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Abstract
The examination of the semantic miraculousness of the noble Qur’ān needs the
investigation of a chain of letters, diacritics, and combinations. Semantics considers
discourse as a coherent and cohesive set of meanings. In order to accurately know
and understand these meanings, it is necessary to break down the text and then
juxtapose the separate sections that have been semantically analyzed. The study at
hand aims at examining the combined values and the interpretive dimension of the
genitive cases of the Cow chapter. According to association relations, the
congruence of these cases with the verse context and the chapter context is
examined. The findings of the study show that the genitive cases in the Cow chapter
are directly used to give the meanings of the verses to the audience, in a way that
any case – either in the letters or in the words – is in the complete coordination with
the verse meaning. Moreover, in some cases, the aforementioned genitive cases
create secondary meanings in the verses. In suchlike situations, the figurative,
ironical, and metaphorical forms or certain words with multiple meanings provide
the foregoing contribution.
Keywords: Genitive case, Association, Substitution, Cognitive complements, Stylistic
levels.
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(تاریخ دریافت2118/3/18 :؛ تاریخ پذیرش)2111/22/21 :

چكیده
بررسی اعجاز معنایی قر ن کریم به بررسی یک زنجیره از حروف و حرکات تا ترکیبها نیاز دارد .معناشناسری ،کرالم را
مجموعهای منسجم و بههمپیوسته از معنا می داند که برای شناات و درک صحی این معانی ،باید متن را تقطیع کررد و
قطعات برش دادهشده را که از نظر معنایی تحلیل و بررسی شدهاند ،در کنار هم قرار داد .در پرژوهش حاضرر در صردد
بوده ایم که به شیوۀ توصیفی تحلیلی به بررسی ارزشهای ترکیبی و بُعد تعبیری ترکیبهای اضافی سورۀ بقره بپرردازیم.
بر اساس روابط همنشینی ،تناسب این ترکیبها با سیاق یه و بافت سوره بررسی میشوند .نتایج تحقیق نشان مریدهرد
که ترکیبهای اضافی موهود در سورۀ بقره ،مستقیم در راستای القای معانی یات به مخاطبان قرار گرفتهاند ،بهگونرهای
که هر ترکیب چه در حروف و چه در نوع واژگان ن ،در تطابق کامل با معنای یه قرار دارند و عالوه برر ن در براری
موارد ،ترکیبهای یاد شده سبب ایجاد معانی ثانویه در یات شدهاند کره صرورتهرای مجرازی ،کنرایی و اسرتعاری یرا
واژههای ااص که دارای معانی مختلف هستند ،چنین نقشی را ایفا میکنند.

واژگان کلیدی
ترکیبهای اضافی ،روابط همنشینی و هانشینی ،سطوح سبکشناسی ،مکملهای شنااتی.
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مقدمه
قر ن کریم در زمانی نازل شد که قروم عررب در اوا فحراحت و بالغرت گفتراری ارود قررار
داشت .با نزول قر ن کریم ،زبان ادبای عرب در برابر عظمت گفتاری قر ن ،از حرکرت ایسرتاد و
برای نان چارهای نگذاشت هز اینکه یات این کتاب سمانی را سحر و هادو نام بدهند.
یکی از هنبههای اعجاز قر ن کریم ،بار معنایی ترکیبهای موهود در ن اسرت کره در
زبان شناسی ،تحت عنوان روابط همنشینی و هانشینی بررسری مریشرود« .همنشرینی یعنری
پیوندهای حاضر بین واژهها که میران واژگران مختلرف در یرک زنجیررۀ گفتراری مشراهده
میشود .پیوندی که عناصر متضاد را کنار هرم قررار مریدهرد و نهرا را چنران برا یکردیگر
همبسته میسازد که از امتزاا و ترکیب نها ،پدیرداری کرامالً همگرن و معنرادار برهدسرت
می ید .رابطۀ هانشینی به ارتباط اهزایی گفته میشود کره لزومراً حضرور فیزیکری در یرک
زنجیرۀ گفتاری ندارند ،بلکه در زنجیرهای حافظهای درک میشروند و در ورای گفترههرا و
همالت حضور دارند» (فکوهی.)283 :2183 ،
علم معناشناسی ،کالم را مجموعهای بههمپیوسته از معنا میداند .در واقع «معناشناسری»
ابزاری برای شناات معناست ،پس باید بتواند در فضاها و محیطهرای متنروع و مرتنهرای
گوناگون روشی مناسب با کشف معنا و دراور ن متن برای رسیدن به مرراد مؤلرف بیابرد
(مطیع.)34 :2112 ،
سبکشناسی از یافتههای علم زبان شناسری بررای تحلیرل مترون ادبری بهرره مریگیررد.
«سبکشناسی از واژۀ سبک ،که مدلول انسانی ،شخحی و نسبی دارد تشرکیل شرده اسرت»
(المسدی« .)11 :2181 ،سبک همان روشی است که ترکیبها برر محرور ن در هرم تنیرده
میشوند و به نظم درمی یند و یا قالبی که ترکیب در ن ریختره مریشرود» (فضرل:2118 ،
 .)14سبک با هنر چنان میخته شده که به یک مفهروم واحرد بردل شرده اسرت .هرهرانی
اسلوب را بهنوعی نظم و شیوه در بیان تفسیر کرده و تأکید داشته کره سربک همران هنرری
است که از یکسو نو وران را سنجش میکند و از سوی دیگر مخاطب را به بهترین شرکل،
متوهه معنای مورد نظر اواهد کرد (هرهانی.)438 :2184 ،
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سبک امتیازی است که گویندهای بهلحاظ براورداری از الگوی مناسب و شایسرتۀ کرالم ،از
ن بهرهمند است و گویندۀ دیگری ،به دلیل فقدان این الگوی مناسب ،از ن بیبهره میمانرد؛ امرا
ارسطو سبک را ااصیت ذاتی کالم میداند و معتقد است هر اثری دارای سبک است؛ حال ایرن
سبک شاید پست ،متوسط یا عالی باشد .سبک احوصیتی اکتسابی است اما به درهات مختلرف
تقسیمبندی میشود (امینپور .)82 - 81 :2184 ،رویکرد سبکشناسی سرااتارگرا کره مرد نظرر
این پژوهش است ،متأثر از دیدگاههای سااتارگرایان سدۀ بیستم بوده و بر این اصل بنیران نهراده
شده است که عناصر زبانی و سازههای متنی در مجموع در نظامی پویا و از رهگذر ارتبراطهرای
متقابل با هم باید بررسی شوند .در این پژوهش تالش میشود که با در نظر گرفتن مبرانی نظرری
که در باال توضی داده شد ،به بررسی ترکیبهای اضافی در سورۀ بقرره بپرردازیم و ارزشهرای
ترکیبی نها در متن مشخص شود.
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
برای بر این عقیدهاند که شکل موسیقایی واژگان ،دلیلی است بر معنای منردرا در ن و از ایرن
مسئله تحت عنوان «داللت ذاتی الفاظ» یاد میشود .برای «مدعی شدهاند که رابطرۀ هرر لفرر را
با معنای ن ،از سااتار وایی کلمه میتواننرد تشرخیص دهنرد» (کردکنی.)123 - 123 :2184 ،
سوسور مباحث اود را دربارۀ روابط همنشینی و هانشینی با این فرض غاز مریکنرد کره وا و
اندیشه ،تودههای بیشکلی هستند که در میان نها «صورت» بهوهود می ید ،این شکلگیرری برا
استفاده از روابط هانشینی (غالباً بر اساس الگوهای صرفی) و عناصر همنشین (اغلب برر اسراس
الگوهای نحوی) انجام میگیرد .روابط هانشینی میتوانند عناصر همزمران را بره یکردیگر پیونرد
دهند ،اما روابط همنشینی اطی و زمانی هستند .واژگران در روابرط همنشرینی از ارزش معنرایی
ویژهای براوردار میشوند که در حالت انفرادی دارای ن نیستند.
واژگان به هنگام ترکیب سه نسبت را میسازند .2 :نسبت تامره؛  .1ناقحره؛  .1ایقاعیره.
نسبتهای ناقحه شامل ترکیبهای وصفی و اضافی هستند .این ترکیربهرا گراهی معنرای
ارهاعی و گاهی معنای ضمنی و گاهی معنای مجازی ،رمرزی و اسرتعاری دارنرد و گراهی
زمان بر داللت این ترکیبها اثر میگذارد .در این تحقیق بر نریم کره تمرامی انرواع معرانی
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ترکیبی واژگانی را واکاوی کنیم و ترکیبهای زماندار را که همگی به مکملهای شرنااتی
تبدیل میشوند ،با پاسخ به پرسشهای زیر مورد بررسی معناشنااتی ر بالغی قرار دهیم:
 .2الیه های معنایی نهفته در پردۀ قالبها و واهرای ترکیربهرای اضرافی سرورۀ بقرره
چیست؟
 .1ترکیبهای اضافی سورۀ بقره چگونره متحمرل وهرور و برروز معرانی مختلرف در مرتن
میشوند؟
تاکنون در مورد بررسی ارزشهرای ترکیبری و بعرد تعبیرری در سرورۀ بقرره پژوهشری
صورت نگرفته است .برای از تحقیقهایی کره برهنروعی در ایرن زمینره مرورد نظرر قررار
میگیرند ،عبارتند از :مقالۀ «تحلیلی بر معناشناسی واژۀ کبد در قر ن» احمد اسدی ،فحلنامۀ
مشکوۀ ،شمارۀ  ،212تابستان  .2113مؤلفان در این مقاله به معناشناسری واژۀ کبرد در قرر ن
کریم و کشف الیههای نهفته در متن پردااتهاند.
مقالۀ «در مدی برر مبرانی معناشناسری سرااتارهای چنردوههی قرر ن از منظرر عالمره
طباطبایی» محمد اسعدی ،فحلنامۀ مشکوۀ ،شرمارۀ  ،212زمسرتان  .2111نویسرنده در ایرن
مقاله به بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی در مورد بررسی معناشناسره قرر ن کرریم و بررسری
توسعۀ داللتهای قر نی از منظر معناشنااتی و زبانشنااتی میپردازد.
پایاننامۀ «سبکشناسی سور مسبحات قر ن کریم» فاطمه رسا ،دانشرگاه یرزد ،دانشرکدۀ
ادبیات .2111 ،در این پایاننامه ،نگارنده به بررسی هفت سرورۀ معرروف بره مسربحات در
قر ن کریم از منظر سبکشناسی پردااته و مسائل زبانی ( واشنااتی ،لغوی و نحوی) ،ادبی
(معانی و بیان و بدیع) و محتوایی را بررسی کرده است .بنابراین ،پژوهش حاضرر فقرط بره
ترکیبهای اضافی میپردازد که مرکب از دو اسم (اسم  +اسم یا اسم  +ضرمیر) هسرتند و
سایر مضافالیهها را به فرصت دیگری وامیگذارد.
روش تحقیق
در این مقاله تالش بر ن است تا ترکیبهای اضافی سورۀ بقره بررسی و تحلیرل کرردیم و
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نقش نها در القای کالم به مخاطب و نیز معانی ثانویهای که شراید بره هملره اضرافه کننرد
مشخص شود .این مهم با تکیه بر روابرط همنیشرینی و هانشرینی و نیرز نقرش ترکیرب در
ححول معنا و ارزشهای معنایی این ترکیبها با توهه به بافت مروقعیتی ،مقتضرای کرالم،
حال اطاب و نیز معنای مجازی ،استعاری یا تشبیهی موهود در ترکیب به شیوۀ توصیفی و
تحلیلی در سه سط واهی  -وایی ،لغوی و معنایی به انجام اواهد رسید.
تحلیل واجی ـ آوایی ترکیبهای اضافی

زبانشناسان عرب ،برای واهای حروف ویژگیهای ذاتی ااصی را در نظر گرفته و نهرا را
به واهای مجهور و مهموس و راوه و شدید تقسیمبندی کردهاند:
واهای واکدار (اصوات مجهوره) :صفت ههر در واها به معنای شدت و قوّت است و
از لرزش منظم تارهای صوتی و ایجاد صدایی هنگین و مرنظم برهوهرود مری یرد (انریس،
12 :2132؛ عباس .)48 :2118 ،صدای مجهور دارای نیرو و ترأثیری طبیعری اسرت کره در
سایر اصوات یافت نمیشود ،در اصوات مجهور ،باید به صدا فشرار وارد شرود ،ایرن فشرار
بهحدی است که ن را به حرکت نزدیک میکند (سعاد .)13 :1222 ،اغلب بر ایرن باورنرد
که چنین واهایی را می توان در حروفری از قبیرل« :ب ،ا ،د ،ز ،ر ،ذ ،ض ،ظ ،ع ،غ ،ل ،م،
ن ،ی» یافت (بشر .)222 :2131 ،از ویژگیهای واهای واکدار (مجهوره) ،کثرت و فراوانی
نها در هر زبان (حدود چهارپنجم) است .تأمین شرکل موسریقیایی هرر زبران از اهرداف و
کارکردهای اصلی این حروف است (انیس.)12 :2132 ،
واهای بیواک (اصوات مهموس) :همس در واقع نتیجۀ عدم لرزش تارهرای صروتی اسرت
که به دلیل فاصله گرفتن تارهای صوتی از یکدیگر بهوهود مری یرد و در نتیجره ،هروا از حلرق
بررهصررورتی رام اررارا مرریشررود (بدیررده .)14 :1222 ،تعررداد ایررن حررروف را دوازده حرررف
برشمردهاند که عبارتند از« :ت ،ث ،ح ،خ ،ک ،ش ،ص ،س ،ط ،ف ،ق ،هر» (ابنهنی ،بیترا ،ا
.)38 :1
واهای سنگین (اصوات شدّه) :این واها که بهصورت دفعی یا انفجراری ،ادا مریشرود
نتیجه حبس هوا در اارا از ریههاست و ادای ن همراه با زادی صوت و رهایی از فشرار
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است .از اصلیترین حروفی که اینگونه ادا میشروند عبارتنرد از « :ب ،ت ،د ،ا ،ط ،ض،
ک ،ق ،أ »(انیس.)14 :2132 ،

2

واهای سبک (اصوات راوه) :وای سبک یرا سسرت ،برراالف وای سرنگین هنگرام
اروا ،به فشار نیاز ندارد ،بلکه کوچکترین باریکهای نیز میتوانرد مخررا مناسربی بررای
ادای ن باشد .از نشانههای این حروف پدید مدن نوعی صفیر یرا صردایی افیرف هنگرام
تلفر است .این حروف عبارتند از« :ف ،ث ،ذ ،ظ ،ز ،س ،ش ،ص ،خ ،غ ،ح ،هر» (انریس،
 .)14 :2132شایان ذکر است که حروف «ر ،ع ،ل ،م ،ن» را حروف متوسرط برین شردت و
راوت مینامند (عباس .)41 :2118 ،البتره سره حرکرت فتحره ،ضرمه و کسرره نیرز ماننرد
حروف ،هزو اصوات هستند.
واهای نرم (اصوات لینه) :این واها که به «مد» نیرز در زبران عربری مشرهورند ،از سره
حرف تشکیل شدهاند که عبارتند از« :الف ،واو ،یاء» .حرکتهای هماهنگ با ایرن حرروف
نیز عبارتند از :فتحه ،ضمه و کسره (یعنی سه حرکت ،اصوات الف کوتاه و واو کوتاه و یاء
کوتاه و فتحۀ بلند و ضمۀ بلند و کسرۀ بلند).
واهای بی صدا و صدادار  :واهای صدادار یا صائت حروف (الف ،واو ،یاء) هستند کره
به نها حروف لین یا نرم ،حروف هواییه و حروف هوفیه نیز گفته میشرود .بقیرۀ حرروف
الفبا ،همگی هزو واهای بیصدا بهشمار میروند (عباس.)41 :2118 ،
قرار گرفتن اصوات مجهور و مهموس در کنار تکررار و سرجع در کرالم ،سربب ایجراد
حالتی هنگین میشود که از ن به موسریقی داالری یراد مریشرود کره «از گرردهم یری و
همبستگی هملهها و عبارتها در متن ادبی بهوهود می ید ،بهگونهای که هملهها هماهنرگ
بوده و نغمه و موسیقی نها در راستای هم قرار میگیرد» (الغنی المحری.)32 :1223 ،
معناشناسی وایی سبب شده است که زبانشناس در تحلیل یک متن ادبی برا دنیرایی از
نشانهها روبهرو شود .در این سیر مطالعاتی ،تحلیلگر متن ،با کشف کدهای وایری و ایجراد
 . 2البته حرف هیم بین دو گروه قرار دارد و به نوع تلفر و شدت و ضعف ن بستگی دارد.
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ارتباط میان کدها و متغیرهای حاصل از نها ،معانی هدیدی را در ارتباط با سرااتار وایری
کالم ترسیم میکند .بهره گیری از حروف شدید و نرم ،سبب تغییر سااتار وایری و زایرش
معانی نو میشود« .بررسی وایی در دل بررسی متون ادبی قرار دارد ،زیرا بحث از اصروات
و هنگ های متون ادبی ،کمک فراوانی در فهم سااتار این متون و هنبههای زیباییشنااتی
ن می نماید» (محمدرضایی « .)11 :1228 ،واهرا ،کوچرک تررین واحردهای سرازندۀ زبران
می باشند و انواع واها را در زبانهای بشر اصوات یا واهای گفترار مرینامنرد .وا ،معرادل
"صوت" در زبان فارسی و به معنای واز و بانگ است» (معین :2181 ،ذیل مادۀ وا).
در زبان عربی نیز «صوت» از نظر لغوی به معنرای «هررس» یرا «زنرگ» اسرت و کلمرۀ
«صائت» را مترادف «صائ » برهمعنرای کسری کره صردایی بلنرد و شرفاف دارد ،گرفترهانرد
(ابنمنظور :2424 ،مادۀ صوت) .زبانشناسان صوت را اثری شنیداری میدانند کره اعضرای
نطق انسانی در اثر حرکت ،ن را شکل مریدهنرد .نهرا ،ارادی برودن چنرین حرکتری را از
مؤلفههای اصلیش برمیشمرند (مطر .)12 :2118 ،بهطور کلری واهرا در تولیرد واحردهای
زبانی از عناصر زیربنایی بهشمار میروند .حروف و ااتالف حرکات نها بهتنهرایی (بردون
در نظر گرفتن نقش کلمه در همله و تغییر اعرابی ن) دارای داللرتهرایی هسرتند کره بره
هنگام تجزیهوتحلیلهای معنایی ،نمیتوان از ن غافل بود .بررای مثرال :سره واژۀ" :السِّلم،
السَّم ،السَّمَ ،از این نوعند ،هرچند بعضی هر سه را در معنای "صرل " گرفترهانرد ،ولری در
قر ن کریم این تفاوت معنایی دیده میشود( :یا أیهَا الَّذِینَ مَنُوا ادْاُلُوا فِی السِّرلمم کافَّرۀً وَالَ
تَتَّبعُوا اُطُوَاتِ الشَّیطان إنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبینٌ )(بقره .)128 :حرف سین بر سکون و رامرش و
رامی داللت دارد .در این یۀ شریفه واژه السِّلم (با کسر اول و سکون حرف دوم) به معنای
اسالم وردن و گردن نهادن است .امرا واژۀ السَّرلم (برا فرت اول و سرکون حررف دوم) را
الیلبن احمد فراهیدی بهمعنای صل ونقطۀ مقابل «حرب» گرفته است( .وَإِن جَنَحُوا لِمسَّمِْ،
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکلْ عَمَى اهللِ إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِیعُ الْعَمِی( )ُ،انفال )32 :گفتهاند :ضمیر تأنیرث در "لَهَرا"
به (مسالمت) با همدیگر صل کردن و به هدنه ( رامرش) اشراره دارد[ .حاکمیرت صرل و
رامش حکایت از حضور عاطفه دارد که در هنس مؤنث پررنگتر است] اما واژۀ السَّلَم (با
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فت حرف اول و دوم) بهمعنای اعتراف وفرمانبرداری و تسلیم است( :إِالَّ الَّذِینَ یصِمُونَ إِلَلى
قَوْم بَینَک ْ،وَبَینَهُ ْ،مِیثَاقٌ أَوْ جَاءُوک ْ،حَصِرَتْ صُدُورُهُ ْ،أَن یقَاتِمُوک ْ،أَوْ یقَاتِمُوا قَوْمَهُ ْ،وَلَوْ شَاءَ اهللُ
لَسَمَّطَه ْ،عَمَیک ْ،فَمَقَاتَمُوک ْ،فَإِنِ اعْتَزَلُوک ْ،فَمَ ْ،یقَاتِمُوک ْ،وَأَلْقَوْا إِلَیک ُ،السَّمَ َ،فَمَا جَعَلَ اهللُ لَک ْ،عَمَیهِْ،
سَبِیالً) ( نساء « .)12:نچه ،بیش از هر امری قابل توهه است ،نقرش تعیرینکننردۀ واهرا در
شکل بخشیدن به واژهها و عبارتهاست تا هایی که عموماً زبران را زنجیررهای از واهرای
پشت سر هم و پی در پی در یک واحد بزرگتر دانستهاند» (مختار .)422 :2113 ،براری از
یاتی که دربرگیرندۀ ترکیبهای اضافی بوده و در سط

وایی نکات شایان توههی دارنرد،

به شرح زیر توضی داده شدهاند:
أُولَئِکَ عَمَی هُدًی مِنْ رَبِِّهِ ْ،وَأُولَئِکَ هُ ُ،الْمُفْمِحُونَ (.)۵
سیاق یۀ شریفه سرشار از بشارت و وعده است ،ها دارد کره شرکارا ایرن بشرارت و
تقریراعالم شود .حرف «ر» بر تفخیم داللت دارد ،ترکیب اضافی ربِّهم ترکیب تأکیدی است
و با فشار وایی ادا میشود ،منبع تفضل و هدایت را برهسته میکند و اضافۀ رب به هم در
یک سیاق مثبت از تفضل و احترام و هواداری سخن میگوید ،کلمۀ «ربّ» در سرورۀ بقرره
بهصورت ترکیب اضافی بیش از پنجاه بار در حالتهرای مختلرف ن ماننرد "ربکرم (،)12
ربهم ( ،)13ربک ( )12و  "...تکرار شده است .در اکثر موارد ،همراه با القای معنرای مثبتری
برای مخاطب است ،بهویژه در مواردی که سخن به نقل از اود اداوند بیران شرده اسرت،
برای موارد استفاده از این واژه به شرح زیر است:
تکرار واژۀ «رب» بهصورت اضافی همراه با مضرمونهرای مثبرت یرات ،برهنروعی بره
بخشنده و رحمان و رحیم بودن اداوند اشاره دارد و در راستای معنای اینگونه یات قرار
میگیرد.
خَتَ َ،المَّهُ عَمَی قُمُوبِهِ ْ،وَعَمَی سَمْعِهِ ْ،وَعَمَی أَبْصَارِهِ ْ،غِشَاوَةٌ وَلَهُ ْ،عَذَابٌ عَظِی)۷( ٌ،
در این یه ،ترکیبهای «سمعهم و أبحارهم و قلوبهم» اضرافی بروده و اضرافۀ نهرا بره
ضمیر «هم» سبب ایجاد تکرار شده است .این تکرار ،عالوه برر نکره موهرب واا رایری و
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ایجاد نوعی موسیقی درونی در کالم شده ،در القای معنا به مخاطب و تأکید برر مطلبری کره
یه در صدد بیان ن است نیز مؤثر محسوب میشود .در عینحال تکرار حرف «الم و عرین
و میم» که از حروف مجهورند ،سبب شده است که فضای یه نیز فضای محکم و تأثیرگذار
و کوبندهای باشد و مخاطب را تحت تأثیر اود قرار دهد .این ههر بررای بیران و توصریف
حال نها و تهدید بسیار هماهنگ است.
وَإِذَا خَمَوْا إِلَی شَیَاطِینِهِ ْ،قَالُوا إِنَّا مَعَکُ ْ،إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ( )۴۱المَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِ ْ،وَیَمُلدههُْ،
فِی طُغْیَانِهِ ْ،یَعْمَهُونَ (.)۴۵
ترکیبهای «شیاطینهم و طغیانهم» اضافی هستند .یه در مورد منافقان است و به نفاق و
دورویی نها اشاره دارد .تکرار حروف «ل ،ز ،ذ ،ن» که از اصوات ههرنرد ،نشرانگر فضرای
ایستا و قاطع حاکم بر یه است .تکرار معنادار حروف ههر در این یه با معنای ارائهشده به
مخاطب در ن ،با هم در تطابق کامل قرار دارند .تکرار اصوات لین (الف ،واو ،یاء) در ایرن
یه نیز که داللت بر نرمی و کشش دارند ،با فضای حاکم بر یه کره نشرانگر یرک برهره از
زمان است ،همخوانی دارد.
وَإِذْ قُمْتُ ْ،یَا مُوسَی لَنْ نَصْبِرَ عَمَی طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّکَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ األرْضُ مِلنْ
بَقْمِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَمِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنَی بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ اهْبِطُوا مِصْلرًا
فَإِنَّ لَکُ ْ،مَا سَأَلْتُ ْ،وَضُرِبَتْ عَمَیْهِ ُ،الذِِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ المَّهِ ذَلِکَ بِأَنَّهُ ْ،کَانُوا یَکْفُرُونَ
بِآیَاتِ المَّهِ وَیَقْتُمُونَ النَّبِیِِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِِّ ذَلِکَ بِمَا عَصَوْا وَکَانُوا یَعْتَدُونَ (.)۱۴
همخوانی اصوات /وااها ،با فضای حاکم بر همله و معنای ن در این یره بره بهتررین
وهه نمود دارد .یندهنگری بشر با توهه به نیازهایش از او موهرودی مریسرازد کره بررای
دستیابی به اواستههایش زبانی نرم بگشاید .یۀ  32با تکرار واهای نجواگونه و نرم و رام
با این فضا ،کامالً هماهنگ عمل میکند .در این قسرمت تکررار معنرادار اصروات همرس و
راوه بهاوبی مشاهده میشود .اصواتی ماننرد ف ،ق ،ط ،س ،ص در ایرن قسرمت تکررار
شده و تکرار ن با مفهوم یه که در واقع نوعی دراواست و دعاست ،در انطباق کامل قرار
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دارد .این تکرار در ترکیبهایی مانند «بقلها ،قثائها ،فومها ،ربک و  »...نیز مشاهده میشرود.
در ادامۀ یه،توبیخ بنیاسرائیل به ااطر ن است که بنیاسرائیل نعمتهای برتر اداونرد را،
با نعمتهای زمینی عوض کردند .در این قسمت تکرار اصوات مجهور مانند «ض ،ذ و ب»
بهاوبی نمایان است .تکرار عبارت «ذلک بما» نیز در القای این معنا بر مخاطب و تأکید ن،
نقش کاربردی ایفا کرده است.
با بررسی سط واهی و وایی ترکیبهای اضافی سورۀ بقره ،تطابق کامل وااهای بهکرار
رفته در هر یه با معنا و مفهوم یه ،بهاوبی مشخص میشود .اگر بخواهیم موسیقی داالی را
در متون ادبی به «انتخاب واژهها ،چینش نها در همله و هماهنگی میان نها با معنایی کره واژه
بر ن داللت دارد» (راحج )13 :1221 ،تعریف کنیم ،این همان مبحثی است که در بالغرت از
ن با عنوان «ائتالف اللفر مع المعنی» یا هماهنگی واژگان با معنا یاد میشود.
تحلیل لغوی ترکیبهای اضافی در سورۀ بقره

سااتار لغوی قر ن کریم از پیچیدگیها و ورافتهای اراص ارود براروردار اسرت کره در
حوزههای داللی ،صرفی ،نحوی ،واژگانی و بالغی امکان بررسی دارند .این سرااتارها دسرت
در دست یکدیگر از قر ن کریم صورت واحد و یکپارچهای را ارائه میدهنرد کره هری گونره
ااتالفی در ن راه ندارد« .قر ن کریم دارای سااتاری محکم و اسرتوار اسرت کره در تمرامی
اهزای ن بهچشم میاورد ،بهگونهای که هر واژهای از قر ن و نیز ترتیب و تروالی مشرخص
واژهها در هر هزء از سااتار قر نی ،قسمتی از نظام کلی قر ن اسرت .برداشرت اشرتباه از هرر
قسمتی از قر ن کریم ،بیشک منجر به اشتباه در شرااههرای مختلرف مررتبط برا ن هایگراه
میگردد» (النیلی .)11 :1221 ،قر ن کریم در انتخاب الفراظ و واژههرای ارود بسریار دقیرق و
سنجیده عمل کرده است ،گاهی واژهای بهصورت معرفه و گاهی نکره دیده میشود .به همرین
شکل اگر کلمهای بهصورت مفرد مده ،به ااطر مقتضای ااص و اگر همع مده نیرز ،بررای
رعایت حال مناسب با ن بوده است؛ گاهی نیز کلمهای مرده و از مررادف ن کره در براری
داللتها با کلمۀ اصلی مشترک بوده ،چشمپوشی شده  ...هرر سرخن و هرر مقرامی در تعرابیر
قر ن ،هایگاهی و مقتضای حالی مخحوص به اود دارد (الشین ،بیتا.)1 :
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وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْمِکَ وَبِاآلخِرَةِ هُ ْ،یُوقِنُونَ (.)۱
گاهی ترکیبهای اضافی گسترۀ معنایی مییابند ،محردودۀ زمرانی یرا بررعکس اطرالق
زمانی پیدا میکنند :عبارت «من قبلک» ترکیب اضافی اسرت و در ایرن ترکیرب دو احتمرال
وهود دارد :نخست اینکه منظور از ن اهل کتاب باشد که در اینصرورت معطروف غیرر از
معطوفٌعلیه اواهد بود و شاید منظور از ن وصف مؤمنان باشد کره در ایرنصرورت معنرا
اینگونه اواهد بود :مؤمنان به تو و به پیامبران پیش از تو ایمان دارند.
خَتَ َ،المَّهُ عَمَی قُمُوبِهِ ْ،وَعَمَی سَمْعِهِ ْ،وَعَمَی أَبْصَارِهِ ْ،غِشَاوَةٌ وَلَهُ ْ،عَذَابٌ عَظِی.)۷( ٌ،
اتم و کتم به یک معنا بوده و معادل مهر کردن و پنهان کردن و مخفری کرردن هسرتند،
غشاوۀ نیز از فعل «غشّی /یغشی» و به معنای «غطّی /یغطی» یعنی پوشاندن بهکرار مریرود؛
در نتیجه استفاده از واژۀ «اتم و غشاوۀ» برای قلب و گوش و چشم از باب مجراز بروده و
استعاره است ،به این معنا که قلبهایی را که حق به نها راه ندارد و گروشهرایی را کره از
شنیدن حق پرهیز میکند ،به وسیلهای تشبیه کرده است که بر ن مهرر نهراده و قفرل کررده
باشند ،بدینسان چشمهایی را که از دیدن حق ناتوانند ،بره چیرزی کره ن را پوشراندهانرد،
تشبیه کرده است ،نگاه مشبهٌبه حذف شده و بدینسان ،استعارۀ موهود در یه ،مکنیه و بره
معنررای اوا و شرردت لجاهررت منافقرران و کررافران در پررذیرش کررالم حررق اسررت .وهررود
ترکیبهای اضافی «سمعهم ،أبحارهم و قلوبهم» نیز در القای معنا به مخاطب و ااتحراص
لجاهت و کفر و الحاد به منافقان و کافران استفاده شده است« .واژۀ فأد در اصل بر شردت
حرارت و تب داللت دارد  ...و منظرور از فرؤاد وسرط قلرب یرا پوشرش ن اسرت ،علرت
نامگذاری قلب به فؤاد نیز بهااطر شردت حررارت ن اسرت .امرا منظرور از قلرب تکره و
قسمتی از "فؤاد" است که به سرارگ متحل است ،گفته شده که فؤاد همان پوشش قلرب
است و بهااطر تعلق ن به ااطرات و ارادهها برا نرام قلرب ،نامیرده شرده اسرت» (اضرر
الدوری.)222 :2132 ،
«زبانشناسان میان قلب و فؤاد تفاوتی قائل نشدهاند ،برای بر این باورند کره أفئردۀ برر
رقت و قلوب ،بر لین و نرمی داللت دارد .زیرا فؤاد پوشش قلب است ،هرگاه این پوشرش
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نرم گردد سخن بر دل وارد گردد و اگر اشن و غلریر گرردد ،سرخن برر قلرب راه نیابرد»
(عسکری.)411 :2421 ،
فِی قُمُوبِهِ ْ،مَرَضٌ فَزَادَهُ ُ،المَّهُ مَرَضًا وَلَهُ ْ،عَذَابٌ أَلِی ٌ،بِمَا کَانُوا یَکْذِبُونَ (.)۴۱
مرض یا بیماری بهصورت اسرتعاری بررای قلرب قررار گرفتره و منظرور از ن ،اعتقراد
نادرست یا کینه و حسد و امثال ن است که سبب تباهی و فساد قلب میشروند .منظرور از
«فی قلوبهم مرض» در این یه همان بیماری کفر و نفاق یا کینه و عداوت با پیرامبر (ص) و
مؤمنان است ،ترکیب اضافی «قلوبهم» نیز در یه به ااتحاص این معنا به منافقان و کرافران
کمک کرده است« .استعمال مرض در قلب میتوانرد از براب حقیقرت یرا مجراز باشرد ،در
صورتیکه حقیقت باشد ،منظور از ن همران درد اسرت  ...و اگرر مجراز باشرد ،مریتوانرد
استعاره ای باشد برای بعضی از امراض قلبی مانند اعتقاد نادرست ،کینه ،حسرد ،اشرتیاق بره
گناهان و ارادۀ انجام ن» (زمخشری.)233 :2118 ،
مَثَمُهُ ْ،کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا فَمَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ المَّهُ بِنُورِهِ ْ،وَتَرَکَهُ ْ،فِلی ُمُمَلاتٍ
الیُبْصِرُونَ (.)۴۷
در این یه ترکیبهای «مثلهم و نورهم و حوله» اضرافی هسرتند و داللرت اولیرۀ نهرا،
ااتحاص است ،اما در کنار این امر ،در هملۀ «ذهبَ اهللُ بنورهم» ذهبَ بر مده نره أذهرب،
در توضی این مطلب باید گفت که أذهبه به معنای «هعلهُ ذاهباً و أزاله» است و «ذهب بره»
به معنای «استححبه و مضی بره معره» (طبرسری .)38 :2411 ،برر ایرن اسراس معنرای یره
اینگونه میشود ... :اداوند نور نها را گرفت و با اود برد .با توهه به اینکه نچره را کره
اداوند بستاند ،بازگشتی نخواهد داشت؛ مشخص میشود که در سیاق یه ،ذهب بر بلیغترر
و مناسبتر از أذهب است.
این فعل در کنار ترکیب اضافی «نورهم» در القای این معنا که اداونرد نرور هردایت را
برای همیشه از منافقان گرفته ،نقشی اساسی و انکارناپذیر بر عهده دارند« .در این یه گفتره
شده بنورهم و نه بنارهم ،زیرا در نار یا تش احراق و اشراق با هم است؛ بنرابراین نچره را
در ن اشراق و نورانیت هست ،از بین برده و نچه را کره از اذیرت و سروزندگی و احرراق
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هست ،بر های میگذارد .به همینصورت حال منافقان اینگونه است که نور ایمان نهرا برا
نفاق از بین رفته و در قلبشان حررارت کفرر و شرک و شربهات براقی مانرده و در قلبشران
میهوشد» (الهمشری ،بیتا.)3 :
یَا أَیههَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُ ُ،الَّذِی خَمَقَکُ ْ،وَالَّذِینَ مِنْ قَبْمِکُ ْ،لَعَمَّکُ ْ،تَتَّقُونَ (.)۱۴
این یه التفات از غایب به مخاطب دارد ،در حالیکره در یرههرای پیشرین ،صرحبت از
مؤمنان و کافران و منافقان و بیان احوال نها بود ،در این یه اطاب از غایب به مخاطب «یا
أیها الناس» تغییر میکند؛ این التفات سبب نوعی تشرویق و تحریرک مخاطرب مریشرود و
توهه او را به یه بیشتر میکند و سبب دقت بیشتر مخاطب بره مفراد یره اواهرد شرد .در
ادامه ترکیب اضافی «ربّکم» در کنار فعل امر «أعبدوا» این تشویق و تحریک را دوچنردان و
در کنار ااتحاص «ربّ» به «کُم» نوعی لطافت و نرمی و فضای دوسرتانه را برر یره حراکم
کرده است که سبب تشویق بیشتر مخاطب به توهه به معنای یه اواهد شد.
وَإذم قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یَا قَوْم إنَّکُمْ وَلَمْتُمْ أَنمفُسَکُمْ باتِّخَاذِکُمُ المعِجْرلَ فَتُوبُروا إلَری بَرارئِکُمْ
فَاقْتُمُوا أَنْفُسَکُ ْ،ذَلِکُ ْ،خَیْرٌ لَکُ ْ،عِنْدَ بَارِئِکُ ْ،فَتَابَ عَمَیْکُ ْ،إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِی.)۵۱( ُ،
«باری» به معنای االق و فریدگار بوده و از برأ به معنای اَلقَ می ید ،االق بره معنرای
صرف و مطلق القکننده و ایجادکننده است ،ولی باری به معنای کسی است که مردم را به
اشکال و صور گوناگون می فریند (محمرد داوود .)221 :1228 ،ترکیرب «برارئکم» دو برار
تکرار شده است ،علت تکرار این ترکیب اضافی از طرفی القای بزرگی مخالفرت و بزرگری
نافرمانی نها در برابر اداوند با وهود فریدهشدنشان به دسرت اداسرت .بنرابراین معرانی
ااصی مانند تأکید ،تعظیم ،بزرگی اشتباه بنیاسررائیل و ترالش بررای هردایت نهرا بره راه
درست ،وهود دارد .در این تعبیر تعریض و کنایهای است به بنیاسرائیل در اینکه برههرای
پرستش ادایی که نها را در شکلها و صورتهای گوناگون الق کرده ،به پرستش چیزی
روی وردهاند که اود ،سااتۀ دست بشر است.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُ ْ،وَرَفَعْنَا فَوْقَکُ ُ،الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاکُ ْ،بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَلمِعْنَا وَعَصَلیْنَا
وَأُشْرِبُوا فِی قُمُوبِهِ ُ،الْعِجْلَ بِکُفْرِهِ ْ،قُلْ بِئْسَمَا یَأْمُرُکُ ْ،بِهِ إِیمَانُکُ ْ،إِنْ کُنْتُ ْ،مُؤْمِنِینَ (.)۳۹

  111فلسفه دین ،دورة  ،71شمارة  ،2تابستان 7911

در هملۀ «أشربوا فی قلوبهم العجل» شاهد اسنادی مجازی هستیم کره سربب برهوهرود
مدن استعارهای مکنیه شده و فعرل «اشرربَ» در یره بره معنرای «تغلغرل» مرده اسرت .در
عینحال التفات موهود در یه از اطاب به غایب و بازگشت مجدد ن به اطراب نیرز ،در
القای معنا مؤثر محسوب میشود .این موارد در کنار ترکیبهای اضافی «میثراقکم ،فروقکم،
کفرهم و ایمانکم» که همگی سبب ااتحاص مضاف به مضافٌالیه شده ،معنا را برهصرورت
بهتری به اواننده منتقل کرده است.
نکتۀ شایان توهه این است که ترکیبهای یادشده ،همگی دارای بار منفی هستند ،حتی
در ترکیب «ایمانکم» نیز نوعی تعریض وهود دارد کره از هملرۀ قبرل از ن ،یعنری «بئسرما
یأمرکم به» دریافت میشود؛ چرا که ایمان به امر بد و ناپسرند فرمران نمریدهرد ،در نتیجره
اضافه شدن أمر به ایمان ،از باب تهکم اواهد بود .در نتیجه ترکیبهای اضافی یادشرده در
کنار استعارۀ موهود در متن و کنایه و تعریض موهود در ارر یره ،دسرت در دسرت هرم
دادهاند تا یه را از نظر لغوی و برای ارائۀ یک معنای ااص به مخاطب غنی کنند.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ ْ،بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُ ْ،فِی شِقَاقٍ فَسَلیَکْفِیکَهُ ُ،المَّلهُ وَهُلوَ
السَّمِیعُ الْعَمِی )۴۹۷( ُ،صِبْغَةَ المَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ المَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (.)۴۹۱
صَبغَ به معنای «رنگ کرد» است و صبغة اهلل یعنی رنگ ادا ،ولری منظرور از ن عقلری
است که اداوند به انسان بخشیده تا او را از حیوانات متمایز گرداند یا طهارت و پاکی کره
واسطۀ ایمان به اداوند و عمل به دستورات وی بهوهود می ید .بنابراین منظور از «صربغۀ
اهلل»« ،هدایۀ اهلل» بوده و صبغه در معنای مجازی بهکار رفته است« .تفراوت صربغۀ و صرورۀ
در این است که صبغۀ هیأتی است دربرگیرنده که هاعل را داللتی وصفی میبخشرد .حرال
نکه صورۀ داللت بر هعل هاعلی قیاسی دارد» (محمد داوود.)121 :1228 ،
قُلْ أَتُحَاجهونَنَا فِی المَّهِ وَهُوَ رَبهنَا وَرَبهکُ ْ،وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَکُ ْ،أَعْمَالُکُ ْ،وَنَحْنُ لَهُ مُخْمِصُونَ (.)۴۹۳
دو ترکیب ربنّا و ربکم در واقع مسلمانان و یهودیان را در این نکته کره پروردگرار هرر
دوی نها اداوند تبارک و تعالی است ،شریک میکند و شراید ایرن شربهه پریش یرد کره
مسلمانان و یهودیان با هم تفاوتی ندارند .بره همرین اراطر و بررای پرهیرز از ایرن شربهه،
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بالفاصله ترکیب «لنا أعمالنا ولکم أعمالکم» مده تا ضمن برطرف کردن این ابهام ،بره ایرن
نکته اشاره شود که نچه مسلمانان به ن باور دارند برحق است ،نه اعتقاد یهودیان؛ چرا کره
همزۀ استفهام در ن معنای تعجب یا تعرریض را مریرسراند و «تحاهوننرا» نیرز بره معنرای
«تجادلوننا» است.
بنابراین ترکیب های اضافی یادشده در القای معنای صحی

یه به مخاطب ،نقش اساسی

بر عهده دارند .به این معنا که مسلمانان و یهودیان بهطور مشترک بندۀ اداوند هستند ،ولی
اساس تقرب نها به اداوند ،اعمال نهاست.
ترکیبهای یادشده نشان میدهد که در بسیاری از موارد ترکیبهرای اضرافی از معنرای
اولیه اود یعنی ااتحاص فراتر میروند و با استفاده از واژگان ویژهای که دارای بار معنایی
و لغوی ااص هستند ،به مدلول یه افزوده و با فراتر رفرتن از دایررۀ معنرای اولیره ،سربب
ایجاد معانی ثانویه و یا چندمعنایی در یه شدهاند .در برای موارد نیز ترکیبهرای یادشرده
با ایجاد صور بالغی مانند تشبیه ،استعاره و مجاز ،در القای هرچه بهتر و عمیقترر معنرا بره
مخاطب مؤثر بودهاند.
تحلیل معنایی ترکیبهای اضافی سورۀ بقره

زبان وسیله ای برای تعبیر و بیان افکار است ،حال نکه بیان معانی ادبی بره کمرکگیرری از
شیوۀ تألیف سخن و چینش صحی

ن با در نظر گرفتن معانی ثانویه محتاا اسرت .ترألیف

سخن بر انتخاب مناسب کلمات ،نه فقط با در نظر گرفتن هنبۀ داللی ن که با نگاه به هنبۀ
هنری و زیباشنااتی ن تکیه دارد (ااقانی .)2 :2111 ،سااتار کرالم از دو ناحیره تشرکیل
شده است :مادی که همان اصواتی هستند که بر زبران هراری مریشروند و دیگرری عقلری
(معنایی) و به همین ااطر باید در هنگام تحلیل لغوی (ترکیبی) این دو ناحیه در یک ارط
موازی بررسی شوند (اولمان .)243 :2133 ،ذکر این مطلب ضروری اواهد بود کره مرالک
در انتخاب ترکیبهای اضافی در بحث تحلیل معنایی ،تأثیرگذاری این ترکیبهرا در القرای
معنا به مخاطب بوده است.
یُخَادِعُونَ المَّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِال أَنْفُسَهُ ْ،وَمَا یَشْعُرُونَ (.)۳
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در این یه تحور میشود که کفار توانستهاند اداوند تبارک و تعالی و مؤمنان را فریرب
دهند ،اما در ادامه با مدن ادات ححر و استثنا (مرا و إال) معنرا کرامالً بررعکس و ایرن برار
معنایی از هملۀ قبل سلب و برای بعد از إالّ اثبات شده است .در این میان ترکیب «أنفسهم»
سبب تأکید این معنا و ححر ن در کافران میشود و در نتیجه این ترکیب اضافی عالوه برر
انتقال بار معنایی واژگانی ،در راستای سیاق کلری یره ،معنرای یره را تأکیرد و برهصرورت
ملموستری به اواننده منتقل میکند.
 ...یجعمونَ أَصَابِعَهُ ْ،فِی آذَانِهِ ْ،مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَالمَّهُ مُحِیطٌ بِالْکَافِرِینَ (.)۴۳
در ترکیب «أصابعهم» بههرای اسرتفاده از واژۀ «أنامرل» بره معنرای «سرانگشتانشران» از
«أصابع» به معنای انگشت استفاده شده است؛ این ترکیب دارای بار معنایی دیگری عالوه بر
تخحیص بوده و با بیان این نکته کره کرافران تمرامی انگشرت ارود را در گوششران قررار
میدهند ،به سختی و هولناکی واقعه و ترس فراوان کافران از مرگ اشاره دارد.
در حقیقت ،این ترکیب اضافی ،با وهود اینکه از دو کلمره تشرکیل شرده ،برار معنرایی
شایان توههی را در این دو حیطه ،به یه اضافه کرده است .در عینحال «أصرابع» مجراز برا
عالقۀ کلیه نیز هست ،به این معنا که «کل» یعنی «أصرابع» بیران شرده و منظرور از ن هرزء
یعنی «أنامل» بوده است« .حذرَ الموتِ» یک ترکیب اضافی محسوب میشود که در ن واژۀ
«حذر» مفعولٌله است و اضافه شدن ن به موت سبب مشخص و معین شدن معنا مریشرود
و نشان می دهد که این ترس نه به صدای غرش سمان و رعد و برق که به ترس کافران از
مرگ بازمی گردد .این ترکیب شدت ترس کافران از مرگ را به ااطر عردم اعتقراد نهرا بره
ههان ارت ،در موهزترین عبارت بیان میکند و ابهام موهود در ابتدای یه را به بهتررین
صورت میزداید.
وَلِمَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَ َّ،وَجْهُ المَّهِ إِنَّ المَّهَ وَاسِعٌ عَمِی.)۴۴۵( ٌ،
ترکیب «وههُ اهلل» به این معناست که اداوند از هر نظر و در هرر زاویره و ههتری کره
انسان به ن بیندیشد ،بر اعمال و رفتار انسانها ناور و بر کردار نها حاضر است .در ضمن،
این ترکیب اضافی ،دربردارندۀ معنایی استعاری هم هست .زیرا در ن اداونرد بره انسرانی
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تشبیه شده که دارای صورت است .این معنای اسرتعاری نهفتره در ترکیرب نیرز ،در القرای
هرچه بیشتر معنا به مخاطب نقش بسزایی دارد .چه اینکه چشم که وسیلۀ دیردن اسرت ،در
صورت قرار دارد و اداوند با بیان این نکته که :به هرها بنگرید همران هرا روی اداونرد
است ،بر ناور و حاضر بودن اود بر اعمال و رفتار انسانها تأکید میکند.
قُلْ أَتُحَاجهونَنَا فِی المَّهِ وَهُوَ رَبهنَا وَرَبهکُ ْ،وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَکُ ْ،أَعْمَالُکُ ْ،وَنَحْنُ لَهُ مُخْمِصُونَ (.)۴۹۳
در این یه ترکیبهای «ربنا ،ربکم ،أعمالنا و أعمالکم» همگی اضافی بوده و عرالوه برر
معنای اولیۀ ن ،یعنی ااتحاص مضاف به مضافٌالیه ،در برگیرندۀ معنای تقریر و تأکید هرم
هستند ،چه اینکه در عبارت «وهو ربنا وربکم» بر ایرن نکتره تأکیرد مریشرود کره اداونرد
پروردگار همۀ انسانها است و در عبارت «لنا أعمالنا ولکم أعمالکم» نیز ایرن امرر کره هرر
کس مسئول عمل اود است ،مورد تأکید و تقریر قرار میگیرد.
وَقَاتِمُوا فِی سَبِیلِ المَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِمُونَکُ ْ،وَال تَعْتَدُوا إِنَّ المَّهَ ال یُحِبه الْمُعْتَدِینَ (.)۴۳۱
ترکیب« ،سبیل اهلل» در کنار معنای ااتحاص ،نشانگر حدود و چارچوب مسیری که در
ن قِتال یا همان ههاد مقدس باید انجام گیرد و بهنوعی هموارکننردۀ راه بررای عبرارت «ال
تعتدوا» نیز بهشمار میرود؛ زیرا مبارزه و هنگ در راه غیراداوند در اسالم ،نوعی تجاوز و
تعدی بهشمار می ید و مورد تأیید نیست.
در عینحال ،در واژۀ «سَبیل» استعاره ای نیز وهود دارد ،زیرا دستورات اداوند تبارک و
تعالی به راهی تشبیه شده است که مؤمنان باید در ن گام بردارنرد و از ن ارارا نشروند.
نگاه مشبه حذف شده و مشبهٌبه یعنی «سبیل» باقی مانده است و به اینصورت ،با اسرتعارۀ
محرحه ای در این ترکیب اضافی مواهه هستیم که در القای معنا به مخاطب نقرش پررنگری
را ایفا میکند.
یَا أَیههَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُمُوا فِی السِِّمْ ِ،کَافَّةً وَال تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُ ْ،عَدُوٌّ مُبِینٌ (.)۱۱۱
ترکیب «اطوات الشیطان» با استفاده از تحویری بالغی ،در القای معنا به مخاطب نقش
مهمی را ایفا می کند .در این ترکیب اضافی ،شیطان به موهودی که راه میرود تشربیه شرده
است و نگاه مشبهٌبه یعنی موهودی که راه میرود ،حذف و مشبه ،یعنی شیطان ،باقی مانده
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و در نتیجه استعارۀ مکنیهای شکل گرفته که اطوات ،قرینرۀ ن اسرت .بره ایرنترتیرب ،برا
استفاده از این استعاره ،اداوند پیروی انسان از شیطان را ،به پا گذاشتن انسان بر های پای
شیطان تشبیه کرده ،در عینحال «ال تتبعوا اطوات الشریطان» نیرز کنایره از عردم تبعیرت از
شیطان و وسوسههای اوست .با یک ترکیب اضافی ،دو معنای ترازه بره معنرای اصرلی ایرن
ترکیب ،یعنی ااتحاص اضافه و این امر سبب القای بهتر معنا به مخاطب شده است.
مبحث حاضر بره بررسری بعرد داللری و معنرایی ترکیربهرای اضرافی در سرورۀ بقرره
ااتحاص داشت .نتایج بهدست مده حاکی از ن بود کره براری از ترکیربهرای اضرافی،
عالوه بر معنای اولیه ،داللتهای معنایی ااصی را به یه بخشیدهاند کره در صرورت نبرود
این ترکیبها ،امکان اضافه شدن ن به یه وهود نداشت .در عینحال ،ترکیبهرای لفظری،
اطالق زمانی نیز پیدا کرده و گسترۀ زمانی یات را افزایش داده است .عالوه بر این ،گراهی
ترکیبهای یادشده ،معنای اسرتعاری و کنرایی نیرز گرفترهانرد و برر داللرت معنرایی یرات
افزودهاند.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی ترکیبهای اضافی موهود در سورۀ بقره و نقرش نهرا در القرای
معنا به مخاطب ااتحاص داشت .در واقع بررسی بعد تعبیری در سااتارهای اضافی سورۀ
بقره ،هدف اصلی این تحقیق بهشمار میرفت .با بررسی سط واهی و وایی سرورۀ بقرره،
تطابق کامل وااهای بهکار رفته در هر یه با معنا و مفهوم یه بهاوبی مشخص میشود .در
این زمینه مشخص شد که ترکیبهای اضافی موهود در یات نیز ،به طررز چشرمگیری در
تطابق کامل واهی /وایی با یات قرار دارند و تکرار واها در نها در راستای تکرار واهای
موهود در یات و در ههت انتقال مناسب و مطلوب معنا به مخاطرب قررار دارد .براری از
مهمترین نتایجی که از بررسی وایی بهدست مدند ،به شرح زیر است:
قرار گرفتن اصوات مجهور و مهموس در کنار تکررار و سرجع در کرالم ،سربب ایجراد
حالتی هنگین میشود که از ن به موسیقی داالی یراد مریشرود .در براری مروارد وهرود

اعجاز معنایی قرآن کریم با تاکید بر سورة بقره 111 

ضمیر در ترکیبهای اضافی در یک یه سبب تکرار شده است .این تکرار ،عالوه برر نکره
موهب واا رایی و ایجاد نوعی موسیقی درونی در کالم شده ،در القای معنا بره مخاطرب و
تأکید بر مطلبی که یه در صدد بیان ن بوده ،بسریار مرؤثر افتراده اسرت .فرراز و فرودهرای
روانی ناشی از بیم و امید حاکم بر فضای یات بسیار چشمگیر است .تمام ترکیبها گراهی
با حوزههای معنایی و با داللتهای رعب ور و در مقابل گاهی با داللتهای امیدوارکننده و
رامشدهنده هماهنگ میشوند.
در بررسی و تحلیل لغوی ترکیبهای یادشده در سورۀ بقره نیرز مشرخص شرد کره در
بسیاری از موارد ،ترکیبهای اضافی از معنای اولیۀ اود یعنی ااتحاص فراتر رفتهاند و برا
استفاده از واژگان ویژهای که بار معنایی و لغوی ااص دارند ،به مدلول یه افزودهانرد و برا
فراتر رفتن از دایرۀ معنای اولیه ،سبب ایجاد معانی ثانویه یا چندین معنای مختلرف در یره
شدهاند.
در برای موارد نیز ترکیبهای یادشده با ایجاد صرور بالغری مختلرف ماننرد تشربیه و
استعاره و مجاز ،در القای هرچه بهتر و عمیقتر معنا به مخاطب مؤثر افتادهاند.
گاهی ترکیبهای اضافی گسترۀ معنایی یافتهاند میتوانند محدودۀ زمانی یا بررعکس اطرالق
زمانی پیدا کنند .در برای موارد ،استفاده هدفمند و ههتدار از یک یه ،به انتقرال معنرادار مفهروم
یه کمک شایانی کرده ،بهنحوی که در صورت هابههایی ن کلمه با واژههای به وراهر متررادف
ن ،این انتقال معنا بهصورت کامل دچار تزلزل مریشرود .اسرتفاده از صرنایع مختلرف بالغری و
بدیعی در یات و پیوند میان نها و ترکیبهای بهکار رفته در برای یرات نیرز در القرای معنرای
مد نظر به شنونده ،بسریار تأثیرگرذار و معنرادار اسرت .اسرتفاده از افعرال و واژگران مختلرف در
صیغهها و سااتارهای مختلف ن مانند ثالثی مجرد و مزید ،اسرم فاعرل ،اسرم مفعرول ،صرفت
مشبهه ،صیغۀ مبالغه و امثال ن نیز بهصورت فراوانی در یات و ترکیبهرای موهرود در سروره
بقرۀ به چشم میاورد .این واژگان و افعال در سااتارهای صررفی ارود برهصرورت معنراداری
بهکار گرفته شدهاند .استفاده از افعال به واهر مترادف و هم معنا نیز در سورۀ بقره حراوی نکرات
بسیار مهمی در حیطۀ واژگانی و معنایی است.
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در بررسی معنایی و بُعد داللی ترکیبهای اضافی در سورۀ بقره نیز تالش بر ن بود ترا
ترکیبهایی بررسی شود که عالوه بر معنای اصلی ،بار معنایی دیگرری نیرز بره یره اضرافه
کنند .در این میان ،ترکیبهای اضافی لفظی و معنوی بررسی شد .نتایج بهدست مده حاکی
از ن بود که برای از ترکیبهای اضافی ،عالوه بر معنای اولیه ،داللتهای معنایی ااصری
را به یه بخشیدهاند که در صورت نبود این ترکیبها ،امکان اضافه شدن ن به یره وهرود
نداشت .در عینحال ،ترکیبهای لفظی ،اطالق زمانی نیز پیدا کرده و گسترۀ زمانی یات را
افزایش داده است .عالوه بر این ،گاهی ترکیبهای یادشده ،معنرای اسرتعاری و کنرایی نیرز
گرفته و بر داللت معنایی یات افزودهاند.
برای از مهمترین نتایجی که از بررسی یههای سورۀ بقره در این معنرا برهدسرت مرد،
عبارتند از :ترکیبهای اضافی که مضافٌالیه نها ضرمیر اسرت در کنرار معنرای تخحریص،
معانی مختلفی از احترام و اوهار مهربانی و عطوفت تا معنای اشم و نراراحتی و عرذاب را
القا میکنند .در برای موارد اضافه شدن یک اسم به اسم دیگر سبب میشود ترا مضراف از
مضافٌالیه اود معنای ااصی را دریافت کند .در برای دیگرر از یرات ،برر ارالف مرورد
پیشین ،این مضاف است که معنای ویژهای را به مضافٌالیه مریبخشرد .در ایرن میران نروع
ترکیبهای اضافی (اضافی لفظی یا معنوی) نیز نقرش ویرژهای در معنرای برداشرتشرده از
ترکیب دارند.
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