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 چکیده
های اعجاز قرآن کررم، اعجاز بالغی و بیانی آن است که از دررباز توجه ادربان و سخنوران را به خدود جلدب    رکی از جنبه

پژوهان برای پدی بدردن    ی پییارش و گسترش علوم مختلفی از جمله علوم بالغی را فراهم کرده است. قرآن کرده و زمینه

می آن، الفاظ، کلمات، جمالت، ساختار زبانی و نظم کالمی آن را از زواردای  به اعجاز بیانی قرآن کررم و اثبات دقیق و عل

ی  گانده  مختلف زبانی و ادبی مورد مطالعه و کنکاش قرار داده و در ارن زمینه بیشتررن بهره را از علوم بالغی و فنون سده 

کاربرد زرادی دارد و بدر زربداری سداختار    های بیرعی که در قرآن کررم  انی. رکی از آراره آن رعنی معانی، بیان و بیرع برده

 نظیدر و ملحقات آن رعنی تشابه األطراف و ارهدام تناسدب اسدت. در مراعدات      نظیری مراعات  زبانی آن افزوده است، آراره

گونده تضداد و   باری تناسب و هماهنگی معناری بین واژگان وجود داشته باشی و ارن واژگان نباری نسبت بده رکدیرگر هدیچ   

، چینش الفاظ و واژگانی که باهم هماهنگی و تناسب معناری دارندی باعدث   نظیری مراعات اشته باشنی. در آرارهتناقضی د

دهی. در ارن پدژوهش   شود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار میبه وجود آمین آهنگ و موسیقی دلنشینی در کالم می

های بدیرعی درگدر    و تلفیق آن با برخی از آراره نظیرمراعات ی  ، آرارهتحلیلی –شود با استفاده از روش توصیفی  تالش می

دهی کده اردن آرارده در آردات مدورد نظدر        در پنج جزن پارانی قرآن کررم مورد بررسی قرار گیرد. نتارج پژوهش نشان می

اسدت   های درگری همچون تلمیح، مبالغه، لف و نشر، تنسیق الصفات، جناس و سدجع بده کدار رفتده     بیشتر در کنار آراره

 اگرچه در مواردی به تنهاری هم به کار رفته است.

 .نظیر شناسی قرآن کررم، صنارع بیرعی، محسنات معنوی، مراعاتقرآن کررم، زرباری ها: کلید واژه

 النظْي فی األجزا  اخلمسة األخْية من القرآن الکرمی ةدراسة مراعا
 امللخص

 ألسريجبسييو ل سبف ني ل يطجب جبيجکبي ن بجبهي لك جببيو     ث  يووضريعيبإرعنوم يمظجبهري وججبزي لقرآ ي لكرمیي وججبزهي ل
 قريرآ ي لكريرمیيو ثبجبتريهي لري  عحميللظهملقيوتملسعي لس ملمي  خ   رين يمبريجبينيالري ي لس ريملمي لبإرعرين يمري يأجريليمسر رينيمسجريزةي ل سبريفي

بريريهي ل  ظريري يمريري يزو اييلغمل ريرينيوأ بعريرينيو لس يريري  ي قسيو يريريجب ي لقريريرآ يو س كشريري مل يم ر  تريريهيوك يجبتريريهيومج ريريهيوتركعبريريهي ل غريريملييوترتع
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بعريريجب يو ليينجب يأيي  سريري خ  مي لبإرريرينيوتقنعجبهتريريجبي لثإثريرينت   ريرين يونيهريريک ي لسريريعجبقيهريري ي سريري  جب و يأكثريريريمريري ي لس ريري  ي قريري ي ي سريري 46
ينظريريريفمر وريريريجبةي ليفسريريرينن  ن شريريريرةيبكثريريريرةيني لقريريريرآ ي لكريريريرمیيو لريريري يتضريريريعفي ىليمجريريريجبليبنع ريريريهي ل غمل ريريرينييسريريرينجبتا يومريريري ي بريريري  عو ل

 يجيريريريبيأ ي كريريريمل يهنريريريجبكيتنجبسريريريبيوتنريريريجبر ي صيليبريريري ي لنظريريريفجبةي ل نجبسريريريب ينيمر وريريريي  هريريريجبموييطريريرير   يأييتشريريريجببهي ألوم  قجبتريريريه
أرنعريريريرينيخ ريريريريحمييو ن هريريري يهريريريريک ي لريريريري إ مي لريريريحممريريريعيبسضريريريريهجبي لريريريريبس ي لك يريريريجبتيوجيريريريريبيأصي كريريريريمل يهلريريريکهي لك يريريريريجبتيأييتنجب ضريريريريجبتي
 ي ل   ع ريري ي-اسريري خ  مي  ريرينهجي لمليريري   ي لب ريري ينيهريريک يومملسريريعق ير سريرينيني لك يريريجبتي لريري يتثريريفي وجريريجببي جليهريريملق ي 

خريفةيمري ي لقريرآ ي لكريرمی يوتبري ي ألخريرىيني ألجريز  ي خليسريني أل لب  سعرينييسرينجبت او مهريجبيمريعيبسري ييمر وريجبةي لنظريف ق سني
مثريلي ل  يريع يو  بجبلغرينيو ل ريفيي ل رينجبوجبتي لب  سعريني ألخريری ىليججبنريبيتس خ ميني لغجبلبييسنن ان جبئجي لب  يأ يهکهي

  يو  يكجبن يتس خ ميوي هجبينيبس ي حلجبصت عو لسجيسو جلنجبي  نو لنشريوتنسعحمي ل
ي  اسنجبتي  سنمل ن يمر وجبةي لنظف ي ل نجبوجبتي لب  سعني مججبلعني لقرآ  ي لقرآ ي لکرمیي:سةيالرف الکلمات
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 مقدمه -1 47

قرآن کررم به عنوان رک متن مقیس عالوه بر وحیدانی و آسدمانی بدودنش، از نظدر سدبک بیدانی و       

شود که از دررباز توجه ادربدان و   زبانی شمرده می -ساختار زبانی و نظم کالمی هم رک شاهکار ادبی

ی پییارش و گسترش علوم مختلفی همچدون صدرف، نحدو،     سخنوران را به خود جلب کرده و زمینه

ت و... را فراهم کرده است. فصاحت و بالغت و زرباری قرآن کررم در حدیی اسدت کده از زمدان     بالغ

اندی.   نزولش تا به امروز فصیحان و بلیغان را به شگفتی واداشته و به اعجداز بیدانی آن اعتدراف کدرده    

ات، پژوهان برای پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کررم و اثبدات دقیدق و علمدی آن، الفداظ، کلمد      قرآن

هداری   جمالت، ساختار زبانی و نظم کالمی آن را مورد مطالعه و کاوش قدرار داده و بدا تدألیف کتداب    

 انی.  ای را ارفا کرده در پییارش و گسترش علوم بالغی نقش برجسته« إعجاز القرآن»تحت عنوان 

 فهدم  و درا محققدان،  از از رک طدرف بعضدی   که است حیی در بالغی علوم با قرآن پیوستگی

، و از (24: 1386 فضدیلت، )انی که ررشه در فطرت آدمی دارد دانسته بالغت با آشناری به منوط را قرآن

 موسدیقی  قرآن کررم، سداختار زبدانی و نظدم کالمدی و    فصاحت و بالغت الفاظ و عبارات طرف درگر 

غی ادربان زربای آن بر غنای علوم بالغی و تقورت ذوق ادبی و بالهای  آرات و تصوررپردازی دلنشین

عبدیالقاهر  زمخشدری، فخدر رازی،   اگدر بزرگدانی همچدون    و سخنوران افزوده است؛ به طدوری کده   

و بسیاری درگر از بزرگدان بالغدت بده اسدتادان صداحب      سکاکی، خطیب قزورنی، تفتازانی  ،جرجانی

ی و و آثار و تألیفاتشان تا به امروز ارزشدمن  هی دانش بالغت تبیرل شی سخن و صاحب قلم در عرصه

فصاحت و بالغت ی  از کالم قرآن کررم و ثمره انی تأثیر پذرری آن مانیگار مانیه است، همگی نتیجه

 است. آن

شود در ابتیا حی و مرز ارن سده فدن    علوم بالغی که امروزه شامل سه فن معانی، بیان و بیرع می

مفتداح  »ی در کتداب  ی سدکاک انی و بعیها به وسدیله بالغت چنیان مشخص نبوده و از هم جیا نبوده

اندی  از هدم تفکیدک شدیه   « اإلرضداح »و « تلخیص المفتداح »های  و خطیب قزورنی در کتاب«  العلوم

بده بررسدی وجدوه     کده  اسدت  علمی عنوان فن سوم علوم بالغی، به علم بیرع .(375-374تدا:   )ضیف، بی

( بیدان  علدم ) داللتش بر معندا   وضوح و( معانی علم) حال مقتضای با مطابقتش از تحسین کالم پ 

رعنی وجوهی که وابسته به زرباری معندا   محسنات لفظی و معنوی محسنات گونه دو پردازد و به می

 کده  است معیارهاری از رکی بیرعی شود. صنارع و وجوهی که وابسته به زرباری لفظ است تقسیم می

   .(14: 2012و قصاب،  477: 1989)القزورنی، شود می کالم شین ترموسیقاری و زرباری موجب

اسدت کده بده آن     نظیر شود، مراعات    رکی از محسنات معنوی که موجب زرباری معنای کالم می

 انی. تناسب و ائتالف و مؤاخات و تلفیق نیزگفته
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 سؤاالت تحقیق -1-1 48

-یوهشناسدی شد  تحلیلی به بررسی زرباری-شود با استفاده از روش توصیفیدرارن پژوهش تالش می

به دو سؤال زرر در پنج جزن آخر از قرآن کررم پرداخته شود و نظیری مراعات کار رفتن آراره های به

 پاسخ داده شود.
 است؟  چگونه کررم قرآن آخر جزن پنج در نظیرمراعات  هایزرباری و هاارافت .1

 به کار رفته است؟ شیوهاری چه به کررم پنج جزن آخر قرآن در نظیرمراعات  .2

 ی پژوهش پیشینه -1-2

هدای بالغدی، بدیان     رکی از محسنات معنوی در علم بدیرع اسدت کده در تمدام کتداب      نظیرمراعات 

شدود کده بده بررسدی و تحلیدل       هاری اشاره مدی  پرداخته شیه است و در ارنجا به مهمتررن پژوهش

 انی. در قرآن کررم پرداخته نظیرمراعات 

النظـْي فـی کـالع الِل العلـی القـدير دراسـة  ةمراعـا» کتاب در ،(تابی)المرسی  کمال الیرن عبیالغنی
به اعجاز اسلوب قرآندی پرداختده و آن را در سده فصدل تدیورن       «بالغية فی إعجاز األسلوب القرآنی

در بالغت پرداخته و اردن آرارده را    نظیرمراعات  مفهوم و معنا به اصطالح، اول در فصل نموده است؛

که شامل مناسبت را تناسب،  نظیرمراعات  وجوه دوم فصل است. دری فاتحه بررسی نموده  در سوره

مؤاخات، ائتالف، حسن نسق، انسجام، تشابه األطراف، مشاکله و لف و نشر است را در کتب بالغی بدا  

ذکر شواهیی از اشعار عربی و آرات قرآنی که جز چنی آره آن مربوط به پنج جزن آخدر قدرآن کدررم    

قرآن، تحیی قرآن، اعجاز قدرآن از   معنی اعجاز به سوم فصل اده است. درنیست، مورد بررسی قرار د

همانگونه که از فصول ارن کتداب   است. پرداخته نگاه ابن حزم و جالل الیرن سیوطی و نظرره صِرفه

آری، ولی تفاوت اساسدی بدا    مشخص است، ارن کتاب اگرچه رکی از منابع ارن پژوهش به حساب می

و ارتباط آن با درگدر   کررم قرآن آخر جزن در پنج نظیرمراعات  ن پژوهش آرارهآن دارد؛ چراکه در ار

 گیرد. های بیرعی مورد بررسی قرار می آراره

محسنات لفظی و معنوی  ،«البديع ِف  ـو  أسـاليب القـرآن»( در کتاب 1999عبیالفتاح الشین )

ن کتاب هدم بده بررسدی بدیرعیات و     بیرع را با استناد به آرات قرآنی مورد بررسی قرار داده و در پارا

 7و  4از آردات قرآندی تنهدا بده آردات       نظیدر سرقات شعری پرداخته است. الشین در بحث مراعدات  

 .(50-38: 1999)الشین، ی الرحمن استناد کرده است  سوره 5ی فتح و آره  سوره

، در هفت فصل به بررسی زربا «زرباشناسی قرآن از نگاه بیرع»( در کتاب 1392حسن خرقانی )

و چندی آرارده درگدر را     نظیدر های بیرعی پرداخته که در آن مراعات  شناسی قرآن کررم از نظر آراره

 هدای معنداری در   نگارنیه فصل درگری به نام تناسدب »گوری:  بررسی نکرده است. وی در ارن باره می

های  های معناری در واژگان، درون آرات و سوره قرآن کررم را نیز طراحی کرده بود که شامل تناسب
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، ارصاد، تمکین، براعت استهالل، براعت ختام و نظیرهاری همچون مراعات  شی و آراره قرآن کررم می 49

ز سلسدله  هدا در جدای مناسدب و در حلقده سدوم ا      ماننی آن را دربرداشت، به توفیدق الهدی اردن آراه   

 .(17: 1392)خرقانی، « زرباشناسی قرآن عرضه خواهی شی

( در پاران نامه کارشناسی ارشی خود در دانشگاه اسدالمی غدزه   2016حمادة خالی محمی علوان )

محسنات لفظی و معندوی را در   ،«األلوان البديعية ِف السور املکية دراسة وصتفية حتليليـة»تحت عنوان 

بررسی کرده و نکته قابل توجه در ارن پژوهش ارن است که در میان ارن های مکی قرآن کررم  سوره

 شود. دریه نمی نظیرمحسنات، مراعات 

علـم البـديع وبالغتـه ِف  ـو  القـرآن الکـرمی »ی  ( در مقاله2013نصر الیرن ابراهیم احمی حسین )
طبداق و مقابلده در    ، سجع، تورردة، نظیربه بررسی شش آراره جناس، مراعات  ،«دراسة بالغية حتليلية

 یفد  ریمراعاة النظ» ی(، در مقاله2017) یسیالخمکل قرآن کررم پرداخته است. عبی الواحی عبیاهلل 

بدا ذکدر شدواهیی از     نظیرمراعات  یرهآرااثبات اعجاز بالغی قرآن کررم و تبیین به  ،«مرالقرآن الکر

 پرداخته است.  اشعار عربی و آرات قرآنی

برخی فنون و صنارع ادبدی  بده   « فنون و صنارع ادبی در قرآن»ی ر مقاله(، د1388میرمستنصر)

، مجاز و غیدره را بررسدی کدرده اسدت.     نظیرکار رفته در قرآن ازجمله: فصل و وصل بالغی، مراعات 

 نظیدر ی مراعدات  به تعررف آراره« ها، زرورآرارهنظیرمراعات »ی (، در مقاله1389حسینی و فتحی )

انی و معتقینیکه تعاررف جامعی از ارن آراره صورت نگرفته است و همچنین در اردن مقالده،    پرداخته

 به بررسی ارن آراره در آراتی محیود از قرآن کررم به صورت پراکنیه پرداخته شیه است.

 چارچوب نظری -2

 مراعات نظیر -2-1 

هدم  و تلفیدق  ب و ائدتالف و توفیدق   رکی از محسنات معنوی علم بیرع است که تناسد  نظیرمراعات 

که دو را چنی واژه که از نظر معنی با هم تناسب دارنی و تناسدب   شود و عبارت است از ارن نامییه می

؛ رعندی در مراعدات   (644: 2001)التفتازانی، تضاد نیست در کالم کنار همیرگر جمع شونی  ها از نوعآن

تواندی از ندوع تناسدب     داشته باشی و ارن تناسب مدی باری تناسب و هماهنگی بین واژگان وجود  نظیر

گونده  لفظ با معنی، لفظ با لفظ و را معنی با معنی باشی و ارن واژگان نباری نسبت بده رکدیرگر هدیچ   

 .(179تا: )عتیق، بیتضاد و تناقضی داشته باشنی 

-مناسدب، آن را مدی  های ادبی است که ادرب، با انتخاب واژگدان  از مؤثنرتررن آراره نظیرمراعات 

همیشده در قالدب    نظیرشود. مراعات های ادبی نیز میآفررنی. ارن آراره سبب فعال شین درگر آراره

وجود دارد باعدث بده    نظیری مراعات گیرد. هماهنگی و تناسبی که در آرارهرک کالم ادبی شکل می

میان واژگدان زمدانی   شود. تناسب وجود آمین آهنگ، موسیقی و کالمی دلنشین در سخن ادبی می
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کنی که سخن، ادبی باشی و کالم از زرورهاری، همچون: تشبیه، تلمدیح، کنارده،   ارزش هنری پییا می 50

انگیز ارهام، استعاره و غیره بهره گرفته باشی و از درگر سو، صنارع بیرعی، زمانی کالم را ادبی و خیال

بدا درگدر    نظیری مراعات ین است که آرارهکننی، که با واژگان متناسب همراه گردنی؛ بنابرارن چنمی

 .(80: 1389)حسینی و فتحی، صنارع بیرعی و بیانی الزم و ملزوم رکیرگرنی 

ی تناسب، انتخاب واژگانی متناسب در جمله است که اگر اردن واژگدان بده    را آراره نظیرمراعات 

ی  . علمدای بالغدت دو آرارده   افزارندی  درستی و به دور از تکلف انتخاب شونی، بر زرباری ادبی آن مدی 

 انی. به شمار آورده نظیری مراعات  و از ملحقات آراره تشابه األطراف و إرهام تناسب را زرر مجموعه

 تشابه األطراف -2-2

است و بیرن معنی است که در پاران کالم مطلبی بیاری  نظیرتشابه األطراف رکی از ملحقات مراعات 

که با ابتیای کالم تناسب آشکار را پنهان داشته باشی رعنی کالم به آنچه مناسب معندی آغداز کدالم    

ال تدرکـُه ﴿ :است پاران پذررد. به عبارتی درگر گاهی تناسب بین اوّل و آخر کدالم وجدود دارد مانندی   
کده در   «اللطيـف»ی  ، در ارن آرده واژه (103)أنعام/ ﴾وُـو اللطيـف اخلبـْي األبصار و ُو يُدرک األبصار

وُـو يُـدرُک ﴿ی  هدم بدا جملده   « اخلبـْي»ی  و واژه «الُتدرکـه األبصـار»ی  پاردان کدالم آمدیه بدا جملده     
. ارن صنعت را در فارسی و عربدی تحدت عندوان    (645: 2001)التفتازانی، تناسب معناری دارد  ﴾األبصار

 نیدز  گداهی تسدبیغ   تشدابه األطدراف،   منابع بیرعی فارسدی بده   انی. اما درف عنوان کردهتشابه األطرا

 .(83: 1381 شمیسا،)انی  گفته

 ایهام تناسب -2-3

ی ارهام و  است و در واقع از ترکیب دو آراره نظیری ارهام تناسب رکی درگر از ملحقات مراعات  آراره

ای  ای در کندار واژه  بیرن معنی اسدت کده واژه   تناسب ارهام آری.به وجود می نظیرتناسب را مراعات 

درگر ذکر شود و به اعتبار معنای مقصود در کالم تناسبی با آن واژه نیاشدته باشدی، ولدی بده اعتبدار      

اَلَشـمُس و ﴿: معنای درگری که آن واژه دارد و در کالم مورد نظر نیست، تناسب معناری دارد مانندی 
 کوتاه گیاه «الـنجم» ی از واژه در ارن آره منظور (5)الرحمن/ ﴾نلَشَجُر َيسُجدااو القَمر َبُسبان و الَنجُم 

 «والقمـر الشـمس»ی  دو واژه بی ساقه است که با اردن معندی هیچگونده تناسدب معنداری بدا       نازا و
و  391: 2003 التفتدازانی، ) تناسدب معنداری دارد   دو آن بامعنای درگر آن، رعنی ستاره نظر  از امّا نیارد،

 .(181تا:  عتیق، بی
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 در پنج جزء آخر قرآن کریم نظیرهای به کار رفتن مراعات شیوه -3 51

به عنوان رکی از محسنات معنوی و به خاطر ارجاد تناسدب در میدان واژگدانی کده در      نظیرمراعات 

کندی کده اردن     شود و زمانی ارن زرباری افزارش پییا می گیرنی باعث زرباری کالم می کنار هم قرار می

کدار   های درگری همچون تلمیح، تشبیه، کناره، مبالغه، جناس، لف و نشر و... بهآراره با آراره را آراره

هدای تلمدیح، مبالغده، لدف ونشدر،       با آرارده  نظیربرود. در ارن بخش از پژوهش، به کار رفتن مراعات 

 گیرد.  تنسیق الصفات، جناس و سجع در پنج جزن آخر قرآن کررم مورد بررسی قرار می

 نظیر وتلمیحمراعات  -3-1

ی چشدم  بده گوشده  »ای و در لغدت بده معند   « لمح»ی  تلمیح از ملحقات علم بیرع است که از ررشه

و در اصطالح عبارت است از اشاره به داسدتان ردا شدعر و ردا مثلدی مشدهور بدیون        « نگررستن است

تدر و مدؤثنرتر   تا با تیاعی شین آن مقصود گورندیه، واضدح   (730: 2001)التفتازانی، تصررح کردن بیان  

 شود.

هداری از آن اشداره    بده نمونده  همراه با تلمیح به کار رفته اسدت کده    نظیردر برخی آرات مراعات 

 شود. می

ــْوُع نُــوْ  َوَأْصــَحاُب الــراسِ  َوََثُــودُ ﴿ ــْبَلُهْم قـَ َبْت قـَ ــْوُن َوِإْخــَواُن ُلــو    ،َكــنا َوَأْصــَحاُب اأْلَْيَكــِة ، َوَعــادح َوِفْرَع
ی ق، تناسدب   ی مبارکده  . در ارن آرات سوره (14-12)سوره ق/ ﴾َوقـَْوُع تـُباع  ُكْل َكناَب الرُُّسَل َفَحـقا َوِعيـدِ 

شود؛ چراکه واژگان قوم نوح، أصحاب الرس، قوم ثمود، قوم عداد،   عبارات و واژگان به وضوح دریه می

قوم فرعون، قوم لوط، اصحاب األرکة و قدوم تبعدع بدا هدم تناسدب دارندی و هدر کدیام از اردن اقدوام،           

مورد خشم و غضدب خیاوندی قدرار گرفتندی. از طدرف      فرستادگان الهی زمان خود را تکذرب کردنی و

درگر در ارن آرات تلمیح وجود دارد؛ چون هر کیام از ارن واژگان به رک رخیاد تداررخی و داسدتانی   

 رکی از پیامبران اشاره دارد که در گذشته رخ داده و در قرآن کررم به آن اشاره شیه است. 

از بقارای قوم ثمود هستنی که پیدامبر خدود را    «أصـحاب الـرس  »به معنی چاه و « الرسّ»ی  واژه

اصـحاب »به معندی درخدت پدر شداخ و بدرگ اسدت و منظدور از         «األيکـة»ی  در چاه انیاختنی. واژه
نام رکی از پادشاهان رمن است که قوم خدود را بده توحیدی و خدیا      «تـُب ع»قوم شعیب است.  «األيکة

. در واقع تمام ارن اقوام بده  (243 /3 تا: )الصابونی، بیی و را نپذررفتنپرستی دعوت کرد، ولی آنان دعوت ا

تعبیر قرآن کررم، پیامبران خود را تکذرب کردنی و راه بت پرستی، خرافات، فساد و الم و نافرمدانی  

هدا بده    و طغیان را در پیش گرفتنی و سرانجام مورد خشم و غضب الهی قرار گرفتنی و هرکیام از آن

 الا و نابود شینی.  ی عذابی دردناا ه وسیله

ُ َمَثاْل ل ِلاِنيَن َكتَفُروا ِاْمَرَأَة نُوْ  َوِاْمَرَأَة ُلو   َكانـََتا حَتَْت َعْبَدْيِن ِمـْن ِعبَـاِدََّن َصـ﴿   ََِنْيِ َفَخانـََتاُُهَـا َ َرَب الِلا ا
ُ َمـَثالْ ل ِلاـِنيَن آَمنُـوا ِاْمـَرَأَة ِفْرَعـْوَن ، اِخِلنيَ فـََلْم يـُْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن الِلِا َشْيئاْ َوِقيَل اْدُخال النااَر َمَع الدا  َوَ ـَرَب الِلا



 مردر پنج جزن آخر قرآن کر ریمراعات نظ ةرآرا          

 

52 
 

ََ بـَْيتاْ ِف اجْلَناِة َوَنِ ِِن ِمـن ِفْرَعـْوَن َوَعَمِلـِه َوَنِ ـِِن ِمـَن اْلَقـْوِع ال 52 نَـَت ، ظـااِلِمنيَ ِإْذ قَاَلْت َربِ  اْبِن ِل ِعنَد َوَمـْرمَیَ ابـْ
َِ َأيْ  َــا وَُكُتِبــِه وََكانَــْت ِمــَن اْلَقــانِِتنيَ ِعْمــَراَن الاــ َقْت ِبَكِلَمــاِت َر ِ  َنتَفْخَنــا ِفيــِه ِمــن رُّوِيَنــا َوَصــدا  ﴾َصــَنْت فـَْرَجَهــا فـَ
 .(12-10/)سوره تحررم

شدود. در  و تلمدیح دردیه مدی    نظیری مراعات  ی تحررم نیز تلفیقی از دو آراره در ارن آرات سوره 

برقرار است؛ چرا که هدر دو   نظیری امرأة نوح و امرأة لوط تناسب و مراعات ی دهم، میان دو واژهآره

از همسران پیامبرانی هستنی که به شوهران خود خیانت کردنی. در ارن آره همچنین به رک جرردان  

اشاره شیه است که در آن دو زن که هر دو، همسر دو پیامبر الهی بودنی، به همسران خدود   تاررخی

دست شینی. قرآن کررم ارن دو مثال را به عنوان پنی و رأی و همو با مخالفان آنان همخیانت کردنی 

توانی عذاب خیا را از آنان  انیرزی برای کافران ذکر کرده که مبادا گمان کننی که کسی را چیزی می

ی و زربداری  . در آرات رازدهم و دوازدهم نیز هردو آراره وجود دارن(374 /28 :1984)ابن عاشور، دفع کنی 

انی. در ارن آرات از رک طرف میدان آسدیه همسدر فرعدون و حضدرت مدررم        ها را دوچنیان کردهآره

تناسب وجود دار؛ چراکه هردوی آنان جزو زنان با ارمان و پاکیامن و الگوری برای زنان مؤمن بودندی  

در اردن  »نندی.  ک و از طرف درگر به صورت تلمیح به داستان همسر فرعون و حضرت مررم اشاره مدی 

آرات ارن بار قرآن مثالی از دو زن باارمان و مسلمان زده، زن فرعون مثالی برای متانت زنان مؤمن و 

مررم، مثالی برای زنان خاشع و فروتن آورده و هیف خیاونی متعال از آوردن ارن دو الگدو، ترغیدب و   

 .(376 /28: )همانتشورق مؤمنان است 

ی دهدم همسدر ندوح و همسدر لدوط بده        نیز وجود دارد؛ چون در آره ی مقابله در ارن آرات آراره

عنوان مثلی برای کافران و در مقابل در آرات رازدهم و دوازدهم همسدر فرعدون و مدررم بده عندوان      

 انی.   مثلی برای مؤمنان ذکر شیه

ی  سدوره  16و  15سوره حاقة، آردات   4ی صف، آره  سوره 6و تلمیح در آره  نظیر تلفیق مراعات

 ی فجر نیز به کار رفته است. سوره 10و 9سوره أعلی وآرات  19نازعات، آره 

 و مبالغه نظیرمراعات  -3-2

روی در کار و در اصطالح علم بیرع آن است که ادعدا شدود   در لغت، کوشش بسیار و زراده« مبالغه»

شیت و ضعف به حیی رسییه است که محال را بعیی باشی. برخی از علمای بالغت مبالغه صفتی در 

تبلیغ، ارن است که صفت ادعا شیه عقالر و  -1انی: را به لحاظ شیّت و ضعف به سه نوع تقسیم کرده

اغراق، و آن زمانی است که صفت ادعا شیه عقالر ممکدن باشدی و بتدوان آن را     -2عادتار ممکن باشی. 

غلوّ،  و آن ادعای صدفتی اسدت کده عقدالر و      -3ذررفت، اما از روی عادت محال و بعییالوقوع باشی. پ

 (409-408: 2003)التفتازانی، عادتار محال و غیر ممکن باشی 
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ای در  اگر واژه -1از نظر بالغیان دو نوع اول مبالغه مقبول و نوع سوم در سه حالت مقبول است:  53

يکـاُد زَيُتهـا ُيضـيُ  ﴿در آره « رکاد»ن الوقوع بودن نزدرک سازد، ماننی واژه آن باشی که آن را به ممک
اگدر غلدو    -3پردازی زربا باشدی.   اگر غلو دربر دارنیه نوعی خیال -2. (35)سوره نور/  ﴾ولو َّل متسسه َّنرح 

غده و  . در واقدع در مبال (437-435: 1388و طبیبیان،  411-410)همان: به روش هزل و شوخی آمیه باشی. 

کاری و تموره  و تزورر در کار نیست، بلکه سیاق کدالم و مقتضدیات حدال و    اغراق بالغی، قصیِ فررب

آورنی که مقصود گورندیه تدزرین   دهنی و بهتررن قررنه را به کار میمقام همه دست به دست هم می

بدیرهی اسدت    .(174: 1389)هماری، گوری سخن است به صنعت مبالغه و اغراق،  نه کذب است و دروغ

هداری از تلفیدق مراعدات     آنچه از مبالغه در قرآن کررم آمیه است از نوع مقبول آن است که به نمونه

 شود. و مبالغه در پنج جزن آخر قرآن کررم اشاره می نظیر

َواَل ِنَسا  مِ ن نِ َسـا  َعَسـى َأن اَي أَيُـَّها الاِنيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوعح مِ ن قـَْوع  َعَسى َأن َيُكونُوا َخْْياْ مِ ْنُهْم ﴿
میَـاِن َوَمـن َّلاْ يـَتُـْب َيُكنا َخْْياْ مِ ْنُهنا َواَل تـَْلِمـُزوا أَنتُفَسـُكْم َواَل تـَنَـابـَُزوا اِبأْلَْلَقـاِب بِـْئَس ااِلْسـُم اْلتُفُسـوُق بـَْعـَد اإْلِ 

ُم الظااِلُمونَ  ُُ  (11)سوره حجرات / ﴾فَُأْولَِئَك 

 ﴾التنــابـَُزوا ابأللقــابِ ﴿و  ﴾التَلِمــزوا أَنتُفَســکم﴿و  ﴾اليســخر قــوعح مــن قــوعِ ﴿ت در ارددن آردده عبددارا 
هدا گناهدانی    وجود دارد؛ چرا که هر کیام از ارن نظیرهماهنگی و تناسب معناری و در نتیجه مراعات 

 ها واجب است. در پاران آره با اسلوب قصدر  انی توبه کردن از آن ها نهی شیه هستنی که مؤمنان از آن

و به صورت مبالغه بر ارن نکته تأکیی شیه است که هرک  بعی از ارتکاب اردن گناهدان توبده نکندی     

درازی به مردم الم کرده است و به خاطر راضی شین به عذاب آخدرت بده   االم است زررا، با دست

 خود نیز الم کرده است و ارن مطلب با اسلوب قصر و به صورت مبالغه به کار رفته است گوری جدز 

 .(250 /26: 1984عاشور،)ابنآنان ک  درگری االم نیست تا آنان از ارن کار زشت خود دست بردارنی 

ْل ِمن مازِيد  ﴿  َُ ِل اْمَتََلِْت َوتـَُقوُل  َُ    (30)سوره ق/ ﴾يـَْوَع نـَُقوُل جِلََهناَم 

هماهنگی و تناسب معناری  «ُل ِمن َمزيـد  »و  «ُل امتَلتِ »ی شررفه میان دو عبارت  در ارن آره 

کنی بده طدوری    بر گنجارش زراد جهنم داللت می «ُل مـن مزيـد»وجود دارد و از طرف درگر عبارت 

تدوان گفدت در    که نه تنها ارفیت تمام دوزخیان را دارد، بلکه ارفیت اضافی هم دارد ؛ بنابرارن، می

وجود دارنی. اگرچه زمخشری سدؤال و  و مبالغه به طور همزمان  نظیری مراعات  ارن آره هم دو آراره

)الزمخشدری،  جواب از جهنم را از باب تخییل به منظور تصورر و تثبیت معنا در ذهن مخاطب دانسته 

، اما برخی از مفسران درگر ارن دریگاه زمخشری را رد کرده و ارن سدؤال و جدواب را   (601 /5: 1998

   .(188-187 /26: تا )اآللوسی، بیانی  حقیقی دانسته
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 و لف و نشر نظیرمراعات  -3-3 54

لف و نشر )طی و نشر( آن است که امور متعیدی را به طور تفصیل را اجمدال ذکدر نمارندی، سدپ      

ی پراکنیه و بدیون تعیدین ذکدر شدود، بدر اسداس        آنچه مربوط به هر کیام از آن چیزهاست به گونه

ن امور است. لف و نشر، دو قسم اعتماد به عملکرد  شنونیه در تشخیص دادن آنچه برای هررک از آ

لف و نشر مشوش  -2های لف است.  های نشر به ترتیب واژه لف و نشر مرتب که در آن واژه -1دارد: 

دراردن بخدش، بده    . (323: 1994)الهاشدمی،  هدای لدف نباشدی     های نشدر بده ترتیدب واژه    که در آن واژه

و لف و نشر در آرات پنج جزن آخدر قدرآن کدررم اشداره      نظیرهای مراعات هاری از ترکیب آراره نمونه

 شود. می

َتــَد  ﴿ ُْ ــَو َأْعَلــُم ِبَــِن ا ُُ ــَو َأْعَلــُم ِبَــن َ ـلا َعــن َســِبيِلِه َو ُُ ــَن اْلِعْلــِم ِإنا رَباــَك  َولِِلِا َمــا ِف ، َذلِـَك َمــْبَلُغُهم مِ 
ُْسـَ  الساَماَواِت َوَما ِف اأْلَْرِض لَِيْجِزَي الاِنيَن َأَسـ َْ )سـوره نجـم    ﴾اُؤوا ِبَـا َعِملُـوا َوَّلَلْـِزَي الـاِنيَن َأْيَسـُنوا اِب

/30-31)  

ـَو َأْعلَـُم ِبَـن َ ـلا َعـن َسـِبيِلهإنا ﴿ دو عبدارت در ارن آردات،   ُُ لَِيْجـِزَي الـاِنيَن َأَسـاُؤوا ِبَـا ﴿و  ﴾رَبـاَك 
َو َأْعَلُم ﴿با همیرگر و دو عبارت  ﴾َعِمُلوا ُُ تَـَد َو ُْ ُْسـَ  ﴿و  ﴾ِبَِن ا َْ نیدز بدا    ﴾َوَّلَلْـِزَي الـاِنيَن َأْيَسـُنوا اِب

همیرگر هماهنگی و ارتباط معناری دارنی و چون ابتیا از گمراهان و هدیارت رافتگدان سدخن گفتده     

شیه و سپ  به ترتیب مجازات گمراهان و پاداش نیک هیارت رافتگان مطرح شدیه اسدت، پد  در    

 انی. و لف و نشر مرتب در کنار هم به کار رفته نظیری مراعات  ارن آرات دو آراره

َبْت ََثُـوُد َوَعـادح اِبْلَقارَِعـةِ ﴿ ِلُكوا اِبلطااِغيَـةِ ، َكـنا ُْ ِلُكوا بِـرِيح  َصْرَصـر  َعاتَِيــة  ، فََأماـا ََثُـوُد فَـُأ ُْ  ﴾َوَأماـا َعـادح فَـُأ
 (6-4/ )سوره حاقه 

ی  ها دو آرارده  دهی که در آن در ارن آرات نیز هماننی آرات قبل تناسب بین سیاق آرات نشان می

و لف و نشر مرتب وجود دارد؛ چراکه در ارن آرات، ابتیا به دو قوم ثمود و عداد کده دو    نظیرمراعات 

از آندان  قوم طغیانگرنی اشاره شیه و بعی از آن به سرنوشت دو قوم اشاره شیه اسدت کده هدر کدیام     

بخاطر نافرمانی از خیا و پیامبرانش و تکذرب آنان، مورد خشم و غضب خیاونی قدرار گرفتندی و قدوم    

 ی  تنیبادی سرد و سوزنیه نابود شینی. ی صاعقه و رعی و برق و قوم عاد به وسیله ثمود به وسیله

فَُأْولَئِـَك حَتَــراْوا َرَشــداْ، َوَأماـا اْلَقاِســُطوَن َفَكــانُوا جِلََهــناَم  َوَأَّنا ِمناـا اْلُمْســِلُموَن َوِمناــا اْلَقاِسـُطوَن َفَمــْن َأْســَلمَ ﴿ 
  (15-14)سوره جن / ﴾َيطَباْ 

و دو عبدارت   «َفَمْن َأْسـَلَم فَُأْولَئِـَك حَتَـراْوا َرَشـداْ »و  «َوَأَّنا ِمناا اْلُمْسِلُمونَ »در ارن آرات هم دو عبارت 

و هم لف  نظیرهم تناسب معناری و مراعات  «َوَأماا اْلَقاِسُطوَن َفَكـانُوا جِلََهـناَم َيطَبـاْ »و  «َوِمناا اْلَقاِسُطون»

ی مسلمان و قاسط تقسیم شیه و سدپ  بده    و نشر مرتب وجود دارد؛ چون ابتیا جنیان به دو دسته

 ترتیب به سرانجام هرکیام از آنان اشاره شیه است.
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ای نسیق، در لغت به معنی آراستن و ترتیب دادن است و در اصطالح بیرع تنسدیق الصدفات آرارده   ت

آورد و هیف از آن  درپی و متناسب میاست که در آن متکلم، برای رک اسم چنی صفت مختلف، پی

. ارن (72: 1362و رادورانی،  131 /7: 1423)النورری، زرنت بخشیین به کالم و نیز ارجاد تنوع در آن است 

شود و در آردات زردر ترکیبدی از    ها به وضوح دریه میآرهها و آراره در قرآن کررم در بسیاری از سوره

 و تنسیق الصفات قابل مشاهیه است. نظیری مراعات  دو آراره

َا اْلُمْدِمُنوَن الاِنيَن آَمُنوا اِبلِلِا َوَرُسـوِلِه ْثُا َّلَْ  ﴿ ـُدوا  َِْمـَواَلِِْم َوأَنتُفِسـِهْم ِف َسـِبيِل الِلِا ُأْولَئِـَك  ِإمنا َُ يـَْراَتبُـوا َوَجا
ُم الصااِدُقونَ   .(15سوره حجرات/) ﴾ُُ

)ارمان داشتن بده خدیا و پیدامبرش،     یمختلف های ، مؤمنان را با صفتارن آرهخیاونی متعال در 

 فیتوصد شک و تردری به خود راه نیادن، جهاد کردن با مال و جان در راه خیا و صیاقت در ارمدان(  

 هدا  صدفت  نرد ای تنسیق الصفات است و از آنجداری کده    از ارن جهت آره دارای آرارهکه  استکرده 

تلفیدق اردن دو   دارندی.   نظیرمراعات ی  رهآراهستنی، با هم با رکیرگر  ریمعناو تناسب ارتباط  دارای

 آراره نظم و زرباری خاصی به آره بخشییه است.

ـَو الـراْلَُن الـراِييمُ ﴿ ُُ ـَهاَدِة  ـَو َعـاَّلُ اْلَغْيـِب َوالشا ُُ ُ الاِني اَل ِإلَـَه ِإالا  ـَو  ، َُُو الِلا ُُ ُ الـاِني اَل ِإلَـَه ِإالا  ـَو الِلا ُُ
ـا ُيْشـرُِكونَ اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس ال ُ اخْلَـاِلُق ، سااَلُع اْلُمْدِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَباـاُر اْلُمَتَكـَبِ ُ ُسـْبَحاَن الِلِا َعما ـَو الِلا ُُ

 ََْ َو اْلَعزِيُز ا ُُ ُْسَ  ُيَسبِ ُح َلُه َما ِف الساَماَواِت َواأْلَْرِض َو َْ حشـر/  )سوره  ﴾ِكـيمُ اْلَباِرُئ اْلُمَصوِ ُر َلُه اأْلَْْسَا  ا

22-24). 

ی تنسدیق   های متوالی خیاونی که نشانگر آرارهحشر، آمین صفت  ی ی مبارکه در ارن آرات سوره

ها همگی دارای تناسدب  ای به آرات بخشییه است، ارن صفتالعادهالصفات است، نظم و زرنت خارق

نیز هستنی و همگی بدر جدالل و جمدال     نظیری مراعات  و هماهنگی معناری و در نتیجه دارای آراره

کننی. در ارن آرات قرآنی در سده بخدش صدفات جدالل و جمدال       خیاونی رحمان و رحیم داللت می

ُـو الِل الـني ال إلـه إال  ُـو و ﴿انی که هر بخش با صفت توحیی  خیاونی و اسمان حسنای او ذکر شیه
و زنیگی انسان قابدل مشداهیه اسدت و     آغاز شیه است و آثار ارن اسمان و صفات در هستی ﴾ُـو الِل

 .  (3532 /6: 1988)سیی قطب، ها است  در واقع قلب مؤمن بهتررن تجلیگاه آن

بِـــَدات  َعَســى رَبُـّـُه ِإن طَلاَقُكـــنا َأن يـُْبِدلَــُه َأْزَواجــاْ َخـــْْياْ مِ ــنُكنا ُمْســِلَمات  مُّْدِمَنـــات  قَانِتَــات  اَتفِبَــات  َعا ﴿
   (5)سوره تحریم/ ﴾ت  َوأَْبَكاراْ َساِفَحات  ثـَيِ َبا

هدا   در ارن آره به صفات متوالی و پی در پدی زندان مدؤمن اشداره شدیه کده چدون در میدان آن          

و  نظیدر ی مراعدات   توان گفت در اردن آرده هدم دو آرارده     هماهنگی و تناسب معناری وجود دارد می

 تنسیق الصفات وجود دارد که زرباری و آهنگ خاصی به آره بخشییه است.
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 58ی احقاف،   سوره 12و  8ی  و تنسیق الصفات درآرات مبارکه نظیری مراعات  ترکیب دو آراره 56

 4تدا   1ی ملک،  سوره 14ی ممتحنه،  سوره 7ی قمر،  سوره 42ی نجم،  سوره 6و  5ی ذاررات،  سوره

 ی ناس نیز به کار رفته است. سوره 3تا  1ی اخالص و   سوره

 و جناس نظیرمراعات   -3-5

جناس رکی از مهمتررن محسنات لفظی علم بیرع است کده از تشدابه دو لفدظ در تلفدظ و مغداررت      

گورنی. جناس به دو نوع جناس تدام و  آری و به آن تجنی  و مجانست نیز میها در معنا پیری می آن

جناس تام آن است که دو لفظ متجان  در نوع حروف، تعدیادحروف،   شود؛ جناس ناقص تقسیم می

شکل و هیئت حروف و ترتیب حروف مثل هم و در معنی با هم متفاوت باشنی و جنداس نداقص آن   

-343: 1994)الهاشدمی،  است که در دو را چنی مورد از موارد چهارگانه با هدم اخدتالف داشدته باشدنی     

کده دو لفدظ متجدان  در     س اشتقاق است که عبارت است از اردن . رکی از انواع جناس هم جنا(345

. جناس در سطح کلمات (312 /3: 1974)سدیوطی،   ی کلمات با هم مشترا باشنی اصل اشتقاق و ررشه

ارزش  .(310 /3: )همدان کندی  هماهنگی پیری آورده و شنونیه را برای گوش دادن به کالم تشورق مدی 

کنی. جناس از ترکیب صوت با معندا حاصدل   در کالم خلق میجناس به موسیقی و آهنگی است که 

ی جناس و انواع آن در بسیاری  شود و زرباری جناس در گرو ارتباط آن با معنی کالم است. آرارهمی

شود که بر فضای موسیقاری آن تأثیر زرادی دارد به ورژه اگر همدراه بدا    از آرات قرآن کررم دریه می

هداری از تلفیدق اردن دو آرارده      به کار برود. در ارن بخش نمونه نظیرراعات های درگر از جمله م آراره

 گیرد. مورد بررسی قرار می

ـْم َعـن ُدَعـافِِهْم غَـا﴿ ُُ   ﴾نِفُلو َوَمْن َأَ لُّ َّـان يَـْدُعو ِمـن ُدوِن الِلِا َمـن الا َيْسـَتِجيُب لَـُه ِإََل يَـوِع اْلِقَياَمـِة َو
 (5)سوره أحقاف/

شود  باعث آهنگین شین کالم می در کالم الفاظ متناسب در کنار کلمات متجان  به کار رفتن  

ی فدوق، بدر    در آرده و جناس  نظیرمراعات  ی هردو آرا قی. تلفگذارد یم ریبر روح و جان شنونیه تأث و

بداهم   ریاز لحداظ معندا  « دعان»و « بیستجر»، «یعور» های واژهزرباری آن افزوده است. در ارن آره 

 .و دعان باهم جناس اشتقاق دارنی یعور ی ه دو واژ هرآ نردر ا گررتناسب دارنی و از طرف د

ََِْصيدِ ﴿   (9/قمر  سوره( ﴾َونـَزاْلَنا ِمَن الساَماِ  َماْ  مَُّبارَكاْ فَأَنَبْتَنا بِِه َجناات  َوَيبا ا

« حبع الحصیی»و « أَنبَتنا»ی  و همچنین میان دو واژه« مان»و « سمان»های در ارن آره بین واژه

با هم جناس غیر تام مردوف دارندی؛ چراکده   « مان»و « سمان»ی  تناسب معناری وجود دارد و دو واژه

 ی متجان  در رک حرف اضافی در اول کلمه با هم اختالف دارنی.   دو واژه

ْم ُُيِْسُرونَ  ،ى النااِس َيْسَتْوُفونالاِنيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعلَ ﴿ ُُ ْم َأو وازَنُو   .(3-2/ نی)سوره مطفف  ﴾َوِإَذا َكاُلوُُ
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)بددا کیددل و پیماندده خررینددی و دررافددت داشددتنی(،  «اْكتَـاُلواْ » هددای واژه نیبدد ارددن آرددات نیددز در 57

( و پیمارندی  مدی )بدرای مدردم    «َكـاُلوُُمْ »گیرندی(،   )به تمام و کمال و بیش از انیازه مدی  «َيْسـَتْوُفونَ »

 ی واژهدو دارد و  ودوجد  و تناسب معناری نظیرمراعات  ی هرآرا ،کننی( وزن میبرای مردم ) «زَنُـوُُمْ وَ »

 با هم جناس اشتقاق دارنی. زین «کاُلوُُمْ »و  «اْكَتاُلواْ »

 (1همزة / )سوره  ﴾َوْيلح لِ ُكلِ  ُُهََزة  لَُّمَزة  ﴿ 
زن( هردو از اعمال ناشارستی هستنی که )طعنه« َمـَزة  لُ »)عیبجو( و  «ُُهَـَزة  »ی  ه در ارن آره دو واژ 

ها برحذر داشته است، از ارن نظر ارن دو واژه در ردک گدروه معنداری     خیاونی مؤمنان را از ارتکاب آن

 ی جناس از نوع الحق هم بداهم  هستنی. همین دو واژه آراره نظیری مراعات  قرار دارنی و دارای آراره

از لحداظ معندی   دارنی؛ چراکه دو لفظ متجان  در نوع حرف بعیی المخرج باهم تفاوت دارنی. ارن دو 

هرچنی بدا   ،انی آن انیازه به هم نزدرکنی که در موارد بسیاری به عنوان دو لفظ مترادف استعمال شیه

و ، «لُمَـزةة »ا بدرای  ر «هُُهَـزَ »ای مفداهیم   ای است که عدیّه  رکیرگر فرق دارنی ولی ارن تفاوت به گونه

-تکننیه، و لُمَزَة سخهُمَزَة، بسیار غیبت . معنایانی ذکر کرده «ُُهَـَزة»را برای  «ُلَمـَزة»ای مقاصی  عیّه

هُمَزَة، عیبجوی با اشاره به دست، لَمَزَة با زبان. هُمَزَة، آن که روبرو بدیگوئی کندی، و لُمَدزَة    و  عیبجو 

 شکارا و به آواز بلنی بگوری، لُمَزَة در پنهانی و بدا اشداره ابدرو و چشدم    هُمَزَة، آن که آ آن که در غیاب.

ان را تحقیر کنی و بدرای  آنپ  هر که آبرو و حیثیّت مردم را به بازی گیرد، و  .(1324: 1392)خرمیل، 

نسبت دهدی، و در حضدور ردا     را خوشارنی خود را درگران کارهارشان را ناچیز شمارد و بیرشان بیرها

 است. ُُهََزة و ُلَمَزةدر غیاب، آنان را توهین و تحقیر نماری، و بزرگی خود را در کوچکی مردم ببینی، 

 11و  7ی حجدرات،   سوره 17ی فتح،  سوره 29ی  با جناس در آرات مبارکه نظیرتلفیق مراعات 

تدا   2ی مزمل،  سوره 20ی تحررم،  سوره 8ی تغابن،  سوره 14ی صف،  سوره 6ی مجادله، سوره 12و 

ی  سدوره  3و  2ی بلدی،   سدوره  3ی انشقاق،  سوره 18و  17ی نازعات، سوره 4تا2ی مرسالت،  سوره 4

 شود. شم  نیز دریه م

 سجع و نظیرمراعات   -3-6

های لفظی بیرع است که سکاکی آن را در نثر همانندی قافیده در شدعر دانسدته و      سجع رکی از آراره

: 1987)السدکاکی،  « ومن جهات الحسن األسجاع وهی فی النثر کما فی القوافی فی الشدعر »است:  گفته

. از آنجاری که نقش اساسی قافیه در شعر ارجاد موسیقی کناری و افدزودن بدر موسدیقی شدعر     (431

کنی  ها را آهنگین می دهی و آن است، پ  سجع هم در نثر به جمالت و عبارات ارزش موسیقاری می

انی؛ سجع مطدرف، ترصدیع و سدجع     . بیرعیان، سجع را به سه دسته تقسیم کرده(84: 1394تضاری، )مر

های آخر مثدل هدم ولدی در وزن عروضدی      متوازی. سجع مطرف آن است که پاران دو عبارت در واج
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هدا در وزن   که تمام کلمدات دو عبدارت ردا بیشدتر آن     باهم متفاوت باشنی. ترصیع عبارت است از ارن 58

و حرف روی را واج آخر مثل هم باشنی. سجع متوازی هم آن است که تنهدا کلمدات پاردانی     عروضی

هدا در هدردو ردا رکدی از      دو عبارت مسجع در وزن و حرف روی مثل هم باشنی و کلمات قبدل از آن 

کداربرد   کدررم  قرآن در آراره . اقسام مختلف ارن(438-437: 2003)التفتازانی، ها باهم متفاوت باشنی  آن

است که  نظیری مراعات  افزاری به کار رفتن آن در کنار آراره زرادی دارد و آنچه که بر زرباری آن می

 شود. هاری از تلفیق ارن دو آراره در پنج جزن آخر قرآن کررم اشاره می به نمونه

 (30-28)سوره واقعه/  ﴾ِف ِسْدر  َُمُْضود  وطَْلح  َمْنُضود  وِال   ََُّْدود  ﴿

و سجع متوازی به زرباری در کنار هم به کار  نظیری مراعات  ی واقعه دو آراره در ارن آرات سوره

« ِسـدر  ُمضـود»هدای   میدان واژه  نظیدر انی؛ چون هماهنگی و تناسب معناری و در نتیجه مراعات  رفته
سداره  « )اِدلن ممدیود  »هدای متدراکم( و    )درخت موز با میدوه  «طلح  منضود  »)درخت سیر بی خار(، 

هدم  « َُمضـود و َمنضـود و ََّـدود»گسترده شیه( واضح و آشکار است و کلمات پارانی هر بخش رعنی 

ِسـدر و »های درگر رعنی  در وزن عروضی و هم در حرف روی و واج پارانی مثل هم هستنی ولی واژه
فداوت  اگرچه در وزن عروضی مثل هم هستنی ولی در حدرف روی و واج پاردانی بداهم ت    «طَلح و ِال  

 ی سجع متوازی هم دارنی. دارنی، بنابرارن، ارن آرات باهم آراره

 (14-13)سوره الغاشیة/  ﴾فيها ُسُررح َمرُفوَعة و َأكوابح َمو وَعة﴿

شدود کده    و سجع از نوع متوازی دریه مدی  نظیری غاشیه هم دو آراره مراعات  در ارن آرات سوره

 «ُسـُررح مو ـوَعة»اسدت. در اردن آردات کلمدات     نظم و فضای موسیقاری زربداری بده آردات بخشدییه     
)ساغرهای نهاده شیه(، از ردک طدرف بداهم تناسدب و      «َأکوابح مو ـوعة»های بلنی و عالی( و  )تخت

هاری هستنی که خیاوندی در بهشدت بدرای     ها جزو نعمت هماهنگی معناری دارنی؛ چراکه هر دوی آن

وجدود دارد. از طدرف    نظیدر ی مراعات  مات آرارهمؤمنان آماده ساخته است، بنابرارن در میان ارن کل

های پارانی ارن عبارات باهم در وزن عروضدی و واج پاردانی مثدل هدم هسدتنی و       درگر هم چون واژه

ی سدجع از ندوع    های درگر در هر دو مورد با هم اختالف دارنی، پ  در میان ارن عبدارات آرارده   واژه

 متوازی نیز وجود دارد.

   (16-15)سوره بلد/ ﴾ْقَربَة ، َأْو ِمْسِكيناْ َذا َمرْتَبَة  يَِتيمْا َذا مَ  ﴿  

که به نوعی هردو واژه ح  ترحّم را در انسدان  « مسکین»و « رتیم»های در ارن آرات میان واژه

هدای پاردانی آردات     وجدود دارد و واژه  نظیرکننی، هماهنگی و تناسب معناری از نوع مراعات زنیه می

يتيمـاْ »های درگر رعنی  در وزن عروضی و حرف روی مثل هم هستنی، ولی واژه «مقربـة و مرتبـة»رعنی
در وزن و حرف روی باهم تفاوت دارنی، پ  در ارن آرات سجع متوازی نیدز وجدود دارد    «و مسـکيناْ 

آورد. عدالوه بدر   که باعث آهنگی دلنشین و رکنواخت شیه و ح  التذاذ را در شنونیه به وجود مدی 
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ی جناس ناقص الحق نیز وجود دارد که بر زربداری   آراره ،«مقربة و مرتبة»ی  ه ر دو واژارن دو آراره، د 59

 آرات افزوده است.

و سجع  نظیری مراعات  های فوق تلفیقی از دو آراره شود در تمام نمونه همانگونه که مالحظه می

مـالکم ﴿ی  ر آرده شود، اما در پنج جزن آخر قرآن کررم اگرچه سجع مطرف د از نوع متوازی دریه می
درددیه  «وقــاراْ و أطــواراْ »ی  میددان دو واژه (14-13)سددوره نددوح/ ﴾الترُجــوَن لِِل َوقــاراْ و قــد َخَلَقُکــم َأطــواراْ 

و هدم سدجع مطدرف     نظیدر ای رافت نشی که در آن به طور همزمان هم مراعات  شود، ولی نمونه می

والعـادايِت ﴿توان به آردات   میترصیع  و سجع از نوع نظیردر مورد تلفیق مراعات  وجود داشته باشی.
استناد کرد؛ چراکه از رک طرف میان دو آرده همداهنگی و    (2-1)سوره عادرات/ ﴾َ بحاْ فاملُوِرايِت َقدياْ 

رونی و دومدی بده    ای که نف  زنان پیش می تناسب معناری وجود دارد و اولی به معنی اسبان تازنیه

باشدی و از   افروزندی مدی   های سر راه جرقده برمدی   به سنگ معنی اسبانی که بر اثر برخورد سمهارشان

باهم در وزن عروضدی و  « ضبحار و قیحار»ی  باهم و دو واژه« عادرات و موررات»ی  طرف درگر دو واژه

، جناس از نوع ترصیع هم نظیرحرف روی مثل هم هستنی و در نتیجه میان دو آره عالوه بر مراعات 

و رحیدی   (255 /1: 1998) غیان از جمله ابن اثیر در کتاب المثل السدائر ای از بال ؛ البته عیهوجود دارد

معتقینی که نوع کامدل   (194 /2: 1423)بن علوی در کتاب الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز 

 ترصیع در قرآن کررم وجود نیارد.

 21ی طور،  سوره 3و  2ی فتح،  سوره 9و سجع متوازی در آرات  نظیری مراعات  تلفیق دو آراره

سدوره نازعدات،    9و  8سوره مدیّثر،   34و  33سوره معارج،  21تا  19و  14تا  11سوره حاقة،  23تا 

سوره غاشیه، کل آرات سوره شم  و... و مراعدات   5و  4سوره انفطار،  2و  1سوره تکورر،  21و  20

 شود. سوره مرسالت نیز دریه می 9و  8در آرات  و سجع از نوع ترصیع نظیر

 گیرینتیجه -4

توان موارد زرر را به در پنج جزن آخر قرآن کررم می نظیری مراعات با نگاهی اجمالی به بررسی آراره

 ی ارن تحقیق برشمرد: عنوان نتیجه

است که کاربرد آن در  بیرع های معنوی فنآراره پرکاربردتررن و مؤثرتررن از رکی نظیرمراعات 

، چینش الفاظ و واژگانی کده  نظیری مراعات در آرارهقرآن کررم نیز از بسامی باالری برخوردار است. 

باهم هماهنگی و تناسب معناری دارنی باعث به وجود آمین آهندگ و موسدیقی دلنشدینی در کدالم     

همیشه به تنهاری در کالم  ظیرنی مراعات  آراره دهی. شود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار میمی

های بیرعی درگر مثل تشبیه، مجاز، استعاره، کنارده،  بلکه اغلب با فنون بیانی و آرارهرود،  به کار نمی

آمیزد تا مضمون مورد نظر بهتر و زربداتر ارائده   تلمیح، مبالغه، تنسیق الصفات، جناس، سجع و... می

های معندوی تلمدیح، مبالغده، تنسدیق      با آراره نظیرت شود. در پنج جزن آخر قرآن کررم تلفیق مراعا
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الصفات و لف و نشر باعث ارجاد هماهنگی و تناسب معناری زرباری میان الفداظ و واژگدان و عبدارات     60

های لفظدی جنداس و سدجع عدالوه بدر ارجداد        با آراره نظیرتلفیق مراعات  در آرات قرآنی شیه است.

ی دلنشینی در آرات قرآنی ارجاد کرده است کده توجده   هماهنگی و تناسب معناری، آهنگ و موسیق

 کنی.   ای را به خود جلب می هر خواننیه

 منابع  
 القرآن الکررم

تحقیدق: الشدیخ کامدل محمدی محمدی       .المثل السائر فی أدب الکاتب والشداعر (. 1998ابن اثیر، ضیانالیرن )

 عورضة. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیة.

 . تون : دار التونسیة.التحررر و التنورر(. 1984محمی الطاهر بن محمی ) نسی،عاشور التوابن

. علم البیرع وبالغته فی ضون القرآن الکررم دراسة بالغیدة تحلیلیدة  (. 2013أحمی حسین، نصرالیرن ابراهیم )

 .141-118 ، العید الثانی،مجلة الیراسات اللغورة واألدبیة

. تحقیق: عبی مختصر السعی شرح تلخیص کتاب مفتاح العلوم(. 2003التفتازانی، سعی الیرن مسعود بن عمر )

 الحمیی هنیاوی. بیروت: المکتبة العصررة.

. تحقیدق: عبیالحمیدی   المطول شدرح تلخدیص مفتداح العلدوم    (. 2001التفتازانی، سعیالیرن مسعود بن عمر )

 هنیاوی. بیروت: دار الکتب العلمیه. 

 زبدان  تحقیات پژوهشی فصلنامه .«ها آراره زرور نظیرمراعات » .(1389) غالمرضا فتحی، و ؛مجتبی حسینی،
 .    81-67سوم:  جیری، ش: دوره ،فارسی ادب و

انتشارات دانشگاه علدوم اسدالمی    . مشهی:(چاپ اول) زربا شناسی قرآن از نگاه بیرع(. 1392خرقانی، حسن )

 رضوی.

 . تهران: نشر احسان.تفسیر نور(. 1392خرمیل، مصطفی )

. شرح و تعلیق: محمدی  اإلرضاح فی علوم البالغة(. 1989خطیب قزورنی، جالل الیرن محمی بن عبیالرحمن )

 عبیالمنعم خفاجی. بیروت: الشرکة العالمیة للکتاب.

، 629، ش: الدوعی اإلسدالمی    مجله .«مراعاة النظیر فی القرآن الکررم(. »2017الخمیسی، عبیالواحی عبیاهلل )

62-6. 

. به تصحیح و اهتمام: پروفسور احمی آتدش و انتقداد اسدتاد    ترجمان البالغه (.1362رادورانی، محمیبن عمر )

 ملک الشعرا بهار. تهران: اساطیر.

شاف عن حقائق غوامض التنزرل و عیدون األقاوردل   الک(. 1998الزمخشری، جاراهلل أبوالقاسم محمود بن عمر )
 . الرراض: مکتبة العبیکان.(چاپ اول) فی وجوه التأورل

 . بیروت: دارالکتب العلمیة.(چاپ دوم) مفتاح العلوم(. 1987السکاکی، أبو رعقوب روسف بن أبی بکر )

 ابراهیم. القاهره: دار الفکر. . تصحیح: محمی ابوالفضلاالتقان فی علوم القرآن(. 1974سیوطی، جالل الیرن )

 . مشهی: فردوس.نگاهی تازه به بیرع. (1381) شمیسا، سیروس

 . بیروت: دارالقرآن الکررم.صفوة التفاسیرتا(.  الصابونی، محمی علی )بی
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 . القاهرة: دار المعارف.(چاپ دوازدهم) البالغة تطور و تاررختا(.  ضیف، شوقی )بی 61

رابرهای علوم بالغت در فارسی و عربی براساس تلخیص المفتداح و مختصدر   ب(. 1388طبیبیان، سیی حمیی )
 . تهران: امیرکبیر.(چاپ اول) المعانی

. االسدکنیرره: جامعده   النظیدر فدی کدالم اهلل العلدی القدیرر      ةمراعدا تدا(.  عبیالغنی المرسی، کمال الیرن )بدی 

 اإلسکنیرره.

 النهضه العربیه.. بیروت: دار علم البیرعتا(. عتیق، عبیالعزرز )بی

رسدالة  ) األلدوان البیرعیدة فدی السدور المکیدة دراسدة وصدفیة تحلیلیدة        (. 2016علوان، حمادة خالی محمی )

 .، غزه. کلیة اآلداب بالجامعة اإلسالمیة(ماجستیر

. بیدروت: المکتبدة   (چداپ اول ) الطراز ألسرار البالغة و علوم حقائق اإلعجاز(. 1423العلوی، رحیی بن حمزة )

 العصررة.

هدا  . تهران: سازمان مطالعه و تیورن کتب علوم انسانی دانشگاهشناسی قرآنزرباری. (1386)فضیلت، محمود 

 )سمت(.

 دمشق: دار فکر. .البالغة العربیة: علم البیرع(. 2012قصاب، ولیی إبراهیم )

 . القاهرة: دارالشروق.(چاپ پانزدهم) فی االل القرآن(. 1988قطب، سیی )

 . القاهرة: دارالفکر العربی.البیرع فی ضون أسالیب القرآن(. 1999عبیالفتاح ) الشین،

 . تهران: انتشارات زوار.(چاپ اول) بیرع از بالغت(. 1394مرتضاری، سیی جواد )

 پژوهشدی -نامه علمدی فصدل  .ترجمه ابوالفضل حدری  «.قرآن در ادبی وصنارع فنون»  .(1388)مستنصر  میر،
 .178-154 ،60-59 ، ش15رازدهم، دوره  سال ،قرآنی های پژوهش

. القاهرة: دارالکتب والوثدائق  نهارة األرب فی فنون األدب(. 1423النورری، شهاب الیرن أحمی بن عبیالوهاب )

 القومیة.

 . بیروت: دارالفکر.جواهر البالغة فی المعانی و البیان و البیرع(. 1994الهاشمی، احمی )

 . تهران: اهورا.(چاپ اوّل) ون و صناعت ادبیفن. (1389هماری، جالل الیرن )

 

 


