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The link between structure and content in Surah "Esra" 

Artistic 

 effects such as puns, derivation, class, proportion and combination, problems, observance of analogies, 

etc., from the end of the second century in the studies related to the beauty of the language of the Qur'an, 

the subject of discussion by scholars such as Fara, Ibn Mu'tazz, Ramani, Khattabi, Khafaji, etc. has been 

placed. In the contemporary period, the topics related to formalism and structuralism, which are closely 

related to linguistic theories, were used first in literary criticism and then in some other branches of 

humanities. This article, which is written in a descriptive-analytical way and with the aim of adapting the 

achievements of modern linguistics to traditional rhetoric in the verses of the Qur'an, while briefly 

reviewing the concept of form and structure and their effect in inducing content, tries to examine the 

Qur'an as a literary work and From this point of view, examine and link the form and structure with the 

content on a case-by-case basis in Surah Isra Faradid Ahl Nazar. 

The findings of the research show that the word alone cannot have an effect in expressing the meaning 

and the order of phrases; Rather, the good order and eloquence of the style come from combining 

sentences with each other and combining them with their meaning. According to what has been given, the 

order in the verbal and content structures of Surah Isra includes the science of criticism, syntax, and 

rhetoric, so in this context, one cannot prefer Atsar Sahtari over the other, because each of them is in a 

good position and based on the order of Sahtari. have been found 
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 چکیده
هاا    از اواخر سده دوم در مطالعات مربوط به زیباییهنری مانند جناس، اشتقاق، طباق، تناسب و ائتالف، مشاكله، مراعات نظیر و ...  های جلوه

 باه  مربوط مباحث ،معاصر ی دوره در است.قرار گرفته چون فرّاء، ابن معتزّ، رمّانى، خطّابى، خفاجى و ...  دانشمندانی بحثزبان قرآن، موضوع 

های علاوم   برخی دیگر از شاخهدارند، نخست در نقد ادبی و سپس در  شناختی زبان های نظریه با تنگاتنگی كه ارتباط ساختارگرایی و لیسمفرما

 و فارم  پیوناد ز ابعاد و وجوه گوناگون اعجااز قارآن كاریم را بار نمایاد،      تواند بُعد جدیدی ا مباحث كه می این از یکیبکار گرفته شد.  انسانی

 باا  هكا  اسات یک اثر ادبی  ی همایْ درون از صحیح بینشی مستلزم محتوا و فرم میان ارتباط یافتن. استهای قرآن كریم  در سوره محتوابا  ساختار

بخشای دساتاوردهای    انطبااق و باا هادف    تحلیلی – توصیفی روشكه به  این مقاله قابل تحقق است. كلی، تحلیل و موضوعی های بندی تقسیم

سااختار و تایثیر آن دو در    و فارم  كوشد ضمن مروری مختصر بر مفهوم با بالغت سنتی در آیات قرآن نگاشته شده است، می شناسی نوین زبان

فرادیاد   اساراء  ساوره  دربطور موردی  را محتوا با ساختار فرم وپیوند و از این منظر بررسی نموده و  به مثابه یک اثر ادبیرا القای محتوا، قرآن 

 .هدد قراراهل نظر 

 بالغات  و نظام  حسان   بلکاه  باشاد   عباارات داشاته  ترتیب حسن و معنا بیان در اثری تواند نمی تنهایی به واژه دهد های تحقیق نشان می یافته

اثیر عمیقای بار   ساختارگرایانه ت های ویژگی و از این رو عناصر .شود می حاصل با معنایشان آنها تركیب و یکدیگر با جمالت تركیب از اسلوب

 و نحاو  نقااد و  علام  برگیرناده  در اینکاه  بار  عالوه كه است مركبی مفهوم نظم شد، حاصل گذاشته است. چنانچهوا و اهداف سوره اسراء محت

انتقال مفهاوم و   باشد. ارتباط این عناصر ساختاری به می معاانی نحو و ترتیاب، سااختار، اسناد، تعلیق، چون، عناصری دربردارنده بوده، بالغت

 كمک كرده است.   سوره اسراءپیام در 

تاوان   بوده است پس نمای  بالغت و نحو و نقاد علم برگیرنده در اختارهای لفظی و محتوایی سوره اسراءبا توجه به آنچه آورده شده نظم در س

 اند.   ر یافته قرار گرفتهیگاه خوب و بر اساس نظمی ساحتاری ترجیح داد چرا كه هر كدام از آنها در جاین زمینه عتصر ساحتاری را بر دیگدر ا
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 مقدمه -1

های جدیادی از   نشان دادن جلوه برای های اعجاز قرآن كریم، اعجاز ادبی و بیانی این كتاب آسمانی است. یکی از جنبه

 بالغات  از ماثثرتر  و تر مندتر، خالقانه نظام جهاتی، از كه بود خواهیم ادبیات نقد جدید های نظریه قرآن، نیازمند اعجاز

اسات.   متن انواع تمام دو در این متقابل رابطه یا محتوا و فرم یگانگی جدید، های نظریه این ترین همم از یکی .اند سنتی

 یاا  در معنااپرداز   بسازایی  نقا   ،گفتاه شادن   چگاونگى  و ناپذیرناد  جدایی ،متن محتوا  و ، فرمانشناس زبان به باور

 چه سیاسى، بیانیة چه باشد، شعر متنى چه نوع ره هم نیست  بلکه ادبى ها  مختص متن این امر صرفاً دارد. معناساز 

 -شاده  جااده نصاب   در كاه  هشدار  چه و آشپز ، دستور چه كتاب، جلد پشت شرح چه دادگاه، چه احضاریة رمان،

 باه  وابسته های حوزه و جدید شناسى علم زبان كه ابزارهایى و معیارها با و دارد را خود خاص  زبانی سبک و بیان شیوة

 ورداناک، )كرد. تفسیر و تحلیل و توصیف ،زبان و سبک را به لحاظ ها متن این همة توان می گذارند، می ما اراختی در آن

و هام در بالغات اساالمی     شناسی مدرن غربای  رابطة متقابل فرم و محتوا یکی از اصول اولیه هم در سبک( 12 :1397

به . است« متن»ای واحدند، كه همان  جنبه از پدیده است. طبق این اصل، فرم و محتوای متن نه دو عنصر مجزا بلکه دو

خادمت   در گااه  روح، و جسام  مثاباه  باه  لایکن  ،باشاند  می متفاوت حوزه دو به متعلق و محتوا فرم اگرچهبیان دیگر، 

 التاذا   بار  تواناد  دو مای  ایان  پیوناد  و ارتباط كشف .است دیگری فهم گرو در یکی دریافت كه گیرند می قرار یکدیگر

 كنیم، در می استفاده «محتوا» و «فرم» اصطالح دو از كه هنگامیبه این ترتیب، . بیفزاید مخاطب و خواننده ادبی و هنری

 دیگاری  از تاوان مساتقل   نمای  را دو آن از یک كه هیچ كنیم می اشاره متفاوت منظر دو از واحد چیزی به داریم حقیقت

هاا بخا     زیرا آن  های متن فروكاست دبی را نباید صرفاً به آرایها ها و شگردهای زبانی صناعتكرد. بنا بر این،  تحلیل

تایثیر نیساتند،    معناا و هام   هایچ دو فرمای هام    ،شناسای  جا كه از منظر زباان  اند و از آن معناپردازی متن یندمهمی از فرا

تایثیری   هیچگاه متنی دو به عبارت دیگر، هیچ د.موجب تغییر در محتوای آن خواهد ش ،ترین تغییر در فرم متن كوچک

 معناا   هام  هیچگااه  كنند، پیدا می گوناگون های بافت در كه متفاوتی كاركرد به توجه با و گذارند نمی مخاطب بر یکسان

 در دیگاری  ماتن  هار  از بی  ،آن معنای و لفظ یا محتوا و فرم یعنی در هم تنیدگی ویژگی بود. این نخواهند( مترادف)

 یاک  توانساته  كسای  نه. است نظیر بی قرآن در كلمات هندسة»اند كه:  به درستی گفتهو لذا  یافته است جلوه كریم قرآن

 «بسازد. آن مانند است توانسته كسی نه و سازد وارد لطمه آن های زیبایی به آنکه بدون پس و پی  كند را قرآن از كلمه

 فرماوده  و طلبیاده  ه همااوردی با  را منکران ،مجید قرآن در خود خداوند كه است سبب همین ( به29 :1398 )فضیلت،

 آن همگاون  ای ساوره  گوییاد،  مای  راسات  چنانچاه  داریاد،  تردیادی  ایم خود فروفرستاده بندة بر آنچه در و اگر: »است

 و زباان  از حیاث  قارآن  زیارا  است  آن هنری و ادبی گوهر بر ناظر قرآن خالق تحدی حقیقت، ( در23: بقره)« بیاورید.

  (185 :1396میر و عبدالرئوف، ) ماید.ن می تقلیدناپذیر كه است سبک

 مانناد  علوم انساانی  گوناگون های شاخه تحقیقات و مطالعات توجه مورد كه، است مفاهیمی جمله ازنیز  ساختار مفهوم

آثاار افارادی    در قرن بیساتم  اوایل در توان می راآن  های ریشه و است گرفته قرار غیره و اقتصاد روانشناسی،زبانشناسی، 
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. كارد  جساتجو  كپنهاا   و مسکو پراگ، شناسی زبان مکاتب نیز و ساختاری، شناسی زبان خصوص در دوسوسورمانند 

 (.81: 1391)عباسلو،

 مانناد   سازند می را هماهنگ كلیتی یکدیگر، با پیوند ی و در سایه تعامل با اثر اجزاء همه درآن كه است نظامی ساختار،

 پدیاده  یاا  هرجزء است كه درآن ای شیوه ساختارگرایی. است آن جزایا هماهنگی محصول آن وكُن  حركت كه شیئی

 درماورد  سااختارگرایی  عناوان  .اسات  كلای  ساختار یک از جزئی هرپدیده، یعنی  شود می بررسی كل یک با ارتباط در

 .(2: 1395شود)خان میرزایی،  می استفاده كند، می تیكید آن، اجزای درونی مناسبات و برساختار كه هرتحلیلی

ی بادان  ا هیا وزاهار  از و ساختارهای گوناگون به كار رفته در قرآن كریم آن قدر شاگفت آور اسات كاه در هار زماان      

 رساند. ما را به شناخت ابعاد گوناگون زیبایی لفظی و معنوی آن یاری می ،شود  نگریسته 

 عناصر تعامل به منظوركشف رآنهای ق تحلیل پیوند فرم و محتوا و ساختار آیات سوره نق  كه اهمیتی به توجه با

های این متن  مخاطب از طریق نشان دادن ویژگی بر آن میزان تاثیرگذاری نتیجه در و یکدیگر با متن یک مختلف

 های جنبه از فرایند این بر را گذار تاثیر عوامل و ابهام بتواند نقاط كه پژوهشی گونه هر نسبت به سایر متون دارد،

 و ارتباط آن با محتوا در ساختار تحلیل فرم و این مقاله با هدف ، از این رو .است اهمیت رایدا سازد، روشن گوناگون

 و در صدد است به این پرس  پاسخ دهد كه عناصرای دیگر از اعجاز ادبی قرآن كریم،  و بر نمودن جنبه سوره اسراء

 اند؟ گرفته قرار این سوره اهداف و محتوا خدمت در اندازه چه یعنی فرم و ساختار تا متن های ویژگی

 .ای صورت گرفته است روش پژوه ، توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطالعات به شیوه كتابخانه

 مبانی نظری تحقیق-2

 ساختارگرایی 2-1

ساازماندهی و مجماوع روابا      ح ادبیات، به شیوهالبندی است و در اصط ساختار در لغت، به معنی اسکلت و استخوان

به عبارتی دیگار، سااختار   (. 1394  اردستانی، 1390)داد، شود ق میالزاء سازنده یک اثر ادبی با یکدیگر اطعناصر و اج

خوانی  یک داستان، اثر یا پدیدار است كه به مفهوم هم به معنای چارچوب تعیین كننده مناسبات درون عناصر یا اجزای

ر حاصال كلیاه ی روابا  عناصار تشاکیل دهناده ی اثار، باا         (. ساختا1397)كالر، گردد ارگانیک میان اجزای اثر باز می

 باه  و گیارد  می بر در را اثر آن كلّیت و تمامیت كه هنری و ادبی اثر ی عناصر یکدیگر است، یعنی ارتباط  اتی میان همه

 قرار گتربزر ساختی كلیت با و یکدیگر با متقابل در ارتباط كه عناصری و اجزا ی همه .دهد می یکپارچگی و انسجام اثر

 .(186 - 154: 1395 شاود)علوی مقادم،   مای  نامیاده  سااختار  ندارناد،  معناایی  اجازا  ایان  یاک از  هایچ  بدون و دارند

 از ژرفاای برخای   در نهفتاه  قاوانین  و قواعد از كه )ساختاری( سیستمی ی باره در تحقیق از است عبارت ساختارگرایی

 خاود  خاودی  باه  سیساتم  ی دهنده تشکیل واحدهای. (1392بیگی،  قره  فرد و )پیشگاهیآید می پدید سطحی عوارض

 اسات  صورت آن در تنها چون بخشد، می معنا بدانها كه است سیستم درون در آنها متقابل معنا نیستند، پیوندهای حامل
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 ی واژه كه گفت توان می همچنین. (1387)هوارث، گیرند قرار بررسی مورد سیستم یک از بخشی عنوان به توانند كه می

 و آیاات  و كلماات  چیان   كنایم،  می بحث قرآن ساختار ی درباره وقتی و است چیز یک ظاهری شکل به ناظر ساختار

 قارآن  هاای  سوره یا و آیات یا كلمات چین  توجیه و تبیین و توصیف ،ساختار بحث در. است مدنظر قرآن های سوره

 علات  یعنی هست  چگونه اینکه یعنی قرآنی های سوره یا و آیات یا كلمات چین  چگونگی توصیف. گیرد می صورت

 را چینشای  چناین  صاحابه  یاا  پیامبر كه دارد وجود دالیلی یا دلیل چه یعنی توجیه و چینشی، چنین آمدن پدید علل یا

 دادند. انجام

 فهم ساختارگرایانه متن قرآن

هاای متفااوت، شاکل و معنای      های اجزای ماتن باه نشاانه    ها و تقابل بر اساس اصول ساختارشناسی، مناسبات، تفاوت

دهد كه از راه همنشینی عناصار   سازد و این امکان را می ای از عناصر صوری را با یکدیگر مرتب  می دهد و مجموعه می

هاای مختلاف یاک اثار      ها و بخا   هایی با معانی تازه ساخته شود. از طریق دقت در رواب  پاراگراف گوناگون، عبارت

ی  هاا  داستان یا كل اثر پی برد. ساختارشناسی به طرح ابیاات و پدیادارها فراتار از جنباه    توان به محتوای اصلی یک  می

ی آن باا   در رابطاه  (بیت، پاراگراف، بخا  و حکایات  )سازد كه طرح یک عنصر كند و آشکار می ظاهری آنها كمک می

اصلی پنهان اثار   4ف محتوای ی این رواب  كه سازنده یک ساختار یا سیستم نهایی است، به كش سایر عناصر است. كلیه

در این روش، رابطه بین دال و مدلول به تنهاایی چنادان مهام نیسات      (. 3-6: 1388)صفوی و كویپرس، كند كمک می

حسانی و بیاانگر    الکتاب اسم جامع الهی و رحمان و رحایم اسامای    در سوره فاتحه اهلل یعنی صرف این پندار كه مثالَ

یتی ندارد  بلکه كیفیت و چگونگی رابطه یک دالّ با دالّ دیگار اسات كاه دارای    رحمت عام و خاص الهی هستند، اهم

گیرد و دال در این زنجیره معناا   ها جای می شود، بلکه در زنجیره دالّ اهمیت است. هیچ دالی به دال خودش ارجاع نمی

ه در ظاهر اثر پنهان اسات. تفسایر   ها نیز باید در همین پیوستگی دالها به شمار آید. موضوع اصلی هموار لتیابد. دال می

را با یکدیگر از طریاق فارم و     ها تک آیات به معنای راهیابی به كل سوره، داستان یا اثر نیست. ما سرنخ ارتباط دال تک

م، نبی، امام، كافر ال، اسهللهایی مانند ا دال(. 6-3)همان، كنیم ساختار، تیویل و ارجاع جزء به كل و كل به جزء كشف می

اند، بلکاه باا ارتبااط نزدیاک باا یکادیگر ماورد         كار نرفته ظایر آن در قرآن، هیچکدام به تنهایی و منفرد در قرآن بهو ن

دسات   های ارتباطی كه باا هام دارناد باه     اند و معنی ملموس و محسوس خود را از مجموع دستگاه استفاده قرار گرفته

  .(5-6: 1396)ایزوتسو،  آورند می

در زمینه متن قرآنی، به آن معنایی كه در فضای فرهنگی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد، البته ساختارگرایی 

 2اشاتراوس  لاوی  و 1های ساختارگرایان معروفی همچون میخائیال بااختین   تعهد مطلقی نسبت به دیدگاه یعنی نیست  

                                                           
1 Mikhail Bakhtin 
2 Levi-strauss 
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شاود. در بحاث    روس نیاز دیاده نمای   های  فرمالیست 2و رومن یاكوبسن 1وجود ندارد و یا پیروی از بوریس آخن باوم

ساختارگرایی قرآن هدف این است كه از صورت و شکل به محتوا برسیم  یعنی آنچه برای ما مهم است، محتاوا اسات   

باین فارم و محتاوا، معناای بااطنی اثار را        نه شکل  البته برای فهم محتوا باید فرم را كشف نماود و از طریاق گفتگاو   

بار اسااس ایان روش،     .اسات  3وش ساختارشناسی قرآنی، مبتنی بر رویکرد كال نگار  ر(. 3-6: 1388)صفوی، دریافت

شاود. ایان    تفسیر و رویکرد آیه به آیه مفید است  اما كافی نیست  زیرا با تفسیرآیه به آیه، تفسیر كل سوره حاصل نمی

ی  ماین بادون داشاتن نقشاه    دانند. برای ه تیكید بر ساختار و فرم سوره. ساختار را نقشه متن می روش عبارت است از

(. 3-6)هماان:  مختلاف را بهتار بفهمیم   های توانیم رواب  بخ  توانیم متن را دریابیم  بنابراین با این روش می نمی ،متن

 دار و یک شابکه بسایار پیچیاده و درهام     سازمان های مختلف قرآن شامل واژگان و كلمات و. . . یک كل  رواب  بخ 

نوع از نظام و دستگاه اسات كاه بای  از مفااهیم      چه در حقیقت برای ما اهمیت دارد، همینآورد. و آن پیوسته پدید می

 (.  6-5: 1396)ایزوتسو، رود كار می منفرد و جدا در قرآن به

كند تا انتظام ساوره و معاانی پنهاان     لذا اگر گفته شود كه ساختار چه اهمیتی دارد، باید گفت كه ساختار به ما كمک می

آیاه  هلل در سااختار خارد، ا  « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ »فرماید:  مثال در سوره توحید، خداوند میبرای   آن را دریابیم

آیاه چهاارم    «لم»آیه سوم با  «لم»آیه دوم است و احد آیه اول در ارتباط خرد با احد آیه چهارم و  هللاول در ارتباط با ا

 النر خرد سوره توحید، بیانگر انتظام كلیدی و ملودی سوره است  در حالی كه سااختار كا  ارتباط دارد. بنابراین، ساختا

واحد در آغاز و پایان سوره، بر جنبه وحدانیت حاق تعاالی تاكیاد     هللسوره بیانگر این است كه سوره با توجه به نق  ا

یاا  . كند بیان می «یَّا َ نَعْبُدُ وإ یَّا َ نَسْتَعِینُإ »دارد، در حالی كه در سوره فاتحه الکتاب، توحید ربوبی را با توجه به نق  

ی بزرگ است، در فهم سااختاری از ایان ساوره، بایاد      ها آیه و ازجمله سوره 110در سوره مباركه كهف كه دارای ال مث

قسامت تقسایم    نگر، ایان ساوره باه ده    نگر داشته باشیم تا بتوانیم ساختار را دریابیم. در این نگاه كلی عمدتاً نگاه كلی

ها هر یک باا هام، در ارتبااطی معناادار هساتند. ساوره دارای        و. . . و این بخ  10شود، قسمت اول آیات یک تا  می

ساختی كلی است و هر بخشی، سیاق مستقلی دارد  لذا دارای چند نوع سیاق خواهاد باود  مانناد سایاق كلای، سایاق       

 نگر، ما باید به تفسیر و تیویل سوره بپردازیم.  ها و با رویکرد كلی بخشی و. . . و در واقع در چارچوب این نوع سیاق

آیاه و هام    باه  نگر و خردنگر داریم و به هر دو روش هم نیازمندیم  یعنی هم رویکرد آیاه  پس ما دو نوع رویکرد كل

ایان روش، روش   آیه بوده اسات.  به نگر. سنتی كه در روش تفسیری ما تا به حال بوده، رویکرد تفسیر آیه رویکرد كل

 نگر هم احتیاج داریم. بسیار خوبی است  اما كافی نیست و ما برای فهم بهتر سور قرآنی به رویکرد كل

  فرم 2-2

                                                           
1 Aachen Baum 
2 Roman Jakobson 
3 Synoptic 
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 و میتنظا ی  وهیشا  فارم،  .رود یما  كار بهی هنر وی ادب ثری امحتوا انیب در كه استی شکل و نظم فرم، كه گفت توان یم

ی اساتنباط  نیاولا (. 44: 1395 مقادم،  یعلو)آنهاستی  ارائه روش وی ادب و یهنر اثر کی عناصر و اجزا كردن هماهنگ

  كار  معاصار،  فیتعاار  اغلب در كه استی هارمون و انسجام و نظم مقوله شود، یم متبادر  هن به «فرم» اصطالح از كه

 نیتکاو  سابب  نچاه آ كاه  میرس یم جهینت نیا به م،یبرس فیتعار و اتینظر نیای  ساخته ژرف به میبخواه اگر .شود یم

. اباد ی یم دست «فرم» به آنها اعمال با كه است سندهینو/شاعر دری اریاخت عامل از برخاسته شود، یم آن  یدایپ و «فرم»

 ت،یا موقع اثار،  شاکل  مانظم  و حیصار  ارتباطات لهیوس  به كهاست  جسم کی ساختمان منزله  به (شکل)فرمبه عبارتی 

 . گردد یم فیتوص و نییتب تناسبات، و رواب 

  محتوا 2-3

 گارد  آماده،  جماع  شاده،  برداشاته  در. شده فروگاارفته گرداگرد و محاط و محااصور احتواء، از فاعلی نعت یمحتاو

 یهنار  اثار  کی ینالعق ای یعاطف امیپ(. 516 :1377 دهخدا،)است آن در آنچه آن، داخل و درون ،یزیچ یمحتوا شده 

 اثار  در باشد، هنرمند مقصود مطابق كه دیام نیا به نندهیب كه است ییهوا و لحا ای انیب گزاره، محتوا. است آن یمحتوا

 تیتقو هنرمند توس  شده خلق فرم با بلکه ست،ین وابسته نق  به صرفاً قتر،یعم و تر عیوس یمحتوا .دهد یم صیتشخ

 یهنار  اثار  کی یا شاناخت یی باا یز ارزش ایا  لات الد ،ی ات یمعنا انیب محتوا. (29. :1398 ،كایتون استینسون و)شود یم

هاای حسای،  هنای،     یمحتاوا باه ویژگا    .شاود  یما   یهنر اثر  تنفای  تیاهم  باعث  كه  است  یزیچ  همان  محتوا .باشد یم

توصایفی آن در   ود صارفاً جا كنیم و باا ادراكماان از و   روانشناسانه یا عاطفی مربوط است كه در یک اثر هنری در  می

 قالاطا  یی هاا  دهیا ا  باه   اسات   ممکن  محتوادارند.   ریتاث  آن یمعنا  و  عموضو   در ی رونیب  و  یدرون  راتیتیث  نیا تضاد است. 

 (. 29 : 1393، جنسن) شود ی ماندگار م دآ   هن  در  آثار ، اثر عصر  هم آثار  گرید  با  اطبارت  در اثر  ریتفس  مهنگا  كه  شود 

 

 ها هتجزیه و تحلیل داد -3

 معرفی سوره اسراء

. دارد قرآن جای 15 جزء در كه است قرآن مکی های سوره از و سوره هفدهمین اسرائیل بنی یا و سُبحان یا اِسراء سوره

 باه  مساجدالحرام  از ،(ص)اسالم پیامبر شبانه سفر از گفتن سخن مناسبت به ،(شبانه سفر) اسراء به سوره این گذاری نام

 پرداختاه  اسارائیل  بنای  قاوم  از هاایی  داساتان  باه  چراكه  است سوره گردی نام اسرائیل بنی همچنین. است المقدس بیت

 نیاز  سابحان  ساوره  باه  همچناین  .(1/288: 1421  فیروزآباادی، 107: 1390  شیخ صدوق، 15/5: 1418است)الزحیلی، 

 شاده  یااد  سابحان  ساوره  ناام  با اسراء سوره از( ع)علی امام از روایتی در و شود می آغاز واژه این با چراكه شده نامیده

 (. 12/3: 1380  مکارم شیرازی، 1/296:  1421است)فیروز آبادی، 
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 ساوره  از پاس  بعثات  یازدهم سال در كه است ای سوره پنجاهمین نزول، ترتیب در و مکی های سوره جزو اسراء سوره

 مسابحات  ناه هفتگا های سوره از سوره اولین اسراء سوره. است شده نازل( ص)پیامبر بر یونس سوره از پی  و قصص

 6460 و كلماه  1558 آیه، 111 اسراء (. سوره1241: 1393شوند)خرمشاهی،  می آغاز الهی تقدیس و تسبیح با كه است

 گیارد.  دربرمی را جزء یک چهارم  سه حدود در و است قرآن متوس  و مئون های سوره از ،حجم لحاظ از دارد و حرف

 آن دلیال  باه  را هاا  ویژگای  ایان  دارد  را آیاات  باودن  طاوالنی  انندم مدنی های سوره های ویژگی از برخی اسراء سوره

 شامار  باه  مادنی  هاای  ساوره  بارای  زمیناه  ناوعی  و شاده  ناازل  مکاه  در( ص)پیاامبر  اقامات  اواخار  در كاه  اند دانسته

 (.1241: 1393 خرمشاهی،)آید می

 

 محتوای سوره اسرا 1-1-1-4

 ماادر،  و پادر  باه  نیکای  قرآن، اعجاز نبوت، دالئل پیامبر، اجمعر شر ، و نفی توحید چون موضوعاتی از سوره این در

 آیاه  .اسات  آماده  میاان  باه  سخن موجودات دیگر بر انسان برتری و گناهان برخی تحریم انسان، باورهای بر گناه تیثیر

 آیاات  از قارآن  باودن  شافاء  دربااره  82 آیه و ها انسان كرامت درباره 70 آیه معراج، به اسالم پیامبر سفر درباره نخست

 خداوناد  تنزیاه  و سابیح ت را اِساراء  سوره اصلی موضوع ،المیزان تفسیر در طباطبایی عالمه .هستند اسراء سوره مشهور

 سااحت  مختلف آیات در و دارد غلبه او ثنای و حمد بر سوره این در خداوند تنزیه و تسبیح ،وی نظر به. است دانسته

 عقیادتی،  های بحث نمونه تفسیرمثلّف  (13/5: 1387)طباطبایی، داند می زهمن فرزند و شریک ولی، داشتن از را خداوند

 ساودمند  مختلاف  های زمینه در بشر تکامل و ارتقاء برای كه داند می كاملی مجموعه را اسراء سوره اجتماعی و اخالقی

 و قارآن  ویاژه  هبا  نباوت  دالئال : باشاد  می شرح بدین اسراء سوره كلی محورهای (.12/6: 1380 شیرازی، است)مکارم

 و اختیار و اراده آزادی مسئله اسرائیل  بنی قوم تاریخ از بخشی آن  نتایج و اعمال نامه پاداش، كیفر، معاد، مسئله معراج 

 ویاژه  به و خویشان درباره شناسی حق جهان  این زندگی در كتاب و حساب مسئله انسان  خود به عمل نتیجه بازگشت

 هاایی  بحث ریزی  خون و فروشی،تکبر كم یتیمان، مال خوردن زنا، فرزندكشی، بخل، بذیر،ت اسراف، تحریم مادر  و پدر

 دیگر بر او برتری و فضیلت و انسان شخصیت حق  برابر در تعصب و لجاجت به مبارزه وخداشناسی  توحید زمینه در

 های وسوسه آن  به مقابله توانایی عدم و قرآن اعجاز اجتماعی  و اخالقی های بیماری درمان برای قرآن تاثیر مخلوقات 

 پیامبران تاریخ از فرازهایی اخالقی  تعلیمات از بخشی انسان  در شیطان نفو  های راه درباره مثمنان به هشدار و شیطان

 (12/7: 1380)همان، ها انسان همه برای عبرت های درس عنوان به

 

 های ساختاری سوره اسراء ویژگی 4-1-1-3

ی قرآن كریم دارای شخصیتی ممتاز و ویژه كه در بردارنده ی روحی است و قوام سراسر ساوره باه   ها هر یک از سوره

آن وابسته است، درست همانند روح یک موجود زنده و دارای یک یا چند موضوع اصلی كاه باه یاک محاور خااص      
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مورد بررسی قارار داده   پیوند خورده و برتمامی موضوعات  سایه افکنده، محتوای آن، موضوعات را از جوانب خاصی

باا بررسای دقیاق و هماه جانباه آیاات        .(32 ص ،1 ،ج شاا لی  اباراهیم  )قطب،و الفاظ مخصوص به خود گرفته است

آغازین، میانی و پایانی سوره اسراء، محور اصلی آن، پیامبر گرامی اسالم )ص( و كتاب آسامانی ناازل شاده برایشاان،     

هایی از توحید، مسیله معاد، داستان موسی )ع(، بحث از قرآن، قانون گذاری  ست. بیان مسیله معراج ،درسا قرآن مجید

 1373 زاده، )هاشام رود و تشریع، تعالیم اخالقی، حقوق والدین و تاریخ پیامبران رؤوس مطالب این سوره به شمار مای 

آیاتی كه به رسالت پیاامبر   به واژگان و ،در این سوره بعد از كاربرد پر احتشام واژه قرآن كریم و تسبیح .(223 ص ش،

 گری شده ،آیات رسیم كه تیكیدی فراوان بر حقانیت، استواری، برخورداری و هدایت گرامی اسالم )ص( اشاره دارد می

درباره دعوت پیامبر گرامی اسالم )ص( و انکار كفار قری  و شرط های آنان در پذیرش دعوت پیامبر )ص(  96 تا 89

اش آخرین حلقه وحیانی اتصال آسمان و زمین است كه بسیار پر پیمان، نمایان شده  دانهاست، رسول خدا و كتاب جاو

هادایت، رساالت، اسامای پیاامبران الهای       است. یکی از نکات قابل توجه سوره كاربرد فراوان واژگاانی چاون كتااب،   

احب كرامات  اتای   گذشته و كتاب های مقدس و اسمای حسنی كه داللت بر حکمت و عزت دارند و اینکه انسان صا 

است و رسیدن به مقام كرامت بالفعل و كسب مقام كرامت ارزشی تقوی برای انسان با ابالغ رساالت و هادایت امکاان    

كند و معنقاد اسات محاوری كاه ساایر       . سید قطب درباره این سوره، نظریه شخصیت محوری را مطرح میپذیر است

كه آن را جامع كال پیاام    -در سوره جریان دارد و نیز مطلع سورهجمالت دیگر سوره بدان قوام می یابند و حركتی كه 

ه ایشان و دستورات آن است. به همین مناسبت در سوره باه  زدر اصل پیامبر اكرم)ص( معج -داند و سیاق در سوره می

ت . وی معتقد اسا (4/2208: 1412 )قطب، موضوع هدایت و گمراهی فردی و اجتماعی افراد جامعه پرداخته شده است

موضوعات متعدد بیان شده در سوره اسراء هر كدام به نوعی به موضوع هادایت و گمراهای فاردی و اجتمااعی افاراد      

 اند.  جامعه اشاره دارند و دستورات و راهکارهایی را در این زمینه بیان كرده

نیز حرف عطاف واو و  مرتبه و  25و  40به ترتیب  «من و فی»با نگاهی بر ساختار كلی، كاربست بیشترین حرف عامل 

 269 فعال كاه   378 ی شریف آمده یا كاربرد بای  از  مرتبه در این سوره 30 ،140اند كه  كه دالّ بر ترتیب و  سرعت فا

نوع  مزید كه تیكیدی بر شدت و قدرت تصویرگری افعال در برجستگی مطالب، بهره جویی از  109نوع آن مجرد و 

خوبی تصویرگر فضای غالب سوره ازجمله: معراج پیامبر و فضاای   و ع نکره بهن 228 مرتبه و 105 اسماء مزید بی  از

معاد یا شرح حال شدت و عظمت دو مرتبه فساد واقعه شده در آن زمان یا عطوفت و نرمای باه كاار گرفتاه شاده در      

 گران و سرگذشت پیامبران است. شرای  تعلیم اخالق فردی و اجتماعی و یا نوع برخورد با تکذیب

 

 تار معنایی سورهساخ

هر چیزی كه پیاام، خبار، احسااس، و     .محتوا یعنی وجود، یعنی هستیساختار معنایی با محتوای سوره متفاوت است. 

مضامون   )آنچه در یک سخن قصاد شاده    ، یانچه درون چیزی قرار داردآ .نظایر آن را به دیگران منتقل كند محتواست
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ته میشود. همه پیام ها، اطالعات، دان ، آموزش و هر چیز دیگیری كاه  گف Content(. محتوا به انگلیسی به آن سخن

 شود.   به ما منتقل میشود، در هر قالبی كه باشد به آن محتوا گفته می

در مطالعات معنایی صاحب دیدگاه است، معتقد است كه به هنگام تقسیم بنادی جماالت    شودووا زبانشناس روس كه

به خصوصیان دستوری جمالت توجه نمود. باه عقیاده وی، هار جملاه، دارای الگاوی       بر پایه ساختار معنای آنها، باید

ساختاری مشخصی است كه بر پایه آن، جمله مورد نظر شکل میگیرد. این الگوهای ساختاری، ساختار معنایی جمالت 

و اسنجام بین محتاوای  ساختار معنایی سوره به دنبال بررسی هماهنگی  نتیحهدر (. 458: 1973را تبیین میکند)شودووا، 

آیات در سوره ها و در نهایت رسیدن به یک مقصود واحد در آن سوره می باشاد. در ایان روش محقاق و پژوهشاگر     

تالش میکند با دقت به عمق بخشی در محنوی سوره، محور اصلی و هدف نهایی سوره را به دسات آورد و باا دساته    

ارتباط گاهی جامع بر آیات و با فهم صحیح، روح حاكم بر كلیت سوره، بندی آیات، ساختار سوره را تنظیم كرده و با ن

به ظاهر پراكنده ی آیات را به دست آورد و در نتیجه از رهگذر این انسجام معنایی در آیات و سوره، روشای ناوین و   

 (.1397)عباسی، از وجوه قرآن را بیان كند آسان را برای دریافت مفاهیم قرآن برای مخاطب به ارمغان آورد و وجهی

 و منات  باا  میشاود، ساپس   شاروع  پیامبر با همراهی و مصاحبت در خداوند منت و رحمت با و اسراء آیه  كر با سوره

 به وفای آن، وسیله به هدایت بنی اسرائیل و( ع) موسی برای كتاب فرستادن مییابد  ادامه اسرائیل بنی بر تورات رحمت

 نشاان  خااطر  توحیاد  و انساان  هادایت  در را سنت الهای  جریان سپس بود،( حنو كشتی سرنشینان) پدرانشان به وعده

 و میکند سعادتمند عقبی و دنیا در بپذیرد، را حق دعوت را كه كس هر خداوند كه است این سنت آن خالصه و فرمود

بنای   دثحاوا  و تاورات  نازول   كار  و كند عقاب آخرت و دنیا در كند، او سرپیچی امر از و ورزد كفر حق به كس هر

 موسی امت در كه همانطور سنت این میفرماید و بود آن مصادیق و افراد بر سنت این حکم كل تطبیق جهت از اسرائیل

 علیه خاود  ضاللت  و وی سود به هركس هدایت كه میفرماید تیكید و جریان مییابد نیز امت این در جریان یافت،( ع)

 میباشاد  او انذار و فرستادن رسول از بعد آن، و كرده قیدی به مقید را دنیوی عذاب اش، واسعه رحمت به خدا و اوست

. اسات  هالكات  آنهاا،  دربااره  قطعای  كند، حکم معصیت و طغیان و نپذیرد را رسالت دعوت قومی اگر انذار از بعد اما

 كلاى  اصال  و گفتار خالصه و اخرو  ثواب مال  و بعد، م پردازد آن ثواب و اخرو  عذاب در سنت  بیان به سپس

 .فرماید می بیان را باب این در

 ساایر  بعاد  و كارده  اول بیان است، واجبات واجبترین از كه را پرست  در اخالص به امر اخروی، ثواب مال  بیان در

 مشاركین  سارزن   باا  را توحیاد . كناد  نهی می شر  از و ورزیده تیكید اخالص بر دیگر بار و فرماید می  كر را احکام

 گویناد،  مای  خادا  دربااره  زشتی سخنان و فهمند را نمی قرآنی آیات توحیدی، ادله و قرآن آمدن با كه: است كرده دنبال

 قبال  حوادث پیامبر پاسخ، در و كنند می سثال را معاد زمان و انکار، تعجب با و كنند می انکار را معاد و استهزا را پیامبر

 كرده دعوت زبانی خوش به را مردم میگفتند  درشت سخنان مشركین به نیز چون مسلمانان. فرماید می بیان را قیامت از

 و میکناد  اناذار  را مشاركین  قیامات،  از قبل حوادث و اوصاف توصیف ضمن: میفرماید معرفی مال  برتری را ادب و
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 را و پیادهااش  ساواره  قشاون  با شیطان محاصره و الهی فتنه های وجود میشود  متذكر را ن معبودهایشا عجز ناتوانی و

 خالصهای با همراه را دفع ضرر و دعا استجابت میفرماید  معرفی عبودیت و اخالص را، نحات راه و كرده نشان رخاط

 برحاذر  آناان  از را پیامبر میکند  تهدیدشان و تذكر داده را مشركین نیرنگهای. میشمارد انسان برای خوی  كرامتهای از

 دعاا  چگوناه  كه میفرماید پیامبر به .میفرماید توصیه پروردگار هبه درگا توسل و نماز به مشکالت تحمل برای و میدارد

 دیان  و توحیاد  قارآن،  حاق  اسات   رفتنای  باطل و آمد كه حق كن اعالم كه میکند امر و باشد مستجاب دعای  تا كند

 تماامی  باه  صاراحت  و روشانی  باه  میآورد  نفسانی استقامت و و صحت میکند معالجه را قلبی امراض كه است اسالم

 حاق  دعاوت  بار  را مردم ناسپاسی سپس. بیاورید را كتاب این مثل دارید تردید اگر میکند كه تحدی قرآن وصیاتخص

كاه   خواساتند  پیاامبر  از را كارهاایی  انجاام  و كردند مشروط را خود ایمان و آورده بهانه مشركان مالمت میکند  قرآن،

 خاود  صحت رساالت  و دعوت حقانیت بر شاهد را خدا ،ربوبیت نه و كردم نبوت ادعای من كه فرمود پاسخ در پیامبر

 پاداشای  هادایت  از شود، خود هدایت اختیار به كس هر است  باز راه كه میکند حجت اتمام میکند  دعوا ختم و گرفته

 میگاذارد   وا خاود  حال به را او حجت، اتمام بعد از خداوند رفت، بیراهه خودش اختیار سوء به كس هر و میبرد بهره

 كاه  هار  باه  كه میداند پروردگار رحمت خزائن از نیکویی رزق نبوت را و میکند بیان برایشان را تبهکاران حشر تكیفی

 .میدهد بخواهد

 وضاعیت  باه  بیهاوده را  معجازات  درخواسات  و مشاركین  اعراض قرآن، معجزه خدا، رسول وضع پایانی، بخشهای در

 میفرمایاد  و برمیگردد آن  كر اوصاف و قرآن حال بیان به وبارهد تشبیه، این از بعد میفرماید  تشبیه( ع) موسی حضرت

 .میاآموزد  را تعظیم و حمد چگونگی و ندارد بخوانید مانعی را آنها از یک هر هستند، خدا خواندن وسایل الهی اسمای

 باا  و افتتاح تحمید آیهاش با آخرین و افتتاح تسبیح با آیهاش اولین كه است این رفته كار به سوره این در كه لطائفى از

 تایمین  نیاز  را بشار  نیاز بلکه است، نیاز تنها بی نه خداوند كه است این برای سبحان و تسبیح است  یافته اختتام تکبیر

 این سوره درس .اسراء( سوره آملی،   جوادی13/313 بایی،ط)طبااست مرتبه بلند خدای سزاوار سپاس و حمد و میکند

 را آن شکر كه خواست اسرائیل از بنی و داد قرار را هدایت آن در و كرد نازل اسرائیل نیب بر را كتابی خداوند كه است

 امات  ای پاس  ساخت، مسل  آنها بر را كسانی خداوند هم و شدند فاسد پس ،(آن دستورات به عمل با) بیاورند جا به

 شوید. حرفمن مبادا پس داده قرار مایه هدایت را آن و كرده نازل شما بر را كتابی خداوند

 

 ساختار لفظی سوره

 اسرائیل بنی یادآوری كالم اصلی مقصود كه بیان این به است  استطرادی بدیع نوع از اسراء سوره دوم و اول آیه ارتباط

 و بقااع  اشارف  در آناان  آنکاه  باا  بود، خوی  سیاسی و دینی حیات طول در اعمالشان سوء و تصرفات سوء به نسبت

 باه  سالیقه،  ساوء  اثار  بار  حاال،  عین در. بود دسترسشان در هدایت ابزار و عامل باالترین و ندمیزیست زمین، كره امکنه

 وسایله،  ایان  باه  و نماود  مطارح  را مسجداالقصی به مسجدالحرام از سیر ابتدا بدینروی، و شدند گرفتار بدی سرانجام
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 رسایده  بزرگای  شارف  به آن اسطهو با كه خودش، فرزندان توس  را عالم بقاع مقدّسترین حرمت هتک كه دید مناسب

 و مطلاب  باه  خاروج  و ورود ناوع  زیبااترین  این و. بردارند دست شرارت از شده، بیدار آنان شاید تا كند، بیان بودند،

 (.23: هادی محمد )معرفتاست كالمی بدایع انگیزترین شگفت و استهالل لطیفترین

 (.71: 1 ج )سیوطی،میباشد«  اعالم »معنای به 4 آیه در كه است آمده معنی 15 بر قرآن در «قضی» واژه

 .است شده تکرار 3 و 1 آیه در«  عبد» كلمه

 .هستند متضاد و متباین ،8 آیه در«  اسیتم ان»  و«  احسنتم ان»  عبارت

 .  است شده تركیب دیگری كلمات با بعدی آیات در «كبیرا علوا» در «كبیرا» كلمه

 .است شده تکرار عدیب های بخ  در «وكیال» و «سبحان» كلمات

 ویژگیهای از ضل، من و اهتدی من نهار، و لیل خیر، و شر الیما، عذاباً و كبیرا اجراً مانند متضادو  متباین كلمات داشتن

 اداماه  در و شاده  شاروع  «اسیتم»  و «احسنتم» با سوره اول بخ  پایانی آیات از كه است سوره این آیات لفظی خاص

 .  است كرده پیدا گسترش

 و انسان ویژگیهای از كه كردن مشاهده و بینایی معنای به ،12 آیه در«  مُبْصِرَةً النَّهار  آیَةَ جَعَلْنا»  عبارت در( مُبْصِرَةً)فظل

 .(262: )سیوطیالهی ای نشانه عنوان به«  روز: نهار»  برای شده آورده استعاره است، عقلی امری

 برانساجام  و است شده تکرار 22 و 18 آیه دو در«َ  مذْمُوماً» واژة و هستند دمتضاو  متباین «االخره» و «العاجله» كلمات

 .است افزوده متن

 و آگااه  بنادگان  حاال  باه  خدا) 30 آیه در و( بیناست و آگاه بندگان گناهان به خدا) 17 آیه در بَصیراً خَبیراً عبارت بیان

 .كند می تر منسجم را بخ  دو ،(میکند كم یا و میدهد گشای  را روزی آنان صالح به و بیناست

 مَخْاذُوال  مَاذْمُوماً  و مَدْحُوراً مَلُوماً های عبارت و 22 آیه انتهای در و 39 آیه انتهای در«  إ لهاً اللَّهِ مَعَ تَجْعَلْ ال»  وعبارتَ

 و واریخا  ماذمت،  مالمات،  كاه  را آن نتیجاه  و كند می نهی شر  از و ساخته منسجم را كالم بخ ، دو هر انتهای در

 سفارش معنی به ، 23 آیه در كه است آمده معنا 15 بر قرآن در «قضی»  كلمه .كند می بیان است، الهی رحمت از دوری

   (.71: )سیوطیاست وصیت و

 عاام ) میشاود  شاامل  را «اف»  ناوع  هار  لاذا  اسات  گرفته قرار نهی صیغه از پس كه است نکره «اف»  كلمه ،23 آیه در

 .(147 )همان،(است

: اسات  گفتاه   انساان  باه  خطااب  در خداوناد  گویاا  است، آورده استعاره فروتنی برای را «بال: جناح»  لفظ ،24 آیه در

 یَادَ َ  تَجْعَلْ ال وَ »عبارت در. (257-261 )همان،دهد منزلت و رفعت خداوند پیشگاه در را تو كه كارگیر به را فروتنی

 .عقلی امری برای شده آورده استعاره حسی امری  ،29 آیه در«  مکن زنجیر گردنت بر را دستت«»  عُنُقِکَ إ لى مَغْلُولَةً

 قتال  از كلای  طاور  باه  بعد و میکند نهی فرزند كشتن از اول بار و است شده شروع«   تَقْتُلُوا ال وَ»  با ، 33 و 31 آیات

 . اند شده شروع«  التقربوا و»  عبارت با نیز 34 و 32 آیات میفرماید  نهی نفس
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 خادا  اوصااف  بیان در جهت همین به است، بوده چشم بر گوش برتری علت به 36 آیه در«  بصر»  بر«  سمع»  متقدی

«  یبس »  كلمات. است شده تکرار 36 و 34 آیات پایان در«  مسئوالً»  كلمه(. همان)است شده مقدم بصیر بر سمیع نیز

 .هستند متضاد متباین بخ  این در نیز«  یقدر»  و

 (.73)همان، میباشد ندا معنای به«  یدعوكم یوم»  52 آیه در كه آمده معنا ش  به قرآن در«  ادع»  كلمه

 پایان در قبل بخ  در كه شود می تمام«  سبیال »كلمه با 48 و 42 میرسد،آیات پایان به«  نفورا»  كلمه با 46 و 41 آیات

 دو ایان  آیاه،  پایاان  در «وكایال »  كلماه  در اشترا  با 54 آیه و 2 آیه. كنند می ایجاد تقارن بخ  در و بود آمده 32 آیه

 . میکنند مرتب  هم به را بخ 

 . هستند متضاد متباین 54 آیه در«  یعذبکم»  و «یرحمکم»

 ،9 آیاه  در«  كبیارا  اجارا »  و 31 آیاه  در«  كبیارا  خطای » كلماات  شده، تکرار 4 آیه در و 43 درآیه«  كبیرا علوا»  عبارت

 .است شده مربوط هم به«  كبیرا» ً واژه با هایی باتركیب

 .است شده تکرار 65 آیه در بود آمده 54 و 2 آیات در كه «وكیال »

 .شود می شروع«  قال»  كلمه با 63 و 62 آیات و شده شروع«  قلنا ا  و» عبارت با 61 و 60 آیات

 .است شده، کرارت نیز 68 آیه پایان در بود آمده 65 ،2،54 آیات درپایان كه«  وكیال»  كلمه

 .است شده تکرار، نیز 72 آیه پایان در بود آمده 48 و 42 ،32 آیات پایان در كه«  سبیال»  كلمه

 . كنند می ایجاد تقارن ، 80 و 75 آیات پایان در«  نصیرا»ً  كلمه و 76 و 74 آیات پایان در«  قلیال»ً  كلمه

 .میکند مرتب  دیگر خ ب به را بخ  56 و 77 آیه انتهای در«  تحویال»ً  واژه

 .است شده تکرار نیز 84 آیه پایان در بود آمده 72 و 48 ،42 ،32 آیات پایان در كه «سبیال» كلمه

 .است شده تکرار نیز 85 آیه پایان در بود آمده 76 و 62،74 آیات پایان در كه «الیقل» كلمه

 .است شده تکرار نیز 86 آیه انپای در بود آمده 68 و 65 ،54 ،2 آیات پایان در كه «وكیال» كلمه

 (.70)همان، است بدن روح آن از منظور ،85 آیه در كه است آمده معنی 9 به قرآن در «روح» واژه

 .است هماهنگ ششم بخ  در 67 آیه با 83 آیه

 شاود،  قارار مای   بار  انسجام بخ  دو هر بین ترتیب این به است، شده تکرار 99 آیه و 89 آیه پایان در«  كفوراً»  كلمه

 .افزاید می كالم پیوستگی بر اول، بخ   در 2 آیه پایان در«  شکوراً»  كلمه با تضاد با همچنین

 . میکند منسجم را آیه سه و میرسد پایان به«  رسوال »كلمه با 95 و 93،94 آیات

 (.67: )سیوطیاست رزق رحمت از منظور ، 100 آیه در كه است آمده معنی 14 بر قرآن در«  رحمت»  واژه

 باه  كاه  ،97 آیاه  در مگار  اسات  قرآن و ایمان صدای شنیدن از كری معنای به فق  آمده«  صمم»  واژه قرآن در هرچه

 در«  جَدیدا خَلْقاً لَمَبْعُوثُونَ إ نَّا أَ رُفاتاً وَ عِظاماً كُنَّا إ  ا أَ قالُوا»  عبارت .(5، ج122)طوسی: است«  سخن نشنیدن»  معنای

 .كند می متصل هم به را بخ  دو این 98 آیه و 49 آیه
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 .است شده تکرار نیز 110 آیه پایان در 84 و 72 ،48 ،42 ،32 آیات بر عالوه«  سبیال»ً  واژه

 رَبِّناا  سُبْحانَ» عبارت و اول بخ  در 5 آیه انتهای در«  مفعوال وعداً كان و »عبارت و اول آیه درابتدای«  سبحان»  واژه

 بیشاتر  انساجام  موجاب  و میکند مرتب   را آخر و اول بخ  دو آخر، بخ  در 108 آیه در«  لَمَفْعُوالً نارَبِّ وَعْدُ كانَ إ نْ

 .میشود كالم

  قرائات  یعنای  ،(5، ج134)قرائتی:اسات  قرائت آن از منظور 110 آیه در كه است آمده معنا نه به قرآن در«  صاله»  واژه

 .نخوان بلند خیلی را خود نماز

 در ظاالمین  میادانیم  ماا  كه میفرماید پیامبر به 47 آیه در میرسد، پایان به«  مسحورا»  واژه با ، 47 آیه نندما نیز 101 آیه

 حضرت به نیز فرعون را سخن همین میفرماید 101 آیه در میکنید، پیروی را شده جادو مردی كه میگویند نجواهایشان

 .گفت موسی

 هاای  بخا   و دارد جریاان  ساوره  كال  در ترتیب این به است آمده 86 و 68 ،65 ،54 ،2 آیات پایان در«  وكیال»  واژه

 را تاو : میفرمایاد  پیاامبر  باه  54 آیه در نگیرید  وكیل من از غیر به: میفرماید دوم آیه در میکند  مرتب  هم به را محتلف

 در كاه  آنگااه  ایاد  ایمان  یاآ: میفرماید 68 آیه در است  كافی خداوند وكالت و: میفرماید 65 آیه در ایم  نفرستاده وكیل

 .یافتی نمی وكیل ما برابر در خوی  برای: میفرماید 86 آیه در و نیابید؟  نگهبانی و وكیل برخود الهی بالی برابر

 ا اً»  ،«سابیال  سااء »  مانناد،  هاایی  عباارت  باا  و است شده تکرار 110 و ،84 ،48 ،42 ،32 آیات پایان در«  سبیال»  واژه

 موجاب  «سابیال   لک بین»  و«  سبیال اهدی»  و«  سبیال اضل»  ،« سبیال فالیستطیعون»  ،« سبیال عرشال  ی الی البتغوا

 .  است ها شده در این بخ  كالم بیشتر پیوستگی

 .كند می منسجم را كالم  9 و 8 ،6 ،5 های بخ  در 85 و 76 ،74 ،62 آیات پایان در نیز«  قلیال»  واژه تکرار

 آیاه  در«  كبیارا  طغیانااً » ،31 آیه در«  كبیراً خطیً»  ، 9 آیه در«  كبیراً اجرا»  ،43 و 4 ی آیه در«  راكبی علواً»  های عبارت

ایان   انسجام موجب و اند شده ساخته «كبیرا»ً  واژه با كه هستند تركیبهایی 87 آیه در«  كبیرا علیک كان فضله إن»ً  و 60

 . اند شده بخشها

 .كند می مرتب  هم به را بخ  سه این 96 و 30 ،17 آیات تهایان در«  بصیراً خبیرا»  عبارت

 مارتب   هام  باه  ایان بخشاها را   98 و 49 آیاات  در«  جَدیاداً  خَلْقااً  لَمَبْعُوثُونَ إ نَّا أَ رُفاتاً وَ عِظاماً كُنَّا إ  ا أَ قالُوا»  عبارت

 (.73-67 )همان،كند می

 

  ه اسراءتحلیل بالغی سور-5

 ، شد، بررسی موازی در بالغت مدرن و كالسیک به ویژه در حوزه زبان شناسی و سبک و ساختارهمانگونه كه مشاهده 

نتایج تحقیقات قدما بار دساتاوردهای معاصاران     ،ها در بسیاری از حوزهو حتی   شود منهی می یهای مشترك دستاوردبه 

 تقدم می باید. و فضل 
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غی اعجاز قرآن نوشت و همراه با آن، مسائل و نکات نظری فراوانی جرجانی كتاب دالئل االعحاز را با انگیزه اثبات بال

ر و پیوند فرم و محتوا با سااهت و صاورت اثار    را درباره علل زیبایی در كالم و ارزش معنی و لفظ در نقابل با یکدیگ

ادبی بیان كرده است. این امر منجر به تدوین نظریه نظم و بیان نظراتی در این باب شده است و گاه با برخای نظریاات   

نمونه های بالغی كه در این مقاله به آن پرداختاه  (. 138، ص1390)قائمی،نوین ادبی در عصر جدید قابل مقایسه است

 ت در حوزه های بیان و بدیع قرار میگیرد. كه شامل مجاز، استعاره، تشبیه، كنایه و تضاد می باشد. شده اس

 

 مجاز 1-5

 غیار معناای   در واژه یک كاربرد آنجا كه از و شود می گرفته به كار خوی ، غیر لغوی معنای در كه است ای واژه مجاز،

 و حقیقای  معنای است میان الزم شود، می محسوب اشتباه كاربردیمعنا،  دو آن میان معنایی پیوند وجود بدون آن لغوی

غیار مشاابهت    اگار  و«  اساتعاره » باشاد،  مشابهت عالقه آن اگر حال باشد، داشته وجود«  عالقه»نام  به پیوندی مجازی

 (.248،،ص]تا یب[مراغی،  32ص ق، 1423 الطالبی، یالعلوی )حسینبود خواهد«  مرسل» مجاز  باشد،

وا بِهَا وَمَا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِاآلیَاتِ إِال أَنْ کَذَّبَ بِهَا األوَّلُونَ وَآتَیْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُ»سوره اسراء  59 در آیة

دروغ  باه  را نهاا آ پیشاینیان،  اینکاه  جاز  نداشات  بااز  معجزات فرستادن از را ما )چیز ( و» «نُرْسِلُ بِاآلیَاتِ إِال تَخْوِیفًا

 بارا   جاز  را ما معجزه ها و كردند، ستم آن به و)لى( بود، نگر روش )پدیدها ( كه دادیم شتر مادّه ثمود به و گرفتند،

 . «فرستیم نمى )مردم( بیم دادن

 إسانادی  كاه  متعاال  باه خداوناد  «  منعناا  ما» شدن مستند نخست است  استناد قابل آیه این از فراز دو در مجاز كاربرد

 كاه  است محال زیرا شد  معجزه فرستادن تر  پیشینیان، سبب تکذیب یعنی باشد می«  تركنا» معنای به و است مجازی

 و حکمات  وجود معجزه، نیاوردن انگیزة و سبب بنابراین(. 182:  16. ]یتا ب[ علو ، )ارمىشود الهی اراده مانع چیزی

 وجاود  نیاز باه  «  مبصارة  الناقاة » در برخی این، بر افزون .(334: 2ج ، 1412 )طبرسى،باشد می آن نیاوردن مصلحت در

 باودن،  مبصاره  باود،  شاده  و حقیقات  حق شدن روشن سبب«  ناقه» چون یعنی شده، قائل سببیت عالقة با عقلی مجاز

 حضارت  ناقاة  ایان  شاود،  می پرده پشت حقایق گشتن سبب آشکار آیه كه نطور هما یعنی شد، داده استناد آن به مجازا

 ناقاه  خاود  باه  بودن روشنگر جهت همین به شود، روشن وضوح به الهی پیامبر بودن این حق بر تا شد سبب نیز صالح

 .  (155: 2 ،ج 1421 )صابونى،است داده شده نسبت

 ممساتلز  را آیه ظاهر بر اند، پایبندی شده قایل مجاز به كه آنان زیرا   نماید می نادرست«  منَعنا ماَ و» فراز  در مجاز وجود

 بودن حکمت بدون شده، بیان اقتراحی معجزات ارسال عنوان مانع  به آیه این در آنچه آنکه، حال و اند دانسته محال امر

 شاده  بیاان  ماردم  ترسااندن  آیاات،  و معجزات از نوع این فرستادن حکمت آیه، فراز پایانی در اینکه توضیح. است آن

 پاساخ   دانسات كاه   می خداوند دیگر سوی از. دارد پی در را شدن نابود معجزات، از نوع این پذیرش یعنی عدم است،

 ناه  رود مای  شمار به اقتراحی و معجزات ندارد دنبال به را آنان دادن مثبت پاسخ مشركان، درخواستی معجزات به مثبت
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 باه  خداوند هك نمود برداشت چنین  توان می فوق سه گانة به مقدمات توجه با دیگر عبارت به. آنان بودن تکذیب كننده

 است، نه نکرده اراده را چیزی چنین ندارد، وجود حکمتی پیامبر امت برای معجزات این گونه فرستادن در كه دلیل این

 آن برخی اگرچه ،« مبصرة الناقة» فراز به نسبت .شود اراده آن مانع بخواهد چیزی بعد تا باشد كرده اراده خداوند اینکه

 اقادام،  ایان  عامل رسد می نظر به اما ،(207: یتا ب ،سورآبادی)اند گرفته«  آیة مبصرة» یعنی موصوف، حذف به ایجاز را

 ) اناد  اعتاراف نماوده   آن باه  ایجاز وجه بیان در برخی كه است بوده كالم ظاهر به پایبندی برای توجیهی مناسب نیافتن

 ساببیت  عالقاة  باا  عقلی مجاز را توان آن می شد، داده توضیح آیه  یل در كه طور همان بنابراین (.218: 2007 مطلوب،

 نهایات  باه  مخاطاب  نماودن   متوجاه «  مبصرة آیة» جای به « مبصرة الناقة» فراز در مجاز كارگیری  به از غرض. دانست

 آناان  بارای  متعاال  خادای  كاه  آیااتی  كاه  بود این پیشینیان تکذیب علت تصور نکند كسی یعنی. است ناقه روشنگری

 تماام معناا   به الهی آیات از یکی به عنوان صالح ناقة مثال برای دارد، ابهام آن دادن نشان و قتكشف حقی در فرستاد می

 را«  منعناا  ماا  و» نخسات  اگار ماورد   كه همانطور. است آیه جای به ناقه مجازی به كارگیری امر این بر دلیل و بود آیه

 هاای  درخواسات  باه  خداوند شد موجب كه ملیتنها عا یعنی است، الهی قدرت نهایت دادن نشان غرض، بدانیم، مجاز

 گذشاته  در كه خدایی اینکه نه كردند تکذیب را آن گذشتگان كه بود ندهد، این مثبت پاسخ معجزه فرستادن برای آنان

 .نیست معجزه فرستادن به قادر دیگر آورد، اكنون می معجزه

«  قَلِایال  إ ال  ُر ّی تَاهُ  ألحْتَانِکَنَّ  الْقِیَامَاة   یَاوْم   إ لَاى  أَخَّارْتَن   لَائِنْ  عَلَای   تَكَرَّمْ الَّذِی هَذَا أَرَأَیْتَکَ قَالَ»سوره اسراء  62در آیه 

 قطعاا  دهاى  مهلاتم  روز قیامات  تاا  اگر بود(؟ چه داد )برا  برتر  من بر كه را كسى این: بگو من به: »گفت )سپس(»

 در اسات، « اخبرنای » معناای  به آیه این در «أرَأیَتکَ» بیرتع . «كرد خواهم ریشه كن -آنها( )از ان یک جز- را فرزندان 

 سابب  شا،،  باه  علام  چون كه معنا این به است، سببیت عالقة خبر، و علم میان و عالقة بود خواهد مرسل مجاز  نتیجه

 طلاب  در شاود،  كارگرفتاه مای    به روشنگری و علم طلب برای كه تركیبی گردد، می آن به نسبت روشنگری خبردادن و

 صافى،   368: 5 ، 1430 دره، )محمدروند به كار می طلب برای دو هر كه جهت این به گرفت، قرار استفاده مورد باراخ

 ، 63 ، 45 ، 78 آیاات  در فوق آیه دو بر افزون .(29: 2 ، 1422 سیوطى، و 155: 2 ، 1421 صابونى،   82:  15 ، 1418

 از هادف  آیاات،  ایان  سایاقی  قاراین  باه  توجاه  باا  .اناد  نماوده  شگازار  را مجاز وجود ، 111، 105 ، 12 آیه نیز و 24

 وجاه  از آگااهی  بارای  خداوناد  از درخواست جای به كه است شیطان اظهار فخر بسیار  كشیدن تصویر به مجازگویی،

ن درو فهام  اینکاه باه   بار  افازون  مطلب این. آدم برآمد بر خود برتری اثبات پی در« كن مرا باخبر» تعبیر آدم، با كرامت

 قاراین  از یکای  عنوان به تواند می إسراء نیز سورة اصلی محور تییید مرحلة در كند، می كمک های دست درون و های آی

 شار   و انسان یاور تنها خداوند» كه بود آن سوره این پیام اصلی كه بیان این به باشد، آمده دست به غرض تییید كنندة

 سپس با و متعال خدای برابر در شیطان فخر فروشی نهایت ترسیم با آیه نای در متعال خدای . «است بیاوری مایة او به

 متعاال  خدای جز تکیه گاهی زمانی كه تا كه فهماند قرآن مخاطبان همة به نها، انسا به نسبت شیطانی تهدیدهای ترسیم

 دشمن حتی شمنید هیچ ندهند، قرار او برای زندگی خوی ، شریکی های عرصه همة در و نکنند انتخاب خوی  برای
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 نافرجاام  عاقبات  بعاد  آیاة  در ساپس . بکشااند  گمراهی ورطة به را آنان توانست شیطان، نخواهد مانند ای خورده قسم

 بیاان  را مطلاب  به صراحت این 65 آیة نهایت در و نماید می مشخص را فریب  ابزارهای و او، دنباله روهای شیطان و

 . «باشد آنان كارساز و گاه تکیه كه پروردگارت است كافى و نیست تسلّطى هیچ بندگانم بر را تو یقیناً» كه كند می

 استعاره 2-5

 بیان برای گوینده استعاره در .است شباهت بر مبتنی مجازی و حقیقی معنای میان پیوند كه است مجاز ای گونه استعاره،

 خاود  كاه  بارد  مای  به كار را تشبیه آن اب مرتب  واژة كند و می تشبیه دیگر چیزی به خوی   هن در را آن خود، مقصود

 تشابیه  هماان  اساتعاره  شاده،  گفته استعاره و تشبیه میان تفاوت در .(31:  1422 )جرجانى،است مختلف اقسامی دارای

از  ای اساتعاره «  فای المدرساه   اسد رأیت» مثال برای است  تر بلیغ و مختصرتر تشبیه از استعاره تفاوت كه این با است

 (244:  1423 هاشمی، )« المدرسه فی كاالسد شجاعا رجالً رأیت» تاس تشبیه این

 84 ، 81 ، 78 ، 71 ، 64،  62 ، 59 ، 47 ، 46 ، 29 ، 24 ، 14 ، 13 ، 12 آیات در استعاره از هایی نمونه إسراء سورة در

 .گردد می اشاره نمونه دو به ادامه در كه شود می مشاهده 106 و 100 ،

 گاردن  باه  را انسانى كارنامةهر و»« مَنْشُورًا یَلْقَاهُ كِتَابًا الْقِیَامَة  یَوْمَ لَهُ وَنُخْر جُ عُنُقِهِ فِی طَائِرَهُ أَلْزَمْنَاهُ نْسَانٍإ  وَكُلَّ»13در آیه 

 در امجااز « طاائر ه » واژة آیه این . در. «آوریم مى بیرون بیند، گشاده مى را آن كه ا  نامه او برا  قیامت روز و ایم بسته او

. گویناد  مصارحه  اساتعارة  آن باه  شد  كر كالم در است كه مشبه به«  طائر» چون و شده به كارگرفته انسان عمل مورد

پرناده   باا  را خاوی   امور  شرِّ و خیر گاهی جاهلی عرب كه است این نموده تشبیه طائر را به انسان عمل این كه علت

 چا   طارف  از اگار  و نیک گرفته فال به را آن كرد، می حركت نها آ راست طرف از ا  پرنده اگر چنانکه سنجیدند، می

 انساان  عمال  شرّ و خیر كه آمده بر مطلب این بیان در پی استعاره این با بنابراین. گرفتند بد مى فال به را آن گذشت، می

 انساان  عمال  تحقاق  در نماود،  می توجه آن به جاهلی عرب كه هایی خرافه دیگر، مانند اموری اینکه نه اوست با مالزم

 .(176: ]تا بی[ ،سورآبادی   23:  15 ، 1418 صافى،   199:  1406 الرضى، )شریفباشد داشته تیثیر

 )مقاتاسات  انساان  عمال  اند، بیان نموده مفسران از بسیاری كه گونه همان آیه این در«  طائره» از متعال خدای مقصود

 كاشاانی،  فای    320: 2 ،1412 طبرسای،   652: 2 ،1407 شاری زمخ  94: 1423 تستری،  524: 2 ،1423 سلیمان، لبن

 زیار  وجوه توان به می الهی غرض به رسیدن در« عمل» جای به« طائر» تعبیر به كارگیری علت بیان در. (182: 3 ،1415

 :نمود اشاره

 بیاید لحظه یک كه نیست زنند، تفیل می آن به كه ای پرنده مانند و است قرین او با همیشه انسان عمل اینکه بر تیكید. 1

 .است«  عنقه فی» و«  الزمناه» یعنی ،« طائر» های همجوار واژه مطلب این بر دلیل. كند عبور سرشان باالی از و

 .او است خود اختیار در باشد، انسان سقوط یا پرواز عامل تواند می نچه آ این كه به توجه. 2

 انسانها و شقاوت عامل سعادت تنها كه است این بر تیكید قبل، آیات و آیه این میان های درون دست ارتباط نگاه در. 3

 .پرندگان به زدن تفیل مانند دیگری نه چیز است آنان اعمال آخرت، و دنیا در آنان برای شرّ و خیر وقوع و
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 پاردازد،  مای  نیاز  نانساا  معراج واالتارین  ماجرای به كه سوره آغازین آیة با آیه این در« طائر» تعبیر این كه بر افزون. 4

 عامال  باود،  او باودن  معناا  تماام  به بندة معراج، به بندة خداوند واالترین عروج عامل كه نطور هما یعنی دارد، مناسبت

 .اوست خود همراه متعال توس  خداوند نیز دیگری انسان هر پرواز

 فروتناى  باال   مهربانى، سر از و»، «صَغِیرًا رَب یَانِی كَمَا ارْحَمْهُمَا رَب ّ وَقُلْ الرَّحْمَة  مِنَ الذُّل ّ جَنَاحَ لَهُمَا وَاخْفِ ْ» 24در آیه 

 .«پروردند خرد  در مرا كن چنانکه رحمت را دو آن پروردگارا،: »بگو و بگستر آنان بر

 اساتعاره  ،« ل» عناوان مشابه باهِ    باه «  طائر» لفظ و گردیده تشبیه پرنده به بودن، فروتن معنای به«  ل» كلمة آیه این در

 تاا  شاده  اشااره  مشبه باه  به است، مشبه به از لوازم كه«  جناح» واژة با و گردیده حذف« طائر» سپس. است شده آورده

 .(51: 2 ، 1422 )سیوطی،باشد اصلیه مکنیه استعارة

 طلاب  نخسات  مرحلاة  در ماادر خاوی    و پادر  برای الهی بارگاه از انسان كه است آن نمونه این در استعاره از هدف

 یاک  به مثاباه  كه نجا آ تا دهد نشان آنان به نسبت را و مهربانی رحمت نهایت باید عمل مقام در و نماید زبانی رحمت

 طلاب  بار  خاود  ،«اخفا  » امار  فعال  بر اینکه افزون بنابراین .آورد فرود خدمت خوی ، بال والدین پیشگاه در پرنده

 نسبت خدمتگذاری لزوم و نموده تیكید مادر و پدر به نسبت رحاماست بر فوق، به كارگیری استعارة دارد، داللت فروتنی

 همچناین . كناد  مای  تر بسیار نزدیک آیه این از الهی غرض فهم به را انسان خود، این كه كشد می تصویر به را به والدین

 اساتفاده «  لاذل ا جاناب  لهماا  اخفا  » حقیقی تعبیر استعاره از كارگیری به جای به متعال خدای اگر نمود ادعا توان می

 تعبیر این كه درحالی شد می كردن( تلقی خداوند )سجده برابر در مثابه فروتنی  به مادر و پدر برابر در فروتنی نمود، می

 پیاام  از با بخشی اینکه بر افزون باشد، می سازگار شر ، نفی بر دال آیات دیگر با نه و است آیه این الهی از مقصود نه

 .گشت ناسازگار می -داند می انسان بی یاوری مایة را شر  نفی هك- نیز سوره این اصلی

 

 تشبیه  3-5

 و بالغای  نکاات  تشابیه،  برای .(325: 2007 )مطلوب،اند نهاده نام تشبیه را صفت چند یا یک در چیز، چند یا دو پیوند

 تصااویرگری نآ مهمتاارین كااه اساات شااده غیاره بیااان  و ایجاااز مبالغااه، روشاانگری، همچااون گوناااگون زیباشاناختی 

 و شاود  ترسیم دلربا صورت به دیگر چیز به چیز  از انتقال كه است به این آن شگفتی .(106:  1982 )الشین،باشد می

 و تار اسات   تعجب آفرین و دلپذیرتر باشد، تخیل با آمیخته یا بوده كمتر  هن به خطورش و انتقال، دوریابتر این هرچه

 ، 24 ،7 آیاات  در تشبیه هایی از نمونه إسراء سورة در. (65:  1429 ،علوی مقدم)خواند مى فرا شگفتى به را نفس بیشتر

 .خورد می چشم به 92 ، 42

 اوُجُاوهَکُمْ وَلِیَادْخُلُو   لِیَسُاوءُوا  اآلخِرَة  وَعْدُ جَاءَ فَإ  َا فَلَهَا أَسَیْتُمْ وَإ نْ ألنْفُسِکُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إ نْ»سوره اسراء  7در آیه 

 بد[ خود به كنید، بد  اگر و اید، كرده نیکی خود به كنید، نیکی اگر« تَتْب یرًا عَلَوْا مَا وَلِیُتَب ّرُوا مَرَّةٍ أَو لَ دَخَلُوهُ كَمَا الْمَسْج دَ
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 دداخال شادن   اول چنانکه باار  ]تان[معبد در و كنند اندوهگین را شما تا ]بیایند[ رسد فرا آخر چون تهدید و ]اید نموده

 . «كنند نابود ]را آن[ كیسره یافتند دست چه هر بر و درآیند ]زور به[

 ورود كیفیات  و ،(183: 2 ،1425 دعااس،    13:  15 ، 1418 )صاافی، است تشابیه  حرف«  كما» در«  كاف» آیه، این در

 كاه  نطاور  هماا  كه انبی این با است  شده تشبیه مرتبه آنان اولین ورود چگونگی به بنی اسرئیل سركوب كنندگان  آیندة

 اسایر  كشاتن،  بارا   و شادند  برانگیختاه  بنی اسرائیل شما ضد بر الهی سخت پیکارگر و نیرومند بندگان نخست، دربار

 به فساد انگیزی اگر نیز دیگر بار كردند، جستجو را هایتان خانه البه ال  و پستوها حتیّ اموالتان و ربودن ثروت و كردن

 و كوبناد  هم در شدت به هر چه دست یابند به اینکه بر افزون داد، خواهد رخ رویدادها نای همة آورید، روی طغیان و

 كاه كیفیات   5 آیاة  مفااد  تکارار  از آناان،  اولیاة  ورود باه  كنندگان سركوب آیندة شدن وارد تشبیهِ با .سازند نابود را آن

 نهایات  افازود،  نیاز  ساابق  معناای آیاة   بر اینکه بر افزون و گشت خوداری نمود، می بیان را نخست جنگاوران برخورد

 كاارگیری   باه  فرعی  اهداف اینها  البته. نمود بیان -های آنان عبادتگاه تخریب یعنی- نیز را نخست مرتبة در آنان خواری

 عاذاب  از تصاویری  كاه  باوده  این نخست، دربار آینده عذاب تشبیه از اصلی اماّ هدف باشد می آیه این در تشبیه آرایة

 در آن باا تشادید   ساپس  دهد، نشان آنان به بود شده نازل بنی إسرائیل توس  زمین در فسادگری از پس كه را نخستین

 آیه این در تشبیه به كارگیری نق  كمترین .باز دارد دوباره فسادگری از را آنان بعد، آیة و تتَبْی رًا عَلوْا ماَ لی تبَرو ّا وَ جملة

 باا  اسات  آگااه  مخاطب كه همانطور زیرا دانست  قبل آیات و آیه این باط میانارت وجوه به كمک رسانی در توان می را

 كاه « إن»زیارا   آید  نمی وجود به آیه دو این میان ارتباطی ادبی جهت از قبل، آیه و آیه این میان تشبیه كردن از صرفنظر

 )شایخ است استینافیه اند، مودهن برخی ا عان كه همانگونه جمله این و است جازم شرط آمده، بحث محل آیة ابتدای در

 این میان معنایی ارتباط لفظی، ارتباط بر افزون توان می به آسانی تشبیه، به نگاه این با بنابراین. (451: 6 ، 1382 طوسی،

 بیان برای ای نمونه داستان، این كه دریافت آیه، چند این به مجموعی نگاهی با آن از و پس آورد دست به نیز را آیه دو

 او باه  انساان  هرگااه  گیارد و  مای  صاورت  متعال خدای توس  انسانها زندگی در فرودها و فراز تمام كه است نکته این

 ناه  پاردازد،  فسااد انگیازی   به خدا از دوری و با سركشی هرجا و شد خواهد سربلند جوید، یاری او از و نموده اعتماد

 شد. نابود خواهد و سركوب بلکه خورد، خواهد شکست تنها

 

 کنایه   4-5

 باه  بیاان مفهاوم   بارای  را آن لوازم معنایی از یکی كند، یاد چیزی از به صراحت آنکه جای به گوینده كه است آن كنایه

 1410 زركشی،   513: ]یتا ب[ )سکاكی،ندارد مانعی نیز از سخن حقیقی معنای ارادة مجاز، خالف بر كنایه در. برد كار

 كُالَّ  تَبْسُاطْهَا  وَال عُنُقِاکَ  إ لَاى  مَغْلُولَاةً  یَادَ َ  تَجْعَلْ وَال»سوره اسراء  29در آیه . (286: 1 ،]یتا ب[ سیوطی،   301: 2 ،

و  تشاده  ماالم  تاا  مکان  گشااده دساتى   ]م ه[ بسیار و مکن زنجیر گردنت به را دستت و»« مَحْسُورًا مَلُومًا فَتَقْعُدَ الْبَسْ ِ

 وَ ال: »فرمایاد  مای  كناایی  صورت به ورزیدن بخل از نهی مقام در لمتعا خداوند آیه این . در«مانى جا  بر حسرت زده
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 كنایاه  بالغای  فان  از با اساتفاده  زیاده روی از پرهیز مقام در و مباش، دست بسته یعنی «عُنقُکَ مَغْلُولَةً إلِى یدَ َ تجْعَلْ

 مانند كنایه .مکن باز تمامی به را خود دست معنای به «ً، محْسُورا ملَوُما فتَقَعُدَ البْسْ ِ كُلَّ تبَسُطْها ال وَ»... گردد یادآور می

 )جرجانی،اسات  آن دلیال  باا  هماراه  بیاان ادعاا   مانند زیرا است  تر بلیغ حقیقت گویی و تصریح از بالغی وجوه دیگر

 اتا  بااش  آویخته گردن به دست همیشه نه فرمود متعال خدای آیه نیز این در. (490: 1 ،]یتا ب[ نحجه، اب  51: 1422

 همیشاه  كاه  بااش  حسااس  آنقادر  ناه  و شاوی  بلناد  و بگیاری  زماین  به را هایت بتوانی دست خوردن زمین به هنگام

 گیار خاواهی   زماین  حسارت  و مالمت حالت با صورت دو هر در زیرا بدانی  خوردن زمین برای را سپری هایت دست

- كنایاه  یاک  را جمله دو توان مجموع می لبتها. است تبذیر از نهی كنایة دوم جملة و بخل از نهی كنایة اول جملة. شد

 برخاورد  باه  دساتور  و تباذیر  از نهای  و انفااق  به از دستور پس كه بیان این به برشمرد، -انفاق در هروی میان از كنایه

 هماان  در بایاد  انفااق  نتیجاه  در نمایاد،  مای  نهای  انفااق،  در اعتادال  از عدم خروج از نداشتن، فرض در امیدواركننده

 او بازداشاتن  بر افزون آیه، در كنایه دو وجود فرض در كنایه نق  .گیرد صورت كرده، امر خدای متعال كه محدودهای

فقار   دچاار  خاود  كاه  روزی بخیل انسان كه توضیح این با باشد، دو می این از یک هر فلسفة اشاره به تبذیر، و بخل از

 كااركرد  از بخیال  انسان. جلوگیری كنند خوردن  زمین از و برسند او فریاد به نیکوكاران باشد، داشته انتظار نباید شد،

 از تبذیركنناده  انساان  نیاز  قضایه  سوی آن در. است خارج كرده انتفاع حیزّ از را آن و شده غافل باشد، كمک كه دست

 و داد خواهاد  دسات  از دارد را نچه هرآ خود، دست كامل بازگذاشتن با و است برشمرده شده ثروت كاركردهای دیگر

 مفسران. شد خواهد حل نیز آیه آخر فراز در مفسران میان اختالف فرض، این در .بود نخواهد توانا دیگر انجام امور بر

 باا  را دو هر برخی نکه اند، چنا نموده اختالف گردد، بازمی قبل جمله دو از یک كدام به«  محسورا» و«  ملوما» در اینکه

«  ملوما» برخی و  .(80:  16 ،]یتا ب[ علوی، ارمی   83:  13 ، 1390 باطبایی،)طدانسته مرتب «  البس  كل التبسطها و»

: 6 ، 1382 طوسای،  )شایخ اند بازگرداناده «  البس  كل التبسطها و» به را « محسورا» و «عنقک فی ید  التجعل و» به را

 را جملاه  دو این مجموع اگر كه است حالی در این. (69:  14 ، 1420 نعاشور، اب   4370: 8 ،]یتا ب[ ابوزهره،   471

 غرض كشف در این كنایه نق . گشت بازخواهد بخش  و انفاق در اعتدال از خروج به كلمه دو آن بدانیم، یک كنایه

 .شد روشن باال توضیح با كه آن است جمالت میان ارتباط و آیه بهتر فهم های مایه درون نگاه در الهی

 

 تضاد 5-5

 . در(359: 1 ، 1408 ندریاد،  اب   26: 1 ، 1415 آباادی،  )فیروزاسات  باودن  مسااوی  و بار برا معنای به لغت در طباق

 باشاد  اعتبااری  یا حقیقی تضاد خواه دارند، ای تقابل به گونه كه میان چیزهایی كالم در كه باشد می معنا این به اصطالح

 طاور  باه  .(320: ]یتا ب[ مراغى،   314:  1434 )خرقانی،شود جمع شبیه آن، یا و منطق در تقابل اقسام از یکی خواه و

  .(367: 2007 )مطلوب،گویند می« طباق»یا «  تضاد» متضاد، معنای دو میان جمع بالغت به علم در خالصه
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 دوبااره  ]چناد   از[ پاس »، «رًایا نَفِ رَأَكْثَ وَجَعَلْنَاكُمْ نَیوَبَنِ ب یَمْوَالٍ وَأَمْدَدْنَاكُمْ ه مْیْعَلَ الْکَرَّةَ لَکُمُ رَدَدْنَا ثُم  »سوره اسراء 6آیه 

 . در. «گاردانیم  مى بیشتر را شما نفرات ]تعداد[ و دهیم یار  مى پسران و اموال با را شما و كنیم می چیره آنان بر را شما

 معنای دومی و« سود به» اولی معنای دارد  وجود تقابل شده، مشخص آیه در كه«  علی» و«  الم» حرف دو میان آیه این

 .رساند می را« زیان به»

 دْخُلُوایَا وَلِ وُجُاوهَکُمْ  سُاوءُوا یَلِ اآلخِارَة   وَعْادُ  جَااءَ  فَاإ  َا  فَلَهَاا  أَسَیْتُمْ وَإ نْ ألنْفُسِکُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إ نْ »این سوره 7آیه 

 خاود  باه  كنید، بد  اگر و اید، كرده نیکی خود به كنید، نیکی اگر »، «رًایتَتْب  عَلَوْا مَا تَب ّرُوایُوَلِ مَرَّةٍ أَو لَ دَخَلُوهُ كَمَا الْمَسْج دَ

 .دارد وجود تضاد تقابل شده مشخص فعل دو میان آیه این . در«]اید نموده بد[

 خواناد،  ماى  فارا  را خیار  ]كاه  گونه همان[ انسان و»، « عَجُوال اإلنْسَانُ وَكَانَ ر یْب الْخَ دُعَاءَهُ ب الشَّر ّ اإلنْسَانُ دْعُیَوَ : »11آبه 

 . «است همواره شتابزده انسان و خواند مى را بد ]پیشامد[

 .دارد وجود تضاد«  شر» و«  خیر» اسم، دو میان

 گویناد «  ایجااب  طباق» آن به مثبت باشند هردو تضاد واژگان كه صورتی در: تضاد واژگان بودن منفی یا مثبت با تضاد

«  ایجااب  و سلب طباق»باشند،  مختلف اگر و دارد نام«  طباق سلب» باشد، منفی دو هر تضاد واژگان كه صورتی در و

 .(316:  1434 خرقانی،   114:  1409االصبع، نابی )اببود خواهد

 كاه  بگاو  و»، « رًاینَصِا  سُالْطَانًا  لَادُنْکَ  مِنْ یلِ وَاجْعَلْ صِدْقٍ مُخْرَجَ یوَأَخْر جْنِ صِدْقٍ مُدْخَلَ یأَدْخِلْنِ رَب ّ وَقُلْ : »80آیه 

 خاارج  صادق  قادم  باه  و داخال  قدم صادق  به محشر( و قبر عالم یا مدینه یا مکّه به روم جا هر به )همیشه مرا بارالها

 برابار  در« ادخلنای » مثبتِ های . واژه«فرما عطا باشد مددكار یار و دائم كه روشنی حجّت خود جانب از من به و گردان

 .شد برقرار تضاد نیز عبارت دو میان حتی تركیب این با است و گرفته قرار« خُرجم» برابر در« مدخل» و« اخرجنی»

 ]چه[: »بگو»، «سُج دًا لِأل ْقَان  خِرُّونَیَ ه مْیْعَلَ تْلَىیُ إ  َا قَبْلِهِ مِنْ الْعِلْمَ أُوتُوا نَیالَّذِ إ نَّ تُثْمِنُوا ال أَوْ ب هِ آمِنُوا قُلْ : »107در آیه 

 خواناده  آناان  بار  ]كتاب این[ چون اند، دان  یافته آن ]نزول[از پی  كه كسانى گمان بى نیاورید، یا بیاورید ایمان آن به

 .المیزان( )تفسیرباشد می برقرار سلب طباق«  التثمنوا» و«  آمنِوا» میان آیه این . در«افتند درمى رو  به سجده كنان شود

 نَیْبَا  وَابْتَغ  ب هَا تُخَافِتْ وَال ب صَالتِکَ تَجْهَرْ وَال الْحُسْنَى األسْمَاءُ فَلَهُ تَدْعُوا مَا ایًّأَ الرَّحْمَنَ اادْعُو أَو  اللَّهَ ادْعُوا قُل  »در آیه : 

 نماازت  و« نیکوتراسات  ها  نام او برا  بخوانید، را كدام هر بخوانید، را رحمان یا بخوانید را خدا: »بگو»، «الیسَب   َلِکَ

 مشاخص  فعال  دو باین  . تقابال «جاو   ]میانه[ راهى ]آن و[ این میان و مکن، اش آهسته بسیار و مخوان دبلن آواز  به را

 ، 29 ، 23 ، 19 ، 15 ، 12 ):اسات  مشهود آیات این در از تضاد دیگری های نمونه. دارد نام ایجاب و سلب طباق شده،

30 ، 44 ، 54 ، 55 ، 64 ، 70 ، 75 ، 81 ،88 ، 97 ، 99 ، 102 .) 

 

 و پیشنهادات گیری نتیجه-5
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 مسائله  ایان  قارآن  ادبای  بررسای  دربوده است.  «اسرا» هسور در محتوا با ساختار و فرم پیوندهدف از پژوه  حاضر، 

 باه  یاا  محتاوای   و پیاام  انتقاال  بارای  را ساختاری و سبک و زبان چه یعنی صورتی و قالب چه قرآن كه است مدنظر

 سبک بر قرآن، كالم محتوای جای به پژوه  نوع دراین. گیرد می كار به قوانین  و ها ارزش بینی، جهان دیگر عبارت

 قارآن  از برخای  كاه  اسات  برجساته  چناان  هناری،  و ادبی جنبه از قرآن ویژگی. شود می تیكید مطالب بیان چگونگی و

 قارآن،  نزول آغاز همان از كه ممتازی و برجسته ویژگی اند  ساخته ویژه جنبه و جلوه همین به را قرآن اعجاز پژوهان،

 و بررسای  و بحاث  باه  را كساانی  روزگااران،  هماان  از و اسات  كرده جلب و جذب را دشمن و دوست  وق و  هن

 دانا   نیاز  و بالغات  دانا   گسترش و ریزی پی آن، پیامد كه هایی بررسی و بحث. بود واداشته جویی پی و پژوه 

 شاکل  باه  قرآن ادبی های ویژگی اینکه با.  بود اسالمی فرهنگ و عربی زبان در زبانی های دان  دیگر و نحو و صرف

 آنکاه  از بای   مطالعات نوع این ی زمینه و بستر كلی طور به اما است  گرفته قرار مطالعه مورد دیرباز از گوناگون های

 هاای  ویژگی درباره كه آثاری وجود با كه گفت توان می قطع طور به است بوده آموزشی و اعتقادی كالمی، باشد، ادبی

 نگرفتاه  صاورت  قارآن  روی بار  هنری و ادبی بررسی و مطالعه گونه هیچ معاصر، دوران تا اما دارد  وجود قرآن بالغی

 .است

 هار  باین  كاه  طوری به است  برقرار دقیق ارتباطی قرآن های سوره ساختار و محتوا فرم، میانهمانگونه كه مشاهده شد 

 منساجم  ساختاری دارای اسراء  سوره دارد  وجود لفظی پیوند و ارتباط آن گردی های بخ  با سوره، یک آیات از بخ 

 موضاوع  دو از  این دو سوره دیگر، عبارت به. است برقرار ارتباطكهف  إسراء و های سوره های واژه و الفاظ میان است 

 یکدیگر دنبال به خاصی تیبتر به كتاب، یک مختلف فصول مانند استقالل عین در كدام هر كه اند شده تشکیل مقاله یا

 پیوناد  یکادیگر  باا  دعاا  اساتجابت  و رحمات  توحید، محور حول منسجم و مرتب  نظام یک در تماما و اند گرفته قرار

 آیاات،  تماام  در تناساب  وجاود . میخاورد  هام  باه  هماهنگی این آنها، فرضی كردن جا به جا با كه طوری به اند خورده

 پیوناد  و نظام  و باوده  تاوقیفی  ترتیب نظر از آن آیات تمام و یافته ترتیب حفوظم لوح اساس بر قرآن كه دارد تصریح

 و غیاب  از نیاز،  خود او كه بوده( ص)پیامبر ارشاد به قرآن های سوره كنونی ترتیب است  معجزه و انگیز شگفت آیات،

  .است گرفته مى فرمان الهى وحى

 پایاان  او ثناای  و حماد  با و شود می شروع خدا تقدیس و بیحتس با و است مکّی های سوره از یکی اسراء، مباركه سوره

 نه خداوند كند، منزه دهد، می مادی بوی هرچه از را خدا كه است آن برای تسبیح، با مباركه سوره این شروع. پذیرد می

 و حمد سزاوار نبنابرای است  گرفته فرا را عالم همه رحمت  و كند می برطرف نیز را انسان نیاز بلکه است نیاز بی تنها

به جنبه  و پژوهشگر در این راستاگردد،  زیبایی قرآن كریم در قالب اعجاز مطرح میدر نهایت باید گفت . است ستای 

ایان  های زیبایی و لفظی و معنوی دست یافته است. تحلیل جنبه های گسترده بالغی با بهره گیاری از نظریاه نظام در    

ارائاه   جرجاانی  القاهرمی سازد. رویکارد هاایی از جاناب عباد    ی و بیان را تبین نکات قراوان بالغی در علم معان سوره

و در میان زباشناسان معاضر مبناای نظریاات    تگشت زمینه ساز ظهور دیدگاهی مسنجم در چارچوب اعجاز قرانی اس
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و الفااظ جاای   تنهاا در موسایقی    باشد كه مركب از سیاق و بافت كالم می تعادل و انسجام نظمهمچنین جدید گردید. 

جاواری الفااظ و معاانی بافات     ای از حسان هم  شود برآیند زنجیره رد بلکه اعجازی كه در نظریه نظم حاصل میگی نمی

 ت.وی اسقع مکملی از نحو در كنار معانی نحجمله است. نظم در وا

 را آن اگار  كاه  سات، ا كاافی  عاباد  مردم برای سوره، در شده بیان معارف تمام كه میتوان گفت این جمعبندی پایان در

 و زمانهاسات  هماه  در بشار  افاراد  تمام برای پیامبر رسالت قلمرو میرسند  خوی  آرزوی به كنند عمل آن به و دریابند

 كاه  كناد  مای  تیكیاد  و كارده  تهدید كنند، نمی توجه الهی پیام و دعوت به كه را كسانی و نیاورد توحید جز رسالت این

 .است امتحان برای مجازات تیخیر

 

 منابع 

 چاپ اول. می،سالاال العالم مکتب: قم ،اللغة مقاییس معجم ،(ق1404) احمد فارس، ابن
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 چاپ اول، الفکر نشر داربیروت،  صدقی محمد

 .20-2: 112(. ادبیات و قرآن. مترجم نیل ساز ن. مجله آینه پژوه ، 1387القاضی و، میر م. )

 منشاورات  العلمیاة،  الکتاب  نشار دار بیروت، المثانی.  السبع و العظیم القرآن تفسیر فی المعانی (. روح1415آلوسی م. )
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 مثسساة  القرآن. محقق بنیاد بعثت واحد تحقیقات اسالمی. قام ،  تفسیر فی البرهان (.1416هاشم بن سلیمان. ) بحرانی،

 چاپ دوم النشر و الطباعة مركز البعثة،

  89-77 ،14ش ،مبین بالغ اسالم. نظر از والدین و فرزندان متقابل تکالیف و حقوق (1387م. ) بیژنی،

 اول. چاپ :العربی التراث إحیاء دار نشربیروت، . التیویل أسرار و التنزیل أنوار(. 1418. )ع بیضاوی

 سابز.  زیتاون  نشار : تهاران  .، مبیگای  قره ز.، فرد، پیشگاهیافیایی پساساختارگرا. مترجم: ( جغر1392مردا ، جاناتان. )

 .1چاپ 
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 .8 چاپ نوبت. سمت نشر تهران. ب آواكیان: مترجم. تجسمی هنرهای آثار تحلیل و تجزیه(. 1393. )چ جنسن

 چاپ اول الکتب، عالم القاهرة، القرآن. روائع فی بیانال (.1998تمام. ) حسان،

محقاق:   اإلعجاز. حقائق علوم و ألسرار البالغة الطراز ق(. 1423 ) .یحیی بن حمزه بن علی  ابن ابراهیم العلوی الیمینی

 3چاپ  .العنصریة المکتبة: بیروت هنداوی علدالحمید.

 .3 چاپ الکتاب، العامة المصریة الهیئة نشر قاهره. مالکری القرآن فی المجاوره اسلوب(. 1995. )ع حفنی

 دوم. چاپ. خسرو ناصر نشر تهران. الوافی النحو(. 1367. )ع حسن

نورالثقلین. محقق رسولی محالتای، ساید هاشام. قام انتشاارات       تفسیر (.1415عبد علی بن جمه. ) حویزیالعروسی ال

 .4اسماعیلیان. چاپ 

 .4 چاپ دوستان، انتشارات تهران. پژوهی قرآن و رآنق دانشنامه(. 1393. )ب خرمشاهی

 (.99-75(: 1)5. شناخت قرآن فصلنامه. قرآنی تکراربندهای در جستاری(. 1391. )ح خرقانی

 الملال،  بین نشر و چاپ شركت اسالمی، تبلیغات سازمان تهران،. قرآن های سوره هندسی ساختار(. 1386. )م گر خامه

 .2 چاپ

 دانشاکده  الزهارا،  دانشاکده  ارشاد،  كارشناسی نامه پایان. طور مباركه سوره در ساختارگرایی(. 1395. )م میرزایی خان

 .تاریخ و زبانها ادبیات،

او الحوائ  السبعه فی الکتاب و السنه و التااریخ و االدب. تهاران:    العوالی و فد  (.1384، محمد باقر. )جاللی حسینی

 چاپ اول. كنگره آثارعلمی و معنوی حضرت زهرا)ع(.
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 و تطبیقاای)اروپااائی و فارساای ادباای اصااطالحات و مفاااهیم نامااه واژه: ادباای اصااطالحات فرهنااگ( .1390. )س داد،

 .5 چاپ مروارید، نشر: تهران(. توضیحی

 .اول چاپ نوبت. تهران دانشگاه انتشارات تهران. دهخدا نامه لغت(. 1377. )ع دهخدا

 .2المعاصر. چاپ  الفکر دار: الناشر دمشق .والمنهج والشریعة العقیدة فی المنیر التفسیر(. 1418) الزحیلی، وهبه،

 .2 چاپ ققنوس، نشر تهران. م خوشابر انصاری مرجم. كشاف تفسیر(. 1391. )ع ب م زمخشری

 . 13. نوبت چاپ نور پیام دانشگاه انتشارات تهران. ادبی نقد(. 1386. )ع كوب زرین

قارآن. چااپ    بنیااد  تهران. م م فوالدوند: مترجم(. القرآن فی الفنی التصویر)قرآن در هنری آفرین (. 1359. )قطب سید

 اول

، دار  بیاروت  عطاا.  احماد  عبادالقادر   محقق:. فی تناسب السور الدرر  تناسق(. 1406. ) جالل الدین عبدالرحمن سیوطی

 الکتب العلمیهو چاپ اول.

 نو. چاپ اول نشر فرهنگ هران،ت. سورآبادی تفسیر(. 1381. )تیق بن محمدع سورآبادی

 .19 چاپ آگاه، نشر تهران. شعر موسیقی(. 1398. )ر م كدكنی شفیعی

 ترویجای  و علمای  فصالنامه . النجاار  زغلول نگاه از قرآن تاریخی اعجاز بررسی(. 1398. )ا ع مهر حبیبی ح، افکن شیر

 .252-229: 24 ،علم و قرآن

 میترا. چاپ سوم. اتانتشار تهران. ادبی نقد(. 1394. )س شمسیا

 .4، چاپ اإلیمان مثسسة الرشید دار:بیروت .«القرآن اعراب فی الجدول(. »1418. )الرحیم عبد بن محمود صافی،

 . چاپ اولدارالفکر: بیاروتالکریم.  للقرآن تفسیر التفاسیر صفوه ،(ق1421) علی، محمد صابونی،

 .8 چاپ كتاب، بوستان انتشارات قم. ساختارها و ها واژه معانی: كریم قرآن آموزشی تفسیر(. 1395. )ر م س صفوی

 مااه  كتااب  .قرآن آیات فهم در شناسی روش و شناسی ساختار نشست(. 1388. )كویپرس میشل و سلمان سید صفوی،

 6-3 ،138دین،

 2بیروت : موسسه فقه الشیعه. چاپ  المجتهد. مصباح (.1411، محمد بن حسن. )طوسیشیخ 

 .8تهران انتشارات ناصر خسرو. چاپ  البیان. مجمع (.1384. )فضل بن حسن طبرسی

 دار: لبناان  - بیاروت  بسایونی.  كماال  محقق،زغلاول،  (.واحادی ) القرآن نزول اسباب. (1419).احمد، بن علی واحدی،

 1چاپ  .بیضون علی محمد منشورات العلمیه، الکتب

 .4هران، انتشارات اسالمی. چاپ ت آیات. نزول شین در بینات نمونه ،(1361، محمد باقر. )محقق

 انتشاارات  دفتار  قام،  علمیه حوزه مدرسین جامعه نشر قم. ب م موسوی مترجم. المیزان تفسیر(.1378. )ح م طباطبایی

 .11 چاپ. اسالمی

 .8 چاپ خسرو، ناصر نشر تهران. القرآن تفسیر فی البیان مجمع(. 1384. )ح ب ف طبرسی
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 در هاا  نظریاه  این كاربرد بر گذری با( ساختارگرایی و صورتگرایی) معاصر ادبی نقد های نظریه(. 1395. )م مقدم علوی

 .2 چاپ نوبت سمت، نشر تهران. فارسی ادب و زبان

 81-87: 184 ادبیات، ماه كتاب. ساختارگرایی رویکرد(. 1391. )ا عباسلو

محقاق عبادالرحمان محماد     .معباود ال عون (. 1421) ، ابی عبد الرحمن شرف الحق محمد اشرف الصدیقیآبادی عظیم

 چاپ دوم ،بیروت، دار احیاء التراث العربی عثمان.

 .140-125(: 40)4 ،ملل پژوه  المللی بین مجله. دری فارسی و عربی زبان در نداء(. 1398. )ع س عصمتی

. كاریم  قارآن  تضااد م و مشاابه  كلمات در نکره و معرفه التفات بالغی بررسی(. 1396. )م زاده غالمعلی م، پور عمرانی

الکبیر. بیروت، دار  التفسیر (.1420، محمد بن عمر. )رازی فخر.106-89(: 4)2 ،ادبی مطالعات و اسالمی متون فصلنامه

 احیاء التراث العربی. چاپ سوم.

 .2، چاپ قم: نشر هجرت. ، العین(ق1409)احمد  بن فراهیدی، خلیل

 وزارة العربیاة،  مصار  جمهوریاة   قااهره . العزیاز  الکتااب  لطاائف  فی التمییز  وی بصائر(. 1421. )ی ب م فیروزآبادی

 سوم. چاپ ، االسالمیة للشئون االعلی المجلس االوقاف،

 چاپ سوم. سمت، نشر تهران، .قرآن شناسی زیبا(. 1398. )م فضیلت

 2. چاپ یهالعلم دارالکتب نشر بیروت، .التیویل محاسن المسمی القاسمی تفسیر(. 1418. )لدینا مالج ،قاسمی

(. سنت جهانی دفاع از شعر و بررسی دیدگاه های عبداقاهر جرجانی در كتاب دالئل االعجاز فای  1390قائمی، فرزاد. )

 138(: ص1)1القرآن. ادبیات دینی، 

 .20 چاپ نوبت. قرآن از درسهایی فرهنگی موسسه نشر. اسراء سوره تفسیر(. 1389. )م قرائتی

 .هقدهم چاپ دالشروق، قاهره، بیروت،. القران ضالل فی(. ق1412. )الشا لی ابراهیم قطب،

 نشار . تهاران .   صافوی : متارجم . ادبیات ی مطالعه و شناسی زبان گرایی، ساخت: گرا ساخت بوطیقای(. 1397. )ج كالر

 . 2 چاپ خرد، مینوی

 .6 چاپ نیلوفر، نشر رانته. ف طاهری مترجم. ادبی نقد مبانی(. 1395.)ا لیبر ل، مورگان گ، ویلفرد ج، ویلینگهام

 اول. چاپ سخن، نشر تهران. ح س سیدی مترجم. قرآن بالغی اعجاز شناسی سبک(. 1387. )  م كواز

 فردوسای  دانشگاه ادبیات دانشکده. كریم قرآن آیات در تاملی با عربی زبان در حذف بالغت(. 1395. )ح طرقی كاشی

 .ارشد كارشناسی پایانامه. مشهد

 چاپ اول. المعارف دار(: مصر)  القاهرة تمام. أبی صنعة فی والنقدیة البالغیة . الخصومات(1982الشین ع. )

 .4، چاپ العلمیة رالکتب دا:بیروت البدیع. و المعانی و البیان البالغة، علوم ،]یتا ب[ مصطفی احمد مراغی،

 2 و 1 شماره تابستان، و بهار دهم،دواز سال اسالمی، تحقیقات فصلنامه االحکام، آیات مقاله (.1376معینی. ) محسن

 .6 چاپ نوبت صادق، نشر تهران(. 1387.)ع م تجار ح، عبدالقادر ا، الزیارت حسن ا، مصطفی
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 .34 چاپ. االسالمیه دارالکتب تهران،. نمونه تفسیر(. 1380. )ن شیرازی مکارم

 1التمهید.چاپ  شاراتیانت فرهنگی موسسه: قم. القرآن علوم فی التمهید(. 1386. )ادیه حمدم معرفت

 چااپ  فرهنگی، و علمی انتشارات شركت تهران. قرآن در آفرینی تصویر هنر از هایی جلوه(. 1387. )ح قاسمی محمد

 اول.

. ا حاری  ترجماه . شاناختی  سابک  - زباان  رویکردهاای  ادبی اثری منزله به قرآن مطالعه(. 1396. )ح عبدالرئوف م، میر

 .2 چاپ نیلوفر، نشر تهران،

 چاپ اول. . ناشرون لبنان مکتبة: بیروت وتطورها. البالغیة المصطلحات معجم ،(م2007) احمد وب،مطل

 .34 چاپ. االسالمیه دارالکتب تهران،. نمونه تفسیر(. 1380. )ن شیرازی مکارم

 .1قم: دارالکتاب االسالمی. چاپ (. التفسیر الکاشف.1424محمد جواد. ) مغنیه

 1قم بوستان كتاب قم. چاپ  جوان. شخصیت گیری شکل بر دیدرآم (.1379ضیاء. ) مرتضوی

 2تهران: مركز فرهنگی درسهایی از قرآن. چاپ  نور. تفسیر (.1387محسن. ) قرائتی

 .3 چاپ الدولیة، الشروق مکتبة نشر ، قاهره. الکریم القرآن فی العلمی اإلعجاز آیات من(. 1423. )ر زغلول م، نجار

 .دوم ویراست نی، نشر: تهران. غفاری. م ترجمة. شناسی سبک مبانی(. 1397. )پ وردانک

القرآن. محقق زغلول، كمال بسیونی. بیروت: داركتب العلمیاه منشاورات    نزول اسباب (.1419علی بن احمد. ) واحدی

 محمد علی بیضون. چاپ اول..

 .ولا چاپ صدر، كتابخانه تهران، .«قرآن های سوره شناخت» (.1373. )هاشم زاده، هاشم

 .14 چاپ بالغت، نشر تهران. ح عرفان مترجم. البالغه جواهر شرح و ترجمه(. 1395. )ا س هاشمی

 . چاپ اولدارالفکر :، جواهر البالغة فیالمعانی و البیان و البدیع، بیروت(م1994)هاشمى، سید احمد 

 7ل ن. فصلنامه رسانه، كمی  هرامیب: نمادین. ترجمة های نظام و ساختارگرایی سوسور، (.1386هوارث د. )

(. نظریاه نظام عبادالقاهر جرجاانی و واكااوی آن در      1398یارمحمدی ا، سجادی س ا، اناری بزچلوئی ا، شهبازی م. )

 . 366-347: 25شماره  پژوه  نامه قرآن و حدیث،سوره مباركه مریم )ع(. 

كهاف. دانشاگاه آزاد    ی ساوره  یتفسیر و بالغی, نحوی, صرفی, لغوی نکات بررسی و (. ترجمه1376یوسف س م. )

 اسالمی واحد تهران مركزی، پایانامه كارشناسی ارشد 
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