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  :چکیده
او ابتدا کلیاتی . کند سازي را در قرآن بررسی می ریپین در این مقاله، نظام جناس

هـا، پـل میـان     او بر این باور است که جناس. کند سازي مطرح می دربارة جناس
. آید شود و جناس از ترکیب صوت با معنا حاصل می قافیه و استعاره محسوب می

ـ آکنـد کـه    پین این دو پرسش را مطرح میسپس ری هـا در برسـاختن    جنـاس  ای
ي خواننده انجام براي را کارها چه  ؟ و جناسکنند یمعمل  کارآمدی قرآنگفتمان 

کند با بررسی چندین نمونه جناس قرآنی، به ایـن دو   گاه تالش می ؟ آندهند یم
قرآن تـا حـد    گیرد که جناس در در مجموع، ریپین نتیجه می. پرسش پاسخ دهد

ـ به قرائت خواننده از مـتن   ادیز ی از بخشـ واژگـان   کـاربرد . دارد یبسـتگ ی قرآن
رفتـه، دوچنـدان    کـار ی به واسطۀ واژگان به قرآن امیپاست و  افتهي انتقال یمعنا

واژگـان،   کهاست  قتیحق نیاامر مستلزم  نیا که ستین شک. شوند یمپررنگ 
  .ندده یمی را فقط از رهگذر بافت انتقال معان

  

  :ها کلیدواژه
  استعاره /معنا /صوت /جناس /قرآن
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  مقدمۀ مترجم
حقیقت این است که مطالعات قرآنی در چند دهۀ گذشته بسیار فراگیر شده 
. است و در رویکردهاي مختلف تالش شده که زوایاي ناپیداي قران برآفتاب شود

. شناختی به قرآن است یکی از رویکردهاي جذاب و البته پرمسأله، رویکردهاي زبان
این رویکردها که البته در سنت مطالعات اسالمی دامن گستر بوده و آغاز آن به 

ها و  زبان قرآن را از دیدگاه نحلهگردد، بر آن است که  زمان نزول قرآن بر می
شناختی در قرن بیستم، بررسی  هاي زبان ویژه رهیافت هاي زبانشناسی و به رهیافت

رو، چندي است که مطالعات قرآنی و قرآن پژوهی در کشورهاي اسالمی  ازاین. کند
پژوهان افتاده و در این میان، مطالعۀ قرآن  نظران و قرآن و غربی مقبول طبع صاحب

همتا دارد، از مناظر گوناگون،  هاي زبانی و بالغی بی ه منزلۀ اثري ادبی که ویژگیب
و از همه ) درون متنی(گرا و متن محور  شناسی نقش ویژه رویکردهاي زبان به

تر، گفتمان کاوي و تحلیل گفتمان، جایگاه درخور یافته و در صدر مطالعات  مهم
  .قرآنی قرار گرفته است

شناختی محور به  رویکردهاي ادبی و زبان ،و سه دهۀ اخیردر داز دیگر سو، 
ها و  ها، جنگ ها، کتاب قرآن در مغرب زمین دامن گستر بوده است و خیل مقاله

از جمله راتلج، کمبریج، بِلکوِل و  ،هاي نقد و نظریۀ ادبی انتشارات معروف گلچین
بحثی  ،)2001( ویراستۀ مک آلیف »دانشنامۀ قرآن«در . غیره گواه این مدعاست

 چندین قرآن پژوه شرقی. اثري ادبی آمده است ۀقرآن به منزل ةمستوفا و کامل دربار
: از آن جمله است. اند هاي خود را روي قرآن متمرکز کرده غربی نیز فعالیت ـ

آنگلیکا وف، ؤعبدالرحسین توشیهیکو ایزتسو، نصر حامد ابوزید، مستنصر میر، 
   .ریپین، آنتونی جونز و دیگران ري روبین، آندرونویورت، اُ

شود، این  اي که در بررسی قرآن از نگاه پژوهشگران غربی دیده می اما نکته
که در میان پژوهشگران مسلمان رایج است، در بررسی قرآن  است که آنان آنچنان

مهابا به مسایل قرآنی نزدیک  پروا و بی کنند و اندکی بی خطوط قرمز را رعایت نمی
براي . رو در ترجمۀ این آثار الزم است که به این مسأله دقت شود ازاین. شوند می

سازي در قرآن است، پر  نمونه، با اینکه بحث ریپین در مقالۀ کنونی دربارة جناس



 

 

72 

  
     

    
  

هم
فد

ل ه
سا

 /
اره

شم
 

67 /  
یز 

پای
 

13
90

 
 

ها نیز سخن به میان  ها و فرهنگ سازي در سایر زبان بیند که از جناس راه نمی بی
سازي در  آید که ایشان جناس در وهلۀ نخست ممکن است این تصور حاصل. آورد

حال آنکه زبان قرآن . ها قرار داده است سازي در سایر زبان ارز جناس قرآن را هم
  .ها نخواهد بود اصالً قابل مقایسۀ با سایر زبان

نکتۀ گفتنی دیگر اینکه بیشتر این پژوهشگران منابع تفسیري اهل سنت را مرجع 
احتماالً عمده دلیل . دهند شیعی ارجاع نمیدهند و به منابع و تفاسیر  خود قرار می

با اینکه . آنها این است که به ترجمۀ تفاسیر شیعی به زبان خود دسترسی ندارند
اشکال است، باز الزم است که منابع شیعی  ارجاع به منابع و تفاسیر اهل سنت بی

رد، رو مترجم بر خود فرض دید هر جا ضرورت دا ازاین. نیز مورد توجه قرار گیرند
به تفاسیر شیعی مثل المیزان، نور و سایرین نیز ارجاع دهد تا خواننده به شناخت 

باید با تقریر و  ها می از این حیث شاید ترجمۀ این گونه مقاله. تري دست یابد جامع
تر  ها زمینۀ شناخت دقیق امید است ترجمه و تقریر این مقاله. تحشیه نیز همراه باشند

  .و زمینۀ تحقیقات آتی را مهیا سازدقرآن را فراهم آورده 
*****  

  
ی ژگیو که 5صوت. شوند یممحسوب  4و استعاره 3هیقاف انیم، پل 2ها جناس

و خود را به  زدیآم یمدر هم  6یی مرتبط با استعارهمعناي ها داللتبا  ،است هیقاف
 ،صوت با معنا بیترک تیفیک. دهد یمي نشان ساز جناس ای 7یکالمي باز شکل
ی نظام توان یم که ستین شک. سازد یمجناس را  کهي است زیچ آن فیتعر نیبهتر
ی از انواع جناس عملی فیتوص کهبدان گونه  ،داد هئاراها  ي جناسبند دستهي برا

 10،یسیانگلو  9يعبرمقدس  کتاب، 8یعربي نمونه، در زبان برا. فراهم آورد
ي براها  گونه تالش نیاالبته . انجام گرفته است نهیزم نیاي در ادیزي ها تالش

رفته در  کاري واژگان به صوري ها جنبهی بر مبتني شده بند طبقهي ها نظام جادیا
واژگان،  11»یقیحق«ي معناها از  گونه تالش نیاسخن،  گریدبه . ها بوده است جناس

واژگان بر  انیمي صوراز رابطۀ  ای 12رهیغي و استعاری معانها به  ي جناساتکا
 نیابا . اند آورده انیمسخن به  13ي حروف و اصواتها لیتبدو  باتیترکحسب 
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به قرآن محدود بداند، گرچه  ها را جناس کاربرد که ستینمقاله آن  نیاحال، هدف 
در عوض، . ي در قرآن گسترده استساز جناسي ریکارگي به صور فیط شک یب

خواننده  اریاختیی را در ها جناسمشخص شود قرآن چه  کهاست  نیاهدف 
برهان به هم  نیطنی با قیموسو چگونه در بطن متن قرآن، صوت  گذارد یم
ی حت( میریبگجناس را گسترده و باز در نظر  ای یکالمي باز فیتعراگر . زدیآم یم
ی فراخ درباره جناس دگاهیدگاه با  ، آن)میببر کاري هم به جادو واژه را به  نیا

، دو پرسش مطرح میکن یمي در قرآن صحبت ساز جناسی از وقت. مییارویرو
ها  ؟ و جناسکنند یمعمل  کارآمدی قرآنها در برساختن گفتمان  جناس ایآ: شود یم

  ؟دهند یمي خواننده انجام براي را کارچه 
ها را  عمل جناس طهیح، شوند یمی تداع صوت کاربرد واسطه به کهی واژگان

اما  .دهد یمتن نشان ی دو واژه در مهمبودگ آشکارای را تداع نیا. کنند یم نییتع
ی در ذهن متداعو واژگان  کند یمی دو واژه را مستتر تداع، 14یرونیببافت  زینی گاه

خواننده را به سمت  کهی رونیبرغم حضور بافت  به. 15شوند یمخواننده برساخته 
 نیا انیب واسطه بهي خاص ا واژهي معنا 16، ابهامدهد یمواژگان سوق  آشکاري معنا
 ،19يریغافلگبه همراه  18ییآوا همو 17 ییمعنا؛ چند شود یمتر  رنگ، پرها یتداع

  .دهد یم شکلاساس جناس را 
ی نیب شیپ بلکه، »موجود« ي واژه نه صرفاًمعنا کهتصور  نیاها بر اساس  جناس

، کند یم جادیای رونیببافت  کهی مقابلبر نقطه  کردن دیکأتاست، از رهگذر  ریپذ
 درِك«. کنند یما به دست خواننده را دو چندان پررنگ معن 20کردنمند  نهیزمنقش 

در منتها  داده است هئاراها  ي از هدف جناسا طرحوارهي جذاب طرزبه  »جیآتر
ي داریب«در  که دهد یمرخ  21واژگان در چمدان که چنداني، سازجناس  هدرج

ا در معن« که دهند یمها نشان  جناس .است گستر هیسا، »سیجو«اثر  22»نگانزهایف
 نیا نکهیازبان است و  23معنا، معلول بلکهي زبان وجود ندارد، فراسو ابطن ی
ی راحت و سرراست، ابهام را لیخها  جناس ».ستینی ناشدن کنترلثابت و  تیمعلول

  .دهند یمدو چندان پررنگ جلوه 
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، گرچه ندیافزا ینمي واژه معناي تازه به زیچ ها الزاماً ها، جناس خالف استعاره بر
ی مفروض معانها،  در عوض، جناس. فتدیبامر در طول زمان اتفاق  نیااست  ممکن

ی تداعواژه را  کی یکلي معناها، چند  ی جناسگاه .کنند یمی تداعواژگان را 
یی را به واژه نسبت معناها) یکالمي ساز يباز ندیفرا واسطه به( زینی گاهو  کنند یم
به آن واژه نسبت ) ی زبانبوم کاربراناز جانب  یعنی(ی عیطبدر حالت  که دهند یم

 نیاسر  کدر ی. شود یم جادیادر جمله  کهی است ابهامعمل،  جهینت. دهند ینم
 لیمبه  ي مقلوب اساساًها جناس .قرار دارد 24ي، جناس مقلوبساز جناسي باز

در . ی داردبستگي نوآوردر امر  مشارکترمز و  کیی با یارویروي براخواننده 
یی قرار معناواژه در چند  تک کي صرف یساز دوگانهي، ساز جناس گرید سمت
  ).نامند یم 25یلفظ، جناس کیکالسآن را در زبان  که(دارد 

گسترده است، بر  هیسا کهنازمنه  اتیادب ترشیبی بر کالمي باز نکهیاحال،  نیابا 
الل استد »اهل کیفردر«ي نمونه، برا. ي شده استجارتر پژوهشگران شیبزبان 

 نکهیاگسترده است و  هیسا نیالتشعر  هعمدجناس مقلوب بر بخش  که آورد یم
شعر محسوب  شیسرا نیادیبني و اصل فکر وهیش نیمبگونه شگرد،  نیا کاربرد

  : سدینو یماهل . شود یم
ی، صداقت و ثبات اس و اساس سادگ کهرا  هیفرض نیازبان،  کاربردگونه  نیا«

  26».برد یمال ؤس ریز، دهد یم لیتشکرا  کهن »يجد« اتیادب
 زینی، قرآن اول قیطری و به عربي در خصوص زبان ارزشگذار لئمساگونه  نیا

 ی نسبتاًعروضي مختلف و بحر ها با اندازه تکه تکهي ساختارقرآن، . مصداق دارد
همه جانبه بر صوت در گفتمان  دیکأت که کرد شنهادیپ توان یم نیبنابرا. منظم دارد

جلوه  »یعیطب«ي امرها را در آن  وقوع جناس که کند یمي عمل ا ونهگ ی بهقرآن
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در  آنکهبدون  ،دهند یمی رخ قرآنها در سراسر متن  سخن، جناس گریدبه . دهد یم
ی قرآنحضور آنها در گفتمان  که رسد به نظر میي نهفته باشد و قصدپسِ آنها 

 ، اما قطعاًستندینجناس  ها هیقافهمه  نکهیابا . خواهد بود معنا یبو  تیاهم یب احتماالً
ی باقپرسش همچنان  نیا، و 27رندیگها قرار  در گروه جناس توانند یم ها هیقافتمام 

 ای( ستین اجناس در نظر گرفته شده، جناس است ی آنچه به واقع ایآ کهاست 
ی ثالث شهیر تیماهی، وانگه ؟)کنند ینم ای کنند یمخوانندگان آن را جناس فرض 

ي امر گریدي را بار ساز جناس ،ها شهیر نیاي بر اساس ساز واژهی و روش بعرزبان 
ي ها يبند گروه دوباره ریتکث احتمال ،»فعل گانۀ ده يها غهیص« نظام .کند یم ریزناپذیگر

ی به سامي ها زبانی عیطب لیمبه همراه  مسأله نیا. دهد یم شیافزارا  28همخوان
ي وقوع باال، احتمال )30شهیر همفاعل  غالباًو ( 29شهیر همی مفعولبرساخت  کاربرد

  .آورند یم شیپرا در قرآن  »یعیطب«ي سازجناس 
ي ها زبان ای(ی سیانگلي ساز جناسی از ورود نظام ناشي اشتباه ها برداشت نیا

ي امرها  جناس کهاست  نیا ،حاصل آمده کهي ا جهینتی است و عرببه زبان ) گرید
بدان  نیااما  ،ندیآی به نظر عیطباست  ممکنها  جناس .31اند پا افتاده شیپو  دیزا

  .کنند یمجلوه  ارزش یبدر چشم خواننده خوار و  زین لزوماً که ستینمعنا 
 نیا، با اند دهکر یبررسی قرآن را ادبي ها یژگیو کهی عرب کیکالس سندگانینو
ات تصور شیپما با  کهچنان  آن ـ يساز جناسی درباره مفهومي ها تیمحدودگونه 

 ـ میرو یمی قرآني ها ی به سراغ جناسسیانگلي در زبان ساز جناسی خود از ذهن
ي ساز جناسي از شمار یبي ها در آثار خود نمونه سندگانینو نیا. اند ارو نبودهروی
ها به  نمونه نیااز  ،يساز جناسموضوع  نییتبي برا توان یمو  اند کرده ذکری قرآن
 کهداشتند  لیتما سندگانینو نیاحال،  نیابا . استفاده نمود کارآمدي طرز

ی ادبو هرگاه از صنعت  کنندي بند ي دستهصوری شکلموضوعات خود را به 
و به  دادند یمواژه را مد نظر قرار  شۀیر ، عموماًراندند یم سخن 32سیتجن اجناس ی

  .کردند یمتوجه  ساز واژگان جناس انیممختلف و روابط  راتییتغ
/ يفرابر واسطه به که کردي اشاره بند ي طبقهها نظام به توان یم نیبنابرا

ی، داشتن دو اضافی صامتواژگان به چند بخش، افزودن  میتقسحروف،  33ییجا هجاب
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، از رهیغو ) مثل هاء و همزه(تلفظ شوند  گریکدی هیشب کهیی ها ي صامتداراواژه 
 کهنبودند  نیای پفقط در  سندگانینو نیا. 34آورند یم انیمي سخن به ساز جناس

ی متن قرآن بررسآنان صرف  کهی را همت. کنند یمها چگونه عمل  جناس ابندیدر
ي مختلف جناس، راه دست پژوهشگران ها نمونه افتني آنان در یتوانمندو  کردند
 نیاهدف  کهاز خاطر دور نگه داشت  دینباحال،  نیابا . 35قرار دارد زین نیامروز

قصد « استدراكو نه  ،ی استعرب سیتجن میمفاه لیتحل ای فیتوصجستار نه 
هدف من محدود است به . ی قرار داردقرآني ها جناسي فراسودر  که 36»لفمؤ
منبعث از قرائت  کهاو  37یحس ادراکاتبا متن قرآن و ) دیجد(یی خواننده ارویرو

 ادراك« کهی شناخت روش نیادیبنحدود و ثغور  نیامتن است، در پرتو  دنیشن ای
  39».کند یم نییتع 38رفعی را حس

 »الساعه« هواژسوره روم با دو  55 هیآدر . ي در قرآنساز جناساول از  هنمون. 1
ي شده باز، ز زمانا يي واحدمعناي به گریدو  امتیقي ساعت روز معنای به کی

  40؛است
) ویمۀُ  واعالس تَقُومیمونَ ما لَبِثُوا غَ قْسرِمجالْمرَی ۀٍ کَذلکانُوا ساع کؤْفَکُونَی(  
 .اند درنگ نکرده] شیب[ یکه جز ساعت کنند یم ادیبرپا شود، مجرمان سوگند  زیکه رستاخ يو روز«
   ».شدند یم دهیگونه به دروغ کشان نیا] هم ایدر دن[

 کهشود، بدان معناست  ریتعبي هوشمندانه باز ی اگر صرفاًکالمي بازگونه  نیا
ي معنابا  کلمه کی تکراری از رهگذر قرآنگزاره . استنشده  ادراك هیآی اصلهدف 

جهنم در انتظارشان  ،امتیقدر روز  کهی مجرمان که کند یمدوگانه، خاطر نشان 
در بطن  کهزبان  ترفند زبانی. اند شمارانه را خورده زمان گاه بیفر ایدناست، در 

را  هیآ امیپ ریثأتی مجرمان در ارتباط است، بیفرقرار دارد و با خود» الساعه«جناس 
گناهانشان فرصت دارند،  تركي براهنوز  کهوعده  نیامجرمان با . کند یمدوچندان 

، درباره زمان از رسد یمفرا  امتیقساعت  کهگاه  و آن زنند یمدر واقع خود را گول 
  .دهند یمسر  هیگالو  شکوهدست داده 

. خواهد برد امتیقي سو شمارانه ره به زمان گاه بندهیفرحجم  که نجاستیا نکته
 نیاو (اند  خارج شده میمستقاز صراط  کهی کسان هدربار اًخصوص کنم یمتصور 
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ی محسوب قرآني ها جناس استدراكی اصل هیما، بن )ی استبیفری خودنوعخود 
 که کشد یم ریتصوی را به کسان ستیزی و زندگي بکاریفري زبان، بکاریفر: شود یم

در  که دارد یبرمي اسرارزبان پرده از . اند نکردهي رویپاز خواست و اراده خداوند 
  .ندارند آشکاري چندان صورت بشری زندگ

  :دیآ یم انیمبه  ذکرآخرالزمان  هولناك، از حوادث 30-29/ هامیق هسوردر 
  )الْمساقُ ومئذیربک   یإِل*تَفَّت الساقُ بِالساقِو الْ(
پروردگارت سوق دادن  يسو هآن روز است که ب ،چدیپدر گریساق به ساق د] محتضر را[و «

  ».باشد
ي سوبه ) المساق(مردم  حرکتخورده، به  چیپ گریدي پادر  کهیی پا ریتصو

 هشانشانه به  ـ دهیچیپی درهم حت ـ پاها نکهیا. 41خورده است وندیپپروردگارشان 
. ی جناس استکانون هنقط، کنند یم حرکت امتیقي در روز بشرسرنوشت 

  .شود یم دیتأکي خدا سو ي بازگشت بهریناگزرو، بر  نیازا
 خوانند یمخدا هستند و نماز  ادبه ی دائماً کهي کوکارینافراد  37/ نورسوره در 

  :که برند یمی به سر تیوضع، در دهند یم زکاتو 
 وماًی خافُونَیالزَّکاةِ  تاءیإ عنْ ذکْرِ اللَّه و إِقامِ الصالةِ و عیتجارةٌ و ال ب هِمیرِجالٌ ال تُلْه(

  )الْقُلُوب و الْأَبصار هیتَتَقَلَّب ف
خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات، به خود  ادی، آنان را از يستدکه نه تجارت و نه دادو یمردان«

  ».هراسند یشود م یو رو م ریها در آن ز دهیها و د که دل يدارد، و از روز یمشغول نم
روز قلوب مردم دگرگون  نیادر . است امتیقروز » اًومی«، مراد از هیآ نیادر 

 شیپ، کردند یم فکر کهگونه  است امور آن ممکن زین کوکارانیني برای حت. شود یم
خود  کهی پاداشی به آن عنی(ی دارد منفهم جنبۀ  مسأله نیاسخن،  گریدبه  .نرود

در  کهگونه  ی پاداش آنها همانعنی(، هم جنبۀ مثبت )ابندین، دست کردند یمتصور 
  42).آنها متفاوت است نیشیپي ها ، با تمام پاداششود یم انیببعد  ۀیآ

و » نیکاظم«در آن با واژگان  کهاز جناس است  گریدي ا نمونه 18/ غافر هسور
  :ي شده استباز» نیظالم«
) مهرأَنْذ ویمأالْ ولَد الْقُلُوب ناجِ يزِفَۀِ إِذمالْحم نَیرِ کاظلظَّالم نَیما لنْ حال شَف مٍیم عٍیو 
یطاع(  
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که اندوه  یدر حال ،رسد یها به گلوگاه م گاه که جان بترسان، آن] الوقوع[ بیو آنها را از آن روزِ قر«
  ».که مورد اطاعت باشد ياست و نه شفاعتگر ياریستمگران نه  يبرا. خورند یم خود را فرو

 انکارخدا را  کهی کسان که کند یمی اشاره مانیپش نیاه به دو واژ انیم هرابط
خود را  کهاند  یکساناما آنها  ،کرد، جهان پس از مرگ را تجربه خواهند کنند یم

  . اند داده بیفر
مردم  که) فرحفعل ی(ي ا یسرمستي و شادسوره،  نیهم 76-75 اتیآدر  زین

ی سرخوشاز  کاذبی احساس ،دهند یمي اشتباه خود بروز باورهابر حسب ) گمراه(
به  کنیل ،احساس راهبر آنان است نیاالبته  که کند یمآنان  بینصرا ) مرحفعل ی(

  :43ي جهنمسو
)ونَ فتَفْرَح ا کُنتُمکُم بِمضِ بِغَ یذَلالْأَرونَ رِیرَحتَم ا کُنتُمبِمقِّ والْح* نَّمهج ابوخُلُوا أَباد

دنَیخَال ایففَبِ هثْوم رِ يئْستَکَبنَیالْم(  
و بدان سبب  دیکرد یم یو سرمست يبه ناروا شاد نیبه سبب آن است که در زم] عقوبت[ نیا«

چه بد است  ،]دیبمان[در آن جاودان  ،دییدوزخ درآ ياز درها .دیدیناز یم] سخت به خود[است که 
  »!سرکشان يجا

ی پرا در  تیفردمسخ  جناس حاصل آمده است، واسطه به کهزبان  رییتغ
  .آورد یم

 کهگاه  ی آنحت ،بندند یم کاربه  هودهبیتالش  کافران، 104-103/ کهف هسوردر 
  .44)حسنونی(» دهند یمخوب انجام  کار«) حسبونی(» پندارند یم«
أَنَّهم  حسبونَیوهم  ایلدنْا اةِیالْح یف همیضَلَّ سع نَیالَّذ *أَعماالً نَیقُلْ هلْ نُنَبئُکُم بِالْأَخْسرِ(
نُونَیسا حنْعص(  
 ایدن یشان در زندگ اند که کوشش یکسان] آنان[ ؟مردم آگاه گردانم نیانکارتریشما را از ز ایبگو آ«

  ».دهند یپندارند که کار خوب انجام م یبه هدر رفته و خود م
 کافرانتمام آنچه : است مشهود کامالًی قرآن تیموقعي ساز جناس، اتیآ نیادر 
واژگان،  نشیگزنوع . است انیزی خسران و جملگ ،پندارند یمو  دهند یمانجام 

  . دهد یمآنان را نشان  تیموقعی بندگیفراز  گریدي ا جنبه
: دهند یمرنگ جلوه ي واژگان را پرمعناي خاص ها یژگیوها  ی جناسبرخ. 2

  :1/ همزهسوره ر د) a backbiting slandere( »همزه لمزه«عبارت 
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)وزَةٍ لِّکُلِّ لٌیزَةٍ لُّممدر آتش خرد  که کسان؛ همان 45»ییبجویع يبر هر بدگو يوا«)ه
  .ند شدهگرفتار خوا امتیق کنندة
  :26/ انعام زینو 

)ی مهنَوونْه  نْهعونَینْأَو إِن یو نْهکُونَعله ا یمو مهرُونَإِالَّ أَنفُسشْع( 

را به  شتنیجز خو] یل[و کنند یم ياز آن دور] زیخود ن[دارند و  یاز آن باز م] مردم را[آنان  و«
   46».دانند یو نم افکنند یهالکت نم

اعمالشان گمراه  که کافرانی طانیش کنشبر  هیآهر دو . اشاره دارد کافرانبه  که
  .کنند یم دیکأت است، کننده
ی تصور حتدر قرآن بسامد دارد و  جناس هتکرارشوند سبکی خاص از نوع. 3

  : 142/ در نساء. رود یمی به شمار قرآناصطالحات  نۀیگنجی از بخش که شود یم
النَّاس  رَآؤُونَی یکُسالَی الصالَةِ قَامواْ إِلَاللّه وهو خَادعهم وإِذَا قَامواْ  خَادعونَی نَیالْمنَافقإِنَّ (

الَ یإِالَّ ال ذْکُرُونَو لّهلًایقَل( 

با  ستندیخواهد کرد و چون به نماز ا رنگیو حال آنکه او با آنان ن کنند یم رنگیمنافقان با خدا ن«
   47».کنند ینم ادی یو خدا را جز اندک کنند یم ایبا مردم ر .زندیکسالت برخ

به آنان  کهخداست  آنکهحال  ،بزنند زنگینبه خدا  که کنند یمی سعمنافقان 
  : 54/ در آل عمران .زند یم رنگین
 )نَیالْماکرِ رُیخَاللّه واللّه  مکَرَو َ ومکَرُواْ(
 زانیمکرانگ نیآورد و خداوند بهتر انیمکر در م] در پاسخشان[و خدا  دندیمکر ورز] دشمنان[«

  48».است
، اتیآ نیا. بندد یم کاربه  کارسازتري مکراما خداوند  ،ورزند یم مکر کافران

سورة بقره  194 ۀیآ. کنند یمرا به خاطر متبادر » چشم در برابر چشم«ی مانند عبارات
  :49امر است نیا کمالمصداق تمام و 

بِمثْلِ ما  هیعلَفَاعتَدواْ  کُمیعلَي اعتَدالشَّهرُ الْحرَام بِالشَّهرِ الْحرَامِ والْحرُمات قصاص فَمنِ (
تَدلَي اععیکُم  عم واْ أَنَّ اللّهلَماعو اتَّقُواْ اللّهوتَّقنَیالْم( 

پس هر کس بر شما  .ها قصاص داردحرمت] هتک[ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و  نیا«
که  دیو بدان دیو از خدا پروا بدار دیکن يبر او تعد ،کرده يهمان گونه که بر شما تعد ،کرد يتعد

   ».است گانشیخدا با تقواپ
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  : است 127/ توبه گریدنمونۀ 
)ةٌ نَوورس ا أُنزِلَتإِذَا م مضُهعإِلَظَرَ بلْ یضٍ هعم  رَاکُمی بهقُلُوب اللّه رَفرَفُواْ صانص ثُم دنْ أَحم

الَّ ی مقَو مونبِأَنَّهفْقَه(  
شما  یکس ایآ] ندیگو یو م[ کنند ینگاه م گرید یاز آنان به بعض یبعض ،نازل شود يا و چون سوره«

 ،برگرداند] از حق[را  شانیها خدا دل .گردند یبازم] امبریاز حضور پ انهیمخف[سپس  ؟ندیب یرا م
   ».فهمند یهستند که نم یآنان گروه رایز

ي آنان از ها دلبا برگرداندن  کافران) انصراف(ی کیزیف» بازگشت«، هیآ نیادر 
  .50است کرده دایپی همخوانجانب خدا، 
 کهچرا  ـ دهند یمبروز  که ستینهمان  انیآدم کنشها،  نمونه نیااز  کدر هر ی

جز  ،امدهینامر حاصل  نیاو  ـ دیآ یم قیفای آدمی اعمال تمامبر  کهخداوند است 
 کاربرد که دیندارالبته از خاطر دور . در قرآنی کالمي ها يباز کاربرددر پرتو 

)verbal participle(  رفته است کاري به ساز جناس يبرا اریمع یعربدر زبان.  
 گردد یمیی زبان به خداوند برغاخاستگاه  که داستیپها  نمونه نیاي، از تمام بار

  . ی زبان نزد خداوند استقیحقي معنا که دهند یمنشان  زینشده  هئارا لیدالو 
چند . ی نداردفمنجنبۀ  شهیهمي ساز ابهام گونه نیاي بشرزبان  هحوزالبته در 

قدرت زبان  .است زینشدن  اریاختصاحب  بلکه ی است،بیفریی نه فقط خود معنا
  : 30/ ي نمونه در رومبرا. کندهر واژه را بالفعل  هبالقوي معنابتواند  کهاست  نیادر 
) مفَأَقکهجو لدالْقَ نِیلمِی لِ أَن ین قَبمأْتی یمنَ وم لَه رَدلَّا م ی اللَّهذئمو ونَیعدص( 

از جانب خدا فرا رسد که  ياز آنکه روز شیپ ،اوریب يرو داریپا نید نیا يپس به سو«
  ».شوند یدسته دسته م] مردم[باشد و در آن روز  ریناپذ برگشت

ي اسالم ها یژگیواز جمله  که) یقیحقراست، (» میالق«با صفت » اقام«فعل 
 وندیپي معنادار به هم طرز جناس، دو مفهوم را به نیا. جناس ساخته است است،

به  بلکه ،یگمراهنه به  ـ)در عبادات(ی کیزیفی کنش ـ ي آوردن مؤمنرو. زند یم
خداوند . شود یمابهام نزد خداوند برطرف  گونه نیا که شود یمی منته قیتصد نیا

ي معنوی کنشه ی بکالمي بازواسطۀ  هرا ب) ي آوردن به سمت خدارو(ی انسانی کنش
 .کند یمبدل ) ي، پرستشداریپا(

  :دهد یم هئاراتر  دهیچیپي ا سورة اسراء، نمونه 24 هیآ



 

 

81 

 هنر
س

جنا
 

ساز
رآن

ر ق
ي د

 

)بما کَما رهمحار بقُلْ ر ۀِ ومنَ الرَّحالذُّلِّ م ناحما جلَه ضاخْف غ  یانیوراًیص( 
چنان که مرا  ،آن دو را رحمت کن !پروردگارا« بر آنان بگستر و بگو ی، بال فروتنیو از سر مهربان«

  ».پروردند يدر خُرد
. شود یمتر  ي پررنگساز جناسواسطۀ  هو خدا ب نیوالد انیم، ارتباط هیآ نیادر 

، با »یانیرب« ی ـربارحم و ـ  »رحم«ی با کالمي بازواسطۀ  هب نیوالدي از سپاسگزار
ی زندگدر  دهیندپسی اخالقنگرش . کند یم دایپی همخواني از خداوند سپاسگزار

 نیاو  شود یمی در احترام به خداوند، دوچندان پررنگ تجلبا  )نیوالداحترام به (
  :51آمده است زینسورة بقره  276 هیآدر . شود یمي حاصل ساز جناس واسطه بهامر 
)قُیحم  الرِّبا و اللَّهال  یرْبِی اللَّه و قاتدالصیبمٍیکُلَّ کَفَّارٍ أَث ح( 
را دوست  يناسپاسِ گناهکار چی، و خداوند هدیافزا یو بر صدقات م کاهد یربا م] برکت[خدا از «

  ».دارد ینم
  :آمده است 39 ۀیآدر سورة روم  هیآ نیهممشابه 

 دونَیتُر زکاةٍمنْ  تُمیآتَعنْد اللَّه و ما  رْبوایأَموالِ النَّاسِ فَال   یف رْبوایلمنْ رِباً  تُمیآتَو ما (
 اللَّه هجوکفُونَ فَأُولئضْعالْم مه(  

 ردیگ ینم یفزونبردارد، نزد خدا  شیافزاتا در اموال مردم سود و  دیده یمربا ] به قصد[و آنچه «
، پس آنان همان دیداد - دیخواستارخدا را  يخشنود که یحالدر  -زکاتآنچه را از ] یل[و

  »].شود یمف و مضاع[ افتگانندی یفزون
 نیمب تواند یم، هیآواژه بسته به بافت  کی که نجاستیا، جناس در هیآ نیادر 

  .باشد) ربا(ي بد ای) یربی(ی خوب
 ۀیآ. کندچندان جلوه ي بهشت دوها پاداش که کند یم کمکي سازی جناس گاه

  :52داند یمبرابر ) ارض( نیزمعرض جنت را با عرض آسمان و  دیحدسورة  21
آمنُوا بِاللَّه  نَیمغْفرَةٍ منْ ربکُم و جنَّۀٍ عرْضُها کَعرْضِ السماء و الْأَرضِ أُعدت للَّذ  یا إِلسابِقُو(

 فَضْلُ اللَّه کذل هلسر ویؤْتینْ  همیظ شاءذُو الْفَضْلِ الْع اللَّه مِیو( 
است  نیآسمان و زم يچون پهنا شیکه پهنا یهشتاز پروردگارتان و ب یبه آمرزش] دنیرس يبرا[«
 نیا. دییسبقت جو گریکدیاند، بر  آورده مانیا امبرانشیآماده شده که به خدا و پ یکسان يبرا] و[

  ».بزرگ است یبخش دهد، و خداوند را فزون یآن را م ،فضل خداست که به هر کس بخواهد
  :53سورة الرحمن آمده است 54 ۀیآدر 
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  )دانٍ نِیالْجنَّتَ یو جنَفُرُشٍ بطائنُها منْ إِستَبرَقٍ   یعل نَیمتَّکئ(
به [آن دو باغ ] از[ وهیم دنیزنند و چ هیبافت است، تک درشت شمیکه آستر آنها از ابر ییبر بسترها«

  ».در دسترس است] یآسان
  :است 89/ واقعه گرید هنمون

)ر و حفَرَونَّۀُ نَع حانٌیج مٍیو( 
  »].خواهد بود[و راحت و بهشت پر نعمت  شیساآ ]رد[«

شمار  ي بهشت بهها پاداش هلجمي از تمندیرضای و راحت، شیآسا، هیآ نیادر 
ي خود را از دست ظاهربه مشام رسد، واژگان تفاوت  کهي بهشت بو. 54رفته است

  .بازند یم رنگ یجملگ واژگان، يظاهر يها تفاوت یی،چندمعنا در بحث از. دهند یم
 دایپ یبستگ رمترقبهیغ یکاربرد عبارت به یکالم يها، باز نمونه یدر برخ. 4

عبارات  مکرري ریکارگ به واسطه بهگونه جناس  نیادن بو رمترقبهیغ«. کند یم
ی خیتار ثیحاز . شود یم جادیامشابه  ای کسانی یبافتي ها تیموقعمختلف در 

واسطۀ  هعبارت ب رفته در ارکجناس به  ،شود یمي ا شهیکل ی در زبانعبارتی وقت
به حجم محدود  تیعنادر خصوص قرآن با . 55رود یم کفاز اندازه از  شیب کاربرد

 شکها با  همه جانبۀ جناس لیتحلی، شدن سهیمقاو  نیامروز نۀیشیپشواهد و نبود 
  :مدعاست نیاشاهد  ریزي در نمونۀ ساز جناس کاربرد. سته اهمرا دیتردو 
  )67/انعام( )نَیما أَنَا منَ الْمشْرِکو فاًیالْأَرض حنفَطَرَ السماوات و يللَّذ یجهِوجهت و یإِنِّ(
 دیرا پد نیها و زم که آسمان دمیگردان یکس يخود را به سو ياخالص، پاکدالنه رو يمن از رو«

  ».ستمیآورده است و من از مشرکان ن
 گریدی عباراتقرآن با  گریدي جاهادر  »یوجهت وجهِ«ی عنی میابراهعبارت  نیا
  : شده است ذکر
قبلَۀً تَرْضاها فَولِّ وجهک شَطْرَ الْمسجِد الْحرامِ  نَّکیالسماء فَلَنُولِّ یف تَقَلُّب وجهِک  يقَد نَر(

ح وثُی شَطْرَه کُموهجلُّوا وفَو 144/بقره()ما کُنْتُم( 
که بدان  يا تو را به قبله] باش تا[پس . مینیب یم کیدر آسمان را ن تیرو دنِیگردان] به هر سو[«

خود  ي، رودیمسجد الحرام کن و هر جا بود يخود را به سو يپس رو .میبرگردان يخشنود شو
 ».دیآن بگردان يرا به سو

  )105/ ونسی()نَیکو ال تَکُونَنَّ منَ الْمشْرِ فاًیحن نِیللد أَقم وجهکو أَنْ (
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 ».آور، و زنهار از مشرکان مباش يرو فیحن نیکه به د] به من دستور داده شده است[و «

)کهجو مفَأَق لدن نِیلالَّت فاًیح اللَّه طْرَتلَ  یفع فَطَرَ النَّاسد هایلَیال تَب الد کذل خَلْقِ اللَّهنُیل 
   )30/روم()علَمونَیالنَّاسِ ال  و لکنَّ أَکْثَرَ میالْقَ
که خدا مردم را  یکن، با همان سرشت نید نیا يتمام به حقّ، به سو شیخود را با گرا يپس رو«

مردم  شتریب ی، ولداریپا نیاست همان د نیا. ستین ریرپذییتغ يخدا نشیآفر. بر آن سرشته است
  ».دانند ینم
)نْ حم وثُی  تلِّخَرَجفَو هجولٍ  کبِغاف ا اللَّهم و کبنْ رقُّ ملَلْح إِنَّه رامِ والْح جِدسشَطْرَ الْم

  )149/بقره()عما تَعملُونَ
حق ] فرمان[ نیمسجد الحرام بگردان، و البته ا يخود را به سو ي، رويآمد رونیو از هر کجا ب«

 ».ستیغافل ن دیکن یاست و از جانب پروردگار تو است و خداوند از آنچه م

)نْ حم ولِّ  ثُیفَو تخَرَجکهجو ح رامِ والْح جِدسشَطْرَ الْمثُی  شَطْرَه کُموهجلُّوا وفَو ما کُنْتُم
  یلأُتم نعمتو   یظَلَموا منْهم فَال تَخْشَوهم و اخْشَون نَیحجۀٌ إِالَّ الَّذ کُمیللنَّاسِ علَ کُونَیلئَالَّ 

  )150/بقره()و لَعلَّکُم تَهتَدونَ کُمیعلَ
خود را به سمت مسجد الحرام بگردان و هر کجا  يرو] به هنگام نماز[، يآمد رونیو از هر کجا ب«

 یبر شما حجت ـ از ستمگرانشان ریغ ـ مردم ي، تا برادیآن بگردان يخود را به سو يها يرو ،دیبود
، تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم، و باشد که دیو از من بترس دیاز آنان نترسپس، . نباشد

 ».دیشو تیهدا
 )115/بقره( )میإِنَّ اللَّه واسع عل اللَّه فَثَم وجهتُولُّوا  نَمایو للَّه الْمشْرِقُ و الْمغْرِب فَأَ(
، خدا يآر. خداست] به[ ي، آنجا رودیکنپس به هر سو رو  .و مشرق و مغرب از آنِ خداست«

 ».داناست شگریگشا
 نیبنابرا. 56اند ترجمه شده »to turn one's face«ی به جملگعبارات  نیاتمام 

ي دارایی خود استثنا ظاهراً تیماهبه خاطر  »یوجهت وجهِ«گفت عبارت  توان یم
ی عنی ،ي آنورصي ها یژگیوعبارت را به سبب  نیاعرب زبانان . جناس است

یی معنابه  انیم نیاو البته در . رندیگ یمجناس در نظر  ،کلمه شۀیرحروف در  تکرار
. ي ندارندکار دو واژه حاصل شود نیاهم قرار گرفتن  کناراست از  ممکن که

ی به برخي چرخش صورت و استواربه را » یوجهت وجهِ«عبارت  نیمفسری برخ
  .اند کردهتلون قلب اشاره 

  :57است »قال«و  »عمل« هدو واژ انیمي باز نیمب 168/ لوط در شعراء هپاره گفت
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 )نَیلعملکُم منَ الْقال یقالَ إِنِّ(
   ».میمن دشمن کردار شما یبه راست: گفت«

آمده » نیقال«، در بطن واژة دنیورزی دشمني گفتن و معناگفت دو  توان یم
ی است هیبد. ص لوط مستتر شده استدر واقع، جناس در بافت واژگان شخ .است
واسطۀ شبه  هب(ی کالمی تداعرا از رهگذر  هیآ، خواننده و شنوندة نیآغاز» قال«فعل 

 هیعلدائماً  کهي است افرادلوط از جمله . اندازد یم» نیقال«واژة  ادبه ی) تبار واژگان
ی گفتن. است اتیراخالقیغدشمن  کهچرا  ،کند یمي افشاگرقومش  اتیراخالقیغ

لوط بر زبان  کهي ا گزارهاما خود  ،آشکار جناس در چشم خواننده کهاست 
  .، جناس مستتر داردآورد یم

خداوند از  نکهیای بر مبن 58آمده است 3/ یضحدر » قال« شهیر گرید کاربردتنها 
مطرح  هیآ نیا در مورد کهي ریتفاستوجه با با). یقلما ( ستینی ناراض 6محمد

ی با مدتي براخداوند . دار در نظر گرفت ل را جناسفع نیا توان یماست، 
 لیاوادر  6ی از جانب محمدوح افتیدرعدم ( دیگو ینمسخن  6محمد

ي برا هیآ نیا. کردرا نگران  امبریپامر  نیهمو  ختیبرانگی شبهات، امبریپنبوت 
خدا از  که دهد یم نانیاطم هیآ نیارو،  نیااز). نازل شده است امبریپقلب  نانیاطم

را  نییپادست . است کردهآغاز را و دوباره با او سخن گفتن  ستینناخشنود  امبریپ
در  59ی محسوسجناسرا چونان  هیآ نیا پیراموني ها داستان توان یم، میریبگ که

  .نظر آورد
سخن به  زین تیاهم زیحا لئمسا ریساي قرآن، از ساز جناسنوع  نیادر  توان یم

دوگانۀ  تیماهی، ادبی ژگیو نیا دهد یمنشان  مطالعات جناس ریسا. آورد انیم
 انیم، ابهام اتیاخالقها در حوزة  ي نمونه، جناسبرا. کند یموجود بشر را برآفتاب 

ی خوبی بشر، خواننده به زندگدر حوزة . دهند یمرا نشان  و شرّ ریخمقوالت 
رو،  نیای ندارد و ازاستحکاماست و  بکاریفردارد زبان،  دیکأتقرآن  کند یماحساس 

ي پاها،  جناس واسطه بهدوگانۀ آن  تیماهي از تصورات انسان دربارة وجود و اریبس
 قرآن امیپ که داستیپحال،  نیعاما در . شوند یمی معرف زیبرانگو توهم  زیگردر 

زبان، در  تیقطعو  تینسب انیمي بازدر واقع، از رهگذر . است لیمسا نیافراتر از 
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رنگ چندان پرها، دو جناس واسطه به تیبشري ریاپذخطخداوند و  تیقطع، تینها
، میکردی بررس کنونتا کهیی ها نمونهامر در خصوص  نیا، کمدست . شود یم

  .کند یم دایپمصداق 
 قیمصاد که دیجدی ادب ۀینظر. کنند یمی تداعها را  نام صورت مکرر بهها  جناس

ي را اگر نه به سازس وجه جنا نیا، آورد یمی شاهد مثال لیانج اتیادبخود را از 
خصوص  نیادر . داند یمی اصل جناس حتي کارآمدبه  بلکه، تیروا کلي کارآمد
همه  ؛دهد یمي بدان توجه نشان سازجناس  کهزبان است  تیمعجا بلکه ،نه ابهام

ي معنا ، ابهام لزوماً بهنیبنابرا. یی از آن انتظار نرودمعنای اگر حت ؛معنادار است زیچ
  .یی خاص را انتقال دهدمحتواو  تیمز تواند یمابهام  ،ستینامر مبهم 

 نیاي نام سازاز راه جناس  کهیی ها یتداعو  لیانجاشخاص  فیطبا توجه به 
 44/ ی در سورة شعراءقرآنفرد ه ، نمونۀ منحصر بکند یماشخاص به ذهن خطور 

 و مانیسلدر داستان حضرت  »اسلم«و فعل  مانیسل، نام هیآ نیادر . آمده است
  :کند یماعتراف  سبأ ملکۀ. 60سازند یم، با هم جناس سبأ ملکه
قالَ إِنَّه صرْح ممرَّد منْ  هایالصرْح فَلَما رأَتْه حسبتْه لُجۀً و کَشَفَت عنْ ساقَ یلَها ادخُل لَیق(

  )نَیللَّه رب الْعالَم مانَیو أَسلَمت مع سلَ  یظَلَمت نَفْس یرب إِنِّقالَت  رَیقَوار
 شیها پنداشت و ساق يا ، برکهدیو چون آن را د .شو] یپادشاه[وارد ساحت کاخ : به او گفته شد«

پروردگارا، من به : گفت] ملکه[ .است نهیمفروش از آبگ یکاخ نیا: گفت] مانیسل. [کرد انیرا نما
  ».شدم می، تسلانیپروردگار جهاندر برابر خدا،  مانیبا سل] نکیا[خود ستم کردم و 

در برابر امر خداوند، در  ملکه میتسلامر خداوند شده، با  میتسل که 7مانیسل
 کهي امبریپاست؛  امبرانیپ گریدو نه  مانیسلبر  دیکأت، نجایادر . ردیگ یمارتباط قرار 

  .کند یم بیترغدر برابر امر خداوند  میتسلرا به  ملکه
 انیشا. دهد ینم هئارا يادیزي ها نمونهها،  ي نامسازاس حال، قرآن از جن نیابا 

 یعربدر قالب زبان  ،لیانجي ها داستاني سازجناس  امکاناتي از اریبس نکهیا ذکر
ي، عبرنام اسحاق در . گونه است نیاي نمونه، نام اسحاق از برا. رود یماز دست 

  .61ي خنده استمعنا به کهاست  »تسحاقی«
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 که) عقاب(ي مجازات معنا به ،»عقَب« شهیراست از  بعقونام ی گریدنمونۀ 
آن قرابت  شهیربا  عقوبنام ی کهي ا هیآتنها . شده است تکراربار در قرآن  بیست

  :است 143-140 اتیآ، سورة بقره کند یم دایپ کینزد
قُلْ   ياطَ کانُوا هوداً أَو نَصارو الْأَسب عقُوبیو إِسحاقَ و  لَیو إِسماع میأَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبراه(
 نْقَلبیالرَّسولَ ممنْ  تَّبِعیإِالَّ لنَعلَم منْ  هایکُنْت علَ  یو ما جعلْنَا الْقبلَۀَ الَّت... أَنْتُم أَعلَم أَمِ اللَّهأَ

إِنَّ اللَّه  مانَکُمیإ عیضیاللَّه و ما کانَ اللَّه ل يهد نَیالَّذ یإِالَّ علَ رَةًیو إِنْ کانَت لَکَب هیعقب  یعل
  )میبِالنَّاسِ لَرَؤُف رح

 ینصران ای يهودی] گانه دوازده[و اسباط  عقوبیو اسحاق و  لیو اسماع میابراه«: دییگو یم ای«
 می، مقرر نکردين بودبر آ] يچند[را که  يا و قبله. ..»خدا؟ ای دیدان یشما بهتر م ایآ«: بگو» اند؟ بوده

 ،گردد یخود برم دهی، از آن کس که از عقکند یم يرویپ امبریرا که از پ یآنکه کس يجز برا
کرده، سخت گران بود و خدا بر ] شان[تیکه خدا هدا یجز بر کسان] کار نیا[ه و البت میبازشناس

  ».و مهربان استبه مردم دلسوز ] نسبت[خدا  رایگرداند، ز عیشما را ضا مانیآن نبود که ا
 ستادهیاي پا ها ي پاشنهروبر  کهی است کسانخطاب به ) دو پاشنه( »هیعقب«واژة 

  .62اند ي برگرداندهروی در خصوص قبله، الهو از فرمان 
آمده  26 هیآ 25باب  شیدایپدر سفر  که کند یمی اشاره داستانی به اله امیپ نیا
 نیابر اساس . 63شوند یم سیتجن با هم عقوبي عقب و نام یمعنا هیآ نیادر . است

و  دآی یم ایدنادوم به / سویعابتدا  .شود یمقلو حامله همسر اسحاق دو ربکاداستان، 
ي ا اشاره چیهارتباط  گونه نیای به قرآنحال، بافت  نیابا . 64عقوبی او یپسپس از 

یی جا در متن و مضمون قرآن عقوبها و ارتباط آن با نام ی اشاره به پاشنه. کند ینم
  . ندارد

در  گریدیی جادر . است 61/ در بقره »مصر« کلمۀجناس موجود در  گریدنمونۀ 
ي، دستوراز نظر  که شود یمي اسم خاص مرتبط معنای با مصر در موسقرآن، 

. 65کشورهاستی و نام شهرها و خارجي شهرهای اسام ریسابا  مشتركی پتوتید
ي اسم عام شهر است و معنابقره هم به در سورة  پتوتیدواژه به منزلۀ  نیا کاربرد

  .66هم اسم خاص مصر
 انیمبه  ذکري سازي زبان در امر جناس ها يتوانمندی برخزبان از  خیتاردر . 5

 زینها  ، جناسکند یم رییتغي واژگان در گذر زمان معنا کهگونه  همان. آمده است
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ب احمد و لق 6جناس در نام محمد. رندیگ یمو هم رنگ  بازند یمهم رنگ 
در آن  کهي است ا هیآ نیا. گونه است نیااز  6/ در سوره صف )ممدوح اریبس(

  .دهد یمرا مژده  امبریپآمدن  حیمس
منَ  يدی نَیمصدقاً لما ب کُمیرسولُ اللَّه إِلَ یإِنِّ لَیإِسرائ  یبن ای میابنُ مرْ یسیو إِذْ قالَ ع(

 )نٌیقالُوا هذا سحرٌ مب ناتیاسمه أَحمد فَلَما جاءهم بِالْب يمنْ بعد  یأْتیراً بِرَسولٍ التَّوراةِ و مبشِّ
شما  ي، من فرستاده خدا به سولیفرزندان اسرائ يا«: گفت میپسر مر یسیرا که ع یو هنگام«

و نام او  دیآ یه پس از من مک يا و به فرستاده کنم یم قیاز من بوده تصد شیتورات را که پ. هستم
  ».آشکار است يسحر نیا: روشن آورد، گفتند لیآنان دال يبرا یپس وقت» .است بشارتگرم» احمد«

از چشم خوانندگان قرآن در قرن سوم . زاست مشکلی اندکجناس  نیا حیتوض
. نام محمد، احمد است که دانستند یماصالً جناس ندارد آنان  هآی نیاي، هجر

ي اسم جااز آن زمان، احمد به  شیپتا  که آورد یماستدالل  »وات يمونتمگر«
ی عام در بر صفتي معناصدر اسالم، احمد  هیاولو در قرون  رفت ینم کارمحمد به 

دو  انیمرابطۀ  کهبود  تیحیمسیی اسالم با ارویروبه زعم وات، فقط پس از . داشت
  .مد قرار گرفتو احمد معادل نام مح دیگرد آشکاري مسلمانان برااسم 

 کینزد] وه چه[« )زِفَۀُأَزِفَت األ( سورة نجم 57 ۀیآ، 67نیمفسری برخبه زعم 
گونه  نیااگر . جناس ساخته است امتیق، با اسم خاص ناظر به روز »!امتیگشت ق
ي معنا به »ازفت«واژة . کردی جناس تبارساز لحاظ نوع توان یمجناس را  نیاباشد، 

آمده است و  »ومی«با واژه  زینسوره غافر  18 هیآه در واژ نیا. شدن است کینزد
  : اسم خاص در نظر گرفترا  واژة نیا توان یم که دهد یمامر نشان  نیا
)مهرأَنْذ و یماأل ولَد الْقُلُوب م يزِفَۀِ إِذناجِرِ کاظم نَیالْحلظَّالم نَیما لنْ حال شَف مٍیم عٍیو 
یطاع( 

که اندوه  یدر حال ،رسد یها به گلوگاه م گاه که جان بترسان، آن] الوقوع[ بیآن روزِ قر و آنها را از«
   ».که مورد اطاعت باشد ياست و نه شفاعتگر ياریستمگران نه  يبرا. خورند یم خود را فرو

 کارآمدتري ا نمونهسورة بقره،  62 هیآدر  »هودی«و اسم  »يهد«فعل  انیمي باز
  :دهد یمدر قرآن به دست  تیروااز بسط ) رت یشناختنو توسعاً (
الْآخرِ و عملَ  ومِیمنْ آمنَ بِاللَّه و الْ نَیو الصابِئ  يهادوا و النَّصار نَیآمنُوا و الَّذ نَیإِنَّ الَّذ(

 )حزَنُونَیو ال هم  هِمیصالحاً فَلَهم أَجرُهم عنْد ربهِم و ال خَوف علَ
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و صابئان،  انیاند، و ترسا شده يهودیکه  یآورده، و کسان مانیا] به اسالم[که  ی، کسانقتیدر حق«
 شیکرد، پس اجرشان را پ ستهیداشت و کار شا مانیا نیهر کس به خدا و روز بازپس

  ».بر آنان است، و نه اندوهناك خواهند شد یمیپروردگارشان خواهند داشت، و نه ب
ی است از واژه جعلی فعل که برد یم کاربه را  »هادوا نیلذا«، عبارت هیآ نیا

ی همراه با گاهعبارت ده بار در قرآن و  نیا). دو هـ شهیرو احتماالً از ( »هودی«
و  انیهودبا گفتۀ ی انیهودگونه اشاره به ی نیا. رود یم کاربه  »امنوا نیالذ«عبارت 

  :شود یم سیتجنسوره بقره  135 ۀیآدر  انیحیمس
) نَصارو وداً أَوراه  يقالُوا کُونُوا هلَّۀَ إِبلْ موا قُلْ بتَدیتَهن مشْرِک فاًیحنَ الْمما کانَ م نَیو( 
 میابراه نییآ] بر[نه، بلکه « بگو .دیابی تی، تا هدادیباش یحیمس ای يهودی: گفتند] اهل کتاب[و «

  » .از مشرکان نبود يو و] هستم[گرا  حق
در اشاره به نام  »هدا«با واژة  زین 73/ اءیب، ان83/انند انعامم گرید اتیآدر 

  .کردند تیهداشدند و  تیهداجمله  کهی امبرانیپ؛ شود یمي بازي عبر امبرانیپ
 »انصار«سورة صف، واژة  14 ۀیآ، در کارآمد کامالًي طرز و به بیترت نیهمبه 
  :68شود یم سیتجنسوره بقره  62در آیه  »ينصار«با واژة 

 یإِلَ يمنْ أَنْصار نَییللْحوارِ میابنُ مرْ یسیآمنُوا کُونُوا أَنْصار اللَّه کَما قالَ ع نَیالَّذ هایأَ ای(
 نَیالَّذ دنَایو کَفَرَت طائفَۀٌ فَأَ لَیإِسرائ  ینَحنُ أَنْصار اللَّه فَآمنَت طائفَۀٌ منْ بن ونَیاللَّه قالَ الْحوارِ

 )ظاهرین عدوهم فَأَصبحوا  یآمنُوا عل

: گفت ونیبه حوار میبن مر یسی، همان گونه که عدیخدا باش ارانی، دیا آورده مانیکه ا یکسان يا«
از  يا فهیپس طا» .مییخدا ارانِیما «: گفتند ونیحوار» اند؟ یمن در راه خدا چه کسان ارانی«
بودند، بر دشمنانشان  دهیرا که گرو ی، و کساندندیکفر ورز يا فهیآوردند و طا مانیا لیاسرائ یبن
   ».شدند رهیتا چ میکرد ياری

 ،دانند یم شهیرهم ) انیحیمس( »انصار«واژه را با  نیاخر متأ نیمفسری برخ نکهیا
  . 69جناس در گذر زمان است رییتغنحوة  نیمب

ی مضموني حدوا که دهد یمی رخ زمانی کالمي بازخاص  اریبس کاربرد. 6
ي نمونه، برا .ی استانیپاي مقفاواژگان  تکرار شکلبه  بیشتر که ردیگ یم شکل

 توان یم. شوند یمختم  »دیشد«و  »دیشه«به  بیترتبه  اتیعادسورة  8-7 اتیآ
با  ،دهد یمی انسان شهادت ناسپاسبه  کهی کس اتیآ نیادر  که کرداستدالل 
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را در بافت  11-6 اتیآی وقت. ازدس یمبه مال و ثروت جناس  دیشدی دلبستگ
  :ردیگ یمدو چندان قوت  ریتفسگونه  نیا، میریگ یمسوره در نظر 

)لَکَنُود هرَبل*إِنَّ الْإِنْسانَ لع إِنَّه لَشَه  یو کیذلالْخَ*د بحل إِنَّه ویلَشَد رِیأَفَال *دیلَمإِذا  ع
رَ ما فثعورِ یبلَ*الْقُبصح و ورِ یما فدالص* بِهِم مهبإِنَّ ریذئمرٌیلَخَب و(  

و . گواه است کی، ن]امر[ نیکه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است، و او خود بر ا«
گردد، و  ختهیر رونیداند که چون آنچه در گورهاست ب یمگر نم .مال است فتهیاو سخت ش یراست

  ».آگاه است کین شانیا] حال[پروردگارشان به  يدر چنان روز ،هاست فاش شود نهیآنچه در س
 انیپا »دیشه«با  کهي ا هیآ دیآ یم، اما به نظر ستیني سهل کار اتیآ نیا ریتفس

، با دیآ یم انیپابه  »دیشد«با  کهي ا هیآدارد و  کینزدارتباط  نیشیپ ۀیآبا  ،ردیپذ یم
  .ستیندر ارتباط  گریدي ا هیآ

  :سورة انشقاق است 18-17 تایآ گریدنمونۀ 
 )الْقَمرِ إِذَا اتَّسقَ و*و ما وسقَ لِیو اللَّ(

  ».تمام شود] بدرِ[فروپوشاند، سوگند به ماه چون ] شب[سوگند به شب و آنچه «
 نیا نیمب 19 ۀیآ انیپادر  »طَبقاً عنْ طَبقٍ«و  16 ۀیآدر  »شفق«، مفهوم نجایادر 
ی بافتي داللت آور با طرزبه  »اتَسقَ«و  »وسقَ«و دو واژة  17و  16 هیآدو  کهاست 

  .ارتباط دارند رگیکدهستند، با ی اکنونتر از آنچه  گسترده
  :سورة نور است 44-43 اتیآ گریدنمونۀ 

) تَرَ أَنَّ اللَّه أَلَمیزْجی   حاباً ثُمسیؤَلِّف بینَه  ثُمیلُهعکاماً فَتَرَ جير قَ الْودیخْرُج  و هاللنْ خم
نْ جِبالٍ ف نَزِّلُیم ماءنَ السفَ هایم رَدنْ بمیصینْ  بم بِهیشاء  ویرِفُهنْ  صنْ معیشاء یکاد 

 )الْأَبصارِ یولذلک لَعبرَةً لأُ  یو النَّهار إِنَّ ف لَیاللَّه اللَّ قَلِّبی*بِالْأَبصارِ ذْهبیبرْقه سنا

دهد، آن  یم وندیآن پ] ياجزا[ انیراند، سپس م یم یابر را به آرام] ست که[که خدا يا ندانسته ایآ«
خداست [، و دیآ یم رونیکه از خالل آن ب ینیب یباران را م يها سازد، پس دانه یگاه آن را متراکم م

 ،و هر که را بخواهد زدیر یفرو م یتگرگ ،که در آنجاست] زده خیاز ابر [ ییها از آسمان از کوه] که
ها را  برقش چشم یاست روشن کینزد. دارد یباز م ،رساند، و آن را از هر که بخواهد یبدان گزند م

] درس[وران  دهید يبرا] لیتبد[ نیقطعاً در ا. کند یجا م هخداست که شب و روز را با هم جاب .ببرد
 ».است یعبرت

 سیتجن 44 هیآی در ذهن رتیبصبا  43 هیآی در کیزیفیی نایبي معناابصار در 
  .70است ذکر انیشا، نقش استعاره نجایادر . شود یم
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ی را در خود قواف نیا کهی اتیآو  میخور یمبر  زیندار  ی جناسقوافدر قرآن به 
) با تبعات خوب و بد(ابهام  انیمی همبستگجناس را نشان داده و بر  کارکرددارند، 
  .کنند یم دیکأتارتباط با خدا ی در انسانتجربۀ 

  :دهد یم هئاراشناخته شده  کامالًي ا نمونه هامیقسوره  23-22 اتیآ
) وهجویذئمرَةٌ ورَةٌ  یإِل*ناضها ناظبر( 

  ».نگرند یپروردگار خود م يشادابند، و به سو ییها در آن روز چهره«
 ستنینگر: شوند یمی کی و هر دو واژه وردآ یمی پی در شاداببه خدا  ستنینگر
، کنند یم جادیاگانه  دوگانه و سه اتیآ، 30تا  22 اتیآ نکهیا. ی استشاداببه خدا 

  .اند توجه انیشا
-71 اتیآ. سازد یمجناس  »نَیالْمنْذَر«با  »نَیمنْذر«سورة صافات،  73-72 اتیآ
  :است ریزبه شرح  74
)أَکْثَرُ الْأَو ملَهضَلَّ قَب لَقَد لْنا ف*نَیلوسأَر لَقَد یور هِمنْذفَانْظُرْ کَ *نَیمیۀُ  فبکانَ عاق

  )نَیإِالَّ عباد اللَّه الْمخْلَص *نَیالْمنْذَر
 انشانیو حال آنکه مسلّماً در م .افتادند یبه گمراه انینیشیپ شتریاز آنها ب شیو قطعاً پ«

بندگان  يبه استثنا. شدگان چگونه بود دادهفرجام هشدار نیپس بب. میفرستاد یهشداردهندگان
  ».پاکدل خدا

معلوم . در دوزخ است شانگاهیجا کهی کافران، »نیرمنذَ«و  امبرانندیپ »نیمنذر«
 که اند یگروهدو گروه، دو  نیا: شده محکومدر برابر  افتهدر برابر مجهول؛ نجات ی

  .دارند شهیر کتحت فرمان خدا، ی
  :سورة شعراء است 80 -79 اتیآ یانیپانمونۀ 

  )نِیشْفیو إِذا مرِضْت فَهو *نِیسقیو   یطْعمنیهو  يو الَّذ(
او مرا درمان  ،شوم ماریگرداند، و چون ب یم رابمیدهد و س یو آن کس که او به من خوراك م«
  ».بخشد یم

هر دو الطاف خداوند به : با هم جناس دارند »نیشفی«و  »نیسقی«، اتیآ نیادر 
  .منان استؤم

ی بستگی قرآنقرائت خواننده از متن  به ادیزحد  در مجموع، جناس در قرآن تا
واسطۀ واژگان  هی بقرآن امیپاست و  افتهي انتقال یمعنای از بخشواژگان  کاربرد. دارد
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 قتیحق نیاامر مستلزم  نیا که ستین شک. شوند یمرنگ چندان پررفته، دو کار به
 .71دهند یمفقط از رهگذر بافت انتقال  ی رامعان ،واژگان کهاست 

  
  
  

  :ها نوشت پی
مترجم  يها افزوده یفارس يها هترجم زینو  یعرب اتیآمقاله، تمام  نیادر . 1
  . است

2. puns 
3. rhyme 
4. metaphor 
5. sound 
6.Paul Ricoeur, 'Word, polysemy, metaphor: creativity in language,' 
reprinted in Mario 
J. Valdes, A Ricoeur reader: refection and imagination (Toronto: 
University of Toronto Press, 1991), 65-85 (originally published in 
Philosophy Today, 17, 1973, 97-128); this article provides an excellent 
introduction to many issues related to the topics discussed here. 
7. word play 
8. See, for a summary, El (1st ed., Leiden: E.J. Brill, 1913-36), S.V. 
'tadjnis', VII, 599-60; see further below. 
9. Wilfred G. E. Watson, Classical Hebrew poetry: a guide to its 
techniques (Sheffield: JSOT Press, 1984), 238; see also Harold Fisch, 
Poetry with a purpose: biblical poetics and interpretation (Bloomington: 
Indiana University Press, 1988), 6-7 and passim, for examples of the 
treatment of puns and the way they act to draw attention to language 
within the biblical text. 
10. For example, see the frequently cited article, James Brown, Eight 
types of puns', PMLA, 71. 1956, 14-26. 
11. literal 
12. For example, as in ibid. 
13. As is frequently the case in the Arabic treatments of the subject. 
See below. 
14. context 
15. Steven Ullmann, Semantics: an introduction to the science of 
meaning (Oxford: Blackwell, 1962), 188, sees the division between 
explicit and implicit puns as the basic element in their classification, 
arguing that polysemous, implicit puns are 'more interesting'. 
16. ambiguity 
17. polysemy 



 

 

92 

  
     

    
  

هم
فد

ل ه
سا

 /
اره

شم
 

67 /  
یز 

پای
 

13
90

 
 

18. homonymy 
19. suprise 
20. contextualization 
21. portmanteau 
22.Finnegans Wake 
23.effect 
24. anagrams 
25. antanclasis 
26. F. Ahl, Metaformations, 22.  
27. Debra Fried: ' Rhyme puns ', in J. Culler (ed.), On puns, 99. 
28. consonantal groupings 
29. cognate accusative construction 
30.Cognate subject  
31. J. Culler, 'The call of the phoneme: introduction', in J. Culler 
(ed.), On puns, 13. 
32. jinas or tajnis 
33. transposition 
34. See the outline provided in the article ' tadjnis' in EI (1st ed.), VII, 
599-600. 
35. I have made no attempt at a full survey of Arabic sources in what 
follows, nor have I included every possible example.  
36.author's intention  
37. perception 
38. convention 
39. James Kugel, 'On the Bible and literary criticism,' Prooftexts, 1, 
1981, 222. 
40. Cited EI (1st ed). 

را جناس در نظر  »الساعه« یبرخ کهآورد  یمنقل قول  یوطیساز  نیپیر
) ياستعار( يمجاز يمعنا کیو  یقیحق يمعنا کی »هعاس« کلمه کهچرا  ،اند  نگرفته

 »الساعه« درباره واژه ،سوره انعام 30 هیآ لیذ ،343، ص4 آسان، ج ریتفسدر . دارد
 یول، داند یمدارند، گر چه خدا  یاقوال »هالساع« کلمهدرباره  نیمفسر«: آمده است

موضع  48در  باًیتقر که »هساع« کلمه يمعنا: است نیا ،رسد یمنظر مؤلف  هآنچه ب
ظر ساعت از ن يامعن رایز، باشد یم امتیقنام  ،خورد یمچشم   هب دیمجاز قرآن 

ساعت  24روز به  شدن شبانه میتقس، و است محدود ریغ از زمان یقسمت کی ،لغت
روز، ماه و  ، ساعت، شبانهقهیدق، هیثان ،گریداز طرف . باشد یممناسبت  نیهمه بهم 

عالم  یول. آن است گریدمردم و موجودات  ازینو مورد  يویدن اتیفیکسال از 
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روز  شتتا بتوان پندا ستیناوقات  نیاحدود و موقت به  نیاآخرت محدود به 
  ».است کمتر ای شتریب ایساعت  کی امتیق

به  اتیآ نیا«: سدینو یم) 308 ص ،16 زان جیدر ترجمه الم( ییطباطباعالمه 
بر  ییخدا نیبراهها و  یینما قدرت کهسابق،  اتیآ يبرااست  يا دنبالهمنزله 
است  ینیچ نهیزمبه منزله توطئه و  زینو  .کرد یم ذکربر معاد را  زیناو، و  تیوحدان

و  اتیآاز  يمقدار آنکهشود، چون بعد از  یمسوره با آن ختم  که يا هیآ يبرا
انتظار  که ستندین یکساناز  نیمشرک نکهیا، اشاره فرمود به نمود انیبها را  حجت

 که کند انیبخواست  .یباشو طمع آن را داشته  دیام یحت ایداشته، و  شانیااز  مانیا
نسبت به حق دارند، و سخن حق را باطل  کهاست  یجهلخاطر  به اوردنشانین مانیا
 جهت افترا نیهمپندارند، و به  یمداللت  یبرا  هالدالل حیصر اتیآپندارند و  یم
  .بدان متعذر شوند ندارند کههم  يعذر چیهبندند، و  یم

چنان در  از حق به باطل، هم لشانیمها، و  شدن یحالبه  یحالافتراها و  نیاو 
در آن  نکهیا يبرا .امتیق امیق، تا ستین یشدنجدا  شانیادارد، و از  ادامه شانیا

 کیاز  ریغ امتیقمرگ و  نیب که کنند یم الیخشود،  یممشتبه  شانیاروز هم امر بر 
شد، و آن را  یمبر آنان مشتبه  یحقهر  کهچنان  اند، هم نکردهساعت از روز درنگ 

 رَیغَالْمجرِمونَ ما لَبِثُوا  قْسمیتَقُوم الساعۀُ  مویو ( فرمود نکهیاپس . پنداشتند یمباطل 
و آخرت دچار  ایدن نیبفاصله  مسألهدر  کهاست،  شانیاوضع  تیحکا، )ساعۀٍ

  ».]است[روز بوده  کیاز  یساعتفاصله  نیا کهپنداشتند  که يحداشتباه شده، به 
درباره  یبحثه روم سور 14 هیآ لیذابتدا  ،381، ص16 ج ،ر نمونهیدر تفس

  :شود یممطرح  »الساعه«
قرآن و از جمله در دو  اتیآاز  ياریبسدر  کهالزم است  زین نکته نیاتوجه به «

به  نیا .شده است »ساعت امیق« به ریتعب امتیق امیقاز  ،مورد بحث اتیآاز  هیآ
زودگذر  یلحظات ایاز زمان  یجزئ يامعن در اصل به »هساع« کهخاطر آن است 

ست، و آسا و برق یناگهانبه صورت  زیرستاخسو وقوع  کیاز  کهت، و از آنجا اس
حساب بندگان را در آن  خداوند ،بودن »الحساب عیسر« يمقتضابه  گرید يسواز 

 تیموقعرفته تا مردم  کاربه  امتیقدر مورد  ریتعب نیارسد،  یمروز به سرعت 
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 :دیگو یم »لسان العرب« در »ورابن منظ« .را همواره در نظر داشته باشند زیرستاخ
ناگهان  یهمگشود، و  یمجهان زده  انیپا حهیص کهاست  یزمان يبرااسم  »هساع«
نام  نیا .شوند یم ختهیبرانگ امتیقمردم در  کهاست  یوقت يبرانام  زین، و رندیم یم

 نینخست حهیصدر  کهانتخاب شده  زیرستاخجهان و وقوع  انیپا يبرااز آن جهت 
 کردهاشاره  )29/سی()واحدةً فَإِذا هم خامدونَ حۀًیصإِلَّا  کانَتإِنْ ( هیآوند در خدا که ـ
و  زندیخ یمپا ه و در نفخه دوم ناگهان همه ب( رندیم یم یهمگ یناگهانطور  هب ـ
  ).شود یمبر پا  امتیق

 :سه گونه است »ساعۀ« که کند یمنقل  یبعضاز  »تاج العروس« در »يدیزب«
 »یوسطساعت « و .حساب يبراو زنده شدن مردم  زیرستاخروز  »يکبر ساعت«

 و ).صالیاست يها عذابو  یاله يها مجازاتبه (زمان  کیاهل  یناگهانروز مرگ 
  ».یانسانروز مرگ هر  »يصغرساعت «

  : آمده است 55 هیآ نیهم لیذ 483 فحهدر ص سپس
همچون تار و پود  »دمعا« و »أمبد« مربوط به يها بحثسوره،  نیادر  میگفت«

قبل از  که ییها بحثمورد بحث به دنبال  اتیآو در  .است افتهیپارچه انسجام  کی
گردد و صحنه  یمباز  زیرستاخ مسألهبه  گریدبار  زینو معاد بود  أمبد رامونیپآن 

 که يروز« :دیگو یم. سازد یماز حال مجرمان را در آن روز مجسم  يگرید دردناك
در عالم برزخ توقف  یساعتفقط  که کنند یم ادیمجرمان سوگند  پا شود،بر امتیق

به خاطر  ای، میا کردههم اشاره  سابقاً که، چنانامتیقاز روز  »هساع« به ریتعب »!داشتند
به  کهجهت است  نیااز  ایشود، و  یمپا بر یناگهانلحظه  کیدر  امتیق کهست ا آن

الحساب  عیسرخداوند  رایز ،ردیگ یمسرعت اعمال بندگان مورد حساب قرار 
گرچه در . از زمان است یکمجزء  يامعندر لغت عرب به  »هساع« میدان یمو  .است

اند  احتمال داده یبعضاست و لذا  امدهین انیمتوقف به  نیافوق، سخن از محل  هیآ
 هیآ یول، ستین شیب يزودگذردر واقع لحظه  کهباشد  ایدناشاره به توقف در  که

منظور همان توقف در جهان برزخ و عالم بعد از  نکهیااست بر  یروشن لیدلبعد 
 »الْبعث ومِی  یإِلاللَّه  کتابِ یفلَقَد لَبِثْتُم «جمله  رایزاست،  زیرستاخمرگ و قبل از 

 ستین حیصحجز در مورد برزخ  نیاو  کند یم یمنته امتیقدو را به  نیا انیپا
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در  یگروه ؛باشد ینم کسانیهمه  يبرا »برزخ« که میدان یم زینرا  نیا). دیکندقت (
به  کههستند  يافرادهمچون  يگریددارند، اما گروه  يا آگاهانه اتیحعالم برزخ 
شوند و هزاران را  یم داریباز خواب خود  امتیقدر  ییگوروند و  یمخواب فرو 

  »!پندارند یم یساعت
41. Cited EI (1st ed.), s.v. ' tadjnis', VII, 599; al-'Askari, 331; al-
Suyiiti, 111, 272; Lashin, 161. 
42. Cited in al-'Askari, 331; also al-Rummani (d. 386 A.H.), al-Nukat 
fi iydz al-Qur'dn, in M. Khalaf Allah and M. ZaghlGl Sallam (ed.), 
Thalith rasd'ilfi iyiz al-Qur'dn (Cairo: Dgr al-Macarif, 1956), 100. 

 یحت کهاست  نیامنظور  دیشا. مبهم است یاندک نیپیرالبته اظهار نظر 
ها و  دل کهاند، در آن روز  انجام داده کویناعمال  کنند یمتصور  که زین کوکارانین
  ).مترجم(شود، نگران امور خودند  یممنقلب  دگانید

43. Cited in al-'Askari, 340; al-Suyiiti, 111, 272; Lashin, 162. 
44. Cited in al-Suyitti,111, 272; Lashin, 161. 
45. Cited in EI (1st ed.), s.v. ' tadjnis', vrr, 600; al-Suyiiti, 111, 272. 
46. Cited in al-'Askari, 340; al-Suytiti, III, 272; also see Richard Bell, 
A Commentary on the 
Qur'an (Manchester: Journal of Semitic Studies, 1991), ad loc. 
47. Cited in al-Rummani, 99. 
48. Cited in ibid., 99. 
49. Cited in ibid., 99. 
50. Cited in ibid., 100. 
51. Cited in Lashin, 163 
52. Cited in al-'Askari, 340. 
53. Cited in al-Suyiiti, 111, 273; Lashin 163.  
54. Cited in al-'Askari, 331, who glosses rayhdn as 'sustenance', rizq; 
al-Suyiiti, 111, 273. 
55. This is the same problem as determining whether a word is used 
metaphorically or not: in the changing nature of a language, metaphors 
become lexicalized and then exist as polysemous meanings ('metaphors 
we live by'). 
56. Cited in al-'Askari, 331; al-Suyiiti,, 111, 273 

  :آمده است هیآ نیا لیذ 437ص ،15ج ،زانیالمدر . 57
همان جمع شدن مردان  ،دیآ یمبر اقیساز  که يطوربه  شانیا »عمل« مراد از«

بغض و دشمن است و م يمعنابه  »یقال« کلمهزنان است، و  تركو  گریکدیبا 
من « که یکالم نیچنبه مثل  ،»میکن یم دیتبعتو را «: گفتند کهقوم  دیتهدمقابله 

نشد، معنا را  شانیا دیتهدمتعرض جواب از  اصالً نکهیاو  »میشمادشمن عمل 
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، ستمینآن  شهیاندو  فکردر  ندارم و ابداً میب چیهشما  دیتبعمن از : که کند یم نیچن
دارم و  یم، و عملتان را دشمن دینیچنچرا شما  کهاست  نیادر  همه غصه من بلکه

 يروزخواه ناخواه  کهعمل  نیابال مند به نجات شما هستم، نجات از و عالقه اریبس
  ».ردیگ یمرا  بانتانیگر

  :آمده است 377ص ،14ج ،آسان ریتفسدر 
و  »خلق«بر وزن  »یقل«اسم فاعل و از ماده  که »قال« کلمهجمع  »نیقال« کلمه«

در اعماق دل و جان انسان اثر  کهاست  يدیشدعداوت  يامعن به »شرك«بر وزن 
. سازد یم، شدت نفرت لوط را نسبت به اعمال آنها روشن ریتعب نیاو . گذارد یم

عداوت و خرده  یعنی. من دشمن اعمال شما هستم: دیگو یم 7لوط نکهیاجالب 
 ».با شخص شما ندارم یحساب

دشمن نداشته پروردگارت تو را وانگذاشته، و ] که[«  )یقَلو ما  ربک ودعکما (. 58
 ».است

59. perceived pun 
60. Cited in al-'Askari, 331. 

از قرار معلوم  کهاست  Yitshaqاسحاق،  يعبرمعادل  سدینو یم بلیگجان . 61
در  .مشتق شده است) کردن يبازو  دنیخند يمعنابه ( tashaq يعبر کلمۀاز 
خنده با تولد اسحاق ) 21:6و  18:12؛ 17:17(، سه بار شیدایپسفر  يها تیروا

  .مرتبط شده است
  :موضوع آمده است نیا لیذ 488 ص ،1 ج ،زانیالمدر ترجمۀ . 62

در حال  که -چون انسان .است از اعراض هیکنا »انقالب بر دو عقب« کلمهو «
پاشنه خود  يروبرگرداند،  یطرفه برا خود  يرو یوقت -ستدیا یمپاشنه  يرو امیق
 رینظ .کنند یم ریتعبعبارت  نیاو اعراض را به  یروگردانجهت  نیبدچرخد،  یم

 نیا هیآو ظاهر  .»دبرَه ومئذی ولِّهِمیو منْ « هیآ، در کردنبه پشت خود رو  ریتعب
، کندان خلج نیمؤمن نهیساست در  ممکن اناًیاح کهرا  یتوهم خواهد یم کهاست 
 یقبلفلسفه برگرداندن قبله و نسخ قبله  کهاست  نیا، و آن توهم دینمادفع 

؟ شود یمچه  میا خواندهالمقدس  تیبرو به  کنونتا که یینمازها فیتکل؟ و ستیچ
بر آن بود، همان  6رسول خدا که يا قبلهمراد  که دیآ یمهم بر  نیاو از 
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المقدس  تیب مییبگو نکهیابر  ستین یلیدل چیهپس  .کعبهالمقدس است، نه  تیب
اش  باشد، الزمه کعبه هیآقبله در ه بار قبله شده، چون اگر مراد بهم دو کعبهبار و دو
، يستادیا یمن ه آرو ب قبالً کهما امروز آن قبله را : دیفرما یمچون ( شود یم نیهم

  ».)چه و چه يبرامگر  مینکردقبله 
 ياثربه منزلۀ  »مقدس کتاب« کتاب از یبخشدر  لریوو چارلز  بلیکجان . 63

 نۀیزمدر ) 377 ص ،7و  6 يها شماره، ارغنون، ندهیپا نیحسترجمۀ ( یادب
) پاشنۀ پا( akev کلمۀهم با ) Yaakov( عقوبینام « :سدینو یم یکالم يها يباز

جستن بر  یشیپ ای کس بر کردنغلبه  يمعنابه  akavهم با فعل  ،سازد یمجناس 
را  سویعخود  يقلوبرادر دو  يپازاده شدن از مادر پاشنۀ  هنگام عقوبی( یکس

  »).او را گرفت يجاانجام در نقش برادر ارشد به دست گرفت و سر محکم
64. Alfred Guillaume, ' Paronomasia in the Old Testament ', Journal 
of Semitic Studies, 9,1964, 285. 

 مسأله نیا. مرتبط باشد شیدایپتان سفر با داس یقرآن هیآالبته فقط احتمال دارد 
  .ترجمم. دارد ترشیببه غور  ازین

و در  یموسبه نام  51/و زخرف 87/ونسیدر  پتوتیدبه منزلۀ  کلمه نیا. 65
 .کند یماشاره  عقوبیبه نام  99و  12/وسفی

قلم  نیهممقاله از  نیا() 1988( »یادب ياثرن به منزله آقر«در مقالۀ  ریم. 66
 یادب ياثرن به منزله آبه قر یشناخت سبکو  یزبان يکردهایرو کتابدر  ترجمه و

  :کند یمجناس اشاره  نیابه  )است دهیرسبه چاپ  لوفریناز طرف انتشارات 
 يمعنا به نکره اسممصر . است شده يباز »مصر« هواژبا  بقره هسور 61 هیآدر 

 خستهصحرا  سخت یزندگاز مصر از  خارج در لیاسرائ یبن قوم. است »شهر«
 که دییآفرود  شهر به پس«: است آمده هیآدر . در مصرند یزندگ خواهان واند  شده
 اسم »مصر« واژه، هیآ نیادر  ». ستایمه) جادر آن(شما  يبرا ،دیا خواستهرا  آنچه
خاص،  اسم يمعنا بهشهر و مصر  يمعنا بهمصر  کلمهدر   اما جناس ،است نکره
 به پس، دیشومند  بهره  و آسوده راحت یزندگاز  دیخواه یماگر : داستیپ کامالً
 ابهام »دیا خواستهرا  آنچه« عبارت، زین. دیبرگرد )خاص اسم(خود در مصر  یزندگ
) خاص اسم( در مصر که یخوب يغذا ؟اند خواسته چه اًواقع لیاسرائ یبن  قوم. دارد
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 اسارتدر  یندگز خواهان آنان  البتهرا؟  فرعوندر بند  یزندگ ای کردند یم تناول
 یزندگاز  ،يآزادبار در   مشقت یزندگ کهباشند  داشته خاطر به دیبا، اما ستندین

  . استتر  بهتر و ارجح ،یبندگو  اسارتاما در   راحت
جز  ،اند کردهترجمه ) شهر( نکرهاسم  يمعنامصر را فقط در  نیمترجمعمده 

و  »دییدرآ) به مصر ایاز شهرها ( يشهربه «: است کردهترجمه  کهاالسالم  ضیف
  .»دییآ در ]اسم خاص[به شهر مصر « :است کردهترجمه  که يا قمشه

67. Cited in al-'Askari, 332.  
68. Cited in Neal Robinson, Christ in Islam and Christianity: the 
representation of Jesus in the Qur'dn and the classical Muslim 
commentaries (Basingstoke: Macmillan, 1991), 37-8. 
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