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امح  ؛شودیم حدی «ینینشروابط هم»مقول  بح نحم  نیمعحصر از ا یشنحسدارد. در زبحن حنیآنهح جر نیب
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دا شود: اب  یمصاحبهحت دتت شود. زان پ  انواع مصحبه  در ترآن در دو سط  مطحلع  م رییو تغ

خود  ر،یاست و تسم اخ یو عطف یاضحف ،یک  مش مل بر س  بخش وصف یدر سط   اُسْلُوب  اسم
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 .مخ ص انواع آن هس ند ریو برف جرّ، ک  مخ ص و غ اسم، فعل وفعل 

 
 های كلیدیواژه
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 مقدمه

اصاااطالبحت  ۀدر واتع تَرجَمَ «یلفظ ییهمااااااح»

حبَهَ ، ال زالزُم، اق تْ  رانُ» م، الرزصااْ ُ و النزظْ ،یاللزفْظ الْمُصااَ

حم، تُ ر « ال زوارُد ودُیُال زضااَ اساات ک  پژوهشااگران مُعحصاا 

 یهحو نوشااا   فحتیاصاااطالبحت در ت ل نیعرب از ا

ر ب  چون کحربرد مصااحبه یاند؛ ولخود اساا فحده کرده

نوشاا حر آن را  نیاصااطالبحت غله  دارد، مح در ا گرید

 .میاکرده نشیگز

 یاسااات کا  علمح ییهاح یااز نظر یلفظ ییحهما

 از آغحز ب  آن هحنیعرب و ادشنحسحن  زبحن زیمسلمحن و ن

 یهحهح و ک حبمدعح نوش   نیتوج  داشا ند و شحهد ا

   شنحخ «یمعحجم معحن» حی« فق  اللغ »آنهحست ک  بح نحم 

 .شوندیم

ت اس یزبحن ع  یشح یهحدهیاز پد یکی یلفظ ییهماح

 اریز ست؛ین یآورو شگفت دیو در زبحن عرب امر جد

 ییهماح نیاست. ا عیهح شحدر تمحم زبحن یمصحبه  لفظ

ست، ا« مطلوب یالفحظ بر معنح بیداللت  ترک»نحظر بر 

 نیم وتّ  بحشاااد و ا یمفهوم لغو ۀبر بوز نکا ینا  ا

مطلوب   یمعنحب  دنیرسااا یک  برا ساااتیبدان معنح ن

بلک   م؛یندار حزیاهاح نواژه یلغو یبا  معن هاحبیاترک

در  کنندهنییتع و یهح نقش اساااحساااواژه یلغو یمعنح

 هح دارد. و تالزم واژه یب  مقصود همراه دنیرس

دارد ک   یواژگحن ضااوابط نیو مالزمت ب یهمراه

 هحبیو مفهوم ترک دیآیدست مبح آن مراد  مصاحبه  ب 

 یدنیو فهم شااودیم ینیب شیو شاانونده پ ندهینزد گو

 است.

 

 در لغت و اصطالح« مُصَاحَبَه» .1

 نیا ۀواژ نیترالزم اساات مهم یاز هر سااخن شیپ

 شود. ینوش حر، در لغت و اصطالح بررس

 در لغت« مُصَاحَبه. »1-1

 ،یهمراه یمعنح)ص. ح. ب( ب  ۀشاایواژه از ر نیا

اساات. ابن فحرس  زیدو چ نیشاادن بمالزمت و جفت

حدُ وَالْحَح ُ وَالْهَح ُ : »ساادینویاصاال  محدّه آن م ۀدربحر الصااز

لو وَاب دو  ىْأَصااْ   ٍ ومُقحرَبَ     م ن ذَلكیَدُلُّ عَلَى مُقحرَنۀ  شااَ

حب ب... ( و در 991، ص9ج تح،ی)ابن فحرس، ب« الصاااز

 «وَکُلُّ مَح الزَمَ شَیْئحً فَقَدْ إ سْ َصْحَهَ ُ...»العرب آمده: لساحن

 زین ی(. برخ121-121، صاااص1ج تح،ی)ابن منظور، ب

زم و همراه است، مال یمعنحب « صاحب ب» ۀاند: واژگف  

چ  انساحنى بحشد یح بیوانى یح مکحنى یح زمحنى و فرتى 

حبَهَت و همراهى، جساامحنى و بح بدن  یسااتن ک  مُصااَ

. واژه یمحد ریغ حیباحشاااد کا  اصااال همین اسااات، 

کسى  ۀرود، مگر دربحرمصاحبهت در عرف بهکحر نمى

)راغب اصفهحنى، « ک  همراهى و مالزمت او زیحد بحشد

(. در المعجم الوسیط 931-931ص، صا2ش، ج1931

و  یصَحبَهَ ُ مُصَحبَهَۀً، وص حَحبحً: رافَقَ ُ؛ بح او دوس »آمده: 

َ ْصَحَب الشز  ینینشاارفحتت کرد، بح او هم   َ یْ کرد. وإ سااْ

همراه شاد و از آن دست بر نداشت،  زیالزَمَ ُ؛ بح آن چ

 (.1131، ص1ش، ج1931)انی ، « مالزم آن شد

 

 اصطالحدر « مصاحبه. »1-2

در مالزمت و  یاآمدن واژه»شکل عحم، مصحبه  ب 

ق، 1111ز،ی)عهدالعز« اسااات گرید یابح واژه یهمراه

حبَهَ » یمقهول برا یهح یاز تعر یکی(. 11ص ، «مُصااَ

 است ش ریب حیدو کلم   یبرا یمعجم یهحییگردهماااح

و تکرار  وتوع  آن  یعااحدت بر همراه نیکاا  غااحلهااحً ا

 حنیآنهح جر یمفهوم وندیو پ گریهاح ب  همراه همدواژه

 (.211، ص23م، ج2111 ل،یهل یدارد )محمد بلم

معمواًل بوزه و محدوده و  یزبحن ییکمك هماح ب 

مثحل: در زبحن  یبرا شود،یشنحخ   م یاهر واژه یمعنح
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 از یام َن الَغَنم : گلاا  عو یتَط : »شاااودیگف اا  م یعرب

لک  ب ؛«ر یْم نَ الطز عویتَط : »شااودیو گف   نم« گوساافندان

 ؛«نحاز پرندگ یا: دس  ر یس رْبو م نَ الطز: »شاودیگف   م

الرزجُلُ:  یتَوَفز: »نادیگویدر مرگ شاااخص م نیهمچن

ک  بل ست؛ین  یصح« الْح مَحرُ یتَوَفز» ی، ول«مرد جحن داد

  گف  زیو ن برندیکحر مرا ب « نَفَقَ الْح ماحرُ»آن  یبهجاح

: بیبَل »کلم  «. نَفَقَ النزهحتُ» حی« نَفَقَ الرزجُلُ: »شااودینم

 «دهیبحم ض: ترشاا» ۀواژ همواره همراه  «دهیدوشاا ریشاا

 ،زی)عهدالعز دیآینم «دهیزَن خ: گند»و همراه  واژه  دیآیم

 (.119ق، ص1113

 

 شناسان متقدّم عربنزد زبان« مصاحبه» .2

ر، بس یشاانحساادر مهحبث زبحن چ اگر ر ب حریُمعحصاا 

ان بد نیا یول شود؛یم دیهح ت کواژه ینینشموضوع هم

و  اطالع بوده یمسحئل ب نیک  م قدّمحن از ا ستیمعنح ن

حبَهَۀُ ف »ک حب  سااندهیبهره نداشاا ند. نو  زعْه یر  ال یالمُصااَ

 ییاااحو اُدَبح  ب  هم ونیک  لغو شودییحدآور م «یاللُّغَو 

هح و مصنّفحت مدّعح نوشا   نیتوج  داشا ند و شاحهد ا

 حی «یمَعحج م المَعحن»، «فق  اللُّغ »آنهح اساات ک  بح عنوان 

و ادراک و تفحُّص  شاااودیشااانحخ   م «یالفحظ ک حب»

 حنیآنحن نمح یهحدر نوشاا   وهیشاا نیآنهح بح به ر یعلم

اسااام  نیب  ارا  شیخو فحتیاسااات، هر چناد ک  ت ل

(. 11ق، ص1111 ز،یاناد )عهد العزنکرده یگااارناحم

 .میازپردیبحب م نیم قدّمحن در ا یبرخ دگحهیب  د نكیا

 

 یلفظ یی. جاحظ و همـا2-1

برده و توج   یمصاااحبه  پ ۀدیک  ب  پد یاز عحلمحن

توج  کرده  یاست. و« جحبظ»داشا  ، عَمرو بن بحر 

 ینیواژگاحن در مصاااحبهت واژگحن مع یبود کا  برخ

ک  بح آنهح  یگریو در مصاااحبهات واژگاحن د نادیآیم

 ۀ. جحبظ دربحرندیآیندارند، نم یو سحزگحر یهمحهنگ

آمااده  میاز آنچاا  در ترآن کر یباا  برخ یاههمر نیا

در  یتعحل یخدا: »دیگویو م کندیاساات، اساا دالل م

در  حیرا جز در موضااع ع قحب  «یجُوع: گرساانگ»ترآن 

ذکر نکرده و  یظحهر یو نحتوان دیاموضاااع فقر  شاااد

فقط در موضااع  یدرکحربرد ترآن« مَطَر: بحران» نیهمچن

از واژگحن   ییهحسااپ  نمون  یو«. ان قحم آمده اساات

: در دیااگویو م کناادیرا ذکر م میمُ الزم در ترآن کر

 از هم ییک  گو شااودیم حفتی یمیو مفحه یترآن معحن

الۀ والززکحۀ، الجُوع »حنند: م سااا ند،ین یجداشااادن الصاااز

والخَوف، الجَنزااۀ والنّااحر، الرزغهَااۀ والرزههَااۀ، المُهااحج رینَ 

، 1م، ج2119)جااحبظ، « واألنصااااحر، الج نّ واقن 

 (.21ص
 

 یلفظ ییو همـا هیْبَوَی. س2-2ِ

 شیاندكیو بحر یعالوه بر جاحبظ ک  بح ب  تو

 زین  یهویرا درک کرده بود، ساا ییهماااااح دهیخود پد

جمل  از لححظ داَللَت، و  یرا در درس  یینقش همااااح

م نحسااب و سااحزگحر بح  ۀهمراه بح واژ یادادن واژهترار

 گااحنآوردن واژاز کنااحر هم زیپره نیخودش، و همچن

موضاااوع را در  نیکرده و ا نییناحساااحزگاحر بحهم، ته

آنجح ک  ساخنش دربحره اس قحمت و ا بحل  از « الک حب»

 یگاارنحم« الْک اْب میالْمُساااْ َق »نوان کالم اسااات، بح ع

 :کندیم میکالم را ب  پنج نوع تقس  یهویکرده است. س

د  تو نز روزیبَسَن، محنند: أَتَیْ ُكَ أَمْ   )د م یمس ق .1

 (. میآیآمدم(، سَآت یكَ غَداً )فردا نزد  تو م

آت یكَ أَمْ  ؛ اگرچ   م یمسااا ق .2 مُححل، محنند: ساااَ

از  یاست؛ ول  یصااح یهیساحخ حر جمل  از لححظ ترک

واردشده بر فعل  «نیس»برف مسا قهل  یلححظ مفهوم

 «روزیأم ؛ د»بااح  رود،یکااحر مباا  ناادهیآ یکاا  برا

 ندارد. یهمحهنگ
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مسااا قیم  ک ااْب، ماحنند: بَمَلْتُ الْجَهَلَ )کوه را  .9

 .(دمیرا نوش حیتُ مَح َ الْهَحْر  )آّب دربمل کردم(، وشَر بْ

ود خ گحهیجح ریمسااا قیم  تَهی : هرگحه لفظ در غ .1

محنند: تَدْ زَیْداً رَأَیْتُ، وکَیْ زَیْداً یَ ْت یَكَ. دو برف  د،یحیب

آنهح و  نیب دیمخ ص ب  فعل هس ند و نهح «یْکَ»و « تد»

 فعل، فحصل  بحشد.

وْفَ  .1 رَبُ مَح َ الهَحْر  مُححل  ک اْب، محنند: ساااَ أَشاااْ

 ست؛ین  یو گاش   صح ندهیشادن زمحن آأَمْ  . جمع

 ساات،ین زیبح هم جح« أم »و « سااوف»آمدن  نیبنحبرا

نحممکن اسااات.  حیاتماحم آب در دنیانوشااا نیهمچن

 (.21-21، صص1م، ج2111)سیهوی ، 

 

 یلفظ یی. ابوهالل و همـا2-3

 زیاو بح یبرا یات ران  لفظ یۀکا  نظر یگریعاحلم د

کرده،  حنیآن را نمح شیخو فحتیاست و در ت ل تیاهم

اسااات. ابوهالل  «ۀیزاالفُرُوقُ اللُّغَو »صاااحباب ک ااحب 

اثهاحت  تفاحوت  واژگحن   یک احب را برا نیا یعساااکر

خالل  ازامر  نیمعنح نوشاات ک  اظحهر م رادف و همب 

م رادفحت وضع کرده  نیک  در تفرت  ب یمنهج و روشا

 یینمون  در جح ی. براشااودیمشااحهده م یبود، بهخوب

ب   الفَرقُ بَینَ ها ه  المَعَحن : »سااادینویم  یفَ مزح مَح یُعْرَفُ  

م نهح اخ  الفُ مح یُساا َعمَلُ  -1وأَشااهحه هح فَ َشاایح و کَث یرَۀو: 

وم نهح  -2یُرادُ الفَرقُ بَینَ مَعنیه مح؛  اانعَلَیا   اللزفظاحن  اللز

 ،ی)عساااکر...« ب هح األفعحلُ  یتُعَدز یلز  اع هحرُ الحُرُوف  ا

در  زین یگرید یهح(. ابوهالل بر نمون 21ق، ص1113

 ،یالفحظ م رادف اع محد کرده اساات )عسکر نیتفرت  ب

اول و اخ الف  لیبح توج  ب  دل ی(. و21ق، ص1113

  گف  نیچن روند،یکحر مآن ب  ۀواژه دربحر وآنچا  ک  د

هح موجب اخ الف در اسم است ک  اخ الف عهحرات و

(. 22ق، ص1113 ،ی)عسکر شاودیم میو مفحه یمعحن

 ینیمع یحریاخ  یدهحیبا  ت یعهاحرت، گاحه جا یدر ن 

 نشیزگ یول شود؛یم  یشه یگریو ب  عهحرت د حزمندین

د مرا یدر معن تآن دو عهحر نیالفاحظ، باحعث تفحوت ب

دو  نیرا در تفرت  ب  ینظر نیا یخواهد شااد. عسااکر

: دیگویو م کنادیواژه )العلم و المعرفاۀ( آشاااکاحر م

ر ب برند،یکحر مدو واژه را ب  نیشاانحسااحن ازبحن نک یا»

آنهح، در معنح تفحوت وجود  نیک  ب کنادیداللات م نیا

 هآن افااحد ریمعلوم را از غ زییتم« معرفااۀ»دارد. لفظ 

آن معنااح را  ییباا  تنهااح« علم»لفظ  یول کانااد؛یما

در  صیاز تخصاا یگریبح نوع د نک یمگر ا رسااحند؛ینم

 (.21ق، ص1113 ،ی)عسکر« ذکر  معلوم همراه بحشد

« عحرف»را در مصحبهت لفظ   یسخن زُهر  ابوهالل

واژگحن  ،ییخطح شمرده، مع قد است ک  هماااح« اهلل»و 

 پ  ممکن است کند،یات ضح م یحتیرا در هر س ینیمع

 ۀک  واژ سااتین  یصااح یول« عحرف دیز»گف   شااود: 

وصاا  شااود، آنگون  « عحرف»عزّ و جلّ بح واژه « اهلل»

 زی(. ن31ق، ص1113 ،یگف   اسات )عسکر یک  زهر

 ییهماااح یۀبح توج  ب  امر دوم ک  ذکر شد بحز هم نظر

ک  افعحل را  یبروف جر رایز شاااود؛یمشاااحهاده م

کلمحت و  یباحعاث تفحوت در معنح کنناد،یم یم عادّ

(. در 21ق، ص 1113 ،ی)عسااکر شااوندیعهحرات م

و مفهوم اثر  یبرف جر بح فعل در معن ییهماااح ج ین 

 ۀموضاااوع دو واژ نیرابط  بح ا درو ابوهالل  گااردیم

شاحهد مثحل ذکر کرده است:  یرا برا« العفو و الغفران»

 ذلك أَنزكَ تَقُولُ: عَفَوْتُ العَفْو  وَالغُفْران  فَکَاحلفَرْق  بَیْنَ»

َ والع قحبَ عَنْ ُ  ی ذلك أَنزكَ مَحَوْتَ الازمز عَنْا ُ،  فَیَقْ َضاااَ

َلْم ذلك أَنزكَ سَ َرْتَ لَ ُ ذَنَْهُ  وَ  یوتَقُولُ غَفَرْتُ لَ ُ فَیَقْ َضَ

حْ ُ  یی(. درجح21ق، ص1113 ،ی)عساااکر« ب    تَفْضاااَ

  یو مفهوم تصاار یدر معن یآشااکحرا ب  اثر تعدّ گرید

: آوردیشحهد مثحل م یرا برا ریکرده اسات و عهحرت ز
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از  یزیک  چ کندیهرگحه گف   شاود: عفح عن ، ات ضح م»

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

ق، 1113 ،ی)عسااکر« دآن اثهحت شااو یبرا یزیک  چ

 (.291ص

 

 یلفظ یی. ابن هِشام و همـا2-4

 ،یبزرگ عرب باح توج  ب  اهداف نحو ینحو نیا

 نیو همچن یادوات در جمالت عرب یبرخ نیتالزم ب

عل و ف نیتالزم ب ۀارکحن آنهح را ثحبت کرده و دربحر نیب

 یکلم  وابد ۀمثحبفعل و فحعل ب »فحعل نوشا   است: 

 صلم  گریهسا ند و سازاوار اسات ک  آن دو ب  همد

مزبور  ۀ(. جمل211ق، ص1111)ابن هشحم، « بحشاند...

فعل و فحعل  نیاز ابن هشااحم، بر تصااحبُب و اتّصااحل ب

 .کندیم دیت ک

 

 یلفظ ییو همـا لی. ابن عق2-5

 «أمح»بح « فح »تالزم برف   ۀمشهور دربحر ینحو نیا

و تحئم مقحم  ادات  شرط و  لیبرف  تفص« أَمّح: »دیگویم

 بعد ش یجهت الزم است هم نیهمفعل شرط است. ب 

أمح زید »محنند:  د،یحیجواب شرط ب« فح »برف  « أَمّح»از 

(، ساااپ  ب  239ق، ص1121 ل،یا)ابن عق« فمنطلق

اساا نحد کرده اساات )ابن   یاز ابن محلك در الف یشااعر

 (.239ق، ص1121 ل،یعق

 

 نحصارا ثیانواع مصاحبه از ح .3

 تَصحبُب «ثیصنحعۀ المعجم الحد»ک حب  ۀساندینو

هاحی لغوی را باا  بین کلماحت در سااایااحق یو همراه

 دوگون  تقسیم کرده است:

. همراهی مسا قل )تصحُبب  ُبّر(: هنگحمی ک  9-1

محادودی بیاحید و  ریای در همراهی کلماحت غکلما 

امکحن هم داشااا   بحشاااد ک  در مواتع زیحدی کلمحت 

 ینوع همراه نید جحیگزین آن شاااوند، ادیگر ب واننا

 برخالف« أصفر: زرد» ۀ. برای نمون  کلمشودیم جحدیا

 محنند نیمع حتارتهاحطی کا  در بعضااای مواتع بح کلم

یْمون: میوه لیمو»، «رَمل: محس » و ... « وَج : چهره»، «لاااَ

دارد، گحهی وصاا  برای کلمحت غیر محدودی اساات 

 (.191ق، ص1113)مخ حر عمر، 

 

 مند )تصاحُبِ مُنتَظِم(و ضابطه. همراهی یكنواخت 3-2

آید لغت بر می یهحچنحن ک  از شواهد و فرهنگآن

هنگاحمی ک  همراهی برخی کلمحت بحهم تکرار شاااده 

شااود و دراین گون  بحشااد، تصااحبب من ظم محقّق می

تصاحبُب، امکحن جحیگزینی جزئی ازآن ب  جزئی دیگر 

وجود ندارد. ازاین  آن بچیزی دیگر  ۀو همچنین اضحف

ود. شگون  تصحبب در لغت عرب ب  فراوانی یحفت می

المُ عَلَیْکُم: »شااودیبرای مثحل گف   م    گف یول« السااز

رمضاااحن » ۀدربحر نی؛ همچن«اَلْ َمحنُ عَلَیْکُم»شاااود: نمی

و  «رمضااحن طَی ب»، «عید کریم»شااود: گف   نمی« کریم

-191صااص ،ق1113)مخ حرعمر، « رمضااحن سااعید»

191) 

 

 هااژهو یِنیبشیپ ثیانواع مصاحبه، )إقتِران( از ح .4

ب   تصحُبب را حیشنحسحن ات ران از زبحن گرید یبرخ

 اند:برشمرده گریدو گون  د

 

 «یادیرَصْفِ اعت» ای ی. اقترانِ عاد4-1

مصاحبهت است ک  شنونده، عحدتًح معنح را از  ینوع

و درکنحر هم ترارگرف ن  دنیاچ یعنی فهماد؛یکالم م

نوع،  نیک  انسااحن ب  آنهح عحدت کرده اساات. ا یکلمحت

ق، 1111،ی)برکحو شودیم حفتیکثرت ب  یدر کالم عحد
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ّلمحن م ک رایشود؛ زیم ینیبشی( و نزد  شنونده پ19ص

و مفهوم   یمعن ۀو عرف و توافق دربااحر یبر همااحهنگ

م کّلم  یوت  نیبنااحبرا کننااد؛یلفظ، اع مااحد م كیاا

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

: ریر خَ»ک  کلم   یو هنگحم کندیم ینیبشیرا پ« درخت

ر رشاُ منظورش است و « مح : آب»را بشانود، کلم  « شاُ

را « ب محر»را بشااانود کلم  « :عرعر قینَه »ک   یهنگحم

 (.91م، ص2111 ن،یالدو...)بسحم کندیم ینیبشیپ

 

 «غیرَصْفِ بل» ای یعاد ریقترانِ غ. ا4-2ِ

مخاحطااب  یاسااات کا  برا یات ران تصاااحبُه نیا

در  زیخحص و ن یهحو در اساالوب شااودیم ینیبشیپ

 ،یموجود اسااات )برکااحو نفعیذ یهااحک ااحب یبرخ

هح نزد شااانونده عحدتحً واژه ی (. همراه19ق، ص1111

 فهمد؛یشااانونده معنح را نم ج یو در ن  رودیان ظحر نم

 حی سااندهینو كی ینص و نوآور ت یّب  خصااوصاا رایز

 شاااودیاو مربوط م بودن غیبل زانیشااااحعر و م كیاا

 ،یعحد ریغ یی(. همااااح93م، ص2111 ن،یالد)بسااحم

مالبظ  و  یصاااورت اتفحتدارد ک  ب  یاژهیبحالت و

وع ن نیا ت ی. اهمشااودیم حنینمح یعیطه ریغ یاگون ب 

 یادب لیاز وسااح رایاساات؛ ز یدر مسااحئل ادب شاا ریب

 یخحطر آن ب  سخ شحعر ب  حی سندهیاست ک  نو یمؤثر

 حیکوچك  ینصااّ  کردنحنیهرچند ب اف د،یو مشااقت م

 لیبح وسح ستیاز مساحئل ممکن ن یبزرگ بحشاد. برخ

ک   یجهت، هنگحم نیمح روشاان شااود از ا یبرا یعحد

مح مشااکل است و  یآنهح برا دنیفهم شاوند،یمطرح م

 میمحد کناع  یاژهیو ۀب  تجرب میمس ق طور ب میتوانینم

 (.12-19ق، صص 1111 ز،ی)عهد العز

م ک  بح ه یاعحدتحً دو واژه غ،یدر رصاا  بل نیبنحبرا

ز آنهح ا یکیمگر  حبند،یکنحر هم ب دیندارند نهح یسحزگحر

کحر رود. ( ب یمَجحز یخود )معنح یاصاال یمعنح ریدر غ

نحم:  بح یجمالت نینب  نقش مجحز در تهول چ  یْهَوَیسااا  

بحب اس عمحل الفعل فی اللفظ ال فی المعنى التسحعهم »

اشحره کرده )سیهوی ، « واقیجحز واالخ صاحر لکالم،فی ا

 یفراوان یهااحآن نمونا  ی( و برا211، ص1م، ج2111

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

ندارد، پ  « أرض»بح واژه  یتنحسب  مُعجَم« أَکل»واژه 

 ج یاسااات. در ن  یمجحز یمراد از آن معنح قتیدر بق

مقصاااود از آن  دیحیب« ارض» همراهب  « أکل»هرگاحه 

حبَ م نْ خَ» « دساات آورد( ب نیآن )زم ری: از خر هَحیْأَصااَ

نوع از کالم فراوان  نیکرده ک  ا حنیب یخواهاد بود. و

، 1م، ج2111)سیهوی ،  ساتین ریاسات و شامحرش پا

 (.211-211ص

 نوع نیعرب ک  ب  نقش مجحز در تهول ا حنیلغو از

اند، ابوهالل ( اشاااحره کردهیعحد ریرَصااا  )إت  ران غ

 یعحد ر  یهح ب  ات ران  غاست. او در اکثر نمون  یعسکر

آورده اسااات کاا :  نیمثااحل چن یاشاااحره کرده و برا

هااحس : خود را بااح لحب یااب ااحلث  تُیْااتَغَطز: »ییگویم»...

ح : خود را بحب یب حلث  تُیْتَغَشاااز » ییگویو نم« پوشاااحندم

در موضاااع « الغشاااح » و اگر واژه « لهحس پوشاااحندم

  دامن شیو افزا یگسااا ردگ یکحر رود، براب « الغطح »

 (.233ق، ص1113 ،ی)عسکر« است
 

 ضوابط مصاحبه .5

هحست؛ واژه ییات ران و همااااح« مصحبه » میدانس 

 است ک  حزمندین ییهحب  ضحبط  ،ییتحقّق همااااح یول

 .دیآیدر ادام  م
 

 مصاحبه( تِیّ)توافق ییها در همـاواژه ی. سازگار5-1

 یو سحزگحر یمصحبه ، همحهنگ تیّمقصود از توافق

و  تیّ توافق نیاست و ا گرید یاز کلمحت بح برخ یبرخ
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ت اساا یمح م ّک یبر معلومحت زبحن یانطهحق و سااحزگحر

محمد  بحرهنی(. در ا213ق، ص1111 ن،یالد)بساااحم

و  ینحو ودی: تدیااگو «کرعااحلم الف ۀمجلاا»در  کاالیه

بلک   کند؛یو مشااخص نم زیرا م مح ییهمااااح ،یداَلل

و  یریکااحرگتجمّع و باا  تیااصااارفااحً نااحظر بر تااحبل

م، 2111 ل،یهل یاست )محمد بلم یزبحن تیخصاوص

اه همر« شحه ق: بلند، مرتفع»نمون  کلم   ی(. برا211ص

 یگریندارد؛ بلک  همراه کلم  د تیتوافق« رَجُل»کلم  

دارد، پ   یو ساااحزگااحر یهمااحهنگ« جَهَاال»مااحننااد 

  ؛ امح کلم«جَهَلو شاااحه قو: کوه مرتفع و بلند: »مییگویم

دارد، پ   تیّااتوافق« رَجُاال»همراه کلماا   «لیااطَو »

، 1م، ج2111ن،یالد)بساااحم «لویرَجُالو طَو : »مییگویم

 (.93ص

 

 الْمُصاحبه( ی)مَدَ ییهمـا ۀ. حوزه و محدود5-2

 ۀمصاااحبه  آن اسااات ک  کلم ۀمنظور از محادود

منظور در چا  ساااط  و چا  انادازه بح کلمحت دیگر 

و در خالل کلمحت دیگر  شودیهمحهنگ و ساحزگحر م

منظور در خالل کلمحت دیگر  ۀآیاد و آیح آمدن کلممی

شاااود یااح م وساااط و یااح کم )عهااد زیااحد دیااده می

 یا(. ازاین لحااحظ هرکلماا 23ق، ص1111ز،یالاعاز

میحنگین خحصای دارد ک  در مصحبهت بح کلمحت دیگر 

آید و این مصاااحبهت و مالزمت در خالل کلمحت می

(. 112ق، ص1113 ز،یدیگر م فحوت اسااات )عهدالعز

حظ میحنگین  مصاااحبهت بح ممکن اسااات کلمحت از لح

 :ندیحیب ریز یهحکلمحت دیگر ب  صورت

 

 . كلمات دارای میانگین كبیر5-2-1

مصاااحبهت و  ۀکلما  یاح کلمحتی اسااات ک  بوز

 ۀمالزمات آنهاح باح کلماحت دیگر زیحد اسااات و دایر

همحهنگی برخی کلمحت بح برخی دیگر وسعت بیش ری 

رود کااحر میهااحی ماخ ل  باا دارد و در تارکایااب

(. نمونۀ کلمحتی ک  213ق، ص1111 ن،یالادحم)بسااا

 یهحاسااات ک  ب  واژه« اهل»واژۀ  د،میحنگین کهیر دارن

، «أهل الهیت»گفت:  توانیو م شودیاضاحف  م یمخ لف

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

( و همچنین کلماا  119ق، ص1113 ز،یو...)عهاادالعز

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

 (.12ق، ص1111 ز،ی)عهدالعز

 

 . كلمات دارای میانگین ضعیف5-2-2

صورت تحطع بر آمدن تیدهح را ب  ن،یحنگیاین نوع م

کند )صااحل  ای ک  بح آن مق رن اساات واجب میکلم 

قَرّ: بساایحر »(. محنند کلم  32م، ص2111 ن،یبساان أشااْ

« بنت»، ک  فقط بح واژه «سااار  و م محیل ب  زرد بودن

قْرا ُ: »مییگویو م شاااودیهمراه م  ی؛ ول«أَلْه نْااتُ شاااَ

صحل  )« الْوَلَدُ أَشْقَرُّ»یح « الفُسْ حنُ أَشْقَرُّ»گفت:  توانینم

محنند وصا   فحسدشدن  حی(. 32م، ص2111 ن،یبسان

مقرون  یهر نوع خوراک، صااافات خحصااا یکا  برا

دو: گوشاات : »مییگویرو م نی. از اشااودیم لَحمو فحساا 

 بَیْضو»و « لَهَنو بحم ضو: شیر  تُرشیده»، «و فحساد خراب

شو: تخم مرن گند لَحْمو »شاااود: و گف   نمی «دهیمُمَشاااز

ش»یااح « بااحم ضو ق، 1113 ز،ی)عهاادالعز« لَهَنو مُمَشاااز

 (.119ص

 نیحنگیاست ک  م ییهحاز واژه زین وانحتیب صاوت

: شودیهس ند؛ مثاًل گف   م یدارد و اخ صحص  یضاع

عَوَی الا ئْبُ: گرگ زوزه »، «غرّش کرد ریلْ َسَدُ: شزَأَرَ ا»

مح َت  الق طزۀُ: »، «نَهَ َ الْکَلْبُ: سااگ پحرس کرد» ،«دیکشاا

و... « کرد عرنَهَقَ الْح محرُ: االن عر»و« کرد ویومیگربا  م

پ  بح این کلم ، « زَأرَ»کاحفی اسااات ک  گف   شاااود 
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ح آن، ک  ب« نَهَ َ»شود یح گف   شود شانحخ   می« األساد»

 (.119م، ص2111 ز،یشود )عهدالعزشنحخ   می «کلب»
 

 . كلمات دارای میانگین متوسط5-2-3

مقااحرناات و  ۀیعنی کلمااحتی کاا  از لحااحظ بوز

« َمحتَ »همحهنگی در بد  م وسط ترار دارند، محنند فعل 

و « نهحت»، «انساااحن»ک  ا ت ران و همراهی را بح کلمحت 

(؛ لاا 32م، ص2111 ز،یپاایرد )عهادالعزمی« بیوان»

الززهْرَۀُ: گُل از  ت محتَ»و « محتَ الْح محرُ»گفات:  توانیم

امح ( و 213ق، ص1111 ن،یالاد)بساااحم« رفات نیب

پایرد. در ن یج  ات ران و همراهی را باح جَماحدات نمی

ل  )صح« محتَ الکُرْس ی»یح « محتَ المَنْز لُ: »شودیگف   نم

 (.39م، ص2111 ن،یبسن
 

 )تواتریتِ مصاحبه( یی. بَسامَدِ همـا5-3

نوعی از تواتر  م الزم برای  یزبحن یهحییهمااااااح

در آن  لیبعضای از کلمحت است ک  امکحن تغییر و تهد

 ۀآن، رابط ۀممکن نیساات. الزم ب  ذکر اساات ک  دربحر

و تنهح ب  اتّفحق  م کلمین   ساااتیموجود ن یتواعد زبحن

 نوع از تواتر   نی. ارددا یزبحن واصاطالبحت آنهح بس گ

هح شنحخ   شده است زبحن ۀواژگحن، در هم نیم الزم ب

 ی(. نمون  آن در زبحن عرب93م، ص2111 ن،یالد)بسحم

و « طَحفَ بَوْلَ الْکَعْهَۀ »محنند:  شاااود،یم حفاتیابوفور 

فَح وَ الْمَرْوَۀ » عَی بَیْنَ الصااز م، 2111 ن،یالد)بسااحم« سااَ

  و بح کعه ش یهم« طحف» علف دینیبی(. چنحنچ  م93ص

 نیو ا دیآیهمواره بح صااافح و مروه م «یساااع»فعال 

 .ستین یطهق  تحعده خحص ،ییهماح
 

 «مصاحبه»های ساختارها و صورت .6

و تَ حبُع  د»معنحی ک  معلوم شد مصحبه  ب  طورهمحن

(، یعنی 31م، ص2111 ن،یاساات )صااحل  بساان« کلم 

صااورت پی درپی بیحیند و غحلهحً تنحسااب و دو کلم  ب 

همحهنگی بین آن دوکلم  برترار بحشااد. این ت حبع و پی 

بحشااد )عهد  تواندیهحی ذیل مصااورتدر پی آمدن ب 

 (:33ق، ص1111 ز،یالعز
 

 . صفت و موصوف6-1

الحَرْبُ »و « فعّاحل یرویالقُوَی الْعَاحم لَااۀ: ن»ماحنناد: 

 (.119ق، ص1113 در،یبعوض)« الهَحر دَۀ: جنگ سرد
 

 الیه. مضاف و مضاف6-2

أهْل الا کْر : »و « صَدیقُ السُّو  : دوست شرور»محنند: 

 .  «حنیدانح
 

 هی. معطوف و معطوف عل6-3

 «.یُحْی ی و یُم یتُ»، «السزمح ُ واألرض»محنند: 
 

 . فعل و فاعل6-4

 «.مَح َت  الْق طزۀُ»، «نَهَ َ الْکَلْبُ»محنند: 
 

 . فعل و مفعول6-5

لْطَحتُ الْلبْ  الل  بَمْلَۀَ إعْ  قحالتٍ: »محنند:  نُّ ساااُ تَشاااُ

را  یریاشااغحلگر از هر سااو بمالت  دس گ یهحتدرت

 «.آغحز کردند
 

 تعلقش. فعل و م6-6

ی عَلَی »محنند:  (؛ بح 21)تصااص:« إ سااْ  حْیَح ٍتَمْشاا 

 .داشتبحلت شرم و بیح گحم برمى
 

 . تضاد )عُكُوس(6-7

محنند: الشااارق و الغرب، الکثیر و القلیل، االعمی و 

 الهصیر، الغنی و الفقیر. 
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 . مترادفات6-8

الفاحظی کا  در داَللات، م قاحرب و ب  هم نزدیك 

هسا ند، محنند: المس قر و المقحم، الهث و الحزن، َیحَفُظ 

 و یَرعَی. 

 

 ها )مُتَكامِالت(. مكمّل6-9

مح  واألرض، الحَیَوان والنزهحت، الحَد ید مانند : الساااز

ر والمُس َقهَل، الَوَرَتۀ والقلم )عهد العز  ز،یوالنزحر، الححضا 

 (.33ق، ص1111

 

 در الفاظ مبـهم« مصاحبه»به  ازی. ن7

ک  هرگحه  میحبیایالفاحظ درم یژگیتا مّال در و باح

ب   حجیواژه در ابهاحم فرو رفات، آن زماحن اب  یمعناح

و  دیحیخواهاد داشااات تح در مصاااحبهت آن ب یاواژه

 حزیواژگاحن مههم، ن نیدالل ش را روشااان کناد؛ بناحبرا

تح ُمالز م آنهح شوند و در  دارند گریب  الفحظ د یضرور

ابهحمشااحن بر طرف شود، محنند واژۀ  ییهمااااح نیاثر ا

جز در مصحبهت  شودیآشکحر نم شی، ک  معنح«مُعَدزل»

مُعَدزلُ : »شااودیاسااحس گف   م نی. براگریبح واژگحن د

خُّم  ف ُمَعدزُل »، «تَوَرُّم در کشورهح نیحنگیاله الد : م یال زضاَ

حال رشااد در کشااورهح ب نیحنگیاله الد : م یف زدادُیَ ۀ یَال زنْم 

عحمحً:  3/33 ص لُیَ لیإسارائ یمُعَدزلُ األعمحر  ف»و  ،«رفت

و  «دیساااحل رسااا 3/33ب   لیعُمر در إسااارائ نیحنگیم

 یکحریب نیحنگی: مرۀ یاآلو نَۀ األخ  یمُعَدزلُ اله طحلۀ  إرتَفَعَ ف»

اللت  واژه دَ گر،ید ۀنمون«. بحال رفت ریاخ یهحدر مدت

: شودیروشن م گرید یهحاسات ک  بح واژه« مَشارُوع»

مَشااارُوعو »و  «ی: پروژه بااحزرگااحنیٌّمَشااارُوعو ت جااحر »

دربااحره  زی. ن«یگاااار یاا: پروژه سااارمااحیٌّإسااا  ثمااحر 

: ۀیزجَراب  ۀویزعَمَل »گفت:  دیبح ،«ۀیزعَمَل »واژه  یریکحرگبا 

. «ییفداجحن حتی: عملۀویزف دائ  ۀویزاعَمَل »و  «یعمال  جراب

 ۀ یزبَمْلَۀُ ال زوع : »شاااودیگف   م« بَملَۀ»واژه  ۀدربحر حی

 یاساااالم یداریب غاحتیب وَزارۀ  األوتاحف: تهل ۀ یزان یالاد 

دُّ شَلَل  الْ َطْفحل :  ۀُیزالحَمْلَۀُ القَوم »، و «ساحزمحن اوتحف ضا 

 یۀُرَنساا  الحَمْلَۀُ الفَ»و « مهحرزه بح فلج اطفحل ینهضاات  ملّ

 «ومی» ژهدر وا زین«. مصار: تهحجم فرانس  ب  مصر یعَل

 ومی حمۀ،یالق ومی د،یالع ومیالجُمُعۀ،  ومی: شااودیگف   م

در رفع ابهحم الفحظ و ُغُموض  نک یالهعث و... خالص  ا

، است جینوع از کلمحت را نیک  در ا ییهحیدگیچیو پ

 .کندیم فحیو مهم را ا ینقش محور ییهماح

 

 اهمیت مصاحبه  .8

بحث از اهمیت مصحبه  بیش ر از سحیر جوانب،  در

و تعیین داَللَت  کلمحت ظحهر  دیدر تحد یینقش هماااح

رَۀُ الرزجُل  »معنحی ب « أهل»مثحل واژه  ی. براشاودیم أُساْ

 نیهم یاست؛ ول« او کحنیمرد یح نزد ۀأَوْ تَرابَ    : خحنواد

هحی دیگری را داللت ،یلفظ یهحییواژه از طریق هماح

(. گحه 91، ص1م، ج2111 ن،یالد)بسحم کندیم کسب

 کندیا ت ران و همراهی پیدا م« بیت»بح واژه « أهل»واژه 

شااود و بر ن یج  دیگری بحصاال می« أهل الهیت»و از 

 یشااحوندیکند وآن تَرابت و خوچیز دیگری داَللَت می

« حبالک »بح کلم  « أهل»)ص( اسااات. گحه واژه حمهریپ

در «. أهل الک حب»گوییم شااود و مییمق رن و همراه م

 هودی»و آن  آوردیدساات من یج  داللت جدیدی را ب 

مصااحبهت « مدین »هساا ند. گحه بح کلم   «یو نصااحر

ک  داللت دیگری « أهل المدینۀ»گوییم: و می کناد،یم

( )صحمهریکساب کرده و مقصود از آن سحکنحن مدین  پ

 است. 

ی»کلم   د؛یری توج  کننمون  دیگ با  ح ب« الکُرسااا 

 دایپ یم عدّد یهاحهاحی مخ ل ، داَللاتمصاااحبهات

. داللت شودیو از داللت  معروف خود خحرج م کندیم
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همااحن چیزی اسااات کاا  روی آن   ،یاامعروف و اول

 یم فحوت یمعحن ن،ینشاااهم یهحنشاااینند؛ امح بح واژهمی

ی َصد یق   تَه لَ»شود: یم دهید ریک  در جمالت ز حبدییم

یّحً جحم ع یّحً: دوسااا م  ب دانشاااگحه كیکُرْسااا   یمَنصااا 

یّ: دوساا م » ،«رفتیپا د یق ی أُسااْ حذَ کُرساا  أصااهَ َ صااَ

بَکَمَت  المَحکَمَۀُ »و « شد یصاحبب مدرک  دانشاگحه

ی  الکَهرَباحئ یّ: دادگحه م هم را ب   عَلَی المُ زهَم  ب احلکُرسااا 

ل در مثحل او« کرسی. »«دمحکوم کر یکیالک ر یصاندل

ی معنحدرمثحل دوم ب  ،یمعنحی مقحم و پست دانشگحهب 

 یمعنحی ابزارو در مثحل ساااوم ب  ،یمدرک دانشاااگحه

م، صص 2111 ن،یکردن اسات )صحل  بسناعدام یبرا

 ییماکور، اهمیت هماح یهح(. بح توج  ب  نمون 32-31

و تشااخیص َدالَلت و مفهوم آشااکحر شد و  دیدر تحد

در تشخیص و تعیین معنحی کلمحت، نیست ک   یشاکّ

 (.19ق، ص1111 ،ینقش بسزایی دارد )بَرْکحو  ییهماح

گحه ک  هر میکنیم دیاسااحس آنچ  گف   شااد، ت ک بر

کلماحت را مراعاحت نکند،  نیب نشیم کلّم، تواعاد گز

نمون  اگر  ی. براشودیاز آن بحصل م یانحرافحت داَلل

« َهشّ »بح « مح » یی، هماح«المح ُ هَشٌّ: آب  ُشل: »مییبگو

 یاست و منجر ب  تهحه یزبحن ییخحرج از تحنون همااااح

تَجَوزلَت  »هرگاحه از عهاحرت  نیهمچن شاااود،یمعناح م

حْرا  : گُل در صااحرا گشاات یالززهْرَۀُ ف  « کرد یزنالصااز

تصاد نشود، موجب انحراف در داللت  یمجحز یمعنح

 ی(. برا113م، ص2111 ن،یخواهد بود )صااحل  بساان

دو واژه  نیب  یصاااح یمُالزماات و همراه یبرترار

و آن د یرب  تنحسب و سحزگح نک یجز ا ست،ین یاچحره

 یأرکَبَ الَکلُب: سگ سوار»توج  شاود. در دو جمل  

 ک  دیدتت کن« داد یأرکَبَ الفَرَسُ: اسب سوار»و « داد

سهب  جمل  اول ب  یساحلم هسا ند؛ ول یاز لححظ  نحو

 ؛ستین  یصح یو عمل سوار سااگ نیفساحد  تالزُم ب

بح اسااب مالزمت دارد ن  بح سگ  ،یچون عمل ساوار

 (.  11ق، ص1111 ز،ی)عهدالعز

، در «مصاااحبه »و  ییبحث آنک  همااااااح جا ین 

ن و بح آ کندیم یحنیکمك شاااح میمفاحه نیب دادنزییتم

 نیواژگحن همحهنگ و ساااحزگحر بح هم و همچن توانیم

 نیزواژگحن نحهمحهنگ و نحساااحزگحر را مشاااخّص و مع

 کرد.

 

 مصاحبات شیدایدر پ طیاثر مح .9

بح  كیک  از نزد رامونیاز عوامل و اساااهحب پ زبحن

 ردیپایم ریارتهحط دارد، ت ث اشیزندگ طیانسااحن و مح

 ساااحزدیرا آشاااکحر م قتیبق نیا یبشااار ۀو جحمع

مهم و  ریتاا ث ط،ی(. مح113م، ص1333 ،یی)سااااحمرا

دارد  واژگحن نیمصحبهحت ب شیدایدر پ یزیبرانگتوج 

است و ب   بحنز یژگیک  در اصل، محصول عحدت و و

ارتهااحط ناادارد  هااحبیاااز ترک یو خااحصااا نینوع مع

باا   یعااحدت زبااحن نی(. ا11ق، ص1111ز،ی)عهاادالعز

و مفهوم  یمعن ۀدربااحر یاتفااحق نظر جمااحع  حیااتوافق 

 گرددیر مزبااحن ب كیاا ناادگااحنینازد گو ،یلافاظا

 نیهم(؛ ب 91-93، صااص1م، ج2111 ن،یالد)بسااحم

 طیدر مح  ک میحبییمصاااحبهحت را م یماح برخ لیادل

مثاًل  .ستین عیشح گرید طیاست و در مح عیشاح ینیمع

و « و م لْ : نحن و نمك شیْعَ: »شااودیدر مصاار گف   م

 «تَمْر و لَهَن: خرمح و محست: »شودیدر عربس حن گف   م

ثمااحر »(. اگر باا  ک ااحب 12ق، ص1111ز،ی)عهاادالعز

ز ا یبزرگ یهااحبخش م،یمراجعاا  کن یثعااحله« القلوب

 یعحله. ثگردندیبر م طیک  ب  مح میحبییمصحبهحت را م

ک   کندیاز مصاااحبهاحت را ذکر م یبرخ 11در باحب 

دار »کرده اسااات، محنند:  جاحدیآنهاح را ا یعیطه طیمح

، کعهۀ النادوۀ، دارسااافیحن، دار الهطیخ، بصااان تیمح 
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أهرام  ،ینجران، تصار غمدان، تهۀ أزدشیر، إیوان کسر

 ،ی)ثعحله «قمصاار، منحرۀ اقسااکندریۀ، مسااجد دمشاا

 یهااحمثااحل 11در بااحب  نی(. همچن113م، ص1331

خَراج »نوع مصاااحبهحت آورده اسااات:  نیاز ا یگرید

الشزحم، ُعود الهند،  تیْمصار، کَ زحن مصار، تُفزحح الشزحم، زَ

(. مالبظ  191م، ص1331 ،ی)ثعاحله «الهناد وفیُساااُ 

 طیاز مح یجااحمعاا ، جزئ یکاا  فرهنااگ  زبااحن میکنیم

خ حر و سح شیدایدر پ ییبساازا ریو ت ث دیآیشامحر مب 

 واژگحن دارد.  نیم الزمحت ب

 «یاقصاااطالب ریال عه»در ک ااحب  یزک میکر دک ر

 نیمصحبهحت ب شیداینقش فرهنگ جحمع  در پ ۀدربحر

فرهنگ جحمع  در اع قحدات، عحدات، : »سدینویالفحظ م

 طیشرا نیزبحن و همچن كیهح و افکحر م کلمحن سانت

ظااحهر  گااارد،یکاا  بر آنهااح م یزناادگ یهااحو تجرباا 

از  ی(. برخ113ق، ص1111 ن،یالد)بسااحم «شااودیم

آنهح  جحدیدر ا طیواژگحن ک  نقش  مح نیمصاااحبهحت ب

محنند:  گردد،یبر م ینیب  فرهنگ د شاااود،یآشاااکحر م

را  و المعراج، » فح و المَرْوَۀ، الْل سااْ الْحَجّ و الْعُمْرَۀ، الصااز

الۀ، اآلخ رۀ و األُولَ و  و الصااز الظزحه ر و الْهحط ن،  ،یالوُضااُ

را  الاا « الْهَیْاات الْحَرام، بَیْاات اهلل  دزمَن،وَفْااد اهلل، خَضاااْ

گف    ری(. ابن اث219-211ق، صص1111 ن،یالد)بسحم

  ب یرا افراد خحصاا راتیاز تعه یبرخ یاساات ک : گحه

را تهالً  راتیتعه نیاند ک  ممکن اسااات اوجود آورده

  نیزم نیکحر نهرده بحشااد. او در او ب  دهینشاان یکساا

را ب   یزیاز شحعران و سخنوران چ كیهر : »سدینویم

عحت  مَجحزخود اخ صااحص داده  یاند ک  آن را از توسااّ

خود ب   دگحهیاد نیا دییادر تا  یو«. اناداخ راع کرده

امرل : »ساادینویو م کندیاساا نحد م  یسااخن امرلالق

کااحر را اخ راع کرد کاا  تهاال از او باا  یزیچ  یالق

اساات ک  )فَرَس: اسااب( را بح  یکساا نیاول رفت،ینم

ز ا شیک  پ چیک  ه یالْ َوَاب د ( همراه کرد؛ دربحل دُ)تَیْ

 (.  93ق، ص1111)ابن اثیر، « بود دهیرا نشن ریتعه نیاو ا

ک   است نیا کندیم دییرا ت  ریساخنحن ابن اث آنچ 

کرده ک  عرب تهل  جحدیرا ا یراتیرسول خدا)ص( تعه

 یوطیسااخن نگف   اساات. ساا رات،یاز او، ب  آن تعه

ز ا شاااحنیفرموده و تهل از ا حمهریاز آنهاح را ک  پ یبرخ

حتَ بَ ْ َ مَ»نشاده، آورده اساات، محنند:  دهیشان یکسا

اآلنَ بَم یَ الْوَط ی ُ: اکنون »، «مُرد یعیأَنْف ا  : ب  مرگ  طه

أَلْحَرْبُ خُدْعَۀو: جنگ »، «شااادت گرفت دنیاامر جنگ

رَا َ الد مَن : »، «اسااات بیاو فر رناگین إیّاحکُمْ وخَضاااْ

 حنیااکاا  در م ییهاحرویاز ازدواج بااح زنااحن ز دیازیبپره

ال یُلْدَنُ » ،«اندحف  ینحپساااند، نشاااو و نمح  یهحخحنواده

سااورا   كیجُحْرٍ مَرزتَیْن : انسااحن مؤمن از  نالْمُؤْم نُ م 

، 1ق، ج1111و... )ساایوطی،  «شااودینم دهیدوبحر گز

از  یحریگرفت ک  بس ج ین  توانیم نی(؛ بنحبرا912ص

راد اف یریکحرگآن ب  ب  یهحبیزبحن و ترک یهحاسلوب

و  دکننیم دینهح تقلک  مردم از آ گردد،یسارشنحس برم

ع از نو نیو ا شاااوندیم جیرا ر،یتعحبکحربردن آن باح ب 

 فرد و زبحن است. نیم قحبل ب ریت ث

 

 یمصاحبه و تَطَوُّرِ زبان .11

  نکیدارد بر ا یداَللت  آشاااکحر یتطوّر زبحن ۀدیپد

 یهحدهیزنده اسااات و از عوامل و پد یزباحن موجود

 نشرامویک  پ یو فرهنگ یحسیسا ،یاج محع ،یات صاحد

(. 131م، ص 1333)بشاار،  ردیپایم ریوجود دارد، ت ث

ر د  یمع قد اساات تطوّر زبحن یگریپژوهشااگر مُعحصاا 

ک  الزم اساات  تاساا یب م یو امر یعیطه یادهیپد

(. از 129م، ص1331  ،ی)أن« باادان اع راف شاااود

ت ک  اس یزیچ ،یبر تطّور و تحّول زبحن لیدال نیبه ر

ر  داده و  میبعااد از نزول ترآن کر یزبااحن عرب یبرا
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 در داللت الفحظ و یبر تطوّر زبحن جحهل یعیطور وسب 

ال طوّر  یف»کمااك کرده اسااات. درک ااحب  هاحبیاترک

و جداکننده  لیشاااده ک  نزول ترآن بح دیت ک «یاللغو

 رایاساات؛ ز ساا  یزیبود ک  زبحن در آنهح م یادو دوره

 ۀاز نزول[ ب  دور اول ]تهل ۀ]زبحن[ در ان قحلش از دور

و  یحدیبن راتییتغ نیترقیدوم ]بعد از نزول[ دچحر عم

 ج ی(. در ن 12ق، ص1111شااد )شااحهین،  یاسااحساا

  ک یصورتاز آغحز خلقت انسحن، ب  حیدن ۀزند یهحزبحن

اناد؛ بلکا  بر اثر گار زمحن و امروزه هسااا ناد، نهوده

حر دچ رامونشاااحن،یپ ی طیاز عوامال  مح رف نیرپاایتا ث

ت، مل كی. زبحن از تمدن اندحف  یل شاده و تکحمل تحوّ

 هح،شیگرا د،یاشااعحر و سااخنحن، آداب و رسااوم، عقح

اوضاااحع و  ،ینگرش ب  زندگ وهیشااا ،یدرج  فرهنگ

عحم  مردم  یو امور اج ماحع ییحیاجغراف طیابوال مح

ک  در  یو تحول ریی... و هر نوع تغردیپایم ریت ث حریبس

دهد، بدون شااك بر تطوّر و  یجوانب رو نیاز ا یکی

م، 1333 ،یخواهد گااشااات )واف ریتحوّل زباحن تا ث

 (.  213ص

 یو تحواّلت اج محع دیاتمادّن جاد ریتحات تا ث

واژگحن دچحر  نیب ییهمااااح دهیک  پد میکنیمالبظ  م

 یّعحلاثر ف یطیمح ط  یشرا رایز شاود؛یو تحوّل م رییتغ

از مصحبهحت  یبزرگ یهحو ساحخ حر بخش شیدایدر پ

ز ا یحری: بسااادیگویم ن یزم نیدر ا  یان میدارد. ابراه

کحر ک  در عصااار بحضااار ب  میحبییمصاااحبهحت را م

کاا  در آن  یطیمح رف ننیو مطااحبق باح از ب رونادینم

 لطم المن قش،»اند، محنند: اند، م روک گشااا  آمده دیپد

ساایر السااوانى، بمحم منجحب، سااوق العروس، مندیل 

 یحدیپ  از ذکرکردن بخش ز یو«. بشااحر عهدۀ، عین

 نیک  ا کنادیم یریگجا ینوع مصاااحبهاحت ن  نیاز ا

اند و از رف   نیاز ب طشحنیرف ن مح نیبح از ب هحییهماح

 دیآنهح را در زبحن جد ک نشااده اساات  دهیشاان یابد

 (.  113م، ص1331  ،ی)أن «ردیکحر گب 

را  یدیجد یلغو یهحییهمااااح زیبحل بحضر ن در

ب   ییخحطر پحسااخگوواژگحن ب  یبرخ نیک  ب میحبییم

 طیمح طیو شاارا دیعصاار جد یحزهحیو ن حتیّضاارور

ک ب و  یاناد. برخبا  وجود آماده یامروز یاج ماحع

را ک  در  یدیجد یزبحن یهحییهماااح ،یعرب یهحمجل 

ثهت  اند،هآمد دیپد دادهاحیاو رو یطیمح طیاثر شااارا

ز آن ا یموضاااوع برخ شااا ریب نییته یاند ک  براکرده

عَمَل یّۀ إرهحبیّۀ: عملیحت : »میکنیرا ذکر م هحییهماااااح

رُول: تَکر یرُ اله  » ،«یضاااربۀ جَزا : پنحل » ،«یتروریسااا 

مُعحر ک » ،«یبَقالُ غاحز: میادان گحز»، «پاحالیش نفات

ۀ: محرک رنساااحن  عَمَلیّۀ ان ححریّۀ: عملیحت »، «النزهضاااَ

 یۀ: انفجااحرهااحال ّفجیرات اقرهااحب یّاا» ،«یخاودکشااا

الرزغهَااۀُ » ،«یمل ی: آگااحهیّالقوم یالوَع» ،«یتروریسااا 

 «یحسیس دانیمَسارَع السیحسۀ: م» ،«دیشاد لیالمُل حزۀ: م

 ،«یسَک َۀو د مَحغ یزۀ: سک   مغز»(، 193م، ص2119)کُرد، 

 یهحنیزممقحومت در ساار یهحگحهیجُیُوبُ المُقحومۀ: پح»

وار »، «دشااامن یاشاااغاحل  یهحیریع: درگبَربُ الشاااز

 )داود،« هوشمند یهحاألسلحۀ الاکیۀ: سالح» ،«یحبحنیخ

 (.  193م، ص2119

رفت ک  گ ج ین  توانیتوج  ب  آنچ  گف   شد، م بح

 یزبحن یهحدهیپد گریهمچون د یزبحن ییهمااااح دهیپد

 ،یمحعاج  ،یفرهنگ ،یطیو تحواّلت مح رییمطحبق بح تغ

 .دشویو تحوّل م رییو ... دچحر تغ یات صحد ،یحسیس

 

 میدر قرآن كر یلفظ ییانواع همـا .11

 یدر ترآن کریم در دو سط  بررس یلفظ ییاهماااا

در سط   اُسْلُوب   یلفظ یی: مصحبهت و همااااحشودیم

. هر کدام از یو مصحبهت در سط   اسلوب  فعل یاسم



 
 

 123   آن در ترآن ۀو مطحلع «یلفظ ییهماح حیمصحبََه  » ی س یچا

 

 یبررسااا بیدارناد کا  ب  ترت یدو خود فروعاحت نیا

 .شوندیم

 

 در سطحِ اسلوبِ اسمی یلفظ یی. همـا11-1

س  بحلت  رندیآنگحه ک  دو اسم در کنحر هم ترار گ 

  یالممکن اسات: موصاوف و صفت، مضحف و مضحف

هر س  نوع مصحبهت  نكی. ا یو معطوف و معطوف عل

 .ندیآیماکور همراه بح نمون  م یلفظ

 

 موصوف و صفت نیب یلفظ یی. همـا11-1-1

 ،یهحی مصاااحبه  لفظصاااورت نیاز بحرزتر یکی

تالزم  ۀبین صفت و موصوف است ک  بوز ییهمااااح

نوع مصحبه ،  نی. در اساحزدیواژگحن را آشاکحر م نیب

 نیب ۀو رابط شوندیم  یتوص ینیواژگحن بح کلمحت مع

 زم،الت نیا ۀجیدر ن  شودیدو کلم  مالزم، مس حکم م

ز نمون  ا كی نجحی. در اشودیم جحدیا یاصاطالب ریتعه

 قیاز طر یآنهح مصاااحبه  لفظ نیکا  ب یواژگاحن ترآن

آن  نیصفت وموصوف برترار است ان خحب، و تالزم ب

ب  اثر آن  نی. همچنشاااودیم یمصاااحبهاحت بررسااا

داللت آنهح در  کردننیمصااحبهحت در مشااخص و مع

 یگرید یهحنمون  حنیو در پح شودیاشحره م میترآن کر

 .دیآیم یلفظ یهحیینوع هماح نیاز ا

 

جَل أَ» یِوصف بِیدر ترك ی. مصاحبه لفظ11-1-1-1

 «مُّسَمًّى

در  میبااحر در ترآن کر 21دو لفظ م الزم  نیاا

 نیتالزم ب ۀمخ ل  آمده اساات ک  بر بوز یهححقیساا

 نک ی. تهل از اکندیداللت م یترآن یریکحرگآنهاح در ب 

اللت  د م،یبپرداز یوصاااف بیترک نیا ی ب  داَللَت ترآن

 .میکنیم یدو واژه را جداگحن  بررس از كیهر  یلغو

مىى»و « أَجَل( »ال  شنحسحن در در لغت: لغت« مُّساَ

همداسااا حنند؛ لکن « أَجَل» یبرا« وتت، زمحن» یمعنح

زمحن » حیو « زمحن مرگ»العرب آن را لسااحن سااندهینو

، 11ج تح،یدانس   است )ابن منظور، ب« ترض د یسررس

براى هر  شااادهنیی( و راغااب آن را ماادّت تع11ص

، 1ش، ج1931 حنى،)راغااب اصااافهاا داناادیچیزى م

  و آخر (. صااحبب تحموس آن را مدّت شااى112ص

، 9ق، ج1111مادت معنح کرده اسااات )فیروز آبحدى، 

اجل دو معنى دارد، مدّت  دگحه،یاد نی(. طهق ا113ص

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

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

، 9تح، ج ی)ابن فاحرس، ب کنادیداللات م ییجویبرتر

مَى الشزیْ َ»(؛ لاا 33ص رَفَعَ ُ وَ أَعْالهُ؛ آن »مُعحدل « أَساْ

 نیاساام مفعول از ا «یمساامّ»اساات. « را بحال برد زیچ

ت اساا« دهشاا نییتع» یمعنحو ب  لیدر بحب تفع شاا یر

 (.311-311، صص1ش، ج1931)انی ،

مىى( »ب  نک ی: بعد از امیدر ترآن کر« أَجَال مُّساااَ

سحبت از واژگحن آشکحر شد، ب  كیهر  یداَللت  مُعجَم 

آن دو  نیکا  مصاااحبه  ب میحبیایو درم میرویترآن م

تکرار شااده اساات، و در داللت   یترآن حقیکلم  در ساا

در ترآن  «یأجل مسااامّ» یاثر دارد. معن« أجل»کلما  

 نیا حقیسااا رایز چرخد؛یم یدم عد یبول معحن میکر

 حیخاداوند م عحل،  حیاو خلقات،  جاحدیگاحه ا ب،یاترک

 (.39، ص1ق، ج1111 ،یانسحن است )آلوس نشیآفر

هُوَ : »ندیفرمحیمعنح، خداوند م عحل م نیبحب اول در

مىى الزا ى خَلَقَکُم م ن ط ینٍ ثُمز تَضاااىَ أَجَلًح وَأَ جَلو مُّساااَ

(؛ اوساات ک  شاامح را از 2)انعحم:« ع ندَهُ ثُمز أَن ُمْ تَمْ ُونَ

گ لى مخصااوص آفرید، سااپ  براى عمر شاامح مدتى 

! ]شگف ح ت،مقرّر کرد، و اجل ب مى و ثحبت نزد اوساا

[ بحز شاامح ]بح این هم  دالیل آشااکحر در یک حیى و ک 
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 ریکنید. صااحبب تفسااربوبیّت و خحلقیّت او[ شاك مى

 «حمتیت نیّ زمحن مع»ب    یرا در آ «یأجل مُسَمً»کشّحف 

( و ب  3، ص2ش، ج1933 ،یکرده )زمخشاار ریتفساا

تکرار شااده  میترآن کر حتیاز آ یحریدر بساا یمعن نیا

، 3، روم/19، عنکهوت/123/طاا ، 2اساااات )رعااد/

، 11/ی، شاااور1، زمر/11و  19، فااحطر/23لاقمااحن/

واژه  ییبح توج  ب  هماااااح زین ی(. زمخشاار9ابقحف/

مّ»بح واژه « أجل» و  کندیاشااحره م «حمتیت»ب   ،«یمُسااَ

بح مه دا آغحز  دیکا  اگر چ  جمل  بح کنادیم  یتصااار

ک  مه دا نکره و خهر ظرف بحشد،  یدرصورت یشود؛ ول

وَأَجَلو »در عهحرت   یخهر مقدّم شاااود؛ ول دیباح  ماحًب

مىى ع ندَهُ خهر  ظرف، مقدّم نشده است. عل ش آن « مُّساَ

رف  و ب  مع حف  ،یب  صفت، اخ صحص « أَجَل»است ک  

(. 3، ص2ش، ج1933 ،یشاده است )زمخشر كینزد

معنح را برداشاات کرد  نیا توانیم یزمخشاار لیاز تعل

  است ک كینزد« مصحبهت» بسهب  «یمسام»ک  واژه 

را از چحرچوب نکره ب  چحرچوب معرف  « أجل»کلم  

خصااوصًح اگر ب   خحرج کند و در داللت کلم  اثر کند،

  توج میدر ترآن کر« أجل»صاافت بح کلم   نیتکرار ا

 .میکن

مّ»عهحرت  یمعنح نیدوم اساات « مرگ» «یأجل مُسااَ

وبُواْ إ لَیْ   یُمَ  عْکُم تُ ثم وَ أَن  اساااْ َغْف رُواْ رَبزکمْ: »ۀیادر آ

مىى وَ یُؤْت  کلُ نًح إ لىَ أَجَلٍ مُّسااَ لٍ  مز َحعًح بَسااَ ذ ى فَضااْ

لَا ُ... (؛ و اینک  از پروردگحرتحن آمرزش 9)هود:« فَضاااْ

او بحزگردید، تح آنک  شمح را تح  سوىب بخواهید، سپ  

پحیحن زندگى از بهره نیك و خوشااى برخوردار کند، و 

ر از تفحت پسندیده و اعمحل شحیس   افزونهر ک  را صا

  یآ ریدیگران اسات، پحداش زیحدترى عطح کند. در تفس

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

در دنیح از نعمت آسحیش  ادرگحهش توب  کردید، شمح ر

و خوشاى و وساعت تح هنگحمى ک  مرگ حن مقدر شده 

(. 3، ص12ش، ج1911 ،یکند )طهرسااامناد میبهره

 داندیمرگ م یدر آی  را ب  معنح« أَجَل مُسَمىى» یترطه

سوره هود اس نحد  12  یب  آ شیساخن خو نیا یو برا

 راس غفح ی( یعن1، ص3م، ج1311 ،یکرده است )تُرطُه 

و  -محنند بحران -خدا یهحاز نعمت یمندو توب  و بهره

 همحنبح مرگ ک   یهمگ ،یبدن یرویو ن محنیا شیافزا

مىى. »رودیم نیاسااات، از ب یاجل مساام « أَجَل مُساااَ

 رگید یدر سخن یویدن حتیب یمرگ و نحبود یمعنحب 

فَحط ر  السزمَحوَات  وَالْ َرْض  »...آمده:  نیچن یتعحل یاز خدا

ل یَغْف رَ لَکُم م ن ذُنُوب کُمْ وَیُؤَخ رَکُمْ إ لىَ أَجَاالٍ  دْعُوکُمْیَاا

مىى... أَجَل » زین  یآ نیدر ا ی(. ترطه11:می)ابراه« مُّساااَ

مىى نی یع: »سدینویو م کندیم ریرا ب  مرگ تفسا« مُساَ

، 3م، ج1311 ،ی)تُرطُه « الْمَوْت، فَلَاح یُعَا بُکُمْ ف ی الدُّنْیَح

تکرار شاااده  یگرید حتیاادر آ یمعن نی(. ا913ص 

 ( .1، نوح:13، غحفر:11است )نحل:

 نیزمحن مع مدت «یأجل مساام» یسااوم برا یمعنح

وَهُوَ الزا ى یَ َوَفزئکُم ب حلزیْل  »آمده:  لیذ  یاسااات ک  در آ

حر  ثُمز یَهْعَثُکُمْ ف ی   ل یُقْضاااىَ أَجَلو یَعْلَمُ مَح جَرَبْ ُم ب حلنهزوَ

مىى ثُمز إ لَیْ   مَرْج عُکُمْ ثُمز یُنَه ئُکُم ب مَح کُن ُمْ   «عْمَلُونَتَمُّساااَ

ت کسااى ک  شااهحنگحه روح شمح را (، و اوساا11)انعحم:

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

انگیزد تح مدتى معین )مدت سپ  شمح را در روز برمى

عمرتحن( ب  ساارآید، سااپ  بحزگشاات شاامح ب  سااوى 

دادید آگحه اوسااات آنگاحه شااامح را ب  آنچ  انجحم مى

بحور اسااات ک   نیبر ا رشیتفسااا در حنیکند. ابوبمى

 یداریآنهاح را در دو باحلت خواب و ب یتعاحل یخادا

 یهح و زندگتاح آنچ  از فرصااات بخشااادیم حتیاب

د. کنن حفتیطور کحمل درمقدزر شاده است، ب  شاحنیبرا

آن  ریمدت  عمر از غ ۀو جداکنند لی، بح«اجل یتضح»
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مّى»و  در لوح محفوظ اسااات  حیدر علم خدا « مُساااَ

اند: گف   زین ی(. برخ193، ص1، جق 1121 ،یلسا)اند

ت، شده اس نییتع شیرا ک  برا یاجل ،یهر انسحن یعنی

، 3م، ج1311 ،یطور کاحمال تحقق بخشاااد )تُرطُه با 

 زیبرانگتوجاا  زین  یااآ نیماااکور ا ی(. در معنااح1ص

(، 12)زمر:« وَیُرْس لُ الْ ُخْرَى إ لىَ أَجَلٍ مُّسَمىى...»...است: 

د گردانبحید زنده بمحنند( بحزمىدیگرى را )ک   احو ارو

  یدر آ «یأجل مسم»تح سارآمدى معیّن. ممکن اساات 

 یبحشد ک  خداوند برا یاشده نییهمحن مدت زمحن تع

 مقرر کرده است. حیدن یانسحن در زندگ یبقح

ح ب «یأجل مسم» یشاده، در ات ران  لفظبحث یمعنح

 یم جلّ زین «نیْدَ»  یااو ابکااحم آن در آ نیْدَ حقیااسااا

یَ َیُّهَح الزا ینَ : »دیفرمحیآنجاح ک  اهلل م عحل م شاااود،یم

مىى فَحکْ ُهُوهُ...  « َامَنُواْ إ ذَا تَادَایَن ُم ب ادَیْنٍ إ لىَ أَجَلٍ مُّساااَ

اید، هنگحمى ک  آورده یمحن(، اى کسحنى ک  ا232)بقره:

خحطر گرف ن وام یح داد و را تاح مادت معینى )با  ینیْدَ

هکحر شاادید، آن را بنویسااید. این ساا د( ب  یکدیگر بد

تى مسحئل بقو ۀترآن است ک  دربحر ۀیآ نیآی ، بزرگ ر

و نشااحنۀ  دیگویتنظیم اساانحد تجحرى سااخن م ۀو نحو

جحمعیّت اساالم است ک  در دوره جحهلّیت و در میحن 

ترین مسااحئل بقوتى را طرح اف حده، دتیقمردمى عقب

 یمفسر(. 113، ص 1ش، ج1939کرده است )ترائ ى، 

 یداخ یاز سو یارشاحد  یآ نیگف  : ک  ا  یآ نییدر ته

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

تح  ساااندیانجحم دادند، آن را بنو گریبح همد یدارمدّت

 یبرا زیفراموش نشاااود و ن معااحملاا مقاادار و زمااحن 

بر آن گواه بحشاااد )ابن کثیر،  یشاااحهد یکاحرمحکم

ب    یادر آ «یأجال مسااام(. »113، ص 1ق، ج1113

زمحن داد و ساا د  کردننییوتت معلوم، محنند تع یمعنح

، ق1121 ،یهح و روزهحسات )اندلسب  مدت ساحل، محه

(. فقهح 111، ص9، جق1113؛ زُبَیلى، 329، ص 2ج

 ، یآ نیدر ا« أجل»بح واژه  «یمسم»وص    ییهماااح زا

لَم» ی بکم فقه اند. از ابن عهحس را اساا فحده کرده« سااَ

َسَلم   ۀطور خحص دربحرب   یآ نینقل شاده اسات ک  ا

هح را نحزل شاد، سپ  تمحم وام و ترض ن یساحکنحن مد

مىى» ییدر بر گرفت. فقهح ب  همااااح   یدر آ« أَجَلٍ مُّسااَ

مدت زمحن  مجهول  یاند ک  سَلَم براکرده اللاس د نیْدَ

 ی(، و برا933، ص9م، ج1311 ،ی)تُرطُه  سااتین زیجح

اند.   )ص( تمسك جسحمهریگف حر خود ب  سنت پ دییت 

ک  وارد  ی)ص( هنگحمحمهریآمده اساات ک  پ ثیدربد

شاد، مردم خرمح را ب  مدت دو سحل و س  سحل  ن یمد

لَ َ ف ى : »رمودخطحب ب  آنهح ف دادند،یترض م مَنْ أَسااْ

ل  ْ  ف ى کَیْالٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إ لَى أَجَلٍ تَمر فَلْیُساااْ

وزن  محن ،یپ دیمَعْلُومٍ: هر ک  خرماح را ترض بدهد بح

 ح،تی)بخحری، ب« و مهلت بحزگرداندن آن مشخص بحشد

شاااده، بحث ۀی(. بح توج  ب  آ19-11، صاااص 9جز  

 زین یدر اساا نهحط  ابکحم  شاارع یلفظ یینقش  همااااح

موصوف وصفت در  نیب یلفظ ییآشاکحر شد. همااااح

وَۀ »محنند:  شااود،یم حفتیفراوان  میترآن کر حتیآ أسااْ

نَۀ، الد الشجرۀ الملعونۀ،  م،یالق نیالخحلص، الد نیبَساَ

آلخر، ا ومیال ،یاألم یلوح محفوظ، النه م،یصاراط مس ق

 ،یالعروۀ الوثق م،یالموعود، مقحم محمود، مقحم کر ومیال

جد المعمور، المسااا تیاله ق،یالع  تیالحرام، اله تیاله

 ...«الحرام، الشهر الحرام، 
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در   یالم شااکل از مضااحف و مضااحف یهحبیترک

 یاساات و از رهگار بررساا عیشااح یترآن یریبهکحرگ

  یو توج دیدر تحد یلفظ ییک  هماح یآنهح، نقش فعّحل

. شاااودیر مو واژگحن دارد، آشاااکح هحبیداللات ترک
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 یحریبس شدنلیدر تهد ،ییهماح نیک  ا یعالوه نقشب 

 زین کندیم فحیا یب  اصطالبحت اسالم هحبیترک نیاز ا

 بحب: نیدر ا یمثحل ترآن كی نكی. اشودیروشن م

 

 یاضــاف بِیدر ترك ی. مصــاحبه لفظ11-1-2-1

 «حدود اهلل»

العرب، بدّ را اساات و لسااحن« بدّ»جمع « بدود»

بح  یکیک   یطورآورده اساات ب   یدو شااجداکننده 

، 9ج تااح،یمخلوط نشاااود )ابن منظور، ب یگاریاد

شاااده و  دیمعناح تا ک نیبر ا زی(. در مفردات ن111ص

 ند؛یگویم «بدّ»را هم  « یشاا  یتعر»آمده اساات ک  

آن اسااات  ریاز غ زیو جداکننده آن چ زدهندهییتم رایز

 (.111، ص1ش، ج1931)راغب اصفهحنى، 

موضاااع  12در « بدود اهلل» بیترک میکر ترآن در

تکرار شااده و هم  آنهح بعد از بیحن یك ساالساال  از 

 133ابکاحم و مقررات اج محعى اسااات، مثالً در آی  

بقره بعد از اعالم ممنوعیت آمیزش جنسى در اع کحف 

بقره و  291و  223روزه، و در آیحت  ۀو ابکحمى دربحر

ى از ابکحم تسااام  حنساااوره طالق بعد از بی کم یآی  

طالق و عدّه، و در آی  چهحر سوره مجحدل  بعد از بیحن 

 19  یدر سااوره نسااح  آ زیآمده اساات، ن« ظهحر»کفحرۀ 

سااوره توب  در 112  یو در آ راث،یابکحم م حنیبعد از ب

. در تمحم این شاااودیاوصاااحف مؤمنحن مطرح م حنیاب

هح ابکحم و توانینى وجود دارد، ک  تجحوز از آنهح نمون 

 د.انمرز الهى شنحخ   شده لیهمین دلممنوع است و ب 

معنحى منع اساات، و معنحى در اصاال ب « بد» کلم 

و مشااا قحت این  یریبهکحرگ یهحمنع در هما  نمونا 

شدن ب  بدود خدا شاود. نهى از نزدیكکلم  دیده مى

کنحی  اساات از اینک  مردم نهحید آنهح را مرتکب شااوند، 

، 2ش، ج1931 ،یید )طهحطهحو ب  آن بدود تجحوز کنن

اعم از  یابکااحم اله ار« باادود اهلل» ی(. ترطه31ص

مطرح  نیآن را چن  یدانس   و وج  تسم یاوامر و نواه

 ییزهحیمحنع واردشاادن چ ،یکرده اساات ک  بدود اله

 ییزهحیاز خروج چ زیو ن سااتیک  جز  آن ن شااودیم

 زو لاا مردم ا کند،یم یریک  م علّق ب  آن است، جلوگ

 ،ی)تُرطُه  شاااوناادیاعمااحل منع م نیباا  ا آوردنیرو

 کندیم حنیب گرید ییدر جح ی(. و993، ص2م، ج1311

ک  بدود اهلل دو تساام اساات: بدود امر بح اطحعت و 

 ،ی)تُرطُه  دنیااورزبااح اج نااحب یو باادود نه ،یرویپ

بدود اهلل را اس عحره  زین ی(. برخ111، ص9م، ج1311

 یابکحم شرع رایاند؛ زدانس   یشارع یاز اوامر و نواه

آنچ  مردم تهل  نیبالل و برام، بق و باحطل و ب نیب

 اندازدیم ییاز اسالم و بعد از اسالم بر آن بودند، جدا

 (.939، ص2تح، ج ی)ابن عحشور، ب

 قیاز طر« اهلل»و « بدود»دو واژه  نیب یلفظ ییحهم

بدود و   یک  هدف از آن، تشر کندیاضحف ، اشحره م

ترس در جحن و روح شانونده است  یآن و القح میتعظ

ح، ت ینکند )ابن عحشاااور، ب دایک  ب  انجحم آن جرأت پ

آمده  حتیمعنح در لساااحن  روا نی( و ب  ا239، ص23ج

أَنَاح أَتْقَااحکُمْ ل لزاا   وَأَعْلَمُکُمْ »)ص( فرمودناد: حمهریاکا  پ

ب  خدا و شااامح نساااهت  نیب حُادُود  اللز  : من بح تقواتر

)ابن بنهل، « هسااا م یشااامح ب  بدود اله نیداناحتر

بدود » یمعن ی(؛ ولی گاحه139، ص11ق، جز 1111

 حبدییاخ صااحص م گرید یهحیریبهکحرگ یب  برخ« اهلل

 یساااهب برخب  یعحلکا  خداوند ت یعقوباحت»و از آن 

معنح تول  نی. در اشودیاراده م« ترار داده است یمعحص

است  زیبرانگتوج  دیاسحمۀ بن ز)ص( خطحب ب  حمهریپ

کرده بود، نزد  یکاا  دزد یزن مخزوم كیاا یکاا  برا

)ص( در حمهریرساول خدا درخواسات شافحعت کرد، پ

فَعُ ف ى بَدن م نْ »جواب فرمودند:  حمَۀُ: أَتَشااْ  بُدُود یَح أُسااَ

 (.291، ص1تح، جز  یب ،ی)س ج س حن« اللز   ؟!
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و  مضاااحف نیب یلفظ ییهمااااااح ریز یهحنمون 

 میاز آنهح از ابداعحت ترآن کر یاست ک  برخ  یمضحفحل

، أم الک حب ،یأم القر»کحرنرف   اساات: اساات و تهالً ب 

أهل النحر، دابۀ  ،یأهال الااکر، أهل القر ت،یاأهال اله

شعحئر اهلل،  ،یسادرۀ المن ه ن،یحطیاألرض، رلوس الشا

 «و... د،یخطهۀ النسح ، بهل الور

 

 هیعلمعطوف و معطوف نیب یلفظ یی. همـا11-1-3

وص  و اضحف ، نوبت ب  عط   یهحبعد از اسلوب

ک  در آن مصااحبهت دو لفظ ن  بر اسااحس  رساادیم

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

. ا ت ران  گاارندیو در هم اثر م رندیگیکناحر هم ترار م

بحشااد: م ضااحدهح و  تواندیدو واژه ب  دو شااکل م نیا

 هح.لمکمّ

 

متضاد با واو عطف  ۀ. مصاحبت دو واژ11-1-3-1

 )عُكُوس(

وجود دارد ک  دو  میدر ترآن کر یفراوان یهحنمون 

 كیب   نكیاند. اکحررف  واژه ضدّ هم، بحرهح کنحر هم ب 

رّ وَ عَلَحن یَۀ» یعنینمون  از آن   در« سارّ: »میپردازیم« سا 

 دنرداشاا ن و نقط  مقحبل آشکحرکپنهحن یلغت ب  معنح

( و 211، ص2ش، ج1931اساات )راغب اصاافهحنى، 

آشکحرکردن )راغب اصفهحنى،  یعنیبرعک ، « عَلَحن یَۀ »

دو واژه در  نیب یی(. همااااااح111، ص2ش، ج1931

لُوب  عطف قیاز طر یترآن یریبهکحرگ صاااورت  یاُساااْ

حف اوصاا حنیب ،یعطف بیترک نیا حقیگرف   اساات. ساا

منحن اسااات، آنجح ک  در تمحم ابوال، اعم از نهحن و مؤ

الزا ینَ یُنف قُونَ أَمْوَالَهُم »محنند:  کنند،یآشاااکاحر انفاحق م

رىا وَ عَلَحن یَۀ... وَأَنفَقُواْ »...(، و 231)بقره:« ب حلزیْل  وَالنزهَحر  ساا 

رىا وَعَلَحن یَۀً... ع هَحد ىَ تُل ل »(، و 22)رعد:« م مزح رَزَتْنَحهُمْ ساا 

رىا  ق یمُواْالزا ینَ  َامَنُواْ یُ لَوۀَ وَیُنف قُواْ م مزح رَزَتْنَحهُمْ ساا  الصااز

وَأَنفَقُواْ م مزح رَزَتْنَحهُمْ س رىا »...(، و 91:می)ابراه« وَعَلَحن یَۀً...

ب   یعنی(. 23)فاحطر:« وَعَلَاحن یَاۀً یَرْجُونَ تج رَۀً لزن تَهُور

دارند،  كی  ب  انجحم کحر نک یشااایبرص و گرا لیادل

 پردازندیصدت  م یهمواره در هم  بحل و در هر زمحن

مع قدند  ی(. برخ933، ص1ش، ج1933 ،ی)زمخشاار

دو واژه، اساا غراق اوتحت است ب   نیغرض از جمع ب

، ش1919)بسینى شحه عهدالعظیمى،  اعطحى صادتحت

هحى اند ان خحب این روشگف ا  گرانی(. د111،ص1ج

به ر براى انفحق اساات؛ یعنى  طیمخ ل ، رعحیت شاارا

کننادگاحن بحید در انفحق خود، جهحت اخالتى و انفاحق

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

موجهى براى اظهحر ندارد، آن را مخفى ساااحزند تح هم 

ن رى در آبفظ شود و هم خلوص بیش  رندهیآبروى گ

بحشاد، و آنجح ک  مصحل  دیگرى محنند تعظیم شعحئر و 

دیگران در کحر اسااات، محنند انفحق  یبتشاااویق و ترغ

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

 ،یرازینیز منحفحت ندارد آشااکحرا انفحق کند )مکحرم شاا

 (.  911، ص2ش، ج1931

واژه،  دو نیب ییدو اسم، هماح نیبر عط  ب عالوه

دو  و د،یآیم زیفعل ن غ یدر ص یاسلوب  عطف قیاز طر

 حقیاند، و سبحرهح درکنحر هم آمده «عل نیُ»و  «س رُّیُ»فعل 

 عیجماش ب سهححن و ابحط  یآنهح ساخن از علم خدا

ح َومَ  َواللزُ  َیْعَلُم َمح ُتس رُّونَ »ابوال بندگحن اسات، محنند: 

رُّونَ ومَح تُعْل نُونَ و»...(، و 13)نحل:« تُعْل نُونَ یَعْلَمُ مَح تُساا 

دُور أَوَ لَح یَعْلَمُونَ »(، و 1)تغحبن:« واللز ُ عَل یمُ ب اَات  الصااُّ

أَلَح »...(، و 33)بقره:« أَنز اللز َ یَعْلَمُ مَح یُس رُّونَ وَمَح یُعْل نُونَ

ونَ ث یَحبَ « ن...ْعل ُنویَعْلَمُ مَح یُس رُّونَ َوَمح یُ  هُمْب ینَ یَساْ َغْشاُ

رُّونَ وَمَااح »(، و 1)هود: لَااح جَرَمَ أَنز اللزاا َ یَعْلَمُ مَااح یُسااا 

رُّونَ وَمَح »...(، و 29)نحال:« یُعْل نُونَ... إ نزاح نَعْلَمُ مَح یُسااا 
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اساات بر  یلیات ران و تالزم دل نی(. ا31)ی :« یُعْل نُون

 ج یمرته ، و در ن  نیدر بحالتر یحلتع یکماحل علم خدا

ابوال بندگحنش آگحه اساات؛ لاا  یبر تمحم یتعحل یخدا

اساات و  یالزام حقیساا نیدو واژه در ا نیب ییهمااااح

 یهحنمون  می. در ترآن کرساااتیجداکردن آن ممکن ن

اند عهاحرت یوجود دارد کا  برخ« عُکُوس»از  یگرید

  َو ارَغَهَحً وَ رَهَهَحً، السزرز  یزحً،بُکرَۀً وَ أَصیالً، بُکرَۀً وَ عَش »از: 

رزا ، المشرق و المغرب، الغدو و اآلصحل، الغ و  بیالضاز

 «الشهحدۀ
 

مكّمل با واو عطف  . مصاحبت دو واژه11-1-3-2

 )مُتكامِالت(

واژگحن م ضااحد،  ییعالوه بر همااااح میدر ترآن کر

نهح آ یو معنح شوندیبح هم مق رن م زین یگریکلمحت د

ب   یهحبیخورده اسااات و داللت  ترک ونادیبا  هم پ

. در شااودیواو عط  کحمل م قیوجود آمده تنهح از طر

 حریبسااا یترآن یریک  در بهکحرگ ینمون  معروف نجحیا

بح  «آمنوا»و آن ا ت ران  فعل  شودیم یاست، بررس عیشح

عهحرت در ترآن  نیاست. ا« وعملوا الصحلححت» بیترک

موضااع  12آمده و در  یاساالوب عطف قیاز طر میکر

 میتالزم در ترآن کر نیا وعیبر ش تکرار شده است، ک 

ر  الزا ی: »دیتوج  کن حتیآ نی. ب  اکندیداللت م نَ وَبَشاا 

 َامَنُواْ وَعَم لُواْ الصااازاحل حَاحت  أَنز لهَمْ جَنزحتٍ تجَر ى م ن 

وَالزااا ینَ  َامَنُواْ وَعَم لُواْ »(، و 21)بقره:« تحْ  هَااح الْاا َنْهَر...

حل حَت  أُوْلَئكَ أَ حَحبُ الْجَنزۀ  هُمْ ف یهَح خَل دُونَالصاااز « صاااْ

 َامَنُواْ وَعَم لُواْ الصااازااحل حَااحت   ینَإ نز الزااا »(، و 32)بقره:

« وَأَتَحمُواْ الصزلَوۀَ وَ  َاتَُوْا الززَکوَۀ َلُهْم َأْجُرُهْم ع نَد َرب ه م...

ت  وَالزااا ینَ  َامَنُواْ وَعَم لُواْ الصااازااحل حَااح»(، و 233)بقره:

نُدْخ لُهُمْ جَنزحتٍ تجَر ى م ن تحْ هَح الْ َنهَحرُ خَحل د ینَ ف یهَح  سااَ

 ی مساا ل  اع قحد كیب   ییحهم نی(. ا13)نسااح :« أَبَدًا...

اشااحره  «ییب  تنهح محنیا نهودنیکحف» یعنیمهم،  حریبساا

تح وجود   سااتیجز ات ران عمل ن یاچحره رایز کند؛یم

 ییهمااااح نیا وعیرا ثحبت کند. بدون شااك شاا محنیا

کننده معنحساات و آن را بح اساالوب عط ، کحمل یترآن

  یتعر نگوناا یرا ا مااحنیلاااا علماح ا کنااد؛ید میااتا ک

تول باحللساااحن وتصااادیق بحلقلب وعمل » اناد: کرده

ق، 1122بزۀ،  ی)عل «نقصیاو دیاازیابااحلاجاوارح 

ذکر شاده است؛ « عمل» دیت  یتعر نی(. در ا123ص

ک  عمل بدون  شودیاس فحده م ییهماح نیاز ا نیچنهم

 رححمطلب را شااا نی. اساااتین رف  یپا زین یتله محنیا

ثحبت  محنیانسحن بکم  ا یآورده اسات ک  برا  یطححو

 ،یالعز بنف)أبی قیمگر بح عمل  همراه بح تصد شودینم

 ،یتله محن یاعماحل  بدون  ا نی(؛ بناحبرا919ق، ص1111

. بح توج  ب  مثحل مزبور، نقش شوندینم محنیب  ا یمن ه

محنحن مسل یاع قحد یحیتضح نیرتریدر خط یلفظ ییحهم

 .  شدروشن 

در سط  اسلوب  یترآن یهحییاز هماح گرید یبرخ

وَ مَ جُوج،   جُوجیَ»اند از: )م کاحمالت( عهاحرت یعطف

األَوّل وَ اآلخر، تُراباحً وَ ع ظحمحً، الجَالل و اقکرام، الجُوع 

وف، السمحوات واألرض، الصزفح و الَمرَوۀ، الصالۀ و الخَ

 «و الزکحۀ و...

 

 یدر سطحِ اُسلوب فعل یلفظ یی. همـا11-2

 میدر ترآن کر یو تالزُم لفظ ییک  همااااح میدانس 

. بحث از شودیمطحلع  م یو فعل یدر دو ساط  اسام

 یب  سحخ حر فعل نكیگاشت و ا یساط   اسلوب  اسم

 یدر سااط  اساالوب  فعل یلفظ یی. همااااحمیپردازیم

فعل و اسم، و دوم  نیشاحمل دو تسامت اسات: اول ب

 فعل و برف  جر. نیب

 



 
 

 199   آن در ترآن ۀو مطحلع «یلفظ ییهماح حیمصحبََه  » ی س یچا

 

 فعل و اسم نیب یلفظ یی. همـا11-2-1

در ترآن  یلفظ ییهمااااح یهحصاورت نیتراز مهم

صاورت  )فعل   اسم(  ،یدر ساط  اسالوب فعل میکر

در  میکاا  در ترآن کر یاسااات. بهکااحرگرف ن افعااحل

 است عیشح ند،یآیبح کلمحت مخ ص ب  خود م یهمراه

 هحنآ وعیشاا نیافعحل و همچن نیدر داَللت  ا یو اثر  فعّحل

 نیا یهحاز نمون  یکیدارد.  یترآن ریغ یدر کاحربردهح

 «إ ی َح »اساات. « زکحت»بح  «یآتَ»فعل  یاسالوب، همراه

 ق از آن مش« یُؤت ی آتَى»مصدر بحب ا فعحل بوده ک  فعل 

است )ابن منظور، « إ عْطَح : بخشاش» یمعنح شاده و ب 

فعاال همراه  نی(. بهکااحرگرف ن ا13، ص11تااح، ج یب

تکرار شااده   یآ 21در  یترآن یهححقیدر ساا« زکحت»

لَوۀَ وَ َاتُواْ الززکَوۀَ...»اسااات، از جملاا :  « وَأَت یمُواْ الصاااز

َلوَۀ َوُیْؤُتوَن »...(، و 19)باقاره: الزااا یَن ُیق یُموَن الصاااز

فَساااَ َکْ ُههَح ل لزا ینَ یَ زقُونَ »...(، و 11)ماحئاده:« الززکَوۀَ...

 (.111)اعراف: «وَیُؤْتُونَ الززکَوۀَ

را  یترآن حقیدو واژه در س نیداش ن بارتهحط  آنچ 

بهکحرگرف ن اساام فحعل و مصدر از محده  کند،یم دییت 

همراه بااح لفظ زکااحت اسااات، مااحننااد:  ز،یفعاال ن نیا

وَالمُق یم ینَ الصزلَوۀَ وَالْمُؤْتُونَ الززکَوۀَ وَ الْمْؤم ُنوَن ب حللز   »...

وْبَیْنَح إ لَیْه مْ ف عْلَ وَأَ»...و  ،(112)نسااح :« وَ الْیَوْم  االَخ ر..

لَوۀ  وَإ ی َح َ الززکَوۀ ... (، و 39)انهیح :« الْخَیرْات  وَإ تَحمَ الصاااز

ر جَاحلو لزاح تُلْه یه مْ تج رَۀو وَ لَاح بَیْعو عَن ذ کْر  اللزا   وَ إ تَحم  »

لَوۀ  وَ إ ی َح   الززکَوۀ  یخَحفُونَ یَوْمًح تَ َقَلزبُ  وبُ الْقُلُ ف ی  الصااز

رُ تالزُم اشحره کرده و  نی(. راغب ب  ا93)نور:« وَالْ َبْصاَ

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

، 1ش، ج1931)راغب اصفهحنى،  مخصوص شده است

از ات ران  فعل و اسااام در  یگرید یهح(. نمون 111ص

 تَ یلها اهلل، بجز  لیسه یتهحرک اهلل، جحهد ف»ترآن محنند: 

 .شودیم حفتی.« و..

 فعل و حرف جر نیب یلفظ یی. همـا11-2-2

افعحل، مصحبهت فعل و  ینینشاساحخ حر دوم از هم

 یهح برااز فعل یکا  برخ میدانیبرف جر اسااات. م

افعحل  یبح برف جر همراه شوند؛ ول دیبح شادنیم عدّ

رف  ب كیتنهح بح  یبحب دو نوع هس ند. گحه فعل نیدر ا

در کحر  یصااحصو گحه اخ  شااودیجر مق رن و همراه م

 . ستین

 

 ریافعال با حروفِ جرِ متعدّد )غ ییا. هم11-2-2-1

 مختص(

 داَللاات  رییدر تغ ی یّبرف  جر، اثر  فعّااحل و پر اهم

توج   نی(؛ بناحبرا1، ص1ق، ج1129فعال دارد )داود، 

ب   دنیرس یفعل و برف جر برا نیب یهیب  رابط  ترک

اسااات. فعل  ریو انکحرنحپا یمطلوب ضااارور یمعنح

دارد و اگر ب   یداللت عموم د،یحیطور مطلق بهرگحه ب 

 ینیمع یدالل ش با  معنااح د،یاحیااهمراه آن برف جر ب

 حف  یبیک  بروف ترک نجحستی. از احبدییاخ صحص م

 . ازکندیدر داللت را کسااب م تیاهم تیبح افعحل، نهح

ب   اسات ک  در اصل« رغب»مشاهور، فعل  یهحنمون 

 بفراخى و گنجاحیش در چیزى اسااات )راغ یمعناح

(. زمحنى ک  گف   شود: 31، ص2ش، ج1931اصفهحنى، 

 إ نزح إ لَى اللز  »...  ی، محنند آ«إلی  رَغ بَ»و « فیا  رَغ ابَ»

(؛ عالت  و تمحیل شااادید را در آن 13)توبا :« راغ هُونَ

ر د لیتفحوت ک  عالت  و تمح نیکناد، بح اات ضاااح  می

 غ بَرَ»اساات؛ ولى اگر گف   شااود:  شاا ریب« إلی  رَغ بَ»

...« عَنْ م لزۀ  إ بْراه یمَ یَرْغَبُ وَ مَنْ: » یا، ماحنناد آ«عنا 

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

 (.31، ص2ش، ج1931رسحند )راغب اصفهحنى، مى

هح م فحوت داللت نیک  مالبظ  شاااد، ا طورهمحن

و سااهب  رساادیب  بد تنحتض م یگحه یو ب اساات 
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فعل بح برف  جر اسااات. برف  جر    بیهم  آنهح ترک

 «یإل»مُجحوَزَه و  یبرا« عن» ت،یاظرف یمعناحبا  «یف»

هح را داللت نیا« رَغ بَ»اساات. فعل   تیغح یان هح یبرا

دسااات آورده   بح همحن بروف ب شااادنشبیاز ترک

ده شاللت بحصلک  د میگمحن کن دیرو نهح نیاست. از ا

تنهح  حیساااهب برف و از )فعال   برف جر( تنهاح ب 

داللت هر دو بح هم در  دیسااهب فعل اساات؛ بلک  بحب 

فعل و  نیب ییهماااااح نک یتوج  شااود و ا بیآن ترک

 نیکرده اسااات؛ بنحبرا جحدیداللات را ا نیبرف جر، ا

بر اسااحس اخ الف بروف  شااحنیمعنحاز افعحل،  یبرخ

 .شودیم فحوت م ند،یآیجرّ ک  ب  همراه آنهح م

 ییمعنح یهحاست ک  داللت« رَفَعَ»فعل   گرید نمون 

در لغت « رَفْع»باح بروف جر  مخ ل  دارد.  یم عادّد

برداشاا ن و م ضااحد آن  یمعنحاساات ب  یاصاال وابد

ع: گااشا ن»  است« گااشا ن نیبحر ب  زم»، مثل «وَضاْ

فعل، پنج بحر در  نی(. ا129، ص2ج تح،یحرس، ب)ابن ف

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

 معنح داللت دارد. كیاست ک  هر کدام از آنهح بر 

 بی: فعل )رفع( در ترک «یإل»همراه بح « رفع( »ال 

بَل رزفَعَ ُ اللز ُ إ لَیْ   : » ی( آمده است از جمل  آی)رفع   إل

 نیبر ا ی(. برخ113)نساااح :« اللز ُ عَز یزًا بَک یمًح وَکاحَنَ

عحلم ب  عحلم  نیدورکردن از ا  ،یدر آ« رفع»بحورند ک  

و  یمجحز ی هحان ۀافحد یبرا «یإل»هحسااات و آسااامحن

، 1ج تح،یو بزرگداشات است )ابن عحشور، ب  یتشار

جهت   «یإل»اناد کا  برف  گف ا  ی(، و گروه913ص

ق، 1129)داود،  کندیم نییرا ته  شیغح یفعل، و ان هح

 (.31، ص2ش، ج1932 ،یوطی؛ س211، ص1ج

 بیگحه فعل )رفع( در ترک« : با»همراه بح « رفع( »ب

وَلَوْ ش ئْنَح لَرَفَعْنَحُه : » ی)رفع   بااا( آمده است از جمل  آ

(. 131)اعراف:« بهح وَلَک نز ُ أَخْلَدَ إ لىَ الْ َرْض  وَاتزهَعَ هَوَئ ُ..

 یرا برا  یدر آ« بح » یروح المعحن ریحبب تفساااصااا

ر مح ک  اگ ساادینویم  یآ ریو در تفساا داندیم تیسااهه

و  تحیآ نیسااهب  اتطعحً ب  م،یخواساا یبحالبردن او را م

بحال  کحنیآنهاح، او را ب  منحزل ن یکردن با  مُح واعمال

 ی( و برخ111، ص1ق، ج 1111 ،ی)آلوسااا میبردیم

شاااود ک  اگر مح اناد کا  معناحیش این مىگف ا  گرید

 نزدیك ودخواس یم او را بح همین آیحت ب  درگحه خمى

 (.191، ص3ش، ج1931 ،یی)طهحطهح« کردیممى

در  نی: فعل )رفع( همچن «یعل»همراه بح « رفع( »ج

:  ی( آماده اسااات از جملا  در آی)رفع   عل بیاترک

جزااًدا... وَرَفَاعَ أَبَوَیْاا   عَلىَ الْعَْرش  » « َوَخرُّوْا لَااُ  ساااُ

 ی(، ک  برف جر در آنجح افحده اساا عال111)یوساا :

 (.211، ص1ق، ج1129)داود،  کندیم یقیبق

در  نیفعل )رفع( همچن«: لااااا»همراه بح « رفع( »د

وَرَفَعْنَح : » ی)رفع   لااا( آمده است ازجمل  در آ بیترک

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

طورى کاا  نااحمش و کردن کساااى اساااات، باا آوازه

هح بلندتر هاح و هم  خحطرهوگویش از هما  ناحمگفات

را چنین کرد  رتبحشاااد و خداى تعحلى نحم آن بضااا

« لك»(. تعهیر ب  192، ص21ش، ج1931 ،یی)طهاحطهح

ت کیدى اسااات بر اینک  نحم و آوازه پیحمهر را برخالف 

سحخت )مکحرم هح بلند هح و دشمنىتمحم آن کحرشاکنی

 نیبر ا زین ی(. برخ121، ص 23ش، ج1931شیرازى، 

و  میاخ صاااحص اسااات و تکر یبرا« الم»بحورند ک  

فحده کردن را ا)ص( بح ذکر، بلند آوازهحمهریبزرگداشت پ

 ،یوطی؛ سااا211، ص1ق، ج1129)داود،  کاناادیما

 (.222، ص2ش، ج1932

 بیدر ترک« رفع»گحه فعل «: من»همراه بح « رفع( »ها

وَإ ذْ یَرْفَعُ : » یرفع   من( آماده اسااات، ازجمل  در آ)

 یبرا« من»(، ک  123)بقره:« إ بْرَاه مُ الْقَوَاع دَ م نَ الْهَیْت...
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، 1ق، ج1129اسااات )داود،  یمکااحن تیااغااح یاب اادا

 نی(. در ا233، ص2ش، ج1932 ،یوطی؛ سااا211ص

هحى خحن  کعه  وجود داش   ک  شحلوده رسحندیم حقیس

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

ش، 1911 ،ی؛ طهرس111، ص1ش، ج1931شایرازى، 

: جاا ی(. در ن 211، ص1ق، ج1129؛ داود، 11، ص2ج

)رفع  بیو ترک   یالرفع و غح دیفی( ی)رفع   إل بیترک

)رفع   من(  بیااترکو  یأعل یالرفع إل دیاافی( ی  عل

  یشاارال  دیفی)رفع   لاااا(  بیرفع الهنح  و ترک دیفی

 (.211، ص1ق، ج1129)بحلاکر( )داود، 

 یک  واژه )رفع( در معحن شودیمالبظ  م نیهمچن

: گحهى در برداشاا ن اجسحم است ک  رودیبهکحر م ریز

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

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

گحهى در یحدآورى و ذکر زمحنى اساات ک  آن را فراگیر 

در جحه و منزلت اسااات  حنىساااحزد، و زمو جحرى مى

 کنى )راغبوت ى ک  آن را ارزشمند و شراف مندش مى

 (.31، ص2ش، ج1931اصفهحنى، 

 

با حروف جر مخصوص  افعال یی. همـا11-2-2-2

 به خود )مختص(

فقط همراه بح برف  یترآن حقیاز افعحل در س یبرخ

ن آ ریک  ب  غ یاگون ب  ندیآیجر مخصوص ب  خود م

 ودشیاطالق م« افعحل مخ ص ». بر آنهح کنندیتجحوز نم

 یآن را بررس نكیاز آنهحسات. ا یکی« بَرزضَ»و فعل 

 : میکنیم

 یمعنو باا  لیامصااادر باحب تفع ضی: تَحْر برض

 اسااات )ابن منظور، دنی  جنگب بیاو ترغ خ نیبرانگ

(. راغب آن را تشویق و برانگیخ ن 199، ص3ج تح،یب

کردن زبمحت دادن آن، و آسحنخوب جلوه حیب  چیزى 

مع قد اساات ک  این واژه در  رایکسااب آن دانساا  ؛ ز

 هحسااتخ ىکردن تهحهى و ساامعنى بر طرفاصاال ب 

 (.131، ص1ش، ج1931)راغب اصفهحنى، 

( در سخن ی)برض( همراه بح برف جر )عل فعل

یَ َیهَح النزهى ّ بَر ض  الْمُؤْم ن ینَ »آمده اساات:  یتعحل یخدا

، «تَحْر یض»(. کالماا  11)انافااحل:« عَالاىَ الْاق ا َااحل ...

یض» هم  ب  یك معنحست « بَثّ»و « تَرْغ یب»، «تَحْضا 

(. یعنى ترغیب بر 111، ص3ش، ج1931 ،یی)طهحطهح

ع رف ن بهسوى امرى و منو پیش اف حدنیشمهحدرت و پ

. (111، ص 9جق، 1931از ضادّ آن است )خسروانى، 

 یبرا  یاادر آ «یعل»انااد کاا  برف جر گف اا  نیهمچن

 ،یوطی( اسااات )سااایبسااا ری)غ یمعنو یاسااا عال

بر جنااگ باا   بیااترغ رای(، ز233، ص2ش، ج1932

 را ابسااحس ضیتحر نیدارد ک  شاانونده ا حزین ییروین

 .معرک  محکم و اس وار بجنگد دانیدر م اندب وکند تح 

 

 جهینت

باا   ریز جین ااح ،یو کااحربرد یپژوهش نظر نیاز ا

 دست آمد:

از وجوه   یوجه میدر ترآن کر یلفظ ییهماااااح .1

 یهحیالفحظ و نوآور نشیرا در گز میإعجاحز  ترآن کر

 .کندیآن اثهحت م

ههح گران یاز مصحبهحت زبحن یحریبسا میترآن کر .2

داده  یاسالم ۀکرده و ب  آنهح صاهغ جحدیو بح ارزش را ا

 است.

ز ا یحریبس جحد یدر ا ینقش  فعّحل یلفظ ییهماااح .9

دارد،  میشااده در ترآن کرمطرح یاصااطالبحت  اسااالم

محنند اصااطالبحت: )المشااعر الحرام، المقحم المحمود، 

 موی ،یأصححب الشمحل، سدرۀ المن ه ن،یمیأصاححب ال

 و...(.  ل،یابن السه مۀ،حیالق
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م نوع اساات. از  میدر ترآن کر یلفظ ییهمااااح .1

( ری)مُعَدزل که عیاز واژگحن بوزه وساا یک  برخ ییآنجح

خودشاااحن،  یک  در مالزمت و همراه یطوردارند، ب 

 وم،یمحنند: )أصااححب،  رند،یپایرا م یحریواژگحن بساا

هساا ند ک   یو ...( و بر عک  آن کلمحت لیأهل، سااه

امکحن وجود دارد  نیهساا ند و ا  یمعدل ضااع یدارا

 کرد، ییشاااگویمالزم و همراه آنهح را پ ۀک  ب وان کلم

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

 و ...(. حطیسم الخ ،یسدرۀ المن ه

در  یدیو کل ینقش اسحس یمصاحبه  لفظ یۀنظر .1

هح و از واژه یحریداَللَت بسااا کردننییمشاااخص و تع

 و ییب  تنهح ساااتیدارد و ممکن ن یترآن یهحبیاترک

 هحبیفهم  داللت الفحظ و ترکمصااحبه  ب   یجدا از نظر

 .  حفتیدست  یدر نصّ ترآن

وف موص نیب یانواع مصحبه  لفظ میدر ترآن کر .1

معطوف و معطوف   ،یالو صاافت، مضااحف و مضااحف

 فعل و اسم، فعل و برف جر آمده است.  ،یعل

 میدر ترآن کر هحبیااز ترک یحریاداَللَات  بسااا .3

 یهحبیاز ترک یک  برخ یطورگوناحگون اسااات، با 

در  یو مشاااخصااا نیمع یوارده در آن تنهااح بر معن

محنند اصاااطالح  کناد،یداللات م یترآن یریکاحرگبا 

داللت « اسااالم» یک  تنهح بر معن «میصااراط مساا ق»

 یریکحرگک  در ب  «الحرامتیاله»اصاااطالح  حی کنادیم

ست؛ ا حمدهیجز ب  منظور داللت بر کعه  مشرف  ن یترآن

آنهح در ترآن  یهساا ند ک  معنح هحبیاز ترک یبرخ یول

 حقیم عدد اسااات و داللت  آنهح بر بساااب سااا میکر

 ثحقیم»محنند:  شااود،یواردشااده در ترآن مشااخص م

 .«ظیغل

در اس نهحط  یلفظ ییهماح ۀدیممکن است از پد .3

  و مفسران، ب حنیاسا فحده شود ک  اصول یابکحم شارع

 ،یالصالۀ الوسط ،یاند، محنند: )أجل مسمآن توج  کرده

 .األسود و ...( طیالخ ظ،یاألب طیالخ
 

 منابع

 (حنیانصحر نیبس ۀ)ترجممیترآن کر .1

 یالمثل السحئر فق(، 1111)  نیح الدیاثیر، ض ابن .2

: محمااد قی، تحقأدب الکااحتااب و الشااااحعر

  ی: مک ه  عصااارروتیب د،یعهدالحم نیالدییمح

 (.  دای)ص

: قی، تحقالمساااندق(، 1111بنهال، ابمد ) ابن .9

 المعحرف. ابمد محمد شحکر، مصر: دار

ال حریر و (، تحیعحشاااور، محمدبن طحهر )ب ابن .1

 : مؤسس  ال حریخ.، بیروتال نویر

 ۀیااالفروق اللغوق(، 1113) یعساااکر ابوهالل .1

 م،یسل می: محمد ابراهقی، تحقاللغۀ( ی)الفروق ف

 تحهره: دارالعلم و الثقحفۀ، چحپ دوم.

(، تحیابوبشر عمرو بن عثمحن بن تنهر )ب  ،یهویس .1

: روتی: عهادالساااالم هحرون، بقی، تحقالک احب

 .لیدارالج

 ،معجم مقحیی  اللّغۀ(، تحیفاحرس، ابماد )ب ابن .3

هحرون، تم: مک ب مصااح : عهدالسااالم محمد 

 .یاألعالم اقسالم

ق(، 1113دمشاقى، اسمحعیل بن عمرو ) کثیرابن .3

: ، بیروتتافسااایار الاقرآن العظیم )ابن کثیر(

 دارالک ب العلمیۀ.

، العربلسحن(، تحیمنظور، محمد بن مکرم )ب ابن .3

 بیروت: دار صحدر، چحپ سوم.

، ق(1121) وساا یمحمد بن  حنیابوب ،یاندلساا .11

 .، بیروت: دارالفکرفى ال فسیرالهحر المحیط 
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شااارح عقیااده ق(، 1111) یعل ،یالعز بنف أبی .11
 ،یالهحن نیمحمد نحصرالد خی: شاقیتحق ، یطححو

 چحپ دوم. ،ی: المک ب اقسالمحضیر

شرح ق(، 1111) وسا یهشاحم، عهداهلل بن  ابن .12

 وسااا ی: قیتحق ،یو باال الصاااد یتطر الناد

 : دارالفکر، چحپ دوم.روتیب ،یالهقحع

، تحهره: داللاۀ األلفاحظم(، 1331) میابراه  ،یأن .19

 چحپ چهحرم. ۀ،یمک هۀ األنجلو المصر

 گرانیمن صااار و د میعهاادالحل م،یابراه انی ، .11

ترجما : محمد  ،طیالمعجم الوساااش(، 1931)

 چحپ دوم. ،یتهران: اسالم ،یگیبندر ر

روح ق(، 1111) یمحمود شااکر دیساا ،یآلوساا .11
 ،یلمَثحنالسزهع االمعحنى فى تفسیر القرآن العظیم و 

 .چحی، ب: دارالک ب العلمی بیروت

  یصاااح(، تحی)ب لیمحمد بن اسااامحع بخحری، .11

 .چحی: مرکز دراسحت و إعالم، بحضیر ،یبخحر

داللۀ ق(، 1111) میعهدالف ّحح عهد العل ،یبرکاحو .13

ه: تحهر ،ثیال راث و علم اللغۀ الحد نیب حقیالساا

 دارالمنحر. 

، اللغۀ یالکلماۀ فدور م(، 1333کماحل ) بشااار، .13

 تحهره: مک هۀ الشهحب.

 یثمحر القلوب فم(، 1331ابومنصاااور ) ،یثعاحله .13
: محمد ابوالفضل قی، تحقالمضاحف و المنساوب

 .چحیتحهره: دارالمعحرف، ب م،یابراه

 حنیالهم(، 2119ابوعثمحن عمرو بن بحر ) جحبظ، .21

و شاارح: عهدالسااالم هحرون،  قیتحق ،نییو ال ه

 : دارالمعرف .روتیب

 ریال عهق(، 1111) یزک میکر ن،یالاادبسااااحم .21
 . یتحهره: مک هۀ األنجلوالمصر ،یاالصطالب

إجرائااحتاا  و  یالاادالل لیااال حلم(، 2111) --- .22
 .چحیب ب،ی، تحهره: دارغرمنحهج 

 ۀیّالدالالت القرآنم(، 2111جهل، محمد ) بساان .29

تحهره:  ،یمفردات القرآن للراغب األصااافهحن یف

 چحپ دوم. نح،یب

(، ش 1919شحه عهدالعظیمى، بسین، ) بساینى .21

 .چحی، ب: میقحت، تهرانتفسیر اثنح عشرى

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

و  میالقرآن الکرق(، 1129محماد محمد ) داود، .21
 .بیتحهره: دار غر ،یتفحعل المعحن

الغزو  یباارب الااکاالمااحت فم(، 2119) --- .23

 .بی، تحهره: دارالغرللعراق ،یکیاألمر

بن محمد بن فضاال  نیاصاافهحنى، بساا راغب .23

القرآن  بیااغاار یالامافاردات فااش(، 1931)

: دک ر قی، ترجماا  و تحق)مفردات الفااحظ ترآن(

تهران:  ،ینیبسااا یغالمرضاااح خسااارو دیسااا

 چحپ دوم. ،یمرتضو

ال فساایر (، ق1113بن مصااطفى ) زُبَیلى،وَههَۀ .23

: ، بیروتالمنهج المنیر فى العقیدۀ و الشااریعۀ و

 .چحیدارالفکر المعحصر، ب

الکّشحف ش(، 1933محمودبن عمر ) ،یزمخشر .91

عن بقحئق غوامض ال نزیل و عیون  األتحویل فی 
، ترجم : مسعود ابن هشحم، تهران: وجوه ال  ویل

 تقنوس.

 ، بیروت: دار صحدر.أسحس الهالغۀ(، تحی)ب --- .91

، قحرنفق  اللغۀ المم(، 1333) میابراه ،ییساااحمرا .92

 چحپ چهحرم. ن،یی: دارالعلم للمالروتیب
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ج سا حن .99 (، حتیبن اشعث )ب محنیابوداود سال ،یسا 

نَن  د،یعهادالحم نیالاد یی: مُح ی، تصاااحالساااُّ

 .چحیب ،یال راث العرب ح ی: دار ابروتیب

ش(، 1932عهد الربمن ) نیجالل الد ،یوطیساا .91

 بی، ترجما : محمود طعلوم القرآن یاقتقاحن ف

 چحپ پنجم. ن،یتم: اصول الد ،ینیبس

: قی، تحقعلوم اللغۀ یالمزهر فق(، 1111) --- .91

و محمد ابوالفضااال  یمحماد ابماد جحد المول

 : دار الفکر.روتیب م،یابراه

بشااار عمرو بن عثماحن بن تنهر  یاب سااایهویا ، .91

: عهد الساااالم هحرون، قی، تحقالک حبم(، 2111)

 .لی: دار الجروتیب

ال طور  یفق(، 1111عهااد الصاااهور ) شاااحهین، .93
 : مؤسس  رسحل ، چحپ دوم.روتیب ،یاللغو

الداللۀ و م(، 2111) نیصالح الد ن،یبسن صحل  .93
 .نحی، تحهره: بالنحو

 یف زانیالمش(، 1931) نیمحمد بس ،ییطهحطهح .93

، ترجم : سید محمد بحتر موسوى القرآن ریتفسا

 ۀهمدانى، تم: دف ر ان شاااحرات اساااالمى جحمع

 .چحیعلمی ، ب ۀمدرسین بوز

مجمع ش(، 1911فضاال بن بساان ) ،یطهرساا .11
 ،یکرم ی، ترجماا : علالقرآن ریتفسااا یف حنیااله

 .چحیب ،یتهران: فراهحن

المصحبهۀ ق(، 1111محمد بساان ) ز،یالعز عهد .11

 .یتحهره: دارالفکر العرب ،یاللغو ریال عه یف

، تااحهره: علم اللغااۀ یمادخاال الق(، 1113)--- .12

 چحپ دوم. نح،یب

 ۀیالف یشرح علق(، 1121) نیبهح الد ل،یعق ابن .19
 چحپ پنجم. ،ی، تحهره: مک هۀ الخحنجابن محلك

 یف دیالقول الرشق(، 1122)  یبزۀ، وصا یعل .11
 .یتحهره: داراأللهحن ،دیال وب دۀیعق

 یمححضااارات فق(، 1113) دیفر در،یب عوض .11
 تحهره: دارالعلم. ،ۀیاللغۀ العرب حیتضح

ق(، 1111آبااحدى، محمااد بن یعقوب ) فیروز .11

 ، بیروت: دارالک ب العلمیۀ.القحموس المحیط

، تهران: تفساایر نورش(، 1939محساان ) ترائ ى، .13

 هحیى از ترآن.مرکز فرهنگى درس

الجااحمع م(، 1311محمااد بن ابمااد ) ،یتُرطُه  .13
 .چحیب  ،ی، تحهره: دارالک ب المصرألبکحم القرآن

 بیأللفحظ و ال راکتطوّر ام(، 2119محماد ) کُرد، .13
 .بیتحهره: دارالغر ،یو المعحن

مجل  عحلم م(، 2111محمد ) ل،یهل یبلم محمد .11

 .چحیب نح،ی، تحهره: ب9، شمحره الفکر

صااانحعۀ المعجم ق(، 1113عمر، ابمد ) مخ حر .11
 ، تحهره: عحلم الک ب.الحدیث

، تفسیر نمون ش(، 1931شیرازى، نحصر ) مکحرم .12

 : دارالک ب اقسالمیۀ.  تهران

، علم اللغااۀم(، 1333عهااد الوابااد ) یعل ،یواف .19

.چحپ دوم ،یتحهره: دارالفکر العرب

 


