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  دهیچک

قرآن است. مشهور مفسران چون  ۀویژ اجتماعیبا کارکرد   آیاتاحزاب، از  ۀسور 23 ۀآی
جنگ خندق در  یتچون بر محور سویی، و از  شمرده» تبعیضیه« آیه اینرا در » مِن«

 آیه این) معنایی( محتوایی  انسجام ایشان،اند، در برداشت  و درنگ نکرده کیدتأ آیه این
انسجام  بررسی  پیرو در پیشرو پژوهش اینقبل، دچار ابهام شده است. از  ۀآیبا 

آشکار  درستیبه  آیه اجتماعی پیام ظرایفآن برآمده تا  سیاقبا  شریفه ۀآی این معنایی
با حرف » یدِتجر« زبانی ۀشیو واکاویبا  تحلیلی، -توصیفی ۀشیوجستار به  اینشود. 

 ۀآیبا  آیه این منطقی پیوندنو از  تحلیلینغز از آن در قرآن،  هایی نمونه  یافتنو » نمِ«
 اجتماعیآثار  تبییندر مقام  آیه ایندست آمد قبل ارائه داده است. در مجموع به

کامل دارد و  انسجامیخود،  متنی برونو اطالعات  سیاق، با »نفاق«در برابر آثار » ایمان«
 ایستادگی(ص)، عامل پیامبر یاران، با بزرگداشتِ مقاومتِ »تجرید« زبانی ۀشیوبه 

  .شمارد برمی ایشان» ایمان«ها در برابر احزاب دشمن را آن ۀدلیران
  

   . مقاومت ع،یبد دانش احزاب، جنگ ،دیتجر ،ییمعنا انسجام ها: کلید واژه
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  مقدمه. 1
 یجمالت است واضح باشد؛ داشته ینیمع امیپ که جمله چند ای کی از است عبارت ،»متن«

 متن انسجام. دهند ینم لیتشک را »متن« رند،یبگ قرار هم کنار انسجام، و ارتباط بدون که
، 73[2یمتن درون نسجاما و 1یمتن برون انسجام کرد؛ یبررس توان یم جهت دو از را

 نیا جادیا عوامل و است سخن روساخت و ظاهر در انسجام ،یمتن برون انسجام].  263ص
 ،72[   یواژگان انسجام و ربط أدات ،حذف ،ینیگزیجا ،ارجاع عناصر: از عبارتند انسجام، نوع
 و توامح وندیپ به وابسته که است گفتمان ییمعنا یژگیو ،یمتن درون انسجام یول ؛] 29ص
 انسجام است، متن یاصل یژگیو که آنچه]. 96ص ،74[ است هم با ها جمله یمعنا
 یمعنا و باشد یمتن برون  انسجام عوامل سخن، روساخت در اگر چراکه است؛ یمتن درون
 آشکار گریکدی با ها جمله انیم یِمنطق ارتباط یول باشد، روشن زین ها جمله از کیهر

 متن، کی یاجزا انیم ییمعنا انسجام یچگونگ افتیدر. دشو ینم ساخته »متن« نباشد،
 عوامل به توجه بر افزون - متن امیپ ۀرندیگ که است دهیچیپ یشناخت دستاورد کی
 بافت و -اقیس -  متن هم  بافتِ یاری به کند یم تالش همواره -متن روساخت یوندیپ
 انسجام ام،یپ ۀرندیگ و دکنندهیتول مشترکِ دانش و تیموقع بافت همچون متن، یرامونیپ

  ].271-223صص ،71[ کند کشف را ها گزاره انیم ییمعنا
مِنینَ مِنَ« ۀیآ ییمعنا انسجامِ یبررس یپ در روشیپ پژوهش وا رِجالٌ الْمُؤْ  ما صَدَقُ

وا هَ عاهَدُ هِ اللَّ لَیْ هُمْ عَ نْ فَمِنْ ض مَ هُ  یقَ حْبَ هُمْ وَ نَ نْ مِنْ نَْتظِرُ مَ وا ما وَ یَ  »بْدیالًتَ بَدَّلُ
 نیا همجوار ۀیآ چند ر،یز جدول در. است بلق ۀیآ با ژهیو به آن، اقیس با ،]23:االحزاب[
  .شود داده نشان اقشیس در هیآ نیا گاهیجا تا است آمده زین فهیشر ۀیآ

  

 ۀیآ
22  

ا وَ ونَ َرأَ لَمَّ مِنُ حْزابَ الْمُؤْ ا ما هذا قالُوا الْأَ نَ عَدَ ولُهُ وَ اللَّهُ وَ قَصَ وَ رَسُ ولُهُ وَ اللَّهُ دَ سُ  إِالَّ زادَهُمْ ما وَ رَ
سْلیماً وَ إیماناً   .تَ

 ۀیآ
23  

مِنینَ مِنَ وا رِجالٌ الْمُؤْ دَقُ وا ما صَ هُمْ عَلَیْهِ اللَّهَ عاهَدُ نْ فَمِنْ هُمْ وَ نَحْبَهُ  یقَض مَ نْ مِنْ  ما وَ یَنَْتظِرُ مَ
وا دَّلُ دیالً بَ   .تَبْ

 ۀیآ
24  

يَ زِ ادِقینَا اللَّهُ لِیَجْ ذِّبَ وَ بِصِدْقِهِمْ لصَّ وْ شاءَ إِنْ الْمُنافِقینَ یُعَ وبَ أَ هِمْ یَتُ وراً کانَ اللَّهَ إِنَّ عَلَیْ  غَفُ
حیماً   .رَ

 ۀیآ
25  

ذینَ اللَّهُ رَدَّ وَ وا الَّ نالُوا لَمْ بِغَیْظِهِمْ کَفَرُ مِنینَ اللَّهُ یکَفَ وَ خَیْراً یَ وِیا اللَّهُ کانَ وَ الْقِتالَ الْمُؤْ  قَ
زیزاً   .عَ

                                                                                                                                        
1. Cohesion. 
2. Coherence. 
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 در که است قرآن یاجتماع کارکرد با اتیآ نیتر برجسته از حزاب،ا ۀسور 23 ۀیآ
 یگروه که گذشته یها جنگ برخالف. دارد قرار احزاب جنگ گزارشگر اتیآ اقیس

ل گوناگون مشرکان یاز قبا یلشگریان جنگ، نیا در کردند، یم حمله مسلمانان به خاص
شهر) احاطه  یین(باال و پا مدینه شهره و مسلمانان را از دو طرف متحد شد یهودیان،و 

 یدیتوح باور ثبات ،احزاب ۀسور 22 ۀیآ در قرآن یان،م ین]. در ا10-9: حزاب[اال ندکرد
 هنگام مان،یا اهل کند یم انیب قرآن کند؛ یم شیستا را نیراست »مؤمنان« ۀهم در
 نیا ۀمشاهد بلکه نشدند، دیترد و ترس اردچ تنها نه انبوه، انیلشگر نیا با ییارویرو

مَّا وَ«: افزود زین هاآن میتسل و مانیا ۀمرتب بر گوناگون، دشمنان ونَ رَأَ لَ مِنُ زابَ الْمُؤْ حْ أَ  الْ
وا ا ما هذا قالُ نَ هُ وَعَدَ هُ وَ اللَّ ولُ سُ قَ وَ رَ هُ صَدَ هُ وَ اللَّ ولُ سُ هُمْ ما وَ رَ الَّ زادَ لیماً وَ إیماناً إِ  »تَسْ

 حرف آوردن بدون ،بعد ۀیآ ،مانیا اهل از ریفراگ شیستا نیا یپ در]. 22: االحزاب[
مِنینَ مِنَ«: دیگو یم »واو« عطفِ وا رِجالٌ الْمُؤْ دَقُ وا ما صَ هَ عاهَدُ هِ اللَّ لَیْ   ].23: االحزاب[ »...عَ
 عنوان تکرار با رایز دارد؛ یمتن برون انسجام 22 ۀیآ با 23 ۀیآ ،متن روساخت در

 را »مِن« قرآن، مترجمان و مفسران مشهور چون یول است؛ خورده وندیپ آن با ،»مؤمنان«
 اهل ۀهم« ۀدربار قبل ۀیآ مانند نه راآن مفاد رو نیا از و  گرفته »هیضیتبع« ،23 ۀیآ در
 »همه« از متن یمعنا یدگرگون اند، دانسته »مانیا اهل از یبرخ« ۀدربار تنها بلکه ،»مانیا

 ۀادام: ـ نک[ است شده) ییمحتوا( یمتن درون انسجام در یابهامات موجب ،»یبرخ« به
 یول است، خندق جنگ ۀکپارچی اتیآ اقیس در هیآ نیا نکهیا با ،ییسو از]. مقاله
 راآن مفاد و شمرده) ق3سال( احد جنگ مؤمنان ۀدربار را هیآ نیا مفسران، از یاریبس

 هیآ از ریفراگ یبرداشت زین گرید یبرخ اند؛ هدانست احد جنگ بازماندگان و شهدا ۀدربار
 جنگ یحت ،)ص(امبریپ غزوات در کننده شرکت مؤمنان از کیچیه به راآن و داده ارائه

 اند نساخته روشن راآن اقیس با هیآ نیا یمنطق ارتباط فیظرا و  نکرده محدود خندق
  .]مقاله ۀادام: ـ نک ها دگاهید نیا یبررس یبرا[

 قبل، ۀیآ با احزاب ۀسور 23 ۀیآ ایآ که است آن پژوهش، نیا یاصل ۀئلمس رونیا از
 چگونه دارد، ییمحتوا ارتباط اگر و ر؟یخ ای دارد ییمحتوا ارتباط و ییمعنا انسجام

 و ساخت آشکار را یمعنو ارتباط و وندیپ نیا قرآن، یزبان یابزارها شناخت با توان یم
 پس ،یلیتحل - یفیتوص روش با جستار نیا داد؟ هارائ آن از ابهام بدون و منسجم ییمعنا
 یپ در ،»دیتجر« یزبان ۀویش یواکاو با ها،آن  یابیارز و مفسران یها دگاهید یبررس از

 امیپ فیظرا تا رفت، خواهد آن اقیس با فهیشر ۀیآ نیا ییمعنا انسجام از یبردار پرده
  .شود آشکار ،یدرست به هیآ یاجتماع
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  پژوهش نهیشیپ. 2
 و مستقل طور به یپژوهش آن، اقیس با احزاب ۀسور 23 ۀیآ ییمحتوا انسجام ۀردربا

 ۀیآرا یواکاو نوشتار، نیا یاصل یمحورها از یکی که آنجا از. است نشده انجام روشمند
 در »هنّیف« یانسجام ریبازتفس« ۀمقال از ،یزبان ۀویش نیا ۀدربار توان یم است، »دیتجر«

 ،ینیحس بیط ملو،یرح( »استخدام و دیتجر یادب شگرد شناخت با الرحمن ۀسور
 یزبان ۀویش به آن، از یبخش در که کرد ادی ،)1399 بهار ،یقرآن -یادب یها پژوهش«

. است پرداخته آن اقیس با الرحمن ۀسور 70 و 56 ۀیآ دو انسجام و »یف« حرف با دیتجر
 »دیتجر« یزبان ۀویش هب نوشتار نیا که است آن شده، ادی ۀمقال با روشیپ پژوهش تفاوت

 23 ۀیآ ییمحتوا  انسجام روشمند یبررس یپ در ،ییسو از و پردازد یم »مِن« حرف با
  .است آن اقیس با احزاب ۀسور

  
  هیآ »موضوع« ۀدربار مفسران دگاهید. 3

 در مفسران یول است؛ »مؤمنان« احزاب، ۀسور 23 و 22 ۀفیشر اتیآ موضوع است روشن
 است،) ص(امبریپ غزوات از غزوه کدام مؤمنان ه،یآ نیا در »مؤمنان« از مراد نکهیا نییتب
 نییتع موجب ،)باشد یاحتراز دیق اگر( موضوع دیق. اند کرده انیب یگوناگون یها دگاهید

 نیا دیق ۀدربار مفسران یها دگاهید توان یم مجموع در]. 242ص ،21[ شود یم آن ۀدامن
  :دکر یبند میتقس یکل ۀدست سه در را موضوع

  
  احد ۀنخست: مؤمنان غزو دیدگاه. 1. 3

 مفسران، از یبرخ یول است،) ق5 ای4 سال( خندق جنگ اتیآ اقیس در هیآ نیا هرچند
 احد جنگ در) ص(امبریپ اصحاب ۀدربار را هیآ نیا ،یمتن درون شاهد چیه ۀارائ بدون

هُمْ« عبارت: اند گفته هیآ نیا ریتفس در و  برشمرده) ق3 سال( ض نْمَ فَمِنْ هُ  یقَ حْبَ  ۀدربار »نَ
 ؛162ص ،3 ؛710ص ،2ج ،25 ؛340ص ،2ج ،58: همچون[ است احد جنگ یشهدا

 از یاریبس همه، نیا با...].  و ؛95ص ،2 ج ،12 ؛863ص ،2 ج ،60 ؛174ص ،2 ج ،37
نَس از یسخنان به استناد با مفسران  ارتباط یبرا ییروا یشواهد ،... و شهیعا مالک، بن أَ

 همچون( احد جنگ یشهدا ۀدربار هیآ نیا اند گفته و  برشمرده احد جنگ با هیآ نیا
ضر، بن أنس  و بازماندگان یبرخ ۀدربار و...)  و عبدالمطلب بن حمزه ر،یعُمَ بن مُصَعب نَ

 ،68 ؛3123ص ،9 ج ،2: نکـ [ است...)  و عثمان طلحه، همچون( جنگ نیا مجروحان
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 ؛352ص ،6 ج ،14 ؛217ص ،4 ج ،46 ؛532ص ،3 ج ،40؛457ص ،2ج ،29 ؛36ص ،8 ج
  ].... و ؛167ص ،11 ج ،20 ؛149ص: 2 ج ،5

 بودند یمردان مؤمنان، از یبرخ: «شود یم گونهنیا هیآ یمعنا شان،یا  برداشت ۀیپا بر
 شان،یا از یبعض کردند؛ وفا صادقانه احد جنگ در بودند، بسته پیمان خدا با آنچه به که

 یکسان گر،ید یبعض و) رسیدند شهادت به احد جنگ در( دندرسان پایان به را پیمانشان
 .»اند شهادت منتظر جنگ، نیا از پس همچنان که هستند

  
  خندق جنگ مؤمنان: دوم دگاهید .2. 3

 راآن اق،یس محور با هماهنگ و نساخته خارج اقشیس از را هیآ نیا مفسران از گرید یبرخ
 بر]. 76ص ،13 ج ،31 ؛290ص ،16 ج ،51 ؛163ص ،25ج ،57: همچون[ اند کرده ریتفس
 شجاعانه که است یمؤمنان ه،یآ نیا در مؤمنان از مراد دیآ یم دست به شان،یا دگاهید ۀیپا
  .ماندند قدم ثابت) ص(امبریپ کنار مشرکان، انبوه لشگر برابر در خندق جنگ در
  
  )ص(امبریپ غزوات ۀهم مؤمنان: سوم دگاهید. 3. 3

 و نساخته خندق یحت ای احد ۀغزو به منحصر را هیآ نیا داللت مفسران، از گرید یبرخ
 از مراد هیآ نیا در است گفته) ق310( یطبر نمونه، یبرا. اند داده ارائه آن از ریفراگ یبرداشت
 یجاها در و احد بدر، جنگ در که است) ص( امبریپ از یاصحاب شدند، دیشه که یکسان

 ...]. و ؛5815ص ،9 ج ،67: ـ نک نیهمچن ؛92ص ،21 ج ،54[ اند داده جان خدا راه در گرید
  
  هیآ »سور« ۀدربار مفسران دگاهید. 4
 است؛ آن تِیکمّ ۀنشان ،)یبرخ ای همه مانند( گزاره سورِ محصوره، ۀیحمل ۀگزار کی در

]. 159ص ،62[ شوند یم میتقس هیجزئ و هیکل ۀدست دو به سور، اساس بر محصوره یها گزاره
 ،15ج ،19[ اند شمرده »هیضیتبع« یمعنا به را »مِن« یاریبس مفسرانِ حزاب،ا ۀسور 23 ۀیآ در

 ،17 ج ،66 ؛227ص ،21ج ،11: رک نیهمچن ؛680ص ،11 ج ،34 ؛380- 379صص
 آن از یبرخ« مانند یعبارات با زین یاریبس مترجمان... ].  و ؛81ص ،24 ج ،48 ؛245ص

 ،یحجت وند، نهیآد( »مؤمنان انیم در« ،)رفعا( »مانیا اهل از یبعض« ،)یا قمشه یاله( »مؤمنان
 ۀسور 23 ۀیآ ن،یبنابرا. اند کرده ترجمه را هیآ نیا ،... و) یخسرو( »مؤمنان ۀزمر در« ،)ییرضا

 .است شده  دانسته هیجزئ ۀموجب ۀیقض کی احزاب،
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  مفسران یها دگاهید یبررس. 5
 نیا کردیرو چون یول ؛کرد یبررس را مفسران یها دگاهید توان یم مختلف یها جهت از

 اق،یس با مرتبط جهت دو از است، آن اقیس با هیآ نیا ییمعنا انسجام نییتب نوشتار
  :گردد یم یابیارز شانیا یها دگاهید
  
  یاقبا محور س یخوان . هم1. 5
 دهید 25 ۀیآ تا 9 ۀیآ از یکامل یوستگیپ احزاب، ۀسور 23 ۀیآ اقیس در درنگ با
 از شیپ نمونه یبرا. است »خندق جنگ« محور بر ات،یآ نیا دیآ یم دستبه و شود یم
 با ییروبرو هنگام ،»مانیا اهل« یدیتوح باور یاستوار از سخن احزاب، ۀسور 23 ۀیآ

ونَ رَأَ لَمَّا وَ: «است خندق جنگ مانیپ هم دشمنان مِنُ وا الْاحزاب الْمُؤْ نَا ما هذا قالُ عَدَ هُ وَ  اللَّ
هُ وَ ولُ سُ قَ وَ رَ هُال صَدَ هُ وَ لَّ ولُ سُ هُمْ ما وَ رَ لیماً وَ إیماناً إِالَّ زادَ  زین 24 ۀیآ]. 22: االحزاب[ »تَسْ
 مانیا اهل مقاومت با مواجهه از پس مشرکان. است خندق جنگ ۀدربار یروشن به
 یهمگ و بود واضح و مشهود مسلمانان ۀهم یبرا بازگشت نیا بازگشتند؛ ناکام نه،یمد
 احزاب، ۀسور 24 ۀیآ در یول اند؛ شده دور دشمنان شان،یا ومتمقا علت به دانستند یم

 به بازگشت نیا علل ۀسرسلسل از تازه لیتحل و 1نو اطالع ،یدیتوح ینییتب با قرآن
 با نبرد نشدن واقع و ناکام نِیخشمگ انیلشگر آن بازگشت العللِ علت و داده مخاطبان
هُ رَدَّ وَ: «دکن یم انیب خداوند خودِ لطف و اراده را مسلمانان وا الَّذینَ اللَّ رُ  لَمْ بِغَْیظِهِمْ کَفَ

وا راً یَنالُ هُ یکَفَ وَ خَیْ مِنینَ اللَّ قِتالَ الْمُؤْ   ].25 :االحزاب[ »الْ
 چه ۀیپا بر که گرفت خرده توان یم هیآ موضوع ۀدربار نخستِ دگاهید بر رونیا از
 ۀسور 23 ۀیآ موضوع ندق،خ جنگ محور بر ۀکپارچی اقیس نیا در ،یمتن درون شواهد
 اقیس: دیگو یم) م1973( عاشورابن است؟ برشمرده احد جنگ مؤمنان با مرتبط را احزاب

 شده نازل خندق جنگ از بعد که دارد را نیا یاقتضا آن، گاهیجا و احزاب ۀسور 23 ۀیآ
 دیبا باشد، احد جنگ ه،یآ نیا نزول مورد باشد قرار اگر و خندق؛ جنگ از شیپ نه باشد،

 اتیآ نشیچ بودن یفیتوق بر بنا گفت دیبا و باشد شده نازل آن اقیس از جدا ژه،یو طور به
 ،21ج ،11[ است داده قرار احزاب ۀسور اتیآ انیم در را هیآ نیا) ص(امبریپ قرآن،
 اتیآ انیم در آن قراردادن اثبات و هیآ نیا ۀجداگان نزول اثبات است روشن]. 227ص
  .دارد یقو هاتیتوج و محکم لیدال به ازین ،... و) ص(امبریپ یوس از آن اقیس کپارچهی

                                                                                                                                        
1. New Information. 
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 هر نزول مورد توان یم هرچند: گفت دیبا زین هیآ موضوع بحث در سوم دگاهید ۀدربار
ص را هیآ  قاعده( کرد برداشت قرآن اتیآ ۀهم از ریفراگ یامیپ و ندانست آن مفاد مخصِّ

 و هیآ کی از ریفراگ یامیپ برداشتِ ۀقدمم یول ،)المورد بخصوص ال اللفظ بعموم ةالعبر
 بافت و اقیس در هیآ ییمحتوا نکات و ییمعنا یها ظرافت نییتب آن، داللت در توسعه
 ،1 ج ،64[ باشد هیخارج یا هیقض به ناظر ه،یآ کی آنکه ژهیو به است؛ آن نزول یفضا
هُمُ قالَ الَّذِینَ« ۀیآ در نمونه یبرا]. 261ص وا قَدْ نَّاسَال إِنَّ النَّاسُ لَ عُ کُمْ جَمَ هُمْ لَ وْ  فَاخْشَ

هُمْ زادَ وا وَ إِیماناً فَ نَا قالُ هُ حَسْبُ وَکِیل نِعْمَ وَ اللَّ  یبررس از شیپ ،]173: عمرانآل[ » الْ
 از مراد نخست توان ینم آن، فیلطا نییتب و نزول بافت و اقیس در هیآ یمعنا چهارچوب

عُ قد الناس إنّ« عبارت در »الناس« مَ  با دیبا بلکه گرفت؛ »ردمم ۀهم« یمعنا به را »واجَ
 حَمراءُ غزوه ۀدربار عبارت نیا کرد انیب نخست نزول، یفضا و اقیس قیدق شناخت
د  یسرکردگ به »مکه مشرکان« احد، جنگ در مسلمانان شکست از پس که است األسَ
، 1، ج70[ کنند تمام را شیخو تمام مهین کار و بازگردند گرفتند، میتصم ان،یابوسف
 یامیپ آن، از توان یم که است آن اقِیس در هیآ یمعنا یها ظرافت فهم از پس]. 340ص
 ،1 ج ،63[ کرد برداشت ها مکان ۀهم و خیتار ۀهم در یواقع مانِیا اهل ۀهم یبرا عامّ
 خود مانیپ تنها نه ،»دشمنان« ۀحمل خبر دنیشن با ،ینیراست مؤمن هر گفت و] 262ص
 خاطر به ،یاله یاجتماع یها شیآزما در مانشیا بلکه شکند، ینم را داخ یّول و خدا با

  .ابدی یم زین شیافزا خداوند بر توکل
 شیپ که گرفت را خرده نیا توان یم زین سوم دگاهید بر احزاب، ۀسور 23 ۀیآ در نیبنابرا

 اقیس اب احزاب ۀسور 23 ۀیآ یمنطق ارتباط نییتب به دیبا نخست ر،یفراگ یبرداشت ۀارائ از
 در خندق، جنگ با هیآ نیا وندیپ یِمعنو فیظرا یبررس از پس و پرداخت آن ۀکپارچی

  .ساخت منطبق را آن زین...  و احد بدر، جنگ وفادارِ مانیا اهل بر و داد توسعه آن داللت
 از را هیآ که است آن ه،یآ موضوع بحث در دوم دگاهید مثبت یژگیو است ذکر انیشا
 نیا که یمفسران مجموع در هرچند است؛ نساخته خارج - ندقخ جنگ - اقشیس محور

 که چنانآن اق،یس با هیآ نیا یمنطق ارتباط فیظرا ۀهم در زین اند کرده انیب را دگاهید
  .اند داده ارائه متن از زده شتاب یریتفس یا اندازه تا و نکرده درنگ دیبا
  
  هیقض »سور« در قبل، هیآ با یهماهنگ. 2. 5
 و رییتغ نیا که کندیم رییتغ قبل ۀیآ سور به نسبت هیآ نیا سور مشهور،  دگاهید ۀیپا بر
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 اتفاق اریبس گفتار، پاره کی در هیقض سور رییتغ. ندارد یمنطق یپاسخ ،یناهماهنگ
 ابهام دچار را سخن نباشد، روشن مخاطب یبرا سور رییتغ نیا ییچرا اگر یول افتد، یم
 یبرخ دارند؛ ییباال یعلم سطح ما، دانشمندان ۀهم« فتارگ پاره در نمونه یبرا. سازد یم
 عنوانِ تکرار با ،»اند کرده تالش یعلم گاهیجا نیا به دنیرس یبرا دانشمندان، از
 یبرا زین جمالت تکتک و شده جادیا یمتن برون انسجام گزاره، دو انیم ،»دانشمندان«

 انتظار نیا نخست، ریفراگ ۀجمل دنیشن از پس مخاطب یول است، مفهوم شنونده
 نیا به دنیرس یبرا دانشمندان "ۀهم": «باشد نیچن زین دوم ۀجمل که دارد را یمنطق
 هیقض دو سور در یناهماهنگ نیا علت مخاطب یبرا اگر. »اند کرده تالش یعلم گاهیجا

 گونهنیا سور، رییتغ نیا از که چرا گردد؛ یم منتقل او به آشفته یامیپ نشود، آشکار
 یبرخ تنها یول دارند، ییباال یعلم سطح ما دانشمندان ۀهم نکهیا با پس،«: دفهم یم
 تالش شان،یا از "یاریبس" و اند کرده تالش ،یعلم گاهیجا نیا به دنیرس یبرا

 شود یم مگر« آنکه چونهم شود؛ یم مطرح او یبرا ییها پرسش رو،نیا از و!» اند نکرده
 نیا به دنیرس یبرا یول باشند، داشته ییالبا یعلم سطح دانشمندان، از "یاریبس"
 بماند، یمنطق یپاسخ بدون او یبرا پرسش نیا اگر. »!باشند؟  نکرده تالش ،یعلم گاهیجا
  .دشو یم اشکال دچار او یبرا گفتار پاره نیا تِیمتن

 ،49 ؛527ص ،4 ج ،36[ کند یم عموم بر داللت الم، و الف با جمع ۀواژ یعرب زبان در
 »ۀهم« ه،یکل ۀموجب ۀیقض کی در احزاب ۀسور 22 ۀیآ رونیا از ؛]245ص ،1ج
 باور ثبات در را] یاسم نه یقیحق آورندگانِ مانیا ۀهم[ خندق جنگ آورندگانِ مانیا

 را دشمنان انی لشگر آورندگان، مانیا "ۀهم" که یهنگام«: کند یم شیستا یدیتوح
مَّا وَ« »است ما به رسولش و خدا ۀوعد همان این گفتند دند،ید ونَ رَأَ لَ مِنُ زابَ الْمُؤْ حْ أَ  الْ

وا ا ما هذا قالُ نَ هُ وَعَدَ هُ وَ اللَّ ولُ سُ دَقَ وَ رَ هُ صَ هُ وَ اللَّ ولُ سُ هُمْ ما وَ رَ الَّ زادَ لیماً وَ إیماناً إِ  اما. »تَسْ
 از اند؛ دانسته »هیضیتبع« احزاب ۀسور 23 ۀیآ در را »مِن« مفسران، مشهور که گذشت

 بودند یمردان آورندگان، مانیا از یبعض تنها«: اند کرده برداشت گونهنیا 23 ۀیآ زا رو،نیا
 یبرخ و شدند دیشه یبرخ ،یبعض نیا از که کردند وفا صادقانه خدا با خود مانیپ بر که
مِنینَ مِنَ« »هستند شهادت انتظار در زین وا رِجالٌ الْمُؤْ دَقُ وا ما صَ هَ عاهَدُ هِ اللَّ لَیْ  ۀیپا رب. »... عَ
 گونهنیا هیآ یمعنا و کند یم رییتغ نخست ۀیقض به نسبت دوم ۀیقض سور برداشت، نیا
 تنها یول داشتند؛ یدیتوح باور ثبات خندق جنگ در آورندگان، مانیا "ۀهم"«: شود یم
 نیا مخاطب، یبرا نیبنابرا. »بودند صادق شیخو عهد بر آورندگان، مانیا نیا از "یبرخ"
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 ۀیپا بر گرید عبارت به ست؟یچ یبرا سور رییتغ نیا که دشو یم مطرح پرسش
 شود یم مگر« که شود یم ختهیبرانگ او یبرا ابهام نیا ،»مِن« حرف دانستن »هیضیتبع«

 مانیا و داشته دهیعق ثبات احزاب، انبوه دشمنان برابر در] یقیحق[ آورندگانِ مانیا ۀهم
 بر شان،یا از یبرخ تنها حال، نیا با یلو باشد، شده زین تر قیعم مقاومت، نیا با هاآن
 عهد بر ،]یقیحق[ آورندگانِ مانیا نیهم از یاریبس و بوده صادق خدا با شیخو عهد
 یپاسخ مشهور، برداشت از برآمده پرسشِ نیا اگر. »!اند؟ نبوده صادق خدا با شیخو

  .دشو یم اشکال دچار مخاطب یبرا آن تیمتن و متن انسجام باشد، نداشته یمنطق
 احزاب، ۀسور 23 ۀیآ که گردد یم زین دشوارتر جهت نیا از پرسش، نیا به پاسخ

 زبان پژوهان بالغت ارزشمند یجستارها از. است آمده قبل هیآ ۀادام در »واو« حرف بدون
 با دوم، ۀگزار اگر شان،یا یها کاوش ۀیپا بر. است گزاره دو »وصلِ و فصل«  بحث ،یعرب
 اگر. ناقص ای است تامّ ارتباط ای ارتباط، نیا باشد، داشته ییامعن ارتباط نخست، ۀگزار
 نخست ۀگزار با - بدل ای انیب ای یمعنو/ یلفظ دیتأک باب از ای - یا گونه به دوم، ۀگزار
 ۀگزار از پس واو حرف بدون دوم، ۀگزار دیبا ،)االتّصالکمال( باشد داشته تامّ اتحاد

قُ ما«[ عبارت در دوم ۀملج مثال، یبرا ؛]360ص ،43[ دیایب نخست نِ یَنْطِ و عَ هَ  إِنْ][یالْ
وَ حْيٌ إِالَّ هُ وح وَ  اتحاد و است گرید منظر از نخست ۀجمل ۀبازگوکنند ،]4- 3: النجم]» [ییُ

 ینفسان منشأ دِیتأک و ریتفس ،)ص(امبریپ سخن بودن یوح که چرا دارد؛ آن با کامل
 آمده واو حرف بدون دوم ۀجمل رونیا از]. 153ص ،30: نکـ [ است یو سخن نداشتن
ولئِکَ[« عبارت در]. 541ص ،1ج ،17[ شود ینم عطف خودش بر ز،یچ کی رایز است؛  أُ

عامِ نْ أَ لْ کَالْ لُّ هُمْ بَ ولئِکَ][أَضَ ونَ هُمُ أُ غافِلُ  غفلت در مبالغه انعام، به هیتشب از مقصود ،]»الْ
 جمله ۀکنند نییتب و دهنده شرح ز،ین عبارت نیا در دوم ۀجمل نیبنابرا است؛ شانیا

 اگر اما]. 211ص ،1ج ،47[ است آمده آن کنار واو، حرف بدون رونیا از و است نخست
 باشد، داشته ییمحتوا ارتباط و یمعنو تناسب یمقدار تنها نخست، ۀگزار با دوم ۀگزار
 در حالت، نیا در باشد، نخست ۀگزار همان ۀدکنندیتأک و بازگوکننده که گونهنیا نه یول

 ؛]156- 154صص ،24[ دیایب واو حرف با دیبا دوم ۀگزار عطف، از یمانع نبود صورت
نَ[« عبارت در مثال، یبرا ولُ آمَ سُ زِلَ بِما الرَّ نْ هِ أُ هِ مِنْ إِلَیْ بِّ ونَ[ وَ] رَ مِنُ لٌّ الْمُؤْ نَ کُ هِ آمَ  وَ بِاللَّ

الئِکَتِهِ  دوم، ۀگزار و) ص(امبریپ مانیا ۀدربار نخست ۀگزار ،]285: البقره]» [کُتُبِهِ وَ مَ
 دو، هر جامع وجه و دارند یمعنو یتناسب هم با دو نیا است؛ مؤمنان مانیا ۀدربار

 نخست ۀجمل ۀبازگوکنند و ندارد نخست ۀجمل با تامّ اتحاد دوم، ۀگزار یول است »مانیا«
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هُمْ ما[... « عبارت در. است آمده واو حرف هاآن انیم رو،نیا از ست؛ین رْضِ فِي لَ أَ  مِنْ الْ
هُمْ[ وَ] نَصِیرٍ ال وَ وَلِيٍّ نْ  مِنْ دَ مَ هَ عاهَ لِهِ مِنْ آتانا لَئِنْ اللَّ ضْ نَّ فَ دَّقَ نَّ وَ لَنَصَّ ونَ نَکُ  مِنَ لَ

 ۀدربار دوم، ۀگزار و منافقان عموم ۀدربار نخست ۀگزار زین ،]75- 74: التوبه[ »]الصَّالِحینَ
 مرحمت هاآن به خود فضل از اگر بودند بسته  یمانپ خدا با که است شانیا از یبرخ
 داد، هاآن به یا هیسرما فضلش از خداوند که یهنگام یول دهند،  صدقه زین هاآن کند،
 یمقدار یول ست،ین نخست ۀجمل ۀبازگوکنند دوم، ۀگزار چون رونیا از ورزیدند؛ بخل

   .است آمده واو حرف از پس دارد، آن با یمعنو ارتباط
 عموم ۀدربار نخست ۀگزار یول باشند، داشته یمعنو یارتباط هم با گزاره دو اگر نیابرابن

 اتحاد دوم ۀگزار چون باشد، مجموعه آن افراد از یبرخ ۀدربار تنها دوم ۀگزار و مجموعه کی
 ۀجمل دو انیم گر،ید یا نمونه در. دیایب واو حرف هاآن انیم دیبا ندارد، نخست ۀجمل با تامّ
 واو حرف ،]25- 24: األنعام...]» [  إِلَیْک یَسْتَمِعُ مَنْ  مِنْهُمْ[ وَ]  یَفْتَرُون کانُوا ما عَنْهُمْ ضَلَّ [...«

 از یبرخ ۀدربار دوم ۀجمل یول است، مشرکان عموم ۀدربار نخست ۀجمل که چرا است؛ آمده
  .دندیشن یم را او سخنان و آمدند یم) ص(امبریپ نزد که است شانیا

 در سوره، نیا 22 ۀیآ مانند احزاب ۀسور 23 ۀیآ شد داده نشان گذشته بخش در
 ییمعنا ارتباط گریکدی با »مؤمنان« عنوان تکرار با دو هر و است خندق جنگ اتیآ اقیس

 23 ۀیآ در »مِن« حرف شمردن ضهیتبع اگر است، عامّ 22 ۀیآ چون نیبنابرا دارند؛
 ،23 ۀیآ یابتدا در واو حرف امدنین. آمد یم واو حرف ه،یآ نیا یابتدا دیبا باشد، حیصح
 با ،»مِن« حرف انگاشتن هیضیتبع رو،نیا از و است قبل ۀیآ با 23 ۀیآ کامل اتحاد ۀنشان
  .شود یم روبرو یجد یچالش

  
  آن اقیس با احزاب ۀسور 23 ۀیآ ییمعنا انسجام یواکاو. 6
 یبررس نو یبرداشت رد آن، اقیس با فهیشر ۀیآ نیا ییمحتوا انسجام بخش، نیا در

: شود یواکاو مقدمه، عنوان به بحث دو است ازین آن، لیتحل ۀارائ یبرا یول شد؛ خواهد
  .دیتجر ۀویش در »مِن« یمعنا ،یگرید و ،»دیتجر« یزبان ۀویش ندیفرآ نخست،

  
  دیتجر یزبان ۀویش ندیفرآ: نخست ۀمقدم. 1. 6

 یعرب زبان پژوهان عیبد. است عیبد دانش یمعنو یها هیآرا از یکی ،»دیتجر« یادب صنعت
 و هیکنا با حرف، ۀواسط یب ،»باء ،یف مِن،« جرّ حرف ۀواسط با دیتجر گوناگون یها وهیش



   341   آن اقیس با احزاب ۀسور 23 ۀیآ یینامع انسجام یواکاو

.  ]536ص ،2ج ،17  ؛ 328ص ،4ج ،8 ؛ 267ص ،24: ـ نک[  اند شناسانده را نفس با خطاب
 از اسلوب، نیا در متکلم که است) داشت  بزرگ( مبالغه یبرا یا وهیش ،»دیتجر« ۀیآرا

 یدارا گرِید موصوف آن، در صفت کمالِ یادعا یبرا ،)صفت به متصف ذات( یموصوف
 نوشتار، نیا در]. 274ص ،33 ؛78ص ،32 ؛236ص ،15[ کند یم انتزاع را صفت همان
             .شود یم پرداخته »مِن« حرف با دیتجر ۀویش به تنها

 مبالغه بدون و متعارف یا گزاره در تنها ندهیگو ،»ماًیحم قاًیصد داًیز تُیرأ« ۀجمل در
 دٍیز مِن تُیرأ«: کند انیب یا ندهیگو یوقت یول ،»دمید یمیصم یدوست را دیز: «دیگو یم

 یهمدل یژگیو از آکنده را دیز چنانآن ،)دمید را یمیصم یدوست د،یز از( »ماًیحم قاًیصد
 یدارا ذاتِ( یو از که یا گونه به است؛ شده یژگیو نیا ۀسرچشم و مبدأ د،یز ایگو که دهید
 آوردن با گر،ید عبارت به! است کرده انتزاع را گرید یمیصم دوست کی ،)رفاقت یژگیو

 سرشار که است یا گونه به دیز یهمدل یژگیو که کند یم یرپردازیتصو گونهنیا »مِن« حرف
 جنگ در او از »یهمگ« چنانآن یشخص فرزندان نکهیا مانند! است رفاقت یژگیو از زیلبر و

 فرزندانش، ۀهم از ،یفالن یبرا( »أنصارٌ أوالدِهِ مِن لِفُالنٍ: «ندیبگو هاآن ۀدربار که کنند   دفاع
 آن فرزندان »ۀهم« که معناست نیا به عبارت نیا]. 180ص ،3ج ،11: از مثال) [است یارانی

  .هستند یگر یاری یژگیو تِینها در او یبرا شخص،
 نیا به را مخاطب سخن، روساختِ در ندهیگو هرچند که است گونهنیا د،یتجر ندیفرآ
 است، آن از یبرخ ای دارد فرق ،»انتزاع مبدأ« مصداق با »منتزَع« مصداق که کشاند یم گمان

 کند، یم انیب آنکه از پس ،)ق392(جنيابن. دارد کامل اتحاد واقع، در دو نیا مصداق یول
 با هیدیتجر ۀگزار در: دیگو یم است، یعرب زبان یبایز و شگفت یانیب یها وهیش از دیتجر

 از ،یکن یدرخواست دیز از اگر( »البَحرَ دٍیزَ مِن لَتَسئَلَنَّ داًیز سألتَ لَئِن« مانند ،»مِن« حرف
 است دیز مصداق همان ا،یدر مصداق ،)یا کرده درخواست اوست، وجود از که ییایدر
 انیم در]. 233ص ،2ج ،6[   باشد فرق دو نیا نیب آنکه نه ؛])انتزاع مبدأ[دیز] = منتزَع[البَحر(

 یمصداق یِساز ناهمسان و یرسازیتغا ندیفرآ به زین) ق794( یزرکش ،یقرآن علوم دانشمندان
  ].495ص ،3ج ،39: ـ نک[ است کرده ژهیو توجه دیتجر یزبان ۀویش در

 الَّذینَ وَ« ۀیآ: گرددیم یسبرر یقرآن ۀنمون کی د،یتجر ندیفرآ نیا شدن روشن یبرا
ونَ ولُ بَّنا یَقُ واجِنا مِنْ لَنا هَبْ رَ یَّاتِنا وَ أَزْ رَّ ذُرِّ نٍ ۀقُ  از روشن نمونه کی ،]74: الفرقان[ » أَعْیُ

رّ« شود، انسان مَسرّت سبب که یزیچ ای یکس به. است قرآن در دیتجر  نور( »العین ۀقُ
بنا« همچون یعبارت یجا به هیآ نیا در. ]662ص، 38[  شود یم گفته) چشم ل رّ  اجعَ

واجَنا رَّ ذریاتِنا و أَزْ واجنا« از] ذات اسم[ »نیُأع ۀقرّ« ،»مِن« آمدن با ،» أَعْین ۀقُ یَّاتنا و أَزْ  »ذُرِّ
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 نیا در الرحمن عِبادُ و ستین هیضیتبع ه،یآ نیا در »مِن« است یهیبد. است شده انتزاع
 ۀیما فرزندانشان، و همسران از »یبرخ« تنها هک خواهند ینم پروردگارشان از ه،یآ

 خواهند یم خداوند از دیتجر ساز مبالغه ۀویش با الرحمن عباد بلکه شوند، هاآن یخوش دل
 مصداق رونیا از. دهد قرار شانیا چشم یروشن تینها در را نشان  فرزندا و همسران »ۀهم«
رّ« ع( »نیُأع ةقُ  آنکه نه است؛) انتزاع مبدأ( »اتِنایذر و أزواجِنا« مصداق همان قاًیدق ،)منتزَ

 حیتصر یدگاهید در ه،یآ نیا یزبان ۀویش در درنگ با مفسران یبرخ. باشد آن از یبخش
 ،35 ؛ 265ص ،5ج ،44: نکـ [  است »دیتجر« ۀویش ۀیپا بر ه،یآ نیا ساختار که اند کرده
) دیق( »حال« نقش در جارومجرور ه،یدیتجر ساختار در                              ].164 ،14ج ،60 ؛ 159ص ،7ج
ع یبرا واجِنا مِنْ« جارومجرور ز،ین هیآ نیا در. است منتزَ یَّاتِنا وَ أَزْ  »حال« نقش در ،»ذُرِّ
م دوم به مفعول( لَنا) + یمفعول دو فعل( هَبْ: «است »نیأع ۀقر« یبرا واجِنا مِنْ) + مقدّ  أَزْ
یَّاتِنا وَ رَّ) + نیأع ۀقر یبرا حال( ذُرِّ نٍ ۀقُ ر اول به مفعول(  أَعْیُ   )».موخّ

 زین اسالم از شیپ کیکالس یِعرب زبان در دیتجر ۀویش که است الزم نکته نیا ذکر
 شاعر از ریز تیب نمونه یبرا. است نبوده گانهیب وهیش نیا با نزول عصر عرب و دارد شهیر

رجانی عبدالقاهر  و است یدتجر ۀشیو از مشهور یگواه باهِله، یأعش ،یجاهل  ،)ق471( جُ
و«: است کرده توجه آن ۀویژ ساختار به ولی آورد، نمی تجرید از نامی هرچند  رَغَائِبَ أخُ
عْطِیها ها یُ أَلُ بَ*  ویُسْ أْ مَ ییَ الَ لُ مِنه ۀالظُّ وْفَ رُ النَّ  از شاعر مراد].  239-238صص ،28[ »1الزُفَ

لُ« وفَ رُ النَ لُ( کند یم مدح را او که است یشخص همان »الزُفَ وفَ رُ النَ ع[ الزُفَ  أخو] = منتزَ
لُ ةالظالم یأبَیَ: «دیبگو آنکه یجا به یول ؛])انتزاع مبدأ[ رغائب وفَ رُ النَ لُ« ،»الزُفَ وفَ رُ النَ  »الزُفَ

ب. است کرده انتزاع »رَغائب أخو« از ،»مِن« جرّ حرف با را رطُ لُ« ۀیآ ۀدربار) ق671(یقُ زِّ  نُنَ
آنِالْ مِنَ رْ وَ ما قُ حْمَ وَ شِفاءٌ هُ مِنینَ ۀرَ  یبرا قرآن ۀهم: دیگو یم] 82: االسراء[ »لِلْمُؤْ
 از نباشد؛ شفاء آن، از یاریبس و باشد شفاء آن از یبخش آنکه نه است؛ شفاء منان،مؤ
بَ« شعر یزبان ۀویش به هیآ نیا رونیا أْ مَ ییَ الَ لُ مِنه ةالظُّ وْفَ رُ النَّ  ،16 ج ،59[ است »الزُفَ

 قرآن ما کند یم انیب هیدیتجر بزرگداشت ۀویش به هیآ نیا دگاه،ید نیا ۀیپا بر]. 296ص
 رحمت و شفاء یژگیو تِینها در ،)آن از یبخش نه( آن ۀهم که میکن یم نازل یحال در را
وَ ما( است مؤمنان یبرا ع[شِفاءٌ هُ آن] = منتزَ رْ   ]).انتزاع مبدأ[الْقُ
  

                                                                                                                                        
 هـای  بخشـش ] مـالزمِ [بـرادر ] هاسـت آن برادر چونهم که است بسیار های بخشش مالزم آنچنان او[«. 1

 از اوسـت،  از کـه  ای بخشـنده  دریاصـفت *  شـود  مـی  طلـب  عطایـا  آن] او از[ و دهد می عطایا بسیار،
 !».کند می دوری ورزیدن ستم
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  دیتجر ۀویش در »مِن« یمعنا: دوم ۀمقدم. 2. 6
 یمعنا همان بر »مِن« بلکه ست،ین »هیانیب« ای »هیضیتبع« د،یتجر ساختار در »مِن« یمعنا
 و است مبالغه د،یتجر ساختار از غرض که چرا است؛) هیّنَشو( »تیابتدائ« یعنی خود، یاصل
 هیدیتجر ۀجمل در نمونه، یبرا رساند؛ یم را مبالغه د،یتجر در که است تیابتدائ یمعنا تنها

رّد یم که نمیب یم را یریش د،یز از( »زأَرُیَ أسداً دٍیزَ مِن یأرَ«  چنانآن را دیز نده،یگو ،)غُ
 است یریش شیدایپ خاستگاهِ و مبدأ د،یز کند یم ادعا که دهید شجاعت وصف به متصف

 بر زین بالغت دانش محقّقان از یبرخ. کرد انتزاع را أسد موصوف توان یم مبدأ، نیا از و
 د،یتجر ۀویش در »مِن« که است نیا ح،یصح که اند کرده حیتصر دیتجر سازوکارِ نیهم ۀیپا
                                           ].105ص ،2 ج ،35  ؛ 154ص ،27 ؛ 538ص ،2ج ،17 ؛ 553ص ،45[  است »ۀیابتدائ«

 ،»مِن« یمعنا گاشتنان هیضیتبع شود یم داده نشان ه،یدیتجر یِقرآن ۀنمون دو در
هُمْ« ۀیآ: برد یم نیب از را اتیآ یمعنا ییرایگ و ییکارا هَنَّمَ مِنْ لَ  ،]41: األعراف[ »مِهادٌ جَ

 »تهکّم« و» دیتجر« یادب ۀویش دو با همزمان که است قرآن ژهیو یبالغ اتیآ از یکی
-243صص ،15 :نکـ [ است ییگو وارون ۀیپا بر یا وهیش ،»تهکم. «است) یبالغ استهزاء(

رِ« ۀیآ در مثال یبرا]. 92-91صص ،3ج ،56 ؛244 نافِقِ بَشِّ نَّ نَیالْمُ هُمْ بِأَ  به( »ماًیأَلِ عَذاباً لَ
نذِر« یجا به ،]138: النساء!) [است دردناک یعذاب ها،آن یبرا که بده مژده منافقان  ،»أَ

ر« ربَ« ۀواژ انیم یینما تناقض و ییگو وارون نیا با تا آمده »بَشِّ  عذابا« و) بده مژده( »شِّ
هُمْ« ۀیآ در. شود منافقان بر شخندیر و تهکّم موجب ،)دردناک عذاب( »مایأل نَّمَ مِنْ لَ هَ  جَ

 جهنم، در کافران گاهیجا یبرا »مِهاد« مثبتِ بار با ۀواژ یِکاربر زین] 41: األعراف[ »مِهادٌ
 و استراحت یبرا که است) یمکان( ینیزم یمعنا به »مِهاد. «است ییگو وارون ۀویش به

 استهزاء یبرا هیآ نیا]. 411- 410صص ،3 ج ،16: نکـ [ باشد شده آماده و هموار آرامش،
 در جهنم، شان،یا یبرا: دیگو یم دیتجر ۀمبالغ و تهکّم ییِگو وارون با کافران، دیتهد و

 یحت ،آن از توان یم که است بخش شیآسا قدرآن! است یراحت از زیلبر و شیآسا تینها
 اثرگذار و کارساز یوقت ،ییگو وارون نیا استهزاءِ است روشن! کرد انتزاع را آرام یمکان
 جهنم، از »یبخش« تنها شود گفته آنکه نه شود، گفته سخن جهنم »تمام« از که است
 ،18[ اند داده تذکر هیآ نیا بودن هیدیتجر به مفسران یبعض. است آرام یمحل شما یبرا
  ].359ص ،4ج ،20 ؛383ص ،8ج ،60 ؛228ص ،3ج

 شود، یم دشوار هیضیتبع »مِن« از هیابتدائ »مِن« صیتشخ که اتیآ از یبرخ در
 یبرا. کند یاری متن یمعنا از یبردار پرده در را مفسر تواند یم د،یتجر ۀویش شناخت
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) ع( لوط قوم شهر بر یآسمان دِیشد عذابِ آمدن فرود از دادن خبر یپ در قرآن نمونه،
دْ وَ«: کند یم انیب رَکْنا لَقَ ها تَ وْمٍ ۀبَیِّنَ ۀآیَ مِنْ ونَ لِقَ عْقِلُ  مفسران یبرخ ؛]35: العنکبوت[ »یَ

 نیا از پس نکهیا از یبردارپرده در است، هیضیتبع ه،یآ نیا در »مِن: «اند پنداشته چون
 و  هگشت چالش دچار ماند، یباق »ۀنیّب ۀیآ« عنوان به) ع( لوط شهر از بخش کدام عذاب،

: همچون اند؛ کرده انیب »ۀنیّب ۀیآ« مصداق نییتع در را یناسازگار و گوناگون یها دگاهید
 که یسیاه آب تنها ؛]82ص، 2، ج 50نکـ :: هتادقَ دگاهی[د   شد دهیبار که ییهاسنگ تنها
 است یهیبد... .  و ؛]278ص، 7، ج 26: نکـ جاهد: مُ دگاهی[د   شد یجار زمین یرو بر
 خاص، یمصداق در شده رانیو شهر نیا از »ةنیّب ةیآ« مفهوم حصر یبرا ها تالش نیا
 از قبل، ۀیآ که چرا است؛ ناسازگار زین هیآ اقیس با و ندارد یمتندرون شواهد کدام چیه

ونَ إِنَّا«: دیگو یم نسخ شهر نیا اهل ۀهم بر کپارچهی یعذاب زِلُ نْ ل مُ لِ  یعَ هْ یَ هذِهِ أَ رْ  ةالْقَ
زاً ماءِ مِنَ رِجْ وا بِما السَّ ون کانُ قُ فْسُ  نیا گفت توان ینم است روشن و] 34: العنکبوت[ » یَ
 ینابود در خداوند قدرت از روشن یا نشانه عنوان به را شهر از یبخش تنها ر،یفراگ عذابِ

 یپاسخ ه،یآ ساختار دانستن هیدیتجر برداشت، نیا برابر در. است داده قرار سرکشان
 آن: دیگو یم »دیتجر« ۀویش با قرآن گفت توان یم رایز دهد؛ یم ارائه تر روشن و تر یمنطق
 یباق »نهیّب هیآ« عنوان به را - خاص یبخش فقط نه- شده رانیو هیقر نیا کلیتِ چنان
 و شک چیه یجا که یطور به شد؛ »نشانه« تِینها در ده،ید عذاب شهر نیا که میگذاشت
ع[ة نیب ةیآ: (نماند یباق آن بودن »تیآ« در یا شبهه  نیا]). انتزاع مبدأ[ ةالقری] = منتزَ

 هیقر با یخوب به نزول عصر عربِ که چرا است؛ هماهنگ زین یمتن برون  بافت با برداشت
 ،8 ج ،52 ؛434ص ،2 ج ،64[   بود آشنا شام -  نهیمد ریمس در) ع( لوط ۀشد عذاب دچار
 ،)ع(لوط قوم شده رانیو ۀیقر شمردن »تیآ« در دیتجر ۀویش ۀمبالغ رو،نیا از و]  715ص
 که اند کرده حیتصر زین پژوهان بالغت یبرخ. بود سازگار زین هیقر نیا از هاآن شناخت با
                                           ].280ص ،41: ـ نک[   است »دیتجر« ۀویش به هیآ نیا

  
  اقیس با احزاب سوره 23 هیآ یمتن درون انسجام نییتب.  3. 6

 ،)دیتجر در »مِن« یمعنا و دیتجر یزبان ۀویش یندشناسیفرآ( گذشته ۀمقدم دو از پس
 آن، از شیپ ۀیآ با احزاب ۀسور 23 ۀیآ یمنطق وندیپ و یمعنو ۀرابط بخش، نیا در
 د،یآ یم دست به احزاب، ۀسور در خندق جنگ تیروا ۀویش در درنگ با. گردد یم نییتب

 اهل بر دیشد ترس یچیرگ موجب که انیهودی و شرکانم انبوه انیلشگر برابر در قرآن
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 دو واکنش فیتوص با برجسته، دادیرو نیا لیتحل مقام در ،]10: االحزاب[ شدند نهیمد
 باب از( است پرداخته »مانیا« و »نفاق« یاجتماع آثار به ،»مؤمنان« و »منافقان« گروه
کمِ قُیتعل« ۀقاعد  و منافقان بزرگ، شیآزما نیا در). »ةبالعِلِّی مُشعِرٌ الوَصفِ یعل الحُ

 رسول و خدا ۀوعد و] 10: االحزاب[ افتادند شک به خدا یها وعده ۀدربار ماردالن،یب
: االحزاب[ خواندند بیفر را - انیاد ۀهم بر اسالم ۀغلب و فتح ۀوعد چونهم -)ص(خدا
 برابر در که چرا برگردید: گفتند  اسالم ۀجبه سربازان به نفاق اهل از یگروه]. 12

 به خود ز،ین نفاق اهل از گرید یا دسته ؛]13: االحزاب[ آورید ینم تاب مشرکان یلشگرها
 منافقان بر عتاب با قرآن]. 13: االحزاب[ آوردند یم نیدروغ یها بهانه فرار، قصد

 هاآن یول ؛]15: االحزاب[ نکنند دشمن به پشت که بودند بسته عهد هاآن: دیگو یم
 ۀدربار مجموع، در قرآن]. 18: االحزاب[ داشتند یبازم جهاد در شرکت از زین را گرانید
 هاآن یعهدشکن و فرار یِبرون رفتار نیا و »نفاق اهل« ترسِ یِدرون حالت نیا یها شهیر
ولئِکَ: «نداشتند »مانیا« ها،آن: دیگو یم وا لَمْ أُ مِنُ  شان،یا برابر در]. 19: االحزاب[ »یُؤْ

 نخست کند؛ یم شیستا را »مانیا اهل« عهد به یوفا و یستادگیا و یدیتوح باور قرآن،
ونَ رَأَ لَمَّا وَ«: دیگو یم مِنُ زابَ الْمُؤْ حْ أَ وا الْ نَا ما هذا قالُ عَدَ هُ وَ هُ وَ اللَّ ولُ سُ ]. 22: االحزاب[ »رَ

ون« از مراد موضوع، و محمول تناسب باب از است روشن مِنُ  مؤمنان عبارت، نیا در »الْمُؤْ
 انیب زین ادامه در]. 289ص ،16ج ،51: نکـ [ یظاهر و یاسم مؤمنان نه است، یقعوا
مِنینَ مِنَ«: کند یم وا رِجالٌ الْمُؤْ وا ما صَدَقُ هَ عاهَدُ ه اللَّ لَیْ  یبردار پرده یبرا]. 23: االحزاب »عَ
  .شود یم اشاره خندق جنگ حوادث و »رِجال« ۀواژ مفهوم به یاندک ه،یآ نیا یمعنا از

ل جمع( »رِجال« ۀژوا جُ  افتهی اشتقاق) پا یمعنا به(»رِجل« ۀواژ از ،)مرد یمعنا به = رَ
 است؛...  و معاش یجستجو کردن، حرکت ستادن،یا یبرا یعضو »رِجل« که چرا است؛

 یجستجو: مانند( یزندگ یها یدشوار نکهیا باب از گذشته در زین »مردان« به رو،نیا از
ل« بود، شانیا یداریپا و یاستوار به وابسته.) .. و لهیقب از دفاع معاش، جُ  شده گفته »رَ
 اتیآ در گفت دیبا اشتقاق، نیا ۀیپا بر]. 76ص ،4ج ،61 ؛227ص ،21ج ،11: نکـ [ است
 به بلکه ندارد؛ یتیجنس بار ،»رِجال« ۀواژ بحث، محل ۀیآ چونهم قرآن، از یاریبس

 است رفته کار به] استقامت صفت به متصف ذات[ »استقامت با و داریپا یافراد« یمعنا
هِیهِمْ ال رِجالٌ« اتیآ چونهم ؛]123ص ،8ج ،51[ لْ عٌ ال وَ ۀتِجارَ تُ نْ بَیْ رِ عَ هِ ذِکْ : النور[ »اللَّ

ونَ رِجالٌ فِیهِ« ؛]37 حِبُّ نْ یُ وا أَ رُ هَّ تَطَ  ۀواژ یگاه زین یفارس زبان در... .  و ؛]108: ۀالتوب[ »یَ
: دیگو یم یشعر در یسعد مثال یبرا رود؛ یم کار به یتیجنس بار ونبد آن، مشتقات و »مرد«
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 یِتیجنس بار شدن دور یبرا فوق، اتیآ در]. 337ص ،42[ »گفت مردانه  چه را او  زن  تا نگر«
  .»...و دارانهیپا/ دالورانه/ ورانهیغ "یافراد"«: کرد معنا گونهنیا راآن توان یم ذهن، از »رجال« ۀواژ

 طول روز شبانه پانزده کم دستِ مشرکان، یسو از نهیمد ۀمحاصر احزاب، جنگ در
-  تعداد نیا از شتریب مورخان، از یبرخ ؛]57ص ،2 ج ،10 ؛ 345ص ،1 ج ،22[  دیکش

 ،2 ج ،9 ؛ 572ص ،2 ج ،53: ـ نک[  اند گفته زین را -ماه کی کینزد و روز شبانه 24 مانند
 چند طول با و ضیعر و قیعم یخندق شتابان حفر یها یدشوار از جدا]. 441ص
ج ۀیناح از( لومتریک  با مانیا اهل شود، دشمنان یرو شیپ مانع که) دیعب یبن کوه تا راتِ

 ،... و یگرسنگ طیشرا با و دیشد یسرما در محاصره، یها شب و روزها خود، ۀجانان دفاع
 ،65 ؛  465ص، 2ج همان،؛ 446ص، 2ج  ،70: ـ [نک  کردند تحمل را یاریبس یها یسخت

 متهاجمان، یها یراندازیت و دشمنان ۀرانیغافلگ یها ورشی برابر در. ؛ و ...]234ص، 1ج 
: ـ [نک  کردند یم یریجلوگ خندق عرضِ کم یها بخش به دشمن ورود از روز شبانه مؤمنان

 در روبرو، احزاب انیلشگر بر افزون؛ و ...].  52-51صص، 2ج  ،10؛  234ص، 1، ج 65
ر یبن انیهودی ،مسلمانان سر پشت هیقُ  تیوضع و شکستند، را) ص(امبریپ با مانِیپ زین ظَ

 کودکان و زنان به ظهیقر یبن حمله از ترس و گشت دشوارتر شدت به اسالم رزمندگان
 یِها یریدرگ در مان،یا اهل از یا عده. ]459ص، 2ج  ،70[  افزود طیشرا یسخت بر زین

 دیشه زین یتعداد و مجروح ،... و امکانات و ییغذا مواد کمبود و میب با همراه یِدفاع
عد شدند؛ عاذ، بن سَ  اصابت اثر بر ،)ص( امبریپ کینزد ارانی از و أوس ۀلیقب سیرئ مُ

 انیشا ۀنکت. ]52ص، 2ج  ،10؛  70ص، 3، ج 7[  شد دیشه بعد، ماه کی و یزخم ،یریت
عد همچون مان،یا اهل از یبرخ خندق، جنگ در که است آن توجه عاذ، بن سَ  طُفَیل مُ
عمان، بن یف بن سِنان نُ علَبَ ،یصَ نَم بن ۀثَ قَب عتیب در که بودند یانصار از ،... و ۀغَ  دوم ۀعَ

 زین احد و بدر جنگ در و کنند تیحما) ص( امبریپ از بودند بسته عهد ،)بعثت 13سال(
 را شیخو مانیپ خندق جنگ در دشمنان، برابر در یستادگیا با سرانجام، و  کرده شرکت

                         .؛ و ...] 435 ص، 3ج  ،10؛  168- 167 صص، 3، ج 13[  شدند  دیشه و رسانده انیپا به
 با ،)یمتن برون اطالعات( خندق جنگ مهم حوادث و »رجال« ۀواژ مفهوم به توجه با
مِنینَ مِنَ« ۀیآ یزبان ۀویش دانستن هیدیتجر وا رِجالٌ الْمُؤْ وا ما صَدَقُ هَ عاهَدُ هِ اللَّ لَیْ هُمْ عَ  فَمِنْ
نْ ض مَ هُ  یقَ حْبَ هُمْ وَ نَ نْ مِنْ َتظِرُ مَ وا ما وَ یَنْ دیالً بَدَّلُ  را هیآ نیا ییمعنا انسجام توان یم ،»تَبْ
 »نفاقاهل« رفتار برابر در قرآن ه،یآ دانستن هیدیتجر ۀیپا بر. ساخت انینما آن اقیس با
 یسو از محاصره پرفشار یها شب و وزهار ،»مانیا اهل« خندق، جنگ در: دیگو یم
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 وفا صادقانه خدا با شیخو عهد بر مقاومت، تینها در مردانه »یهمگ« دشمن، احزاب
 یمردان هاآن از شد یم که ماندند شیخو عهد بر سرسختانه و مستحکم آنقدر کردند؛
: شود یم ونهگنیا دیتجر ساختار ۀیپا بر هیآ یمعنا گرید عبارت به! کرد انتزاع را وفادار

 مانیپ خدا با آنچه به آمدند، دیپد مؤمنان ۀهم از که) یرانیدل/ یدارانیپا( یمردان وریغ«
 دیشه(=  رساندند انیپا به را خود مانیپ شانیا از یبرخ کردند؛ وفا صادقانه بودند  بسته
 یتغییر] منافقان برخالف[ یروچیه به و هستند] شهادت[ انتظار در زین یبرخ و) شدند

مِنینَ مِنَ« عبارت ینحو ساختار داشت توجه دیبا. »ندادند خود پیمان در  رِجالٌ الْمُؤْ
وا وا ما صَدَقُ هَ عاهَدُ هِ اللَّ لَیْ مِنینَ مِنَ(«: شود یم گونهنیا دیتجر ۀویش ۀیپا بر »عَ  از حال)[الْمُؤْ
وا] + (مبتدأ)[رِجالٌ] + (رجال وا ما صَدَقُ هَ عاهَدُ هِ اللَّ لَیْ  »رِجالٌ« مصداق و ؛]»خبر)[عَ

ع( مِنینَ« مصداق همان ،)مُنتزَ   .است) انتزاع مبدأ( »الْمُؤْ
 هیضیتبع یمعنا به »مِن« ،)خندق جنگ( اقیس محور با هماهنگ برداشتِ نیا ۀیپا بر

 ز،ین هیآ نیا رونیا از است؛ -)هیّنَشو( تیابتدائ: یعنی - خود یاصل یمعنا به بلکه ست،ین
 قبل، ۀیآ با هیآ نیا ۀیقض سور نیبنابرا. است »هیکل ۀموجب« یا هیقض قبل، ۀیآ مانند

 هیآ نیا ،ییسو از. شود ینم ختهیبرانگ مخاطب یبرا متن از یابهام و دارد کامل یسازگار
 که است آمده قبل ۀیآ در دهد؛ یم شرح گر،ید یانیب با را قبل ۀیآ مفاد واو، حرف بدون

 رسول و خدا ۀوعد احزاب، انبوه لشگر ۀمشاهد با خندق جنگ در یهمگ ن،یراست مؤمنان
 مقام در[ برنداشتند دست ش،یخو یدیتوح یباورها از و نپنداشته بیفر را) ص(خدا
 و دیگو یم سخن »مانیا« یخارج آثار از دیتجر ۀویش به قرآن زین هیآ نیا در ؛]نظر و دهیعق
 بر مردانه استقامت، تینها در مانشان،یا علت به یهمگ ن،یراست »مؤمنان« کند یم انیب

 یانسجام نیبنابرا]. عمل و اقدام مقام در[ کردند وفا) ص( خدا رسول و خدا با شیخو عهد
  .شود یم دهید اقیس در اتیآ با هیآ نیا انیم هیقض سور نظر از هم و محتوا نظر از هم رسا،

 ،هیآ نیا رونیا از است؛ گرفته سرچشمه »مانیا« از مقاومت، نیا که شد روشن
 با جامعه آحاد »مانیا« انیم نکهیا دارد؛ زین یاسالم یکنون ۀجامع یبرا یا ژهیو یها امیپ
 ۀرابط ،»یاله نصرت« با »یداریپا« نیا انیم و ،یاجتماع یها یدشوار در شانیا »یداریپا«

 دیبا جامعه، افراد مانیا شیافزا یبرا ،یاسالم حکومت نیبنابرا دارد؛ وجود میمستق
 در را جامعه مردم، آحاد مانیا تیتقو رایز باشد؛  داشته ژهیو یها یزیر نامهبر و ها طرح

 که روست نیهم از. کرد خواهد سرافراز سرانجام و داریپا ،یاجتماع بزرگ یها آزمون
 یها جنگ و اسالم صدر تحوالت در یعطف ۀنقط خندق، جنگ در مانیا اهل مقاومت
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 تاکنون: فرمود یروزیپ نیا از پس) ص( امبریپ که یا گونه به شد؛ مکه فتح تا آن از پس
 گرید] مانیا اهل نفع به قدرت ۀموازن رییتغ با[ امروز، از یول دند،یجنگ یم ما با مشرکان

وهُمْ اآلنَ«: میجنگ یم دشمنان با ما زُ غْ ونَنَا ال وَ نَ زُ غْ   .]457ص، 3، ج 23[  »یَ
 انسجام نییتب رفت، آن یپ در نوشتار نیا آنچه شود داده تذکر است الزم انیپا در
 یول بود؛ آن ۀکپارچی اقیس با فهیشر ۀیآ نیا وندیپ یِمعنو فیظرا از یبردار پرده و ییمعنا

 هیآ نیا قیمصاد زین را خندق جنگ محور از فراتر مانِیا اهل از یبعض اق،یس یورا توان یم
 سبب اسالم، از ینرزمندگا »مانِیا« اسالم، خیتار طول در گفت و) قیتطب باب از( دانست

 هیآ نیا که است آمده زین یتیروا در. است شده دشمنان برابر در شانیا یِستودن یِستادگیا
 سال: احد دیشه( عبدالمطلب بن حمزه ،)ق2 سال: بدر دیشه( حارث بن ۀدیعب ۀدربار

 ،2ج ،4[ است )ع(طالب یأب یب یعل و ،)ق8 سال: موته دیشه( طالبیأب بن جعفر ،)ق3
 رسول و خدا با شیخو عهد بر که بودند مانیا اهل نیوفادارتر از شانیا رایز ؛]376ص
  .ستادندیا وجود ۀهم با ،)ص( خدا

  
  گیری نتیجه

 ۀسور 22 ۀیآ مفسران، مشهور دگاهید ۀیپا بر که آنجا از شد داده نشان نوشتار نیا در
 نیا است، هیئجز ۀموجب یا گزاره سوره، نیا 23 ۀیآ و هیکل ۀموجب ۀگزار کی احزاب،

 نیا یمنطق ۀرابط و آورده وجود به متن ییمعنا انسجام در را یابهامات »سور« در رییتغ
 ۀیآ یابتدا در واو عطف حرف نبود آنکه ژهیو به است؛ ساخته روبرو چالش با را گزاره دو
 ۀویش یواکاو با پژوهش نیا. دارد 22 ۀیآ با آن اتصالِ کمالِ از نشان احزاب، ۀسور 23
 در »مِن« کرد آشکار قرآن، در آن از نغز ییها نمونه افتنی و »مِن« حرف با دِیتجر یانزب
 بر رو نیا از است؛ -)هیّنشو( تیابتدائ: یعنی - شیخو یاصل یمعنا به ،یزبان اسلوب نیا
 احزاب ۀسور 23 ۀیآ گفت توان یم نو یخوانش با که آمد دست به دیتجر سازوکار ۀیپا
 هیقض موضوع در هم و هیقض سور در هم ،22 ۀیآ با و است »هیکل ۀموجب« یا گزاره زین

 دو از ،»نفاق« آثار برابر در هیآ دو نیا آمد دست به مجموع در. دارد کامل یهماهنگ
 با و ندیگو یم سخن احزاب جنگ بزرگ آزمون در »مانیا« آثار ۀدربار مختلف منظر
 نییتب را یاسالم جامعه یها یسخت در »مانیا« یاجتماع کارکرد ،»مؤمنان« شیستا
ت به یهمگ نیراست مؤمنان که کنند یم انیب هیآ دو نیا کنند؛ یم  در ،»مانشانیا« علّ

 ش،یخو یدیتوح یباورها از دشمن، احزاب انبوه انیلشگر ۀمشاهد با خندق جنگ
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 رسول و خدا با شیخو عهد بر مردانه یهمگ و] نظر و دهیعق مقام در[ برنداشته دست
 مقام در[ دادند نشان ریچشمگ یمقاومت خود از مشکالت برابر در و کرده وفا) ص( خدا
 مانیا تیتقو با که است آن زین امروز یبرا فهیشر ۀیآ نیا یاجتماع امیپ]. عمل و اقدام
 شتریب زین دشمنان یفشارها و ها یسخت برابر در جامعه یداریپا و یستادگیا مردم، آحاد

  .است یروزیپ و یاله نصرت آن، امسرانج که یمقاومت شد؛ خواهد
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