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Abstract 
Apposition is an artistic, rhetoric and aesthetic phenomenon that is based on 
dialectic collocation of contradictions. This feature is like distinct rhetoric in 
Quran that literary metaphors and beauty ingredients in all or some cases are 
coordinated with eloquence and fluency. This explains meaning and fluent 
understanding for the audience. Therefore the expression glory of Koranic 
texts is not limited to picture, eloquence or informing, but it manifests apart 
from these things as what embodied in opposition in order style. 
Accordingly, this study has tried to review and analyze the contrastive order 
of the words “Arz and Sama”, (Earth and Sky), in Koranic discourse with 
consideration of cohesion theory in Halliday Systemic-Functional 
Linguistics. And through the provision of Linguistic-Stylic analysis of 
changing the arrangement style of these words, explains its role as a balance 
and semantic cohesion factor in Koranic genre. The research has been done 
through descriptive and analytical methods showing that the opposite 
collocation and so on, as appropriate, affect the beauty, cohesion and 
conceptual sequence of the text. Also Stylistic change in the opposite 
arrangement of the words ‘Arz and Sama’ is a combining problem that is 
justified by exploring the intertextual factors such as context of situation. 
Explaining stylistic changes in verses about topic and comment of these two 
words and changes from single to plural for ‘Sama’, with the review of 
situational context, is a scientific issue and it is a creative use of language 
solutions for cohesion with the concept of macro texture. 
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چيه
پ هی  غ ،ی و ز   آ د ا دا  ا

و ن      و آر در آ ا ا آا در غااا ید  و

 نا یم و در را و رو    غ  در   نآ ز

  و  آ ی  ز رو،ن  ه آ ن   ود  ا 

 غ عر ؛ در غ   زن  ر  ،  ا    آ 

 ا   ا  پو  ه  ندر  س،ن    ۀدر ز

م در ز م ی ی، /ا ا  اژو«ا در « أرض و

آ  ر  و ر  د و  ز–   ز  در اا ان 

  آ  ،ژو  م و ز  ز  در آ  ،اان  داان 

 ز روش ده  وپ-     دهد آا  ،آ ا د وا را

 ز ی    ،ل ا م و   ن ا  اآ را  ا

ن   در    ژو« أرض و »  پز  ی ا 

 ر      پ  ن  ان ا ا 

 آت  در  و ن  ژه ودو و ژو ا ا ا دا  زۀ «ا » ا

ر   ، ی   و داۀ ا ارز ری پا از 

  م  ی م و زر

ی کليیواژه
  ،رض ، ، ،م
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  ز  د یدر  ز ز

آ،  ول در  ز  ی ر 

و  رت  زد ی و غ، 

 و آ زت   در در ر آ

و  آ  ع ره و  ز  یز ز

؛د و غ و در  وف، 

 ، د  ز  ر آ ز 

 و آر ، زی ی  ص  یو

 تد  ز ره و 

   ز د    

  ز   در آ  دون  ه

 و  ی رزش ز ژو  

   درد   ون    ورۀ 

و  ز  رن ت در ر 

ز  هو زد ر آر  آش

   ر   ر، ز 

 ر ن ر،س،  ز(   رت 

1387 ،14و12ش)

 ز یی نو ل ند

   ر ر زدر آ 

 ،وه  ی  د  

 ردم ی د   و ی 

  ر زن ��  ر در د ، ��  

 (�� و ) ژو  د  یرد-ی

و  یروش    ر یآ 

ش  ر،د  در  ،) ( 

 و رو  (  ) 

( 131و129ش، ، 1395)دت

 ��  ،یه  ز  ً    ن   

و  ی-و  دو   یدر-یوژ

  ر ن ز ر ت  ی

ت   ندر درو د درد   ید

 ز ر یید   و رو  و

    ن ر،  

  ه  »م»و  یرغ

ی،  م و  ر  ن ر 

  ز  ،ف ،عر،  ت رد

ژم و و  زد دی، 

  ز ن  ، ز  ص دو ر

«��زد �� » ص   و و     ر  د

   در ت رد دل ر آ  م

ی و د،ن  «ف »  ز

 ه  ز  زۀ   

(، 1393124ش، ص)

 د/  رو  زد 

ژم و  در     ز 

 ررود  ن آر  در ر   

ر ؛    د پر  یو، 

 پ  در و   ر آن 

وپغ ی آ و   

 ر ن د  ندد ز  پ

و (2000583م، ص ل و )ی

( ره د  337م، ص1952)

  د/    ً 

ز -غ  در ز د آر 

آ  ودز  ر   د؛  و

 درک  ل  د و ن  

    و  در   آ در غ
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آر آی د ز  وآو ز ن 

  ن در غ    ، 

رو م و در ر  یو ن   و

  آ ی  ز ه  رو،ن

 آ ن   ود    غ 

  ر  نز   در غ ؛ رع

، ز در     آ ۀ  

  

س،ن   ودر پ آ 

ر ،ردد  و   ژأرض و » ۀدو و

 »پ   ژم و در  ی

 رد و م  ن  آ  ز  ز

 م و آ  در   

ز        ندر  روپو پ

ریر پ ز    

آ دو،  و  « أرض و » ۀدو وژ

ی  عو دپ و   ده 

 ز روش  م   ه ر درک

  ی پی  و  

آ  د ود رزی ی ی پ 

 و ز  آ  د  ز

��    پ  ندر     آ  وپ،   

 :ح ذ

1د زر غ و   در

آ؟

2   ژو« أرض و » 

 سیپرزی د؟

3 ز  در  

 ژید و ۀ« »  ر

د؟ ن

 :ه ز ر زدر ی و

- د/   ً  

ز- غ  در ز د آر آ 

 و درک  د؛  ر  زود 

   ر ف  ن   آ در 

  ط ور و در  رت  

  ، ز ۀدن ی  



-  ض ،ل دوم ب درن   

   ژو« أرض و »پ  ی 

پآ ،ی غ درت    « »

 «د « أرض ر  آ    

 پ 

- ل آ و  ن    ن 

   در    د  ی 

« »ر  ه  ز   

 پ  

پوهش ۀپ

 رت ی ت و پو ز

  ز  هو در ز و  ۀدر ز

آ   ز ی :د ره

 و  ز رب -

آ در   د ت  نر  

  ر ن آ  دن ل  ی در

1391ر ز ر ر ،  ده 

ز  ده زآغ  م و

ر   وز  در

 د پ»و»ۀر

- «ی  ر در ژو 

آ»،  زی ز   و  
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(1393 ،)ن ه، ن

 ریۀدرژو  ع،  

آ آ ره

- « آ     در

��د »   ز د   ( زوک      ،) ه   

 ز پ  در دو  ،ی ر  ع

      و زدر  ی

ر آ و ی   ،  در

 ژو«ی-  ،ل-  ،م،  -ل

- ع و - مإ »  ،دوم  و در

 ژو«إ-  ،إ-  ،ن- غ  و

- ک »ر ر  

 ،   پوپو نم   در

/   ژو« أرض و »  در

آ      آ م در ز 

-  ی ز(  ر )

ر    ،ردز رو،ن ه  

ت ز در پ  ، آ  و ز  ن

  رود و ز پ  درو یود

   ر    ن و

ز    ی زه ، یدرو

 « أرض و » آ در  و د د 

   در ن ژه ردو و د  م

  و  ن    

 و روش ز یدپو، رو ن درو

 آ-  

گاشیسزبن.1

ز ،ن ی   د ر

دور ر ده   د یدهپ

ر و و ه در ز  ً«ژهو »

در م «  «ز و  د  در آر پ

ر و ز، ژه» ن؛ « و

 ش ذره ن در وپی ز 

ووج پ   ی «-د»، 

ۀ ز ز   

  ور، و  زی ط،  یر

 و در ذن آد  و آ ی ی ر

 یز و   د ی یدر

ذ ن آدذ ز پ ،   

 و یز ی ز   نذرو،ن 

 درن ز د  غز  و  ر

ر  و نن    د 

آ  ز    و  ز 

و   م  ز ر،   د

 آر   وی ر   ی 

  آ   و  :ش، 1376 ،ی)رک

6-68)

ز د    ن پ ،ن» ۀ » م 

 و ز   و  ر ّ

  ر د و  در ز» د-ن»

 ون د و    ۀدر غ 

ذ   د زر ،د  در د 

 و ردوزدیپی ز  و یزود 

  ردر؛ پ ِآ  ن 

ت، ز��  ه  ز    د  آ    یو   

ز  ز  دد یری   

ی  ز ۀ  

ی د ول، ز ز    

دوم،  د یه  و   ره 

ز   ز -
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Systemic-Functional Lingustics  

ی  دو پ  ر آ

،درو د  م ی ی  

ر ه   « ز در رد ر«س 

د نه  ع ز ر در  

   ،  و در   در 

  ر ر(  ش،  در دل 

( 7ق، ص1432

ی،  ر وزه پ  ی  

 ر ّ آرت د و ور    

در هز ر یز   ف یآی 

  ؛   ن  ز

 رط  یو ر ل  ی  یر

و   یز د ، در  د 

  م ز در نر   و

ز ،  ی  ز 

 ز د آی  ر ر   

د آ ل     ر ز 

زرو،ن   ر ز   

ردی،   و،   « 

» رتآ و ی ز آ  و 

 ر  ر   ر  

(، 1390147ش، ص)

اجمۀظي.2

  زن   ی،  

  می و ر  ل ن در1976 م

ن(م  رCohesion in English ح  )

 دی ود  

ر زآ ر  دد م ،و پ

و زد( ر( ر  و

 م رو   

 ره ،ن د در؛ن ن  ن

 ، ز رردو م  

(  مHalliday, 1973, p33 )

 ره درد   ی ت  م،

   ،آ   و رد دن و 

  ن  زپ د ت  ن

و آ ر  و وت  ر م 

 ز ن ی  زو  ی 

 ط زد

 ر  م در دوو  ی

  یّ د ر یرغ

 و – م: ز  ،  یر

در  یرغ م و   و  ت

ژو  ، ردی و آو ر د 

ّی ژم و ّ دو  ر و

آ  ،ر  در ی ، 

 ر  و،  و  ژو ر 

د  و در آ،  /د  و

ر  ل ،   ،     و

 د د  ر درم دت:  ی�� 

، ت ردو ع ور ،ف  م و در

آو ر تز و  ،س  د 

 ،(2007105م، ص)

   در ذن ر ،  م و

     د آری  

   م،  یو ر یر

ر ز   در د آر   

     ن؛   پب
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 در    ز آ دهه  م  

ن  ز، دص   یدر

ن  آ    ت ر وم ،م

د   ده  ل  ؛ ن  

 ز ن  و   دده و  ن ه 

 در  پ ن  تدو  د 

أ( ، 200483م، ص)

3.م واژگجیا

ن  ،م ع ر ی   

یو ژو  ز ظی   

   ن و ردن  رو  وم و

 د  مد  و (ش، 1376 ،ی

 »وف    «م وژهن(؛ 68ص

ۀ«ی » ب ت در

؛ ژهو دی«ر »

   یدن ،ژیو

 ظ ز  ژه رو یّی،  

ر ژهو  ژهو آدی ر ّ

د(،ل1389145ش، ص )روند رو 

ژوه،درتی ردد

:د ره ز آی   پره

3-1.ع ديیت

ر ژو «د »ز  دو    

  ژهوهو  ی  در    د

  د  «پ » ر غد 

 د  Antonymy 

 ؛ن زز پن  دوۀ ً

و؛ ز رردز  ج

ز د و؛ یوژه

ز  ر و میو

(1976 ،79-78م )

3-2.هعيی

«»Synonymy در ،دف( درو(

ژورد  یی؛ و در

 و    رتو ن

    ی  ززۀ

ز، دیی و ،د

زه��(،1980 ،73صم )ن دو

ی ر ود ،رو  در دو

 ژهو   ،ردر  ز

   آ وهد 

ز دی 

 ، یوژه د  یوت

در ز ی ی،  د(، 

 ،ر ،یر ،ی)ر ی ،)هو غ دغ

   ن( و  و  رغ

    در  ژهو ؛  

 ز د ی :رر  در  

--: ز ،  در  یو در

- ، دو :-،ر   :

-نم و ص   : و -ب

 د  

3-3.ع ليی

 Hyponymyل ، ز در

  )ّن(  ردره دی ژهو

   رژدۀو یی
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ی(Palmer, 1976, p76  درد، پ دده د )

 ی«» ی« » دهد پ

«په»ی » »یو د

 یو  وژه  ۀ وژ ن در

یو  و په وژه hyponymلز

 hypernymهژهو  

 ژۀو ر )�� ی، وژه)

 لco-hyponymه(ی،

و ین(؛ 100ش، ص1387

  دو  زی ،رر د

لژو ۀ در

 یوژه

4. بتعيی

ر ،   ،  وژ م

  رد ون د ه دری  ف   ر

ود در  ی  ز  م 

ژو  ه  ، Semantic 

Opposition زر آ در آ 

وژ  درد، رو،پ

«أرض و »پ ر ز و ،آ

در  ه ، 

 ۀ م  درر   ح

    ح در،   د

« ۀ»ر در  ن  رودر   وژه

و  د ۀ     د

  یآور   و  د  دو

   ز دو  ژو،و رو  ی 

     د   د 

ه ز ن(583 م، ص 2000و ،ر)ن

  «ن»م 

(338م، ص1952)ی، 

  در  ز  ن ً

  حOpposition د ی

Antonymy دهد؛ز ً دی

 ب   زآ(117، ص1387،ی)

، زر  درزدیپ  و 

ی  ز  پ   

؛     ً ز  و  د د

 آ  ؛  د رخ در  و  د

ز دو     آ  در   در غ

 د ،و  ز   :   

تی : ،ن/- ب﴿ُ�� �� َ ِإِ���� إ   َ ُ 

 َْ  ُمَْ �� ُ ُه ُ ْ َ ٌ َ ِ ��ٌَم  و ْ َ﴾ (255: ه)،

 دو/،ب :-ر ﴿َََُُْْو 

ًَْأ َُْدٌ وُُر﴾ (/18 )و ، دو/

 :- ﴿��َ �� وَأ رِی  َْ ��ََأ  َِأُر  ْ َِن   ِ 

،زر/10( )ن) ،﴾رًََ  رِِ َُْْ أَردَ  أَمْ  َْرْضِ 

(459، ص3م، ج1957

 - »» ۀ دو وژ  در

و « »، «/ر :«/ًم د 

  س ّ« ر« ً؛ «» ،«»  د 

  ن دی   و  ،

  ر« » ر  و  ی 

ز ردد ��دن،  رو  آ    ر      

  در در د  ن  ز

 ،« » Connotational Opposition

   م

  ی و   رد 

   ز   ردد دو   ت



214 دووپ«وپیزآ» ، ل ره ،ولپ ،پ(11) ر و1396

/د  و    ً ید

 قد (،ل 1374و 141ش، ص ز  ،)

ید، رون و ش، ز و ؛  در ع د

  ز، ژودری

  و م –م  -د : ،- ده

 د ت د ی رت   :

و  ،رگ و ، ز و  د و م، پ

   د رج  ر یر در ز

 د   ن    م  ً 

  د دو  ر  ؛ ز 

ری دو   و ز  ،ردد دو آ

 ، ع د رد وش، زد و وز  ی

   پ ز  ،د  هآ 

 ف و ،هآ و،ف  و غ 

 ،(2000 ،120-116م)

ژه در و،   ز   ید  در

ی دو رت زوج  وو  یرو

 ژهو  ،د    د و

وژ  ن  درر آ  د ۀ وژ

دو     در  : ،د 

-��ل  ، ب -پ،ن آ-زن  ون 

   ،  ،(2000و 118م، ص

121ش، ص1387،ی)

5. ب نواژگ ظ«ءآن« أرض و سدر ق

ژو  « أرض و »ر  در

آ208در   ر ده هآ228

« »«ت » «ه و در « أرض م20

 ی  پ« « « أرض»آ

 درآنتده،د   آ

و و  ز رتد ن

،ل زیو ز آن ده

دو وژه در  ن  ر ز ر پ

 ذ ،آور ن ب ی وپ  

  ز   در ،م  ن

  و   ز ن ر  

 س  ،)(ی پأرض » ی

و »آ  در  د  ن 

   ن   ژه، در دودو و« 

  و « أرض« أرض   » د 

ر ،د ��د      ر   یور د

 ن  د رآ ژو

5-1.يتءس أرض ب

ه :اول

﴿ِ��  ً َ ِ   َ َ �� َ  و ً  َِ  َرَْضْ  َُُ  ََ َ  ى 

 ُْ��  ً ْ ِز ِ ر َت َ ��  َِن ِِ  ََج ََْ  ً َ  ِ  َ ��  َ ِن  َ وَأََل

ََُْ َُْوَأ ًدََأ ِ��ِ   ْ  ُ َ    َ َ﴾ (ه/22)،«آ

و دهىىرزنپوردرى

 آ ،ز آ د ور د   ر آ

رف و [ه ز آ  د و زل ] ى

 آورد، پ و  ى رزق و روزى ،

؛ در ر  و  ، ى 

و روزى در آ  ى[ و د  ،دد

و رد[د »

 ز وی  در آ آ  ،ق 

 م و پ و ز     آ

  ژد ور س« د « أرض وو 

   هآن  ،ژهدو و   و 

 یر  ژد ور« » 
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Connotational Opposit«- لو أ -

ز  د  ن و زد « أج

ی  ن   در ن 

 وژه در   ی  ، ود ز وژه

   در   ه ی  ر

د  ژ یۀو  دوم   ه

د،  در  ی  ژز وۀ « »

 « »ی   «ش » ی 

« » و« » یدر « » ه   در

  ی  «رجن » در 

  «دد » ر،د  ّ؛ 

  ی   ،ز آ «زی��/ »  

ژ یج» ۀوأ »   در «لأ » یدر 

»  ّ ،/پیود»

« أرض و « وژ،  د ی ز

ر  و    ۀدرر  یدده

   ل در  آ ن  

 ی پی « ّ » ز «رض��  »

 ن  ز هآ ، « » «در « أرض

در « ��رض» در ؛ درآآ208

  هآ 

 ردر آ  ر وۀآ ز  ن د

   پ« « « أرض» در آ  تآ

  : «أرض » د ز   

 ز و د  زر( ، 1957ص 3م، ج ،

268  ؛)ن ف و  

یز آن دت ،

ز ر أرهپو  د��

ر أر ،(  آورده  ر

��،1363297، ص1ش، جد  ؛)ن

 وی، ِ در  ن

 ً و  ه ه در آ  ز

ری  ر در

آ پد دده   ،یآ رو

 «در آ« أرض   هن د یرو 

   دهد   ،  ر در آ 

  ردره د   و ب 

أ﴿ََره : ن 21-29تر، آ آ

ُُُْ��َُو��سُ ِ��َن��ََََُِْیر َْ ُِِْنْو

َ یِ��  *َ ُ ��َ  ُْ��ََ َ��َ ً و   ِ   َ ْض َر ْ   ُ ُ َ   َ َ

 ًْتِ رِزَ��  َ ِن  ِ ِ   َ َج ْ َ َ  ً  ِ  ��  َِن ََلْ أَ َ ً و ِ

 ِ ُُْْ ِْوَإ *َََُْ َُْْوَأ ًدَْأ ِ��ِ    ُ َ ْ َ  َ  ْ ُ َ

ِ ٍَْر��َ ْ��َِ َُْ َِْ ُْدَو ِِِْ ِْن ٍرَۀُ

 َْ َِْ * َنِِد ُُْْ ِْإ ِ��  ِ ُو د  ْ ِن   ْ ُ َ  َ ُ

��سُ   َ ُ ُد َ و  ِ ��  َ ��ر    ُ �� َ  ُ َْ َ  َْن َ ُ و ََْ

ِِِْ ْت��ِ ُ أ  ُ َۀ ر ِ ْ َنَوََُِو َُنَ آِ��  ِ ��َ َ و  *

 ��ُ  ُ ر ْ َ ْ   َ ِ ْ َ   ْ ِن  ِی ْ َ   ٍ ��ت َ  َُْ  ��َأ  ِ ِت ��

 َُْ ِْن ِْی رُِز��  َ   ُ   ً ْ ِز ٍ ر َۀ َ َ   ْ ِن   ْ ِ   ُ ِ رُز

 ��َ ُ   ٌ ج ْو َز أ   ِ   ْ ُ َ َ ً و  ِ   َ ُ   ِ ِ    ُ ُ و ِ ََُْۀٌوَأ

ُوِ َ��  ��ِ �� ََِْْ أَْ ََِْب  ًََ * إ

 َْ ُ��َ أ  َ ُ َ ْ َ َ    ُ َ آ  َ ِن ��   ��َ  َ   َ ْ َ   َ  ً  ََُ

 ِ ُ��  َ د َر أ   َ ذ ُ  ُ َ َ    ُو َ َ  َ ِن ��   ��َ أ وَ  ْ ِ ��َ ِنْ ر

 ًَََُِِ ِِ یََِْو ًَِ ِِ ����ِ ِِ إ   ُِ  َ ً و

 ِِِ َِْ ِْن ِ��  َ ْ َ   َ ُ ُ ْ َ   َ ِن ��   * َ ن ِ ِ ْ

 ِ َُوَُِْو ََُ َْأ ِِ ُ��  َ َ َ أ    َ ُ َ ْ َ َ و

 ِ�� ِ   َ ُو ُ ْ َ   َ ْ َ   *َ ُو ِ  ْ   ُ ُ   َ ِ  ُو أ  ِ ْض َر ْ 

ًَْأ َُُْْو َِِْإ ��ُ   ْ ُ ِ ْ ُ   ��ُ  ُُْ ُِ  ��ُ  ْ ُ ْ َ َ

 ��ُ   ً  ِ َ  ِ ْض َر ْ   ِ   ْ ُ َ   َ َ َ  ِی ��  َُ   *َ ُ َُْ

َْ ��ُى ِ   َ ُ َ ٍ و ت و َ  َ ْ َ  ��ُن ��َ َ  ِ  �� َِإ

ٌٍََِْ﴾
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 ب و   و  تآ ن در

 و ذ و آ ی ز و آ 

ی  ت   رت و  ه ره

 ن در آ 22ژأرض»ۀ، و » 

« »پ ز آ ت پن آ در  

 د  دت و  دم ر و

(/ه21در در ر آ  دت بو ّ ،)

 ،یآ  و ى

نوزندرمآى

آرد،ىردص

ووومووب

،( ��لوجدمآر،

ن )ز 91، ص1ش، ج1372

رتدىهوزو

زتپ،ون آورده

ن آ در  و ،ه نز ز آ

  ز  و   و و ز 

 ى   آ  ر نى ز��

 ن(،137292، ص1ش، ج)

و  ،ن د دی  ور  ه 

  «أرض » « » ،زد  رن 

  نز      د و 

  ؛آ     آ  روی پ 

،و ه   �� ز    و ر    آ      و

  ده   د  آ ن 

 تآ آ در م   و  ۀدو وژ

 ،ق  و  ر و 

ی    ،)و دت(   ز 

زدر  ن  و آ م آ  ر 

د   دت ته  ؛ ن

 ذ  زن   دو،  

 ی     ر د و 

آ    ز آ ��     ،    

 ً  غ  ق م  و 

ن  ز  دو  ر  ؛ی ی 

رط  و ز     و ز

  م و م نی   

 دو  زدد

ه  :دوم

﴿ََو َُُ ِ ٍَْ ََو  َُْْ ُِْ ِن ٍَُْ ََو 

 َََُْ ِِ َُُِ ْإِذ ًدُ ََْ ��ُ  �� ِ ٍََ إ  ْن ِ

 ِ َََْرضِ وْ ِ ٍَر��ۀ ِ ذ َل ْ ��  َ��ِن  َن ر��  ُُبْ َ ََو

ََِِن ذ َََْأ ََو َِ�� نِ   ٍ َب ِ  ِ  �� ِ َ إ  َْ َ أ ﴾وَ

(/61 ،)[«   در ]!ى پ رى و

 ، ز  ر آ ز   و

 وت ]!دم ى [ و  م رى

 ، ر آ  م و آ  ،د

ى در زن وز ذرهۀه و   و  ز

  و  هرت پوردز پ و آ 

 ز آ ،  آ در ز آ ذره و  رگ

  نرو  »

 ود  ۀز  وژ  آ ن در

 :ژرد، ود« � �- ،  ًد- ،ب 

   در « أّ-، وأ- ��رض

، م«�� »  «» ۀوژ  ژه  ن و

ب یپ  

م  ر  در « » ز  ر

  دن    در ر یی 

ی   و آ  س،ن  

 و أض إه:  : آب ض « : د
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  د پ ف آب ر  »ن( ،رس1429 ،ق

 :ن  زر ره ) و 803ص

أ  ََُ، و  در  ض و »

 :﴿��ُدر آو « د د َُِِنْأ َُْ

زووه،(/199ه)﴾��سُأَضَ

دورآرىآب

( 404صق،1426،رغ)زد

   در آ  و   رهدو 

ن  ژهو ژو :ۀ «» رید ّی 

  و ]+[ و ]رد[ و ]+ورو+[

ّ درو   ]ت+[  ردو+[ ]

   در  زی  «�� »  

«ردو » رد  د  یدر ورر

ژه،  نو د   رد و آر د 

ر،  و  در  و  م 

در رده د  ر ر م آل،ن  و

ر ی  ب   ه

   رو   و  ن 

 ت ور و ژو ز   ،آ  

 د د   در  ژز ون 

 و      د ن،  آ

  و و  رت م  آ 

(  طر و در  ده و/49 ؛)

نژو ر  «أرض و »

و م دز  رد غ

  در ن  ژهدو و

ریی   د  

  در و 

 دی   ل   ررو 

 ،د   ف در« »ژدو و ۀ 

و    ت آ ن » »و « أرض»

 ل  ، آی زن  ر و آ

   ردز رو،ن    

، مزی   ،آ  « أرض و »

  ی   ،  درو 

زن   ز  در آ    رج

 و  د   در آ د  

( 527ش، ص1390د )

 در ر و ور وژه در ، دیز

«َِ��  ِ   َ   َ ِ و ْض َر ْ   ِ   »  «  » ��رض  در 

   ر   رو  دهیود 

 ی    ؛ هن   

زن   رت   در  ن 

  :«س» در آ 60ره و در ن

ر  دوم  در دم ر د و 

 : دهر د ﴿ََُوٍََََُِْو

َُْْ﴾و﴿َََوََُِْْنٍََ﴾د 

 ن(؛ 118ش، ص1390)وؤف، 

آ  ر م ؛ ز« أرض»د، ول 

 د ،  ول  ، ن ،

   وج د و ،  ،د و رزق

زن  ن و ی د 

  و   آ آر و رونس

رنز و   ( ن

 و   رف و ،) لر ن

ی آ  رد :﴿ٌََُ��ْن�� ��َ َأ

َُُِْْ ِْ��َوََنَََِِْوََنَْْلَ  ُِِربََو

��ر ِ ﴾(10/ر )ّر

رد؛  ّ و  ی م

  ،  ه آ در آ

 پ    أرض»آ »
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 ه  ه و   ن  پ

 و   ق وی   ،د  در

م، ، 2006ر م ده  )غ« أرض»

 :﴿َ��َو آآن246  )ص َََُْإ��َِر

ََُِِْنُ وََُْوََََْ ِ�� ِْن ٍَِْ

رد ن(؛ /38)﴾ِ َِ��وَََْرْضِ 

 و  ژون«أرض » « »

 ز ، ه  و مو

آنو آتپن د 

ه :مس

﴿ُْ ََُْْأَر َََُُُ َنِ�� َ ُ ْ َ ِن ِ دُو ِ ��  

ِأَرُو َذَ ََُْ َِن َِْرضْ َْأم َْ ٌکِْ  ِ 

ْ َ��وَتِ ْ أَم ُ َ ْ َ َ َ َِ َ  ْ ُ َ   ً   ِ إ  ْ َ   ُ ْ �� ٍ �� َ

 ًَْ َُُْ َُِ��  ُ ِ َ��ِإ  ً ُور ،(/40) ﴾غُ

« :ز[رتو ]دى

،پ،دند

[ ]آهرزنزى

آ دهدر آد  آ   ،رد   

دى د[ د و وز آ ] ّّ د 

 ن[ رد   ر  ؛]

 هو  ز روى  رد »

ژو «ّ » ت»ووّ »ژو  ً��ۀ  

��رض»  »     ن  ، و   

 در ی  آ    ردد دق و

َ��وَت» ۀرد   وژ ه «   ده  د  

 ی  «رض��  »      

؛ هر آ 127در آّ » وت»

دری  ،د  13 ر در

 زآ  هآل،ن

د�� پ    

 ،نب رط درد ود

یی ل  ص ر

  ن در ی ،

« : ،ُُ َُ ،رَب ،ََََََُ،َ ِِّ

ِ،ُثََِ و ،ِِّ َ��َُ»؛ در ر ر 

 در یدرژد، و :

َََ ،ُ��َت، » ُ   ُ َب ��َ،ُُزقَُ ٌَّ،ََوَُ

ی( 156ش، ص1390)وؤف، « لَ 

 و ژد ور ۀ–ی -  در

: ده  ذ تآ

َِِِْ ��َْ أَُِْْْ آدَمُ  َلَ﴿ َ ْ ُ َ َ َْأ  ْ ِ ِ   َِْ  

ُ إَُ ��ِْ َأُْ أ ََْلَ  َ ْ َأ َ ْ َغ ِ ت و ��  َرِْضَْ  و

ََُْوَأ َ َُوُْ َو ُُْْ ََُُْ﴾ (ه/33)

﴿��ِإ ِ ِ ْ َ ِ ت و �� َرِْضَْو  ِ ِف ْ َو ِْ��  

ِ و��َرِ ْ ُ ْ َو ِ �� ِی  َْ  ِ ِ َْْ  ِ ََُْ  َ ��س  

ََلَ  وَْأ ُ�� َ ِ ِن  �� ِْن ٍ   ََْ ِِ َرَْضْ ََْ  

َِْ ََوَد ��ُ   ْ ِن    ِ   ��ٍ��  ِ ح ��   ِ  ِْ ََو

ِ�� وََْرِْض َتٍ ٍَِْم   َ ْن َ   ِ ��َُْ  ِ و��َب

ََُِْ﴾ (ه/164)

﴿ُْ ِْإ ُُْ َ ِ ُُِْورُ ُْوُه أَوُْ ََُْْ 

ُ�� ُ َ ْ َ َو  ِ ِ ت و ��  َ و   َ  ُ��  َو  ِ ْض َر ْ   ِ  

ٌَِ ٍَْ ��ُ ﴾ (آل/29 )

﴿ََْ َََ َنِ��  ُ   ��ِإ َ��  َُ  ُِ َ ْ ْنُ   َ َ ْ َ 

ُْ َْنَ َُِْ َِن ِ�� ً ْ َ ْ ِإ َ د ْ أَر َأ َ ِ ْ ُ  َ ِ َ ْ  

 َََْ ُ��ُْنَ ْ وَأ َن َو  ُ ُْ   ِ ��ِ َ ً و  ِ َ  َرِْضْ    ِ

 َ ُ��َ ُ و  َ  َ  ُ ُ ْ َ   ُ َ ْ َ   َ ِ و ْض َر ْ َ ِ و ت و ��

ٌَِ ٍَْ ��ُ ﴾ (ه/17)

﴿��ِإ ِ ِ ْ َ ِ ت و �� َرِْضَْو  ِ ِف ْ َو ِْ��  

ِ و��َرِ ْ ُ ْ َو ِ �� َْ ِ  ِی   َ ��س   ُ َْ َ   ِ  ِ ْ َ ْ   

 ََْ ََْرضْ ِِ ََْ ٍ ِْن ِ��  َ ِن  ُ ��  ََلْ َ وَ أ
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َد ��ُ   ْ ِن    ِ   � �َ َ ِ و َْ ٍ��  ِ ح ��   ِ  ِْ ََو

ِ�� وََْرِْض َتٍ ٍَِْم   َ ْن َ   ِ ��َُْ  ِ و��َب

ََُِْ﴾ (ه :164 )

﴿ََْو ��َأ  َ ْ َى أُ ْ   ُ َ آ ْ َ ��َو  َْ ََ ِْْ ََ  

ِ  ِ��ِنَ ََتٍ ْض َر ْ َو ْ ِن َو  ُ ��َ ُْ  ْ َََ ِ  

ُ ََُِْ﴾ (ف/96)

﴿ ُْ َْن ُُُْْزَ َِن ِ�� ِ ْض َر ْ َو ْ ُِ  أَ��ن َْ  

َْ�� َ ر ْ َ ْ َو ْ َن َو ُ ِج ْ ُ ��َْ َِن ِ��َ ْ  ُ ِج ْ ُ  وَ

َ��َ ْ  َ ��َُُ  وََنْ   ��َِْن  َ ْ َ ْ  َُ ُ َ ََ  ُ ��   ُْ َ 

ََأ َُ��َ ﴾ (/31)

  ور،ه  دری   د

«َّ »  ت»وَوَّ »درو   

پ  ؛ن   ز ن 

  طن زن     : ، هآ

  ی»، هرزق، ب،  و د و ر و غ»

 ر  دغ و رود  در  ز،ن ی 

    ، ر ردر آ  رت 

 ق  د 

رد  یور  د، د ی ز

  «تورض و » م آ  

 درآ ن در آ و  رت  ره 

    ت و در و  

ی  آ یو در ن  ؛ هآ ن 

رت   ه ل  ۀ  دو وژ

  و م و  ی ر 

   ه ر  آ 

( ز ،) رت و   در 

« – ��» ر   ده      ژه  ن و و د

ّ دری    در آ «��  »

رید ّی   ،]تد[، ]+وو+[ :

؛ در ]رت+[ و ]ل+[ ّی 

 «ا »[ ،]دز: ]+و  رت-

 ی ود نرت[؛ -ل[ و ]-وت[، ]

رد ی  و  و   ،   

  می   در ،   

 «��  » رد ر د  

 د  ژو آ ن، ژد وۀو 

« »   ژو أرض» ۀ »ر 

 و  ،  ،د درد   د

  ژت»وو أرض و » و «أرض » ر

ن   دهن  آ « » در

آ ی    ز آ دد  و آ

ز  و  ه ره در آ ردر  ن

ن آ  ز آ  پ ر  

  ز ؛ر ذ  ن ز   در

آ  ر آ ،  ز م   ز 

 

5-2.يتأرض ء بس

ه :اول

﴿َََْأ  َْْوَ َِإ َ َنَ َِْْأ ََو ََُْ  َن��  

َِ�� ِ ْض َر ْ َو ِإ ْ َ �� َِْْ ُِِ َرَْضْ ْأَو  ِْ ُْ  

 ََِْ ًَِ  َن��  ِ َ �� ��ِإ  ِ  َ َِذ ًَ�َ� ُِ��  ٍ َْ 

ِ﴾ (/9)،«آزآآ نو ز

پ رو و پ  [  ، آ 

د د     ر آ  زه

؟[    آ ر در زن و 

  رهپ   ر ز آ  ،

آ[ ن در د  ى ]ۀز

 هى ] رت [ »
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 آ   در ، ی 

      ر   یزوج

ی    درد  م و 

   ر،آ رو    ق  ز

  ژأ»وِِ-َ��  ، ُ َ َ-  ،َرض��

َِ- َ�� ، و  ِ  ُ ض َ�� -ر آ ود «  ر  د

 در رددن د  ،ژو   

ژو  ؛  رتن  رت 

  ن   ز  ژو   

 ذ    و ردد دط ور ، 

«َ ََأَ نِِ»  و«ََُ َ »ه ،   آ

د و وی  د ّ و  ر

 د  ،آ     و 

   ود و بپ ن 

 ذ  زدرو  آ یو و ب

 هر؛ و  د   ر  ژو

 ل آدآورد  رت  و و  در ر

 ر   و ز

  «َِِْْْنَ أَ  » )روى آ و )پ« َو

ََُْْ » و  ى��   آ     ، )  پ  آ (

 ،پ ن زز پم  ی در  

 در  آآ ن  هن د  ن د

 ن    ع  ۀ م  آ

و غوب ر و ه و ر  ى 

رت و   در آ  آر  درد و

 ؛ن   رو   ، 

  در در  زن و و روى پ ه ن

ز  ر درد،  م پ  و  ه 

 رم( ز25ص،18ش، ج1382 ،ی )

  ور،ه د  در د ی

یور ن   ز : د دون  

د سدر د و د د ر آ ی 

،ر در  س وز د دور  آ 

 ز رزش  ود،آ ر  ی و

 ررد   وپ  سن 

  ز آ«  »   و  ه،ن 

 «ِن » َرضِ»در��  َ ِ و َ ��  َِن  »  ض 

 ،د  ن  ع پ دو   :د 

دور    و دو یید 

زن و    قآ/    د 

آ و  دو / آق غ نآ و ز د

زن  ه؟ 

« أرض و »وژ    ۀدرر

 » » ۀوژ رول ل   ه در 

 تو آ آ ن  د،روو « أرض»

   آ ن یدر   درد ر

  ن د پ« « « أرض» ۀ، وژ

      آت پ4، 3 ن ،

 د و  و تآنه  د7و

 روز رت و  و

 ؛نرییر

 » »ۀه وژه و آتآ

  ؛ هآنپ  ژه دروآ،

د آ  پ  در

ۀد«و و»زر( ی،

« « « أرض»و، )ز195، ص25ق، ج1420

س آی ن دپ

دهوآردرک؛دزب

آید ز بزی

ه :دوم

﴿ ُْ َْن ُُُْْزَ َِن ِ�� ِ ْض َر ْ َو ْ ُِ  أَ��ن َْ  

َْ��  َ ر ْ َ ْ َو ْ َن َو ُ ِج ْ ُ  ��ااا َْ  َِن  ِ��َ ْ  
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��ََ وَُِْجُ ْ  َ ��َُُ وََنْ  ��َِْن  َ ْ َ ْ  َُ ُ َ ََ  ُ ��  

َُْ ََأ ُ��َ ﴾ (/31 ،)« ر    :

 ن روزىو ز ز آ     ؟د

ّ  و  درد؟ و  و ش

 و هز ز ده ر ده و ز ه رز  

 آورد؟ [ ر ره   و ر ]

  ؟ : پ ! :  زودى

 ]و غ ز پ[ ؟!آپ »

ر   «َ�� - ��َ   ، َرض ��-

َ�� َ  ��و  -َّ »در آ د  ،ق  

 ژو   رت ؛ن 

 رت   ن   ز  ژو 

  ردد دط ور ، 

ن ره،  آ   ره ى  غض

  دم  ز  رت ،ه زل آ 

م  ، و ن  ز ره رت و ر 

(  ه م، 141750، ص10ق، ج )

 نس، ر وژ   ن

 م   ر نۀ زرو ی

 مد ر دن در ژو ژو

و در ریدر  ج آ

 ر آ 

    آ ن و آت د   ول

  در   ژو أرض»و  » 

  ه ن  د  ،ژهدو و« »

   ن       ص

  ده  ند  ،  ژه ردو و

 در  هی آ ن   ره  رزق

آه  »  ِن»ف « » ه، و  ز 

  ف«ِن » ی غ  ��د، ن  

 ر ر  م   ز و آ 

ر  (ن،ر 1984،155ص،11جم )رزق

آررزقونز  

 ررو  ف  ِن»و » 

 ،آ(104، ص6ق، ج1415وت در  ،)

،ق آرز ز ن   و

ق زرز   هآ

ُ إ﴿��ِم:  تآ در ُ ��َر ُ��  ِی ��  ََ َ 

َ  ��وتِ ْض َر ْ َو ِ  ِ ��ِ ٍ أ��َم  �� ُ  ىَْ   َ َ 

َْ  ُ��َْشِ  ُ َ ْ َ ْ   ْ ٍ  ِن ِ َ ����ِإ ِنْ   ِ َْ  ِ ِ ِْإذ  ُ ِ ذ  ُ

ُو��َ َ   َ   َ أ  ُ ه ُو ُ ْ َ   ْ ُ  َ ر  ُ ��﴾،  ﴿��ِإ ِ  

ِ ِْ ِْ��فِ ر ��َو َو َََ ُ��  ِ  ِ ت و ��  

َِْ ُ��َمٍ َتٍ وََْرْضِ ﴾ و  ﴿َُوََُِْنْ  و 

ِدُو ِ��  �� ُْ َُ وَ��   ْ ُ ُ َ َْ   ِ ��ُ َ ُ ُ ََو

ُ َأ ُْ ِ��  َ ْ ِ  ُ ؤ َ َُ ُ ��َ  ِ  َُ َْ   �� ِ  َ � �

ََو َُُْ َْرِضْ ِ ��َ و  ِ ت و ��    �� َ

ُُِْ﴾، ن  ره ژۀو « »  در

 «تو » «أرض »د  ه م 

  ،آ رت و دد    و

  و  و  در آ  ر  ه

 ی در ر  رت دد « » 

 ی ز یرزق م ه ؛ ز« أرض»

 ددیو  روز و و   س

رت ر ،د وع ز آ   دهد 

د     رت«ُْزَ َْنُُْ  َنِ

��ِ وَ َْرْضِ آ«  در  ت ۀر24، ۀر64 

آه  ۀر3 و 

   آت   ر ،ق

 ر »  » ۀد و   وژ

ز ردر ۀ ن پۀ ز، «ز ر 
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  ز ّی  ،ژهز و  ِ

،  رن د یو  »

(152ش، ص1390)وؤف، 

  ور،ه پۀ     

 و  د ۀر 24در آ« َّوت»

«َ�� »در آ64رو آۀ 3رۀ  ،

  دد دده یو

 ،ر ر  د ن    در

در نج ط  ۀر

ر آند و   رزق

و آ  و   درر

د ز ول رز  ونآ ه 

،د ز ول رز  آ  ؛ور د

آد آ  آ  ( ر )د

در در د   ۀو  د

ن  رف دغ ، ز

 و غ   ، زقر

 دش رزق  و ت ز

 ؛نن ژهوزد د  در

    آ(ر63و 60یۀ 

 م رو نۀ  در و

ررز ،) د ت و یو  د

 ،ن  «توَّ »ریزی

  م دو دن

(  ر ر  در ۀر22و 17، 3ی)آ

ن آل ن ب  ردد دو « 

آ  دۀو ی ز آ  ردد دو

زروزن ر ؟!ی »پ ر ّ��

 وآد« :ُ��  ِ ُ » ون    

 و ن ردروز ی

و ۀد  آپّ� � وآ

 روزن   هآ ز ی تد

آد آ  ودآ، در  

ز ، آرون درآن ر ر   

 

  د،   ز آت 

آ  در ت آ و     

  ��ز د    : -  و رز  و

 آو یرو د  :(123آ  در )

  ژو« » و«»  

تو ز ز  ره ر گ و

د ن4 آ ن ر در هآ

م، آۀر95، آآلۀر27 )آ

روم(  ور ۀر19و آۀر31

هینژود

 : د دوت رزش زی  

 وم تز؛گ ردر 

یر ،ری رزش گ و 

ه :مس

﴿ِ��ِ َو  ُ ُ ْ َ َن  ِ  ِ َت َو �� َرِْضَْو  ًَْ  

ًََْو َُُُِو�� َو ُ ْ  ِ ِ َل �� »،(15/ر) ﴾وَ

درآنوز،زروىورغ

وودمو

» هىه

ق،  وژ   ن آ هد ز

َ��ل-ًََ، و ُُوّ-��َرض، ��- ًََوت»  »

  ه عن ی    ر 

 ی زی وض و د م

ن ژو ز   و     

وژ ر نر ر ه، رد ۀر 15 آ
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د   ه     ره 

��  س   ذت    ذ  و   

 رد؛د آ  ت دردن  وزی  

�� ه و   ده ت د د د      ر و  

     و ن د ، 

ژو پ ِ   ر ر د 

ی ��   ،  و ی     ز    

« أرض و »  ف در و« » رد دو

    ر  در ،دو  ن  ف

 نز  پ  ر »– »و « أرض» ۀوژ

 - ی  م ی زری 

  ت  یذ  ع در د و

  ، غ  ه و ع و زی  ز

 ،آغ ی   و  ز  د ر

ن   در  ژد ور آ، 

  غ  و  ز   ی 

هزن  ت ورت  ز د یو 

ز  ی ب  ر  نرود 

   درآ ن، ژد ورد  ۀ

 ،ن   ص  ر  

 آ  و  ن  ن روى 

   ردو ر آ ،   ،ه ج

 ، ه ر  ع و رغر  

 ى ن، و آو ز ر ع  و رغ

 ه  د   ،  و 

ه ر  ند   دۀ ی 

 رخ  ر آ  ن رىددر و  ،

 ؛ت  ند  ع ،ز آ د

در آ ن وز ز   و  آ 

، و    «َن »    

(  ده  ب ز ،ده ، 

 ز ب ز ) و 437، ص11ق، ج1417

؛ ز /ف   د د و

و؛آرع  ًز دت ذ

 دو ز وفِ آ م ،ن ِ 

وف وه ،یف

د(  ف ز �� ق، 1408،یو 

(380، ص2ج

زدی،   در   ژو

 «توّ- رض��  »     ر  د

   ه دهد آ ن  در درو

  رگآ  ت 9-26 ه و

 م  دی��  آ  رت و

 و و ؛و لن د

و (رتزر  »  وت»

��  )ن  آ  آ  

 ه ر  ، وز ،در ن 

 رهن  درنیودر

وژه ند  :  درو

  ر وز آ9   

 م ً » و ً»در رط   غ

د یل،  رد غ

(105، ص5ق، ج،1412 )درو

يیجگي

 پو/ ، ن نِت پ در

  ژو« م « أرض و    ز

 م  و   آ  در 

ز  رن پ و هز آ یت  

:  دهد
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- آ   ،آ  د و ری 

 ن،   م و  ل،    ز

  آ ر  

-   ،ژو  و  ع زت 

ی  ود   زی   

آ  در  ن  ز ع   

   و ز ن  

- ژن و،  ِ، آو ، 

ر یید، ی  و غ،ه رهپز  ی

   در  ژو 

-   در  ،ژو  

پی  ز   ر  

 پ 

-   در   در ژو  و

آ ،  دت  ۀ ز 

ز رز م و ی    م 

 ره

-     آت   د  ز

 ز  ه  ر »» ۀ  وژ

  ، ی  عو دپ  

  آ     رت و 

ر ر  ۀده،   وژ  و ره

  ه آورده ن   در 

 رزق و  ن   ص  ز آ

ب آ و پهی   ز  د و و 

 ،دپ ری   د « »

    رز

-     دو ژز و 

 :«-» ّ ز ده ی 

 ،ژهز ونپ  
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