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  مقدمه. 1
 رش،یعبت یهااسلوب و بوده اعجاز یدارا خود یساختار و یمعرفت ابعاد تمام در قرآن
 قتیحق نیا یایگو »رهیمغبندهیول« سخن. استکرده فتهیش را انیب سردمدارانِ عقول
ه و« :است هُ ما اللَّ ه و هذا، من شیئاً یقول الذي یُشْبِ ه إن اللَّ  إن و حالوهً، یقولُ الذي لِقولِ
لَاوه، علیه رٌ إنه و لَطَ مُثْمِ ه، مُغْدِق أعاله، لَ و إنه و أسفلُ لُ عْ لَ ما و لَیَ عْ  ]585ص ،10ج ،24[ »ییُ

 در را هاآن توانیم که کندیم نظرجلب ییهانکته قرآن، اتیآ لیتحل یۀپا بر رونیا از.
 یهامؤلفه جمله از یادب علوم به توجه. برشمرد یقرآن گفتمان سازتیهو یهامؤلفه شمار
 و کتاب لیدال که است یاساس علوم از عرب اتیادب علم لذا. است گفتمان نیا مهم
 به همواره عالمان ل،یدل نیهمبه]. 24ص ،1ج ،1404 ،3[ است استوار آن بر سنت
 حروف آن، انواع و حرف آن، انواع و فعل ،ینه و امر اضمار، و حذف رینظ یادب یهاداللت
 ،11[ اندپرداخته مکان ای زمان ظرف به دییتق رینظ گر،ید دالالت و اشتقاق ،یمعان
 نییتب و ریتفس در دیبا که ینکات جمله از]. 12ص ،1ج ،23 ؛150ص ،1ج ،13 ؛406ص

 علم در را یمفصل بحث اگرچه که است اضمار و اظهار بحث نمود، توجه آن به قرآن
 ظاهر اسم آوردن و آن خاص یمعنا حاضر، پژوهش در اما داده، اختصاص خودبه یمعان
 در آن شناخت هب مفسر ازین و موضوع نیا تیاهم. است مدنظر ریضم یجا به

 أن اعلم و«: استآمده گونهنیا هیدیز یشوایپ و بیاد) 1346( یعلو حمزهبنییحیِ کالم
ق له لکن اإلعراب علم من معدودا کان إن و هذا  اإلفصاح أن ذلک و ،یالمعان بعلم تعلّ

 اصل، نیا به توجه رایز. ]79ص ،2ج ،15[ »عظیم موقع له اإلضمار موضع یف بإظهاره
 فراهم را قرآن اتیآ قیدق یمعان شناخت ۀنیزم و کشف را معنا از ديیجد يهاهیال
 تیفیک و یچگونگ به توجه ات،یآ ییمعنا ۀمقول فیتوص در نخست گام لذا. آورد یم

 که است الزم یمتن ای و یطیمح یژگیو چه که است نکته نیا به توجه و واژگان کاربست

 روش با حاضر ۀمقال رو،نیا از .رود کاربه ینیمع دادیرو فیتوص و انیب یبرا بتواند یاواژه
 است، انیب علم در عیرف یبالغ یهااسلوب از یکی شناخت درصدد ،یفیتوص – یلیتحل
 هاآن تکرار بسامد نییتب و اندشده اظهار اضمار، مقام در که یواژگان نمودنمشخص با تا
 یدارا اتِیآ میمفاه و محتوا هک دهد پاسخ سؤال نیا به عمرانآل و بقره یهاسوره در
  کدامند؟ آن یادب یکارکردها و ست؟یچ یاسلوب نیچن

  
  قیتحق ۀنیشیپ. 2
 مقام در اظهار« موضوع به قرآن علوم هایکتاب مؤلفین و بالغیون اهتمام وجود با
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 کتاب در جرجانی. است نگردیده تألیف موضوع این در مستقلی، کتاب لیکن »اضمار
 این االتقان در سیوطی و البرهان در زرکشی و الطراز در علوی میرحمزها و االعجاز دالئل
 الطوفی »التفسیر علم فی االکسیر« کتاب در. اندکرده مطرح پراکنده صورت به را موضوع

 تنها مولف که آمده »تحقیرا و تعظیما الضمیر موضع الظاهر وضع فی« عنوان تحت بابی
 مقتضای خالف بر آوردن سخن« مقالۀ. است کرده اشاره عدول این اغراض از غرض دو به

 عباسغالم از »ظاهر مقتضای از کالم خروج موارد« طبیبیان، حمید سید از »ظاهر
 و جراري أحمد راشد تالیف »الکریم القرآن في الذکر عدم مع اإلضمار« کتاب و رضایی

 یمعرف به پژوهش نیا در لفمؤ که »الکریم القرآن فی االضمار مقام فی االظهار«
 صورت به نیهمچن ،اندپرداخته قاعده نیا به خود ریتفاس در که پرداخته یمفسران
 از .است کرده اشاره رفته بکار مذکور قاعده هاآن در که قرآن کل از یموارد محدود

 با حاضر پژوهش تمایز وجه که است زمینه دراین دیگر آثاری احمد، حسین عبدالرزاق
 عمرانآل و بقره ۀسور دو در قاعده این کاربرد تحلیل و شناسی گونه مذکور، تحقیقات

  . هستند دارا را اسلوب این بکارگیری موارد بیشترین که است
  
  اضمار مقام در اظهار یشناس مفهوم. 3

 ،8[ است یدگیپوش و اخفاء مقابل و بروز و انیب یمعنا به لغت در »ظهر« ۀشیر از اظهار
 و  حدیث ، بیان د،یتجو نحو، مختلف علوم در واژه نیا]. 520ص ،4ج ،9 ؛471ص ،3ج

 کاربه ریضم مقام در که است یاکلمه بالغت، دانش در و  یافته  یاصطالح  یمعان منطق،
 در و است  داشتن پنهان و اخفاء یمعنا به لغت در زین اضمار،]. 511ص ،2ج ،24[ رودیم

 ریتعب به بماند، یباق شیمعنا و شود ترک آن یلفظ ذکر که است یاکلمه آن اصطالح،
]. 301ص ،26 ؛885 ص ،2 ج ،12[ است آن یمعنا یِابقا با یزیچ یلفظ اسقاطِ گرید
 اصطالح نیا. است یبالغ متون در جیرا یاصطالح ،»اضمار مقام در اظهار« اصطالح اما
 رظاه اسمِ آن، یجا به اما است ریضم آوردن اق،یس یِاقتضا که رودیم کاربه یزمان

  ]. 384ص ،29 ؛102ص ،1ج ،24[ شودیم آورده
  
  اضمار مقام در اظهار قاعده ۀدربردارند اتیآ ییمحتوا لیتحل. 4
 اسم از ریضم یریبکارگ یجابه عمرانآل ۀسور از هیآ 36 و بقره ۀسور از هیآ 55 در

 هوجو انیب جمله، ساختار در کلمات آوردنِ از هدف که آنجا از. است شده استفاده ظاهر
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 در اظهار رو،نیا از هاستآن نیب ارتباط ۀثمر که است یاحکام انیب و هاآن انیم وندیپ
 افاده جمله در واژه که ییمعنا رایز باشد، معنا ظرائف از یحاک تواندیم اضمار، مقام

  . دیآیم شماربه ارتباط نیا از یریتفس کند یم
 کاربست از حاکی رفته، رکابه هاآن در قاعده این که آیاتی محتوای در دقت

  :است زیر عمدۀ محورهای در بالغی صنعت این محتوایی های گونه
  
  یاله تیرضا مورد) یاخالق امور( کین مالاع. 1. 4

 ای کین اعمال است شده گرفته به هاآن در مذکور ۀقاعد که اتیآ از یتعداد یمحتوا
. است آن انجام به نسبت ،بندگان ضیتحر و قیتشو و خداوند تیرضا مورد یاخالق امور
لُ« ۀیآ در مثال عنوانبه. است شده اظهار »هللا« ۀجالل لفظ موارد، نیا غالب در که  مَثَ

ینَ ونَ الَّذِ فِقُ نْ هُمْ یُ والَ مْ یلِ فِي أَ هِ سَبِ لِ اللَّ هٍ کَمَثَ تْ حَبَّ نْبَتَ عَ أَ لَ سَبْ لِّ فِي سَنابِ هٍ کُ لَ نْبُ هُ سُ  مِائَ
هٍ هُ وَ حَبَّ فُیُ اللَّ نْ ضاعِ شاءُ لِمَ هُ وَ یَ عٌ اللَّ یمٌ واسِ لِ  سخن خدا راه در انفاق از ،]261: البقره[ »عَ
مَّا وَ« ۀیآ در ای. است پروردگار تیرضا مورد کین اعمال جزء که شده رانده ینَ أَ وا الَّذِ  آمَنُ

وا وَ لُ حاتِ عَمِ مْ الصَّالِ یهِ وَفِّ هُمْ فَیُ ورَ جُ هُ وَ أُ بُّ ال اللَّ حِ مِینالظَّ یُ  از ،]57: عمرانآل[ »الِ
 نیچن زین گرید ۀیآ در. استشده بحث خداوند نزد در صالح عمل و مانیا تیمحبوب
نْ وَ«: استآمده یِّ نْ کَأَ لَ نَبِيٍّ مِ هُ قاتَ عَ ونَ مَ بِّیُّ وا فَما کَثِیرٌ رِ هَنُ هُمْ لِما وَ هِ سَبِیلِ فِي أَصابَ  وَ اللَّ
وا ما عُفُ وا مَا وَ ضَ تَکانُ هُ وَ اسْ بُّ اللَّ حِ ین یُ رِ  که یمجاهدان خداوند ،]146: عمرانآل[ »الصَّابِ

 از را خود یرزم توان و کرده حفظ را خود ۀیروح وجود نیا با اما اندشده بیآس دچار
 اتیآ به توانیم دارند، ییمحتوا نیچن که یاتیآ گرید از. داردیمدوست نداده،دست
  .کرداشاره عمرانآل 159 ۀیآ نیهمچن و بقره 265 ،195 ،158

  
  خداوند غضب مورد و ناپسند امور. 2. 4

 مفادشان است، شده استفاده ظاهر اسم از ریضم یجا به هاآن در که اتیآ از یبرخ
 ۀجالل لفظ اظهار زین موارد نیا غالب در. است خداوند مبغوض که باشدیم ناپسند یامر
وا وَ« ۀیآ در مثال عنوانبه. استگرفتهصورت »هللا« لُ یلِ فِي قاتِ بِ هِ سَ ینَ اللَّ ونَکُمْ الَّذِ لُ قاتِ  ال وَ یُ

وا عْتَدُ نَّ تَ هَ إِ بُّ ال اللَّ حِ ین یُ تَدِ عْ  سخن کارزار و قتال در کردنیتعد از ،]190: البقره[ »الْمُ
لْ«  ۀیآ در ای. باشدیم خداوند نزد در مبغوض یامر که رفته وا قُ هَ أَطِیعُ سُ وَ اللَّ نْ ولَالرَّ  َفإِ
ا وْ وَلَّ نَّ تَ هَ َفإِ بُّ ال اللَّ حِ ینَ یُ رِ  (ص) امبریپ امر از کردنیچیسرپ از ،]32: عمرانآل[ »الْکافِ



   311   عمرانآل و بقره یهاسوره در ریضم یجا به ظاهر اسم ینیگزیجا یادب لیدال یبررس

 آمده نیچن نیا گرید ۀیآ در. باشدیم خدواند نزد در ناپسند امور گرید از که شده منع
وا ال وَ«: است لُ عَ جْ هَ تَ هً اللَّ رْضَ کُمْ عُ یْمانِ نْ لِأَ واتَبَ أَ وا وَ رُّ وا وَ تَتَّقُ حُ لِ نَ تُصْ هُ وَ النَّاسِ بَیْ مِیعٌ اللَّ  سَ
لِیم  از فرار و توجیه یبرا یا وسیله خداوند نام و سوگند نکهیا از ،]224: البقره[ »عَ

  . است شده ینه شود داده قرار مسئولیت
  
  بندگان به محوله فیتکال و احکام. 3. 4

 فیتکال و احکام است،رفته کاربه هاآن در مذکور ۀقاعد که اتیآ از یگرید شمار مفاد
. است گرفته صورت »هللا« ۀجالل لفظ اظهار ز،ین موارد نیا در که است بندگان به یاله
وا وَ« ۀیآ در مثال عنوان به یمُ الهَ أَقِ وا وَ الصَّ کاهَ آتُ وا ما وَ الزَّ مُ قَدِّ مْ تُ سِکُ نْفُ نْ لِأَ رٍ مِ وهُ خَیْ جِدُ  تَ

دَ هِ عِنْ نَّ اللَّ هَ إِ ما اللَّ ونَ بِ لُ عْمَ  نماز که شده داده دستور بندگان به ،]110: البقره[ »بَصِیر تَ
تُمُ إِذا وَ« ۀیآ در ای. بدهند زکات و پادارندبه لَّقْ نَ النِّساءَ طَ لَغْ نَّ فَبَ هُ لَ جَ نَّ أَ وهُ مْسِکُ وفٍ فَأَ رُ عْ  بِمَ
وْ نَّ أَ وهُ حُ رِّ وفٍ سَ رُ عْ نَّتُمْسِ ال وَ بِمَ وهُ راراً کُ وا ضِ عْتَدُ نْ وَ لِتَ لْ مَ عَ دْ ذلِکَ یَفْ لَمَ فَقَ هُ ظَ  ال وَ نَفْسَ

وا هِ آیاتِ تَتَّخِذُ واً اللَّ زُ وا وَ هُ رُ تَ اذْکُ عْمَ هِ نِ مْ اللَّ کُ لَیْ زَلَ ما وَ عَ نْ مْ أَ یْکُ لَ نَ عَ هِ وَ الْکِتابِ مِ کْمَ حِ  الْ
مْ ِعظُکُ هِ یَ وا وَ بِ هَ اتَّقُ لَ وَ اللَّ وااعْ نَّ مُ هَ أَ لِّ اللَّ یم ءٍ شَيْ بِکُ لِ  طالق احکام از ،]231: البقره[ »عَ
  .است شده رانده سخن

  
   ناپسند و دهیپسند امر دو نیب ۀمقابل.  4. 4

 دو نیب هاآن در که دارند نیچن نیا ییمحتوا قاعده، نیا مشمول اتیآ از گرید یادسته
عِدُکُمُ الشَّیْطانُ« ۀیآ در مثال عنوانبه. استگرفتهصورت مقابله ناپسند و دهیپسند امر  یَ
رَ رُکُمْ وَ الْفَقْ هُ وَ بِالْفَحْشاءِ یَأْمُ هً یَعِدُکُمْ اللَّ هُ مَغْفِرَ لًا وَ مِنْ هُ وَ فَضْ عٌ اللَّ لِیمٌ واسِ  ،]268: البقره[ »عَ
 دستتنگ کردنانفاق با که ترساندیم را شما طانیش که استشده تذکرداده بندگان به
 حالتان شامل مغفرتش د،یکنانفاق کهیصورت در دهد،یموعده شما به خدا یول د،یشویم

 دایپ لیتما که هرسو به خداوند و دیکنعمل را کدام هر دیهست ریمخ حال خواهدشد،
حَقُ« ۀیآ در ای. است آگاه دیکن هُ یَمْ بُّ ال اللَّهُ وَ الصَّدَقاتِ یُرْبِي وَ الرِّبا اللَّ  »أَثِیم کَفَّارٍ لَّکُ یُحِ
 که را صدقه خداوند شده انیب و استگرفتهصورت تقابل صدقه و ربا نیب ،]276: البقره[

  . ندارددوست است، کافران عمل و کار که را ربا و دارددوست است، دهیپسند یعمل
 کریم قرآن که است آن از حاکی ،سوره دو این در قاعده این استعمال موارد همچنین

 در استدالل اهمیت و پرداخته آوریدلیل و تعلیل به ،»هللا ۀجالل لفظ« اظهار نارک در
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 مطرح را یوعید و وعده که آیات این از برخی در همچنین و است داده آموزش را سخن
 .است شده ذکر است، وعید یا وعده این تحقق با متناسب که الهی اوصاف از صفتی کرده،

  
   ریضم یجا به ظاهر سما ینیگزیجا یادب لیدال. 5

 در که است یمسائل جمله از است، ندهیگو یاصل هدف که یمقصود و معنا به توجه
 ینیگزیجا یادب لیدال ادامه، در لذا. برخورداراست ییبسزا تیاهم از یادب علوم مباحث

 و لیتحل سپس، و ذکر عمران،آل و بقره یهاسوره اتیآ در ریضم یجا به ظاهر اسم
  .  دشویم یبررس

  
 نیتمک و ریتقر ادتیز. 1. 5

 بارز یهایژگیو از هیپرما حالنیع در و موجز یالفاظ استعمال و کالم در اختصار اگرچه
 میتعظ ای خاص یا نکته به اشاره و مقام یمقتضا گرفتن نظر در با یگاه اما است، قرآن
  :ستا امر نیا از یحاک لیذ موارد. ابدییم تیموضوع اظهار، و انیب ،یامر

نَّ وَ) الف هُمْ إِ یقاً مِنْ رِ ونَ لَفَ وُ لْ هُمْ یَ تابِ أَلْسِنَتَ وهُ بِالْکِ حْسَبُ نَ لِتَ تابِ مِ وَ ما وَ الْکِ نَ هُ  مِ
تابِ ونَ وَ الْکِ ولُ وَ یَقُ نْ هُ نْدِ مِ هِ عِ وَ ما وَ اللَّ نْ هُ نْدِ مِ هِ عِ ونَ وَ اللَّ ولُ لَ یَقُ هِ یعَ کَذِبَ اللَّ  هُمْ وَ الْ
ونَ لَمُ عْ   ]. 78: عمرانآل[ یَ
وَ ما" ابتداء. استشده آورده ظاهر اسم ضمیر، جای به بار دو آیه این در نَ هُ  مِ
تابِ وَ ما« سپس و آورد »منه هو ما« جایبه را "الْکِ نْ هُ نْدِ مِ هِ عِ  من هو ما« جایبه را »اللَّ
: معتقدند انمفسر برخی ظاهر، به ضمیر از رویگردانی این علت بیان در. ذکرکرد ،»عنده
 من هو«: گفتند یهود چون یعنی است، مجانست و مشاکله شیوۀ به خداوند پاسخ

 و مجانس تا ،»عندهللا من هو ما«: فرمود بلکه ،»عنده من هو ما«: نفرمود خداوند ،»عندهللا
 تهویل را علت دیگری مفسر]. 88ص ،2ج ،18[ بدهد را جوابشان خودشان حرف همانند

 بر آنچه شناعت به راآنان خواست شیوه این با خداوند اینکه و داندمی یهود ترساندن و
  ].227ص ،3ج ،21[ کندآگاه اند،کرده اقدام آن

 باشد، مخاطب نفس و جان در تمکین و تقریر زیادت امر این علت رسدمی نظربه اما
 ،»هللا« کنندهنازل هم و »کتاب« شدهنازل مکانت و جایگاه به هم مخاطب شیوهبدین تا
  .کند حق به اعتراف و اذعان به وادار را او و ببرد پی
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ا وَ أَ) ب مْ لَمَّ تْکُ هٌ أَصابَ دْ مُصِیبَ تُمْ قَ ها أَصَبْ لَیْ تُمْ مِثْ لْ نَّ قُ لْ هذا یأَ وَ قُ نْ هُ دِ مِ مْ عِنْ کُ نْفُسِ  أَ
نَّ هَ إِ ل اللَّ لِّ  یعَ یرٌ ءٍ شَيْ کُ    ].165: عمرانآل[ قَدِ

 منظور به »انفسکم عند من هو« عبارت و عدول ،»عندکم من هو« تعبار از اینجا در
 هایدل در را مطلب این و کرده اعتراف به وادار را هاآن تا شده آورده تمکین، و تقریر زیادت
  ].109ص ،2ج ،10[ بود خودتان هاینافرمانی خاطربه رسید شما به هرچه که دهدجای آنان

  
   شدن مثل یمجرا یجار. 2. 5
 یریکارگبه و ریتعاب در دقت و ریتصاو ییبایز خاطربه یقرآن یها حکمت از یا تهدس
ل صفت روشنگرانه، موضوعات و یمعان  نیا اند؛ آوردهدستبه قرآن نزول از بعد را بودن مَثَ

ل« نام دیجد سندگانینو انیم در ها حکمت  نیا بر انینیشیپ یول اند، گرفته »جیرا مَثَ
ل یمجرا یجار« نام ها حکمت  نیا  به که است یکس نیاول یزرکش. اند گذاشته را »مَثَ
ل و کرده اشاره اصطالح ح« نوع دو او  دگاهید از یقرآن مَثَ  ،1ج ،16[ است »کامن« و »مصرّ

 مَثَل« ،)429(یثعالب ابومنصور چون یعالمان ،یوطیس و یزرکش از قبل البته]. 486ص
ل یمجرا یجار« را »کامن  موارد نیا از یبرخ به ادامه در]. 11ص ،13[ اند دهینام »مَثَ
  :شودیم اشاره

نَا) الف لْ وا قُ ها اهْبِطُ ، مِنْ مَّا جَمِیعاً کُمْ َفإِ یَنَّ تِ نِّي یَأْ نْ یهُد مِ عَ فَمَ ال هُدايَ تَبِ وْفٌ فَ  خَ
مْ هِ لَیْ مْ ال وَ عَ ون هُ نُ زَ حْ   ]. 38: البقره[ یَ
 دوباره اما ،»تبعه فمن« بفرماید توانستمی و بود شده ذکر قبالً »هدی« ۀکلم اینکه با
 ذات به اضافه دوم، ۀمرتب در را هدایت تا آورد، ضمیر جای به را »هدای« ظاهر اسم

 آن تابع و برند هدایت آن شرافت و عظمت به یپ مردم اینجا از و نماید خود مقدس
  ].41ص ،1ج ،19[ شوند

 فقط اول »هدی« چون برساند؛ راآن عمومیت تا نکرد، اضمار را »هدی« لفظ بنابراین
 هایهدایت و نقلی هایهدایت و بوده عام دوم هدایت ولی است، نقلی هایهدایت شامل
  ].133ص ،1ج ،27[ شودمی شامل را عقلی

 مانند کالم اینکه برای زمینه تا دانسته جمله استقالل را علت نیز) 1973( عاشورابن
 و مهذب آن ۀوسیلبه و یادآور راآن همیشه فوسن و هادل و فراهم شود، معروف مثل یک
  ].428ص ،1ج ،5[ شوندرام

 با و کندمی تأکید را اول قسمت مفاد آیه، دوم قسمت زیرا است ارجح اخیر، نظر اما
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 متکلم، ضمیر به راآن نیز دوم ۀمرتب در اما است، خدواند جانب از اول »هدی« اینکه
  .گردد مثل مجرای جاری تا کرد، اضافه
نَّ ذلِکَ) ب هَ بِأَ لَ اللَّ زَّ قِّ الْکِتابَ نَ حَ نَّ وَ بِالْ ینَ إِ ذِ وا الَّ لَفُ ِفي الْکِتابِ فِي اخْتَ عِید شِقاقٍ لَ  بَ

  ].176: البقره[
 اول کتاب از غیر دوم کتاب زیرا ،رفته کاربه دوبار ،»الکتاب« ۀکلم نیز آیه این در
 به بگیریم، عهد اگر است؛ آسمانی هایبکتا تمام شامل بگیریم، جنس را »ال« اگر. است
  ].288ص ،1ج ،27[ گرددبرمی قرآن یا تورات
 اظهار قبیل از بنابراین دارد؛ اشاره قرآن به بار دو هر در »الکتاب«: گویدمی عاشورابن

 گشته مستقل جمله تا کرد، عدول ظاهر اسم به ضمیر از چون باشد،می اضمار موضع در
 این که کنداشاره و باشد اذهان در و هازبان ورد همواره تا شود، فمعرو مثل یک مانند و

  ].  127ص ،2ج ،5[ نیست آن در اختالفی هیچ کتاب
  
  ابهام رفع و توهم دفع. 3. 5

 رو،نیا از کند،یم ابهام جادیا کالم در و شده معنا یدگیچیپ موجب یگاه ح،یتصر عدم
  :  شودیماشاره ییهانمونه به ادامه در. کندیمکمک ابهام رفع به اظهار

لِ) الف مَّ قُ هُ لْکِ مالِکَ اللَّ تِي الْمُ لْکَ تُؤْ نْ الْمُ زِعُ وَ تَشاءُ مَ لْکَ تَنْ نْ الْمُ شاءُ مِمَّ  ... تَ
  ].  26: عمران آل[

 هدف و است نبوت موارد، تمام در »الملک« معنای: ئلندقا نظرانصاحب از قلیلی ۀعد
 »الملک« فقط رسد،نظرمی به اما. باشدمی »الملک« منزلتِ و شأن به اعتناء آن، اظهار از

 آمدمی پیش توهم این کرد،می اضمار راآن سوم و دوم دفعات در اگر لذا و است عام اول
 خدا که بوده این مراد کهحالی در. دهدمی بخواهد، هرکس به را ملکش ۀهم خداوند که

 مالک خداوند]. 164ص ،6 ،ج7[ دهدمی اهد،بخو هرکس به را ملکش از بخشی و مقدار
 این ملک، بازستانی و سوم مرتبۀ در مخصوصاً ،»الملک« اظهار لذا است، االطالقعلی

 به فردی هیچ زیرا نیست؛ الهی ملک همۀ ملک، از منظور که کندمیترسیم را حقیقت
تِیه« عبارت اگر کهصورتی در. ندارد مطلق مالکیت هللا جز  عنایت با شد،می ربردهکابه »تُؤْ
  .است مراد مطلق مالکیت که آمدمی پدید تصور این ضمیر، مرجع به

رُّ لَیْسَ وَ) ... ب نْ الْبِ وا بِأَ تُ وتَ تَأْ نْ الْبُیُ ها مِ ورِ هُ نَّ وَ ظُ رَّ لکِ نِ الْبِ وا وَ  یاتَّق مَ تُ وتَ أْ نْ الْبُیُ  مِ
ها وابِ بْ وا وَ أَ هَ اتَّقُ مْ اللَّ لَّکُ عَ ونتُفْ لَ حُ   ]. 189: البقره[ لِ
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 به برگردد، »بیت« به که ضمیر و مفرد صورتبه ،»ابوابها من أتها و« از یتعال یخدا
 زیرا ها؛ درخانه دخول به امر تصورِ از اجتناب برای نمود،عدول ظاهر، اسم و امر ۀصیغ

 پشت از نه شوید، وارد هاآن در از واردشوید، ها خانه به خواستید اگر که است آن منظور
 شود یم برطرف ضمیر یجا به ظاهر اسم نهادن و امر ۀصیغ ۀوسیلبه تصور این و هاآن

 ].179ص ،1ج ،30[
نَ) ج یِّ ینَ زُ لَّذِ وا لِ رُ حَیاهُ کَفَ نْیا الْ ونَ وَ الدُّ رُ نَ یَسْخَ ینَ مِ وا الَّذِ ینَ وَ آمَنُ ا الَّذِ وْ مْ اتَّقَ هُ وْقَ وْمَ فَ  یَ
هِ یامَ   ]. 212: البقره... [ الْقِ

 تقوا جرم به راآنان کافران که هستند مؤمنانی ،»فوقهم اتقوا الذین و« از منظور
 ضمیر از لکن ؛»فوقهم هم و«: شودگفته که بود این ظاهر مقتضای. اندکرده مسخره

 به ضمیر که شوند فریفته کافران مبادا اینکه ایهام دفع برای ظاهر، اسم به گرداند،روی
 چنیناین که طورهمان. کنندضمیمه آن به نیز را دروغ و کذب و کردهبرگشت آنان

مُ أَ« آیات از برداشتی یْتُ اتَ َرَأَ زَّ وَ اللَّ عُ هَ مَناهَ وَ*  یالْ ر الثَّالِثَ خْ  ،]20 و 19: النجم[ « یالْأُ
 سورۀ آیات ادامۀ به رجوع هرچند است؛شده غرانیق افسانۀ نظیر باطل، پندارهایی سبب
 اظهار به اضمار از خاطرهمینبه پس. سازدمیباطل را پنداری چنین بحث، قسیا و نجم

 مزیت به دادنتوجه خاطربه نبود؛ »ءامنوا الذین« سابق اسم با عدول این لکن. کردعدول
  ].325ص ،2ج ،5[ دارد فوقیت این در بزرگی سبب تقوا اینکه و تقوا برتری و

 خواسته اینکه یکی کرد،بیان فوق ۀآی در دولع برای توانمی را دیگری دالیل البته
 نماید،اعالم که بیان بدین باشد؛ حکم علت بر دال آنکه دیگر. کند مدح راآنان باشد،

 یعنی باشد؛ حکم عمومیت تواند،می دیگر دلیل و تقواست خاطربه آنان برتری و استعالء
  .قراردهد »متقیان« اولیاء شمار در را آیه در نامبردگان بوده درصدد

  
  دیوع و دیتهد. 4. 5
 در]. 463ص ،3ج ،6[ گردد یم استعمال دیتهد و شر ۀوعد در فقط که است یخبر دیوع

 زین انذار به مؤمنان، به کین یها وعده تناسبِ به رجا و خوف ۀیروح حفظ یبرا قرآن
 و بتیه پرورش قصد به که اسلوب نیا از ییهانمونه به ادامه در. است شده پرداخته

  : شودیماشاره است، شنونده دل در ترس واردکردن
لْ) الف نِي سَ رائِیلَ بَ سْ مْ إِ یْناهُمْ کَ نْ آتَ هٍ مِ هٍ آیَ نْ وَ بَیِّنَ لْ مَ دِّ هَ یُبَ عْمَ هِ نِ نْ اللَّ دِ مِ عْ  ما بَ
هُ تْ نَّ جاءَ هَ َفإِ یدُ اللَّ قاب شَدِ عِ    ].211: البقره[ الْ
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ه": بگوید  که بود این ظاهر مقتضای اینجا در  به ضمیر از اما ،"العقاب شدید فانّ
 عدول اظهار به اضمار از خاطر همینبه پس التفات این و کرد عدول جالله اسم اظهار
 و مزیت به دادنتوجه خاطر به نبود، »وانءام الذین« سابق اسم با عدول این لکن. کرد

 شود، تبیین کتهن این تا است، شنونده دل در ترس واردکردن و هیبت تقوا برتری
 خواهد  انتقام او از سختی به و است کمین در خداوند کند، رفتار قوم این مانند هرکس
   ].495 ص ،1 ج ،2[ کشید

 در که است »بیّنه آیه« همان آیه، در »هللا نعمه« از منظور: شود گفته اینکه دیگر مورد
 که بفهماند را نکته این تا ،دیگری لفظ با منتها اظهارکرد، راآن ضمیر جایبه صورت، این
 هستند ضاللت از نجات و هدایت اسباب زیرا هستند؛ الهی هایاقسام برترین از الهی آیات

هَ«: گفت توانمی اگرچه]. 93ص ،2ج ،28[ عْمَ هِ نِ   .است توضیحی مصداق  یا بدل »اللَّ
 پرورش آیه، این در ضمیر جایبه ظاهر قرارگیری ادبی ۀفائد و نکته رسد،می نظربه
  .است شنوندگان در ترس واردکردن و هیبت
  ]. 98: عمرانآل[ تَعْمَلُون ما  یعَل شَهِیدٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ بِآیاتِ تَکْفُرُونَ لِمَ الْکِتابِ أَهْلَ یا قُلْ) ب
 از قبل اسرائیل،بنی برای طعام حلیت ۀمسئل متعرض که است قبل آیات متمم ،هآی این
 را ایشان از یاطایفه یا و یهود خواهد،یم بیانات همان دنبالبه آیه این پس .بود تورات نزول
 و سازند؟یتحیرم دچار دینشان در را مؤمنین چرا و کنند؟یم شبهه یالقا چرا که کندتوبیخ
 بفهماند و کننداطاعت دعوتشان در را یهودیان اینکه از کند، تحذیر را مؤمنین خواهدیم نیز
 و ترغیب خواهدیم نیز و انجامدیم حق دین به کفر به کارشان کنند،تاطاع اگر که

 هدایتشان یافته،راه ایمان صراط یسو به تا گردند، خدا به متمسک اینکه به کند،تشویقشان
 شدهگرفته کاربه ،)هللا( ظاهر اسم ضمیر، استعمال جایبه لذا]. 563ص ،3ج ،23[ بیابد دوام
 ۀکلم کاربردنبه. باشد کتاب اهل داشتن برحذر و نمودنمتنبه یبرا تهدیدی و وعید تا
 و 167 چون آیاتی در اظهار علت. افزایدمی تهدید این شدت بر مبالغه، صورتبه ،»شهید«

  .باشدمی وعید و تهدید نیز عمرانآل 156 و 19 ،54 آیات و بقره 95
  
  حکم میتعم. 5. 5

 هاآن بر انطباق صالحیت که یامور ۀکلی بر حکم، ثبوت در مفهومش که است یلفظ عام
 ای موضوع افرادِ همه بر شمولش اعتبار به حکم به زین یگاه. شودیم شامل دارد، را

 یراستا در لیذ اتیآ در اظهار]. 139ص ،1ج ،31[ شودیم گفته عام مکلف، ای متعلق
  :است هیآ حکم به دنیبخش تیعموم



   317   عمرانآل و بقره یهاسوره در ریضم یجا به ظاهر اسم ینیگزیجا یادب لیدال یبررس

ونَکَ) الف لُ سْئَ نِ یَ رِ عَ هْ رامِ الشَّ حَ تالٍ الْ لْ فِیهِ قِ   ] 217: البقره[ ...» کَبِیرٌ فِیهِ قِتالٌ قُ
 برای حکم عموم به رسیدن تکرار، این راز است، شده تکرار آیه در »فیه قتال« ۀکلم

ه« ایحادثه آن به شدمی مختص حکم، آمدمی مضمر اگر و است قتال هر  عبدهللا سریّ
  . ستاشده نازل آن شأن در آیه که »جحش بن

 در اشتمال بدل نیز و »فیه قتال قل« و »فیه قتال« عبارات بودن نکره چون قرائنی
ونَکَ« عبارت لُ سْئَ نِ یَ رِ عَ هْ رامِ الشَّ حَ  هر برای آیه، در حکم عمومیت بر دال ،»فِیهِ قِتالٍ الْ
 دیگری امور یا باشد قتال خواه گرفته، صورت حرام ماه در که است مخالفتی و دشمنی

 آیۀ در خاطر همینبه ؛... و مسلمانان اخراج و مسجدالحرام به ورود از ممانعت دمانن
 و داشت مقدم را »الشهرالحرام« بلکه »الشهرالحرامفی القتالعن یسالونک«: نفرمود شریفه
  .آورد مذکور غرض برای را بدل سپس
ل) ب نْ  یبَ ف مَ وْ هِ  یأَ هْدِ عَ نَّ  یاتَّق وَ بِ هَ َفإِ بُّ اللَّ حِ قِینَ یُ مُتَّ   ]. 76: عمرانآل[ الْ
 اسم به ضمیر از اما بیاید، »یحبه هللا فان« صورتبه که بود آن ظاهر  مقتضای آیه این در
 تقوی امر، مالک اینکه به کنداشاره و برساند راآن عمومیت تا کرد،عدول »المتقین« ظاهر
 تنها دیگر عبارتبه است، یمتق وصف دارابودن خاطربه آنان، به خداوند محبت یعنی است؛
  ]. 75ص ،2ج ،32[ اوست محبوب باشد متقی هرکه بلکه نیست، خدا محبوب بعهد، موفی

 یتقو از اگر عهد، به یوفا یعنی است، حکم علتبه اشعار جهت به اندگفته برخی
]. 204ص ،5ج ،22 ؛175، ص ،1ج ،4[ گردد یم خدا محبت جلب باعث گیرد،ریشه

 این آیه معنای پس. است حکم علتبه مشعر صفت: گویدمی آن تعل در نیز طبرسی
  ].778ص ،2ج ،25[ تقواست است، خداوند نزد در محبوبیت موجب که یصفت: است

 این مورد در هردو حکم؛ تعلیل هم باشد؛ تواندمی عمومیت هم جایگزینی این فائده
  .است انطباق قابل آیه

نْ) ج ا کانَ مَ و هِ عَدُ لَّ ال وَ لِ هِمَ تِ هِ وَ ئِکَ لِ سُ یلَ وَ رُ رِ نَّ مِیکالَ وَ جِبْ هَ َفإِ وٌّ اللَّ ینَ عَدُ رِ لْکافِ  لِ
 ].98: البقره[

 ظاهر اسم ببرد، کاربه را »عدولهم« کفار با متناسب ضمیر اینکه یجابه آیه این در
 ایشان کفر خداوند، دشمنی سبب که بفهماند تا آورده، حکم علت داللتِ جهت به راآنان

  ].231ص ،1ج ،23[ باشد جماعت آن ذوات دشمن یتعالیخدا اینکه نه ست،ا
 ،»فانه«: نفرمود و »اللَّهَ فَإِنَّ«: فرمود اینکه در: گویدمی و دانسته لبس دفع را علت طبرسی،

  ].327ص ،1ج ،25[ گرددبرمی میکائیل و جبرائیل به ضمیر کنند، گمان برخی مبادا تا
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 »ال« به یمحلّ جمله آیه، انتهای در ،»الکافرین« ۀکلم که آنجایی از رسدمی نظر به
 آیه این مخاطبان به منحصر و شودمي کفار جمیع شامل که گفت توانمی پس است،
 تا است، عمومیت اظهار، علت نتیجه در. هستند آن مصادیق از آیه مخاطبان بلکه نیست؛
  .کند ثابت کفار ۀهم به نسبت را خدا عداوت

  
  حکم علت به هاشار. 6. 5

 آن، یجابه یول بطلبد، را اضمار اق،یس هرگاه که ستا این حکم علت به اشاره از منظور
 اهداف مورد نیا در ابد؛ییم تیموضوع اظهار، آن سبب و علت رد،یگصورت اظهار
 یهانمونه. شودیم انیع کند،یم محقق راآن ،»اضمار موضع در اظهار« بالغت که یتیترب
  :اندمطلب نیا نیّمب ریز

لَ) الف بَدَّ ینَ فَ وا الَّذِ لَمُ ا ظَ وْلً رَ قَ مْ قِیلَ الَّذِي غَیْ هُ نا لَ زَلْ نْ لَ فَأَ ینَ یعَ وا الَّذِ لَمُ زاً ظَ جْ نَ رِ  مِ
ماءِ وا بِما السَّ ون کانُ سُقُ    ].59: البقره[ یَفْ

زَلْن« آن جایبه اما باشد،می »علیهم فانزلنا« عبارت این ظاهر مقتضای نْ لَ افَأَ ذِینَ یعَ  الَّ
وا لَمُ  حکم تعلیلِ جهت به جاییجابه این: اندگفته اندیشمندان غالب است؛ هشد آورده »ظَ
 موضع غیر در را، به مأمورٌ که چرا بود، ظلمشان جهتبه آنان بر رجز انزالِ یعنی است؛
 آنچه به کرده، رها را بود نجاتشان موجب آنچه که بود آن جهتبه یا و دادندقرار آن

  ].56ص ،1ج ،19[ پرداختند بود، هالکشان سبب
 ،1ج ،17[ است عمل تقبیح جهت به عدول این که هستند قائل مفسران برخی

 تا باشد، تخصیص جایگزینی این علت رسدمی نظر به اما]. 99ص ،1ج ،30 ؛143ص
 است؛ هدربرگرفت را ظالمان فقط بلکه فراگرفته، را اسرائیلبنی تمام رجز، که نشود توهم
  .زدایدمی پاک اذهانِ از را تصور این ظاهر اسم

لْ) ب وا قُ هَ أَطِیعُ ولَ وَ اللَّ سُ نْ الرَّ ا فَإِ وْ وَلَّ نَّ تَ هَ َفإِ بُّ ال اللَّ حِ ین یُ رِ  ]. 32: عمرانآل[ الْکافِ
 این شده؛ آورده »الکافرین یحب ال« عبارت ،»یحبهم ال« جای به فوق ۀآی در

 محسوب کفر طاعت، از روگرداندن اینکه و است، حکم علت هب اشاره جهت جایگزینی،
  ].259ص ،1ج ،30[ شود یم

 آن و گرفت نظر در جایگزینی این برای توانمی نیز دیگری علت باال، مورد از گذشته
 را کافران همگی و است عام الهیحب عدم کهبیان بدین باشد؛می عموم قصد

 سوره دو این در دیگر آیاتی. ایشان غیر خواه و باشند ماسبق کافران خواه گیرد؛ دربرمی



   319   عمرانآل و بقره یهاسوره در ریضم یجا به ظاهر اسم ینیگزیجا یادب لیدال یبررس

: از عبارتند است، حکم تعلیل هاآن در ضمیر جایبه ظاهر اسم جایگزینی ادبی علت که
  .باشدمی عمرانآل 48 و 32 آیات و بقره 243 و 96 ،89 آیات

  
   میتفخ و میتعظ قصد. 7. 5
 یعنی ؛است موضوع اهمیت دادن نشان و تعظیم ضمیر؛ از رویگردانی اغراض دیگر از

  .بدهیم جلوه بزرگ را یزیچ داریم قصد
   ].269: البقره... [ کَثِیراً خَیْراً أُوتِيَ فَقَدْ الْحِکْمَهَ یُؤْتَ مَنْ وَ یَشاءُ مَنْ الْحِکْمَهَ یُؤْتِي) الف
 »یوتها من و« عبارت توانستمی ،»الحکمه« ۀکلم ذکر به توجه با شریفه آیۀ در    
 کرد، اظهار حکمت، تفخیم و تعظیم خاطربه »الحکمه یوت من و« صورتبه راآن ماا آید؛
 و تعظیم بر عالوه عدول، این لذا]. 210ص ،2ج ،28[ برساند را استبدان که اهتمامی تا

 خاطربه ،کثیر خیر اعطای یعنی ؛باشد تواندمی نیز حکم تعلیل ،»الحکمه« بزرگداشت
  .است بوده حکمت وجود
جُّا) ب حَ رٌ لْ هُ شْ وماتٌ أَ لُ عْ نْ مَ رَضَ فَمَ نَّ فَ جَّ فِیهِ حَ ال الْ ثَ فَ وقَ ال وَ رَفَ  فِي جِدالَ ال وَ فُسُ
حَجِّ    ].197: البقره... [ الْ
 این تفخیم و تعظیم تا است، شده اظهار ،»الحج« ۀکلم ضمیر، جایبه دوبار باال ۀآی در
 کالم تطویل از آن بر عالوه ،»الحج«ظهارا بنابراین،]. 412ص ،2ج ،21[ برساند را فریضه

 ال و فسوق ال و رفث فال العمل هذا علیه فرض فمن معلومات اشهر الحج زمان« صورتبه
 دو این در دیگر آیاتی]. 80ص ،2ج ،23[ کندمی ممانعت ،»مکانها و زمانها یف جدال
 اهتمام و تعظیم هاآن در ضمیر جایبه ظاهر اسم جایگزینی ادبی علت که سوره
 .عمرانآل 141 و 126 آیات و بقره 172 ،143 ،33 آیات: از است عبارت باشد، می
  
 حکم صیتخص به اشاره. 8. 5

 اگر که یاگونه به است؛ عام شمول از افراد بعض کردن خارج یمعنا به حکم صیتخص
  .بود عام حکم مشمول زین بعض آن نبود، خاص لیدل

مْ وَ) الف هُ نَّ جِدَ تَ رَصَ لَ حْ لي النَّاسِ أَ نَ وَ حَیاهٍ  عَ وا الَّذینَ مِ رَکُ شْ وَدُّ أَ هُمْ یَ حَدُ وْ أَ رُ لَ عَمَّ  یُ
فَ هٍ أَلْ وَ ما وَ سَنَ هِ هُ حِ زِ حْ زَ نَ بِمُ عَذابِ مِ نْ الْ رَ أَ عَمَّ هُ وَ یُ ما بَصیرٌ اللَّ ونَ بِ لُ عْمَ  ]. 96: البقره[ یَ

) 1327(گنابادی ؛»یودّ اشرکوا الذین من«: فرمود »یودّ منهم« جای به فوق ۀآی در
 عام لفظِ از بعد مشرکان تخصیص: گفته و دانسته تخصیص را جایگزینی این علت
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 هستند دنیا زندگی به مردم ترینحریص رکانمش کند، بیان که است این برای »الناس«
نَ وَ« عبارت در »واو« اگر رسدمی نظر به لذا]. 118ص ،1ج ،30[ وا الَّذینَ مِ رَکُ شْ  را »أَ

 بدانیم، استئناف را »واو« اگر اما شده،گرفته کاربه ظاهر اسم ضمیر، جایبه بدانیم، عطف
 ممکن: گفت توانمی عدول این یادب ۀنکت بیان در اول صورت در. است مستقل جمله
 از یهود حرص که نماید بیان است درصدد آیه و باشد یهود شدید توبیخ مراد است

 حرص و ندارند اعتقادی اخروی زندگی به مشرکان که چرا است؛ بیشتر هم مشرکان
 حرص دارند، بازپسین روزبه اعتراف و اقرار که یهود برای بلکه نیست، عجیبی امر هاآن
  . است نکوهیده امری دنیا، زندگی به هاآن دشدی

ینَ فَبَدَّلَ) ب وا الَّذِ لَمُ وْلًا ظَ رَ قَ یْ هُمْ، قِیلَ الَّذِي غَ زَلْنا لَ نْ لَ فَأَ وا الَّذِینَ یعَ لَمُ زاً ظَ جْ نَ رِ  مِ
ماءِ وا بِما السَّ ونَ کانُ سُقُ    ].59:البقره[ یَفْ
 تخصیص تا کرد عدول موصول اسم به ،»علیهم فانزلنا« عبارت جایبه باال، ۀآی در
 اسم بنابراین. دربرگرفت را ظالمان فقط آسمانی عذاب که کنداشاره و برساند را حکم
ینَ« ظاهر وا الَّذِ لَمُ  رساندمي را پیشگانستم به عذاب اختصاص ،»علیهم« ضمیر یجابه »ظَ

 ].170ص ،1ج ،22[
 در ستم، یزشت که است آن یراب ،»الذین« موصول تکرار و ظاهر اسم آوردن بنابراین،

 ،30[ است عذاب نزول سبب ظلم، که باشد براین اشعار و گیرد جاي کامالً شنونده دل
  ].99ص ،1ج

 انزال اینکه و حکم تخصیص. برشمرد توانمی مختلفی دالیل عدول، این برای اما
جز،  علت و سبب آنان ظلم یعنی حکم، تعلیل دیگری دارد؛ اختصاص ظالمان به تنها رِ
 تمرد و سرکشی اینکه تا امرشان، تقبیح در مبالغه دیگر مورد و بوده؛ آنان بر رجز انزال
 .کند تقبیح شدتبه را خداوند فرمان از هاآن
  
  لییتذ فن باب از جمله استقالل به اشاره. 9. 5
 در]. 261 ص ،11  ج ،8[ است کتاب یۀحاش در یمطلب نوشتن یمعنا به لغت در لییتذ

 با که اول ۀجمل دنبال به مستقل یا جمله آوردن یعنی جمله، در لییتذ بالغت، فن اصطالح
  ].205 ص ،33[ باشد اول ۀجمل مفهوم و منطوق یبرا یدیتأک تا است، معنا هم آن،

 آیه پایان در کوتاه ایجمله قالب در ضمیر جایبه ظاهر اسم جایگزینی موارد، برخی در
 اینکه و بوده پیشینی جمالت از کوتاه ۀجمل استقالل به اشاره آن دلیل که است بوده
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 دیگر عبارتبه. است کامل  نیز پیشینی جمالت سیاق و بافت از کردن جدا با حتی معنایش
  .کند برجسته را دیگری مطلب قبل، جمالت محتوای از جدای خواهد،می کوتاه ۀجمل

لْ) الف نْ قُ وا إِ مْ فِي ما تُخْفُ ورِکُ وْ صُدُ و أَ بْدُ هُ هُتُ لَمْ عْ هُ یَ مُ وَ اللَّ لَ عْ  ما وَ السَّماواتِ فِي ما یَ
هُ وَ الْأَرْضِ ِفي ل اللَّ لِّ  یعَ یر ءٍ شَيْ کُ     ].29: عمرانآل[ قَدِ

 اگر کهحالی در کرد، اظهار جمله استقالل به اشاره جهت را جالله لفظ آیه، آخر در
 آن از قبل تا زیرا ؛»قدیر شیء کل علی هو و«: گفتمی باید بود، ظاهر مقتضای طبق
  ].77ص ،3ج ،5[ است کرده اشاره الهی قدرت به اینجا در ولی بود، الهی علم از سخن
 دیگری مطلب قبل جمالت محتوای از جدای خواهد،می کوتاه ۀجمل دیگر، عبارت به

  .کند برجسته را
مْ أَ )ب لَمْ لَ عْ نَّ تَ هَ أَ هُ اللَّ لْکُ لَ کُمْ ما وَ رْضِالْأَ وَ السَّماواتِ مُ نْ لَ ونِ مِ هِ دُ نْ اللَّ  ال وَ وَلِيٍّ مِ
  ]. 107: البقره[ نَصِیرٍ
نْ« فراز در ونِ مِ هِ دُ ه «ظاهر اسم ضمیر، یجا به ،»اللَّ  جمالت که جهتبدان آمده، »اللَّ
 مستقل ایجمله منزلۀ به بحث مورد جملۀ و بوده تمام اعتراضات،  پاسخ مقام در ماقبل
  ].253ص ،1ج ،23[ است

 ابتدای تأکید و تقریر تواندمی دارد، داللت جمله استقالل بر برآنکه عالوه اظهار، این
 .باشد نیز هجمل

  
   مذمت ع،یتشن ح،یتقب. 10. 5

 از لیذ یهانمونه. است افراد مذمت و حال عیتشن و عمل حیتقب در دیتأک اظهار، یگاه
  : اندنوع نیا

رَ لَمْ أَ) الف هِمْ مِنْ خَرَجُوا ینَالَّذِ یإِلَ تَ وْتِ حَذَرَ أُلُوفٌ هُمْ وَ دِیارِ هُمُ فَقالَ الْمَ . مُوتُوا: اللَّهُ لَ
حْیاهُمْ ثُمَّ نَّ. أَ هَ إِ لٍ لَذُو اللَّ لَ فَضْ نَّ وَ النَّاسِ، یعَ ونَ ال النَّاسِ أَکْثَرَ لکِ   ]. 243: البقره[ یَشْکُرُ

 انتظار »الیشکرون اکثرهم لکن« تعبیر استعمال اضمار، ۀقاعد طبق آیه این در
م« جایبه ولی رود، می  که است افرادی مذمت آن دلیل و شده اظهار »الناس« ۀکلم »هُ
 بار اظهار، این برآنکه عالوه]. 554ص ،1ج ،2[ کنندمی ناسپاسی الهی، انعام به پاسخ در

 معناست نای به ،»الناس« جای به »هُم«ضمیر استعمال که چرا دارد؛ نیز خاصی معنایی
 مردم اکثر که است این آیه منظور اینکه با نیستند، شکرگزار شدگان، زنده بیشتر که

 تا کرد ذکر را »الناس« ۀکلم دوباره بنابراین]. 280ص ،2ج ،23[ نیستند شاکر جهان
  .کنداشاره ایشان فکر سطح بودن برپایین و تقبیح را خصلت این با افرادی عمل



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  322

: نماید بیان بوده، درصدد آیه و است حکم عمومیت آیه، در عدول ادبی علت
 همچنین. نیستند گذارسپاس مردم اکثر بلکه نیست، گروه این به مربوط تنها ناسپاسی

  .استشده تکرار موضوع، تنوع جهتبه بارچندین نیز »هللا« ۀکلم آیه، این در
لَ الَّذِي) ب عَ کُمُ جَ رْضَ لَ راشاً الْأَ ناءً السَّماءَ وَ فِ زَلَ وَ بِ نْ نَ أَ رَجَ ماءً السَّماءِ مِ خْ هِ فَأَ نَ بِ  مِ
راتِ قاً الثَّمَ ال لَکُمْ رِزْ وا فَ لُ عَ جْ هِ تَ لَّ داداً لِ نْ نْتُمْ وَ أَ ون أَ لَمُ عْ  جایبه آیه این در]. 22: البقره[ تَ

 از بعد شرک مذمت اظهار، این علت. »اندادا لله تجعلوا فال«: فرمود »اندادا له تجعلوا فال«
 و خالقیت اوصاف »التجعلوا« فراز از قبل متعال خداوند. است تشخیص و تمییز مرحلۀ
 تمییز قدرت شما که کرد بیان نیز فراز این از بعد و هکردیادآوری را خودش رازقیت
 ایجاد بر قادر ءشرکا این که »اکتسابی یا فطری« شده داده شما به آگاهی و دانش ،دارید
- بیان اینکه برای باشد مذمت ،میانی ۀفقر رسدمی نظربه نابراینب .باشندنمی فوق موارد
 شریک خداوند برای بخواهید باز تمییز قدرت و اوصاف این دانستن وجود با اگر :کند
  .است عقل سخافت نهایت و جهل نهایت و غایت این ،دهید قرار

  
 گیری نتیجه. 6
 یجابه ظاهر اسم یریکارگب یادب لیدل شناخت و کشف در یمحور نقش ات،یآ اقیس. 1

 و بقره یهاسوره در ریضم یجابه ظاهر اسم ینیگزیجا لیدال جمله از. داشت ریضم
 به اشاره شدن، مثل یمجرا یجار حکم، علت به اشاره: چون یموارد توانیم عمران، آل

  . کرد نشان خاطر را نیتمک و ریتقر و حکم خصوص به اشاره حکم، عموم
 و بقره سورۀ دو در ضمیر جایبه ظاهر اسم بکارگیری واردم سوم یک از بیش. 2
 بکارگیری موارد میان در و است آیات مضامین برای آوریدلیل و حکم تعلیل عمران، آل
 و دارد ضمیر جایبه را جایگزینی بیشترین که است اسمی »هللا« جاللۀ لفظ ،قاعده این
 است، الهی اوصاف از یکی ۀربردارندد عموماً که آیه پایان در کوتاه، ایجمله قالب در

  .است شده استعمال
 کاربست از حاکی قاعده، این دربردارندۀ آیات محتوایی تحلیل و شناسیگونه. 3
 لفظ اظهار: جمله از است ایعمده محورهای در بالغی صنعت این محتوایی هایگونه
 آیات در »هللا« ۀاللج لفظ اظهار تحریض، و تشویق بردارندۀ در آیات در »هللا« ۀجالل

 ۀبردارند در آیات در »هللا« ۀجالل لفظ اظهار بشر، ناپسند و پسندیده اوصاف از حاکی
 الذین« ،»اشرکوا الذین« ،»اتقوا الذین« ،»الحکمه« ،»الکتاب: «نظیر واژگانی اظهار و تکلیف
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 در کلیدی اییهواژه عمدتاً، که »الکتاباهل«و »النصر« ،»هدای« ،»الحج« ،»قتال« ،»کفروا
  . دارند محوریت اسالمی، بینیجهان در و هستند معرفتی و اعتقادی حوزۀ
 در کریم قرآن که است آن از حاکی سوره، دو این در قاعده این استعمال موارد. 4
 سخن در استدالل اهمیت و پرداخته آوریدلیل و تعلیل به ،»هللا ۀجالل لفظ« اظهار کنار
 اوصاف از صفتی شده، مطرح وعیدی و وعده که آیاتی در همچنین و داده آموزش را

  . است کرده ذکر را است، وعید یا وعده این تحقق با متناسب که الهی
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