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چکیده

«مصاحبه » در اصطالح ،همراهی دو واژه است ک اکثراً عحدت بر همراهی دارند و پیوند مفهومی
بین آنهح جریحن دارد .در زبحنشنحسی معحصر از این مقول بح نحم «روابط همنشینی» یحد میشود؛ امح
در نوشاا هحی عحلمحن م قدم محنند ساایهوی  ،ابن هشااحم ،ابن عقیل ،جحبظ و ابوهالل در اینبحره
مطحلب توج برانگیزی یحفت میشود .در پژوهش بحضر کوشش شده است تح بح روش تحلیلی-
توصیفی سحبقۀ مصحبه و انواع آن از بیث انحصحر و از بیث پیشبینی واژههح ،ضوابط مصحبه
و اَشکحل آن و اهمیت و جحیگحه مصحبه تهیین شود ،همچنین اثر محیط و تطور زبحن در پیدایش
و تغییر مصاحبهحت دتت شود .زان پ

انواع مصحبه در ترآن در دو سط مطحلع می شود :اب دا

در سط اُسْلُوب اسمی ک مش مل بر س بخش وصفی ،اضحفی و عطفی است و تسم اخیر ،خود
شحمل مصحبه عُکُوس و مُ َکحمالت است .سپ

در سط اسلوب فعلی بح دو بخش بحهمحیی بین

فعل و اسم ،فعل و برف جرّ ،ک مخ ص و غیر مخ ص انواع آن هس ند.
واژههای كلیدی

اعجحز ترآن ،مصحبه لفظی ،هماحیی ،روابط همنشینی ،سیحق ،داللت ،بالغت.

*نویسنده مسئول
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مقدمه

« .1-1مُصَاحَبه» در لغت

«همااااااحیی لفظی» در واتع تَرجَمَۀ اصاااطالبحت

این واژه از ریشااۀ (ص .ح .ب) ب معنحی همراهی،

زص ا ُ و النزظْم،
ُص احبَهَ  ،ال زالزُم ،اقتْ رانُاللزفْظی ،الر ْ
«الْم َ

مالزمت و جفتشاادن بین دو چیز اساات .ابن فحرس

زض احم ،تُیُودُ ال زوارُد» اساات ک پژوهشااگران مُعحص ار
ال َ

الص احدُ وَالْحَح ُ وَالْهَح ُ
دربحرۀ اصاال محدّه آن مینویسااد « :ز

عرب از این اصاااطالبحت در ت لیفحت و نوشااا هحی

أَصْ الو وَابدو یَدُلُّ عَلَى مُقحرَنۀ َش اىْ ٍ ومُقحرَبَ من ذَلك

خود اساا فحده کردهاند؛ ولی چون کحربرد مصااحبه بر

الصاااحبب( »...ابن فحرس ،بیتح ،ج  ،9ص )991و در
ز

دیگر اصااطالبحت غله دارد ،مح در این نوش ا حر آن را

لساحنالعرب آمده« :وَکُلُّ مَح الزَمَ شَیْئحً فَقَدْ إسْ َصْحَهَ ُ»...

گزینش کردهایم.

(ابن منظور ،بیتح ،ج  ،1صاااص .)121-121برخی نیز

هماحیی لفظی از نظریا هاحیی اسااات کا علمحی

گف اند :واژۀ «صاحبب» ب معنحی مالزم و همراه است،

مسلمحن و نیز زبحنشنحسحن عرب و ادیهحن از آغحز ب آن

چ انساحنى بحشد یح بیوانى یح مکحنى یح زمحنى و فرتى

توج داشا ند و شحهد این مدعح نوش هح و ک حبهحی

ُصااحبَهَت و همراهى ،جساامحنى و بح بدن
نیساات ک م َ

آنهحست ک بح نحم «فق اللغ » یح «معحجم معحنی» شنحخ

باحشاااد کا اصااال همین اسااات ،یح غیر محدی .واژه

میشوند.

مصاحبهت در عرف بهکحر نمى رود ،مگر دربحرۀ کسى

هماحیی لفظی یکی از پدیدههحی شحیع زبحنی است

ک همراهى و مالزمت او زیحد بحشد» (راغب اصفهحنى،

و در زبحن عرب امر جدید و شگفتآوری نیست؛ زیرا

1931ش ،ج  ،2صاص .)931-931در المعجم الوسیط

مصحبه لفظی در تمحم زبحنهح شحیع است .این هماحیی

آمده« :صَحبَهَ ُ مُصَحبَهَۀً ،وصحَحبحً :رافَقَ ُ؛ بح او دوس ی و

نحظر بر «داللت ترکیب الفحظ بر معنحی مطلوب» است،

یَ
ش ْ
ب ال ز
ح َ
ص َ
رفحتت کرد ،بح او همنشاینی کرد .وإسْا َ ْ

بحشاااد و این

الزَمَ ُ؛ بح آن چیز همراه شاد و از آن دست بر نداشت،

نا اینکا بر بوزۀ مفهوم لغوی م وتّ

بدان معنح نیسااات ک برای رسااایدن ب معنحی مطلوب

مالزم آن شد» (انی 1931 ،ش ،ج ،1ص.)1131

ترکیابهاح با معنی لغوی واژههاح نیاحز نداریم؛ بلک
معنحی لغوی واژههح نقش اساااحسااای و تعیینکننده در
رسیدن ب مقصود همراهی و تالزم واژههح دارد.
همراهی و مالزمت بین واژگحن ضااوابطی دارد ک

« .2-1مصاحبه» در اصطالح
مصحبه ب شکل عحم« ،آمدن واژهای در مالزمت و
همراهی بح واژهای دیگر اسااات» (عهدالعزیز1111،ق،

بح آن مراد مصاحبه ب دست میآید و مفهوم ترکیبهح

ُصااحبَهَ »،
ص .)11یکی از تعری هحی مقهول برای «م َ

نزد گوینده و شاانونده پیش بینی میشااود و فهمیدنی

گردهماااحییهحی معجمی برای دو کلم یح بیش ر است

است.

کا غااحلهاحً این عااحدت بر همراهی و تکرار وتوع آن
واژههاح ب همراه همدیگر و پیوند مفهومی آنهح جریحن

« .1مُصَاحَبَه» در لغت و اصطالح
پیش از هر سااخنی الزم اساات مهمترین واژۀ این
نوش حر ،در لغت و اصطالح بررسی شود.

دارد (محمد بلمی هلیل2111 ،م ،ج ،23ص.)211
ب کمك هماحیی زبحنی معمو ًال بوزه و محدوده و
معنحی هر واژهای شنحخ میشود ،برای مثحل :در زبحن
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ن ال َغنَم :گل ا ای از
عربی گف ا میشاااود« :تَطی وع م َ

همحهنگی و سحزگحری ندارند ،نمیآیند .جحبظ دربحرۀ

گوساافندان» و گف نمیشااود« :تَطیعو منَ الطزیْر»؛ بلک

این همراهی با برخی از آنچا در ترآن کریم آمااده

گف میشاود« :سرْبو منَ الطزیر :دس ای از پرندگحن»؛

اساات ،اساا دالل میکند و میگوید« :خدای تعحلی در

همچنین در مرگ شاااخص میگویناد« :تَوَفزی الرزجُلُ:

ترآن «جُوع :گرساانگی» را جز در موضااع عقحب یح در

مرد جحن داد» ،ولی «تَوَفزی الْحمَحرُ» صحی نیست؛ بلک

موضاااع فقر شااادیاد و نحتوانی ظحهری ذکر نکرده و

بهجاحی آن «نَفَقَ الْحماحرُ» را ب کحر میبرند و نیز گف

همچنین «مَطَر :بحران» درکحربرد ترآنی فقط در موضااع
نمون هحیی از واژگحن

نمیشااود« :نَفَقَ الرزجُلُ» یح «نَفَقَ النزهحتُ» .کلم «بَلیب:

ان قحم آمده اساات» .وی سااپ

شایر دوشایده» همواره همراه واژۀ «بحمض :ترشایده»

مُ الزم در ترآن کریم را ذکر میکنااد و میگویاد :در

میآید و همراه واژه «زَنخ :گندیده» نمیآید (عهدالعزیز،

ترآن معحنی و مفحهیمی یحفت میشااود ک گویی از هم

1113ق ،ص.)119

جداشااادنی نیسااا ند ،محنند« :الصزاااالۀ والززکحۀ ،الجُوع
والخَوف ،الجَنزااۀ والنّااحر ،الرزغهَااۀ والرزههَااۀ ،المُهااحجرینَ

« .2مصاحبه» نزد زبانشناسان متقدّم عرب
اگرچ در مهحبث زبحنشاانحسای مُعحصار ،بسیحر بر
موضوع همنشینی واژههح ت کید میشود؛ ولی این بدان
معنح نیست ک م قدّمحن از این مسحئل بی اطالع بوده و
ُصااحبَهَۀُ فی ال زعْهیر
بهره نداشاا ند .نویساانده ک حب «الم َ
اللُّغَوی» یحدآور میشود ک لغویون و اُدَبح ب هماااحیی
توج داشا ند و شاحهد این مدّعح نوشا هح و مصنّفحت
آنهح اساات ک بح عنوان «فق اللُّغ »« ،مَعحجم المَعحنی» یح
«الفحظ ک حبی» شااانحخ میشاااود و ادراک و تفحُّص
علمی آنهح بح به رین شاایوه در نوشاا هحی آنحن نمحیحن
اسااات ،هر چناد ک ت لیفحت خویش را ب این اسااام
ناحمگاااری نکردهاناد (عهد العزیز1111 ،ق ،ص.)11
اینك ب دیدگحه برخی م قدّمحن در این بحب میپردازیم.
 .1-2جاحظ و همـایی لفظی
از عحلمحنی ک ب پدیدۀ مصاااحبه پی برده و توج
داشا  ،عَمرو بن بحر «جحبظ» است .وی توج کرده
بود کا برخی واژگاحن در مصاااحبهت واژگحن معینی
میآیناد و در مصاااحبهات واژگاحن دیگری ک بح آنهح

واألنصااااحر ،الجنّ واقن » (جااحبظ2119 ،م ،ج،1
ص.)21
 .2-2سِیبَوَیْه و همـایی لفظی
عالوه بر جاحبظ ک بح ب

توی و بحریكاندیش

خود پدیده هماااااحیی را درک کرده بود ،ساایهوی نیز
نقش همااااحیی را در درس ی جمل از لححظ دَاللَت ،و
تراردادن واژهای همراه بح واژۀ م نحسااب و سااحزگحر بح
خودش ،و همچنین پرهیز از کنااحر همآوردن واژگااحن
ناحساااحزگاحر بحهم ،تهیین کرده و این موضاااوع را در
«الک حب» آنجح ک ساخنش دربحره اس قحمت و ابحل از
کالم اسااات ،بح عنوان «الْمُسْااا َقیم الْکاْب» نحمگااری
کرده است .سیهوی کالم را ب پنج نوع تقسیم میکند:
 .1مس قیم بَسَن ،محنند :أَتَیْ ُكَ أَمْ

(دیروز نزد تو

آمدم) ،سَآتیكَ غَداً (فردا نزد تو میآیم).
 .2مسااا قیم مُححل ،محنندَ :ساااآتیكَ أَمْ ؛ اگرچ
ساحخ حر جمل از لححظ ترکیهی صااحی است؛ ولی از
لححظ مفهومی برف مسا قهل «سین» واردشده بر فعل
ک ا برای آینااده ب ا کااحر میرود ،بااح «أم ؛ دیروز»
همحهنگی ندارد.
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 .9مسااا قیم کااْب ،ماحنند :بَمَلْتُ الْجَهَلَ (کوه را

در ن یجا عهاحرت ،گاحهی با تیدهحی اخ یحری معینی

بمل کردم) ،وشَربْتُ مَح َ الْهَحْر (آّب دریح را نوشیدم).

نیحزمند و ب عهحرت دیگری شهی میشود؛ ولی گزینش

 .1مسااا قیم تَهی  :هرگحه لفظ در غیر جحیگحه خود

الفاحظ ،باحعث تفحوت بین آن دو عهحرت در معنی مراد

بیحید ،محنند :تَدْ زَیْداً رَأَیْتُ ،وکَیْ زَیْداً یَ ْتیَكَ .دو برف

خواهد شااد .عسااکری این نظری را در تفرت بین دو

«تد» و «کَیْ» مخ ص ب فعل هس ند و نهحید بین آنهح و

واژه (العلم و المعرفاۀ) آشاااکاحر میکناد و میگوید:

فعل ،فحصل بحشد.

«اینک زبحنشاانحسااحن این دو واژه را ب کحر میبرند ،بر

 .1مُححل کاْب ،محنندَ :ساااوْفَ أ َْشااارَبُ مَح َ الهَحْر

این داللات میکناد ک بین آنهح ،در معنح تفحوت وجود

أَمْ  .جمعشادن زمحن آینده و گاش صحی نیست؛

دارد .لفظ «معرفااۀ» تمییز معلوم را از غیر آن افااحده

بنحبراین آمدن «سااوف» و «أم » بح هم جحیز نیساات،

مایکانااد؛ ولی لفظ «علم» ب ا تنهااحیی آن معنااح را

همچنین نوشااایادن تماحم آب دریاح نحممکن اسااات.

نمیرسااحند؛ مگر اینک بح نوع دیگری از تخصایص در

(سیهوی 2111 ،م ،ج ،1صص.)21-21

ذکر معلوم همراه بحشد» (عسکری1113 ،ق ،ص.)21
ابوهالل سخن زُهری را در مصحبهت لفظ «عحرف»

 .3-2ابوهالل و همـایی لفظی
عاحلم دیگری کا نظریۀ ات ران لفظی برای او بحیز
اهمیت است و در ت لیفحت خویش آن را نمحیحن کرده،

و «اهلل» خطح شمرده ،مع قد است ک هماااحیی ،واژگحن
معینی را در هر سیحتی ات ضح میکند ،پ

ممکن است

گف شااود« :زید عحرف» ولی صااحی نیساات ک واژۀ
شااود ،آنگون

صاااحباب ک ااحب «الفُرُوقُ اللُّغَویزاۀ» اسااات .ابوهالل

«اهلل» عزّ و جلّ بح واژه «عحرف» وصاا

عساااکری این ک احب را برای اثهاحت تفاحوت واژگحن

ک زهری گف اسات (عسکری1113 ،ق ،ص .)31نیز

ب ظحهر م رادف و هممعنح نوشاات ک این امر از خالل

بح توج ب امر دوم ک ذکر شد بحز هم نظریۀ هماااحیی

منهج و روشای ک در تفرت بین م رادفحت وضع کرده

مشاااحهاده میشاااود؛ زیرا بروف جری ک افعحل را

بود ،بهخوبی مشااحهده میشااود .برای نمون در جحیی

م عادّی میکنناد ،باحعاث تفحوت در معنحی کلمحت و

مینویساااد« :فَ مزح مَح یُعْرَفُ ب الفَرقُ بَینَ هاه المَعَحنی

عهحرات میشااوند (عسااکری1113 ،ق ،ص  .)21در

وأَشااهحههح فَ َشاایح و کَثیرَۀو -1 :منهح اخ الفُ مح یُس ا َعمَلُ

ن یج هماااحیی برف جر بح فعل در معنی و مفهوم اثر

عَلَیا اللزفظاحن اللزاان یُرادُ الفَرقُ بَینَ مَعنیهمح؛  -2ومنهح

میگاارد و ابوهالل در رابط بح این موضاااوع دو واژۀ

اع هحرُ الحُرُوف الز ی تُعَدزی بهح األفعحلُ ( »...عساااکری،

«العفو و الغفران» را برای شاحهد مثحل ذکر کرده است:

1113ق ،ص .)21ابوهالل بر نمون هحی دیگری نیز در

«فَکَاحلفَرْق بَیْنَ العَفْو وَالغُفْران ذلك أَنزكَ تَقُولُ :عَفَوْتُ

تفرت بین الفحظ م رادف اع محد کرده اساات (عسکری،

َضااای ذلك أَنزكَ مَحَوْتَ الازمز َوالعقحبَ عَنْ ُ
عَنْا ُ ،فَیَقْ َ

1113ق ،ص .)21وی بح توج ب دلیل اول و اخ الف

وتَقُولُ غَفَرْتُ لَ ُ فَیَقْ َضَی ذلك أَنزكَ سَ َرْتَ لَ ُ ذَنْ َه ُ َو َل ْم

آنچا ک دو واژه دربحرۀ آن ب کحر میروند ،چنین گف

تَفْضَاااحْ ُ ب » (عساااکری1113 ،ق ،ص .)21درجحیی

است ک اخ الف عهحرات و اسمهح موجب اخ الف در

دیگر آشااکحرا ب اثر تعدّی در معنی و مفهوم تصااری

معحنی و مفحهیم میشاود (عسکری1113 ،ق ،ص.)22

کرده اسات و عهحرت زیر را برای شحهد مثحل میآورد:
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«هرگحه گف شاود :عفح عن  ،ات ضح میکند ک چیزی از

امکحن هم داشااا بحشاااد ک در مواتع زیحدی کلمحت

آن ازال شود و هرگحه گف شود :غفر ل  ،ات ضح میکند

دیگر ب وانناد جحیگزین آن شاااوند ،این نوع همراهی

ک چیزی برای آن اثهحت شااود» (عسااکری1113 ،ق،

ایجحد میشود .برای نمون کلمۀ «أصفر :زرد» برخالف

ص.)291

ارتهاحطی کا در بعضااای مواتع بح کلمحت معین محنند
«رَمل :محس »َ « ،لا ایْمون :میوه لیمو»« ،وَج  :چهره» و ...
دارد ،گحهی وص ا

 .4-2ابن هِشام و همـایی لفظی
این نحوی بزرگ عرب باح توج ب اهداف نحوی،

برای کلمحت غیر محدودی اساات

(مخ حر عمر1113 ،ق ،ص.)191

تالزم بین برخی ادوات در جمالت عربی و همچنین
بین ارکحن آنهح را ثحبت کرده و دربحرۀ تالزم بین فعل و

 .2-3همراهی یكنواخت و ضابطهمند (تصاحُبِ مُنتَظِم)

فحعل نوشا است« :فعل و فحعل ب مثحبۀ کلم وابدی

آنچنحن ک از شواهد و فرهنگهحی لغت بر میآید

هسا ند و سازاوار اسات ک آن دو ب همدیگر م صل

هنگاحمی ک همراهی برخی کلمحت بحهم تکرار شاااده

بحشاند( »...ابن هشحم1111 ،ق ،ص .)211جملۀ مزبور

بحشااد ،تصااحبب من ظم محقّق میشااود و دراین گون

از ابن هشااحم ،بر تصااحبُب و اتّصااحل بین فعل و فحعل

تصاحبُب ،امکحن جحیگزینی جزئی ازآن ب جزئی دیگر

ت کید میکند.

و همچنین اضحفۀ چیزی دیگر ب آن وجود ندارد .ازاین
گون تصحبب در لغت عرب ب فراوانی یحفت میشود.
السااالمُ عَلَیْکُم» ولی گف
برای مثحل گف میشااود « :ز

 .5-2ابن عقیل و همـایی لفظی
این نحوی مشهور دربحرۀ تالزم برف «فح » بح «أمح»

نمیشاااود« :اَلْ َمحنُ عَلَیْکُم»؛ همچنین دربحرۀ «رمضاااحن

میگوید« :أَمّح» برف تفصیل و تحئم مقحم ادات شرط و

کریم» گف نمیشااود« :عید کریم»« ،رمضااحن طَیب» و

فعل شرط است .ب همین جهت الزم است همیش بعد

«رمضااحن سااعید» (مخ حرعمر1113 ،ق ،صااص-191

از «أَمّح» برف «فح » جواب شرط بیحید ،محنند« :أمح زید

)191

فمنطلق» (ابن عقیال1121 ،ق ،ص ،)239ساااپ

ب

شااعری از ابن محلك در الفی اس ا نحد کرده اساات (ابن
عقیل1121 ،ق ،ص.)239

 .4انواع مصاحبه( ،إقتِران) از حیث پیشبینیِ واژهها
برخی دیگر از زبحنشنحسحن ات ران یح تصحبُب را ب
دو گون دیگر برشمردهاند:

 .3انواع مصاحبه از حیث انحصار
نویساندۀ ک حب «صنحعۀ المعجم الحدیث» تَصحبُب
و همراهی بین کلماحت در سااایااحقهاحی لغوی را با
دوگون تقسیم کرده است:
برّ) :هنگحمی ک
 . 1-9همراهی مسا قل (تصحبُب ُ
کلما ای در همراهی کلماحت غیر محادودی بیاحید و

 .1-4اقترانِ عادی یا «رَصْفِ اعتیادی»
نوعی مصاحبهت است ک شنونده ،عحدت ًح معنح را از
کالم میفهماد؛ یعنی چیادن و درکنحر هم ترارگرف ن
کلمحتی ک انسااحن ب آنهح عحدت کرده اساات .این نوع،
در کالم عحدی ب کثرت یحفت میشود (برکحوی1111،ق،
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ص )19و نزد شنونده پیشبینی میشود؛ زیرا م کلّمحن

در غیر معنحی اصاالی خود (معنحی مَجحزی) ب کحر رود.

بر همااحهنگی و عرف و توافق دربااحرۀ معنی و مفهوم

سااایهَوَیْ ب نقش مجحز در تهول چنین جمالتی بح نحم:

ی اك لفظ ،اع مااحد میکننااد؛ بنااحبراین وت ی م کلّم

« بحب اس عمحل الفعل فی اللفظ ال فی المعنى التسحعهم

میگوید« :غُصن :شحخ » ،مخحطب عحدتحً کلم «شجرۀ:

فی الکالم ،واقیجحز واالخ صاحر» اشحره کرده (سیهوی ،

درخت» را پیشبینی میکند و هنگحمی ک کلم «خَریر:

2111م ،ج ،1ص )211و برای آن نمونا هااحی فراوانی

رشار» را بشانود ،کلم «مح  :آب» منظورش است و
ُشا ُ

ذکر کرده اسااات ،محنند« :أَکَلَت االرضُ کاا وکاا» ،ک

هنگحمی ک «نَهیق :عرعر» را بشااانود کلم «بمحر» را

واژه «أَکل» تنحسب مُعجَمی بح واژه «أرض» ندارد ،پ

پیشبینی میکند و(...بسحمالدین2111 ،م ،ص.)91

در بقیقت مراد از آن معنحی مجحزی اسااات .در ن یج
هرگاحه «أکل» ب همراه «ارض» بیحید مقصاااود از آن

 .2-4اِقترانِ غیر عادی یا «رَصْفِ بلیغ»

َص احبَ منْ خَیْرهَح :از خیر آن (زمین) ب دساات آورد»
«أ َ

این ات ران تصاااحبُهی اسااات کا برای مخاحطااب

خواهاد بود .وی بیحن کرده ک این نوع از کالم فراوان

پیشبینی میشااود و در اساالوبهحی خحص و نیز در

اسات و شامحرش پایر نیسات (سیهوی 2111 ،م ،ج،1

برخی ک ااحبهااحی ذینفع موجود اسااات (برکااحوی،

ص.)211-211

1111ق ،ص .)19همراهی واژههح نزد شااانونده عحدتحً

از لغویحن عرب ک ب نقش مجحز در تهول این نوع

ان ظحر نمیرود و در ن یج شااانونده معنح را نمیفهمد؛

رَصااا

(إت ران غیر عحدی) اشاااحره کردهاند ،ابوهالل

زیرا ب خصااوص ایّت نص و نوآوری یك نویساانده یح

عسکری است .او در اکثر نمون هح ب ات ران غیر عحدی

یاك شااااحعر و میزان بلیغبودن او مربوط میشاااود
(بسااحمالدین2111 ،م ،ص .)93همااااحیی غیر عحدی،
بحالت ویژهای دارد ک ب صاااورت اتفحتی مالبظ و
ب گون ای غیر طهیعی نمحیحن میشااود .اهمیت این نوع
بیشاا ر در مسااحئل ادبی اساات؛ زیرا از وسااحیل ادبی
مؤثری است ک نویسنده یح شحعر ب خحطر آن ب سخ ی
نصاای کوچك یح
و مشااقت میاف د ،هرچند بیحنکردن ّ
بزرگ بحشاد .برخی از مساحئل ممکن نیست بح وسحیل
عحدی برای مح روشاان شااود از این جهت ،هنگحمی ک
مطرح میشاوند ،فهمیدن آنهح برای مح مشااکل است و
نمیتوانیم ب طور مس قیم ب تجربۀ ویژهای اع محد کنیم
(عهد العزیز1111 ،ق ،صص .)12-19
بنحبراین در رص ا

بلیغ ،عحدتحً دو واژهای ک بح هم

سحزگحری ندارند نهحید کنحر هم بیحبند ،مگر یکی از آنهح

اشاااحره کرده و برای مثااحل چنین آورده اسااات کا :
«...میگویی« :تَغَطزیْ اتُ بااحلثی احب :خود را بااح لهااحس
پوشاااحندم» و نمیگویی «تَغَشزااایْتُ بحلثیحب :خود را بح
لهحس پوشاااحندم» و اگر واژه « الغشاااح » در موضاااع
«الغطح » ب کحر رود ،برای گسااا ردگی و افزایش دامن
است» (عسکری1113 ،ق ،ص.)233
 .5ضوابط مصاحبه
دانس یم «مصحبه » ات ران و همااااحیی واژههحست؛
ولی تحقّق همااااحیی ،ب ضحبط هحیی نیحزمند است ک
در ادام میآید.
 .1-5سازگاری واژهها در همـایی (توافقیّتِ مصاحبه)

مقصود از توافقیّت مصحبه  ،همحهنگی و سحزگحری
برخی از کلمحت بح برخی دیگر است و این توافق ّیت و
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انطهحق و سااحزگحری بر معلومحت زبحنی مح م ّکی اس ات

همحهنگی برخی کلمحت بح برخی دیگر وسعت بیش ری

(بساااحمالدین1111 ،ق ،ص .)213در اینبحره محمد

دارد و در تارکایاابهااحی ماخ ل

ب ا کااحر میرود

هیکاال در «مجلاۀ عااحلم الفکر» گویاد :تیود نحوی و

(بساااحمالادین1111 ،ق ،ص .)213نمونۀ کلمحتی ک

دَاللی ،همااااحیی را م محیز و مشااخص نمیکند؛ بلک

میحنگین کهیر دارند ،واژۀ «اهل» اسااات ک ب واژههحی

صااارفاحً نااحظر بر تااحبلی ات تجمّع و ب ا کااحرگیری و

مخ لفی اضاحف میشود و میتوان گفت« :أهل الهیت»،

خصاوصیت زبحنی است (محمد بلمی هلیل2111 ،م،

«اهاال الاکااه »« ،اهاال العاادل»« ،اهاال ال وبیااد»

ص .)211برای نمون کلم «شحهق :بلند ،مرتفع» همراه

و(...عهاادالعزیز1113 ،ق ،ص )119و همچنین کلم ا

کلم «رَجُل» توافقیت ندارد؛ بلک همراه کلم دیگری

«جَید» ممکن اسات همراه هر کلم ای ب کحر برده شود

مااحننااد «جَهَاال» همااحهنگی و ساااحزگااحری دارد ،پ

(عهدالعزیز1111 ،ق ،ص.)12

میگوییم« :جَهَلو شاااحهقو :کوه مرتفع و بلند»؛ امح کلم
«طَوی ال» همراه کلم ا «رَجُاال» توافقیّ ات دارد ،پ
میگوییم« :رَجُالو طَویلو» (بساااحمالدین2111،م ،ج،1
ص.)93

 .2-2-5كلمات دارای میانگین ضعیف
این نوع میحنگین ،آمدن تیدهح را ب صورت تحطع بر
کلم ای ک بح آن مق رن اساات واجب میکند (صااحل
أشااقَرّ :بساایحر
بساانین2111 ،م ،ص .)32محنند کلم « ْ

 .2-5حوزه و محدودۀ همـایی (مَدَی الْمُصاحبه)
منظور از محادودۀ مصاااحبه آن اسااات ک کلمۀ
منظور در چا ساااط و چا انادازه بح کلمحت دیگر

سااار و م محیل ب زرد بودن» ،ک فقط بح واژه «بنت»
همراه میشاااود و میگوییم« :أَلْهنْاتُ َشاااقْرا ُ»؛ ولی
نمیتوان گفت« :الفُسْ حنُ أَشْقَرُّ» یح «الْوَلَدُ أَشْقَرُّ» (صحل

همحهنگ و ساحزگحر میشود و در خالل کلمحت دیگر

بسانین2111 ،م ،ص .)32یح محنند وصا

میآیاد و آیح آمدن کلمۀ منظور در خالل کلمحت دیگر

کا برای هر نوع خوراک ،صااافات خحصااای مقرون

زیااحد دیااده میشاااود یااح م وساااط و یااح کم (عهااد

میشااود .از این رو میگوییم« :لَحمو فحساادو :گوشاات

الاعازیز1111،ق ،ص .) 23ازاین لحااحظ هرکلم ا ای

خراب و فحساد»« ،لَهَنو بحمضو :شیر تُرشیده» و «بَیْضو

میحنگین خحصای دارد ک در مصحبهت بح کلمحت دیگر

َشاااشو :تخم مرن گندیده» و گف نمیشاااود« :لَحْمو
مُم ز

میآید و این مصاااحبهت و مالزمت در خالل کلمحت

َشاااش» (عهاادالعزیز1113 ،ق،
بااحمضو» یااح «لَهَنو مُم ز

دیگر م فحوت اسااات (عهدالعزیز1113 ،ق ،ص.)112

ص.)119

ممکن اسااات کلمحت از لححظ میحنگین مصاااحبهت بح
کلمحت دیگر ب صورتهحی زیر بیحیند:

فحسدشدن

صاوت بیوانحت نیز از واژههحیی است ک میحنگین
ضاعی

ال گف میشود:
دارد و اخ صحصی هس ند؛ مث ً

«زَأَرَ الْ َسَدُ :شیر غرّش کرد»« ،عَوَی الائْبُ :گرگ زوزه
 .1-2-5كلمات دارای میانگین كبیر

کشاید»« ،نَهَ َ الْکَلْبُ :سااگ پحرس کرد»« ،مح َت القطزۀُ:

کلما یاح کلمحتی اسااات ک بوزۀ مصاااحبهت و

گربا میومیو کرد» و«نَهَقَ الْحمحرُ :االن عرعر کرد» و...

مالزمات آنهاح باح کلماحت دیگر زیحد اسااات و دایرۀ

بح این کلم ،

کاحفی اسااات ک گف شاااود «زَأرَ» پ
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«األساد» شانحخ میشود یح گف شود «نَهَ َ» ک بح آن،

دو کلم ب صااورت پی درپی بیحیند و غحلهحً تنحسااب و

«کلب» شنحخ میشود (عهدالعزیز2111 ،م ،ص.)119

همحهنگی بین آن دوکلم برترار بحشااد .این ت حبع و پی
در پی آمدن ب صااورتهحی ذیل میتواند بحشااد (عهد

 .3-2-5كلمات دارای میانگین متوسط

العزیز1111 ،ق ،ص:)33

یعنی کلمااحتی ک ا از لحااحظ بوزۀ مقااحرناات و
ت»
همحهنگی در بد م وسط ترار دارند ،محنند فعل «مَح َ
ک ات ران و همراهی را بح کلمحت «انساااحن»« ،نهحت» و
«بیوان» میپاایرد (عهادالعزیز2111 ،م ،ص)32؛ لاا

 .1-6صفت و موصوف
ماحنناد« :القُوَی الْعَاحملَااۀ :نیروی فعّاحل» و «الحَرْبُ
الهَحردَۀ :جنگ سرد» (عوضبیدر1113 ،ق ،ص.)119

میتوان گفات« :محتَ الْحمحرُ» و «محتَت الززهْرَۀُ :گُل از
بین رفات» (بساااحمالادین1111 ،ق ،ص )213و امح
ات ران و همراهی را باح جَماحدات نمیپایرد .در ن یج
گف نمیشود« :محتَ المَنْزلُ» یح «محتَ الکُرْسی» (صحل
بسنین2111 ،م ،ص.)39
 .3-5بَسامَدِ همـایی (تواتریتِ مصاحبه)
همااااااحییهحی زبحنی نوعی از تواتر م الزم برای
بعضای از کلمحت است ک امکحن تغییر و تهدیل در آن
ممکن نیساات .الزم ب ذکر اساات ک دربحرۀ آن ،رابطۀ
تواعد زبحنی موجود نیسااات و تنهح ب اتّفحق م کلمین
زبحن واصاطالبحت آنهح بس گی دارد .این نوع از تواتر
م الزم بین واژگحن ،در همۀ زبحنهح شنحخ شده است
(بسحمالدین2111 ،م ،ص .)93نمون آن در زبحن عربی
بوفور یاحفات میشاااود ،محنند« :طَحفَ بَوْلَ الْکَعْهَۀ» و
الصاافَح وَ الْمَرْوَۀ» (بسااحمالدین2111 ،م،
« َسااعَی بَیْنَ ز
ص .)93چنحنچ میبینید فعل «طحف» همیش بح کعه و
فعال «ساااعی» همواره بح صااافح و مروه میآید و این
هماحیی ،طهق تحعده خحصی نیست.
 .6ساختارها و صورتهای «مصاحبه»
همحنطور ک معلوم شد مصحبه ب معنحی «تَ حبُع دو
کلم » اساات (صااحل بساانین2111 ،م ،ص ،)31یعنی

 .2-6مضاف و مضافالیه
محنند« :صَدیقُ السُّو  :دوست شرور» و «أهْل الاکْر:
دانحیحن».
 .3-6معطوف و معطوف علیه
محنند« :السزمح ُ واألرض»« ،یُحْیی و یُمیتُ».
 .4-6فعل و فاعل
محنند« :نَهَ َ الْکَلْبُ»« ،مَح َت الْقطزۀُ».
 .5-6فعل و مفعول
محنند« :تَشُااانُّ سُااالْطَحتُ الْلبْ الل بَمْلَۀَ إعْ قحالتٍ:
تدرتهحی اشااغحلگر از هر سااو بمالت دس گیری را
آغحز کردند».
 .6-6فعل و متعلقش
محنند« :تَمْشاای عَلَی إ ْساا حْیَح ٍ» (تصااص)21:؛ بح
بحلت شرم و بیح گحم برمىداشت.
 .7-6تضاد (عُكُوس)
محنند :الشااارق و الغرب ،الکثیر و القلیل ،االعمی و
الهصیر ،الغنی و الفقیر.
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 .8-6مترادفات

یح دربحرۀ واژه «بَملَۀ» گف میشاااود« :بَمْلَۀُ ال زوعیزۀ

الفاحظی کا در دَاللات ،م قاحرب و ب هم نزدیك

الادینیزاۀ بوَزارۀ األوتاحف :تهلیغاحت بیداری اساااالمی

ظ
هسا ند ،محنند :المس قر و المقحم ،الهث و الحزن ،یَح َف ُ

ساحزمحن اوتحف» ،و «الحَمْلَۀُ القَومیزۀُ ضادُّ شَلَل الْ َطْفحل:

و یَرعَی.

نهضاات ملّی مهحرزه بح فلج اطفحل» و «الحَمْلَۀُ الفَرَنس ایۀُ
عَلی مصار :تهحجم فرانس ب مصر» .نیز در واژه «یوم»

 .9-6مكمّلها (مُتَكامِالت)

گف میشااود :یوم الجُمُعۀ ،یوم العید ،یوم القیحمۀ ،یوم

السااامح واألرض ،الحَیَوان والنزهحت ،الحَدید
مانند :ز

الهعث و ...خالص اینک در رفع ابهحم الفحظ و ُغمُوض

والنزحر ،الححضار والمُس َقهَل ،ال َو َرتَۀ والقلم (عهد العزیز،

و پیچیدگیهحیی ک در این نوع از کلمحت رایج است،

1111ق ،ص.)33

هماحیی نقش محوری و مهم را ایفح میکند.

 .7نیاز به «مصاحبه» در الفاظ مبـهم

 .8اهمیت مصاحبه

باح تا مّال در ویژگی الفاحظ درمییاحبیم ک هرگحه

در بحث از اهمیت مصحبه بیش ر از سحیر جوانب،

معناحی واژه در ابهاحم فرو رفات ،آن زماحن اب یحج ب

نقش هماااحیی در تحدید و تعیین دَاللَت کلمحت ظحهر

واژهای خواهاد داشااات تح در مصاااحبهت آن بیحید و

میشاود .برای مثحل واژه «أهل» ب معنحی «أ ُْسارَۀُ الرزجُل

دالل ش را روشااان کناد؛ بناحبراین واژگاحن مههم ،نیحز

أَوْ تَرابَ  :خحنوادۀ مرد یح نزدیکحن او» است؛ ولی همین

ضروری ب الفحظ دیگر دارند تح مُالزم آنهح شوند و در

واژه از طریق هماحییهحی لفظی ،داللتهحی دیگری را

اثر این همااااحیی ابهحمشااحن بر طرف شود ،محنند واژۀ

کسب میکند (بسحمالدین2111 ،م ،ج ،1ص .)91گحه

«مُعَدزل» ،ک معنحیش آشکحر نمیشود جز در مصحبهت

واژه «أهل» بح واژه «بیت» ات ران و همراهی پیدا میکند

بح واژگحن دیگر .براین اسااحس گف میشااود« :مُعَدزلُ

و از «أهل الهیت» ن یج دیگری بحصاال میشااود و بر

زضاخُّم فی الهالد :میحنگین تَوَرُّم در کشورهح»ُ « ،م َع زد ُل
ال َ

چیز دیگری دَاللَت میکند وآن تَرابت و خویشااحوندی

ال زنْمیَۀ یَزدادُ فی الهالد :میحنگین رشااد در کشااورهح بحال

پیحمهر(ص) اسااات .گحه واژه «أهل» بح کلم «الک حب»

رفت» ،و «مُعَدزلُ األعمحر فی إسارائیل یَصلُ  33/3عحمحً:

مق رن و همراه میشااود و میگوییم «أهل الک حب» .در

میحنگین عُمر در إسااارائیل ب  33/3ساااحل رساااید» و

ن یج داللت جدیدی را ب دساات میآورد و آن «یهود

«مُعَدزلُ الهطحلۀ إرتَفَعَ فی اآلونَۀ األخیرۀ :میحنگین بیکحری

و نصااحری» هساا ند .گحه بح کلم «مدین » مصااحبهت

در مدتهحی اخیر بحال رفت» .نمونۀ دیگر ،دَاللت واژه

میکناد ،و میگوییم« :أهل المدینۀ» ک داللت دیگری

«مَشارُوع» اسات ک بح واژههحی دیگر روشن میشود:

کساب کرده و مقصود از آن سحکنحن مدین پیحمهر(ص)

«مَشااارُوعو تجااحریٌّ :پروژه بااحزرگااحنی» و «مَشااارُوعو

است.

إسااا ثمااحریٌّ :پروژه سااارمااحیا گااااری» .نیز دربااحره

با نمون دیگری توج کنید؛ کلم «الکُرسااای» بح

با کحرگیری واژه «عَمَلیزۀ» ،بحید گفت« :عَمَلیزۀو جَرابیزۀ:

مصاااحبهاتهاحی مخ ل  ،دَاللاتهاحی م عدّدی پیدا

عمال جرابی» و «عَمَلیزاۀو فدائیزۀو :عملیحت جحنفدایی».

میکند و از داللت معروف خود خحرج میشود .داللت
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معروف و اولیا  ،همااحن چیزی اسااات کا روی آن

چون عمل ساواری ،بح اسااب مالزمت دارد ن بح سگ

مینشاااینند؛ امح بح واژههحی همنشاااین ،معحنی م فحوتی

(عهدالعزیز1111 ،ق ،ص.)11

مییحبد ک در جمالت زیر دیده میشود« :تَهلَ صَدیقی

ن یجا بحث آنک همااااااحیی و «مصاااحبه » ،در

کُرْسااایّحً جحمعیّحً :دوسااا م یك مَنصاااب دانشاااگحهی

تمییزدادن بین مفاحهیم کمك شاااحیحنی میکند و بح آن

صاادیقی أ ُْساا حذَ کُرساایّ :دوساا م
پایرفت»« ،أصااهَ َ َ

میتوان واژگحن همحهنگ و ساااحزگحر بح هم و همچنین

صاحبب مدرک دانشاگحهی شد» و «بَکَمَت المَحکَمَۀُ

واژگحن نحهمحهنگ و نحساااحزگحر را مشاااخّص و معیزن

عَلَی المُ زهَم باحلکُرسااای الکَهرَباحئیّ :دادگحه م هم را ب

کرد.

صاندلی الک ریکی محکوم کرد»« .کرسی» در مثحل اول
ب معنحی مقحم و پست دانشگحهی ،درمثحل دوم ب معنحی

 .9اثر محیط در پیدایش مصاحبات

مدرک دانشاااگحهی ،و در مثحل ساااوم ب معنحی ابزاری

زبحن از عوامل و اساااهحب پیرامون ک از نزدیك بح

برای اعدامکردن اسات (صحل بسنین2111 ،م ،صص

انسااحن و محیط زندگیاش ارتهحط دارد ،ت ثیر میپایرد

 .)31-32بح توج ب نمون هحی ماکور ،اهمیت هماحیی

و جحمعۀ بشاااری این بقیقت را آشاااکحر میساااحزد

در تحدید و تشااخیص دَاللَت و مفهوم آشااکحر شد و

(سااااحمرایی1333 ،م ،ص .)113محیط ،تا ثیر مهم و

شاکّی نیست ک در تشخیص و تعیین معنحی کلمحت،

توج برانگیزی در پیدایش مصحبهحت بین واژگحن دارد

هماحیی نقش بسزایی دارد (بَرْکحوی1111 ،ق ،ص.)19

ک در اصل ،محصول عحدت و ویژگی زبحن است و ب

بر اسااحس آنچ گف شااد ،ت کید میکنیم ک هرگحه

نوع معین و خااحصااای از ترکیابهااح ارتهااحط ناادارد

م کلّم ،تواعاد گزینش بین کلماحت را مراعاحت نکند،

(عهاادالعزیز1111،ق ،ص .)11این عااحدت زبااحنی ب ا

انحرافحت دَاللی از آن بحصل میشود .برای نمون اگر

توافق یاح اتفااحق نظر جمااحع ی دربااحرۀ معنی و مفهوم

ش»
بگوییم« :المح ُ هَشٌّ :آب شُل» ،هماحیی «مح » بح « َه ّ

لافاظای ،نازد گویناادگااحن ی اك زبااحن بر میگردد

خحرج از تحنون همااااحیی زبحنی است و منجر ب تهحهی

(بسااحمالدین2111 ،م ،ج ،1صااص)91-93؛ ب همین

معناح میشاااود ،همچنین هرگاحه از عهاحرت «تَجَوزلَت

دلیال ماح برخی مصاااحبهحت را مییحبیم ک در محیط

الصااحْرا  :گُل در صااحرا گشااتزنی کرد»
الززهْرَۀُ فی ز

ال
معینی شاحیع است و در محیط دیگر شحیع نیست .مث ً

معنحی مجحزی تصاد نشود ،موجب انحراف در داللت

در مصاار گف میشااود« :عَیْش و ملْ  :نحن و نمك» و

خواهد بود (صااحل بساانین2111 ،م ،ص .)113برای

در عربس حن گف میشود« :تَمْر و لَهَن :خرمح و محست»

برتراری مُالزماات و همراهی صاااحی بین دو واژه

(عهاادالعزیز1111،ق ،ص .)12اگر ب ا ک ااحب «ثمااحر

چحرهای نیست ،جز اینک ب تنحسب و سحزگحری آن دو

القلوب» ثعااحلهی مراجعا کنیم ،بخشهااحی بزرگی از

توج شاود .در دو جمل «أرکَبَ الکَلبُ :سگ سواری

مصحبهحت را مییحبیم ک ب محیط بر میگردند .ثعحلهی

داد» و «أرکَبَ الفَرَسُ :اسب سواری داد» دتت کنید ک

در باحب  11برخی از مصاااحبهاحت را ذکر میکند ک

از لححظ نحوی ساحلم هسا ند؛ ولی جمل اول ب سهب

محیط طهیعی آنهاح را ایجاحد کرده اسااات ،محنند« :دار

فساحد تالزُم بین سااگ و عمل سواری صحی نیست؛

النادوۀ ،دارسااافیحن ،دار الهطیخ ،بصااان تیمح  ،کعهۀ
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نجران ،تصار غمدان ،تهۀ أزدشیر ،إیوان کسری ،أهرام

(تَیْدُ الْ َوَابد) همراه کرد؛ دربحلی ک هیچ ک

مصاار ،منحرۀ اقسااکندریۀ ،مسااجد دمشااق» (ثعحلهی،

او این تعهیر را نشنیده بود» (ابن اثیر1111 ،ق ،ص.)93

1331م ،ص .)113همچنین در بااحب  11مثااحلهااحی

پیش از

آنچ ساخنحن ابن اثیر را ت یید میکند این است ک

دیگری از این نوع مصاااحبهحت آورده اسااات« :خَراج

رسول خدا(ص) تعهیراتی را ایجحد کرده ک عرب تهل

مصار ،کَ زحن مصار ،تُفزحح الشزحم ،زَیْت الشزحم ،عُود الهند،

از او ،ب آن تعهیرات ،سااخن نگف اساات .ساایوطی

ُسااایُوف الهناد» (ثعاحلهی1331 ،م ،ص .)191مالبظ

برخی از آنهاح را ک پیحمهر فرموده و تهل از ایشاااحن از

میکنیم کا فرهنااگ زبااحنی جااحمعا  ،جزئی از محیط

کسای شانیده نشاده ،آورده اساات ،محنند« :مَحتَ بَ ْ َ

ب شامحر میآید و ت ثیر بساازایی در پیدایش و سحخ حر

أَنْفا  :ب مرگ طهیعی مُرد»« ،اآلنَ بَمیَ الْوَطی ُ :اکنون

م الزمحت بین واژگحن دارد.

امر جنگیادن شااادت گرفت»« ،أَلْحَرْبُ خُدْعَۀو :جنگ

دک ر کریم زکی در ک ااحب «ال عهیر اقصاااطالبی»

َضااارَا َ الدمَن:
نیرناگ و فریاب اسااات»« ،إیّاحکُمْ وخ ْ

دربحرۀ نقش فرهنگ جحمع در پیدایش مصحبهحت بین

بپرهیزیاد از ازدواج بااح زنااحن زیهاحرویی کا در میاحن

الفحظ مینویسد« :فرهنگ جحمع در اع قحدات ،عحدات،

خحنوادههحی نحپساااند ،نشاااو و نمح یحف اند»« ،ال یُلْدَنُ

سانتهح و افکحر م کلمحن یك زبحن و همچنین شرایط

الْمُؤْمنُ من جُحْرٍ مَرزتَیْن :انسااحن مؤمن از یك سااورا

و تجربا هااحی زناادگی کا بر آنهااح میگااارد ،ظااحهر

دوبحر گزیده نمیشااود» و( ...ساایوطی1111 ،ق ،ج،1

میشااود» (بسااحمالدین1111 ،ق ،ص .)113برخی از

ص)912؛ بنحبراین میتوان ن یج گرفت ک بسیحری از

مصاااحبهحت بین واژگحن ک نقش محیط در ایجحد آنهح

اسلوبهحی زبحن و ترکیبهحی آن ب ب کحرگیری افراد

آشاااکحر میشاااود ،ب فرهنگ دینی بر میگردد ،محنند:

سارشنحس برمیگردد ،ک مردم از آنهح تقلید میکنند و

الصاافح و المَرْوَۀ ،الْل ْساارا و المعراج،
«الْحَجّ و الْعُمْرَۀ ،ز

باح ب کحربردن آن تعحبیر ،رایج میشاااوند و این از نوع

الصااالۀ ،اآلخرۀ و األُولَی ،الظزحهر و الْهحطن،
ُضااو و ز
الو ُ

ت ثیر م قحبل بین فرد و زبحن است.

َضااارا الادزمَن ،الْهَیْاات الْحَرام ،بَیْاات اهلل»
وَفْااد اهلل ،خ ْ
(بسحمالدین1111 ،ق ،صص .)219-211ابن اثیر گف
اساات ک  :گحهی برخی از تعهیرات را افراد خحصاای ب

 .11مصاحبه و تَطَوُّرِ زبانی
پدیدۀ تطوّر زبحنی دَاللت آشاااکحری دارد بر اینک

وجود آوردهاند ک ممکن اسااات این تعهیرات را تهالً

زباحن موجودی زنده اسااات و از عوامل و پدیدههحی

کساای نشاانیده و ب کحر نهرده بحشااد .او در این زمین

ات صاحدی ،اج محعی ،سایحسی و فرهنگی ک پیرامونش

مینویسد« :هر یك از شحعران و سخنوران چیزی را ب

وجود دارد ،ت ثیر میپایرد (بشاار1333 ،م ،ص .)131

توس اعحت مَجحزی
خود اخ صااحص دادهاند ک آن را از ّ

پژوهشااگر مُعحصاار دیگری مع قد اساات تطوّر زبحنی

اخ راع کردهاناد» .وی در تا ییاد این دیادگحه خود ب

پدیدهای طهیعی و امری ب می اساات ک الزم اساات

سااخن امرلالقی
القی

اساا نحد میکند و مینویسااد« :امرل

چیزی را اخ راع کرد ک ا تهاال از او ب ا کااحر

نمیرفت ،اولین کساای اساات ک (فَرَس :اسااب) را بح

باادان اع راف شاااود» (أنی 1331 ،م ،ص .)129از
به رین دالیل بر تطوّر و تحوّل زبحنی ،چیزی است ک
برای زبااحن عربی بعااد از نزول ترآن کریم ر داده و
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ب طور وسیعی بر تطوّر زبحن جحهلی در داللت الفحظ و

ابدی شاانیده نشااده اساات ک آنهح را در زبحن جدید

ترکیابهاح کمااك کرده اسااات .درک ااحب «فی ال طوّر

ب کحر گیرد» (أنی 1331 ،م ،ص.)113

اللغوی» ت کید شاااده ک نزول ترآن بحیل و جداکننده

در بحل بحضر نیز همااااحییهحی لغوی جدیدی را

دو دورهای بود ک زبحن در آنهح میزیس ا اساات؛ زیرا

مییحبیم ک بین برخی واژگحن ب خحطر پحسااخگویی ب

[زبحن] در ان قحلش از دورۀ اول [تهل از نزول] ب دورۀ

ضااروریّحت و نیحزهحی عصاار جدید و شاارایط محیط

دوم [بعد از نزول] دچحر عمیقترین تغییرات بنیحدی و

اج ماحعی امروزی با وجود آمادهاناد .برخی ک ب و

اسااحساای شااد (شااحهین1111 ،ق ،ص .)12در ن یج

مجل هحی عربی ،هماااحییهحی زبحنی جدیدی را ک در

زبحنهحی زندۀ دنیح از آغحز خلقت انسحن ،ب صورتی ک

اثر شااارایط محیطی و رویادادهاح پدید آمدهاند ،ثهت

امروزه هسااا ناد ،نهودهاناد؛ بلکا بر اثر گار زمحن و

کردهاند ک برای تهیین بیشااا ر موضاااوع برخی از آن

تا ثیرپاایرف ن از عوامال محیطی پیرامونشاااحن ،دچحر

هماااااحییهح را ذکر میکنیم« :عَمَلیّۀ إرهحبیّۀ :عملیحت

تحوّل شاده و تکحمل یحف اند .زبحن از تمدن یك ملت،

تروریسااا ی»« ،ضاااربۀ جَزا  :پنحل ی»« ،تَکریرُ اله رُول:

اشااعحر و سااخنحن ،آداب و رسااوم ،عقحید ،گرایشهح،

پاحالیش نفات»« ،بَقالُ غاحز :میادان گحزی»« ،مُعحرک

درج فرهنگی ،شااایوه نگرش ب زندگی ،اوضاااحع و

زهضاااۀ :محرک رنساااحن »« ،عَمَلیّۀ ان ححریّۀ :عملیحت
الن َ

ابوال محیط جغرافیاحیی و امور اج ماحعی عحم مردم

خاودکشااای»« ،ال ّفجیرات اقرهااحبیّ اۀ :انفجااحرهااحی

بسیحر ت ثیر میپایرد ...و هر نوع تغییر و تحولی ک در

تروریسااا ی»« ،الوَعی القومیّ :آگااحهی ملی»« ،الرزغهَاۀُ

یکی از این جوانب روی دهد ،بدون شااك بر تطوّر و

المُلحزۀ :میل شادید»« ،مَسارَع السیحسۀ :میدان سیحسی»

تحوّل زباحن تا ثیر خواهد گااشااات (وافی1333 ،م،

(کُرد2119 ،م ،ص« ،)193سَک َۀو دمَحغیزۀ :سک مغزی»،

ص.)213

«جُیُوبُ المُقحومۀ :پحیگحههحی مقحومت در ساارزمینهحی

تحات تا ثیر تمادّن جادیاد و تحوّالت اج محعی

الشاااوارع :درگیریهحی
اشاااغاحلی دشااامن»« ،بَربُ ز

مالبظ میکنیم ک پدیده همااااحیی بین واژگحن دچحر

خیحبحنی»« ،األسلحۀ الاکیۀ :سالحهحی هوشمند» (داود،

تغییر و تحوّل میشاود؛ زیرا شرایط محیطی اثر فعّحلی

2119م ،ص.)193

در پیدایش و ساحخ حر بخشهحی بزرگی از مصحبهحت
دارد .ابراهیم انی

بح توج ب آنچ گف شد ،میتوان ن یج گرفت ک

در این زمین میگوید :بسااایحری از

پدیده همااااحیی زبحنی همچون دیگر پدیدههحی زبحنی

مصاااحبهحت را مییحبیم ک در عصااار بحضااار ب کحر

مطحبق بح تغییر و تحوّالت محیطی ،فرهنگی ،اج محعی،

نمیروناد و مطااحبق باح از بینرف ن محیطی کا در آن

سیحسی ،ات صحدی و  ...دچحر تغییر و تحوّل میشود.

پدید آمدهاند ،م روک گشااا اند ،محنند« :لطم المن قش،
ساایر السااوانى ،بمحم منجحب ،سااوق العروس ،مندیل
عهدۀ ،عین بشااحر» .وی پ

 .11انواع همـایی لفظی در قرآن كریم

از ذکرکردن بخش زیحدی

همااااایی لفظی در ترآن کریم در دو سط بررسی

از این نوع مصاااحبهاحت ن یجا گیری میکناد ک این

میشود :مصحبهت و همااااحیی لفظی در سط اُسْلُوب

هماحییهح بح از بین رف ن محیطشحن از بین رف اند و از

اسمی و مصحبهت در سط اسلوب فعلی .هر کدام از
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این دو خود فروعاحتی دارناد کا ب ترتیب بررسااای
میشوند.

ُّسامىى» در لغت :لغتشنحسحن در
ال ) «أَجَل» و «م َ
معنحی «وتت ،زمحن» برای «أَجَل» همداسااا حنند؛ لکن
نویساانده لسااحنالعرب آن را «زمحن مرگ» و یح «زمحن

 .1-11همـایی لفظی در سطحِ اسلوبِ اسمی
آنگحه ک دو اسم در کنحر هم ترار گیرند س بحلت

سررسید ترض» دانس است (ابن منظور ،بیتح ،ج ،11
ص )11و راغااب آن را مادّت تعیینشاااده براى هر

ممکن اسات :موصاوف و صفت ،مضحف و مضحفالی

چیزى میدانااد (راغااب اصااافهاحنى1931 ،ش ،ج ،1

و معطوف و معطوف علی  .اینك هر س نوع مصحبهت

ص .)112صااحبب تحموس آن را مدّت شااى و آخر

لفظی ماکور همراه بح نمون میآیند.

مادت معنح کرده اسااات (فیروز آبحدى1111 ،ق ،ج ،9
ص .)113طهق این دیادگحه ،اجل دو معنى دارد ،مدّت

 .1-1-11همـایی لفظی بین موصوف و صفت

معین و آخر مدّت؛ امح محده واژه «مسمّی» عهحرت است

یکی از بحرزترین صاااورتهحی مصاااحبه لفظی،

از« :الساااین و المیم و الواو» ک اصااال آن بر عُلُوّ و

همااااحیی بین صفت و موصوف است ک بوزۀ تالزم

برتریجویی داللات میکناد (ابن فاحرس ،بی تح ،ج ،9

بین واژگحن را آشاکحر میساحزد .در این نوع مصحبه ،

ص)33؛ لاا «أ َْسامَى الشزیْ َ» مُعحدل «رَفَعَ ُ وَ أَعْالهُ؛ آن

میشوند و رابطۀ بین

چیز را بحال برد» اساات« .مساامّی» اساام مفعول از این

دو کلم مالزم ،مس حکم میشود در ن یجۀ این تالزم،

ریشاا در بحب تفعیل و ب معنحی «تعیین شااده» اساات

تعهیر اصاطالبی ایجحد میشود .در اینجح یك نمون از

(انی 1931،ش ،ج ،1صص.)311-311

واژگحن بح کلمحت معینی توصی

واژگاحن ترآنی کا بین آنهح مصاااحبه لفظی از طریق

ُّسااامىى» در ترآن کریم :بعد از اینک
ب) «أَجَال م َ

صفت وموصوف برترار است ان خحب ،و تالزم بین آن

دَاللت مُعجَمی هر یك از واژگحن آشکحر شد ،ب سحبت

مصاااحبهاحت بررسااای میشاااود .همچنین ب اثر آن

ترآن میرویم و درمییاحبیم کا مصاااحبه بین آن دو

مصااحبهحت در مشااخص و معینکردن داللت آنهح در

کلم در سایحق ترآنی تکرار شااده اساات ،و در داللت

ترآن کریم اشحره میشود و در پحیحن نمون هحی دیگری

کلما «أجل» اثر دارد .معنی «أجل مسااامّی» در ترآن

از این نوع هماحییهحی لفظی میآید.

کریم بول معحنی م عددی میچرخد؛ زیرا سااایحق این
ترکیاب ،گاحه ایجاحد و خلقات ،یاح خاداوند م عحل ،یح

 .1-1-1-11مصاحبه لفظی در تركیبِ وصفیِ «أَجَل
مُّسَمًّى»

آفرینش انسحن است (آلوسی1111 ،ق ،ج ،1ص.)39
در بحب اولین معنح ،خداوند م عحل میفرمحیند« :هُوَ

ایان دو لفظ م الزم  21بااحر در ترآن کریم در

الزاى خَلَقَکُم من طینٍ ثُمز تَضاااىَ أَجَلًح وَأَجَلو مُّسَااامىى

آمده اساات ک بر بوزۀ تالزم بین

عندَهُ ثُمز أَن ُمْ تَمْ ُونَ» (انعحم)2:؛ اوساات ک شاامح را از

س ایحقهحی مخ ل

براى عمر شاامح مدتى

آنهاح در ب کحرگیری ترآنی داللت میکند .تهل از اینک

گلى مخصااوص آفرید ،سااپ

ب دَاللَت ترآنی این ترکیب وصااافی بپردازیم ،داللت

مقرّر کرد ،و اجل ب مى و ثحبت نزد اوسات[ ،شگف ح!

لغوی هر یك از دو واژه را جداگحن بررسی میکنیم.

ک ] بحز شاامح [بح این هم دالیل آشااکحر در یک حیى و
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ربوبیّت و خحلقیّت او] شاك مىکنید .صااحبب تفسایر

و خوشاى و وساعت تح هنگحمى ک مرگ حن مقدر شده

کشّحف «أجل مُسَمًی» را در آی ب «زمحن مع ّین تیحمت»

بهره مناد میکند (طهرسااای1911 ،ش ،ج  ،12ص.)3

تفساایر کرده (زمخشااری1933 ،ش ،ج ،2ص )3و ب

ترطهی «أَجَل مُسَمىى» در آی را ب معنحی مرگ میداند

این معنی در بس ایحری از آیحت ترآن کریم تکرار شااده

و برای این ساخن خویش ب آی  12سوره هود اس نحد

اساااات (رعااد ،2/ط ا  ،123/عنکهوت ،19/روم،3/

کرده است (تُرطُهی1311 ،م ،ج  ،3ص )1یعنی اس غفحر

لاقمااحن ،23/فااحطر 19/و  ،11زمر ،1/شاااوری،11/

و توب و بهرهمندی از نعمتهحی خدا -محنند بحران -و

ابقحف .)9/زمخشااری نیز بح توج ب هماااااحیی واژه

افزایش ایمحن و نیروی بدنی ،همگی بح مرگ ک همحن

ُساامّی» ،ب «تیحمت» اشااحره میکند و
«أجل» بح واژه «م َ

اجل مساامی اسااات ،از بین میرود« .أَجَل مُسَااامىى»

تصاااری میکناد کا اگر چ جمل بحید بح مه دا آغحز

ب معنحی مرگ و نحبودی بیحت دنیوی در سخنی دیگر

شود؛ ولی درصورتی ک مه دا نکره و خهر ظرف بحشد،

از خدای تعحلی چنین آمده...« :فَحطر السزمَحوَات وَالْ َرْض

ب ماحً باحید خهر مقدّم شاااود؛ ولی در عهحرت «وَأَجَلو

یَ ادْعُوکُمْ لیَغْفرَ لَکُم من ذُنُوبکُمْ وَیُؤَخرَکُمْ إلىَ أَجَ الٍ

ُّسامىى عندَهُ» خهر ظرف ،مقدّم نشده است .عل ش آن
م َ

ُّسااامىى( »...ابراهیم .)11:ترطهی در این آی نیز «أَجَل
م َ

است ک «أَجَل» ب صفت ،اخ صحص یحف  ،و ب معرف

ُسامىى» را ب مرگ تفسایر میکند و مینویسد« :یعنی
م َ

نزدیك شاده است (زمخشری1933 ،ش ،ج ،2ص.)3

الْمَوْت ،فَلَاح یُعَابُکُمْ فی الدُّنْیَح» (تُرطُهی1311 ،م ،ج ،3

از تعلیل زمخشااری میتوان این معنح را برداشاات کرد

ص  .)913این معنی در آیاحت دیگری تکرار شاااده

ک واژه «مسامی» ب سهب «مصحبهت» نزدیك است ک

است (نحل ،11:غحفر ،13:نوح. )1:

کلم «أجل» را از چحرچوب نکره ب چحرچوب معرف

معنحی سااوم برای «أجل مساامی» مدت زمحن معین

خحرج کند و در داللت کلم اثر کند ،خصااوص ًح اگر ب

اسااات ک در آی ذیل آمده« :وَهُوَ الزاى یَ َوَفزئکُم بحلزیْل

تکرار این صاافت بح کلم «أجل» در ترآن کریم توج

وَیَعْلَمُ مَح جَرَبْ ُم بحلنهزحر ثُمز یَهْعَثُکُمْ فی لیُقْضاااىَ أَجَلو

کنیم.

ُّسااامىى ثُمز إلَیْ مَرْجعُکُمْ ثُمز یُنَهئُکُم بمَح کُن ُمْ تَعْمَلُونَ»
م َ

ُسامّی» «مرگ» اساات
دومین معنحی عهحرت «أجل م َ

(انعحم ،)11:و اوسا ت کسااى ک شااهحنگحه روح شمح را

اسااا َغْفرُواْ رَبزکمْ ثم تُوبُواْ إلَیْ یُمَ عْکُم
در آیاۀ« :وَ أَن ْ

مى گیرد و آنچ را در روز ب دسااات آوردید مى داند،

َضاالٍ
ُّساامىى وَ یُؤْت کلُ ذى ف ْ
َساانًح إلىَ أَجَلٍ م َ
مز َحعًح ب َ

سپ

شمح را در روز برمى انگیزد تح مدتى معین (مدت

َضااالَا ُ( »...هود)9:؛ و اینک از پروردگحرتحن آمرزش
ف ْ

عمرتحن) ب ساارآید ،سااپ

بخواهید ،سپ

ب سوى او بحزگردید ،تح آنک شمح را تح

بحزگشاات شاامح ب سااوى

اوسااات آنگاحه شااامح را ب آنچ انجحم مى دادید آگحه

پحیحن زندگى از بهره نیك و خوشااى برخوردار کند ،و

مى کند .ابوبیحن در تفسااایرش بر این بحور اسااات ک

هر ک را صافحت پسندیده و اعمحل شحیس افزونتر از

خادای تعاحلی آنهاح را در دو باحلت خواب و بیداری

دیگران اسات ،پحداش زیحدترى عطح کند .در تفسیر آی

بیاحت میبخشاااد تاح آنچ از فرصاااتهح و زندگی

گف اند :یعنى وت ى شاامح از او آمرزش خواس ا ید و ب

برایشاحن مقدزر شاده است ،ب طور کحمل دریحفت کنند.

درگحهش توب کردید ،شمح را در دنیح از نعمت آسحیش

«تضحی اجل» ،بحیل و جداکنندۀ مدت عمر از غیر آن
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ُسااامّى» در علم خدا یح در لوح محفوظ اسااات
و «م َ

ج  ،2ص 329؛ زُبَیلى1113 ،ق  ،ج  ،9ص .)111فقهح

(اندلسای 1121 ،ق ،ج ،1ص .)193برخی نیز گف اند:

از هماااحیی وص

«مسمی» بح واژه «أجل» در این آی ،

یعنی هر انسحنی ،اجلی را ک برایش تعیین شده است،

بکم فقهی « َساالَم» را اساا فحده کردهاند .از ابن عهحس

با طور کاحمال تحقق بخشاااد (تُرطُهی1311 ،م ،ج ،3

نقل شاده اسات ک این آی ب طور خحص دربحرۀ َسلَم

ص .)1در معنااحی ماااکور این آیا نیز توج ا برانگیز

ساحکنحن مدین نحزل شاد ،سپ

تمحم وام و ترضهح را

است...« :وَیُرْسلُ الْ ُخْرَى إلىَ أَجَلٍ مُّسَمىى( »...زمر،)12:

در بر گرفت .فقهح ب همااااحیی «أَجَلٍ مُّسَ امىى» در آی

و ارواح دیگرى را (ک بحید زنده بمحنند) بحزمى گرداند

دَیْن اس دالل کردهاند ک سَلَم برای مدت زمحن مجهول

تح سارآمدى معیّن .ممکن اساات «أجل مسمی» در آی

جحیز نیساات (تُرطُهی1311 ،م ،ج  ،9ص ،)933و برای

همحن مدت زمحن تعیین شدهای بحشد ک خداوند برای

ت یید گف حر خود ب سنت پیحمهر(ص) تمسك جس اند.

بقحی انسحن در زندگی دنیح مقرر کرده است.

دربدیث آمده اساات ک پیحمهر(ص) هنگحمی ک وارد

معنحی بحثشاده ،در ات ران لفظی «أجل مسمی» بح

مدین شاد ،مردم خرمح را ب مدت دو سحل و س سحل

سااایاحق دَیْن و ابکااحم آن در آیا «دَیْن» نیز م جلّی

ترض میدادند ،خطحب ب آنهح فرمود« :مَنْ أَسْ الَ َ فى

میشاااود ،آنجاح ک اهلل م عحل میفرمحید« :یَ َیُّهَح الزاینَ

ُسااال ْ فى کَیْالٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ،إلَى أَجَلٍ
تَمر فَلْی ْ

ُّسااامىى فَحکْ ُهُوهُ»...
َامَنُواْ إذَا تَادَایَن ُم بادَیْنٍ إلىَ أَجَلٍ م َ

خرماح را ترض بدهد بحید پیمحن  ،وزن

مَعْلُومٍ :هر ک

(بقره ،)232:اى کسحنى ک ایمحن آورده اید ،هنگحمى ک

و مهلت بحزگرداندن آن مشخص بحشد» (بخحری ،بیتح،

دَیْنی را تاح مادت معینى (با خحطر گرف ن وام یح داد و

جز  ،9صاااص  .)19-11بح توج ب آیۀ بحثشاااده،

سا د) ب یکدیگر بدهکحر شاادید ،آن را بنویسااید .این

نقش همااااحیی لفظی در اساا نهحط ابکحم شاارعی نیز

آی  ،بزرگ رین آیۀ ترآن است ک دربحرۀ مسحئل بقوتى

آشاکحر شد .همااااحیی لفظی بین موصوف وصفت در

و نحوۀ تنظیم اساانحد تجحرى سااخن میگوید و نشااحنۀ

أسااوَۀ
آیحت ترآن کریم فراوان یحفت میشااود ،محنندْ « :

جحمعیّت اساالم است ک در دوره جحهلیّت و در میحن

َسانَۀ ،الدین الخحلص ،الدین القیم ،الشجرۀ الملعونۀ،
ب َ

مردمى عقباف حده ،دتیق ترین مسااحئل بقوتى را طرح

صاراط مس قیم ،لوح محفوظ ،النهی األمی ،الیوم اآلخر،

کرده است (ترائ ى1939 ،ش ،ج  ،1ص  .)113مفسری

الیوم الموعود ،مقحم محمود ،مقحم کریم ،العروۀ الوثقی،

در تهیین آی گف  :ک این آی ارشاحدی از سوی خدای

الهیت الحرام ،الهیت الع یق ،الهیت المعمور ،المساااجد

تعحلی ب بندگحن مؤمن اسااات ،ک چون داد و سااا د

الحرام ،الشهر الحرام»... ،

مدّتداری بح همدیگر انجحم دادند ،آن را بنویساااند تح
مقاادار و زمااحن معااحملا فراموش نشاااود و نیز برای
محکمکاحری شاااحهدی بر آن گواه بحشاااد (ابن کثیر،

 .2-1-11همـایی لفظی بین مضاف و مضافالیه
ترکیبهحی م شااکل از مضااحف و مضااحفالی در

1113ق ،ج  ،1ص « .)113أجال مسااامی» در آیا ب

بهکحرگیری ترآنی شااحیع اساات و از رهگار بررساای

معنحی وتت معلوم ،محنند تعیینکردن زمحن داد و ساا د

آنهح ،نقش فعّحلی ک هماحیی لفظی در تحدید و توجی

ب مدت ساحل ،محههح و روزهحسات (اندلسی1121 ،ق ،

داللات ترکیبهح و واژگحن دارد ،آشاااکحر میشاااود.
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ب عالوه نقشی ک این هماحیی ،در تهدیلشدن بسیحری

ص .)31ترطهی «باادود اهلل» را ابکااحم الهی اعم از

از این ترکیبهح ب اصطالبحت اسالمی ایفح میکند نیز

اوامر و نواهی دانس و وج تسمی آن را چنین مطرح

روشن میشود .اینك یك مثحل ترآنی در این بحب:

کرده اساات ک بدود الهی ،محنع واردشاادن چیزهحیی
میشااود ک جز آن نیساات و نیز از خروج چیزهحیی

 .1-2-1-11مصــاحبه لفظی در تركیبِ اضــافی

ک م علّق ب آن است ،جلوگیری میکند ،و لاا مردم از

«حدود اهلل»

رویآوردن با این اعمااحل منع میشاااونااد (تُرطُهی،

«بدود» جمع «بدّ» اساات و لسااحنالعرب ،بدّ را
جداکننده دو شاای آورده اساات ب طوری ک یکی بح
دیاگاری مخلوط نشاااود (ابن منظور ،بیتااح ،ج ،9
ص .)111در مفردات نیز بر این معناح تا کید شاااده و
آمده اساات ک «تعری

ش ای » را هم «بدّ» میگویند؛

زیرا تمییزدهنده و جداکننده آن چیز از غیر آن اسااات
(راغب اصفهحنى1931 ،ش ،ج ،1ص.)111
در ترآن کریم ترکیب «بدود اهلل» در  12موضاااع
تکرار شااده و هم آنهح بعد از بیحن یك ساالساال از
ابکاحم و مقررات اج محعى اسااات ،مثالً در آی 133
بقره بعد از اعالم ممنوعیت آمیزش جنسى در اع کحف
و ابکحمى دربحرۀ روزه ،و در آیحت  223و  291بقره و
آی یکم ساااوره طالق بعد از بیحن تسااام ى از ابکحم
طالق و عدّه ،و در آی چهحر سوره مجحدل بعد از بیحن
کفحرۀ «ظهحر» آمده اساات ،نیز در سااوره نسااح آی 19
بعد از بیحن ابکحم میراث ،و در آی 112سااوره توب در
بیاحن اوصاااحف مؤمنحن مطرح میشاااود .در تمحم این
نمون هح ابکحم و توانینى وجود دارد ،ک تجحوز از آنهح
ممنوع است و ب همین دلیل مرز الهى شنحخ شدهاند.
کلم «بد» در اصاال ب معنحى منع اساات ،و معنحى
منع در هما نمونا هحی بهکحرگیری و مشااا قحت این
کلم دیده مى شاود .نهى از نزدیكشدن ب بدود خدا
کنحی اساات از اینک مردم نهحید آنهح را مرتکب شااوند،
و ب آن بدود تجحوز کنند (طهحطهحیی1931 ،ش ،ج ،2

1311م ،ج ،2ص .)993وی در جحیی دیگر بیحن میکند
ک بدود اهلل دو تساام اساات :بدود امر بح اطحعت و
پیروی ،و باادود نهی بااح اج نااحبورزی ادن (تُرطُهی،
1311م ،ج ،9ص .)111برخی نیز بدود اهلل را اس عحره
از اوامر و نواهی شارعی دانس اند؛ زیرا ابکحم شرعی
بین بالل و برام ،بق و باحطل و بین آنچ مردم تهل
از اسالم و بعد از اسالم بر آن بودند ،جدایی میاندازد
(ابن عحشور ،بی تح ،ج ،2ص.)939
همحیی لفظی بین دو واژه «بدود» و «اهلل» از طریق
اضحف  ،اشحره میکند ک هدف از آن ،تشری

بدود و

تعظیم آن و القحی ترس در جحن و روح شانونده است
ک ب انجحم آن جرأت پیدا نکند (ابن عحشاااور ،بی تح،
ج  ،23ص )239و ب این معنح در لساااحن روایحت آمده
کا پیاحمهر(ص) فرمودناد« :أَنَاح أَتْقَااحکُمْ للزا وَأَعْلَمُکُمْ
بحُادُود اللز  :من بح تقواترین شااامح نساااهت ب خدا و
داناحترین شااامح ب بدود الهی هسااا م» (ابن بنهل،
1111ق ،جز  ،11ص)139؛ ولی گاحهی معنی «بدود
اهلل» ب برخی بهکحرگیریهحی دیگر اخ صااحص مییحبد
و از آن «عقوباحتی کا خداوند تعحلی ب ساااهب برخی
معحصی ترار داده است» اراده میشود .در این معنح تول
پیحمهر(ص) خطحب ب اسحمۀ بن زید توج برانگیز است
کا برای یاك زن مخزومی کا دزدی کرده بود ،نزد
رساول خدا درخواسات شافحعت کرد ،پیحمهر(ص) در
َش افَعُ فى بَدن منْ بُدُود
جواب فرمودند« :یَح أ َُس احمَۀُ :أَت ْ
اللز ؟!» (سجس حنی ،بی تح ،جز  ،1ص.)291
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نمون هحی زیر همااااااحیی لفظی بین مضاااحف و

الصاالَوۀَ وَیُنفقُواْ ممزح رَزَتْنَحهُمْ ساارىا
الزاینَ َامَنُواْ یُقیمُواْ ز

مضحفحلی است ک برخی از آنهح از ابداعحت ترآن کریم

وَعَلَحنیَۀً( »...ابراهیم ،)91:و «...وَأَنفَقُواْ ممزح رَزَتْنَحهُمْ سرىا

اساات و تهالً ب کحرنرف اساات« :أم القری ،أم الک حب،

وَعَلَاحنیَاۀً یَرْجُونَ تجرَۀً لزن تَهُور» (فاحطر .)23:یعنی ب

أهال الهیات ،أهال الااکر ،أهل القری ،أهل النحر ،دابۀ

دلیال برص و گرایشااای ک ب انجحم کحر نیك دارند،

األرض ،رلوس الشایحطین ،سادرۀ المن هی ،شعحئر اهلل،

همواره در هم بحل و در هر زمحنی صدت میپردازند

خطهۀ النسح  ،بهل الورید ،و»...

(زمخشااری1933 ،ش ،ج ،1ص .)933برخی مع قدند
غرض از جمع بین دو واژه ،اسا غراق اوتحت است ب

 .3-1-11همـایی لفظی بین معطوف و معطوفعلیه
بعد از اسلوبهحی وص

و اضحف  ،نوبت ب عط

میرسااد ک در آن مصااحبهت دو لفظ ن بر اسااحس
توصی

است و ن اضحف ؛ بلک دو واژه بح «واو» عط

اعطحى صادتحت (بسینى شحه عهدالعظیمى1919 ،ش ،
ج ،1ص .)111دیگران گف ا اند ان خحب این روشهحى
مخ ل  ،رعحیت شاارایط به ر براى انفحق اساات؛ یعنى
انفاحقکننادگاحن بحید در انفحق خود ،جهحت اخالتى و

کناحر هم ترار میگیرند و در هم اثر میگاارند .ات ران

اج محعى را در نظر بگیرند .آنجح ک انفحق ب نیحزمندان

این دو واژه ب دو شااکل میتواند بحشااد :م ضااحدهح و

موجهى براى اظهحر ندارد ،آن را مخفى ساااحزند تح هم

مکمّلهح.

آبروى گیرنده بفظ شود و هم خلوص بیش رى در آن
بحشاد ،و آنجح ک مصحل دیگرى محنند تعظیم شعحئر و

 .1-3-1-11مصاحبت دو واژۀ متضاد با واو عطف

تشاااویق و ترغیب دیگران در کحر اسااات ،محنند انفحق

(عُكُوس)

براى جهاحد و بناحهاحى خیر و محنند آن ،ک بح اخالص

نمون هحی فراوانی در ترآن کریم وجود دارد ک دو
واژه ضدّ هم ،بحرهح کنحر هم ب کحررف اند .اینك ب یك
نمون از آن یعنی «سارّ وَ عَلَحنیَۀ» میپردازیم« :سارّ» در

نیز منحفحت ندارد آشااکحرا انفحق کند (مکحرم شاایرازی،
1931ش ،ج ،2ص.)911
عالوه بر عط

بین دو اسم ،هماحیی بین دو واژه،

لغت ب معنحی پنهحن داشا ن و نقط مقحبل آشکحرکردن

از طریق اسلوب عطفی در صیغ فعل نیز میآید ،و دو

اساات (راغب اصاافهحنى1931 ،ش ،ج  ،2ص )211و

فعل «یُسرُّ» و «یُعلن» بحرهح درکنحر هم آمدهاند ،و سیحق

«عَلَحنیَۀ » برعک  ،یعنی آشکحرکردن (راغب اصفهحنى،

آنهح ساخن از علم خدای سهححن و ابحط اش ب جمیع

1931ش ،ج  ،2ص .)111همااااااحیی بین دو واژه در

ابوال بندگحن اسات ،محنند« :وَال زل ُ َی ْع َل ُم مَح تُسرُّو َن َو َمح

بهکحرگیری ترآنی از طریق اُسْااالُوب عطفی صاااورت

تُعْلنُونَ» (نحل ،)13:و «...ویَعْلَمُ مَح تُس ارُّونَ ومَح تُعْلنُونَ

گرف اساات .س ایحق این ترکیب عطفی ،بیحن اوص احف

الص ادُور» (تغحبن ،)1:و «أَوَ لَح یَعْلَمُونَ
واللز ُ عَلیمُ باَات ُّ

مؤمنحن اسااات ،آنجح ک در تمحم ابوال ،اعم از نهحن و

أَنز اللز َ یَعْلَمُ مَح یُسرُّونَ وَمَح یُعْلنُونَ» (بقره ،)33:و «...أَلَح

آشاااکاحر انفاحق میکنند ،محنند« :الزاینَ یُنفقُونَ أَمْوَالَهُم

ْشاونَ ثیَحبَهُمْ یَعْلَمُ مَح یُسرُّونَ َومَح ُیعْلنُون»...
َسا َغ ُ
بینَ ی ْ

بحلزیْل وَالنزهَحر سارىا وَ عَلَحنیَۀ( »...بقره ،)231:و «...وَأَنفَقُواْ

(هود ،)1:و «لَااح جَرَمَ أَنز اللزا َ یَعْلَمُ مَااح یُسااارُّونَ وَمَااح

ممزح رَزَتْنَحهُمْ ساارىا وَعَلَحنیَۀً( »...رعد ،)22:و «تُل لعهَحدىَ

یُعْلنُونَ( »...نحال ،)29:و «...إنزاح نَعْلَمُ مَح یُسااارُّونَ وَمَح
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یُعْلنُون» (ی  .)31:این ات ران و تالزم دلیلی اساات بر

بس ایحر مهم ،یعنی «کحفینهودن ایمحن ب تنهحیی» اشااحره

کماحل علم خدای تعحلی در بحالترین مرته  ،و در ن یج

میکند؛ زیرا چحرهای جز ات ران عمل نیساات تح وجود

خدای تعحلی بر تمحمی ابوال بندگحنش آگحه اساات؛ لاا

ایمحن را ثحبت کند .بدون شااك ش ایوع این همااااحیی

همااااحیی بین دو واژه در این ساایحق الزامی اساات و

ترآنی بح اساالوب عط  ،کحملکننده معنحساات و آن را

جداکردن آن ممکن نیسااات .در ترآن کریم نمون هحی

تا کیاد میکنااد؛ لاااا علماح ایمااحن را اینگونا تعری

دیگری از «عُکُوس» وجود دارد کا برخی عهاحرتاند

کردهاناد « :تول باحللساااحن وتصااادیق بحلقلب وعمل

س زرا َو
از« :بُکرَۀً وَ أَصیالً ،بُکرَۀً وَ عَشیزحً ،رَغَهَحً وَ رَهَهَحً ،ال ز

بااحلاجاوارح یازی اد ویانقص» (علی بزۀ1122 ،ق،

الضارزا  ،المشرق و المغرب ،الغدو و اآلصحل ،الغیب و
ز

ص .)123در این تعری

تید «عمل» ذکر شاده است؛

الشهحدۀ»

همچنین از این هماحیی اس فحده میشود ک عمل بدون
ایمحن تلهی نیز پایرف نیسااات .این مطلب را شاااحرح

 .2-3-1-11مصاحبت دو واژه مكمّل با واو عطف

طححوی آورده اسات ک برای انسحن بکم ایمحن ثحبت

(مُتكامِالت)

نمیشود مگر بح عمل همراه بح تصدیق (أبیالعز بنفی،

در ترآن کریم عالوه بر همااااحیی واژگحن م ضااحد،

1111ق ،ص)919؛ بناحبراین اعماحل بدون ایمحن تلهی،

کلمحت دیگری نیز بح هم مق رن میشوند و معنحی آنهح

من هی ب ایمحن نمیشوند .بح توج ب مثحل مزبور ،نقش

با هم پیوناد خورده اسااات و داللت ترکیبهحی ب

همحیی لفظی در خطیرترین تضحیحی اع قحدی مسلمحنحن

وجود آمده تنهح از طریق واو عط

کحمل میشااود .در

روشن شد.

اینجح نمون معروفی ک در بهکحرگیری ترآنی بسااایحر

برخی دیگر از هماحییهحی ترآنی در سط اسلوب

شحیع است ،بررسی میشود و آن ات ران فعل «آمنوا» بح

عطفی (م کاحمالت) عهاحرتاند از« :یَ جُوج وَ مَ جُوج،

ترکیب «وعملوا الصحلححت» است .این عهحرت در ترآن

األَوّل وَ اآلخر ،تُراباحً وَ عظحمحً ،الجَالل و اقکرام ،الجُوع

کریم از طریق اساالوب عطفی آمده و در  12موضااع

و الخَوف ،السمحوات واألرض ،الصزفح و المَروَۀ ،الصالۀ

تکرار شده است ،ک بر شیوع این تالزم در ترآن کریم

و الزکحۀ و»...

داللت میکند .ب این آیحت توج کنید« :وَبَشاار الزاینَ
َامَنُواْ وَعَملُواْ الصااازاحلحَاحت أَنز لهَمْ جَنزحتٍ تجَرى من
تحْ هَااح الْا َنْهَر( »...بقره ،)21:و «وَالزاااینَ َامَنُواْ وَعَملُواْ
صاااحَحبُ الْجَنزۀ هُمْ فیهَح خَلدُونَ»
الصاااحلحَت أُوْلَئكَ أَ ْ
ز
(بقره ،)32:و «إنز الزاااینَ َامَنُواْ وَعَملُواْ الصااازااحلحَااحت
ج ُر ُه ْم عن َد رَبهم»...
وَأَتَحمُواْ الصزلَوۀَ وَ َاتَ ُو ْا ال ززکَو َۀ َل ُه ْم َأ ْ
(بقره ،)233:و «وَالزاااینَ َامَنُواْ وَعَملُواْ الصااازااحلحَااحت
َس انُدْخلُهُمْ جَنزحتٍ تجَرى من تحْ هَح الْ َنهَحرُ خَحلدینَ فیهَح
أَبَدًا( »...نسااح  .)13:این همحیی ب یك مساا ل اع قحدی

 .2-11همـایی لفظی در سطحِ اُسلوب فعلی
دانس یم ک همااااحیی و تالزُم لفظی در ترآن کریم
در دو ساط اسامی و فعلی مطحلع میشود .بحث از
ساط اسلوب اسمی گاشت و اینك ب سحخ حر فعلی
میپردازیم .همااااحیی لفظی در سااط اساالوب فعلی
شاحمل دو تسامت اسات :اول بین فعل و اسم ،و دوم
بین فعل و برف جر.
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 .1-2-11همـایی لفظی بین فعل و اسم

 .2-2-11همـایی لفظی بین فعل و حرف جر

از مهمترین صاورتهحی همااااحیی لفظی در ترآن

ساحخ حر دوم از همنشاینی افعحل ،مصحبهت فعل و

کریم در ساط اسالوب فعلی ،صاورت (فعل اسم)

برف جر اسااات .میدانیم کا برخی از فعلهح برای

اسااات .بهکااحرگرف ن افعااحلی ک ا در ترآن کریم در

م عدّیشادن بحید بح برف جر همراه شوند؛ ولی افعحل

همراهی بح کلمحت مخ ص ب خود میآیند ،شحیع است

در این بحب دو نوع هس ند .گحه فعلی تنهح بح یك برف

و اثر فعّحلی در دَاللت این افعحل و همچنین ش ایوع آنهح

جر مق رن و همراه میشااود و گحه اخ صااحصی در کحر

در کاحربردهحی غیر ترآنی دارد .یکی از نمون هحی این

نیست.

اسالوب ،همراهی فعل «آتَی» بح «زکحت» اساات« .إی َح »
مصدر بحب افعحل بوده ک فعل «آتَى یُؤتی» از آن مش ق

 .1-2-2-11همایی افعال با حروفِ جرِ متعدّد (غیر

شاده و ب معنحی «إعْطَح  :بخشاش» است (ابن منظور،

مختص)

بی تااح ،ج  ،11ص .)13بهکااحرگرف ن این فعاال همراه

برف جر ،اثر فعّااحل و پر اهمیّ ی در تغییر دَاللاات

«زکحت» در ساایحقهحی ترآنی در  21آی تکرار شااده

فعال دارد (داود1129 ،ق ،ج ،1ص)1؛ بناحبراین توج

الصااالَوۀَ وَ َاتُواْ الززکَوۀَ»...
اسااات ،از جملا « :وَأَتیمُواْ ز

ب رابط ترکیهی بین فعل و برف جر برای رسیدن ب

الصااالَو َۀ َو ُی ْؤتُو َن
ن یُقیمُو َن ز
(باقاره ،)19:و « ...الزااای َ

معنحی مطلوب ضاااروری و انکحرنحپایر اسااات .فعل

َسااا َکْ ُههَح للزاینَ یَ زقُونَ
الززکَوۀَ( »...ماحئاده ،)11:و «...ف َ

هرگحه ب طور مطلق بیحید ،داللت عمومی دارد و اگر ب

وَیُؤْتُونَ الززکَوۀَ» (اعراف.)111:

همراه آن برف جر بیاحیاد ،دالل ش با معنااحی معینی

آنچ ارتهحط داش ن بین دو واژه در سیحق ترآنی را

اخ صحص مییحبد .از اینجحست ک بروف ترکیبیحف

ت یید میکند ،بهکحرگرف ن اساام فحعل و مصدر از محده

بح افعحل ،نهحیت اهمیت در داللت را کسااب میکند .از

این فعاال نیز ،همراه بااح لفظ زکااحت اسااات ،مااحننااد:

نمون هحی مشاهور ،فعل «رغب» اسات ک در اصل ب

«...وَالمُقیمینَ الصزلَوۀَ وَالْمُؤْتُونَ الززکَوۀَ وَ ال ْمؤْمنُو َن بحل زل

معناحی فراخى و گنجاحیش در چیزى اسااات (راغب

وَ الْیَوْم االَخر( »..نسااح  ،)112:و «...وَأَوْبَیْنَح إلَیْهمْ فعْلَ

اصفهحنى1931 ،ش ،ج ،2ص .)31زمحنى ک گف شود:

الصااالَوۀ وَإی َح َ الززکَوۀ( »...انهیح  ،)39:و
الْخَیرْات وَإتَحمَ ز

«رَغابَ فیا » و «رَغبَ إلی » ،محنند آی «...إنزح إلَى اللز

«رجَاحلو لزاح تُلْهیهمْ تجرَۀو وَ لَاح بَیْعو عَن ذکْر اللزا وَ إتَحم

راغهُونَ» (توبا )13:؛ عالت و تمحیل شااادید را در آن

الصاالَوۀ وَ إی َح الززکَوۀ یخَحفُونَ یَوْمًح تَ َقَلزبُ فی الْقُلُوبُ
ز

ات ضاااح میکناد ،بح این تفحوت ک عالت و تمحیل در

ْصارُ» (نور .)93:راغب ب این تالزُم اشحره کرده و
وَالْ َب َ

«رَغبَ إلی » بیشا ر اساات؛ ولى اگر گف شااود« :رَغبَ

مع قد اسااات ک صااادت دادن در ترآن بح لفظ «ای ح »

عنا » ،ماحنناد آیا « :وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ ملزۀ إبْراهیمَ »...

مخصوص شده است (راغب اصفهحنى1931 ،ش ،ج ،1

(بقره)191:؛ دورى و بى میلى نساااهاات با چیزى را

ص .)111نمون هحی دیگری از ات ران فعل و اسااام در

مىرسحند (راغب اصفهحنى1931 ،ش ،ج ،2ص.)31

ت
ج الهی َ
ترآن محنند« :تهحرک اهلل ،جحهد فی سهیل اهلل ،ب ز
و »...یحفت میشود.

همحنطور ک مالبظ شاااد ،این داللتهح م فحوت
اساات و ب ی گحهی ب بد تنحتض میرسااد و سااهب
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هم آنهح ترکیب فعل بح برف جر اسااات .برف جر

صاااحبب تفسااایر روح المعحنی «بح » در آی را برای

«فی» با معناحی ظرفیات« ،عن» برای مُجحوَزَه و «إلی»

سااههیت میداند و در تفس ایر آی مینویسااد ک اگر مح

برای ان هحی غحیت اساات .فعل «رَغبَ» این داللتهح را

بحالبردن او را میخواس ا یم ،تطعحً ب سااهب این آیحت و

از ترکیبشااادنش بح همحن بروف ب دسااات آورده

عمالکردن با مُح وای آنهاح ،او را ب منحزل نیکحن بحال

است .از این رو نهحید گمحن کنیم ک داللت بحصلشده

میبردیم (آلوسااای1111 ،ق ،ج  ،1ص )111و برخی

از (فعال برف جر) تنهاح ب ساااهب برف و یح تنهح

دیگر گف ا اناد کا معناحیش این مى شاااود ک اگر مح

ب سااهب فعل اساات؛ بلک بحید داللت هر دو بح هم در

مى خواس یم او را بح همین آیحت ب درگحه خود نزدیك

آن ترکیب توج شااود و اینک هماااااحیی بین فعل و

مىکردیم» (طهحطهحیی1931 ،ش ،ج ،3ص.)191

برف جر ،این داللات را ایجحد کرده اسااات؛ بنحبراین

ج) «رفع» همراه بح «علی»  :فعل (رفع) همچنین در

برخی از افعحل ،معنحیشااحن بر اسااحس اخ الف بروف

ترکیاب (رفع علی) آماده اسااات از جملا در آی :

جرّ ک ب همراه آنهح میآیند ،م فحوت میشود.

خرُّو ْا لَ ا ُ ُساااجز ادًا»...
«وَرَفَاعَ أَبَوَیْ ا عَلىَ الْعَرْش َو َ

نمون دیگر فعل «رَفَعَ» است ک داللتهحی معنحیی
م عادّدی باح بروف جر مخ ل

دارد« .رَفْع» در لغت

(یوساا  ،)111:ک برف جر در آنجح افحده اساا عالی
بقیقی میکند (داود1129 ،ق ،ج ،1ص.)211

اصاال وابدی اساات ب معنحی برداشاا ن و م ضااحد آن

د) «رفع» همراه بح «لااااا» :فعل (رفع) همچنین در

َضاع :گااشا ن» ،مثل «بحر ب زمین گااشا ن» است
«و ْ

ترکیب (رفع لااا) آمده است ازجمل در آی « :وَرَفَعْنَح

(ابن فحرس ،بیتح ،ج  ،2ص .)129این فعل ،پنج بحر در

لَاكَ ذکْرَک» (شااارح« .)1:رفع ذکر» با معناحى بلند

ترآن بح پنج برف جر م فحوت ،مق رن و همراه شاااده

آوازهکردن کساااى اساااات ،ب ا طورى ک ا نااحمش و

است ک هر کدام از آنهح بر یك معنح داللت دارد.

گفاتوگویش از هما ناحمهاح و هم خحطره هح بلندتر

ال ) «رفع» همراه بح «إلی»  :فعل (رفع) در ترکیب

بحشاااد و خداى تعحلى نحم آن بضااارت را چنین کرد

(رفع إلی) آمده است از جمل آی « :بَل رزفَعَ ُ اللز ُ إلَیْ

(طهاحطهحیی1931 ،ش ،ج  ،21ص .)192تعهیر ب «لك»

وَکاحَنَ اللز ُ عَزیزًا بَکیمًح» (نساااح  .)113:برخی بر این

ت کیدى اسااات بر اینک نحم و آوازه پیحمهر را برخالف

بحورند ک «رفع» در آی  ،دورکردن از این عحلم ب عحلم

تمحم آن کحرشاکنیهح و دشمنى هح بلند سحخت (مکحرم

آسااامحنهحسااات و «إلی» برای افحدۀ ان هحی مجحزی و

شیرازى1931 ،ش ،ج  ،23ص  .)121برخی نیز بر این

و بزرگداشات است (ابن عحشور ،بیتح ،ج ،1

بحورند ک «الم» برای اخ صاااحص اسااات و تکریم و

ص ،)913و گروهی گف ا اناد کا برف «إلی» جهت

بزرگداشت پیحمهر(ص) بح ذکر ،بلند آوازهکردن را افحده

فعل ،و ان هحی غحی ش را تهیین میکند (داود1129 ،ق،

مایکانااد (داود1129 ،ق ،ج ،1ص211؛ سااایوطی،

ج ،1ص211؛ سیوطی1932 ،ش ،ج ،2ص.)31

1932ش ،ج ،2ص.)222

تشاری

ب) «رفع» همراه بح «با»  :گحه فعل (رفع) در ترکیب

ها) «رفع» همراه بح «من» :گحه فعل «رفع» در ترکیب

(رفع بااا) آمده است از جمل آی « :وَلَوْ شئْنَح لَرَفَعْنَح ُه

(رفع من) آماده اسااات ،ازجمل در آی « :وَإذْ یَرْفَعُ

بهح وَلَکنز ُ أَخْلَدَ إلىَ الْ َرْض وَاتزهَعَ هَوَئ ُ( »..اعراف.)131:

إبْرَاهمُ الْقَوَاعدَ منَ الْهَیْت( »...بقره ،)123:ک «من» برای
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اب اادای غااحیات مکااحنی اسااات (داود1129 ،ق ،ج،1

کسااب آن دانساا ؛ زیرا مع قد اساات ک این واژه در

ص211؛ سااایوطی1932 ،ش ،ج ،2ص .)233در این

اصاال ب معنى بر طرفکردن تهحهى و سااخ ى هحساات

سیحق میرسحند ک شحلوده هحى خحن کعه وجود داش

(راغب اصفهحنى1931 ،ش ،ج ،1ص.)131

اسات و ابراهیم و اسمحعیل پحی هح را بحال بردند (مکحرم

فعل (برض) همراه بح برف جر (علی) در سخن

شایرازى1931 ،ش ،ج  ،1ص111؛ طهرسی1911 ،ش،

خدای تعحلی آمده اساات« :یَ َیهَح النزهىّ بَرض الْمُؤْمنینَ

ج  ،2ص11؛ داود1129 ،ق ،ج ،1ص .)211در ن یجا :

عَالاىَ الْاقا َااحل( »...انافااحل .)11:کالم ا «تَحْریض»،

ترکیب (رفع إلی) یفید الرفع و غحی و ترکیب (رفع

«تَحْضایض»« ،تَرْغیب» و «بَثّ» هم ب یك معنحست

من)

(طهحطهحیی1931 ،ش ،ج  ،3ص .)111یعنى ترغیب بر

علی) یفیاد الرفع إلی أعلی و ترکیاب (رفع

یفید رفع الهنح و ترکیب (رفع لاااا) یفید ال شااری

مهحدرت و پیشاف حدن و پیشرف ن بهسوى امرى و منع

(بحلاکر) (داود1129 ،ق ،ج ،1ص.)211

از ضادّ آن است (خسروانى1931 ،ق ،ج ،9ص .)111

همچنین مالبظ میشود ک واژه (رفع) در معحنی

همچنین گف ا انااد کا برف جر «علی» در آیا برای

زیر بهکحر میرود :گحهى در برداشا ن اجسحم است ک

اسااا عالی معنوی (غیر بسااای) اسااات (سااایوطی،

آنهح را از جحیشاااحن برمى دارند ،گحهى در ساااحخ ن و

1932ش ،ج ،2ص ،)233زیرا ترغی اب بر جنااگ ب ا

بنحکردن در وت ى ک آن را برپح مى دارند و مى سااحزند،

نیرویی نیحز دارد ک شاانونده این تحریض را ابسااحس

گحهى در یحدآورى و ذکر زمحنى اساات ک آن را فراگیر

کند تح ب واند در میدان معرک محکم و اس وار بجنگد.

و جحرى مى ساااحزد ،و زمحنى در جحه و منزلت اسااات
وت ى ک آن را ارزشمند و شراف مندش مى کنى (راغب
اصفهحنى1931 ،ش ،ج ،2ص.)31

نتیجه
از این پژوهش نظری و کااحربردی ،ن ااحیج زیر با
دست آمد:

 .2-2-2-11همـایی افعال با حروف جر مخصوص
به خود (مختص)
برخی از افعحل در سیحق ترآنی فقط همراه بح برف

 .1هماااااحیی لفظی در ترآن کریم وجهی از وجوه
إعجاحز ترآن کریم را در گزینش الفحظ و نوآوریهحی
آن اثهحت میکند.

جر مخصوص ب خود میآیند ب گون ای ک ب غیر آن

 .2ترآن کریم بسایحری از مصحبهحت زبحنی گرانههح

تجحوز نمیکنند .بر آنهح «افعحل مخ ص » اطالق میشود

و بح ارزش را ایجحد کرده و ب آنهح صاهغۀ اسالمی داده

و فعل «بَرزضَ» یکی از آنهحسات .اینك آن را بررسی

است.

میکنیم:

 .9هماااحیی لفظی نقش فعّحلی در ایجحد بسیحری از

برض :تَحْریض مصااادر باحب تفعیال و با معنی

اصااطالبحت اسااالمی مطرحشااده در ترآن کریم دارد،

برانگیخ ن و ترغیاب ب جنگیدن اسااات (ابن منظور،

محنند اصااطالبحت( :المشااعر الحرام ،المقحم المحمود،

بیتح ،ج  ،3ص .)199راغب آن را تشویق و برانگیخ ن

أصاححب الیمین ،أصححب الشمحل ،سدرۀ المن هی ،یوم

ب چیزى یح خوب جلوهدادن آن ،و آسحنکردن زبمحت

القیحمۀ ،ابن السهیل ،و.)...
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 .1همااااحیی لفظی در ترآن کریم م نوع اساات .از
آنجحیی ک برخی از واژگحن بوزه وس ایع (مُعَدزل کهیر)

آن توج کردهاند ،محنند( :أجل مسمی ،الصالۀ الوسطی،
الخیط األبیظ ،الخیط األسود و .)...

دارند ،ب طوری ک در مالزمت و همراهی خودشاااحن،
واژگحن بساایحری را میپایرند ،محنند( :أصااححب ،یوم،
أهل ،سااهیل و  )...و بر عک

آن کلمحتی هساا ند ک

منابع
 .1ترآن کریم(ترجمۀ بسین انصحریحن)

هس ا ند و این امکحن وجود دارد

 .2ابن اثیر ،ضیح الدین (1111ق) ،المثل السحئر فی

ک ب وان کلمۀ مالزم و همراه آنهح را پیشاااگویی کرد،

أدب الکااحتااب و الشااااحعر ،تحقیق :محمااد

محنند( :خطهۀ النسااح  ،المشااعر الحرام ،سااکرۀ الموت،

محییالدین عهدالحمید ،بیروت :مک ه عصاااری

سدرۀ المن هی ،سم الخیحط و .)...

(صیدا).

دارای معدل ضااعی

 .1نظریۀ مصاحبه لفظی نقش اسحسی و کلیدی در

.9

مشاااخص و تعیینکردن دَاللَت بسااایحری از واژههح و
ترکیابهحی ترآنی دارد و ممکن نیسااات ب تنهحیی و

ابمد محمد شحکر ،مصر :دارالمعحرف.

 .1ابن عحشاااور ،محمدبن طحهر (بیتح) ،ال حریر و

جدا از نظری مصااحبه ب فهم داللت الفحظ و ترکیبهح
در نصّ ترآنی دست یحفت.
 .1در ترآن کریم انواع مصحبه لفظی بین موصوف

ال نویر ،بیروت :مؤسس ال حریخ.

 .1ابوهالل عساااکری (1113ق) ،الفروق اللغویاۀ
(الفروق فی اللغۀ) ،تحقیق :محمد ابراهیم سلیم،

و صاافت ،مضااحف و مضااحفالی  ،معطوف و معطوف
علی  ،فعل و اسم ،فعل و برف جر آمده است.
 .3دَاللَات بسااایاحری از ترکیابهح در ترآن کریم

تحهره :دارالعلم و الثقحفۀ ،چحپ دوم.
.1

با کاحرگیری ترآنی داللات میکناد ،محنند اصاااطالح

دارالجیل.

 .3ابن فاحرس ،ابماد (بیتح) ،معجم مقحیی

ترآنی جز ب منظور داللت بر کعه مشرف نیحمده است؛

األعالم اقسالمی.
.3

واردشااده در ترآن مشااخص میشااود ،محنند« :میثحق
غلیظ».
 .3ممکن است از پدیدۀ هماحیی لفظی در اس نهحط
ابکحم شارعی اسا فحده شود ک اصولیحن و مفسران ،ب

ابنکثیر دمشاقى ،اسمحعیل بن عمرو (1113ق)،
تافسااایار الاقرآن العظیم (ابن کثیر) ،بیروت :

ولی برخی از ترکیبهح هسا ند ک معنحی آنهح در ترآن
کریم م عدد اسااات و داللت آنهح بر بساااب سااایحق

اللّغۀ،

مصااح  :عهدالسااالم محمد هحرون ،تم :مک ب

«صااراط مساا قیم» ک تنهح بر معنی «اسااالم» داللت
میکناد یح اصاااطالح «الهیتالحرام» ک در ب کحرگیری

سیهوی  ،ابوبشر عمرو بن عثمحن بن تنهر (بیتح)،
الک احب ،تحقیق :عهادالساااالم هحرون ،بیروت:

گوناحگون اسااات ،با طوری ک برخی از ترکیبهحی
وارده در آن تنهااح بر معنی معین و مشاااخصااای در

ابن بنهال ،ابمد (1111ق) ،المساااند ،تحقیق:

دارالک ب العلمیۀ.
.3

ابن منظور ،محمد بن مکرم (بیتح) ،لسحنالعرب،
بیروت :دار صحدر ،چحپ سوم.

 .11اندلسای ،ابوبیحن محمد بن یوسا

(1121ق)،

الهحر المحیط فى ال فسیر ،بیروت :دارالفکر.
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 .11أبی العز بنفی ،علی (1111ق) ،شااارح عقیااده
طححوی  ،تحقیق :شایخ محمد نحصرالدین الهحنی،
ریحض :المک ب اقسالمی ،چحپ دوم.
 .12ابن هشاحم ،عهداهلل بن یوسا

(1111ق) ،شرح

تطر النادی و باال الصااادی ،تحقیق :یوسااا
الهقحعی ،بیروت :دارالفکر ،چحپ دوم.
 .19أنی  ،ابراهیم (1331م) ،داللاۀ األلفاحظ ،تحهره:
مک هۀ األنجلو المصریۀ ،چحپ چهحرم.
 .11انی  ،ابراهیم ،عهاادالحلیم من صااار و دیگران
(1931ش) ،المعجم الوسااایط ،ترجما  :محمد
بندر ریگی ،تهران :اسالمی ،چحپ دوم.

 .11آلوسای ،ساید محمود شااکری (1111ق) ،روح
المعحنى فى تفسیر القرآن العظیم و السزهع المَثحنی،
بیروت :دارالک ب العلمی  ،بیچح.

 .11بخحری ،محمد بن اسااامحعیل (بیتح) ،صاااحی
بخحری ،ریحض :مرکز دراسحت و إعالم ،بیچح.

 .13برکاحوی ،عهدالف ّحح عهد العلیم (1111ق) ،داللۀ
الساایحق بین ال راث و علم اللغۀ الحدیث ،تحهره:
دارالمنحر.
 .13بشااار ،کماحل (1333م) ،دور الکلماۀ فی اللغۀ،
تحهره :مک هۀ الشهحب.

 .13ثعاحلهی ،ابومنصاااور (1331م) ،ثمحر القلوب فی
المضاحف و المنساوب ،تحقیق :محمد ابوالفضل
ابراهیم ،تحهره :دارالمعحرف ،بیچح.

 .21جحبظ ،ابوعثمحن عمرو بن بحر (2119م) ،الهیحن
و ال هیین ،تحقیق و شاارح :عهدالسااالم هحرون،
بیروت :دارالمعرف .

 .21بسااااحمالاادین ،کریم زکی (1111ق) ،ال عهیر
االصطالبی ،تحهره :مک هۀ األنجلوالمصری .

2111( --- .22م) ،ال حلی ال الااداللی إجرائااحت ا و
منحهج  ،تحهره :دارغریب ،بیچح.

 .29بساان جهل ،محمد (2111م) ،الدالالت القرآنیّۀ
فی مفردات القرآن للراغب األصااافهحنی ،تحهره:
بینح ،چحپ دوم.
 .21بساینى شحه عهدالعظیمى ،بسین 1919( ،ش )،
تفسیر اثنح عشرى ،تهران :میقحت ،بیچح.

 .21خساااروانى ،على رضااااح (1931ق) ،تفسااایر
خسروى ،تهران :ان شحرات اسالمی .

 .21داود ،محماد محمد (1129ق) ،القرآن الکریم و
تفحعل المعحنی ،تحهره :دار غریب.

2119( --- .23م) ،باارب الااکاالمااحت فی الغزو
األمریکی ،للعراق ،تحهره :دارالغریب.
 .23راغب اصاافهحنى ،بسااین بن محمد بن فضاال

(1931ش) ،الامافاردات فای غااری اب القرآن
(مفردات الفااحظ ترآن) ،ترجما و تحقیق :دک ر
ساااید غالمرضاااح خساااروی بساااینی ،تهران:
مرتضوی ،چحپ دوم.

 .23زُبَیلى،وَههَۀ بن مصااطفى (1113ق) ،ال فساایر
المنیر فى العقیدۀ و الشااریعۀ و المنهج  ،بیروت:
دارالفکر المعحصر ،بیچح.

 .91زمخشری ،محمودبن عمر (1933ش) ،الکشّحف
عن بقحئق غوامض ال نزیل و عیون األتحویل فی
وجوه ال ویل ،ترجم  :مسعود ابن هشحم ،تهران:
تقنوس.
( --- .91بیتح) ،أسحس الهالغۀ ،بیروت :دار صحدر.
 .92ساااحمرایی ،ابراهیم (1333م) ،فق اللغۀ المقحرن،
بیروت :دارالعلم للمالیین ،چحپ چهحرم.
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 .99ساجسا حنی ،ابوداود سالیمحن بن اشعث (بیتح)،
السااانَن ،تصاااحی  :مُحیی الادین عهادالحمید،
ُّ
بیروت :دار ابیح ال راث العربی ،بیچح.
 .91ساایوطی ،جالل الدین عهد الربمن (1932ش)،
اقتقاحن فی علوم القرآن ،ترجما  :محمود طیب
بسینی ،تم :اصول الدین ،چحپ پنجم.
1111( --- .91ق) ،المزهر فی علوم اللغۀ ،تحقیق:
محماد ابماد جحد المولی و محمد ابوالفضااال
ابراهیم ،بیروت :دار الفکر.
 .91سااایهویا  ،ابی بشااار عمرو بن عثماحن بن تنهر
(2111م) ،الک حب ،تحقیق :عهد الساااالم هحرون،
بیروت :دار الجیل.

 .93شاااحهین ،عهااد الصاااهور (1111ق) ،فی ال طور
اللغوی ،بیروت :مؤسس رسحل  ،چحپ دوم.

 .93صحل بسنین ،صالح الدین (2111م) ،الداللۀ و
النحو ،تحهره :بینح.

 .93طهحطهحیی ،محمد بسین (1931ش) ،المیزان فی
تفسایر القرآن  ،ترجم  :سید محمد بحتر موسوى
همدانى ،تم :دف ر ان شاااحرات اساااالمى جحمعۀ
مدرسین بوزۀ علمی  ،بیچح.

 .11طهرساای ،فضاال بن بساان (1911ش) ،مجمع
الهیاحن فی تفسااایر القرآن ،ترجما  :علی کرمی،
تهران :فراهحنی ،بیچح.

 .11عهد العزیز ،محمد بساان (1111ق) ،المصحبهۀ
فی ال عهیر اللغوی ،تحهره :دارالفکر العربی.

1113(--- .12ق) ،مادخاال الی علم اللغااۀ ،تااحهره:
بینح ،چحپ دوم.

 .19ابن عقیل ،بهح الدین (1121ق) ،شرح علی الفیۀ
ابن محلك ،تحهره :مک هۀ الخحنجی ،چحپ پنجم.
 .11علی بزۀ ،وصای

(1122ق) ،القول الرشید فی

عقیدۀ ال وبید ،تحهره :داراأللهحنی.

 .11عوض بیدر ،فرید (1113ق) ،مححضااارات فی
تضحیح اللغۀ العربیۀ ،تحهره :دارالعلم.
 .11فیروز آبااحدى ،محمااد بن یعقوب (1111ق)،
القحموس المحیط ،بیروت :دارالک ب العلمیۀ.
 .13ترائ ى ،محساان (1939ش) ،تفساایر نور ،تهران:
مرکز فرهنگى درسهحیى از ترآن.

 .13تُرطُهی ،محمااد بن ابمااد (1311م) ،الجااحمع
ألبکحم القرآن ،تحهره :دارالک ب المصری  ،بیچح.

 .13کُرد ،محماد (2119م) ،تطوّر األلفحظ و ال راکیب
و المعحنی ،تحهره :دارالغریب.

 .11محمد بلمی هلیل ،محمد (2111م) ،مجل عحلم
الفکر ،شمحره  ،9تحهره :بینح ،بیچح.

 .11مخ حر عمر ،ابمد (1113ق) ،صااانحعۀ المعجم
الحدیث ،تحهره :عحلم الک ب.
 .12مکحرم شیرازى ،نحصر (1931ش) ،تفسیر نمون ،
تهران :دارالک ب اقسالمیۀ.
 .19وافی ،علی عهااد الوابااد (1333م) ،علم اللغااۀ،
تحهره :دارالفکر العربی ،چحپ دوم.

