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 چکیده
های تناسباتی مختلف صورت گرفته است. برخی از چینش در سبک قرآنی، چینش واژگان بر اساس

علیم »در برخی مواضع به صورت « حکیم علیم»اند مثال: های مختلف تغییر یافتهتکراری بنا بر موقعیت

با وجود کثرت « عزیز حکیم»آمده؛ اما برخی پیوسته یکسان به کار رفته است. مثال واژگان « حکیم

تحلیلی به دنبال پاسخ  -ته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفیتکرار به یک صورت به کار رف

به دو پرسش در مورد واژگان ثابت است و آن این که اوال چه تناسباتی بین واژگان ثابت قرآن وجود 

دارد و ثانیا این که چه اسباب و عللی مایه مقدم شدن همیشگی یک واژه بر دیگری شده است؟ به نظر 

های ثابت واژگان قرآنی تناسباتی نامتغیر یا کم متغیر وجود دارد که ممکن است ینشمی رسد در چ

برخی ریشه معنایی و برخی آوایی و یا معنایی آوایی داشته باشد. پژوهشگر با توجه به محدودیت بحث 

 به تناسبات معنایی واژگان ثابت پرداخته و نتیجه گرفته که تناسباتی همچون اهم و مهم و تدرج و

 غیره مایه تقدم یک واژه بر دیگری وظهور آنها به صورت ثابت گردیده است.

واژگان، ثابت، چینش، تناسب، قرآن.:هاکلیدواژه
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 مقدمه
موضوع سبک قرآنی از هنگام نزول قرآن کریم مورد نظر عالقه مندان به این کتاب عزیز بوده 

آمیز،دارای سبک و ساختار زبانی جذاب و ویژه است. قرآن کریم عالوه بر محتوای شگفت و معجزه 

بوده است. از صدر اسالم تا کنون کتابهای زیادی در مورد سبک گفتمان قرآن کریم نوشته شده است و 

نویسندگان زیادی از دیدگاههای مختلف به ادبیات قرآن نگریسته و قلم فرسایی کرده اند و علوم 

به معجزه بیانی قرآنی رشد و نمو یافته است. )السید  بالغی عربی بنابر توجه علمای قرآن دوست

( اما اعجاز قرآنی فراتر از قلم و سخن بوده و لطائف و دقائق آن بیشتر از فهم عقول بشر 61: -شفیع، 

نكات شگفت آورش هرگز تمام نمى شود، اسرار »است. چنان که امیر بیان علی علیه السالم فرمود: 

(. عبد القاهر جرجانی که از جمله علمای برجسته 61)نهج البالغه/ خطبه « نهفته اش پایان نمى گیرد

اسالمی است، معتقد است که برجستگی سبک قرآنی مربوط به نوع چینش واژگان و انسجام آنها با  

( عبد القاهر 61-61: 6811یكدیگر است و نظریه نظم ایشان نیز مبتنی بر همین اصل است. )عباس،

ه ذهن در برخورد با کلمات به معانی مستخرج از آنها و ارتباطی که علم نحو همچنین معتقد است ک

( چینش همه واژگان در قرآن 05: 6991بین آنها ایجاد می کند ،منعطف می شود. )عبد المطلب محمد، 

کریم بر اساس سبک و سیاقی دقیق و لطیف است اما برخی واژگان بر اساس تناسباتی خاص در کنار 

ته و مضامینی شگرف و جذاب را آفریده اند. مثال برخی اوقات الفاظ دارای تناسب لفظی هم قرار گرف

و برخی اوقات تناسب از نوع « یأجوج و مأجوج»و « هاروت و ماروت»هستند، مثل تناسب آوایی در 

و همچنین تناسبات بسیار دیگری. برخی از این گونه « علیم قدیر»و « عزیز حكیم»معنایی است، مثل 

نش های تكراری واژگان بنا بر موقعیت های مختلف در قرآن کریم تغییر یافته اند مثال: واژگان چی

به کار رفته و هر کدام از این تغییرات نیاز به « علیم حكیم»در برخی مواضع به صورت « حكیم علیم»

به کار  بررسی دقیق و علمی دارد اما برخی از چینش ها در مواضع مختلف پیوسته به صورت یكسان

پیوسته در قرآن کریم به یک صورت به کار رفته و هیچگاه « عزیز حكیم»رفته است. مثال واژگان 

نیامده است. پرسشی که پیش می آید این است که علت این چینش های ثابت « عزیز»مقدم بر « حكیم»

تلف از چیست؟ چه اسباب و عللی مایه مقدم شدن همیشگی یک واژه بر واژه دیگر در مواضع مخ

قرآن کریم شده است؟ آنچه که به نظر می رسد این است که در چینش های ثابت واژگان قرآنی 

تناسباتی نامتغیر یا کم متغیر وجود دارد که ممكن است برخی از آنها ریشه معنایی و برخی ریشه 

مقاله محدود  آوایی و یا هم معنایی و هم آوایی داشته باشد. بررسی ریشه ای تمام این انواع در این

 ممكن نیست لذا در این مقاله فقط به تناسب معنایی موجود در چیدمان ثابت واژگان خواهیم پرداخت.
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 پیشینه
در مورد سبک چینش ثابت واژگان در قرآن کریم اشاره ای جزئی در کتاب سبک شناسی قرآن 

کریم تالیف حسین عبد الرؤوف شده است و به صورت گذرا در دو صفحه سه نوع دلیل برای چینش 

( غافل از این که این 618: 6895ثابت ذکر کرده است: علی و معلولی و ارزشی و آوایی )عبد الرؤوف، 

ه چینش ها فراتر از آن است که در سه مورد خالصه شود. در تفاسیر مختلف نیز فقط در مورد گون

چینش صفات الهی و نه چینش ثابت آنها بحث هایی محدود و پراکنده وجود دارد که در پژوهش 

 حاضر به برخی از آنها اشاره شده است. اما ویژگی این مقاله اوال تغییر نگرش در تقسیم این واژگان

به سه بخش معنایی و آوایی و معنا آوایی است که علی و معلولی و ارزشی جزئی از تناسب معنایی به 

حساب می آید ثانیا کوشش زیادی است که در جمع آوری شواهد فراوان از چینش ثابت و دسته بندی 

وهش فقط به آنها در تناسبات مختلف انجام شده است. البته بنا به گستره بحث و مجال محدود این پژ

 تناسبات معنایی پرداخته شده است.  

 ها فرضیه

چیدمان ثابت واژگان صرفا جنبه زبانی و زیباشناختی ندارد بلكه ظرافت های معنایی مهمی در این  

چیدمان ها نهفته است که معموال در کتابهای تفسیر قرآن مغفول مانده است. و همچنین چیدمان های 

رت کلی و در ضمن تناسباتی همچون زمانی و تدرجی و ترتبی و غیره ثابت را هم می توان به صو

بررسی کرد و عالوه بر آن می توان به صورت موضوعی به آنها پرداخت مثل واژگان کیهانی و یا 

واژگان مربوط به صفات الهی و موضوعات دیگری از این قیبل. و از بررسی این موضوعات می توان 

ه دست آورد. این پژوهش اوال به صورت عمومی و به صورت نمونه به نتایج قابل مالحظه ای را ب

برخی تناسبات معنایی اشاره کرده و سپس دو موضوع واژگان کیهانی و صفات الهی را به خاطر تعدد 

 شواهد به صورت مستقل بررسی نموده است.

دو پرسش در تحلیلی به دنبال پاسخ به  -این پژوهش با استفاده از روش توصیفیروش تحقیق: 

مورد واژگان ثابت است و آن این که اوال چه تناسباتی بین واژگان ثابت قرآن وجود دارد و ثانیا این که 

علت این چینش های ثابت چیست؟ چه اسباب و عللی مایه مقدم شدن همیشگی یک واژه بر واژه 

 دیگر در مواضع مختلف از قرآن کریم شده است؟
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  ها ـ تناسب معنايی چینش7
لت عمده چینش های ثابت قرآنی ناشی از تناسب معنایی است، یعنی علت تقدم و تاخیر را باید ع

در ارتباط معنایی بین واژگان جستجو کرد. تناسب معنایی را می توان شامل بخش های مختلفی 

یا دانست همچون ارتباط علی و معلولی یا الزم و ملزومی یا زمان و مكان و یا عام و خاص و یا تدرج 

اهم و مهم و موارد بسیار دیگر. در ذیل چینش های ثابت را بر اساس موارد مختلفی که به نظرمان 

 رسید ، بررسی خواهیم کرد. 

 زمانی. تناسب 2-7
این مورد غالبا در مورد مسائل تاریخی قرآن کریم به کار رفته است. قرآن کریم هنگام ذکر اسامی 

متوالی پیامبران و یا بیان قصص انبیاء ترتیب زمانی را رعایت فرموده است، لذا خواننده قرآن کریم 

ت ضمنی پی هنگام مواجهه با مسائل تاریخی قرآن دچار تشتت و تشرد فكری نمی شود بلكه به صور

به تسلسل منطقی تاریخی گفتمان قرآنی می برد، و اگرچه قرآن کریم کتاب تاریخ نیست اما در سبک 

بیان مسائل تاریخی آن هیچگونه ناهمگونی نمی توان یافت، در ذیل برای نمونه به دو مورد از مسائل 

 اره می کنیم: تاریخی که توالی اسامی مبارک پیامبران و ذکر قصص پیروان ایشان است، اش

توالی  زمانی در اسامی: در این تناسب هیچ گاه نام حضرت آدم بعد از نوح و نوح بعد از ابراهیم و 

ابراهیم بعد از اسماعیل و اسماعیل بعد از اسحاق و اسحاق بعد از یعقوب و یعقوب بعد از موسی و 

ان و ایوب بعد از سلیمان ذکر موسی بعد از عیسی ذکر نشده است. همچنین هیچ گاه داود بعد از سلیم

نشده است. البته موارد نادری وجود دارد که دارای علل خاصی است، مثال هنگامی که سخن از ارث 

( 61)نمل/ « وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ »بردن سلیمان )ع( از داود )ع( است نام حضرت سلیمان مقدم شده: 

می رعایت شده است. در تایید این مطلب در ذیل به نمونه اما به طور عام ترتیب تاریخی در توالی اسا

 هایی از تعاقب اسامی پیامبران در آیات مختلف اشاره خواهیم کرد:

مَا وَالْأَسْبَاطِ وَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى  » -

 .(681/  بقره)« وَمَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  مُوسَى وَعِیسَىأُوتِیَ 

وَالْأَسْبَاطَ کَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ  » -

 .(615/ بقره)« نَ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُو

إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى  نُوحٍ إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ کَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى » -

زَبُورًا  وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ  دَاوُودَوَآتَیْنَا  وَعِیسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَیْمَانَوَالْأَسْبَاطِ  وَيَعْقُوبَ
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در این آیه  (618 - 611نساء/ )« تَكْلِیمًا مُوسَىلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْکَ وَکَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْکَ مِنْ قَبْ

شریفه علت تأخر داود و موسی علیهما السالم خصوصیاتی بوده که خداوند متعال آنها را به صورت 

جدا برای حضرت داود و موسی علیهما السالم ذکر فرموده است، ابتدا وحی به صورت عام در ابتدای 

رای موسی آیه ذکر شد سپس نوع مخصوص وحی برای حضرت داود )ع( که اعطای زبور است و ب

)ع( سخن گفتن با خداوند است ،مورد اهتمام ویژه قرار گرفت. در واقع این آیه دارای صنعت بالغی 

 اطناب از نوع ذکر الخاص بعد العام است.

یمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّکَ حَكِیمٌ عَلِإِبْرَاهِیمَ وَتِلْکَ حُجَّتُنَا آتَیْنَاهَا  » -

دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ  نُوحًاکُلًّا هَدَیْنَا وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

إِسْمَاعِیلَ مِنَ الصَّالِحِینَ  وَ کُلٌّ زَكَرِيَّا وَيَحْیَى وَعِیسَى وَإِلْیَاسَوَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ وَ وَهَارُونَ

. در آیات شریفه مذکور علت تقدم (18 - 11انعام/ )« وَکُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ وَالْیَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا 

نام حضرت ابراهیم بر نوح این است که آیات پیشین مربوط به داستان محاجه ابراهیم با بت پرستان 

آن کریم با لطافت از این داستان به ذکر اسامی پیامبران منتقل شده و بعد از نام بردن حضرت بوده و قر

 اشاره شده است.« هدینا من قبل»نوح به تقدم تاریخی ایشان با عبارت 

وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ  بْنِ مَرْيَمَنُوحٍ وَإِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى اوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنْکَ وَمِنْ » -

در آیه شریفه ترتیب ازمانی بین پیامبران اولو العزم رعایت شده اما پیامبر  (1احزاب/ )« مِیثَاقًا غَلِیظًا

اکرم مقدم بر ایشان ذکر شده است و علت تقدیم پیامبر اکرم نشان از عظمت شأن ایشان دارد چنان که 

لَا شَرِیکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ »تعبیر شده است: « أول المسلمین»در آیه ای دیگر از ایشان به 

. در این آیه شریفه نیز صنعت بالغی اطناب از نوع ذکر الخاص بعد العام آمده (618انعام/ )« الْمُسْلِمِینَ

امبران اولو العزم گرفته است، یعنی در ابتدا معنای عمومی میثاق آمده و سپس به میثاق ویژه ای که از پی

 شده، اشاره گردیده است.  

 قصص زمانی. توالی 2-2

در توالی قصص قرآن کریم نیز غالبا تعاقب زمانی رعایت شده است که به برخی موارد اشاره 

 خواهد شد:

عاد اولین قومی  بار در قرآن کریم به صورت متعاقب ذکر شده است. 9داستان قوم نوح و عاد  -

( در یک 616هـ:  6811طوفان نوح علیه السالم بت پرست شدند. )ابن کثیر، بوده است که بعد از 



011 7931بهار / / شمارة اول ششم گاه اراک( سالهای ادبی ـ قرآنی )دانش فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش 

موضع قوم نوح علیه السالم متاخر از عاد ذکر شده و خداوند در همان موضع نیز به تقدم زمانی قوم 

إِنَّهُمْ کَانُوا هُمْ  مِنْ قَبْلُمُودَ فَمَا أَبْقَى  وَقَوْمَ نُوحٍ وَأَنَّهُ أَهْلَکَ عَادًا الْأُولَى  وَثَ»نوح اشاره فرموده است: 

نشان از اهمیت دادن قرآن « من قبل». عبارت شریفه (05 - 08نجم/ )« أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى

 کریم به ترتیب زمانی قصص دارد. 

ب ذکر شده و غالبا داستان قوم عاد مقدم داستان قوم عاد و ثمود در چند سوره به صورت متعاق -

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً  »بر قوم ثمود شده است: مثال در سوره فصلت اینگونه آمده است: 

تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا  عَادٍ وَثَمُودَمِثْلَ صَاعِقَةِ 

فَاسْتَكْبَرُوا فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً  عَادٌلَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ فَأَمَّا 

ذِی خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِی أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّ

 ثَمُودُوَأَمَّا  رُونَأَیَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِیقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا یُنْصَ

 -61)فصلت/ « فَهَدَیْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا کَانُوا یَكْسِبُونَ

( این ترتیب در سور دیگری همچون هود و شعراء و اعراف رعایت شده است. تنها جایی که این 68

ثَمُودُ وَعَادٌ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحَاقَّةُ کَذَّبَتْ  »ده در سوره حاقه است: ترتیب به هم خور

( ظاهرا علت به 6-0)حاقه/ « فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ عَادٌفَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ وَأَمَّا ثَمُودُ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا 

دن ترتیب در سوره حاقه رعایت نظم و موسیقی و تناسب حروف باشد مثال حرف عین در هم خور

عاد با عین در قارعه تناسب دارد و اقتران این دو کلمه با هم تناسب بیشتری با اقتران ثمود و قارعه 

 دارد ضمن این که تنوین موجود در عاد که موجب پیوستگی آن به باء و قلب به میم شدن آن می شود

موسیقی آیه را زیبا تر می کند نسبت به این که ثمود در کنار قارعه قرار گیرد. در ادامه آیه نیز رعایت 

 لف و نشر مرتب باردیگر موجب تقدم ثمود بر عاد گردیده است.

داستان مهمانان حضرت ابراهیم و بشارت ایشان به فرزند و قوم لوط برخی جاها با هم ذکر شده  -

این است که از نظر زمانی رسوالن الهی ابتدا نزد حضرت ابراهیم و از آنجا به است و علت آن هم 

سوی حضرت لوط رفتند. این دو داستان در سوره های هود و حجر و عنكبوت همراه هم ذکر شده 

است.  اما داستان حضرت لوط برخی مواقع به صورت جدا از داستان حضرت ابراهیم نیز آمده و در 

وَأَصْحَابُ الْأَیْكَةِ أُولَئِکَ  وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ»داستان قوم ثمود ذکر شده است:  این مواقع بعد از

 ( این تعاقب در سوره های شعراء و نمل و قمر مشاهده می شود.   68ص/ )« الْأَحْزَابُ
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داستان اصحاب األیكه )اصحاب بیشه( همیشه بعد از داستان قوم لوط آمده است. مثال در سوره  -

وَقَوْمُ تُبَّعٍ کُلٌّ کَذَّبَ الرُّسُلَ  وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَإِخْوَانُ لُوطٍوَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ  »اینگونه وارد شده است: ق 

 (.68-61)ق/ «  فَحَقَّ وَعِیدِ

 جیتدَرُّ تناسب. 2-9

شدت تناسب تدرجی به این معناست که بین واژگان نوعی تدرج از شدت به ضعف و یا ضعف به 

و از کم به زیاد و یا زیاد به کم و امثال آن باشد. در ذیل به بررسی نمونه هایی از آن در سبک قرآنی 

 خواهیم پرداخت:

بار در قرآن کریم به کار رفته و همیشه اموال  9واژگان اموال و انفس در مفاهیم مربوط به جهاد  -

أَعْظَمُ  بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَا»بر انفس مقدم بوده است، مثال: 

علت این تقدم این است که بذل مال از بذل جان  (15توبه/ )« دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ

دیگر جهاد با مال،  راحت تر است و کسی که از مال نگذرد، نمی تواند از جان بگذرد. به عبارت

   مرحله ابتدایی جهاد است و جهاد با جان، اوج آن. 

همیشه مقدم بر نصیر « ولی»بار در قرآن کریم آمده و واژه  1« وَلِیٍّ وَلَا نَصِیر»چینش واژگان  -

بقره/ )« وَلِيٍّ وَ ال نَصیرٍاللَّهِ مِنْ  أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ »است: 

شاید علت این است که ولی چه به معنای سرپرست و چه به معنای دوست قرابت بیشتری را  (651

نسبت به نصیر می رساند چون نصیر فراتر از دوستان و نزدیكان است. آیات شریفه در صدد نفی 

نیز وجود « شفیع»و « ولی»ارتباط بین واژگان هرگونه پیوندی از شدید به ضعیف است. شبیه همین 

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ »دارد که سه بار در قرآن کریم تكرار شده است، مثال: 

ه واسطه ای را شامل می شود شفیع هرگون« (06انعام/ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ ) وَلِيٌّ وَلَا شَفِیعٌلَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ 

 چه نسبت قرابت و دوستی داشته باشد و چه نداشته باشد.  

« أفئدة»بار به کار رفته و در سه مورد  1و شبیه به آن در قرآن کریم « سمع و بصر»ترتیب واژگان  -

مْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُ »نیز در مرتبه سوم واقع شده است، مثال: 

. در همه موارد سمع بر بصر مقدم شده است. از (11نحل/ )« لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

نظرضعف ابزار شناخت سمع مقدم بر بصر و بصر مقدم بر افئده است. امام علی علیه السالم در مورد 

بدانید میان حق و باطل بیش از چهار انگشت فاصله نیست  »می فرماید: « سمع»در برابر « صرب»قوت 
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کسى از حاضران از تفسیر این سخن سؤال کرد، امام )علیه السالم( انگشتان خودرا جمع کرد و در « !

دم، باطل آن است که بگویى : شنی»میان گوش و چشم خود )در کنار صورت( قرار داد، سپس فرمود : 

(. از نظر مراتب یقین نیز علم الیقین که از 616)نهج البالغه/ خطبه «  و حق آن است که بگویى دیدم !

راه شنیدن و دانستن حاصل می شود ضعیف تر است از عین الیقین که با چشم حاصل می شود لذا در 

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا  کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ »قران کریم عین الیقین بعد از علم الیقین ذکر شد: 

(. شناخت قلبی نیز که در مرتبه سوم قرار گرفته ،برترین نوع معرفت است که 0-1)تكاثر/ « عَیْنَ الْیَقِینِ

 عرفا از آن به عرفان شهودی تعبیر می کنند. 

 . تناسب اهم و مهم  2-4

آن کریم هنگامی که واژگان ایمان و جهاد و هجرت همراه هم ذکر شده ،همیشه ایمان مقدم در قر -

بر هجرت و هجرت مقدم بر جهاد شده است علت تقدم ایمان بر هجرت مشخص است چون معیار 

ارزش عمل به ایمان است اما در مورد اهمیت هجرت بر جهاد باید گفت که اصلی ترین چیزی که 

از کفر و قوت یافتن آن شد، هجرت بود لذا خداوند به مومنین دستور داد که با  مایه نجات اسالم

وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ  »مومنانی که هجرت نكردند، دوستی نكنید تا زمانی که هجرت کنند: 

مونه هایی از تقدم ایمان بر هجرت و (، در ذیل ن11)انفال/ « مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُوا

 هجرت بر جهاد ذکر می شود: 

سَبیلِ اللَّهِ أُولئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ   فیآمَنُوا وَ الَّذينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا إِنَّ الَّذینَ »

  (.161)بقره/ « رَحیمٌ

سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا   فیآمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا وَ الَّذینَ »

  (.11)انفال/ « لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ

مْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِکَ سَبیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِ  فی آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُواالَّذینَ »

  (.15)توبه/ « هُمُ الْفائِزُونَ

بار امر به معروف و نهی از منكر ذکر شده و در  0امر به معروف و نهی از منكر: در قرآن کریم  -

ةٌ یَدْعُونَ إِلَى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ»همه موارد امر به معروف مقدم بر نهی از منكر ذکر شده است، مثال: 

( شاید علت 651/ عمران آل« )وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِالْخَیْرِ وَ 

تقدم امر به معروف این باشد که اصوال گسترش معروف در جامعه راحت تر و کم هزینه تر از ممانعت 

  توان توقع داشت که منكر کاهش یابد. نمی مانی که معروف در جامعه گسترش نیابد ،از منكر است و تا ز
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واژگانی که در قرآن کریم در مورد کمک به فقرا و یا احسان به کار رفته ،معموال دارای ترتیب  -

بار تكرار شده و معموال ترتیب از پدر و مادر شروع و به در راه  1اهم و مهم است. این ترتیب 

ماندگان و نیاز مندان ختم می شود و برخی از مواضع به جای پدر و مادر از لفظ ذی القربی که عامتر 

 تیفیدر مورد ک« فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ»از والدین است استفاده شده: 

هستند  ریفق نیکه والد یتا زمان یعنیداده است،  نیبه والدحق را  نیفرموده و اول یانفاق درجه بند

 »است:  گرید یو بعد از آنان فقرا شاوند،یخو یبا فقرا تیبا آنها است و بعد از آنها اولو تیاولو

وَمَا  وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِفَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِینَ یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ 

  (.160بقره/ ) «تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ 

ایمان و عمل صالح: توقع قرآن کریم این است که در اعمال صالح و نیكو هم حسن فعلی و هم  -

کریم محبوب خداوند معرفی شده اند حسن فاعلی با هم جمع شود. محسنین که در چند جای قرآن 

،فقط به معنای نیكو کاران نیستند چون ممكن است کسی نیكو کار باشد اما نیكو خوی نباشد. اما در 

باره این که کدامیک از ایمان و عمل مهمتر از دیگری است باید گفت که ایمان مهمتر از عمل است 

مورد عدم ایمان تضمینی وجود ندارد. به عبارت چون خداوند در مورد عمل قول مساعدت داده اما در 

دیگر خداوند کم کاری مؤمنان کم کار را از لطف و مرحمت جبران می فرماید اما بی ایمانی انسان 

های پرکار در نهایت مایه ورود آنان به بهشت نمی شود و در نهایت ممكن است کار آنان در دنیا 

است و « عملوا الصالحات»همیشه مقدم بر « آمنوا»د لذا تالفی شود و یا موجب تخفیف عذاب آنان شو

أُولئِکَ هُمْ  آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِإِنَّ الَّذینَ »بار در قرآن کریم تكرار شده است، مثال:  05بیش از 

 .(1/ نةی)ب« خَیْرُ الْبَرِیَّةِ

کریم به کار رفته است و شاید بار در قرآن  65و مانند آن « یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة»چینش  -

نشان از این دارد که انسان می بایست ابتدا ارتباط خود با خداوند را محكم کند و سپس از طریق انفاق 

،با مخلوفات خداوند ارتباط برقرار کند یعنی در واقع تا زمانی که ارتباط با خدا برقرار نباشد، انفاق 

 اطل هم بشود، مثل انفاقی که ریا کاران انجام می دهند.ارزش چندانی ندارد بلكه گاهی ممكن است ب

 . تناسب ترتُّبی2-5

ترتب به معنای پشت سر هم آمدن دو یا چند چیز به صورت مرتب است به طوری که واژه دوم 

 مترتب بر واژه اول باشد، چنانكه در مثالهای ذیل خواهد آمد:
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در قرآن کریم هرجا از رکوع و سجود سخن گفته شده اول رکوع و سپس سجود ذکر شده است  -

 و علت آن تقدم ترتیب انجام رکوع بر سجود است: 

كَّعِ الرُّشَیْئاً وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفینَ وَ الْقائِمینَ وَ   وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهیمَ مَكانَ الْبَیْتِ أَنْ ال تُشْرِکْ بی»

  (.11 /حج« )السُّجُودِ

یَبْتَغُونَ فَضْالً مِنَ  رُكَّعاً سُجَّداًمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ »

 .(19فتح/  )...«اللَّهِ وَ رِضْواناً 

بار در قرآن کریم وارد شده دنیا  655ی شبیه به آن که بیش از و موارد« الدُّنْیَا وَالْآخِرَة»در ترکیب  -

« وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِأُولَئِکَ الَّذِینَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی  »رت مقدم شده است: ـبر آخ

  .(611/ )آل عمران« وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ الْآخِرَةِوَحُسْنَ ثَوَابِ الدُّنْیَا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ  »و  (11/ آل عمران)

بار در قرآن کریم به کار رفته است. مختال به معنای خیال پرداز است و  8« خْتَالًا فَخُورًام»ُچینش  -

ود فخور به معنای فخر فروش. انسان قبل از اینكه فخر فروشی کند ،در قوه وهمیه خود برای خ

شخصیتی خیالی تصور می کند و با تكیه بر آن تصویر خیالی خود را برتر از دیگران می داند لذا قرآن 

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا  »کریم مختال را مقدم بر فخور ذکر فرمود: 

 .  (61/ لقمان)« یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

 . تناسب عرفی2-6

این تناسب به این معناست که تقدم برخی از واژگان بر برخی دیگر بنا بر هیچ مزیتی نیست اال این 

که در عرف و زبان رایج یک لفظ همیشه مقدم بیاید البته این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که زبان 

ت است، مثال در عرف زبان فارسی چینش هایی مثل عرف در این مواقع به دنبال تلفظ راحت تر عبار

 دست و پا و چشم و گوش بنا بر همین قاعده به کار می رود: 

بار  1«  َالْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ »بار و  0«  الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ »بار و  1« الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»چینش  -

 در قرآن کریم ذکر شده است. در این عبارات اگر تقدم با کلمات مؤنث باشد، تلفظ آنها دشوار خواهد شد.

این مورد هم همانند  تكرار شده است.« ذکر»بار با تقدم  9و شبیه به آن « ذکر أو أنثی»چینش  -

 مورد قبلی است.
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 تناسب خاص و عام. 2-1

ی خاص بر واژه ای عامتر مقدم شود و علت آن نیز تاکید بر در یک ترکیب واژه ایعنی این که 

 خاص است:

/ )شعراء« تَنَزَّلُ عَلَى کُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ»بار در قرآن کریم به کار رفته است:  1« أَفَّاکٍ أَثِیمٍ »چینش  -

به معنای دروغ است و اثیم . افاک صیغه مبالغه از ریشه افک (1/ هی)جاث« وَیْلٌ لِكُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ»و  (111

بر وزن فعیل به کسی گفته می شود که به وفور مرتكب اثم و گناه می شود. گناه عام است و افک 

 مقدم شده است.« اثیم»خاص اما بنا بر تاکیدی که بر روی این گناه بوده، بر 

 . تناسب واژگان كیهانی2-8

رعایت فرموده است که موارد آن بررسی  در مورد نظام کیهانی معموال قرآن کریم نظام خاصی را

 خواهد شد:

« سماء»آیه  151اند که در آیه با هم به کار برده شده 111طور کلی در  به« أرض و سماء»واژگان  -

پیشی گرفته است. اما واژگان « سماء»بر « أرض»آیه  15مقدم شده و در « أرض»بر « سماوات»یا 

بار در قرآن به کار رفته است. شاید تقدم  615ثابت حدود به صورت پیوسته و « السماوات و األرض»

به این علت باشد که در نظام عظیم کیهانی زمین ذره ای بیش نیست. اما این ترتیب به « سماوات»

 »صورت بالعكس دو بار و بنا بر موقعیت های خاص وارد شده مثال در سوال از مشرکین آمده است: 

أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی  الْأَرْض مُ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِی مَاذَا خَلَقُوا مِنَقُلْ أَرَأَیْتُمْ شُرَکَاءَکُ

قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِی مَاذَا  »( هم چنین در جای دیگر آمده: فاطر 15« )السَّمَاوَاتِ

در این دو آیه « األرض»( شاید علت تقدم أحقاف 1« )السَّمَاوَاتِمْ شِرْکٌ فِی أَمْ لَهُ الْأَرْضِخَلَقُوا مِنَ 

این است که مشرکین به زمین نزدیكترند تا آسمان لذا در ابتدا از آن چه که بیشتر در دسترسشان بود، 

 بار در 60که حدود « السماء واألرض»پرسیده شده است. نكته دیگر اینكه در چینش ثابت و پیوسته 

بر سماء « ارض»قرآن کریم وارد شده، نیز سماء مقدم شده است و در مواردی معدود بدون پیوستگی 

مقدم شده است و این در مواضعی بوده که اوال سماوات به صورت مفرد آمده وثانیا اسلوب عبارات 

و  (0/ )آل عمران« لَا فِي السَّمَاءِوَ الْأَرْضِإِنَّ اللَّهَ لَا یَخْفَى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی  »نیز منفی بوده است، مثل: 

/ می)ابراه« لَا فِي السَّمَاءِوَ الْأَرْضِرَبَّنَا إِنَّکَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِی وَمَا نُعْلِنُ وَمَا یَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ فِی »

لُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا کُنَّا عَلَیْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِیضُونَ وَمَا تَكُونُ فِی شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَ»و  (81
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وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِکَ وَلَا أَکْبَرَ إِلَّا فِی  لَا فِي السَّمَاءِوَ الْأَرْضِفِیهِ وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی 

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  لَا فِي السَّمَاءِوَ الْأَرْضِمْ بِمُعْجِزِینَ فِی وَمَا أَنْتُ»و  (16یونس/ )« کِتَابٍ مُبِینٍ

در آنها مقدم شده این است که در این « ارض». ویژگی بارز آیات اخیر که (11شوری/ )« وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ

به صورت خاص انسان بوده آیات یا انسان متكلم بوده است )مثل سوره ابراهیم( و یا این که مخاطب 

است که زمین بیشتر از آسمان در دسترس اوست اما اگر آیه به صورت عموم در صدد اثبات قدرت 

 بر ارض مقدم می شود.« سماء»و یا « سماوات»الهی باشد 

بار در  9همراه است. این ترتیب « مغرب»بر « مشرق»همیشه با تقدم « المشرق والمغرب»واژگان  -

« لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَکِیلًا الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِرَبُّ  »اشكال مختلف وارد شده است: قرآن کریم به 

إِنَّا  الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِفَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ  »و  (61/ )رحمان «لْمَغْرِبَیْنِوَرَبُّ ا الْمَشْرِقَیْنِرَبُّ »و  (9/ )مزمل

الَّتِی بَارَکْنَا مَغَارِبَهَا الْأَرْضِ وَ مَشَارِقَوَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ  »و  (15/ عارج)م« لَقَادِرُونَ

قَوْمُهُ وَمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا کَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ فِیهَا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ بِمَا

از نظر زمانی یا ترتیبی نمی توان مشرق را بر مغرب مقدم دانست چون  (681/ )اعراف «یَعْرِشُونَ کَانُوا

در هر لحظه ای که خورشید طلوع می کند در همان لحظه برای نقطه ای دیگر غروب می کند شاید 

را با طلوع خورشید آغاز می کنند علت تقدم مشرق این باشد که اهل زمین معموال فعالیت روزانه خود 

 یعنی این ترتب از نظر عرف اهل زمین مایه تقدم شده است و قرآن کریم این عرف را رعایت فرموده است.

فالِقُ »بار در قرآن کریم همراه با قمر و مقدم بر آن واقع شده است، مثال:  61« شمس»واژه  -

. در دو (91/ )انعام« حُسْباناً ذلِکَ تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَلیمِ مْسَ وَ الْقَمَرَالشَّالْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَكَناً وَ 

الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ »موضع نیز واژه نجوم بعد از قمر واقع شده است، مثال: 

شاید یكی از علل تقدم شمس،  (61/ )نحل« آیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَذلِکَ لَ  مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فی النُّجُومُ

فِیهِنَّ نُورًا الْقَمَرَ وَجَعَلَ »محوریت آن و عظمت آن نسبت به قمر باشد اما در یک مورد قمر مقدم شده: 

قبل و بعد ( یكی از علل این تغییر واژگان رعایت فاصله با آیات 61/ نوح« )سِرَاجًا الشَّمْسَوَجَعَلَ 

أَلَمْ تَرَوْا »است ختم شده است: « سراجا»که دارای سجع متوازی با « طِبَاقَا»است مثال آیه پیش با واژه 

 .(60/ )نوح« کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

ر بار در قرآن کریم با تقدم لیل بر نهار آمده است. عالوه ب 61« اللیل والنهار»چینش واژگان  -

سهولت تلفظ این چینش نسبت به عكس آن می توان گفت که شاید تاریكی و ظلمت در نظام کیهانی 
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وسعت بیشتری داشه باشد چون خورشید جزء کوچكی از منظومه ای کوچک است و نور آن در نظام 

و از  (65/ )نبأ« اسًاوَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَ»کیهانی ذره ای بیش نیست لذا خداوند از لیل به لباس تعبیر فرمود: 

 .    (61/ )نوح« وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا »خورشید به سراج: 

 . چینش ثابت واژگان در صفات الهی2-3

در قرآن کریم برخی صفات الهی دائما با واژگان ثابت چینش شده است. در مورد ذات مقدس 

وجود دارد و آن این ،که اوال: تصوری که انسانهای معمولی در مورد این  باری تعالی دو نكته مهم

منزّه است خداوند از آنچه »صفات دارند، تصوراتی مبهم و دور از حقیقت است لذا قرآن کریم فرمود: 

ثانیا: این که هیچ کدام از این  (609 - 615صافات/ )« مگر بندگان مخلص خدا! کنند، توصیف مى

جهت ذات باری تعالی نمی توان قابل تفكیک یا تشكیک یا تقدیم و تاخیر دانست بلكه  واژگان را از

بین این صفات و ذات الهی اتحاد برقرار است چون تقدیم و تاخیر و انفكاک در این صفات به معنای 

تجزیه پذیر دانستن ذات الهی بوده و مردود است. پس توصیف خداوند به صفات حاکی از تعدد ذات 

هنگامى عمل براى او  »بلكه تعدد جلوه های ذات را می رساند. امام علی علیه السالم فرمودند:  نیست

خالص است که صفات را بر ذات او عارض ندانسته بلكه آنها را عین ذات دانند ، زیرا هر صفتى بر 

را و هر موصوفى بر اینكه غیر صفت است شاهد ، پس هر کس خدا  اینكه غیر موصوف است گواه ،

کرد براى او قرینى جسته و هر که براى او قرینى جست او را دو تا  وصف عارض بر ذات وصفه ب

او ه دیده ، هر که او را دوبار دید مرکّب و داراى اجزائش دانسته ، هر که او را داراى اجزاء دانست ب

حدّى محدود ه او را ب سوى او اشاره کرد ،ه کند ، و هر که ب سوى او اشاره میه و نادان ب نادان است ،

 حدّى محدود کرد ، مانند عدد او را شمرده است ، هر که گفت خدا در چیسته کرده و هر که او را ب

مانند جسم او را در ضمن محلّ دید ، و هر که گفت او بر چیست ، محلّهاى دیگر را از او خالى 

رسیم که اگر صفتی بر صفت دیگر  ( با ذکر این مقدمه به این نتیجه می6)نهج البالغه/ خطبه « یافت

بر « عزیز»مقدم شد، علت را باید خارج از ذات الهی جستجو کرد نه در ذات الهی. مثال اگر صفت 

مقدم می شود، علت این نیست که عزت الهی بیشتر یا مهمتر از حكمت است، بل که علت را « حكیم»

ی کرد. معموال این گونه واژگان در انتهای باید در موقعیت هایی که این صفات به کار برده شده، بررس

آیات به کار برده شده و ارتباطی محكم با مضمون آیات دارد. اصمعی حكایتی را از فرزدق نقل می 

کند که روزی فرزدق از محلی می گذشت و شنید مردی بدون نگاه کردن به مصحف قرآن می خواند 

اء بما کسبا نكاال من اهلل واهلل زرقة فاقطعوا أیدیهما جوالسارق والسا»و آیه ای را این طور قرائت کرد: 
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فرزدق که اهل ادب بود به آن مرد اعتراض کرد و گفت انتهای آیه با مضمون آیه متناسب « غفور رحیم

نیست بلكه می بایست چنین مضمونی که در آن عقوبت تنبیه متجاوزان وجود دارد، با صفات دیگری 

اء زوالسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما ج»رائت صحیح را برای او خواند: از صفات الهی ختم شود لذا ق

( مفسران قرآن کریم 811:  16(. )اصفهانی، ج 81/ مائده« )عزیز حكیمبما کسبا نكاال من اهلل واهلل 

معموال هنگام تفسیر آیات به ارتباط معنایی واژگان انتهایی آیات با مضمون آنها اشاره کرده اند اما 

ما این است که در این بحث به بررسی مقایسه ای آیاتی که دارای چیدمان ثابت واژگان هستند، بپردازیم.  هدف

 با ذکر این مقدمه به بررسی صفات الهی که با واژگان ثابت در قرآن کریم وارد شده، خواهیم پرداخت:

بار  11در مجموع بار به صورت معرفه و  19بار به صورت نكره و  61این چینش « عزیز حكیم»  

در قرآن کریم به کار رفته است. معرفه بودن این دو صفت و صفات دیگر که خواهد آمد و غالبا به 

« عزیز»است. « عزیز حكیم»صورت خبر آمده، نشان از حصر دارد در اینجا یعنی فقط خداوند است که 

عزاز به معنای زمینی است از نظر لغوی به معنای سخت و غیر قابل نفوذ و شكست ناپذیر است. ارض 

که در اثر سفتی قابل نفوذ نباشد. ویژگی های صفت عزیز در قرآن کریم این است که اوال: این صفت 

بیشترین صفتی است که در ترکیب با واژگان دیگر تكرار شده است. ثانیا: هیچگاه بعد از صفاتی که 

و «  المهیمن»و « القوی»آمده صفت  دال بر رحمت باشد نیامده است و تنها صفاتی که مقدم بر آن

هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ »و  (69ی/ )شور« اللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ»است: « عالم»

/ )حشر« جَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَإِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْ

. راغب در ترجمه عزیز آورده است که عزیز (61/ )تغابن« عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ »و  (18

اما حكیم از نظر ( 018:  6161راغب، الیعنی کسی که غالب می شود اما کسی بر او غالب نمی شود. )

ریشه به معنای ممانعت است، حَكَمَ یعنی مَنَعَ. حكیم به معنای کسی است که با وجود وسعت علمی 

که دارد از قوانین علمی و منطقی خارج نمی شود. تقارن صفت حكیم با عزیز از این جهت است که 

خداوند چون قدرت  هنگامی که صفت عزیز ذکر می شود، ممكن است برای برخی توهم پیش آید که

مطلق و شكست ناپذیر است، پس هرچه که بخواهد انجام می دهد اما صفت حكیم این گمان خطا را 

 »بقره می فرماید:  165در ذیل آیه « عزیز حكیم»از بین می برد. عالمه طباطبایی در ترجمه دو واژه 

خورد، و حكیمى  ىپس بدانید که خدا عزیز و مقتدرى است که در کارش از هیچ کس شكست نم

کند بر  شود، آنچه حكم مى هرگز از حكمت خارج نمى ،راند است که در قضایى که در باره شما مى

کند بدون  خودش هم ضامن اجراى آن است اجرا مى ،که حكم کرد طبق حكمت است، و بعد از آن



  703  چینش ثـابت واژگاندر  بررسی سبك قرآن كريم

ا توجه به مطالبی که ( ب608 : 1 ج، 6161)طباطبایی، «. که کسى بتواند از اجراى آن جلوگیرى کند این

یا تكمیل است یعنی گذشت می توان گفت که آوردن واژه حكیم نوعی احتراس بالغی است. احتراس 

 (.150: -عبارت یا عباراتی که توهم خالف مقصود را از بین ببرد. )جواهر، ختم کالم با 

انتقام از ریشه نقم به معنای بار در قرآن کریم به کار رفته است.  1این چینش «: عَزِیزٌ ذُو انْتِقَام» -

( در عرف معمول است که انتقام عالوه بر جزای 095 :61 ج ،6161،عقوبت کردن است. )ابن منظور

بدکاران به معنای از بین بردن داغ دل نیز هست اما این معنا عرفی است و نه لغوی و انتقام لزوما به 

توضیحی است یعنی عزت علی اإلطالق « یزعز»بعد از « ذوانتقام»معنای خنک شدن دل نیست. واژه 

این واژگان در قرآن کریم فقط در موارد تهدید به   خداوند الجرم مایه انتقام او از بدکاران خواهد شد.

ذَابٌ شَدِیدٌ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَ»کار رفته است، مثال: 

 .(1آل عمران/ )« وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ

بار به صورت معرفه در قرآن کریم به کار  6بار به صورت نكره و  6این چینش «:  الْعَزِیزُ الْغَفُورُ » -

الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّكُمْ  الَّذِی خَلَقَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»رفته است: 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ  »و « (6-1ملک/ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ )

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ  مْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌمُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُ

در دو آیه  (11-11فاطر/ )«مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ کَذَلِکَ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ 

به کار رفته ،دو نقطه مشترک وجود دارد: اوال اشاره به عظمت و قدرت ای که این چینش واژگان 

الیزال الهی )عزیز بودن( که در سوره ملک مالكیت هستی و در سوره فاطر گوناگونی خلقت به این امر 

اشاره دارد:  ثانیا: تعامل خالق عزیز با مخلوقات از روی غفران و گذشت که در سوره ملک آزمایش 

سوره فاطر لطف و رأفت بر بندگان عالمی که از روی خشیت خداوند را می خوانند. هر بندگان و در 

دو آیه بندگان را به سوی خوف و رجاء سوق می دهد: خوف از عزت و قدرت مطلق الهی و امید به رأفت 

عزیزی و گذشت به این امر اشاره دارد. غفور در این دو آیه نقش احتراس یا تكمیل را دارد؛ یعنی خداوند 

   نیست که کسی از عزت او احساس خطر و نا امنی کند بلكه عزت او همراه با لطف و مرحمت است.

این چینش سه بار به صورت معرفه به کار رفته است و از نظر کاربرد همچون «: العزیز الغفار» -

 است.« عزیز غفور

بار آن در  1بار  68ز این ا رفته است.بار در قرآن کریم به کار  68این چینش «: الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ » -

سوره شعرا به صورت ترجیع بند بعد از ذکر قصص انبیاء مختلف آمده است و داللت بر این دارد که 
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خداوند کفار را که در مقابل دعوت انبیاء الهی ایستادند نابود کرد و پیامبران را در مقابل آنان یاری 

و در قبال یاری انبیاء و مؤمنین رحیم است و درنهایت این  فرمود یعنی خداوند در برابر کفار عزیز

فَإِنْ عَصَوْکَ »سوره به پیامبر اکرم نیز همان وعده را که به پیامبران گذشته داده می دهد و می فرماید: 

یعنی ای پیامبر از  (161 - 161شعراء/ )« فَقُلْ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ 

عصیانگران برائت بجو و بر خداوند توکل کن چو امر کفار با خداوند عزیز و امر تو با خداوند رحیم 

است. موارد دیگر کاربرد این واژگان نیز همین گونه است یعنی معموال هرجایی این واژگان به کار 

 رفته، سخن از هشدار به کفار و یاری مؤمنین است. 

بار به صورت معرفه به کار رفته است و از نظر مضمون شبیه به  1این چینش «: الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ» -

بار  8مورد از موارد کاربرد این چینش مربوط به عظمت خلقت است و  0است. « عزیز حكیم»واژگان 

مورد  6«. قادر و داناستاین تقدیر خداوند : ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم»منتهی به این عبارت شده است: 

از  (6-1غافر/ )« حم تَنْزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ»مورد در مورد نزول قرآن کریم است:  1از 

آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که آیات الهی چه آفاقی باشد و چه انفسی ناشی از عزت و علم 

 الهی است.  

بار  1بار در قرآن کریم به صورت نكره و یک بار معرفه و مجموعا  8ن چینش ای«: عَلِیمٌ قَدِیرٌ » -

امری قادر باشد و ناتوانی عادتاً  به کار رفته است. اعتقاد به علم نامحدود الهی اقتضا می کند که بر هر

 درواقع توضیحی است« قدیر»آید. پس قید  فائق شدن بر مشكالت به وجود می  های در اثر جهل به روش

 یعنی علم الیزال الهی نشان از قدرت الیزال او دارد چنان که خداوند خود به این مضمون اشاره فرموده

 .(11فاطر/ )« وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شَیْءٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ عَلِیمًا قَدِیرًا »است: 

بار  11بار به صورت معرفه و مجموعا  1بار به صورت نكره و  01ینش این چ«:  غَفُورٌ رَحِیمٌ » -

 ،6161ابن منظور،در قرآن کریم به کار رفته است.  غفور صیغه مبالغه از غفر به معنای پوشاندن است )

(. 186 :61 ج ،6161 ابن منظور،(. رحیم نیز از ریشه رحم به معنای عطوفت و مهربانی است )10 :0 ج

ی بین واژگان این چینش تعاقبی است چون تا هنگامی که پرده پوشی و نادیده گرفتن تناسب معنای

عیب و گناه در کار نباشد، رحمت و عطوفت معنایی ندارد یعنی ضرورتا غفور می بایست قبل از 

 رحیم واقع شود. 

 بار به 65بار به صورت نكره و مجموعا  1بار به صورت معرفه و  1چینش : این «تواب رحیم» -

زگشت کننده است یعنی خداوند واب صیغه مبالغه از ریشه توب به معنای بسیار باکار رفته است. ت
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متعال با وجود رمیدن بندگان بسیار به بندگان خود باز می گردد و توبه آنان را می پذیرد. تناسب 

بندگان  معنایی بین واژگان این چینش تعاقبی است و بدیهی است که رحمت الهی هنگامی شامل حال

 خواهد شد که به سوی خداوند توبه کرده و خداوند نیز توبه آنان را پذیرفته باشد. 

بار در  66بار به صورت معرفه و در مجموع  1بار به صورت نكره و  1این چینش «: سمیع بصیر» -

به  بار با تقدم سمع بر بصر 1« سمع و بصر»چنانكه قبال گذشت واژگان  قرآن کریم به کار رفته است.

 کار رفته است و در مورد مخلوقات به کار رفته بود. همان ترتیب در مورد خداوند نیز به کار رفته است.

قوی  بار به صورت معرفه به کار رفته است. 1بار به صورت نكره و  0چینش این «: قوی عزیز» -

قادر است و قوی به معنای  عزیز مقدم شده است.بر در قرآن کریم جزء معدود صفت هایی است که 

اما عزیز از نظر معنایی شدید تر از قوی است. عزیز جهت تقویت  زیز نیز به معنای قدرت استع

 معنای قوی آمده است یعنی قدرتی که خداوند دارد، قدرت غیر قابل شكست است. 

در قرآن کریم به صورت معرفه به کار رفته است. حمید بر  بار 8این چینش «: العزیز الحمید» -

(. حمید نقش احتراسی دارد 601: 8، ج 6161ابن منظور،عیل به معنای مفعول است یعنی ستوده )وزن ف

 یعنی دفع این توهم که عزیز بودن خداوند مایه ضرر به کسی باشد.

بار در  0بار به صورت معرفه و مجموعا  1بار به صورت نكره و  8این چینش « لَطِیفٌ خَبِیرٌ » -

معنى دقیق بودن توأم با رفق و مهربانى است، ه ه لطف بریشطیف از ل .قرآن کریم به کار رفته است

گونه اثرى از  هیچو  استاو در آخرین مرتبه دقّت در امور و رفق و مهربانى به بندگان خود یعنی 

)مصطفوی، .استشود، و خبیر: بمعنى آگاهى دقیق و نافذ و محیط  خشونت در وجود او پیدا نمى

آگاهى و اطّالع او در کمال  است یعنی« خبیر»صفت « لطیف» واژهدند معتق ( برخی661: 1 ج، 6111

تا « ال تُدْرِکُهُ»ى پیش  د، و توضیح جملهنیشوی ها از آن خبردار نمانسان طورى که ه لطافت است ب

مجموع تفاسیری که در مورد چینش لطیف و خبیر روشن  (. از061 : 8 ج، 6156 عاملی)آخر است. 

ت که خداوند اوال لطیف است به طوری که یا وجود لطف به بندگان دیده نمی شود و می شود این اس

محدود به جسم نمی شود و ثانیا دیده نشدن او به این معنا نیست که بی خبر از مخلوقات باشد.  بلكه 

ن که با علم به دقایق امور آنها به آنها لطف می فرماید. پس در واقع خبیر احتراس از دو توهم است: ای

خداوند غایب است و یا این که لطفش بدون آگاهی از بندگان است. عالمه طباطبایی در تفسیر آیه 

چون مشرکین مردمى بودند معتاد به تفكر در  »انعام که منتهی به این چینش است می فرماید:  658

محسوس به  مادیات و فرو رفته در حس و محسوسات، و بیم آن بود که خیال کنند وقتى خداى تعالى
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با مخلوقات خود نخواهد  -که مناط شعور و درک است -حاسه بینایى نباشد قهرا اتصال وجودى

او نیز از حال هیچ موجودى ،کند  طورى که هیچ موجودى او را درک نمى داشت، و در نتیجه همان

 (. 151 : 1 ج، 6161)طباطبایی، « اطالع نخواهد داشت، و هیچ موجودى را نخواهد دید

بار به کار رفته  9بار به صورت نكره و سه بار معرفه و مجموعا  1ژگان این وا «:نی حمیدغ» -

یَا  »غنی به معنای بی نیاز است و از نظر قرآن کریم ،تنها بی نیاز عالم هستی فقط خداوند است: است. 

. این که خداوند بی نیاز است ممكن (60فاطر/ )« الْحَمِیدُ أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ

است موجب توهم برخی شود که بی نیازی خداوند ممكن است مایه انجام هر کاری از سوی او شود 

و مصالح نیاز مندان مورد مخاطره قرار گیرد. این توهم برای نوع انسان صحیح است چنان که خداوند 

( اما این توهم غلط در مورد خداوند مفهومی 1 -1)علق/ « نْسَانَ لَیَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىکَلَّا إِنَّ الْإِ»فرمود: 

که به معنای ستوده است برای داللت بر این است که خداوند عالوه بر این « حمید»ندارد لذا عبارت 

 تراسی است.عبارتی اح« حمید»که بی نیاز است مصالح نیازمندان را نیز تامین می فرماید. پس 

بار در قرآن  1بار به صورت معرفه و مجموعا  6بار به صورت نكره و  8این چینش «: علیم خبیر» -

کریم به کار رفته است. علیم به معنای علم مطلق است و خبیر درجه باالی علم است یعنی علم به 

رد. فخر رازی در بواطن امور. خبیر در این جا عالوه بر نقش توضیح و تخصیص نقش احتراسی نیز دا

علم خداوند فقط مربوط به ظاهر اشیاء نیست بلكه او خبیر به باطن اشیاء »مورد این چینش می گوید: 

 (.    681:  10 ج: 6115ی، الراز« )نیز هست

بار در قرآن کریم به صورت نكره به کار رفته است. خبیر چنان که  1این چینش «: خبیر بصیر» -

است اما بصیر در عباراتی که این چینش در آن وارد شده داللت بر علم به گذشت علم به باطن امور 

ظاهر دارد. خداوند متعال هم علم به ضمایر اشخاص دارد که زمینه ساز اقدام آنان به اعمال است و 

 هم علم به ظاهر اعمال بندگان دارد. آلوسی علت تقدیم خبیر بر بصیر را همین نكته می داند.

 (.18 : 1 ج ،6160اآللوسی، )

د از بررسی چینش های ثابت صفات الهی می توان یک نتیجه کلی گرفت و آن این که عمدتا بع

 واژگان دوم به جهت احتراس و یا توضیح و تكمیل ذکر شده است.

 

 



  779  چینش ثـابت واژگاندر  بررسی سبك قرآن كريم

 نتیجه

های ثابت واژگان قرآنی انسجامی خاص عالوه بر انسجام موجود در تمام واژگان قرآنی، در چینش

و حاوی تناسباتی نامتغیر یا کم متغیر است. برخی از این تناسبات ریشه معنایی و برخی برقرار است 

آوایی دارد. در نظم زیبای قرآنی بین واژگان ثابت تناسباتی همچون معنایی و همریشه آوایی و یا هم

اسبات ترتیب زمانی و تدرجی و اهم و مهم و ترتُّبی و عرفی و خاص و عام وجود دارد. عالوه بر تن

توان  به صورت موضوعی در قرآن کریم معنایی مذکور، برخی موضوعات نیز وجود دارد که می

بررسی کرد و چینش ثابت واژگان را در آنها بررسی کرد؛ مثل چینش ثابت در واژگان مربوط به کیهان 

ار و شمس و همچنین صفات الهی. در واژگان کیهانی معموال سماوات مقدم بر ارض و لیل مقدم بر نه

مقدم بر قمر وارد شده است. در واژگان مربوط به صفات الهی نیز عزیز مقدم بر حكیم و قوی مقدم بر 

توان با مراجعه عزیز و سمیع مقدم بر علیم و امثال اینها وجود دارد که تناسبات معنایی مختلفی را می

چک رعایت شده و در واژگان به سیاق آیات فرض کرد. معموال در واژگان کیهانی ترتیب بزرگ و کو

صفات عبارت دوم نقش احتراس یا تكمیل دارد. در مورد واژگان صفات این نكته نیز حائز اهمیت 

 باشند.    است که معموال آیاتی که دارای واژگان مشترکند، از نظر مضمون به هم نزدیک می
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 منابع
 القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالبارئ عطیة،(، روح المعانی فی تفسیر 6160اآللوسی، محمود )

 بیروت: دارالكتب العلمیة.  الطبعة: األولى

 (،6911 -  6811) أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقیابن کثیر، 

 .مطبعة دار التألیف، القاهرة، األولى الطبعة، مصطفى عبد الواحد، تحقیق قصص األنبیاء

 ر.دار صاد، بیروت، الطبعة:الثالثة ، لسان العرب،  (6161) ر، محمد بن مكرمابن منظو

دار بیروت،  ،الثالثة الطبعة مفاتیح الغیب،(، 6115) أبو عبداهلل محمد بن عمرالرازی، فخر الدین 

 .إحیاء التراث العربی

التحقیق:صفوان عدنان  ،المفردات فی غریب القرآن(، 6161)الراغب األصفهانی، الحسین بن محمد 

 . الدار الشامیة :دارالعلم،  بیروت  - دمشق، األولى الطبعة ،الداودی

 .دار الفكر، بیروت ، چاپ سوم،تحقیق : سمیر جابر ،األغانی، )بی تا( األصفهانی أبی الفرج 

نهج البالغه ، ترجمه سیّد نقی فیض االسالم ، (، 6811) محمد بن الحسین الموسوى ،سید رضى

 انتشارات فیض االسالم. 

 السید، شفیع، )بی تا( البحث البالغی تأصیل وتقویم، دار الفكر العربی، القاهرة.

نشر  همؤسس، ترجمه موسوی همدانی،چاپ پنجم، قم، المیزان (،6161طباطبایی، محمد حسین )

   .قم هعلمی همدرسین حوز همعاجوابسته به  إسالمی

منشورات جامعة طهران  ،طهران  ،األولى الطبعة، جوامع الجامع (6161) الطبرسی، الفضل بن الحسن

 . و إدارة الحوزة العلمیة بقم

   .  منشورات الصدوق ،هران، تعلی أکبر غفاری تحقیق:،  عاملیالتفسیر (، 6156)العاملی، إبراهیم 

و دیدگاه های نوین در نقد ادبی، ترجمة مریم مشرف،  (، عبدالقاهر جرجانی6811عباس، محمد )

 تهران: نشر چشمه.

شناسی قرآن کریم )تحلیل زبانی(، ترجمه پرویز آزادی، تهران،  (، سبک6895عبدالرؤوف، حسین )

 .السالم( )علیهانتشارات دانشگاه امام صادق

 ان، الشرکة المصریة العالمیة للنشر.(، البالغة واألسلوبیة، الطبعة األولی، لونج6991عبد المطلب، محمد )

  .کتابچاپ مرکز  ، چاپ اول، تهران،تفسیر روشن (،6111) مصطفوی، حسن

ضبط ، جواهر البالغة فی المعانی والبیان والبدیع ، )بی تا(أحمد بن إبراهیم بن مصطفى ،الهاشمی

 .المكتبة العصریة ، بیروت،وتدقیق وتوثیق: د. یوسف الصمیلی


