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  چكيده

 ) مشترك مي پردازد.حرف فاء ( فاء الفعلبه بررسي نظم در معاني افعال و مشتقات قرآني با اين تحقيق 
هدف اصلي كشف نظم در معاني لغات قرآني است و اين كه گفته شود نظم عالوه بر اين كه در افعال و 

در معاني آنها نيز وجود دارد و در صد قابل  ،هستند وجود داردمشترك فاء الفعل  مشتقات قرآني كه در
 از آنها داراي معناي يكسان (گشودن و جدا كردن) مي باشند. به عبارت ديگر به بررسي اين ايتوجه
مي پردازد كه چه ميزان از افعال و مشتقات قرآن كه با حرف فاء آغاز مي شوند به معناي گشودن  نكته

براي يافتن پاسخ كتب لغت متعددي اين گونه حكايت گر نظم قرآن مي باشند.  و جدا كردن است و
شدند، به همراه مورد مطالعه قرار گرفت. لذا تمام افعال و مشتقاتي كه در قرآن با حرف فاء آغاز مي

ها معاني مورد نظر بررسي شد. در اين راستا تمام افعال و ها، استخراج شد و در تك تك آنمعاني آن
تقات بدون تكرار و با تكرار از طريق ميانگين موزون لحاظ شدند. در انتها اين نتيجه به دست آمد مش
درصد  6/54باشند. درصد آنها با تكرار داراي معناي گشودن مي 57درصد افعال بدون تكرار و  38كه 

ن تحقيق نشان داد شود داراي معناي فوق است. ايها با حرف فاء آغاز ميمشتقات قرآن نيز كه ريشه آن
  اينكه در بين آيات و لغات قرآن موجود است، در بين معاني آنها نيز وجود دارد.عالوه بر كه نظم قرآن 
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  مقدمه
گيرد، بعثت قرآن كريم سرچشمه معارف واالي الهي است كه در پرتو آن روح انسان قوت مي 

پيامبر (صلي اهللا عليه واله وسلم) با قرآن آغاز گرديد و پرده هاي جهل و خرافه با قرآن كنار رفت و 
اسالم در پرتو آن جاودانه ماند. از صدر اسالم تاكنون قرآن محور تمامي علوم و معارف اسالمي بوده 

شده است و ادامه يافته است؛اين است و در طول تاريخ اسالم هر نوع تعليم و تربيت از قرآن آغاز 
كتاب بي بديل و معجزه جاويد پيامبر در باال ترين مرتبه فصاحت و بالغت بوده و نظم وانسجام اين 
منشور آفرينش به گونه اي است كه تمام سوره ها و آيه ها و كلمات را در هم تنيده كرده است. با 

نشمندان فراواني به جستجوي علل اعجاز قرآن گسترش اسالم و فراگير شدن تعاليم قرآن، علما و دا
كريم برآمدند و نظم قرآن را يكي از داليل اعجاز قرآن برشمردند. در قرن دوم هجري كتابهايي در 
زمينه نظم قرآن كه داللت بر اعجاز قرآن داشته باشد نگارش شده است، ولي چون اين كتابها مفقود 

شد. در قرن سوم جاحظ كتابي تحت عنوان نظم القرآن گشته منظور از نظم در آنها مشخص نمي با
تأليف كرده است كه اين كتاب نيز مفقود گشته است، ولي منظور از نظم در اين كتاب به مدد كتابهاي 
ديگر ايشان آشكار گشته است.احتمال مي رود كه منظور ايشان از نظم، همان نظم حروف و هماهنگي 

يا پيوستن لفضي بر ديگري بر اساس نظم و داللت الفاظ و به هم تركيب و انسجام آهنگ آنها است و 
)در قرن هاي بعد دانشمنداني 574، 1985آميختن معاني آنها به وجهي كه عقل آن را اقتضاء كند. (عرفه،

ديگرهمچون ابن مقفع، سيبويه، فراء، ابن قتيبه و ...به نوعي به آن پرداختند ولي نخستين بار عبد القاهر 
بود كه از سه منظر نحوي، معنايي و لفظي به بررسي نظم قرآن پرداخت و از ارتباط ميان جرجاني 

ساختار زبان و ساختار انديشه سخن گفت و انسجام و نظم ميان واژگان و معاني را پژواك و انعكاس 
سي نظم ) در اين راستا مقاله حاضر نيز به برر1398نظم ذهني به شمار آورد. (جرجاني، دالئل االعجاز، 

در معاني افعال و مشتقات قرآني كه با حرف فاء آغاز مي شوند و در فاء الفعل مشترك هستند و به 
نوعي نمايان گر نظم قرآن هستند، پرداخته است تا بر اين مبنا مشاهده كند كه چند درصد از اين افعال 

  ي است.و مشتقات درمعنا نيز يكسان مي باشند و اين نظم در معاني آنها نيز جار

  بيان مسئله 
قرآن منظومه ي منسجم و به هم پيوسته اي است كه از جانب خداوند سبحان به صورت دفعي و 
تدريجي بر پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله وسلم فرو فرستاده شد. نظم و انسجام اين كتاب آفرينش 

انب درسطوح متفاوت به گونه اي است كه تمام سوره ها و آيه ها و كلمات را دربر مي گيرد.درك جو
اعجاز قران كريم و فصاحت و بالغت و نظم آن براي عرب صدر اسالم با توجه به دارا بودن فطرت و 
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ذوق سليم كار سختي نبود اما با فرا رسيدن قرن دوم و گسترش فتوحات اسالمي و اختالط عرب و 
قابل عجم ذوق و ساليق آنها دچار تغييرات و دگرگوني شد و رو به ضعف نهاد تا جايي كه در م

تحدي قرآن سر افكنده شدند. با گسترش اسالم و فراگير شدن تعاليم قرآن، عالمان و دانشمندان به 
كشف و جستجوي علل اعجاز قرآن پرداختند و نظم قرآن را از جمله آن برشمردند بنا بر اين بررسي 

  ريم است.نظم در قرآن بدان جهت اهميت دارد كه به دنبال كشف جوانب بالغي و اعجاز قرآن ك
در تحقيق حاضر ابتدا اين سؤال مطرح شد كه چند درصد از افعال و مشتقاتي كه در قرآن با حرف 
فاء آغاز مي شود و در فاء الفعل مشترك هستند، در معاني نيز مشترك مي باشند و به معناي گشودن و 

با مراجعه به كتابهاي جدا كردن هستند و حكايتگر نظم قرآن در معاني لغات مي باشند در اين راستا 
لغت تمامي افعال و مشتقات قرآني را كه با حرف فاء آغاز مي شدند استخراج كرده و معناي مورد نظر 

  را در آنها جستجو كرده تا مشخص شود چه ميزان از آنها معناي فوق را مي دهند.

  ضرورت و اهداف پژوهش
ت قرآن و بررسي جوانب بالغي و ناگفته پيداست كه پژوهش و كنكاش پيرامون الفاظ و كلما

نحوي آنها جايگاه ويژه اي در درك اعجاز قرآن و نظم آن و فهم محتواي آن دارد. رسالت مخاطبان 
انديشيدن در مفاهيم قرآن و درك فصاحت و بالغت آن است، از اين رو هر گونه پژوهشي كه گوشه 

ر ضمايش بگذارد ارزنده است و تحقيق حااي از داللت و معناي متن را روشن كند و نظم قرآن را به ن
شوند، گامي هر چند  با بررسي منطقي نظم در معاني افعال و مشتقات قرآني كه با حرف فاء آغاز مي

كوچك در جهت اعتالي فرهنگ قرآني برداشته است به اميد آن كه در ترويج اين فرهنگ غني و عظيم 
  كمك شاياني بكند.

  پيشينه
ترتيب و ارتباط تنگاتنگ اجزاء، سوره ها، آيات و حتي كلمات قرآن شناخت پديده ي نظم و 

مجيد به عنوان يك مجموعه ي واحد، هماهنگ و منظم موضوعي است كه از دير باز مورد عنايت 
بزرگان دين و مورد توجه مفسران قرآن و عالقه مندان به اين كتاب آسماني بوده است و كوششهاي 

م گرفته و مقاالت، رساالت و كتب گوناگوني هم در اين موضوع به رشته بسياري نيز در اين راه انجا
تحرير در آمده است. جاحظ از جمله انديشمنداني است كه در قرن سوم پيرامون نظريه نظم و انسجام 
قرآن و كشف جوانب اعجاز قرآن كتاب با عنوان نظم القرآن را نوشته اشت و پس از او ابن قتيبه نيز از 

ي است كه اعجاز قرآن را به نظم آن دانست. در قرن چهارم نيز تالشهايي در زمينه نظم جمله كسان
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قرآن توسط علي بن حسين واسطي در كتاب اعجاز القرآن في نظمه و احمد بن سهل ابوزيد در كتاب 
كه در قرن پنجم  نظم قرآن انجام گرديده است و همين طور تالش هاي عالمان ادامه داشته است تا اين

عبد القاهر جرجاني در كتاب دالئل االعجاز براي نخستين بار نظم را از سه منظر نحوي و معنايي و 
ر نيز پژوهش ها و تحقيقات فراواني ضلفظي مورد بررسي و تحليل قرار داد. و امروزه و در عصر حا

  ترين آنها عبارتند از:  در اين زمينه صورت گرفته است كه مهم
ها العلميه في دراسات اللغويه عند عبد القاهر الجرجاني، وليد محمد مراد، .نظرية النظم و قيمت1

  م1982دارالفكر 
  م 1960.نظرية عبدالقاهر في النظم، الدكتور درويش الجندي، جامعه قاهره مكتبة نهضته مصر،2
  م 1979.نظرية النظم تاريخ و تطور،حاتم صالح الضامن، دار الحريه للطباعةبغداد 3
  ، انتشارات قلم تهران 1374، مهندس عبدالعلي بازرگان .نظم قرآن4

مقاالت و رساله هايي هم در اين زمينه نگارش شده است كه بيشتر به انسجام و نظم موردي در 
  اند از جمله: ها  بررسي كرده اند و نظم قرآن را در لغات و آيات و سوره ها  توجه كرده قرآن و بر محور سوره

هاي قرآن، كوششي در جهت كشف نظم در سوره ياسين از احمد  در سوره.مقاله بررسي نظم 1
  زارع زرديني

  .رساله تحليل و بررسي نظم در قرآن (سوره كهف )از اعظم نظري و...2
اما در طي جستجو هاي انجام گرفته اين نتيجه حاصل شد كه تا كنون پژوهشي تحت عنوان 
بررسي نظم در معاني افعال و مشتقات قرآني با فاء الفعل (حرف فاء)مشترك صورت نگرفته است كه 

 در پي كشف نظم در لغات قرآني و معاني آنها باشد 

  پرسشهاي تحقيق
  در آيات و سوره هاي قرآن وجود دارد در لغات قرآن نيز موجود است؟.آيا نظم قرآن عالوه بر اينكه 1
.آيا نظم قرآن همان طور كه در زير مجوعه لغات قرآني(افعال و مشتقات با فاء الفعل مشترك)  2

  وجود دارد، در معاني آنها نيز موجود است؟
ي معناي يكسان .چند درصد از افعال و مشتقات قرآني كه در فاء الفعل مشترك هستند دارا3

  گشودن و جدا كردن مي باشند و از اين طريق حكايت گر نظم قرآن هستند؟
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  فرضيه هاي پژوهش
.به نظر مي رسد كه نظم قرآني عالوه بر اين كه در آيات و سور هاي قرآن وجود دارد، در لغات 1

ات قرآني كه با نيز موجود باشد چرا كه آيات قرآن متشكل از واژگان و لغات است و افعال و مشتق
  شوند نيز زير مجموعه لغات قرآني هستند. حرف فاء آغاز مي

به نظر مي رسد درصد قابل توجه اي ازافعال و مشتقات قرآني كه با حرف فاء آغاز مي شوند و در 
فاءالفعل مشترك هستند و از نظم خاصي پيروي مي كنند در معاني نيز مشترك باشند و داراي معناي 

  و جدا كردن باشند.يكسان گشودن 

  ها مواد و روش
  نظم 

يكي از مباحثي كه از دير باز ميان دانشمندان علوم قرآني و بالغت وجود داشته است و توجه آنها 
را به خود جلب كرده است مبحث نظم قرآن است چرا كه يكي از علل اعجاز قرآن كريم مي باشد. 

تركيب شده باشند كه متناسب با مقتضاي حال مخاطب نظم در كالم يعني اجزاي كالم به گونه اي زيبا 
باشند و نتوان هيچ جزئي را جايگزين جزئي ديگر كرد. حال به بررسي معناي لغوي و اصطالحي نظم 

  در بين عالمان و مفسران مي پردازيم.
  نظم در لغت

كنار نظم در لغت يعني تأليف كردن و ارتباط دادن چيزي به چيز ديگر و گرد آوردن يكي در 
)و يا نظم در لغت در نظر فيروز آبادي يعني تأليف و جمع كردن چيزي با 578،1414ديگري(ابن منظور

  )155،1415چيز ديگر(فيروز آبادي
  نظم در اصطالح

عبدا القاهر جرجاني در كتاب دالئل االعجاز نظم را اين گونه بيان كرده است: نظم اين است كه 
مطابق با مقتضاي دانش نحو باشد و بر اساس قوانين و اصول اين  كالمت را به گونه اي بيان كني كه

علم عمل كني و شيوه هاي آن را بشناسي و از آن تجاوز نكني، وي معتقد است كه بالغت كالم نه بر 
اساس معاني پديد مي آيد و نه براساس لفظ بلكه به واسطه نظم و اسلوب لفظي و تركيب كالم و 

) به بيان ديگر نظم در نظر ايشان همان قصد 249،1398شود.(جرجاني پيوند هاي نحوي حاصل مي 
كردن معاني نحو در بين كالم و تعلق بعضي بر بعضي ديگر است به گونه اي كه لفظ تابع معنا باشد تا 
اينكه نظم منجر به صورتي براي معناي اصلي كه در جان ها تأثير گذار است شود و بر اساس آن، كالم 

  ) 583، 582، 1985از كالم سخيف و پست باز شناخته شود. (عرفه،  قوي و مستحكم
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از بيانات و كالم جرجاني اين نتيجه حاصل مي شود كه اعجاز قرآن در نظم و ترتيب كلمات و 
  ارتباط موجود بين آنها براي اداي معناي مورد نظر است نه چيزي جز آن.

سب داللت لفظ با معنا است به گونه اي كه نظم كالم نزد دانشمندان بالغت همان هماهنگي و تنا
  ) 7،1405عقل اقتضاء مي كند.(عرفه

نظم در تفكر جاحظ، نظم ناشي از الفاظ،ساختار نيك، كمال ترتيب و دقت تأليف است، وي معتقد 
بود هر واژه اي بايد در جاي خود به كار برده شود و همين حسن هم نشيني واژگان است كه سبب 

  )21، جلد دوم،  1998م بي بديل آن شده است.(جاحظاعجاز قرآن و نظ
بنابراين از مجموع گفتار انديشمندان به دست مي آيد كه همين تر كيب و تناسب كلمات و الفاظ 

ست كه قرآن را معجزه كرده است و در صورت عدم رعايت آنها در نظم و انسجام ا با معاني آنها
ل پيش مي آيد. در قرآن انواع نظم وجود دارد،اين نظم كلمات و رسانيدن معنا و مقصود آيات اختال

هم در بين سوره هاي قرآن كه پشت سر هم آمده اند وجود دارد و هم در بين تك تك آيات و كلمات 
ديده مي شود. حال كه بنا بر نظر دانشمندان و صاحب نظران علوم قرآني وجود نظم در لغات اين 

حاصل مي شود كه اين نظم در افعال و مشتقات قرآني با فاء  است اين نتيجه كتاب الهي اثبات شده
  الفعل(حرف فاء) مشترك كه زير مجموعه لغاتي قرآني هستند نيز اثبات مي شود.

حال براي كشف نظم در معاني افعال و مشتقات قرآني كه در فاء الفعل(حرف فاء) مشترك هستند 
ا داراي معناي يكسان گشودن و جدا كردن مي ودر راستاي پاسخ به اين پرسش كه چند درصد از آنه

باشند كتاب هاي لغت و مفردات بسياري مورد بررسي قرار گرفت كه در طي آن تمامي ريشه هاي 
افعال و مشتقاتي كه با حرف فاء آغاز مي شدند و نيز معاني آنها از مدخل حرف فاء استخراج شد، 

ها، ترجمه آنها و كتب مورد بررسي در جدول ريشه.اين نوع ريشه وجود داشته است71كه  نتيجه اين
و براي يافتن افعال و مشتقات ذكر شده در جدول به مدخل حرف فاء(حرف بيستم  آمده است 1

  ازالفباي زبان عربي) در منابع زير(ستون هفتم جدول) مراجعه شود.
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منابع مورد استفاده
تعداد تكرار افعال  
  

از ريشه
  تعداد تكرار

  
 

مشتقات
 

از ريشه
 

داراي معناي
  

گشودن
  

و جدا كردن؟
 

ترجمه
  ريشه فعل

 

رديف
 

العين خليل بن احمد 
فراهيدي، لسان 

العرب ابن منظور، 
قاموس المحيط 
محمد بن يعقوب 
فيروز ابادي، تاج 
العروس محمدبن 

محمد زبيدي، معجم 
مقاييس اللغة احمد 
بن فارس بن زكريا، 

قاموس القرآن 
قرشي، معجم 

الوسيط مدرسي به 
اشراف صالح الدين 
الهواري، مفردات 
  ،راغب اصفهاني

المعجم المفصل في 
االعراب طاهر يوسف 

ص  3الخطيب جلد 
303،  

معجم 
هادي ،االصمعي

حسن، حمودي، ص 

1  1  1   شكافتن  فتق 1 

0  1  1   فصم  بريدن،جداكردن 2 

0  1  1   جداشدن ازبين رفتن،  فني 3 

0  2  1   جداكردن  فكك 4 

1  3  1   شكافتن،جداشدن  فجج 5 

0  3  1   انقطاع،جداشدن  فتر 6 

0  3  1   جداكردن، جاگشادن  فسح 7 

0  3  1   فقد  گم شدن،جداشدن 8 

0  4  1   شكافتن  فلق 9 

3  5  1   رفتن،جداشدنازدست  فوت 10 

0  5  1   فرد  تنها بودن،جدا بودن 11 

0  5  1   از ديگرانگروه بسيار،جداشده  فوج 12 

1  6  1   فرغ  دست كشيدن از كار 13 

1  9  1   گشودن،گشايش  فرج 14 

0  9  1   شدن،جداشدنپراكنده  فضض 15 

4  11  1   از بقيهفرار كردن،جداشدن  فرر 16 

8  20  1   شكافتن  فطر 17 

4  24  1   شكافتن  فجر 18 

2  29  1 
 فوز بدانشدن،جداشدن از رستگار 19 

12  38  1   گشودن  فتح 20 

0  40  1   شگافتن،گشودن  فلح 21 
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308،  
  ،مصباح المنير

احمد بن محمدبن 
علي، الفيومي، (م. 

  هـ)، 770
 اساس البالغه،

ابوالقاسم محمودبن 
  عمر،
تحقيق زمخشري، 

استاد عبدالرحيم 
 محمود

 المعجم البسيط،،

فخرالدين طريحي، 
 هـ)، 1085(

معاني الحروف،حسن 
عباس(ترجمه ابراهيم 

  )1388زارعي فر
المعجم االحصائي 
  ،اللفاظ القران الكريم
 محمود روحاني،
  ، المعجم البسيط

  عبداهللا ناصر علي،

11  43  1   فصل  بريدن، جدا كردن 22 

4  54  1   جداشدن از حق  فسق 23 

11  60  1   كردنامتحان كردن وجدا  فتن 24 

0  60  1   شكافتن  فري 25 

6  72  1   شكافتن،جدا كردن  فرق 26 

16  104  1 
شدهمانده،زيادت،جدا باقي  فضل 27 

1  1  0   فهميدن  فهم 28 

0  1  0   پيوسته  فتا 29 

0  1  0   فجو  جاي وسيع 30 

0  1  0   فرث شكمگياه جويده شده در 31 

0  1  0   باال رفتن  فرع 32 

0  1  0   خود پسندي  فره 33 

0  1  0   فسر  تفسير كردن 34 

0  1  0   فصيح بودن  فصح 35 

0  1  0   مكان باز ووسيع  فضا 36 

0  1  0   فضح  كردنرسوا  37 

0  1  0   جاباز كردن، گشودن  فضو 38 

0  1  0   بد خلقي  فظظ 39 

0  1  0   فقع  زردي شديد 40 

0  1  0   فلن  شخص مجهول 41 

0  1  0   كم عقلي  فند 42 

0  1  0   شاخه درخت  فنن 43 

0  1  0   سير، پياز  فوم 44 

0  3  0   تابيدن  فتل 45 

0  3  0   فرت  بسيار گوارا 46 
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0  3  0   فزز  وحشت كردنرميدن  47 

2  4  0   فشل  ضعف، ترس 48 

2  4  0   جوشيدن،غليان  فور 49 

1  6  0   گستردن  فرش 50 

4  6  0   خوف،ترس  فزع 51 

0  6  0   فخر  باليدن به مال وجاه 52 

2  7  0   فياٌ  بازگشتن 53 

4  8  0   تقدم وجلو افتادن  فرط 54 

0  9  0   تفويض،واگذار كردن  فوض 55 

0  11  0   صيقليجاي صاف و   فاو -فائ  56 

1  13  0   عوض دادن، فديه  فدي 57 

0  13  0   فالن حرف را زد  فوه 58 

0  14  0   حاجت  فقر 59 

0  16  0   قلب،دل  فاد 60 

1  18  0   انديشه  فكر 61 

8  18  0   قطع، تعيين  فرض 62 

0  19  0   سرور اورهر چير خوردني  فكه 63 

0  20  0   فهميدن  فقه 64 

0  21  0   تازه جوان  فتي 65 

7  22  0   شادي  فرح 66 

0  24  0   كار بسيار زشت  فحش 67 

0  25  0   كشتي  فلك 68 

0  43  0   باال  فوق 69 

3  50  0   فساد كردن  فسد 70 

28  108  0   انجام دادن  فعل 71 
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و  »رفتي«ل اشكاكه به  رباشد مثل فتنوع ريشه آن داراي حداقل يك فعل مي 28از اين تعداد 
اند افعال بوده ريشه ها داراي مشتقاتي ازبقيه ريشه (ستون ششم جدول). آمده است در قرآن »يفترون«

  .ذكر شده است فتيالًفتل كه تنها به صورت مانند اند و در تمام قرآن به صورت فعل نيامده
داراي معناي گشودن و جدا كردن بوده است كه  ،ي افعالنوع ريشه 71نوع ريشه از اين  27 ضمناً

دار براي لحاظ كردن تاثير تكرار اند. در ادامه به تعريف ميانگين وزنذكر شده جدولسطر اول  27در 
  شود.در جدول باال پرداخته مي

  ميانگين وزن دار
دار  يا موزون نوعي سنجش گرايش به مركز است و عبارت است از دردانش آمار ميانگين وزن

درمحاسبه ميانگين موزون يك مجموعه  .نابرابر و ناموزونهاي  ميانگين حسابي يك مجموعه داده
شود و سپس آن عامل  ها، وزن يا ارزش معيني در نظر گرفته مي يك از عاملهاي نابرابر، براي هر  عامل

    .شود گاه جمع اين ارقام به دست آمده بر مجموع وزنها تقسيم مي آن. گردد در وزن معين ضرب مي

  
  

  ر زير آمده است:فرمول محاسبه آن د
هاي آماري و  برابر تعداد كل داده n، (wi)هاي داراي وزن يا تكرار يا ارزش عامل (xi)كه در آن 

  هاي تكراري با اوزان متفاوت است.ميانگين موزون مجموعه داده
، تعداد تكرار در هر (xi)هاي افعال و مشتقات عوامل نابرابر و ناموزونلذا در اين تحقيق، ريشه

 ستون برابر وزن يا ارزش  (wi)  و تعداد داده هاي آماري برابرn برابر ميانگين  باشد. نهايتا مي
  هاي تكراري با اوزان متفاوت است.موزون مجموعه داده

  بحث
افعالي كه با حرف فاء آغاز شده بودند، بدون هاي طور كه در بخش گذشته ديده شد، ريشههمان

 27،بدون تكرار ،چنينافعالي كه داراي معناي گشودن و جدا كردن بودندهم .مورد بود 71 تكرار
 بردهنده كسري است كه از تقسيم افعال داراي معناي گشودن و جدا كردن نشان 71/27پس موردبود.

  اند بوجود آمده است.غاز شدهآكل افعال كه با حرف فاء 
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هاي متفاوت در قرآن تكرار ز شده اند چندين بار و با صيغهكه با حرف فاء آغاهاريشهبرخي از اين 
افعال داراي معناي گشودن و جدا كردن .از طرفي باشدمورد مي 149كه تعداد آنها با تكرار  اندشده

دهنده نشان 149/85لذا . باشدمورد مي 85هاي متفاوت آن در قرآن باتكرار و با در نظر گرفتن صيغه
تكرار با معناي گشودن و جدا كردن بر كل افعال تكرار شده در داراي يم افعال كسري است كه از تقس

  وجود آمده است.ه اند بقرآن كه با حرف فاء آغاز شده
اند مورد بررسي سپس در ادامه تمامي كلمات و مشتقاتي كه با ريشه داراي فاءالفعل در قرآن آمده

مشتق در قرآن داراي ريشه با معناي گشودن و  615. نهايتا درباره مشتقات اين كه، تعداد قرار گرفت
 1126/615مورد است. لذا  1126جداكردن آمده است. كل مشتقات با ريشه داراي حرف فاءالفعل 

بر تمامي  ،معناي گشودن و جدا كردن داراينشان دهنده كسري است كه از تقسيم مشتقات قرآني 
 است.وجود آمدههاند بو كلمات قرآني كه با حرف فاءآغاز شدهمشتقات 

  نتيجه
اين تحقيق با موضوع بررسي نظم در معاني افعال و مشتقات قرآني با فاء الفعل(حرف فاء) مشترك 
به دنبال كشف نظم در معاني لغات قرآني و رسيدن به آمار دقيق معناي گشودن و جدا كردن با اين 

در معاني آن نيز وجود  ،الوه بر اين كه نظم در افعال و مشتقات قرآن وجود داردهدف كه نشان دهد ع
لذا  ؛لقاهر جرجاني و...اثبات گرديدادارد. نظم در لغات قرآني توسط انديشمنداني همچون جاحظ،عبد

براي اثبات نظم در زير مجموعه لغات قرآني (افعال و مشتقات با فاء الفعل (حرف فاء)مشترك) و 
شوند در كتب لغت و مفردات مورد آنها تمامي افعال و مشتقات قرآني كه با حرف فاء آغاز مي معاني

  بررسي قرار گرفت.
هاي افعال در قرآن بدون درصد ريشه 38،كسرها تحليلپس از با بررسي نتايج به دست آمده و 

  تكرار داراي معناي گشودن و جدا كردن است.
 57 اين نتيجه حاصل شد كهو با در نظر گرفتن تكرار افعال، زوناستفاده از ميانگين مو سپس با

  باشند.ميشدند به معناي گشودن و جدا كردن درصد از افعال قرآن كه با حرف فاء آغاز مي
-شدند معناي فوق را ميدرصد از مشتقات و كلمات قرآن كه با حرف فاء آغاز مي 6/54همچنين 

اختصاص داده  را به خود قابل ذكريناي مورد نظر درصد مع گردد،مالحظه ميطور كه همان. ندهد
اندكي از نظم بخش گر حكايت ونتيجه قابل توجه است  . اينباشداست كه حتي از نصف نيز بيشتر مي
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گشاي عالقه مندان علوم قرآني به اميد آن كه اين تحقيق راه .باشدكران قرآن مياقيانوس عظيم و بي
 پويندگان علوم قرآني قرار گيرد.باشد و مورد استفاده 

  پيشنهادها
كدام حروف  ،باشند و در صورت وجودآيا حروف قرآن داراي بار معنايي خاص مي بررسي شودـ 

  با چه بار معنايي؟
  بررسي كاربرد حرف فاء در فاء الفعل تمام افعال زبان عربي و مقايسه آن با تحقيق حاضر.ـ 
  
  منابع

معجم مقاييس اللغة،محقق:عبدالسالم محمد هارون،ناشر:دارالجيل،چاپ اول  ،بن زكريااحمدبن فارساـ 
  م 1999محل نشر: بيروت ،
  )، لسان العرب، ناشر: دارصادر، محل نشر:بيروت711-630ابن منظور محمد بن مكرم ( ـ
  ، ناشر: انتشارات قلم ، محل نشر: تهران1374بازرگان، عبدالعلي، نظم قرآن،  ـ
  م)رسائل الجاحظ، تحقيق: عبداسالم محمد هارون1964( جاحظ،ابو عثمان ـ
  جرجاني،عبدالقاهر،(بي تا)دالئل االعجاز، تحقيق :محمود محمد شاكر، قاهره، مكتبه الخانجي  ـ
  م )، نظريه عبدالقاهرفي النظم،نشر و طبع مكتبه نهضة مصر 1960جندي، درويش( ـ
  تب، محل نشر: بيروت، لبنان.حمودي، هادي حسن، معجم االصمعي، ناشر: عالم الك ـ
  يوسف، المعجم المفصل في االعراب، ناشر: دارالكتب العلميه، محل نشر: بيروت، لبنان.الخطيب، طاهر ـ
  .محل نشر: بيروت حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ناشر، دارلشاميه،، ق 502ي راغب اصفهان ـ
القران الكريم (فرهنگ آماري كلمات قران كريم)، ناشر: روحاني، محمود، المعجم االحصائي اللفاظ  ـ

  1366موسسه چاپ آستان قدس رضوي، محل نشر: مشهد 
  العروس من جواهرالقاموس، محقق: علي شيري،ناشر: دارلهداية ق)، تاج1205- 1145ي محمدبن محمد (زبيد ـ
عبدالرحيم محمود، ناشر: زمخشري، ابوالقاسم محمودبن عمر، اساس البالغه، تحقيق استاد  ـ

  دارالمعرفه، محل نشر: بيروت، لبنان.
هـ)، مجمع البحرين، ناشر: موسسه االعلمي للمطبوعات، محل نشر:  1085طريحي، فخرالدين ( ـ

  بيروت، لبنان.
  ، ناشر: انتشارات اميركبير، محل نشر: تهران1388فر،  الحروف، مترجم: ابراهيم زارعي عباس، حسن، معاني ـ
  1378الكريم، ناشر: انتشارات حر، محل نشر: تهران  ناالقر المفهرس اللفاظ عبدالباقي، محمدفواد، معجم ـ



 ١٦٥ مشترك» فاء«حرف  »فاءالفعل«قرآني با  بررسي نظم در معاني افعال و مشتقات 

  1387عبداهللا (حكمت)، ناصر علي، المعجم البسيط، ناشر: دارالفكر، محل نشر: قم،  ـ
المعاني، ق)من بالغةالنظم العربي دراسة التحليليه لمسائل علم  1405عرفه عبدالعزيز عبدالمعطي( ـ

  بيروت، عالم الكتب
  االعجاز القرآني ناشر:بيروت محل نشر:عالم الكتب ق)، قضية 1405عرفه عبدالعزيز عبدالمعطي( ـ
)،العين، محقق:دكتر مهدي مخزومي و دكتر 175-100فراهيدي خليل بن احمد بن عمرو بن تميم ( ـ

  دارالهجرهابراهيم سامرايي، به تصحيح: استاد اسعد الطيب، نشر:مؤسسه 
  العلميه، محل نشر بيروت دارلكتب المحيط، ناشر: ق)، قاموس817- 729يعقوب ( بادي محمدبنآفيروز ـ
  المنير، ناشر: دارالهجره، محل نشر: ايران، قم هـ)، مصباح 770علي، (م. محمدبنالفيومي، احمدبن  ـ
  1371، سال انتشار قرشي علي اكبر، قاموس القرآن، ناشر:دارلكتب السالمي،محل نشر:تهران ـ
(دارلمكتبه  دارلبحار، محل نشر، بيروت ناشر: معجم الوسيط، ،الهواري الدين به اشراف صالح مدرسي، ـ

  .م1999 الهالل)
م)نظرية النظم و قيمتها العلميه في الدراسات اللغويه عند عبدالقاهر  1983محمد مراد، وليد ( ـ

 ، دارالفكر1الجرجاني، چاپ 


