
  

  نحل ۀوردر س» عربی« ۀخوانش ساختارگرایانه از واژ
  گیری از روابط همنشینی) (با رویکرد جامعیت معنایی سوره و بهره

  
 2، محمد رضا شاهرودی1حبیبه قیصری

  )9/11/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -14/7/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

 
  چکیده

» لسـان «و » حکم«یازده مرتبه این کتاب و دو امر متعلق به آن، یعنی:   خداوند در قرآن
قابـل تأمـل و   تأکید خداوند بـر ایـن ویژگـي، امـری      یاد کرده است.» عربی«وصف را با 

و از   دانسـته » اسم منسوب به نژاد عرب« راه واژاین است. اکثر مفسران  قیتحق ۀشایست
بـا   ،»عربـی « ۀبرداشـت از واژ  نیـ حـال آنکـه ا   ؛اند را تلقی کرده» عربی زبان«آن، مفهوم 

بـا  حاضـر   . از تحقیقندارد یهمخوانها  ت زبانی سورهآن و باف نیهمنشواژگان  میمفاه
جامعیت معنایی یـک سـوره چنـین بدسـت      کردیروو ساختگرا  سیمعناشنا استفاده از

قرآن مطابقت «، »امر خداوند تیجامع«با » زبان قرآن یتعرب«نحل،  ۀدر سورآمده است: 
روشنگری بـا  «کر) و سازی ابزارهای شناختی انسان (تفکر، تعقل، سمع، ذ فعال«، »با آن

ـ   قابلیتی دارد که می» لسان عربی. «شود یم فیتعر» توجه به عاقبت انسان  ۀتواند بـا ارائ
امر خدا، توجه انسان را به اموری معطـوف سـازد کـه در کنـار فعـال شـدن ابزارهـای        

ها، انسان را به عاقبتی که خدا خواسته، برساند و امر  شناختی و شکوفایی هرکدام از آن
  در اعمال و رفتارش، تجلی پیدا کند.خدا 

  
  ، معناشناسی ساختاری.عربینحل،  سوره جامعیت معنایی، :کلیدیواژگان 
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  . مقدمه  1
اسـم  «از منظر تحلیـل صـرفی،    .کار رفته استهیازده مرتبه بکریم،  در قرآن» عربی« ۀکلم

» نعـت «ش هـای خـود، در نقـ    نظر نحوی نیز در اکثر کاربستو از نقطه» منسوب به عرب
آناً عَرَبِیا«: ۀدر شش آیظهور یافته است؛  رْ  ؛7: یشورال ؛3: لت؛ فص2ّ: وسفی؛ 113: طه( »قُ

 »لِسـاناً عَرَبِیـا  «: در سه آیه، )37 :رعدال( »حُکْماً عَرَبِیا«: در یک آیه ،)28 :زمرال؛ 3: زخرفال
ظـاهر،  در آنکـه   بـی » عربی« ۀواژ ،و در دو آیه )195 :شعراءال؛ 103 :نحلال ؛12 :حقافالا(

قرار گرفته  ،)44 :، فصلت103 :نحلال( 1»أعجمی« ۀمقابل واژوصف چیزی شده باشد، در 
عربی در زبان فارسی، کاربردی کامل در معنـای زبـان عربـی     ۀبا توجه به اینکه واژاست. 
آیات مـذکور ایـن مفهـوم را تـداعی      ۀمطالعحذف موصوف و ابقاء وصف) دارد،  ۀ(از مقول

کـه بسـیاری از   کمـا این  ؛اسـت  »زبان عربی«در این آیات، » عربی« ۀکند که مراد از واژ یم
 ؛27/538 ،رازی ؛9/5 ،طبرسـی  ؛4/184 ،زمخشـری  ؛24/59 ،طبـری : جملـه (از مفسران

 ۀنیـز واژ  انـد  که در فضای فارسی رشد و بالندگی داشـته ، به خصوص آنان)8/227 ،حقی
آیات و محتوای اکثر سیاق  حال آنکه این معنا با ؛اند دهکرتفسیر را به زبان عربی » عربی«

ایـن سـؤال   سازگار نیسـت؛ اکنـون   ، کار رفته استهها ب در آن» عربی« ۀی که واژهای سوره
 ۀدر همـ » عربـی « ۀ؟ البته بررسی واژدر قرآن چیست» عربی« ۀآید که معنای واژ پیش می

الزم اسـت بـرای تحلیـل و     گنجـد و  های مورد نظر در این صـفحات محـدود نمـی    سوره
 بـا معنایی بیشتر، هر سـوره بـه صـورت جداگانـه بررسـی شـود. ایـن پـژوهش          ۀاستفاد

نحـل   ۀرا در سـور » عربـی « ۀواژ 2و جامعیت معنایی یـک سـوره   ساختارگرایانهویکردی ر
کنـد. گفتنـی    مـی ارائـه  های معنایی ایـن واژه را   دهد، سپس مؤلفه میمورد بررسی قرار 

هـا بـه    کـه در آن  3عربی بودن زبان قرآن مقاالتی به نگارش در آمـده اسـت   ۀاست، دربار
                                                                                                                                        

ـهِ أَعْجَمِـيٌّ وَ هـذا لِسـانٌ عَرَبِـيٌّ مُبـینٌ         وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّما یُعَلِّمُهُ بَشَـرٌ لِسـانُ  . «1 ـذي یُلْحِـدُونَ إِلَیْ » الَّ
ـذِینَ  « )103نحل،( ـدی وَ   وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِیًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آیاتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّ ـوا هُ آمَنُ

  ).44(فصلت:  »ونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمًی أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍشِفاءٌ وَ الَّذِینَ ال یُؤْمِنُ
بـرای  (انـد    هرا دنبـال کـرد  » هـا  سوره یوحدت موضوع«نظریة در تألیفات خود،  پژوهاناز قرآنبرخی  .2

اهـداف کـل   (دراز)؛  میالنباء العظـ (حجازی)؛  میالقرآن الکر یف هیالوحدة الموضوعبیشتر نک:  ةمطالع
القـرآن   لسـور  یموضوع رینحو تفس(صبحی صالح)؛  القرآن علوم یمباحث ف(شحاته)؛  سورة و مقاصدها

 (حـوی)؛  ریالتفسـ  یاالساس فـ ؛ نظم قرآن (بازرگان)(قطان)؛  القرآن علوم یمباحث ف(غزالی)؛  میالکر
 (ایـازی)؛  قـرآن  ةوسـت یپ ةچهرزاده)؛  (فقهیآن در نظم قر یپژوهش(معرفت)؛  القرآن علوم یف دیالتمه

  .گر) و ...) (خامه قرآن یها سوره یساختار هندس
  !، زمسـتان، صـص  198 ۀ، شـمار گلسـتان قـرآن  ، »اسرار عربی بودن قـرآن «)، 1383نیا، محمدرضا ( . ستوده3



   145   نحل در سورۀ» عربی«خوانش ساختارگرایانه از واژۀ 

امـا عربیـت    ،ها اشـاره شـده   های زبان عربی و امتیازات آن نسبت به سایر زبان برجستگی
در قرآن، مورد بررسی قرار گرفتـه  » عربی« ۀزبان قرآن بدون توجه به موارد استعمال کلم

در قـرآن و بررسـی آن در   » عربی« ۀه معناشناسی واژکدام از این مقاالت باست و در هیچ
، بـه  همچنین باید متذکر شد که برخـی از اهـل تحقیـق    یک سوره پرداخته نشده است.

گونـه  و در تحقیقـی جـامع، ایـن     بحث کرده» عربی« ۀسیر تاریخی واژ ۀطور مفصل دربار
هـای سـامی    زبـان  ۀدر همعربی)،  ۀ(منشأ اشتقاق کلم» عرب« ۀواژاست که   نتیجه گرفته

ترین متون تاریخی  کهن بوده و در »چادرنشینی«و  »گردی بیابان«، »بیابان«به معنای ناظر 
 ،جواد علی: نک بیشتر ۀمطالع برای( های آشوری جز این معنایی نداشته است یعنی متن

کـه در   یو تنهـا متنـ   نینخستنیز معتقد است که » عربی« ۀواژ ۀجواد علی دربار ).16/ 1
بـه نـام    شانیاطالق شده و زبان ا ابانگردیو ب نیمردم از شهرنش ۀبر هم ،»یعرب« ۀواژ آن،

سؤال به ذهـن   نیممکن است ا یبرخ یبرا. باشد یخوانده شده است، قرآن م یزبان عرب
 ،»یریحم« ،»یسبئ« ،»ینیمع«چون هم ییها از اسالم، زبان شیپ یها خطور کند که عرب

اختالف داشـته   یاند که با زبان قرآن بس داشته ها نیو جز ا »یانیلح« ،»یثمود« ،»یصفو«
گرچه در زبـان، بـا    نانیاست که ا نیا خنه؟ پاس ایرا عرب شمرد  ها نیا توان یم ایاست. آ

انـد و همـه    عـرب بـوده   ،و خـون  نیاند، اما از لحاظ نژاد، زمـ  اختالف داشته یکنون یعرب
 یبـرا  »یعرب«اطالق لفظ  ن،ی. بنابرا)1/33، یجواد عل( است یعرب ییها زبان شان،یها زبان

 یعنـ ی یدر نوع زندگ یآنان، صرفاً به جهت زبان آنان نبوده است، بلکه به جهت هماهنگ
 ۀگرچه در اصل لغـت، کلمـ   بوده است. ابانیب یعنیآنان  ینژاد و مکان زندگ ،ینیچادرنش

. طبـق  )4/300 ، ارسفـ  ابن(بوده است  1،روشن ساختن و آشکار نمودن، به معنای »عرب«
و لهجـه صـراحت    انیـ کـه در ب  شـود  یگفته م یبه کس» عاربه« عربِشناسان، لغت ۀگفت

و  )2/214 ، زبیـدي ؛ 4/300 ، فـارس  ابـن ؛ 2/218 ، یازهر؛ 2/128 ، یفراهید(داشته باشد 
رِب  رجل« عْ  ،دیـ در ابـن ( دیـ سـخن بگو  حیکه در گفتـار، روشـن و فصـ    ندیگو یبه کس» مُ
 ؛2/218 ، یازهـر (باشـد   یکه به لحاظ نسب، أعجم هرچند، )1/587 ، منظور ابن ؛1/319 

                                                                                                                                        
- 20ان، صـص ، آب130 ة، شمارقرآن گلستان ،»قرآن یشناسزبان«، )1381( قهیصد ،یکن یمهدو؛ 50- 47 "
       .92- 75، تابستان، صص58شمارة  مصباح،، »نگاهی به موضوع عربیت قرآن«)، 1384علی (؛ نقره، عباس22

أحـدها  « :کـه عبارتنـد از   دکننـ  یمـ  میتقس یکل ةدست ةبه سرا » عرب« ةکلم یمعنابرخی از لغویان،  .1
شاطُ و طیبُ النَّفس و الثالث فس روشـن سـاختن و   ». جسـمٍ أو عضـو   یادٌ فاإلبانة و اإلفصاح و اآلخر النَّ

  .)300/ 4  ،فارس ابن( یعضو ای یزیآشکار نمودن، نشاط و فساد در چ
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ـرَبَ «در کـاربرد فعلـی آن،   . )4/60، أحمد رضـا ؛ 1/587 ، منظور ابن آن  یعنـ ی» الرجـل   أَعْ
بانِيُّ اللسانِ«و در آن حال، او را شد  حیشخص، قول و کالمش فص کـه بـه    نـد یگو یم» عَرْ

از کتب لغت  ی. در برخ)4/300  ،فارس ابن؛ 2/128  ،یفراهید(است  حیشخص فص یمعنا
جَّ  أعرب«آمده است:  آشکار و حجت خود را روشن و  لیآن شخص دل یعنی ،»تهالرجلُ بحُ

روشـن سـاختن کـالم اسـت      یبـه معنـا  » الکـالم   إعـراب «و  )1/319  ،دیـ در ابن(ساخت 
بتُ« شود یو گفته م )1/320  ،دیدر ابن( ، هرگاه که »إعراباً  له  هأعربتُ«و » تعریباً  له الکالم  عرَّ

  األعجمـي   أعـرب «و همچنـین  )2/219 ، یازهـر ( اشدنب یکالم واضح شود تا در آن لغزش
باً  تعرّب«، و »إعراباً بـه کـار    یها در مـورد کسـ   عبارت نی، تمام ا»استعراباً  استعرب«و » تعرُّ

شـده باشـد و در    لیدروشـن و واضـح تبـ    یانیبه ب حشیفص ریگنگ و غ انیکه ب رود یم
و  رود یو کلماتش قابل فهم باشد به کار مـ  دیبار که سخن بگونیهرگاه در اول زیمورد کودک ن

، ؛ زبیـدي 1/589  ،منظـور  ؛ ابـن 2/218 ، ازهری( مانند آن است زین حیفص ریشدن فرد غ حیفص
فیـروز  ؛ 1/589  ،منظـور  روشن ساختن لحن کالم است (ابـن  یسخن به معنا بیتعر). 2/215 

 ۀکالم و سـخن را بـه واسـط    یعن، ی»تَعْریباً  له الکالمَ  عرَّبْتُ« و )2/217 ، ؛ زبیدي1/136  ،آبادی
قابـل ذکـر    ).1/589 ، منظـور  ؛ ابن2/217  ،او روشن ساختم (زبیدي یبرا حیاعراب و لحن صح

معنـای قـوم    ای هم بـه  است که لغویان در کنار توجه به این معنا و معانی متفرقه دیگر، اشاره
نـام، خوانـده    نیـ بـه ا  ایـ از مـردم دن  یاسم جنس اسـت کـه گروهـ   ، »العُرْب«اند:  عرب داشته

ـ «). اسـم منسـوب آن   2/214  ،(زبیدي شوند یم اسـت   1»بیـ عُر«آن  ری، مؤنـث و تصـغ  »یّعرب
کـه از نظـر نـژاد، عـرب هسـتند و در       شود یگفته م یبه کسان »یأعراب«و  )4/60، (أحمد رضا
در این پـژوهش، بررسـی سـیر تـاریخی      ).1/587 منظور،  (ابن کنند یم یزندگ هیدصحراء و با

شناسی این واژه، با کمـک   مورد نظر نیست؛ بلکه قصد بر آن است که برای مفهوم» عربی« ۀواژ
مـورد نظـر بـه     ۀگرفتن از رویکردی معناشناسانه و همچنین توجه به بافت زبانی و سیاق سور

موضـوعات  در  یمعناشناسـ  اسـتفاده از علـم  بـا   های فراوانی پژوهشمراد خداوند نزدیک شد. 
هـا   ها به ارتباط معنایی میان جمالت و سیاق سوره ، اما در این پژوهشانجام شده است قرآنی،

  .کمتر توجه شده است

                                                                                                                                        
ر«اند  گفته. برخی  1  ؛ زبیـدي، 1/593 ، منظـور  ؛ ابـن 2/221 ، یازهـر (اسـت   مـن یدر  یا لهینام قب ،»بیعُ
 2/224(.  
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  1ساختاریچیستی معناشناسی . 2
در ایـن بـاره    نظر به استفاده از معناشناسی ساختاری در این مقاله، گزارشی بـه اختصـار  

بـه معنـای عالمـت و مصـدر      "sema"یونـانی   ۀنمایـد: معناشناسـی از ریشـ    شایسته می
"semaino "   125 ،سـون یچیا(به معنای  عالمت دادن و معنا دادن گرفته شده اسـت( .

 ۀبـار واژ نخسـتین » م. بـرآل «آغاز شـد و   2»فردینان دو سوسور«های  این دانش، با اندیشه
. معناشناسـی بـا   )28، پـالمر (کار بـرد  همیالدی برای آن ب 1893ل را در سا 3»سمنتیک«

، تعریـف  »پـردازد  معنـا مـی   ۀشناسی که به نظریای از دانش زبان شاخه«تعابیری از قبیل: 
اصـالتاً عربـی و از منظـر صـرف عربـی بـر وزن       » معنا« ۀ. واژ)19، مختار عمر(شده است 

. البته اسم مفعول این ریشـه از نظـر نگـارش    است» ع. ن. ی« ۀ، اسم مکان و از ریش»مَفعل«
باشـد. طبـق نظـر برخـی از      مـی » معنـیّ «عربی شبیه ایـن واژه بـا یـاء مشـدد بـه صـورت       

شود و هـم نظـری کلـی     های گوناگونی از زبان را شامل می جنبه» معنا« ۀمعناشناسان، کلم
). از آنجا کـه  13، رپالمیا چگونه قابل وصف است، وجود ندارد ( 4چیست» معنا«اینکه  ۀدربار
ای بـه   است و هر کلمه یا هر بخشـی از زبـان، طبـق قواعـد ویـژه      5»نظام طرح داری«زبان 
خورد، معنـای هـر کلمـه در ارتبـاط بـا کلمـات دیگـر مشـخص          های دیگر پیوند می بخش
دو  7،»در زمـانی «و  6»همزمـانی «شناسی بر اساس دو رویکـرد   ). در زبان49ی، باقرشود ( می

شناسی متمایز شکل گرفتـه اسـت. در پـژوهش حاضـر از معناشناسـی همزمـانی       نوع معنا
های تاریخی و سیر تطور یک کلمه نقشی نـدارد   استفاده شده که در این نوع، زمان، بررسی

ها، در یـک مقطـع زمـانی     و تنها تحلیل واژگان، ارتباط معنایی میان واژگان و تمایزهای آن
بـا توجـه بـه چگـونگی قـرار       وع از معناشناسی، معنـا مشخص، قابل واکاوی است. در این ن

روابـط   و »همنشـینی « ها با یکـدیگر و روابـط   گرفتن کلمات در کنار یکدیگر، نوع ارتباط آن
  ).159، پالمرگیرد ( می بررسی قرار مورد »بافت زبانی«واژگان در یک  میان» جانشینی«
  
  8. بافت زبانی1. 2

 کننـد  یـاد مـی  » بافـت «بـا عنـوان    یشناسـ  زبـان  ۀحـوز در  »اقیس« ۀقولمشناسان از  زبان

                                                                                                                                        
1. linguistic semantics. 
2. Ferdinand de Saussure. 
3. Semantic. 

  .)از کوروش صفوی» کدام معنا ؟« ۀ: مقالـ بیشتر نکة برای مطالع(. 4
5. patterned syste. 
6. Synchronic. 
7. Diachronic. 
8. linguistic context. 
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 دیـ زبـان در آن تول  کیـ  یهـا  است که جمله ییفضا ،»بافت«از  مقصود. )49، پور یصانع(
شناسان بافت را از عناصر مهم  زبان. )65 ،یمعناشناس یفیفرهنگ توص، یصفو(شوند  یم

بافت فـرا متنـی (بافـت     دانند که به دو گونه: بافت متنی (بافت زبانی) و در فهم متن می
 بافت متنی،منظور از . )57 ،یکاربرد یمعناشناس ،یصفو(برون زبانی) تقسیم پذیر است 

 فـرا متنـی،  معناست و منظور از بافت  صیآن در تشخ ریثأدر متن و ت ینقش عناصر زبان
به عبارت دیگر فضـایی کـه مـتن در آن شـکل      .)24، کیتاج(متن است  دیتول تیموقع

ها یا عبـارات قبـل و    ها و جمله ن است مربوط به داخل زبان باشد؛ یعنی واژهگرفته، ممک
گویند و ممکن است فضایی که متن در آن شـکل   می» بافت زبانی«بعد آن واژه که به آن 

، یصـفو (گوینـد  » بافـت غیـر زبـانی   «مربوط بـه بیـرون مـتن باشـد کـه بـه آن        ،گرفته
در  اتیــآ »اقیســ«ان علــوم قرآنــی نیــز . از نگــاه محققــ)72-61 ،یکــاربرد یمعناشناسـ 

 یبـه معنـا   ،است که توجه به آن گریکدیبا  اتیهمان وجه ارتباط و تناسب آ ،میکر قرآن
. از دیگـر  )46، راد یمهـدو (مورد نظر است  ۀیقبل و بعد از آ اتیتوجه کردن مفسر در آ

ن، در نکاتی که در معناشناسی باید به آن توجـه داشـت ایـن اسـت کـه هـر واژه در مـت       
هـای   گیرد. بنـابراین، اسـتفاده از فرهنـگ    ها معنایی خاص به خود می ارتباط با سایر واژه

شـود.   لغت به تنهایی و بدون توجه به ساختار جمله منجر به فهم معنای کامل واژه نمـی 
هـای واژه در   ها و جانشـین  های یافتن معنای درست واژه، توجه به همنشین یکی از شیوه

روابط «و » روابط همنشینی«. در ادامه به اجمال )47-7، سوسور(نی است یک ساختار زبا
 شوند. توضیح داده می» جانشینی

  
  2جانشینیروابط و  1روابط همنشینی. 2. 2

، معطـوف  »عربـي « ۀهـاي واژ  حاضر به بررسي همنشین ۀاز آنجا که بخشي از رویکرد مقال
آن، روابـط جانشـیني شایسـته    است، نگاهي کوتاه به تبیین روابـط همنشـینی و قسـیم    

پژوهشیان روابط همنشیني، پیونـد نحـوی و معنـایی کلمـات را در      ۀنماید. طبق گفت مي
که روابـط جانشـینی، ارتبـاط کلمـات را بـا      کند، در حالی ها و جمالت بررسی می زنجیره

. از آنجا که برای شکل گـرفتن  )30-31، شیروی یب(کند  ها تبیین می آن  کلمات جانشین
هـا و قـوانین    ک عبارت، چگونگی قرارگرفتن کلمات در کنار یکدیگر بایـد مطـابق روش  ی

خاصی که قواعد نحوی نام دارند، صـورت بگیـرد تـا آن عبـارت دارای معنـا و مفهـومی       
                                                                                                                                        
1. Syntagmatic relationship. 
2. Pradigmatic relationship. 
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 ۀ. رابطـ )51، یبـاقر (گوینـد   نیـز مـی  » نحـوی  ۀرابطـ «همنشـینی را   ۀروشن باشد، رابط 
رد. این روابـط معنـایی بـه دو دسـته تقسـیم      همنشینی میان کلمات، اشکال مختلفی دا

فعـل و فاعـل و روابـط     ۀمانند رابطـ » مکملی ۀرابط«یا » معنایی -نحوی«شوند: روابط  می
تواند  یم یمکمل -ینحو ۀعالوه بر رابط ،دو واژه نیب ینیهمنش ۀرابط». معنایی -معنایی «

ـ (در جملـه ظهـور کنـد     یو تقابل یاشتداد ییبه صورت روابط معنا  .)31ص ،شیرویـ  یب
واژگـان   ییمعنـا  یها لفهؤتشابه در م یتنها با وجود نوع ،ییمعنا ینیعالوه بر آنکه همنش

 یبـر رو  واژگـان کنار هم قرار گرفتن  طیامکان وجود دارد که شرا نیاست، ا هیقابل توج
 ،یصـفو (گـردد   گریکـد یبـه   نیهمنشـ  یواحـدها  ییباعث انتقال معنا ،ینیمحور همنش

واژه،  کیـ  ییمعنـا  یها لفهؤبه م یابیدست، نکته. طبق این )247 ،یاشناسبر معن یدرآمد
  .ستیآن ممکن ن یها نیهمنش یبدون بررس

  
  نحل  ۀدر سور» عربی« ۀهای واژ . همنشین3

مـورد   نحل ۀهمنشین آن در سورواژگان با توجه به » عربی« ۀواژشود،  اکنون کوشش مي
دهد که  دست میهنحل چنین ب ۀبر روی سوربررسی و تحلیل معنایی قرار گیرد. مطالعه 

 ۀمـورد رابطـ  ، دو »لسـان « ۀبـا واژ  مکملـی  ۀمـورد رابطـ  یـک   ،سـوره این در  »عربی« ۀواژ
و » أعجمـی «تقـابلی بـا واژگـان     ۀو دو مـورد رابطـ  » آیـات «و » مبین«با واژگان اشتدادی 

  برقرار نموده است. ،هاي خود به عنوان همنشین »کذب«
  
 . لسان 1. 3
نحل، (دو بار به صورت مفرد و دو بار به صورت جمـع)   ۀچهار مرتبه در سور» لسان« ۀواژ
لَمُ لَقَدْ وَ«نحل:  ۀسور 103 ۀکار رفته است. در آیهب هُمْ نَعْ ونَ أَنَّ ولُ هُ إِنَّما یَقُ عَلِّمُ  لِسـانُ  بَشَرٌ یُ

ونَ الَّذي حِدُ لْ هِ یُ  ۀرابطـ  ،»لسـان « ۀبـا واژ » عربي« ۀ، واژ»نٌمُبی عَرَبِيٌّ لِسانٌ هذا وَ أَعْجَمِيٌّ إِلَیْ
، دو احتمال »مُبینٌ عَرَبِيٌّ لِسانٌ هذا«مکملی برقرار کرده است. در مورد اعراب این عبارت: 

 ،یصـاف (، صفت دوم لسان اسـت  »مبین«، صفت اول و »عربی« ۀاند؛ احتمال اول: واژ آورده
؛ 14/91  ،یصـاف (، خبر دوم باشد »عربی« ۀ، خبر اول و واژ»لسان«. احتمال دوم: )14/391 

 ،اسـت و ایـن ریشـه   » ل. س. ن: «ۀدر لغت برگرفته از ریش» لسان« ۀ. واژ)5/367 ، درویش
لٌ صَحِیحٌ وَاحِدٌ،«داللت بر استمرار ظریف ناگسسته، چه در عضو یا جز آن دارد:  یَـدُلُّ   أَصْ

ـرِ  یعَلَ وٍ أَوْ غَیْ رِ بَائِنٍ، فِي عُضْ ولٍ لَطِیفٍ غَیْ وفٌ    طُ ـرُ . مِـنْ ذَلِـکَ اللِّسَـانُ، مَعْ ، فـارس  ابـن (» هِ
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را دو نظر وجـود دارد؛ کسـانی کـه آن   » لسان« ۀ. در مورد مذکر یا مؤنث بودن واژ)5/246 
را بـه  انـد، آن  را مـذکر دانسـته  و کسـانی کـه آن  » ألسن«را به صورت اند، آن مؤنث دانسته

پـژوه،  ای دیگر از دانشـمندان زبـان   ده. ع)12/296 ، یازهر(اند  جمع بسته» ألسنه«صورت 
ـا بِلِسـانِ     « ۀاند و معتقدند در آی را کالم دانسته» لسان«معنای  ـولٍ إِلَّ سَـلْنا مِـنْ رَسُ   وَ ما َأرْ
مِهِ ای از  ؛ کما اینکه پـاره )256/ 7 ، یفراهید(، لسان به معنای کالم است )4 :ابراهیم(»  قَوْ

یعنـی   ،»لغـت « ۀآلیه در مفهـوم واژ  ۀبه عالق» انلس«مفسران و عالمان قرآن معتقدند که 
اند که اصل ایـن   دیگر گفته یبرخ). 14/288 ،ابن عاشور(دستور زبان، کاربرد یافته است 

ریشه به معنای عضو مخصوص و ابزار سخن گفتن است. سپس فعل و اسم از این ریشـه  
 ،»عربـي « ۀه بر واژدر این سوره عالو» لسان« ۀواژ .)10/211 ، یمصطفو(مشتق شده است 

  نیز همنشین شده است.» أعجمی«و » کذب«های  با واژه
  

 نحل ۀدر سور» لسان« ۀموارد استعمال واژ. 1 جدول
  آیات   اقسام لسان  متعلقات لسان

  )103مُبینٌ (النحل:  عَرَبِيٌّ لِسانٌ هذا  عربي  محتواي لسان مطلوب
  )103ینٌ (النحل: مُب عَرَبِيٌّ لِسانٌ هذا  مبین  محتواي لسان مطلوب

ونَ الَّذي لِسانُ  أعجمي  محتواي لسان نامطلوب   )103أَعْجَمِيٌّ (النحل:  إِلَیْهِ یُلْحِدُ
کَذِبَ  کذب  محتواي لسان نامطلوب هُمُ الْ سِنَتُ   )116، 62(النحل:  وَتَصِفُ أَلْ

 
 1. مبین 2. 3
بار بـه صـورت نکـره     نحل چهار مرتبه، دو بار به صورت معرفه و دو ۀدر سور» مبین« ۀواژ
که داراي مفهومي مترادف با باب » تفعیل«کار رفته است. فعل آن (البته به صورت باب هب
چهار بار در این سوره تکرار شده که در دو مـورد،   ،که مبین اسم فاعل آن است)» افعال«

ر د» تبیـان « ۀفاعل آن پیامبراکرم(ص) و در دو مورد، فاعل آن خداوند است. همچنین واژ
در  ).354/ 5 ، درویـش واقـع شـده اسـت (    2،»کتاب«بار در نقش حال برای این سوره یک

ونَ الَّذي لِسانُ: «ۀآی حِدُ لْ هِ یُ  ۀواژ، )103 نحـل: (ال» مُبـین  عَرَبِـيٌّ  لِسـانٌ  هـذا  وَ أَعْجَمِـيٌّ  إِلَیْ
بـه   در لغـت » ب. ی. ن« ۀاشتدادی برقرار کرده؛ زیـرا ریشـ   ۀرابط ،»مبین« ۀبا واژ» عربي«

                                                                                                                                        
 ۀاز ریشـ » افعـال «و وضوح، اسم فاعل بـاب   به معناي فاصله، جدایي» ب. ي. ن: «ۀاز ریش» مبین« ۀ. واژ1

  ، روشن و واضح است.»مبین« ۀمذکور است. بنابراین معناي اصلي کلم
لْنَا وَ. «2 کَ نَزَّ کِتَابَ عَلَیْ کلُ تِبْیَنًا الْ ... یش لِّ   ).89 :نحل(ال» ءٍ
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و  )1/395 ، یمصـطفو (جدا کردن اسـت   ۀمعنای آشکاری و روشنی بعد از ابهام به وسیل
 ۀ. واژ)156، راغـب (جدا شد و هرچه از او پنهان بود، ظـاهر شـد    ییعن» کذا  بَانَ«عبارت 

اند که بـر اسـاس    های بسیاری همنشین شده در این سوره با واژه» تبیین«و فعل » مبین«
  شود:   دسته تقسیم مي روابط نحوي به چهار

  

 نحل ۀدر سور» تبیین«و فعل » مبین« ۀموارد استعمال واژ. 2 جدول
  آیات مورد نظر  نوع رابطه همنشیني  »تبیین«و » مبین«های  همنشین

  92، 64، 44، 39آیات:   فاعل  خدا و پیامبراکرم (ص)
  64، 39آیات:   مفعول  اختالف

  103، 82، 35، 4آیات:   موصوف  خصیم، بالغ، لسان
  89آیه:   معطوف  هدایت، رحمت، بشارت

  

 . آیه/ آیات  3. 3
نحل، (هفت بار به صورت مفرد و چهـار   ۀمرتبه در سور 11، »آیات«و جمع آن » آیه« ۀواژ

اشـتدادی برقـرار    ۀ، رابطـ »آیـه « ۀبا واژ» عربی« ۀکار رفته است. واژهبار به صورت جمع) ب
ربیت آیاتش، قابل فهم شده است و همچنـین  ع ۀکرده است؛ زیرا حقیقت قرآن به واسط

 ۀکمـک خواهـد کـرد؛ واژ   » عربـی « ۀمعنای لغوی این واژه نیز به روشن شدن معنـای واژ 
 ،یزرکشـ ؛ 1/168 ، فارس ابن؛ 8/441  ،یفراهید(به معنای نشانه و عالمت در لغت  1»آیه«
 » هیـ آ «آني، لفـظ  قر  . در اصطالح علوم)34، راغب(است   واضح و روشن ءیش  ایو  )1/363

هـا   آنتعـداد  قرآن کـه   هاي سوره ۀدهندتشکیل عبارت است از کلمات، عبارات و جمالت
 ایـ و ونـد  عالمت است که بـه خدا  کیها  بخش نیاست. هر کدام از ا نیمع  ،در هر سوره

 ،یطباطبـای ( کنـد  یداللت مـ  ي،اصول اخالق ایو  یاحکام عمل ،یاز معارف اعتقاد یبخش
اسـت کـه    یابراین، آیه، عالمت ظاهر و آشکاری است که مالزم چیز دیگـر بن. )18/159

را درك ء و لـوازم آن  که انسـان ظـاهر شـي    یکند. وقت یرا روشن مظاهر نیست و آیه، آن
 ۀواژ .)101، راغـب (کنـد   یآن آیه، درك مـ  ۀرا که ندیده است به وسیل یکرد، چیز دیگر

                                                                                                                                        
ا«است که مفهوم  یاست که در این صورت، آیه همان چیز» یأ«آیه یا از  . اشتقاق1 کند یا  یرا بیان م» أیّ

. )1/202 ، 46؛ 102، راغب(بر او وارد شد و به او پناه برد  ییعن ،مشتق شده» یأو«از » آیه« ةاینکه واژ
و  یدرنگ کردن و استوار ماندن بر چیـز  ییعن ،»ییأیّ«اند که آیه مشتق از  برخي دیگر از لغویان گفته

 . )1/251 ، 1؛ 168، ارسف ابن(مدارا کن، گرفته شده است  ییعن» تأيّ«یا از 
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همنشین شده است؛ از آنجایی که عربیت قـرآن،  های بسیاری  در این سوره با واژه» آیات«
، جهـت  »آیـه «هـای   شود، توجه به همنشین این آیات انجام می ۀفهم و درک آن به واسط

هـا الزم و ضـروری    شناخت بیشتر و آشنایی با کارکرد و نقش این آیات در هدایت انسان
بـدیل آیـات و   توان بر اسـاس جایگـذاری آیـات، ت    را می» آیات« ۀهای واژ است. همنشین

  کارکرد آیات به سه دسته تقسیم کرد:
  

 نحل ۀدر سور» آیات- آیه«. موارد استعمال 3 جدول
مراتب   متعلقات آیه

  آیه
  نحل ۀآیات در سور

بِتُ  هستی  آیاتجایگذاري  نْ مْ یُ تُونَ وَ الزَّرْعَ بِهِ لَکُ ... ( النَّخیلَ وَ الزَّیْ مُ )، سَخَّر11َوَ یْـلَ  لَکُ  هـارَ النَّ وَ اللَّ
... ( الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ مْ ذَرَأَ )، ما12وَ أَرْضِ فِي لَکُ تَلِفاً الْ ... (  مُخْ  )، و13َأَلْوانُـهُ

یا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهُ أَرْضَ بِهِ فَأَحْ تِهـا... (  بَعْدَ الْ  إِلَـی  یَـرَوْا  )، أَلَـمْ 65مَوْ
یْرِ سَخَّراتٍ الطَّ   )  79...(السَّماءِ جَوِّ  في مُ

نا إِذا وَ  خداوند  تبدیل آیات  لُ  بِمـا  أَعْلَمُ اللَّهُ وَ آیَةٍ مَکانَ آیَةً بَدَّلْ نَـزِّ تَـرٍ  أَنْـتَ  إِنَّمـا  قـالُوا  یُ  بَـلْ  مُفْ
مْ هُ ثَرُ   )101( یَعْلَمُونَ ال َأکْ

آیَةً ذلِکَ  في إِنَّ  انسان  کارکرد آیات  ونَ لِقَوْمٍ لَ آیـاتٍ  ذلِـکَ   فـي  )، إِن11َّ( یَتَفَکَّرُ  یَعْقِلُـونَ  لِقَـوْمٍ  لَ
آیَـةً  ذلِـکَ   في )، إِن12َّ( ونَ  لِقَـوْمٍ  لَ آیَـةً  ذلِـکَ   فـي  )، إِن13َّ( یَـذَّکَّرُ  لِقَـوْمٍ  لَ

آیاتٍ ذلِکَ  في )، إِن65َّ( یَسْمَعُونَ مِنُونَ لِقَوْمٍ لَ   )79( ُیؤْ
عدم ایمـان بـه   

  آیات
مِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ  انسان آیاتِ ُیؤْ ... یَهْدیهِمُ ال اللَّهِ بِ ي  ) إِنَّما104(اللَّهُ تَـرِ کَـذِبَ  یَفْ  الْ

مِنُونَ ال الَّذینَ آیاتِ ُیؤْ ولئِکَ وَ اللَّهِ بِ مُ أُ کاذِبُونَ هُ   )105( الْ
  

نحل، چینش و اثـر گـذاری هـر کـدام از      ۀدر سور» آیات« ۀهای واژ با توجه به همنشین
، »تفکـر «صی انجام گرفته است که این غرض بـا  آیات در نظام خلقت برای قصد و غرض خا

شود. هدف خداوند از به تصویر کشـیدن ایـن    به آیات حاصل می» ایمان«و » تذکر«، »تعقل«
دیگر در جهت هدایت انسان بـه اوامـر    ۀای به آی ها و تبدیل آیه آیات تکوینی، جایگذاری آن

هـا روشـن نگـه     دایت انسانخداست و این سیری از آیات است که مسیر و مقصد را برای ه
  اند و پیام قرآن نیز با همین آیات برای انسان مکشوف گشته است. داشته

  
  . أعجمی  4. 3
 لِسـانُ : «ۀکار رفتـه اسـت. در آیـ   هب 103 ۀنحل، یک مرتبه در آی ۀدر سور» أعجمی« ۀواژ

ونَ الَّذي حِدُ لْ هِ یُ  ۀرابط ،»أعجمی« ۀبا واژ» عربی« ۀژ، وا»مُبین عَرَبِيٌّ لِسانٌ هذا وَ أَعْجَمِيٌّ إِلَیْ
هـایی   های پی بردن به معنای یک واژه، توجه به واژه تقابلی برقرار کرده است. یکی از راه
رود و کسـی   کار میهب» عرب«در مقابل » عجم« ۀاند. واژ است که مقابل آن واژه قرار گرفته
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یند که فصیح نباشـد.  به کسی گو» أعجم«گویند. همچنین  1»أعجمی«را که عربی نباشد، 
شود (به دلیل عدم تکلـم). هـر نمـازی کـه قـرائتش       به جانور یا چهارپا، عَجماء گفته می

، یفراهیـد (که عربی نباشد، أعجم اسـت    آشکار نباشد، عَجماء گویند. هر سخن و کالمی
گذاری متن کتاب برای رفع ابهام را تعجیم گوینـد؛ زیـرا نقطـه،    رو، نقطه. از این)237/ 1

جمـه  «زیـاد بـر روی هـم را     ۀسازد. جمع شـدن شـن و ماسـ    کلمه را از ابهام خارج می عُ
که بـر ابهـام و   » أعجمی« ۀ. با توجه به معنای لغوی واژ)238/ 1 ،یفراهید(گویند » الرمل

را از ابهـام  ای است که آن گنگی داللت دارد، وصف عربیت در مورد زبان قرآن، هر ویژگی
  و آشکاری محتوای پیام خداوند بیافزاید.سازد و بر ظهور  خارج 

  
  . کذب5. 3
 ظدر تقابـل بـا واژ  و شـده   نیهمنشـ  »لسـان « ۀبـا واژ رتبه ، دو منحل ۀسوردر » کذب« ۀواژ
ـمُ   هِوَ یَجْعَلُونَ لِلَّ«: ۀیآدر قرار گرفته است.  »یعرب« ما یَکْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْکَذِب أَنَّ لَهُ

و  دادنـد  یدختران را به خدا و پسران را به خود نسبت م ،نی، مشرک)62(النحل:  »الْحُسْنی...
ـمُ  «کـه   دهـد  دروغ، خبـر مـی  بـه   هایشـان  زبانیعنی ، »تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْکَذِبَ«: ۀجمل أَنَّ لَهُ

 نیدومـ ). 12/282 سرانجام نیک، مال کسانی است که پسـر دارنـد (طباطبـایی،     ،» الْحُسْنی
ـوا لِمـا تَصِـفُ    «اسـت:   116 ۀیـ شده، آ نیهمنش» لسان«با » کذب« ۀه واژک یمورد وَ ال تَقُولُ

طبـق   دیـ حالل و حرام با ،»...أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَاللٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ
حرام اعالم  ایو را حالل  یزیچ ،طبق نظر خود تواند ینم یدستورات و اوامر خدا باشد، کس

. سـت یکار آنان موافق با امر خدا ن رایز کند؛ یمگزارش ، کذب و دروغ را مشرکین  نزبا کند.
، هـر آنچـه کـه    »و الحـقّ  ۀفهو ما یخالف الواقعیّ«اند:  گفته» کذب«همچنین در معنای لغوی 

و کـه تمـام اعمـال     یکس). در مقابل، 10/34، مصطفویخالف واقع و مطابق با حق باشد (
  .  صادق و مطابق با اوامر خداست زیرفتارش مطابق با امر خدا باشد، زبانش ن

  
  نحل ۀدر سور» عربی« ۀواژ 2های معنایی مؤلفه. 4

                                                                                                                                        
برای مبالغـه اسـت و یـای     "یاء"اند  اضافه شده است، گفته» أعجمی« ۀکه به واژ "یاء"در مورد حرف  .1

  .)568/ 8 ، درویش(باشد  نسبت نمی
و وجـوه   داده لیهستند که مفهوم واژه را تشـک  ییها یژگیو ،یالزم و کاف طیشرا ای ییمعنا یها لفهؤم .2

الزم  طیشـرا  ،»نـث بـودن  ؤم«و  »انسان بـودن «مثال:  یبرادهند.  واژگان را نشان می اشتراک و افتراق
 »دختـر «آن را از مفهـوم  است، چون » زن«مفهوم  یبرا یشرط کاف ،»بالغ بودن« هستند و »زن«مفهوم 
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 هیـ تجز ییهـا  ها را به مشخصـه  ، مفهوم آنگانواژ یمعنا قیدق ۀمطالع یمعناشناسان برا
در نظـر  یک واژه  یرا برا یخاص ییمعنا یها لفهؤها، م مشخصه نیاز ا کیهرکه  کنند می
 یهـا  یژگـ یکـه و هسـتند   ییهـا  مشخصه یی،معنا یها لفهؤماین  .)39- 38، (پالمر ردیگ یم

 ییکـارا  ،ییتر روابـط معنـا   قیدق فیتوص ید برانتوان یم دهند و یرا نشان م آن واژه متمایز
 لِسـانٌ  هـذا  وَ جَمِيٌّأَعْ إِلَیْهِ یُلْحِدُونَ الَّذي لِسانُ«: ۀدر آی ).147(پالمر،  دناشداشته ب یمطلوب
وصـف شـده و در مقابـل بـرای     » عربـی مبـین  «)، زبان قرآن بـه  103(النحل: » مُبین عَرَبِيٌّ

کار رفته است. همچنـین در  به» کذب«و » أعجمی«های  معرفی زبان مشرکان و کافران، واژه
اکرم(ص) را بـه عنـوان   ) و پیـامبر 89(النحـل:  » ءٍ تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْ«این سوره خداوند، قرآن را 

، در »عربی« ۀهای معنایی واژ در نمودار زیر مؤلفهکند.  تبیین معرفی می ۀمُبیّن ذکر و واسط
    اند: نحل در پاسخ به سه سؤال (چیست، چگونه، چرا)، به تفکیک آورده شده ۀسور

حل یآدرآسورهآن عرب ژهآ وا

چرا؟چیست؟

جامعیت و 
مطابقت

روشنگري با توجه 
به عاقبت نگري

چگونه؟

فعال سازي 
ابزارهاي شناختی

 
  نحل ۀر سورد» عربی« ۀهای معنایی واژ یک: مؤلفه ۀنمودار شمار

  
   آن با قرآن مطابقت و خدا امر تیجامع. 1. 4

توصیف شده و در مقابل، برای زبان کافران و  1»عربی مبین«نحل، زبان قرآن به  ۀدر سور
 113و  62در آیـات  (» کـذب «و  )نحل ۀسور 103 ۀدر آی(» أعجمی«های  مشرکان از واژه

یعنی کسی که  ،ر ابهام و گنگی دارد، داللت ب»أعجمی« ۀشود. واژ استفاده می )نحل ۀسور

                                                                                                                                        
  .)71، پالمر(کند  یم زیامتم

او آیـت خـاتم   «اند:  ن آن دانستهبودن زبان قرآن را معادل با فطری بود» مبین«پژوهان، برخی از قرآن .1
قوانین هستی با زبانی  ۀکریم واگوی اش خواند. قرآن»لسان مبین«خود را از جنس زبان و آوا قرار داد و 

ساخت انسـان و جهـان    ۀرا شکل و شیو» فطرت«و منطبق با فطرت انسانی است. این کتاب، » فطری«
  .)86، منش خوش(» داند می ها را پیامی خطاب به فطرت انسان» دین«خواند و  می
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 1، یفراهیـد (تواند منظور خود را به روشنی بیان کند، هر چند که عرب زبان باشـد   نمی
 ۀزیـرا ایـن کلمـ   کار نرفتـه اسـت؛   هب» یعجم«اند در این آیه لفظ  همچنین گفته .)237/

است و بـه  » اعجم«منسوب به » یاعجم«لکن  (به معنای غیر عرب) است،» عجم« منسوب
نیز در لغت به معنـاي  » کذب« ۀواژ. )6/595  ،یطبرس(د که زبان فصیح ندار یکسمعنای 

. )10/34، یمصـطفو (شود  عدم مطابقت با حق و هر آنچه که خالف واقع باشد، گفته مي
ـونَ  وَ«فرمایـد:   خداوند در توضیح عملکرد مشرکان، مـی  عَلُ ـهِ  یَجْ ـونَ  مـا  لِلَّ رَهُ ِصـفُ  وَ یَکْ  تَ

هُمُأَلْ حُسْنالْکَذِب  سِنَتُ گـزارش   ،دروغ یاز خبـر  مشرکان  زبان، )62نحل: (ال...» یأَنَّ لَهُمُ الْ
ـمُ  « ایـن اسـت کـه    ،و آن خبـر دروغ  زیرا عمل آنان، موافق با امر خدا نیست ؛دهد یم لَهُ

حُسْن . )12/282  ،یطباطبـای ( است که پسـر دارنـد   یسرانجام نیک، مال کسان ییعن ،» یالْ
ـوا  ال وَ«فرمایـد:   اي دیگر خطاب به مشرکان، می ن خداوند در آیههمچنی ولُ ِصـفُ  لِمـا  تَقُ  تَ
اللٌ هذا الْکَذِبَ أَلْسِنَتُکُمُ وا حَرامٌ هذا وَ حَ هِ یعَلَ لِتَفْتَرُ ... اللَّ ، حـالل و  )116نحل: (ال» الْکَذِبَ

ود چیـزی را  تواند طبـق نظـر خـ    حرام باید طبق دستورات و اوامر خدا باشد و کسی نمی
حالل و یا حرام اعالم کند. اما مشرکان به دلیل عدم اطاعت از امر خدا، زبانشان به دروغ 

کند. این در حـالي اسـت کـه خداونـد در همـین       و چیزي که خالف حق است، حکم مي
یعنـی جامعیـت در    ،»تبیـان « ۀو خود قرآن را بـا واژ » عربي مبین«سوره، زبان قرآن را با 

ـ  انًایَالْکِتَابَ تِبْ کَیْنَزَّلْنَا عَلَ وَ«فرماید:  کند و می ي ميامور معرف ۀهم لِّ شَ نحـل:  (ال...» ءٍیْلِکُ
،  انـد  هاي متقي که همواره احکام و امور زندگي خود را از قرآن دریافت کـرده  . انسان)89

اْ مَا ذَ«کنند:  به خیر بودن و جامعیت قرآن اعتراف مي واْ  وَ قِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْ ا َأنزَلَ رَبُّکُمْ  قَـالُ
ا قـرآن و   ۀ. در مقابل، مشرکان و مستکبراني که امر خدا را به واسـط )30نحل: (ال...» خَیرْ

باشد، از تبیان بـودن   رسول دریافت نکرده و عمل آنان طبق فتاواي شخصي خودشان مي
إِذَا قِ«شوند:  و جامعیت قرآن محروم مي زَلَ  لَیوَ وا أَسَـاطِ   لَهُمْ مَاذَا أَنْ ـمْ قَـالُ ـ  رُیرَبُّکُ » نَیاألوَّلِ

ــل: (ال ــره )24نح ــرآن و به ــت ق ــین جامعی ــط   . تبی ــه واس ــد، ب ــر خداون ــدي از اوام  ۀمن
زَلْنـا  «فرماید:  همین سوره می 44 ۀشود؛ زیرا خداوند در آی پیامبراکرم(ص) محقق مي وَ أَنْ

هِ زِّلَ إِلَیْ نَ لِلنَّاسِ ما نُ رَ لِتُبَیِّ ونإِلَیْکَ الذِّکْ رُ هُمْ یَتَفَکَّ بـودن  » عربي«، در )44نحل: (ال» مْ وَ لَعَلَّ
است و نیازی نیست کـه  » ذکر«و جامعیت آن، همین بس که قرآن، » تبیان«زبان قرآن و 

کنـد؛   مطالب در قرآن آورده شود، خداوند در انتخاب آیات، گزینش شده عمـل مـی   ۀهم
کنـد و   ی عهد میان خدا و انسان کفایت مـی ای از آیات برای یادآوری و باز آفرین زیرا پاره

ای را برای ایـن   داند که چه آیه گیرد و او بهتر می خداوند خود این ضمانت را بر عهده می



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  156

ذکر انتخاب کند. از طرف دیگر، رسولي براي تبیین این ذکر از سوي خدا انتخـاب شـده   
، پیـامبراکرم(ص)  44 ۀیـ که رفتار و گفتار او مطابق با قرآن و تبیینِ قرآن است و طبـق آ 

 ،یطباطبـای (او، بـه ذکـر خـدا برسـید      ۀتبیین قرار گرفته است تا با تفکـر دربـار   ۀواسط
. زبان پیامبراکرم(ص)، زبانِ قرآن است. رفتار، گفتـار و کـردار او تبیـینِ قـرآن     )12/260 

  است، پیامبراکرم(ص) در گزینش خدا، تبیین جامع ذکر است. 
  
  های شناختی انسان با توجه دادن به آیات آفاقیسازي ابزار. فعال2. 4

نحل یعنـی جامعیـت امـر     ۀقبل، در رابطه با چیستی عربیت زبان قرآن در سور ۀدر مؤلف
خدا و مطابقت قرآن با آن، توضیح داده شد. در این مؤلفه بـه چگـونگی رشـد و ارتقـای     

اهد شـد. خداونـد در   دریافت امر خداوند، پرداخته خو ۀابزارهای شناختی انسان به واسط
، »تفکـر «سازی ابزارهای شناختی انسان قرار داده است تـا  نظام هستی آیاتی را برای فعال

در آنان فعال شود که بتوانند با مراجعه بـه قـرآن، امـر    » ایمان«و » ذکر«، »سمع«، »تعقل«
اسـاطیر  «شـود و چونـان   » خیـر «خدا را بهتر و بیشتر دریافت کنند و قـرآن بـرای آنـان    

ةً ذلِکَ  في إِنَّ«این آیات:  ۀنباشد. از جمل» االولین آیَ ونَ  لِقَـوْمٍ  لَ ـرُ  إِنَّ«، )11 :نحـل (ال» یَتَفَکَّ
آیاتٍ ذلِکَ  في ونَ لِقَوْمٍ لَ آیَـةً  ذلِـکَ   في إِنَّ«، )12 :نحل(ال» یَعْقِلُ ونَ  لِقَـوْمٍ  لَ رُ  :نحـل (ال» یَـذَّکَّ
ةً ذلِکَ  في إِنَّ«، )13 آیَ ونَیَسْ لِقَوْمٍ لَ آیاتٍ ذلِکَ  في إِنَّ«، )65 :نحل(ال» مَعُ ـونَ  لِقَـوْمٍ  لَ مِنُ » یُؤْ
نشـان از   هیآ نیدر ا» قوم«کار رفتن لفظ هاند که ب گفته یمفسران ادب یبرخ. )79 :نحل(ال

ابـن عاشـور،   (دارد  مـان یسـمع و ا  ،یریآنان در تفکر، تعقـل، ذکـر پـذ   ی اخالق یایسجا
ای در نظام هستی، در جـای خـود    دهد که هر آیه ن میآیات نشا  . همچنین این)13/92 

، رویانـدن گیاهـان از آب و   69و  11در آیـات  نقش و کارکرد مخصوص به خـود را دارد.  
هایی است برای مردمی که تفکـر    تولید عسل از زنبور و شفاء بودن آن برای انسان، نشانه

ماه و سـتارگان بـه امـر     ، مسخر ساختن شب، روز، خورشید،67و  12کنند. در آیات  می
هایی است، برای کسانی کـه تعقـل     شراب و طعام نیکو از خرما و انگور، نشانه ۀخدا و تهی

تـوان بـر    یبـا آن مـ  ای اسـت کـه    ها، آیه ، اختالف مخلوقات در رنگ13 ۀکنند. در آی می
، 65 ۀ. در آیـ )12/215  ،یطباطبـای ( خدا، در ربوبیـت اسـتدالل کـرد    یوحدانیت و یکتای

ای است برای کسانی که سخن حق  نزول آب از آسمان و نقش آن در احیای زمین، نشانه
ای است  ، پرواز پرنده در آسمان و حفظ آن توسط خداوند، نشانه79 ۀپذیرند. در آی را می

  برای کسانی که ایمان دارند.  
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 . آیات مرتبط با ابزارهای شناختی انسان4 جدول
ابزارهای 
  شناخت

  با ابزارهای شناختی انسان در سورة نحلآیات مرتبط 

بِتُ  تفکر نْ مْ یُ تُونَ وَ الزَّرْعَ بِهِ لَکُ نابَ وَ النَّخیلَ وَ الزَّیْ أَعْ لِّ مِنْ وَ الْ مَراتِ کُ آیَةً ذلِکَ  في إِنَّ الثَّ  لِقَوْمٍ لَ
ونَ م11َّ( یَتَفَکَّرُ لِّ مِنْ  کُلي ) ثُ مَراتِ کُ کي الثَّ لَ  فَاسْلُ بُ کِ سُ ونِها مِنْ یَخْرُجُ ذُلُالً رَبِّ طُ  شَرابٌ بُ
تَلِفٌ وانُهُ مُخْ آیَةً ذلِکَ  في إِنَّ لِلنَّاسِ شِفاءٌ فیهِ أَلْ مٍ لَ ونَ لِقَوْ   )69( یَتَفَکَّرُ

رَ  تعقل مُ سَخَّ لَ لَکُ یْ ومُ وَ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ النَّهارَ وَ اللَّ راتٌ النُّجُ سَخَّ آیاتٍ لِکَذ  في إِنَّ بِأَمْرِهِ مُ مٍ لَ  لِقَوْ
ونَ قِلُ نابِ وَ النَّخیلِ َثمَراتِ مِنْ ) و12َ( یَعْ أَعْ ونَ الْ خِذُ قاً وَ سَکَراً مِنْهُ تَتَّ  ذلِکَ  في إِنَّ حَسَناً رِزْ

آیَةً ونَ لِقَوْمٍ لَ قِلُ   )67( یَعْ
أَ ما  ذکر مْ ذَرَ أَرْضِ فِي لَکُ تَلِفاً الْ هُ مُخْ آ ذلِکَ  في إِنَّ أَلْوانُ ونَ لِقَوْمٍ یَةًلَ کَّرُ   )13( یَذَّ
ماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ  سمع یا ماءً السَّ أَرْضَ بِهِ فَأَحْ تِها بَعْدَ الْ آیَةً ذلِکَ  في إِنَّ مَوْ مٍ لَ ونَ لِقَوْ   )65( یَسْمَعُ
رِ إِلَی یَرَوْا لَمْ أَ  ایمان یْ راتٍ الطَّ سَخَّ هُنَّ ما السَّماءِ جَوِّ  في مُ سِکُ آیاتٍ ذلِکَ  في إِنَّ اللَّهُ إِالَّ یُمْ  لِقَوْمٍ لَ

مِنُونَ   )79( ُیؤْ
  
ها اشاره شـده   نحل به آن ۀاین آیات تکوینی که در هستی وجود دارند و در سور ۀهم

اســت، از جملــه: رویانــدن گیاهــان از آب، مســخر ســاختن شــب، روز، خورشــید، مــاه و 
زمینی، نـزول آب از آسـمان و نقـش آن    ستارگان به امر خدا، اختالف الوان در مخلوقات 

شراب و طعام نیکو از خرمـا و انگـور، استحصـال عسـل از طریـق       ۀدر احیای زمین، تهی
زنبور و شفاء بودن آن برای انسان، پرواز پرنـده در آسـمان و حفـظ آن توسـط خداونـد،      

آن کنند تا در ضمن فعال شدن ابزارهای شناختی انسان، مفاهیم قرآن و پیـام   کمک می
برای او محسوس و قابل درک شود. بنابراین در عربیت زبان قرآن، خدا، انسـان و هسـتی   

شود که در  دو طرفه بین خدا و انسان تعریف می ۀنقش دارند و عربیت قرآن در یک رابط
  شود. نتیجه توجه انسان به آیات و جایگذاری دقیق این آیات از سوی خداوند حاصل می

  
 ه به عاقبت انسان. روشنگری با توج3. 4

است، چـون در رسـاندن پیـام    » عربی«قبل، اشاره شد که بیان و زبان قرآن،  ۀدر دو مؤلف
چون زبان کفار و مشـرکین،  خداوند، جامعیت در بیانِ امر خدا و مطابقت با آن دارد و هم

نیست و چنین کالمی، قابلیت دارد که ابزارهای شناختی انسان را به » أعجمی«و » کذب«
، از ایـن کـالم   44 ۀسان که خداوند در آی دریافت و پذیرش امر خدا فعال کند. آن ۀسطوا

نَ لِلنَّاس«فرماید:  کند و می یاد می» ذکر«با عنوان  رَ لِتُبَیِّ زَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْ  حیدر توضـ ، ...»وَ أَنْ
د است کـه تکـرار و تـالوت شـو     نین آن اأاست که ش یاند که سخن و کالم گفته »ذکر«
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 توان برای تبیین و روشنگری نیز استفاده کـرد.  و از این کالم، می )13/131  عاشور،  (ابن
نَ«با توجه به این آیات:  ونَ الَّذي لَهُمُ لِیُبَیِّ نَ «، )39نحـل:  (ال» فیهِ یَخْتَلِفُ ـمُ  لِتُبَـیِّ ي  لَهُ ـذِ  الَّ

وا ةِ یَوْمَ لَکُمْ لَیُبَیِّنَنَّ«و  )64نحل: (ال» فیهِ اخْتَلَفُ ـتُمْ  مـا  الْقِیامَ ـونَ  فیـهِ  کُنْ نحـل:  (ال» تَخْتَلِفُ
خداونـد   64 ۀیـ در آشده، اسـت.  » اختالف«آنچه در آن  ات،یآ نیدر ا نییمفعول تب، )92

زَلْنَـا عَلَ  وَ: «دیفرما یمخطاب به پیامبر اکرم(ص)  ـ مَا أَنْ ـ   کَیْ ـذِ   نَیِّالْکِتَـابَ إِال لِتُبَ ـمُ الَّ  یلَهُ
وا فِ ةً لِقَوْمٍ  وَ یهُدً وَ هِیاخْتَلَفُ ونیُرَحْمَ مِنُ بـه مشـرکین بـر    » لهـم «ضـمیر   یـه، آ نیدر ا». ؤْ

همان اعتقاد حق و عمـل حـق اسـت،     ،»آنچه در آن اختالف کردند«و منظور از  رددگ یم
.  )12/284  ،یطباطبـای (ین، ایضاح و کشف به منظور اتمام حجـت اسـت   یپس مراد از تب

بـه  » لسـان عربـی  «، ایـن اسـت کـه    »عربی« ۀی معنایی واژها بنابراین، یکی دیگر از مؤلفه
شود که بتواند با ویژگی ذکری و توجه دادن انسان به آیـات (کـه حامـل     کالمی گفته می
) را فعـال  ذکـر و  : تفکر، تعقـل، سـمع  یعنباشند)، ابزارهای شناختی او (ی امر خداوند می

بـا امـر خداونـد (یعنـی کـذب      سازد تا اعمال و بروزات انسان (از جمله: لسـان)، مطـابق   
نباشد) و آنچه که از او خواسته شده در جهت رسیدن به عاقبتی مشخص و معـین (رفـع   

نَ«ظهور برسد. با توجه به این آیات:  ۀاختالف)، به عرص ـمُ  لِیُبَیِّ ـذي  لَهُ ـونَ  الَّ » فیـهِ  یَخْتَلِفُ
نَ«، )39نحل: (ال ي لَهُمُ لِتُبَیِّ وا الَّذِ  مـا  الْقِیامَـةِ  یَـوْمَ  لَکُمْ لَیُبَیِّنَنَّ«و  )64نحل: (ال» فیهِ اخْتَلَفُ

ونَ فیهِ کُنْتُمْ ، خداوند در روز قیامت و پیامبر اکرم(ص) در دنیـا (بـه   )92نحل: (ال» تَخْتَلِفُ
روشنگری و رفع اخـتالف   ۀکمک کتابی که لسان آن به عربی بودن توصیف شده)، وظیف

انـد:   سه اصل معنایی ذکر کـرده » خ. ل. ف« ۀی ریشرا بر عهده دارند. برخی از لغویان برا
آمدن چیزی بعد از چیز دیگر، به طوری که جانشین آن شود؛ مقابـل جلـو و دگرگـونی.    

نیز از همین ریشه گرفته شده و به این معناست که نفر دوم به جـای نفـر   » خالفت« ۀواژ
در مقابل جلو اسـت.   اول قرار بگیرد و جانشین او شود. اصل دوم به معنای، پشتِ چیزی

: اخْتَلَـفَ    . «)2/210 ،فـارس  ابن(اصل سوم به معنای، تغییر و دگرگونی است  هُمُ ـا قَـوْلُ أَمَّ وَ
ونَ، خْتَلِفُ يْ مُ ةٌ أَ أَوَّلِ النَّاسُ فِي کَذَا، وَالنَّاسُ خِلْفَ ـي    ؛فَمِنَ الْبَابِ الْ هُمْ یُنَحِّ لَّ وَاحِدٍ مِـنْ لِأَنَّ کُ

ي نَحَّاهُقَوْلَ صَاحِبِهِ، وَ یعنی ...» اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي کَذَا« اند: اینکه گفته». یُقِیمُ نَفْسَهُ مُقَامَ الَّذِ
ها در مورد موضوعی، نظرهای متفاوتی داشته باشند. طبـق اولـین اصـل     گروهی از انسان

ومُ مَقَامَهُ» (خ. ل. ف« ۀمعنایی ریش هـر کـدام از ایـن     )، یعنیأَنْ یَجِيءَ شَيْءٌ بَعْدَ شَيْءٍ یَقُ
افراد، نظر دیگری را رد کند و نپـذیرد و نظـر خـودش را جـایگزین آن نظـر، قـرار دهـد        

ها باهم اختالف دارند، بلکـه   . در این آیات گفته نشده است که انسان)2/213، فارس ابن(
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ونَ«آمده است:  وا«، »فیهِ یَخْتَلِفُ ونَ فیهِ«، »فیهِ اخْتَلَفُ هـا در مـورد امـر     ، یعنی انسـان »تَخْتَلِفُ
خدا اختالف دارند، اختالف داشتن در مورد امر خدا به این معناست کـه امـر خـدا را بـه     

پذیرند و امـر خـود و تبعیـت از هـوای نفـس را جـایگزین آن        دلیل استکبار و تکبر نمی
کنند. خداوند در روز قیامت و پیامبر اکرم (ص) در دنیا (به کمک کتابی که لسان آن  می

ــ ــه عربی ــب ــد.   ۀت توصــیف شــده)، وظیف ــر عهــده دارن روشــنگری و رفــع اخــتالف را ب
کنـد تـا هـر     ها را به امر خدا دعوت مـی  انسان ۀاین کتاب، هم ۀپیامبراکرم(ص) به واسط

انسانی با اعمال و رفتار خود، در هر بستر و موقعیتی، ظرفی برای ظهور و تجلی امر خـدا  
کنـد. بـا    بودن توصـیف مـی  » عربی«ن را به قرآ» لسان«شود؛ این چنین است که خداوند 

دریافت قرآن و عمل به آن (که حاوی امر خداست)، عربیت قرآن به مثابه یک ابزار برای 
به فعلیت رسیدن قوای انسان، شکوفا شدن و رسیدن او بـه مقصـد و غایـت مـورد نظـر      

امر خداسـت،  شود. وقتی انسان به قرآن و پیام آن که حاوی او خداوند، در نظر گرفته می
رو، شـود، از ایـن   های رفتاری انسان، نمایـان مـی   کند، امر خدا در اعمال و کنش عمل می

قـابلیتی   ،»لسان عربـی «رسد. به عبارت دیگر  عربیت قرآن با شکوفایی انسان به ظهور می
امر خدا، توجه انسان را به اموری معطوف سازد که در کنار فعال  ۀتواند با ارائ دارد که می

ها، انسان به عاقبتی که خـدا خواسـته    ن ابزارهای شناختی و شکوفایی هر کدام از آنشد
  است، برسد و امر خدا نیز در اعمال و رفتارش، ظهور و تجلی پیدا کند.

  
  ها و نتایج تحقیق یافته. 5
 دهد که این واژه نحل، چنین بدست می ۀدر سور» عربی« ۀبررسی معناشناسانه واژ .1

و » مبـین «با واژگـان  اشتدادی  ۀمورد رابط، دو »لسان« ۀبا واژ مکملی ۀمورد رابطیک 
هاي خود  به عنوان همنشین »کذب«و » أعجمی«تقابلی با واژگان  ۀو دو مورد رابط» آیات«

   برقرار نموده است.
باعـث   ،ینیمحور همنشـ  یبر رو واژگانکنار هم قرار گرفتن  طیشرانظر به اینکه . 2

ونَ الَّذي لِسانُ: «ۀ، در آیگردد می گریکدیبه  نیهمنش یاواحده ییانتقال معنا حِدُ لْ ـهِ  یُ  إِلَیْ
نحـل بـه    ۀ، عربیت زبـان قـرآن در سـور   )103نحل: (ال» مُبین عَرَبِيٌّ لِسانٌ هذا وَ أَعْجَمِيٌّ

باشد. این کالم وحیانی همچنـان کـه    معنای جامعیت امر خدا و مطابقت قرآن با آن، می
ر خداست، انسان را به آیاتی در نظام هستی توجه داده و بـه نقـش   مشرف و مطابق با ام

، »سـمع «، »تعقـل «، »تفکـر «این آیات در رشد و ارتقای ابزارهای شناختی انسان از جمله: 



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  160

 ، پرداخته است. »ایمان«و » ذکر«
 ،»کتـاب «چـون:  هـم برای نشان دادن امـر خـود، چیزهـایی    نحل  ۀدر سورخداوند  .3

و » آسـمان «، »حیوان«، »انسان«چون: همو چیزهایی  را نازل کرده» الئکهم«و » ءام«، »ذکر«
شـود، در   ای است که به امر خدا از آسمان نـازل مـی   آب، آیهرا خلق کرده است. » زمین«

شـود، انعـام، آن گیـاه را     گیاهـان مـی   بخشد، موجـب رشـد   رود، حیات می زمین فرو می
کند. از اعناب  ز شهد آن گیاه، عسل تولید میشود. زنبور عسل ا خورند، شیر تولید می می

شود. خداوند با این سیستم تبدیل آیات، درصدد نشـان دادن امـر    و خرما، شیره تهیه می
رود که انسان نیز به عنوان یکی از مخلوقات خداوند که مجهز به  . انتظار میباشد خود می

اندن امـر خـدا و جریـان    قوای شناختی (یعنی: تفکر، تعقل، سمع) است، در به ظهور رس
آن در عالم، نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کند، البتـه هـدف از ظهـور و تجلـی امـر خـدا در       

 های رفتاری انسان، رشد، شکوفایی و به غایت رسیدن او، مورد نظر است. کنش
نَ«با توجه به آیات: . 4 ونَ الَّذي لَهُمُ لِیُبَیِّ ـمُ  نَلِتُبَیِّ«، )39نحل: (ال» فیهِ یَخْتَلِفُ ي  لَهُ ـذِ  الَّ

وا ةِ یَوْمَ لَکُمْ لَیُبَیِّنَنَّ«و  )64نحل: (ال» فیهِ اخْتَلَفُ ـتُمْ  مـا  الْقِیامَ ـونَ  فیـهِ  کُنْ نحـل:  (ال» تَخْتَلِفُ
، خداوند در روز قیامت و پیامبر اکرم(ص) در دنیا (به کمک کتابی که لسـان آن بـه   )92

تالف را بر عهده دارند. این اختالف روشنگری و رفع اخ ۀعربی بودن توصیف شده)، وظیف
عدم دریافت امر خدا، فعال نشدن ابزارهای شـناختی انسـان و    ۀچیزی است که در نتیج

یعنی هر انسانی که امـر   ؛آید جاری نشدن امر خدا در اعمال و بروزات انسان به وجود می
ناختی او بـه  خدا را (به دلیل مشرک بودن، استکبار و تکبر) دریافت نکند و ابزارهـای شـ  

جامع  ۀکریم با ارائ شود. قرآن رشد و شکوفایی الزم نرسیده باشند، گرفتار این اختالف می
ای به نقـش و کـارکرد    ها به اموری در هستی و اشاره و کامل امر خدا و توجه دادن انسان

ها قابلیت دارد که انسان را در فعـال سـازی، شـکوفایی و ارتقـای ابزارهـای شـناخت        آن
: تفکر، تعقل، سمع، ذکر)، دریافت امر خدا و فهم آن و رفع اخـتالف، کمـک کنـد.    (یعنی

شکوفا شدن ابزارهای شناختی انسان و رشد او، به معنای این است که انسان امر خـدا را  
دریافت کرده و با متجلی ساختن امر آن در رفتار و گفتار خود، در حـال جـاری سـاختن    

 امر خداست. 
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