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Abstract 

Holy tradition is one of the most considerable topics in Quran. it is necessary to 

know about all semantic and applied aspects of these rules.One of the traditions is 

having a good end at life which has been pointed at the end of three Quran signs 

such as Araaf 128, Ghesas 83 , and Hood 49.The only affinity among these three 

signs along with the beginning, different topics and ambiguity and synoptics in 

Qoran about having a good end at life made this paper to consider this tradition at 

the end of the signs.Although it pays attention to all contextual ingredients and its 

semantic effects to analyze and assess the dimensions and characteristics of this 

tradition and its concequensive, Speech act.The results show that having a good end 

at life depends on the common and general time among special people with 

conditioned actions.Therefore, Convergence aspect of these three signs prefigure 

continuation, constancy, social essence, general topic and similarity in pronunciation. 

However, these endings can be different according to the level of addressees, 

conditions of decline, possible world and confirmation of piousness. 
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  چكيده
حـاكم   نيقوان. هدف از بيان استهاي الهي  سنت در قرآن يبررس قابل موضوعات جمله از

يـك   يسو بههمه آن كه در  بودهدر فرد و اجتماع  يرفتار يانيجربر هستي در قرآن، ايجاد 
هـاي كـاربردي ايـن قـوانين      هبا ابعاد معنايي و جنبـ ي يآشنا. بدين سبب دنا در حركتمبدأ 
ـ   بخيري اسـت كـ   ها، سنت عاقبت است. يكي از اين سنت بايسته  128 ةه در اختتـام سـه آي

هود ذكر شده است. اشتراك ظاهري اين سه اختتام با وجود صدر  49قصص و  83اعراف، 
هـاي قرآنـي نـاظر بـر سـنت       و موضوعات متفاوت و نيز اجمال و ابهام موجود در گـزاره 

كاربردشناسـي   ـ شناسي نتلفيق روش زبابا  حاضر نوشتارتا است بخيري باعث شده  عاقبت
ابعاد اين سـنت در اختتـام    ليتحل به رگذاريتأث ييو معنا يعناصر بافت ةيكل گرفتندرنظرو با 

بخيري از  ت عاقبتندهد كه س ها نشان مي بررسي .پردازدب آن يدستگاه كارگفتآيات قرآن و 
هاسـت.   عام و مشترك و از لحاظ شـمول خـاص و مقيـد بـه اعمـال انسـان       ةجهت گستر

ند از داللت بر استمرار و ثبوت، ماهيت اجتماعي، ا اختتام عبارت اين سهي يگرا همهاي  جنبه
 ها از لحاظ سـطوح مخاطبـان، شـرايط نـزول، جهـان      ي، و تشابه لفظ. اين پايانهلموضوع ك

هـاي   ترتيب فراواني كارگفـت  براي اين گروه اختتامي بهند. ا و مصاديق تقوا متفاوت ،ممكن
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  لهئبيان مس. مقدمه و 1
هـا   امورات عالم هستند و آشـنايي بـا آن   ةهاي الهي درواقع تدبيرهاي خداوند براي ادار تنس

الت وتوانــد انســان را در امــر مــديريت بهتــر اجتمــاع يــاري بخشــد و بســياري از تحــ مــي
است » بخيري سنت عاقبت«يكي از قوانين تكويني الهي . دنكپيوسته را براي او معنادار  وقوع به

وجود  با). 83 :قصص؛ 49 :هود؛ 128 (اعراف: است كريم قرآنكه موضوع اختتام سه آيه از 
از مشـابهت لفظـي و ظـاهري    شده در صدر آيات اين سه اختتام  اختالف موضوعات مطرح

تقوا دانسـته اسـت.   خصيصة مندي از  عاقبت را در گرو بهره است و هر سه حسن برخوردار
  اند: كه از آن جملهاست گيري سؤاالت و ابهاماتي را سبب شده  بررسي اين سه آيه شكل

  آن چيست؟ و عالم تحقّق آن كدام است؟ ةالزمبخيري و  ت عاقبتنس. 1
ايـن  طلبـي بـا    و برتـري علـو،  چـون اسـتعانت از خداونـد، صـبر،      ارتباط مفاهيمي هم. 2
 چيست؟  سنت

  بررسي كدام است؟ وجوه اشتراك و افتراق سه اختتام مورد. 3
 ها چيست؟ تعريف براي هر اختتام و نيز گروه اختتامي حاصل از آن هاي قابل كارگفت. 4

 بافت موقعيت و ريتأث تحت ل،يو ارتباط صدر و ذ يمند اقيبر س عالوه ،قرآن تايختتام آا
ابزار ايجاد  ةمنزل به ،هاي كاربردشناسانه و نگاه به زبان سبب بررسي نيهست؛ بد زيمخاطب ن
رو،  ايـن  ازهـا باشـد.    ربردي اين گـزاره تواند روش مؤثري در بازشناسي معاني كا ارتباط، مي

اعـراف،   128 ةيآسه اختتام در » بخيري ت عاقبتنس« پژوهش حاضر با هدف منظورشناسي
كارگفتي حاكم بر هر  ةشبكو  ،بررسي بافتي، تحليل روابط معناييهود، به  49و  ،قصص 83

 مقصـود ) Speech actكارگفـت (  ةنظريـ ها پرداخته و درنهايت برمبناي  آيه و نيز مجموع آن
بـه   دگاهيـ د نياكند.  مي را تبيين يگفتارهاي  رخداد اين جاديا از ي خداوندعمل و يكاربرد
و بـا   و زبان را در بافت گفتار پرداخته ديتول نديافرو  ،كاركرد ،مند زبان، ساختار نظام ةمطالع

  .دهد يم كنكاش قرار آن مورد يها نقش و اهداف لياستفاده از تحل
 1اسـت  انجام شـده  موضوع كلي اين نوشتار ةهاي فراواني در حوز تاكنون پژوهش
 ،رو دارند پيش ةها در روش يا بعدي از ابعاد موضوع اشتركاتي با مقال كه بسياري از آن

ند. پژوهش حاضـر  ا اما از لحاظ ساختار روش كلي و نيز خروجي كامالً با آن متفاوت
هاي مشترك درپـي آن اسـت كـه     كاربردشناسي در اختتام ـ شناسي با تلفيق روش زبان

هاي آيات را در سطح مراد و مقصود كـاربردي خداونـد    معناي اين سه اختتام و كنش



 133   )مهدي مطيعو زهرا ميرشفيعي ( ...بخيري  معناشناختي كاربردي سنّت عاقبت

 

بـوده و  لحـاظ محـدوده و هـم روش بـديع      هم به ،يد. بنابرايندر حد توان ترسيم نما
  .2است داراي نوآوري و ارزش علمي

  

  )لعاقبةا(قرآني استعماالت . 2

 افته كه خود بر دو نوع اسـت: نخسـت  ) در قرآن گاه در تركيب اضافه كاربرد يلعاقبةا( ةواژ
ديگـر،   ). صـورت 137 عمران: (آل )عاقبةُ المكَذِّبينكَيف كَانَ  فَانظُرواپايان امر ناپسند مانند: (

أَفَلَم يسيروا في األرض فينظُرواكَيف چون ( پاياني كه شامل هر دو امر ناپسند و خير شود، هم
نـوع عاقبـت را    )، در اين آيه اقـوام پيشـين هـردو   109 (يوسف: )كَانَ عاقبةُ الَّذينَ من قَبلهِم

كارها بـه خداونـد منتسـب     ةنتيج) 41 (حج: )و للّه عاقبةُ األمور( ةر آيد چنين هماند.  داشته
) نيـز در  37 (قصـص:  )ومن تَكُونُ لَه عاقبةُ الـدارِ ( ةآي .شده كه اعم از امور خير و شر است

گـر   عاقبت معرفه بـه اضـافه و بيـان    ةواژپيشين است. در هر دو مورد فوق،  ةآيمعنا همانند 
 همان رفتار است. ةنتيجشود و درواقع  به متعلق آن متفاوت مي توجه باانواع عاقبت است كه 

و در »  ال«صـورت معرفـه بـه     ، اين واژه در استعمال خير تنها بهشدهكرذبر خالف موارد 
اقبت براي مصدر تقوي استفاده شـده  كار رفته است. از اين تعداد، در يك آيه ع چهار آيه به

 )والْعاقبـةُ للتَّقْـوى  حاكم بـر آن قـوانين شخصـي و درنهايـت خـانوادگي اسـت: (      و فضاي 
تلْك الدار اآلخرَةُ آيه ديگر، عاقبت به خود متقين تعلق گرفته است: ( ةا در سم)، ا132  (طه:

ةُ لباقالْعا وادالفَسضِ وي األَرا فلُوونَ عرِيدينَ اليلَّذا للُهعينَنَجتَّقو (83 (قصص: )لْم (ـنْ  تم لْك
  ـةَ لباقـبِرْ إِنَّ الْعذَا فَاصلِ هن قَبم كمالَقَوو ا أَنتهلَمتَع اكُنتم كا إِلَييهبِ نُوحاء الْغَيـينَ أَنبتَّقلْم( 

إِنَّ األَرض للّه يورِثُها من يشَـاء مـنْ    قَالَ موسى لقَومه استَعينُوا بِاللَّه واصبِرُواْ) و نيز (49 (هود:
). اين مقاله با هدف بررسي اختتام آيات مرتبط با حسن 128 (اعراف: )عباده والْعاقبةُ للْمتَّقينَ

  عاقبت شكل گرفته و بنابراين عاقبت سوء و نيز عاقبت در نگاه عام در آن موردنظر نيست.
 

ســنّت «هــاي مــرتبط بــا  هــاي بــافتي و كــارگفتي اختتــام فــهلتحليــل مؤ. 3
  »بخيري عاقبت

زيـر سـه اختتـام حـاوي حكـم      طرح اسـت؛ در   قابلقبال جوامع انساني  كه سنت در  جا آن از
 )والْعاقبـةُ للتَّقْـوى  ( ةآيـ اختتـام   ةدربـار بررسي شده و از بحث » متّقين«بخيري براي  عاقبت
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 هـاي  مؤلفـه  نتـري  مهـم شـود. در ايـن قسـمت بـا پـرداختن بـه        نظر مـي  ) صرف132  (طه:
هـاي غيربيـاني آن نيـز معرفـي      ، معاني سه اختتام بازشناسي و درنهايت كنششناسي كاربرد

  خواهد شد.
  

  )128 (اعراف: )متَّقينوالْعاقبةُ للاختتام (تحليل كاربردشناختي  1.3
  كنكاش قرار خواهد گرفت: عناصر بافتي آيه مورد ةكليدر زير 

  متني بافت درون 1.1.3
و بـر معنـاي هـم     انـد  جمله شكل گرفتـه  بافت و سياق خود، در قالبدر واژگان قرآن 

 .آن اهميـت دارد در فهـم مـراد   زبـاني   بافـت درون توجه بـه  به همين خاطر  اثرگذارند؛
نشـيني، ارجاعـات،    هـم نـد از: روابـط   ا بحث عبـارت  مورد ةهاي اين بافت براي آي فهلمؤ
  و استلزام. ،انگاري پيش از

  نشيني روابط هم 1.1.1.3
ـ رقـرار دا ي يآواسطح خود در مقطع ترين  ييابتدانشيني در  روابط هم در  آن از پـس و د ن

 محـور آن،  زيـرا  ،)85: 2002(چنـدلر   دنشـو  مـي سطوح واژگاني جمالت و باالتر مشاهده 
واحـدهاي   ةهمـ در ايـن نوشـتار    .اسـت  كـاهي  يا هـم ي يافزا همبار معنايي  ات مسببثيرأت

  د.نگير بررسي قرار مي نشين تأثيرگذار در معنا مورد هم
امـا در   ،)224، 8 ق: ج1417 ييطباطبـا ) جاره و براي اختصاص است (للْمتَّقينَدر (الم 

)لّههلاختصاص 354، 5 تا: ج عنوان الم ملك (طنطاوي بي تواند به است كه مي اي ) الم جار ،(
ت معنـاي آن     طوري ايفاي نقش كند؛ به )1378مقحمه (صفايي  ةزائدو  كه احاطـه و عموميـ

داراي معناي ملك  مقحمه ةزائدالم براساس همين ترتب ذكري در حال افزايش است. پس 
 اليـه  ) مضاف و مضافاللَّه) و (األَرضدر اين صورت ( كه آنو اختصاص نيز هست. ضمن 

ها آمده است. پس كالم و معناي آن چنـين اسـت:    م براي تأكيد بر پيوستگي آنهستند كه ال
...؛ قطعاً زمين خـدا را او بـه هركـدام از بنـدگانش كـه بخواهـد ارث        انَّ ارض اهللا يورثها«

) للّه األَرضقيومي خداوند سازگارتر است. بر اين اساس ( ةاحاطاين پيوستگي با ». دهد مي
  ) و تنها يك جمله است.يورِثُهاراي خبر (درحقيقت مبتدا ب



 135   )مهدي مطيعو زهرا ميرشفيعي ( ...بخيري  معناشناختي كاربردي سنّت عاقبت

 

و  ،)اســتَعينُوا( ،)143، 2 ق: ج1407مســتأنفه (زمخشــري  )قَــالَ موســى لقَومــه( ةجملــ
شـود.   و فعل امر است و به همين جهت محال منصوب مـي  )قَالَمعطوف آن مقول قول از (

 (ع) باشد؛ به اين صورت كه موسيانديشي  تواند حاوي معناي توبيخ يا چاره اين دو فعل مي
كنـد، يـا بـراي     فرعـون مؤاخـذه و سـرزنش مـي     جهـت تـرس از تهديـد    اسرائيل را به بني

معناي استعمالي امر بـه ايشـان دسـتور     ةاسرائيل، با اراد بخشي به بني انديشي و اطمينان  چاره
  دهد. خواهي از خدا و صبر مي كمك

)، 388، 1 ق: ج1425د تعليل دستور به استعانت (دعـاس  توان مي )إِنَّ األَرض للّه( ةجمل
». چرا از خداوند كمك بگيريم؟«يا استيناف بياني از پرسش مقدري با اين مضمون باشد كه: 

 )432، 3 ق: ج1415) جار و مجرور متعلّق به فعل محذوف است (درويش للّهدر اين جمله، (
باشد. در اين حالت ملكيت دائمي زمين بـه   تامه» كان«تواند ظرف مستقر فعل عموم  مي كه

ثبات در حكم اسـت. احتمـال دوم آن   » كان«يكي از مفاد  زيراا است، خداوند منسوب شده
الم در تقـدير   ةقرينـ باشد كه بـه  » ملك«است كه اين جار و مجرور متعلّق مصدر محذوف 

و در ايـن  » داسـت إن االرض ملـك هللا؛ زمـين ملكـي بـراي خ    «گرفته شده؛ به اين معنا كه 
  صورت ظرف لغو است.

ريـزد و اصـل وحـدت     هم مي به)، سياق بياني جمالت يورِثُهابودن ( مستأنفهدر صورت 
قبلي تعليل يا اسـتيناف بيـاني اسـت. دومـين حالـت       ةجملزيرا  ،گردد سياق دچار خلل مي

 پيشين و محلّاً منصـوب  ةتيناف جملل تعليل يا اسم) و مكلّهمحتمل آن است كه حال از (ال
 هاي تعليل صبر باشد و جمله كه اين) است. ديگر إِنَّبودن براي ( باشد. احتمال سوم خبر دوم

)ضو (إِنَّ األَر (اورِثُهي) با جمالت ،(ينُواتَعاس) بِرُوا) وو نشر مرتـب تشـكيل    ة)، آراياص لف
اسـرائيل پيرامـون    بنـي  ؤال محتمـل دهند. حالت ديگر آن است كه استيناف بياني باشد از س

دهد. در اين  مي ها پاسخ با اين جمله به آن (ع) كه موسي» چرا بايد صبر پيشه كنيم؟: «كه اين
 ةآراياساس وحدت سياق استيناف بياني باشد، مانند حالت قبل،  پيشين بر ةجملحال نيز اگر 
  دهد. بي را تشكيل ميتلف و نشر مر

اي اسـت كـه از آن    اسـميه  ةجملدر قالب  ) وإِنَّ األَرض( ةجملاختتام آيه نيز عطف بر 
  استنباط است. قابلهاي هستي  ثبات حكم در تمام ادوار و نشئه

  ارجاعات 2.1.1.3
تَعينُوا در (» واو«) موسي و مرجع ضـمير  قَومهدر (ل» هاء«مرجع ضمير  بِرُوا ) و (اسـ اصـ ،(

خـاكي يـا    ة) عهد ذهني باشـد، بازگشـت آن بـه كـر    رضاألَدر (»  ال«است. اگر  )قَومِ( ةكلم
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) األَرضبـودن (  ا در صـورت جـنس  مسكونت يا سرزمين مصر خواهد بود. ا هاي قابل زمين
) راجـع  يورِثُهادر (» ها«). ضمير 143، 2 ق: ج1407هاست (زمخشري    خشكي ةمعني هم به

) اللَّه) نيز به (عبادهدر (» هاء«) و يشَاءمستتر در (» هو«) و تأنيث آن معنوي است. األَرضبه (
تواند عهد ذكـري يـا جـنس باشـد. در صـورت       ) نيز ميالْعاقبةُدر (»  ال«بازگشت دارد. نوع 

». است، براي متقين ايشان اسـت  زميني كه عاقبت براي عباد«نخست اختتام بدين معناست: 
و اين قاعده شامل » ها براي متّقين است قبتتمام عا«شود:  گونه معنا مي م اينواما در حالت د

  شود. انواع عواقب دنيوي و اخروي مي ةهم

  انگاري پيش از 3.1.1.3
و اگر تنهـا ايـن آيـه در    است داراي قومي بوده  (ع) موسي كه آنانگاري  پيش نخستين از

 ،خداباور است (ع) موسي كه اينشد. دوم  رس قرار داشت اين معنا از آن استخراج مي دست
 كـه  اينوراثت است. چهارم  زمين قابل كه آندستور به استعانت از خدا داده است. سوم  زيرا

  برخي از بندگان خدا باتقوا هستند.

  استلزام 4.1.1.3
با قوم خود اين اسـت كـه وي در ميـان ايشـان از      (ع) گفتن موسي معنايي سخن ةالزم

) و استَعينُوا( ةفهم از دو جمل قابل ةدومين الزم برخوردار باشد.جايگاه و شخصيت اجتماعي 
 بـه ايـن دو  دچار مشكلي بوده باشند كه او ايشان را  (ع) ) اين است كه قوم موسياصبِرُوا(

تَعينُوا ( ةبرداشـت از جملـ   قابـل  ةحل رهنمون شود. ديگر الزمـ  راه آن اسـت كـه قـوم   اسـ ( 
اگر چنين بود لزومي براي  زيرا ،باشندخواهي نكرده  در اين مشكل از خدا كمك (ع)  موسي

ديگري بدين صورت است كه ايـن   ةالزم دهندة  بيان امري وجود نداشت. همين مطلب نشان
كم در عمل متروك گذاشته بودنـد.   باور توكل به خدا را دست   اطالعي يا عدم ت بيلع قوم به

چـون در ايـن    ،موضوع مردود اسـت ها با اين  آنآشنايي به بيان امري احتمال عدم  توجه ا باما
صورت بايسته بود براي ايشان استعانت از خدا را توضيح دهد، ولي به تعليل استعانت همت 

  اند. نبوده ا اين عقيده درعمل به آن ملتزمبآشنايي دهد آنان با وجود  گماشته كه نشان مي
دستور بـه صـبر مقاومـت قـوم موسـي در مقابـل يـك خواسـته يـا ضـرورت            ةالزم
دو بدون نگاه به آيـات پيشـين از    آمده است كه هر ها دربرابر حالت پيش داري آن خويشتن

 اسـرائيل را تهديـد كـرده    نـي كه در آن فرعون ب ،قبل ةا با نگاه به آيمشود. ا آيه برداشت مي
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تهديد فرعون [كشتن مردان و برابر  زيرا امر به صبر در ،شود نخست متعين مي ة، الزماست
زنان]، يعني پذيرش خدايان باطل و ظلم و واگذاري دين الهـي كـه ايـن خـالف      اسارت
آيـه آن اسـت كـه گروهـي از     خاتمة اختصاص عاقبت به متّقين در الزمة انبياست. سيرة 

رسـيدن زمـين بـه     الهـي ارث  ةنهايت اراد ، اماتقوا باشند عباد خداوند باتقوا و گروهي بي
بخيري متقـين و آوردن   بر عاقبت مبني (ع) ان موسيبيالزمة بندگان متقي است. درنهايت 

از  (ع) پي دستور به استعانت و صبر آن است كه تا پيش از اين قـوم موسـي  اين حكم در
  اقوام متقي نبوده باشند.

  متني بافت برون 2.1.3
  شود. زباني پرداخته مي هاي بافت برون فهلدر اين قسمت به مؤ

  شرايط نزول 1.2.1.3
و  )اهللا ةرحم( طالب يدر شعب اب ياقتصاد ةمحاصردوران  گام با اعراف، هم ةسورنزول 

  است. همسلمانان در مكهاي زماني  از دشوارترين برهه

  موضوع 2.2.1.3
 ،رو ايـن  براي مبارزه با تهديد فرعون است. از (ع) يموسكار كاربردي  اين آيه درواقع راه

 هاريت خداوند و قدرت نامحـدود او ود را متوجه قبِاهللا) قوم خ استَعينُوادر صدر آيه با امر (
 ،اسـت  به همان سـرزمين  كه خود معترفند كه قدرتشان محدود ،ند. بر خالف فرعونيانك مي

قوم موسي مأمور به انجام صبري برآمده از  ،. بنابراينزمين است ةهمخداوند مالك حقيقي 
يرا تنها مالك حقيقي بـر هـر چيـزي قاهريـت دارد و     ز ،)واصبِرُواْشوند: ( استعانت الهي مي

تصـرف ملـك وي را   ي يتواناواگذار نمايد و كسي  تواند ملك خود را به هر كه بخواهد مي
  و استعانت از خداست.ي يشكيبااين  ةنتيجندارد. ميراث زمين نيز 

 تعبير شده است. در معامالت» ارث«ط خداوند به سدر اين آيه از واگذاري زمين تو
 چيزي عوض چيز ديگـر داده در ارث  اما، گيرد از نوع عقود، تبادل عوضين صورت مي

وقتـي وارث   ،چنين هم گيرد و شيء ثابت است. را ميجاي مالك  يمالك بلكه ،شود نمي
مقابل خداوند نيز كسي چيزي از  دهد. در نميمورث  برد، چيزي به چيزي را به ارث مي

ي عرضه دارد، چـون مالـك حقيقـي كـل اشـيا خـود       الهاهداي خود ندارد تا در عوض 
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قهاريت خـود ملـك خـويش را از     ةواسط بهاوست. در اين آيه خداوند [مالك حقيقي] 
دست فرعون [مالك عارضي] خارج سـاخته و آن را بـه هـركس كـه بخواهـد بـه ارث       

، بلكـه از  اسـت  در اين سياق معامله با خداوند را بيـان نكـرده   (ع) دهد. پس موسي مي
چـه در ايـن دنيـا     رسيدن تعبير كرده تا بفهمانـد آن  ارث انتقال ملكيت اين دنيا بهرايند ف

وجود دارد گذراست و اين ملكيت عارضي است كـه از فـردي و جمـاعتي بـه فـرد و      
ـ  بهعوضي رد و بدل شود. اين گفتار  كه آنكند، بدون  جماعت ديگر انتقال پيدا مي  ةمنزل

رسد كـه مـورث از ميـان     زيرا زماني ارث به وارث مي، تهديدي براي فرعون نيز هست
رفـتن فرعـون را بيـان     بـا ايـن كـالم بشـارت ازميـان      (ع) موسـي  ،رفته باشد. بنـابراين 

  است. كرده
دهـد، كـه در صـورت     درادامه اين ارث را به عبـاد خداونـد نسـبت مـي     (ع) موسي
 ةدرنتيجه زمين از ميان هم .شود ) تفسير ميللْمتَّقينَن با ()، بعض بندگامنْبودن ( تبعيضيه

) موصوله باشد، ارث به عبـاد  نْم) بيان از (منْاما اگر ( ،گردد بندگان ارث عباد باتقوا مي
بازگشت دارد. در اين حالت انتهاي آيه بيان وصف عباد و بدين معناست كه عباد همان 

توان چنين نتيجه گرفـت كـه احتمـال نخسـت      ديگر مي متّقين هستند. با استناد به آيات
). 10 خداوند در قرآن عباد را به دو دسته تقسيم كرده است (زمـر:  زيرا ،تر است صحيح

  رسيدن زمين براي عباد تقواست. ارث توان دريافت كه شرط به با اين بيان مي
)؛ پـس  28 (ص:ت اسـ  را در مقابل فجار قـرار داده  ها آن في متّقينرخداوند در مقام مع

رو  ايـن  از .)115 عمران: (آل دهند ند كه افعال خير نيز انجام ميا كنندگان از گناه متّقين اجتناب
عنوان شرط  بحث نيز تقوا به مورد ة). در آي15 (محمد: استايشان وعده داده شده  بهشت به

  است. في شدهرمندي از ميراث زمين مع بهره

  هاي ممكن جهان 3.2.1.3
گونـه در آيـه    است كه وقايع آن حكايـت  (ع) جهان ممكن براي آيه زمان موسيلين وا

جانبه بر  م، جهان نزول آيات يعني عصر ابتداي بعثت و فشار همهوابراز شده است. جهان د
ي اسـت كـه   يم، فضـا ودارد. جهان س (ع) مسلمانان است كه مشابهت زيادي با زمان موسي

و  ،پويا ،هاي آن شناور نند؛ همان جهاني كه پديدهك مي ساير مخاطبان اين آيات آن را ادراك
ناپذير است. از جهت وجودشناسي هر سـه جهـان ممكـن در همـين دنيـاي مـادي        تعريف

  مفروض است و بحثي از جهان فرامادي در كار نيست.
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  طرفين خطاب 4.2.1.3
 ةفرسـتند قوم ايشـان هسـتند.    ةگيرندو  (ع) مستقيم پيام در اين مخاطبه موسية فرستند

مسـلمانان محصـور در شـعب را     تازهاست كه با مضمون اين آيات  (ص) م پيامبر اسالمود
ي سـاير  ينهـا  ةتعال و گيرندم، فرستنده خود خداوند موس ةمخاطب قرار داده است. در مرتب

  شنوند. ند كه سرگذشت قوم موسي را از زبان قرآن ميا اقوام

  كارگفت 3.1.3
گـر   بيـان  زيـرا  ،به معناي آن داراي كارگفت اظهاري است توجه بااختتام آيه در نگاه نخست 

ا با دقت در بافت حاكم بر آيه چنـد كارگفـت   ميكي از قوانين ثابت حاكم بر هستي است. ا
  استخراج است: متفاوت و متضاد از اين فراز قابل

در صورتي كه آيه در بافت تخاطب موسي و قوم او در نظـر گرفتـه شـود، دو لحـن     
صـدر آيـه سـرزنش قـوم را     تصور است. اگر موسي با امر موجود در  براي آن قابلكالم 

تهديـدي   ــ  م داراي كنش تعهديصورت توبيخ درآمده و اختتا باشد، اين امر به اراده كرده
زيـرا لحـن آيـه حـاكي از آن اسـت كـه قـوم در مشـكل خـود از خداونـد           ، بـود  خواهد
بـه   هـا  آناند و اين كوتـاهي در اثـر عـدم باورمنـدي و التـزام عملـي        خواهي نكرده كمك

عبـاد متقـي و    ةگـرفتن در زمـر   عالوه موسي با بيان دو شرط قـرار  ايمانشان بوده است. به
 .كنـد  كه ميراث زمين است، ايشان را بـه پـرورش ايـن دو صـفت ترغيـب مـي      ، آن ةنتيج
هست. حالت دوم آن اسـت كـه موسـي در مقابلـه بـا      نتيجه داراي كارگفت ترغيبي نيز  در

حل عملي به قوم خـود پرداختـه    راه ةو ارائ ،بخشي انديشي، اطمينان تهديد فرعون به چاره
باشد كه در اين صورت امر در معناي واقعي خود استعمال شده است. ايـن سـياق ضـمن    

هد و لذا داراي كارگفت د بشارت پيروزي مي ها آنكارها، به  ترغيب مخاطبان به اجراي راه
تبشيري خواهد بود. ناگفته پيداست كه بشارت پيروزي به قوم موسـي  ـ   ترغيبي و تعهدي

[فرعون] خواهد بود كه استفاده از مفهوم ارث  ها آنمالزم با تهديد به نابودي براي دشمن 
  در آيه نيز مؤيدي بر اين معناست.
محصور در شعب نيز همان شرايط زمان و مسلمانان  (ص) در فضاي تخاطب بين پيامبر

 كـه  آنتعريف است. ضمن  ها براي ايشان نيز قابل فرماست؛ پس همان كارگفت موسي حكم
و  (ص) خاطر پيامبر گري حكايت موسي و عاقبت نيك آن درصدد تسلي خداوند با روايت

  ؛ پس داراي كارگفت عاطفي نيز خواهد بود.است ياران راستين ايشان برآمده
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گرفتن مخاطبه در جهان وسيع و پوياي آينـده كـه مخاطـب     نظر الت سوم يعني دردر ح
كه مخاطب كالم فردي معانـد و   اي ندارد، كارگفت اختتام آيه شناور خواهد بود. زماني ويژه

تهديـدي خواهـد بـود. در ايـن صـورت       ــ  الهي است كنش تعهدي يدشمن انبيا يا اوصيا
معناي متضاد براي غيـرمتّقين نمـوده و ايـن     ةتّقين ارادخداوند با بيان اختصاص عاقبت به م

ايمان حقيقي آورنـد. دوم كارگفـت    ردند وتهديدي براي ايشان است تا از كردار خود بازگ
كه در فضايي جاري است كه مخاطب از بندگان خداست و خداوند  است تشويقي ـ ديهتع

  است. درصدد ترغيب وي به استعانت از او و صبر بر باورهاي خود
  

  )83 (قصص: )متَّقينوالْعاقبةُ للاختتام (تحليل كاربردشناختي  2.3
  كنكاش قرار خواهد گرفت: عناصر بافتي آيه مورد ةدر زير كلي

  متني بافت درون 1.2.3
نشـيني، ارجاعـات،    نـد از: روابـط هـم   ا بحـث عبـارت   مـورد  ةهاي اين بافت براي آيـ  مؤلفه
  و استلزام. ،انگاري ازپيش

  نشيني روابط هم 1.1.2.3
ـ  كه شامل دنيا و عوالم ديگر ازاست معناي عالم آمده  ) بهالدار( ةواژدر قرآن   ةجمله خان
م نشود. هرچند محتمل است كه منظـور از معنـاي دوم مجمـوع بهشـت و جهـ      آخرتي مي

؛ 29 (احـزاب:  معناي بهشت اسـت  اما استعماالت قرآني اين تركيب معموالً به ،آخرتي باشد
كـه سـخن از    ،آيـات پيشـين   ةبحث نيز به قرين مورد ةو غيره). در آي 169 ؛ اعراف:94 بقره:

)، از 77 (قصص: )وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه الدار اآلخرَةَبزرگان مؤمن به اوست: ( ةقارون و توصي
درصـدد  شـود كـه    جا بـه قـارون توصـيه مـي     در اين زيرا است، اين واژه بهشت اراده شده

  آخرت باشد و مسلماً منظور از آن جهنم نيست. ةآوردن خان دست به
) اسـت. جملـة   الـدار ) صفت براي (اآلخرَةُ) بدل از آن، و (الدار) مبتدا، (تلْك( ةاسم اشار

) اليرِيـدونَ ) جار و مجرور متعلق به آن و مفعول دوم است. جملـة ( للَّذينَ) خبر و (نَجعلُها(
ي األَرضِ جار و مجـرور (  ،چنين هم) مفعول آن است. علُوا)، و (لَّذينَ(اصله  متعلـق بـه   فـ ،(

) است. علُوا) نيز عطف بر (الفَسادا( كه آن) خواهد بود. ضمن علُوا) و صفت براي (يرِيدونَ(
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طلبـي و فسـاد در    برتري ةي براي كساني كه ارادينها ةاين خان«پس معناي جمله چنين است: 
 ).391، 7ق: ج1415(درويش  »زمين را ندارند، ايجاد شده و عاقبت همواره براي متّقين است

ق: 1422(قونوي  ) خبر آن باشدنَجعلُها( ةجملو ، صفت) الدار) مبتدا، (تلْك( كه آنديگر 
بي اگر اسم پـس  ). اشكال موجود در اين تركيب آن است كه در قواعد ادب عر582، 14 ج

و جامد باشد، عطف بيان يا بدل و اگـر مشـتق باشـد صـفت اسـت. در      »  ال«از اسم اشاره با 
چنين  نظر گرفت. نويسنده اين توان آن را صفت در ) اسم جامد است، پس نميالدارجا ( اين

هـا  أنّ هنـا المـراد   فة قد تكون جامدا إذا كان وضعه لغرض المعنى والص و«كه:  است داده پاسخ
(همان). تفاوت معنوي اين دو تركيب در اين است كه صـفت   »المسكنية رية واكاملة في الد

كه بدل خود مقصود در كـالم و   حالي دهد؛ در معنايي در متبوع يا سبب متبوع را توضيح مي
 )تلْـك ) باشد در حـال بيـان خصوصـيت (   تلْك) صفت از (الداراگر ( ،است. بنابراين حكم

) تلْـك اما اگر بدل از (». آخرت است ةاين [بهشت] كه چنين صفت دارد، خان«يعني: است؛ 
يعنـي دار   ايـن «صورت كه  ) است، به ايننَجعلُهاباشد، خود آن مقصود حكم بعدي يعني (

  كل است. ) بدل كل ازالدار( ةواژدر اين حالت ...».  آخرت براي
) نيز يا نَجعلُها( ةاألخرة) خبر آن است. جمل الدار() مبتدا و تلْكم از آيه (وسدر تركيب 

ـ ايـن  «در اين صورت معناي آيه چنين خواهـد بـود:    ) است، كهتلْكم براي (وخبر د ة خان
 آخرتخانة اين «ه و بدين معناست: يا حال واقع شد...».  آخرت است، اين ايجاد شده براي

  ).239، 2 : ج1362انباري  (ابن ...» كه ايجاد شده براي حالي است، در
) اشاره به خداوند دارد كـه از بـاب شـأن و منزلـت مسـتتر اسـت.       نَجعلُها( ةجملفاعل 

زيرا وجود  ،جدي آن معناي ماضي است ة، ولي ارااست ) مضارع آمدهنَجعلُهاهرچند فعل (
  :وان است، كه از اين قرائن در قرآن فرااست كنوني بهشت آخرت به قرينه اثبات شده

ـ   و له نظائر كثيـرة و قص (تَّقينلمت لدأُع) حكاية حال ماضية بقرينة (الُهعنَج)(ع) ة آدم 
حقق وقوعها. كما أراد فرعـون و  ة أيضا فال يقال صيغة الماضي لتّقرينة على وجود الجنّ

ـ      يفسـدون ذين ال يعلـون و ال  قارون إشارة إلى ارتباطها بما قبلها و هـذا أبلـغ مـن الّ
  ).583، 14 ق: ج1422 (قونوي

التّعبير باإلرادة أبلـغ  «كه:  است يريدونَ) آمدهال( ةجمل ةدرباردر حاشيه بر تفسير جاللين 
خداوند با بيان اين مهم كه  ،). درواقع165، 3 ق: ج1427(صاوي  »في النّفي، ألنه نفي و زيادة

 ةكـه اراد است رصدد بيان اين بوده طلبي و فساد مانع رسيدن به بهشت است، د برتري ةاراد
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اين اراده محقّق شده و  كه اينطلبي خود از گناهان و امور ممنوعه است، چه رسد به  برتري
است كـه در   (ع) المؤمنين معنا روايتي از امير دربرابر ديگران ظهور خارجي نمايد. مؤيد اين

ــت ــري  آن حال ــه برت ــرد ب ــي ف ــه   درون ــن آي ــي وي را از مصــاديق اي ــيطلب ــرار م  دهــد ق
  بيان است. مورد فساد نيز قابل ). همين مطلب در330، 8 ق: ج1420  (ابوحيان

ادا (و  ة) نافيه در جملـ التكرار (ت لع سـت كـه هـر كـدام از ايـن دو قيـد،       ) آن االفَسـ
)، فدلّ الفَساداجاء التّركيب بال في قوله: (و «ند: ا صورت مستقل، مانع از رسيدن به بهشت به

(همان). همين مطلب را قونـوي   »كلّ واحد من العلو والفساد مقصود، المجموعهما على أن
في الالمجموع من حيـث  ا منهما مقصود بالنّنبيه على أن كلّللتّ) ال(إعادة : «است نيز تكرار كرده

). البته ترك علو و فسادگري علت تامه براي رفـتن  583، 14 ق: ج1422(قونوي  »المجموع
گردد. بـا ايـن حـال تـا      راه رسيدن به بهشت هموار مي ها آنبه بهشت نيست، بلكه با ترك 

نخواهد رسـيد و آن   كه فرد مقتضي الزم براي رسيدن به بهشت را كسب نكند، به آن زماني
  ي بايسته و پسنديده.است از ايمان قلبي صحيح دركنار انجام رفتارها عبارت

از مصاديق  طلبي در زمين طلبي و فساد بايد دانست كه برتري سنجي بين برتري در نسبت
خـود شـخص و گـاه     فساد گـاه  .جدا و مباين نيستندبه تمام مصاديق اين دو است و  فساد

 است گرفته  بحث، ذكر خاص قبل از عام صورت ردمو ةآيپس در  كند. ر ميرديگري را متض
توان آن را ذكر مصداق قبل از مفهوم دانسـت،   مي ،چنين همشان از اهميت خاص دارد. كه ن
است كه فسـاد در   صورتي ن مصاديق فساد است. اين دراين مصداق يكي از شديدتري زيرا

طلبـي   اگر معناي اخص فساد منظور باشد، برتـري  امااالعم در نظر گرفته شود،   آيه بالمعني
دو  طلبانه است؛ بنابراين هر برتريو فساد بعدي تنها شامل فساد غير يكي از اقسام فساد بوده

  قسيم هم هستند.

  ارجاعات 2.1.2.3
) نسبت الدار اآلخرة( ةو مرتب كه منزلت جا آن ) به مابعد خود اشاره دارد. ازتلْك( ةاسم اشار

دور تعبير شده و اين دوري درواقع دوري شأني است.  ةبه اشار آن از باالتر است، هدلم مابه عا
) نيز عهد ذكري است كه اآلخرَةُدر (»  ال«تواند عهد ذهني يا ذكري باشد.  ) ميالداردر (»  ال« نوع

ط س) توالَّذينَموصول ( گردد. مي ) به (تلك) بازنَجعلُهادر (» ها«) دارد. ضمير الداربازگشت به (
) عائد به اسم اليرِيدونَدر (» واو«ضمير  و است ) توضيح داده شدهاليرِيدونَخود يعني ( ةصل

  است. ) نيز استغراقالْعاقبةُموجود در (»  ال«) است. نوع الَّذينَموصول (
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  انگاري پيش از 3.1.2.3
برخي  كه آنآخرت است. دوم  ةجود خانمتبادرشونده از آيه و ةانگاران نخستين معناي پيش

  ند.ا متّقي  ها گروهي از انسان كه اينطلبي و فساد ندارند و سوم  سلطه ةاز افراد در زمين اراد

  استلزام 4.1.2.3
طلبي بـر   گري و برتري فساد ةها اراد معنايي آيه اين است كه برخي از انسان ةلين الزموا

ايـن   كـه  آنطلبي و فساد تنها روي زمين است. سـوم   برتري كه آنروي زمين را دارند. دوم 
 آخرت اسـت و بنـا بـه قيـاس اولويـت انجـام فسـاد و نمـود         ةاراده مانع از رسيدن به خان

خيرخـواهي و   كـه  اينآخرتي است. چهارمين الزمه  ةطلبي نيز مانع از رسيدن به خان برتري
ي بـراي  يعاقبـت نهـا   كـه  آن طلبي از خصوصيات اهل تقوي اسـت. پـنجم   دوري از برتري

با وجود يا عـدم وجـود خصوصـيت برتـري جـوازي بـراي        كه اينغيرمتّقين نيست. ششم 
  طلبي وجود ندارد. برتري

  متني بافت برون 2.2.3
  شود. بحث در اين قسمت بيان مي مورد ةزباني براي آي بافت برونهاي  فهلمؤ

  شرايط نزول 1.2.2.3
مـدنظر در سـياق    ةدر مكـه نـازل شـده و آيـ     (ص) اين سوره در اواخر حضور پيـامبر 

ايـن آيـه   كه است آمده  (ع) ن است. در روايتي از اميرالمؤمنينابه شبهات مشركي يگو پاسخ
  :است هشد داران نازل براي زمام

أنه كان يمشي في األسواق وحده و هو دال يرشد الضال و يعين الضّـعيف و يمـرّ بالبيـاع و    
ي األَرضِ  القرآن و يقرأ (البقال فيفتح عليه  ا فـلُوونَ عرِيدينَ اليلَّذا للُهعرَةُ نَجاآلخارالد لْكت

و يقول نزلت هذه اآلية في أهل العدل و المواضع من الوالة و أهـل القـدرة مـن     )والفَسادا
  ).109، 11: ج ق1424كثير  (ابن سائر الناس

  موضوع 2.2.2.3
گويد. بديهي است  سخن مينهايي آخرت و عاقبت  ةموانع ورود به خاناين آيه پيرامون 

 بـراي را خـرت  اما در ايـن آيـه كـه سـراي آ     م است،نو جه بهشتشامل آخرت كه سراي 
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الهي است، نه وعيد. پـس   ةطلبي ندارند، آخرت وعد فساد و قدرت ةداند كه اراد كساني مي
 ةبهشت دو چيز است: اراد [بهشت] است. موانع رسيدن به اين آخرت زيبا و جميل منظور،
ادا فساد ( ةو اراد )اليرِيدونَ علُوا في األَرضِطلبي ( برتري الفَسـصـرف ايـن اراده كـافي    و .(

  آخرتي گردد.خانة است تا مانع از رسيدن افراد و اقوام [در هر سطح از توانايي] به 
گويند از عطاياي الهي براي رسـيدن    هيان منكر به قارون ميدر آيات پيشين نا ،رو اين از

عكـس بـا ايـن مواهـب بـه       ي و بهكن آخرت [بهشت] بهره ببر؛ يعني تو چنين نميخانة به 
تنها چنين نكرد، بلكـه بـا خـروج خـود قصـد       . اما قارون نه)77 (قصص: پردازي مي فساد

برتربينـي او پديـد    جهت خود ). اين حالت به79 (قصص: طلبي داشت و برتريخودنمايي 
كـه   حـالي  ). در78 (قصـص:  دانست آمده را از خود مي دست مواهب به كه اينآمده بود و 

دست آورد. ايـن   تواند خود آن را به وقتي شيء فاقد چيزي باشد، از لحاظ وجودي نمي
 قابـل فعـل  هـو  از قابل بما  و انسان يك مبدأ قابلي استزيرا  ،امر از احكام عقلي است

تر است  هاي منسوب به انسان براي كسب ظرفيت بيش فعاليت ،بنابراين .شود نمي صادر
چـه هسـت از مبـدأ فـاعلي هسـتي       آن چيزي از خود وي صادر شود. پس هـر  كه آننه 

  مقدس الهي] است. [ذات
قصص  ةهاي اين سوره است. سور بندي داستان جمعدرنهايت بايد گفت اين آيه حاوي 

عنـوان  فرعـون   بيان ماجراي. در پذيرد پايان ميقارون  ةو با قص شدهآغاز  فرعون با داستان
 قـارون  داسـتان  ) و در3 (قصـص:  )إِنَّه كَانَ مـنَ الْمفْسـدينَ  ...إِنَّ فرْعونَ عال في األَرضِ( شد

 والتَبـغِ ( كشـيد  رخ عكس برتري خود را به و او به افرادي به وي گفتند از فسادطلبي بپرهيز
در ايـن سـوره دو    پـس  ).79- 77 (قصص: )فَخَرَج علَى قَومه في زِينَته ... الْفَساد في األَرضِ

مـذكور بـه آن    ةكه در صدر آي شد، طلبي و فساد در روي زمين معرفي  مصداق براي برتري
نهـا  كنـد كـه ت   مي ست و خداوند در اختتام آيه عنواناين نهايت كار ني اما ،اشاره شده است

بلكـه بايـد    ،طلبي و فساد براي رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي كافي نيست ترك برتري
). گفته شد كه متّقين عالوه بر دوري از انواع والْعاقبةُ للْمتَّقينَق شود: (قتقوا به تمام معني مح

يـن يعنـي   ؛ انمايـد  مـي  كه مقتضي بهشت را در ايشان فراهماند  فساد، اهل رفتارهاي بايسته
  همان ايجاد بستر و ظرفيت در خود!

  هاي ممكن جهان 3.2.2.3
كند كه در آن جهان آخرت تعريف شده باشد.  اين آيه تنها در سيستم فكري معنا پيدا مي

ظاهر آيه درصدد بيان عاقبت اخروي است و صدر و ذيل آيه نيز اين معنا را  كه اين  وجود با
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سازد، اختتام آيه تنها منحصر به آخرت نيست و جهـان ممكـن بـراي آن     به ذهن متبادر مي
 و قارون] هر دو در دنيا نيز فاقـد زيرا مصاديق بارز اين آيه [فرعون  ،گردد شامل دنيا نيز مي

  عاقبت نيك گشتند.

  طرفين خطاب 4.2.2.3
فرض شود، فرستنده خداوند متعال بوده و هـدف   (ص) اگر مخاطب كالم رسول اكرم

ن و ان مكه است و اگر روي خطاب با مؤمناهاي مشرك داري ايشان در مواجهه با دسيسه دل
ن در اخواهد بود؛ كه البته براي مؤمن (ص) ه باشد، فرستنده خداوند و گوينده پيامبرككفار م

  ن در سياق تهديد است.اه و براي مشركسياق وعد

  كارگفت 3.2.3
بـه   (ص) پيـامبر  ةواسـط  بهم و فرستنده اين آيه تنها خداوند است كه اين پيام را لمتك

كننده  از دريافت (ص) با اين حال، نقش پيامبر. رساند گوش مخاطبان مؤمن و كافر مي
گيـرد. پـس اختتـام آيـه      مـي مخاطبـه قـرار    موردو خود  رود ميصرف فراتر واسطة و 

خاطر آن حضرت در مواجهه با شبهات عامدانه و مكر مشركان است و   درصدد تسلي
براي مخاطبـان   چنين همرو براي ايشان داراي كارگفت عاطفي است. اين جمله  اين از

ند، داراي كارگفتي دوگانه است: در مواجهه ا ار مكهفكه مؤمنان عصر نزول و ك ،ثانويه
ه صبور و كخواهي و فساد اهل م دهد تا در مقابل برتري داري مي ن، آنان را دلبا مؤمنا

ا در مـ زودي عاقبت اخروي و دنيوي نصيب ايشان خواهد شد. ا به، زيرا اميدوار باشند
اري است كه خواهان برتري و فسـاد در  فصورت تخاطب با كفار، درصدد سرزنش ك

نمايـد؛   ندي در دنيا و آخرت تهديـد مـي  ند و ايشان را به عاقبت ناخوشايا روي زمين
آيـه در مقـام معرفـي     كـه  اينبه  توجه نهايت باي خواهد بود. دردكارگفت آن تعه پس

هاي رسيدن به بهشـت اسـت، كارگفـت اظهـاري نيـز بـراي آن امكـان         موانع و زمينه
  يابد. مي  طرح

  
  )49 (هود: )متَّقينالْعاقبةُ للإنَّ كاربردشناختي اختتام (تحليل  3.3

  عناصر بافتي آيه بررسي خواهد شد: ةكليدر زير 
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  متني بافت درون 1.3.3
نشـيني، ارجاعـات،    نـد از: روابـط هـم   ا بحـث عبـارت   مـورد  ةآيـ هاي اين بافت براي  مؤلفه

  و استلزام. ،انگاري پيش از

  نشيني روابط هم 1.1.3.3
م)، قَـو اول معنـاي عرفـي از (  ) در اين آيه چند احتمال وجود دارد: قَومك( ةواژ ةدربار
قوم الرَّجـلِ  : «است آمده المنير مصباحاند. در  د شدهلدر آن متو (ص) اي كه پيامبر يعني قبيله

جـوار فـرد در مكـان     معناي افراد هم ) بهقَومم (ود ،»أَقْرِباؤُه الَّذينَ يجتَمعونَ معه في جد واحد
رسـد   نظر مي ). به520، 2 ق: ج1414(فيومي  اند مجاز دانستهزندگي كه اين نوع استعمال را 

دليل استعماالت فراوان در قرآن به وضع تعييني به حقيقت بدل شده يـا دسـت    اين مجاز به
شيرازي   كم مجاز بالغلبه باشد. هر دو احتمال در تفاسير نيز ذيل آيه بيان شده است (حسيني

كـه سـياق آيـه     جـا  آن باور باشند. از ) افراد همقَوم( كه اين). احتمال آخر 613، 2 ق: ج1424
توان معناي سـوم را برگزيـد. از جهـت     و مسلمانان است، مي (ص) داري پيامبر درصدد دل

) قَـومِ ن مكه است، محتمـل اسـت كـه (   اديگر، چون آيه حاوي تهديد و تحقير براي مشرك
نيـز   (ص) يـر شـامل پيـامبر   ه باشد. البته در صورت پذيرش ايـن معنـا تحق  كشامل اهالي م

ذاتي در علم بـه  ي يتوانااست، كه وي را فاقد  (ص) خطاب نخست به پيامبر زيرا ،گردد مي
شـوند.   كند و در خطاب دوم قوم آن حضرت به ايشان ملحـق مـي   في ميراين جريانات مع

 ن است.ا) همان جماعت مؤمنقَومِپس بهتر است گفته شود منظور از (

ا  دوم، و (خبر ) نُوحيها إِلَيك( الغَيبِ) خبر آن، منْ أَنباءمبتدا، () تلْك( ةواژ هـلَمتَع اكُنتم
اء ). اگر جار و مجرور (253، 5 : ج1372(طبرسي  آن است وم) خبر سأَنت نْ أَنبـمتعلـق  م (

اين دسته از اخبار نـوح،  «باشد، ظرف مستقر بوده و معنا چنين است: » كانت«به فعل عموم 
» را يـاد بگيـري   هـا  آنودي كـه  را به تو وحي كرديم و تو نبـ  ها آنجزء اخبار غيبي است و 

نْ محـذوف باشـد و (  » انباء«) مبتدا و خبر آن تلْك). اما اگر (361، 18 ق: ج1420 (رازي مـ 
يا كـاف در  » ها«) حال از ضمير نُوحيها( چنين هم) نيز متعلق به آن در نظر گرفته شود، أَنباء

 ايـن «گونه خواهـد بـود:    اي كالم اين) مستأنفه باشد، معنماكُنت تَعلَمها أَنت)، و نيز (لَيكإِ(
را به تو وحي كرديم و تو آن  ها آن كه آنجماعت از اخبار نوح اخباري است از غيب، حال 

مبتدا و ) تلْك( كه آن). حالت سوم 59، 2 ق: ج1425(دعاس  »را ياد بگيري ها آننبودي كه 
 و عامـل در حـال اسـم   الغَيـبِ)   منْ أَنباء) نيز حال از (نُوحيها( ةجمل) خبر باشد. منْ أَنباء(

) است. در نُوحيهادر (» ها«) حال از ضمير ماكُنت تَعلَمها أَنت( ةجمل ،چنين هماشاره است. 
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جماعت اخبـار، از   اين«ند و معناي جمله چنين است: ا اين صورت دو حال در هم متداخل
تو آن نبودي كه اخبار را  كه آنكه آن اخبار را ما به تو وحي كرديم، حال  حالي درغيب است. 
  ).451، 4 ج :1430الدره  (طه »ياد بگيري

گـر   ) و بيانكُنت) تأكيد از ضمير مستتر در (كُنت تَعلَمها أَنت ما( ةجمل) در أَنتضمير (
بـا آن جايگـاه رفيـع     (ص) ي بـراي پيـامبر  تالب از غير خدا حآن است كه دريافت اين مط

) زائده و براي تأكيد اين مطلـب اسـت كـه    والَقَومك( ةجمل) در الَنبود. حرف ( پذير امكان
نمـودن   ا و مقـدم زاند. آوردن دو خطـاب مجـ   قوم تو نيز قادر به آگاهي از شرح ماجرا نبوده

بودنشان از جهت وجودي  اهللا خليفةجهت  به زيرا ،نيز نشان از برتري ايشان دارد (ص) پيامبر
 ترند. سايرين به خداوند نزديك از

) يا جـواب شـرط مقـدري بـا ايـن      59، 2 ق: ج1425)، مستأنفه (دعاس فَاصبِرْ( ةجمل
از  گيـري  نتيجـه  تفريـع،  »فـاء «با اين امر ». فاصبر سالةإن أوذيت في تبليغ الرّ«مضمون است: 

) نيـز در صـورت   إِنَّ الْعاقبـةَ ( ةجملـ تر گفتـه شـد.    پيش اي است كه ات قصهيمجموع جزئ
  بود. بودن آن مستأنفه خواهد جواب شرط و در صورت )، تعليليهفَاصبِرْ( ةجملبودن  مستأنفه

  ارجاعات 2.1.3.3
صـورت   بـه ه آن ) بـه جماعـت اخبـار نـوح بازگشـت دارد و مشـارالي      تلْك( ةاشاراسم 

 كه آناي است براي تأكيد  شود؛ همين نكته در مقام بالغت كالم نشانه اصطيادي برداشت مي
دور براي مطلب تازه  ةاشاراستفاده از ادات  ،چنين همكالم مذكور از امور پنهان بوده است. 

) تَعلَمها) و (نُوحيهادر (» ها«است. ضمير  (ص) بعد زماني آن به پيامبر دهندة  نشانشده  بيان
)، و كُنـت در (» تاء«)، ضمير إِلَيكخطاب در (» كاف«) دارد. تلْكبازگشت به همان مرجع (

تواند راجع به وحـي   ) ميهذَا( ةاشارگردد. اسم  مي باز (ص) ) به پيامبرأَنتضمير ( چنين هم
تـر   شايسـته » هـذا الـوحي  «ه ) بازگشت آن بنُوحيها( ةقرينبه  توجه مقدر يا قرآن باشد؛ البته با

انـواع   ةهمـ ) كـه  217، 7 تـا: ج  ) جنس بوده (طنطاوي بيالْعاقبةَموجود در (»  ال«است. نوع 
  گيرد. ر را دربر ميوعاقبت متص

  انگاري پيش از 3.1.3.3
اخبار غيب بـه   كه آنداراي قومي بوده است. دوم  (ص) پيامبر كه آنانگاري  پيش اولين از

راه رسـيدن بـه    كـه  ايننتيجه ايشان داراي علم غيب است. سوم  رسيده و در مي (ص) پيامبر
  اخبار غيب وحي است.
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  استلزام 4.1.3.3
 غيبي و غيرغيبي وجـود دارد. دوم  معنايي آيه اين است كه دو نوع خبرالزمة نخستين 

برخـي از علـوم بـراي     كـه  ايـن راه شـناخت اخبـار، وحـي و غيـر آن اسـت. سـوم        كه آن
اند؛ پـس ذات   وحي اين علوم را به ايشان داده ةواسط بهمخفي بوده و خداوند  (ص)  پيامبر
ان راهـ  هـم  كـه  ايـن چهارم الزمة ذات ممكن است، زيرا فاقد علم ذاتي است.  (ص) پيامبر
پذيرفتـه  (ص)  اند. اين الزمه از جهـت پيـامبر   دست داده بوده صبر خود را از (ص) پيامبر
اوج كمـال اخالقـي را داراسـت،     (ص) كمـات اعتقـادي پيـامبر   به مح توجه با، زيرا نيست

خطاب اين آيـه حقيقـي نيسـت و     ،دهد. درواقع نمي كف گاه صبر خود را از نتيجه هيچدر
  هستند. (ص) مخاطب، قوم پيامبر

بودن مخاطبان است كه اين فشـار از جهـت تحميـل امـر      فشارامر به صبر مالزم تحت 
اسـت.   ن يا جمع هر دو مورد فوق بـوده امري ناپسند از ايشاناپسند به ايشان يا درخواست 

)، 3، 9 : ج1374(مكـارم   طالـب  به نزول اين آيات در زمان محاصره در شـعب ابـي   توجه با
  و يـاران ايشـان تحـت    (ص) زيـرا در شـعب پيـامبر    ،توان اين فشار را دوجانبه دانست مي

است.  مسلمانان بوده اپسند براي تازهن اقتصادي و شكنجه قرار داشتند كه اين امري ةمحاصر
اند تا از اعتقاد خـود دسـت بردارنـد كـه ايـن نيـز        خواسته ن از ايشان ميامشرك كه ايندوم 

  اي ناپسند براي ايشان بوده است. خواسته
عنوان يكي از لوازم نيل بـه تقواسـت. انحصـار     بهفي صبر رمعنايي آيه مع ةالزمششمين 

ن است كه غيرمتّقين عاقبـت نيكـو نخواهنـد داشـت؛ پـس بـراي       گر آ عاقبت به متّقين بيان
تقوا در فرد ايجاد شود كه يكي از لوازم آن صبر در  ةملكناچار بايد   بهرسيدن به عاقبت نيكو 

  مشكالت است.

  متني بافت برون 2.3.3
  گيرد. بررسي قرار مي زباني در اين قسمت مورد هاي بافت برون فهلمؤ

  شرايط نزول 1.2.3.3
ــاور مشــهور مفســ  ــه ب ــهان ايــن ســوره رب ــ ب ــازل شــده اســت  طــور كام ل در مكــه ن

منزل است كه طبق تصـريح   ةسور). اين سوره چهل و نهمين 118، 6 ق: ج1420  (ابوحيان
 در مكه نزول يافته (ص) هاي حضور پيامبر برخي از دانشمندان علوم قرآني در آخرين سال
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مـرگ خديجـه    چنـين  همطالب و  در شعب ابيها  است. در اين زمان فشار اقتصادي تحريم
 ).3، 9 : ج1374(مكارم  را در تنگنا قرار داده بود (ص) پيامبر

  موضوع 2.2.3.3
هـا و اسـتواري بـر اعتقـادات اسـت.       آيه بيان اهميت صبر در سختيموضوع اصلي اين 

فَاستَقم كَما أُمـرْت  فرمايد: ( صراحت به اين معنا اشاره مي بهكه در انتهاي سوره خداوند  چنان
استناد دوگونه استقامت را دربر دارد:  مورد ةآي). خطاب 112 (هود: )ومن تَاب معك والَتَطْغَواْ

گري ياران و ديگري استقامت ياران  طغيان بر تبليغ دين، با وجود (ص) يكي استقامت پيامبر
ي حاكم است ينظر نيز چنين فضادم ةآيدر دين خويش و پرهيز از سركشي. در  (ص) پيامبر

بايد صبر پيشه كنند و ديـن   (ص) ان پيامبرراه همو خداوند درصدد بيان اين نكته است كه 
بـه   ،چنـين  هـم ان نوح چنين نكردنـد.  راه همكه  ها وانگذارند، چنان سختي ةواسط بهخود را 
يـاران وفـادار و   دادن  دسـت  داري از كه از بـاب دل است دستور صبر داده شده  (ص) پيامبر

  برابر مشكالت است. صبر در وجود ياران بي

  هاي ممكن جهان 3.2.3.3
ن و در طرف ديگر اليه، عصر رسالت و محيط مكه است كه يك طرف آن مشركوفضاي ا

م براي اين آيه جهاني اسـت كـه در آن مسـلمانان    وقرار دارند. جهان مفروض د (ص) پيامبر
رسيدن زمين به ايشان يـا پـس از    ارث بهممكن است پيش از كنند كه  بعدي آيه را مطالعه مي

 هـايي بـر مـؤمنين روا داشـته     ان ظلـم چنـان در جهـ   اين واقعه باشد. در صورت نخست، هم
آيـة  ن صورت گرفته و جهان حاكم بـر  اشود. در حالت دوم تحقق حكومت جهاني مؤمن مي

گر از گذشته است؛ البته اين در بعد اجتماعي آيه است. اما در بعد فـردي ايـن    جهاني روايت
است  دارد و جهان حاكم بر آن مشابه جهانيكارايي آيه تا ابد براي هر شخص در مشكالت 

  آن را در مشكالت شخصي مانند مرگ ابوطالب و خديجه درك كرده است. (ص) كه پيامبر

  طرفين خطاب 4.2.3.3
داري  هستند. اگر آيه درصدد دل (ص) اوليه آن پيامبر ةگيرندآيه خداوند و اين  ةفرستند

 اشد، خطاب اصلي آيه متوجه ايشانان عزيز خود براه همدادن  دست ازجهت  به (ص) پيامبر
 امـا  ،اسـت  بـوده  (ص) است. ممكن است گفته شود خطـاب اصـلي بـه يـاران پيـامبر     
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د ايـن خطـاب   ي. مؤاست (ص) پيامبرصورت عرضي و از باب خطاب غيرمستقيم به  به
ـ  يو اسـمع  يأَعن اكيإِبِ نَزَلَ الْقُرْآن«است كه فرمـود:   (ع) صادق روايتي از امام ة  ايـارج« 

صورت غيرمستقيم و ايـن بـه    خطابات قرآني به ةهم ،). بنابراين10، 1 ق: ج1380(عياشي 
  تر است. بالغت كالم نزديك

  كارگفت 3.3.3
كارگفت عاطفي  (ص) بر اين اختتام در فضاي تخاطب بين خداوند و پيامبر كارگفت حاكم

و  (ص) تـرين مراحـل زنـدگي پيـامبر     نزول اين آيـات از سـخت   ةهنگام زيرا ،خواهد بود
و معناي آن در اين آيه، » قوم« ةكلمزمان با وفات دو يار وفادار ايشان بوده است. كاربرد  هم

با آن حضرت در بخشي از خطاب آيه اسـت كـه كـنش     باعث شراكت با مسلمانان راستين
طاقتي مسلمانان عصر نزول در تحمل  صبري و كم ا بيمحاصل از آن ترغيب به صبر است. ا

آن  زيرا ،خطاب نيست با ايشان در اين امر هم (ص) ست و پيامبرها آنمصائب خاص خود 
هسـتند و چنـين   حضرت به گواهي قرآن در مراتب باالي اخالق حسنه و سـجاياي نيـك   

لغزشي از ايشان بعيد است. لذا كارگفت هشداري و توبيخي آيه حاصل از امر بدون قرينـه  
پيـروزي بـه ايشـان     ةوعـد  ،ديگـر  طرف ازاست.  (ص) به صبر، خاص مسلمانان دون پيامبر

 ــ  صورت التزامي حاوي كنش تعهدي بهامر ترغيبي باشد. اين دو كنش  دهندة نشانتواند  مي

بخيري  عدم عاقبتزيرا انحصار عاقبت نيكو براي متّقين  ،راي غيرمتّقين نيز هستتهديدي ب
  كند. مي ديگران را اثبات

كارگفت آيه براي مخاطبان پس از عصر نزول نيز به دو صـورت خواهـد بـود. اگـر در     
و تحقق حكومت جهاني واقع نشده باشـد، ايـن مخاطبـان در    ي ينهازمان تخاطب، پيروزي 

ا مـ راي ايشان نيز جـاري اسـت. ا  ها ب برند و همان كنش عصر نزول به سر مي جهاني مشابه
گر دوران گذشـته خواهـد    صورت تحقق حكومت جهاني و عاقبت نيك، آيه تنها روايتدر

شده براي اين اختتام همواره  هاي تعريف كه در فضاي شخصي تمامي كارگفت بود. ضمن آن
  اظهاري نيز هست. وجود دارد. اختتام اين آيه داراي كارگفت

  

  »بخيري ت عاقبتنس«روابط معنايي موجود در گروه اختتامي . 4
الً هـر سـه درصـدد بيـان     وتوان دريافت كه ا با نگاه به فضاي حاكم بر اين سه آيه مي

» بخيـري  سنت عاقبت« ،ن است. بنابرايناويژه اجتماع مؤمن بهقوانين اجتماعات انساني 
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» الم اختصـاص «وري از  آيد. ثانياً هر سه بـا بهـره   يحساب م بهازجمله سنن اجتماعي 
) در اين آيات با وجـود اطـالق   لعاقبةا(واژة داند.  عاقبت نيك را منحصر به متّقين مي

هاي قرآني تنها ناظر بر  نشين و نيز استناد به نمونه تأثير سياق و بافت هم تحتظاهري، 
گـر ايـن نكتـه اسـت كـه       جنس بر سر آن بيـان »  ل ا«وجود  ،چنين همعاقبت نيكوست. 

عاقبت خوش موردنظر قرآن شامل عاقبت دنيوي و اخروي است. ثالثاً هر سه اختتـام  
توان استمرار و ثبـوت ايـن حكـم در     كه از آن مياست اسميه آمده جملة در ساخت 

ـ » بخيري متّقـين  عاقبت سنت« ،را برداشت نمود. بنابراين ادوارهمة  ه از لحـاظ نـوع   ن
  عاقبت و نه از لحاظ عالم اجرا هيچ محدوديتي نخواهد داشت.

با وجود اشتراك در اختتام، اين سه آيه در صدر خـود جمـالت متفـاوتي دارنـد.     
هايي در داللت  ت، موضوع، و طرفين مخاطبه تفاوتيعالوه فضاي نزول، بافت موقع به

اعراف) در  128هود؛  49( ةرسي دو آيبر سه آيه پديد آورده است. از ميان آيات مورد
صـبر اسـت.    ةدو در حكـم تعليـل و نتيجـ    صدر حاوي امر به صبر است و اختتام هر

ها و مشكالت از لوازم تقوا و بـارزترين مصـاديق آن اسـت.     صبر در سختي ،بنابراين
داري مسـلمانان گرفتـار در شـعب بـوده      سان و بـراي دل  شرايط نزول اين دو آيه يك

شرايط تهديـد و ارعـاب از سـوي دشـمنان و تحميـل شـرايط سـخت بـر          است. در
 ةا آيمست. اا اي برخوردار مسلمانان التزام به صبر و استواري بر ايمان از اهميت ويژه

منـدي   عدم بهره ةعلت ناقص اختصاص عاقبت نيك به متّقين، دو كنار سوره قصص در
اراده بازدارنـده   ةعل و هم در مرتبـ ف ةكند كه هم در مرتب از اين سرانجام را معرفي مي

و  وكه همان تقواست، رفع موانـع يعنـي علـ    ،كنار وجود اقتضاي بهشت است. پس در
  طلبي نيز الزم است. برتري

) و مكان تحقّـق آن اسـت.   لعاقبةا(واژة اختالف ديگر در اختتام سه آيه، مربوط به 
 هـا  آن) در هـر سـه آيـه، بـراي هريـك از      لعاقبـة ادر (»  ال«بودن  جنسيهدركنار احتمال 

توانـد   اعـراف مـي   128آية در »  ال«نوع  ،احتماالت ديگري نيز مطرح است. براي مثال
رض، ماقبل خواهد بود. در اين فـ جملة عهد ذكري باشد كه در اين صورت راجع به 

وقوع خواهـد   بهاست كه در عالم دنيا » بردن زمين ارث به«عاقبت مذكور در آيه همان 
قصص برخالف ظاهر آيه تنها درصدد بيان انحصـار   83آية اختتام  ،چنين همپيوست. 

  شده در آيات قبل مرتبط با عاقبت دنيوي است. مصاديق بيان، زيرا آخرتي نيستخانة 
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  كارگفتي حاكم بر گروه اختتامي ةشبك. 5
 ديـ و از ق افتـه يكاربرد  نيتقن اقيدر س »بخيري سنت عاقبت«مرتبط با  ياختتام ةگزارهر سه 

 نيـ اسـت. ا  يكارگفـت اظهـار   يحـاو  ،رو نيـ ا از ؛حكم برخوردار اسـت  تيثبات و عموم
آن  نيـي و تب يگـذار  قـانون  عـت يمخاطبان ثابت است. طب ةهمها و  زمان ةهم يكارگفت برا

كـه در آن   يعدم انجام كـار  ايانجام  يبرا ندهيد گوهو تع تو ضمان تيمالزم است با قطع
 ايـ  يسـلب  هـا  آنالعمـل   به گروه مخاطبان و عكس توجه باتعهد  نيشده است. ا نييتع قانون

از عمـل   يو ابـراز خشـنود   دييـ بخيري ضـمن تأ  قانون عاقبت انياست. خداوند با ب يجابيا
  مخالفان پرداخته است.غيرمتّقين و  ديو تهد ريبه تحذ ها آنو بشارت پيروزي به  نيمتّق

 يباورمنـد  جينتا انيخداوند به تقوا با ب امردر اين گروه اختتامي، براي تأثيرگذاري بهتر 
تقـوا را درپـي خواهـد     ةملكـ پرورش مخاطب به  كار تمايل نيكه ااست شده  راه همآن به 

در مخاطبـه بـا    فقطا ماز لحاظ زمان ندارد، ا يتيكارگفت محدود ني. هرچند شمول اداشت
 گفتـار آن را  پـاره اين  دنيمخاطبان بالفاصله پس از شن نيتنها ا زيرا ،استطرح  قابلمؤمنان 

  .شوند يم دواريو ام بيخود ترغ ريمس ةادام يو عمل برا دهيو با ثبات عق ندريپذ مي

  
  بخيري كارگفتي سنت عاقبت ةشبك .1 نمودار

مخاطبـه قـرار    يسـو  كيدر  شهيهم ،يوح ةآورندعنوان مخاطب اول و  به (ص) امبريپ
از  يوحـ  يها كنندگان از نبوت و آموزه مخالفان و اعراض يبرا يهر هشدار عتاًيدارند و طب

 نيـ در ا زيـ ن ني. مؤمنـان راسـت  ديـ آ يحساب م به شانيبا ا يدرد و هم خاطر يلتس گريبعد د
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در  ظ گستره و شمول تنهاكارگفت از لحا نيا ،همه نيا باداستانند.  هم (ص) امبريبا پ فتكارگ
  مخاطبان مؤمن وجود خواهد داشت. ينزول و برا جهان عصر

  

  گيري نتيجه. 6
 49قصـص، و   83اعـراف،   128داد حاصل از بررسي اختتام آيـات   گرفتن برون نظر با در .1

بخيري از نظر گستره از سنن عام و مشـترك اسـت كـه در     توان گفت سنّت عاقبت هود مي
زيرا منحصـر   ،اما از نظر شمول خاص و مقيد استدنياي مادي و عالم آخرت پابرجاست. 

 صدد بيان قوانين اجتماعـات انسـاني  كه هر سه اختتام در جا آن ازبه متّقين دانسته شده است. 
حسـاب آورد. ايـن سـنت از لحـاظ      بهتوان اين سنت را از جمله قوانين اجتماعي  است، مي

استعانت از خداوند، و اجتناب چون صبر،  جريان، واكنشي و بازخورد تقواست و صفاتي هم
  ساز آن است. و فساد نيز زمينه واز عل
، از ديد ها آنبررسي و ماهيت اجتماعي  موردبا وجود تشابه لفظ و موضوع سه اختتام  .2

ها در  آني يجا هجابنشين امكان  گرفتن بافت موقعيت و جمالت هم نظر كاربردشناسي و با در
ممكن،  نتغيير در جها :ند ازا اين سه پايانه عبارتي يواگرا هاي موارد منتفي است. جنبه ةهم

  هدف.جامعة افت متصله، شرايط نزول، و به ب توجه بيان مصاديق مختلف از تقوا با
تأثير مستقيم سـياق انضـمامي و    تحتاختتامي  ةگزاربخشي از تفاوت منظور اين سه  .3

مخاطبان مختلف [مستقيم، تلويحي، و گرفتن  نظر ديگر با در عبارت سطوح مخاطبان است. به
 ،دكـر  ها را در سطوح مختلف اسـتخراج  تامتوان پيام كاربردي هريك از اين اخت ضمني] مي

 83 ةآيـ كارگفت متفـاوت، اختتـام    پانزدهتنهايي داراي  اعراف به 128ة آيكه اختتام  طوري به
كارگفـت متمـايز    هفـده هـود داراي   49 ةآيكارگفت مختلف، و اختتام شش قصص داراي 

هاي مشابه در آيات مختلف  ها براي اختتام تفاوت اين پيام ةگستراست. بنا به قياس اولويت 
اي از معـاني   هاي قرآنـي دايـره   تا گزارهاست تر خواهد بود. همين ويژگي سبب شده  وسيع

تـوجهي بـه سـطوح مخاطبـان،      د. بينمند و فرازماني را شامل شو هاي زمان گوناگون و پيام
بعدي و در  هاي تك تازگي و شكل تعاملي ارتباطي را از آيات قرآن گرفته و باعث برداشت

يابي به نكـات بـديع و تـازه،     گردد. ايجاد ارتباط موفق و دست مي ها آنمواردي نادرست از 
  بردن آيه در مقام و موقعيت مناسب خود است. كار بهمستلزم شناخت مخاطب و 

اختتـامي، دو كارگفـت اظهـاري و     ةخانوادت موجود در اين علت سياق تقنيني آيا به .4
مخاطبان وجود دارد.  ةهمها و براي  زمان ةهمدي از باالترين بسامد برخوردارند كه در هتع
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 اطبـان بـين تبشـيري و تعهـدي شـناور     العمل مخ دي بنابر عكسهبا اين قيد كه كارگفت تع
 زماني محـدوديتي گسترة ، از نظر است تهدوم قرار گرف ةمرتبكه در  ،است. كارگفت ترغيبي
مؤمنان مطرح است. درنهايت كارگفت عاطفي خواهد بود كـه   ةجامعندارد، اما تنها در قبال 

  يابد. و مؤمنان راستين امكان طرح مي (ص) تنها در عصر نزول و براي پيامبر
  

  ها  نوشت پي
 

 هاي الهي، گاه به سنت در معناي عام آن پرداخته گرفته پيرامون موضوع سنت كلشهاي  پژوهش. 1
 و نيـز حسـيني  » قـرآن  در سـنت  حـوزة  ييمعنا هاي مؤلفه«، )1396( رانديگ، مانند مطيع و است

و گـاه بـه تحليـل يـك سـنت خـاص       » هـا  تمـدن  صـعود  و سقوط و الهي هاي سنت«، )1386(
و  »كريم قرآنمداوله و اهداف آن در  ياجتماع سنت بررسي«، )1395( چون ديالمه پردازد، هم مي

  .»كريم قرآنآن در  يها امداد و گونه سنت«، )1397( ييديگر بنا
ـ اين  از پيش (مطيع و ميرشفيعي) از نگارندگان اين اثر. 2 معناشـناختي  «ديگـري تحـت عنـوان     ةمقال

كـه در   است يافته انتشار حديث و قرآنة نام پژوهش 28ة شماردر » ت عطاء عمومينكاربردي س
  شده متفاوت است. ، اما از نظر سنت معرفيستسو برده كامالً هم نام ةمقالروش با 

  

  نامه كتاب
 .شيرازي)  مكارم ة(ترجم ميكر قرآن

ـ اسـرار العرب  ،)1362( البركات عبدالرّحمن بن محمـد  الدين ابي ي، كمالانبار ابن ركـات ب :قيـ تحق ،ةي 
 .األرقم ياألرقم بن اب هبود. دار يوسف

 .دارالفكر :روتيب ،ريفسالتّ يف طيالمح البحر ،)ق1420( وسفي  بن  دمحم ،ياندلس انيابوح

  بيروت: دارالعلوم. ،تقريب القرآن الي األذهان ،)ق1424( شيرازي، محمد حسيني
 سوريه: داراالرشاد. ،بيانه اعراب القرآن و ،)ق 1415( الدين درويش، محي

 دمشق: دارالمنير و دارالفارابي. ،اعراب القرآن الكريم ،)ق1425( و قاسم ،حميدان ،دعاس

 . دار إحياء التراث العربيبيروت:  ،الكبيرالتفسير  ،)ق1420( عمر  بن  رازي، فخرالدين محمد

 العربي. . بيروت: دارالكتابالكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل ،)ق1407( زمخشري، محمود

 . بيروت: دارالكتب العلمية.حاشية الصاوي علي تفسير الجاللين ،)ق1427( محمد  بن  صاوي، احمد

 قم: قدس. ،بياالد يمغن شرح و ترجمه ،)ش1378( صفايي، غالمعلي

 قم. ةعلمي ةحوزقم: دفتر انتشارات جامعه مدرسين  ،الميزان ،)ق1417( ، محمدحسينييطباطبا
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 تهران: ناصرخسرو. ،البيان مجمع ،)ش1372( حسن  بن  طبرسي، فضل

 .النّشر و للطّباعة مصر نهضة دارقاهره:  ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،)تا (بي طنطاوي، محمد

  كثير. بيروت: دار ابن ـ لبنان ،بيانه اعرابه و تفسير القرآن الكريم و ،)ق1430( الدره محمدعلي طه
ـ تهـران:   ،، تحقيق هاشـم رسـولي  كتاب التفسير ،)ق1380( مسعود  بن عياشي، محمد  ة العلميـة مكتب
  .االسالمية

قـم:   ،الكبيـر للرافعـى  المصباح المنير في غريـب الشـرح    ،)ق1414( محمد مقرى  بن داحمفيومي، 
 .سسة دارالهجرةؤم

 دارالكتـب بيـروت:   ،حاشية القونوي علي تفسـير البيضـاوي   ،)ق1422( محمد  بن  قونوي، اسماعيل
 .ةيالعلم

 ةنامـ  پـژوهش  ،»معناشناختي كاربردي سنّت عطاء عمومي« ،)1400ميرشفيعي (زهرا مطيع، مهدي و 
 .28 ش، ثيحد و قرآن

  .ةياالسالم دارالكتبتهران:  ،تفسير نمونه ،)1374( شيرازي، ناصر  مكارم
 

Chandler, D. (2002), Semiotic: the Basics, New York: Routledge. 


