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  چكيده
سياق از مقولة داللتهاي عقلي و بهترين قرينه در كشف دقيق معاني آيات براي مفسرين، زبان 

باشد. مساله اصلي اين پژوهش نيز تبيين، ارزيابي و چگونگي كاريرد آن در شناسان وعلماي بالغت مي
استقراء و گزينش برخي كتاب التعبير القرآني به قلم اديب عراقي، فاضل صالح السامرايي بوده كه با 

هاي ادبي اعجاز قرآن ضمن رد مساله است. وي با هدف نشان دادن جلوهآيات از قرآن كريم انجام گرفته
اي بر جاي خود آنچنان است و ثابت نموده چگونه هر واژهتكرار به بيان اسرار آيات متشابه پرداخته

زيرا با روح كلمه و كالم يعني سياق پيوند خورده  ؛مستقر است كه امكان جابجايي با لفظ مشابه را ندارد
هاي او پيوند لغت و نحو با معاني در بالغت است. وي در اين هاي مهم تبييناست. يكي از شاخصه

غرناطي و تطبيق ديدگاه آنان با » مالك التاويل«عرصه با تكيه بر آراء پيشينيان و كتب آنها مانند 
توان آن را توسعه اي دست يافته كه ميه ظرافتهاي معنايي تازهب ،سياق درون متني و برون متني
  معنايي در بستر سياق تلقي نمود.
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  مقدمه - 1
  بيان مسئله 1-1

)  491، ص 1402از مهمترين گرايشهاي تفسيري عصر حاضر، گرايش به تفسير ادبي است(شريف،
باشد. رويكرد ادبي قرآن ابعادي مختلف دارد؛ واالترين اهداف آن اثبات اعجاز بياني قرآن ميو از 

برخي بيشتر به نكات لغوي يا نحوي توجه داشته، برخي به بالغت بخصوص در بخش معاني و مجاز 
سير وگروه ديگر به مسئله ارتباط آيات و سوره ها پرداختند ولي آنچه مسلم است ارتباط آيات در تف

شود و با شيوه عقل گرايي با سياق آيات در تفسير ادبي يك آيه است كه سياق آيه يا بافت گفته مي
قرين است زيرا عقل با چيدن شواهد كنار يكديگر به دنبال كشف يك رابطه منطقي براي حصول به 

وحي است و  معناي حقيقي است و با وجود محدوديتهايي كه دارد يكي از منابع معتبر در درك حقايق
آثار آن در تفاسير قرن چهاردهم مانند المنار، الميزان، تسنيم، في ضالل القرآن و تفسير نمونه مشاهده 

شود. عالوه بر اين امروزه در ميان محققيين قرآني، گروهي نيز در پي يافتن اين رابطه در متشابهات مي
. فاضل سامرايي در اصل عالمي نحوي و لفظي هستند تا به فهم عميقتري در اعجاز بياني قرآن برسند

از جديدترين پژوهشگران عرصه زبان قرآن است كه با تكيه بر دانش نحو و لغت در تبين وتوسعه 
اي است كه در اين معنايي واژگان قرآني گامهايي برداشته است. سبك علمي و دستاوردهاي اومساله

  جستار مورد بررسي واقع شده است.

  ضرورت بحث 1-2
از مهمترين روشهايي كه مفسرين قرن اخير به آن گرايش داشته توجه به سياق آيات در پي  يكي

بردن به بطون  قرآن است.سياق موضوع  مشترك زبان شناسي و تفسير است. هرچه از گذشته به حال 
ي ي بيشترشويم از اين قرينه در كشف معناي عميقتر و يا رفع ابهام از برخي آيات بهرهنزديكتر مي

لذا ضرورت بررسي تالشها و دستاوردهاي جديد علماي بيان به منظور درك بهتري از اعجاز بريم. مي
از پژوهشگران زبان وادب قرآني، عمري را در تحقيق و  3. فاضل سامراييشودادبي قرآن احساس مي

عراق، تدريس رشته ادبيات عرب و زبان قرآن گذرانده است. كتب، مقاالت وسخنرانيهايي او در 
امارات و مصر چاپ شده؛ سبك كار وي نيز جدا از جريانات ادبي عصر حاضر نيست. به همين دليل 

  تالش ايشان موضوع اين مقاله قرار گرفت.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي متوسط از جهت  ميالدي در قبيله (البدري) سامرا و در خانواده 1933فاضل بن صالح بن خليل البدري السامرايي در سال ـ 3

م از دانشگاه عين شمس مصر به درجه دكتري 1968اقتصادي ولي بلند مرتبه از نظر اجتماعي و ديني ديده به جهان گشود. سال 
 بازنشسته شد واينك مقيم بغداد است. 1988پس از سالها تدريس در دانشگاه بغداد و ديگر مراكز سال  گشتنائل 



 ٢١ديدگاه فاضل صالح السامراييبررسي »التعبير القرآني«سياق و كاركرد آن در كتاب 

  سواالت تحقيق 3 -1
تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين سواالت است كه كاركرد سياق چه جايگاهي در تحليل، بررسي 
و تفسير آيات در كتاب التعبير القرآني داشته است؟ آيا سامرايي گامهايي را در ارائه معاني تازه از آيات 

  است؟ه كساني بوده نوعي ابتكار در روش است؟ او در تحقيقات خود پيرو چ اند ويا صرفاً قرآن برداشته

  پيشينه 1-4
كاركرد سياق نزد مفسران از ابتداي ظهور تفاسير تا كنون داراي روندي تكاملي بوده هر چند از نظر 

است توجه عالمان به شان نزول و مكي يا مدني بودن آيات در كمي يا كيفي صورتهاي متفاوتي داشته 
)، مجمع البيان طبرسي، 4توان به تفسير طبري(قرنتفسير دالّ بر اين مطلب است. در اين راستا مي

) تا تفسير الميزان در عصر حاضر اشاره نمود. كتابهاي علوم 8تفسير بيضاوي، تفسير ابن كثير(قرن 
قرآني عالوه بر كاربرد سياق به مباحث نظري آن توجه نمودند مانند بدرالدين زركشي در كتاب 

التقان في علوم القرآن. كاربرد سياق در توجيه آيات متشابه، ) در ا10ق) و سيوطي (قرن 794البرهان(م
ه) صاحب كتاب 420محوري اصلي است كه نمونة آن در آثار دانشمنداني چون خطيب اسكافي(

و محمد بن حمزه كرماني(م » درةالتنزيل وغرةالتاويل في بيان اآليات المتشابهات في كتاب اهللا العزيز«
ه)  708و بعد از او احمد بن الزبير الغرناطي (» 4توجيه متشابه القرآنالبرهان في «ه) نويسنده 505

است. » مالك التاويل القاطع بذوي االلحاد و التعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل«صاحب 
كشف المعاني في «ه) نويسنده 733توان به بدر الدين محمدبن ابراهيم بن ابن جماعة (مپس از اومي

فتح الرحمن بكشف ما «) نويسنده كتاب 926و بعد از او به زكريا انصاري (م » من المثاني المتشابه
  اشاره نمود.» يلتبس من القرآن

 تفسير بياني قرآندر عصر حاضر، خانم بنت الشاطئ از كساني بود كه در رساله دكتري خود به نام 
ت. او نيز مانند بسياري از تفسير با گزينش آيات خاصي ديدگاههاي خود را دراعجاز ادبي عرضه داش

پژوهان معاصر از جمله  محمود شلتوت، محمد عبداهللا دراز، سيد قطب، امين الخولي، سبك تفسيري 
) را دنبال نمود از وي به عنوان پايه گذار حركت نوين در تفسير قرآن 1905-1849شيخ محمدعبده (

خصائص «ساله دكتري خود(در االزهر) با عنوان كنند. عبدالعظيم مطعني نيز در ردر جهان عرب ياد مي
توان از عموش خلّود، بسيار گسترده به مبحث سياق پرداخته است. ازديگر افراد مي» التعبير القرآنيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكثر كتبي كه در باره متشابه لفظي نوشته شده از واژه توجيه در عنوان خود استفاده نمودند كه در بالغت به معناي كالمي دو ـ ٤

 وجهي است و ممكن است آن دو وجه مختلف باشند. 
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اي در نام برد كه تحقيقات بسيار گسترده» التمهيد«ي حسان تمام، و در ايران از آيةاهللا معرفت نگارنده
  اده و در ارائة معاني واژه ها وكالم قرآن به عنصر سياق توجه داشتند.اعجاز ادبي قرآن انجام د
بكارگيري قاعده سياق در تفسير تسنيم و « توان به مقاله سهراب مروتي با عنوان از ميان مقاالت مي

از علي ناصح در پژوهشنامه قرآن و » كاركردهاي سياق در قرآن«در مجله مشكوة؛ و مقاله » الميزان
ز مقاالت حسين  قاسم پور در مجله پيام جاويدان اشاره نمود. محمد رجب عثمان حديث و ني

مفهوم السياق و أنواعه و مجاالته و أثره في تحديد العالقات الداللية و اي تحت عنوان (نيزمقاله
) در مجله علوم اللغة به چاپ رسانده است. اما در بارة سامرايي در ايران جز ترجمه برخي األسلوب

بهاي ايشان مقالة مستقلي يافت نشده ولي به آثارش در مقاالت بسيار ارجاع داده شده است. اين كتا
پژوهش به بررسي منابع و متد كار سامرايي در تحليل واژه ها و عدم جايگزيني آنها با يكديگر در 

 پردازد.متني سياق ميقرآن بخصوص در آيات متشابه با توجه به عوامل درون متني و برون

 سياق و بالغت -2

افتد هر سخن داراي جايگاهي است و مقام (جايگاه) ظرفي است كه مقال (سخن) در آن اتفاق مي
شود كه گاهي سياق مقامي )  و نيز يك عنصر معنوي و اجتماعي محسوب مي42،ص  2006(حسان،

يغ آنست گفتار بل توان گفت اساس بالغت، درتشخيص موقعيت مخاطب است.ناميده شده است. مي
والبته كار سهلي نيست. ما توسط اين دانش به ابعاد  كه به مقتضاي حال و مناسب مقام گفته شود

 شويم. اعجاز بياني قرآن رهنمون مي

سياق و بالغت دو روي فرايند عقالني تكلم است كه به واسطه اقتضاي عقالني با يكديگر متصل 
در عربي چندين معنا دارد، » ضرب«ر فارسي ويا د» زدن«) كلمه 70،ص 2003شوند.(عثمان محمد،مي

آيد، تا اين كلمات در ضربه زدن، در زدن، به خواب زدن و.. يعني فقط وضع لغوي آن به ذهن مي
شود كدام معنا اراده شده است زيرا ارزش حقيقي كلمه در قالب ساختار جمله قرار نگيرد مشخص نمي

شرايط زماني و مكاني مندرج در سياق در كنار خارج  شود. ويژگيهاي عقالني وتركيب نمايان مي
كردن مفاهيم متعدد و مختلفي كه ذيل لغات وعبارات بالقوه درج شده اند معاني مقصود را در ضمن 

ترين ابزار و مالك در اختيارمفسر براي ورود به سازند. اينگونه، سياق مهمترين ومطمئنسياق ظاهر مي
 )30،ص1384. (كنعاني،نصوص به ويژه آيات قرآن است



 ٢٣ديدگاه فاضل صالح السامراييبررسي »التعبير القرآني«سياق و كاركرد آن در كتاب 

اي شده است. پژوهشگران  بافت توجه ويژه هاي اخير براي فهم بهتر متن، به عنصر سياق يا در سال
 5كنند. به نظر تمام حسانشناسي ياد ميو لغت شناسانغربي از آن به عنوان يك شاخه علمي در زبان 

كند عربها بيش از هزار ذكر مي )of situationcontext(تحت عنوان Malinoweskiآنچه مالينوفسكي 
) كه معتقد است كلمه در متن firth(6ي فرثسال پيش تحت عنوان مقام برآن واقف بودند ونيز نظريه

شناسان عصر حاضر به شكل علمي و جزئي به ) البته زبان3، 2003كند.(عثمان محمد،معنا پيدا مي
هم در بخش زباني و هم تفسيري به شدت به سياق و مقام توجه تحليل عناصر آن پرداختند. سامرايي 

 شود.مي هاي اوست پرداختهداشته است لذا به كاربرد آن دركتاب التعبير القرآني كه حاوي مهمترين ديدگاه

  معني شناسي سياق  2-1
موت) به معناي لغوي آن در كتاب العين:( سوق : سقته ، و رايته سوق سياقا اي ينزع نزعا يعني ال

) . وقتي با 19، ص5تا،جباشد(فراهيدي،بيمعناي جان كندن، موت و نيز به معناي طريقه و سبك مي
) با 436، ص1412مضاف اليه كالم مي آيد به معني اسلوب و روش سخن است، در مفردات (راغب،
خت كردم (در آن مضاف اليه ابل يعني راندن شتر، سقت المهر الي المراة : يعني مهريه ي زن را پردا

مي داند كه حرف واو » سواق « زمان شتر مهريهء زنان بوده است). كتاب مجمع البحرين اصل آن را 
 : لسوق) و درلسان العرببه معناي راندن آمده است.ا8، ص5،ج1391قلب به ياء شده است. ( طريحي،

. ساقَ اإلِبلَ وغيرَها يسوقها سوقاً وسياقاً، وهو  رُوفعالَغَةِمبلْمد لاق، شدوابن سائقٌ وس) .
  ) 136،ص 10،ج1990منظور،

سياق اصطالحا نوعي خصوصيت و فضاي معنايي است كه از قرار گرفتن كلمات و جمالت از 
)(سلوي،بي 270،ص1391كنار يكديگر به دست آمده و در مفهوم واژگان تاثير گذار است. (اميني،

سيد رضي با توجه به سياق آيات بعدي اين ملك را » الملك من تشاء توءتي « ) مثال در آية 64تا،ص
گيرد، را ملك دنياي دانسته است و نه دهد و هروقت بخواهد ميكه خداوند هروقت بخواهد مي

سوره فاطر از لحاظ سياق به معناي  11) و يا واژة كتاب در آية 65،ص1406آخرتي. ( شريف رضي،
  لوح محفوظ است . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب   firthدر استان قنا  مصر متولد شد تحصيالت خود را در انگلستان گذراند. استاد راهنماي او فرث  1918وي  سال ـ 5

 )7، 2007د حيات گفت. (العارف وبدر 2011بود ودر سال  »context of situation«نظريه سياق
طه  واج شناسي يا بافت موقعيت  نظراتي دارد و براي م) در راب1960زبان شناس انگليسي (متوفي(firth)جان روبرت فرث ـ 6

 مساله سياق اهميت خاص قائل است.
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نيز در تعريف سياق گفته اند كه مراد، قرينه قرار دادن يك جمله براي جمله ديگر  برخي ديگر
براي تعيين مقصود مي باشد و داراي شرايطي است اول اينكه آيات بايد پيوستگي در نزول و ارتباط 

  )12ص 1385صدوري داشته باشند و ديگر اينكه داراي ارتباط موضوعي باشند.(باقريان ،
سياق ساختار كلي وفضاي معنايي است كه بر مجموعه اي از كلمات، جمالت و  در تعريف ديگر،

) 78-80، ص1392گذارد (ستوده نيا و آخوندي ،يا آيات سايه افكنده و بر معناي واژه يا عبارت اثر مي
شود:  سياق به عنوان تنها قرينه لفظي پيوسته، عبارت است تكرار اين تعريف با كمي تغييرمشاهده مي

ساختاري كلي كه بر مجموعه اي از كلمات و يا جمالت ويا آيات سايه مي افكند و در فهم مراد از 
دست ) در مجموع تعريف يكدستي از اين واژه به96،ص1383گذارد.(رجبي،خداوند از آنها تاثير مي

ه مقصود ما از سياق هرگون «دانند تر مياست ولي پژوهشگران تعريف شهيد صدر را كاملنيامده
فهميم، پيوند خورده است، خواه از بخواهيم آن را  هاي ديگري است كه به الفاظ و عباراتي كه مي دليل

يك سخن به هم پيوسته را تشكيل  ،نظر مقوله الفاظ باشد مانند كلمات ديگري كه با عبارت مورد
وضاع و احوال دهند و خواه قرينه حالي باشد، مانند اوضاع و احوال و شرايطي كه سخن در آن ا مي

تعريف صدر با نظريه 7.»مطرح شده است و در موضوع و مفاد لفظ مورد بحث، نوعي روشنگري دارد
  )26، ص1390علمي فرث پژوهشگر انگليسي بيشترين تطابق را دارد.(رستميان،

گويد: گاه سياقي كه آيه سامرايي در باره سياق بدون ارائه تعريفي خاص در كتاب التعبيرالقرآني مي
در آن بكار رفته، ويژگي بياني خاصي دارد در نتيجه بخاطر آن ويژگيها، الفاظ معيني كاربرد دارد وگاه 

بندند. سامرايي لفظ مقام يك سوره داراي جو خاصي است و الفاظ بر اساس آن فضا در سوره نقش مي
غافر و  62ير ذيل آيه كتاب التعب 66را گاه مرادف سياق وگاه اعم از آن به كار برده است مانند صفحه 

كه مقام و  ﴾102﴿ذَلكُم اللَّه ربكُم لَا إِلَه إِلَّا هو خَالقُ كُلِّ شَيء فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شَيء وكيلٌ « انعام
  سياق را به يك معنا بكار برده است.

اختالف در قرآن به وفور شاهد تعبيرهاي يكساني هستيم كه فقط در يك لفظ 
) واژة سياق به صورت منفرد يا مضاف و يا موصوف در كتب بالغي و 237، ص1998دارند.(سامرايي،

مرتبه اين اين واژه را با عنوان داللت سياق، حسن  44تفسيري كاربرد داشته است مثال االتقان سيوطي 
رتبه در معاني مختلف م 99سياق و ... بكار برده است. زركشي در البرهان اين واژه و مشتقات آن را 

استفاده نموده و در برخي موارد تنها به  معناي سبك و روش آمده مانند سياق الوعد و الوعيد و يا به 
  )400،ص2،ج1383معناي فحواي كالم آمده است مانند سياق اآليه. (رجبي،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه  لّاكل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دو "السياق{ـ7

  )90،ص1986}( صدر ، .بالكالم وتكون ذات داللة في الموضوعكالما متحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والمالبسات التي تحيط 
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  هاي لفظي سياق از مهمترين قرينه  2-1-2
نظريه هايي در باب زبان قرآن است تا مشكالت فهم وتحليل مفسر در مقام تفسير ناگزير از اتخاذ 

را هموار كند وبه مدلول صحيح كالم خداوند بهتر نائل آيد .. مفسر قرآن كه با متن سروكار داشته و 
خواهد مقصود خداوند را از ميان الفاظ به دست آورد نيازمند سياق جمله ها و واژه هايي است كه مي

). آنها 280،ص1391سته در كالم هستند تا بتواند مفهوم آيات را كشف كند (اميني،تنها قرينه لفظي وپيو
عوامل فهم ودرك متن مقدس را به دوقسمت درون متني وبرون متني تقسيم كرده اند. اطالعات همراه 
يك متن جداي از آن نيست اين قرينه مي تواند لفظي يعني موجود در متن باشد كه بافت درون زباني 

اق مقاليه ناميده مي شود، يا خارج از متن باشد مثل شرايط زماني ومكاني، اسباب نزول و مكي و يا سي
  مدني كه عوامل برون متني يا حاليه و يا مقامي نام دارد.

به عبارت ديگر مباني درون متني سازگاري وانسجام دروني متن مانند تناسب با هدف نزول و عدم 
عقلي است و احتماال شامل مباني صدوري وداللي مي شود مخالفت باسنت قطعي و الزامات 

  )120ص 1382.(شاكر،
البته سياق در آثار دانشمندان يكي از قرينه هاي پيوسته لفظي است نه مجموع قرينه ها، سياق در 

است. در تفسير مجمع البيان تفاسير گذشتگان چندان قابل توجه نبود وبه مرور زمان حائز اهميت گشته
بار مورد استفاده  قرار گرفت پس از آن سيدقطب بيشترين كاربرد را داشت. بنت  4ه فقط اين واژ

مرتبه واژه را با مشتقات بكار برده است و در تفاسير عصر 117» اعجاز ادبي قرآن«الشاطي در كتاب 
عالمه حاضر شيعي تفسير تسنيم و الميزان استنادات فراواني به اين قاعده نموده اند به عنوان مثال 

توان اند. از اهميت سياق در الميزان مي بار در جلد چهارم تفسير الميزان استناد داشته 50طباطبايي بيش از 
  شود.دهند كه به يك مورد اشاره ميگفت عالمه نظريه همسو با سياق را در آراء اختالفي ترجيح مي

ايشان در تفسير آيات از عبارت سياق آيات قبل، سياق كالم در آيه، سياق خود آيه استفاده نموده 
ولَقَد همت بِه وهم بِها لَوال أَن رأَى برْهانَ ربه كَذَلك لنَصرِف عنْه السوء يوسف ((  24است. آيه 

)) با توجه به حذف مفعول دوم از دو فعل، سياق دروني و پيوسته لْمخْلَصينَوالْفَحشَاء إِنَّه منْ عبادنَا ا
آيه اين معني را مي رساند كه آن زن (زليخا) قصد حضرت يوسف را نمود و حضرت نيز اگر برهان را 
رويت نمي كرد قصد او را مي نمود. سوال اينجاست كه آيا قصد (آن) حضرت مانند قصد آن زن بوده 

شود كه قصد يوسف) معلوم مي 25» (وراودتْه الَّتي هو في بيتها عنْ نَفْسه وغَلَّقَت الْأَبواب«ه است؟ ازآي
)براي آن حضرت گناه باشد با عصمت سازگار نيست. صاحب  آن زن، گناه بوده است. اگر متعلق( هم

ت قول را مطرح نموده است ايشان الميزان كه قائل به عصمت انبيا است با بحثي مفصل بيش از هف
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دهد را رد نموده است برد وحتي نسبت اشتباه به آنها مياكثر اقوالي كه عصمت انبياء را زير سئوال مي
يا » إجتبي« در باره يوسف و» انه من عبادنا المخلصين«و با قرائن ديگر و سياق آيات، ازجمله آيه 
) را گناه ندانسته بلكه آن را مبارزة يوسف مي برگزيده شدن و نيز با تمسك به ادله عقلي،  مفعول( هم

خواست او را با ضربه زدن ازخود داند؛ يعني موقعي كه زليخا قصد سوء (همت به) نمود يوسف مي
 )61،ص11،ج1376شود (طباطباييتمام مي دور كند ولي با برهان رب متوجه شد كه اين عمل به ضرر وي

اي گاهي از ظهور سياق آيات يا هدف نهايي آنها معناي آيه«آوريم مي مثال دوم را از تفسير تسنيم
شود در اين قسم گر چه مفسر و مفسر به هم مرتبط است ليكن پيوندآنها از قبيل اتصال روشن مي

لفظي نيست مانند اين كه تدبر در سياق آيه تطهير نشان مي دهد كه محتواي آن مخصوص گروه معين 
مشتمل بر ضماير  34تا  28مبر مشمول ومندرج درآن نيست زيرا آيات سوره احزاب از است و زنان پيا

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ جمع مونث است و در اين آيه دو ضمير، جمع مذكراست *
اي كه در سياق آيه يا آيات قرار جمله و هرگز زنان پيامبر منظور نيست. ﴾33﴿الْبيت ويطَهرَكُم تَطْهِيرًا 

توان از ظهور سياق گيرد يا معناي آن معلوم است يا مبهم، در صورتي كه مقصود، مجهول باشد ميمي
  )111،ص1،ج1378جوادي آملي،» ( آيات قبل و بعد استفاده نمود كه در آيه تطهير اينگونه است.

  شرط تحقق سياق   3- 1 -2
پيوستگي در نزول: اگر معتقد باشيم آيات قران چنانچه كه هست با هم  الف ) ارتباط صدوري يا

شود واگر ارتباط صدوري اثبات نشود يعني آيات در نزول نازل شده است ارتباط صدوري  اثبات مي
  )107،ص1383توان تكيه كرد. ( رجبي ،پيوستگي نداشته باشند براي فهم آيات  به سياق نمي

آيات توقيفي است يعني در سوره هايي هم كه آيات پراكنده نازل شده اگر قائل شويم كه ترتيب 
توان به سياق آيات توجه نمود ولي ولي به دستور پيامبر چنين پشت سرهم جمع آوري شده است مي

اگر معتقد باشيم برخي سوره ها آياتش تقدم و تاخر دارد پس نمي توان به سياق آن سوره و يا آيات ما 
عنوان سياق استناد كرد. برخي قائل به سياق سوره ها هستند و آيات آخر يك سوره را  قبل و ما بعد به

با اول  سوره ديگر مرتبط مي دانند مانند صاحب مجمع البيان ويا غرناطي در اسرار تركيب قرآن؛ 
  سامرايي نيز معتقد به اين ارتياط است . 

در شده باشند مثال جمله معترضه ب) ارتباط موضوعي ؛ موضوع آيات براي افاده يك مطلب صا
لَا تُحرِّك بِه « سوره قيامت  16-19تواند ارتباط موضوعي با آيه قبل يا بعد داشته باشد. مانند آيات نمي

 لَ بِهجتَعل انَكسو قبل آيات ضميمه به چهارگانه آيات سياق از خوانيم آنچهدر ترجمه الميزان مي» ل 
 بعدش و قبل آيات بين در آيه چهار اين كه است اين آيد، مى بر كند مى توصيف را قيامت روز كه بعد
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 را آياتى شود تمام وحى آنكه از قبل نموده، تكليف را) ص( خدا رسول كه است اى معترضه جمالت
 در آيات اين پس ندهد، حركت آن به خواندن را خود زبان و نخواند نشده وحى كامل بطور هنوز كه

 آنكه از (قبل .»وحيه  إِلَيك  يقْضى أَنْ قَبلِ منْ بِالْقُرْآنِ تَعجلْ ال و «:فرمايد مى كه است زير آيه معناى
  )174،ص20،ج1376(طباطبايي، .)114 آيه طه، سوره. مكن عجله قرآن باره در شود تمام تو بر وحى

ج) برخي اين دو شرط را كافي ندانسته وبه آن شروط ديگري اضافه كردند مانند مخالف نبودن با 
قواعد قرآني، سنت الهي، ضروريات دين ونيز مخالف نبودن با روايات كه در مورد اخير ديدگاهها 

  متفاوت است. 
  

  استفاده از سياق  4- 1 -2
  رخي از آن:كيفيت بهره مندي از سياق اشكال مختلفي داردكه ب

توان متوجه حذف واژه اي و يا معناي بهره گيري از حذف و تقدير: با قرينه قرار دادن آيات مي -1
احزاب) كه به قرينه، متوجه حذف فروج  35»(والْحافظينَ فُرُوجهم والْحافظَات «ديگري از آن شد مانند 

  شويم.  بعد از حافظات مي
وبعد در روشن شدن آيه مورد نظر و تعيين مقصود آيه، مانند اينكه أخدود انتفاع از آيات قبل  -2

  چه كساني هستند.» قُتل اصحاب االُخدود«در آيه 
  استفاده از سياق درارزيابي اقوال تفسيري و فهم حكم شرعي. -3
  ارزيابي روايات در تفسير. -4
اول سوره اسراء. اين واژه معموال در آيه » سبحان«به دست آوردن معناي واژگاني، مانند معناي  -5

  رود ولي با نظر به سياق آيه معناي تنزيه دارد. براي تعجب بكار مي
به اين نكته بايد توجه داشت كه براي استفاده از قاعده سياق، پيوستگي آيات بايد محرز باشد چرا 

مرايي درتعبير بياني قرآن تواند كاشف مراد خداوند باشد. ساكه ارتباط آيات اگر مورد ترديد باشد نمي
  به توقيفي بودن و ارتباط صدوري آيات معتقد بوده است.

  كتاب التعبير القرآني  2-2
آراء بالغي او در كتاب التعبير القرآني متمركز است كه بخش عمده آن به علم معاني اختصاص 

ود زيرا وي در تبيين شدارد و به ندرت در اين كتاب وديگر آثار وي مسائل بيان و بديع مشاهده مي
اند مانند تقديم وتاخير، آيات متشابه همت گمارده و بيشتر اين آيات در بخش علم معاني واقع شده

جمع ومفرد، ذكر و حذف و .... دو شاخصه مهم كه درآثار و بررسيهاي قرآني و نحوي ايشان نمايان 
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هر دو موضوع است. درالتعبير، است كاربرد نحو و بالغت بعالوه توجه عميق به مساله معاني در 
موضوع اصلي قرآن كريم است و روايت، شعر، داستان و حتي نقد اقوال ديگران بطور جدي در آن 

 وجود ندارد.

آنچه كه سامرايي به علوم پيشينيان اضافه نمود بويژه در بخش بالغت قرآني، قرار دادن ديدگاههاي 
خي از آنان خود آغازگر توجه به اين امر بودند ولي دانشمندان بالغت در بستر سياق است هر چند بر

است و از آن در بررسيها و به آيات نظر داشته به عنوان قرينه متصل لفظي او ابتدا از دريچه سياق 
تحليهاي خود استفاده نموده است. براي مثال وي در بخش فواصل (سجع) در شرح دو آيه در سوره 

الْمبطلُونَ وخَسرَ هنَالك  بِالْحقِّفَإِذَا جاء أَمرُ اللَّه قُضي نويسد: يغافر كه ختم به حرف نون شده است م
﴿78﴾ مهنْفَعي كي فَلَم مانُهإِيم كنَالرَ هخَسو هادبي عف خَلَت ي قَدالَّت اللَّه نَّتنَا سأْسا بأَوا رلَم
اي با به (المبطلون) و آيه دوم ختم به (الكافرون) شده است زيرا هر كلمهآيه اول ختم ﴾85﴿كَافرُونَالْ

سياقي كه در آن واقع شده مناسبت دارد، آيه اول در سياق حق است ونقيض حق، باطل است. آيه دوم 
در سياق ايمان است و نقيض آن كفر است. او به كتاب كرماني ارجاع داده و سخن وي را در بستر 

قَوله {وخسر هنَالك المبطلون} : ده است براي تطبيق، عين سخن كرماني را بنگريدسياق تبيين كر
} لأَن األول متَّصل بقوله  وختم السورة بقوله {وخسر هنَالك الْكَافرُونَ ونقيض الْحق  {قضي بِالْحقِّ}

  )221،ص1.(البرهان،بي تا، جالْباطل والثَّاني متَّصل بِإِيمان غير مجد ونقيض الْإِيمان الْكفْر
-بسيار خالصه اشاره مي جاء و أتيپيرامون تفاوت  224به نكته ديگري از كتاب لمسات بيانية ص

نويسد: اكثر لغويون و مفسرين تفاوت خاصي بين اين دو واژه قائل نيستند بجز شود. سامرايي مي
آمدني كه در آن راحتي باشد، سپس  يعني» االتيان مجئُ بسهولة«راغب كه در تفاوت آنها معتقد است 

اَنّ القرآن الكريم يستعمل المجئ لما فيه صعوبة او هو اصعب و اشق مما  استبان ليوالذي « گويد مي
) تا اثبات نماييد 19مانند جاء سكرة الموت (ق«تستعمل له (أتي). وي آيات بسياري را شاهد قرار داده 

ا مشقت است. وي نظر راغب را در سياق آيات جستجو نموده فعل جاء داللت بر آمدني دارد كه توام ب
كند زيرا راغب فقط در معناي فعل أتي نظر داده بود و سامرايي در و به آن معناي جديدي اضافه مي

  دهد.ارجاع مي الفروق اللغويةتكميل آن فعل جاء را بررسي نمود. نگارنده نيز در تاييد  نظر سامرايي به كتاب 
أن قولك جاء فالن كالم تام ال يحتاج إلى صلة وقولك أتى  :قولك جاء فالن وأتى فالنلفرق بين ا«

فالن يقتضي مجيئه بشئ ولهذا يقال جاء فالن نفسه وال يقال أتى فالن نفسه ثم كثر ذلك حتى أستعمل 
  ).152ص2تا، ج( ابو هالل عسگري،بي.»أحد اللفظين في موضع اآلخر
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يني مانند ساختار كلمه در تعبير قرآني، تقديم وتاخير، ذكر وحذف، سامرايي در اين كتاب به عناو
هاي هنري در قصص قرآن تاكيد، تشابه و اختالف، ويژگيهاي بياني سياق، فواصل در قرآن وجمع جلوه

  پردازيم.پرداخته وآيات مرتبط را ذيل هر عنوان آورده است كه به تحليل برخي از آنها مي

  سياق (السمة التعبيرية للسياق)ويژگيهاي بياني  2-2-1
ايشان در فصل ويژگيهاي بياني سياق، به موضوع رابطه و چگونگي گزينش كلمات قرآن در آيات  

با توجه به سياق و فضاي سوره پرداخته تا ثابت كند هر واژه چنان استوار در متن بكار رفته كه امكان 
  جايگزيني با واژه مشابه نيست.

  *  كسب و عمل
  توان آن دو را جايگزين يكديگر نمود؟دو آيه مشابه از دو واژه هم معنا استفاده شده است؟ آيا مي چرا در

1-  ئَاتيس مهابلُواْفَأَصما عزِئُونَ متَهسي ا كَانُواْ بِهاقَ بِهِم محنحل ﴾34﴿و 

2-  ئَاتيس ما لَهدبلُواوما عا كَانُوا بِ ماقَ بِهِم محزِئُونوتَهسي جاثيه﴾33﴿ه 

3-  ئَاتيس ما لَهدبواوبا كَسزِئُون متَهسي ا كَانُوا بِهاقَ بِهِم محزمر﴾48﴿و 

4-  ئَاتيس مهابوافَأَصبا كَسا كَ مم ئَاتيس مهيبصيؤُلَاء سنْ هوا مينَ ظَلَمالَّذواوبم  سا همو
  زمر ﴾51﴿ نَبِمعجِزِي

در سوره زمر به نص و متني ارتباط » كسب«در سورهء نحل و جاثيه و لفظ » عمل«انتخاب لفظ 
ها در آن به كار رفته،گفته شده علت انتخاب لفظ عمل در نحل و جاثيه و واژة كسب دارد كه اين واژه

الَّذينَ تَتَوفَّاهم الْمالئكَةُ «در زمر بخاطر آيات قبلي و بعدي است كه اين لفظ در آنها تكرار شده، مانند 
تُوفَّى كُلُّ « آيه  ﴾28﴿ من سوء بلَى إِنَّ اللّه عليم بِما كُنتُم تَعملُونَ نَعملُ ظَالمي أَنفُسهِم فَأَلْقَواْ السلَم ما كُنَّا

  ﴾جاثيه28﴿تَعملُونَ وم تُجزَونَ ما كُنْتُمالْي«و مانند﴾111نحل﴿وهم لَا يظْلَمونَ  عملَت نَفْسٍ ما
بار  3بار و جاثيه  5داند كه در زمر سامرايي علت آن را تناسب با تكرار اين واژه ها در سوره مي

است در حالي كه ابن  219ج يك صفحه البرهانبكار رفته است. منظور وي، دقيقا جمله كرماني در 
خاطر مانع شدن از تكرار به عملوا عدول كرده است.(ابن جماعة معتقد است واژة كسبوا ب

  )122،ص 1990جماعة،
گويد: عمل، اعم از كسب است؛ زيرا كسب نيز در تفاوت كسبوا و عملوا مي درة التنزيلصاحب 

براي انسان و حيواني است كه قصد انجام كاري داشته باشد ولي واژة عمل عالوه بر آن، بر فاعلي كه 
رود. اما كالم خداوند(كسبوا) پس از خبر درباره ا فاعل حقيقي نيست، به كار ميقصد نكرده و ي



٣٠1396پاييز / گاه اراك) سال پنجم / شماره سومهاي ادبي ـ قرآني (دانش فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

كند ظالمين آمده است و ميان آياتي قرار گرفته كه عاقبت ظالمين(وعيد) و مومنين(وعد) را مطرح مي
»  ابدا لهم سيĤت ما كسبو«به اين معنا كه اگر همه زمين و آنچه در آن است براي رهايي از عذاب بدهند 

افزايد فعل كسبوا در سوره زمر تكرار شده و اگر عكس بينند. او مياند ميجزاي گناهاني كه انجام داده
  )198،ص 2،ج 1418اسكافي،رود. (آن نوشته شود تناسب از ميان مي

وجه تناسب را مطرح نموده به  -51و (ما كسبوا) زمر  34مالك التاويل پيرامون (ما عملوا) نحل 
دهد سپس كالم متوجه كفار عرب و توقف نحل خداوند خبر از مشركين مي 32كه در آيه اين صورت 
شود (كذلك فعل الذين من قبلهم) وبا توجه به سخن آنها (ما كنا شود و بعد گفته ميايمان آنها مي

  ».فاصابهم سئيات ما عملوا« نعمل من سوء) متناسب است كه گفته شود
وبدا لَهم شود آيه قبل (يات قبلي توجه شود همين مطلب دريافت مياما در آيه زمر نيز اگر به آ

قَد قَالَها الَّذينَ من قَبلهِم فَما أَغْنَى عنْهم ( تا آيه ﴾48﴿سيئَات ما كَسبوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِه يستَهزِئُونَ 
  زمر  ﴾50﴿ )ما كَانُوا يكْسبونَ

فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذينَ ظَلَموا منْ هؤُلَاء سيصيبهم سيئَات ما رعايت تناسب آيه ( در انتها
بينيم. مي ﴾51زمر﴿ سيصيبهم سيئَات ما كَسبوا وما هم بِمعجِزِينَ«) (يعني كفار عرب) را با كَسبوا

  )298ص2تا، ج(الغرناطي،بي
در حقيقت سامرايي برداشتي از سخن غرناطي داشته و سخن كرماني را تاييد نموده كه انتخاب 
واژه كسب بخاطر قرار گرفتن ميان الفاظ كسب در آيات قبل است؛ آنچه اضافه نموده شمارش عددي 

 واژه ها در سياق متن است و در اين مورد توضيح ايشان كاملتر است.

اهللا و رب *  
 َّقُل ال ف  ا أَوفُوحسا ممد تَةً أَويكُونَ مإِالَّ أَن ي همطْعمٍ يلَى طَاعا عرَّمحم إِلَي يحا أُوي مف أَجِد

ادالَ عاغٍ ورَ بنِ اضْطُرَّ غَيفَم بِه رِ اللّهغَيلَّ لقًا أُهسف أَو سرِج نزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح بفَإِنَّ ر غَفُور ك
يمحانعام ﴾145﴿ ر  

 نِ اضْطُرَّ غَيفَم رِ اللّهغَيل لَّ بِها أُهمنزِيرِ والْخ ملَحو مالدتَةَ ويالْم كُملَيع رَّما حإِنَّم ادالَ عاغٍ ورَ ب
 هلَيع فَال إِثْميمحر غَفُور بقره ﴾173﴿ إِنَّ اللّه  

چرا در بقره واژهء اهللا و در انعام از رب استفاده شده است با اينكه آيات مشابه هستند؟ سامرايي به 
  دو نكته تكرار و تناسب توجه دارد:            

مرتبه  47بار و كلمه رب 282علت آن، تكراراين واژه ها در سوره است زيرا اهللا در بقره  -1 
  مرتبه  تكرار شده است. 53و كلمه رب  87تكرارشده و كلمه اهللا در انعام 
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سياق آيه بقره عبادت است و لفظ اهللا، الوهيت را  در سياق آيه مي رساند ولي سياق آيه انعام  -2
راجع به طعام و ... است، پس لفظ رب كه از تربيت مي آيد براي آن مناسبتر است. در كتاب درة 

است به اين معنا كه در اهللا اثبات الوهيت است و عبادت التنزيل اين دو آيه و آيات مشابه تحليل شده 
براي كسي تحقق مي يابد كه صاحب نعمت است يعني آن كسي كه نهايت نعمت را بر شما ارزاني 
داشت وشايسته نهايت عبوديت است همان كسي است كه اگر در وقت ضرورت ناچار به خوردن چيز 

ك) نيز به آيات قبل كه درباره آفرينش و رويش است كند. در مورد (ربحرام شديد بر شما رحم مي
  )322،ص1،ج1418بايد توجه نمود .(اسكافي،

غرناطي از جنبه بالغي به آيه نگريسته است وبه كاف خطاب توجه داشته است وي معتقد است  
بخاطر تنوع در كالم و تفهيم مطلب از صنعت التفات (اسم ربوبيت وضمير مخاطب) كه متناسب با 

) سامرايي از سخن كرماني و اسكافي 59تا،ص ا وانتهاي كالم است استفاده شده است.(غرناطي،بيابتد
و غرناطي به طور خالصه استفاده نموده وآنچه افزوده توجه به تكرار عددي واژه اهللا و رب در متن 

د نقدي بر در رساله دكتري خو 8سوره است كه به نظر بيشتر جنبه ذوقي دارد تا استداللي. الجبالي
نويسد چگونه است كه تكرار زياد داند؛ وي مينظريه تكرار سامرايي داشته و آن را نوعي تناقض مي

  شود؟يك واژه در متن مخل بالغت است و از طرف ديكر علت تكرار يك واژه تناسب محسوب مي

  *   هم  و  الناس
  َنَّ أَكْثَرلَكلَى النَّاسِ ولَذُو فَضْلٍ ع شْكُرُونَ النَّاسِإِنَّ اللَّهغافر﴾61﴿ لَا ي  
 َنَّ أَكْثَرلَكلَى النَّاسِ ولَذُو فَضْلٍ ع إِنَّ اللّهمشْكُرُونَ هيونس﴾60﴿ الَ ي  

اهر ودر يونس علت آمدن ضمير به جاي كلمه الناس، سياق آيه است زيرا در سوره غافر از اسم ظ
) وي پاسخ تكميلي را به نقل از درة التنزيل 240،ص1998از ضمير بيشتر استفاده شده است (سامرايي،

توان به جاي ضمير، واژة الناس را گذاشت و آورده و آن را در بستر سياق شرح نموده كه آيا مي
من سخن از آفرينش آسمانها گردد، درسوره موگويد اين امر به آيات قبل باز ميبالعكس؟ در پاسخ مي

و زمين سپس قيامت است و كلمه ناس تكرار شده و در يونس نيز هماهنگي با آيه قبلي رعايت شده 
للذين ظلموا ذوقوا  قيلثم «است زيرا درساختار سوره يونس ضمير،كاركرد بيشتري داشته است مانند: 

 "گفته شده كه شرح اين آيه، مانند شرحدر البرهان نيز  )1130،ص1،ج1418اسكافي،»( عذاب الخلد..
  )220تا،صمي باشد.( كرماني،بي "اكثر الناس ال يومنون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه مااليا2012رساله (توجيه المتشابه اللفظي بين القدمي والمحدثين، غرناطي وسامرايي) محمد رجائي الجبالي ـ 8
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  * رد و رجع
  يبإِلَى ر دتدن رلَئكهف  ﴾36﴿و  
  يبإِلَى ر تجِعن رلَئفصلت ﴾50﴿و  

  توان دو واژة رجعت و رددت را جايگزين يكديگر نمود ؟آيا مي
در فصلت توجه نموده و آن را دليل انتخاب اين » رجع«در كهف و » رد«سامرايي به كثرت تكرار 

شود. ولي صاحب درة التنزيل معتقد است آوردن لفظ داند كه جايگزين هم نميدو واژه در آيه مي
كرد دائمي رددت در كهف مناسبتر است زيرا آيه در وصف دو باغي است كه صاحب آن گمان مي

گويد اگر بازگردم (رددت ) به سوي پروردگارم، در عبارت او نوعي ستند. وقتي صاحب باغ ميه
شود چون وابستگي آن فرد به باغ زياد است ولي وقتي از (رجعت ) به كراهت در برگشتن مشاهده مي

ا يسأَم لَ«كند معناي كراهت ندارد زيرا آيه قبل از آن مانند آيه كهف نيست همين مفهوم استفاده مي
) نمي  ﴾49﴿الْإِنسانُ من دعاء الْخَيرِ وإِن مسه الشَّرُّ فَيؤُوس قَنُوطٌ  آنچه در معناي رجع است مانند (رد

ين مطلب را ذكر در  دو سطر هم169)كرماني هم در البرهان صفحه 875،ص1،ج1418باشد.( اسكافي، 
) نوعي سختي و فشار وجوكرده است كه در ( د دارد.رد  

  شوند.هايي كه با حروف مقطعه آغاز مي*   سياق در سوره
شود كه داللت بر وجود الفاظ خاصي در آن دارد اين مطلب گاهي سوره در ابتدا با كلماتي آغاز مي
شود، بسيار واضح است مثال سوره اي كه با الم، طس و ... در سوره هايي كه با حروف مقطعه آغاز مي

شود مانند لفظ كتاب و آيد و يا تكرار مياظ خاصي بعد از آن به شكل معيني ميشود الفشروع مي
به تنهايي بيايد بدون » كتاب«قرآن. هر سوره اي كه با حروف مقطعه شروع شود، اگر بعد از آن لفظ 

ه بيايد نيز ب» قرآن«شود و اگرفقط لفظ و مشتقاتش بيشتر تكرار مي» كتاب« واژه قرآن، در آن سوره لفظ
شود و هر سوره اي كه از هر دو لفظ استفاده كند از هر دو به شكل همين شكل، لفظ قرآن تكرار مي

  متقارن مي آيد .
  ﴾2﴿ذَلك الْكتَاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقينَ ﴾1﴿ الممانند سوره بقره 

رار شده ولي لفظ قرآن مرتبه تك 47بعد از حروف مقطعه، لفظ كتاب آمده و اين لفظ با مشتقاتش 
شهر رمضان الذي « يا مشتقاتش به جز يك مرتبه نيامده است آنهم درباره ماه مبارك رمضان كه فرمود

  ».انزل فيه القرآن
مرتبه آمده است. در سوره  33در سوره آل عمران نيز مانند بقره لفظ كتاب بعد از حروف مقطعه 

  است . اعراف و يونس و رعد وشعراء و .... نيز چنين



 ٣٣ديدگاه فاضل صالح السامراييبررسي »التعبير القرآني«سياق و كاركرد آن در كتاب 

  *طه كلَيا أَنزَلْنَا عتَشْقَى الْقُرْآنَمدر اين سوره لفظ قرآن بعد از حروف مقطعه آمده و در  ﴾2﴿ل
ي قرآن المجيد)كلمه و القرآنكل سوره سه بار تكرار شده است و نيز در سورة قاف ( ق * 

و هم قرآن آمده دوبار و لفظ كتاب فقط يك مرتبه آمده است. اما شكل سوم كه هم لفظ كتاب 
  باشد سورة حجر است .

 َالَر *  اتآي لْكتَابِتالْك بِينٍ قُرْآنٍوحجر  ﴾1﴿ م  
  )245،ص 1998در اين سوره لفظ كتاب دو مرتبه و قرآن يك مرتبه آمده است.( سامرايي، 

  شكل ديگر ارتباط آيات در سياق سوره
  پردازيم.براي مثال به مقايسه سوره بقره و لقمان ميهاي ابتداي آن ارتباط دارد گاهي كل سوره به واژه

 ا﴾1﴿  المشود* سوره بقره كه با حرف مقطعه آغاز مي كذَلتَابينَ لْكتَّقى لِّلْمده يهف بي2﴿  الَ ر﴾  
  1﴿ المشود* كه با حرف مقطعه آغاز ميسوره لقمان﴾ لْكتَابِتالْك اتيمِ آيك2﴿ الْح﴾  

 آيه بقره به كتاب اشاره دارد و داراي مفهوم الريب است . آيه لقمان به آيات كتاب اشاره دارد.  -1

وإِن كُنتُم في  آنچه جالب است رابطه آيات بعدي با آيه اول است.آيات بعدي بقره مي فرمايد: (
 ﴾23﴿اللّه إِنْ كُنْتُم صادقينَوادعواْ شُهداءكُم من دونِ  مما نَزَّلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْله َيبٍر

  مسئله ريب و ترديد را كه ابتدا عنوان كرده بود در آيه اعجاز نيز مطرح نموده است .
  ﴾7﴿وإِذَا تُتْلَى علَيه آياتُنَا ولَّى مستَكْبِرًا در سورة لقمان : 

شود و نفرمود كتاب ما كه با صدر سوره مناسبت دارد در خوانده ميدر اينجا فرمود وقتي آيات ما 
  )247ص1998آمده است ودر لقمان بالعكس.(سامرايي،» آيات«درسوره بقره بيشتر از واژه » كتاب«ضمن لفظ 

آمده يعني يك واژه رحمة اضافه شده است بر خالف بقره اگر » و رحمة هدي«در آيه لقمان  -2
كنيد از دقت كنيد مظاهر رحمت را كه خداوند در اين سوره شمرده است مشاهده مي

  گهواره بودن زمين تا مسخّركردن آسمانها و زمين و نعمتهاي ظاهر و باطن.
به معناي اسم فاعل بكار  قرآن در سورة لقمان به لفظ حكيم توصيف شده اين وصف گاه -3

رود ولي در اين سوره به معناي اسم مفعول يعني (المحكَم) است مانند سخن خداوند مي
(كتاب احكمت آياته) و در وصف خداوند نيز فرموده و هو العزيز الحكيم كه حكيم در 

 اينجا به معناي اسم فاعلي آن (المحكم) است.

  )أَنِ اشْكُرْ للَّه حكْمةَ ولَقَد آتَينَا لُقْمانَ الْفاده نموده است (دقت كنيد قرآن چگونه از اين واژه است
در ابتداي بقره (هدي للمتقين) بكار رفته با دقت در آيات بعدي تكرار لفظ تقوي و  -4

 مرتبه مي بينيم .  34مشتقات آن را 
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ومن «لب است در سورة لقمان فرموده است (هدي و رحمه للمحسنين )  دقت درآيه  بعدي جا
وهو إِلَى اللَّه ههجو ملسنٌ يسح248،ص1998(سامرايي  ﴾22 لقمان ﴿م(  

 ارتباط آيات اول و آخر سوره هم بسيار حيرت انگيز است .  -5

  مريم ﴾2﴿ ذكْرُ رحمةِ ربك عبده زكَرِيا﴾1﴿ كهيعص
ن سوره درميابيم همة متن سورة مريم بعد از حروف مقطعه با واژه رحمت آغاز شده با دقت در مت 

مريم/  ﴿ منك إِن كُنت تَقيا الرَّحمنقَالَت إِنِّي أَعوذُ بِان رحمت الهي است آنجا كه مريم فرمود: آن، فيض
زيرا سوره، » باهللا اعوذ«ره فرموده برد ولي حضرت موسي در سورة بقوي پناه به رحمت الهي مي ﴾18

بار 16سياق عقوبت و مسخ داشته و با رحمت الهي سازگار نيست. عالوه بر اين لفظ الرحمن در مريم 
  مرتبه .228تكرار شده و اهللا در بقره 

  مريم ﴾96﴿ »ودا الرَّحمنُإِنَّالَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم «خاتمة سوره 
  )251، ص1998انگيز است. آيا اين كالم بشري است؟ (سامرايي ها بسيار اعجاب اين دقت انتخاب در واژه

توجه نمود متن سوره  سامرايي معتقد است وقتي دو آيه مشابه در كلمه اي تفاوت دارند بايد به 
عالوه بر سياق به صدر سوره و زيرا گزينش اين واژها به سياق و فضاي آن سوره بستگي دارد و بايد 

الفاظي كه سوره با آن آغاز شده نظر داشت همانگونه كه در مثالهاي قبل ذكر شد مانند سوره مريم كه 
سياق آن رحمت است. تكرار يك واژه مثال اهللا يا رب در سوره به سياق آن سوره بستگي دارد كه 

  است.ياق را در معناي مقام استفاده كردهالوهيت را مي رساند يا ربويت را البته وي در اينجا س
در باره اولين آيه بعد از حروف مقطعه و ارتباط آن با آيات بعدي و سياق سوره در ديگر كتب 

اي صورت گرفته است. عالوه بر گذشتگاني چون زركشي و كرماني، در زمان مباحث گسترده
  .ه اين مطلب اختصاص دادندمعاصرخانم بنت الشاطئ فصلي از كتاب اعجاز بياني خود را ب

  سياق در ساختار ( كاركرد اسم و فعل  )  2- 2- 2 
فعل داللت بر حدوث و تجدد و اسم داللت بر ثبوت دارد هو يتعلم و هو متعلم. چه بسا كاري 

شود تا آن كار به منزله فعل انجام شده هنوز اتفاق نيفتاده با اين وجود، جمله به شكل اسميه آورده مي
خوري، از اين گردد، چنانچه كسي اراده كاري نموده بخواهند به او بگويند بزودي شكست ميتلقي 

  شود.كنند چون اطمينان دارند كه در آينده چنين مياستفاده مي» اين كار شكست خورده است « عبارت 
نشده است و اين هنوز جانشين خلق  ﴾بقره30﴿إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً« مانند كالم خداوند

  اسم فاعل (جاعل) داللت بر حصول امر دارد مثل اين كه كار تمام شده باشد.



 ٣٥ديدگاه فاضل صالح السامراييبررسي »التعبير القرآني«سياق و كاركرد آن در كتاب 

و   ﴾27﴿ولَا تُخَاطبني في الَّذينَ ظَلَموا إِنَّهم مغْرَقُونَ  «و مانند سخن خداوند به حضرت نوح (ع) 
  نفرمود: ساَُغرقهم.

  انعام ﴾95﴿ منَ الْحي ذَلكُم اللّه فَأَنَّى تُؤْفَكُونَرِج الْميت الْحي منَ الْميت ومخْ يخْرِجوآيه ديگر  
  است؟به كار رفته» مخرج« و براي ميت اسم فاعل» يخرج« سئوال : چرا براي واژه حي فعل

ت دارد و ميت در زيرا بارزترين صفات حي، حركت و تجدد است و فعل نيز بر اين معنا دالل
  ي اسم فاعل آمده است.(مخرج)حالت ثبوت و سكون است براي همين صيغه

تُولج اللَّيلَ في الْنَّهارِ وتُولج «سئوال: پس چرا سورة آل عمران واژه ميت با فعل مضارع آمده است؟ 
 تينَ الْمم يالْح تُخْرِجلِ وي اللَّيف ارالنَّهتُخْرِجو  تيابٍالَمسرِ حن تَشَاء بِغَيقُ متَرْزو ينَ الْح27﴿ م﴾  

سامرايي دليل را اختالف سياق در دو سوره مي داند زيرا در آل عمران تغيير وحدوث است. آيات  
  قبل داللت بر حركت دارد. شب را از روز و روز را از شب پديد مي آورد ..

  ضل او بر خلقش مي باشد .ييرات نيست بلكه صفات الهي و تفدرحالي كه سياق در سورة انعام تغ
  )23،ص1998،( سامرايي

ركشي،بي ظمت و شرف زندگي برموت مي داند.(زالبته زركشي تقديم حي برميت را از باب ع
  ه كه اين تقديم از باب تشريف است) مطعني نيز در خصائص التعبير ذكر نمود253،ص3تا،ج

  )       106،ص2،ج1992( المطعني،
  ) 110داند. (كرماني،بي تا،صكرماني عطف اسم فاعل مخرج، برفعل را روا مي

  سياق در تاكيد  2-2-3
آورده است بر اساس نياز و اقتضاي مقام، از عنصر تاكيد » كتاب التعبير«سامرايي در فصل تاكيد 

  شود كه نياز به دقت خاصي دارد. استفاده مي
به تحليل آيات از زواياي مختلف درون متني و برون متني پرداخته است گاهي 9عبدالعظيم المطعني

در آيات متشابه و يا تقديم و تاخير واژه ها در آيات، نظر زركشي و خطيب اسكافي و ... را به چالش 
بودن آيات متني به مكي و مدني در موضوع سياق برونكشيده و نقطه نظر ديگري ارائه داده است؛ 

  متني پرداخته است مانند آيه ذيل:توجه بيشتري داشته برخالف سامرايي كه به عوامل درون
  الزبر ، بالزبر مثال : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمود ايشان كتاب رساله دكتري خود را در دانشكده العقاد با حضور استادخولي دكتر حنفي داود و دكتر البيومي دفاع  -9

  خصائص التعبير القراني را قبل از كتاب التعبير سامرايي به رشته تحرير درآورده است.
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 *ب ات وبِالزُّبرِ وبِالْكتَابِ ـم بِالْبينَـم رسلُهـم جاءتْهـذينَ من قَبلهِـد كَذَّب الَّـوك فَقَـوإِن يكَذِّ
  فاطر   ﴾25﴿الْمنيرِ

  آل عمران﴾184﴿فَإِن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جĤؤُوا بِالْبينَات والزُّبرِ والْكتَابِ الْمنيرِ 
  سوال: دليل حذف حرف جر در آيه آل عمران وتكرار آن در فاطر چيست؟ 

يده در سوره اي مكي است و اين آيه فاطر كه داراي حرف جر است و عطف گرد 25آيه  -1
  زودتر ميان مردم آمد ولي آل عمران مدني است .

  مردم مكه و مدينه در ايمان آوردن باهم متفاوت بوده مكه اهل لجاجت و مدينه اهل طاعت بودند. -   2
اي رسوخ دهد كه اهل مكه نياز به تاكيد بيشتري برمقام (مقتضي حال) در اين آيات نشان مي -3

  )                18،ص2،ج 1992المطعني،معاني در ذهنشان داشتند.(
داند ولي مكي يا مدني بودن آيات را در نظر سامرايي نيز علت تكرار حرف جر در فاطر را تاكيد مي

ندارد. مقام يا سياق آيه در فاطر، انذار، دعوت و تبليغ است لذا نياز به ابزار دعوت يعني كتاب است در 
  در آل عمران كالم، عام و ذكر حوادث تاريخي معين است پس نيازي به ابزار دعوت (كتاب) نيست.حاليكه 

ايشان به بيان داليل خود مبني بر مقام تفصيل فاطر درچهار نكته پرداخته است. از جمله در فاطر، 
ران در صورتيكه فعل در آل عم» فقد كذّب الذين من قبلهم «فعل، معلوم است و فاعل ذكر شده 

تر است (ان يكذبوك) عالوه بر اينكه حرف جر با مجهول است همچنين صيغة فعل در فاطر طوالني
  )     158،ص1998معطوف تكرار شده است اما در آل عمران اين گونه نيست. ...( سامرايي،

  در البرهان نيز با اين سوال مواجه شده وآن را با گفتار سامرايي مقايسه نموديم:
جاووا بالبينات و «آيه با يك باء و در سوره فاطر » جاووا بالبينات و الزبر«آل عمران درباره آيه 

  تا باء آمده است . 3» بالزبر و بالكتاب المنير
شرط نشسته و لفظ  جايگاهسورة آل عمران بناي بر اختصار دارد و فعل ماضي جاي فعل مضارع در

فعل معلوم است سپس بقيه عبارت به ترتيب ماضي اخف است ولي در فاطر، شرط با لفظ مستقبل و 
) درحقيقت سخن سامرايي بسط نظر 94كرماني،بي تا،ص...» ( ان يكذبوك فقد كذب «آمده است. 

  است.و تفاوتي نيز بين آن دو قائل نشده كرماني است يعني هر دو جنبه سياق ومقام سوره را در نظر داشته

  سياق در ذكر و حذف 2-2-4
در بهترين حالت آمده و اختالف علما در تقدير محذوف نشانگر ورود اين مساله ذف در قرآن ح 

شود كه قبال شناخته شده نبود پس حذف در باب اجتهاد است و هميشه اسراري از قرآن معلوم مي
درقرآن كريم هميشه زمينه بكري است كه جستجوگر در هر زمان به اندازه توفيقش از آن بهره مند 
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سومين فصل كتاب التعبير القرآني، بحث ذكر وحذف است. اين ) 2ص،1991ادي،ابو ششود.(مي
موضوع در دو كتاب ديگر ايشان نيز آمده است. بخش تعريفي آن كه شامل شروط، ادله، اغراض 

در » بالغة الكلمه«و بخشي ديگر در كتاب » الجملة العربية و المعني«حذف همراه با شواهد در كتاب 
است كه به ساختار حذف از فعل مانند حذف تاء از تتنزل و حذف ياء متكلم  صفحه ذكر شده 36

  ازفعل، مانند واخشونِ، سپس رعايت فاصله(سجع) در پرتو سياق پرداخته است.
  مثال: حذف اسم موصول

ه) موصول (ما) تكرار ط 6﴿في الْأَرضِ وما بينَهما وما تَحت الثَّرَى ما في السماوات و مالَه «* آيه  
  شده است. 

بقره)  116﴿ في السماوات واألَرضِ كُلٌّ لَّه قَانتُونَ ما وقَالُواْ اتَّخَذَ اللّه ولَدا سبحانَه بل لَّه«در آيه ديگر 
  موصول تكرار نشده است. 

في  مايسبح هللا «ودر » ما« حشر) با تكرار موصول 1»(في االرض مافي السموات و مايسبح هللا «آيه  
  بدون تكرار است.» السموات و االرض

  حال دليل ذكر موصول و حذف آن در آيات چيست؟
نويسد: هر سخن بليغي حتما دليلي براي ذكر يا حذف دارد چه رسد التعبير مي 93سامرايي در ص

است؛ وي  نظر زركشي را نقل نموده و با بررسي آياتي  به كالم خداي بلندمرتبه كه باالترين سخن
دهد هر جا كه قصد تنصيص افراد باشد يعني مقصود، هر فرد از آسمان و زمين زمر ادامه مي 68مانند 

شود.  او دليل زركشي را كافي ندانسته و آن را يكي از داليل حذف باشد موصول (من ، ما) تكرار مي
  داند.يا ذكر مي

  ر او اسباب ديگر عبارتند از:از نظ   
وقتي موقعيت كالم دال بر گستردگي و احاطه باشد، ما في السموات وما في االرض و .... مي آيد 

 ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه يعلَم«مجادله  7شود مانند آيه يعني موصول تكرار مي
نْ نَجكُونُ ملَا أَكْثَرَ إِلَّا يو كنْ ذَلنَى ملَا أَدو مهسادس وةٍ إِلَّا هسلَا خَمو مهابِعر وى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو مهعم وه

 يملع ءِبكُلِّ شَي ةِ إِنَّ اللَّهاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهنَبي ا كَانُوا ثُمنَ مدر صورت اجمال كالم، در و ﴾7﴿أَي
قُلْ كَفَى بِاللَّه بيني وبينَكُم شَهِيدا «عنكبوت. 52گيرد مانندآيه هم اجمال (حذف موصول) صورت مي

اين  ﴾52﴿ يعلَم ما في السماوات والْأَرضِ والَّذينَ آمنُوا بِالْباطلِ وكَفَرُوا بِاللَّه أُولَئك هم الْخَاسرُونَ
تفاوت، در سياق آيات واضح است چون در مجادله، بيان احاطه علمي خداوند بر جزئيات است و در 

  عنكبوت چنين نيست.
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گاهي ذكر موصول دليل ديگري دارد و آن مطلبي است كه متعلق به صله باشد. وقتي اسم موصول 
- دهد ولي وقتي (ما) تكرار نميخواهد اهل زمين را به امر خاصي از امور تخصيص شود ميتكرار مي

حشر وابتداي سورة جمعه و تغابن 24شود يعني تذكر به امرخاصي نشده است. اين مطلب را در آيات 
تكرار شود روي سخن با اهل » ما« توان بررسي نمود. حاصل آنكه هر جا موصولمي 44و نور آيه 

  ست.زمين است. البته اين سخن سامرايي نزديك به توجيه غرناطي ا

    نتيجه  -3
در تفسير ادبي قرآن عقلگرايي در استنباط و درك بطون قرآن به مرحله نويني رسيده است  -1

  شناسي نو با تفسير كه نقطه مشترك  آنها درك عميقتر معاني است.بخصوص در ارتباط علم زبان
تالش وافري  هاي ادبي معاصرسامرايي نيز چون بنت الشاطئ و مطعني وتمام در زمرة جريان -2

  كند. در نشان دادن وجوه اعجاز بياني قرآن داشته وترادف در آن را رد مي
به تعريف  ، ويبا وجود كثرت تكرار واژة سياق دركتاب تعبير قرآني و برخي كتب ديگر -3

يعني در بررسي يك واژه در آيه به آيات قبل  ؛تئوريك آن نپرداخته وبه عوامل درون متني توجه نموده
عد نظر داشته و در استفاده از سياق صرفا از التزامات لفظ استفاده نموده است. همچنين لفظ مقام را ب و

  گاه مرادف سياق وگاه اعم از آن به كار برده است.
مبناي تحقيق ايشان حتي در گزينش آيات، كتب البرهان زركشي وكرماني، درةالتنزيل و مالك  -4

اف و روح المعاني بهره برده و مباحث چالشي با اين منابع نداشته التاويل است و از تفاسيري چون كش
يا در تاييد موضوع استفاده نموده و نكاتي در زمينة سياق افزوده تا توسعه  و از آنها  بيشتر نقل و

هاي قرآني(در آيه معنايي واژگان در متن را به نمايش گذارد. در حقيقت با گزينش، چينش و شرح واژه
  است.قرآن) داراي سبكي متفاوت شده وسوره و كل

-يكي از مهم ترين نكته هايي كه سامرايي در تحليل آيات متشابه و رابطه آن با سياق مطرح مي -5

توان از آن به عنوان يك قاعده به طوري كه مي ؛مسالة تناسب و تكرار واژه ها در يك سوره است ،كند
ك واژه يا چند حرف اختالف دارند و آن به دليل هماهنگي به اين معنا كه دو آية متشابه در ي ؛نام برد

تفاوت واژه اهللا و رب در آيات متشابه كه قبال ذكر شد. به  :مانند ؛باشدهاي آن سوره ميبا ديگر واژه
- آيد در مواردي اصرار بر تحميل اين نظر(تناسب در تكرارعددي) بر سياق آيات مانع توجه بر جنبهمينظر 

  است.تا جايي كه گاهي ذوقي بودن اين ديدگاه بر استدالل غلبه نموده ،ديگر شده هاي



 ٣٩ديدگاه فاضل صالح السامراييبررسي »التعبير القرآني«سياق و كاركرد آن در كتاب 

  
  منابع

  قرآن كريم 
)، كشف المعاني في المتشابه من المثاني، تحقيق عبدالجواد الخلف، 1990ابن جماعة، بدر الدين،(ـ  1

  المنصوره(مصر)دار الوفا. 
  ،بيروت دار صادر. لسان العرب) 1990ابن منظور ،( ـ 2
مكتبة  ،قاهره ،الحذف البالغي في القرآن )،1412(و م) 1991،(مصطفي عبدالسالم محمد ،ابو شادي ـ 3

  .القرآن للطبع و النشر
، 261، مجله كوثر معارف، بهار، شماره »قاعده سياق در تعيين مفاهيم«)، 1391اميني، عبد المومن، (ـ  3

  .330 – 295صص
  .107شماره  12، نشريه معرفت، ج يك ص »معنايي فرازهاي قرآنياستقالل «)، 1385باقريان محمد،( ـ  4
  ، الطبعة الخامسة، مصر،عالم الكتب.اللغة العربية معناها ومبناهام ) 2006تمام حسان عمر،(ـ  5
  ،قم ، مركز نشر اسراء.1جتفسير تسنيم ) 1378جوادي آملي (ـ  6
درة التنزيل وغرة التأويل/ تحقيق محمد مصطفى  ه ق) ،1418محمد بن عبدهللا(  لخطيباإلسكافي،ا ـ  7

  ة. مكة المكرمجامعة ام القري  آيدن، إشراف عبد الستار فتح اهللا سعيد، 
  هق)المفردات في غريب القرآن،دمشق وبيروت،دارالعلم الشامية. 1412راغب اصفهاني محمد،(ـ  8
حاليه،برون متني از نظر فرث، هايمز بررسي تطبيقي نظريه بافت با سياق ) «1390رستميان، مرضيه،(ـ  9

  .4،  دوفصلنامه تخصصي پژوهشي ميان رشته اي قرآن كريم، سال دوم شماره »و لوئيس
  ) روش تفسير قرآن، قم پژوهشكده حوزه و دانشگاه.1383رجبي، محمود، (ـ  10
رات دارالمعرفة زركشي محمدبن بهادر،البرهان في علوم القرآن،تحقيق ابراهيم عبدهللا كردي انتشاـ  11

  بيروت وكتابخانه اينترنتي مدرسه فقاهت.
  م)  أسئلة بيانية في القرآن الكريم،اإلمارات،مكتبة الصحابة. 2008، (السامرايي،فاضل صالحـ  12
قاهره ،الطبع الثاني، شركة  - م ) بالغة الكلمه في التعبير القرآني، مصر 2006............    .....       ( ـ  13
  ك للنشر.العات
  م) التعبير القراني، اردن، دار عمار.1998...................................، (ـ  14



٤٠1396پاييز / گاه اراك) سال پنجم / شماره سومهاي ادبي ـ قرآني (دانش فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

بررسي تطبيقي سياق )«1394ستوده نيا، محمد رضا و سعيد آخوندي و سيد مهدي سلطاني، ...،( ـ  15
  .87 – 61، صص 15، فصلنامه مطالعات قرآني ،پاييز ،شماره »از نظر قرآن پژوهان

ترجمه حسين سيدي، مشهد  )،الوجوه و النظائر في القرآن الكريم،1382عوا، سلوي محمد.(ـ  16
  مقدس، آستان قدس رضوي.

  )، مباني و روشهاي تفسيري، قم ، مركز جهاني علوم اسالمي.1382شاكر، محمدكاظم (ـ  17
   ، قاهره ، دارالتراث.)، اتجاهات التجديدهق 1402شريف محمد ابراهيم، (ـ  18
) حقايق التاويل في متشابه التنزيل، شارح كاشف الغطا، 1406الشريف الرضي ،محمد حسين ،(ـ  19

  داراالضوا ،بيروت.
  ) دروس في علم االصول، بيروت، دار الكتاب اللبناني.1986صدر، محمد باقر، (ـ  20
حوزه علميه ترجمه فارسي،قم،جامعه مدرسين 11،ج  ) الميزان1376طباطبايي، محمد حسين،(ـ  21

  قم.( كتابخانه اينترنتي فقاهت) 
  ،ترجمه فارسي، كتابخانه اينترنتي فقاهت. 20طباطبايي محمد حسين، الميزان ،جـ  22
  ه ش) مجمع البحرين،تهران ،كتابفروشي مرتضوي. 1375طريحي، فخر الدين،(ـ  23
  التفسير، قاهره، المركز العربي للثقافة و العلوم.االمام محمد عبده و منهجه في ) عبد الرحيم عبد الغفار(بي تاـ  24
» مفهوم السياق وانواعه ومجاالته في تحديد العالقات الداللية« م) 2003عثمان محمد رجب (ـ  25

  162 -93،المجلد السادس ،صص  4مجله اللغة العربية، قاهره، العدد 
 لتعطيل، كتابخانه مدرسه فقاهتغرناطي، ابن زبير، مالك التاويل القاطع بذوي االلحاد واـ  26

lib.eshia.ir  
وسي دي  -الفراهيدي، خليل بن احمد ، العين، محقق ابراهيم سامرايي ،قم، انتشارات هجرتـ  27

  .3نوراالنوار
كرماني محمود بن حمزه برهان الدين ،البرهان(اسرار التكرار في القران البرهان في توجيه متشابه ـ  28

  لقادر احمد،دارالفضيله القران) به كوشش عبدا
مجله برهان و عرفان، سال » امين خولي وبنيانگذاري مكتب ادبي« ،)1384(كريمي نيا مرتضي،ـ  29

  110 -  96صص  6دوم شماره 
  42 - 28 صص 87فصلنامه مشكوة شماره  ،»سير تحول كاربرد سياق در تفسير)«1384كنعاني سيدحسن (ـ  30
رسالة الدكتورا في االزهر) مصر،  ( ،)م، خصائص التعبير القرآنية1992( المطعني، عبد العظيم،ـ  31

 مكتبة الوهبة.


