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   یقرآن يبندهاجستاري در تکرار
  *حسن خرقانی

  دهچکي
در تـوان  را مـي تكرارهـاي قرآنـي    کنـد. مهمي در قرآن کريم ايفا مي يو معرفت يبالغ يهانقش »تکرار«

و گاه  اندهاين تكرارها، گاه پيوسته و بدون فاصل .كردبندي دسته ييمعنا ـ  يو لفظ ييمعنا ،يلفظ يهاگونه
  مختلف.  ةيي منظم و گاه در دو سورهادر يک سوره با فاصله

انـد و بـا   هاي زيباشناختي منظمي در قرآن تکرار شدهگيرد که با قالبپي ميرا  ييهابرگرداناين مقاله آيه
قرآن معرفي کند  ةآن درصدد است تا آن را به عنوان يک قالب ادبي زيبا، ويژ يبرا» اربندتکر«نش نام يگز

  هاي مشابه ادبي بازشناسد.  و جايگاهش را در ميان شکل
و چهـرة   ها يا مقطعي از سوره، آيه يا عبارتي با نظمي ويژه تکرار گشتهپس از آيه ،هاي قرآنيتکراربنددر 

هـا و نکـات   اين نوشتار، چند و چون اين تکرارها را به همراه حکمت سازد.سوره را همبسته و آراسته مي
  ست.  رحمن، مرسالت، شعراء، قمر، صافات، نمل و کهف بررسي کرده اال ةدر هفت سور آن زيباشناختي

صـافات،   ةقمر، سـور  ةشعراء، سور ةمرسالت، سور ةالرحمن، سور ة، سور، تکراريادب کليدواژگان: فنون
  .کهف ةنمل، سور ةسور
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  مقدمه
مشـدد   يکافـل و را  ةمـاد  1.استبازآوردن دوبارة یک چیز ي امعنتکرار یا تکریر، مصدر باب تفعیل و به

در تکـرار   ةواژ ،گـردد پیشین خود بازمی گوینده به لفظ یا جملۀکند و چون (کرر) بر بازگشت داللت می
   2به کار رفته است.بازگفتن سخن 

هایی زیبا از تکرار وجود دارد که در آن پس از آیه یا آیاتی چند یا یـک مقطـع از   در قرآن کریم قالب
 یعنـایی و معرفتـ  شود. این نـوع تکـرار در کنـار نقـش م    سوره، آیه یا عبارتی به صورت منظم تکرار می

شـناختی بـاالیی دارد و چهـرة سـوره را همبسـته و      ارزش زیبـایی  ،عد موسیقایی و تناسبیخود، در دو ب
را برگزیده است تا آن را به عنـوان نـوعی ادبـی و    » تکراربند«سازد. نگارنده براي این نوع، نام آراسته می

  هاي آن بپردازد.و زیبایی هازیبا، ویژه قرآن معرفی کند و در حد توان خود به حکمت
رند و ایـن در صـورتی   شـما مـی علم معانی است و آن را یکی از انواع اطناب  ،خاستگاه بحث تکرار

بـیش از   شـود، هایی که بر آن مترتب میمند باشد. اطناب آن است که به جهت فایدهاست که تکرار فایده
اند. سجلماسـی انـواع بـدیع    از ابواب بدیعی آورده اند که تکرار راکسانی نیز بوده 3.معانی لفظ آورده شود

 بنـدي دسـته تکریـر اسـت و آن را بـه لفظـی و معنـوي       ،که نوع دهم آن کندبندي میرا در ده دسته رده
   4سازد.کند و انواعی مانند مشاکله و تجنیس را در آن داخل میمی

در ایـن وادي از   آنـان  و ردتنزیهـی دا صـبغۀ   غالباً اند،هتکرار سخن گفت دربارةکسانی که  يهانگاشته
و  انـد هنفی کـرد  یکل نیز وجود تکرار در قرآن را به ها. برخی نوشتهاندهساحت قرآن کریم دفع شبهه کرد

انگیزه و هدف اول و آخرشان بیان بلنـداي سـبک    ،اندسخن گفتهاصوالً تمام کسانی که از موضوع تکرار 
 5است. بوده یانی آنقرآن و سازگاري تکرارها با اعجاز ب

بلکـه   ،عبداهللا نقراط معتقد است واژة تکرار بار منفی دارد و آنچه در قرآن وجود دارد تکـرار نیسـت  
 بـه کـار بـریم.   » تکـرار «را بـه جـاي   » تصریف قـول «کند اصطالح است. او پیشنهاد می» تصریف قول«

ولَقَد صرَّفْنَا فی هذَا الْقُـرْآنِ  « 6:رموده استخداوند متعال نیز از واژة تکریر یا تردید استفاده نکرده، بلکه ف
    7».لیذَّکَّرُوا وما یزِیدهم إِال نُفُورا

ک جایگاه خود را دارد و وجوه مشترك و حـوزة افتراقـی میـان    یاصطالح تکرار و تصریف قول هر
هـاي  محتـوا در قالـب  آن دو وجود دارد. تصریف قول، اصطالحی قرآنی و ناظر به بیان یـک اندیشـه و   

د. زمانی که از دریچـۀ ادبیـات   بر نگیردرشاید موردي را که عین لفظ بازگو شود  ،گوناگون است؛ بنابراین
خواهـد شـد شـاید تـا     یـاد   از کاربرد اصطالح تکرار هستیم. با آنچـه  نگریم ناچاربه تکرارهاي قرآن می
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 ،هـا و کارکردهـاي تکـرار   بیـان زیبـایی  منفـی و   اي مثبـت دارد نـه  حدودي روشن شود که تکرار چهره
  .سازدبرطرف  آن را دربارةدید منفی  اندوتمی

اي بـه آنچـه   گمان هر تکراري که در قرآن کریم صورت گرفته باشد بجا و زیباست و عنایت ویژهبی
تـوان در پـی درك حکمـت ایـن تکرارهـا باشـیم و        جود داشته است. بر ماست که در حدتکرار شده و

هـاي قرآنـی و بالغـی بـا توجـه بـه مجـال وذوق        حسن تعبدي آن ما را کفایت نکند. نگاشـته پذیرفتن 
اند و دانشمندان مسـلمان بـا کـاوش در رمـز و راز تکرارهـاي      اي از این نکات پرداختهنگارندگان به پاره

شـکار  هـایی از اعجـاز آن را آ  آفرینـان دفـاع کـرده و نمونـه    قرآن از حریم تابنـاك آن در مقابـل خدشـه   
انـد، بـه بیـان حکمـت ایـن تکرارهـا و       متشابهات لفظی قرآن سامان یافته دربارةنیز آثاري که  8.اندساخته

 اسـرار التّکـرار   ،خطیـب اسـکافی  ِ التنزیـل  درةماننـد:   ،انـد توجیه تغییرات صورت گرفته در آنها پرداخته
    از ابوجعفر زبیر. مالك التأویل) کرمانی و البرهان فی توجیه متشابه القرآن(

، دسـت نیافـت. تنهـا در برخـی تفاسـیر و شـماري از       دربـارة ایـن موضـوع   نگارنده به اثري مستقل 
  هاي ادبی و قرآنی مطالبی در حکمت این تکرارها یافت گردید.کتاب

 کارکردهاي تكرار

ـ تکرار، در ادب و هنر و در آموزش و تربیت فایده ه اختصـار اشـاره   ها و کارکردهاي گوناگونی دارد که ب
  شود:  می

  يتيشناختي و تربکارکردهاي روان .الف

تبـدیل  هایی وجود دارد و تکرار زیاد به جریانی فکري و عاطفی میان تکرار و طبیعت نفس انسانی رابطه
 یتـ یو ترب یشـناخت روان يتـوان از کارکردهـا  یر را مـ یـ موارد ز .گذاردمیاثر و در فرد و جامعه  شودمی

  ت:تکرار دانس
ها در ذهـن بیشـتر باشـد یـادآوري آن     تکرار با قانون تداعی معانی پیوند دارد و هرچه گذر خاطره ـ
  تر خواهد بود.آسان
 شناسـی تکـرار بـا   هـاي روان ها در ذهن است. بـر پایـۀ یافتـه   تکرار یکی از ابزارهاي تثبیت دانسته ـ

ت علـ هایی که در ذهن داریم، بـدان  انستهفاصله بهتر از تکراري است که پشت سر هم باشد. بسیاري از د
هـایی دیگـر از فراگیـري بـراي مـا تکـرار       ایم یا با گونـه اند که چندین بار آنها را شنیدهدر خاطر ما مانده

مهـارت پیـدا    هـا صورت عادت درآمده و در آنطور بسیاري از کارها بر اثر تکرار براي ما به. همیناندهشد
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تکـرار دیـدارها    نیـز  .اندهبر اثر گذشت زمان و تکرار براي ما ملکه شد ما يهاایم. بسیاري از ویژگیکرده
  .سبب انس و خو گرفتن به اشیا و اشخاص پیرامون ما شده است

اسـت. در   هـاي مختلـف درونـی انسـان    شود، بیانگر حالتپدیدة تکرار الفاظ که بر زبان جاري می ـ
خـواهی، هنگـام   دارد؛ مانند حالت ترس، هنگام عذر طبیعت انسان به تکرار سخن گرایش ،برخی حاالت

 9پشیمانی یا رد اتهام از خود و آنجا که انسان در مقام مدح یا مالطفت و دلجویی باشد.

  بالغي يکارکردها .ب

 کـه در مواردي صورت گیـرد   رو، تکرار بایدازاینرساند. تکرار بیهوده و بیجا، به شیوایی سخن گزند می
اند کـه از آن جملـه   هایی براي تکرار برشمردهفوایدي مترتب باشد. دانشمندان علوم بالغت، فایده ،بر آن

 است:  
شناسـان عـرب از   ا تأکید یعنی پابرجاساختن و پایدار کردن کـالم در ذهـن شـنونده: زبـان    یتقریر  .1

د است؛ زیرا مطلبی کـه  ترین غرض تکرار همان تأکیاتفاق نظر دارند که مهم ئلهگذشته و حال بر این مس
شود اگر نوشتاري باشد، تصویر دیداري و اگـر گفتـاري باشـد، پـژواك شـنیداري آن در ذهـن       تکرار می

بـیم دادن و هراسـناك    .3 ؛ستایش و بزرگداشـت  .2 10؛دمانمیتري در مغز بندد و مدت طوالنیمینقش 
  11یادآوري بخش نخست سخن، زمانی که کالم طوالنی شود. .5؛ سرزنش و نفرین .4 ؛نمایاندن امري

  يکارکرد هنر .ج

تکرار را بایـد یکـی از    12تکرار در هنر، آوردن عناصري همانند در مواضع گوناگون یک کار هنري است.
چه در شعر قـدیم و   ،مختصات سبک ادبی قلمداد کرد که در سبک مذهبی هم فراوان است. انواع تکرار

هاي لفظی اسـت و  آورندة بیشتر آرایهپدیدتکرار در مفهوم گستردة خود  13شود.دیده می ،چه در شعر نو
هنگ دارد برخـی آن را  ابه دلیـل اهمیتـی کـه تکـرار در ضـرب      14دهد.قانون بنیادي موسیقی را تشکیل می

  15گردد.که بیشتر قوانین موسیقی به آن بازمی اندهقسیم قوانین آن به حساب آورد
ص، تکـرار  ها، کنار هم یـا بـا فواصـل مشـخ    ورهها و سگفتیم، هنگامی که در آیه تاکنونه بر پایه آنچ

  بخشد.پذیرد، افزون بر نکات بالغی، به کالم نیز زیبایی میصورت می

 هاي تكرار در قرآنگونه

  توان به سه نوع تقسیم کرد:را می موجود در قرآن يی تکرارهادر یک تقسیم کل
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هاي بیانگر آنها متناسب شوند و عبارتاین نوع، موضوعات و مفاهیم تکرار می : درتکرار معنایی .1
هـایی چـون   داسـتان  ةمانند بـازگو شـدن چنـدبار    ،با سیاق سخن شکلی ویژه و متفاوت با یکدیگر دارند

هـا و  و صفات ذات باري و شمارش نشـانه  اسرائیل، یادآوري توحید و اسمایداستان موسی، فرعون و بن
  ر به تقواي الهی.هاي مکراز زوایاي گوناگون، و دعوت هاي او، پرداختن به معادنعمت
. ایـن نـوع   گـردد طـرح مـی  ، اما معنایی جدیـد  شودمیلفظ تکرار  فقط: در این نوع، تکرار لفظی. 2

اق آمـده اسـت،   انشق ةاین آیه دوبار در آغاز سور 16.»وأَذنَت لرَبِّها وحقَّت« ۀدرواقع تکرارنماست؛ مانند آی
» بسم اللَّه الرّحمن الـرّحیم «م مربوط به زمین است. برخی د نخست مربوط به آسمان و مورد دولیک مور

   17دانند.ها میهاي دیگر سورهآغاز هر سوره را داراي مضمونی نو و متفاوت با بسمله
ع   «ماننـد   ،نـد گرددر این نوع، الفاظ با حفظ معناي خود تکرار مـی  :تکرار لفظی و معنایی. 3 فَـإِنَّ مـ

در این آیه براي تأکید و تثبیـت ایـن مطلـب کـه در پـی هـر سـختی         18.»یسرًا الْعسرِ مع إِنَّ الْعسرِ یسرًا
بخشی بیشتر، تکرار صورت گرفته است. برخی آیـه دوم را سـخن جدیـدي    آسانی است و براي آرامش

   19که با هر سختی، دو آسانی است. شودمی نیاش اشمرند که نتیجه(استینافی) می
 اي دیگر تکرارها سه گونه است:از زاویه

در این نوع، میان واژه یـا عبـارات تکـرار شـده در قـرآن، مطلـب        :تکرار پیوسته و بدون فاصله. 1
کَـال  «ماننـد   ،دیگري فاصله نیفتاده است. در اینجا به طور معمول هر عبارت دو بـار تکـرار شـده اسـت    

در مقـام   ،در نمونـۀ نخسـت   21.»ثُم أَولَى لَـک فَـأَولَى   أَولَى لَک فَأَولَى« 20،»ثُم کَال سیعلَمونَ سیعلَمونَ
براي أثرگذاري بیشتر آن بر مخاطب، و در مورد دوم در مقام نفرین تکرار صـورت گرفتـه    ،تهدید و انذار

تـر از مـورد   هدید یا نفرین در مـورد دوم، رسـاتر و سـخت   کند که این تاست. وجود ثم بر آن داللت می
  22نخست است.

به صورت منظم و مرتبط در یک سوره واقـع شـده    این نوع، :تکرار ناپیوسته و با فاصلۀ نزدیک. 2
  رحمن.الدر سورة  23»فَبِأَيِّ آالء ربِّکُما تُکَذّبانِ« مانند تکرار ،است
از بـاب بـازگفتن موضـوعات و مفـاهیم، آیـات و       در این قسم، :تکرار ناپیوسته و با فاصلۀ دور. 3

  هاي مختلف تکرار شده است.عباراتی در سوره
. تکـرار  2 ؛. تکـرار آوایـی  1انـد از  که عبارت شوداي براي تکرار یاد میشناسی انواع سه گانهدر زبان

 ؛تکرار در سـطح جملـه   و ،: تکرار در سطح واژه، تکرار در سطح گروهاست واژگانی که شامل سه بخش
  24.. تکرار نحوي3
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تر و هنري تر از تکرار واژه است و فضاي مکانی و زمانی بیشـتري اشـغال   تکرار جمله امري ظریف
رساند و از سـوي دیگـر   کند. به همین سبب از سویی کاربرد نابجاي آن به فصاحت سخن آسیب میمی

  گذارد.  تري به جاي میاستفادة دقیق آن تأثیر زیباشناختی عمیق

  هاي مشابه آنتکراربندهاي قرآني و قالب
شـعري   بنـد ترجیـع بنداست. بیبند و ترکهایی از شعر مانند ترجیعقالب ازجمله کاربردهاي هنري تکرار،

هاي گوناگون کـه در پایـان هـر بنـد (هـر بخـش از شـعر کـه از         وزن اما با قافیهاست شامل چند بند هم
آیـد  اي مستقل میگویند با قافیهدا شده است) بیتی ثابت و واحد که به آن برگردان میهاي دیگر جبخش

، بیت آخر هر خانه بـا بیـت ترجیـع از نظـر     بندترجیعشود. در و این بیت یگانه پس از هر بند آورده می
 هاي فارسی، ترجیع سعدي با این برگردان است:بندترجیعمعنا مناسبت دارد. از مشهورترین 

  دنبالۀ کار خویش گیرم    بنشینم و صبر پیش گیرم

  هاتف اصفهانی با این برگردان: بندترجیعو نیز 
  وحده ال اله الّا هو     که یکی هست و هیچ نیست جز او

کـم بـا اسـتفاده از بیـت     بنـد، یـا دسـت   ترجیـع هاي مرسوم در قالب هاي عامیانه و ترانهتقریباً تمام ترانه
    25اند.برگردان گفته شده

عکس ست و تنها تفـاوت آن ایـن اسـت کـه بـر     ا بندترجیع ماننداز لحاظ ساختار شعري  بندترکیب
هـاي شـعر بـا    تکرار شده در بـین قطعـه   بند بیتکند، در ترکیبتغییر نمیبند که بیت مفرد در آن ترجیع

  بند وحشی بافقی با این مطلع است:بندهاي فارسی ترکیبورترین ترکیبیکدیگر متفاوت است. از مشه
  داستان غم پنهانی من گوش کنید    دوستان شرح پریشانی من گوش کنید

  :بند محتشم کاشانی با این مطلعو نیز ترکیب
  26باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است.    باز این چه شورش است که در خلق عالم است

بنـد   دووبیسـت  تـا  سـه و شـمار بنـدها از    تیـ ب دهتا  هفت نیغزل، ب کیبند در حدود  هر اتیشمار اب
    27از آثار متقدمان است. تریمتفاوت است و در آثار متأخران به نسبت، طوالن

به ایـن معنـا    ؛است بندترجیعدر قرآن کریم نیز قالبی زیبا از این نوع تکرارهاست که شبیه » تکراربند«
  :اند ازاز آنها عبارت یکه برخ با آن دارد ياهاي عمدهبرگردان در آن ثابت است، ولی تفاوت ۀکه آی
گنجـد و  شعر است، اما پر واضح است کـه قـرآن کـریم در اوزان شـعري نمـی      ايهگون بندترجیع .1

    28.سبک منحصر به فردي دارد



   ۸۱ يقرآن يبندهاجستاري در تکرار

هاي قرآنـی  تکراربنـد هـا، در  امـا مقطـع   ،هاي هر بند متفاوت با بند دیگر است، قافیهبندترجیعدر  .2
هـاي قبـل و بعـد آیـات برگـردان      رحمن و قمـر فاصـله  ال ةها مانند سورگون است. در برخی سورهگونه

هـاي قبـل و بعـد آیـات آن     هـاي مقطـع  نیـز فاصـله   مرسالت ةهایی مانند سوریکسان است و در نمونه
 متفاوت است.

اي نسـبتاً طـوالنی   آیه تکرار شده، پس هر مقطع تکرار و بـا فاصـله   ءها مانند شعرادر برخی سوره .3
رحمن آیه برگردان پس از یک و گاه دو آیه اسـت. امـا در   التکرار شده است، لیک در برخی دیگر مانند 

  کم هفت بیت است. آن دست اتیشمار ابدان پس از هر قطعه شعر است که ها بیت برگربندترجیع
، ممکن است در یک شعر مصراع یـا جمالتـی بـه تنـاوب تکـرار شـود. سـید        بندترجیعجز قالب به

هـا و عبـاراتی   کنـد کـه در آن مصـرع   رحمن اشعاري نقل مـی ال ةمرتضی در توضیح وجه تکرار در سور
 از آن جمله است این قطعه از شعر مهلهل بن ربیعه در رثاي برادرش کلیب: 29تکرار شده است.

  إذا طُرِد الیتیم عن الجزُورِ    على أن لیس عدالً من کُلیبٍ
  إذا ما ضیم جیرانُ المجیرِ    على أن لیس عدالً من کلیبٍ
  إذا رجف العضاه من الدبورِ    على أن لیس عدالً من کلیبٍ

  30الخُدورِ مخَبأةُإذا خرَجت     دالً من کلیبٍعلى أن لیس ع
رحمن کـه ممکـن اسـت شـبیه ایـن      ال ةتکراربندهاي قرآنی با این گونه اشعار نیز متفاوت است. در سور

 ،از نظر لفظی با پیش از خود پیونـد دهـد   را »فَبِأَيِّ آالء ربِّکُما تُکَذّبانِ«که  نیست اشعار فرض شود، اداتی
ها از نظر لفظی پیوندي وجود دارد و روشن است کـه در هـر مـورد، مصـراع تکـراري      سرودهدر این  اما

   شود.اي است که از تفاوت ظرف و مانند آن فهمیده میمتعلق به امر جداگانه

    بندهاي قرآن کريمتكراربررسي 
ـ اند. پرشمارم یدر قرآن کر ،اندهدهایی که در قالب زیباشناختی نظامداري تکرار شآیه ات در هفـت  یـ ن آی

اند. ترتیب یاد شده بر اساس شمار آیـه  الرحمن، مرسالت، شعراء، قمر، صافات، نمل و کهف آمده ةسور
کـه در ادامـه    رسـد کهـف مـی   ةمورد در سور سهرحمن تا ال ةمورد در سور 31برگردان شده است که از 

  :  شودتفصیل و تحلیل آنها گزارش می

  الرحمن ةنمونة اول: سور

ویک بار تکـرار  سی» آالء ربِّکُما تُکَذّبان فَبِأَيِّ«کریمۀ  ،رحمن که عروس قرآن نام گرفتهال ۀمبارک ةردر سو
  :داردبخش  سهاین سوره  شده است.

۸۲  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

به آفرینش انس و جن، آسمان، زمین، خشـکی،  و در آن ، ادامه دارد سی تا یک آیۀبخش نخست، از 
 شـود. مندي دو گروه جن و انس در زندگی مـی است که سبب بهره دریا و نظام حاکم بر آنها اشاره شده

موجـودات بـه    ۀنیـاز پیوسـت  و نیز ذات سرمدي،  يعالم و بقا يفنا دربارة سیتا  وپنجبیستسوره از آیۀ 
  شود.بار در این مقطع تکرار میهشتبه بعد  سیزدهاز آیۀ » فَبِأَيِّ آالء ربِّکُما تُکَذّبانِ«آیۀ کریمۀ  .ستاو

ختن از جـن و انـس از گـری   نـاتوانی   . در ایـن بخـش،  باشـد مـی  45تـا   31 ۀاز آیـ سوره بخش دوم 
که شاید تهدیـدي باشـد کـه در قیامـت     بیان شده است (شدنشان  ها و زمین و آتشبارانهاي آسمانکرانه
در ایـن   .اسـت  اشاره شـده  هاي آنقیامت و وقایع و عذابنیز به و  )توانید از حساب الهی بگریزیدنمی

  بار تکرار شده است.هفت »فَبِأَيِّ آالء ربِّکُما تُکَذّبانِ«مقطع آیۀ 
هـاي  نعمـت  ةدربـار  ادامـه دارد و  78ۀ آییعنی  ،تا پایان سوره شود وشروع می 46 ۀبخش سوم از آی

اللِ واإلکْـرَامِ   «ۀ کریم ۀسوره با آی .بهشتی است ي الْجـذ بِّـکر ماس كارپـذیرد.  پایـان مـی   »تَب»  فَبِـأَيِّ آالء
توان دو قسـمت کـرد کـه در    بخش را نیز میشود. این بار تکرار می شانزدهدر این بخش  »ربِّکُما تُکَذّبانِ

ه جنَّتَـان  و«بار آیۀ کریمه آمده است. نیمۀ نخست با  هشت ،کیهر بـر قَامم نْ خَافمو  شـود آغـاز مـی   »ل
ا جنَّتَـان   «بـا   62دو باغی است که براي خداترسان مهیا شده است. نیمۀ دوم از آیـۀ   دربارة ونهِِمـن د مـو« 

    تر از آن دو باغ است.ت که پایینسدو باغ دیگري ا دربارة شود وشروع می
 ؛اشـد دانند که بازگشت تمام موارد به یک امـر ب را از باب تأکید نمیعالمان نوعاً تکرار این آیۀ کریمه 

و رد یـ گمـی در هـر مـورد بـه امـري تعلـق      خطـاب آن،  بلکه  31.شودزیرا تأکید بیش از سه بار واقع نمی
گزاري که سـزاوار شـکر   ـ شمردهاي خویش را برمیخداوند سبحان پس از آنکه فصلی از فصول نعمت

برحـذر  ش تکـذیب و از  ردیـ گمـی بر آن نعمت از آنان اقرار  ود دهقرار میطب اخمجن و انس را  ـاست
  کند.توبیخ میاین تکذیب دارد و بر می

از آن بهـره   سید مرتضی در این باره کالمی دارد که بسیاري از مفسران در توضیح تکرار ایـن سـوره  
هـاي گونـاگونِ شـمارش    الرحمن از آن جهت نیکوست که بـر نعمـت   ةتکرار در سوربه نظر او  اند.برده

گیـرد و  آن اعتراف میبر  ،کنداه خداوند نعمتی را که عطا کرده یاد میپس هرگ .شودشده، اقرارگرفته می
کـه شخصـی بـه دیگـري بگویـد: آیـا بـه تـو نیکـی نکـردم کـه امـوال             چنانکند؛ میتوبیخ  شتکذیببر 

ات که دربـاره  آیا به تو نیکی نکردم ؟ات دادمآیا به تو نیکی نکردم که از ناخوشایندها رهایی ؟بخشیدمت
شـود  اقـرار گرفتـه مـی   آن آنچـه بـر    زیـرا  ؛شـود پس در اینجا تکرار نیکو می ؟ن انجام دادمچنین و چنا

   32هاي عرب بسیار است.در کالم و سرودهکار این  .است گوناگون



   ۸۳ يقرآن يبندهاجستاري در تکرار

ها قرار نگرفتـه اسـت،   تکرار شده، همیشه پس از نعمت ۀآید که آیاشکال پدید میاین در اینجا 
ه الـثَّقَالَ    « ماننـد ند؛ امتقبلکه برخی از آنها ن أَیـ نَفْرُغُ لَکُـم ا      «، 33»نسـ بِهـ ّبکَـذی ی الَّتـ نَّم هـج هذ هـ

بسیاري از دانشمندان و مفسران ازجمله سید مرتضـی،   34».یطُوفُونَ بینَها وبینَ حمیمٍ آنٍ الْمجرِمونَ
از  ،و توصیفش و بـیم دادن آن ي آوردهند که گرچه عقاب کردن نقمت است، یادگونه پاسخ میاین

عـذاب  دارد که باز می کردن از گناهاو را زیرا  ؛هاي الهی بر مکلف استترین الطاف و نعمتبزرگ
؛ پـس  اسـت عظـیم اخـروي    پاداشسبب  که انگیزدبرمیدادن نیکی و بر انجام پی دارد  الهی را در

ا تُکَـذّبانِ  فَبِـأَ «خداوند متعال بعد از ذکر جهنم و عذاب آن با تکـرار   بِّکُمـر بـه نعمتـی کـه     »يِّ آالء
   35.کندتوصیف کرده و انذاري که داده است، اشاره می

گرچه در جاي خود درست است که تهدید و انذار نعمتی بر مکلف است و به او پـیش از  به نظر ما 
ظـاهر  توان برداشتی از سوره دانست و آن را به دهد، اما این پاسخ را نمیدچار شدن به عذاب هشدار می

کنـد  تضا میسخن اقظاهر داند، مبنایی که تکرار را ناظر به نعمت پیشین می بر پایۀزیرا ؛ آیات مستند کرد
گونـه داللتـی نـدارد کـه     هـیچ که خود آنچه آمده است باید نعمت باشد نه یاد کردنشان. ظاهر این آیات 

  بوده است. نظورمبه عنوان نعمت بیان آنها  نفس ها و انذارهاست واین عذاب نیادکرد »آالء«مقصود از 
هـاي  ان در ردیـف نعمـت  هاي قیامت و کیفرهاي مجرمـ سختی شراشمتوضیح در  عالمه طباطبایی

بـه عنـوان   هـا را  نفس آن عـذاب  وي .آیدآن، اشکال یادشده پدید نمی بر اساسالهی، بیانی بهتر دارد که 
تمـام جـن و   در آیـه  خطـاب   نویسد:میعالمه داند، نه یادکردشان را در قرآن. نعمت میقانونی حکیمانه 

طبـق آنچـه شـقاوت و اعمـال زشتشـان اقتضـا        بر انروژشود و برخورد با بدکاران و کشامل میرا انس 
در قیـاس  کیفر دادن مجرمان کند، از لوازم مصلحت نظام حاکم و جاري بر تمام جهان است. بنابراین، می
ایـن مطلـب را در آداب    نظیرگروه مجرمان نقمت باشد.  ةنعمت است، گرچه دربارجامعه افراد  عمومبه 

گونـه پـاداش دادن و   گیري بر تبهکـاران و سـتمگران و همـین   ختس .توانیم ببینیمو قوانین اجتماعی می
   36شود.سبب قوام و بقاي جامعه می ،ستایش نکوکاران

  :تقریر کنیم اي دیگرگونهبهاز ابتدا مطلب را بر پایۀ توضیح ذیل، از دیدگاه نگارنده، بهتر آن است که 
آن یا کفران و ناسپاسی. ایـن سـوره    ازآگاهی آن نعمت و نا نشناختندلیل انکار نعمت دو چیز است:  .1

هـاي خداونـد را   در پی درمان هر دو ریشه است. براي برطرف ساختن سبب نخست لطف و نعمت
هـایی را  آن توجه یابند و براي رویارویی با سـبب دوم، مجـازات  به کند تا جنیان و انسیان میشماره 
  .ی فراهم شده استهاي الهکنندگان نعمتکه براي تکذیبگوید بازمی

۸۴  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

اند و یادکرد ایـن دو بـا هـم    قرآن، لطف و قهر و بیم و امید توأم است و پیامبران مبشّر و منذر بودهدر  .2
ها و مظاهر لطف خداوند رحمان است، امـا از بیـان   غالب با نعمت ۀتناسب دارد. در این سوره، صبغ

  کیفر تبهکاران نیز فروگذار نشده است.  
سـپاس  نیز ها و تمامی نعمتاز سوي خدا دانستن ترغیب و تشویق بر  ۀنعمت باشد، جنب آنجا که بیان .3

تکـذیب  برحـذر داشـتن از انکـار و    عد بـیم دادن و  نماید و آنجا که نقمت باشد، ببه درگاه او رخ می
  گردد.هاي بیکران آن خالق مهربان هویداتر مینعمت

ا تُکَـذّبانِ   «و آیۀ کریمۀ عمومی و کلی دارد  ۀآالء جنب .4 بِّکُمـر خوانـد کـه   انسـان را فـرا مـی    »فَبِـأَيِّ آالء
 ،بنـابراین  ک را انکـار نکنـد.  یبداند و هیچ بخش مطلقهستیآن از سوي را هاي فراوان هستی نعمت

 حتماً ناظر به نعمتی باشد که پیش از آن یاد شده است.  این آیه  الزم نیست
هـیچ سـخنی    ۀتواند بیش از سه بار تکرار شود که به هم پیوسـته و بـدون فاصـل   نمی اي از تأکیدگونه .5

تکـرار را   ۀهـاي فاصـله شـده، زمینـ    عبـارت  ،هر اندازه سخن اقتضا کند ،دیگر باشد، اما در این شیوه
  سازد.فراهم می

راه ضـدیت، و  ساز تکرار است؛ نعمت از راه سـنخیت و نقمـت از   بنابراین، یادکرد نعمت یا نقمت زمینه
  سنخ باشند.  ضرورتی ندارد که هر تکرار ناظر به سخن پیشین باشد تا الزم آید هم

دانـان و  میان لغـت دانند. ها میآنچه تاکنون گفتیم بر پایۀ نظر مشهور است که آالء را به معناي نعمت
رد و یپـذ ین معنـا را نمـی  الحمید فراهی اعبدعموم مفسران بر این معنا اتفاق نظر و اجماع وجود دارد، اما 

  سد:  ینواو میداند. رآن و لغت عرب میق برخالفآن را 
تابـد.  هاست، لیک قرآن و اشـعار عـرب ایـن معنـا را برنمـی     اجماع وجود دارد که معناي آالء نعمت

 دلیل آنـان  37.ندیگوکه در زبان فارسی به آن کرشمه میاست کارهاي شگفت آالء به حسب ظاهر  يمعنا
معناي نعمت است، آن اسـت کـه بیشـتر کارهـاي خداونـد را رحمـت تشـکیل         اند آالء بهبرده که گمان

روایتی از ابن عبـاس اسـت، لیـک بایـد توجـه       ،دانان را بر این معنا واداشتهآنچه مفسران و لغت د.دهمی
   38اند.گفتهداشت که پیشینیان در خصوص سؤال و با توجه به مورد سؤال پاسخ می

گاه خود که آالء به معناي کارهاي شگفت است، به هشت بیت از اشـعار عـرب و آیـات    او براي دید
 فرمایـد: از جمله قرآن کریم در سورة نجم پس از بیان هالك اقـوامی مـی   39کند.کریمۀ قرآن استشهاد می

»ارتَتَم بِّکر يفَبِأَيِّ آالء َنَ النُّذُرِ األولیرٌ مذَا نَذن نیز این آیه پس از ذکـر قیامـت   در سورة الرحم 40».یه
    41.هاي الهی آورده شده استو عذاب
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و نعمـت   ی بـوده لطف و قدرت اله يهادر نزد فراهی در اصل به معناي شگفتی» آالء«واژة  ،بنابراین
» آالء«از کلمـۀ   يق ویـ ر دقیق و تفسـ یـ ، تحقییکی از وجوه معنایی آن است. به گفتۀ محقق کتاب فراهـ 

ن واژه یجـز همـ   يو مفردات القرآنگشوده است و اگر در کتاب  یواژگان قرآن یرسدر بر يدیباب جد
الزم  یو قرآنـ  یدگاه از پشتوانۀ ادبین دیا 42کرد.یت میو ارزش آن کفا یبرجستگ ينشده بود برا یبررس

ـ  یـ کند. نبود تـرادف م مید ییآن را تأ یالزم برخوردار است و اشعار مورد استشهاد فراه  یان واژگـان قرآن
ۀ یـ ات سـورة الـرحمن و آ  یاق آیداشته باشد. س ییهاد با نعمت تفاوتین واژه بایگواه برآن است که ا زین

بـه کـار بـرده،     یرا هم در اشاره به مظاهر لطف و هم در اشاره بـه مظـاهر قهـر الهـ    » آالء«سورة نجم که 
ود که بـه توجیـه آیـات    ن دیدگاه آن خواهد بیاز این واژه فراتر از نعمت است و امتیآن است که ا يایگو

  .رندیگنیازي نیست و آنها نیز به طور مستقیم مصداق آالء قرار می مربوط قهر و قدرت الهی
آنان را بـه تأمـل    ،ب قرار دادهمخاطرحمن، انسان و جن را ال ةسور آنکهسخن در آنچه گذشت کوتاه
هـایی از آنهـا را   راه، نمونـه خوانـد و در جهـت یـاري دادن در ایـن     هاي بیکران الهی فـرا مـی  در نعمت

هـایی از  اي از عذاب و براي پـاداش پیـروي از حـق، جلـوه    شمرد و براي کیفر تکذیب و گناه، شمهبرمی
هـاي بسـیار و چنـدباره    هاي گوناگون و ذکر نمونهکند. قرآن کریم در این روش با بیانبهشت را بیان می

 دهد.ها را تکانی دوباره میر بار بازگو کردن، جاننشاند و با هها میگفتن، پیامش را در اعماق دل
اي ادبی و زیباساز در سخن است، که وجود آیـه برگـردان همچـون    از سوي دیگر، این اسلوب آرایه

بنـابراین، ارزش  اسـت.   و مرتـب کـرده   وند دادهیگر پیکدیح را در امتداد یتسب يهااست که دانه يارشته
  شود.ا در دو قالب محتوایی و لفظی آشکار میگونه تکرارهشناختی اینزیبایی

ـ ماننـد مطالـب   توان آن را براي درك بهتر زیبایی تکرار در سورة الرحمن می صـورت دو سـتونه    هب
و در ستون دیگـر ایـن آیـه کریمـه      »فَبِأَيِّ آالء ربِّکُما تُکَذّبانِ« آیات پیش از ،آن ک ستونینوشت که در 

  قرار داشته باشد.  

  مرسالت ةدوم: سور نمونة

 »مرسـالت «مبارکـه   ةاین آیه ده مرتبـه در سـور   ».کنندگانآن روز واي بر تکذیب ویلٌ یومئذ للْمکَذِّبِینَ؛«
  است.آمده  پس از ذکر هر چند آیهو تکرار شده 

خواه شخص گرفتـار   ،حکایت دارد و عذاب یبختاز بدو  است حلول شرّبه معناي نابودي و » ویل«
بـه کـار   ضـرر و شـرّ،   و در مقام مذمت شدید و دعا بر  باشد يدیگره ب يخودش بگوید و خواه از دیگر

۸۶  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

 ايهجملـ  از عـوض اسـت و تنـوین در آن   ظرف زمـان   »یومئذ«و  استمرفوع  ا ومبتد »ویل« 43رود.می
ـ متعلـ  »للمکـذّبین « .یوم إذا یفصل بـین الخالئـق  چنین بوده است:  ،مثال رايو ب باشدمی رمقد خبـر  ه ق ب

و اسم ظاهر به جاي ضـمیر آمـده و معنـا چنـین      اندگر قرآنیا مخاطبان تکذیب» مکذّبین«مراد از  .است
کـه مشـرکان    اندکنندگان پیامبران و ادیان آسمانی آنانیا مقصود تمام تکذیب ،ویل یومئذ لکمبوده است: 

 44.گیردبر میدرنیز  را یامبرزمان پ
در این سوره دو نظر وجود دارد. برخی آن را تکرار همان مـورد   »ویلٌ یومئذ للْمکَذِّبِینَ«تکرار  ةباردر

اند متعلق تکذیب در هرجـا بـا دیگـري تفـاوت     گفتهي شمارتأکید آمده است.  سببدانند که بهسابق می
خداونـد متعـال    45گـردد. زمیبـا  ،و در هر آیه به آنچه مقتضی تصدیق است و در آیات پیشین آمـده  دارد

برخـی  . را تکـذیب کننـد  امـر  فرمایـد: واي بـر کسـانی کـه ایـن      کند، مـی که یاد می ايپس از هر قضیه
امـا در   46،ند آنچه را تکذیب به آن بازگشت دارد، در هر مـورد از آیـات اسـتخراج کننـد    ایدهکوشتفاسیر 

  .ندادهشناین کار موفق به تمام موارد 
 :ا توجه به آیات پیش از خود معنا را تغییـر دهـد  تواند بکریمه دو متغیر وجود دارد که می ۀدر این آی

که تکذیب چه چیزي مقصود اسـت. در شـش    »مکذّبین«مفعول  يگریو د» یومئذ« ةروز مورد اشار یکی
روز : از نـد اکـه بـه ترتیـب عبـارت     کـرد  نیمعـ را » یومئـذ « ةروز مـورد اشـار  تـوان  تکلف مـی مورد بی

سـوى دود سـه   روزي که مـردم بـه    )،18ـ16 (آیاتپسینیانو هالك پیشینیان )، روز 14ـ12(آیات داورى
دم مـردم  روزى کـه   )،33ــ 129(آیات کنـد دار است و نه از شعله حفاظت مـى نه سایهروند که میشاخه 

د(آیات ینـ آمـى هـم  پیشـینیان گـرد    کـه  روز داورى)، 36ـ35(آیات یابندو رخصت پوزش نمى زنندنمى
). از این موارد تنهـا  44ـ41(آیاتندباش سارانها و بر کنار چشمهاهل تقوا در زیر سایه)، روزي که 39ـ38

  اشاره دارد. مورد اخیر به بهشت
یالً إِنَّکـم    وکلُُـواْ  « د:یـ فرمامـی تهدیدآمیز  یبا لحن دارد ومجرمان با سخن  يرو 46در آیۀ  واْ قَلـ تَّعـتَم

ونَرِجِمگونـه کـه   را به مطلب پیش از آن برگرداند. بـدین » یومئذ«توان در این آیه با یک توضیح می 47.»م
 خواهـد آمدن عذابی طوالنی براي مجرمان اسـت و مـی  تهدیدي فرض کنیم که کنایه از در پی را این آیه

 ،تظـار شماسـت  در ان یدنیا و بدانید عذاب اله یبخورید و بهره گیرید در این مدت کم از زندگ«فرماید: ب
  رسد.و واي بر آنان از آن روز که نوبت عذاب فرا »که شما مجرمیدچرا

وصـف قیامـت اسـت،    شـود و ت تکـرار مـی   »ویلٌ یومئذ للْمکَذِّبِینَ«آیۀ که  يدر بیشتر مواردبنابراین 
بـراي آن  کـه   گیین ویژادر آن روز رستخیز با  ؛ یعنیرسدتر به ذهن مینزدیک »یومئذ«تفاوت در متعلق 
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گران! حال اگر بخواهیم در هر مورد متعلق تکذیب را امر خاصی بدانیم کـه پـیش   یبذد واي بر تکشیاد 
از آن آمده است، با ظاهر آیات سازگار نخواهـد بـود و در برخـی مـوارد، امـري دور از ذهـن را نتیجـه        

تکذیب نیست. حال آیـا صـحیح اسـت    ی است و قابل تصدیق و یمطرح شد انشا که يادهد؛ مثالً آیهمی
  !آن را این گونه معنا کنیم: واي در آن روز بر کسانی که این امر را تکذیب کنند

مگـر شـما را از آبـى    آنجا که گفته شده اسـت:  ش از خود برگردد: یتواند به پدر دو مورد تکذیب می
و توانـا آمـدیم، و چـه نیـک      نعـی متى در جایگاهى استوار نهادیم، تا مـد مقدار نیافریدیم؟ پس آن را بى

اجتمـاع نگردانیـدیم؟ چـه بـراى      مگـر زمـین را محـل   شـود:  گفته مـی که و آنجا  )23ـ20(آیات تواناییم
  ).27ـ25(آیات هاى بلند در آن نهادیم و به شما آبى گوارا نوشانیدیمچه زندگان و کوه ،مردگان

ونَ قیلَ لَهم ارکَعواْ الَ وإِذَا« ۀآیپس از  ،ردیگدهمین موردي که تکرار صورت می رْکَعـاسـت. ایـن    48»ی
. تابنـد سر بر میاز آن  ،شوندبه رکوع در برابر آفریدگارشان امر می وقتیمشرکان  اشاره دارد که آیه به آن
چیزي براي تکذیب وجود ندارد، بلکه نافرمانی است. البته این نافرمانی با تکذیب آنان ارتبـاطی   در اینجا

  مستقیم دارد.  
ر آن اسـت کـه   بنابراین، بهتـ  ؛در تمام موارد جریان نداردیک از دو متغیر با توجه به آنچه یاد شد هیچ

 ،سبب عقوبت الهـی و آتـش اسـت   کنندگان خداوند و رسوالن او و آنچه تکذیبش بین را به تکذیبمکذ
یومئـذ بـه    ةهر موردي که مناسب باشد اشـار در بازگردد. البته  یومِ الْفَصلنیز به همان ِ سیر کنیم. یومئذفت

مناسـبت داشـته   » مکذبین«و هرجا نیز  گرددپیش از خود بازگردد، به صورت ایهامی به آن روز نیز بازمی
ایهامی و به عنوان یکی از مصـادیق تکـذیب بـه     صورتنیز آیه به  باشد که به پیش از خود برگردد، آنجا

تفاوتی کـه صـفات قیامـت    با در نظر گرفتن  ـ  جا یکسان یامعناي آیه در همهآن باز خواهد گشت. پس 
  کند.در جهات گوناگونی ایفا می خود را یشناختنقش زیبایینزدیک به هم خواهد بود و  ـ دارد

ۀ یـاد  آیـ . 1بـر دوش دارد:   یگوناگون يهام تکرار شده است، نقشیر قرآن کرکه ده بار د يااین فقره
. وقـوع  2 ؛دزنمیپیوند را به هم  آنها و موضوعات مقطعو  دنکمیل یساختار هندسی سوره را تکم شده

مرسالت است و تکرار عبارت مذکور بـر حتمـی بـودن ایـن اندیشـه تأکیـد        ةروز رستاخیز محور سور
 ،از سـوي دیگـر   49.گري استبر فرجام سخت تکذیب يهشدارآمیز دارد و . آیه زبانی تهدید3 ؛ورزدمی

    به کار برده است.آن را ست که قرآن ادبی و زیبا یاسلوب
خـود را در   یشـناخت ، نقـش زیبـایی  دیـ آهاي بهشتی میهنگامی که این عبارت در سیاق ذکر نعمت

 یـا آنجـا کـه پـس از رفتـار منحرفـان در       کنـد یفا میان ایخان با دوزید حالت بهشتیشد نشان دادن تضاد

۸۸  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

ر یسـرانجام اعمـال آنـان را بـه تصـو      یزودگذرشان آمـده اسـت، تلخـ    يهاگذرانیزندگی دنیا و خوش
کشد و آنجا که پس از سیاق عبادت آمده است، سرانجام غـرور آنـان و کـرنش نکردنشـان در برابـر      یم

  .دهدنشان میپروردگار و به تمسخر گرفتن نماز را 

  شعراء   ةنمونة سوم: سور

» کی ذَلۀًإِنَّ فینَ آلینؤْمم ما کَانَ أَکْثَرُهمو یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ رنخسـت آن   ۀکه آیـ ـاین دو آیه » و
و به ترتیب پس از موارد ذیـل  تکرار شده  »شعراء« ةهشت بار در سور ـ  در دو مورد، بخشی از آیه است

  آمده است:  
)، پس از داسـتان موسـی کـه    8ـ1ایمان نیاوردن قوم پیامبر و پس از ارجاع آنان به آیات آفاقی(آیات 

)، پس از داستان ابـراهیم و قـومش   66ـ10سرانجام آن نجات او و یارانش و هالکت دشمنانش بود(آیات
)،پس از داستان قوم نـوح و نجـات او   102ـ69 راهان(آیاتبه روز قیامت و به دوزخ درآمدن گم هو اشار

هـاي  )، پـس ازسرگذشـت تکـذیب قـوم عـاد و توصـیه      120ـ105دیگران(آیات شدن غرق  و یارانش و
)، سرگذشـت تکـذیب قـوم ثمـود و     139ــ 123و سـرانجام، هالکتشـان(آیات  هـود بـه آنـان    پیامبرشـان  

ۀً إِنَّ فی ذَلک «در این دو مقطع اخیر از سوره  .)158ـ141و هالکتشان(آیاتبه آنان  صالحهاي توصیه آلیـ 
  بخشی از آیه است. » وما کَانَ أَکْثَرُهم مؤْمنینَ
هالکـت   ، داستان لوط و قـومش و نجـات او و  یات مذکور در پایان آن تکرار شدهمقطع هفتمی که آ

داستان اصـحاب ایکـه    ،گیرداي که پس از آن تکرار صورت می). آخرین حلقه173ـ160(آیاتاستآنان 
). پـس از ایـن   189ــ 176و پیامبرشان شعیب است که بر اثر تکذیب او گرفتار عذابی بزرگ شـدند(آیات 

  د.یابادامه می 227مقطع سوره به شکل زیبایی تا آیۀ 
شـود کـه در آن آیتـی    آمـوزي یـادآور مـی   ز بیان هر قصه و مطلب، براي عبرتخداوند متعال پس ا

 عزیـز بـودنِ   )اکثریت(نیاورندگان سپس در مقابل ایماناو آورندگان نیستند. شتر مردم از ایماناست، اما بی
کنـد. بنـابراین، بـا توجـه بـه      رحیم بودنِ خود را خاطر نشان می )اقلیت(آورندگان ، و در برابر ایمانخود
اي از مطلب تـازه  هزآمیشود، یبازگفته مآیه  دارد، در هر بار کهاشاره به داستانی » ذالک«در هر مورد  آنکه

  .وجود دارد و تکرار
هاي تکراري دیگري نیز وجود دارد؛ ازجملـه در  سورة شعراء عبارتهاي یاد شده از میان مقطع

شـود  قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط و قوم شعیب، قالبی که در ذیـل یـاد مـی    آغاز داستان قوم نوح،
سب با مورد، در جاي خالی نام آن قـوم یـا پیامبرشـان    ضمن چهار آیۀ تکرار شده است و هرجا منا



   ۸۹ يقرآن يبندهاجستاري در تکرار

فَاتَّقُوا  إِنّی لَکُم رسولٌ أَمینٌ أَال تَتَّقُونَ ...إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم الْمرْسلینَ ...کَذَّبت قَوم«آمده است: 
این سرآغاز و پایـان  بنابر ».أَجرِي إِال علَى ربِّ الْعالَمینَوما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ  اللَّه وأَطیعونِ

کند، و این هماهنگی افزون بر تأکید بر همسـویی  از اسلوب و قالبی مشخص پیروي می هااین قصه
در هدف مشترك تمام آنها، از زیبایی چشمگیري برخوردار است. نمونۀ دیگري بـراي تکـرار ایـن    

  توان جست. ة هود میقالب مشترك را در سور

  نمونة چهارم: سوره قمر

یک از این دو آیه چهار بار هر 50.»للذّکْرِ فَهلْ منْ مدکرٍ الْقُرْآنَ یسرْنَا ولَقَد فَکَیف کَانَ عذَابِی ونُذُرِ«
ویـد:  گبه کافران مى اتهدیدآمیز و پرمعن در قالب پرسشی یاتقمر تکرار شده است. این آ ةدر سور

و  آیا واقعیت داشت یا داسـتان و افسـانه بـود؟!    »؟عذاب و انذارهاى من چگونه بود«اکنون بنگرید 
ما قرآن را براى تذکر آسان ساختیم، آیا کسـى  «کند که: سرانجام در این آیه بر این حقیقت تأکید مى

  »؟هست که متذکر شود
دهنـدة بخشـی از   آیـات یـاد شـده پیونـد    است کـه تکـرار    میهاي زیباي قرآن کرسورة قمر از سوره

آینـۀ   آنکـه و بـراي  د یـ گوآن است. این سوره در مقطع نخستش از تکذیب مشرکان سخن می هايمقطع
داستان قوم نوح و عذاب آنان بـازگو شـده اسـت. ایـن      ،عبرتی فراروي آنان قرار دهد، در مقطع دوم آن

ا  «و به شود میشروع  51»ذَّبوا عبدنَا وقَالُوا مجنُونٌ وازدجِرَکَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَکَ«مقطع با:  تَرَکْنَاهـ لَقَدو
  آمده است.کنار هم . در اینجا دو آیۀ مذکور پذیردپایان می 52»آیۀً فَهلْ منْ مدکرٍ

همـان دو آیـه بـا     نیزاز و در پایان آغ 53»کَذَّبت عاد فَکَیف کَانَ عذَابِی ونُذُرِ« داستان عاد با ،پس از آن
در ایـن داسـتان تغییـري در     .شـود آغاز می 54»کَذَّبت ثَمود بِالنُّذُرِ« نیز باقوم ثمود داستان شود. هم یاد می

ذَابِی ونُـذُرِ    «افتاده اسـت:   میانشان فاصلهنوع عذاب تکرار دو آیه صورت گرفته و  کَـانَ عـ ف فَکَیـ   ا إِنـَّ
    55.»ولَقَد یسرْنَا الْقُرْآنَ للذّکْرِ فَهلْ منْ مدکرٍ فَکَانُوا کَهشیمِ الْمحتَظرِ واحدةً صیحۀًعلَیهِم أَرسلْنَا 

شـود:  هاي سوره با تکذیبشان آغاز میاست که به شیوة دیگر داستان سرگذشت قوم لوطمقطع دیگر 
تفاوتی که در این داسـتان وجـود دارد    آیه آمده است. آن دو نیزآن  و در پایان 56»کَذَّبت قَوم لُوط بِالنُّذُرِ«

ذَابِی ونُـذُرِ  «به جاي » تیسیر قرآن«آن است که پیش از آیۀ  کَانَ عـ فنُـذُرِ   «، »فَکَیذَابِی و آمـده   »فَـذُوقُوا عـ
    تر از این نیز آمده بود.این جمله در دو آیه پیش 57.است

شـود ودر اینجـا چـون    به سرگذشت آل فرعـون اشـاره مـی    ،دو آیه بیش نیستدر مقطعی دیگر که 
پس از ایـن داسـتان خداونـد سـبحان     . ه استشددیگر آن دو آیه تکرار ن ،مطلب به اختصار برگذار شده

۹۰  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

 يازیـ آنـان امت  يکند و براهاي پیشین مقایسه میسخن را به کفار روزگار پیامبر معطوف و آنان را با امت
رِ  برَاءةٌأَم لَکم  خَیرٌْ منْ أُولَئکم أَکُفَّارکم« شود که بتواند آنها را از عذاب الهی برهاند:یقائل نم فىِ الزُّبـ  أَم

رٌ  نتَصـم یعمْنُ جقُولُونَ نحی     ربونَ الـد ع ویولـُّ الجمـ ْزَمیه در پایـان بـه صـورت زیبـایی سـخن از       58»سـ
کـه   شـوند یشود و کافران به آن وعـده داده مـ  ه میندشاکهاي سراي آخرت به عذابهاي دنیوي عذاب

  59.»رّأَمو أَدهى الساعۀُوموعدهم  الساعۀُبلِ « تر است:سخت یبس
هـاي  که چهار مقطعی که بیان کننـدة داسـتان  یابیم د شده از سورة قمر در میهاي یاسیري در مقطع با
 آغـاز » کـذّبت «کنـد کـه بـا عبـارت     از یک قالب ویژه پیروي مـی  ،ثمود و قوم لوط است ، عاد،نوحقوم 
چهـرة   ،یابد و این تکرار در هر داستان متناسب با فضاي داخلـی آن و به آیۀ تیسیر قرآن پایان می شودمی

اسـتان  رد. در داستان قوم نوح و قوم عاد این الگو کـامالَ یکسـان اسـت و در در د   گیجدیدي به خود می
جـاي خـود را بـه    شود و در داستان قوم لوط بخش نخسـت  ثمود میان دو بخش تکرار، فاصله ایجاد می

  .کندالگو تغییر می ،در داستان پنجم که داستان فرعون است دهد.تعبیر مشابه دیگري می
روي قمر از ساختار هندسی بسیار استوار و زیبایی پیـ  ةگذشتگان در سور ۀقص ۀاز نظر هنري، عرض«

یابد که در آغاز و پایان هـر  میشود و با گفتاري مشابه خاتمه کند و در هر داستان سخنی عام آغاز میمی
   60».شوندمیقصه تکرار 
د که خداوند سبحان چون انـواع بـیم   داناین گونه میرا  بخش اول از این دو آیه، وجه تکرار طبرسی

ایـن آیـه    61.این گفتار را تکرار کردو تک آن به تفصیل متذکر ساخت و عذاب را ذکر نمود نسبت به تک
 دانسـت.  نمـا تکرارتوان می در هر مقطع به عذابی که پیش از آن ذکر شده اشاره دارد و به این دلیل، آن را

 يهـا که غرض در اینجا سخت و هراسناك جلوه دادن عذابتواند باشد تغییر الگو در این بخش، آن می
  در هر مقطع با ابزارهاي مناسب خود به تصویر کشیده شده است.  ت که اس یاله

قرآن را بـه  سازي آسانبر ذکر تکه خداوند سبحان کند میرا چنین نقل تیسیر  ۀوجه تکرار آی طبرسی
سـازي، آسـان کـرده اسـت؛     هاي آسـان این سبب تکرار کرد تا خبر دهد که آن را به تمام حاالت و گونه

و پندهایی را که باید به کار بسته شـود و معـانیی را   بیان کرده است ا که باید عمل شود ازجمله، حکمی ر
 62.افکند، روشن سـاخته اسـت  هایی را که میان حق و باطل جدایی میکه آگاهی به آن نیاز است و برهان

  دهد.اي از موضوع خبر میهیو زاو ياتکرار این آیه هر بار از نکته ،بر این اساس

  نجم: سوره صافاتنمونة پ

ي نوح، ابراهیم، موسی و هارون، و الیاس چهـار مرتبـه چهـار    هادر سورة مبارکۀ صافات در پایان داستان
  ي ذیل تکرار شده است:هاآیه



   ۹۱ يقرآن يبندهاجستاري در تکرار

نینَ  سالم علَى نُوحٍ فی الْعالَمینَ وتَرَکْنَا علَیه فی اآلخرِینَ«ـ  سـحزِي الْمنَج کإِنَّا کَذَل    ْن مـ ه إِنـَّ
   63؛»عبادنَا الْمؤْمنینَ

 64؛»إِنَّه منْ عبادنَا الْمؤْمنینَ کَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ سالم علَى إِبرَاهیم وتَرَکْنَا علَیه فی اآلخرِینَ« ـ
نْ   إِنَّا کَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ ونَسالم علَى موسى وهار وتَرَکْنَا علَیهِما فی اآلخرِینَ«ـ  ا مـمإِنَّه

 65؛»عبادنَا الْمؤْمنینَ
نینَ  سالم علَى إِلْ یاسینَ وتَرَکْنَا علَیه فی اآلخرِینَ« ـ سـحزِي الْمنَج کإِنَّا کَذَل     نَـاادبنْ ع مـ ه إِنـَّ

 66».الْمؤْمنینَ
. در ایـن  دهـد هاي چهارگانه را به موازات هـم قـرار مـی   برگردانی زیباست که داستانقالب یاد شده 

  قالب زیبا تنها نام پیامبران تغییر کرده است.
شود، اما ایـن تعبیـرات در آنجـا    پس از این چهار مقطع، داستان لوط پیامبر و حضرت یونس ذکر می

ن یـ آورد که چرا اگیز است و این پرسش را پیش میربرانآید. این امر تدبو این قالب نمیشود تکرار نمی
   افت؟یان نین پایشیدو داستان مانند چهار داستان پ

امبران یـ بـاز گـردد. سـه تـن از آن پ    گفته شاید وجه آن به تفاوت این دو پیامبر بزرگ با پیامبران پیش
بودنـد و آینـدگان    عتیو صـاحب شـر   یامبران اولـوالعزم الهـ  یـ نوح، ابراهیم، و موسی از پ یعنیمذکور 

 یروانـ ین پیز ممکـن اسـت چنـ   یـ اس نیپیرو آنها گشتنند و نامشان را بر زبان داشتند. حضرت ال ياریبس
قوم او نابود شـدند وکسـی نمانـد    کرد و یغ میم را تبلیعت ابراهیبود که شر يامبریداشته است، اما لوط پ

نـام نـیکش را در میـان     تعبیـر کـه   ش نبـود. پـس ایـن   یب یه ممکن است شامل دختراناش کجز خانواده
دیگـران را  ، بلکه در آخـر داسـتان وي آمـده اسـت کـه      کندوي صدق نمی دربارة گذاشتیم ین باقدیگرا

تـرك اولـی دچـار ابـتال      سببیونس نیز از میان قوم خود بیرون رفت و خداوند وي را بههالك کردیم. 
او ایمـان آورنـد و از عـذاب رهـایی یافتنـد و      کرد و مدتی در کام ماهی فرو رفت. از آن سـو نیـز قـوم    

ز بـا  یـ آن ن یانیـ ن تفاوت در سرانجام داستان موجب آن شد که قالـب پا یداستانش متفاوت رقم خورد. ا
  ها متفاوت باشد.گر داستانید

  ششم: سوره نمل نمونة

ه «عبارت  پنج بار نمل، ةسور بخشی ازدر  پـس از بیـان مظـاهر صـنع و لطـف پروردگـار و       » أَإِلَه مع اللـَّ
اء    «است:  ، تکرار شدهاوبرشمردن دالیل یگانگی  مـ اءم نَ السـ مـ أَنْزَلَ لَکُمو ضاألرو اتاومنْ خَلَقَ السأَم

۹۲  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

 قَ ذَاتائدح تْنَا بِهۀٍفَأَنْبجهب م ا أَإِلَهرَهأَنْ تُنْبِتُوا شَج ا کَانَ لَکُملُونَ    مد عـی مقَـو م لْ هـ بـ اللَّه ع    َل عـنْ ج أَمـ
 عم اجِزًا أَإِلَهنِ حرَیحنَ الْبیلَ بعجو یاسوا رلَ لَهعجا وارا أَنْهاللَهَل خعجا وقَرَار ضال  األر ملْ أَکْثَـرُهب اللَّه

ا       أَمنْ یجِیب الْمضْطَرَّ إِذَ یعلَمونَ یال مـ قَلـ ه ع اللـَّ مـ ضِ أَإِلَـهاألر خُلَفَـاء لُکُمعجیو وءالس فکْشیو اهعا د
الَى أَمنْ یهدیکُم فی ظُلُمات الْبرِّ والْبحرِ ومنْ یرْسلُ الرِّیاح بشْرًا بینَ یدي رحمته أَإِلَه م تَذَکَّرُونَ تَعـ اللَّه ع 

اتُوا        اللَّه عما یشْرِکُونَ قُـلْ هـ ه ع اللـَّ مـ ضِ أَإِلَـهاألرو اءم نَ السـم قُکُمرْزنْ یمو هیدعی أُ الْخَلْقَ ثُمدبنْ یأَم
  67.»برْهانَکُم إِنْ کُنْتُم صادقینَ

هاي بیـدار هرگونـه   وجدان قرار دادن انکاري است و با مخاطب ی، استفهام»أَإِلَه مع اللَّه«کریمۀ 
بـه  را زنجیـري آیـات    ۀهمچـون حلقـ   کند. ایـن عبـارت  یم ند نفیاوو شریکی را براي خد معبود

 آفـرین از نظر لفظی زیبـایی  بر آن،و تأکید  وندیگانگی خدااثبات و همراه با  دهدپیوند مییکدیگر 
ذیلی است که پس از هـر بـار تکـرار آمـده اسـت و در       د،یافزاآنچه بر زیبایی این تکرار می. است

  کند.هرجا مطلبی تازه را بیان می
بـراي مطلـب پـیش از آن اسـت؛ زیـرا اثبـات آفـرینش خداونـد و          ههمانند نتیج »أَإِلَه مع اللَّه«جملۀ 

بنـده را   ،هایی کـه بـه بنـدگانش عنایـت کـرده اسـت و امـوري از ایـن دسـت         نعمت ،دهندگی اوروزي
   68ست.یجز او ن يت او اقرار و اعتراف کند که معبودیدارد تا به ربوبوامی

هـا و زمـین   آسمان در آفرینش آیا با خداى یکتا خدایى هست :دیگوآیه یک بار می ،به تعبیري دیگر
خـداى یکتـا   آیا بـا  د: یگوبار دیگر می ؟دویبرهاى زیبا و خرم که بدان بوستان ن باران از آسمانفرو آورد

را لنگـر   هـا و بـراى آن کـوه  سـازد  ها روان د و در میان آنها جويهقرار د خدایى هست که زمین را آرام
آیا بـا خـداى یکتـا خـدایى      د:یگوبار سوم می ؟دتا به یکدیگر نیامیزن میان دو دریا بندى نهدقرار دهد و 

در زمـین   و شـما را نماینـدگان خـود   هست؟ که درمانده را پاسخ دهد و گزند و آسـیب را از او بـردارد   
هـاى خشـکى و دریـا    آیا با خداى یکتا خدایى هست که شـما را در تـاریکی  د: یگوبار چهارم می ؟سازد
آیا با خـداى یکتـا خـدایى     د:یگوبار پنجم می ؟فرستد ]باران[ نماید، و بادها را پیشاپیش رحمت خودراه 

  ؟هددگرداند، و شما را از آسمان و زمین روزى کند سپس آن را باز که آفرینش را آغاز  هست
ایـن عبـارت   سـاز تکـرار   هـر قضـیه زمینـه   به این ترتیب در هر جا آیه ناظر به پیش از خود است و 

    و مضمون آن ترکیبی از تکرار و زاویۀ نو است. شودمی

  کهف ةنمونة هفتم: سور

نْ کُـلِّ شَـیء       إِنَّ«د که: یستادر داستان ذوالقرنین خداوند وي را چنین می مـ نَـاهآتَیضِ وی األر فـ کَّنَّا لَـها م
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. در آغاز هر سفر تعبیري مشابه وجود دارد. پـس از توصـیف   کندسپس سه سفر براي وي یاد می 69»سببا
عبـارت  شود. این سپس ماجراي سفر وي به مغرب یاد می 70،»فَأَتْبع سببا«مذکور، این عبارت آمده است: 

ع   «دوبار دیگر پیش از دو سفر وي به مشرق و محل سدي کـه در شـمال سـاخت نیـز بـا تعبیـر        أَتْبـ ثُـم
را  ذوالقـرنین  گانـۀ تکرار شده است. این تکرار زیبا حلقۀ اتصال سه مقطعی است که سفرهاي سه 71»سببا

  شود.اي تأسیس میکند و تکرار از نوع لفظی تنهاست و در هرجا معناي تازهیاد می

  گيرينتيجه
کسانی که از موضـوع تکـرار    ةشده است و انگیزتکرار بیشتر نوعی اطناب شناخته می ،در علوم بالغی ـ

 اند، بیان بلنداي سبک قرآن و سازگاري تکرارها با اعجاز بیانی آن است.  گفته سخندر قرآن 
ی اسـت. در مقامـاتی از سـخن    هاي لفظـ آورندة بیشتر آرایهپدیدهاي سبک ادبی و تکرار از ویژگی ـ

کارکردهـاي  د و یـ آنیز بالغت اقتضاي تکرار را دارد. تکرار قانونی مهم در آموزش و تربیت به شمار مـی 
  و اثرگذار خواهد بود.دهد گوناگونی دارد. تکرار زیاد، جریانی فکري و عاطفی را شکل می

یی یـا در مقطعـی از   هـا پـس از آیـه   ،آنقالبی زیبا از تکرار در قرآن کریم اسـت کـه در   » تکراربند« ـ
شود. این نـوع تکـرار در کنـار نقـش معنـایی و معـارفی       سوره، آیه یا عبارتی به صورت منظم تکرار می

شـناختی بـاالیی دارد و چهـرة سـوره را همبسـته و      خود، در دو بعد موسیقایی و تناسـبی ارزش زیبـایی  
  سازد.  آراسته می

اسلوبی ادبی و زیباست کـه سـاختار هندسـی سـوره را     » تکراربند«مرسالت ن، ارحم يهادر سوره ـ
محـوري   ۀزنـد و بـر اندیشـ   ها و موضوعات آن را به هم پیوند مـی دهد و آیۀ تکرار شده مقطعشکل می

  نمل نیز نمود دارد. ةورزد. این امر در مقطعی از سورسوره تأکید می
کنـد و بـا   ساختار هندسی استوار و زیبایی پیروي میها از قمر، و صافات قصهشعرا،  يهادر سوره ـ

دهـد. در  هـایی را بـه مـوازات هـم قـرار مـی      و داستان گرددگفتاري مشابه در آغاز و پایانشان عرضه می
  کند.ایفا می اتصال سه سفر وي نقش ۀحلق منزلۀکهف نیز این تکرار به ةداستان ذوالقرنین در سور

  
  
  
  

۹۴  ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۹شناخت، سال پنجم، شماره اول، پياپي قرآن  

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

 .136ـ135، ص5، جلسان العرب، ابن منظور. ر.ك: 1

 .10، صالتکرار االسلوبی. سید خضر، 2

 .410و  139، صمعجم المصطلحات البالغیه؛ احمد مطلوب، 282، ص1، جشرح المختصر. ر.ك: سعدالدین تفتازانی، 3

 به بعد. 476، صالمنزع البدیع فی تجنیس اسالیب البدیع. ر.ك: سجلماسی، 4

 .360، صۀالنفسی ۀالدالل التعبیر القرآنی و. عبداهللا محمد جیوسی، 5

  افزاید.آنان را جز نفرت نمی گون بیان کردیم، تا پند گیرند ولیگونه ]حقایق را[راستی، ما در این قرآن و به :41)، 17اسراء( .6
 .51و 34ـ28همان، ص نیز ر.ك: ؛51،ص1، جتصریف القول فی القرآن الکریم غۀبال. عبداهللا محمد نقراط، 7

، 2، جاإلتقـان فـی علـوم القـرآن    الـدین سـیوطی،   ؛ جالل33ـ 8، ص3، جالبرهان فی علوم القرآنازجمله ر.ك: بدرالدین زرکشی،  .8
، مقالۀ سرّ بالغـی  در قلمرو بالغت؛ محمد علوي مقدم، 105ـ98، ص5، جالتّمهید فی علوم القرآن؛ محمدهادي معرفت، 113ـ105ص

  .30ـ1تکرار در آیات قرآنی، ص

 .67ـ59، صالتکرار االسلوبی؛ سید خضر، 368ـ364ص، الدالله النفسیه التعبیر القرآنی و. ر.ك: عبداهللا محمد جیوسی، 9

 .59ـ55و  18ـ15. سید خضر، همان، ص10

؛ سـیداحمد هاشـمی،   376ــ 375، صالتحبیـر  تحریر؛ ابن ابی االصبع، 358ـ357، ص1، جخزانه االدبحموي،  حجۀر.ك: ابن  .11
ه  میرزاحبیـب  ؛97ــ 75خضر، همـان، ص ؛ سید 140، صمعجم المصطلحات البالغیه؛ احمد مطلوب، 199ـ198، صجواهر البالغه اللـَّ

   .175، ص1، جمنهاج البراعه فی شرح نهج البالغهخویی، 
 .118ـ117، صاالدب معجم المصطلحات العربیه فی اللغه و. مجدي وهبه و کامل مهندس، 12

 .35، صقد عربیثیر آن در نأشناسی و تنقد بر مبناي زیبایی، ؛ رز غریب63، صنگاهى تازه به بدیعسیروس شمیسا، . 13

 .144، صالبیان والبدیعطالب زوبعی و ناصر حالوي،  .14

 .102ـ101، صاالسس الجمالیه فی النقد العربی. ر.ك: عزالدین اسماعیل، 259، صالفاصله فی القرآنحسناوي،  .15

  : و تسلیم پروردگارش شود و سزد که چنین باشد.5و 2)، 84انشقاق( 16
 .3، صتفسیر سوره حمد؛ امام خمینی، 12 ـ11، ص1، ج الدرر فی تناسب اآلیات و السور نظمالدین بقاعی، ر.ك: برهان .17

  .: پس با دشواري، آسانی است. همانا، با دشواري، آسانی است6ـ5)، 94شرح(. 18
 .390، ص10، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی،  .19

  باز هم نه چنان است، بزودي خواهند دانست.: نه چنان است، به زودي خواهند دانست. 5 ـ4)، 78نبأ( .20
  : واي بر تو! پس واي بر تو! بازهم واي بر تو! واي بر تو!35ـ34)، 75قیامت(. 21
 .792و 684، ص4، جکشافر.ك: زمخشري،  .22

   هاي پروردگارتان را منکرید؟پس کدام یک از نعمت .23



   ۹۵ يقرآن يبندهاجستاري در تکرار

                                                                                                                
 .225ـ168، ص1، جشناسی به ادبیاتاز زبان. ر.ك: صفوي، 24

 352ـ351، ص2ج، یفارس یفرهنگنامه ادبانوشه،  حسن .25

 .353همان، ص .26

 .26ـ25ص ،تحول شعر فارسی مؤتمن، العابدینزین .27

) و 69نفـی کـرده(یس:    . قرآن نسبت شاعر بودن را از پیامبر اکـرم 126ـ119، ص 5ج ،التمهید فی علوم القرآن ،ر.ك: معرفت .28
 هاست و مانند شعر بافتنی و از سر احساس نیست.مقصود آن است که مطالب و معارف قرآن همه بر اساس حقایق و واقعیت

 .126ـ123ص، 1ج ،یالمرتض یامالر.ك: شریف مرتضى،  .29

 ».همام همتاي کلیب نیست آن گاه که«مصراع تکراري به این مضمون است که:  .30

 .18، ص3ج، علوم القرآنی البرهان فزرکشی،  نیبدرالد .31

 همان.ر.ك: شریف مرتضى،  .32

ـ  اي جـنّ و انـس   عبارت تهدیدآمیزي است به این مضـمون کـه   »سنفرغ لکم« :31)، 55رحمن(ال .33  زودي بـه حسـاب شـما   هب
 رسید.  خواهیم

و میان آب جوشـان سـرگردان    خواندند. میان آتشمیاین است همان جهنمی که تبهکاران آن را دروغ : 44ـ43)، 55رحمن(ال .34
 باشند.

 .127ص همان، شریف مرتضى، .35

 .99، ص19ج، ر القرآنیتفس یزان فیالمطباطیایی، ن یسیدمحمدحس .36

 55آیـه   اي است که خود فراهی در متن عربی کتاب به کار برده است. او در تعلیقات تفسیري خود آالء ربک درکرشمه واژه .37
اي بـا عنـوان کرشـمه قـدرت در     ترجمه کرده است. استاد عبداهللا عمادي نیز در شرح نظر فراهی مقالـه » کرشمه ایزدي«به  رانجم 

 . 26، صمفردات القرآنك: ر.اي دارد. مجموعه مقاالت قرآنی منتشر ساخته است. بدرالدین اصالحی نیز در این زمینه مقاله

 .127ـ125، صمفردات القرآنعبدالحمید فراهی،  .38

  است:  بمهلهل در رثاي برادرش کلی تبی نای اشعار مورد استشهاد وي ازجمله .39
عه الحزمکانا من طبائ ه ی  والعزمهاقومِ أُحصی اما کلُّ آالئ  

  )او را نمی توانم شماره کنم. کي نیهایژگهاي او بود. اي قوم من تمامی ویو مصمم بودن از خصلت پابرجا(
  سروده است: اجدع همدانی زین
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  ).ست. هرکس فروشنده اسب خود باشد، اسب ما فروشی نیدمي اسب کهر را پسندیباي زیهاخصلت(
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ها را مانند لنگر قرار نه، بلکه آنان قومی منحرفند. یا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و در آن رودها پدید آورد و براي آن، کوه

چـون   ـرمانده راآن کس که د دانند. یا کیستداد، و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبودي با خداست؟ نه، بلکه بیشترشان نمی
دهـد؟ آیـا معبـودي بـا     گرداند، و شما را جانشینان ایـن زمـین قـرار مـی    کند، و گرفتاري را برطرف میاجابت می ـوي را بخواند

زا را نماید و آن کس که بادهاي بـاران هاي خشکی و دریا راه میپذیرید. یا آن کس که شما را در تاریکیخداست؟ چه کم پند می
گرداننـد. یـا آن   با او شریک مـی  تر است از آنچهفرستد؟ آیا معبودي با خداست؟ خدا برتر و بزرگبشارتگر می پیشاپیش رحمتش

دهـد؟ آیـا معبـودي بـا     آورد، و آن کس که از آسمان و زمین به شما روزي مـی کند و سپس آن را بازمیکس که خلق را آغاز می
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