
  
 در انسجام سوره انعام و نقش آن ۀدر سور رینظ مراعات

 
  1یخرقان حسن

  )30/1/99 تاریخ پذیرش مقاله: -8/11/98 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  دهیچک

پیوندهایی که اجزاء یک متن را به هم مرتبط متن انسجام است و از  یِاصل یژگیو
است که مبتني بر رابطۀ معنایی » آیی هم«و » تکرار«سازد، انسجام واژگاني شامل  می

هایی در سخن است و در آن واژه» آیی هم«، مصداق »نظیرمراعات«دیگر است. واژگان با یک
» تضاد«دارند. در  شوند که همه، داخل در یک مجموعه و زمینۀ معنایی قرارکاربرده میبه

گیرد. این مقاله به شیوۀ وجود دارد؛ زیرا در آن تداعی معانی صورت می» آیی هم«نیز 
کند. انعام که پیام یی واژگان را در سورۀ انعام دنبال میهای معناتحلیل ادبی، تناسب

آیات آن، مبارزه با شرك و دعوت به توحید است؛ از آفرینش، گسترده سخن  یاصل
گوید و تصاویر طبیعت در آن نمودی بارز دارد. همچنین دربارۀ انسان و  اعضای بدن،  می

های گوناگون واژگانی جموعههای جسمانی و زندگی اجتماعی او، مکارکردها و فعالیت
اند. با دادهخود اختصاصتوجهی را به شود. افعال و صفات الهی نیز سهم قابلمییافت

در آن فراوان است » نظیرمراعات«های شود که نمونهخوبی روشن میانعام به ۀبررسی سور
اهداف و محور  سازند که هماهنگ و همسو با اند و تصویرهایی میدر هم تنیده» تضاد«و با 

 کند.  و همبستگی موضوعی آن را اثبات میسوره است 
  

  نظیر.انسجام، سورۀ انعام، مراعاتها:  کلید واژه
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 مقدمه  .1
 و کامل آن، یاجزا که اندازد یمفرو پرده یتابلوی از خود، یهاسوره و آیات در کریم نقرآ

 هم با ،یمعان یتمام رصه،ع این در. قراردارد خویش یجا در هرکدام و است هماهنگ
 موضوع نیا اثبات جهت. است موضوع از یجزئ گرنمایش هرکدام، و همخوان و منسجم

  توجه توانیم یقرآن متن از یمختلف ابعاد به و مودیپ توانیم را یگوناگون یهاوهیش
 نیا در ما غرض. هاسوره و اتیآ جمالت، تا گرفته واژگان آواها، انیم تناسب از: داشت
 یادب یۀآرا قیاز طر آن، واژگان انیم ییمعنا روابط قیطر از سوره در انسجام کشف مقاله

هم موجب انسجام  ه،یآرا نی. کاربرد ااست انعام ۀسور یمورد یبررس در »نظیرمراعات«
 وحدت در سوره، در رفته کاربه ییمعنا یهاحوزه انیم وندیپ هم و گرددیم اتیآ یوندر

 هردو »تضاد« و »نظیرمراعات« که است یادآوریبه الزم. است ذاررگیتأث آن یموضوع
 کنار در نیبنابرا اند،دهیتن هم در یقرآن یهانمونه در و دارند یانسجام یکارکرد

  .میهستنیز  تضاداز پرداختن به  ریناگز ،»نظیرمراعات« به پرداختن
  
  پیشینۀ موضوع. 2
است؛  یع معنوی در آثار پیشین بالغی مطرح بودهعنوان یکی از انواع بدبه» نظیر مراعات«

، 30است [ نظیر پرداخته) که در حد دو سطر به مراعات606از جمله سکاکی (د.
است  حدود سه صفحه گسترش دادهرا به) که آن739] و خطیب قزوینی (د.534ص

است،  ]. در آثار بالغی روزگار حاضر نیز که شمار بسیار دارند، مطرح263- 260، ص24[
ها نیز ثابت است، در قرآنی که بیشتر این نمونه ۀاما آنچه هست، بیش از چند نمون

  های بالغی یادنشده است.  کتاب
فارسی نگارش شده، شاهد توضیحات و تطبیقاتی در برخی مقاالتی که در حوزۀ ادب
، هار آرایهنظیر، زیو مراعاتسازد؛ از جمله تر میهستیم که جایگاه این آرایه را روشن

نظیر و و نگاهی تازه به مراعات) 6 ۀ، شماریفارس ادب و زبان قاتیتحق( فتحيو  حسیني
  ).  25 ۀ، شماریادب نقدهای بالغی آن، فوالدی (جنبه

کنیم، به مقاالتی اگر از زاویۀ انسجام واژگانی بخواهیم پیشینۀ بحث را دنبال
هایی از آیی نمونهه و در ذیل عنوان همپرداخت آییتکرار و همخوریم که به بحث  برمی

در  یانسجام واژگاناند؛ از جمله بخشی به سوره آوردهرا با دید انسجام» نظیرمراعات«
) و تحلیل انسجام 66-65ۀ ، شماریقرآن یهاپژوهش(مرآت ، نور ۀسور بررسی ؛قرآن
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و زبان  ریفست ۀنامپژوهشواژگانی در سورۀ عنکبوت، اقبالی، صیادی نژاد و فاضلی (
ای دنبال طور خاص در سورهرا به» نظیرمراعات«ای که ). اما به مقاله11 ۀشمار، قرآن
 نیافتم.   باشد، دستانعام پرداخته ۀباشد، و یا به بحث انسجام واژگانی در سورکرده

  
  شناسی اصطالح  .3

نا با معنا و تضاد و إئتالف مع یر،مراعات نظ آیی،بحث با اصطالحات انسجام، باهم یندر ا
 :یمتقابل سر و کار دار

  
  . انسجام 1. 3

شدن و سرازیري آب و اشک است. و به معناي روان» سجم«انسجام در زبان عربي از مادۀ 
-280، ص12، ج 4شود [ مي در اصطالح بالغت به رواني و انتظام در سخن انسجام گفته

]. 194 - 193، ص58؛ 282- 281، ص1، ج13؛ 429، ص1؛ 3049، ص2، ج 27؛ 281
درکاربردهای معاصر، انسجام به معناي هماهنگي، همبستگي، همخواني، سازگاري، 

شناسی، ]. در زبان117، ص59؛ 278، ص8رود [ کار ميیکپارچگي و تناسب به
وسیلۀ ترکیب جمالت به ۀپردازد و به نحو به روابط معنایی موجود در متن می 1»انسجام«

اي هاي نوشته یا گفتهشود. اگر اجزاي جملهر یک متن گفته میمتنی داتصاالت درون
رو ویژگی دهد؛ از اینرا شکل می2بـه هـم مربـوط باشـند، آن نوشـته یـا گفتـه، مـتن

داشت. البته  اصلیِ متن، داشتن انسجام است و هیچ متنی بدون انسجام، وجود نخواهد
، 42؛ 56و  55، ص26باشند [اشتهد تري قوي یا و تر انسجامِ ضعیف که ممکن است

 ].   80، ص46؛ 68ص
پیوندد. این وقوع میواژگان به ۀپیوند واژگاني یکی از انواع پیوستگی است که در حوز

اي است که واحدهاي واژگاني زبان به لحاظ محتواي  نوع انسجام، مبتني بر رابطه
 4»آیی هم«و  3»تکرار«لي یکدیگر دارند. پیوند واژگانی به دو دستۀ اص شان با معنایي

  .]25 - 24، ص23؛ 103، ص61شود [ تقسیم مي
، یا روابط مورد انتظار، نوعی پیوستگی است که از رهگذر واژگان متمایل به »آیی هم«

                                                                                                                                        
1. Cohesion. 
2. Text. 
3. Reiteration. 
4. Collocation. 
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واژگانی معین در چارچوب » جا آمدندر یک«شود و منظور از آن یکدیگر خلق می
شود. زیرا  های آن متن می جمله موضوع یک متن است که منجر به پیدایش ارتباط بین

ارتباط همیشگي و مداومي که یک کلمه در یک زبان با کلمات معیني دارد، سبب 
خاص، ذکر دیگر کلمات نیز انتظار رود. واژگانی که با هم  ۀشود که با ذکر آن کلم می
  ].104 - 103ص، 46؛ 111، ص61دهند [ای واژگانی را شکلتوانند مجموعهآیند، میمی

  شود: دو قسمت می» آییباهم«یا » آیی مه«
آیی، فعلی یا صفتی بر روی محور گونه از با همآیی همنشینی: در اینالف) باهم

است. برای زبان از پیش تعیین شدهشود که برای اهلهمنشینی در کنار اسمی ظاهر می
ی مصطلح ، در فارس»چراغ قدیمی«، »کتاب کهنه«، »مرد پیر«هایی نظیر: نمونه صورت

  یابند. کاربرد نمی» چراغ پیر«، »کتاب کهنسال«، »مرد کهنه«که نمایند، در حالیمی
 ۀها را در یک حوزای که آنها برحسب ویژگیآیی واژهآیی متداعی: باهمب) باهم

» خورشید«، »ستاره«، »ماه«شود؛ مانند: آیی متداعی نامیده میدهد، باهممعنایی قرار می
هایی ، در حوزۀ معنایی اجرام آسمانی یا میوه ها. کاربرد واژه»خیار«، »پرتقال«، »سیب«یا 

نامند النظیر میآیی متداعی با یکدیگرند، در میان صناعات ادبی، مراعاترا که در باهم
  .  ]199 - 197، ص37[

را شامل تکرار واژگان متضاد نیز بسازیم؛ چه دهیم و آنآیی را توسعه توانیم هم می
  شود. می ه مالک تداعی معانی و تالزم ذهنی در این مورد نیز دیدهآنک
  
  نظیر و ائتالف معنا با معنا . مراعات2. 3

شوند که در معنا با یکدیگر پیوسته و کاربرده میهایی در سخن بهواژه» نظیرمراعات«در 
داشته و گونه که همه، داخل در یک مجموعه و زمینۀ معنایی قرار همبسته هستند؛ بدین

راستا باشند. دانشمندان و مانند آن در یک یاز جهت جنس، نوع، زمان، مکان، همراه
اند که شاعر یا نثرپرداز، در سخن خویش،  کردهنظیر را چنین تعریف بالغت، مراعات

 یاسام ینظیر، دارامیان امور متناسب و همبسته نه از نوع متضاد، جمع کند. مراعات
-21، ص12باشد [ یف، تناسب، توافق، توفیق، تلفیق و مؤاخاه نیز ممانند: ائتال یدیگر
  ].103، ص53؛ 11و  416، ص58؛ 22

ای باشد. این نوع، گونهمی» إئتالف معنا با معنا«های ادبی مربوط به این بحث از آرایه
شود و در پی آن از دو  از تناسب معنوی است و در بالغت چنان است که معنایی یاد
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کی ناسازگار است و دیگری سازگار، امری انتخاب گردد که با آن معنا امری که ی
سازگاری دارد یا اگر هر دو امر سازگار است، آنکه مزیتی بیشتر داشته باشد، انتخاب 

  ]: 19-18، ص58گردد [
جِدُ في« لْ ال أَ ل  قُ ماً عَ رَّ حَ وحِيَ إِلَيَّ مُ ونَ مَ  یما أُ نْ یَکُ هُ إِالَّ أَ عَمُ ماً  ۀیْتَطاعِمٍ یَطْ وْ دَ أَ

هِ بِهِ رِ اللَّ غَیْ هِلَّ لِ قاً أُ وْ فِسْ هُ رِجْسٌ أَ حْمَ خِنزیرٍ َفإِنَّ وْ لَ وحاً أَ ]. در اینجا برای 145[انعام: » مَسْفُ
استفاده شد و مثالً  گفته » فِسْق« ۀباشد، از واژ حیوانی که نام غیر خدا بر آن برده شده

است. ، تناسبی میان آن دو ایجاد کرده»رِجْس«س از انتخاب این کلمه پ». مذبوحاً«نشد: 
جَسٌ«شود میطور گفتهرِجْس در لغت یعنی آلوده، پلید و ناپاک؛ همین جَسٌ نَ و » رَ

جاست به یک معنا به جاست و نَ رود. رجس نیز گاه از فعل حرام و قبیح و عذاب کار میرَ
صیان و نافرمانی و ترک امر الهی ]. فِسْق به معنای ع94، ص6 ، ج4آید [و کفر تعبیر می

هِ«و خروج از مسیر حق است.  بِّ رِ رَ مْ نْ أَ فَسَقَ عَ ه رب هخرج من طاعیعنی  ،]50کهف: [  »فَ
]. میان این دو تالزم وجود دارد و ارتکاب رجس، فسق است و فسق 308، ص10 ، ج4[

ونَ «شود؛ چنانکه خداوند می فرماید: نیز به رجس منتهی می لِفُ حْ یَ بْتُمْ سَ لَ ا انْقَ کُمْ إِذَ هِ لَ بِاللَّ
ونَ سِبُ وا یَکْ زاءً بِما کانُ مُ جَ هَنَّ مْ جَ واهُ مْ رِجْسٌ وَ مَأْ هُ هُمْ إِنَّ نْ وا عَ رِضُ مْ فَأَعْ هُ وا عَنْ رِضُ عْ هِمْ لِتُ *  إِلَیْ

رْض هَ ال یَ هُمْ َفإِنَّ اللَّ ا عَنْ وْ رْضَ هُمْ َفإِنْ تَ ا عَنْ وْ رْضَ ونَ لَکُمْ لِتَ لِفُ حْ فاسِقینَ  ییَ وْمِ الْ نِ الْقَ [توبه: » عَ
             خواند.قرآن از سویی منافقان را رجس و از سویی آنان را فاسق می ]. 96 -95

ا« ا وَلَ ا تَظْمَأُ فِیهَ نَّک لَ رَي * وَأَ عْ ا تَ ا وَلَ وعَ فِیهَ جُ لَّا تَ حَي إِنَّ لَک أَ ضْ ]. 119 - 118[طه، » تَ
زده نشدن، با تشنه نشدن، و برهنه نماندن با آفتابدر آیات، مناسبت گرسنه نشدن 

رعایت نشد، بلکه گرسنگي، در برابر عریان بودن، و تشنگي در برابر سوزش آفتاب 
است؛ زیرا گرسنگي پوشش نداشتن درون است که موجب دردي دروني قرارگرفته

ي و طور تشنگي سوزشي باطنشود و عریان بودن پوشش نداشتن بیرون است. همین مي
کریمه، تمامي آفات ظاهري و باطني در  ۀزدگي سوزشي ظاهري است. پس در آیآفتاب

است بهشت نفي شده و در برابر خالي بودن، خالي بودن و در برابر سوزش، سوزش آمده
  ].465، ص3، ج29[

باشد. برخی می» ائتالف معنا با معنا«ای نظیر گونهبنابر تعریف یادشده، مراعات
دانند؛ خواه مناسبت لفظ با ر را شامل ابعاد مختلف تناسب لفظ و معنا مینظیمراعات

  ]. 119، ص3، ج56؛ 131، ص19معنا باشد یا لفظ با لفظ، یا معنا با معنا [
آن است » تشابه اطراف«است، » اطرافتشابه «، »نظیرمراعات«های مرتبط با از آرایه
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اسب با آغاز آن باشد. این امر در صفات یابد که در معنا متن که کالم به چیزی پایان
هُوَ «های فراوان دارد. پایانی آیات، نمونه هَ لَ هُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّ اللَّ لَ

حَمِیدُ ] صفت غنی اشاره به آن است که همه چیز از آن خداست و او 64[حج: » الْغَنِيُّ الْ
هاست و خاطر نیاز به آنزمین را که مالک است، نه بهها و نیازمند کسی نیست و آسمان

شدگان، او را حمد و سو حمید و ستوده است؛ یعنی بخشنده است و نعمت دادهاز آن
  ].261، ص24کنند [ستایش می

باشد و به ای دو معنا داشتهاست که واژه» ایهام تناسب«نظیر از دیگر ملحقاتِ مراعات 
الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ * وَ «دیگر واژگان متن مناسب باشد:  اعتبار معنای غیرمقصود با
ساقه، که در سجده نمودن، یبیان گیاهِ ب ی]، برا6و  5[الرحمن، » النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ

ستاره و بوته است،  یدو معنا یاستفاده شد که دارا» نجم« ۀاست، از واژنظیر شجر قرارگرفته
  ].300، ص62سازگاری ایجادکند [» قمر«و » شمس«ستاره، با  یر معناتا بناب

  
  . تضاد و تقابل3. 3

که در  یگردد، بلکه زماننمی انسجام دو معنا با یکدیگر تنها در امور متناسب خالصه
، یتقابل دارند، جمع شود، نظیر: مرگ و زندگ یا گونهکه به یسخن، میان چیزهای

، دوست و دشمن و مانند آن، ییبا، نیک و بد، غم و شاد، زشت و زیو سیاه یسپید
، یکند که بر زیبای یمایجاد یتضاد وجود دارد، اما تناسب یگرچه میان این امور، نوع

گیرد و ذهن از یک معنا میافزاید؛ زیرا تداعی معانی صورت یسخن م یلطافت و روشنگر
زم ذهنی دارند. در واقع کاربرد شود و دو چیز متضاد با یکدیگر تالمیبه ضد آن منتقل

دهد و جوانب مطلب را روشن متقابل، ابعاد گوناگون یک امر را پوشش می یمعان
عاشاً«سازد:  یم هارَ مَ نَا النَّ لْ عَ لَ لِباساً * وَ جَ نَا اللَّیْ لْ عَ ]. وقتی سخن از 11 -10[نبأ: » وَ جَ

شود و اگر ن نیز مطلبی گفتهشب باشد، روز نیز متالزم آن است و  نیاز است در بارۀ آ
 است. مطلبی نیاید، موضوع ناقص مانده و انتظار مخاطب پاسخ داده نشده

جمع میان امور متناسب و همبسته نه بود که  نظیر این قید آمده در تعریف مراعات 
خود نشان دهندۀ آن است که در تضاد نیز همبستگی و تناسب از روی تضاد، و این 

، 2، ج2گویند [ مي» طباق«و » تضاد«الغت به جمعِ میان دو معناي متضاد در بوجوددارد. 
است. با معناي برابر و مساوي بودن ]. طباق یا مطابقه در لغت به 422، ص58؛ 279ص

انجامد، میان معناي لغوي و اصطالحي طباق،  توجه به آنکه تضاد به نوعي تناسب مي
  ]. 314  - 311، ص21؛ 367، ص58یافت [توان مناسبتي مي
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شود و سپس آنچه به گونۀ موافقت یا مخالت در  اگر دو یا چند معنای سازگار یاد
، 16؛ 636، ص58نام دارد [» تقابل«و » مقابله«شود،  ترتیب آوردهها قراردارد، بهبرابر آن

هُمُ].  «77ص حِلُّ لَ یُ رِ وَ مُنکَ نِ الْ هَاهُمْ عَ یَنْ وفِ وَ رُ عْ هُم بِالْمَ رُ مُ هِمُ الطَّ یَأْ لَیْ رِّمُ عَ حَ یُ اتِ وَ یِّبَ
خَبَآئِثَ دو ]. دو گروه مقابله در این آیه وجود دارد: گروه اول مقابلۀ دوبه157[اعراف: » الْ
است. در گروه دیگر سه قرارگرفته» معروف«در برابر » منکر«و » امر«در برابر » نهي«است و 

در » لهم«و » طیبات«در برابر » ائثخب«، »حالل«در برابر » حرام«ضد در برابر هم هستند و 
  است. » علیهم«برابر 

. طباق، با دو ضد و 1اند:  دانان دو فرق میان مقابله و طباق نهادهبسیاری از بالغت
. طباق، فقط میان اضداد 2شود؛  یمکم با چهار ضد و بیش از آن تشکیلمقابله دست

، 1، ج19؛ 179، ص1: ـ د [نکپذیر یماست، اما مقابله، میان اضداد و غیر آن صورت
  ].  637، ص58؛ 121-122، ص1،  ج25؛ 137ص
  
 »نظیرمراعات«شناختی وجوه ادبی و زیبایی  .4

  شناختی چندی دارد که مهمترین آنهاست: ، کارکردها و وجوه زیبایی»نظیرمراعات«
ع گونه که گفتیم یکی از انواالف) ایجاد تناسب و انسجام میان اجزای متن: همان

» نظیرمراعات«است که در میان صناعات ادبی، مصداق آن » آیی هم«انسجام واژگانی، 
هایی است که میان کلمات، تناسب معنایی ایجاد ای از آرایهاست. این آرایه، نمونه

مرتبط و نزدیک به هم، از امور  یدار و معان. کاربرد واژگان تناسب]65، ص33[کنند  می
چه شعر باشد و چه نثر؛ چه گفتاری ادبی باشد، یا علمی و یا در هر سخن است؛  یاساس

دارد. اگر کسی برخالف این  یکالم به آن بستگ یسخن عادی میان دو کس و ارزش ادب
ربط و یا کلمات بریده از هم جمع کند و یا  یقاعده عمل کند و میان افکار و امور ب

گویی،  اشد، نشانۀ پراکندهسخنی بگوید که آغاز و انجام و هدف و غرض آن مشخص نب
است که شعراء در  یشود. این امر از نقاطتمرکزی و ناتوانی او از بیان مقصود تلقی می یب

  ].  68- 65، ص34شوند [ یآن به نقد کشیده م
عد زیبایی شناختی  آن است که به » نظیرمراعات«ب) زیبا و دلپذیر ساختن سخن: بُ

زا های زیبایی تناسب است که وحدتول و نشانهاست و یکی از اص» تناسب«وجودآورندۀ 
  ]. 38 - 31، ص43: ـ باشد [نکمی

  



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و دوم پنجاهل ، ساقرآن و حدیثهای  پژوهش  292

هرگونه تصرف «ترین کاربرد آن عبارت است از: ج) تصویرسازی: تصویر در رایج
شود و ها متأثر میکند و از آنبیند و ادراک می؛ انسان چیزهایی را می»خیالی در زبان

شوند، تصویرشان در ذهن حضور دارد. اس نهانهنگامی که این مدرکات حسی از حو
و  42، ص44ها به شکلی هنری به وسیلۀ زبان است [بازسازی این صورت» تصویر هنری«

گروه، ]. تصویر همانند تابلویی است که نیازمند اجزائی است و واژگان هم36، ص28؛ 43
  این تصویرند:    ۀاجزاء سازند

  وست // موقف آزادگان، بر سرِ میدانِ اوست؛ آنکه دل من چو گوی، در خم چوگان ا
  ؛چون تو گلی کس ندید، در چمن روزگار // خاصه که مرغی چو من، بلبل بستان اوست

 خوبی نشان]، به395، ص31اند [این دو بیت که از غزلی از سعدی انتخاب شده
ان کند. گوی، چوگدهند که هر مجموعۀ واژگانی، تصویری خاص در ذهن ترسیم می می

برد و گل، چمن، مرغ، بلبل و بستان، و میدان، خیال را به بازی قدیم چوگان می
  کند. می تصویری زیبا از طبیعت را ارائه

تداعي معاني، تابع سه اصل مشابهت، تضاد و مجاورت است. عامل : معاني تداعيد) 
عوامل  کشاند. این کشش و تکاپوي ذهني از هاي دیگر مي مشابهت، ذهن را به نمونه

 یسبب تداع» نظیرمراعات«. ]177، ص17؛ 2 - 1، ص11:ـ ایجاد زیبایي و هنر است [نک
  گردد. یهمزاد م یذهن در جستجو یو تکاپو یمعان

 
  سورۀ انعام و اهداف کلی آن . 5

این است که تمامی آن  آیه دارد و یک ویژگی منحصر به فرد آن، 165سورۀ انعام، 
، 52است [ نازل شده  (ص)خداتاد هزار فرشته بر رسولدر مکه با مشایعت هف جا یک
  ].422 - 421، ص4 ، ج39؛ 193، ص1 ج

  پارچه و هماهنگی دارد و میان مفسران در این زمینه هماین سوره سیاق یک
، های توحیدداستانی وجود دارد که محور اصلی این سوره، مسائل اعتقادی در زمینه

، 5، ج57؛ 136، ص32؛ 6، ص7 ، ج38؛ 118 ص 7، ج10باشد [نبوت و قیامت می
 ۀ]، از جمله به بیان یکی از مفسران، آن اهداف کلی که سور131، ص1، ج9؛ 143ص

  دنبال آن است از این قرار است:  انعام به
دالیل بر وحدانیت و قدرت خداوند و اینکه تنها خداوند است که مستحق  ۀالف) اقام

و معامالت و سایر شئونات زندگی ما تنها باید عبادت و خضوع است و تمام عبادات 
  براساس شریعت خداوند باشد؛ 
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در دعوتش صادق است و همچنین بیان وظایف  (ص) دالیل بر اینکه پیامبر ۀب) اقام
ها و نامالیماتی که از سوی کافران و و دلداری دادن به او بر دشمنی (ص) پیامبر

  رسد؛ مشرکان به او می
ر اینکه قیامت حقیقت دارد و مردم در آن روز بر اعمالشان دالیل ب ۀج) اقام

شود می ها دادهباشند، جزای خیر به آن شوند که اگر عمل خیر انجام دادهحسابرسی می
  شود؛میها جزای شر دادهباشند، به آن اگر عمل شری انجام داده و

کنند، با ید) باطل ساختن شبهاتی که مشرکان پیرامون این سه موضوع مطرح م
دارد که با میل و کند و عاقالن را وامیها را هدایت میاسلوبی که خردها را قانع و دل

  ].23، ص5، ج41رغبت به این دین درآیند [
  
  انعام  ۀدر سور» نظیرمراعات«کاربرد . 6

ها های چندی است و ما آندر سورۀ انعام قابل تقسیم به گونه» نظیرمراعات«های نمونه
هایی کنیم که هر دسته خود زیر مجموعهر سه دسته به شرح زیر بررسی میرا د
  باشد:  تواند داشته می

های طبیعی؛ شامل: آسمان و ستارگان، تاریکی و نور و شب و الف) طبیعت و پدیده
  روز، دریا و صحرا، گیاهان و درختان، پرندگان و چهارپایان.

های جسمانی، زندگی اجتماعی، عالیتب) انسان؛ شامل: اعضای بدن، کارکردها و ف
  های گوناگون. گروه

  ج) افعال و صفات الهی
گرفته، آیات تحلیل هایی که انجامنکتۀ الزم به یادآوری آنکه چون در بررسی

ها حضور دارند، ناگزیر مقداری تداخل شوند و در هر آیه موارد چندی از این دسته می
  گیرد. می صورت

  
  انعام ۀدر واژگان مربوط به طبیعت در سور نظیر. مراعات1. 6
  های هستیها و زمین و پدیده. آسمان1. 1. 6

سازند، واژگان مربوط به نظام بخشی از مجموعۀ واژگانی که با هم تصویری یکپارچه می
های دیني و های زیبای طبیعت است. قرآن کریم در راستای غرضکلی هستی و پدیده

ها و زمین، کند، از عناصر طبیعي هستي، همانند آسمان مي مقصدهای فکري که دنبال
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های هستی که  است و همچنین از پدیدهها و دریاها سخن گفتهخورشید و ماه و کوه
اند، مانند: شب و روز که از حرکت خورشید و گردش زمین  اموري برخاسته از این عناصر

آن، مبارزه با شرك و دعوت به  آیات یشود. سورۀ انعام به دلیل آنکه پیام اصل حاصل مي
  ]. 226 - 224، ص20: ـ گوید [نکتوحید است، از آفرینش، گسترده سخن می

هِ الَّذي »: «جهر«و » سرّ«؛ »نور«و » ظلمات«؛ »أرض«و » سماوات« نمونۀ اول: مْدُ لِلَّ حَ الْ
مَّ الَّ ورَ ثُ لُماتِ وَ النُّ لَ الظُّ عَ رْضَ وَ جَ لَقَ السَّماواتِ وَ الْأَ ونَ * هُوَ خَ عْدِلُ هِمْ یَ بِّ وا بِرَ رُ ذینَ کَفَ

ض کُمْ مِنْ طینٍ ثُمَّ قَ قَ لَ لٌ مُسَم  یالَّذي خَ جَ الً وَ أَ جَ هُ  یأَ وَ اللَّ ونَ * وَ هُ رُ مْتَ نْتُمْ تَ هُ ثُمَّ أَ عِنْدَ
کْسِبُ لَمُ ما تَ عْ مْ وَ یَ رَکُ هْ لَمُ سِرَّکُمْ وَ جَ عْ   ]. 3 - 1[انعام: » ونَفِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ یَ

ها و نور را مشاهده ها و زمین و تاریکیاین سوره تالزم میان آسمان ۀدر نخستین آی
شود و دلیلش ها و زمین در آیات فراوانی از قرآن مشاهده میآیی آسمانهمکنیم. بامی

آن است که دو قلمرو آفرینش هستند که یکی در باال و نشان از تسلط و هیمنۀ قدرت 
ها و راه نزول برکات مادی و معنوی و دیگری پهنۀ زندگی انسان و عالم یبی بر انسانغ

  نهفته است. » نظیر«در این دو » شبه تضاد«ای پایین و خاکی. گونه
هم بعد تضادی دارند و بیانگر دو بعد پیدا و ناپیدای هستی هستند. » نور«و » ظلمات«

دیگری است و از این جهت با هم ائتالف  گرحضور یکی از این دو ضد در ذهن، تداعی
گیرند (مانند: دارند. ظلمت و نور استعاره  از گمراهی و هدایت و شر و خیر نیز قرار می

های هستی و از بقره و انعام)، بنابراین، آیه ایهام به آن دارد که همۀ دوگانگی 257 ۀآی
خداست و این تأکیدی بر پندارد، مخلوق جمله آنچه را انسان در هستی خیر یا شر می

توان میان اقوال گوناگونی که کار میمحور اصلی سوره است که همان توحید باشد. با این
، 6؛ 8، ص2 ، ج5دانند [را کفر و ایمان میشده و برخی آندر تفسیر ظلمات و نور گفته

  تر از آن هم دانست.] جمع کرد و بلکه دایره را گسترده266، ص2 ج
اند و مضمون آن نتیجۀ آیۀ ها و زمین کنار هم قرارگرفتهیز آسمانسوم ن ۀدر آی

ها و ها و زمین باشد، پس معبود آسمانآسمان ۀنخست است؛ یعنی کسی که آفرینند
  زمین هم اوست.

های واژگانی اند و این دو، تناسب زیبایی با گروهنیز در مقابل هم» جهر«و » سرّ« 
که پیدا و ناپیدای  آیۀ نخست گرفت؛ زیرا کسی ۀنتیج توانرا میهاپیشین دارد و آن

  شناسد.     هستی را پدید آورده باشد، پس پیدا و ناپیدای بندگان خویش را نیز می
ه«و » ورقه«؛ »بحر«و » برّ« دوم: ۀنمون و » لیل«و » ظلمات«؛ »یابس«و » رطب«؛ »حبّ

هُ مَفَاتِحُ الْغَیْ»: «کتاب«و » علم«؛ »نهار« مَا وَعِنْدَ رِ وَ حْ الْبَ رِّ وَ ا فِي الْبَ لَمُ مَ عْ یَ وَ وَ ا هُ هَا إِلَّ لَمُ عْ ا یَ بِ لَ
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ابٍ سٍ إِلَّا فِي کِتَ بٍ وَلَا یَابِ طْ اتِ الْأَرْضِ وَلَا رَ لُمَ هٍ فِي ظُ هَا وَلَا حَبَّ لَمُ عْ هٍ إِلَّا یَ رَقَ  تَسْقُطُ مِنْ وَ
لِ  اکُمْ بِاللَّیْ وَفَّ ي یَتَ وَ الَّذِ هُ ضَمُبِینٍ * وَ کُمْ فِیهِ لِیُقْ عَثُ مَّ یَبْ هَارِ ثُ تُمْ بِالنَّ حْ رَ لَمُ مَا جَ عْ یَ جَلٌ  یوَ أَ

ونَ یمُسَم لُ عْمَ مْ تَ نْتُ مْ بِمَا کُ بِّئُکُ مَّ یُنَ مْ ثُ جِعُکُ رْ هِ مَ مَّ إِلَیْ   ].60-59 [انعام:» ثُ
یات نیز به عنوان دو عرصه از زمین که دو نظیری تضادنما هستند، در آ» بحر«و » برّ«

(تر و » یابس«و » رطب«(خشکی و دریا) و » بحر«و » برّ«دارند.  چندی از سوره حضور
نیز در مجموعۀ برّ و بحر » ظلمات ارض«خشک)، نیز باهم تناسب زیبایی دارند و 

ه«و » ورقه«گنجد؛ زیرا این تاریکی یا در دریاست و یا در خشکی.  می (برگ و دانه) » حبّ
نیز نظیرند. سقوط برگ از » کتاب«و » علم«موعه هستند. نیز هر دو متعلق به یک مج

]،  بنابراین 481، ص4، ج39» [ظلمات ارض کنایه از درون زمین است«جانب باالست و 
  است.کاررفتهدر این بخش آیه نیز تقابل لطیفی به

کارگیری این گروه واژگانی وسیع، تصویری زیبا از هستی را ترسیم و کمال به
کند که در آغاز سوره نیز به آن میدانش الهی را در اوج بالغت بیانگستردگی دفتر 

بود؛ چه آنکه چیزی در زمین خارج از برّ و بحر، فوق زمین و درون آن، و یا اشارت رفته
  . 1رطب و یابس نیست

  
  . گیاهان و درختان2. 1. 6

ها توجه يبه زیبایيِ روییدن هاي طبیعي زمیني،کریم از میان زیبایيِ پدیده قرآن
هاي نباتي بر است. شاید یک جهتش امتیازي باشد که زیبایي داده تري نشان  بیش

هاي جمادي دارد و پیوسته در حال پویش و شدن است. شادابي، خرمي و زیبایي زیبایي
توان  تر ميهاي هستي کم رنگي را که در گیاهان و درختان وجود دارد، در دیگر پدیده

 کار رفته]. واژگان مربوط به نباتات که در قرآن کریم به154 - 153، ص20گرفت [ سراغ
]. در سورۀ انعام آیات زیبایي دربارۀ 868 -867، ص60رسد [می 77است، شمارش به 

  است:     ها آمدهزارها و باغ سبزه
ضِر«، »نبات«، »سماء«، »ماء« اول: ۀنمون ، «، »خَ وانٌ«، »طلع«، »نخل«حبّ ، »جنّات«، »قِنْ

تَشابِه«، »ینع«، »ثمر«، »رمان«، »زیتون«، »أعناب« ه و غیر مُ زَلَ مِنَ »: «مُشتبَ نْ وَ الَّذي أَ وَ هُ
لِّ شَيْ جْنا بِهِ نَباتَ کُ رَ خْ ماءِ ماءً فَأَ راکِباً وَ مِنَ  السَّ هُ حَبا مُتَ جُ مِنْ رِ خْ ضِراً نُ هُ خَ جْنا مِنْ رَ خْ ءٍ فَأَ

                                                                                                                                        
چیزهایی است که مقابـل همنـد، مثـل مـرگ و حیـات، سـالمتی و        ۀتر و خشک، کنایه از هم کلمۀ«. 1

یمرض   ].474، ص2 ، ج49» [ ، فقر و غنا، نیک و بد، مجرّد و مادّ
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وانٌ د عِها قِنْ لْ لِ مِنْ طَ خْ رَ النَّ تَبِهاً وَ غَیْ مَّانَ مُشْ ونَ وَ الرُّ یْتُ نابٍ وَ الزَّ اتٍ مِنْ أَعْ هٌ وَ جَنَّ انِیَ
وا إِل رُ عِهِ إِنَّ في  یمُتَشابِهٍ انْظُ رَ وَ یَنْ ثْمَ رِهِ إِذا أَ ونَ  ثَمَ مِنُ مٍ یُؤْ وْ مْ لَآیاتٍ لِقَ   ].   99[انعام: » ذلِکُ

کند و واژگان مربوط به ترسیم می نظیرای زیبا را با مراعاتاین آیه نیز صحنه 
ضِر«(گیاه و رستنی)، » نبات«(آب)، » ماء«اند: کشاورزی و باغداری گرد هم آمده (سبز » خَ

وانٌ«(شکوفه خرما)، » طلع«و تازه)، حبّ (دانه)، نخل (درخت خرما)،   یها (خوشه» قِنْ
» ینع«(میوه)، » ثمر«ار)، (ان» رمان«، »زیتون«(انگورها)، » أعناب«(باغها)، » جنّات«خرما)، 

است و با مجموعه، انسجام درونی باالیی به آیه داده(رسیدن). این شمار از واژگان هم
آیات پیش از آن که در آن سخن از شکافتن دانه و هسته و رویاندن گیاهان و درختان 

و بِّ وَ النَّ حَ قُ الْ هَ فالِ  دهد.      را تفصیل میر واقع آن) و د95 ۀ، آی یبود نیز پیوند دارد: (إِنَّ اللَّ
رَ مُتَشابِهٍ« نیز ترکیبی تضادنماست (همگون و غیرهمگون)؛ یعنی در » مُشْتَبِهاً وَ غَیْ

اند؛ مثالً در برگ و شکل همگون ولی در برخی صفات همگون و در برخی دیگر ناهمگون
  ].  74، ص3 ، ج18؛ 529، ص4 ، ج39اند [میوه ناهمگون ۀرنگ و مز
، »أعناب«، »حصاد«، »ثمر«، »رمان«، »زیتون«، »أُکُل«، »زرع«، »نخل«، »جنّات« دوم: ۀننمو

وَ هُوَ الَّذي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَیْرَ »: «مُتشابِه و غیر مُتشابِه«، »مَعْرُوشات و غیر مَعْرُوشات«
الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ کُلُوا مِنْ  مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُکُلُهُ وَ

  ]. 141[انعام: » ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ
کرد:  ز را یاداست. آنجا پنج چینخست آمده ۀدر این آیه تصویری زیبا شبیه نمون

هایی از اعناب، زیتون، و رمان. در این آیه برخالف آن ترتیب، ابتدا سبزینه، نخل، باغ
نخل را آورد و سپس زرع را. دلیل تقدیم زرع در آن آیه و نخل در این آیه آن است که 

گوناگون  یهادر آنجا در ابتدای آیه، سخن از آمدن باران و روییدن گیاهان و رستني
دار است؛ اما در این آیه از است و آنچه با آن تناسب دارد کشتزارها و گیاهان دانه

) یادکرد. پس آنچه  یهای بوستان وشاتٍ رُ عْ رَ مَ وشاتٍ وَ غَیْ رُ عْ با داربست و بدون داربست (مَ
با محصوالت  یپس از آن مناسبت دارد، ذکر درختان خرماست و سپس کشتزارهای

های ینجا دیگر از درختان انگور یاد نشد، شاید چون نوعاً در همان بوستانگوناگون. در ا
ل«شد: گنجد. واژگانی نیز اینجا افزودهدار میداربست وا «(طعم یا میوه) که با » أُکُ لُ کُ

وشات و غیر«(درو و چیدن میوه)، » حصاد«ست، (بخورید) دارای جناس اشتقاق ا رُ عْ  مَ
وشات رُ عْ ها پیچند و از آن یچون مو به اطراف اشیاء دور و بر خود مکه هم ی(درختان» مَ

گیرند و درختان خودرو و یا بی نیاز از  یها قرارمها و داربست پایه یروند و بر رو یباال م
  ].271، ص22؛ 578، ص4 ، ج39[ داربست)
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رَ مُتَشابِهٍ«پیشین  ۀدر آی بِهاً وَ غَیْ تَشابِهاً وَ غَ«و در این آیه »  مُشْتَ تَشابِهٍمُ رَ مُ آمد. در » یْ
وا إِل«شد: آن آیه گفته رُ عِهِ  یانْظُ رَ وَ یَنْ ثْمَ رِهِ إِذا أَ مَ و امر شد که در احوال طبیعت بنگرند » ثَ

هُ «  برند و در این آیه ذکر شد که:و به صانع حکیم پی وا حَقَّ رَ وَ آتُ ثْمَ رِهِ إِذا أَ وا مِنْ ثَمَ لُ کُ
صادِهِ وْمَ حَ ها به تفاوت برند و جزئی را به فقراء دهند. بخشی از این تفاوتره؛ از آن به» یَ

نخست در مقام استدالل بر صانع حکیم است و در اینجا  ۀگردد. در آیمحور دو آیه بازمی
برد که توان پیبرداری. از چگونگی ترتیب میان این دو آیه به این نکته میاذن در بهره

برداری، زیرا با امر نخست دم است بر اذن در بهرهامر به استدالل بر صانع حکیم، مق
شود و با استفاده از مواهب، سعادت جسمانی و سعادت روحانی و ابدی حاصل می

   ]. 162، ص13 ، ج45[ زودگذر
شد: در این  پیشین گفته ۀاست؛ در آیها آمدهپایان دو آیه نیز متناسب با هدف آن

از توحید هست؛ و در اینجا آمد: از  یهای نشانهکه ایمان دارند،  یمردم یمجموعه برا
  ندارد.  کنندگان را دوست اسراف بپرهیزید که خدا اسراف

گرچه رویکرد دو آیه کمی متفاوت می شود، اما تصویرسازی هر دو آیه، سازگار با 
های گیاهی و درختی به خداوند نسبت محور سوره است و در هر دو رویانیدن رستنی

  و شاهدی بر وحدانیت، قدرت و لطف و حکمت اوست.است داده شده
  

  ها نها و اجزاء آ. دام3. 1. 6
ها و چهارپایان ای از طبیعتِ جاندار هستند و از این میان، دامجانوران و پرندگان گوشه

خدا بر بندگان  اي از لطف ها گوشههاي مهمی براي انسان دارد و آفرینش آن استفاده
  ها گرفته است:یز نام خود را از آناست. سورۀ انعام ن

شاً کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ وَ «: هاهای آنها و گونهدامنمونۀ اول:  عامِ حَمُولَهً وَ فَرْ وَ مِنَ الْأَنْ
نِ اثْنَ وٌّ مُبینٌ * ثَمانِیَهَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْ نِ وَ مِنَ الْمَعْزِ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُ یْ
نِ نَبِّئُوني حامُ الْأُنْثَیَیْ هِ أَرْ مَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْ رَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَ نِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَ بِعِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ   اثْنَیْ

نِ حَ نِ قُلْ آلذَّکَرَیْ نِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْ تْ صادِقینَ * وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْ مَّا اشْتَمَلَ رَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَ
ر نِ أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاکُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَ حامُ الْأُنْثَیَیْ هِ أَرْ اللَّهِ  یعَلَ  یعَلَیْ

ي الْقَوْ هْدِ غَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ ال یَ   ].  144 -142[انعام: » مَ الظَّالِمینَکَذِباً لِیُضِلَّ النَّاسَ بِ
ها اند. نخست دامها کنار هم گرد آمدهها با اصناف آندر این آیات کریمه، انواع دام

ه«شوند: دوگونه می ولَ ش«(چهارپایان باربر و بزرگ، از قبیل گاو و شتر) و » حَمُ رْ » فَ
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گردد، از  یمها تهیهردنيها و گستها فرشآن یکه کوچکند و از پشم و مو ی(چهارپایان
ن«شود: چهار نوع حیوان: قبیل بز و گوسفند). سپس هشت صنف دام یاد می (جمع » ضَأْ

ز«ضائن و ضائنه: گوسفندان)؛  عْ  (گاو). هر» بَقر«(شتران) و » إبِل«(جمع ماعز: بزها)؛ » مَ
ر) و ماده (انثی) تقسیم ، 22؛ 580ـ579، ص: 4 ، ج39گردد [میکدام به دو صنف نر (ذَکَ

ش«میان  ].272ـ271، ص1 ج رْ ه و فَ ولَ مُ نِ«و » حَ یْ یَ نْثَ نِ و أُ یْ رَ ای تضاد و میان ، گونه»ذَکَ
در آیات نظیر وجوددارد. هستند مراعات یچهار نوع حیوان که همگی از چهارپایان اهل

ها آمده است. در دربارۀ دام» نظیرمراعات«هایی از نیز مجموعه 139-138و  146- 145
ه«نیز  38 ۀآی   آمده که باهم نظیرند.» جناح«و » یطیر«، »طائر«، »دابّ

باشند که خداوند خالق و ها و زمین میاین تصاویر هم، زیرمجموعۀ همان آسمان 
  دارد.ها زندگی کند نیز به پروردگار تعلقمالک آن دو است و هر موجودی که در آن

  
 انعام ۀن در سور. مراعات نظیر در واژگان مربوط به انسا2. 6
 . اعضا و افعال انسان1. 2. 6

در آیات بسیاری از قرآن کریم، از واژگان مربوط به انسان و اعضای بدن و کارکردها و 
است که نوعاً شکل استعاری و یا کنایی دارد و های جسمانی او تعبیراتی آمدهفعالیت
]. 273- 226و  224-163؛ 162-137، ص36ـ : طور دربارۀ زندگی اجتماعی او [نکهمین

  ای را شکلگیرند که مجموعهمی نظیر قرار مراعات ۀطبیعتاً زمانی این آیات، در حوز
دهند. سورۀ انعام در آیات متعددی اعضا و افعال انسان را در بیان و تصویرگری خود از 

  شود:  هایی گزارش میاست که نمونهکارگرفتهحاالت روحی و کردار انسان به
ر«، »آذان« اول: ۀنمون ع«، »وَقْ سْتَمِ ا«، »یَ وْ رَ لوبِ«، »یَ ون«، »قُ هُ ونَ«، »یَفْقَ رُ عُ مْ »: «یَشْ هُ وَ مِنْ

ل لْنا عَ عَ یْکَ وَ جَ عُ ِإلَ تَمِ نْ یَسْ وبِهِمْ أَکِنَّ  یمَ لُ وهُ وَ في ۀقُ هُ فْقَ نْ یَ هٍ   أَ لَّ آیَ ا کُ وْ رَ راً وَ إِنْ یَ آذانِهِمْ وَقْ
وا بِها حَتَّ مِنُ وَّلینَ * وَ  یال یُؤْ ساطیرُ الْأَ وا إِنْ هذا إِالَّ أَ رُ ولُ الَّذینَ کَفَ ونَکَ یَقُ جادِلُ كَ یُ إِذا جاؤُ

ونَ رُ عُ هُمْ وَ ما یَشْ نْفُسَ ونَ إِالَّ أَ لِکُ هْ هُ وَ إِنْ یُ نَ عَنْ وْ هُ وَ یَنْأَ نَ عَنْ وْ هَ   ]. 26 - 25[انعام: » هُمْ یَنْ
اند: شنیدن، دیدن، اکی کنار هم گردآمدهدر آیۀ کریمه واژگانی در حوزۀ اعضای ادر

ها همچون: ناشنوایی، نافهمی و احساس نکردن. تصویری های آنفهمیدن، گوش، دل و بیماری
بر  یشنوند، ول ها سخن پیامبر را میاز آن یکند آن است که بعضمی که آیه از کافران ترسیم

هایشان نسبت به شنیدن حق در گوشفهمند و را نمیقرار دارد که آن یهای هایشان پردهدل
را ببینند، باز هم به آن ایمان  یا لجوجند که اگر هر آیه و معجزه یاست و آنان به قدر یسنگین
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خوانند. حتی این را پیشینیان می یها کنند و قرآن را افسانه یآورند تا آنجا که جدال م ینم
 ند. انداز کنند که در واقع خویشتن را به هالکت میدرک نمی

اگر بخواهیم بحث در واژگان مربوط به انسان در آیات را به افعال او نیز توسعه دهیم، 
ونَکَ  یحَتَّ«دید؛ از جمله در تری را خواهیمتر و منسجمتصویر کامل جادِلُ كَ یُ إِذا جاؤُ

وا رُ ولُ الَّذینَ کَفَ نَ«طور میان ؛ گفتن و مجادله هردو لفظی است و همین»یَقُ وْ هَ  (باز» یَنْ
نَ«دارند) و  یم وْ دارد: دور ساختن  گزینند) از نظر معنا نیز تناسب وجود یم ی(دور» یَنْأَ

دیگران و دور ساختن خویش. این آیات تصویری از رویگردانی مشرکان از حق است که 
ونَ«بود: نخست سوره نیز آمده ۀدر آی دِلُ عْ هِمْ یَ بِّ وا بِرَ رُ  ».ثُمَّ الَّذینَ کَفَ

مِی«، »أبصر«، »بصائر«، »أبصار« :نمونۀ دوم صارَ وَ »: «عَ بْ دْرِكُ الْأَ وَ یُ صارُ وَ هُ بْ هُ الْأَ رِکُ ال تُدْ
ها وَ ما  لَیْ عَ مِيَ فَ نْ عَ فْسِهِ وَ مَ لِنَ رَ فَ صَ بْ نْ أَ مْ فَمَ بِّکُ صائِرُ مِنْ رَ . قَدْ جاءَکُمْ بَ خَبیرُ وَ اللَّطیفُ الْ هُ

کُمْ بِحَفیظٍ لَیْ نَا عَ   ].104 -103[انعام: » أَ
انسجام واژگانی در این آیه در حد باالی خود قرار دارد و واژگان مربوط به حس 

صارَ«اند. در بینایی کنار هم گردآمده بْ وَ یُدْرِكُ الْأَ صارُ وَ هُ بْ هُ الْأَ رِکُ ، آرایۀ طباق وجود »ال تُدْ
طیفُ«است. در » یابد یدرم«در مقابل » یابند یدرنم«دارد و  وَ اللَّ بیرُ وَ هُ خَ نیز ائتالف از » الْ

دارد، به این بیان که دو صفت پایان آیه متناسب با مضمون وجود» تشابه اطراف«نوع 
بخش نخست است. خداوند متعال چنین توصیف شده است که دیدگان، او را 

نفوذ دارد و  یهرچیز ییابد، و اوست که در ژرفا یدیدگان را درم ۀاو هم ییابند ول یدرنم
رقیق و نافذ در اشیاء، مناسب با درك  یبه معنا» لطیف«و باطن آن آگاه است.  از ظاهر

، 1، ج29آگاه، مناسب با درك کردن دیدگان است [ یبه معنا» خبیر«نشدن با چشم و 
 ]. 256، ص9 ، ج47؛ 261، ص24؛ 80ص

جناس اشتقاق دارد. این » أبصار«قلب) با  ی(جمع بصیرت: بینای» بصائر«دوم  ۀدر آی
تواند خدا را دریابد ولی اسب لفظی حاکی از این مطلب است که گر چه ابصار نمیتن

کند و آنچه موجب هوشیاری فکری و بینش تواند حضور او را در آفرینش حسبصائر می
است و هرکس قلبی است از طریق وحی الهی و تعالیم پیامبرانش به شما واصل گردیده

و روحی او گشوده و به هدایت و مسیر مستقیم کند، چشم شناخت فکری در آن اندیشه
      ].257، ص9 ، ج47؛ 363، ص2 ، ج14شود [میدر زندگی نائل

 
  . زندگی اجتماعی انسان2. 2. 6

گروهی از واژگان مربوط به انسان، به زندگی اجتماعی او و امور وابسته به آن مرتبط 
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، »حیات دنیا«نعام که در آن ا 32 ۀاست؛ مانند مقایسۀ زندگی دنیوی با اخروی در آی
عِب« و«و » لَ هْ ، فرزند و همسر 101 ۀاست. نیز در آیخوانده شده ییعنی بازیچه و سرگرم» لَ

اند. همچنین از لوازم زندگی اجتماعی انسان، قضاوت و داوری و حل و کنار یکدیگر آمده
با مشرکان،  فصل میان مخاصمات و اختالفات است. سورۀ مبارکۀ انعام به دلیل احتجاج

 است:  از واژگان مربوط به این امر بارها بهره برده
ي «»: ظلم«و » علم«، »قضاوت«، »فصل«، »حقّ«، »حکم«، »تکذیب«، »بیّنه« نمونه: لْ إِنِّ قُ

ل هِ  یعَ مُ إِالَّ لِلَّ حُکْ ونَ بِهِ إِنِ الْ جِلُ عْ تُمْ بِهِ ما عِنْدي ما تَسْتَ بْ بِّي وَ کَذَّ هٍ مِنْ رَ یِّنَ حَقَّ وَ  بَ صُّ الْ یَقُ
رُ بَیْني مْ ضِيَ الْأَ ونَ بِهِ لَقُ جِلُ عْ سْتَ نَّ عِنْدي ما تَ وْ أَ لْ لَ رُ الْفاصِلینَ * قُ وَ خَیْ هُ   هُ مْ وَ اللَّ نَکُ وَ بَیْ

لَمُ بِالظَّالِمینَ   ]. 58 - 57[انعام: » أَعْ
یمه، کنار واژگانی که در بحث قضاوت و داوری کاربرد دارند، در گفتمان این آیات کر

اند: بیّنه (دلیل)، تکذیب، حکم، حق، فصل (داوری)، قضاوت، علم و ظلم. هم گردآمده
رُ«البته  مْ ضِيَ الْأَ شدن کار است و به معنای پذیرفتن و یکسرهدر اینجا به معنای خاتمه» لَقُ

قضاوت اصطالحی نیست، اما انتخاب این واژه در کنار دیگر واژگان داوری، ایهام تناسب 
حَقَّ«دارد.  صُّ الْ ]. از این 479، ص4، ج39سازد [نیز یعنی حق را از باطل جدا می» یَقُ

جهت هم، خود این ترکیب متناسب با فضای واژگانی آیه است. در آیات دیگری از جمله 
رْص، حجت، و شهداء آمده 150تا  148 است که واژگانی مثل قول، تکذیب، علم، ظن، خَ

شود که در آن دیدگاه جبرگرایی جاهلی به نقد و محاکمه یای ترسیم مدر آن صحنه
 شود.شود و ادله و شواهد دو سوی بحث، بررسی میمی کشیده

  

 انعام ۀنظیر در واژگان مربوط به صفات الهی در سور. مراعات3. 6
کار رفته در هر سوره، پایۀ محوری مفاهیم و مضامین آن هستند، چه آنکه صفات الهی به

ری در قرآن کریم توحید است و آیات قرآن با همۀ تفصیلی که در معارف الهی اصل محو
و حقایق ثابت هستی دارد، بر یک حقیقت واحد تکیه دارد که همان توحید باشد و او 

در اعتقادات به صورت اثبات اسماء و صفات های آنند و توحید  ریشه و بقیه، شاخه
]. اسماء و صفات سورۀ انعام متناسب با 137-135، ص10، ج38[آید  نیکویِ الهی درمی

اند و در راستای توحید محوری سوره، افعال گوناگونی به محور و مضامین سوره آمده
 است.خداوند اسناد داده شده

لیمُ»: «علیم«و » سمیع« نمونۀ اول: عَ وَ السَّمیعُ الْ هارِ وَ هُ لِ وَ النَّ نَ فِي اللَّیْ هُ ما سَکَ » وَ لَ
اما در اینجا علیم انتخاب » علیم«نظیر است و هم با » بصیر«، هم با »سمیع« ].13[انعام: 
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شد، یک جهت مزیت آن تناسبش با محور سوره است که بر علم الهی تأکید دارد، 
لَمُ ما تَکْسِبُونَ«بود: سوم نیز آمده ۀکه در آی چنان رَکُمْ وَ یَعْ لَمُ سِرَّکُمْ وَ جَهْ و در فرازهای » یَعْ

لَّ شَيْءٍ عِلْمًا«یگری از سورۀ انعام، سخن از علم الهی است؛ مانند: بسیار د بِّي کُ » وَسِعَ رَ
این مطلب خود شاهدی بر انسجام  .]101» [وَخَلَقَ کُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ«]، 80[

ی باالی سوره است و نشان می دهد، واژگان سوره چگونه به هم ناظرند و خط فکری واحد
   در سراسر سوره جریان دارد و بر تالزم خالقیت و ربوبیت با علم تأکید دارد.

توان شمرد، تناسبش با فعل سکن و نیز لیل مزیت دیگری که برای انتخاب علیم می
] و گرچه مقصود آیه ممکن است 211، ص13 ، ج4است. سکون ضد حرکت است [

، 2 ج، 54رف آن دو وجود دارد [هرچه باشد که در شب و روز استقرار یافته و در ظ
گرفتن ]، اما باز فعل سکن در ریشۀ لغوی خود به معنای آرام353، ص1 ، ج35؛ 268ص

شوند و اضافه شدن شب نیز گرفته باشند، دشوارتر رؤیت میاست و موجوداتی که آرام
شود. می» بصیر«بر » علیم«که تاریک است و بینایی در آن کارگر نیست، موجب ترجیح 

                        است. نیز همین جفت صفت آمده 115 ۀدر آی
رٍّ«؛ »خبیر«و » حکیم«؛ »قاهر«و » قدیر« نمونۀ دوم: هُ بِضُ سَسْکَ اللَّ مْ إِنْ «و » إِنْ یَ
رٍ کَ بِخَیْ سْ کَ بِ»: «یَمْسَ سْ مْسَ وَ وَ إِنْ یَ هُ إِالَّ هُ فَ لَ ال کاشِ رٍّ فَ هُ بِضُ کَ اللَّ سْ مْسَ وَ وَ إِنْ یَ هُ رٍ فَ خَیْ

ل لِّ شَيْ  یعَ بیرُ کُ خَ حَکیمُ الْ وَ الْ وْقَ عِبادِهِ وَ هُ وَ الْقاهِرُ فَ   ]. 18 - 17[انعام: » ءٍ قَدیرٌ * وَ هُ
هُ «نظیر وجود دارد: در این دو آیه مصادیق زیبایی، از مقابله و مراعات سْکَ اللَّ سَ إِنْ یَمْ

رٍّ رٍ«و » بِضُ کَ بِخَیْ سَسْ   ].124، ص51است [» نافع«و » ضارّ«زلۀ دو صفت: به من» إِنْ یَمْ
رّ« رّ«به معنای بیماری، بد احوالی و فقر و مشقت است و » ضُ ، 1 ، ج3ضد نفع است [» ضَ

چیز نامطلوب است » شرّ«آنچه که مورد رغبت و مطلوب همه است و » خیر]. «122ص
هم حصول نفع هم شامل دفع ضرر می شود و » خیر«که همه از آن رویگردان هستند. 

]. در این آیه ضرّ مقابل خیر قرار گرفت، حال 494، ص12 ، ج45؛ 163، ص8 ، ج55[
تر از ضرّ است. عدول از این قاعده آنکه مقابل خیر، شرّ قراردارد که از نظر معنا گسترده

سورۀ طه است که در  119و  118ای از فصاحت قرآن است و نظیر آیات در اینجا نمونه
]. وجه 274، ص2 ، ج6جای آنکه با تشنگی قرار گیرد، با عریان بودن آمد [ آنجا جوع به

توان توضیح داد که وقتی کسی خود دچار بیماری و آسیب این عدول را چنین می
گردد، اما در شود، در برطرف ساختن آن کوشاست و به دنبال اسباب و وسایل آن می می

تواند فریادرس د: تنها خداست که میفرمایشرور چنین نیست. خداوند می ۀبرابر هم
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ای خاص انسان باشد و سوء حال او را برطرف سازد. اینجا لفظ ضرّ مناسب است که گونه
سو در جانب سود رساندن از لفظ خیر استفاده شد، تا عمومیت را از شر است. از آن

 برساند؛ چون سخن از قدرت خداست که بر هر چیزی تواناست و قادر است هرگونه
  خیری را به انسان برساند. 
پیش از خود دارد. پس از واژۀ  ۀاند تناسب کاملی با آیکار رفتهواژگانی که در ادامه به

کار رفت که نمادی از قدرت است. قاهر یعنی دارندۀ قهر و غلبۀ به» قاهر«واژۀ » قدیر«
وْقَ عِبادِه«بسیار.  کشد، گویا صویر میاین قهر و غلبه و قدرت را از جانب باال به ت» فَ

که در دعاست: مردمان در تحت تسخیر و تسلط و قدرت اویند و راه گریزی ندارند. چنان
رَ« هَ لَا فَقَ ي عَ ذِ هِ الَّ حَمْدُ لِلَّ یعنی بلندمرتبه است پس بر بندگان غالب و مسلط است و ». الْ

  ].464، ص3 ، ج40همه تحت قدرت او هستند [
انعام بنگریم،  ۀل الهی هستند و اگر در دیگر آیات سور؛ دو صفت کما»قاهر«و » قدیر«

کنیم که شاهدی بر انسجام توانیم مشاهدهها را میحضور این صفات یا صفات مشابه آن
 61 ۀآمده است. در آی» قادر«دو آیه صفت  65و  37موضوعات این سوره است. در آیات 

مار دیگری از سورۀ انعام، قدرت است؛ در آیات پرشنیز قاهریت خدا بر بندگان تکرار شده
است که شرح و تصویر کشیده شدهو قهر الهی بر خیررسانی و گزندرسانی به بندگان به

رِّ «مذکور هستند. از جمله:  ۀبسط و مصادیقی از دو آی لُمَاتِ الْبَ جِّیکُمْ مِنْ ظُ نْ یُنَ لْ مَ قُ
نْ ه لَئِنْ أَ خُفْیَ ا وَ رُّعً ضَ هُ تَ ونَ دْعُ رِ تَ حْ الْبَ یکُمْ وَ جِّ نَ هُ یُ لِ اللَّ نَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ * قُ ونَ نَکُ جَانَا مِنْ هَذِهِ لَ

ونَ رِکُ مْ تُشْ نْتُ ْربٍ ثُمَّ أَ لِّ کَ مِنْ کُ هَا وَ رس واقعی آدمیان ]. تنها فریاد64- 63 [انعام:» مِنْ
  کنند.ها شکر او را به شرک به او تبدیل میخداست، اما آن

پیشین و سیاق  ۀصفتی هستند که با هم و نیز با سیاق آی نیز دو» خبیر«و » حکیم«
دارند. به کمال علم اشاره» خبیر«و » حکیم«، به کمال قدرت و »قاهر«اند. سوره متناسب

حکیم و خبیر نشانگر آن هستند که خداوند  هر خیر و آسیبی به هرکه رساند، از روی 
و خطایی در اعمال قدرت ندارد حکمت و حساب است و او از احوال بندگان باخبر است 

، 2 ، ج6کنند [  و مانند صاحبان قدرت نیست که ممکن است از قدرت خود سوءاستفاده
  ].  176، ص5 ، ج57؛ 495، ص12 ، ج45؛ 275ص

بیرُ«است: دیگری آمده ۀاین تعبیر در آی خَ حَکیمُ الْ وَ الْ هِ وَ هُ هادَ بِ وَ الشَّ » عالِمُ الْغَیْ
کِیمٌ عَلِیمٌ«یان دو آیه نیز عبارت: در پا ].73[انعام:  کَ حَ بَّ ] قرار 128و  83[انعام، » إِنَّ رَ

ء است و  یدارد. علیم و خبیر نیز معنایی نزدیک به هم دارند. خبر، دانستن و علم به ش
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رَ الشَّيْ«یا علم به اشیاء از طریق اخبار و حکایت:  هُ خَبَ لِمَ : عَ راً ر». «ءَ خَبَ آنچه نقل و » خَبَ
  دیده و نیز خَبِیر را علم بهبه خَبر و تجربه  یعنی عالم» خَبِیر«و » خابر«شود. ایت ميحک

   ].220، ص2 ، ج50؛ 226، ص4 ، ج4اند و اخص از علیم است [جزئیات گفته
  
  گیری نتیجه. 7
گمان  نیشود و خود ایمادی یاندک یهانمونه» نظیرمراعات« یبالغت برا یهادر کتاب  .1

از  یکیاز باب نمونه در  سندهیاما نو ؛کم کاربرد است یاهیکند که آرایم دجایرا ا
واژگان و  ییتناسب معنا عیکاربرد وس جه،یکار را دنبال کرد و نت نیقرآن ا یها سوره

تر از حد گسترده اریسوره بود و روشن شد که کاربرد آن بس نیدر ا» نظیرمراعات«
 کتاب دارد.  یمقاله است و جا کیفراتر از حد  اریبسکه  یاگونهبه ؛استشده ینیب شیپ

 ریو دلپذ بایمتن؛ ز یاجزا انیتناسب و انسجام م جادی، موجب ا»نظیرمراعات«. 2
هردو » تضاد«و » نظیرمراعات«گردد.  یو تداعي معاني م یسازریساختن سخن؛ تصو

  اند.دهیدرهم تن یقرآن یهامشترک و در نمونه ییکارکردها
ها، انسجام و موضوعات سوره میو گسترش مفاه نشیدر کاربرد کلمات و چ قرآن. 3
در آن، با هم منسجم و همخوان هستند و هر کدام،  یمعان یدارد و تمام یاالعادهخارق

 موضوع است. از ینمایشگر جزئ
در  یآن مسائل اعتقاد یپارچه و هماهنگ دارد و محور اصلکی یاقیانعام س ۀسور. 4

آن  یها»نظیرمراعات«و  ریتصاو یباشد و تمامیم امتینبوت و ق د،یتوح یهانهیزم
 باشد.یو محور سوره م اقیهمسو با س

است موجب انتخاب واژگان  یاز تناسب معنو یاکه گونه» إئتالف معنا با معنا«. 5
آنکه  ،که هردو سازگار است یاز دو امر زیاست و نانعام شده ۀمتناسب و سازگار در سور

  انعام. 145 ۀیدر آ» فِسْق« ۀاست؛ مانند انتخاب واژدهیباشد، انتخاب گردداشته شتریب یتیمز
و » أرض«و » سماوات« ییآهمو با دیگویانعام از آفرینش، گسترده سخن م ۀسور. 6

در واژگان مربوط » نظیرمراعات« نیاست. همچندر آن بارها تکرار شده» نور«و » ظلمات«
انعام  ۀاو در سور یاجتماع ی، افعال و زندگءها، انسان: اعضاان، دامو درخت اهانیبه گ
 توجه است. قابل

اند و در سوره آمده نیانعام متناسب با محور و مضام ۀدر سور یاسماء و صفات اله. 7
 است.   به خداوند اسناد داده شده یسوره، افعال گوناگون یمحور دیتوح یراستا
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