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 مترادفات قصص قرآنى پژوهشى تطبيقى در »
  «سرائيل(ا)نمونه: قصه بنى 

  ________________________________0وهدی وحهدی نژاد دكتر  ________________________________ 

 چكحده
ك هحات وترادفحى  ووضحو  ايحن وقالحه تکحرار قصحه هحای قر نحى وربحوط ححه حيحى ا حرائ ن   

كه  كيحا؛ ا ل  كحه در ايحن وقالحه برر حى راه در بح ن قصحه هحا تض يحر وحى  از جه حه ووضحوعاتى 
كرخن وتاهاه وى شود.شاه ع ل تض ير نقن قوي هايى  كه در قر ن   ا ل 

كه در قر ن  جود دارد پرداخته شاه   برای اين  در اين وقاله حه برر ى تراد  خاصى 
كه فرهيگ خاص قر نى حاعث حه  جود  وان برخى وترادفات شاه شواهای آكر ناخته ا

 شاه ا ل.
رونحه لضحو    كتحاب حکهحل ا حل  حاحل وقحاا  ن خحالى از هحر  كحه  كرخن   ب هحودهقر ن 

ك هححه كححه در نقححن خححک  ا حل   بححرای   ردن هححر حححر     رونححه ن اححل  ای هححافى دارد   ايحن 
كيحا   هحافى از  ن نااشحته حاشحا ك هه ای را جاحجا   خا تباين  لحذا ايحن تاق حق ححه  ؛دا تان 

 دنباي كتف برخى از اين اهاا  ا ل.  
 . تکرار قصص، قصۀ حيى ا رائ نقر ن، قصص ، فات قر ن: وترادها کلیدواژه

 مقدمه
استفاده از مترادفات در زحان حه منرهه نآعی تکرار اسوت و تکورار اگور حودون هوحم نر وی 

_____________________  
گلستان. 1  mehdimohammad66@yahoo.com استادخار دانشگاه 

 29/2/1395_ سذحرش: 14/10/1394درخافت: 
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گحرد از داجره ارزش خارح شده و نشانه عدح فصاحت و حالنت متکلم است.  صورت 
کوه شو ن آن  کرخم  از هور خللوی مجراسوت از مترادفوات و تکورار معنوا در  _نعوآذ حواهّلل   _قرآن 

مختلوو  جهووره فووراوان جوورده و جرخووی عجوارات حووه ظوواهر خکسووان را حنووا جوور هوویوح در  هووای قاهوب
کار جرده است.  جاخگاه  های مختل  حه 

کوه  را در سوره جرخی اوقات خک قتحه کنحم  در سووره دخگور تکورار  هموانای مشاهده می 
کلموات متوورادف  کلموات آن حووا  کوه دخوده مووی شوآد عوآم شوودن جرخوی  شوده و تنهوا فرقووی 

 است.
کوار رفتوه دارای ترادفوی دور هسوتند و  که در دو مآ آق همگآن حوه  کلماتی  گاهی اوقات 

کافی از قرآن ندارند ممکن اسوت نوآعی تعوارم را جرسواند گاهی  که آ در حواهی  ،جرای جرخی 
کوه احون موآارد نوه تنهووا  کلموات قرآنوی متآجوه موی شووخم  کوه حوا جررسوی نکوات فنوی مآجوآد در 

وو   زحوراتکامول معووانی در قورآن اسووت نشووانۀ ، حلکوهنشوان از تعوارم نوودارد ل آخووات قورآن مکم 
ووصوود  خأن اهکتوواب »: فرمووآد کووه اموواح علووی ، چنووانهمدخگرنوود )شوورخ  . «ا  حعتووه حعت 

 .(17خقجه  ،ر ی
کوه در مترادفوات قرآنوی حوه ذهون جرخوی جرسود هنگواح نقول قوآل تورحن  مهمشاخد  تعار وی 

که موثال از خوک شوخص در خوک مآ وآق تکوراری دو گآنوه نقول قوآل شوده اسوت و موی  حاشد 
کرد.  و حاخست علت را جست  جآ 

کورخم  خصآصووا در شووآد  مویآننوه در احوون مقاهوه جررسووی  تکورار در قاهووب مترادفوات قوورآن 
کار جرده شده است.امورد قصه حنی  کلماتی مترادف حه  که در  من آن   سراجحل است 

امووا  ،ن جووآده اسوتو مفسورااهتمواح علمووای علوآح قرآنووی  مترادفوات قورآن از دحوور حواز مووورد
 ای جرخوردار است.   ژهحجاخگاه احن مترادفات در قصص قرآنی از اهمحت و
که قصص قرآنی از نرر اسلآب و و ژگی های ادجی حسوحار موورد جررسوی قورار حوا   است 

گواه حلکوه  ،گرفته است و جررسی نقش مترادفات در قصص قرآنوی نحور مآ وآعی توازه نحسوت
کتواب حه صورت پراکنده در ْ التأو ا وخهىَْ التنيهواحی مثول  تفاسحر مقرح شوده  و در   و  اخهغَه

اَ يههو    کشهف اله ههانی يههی الهتشهاحه وهه  الهثههانی اَ التکهَه كن یأسَه ه حووتآج ی)اهجرهووان فوو القَه
کتواب  ان(حاهج ه من اهحج  وحمتشاحه اهقرآن هما ف ينهون األينهان نحر اشاراتی شوده اسوت و در 
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کورده حوه نواح خنحر نو ون علوم القَكنیع یي کلمو  حکلمو  أو حورف »سنده حاجی حاز  حواب ِؤحودال 
حوا ها را جررسوی نکورده اسوت .  اما فقط حه ذکر مآارد تشاحه پرداخته و آن «ححرف من اهمتشاحه

کوار جیشوتری دارد و حوه صوورت دقحوق و احن حال،  که احن مآ آق جوای  نکته مهم احن است 
 است. نشده مآشکافانه جررسی 

جررسی تماح مآارد قصه حنی اسراجحل حا تآجوه حوه وسوعت آن در قورآن در خوک مقاهوه   منا  
حوار ذکور شوده و احون نشوان  124 حار و مآسی  61که هفظ فرعآن  چنان ،امکان سذحر نحست

کثورت ذکور احون داسوتان در قوورآن دارد کووردخم موآاردی  ،از  کوه داسوتانی تکوورار را هوذا موا سوعی 
کنحم.   ،ی داردشده و مترادفات نقش مؤثر  جررسی 

 معنای ترادف 
کلمه  ف چنان «ردف»حروف ، «ترادف»رخشه  بکه در  است . از نرر هغآی ِرد   لسهان ال َه

گحرنود و خکوی از آن  ،آمده کنار هوم قورار  اصل آن حه معنای تجعحت است و هذا اگر دو چحر در 
گوخند.   .(9/114 :1414)اجن منرور، دو سشت دخگری حاشد حه آن ترادف 

کار جرده مویترادف حه معنای استفاده ا در اصقالح،اما  وهوی  ،شوآد ز دو هفظ هم معنا حه 
که دالهت هر هفری از احتدا جرای منروور خاصوی جوآده کوه دو هفوظ  ،از آنجا  گفوت  نموی توآان 

کامال   کوه دو هفوظ در خوک  ،حه خک معنا هستند مترادف  حلکه اشتراکاتی حاعث شوده اسوت 
کار روند.  معنا حه 

 :َىاىه ىَ ََكن ىو وةژگی َاص َص
کوورخم شووحآه جیوان قصووهاخننخسوت  اسووت. هفووظ  «أحسوون اهقصوص»اش حنوا جوور  کووه قورآن 

هصخَّ َعلَ سوووره حآسو :  3کوه در آخوه  «قصوص» ه َّ َنقَّ َْ ْحَسهَ  اْلَقَصهصف یههَن
َ
آموده مصوودر  َْ أ

گفتن است حلکوه  ،نه اخنکه قصه حآس  جهتورحن قصوه حاشود ،جآده و حه معنای جهترحن قصه 
که در قرآن  هر قصه  حه جهترحن وجه آمده است.هست، ای 

حلکه جورای تنجوه و جیوداری  ،پردازی و سرگرمی نحامده دوح اخنکه قصه در قرآن جرای خحال
َو اْلَقَصصَّ عمران آمده است:  آل 62هذا در آخه  .از خآاب نفلت است نخَ َهَذا َلهَّ قخَّ إف ََ   .اْل

کوه قورآن حوه حسوقصص قرآنوی مهم  ژگی حاحن و حاری از تفاصوحل همنوآن حاعوث موی شوآد 
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کن نكوردازد و مووثال  موواشوخاص و ا سوومایاهوا و  توارخ  تآهودها و وفووات  در سووره حآسوو  ا
هووای مووؤثر در داسووتان همنووآن زهحخووا و همسوورش و جوورادران  از شخصووحت گوواه نووامی هووحم

کلموات زخوادی ر ا حوه جوای حآس  و نحره نمی آورد و حتی جرخی اوقوات تورجح  موی دهود 
یفرماخود:  ، مویح همسور زهحخوا را ججوردحه جای اخنکوه نوا مثال   ،ذکر خک اسم جیاورد هذف

هاَل الخَ ََ  َو
 ََ ْص ْ  وف اهَّ وف ََ  .(21/ )حآس   اْشَت

کوه در قورآن آموو حون حقحقوتا کلموه و عجوارتی  کوه هور  ده نگوری در قورآن جیوانگر احون اسوت 
کی از مقلجی مهم و مفحد است. گفتوه شود  سوره در هذا اگر مثال   حا  «أرسول»ای از قآل فرعآن 

کلموه نکتوه کخوهور  حتموا   ،آمود «احعث»و در سوره ای حه جای آن  ای قاجول ذکور را  از احون دو 
کوه در قورآن حوا حا ور موا در مقاهوه از احون رو می رساند.  حوه دنجوال درخافوت حقحقتوی هسوتحم 

کلمات در آخات نهفته است.  عآم شدن 
کشحدن خط ها مشخص شده و حعد از ذکر آخات حه جررسوی  در زحر آن کلمات تکراری حا 

 ها پرداخته شده است.  آن

 نمونه های تطجحقى
ْذ  إف ْن َو کَّ ْیَنهها ههوَء اْلَ ههَذابف  َنجخَ ْن سَّ وَنکَّ ههووَّ َعههْوَن َخسَّ َْ ههْ  كلف يف وَن وف ََّ ف ههَذحخ ْن َو  خَّ ْحَنههاَءکَّ

َ
وَن أ یَّ َْ َخْسههَت

ی ْن َويف َساَءکَّ کَّ  نف ف حخ  َ  ْ ْن َحَ ء  وف کَّ ین  َذلف  (49حقره/ ) ْن َعظف
ْذ  إف ْن َو کَّ ْنَجْیَنا
َ
وَء اْلَ َذابف  أ ْن سَّ وَنکَّ ووَّ َعْوَن َخسَّ َْ ْ  كلف يف وَن وف لَّ َقتخف ْن َو  خَّ ْحَناَءکَّ

َ
ْن أ َساَءکَّ وَن نف یَّ َْ َخْسَت

ی ین   َويف ْن َعظف کَّ ف حخ  َ  ْ ْن َحَ ء  وف کَّ  (141 /عرافا) َذلف
ْذ  ْن إف ْ َهَة ا ف َعَلهْیکَّ وا نف يَّ هف اْذکَّ َقْووف وَسی لف اَل وَّ

ََ ْذ  إف ْن َو کَّ ْنَجها
َ
هوَء  أ ْن سَّ وَنکَّ هووَّ َعهْوَن َخسَّ َْ هْ  كلف يف وف

وَن اْلَ َذابف  ََّ ف َذحخ خَّ ْن َو  َو ْحَناَءکَّ
َ
یأ ْن َويف َساَءکَّ وَن نف یَّ َْ ین   َخْسَت ْن َعظف کَّ ف حخ  َ  ْ ْن َحَ ء  وف کَّ  (6/)ؤجراهحم َذلف

کنینجخَ » کن»و  «نا  «أنجینا
کوه اِ های تفعحل و  حاب   .ه اسوتخوآن تعدتورحن  مهومفعال دارای معانی متعددی هستند 

حاخد ، دور از ذهن حه نرر می رسدخادشده حا تآجه حه اخنکه معانی دخگر احن دو حاب در آخات 
کمحنج  »تغحیور هفوظ  کم»حوه  «نوا کورد. شواخد علوت و را در جوای دخگور جسوت «أنجحنوا احون جوآ 

کوه خکوی از  کووالح اتغحیور هفوظ در آخوه اول موورد ححوث احون حاشوود  حعواد معجوره قرآنوی تفونن در 
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کنود و   است کورد و هموان هفوظ را دوحواره خآاسوت اسوتفاده  مثال اگر قرآن از هفری اسوتفاده 
هفووظ  49هووذا در آخووه  .کنوود رار آن وجووآد نداشووت هفووظ را عووآم مووینوورم خاصووی در تکوو

کمحنج  » کوار جوورده و در آخوه  «نوا إذ يََنها حکههن الَُّهَه فرماخوود  را و موی« نوواحأنج»هفووظ  50را حووه  و
کنیيأنج کمنج  »چووآن  نهها کووه حاعووث  «حنووا کلووی از فرعووآن و خووارانش اسووت  نشووان از نجووات 

نشوان از نجوات در هحروه تالقوی  «أنجحنوا»اموا  ،های فراوان جورای حنوی اسوراجحل جآدنود عذاب
کنار درخا دارقآح فرعآن حا حنی اسراجحل د که هحره حسحار خقرنواک و ا وقرابر    آوری جوآد د 

کحود نحسوت گرفتوه توا تکورار ، حلکوه سا نورم از تکورار فعول ت  آن حوه تفننوی در فعول صوورت 
 آور نجاشد. خک صورت مالل

کوار رفتوه و فرموآده:  «حنانج  »اهجته در جای دخگر قرآن عجارت  نها دو حوار حوه  ََّ ْو
َ
ها جهاَء أ َو َلهخَ

هیٍظ  هْ  َعهذاٍب َغلف ْن وف ْینهاهَّ ها َو َنجخَ نخَ ْحَهٍة وف ََ وا َوَ هَّ بف ةَ  كَونَّ ذف
وىاا َو الخَ ْینا هَّ ، وهوحکن (58 /)هوآد َنجخَ

کوه تکرار در آنجا حدحن علوت  ی اول خعنوی موا آنوان را از دشمنانشوان نجوات «حنوانج  »اسوت 
که دشمنانشوان را فخی دوح «ناحنج  »دادخم و و  راگرفوت نجوات دادخوم عنی از عذاب نلحری 

هوذا حنوا جوور  (2/405: 1407، )زمخشوریو جرخوی نحور نجوات دوح را از عووذاب آخورت دانسوته انوود 
کحود، آن را حوه خوک شوکل آورد ل حوحوه عجوارت دخگور ینجحنوایی دوح از قج .تآ وح  نجوات و ت 

کخوول جوور اجمووال اسووت و فاحعقوو  تفصوو نووا( و حد نجووات دادن، و هووذا هفووظ )نج  حووده آن ت 
کووه از آن نجووات پ  حووه ختصوور کردنوود تکوورار شووده تووا شوونآنده را از عووذاب آنیووآننووه  هووا  دا 

 ( 7/33: 1372، )خانی و رخا یحترساند. 
حووه آن عقوو  « نوواحأنج»و گرفووت  قوورار نمویدر وسووط  «فرقنووا»اگور در آخووه مووورد ححووث فعول 

کحشود شواخد ماننود سووره هوآد هفوظ ینج نموی فصوحل حعود از اجموال حوودون د و تحونوای حنوا جور ت 
 آمد. )واهّلل أعلم( تغحیر می

کوه مووی تووآان جوورای تغحیور سووحا  فعوول  در آخووه  «نوواحأنج»حووه  «نواحنج  »شواخد علووت دخگووری 
که در تکرار حرف همره حعد از خادشده  کالمی است  کرد مآسحقی  آموده اسوت  «ناحأنج»ذکر 

ْنَج  همره متآاهی( و فرمآده: چهار)
َ
ْن َيأ کَّ ََ ْیَنا ْغ

َ
َناَوأ َعْوَن َو  كَل  َْ َْ ْن يف ْنتَّ

َ
وَن  أ يَّ ْنظَّ ََ. 
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 «ذحَونخ»و  «قتلونخ»
که هر دو فعل از «قتلآنخ»و  «ذححآنخ» حارۀدر حاب تفعحول اسوت  وجه اشتراک احن است 

کووه هوور دو فعول در مجوورد متعوودی انود نوورم از میخوود شدنشوان چحوور دخگوور و حوا تآجووه حوه اخن
 است.

کووه ناهجووا حوواب تفعحوول جوورای تکثحوور مووی آخوود روشوون  هووذا حووا  (47 :ح1987 ،)جرجوانیاسووت 
کووه  کووالح  ، داردحکاخووت فرعووآن  از شوودت عووذاب حنووی اسووراجحل تآسووط آلعناخوت حووه مقوواح 

کلمه تذجی  حوه تقتحول شواخد  می گرفت، اما تجدحل  تآان معنای تکثحر در هر دو فعل را در نرر 
کشتنی را شوامل موی تر احکه تقتحل عروست از احن  گآنه  کشوتن فقوط   شوآد است و هر  خعنوی 

کردن نجآده و  کار موینآاق قتل در مورد حنی امنحصر در ذح   اموا فجحوع  ،گرفتنود اسراجحل را حه 
که در قرآن حه طور مخصآص   است. خادشده ترحن آنها ذح  جآده 
*** 

  َ ْب حف َف ْلَنا اْض
هف َيقَّ َقْووف وَسی لف ذف اْسَتْسَقی وَّ إف ََ َو َج ََ ْت َصاَ  اْل ََ هْد  َياْنَبَج ََ ا  َْ َعْینا ََ َنَتا َعْش ِْ ْنهَّ ا وف

ْ َثْوا يف  ََ  ََ ْزقف ا ف َو ْ   ف وا وف وا َواْشَيبَّ
لَّ ْن کَّ َناٍ  َوْشَيَبهَّ

َّ
اخَّ أ َن کَّ ةَ   یَعلف دف ْبسف ضف وَّ َْ  (60/)حقره اأْلَ

َنَتهه ِْ نَّ ا ْ َنههاهَّ نخَ ََ ْب  ْی َو َف نف اْضهه
َ
هههَّ أ ْووَّ ََ ذف اْسَتْسههَقاهَّ  وَسههی إف َلههی وَّ ْوَحْیَنهها إف

َ
هها َوأ َوها

َّ
ا أ ْسههَُّایا

َ
َْ أ ََ َعْشهه

 ََ َج ََ َ َصاَ  اْل ْن... َياْنََُّجَسْت حف َناٍ  َوْشَيَبهَّ
َّ
اخَّ أ َن کَّ ْد َعلف ََ ا  َْ َعْینا ََ َنَتا َعْش ِْ ْنهَّ ا  (160/ عرافا) وف

 «انججواس»از  «انججسوت»تی مترادف است. دو هفظ یانفجرتی و یانججساحن آخات در 
کووم و یووجحووه معنووای اسوت،  رون آموودن آب حووه یووج «انفجووار»رون آموودن آب جووارى حوه صووورت 

کوم ج .کثرت است که آب اول از سونگ حوه صوورت  سوكا  ،آمود یرون مویوقصه احن طور جآده 
حقوره انفجوار شوده و در سووره خواد اخحر انججواس  ۀخآ هذا در .کثرته د ححرس یشد تا م یاد مخز

گرد  (5/9ده.  )طآسی، جی تا: خذکر 
*** 

ةَ   ذف
َل الخَ ی َيَُّدخَ ذف

ََ الخَ َا َغْی ْو ََ وا  َلهَّ ْن  ََ یَا َلهَّ ْلَناَف ََ ْن
َ
َها  َيأ َهاءف حف َ  السخَ ا وف َا ْج َف وا  َلهَّ

ََ ةَ   ذف
َعَلی الخَ

وا وَن  َکانَّ قَّ  (59)حقره/  َخْبسَّ
وا َلهَّ ََ ةَ   ذف

َل الخَ ی َيَُّدخَ هذف
ََ الخَ َا َغْیه ْو ََ ْن  ْنهَّ هْن  وف یهَا َلهَّ َسهْلَناَف َْ

َ
َهها  َيأ هَهاءف حف هَ  السخَ ا وف َا ْجه َف ْن  َعَلهْیهف

وا وَن  َکانَّ هَّ  (162 /عرافا)  َخْظلف
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 «أَسلنا» و«أنَلنا»
کلمه مترادف نحستند کورخم و  اما حا تآجه حه متالزح جآدن آن ،جرخی اوقات دو  هوا در قورآن 

که در قرآن  خعنی حه عجوارتی احون   اند اند حه جای هم استفاده شده کرده پیدامعنای خاصی 
کرخم است. ،ترادف  مخصآص قرآن 

کووه حووه معنووای  کووه حووه معنووای فوورو فرسووتادخم اسووت در آخووه شوورخفه حووا أرسوولنا  مووثال أنرهنووا 
کوه  ،آخنود ر هغوت شناسوان متورادف حوه حسواب نمویفرستادخم اسوت از نرو اموا در زحوان قورآن 

أنرهنا فعول جوی واسوقه و أرسولنا فعول حوا واسوقه اسوت و واسوقه در آخوه شورخفه هموان رسوآالن 
کووه موو مور رسوواندن عووذاب شوودند و چووآن مالجکووه از طوورف خداونوود  خعنوی مالجکووه هسووتند 
کورد ،هوای فروماخوه آموده جآدنود متعوال جورای عوذاب انسوان . احون فعول معنوای نویول هوم پیودا 

کوار اه کلموه ؤرسوال حوه معنوای رسواندن عوذاب تآسوط مالجکوه حوه  جته در جاهای دخگری نحور 
گفتنود: است  رفته  ََ مثال مالجکوه عوذاب خقواب حوه حتورت ؤجوراهحم  ْن  َةهَّ ْخهدف

َ
  أ

َ
أ ََ ها  َيَلهخَ

ْلَنا  سف َْ
َّ
ا أ نخَ َخْف إف ََ  ََ وا  الَّ ََ یَبةا  َف ْن  ْنهَّ ْوَجَ  وف

َ
ْن َوأ هَّ ََ َلْیهف َنکف  إف

اَّ صف وٍط ََ ْومف لَّ
ََ َلی  هوذا  .(70/ )هوآد إف

 دو فعل أرسلنا و أنرهنا حه جای هم و حه صورت مترادف در آمده اند.
حتووی حوا فوورم  «انورال»اموا در  ،نوامی از واسووقه هوم هسووت «ارسوال»حوه عجوارتی دخگوور در 

 اهتمامی حه آن واسقه وجآد ندارد.  ،وجآد واسقه

 :«بسقونخ»و  «ظلهونخ»
کورخم موی توآان نوآعی ارتجوا  حا مراجعوه حوه آخوات  کفور  هوای فسوق، محوان وااهقورآن  ظلوم و 

کوافر اسوت ،خافت که هر فاسقی ظاهم است و هر ظاهمی نحر  حوا احون تآ وح   ،حه احن صورت 
کووو کوووه اوال   کوووافران را ظووواهم مووویقووورآن  وَن فرماخووود:  دانووود و موووی رخم  هَّ هههالف هههنَّ الظخَ وَن هَّ يَّ  َواْلَکهههايف
کفر است( و از طرفی می 254/)حقره َنهاٍت َوَوها  :فرماخد فسق زمحنه  َْ كَخهاٍت َبمخف َلْیه ْلَنا إف ََ ْن

َ
َوَلَقْد أ

وَن  قَّ  اْلَباسف
َخَ
َها إف ََّ بف

کافر است. .(99 /)حقره َخْکبَّ  سا فسق زمحنه ظلم است و ظاهم نحر 
هوذا  .حوا دخگوری داردخوک فسق آخاتی در قرآن دالهت جر همراه جآدن هر  ظلم و ،کفردرحارۀ 

گآنوه آموده اسوت: در  َهها ...سوره ماجده  حه ترتحب در انتهوای سوه آخوه احون  هْن حف کَّ َْ َوَوهْ  َلهْن َخ
وَن  يَّ نَّ اْلَکهايف َْ هَّ وَلجف

َّ
ْنَيَل ا َّ َيأ

َ
هنَّ . و (44ماجوده/) أ َْ هَّ ه وَلجف

َّ
ْنهَيَل ا َّ َيأ

َ
َهها أ هْن حف کَّ َْ ..َوَوهْ  َلهْن َخ
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وَن  هَّ هههالف وَن ...َوَوهههْ   ( و45ماجوووده/ ) الظخَ هههقَّ هههنَّ اْلَباسف َْ هَّ ههه وَلجف
َّ
ْنهههَيَل ا َّ َيأ

َ
َهههها أ هههْن حف کَّ َْ  َلهههْن َخ

 .(47ماجده/)
کلمه ی نود و ظلوم حوه ا رلمآنی در آخوات موورد نرور متورادفخفسقآنی و یخاز نرر هغآی نحر دو 

همننوحن فسووق خعنوی توورک  .(12/374 ،1414)اجون منروور: معنوای جوور و تجوواوز از حود اسووت 
ء جوور وجووه فسوواد.  ء از شووی و خووروح شووی (10/308، هموآ)دسووتور خداونوود و خووروح از راه حووق 

 (5/176 :1372 ،)قرشی
ىاتدر  کوه حووه حکوم عقالنووی »رانووب آموده:  وبَه گفتووه موی شووآد  کسوی  فاسووق جیشوتر حووه 

کند  . (636: )رانب.  «اخالل وارد 
*** 

ْلَنا  ََّ ْذ  إف واَو لَّ ََّ َخهَة  اْى هف اْلَقْي هوا يَ َهذف ولَّ ََّ ا َو دا هجخَ هوا اْلَُّهاَب سَّ لَّ ََّ ا َواْى َغهدا ََ ْن  هْجتَّ ْنَهها َحْیهشَّ شف هوا وف لَّ کَّ
ْن  کَّ َناَخا ََ ْن  َْ َلکَّ ة  َنْغبف نخَ یَ  َو حف نف سف َْ خدَّ اْلهَّ  (.58 /)حقره َسَنيف

نَّ  یَا َلهَّ َف ْذ  إف وا َو نَّ َخَة  اْسکَّ هف اْلَقْي ا َو َهذف دا جخَ وا اْلَُّاَب سَّ لَّ ََّ ة  َواْى نخَ وا حف ولَّ ََّ ْن َو ْجتَّ ْنَها َحْیشَّ شف وا وف لَّ کَّ
ْن  کَّ َف یَجا نف ََ ْن  َْ َلکَّ یَ   _َنْغبف نف سف َْ خدَّ اْلهَّ  (.161/ عرافا) َسَنيف

   «اسکنوا»و  «اىَلوا»
کوه در واقوع ادخلوآا متتومن معنوای  «اسکنآا»حه  «ادخلآا»علت تغحیر سحا   احون اسوت 

هوذا احون  .خعنوی وارد شوآ و حنشوحن  اگر ما حه محهمانی حگوحیم وارد شآ مثال    م هستاسکنآا ه
کوه احون دو فعول دارنود و حاعوث اسوتعمال  ،دو هفظ حا هم تفاوت جآهری ندارنود اموا تفواوتی 

کوه فعول خووردن  ،هفظ واوی عاطفه در خکی و یفاءی عاطفوه در دخگوری شوده شواخد احون حاشود 
کوه  .اما مترتب جر سکآنت نحست ،مترتب جر دخآل است ورودی حوه عجوارتی دخگور توا زموانی 

اما فوردی موی تآانود وارد جواحی شوآد و حودون اخنکوه  ،گحرد صورت نگحرد خوردن صورت نمی
کن شوآد از  کنود خووردنیسا اسوکنآا درحوارۀ اموا  ،ادخلوآا ترتوبحوارۀ هوذا در .هوای آن اسوتفاده 

 عق  مح  استفاده شده است. 
کسی سؤال  کداح خک از دو اگر  که خداوند  گفتوهفعول کند  ه «ادخلوآا»و خوا  «اسوکنآا» :را 

کووه خداونوود متعووال اسووت  گوخنووده  گفتووه و از و مگوور نووه احوون اسووت  خکووی از احوون دو فعوول را 
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ی ا خداوند نحر راستگآتر وجآد ندارده  َف َ  ا ف  ْصَدقَّ وف
َ
 .(122 /)نساء َوَوْ  أ

گفووت: د تغحیوور نکنوود و اهفوواظ  و داسووتان اگوور محتووآار ذکوور خووک قتووحه در جووآاب حاخوود 
کذب جوآدن قتوحه نودارد هجاح تورحن هودف رسواندن  زحورا مهوم  جا خا عآم شآد احن نشان از 

گفت علی و حسحن آمدند   متمآن حه مخاطب است. مثال   گفوت  اگر فردی  چند روز حعد 
حلکوه  ،اردگآنوه تعار وی نود و سكا حسحن آمد جمله دوح حا جملوه اول هوحم ،اول علی آمد

 تکمحل جمله اول است. 

 «کلوا»ىَ ي ا « ياء»و  «واو»
ح  اهجواب»واو    زحورامقلوق عقو  اسوت ،منرور از عق  حوا واو

ُ
 ،عقو  اسوت )مورادی «أ

کوه 158 :1413 ( اما فاء جرای عقو  و جیوان ترتحوب موی آخود. در واقوع شواخد منروور احون جوآده 
کحود شوده اسوتحقرسوره در  .خوردن و تمتع آنان حاخد حعد از ورود حاشد  ،ه حه احون مقلوب ت 

 عراف مقلق عق  مورد نرر جآده است.ااما در سوره 

کن»و  «َنیجاَکن»  «َناخا
کوه  کوه خقحجوات جورعکا خقاخوا جور هن خقحجوات و خقاخوا احومفرقوی  سوت احون اسوت 

کم دالهت دارد.  کوه اهو  و تواء در جموعا  جمع مقدار  کورده  نشوان از  ،صمعی از جرخی نقول 
کثرت در جمع  ت است و خقاخا جر  اموا علوت تغحیور  ،(726 :جوی توا ،)اجون زنجلو دارد دالهت ِقل 

کم»حوه  «خقحجاتکم»سحا   کوه وعوده اههوی شوامل حخشو «خقاخوا اخش تمواح شواخد احون حاشود 
کم و چه ز ،شآد گناهان می َُّهاىف که در جای دخگری فرموآد:  چنان ،خادچه  هْا َخها عف ةَ   َی ََّ هذف

الخَ
َو الْ  هَّ هَّ نخَ ا إف ی ا وَب َجهف نَّ

ََّ الذخَّ نخَ اَ  َخْغبف ْحَهةف ا ف إف ََ   ْ وا وف ْقَننَّ ََ  
ََ ْن  هف سف

ْنبَّ
َ
وا َعَلی أ يَّ ََ ْس

َ
ینَّ أ حف َخَ ََّ ال و  َغبَّ

 (.  53 /)زمر

 «وسنيخد الهَسنی »ىَ  «واو»
کحود فعوول عوراف شواخد جیووان اتصوال و تاعلوت نحامودن واو در سوووره   «یخدسوون»حوا  «نغفور» 

کحود  ،ذکور شوده «نغفور»تور حوه  نردخوک «ادخلآا اهجواب»فعل زحرا   حاشد هوذا وعوده زخوادت حوا ت 
کحود  نردخوک «قآهآا حقو »اما در سوره حقره  ،جیشتری آمده است تور حوه نغفور ذکور شوده و هوذا ت 



 1015بهار   103شمارۀ  018

رت نردخوک غفوکوه حنوی اسوراجحل حوا عمول خوآد حوه م حا واو آمده حه عجوارت دخگور آنجوازخادت 
که حا قآل خآد نردخک شدند. )واهّلل أعلم(   کحد جیشتر از آنجاحی است   شدند ت 

*** 

 عراف:ا  سوره 
ْجَت حف  ْنَت جف ْن کَّ اَل إف

یَ    نَخٍة ََ َف هاىف هَ  الصخَ ْنهَت وف ْن کَّ َهها إف تف بف
ْ
ه106َيهأ َذا هف ْلَقی َعَصهاهَّ َيهإف

َ
 َی ( َيهأ

ی     ُّف ْ َُّان  وَّ
َُ َخَدهَّ 107َِّ ََ َذا هف ( َوَن ةَ    َی َيإف يف َف ا

لنخَ اَل اْلَهَلَّ ( 108َبْمَضاءَّ لف نخَ َههَذا  ََ َعهْوَن إف َْ هْومف يف
ََ هْ   وف

ین    َ  َعلف وَن  109َلَساحف يَّ وَّ
ْ
هأ ََ ْن َيَههاَذا  هکَّ ضف َْ

َ
ْ  أ ْن وف َجکَّ َف ْخ ْن خَّ

َ
خدَّ أ يف هاهَّ 110( ةَّ ََ

َ
هْه َوأ جف َْ

َ
وا أ هالَّ ََ هْا (  سف َْ

َ
 َوأ

ةَ    يف ي اْلَهَدا ف ف َحاشف ف 111يف
اخ کَّ وَ  حف ََّ

ْ
ٍَ ( َخأ یٍن   َساحف ْن 112َعلف َعْونَّ كَوْنتَّ َْ اَل يف ََ ههف  ( ...  ْن كَذَن حف

َ
ُّْهَا أ ََ

و هَّ ََّ َْ َ  َوَک نخَ َهَذا َلَهْک ْن إف یَلکَّ هوَن   هَّ يف ْ َلهَّ ََ ْهَلَهها َيَسهْوَف 
َ
ْنَهها أ هوا وف جَّ َف ْخ تَّ خَنةف لف َ ه خَ 123اْلَهدف ف نخ ََ

َّ
( أَل

َ ٍف  َف   ْ ْن وف َلکَّ جَّ َْ
َ
ْن َوأ َخکَّ ْخدف

َ
نخَ أ یَ    َِّ ْجَه ف

َ
ْن أ کَّ َُّنخَ َصلخف

َّ
 .(124أَل

 سوره شعراء:
اَل لَ  یََ ا َغْیيف َلها َخْذَت إف

َخَ َ  اْلَهْسجَّ  جف ف ا َْ وف ْجَ َلنخَ
َ
یَ   أَل َْ 29ونف ْجتَّ َوَلْو جف

َ
اَل أ ََ َش  (  یٍ   ٍء ْی حف ُّف وَّ

یَ   30  َف اىف َ  الصخَ ْنَت وف ْن کَّ هف إف تف حف
ْ
اَل َيأ ََ ه31(  َذا هف ْلَقی َعَصاهَّ َيهإف

َ
هی     َی ( َيأ ُّف ْ َُّهان  وَّ

َِّ32 َُ ََ ( َوَنه
هه َذا هف ةَ    َی َخهَدهَّ َيههإف يف َف هها

لنخَ ههاَل 33َبْمَضههاءَّ لف ََ ْلَههَ ف  (  نخَ  لف ههین    َحْوَلهههَّ إف َ  َعلف ْن 34َهههَذا َلَسههاحف
َ
خههدَّ أ يف ( ةَّ

وَن   يَّ وَّ
ْ
ههأ ََ هف َيَهههاَذا  َف َْ هه سف ْن حف ههکَّ ضف َْ

َ
ههْ  أ ْن وف َجکَّ َف ْخهه ههاهَّ َو 35خَّ ََ

َ
ههْه َوأ جف َْ

َ
وا أ ههالَّ ََ ههی اْحَ ههْش (  اْلَهههَدا ف ف  يف

ةَ    يف ف 36َحاشف
اخ کَّ وَ  حف ََّ

ْ
ٍَ ( َخأ ا َخَ یٍن   َس ْن 37َعلف اَل كَوْنتَّ ََ ْن كَذَن َلکَّ ََ  َلهَّ  ( .............. 

َ
هَّ َُّْا أ نخَ ْن إف

ی ههذف
نَّ الخَ کَّ ََّ یهه ههَ ٍف  َلَکُّف َف ههْ   ههْن وف َلکَّ جَّ َْ

َ
ْن َوأ َخکَّ ْخههدف

َ
َ هه خَ أ ف نخ ََ

َّ
ههوَن أَل ْ َلهَّ ََ ََ َيَلَسههْوَف  َْ هه ههنَّ السخف َهکَّ

َعلخَ
 
َّ
یَ   َوأَل ْجَه ف

َ
ْن أ کَّ َُّنخَ  .(49َصلخف

ِلو»داسوتان جملووه احون در  وواِحر  ع  س  ا ه  وذ  اران او خووخووک حوار حوه فرعووآن و خوک حووار حوه  «م  حِؤن   ه 
کووه فرعوآن و خوارانش هم نشوان مووینسوجت داده شوده اسووت و احون   فکوور جآدنود و اصووآال  دهود 

کند که خالف او فکر  کسی اجازه نمی داد  : فرماخود حه نقول از او مویکه قرآن  چنان ،فرعآن حه 
 ََ  َوهها أَ

َخَ
ههْن إف خکَّ  ف

َّ
َعههْونَّ َوهها أ َْ ههاَل يف گفتووه29/ )نووافر ََ انوود احتوودا فرعووآن جووآاب  ( جرخووی نحوور 

گفت، مآسی کردند.  شسكا قآم را حا احن جمله   :1422 ،سوکافیا )خقحوبحا او همراهی 
2/647). 
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اسوتفاده شوده  «شویء»و در سوره شوعرا حوه جوای آن از هفوظ  «هخآ»عراف از هفظ ادر سوره 
کورخم هور    زحورانودا اما در هسوان قورآن متورادف ،که از نرر هغآی حا هم مترادف نحستند در قورآن 

که جر  هْ  کننوده خداسوت:  ال  شآد نشانه اههی جآده و تسوجح اط یءهفظ شآن آننه  ْن وف إف َو
اْی َش  َا هو ها َغبَّ یها هَّ َکاَن َحلف نخَ ْن إف هَّ ََ ی ْسُّف ََ وَن  ْبَقهَّ ََ  

ََ   ْ هف َوَلکف ْهدف ََ حَّ حف َسُّخف  خَّ
َخَ
( و در 44 /)ؤسوراء ٍء إف

هآخه دخگری فرمآد:  ْ  كَخٍة يف ْ  وف ف ةخ
َ
هوَن  یَوَکأ ضَّ َف  ْ هْن َعْنَهها وَّ وَن َعَلْیَهها َوهَّ هيخَّ ضف َخهَّ َْ هَهاَواتف َواأْلَ  السخَ

کووه فرعووآن و امثووال او از دخوودن آخووات اههووی در اشووحاء عاجرنوود .(105 /)حآسوو  در  ،از آنجووا 
کووه  اعووراف هفووظ شوویءسوووره  حووا صووفت مجووحن مقحوود شووده تووا آخووه جووآدنش جوورای مخاطجووان 
 ان هستند وا   حاشد.  فرعآنح

 «اح ش» و «أَسا»
کووه حعوث ظواهرا عواح توور از  آننوه حوا دقوت در معووانی دو فعول حوه نرور مووی رسود احون اسوت 

و  (132 :1412، اصفهانیرانب )ارسال است و اصل معنای حعث جرانگحختن و فرستادن است 
که در  ه علی اهشو»آمده:  لسان ال َبچنان  ث  ع  لوه یح  کواری   «ء: حملوه علوی ِفع  خعنوی او را جور 

کورد  کوه حعووث شووامل معووانی  وجهههع الَُّهية در  (2/116: 1414 ،)اجوون منرووروادار  آمووده اسووت 
کوردن از خوآاب،مختلفوی  کوردن و  تن در روز قحاموت،جورانگحخ ماننود جیودار  ارسووال نحور زنوده 

ٍة  یَحَ ْثنا يف همنآن آخه شرخفه  ،است وخَ
َّ
ف أ
اخ هوَا کَّ سَّ  .(2/236: 1375)طرخحوی، ( 36)نحول/  ََ

 هم هست. «ؤرسال»متتمن معنای  «حعث»در واقع 

 «سَاَ»و « ساحَ»
کساجی  کوردهجرخی همنآن حمره و  انود و دهحلشوان احون  در هور دو سووره یسوحاری قراجوت 

که چآن خک داستان است حاخد حه خک  ، اموا حوا (291 :جی توا ،)اجن زنجلهقراجت شآد شکل جآده 
گوخندۀ گروه جآدهله احن جم تآجه حه اخنکه  کوه عوده می ،اند خک  کرد  گآنه تآجحه  ای  تآان احن 

کحوود جور مهوارت معتقوود  دسوت و عوده جورآوردن سواحران چحووره ای جوور آوردن سواحران حودون ت 
که  جآدند و دهحل احن امر آن که در جاحی  گآنوه اسوت:  جمله قجل آن احون ،آمده «سحار»است 

ْن  کَّ ضف َْ
َ
ْ  أ ْن وف َجکَّ َف ْخ ْن خَّ

َ
خدَّ أ يف وَن  ةَّ يَّ وَّ

ْ
هأ ََ هف َيَهاَذا  َف َْ سف کوه  حف جملوه  ،آموده «سواحر»و در جواحی 

وَن گآنووه اسووت:  قووجلش احوون يَّ وَّ
ْ
ههأ ََ ْن َيَهههاَذا  ههکَّ ضف َْ

َ
ههْ  أ ْن وف َجکَّ َف ْخههه ْن خَّ

َ
خههدَّ أ يف   خعنووی عجوووارت ةَّ
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کار نجآده «حسحره» کحد در  که تا  .(187 :1410: ی)کنانآورده نشده است  ،در جاحی 

 «حهكونتن »و  «كونتن له»
کوه  وومحر هوواء حوه رب جوور مووی« آمنوتم حووه»عووراف ادر سووره  شووعراء سووورۀ گوردد و در  آمووده 

که  محر هاء حه مآسی جرموی «آمنتم هه» کوه  خعنوی در حواره مآسوی احون  گوردد آمده  گآنوه اسوت 
کورده  ردخده علت احن معنا محدان مجارزهآخا حه نفع مآسی اخمان آو کوه فرعوآن حوه سوا  ای است 

کوه  .گوآاهی دهنود جآد تا ساحران حوه نفوع او جور نواتآانی مآسوی  حوه تآانواحی آنوان هنگوامی 
کرد.   مآسی رأی دادند فرعآن حا احن سؤال آنان را توجی  

که حدون واسقه است حا حاء سؤال شده است.  اما اخمان حه خداوند 

 «ِن ألصلُّنکن»و  «وألصلُّنکن»
گذشوت در اخنحارۀ در که قجال   همان فرقی نحور صواد  اسوت و فرقوی  جواواو و فاء عاطفوه 

که  خعنوی اخنکوه فرعوآن حوه سواحران   رسواند ترتحب حوا فاصوله را موی« ثم»که هست احن است 
کوه مودتی را حوا سووختی  کشووحده  گذراننوود، و تحمول عوذاب مویوعوده داد  سوكا حوه صولحب 

 خآاهند شد.  
*** 

 سوره طه
اَ   ََ

َ
وَسی  َوَهْا أ خشَّ وَّ ْهلف 9َحدف

َ
ا َيَقاَل ألف َا   َنا

َ
أ ََ ْذ  ی( إف ف نخ وا إف اَّ ا هف اْوکَّ َا هی كَنْسهتَّ َنها ْن  َلَ لخف هیکَّ َف ك

ْنَها  َقٍَُّ  وف دا    حف َف هَّ ا
دَّ َعَلی النخَ جف

َ
ْو أ
َ
ا 10أ اَها( َيَلهخَ ََ

َ
وىف  أ وَسی   َی نَّ  .(11َخا وَّ

 سوره نمل: 
ْذ  ی إف ف نخ هف إف ْهلف

َ
وَسی ألف اَل وَّ ا  ََ َا ْن كَنْسهتَّ َنها یکَّ َف ْنَهها َسهن ٍَ  وف َخَُّه هْن  حف کَّ هٍَُّ  َلَ لخَ ََ هَهاٍب  شف ْن حف هیکَّ َف ْو ك

َ
أ

وَن   ْصَنلَّ ا 7ََ وىف  َجاَءَها( َيَلهخَ هینَّ َ  َوْ  يف َف و ْن بَّ
َ
یَ   َی أ بخف اْلَ هاَلهف ََ اَن ا ف  ََ هُّْ َف َوَوهْ  َحْوَلَهها َوسَّ ها

النخَ
ْا (... َو 8  َف ْى

َ
ی أ ََ  َخَدَ  يف  َْ َعهْوَن َو َجْیُّف َْ َلهی يف ْسهعف كَخهاٍت إف َف هي  هوٍء يف َف سَّ هْ  َغْیه ْ  َبْمَضاَء وف ََّ ههف ْخ ْووف ََ 

یَ    قف ا َياسف ْووا ََ وا  ْن َکانَّ هَّ نخَ   .(12إف
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 سوره قصص: 
ه ََ ا  َا َف َنها هو هبف النخَّ هْ  َجانف هف كَنهَ  وف ْهلف

َ
أ ََ حف َجَا َوَسا

َ
وَسی اأْل َضی وَّ ََ ا  هوا َيَلهخَ اَّ ههف اْوکَّ ْهلف

َ
هیاَل ألف ف نخ  إف

ا  َا یكَنْستَّ َنا ْن  َلَ لخف یکَّ َف ْو  ك
َ
ٍَ أ َخَُّ ْنَها حف ٍْ وف وَن   َجْذَو ْصَنلَّ ََ ْن  کَّ َف َلَ لخَ ا

َ  النخَ ا 29وف اَها( َيَلهخَ ََ
َ
ْ   أ َي وف وىف نَّ

ههی ْخَههه ف يف
َ
ِف اْلههَواىف اأْل هَ  ال َشهایف َکههةف وف ََ َُّا ْقَ ههةف اْلهَّ ههیاْلَُّّ ف نخ وَسههی إف ْن َخهها وَّ

َ
ْف أ ََ ههَج َنهها ا َّ  شخَ

َ
یَ  أ بخَّ اْلَ ههاَلهف ََ  

 30).. . ْْ ی اْسلَّ ْههبف  َخَدَ  يف َخَ هَ  ال َْ وف َْ َجَناَحه َلْی ْن إف وٍء َواْضهَّ َف سَّ ْ  َغْی ْ  َبْمَضاَء وف ََّ ْخ ََ  
َْ
َجْیُّف

یَ    قف ا َياسف ْووا ََ وا  ْن َکانَّ هَّ نخَ هف إف َعْوَن َوَوَلجف َْ َلی يف  إف
َْ
ف حخ  َ  ْ َهاَنانف وف َْ  بَّ

َْ  .(32َيَذانف

 «ل لی كَیکن»و  «سنَیکن»
و مقحود شوده اسوت  یدر سه دسته آخات فآ  هفظ آتحکم حا سوحن تسووخ  و دو جوا حوا هعل 

مقحود فعول را حوه آخنوده    زحوراحه نحآی نشوان از عودح ققعحوت دارنود از سحن و هعل   خککه هر 
احوون دو   از احون رو محوان کننود و علوم حوه آخنووده هوم فقوط از جانوب خداونود ققعووی اسوت موی

 نحست.تعار ی آخات گآنه از 

 «َُّ »و  «جذوْ»
که جر آن آتش است و قجا خعنی شعله  در  .(6/167: 1414 )اجن منرور،جذوة خعنی چوجی 

کوه تآانواحی تهحنتحجه خعنی حترت مآسی حه دنجال ته اش را  هحوه آتش جوآده حوه هور مقوداری 
 چه شعله و چه مشعل.   داشته حاشد

 «اسل »و « أىَا»
احون  ،آموده التَقیهقکوه در  و چنوان (1/42 :1412اصوفهانی،  )رانوبسلک نفآذ در راه است 

دارد و احوون تفوواوتش حووا دالهووت رحووری شووده  رکووت خووا عموول دقحووق و موونرم و جرناموهفعول جوور ح
فور  چنودانی هوای هغوت  کتوابدر  .(5/18: 1360 ،ی)مصوقفآهای مترادف دخگر اسوت  فعل

 دو فعل ذکر نشده است.محان احن 
کلموووه  «اسووولک»جرخوووی علوووت آوردن فعووول  وووُمم  »را همووواهنگی مآسوووحقاحی آن حوووا   «ُا  

   (.192 :جی تا ،)کرمانیاند  دانسته
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 «أَاها»و  «جاءها»
عنوی آمودن حوه خ «أتوی»   زحورا«أتی»تر است از  عاح «جاء» ،رانب آمده وبَىاتکه در  چنان
موورد اسوتفاده قورار  حاشود( ان حتی اگر قاجل حصآل هوم نجاشود )و فقوط در نحوتحراحتی و ؤت

 .(1/212: 1412 اصفهانی، )رانبکه ققعی اهحصآل است.  «جاء»جر عکا  ،گحرد می

 نتحجه
کوورخم هوحم حلکوه همووه  ،ن مفوردات نحسووتاحوومگوواه تتوادی  در مترادفوات قصووص قورآن 

کننده همدخگرند.  مترادفات تکمحل 
کلمه مترادف نحستند کورخم و  اما حا تآجه حه متالزح جآدن آن ،جرخی اوقات دو  هوا در قورآن 

که در قرآن  خعنی حه عجوارتی احون   اند اند حه جای هم استفاده شده کرده پیدامعنای خاصی 
کوه حوه آن کلمات در هحم قامآسی حوه عنوآان متورادف نحاموده کورخم اسوت  هوا  انود و احون قورآن 

 ترادف حخشحده است. 
جا خا عآم شآد احن نشان  هتغحیر نکند و اهفاظ جاح محتآا در ذکر خک قتحه و داستان اگر

کذب جآدن قتحه ندارد  . چآن مهم ترحن هدف رساندن متمآن حه مخاطب است ،از 
جرخوی اوقووات در  ،جواحی اهفواظ متورادف هعوالوه جور وجوآد نکوات دقحوق معنوواحی در جاحو

 قرآن انرام مآسحقاحی نحر در انتخاب اهفاظ نقش داشته است.

 منابع
د حسووووعتصووووحح  و تحقحوووق ، ة القجججراءاتحّججججن جووون محموووود، اعجوووود اهرحمووو ،اجووون زنجلووو  .1

 دار اهرساه . ،یاألفغان

  .1414، چا  سآح،   روتی، دار صادر، ج لسان العرب،  محمد جن مکرح ،اجن منرور .2

کجر و دخگران،  .3  ش. 1381، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، وکاتج تفسحریحاحاحی، علی ا

أسجرار التکجرار فجی القجرآن الهسجهی الجرهجان محمآد جن حمرة جن نصر،  تاح اهقراء،کرمانی،  .4
عجوود اهقووادر تصووحح  و تحقحوق ، الجحجان توجحججه وتشجابه القججرآن لهجا فحججه وجن الحجججة و فجی

 تا. ، جیل حأحمد عجد اهتآاب عآم، دار اهفت أحمد عقا

تصحح  و ، الصرف الهفتا  فین جن محمد، اجآ حکر عجد اهقاهر جن عجد اهرحما ،جرجانی .5
د،حتآف یعلتحقحق  م   ح. 1987 / 1407جیروت، چا  اول، ، اهرساههمؤسس   ق اهح 

،مرکر چا  بيان السعادة فی وقاوات العجادة، ترجمه  ا یخحشمت اهّلل ر _ر ا  ،خانی .6
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 ش.1372تهران، چا  اول، نور،  احیو انتشارات دانشگاه پ

تصوحح  و ، ة الت ویجلالتنلیجل وغجّر ة درّ جآ عجد اهّلل محمد جن عجد اهّلل، ا ،یسکافاخقحب  .7
زارة اهتعلوحدخمحمد مصقفی آتحقحق  سلسول  اهرسواجل  یم اهعواهحن، جامع  أح اهقرى، و
 / 1422اهمکرمه، چا  اول،  ، مک  ح( معهد اهجحآث اهعلم30  اهمآصی جها )حاهعلم
 .ح2001

عدنان ق صفآان ح، تحق غریج القرآن الهفردات فین جن محمد، ححس ،رانب اصفهانی .8
  .1412، چا  اول،  روتیج_ ، دمشق هحاهدار اهشام _ناشر: داراهعلم  داودى،

 ، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.شناسی تفسحر قرآن روشرججی، محمآد و دخگران،  .9

جو ،الکشاف عن حقاجق غواول التنلیلمحمآد،  ،زمخشرى .10 ،  روتیو، ج یدار اهکتواب اهعر
  .1407چا  سآح، 

 ، نشر اسالمی، قم.دروس فی علن األصولصدر، محمد حاقر،  .11

کتووابینحد احموود حسووحق سووحووو، تحق وجهججع الجحججرین،  نحفخوور اهوود، حوویخطر .12 فروشوووی  ، 
 ش.1375، چا  سآح،  مرتتآى، تهران

اجیرگ تهرانووی و آقو  ح، حووا مقدموه شوو التجحججان فجی تفسججحر القجرآن،  حسونمحمود جوون  ،طآسوی .13
 تا. ، جی روتیاء اهتراث اهعرجی، جحعاملی، دار اح رحق احمد قصحتحق

 ش.1371چا  ششم، ، ، تهرانهح، دار اهکتب اؤلسالم قاووس قرآند علی اکجر، حس ،قرشی .14

 قحو، تحقکشو الهعانی فی الهتشابه ون الهثجانی ،محجآ عجد اهّلل محمد جن ؤجراها ،کنانی .15
 ح.1990 / 1410اهمنصوره، چا  اول، دار اهآفاء، ، عجد اهجآاد خل 

، یحججروف الهعجججان یفججج الجنجججی الججدانین حسوون جووون قاسووم، حجووآ محمووود حوودر اهووودا ،موورادی .16
، روتی،  جهحم فا ل، دار اهکتب اهعلمخمحمد ند، ن قجاوةحفخر اهدتصحح  و تحقحق 

 ح.1992 / 1413چا  اول، 

کتاب کلهات القرآن الکرین التحقحق فی،  حسن ،مصقفآى .17 ،  تهران،  ، حنگاه ترجمه و نشر 
 ش.1360

  


