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  چکیده

ـ فعال نیمعناست که کمتـر  نیوجود دارد و به ا ایدن يها است که در همه زبان يگفتار یاقتصاد زبان و  یعضـالن  تی

ـ ب گـر یمد نظر ارائه گردد و به د میو مفاه یارائه معان يبرا یذهن اصـل  «همـان اصـلی اسـت کـه از آن بـه نـام        انی

 ينمونه واال میقرآن کر. بارز آن است یژگیکه اقتصاد، و استییها از زبان یکیزین یزبان عرب. شود	ییاد م» کوشی کم

 یلیتحل -یفیتا با روش توص پژوهش برآن است نیا. زند	یدر آن موج م کوشی	است و اصل کم جازیو ا گویی	دهیگز

و  حفظیآن است که قرآن برا گر انیدستاورد پژوهش ب. کند یدر پنج جزء آخر قرآن را بررس یاقتصاد زبان هاي	جلوه

 هاي	هیسطوح و ال یدر تمام کوشی	ارتباط برقرار کردن و انتقال رسالت، به اصل کم يدر اذهان و برا عیسر يریگیجا

نشـده و از قـدرت    يفروگـذار  نهی، اصل استفاده بهآواها يریدر به کارگ یدر قرآن حت. کرده است ژهیتوجه و یزبان

  .به حداقل رسانده شود یکیزیو چه ف یچه ذهن ،دهانرژي	برون اشده است ت برداري	بهره تیواژگان نها يریفاکتورگ

 
  هاي کلیدي واژه

  .یشناس اشتقاق، زبان ،کوشی	کم ،ی، اقتصاد زبان30 -26قرآن، جزء 
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  مقدمه

 يو کاالهـا  ها شهیتبادل اند يمهم برا يزبان ابزار

گونـه کـه سـکّه     همـان . رود یانسان به شمار م يمعنو

که در جامعه  یتا زمان زیکلمات ن شود، یضرب زده م

چرا کـه   شوند؛ یضرب زده م اند، الیدارند و س انیجر

 يا و پشـتوانه  رونـد  یبه شمار مـ  شهیکلمات سکه اند

  .ندآی	یم ابانسان به حس يشناور برا

ـ 	دسـت  يبـرا  يهمواره زبان را ابزار بشر بـه   یابی

. است دانسته یو آسان م نههزی کم یاهداف خود و راه

هستند که  اي هجاد واژگان و الفاظ به منزله قتیدرحق

 نیـ و ا رسـانند 	یو مقصود م یرا به سرمنزل معان يو

 مـودن یپ يبرا يکمتر ترباشدوانرژي	هرچه کوتاه ریمس

. خواهـد بـود   شتریآن ب وري زانبهرهیآن صرف شود، م

 ایـ »یناقتصـاد زبـا  «است که امـروزه آن را   یاصل نیا

اصل است  نیبا توجه به ا. ندیگو یم »یکوش اصل کم«

کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

هامایلندباحداقلتالش،مفهومومقصـودمطمحنظرخ  انسان

ــا حــداقل تــالش فکــري،  ودرابهــد یگري منتقــل و ب

، 1378هویـدا،  . (بیشترین اطالعات را دریافـت کننـد  

گفت که اقتصـاد در زبـان    توان	یم نیبنابرا). 328ص

 نیشـتر یب یتالش ذهن نیکه متکلم با کمتر«است  نیا

  ).  31، ص2001قباوه،(» را ارائه دهد یزبان دهیفا

ـ ا م،یتأمل در قـرآن کـر   با در  ،یکتـاب آسـمان   نی

خود به بندگان  امیکه خداوند در انتقال پ افتیمیخواه

اسـتفاده   تینها» زبان«آنان از ابزار  تیهدا يدر راستا

ها در  آن بی، واژگان و ترکآواها نشیچ. را برده است

آورده، تا آنجا که بشر بـا   دیرا پد رینظ یب یقرآن سبک

ـ نظ یآن از خلق سـبک  نسپرد نهیبه س آن عـاجز و   ری

ــاتوان اســت و ا ــن ــفرما یکــه مــ یکــالم الهــ نی : دی

أن یأتوا بمثل هذا القـرآن ال   لئناجتمعتاإلنسوالجنُّعلی﴿

/ اإلسـراء ( ﴾یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضٍ ظهیرا

  .گفته است نیا دمؤی(  88

  

  پژوهشیها و پرسش نهیشیپ

ــا مطالعــات ، در انــد	کــه نگارنــدگان انجــام داده یب

انجـام   یاندک هاي	پژوهش یاصل اقتصاد زبان يراستا

: اسـت  لیـ هـا بـه قـرار ذ    آن نیتر شده است، که مهم

از » محـاوره  یفارس شیدایدر پ یزبان کوشی	نقش کم«

و اختصـار در   جـاز یا ریتـأث « ،يمختـار  لیاسماع دیس

از جـالل   »یخواندن و درك مطلـب بـه زبـان فارسـ    

االقتصـاد اللغـوي فــی   «رهبــر،  لیو اسـماع  انیـ میرح

سـمات االقتصـاد   «قباوه،  نیاز فخرالد» صیاغۀ المفرد

االختصار سـمۀ  «و يریاز ورده غد »ۀیالعرب یف ياللغو

  . میاز عبداهللا جادالکر »ۀیالعرب

صورت گرفته نشان  يها پژوهش ییمحتوا یبررس

به اصل اقتصاد  سندگانینو نیاز ا کدام	چیکه ه دهد یم

از آنان،  کیچوهینداشته اي در قرآن اشاره یشکو	و کم

 برخیارائه نکرده، یاز انواع اقتصاد زبان یبحث مفصل

را  هـایی  صورت پراکنده و گذرا نمونه ها به از پژوهش

و علت  اتیه جزئاست و ب گویی	یکه کل اند	ذکر کرده

 يرو شپژوهشـپی . انـد 	نداشـته  اي آن اشـاره  ياقتصاد

و عبارات پـنج   اتیاز آ هایی	برآنست که با ذکر نمونه

 یرا بررسـ  یاز اقتصاد زبان ییجزء آخر قرآن، نمودها

ــا کنـــد و بـــه پرســـش ــپاســـخ گو ریـــز يهـ : دیـ

شــامل چــه  یزبــان کوشــی	کــم هــاي	هاومقولــه	جلــوه

کـاربرد را دارد   نیشتریاست؟ کدام گفتار ب ییگفتارها

بـر مخاطـب    يریاصل اقتصاد چه تـأث  تیو چرا؟ رعا

  قرآن دارد؟  

اگرچه تمام قرآن از ابتدا تا انتها سرشار از عبارات 

خود تیدر نها یموجز و پرمعناست و اصل اقتصاد زبان

است؛ اما نگارندگان، پنج جزء آخر قـرآن   افتهیجلوه 
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در  شـتر یب یمک اتیآ نکهیا لیند؛ به دلا کرده یرا بررس

 یهستند و به طور کل امتیو مرگ و ق زیرستاخ نهیزم

بـا   دیکه ابتدا مسلمانان با کند ین بحث میدر اصول د

  . امور آشنا شوند نیا

کوتـاه و   ات،یآ نیا شود یطور که مالحظه م همان

 گـر ید ییاز سـو . انـد  بکـار رفتـه   کوشی	کم تیدر نها

ـ  بـوده اسـت و فـن کتابـت را      یمخاطب آن زمان ام

ـ را که در نها یلذا سخن دانستند؛	یاز افراد م یاندک  تی

  .  گرفتند	میبوده زودتر فرا ییاقتصاد و کمال معنا

  

  یاختصار زبان اییاقتصاد زبان

خطـور کنـد کـه     یممکن است به ذهن هر انسـان 

 ،»یاختصـار زبـان  « ،»یاقتصاد زبـان « رینظ یاصطالحات

ــا واژگــان کســانییمفهوم »جــازیا«و » حــذف« ــا ب  یام

است  يالزم و ضرور نجایدر ا نیبنابرا. متفاوت دارند

ـ بـر ا  یلختـ  شتر،یهر چه ب نییتب يکه برا موضـوع   نی

  .میدرنگ کن

است و » اختصار«زبان  ياقتصاد هاي	از جنبه یکی

است دور  یاست که آنچه را که از کالم اضاف نیآن ا

شـود،   جـاد یدر معنا ا یخلل نکهیانداخته شود؛ بدون ا

أمطر السماء (عبارت  يبه جا ندهیمثال هرگاه گو يبرا

انهمـر  ( ایـ ) هطل المطر بغـزارة (از جمله ) مطرا کثیراً

زده  يدسـت بـه مختصـر سـاز     نـد، استفاده ک) المطر

 افتیدر نیشد به ا انیبا توجه به آنچه در باال ب. است

از کالم سـاقط   اي	واژه چیه» اختصار«که در  میرس یم

ـ بلکه  شود؛	ینم  گـر ید اي	سـازه  نیگزیسـازه جـا   کی

در تعداد  یآن سازه است ول يمعنا يکه حاو شود یم

). 351، ص1417 ،یفــیعف(حــروف و اصــوات کمتــر 

 يزمـان بـا تنگنـا    و مترجمان هـم  ندگانیکه گو ینزما

  .زنند یم يوقت مواجهند، دست به مختصر ساز

. اسـت  يمختصرسـاز  هاي	از جمله مقوله» حذف«

 هاست،	نیاز پربسامدتر یکیدر قرآن » حذف« کیتکن

در  یبه کاربسته شده کـه نـه تنهـا نقصـ     اي	و به گونه

آن را دوچنــدان  ینکــرده؛ بلکـه رسـانگ   جـاد یکـالم ا 

  .مدعاست نیشاهد ا ریز اتیآ. ساخته است

مـنْ راقٍ وظَـنَّ أَنَّـه    کَلَّا إِذَا بلَغَت التَّرَاقـی وقیـلَ   (

بلغـت،  (فاعل هر سه فعـل  ). امۀیق/26،27،28(الْفرَاقُ 

اول فاعـل مشـخص    هیدر آ. محذوف است) ظنّ ل،یق

به آن  اقیس رای؛ ز»نفس« ایاست و » روح« ایاست که 

ـ     نیداللت دارد و در زمان مردن ا  هجـان اسـت کـه ب

گ و مر يسرعت انتقال معنا يلذا برا رسد؛	یگلوگاه م

دوم فاعـل   یـۀ قبض روح فاعـل حـذف شـده و در آ   

 نجـا یدر ا. بـرد 	یاست که روح را باال م» ملک الموت«

چون روح کافر مدنظر است، پس اسم با عظمـت   زین

بـر   يریـ حـذف شـده اسـت تـا تحق    » ملک المـوت «

از ذکر اسـم ملـک    یکه حت اي	گونه باشد، به انیجهنم

سـوم فاعـل    هیشده و در آ پوشی الموت با آنان چشم

شود کـه   انیکافرانند و ذکرنشده است، تا ب) ظن(فعل

ـ بد(اسـت   عیسر اریقبض روح بس ندیفرا ، 2009 ده،ی

ـ آ نیـ گونه کـه در ا  همان). 33ص مشـخص شـد    اتی

که با ذکر نکردن صورت گرفته، نه تنها  ياختصارساز

نکــرده؛ بلکــه  جــادیا خلــلیاله امیــپ يدر درك معنــا

  . ده استآن را چند برابر کر یرسانگ

 ریتـأث  نیکه ا يزیچ شود، یخاطر نشان م نجایا در

اسـت کـه اختصـار     نیا ،کند	ترمی	را بر مخاطب فزون

 نجـا یدر ا ،ییمعنـا  يسـاز  و فشـرده  یعالوه بر رسانگ

  . آورده است دیپد ییقایموس یکالم

. اسـت  »جـاز یا«زبـان،   يمقوالت اقتصـاد  گرید از

کوتاه سـخن گفـتن، سـخن     یدر لغت به معن »جازیا«

ــاه کــردن، ب ــکوت ــاه انی ــری	مقصــود درکوت ــظ و  نت لف
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کردن سخن  از دراز زیانسان با پره. عبارت استنیکمتر

آن  دنیارائه دهد که مخاطب از شـن  یدارد کالم یسع

 جازیا جاز،یا يها از نمونه یکی. زده نشود خسته و دل

سـخن شـاعر عـرب کـه      نیبه حذف است، همانند ا

  : دیگو یم

  واحداً أو صل أخاك فإنّـه  فَعش

ــرّةً ومجانبــه    ــارف ذنــبٍ م   مق
  

  )11، 3، 1998البستانی، (

 ونـد؛ یبه بـرادرت بپ  ایکن  یتنها زندگ نکهیا یعنی

 یو گـاه  شـود  یمـ  یمرتکـب گنـاه   یچرا که او گاه

  .ورزد یاجتناب م

از کلمـات را بـه اعتبـار     یباال، برخ تیشاعر در ب

ـ ماقبل حذف کـرده، او در پا  ـ ب انی مـرّة  ( دو واژه  تی

در  جازیا. را به اعتبار ماقبل حذف کرده است) يأخر

 نیدلنش آهنگی نظم جادیمانند اختصار سبب ا زین نجایا

ــقــدر مســلم از ا. شــده اســت « اســت کــه  يرو نی

، 1382داد، (  دانـد  یم حهیرا روح قر جازیا ،»ریشکسپ

  ). 63ص

نهفتـه   ینکتـه بالغـ   کیـ زین جـاز یدر پس ا یگاه

ـ مثال بـه ا  ياست، برا ـ آ نی ـ بنگر هی ـ تح: دی هـا یف تُهمی 

ـ دل نیبه ا«) کمیعل(لفظ  نجایدر ا): 10/ونسی(سالم  لی

 یفقط صرف دوسـت  انیذکر نشده است که سالم بهشت

اسـت و نـه دعـا بـه جــان      گریکـد یمیو الفـت و تکر 

به دعا  يازیو ن اند	لآنان در سالمت کام رایز گر،یکدی

 نیبنــابرا). 368، ص3ج تــا،	یود، بــابوالســع(» ندارنــد

است تا آنجا  یزبان عرب هاي یژگیو نیتر از مهم جازیا

ـ بد( دانـد  یمـ  »جازیا«که عرب، بالغت را  ، 2009ده،ی

کـه   یاز سـخن طـوالن   یعیانسان به طور طب). 20ص

اسـت و بـه آنچـه کـه      زاریـ شود، ب يمنجر به دشوار

  . دارد يشتریرغبت ب شود یو سهولت م یبکموجب س

ـ    جازیا یگاه از کـالم صـورت    یبـا حـذف اجزائ

بـه   ایـ ردیگ یبلکه از مجموع کالم صورت م رد؛گی	ینم

هاست  و داللت یاز معان اي انباشته جازیا گرید یعبارت

. ولکم فی القصاص حیـاة : (آن است انگریب ریز یۀکه آ

 نیقصر وجود دارد و به ا جازیا هیآ نیدر ا) 179/بقره

ــه چ  ــت ک ــورت اس ــص ــذف  يزی ــده؛ح ــه  نش بلک

نهفتـه  ) قصـاص ( ۀدر دل کلمـ  یاز معـان  اي	مجموعه

  .است) ضرب و جرح و قتل(است و مشتمل بر الفاظ 

را  یاست که اگر متن يبه قدر یدر زبان عرب جازیا

ـ   ییاروپا يها از زبان یکیاز  ـ   یبـه عرب  م،یترجمـه کن

 یپـنجم مـتن اصـل    کیـ حـدود   يزیچ یعرب ۀترجم

ـ  زبان يایاز مزا نیو ا شود	یم اسـت کـه لفـظ     یعرب

، 2003،يریغـد (گسـترده دارد   یاندك داللت بر معان

اختصار از  جاز،یحذف، ا هاي مقوله نیبنابرا).  61ص

در جهـت   یاست و همگـ  یزبان کوشی	کم يها نمونه

) مخاطـب (دارانشیزبان را به خر ياست که کاال نیا

عرضه کند که نـه در آن افـراط باشـد و نـه      یمتیبه ق

به  زیاست ن کوشی	چرا که اقتصاد که همان کم ط؛یتفر

اصل  تیرعا یعنییاست و اقتصاد زبان روي	انهیم یمعن

ـ ا. یزبـان  هاي	سازه يریبکارگدر  گی	نهیبه  تیـ رعا نی

اسـت کـه اگـر سـوره      يدر قـرآن بـه حـد    یکوش کم

ــه انگل» فاتحــه« ــده شــود  یســیب کلمــه ) 70(برگردان

کلمــه اســت ) 30(ســوره  نیـ حــال آنکــه ا شــود	یمـ 

ــادالکر( ــابرا). 65، ص2006 م،یجــ ــه  نیبنــ گرچــ

در » حـذف « ،»جـاز یا«و » اختصار« لیاز قب هایی	مقوله

هـا   آن یبا هم فرق دارند؛ اما همگـ  کردو کار فیتعار

  .اند بر آمده یدر خدمت اقتصاد زبان

  

  در قرآن یاز اقتصاد زبان هایی	جلوه

بـه   یقالب افکـار و معـان   ۀکلمات در زبان به منزل

هرچه ارزشمندتر و  یو معان ها	شهیو اند ندآی یشمار م
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 شـوند  یمـ  ختـه یهم کـه در آن ر  یپربارتر باشند، قالب

ـ  ریو تعـاب  اتیراستا آ نیدر ا. ارزشمندتر است  یقرآن

شده  ختهیر اي به گونه هیموجز و گرانما ییها در قالب

ــاه   ــا نگ ــه ب ــت ک ــار  یاس ــه و معم ــه هندس آن  يب

چنان  ریآواها، کلمات و تعاب یکه تمام افتیمیرخواهد

آن  یاند که انسان از اقتصاد زبـان  مقتصدانه به کار رفته

  :مپردازی یبه آن م لیذ يها در نمونه. ماند یم ریمتح

  

  یاقتصاد واژگان

» أسماء«که  افتیمیگذرا به قرآن درخواه یبا نگاه

» افعـال «در سخن نسـبت بـه    یو روان یسبک لیبه دل

اول ســوره  هیــبــه دو آ. دارنــد يتــر حضــور پررنــگ

  :  دیبنگر» العصر«

ــانلَفی﴿ ــر والعصرإنّاإلنســـ ــر( ﴾خســـ / العصـــ

 یکند خسران انسان دائم انیب نکهیا ،خداوندبراي)2و1

 يبه جا شود، یمربوط م يو آخرت و ایاست و به دن

استفاده کـرده اسـت؛ چـرا کـه     » خُسر« فعل از مصدر

. سـت ین یبـه زمـان خاصـ    دیمصدر برخالف فعل مق

 »خسـر «فعـل   يکه برا يمتعدد يخداوند از مصدرها

از ... خســـارت، خســـران و : وجـــود دارد، مثـــل 

  .استفاده کرده است» خسر« یعنیها  آن نِتری	حرف کم

زبان قرآن سبب شده اسـت کـه در    ياقتصاد وجه

اسـتفاده   یاز افعال ثالث شتریب یو مدن یمک هاي	سوره

ـ    بـه  دیـ مز یربـاع  هاي شود و فعل  یکـار نـرود و حت

 یدر سـوره مکـ  » وسوس«مجرد مثل  یرباع هاي	فعل

کار  ندرت به به» زلزله« یدر سوره مک» زلزل«و » ناس«

خداونـد در   ،يزبـان اقتصـاد   يدر راسـتا . رفته است

مبالغـه اسـتفاده کـرده     غهیسور قرآن از ص يجا يجا

 یزبـان  هـاي  سازه نیت ااست که کاربس یگفتن. است

ـ  یاست که متکلم بخواهد صفت یزمان از حـد   شیرا ب

اسـم مبالغـه   : اللّوامـۀ : مثال يمعمول برجسته کند، برا

) 2/امـۀ یق(سـرزنش کننـده    اریبسـ  يدر معنـا ) الئمۀ(

) حـالف (، )4/مسد( کننده	حمل اریبس): حمالۀ(است، 

 جـو،  بیـ ع اریبسـ ): همـاز ( ادکننـده، یسـوگند   اریبسـ 

/ قلـم (کننـده   منـع  اریبسـ ): منّاع(برنده،  اریبس): مشّاء(

منع  اریبس): منوع( ص،یحر اریبس): هلوع) (10،11،12

). 19،20،21/ معـارج (  تـاب  یب اریبس): جزوع(کننده، 

اسـت کـه در    ییها ونهاز نم یکیمبالغه  غهیص نیبنابرا

و باعــث فشــار کمتــر  کنــد یمــ ییزمــان صــرفه جــو

گذشـته از مبحـث   . شود	یدر سخن م ریدرگ يها اندام

ـ ن يگـر ید هـاي  مبالغـه، مقولـه   غهیاسم و فعل و ص  زی

 يآن نقش منحصر بـه فـرد   يریکارگ وجود دارد که به

 یآن دارد که برخ يمعنا و به حافظه سپار یدر رسانگ

  :است ریاز آن به قرار ز

  

  حذف 

اسـت   یو ساختار عرب بیدر ترک اي	دهیحذف پد

ـ  آن در يریکارگ که به  يبـه درازنـا   یقـدمت  یفنون ادب

زبـان   یژگـ یو نیشناسـان برتـر   زبان. دارد یزبان عرب

خواننده و شرکت دادن  ایکردن شنونده  ایرا پو یعرب

ــ  يو ــه م ــاخت جمل ــد یدر س ــوار(دانن ، 2006 ،يج

از حـذف اسـتفاده شـده اسـت؛      زیدر قرآن ن). 83ص

 ایـ ذهـن خواننـده    سـت یبه ذکـر ن  ازیکه ن ییجا رایز

و  دآیــ یســخن برمــ ياجــرا لیــتکم یشــنونده در پــ

قدر مسلم از . شود یم اتریپو امیپ افتیدر در سان	نیبد

را » حـذف «بـاب   یروست که عبدالقاهر جرجـان  نیا

 وهیاست و شـ  قیکه روش آن دق کند	یم فیتوص یباب

، 1983( داند یو فسون م حربه س هیآن را شگفت و شب

 یچه بسا حذف« :دگوی یم گرید ياو در جا) . 103ص

 شیو در حکم آرا باستیز يکالم مانند گردنبند يبرا

بـا اسـتفاده از ابـزار     ندهیگو. )107همان، (» معنا است
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ــر »حــذف« ــ، عنص ــر ای ــالم ناد يعناص ــرا در ک  دهی

 اي یکاسـت  چهـی  یرا ب امیوجود پ نیبا ا یول رد؛گی یم

در  یخللـ  ییاز نظـر معنـا   کـه  يطور به دهد یانتقال م

ــه ا ناخودآگــاه و  شیگــرا. شــود ینمــ دجــایجمل

تـا   یسـ ینو و کـم  گـویی  به کـم  یعموم رناپذی اجتناب

صـاحب نظـران وجـود عنصـر      یاست که برخ ییجا

کـالم   ییبایو ز یدر جهت حفظ روان یحذف را عامل

  ).  40، ص1384 ،يافتخار( کنند یم یتلق

ـ    زشیــانگ کیــحــذف  نـد یاســت کــه فرا یگفتن

ــاد ــتا ياقتص ــم  يو در راس ــل ک ــی اص ــت  کوش اس

را به دوش  ییبار معنا نیکه کمتر يعنصر که يطور به

تا جمله کوتاهتر شـود و بـار    شود،	یحذف م کشد یم

، 1382 ،يغفـار (ابدیشـ یافزا مانـده  یعنصر بـاق  ییمعنا

 يجـا  يدر جـا  میحذف در قرآن کـر  ندیفرا). 38ص

 یاز آن را بررسـ  ییهـا  که نمونـه  شود، یم دهید اتیآ

  :  دیتوجه کن هیدو آ نیبه ا. میکن یم

ــمهاداًوالْجِبالَأَوتَاداً﴿ ــأ/6-7( ﴾ألَمنَجعلالْأَرضَـ ). نبـ

ـ از تکـرار و رعا  زیپره يدوم برا ألمنجعلدرجملۀ  تی

حــــــذف شــــــده  یکوشــــــ اصــــــل کــــــم

در  »ك«ریضـم ). 3/یحض( ﴾ماودعکَرَبکَوماقَلی﴿.است

از تکرار حذف شده، حذف آن عالوه  زیپرهیبرا) یقَل(

نثر شـده اسـت    ینیسبب آهنگ ییگو اضافه زازیبر پره

در کاربرد زبان، . ندنشی یکه در گوش و جان خوش م

اصلی نانوشته ولی تفهیم شده و پذیرفتـه وجـود دارد   

ــی  ــه مـــــــــــ ــد¬کـــــــــــ : گویـــــــــــ

داند،برایاوتکر	الزمنیستگویندهآنچهراکهمخاطبازپیشمی

» تـالش  ناصـلکمتری «زآنبهناماینهماناصلیاستکها. ارکند

 تـوان 	یمـ  نیبنـابرا ). 6، ص1385باطنی، (کنند  یاد می

 شـود؛ 	یکالم م یو سادگ یگفت که حذف سبب روان

نکند  جادیدر معنا ا یکه آن حذف خلل یالبته به شرط

ناگفته نماند . و ساختار و آهنگ سخن را مختل نسازد

د حذف به اعتبار ما بع» کلمه«ها  از نمونه یکه در برخ

  : دیبنگر ریسوره تکو نیآغاز اتیآبه . شود	یم

/ رتکوی( ﴾نکدرت وإذاالنجوما/  إذاالشمسکورت﴿

بر سر فعـل  » ادات شرط« ددانی یطور که م همان). 1،2

فعـل   يفاعل برا بینا نجایشمس در ا. نه اسم دیآ یم

بعـد از آن،  » کورت« است که فعل » کُورت«محذوف 

ـ    کیـ چون در . کند یم ریآن را تفس  نیجملـه جمـع ب

» کـورت « مفسر که همان  ست،ین زیمفسر و مفسر جا

  .     شود یاست، حذف م» إذا«بعد از 

سـهولت و   يکـه بـرا   یهر گونه حذف یطور کل به

ـ  يکالم رو فیتخف اسـت،   یدهد، شجاعت زبان عرب

 لیحذف را ذ ،»یابن جن«روست که  نیقدر مسلم از ا

 ،یفـ یعف(قـرار داده اسـت    »ۀیـ ربالشجاعۀ الع« مبحث 

گونه حذف بـه قـرار    نیاز ا اي نمونه). 43، ص1996

  :است ریز

 هیآ ناصلدرای). 12/نباء( ﴾وبنَینَافَوقَکُمسبعاشدادا﴿

توانسـته هـم   » سـبع « ۀاست که کلم» السموات السبع«

لفـظ   يانتقال دهد و هم معنا یخود را به راحت يمعنا

بـا   نیبنـابرا . محذوف السـموات را بـه دوش بکشـد   

ـ و ا افتهیشـ یافزا ییکاهش تعـداد الفـاظ بـار معنـا      نی

  .تر استفاده شود باعث شده از صورت کوتاه کوشی	کم

). 48/قلـــم ( ﴾کَصـــاحبِالْحوتإِذْنَادىوهومکْظُوم﴿

صدا  تواند	یرا م یچه کس یدر شکم ماه ونسحضرتی

او برسد؛  ادیبه فر تواند	ینم یکس گانهییبزند؟ جز خدا

را ) ربه( آورده و »يناد« ربه، يقرآن در إذ ناد نیبنابرا

آن  رمعلوم است و سیاق ب ادرسیفر رایحذف کرده؛ ز

در امـر   اي	یکاست چیحذف آن ه نیبنابرا. داللت دارد

  .  کند ینم جادیا امیانتقال پ

 انـه یم یراهـ » حـذف «شد،  انیآنچه در باال ب بنابر

را  یبه معان یابیآن دست يریکارگ است که به نههزی	وکم
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ــنزد ــه  کی ــه حافظ ــد ب ــپار و رون ــر يس  عیآن را تس

  .بخشد	یم

ـ تأک يبرا قرآن ـ    دی قسـم بـه    ۀکـالم خـود از مقول

. کـرده اسـت   ادیفراوان  یانیپا يخصوص در جزءها

 یاقتصـاد زبـان   يقسـم نمونـه اعـال    هـاي 	بیترک نیا

ـ مثال بـه ا  يهستند، برا ـ آ نی ـ بنگر هی  اتوالـذاری ﴿: دی

واو است که  نجای، حرف قسم در ا)1/ اتذاری( ﴾ذروا

ـ آمـده اسـت و    اتیبر سر اسم ظاهر ذار حـرف   کی

بـه نظـر   . توانسته نشانگر فعـل محـذوف قسـم شـود    

 اتیتر از اقسم بالذار کوتاه اتیکه گفتن والذار دآی یم

ـ 	یزودتر در ذهن جـا مـ   کوشی	کم نیباشد و ا و  ردگی

ـ اگر به ترجمـه آ . شود یزودتر هم حفظ م  میبنگـر  هی

: از اصـل اسـت   تر	یکه ترجمه طوالن مشوی یمتوجه م

پراکننـد   و خـاك را مـى   بـر سوگند بـه بادهـایى کـه ا   

آن نُه  ۀسه کلمه و ترجم اصلعربی). پور ترجمه بهرام(

ـ       یکلمه است که اگر هـم ترجمـه را مثـل اصـل عرب

سـوگند  «: شود یورت مص نیبه ا م،یکار ببر مختصر به

که مالحظه ) ترجمه فوالدوند(، »به بادهاى ذره افشان

  . است شتریباز هم تعداد کلمات ب شود	یم

مطلب اشاره شـود، کـه    نیالزم است به ا انیپا در

ـ  یزبـان  یکوش موارد کم نیتر عیحذف از شا  یدر عرب

ـ پد نیـ کـه بـه ا   يزیـ است و چ دامـن زده، رواج   دهی

آن عصر بوده است و  ۀو عدم کتابت جامع سوادي یب

فراوان را در قالـب   میمفاه توانسته یعرب م سان نیبد

). 75ص تا، یب ،ياسری(الفاظ اندك در حافظه بسپارد 

 مشـوی 	یمتوجه م میندازیب ینگاه یاگر به اسلوب قرآن

از . دارد ییکه اسـتفاده از شـگرد حـذف بسـامد بـاال     

 نکـه یا سازاسـتبراي  کتاب انسـان  کیکه قرآن  ییآنجا

 تیـ شـود و تثب  ختهیو سور آن در ظرف ذهن ر اتیآ

تـا هـم    صورت موجز باید باشـد  معنا در قالب لفظ به

ـ بتواند بـه سـهولت آن را برگ   یمخاطب أم و هـم   ردی

خـود   نهیبتوانند آن را در س ندگانینسل اندر نسل و آ

کـه در آن   یکالمـ  شـود  یلـذا مشـاهده مـ   . نگه دارند

ـ اطنـاب اسـت اسـتفاده نشـده و ا     شـگرد، نظـم و    نی

 نیا قیبه نظم دق. به قرآن داده است یلبدی	یب یقیموس

  : دیبنگر هیآ

ـ آ ناصـالی ).  17/علـق ( ﴾فَلْیدعنَادیه﴿ ـ فل(  هی  دعی

است؛ چـرا کـه خـود انجمـن فراخوانـده      ) هیاهلَ ناد

و  شـود 	یبلکه اهل آن است که صـدا زده مـ   شود	ینم

ـ اسـت کـه ا   نیا انگریحذف ب نیا فراخوانـدن بـه    نی

که هرآنچه را که در آن انجمـن اسـت، در    ستای گونه

ابوجهـل، اشـخاص، مـال     رانصـا : ازجملـه  ردیگ یبرم

ـ بد. (..ابـزار حملـه و   ان،یوچارپا ).  33، ص2009ده،ی

 کیها جهت اختصار حذف شده و در  نمونه نیا ۀهم

روشـن   گـر یاز طـرف د . است افتهیعام نمود  اي	واژه

اســــــــت کــــــــه حــــــــذف کلمــــــــه    

سـاخته   تـر 	نتوازنکالمراحفظکردهوسخنراآهنگی»اهل«

) هیـ سـندع زبان ( عـد ب یـۀ کـه بـا آ   اي است؛ بـه گونـه  

پر واضح اسـت کـه کـالم مـوزون و     . دارد یهماهنگ

اسـت و   تـر  ننشـی 	در گوش و جـان خـوش   ن،یآهنگ

هم در گوش و هـم   ياست که کالم خداوند گونه نیا

  .ندنشی یگوشِ جان مخاطبش م در

 یانیــپا يبــه ذکــر اســت کــه ســور جزءهــا الزم

ـ    ينه قصه است و نه رو رایکوتاهند؛ ز  یسـخن بـا بن

و بــه  رود	یاســت؛ لــذا ســخن بــه درازا نمــ لیاســرائ

  .شود	یصورت کوتاه و موجز ارائه م

  

  ینیاصل جانش

و  شـود  یمـ  گرید اي سازه نیگزیجا اي	سازه یگاه

ـ ا نطــق و  سـازي 	ســبب روان توانـد 	یمــ ینیجانشـ  نی

. گفتـار شـود   يها اندام یعضالن تیدر فعال روي	انهیم
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 ،يدر ســاختمان دســتور رییــتغ جــادیبــا ا ینیگزیجــا

زبان و انسجام متن را در  ییایپو ،یتشخص، برجستگ

پرداختـه   ینیگزیجـا  نیا قیبه مصاد لیدر ذ. دارد یپ

  .شود یم

  

  اضمار 

ـ از تکـرار   يریـ گ شیپـ  يبرا ریضما کاربست  کی

دسـتگاه   تیـ در فعال ییجو عنصر است و سبب صرفه

اسـم ظـاهر،    يجـا  بـه  ریضم ینیگزیجا. شود	ینطق م

در  عیدر کوتـاه کـردن جمـالت و تسـر     اي	ژهینقش و

ـ   ریضم انیم نیروند گفتار دارد و در ا از  شیمسـتتر ب

 رد؛و اختصـار نقـش دا   جـاز یا جـاد یدر ا گرید ریضما

آن  يادا يبــرا یتالشــفقــط در ذهــن اســت و  رایــز

  :نمونه يبرا. ردگی	یصورت نم

﴿وهازفَکَذَّباهوفَسمبِذَنبِهِمهرَبهِملَیعمدمافَدقَرُوهفَع﴾ 

ـ آ نیدر ا). للی/14( در » ه«وجـود دارد؛   رینُـه ضـم   هی

» هـا «در عقروها به ناقه و » ها«کذبوه به رسول اهللا، و 

گردد و یا به شـهرها و   در سواها به قبیله ثمود باز مى

همـه را بـا خـاك یکسـان      ندهاى آنان که خداو آبادي

اسـت کـه بـه    » هـو «مستتر  ریضم يو فاعل سو. کرد

اگر  حال گردد، یبه قوم ثمود برم» واو«و » هم«رب، و 

مسـتلزم   شـد،  یهـا ذکـر مـ    مرجـع آن  ر،یضما يجا به

ـ . بر دستگاه گفتار بـود  يشتریب يروین هـم،   یاز طرف

 ریذهن مخاطب قرآن به سمت کاوش در مرجع ضـما 

پس از کشف مرجـع بـه    سان	نیو بد شود یواداشته م

 ریلذا تصو ابد؛ی	یدست م یلذت پس از کندوکاو ذهن

  .بندد یآن در خاطرش نقش م

  

  مترادف ینیگزیجا

کلمــــــات در ظــــــاهر  یبرخــــــ یگـــــاه 

مشـــخص  راند،امابامراجعهبهمعاجموتفاســی  متــرادف 

 نیـ و ا کنـد  یهر کدام فـرق مـ   ییکه بار معنا شود	یم

 ینیگزیجا. کار رفته است استادانه در قرآن به ینیجانش

 يبرا. خاص خود را دارد لیدال ییهر کلمه در هر جا

ـ نمونه بـه ا  ـ آ نی ـ بنگر هی  ﴾الرَّجـع  ذاتوالسـماء ﴿: دی

که  یباران است و سوال یبه معن »رجع« ). 11/طارق(

ـ ا دآی یم شیپ : اسـت کـه چـرا خداونـد نفرمـوده      نی

پرسـش اگـر بـه     نیا افتنییبرا). والسماء ذات المطر(

که  میابی	یدر م میداشته باش یتأمل» رجع« ۀکلم يمعنا

آنچه که به  یعنیاست، » بازگشت« يکلمه به معنا نیا

 گـر ید زیـ چه بخـار و چـه هرچ   دآی یم نماسمت آس

ـ ب نیا. گردد یبرم نیدوباره به سمت زم ـ اهم انگری  تی

ـ استمرار ح يباال  تیـ پـس اهم . اسـت  نیدر زمـ  اتی

فقـط صـرف بـاران    » رجـع «است کـه   نیسوگند در ا

کـه   رسـاند 	یو شأن آسـمان را مـ   میبلکه تعظ ست؛ین

  . گرداند یبه خودش بر م ردگی	یم نیآنچه را از زم

  : دیتوجه کن زین ریز هیبه آ

. ﴾2/ نصـــر﴾﴿ورأَیتَالنَّاســـیدخُلُونَفیدیناللَّهِأَفْواجا﴿

الجماعـۀ  « درلغتبهمعنـاي »فـوج «جمعفوجاستو»أفواج«

اسـت کـه بـا سـرعت      یجماعت یعنی،»عۀیالمارة السر

کلمـه  ). ماده فوج لی، ذ2005ابوعمرو، ( کنند	یعبور م

 يجـا  اوالً بـه : داللت بر چند معنا دارد نجایافواج در ا

. فوجاً فوجاً باشد، به صورت جمع آمـده اسـت   نکهیا

در . آمـده اسـت  ) عۀیالجماعۀ المارة السر( يجا به اًیثان

کل عبارت را  ییکلمه توانسته است بار معنا کیقتیحق

  .به دوش بکشد

ـ را ا انیـ جهنم تیخداوند در قرآن وضع گونـه   نی

). 36/حاقـۀ ( ﴾نیعامهم من غسلوط﴿: کند یم فیتوص

چـرك   يچرك و خون است و بـرا  يبه معنا نغسلی

ــه ن  ــادل جداگانــ ــون معــ ــوخــ ــت اوردهیــ . اســ

ـ   دگونهکهبهخورشی همان ) نیقمـر ( یوماه هـم در عرب

 شدر زمان پرداز اي	ژهینقش و انبرهایمنیو ا ندگوی	یم
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بـه   تر	دهیکرده است؛ لذا گز جادیاطالعات در حافظه ا

  .دآی	یشمار م

ــدعا﴿  ﴾یومیدعونَإِلَىنَارِجهنَّمــــــــــــــــــــ

کشـیده   سوىآتشجهنّمبهسـختی  ،روزىکهبه)طور/13(

و راندن  دنیو کش فیالدفع العن یمعن دع به . شوند مى

ـ با خشـم اسـت و ا   از بـاب اهانـت و خشـم بـر      نی

ــجهنم ــت  انی ــور، (اس ــن عاش ــابرا). 43،  15اب  نیبن

رانـدن بـا خشـم و    (کلمـات   يبـرا  شـود 	یمشاهده م

ـ آمـده وا ) دع( ۀکلمـ ) شدت الـدفع  (مختصـرتر از   نی

  .است) فیالعن

، )17/ اتذاریــــ( ﴾کَانُواقَلیالًمنَاللَّیلمــــایهجعونَ﴿

 دنیبه خواب» هجع«. اندکى از شب ها را مى خوابیدند

ــ ــدگوی یدر شــب م ــۀ«و  ن ــا» هجع ــه معن ــۀ  يب النوم

. سبک سر شب استخواب  یعنیلیفی اول اللفۀیالخف

مومنـان اول شـب را خـواب     دیبگو نکهیا يقرآن برا

 لیاول الل الیقل نامونی: نفرموده است کردند	یم یسبک

ـ کار بسـته کـه تمـام ا    را به یبلکه لفظ فۀ؛ینومۀ خف  نی

و «: بعد که فرمـوده  هیرا در خود جا داده و با آ یمعان

  . تناسب دارد »کردند یدر سحرها استغفار م

 میاست که مفاه یزبان یگفت که زبان عرب توان	یم

ــز ــرا در  يادی ــه ذخ کی ــکلم ــ رهی ــد یم ــو ا کن  نی

در زمـان و   ییجو هم سبب صرفه یمعان سازي فشرده

. شـود  یکردن عضالت زبان و ذهن م ریهم کمتر درگ

ـ   شیلذا گنجا ـ  يبـرا  یزبـان عرب قـرآن   میمفـاه  ۀارائ

  . است لیبد یب

  

  جمله يجا به یحروف معان ینیگزیجا

فعل و  نیگزیکوتاه است که جا اي	ندا سازه حرف

 زیـ حرف خود ن نیهم یو گاه شود	یم) يأُناد(فاعل 

طور  به. ماند یم ییتنها به يو اسم مناد گردد	یحذف م

ـ  ابد،یوعیشـ  اي	هرگاه کاربرد کلمه« یکل از همـه   شیب

 عیشـا  بیاز اسـال  یکیو اسلوب ندا  شود یمختصر م

ـ ، مثل ا)212، ص1274 س،انی( »هاست گفتار عرب  نی

  ). 31/ احقاف( ﴾اهللا  یداع بوایقومنا اج ای﴿: شریفه هیآ

 نیـ ضـرورت دارد، ا  نجـا یکه ذکر آن در ا اي	نکته

 اقیها با توجه به سـ  از قرائت یاست که منادا در برخ

« بـه آن   يکه در اصطالح نحـو  شود یجمله حذف م

ــادا ــرخم يمنـ ــ» مـ ــد،یگو یمـ ــل ا نـ ــمثـ ــآ نیـ  هیـ

ــر ــعلیناربکقاإلنّکممکثون﴿فهیشــ  ﴾ونادوایملکلیقضــ

 ییحی، ابن مسعود، )ع( درقرائتامامعلی). 77/ زخرف(

آمده است، چـرا  » مالِ«به صورت » مالک«و األعمش، 

عذاب خداوند برآنان و  ینیبه خاطر سنگ نیکه مجرم

ابـن  ( اند کالم خود را مختصر کرده شان،یضعف جسم

  ).     257، ص2، ج1986یجن

 يجـا  اسـت کـه بـه    يمختصـر  یعنصر زبان »أما«

ــر ــ  يعناص ــه م ــدتر در جمل ــی	یبلن ــر   ندنش ــه ام و ب

ـ آ نیبه ا. کند یم یانیکمک شا یزبان سازي	روان از  هی

 ﴾جـاءك یسـعى   وأَمـامن ﴿: دیـ توجـه کن  میقرآن کـر 

من شـئٍ مـن    کنیمهما : بوده ناصآلنچنی).  8/عبس(

 فیـ سـهولت و تخف  يابر) أما( نیبنابرا. یسعیجاءك 

شده اسـت کـه   ) من شئٍ کنیمهما ( نیجانش ان،یدر ب

  .آن هم در قرآن فراوان آمده است هاي	نمونه

ـ از قب ییهـا  اسم از » اذا«و » لمـا «، »اذ« ،»ثیـ ح« لی

دائم االضافه به جمله هسـتند و اگـر بعـد از     يها اسم

اسـت کـه    اي	عوض از جملـه  نیتنو دیایب نهاتنوی	آن

ـ آ نیذف شده است، مثل اها ح بعد از آن  ومئـذ ی﴿: هی

ــزال( ﴾تحــدث اخبارهــا ــذی«). 4/زل ــوم إذ : »ومئ أي ی

ـ  ،یاالندلس( بارهازلزلت وأخرجت تحدث اخ تـا،   یب

زلزلـت   نیجانش) اذ(در  نیتنو نیبنابرا) 501، ص8ج

  . و اخرجت شده است

 »عیجم«، »اجمع«، »بعض«، »کل« لیاز قب ییها اسم

دائم االضـافه بـه اسـم ظاهرنـد      يها از اسم» عامه« و
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آن  يبه جا نیو تنو شود یحذف م هیال مضاف یوگاه

ــ ــ¬یم ــل ا د،آی ــمث ــآ نی ــنی﴿: هی  ﴾وکلّاًوعداللهالحس

همان نـون اسـت و    نیتنو نیدر واقع ا).  10/دحدی(

ساده و روان اسـت کـه در تلفـظ کلمـات      یینون آوا

اسـت و بـا    ندیکـه خوشـا   کنـد  یمـ  جادیرا ا یسکوت

ــ  ــوت، آرامش ــع ص ــکوت و قط ــپد یس ــ دی  آورد یم

  ).115، ص1376،یسامرائ(

  

  ینیـ اصل همنش1ـ3

. سـت یزبان خـاص ن  کیمنحصر به  یزبان اقتصاد

ها تحـت الشـعاع آن اسـت     زبان یتمام ییآوا بیترک

 يریکـارگ  هدف مـتکلم از بـه  ). 307، ص1ج اقوت،ی(

 امیده پزبان مقتصدانه، احترام به وقت شنونده و خوانن

 امیفرستنده پ گرید يو از سو ،يسو کیاز  نیا. است

و خواننده خود را دلـزده   نوندهآن دارد که مبادا ش میب

ــد  ــداد ). 4، ص2003 ،يریغــد(و خســته کن ــر تع اگ

 ایـ کوتـاه شـدن    زانیـ واژه را در م کةیدفعات استفاد

قابـل   زانیبه م متوانی یم م،یسهولت تلفظ آن ضرب کن

لـذا   م؛یکنـ  ییجـو  صرفه يدر زمان و انرژ اي	مالحظه

مـوجز   یانعکاس مفهوم کامل و گسترده در قالب زبان

انســان در  کوشـانۀ 	کـم  الیــام ةکننـد  نیفشـرده تـأم   و

استفاده از زبان است و کار ذهن را در حفـظ مطلـب   

 یکـ ی).  49، ص1384،يافتخار( کند	یمد نظر آسان م

کـالم   ياجـزا  انیـ م یسبب همبسـتگ  که به یاز عوامل

 ینیرابطـه همنشـ   شـود 	یباعث سرعت انتقال مفهوم م

  . کالم است ياجزا انیم

ـ به روابط موجـود م  ینیهمنش رابطه هـا و   واژه انی

 ةدهنـد  لیعناصر تشک ریبا سا یعنصر زبان کیارتباط 

 هـاي 	وهیاز سـطوح و شـ   یکـ یو  شـود  یزبان گفته م

 مینـداز یب ینگـاه  یکالم اله نیاگر به قرآن ا. معناست

که خداوند در انتقال معنـا بـه اصـل     افتیمیر خواهد

کـرده   اي	ژهیـ و نقش آن در حفظ، توجـه و  یکوش کم

ــرا  ــت، ب ــه ا  ياس ــال ب ــمث ــآ نی ــه کن هی ــتوج : دی

ـ ی) 19/حشـر (﴾نسواالّلهفأنساهمأنفسهم﴿ خـدا را   یعن

ـ فراموش کردند پس خدا در کارشـان اهمـال ورز   . دی

از لفـظ   ریـ غ یمعنا را بـا لفظـ   کیهیآ نیخداوند در ا

خاطر مصاحبتش با آن  خودش ذکر کرده است و آن به

بـا   نجـا یدر ا» اهمـال « يمعنـا  نذکـر کـرد  . لفظ است

ـ فقط به خـاطر واقـع شـدن ا    »انینس«لفظ معنـا در   نی

  .است) نسوا( ینیهمنش

ـ پا يپرکـاربرد جزءهـا   يهـا  از نمونه نیبنابرا  یانی

. همبسـته اسـت   هـاي  و واژه ریتعـاب  يریکارگ قرآن، به

ـ   لیکه به دل یواژگان  نیارتباط و تناسب موجـود در ب

 نیکل با هم ارتباط دارند؛ به ا کییها همچون اجزا آن

 يواژه حول محور مفهـوم واحـد   نیصورت که چند

 نیاست که ب هایی	ه واژهیآ نیچنانچه در ا. چرخند	یم

حول محور رنـج و   یها تناسب وجود دارد و همگ آن

  :پرورش فرزند استمشقت مادر در 

ووصینَاالْإِنسانَبِوالدیهِإِحسانًاحملَتْهأُمهکُرْهاووضَعتْ﴿

ه وفصالُه ثَلَاثُونَ شَهرًا حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُـده  هکُرْهاوحملُ

    تَـکمعـی أَنْ أَشْـکُرَ ننزِعأَو بنَۀً قَالَ رینَ سعبلَغَ أَربو

علَـی وعلَـى والـدي وأَنْ أَعمـلَ صـالحا       أَنْعمتالَّتی 

نِّی تُبت إِلَیک وإِنِّی مـنَ  تَرْضَاه وأَصلح لی فی ذُریتی إِ

  ).15/احقاف( ﴾الْمسلمینَ

و وضع حمل و از  يشدن واژگان باردار نیهمنش

و مـادر و   نیطرف و واژگان والـد  کیگرفتن از  ریش

 نیا ياجزا نیانسجام در ب ینوع گر،یاز طرف د هیذر

خداونـد ابتـدا    کـه  يطـور  به. آورده است دیسخن پد

خـود احتـرام    نیکه انسـان بـه والـد    کند¬یم هیتوص

ــر ترت  ــا ذک ــبگــذارد، ســپس ب ــاردا بی  يرمراحــل ب

مشقت حاصل ) گرفتن ریوضع حمل، از ش ،یحاملگ(

مـادر را بـه انسـان متـذکر      يدار از درد و رنج فرزنـد 
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ـ را بدانـد و در پا  نیتا انسـان قـدر والـد    شود،	یم  انی

 یدر چهـل سـالگ   یپختگـ  ۀهمان انسان که به مرحلـ 

کـه خداونـد    ییها است، ضمن تشکر از نعمت دهیرس

کـه   خواهـد  یمـ  خداعطا فرموده، از  نشیبه او و والد

  . صالح باشند و قدر پدر و مادر را بدانندزین اش هیذر

 یواژگـان باعـث تـداع    انیـ و تناسـب م  ینیهمنش

ناخودآگـاه واژه   ،اي	بـا ذکـر واژه   رایز شود؛	یم یمعان

و ذهـن بـه    رددگـ  یمتناسب با آن به ذهـن متبـادر مـ   

کـه مخاطـب آن    یو هنگـام  پـردازد 	یآن م يجستجو

لـذت حاصـل از    نـد بی	یمـ  اشنودی	یم واژه متناسب را

لـذت   نیو همـ  شـود 	یآن دو چندان مـ  دنید ایدنیشن

 يعامل اقتصـاد  کی. آن در حافظه است ییسبب مانا

حملـه  «وجـود دارد و آن، گفـتن    هیآ نیدر ا زین گرید

 ریتـا از شـ   يمدت باردار یعنی» وفصاله ثالثون شهرا

 رخوردنیمرحلـه شـ   نجـا یدر ا. ماه اسـت  یگرفتن س

 سـت؛ یهم بـه ذکـر آن ن   يازیذکر نشده و ن) رضاعۀ(

طـور   گرفتن بـه  ریتا از ش يارچرا که مدت زمان بارد

مـاه ذکـر شـده اسـت و      یهـم رفتـه سـ    يو رو یکل

آن را  تواند	یم قیمخاطب خود با حساب جمع و تفر

ــه دســت آورد و ن ــب ــ يازی ــه اطال . ســتیســخن ن ۀب

 ۀباال مالحظه شد، خداوند مرحلـ  یۀطور که در آ همان

که با هـم   یرا با آوردن واژگان یتا چهل سالگ ینیجن

  . ذکر کرده است هیآ کیدارند در  ییاتناسب معن

ـ آوردن دو  ،ینیاز مظاهر همنش گرید یکی چنـد   ای

در  یعبـارات  زیـ واژه است کـه پـس از آن ن   ایعبارت 

از آن  یکیو هرکدام به  دآی یم نیشیعبارات پ حیتوض

. کـه صـنعت لـف ونشـر نـام دارد      گردد یعبارات برم

 اي همبسـته  يهـا  عبـارت  يلـف و نشـر   يهـا  عبارت

 ۀو هم نددار امیاز وحدت اجزاء پ تیهستند که حکا

شــناورند و بــه علــت  ییمعنــا ۀشــبک کیــهــا در  آن

که  کنند یخود برقرار م انیمنسجم م یروابط شان یتوال

هـا را   که هرکدام از آن اندازد یمخاطب را به کاوش م

  : دیبنگر هیآ نیبه ا. خود برگرداند يبه اصل و معنا

﴿اوقَغُلْبائدحنَخْلًاوتُونًاویزاوقَضْباونَبعاوباحیهتْنَاففأَنب

کُمامأَنْعلوالَّکُمتَاعامأَبۀًوهنایـ در). 30-26/عـبس ( ﴾فَاک 

ها برشمرده شده کـه خداونـد بـر     نعمت يسر کیهیآ

دانـه، انگـور،   : قـرار داده اسـت از جملـه    نیزم يرو

ـ انبـوه، م  هاي	خرما، باغ تون،یز ،يسبز . و چراگـاه  وهی

ـ فرموده کـه ا  انیسپس ب شـما و   يبـرا  یمتـاع  هـا  نی

انسـان و   ياست و ذکر نشده که کدام برا انتانیچارپا

 نـه یو مخاطب خود طبـق قر  ان،یچارپا يبرا کی کدام

  .دهد یمناسب آن ارجاع م ۀنیهرکدام را به گز

  

  یبیاقتصاد ترک

ـ زبان پد ـ زا اي دهی از  یکـ یو گسـترده اسـت و    ای

 کنـد، 	یمـ  فایرا ا یآن نقش مهم ۀکه در توسع یعوامل

ـ به ا. نام دارد بیترک چنـد،   یصـورت کـه کلمـات    نی

ـ اسـت و   یدو حـرف اصـل   ایـ ها از سه  آن بیترک  ای

 نیـ کلمه است کـه ا  نیکلمه متشکل از چند کینکهیا

 یبرخـ  دیتول يااشتقاق به معن. اشتقاق نام دارد دهیپد

اصـل کـه    کیـ ها به  و ارجاع آن گریالفاظ از الفاظ د

ـ بـا تحق . هاست آن شهیمنشأ و ر ةمشخص کنند در  قی

که انـواع مختلـف    افتیمیقرآن درخواه اتیسور و آ

زبـان و معنـا    ییایـ در زا اي	اشتقاق که نقش برجسـته 

 شـتر یهـر چـه ب   نییبه تب لیدر ذ. شود یم دهیدارند، د

  :  میپرداز یها م آن

ــواع اشــتقاق، اشــتقاق اصــغر  نام  یکــی ــاز ان  دهی

اصل اسـت و   شه،یر کینوع اشتقاق  نیدر ا. شود یم

و ) ونـد 	انیپسوند، م شوند،یپ( ییوندافزا يندهایبا فرا

سـاخته   يدیـ جد هـاي 	در ساختمان آن، واژه یراتییتغ

. که هر کـدام داللـت خـاص خـود را دارنـد      شود	یم

اصل کلمات  کهجهت است  نیبودن آن از ا ياقتصاد
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 يبه تکاپو ازیو ن شود	یارجاع داده م يواحد ۀشیبه ر

 ﴾ۀیمرض ۀراضی﴿: ساخت کلمه ندارد مانند يبرا شتریب

: هـا عبارتنـد از   ها، مثال دست نمونه نوازای) 28/فجر(

). 3/کـــافرون( ﴾عبدونوالأنتمعابدونماأعبـــدالأعبدمات﴿

چهار بار تکرار شده است کـه  ) عبد( شهیر هیآ ندرای

 شـود  یم ادیاز آن به نام جناس اشتقاق  یسنت عیدر بد

  ).345، ص1420 ،یهاشم(

 ﴾النّاس واللّه أحقُّ أن تخشاه وتخشی﴿هیآ نیا ایو 

ـ ) 37/أحزاب( ـ آ ندرای « و  »یتخشـ « واژه  دو تـک  هی

 يواحـد  شـه یدر اول فقره و آخـر فقـره از ر  » تخشاه

  . دان مشتق شده

 نیو آن بـد  شـود 	یمـ  دهیدوم اشتقاق اکبر نام نوع

صـورت   یآواهـا دگرگـون   یصورت است که در برخ

کـه  )  10،  9/ یضـح )( تنهـر و تقهـر  : (مانند ردگی یم

ـ  ییآوا ۀرابط یراندن هستند و نوع یهردو به معن  نیب

  . اندوجوددارد	هم شده نیگزیدو صوت که جا

 يوا یعنی) 1/همزة( ﴾زَةٍویلٌلکلّهمزةٍلُم﴿هیآ نیا ایو

و » هـاء « انیم هیآ نیدر ا. هرزه زبان يجو بیبر هر ع

ابدال صـورت  » لمزة«و » همزه« واژه  در دو تک» الم«

  . گرفته است

است  يزیآم واژه اینحت  ایاشتقاق نوع سوم، کبار 

ــالح،( ــدر ا. )244 -195، ص1986صـ ــتقاق،  نیـ اشـ

ـ از دو  دیجد اي واژه  دهیواژه تراشـ  يشـتر یتعـداد ب  ای

: داللت دارد مانند یاصل هاي	واژه يو بر معنا شود	یم

. دارد ماللهالرحمنالرحیکــه داللــت بــر بســم» بســمل«

ـ   یعلم قاتیتحق«  یثابت کرده است که در زبـان عرب

 يبرا بیزبان از ترک نیوجود دارد و ا يادیز باتیترک

از  یکیو ساختارها استفاده کرده و نحت  یمعان ریتکث

است کـه در حـروف و    یدر زبان عرب بیاشکال ترک

  ).52،ص1376،یسامرائ( »ردیپذ یصورت م یاسام

منحصـر بـه فـرد     ینوع کـنش زبـان   کییزآمیواژه

از  میدر انتقـال مفـاه   یاست اساس يابزار رایاست؛ ز

مفـرد و مختصـر و از قـدرت     ۀکلم کیچند کلمه به 

، 1429 ،یسـ یوغل(برخوردار است  ییباال يریفاکتورگ

و  دیـ کلمـات جد  دیـ در تول هـا 	ختهیواژه آم). 152ص

مثال فعـل   يبرا. کنند یم فایا ییزبان نقش بسزا شیزا

  : هیآ نیدر ا» بعثر«

: دگوی	یم زمخشري). 4/انفطار( ﴾أذاالقُبوربعثرَت﴿

شـده و   لیتشـک » نثـر «و » بعـث « ۀفعل از دو کلم نیا

زنـده   نکـه یدارد که مردگان عالوه بـر ا  نیداللت بر ا

، 1995، 6ج یطیالشـنق ( شوند	یم زیپراکنده ن شوند،	یم

ــه ا). 68ص ــب ــآ نی ــه کن هی ــتوج ــۀٌ﴿: دی یانادقُطُوفُه﴾ 

ـ   کیقطف ). هالحاق/23( اسـت کـه از دو    یاسـم ثالث

ـ ا. شده اسـت  لیتشک) قطع و لف(کلمه  کلمـه  دو  نی

 نبنابرای. اند	کلمه گرد آمده کیدر  ياختصارساز يبرا

و جمـع کـردن   ) دنیـ چ(قطع کـردن   يقطف به معنا

کـه بـه کلمـه     یهنگام). 165، ص1986صالح،(است 

از  م،یکنـ  ینگـاه مـ   »لیف«چهار سوره  هیدر آ» سجیل«

. میشـو  یمتعجـب مـ   اریآن بس ییایو پو یزبان اقتصاد

  : دیفرما یم هیآ نیخداوند در ا

ـ ( ﴾بحجـارةٍ مـن سـجیل    همترمی﴿ ابـن  «). 4/ لفی

 لیدرباره کلمـه سـج   نیاز مفسر یاز قول برخ» هشام

 یمتشکل از دو کلمـه فارسـ   »لیسج« : دیگو یم نیچن

. کـرده اسـت   لیکلمه تبد کیاست که عرب آن را به 

» گل«  یکه به معن» جِل«و » سنگ« یبه معن» سنج«از 

با گل باشد  مراهاست که ه یسنگ »لیسج«پس . است

 )2004 ،1 ،42   .(  

آن  ختـه آمی	کلمات واژه یبرخ شیدایسبب پ دیشا

 يبـرا  گریکـد یجدا کردن دو کلمه از  یباشد که گاه

زمـان وارد ذهـن    و هر دو هـم  شود	یمشکل م ندهیگو
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امــر بــه تــداخل آن دو واژه منجــر  نیــو ا شــوند	یمــ

 نـد یفرا نیبنابرا). 341، ص1367عبدالتواب،( گردد	یم

را کوتاه  باراتع ،یبا شکستن واژگان اصل يزیآم واژه

و محـدود   يسـاز  بزرگ به ساده یخدمت نیو ا کند یم

  .است دهانرژي	ساختن برون

  

  ییاقتصاد آوا

تلفـظ،   ینیاز سـنگ  ییسهولت و رهـا  يبرا یگاه

ـ 	یدر هجاها  صورت مـ  یراتییتغ ـ ا رد،گی ـ تغ نی و  ریی

به کار برده  انیسهولت در ب يرا که عرب برا یتحوالت

 يزیـ و بعدها تحت قواعد نحو نگاشته شده اسـت، چ 

ـ از ا یکـ ی. سـت ین یجز اقتصـاد زبـان    ينـدها یفرا نی

حـرف بـه    کیـ است که با آن » ابدال« ،يمختصرساز

 ینیو سبب خوش نشـ  ردیگ یقرار م گریحرف د يجا

  :فهیشر هیآ نیمثل ا شود، یکلمه در گوش م

اتسـق   ۀکلم شهری). 18/انشقاق( ﴾والقمراذااتّسق﴿

. شـود  یمـ ) اوتسـقَ (از وسق است که در باب افتعال 

» تـاء «تلفظ به  ینیو سنگ» ت«مجاورت  لیبه دل» واو«

در کنـار هـم   » تـاء «آنگـاه دو  ، )اتتسق( شود یم لیتبد

بـه قـرآن    یبا نگاه. شود یم لیتبد) اتّسق(و به  ادغام

ـ  يهـا  بـا نمونـه   میکر ـ از ا یفراوان دسـت مواجـه    نی

مقال خارج  نیا ۀها از حوصل که ذکر همه آن میشو یم

  . است

ــاها﴿ سنْدمخَابقَدــمس( ﴾و ــهری). 10/ش ــه  ش کلم

در  کسـان یدسس است که دو حرف متحـرك  ) دسا(

رفته  لسپسدسبهبابتفعی. دس←اند کنار هم ادغام شده

سـهولت   يشده است و عرب برا لدسستبدی←و به 

) س+شـدد س م(در کنـار هـم   کسانیتلفظ سه حرف 

ـ ←کنـد 	یم يبه  لیرا تبد نیسوم تیـ و در نها یدس 

به الف شـده   لیماقبل تبد ۀتناسب با فتح لیبه دل »ي«

ـ ا يو تحوالت بـرا  رییتغ نیا ۀهم نبنابرای. دسا←  نی

تر شود و مسلماً گفتن دسها  است که تلفظ آواها آسان

آوردن -تر از گفتن دسسسها   تر و آسان به مراتب سبک

بـه   يفشـار کمتـر   سـان  نیو بـد است ) -نیسه بار س

  . شود یگفتار وارد م يها اماند

از  يتصــد اصـلکلمۀ ). 6/عـبس ( ﴾فَأَنْتَلَهتَصـدى ﴿

در ) 425، ص8، ج2002 ان،یح یأب(صدد گرفته شده 

ذکـر شـده، سـه حـرف      يها همانند نمونه زین يتصد

 ي(بـه   یدر کنـار هـم اسـت، سـوم    »  دال« مشترك (

  .تصدي←صددت. شود یم لیتبد

جـز   يزیچ گریحرف به حرف د کیشدن  لیتبد

ــرا ســتین يســاز روان ــدال ب ــگر يو اب از ثقــل و  زی

کراهت از دو  یگاه. واژگان وضع شده است ینیسنگ

 مخرجباعثشدهکهصـوتی 	جـنس وهـم   سه حرف هم ای

ـ  رایاز حروف مجانس شود؛ ز یکینیجانش زبـان   یوقت

 ییاز موضـع نطـق رهـا    کنـد، 	یآن صوت را تلفظ مـ 

تـا   کنـد 	یرا درنگ م تري یبلکه مدت طوالن ابد؛ی	ینم

ذهن  ت،یوضع نیبار ادا کند و ا گریهمان صوت را د

کاستن  يبرا نیبنابرا. دارد یوا م يشتریب يرا به تکاپو

آورده شـده و   يواژه رو سـازي 	تکاپو بـه روان  نیاز ا

حـرف همجـنس،    نیجانشـ ) ي(علت انتخاب حرف 

سـبک و روان اسـت    یواج، واجـ  نیـ است که ا نیا

بـه   یانیابدال کمک شـا ). 74-68، ص2003،یمیالتم(

در  اي ژهیـ و نقـش و  کنـد  یزبان مـ  زشیو انگ ییایپو

آن سهولت  یآن دارد و غرض اصل ییو شکوفا شیزا

ــ ــاد و م  یو راحت ــظ و اقتص ــهیتلف ــالش  يرو ان در ت

 دیاست که در اثر صعوبت اصوات مجاور پد یعضالن

  . دآی یم

با اسکان و انتقـال حرکـت و حـذف     زین» اعالل«

واژه در قـرآن   يسـاز  سهولت و مختصـر  جادیباعث ا

  .شود	یم
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﴿عونواللهاعلمبِمــایو﴾) :ــونیمضــارع  ۀغیصــ) وع

اسـت، بـه   ) یوعـ (شهیاز ر بیمجهول جمع مذکر غا

ـ بـه ا  یاگر تأمل. ونیوعی←شکل نیا فعـل داشـته    نی

شده لیکلمه از سه بخش تشک نیکه ا میابی یدرم میباش

اسـت؛ در بخـش اول دهـان بـه صـورت غنچـه بــاز       

در بخش دوم به صورت باز و در بخش سوم  شود،	یم

متحـرك   ۀحرف عل. شود یهم به صورت غنچه، باز م

بـه   لیسهولت در تلفظ تبـد  يبرا) يـَ (ما قبل مفتوح

سـپس دو حـرف سـاکن در     وعاون،ی←شود	یالف م

 يست و برااز آنها عله ا یکاندکهی	کنار هم قرار گرفته

در  فیـ و سهولت در تلفظ و تخف نیساکن يدفع التقا

ــالن ــد عضـ ــ ،یجهـ ــرف علـ ــذف  ۀحـ ــاکن حـ سـ

بـه   لیتبـد ) نیع( يـَ رو  زین نجایدر ا وعون،ی←شده

حرکت متناسب بـا واو ضـمه اسـت     رایضمه شده؛ ز

در  يکمتر ۀنیاست که هز نیا يمراحل برا نیا ۀوهم

نطـق وکـالم    یپردازش و زمان رخ دهد و باعث روان

مراحل اعـالل در   انیشود و مشاهده شد که پس از پا

کلمه، دهان به صورت غنچه اسـت   نیهر سه بخش ا

ـ تـر از تغ  به مراتب آسان نیو ا دادن حالـت دهـان    ریی

  .است

ـ  » ادغام« ـ ن یدر زبـان عرب سـبب سـهولت واژه    زی

 گریکدیاجتماع دو حرف مماثل در کنار  رایز شود؛ یم

حرف را  کیزبان که بخواهد  يو برا ستیدلچسب ن

تلفظ کند و بالفاصله به همان موضع تلفظ برگردد که 

 يلذا برا د؛ینما یم نیکرده سنگ يهمان حرف را جار

ادغـام و   گریکـد یردو حرف د يدشوار نیاز ا ییرها

، )417، ص4ج ه،یبویسـ ( شود یبه صورت مشدد ادا م

اسـت   یعضالن تیاقتصاد در فعال يکار برا نیا زیو ن

، 1989،یغــالم نبــ( دهــد ینطــق رخ مــ نیکــه در حــ

از  ییرهـا  يروسـت کـه زبـان بـرا     نیاز ا). 503ص

تا دهیرا برگز تر انهیم یمتحمل شود راه دیکه با یسخت

را  يکمتـر  ۀنـ یخـود زبـان، هز   لههم ذهن و هم عض

ـ بپـردازد و ا  یکلمـات  نیچن يادا يبرا  یاز عـوامل  نی

آن کمـک   ۀتوسع جهترشدنزبانودرنتی است که به ساده

  : هیآ نیمثل ا کند،	یم

﴿یدرومایبـه  ) زکـی ( ؛)3/ عـبس ( ﴾یزّکّیلَعلّه  ک

ت (ابـدال   نـد یسپس بـا فرا . یتزکّی←باب تفعل رفته

ـ «شده و در هم ادغام و به ) به ز لیتبد  لیتبـد  »ییزّکّ

  . شود یم

ــان یســتیمباحــث فرمال از کــه  یآوا در اقتصــاد زب

ـ    یگفتمان یاگر نگاه م،یبگذر داشـته   یبـه سـور قرآن

در انتقـال   يکه آواها نقش بارز افتیمیدرخواه میباش

هـر چـه    نیتببـ  يبـرا  سـت یمناسبت ن یب. معنا دارند

ـ بـه ا . میدرنـگ کنـ   یگفته لختـ  نیبر ا شتر،یب ـ آ نی  هی

فمالئون منها / زقّومٍ منآلکلونمنشجرةٍ﴿: دیبنگر فیشر

» زقّـوم « دیدان ،همانطورکهمی)52-53/الواقعه( ﴾البطون

گنهکـاران و مجرمـان     است کـه بـه   یتلخ اریبس اهیگ

 يکلمه در انتقـال معنـا   نیا يآواها. شود یخورانده م

چـرا کـه    کند، یکمک م اریبس دنیبلع یسخت یعنیآن 

 مشـدد . بلع است هیبه ناح کینزد» قاف«مخرج تلفظ 

 یعنـ یحرف بعد از آن  یو کشیدگ» قاف«بودن حرف 

عـالوه بـر   . عمل خوردن است يدشوار انگری، ب»واو«

 نیکه ا شود، یها جمع م لب ،»میم«آن در هنگام تلفظ 

آنقدر تلـخ و بـدمزه    اهیگ نیآن است که ا انگریخود ب

و  ورزنـد  یاست که مجرمان از خـوردن آن امتنـاع مـ   

و ذلت  يخداوند با خوار یول بندند، یدهان خود را م

تکـرار  هشـت بـار   . دهـد  یخورد آنان م را به اهیگ نیا

« . مدعاسـت  نیا دیمؤ هیدو آ نیدر ا »نیتنو«و » نون«

را  ياست کـه ذلـت و خـوار    »یأنف«از حروف » نون

» رغم أنفُه«: دیگو یرابطه عرب م نیو در ا کند یم انیب

  ).أنف لمادهیابن منظور، ذ(شد  لیخوار و ذل یعنی
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/ وأرسـلعلیهمطیراًأبابیل ﴿: دیبنگر هیدو آ نیبه ا ایو

سـوم   ه،درآی)4و3/ فیل(  ﴾بحجارة من سجیل همترمی

است  یهیبد. حرکت آن فتحه است 10حرکت  12از 

پس کثرت . شود یکه در هنگام تلفظ فتحه، دهان باز م

آنان  ییپرندگان و رها يآزاد انگریفتحه ب يریبه کارگ

  .در جنگ با سپاه ابرهه است شانیو برتر

چهــارم پــنج حرکــت از هفــت حرکــت،  هیــآ در

 انیو ذلت را ب يکسره شکست و خوار. ر استمکسو

. دهنده شکست سپاه ابرهـه اسـت   نشان نیو ا کند، یم

به کار رفته است،  »میج« چهارم سه بار حرف  هیدر آ

 یدر آواشناس. »لیسج«و دوبار در » حجارة«در  بار کی

. سـت جـزء حـروف مجهـوره  ا    »میج«حرف  ،یعرب

 انگریآن، ب دنیحرف در هنگام نطق و شن نیا ینیسنگ

ناگفتـه نمانـد تعـداد    . سنگ است نیا یقوت و سخت

ـ به کار رفته در ا »يها میج« ـ ترک نی حجـارة مـن   ( بی

دارد که هر پرنـده   هایی	داللت بر تعداد سنگ) سجیل

 رةیالسـ «در کتـاب  » ابن هشـام «. کرد یبا خود حمل م

سه سـنگ   يا هر پرنده« : آورده است نینچنیا» النبویۀ

 کیـ خـود و   يدو سنگ با پاها کرد	یبا خود حمل م

). 41، ص1، ج2004ابــن هشــام، ( » ســنگ بــا منقــار

ــابرا ــوچکتر   نیبن ــزء ک ــه ج ــات ک ــا و حرک  نیآواه

 يادیـ است در انتقـال معنـا نقـش ز    یصوت يواحدها

  .   دارد

فعل مضارع مخاطب بر وزن  يها)تاء(از  یکییگاه

ــ   ﴾فأنتلهتصــدي﴿: شــود	یتفعــل و تفاعــل حــذف م

نـذرتکم نـاراً   فأ﴿زین. است دراصلتتصدي←)6/عبس(

ـ «در اصـل  ) 14/ للی( ﴾یتلظّ در . بـوده اسـت   »یتتلظّ

بـا   یکه اقتصـاد زبـان   میها شاهد آن هست نمونه یبرخ

 فهیشر هیآ نیا لمث. حذف حرف، صورت گرفته است

): مـــدثر /43( ﴾لمنکـــنطعم﴿: دیـــفرما یکـــه مـــ 

حذفشدهکهدراصللمنکننطعمبودهاس»نک«در»ن«حرف

بعـد   یمضارع مجزوم باشد و ساکن علکانهرگاهف. ت

آن جهت ) ن(هم ملحق نباشد،  ریو به ضم دیایاز آن ن

  .شود یدر کالم حذف م فیتخف

کـه خداونـد بـا     افتیمیبه قرآن درخواه یبا نگاه

 شیدر افزا یسع ،یصوت يواحدها نتری	یحذف جزئ

ـ زبان دارد، مثالً بـه ا  يسطح اقتصاد ـ آ نی از قـرآن   هی

ـ ): صف/5( ﴾قومِ لم تُؤذونَنی ای﴿: دیبنگر میکر  ندرای

مـتکلم در قـوم و   ) ي(جمله دو حرف حذف شـده؛  

از  شـتر یبه مراتـب ب  هیآ نیانایسهولت ب. در لم) الف(

ـ اسـت؛ ز ) یلما تـؤذونن  یقوم ای( عضـالت زبـان    رای

و  کننـد  یکشش مد تحمـل مـ   يرا برا يکمتر یسخت

تر از مصـوت بلنـد    مصوت کوتاه آسان«گفته شده که 

زمـان نطـق    یو کوتـاه  يمربوط به بلنـد  نیاست و ا

 يبه زمان کمتـر  ازینطق مصوت کوتاه ن رایشود؛ ز یم

، 1996،یفـ یعف( »طلبد یرا هم م يکمتر شدارد و تال

  ).36ص

  

  یجهنت

زبـان نقـش    ییایاست که در زا اي اشتقاق مقوله ـ

انـواع اشـتقاق، نحـت کـه      انیاز م. ندک 	یم فایا یمهم

در  یاشتقاق کبار نام دارد بـا شکسـتن واژگـان اصـل    

 یخاصـ  ییبـا یز د،یـ کلمـات جد  دیزبان و تول ۀتوسع

ــپد ــ دی ــاکتورگ  آورد یم ــدرت ف ــاال يریو از ق  ییب

را در  نکلمـه یقادرست کـه چند  رایبرخوردار است؛ ز

 يکمتـر  نهیهز سان نیکند و بد سازي کلمه فشرده کی

گونـه کـه انـواع     همـان . دارد ییدستگاه آوا تیدر فعال

واحـد   يمعنـا  ایاصل  کیاشتقاق با مراجعه به  گرید

  .دارد دهانرژي	در سهولت و کاهش برون یسع

 یینـدها یاز فرا گـر ید یکیینیو همنشـ  ینیـ جانشـ 

ــان عربــ    ــه در زب ــت ک ــاربرد ز یاس ــک دارد؛  يادی

را  يادیزیمعان يساز رهیکلمه قدرت ذخ ککهی	يطور به
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کلمـه،   کییـ کـه بـه جا   سـان  نیدر دل خود دارد، بـد 

 نیبـا همنشـ   یکلمـات  ایو  رود	یکار م به گرید اي	کلمه

و  کننـد  یحمل مـ  رایخاص یمعان گریشدن با کلمات د

در زمان و  ییجو سبب صرفه ،یمعان سازي	فشرده نیا

  . شود یکردن عضالت زبان و ذهن م ریکمتر درگ

سـهولت   جادیا يکه برا ییها از نمونه گرید یکیـ

 شود،	یم جادیا یدر تالش عضالن روي	انهیدر زبان و م

است و شامل ادغام واعـالل وابـدال    ییآوا کوشی	کم

مشـکل   يو آواهـا  دهد	ینطق رخ م نیاست که در ح

 يدارنـد بـه آواهـا    شـتر یب یعضالن تیبه فعال ازیکه ن

در  زیکوتاه ن يآواها. شوند	یحذف م ایو  لیآسان تبد

واحـد   کیکه يدارند؛ طور یینقش بسزا میانتقال مفاه

ـ ب تواند	یکوچک مثل کسره م یصوت شکسـت و   انگری

  .و ذلت باشد يخوار

کـاربرد را در زبـان قـرآن     نیشتریحذف ب ۀمقول -

ــدارد و ا ــرا  نیـ ــذف بـ ــپره يحـ ــرار و  زیـ از تکـ

صـورت کـه    نیبه ا. رود	یکار م کالم به ياختصارساز

 ایییـ وچه معنا یله باشد، چه لفظدر جم اي هنیقر یوقت

 نیـ عنصر حذف شده در حکم مذکور است و ا یعقل

 ییها ندامو تالش ا شیملفوظ را افزا ییحذف بار معنا

 دهد یهستد، کاهش م لیدخ ییگو را که در کار سخن

 تیـ بخشـد و در نها  یمـ  عیرا تسر امیو روند انتقال پ

ـ 	یآن تندتر انجام م سپاري	حفظ و به حافظه و از  ردگی

ـ  یجـاهل  ۀکه در جامعـ  ییآنجا و کتابـت   سـوادي  یب

صورت گرفته  یفراوان هاي	نکردن رواج داشته، حذف

 نیشود و کالم آهنگـ  نیاست، تا کالم مختصر و آهنگ

  .است تر	ننشی	در گوش و جان خوش

سـبب   ،یزبـان  هـاي 	کوشـی 	کـم  يها نمونه همه -
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