معناشناسی تکرار در سورۀ مبارکۀ مریم(س)

دکتر سیدمحمد میر حسینی
علی اسودی

1
2

چکيده
پدیده های سبکی به طور فراوان در سورههای قرآن کریم به چشم می خورد و در برگیرندۀ معانی
بسیار دقیق و قابل تأمل میباشد .از جمله ،میتوان به پدیدۀ تکرار اشاره کرد .در این مقاله ،به بررسی
و تحلیل تکرار در سورۀ مبارکۀ مریم پرداخت ه شده و داللتها و نتایج حاصل در چارچوب اصلی آن ذکر
گردیده است.
واژگان کليدي :سورۀ مریم ،تکرار ،معناشناسی ،قرآن کریم ،الفاظ.
 -1استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین.
 -2دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه تهران.
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مقدمه
يكي از مسايلي كه از قديم ذهن قرآن پژوهان را به خود مشغول ساخته ،تكرار برخي عبارتها و آيههاي
قرآن كريم است .اين موضوع در سورههاي «رحمن» و «مرسالت» جلوهای خاصي پيدا كرده است .به
طوري كه در سورة نخست با  76آيه ،جملة « فَبِ َأ ِّي آال ِء َرب ِّ ُكما تُ َك ِّذ ِ
«ويْ ٌل
بان»  31بار و در سورة د ّوم ،آية َ
آن
«و ل َ َق ْد يَ َّس ْرنَا ال ْ ُق ْر َ
ين» ده بار تكرار شده است .همچنين آيات «ف ََك ْي َف َ
يَ ْو َمئِ ٍذ ل ِ ْل ُم َك ِّذب ِ َ
كان َعذابِي َو نُذُ ِر» و َ

ل ِ ِّ
مكرر گشته است.
لذ ْك ِر فَ َه ْل ِم ْن ُم َّد ِكرٍ» در سورههاي قمر ،چهار بار ّ

موضوع تكرار آيات و الفاظ قرآن از اين جهت حايز اهميت است كه در علوم بالغي ،تكرار را از

جملة عوامل اطناب برشمرده و نيز ُم ِخ ّل به فصاحت دانستهاند .از اين رو محققان درصدد بيان فوايد تكرار
در قرآن برآمدهاند.

در اين مقاله ،ابتدا با نگاهي جامع به موضوع تكرار در قرآن ،فوايد الفاظ مكرر در این کتاب آسمانی
يادآوری گشته و در بخش نخست آن به طبقهبندي الفاظ مكرر در قرآن پرداخته شده و در بخش د ّوم
فوايد تكرار آنها را برشمرده شده است ،سپس معانی تکرار عبارات و الفاظ در سورۀ مبارکۀ مریم ،مطرح
گردیده است.

 -1الفاظ مکرر و تکرار در علوم بالغی
مقصود از الفاظ مكرر ،الفاظي است كه در يك متن بيش از يك بار به كار رفته باشد .در علوم بالغي،

ِ
زيادت
در مباحثي همچون «اطناب» و «فصاحت كالم» از «تكرار» سخن به ميان آمده است؛ اطناب ،يعني
الفاظ بر معاني ـ كه در عين حال مفيد نيز باشد ـ يا اداي معاني با عبارتي بيش از حد متعارف به جهت
خاصي صورت
تقويت و تأكيد آن .اطناب ،انواع بسياري دارد؛ يكي از آنها تكراري است كه به انگيزههاي ّ

ميگيرد( .احمد هاشمی،بیتا :ص )230-228همچنين ،يكي ازمواردي كه به فصيح بودن كلمه آسيب
ميرساند ،كثرت تكرار بيفايده است .بنابراين ميتوان گفت كه تكرار بر دو قسم است )1 :تكرار بليغ و
مفيد؛  )2تكرار غير بليغ و بيفايده.
با اين توضيح ،نخست بايد ديد تكرار در قرآن چه جايگاهي دارد ،سپس مشخص کرد چه فوايدي بر
اين تكرار مترتب است .از اين رو ،چنانکه گذشت متن اصلي مقاله را در دو بخش قرار دادهايم.
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 -2طبقهبندي الفاظ مكرر در قرآن
الفاظ مكرر در قرآن را ميتوان از لحاظ «شمار تكرار در كل قرآن» و نيز از «لحاظ تعداد الفاظ مكرر
در مواضع خاص» طبقهبندي كرد.

 :1-2الفاظ مكرر از لحاظ شمار تكرار دركل قرآن
اين الفاظ را ميتوان در سه دسته جاي داد )1 :الفاظ حايز كمترين شمار تكرار؛  )2الفاظ حايز
بيشترين شمار تكرار؛  )3ساير الفاظ مكرر.
ت هستند ،مانند« :االبل» (انعام
الفاظي كه در سراسر قرآن تنها دو بار به كار رفتهاند ،از دستة نخس 

(144 ،)6؛ غاشيه (« ،»17 ،)88اثاث ًا» (نحل (80 ،)16؛ مريم ( )74 ،)19و «باخع» (كهف (6 ،)18؛ شعراء
(.)3 ،)26
الفاظ حايز بيشترين شمار تكرار از این قرار میباشند:
 )1لفظ جاللۀ «اهلل» 2702 ،بار ـ با احتساب واژة اللهم كه پنج بار آمده است؛ « )2قال» 1725 ،بار؛ )3
«رب» 973 ،بار؛ « )5ايمان» 879 ،بار؛ « )6علم»  780بار؛ « )7اتي» 549 ،بار؛ )8
«كان» 1388 ،بار؛ ّ )4

«كفر» 525 ،بار؛ « )9رسول» 513 ،بار؛ « )10يوم» 475 ،بار.

خاص
 :2-2الفاظ مكرر از لحاظ تعداد واژههاي تكرار شده در مواضع
ّ

در اين جا ،سخن از آن نيست كه يك واژه در سراسر قرآن ،چند بار به كار رفته است ،بلكه سخن از
تكرار يك واژه يا واژههاي يك آيه در مواضعی خاص است ،براي مثال گفته ميشود چرا واژة «ال ّناس»
در آخرين سورة قرآن چندبار تكرار شده و يا بخشي از آية  48سورة بقره در آية  123همين سوره مكرر
گشته و يا اآية «فَب ِ َأ ِّي آالءِ َرب ِّ ُكما ت َُك ِّذبا ِن» عين ًا و با شمار زياد در سورة «رحمن» تكرار گشته است.
اين الفاظ ،ابتدا به دو دستة كلي تقسيم ميشوند :الف) يك لفظ مكرر؛ ب) بيش از يك لفظ مكرر.

توجه به محل تكرار به دو گونه قابل تقسيم است )1 :در يك آيه يا در چند آية
قسم نخست ،خود با ّ

متوالي؛  )2در مواضع مختلف از قرآن.

توجه به كل الفاظ آيات ـ به دو نوع قابل تقسيم است :الف) در حد تمام الفاظ آيات؛
قسم د ّوم نيز ـ با ّ

ب) در حد برخي از الفاظ آيات.
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 :1-2-2يك لفظ مكرر
در نوع ا ّول از اين قسم ،يعني «در يك آيه يا چند آية متوالي» ،تمام الفاظ ،در نوع د ّوم ،يعني «در

مدنظر قرار گرفتهاند كه معاني مستقل دارند؛ نه الفاظي مانند «م ِ ْن»« ،ذلك» و
مواضع مختلف» تنها الفاظي ّ
«الذين» كه به تنهايي معنايی كامل ندارند و از ميان الفاظ داراي معاني مستقل نيز فقط مواردي لحاظ شدهاند

كه آيات مشتمل بر آنها از نظر اين كلمة مكرر ،وحدت موضوعي دارند؛ نه كلماتي همچون «اَبِي» كه در
َ
آية «ا ْذ َهبُوا ب ِ َق ِم ِ
ين» (يوسف ،)93/اشاره به
وه َعلى َو ْج ِه أَبِي يَ ْأ ِت ب َ ِصيرا ً َو ْأتُونِي ب ِ َأ ْهلِ ُك ْم أَ ْج َم ِع َ
يصي هذا فَأل ْ ُق ُ
ين» (شعراء  )86 /اشاره به پدر ابراهيم
«و ا ْغ ِف ْر لأِ َبِي إِن َّ ُه َ
كان ِم َن الضَّ ال ِّ َ
پدر يوسف ـ عليه ّ
السالم ـ و در آية َ

السالم ـ دارد ،زيرا چنين موردی تنها تكرار «شكل» است.
ـ عليه ّ

 :2-2-2بيش از يك لفظ مكرر
حد برخي از الفاظ آيات» چنانچه شامل تعداد كمي از كلمات
نوع د ّوم از اين قسم يعني «تكرار در ّ

آيات شود ،اين گونه آيات همديگر را تفسير ميكنند ،ا ّما در صورتي كه شامل تعداد زيادي از كلمات
حد تمام الفاظ آيات» نزديك ميشود .محور بررسيهاي ما در اين قسم ،نوع
آيات شود ،به نوع ا ّول يعني ّ

ا ّول است كه شامل  72آيه(در اين شمارش ،تنها آياتي كه از حروف ّ
مقطع ه هستند ،لحاظ نشدهاند ) .از

قرآن كريم ميشود .اين آيات كه عين ًا و بدون هيچ اختالفي تكرار گشتهاند؛ از لحاظ ّ
محل تكرار به دو
دسته« :در يك سوره» و «در دو يا چند سوره» و دستة ا ّول نيز از نظر ميزان تكرار به دو گونه« :به تعداد
زياد» و به «تعداد كم» دستهبندي ميشوند.

 -3فوايد كاربرد الفاظ مكرر در قرآن

توجه به اينكه از نظر متخصصان علوم بالغي ،استفاده از الفاظ مكرر ،بدون فايدهّ ،
مخل بالغت است،
با ّ

حد تكرار تمام الفاظ آيه  -چيست؟
وقوع چنين پديدهاي در قرآن در موارد بسيار -حتي در ّ

براي اين پرسش ،دو پاسخ داريم :پاسخ ا ّول آن است كه :اگر فرض کنیم هرگونه تكراري مخالف

با بالغت است ،باز هم دليلي بر وجود عيب و نقص در قرآن كريم نيست؛ زيرا ميتوان گفت كه از نظر
قرآن ،اصل ،دنبال كردن هدفي است كه قرآن براي آن نازل شده است و تاجايي كه بالغت مانع تحقق
هدفش نباشد ،از آن سود ميجويد .اگر به فرض ،در برخي موارد اجراي قواعد بالغي با هدف اصلياش
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سازگاري نداشته باشد ،بديهي است كه دنبال كردن هدف اصلي بر رعايت موازين بالغي مقدم خواهد بود.
توجه داشت كه وجه اعجاز قرآن كريم منحصر در «بالغت» نيست ،بلكه قرآن از
بايد به اين نكته ّ

جهات گوناگون معجزه است ،چنانچه در مواردی خاص ،رعايت وجوه ديگر اعجاز قرآن ،مقتضيِ عدم
رعايت قواعد بالغي بوده است و اين امر خللي به اعجاز آن وارد نميكند.
و ا ّما پاسخ د ّوم :با دقت و تدبّر در آيات قرآن ميتوان اسرار و حكمتهاي وجود اين الفاظ را در آن

توجه به تقسيمبندي ارائه شده ،به بررسي آيات دربردارندة الفاظ مكرر
يافت .براي نيل به اين هدف ،با ّ
ميپردازيم.

توجه به دستهبندي نوع ا ّول يعني «از لحاظ تعداد تكرار در ّ
كل قرآن» به بحث
بررسي اين آيات با ّ

اعجاز عددي منجر ميشود كه در زمينة آن پژوهشهايي از سوي بعضي از دانشمندان انجام گرفته است و
نيازي به طرح دوبارة آن در اين مقاله نيست .بنابراين محور بحث ،بيان فوايد تكرار الفاظ ،مطابق دستهبندي
نوع د ّوم (از لحاظ تعداد الفاظ تكرار شده در برخي مواضع) است.

 :1-3فايدة مكرر بودن يك لفظ در دو يا چند آية متوالي
پژوهشگران دربارة فايدة وجود اين نوع ،شش دليل ذكر نمودهاند:
 .1مقبوليت كالم؛( عبدالقادر1978 ،م :ص  .2 )118ترس از فراموشي مخاطب در صورت طوالني شدن
كالم؛ (همان :ص  .3 )118تعظيم و تهديد؛( همان :ص  .4)119مدح؛ ( ا بن ابي الصبع 1337 ،ق:ص.)235
 .5استبعاد؛( همان :ص  .6 )236شيوع و اهميت داشتن در جامعه؛ (حفني :اسلوب،بيتا :ص .89 -90

)برخي نيز معتقد هستند اين نوع ،اساس ًا تكرار محسوب نميشود تا از فايدة آن سخن بگوييم (.غرناطي:
 1403ق ،ج  :2ص )1148

مكرر بودن يك لفظ در مواضع مختلف
 :2-3فايدة ّ

بررسي اين گونه الفاظ همان روش تفسير موضوعي است كه برخي از دانشمندان با استفاده از اين روش

مفسر پس از جمعآوري آيات مربوط به يك لفظ يا موضوع خاص ،همة آنها
به تفسير قرآن پرداختهاندّ .
را همچون مواردي كه در هم ميآميزند؛ پيش روي خود قرار داده ،در معاني آنها تف ّقه نموده ،نسبت آنها

را با يكديگر كشف و از ميان آنها نتيجهگيري و هدف را آشكار ميكند( .شلتوت ،بيتا :ص ).322 -323
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مكرر بودن تمام الفاظ يك يا چند آيه
 :3-3فوايد ّ

مكرر قرآن كريم ،تنها سه آية مكررِ سورههاي «رحمن»« ،مرسالت» و «قمر» كه به
از ميان  72آية ّ

توجه انسان را جلب ميكنند ،مورد عنايت پژوهشگران قرار
سبب تكرار زياد در يك سوره به خودي خود ّ

گرفته است .ساير موارد به خاطر فاصلة زياد محل در معرض غفلت واقع شده و تاكنون هيچ گونه تحقيق
کامل و مستقلی دربارة آنها انجام نشده است.
مكرر در اين سه سوره« ،تأكيد» است كه
فايدة ذكر شده از طرف بيشتر دانشمندان دربارة آيات ّ

تعميم آن نيز به تمام آنها صحيح نيست ،زيرا آيهاي كه در سراسر قرآن فقط دو بار ذكر شده است ،چگونه

ميتواند موجب تأكيد شود؟! براي خوانندة قرآن كه آيهاي را يك بار در جايي و سپس با فاصلهاي نسبت ًا

زياد در جايي ديگر ميبيند و يا اص ً
ال سورهاي را در يك زمان و سورة ديگري را در زمان ديگر ميخواند،
چگونه ميتواند تأكيد احساس شود؟ اين عدم كارآييِ توجيه عرضه شده ،ما را واميدارد تا علل و فوايد
ديگري را جستوجو كنيم.

 -4انواع تکرار در قرآن کریم
در قرآن کریم دو نوع تکرار به چشم می خورد ،نخست تکرار داستانها و اخبار و دیگر تکرار عبارات و
ألفاظ که ما در این مقاله ،نوع دوم را بررسی کردهایم.
تکرار الفاظ و عبارت یعنی تکرار یک لفظ با یک معنای واحد مانند این سخن نسبت به کسی که
فراخوانده میشود که به او گفته میشود :بشتاب بشتاب (ابن أثیر1998،م :ج ،2ص )110

و تکرا،ر زیرمجموعۀ مبحث اطناب و تطویل میباشد و طبع ًا إطناب بهشمار میرود و نه تطویل زیرا

إطناب دارای فایده و بالغت است اما تطویل دارای این ویژگی نیست( .همان)
قاضی عبدالجبار درکتاب معروف خود ،مجلدی خاص را به موضوع اعجاز قران ومسأله پاسخ به
طعنهزنندگان به موضوع تکرار در قرآن که آن را تطویل وزائد می پندارند ،آورده است  « :تکرار در قرآن
همانند تکرار در کالم بشر نیست بلکه هرگاه در قران تکرار کلمه یا آیه ای را می بینیم در واقع در پی هدف
وغرضی خاص می باشد که تکرار برای اشاره به آن آمده است » (قاضی عبد الجبار ،بیتا :ج.)112،
ون» (مریم)40/
«وأَن ِذ ْر ُه ْم يَ ْو َم ال ْ َح ْس َر ِة إِ ْذ قُ ِض َي الأْ َ ْم ُر َو ُه ْم فِي َغ ْف َل ٍة َو ُه ْم لاَ يُ ْؤ ِمنُ َ
و اگر در این آیه تأمل کنیم َ
میبینیم که تکرار ضمیر (هم) غرق شدن کفار در غفلت و د وری آنها از ایمان را به نمایش میگذارد.
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 -5معانی تکرار عبارات و الفاظ در سورۀ مبارکه مریم
 :1-5معانی دریافتی از تکرار الفاظ

 :1-1-5انتشار سایۀ رحمت و بخشش و خیر

برخی الفاظ در سوره با تکرار خود نقشی برجسته در ایجاد فضای رحمت و بخشش در سوره به عهده

میگیرد .تکرار الفاظ (الرحمن) (الرحمة) (وهبنا) (السالم) الهام بخش جو رحمت و بخشش میباشد ،مث ً
ال
کلمۀ (الرحمن)به دفعات زیاد در سورۀ مریم تکرار شده که فضای بخشش و رحمت را در کل سوره
تداعی میکند وصفت رحمن تنها از آن خدا است ،زیرا او رحمت خود را بر همهجا و همهکس گسترانیده
است (اصفهانی).

و تکرار این لفظ در سورۀ مبارکه معانی مختلفی را در بردارد ،از جمله در آیۀ «قَال َ ْت إِن ِّي أَ ُعو ُذ بِا َّلر ْح َمن

ِم َ
نت تَ ِق ًّيا» (مریم  )18گفت« :اگر پرهيزگار هستى ،من از تو به خداى رحمان پناه مىبرم»
نك إِن ُك َ

(فوالدوند،ص  ) 305چون مریم(س) در موقعیتی بسیار سخت است و شدیدا ً نیازمند رحمت الهی برای رهایی
از آن میباشد و ممکن است در آینده به او و آبرویش انگشت اتهام نشانه رود از این روی از خداوند خواست
که با دفع هر کس که او را بدکاره بخواند ،به او رحمت خود را برساند(ابن عاشور1999،م :ج)16،81
و لفظ(الرحمن) در برخی آیات الهامبخش استحقاق افراد مذکور یا اعمال آنها نسبت به رحمت الهی
است مانند آیات زیر:

الر ْح َمن َخ ُّروا ُس َّج ًدا َوب ُ ِك ًّيا» (مریم « )58/وقتى آيات [خداى ] رحمان بر آنان
«إِذَا تُ ْت َلى َع َل ْيه ِْم آيَ ُ
ات َّ

خوانده مىشد ،سجدهکنان و گريان بر زمين مىافتادند( ».آیتی ،ص )309

«جنَّ ِ
الر ْح َم ُن ِعبَا َد ُه بِال ْ َغ ْي ِ
ب» (مریم« )61 /وارد باغهايي جاوداني ميشوند که خداوند
َ
ات َع ْد ٍن الَّتِي َو َع َد َّ

رحمان ،بندگانش را به آن وعده داده است (».آیت اهلل مکارم شیرازی ،ص )309

الر ْح َمنِ َوف ًْدا» (مریم ( )85/يادآور) «روزي که متقيان را به سوي خداي
« يَ ْو َم ن َ ْح ُش ُر ال ْ ُمتَّ ِق َ
ين إِلَى َّ
مهربان به اجتماع محشور گردانيم( ».الهی قمشه ای ،ص)311

الصال ِ َح ِ
الر ْح َم ُن ُو ًّدا» (مریم « )96 /به زودي [خداي] رحمان
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
«إِ َّن ال َّ ِذ َ
ين َ
ات َسيَ ْج َع ُل ل َ ُه ُم َّ

براي آنان [در دل ها] محبتي قرار خواهد داد( ».انصاریان ،ص )312

و از دیگر مصادیق این لفظ (الرحمن) کاربرد آن برای افراد گمراه است که خود نوعی خاص از
رحمت به شمار میآید تا عذاب الهی شامل آنها نشوند و خداوند دریچه امید را از آنها نبندد و احتمال
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بازگشت از گمراهی را برای ایشان قائل گردد و این نشانهای از جلوههای رحمت واسعۀ الهی است ،مانند
الر ْح َم ُن َم ًّدا» (مریم )75 /و از معانی زیبای تکرار لفظ (الرحمن)
آیۀ «قُ ْل َمن َك َ
ان فِي الضَّ لاَ ل َ ِة فَ ْليَ ْم ُد ْد ل َ ُه َّ
داللت بر شدت و زشتی عصیان در برابر اوامر الهی است چرا که پروردگار واسع الرحمۀ مستحق شکر و

نیکویی است نه کفر و طغیان (ابن عاشور1999 ،م :ج ،16ص  )148و مصداق این مفهوم در دو آیۀ زیر
قابل مشاهده میباشد.

َ َ
الر ْح َمنِ ِعتِ ًّيا» (مریم« )69 /آن گاه از هر گروهى آنان را که
« ثُ َّم لَنَن ِز َع َّن ِمن ُك ِّل ِش َيع ٍة أيُّ ُه ْم أ َش ُّد َع َلى َّ
بر [خداى ]رحمان سرکش تر بوده اند جدا مى کنيم(».ترجمه راهنما ،ص )312
لر ْح َمنِ َع ِص ًّيا» (مریم« )44 /که شيطان [خداى] رحمان را عصيانگر است»(
«إ َِّن َّ
ان َك َ
الش ْي َط َ
ان ل ِ َّ

فوالدوند،ص )308

اف أَن يَ َم َّس َ
الر ْح َمن »
و از معانی زیبای تکرار لفظ (الرحمن) درآیۀ « يَا أَب َ ِت إِن ِّي أَ َخ ُ
ك َع ٌ
ذَاب ِّم َن َّ

(مریم )45 /تخفیف و کاستن از شدت عذاب الهی است و این عالقه مندی شدید حضرت ابراهیم به بخشش
خداوند نسبت به پدرش (یا عمویش) میباشد که تنوین تقلیل در عذاب نیز نشان از دغدغه وآرزوی وی
نسبت به بخشیده شدن پدرش (عمویش) دارد.
الر ْح َمنِ َع ْه ًدا» (مریم« )78/آيا بر غيب آگاه شده يا از [خداى]
و در آیه « أَ َّط َل َع ال ْ َغ ْي َب أَ ِم ات َّ َخذَ ِع َ
ند َّ
رحمان عهدى گرفته است؟» (همان:ص  )311استفاده از لفظ الرحمن در مورد سیاق وفای عهد کام ً
ال
مناسب و بهجا است( .ابن عاشور ،همان  ،ص.)161
همچنین فعل (وهب) نیز در این سوره بسیار وارد شده است .هبۀ یعنی از ملک خود چیزی را بالعوض
به دیگری بخشیدن (راغب اصفهاني ،همان ):فعل (وهب) در ساختاری مثبت در اکثر آیات به کار رفته و
در بیشتر اوقات مختص مؤمنین است (عبدالباقی ،همان ) :و این ورود گسترده فعل (وهب) در گسترش
فضای رحمت در سوره ،نقشی بهسزا دارد.
همچنین لفظ (سالم) نیز در آیات بسیار تکرار شده تا آرامش مؤمنین را افزایش دهد .قاضی گفته است
سالم عبارت است از آنچه بهوسیلۀآن ،امنیت را بهدست میآوری و سالمت در نعمتها از این جهت است.
(رازی1994، ،م :ج ،21ص.)216
و استفاده از سالم برای مسموعات مومنین در بهشت از باب تأکید المدح بما یشبه الذم است و با آوردن
یک استثنای غیرواقعی بهمنظور اثبات صفتی برای ممدوح انجام میگیرد( .علوی1995 ،م :ص )464
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ون فِي َها ل َ ْغوا ً إِلاَّ َسلاَ م ًا (مریم « )62 /در آن جا هرگز گفتار لغو و بيهودهاي نميشنوند ،و جز
لاَ يَ ْس َم ُع َ
سالم در آن جا سخني نيست ،و هر صبح و شام ،روزي آنان در بهشت مقرر است( ».آیت اهلل مکارم
شیرازی ،ص )309
بهره برده از سالم از طرف حضرت ابراهیم(ع) نسبت به پدرش از باب ادب و رعایت آن در خطاب
ك َس َأ ْستَ ْغ ِف ُر ل َ َ
ال َسلاَ ٌم َع َل ْي َ
قرار دادن او میباشد « قَ َ
ك َربِّي» (مریم « )47 /باز ابراهيم گفت :سالمت باشي،
من از خداي خود براي تو آمرزش خواهم خواست( .الهی قمشه ای،ص )308و از طرفی بیانگر سالم
ين» (القصص/
خداحافظی و متارکه است مانند آیۀ « لَنَا أَ ْع َمالُنَا َول َ ُك ْم أَ ْع َمال ُ ُك ْم َسلاَ ٌم َع َل ْي ُك ْم لاَ ن َ ْبتَ ِغي ال ْ َجا ِهلِ َ
 « )55اعمال ما براي ما و اعمال شما براي شما ،سالم بر شما [سالم متارکه] ،ما خواستار [همنشيني و
معاشرت با] نادانان نيستيم( ».آیتی،ص ()392رازی ،همان:ص . )228

 :2-1-5تقویت معنا و تأکید آن
فعل کان با صیغههای مختلف آن در این سوره بسیار تکرار شده است و تأثیر مشخص بر تأکید معنا

الشئ یکون کون ًا ،آن
دارد این فعل داللت بر حدوث در زمان گذشته یا حال دارد و گفته میشود :کان ُ
هنگام که حادث شود (ابن فارس،همان ):و صیغۀ ماضی (کان) در بیشتر آیات حاکی از معنای ازلیت
است( .اصفهانی ،همان.):
و فعل کان  40بار در آیات سوره آمده ( 55 - 54 - 51 - 47 - 44 - 41 - 35 - 29 - 28 - 21 - 13
 67 - 67 - 45 - 9 - 48 - 40 - 20 - 31 - 23 - 18 - 2 - 8 - 5 - 75 - 71 - 64 - 63 - 61 - 56) 35 - 82 - 81 - 35 - 2 - 9 - 4 -

اگر در آیات « َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
ان َر ُسولاً نَّبِ ًّيا» (مریم )51 /و آیه « َوا ْذ ُك ْر
ان ُم ْخ َل ًصا َو َك َ
وسى إِن َّ ُه َك َ
اب ُم َ
اب إ ِْس َما ِع َ
فِي ال ْ ِكتَ ِ
ان
ان َر ُسولاً نَّبِ ًّيا» (مریم )54 /و آیۀ « يَا أَب َ ِت لاَ تَ ْعبُ ِد َّ
الش ْي َط َ
ان َصا ِد َق ال ْ َو ْع ِد َو َك َ
يل إِن َّ ُه َك َ
لر ْح َمنِ َع ِص ًّيا» (مریم  )44 /و آیه « َو َكان َ ِ
ت ْام َرأَتِي َعاقِ ًرا» (مریم )5 /دقت شود کان در
إِ َّن َّ
ان َك َ
الش ْي َط َ
ان ل ِ َّ
همۀ آیات داللت بر تثبیت فعل در آنها دارد( .ابن عاشور ،همان:ص )117
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 :3-1-5تأکید بر برخی عقائد اسالمی
 :1-3-1-5توحید و تنزیه خداوند

دو لفظ (عبد) و (رب) با صیغه های مختلف آن در این سوره تکرار شده است .لفظ (رب) دارای

معانی متعددی است و در برگیرندۀ معنای مالک و مدبّر است (عسکری1985 ،م :ص  )153و تعبیر « َر ُّب
او ِ
ات َوالأْ َ ْرض» (مریم  )65 /با این معنا یعنی مالک و توانا بر آنها ،آمده است.
َّ
الس َم َ

و در آیۀ « ِذ ْك ُر َر ْح َم ِة َرب ِّ َ
ك َع ْب َد ُه َز َك ِريَّا» (مریم )2 /در اين آيات پروردگار تو از رحمتش بر بندۀ

،ص()305رب) در کنار (عبد) بهکار رفته و بر ربوبیت
خاص خود زکريا سخن ميگويد (الهی قمشهای
ّ
ّ

(رب) اصالحکنندۀ احوال مختلف است( .ابن فارس،همان)
الهی در برابر عبودیت انسان داللت میکند و ّ

(رب) در دعای انبیاء استفاده شده که متناسب با معنای آن ایت از جمله در دعای
و به همین دلیل ،لفظ ّ
«ول َ ْم أَ ُكن ب ِ ُد َعائ ِ َ
«و ْاج َع ْل ُه َر ِّب َر ِض ًّيا» (مریم « ،)6 /قَ َ
ون
ال َر ِّب أَن َّى يَ ُك ُ
ك َر ِّب َش ِق ًّيا» (مریم َ )4 /
زکریا(ع) َ
ك ُه َو َع َل َّي َهيِّ ٌن َوقَ ْد َخ َل ْقتُ َ
ال َرب ُّ َ
ال كَذَ ل ِ َ
ك قَ َ
لِي ُغلاَ ٌم َو َكان َ ِت ْام َرأَتِي َعاقِ ًرا َوقَ ْد ب َ َل ْغ ُت ِم َن ال ْ ِكبَ ِر ِعتِ ًّيا قَ َ
ك ِمن

قَ ْب ُل َول َ ْم تَ ُ
ك َش ْيئًا قَ َ
رب داللت بر لذت بردن از یاد
اج َعل لِّي آيَةً» (همان )10 - 8 /که تکرار لفظ ّ
ال َر ِّب ْ
خدا و خضوع در برابر ارادۀ او است.

رب همچنین در موارد ارادۀ غالب الهی نیز به چشم می خورد.
و تکرار لفظ ّ

ان َع َلى َرب ِّ َ
ك َح ْت ًما َّم ْق ِض ًّيا» (مریم « )71 /اين حکم حتمي پروردگار تو است( ».الهی قمشهای،ص )308
« َك َ
« َو َما نَتَنَ َّز ُل إِلاَّ ب ِ َأ ْم ِر َرب ِّ َ
ك» ( مریم  « )64 /و ما (رسوالن و فرشتگان خدا) جز به امر خداي تو از عالم

باال نازل نميشويم( ».الهی قمشه ای ،ص)305

« ف ََو َرب ِّ َ
ين» (مریم « )68 /سوگند به پروردگارت که همۀ آنها را همراه با شياطين
ك لَنَ ْح ُش َرن َّ ُه ْم َو َّ
الشيَا ِط َ

در قيامت جمع ميکنيم( ».آیت اهلل مکارم شیرازی ،ص)310

 :2-3-1-5بیان قدرت ال یتناهی و قضای بیبرگشت الهی
برخی افعال در سورۀ مبارکه مریم تکرار شده که تکرار آنها حکایت از احساس و درک عظمت
خالق و ارادۀ غالب وی بر هر فعلی دارد و از جملۀ این افعال ،فعل (قضی) است که هر جا که بهکار رفته
حاکی از بازگشت ناپذیری قضای الهی است « إ ِ َذا َق َضى َأ ْم ًرا فَإِن َّ َما َي ُق ُ
ول ل َ ُه ُكن فَ َي ُك ُ
ون» (مریم )35 /یعنی
هنگامیکه چیزی را بخواهد انجام دهد به آن میگوید باش پس بهوجود میآید و سختی و رنجی برایش
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ندارد( .صابونی 1989،م :ج ،2ص )220و در مورد وقوع قیامت و رستاخیز نیز بهکار رفته است « َوأَن ِذ ْر ُه ْم
يَ ْو َم ال ْ َح ْس َر ِة إِ ْذ قُ ِض َي الأْ َ ْم ُر » (مریم )39 /و معنای آن این است که زمانیکه حسابها رسیده شده و اهل

دوزخ وارد دوزخ شده اند( .قرطبی1984،م :ج  ،11ص )109

 :3-3-1-5ایمان به همۀ انبیاء و پیامبران
ما در این سوره تکرار دو واژۀ (نبی) و (رسول) را بسیار میبینیم و هنگامیکه لفظ (نبی) بهکار میرود
گوییکه نبی بودن همچون تاجی است که پیامبران به آن مفتخر میشوند و انتخاب آنها به عنوان (نبی)
باعث افتخار و احساس عزیز بودن میگردد « .قَ َ
اب َو َج َع َلنِي نَبِ ًّيا » (مریم )30 /
ال إِن ِّي َع ْب ُد اللهَّ ِ آتَان ِ َي ال ْ ِكتَ َ
َ
و در جایگاه ّ
ون نَبِ ًّيا »
ار َ
تفضل إلهی به موسی توسط هارون می فرمایدَ « :و َو َه ْبنَا ل َ ُه ِمن َّر ْح َمتِنَا أ َخ ُ
اه َه ُ

(مریم  )53 /و همچنین می فرمایدَ « :وا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
ان ِصدِّي ًقا نَّبِ ًّيا» (مریم )56 /
يس إِن َّ ُه َك َ
اب إِ ْد ِر َ

و همچنین می فرماید « َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
ان ِصدِّي ًقا نَّبِ ًّي ًا » (مریم )41 /و رازی در این باره
يم إِن َّ ُه َك َ
اب إِبْ َرا ِه َ

گفته :بدان که نبی باید صادق باشد تا آنچه را ابالغ میکند به راستی بازگو کند و بهخاطر همین پس از
ذکر صدیق نبی را آورد (رازی،همان :ص)223
و نبي يعني بزرگوار و تكريم شده بهواسطه رسالت الهي ومعجزات داده شده به او(.شيخ طوسي 1987م:
ج ،19ص )76-75

 :4-3-1-5نزدیکی و عبرت آموزی

از جمله الفاظ مکرر در سورۀ مبارکۀ مریم کلمه (ولّی) میباشد خداوند به زبان حضرت زکریا(ع)
ب لِي مِن ل َّ ُد َ
میفرمایدَ « :وإِن ِّي ِخ ْف ُت ال ْ َم َوال ِ َي مِن َو َرائِي َو َكان ِ
نك َولِيًّا» (مریم )5 /کلمة
َت ا ْم َر َأتِي َعاق ِ ًرا فَ َه ْ
دنوت منه (رازی ،همان :ص  )181و برای
ولیته أی
ُ
ولی در زبان عربی داللت بر قرب و نزدیکی دارد و ُ
نزدیکی مکان ،نسبت ،دین ،اعتقاد و دوستی بهکار میرود (اصفهانی ،همان ):و این لفظ از سوی ابراهیم به

لش ْي َط ِ
ان َولِيّ ًا » (مریم  )45 /و ولی
ون ل ِ َّ
الر ْح َمن فَتَ ُك َ
یمسک عذاب ِّم َن َّ
معنای قرین بهکار رفته «إنی أخاف أن ّ
در این آیه به معنای قرین و کسی که در عذاب از پس تو میآید ،میباشد( .آلوسی ،بیتا :ج ،15ص .)98
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 :5-3-1-5تأکید بر پایبندی به اخالق ایمان
از جمله صفاتی که در این سوره از آن فراوان یاد شده ،تقوی است که در رأس صفات ایمانی اسالم
قرار دارد( .اصفهانی ،همان) و به دلیل اهمیت آن به عنوان دلیل عملی وجود ایمان ،در این سوره بسیار

ين فِي َها ِجثِ ًّيا»
ذَر ال َّظال ِ ِم َ
وارد شده و از ثمرات آن ،رهایی از آتش دوزخ است « ثُ َّم نُنَ ِّجي ال َّ ِذ َ
ين ات َّ َقوا َّون َ ُ

(مریم )72 /و مفعول اتقوا حذف شده و در اصل (اتقوا المعاصی و الکفر) بوده است (.عمادی1992،م :ج
 ،5ص.)276
از دیگر ثمرات تقوی ،اهل شدن و شایستگی برای رضا و ثنای الهی است ،همانگونه که خداوند،

ان تَ ِقيّ ًا» (مریم . )13 /
یحیی(ع) را ثنا میفرماید « َو َحنَان ًا ِّمن ل َّ ُدن َّا َو َز َكا ًة َو َك َ

و تقوا پیشه اگر خداوند رحمن به یادش آید تأثیر میپذیرد و خالف انجام نمی دهد و مرتکب جرم
َ
الر ْح َمن ِم َ
نت تَ ِقيّ ًا» (همان )18 /یعنی اگر استعاذه به خدا برایت اهمیت
نك إِن ُك َ
نمیشود« :قَال َ ْت إِن ِّي أ ُعو ُذ ب ِ َّ
دارد و تقوا پیشه هستی؟! ا(عمادی ،همان :ص. )260

«وب َ ًّرا ب ِ َوال ِ َديْ ِه َول َ ْم يَ ُكن َجبَّارا ً
نیکی به والدین نیز از صفات تکراری در این سوره میباشد که در دو آیۀ َ

َع ِصيّ ًا» (مریم )14 /و آیۀ « َوب َ ًّرا ب ِ َوال ِ َدتِي َول َ ْم يَ ْج َع ْلنِي َجبَّارا ً َش ِقيّ ًا» (همان )32/که اولی دربارۀ یحیی (ع)
و دومی در پیوند با مریم (س) می باشد که نشان از اهمیت ّبر به والدین و توجه به آن در نزد خداوند به
عنوان ویژگی انسانهای برتر دارد.

 :2-5معانی حاصل از تکرار عبارت در سوره

 :1-2-5تأکید بر یگانه بودن مرجعیت قرآن در شناخت اخبار مربوط به پیامبران

عبارت « َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
اب»  5بار در سورۀ مبارکۀ مریم ذکر شده (آیات ) 56 - 54 - 51 - 41 - 16

تا بر یگانه بودن مرجعیت قرآن در مورد اخبار مربوط به پیامبران داللت کند (ابن عاشور ،همان :ص )79و
فعل أمر ( َوا ْذ ُك ْر) با متعلق (فیالکتاب) تنها در این سوره تکرار شده و منظور از کتاب ،قرآن کریم است.

َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
اب َم ْريَ َم (مریم )16/

َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
يم (همان )41/
اب إِبْ َرا ِه َ

َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
وسى (همان)51/
اب ُم َ
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َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
اب إِ ْد ِريس (همان)56 /

َوا ْذ ُك ْر فِي ال ْ ِكتَ ِ
اب إ ِْس َما ِعيل ( همان)54/

و در دو آیه ،کتاب به معنای تورات و انجیل آمده « یا یحیی خذ الکتاب بقوة» یعنی تورات و در آیۀ
«قال إنی عبداهلل آتانی الکتاب» که منظور از کتاب ،انجیل است و آمدن لفظ کتاب بهصورت مفرد حاکی
از یکی بودن رسالت همۀ کتابهای آسمانی و آن دعوت به عبادت خداوند و راه مستقیم است.

 :2-2-5بازگویی میزان اثر پذیری و انفعال

مث ً
ال عبارت « و کانت أمرأتی عاقراً» دو بار توسط زکریا ذکر شده است یکبار هنگام درخواست
اوالد صالح از خداوند و دیگر بار هنگام استجابت دعا و عقر یعنی حامله نشدن (ابن منظور1994 ،م :ج )
و امراة عاقر یعنی گوییکه تشکیل فرزند را عقر (قربانی) میکند( .اصفهانی ،همان) و این تکرار مجدد
عبارت بعد از استجابت دعا از باب استرحام و استعطاف است زیرا خداوند نیازمند آگاهی نسبت به این
مسأله نمیباشد( .هاشمی1998 ،م :ص  ،)39یا استفاده از این عبارت تکراری بهمنظور بیان عمق شادی وی
و بازگوی ارادۀ الیتناهی خداوند است گویا زکریا به عظمت آفریننده و قدرت بیپایان او در بخشیدن
اوالد به وی ،علی رغم موانع طبیعی پیبرده است و به آن اعتراف میکند.
بشر) (مریم )20 /بر زبان مریم (س)
همانگونه که تکرار عبارت (أن ّی یکون لی غالم و لم یمسینی ٌ

و عبارت«أن ّی یکون لی غالم» بر زبان زکریا (ع) هر یک دارای معنای خاص است ،منظور مریم (س) از
استفهام ،اطمینان حاصل شدن برای وی در مورد راه بچه دار شدن و مصون ماندنش از تهمت زنا و در مورد
حضرت زکریا (ع) ،استفهام بیانگر عمق شادی و انفعال وی میباشد.

 :3-2-5اطمینان دهی و قانع کردن
هین) در دو آیۀ  9و  21این سوره ،تکرار شده ،که یکبار خطاب به مریم (س) است
علی ّ
عبارت (هو ّ

و دگر بار متوجه زکریا (ع) است .در مورد حضرت مریم (س) بهمنظور اطمینان بخشی به وی در بارۀ
قدرت الهی و دشوار نبودن انجام فعلی برای خداوند و بینیازی او از اسباب و مواد اولیۀ کار است است.
(بوطی1996،م :ص . )285
و آیۀ مربوطه به حضرت زکریا(ع) بهمنظور اطمینان بخشیدن به او در مورد بچهدار شدن بدون فراهم
آوردن اسباب اولیه میباشد ،چون سختی برای کسی است که نزد وی کارهایی سخت و کارهایی آسان
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جلوه نماید و مقصود این است که خداوند هر آنچه را که بخواهد انجام میدهد (رازی ،همان :ص .)189

 :4-2-5تهدید و بیم دهی
عبارت (کم أهلکنا من قرن) دو بار (آیات  74و  ) 98در سورۀ مبارکۀ مریم ذکر شده است تا بیم دهی
کافران و کوچک شمردن موقعیتی که به زعم خودشان بزرگ و شکست ناپذیرمینماید را به نمایش بگذارد.
«و َك ْم أَ ْه َل ْكنَا قَ ْب َل ُهم ِّمن قَ ْر ٍن ُه ْم أَ ْح َس ُن أَثَاث ًا َو ِرئْي ًا » یعنی چه بسیار قبل از این مشرکین ،ما
آیۀ اول َ

امتها و گروهها را به هالکت رسانیدیم (قرطبی ،همان :ص  )142که در آن تهدید و بیم دهی نسبت به
س ِم ْن ُهم ِّم ْن أَ َح ٍد أَ ْو تَ ْس َم ُع ل َ ُه ْم
«و َك ْم أَ ْه َل ْكنَا قَ ْب َل ُهم ِّمن قَ ْر ٍن َه ْل تُ ِح ُّ
مشرکین غرق در کفر است و آیۀ دوم َ
ِر ْك ًزا» یعنی چه بسیار مشرکین و کافرانی که پیش از این نابود ساختیم و خطاب آن نسبت به مشرکین

مکه میباشد( .رازی ،همان:ص .)246

 -6تکراراسم جالله رب والرحمن
کلمۀ الرحمن  15بار
کلمۀ (رب ،ربه ،ربّک ،ربّی ،ربّکم)  21بار
لفظ جالله(اهلل) 9بار

ربوبیت و عبودیّت در مقام مناجات بنده با خالقش مورد نظر است ،مانند
در مورد ّ
رب ،همواره معنای ّ

(رب أنّی یکون لی غالم) ( )20-8و یا برای خطاب از
(رب إنّی و هن العظم منّی)(ّ - )4
(إذا نادی ربّه) (ّ -)2

علی
جانب خداوند به دلیل ایجاد توجه وتامل می باشد (قد جعل ربّک تحتک سریّ ًا)(( -)24قال ربّک هو ّ
هیّن)(( - )21-9أنا رسول ربّک) (.)19
و در مورد لفظ الرحمن باید گفت ج ّو عام سوره ،رحمت و بخشش است و این را سید قطب مورد

تأکید قرار میدهد و میگوید « :صبغه و سیاق غالب این سوره ،رحمت و رضا و اتصال به خداوند است
چون با ذکر خدا به وسیلۀ زکریا(ع) شروع میشود و لفظ رحمت و معنای آن بسیار در سوره تکرار
میگردد و اسم (رحمن) در آن بسیار آمده است و میتوان مفهوم نرم بخشش و طنین آن را در کلمات و
رب چنین گفته شده است که «
عبارات یافت (».قطب1990 ،م :ص  )230و در مورد تفاوت لفظ اهلل و ّ

رب در موضع تربیت و لفظ اهلل در موضع خداپرستی ذکر می شود ( ».همان :ص )).155
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