
  

 قرآن به قرآن زبان آموزش ضرورت
  ریاخ قرون در زبان میمستق آموزش ۀتجرب و یابیشکل بر یمرور با
  

 1منشابوالفضل خوش
  )9/5/1401تاریخ پذیرش مقاله:  -4/6/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

 
  چکیده

کتاب اسـت. روشـن    نیفهم ا قیفهم قرآن با قرآن، راه دق ت،یب قرآن و اهل میبر تعالبنا
راه بـا   نیبر ا دیتأک ی. مقاله در پشود یمفردات آغاز م یروش از فهم معان نیاست که ا

زبان  یبا استفاده از روابط نهفته در اجزا یمفردات و عبارات قرآن انیارتباطات م نییتب
ها  نمونه نیاست. اغلب ا »زبان قرآن میآموزش مستق یبرا یروش« نیقرآن، و اقتراح تدو

 یو تکـرار بـرا   نیتلق قیاز طر ییابتدا نیدر سن یهمگام با آموزش روانخوان توان یرا م
هـا و   تفـاوت  یهـا »کُنتراسـتِ «بـه   شـان یآموزان و توجه ا قرآن یهوش قرآن یساز فعال

انـد از:   هـا عبـارت  راه نیـ از ا یزبان قرآن به کار گرفت. برخ یاجزا انیاستخراج نظم م
و  بیـ قـبض و بسـط، ترک   م،ینظام تقابل مفردات و مفـاه  ،ینیگزیجا گر، نییعبارات تب

کیـد  أ. تتیـ و موقع اقیمصداق، سـ  نییتع شه،یترادف، استعماالت گوناگون ر ،نافیاست
 مقاله با توجـه بـه محـدودیت مجـال بـر شـش راه نخسـت اسـت. بشـر در تجربیـات          

 یها دست یافته که مقاله بر این موضوع نیـز مـرور  از این راه یخود به برخ یآموز زبان
  فشرده دارد.
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  طرح مسئله  
بیـت  ای روشمند، تدبّری و برآمـده از مـنهج قـرآن و اهـل    آیات، شیوه فهم قرآن به قرآنِ

 انـد؛ در است که شمار اندکی از تفاسیر نیز در حد ادراک و توان در اجـرای آن کوشـیده  
ای تفاسـیر بـه   این بین، فهم قرآن به قرآنِ واژگان، روشی اسـت کـه گـاه در میـان پـاره     

نظر قـرار   آموزانه مدّصورت پراکنده مورد استفاده بوده، اما به مثابه یک روش پایه و زبان
  نگرفته است.
روشن است و قرآن کریم یـک مجموعـه کامـل زبـانیِ الهـی، در      » زبان قرآن«مراد از 
ای از مفردات با هندسه و عمارت الهی و حکفرمایی تعهد و نظـم متضـامن   هقالب مجموع

گیری صحیح خواهد توانست نظـم  آموز در صورت ارتباط. یک قرآنینجا الزم استامیان 
های موجود میان الفاظ و عبارات این زبان را کشف کنـد و از آن بـه مثابـه آلـت     و نسبت

؛ 141-132قـرآن،  زبـان  ،مـنش خـوش اندیشه و بینش و بیان دانش خود استفاده کنـد ( 
 ی از الفاظ است که خـدا نزبانی با شمار معی  مجموعۀ کامل کی قرآن). 175-144؛ 79-103

ته است. قـرآن بـه زبـان عربـی     گف د،بگوی خواسته انسان و هستی می ۀها، هر آنچه درباربا آن
) که عینـاً  )103: نحلال( »نٌیمُب یٌَّ هذا لِسانٌ عَرَبِو«، )195 :شعراءال» (نٍیمُب یٍّبِلِسانٍ عَرَبِ«مبین 

قدسـی   شیایـ زبان ذکر و ن کزبان قرآن صرفاً ی زبان عربیِ اعراب و زبان مادریِ کسی نیست.
  در خود دارد. زرا نی تفکر و فرهنگ و دانش و مدنیّ ۀی گستردها تبلکه ظرفی ست،نی

پرسـش شـد و آن حضـرت    باال  در آیات »نیمب« صفتدر خصوص  )ع( صادق  از امام
  1.األلسُنال تُبِینُهُ  وَاأللسُنَ یُبِینُ  داد:  قیکوتاه و عم یپاسخ

هاي دیگـر چنـین    هاي دیگر است، اما زبان گر مقصود زباناین زبانی است که حکایت
بیاتی اسـت کـه نگارنـده در    حاصل برخی تأمالت و تجر ۀمقال هیمنه و توانشی را ندارند.

هـاي بشـري   م زبان، اعم از زبان قـرآن و برخـي زبـان   تعلیم و تعلّ ،طی بیش از ثلث قرن
  ایم:کسب کرده است. ما در این زمینه با چند پرسش مواجه

توانـد   این کتاب میکریم را به مثابه یک زبان در نظر گرفتیم،  . آیا هنگامی که قرآن1
نیز مرجعیت داشته باشد یا اینکه برای آموزش زبان قرآن باید بـه  آموزش خود  ةدر زمین

 جاهای دیگر رجوع کرد؟
هـای اخیـر بـرای دنیـای غـرب یـک       آموزش و زبان در سـده  ئلۀدانیم که مس. می2

ای که اسـتعمار از قـرن   های چندگانهزیرا زبان در دوره ،ضرورت و اولویت مهم بوده است
                                                                                                                                        

  .2/632، ینیکل .1
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آلت مهمی برای تسـخیر فرهنگـی و اقتصـادی و سیاسـی      نوزدهم تاکنون داشته و دارد،
برای تعلـیم و تـرویج زبانشـان     ،های غربیان در این زمینهها بوده است. اهم کوششملت

 هایي از تجارب ایشان در این زمینه توانیم کرد؟برداريچه بوده است و ما چه بهره
یی برای تعلیم زبان ایـن  هاها و نظم و نسبتتوان سرخط. آیا در قرآن کریم نیز می3

بـا ایـن    –برای تهیه و تنظیم متدهای آموزش زبـان قـرآن    ،هاکتاب یافت و بتوان از آن
  استفاده کرد؟   -های تمدنی که دارداهداف معنوی و انسانی و ظرفیت

 
  پژوهش ۀگذشته و پیشین

ـ  درگردد و مقاله چنین چیزی به روزگاران گذشته بازمی ۀریش  ضـرورت و  ۀصـدد ارائ
هایی روزآمد برای این روش است. ساخت و صورت زبانی و آوایی و نه لزوماً معارفیِ نمونه

. ـ های دیگر، اذهان را معطـوف خـود داشـت (نکـ    قرآن از آغاز نزول وحی، بیش از جنبه
). این آهنگ که از ترتیب و چینش حروف کلمـات  25-24؛ سیدقطب، 1/337هشام، ابن

هـا را آمـاده و متوجـه کـالم     آمد، جدا از آنکه دلپدید می ساخت آیات و عبارات ۀو نحو
ای بِکـر و  نشاند، به مرحلـه ها میساخت و نظم و ترکیب جدید سخن را در دلجدید می
شد که خود محل تأیید و تأکید نبوی بود، از جملـه   یعنی مفردات قرآن متصل می ،بدیع

  آنجا که امر کرد:  
. مراد از این )106/92 مقدمه؛ مجلسی، ج/ 1قرطبی، ج( أعربوالقرآن و التمسوا غرائبه

قـرآن دانسـته شـده     سخن، از جمله تأمّل و فهم معانی واژگان غریب و کوشش در تـدبر 
  ).1/46عاملی، ؛ 1/23 ،است (نکـ . قرطبی

بیت (ع) است و روشن است که اصل روش فهم قرآن به قرآن، متعلق به پیامبر و اهل
ی زبانی میان الفاظ و عبارات آن است کـه  ها های نظم و نسبتقرآن خود سرشار از نمونه

باید با نگاهی جسـتجوگر، قـرآن و    ،های پیچیدهها از مراتب ساده تا نمونه برای کشف آن
  جهت کاوید.   سیره و سنت را بدین

ر سخن خود قرآن است، آنجا که تشویق بـه تـدبّ   ،گمان مرجع نخست در این باببی
 و تبیـان  قـرآن،  کـه  حاشـا : یطباطبای عالمه ۀتگف به و )82: نساءال ؛24 :کند (محمدمی

 آنچـه  ۀهمـ  در قـرآن  شـود  یمـ  چگونـه  و نباشـد  خود مبین یول باشد، یچیز هر مبین
 آن، بـه  هـا  انسـان  نیـاز  مـورد  در یول باشد، بیان و هدایت ۀمای اند، محتاج آن به ها انسان
  ).مقدمه /1 ،ییطباطبا( نکند ایفا را ینقش چنین

ب خدا را کتابی برشمرد که بخشی از آن بـه مـدد بخشـی دیگـر     (ع) کتا منانامیرمؤ
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 ۀدهد (شـریف رضـی، خطبـ   ای دیگر شهادت میای از آن برای پارهگوید و پارهسخن می
سیوطی، قال العلماء: من اراد تفسیر الکتاب العزیز طلبه اوال مـن القـرآن،    ۀ). به گفت132

تصر فی مکان فقد بسط فی موضع فما اجمل منه فی مکان فقد فسر فی موضع آخر و اخ
در ایـن زمینـه    جوزی مستقالًکند که ابنآخر منه. سیوطی همچنین به کتابی اشاره می

 . جـوادی آملـی، مقدمـه؛   ـ در این زمینه همچنین نک( ؛)387/ 2نگاشته است (سیوطی، 
  ). 39 ، ح1/290 صدوق،

پرسـیدند، امـام    صـمد ی معنـا  ۀاز امام حسن (ع) دربار ایگروهی از اهل بصره در نامه
ان اللّه قــد فسـر الصـمد فقـال     نگاشتند:  وسوره ارجاع دادند  ۀایشان را به بیان روشنِ ادام

ـدٌ.   ،صـدوق ( اللّه (اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ) ثم فسّره فقال: لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَ
  بن علی (ع)).به نقل از امام حسین 10/861ی دیگر طبرسی، ؛ و به نقل5/177قمی،  ؛90

ـثَ وَ الفُسُـوقَ وَ الجِـدالَ فِـي      « :ۀدربـار  (ع) صادق  امام از: گوید مي  امشحّ زید ـال رَفَ فَ
 و ، اسـت   جنسـي   آمیـزش  ،» رفـث « امـا : «فرمودنـد   حضرت.  پرسیدم) 198بقره: ال(  »الحَج

ـاءَکُمْ      «: فرماید مي خدوند  هک  اي نشنیده.  دروغ  یعني » فسوق« ـذِینَ آمَنُـوا إِنْ جَ ـا الَّ هَ یُّ ـا أَ یَ
  ).9/110 (حرّ عاملی، ؛)6حجرات:ال» (فَاسِقٌ بِنََبإٍ فَتَبَیَّنُوا

چـون راغـب اصـفهانی از متقـدمان در اثـر مانـدگارش:       های عالم بزرگـی هـم  داوری
ی که بـر صـرف و نحـو و    تسلط ۀبا هم –شناسی در باب لغت ،المفردات فی غریب القرآن

بر مدار و محور تنزیل عزیز است. استنادات شعری راغب قلیـل اسـت و    -ادب عربی دارد
هـای وی از  نقل ۀیابد و عمدهای وی، شعر جز در رکاب و  رحاب قرآن جایی نمیدر نقل

و ماننـد آن آمـده   » فـی قـولهم  «، »قال بعضهم«، »قیل«چون قالب تعبیراتی هملغویان در 
وی در مواردی مثل آنجا که لغت، در حدّ حروف یا کلمات جامد و پرکـاربرد اسـت    است.

نمایَد، به سبر و تقسیم استعماالت را بازنمیهای آنبه تنهایی تنوع داللت ،و تعریف کلمه
هـای نظـم و نثـر بیرونـی نیـز مـدد       گـاهی از نمونـه   پردازد وبنا بر موقعیت و سیاق می

  ).462و  58 . راغب اصفهانی،ـ ها را نکگیرد (نمونه می
، بـا  نثر طـوبی چون ابوالحسن شعرانی در اثر خود: عالم جامعی هم ،در میان متأخران

های مفردات و عبارات را به وجود تسلط به لغت و منابع و اجتهاد تفسیری، قرآن و سیاق
ایـن روش   ).کتـاب  ۀهم : شعرانی،ـ (نک داندها میعنوان مرجع و داور اصلی فهم مفاد آن

خر و در روزگار ظهور تفاسیر اجتهادی و اجتماعی بسیار مورد توجـه  أهای متدر پژوهش
) و عالمـه طباطبـایی   20/135؛3/174؛ 6/171عاشور (چون محمدطاهر ابنمفسرانی هم
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های راغب را در فهم مفـردات بـا مفـردات و    عالمه گاهی نقل .) است114 /17؛ 9/220(
  ).166 /16کند (طباطبایی، ها را نقل میآنپسندد و آیات قرآنی می

لِماتِـهِ  « ۀصادقی تهرانی با اشاره به آی بِّکَ ال مُبَدِّلَ لِکَ لُ ما ُأوحِيَ إِلَیْکَ مِنْ کِتابِ رَ وَ اتْ
حَدا جِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَ نْ تَ را سند مهمی برای ضرورت رجوع و  )، داللت آن27 کهف:ال» (وَ لَ

شمرد اعتباری چیزی که جدا از کتاب باشد، برمیفهم مفاد کتاب و بیاتکا به قرآن برای 
  ).72-18/70 ،(صادقی تهرانی

لُوعًا« ۀ) ذیل آی765؛ سیوطي و محلی، 2/30( سیوطی  معـارج: ال( »إِنَّ اإلنْسَانَ خُلِقَ هَ
رُّ «بعد است:  ۀر است و تفسیر آن دو آیقدّهلوع حال مُ گوید:می) 19 هُ الشَّ ا مَسَّ ـا  إِذَ زُوعً جَ

رُ مَنُوعًا20( خَیْ هُ الْ ا مَسَّ نویسد: این سخنی گونه که طبرسی میهمان). 21معارج: ال( ») وَإِذَ
؛ 9/535(طبرسـي،   کالم خویش تبیین کـرده اسـت   ۀرا در اداماست که خداوند خود آن

). نگارنـده  99-71لسانی فشارکی و مـرادی زنجـانی،   ؛ 445-431صالح، . صبحیـ نیز نک
های آموزشی زبان قـرآن را مـورد توجـه قـرار     ر برخی مکتوبات خود، برخی ظرفیتنیز د

  ). 67و 26-25 ها،سوره تناسب؛ 176-143 قرآن، زبانمنش، داده است (خوش
ــی از راه ــین برخ ــی  همچن ــی را م ــردات قرآن ــاهیم مف ــتنباط مف ــای اس ــوان در ه ت

تـر  هـای مرکـب و طـوالنی   ونههای ساده به نمهای زیر با رعایت سیر از نمونه بندی دسته
هـای نگارنـده در کوشـش    مایـه  مورد بررسی قرار داد. قابل ذکر است که از جملـه دسـت  

م قـرآن و زبـان در   های او در بیش از سه دهه در امر تعلیم و تعلّحاضر تجربیات و زیسته
های موجود و ضرورت تـدارک روشـی   ها و نارساییایران و کشورهای دیگر، رؤیت کاستی

  ای آموزش مستقیم زبان قرآن با استفاده از ساختار سخن قرآن بوده است.بر
آمـوز را در  و مفردات این زبـان، قـرآن   ءهای موجود در میان اجزاکشف نظم و نسبت

کنـد. بـه دســت دادن   امـر فراگیـری و درک اصـولی و مسـتحکم معــارف آن یـاری مـی      
پـس   ،ی تدوین متدهای آموزش زبانها و ایجاد انگیزه برای از این نظم و نسبتیها نمونه

  از مروری بر جدّ و جهد غربیان برای زبان خود در این باب، هدف اصلی این مقاله است.
  
  شناسی واژگان مفهوم

، اسم مصدر از فعل رفتن و به معنای طرز، هنجار، شیوه و اسلوب آمده است (دهخـدا،  »روش«
  ).4/3737و طرز آن، متد (انوری،  عمل و شیوه ۀ). چگونگی انجام کاری، نحو12378/ 8

 برآن بود چـرخ روان را  / بوش اندر راند نیچن زدانی چو چنانکه فردوسی گفته است:
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 زمانـه  در روش سـان  کیب /مدان فسانه و دروغ را نیا تو ) و نیز:1/178، (فردوسی روش
  ).1/144ی، فردوسن (مدا

ای تعیـین و  به معنای شـیوه méthode ه فرانس ۀحاضر، معادل واژ ۀروش در اصطالح مقال
  آمـوزی   تعریف شـده بـرای رسـیدن بـه هـدفی مشـخص و بـه نحـو اخـص در اینجـا، زبـان           

(méthode d’enseignement de langue) هـای   ترکیبی رایج در زبان فرانسه و دیگر زبان که
 هـای تـاریخی، فرهنگـی، ادبـی درون خـود و نیـز      اروپایی است و زبان فرانسه به دلیل ویژگی

هـای  »متـد «تـدوین   ۀمشخصات بیرونی و استعماری و با اشاراتی کـه خواهـد آمـد، در زمینـ    
  ای طوالنی است.  آموزش و گسترش و پایش زبان خود دارای یدی طوال و سابقه

آموزش مستقیم زبان، ناظر به همین روش فطری فراگیری مادری است که کودک با 
آواهای اولیه گرفته تا کلمات ساده و جمالت هوش زبانی خود به تدریج با اجزای زبان از 

تعبیـر و   ۀهای وی سبب بـاروری و وسـیل  گیرد و آموختهمرکب و پیچیده، زبان را فرامی
  .  شوندهای وی میبیان اندیشه

  
  مروری بر سیر آموزش زبان در روزگار جدید 

سـتن و دقـت   سر گذاشت که دانسیر آموزش زبان در روزگار جدید، بیش از پنج سده را پشت
فطرت تا تدوین انواع متدها و توفیقات بـه دسـت    ۀاز تنبّه به ریشدر تجربیات به دست آمده، 

ها برای ما الزم است. مروری بر تحـوالت پـنج قـرن اخیـر اروپـا (از مبـدأ       آمده در این زمینه
نی کـه از  پانصد سال پیش مصادف با هزار سال پس از نزول قرآن و انواع تحوالت عمیـق زبـا  

های صلیبی و رنسانس برآمده از آن بر اثر ارتباطات غـرب  جنگ ۀآن پدید آمد و پس از خاتم
دهد که وقوع مسائل مهم رنسانس و آغـاز نگـرش جدیـد بـه     با دنیای اسالم)، به ما نشان می

 ۀهای مهم جهان و انسان و موضوع زبان، تحوالت مسائل تعلیم و تربیت، گسترش دامنـ مقوله
های اروپایی در کشورهای دیگر، استعمار و ارتباطات سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی،    زبان نفوذ

قرن بیستم، توجه به موضوع آمـوزش زبـان را    ۀزایش نیازهای نوینِ صنعتی و تحوالت پیچید
  بیش از پیش برجستگی بخشیدند.  

هـا  آن آورد کـه از جملـه اهـمّ   این التفات، توجه به مسائل مهم دیگری را با خود مـی 
های زبـانی و آمـوزش همگـانی    به جهت موضوع جهانی -توجه به موضوع فطرت انسانی 

. بـود  یـی گرا تجربه و ییگرا عقل مکتب دومیان  ،دار مربوط به آنو منازعات دامنه -زبان 
 قبـل  روح وجود ،یافالطون لثُمُ( یشناس یهست از دانشی ۀستردگ یاه حوزه با هینظر نیا
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 فیـ تعر علـم،  حصـول  راه ،ییگرا عقل( یشناس معرفت ؛...)و ییگرا ذات ،فعال عقل بدن، از
 ؛یشناسـ  سـت یز ؛یشناسـ  زبـان  افعـال؛  یعقل قبح و حسن و اخالق ؛...) و علم یبخش سه
توجه به موضوع فطرت،  .)194-173یافت (خندان،ارتباط می انیاد میتعال و یشناس روان
چـون غریـزه، طبیعـت، ذات و    الحات هـم ای دیرینه را بـا اخـتالف تعـابیر و اصـط    سابقه
عصـر   در ،»فطرت« ۀظریسر نهاد و نپشت ،غربی ۀهای ذهنی در دستگاه اندیشآورده پیش

آن با فطرت انسانی آغاز شد  جدید در پی توجه دکارت به موضوع زبان و به نوعی ارتباط
دانش زبان و هاي گوناگون مربوط به ). این موضوع در شاخهDescartes, 134-137. ـ (نک
های مختلف پي گرفته شـد  آموزي از آغاز زندگی طفل تا مراحل بلوغ در میان انسانزبان

؛ 131؛ الینـز،  67. چامسـکی،  ـ و تکامل و تأثیر خود را بعدها نیز بیشـتر نشـان داد (نکـ   
Chauchard, 33-43،( هـای او و بـاالخص ایـن موضـوع در قـرن      گونه کـه اندیشـه  همان

 بـر  مشـتمل  یِشناخت معرفت ـ یشناخت روان اى نظریه و یفلسف یا نظریه هفدهم به مثابه
مالـه و   .ـ نکـ قـرار گرفـت (   فالسـفه  از یبسیار تحقیقات محور ،نوعمتی ها ایده و عناصر

 شـدت بـیش از پـیش    ،سـتم یب قرن یشناس   انسان در )، و193 ـ242 د،یام ؛349ایزاک، 
 بحث نیا خاکستر ریز آتش ،یچامسک نوام ،ژهیوه ب قرن نیا در اتیفطر طرفداران ؛یافت

  ند.کرد ارائه زبان بودن یفطر ژهیو به اتیفطر باب در یمتقن ۀادل و روشن دوباره را
آموزی و آموزش دیگر علوم انسـانی بـود کـه از سـویی     این رکنی مهم در زبان و زبان

 ۀگاه اندیشـ طور کامل و نه به صورت ناقصی که در دست به -خوشبختانه اصل و معدن آن 
در قرآن کریم است، و از سوی دیگر شوربختانه جایگاهی در چـارچوب   -بینیم غربی می

 خوانـد مـی  یاسـالم  معـارف  المسائلامّرا  فطرت یمطهر استاددانشیِ مادر نزد ما ندارد. 
 ریتـأث  بـه  اشـاره  بـا  و ؛)105و 8 خ،یتـار  و جامعـه  ؛ مطهری،63،مانیا و انسانی، مطهر(
 وجـو  جسـت  انسـان  چـه  هـر «از اینکـه   آن، از قرآن یادکرد وسیع و فطرت هینظر یاتیح
 بـر  ینقـد  ،مطهـری ( کنـد  ینمـ  دایـ پ آن بـه  راجـع  یجـامع  بحـث  جا چیه در کند، یم

 از اعـم  مـا،  یهـا  کتـاب  در متأسـفانه افزایـد:  و مـی  کند یم سفأت ابراز ،)74 سم،یمارکس
 نشـده  فطـرت  بـه  راجـع  ییمسـتوفا  یهـا  بحث فلسفه، و ثیحد شرح و ثیحد و ریتفس
و  3/239 هـا، ادداشـت ی. مطهـری،  ـ ؛ نیز نکـ 249 سم،یمارکس بر ینقدمطهری، ( »است

ای کـه  ما با وجود دسترسـی  ).سراسر کتاب قرآن، در فطرت تفصیلی مستوفا در مطهری،
 ایـم، همچنـان  سان قرآن داریم، از این محور آسیاب و سنگ زیرین بنا غافل به ینبوعی به

 ،هینظراین  ۀبار در یورز غرض ی ومهر یبی، غرب متفکران و لسوفانیف یفکر سنت درکه 
  بسی شدید است.
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بایست بسی مقصـد توجـه   بود که میآموزي اصلی میمفهوم فطري بودن زبان و زبان
اي مهـم از  گرفت. این مقولـه تعلیمات مدنظر قرار می ۀریزان این وادي جهت توسعبرنامه

ۀآموزداد. فیلسوف فرانسوي قرن هفدهم را تشکیل می ،نه دکارتجمله نگاه و نظرهاي ر 
های عمومی ساختار دسـتوری در  که ویژگی بوداین مبتنی بر شناسی دکارتی اصلی زبان

است. همین فرض بـود  بنا شده های اصلی ذهن بر خصیصهو ها مشترک است زبان ۀهم
به جـای دسـتور یـک زبـان      انزب که دستوریان فلسفی را به تأمل در باب دستور عمومی

  .ن واداشتمعیّ
هـای نحـوی و    سـاخت  هـایی همچـون  کتـاب در  چامسکی، متأثر از سـخن دکـارت،  

و بـار   ردشـما  مـی  مسـلم  آمـوزی را در امر زبان اصول فطریوجود ، های نظریه نحو جنبه
به عنوان بخشی از دستگاه مفهـومی  را  ذهنو  پندارهای فطری کلیدیدو اصطالح  دیگر
  هـای فطـری   پندارهای فطری، همان ویژگی«نویسد: می نیومایر. دنکطرح میخود  ۀنظری

ن یـ سـازند. ا  اکتسـاب زبـان را نـاگزیر مـی    هسـتند کـه   ها  اند و همان ویژگی دستور زبان
پیشـاپیش در ذهـن کـودک     ،هـانی دسـتور زبـان   هـای ج  ها همانند سایر ویژگـی  ویژگی

 هـای رشـدها و اکتسـابات دیگـر    گونه که قابلیتهمان اند؛شده» تنیده  از پیش«اصطالحاً 
از اینکـه   چامسـکی  انـد. دندان نیز در وجود وی از پـیش تعبیـه شـده    32نظیر روییدن 

کند. ایـن   د، احساس خرسندی میکن ذکر می» طبیعت انسان«ای از  توانایی زبان را جنبه
 هـای  فطری برای زبان، سـایر جنبـه   ۀهای اعطاشد ای از توانایی مجموعه ۀعبارت به وسیل

مصون از تأثیرات محیطی باشـد،   ،بودن شناخت و نیز هر چیز دیگری که به لحاظ فطری
  .)80-70(نیومایر،  »گردد مشخص می

). به 93، نیومایرشناسی پدیدار کرد ( میقی در زبان، تحول ععقاید و نظرات چامسکی
شناسی به علت ساخت نظری و دقت در نقشی کـه برعهـده دارد و    زبان 1ژان پیاژه، ةگفت

ترین دانـش در میـان    وجود آورده است، پیشرفته ها به روابط ارزشمندی که با سایر رشته
و همین شاخه علمی است که امروزه با بسـیاری از   2)25سن، علوم اجتماعی است (یاکوب

علمی خود را  ۀها، دانش و رشت های دیگر ارتباط یافته است و متخصصان آن دانش دانش
ضاف یافته شناسی  بسا پدیدآوردن زبان ناگریز از مرتبط ساختن با آن و چه   اند.   های مُ

                                                                                                                                        
1 .Jean Piaget  )1896شناسی کودکانشناس سوئیسی و متخصص روانو شناخت شناسم.) روان 1980ـ.  
 ,Piaget, 123 – 151   Lalande, 667 - 672; Foulquié, 471 - 472; Julia:ـ برای اطالعات بیشتر نک(. 2

189 – 190). 



  63   ریاخ قرون در زبان میمستق آموزش ۀتجرب و یابیشکل بر یمرور با قرآن به قرآن زبان آموزش ضرورت

هـای  پدیـده  ۀغربـی، مجموعـ   ۀندیشـ در نگاهِ غالب در دستگاه ا natureناگفته نماند 
زیادی بـا منطـق قـرآن در     ۀو دست کم دارای فاصل مختلف و تقریباً فاقد حیات و ادراک

و بیان شقوق فلسفی آن و  natureدر فرهنگِ زبان فلسفی نیز در بحث از  است.این باب 
، هالطبیعـ ماقبـل  تقریباً برابر غریزه و به نـوعی معـادل   natureهنگام بحث از شقّ دینی، 

   1.قرار داده شده است prénaturel et paranaturelو پیرامون طبیعت  هماوراءالطبیع
 

  های جهانی جدید  ریزی برای آموزش زبانشروع برنامه
ای جدیـد را بـرای   قضیه های استعماری،وقوع رنسانس و عهد اکتشافات دریایی و توسعه

زبـان  «زبان و پیدایش مسائل مربوط بـه  زد که عبارت از بسط تعلیم دنیای غرب رقم می
). ایـن  53-50 قـرآن،  زبانمنش، . خوشـ بود (تفصیل را نک» استعماری و استعمار زبانی

طلبید و از حیث مادی و فرهنگی نیز در نهایت دستاوردهای دار را میامر کوششی دامنه
  مهمی را برای دنیای غرب رقم زد.  

نی، التـین و  های یونـا مرهای مختلفی برای زبانگرا ،راهب ژانسنیستک –کلود النسلو
گرامـر  بـه نگـارش    2م بـا همکـاری آنتـوان آرنولـد    1660در سال  -اسپانیولی نوشته بود
در صدد تبیین برخی اصولی بـود کـه    گرامر عمومیدست یازید. این عمومی و استداللی 

مزبـور  گرامـر  داد. ئه میها اراها بودند و توضیح عمیقی از کاربرد آنتابع آن ،هازبان ۀهم
دانشمندان فرانسوی قرن هجدهم قرار گرفت  الگوی شمار بزرگی از دانشمندان مخصوصاً

مهم پی برده بودند: در صورت عدم ابتنا بر یک گرامر عمـومی، فراگیـری    ۀکه به این نکت
 گرفـت کاست و جز حافظه و عادت را به بازی نمـی ها به کاری صرفاً مکانیکی فرومیزبان

)(Ducrot,15. هـای زبـان و آمـوزش    این موضوع از سویی به همان بحث فطرت و جهانی
ای بود که ما در تعلـیم و تعلّـم   یافت و از سوی دیگر همان عارضههمگانی آن ارتباط می

رو در بسیاری از اوقات بـه   همین ایم و ازصرف و نحو در بسیاری از اوقات گرفتار آن بوده
  ایم.  ش زبانی زنده و پویا دست نیافتهاهداف مربوط به آموز

                                                                                                                                        
غربی است و روشن است که این سخن به معنـای نفـی    ۀندیشا هنگاه غالب در دستگا ۀ. سخن ما دربار1

 های اخیر نزد برخی پژوهشگران غربی نیست. هایی دینی و الهیاتی در دههظهور برخی رهیافت
2. Antoine Arnauld & Claude Lancelot, 1996م: Grammaire générale et raisonnée, ou La 

Grammaire de Port-Royal, présentée par Herbert E. Brekle, Stuttgart-Bad Cannstatt, 
Frommann.  
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دشـواری بـه نـام دسـتور زبـان،       ۀبا نظر به عقبـ  2و توسنت لنگشایت، 1ژوزف ژاکوتو
متون زبان دوم مـورد تشـویق قـرار     ۀبازگشت به دستور زبان استقرایي را از طریق مطالع

ینـی انجیـل   ها را آثـار ادبـي و آثـار مربـوط بـه مـتن د      آن ۀدادند. اما متون مورد استفاد
ها براي افراد مبتدي بسیار دشوار بود. بـراي غلبـه بـر ایـن     داد که آموزش آنتشکیل مي

هـاي  م. موفق به نوشتن متني شد که بر پایـه جملـه  1811دشواري زایدنستوکر در سال 
این موضوع مهم  3گرفت.هاي دستوري زبان را در برميساده بنا شده بود و اکثر مشخصه

  های آموزش زبان شد. »متد«ای تدوین هبعدها از پایه
اي در مـورد مطالعـه و بررسـي زبـان،     م. با انتشار رسـاله 1867در سال  4کلود مارسل

روش ترجمه و قواعد دستوري را از میان برداشـت و بـه آمـوزش زبـان بـا آغـاز از درك       
مطلب از راه کثرت استماع پرداخت. روش وي سپس به خوانـدن مطالـب سـاده و آشـنا     

م. نیـز  1874کشـید. در سـال   آورد و سرانجام سخن گفتن و نوشتن را پیش ميمي روي
ور از اصول مشابهي جانبداري کرد و یادگیري دستور زبان و ترجمه را به بعد، یعنی سسو

   5فهم زبان برآمده باشد. ةآموز ابتدا از عهدبه زماني وانهاد که زبان
بـه عنـوان   » فعالیـت جسـمي  «م، 1880در ربع پایانی قرن نوزدهم و در حدود سـال  

مهمـی در توجـه بـه ابعـاد و      ۀعنصري جدید به آموزش زبان افزوده شد. این خود مرحل
جوانب فیزیکی و فیزیولوژیکی انسان و زبان در عصر جدید بود که امـروز موقعیـت و اثـر    

و بـا  های زبـان مشـهود اسـت    آموزشگاه ۀی پیشرفت»هاآزمایشگاه«و » هاکارگاه«ها در آن
  یابد.فیزیولوژی زبان نیز ارتباطات وثیقی می

ابتدا در فرانسـه جـا   » روش مستقیم«م. اصطالح 1901قرن بیستم و در سال  ۀدر طلیع
                                                                                                                                        

1. Joseph Jacoto )1770-1884سازی اندیشه به عنوان یک روش آموزش جهـانی  م)؛ وی مبدع رهایی
م)، زبان خـارجی  1823(چون آموزش جهانی، زبان مادری هم ؛لقب گرفت. ژاکوتو را آثار مهمی است

  .Enseignement universel, Langue maternelle Langues étrangèresم).  1828(
2. Toussanit-Lnagesheidt. 

در اینجا باید گفت که این مشکلی است که ما نیز به نوعی در آموزش زبان عربی و زبان قرآن نیـز بـا    .3
قرین  رساند و آموزش زبان قرآن را نیز بسیبه زبان قرآن نمی ایم. زبان عربی ما را لزوماًآن مواجه بوده

آور صرف و نحو و تجویـد  راه رسیدن به قرآن را دانستن قواعد مالل صعوبت و سختی ساختیم و لزوماً
  و مانند آن قرار دادیم.

4. Claude Marcel (1876-1793م). 
 مـا  کـه  معنـا  نیا به هست؛ زین ما ۀحافظ شدن فعال زمان زبان، فهم آغاز که مینبر ادی از زین را نکته نیا. 5

). ایـن  (Chauchard, 89 مینـدار  ادی به م،یگشود سخن به زبان که یزمان از قبل از خود ۀحافظ در یزیچ
 فعالیت باید سیر خود را طی کند، تا به دستیابی کودک یا نوجوان به فهم عرفی از زبان دست یابد. 
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افتاد و از آنجا به کشورهاي آلمان و انگلستان و جاهاي دیگر هم کشـید. اعمـال ایـن روش    
دود بودن معلمـان کـارآزموده و   ها، معدر آغاز با مشکالت متعددي همراه بود که یکي از آن

نبود انگیزه و نیروي ضروري براي آن بود. رفع نقیصه از طریق آمـوزش معلمـان مسـتعد و    
ها قرین توفیق شـده  ها از مراکزي صورت گرفت که این روش در آنترتیب دادن بازدید آن

ای شـیوه  ). این همان روشی است که ما در آموزش زبان قرآن بـه 27- 21کي، . مهـ بود (نک
به آن نیاز داریم و اصول مربوط بـه آن در مـتن قـرآن منطـوی و منـدرج       1جدید و جهانی
   رو در روییم. که مشکل کمبود معلم نیز همان مشکلی است که با آناست؛ همچنان
هـای  »متـد «دار، به تدریج خود را در تـدوین  ای از مطالعات و مباحثات دامنهمجموعه

  قرن بیستم نشان داد. از آن جمله بـود، متـد آموزشـی موفـق      دوم ۀآموزش زبان در نیم
La France en direct شصـت مـیالدی و در اوج حضـور متخصصـان بـزرگ       ۀکه در ده

دات چهارگانـه ایـن اثـر    نگاری در فرانسه منتشر شد. چاپ مجلّآموزی و گرامر و واژهزبان
ــ  ــه ده ــاخص ب ــه    ۀش ــه ب ــید، توج ــز کش ــیالدی نی ــتاد م ــاختار«هش ــعیت« و» س    »وض

(«structure» et «situation»)   مثبتـی  به صورتی بسیار دقیق و مشخص واقع شد و اثـر
  2.در آموزش فرانسه در نقاط مختلف بر جای گذاشت

ه تنها تدوین متدهای آموزش زبان نبود؛ بلکه این پیکره را بازوی قوی دیگـری  ئلمس
 3و تخصصـی واژگـان و افعـال    های عمومی بایست که آن عبارت از تدوین فرهنگنیز می

گیری آکادمی فرانسـه  های اخیر به صورتی تدریجاً روشمند، پس از شکلبود که در سده
نگـاری بـه   فرهنـگ  ۀدر قرن هفدهم میالدی در سرزمین اخیر فزونی گرفت و ایـن رشـت  

                                                                                                                                        
ی قرآن و نگاه بررسی نظماهنگ یا ائتالف لفظ و معنا ۀهای توجه به این موضوع، عرصاز جمله عرصه .1

 ).130-86؛ 34-32 قرآن، نظماهنگمنش، . خوشـ به آن فراتر از زبان عربی است (نک
 تکامـل  و گسـترش  زین و یزبان و یمل دیشد هایبندییپاروزگار  و مورد اشاره انیسال درمتد مزبور  .2

 از پـس  و زبـان  یالبراتوارها و یریتصو و یصوت پخش و ضبط یهادستگاه یِزبان استخدام و یجیتدر
حالـت سـهل و    ی تهیه و نشـر شـد و  فرانکوفون ۀحوز در یدانیم و ینظر قیدق هاییبررس و مطالعات

 Maugerچون ممتنع در آموزش سمعی و بصریِ سیاق و ساختار ارائه کرد که در متدهای پیشین هم
دیده نشد؛ و  Sans Frontière ،Café Crème ،Vite et Bienچون  جایگزین و جانشین همهای و نمونه

چون ضرورت گشودگي متدهای اخیر به سـوي  های دگرگونه، عذرهایی نیز همشاید برای این گرایش
های نژادی و فرهنگی، تغییرات تعلیم و تربیت سبک زندگي جدید اروپا و مستعمرات سابق، آمیختگی

 های پیشین و کنونی توان آورد.هاي تعلیم و تربیت نسلو تفاوت
های صرف فعل در هر دو زبان عربی و فرانسـه حـائز اهمیـت    به سبب پیچیدگیبه این موضوع توجه  .3

 .Lasserre, L. et Grandjean, J, 3-6: ـ نکها را سیری از این کوششاست. 
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تدریج به بابی مستقل در این وادی تبدیل شد. التفات به موضوع مزبور، بـر رونـق و رواج   
    1هایی دیگر از اروپا افزود.شده در فرانسه و بخشهای تألیف هنگفر

ــ معنـی از طریـق روش      ها به جای روش خشک لغـت ها واژههایی که در آنفرهنگ
پـل  شدند. روش اخیر با توجه به اطالعاتی که در دست است، مرهـون  قیاسی تعریف می

طریق روابط  این روش از در است. روبرهاي دیب معاصرفرانسوي و مؤسس فرهنگا 2روبر
شـود یـک تصـویر متجـانس سـاختاري و       سعي مـي  ،هاقیاسي و منطقي موجود بین واژه

هـاي  هاي واژگاني گوناگون بـه دسـت داده شـود، بـه ترتیبـي کـه واژه      اي ازگروهزنجیره
باشـند و هـر واژه نشـانی     ارزش یکدیگر ۀکنندهرگروه به کمک هم آیند و متقابالً تعیین

ازحیـث  » هـا واژهخوشـه «واژگاني یا  ۀمجموع کالف هر هایي که دربراي جستن واژهباشد 
معنایي و صوري با آن ارتباط دارند. براي این کار از جمله از تداعي معاني و اشـتقاق نیـز   

  ). 7(مشیری،  توان گرفتکمک می
، یـک  فرانسـه  -اسـتداللی التـین    ۀنامـ واژهگفتار کتـاب  ژرار کوتون در پیش ۀبه گفت

هـا ممکـن   هایی که سـاخت آن مهندس مکانیک وقت خود را صرف شناخت انواع ماشین
هـا را  بخشد کـه ماشـین  کند، بلکه دانش خود را در شناخت اصولی تعمیق میاست نمی

یـک از  کند. حال کسی بر این اصول و قوانین مسلط شود، دیگر هـیچ تعریف و تنظیم می
بهم نخواهد بود. راه تسلط بـر نظـام واژگـانی یـک     های جدید برای وی غریب و مماشین

شـده در یـک   سـریالیِ واژگـان فهرسـت    ۀزبان و کشف و تسخیر اسـتفاده از آن، مطالعـ  
داری فرهنگ لغت نیست، بلکه کشف نظام زایش و افزایش واژگان، و مهمتـر از آن، نگـاه  

   (Cotton, préface, v-vi).ها در حافظه است روشمند آن
های نظـم و  ها، صرف، نحو، فرهنگ و ادبیات شامل نمونهیق این فرهنگبا طراحی دق

نثر، تاریخ ادبیات قدیم و جدید، کتب، مطبوعات، تاریخ و تمدن زبان مبدأ نیز به صورتی 
  شود. آسان و غیرمستقیم به ذهن خواننده منتقل می

اده از روش های تعریف مفردات قرآنـی را بـا اسـتف   کوشد برخی راهمقاله در اینجا می
بـرای آمـوزش زبـان قـرآن بـه       ،قیاسی و با اشاره به همان اقتراح تدوین روشی مسـتقیم 

  دست دهد.

                                                                                                                                        
  .Rey-Debove, Josette,165; Mitterand, 487-494 نیز:و 47. غالمرضایی، ـ . نک1

2. Paul Robert. 
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  هایی از آموزش اجزاي زبان قرآن به قرآن نمونه
(ع) بیتذکر این نکته الزم است که اصل روش فهم قرآن به قرآن، متعلق به پیامبر و اهل

های زبانی میان الفـاظ و عبـارات آن   ظم و نسبتهای ناست و قرآن خود سرشار از نمونه
باید با نگاهی جستجوگر،  ،های پیچیدهها از مراتب ساده تا نمونهاست که برای کشف آن

  ت را بدین جهت کاوید.  قرآن و سیره و سنّ
  
  گر و بیان مصادیق  . عبارات تبیین1

 ،هـا ی از این تبیـین کریم خود به تبیین بسیاری از مفردات خود پرداخته است. برخ قرآن
های اصطالحی که قرآن کریم بـر  ای دیگر، تبییناند و پارهتعریفات لفظی و منطقی کلمه

   1ها بهره برده است.حسب سیاق یا اقتضائاتی دیگر از آن
  تبیین کلمات خاسر، ظالم و مخبت در آیات ذیل:  

هُمْ وَ نْفُسَ : الَّذِینَ خَسِرُوا أَ خَاسِرِینَ لِیهِمْ یوْمَ الْقِیامَةِقُلْ إِنَّ الْ هْ   .)15زمر: ال( أَ
هُمْ بِـاآلخِرَةِ   جًا وَ هَا عِوَ یبْغُونَ هِ وَ نْ سَبِیلِ اللَّ ونَ عَ : الَّذِینَ یصُدُّ لَى الظَّالِمِینَ هِ عَ عْنَةُ اللَّ نْ لَ أَ

  .)45-44عراف: ال(ا کَافِرُونَ
هُ وَ ا ذُکِرَ اللَّ : الَّذِینَ إِذَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ الْمُقِیمِی وَ هُمْ وَ لَى مَا أَصَابَ الصَّابِرِینَ عَ تْ قُلُوبُهُمْ وَ جِلَ

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ الةِ وَ   .)35-34حج: ال( الصَّ
هاسـت)  گاهی تبیین یک واژه (مکذّبین) با تصریف آن (کـه خـود یکـی از ایـن روش    

  همراه است:
مَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ،وَ ـدٍ أَثِـیمٍ      بِیوْمِ الدِّینِ، کَذِّبُونَالَّذِینَ ی یلٌ یوْ ـذِّبُ بِـهِ ِإال کُـلُّ مُعْتَ مَا یکَ  وَ

  .)12-10مطفّفین: ال(
  یابیم:همچنین است آنچه در وصف پروردگار اعلی در این سوره می

لَى بِّکَ األعْ وَّى، الَّذِی ،سَبِّحِ اسْمَ رَ قَ فَسَ لَ هَدَى خَ الَّذِی قَدَّرَ فَ ـرَ   ،وَ خْ ـذِی أَ الَّ ـى وَ رْعَ  ،جَ الْمَ
وَى حْ هُ غُثَاءً أَ لَ عَ جَ   .)5-1(االعلی:  فَ

) 24-22حشر ( ۀپایانی سور ۀترین عبارات تبیینی در مورد خداوند، در سه آیطوالنی
  اند.آمده 76-63یعنی آیات  ،فرقان ۀپایانی سور ۀآی 14و در مورد بندگان او در 

                                                                                                                                        
ن تبیین قرآن و تعریف منطقی مفاهیم بر اساس جنس و فصل و حدّ و رسم، به دلیل روشن است که میا .1

  استقالل روش قرآن، لزوماً تطابق تام وجود ندارد و میان این دو در امر آموزش زبان باید فرق نهاد.
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  . جایگزینی  1. 1
هـا ارتباطـات مختلفـی    عددی وجود دارند که میـان آن در آیات قرآن، الفاظ و عبارات مت

شـوند؛ درگیـر   وجود دارند که بنا بر مقاصد و مصالحی گونـاگون جـایگزین یکـدیگر مـی    
سـاز درک مطلـب و کسـب    هـا زمینـه  هـا و تشـابه  آموز با این تفـاوت ساختن ذهن قرآن

  های زبانی است:  مهارت
  جایگزینی در آیه واحد الف)

وَدَّةِتُلْقُونَ إِلَیهِ   مْ بِالْمَ
وَدَّةِ ونَ إِلَیهِمْ بِالْمَ  .)1ممتحنه: ال( تُسِرُّ

سُولُهُ هُ وَرَ نَا اللَّ ا مَا وَعَدَ   هَذَ
سُولُهُ هُ وَرَ   .)22حزاب: ال(ا وَصَدَقَ اللَّ

جَ وْ أَعْ رِکَةٍ وَلَ مِنَةٌ خَیرٌ مِنْ مُشْ ؤْ مِنَّ َوألمَةٌ مُ رِکَاتِ حَتَّى یؤْ   بَتْکُمْوَال تَنْکِحُوا الْمُشْ
  .)221(البقره:  وَال تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ

  ب) جایگزینی در آیات پیاپی
هُ ا یرَ لْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیرً نْ یعْمَ   فَمَ
هُ ا یرَ ر لْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَ نْ یعْمَ مَ   .)8-7ل: زازلال( وَ

آیاتِنَا   بُوا بِ وْمِ الَّذِینَ کَذَّ لُ الْقَ   ذَلِکَ مَثَ
آیاتِنَا بُوا بِ وْمُ الَّذِینَ کَذَّ ال الْقَ   .)177-176 عراف:ال(ا سَاءَ مَثَ

اتَّقَى نْ أَْعطَى وَ مَّا مَ أَ حُسْنَى  * فَ رَى فَسَنیسّرُهُ *وَصَدَّقَ بِالْ   * لِلْیسْ
خِلَ  ن بَ مَّا مَ رَى فَسَنیسّرُهُ * و کذّب بالحسنی *واستغنَی وَأَ عُسْ   .)10-5: لیلال( لِلْ

تِیکُمْ    ـهِ یـأْ هٌ غَیـرُ اللَّ نْ إِلَ ا إِلَى یوْمِ الْقِیامَةِ مَ مَدً رْ لَیکُمُ اللَّیلَ سَ هُ عَ لَ اللَّ عَ یتُمْ إِنْ جَ  قُلْ أَرَأَ
عُونَ ال تَسْمَ ضِیاءٍ أَفَ    .بِ

لَ هُ عَ لَ اللَّ عَ یتُمْ إِنْ جَ تِیکُمْ     قُلْ أَرَأَ ـهِ یـأْ ـهٌ غَیـرُ اللَّ نْ إِلَ ا إِلَى یوْمِ الْقِیامَةِ مَ مَدً رْ سَ هَارَ یکُمُ النَّ
صِرُونَ ال تُبْ   )72-71 قصص:ال( بِلَیلٍ تَسْکُنُونَ فِیهِ أَفَ

کـه خـود یکـی از     –آیـه  » بسط«(این جایگزینی همراه با  جایگزینی در سیاق واحد )ج
  صورت گرفته است):   -است ها در این زمینه روش

مِنُونَ  ؤْ رُوا ُأولَئِکَ هُمُ الْمُ صَ نَ ا وَ وْ الَّذِینَ آوَ هِ وَ جَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّ رُوا وَ هَاجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ وَ
  .)74 نفال:ال(ا حَقا

نْفُسِهِمْ فِی سَ الِهِمْ وَأَ وَ مْ جَاهَدُوا بِأَ رُوا وَ هَاجَ ـرُوا  إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ صَ نَ ا وَ وْ الَّذِینَ آوَ هِ وَ بِیلِ اللَّ
ضٍ عْ وْلِیاءُ بَ عْضُهُمْ أَ    .)72 نفال:ال(ا ُأولَئِکَ بَ
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  جایگزینی در آیات و سور مختلف:   )د
حَاهَا مَا طَ األرْضِ وَ     .)6 شمس:ال( وَ

حَاهَا عْدَ ذَلِکَ دَ األرْضَ بَ   .)30 نازعات:ال( وَ
صَینَاهُ کِتَابًا حْ   .)29 نبأ:ال( وَکُلَّ شَیءٍ أَ

صَینَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ   .)12 یس:( وَکُلَّ شَیءٍ أحْ
  .بینی قرآنی)در جهان» کتاب«و » امام«(ارتباط 

جِعُونَ هُمْ ال یرْ   .)18 بقره:ال( صُمٌّ بُکْمٌ عُمْی فَ
هُمْ ال یعْقِلُونَ   .)171 بقره:ال( صُمٌّ بُکْمٌ عُمْی فَ

رُوا مِنْ  یلٌ لِلَّذِینَ کَفَ وَ هَدِ یوْمٍ عَظِیمٍفَ   .)37 (مریم: مَشْ
ابِ یوْمٍ أَلِیمٍ لَمُوا مِنْ عَذَ یلٌ لِلَّذِینَ ظَ وَ   .)65 زخرف:ال( فَ

لٍ آنِ مِنْ کُلِّ مَثَ ا الْقُرْ بْنَا لِلنَّاسِ فِی هَذَ رَ   .)58 روم:ال( وَلَقَدْ ضَ
لٍ آنِ لِلنَّاسِ مِنْ کُلِّ مَثَ ا الْقُرْ رَّفْنَا فِی هَذَ   .)54 کهف:لا( وَلَقَدْ صَ

لٍ (ا آنِ مِنْ کُلِّ مَثَ ا الْقُرْ رَّفْنَا لِلنَّاسِ فِی هَذَ   .)89 سراء:الوَلَقَدْ صَ
  

  های ماضی و مضارع به یکدیگرجایگزینی فعل و تبدیل زمان
هُ نْ شَاءَ اللَّ نْ فِی األرْضِ ِإال مَ مَ اتِ وَ نْ فِی السَّمَاوَ عِقَ مَ صَ ورِ فَ نُفِخَ فِی الصُّ   .)68 زمر:ال( وَ
  .)87(النمل:  وَیوْمَ ینْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی األرْضِ إِال مَنْ شَاءَ اللَّهُ

ـلٍ     ـرِی ألجَ رَ کُـلٌّ یجْ الْقَمَ رَ الشَّمْسَ وَ خَّ سَ هَارَ فِی اللَّیلِ وَ یولِجُ النَّ هَارِ وَ یولِجُ اللَّیلَ فِی النَّ
  .)13 فاطر:( مُسَمى

ـلٍ   رِی ألجَ رَ کُلٌّ یجْ الْقَمَ رَ الشَّمْسَ وَ خَّ سَ لَى اللَّیلِ وَ هَارَ عَ وِّرُ النَّ یکَ هَارِ وَ لَى النَّ وِّرُ اللَّیلَ عَ یکَ
  .)5 زمر:ال( مُسَمى

  
  جایگزینی و بسط آیه

لَیهَا الْمَاءَ اهْتَ زَلْنَا عَ نْ ا أَ رَى األرْضَ خَاشِعَةً َفإِذَ نَّکَ تَ مِنْ آیاتِهِ أَ تْوَ بَ   .)39 فصلت:( زَّتْ وَرَ
هِـیجٍ      جٍ بَ وْ ـتْ مِـنْ کُـلِّ زَ نْبَتَ ـتْ وَأَ بَ زَّتْ وَرَ لَیهَا الْمَاءَ اهْتَ زَلْنَا عَ نْ ا أَ رَى األرْضَ هَامِدَةً َفإِذَ تَ  وَ

  .)5 حج:ال(
عُونَ بِّکَ خَیرٌ مِمَّا یجْمَ حْمَةُ رَ   .)32 زخرف:ال( وَرَ

حْمَتِهِ فَ بِرَ هِ وَ لِ اللَّ عُونَقُلْ بِفَضْ حُوا هُوَ خَیرٌ مِمَّا یجْمَ رَ لْیفْ   .)58 (یونس: بِذَلِکَ فَ
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بـودن  » ظلـوم و کَفّـار  «بـودن خداونـد، در مقابـل    » غفور و رحیم«در جایگزینی ذیل، 
گیرد (یک روی این سکه رحمت و غفـران الهـی و روی دیگـر آن ظلـم و     انسان قرار می

  کفران انسانی است):
وا نِعْمَةَ عُدُّ حِیمٌ وَ إِنْ تَ هَ لَغَفُورٌ رَ صُوها إِنَّ اللَّ هِ ال تُحْ   .)18 نحل:ال( اللَّ

لُومٌ کَفَّارٌ صُوها إِنَّ اْلإِنْسانَ لَظَ هِ ال تُحْ تَ اللَّ وا نِعْمَ عُدُّ   .)34 ابراهیم:( وَ إِنْ تَ
  
 . تقابل2

از بسـیاری   1ها وجود دارد.اساس تقابلی است که میان آنها برروش تقابل، شناسایی واژه
را بـه صـورت دوگانـه و     هـا توان آنها در قرآن کریم قرینه یا مقابل همدیگرند و میواژه

نظر قرار داد. روشن است که برخی از این استعماالت، اسمی و برخـی دیگـر   چندگانه مد
  ای دیگر مصداقی است. ای از این تقابالت مفهومی و پارهاند؛ همچنین پارهفعلی

  
  . تقابل مفهومی  1. 2

جِنَّةِ وَ النَّاسِ (   .)6 ناس:المِنَ الْ
حَمْدُ  ورَالْ النُّ لُمَاتِ وَ لَ الظُّ عَ جَ األرْضَ وَ اتِ وَ قَ السَّمَاوَ لَ هِ الَّذِی خَ    ).1(االنعام:  لِلَّ

رُ الْقَمَ الشَّمْسُ وَ هَارُ وَ النَّ مِنْ آیاتِهِ اللَّیلُ وَ رِ (فصلت: وَ جُدُوا لِلشَّمْسِ وَال لِلْقَمَ   .)38 ال تَسْ
میـان ابـرار و فجّـار و     -هاسـت  که خود یکی از ایـن روش  -تقابل توأم با جایگزینی 

  ای:   آیهای و سهآیههای انفطار و مطففین، در دو قالب یکایشان در سوره» کتاب«
حِیمٍ عِیمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَ رَارَ لَفِی نَ   .)14-13 نفطار:ال(ا إِنَّ األبْ

  ).9- 7(المطفّفین:  ابَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّینٌ*کِتَابٌ مَرْقُومٌکَال إِنَّ کِتَ
رْقُـومٌ    ـابٌ مَ اكَ مَا عِلِّیـونَ *کِتَ مَا أَدْرَ رَارِ لَفِی عِلِّیینَ * وَ ال إِنَّ کِتَابَ األبْ مطفّفـین:  ال( کَ

18-20(.  
شرطیه که هریک از دو قسمت تشـکیل شـده    ۀمتوالی در دو جمل ۀتقابل کلمات در دو آی

  گردند:  اصلی آنکه در نهایت به دو ریشه باز می ۀاست، با دو حالت اسمی و فعلی چهار کلم
هُ مِنْ هَادٍ   هُ فَمَا لَ لِلِ اللَّ نْ یضْ مَ   وَ
ضِلٍّ هُ مِنْ مُ هُ فَمَا لَ نْ یهْدِ اللَّ مَ  .)37-36 زمر:ال( وَ

های هستی دانست (چنانکـه  ها و دوگانهز انواع تقابلتوان معدنی ارحمان را می ۀو سور
                                                                                                                                        

 .ردیبرگ در مصداقی و مفهومی را تعارض ، تناقض، تباین وتضاد انواع تواندیم تقابل مفهوم .1
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    1، میان امور هستی شمرده است):»ازدواج و مزاوجه«عاشور، بنای این سوره را بر ابن
انِ جُدَ رُ یسْ جَ الشَّ جْمُ وَ النَّ رُ بِحُسْبَانٍ * وَ الْقَمَ   .)6 و 5 رحمن:ال( الشَّمْسُ وَ

هَا وَ عَ السَّمَاءَ رَفَ ألنَامِوَضَعَ الْمِیزَ وَ هَا لِ عَ األرْضَ وَضَ   .)10 و 7رحمن: ال( انَ * وَ
  .)15و  14خَلَقَ اإلنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (الرحمن: 

رِبَینِ رِقَینِ وَرَبُّ الْمَغْ ، 41، 39، 33، 29، 27، 22) و نیـز آیـات   17 رحمن:ال( رَبُّ الْمَشْ
  دیگری در این است.    ۀشمس که نمون ۀسور 10-1؛ و نیز آیات 78و  58، 44

  های متداخلی از تقابالت وجود دارد:  حج نیز نمونه ۀدر سور
هُ  نَّ أَ وَالهُ فَ نْ تَ هُ مَ نَّ لَیهِ أَ عِیرِ (کُتِبَ عَ ابِ السَّ یهْدِیهِ إِلَى عَذَ هُ وَ   )4یضِلُّ
نْ یعْبُدُ اللَّ فٍوَ مِنَ النَّاسِ مَ رْ لَى حَ   :هَ عَ

نَّ بِهِ  أَ هُ خَیرٌ اطْمَ هِهِ َفإِنْ أَصَابَ جْ لَى وَ بَ عَ لَ هُ فِتْنَةٌ انْقَ   وَإِنْ أَصَابَتْ
اآلخِرَة نْیا وَ   خَسِرَ الدُّ

هُ  هِ مَا الیضُرُّ عُهُیدْعُو مِنْ دُونِ اللَّ مَا ال ینْفَ   وَ
عِهِ ( رَبُ مِنْ نَفْ هُ أَقْ رُّ نْ ضَ   2.)13-11، 4یی از آیات هاالحج: بخشیدْعُو لَمَ

  یابیم:  حدید می ةسور ةکه در طلیع های مختلفیهمچنین است تقابل
لَى کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ  هُوَ عَ یمِیتُ وَ األرْضِ یحْیی وَ اتِ وَ هُ مُلْکُ السَّمَاوَ اآلخِـرُ   *لَ هُـوَ األوَّلُ وَ

لِیمٌ  هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَ الْبَاطِنُ وَ األرْضَ فِی سِتَّةِ أَیامٍ ُثـمَّ  هُوَ الَّ*وَالظَّاهِرُ وَ اتِ وَ قَ السَّمَاوَ لَ ذِی خَ
ـرُجُ   مَا یعْ زِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا ینْ هَا وَ رُجُ مِنْ مَا یخْ لَمُ مَا یلِجُ فِی األرْضِ وَ شِ یعْ رْ عَ لَى الْ وَى عَ اسْتَ

صِ لُونَ بَ عْمَ هُ بِمَا تَ اللَّ ینَ مَا کُنْتُمْ وَ عَکُمْ أَ هُوَ مَ هِ *یرٌ فِیهَا وَ األرْضِ وَإِلَى اللَّ اتِ وَ هُ مُلْکُ السَّمَاوَ لَ
جَعُ األمُورُ  ـدُورِ        *تُرْ اتِ الصُّ لِـیمٌ بِـذَ هُـوَ عَ ـارَ فِـی اللَّیـلِ وَ هَ هَارِ وَیـولِجُ النَّ  یولِجُ اللَّیلَ فِی النَّ

  .)6-2الحدید: (
  
  . تقابل مصداقی   2. 2

گیرنـد.  قرآنی در برابر هم قـرار مـی  های تقابل مصداقی شامل مواردی است که در سیاق
چـون تعـارض، تنـاقض یـا مفهـوم مخـالف       هایی هـم ممکن است میان این موارد، نسبت

منطقی وجود نداشته باشد؛ اما در فرهنگ قرآنی به طـور مطلـق یـا از جهـاتی در برابـر      
  همدیگر قرار بگیرند: 

                                                                                                                                        
 . 231، 225، 220 /27 عاشور، ابن .1
  .در اینجا خیر در برابر فتنه قرار گرفته است .2
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اإلحْسَانِ وَِإیتَاءِ عَدْلِ وَ مُرُ بِالْ هَ یأْ بَى إِنَّ اللَّ   ذِی الْقُرْ
الْبَغْی رِ وَ الْمُنْکَ حْشَاءِ وَ نِ الْفَ هَى عَ ینْ    .)90 نحل:ال( وَ

  
  . تقابل مفهومی و مصداقی  3. 2

   اند:  های مفهومی و مصداقی به صورت توأم به کار رفتهدر آیات زیر تقابل
ـ « نْ یکْفُ شْدُ مِنَ الْغَی فَمَ اهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّ رَ ـدِ     ال إِکْ ـهِ فَقَ مِنْ بِاللَّ یـؤْ ـاغُوتِ وَ رْ بِالطَّ

لِیمٌ  هُ سَمِیعٌ عَ اللَّ هَا وَ ثْقَى ال انْفِصَامَ لَ وُ وَةِ الْ عُرْ ـرِجُهُمْ   *اسْتَمْسَکَ بِالْ هُ وَلِی الَّذِینَ آمَنُوا یخْ اللَّ
وْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ی رُوا أَ الَّذِینَ کَفَ ورِ وَ لُمَاتِ إِلَى النُّ ـاتِ  مِنَ الظُّ لُمَ ورِ إِلَى الظُّ هُمْ مِنَ النُّ رِجُونَ خْ

حَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ   .)256-257(البقره:  »ُأولَئِکَ أَصْ
  

  . تقابل سلب و ایجاب  4. 2
ای از آیات، خداوند جمالتی را به صورت ایجابی و مثبت آورده، سـپس در همـان   در پاره
  صورت سلبی و منفی بیان کرده است: بعد، همان مفهوم را به  ۀآیه یا آی

رَى النَّاسَ سُکَارَ تَ مَا هُمْ بِسُکَارَ یوَ   .)2 حج:ال( یوَ
رَ عُسْ رَ وَال یرِیدُ بِکُمُ الْ هُ بِکُمُ الْیسْ   .)185 بقره:ال( یرِیدُ اللَّ

  وَلَقَدْ مَکَّنَّاهُمْ
  فِیمَا إِنْ مَکَّنَّاکُمْ فِیهِ
صَ بْ عًا وَأَ هُمْ سَمْ لْنَا لَ عَ جَ ا وَأَفْئِدَةًوَ   ارً

تُهُمْ مِنْ شَیءٍ صَارُهُمْ وَال أَفْئِدَ بْ عُهُمْ وَال أَ هُمْ سَمْ   .)26 حقاف:الا( فَمَا أَغْنَى عَنْ
  اند. سر هم آمدهچهار قسمت) پشت ها (جمعاًاخیر دو جمله و دو نفی آن ۀدر آی
  زیر ترتیب معکوس است؛ ابتدا سلب و سپس ایجاب:   ۀدر آی

صَارُ ال تُدْرِکُهُ   األبْ
صَارَ (ا كُ األبْ هُوَ یدْرِ   .)103 نعام:الوَ

  
  سوم ۀ. تقابل دو واژه در دو سوی واژ5. 2

  یک نباشد، بلکه شِقّ سوم باشد:  چنان است که تقابل دو واژه تبیین شود و مقصود سخن، هیچ
انٌ بَینَ ذَلِکَ وَ رٌ عَ رَةٌ ال فَارِضٌ وَال بِکْ هَا بَقَ   .)68 بقره:ال( إِنَّ

بِینَ بَینَ ذَلِکَ ال إِلَى هَُؤالءِ وَال إِلَى هَُؤالءِمُ بْذَ   .)143 نساء:ال( ذَ
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ابْتَغِ بَینَ ذَلِکَ سَبِیال التِکَ وَال تُخَافِتْ بِهَا وَ رْ بِصَ هَ جْ   .)110 سراء:ال(ا وَال تَ
رِفُوا وَلَمْ یقْتُرُوا وَکَانَ بَینَ ذَلِکَ قَ نْفَقُوا لَمْ یسْ ا أَ الَّذِینَ إِذَ امًاوَ   .)67 فرقان:ال( وَ

  
  . قبض و بسط آیات و عبارات3

آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارند که خود از بسـط آیـات و عبـارات دیگـر پدیـد      
هـا بـرای تشـکیل    اند. تشکیل جمالت کوتاه، سپس بسط و گاهی تغییر مختصـر آن آمده
  های مورد بحث ماست:اهآیات، یکی دیگر از ر ۀهای بلندتر با استفاده از این نمونجمله

رٌّ وَ عٌ فَمُسْتَقَ وْدَ   .)98 نعام:ال(ا مُسْتَ
هَا وَ وَ رَّ لَمُ مُسْتَقَ هَا یعْ وْدَعَ   .)6 (هود: مُسْتَ

هَ فَنَسِیهُمْ   .)67 توبه:ال( نَسُوا اللَّ
هُمْ نْفُسَ نْسَاهُمْ أَ أَ هَ فَ   .)19 حشر:ال( نَسُوا اللَّ

  .ه دومفعوله)مفعوله ب(بسط آیه از طریق تبدیل فعل یک
رِقِ وَ رِبِ رَبُّ الْمَشْ   .)9 مزّمّل:ال( الْمَغْ
رِقَینِ وَ رِبَینِ رَبُّ الْمَشْ   .)17 رحمن:ال( رَبُّ الْمَغْ

رِبِ وَ الْمَغْ رِقِ وَ هُمَا رَبُّ الْمَشْ   .)28 شعراء:ال( مَا بَینَ
الْمَغَارِبِ ( ال أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَ   .)40 معارج:الفَ

  .کلمات و بسط آیات) (تقابل
ا وَ ا کُبَّارً رً رُوا مَکْ   .)22 (نوح: مَکَ
رُوا وَ وَ هُ وَ مَکَ رَ اللَّ هُ خَیرُ الْمَاکِرِینَ مَکَ   .)54 عمران:(آل اللَّ
هُ وَ یمْکُرُونَ وَ وَ هُ خَیرُ الْمَاکِرِینَ یمْکُرُ اللَّ   .)30 مائده:ال( اللَّ
ا وَ وَ رً رُوا مَکْ رً مَکَ نَا مَکْ رْ عُرُونَ ا وَمَکَ   .)50 نمل:ال( هُمْ ال یشْ
هُمْ وَ وَ رَ رُوا مَکْ جِبَالُ قَدْ مَکَ هُ الْ زُولَ مِنْ رُهُمْ لِتَ رُهُمْ وَإِنْ کَانَ مَکْ هِ مَکْ   .)46 رعد:ال( عِنْدَ اللَّ
هـای افعـال ماضـی و مضـارع، مصـدر،      مکر، و استعماالت پیـاپیِ آن در قالـب   ۀریش(

  .مفعول، مبتدا، اسم کانَ)
عِیدٌأَ جْعٌ بَ ابًا ذَلِکَ رَ ا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَ   .)3 (ق: ئِذَ

ابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِینُونَ ا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَ   .)53 صافات:ال( أَئِذَ
عُوثُونَ ابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْ ا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَ   .)16 صافات:ال( أَئِذَ

ا مِتْنَا وَکُ عُوثُونَقَالُوا أَئِذَ ابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْ   .)82 مؤمنون:ال( نَّا تُرَ
عُوثُونَ ابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْ ا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَ   .)47 واقعه:ال( وَکَانُوا یَقُولُونَ أَئِذَ
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  ترکیب آیات. 4
جمالتـی  هـا آیـات و   توان با یکدیگر ترکیب کـرد تـا از آن  آیات و عبارات متعددی را می

  طوالنی و مرکب پدید آید: 

رِکُونَ هُ عَمَّا یشْ حَانَ رِکُونَ؛ )31 توبه:ال( سُبْ عَالَى عَمَّا یشْ ـالَى   ؛ )3 نحل:ال( تَ عَ هُ وَ تَ حَانَ سُـبْ
رِکُونَ   .)1 نحل:ال( عَمَّا یشْ
حَانَ اللَّ رِکُونَ هِسُبْ عَالَ؛ )43 طور:ال( عَمَّا یشْ رِکُونَ یتَ هُ عَمَّا یشْ حَانَ  ؛ )63 نمـل: ال( اللَّ سُـبْ

رِکُونَ عَالَى عَمَّا یشْ تَ هِ وَ   .)68 قصص:ال( اللَّ
هُونَ اکِهَ مِمَّا یشْتَ وَ   .)42 مرسالت:ال( وَفَ

هُونَ حْمِ طَیرٍ مِمَّا یشْتَ   .)21 واقعه:ال( وَلَ
هُونَ حْمٍ مِمَّا یشْتَ نَاهُمْ بِفَاکِهَةٍ وَلَ مْدَدْ   .)22 طور:ال( وَأَ

اقِ وَ تِ الْ عَ ا وَقَ   .)1 واقعه:ال( عَةُإِذَ
اقِعَةُ وَ تِ الْ عَ مَئِذٍ وَقَ   .)15 حاقه:ال( فَیوْ

  ذیل را نیز از نظر گذراند:   ةباال، نمون ةجا دارد با در نظر داشتن نمون
تْ ا السَّمَاءُ انْشَقَّ   .)1 نشقاق:ال(ا إِذَ

اهِیةٌ مَئِذٍ وَ هِی یوْ تِ السَّمَاءُ فَ انْشَقَّ   .)16 حاقه:ال( وَ
ا انْشَ تْ وَرْدَةً کَالدِّهَانَِفإِذَ تِ السَّمَاءُ فَکَانَ   .)37 رحمن:ال( قَّ

  
  های مرکب  نمونه

ا مِلْحٌ أُجَاجٌ هَذَ اتٌ وَ ا عَذْبٌ فُرَ   .)53 فرقان:ال( هَذَ
 تفصیل آیه به صورت ذیل:  

ا مِلْحٌ أُجَاجٌ هَذَ ابُهُ وَ رَ غٌ شَ اتٌ سَائِ ا عَذْبٌ فُرَ انِ هَذَ رَ حْ وِی الْبَ مَا یسْتَ   .)12 طر:فا( وَ
  و بیان آیه و ترجمان آن به صورت ذیل:  

ینِ یلْتَقِیانِ  رَ حْ جَ الْبَ رَ رْزَخٌ ال یبْغِیانِ* مَ هُمَا بَ   .)20-19 رحمن:ال( بَینَ
  قبل به این شکل: ةو ترکیبی از سه آی

لَ بَی عَ جَ ا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ هَذَ اتٌ وَ ا عَذْبٌ فُرَ ینِ هَذَ رَ حْ جَ الْبَ رَ هُوَ الَّذِی مَ ا   وَ ـرً حِجْ ـا وَ خً رْزَ هُمَا بَ نَ
ا حْجُورً   .)53 فرقان:ال( مَ

  
  . استیناف5

متفاوت بعدی بـه عـین عبـارت     ۀبا عبارتی و آغاز آی مقصود از استیناف در اینجا آغاز آیه
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  اند: هایی از این دستآغازین است. آیات ذیل نمونه
  ای واحد:  در آیه

یةٍ مِنْ لِقَاءِ رَ هُمْ فِی مِرْ   بِّهِمْأَال إِنَّ
هُ بِکُلِّ شَیءٍ مُحِیطٌ   .)54 (فصلت: أَال إِنَّ

یمَ رْ یهُمْ یکْفُلُ مَ هُمْ أَ المَ یهِمْ إِذْ یلْقُونَ أَقْ تَ لَدَ مَا کُنْ   وَ
صِمُونَ یهِمْ إِذْ یخْتَ تَ لَدَ مَا کُنْ   .)44عمران: (آل وَ

ا فِیهَا وْ نْ لَمْ یغْنَ أَ بُوا شُعَیبًا کَ   الَّذِینَ کَذَّ
خَاسِرِینَالَّذِینَ کَذَّ   .)92عراف: ال(ا بُوا شُعَیبًا کَانُوا هُمُ الْ

  رود:  های ذیل، شمار آیات از دو آیه فراتر میگاهی نیز همانند نمونه
لِیال مَا تَشْکُرُونَ األفْئِدَةَ قَ صَارَ وَ األبْ أَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ نْشَ هُوَ الَّذِی أَ     .وَ

هُوَ الَّذِی ذَرَأَکُمْ فِی األرْضِ  رُونَوَ   .وَإِلَیهِ تُحْشَ
عْقِلُونَ ال تَ هَارِ أَفَ النَّ هُ اخْتِالفُ اللَّیلِ وَ یمِیتُ وَلَ هُوَ الَّذِی یحْیی وَ   .)80-78منون: ؤمال( وَ

حِیمُ نُ الرَّ حْمَ هَادَةِ هُوَ الرَّ الشَّ هَ ِإال هُوَ عَالِمُ الْغَیبِ وَ هُ الَّذِی ال إِلَ     .هُوَ اللَّ
هُ الَّذِی ال ـارُ         هُوَ اللَّ جَبَّ زِیـزُ الْ عَ ـیمِنُ الْ مِنُ الْمُهَ ـالمُ الْمُـؤْ وسُ السَّ لِـکُ الْقُـدُّ هَ ِإال هُوَ الْمَ إِلَ

رِکُونَ هِ عَمَّا یشْ حَانَ اللَّ   .الْمُتَکَبِّرُ سُبْ
ـمَاوَ    ـا فِـی السَّ هُ مَ حُسْنَى یسَبِّحُ لَ هُ األسْمَاءُ الْ وِّرُ لَ ئُ الْمُصَ خَالِقُ الْبَارِ هُ الْ األرْضِ هُوَ اللَّ اتِ وَ

حَکِیمُ زِیزُ الْ عَ هُوَ الْ   .)24-22حشر: ال( وَ
در  اتیـ اآلمتشـابه  مصـحف در اینجا این نکته نیز قابل ذکر است که در سالیان اخیر 

برخی کشورهای عربی منتشر شد که آیات دارای درصدی از مشابهت را با نگارش ملـوّن  
دار غـار حـراء،    ات،یـ اآلتشـابه م مصـحف مصحف به یکدیگر ارجاع داده است ( ةدر حاشی
چنین کاری پیشتر در باب کتاب مقدس بـه زبانهـای فرانسـه و     ۀ). نمونق1434دمشق، 

تفـاوت   و (The marked Bible; Les Saintes Écritures) انگلیسی نیز انجام شده بـود  
میان متن قرآن و عهدین از حیث انتساب و توقیف نیز روشن اسـت. ایـن انتبـاه از نظـر     

وزشی مفید است و کار نگارش و پردازش این مقاله به سالیانی متقدم بـر نشـر و ورود   آم
  گردد.این مصحف به ایران بازمی

  
  گیری و اقتراحنتیجه

اسـت و نیـز    ای از متخصصانتوسط لجنه سخن اصلی مقاله، اقتراحی برای طراحی یک روش
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آمـوز توانـد   قـرآن  های زبانی بـرای ممارست و کسب مهارت ۀمایها که دستبرخی نمونه ۀارائ
آمـوز  آیند. قرآنهای لغت به دست نمیسریع به فرهنگ ههایی که اغلب در مراجعبود؛ مهارت

توانـد همچنـان در چـارچوب    های زبانی در تعامل بـا قـرآن کـریم، مـی    پس از کسب مهارت
د. مقاله این ادعـا را  تدبّری که کسب کرده است، از منابع لغوی و تفسیری نیز بهره ببر هاندیش

های پیشنهادی تبیین مفردات قرآنی به طور دقیق معنـای واژه را روشـن و مـا را    ندارد که راه
  سازند.نیاز میهای لغت بیاز هرگونه مراجعه به متون پیشین و فرهنگ

همچنین نگارنده قصد ورود به این بحث نسبتاً قدیمی و تکراری را ندارد که آیـا ایـن   
هـا را  ایـن  ۀها را دریافت کرده، یا جهان غرب همقرآن آورده و جهان غرب آن ها راروش

 ،»آمـوزش زبـان قـرآن   «به جهان و جهان اسالم ارائه کرده است. روشن است که موضوع 
محل توجه قرار گرفته است و نیز روشن  ،پیش از انتباه علمی دنیای غرب به این موضوع

هـای خـود را از راه تجـارب و آزمـون و     سـته است که دنیای غـرب، بخـش مهمـی از دان   
در این بین تبادالتی نیـز وجـود داشـته     خطاهای مربوط به آن کسب کرده است و قطعاً

هـای  هـای التـین روش  است. به جهت نبود مجال ورود به این موضوع از نوشتن معـادل 
  فوق خودداری شده است. 
اهل قرآنِ آشنا با این مقـوالت و  های آموزش زبان با تعامل با امید است که دپارتمان

هـا در مـتن مقالـه گذشـت،     ای از آنهای الزم در این باب که ذکر پـاره اصحاب تخصص
نسبت به اقتراح مندرج در مقاله دغدغـه نشـان دهنـد و از قـرآن  بـرای تـدوین متـد و        
متدهایی جهت آموزش زبان آن بهره ببرند و تأخیر و تراخی پدیدآمده در طول زمـان را  

  جبران کنند.  
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