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 چکیده

 اطـالق  ايکلمـه  بـه ) الفرائد/ الفرید اللفظ: عربي در و hapax legomenon( تکامَد ۀواژ 
 تنها که ايواژه به بنابراین. باشد رفته کاربه متن یک سراسر در بار یک تنها که شودمي
 در آن، از ايخـانواده هـم  یـا  مـشتق  هیچ و باشد رفته کاربه کریم قرآن متن در بار یک
 صَـمَد، : از عبارتند قرآني تکامَد از هایيمثال. گوییممي »قرآني تکامَد« نباشد، قرآن متن
 ذکـر  سـبب  بـه  را »تنّـور « چـون  ايواژه اسـاس،  این بر. تسنیم و یقطین، زنجبیل، اِرم،

 ايکلمـه  چنـین . دانـست  تکامَـد  تـوان نمي) 27 :مومنون ؛40:هود (قرآن در اشدوباره
 و طـرح  بـر  عـالوه  کوشـد مـي  حاضـر  ۀ مقال2.شود ی میده نامdis legomenon اصطالحاً
 تـا  دهد ارائه الفاظ این از کامل فهرستي قرآني، تکامَدهاي پیرامون مسائل کلي بررسي

 معنـایي  هـاي یـره دا و دامنـه،  پراکنـدگي،  تعـداد،  از روشني تصویر بتوان آن، مبناي بر
 موضـوع  جزیـي  یا کلي صورت به تواندمي فهرست این. آورد دست به قرآن در تکامَدها
 .شود قرآني شناسيواژه به عالقمند محققان دیگر بررسي
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 .شودمي گفته  tris legomenon متن، یک در کاربرد سه با ايواژه به سان، همین به. 2

ش ن و  د    و آ  ی      
  1393سال چهل و هفتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 

  247ـ284صص 
    

 
  
 

Pajuhesh-ha-ye Quran va Hadith 
Vol 47, No 2,  Autumn/Winter 2014 -2015 



 1393ل چهل و هفتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان های قرآن و حدیث، سا پژوهش      248

 از یـک هـیچ  توجـه  پیش ۀده دو یکي تا کریم آنقر در تکامَد هايواژه موضوعدرآمد. 1
 دیگـر  متون در تکامَد ۀمسئل. بود نکرده جلب خود به را غیرمسلمان یا مسلمان محققان

 چـون  جدیـدي  نـسبتاً  متـون  حتي و اودیسه ایلیاد، اوستا، جدید، عهد قدیم، عهد چون
 غربـي  حققـان م پـژوهش  موضـوع  و اعتنا مورد همواره شکسپیر هاينامهنمایش و اشعار
 در تکامَـدها  بـه  راجـع  متعددي های  باکت وها    همقال که غربي پژوهان دین اما. است بوده

 هیچ تقریباً قبلۀ  ده یک تا اند،نوشته اوستا حتي و مقدس کتاب سراسر اناجیل، تورات،
 1یهـودي  المعـارف  دائـرة  آنکـه  بـا  به عنوان مثـال   . بودند ننوشته باب این در مستقلي اثر

 و ویراسـتاران  2کـرد  منتـشر  بیـستم  قرن درآغاز »قدیم عهد در تکامَد« عنوان با ايمقاله
 هـیچ  بیـستم  قـرن  پایان در) EQ(قرآن المعارف دائرة و) EI(اسالم المعارف دائرة مشاوران
 اخیـر،  ۀدهـ  دو یکـي  در تـدریج  بـه  3.نگرفتند نظر در قرآن در عنوان این تحت مدخلي
 طـرح  همزمـان  و گرفـت  انجـام  قرآن در تکامد موضوع به راجع مستقل مطالعاتي اندک
 و آرامـي  زبـان  دو جملـه  از،  سـامي  هايزبان سایر با آن پیوند و قرآن زبان ۀمسئل مکرّر

  4.شده است قرآن در تکامد هايواژه به غربي محققان بیشتر توجه سبب سریاني،
 

 جهاني ادبیات در تکامد از بحث ۀپیشین. 2
 واژه این خاستگاه. ندارد انگلیسي زبان در ریشه »تکامد« یا) hapax legomenon (اصطالح

 حـدود  (5زنـودوت  بـار  نخـستین  که است معروف. است όμενονγαξ λεπα یوناني زبان در

                                                                                                                   
1.  The Jewish Encyclopedia. 
2. I. M. Casanowicz, “Hapax legomena,” The Jewish Encyclopedia, New York: Funk and 

Wagnalls, vol. 6, 1904, pp. 226-228. 
 را مـا  شـگفتي  وقتـي  امـر  این. است نکرده اشاره موضوع این به گاههیچ ،قرآن تاریخ خود، مهم کتاب در نُلدکه .3

 از کـریم،  قـرآن  هـاي سـوره  گذاريتاریخ هنگام و خود کتاب نخست جلد در يو آوردیم یادبه که کندمي بیشتر
 و مهـم  کتـاب  در نیـز  جفـري  آرتـور . گیـرد مـي  بهره متني  درون و سیاقي شواهد و زباني مختلف ابزارهاي تمام

 برخـي  جملـه  از واژگان برخي بودن تکامد موضوع به گاههیچ تقریباً ،قرآن در دخیل هايواژه خویش، تأثیرگذار
  جـا  یـک  در تنهـا  وي. گـشاید نمـي  جدیـدي  تحقیـق  بـاب  هیچ منظر این از و کندنمي اياشاره دخیل، واژگان

]16, p. 32 [تکامدند عموماً باشند، نیز غریب الفاظ از که دخیلي واژگان کندمي اشاره. 
: قـرآن  در اِنـارة «: عنـوان  با تاس شده نوشته لوکسنبرگ کریستف قلم به باب این در اخیر مقاالت نمونه از یکي .4

 : نک» ).4 :احقاف (إنارة یا أثارة: است شده عبور آن از پیشتر که قرآن در کاربرد تک ايواژه درباب
Christoph Luxenberg. “"Inārah" im Koran: Zu einem bisher übersehenen Hapax Legomenon 

( ــارة ــارة-أث إن , Sure 46:4),” Die Entstehung einer Weltreligion. I: Von der koranischen 
Bewegung zum Frühislam, edited by Markus Groß and Karl-Heinz Ohlig, Berlin: Verlag 
Hans Schiler, 2010, pp. 377-381. 

5. Zenodotus of Ephesus. 
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 قـرن  در را یونـاني  اصطالح این یوناني، هومِرشناس و ادیب دانشمند، ،).م .ق 234-325
ـ  مدیر نخستین که وي]. pp.210-211 ,11 [است برده کار به میالد از پیش سوم  ۀکتابخان

 برخـي  توضـیح  در ،1آیـد مي شمار به نیز هومر آثار انتقادي مدوّن نخستین و اسکندریه،
 آریـستاخوس  او، از پـس . کـرد  اسـتفاده  واژه ایـن  از هومر، اشعار در رفته کاربه هايواژه

 این مکرراً) .م .ق نخست قرن اواخر( سوفیست آپولونیوس و) .م .ق 220-145( ساموسي
 ].p.210; 22, p.265 ,11 [به کار برد خود آثار در را اصطالح
 بایــد را) م 942ــ 882/ ق 330ــ 268 (گـائون  بــن سـعادیا  دینـي،  متـون  ۀحـوز  در

 در وي. اسـت  پرداخته تورات کاربردتک الفاظ بررسي به که دانست دیني عالم نخستین
 لفظـة  الـسبعین  تفـسیر ] کتـاب  [انعنـو  بـا  عبـري  حـروف  بـا  و عربـي  بـه  که ايرساله
 2نـه  و نـود  یـا  نـود  آن، در و نگاشت) אלפרדה לפט׳ה אלסבעין תפסיר (مفردة/فریدة
 تـارگوم  فلسطیني، تلمود بابلي، تلمود میشنا، کمک با را قدیم عهد از عبري تکامد ۀکلم

 مدهـ  قـرن  (الفاسـي  ابـراهیم  بـن  داوود بعد، اندکي]. p.140 ,20 [کرد بررسي میدراش و
 واقـع  در کـه  3االلفـاظ  جمـع  کتاب عنوان با خود اثر در ،مغربي قرائیم یهودي ،)میالدي

 کندمي اشاره قدیم عهد کاربرد تک و غریب الفاظ به مکرراً است، عربيـعبري اينامه لغت
 ،2 [)زرب( זרב لفـظ «: نویـسد مي مثالً. شماردمي آرامي یا عربي را ها آن خاستگاه گاه و

 بایـد  لـذا  و اسـت  نیامـده  عبري زبان در آن از اشتقاقي هیچ و است تکامد] 6/17 ایوب،
 عهـد  در] 31/39 پیـدایش،  سـفر  ،2 [אחטנה: نویسدمي) حط( חט ذیل وي. باشد عربي
 ]. p.21ff ,21 [است عربي ۀریش از و نادر قدیم

 دیني متون در تکامدها شمارش و میزان به راجع هايپژوهش ،اخیر قرون طي
 به نیاز تدریج به. است شده ترمتنوع و بیشتر جدید عهد و قدیم عهد در جمله از مختلف
 انـواژگ درباب پژوهش و جدید عهد و قدیم عهد هايواژه تکرار میزان و بسامد بررسي

                                                                                                                   
 مـدیر  اولـین  وي،. شـد  آغـاز  اسـکندریه  کتابخانـۀ  در هـومر  هاي حماسه تصحیح به دست زنودوت بار نخستین .1

 بازسـازي  بـه  هـا نـسخه  این ۀمقابل با و برد پي اودیسه و ایلیاد گوناگون هاي نسخه تفاوت به اسکندریه، کتابخانۀ
 . بود متن از مشکوک و الحاقي ابیات ساختن خارج وي ممه کار. زد دست آنها اصلي متن

 ۀنـسخ  تنهـا  در کـه  دارد وجـود  احتمـال  ایـن . اسـت  شده شرح واژه نود متن، در اما آمده سبعین کتاب عنوان .2
ـ  در اثر این ۀنسخ. باشد شده تصحیف تسعین با سبعین ۀکلم رساله، این از مانده  باقي مخطوط  بادلیـان  ۀکتابخان
 چهـار  میالدي نوزدهم قرن پایان تا اما شود،مي نگهداري 1448,2 ۀشمار به عبري، مخطوطات بخش ،آکسفورد

 ].p.228 ,14. نک [است شده منتشر و تصحیح بار
3.The Hebrew-Arabic Dictionary of the Bible Known as Kitab Jami’ Al-Alfaz (Agron) of 

David ben Abraham Al-Fasi the Karaite (Tenth Century), edited by Solomon L. Skoss, vol. 
I–II, New Haven: Yale University Press, 1936–1945.  
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 شالوم آبراهام]. p.441 ,29:نک هانمونه برخي براي[ شد بیشتر ،کاربرد تک یا غریب
 کتاب در امر این پژوهشگران ترینمهم از باید را کازانویکس لایمانوئ و) 1951ـ1877(1یهودا

 از یکي به امروزه امر این 2.آورد شمار به میالدي بیستم قرن آغاز و نوزدهم قرن پایان در مقدس
 مختلف هايشاخه در این، بر عالوه و شده تبدیل انجیلي و توراتي هايپژوهش مهم هايحوزه

 .است یافته ای گسترده دکاربر ،جزآن و شناسيسبک ن،مت نقد شناسي،زبان ادبیات،
 

 قرآن در تکامد زمینۀ در جدید مطالعات .3
 توجه پیش دهۀ دو یکي تا کریم قرآن در تکامَد هايواژه موضوع گذشت کههمچنان

 کوتاه ۀاشار جزبه. بود نکرده جلب خود به را غیرمسلمان یا مسلمان محققان از یکهیچ
 در پراکنده نکاتي ،]p.32 ,16 [دخیل واژگان کتاب در جفري ورآرت ايحاشیه و

 نیز] vol. 2, p.229,24 [ریپین اندرو و) pp.117-118, 142-143 ,31 (ونزبرو جان هاينوشته
 یکم و بیست قرن در باب، این در مستقل هايتالش نخستین همه، این با. است آمده

 این ترینِمهم. است گسترده هايپژوهش نیازمند همچنان البته که گرفته صورت
  .است انگلیسي ۀمقال یک و آلماني به دکتري ۀرسال یک عربي، کتاب یک مطالعات،

 علي ۀنوشت اعجازها، سرّ و الکریم القرآن في الوحیدة األلفاظ کتاب به باید نخست
 دکتري ۀرسال آن از پس). 2002 النشر، و للطباعة حروس: قاهرة (کرد اشاره المجیلي

 از بعد، مدتي و دفاع) اتریش (وین دانشگاه در 2008 سال در که است ایلماز ورخانا
: است چنین اثر عنوان 3.شد منتشر آلمان ویسبادن در هاراسویتز انتشارات سوي

 شوکت آقاي ۀمقال از باید نهایت در 4.یگانه کاربرد با قرآني تکامدهاي درباب مطالعاتي
 تعیین: قرآن در کاربردتک واژگان «عنوان با  راخود ۀتنوش که کنم یاد توراوا] محمود[

 در سپس و ارائه 2009 سال به نوتردام دانشگاه در کنفرانسي در ،نخست» دخیل واژگان
 نکات برخي به حاضر ۀمقال ۀادام در آثار، این میان از 5.کرد منتشر را آن 2011 سال

                                                                                                                   
1. Abraham Shalom Yahuda.  

 ].pp. 264-274 ,22 [:نک هادیدگاه گوناگوني و تحول این سیر از گزارشي براي .2
 وي دکتري ۀرسال متن به دسترسي نداشتم؛ دسترسي ایلماز اورخان کتاب از منتشرشده ۀنسخ به ،مقاله این نگارش هنگام .3

 .اویم سپاسگزار که شد میسر آقایي علي سید ام،گرامي دوست لطف به ندارد، یافته انتشار کتابِ با تفاوتي چندان که
4.Orhan Elmaz, Studien zu den koranischen Hapaxlegomena unikaler Wurzeln, Wiesbaden: 

Harrassowitz Verlag, 2011. 372pp. (Jenaer Beiträge zum Vorderen Orient).  
5. Shawkat M. Toorawa, “Hapaxes in the Qur'ān: identifying and cataloguing lone words (and 

loan words),” New perspectives on the Qur'ān: the Qur'ān in its historical context 2, edited 
by Gabriel Said Reynolds, London & New York: Routledge, 2011, pp. 193-245.  
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 لوکسنبرگ، کریستف از مقاالتي در است گفتني. شد خواهد اشاره توراوا کتشو ۀمقال
 آمده قرآن تکامدهاي موضوع به موردي اشارات ... و صادقي بهنام استیوارت، دیوین
 .است شده اشاره بدان مقاله همین در که است

 
 قرآن در تکامد جایگاه .4

 سوم و دوم قرن از  مسلمان،مفسران و لغویان، اسالمي عالمان از جاماندهبه ادبیات
 ترینقدیم از یکي. دارد قرآني مفردات یا هاواژه به ایشان فراوان توجه از نشان هجري

 ،القرآن مجاز هايکتاب یافت، توانمي دوم قرن در را اشسابقه که تفسیري آثار انواع
 لغویان و مفسران واقع در. است آن مانند و القرآن غریب ،القرآن مشکل ،القرآن معاني

 چون موضوعاتي قرآني، پژوهيواژه به راجع خویش علمي هايتالش در همواره مسلمان
 همه، این با .اندکرده طرح را قرآن در دخیل یا بیگانه غریب، قرآن، مشکل هايواژه

 گاههیچ اند، آمده قرآن در یکبار تنها که جهت آن از ،قرآن تکامَد هايواژه درباب ایشان
 اصطالح از پیشینیان ۀاستفاد که پنداشت نباید. اندنکرده مطرح ايمسئله یا هشپژو
 در تکامد مفهوم همین بیانگر قرآن هايواژه برخي توصیف و بیان در »القرآن غریب«

 و دشوار الفاظ القرآن، مشکل و القرآن غریب نویسندگان نخستین. است حاضر عصر
 بعد، هايدوره در و اندکرده بررسي آن بودن کرّرم یا تکامد از نظر صرف را قرآن غریب

 تمامي شرح به ،القرآن غریب في المفردات عنوان با اصفهاني راغب چون کساني آثار
 1.پردازدمي قرآني مشتقات و الفاظ

 کلمات شمارش موضوع به قرآني تکامدهاي اب مرتبط هايتالش از دیگري بخش
 در اسالمي عالمان هايپژوهش ترینقدیم از »الکلمات عدّ« و »ةاآلی عدّ«. گرددبازمي قرآن
 آیات تعداد شمارش به صرفاً نخست قرون در اگرچه امر این  واست بوده قرآن متن باب

 به جدید، هايمعجم و هافهرست در  اما استبوده منحصر قرآن کل و سوره هر کلمات و
 ادبیات در مشابه هاينمونه براي [.است شده کشیده قرآني تکامدهاي موضوع به روشني
 نجوم: از عبارتند باب این در قرآني معاصر های معجم از برخي]. p.441 ,29. نک غربي،

                                                                                                                   
 ۀدربـار  اصـفهاني  مثالً راغب . یافت توانمي آثار این در را تکامد موضوع به قدیم عالمان توجه از نادر هایينمونه. 1

کُمُ تَثْرِیبَ ال’: تعالى قال. بالذنب قریرالت و التقریع: التَّثْرِیب«: نویسد  مي قرآن در »تثریب« ۀواژ مَ عَلَیْ  :یوسـف  (‘الْیَوْ
ْربُ، : قـولهم  إال لفظـه  مـن  یعرف ال و ‘یثرّبها ال و فلیجلدها أحدکم أمة زنت إذا’: روي و .)92  شـحمة  هـو  و الثـَّ

رِبَ أَهْلَ یا’: تعالى قوله و رقیقة،  الیـاء  و الباب هذا من أصله کونی أن یصحّ المدینة، أهل: أي ،)13: األحزاب(‘  یَثْ
 ].173ص ،5[» زائدة فیه تکون
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 الکریم القرآن اللفاظ المفهرس المعجم ؛)فلوگل گوستاو (القرآن اطراف في الفرقان
 معجم ؛)ةبالقاهر الغربیة اللغة مجمع (الکریم القرآن الفاظ معجم ؛)عبدالباقي فؤاد محمد(

 مصطفي عبدالحمید و عمایرة احمد اسماعیل (الکریم القرآن في الضمائر و االدوات
 جعفر محمد (الکلمات جذور حسب الکریم القرآن اللفاظ المفهرس المعجم ؛)السید

 قائمة ؛)عمر مختار احمد (قرائاته و الکریم القرآن اللفاظ الموسوعي المعجم ؛)صدري
 االلفاظ معجم ؛)ابوالفتوح حسین محمد (تکرارها درجات و کریمال القرآن بألفاظ معجمیة

 سرّ و الکریم القرآن في الوحیدة األلفاظ ؛)ابراهیم اسماعیل محمد (القرآنیة االعالم و
 ).المجیلي علي (اعجازها
 توانمي واژگاني تکامدهاي ،دیني و ادبي کهن متون سایر همچون نیز کریم قرآن در
 براي [.تکامدند از انباشته ،عادیات  وفلق اخالص، چون مکي هايرهسو از ايپاره. یافت

 تکامدهاي این از برخي]. p.577 ,33:نک منظر، این از مدني و مکي هايسوره تفاوت
 ندرت به قرآن، در جز و نادرند بسیار دیگر برخي و پرکاربردند و روزمره واژگاني قرآني،

 در نادر، واژگان این ذکر از پس گاه. روندمي کاربه عربي معاصر و کهن متون سایر در
 براي پرسشي الگوياین  ،ونزبروبه اعتقاد . است آمده »امَ کَیردْأ امَ« پرسشي الگوي قرآن

زیرا  کند،مي تفسیر را خود پیش از ۀکلم ،بیشتر بلکه نیست ها آن لغوي معناي تبیین
یُّوعِِ  وسقر هاویة، چون تکامدهایي ذکر از پس هم  کلمات از بعد هم و آمده ،نلِّ

 . ]p.28 ,31[ است شده ذکر الفصل  یوم  والدین  یوم عقبة، چون پرکاربردي
 قرار یا گیرد قرار قرآن غریب یا مشکل، هايواژه شمار در تواندمي قرآني تکامَد هر
) 185 بقرة، (رمضان چون تکامَدي ۀواژ اسالمي عالمان از یکهیچ به عنوان مثال. نگیرد

 عکس، به. اندنکرده ذکر القران غریب یا القرآن مشکل شمار در را) 9 جمعة، (لجمعةا و
 و) 3 فلق، (وَقَب قبیل از باشند، تکامَد است ممکن القرآن مشکل یا غریب هايواژه

ضِین  .)42 ،27 ،26 مدثر، ؛48 قمر، (سَقَر مانند باشند غیرتکامد یا ،)91 حجر، (عِ
 ذکر قرآن در مکرّر یا باشند تکامَد است ممکن قرآن در يخارج یا دخیل الفاظ همچنین

 ،)18 واقعة، (اباریق ،)3 فیل، (ابابیل ،)82 مائدة، (قسّیسین به عنوان مثال. باشند شده
 چون ايکلمه مقابل، در و تکامَدند هم و دخیل هم) 7 فجر، (ارَم و) 74 انعام، (آزر
 است آمده مکرّر قرآن در اند،شمرده لدخی هاي واژه شمار در همواره که را »استبرق«
 اشاره جفري آرتور]. 2/229 ,24 قس [.)21 انسان، ؛54 الرحمن، ؛53 دخان، ؛31 کهف،(

 .]p.32 ,16 [.تکامدند عموماً باشند، نیز غریب الفاظ از که دخیلي واژگان کندمي
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 اقتوث عدم یا وثاقت اثبات براي متن، یک تکامدهاي موضوع از دانشمندان برخي
 در هریسون ان پي مثال، عنوان به. اندکرده استفاده اشزمانه و لفؤم به متن آن انتساب

 تکامدهاي مجموعه ،دهد نشان کوشدمي روش این از گیريبهره با 1خود آثار از یکي
 به هاآن انتساب) تیتوس و 2تیمائوس ،1تیمائوس (جدید عهد ۀرسال سه در رفته کاربه

 امروزه متن، یک در رفته کاربه تکامدهاي بررسي]. p.209 ,23 [کندمي خدوشم را پولس
 جیمز چون غربي محققان برخي. است یافته کاربردهایي نیز 2حقوقي زبانشناسي در

 بر شاهدي را قرآن واژگان برخي بودن تکامد اندکوشیده استیوارت دیوین و بلَمي
 ].p.23, 33 ,27 .نک روش این نقد براي [.بینگارند آن تصحیف

 یکي که آن است از ناشي ،کهن متن هر در تکامَد بررسي اهمیت فوق، موارد از گذشته
 مشتقات و واژه یک کاربرد هرچه. است هاآن خود متون، این الفاظ فهم منابع ترینمهم از

 ترآسان متن آن در واژه آن مختلف کاربردهاي و معنا فهم باشد، بیشتر کهن متني در آن
 معاصر و موازي متون به بیشتر توجه واژه، آن بودن تکامَد یا تکرار قلّت صورت در و 3تاس
 صالة و تأویل تقوا، ایمان، معناي بررسي عنوان مثال به. یابدمي بیشتر اهمیت متن آن با
 رقیم، چون تکامَد هایيواژه معنایي بررسي از شان،معنایي مختلف وجوه رغم به قرآن در

 معناي تردقیق فهم در سبب، همین به. است تر آسانآن مانند و بکّة بصَل، ،یقطین جِبت،
 خود معنایي تحوالت و متن خود به بیشتر اتکاي و مراجعه از ناگزیر نخست، گروه واژگان

 قرآني، تکامَد واژگان معناي بررسي در مقابل در و هستیم قرآن در آن مشتقات و واژه
 مقدس، کتاب چون دیگر موازي متون گاه آن، فرد به صرمنح سیاق و متن خود بر عالوه
 . دکنمي کمک ما دریافت به نیز آن مانند و عربي کهن شعر

 متن آن در هاآن تکرار عدم و اندروزمره و عادي هايواژه متن، هر در تکامدها برخي
                                                                                                                   
1. The Problem of the Pastrol Epistles, Oxford, 1921. 
2. Forensic linguistics.  

 فهـم  بـه  ریـشه  تکـرار  تکامد، موارد غیر در :شوندمي تکرار بار سه یا دو وقتي هم کمک با کلمات تفسیر و فهم .3
ا  وَ الطَّیْـرَ  وَ مَعَـهُ   أَوِّبـي  جِبالُ یا« ۀآی در به عنوان مثال  . کند  مي← کمک کلمات برخي معناي   »الْحَدیـد  لَـهُ  أَلَنـَّ

 بازگشتن معناي به توانمي مآب، أوّابین و  إیابهم، أوّاب، مانند اَوَبَ دیگر مشتقات به توجه با را »اوّبي«) 10 :سبأ(
ءو، باء، (مشتقات: از عبارتند گردی مثال مجموعه دو. گرفت بازگرداندن و أ، تبوّ أ، نتبوّ أ یتبوّ  بـوراً،  (مشتقات و) مُبَوّ

 :انفال (»عَقِبَیْهِ  عَلى نَکَصَ«: شوندمي معنا بهتر هم کمک با نیز زیر آیات زوج ترتیب، همین به). یبور تبور، البوار،
ونَ أَعْقابِکُمْ  عَلى فَکُنْتُمْ«  و)48 کِصُ جْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّ«؛ )66 :مؤمنون (»تَنْ رَ« و) 33 :احزاب (»ةوَ ال تَبَرَّ جَاتٍ غَیْ  مُتَبَرِّ

مَ اآلزِفَـةِ   «  و )57 :نجـم  (»َأزِفَتِ اآلزِفَةُ «؛  )60 :نور(»بِزِینَةٍ ر« ؛)18 :غـافر  (»یَـوْ ؛ )29 :فـتح  (»آزره« ؛)31 :طـه  (»یأَزْ
مَئِـذٍ باسِـرَةٌ     « و) 22 :مدثر (»بسر و عبس«؛  )60 نمل، (»بهجة ذات و«) 7 :ق ؛5 :حج (»بهیج« وهٌ یَوْ جُ  :قیامـة  (» وَ وُ

 ).47 :انفال (» سِبَطَراً وَ رِئاءَ النَّا« و) 58 :قصص (»بَطِرَتْ مَعیشَتَها« ؛)24
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 نه و فظل آن تکرار هب مجدد نیاز عدم ها،آن شدن تکامد دلیل. است تصادفي) قرآن مثالً(
 جمعه، رمضان، چون تکامدي کلمات]. p.226 ,14 [است بوده آن بودن خاص و غرابت
 از هایينمونه براي[. اندقبیل این از ،قرآن در صیف و شتاء عنکبوت، عسل، فیل، هدهد،

 شمار ینکه ااز] p.118 ,31 [ونزبرو. ]همانجا. نک قدیم عهد در روزمره و عادي تکامدهاي
س، تَبَسَّم، بَحث، چون قرآني هايتکامد از زیادي  حَصَّل حَرَّک، لفظ، سَکَت، جوف، مجالِ

 به. کندمي شگفتي اظهار دارد قرار نادر و غریب واژگان فهرست در تواننمي اساساً را
 تدوین، دوران عربي زبان در هاواژه و هاریشه این کرد تصور توانمي دشوار وي، اعتقاد
 قرآن، در رفته کاربه تکامد الفاظ و هاریشه از ايپاره مقابل، رد. اندنداشته عمومي رواج

 اشتقاقي صورت هیچ به قرآن در تکامد ۀیواژ همان نقل براي جز عربي زبان در امروزه
 عهدین، یونان، ادبي آثار چون کهن متون سایر در را امر این مشابه. روندنمي کاربه

 موارد، ايپاره در. یافت توانمي نیز شکسپیر آثار و حافظ دیوان و بیهقي، تاریخ شاهنامه،
 هایيبخش در مثال عنوان به. زد حدس را کهن متن یک در تکامدها ورود علت توانمي
 بخش در که است رفته کاربه هایيواژه شده، نگاشته فلسطین شمال در که قدیم عهد از

 هایيبخش در لماتک این ورود احتمال همچنین. نیست شده شناخته فلسطین جنوبي
 سفر در نمونه، عنوان به پردازد،مي تکنیکي و تخصصي مباحث به که قدیم عهد از

 ،27 باب حزقیال، کتاب حیوانات؛ اسامي ذکر در ،14 باب تثنیه، سفر ؛11 باب الویان،
 هاينمونه ].p.226 ,14 [است دیگر مواضع از بیشتر بسیار ،تجاري کاالهاي فهرست در

 نیز و همائد ۀسور103 و 3 آیات در حرام ۀاطعم شمارش در را کلمات این قرآني مشابه
 .یافت توان ی مهبقر ۀسور 61یۀ آدر جدید هايخوراکي براي اسرائیلبني درخواست

 
 قرآن تکامدهاي بهتر فهم منابع. 5

 در که است عربي زبان از موجود موثق متن ترینقدیم ،کریم قرآن که است روشن
 قرون از جاماندهبه متون و نبوي حدیث جاهلي، شاعران به منسوب اشعار. ریمدا اختیار

 قرآني، تکامدهاي تردقیق فهم براي.  هستندقرآنبه عربي کهن آثار تریننزدیک نخست،
 کمک ما به قرآني تکامدهاي بهتر فهم در که را بیروني متون و موازي منابع از ايپاره
 :دبرشمر توانمي چنین کنند  مي

  یکفهم براي راه پرخطرترین و ترینآسان ترین،رایج  منابع،این: لغت کتب) الف
  آن خود پیدایش از پس قرن سه  یادو گاه ،زبان هر در لغت کتب  زیرااست تکامد ۀواژ



  255  کاربرد در قرآن کریم   ها و ترکیبات تک تکامد در قرآن، تحلیلی بر واژه

 

  ازانبوهي با آمیخته دهندمي ارائه تکامدها براي که معنایي و شوندمي تدوین متن
 1.است بعدي عالمان هايحدس و تفسیرها ها،ذهنیت
 وثاقت در تردیدهایي ،اخیر ۀسد در گرچه :جاهلي شعر یا نبوي حدیث به استناد) ب

 و رایج اسالمي سنت در قدیم از ،روش این  امااست شده طرح اشعار این تاریخي
  .یابیم مي ازرق بن نافع مسائل در را آن مشهور ۀنمون  واست بوده پذیرفته
 لغوي متون از گیريبهره با مشابه نیز روش این :تابعین و صحابه اقوال به استناد) ج
 براي ذکرشده معاني برخي که زد حدس توانمي سادگيبه. است قرآن از متأخر

 و اعتبار افزایش براي صرفاً و آمده پدید دیرهنگام نسبتاً زماني در قرآني تکامدهاي
 .اندشده داده نسبت تابعین و صحابه به ،حجیت
 ۀسور در »یقطین« ۀواژ مشابهت مانند عهدین، قبیل از موازي متون با ایسهمق) د

 :]p.109 ,15[10ـ9 آیات ،4باب یونس، کتاب، قدیم عهد در) ִּקיָקיֹון (قیقایون با صافات،
 در داستان همان در عیناً که اندشده ذکر داستاني سیاق در قرآني تکامدهاي از بسیاري

) 61 :بقرة (»قِثّاء« ۀکلم توانمي را دیگر ۀنمون. اندرفته کاربه نیز جدید یا قدیم عهد
 عهد در کلمه این  واندبوده مردد خربزه و خیار میان در همواره قرآن مفسران که دانست
 2.است آمده »خربزه« ،قدیم
 مشابهت نظیر ،سامي تطبیقي شناسيزبان و مجاور هايزبان از گرفتن کمک)   ه
 عهدین در »طاعوت/گبت« يدوگانه با) 51 نساء، (قرآن در »تطاغو/جبت «ۀدوگان

 و ناصحیح صورت به گاه البته و روش این از مکرراً اسالمي دانشمندان 3.امهري

                                                                                                                   
 وي. یافت توانمي فرّاء تفسیر در را قرآن کلمات تفسیر براي ابیات جعل به راجع قدیمي هايداوري از اينمونه .1

عَسَ «معني أنّ علي: المفسرون اجتمع« : ویسدنمي  أوله من دنا: عسعس أن یزعم أصحابنا بعض کان و أدبر،: »عَسْ
 .مقبس ضوئه من له کان        أدّنا یشاء لو حتي عسعس    :فیه ینشد النحوي البالد أبو کان و أظلم، و

 ].242، ص3، ج9[. مصنوع البیت هذا أن یرون کانوا و الدال، في الذال یدغم و إذ، همزة یلقي ثم دنا، إذ: یرید   
ومِهـا «: نویـسد مي روش همین به استناد با) 61 بقرة، (»فوم«معنای   تفسیر در القاسمي الدین  جمال محمد. 2  هـو  فُ

 دهدمي نشان این ]314، ص1ج ،10 [».القصة هذه في التوراة في به للتصریح و» ثومها و «مسعود ابن لقراءة الثوم
 قدیم عهد یعني قرآن موازي متن به هم و مسعودابن قرائت به هم فوم، چون تکامدي معناي تعیین براي وي هک

ومِها وَ«: نویسدمي واژه همین تفسیر در غرناطي ابوحیان نیز. دارد توجه  فیـه  للمفـسرین  و فیـه،  الکـالم  تقدّم: فُ
. البـصل  و العـدس  و للبقل المناسب هو و بالثاء، ثومها و :مسعود ابن قراءة بینته و الثوم، أنه: أحدها: ستة أقاویل
 قالـه  الخبـز،  أنـه : الرابـع . کلهـا  الحبوب أنه: الثالث. الحنطة أنه: السدّي و قتادة و الحسن و عباس ابن قاله: الثاني

 .»السنبلة أنه: السادس. الحمص أنه: الخامس. زید ابن و عطاء ابن و مجاهد
 عنوان با وي ۀلمقا :نک. است نوپدید و دروغین خدایان معناي به آنجا در »گبت« که دهدمي نشان کروپ مانفرد .3

 اَمهـاري  مقـدسِ  کتـاب  بـه  واژگان انتقال سازوکارهاي: طاغوت و جِبت شیطان، مائدة،: مفردات ظواهر از فراتر«
 ]pp.204-216 ,18 : نک [»قرآن عربي متن و) حبشي(
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 سریاني، خاستگاهي از را قرآن هايواژه از برخي رو، همین از. اندبرده بهره غیرانتقادي
 ها آن بودن عربي ،سادگي به مروزها که انددانسته ترکي حتي و قبطي فارسي، یوناني،

 قرآني تکامدهاي ،اسالمي عالمان 1ریپین  به باور].p.32; 32, p.419 ,16 [است معلوم برما
گرچه به علل  اند،دادهمي قرار دخیل واژگان شمار در خود ذهني روشن دریافت بنا را

 ما امروزي ذهن هب کلمه آن از عربي اشتقاق و معنا وضوح، به موارد برخي درگوناگون، 
 ].pp.437-444 ,27 [.شودمي متبادر
 تکامدهاي برخي شناخت در نیز قرائات اختالف بررسي :قرآن قرائات ۀمقایس) و
 از هایيگزارش حاوي نخست قرن سه اسالمي ادبیات. است موثّر قرآن غریب

 که اتيقرائ نخست: انددسته سه بر هاگزارش این. است قرآني آیات متفاوت هايخوانش
 قرائات دوم اند؛شده موسوم هفتگانه رسمي قرائات به هجري چهارم قرن آغاز از

 به ها  آنشمار و اندشده تدوین ايجداگانه آثار در زمان همان از که شاذّ یا غیررسمي
 خوانش بر دایر ناتابع برخي و صحابه از هایينقل سوم رسد؛مي  پنجاه قرائتاز بیش
 قال: طلع و طلح«: آنچه ابن اثیر گفته است مانند قرآن اتکلم برخي از یمتفاوت

 بن الحسن حدیث من حاتم أبي ابن روى قد و: قلت ؛‘الطلع في لغة الطلح و’ :الجوهري
 طلع’: قال مَنْضُودٍ، طَْلحٍ في الحرف هذا یقول علیاً سمعت: قال همدان من شیخ عن سعد

 له شوك ال الذي هو و مخضود هبأنّ وصفه هفکأنّ السدر، صفة من یکون هذا فعلى ،‘منضود
 ].16ـ15، ص8 ج،3[» .أعلم اللّه و ثمره، کثرة هو و منضود طلعه أنّ و

 
 تکامد تعیین هايمالک. 6
 و یافتن براي مالکي تعیین قرآني، تکامدهاي موضوع با مرتبط مباحث ترینمهم از

 میان تفاوت به که است کسي نخستین ظاهراً کازانویکس. است تکامد هايواژه سنجش
 یهودي المعارف دائرة در خود ۀمقال در وي. است کرده اشاره غیرواقعي و واقعي تکامد

 ها آن  ازتاچهارصد تنها که شودمي یافت تکامد يواژه 1500 قدیم عهد در«: گویدمي
 رتيصو هیچ به که است ايواژه واقعي، تکامد از وي مراد] p.226 ,14[» .اند واقعي تکامد
 بر غیرواقعي تکامد. یافت نظر مورد متن در واژه آن احتمالي مشتقات از چیزي نتوان
 با آن بودن ریشه هم احتمال شکلش، بودن یگانه رغم به که شودمي اطالق غریبي الفاظ

. ]همانجا. نک قدیم عهد از عبري هايمثال براي. [رودمي نیز دیگري غریب ۀواژ

                                                                                                                   
1. Rippin. 
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 صورت که زماني تا ،واژه یک مشتقات تکرار عهدین، نمحققا برخي به نظر همچنین
 بر]. p.264 ,22 [زندنمي آن بودن تکامد به ضرري باشد، متفاوت آن اشتقاقي و صرفي

 وجود اما کندمي تکامد غیر را واژه این ،متن یک در »قاتلون« و »قاتل« ورود اساس، این
 هايدیدگاه براي[. نیست واژه دو آن بودن تکامد منافي متن، همان در مقتول و قاتل
 .]همانجا :نک دیگر

 مشکل بر عالوه. کرد تعیین درستي به نتوان شاید را قرآن تکامَدهاي دقیق تعداد
 ۀسلیق و مبنا به اياندازه تا تکامدها شمارش قرآن، کلمات از برخي ۀریش تعیین

 بر قرآن ۀکلم 78000 مجموع« :نویسد مي ونزبرو به عنوان مثال. است وابسته گردآورنده
 اسامي و عالماَ گذاشتن کنار با که گرددبازمي عربي ۀریش 1850 حدود به هم، روي

 اسامي و اعالم وي دهدمي نشان این .]p.117 ,31 [».ند تکامَد ها  از آنتا 445 خاص،
 را آزر و بابل عرفات، جودي، قریش، ماروت، مروة، بکة، یغوث، یعوق، یثرب، چون یخاص
 داشته نظر در را غیرواقعي تکامدهاي برخي ،تر وسیع نگاهي با امّا نیاورده بهمحاس در

 سوي از ]p.577 ,33 [.ماندمي محدود تکامد 386 عدد به زامیت شمارش مقابل، در. است
 مطرح را قرآني تکامد از تروسیع بسیار کاربردي و درک] p.245 ,28 [صادقي بهنام دیگر،

 هايسوره گذاريتاریخ در بازرگان مهدي شادروان طرح سنجش منظور به وي. کندمي
 شکل به توجه با که گیردمي کلمه هر از کاربردي و ساخت معناي به را تکامد قرآن،
 1واژها تک ها،کلمه شمارش جايبه وي. باشد رفته کار به قرآن در بار یک تنها اشاعرابي

 واژ تک 2 داراي »جمیلٌ« و واژ تک 4 يدارا »والجمیلُ« مثالً اساس، این بر. شماردمي را
 .رساندمي عدد 4000 حدود به را قرآني تکامدهاي تعداد مبنا، این بر صادقي. است

 بلکه نیست ریاضي فردیت و وحدت متن، در بودن تکامَد از مراد گفت توانمي
 در به عنوان مثال (متن از مختلف و مستقل جاي دو در ايواژه که است آن منظور

 واحد، ۀجمل و سیاق در آن اشتقاق یا واژه عین تکرار رو، این از. باشد نرفته کار به) نقرآ
 به) 1 :انفال (انفال و) 4 :رعد (صِنوان چون کلماتي لذا. نیست واژه آن بودن تکامَد منافي
 کاربه فاصله بدون بار دو واحد، ايآیه در زیرا آیند،مي شمار به تکامَد تکرار، رغم
 تکامَد) 27 :مومنون ؛40 :هود( مختلف سیاق دو در تکرار سبب به »تنّور« اما 2اند،رفته

                                                                                                                   
1. morpheme. 

 دو در دوبار اي که واژه آیا که است تفصیلي بررسي نیازمند سوال این سطور، این راقم نظر به احوال، این تمام با. 2
هُمْ قائِلٌ قالَ« آیات در الجُبّ يواژه مثالً آید؟نمي شماربه تکامد قبیل از است، شده ذکر اندک ايفاصله با آیه  مِنْ
وا ال لُ وسُفَ تَقْتُ ارَةِ بَعْضُ یَلْتَقِطْهُ الْجُبِّ غَیابَتِ  في وهُأَلْقُ وَ یُ وا فَلَمَّا« ؛)10 :یوسف (»فاعِلینَ کُنْتُمْ ِإنْ السَّیَّ  ←بِـهِ  ذَهَبُ
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 اي آیه در که قرآني کلمات از ايپاره مقاله این دره این ترتیب، ب 1.شودنمي شناخته
 هاينمونه. اندشده آورده قرآني تکامدهاي شمار در اند،شده مکرّر بار سه گاه و دو واحد
 : است لقبی این از زیر

دُوا« رَ فَإِنَّ تَزَوَّ ادِ خَیْ رُکْهُ أَوْ یَلْهَثْ عَلَیْهِ تَحْمِلْ إِنْ« ؛)197 :بقرة ( »التَّقْوي الزَّ  »یَلْهَثْ تَتْ
فالِ عَنِ یَسَْئلُونَکَ« ؛)176 :اعراف( رْ وَ« ؛)1 :انفال (»الرَّسُولِ وَ لِلَّهِ األنْفالُ قُلِ األنْ  أَنْ بِهِ ذَکِّ

بْسَلَ ونِ مِنْ لَها لَیْسَ کَسَبَتْ بِما فْسٌنَ تُ لٍ کُلَّ تَعْدِلْ إِنْ وَ شَفیعٌ ال وَ وَلِيٌّ اللَّهِ دُ  ال عَدْ
خَذْ ها یُؤْ ولئِکَ مِنْ   ؛)70 :انعام (»کَسَبُوا بِما أُبْسِلُوا الَّذینَ أُ
ا« غاً الْقَمَرَ رَأَي فَلَمَّ ا« ؛)77 :انعام (»رَبِّي هذا قالَ بازِ مْسَ يرَأَ فَلَمَّ غَةً الشَّ  هذا قالَ بازِ
بَرُ هذا رَبِّي ئْسَ« ؛)78 :انعام (»َأکْ دُ بِ مَرْفُودُ الرِّفْ رُ وَ صِنْوانٌ« ؛)99 :هود (»الْ  :رعد (»صِنْوانٍ غَیْ

بَذِّرْ ال وَ« ؛)4 رینَ إِنَّ * تَبْذیراً تُ یاطینِ ِإخْوانَ کانُوا الْمُبَذِّ خْلُقُ لَنْ« ؛)27ـ26 :اسراء (»الشَّ  وایَ
باباً بْهُمُ إِنْ وَ لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ وَ ذُ تَنْقِذُوهُ ال شَیْئاً الذُّبابُ یَسْلُ  هَیْهاتَ« ؛)73 :حج (»مِنْهُ یَسْ

هاتَ ونَ لِما هَیْ ا تَرَ أَلَمْ« ؛)36 :مومنون (»تُوعَدُ نَا أَنَّ یاطینَ أَرْسَلْ هُمْ الْکافِرینَ عَلَي الشَّ زُّ  »أَزا تَؤُ
باحُ« )83 مریم،( مِصْ جاجَةٍ  في الْ ها الزُّجاجَةُ زُ  یَبْسُطُ اللَّهَ وَیْکَأَنَّ« ؛)35 :نور (»کَوْکَبٌ کَأَنَّ

قَ زْ دِرُ وَ عِبادِهِ مِنْ یَشاءُ لِمَنْ الرِّ نا اللَّهُ مَنَّ أَنْ ال لَوْ یَقْ فَ عَلَیْ خَسَ  یُفْلِحُ ال وَیْکَأَنَّهُ بِنا لَ
ون رَمُواأَ أَمْ« ؛)82 :قصص (»الْکافِرُ راً بْ ا َأمْ رِمُونَ فَإِنَّ بْ طُونِ فِي  یَغْلي« ؛)79 زخرف،( »مُ بُ  الْ

حَمیم َغلْيِکَ* رُ أألْقِيَ« ؛)46ـ45 :دخان (»الْ نِنا مِنْ عَلَیْهِ الذِّکْ ابٌ هُوَ بَلْ بَیْ  * َأشِرٌ کَذَّ
ابُ مَنِ غَداً سَیَعْلَمُونَ تَطَ إِنِ« ؛)26-25 :قمر (»الَْأشِرُ الْکَذَّ تُمْاسْ وا أَنْ عْ ذُ طارِ مِنْ تَنْفُ  َأقْ
ماواتِ وفَ الْأَرْضِ وَ السَّ ذُ ونَ ال اانْفُ ذُ الَّ تَنْفُ طانٍ إِ  »رَجا األَرْضُ رُجَّتِ إِذا« ؛)33 :الرحمن (»بِسُلْ

سَّتِ وَ« ؛)4 :واقعة( جِبالُ بُ اً الْ رِاذْکُ وَ« ؛)2 :نازعات (»طاًشْنَ اتِطَاشِالنّ وَ« ؛)5 :واقعة (»بَس 
کَ اسْمَ حُوا لَکُمْ قیلَ إِذا« ؛)8 :مزّمّل (»تَبْتیالً إِلَیْهِ تَبَتَّلْ وَ رَبِّ سِ فِي تَفَسَّ سَحُوافَ الْمَجالِ  افْ

سَحِ کَ« ؛)11 :مجادلة (»لَکُم اللَّهُ یَفْ کَ  إِلي کادِحٌ إِنَّ حاً رَبِّ  .)6 :انشقاق (»کَدْ
 صرفاً ،ریشههم ظاهراً و ابهمش ۀکلم دو اشتقاق در ظاهري شباهت دیگر، سوي از
 و متفاوت، هايریشه از مشابه، ظاهراً ۀکلم دو گاه. نیست تکرار عدم و تکرار تعیین عامل
 بررة، ابرار، چون آن مشتقات و نیکي معناي به »البِرّ« مثالً. اندمختلف معاني داراي بالتبع

                                                                                                                   
وا وَ → مَعُ وهُ َأنْ أَجْ عَلُ حَیْنا وَ الْجُبِّ غَیابَتِ  في یَجْ هُمْ إِلَیْهِ أَوْ رِهِمْ لَتُنَبِّئَنَّ رُ  ال هُـمْ  وَ هذا بِأَمْ عُ ). 15 :یوسـف  (»ونَیَـشْ
 .است مریم سورۀ 72 و 68 آیات در جِثیاً ۀواژ دیگر، ۀنمون

 ؛)75 :هود ؛114 :توبة (اوّاه ،)74 :مریم ؛80 :نحل (اثاث ؛)20 حدید، ؛21 زمر، (یهیج ،)48 روم، ؛43 نور، (الوَدق. 1
 و انـد قبیل همین از نیز) 72 و 65 :یوسف (بعیر ،)110 مائدة، ؛49 :عمرانآل (ابرص ،)3 شعراء، ؛6 :کهف (باخع

 . شوندمي خوانده dis legomenon اصطالحاً
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 خاص هاياسم از یکي معناي به رّالبَ اما اند،رفته کاربه قرآن در بار 20 از بیش تبَرّوا، و
ا«: الهي ا إِنَّ نَّ عُوهُ قَبْلُ مِنْ کُ  کاربه قرآن در یکبار تنها) 28 :طور( »الرَّحیمُ الْبَرُّ هُوَ إِنَّهُ نَدْ
، خونبها معناي به ،»دیة« دیگر ۀنمون].  p.321 ,13قس [دارد متفاوت معنایي و  استرفته

 باید که دهدمي نشان آن ظاهري ساخت 1.است شده ذکر نساء، 92ۀ آی در تنها که ستا
 و وادي با معنا هم و ریشههم را آن تواننمي ذلک، مع باشد؛ ودي ریشۀ از و واوي مثال
  ؛30 :قصص ؛18 :نمل ؛225 :شعراء ؛121 :توبة ؛17 :رعد ؛37 :ابراهیم (اودیه

ر همچنین 2.دانست) 24 :احقاف   دو هر اما اند»درب« ۀریش از دو هر بِدَاراً و بَدْ
) 49 :صافات (بَیض اما غیرتکامد، و است بیضاء و سفیدي از) 27 :فاطر (بِیض تکامدند؛

  لذا و ندارد بعض به ربطي نیز) 26 :بقرة (بعوضة. تکامد و است تخم معناي به
  ــ را) 103 :مائدة (حام و وَصیلَة بحیرة، چون هایيواژه اساس، این بر. است تکامد

  ،اسامي این چراکه دانیم،مي تکامد ــ البحر و البحار چون اربردهایيک رغم به
 همین از. شوندمي اطالق خاص موجودي بر و خاص معنایي به ،اشتقاقشان از نظر صرف
  السّالم ،3)23 :حشر (الجبّار چون الهي صفات و هانام از دیگر برخي است قبیل

                                                                                                                   
الَّ مُؤْمِناً یَقْتُلَ َأنْ لِمُؤْمِنٍ کانَ ما وَ«.  1 ریرُ خَطَأً مُؤْمِناً قَتَلَ مَنْ وَ خَطَأً إِ مِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْ مَةٌ دِیَةٌ وَ مُؤْ لِـهِ   إِلـى  مُسَلَّ الَّ أَهْ  إِ

وایَصَّدَّ َأنْ مٍ مِنْ کانَ فَِإنْ قُ وٍّ قَوْ وَ وَ لَکُمْ عَدُ ریرُ مُؤْمِنٌ هُ مِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْ مٍ مِنْ کانَ ِإنْ وَ مُؤْ  میثـاقٌ  بَیْـنَهُمْ  وَ بَیْـنَکُمْ  قَوْ
مَةٌ فَدِیَةٌ لِهِ  إِلى مُسَلَّ ریرُ وَ أَهْ مِنَةٍ رَقَبَةٍ تَحْ  ).92 :نساء (»مُؤْ

 واژه ایـن  حـال،  این با است؛ کرده اشاره واژه این بودن تکامد به] 1/239 ,17[» خونبها «ۀلمقا در کیمبر ریچارد .2
 .است نیامده توراوا شوکت فهرست در

 توان حدس زد  بر این اساس می.رودمي کاربه قادر خداوند یا القادر معناي به قدیم عهد در و عبري زبان در گِبّور يواژه .3
 عهـد  از زیر هاينمونه در. آیندمي شمار به لفظي مشترک ستمگر و ظالم معناي به جبار و حشر، ۀسور در »الجبار« که

 :است شده اطالق خداوند بر تنهایي به ،)الوهیم یا یهوه (خداوند نام همراهي بدون گِبّور يواژه قدیم،
 : است آمده 8/ 24 مزامیر، در    

  ְיהָוה, ִעּזּוז ְוִגּבֹור; ְיהָוה, ִּגּבֹור ִמְלָחָמה.:ִמי ֶזה, ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד
‘Who is the King of glory?’ ‘The LORD strong and mighty, the LORD mighty in battle.’ 

 :است آمده 17 /10 تثنیه، در
 ִּכי, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם--הּוא ֱאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים, ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים: ָהֵאל ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר, ְוַהּנֹוָרא, ֲאֶׁשר לֹא-ִיָּׂשא 

ׁשַֹחד ִיַּקח ְולֹא, ָפִנים    
For the LORD your God, He is God of gods, and Lord of lords, the great God, the mighty, 

and the awful, who regardeth not persons, nor taketh reward. 
 : است آمده 32 /9 نحمیا، در

 ְוַעָּתה ֱאלֵֹהינּו ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור
Now therefore, our God, the great, the mighty, and the awful God. 

 :است آمده 21 ،10 اشعیاء، در
 ְׁשָאר ָיׁשּוב, ְׁשָאר ַיֲעקֹב--ֶאל-ֵאל, ִּגּבֹור 
A remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto God the Mighty.  → 
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. دارند عرفي سَالم و جبّار با متفاوت بسیار معنایي خداوند، بر اطالق در که 1)23 :حشر(
 پایاني، فهرست در. تکامدند و رفته کاربه قرآن در بار یک تنها گویي السالم و الجبار لذا
-p.250 ,19. نک نیز [امدانسته تکامد نیز را 2)1 :اخالص (احد چون الهي دیگر هاينام

 یکهیچ به قرآني، تکامدهاي زا] pp.207-238 ,30 [خود فهرست در توراوا شوکت]. 252
 .است نداشته توجه اخیر موارد از

 عوامل از دیگر یکي تواندمي خود ،حال و گذشته در مفسران برخي خاص تفسیرهاي
 که خوریمبرمي مواردي به قرآني، تفاسیر در. باشند قرآني تکامدهاي شمارش در ابهام

 برخي به عنوان مثال،. اند گرفته عارفمت غیر معنایي به را مفهوم و رایج ايکلمه مفسران
وقُونَ ال« ۀآی در »بَرد« ۀواژ داً فیها یَذُ  به بلکه سرما، معناي به نه را) 24 :أنب (»شَراباً ال وَ بَرْ

 قُلْنا« ۀآی در تکرارش وجود با را واژه این ایشان، تفسیر به بنا لذا. اندگرفته خواب معناي
داً  کُوني نارُ یا راهیمَ  عَلى اًسَالم وَ بَرْ  دیگر ايدسته. دانست تکامد توانمي ،)69 :انبیاء (»إِبْ

َضحِکَت قائمَةٌ وامرأتُهُ« ۀآی در را ضحک  معناي به بلکه خنده، معناي به نه) 71 :هود (»فَ
 . انددانسته ماهیانه عادت

 قرآن در تکامدها تعداد تعیین بر اثرگذار عوامل از دیگر یکي ،قرآن قرائات ۀمسئل
 منسوب قرائات میان در نیز و قرآن شواذ و رسمي قرائات میان در که است روشن. است

 را تکامدي کلمه، خوانش تغییر که یافت توانمي را مواردي ،)ع(البیت اهل و صحابه به
 قرائت ،آن ۀنمون. کندمي تبدیل تکامد به را عادي ۀواژ عکس، به و کندمي تکامد غیر

 :واقعة (»مَنضُودٍ وطَلحٍ« ۀآی در طلع يکلمه خواندن در )ع(علي، نامیرالمؤمنی به منسوب
 به طلح ۀکلم بپذیریم، را قرائت این اگر]. 330، ص9ج ،7 ؛104، ص27ج ،8 [است) 29
 جَمَل متعارف ۀواژ باب در قرّاء و مفسران همچنین. شودمي غیرتکامد لذا و تبدیل طلع
جَمَلُ في« ۀآی در  عباس،ابن به منسوب قرائاتي )40: عرافاأل(»مِّ الْخِیاطِ سَ حَتَّى یَلِجَ الْ

                                                                                                                   
 : است آمده 18 / 32 ،ارمیا در →

 ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור, ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו
the great, the mighty God, the LORD of hosts is His name. 

 :است آمده 24 /6 داوران، در به عنوان مثال. است شده اطالق خداوند بر قدیم، عهد در و عبري زبان در نیز »شالوم« .1
  ַוִּיֶבן ָׁשם ִּגְדעֹון ִמְזֵּבַח ַליהָוה, ַוִּיְקָרא-לֹו ְיהָוה ָׁשלֹום.
Then Gideon built an altar there unto the LORD, and called it 'Adonai-shalom'. 

 : است آمده چنین 4 ۀآی ،6 باب تثنیه، سفر در خداوند بر أحد نام اطالق از خاص اينمونه .2
 ְׁשַמע, ִיְׂשָרֵאל:  ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ְיהָוה ֶאָחד
Hear, O Israel: the Lord our God, the Lord is one. 
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 طناب معناي به بلکه شتر، معناي به نه را آن تا اندکرده مطرح دیگران و جبیر بن سعید
: نویسدمي زمخشري. انجامدمي قرآن به جدید تکامدي افزودن به امر، این. بشمارند شتر

مَّل،: عباس ابن قرأ و« مَّ بوزن الجُ : قرئ و. النغر بوزن الجُمَل،: جبیر بن سعید و. لالقُ
مُل، و القُفل بوزن الجُمل صُب بوزن الجُ  الغلیظ القلس معناها و. الحَبل بوزن الجَمل و النُ

 أحسن اللّه إنّ: عنه اللّه رضى عباس ابن عن و. واحدة جملة جعلت و جمعت حبال ألنه
 اإلبرة، سم في یسلک الذي للخیط مناسب الحَبل أن ییعن بالجَمَل، یشبه أن من تشبیهاً

: یقال. المسلک ضیق في مثل االبرة سم ألن أوقع العامّة قراءة أن إال یناسبه، ال البعیر و
 المشبهة المضایق في به لالهتداء خرّیت،: الماهر للدلیل قالوا و. االبرة خرت من أضیق

 کرده تکرار عیناً را نآ نیز رازي فخر که عبارت این .]103ص ،6 [».اإلبرة بأخرات
 با الجَمَل  برایشتر معناي مفسران، برخي ذهن در دهدمي نشان ،]241ص ،4[است
مَّل، (شواذ قرائات از هریک از ایشان گیريبهره با لذا ندارد تناسب آیه سیاق  الجُمَل، الجُ

مُل، الجُمل،  .شوديم افزوده قرآن به جدید معناي و ریشه با جدیدي تکامد ،)الجَمل الجُ
 

 کلمه ساخت نظر از قرآني تکامدهاي انواع. 7
 اندداده انجام قرآني تکامدهاي از مختلفي هايبنديدسته توراوا شوکت و ایلماز اورخان

 ساخت نظر از را قرآني تکامدهاي ها،بنديدسته این افزایش و توسعه باکه در اینجا 
  :شوند مي تقسیم زیر هايدسته به نحوي ساخت و ترکیب کلمه،

 . انددسته همین از قرآني تکامدهاي بیشترین :ثالثي ۀریش با) فعل یا اسم (کلمات) الف
 صفصف، چون رباعي هايریشه با کلمات :رباعي ۀریش با) فعل یا اسم (کلمات) ب
 قسور، قطمر، قمطر، هدهد، و صیصي، عسعس، رفرف، دمدم، ذبذب، حصحص، کبکب،
 خرطم، حلقم، درهم، زمهر، سردق، شرذم، شمئز، مع،صو ضفدع، عفرت، عرجن، عنکب،

 چون سامي هايزبان دیگر در روشني هايریشه افعال این از برخي. تکامدند قرآن در
 . دارند سریاني و امهاري عبري،
 قَسم جواب، ندا، نصب، جر، حروف تمامي ،ادوات و حروف از مراد :ادوات و حروف) ج

 حاضر، فهرست در. ندارند روشني فعلي و اسميۀ ریش که اند زباني ادوات و آن مانند و
 ؛)72 :حجر (قسم الم اساس، این بر. آوریممي شمار در نیز را تکامد ادوات و حروف
 :اعراف (مهما ؛)27 :قصص (هاتین ؛)42 :نمل (هکذا ؛)53 :یونس (»يا« جواب حرف
 »اي« میان، این از. تکامَدند ادوات و حروف از) 3 :ص (الت ،)82 :قصص (ویکانّ ،)132
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ئُونَکَ وَ«ۀ آی در بِ تُمْ ما وَ لَحَقٌّ إنَّهُ رَبِّي وَ إي قُلْ هُوَ أحَقٌّ یَسْتَنْ جِزینَ أنْ  حروف از »بِمُعْ
 .است نیامده توراوا شوکت فهرست در که است تکامد
 الیهمضافٌ و مضاف هايترکیب غالباً تکامد، هايترکیب از مراد :تکامد ترکیبات) د

 خاص معنایي ها آن از حاصل ترکیب اما نیستند تکامد تنهایي به هریک که تاس
 این بر توراوا شوکت. است رفته کار به قرآن در معنا همان به یکبار تنها و دهدمي

 و »جمع« هايریشه باآنکه. شماردمي تکامد را القدر لیلة و الجمعة یوم ترکیبات اساس،
 شبي و روز معناي به یکبار تنها القدر لیلة و الجمعة میو نیستند، تکامد قرآن در »قدر«

 و التالق یوم چون قیامت روز اسامي برخي باید اساس، این بر. اندآمده قرآن در خاص
 آنکه با همچنین. اندافتاده توراوا شوکت فهرست از که بشماریم تکامد نیز را آن مانند

 ، استشده اطالق خاص و معین فرادا بر کریم قرآن در ابراهیم و عمران چون عالمياَ
 توانمي را دو این و] p.507 ,29.نک [دارند اشاره دیگر مفهوم دو به ابراهیمآل و عمرانآل

 در که دانست قرآني تکامد ،)13 :سبأ (داودآل و) 130 :صافات (یاسیناِل همانند
 یا عبارت هر شامل قرآني ترکیبات نتوان شاید همه، این با. اندنشده وارد توراوا فهرست

 که انداضافي یا وصفي هايترکیب ترکیبات، از مراد. دانست] تکامد[ قرآن را ايجمله
معتقد  باور توماس. شوندمي اطالق مفهومي بر علَم و خاص صورت به ها آن ۀمجموع
 این ]p.714 ,12[ .است تکامد) 27 :حج (عمیقٍ فَجٍّ کلِّ من عبارت در فَجّ ۀکلم است
 توجهي) 20 :نوح ؛31 :انبیاء (کریم قرآن در فِجاجاً کاربرد دو به وي دهديم نشان

 شعر در مکرراً اگرچه» فَجٍّ کُلِّ مِن «ترکیب که است آن وي مقصود واقع در. است نداشته
 . است تکامد قرآن در آمده، جاهلي
  وهابت کشورها، ،شهرها عادي، افراد پیامبران، نام شامل خاص امیاس و اعالم)   ه

 ماروت، هاروت، میکال،. دارند عربي غیر يریشه قرآن در اغلب تکامد اعالم :فرشتگان
 عرفات، المروة، الصفا، مکه، سواع، مناة، العزّي، الالت، یغوث، یعوق، نسر، جوج،أم جوج،أی

 داوود،آل عمران،آل یاسین،ال عزیر، بابل، بدر، ارم، بکة، تسنیم، طور، الروم، الجودي،
  رااعالم برخي  همچنین.رمضان الجمعه، احمد، لهب،ابي زید، آزر، المجوس، قریش،
 عنوان به حاضر فهرست در قرآن، در مشتقاتشان تکرار وجود با  نیز)6 :صف (احمد چون
 .ایمگنجانیده تکامد اعالم
 برخي و مکرر هاسوره آغاز در مقطعه، حروف از برخي: مقطعه حروف و فواتح) و
 عنوان به لغات فرهنگ در که حروف این خاص ویژگي دلیل به. اندآمده یکبار هاتن دیگر
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 ده این. ایمنگنجانده را تکامد ۀمقطع حروف حاضر فهرست در ،شوندنمي ذکر کلمه
 ق ،)طه (طه ،)نمل (طس ،)ص (ص ،)اعراف (المص ،)رعد (المر: از عبارتند تکامد حرف

 ).یس (یس ،)2 :وريش (عسق ،)قلم (ن ،)مریم (کهیعص ،)ق(
 هايواژه براي نخست اگرچه تکامد موضوع :بیاني الگوهاي و نحوي ساختارهاي) ز
 صرفي، هايساخت موضوع تواندمي اکنون  امااست شده مطرح متن یک در کاربردتک

 کریم قرآن در. دربرگیرد نیز را متن یک در تکامد و خاص بیاني الگوهاي و نحوي
 نحوي و اشتقاقي صرفي، الگوهاي برخي به دیني، و ادبي کهن متون از یک هر همانند
 کلماتي رو، همین از. یابیممي کتاب این در را آن ۀنمون بار یک تنها که خوریم برمي
دُوس« و) 195 :بقرة (»التَهلُکَة« چون  ساخت دارايـ به ترتیب ) 23 :حشر ؛1 :جمعه (»القُ

 ؛)63 :طه (»انِرَاحِسَلَ انِذَهَ إنْ«چون  راوهایيالگ و تکامدند  ـفُعُّول و تَفعُلَة صرفي
 أَسَرُّوا « ؛)53 :یونس (»إي وَ رَبِّي« ؛)30 :یوسف (»ةٌوَسْنِ الَقَ« ؛)72 :حجر (رُکَلَعَمْ

جْوَ مُقِ« ؛)3 :انبیاء (»یالنَّ مانِ اخْتَصَمُو« ؛)162 :نساء (»نَیمیوَ الْ  توانمي) 19 :حج (»خَصْ
 خود نیست، حاضر ۀمقال موضوع که امر این. دانست قرآن در بیاني و نحوي تکامدهاي

 . شود تحلیل و بررسي جداگانه ايمقاله در باید
 

 قرآني تکامدهاي از اولیه فهرستي. 8
 یک از چنانچه و شده است توجه واقعي تکامدهاي گردآوري به تنها زیر، فهرست در
به شمار  تکامد باشند، رفته کار به مختلف معناي دو در متفاوت مشتق دو کلمه
 فهرست قرار ن در اینیز تکامد هايترکیب و اعالم حروف، ادوات، حال، این با .اند نیامده
 لذا  تکامد نیستریاضي مالک تکرار و  وحدت در این فهرست،دیگر سوي از .اند گرفته

 .است امدتک حاضر فهرست در باشد، رفته کاربه واحد سیاقي و آیه در دوبار ايکلمه چنانچه
 شده تنظیم لغاتۀ ریش اساس بر و الفبایي ترتیب به قرآني تکامدهاي از زیر جدول

 را ايکلمه برخي گاه. نیست آسان و روشن همواره قرآني لغات تمام ۀریش یافتن. است
 ،]p.215 ,30 [توراوا شوکت به عنوان مثال. دانندمي رباعي را همان برخي و ثالثي

بکِبوا  است اما در این دانسته ثالثي را آن و کرده فهرست »کبک« ذیل را) 94 :شعراء (فکُ
 شناخت سان همین به .به شمار آمده است رباعيو کبکب  يریشه ازاین کلمه  فهرست

 ۀنمون. است اختالف مواضع از نیز) یایي یا واوي مثال، اجوف ،ناقص (معتل کلمات نوع
 اعالم گنجاندن همچنین]. p.255 ,19 :قس[ .است) 3 :اخالص (»کفؤا«ۀ کلم اشتقاق آن
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 با حاضر الفبایي ترتیب در ندارند، معیني اسمي ۀریش که یادوات و حروف غیرعربي،
 . است بوده مواجه هایيدشواري

 .است نیامده این جدول در مقطعه حروف ذکر است شایان
  .است خاص اسامي و تکامد اعالم ينشانه* : 

  .است کامدت ادوات یا حروف ينشانه : ـ

 قرآن در آیه متن آدرس ریشه
 الف

 داودآل 13 سبا، *
 عمرانآل 33 عمران،آل *

 ابّاً 31 عبس، ابب
 ابابیل 3 فیل، اببل
 اباریق 18 واقعة، ابرق
 اَبَقَ 140 صافات، ابق
 أثل 16 سبأ، اثل
 احد 1 اخالص،  (*)احد
 اِدّاً 89 مریم، ادد
ة 31 نور، ارب  اإلربَ

 مآرب 18 طه، ربا
 اِرَم 7 فجر، *
 آزر 74 انعام، *
 ازّاً تؤزّهم 83 مریم، ازز

س 109و 108 توبة، اسس  اسّ
 آسِن 15 محمد، اسن
 االشِر / اشِر 26و 25 قمر، اشر
 اآلفلین / اَفَلَت / اَفَلَ 78 ،77 ،76 انعام، افل
 اَلتناهم 21 طور، الت

 یاسیناِل 130 صافات، *
 إلّاً 10و 8 توبة، الل
 یأتَلِ 22 نور، الي / الو
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 امتاً 107 طه، امت
 )امام؟ يریشه از (آمین 2 مائدة، امم
 آنفاً 16 محمد، انف
 االنام 10 الرحمن، انم
 یَؤُوده 255 بقرة، اود
 إي 53 یونس، ـ

 االیامي 32 نور، ایم
 ب

 بابل 102 بقرة، *
 بئرٍ 45 حج، بئر
 االبتر 3 کوثر، بتر

بَتّّکُنَّ 119 نساء، بتک  فلَیُ
تِیالً إلَیْهِ تبتّل 8 مزّمّل، بتل  تَبْ

 انبَجَسَت 160 اعراف، بجس
 یبحث 31 مائدة، بحث
 بداراً 6 نساء، بدر
 بدرٍ 123 عمران،آل *

 ببدنک 99 یونس، بدن
 والبُدنَ 36 حج، بدن
 المبذّرین/ تبذیراً التبذّر 27 و 26 اسراء، بذر
برِمون / اَبرَمُوا 79 زخرف، برم  مُ
 بازِغة / بازِغاً 78 و 77 انعام، بزغ

ت 5 واقعة، بسس  بسّاً الجبال بُسَّ
بسَلَ ان 70 انعام، بسل  ابسلوا/ نفس تُ
 تَبَسّم 19 نمل، بسم
 بصلها 61 بقرة، بصل
بَطِّئَن 72 نساء، بطء  لَیُ
 بَعُوضَة 26 بقرة، بعض
 البِغال 8 نحل، بغل
 البقعة 30 قصص، بقع
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 بقلها 61 بقرة، بقل
 بَکّة 96 عمران،آل *

 ابلعي 44 هود، بلع
 نبتهل 61 عمران،آل بهل
 تبید 35 کهف، بید

 بَیضٌ 49 صافات، بیض
 ت

 الترائب 7 طارق، ترب
 تَعساً 8 محمد، تعس

 تسنیم 27 مطففین، *
 تَفَثَهُم 29 حج، تفث
 اتقن 88 نمل، تقن
 لَّهُتَ 103 صافات، تلل
 التین 1 تین، تین
 یَتِیهون 26 مائدة، تیه

 ث
 ثبّطهم 46 توبة، ثبط
بات 71 نساء، ثبي/ ثبو  ثُ

 َثجّاجاً 14 نبأ، ثجج
 تَثریب 92 یوسف، ثرب
 الثري 6 طه، ثري
 ثیّبات 6 تحریم، ثیب

 ج
 الجبت 51 نساء، جبت
 الجبین 107 صافات، جبن
 جِباههم 35 توبة، جبه
 اجتثّت 26 هیم،ابرا جثث
 جَذوة 29 قصص، جذو
 یجُرّه 150 اعراف، جرر
 یَتَجَرّعُه 17 ابراهیم، ع جر
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 جُرُف 109 توبة، جرف
 تجسّسوا 12 حجرات، جسس
فاءً 17 رعد، جفئ  جُ
 جفانٍ 13 سبأ، جفن
 تتجافي 16 سجدة، جفو
 اجلبَ 64 اسراء، جلب
 جَالبیبهنّ 59 احزاب، جلب
 مجالسال 11 مجادلة، جلس
 یجمَحون 57 توبة، جمح
 جامِدَة 88 نمل، جمد

ة 9 جمعة، *  الجُمُعَ
 جَمّاً 20 فجر، جمم

 الجودي 11 هود، *
 جاسوا 5 اسراء، جوس
 جوفه 4 احزاب، جوف
 جَوّ 79 نحل، جوو
 الجیاد 31 ص، جود
 جیدها 5 مسد، جید

 ح
ک 5 ذاریات، حبک بُ  الحُ
 حَتماً 71 مریم، حتم
 حثیثاً 54 اف،اعر حثث
بٍ 96 انبیاء، حدب  حَدَ
 حَردٍ 25 قلم، حرد

 تُحَرِّک 16 قیامة، حرک
 حُسوماً 7 حاقة، حسم

 حَصحَص 51 یوسف، حصحص
صِّلَ 10 عادیات، حصل  حُ
 حَفَدةً 72 نحل، حفد
 حَافِرة 10 نازعات، حفر
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 االحقاف 21 احقاف، حقف
 الحلقوم 83 واقعة، حلقم

 احمد 6 صف، *
 حَنیذٍ 62 هود، ذحن

 الَحتَنِکَنَّ 62 اسراء، حنک
 حوباً 2 نساء، حوب
 مُتَحَیزاً 16 انفال، حیز
 تَحیدُ 19 ق، حید
 حَیرانَ 71 انعام، حیر
 یحیفَ 50 نور، حیف

 خ
 الخبء 25 نمل، خبء
 الخبز 35 یوسف، خبز
طه 275 بقرة، خبط  یتَخَبَّ
 خبت 97 اسراء، خبو
 ارخَتّ 32 لقمان، ختر
 خَدَّک 18 لقمان، خدد
 االخدود 4 بروج، خدد

 الخرطوم 16 قلم، خرطم
بٌ 4 منافقون، خشب  خُشُ
 مخضود 28 واقعة، خضد
طّه 48 عنکبوت، خطط  تَخُ
ع 12 طه، خلع  اخلَ

 خمط 16 سبأ، خمط
نخَنِقة 3 مائدة، خنق  المُ
 الخیام 72 الرحمن، خیم
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 د
ر 1 مدثّر، دثر دَّثِّ  المُ
 دَحاها 30 نازعات، دحو

 دَراهم 20 یوسف، درهم
سُر 13 قمر، دسر  دُ

سُّه 59 نحل، دسس  یدُ
 دَسّاها 10 شمس، دسي
فء 5 نحل، دفئ  دِ
 دافق 6 طارق، دفق
 دُلُوک 78 اسراء، دلک
 دَمدَمَ 14 شمس، دمدم
 یدمَغُه 18 انبیاء، دمغ
 دینار 75 عمران،آل دنر

 دِهَاقاً 34 نبأ، دهق
دهامّتان 64 الرحمن، دهم  مُ
 ادهي 46 قمر، دهي

 ذ
 مَذءوماً 18 اعراف، ذءم
باباً 73 حج، ذبب  الذباب /ذُ

ذَبذَبِینَ 143 نساء، ذبذب  مُ
ذعِنینَ 49 نور، ذعن  مُ
 تدَّخِرون 49 عمران،آل ذخر
یتم 3 مائدة، ذکي  ذکَّ
 تذهل 2 حج، ذهل
 تذودان 23 قصص، ذود
 اذاعوا 83 نساء، ذیع

 ر
 رَبِحَت 16 بقره، ربح
ع 12 یوسف، رتع  یرتَ
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 رتقاً 30 انبیاء، رتق
 رجّاً االرض رجّت 4 واقعة، رجج
 رحیق 25 مطففین، رحق
 رُخاءاً 36 ص، رخو
 رِدءاً 34 قصص، ردئ
 رَدماً 95 کهف، ردم

 مرصوص 4 صف، رصص
 مُراغَماً 100 نساء، رغم
 المَرفُود الرِفد 99 هود، رفد

ف 76 رحمن،ال رفرف  رَفرَ
 رَقّ 3 طور، رقق
 رقیم 9 کهف، رقم
 مرقوم 20 و9 مطففین، رقم
 رواکد 33 شوري، رکد
 رکزاً 98 مریم، رکز
 رماحکم 94 مائدة، رمح
 رماد 18 ابراهیم، رمد
 رمزاً 41 عمران،آل رمز

 رمضان 185 بقرة، *
 رهواً 24 دخان، رهو
 الروع 74 هود، روع

 الروم 2 روم، *
 رانَ 14 مطففین، رون
 ریشاً 26 اعراف، ریش
 ریع 128 شعراء، ریع

 ز
 الزبانیة 18 علق، زبن
 الزجاجة زجاجة 35 نور، زجج
 زحفاً 15 انفال، زحف
 زَرابي 18 غاشیة، زرب
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 زرقاً 102 طه، زرق
 تزدري 31 هود، زري
 یزِفّون 94 صافات، زفف
 المزّمّل 1 مزّمّل، زمل
 زمهریراً 13 انسان، زمهر

 زنجبیالً 17 انسان، زنجبیل
 زنیم 13 قلم، زنم
 الزاهدین 20 یوسف، زهد
 زهرة 131 طه، زهر
 الزاد خیر فان تزودوا 197 بقرة، زود
 زیتها 35 نور، زیت

 زید 37 احزاب، *
 س

 سَجي 2 ضحي، سجي
 الساحل 39 طه، سحل
دي 36 قیامة، سدي  سُ
 السَّرد 11 سبأ، سرد

 سرادقها 29 کهف، سردق
 سُطِحت 20 غاشیة، سطح
 یسطون 72 حج، سطو
 مسغبة 14 بلد، سغب
 لَنَسفَعاً 15 علق، سفع
 مَسکوب 31 واقعة، سکب
 سَکَتَ 154 اعراف، سکت
بهم 73 حج، سلب  یسلُ

 سلسبیالً 18 انسان، سلسبل
 سلقوکم 19 احزاب، سلق
 سامدون 61 نجم، سمد
 سامراً 67 مؤمنون، سمر

 سَمکَها 28 نازعات، سمک
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 سَمّ 40 اعراف، سمم
دة 4 منافقون، سند  مُسَنَّ
 یتَسَنّه 259 بقرة، سنه
 الساهِرة 14 نازعات، سهر
هُولِها 74 اعراف، سهل  سُ
 ساهَمَ 141 صافات، سهم
 سائبة 103 مائدة، سوب
 ساحَتِهِم 177 صافات، سوح
 سوط 13 فجر، سوط

 سواعاً 23 نوح، *
 ش

 الشتاء 2 قریش، شتو
 شُحُومَهُما 146 انعام، شحم
 شَرِّد 57 انفال، شرد

 شرذمة 57 شعراء، شرذم
 اشراطها 18 محمد، شرط
 اشتعل 4 مریم، شعل
 شَغَفَها 30 یوسف، شغف
 شفتین 9 بلد، شفه

 متشاکسون 29 زمر، شکس
 مشکوة 35 نور، شکو

 تُشمِت 150 اعراف، شمت
 شامخات 27 مرسالت، شمخ
 اشمأزّت 45 زمر، شمأز
 شوباً 67 صافات، شوب
 شواظ 35 الرحمن، شوظ
 الشوکة 7 انفال، شوک

 ص
 الصّاخّة 33 عبس، صخخ
 صرعي 7 حاقة، صرع
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صَعِّر 18 لقمان، صعر  تُ
 صَفصَفاً 106 طه، صفصف

 الصافِنات 31 ص، صفن
 الصّفا 158 بقرة، *

 صکّت 29 ذاریات، صکک
 داًصَل 264 بقرة، صلد

 صامتون 193 اعراف، صمت
 الصَّمَد 2 اخالص، صمد
 صنوان غیر و صنوان 4 رعد، صنو
 فصُرهُنّ 260 بقرة، صور
واع 72 یوسف، صوع  صُ
 اصوافها 80 نحل، صوف
 صَوامِع 40 حج، صومع
 صیاصیهم 26 احزاب، صیصي
یف 2 قریش، صیف  الصَّ

 ض
 الضأن 143 انعام، ضأن
 ضَبحاً 1 عادیات، ضبح
 ضدّاً 82 مریم، ضدد

 الضفادع 133 اعراف، ضفدع
 ضامر 27 حج، ضمر

 ضَنکاً 124 طه، ضنک
 ضَنین 24 تکویر، ضنن
 یُضاهئون 30 توبي، ضهئ
 ضیر 50 شعراء، ضیر
 ضیزي 22 نجم، ضیز

 ط
 طحاها 6 شمس، طحو
 اطرحوه 9 یوسف، طرح
 المطففین 1 مطففین، طفف
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 طلح 29 واقعة، طلح
 طلّ 265 رة،بق طلل
 الطامة 34 نازعات، طمم
 کالطود 63 شعراء، طود

 )سیناء (طور 20 منون،ؤم *
 )سینین (طور 2 تین، *

 ظ
 ظعنکم 80 نحل، ظعن

 ع
 یعبؤا ما 77 فرقان، عبئ
 عبقري 76 الرحمن، عبقر
 عِجاف 46 یوسف، عجف
 عدسها 61 بقرة، عدس
 العادیات 1 عادیات، عدو

 عُرجونال 39 یس، عرجن
 عرفات 198 بقرة، *

 العَرِم 16 سبأ، عرم
 عزیر 30 توبة، *

 عِزین 37 معارج، عزو
 العُزّي 19 نجم، *

س 17 تکویر، عسعس  عَسعَ
 عسل 15 محمد، عسل
ضین 91 حجر، عضو  عِ
 عِطفِه 9 حج، عطف
 عفریت 39 نمل، عفرت/ عفر

 عمیق 27 حج، عمق
 العنکبوت 41 عنکبوت، عنکب

 عنت 111 ه،ط عنو
 المعوقین 18 احزاب، عوق
 تعولوا 3 نساء، عیل/عول
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 اعیبها 79 کهف، عیب
 غ

 التغابن 9 تغابن، غبن
 غدقاً 16 جن، غدق
 غَزلَها 92 نحل، غزل
 غُزّي 156 عمران،آل غزو

 غصباً 79 کهف، غصب
 غصة 13 مزمل، غصص
 اغطش 29 نازعات، غطش
 غلّقَت 23 یوسف، غلق
 الحمیم کََغلي البطون في یغلي 46ـ45 ،دخان غلي
 یتغامزون 3 مطفّفین، غمز

ضوا 268 بقرة، غمض  ُتغمِ
 الُمغیرات 3 عادیات، غیر
 غَول 47 صافات، غول

 ف
 تفتؤا 85 یوسف، فتئ
 فَتَقناهما 30 انبیاء، فتق
 فجوة 18 کهف، فجو
 فرث 66 نحل، فرث
طاً 28 کهف، فرط  فُرُ
 فرعها 24 ابراهیم، فرع
 فارهین 149 شعراء، فره

حِ فافسَحُوا تَفَسّحوا 11 مجادلة، فسح  هللا یَفسَ
 تفسیراً 33 فرقان، فسر
ح 34 قصص، فصح  افصَ
 انفصام 256 بقرة، فصم
 تَفَضحون 68 حجر، فضح
 افضي 21 نساء، فضو
ظّاً 159 عمران،آل فظظ  فَ
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 فاقعٌ 69 بقرة، فقع
 فالناً 28 فرقان، فلن
فَنّدون 94 یوسف، فند  تُ
 اَفنان 48 الرحمن، فنن
 فانٍ 26 الرحمن، فني
 فهّمناها 79 انبیاء، فهم

فَوّضُ 44 غافر، فوض  اُ
 فومها 61 بقرة، فوم
 الفیل 1 فیل، فیل

 ق
 المقبوحین 42 قصص، قبح
 قِثّائها 61 بقرة، قثئ
 قَدحاً 2 عادیات، قدح

 القدر لیلة 2 و1 قدر، *
 ریشق 1 قریش، *

 قَسورة 51 مدّثّر، قسور
 قِسّیسین 82 مائدة، قسس
 تقشعرّ 23 عنکبوت، قشعر
 قاصفاً 69 اسراء، قصف
 قَصَمنا 11 انبیاء، قصم
 قضباً 28 عبس، قضب
 ینقضّ 77 کهف، قضض
 قِطّنا 16 ص، قطط
 قِطمیر 13 فاطر، قطمر
نقعِر 20 قمر، قعر  مُ
 اقفالها 24 محمد، قفل
 اقلِعي 44 هود، قلع
قمحون 8 یس، قمح  مُ

 قَمطَریراً 10 انسان، قمطر
 مَقامِع 21 حج، قمع



  277  کاربرد در قرآن کریم   ها و ترکیبات تک تکامد در قرآن، تحلیلی بر واژه

 

 القُمَّل 133 اعراف، قمل
 قِنوان 99 انعام، قنو
 اقني 48 نجم، قنو
 قابَ 9 نجم، قوب
 قوسین 9 نجم، قوس

 ک
 کبد 4 بلد، کبد

بکِبوا 94 شعراء، کبکب  فکُ
 کثیبة 14 مزّمل، کثب
 کدحاً ربّک الي دحکا 6 انشقاق، کدح
 انکدرت 2 تکویر، کدر

 اکدي 34 نجم، کدي
 کسادها 24 توبة، کسد
 کُشِطَت 11 تکویر، کشط
فواً 4 اخالص، کفئ  کُ
 کِفاتاً 25 مرسالت، کفت
 کافوراً 5 انسان، کفر
 یکلؤکم 42 انبیاء، کلئ
 کالحون 104 مومنون، کلح
 کَلّ 76 نحل، کلل
 کَنود 6 عادیات، کند

نّس 16 تکویر، نسک  الکُ
 تُکوي 35 توبة، کوي

 ل
 یلهث یترکه او یلهث 176 اعراف، لهث
 الحافاً 273 بقرة، لحف
 لحن 30 محمد، لحن
 لِحیتي 94 طه، لحي
ب 11 صافات، لزب  الزِ
ح 104 مومنون، لفح  تلفَ
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 یلفظ 18 ق، لفظ
 االلقاب 11 حجرات، لقب
 لواقح 22 حجر، لقح
 التَقَمَهُ 42 صافات، لقم
 لَمّا 19 فجر، لمم
 اللّمم 32 نجم، لمم
 الهَمها 8 شمس، لهم

 الالت 19 نجم، *
 التَ 3 ص، ــ
 لواذاً 63 نور، لوذ

 م
 المجوس 17 حج، *

 المِحال 13 رعد، محل
 المخاض 23 مریم، مخض

 ماروت 102 بقرة، *
 المروة 158 یقرة، *

 المُزن 69 واقعة، مزن
 مسخناهم 67 یس، مسخ
 مَسَد 5 مسد، مسد
 تُمسون 17 روم، مسي
 امشاج 2 انسان، مشج
 یتَمَطّي 33 قیامة، مطي
 المَعز 143 انعام، معز
 الماعون 7 ماعون، معن
 اَمعاءهم 15 محمد، معي

 مکة 24 فتح، *
کاءً 35 انفال، مکو  مُ

 مَناة 20 نجم، *
 مَهما 132 اعراف، ــ

 نَمیر 65 یوسف، میر
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 میکال 98 بقرة، *
 ن

 تنابزوا 11 حجرات، نبز
 یستنبطونه 83 نساء، نبط
 نَتَقنا 171 اعراف، نتق
 النجدین 10 بلد، نجد

 نجس 28 توبة، نجس
 نَحبَه 23 احزاب، نحب
 انحر 2 کوثر، نحر

 نَسراً 23 نوح، *
 نشطاً والناشطات 2 نازعات، نشط
ِضجَت 56 نساء، نضج  نَ
 ضّاختانن 66 الرحمن، نضخ
 نطیحة 3 مائدة، نطح
 ینعق 181 بقرظ، نعق
 نعلیک 12 طه، نعل
ضون 51 اسراء، نغض نغِ  یُ
 النفّاثات 4 فلق، نفث
 نفحة 46 انبیاء، نفح
 التنفذون فانفذوا تنفذوا ان 33 الرحمن، نفذ
 ینفَوا 33 مائدة، نفو
 نقعاً 4 عادیات، نقع
 نَکِداً 58 اعراف، نکد
 استنکفوا ... یستنکف 173 و 172 نساء، نکف
 نَمارق 15 غاشیة، نمرق
 نَمیم 11 قلم، نمم
 مِنهاجاً 48 مائدة، نهج
 تَنوء 76 قصص، نوء

 التناوش 52 سبأ، نوش
 مناص 3 ص، نوص
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 ذاالنون 87 انبیاء، *
 النوي 95 انعام، نوي

   ه
 هآؤم 19 حاقة، ـــ

 تهجّد 79 اسراء، هجد
 جَعونیه 17 ذاریات، هجع
 هدّاً 90 مریم، هدد
دّمت 40 حج، هدم  هُ

 الهدهد 20 نمل، هدهد
 هرباً 12 جن، هرب

 هاروت 102 بقرة، *
 الهزل 14 طارق، هزل

شّ 18 طه، هشش  اَهُ
 هلوعاً 19 معارج، هلع
 هامدة 5 حج، همد
نهَمِر 11 قمر، همر  مُ

 همساً 108 طه، همس
 هیت 23 یوسف، __
 هیهات هاتَهی 36 مومنون، __

 و
 الموؤودة 18 تکویر، وءد
 موئالً 58 کهف، وئل
 اوبارها 80 نحل، وبر
 الوتین 46 حاقة، وتن

 وَجَبَت 36 حج، وجب
 الوحوش 5 تکویر، وحش

 ودّاً 23 نوح، *
ة 92 مائدة، ودي  دِیَ
 سنَة 255 بقرة، وسن
 شیَة 71 بقرة، وشي
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 گیری یجهنت

 ،قرآن تکامدهاي شناخت و واژه هر مشتقات کاربرد تعداد حیث از قرآن مفردات بررسي
 است نکرده جلب خود  بهرا چنداني توجه مسلمان محققان میان در که است موضوعي

 آن به راجع پراکنده  هرچند رااشاراتي اسالمي قدیم لغویان و عالمان آثار میان در گرچه
 هاي واژه موضوع با مرتبط هايبحث خالل در ،غیرآشکار اشاراتِ این. یافت توانمي

 همه، این با. است پراکنده قدما کتب در ،آنالقر غریب و القرآن مشکل مباحث یا دخیل
 بودن کاربرد تک یعني ،بودن تکامد حیث از قرآن هايواژه به پیشین عالمان از یک هیچ

 موضونة 15 واقعة، وضن
 طَراًوَ 37 احزاب، وطر
 مَواطن 25 توبة، وطن
 وفداً 85 مریم، وفد
 موفوراً 63 اسراء، وفر

ضون 43 معارج، وفض  یوفِ
 وَقَب 3 فلق، وقب
 الموقوذة 3 مائدة، وقذ
 توکیدها 91 نحل، وکد
 وَکَزَه 15 قصص، وکز
 تَنِیا 42 طه، وني
 وهّاجاً 13 نبأ، وهج

 واهیة 16 حاقة، ــ
 ویکأنّه..  .ویکأنّ 82 قصص، ــ

 ي
 یثرب 13 احزاب، *

 الیاقوت 58 الرحمن، یقت
 یقطین 146 صافات، یقطن
 اَیقاظاً 18 کهف، یقظ

 یعوق 23 نوح، *
 یغوث 23 نوح، *

 ینعِه 99 انعام، ینع
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 تکامدشناسي کاربردهاي از بسیاري گفت توانمي رو همین از. است نکرده توجهي ها آن
 به توانمي میان آن زا. است مانده پوشیده تفسیري و لغوي مباحث در آن ثیرأت و قرآني
 اشاره یقرآن پرکاربرد هايواژه سایر با قرآن تکامدهاي معناي شناخت روش در تفاوت

 شمول ۀدایر و قرآن تکامدهاي انتخاب و تعریف در صحیح مبناي دیگر، موضوع. کرد
 آینده هايپژوهش مبناي تواندمي که قرآن تکامدهاي براي تعریف تریندقیق. هاست آن
 مشتقات تمام با بار یک تنها که بدانیم ايواژه را قرآني تکامد که است آن رد،گی قرار

 اسم خواه و حرف؛ یا فعل یا باشد، اسم خواه است؛ رفته کار به قرآن متن در اشاحتمالي
 نحوي ساختارهاي و بیاني ترکیبات توانمي مبنا همین بر. خاص و علم یا باشد عام

 .کرد تقسیم تکامدغیر و تکامد به نیز را قرآن
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