
  

  و  یقرآن یدر عرب یمدلول مثن یساختار جمع برا کاربرد
  یسام یها زبان یقیتطب دستور بر هیتک با مربوطه شبهات به پاسخ
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  )3/5/1401 تاریخ پذیرش مقاله: -3/11/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

مختلـف طـرح، و متقـابالً بـا جـواب       یهـا  به صورت ربازیمخالفان به قرآن از د ینقدها
ـ  یسـاختارها  ان،یـ م نیا دراست.  رو شده دانشمندان مسلمان روبه  حجـم  ،قـرآن  یادب

 بـا  مـرتبط  یبرخـ  شـبهات،  نیـ ا از کـه   دادهرا به خـود اختصـاص    اتشبه از یاریبس
 مرجـع  بـه  جمـع  ریضـم  بازگردانـدن «است.  یمدلول مثن یجمع برا ساختار استعمال

در  »یمثنـ  یجمع بـه جـا   ۀواژ آوردن« نیهمچن حجرات؛ 9 و حج 18 اتیآ در »یمثن
 در روشیپـ  ۀمقالباره است.  نیمائده اهمّ شبهات مطرح شده در ا 38و  میتحر 4 اتیآ

سـاختار   یاست که در چه مواضع نیبه دنبال ا زینبرآمده و  فوقشبهات  بهصدد پاسخ 
ها از منظـر   کاربرد نیا یبرا یلیتحلدر قرآن به کار رفته و چه  یمدلول مثن یجمع برا

کراهت اضـافه دو  «از جمله  یسنت انینحوبر پاسخ  عالوه ؟کرد ارائه توان یم یشناس زبان
 دسـتور  منظـر  از شـبهات  نیااست،  یو بالغ ینحو یها بر آموزه یکه مبتن »یواژه مثن

 یهـا بـان ز ۀمطالعـ  بـا  نکهی. چه ااند ییگو پاسخ و نقدقابل  زین یسام یهازبان یقیتطب
که در  گرددیم مشخص ،یسام یهازبان گریو د یانیسر ،ی: عبررینظ ،یعرب شاوندیخو
و سـاختار   نبـوده مورد اسـتفاده   یساختار صرف کیبه عنوان  یساختار مثن هازبان نیا

 بـا محـدود از واژگـان    ییهـا نمونـه  تنهـا  ها،زبان نیا در. است شده آن نیگزیجمع جا
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 یمثنـ  کاربرد نکهیا وجود با ز،ین قرآناز  یاریبس اتیآ در. ندشو یم افتی یعالمت مثن
 انینما ،یمثن فردبهمنحصر یساختارها ۀمطالع با گرفته، صورت مربوطهبا قواعد  مطابق

ـ  زبـان  در سـاختار  نیـ ا که شود یم ـ  یعرب  یو در برخـ  رددا منعطـف  یتیوضـع  ،یقرآن
. کاربرد است افتهی  شیگراع سمت ساختار جم به شاوندانشیخو گرید همانند کاربردها

 اسـتفاده «است:  میقابل تقس ریز یهادسته به قرآندر  یمدلول مثن یساختار جمع برا
 دیـ اسـتفاده از ق « ،»یمثنـ  یبـرا  جمـع  ریضـم  از اسـتفاده « ،»یمثنـ  یبرا جمع فعل از

و  »یدر حالـت اسـم   یمثنـ  یجمـع بـرا   ۀواژ از استفاده« ،»یمثن یبرا جمع مخصوص
  .»یمثن یجمع برا وصف استفاده از«

  
 ،یمثنـ  یبـرا  جمع ساختار کاربرد قرآن، یادب شبهات ،یسام یها زبان یقیتطب دستور :کلیدیواژگان 

  .قرآن در یمثن ،یمثن
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  مسئله طرح .1
دسـتور زبـان عربـی همـواره      اسـتنباط  به عنوان اولین و مهمترین منبع برای کریم قرآن

در طـی سـالیان متمـادی     .اسـت  قـرار داشـته  شناسـان   زبـان  دیگر مورد توجه نحویان و
هـا و   دانشمندان در علوم مختلف ادبی به بررسی این منبع الهی همت گماشته و ظرفیت

هـای   هجمـه البتـه   دیگـر سـو  از اند. را از این جهت مورد بررسی قرار دادههای آنظرافت
دانشـمندان  ب با جوا متقابالً و ،های مختلف طرح به صورت کتاب مقدسن به این امخالف

هـای   در ارتباط با دانـش ساختارهای ادبی قرآن  ،. در این میاناست  شدهرو  روبه مسلمان
در دو قـرن   .نـد ارا به خـود اختصـاص داده   اتشبه حجم بسیاری از ،بالغت و صرف، نحو

های تبشیری از یـک سـو و تحقیقـات استشـراقی از سـوی دیگـر،        جریان با ظهور اخیر،
مطـرح  و بـه شـکلی متفـاوت    هـای ادبـی قـرآن در سـاحتی نـو       ختارشبهات وارده به سا

شناسـی تـاریخی در    زبـان ی ماننـد  موبرخی افراد بدون توجه به پیشرفت علـ است و  هشد
ن آمناسبی برای تحلیل بهتر ساختارهای زبانی قر ابزارتواند های سامی که می زبان ۀحوز

هـای   مبانی نظـری و داده  گرفتن اطالعی یا نادیده به سبب بیو دیگر کتب مقدس باشد، 
های سـامی نظیـر    م، به انتقاد از برخی ساختارهای قرآن با استشهاد به دیگر زبانواین عل

از میان اشکاالت وارد شده به متن قـرآن، شـبهاتی   . اند آورده رویعبری، آرامی و سریانی 
عطـوف بـه   خاص قرآن از ساختار مثنی است. برخی از ایـن شـبهات، م   ۀاستفاد ۀدر حوز

کاربرد ساختار جمع برای مثنی و برخی معطوف به کاربرد ساختار مفرد برای آن هستند 
   نخست است. ۀکه تمرکز پژوهش بر شبهات دست

ضمن بررسی کاربرد مثنـی در عربـی قرآنـی بـا     شایسته است  چه گذشت، آن ۀبر پای
بـه   هـای سـامی،   باناز منظر دستور تطبیقی ز 1شناسی توصیفی های زبان استفاده از داده

در قـرآن  کـاربرد سـاختار جمـع بـرای مـدلول مثنـی        تحلیل انتقادی شبهات مرتبط بـا 
  االت زیر کوشش شود: ؤهای س پرداخته و برای یافتن پاسخ

در قـرآن   و استعمال ساختار جمع به جای آن پیرامون ساختار مثنیکه شبهاتی  اهمّ
 چیست؟ ن مطرح شدهاتوسط معاصر
 ؟ مرتبط با کاربرد جمع برای مدلول مثنی در قرآن قابل ارائه است ه شبهاتی بیها چه پاسخ

چـه تبیینـی   در چه مواضعی ساختار جمع برای مدلول مثنی در قرآن به کار رفتـه و  
 ؟توان یافت شناسی می ها از منظر زبان این کاربردبرای 

                                                                                                                                        
1. Descriptive linguistics. 
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  پژوهش   ۀنیشیپ. 1-1
 در ادبـی  ۀحـوز  در خصـوص  بـه  رآنیق شبهات به پاسخ ۀزمین در شده انجام های پژوهش

اما هیچ پژوهش مستقلی در رابطه با ساختار مثنی در قرآن  ،است فزونی به رو اخیر قرن
تـوان   و این دو مبحث را تنها می  و پاسخ به شبهات مطرح شده در این باره صورت نیافته

ر ایـن  تـر د های انجام شده بـا موضـوع جـامع   های نحویان و برخی پژوهشدر ذیل کتاب
توان به موارد ذیل که مرتبط با پژوهش حاضـر هسـتند،    زمینه پیگیری کرد. از جمله می

  اشاره داشت: 
    ؛نیالمشکک شبهات مواجهة یف االسالم حقائق سندگان؛ینو گریو د مرزوق عبدالصبور. 1- 1- 1
    ؛اإلسالم انیب موسوعة. 1-1-2

به نقد و بررسی شبهات مربـوط   در جلد دوم این اثر، در اثنای پاسخ به شبهات ادبی،
  شود. به ساختار مثنی پرداخته می

   ؛عصمة القرآن و جهاالت المبشرین عوض، ابراهیم. 1-1-3
این کتاب به نقد و بررسی شبهات مبشرین مسیحی بـه قـرآن پرداختـه و در اثنـای     

ـ    مربوط به ساختار مثنی نیز می ۀبحث خود به شبه  پاسـخی در  ۀپـردازد و سـعی بـر ارائ
  کند.  رابطه با این شبهه می

   ؛انیالب مجمع و یطبرسکریمان،  . حسین1-1-4
یک مبشر مسیحی با نام ساختگی هاشم  ۀدر بخشی از این کتاب به نقد شبهات وارد

  شود.  شامی پرداخته می
1-1-5. Fakhrur Razi Mohd Rafi, Yayan Nurbayan و M. Zaka Al Farisi, 

“Syntax errors In the Quran”؛ 
نویسندگان این مقاله شبهات ادبی مطرح شده توسط افرادی نظیـر زکریـا بطـرس را    

دهی و تحلیل یکـی   دهند و در ذیل بررسی یکی از شبهات به پاسخمورد بررسی قرار می
  پردازند.   از آیات دارای ساختاری منحصر به فرد از مثنی می

    ؛میالکر القرآن حول ردود و شبهاتمحمد هادی معرفت، . 1-1-6
هل هناک فی القـرآن  «در این کتاب نیز به نقد و بررسی شبهات ادبی قرآن ذیل باب 

  است.  پرداخته شده» مخالفات
متمـایز دانسـت.    را از دو جهـت  حاضـر  پـژوهش  توان میبا بررسی تحقیقات مذکور، 

این پژوهش بـر روی سـاختار مثنـی     خاص تمرکز طور که ذکر شد،، همانجهت نخست
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کدام به طور مستقل به ساختار مثنی نپرداختـه و  چهیفوق های  اینکه پژوهش چهاست؛ 
اند. جهت دوم روش به کـار رفتـه    همگی همراه با مباحث دیگر از این ساختار بحث کرده

شناسـی   هـای زبـان   از داده پیشـین هـای   یک از پژوهشهیچاست؛ زیرا در پژوهش حاضر 
خ به شبهات پیرامون ساختارهای ادبـی قـرآن   های سامی برای پاس زبان ۀتاریخی در حوز

روش بـه کـار رفتـه در ایـن     قابل ذکر است کـه   اند. به خصوص ساختار مثنی بهره نبرده
  .استپژوهش، توصیفی تحلیلی انتقادی 

 
 های سامی  مثنی در زبان. 2

 و بـه تصـریح   امـری تردیـد ناپـذیر اسـت     1،مثنـی در زبـان سـامی مـادر    ساختار وجود 
هر سه صورت اسمی مفرد، مثنی  ،زبان سامی مادر 3،و رایت 2روبینی نظیر انشناس سامی

اصـلی سـاختار مثنـی در     ۀمشخص. )Wright, 149؛Rubin, 34(ت اس  و جمع را دارا بوده
را در حالـت غیـر مرفـوعی یـا      پسـوند است. زبان عربـی ایـن     بوده -ay 4این زبان پسوند

oblique اما در حالت مرفوعی یا ،حفظ کرده nominative ۀبـه مشخصـ   ،این مشخصه ā 
و » انِ« عالمـت سنتی نیـز بـا دو    نحوی های ابدر کت .)O’leary, 195(است   شدهتبدیل 

 .)3/347رضی الـدّین اسـترآبادی ،  (هستیم  آشناها  اسمدر  عالمت مثنیبه عنوان » ینِ«

 ۀواژن بـه  تـوا  مـی نمونـه  بـرای  برد.  در ساختار مثنی بهره می -ay ۀعبری نیز از مشخص
 6.اسـت  در عهد عتیق نیز به کـار رفتـه  اشاره کرد که  دست دو ) به معنایyaday( 5»ָיַדי«

برد. در زبان سریانی اما ایـن  ای یکسان با عبری برای مثنی بهره می آرامی نیز از مشخصه
زبان آشوری قدیم و میانه در مـذکر   .)O’leary, 195(شود بدل می e–آوایی به  ۀمشخص

کننـد. مثنـای   اسـتفاده مـی   obliqueبرای حالت  e–و از  nominativeرای حالت ب ā–از 
  t-eو   t-āو بـه صـورت پسـوند     tمؤنث در این زبان همانند زبان عربی بـا اضـافه شـدن    

هـا قابـل    های مختلف سامی ساختار مثنـی در اسـم   . گرچه در زبان)همان(یابد ظهور می
های سامی به جز زبان عربـی، از یـک    زبان لت دریافت است، باید توجه داشت که این حا

مثال دیگری بـرای   ،حالت صرفی  به حالت واژگانی درآمده و به جز شواهد بسیار محدود
شناسان، کـاربرد غالـب مثنـی    ، و به اعتقاد برخی سامی)Gray, 53(شود مثنی یافت نمی

                                                                                                                                        
1. Proto Semitic. 
2. Aaron D. Robin. 
3. William Wright. 
4. Suffix. 

 امکان اضافه شدن میم در آخر این واژه نیز وجود دارد.  mimation یه علت پدیده .5
 ).Ezekiel. 13/1 : نکـ است؛ ( در کتاب حزقیل نبی این واژه به کار رفته. 6
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هـا اسـت   نـد ایـن  های طبیعی نظیر دو دست، دو گوش و مان های سامی در جفت در زبان
)Moscati, 93(ــه عنــوان مثــال آرامــی در دو واژ ــه معنــای دو دســت و » y’day« ۀ. ب ب
»raglay  «کند. در سریانی عالمت مثنی فقـط در دو  به معنای دو پا از مثنی استفاده می

به معنای دویست به کار رفته که » matēn« ۀو واژ» دو«به معنای » tartēn«و » tarēn« ۀواژ
رمـزی منیـر   (گر فراموش شدن ساختار مورد بحث در ایـن زبـان اسـت     نمایان به خوبی
. در این زمینه، زبان حبشی نیز همانند زبان سریانی است؛ )O’leary,195؛ 144بعلبکی، 

 یبـه طـور کلـ    یمثنـ  ی،انیماننـد سـر  هزبـان   این درکند،  اشاره می 1طور که دیلمانآن
بـه   »kal’e« ۀهمانند واژ لغات یدر برخ ییها نهگرچه با توجه به نشاا است؛  فراموش شده

 2اسـت بـوده   ی سـاختار مثنـی  دارا ای توان دریافت که این زبان در دوره می» دو«معنای 
)Dillmann, 286(های سامی حالـت   قابل توجه این است که در این دسته از زبان  ۀ. نکت

     ).Gray, 53؛ Lipinski, 236(است   جمع جایگزین حالت مثنی شده
کند زبان سامی مادر در هر سـه  بیان می 3طور که موسکاتی در رابطه با افعال نیز، آن

حالت غایب، مخاطب و متکلم دارای ساختار مثنی بوده است. مثنای غایب از سامی مادر 
و احتماالً زبان اوگاریتی راه یافته است. مثنـای مخاطـب تنهـا بـه      4به زبان عربی، اکدی
هـای   کدام از زبـان اوگاریتی راه یافته است. مثنای متکلم اما در هیچ الًزبان عربی و احتما

انـد کـه در   سامی حتی عربی بـاقی نمانـده اسـت. البتـه برخـی احتمـال داده       ۀزیر شاخ
). عـدم وجـود مثنـای مـتکلم در     Moscati, 141(اوگاریتی بتوان ایـن سـاختار را یافـت    

وجـود ایـن    5اسـت تـا ونگـر     ی سـبب شـده  های سامی به غیر از اوگاریت یک از زبان هیچ
سـامی   ۀموسـکاتی مقایسـ   ۀساختار را در سامی مادر مورد تردید قرار دهد، اما به عقیـد 

 6آفروآسـیایی  ۀهـای زیـر شـاخ    مادر با زبان مصری باستان که مانند سامی یکی از زبـان 
ن فعـل  زیـرا در مصـری باسـتا    ،کند یید میأاست، وجود مثنای متکلم را در سامی مادر ت

ای از  است (همـان). طبـق آنچـه گذشـت، نمونـه       قابل یافت ny–مثنای متکلم با پسوند 

                                                                                                                                        
1. August Dillmann. 

است و مطابق گفتـة   e مصوت دارای  شود که ختم می» e’«طور که پیدا است این واژه به حرف همان .2
 ساز است یمثن ةشد در نظر گرفتن آن به عنوان حرف مختصراین پسوند  یبرا نییتب نیبهتر دیلمان،

)Dilmann, 286.(  
3. Sabatino Moscati. 

در اکدی ممکن است که حالت مثنی برای سه سوژه هـم مـورد اسـتفاده قـرار      موسکاتی،طبق گفتة  .4
  ).Moscati, 141(د بگیر

5. Wanger. 
6. Afroasiatic. 
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  ساختار مثنی در سه حالت غایب، مخاطب و متکلم برای سامی مادر به این شرح است: 
 qabaratā* مونث:     qabarā* مذکر:   مثنای غایب:    
 qabartumā   مثنای مخاطب:

  .)همان( qabaranayā     مثنای متکلم:
هـای   در زبان 3و ناکامل 2های کامل دو جدول که مربوط به فعل ۀبا ارائ  1لوییس گری

های اکدی، عبری، سریانی و حبشـی   سازد که  فعل مثنی در زبان سامی است، نمایان می
از دست رفته و این فعل تنها در زبان عربی، در هر دو حالت غایب و مخاطـب در هـر دو   

  ).Gray, 94 - 97(است   مل، باقی ماندهحالت کامل و ناکا
  گیری زبان عربی از ساختار مثنی به شرح زیر است:  به طور خالصه مواضع بهره

 ؛افعال
 ؛ضمایر
 ؛صفات

شـود کـه    اسم مبهم به اسـمی اطـالق مـی   : )145، رمزی منیر بعلبکی( ۀاسماء مبهم
شـود.   ر مشـخص مـی  واژه یـا واژگـانی دیگـ    ۀمراد از آن واضح نیست و معنایش به واسط

 ۀاند. معنای اسم اشاره به واسـط شامل اسامی اشاره، موصول و ضمایر غائب ۀاسامی مبهم
 ۀاش و معنـای ضـمیر غائـب بـه واسـط      صـله  ۀمشارإلیه، معنای اسم موصـول بـه واسـط   

  .)72امیل بدیع یعقوب، (شود  مرجعش روشن می
  

 مثنی در قرآن و بررسی شبهات پیرامون آن  . 3
پـر بسـامد     ۀنی در دو حالت فعلی و اسمی، کاربرد فراوانی در قرآن دارد. نمونساختار مث

 ۀهای خداوند به دو گروه جـن و انـس در سـور    توان در رابطه با خطاب این ساختار را می
وَر بقره آیات  و طـه   275تـا   19اعراف آیات  38،4تا  35الرحمن، داستان آدم و حوا در سُ

                                                                                                                                        
1. Louis Gray. 
2. Telic. 
3. Atelic. 

ـ    . 4 ـا هَ ـا تَقْرَبَ ـئْتُمَا وَلَ ـا  الشَّـجَرَةَ  ذِهِوَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِ ـنَ  فَتَکُونَ  مِ
ـمْ  عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُکُمْ اهْبِطُوا وَقُلْنَاالشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ   فَأَزَلَّهُمَا  ﴾*﴿الظَّالِمِینَ  ـي  وَلَکُ  فِ
ـا   ﴾*﴿حِیمُ الـرَّ  التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَیْهِ فَتَابَ کَلِمَاتٍ رَبِّهِ مِنْ آدَمُ یفَتَلَقَّ  ﴾*﴿حِینٍ  یإِلَ وَمَتَاعٌ مُسْتَقَرٌّ الْأَرْضِ قُلْنَ

 .﴾*﴿ ونَیَحْزَنُ هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَلَا هُدَايَ تَبِعَ فَمَنْ یهُدً مِنِّي یَأْتِیَنَّکُمْ فَإِمَّااهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا 
ا هَ. 5 بَ رَ ا تَقْ لَ ا وَ نْ حَیْثُ شِئْتُمَ ا مِ کُلَ کَ الْجَنَّةَ فَ جُ وْ تَ وَزَ نْ نْ أَ کُ مُ اسْ ا آدَ هِوَیَ رَةَ ذِ ا الشَّجَ ونَ کُ ـنَ  فَتَ   !الظَّـالِمِینَ  مِ
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وَر طـه آیـات    و داستان 1231تا  117آیات  تـا   42دعوت موسی و هارون از فرعون در سُ
مشاهده کرد. بیشتر کاربردهای مثنـی در قـرآن بـر طبـق      173تا  12و شعراء آیات  502

قواعد مربوط به این ساختار یعنی استفاده از افعال، اسماء و ضـمایر مثنـی بـرای مـدلول     
و جمع برای مدالیل مثنـی بـه   مثنی است؛ اما در برخی از آیات قرآن، ساختارهای مفرد 

انـد. در    و سبب پدید آمدن برخی شبهات پیرامون ساختار مثنی در قـرآن شـده    کار رفته
ادامه، ابتدا به ذکر و سپس به نقد شبهات مربوط به کاربرد ساختار جمـع بـرای مـدلول    

  شد.  خواهد   مثنی پرداخته
  
   ع برای مدلول مثنیکاربرد ساختار جم با ارتباطدر  انشبهات معاصر. 3-1

در تـذییل   4در میان مبشران مسیحی، چندین نفر از جمله زکریا بطرس، هاشـم العربـی  

                                                                                                                                        
ا  ﴾*﴿ " بُّکُمَ ا رَ اکُمَ هَ ا نَ الَ مَ ا وَقَ هِمَ آتِ وْ نْ سَ ا مِ هُمَ ورِيَ عَنْ ا وُ ا مَ هُمَ دِيَ لَ انُ لِیُبْ طَ ا الشَّیْ هُمَ وَسَ لَ سْ وَ نْ هَفَ هِعَ  ذِ

رَةِ لَّا الشَّجَ ا أَنْ إِ ونَ کُ نِ تَ کَیْ وْ مَلَ ا أَ ونَ کُ نَ تَ دِینَا مِ الِ نَ النَّاصِحِینَ  ﴾*﴿ لْخَ ا لَمِ کُمَ نِّي لَ ا إِ هُمَ اسَمَ ا  ﴾*﴿وَقَ لَّاهُمَ دَ فَ
ورٍ  رُ ا فَلَمَّابِغُ اقَ رَةَ ذَ دَتْ الشَّجَ ا بَ هُمَ ا لَ هُمَ آتُ وْ طَفِقَ سَ قِ الْجَنَّةِ وَ نْ وَرَ ا مِ هِمَ انِ عَلَیْ ـا ا یَخْصِفَ اهُمَ ادَ نَ ـا  وَ بُّهُمَ ـمْ  رَ لَ  أَ
ا کُمَ هَ نْ نْ أَ ا عَ کُمَ رَةِ تِلْ ا َوأَقُلْ الشَّجَ کُمَ انَ إِنَّ لَ طَ ا الشَّیْ کُمَ وٌّ لَ دُ ـمْ     ﴾*﴿ مُبِینٌ عَ ا َوإِنْ لَ ـنَ سَ نْفُ ـا أَ ا ظَلَمْنَ بَّنَ ا رَ الَ قَ

رِینَ  اسِ نَ الْخَ نَّ مِ ونَ کُ ا لَنَ حَمْنَ رْ ا وَتَ رْ لَنَ وٌّ  ﴾*﴿تَغْفِ دُ کُمْ لِبَْعضٍ عَ وا بَْعضُ طُ الَ اهْبِ کُمْقَ لَ ـي  وَ ـأَرْضِ  فِ رٌّ  الْ ـتَقَ سْ  مُ
اعٌ مَتَ لَ وَ ونَ  ﴾*﴿ حِینٍ یإِ جُ رَ ا تُخْ هَ مِنْ ونَ وَ وتُ ا تَمُ وْنَ وَفِیهَ ا تَحْیَ الَ فِیهَ   .﴾*﴿قَ

مُ إِنَّ هَ .1 ا آدَ ا یَ افَقُلْنَ وٌّ ذَ دُ کَ عَ کَ لَ جِ وْ زَ لِ ا وَ ا فَلَ جَنَّکُمَ رِ نَ یُخْ شْقَ الْجَنَّةِ مِ لَّا تَ ﴾*﴿ یفَتَ کَ أَ ـا   إِنَّ لَ لَ ـا وَ وعَ فِیهَ جُ
رَ ا َتضْحَ ﴾*﴿ یتَعْ لَ ا وَ ظْمَأُ فِیهَ ا تَ ّکَ لَ نَ ّکَ عَلَ ﴾*﴿ یَوأَ لُ مُ هَلْ أَدُ ا آدَ الَ یَ انُ قَ طَ لَیْهِ الشَّیْ وَسَ إِ سْ وَ رَةِ  یفَ ـجَ  شَ
دِ کٍ الْخُلْ مُلْ ا وَ ا یَخْ ﴾*﴿ ییَبْلَ لَ طَفِقَ ا وَ هُمَ آتُ وْ ا سَ هُمَ دَتْ لَ ا فَبَ هَ ا مِنْ قِ الْجَنَّةِ فَأَکَلَ نْ وَرَ ا مِ هِمَ انِ عَلَیْ عَصَصِفَ  یوَ
مُ بَّهُ آدَ وَ رَ دَ ﴾*﴿ یفَغَ ابَ عَلَیْهِ وَهَ بُّهُ فَتَ اهُ رَ ا جَمِیعًا   ﴾*﴿ یثُمَّ اجْتَبَ هَ ا مِنْ طَ الَ اهْبِ ـکُمْ قَ ـبَْعضٍ  بَْعضُ وٌّ  لِ ـدُ  عَ
ّا مَ دً مِنِّي یَأْتِیَنَّکُمْ فَإِ نِ یهُ عَ فَمَ ايَ اتَّبَ دَ افَ هُ شْقََیضِ لَ ا یَ لَ   .﴾*﴿ یلُّ وَ

رِي . 2 ا فِي ذِکْ ا تَنِیَ لَ اتِي وَ وكَ ِبآیَ خُ تَ َوأَ نْ لَ ﴾*﴿اذْهَبْ أَ ا إِ وْنَ یاذْهَبَ عَ رْ نَّهُ فِ لًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ  ﴾*﴿ یطَغَ إِ وْ ا لَهُ قَ ولَ فَقُ
شَ وْ یَخْ ذَکَّرُ أَ رُ ﴾*﴿ ییَتَ افُ أَنْ یَفْ ا نَخَ نَّنَ ا إِ بَّنَ ا رَ الَ طْغَقَ وْ أَنْ یَ ا أَ ـا      ﴾*﴿ یطَ عَلَیْنَ افَ ـا تَخَ ـالَ لَ ـي قَ نَّنِ ـا  إِ کُمَ  مَعَ

عُ سْمَ هُمْ  ﴾*﴿ یَوأَرَ أَ ّبْ ذِ ا تُعَ لَ ائِیلَ وَ رَ سْ ا بَنِي إِ سِلْ مَعَنَ ّکَ فَأَرْ بِ ا رَ ولَ سُ نَّا رَ ا إِ ولَ اهُ فَقُ دْفَأْتِیَ اكَ قَ ـةٍ  جِئْنَ ـنْ  ِبآیَ  مِ
ّکَ بِ امُ  رَ السَّلَ عَ نِمَ یعَلَ وَ دَ اتَّبَ هُ ابَ عَلَ ﴾*﴿ یالْ ذَ ا أَنَّ الْعَ لَیْنَ وحِيَ إِ دْ أُ نَّا قَ ـنْ  یإِ ـذَّبَ  مَ لَّ  کَ ـوَ ـالَ   ﴾*﴿ یوَتَ قَ

وسَ ا مُ ا یَ بُّکُمَ نْ رَ طَ ﴾*﴿ یفَمَ عْ ا الَّذِي أَ بُّنَ الَ رَ دَ ثُمَّ خَلْقَهُ شَيْءٍ کُلَّ یقَ   .﴾*﴿ یهَ
ذِّ. 3 کَ افُ أَنْ یُ خَ نِّي أَ الَ رَبِّ إِ ونِ قَ لَ ﴾*﴿بُ سِلْ إِ انِي فَأَرْ سَ طَلِقُ لِ ا یَنْ لَ دْرِي وَ ونَ یوََیضِیقُ صَ ارُ هُمْ عَلَيَّ  ﴾*﴿ هَ لَ وَ

ونِ  افُ أَنْ یَقْتُلُ خَ نْبٌ فَأَ الَ کَلَّا  ﴾*﴿ذَ اقَ اذْهَبَ ا فَ اتِنَ نَّا ِبآیَ کُمْ إِ ونَ مَعَ سْتَمِعُ ـولُ   ﴾*﴿ مُ سُ نَّا رَ ا إِ ولَ وْنَ فَقُ عَ رْ ا فِ فَأْتِیَ
الَمِینَ  ائِیلَ  ﴾*﴿رَبِّ الْعَ رَ سْ ا بَنِي إِ سِلْ مَعَنَ   .﴾*﴿أَنْ أَرْ

باید توجه داشت که برخی از دانشمندان معاصر در وجود شخصیتی مسـلمان بـه نـام هاشـم العربـی       .4
 1494: استاذ جلیل، نکـبرای اطالعات بیشتر (دانند  یک مبشر مسیحی می  ۀرا ساختتردید کرده و آن

– 1496.(  
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 ،»میزان الحق«در  1و فاندر »هل القرآن معصوم؟«، عبدالفادی در »فی اإلسالم ۀمقال«کتاب 
اند که چند مورد از ایـن شـبهات    شبهاتی را پیرامون ساختارهای ادبی قرآن مطرح نموده

  ساختارهای مربوط به مثنی اختصاص دارد. این شبهات به شرح زیر است:  به
  
  »بازگرداندن ضمیر جمع به مرجع مثنی« ۀ.  شبه3-1-1

ـي  اخْتَصَمُوا خَصْمَانِ ذَانِهَ«  ۀاست که آی ادعا شده  ـمْ...  فِ )، دارای خطـا در  18(الحـج:  » رَبِّهِ
بـدون توجـه بـه    » اختصـموا «فعل  بازگرداندن ضمیر جمع به مرجع مثنی است و ضمیر در

، به صورت جمع آمـده و بازگشـت ضـمیر جمـع بـه      »خصمان«مثنای  ۀمرجع آن یعنی واژ
؛ طبق ادعای افـرادی نظیـر هاشـم العربـی و عبـد هللا عبـد       )2/201دالیا، (مثنی خطاست 

. )30؛ عـوض،  452هاشم العربـی،  (است » هذان خصمان اختصما« ۀالفادی شکل صحیح آی
فانـدر،  (اسـت   داده مـورد انتقـاد قـرار   » من خطأه فی الضـمائر «ن آیه را تحت عنوان فاندر ای

ـا  « ۀ؛ او آی)359 ـلِحُوا بَیْنَهُمَ ) را نیـز  9(الحجـرات:  ...» وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْ
خـاطر   بـه » اقتتلـوا «ذیل همین عنوان ذکر کرده و معتقد است که آمـدن ضـمیر جمـع در   

مثنـی، بـه    ۀاشتباه است و آیه یا باید با تغییـر فعـل بـه صـیغ    » طائفتان«مثنای  ۀوجود واژ
بـه  » بینهمـا «و یا با تغییـر ضـمیر   » إن طائفتان من المؤمنین اقتتال فأصلِحوا بینهما«صورت 

اخیـر را   ۀ. هاشم العربی نیز آیـ )361همو، (آمد  می» فأصلحوا بینهم«ضمیر جمع به صورت 
  .)452هاشم العربی، (شمارد  حج به عنوان یکی از اغالط ادبی قرآن برمی ۀسور ۀآی پس از

  
  »جمع به جای مثنی ۀآوردن واژ« ۀ. شبه3-1-2

وبَا إِلَ« ۀاست که آی ادعا شده نْ تَتُ وبُکُمَا یإِ لُ تْ قُ دارای خطا از  ،)4 :تحریمال...» (اللَّهِ فَقَدْ صَغَ
در آن اشتباه اسـت.  » قلوب« ۀاست و جمع آمدن واژجمع به جای مثنی  ۀنظر آوردن واژ
دو تـن از همسـران    ،ایـن اسـت کـه از آنجـایی کـه مخاطـب آیـه        افکنـان  مدعای شبهه

 ،هستند و هر شخص تنها یک قلب دارد، پس ایـن واژه  ۀو حفص ۀ(ص) یعنی عائشپیامبر
                                                                                                                                        

شود از قسیسان مسیحی است که آثاری در  شناخته می» الدکتور فاندر«. کارل فاندر که بیشتر با عنوان 1
در جلـد اول بـه دفـاع از     ،»الحـق  زانیم«زمینة نقد اسالم و دفاع از مسیحیت دارد؛ کتاب او با عنوان 

، »ف دیـن الحـق  کیـف نعـر  «و در جلد سـوم، تحـت عنـوان      تورات و انجیل در مقابل تحریف پرداخته
)، 1941است. شایستة ذکر است، عبدالرحمن الجزیری (م   های ادبی قرآن را مورد نقد قرارداده ساختار

بـه نقـد    ،»الردّ علی کتاب میزان الحقّ و غیره من مطاعن المبشّرین المسیحیین فی اإلسالم«در کتاب 
  ). 11عیساوی، (است  ادعاهای فاندر پرداخته
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فَقَد صَغَی «شکل  شد و آیه نیز به آورده می» قلوبکما«و نه » قلباکما«باید به صورت مثنای 
لبَاکُما   ).257؛ مرزوق، Fakhrur, 173نکـ: (یافت  تغییر شکل می» قَ
هُمَا« ۀآی یَ یْدِ وا أَ عُ السَّارِقَةُ فَاقْطَ السَّارِقُ وَ ) نیز با همـین اسـتدالل مـورد    38: مائدهال...» (وَ

سـت،  ا» سـارقة «و » سارق«است و ادعا شده که از آنجایی که صحبت از  خدشه قرار گرفته
  است. » فاقطعوا یدیهما«خطاست و عبارت صحیح، » أیدی«جمع  ۀاستفاده از واژ

  
ـ  یکار رفتن ساختار جمع برا به. پاسخ به شبهات 3-2 ـ  یمدلول مثن  یو  بررس

  یقرآن یهاکاربرد
قرآن از ساختار جمع برای مثنی بـه دو   ۀطبق آنچه گذشت، شبهات وارد شده به استفاد

  شوند: دسته تقسیم می
 ۀسـور  9حج و  ۀسور 18که به آیات » بازگرداندن ضمیر جمع به مرجع مثنی« ۀبهش

 شود.  حجرات مربوط می
مائـده   ۀسـور  38تحریم و  ۀسور 4که با آیات »جمع به جای مثنی ۀآوردن واژ« ۀشبه

 مرتبط است.
دهی بـه شـبهات مطروحـه برآمـده و پـس از آن بـه معرفـی         در ادامه در صدد پاسخ

هـای آن   مثـال  های ساختار جمع برای مثنی در قرآن به همراه ذکر شاهدتفصیلی کاربرد
  خواهیم پرداخت. 

  
  »بازگرداندن ضمیر جمع به مرجع مثنی« ۀ. پاسخ به شبه3-2-1

تـوان از دو منظـر وارد    ، مـی »بازگرداندن ضمیر جمع به مرجع مثنـی « ۀدر پاسخ به شبه
ای کـه در ذیـل    بحث است؛ دو آیه در آیات مورد» اسم جمع«بحث شد:  منظر اول وجود 

انـد و آن وجـود دو اسـم     اند، دارای خصوصیتی مشترک این عنوان مورد شبهه قرار گرفته
هاست؛ این دو واژه در لفظ مفرد و در معنا جمع هسـتند.   در آن» ۀطائف«و  1»خصم«جمع 

                                                                                                                                        
و حکم مصدر را   در نظر گرفته» اسم شبیه بالمصدر«را » خصم«داشت که نحویان واژة  . البته باید توجه1

)؛ بـه عبـارت دیگـر    3/329؛ بغـوی،  2/251ابن شهر آشوب، (دانند  در اِفراد، تثنیه و جمع یکسان می
مصدر نسبت به تعداد ال بشرط است. با این توصیفات، اگر مدلولِ مصدر، جمع و لفظِ آن مفرد باشـد،  

گونه است و ما توسّـعاً از   نیز این» خصم«اژة موجود، حکماً همانند اسم جمع است. کما اینکه در واژة و
 ایم.  این واژه به اسم جمع تعبیر کرده
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 بـا کلمـاتی کـه هـم در    » اسم جمع«است تا کاربردهای قرآنی   این خصوصیت سبب شده
یـا   1شوند، از حیث استعمال ضمیر، مطابقت با فعل لفظ و هم در معنا جمع محسوب می

وصف مربوطه و... متفاوت گردد. علت این تفاوت نیز این است که در برخی مواقع، معنی 
این واژگان در اولویت است و به همین سبب ضمایر یا افعال مربوطه بـا معنـا هماهنـگ    

ولویـت اسـت و ضـمایر و افعـال مربوطـه بـا لفـظ مطابقـت         شوند. گاهی نیز لفظ در ا می
یا اغـراض گونـاگونی وجـود دارنـد کـه وزنـه را بـه سـمت          کند. در این میان، عناصر می

دهنـد. از جملـه ایـن     مطابقت افعال و صفات با لفظ اسم جمع یا معنـای آن تغییـر مـی   
نکـه در میـان   توضـیح ای  2.اشـاره کـرد  » های معنـایی صـفت   مشخصه«توان به  عناصر، می

اسـت، برخـی امکـان اطـالق بـر        هایی که برای اسامی جمع در قرآن به کـار رفتـه   صفت
کننـد؛ در   تک افراد موصوف را ندارند و لذا با لفظ موصوف یعنی اسم جمع تطابق می تک

تواند با مدلول   باشد، صفت می  تک افراد وجود داشتهمقابل اگر امکان اطالق صفت بر تک
 اد اسم جمع مطابقت کند. به دو مثال زیر توجه کنید:یعنی با افر
ت فِئَةً کَثِیرَةً ِبإذنِ هللاِ« ۀدر آی لَبَ لِیلَةٍ غَ ن فِئَةٍ قَ » قلیلة«دو صفت  ،)249: بقرهال» (کَم مِ

یـک  «توان  را ندارند؛ زیرا نمی» فئة«تک افراد موصوف یعنی ، امکان توصیف تک»کثیرة«و 
مطابقـت  » فئـة «زیاد  دانست. در نتیجه این دو وصف با لفـظ  را به تنهایی کم یا » شخص

ـالِمِینَ    « ۀاند. در مقابل در آی کرده و به شکل مفرد مؤنث آمده ـومَ الظَّ ی القَ هـدِ ـا یَ » وَ هللاُ لَ
وجـود دارد،  » قـوم «تک افـراد  به تک» ظلم«از آنجایی که امکان اطالق وصف  ،)7: صفال(

  ). Dror, 121(است   آمده» قوم«دلول اسم جمعِ این وصف به شکل جمع و مطابق با م
انِهَ« ۀبا توجه به آنچه گذشت، در آی صْمَانِ ذَ وا خَ صَمُ ... فِي اخْتَ ّهِمْ بِ ) نیز، 18: حجال» (رَ

مطـابق بـا   » اختصـموا «نسـبت داد، فعـل   » خصـم «توان اختصام را به افراد  از آنجا که می
ـنَ   « ۀت. در مـورد آیـ  اسـ   و به شکل جمع آمده» خصم«مدلول اسم جمع  ـانِ مِ نْ طَائِفَتَ وَإِ

هُمَا وا بَیْنَ حُ لِ وا فَأَصْ لُ مِنِینَ اقْتَتَ » اقتتلـوا «نیز علت جمـع آمـدن فعـل     ،)9: حجراتال...» (الْمُؤْ

                                                                                                                                        
در زبان عربی، مطابقت فعل با فاعل در جنسیت دارای شرایط خاصی است. از جمله ایـن شـرایط، دو    .1

و قـال نسـوة فـی    «)؛ ماننـد آیـة   4/45شـرتونی،  (اسـت   »اسم جمع«وجهی بودن استعمال فعل برای 
 است.  استفاده شده » نسوة«برای اسم جمع » قال«)، که از فعل مذکر 30(یوسف: » المدینة...

خطـاب مسـتقیم یـا    «توان به  . از دیگر عناصر تأثیرگذار در مطابقت افعال و اوصاف با اسامی جمع، می2
وجـود  «، »میان اسم جمع و وصـف یـا فعـل در حـال مطابقـت     گر  وجود عنصر مداخله«، »مستقیم غیر
هـای   تطـابق «، »معلـوم یـا مجهـول بـودن فعـل     «، »جایگاه فعل در جمله«، »پی یا متضاد در های پی بند

   ).Dror, 103 – 137نکـ: برای اطالع بیشتر (اشاره کرد » ریتم یا سجع«و » ترکیبی
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گـر بـه همـراه اسـم جمـع       پیشین است. البته در این آیه، یک عنصر مداخله ۀهمانند آی
کنـد. ایـن    تـر مـی   ر را با اسامی جمع پیچیدهاست که تطابق افعال و ضمای  آمده» طائفة«

است که با وجود   است. وجود این عالمت سبب شده» انِ«گر، عالمت مثنی  عنصر مداخله
به شکل مثنی بیاید و از لفظ » بینهما«، ضمیر در »طائفتان«با مدلول » اقتتلوا«تطابق فعلِ 

 باشد.    تبعیت داشته» خصمان«
سـازد، انعطـاف وضـعیت     هی به این شبهه را فراهم مید منظر دیگری که امکان پاسخ

مثنی در عربی قرآنی است؛ توضیح اینکه عالوه بر آیات مورد بحـث، آیـات دیگـری نیـز     
قرآن از الفاظ جمع برای مدالیل مثنی هستند. برخـی از   ۀگر استفاد وجود دارند که نشان

  اند از:   این آیات عبارت
حَیْنَا إِلَ وَ« وْ وسَ یأَ خِیهِوَ یمُ نْ أَ وَّآ أَ مِکُمَا تَبَ وْ رَ لِقَ صْ وتًا بِمِ وا بُیُ لُ عَ اجْ وتَکُمْ وَ َلةً بُیُ ـوا  قِبْ  وَأَقِیمُ
ّلَاةَ  ). 87: (یونس...»  الصَ
صْمِ إِذْ « خَ تاكَ نَبَأُ الْ لْ أَ واوَ هَ وَّرُ رابَ تَسَ حْ واإِذْ   ﴾*﴿ الْمِ لُ خَ ل دَ زِعَ مِنْ  یعَ وا  هُمْداوُدَ فَفَ  قـالُ

فْ خَ صْمانِ بَغ ال تَ ل  یخَ عْضُنا عَ عْضٍ   یبَ  ).22و  21: (ص...» بَ
عَکُ« نَّا مَ هَبا بِآیاتِنا إِ لَّا فَاذْ ونَمْ قالَ کَ عُ  1).15: شعراءال» (مُسْتَمِ

به کار رفتن الفاظ جمع برای  ۀپس از ذکر آیات، شایسته است که اقوال نحویان دربار
  مثنی مدنظر قرار گیرد:  

زبانـان از سـاختار جمـع بـرای      عـرب  ۀدر مواضع متعددی به استفاد ،»الکتاب«سیبویه در 
بابُ ما لفظ به ممـا هـو   «توان به بابی از کتاب او تحت عنوان  کند؛ از جمله می مثنی اشاره می

قـرآن کـه دارای    ۀاشاره کرد. او در این باب عالوه بر ذکر چنـدین آیـ  » مثنی کما لفظ بالجمع
). وی در 3/622سـیبویه،  (کند مثنی در واقع جمع است  چنین ساختاری هستند، تصریح می

از خلیل، کـه رحمـت خـدا بـر او     «کند:  موضع دیگری این مطلب را از قول خلیل نیز نقل می
صـحت ایـن   (پرسـش کـردم؛ خلیـل گفـت:     » ما أحسَنَ وجوهَهُما« ۀجمل )صحت( ۀباد، دربار

 یماننـد سـخن   زیـ سـخن ن  نیاست و ا» جمع« قتیدر حق یخاطر است که مثن نیبه ا )جمله
 .)2/48همو، » (کذا نحن فعلنا: «ندیگو یاست که دو نفر در هنگام صحبت م

آلوسـی،  (» کننـد  زبانـان ضـمیر جمـع را بـر مثنـی اطـالق مـی       عـرب « گوید: فراء می
14/117(. 

                                                                                                                                        
هـای دیگـر قرآنـی در ادامـة مقالـه       ها و نمونـه  ته در آنتوضیح تفصیلی دربارة آیات، الگوی به کار رف .1

  خواهد آمد.
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زیـرا عـرب    ،منظور دو برادر به باالست:«آورد می» فإن کان له إخوة« ۀذیل آی ۀابوعبید
 ). 1/118أبوعبیدة، (» گیرد جمع را در معنای مثنی به کار می ۀژوا

تثنیه در کـالم کـاربرد کمـی دارد، ثقیـل و      ۀاز آنجایی که صیغ« گوید: ابن عاشور می
از اشتباه مصون است، جـایز اسـت بـه جـای      )مخاطب(مشکل است؛ لذا در مواضعی که 

 ).28/319ابن عاشور، (» جمع استفاده شود ۀمثنی از صیغ ۀصیغ
 9حـج  و   ۀسـور  18جمـع در آیـات    ۀقـرآن از صـیغ   ۀبر طبق آنچه گذشت، استفاد

طـور کـه    حجرات از صحت کامل برخوردار بوده و ایـن طـرز سـخن در زبـان عربـی، آن     
  اند، رایج و فصیح است.  نحویان ذکر کرده

  
  »جمع به جای مثنی ۀآوردن واژ« ۀ. پاسخ به شبه3-2-2

اسـت.    ، دو دسته دلیل بیان گردیـده »جمع به جای مثنی ۀواژآوردن « ۀدر پاسخ به شبه
دوم مرتبط با معناست. از جهت لفظی برخی سـبب   ۀنخست مرتبط با لفظ و دست ۀدست

اند؛ به این معنا که اجتماع دو مثنی در یک ترکیـب بـرای    بیان آیه را استثقال بر شمرده
 ،؛ سـیوطی 10/134ویـش،  ؛ در28/319ابـن عاشـور،   (زبانان ثقیل و مشـکل اسـت    عرب
لذا هرگاه که قصد بیان دو مثنی در کنـار یکـدیگر در ترکیـب     ،)1/563، نیالجالل ریتفس

 ۀاسـت، کلمـ    باشند، مانند کلماتی که در این دسته از آیات به کار رفتـه   اضافی را داشته
ب رود. برخی از نحویان استفاده از مطلق مثنی را به سب مضاف به صورت جمع به کار می

ای در میـان باشـد، عـرب از لفـظ مثنـی       ندرت آن ثقیل دانسته و معتقدند هرگاه قرینـه 
. برخی دیگر ادیبان متـذکر  )23/131ابن عاشور، (کند  عدول کرده و از جمع استفاده می

جمـع بسـته    ،ای مثنی اضافه شود اند که هرگاه عضو منفردی از بدن انسان به کلمه شده
ـ هُورَهُظُ أتُلَا و مَمَهُوسَؤُرُ متُشَهَشود، مانند:  می ـ هُونَطُا و بُمَ ـدْ  «... و عبـارت قرآنـی  ، امَ فَقَ

وبُکُما لُ تْ قُ )، زیرا قلب عضو فـرد  1/306فراء، (نیز از همین باب است  ،)4: میتحرال» (...صَغَ
جمع برای مدلول مثنی را در این حالت، بـه   ۀاست؛ همچنین ابن عصفور استفاده از صیغ

وَ « ۀ. برخی مـراد از دسـت در آیـ   )2/128این عصفور، (است   ز دانستهقیاسی جای صورت
هُما    یَ ـدِ یْ وا أَ عُ ـاقْطَ ـارِقَةُ فَ (دسـت راسـت) در نظـر    » یمـین «را ) 38: مائـده ال» (السَّارِقُ وَ السَّ

تنها یک عضو و منفـرد اسـت، در    ،اند؛ با این تفسیر، با توجه به اینکه دست راست گرفته
)؛ مؤید این نظریـه را  1/291 ابن انباری،نکـ: (شود  باید جمع بسته  هنگام اضافه به مثنی

» فـاقطعوا أیمانهمـا  «شریفه دانست؛ قرائت او بـه شـکل    ۀتوان قرائت ابن مسعود از آی می
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درنظـر  » أیـدیهما « ۀرا تفسـیری بـرای واژ  » أیمانهمـا «توان  ) که می6/148طبری، (  است
  ).2/270خطیب، (گرفت 

جیه معنایی آیات مورد مناقشه است که مبتنی بر این استدالل است اما دلیل دوم، تو
 ،که حتی بر فرض پذیرش معنای جمع نیز معنای این آیات با مشکلی روبرو نخواهد شـد 

بلکه این کاربرد، بیانی دقیق در حکم مربوطه است که توجه به آن سـبب آشـکار شـدن    
وا    « ۀظرافت معنایی آیه خواهد گردید؛ توضـیح اینکـه در آیـ    عُ ـاقْطَ ـارِقَةُ فَ ـارِقُ وَ السَّ وَ السَّ

هُما یَ یْدِ بلکه اشاره بـه   ،ناظر به شخص نیستند» سارقه«و » سارق«کلمات  ،)38: مائدهال» (أَ
)؛ بر این اساس خطاب آیات نسبت به تمام مردان سارق و 3/397طبرسی، (جنس دارند 

با توجه بـه ایـن نکتـه، کـاربرد     نه دو شخص از میان ایشان.  ،تمام زنان سارق خواهد بود
یْدِي«جمع در  ی«به جای صورت مثنی » أَ ابـن  نکــ:  (کـاربرد صـحیحی خواهـد بـود     » یَدَ

بـه  » أیـدی « ۀتوان در تبیین درستی استفاده از کلمـ  دیگری که می ۀ). نکت2/189 عطیة،
صورت جمع در نظر داشت این است که خطاب آیه همچنین متوجه اشخاصی است کـه  

، )259مـرزوق،  (است  و بلکه به کرات انجام شده ط ایشان بیش از یک مرتبه سرقت توس
رود و به ازای هر بار حد مشخصـی بـر    بنابراین مجازات سرقت نیز فراتر از یک مرتبه می

شود و محل عروض حد دستان فرد است؛ مطابق آنچـه گذشـت،    شخص سارق جاری می
  است. استفاده از لفظ جمع در این مقام بدون اشکال 

های سامی، این نکتـه قابـل طـرح اسـت کـه      همچنین با نظر به دستور تطبیقی زبان
گرچه زبان عربی بیش از دیگر خویشاوندانش خصوصیات ساختاری زبـان نیـای خـویش    

هـای  توان به وجود پر بسـامد ترکیـب   یعنی زبان سامی مادر را حفظ کرده و از جمله می
اما کاربردهای قرآنی فـوق و   ،رآن کریم اشاره کردهای اسمی و فعلی در قمثنی در حالت

سـازد کـه زبـان عربـی      همچنین آیاتی که در ادامه خواهد آمد، این نکته را مشخص مـی 
ایـن انعطـاف    ؛قـرار داد   مثنی منعطف بوده و در وضعیتی سـیّال  ۀقرآنی در رابطه با پدید

نی که از ساختار جمـع  های سامی نظیر عبری و سریاشود که همانند دیگر زبان سبب می
)، زبـان عربـی نیـز چنـین     Gray, 53؛ Lipinski, 236(گیرند  برای مدلول مثنی بهره می

توان به سنگینی کنار هم قـرار گـرفتن    عملکردی داشته باشد. از جمله دالیل این امر می
شود. همچنـین   دو مثنی اشاره کرد که سبب تغییر ساختار مثنای اول به حالت جمع می

ضع دیگری که امکان فهم معنی توسط مخاطب وجود دارد، زبـان عربـی قرآنـی از    در موا
است کـه در ادامـه     نظر نموده و به سمت ساختار جمع گرایش یافتهساختار مثنی صرف
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ها در ساختارهای اسمی، فعلی و ضمیری خواهیم پرداخـت. مطـابق   به معرفی این نمونه
سـو بـا دیگـران     هـم  ،»أیـدی «و » قلـوب « ۀقـرآن کـریم از دو واژ   ۀآنچه گذشت، اسـتفاد 

خویشاوند سامی خویش در به کارگیری ساختار جمع برای مدلول مثنی بوده و خـالی از  
  اشکال و تکلّف است.

  
   در قرآن یمثن.  بررسی تفصیلی کاربردهای ساختار جمع برای مدلول 3-3

 بندی کرد:   رت زیر دستهتوان به صو کاربردهای ساختار جمع برای مدلول مثنی در قرآن را می
  
  .  به کار رفتن فعل جمع برای مثنی3-3-1

انِهَ«  ۀهای بارز این مورد در آی نمونه صْمَانِ ذَ وا خَ صَمُ ـي  اخْتَ ...  فِ ـمْ ّهِ بِ وَ «) و 19 :حـج ال» (رَ
وا لُ مِنینَ اقْتَتَ نَ الْمُؤْ نْ طائِفَتانِ مِ هُما إِ وا بَیْنَ حُ لِ پیشـین  )، کـه در بخـش   9: حجـرات ال» (فَأَصْ

تـوان بـه    های دیگر این مورد مـی  از جمله مثال 1توضیحشان گذشت، قابل مشاهده است.
 آیات زیر اشاره کرد: 

لْنَا إِلَ« سَ ودَ یوَلَقَدْ أَرْ خَاهُمْ ثَمُ حًا  أَ ـالِ نِ صَ وا  أَ ـدُ ا  اللَّـهَ  اعْبُ ـإِذَ ـمْ  فَ ـانِ  هُ یقَ رِ ونَ  فَ ـمُ صِ خْتَ » یَ
انـد؛   دو ترکیب را جـائز دانسـته  » یختصمون«ظیفعل ۀ). نحویان در تحلیل جمل45 :نملال(

ـم «ترکیب اول در نظر گرفتن این جمله، به عنوان خبر دوم ضمیر  اسـت کـه در ایـن    » هُ
تحلیل مبتدا و خبر از حیث تعداد با یکدیگر تطابق دارنـد. ترکیـب دوم در نظـر گـرفتن     

). در 2/1034ش، ناظر الجـی (است » فریقان« ۀبرای واژ ،وصفیه ۀاین جمله به عنوان جمل

                                                                                                                                        
 ةامـا در جملـ   ،دارنـد  یحج، مبتدا (هـذان) و خبـر (خصـمان) هـر دو حالـت مثنـ       ةسور 19 ۀیدر آ.  1

 ةسـور  9 یةاست. در آ  استفاده شده» اختصموا«از فعل جمع  ،است آمده» خصمان« یکه برا یا هیوصف
رِ پس از آن  یحالت مثن» طائفتان« ةواژ هنکیبا وجود ا زیحجرات ن بـه  » اقتتلـوا « یعنـ یدارد، فعل مفسِّ

دانند؛ لذا در این آیه،  . نحویان ادوات شرط جازمه را مختص به جملة فعلیه میاست  صورت جمع آمده
، مبتدا نبوده، بلکه فاعل برای فعل مضمری است که توسط فعل مـذکور پـس از خـود    »طائفتان«واژة 

ر«است. فعل مضمر،  ده تفسیر ش ر«و فعل مذکور، » مفسَّ شوند. الزم به ذکر اسـت کـه    نامیده می» مفسِّ
) که در شعر عـرب  1/179الدین استرآبادی، رکن(این موضع، یکی از مواضع حذف وجوبی فعل است 

  نیز رواج دارد: 
نٌ  شُ رٌ خُ ی مَعشَ امَ بِنَصرِ انَاعِندَ الحفیظةِ إن                 إذًا لَقَ وثةٍ لَ   ذو لَ

آمده، فاعـل فعـل   » إن«را که پس از حرف شرط » ذو«در این بیت که از شاعر جاهلی قریط بن أنیف است، واژة 
  ).1/82یعیش، همان؛ ابن(گیریم  در انتهای بیت است، در نظر می» النا«که مفسِّر آن » النَ«محذوف 
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مثنی اسـت، هماننـد آیـات پیشـین فعـل      » فریقان«این تحلیل با وجود اینکه اسم جمع 
 است.  با افراد آن تطابق کرده و به شکل جمع آمده» یختصمون«

صْمِ إِذْ « خَ تاكَ نَبَأُ الْ لْ أَ واوَ هَ وَّرُ رابَ تَسَ حْ واإِذْ (*)  الْمِ لُ خَ ل دَ هُ  یعَ زِعَ مِنْ وا  مْداوُدَ فَفَ ال قالُ
ـمانِ بَغـ   صْ فْ خَ خَ لـ    یتَ ـنا عَ عْضُ ـضٍ   یبَ عْ مثنـای   ۀ). بـا توجـه بـه واژ   22و  21: (ص» …بَ

شود که افرادی که به نـزد حضـرت داود (ع)    ، این نکته دریافت می22 ۀدر آی» خصمانِ«
وَّروا«در محراب رفتند، دو نفر بودند و افعال جمع  » مِنهم«در » هم«و ضمیر » قالوا«و » تَسَ

های استفاده از لفـظ جمـع بـرای     هستند. سیبویه این آیه را از نمونه دارای مدلول مثنی
 ).2/48سیبویه، (داند  مدلول مثنی می

حَیْنَا إِلَ وَ« وْ وسَ یأَ خِیهِ یمُ نْ وَأَ وَّآ أَ مِکُمَا تَبَ وْ رَ لِقَ صْ وتًا بِمِ وا بُیُ لُ عَ اجْ وتَکُمْ وَ َلةً بُیُ ـوا  قِبْ  وَأَقِیمُ
ّلَاةَ طور که از آیه پیداسـت، وحـی الهـی خطـاب بـه موسـی و        ). همان87: (یونس.» ..الصَ

امـا   ،اسـت  استفاده شـده » کما«و ضمیر » تبوّآ«هارون است و در ابتدای آیه از فعل مثنای 
دهنـد کـه ایـن     تغییر حالـت مـی   ،در ادامه، افعال و ضمایر از حالت مثنی به حالت جمع

قابل مشاهده است. سیوطی این آیـه را  » کم«و ضمیر »  اقیموا«و » اجعلوا«تغییر در افعال 
خطاب بـه دو نفـر بـا اسـتفاده از لفـظ      «یعنی » خطاب االثنین بلفظ الجمع«تحت عنوان 

عـالوه بـر    ،شریفه ۀدر آی» کم«). البته ممکن است ضمیر 2/23سیوطی، (آورد  می» جمع
از ایشان نام کرد، در برگیرد  موسی و هارون (علیهما السالم)، قوم ایشان را نیز که در آیه
 است.   که در این صورت ضمیر جمع در معنای جمع به کار رفته

...»  ... وٌّ ـدُ عضٍ عَ ـبَ وا بعضُکُم لِ لْنـا « ،)36: بقـره ال» (وَ قلنا اهبِطُ  »...جَمِیعًـا  مِنهـا  اهبطـوا  قُ
وا قَالَ« ،»)38: بقرهال( عْضُکُمْ اهْبِطُ عْضٍ بَ وٌّ لِبَ  یهمگ که  اتیآ نیا در). 24 :عرافالا( »... عَدُ

  شـده  گرفتـه  بهـره  یکسـان ی ریـ تعب از کنند یم نقل را آدم هبوط یعنی کسانی یموضوع
 حـواء  و آدم بـه  خطـاب  تنهـا  را »اهبطوا« فعل ات،یآ نیا ریتفس در مفسران، یبرخ. است

 اتیـ آ نیـ ا ر،یتفسـ  نیـ ا طبـق  بـر  داننـد؛ ینمـ  خطـاب  نیا در داخل را سیابل و دانسته
 یطبرسـ ). 2/72 ،ینسـف ( هسـتند  یمثنـ  مـدلول  یبرا جمع فعل ۀاستفاد از ییها نمونه
 همانند راآن و کرده ذکر محتمل، ریتفاس از یکی عنوان به را »اهبطوا« مدلول بودن یمثن
 دانـد یمـ  جمـع  لفـظ  بـا  یمثن خطاب در عرب عادت طبق بر نساء 11 و اءیانب 78 اتیآ
هَا اهْبِطَا قَالَ« ۀیآ توان یم را قول نیا دیمؤ). 1/198 ،یطبرس( ـکُمْ  جَمِیعًا مِنْ عْضُ عْضٍ  بَ ـبَ  لِ

وٌّ  یمثنـ  تـوان  یمـ  ،ینیجانشـ  محور به استدالل با نکهیا حیتوض. دانست) 123: طه( »عَدُ
 اتیـ آ در »اهبطـوا « فعـل  مدلول بودن یمثن بر یدیمؤ ه،یآ نیا در را »اهبطا« فعل آمدن
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 توجـه  حـائز  زیـ ن  هیآ نیا ریتفس در یمخشرز سخن گذشت، آنچه بر عالوه. دانست فوق
یمـ  رد،یـ گ یمـ  نظـر  در سیابل و حواء آدم، به را هیآ خطاب که یقول ردّ از پس او است؛

 فرزندانشـان  و دو نیـ ا مـراد  و اسـت  حـواء  و آدم بـه  خطـاب  که است نیا حیصح«:دیگو
 خطـاب  یاگونـه  بـه  هسـتند،  انسـان  منشأ و اصل حواء و آدم که ییآنجا از رایز هستند؛

 قـالَ « ۀیآ توانیم زین را امر نیا لیدل. هستند هاانسان ۀهم نفر دو نیا ییگو که اند شده
ها اهْبِطا عْضُکُمْ جَمِیعاً مِنْ عْضٍ بَ وٌّ لِبَ ـنْ « و »عَدُ ـعَ  فَمَ ـدايَ  تَبِ ـال  هُ ـوْفٌ  فَ هِمْ  خَ ـیْ لَ ـمْ  ال وَ عَ  هُ
ونَ نُ زَ حْ  بـا ). 1/128 ،یزمخشـر ( »ردیـ گ یم بر در را ها انسان ظهم حکمشان که دانست »یَ
 بـر  داللت بر یمبن اهبطوا فعل تیظرف از قرآن رسدیم نظر به ،یزمخشر سخن به توجه
 اسـتفاده  شیخـو  مخاطـب  بـا  ۀمخاطبـ  یفضـا  جـاد یا و یسازیکانون ینوع یبرا ،یمثن
 رد یاصل فرد دو هبوط به هم ،یا گونه هامیا شکل به »اهبطوا« فعل که معنا نیبد کند؛ یم

 ۀهمـ  یعنـ ی دو آن ۀیـ ذر شـامل  توانـد  یمـ  هـم  و دارد اشـاره  حـواء  و آدم یعنی داستان
 و ریضـما  از استفاده از پس قرآن لذا. شود قرآن مخاطبان جمله از نیزم یرو یها انسان
 بـه  را داسـتان  و گرفتـه  بهـره  »اهبطـوا « فعـل  از حواء، و آدم داستان ذکر در یمثن افعال
 شده منجر لیإسرائیبن با مخاطبه به داستان بقره، ۀسور در. دهد یم سوق او ۀیذر سمت

 بـا  داسـتان  زیـ ن اعـراف  ۀسور در شود؛ یم انینما 40 ۀیآ در »لیإسرائ یابنی« یندا از که
 .  کند یم دایپ ادامه »آدم یبن« به خطاب
نْ کانَ فاسِقاً « مِناً کَمَ نْ کانَ مُؤْ ون أَ فَمَ وُ ـتَ بـا   زیـ ن آیـه  ایـن در  .)18: سـجده ال» (ال یَسْ

ال «فعـل جمـع   در انتهای آیـه از   ،من استؤکافر و مدو شخص  نیب سهیمقا وجود اینکه
ون ). ابـن شـهر آشـوب در ایـن بـاره بیـان       1/340عربـی،  ابن( است  استفاده شده» یستوَ

باشـند، اسـتفاده از     در مواضعی که مصادیق طرفین، تشخّص و عینیّت نداشـته « دارد: می
 ۀزیـرا لفـظ جمـع عمومیـت دارد و شـامل همـ       ،دو جایز خواهد بودلفظ جمع برای آن 

ای از  فوق را به عنوان نمونـه  ۀوی پس از بیان این نکته، آی». مصادیق طرفین خواهد شد
 .)2/251ابن شهر آشوب، (کند  این قاعده ذکر می

لَ« وکًا لَا یَقْدِرُ عَ لُ لًا عَبْدًا مَمْ رَبَ اللَّهُ مَثَ نْ شَيْءٍ یضَ مَ ـوَ  حَسَنًا رِزْقًا مِنَّا زَقْنَاهُرَ وَ هُ ـقُ  فَ  یُنْفِ
هُ رًّا مِنْ رًا سِ هْ جَ لْ وَ ونَ هَ وُ که در مقـام   »ستوونی«فعل  نیز،  هیآ نیدر ا. )75 :نحلال(...» یَسْتَ
توضـیح اینکـه در   اسـت.    است، به شکل جمع آمده» من رزقناه«و » عبد مملوک« ۀسیمقا

ـن « ۀشریفه نیز وجود واژ ۀاین آی  ۀکـه اسـم موصـول مشـترک اسـت و همچنـین واژ      » مَ
رساند که مصادیق طـرفین عینیّـت    است، این نکته را می  که به صورت نکره آمده» عبداً«
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این مصادیق خواهـد   ۀگر دربرگیری هم نشان» ال یستوون«ندارند و استفاده از فعل جمع 
سـجده کـه    ۀسور 18 ۀتوان همانند آی شریفه را می ۀبود. با توضیحاتی که گذشت این آی

 بحث آن گذشت، دانست. 
بِّکُمَا تُکَذِّبَانِ « ـارِ     *فَبِأَيِّ آلَاءِ رَ ـنْ أَقْطَ وا مِ ـذُ نْ تَنْفُ عْتُمْ أَ نِ اسْتَطَ نْسِ إِ اْلإِ نِّ وَ جِ رَ الْ عْشَ یَا مَ

لْطَانٍ ونَ إِلَّا بِسُ وا لَا تَنْفُذُ الْأَرْضِ فَانْفُذُ اتِ وَ ). در این آیات، قـرآن  33و  32 :(الرحمن» السَّمَاوَ
 ۀدر مقام مخاطبه با دو گروه از مخلوقات یعنی جن و انس است و با وجـود اینکـه در آیـ   

 ۀ، هماننـد آیـ  33 ۀکند، در آیـ  از فعل مثنی برای خطاب به این دو گروه استفاده می 32
، »اتنفذو«، »استطعتم«حجرات، افراد این دو گروه را مدنظر قرار داده و افعال  9حج و  19
حائز توجه این است که  ۀآورد. همچنین نکت را به شکل جمع می» ال تنفذون«و » فانفذوا«

بِّکُمَا تُکَذِّبَانِ«و پس از ذکر مجدد  35 ۀدر آی ، ضمایر و افعال به مثنـی تغییـر   »فَبِأَيِّ آلَاءِ رَ
لُ «کتند:  می سَ رْ لَیْکُمَایُ حَاسٌ  عَ نُ نْ نَارٍ وَ اظٌ مِ وَ صِشُ لَا تَنْتَ انِفَ  ».رَ

تَانِ « رَّ لَاقُ مَ مْسَاكٌالطَّ وفٍ َفإِ رُ عْ وْ بِمَ ـانٍ   أَ حْسَ یحٌ ِبإِ رِ ـا تَسْ ـلُّ  وَلَ حِ ـمْ  یَ ن لَکُ وا  أَ ـذُ خُ ـا  تَأْ  مِمَّ
نَّ وهُ ن إِلَّا شَیْئًا آتَیْتُمُ خَافَا أَ ودَ یُقِیمَا أَلَّا یَ هِ حُدُ نْ اللَّ ودَ یُقِیمَا أَلَّا خِفْتُمْ َفإِ هِ حُدُ ـا  اللَّ لَ ـاحَ  فَ  جُنَ

هِمَا لَیْ هِ  افْتَدَتْ فِیمَا عَ بـن  اتوسـط   »خافایأن « مثنای در این آیه، فعل ،»)229 :بقرهال(...»بِ
ابوحیـان،   ).68، ابن ابی داود سجستانیاست (  خوانده شده »خافوایأن «مسعود به صورت 

یّـان،  أبوح(» هـا بترسـند   ها و زوجـه  مراد آن است که زوج«گوید: در تحلیل این قرائت می
گرداند؛ در تحلیل او تصریحی به استعمال جمـع   می بر» ها زوج«را به » و«) و ضمیر 2/471

تـوان   این قرائت با قرائـت معـروف، مـی    ۀبرای مثنی صورت نگرفته، اما با توجه به مقایس
 را مثالی برای ساختار مورد بحث دانست.آن

ل« رَ عَ نْ عُثِ حَقَّا إِثْماً  یَفإِ ّهُمَا اسْتَ نَ هِمُ     أَ ـیْ لَ حَقَّ عَ ـتَ ینَ اسْ نَ الَّـذِ هُما مِ ومانِ مَقامَ رانِ یَقُ فَآخَ
ّـالِمِ     ـنَ الظَ نَّـا إِذاً لَمِ یْنا إِ ـدَ هِما وَ مَا اعْتَ تِ هادَ نْ شَ حَقُّ مِ تُنا أَ هادَ وْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَ ینَ الْأَ

ن  ﴾*﴿ ل  یذلِکَ أَدْ ّهادَةِ عَ وا بِالشَ تُ نْ یَأْ جْ  یأَ هِمْ     وَ یْمـانِ ـدَ أَ عْ یْمـانٌ بَ ـرَدَّ أَ نْ تُ وا أَ خـافُ وْ یَ ها أَ » ...هِ
به شکل  ریضما مائده 107 ۀیآ درشود،  میطور که مشاهده  همان .)108و  107: مائدهال(

وا«و  »أتوای«فعل  108 ۀیاما در آ ،هستند یمثن خَافُ   1.دان به شکل جمع آمده »یَ
  
  ینمث یبرا جمع ریضم رفتن کار به. 3-3-2

لَ« ۀتوان آی این مورد را می  ۀنمون زِلَ الْکِتَابُ عَ نْ نَّمَا أُ وا إِ ولُ نْ تَقُ نِ  یأَ ـائِفَتَیْ نْ    طَ ـا وَإِ لِنَ ـنْ قَبْ مِ
                                                                                                                                        

  .8/73: عضیمة، نکـ. برای اطالعات بیشتر  1
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هِ اسَتِ نْ دِرَ لِینَ  (ا مْکُنَّا عَ دانست. در توضیح این آیه باید گفت که گرچـه   )156: نعاماللَغَافِ
در » هـم «دوم از ضمیر جمع  ۀبه شکل مثنی آمده، در جمل» نِطائفتَی« ۀاول واژ ۀدر جمل

 های دیگر این مورد به شرح زیر هستند:   است. مثال  استفاده شده» دراستهم« ۀواژ
ـوْمِ وَ کُنَّـا       « ـنَمُ الْقَ ـتْ فِیـهِ غَ ـرْثِ إِذْ نَفَشَ ـمْ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِي الْحَ  لِحُکْمِهِ

دارای مـدلول مثنـی اسـت و    » هـم «). در این آیه  نیز ضـمیر جمـع   78االنبیاء: » (شاهِدِینَ
اند. ابن اثیر این آیه را تحـت   مرجع آن داود و سلیمان (ع) است که در ابتدای آیه ذکر شده

آید، وی داللت ایـن   که از سخنش بر میآورده و چنان»  یاللفظ دون المعن یجمع ف«عنوان 
ـم «). ابوهالل نیز مدلول ضمیر 3/89ابن أثیر، ( 1داند جازی میضمیر بر مدلول مثنی را م » هُ

کند که اقلّ جمع نزد شـیوخ او،   داند هر چند اضافه می را به طور مجازی داود و سلیمان می
). سیوطی نیز این آیه را در فصل حقیقت و مجاز، تحـت  137أبوهالل، (» دو«است نه » سه«

). همچنـین فـراء پـس از    2/37 اإلتقان،سیوطی، (آورد  می» علی المثنی 2فی إطالقه«عنوان 
از ابن عباس، ایـن قرائـت را دلیلـی بـر مثنـی بـودن       » و کنّا لحکمهما شاهدین«ذکر قرائت 

 ).  2/249فراء، (داند  در قرائت مشهور می» هم«مدلول ضمیر 
ونَ« عُ عَکُمْ مُسْتَمِ نَّا مَ هَبا بِآیاتِنا إِ لَّا فَاذْ در این آیه نیز با اینکـه در   ،)15: شعراءال» (قالَ کَ

بـرای  » کـم «ضـمیر جمـع    ،استفاده شده، در انتهـای آیـه  » اذهبا«ابتدا از فعل امر مثنای 
است. این آیه نیز از استشهادات سیبویه   خطاب به موسی و هارون (ع) به کار گرفته شده

سخ بـه  )؛ سیرافی ضمن شرح سخن سیبویه، در پا3/622سیبویه، (برای بحث اخیر است 
این اشکال که در صورت داخل دانستن فرعون در خطاب اخیر دیگر مدلولِ ضمیر مثنـی  

عُ وَ أَر    «  ۀنیست، با استناد به آی ـمَ سْ عَکُمـا أَ ـي مَ نَّنِ خافـا إِ در مقـام   ،)46: (طـه «  یقالَ ال تَ
پاسخ سـیرافی بـه    ۀتوان شیو ذکر است که می ۀ. شایست)4/366سیرافی، (آید  پاسخ برمی

 3در استدالالت نحوی دانست.» محورهای جانشینی«ل مذکور را، استفاده از اشکا
لَانِ  هَ الثَّقَ یُّ رُغُ لَکُمْ أَ برای لفـظ  » کم«در این آیه نیز از ضمیر جمع  ،)32 :(الرحمنسَنَفْ

 که به خاطر مدلول این واژه است.  استفاده شده» ثقالن«مثنای 
لَ هَ یمُتَّکِئِینَ عَ شٍ بَطَائِنُ رُ ـ فُ جَنَ رَقٍ وَ سْتَبْ نْ إِ انٍ   یا مِ نِ دَ ـیْ جَنَّتَ ـا     ﴾*﴿الْ بِّکُمَ ـاءِ رَ ـأَيِّ آلَ فَبِ

                                                                                                                                        
و أقـل الجمـع   «گویـد   ر تصریحی بر مجازی بودن داللت جمع بر مثنی ندارد، اما از سخن وی که مـی . ابن اثی1

  شود.   همان)، همراهی او با نظر اکثریت فهمیده می(»  عند األکثر ثالثة، و ذهب قوم إلی أن أقله اثنان
  الجمع است. اطالق . منظور 2
انـد کـه بـا ایـن      إسرائیل درنظر گرفته هارون و بنیدر مقابل رأی فوق، برخی مدلول ضمیر را موسی،  .3

  ). 10/50احمد بن سلیمان أیوب، (است  فرض ضمیر مورد بحث در معنای جمع به کار رفته



 1401پاییز و زمستان ، دومشمارۀ  ،و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  356

بَانِ  هُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾*﴿تُکَذِّ لَ نْسٌ قَبْ نَّ إِ هُ رْفِ لَمْ یَطْمِثْ اتُ الطَّ رَ نَّ قَاصِ ). 56تـا   54 :(الرحمن فِیهِ
مرجـع ایـن    است. مفسرانی نظیر شـیخ طوسـی   56 ظآی در» هن«محل استشهاد ضمیر 

کند کـه اگـر بـه     )؛ او در ادامه ذکر می9/481طوسی، (اند  در نظر گرفته» فرش«ضمیر را 
ها در کنـار دو بـاغِ مـذکور     نبود، بازگرداندن ضمیر به باغ» جنتین«بر » فرش«خاطر تقدم 

)؛ اما نظـر  6/179طبرانی، (اند  جایز بود؛ کما اینکه برخی مفسران این نظر را ترجیح داده
نیسـت؛    قابل اسـتناد بـه فـرش   » ظرفیت«طوسی خالی از تکلف نیست، زیرا مفهوم  شیخ
اسـت. بـا توجـه بـه سـاختار        استفاده شـده » عَلی«سابق نیز از حرف جر  ۀکه در آی چنان

نظر گرفت. با این تحلیـل، جمـع    در »نیجنت«را کلمه » هن«توان مرجع ضمیر  مذکور می
آیـی   دو دلیل دانست: دلیل اول اینکـه تکـرار و بـا هـم    توان به  در آیه، را می» هنّ«آمدن 

واژگان مثنی در آیات پیشین سبب به کارگیری لفظ ضمیر جمع برای مـدلول مثنـی در   
 70 ۀگذشـت و آیـ   این سوره که سابقاً 33 ۀکما اینکه این اتفاق در آی ،است  شده 56 ۀآی

 ۀبـا توجـه بـه اینکـه در آیـ      است. همچنـین   که در مثال بعدی خواهد آمد، نیز رخ داده
ـانِ « بِّهِ جَنَّتَ نْ خَافَ مَقَامَ رَ ـ » (وَلِمَ اسـت،    موصـوله اسـتفاده شـده   » مـن «از  ،)46: رحمنال

افرادی کـه از  «ای است که برای  های دوگانه بهشت ۀهم» هنّ«توان گفت که منظور از  می
 است.   وعده داده شده» ترسند مقام پروردگارشان می

ونِوَ « نْ دُ ـانٌ     .... *هِمَا جَنَّتَانِ مِ مَّ ـلٌ وَرُ خْ نَ ـةٌ وَ هَ ـانٌ    ... *فِیهِمَا فَاکِ اتٌ حِسَ ـرَ نَّ خَیْ ـیهِ » فِ
، چهـار بهشـتی   70 ۀدر آیـ » هنّ«). بنا به نظر مفسران، مرجع ضمیر 70تا  62 :(الرحمن

؛ 9/119طبرسـی،  (یـاد شـد    62 ۀو دو مورد آن در آی 46 ۀاست که از دو مورد آن در آی
)؛ اما همانند شاهد مثال پیشین، در این آیه  نیز این نظریه قابل طرح اسـت  3/120 فراء،

 گردد.   می باز 62 ۀلفظاً جمع و مدلوالً مثنی است و به دو بهشت آی» هنّ«که ضمیر 
در این آیـه، طبـق نظـر    » هم«). ضمیر 83 :(یوسف» عاًیمِم جَهِبِ ینِیَأتِیَأن  هللاُ یسَعَ«
طبـری،  نکــ:  (گـردد   سف (ع)، بنیامین و برادر بزرگ ایشان بـاز مـی  مفسران به یو ةقاطب
ــرادرش   2/212؛ نحــاس، 13/26 ــه یوســف و ب ــن ضــمیر را ب ــا برخــی مفســران ای )؛ ام

انـد   به کار رفتن ضمیر جمع برای مثنی نداشـته  ۀهرچند تصریحی بر قاعد ،اند بازگردانده
این سوره است کـه در   87 ۀی). مؤید این نظر آ22/311؛ حسنی واعظ، 10/143ابیاری، (

 آن، امر یعقوب نبی به فرزندانش جستجوی یوسف و برادرش است. 
بـن   یّتوسط اب یدر قرائت ،)135 : نساءال(» امَهِبِ یاللهُ أولَفَ راًیقِأو فَ اًیّنِغَ نکُیَإن «  ۀیآ

هِم«کعب و عبد هللا بن مسعود به صورت  در  ). فرّاء2/172 ،خطیب( است  خوانده شده» بِ
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غنی و فقیـر در آیـه  غیـرمتعیّن     ۀدو واژ که دارد که از آنجایی توجیه این قرائت بیان می
 ).1/258فراء، (است   کار رفته هستند، در نتیجه پس از آن ضمیر جمع به

  
  .  به کار رفتن قید مخصوصِ جمع برای مثنی  3-3-3
هَا جَمِیعًا « ۀآی عْضُکُمْقَالَ اهْبِطَا مِنْ عْضٍ بَ ... لِبَ وٌّ تـوان شـاهد مثـالی     را مـی  )123: هط( »عَدُ

همـراه   1»جمیعا«برای این مورد دانست. توضیح اینکه در این آیه، قید مخصوص به جمعِ 
» کـال و کلتـا  «است، در صورتی که برای مثنـی، از لفـظ     ذکر شده» اهبطا«با فعل مثنای 
 شود.    استفاده می

مخصوص جمع برای مدلولی مثنی، همراه بـا  است که در آن قید  ای  فوق تنها آیه ۀآی
ها قید مخصـوص بـه    رود. اما آیات دیگری نیز وجود دارد که در آن فعل مثنی به کار می

  اند از:  است. این آیات عبارت  جمع بدون فعل مثنی برای مدلول مثنی به کار رفته
 )؛83: (یوسف» عاًیمِم جَهِبِ ینِیَأتِیَأن  هللاُ یسَعَ«
لْنَ«  ).38 :بقرهال» (ا جَمِیعًاوا مِنهَطُهبِا اقُ

  
  . به کار رفتن واژه جمع در حالت اسمی برای مثنی   3-3-4

وبَا إِلَ« ۀشاهد مثال این مورد آی نْ تَتُ تْ قُ یإِ وبُکُمَااللَّهِ فَقَدْ صَغَ السَّـارِقُ   وَ«و  )4: میتحرال( »لُ
وا  وَ عُ هُمَاالسَّارِقَةُ فَاقْطَ یَ یْدِ تحـریم بـا وجـود اینکـه      ۀسـور  4 ۀاست. در آی )38: مائدهال( »أَ

بـرای اشـاره بـه دو     ،»قلـوب «جمع  ۀاما از واژ ،خطاب به دو تن از زنان پیامبر (ص) است
 ۀمائده نیز به همین صـورت اسـت و واژ   ۀسور 38 ۀاست. آی  قلب آن دو نفر استفاده شده

های دیگر ایـن   است. مثال  به کار رفته ۀبرای اشاره به دستان سارق یا سارق» أیدی«جمع 
  مورد به شرح زیر است: 

ینَ    « ـرِ خَاسِ ـنَ الْ نَّ مِ ـونَ ـا لَنَکُ حَمْنَ رْ تَ رْ لَنَا وَ نْ لَمْ تَغْفِ نْفُسَنَا وَإِ لَمْنَا أَ بَّنَا ظَ  :عـراف ال(ا» قَالَا رَ
 ۀکنـد، واژ  ). در این آیه  که سـخن آدم و حـواء (ع) را در هنگـام توبـه حکایـت مـی      23
است. ابن شجری، عالوه بر نقـل از گروهـی از عـرب      ورت جمع به کار رفتهبه ص» أنفس«

کننـد و پـس از    که در هنگام اضافه دو واژه مثنی به یکدیگر از ساختار تثنیه استفاده می

                                                                                                                                        
از جمله الفاظی است که برای تأکید شیء دارای اجزاء به اعتبار ذات یـا عامـل و یـا هـر دوی     جمیع  .1

تة نحویان این واژه در مقام تأکید معنوی یـا تبیـین   طبق گف .)4/335(شرتونی،  است ها وضع شده آن
  شود.  مفهوم حالیّت استعمال می



 1401پاییز و زمستان ، دومشمارۀ  ،و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  358

به شکل » فؤادینا«که در آن  1»یوَو الهَ وقِالشَّ نَا مِینَؤادَفُ یما فِبِ«ذکر مصرعی از فرزدق: 
ــالَخَتَفَ«از أبــو ذؤیــب:  مثنــی آمــده و مصــرعی ــا نَسَ ــوَنَا بِمَیهِفسَ  ۀکــه در آن واژ 2...» ذافِ

جمـع   ۀهـا را، اسـتفاده از واژ   مثنی است، وجه صحیح به کار رفتن این ترکیب» نفسیهما«
 .)16ابن شجری، (کند  را به عنوان شاهدی برای آن ذکر می  فوق ۀدانسته و آی

هُمَا «... هُمَا لِبَاسَ زِعُ عَنْ هِمَا یَنْ آتِ وْ هُمَا سَ یَ رِ  ۀ). شـاهد در ایـن آیـه واژ   27: عـراف ال(ا ...»لِیُ
منظور از آن، دو عورت است. این واژه در این مثال و مثال بعد، نظیر است که » سوآتهما«

یک مثنی به مثنای دیگـر، مضـاف    ۀاست که به سبب اضاف» أیدیهما«و » قلوبکما«واژگان 
 است. به صورت جمع به کار رفته

» ... ــةِ جَنَّ ــنْ وَرَقِ الْ ــا مِ هِمَ لَیْ ــفَانِ عَ صِ خْ ــا یَ طَفِقَ هُمَا وَ آتُ ــوْ ــا سَ هُمَ ــدَتْ لَ ــا فَبَ هَ ــا مِنْ لَ  »...فَأَکَ
این نکتـه را کـه   » علیهما«فوق است. همچنین ضمیر  ۀ)؛ این آیه نیز همانند آی121طه/(

این آیه را در  نماید. سیوطی است، اثبات می» دو عورت«در این دو آیه » سوآت«منظور از 
ذکر کـرده و  » فاقطعوا أیدیهما«و » فقد صغت قلوبکما«مشهور این باب، یعنی  ۀکنار دو آی

هُمَا «سپس با اشاره به قرائتی دیگر از این آیه به صورت  تُ ـوءَ هُمَا سَ  ۀکـه در آن، واژ » بدَت لَ
تفاده از مورد بحث به شکل مفرد به کار رفته است، قول ابن مالک را مبنی بر جـوازه اسـ  

سـیوطی،  (کند  ساختار مفرد و جمع برای مدلول مثنی در هنگام اضافه به مثنی، ذکر می
).  این درحالی است که طبق نظر نحویان دیگر، استفاده از سـاختار  1/168، الهوامع همع

). 10/210أبوحیّـان،  (مفرد برای مدلول مثنی در این مقـام، تنهـا در شـعر جـایز اسـت      
کار رفتن ساختار جمع بـرای مثنـی در ایـن مقـام را نظـر جمهـور       همچنین سیوطی به 

کنـد   را کراهت جمـع دو تثنیـه در کنـار یکـدیگر معرفـی مـی      نحویان دانسته و علت آن
 ). 1/168 الهوامع، همعسیوطی، (

لِأمِّه السُُدس...«... ه إخوَةٌ فَ را در ایـن  » اخـوة «)؛ مفسران مراد از 11: نساءال» (َفإن کَانَ لَ
دارد بـر طبـق ایـن آیـه       )؛ زجاج بیان می1/118 :أبوعبیدة(اند  دو برادر به باال دانستهآیه 

فقهی که اگر شـخص میـت دو بـرادر نیـز داشـته       ۀهمه به غیر از ابن عباس، بر این نکت
زجـاج،  نکـ: (اند  کند، اجماع کرده سهم مادر از یک سوم به یک ششم تنزل پیدا می ،باشد

ست که این آیه از شاهدهای مهـم کـاربرد سـاختار جمـع بـرای      ذکر ا ۀ). شایست3/787

                                                                                                                                        
  . صورت کامل بیت فرزدق به این شرح است: 1

رُیَفَ       یوَو الهَ وقِا من الشَّینَؤادَفُ یا فِمَبِ«   ).405قرشی، (» فُقَّشالمُ ادِؤَالفُ اضُنهَمُ جبُ
  کوشید، جان دیگری را با زدن نیزه بستاند. : هر یک از آن دو میمعنای این مصراع از این قرار است .2
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؛ 173ابن قتیبـة،  نکـ: (است  مثنی است که توسط بسیاری از نحویان و مفسران ذکر شده
 ).1/394؛ فراء، 6/214طوسی، 

»... در آیـه   » الـواح «)؛ مطابق نظر برخی مفسران مراد از 150 :عرافال(ا» وَ ألقَی األلواحَ
). البته قائلین این دیدگاه برای ادعای خود 3/789؛ زجاج، 283قتیبة،  ابن(دو لوح است 

 اند.  دلیلی ارائه نکرده
افَ النَّهارِ« ن آناءِ اللَّیلِ فَسَبِّح وأطرَ )؛ طبق نظر برخی مفسـران مـراد از   130: (طه» وَ مِ

و  دو طـرف اسـت   ،)114: (هـود » وأقم الصالة طرفـي النهـار  « ۀبه دلیل آی» أطراف النهار«
؛ 2/195فـرّاء،  (بر دو طـرف از بـاب اطـالق جمـع بـر مثنـی اسـت        » اطراف«اطالق لفظ 

مفسران در تعیین دو طـرف نهـار،    ).16/205ابن عاشور،  ؛16/168طبری، نکـ: همچنین 
که البته ایـن  » هنگام ظهر«و » سپیده دم و شامگاه«اند:  الذکر دارای دو دیدگاهفوق ۀدر آی

مراد از تسبیح در ایـن هنگـام ادای نمـاز ظهـر اسـت       ،این پایه دیدگاه مشهور است و بر
  1.)7/58طبرسی، (

وكَ بِآیاتِي« خُ تَ وَ أَ نْ هَبْ أَ در ایـن  » آیاتی« ۀ)؛ برخی مفسران مدلول کلم42: (طه...» اذْ
ـینٌ   یفَأَلْق«آیات   ۀآیه را به قرین عْبانٌ مُبِ صاهُ فَإِذا هِيَ ثُ ـإِذا    *  عَ هُ فَ ـدَ ـزَعَ یَ ـيَ بَیْضـاءُ   وَ نَ هِ
ینَ رِ لنَّاظِ حضـرت موسـی     ۀ) که در آن القاء عصا و نزع ید، دو معجز33و  32: (الشعراء»  لِ

بِّـکَ »...  ۀاند، و آی معرفی شده نْ رَ هانانِ مِ رْ ) کـه داللـت دارد کـه    32: قصـص ال..» (فَذانِکَ بُ
مچنین در آیات . ه)7/336أبوحیّان، نکـ: (اند  موسی دو معجزه داشته است، مثنی دانسته

 ،مورد بحث در آن بـه کـار رفتـه، سـخن از دو معجـزه      ۀطه نیز که آی ةمبارک ۀقبلی سور
اسـت. البتـه در مقابـل نظـر فـوق       22 ۀدر آیـ » ید بیضاء«و  20 ۀدر آی» القاء عصا«یعنی 

ـا  « ۀحضرت موسی که در آی» ۀمعجزات نه گان«برخی منظور از آیات را در اینجا  وَلَقَدْ آتَیْنَ
عَ یوسَمُ ... آیَاتٍ تِسْ انـد   هـا سـخن بـه میـان آمـده، دانسـته       ) از آن101سـراء/ ال(ا» بَیِّنَاتٍ
وَ الَّذِ « ۀ. همچنین ممکن است بر اساس آی)از قول ابن عباس 7/119طبرسی، ( عَثَ  یهُ بَ
مِّ یفِ هُمْ  نَییاألُ والً مِّنْ سُ ویرَ لُ ـ  تْ لَ ـهِ یآ هِمْیعَ مـورد بحـث    ۀاژمنظـور از و  ،)2: جمعـه ال...» (اتِ
 باشد. » فرامین الهی«

»... رَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ ال أُقْسِمُ بِ  هیـ آ نیاست که در ا  گفته شده .)40: معارجال» (فَ

                                                                                                                                        
هارِ«. عبارت طبرسی در این باره از این قرار است: 1 رافَ النَّ طْ سَبِّحْ وَ أَ یعني الظهر و سمي وقت صـالة   ،»فَ

الظهر أطراف النهار ألن وقته عند الزوال و هو طرف النصف األول و طرف النصـف الثـاني و هـذا قـول     
 همان).(  ادة و الجبائيقت
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 بُّرَ« ۀیـ را وجود آ ئلهمس نیا لیهستند؛ دل یمثن یدر معنا» مغارب«و » مشارق« ۀواژ زین
  1.)430 ،؛ معرفت3/788زجاج، ( اند دانسته )17: رحمنال( »نِیبَغرِالمَ بُّرَ وَ نِیقَشرِالمَ

)، در این آیه، پس از ذکـر  11(النساء: » فإن کُنَّ نساءا فَوقَ اثنَتَینِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ...«...
کنـد. اهمیـت    (بیش از دو) استفاده می» فوق اثنتین«که اسم جمع است، از قید » نساء« ۀواژ

دو «که اسم جمع اسـت ظرفیـت اطـالق بـه     » نساء« ۀکه اگر واژاین قید از این جهت است 
نمود. بـر   معنا می برای اختصاص آن به بیش از دو بی» فوق اثنتین«را نداشت دیگر قید » زن

را » نسـاء « ۀتوان نتیجه گرفت که عرب عصر نزول امکان برداشت مثنی از واژ این اساس می
   است. بهره گرفته » فوق اثنتین«قید داشته، فلذا قرآن برای دفع این برداشت از 

  
  .  به کار رفتن وصف جمع برای مدلول مثنی  3-3-5

ونَ «... ۀدر آی ولُ ونَ مِمَّا یَقُ ؤُ رَّ ولئِکَ مُبَ بر طبق نظر برخی مفسـران منظـور    ،)26 :نورال...» (أُ
هسـتند  » عایشة و صـفوان ابـن المعطـل   «، »مبرؤون«و اسم مفعول » اولئک« ۀاز اسم اشار

. ابن شهر آشوب پـس از ذکـر  ایـن آیـه      )2/249؛ فرّاء، 284؛ ابن قتیبة، 3/789زجاج، (
کند که هر چه از واحد فراتر رود داخل در جمع اسـت. او همچنـین بـه عبـارت      نقل می

شـود   اطالق مـی » جماعة«کند که به نماز دو نفر نیز  استناد می» الرجالن یصلّیان جماعةً«
توانـد فراتـر از    البته باید توجه داشت که داللت این آیـه مـی  . )2/251ابن شهر آشوب، (

را که در بخش پیشین آیـه  » طیبین«و » طیبات«مصادیق  ۀسبب نزول مذکور باشد و هم
 های دیگر این دسته به شرح زیر است:  ذکر شد، در برگیرد. مثال

ةً« مَّ ّیَّتِنا أُ نْ ذُرِ نِ لَکَ وَ مِ لِمَیْ لْنا مُسْ عَ بَّنا وَ اجْ لِمَةً لَکَ رَ )؛ در قرائتـی از  128: بقرهال» (مُسْ
؛ خطیـب،  1/17ابن خالویه، (حسن و سوسی  )2/126قرطبی، (ابن عباس، عوف األعرابی 

است. دو تبیـین    ، خوانده شده»مُسلِمِینَ«، به صورت جمع مذکر »مُسلِمَینِ« ۀ، واژ)1/194
اسماعیل و اهل ایشان مانند هـاجر  منظور ابراهیم،  .1است:  مختلف در این باره ارائه شده

که در این صـورت   )همان(است   در اینجا از لفظ جمع برای مثنی استفاده شده .2است. 
 این آیه شاهدی برای بحث کنونی است. 

                                                                                                                                        
را از جـنس اعجـاز   البته برخی از مفسران معاصر از مشارق و مغارب تلقی مفهوم جمعیت کـرده و آن  .1

ای، بـرای خـود مشـرقی    اند. ایشان با لحاظ کرویت زمین و اینکه هر منطقـه  علمی قرآن قلمداد کرده
اند  و مغارب را برای زمین اثبات کرده متفاوت با دیگر مناطق موجود در کرة خاکی دارد، وجود مشارق

  ).75به خویی، :  نکـ(
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وَ« ۀدر آی هِيَ السَّمَاءِ یإِلَ یثُمَّ اسْتَ خَانٌ وَ هَا فَقَالَ دُ لْأَرْضِ لَ وْعًـا  ائْتِیَا وَلِ وْ طَ هًـا  أَ رْ ـا قَ کَ  الَتَ
تَیْنَا عِینَ أَ کـه   »نیزم«و » آسمان« یبراشود،  مالحظه می که طورهمان ،)11: فصلت( »طَائِ
اسـت کـه در    یدر حـال  نیـ اسـت. ا   استفاده شده »نیطائع«هستند، از وصف جمع  یمثن

. چـه بسـا بتـوان    شـد اسـتفاده   شانیا قول تیحکا یبرا» قالتا« ایاز فعل مثن ،هیاواسط آ
ابوعبیـدة ایـن آیـه را     دانست. نایدر فعل أت» نا«متکلم  ریرا ضم نیطائع علت جمع آمدن

ـ  مَّ، ثُینِثنَاإل فظِن لَمِ اءَا جَمَ ازِجَن مَمِ«تحت عنوان  ـ هِرِبَخَ لفـظُ  اءَجَ ـ ا عَمَ ـ خَ فـظِ لَ یلَ  رِبَ
 1. )1/10أبو عبیدة، (کند  ذکر می»  یعمِالجَ

  
 گیری نتیجه

 ۀآوردن واژ«حجـرات و   9حـج و   18در آیـات  » نیبازگرداندن ضمیر جمع به مرجع مث«
اهـمّ شـبهات مطـرح شـده توسـط       ،مائده 38تحریم و  4در آیات  ،»جمع به جای مثنی
اسـتفاده از سـاختار جمـع بـرای      ۀالعربی و عبدهللا عبدالفادی در بـار افرادی نظیر هاشم

 مدلول مثنی توسط قرآن کریم است. 
تـوان   از دو منظـر مـی   ،»یر جمع به مرجع مثنـی بازگرداندن ضم« :در پاسخ به شبهه 

تا امکان جمـع    ،وجود اسم جمع در آیات مورد شبهه سبب شده ،ورود کرد؛ در منظر اول
حجـرات   ۀسـور  9حـج و   ۀسـور  18آمدن ضمایر و افعال پس از واژگان مثنی در آیـات  

لول مثنی است فعال جمع برای مدازبان عربی از ضمایر و  ۀاستفاد ،فراهم آید. منظر دوم
 و به نظر برخی دیگر مجازی است.  حقیقیکه این کاربرد به نظر برخی نحویان 

مائده  38تحریم و  4که با آیات  ،»جمع به جای مثنی ۀآوردن واژ« ۀدر پاسخ به شبه
مثنـی بـه    ۀنحویـان، در هنگـام اضـافه دو واژ    ۀمرتبط است،  باید گفت کـه طبـق گفتـ   

ساختار مثنی و کاربرد کم آن، مضاف به صورت جمع آورده  یکدیگر، به دلیل ثقیل بودن
 قابل مشاهده است. » أیدیهما«و » قلوبکما«شود. این قاعده در واژگان مورد بحث:  می

 های زیر قابل تقسیم است:  کاربرد ساختار جمع برای مدلول مثنی به دسته
بقـره،   38نمـل،   45ت، حجرا 9حج،  19؛ که در آیات »استفاده از فعل جمع برای مثنی. «1

  شود.  بقره مشاهده می 229ص و  21یونس،  87سجده،  18اعراف،  26تا  23الرحمن،  33
 32انبیـاء،   78انعـام،   156کـه در آیـات    ؛»استفاده از ضمیر جمـع بـرای مثنـی   «. 2

                                                                                                                                        
، بـرای  »جمع مذکر سـالم «همچنین این آیه مثالی برای به کار گیری از لفظ مخصوص به عاقل یعنی  .1

  ).1/116 الهوامع، همعغیر عاقل است (سیوطی، 
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  شود. یوسف یافت می 83شعراء و  15الرحمن،  68و  66الرحمن،  56تا  54الرحمن، 
یوسـف و   83طـه،   123که در آیـات  » قید مخصوص جمع برای مثنی استفاده از« .3

  است.  بقره به کار رفته 38
 38تحـریم،   4کـه در آیـات    ؛»جمع برای مثنی در حالـت اسـمی   ۀاستفاده از واژ« .4

  طه قابل مشاهده است.  130و  42اعراف،  150نساء،  11طه،  121اعراف،  27مائده، 
؛ این مورد نیز دارای سه نمونـه  »مثنی در حالت وصفی جمع برای ۀاستفاده از واژ«. 5

 . 11در قرائت ابن عباس و فصلت/ 128، بقره/26اند از نور/ است که عبارت
شود  ن کریم، این نکته برداشت میآهای صورت گرفته از کاربرد مثنی در قر با بررسی

 سیّال در آمدهکه ساختار مثنی در زبان عربی قرآنی، وضعیتی منعطف داشته و به حالت 
ای از سـاختار جمـع    این امر این است که این زبان در کاربردهـای گسـترده   ۀاست. نتیج 

هـای سـامی نظیـر عبـری و      چنان که در دیگر زبـان  گیرد؛ آن برای مدلول مثنی بهره می
های محدودی از واژگـان بـا   آرامی نیز ساختار جمع جایگزین ساختار مثنی شده و نمونه

  بل یافت است. عالمت مثنی قا
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