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چکیده
بالغت ،به معنای مطابقت کالم با مقتضای حال مخاطب ،هماره به عنوان یکی از جلووههوای اعاواز و
هماورد ناپذیری قرآن ،مطرح بوده است .علم معانی ،در جهت شناخت دقیق ابعاد مختلف بالغت کالم
به صورت عام و کالم الهی به صورت خاص ،پدید آمده است .این علم ،کالم را به لحاظ افواد معوانی
ثانوی و تبعی ،موضوع خود قرار داده و برای این هدف ،انواع مختلف کالم ،چه خبور و چوه انشواء را
بررسی میکند .در این میان ،انشاء بر این اساس که آیا برای یافتن مطلوبی القا میشود یا نه ،بوه انشوای
طلبی و غیر طلبی تقسیم میگردد .انشاءهای طلبی ،به دلیل افاد معانی ثانوی ،در علم معانی از اهمیوت
باالیی برخوردارند .استفهام یکی از اقسام پرکاربرد این انشاء است که در قرآن نیز فراوان یافت میشود
و بررسی معانی ثانوی آن بی شک در آشکار نموودن بالغوت و اعاواز قورآن اثرگوذار اسوت .بررسوی
مهمترین جملههای استفهامی قرآن ،روشن میسازد که تنها نوزده مورد از استفهامهای قورآن در معنوای
حقیقی ،یعنی طلب علم ،به کار رفته و بیشتر آنها در معانی ماازیی چون انکار ابطالی ،انکار تووبیخی،
تقریر ،نفی ،تعاب ،ترغیب و تسویه کاربرد داشتهاند.
واژههای کلیدی :بالغت ،انشاء طلبی ،استفهام ،اغراض ثانوی ،اعااز قرآن.
 پست الکترونیك نویسندة مسؤولhrezaii@ut.ac.ir :
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 -1مقدمه
قرآن ،مهمترین معاوز نبووی و سوند حقانیوت و جواودانگی اسوالم ،در اندیشوه و جوان
مسلمانان ،جایگاهی بس ارجمند داشته است .همین جایگاه ،دانشمندان مسولمان را بور آن
داشته تا درون مایۀ قرآن را بررسی کنند و چرایی و چگونگی اعااز آن را بر نمایند .آنوان
دانشهای مختلفی را در این راه بنیان نهاده یا به کار بستهاند که علم بالغت در این شومار
است .بالغیان ،مهمترین هدف این علم را شناخت «وجه اعااز قرآن» دانسوته و آن را بوه
دلیل پرداختن بدین موضوع ،از واالترین دانشها پنداشتهاند( .التفتازانی )105 :1387،بوه بواور
آنان ،غفلت از فصاحت و بالغت ،آدمی را از فهم ژرفای اعااز ،لطایف و دقایق قرآن بواز
میدارد( .العسکری )1 :1989 ،ناگفته خود پیداست که این ناآگاهی ،راه فهوم مقصوود نهوایی
خداوند را از آیات و عمل به آنها نیز دشوار خواهد ساخت .بوه دیگور سوخن ،نگواه بوه
اعااز قرآن از زاویۀ بالغی ،برای درکی درست از مفاهیم قرآنی ،بایسته است.
بالغت کالم را به عنوان یکی از مهمترین وجوه اعااز قرآن کریم ،به مطابقت آن با
مقتضای حال مخاطب باز شناساندهاند( .التفتازانی126 :1387 ،؛ رجایی )17 :1379 ،برای
نمونه ذکاوت مخاطب ،گزیده گویی را میطلبد و کند ذهنی او ،گستراندن دامن سخن
را خواهان است( .همان) در میان فنون سه گانۀ بالغت ،علم معانی در همین جهت پدید
آمده است .علم معانی را چنین تعریف کردهاند:
«علم به اصول و قواعدی است که بدانها کیفیت مطابقت کالم با مقتضای حال شناخته
میشود» (رجایی .)21 :1379 ،موضوع آن هم کالم است به لحاظ افاد معانی ثانویهای که
متکلم بلیغ از کالم مطابق با مقتضای حال اراده میکند( .همان) توضیح آن که کالم دو
معنا در بردارد :یکی معنای لغوی یا عرفی که سخن به لحاظ لفظ ،ترکیب و وضع بدان
رهنمون است .این معنا را معنای اصلی یا اولیه گویند .دوم ،معنایی که گوینده در نظر
دارد و لطایف و ظرایفی است که او متناسب با مقتضای حال به الفاظ میبخشد (همان).
به عبارت دیگر ،هر جمله ممکن است دو یا چند معنا داشته باشد که یکی اصلی و بقیه
فرعی است ،اما گوینده معنایی را در نظر دارد که مناسب و مطابق غرض اوست و علم
معانی هم سودای بررسی همین مفاهیم را دارد (شمیسا)107 :1379 ،؛ مثالً معنای اولیه
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«إنّ زیداً قائمٌ» خبر از ایستادن حتمی و با تأکیدِ زید است ،اما معنای ثانوی آن ،دور
ساختن تردید و انکار از مخاطب است( .رجائی)21 :1379 ،

علم معانی با تمرکز بر معانی ثانوی ،بررسی احوال جملهها را آغاز میکند و مباحث
خویش را در هشت باب مطرح میسازد .نخست ،به نسبتِ میان اجزای کالم (إسناد)
میپردازد و بر این اساس که آیا نسبتی خارجی ،ورای این نسبت لفظی ،وجود دارد یا
نه ،دو باب «إسناد خبری» و «إنشاء» را پدید میآورد .در پی این ،به ارکان و اجزای
اصلی کالم« ،مسندإلیه» و « مسند» ،و اجزای فرعی آن« ،قیود» (متعلقات فعل) میپردازد
و مباحثی را به فراخور احوال مختلف هر یک فراهم میآورد .بررسی چگونگی نسبت
و پیوند میان اجزای یک جمله یا ارتباط چندین جمله با یکدیگر است که سخن از
«قصر» و «فصل و وصل» را پدید میآورد .نسبت سنای میان مقصود متکلم و میزان
الفاظ به کار گرفته شده در کالم هم به آخرین بحث معانی ،یعنی «ایااز و اطناب»
میاناامد( .التفتازانی139 :1387 ،و )141موضوع این پژوهش ،یکی از زیر شاخههای بحث
«انشاء» در علم معانی است ،از این رو ،نگاهی گذرا بر چیستی و اقسام انشاء ،نیکوست.
انشاء در لغت ،به معنای ایااد است و در اصطالح ،سوخنی اسوت کوه بوه خوودی خوود،
قابلیت راست یا دروغ بودن را ندارد .به دیگر سخن ،کالمی اسوت کوه واقعیتوی خوارجی
ورای الفاظ و مدلول آن ،نهفته نیست تا مانند خبر بتوانود معیواری بورای صود و کوذب
بیابد( .التفتازانی401 :1387،؛ رجائی132 :1379 ،؛ الهاشمی )69 :1999 ،انشواء ،خوود دو زیرشواخه
دارد :الف) انشاء غیر طلبی :در آن متکلّم ،در پیِ چیزی نیست که فاقود آن اسوت ،بلکوه
درصدد آفرینش مفهومی ذهنی است( .نصیریان )62 :1386 ،افعال مدح و ذمّ (نعوم الرجول
زیدٌ ،ساء الغالمُ بکرٌ و ،)...تعاب (ما أجمول السوماء ،هللِ درّه فارسواً و ،)...افعوال رجواء
(عسی اهلل أن یغفرلی و )...و صیغههای عقود و ایقاعات (بعتُ ،اشتریتُ ،هی طوالق و)...
در این شمارند( .رجایی )132 :1379 ،ب) انشاء طلبی :خواستن چیزی است کوه بوه بواور
متکلم ،در وقت طلب ،وجود ندارد( .التفتازانی .)129 :1387 ،تمنی ،اسوتفهام ،امور ،نهوی و
ندا ،در گروه انشاءهای طلبی میآیند( .رجایی)133 :1379 ،
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بنابراین ،جایگاهِ موضوع این پژوهش را به صورت زیر میتوان نشان داد:

پژوهش حاضر ،از میان اقسام گوناگون انشاء ،استفهام را برگزیده است؛ زیرا بوه تصوریح
دانشمندان ،معوانی و اغوراض ثوانوی اسوتفهام ،از دیگور انوواع انشواء گسوتردهتور اسوت.
(حسین145 :1405 ،و )146هم چنین بسامد کاربستِ استفهامهای قرآن در معانی ثانوی بسویار
است .از این روی ،فهم مراد اصلی در این موارد ،اثری درخوورِ توجوه در روشون داشوتِ
درست و شناخت بهتر آیات قرآن دارد .گفتنی اسوت کوه اراد معوانی ثوانوی از اسوتفهام،
یکی از جنبههای بالغی کالم خداوند است که به غنای معنایی و افزایش داللتهای کوالم
میاناامد .پژوهشِ پیش رو ،به سرّ بالغوی اسوتفهام در قورآن مویپوردازد و بوا مطالعوهای
مصدا پژوهانه ،میکوشد تا از نقش آفرینی فهمِ ایون سوویه از بالغوت قورآن ،در فهموی
بهتر از کتاب خداوند سخن گوید و به پرسشهای زیر پاسخ دهد -1 :از چه رو شوناخت
معانی ثانوی استفهامهای قرآن ضروری است؟  -2استفهامهای قرآن در چه معوانی ثوانوی
به کار رفتهاند؟  -3چرا قرآن ،استفهامها را بیشتر در معانی ثانوی به کار میبرد؟
این پژوهش ،با بهره جستن از کتابهای بالغی ،اعراب القرآن و تفاسیر مهوم ادبوی ،بوه
پرسشهای باال میپردازد .البته این مهم ،در گرو مقدّماتی چند است .از این روی ،پویش
از ورود به بدنۀ اصلی پژوهش ،بایسته اسوت از سرشوت اسوتفهام پورده برداشوت و بوه
ادوات استفهام اشارتی کرد.
 -2مفاهیم و کلیات
 -1-2استفهام در لغت و اصطالح
استفهام ،باب استفعال از فعل «فَهِم» ،در لغت به معنای خواستن آگاهی و علوم از اموری
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است( .ابن منظور )459/12 :1363 ،تعریف اصطالحی آن هم چنودان از مفهووم لغووی دور
نیست؛ زیرا آن را به طلب صورتِ شئ در ذهن باز شناسواندهانود( .التفتوازانی404 :1414 ،؛

الارجانی ،بی تا18 :؛ رجایی )136 :1379 ،اگر صورت خواسته شوده ،وقووع یوا عودم وقووعِ
نسبت بین دو چیز و به دیگر سخن ،اسنادِ بین مسندإلیه و مسنَد باشد ،حصوول و پدیود
آمدنِ آن ،تصدیق است .برای نمونه ،در عبارت «هل انکسر الزجاج؟» ،پرسش از نسوبت
میان «انکسر» و «الزجاج» (شکستن یا نشکستن شیشه) است؛ ولی اگور نسوبت و اسوناد
طلب نگردد ،بلکه مطلوب ،مشوخ

و معوین شودن یوک چیوز باشود ،حصوول چنوین

مطلوبی ،تصور است؛ مانند هدف از پرسش در جملوۀ «

؟» ،کوه

تعیین فرد کامیاب است( .التفتوازانی405 - 404 :1414 ،؛ الارجوانی ،بوی توا18 :؛ رجوایی:1379 ،
136؛ حسین)125 -122 :1405 ،

 -2-2ادوات استفهام
چنان که آمد ،استفهام گاه طلب تصور است و گاه طلب تصدیق؛ بر ایون اسواس ،ادوات
استفهام را به سه دسته مویتووان تقسویم کورد( :التفتوازانی405 :1387 ،وو417؛ رجوایی:1379 ،
137و142؛ هارون19 :1410 ،و20؛ حسین)122 :1405 ،

الف) ادواتی که هم برای طلب تصور به کار میروند و هم طلب تصدیق .همز استفهام
تنها مصدا آن است .این همزه در عبارت «أقام زیدٌ» برای طلب تصودیق اسوت؛ یعنوی
متکلم میداند نسبتی سلبی یا ایاابی میان زید و قیام وجود دارد ،ولی نمیداند در واقوع
سلب است یا ایااب و به میانای همزه ،تعیین حکم (نسبت) را طلب مویکنود .اموا در
جملهای چون «أدبسٌ فی اإلناء أم عسل» ،متکلم میداند در ظرف چیزی وجود دارد ،اما
آگاه نیست که شیره است یا عسل؛ از این رو ،با هموز اسوتفهام تعیوین آن را خواسوتار
میشود .چنان که از مثال پیشین بر میآید ،متعلّق استفهام در طلب تصوّر ،همیشه بعد از
همزه و متّصل به آن میآید .در این حالت همزه معادل دارد که غالباً بعد از «أم متّصله یا
معادله» آورده میشود.
ب) ادواتی که تنها برای طلب تصدیق به کار میرود« .هل» تنها حرف اسوتفهامی اسوت
که در این دسته قرار میگیرد« .هل» بر خالف همزه ،تنها به تصدیق ایاابی ویژه اسوت؛
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از این رو ،جملهای مانند «هل قام زیدٌ» درست ،و جملوهای چوون «هول لوم یقوم زیودٌ»
نادرست است.
ج) ادواتی که بدانها تنها حصول تصوّر طلب میشود عبارتنود از« )1 :متوی» :کوه بورای
هوارون؟»

تعیین زمان اعمّ از ماضی و مستقبل آورده میشود؛ مانند «متی تولّی

یا «متی نستسعد بلقائک؟»؛ « )2أیّان» :کوه بودان زموان مسوتقبل طلوب مویشوود ،ماننود
«یسئلون أیّان یوم الدین؟»؛ « )3أین» :که در تعیین مکان کاربرد دارد؛ ماننود «
»؛ « )4أنّی» :که در معنای کیف ،أین و متی به کوار مویرود؛ ماننود «أنّوی
یحیی هذه اهلل بعد موتها؟»« ،یا مریم أنّی لک هذا؟» و «أنّوی زرتَوهُ؟
؟»؛ « )5من» :از گذر آن ،فردی از بین افراد عاقل مشخّ

میگردد؛ مانند «مون

فتح مصر و العرا ؟»؛ « )6ما» :که غالباً بورای اسوتفهام از غیور عاقول بکوار مویرود و از
رهگذر آن ،روشن داشتِ مفهوم کلمه ،حقیقت و ماهیّوت و بیوان صوفت چیوزی طلوب
میشود؛ مانند «ما العنقاء؟»« ،ما هو اإلنسان؟» و «ما زیدٌ؟»؛ « )7کم» :که با آن تعیین عودد
را خواستار میشوند؛ مانند «کم لبثتم فی األرض عدد سنین؟» « )8کیف» :که بوه واسوطۀ
این اسم استفهام ،از حالت سؤال میشود؛ ماننود «کیوف أنوت؟»؛ « )9أیّ» :ایون اسوم در
مواردی به کار میرود که بخواهند یکی از اشیاء منودرج تحوت امور عوام را از دیگوران
متمایز سازند؛ مانند «

؟».

3ـ استفهامهای قرآن ،اغراض و اسرار
آن گونه که از تعریف استفهام بر میآید ،استفهام حقیقوی در موواقعی رخ مویبنودد کوه
متکلّم علم ندارد و به واسطۀ استفهام است که علم به ماهول را میطلبد .ایون اسوتفهام،
هدفی بالغی را پدید نمیآورد و یک کاربرد نحوی محو

اسوت (حسوین 134 :1405 ،و

 )146و آن گونه که در مقدمات دیودیم ،بالغوت را آهنو ِ بررسوی چنوین کاربردهوایی
نیست؛ زیرا رسالت بنیادین بالغت ،پی جویی معانی ثانوی است که به درن

نیواز دارد

و بی گمان ،کالم با مفهومی دیریاب که تنها بوا واکواوی و تأمّول دسوت یوافتنی اسوت،
کالمی اثرگذار به شمار میآید .جالب آن که استفهام حقیقی در قورآن انودا اسوت و از
حدود نوزده مورد فراتر نمیرود( .الحسوینی )76 :1388 ،حوال اگور اسوتفهام بورای طلوب
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ماهول نباشد ،بلکه اهدافی دیگر در سر داشته باشود ،بوا اسوتفهام ماوازی یوا اسوتفهام
تولیدی رو به رو خواهیم بود( .رجایی )142 :1379 ،شناخت این گونوه اسوتفهام ،در گورو
توجه به قرائنی چون سیا کالم ،حال گوینده یا مخاطب و شورای حواکم بور گفوت و
گوست( .حسین134 :1405 ،؛ یوسف17 :1421 ،؛ الهاشمی )83 :1999 ،معانی ثانوی استفهام یوا
استفهام ماازی را سی و دو (السیوطی138/2 :1421،و ،)143بیست و هفت (الحسوینی:1388 ،
 ،)106-76بیست (الهاشمی )84-83 :1999 ،یا دوازده (التفتازانی422-417 :1387 ،؛ هموو:1414 ،

161-157؛ رجائی142 :1379 ،و )146مورد برشمردهاند که انکار ،تقریر ،نفوی ،امور ،تعاوب،
تمنی ،تشویق ،تکثیر ،تعظیم و تهویل ،وعید ،تهکّم ،تحقیر ،اختبار ،عتاب ،افتخار ،عرض
و تحضی

 ،تأ کید ،تسوهیل و تخفیوف ،تفخویم ،استرشواد ،نهوی ،دعوا ،تنبیوه ،اسوتبطاء،

استبعاد ،تسویه و تحسّر از آن جملهاند .اختالف آمار پیش گفته ،از آن روست که تعیین
و تشخی

معانی ثانوی ،امری است در گرو ذو سلیم و جست جو در سوخنان بلیوغ.

(المدرس االفغانی )53/5 :1410،پس از آشونایی بوا اسوتفهام حقیقوی و ماوازی ،اکنوون بوه
مهمترین و پربسامدترین گونههای استفهام ماازی در قرآن پرداخته ،ضمن سخن گفوتن
از قرائن انصراف آن به معنای ماازی ،اسرار بالغی آن را بازگو خواهیم کرد.
 -1-3انکار
بالغیان ،انکار را در دو شاخۀ «انکار ابطالی» و «انکار توبیخی» پی جویی کردهاند:
 -1-1-3انکار ابطالی یا تکذیبی
مقصود متکلّم از این نوع استفهام ،انکار باور مخاطب و ابطال سخن اوست .الزمۀ چنین
استفهامی ،آن است که ما بع ِد ادوات اسوتفهام در خوارج بوه وقووع نتیوسوته یوا نخواهود
پیوست و مخاطبی که مدّعی وقوع آن است ،دروغ گفته باشد( .الخطیوب القزوینوی ،بویتوا:

143؛ التفتازانی421 :1387 ،؛ ابن هشوام15/1 :1421،؛ رجوایی )146 :1379 ،از هموین رو ،برخوی
دانشیان آن را «انکار وقوع» نیز خواندهاند( .ابوالسعود ،بی تا )77-76/1 :آیات ذیل نمونوهای
از کاربستِ این گونه استفهام در قرآنند:
)1
«آیوا پروردگارتووان فرزنوودان پسوور را مخصووص شووما سوواخته ،و خووود

(اسوراء)40/

دخترانو از
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فرشتگان برگزیده است؟! شما سخن بزرگ (و بسیار زشت ) م گویید!»
این آیه ،خطاب به مشرکان است .آنان با وجود آگاهی از نهایت ناتوانی خویش ،معتقود
بودند که خداوند ،پسران؛ برترین نوعِ فرزند را ویژ آنان ساخته است .از دگور سوو بوه
باور مشرکان ،فرشتگان دختران خدای توانا و صاحب تمام کماالت اسوت .خداونود بوا
استفهام باال ،این مدعای باطل را تکذیب و انکار میکنود( .الورازی345/20 :1420،؛ أبوحیوان

األندلسی53/7 :1420 ،؛ الدرویش )447/5 :1415 ،گفتنی است که خداوند ،ادعای پیش گفته را
در آیات 149و 150سور صافات و 21و 22سور نام با استفهام انکاری مشوابه ،باطول
ساخته و دروغ پنداشته است.
)2
(بقره« )91/و هنگام که به آنها گفتوه شوود :بوه
آنچه خداوند نازل فرموده ،ایمان بیاورید! م گویند :ما به چیزى ایمان م آوریم کوه بور
خود ما نازل شده است .و به غیر آن ،کافر م شوند ...بگو :اگر (راست م گوییود ،و بوه
آیات که بر خودتان نازل شده) ایمان دارید ،پوس چورا پیوامبران خودا را پویش از ایون،
به قتل م رساندید؟!»
مراد از ضومیر «هوم» ،یهودیوان اسوت .چنوان کوه از آیوه بور مویآیود ،اینوان اسوالم را
نمیپذیرفتند؛ زیرا بر آن بودند که قرآن بر ایشان فرستاده نشوده و آنوان تنهوا بوه کتوابی
ایمان دارند که بر ایشان نازل شده است ،یعنی تورات .به دیگر سخن ،یهودیوان مودعی
ایمان به تورات و وحی الهی بودند .خداوند در برابر این مدعا ،این گونه دلیل مویآورد
که اگر واقعاً به تورات ایمان دارید ،از چه رو پیامبران خود را میکشتید .ایمان ،آدمی را
از قتل نفس باز میدارد ،حال آن که شما نه انسانهای عادی ،بلکه پیوامبران الهوی را بوه
قتل رساندید و قاتالن رسوالن ،بی شک ایموان ندارنود( .ابوحیوان األندلسوی492/1 :1420 ،؛
ابن عطیه األندلسی)179/1 :1422 ،

)3
(بقره« )13/و هنگام که به آنان گفتوه شوود :هماننود (سوایر) موردم ایموان
بیاورید! م گویند :آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟! بدانید اینها همان ابلهانند ول نم دانند!»
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این آیه ،بیانگر حاالت منافقان و راه کار آنان برای ایمان نیاوردن است .اینان گرویدن را
به صورت مطلق و کلّی نفی نمیکنند ،بلکه مویگوینود ایون ایموانی کوه بودان خوانوده
میشوند ،ایمان نا بخردانی است که در اثر نقصان در ادراا ،حوقّ را از باطول تشوخی
نمیدهند .منافقان به واسطۀ همز استفهام ،گرویدنی از ایون دسوت را انکوار مویکننود.
(الزمخشری64/1 :1407 ،؛ اآللوسی154/1 :1415 ،؛ ابن عاشور ،بی تا)283/1 :

 -2-1-3انکار توبیخی
متکلّم در این گونه استفهام ،بر آن است تا مخاطب را نکوهش کند؛ زیرا کاری را اناوام
داده یا میدهد که وقوع آن از دیدگاه متکلّم سزاوار و شایسته نبوده و نیست( .التفتوازانی،

421 :1387؛ ابن هشام16/1 :1421 ،؛ رجوایی )147 :1379 ،بور ایون پایوه ،در ایون گونوه انکوار
بر خالف انکار ابطالی ،فعول بوه وقووع پیوسوته و از فاعول هوم نکووهش شوده اسوت.
(ابن هشام16/1 :1421 ،؛ رجایی )147 :1379 ،به این بیان سرّ عنووان دیگور آن ،یعنوی «انکوار
واقع» هم روشن میگردد( .ابوالسعود ،بی توا )77-76/1 :نمونههوایی از ایون گونوه اسوتفهام
ماازی را در قرآن به نظاره مینشینیم:
)1

(بقوره)44/

« آیا مردم را به نیک (و ایمان به پیامبرى که صفات او آشکارا در تورات آموده) دعووت
م کنید ،اما خودتان را فرامو

م نمایید با اینکه شما کتاب (آسومان ) را مو خوانیود!

آیا نم اندیشید؟!»
آوردهاند که یکی از یهودیان مدینه ،خویشانش را به گرویدن بوه حضورت محمّود(ص)
فرا مویخوانود ولوی خوود بوه او ایموان نمویآورد و بودین مناسوبت ،آیوۀ پویش گفتوه
نازل میگردد( .واحدی )27 :1411 ،خداوند در قالوب اسوتفهامی ماوازی ،او و یهودیوانی
چون او را توبیخ میکند که چرا دیگران را به خیور دعووت مویکننود ولوی خوود آن را
ترا موینماینود( .ابوحیوان األاندلسوی295/1 :1420 ،؛ صوافی )118/1 :1418 ،آیوه بوا اسوتفهام
توبیخی

نیز به فرجوام مویرسود؛ (الزمخشوری267/1 :1407،؛ الودرویش:1415 ،

 )95/1بدین معنا که شما باید در این باره اندیشوه را بوه کوار بندیود و قوبح ایون کوار را
دریابید ،اما چنان بر این حقیقوت چشوم بسوتهایود کوه گویوا از خورد بهورهای نداریود.
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(الزمخشری267/1 :1407 ،؛ ابوالسعود ،بی تا97/1 :؛ ابن عاشور ،بی تا)461/1 :

(بقره« )108/آیا م خواهید

)2

از پیامبر خود ،همان تقاضاى (نامعقول را) بکنید که پویش از ایون ،از موسو کردنود؟!
(و با این بهانه جوی ها ،از ایمان آوردن سر باز زدند).»...
برخی از مسلمانان ،از پیامبر(ص) سؤالهایی مانند سؤالهای یهود از حضرت موسوی(ع)

کرده بودند؛ بنابراین خداوند متعال در این آیه ،آنان را سرزنش میکند و البته رفتار یهود
با حضرت موسی (ع) را نیز نکوهش مویکنود( .الطباطبوایی )257/1 ،1417 ،روایوات سوبب
نزول هم نشان میدهد که کسوانی ،درخواسوتهوایی ناباوا و نوامعقول از پیوامبر (ص)

داشتهاند و آیه به همین مناسبت نازل شده است( .الواحدی )37 :1411 ،بنابراین ،انکوار در
استفهام در این آیه ،بر خالف گفتۀ پارهای از مفسران (ابوالسعود ،بی تا144/1 :؛ ابون عاشوور،

بی تا )660/1 :انکار واقع و توبیخی است ،نه انکار وقوع و ابطوالی .گفتنوی اسوت کوه در
متّصله و منقطعه بودن «أم» در آغاز آیه اختالف نظور وجوود دارد .برخوی آن را متّصوله
دانستهاند( ،البیضاوی100/1 :1418 ،؛ اآللوسی )355/1 :1415 ،ولی اکثریت به دلیل وقوع کوالم
تامّ بعد از آن ،معادل نداشتن استفهام انکاری و نیاز به تقدیر در صورت متصوله دانسوتن
«أم» ،این سخن را نتذیرفتهاند( .ابوحیان األندلسوی555/1 :1420 ،؛ ابون عاشوور ،بوی توا660/1 :؛
المطعنی)95/1 :1420 ،

)3
(بقره« )170/و هنگام که به آنها گفته شود :از آنچه خودا نوازل
کرده است ،پیروى کنید! م گویند :نه ،ما از آنچه پدران خوود را بور آن یوافتیم ،پیوروى
م نماییم .آیا اگر پدران آنها ،چیزى نم فهمیدند و هدایت نیافتنود (بواز از آنهوا پیوروى
خواهند کرد)؟!».
از آیه چنین بر میآید که کافران ،پیروی از پدران خود را به هر حال و وصوف ،درسوت
یا نادرست ،روا میدانستند .خداوند چنین تقلید کورکورانهای را مخالف عقل میدانود و
کافران را بر آن نکوهش میکند( .الطباطبایی419/1 :1417 ،؛ ابوالسعود ،بی توا188/1 :؛ اآللوسوی،

 )40/2 :1415برداشت تعاّب از این توبیخ هم چندان بی راه نیست؛ زیرا با این که پدران
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آنها چیزی از دین نمیدانند و به حق هدایت نشدهاند ،باز هم از آنها تبعیّت میکننود.
(الزمخشری328/1 :1407،؛ الطبرسی)97/1 :1377 ،

)4

(تکویر« )26 /پس به کاا م روید؟!»

توجه به سیاقی که در این آیه به کار رفته ،مفهوم استفهام آن را روشنتر میسازد .آیوات
پیشین تأکید میکند که قرآن ،کالم الهی است که سرو

وحی آن را با قدرت و امانوت

کامل بر پیامبری اندیشه ور ،فرود آورده و پیامبر نیز بدون بخل و بی کم و کاست ،آنچه
را دریافته ،ابالغ کرده است .قرآن ،القای جنیان یوا سوخن شویطان رانوده شوده نیسوت.
(تکویر )26-19/در پی این ،آیه

با «فاء تفریع» آمده که به مثابۀ نتیاهگیری

از آیات پیشین است و توبیخ انگارههای کافران بدین معنا که وقت حقانیت قرآن به این
روشن است ،پس دیگر کاا م روید و چرا آن را برآیندِ جن زدگوی یوا القوای شویطان
میدانید؟! (الطباطبایی220/20 :1417 ،؛ ابن عاشور ،بی تا)146/30 :

(بقره« )211/از بن اسرائیل بترس :چه اندازه نشوانههواى روشون بوه آنهوا
دادیم؟ (ول آنان ،نعمتها و امکانات مادى و معنوى را که خداوند در اختیارشان گذاشته
بود ،در راه غل به کار گرفتند ).و کس که نعمت خدا را ،پوس از آن کوه بوه سوراغش
آمد ،تبدیل کند (و در مسیر خالف به کار گیرد ،گرفتار عذاب شدید اله خواهود شود)
که خداوند شدید العقاب است».
«کم» در این آیه ،استفهامیه بوده (حسن )535/4 :1367 ،و مراد از آن نکوهش یهود اسوت؛
زیرا پس از روشن شدن حقیقت ،گردن افراخته و آن را انکار کوردهانود( .اآللوسوی:1415 ،
494/1؛ الزمخشری254/1 :1407 ،؛ ابوالسعود ،بی تا213/1 :؛ ابوحیان األندلسی)126/2 :1420،

 -2-3تقریر
این نوع استفهام ،در بزنگاههایی به کار میرود که متکلّم و مخاطوب ،هور دو از مطلوب
()2

آگاهند و سؤال متکلّم ،تنها برای واداشتن مخاطب بوه اعتوراف بور آن مطلوب اسوت.

(التفتازانی418 :1387 ،؛ ابن هشام16/1 :1421 ،؛ رجوایی )144 :1379 ،آیات ذیول جلووههوایی از
کاربرد استفهام در این معناست:
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(بقوره« )80/و گفتند :هرگز آتش دوزخ ،جز چند روزى ،به
ما نخواهد رسید .بگو :آیا پیمان از خدا گرفتهاید؟! -و خداوند هرگز از پیمانش تخلف
نم ورزد -یا چیزى را که نم دانید به خدا نسبت م دهید؟!»
گفتهاند یهودیان مدینه ،میانگاشتند که عمر دنیا هفت هزار سال است و مردم بابوت هور
هزار سال در دنیا ،یک روز در آخرت عوذاب مویشووند .پوس عوذاب تنهوا هفوت روز
خواهد بود .آیۀ باال در مقابل این پندار ،نازل شد( .الواحودی )30 :1411 ،اسوتفهام نخسوت
در آیۀ

 ،انکار ابطالی اسوت( .الورازی)142/3 :1420 ،

به دیگر سخن ،خداوند دعوی یهود را مبنی بر پیمان گرفتن از خدا باطل میکند .در پی
این ،شقّ دیگری را با «أم» مطرح میسازد که با ابطالی بوودن اسوتفهام پیشوین ،اسوتفهام
پسین ،تقریری خواهد بود؛ زیرا پس از تکذیب پیمان گورفتن یهودیوان از خودای ،جوز
اعتراف بر بهتان و افترا بر خدای چارهای نخواهد ماند( .ابوالسعود ،بوی توا121/1 :؛ اآللوسوی،
305/1 :1415؛ ابن عاشور ،بی تا)562/1 :

)2
(بقره « )106 /هر حکم را نسخ کنیم ،و یا نسخ آن را به توأخیر انودازیم ،بهتور از آن ،یوا
همانند آن را م آوریم .آیا نم دانست که خداوند بر هر چیز توانا است؟!»
گویا مخالفان ،اوامر و نواهی قرآن را متناق

دانسته ،بدین سان در الهی بودن آن شوبهه

میکردند و خدا آیۀ فو را در پاسخ اینان فرو فرستاد( .الواحدی )37 :1411 ،خداوند با این
آیه ،نسخ را در اوامر و نواهی روا شمرده و با استفهامی تقریری ،مخاطب را بوه اعتوراف
بر قدرت خویش بر همۀ چیزها ،واداشته است( .الزمخشری303/1 :1405 ،؛ ابوالسعود ،بی توا:

143/1؛ أبوحیان األندلسی344/1 :1420،؛ ابن عاشور ،بی تا647/1 :؛ الطبرسی )349/1 :1372 ،از آن جا
که استفهام بر نفی وارد شده ،بی شک مراد از آن تقریر است (ابن عاشور ،بی تا )647/1 :گو
این که خطاب استفهام به پیامبر (ص) است ،ولی امت را نیز شامل مویشوود و مخاطوب
ساختن پیامبر (ص) از آن روست که وی داناترین امت و سرچشمۀ علم دیگران بود .افزون
بر این ،چنین خطابی مبالغهای قرین به اختصار در پی دارد( .اآللوسی)353/1 :1415 ،

اسرار بالغی استفهام در قرآن کریم 73/

 -3-3نفی
ادوات استفهام در چنین کاربستی ،نشان از آن دارنود کوه جملوۀ بعودی ،رخ نوداده یوا
نخواهد داد .از همین روی ،میتوان گفت که در اصل داللت ،با انکوار ابطوالی مشوترا
است ،ولی انکار در برابور گمانوه یوا مودعای باطول مخاطوب ،بورای تکوذیب او آورده
میشود ،که چنین اعتباراتی در نفیِ مح

لحاظ نمویگوردد ( المطعنوی )98/1 :1420 ،بوه

آیات زیر بنگرید:
)1

(بقوره« )138/رنو

(بتذیرید! رن

ایمان و توحید و اسالم) و چه رنگ از رن

خودای

خدای بهتر اسوت؟! و موا

تنها او را عبادت م کنیم».
درباره زمینۀ تاریخی نزول این آیه ،آوردهاند کوه مسویحیان ،نووزادان خوویش را در روز
هفتم تولد ،غسل تعمید میدادند تا بدین گونه طفل ،مسویحی شوود( .الواحودی-44 :1411 ،

 )45خداوند به واسطۀ آیۀ باال ،بیان میکند ،وصف ایمانی که در آیات قبل آموده ،نووعی
رن

خدایی و بهترین رن

است ،نه رن

یهودیت و نصرانیت که در دین خودا رخنوه

ایااد کرده و آن را بدانسان که خدا دستور داده ،به پا نداشتهاند( .الطباطبایی)313/1 :1417 ،

البته این آیه ،با توجه به پندار اهل کتاب ،میتواند انکار ابطالی به شمار رود؛ ولی این با
کاربست آن برای نفی منافاتی ندارد و میتواند به حسب واقع و حوا ّ امور نفوی باشود؛
زیرا چه انگار مسیحیان باشد و چه نباشد ،هیچ رنگوی بهتور از رنو

خودایی نیسوت.

(ابوالسعود ،بی تا168/1 :؛ المطعنی)108/1 :1420 ،

)2
(نساء« )87/خداوند ،معبودى جز او نیست! و به یقین ،همۀ شما را در روز رستاخیز -کوه
شک در آن نیست -جمع م کند! و کیست که از خداوند ،راستگوتر باشد؟»
خداوند در این آیه ،از قدرت و عظمت خویش پرده بر میدارد و از گردآوردن خالیوق
در روز رستاخیز سخن میگوید و بوا اسوتفهامی بور صود خوویش تأکیود موینمایود.
مفسران ،این استفهام را انکاری دانستهاند( .ابوالسعود ،بی توا211/2 :؛ اآللوسوی)105/5 :1415 ،

ولی با توجه به این که کسی منکر راستی خداوند نیست ،به نظر میرسد که این استفهام
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در مفهوم نفی به کار رفته باشد( .المطعنی)221/1 :1420 ،

)3

(الرحمن« )60/آیا جزاى نیک جز نیک است؟!»

این استفهام ،پس از آیات بسیاری آمده که نعمتهای الهی را برمی شمارند و آن گونه کوه
مفسران و بالغیان گفتهاند ،بر نفی داللت میکند؛ یعنی پادا

احسان جز احسوان نیسوت.

(اآللوسی119/14 :1415 ،؛ الطبرسی315/9 :1372 ،؛ ابن عاشور ،بیتا251/27 :؛ الهاشمی)83 :1999 ،

 -4-3تعجّب
گاه متکلّم ،استفهام را بورای نشوان دادن شوگفتی خوود بوه مخاطوب بوه کوار مویبورد.
استفهامهایی از این دست در قرآن نیز وجود دارد؛ مانند:
)1

(بقوره)28/

«چگونه به خداوند کافر م شوید؟! در حال کوه شوما مردگوان (و اجسوام بو روحو )
بودید ،و او شما را زنده کرد ستس شما را م میراند و بار دیگر شما را زنده م کند»...
این آیه خطاب به مشرکان است؛ زیرا آنها کفر میورزیدند و زنودگی پوس از مورگ را
انکار میکردند( .ابن عاشور ،بی تا)368/1 :

اسم استفهام «کیف» ،برای بیان تعاب آمده است .تعاب از این که چگونه آنها نسوبت
به خداوند کافر میشوند و حال آن که مردهای بودند که خدا به آنها زنودگانی بخشوید،
ستس آنها را پس از زندگیشان در دنیا بمیراند و سراناام برای جزای قیاموت محشوور
گرداند( .الارجانی )58/1 :1377 ،برخی توبیخ را نیز از اغراض این استفهام دانستهاند؛ چوه
اینان با وجود حاتهای کافی ،کفر ورزیودهانود و در خوور توبیخنود( .الطبرسوی:1372 ،

171/1؛ البالغی )80/1 :1420 ،شاید بتوان بدین بیان توبیخ را از استفهام پیش گفته برداشوت
کرد که کفر ورزیدن به خالقی با چنین قدرت آشکار که بازگشت همگان در نهایوت بوه
سوی اوست ،شگفت است و توبیخ و نکوهش هم در پی دارد( .ابوحیوان األندلسوی:1420 ،
)208/1

)2

(موریم)8/

«زکریا گفت :پروردگارا! چگونه براى من فرزندى خواهد بود؟! در حال که همسرم نازا
و عقیم است ،و من نیز از شدّت پیرى افتاده شدهام!»

اسرار بالغی استفهام در قرآن کریم 75/

چنان که در مقدّمات اشارت رفت« ،أَنَّ » در معانی گوناگون به کار میرود .در این آیوه،
آن را به معناى «کیف» (ابوحیان األندلسی )243/7 :1420 ،یا «مِن أیون» گرفتوهانود( .اآللوسوی،

 )386/8 :1415مفهوم ثانوی استفهام در این آیه ،اظهار شگفتی است؛ زیورا فرزنود داشوتن
با وجود عقیم بودن زن و پیری و فرتوتی مرد ،عایب و غیرعادی اسوت( .قرشوی:1377 ،

 )299/6البته این ابراز شگفتی ،در ایمان زکریا به قدرت خداوند ،رخنهای ایااد نمیکند؛
چه ره یافتِ تعاب به جان و دل آدمی در چنین حاالتی کامالً عادی و طبیعوی اسوت و
ارتباطی با باور و یقین او ندارد .به دیگر سخن ،هرگاه اسباب رخدادِ امری فراهم نباشود
و موانع هم بر سور راه تحقوق آن وجوود داشوته باشود ،انسوان انتظوارِ روی دادن آن را
نخواهد داشت .حال در چنین فضایی ،ناگاه به تحقّق آن بشوارت دهنود ،دل بوه توب و
تاب میافتود و از ویژگویهوای آن بشوارت ،پرسویدن مویگیورد توا اضوطراب درون را
فرونشاند ،حتی اگر از آغاز هم به راستی آن بشارت یقین داشته باشد .یقوین نمویتوانود
جلو خطورات قلبی را بگیرد( .الطباطبایی)17-16/14 :1417 ،

 -5-3ترغیب
گاه تشویق و برانگیختن مخاطب به کار یا چیزی ،هودفِ اسوتفهام اسوت؛ چنوان کوه در
آیات ذیل این گونه است:
)1

(بقوره« )245/کیسوت

که به خدا «قرض الحسنهاى» دهد( ،و از اموال که خدا به او بخشیده ،انفا کند )،تا آن
را براى او ،چندین برابر کند؟ »...خداوند برای ترغیب مؤمنان به انفا  ،آن را بوه قورض
دادن به خداوند مانند ساخته و بدین امر در قالب استفهام ،ترغیب و تشویق کرده است.
(ابن عاشور ،بی تا)452/2 :

)2

(صوف« )10/اى

کسان که ایمان آوردهاید! آیا شما را به تاوارت راهنموای کونم کوه شوما را از عوذابی
دردناا رهای م بخشد؟!»
یک از اهداف مهم سوره صف ،دعوت به ایمان و جهاد اسوت .بوا ایون کوه «ایموان» و
«جهاد» از واجبات قطعیاند ،در ایناا آن را نه به صورت امور ،بلکوه در قالوب پیشونهاد
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تاارت ،مطرح م کند ،آن هم آمیخته با تعبیرات که از لطف ب پایوان خودا نشوان دارد.
(مکارم شیرازی )87/24 :1374 ،این پیشنهاد ،در قالب استفهامی ماازی و با غرض تشویق و
ترغیب مؤمنان به این تاارت بیان گردیده است(.المطعنی254/4 :1420 ،؛ الهاشمی)83 :1999 ،

 -6-3تسویه
تنها همز استفهام در این مورد کاربرد دارد و نشان میدهد کوه ماقبول و مابعود هموزه،
برابر است و نگرگاه متکلّم بر یکدیگر رجحانی نودارد .هموز تسوویه ،معمووالً بعود از
کلمات «سواء ،ماأبالی ،ماأدری ،لیت شعری» میآید( .ابن هشام15/1 :1422،؛ یوسوف)19 :1421 ،

برای نمونه آیۀ زیر را بنگرید:
(منافقون 5 /و« )6هنگام

کوه

به آنان گفته شود :بیایید تا رسول خدا براى شما استغفار کنود! ،سورهاى خوود را (از روى
استهزا و کبر و غرور) تکان م دهند ...براى آنها تفاوت نم کنود ،خوواه اسوتغفار برایشوان
کن یا نکن  ،هرگز خداوند آنان را نم بخشد زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نم کند!»
استفهام در این آیه ،به معنای تسویه است (ابوحیان األندلسوی)183/10 :1420 ،؛ یعنوی بورای
آنها فرقی نمیکند که کسی برای آنها استغفار کند یا نکند( .ابن عاشوور ،بوی توا)219/28 :

در ضمن از بی فایده بودن استغفار هم خبر میدهد؛ زیرا در ادامۀ آیه،
آمده است( .اآللوسی)308/14 :1415 ،

 -7-3استبعاد
گاه متکلّم به واسطۀ استفهام ،اناام دادن امری را بعید میشمارد؛ مانند:
(دخان13/و« )14چگونه و از کاا متذکر م شووند
با اینکه رسول روشنگر (با معازات و منطق روشن) به سراغشان آمد! سوتس از او روى
گردان شدند»...
«أنّی» را به معنای«کیف» (ابن عاشور ،بی تا )319/25 :یا «مِن أیون» (اآللوسوی)118/13 :1415 ،

گرفتهاند .به قرینۀ ﴿وقَدْ جاءهُمْ رسُولٌ مُّبِین ثمَّ تَولَّوْا عنْهُ﴾ ،در این جا استفهام ماازی و
در معنای استبعاد است؛ زیرا ایشان که در دنیا با وجود رسوول و دلیول آشوکار ،از حوقّ

اسرار بالغی استفهام در قرآن کریم 77/

روی گردان شدند ،بسیار بعید و ناشدنی است که در قیامت ،تغییر و تبدیلی یابنود و بوه
وعوده و عهود خوویش پووای بنود باشوند( .الودرویش122-121/9 :1415 ،؛ الطباطبووایی:1417 ،
)137/18

 -8-3تعظیم
این معنای ماازی ،موقعی پای به میدان مینهد کوه موتکلّم از گوذرِ اسوتفهام ،بزرگوی و
ارجمندی چیزی را جلوهگر سازد؛ چون آیوات زیور)1 :
(

1 /و(« )2روز رستاخیز) روزى است که مسلّماً واقع م شود! چه روز واقع شدن !»

معنای «

» ،تالیل حال و بزرگداشت شأن و مقام قیامت است( .الطبرسوی:1372 ،

 )516/10درست مثل اینکه در تعبیرات روزمره م گوییم :فالن کوس انسوان اسوت ،چوه
انسان ! یعن

حد و مورزى بوراى توصویف انسوانیت او نیسوت (مکوارم شویرازی:1374 ،

 )436/24درست به همین جهت است که خداوند ،به آوردن ضومیر بسونده نکورد ،بلکوه
دوباره کلمه «الحاقه» را تکرار فرمود( .الطباطبایی)392/19 :1417 ،
(واقعه)27/

«و اصحاب یمین و خاستگان ،چه اصحاب یمین و خاستگان !»
در سور واقعه پس از توصیف سابقون ،از اصحاب یمین سخن رفتوه اسوت .ایون آیوه،
باالترین توصیف است که از آنها شده؛ زیرا این تعبیر در مواردى بوه کوار مو رود کوه
اوصاف کس در بیان نگناد و به هر حال این تعبیر بیانگر مقام واالى اصوحاب الیموین
است( .مکارم شیرازی)220-219/23 :1374 ،

 -4نتیجه
 -1-4کاربرد الفاظ و از جمله استفهام ،در غیر معنای حقیقی خود ،از نشانههای کالم
بلیغ است؛ زیرا فهم معانی در چنین کاربردهایی ،به درن

و تأمّل بیشتر نیاز دارد و

بی گمان مطلبی که آدمی پس از اندیشه ورزی بسیار بدان رسد ،تأثیر بیشتری دارد.
هر چند اصل اولیه ،آن است که الفاظ و تعابیر در معنای حقیقی خود به کار روند،
واقعیت آن است که کاربست آنها در معانی ثانوی بسیار است و از این فراوانی،
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به اهمیت کار میتوان پی برد .کاربردهای ماازی در کتاب خدا هم اندا نیستند.
در پژوهش حاضر ،تال

گردید با بررسی استفهامهای قرآن به عنوان یکی از شیوههای

بیان مقصود در آن ،راه کارهای فهم و درا معانی ثانوی در حدّ این ماال نشان داده
شود تا از این رهگذر ،بالغت قرآن و در پی آن گوشههایی از اعااز

نمایان گردد و

اندا گامی در راه فهم بهتر و درستتر قرآن نیز برداشته شود.
 -2-4استفهامهای قرآن ،در معانی ثانوی گوناگونی به کار رفتهاند که برخی از آنها
عبارتند از :انکار ابطالی ،انکار توبیخی ،نفی ،امر ،تعاب ،تقریر ،تمنی ،تشویق ،تکثیر،
تعظیم و تهویل ،وعید ،تهکّم ،تحقیر ،اختبار ،عتاب ،افتخار ،عرض و تحضی

 ،تأکید،

تسهیل و تخفیف ،تفخیم ،استرشاد ،نهی ،دعا ،تنبیه ،استبطاء ،استبعاد ،تسویه و تحسّر که
در این پژوهش به مهمترین و پربسامدترین آنها پرداخته شد.
 -3-4بیشتر جملههای استفهامی قرآن ،در معنای ثانوی خود به کار رفتهاند و چنان کوه
برخی پژوهشگران گفتهاند ،تنها نوزده استفهام از استفهامهای قرآنوی در معنوای حقیقوی
خود به کار رفتهاند؛ زیرا خداوند ،به آشکار و نهان آگاه است و ناآگاهی و جهلی بورای
او متصوّر نیست .از این رو ،بیشتر سؤاالتی که در این کتاب مقدس از جانب او پرسیده
میشود ،در معنای حقیقی خود به کار نرفته است.
پینوشتها
1و در «انکارِ وقوع» (انکار ابطالی) کسی مدّعی رخدادِ واقعیّتی در عالم خارج است ولی بر خالف
مدعای او چنین چیزی در خارج وجود ندارد .در چنین فضایی ،متکلّم با هدفِ تکذیبِ رخداد و وقوعِ
مدعای آن فرد ،استفهامی را مطرح میکند .امّا در «انکارِ واقع» (انکار توبیخی) در عالم خارج ،واقعیّتی
رخ بسته است و وجود و به وقوع پیوستن آن قابل انکار نیست ،ولی این واقعیّت به هر دلیل خوشایند
و مطلوب نیست .بر این اساس نمیتوان منکر وجود آن شد و انکار وقوع کرد ،بلکه باید نشان داد که
رخداد و واقع شدنش مطلوب و شایسته نیست و به دیگر سخن «انکار واقع» کرد.
2و تفاوت «استفهام تقریری» و «استفهام انکاری» در هدف و آهن

متکلّم است ،چه در استفهام انکاری،

متکلّم در صدد است تا نشان دهد که مطلب ادعا شده واقعیّت خارجی ندارد یا اینکه اگر هم در خارج
رخ داده ،واقعیّتی خوشایند نیست .امّا در استفهام تقریری ،انتقادی ،چه در جهوت نفوی وجوود یوا نفوی
مطلوبیّت ،دیده نمیشود بلکه هدف تنها و تنها این است که مخاطب به مطلبی اعتراف کند.

اسرار بالغی استفهام در قرآن کریم 79/

منابع
قرآن مجید ،ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی
 ،بیروت،

 ،سید محمود،
. 1415
ابن عاشور ،محمد طاهر ،التحریر و التنویر ،بی جا،

التاریخ ،بی تا.
،

. 1422
. 1363 ،

ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،قم ،نشر أدب
ابن هشام ،عبداهلل بن یوسف،
بیروت،

،

 ،تحقیق:
. 1421 ،

 ،محمد بن یوسف،
أبو السعود ،محمد بن محمد،

 ،بیروت ،دارالفکر. 1420 ،
 ،بی تا.

 ،بیروت،

. 1418 ،

التنزیل
 ،سعد الدین ،المطول ،بی جا ،دار الکوخ. 1387 ،
ــــــــــــــــــــــــــ ،

 ،قم ،دار الذخائر. 1414 ،

الارجانی ،حسین بن حسن ،جالء األذهان و جالء األحزان ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران. 1377 ،
الارجانی،

 ،معجم التعریفات ،تحقیق :محمد صدیق

،

،

حسن ،عباس،

 ،بی تا.
 ،تهران،

ناصر خسرو. 1367 ،
حسین ،عبد القادر،

 ،بیروت ،عالم الکتب. 1405 ،
 ،قم ،موسسۀ بوستان کتاب. 1388 ،

الحسینی ،سید جعفر،
الخطیب القزوینی ،جاللالدین ،ا
الدرویش،

 ،إعراب القرآن و بیانه ،دمشق ،دار اإلرشاد. 1415 ،

الرازی ،فخرالدین ،مفاتیح الغیب،

 ،بیروت. 1420 ،

رجائی ،محمد خلیل ،معالم البالغه در علم معانی و بیان و بدیع ،شیراز ،دانشگاه شیراز. 1379 ،
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. 1407
. 1421 ،
شمیسا ،سیروس ،بیان و معانی ،تهران ،انتشارات فردوس. 1379 ،
. 1418 ،
 ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین
حوز علمیۀ قم. 1417 ،
 ،تفسیر جوامع الجامع ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران. 1377 ،
ووووووووووووووووووووو  ،مجمع البیان لعلوم القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو. 1372 ،
العسکری ،أبوهالل حسن بن عبداهلل،

 ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1989 ،م.

 ،تفسیر أحسن الحدیث ،تهران ،بنیاد بعثت. 1377 ،
،
. 1410
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران،
المطعنی ،عبدالعظیم ابراهیم،

. 1374 ،
،

. 1420 ،

نصیریان ،یداهلل ،علوم بالغت و اعجاز قرآن ،قم ،انتشارات سمت. 1386 ،
 ،أسباب نزول القرآن ،بیروت،
هارون ،عبدالسالم محمد،

. 1411 ،
 ،بیروت ،دار الایل. 1410 ،
 ،بیروت،

یوسف ،عبدالکریم محمود،
الغزالی. 1421 ،

1999 ،م.

(غرضه -إعرابه) ،دمشق ،توزیع

