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 در قرآن کریم« کلمه»بررسی واژۀ 

 1بشیر جمدکتر 

 چکیده

در آنها به کار رفتهه بهه   « کلمات»یا « کلمه»آیۀ قرآن کریم که واژۀ  43در این مقاله حدوداً 

شناختی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود این واژه با چهه ماهانی و در چهه    لحاظ زبان

ها و تفسهررها از منهاب    هایی با همایی دارد. پس از بررسی ترجمهواژهبافتهایی به کار رفته و با چه 

در ماانی بسراری در قرآن آمده است. این ماانی با توجهه  « کلمه»مختلف مشخص گردید که واژۀ 

به ارتباط مانایی و موضوعی به پنج دسته تقسرم شده و به هر دسته در بخشهای جداگانه بهه ترتره    

 :زیر پرداخته شده است

 کاربرد کلمه در ماانی واژه، سخن و جمله )مانی مرکزی و صریح واژۀ کلمه(؛ .1

 ی موجودات آفریدۀ خداوند؛اکاربرد کلمه در مان .2

 ی توحرد؛اکاربرد کلمه در مان .4

 کاربرد کلمه در ماانی وعده، فرمان و سنت؛ .3

 ی عرسی مسرح )ع(.اکاربرد کلمه در مان .5

لق نبوده و در بسراری از مهوارد بهرن ماهانی مختلهف     ها مطز  به ککر است که این دسته بندیال

همپوشانی وجود دارد، به ویژه مانای مرکزی واژۀ کلمه که بر اساس تفسررها غالباً با سهایر مهوارد   

 نرز ارتباط و همپوشانی دارد.  

  .، کلمه، کلماتقرآن: واژگان کلیدی

                                                           
 .b_jam47@yahoo.com  استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد 1.

mailto:b_jam47@yahoo.com
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 مقدمه

د کهه توسهع علمهای دیهن صهورت      شوغال  پژوهشهای قرآنی شامل تفسررها و تحقرقاتی می

پذیرفته اند. از آنجا که قرآن کریم در برگررندۀعلو  مختلف و سرشار از موضوعات پژوهشی است، 

های مرتبع به علم و تخصص خود در جا دارد که پژوهشگران علو  دیگر نرز به تحلرل و تبررن جنبه

تهوان  گرری اصول و مبانی این علم مهی قرآن بپردازند. یکی از این علو  زبان شناسی است. با به کار

های آواشناختی، صرفی، نحهوی،  بسراری از حقایق را دربارۀ مسائل زبان شناختی قرآن همچون جنبه

هها  ای از جملهه شناختی تحلرل و تبررن کرد. زبان به لحاظ ساختاری مجموعهه مانا شناختی و کاربرد

هها و  ها در شاخهد. از این رو تحلرل و بررسی کلمهآینوجود میها بهها از همنشرنی کلمهاست. جمله

 سزا برخوردار است. شناسی از اهمرتی بهگرایشهای مختلف زبان

 در معانی واژه، سخن و جمله « کلمه» کاربرد  -1

های موجهود در ماهانی واژه،   شود که با توجه به ترجمههایی پرداخته میدر بخش نخست به آیه

کهه همهان ماهانی     «کلمهه »اند. به برانی دیگر، در این بخش ماانی لفظی هسخن و جمله به کار رفت

گررد. هر چند که در تفسررها، تحلرلهایی دیگر نرز ارائهه  شناختی آن است مورد بررسی قرار میزبان

، سخن و جملهه نرهز وجهود دارد.    شده است. البته باید توجه داشت که امکان همپوشانی مانایی واژه

 گررند.ات همراه با ترجمه آنها ککر شده، سپس مورد تحلرل قرار میابتدا این آی

 (43)بقره/ «  فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ» 

سپس آد  از پرودگارش کلماتی را دریافت نمود؛ و ]خدا[ بر او ببخشود؛ آری، او ]ست که[ » 

 «پذیر مهربان است.هتوب

تِی قَالَ اَ یَنَالُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّ» 

 (123 /)بقره « عَهْدِي الظَّالِمِینَ

خهدا بهه    ]وی آن همه را به انجا  رسانرد، و چون ابراهرم را پرودگارش با کلماتی براموزد، و » 

[ فرمود: من تو را پرشوای مرد  قرار داد  ]ابراهرم[ پرسرد: از دودمانم ]چطور[؟ فرمود: پرمان مهن  او

 « رسد.به بردادگران نمی
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وَاتِ وَاألَرْضِ ا إِلَكهَ إِاَّ هُكوَ   قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لَهُ مُلْككُ السَّكمَا  » 

« لَعَلَّكُكمْ تَهْتَكدُونَ   یُحْیِی وَیُمِیتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِیِّ األُمِّكیِّ الَّكذِي یُكِْمِنُ بِاللّكهِ وَکَلِمَاتِكهِ وَاتَّبِعُكوهُ      

 (151)اعراف/

ن ]خهدایی[ کهه فرمهان روایهی     بگو: ای مرد ، من پرامبر خدا به سوی همۀ شما هستم، همها » 

مرراند. پس به خدا و کند و میآسمانها و زمرن از آن اوست. هرچ مابودی جز او نرست؛ که زنده می

بگرویهد و او را   –ای است که به خدا و کلمات او ایمان دارد که پرامبر درس نخوانده –فرستادۀ او 

 «پرروی کنرد. امرد که هدایت شوید. 

بِهِ اَ وهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُواْ ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَكاحِ إِاَّ تَنصُرُ» 

الَّذِینَ کَفَرُواْ السُّفْلَى وَکَلِمَةُ  تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ کَلِمَةَ

اگر او را یاری نکنرد خداوند )او را یاری خواهد کرد ( » 34/)توبه«  اللّهِ هِیَ الْعُلْیَا وَاللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

ترین ساعات او را تنها نگذارد( آن هنگا  که کافران او را )از مکه( بررون گونه که در مشکلهمان

ر حالی که دومرن نفر بود )و یک نفر همراه او برش نبود( در آن هنگا  که آن دو در غار کردند د

گفت غم مخور خدا با ماست در این موق  خداوند آرامش خهود را بهر   بودند و او به همسفر خود می

کردید او را تقویت نمهود و گفتهار )و ههدف( کهافران را     او فرستاد و با سپاهرانی که مشاهده نمی

تر گردانرد )و آنها را با شکست مواجه ساخت( و سخن خدا )و آیرن او( برتر )و پرروز( است تپس

 «و خداوند عزیز و حکرم است.

 (33/)توبه ..«.یَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ کَلِمَةَ الْكُفْرِ وَکَفَرُواْ بَعْدَ إِسْالَمِهِمْ» 

اند. در حالی که قطااً سخن کفر گفته و پهس  که ]سخن ناروا[ نگفتهخورند به خدا سوگند می» 

 «اند....از اسال  آوردنشان کفر ورزیده

 (5/)کهف «مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن یَقُولُونَ إِلَّا کَذِبًا » 

ان به این ]ادعا[ دانشی ندارند. بزرگ سهخنی اسهت کهه از دهانشهان بهر      نه آنان و نه پدرانش» 

 «گویند.آید. )آنان( جز دروغ نمیمی

« بْعَثُكونَ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَكا وَمِكن وَرَائِهِكم بَكرْزٌَِ إِلَكى یَكوْمِ یُ      » 

 (144)مؤمنون/
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ن در آنچه ترک کرد  کار نرکی انجا  دهم. چنرن نرست، این سخنی نرست که او بهه  شاید م» 

 «گوید و پشت سر آنها برزخی است تا روزی که برانگرخته شوند.زبان می

عَلَكى رَسُكولِهِ وَعَلَكى    إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ فَأَنزَلَ اللَّكهُ سَككِینَتَهُ   » 

 (22)فتح/ «الْمُِْمِنِینَ وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى وَکَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَکَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا

آنگاه که کافران در دلهای خود، تاص  ]آن هم[ تاص  جاهلرت ورزیدند، پس خدا آرامهش  »

روح تقوی را مالز  آنان ساخت و آنان /خویش و بر مؤمنان فرو فرستاد و کلمهخود را بر فرستادۀ 

 «به رعایت آن ]کلمه[ سزاوارتر و شایستۀ آن بودند، و خدا همواره بر هر چرزی دانا است.

شود آن کلماتی که آد  از پروردگار خود دریافهت داشهت   سورۀ بقره گفته می 43 در تفسرر آیۀ

کننده بود و با آن توبه کرد و خدا نرز توبۀ او را پذیرفت. )مکهار  شهررازی،   نثر و دگرگوؤسخنانی م

کند کلماتی که آد  و حوا از خدا اخذ کهرده و خهدا را بها    ( قرشی نرز بران می195، ص1ش: ج1422

قَكااَ  » سورۀ اعراف آمهده:   24شان را قبول کرد ظاهراً همان است که در آیۀ اآنها خواندند و خدا توبه

سهتم   گفتند پروردگارا ما بر خویشتن» «بَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَرَ

ش: ص 1453)قرشی، .« از زیانکاران خواهرم بود کردیم و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نکنى مسلماً

چهار حدیث در این باره نقل کرده است. در دو حهدیث، واژۀ   1عراشی افزاید که( قرشی می133 -134

 یَكا رَب »نظرر آیۀ اعراف به کار رفته است. کلماتی که آد )ع( از خدا اخذ کهرد وگفهت:   « کلمات»

  ا( از درگاهت مسئلت دار  که توبهص)! به حق محمد پروردگارا» «یَّ لَتُبتَ عَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَّمَّا  كَلُسأَأ

شناسی؟ آد  گفت: او را آنگاه که بهشت بود  در سرا خدا فرمود: محمد)ص( را از کجا می« .را بپذیر

دارد: آد )ع( دید در عرش، اسمهایی ماظهم و  اظهار می 2پردۀ اعظم تو نوشته دید . وی به نقل از مجم 

ست که بهترین خلق در نهزد  مکر  نوشته شده است. از آن نامها پرسرد. گفته شد: اینها نامهای کسانی ا

خدا هستند. نامها عبارت بودند از: محمد )ص(، علی، فاطمه، حسن و حسرن )ع(. آد )ع( با آنها به خدا 

 (133او را پذیرفت. )همان: ص ۀمتوسل شد تا خدا توب

به آیه و حدیث داللت کنهد منظهور از   « کلمات»گونه که از این تفسررها بر می آید اگر همان

 خواهد بود. « واژه»و اگر به اسمها داللت کند منظور از آن « جمله»آن 

دارد کلماتی که ابراهرم )ع( بها آنهها امتحهان شهده     سورۀ بقره اظهار می 123قرشی دربارۀ آیۀ 

و نظرر آنها اسهت.  « اش در سرزمرن خالی مکه قربانی کردن اسماعرل، اسکان دادن خانواده» ظاهراً 
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لمات بر آنها آن است که داللهت بهر ثبهات و اسهتقامت آن ح هرت      به نظر قرشی علت اطالق ک

 (132داشتند. )همان: ص 

سهورۀ   34آمده است. در آیۀ« سخن»ی اتوبه واژۀ کلمه به مان 34سورۀ اعراف و  151در آیات 

دو بار آمده؛ یکی کلمۀ کفار و یکی کلمۀ خداوند، و گفتار خداوند بهر گفتهار   « کلمه»توبه، واژۀ 

است؛ یانی، برنامه و ههدف  « برنامه و هدف»را در این آیه « کلمه» روز است. منظور از کافران پر

 33( در آیۀ 311، ص 3ش: ج1422کند. )مکار  شررازی، خداوند بر برنامه و هدف کافران غلبه می

باشد که از دهان کافران می« سخن و گفتار» سورۀ کهف نرز مشخصاً کلمه به مانای 5سورۀ توبه و 

مکهار  شهررازی    « إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُكوَ قَائِلُهَكا  » سورۀ مؤمنون و عبارت  144آید. در تفسرر آیۀررون میب

گوید، سخنی که هرگز از اعماق دلهش بها اراده و   دارد: این سخنی است که او بر زبان میاظهار می

دن در چنگهال  آزادی بر نخاسته است. این همان سخنی است که هر بدکاری به موقه  گرفتهار شه   

گوید و هر وقت امواج بال فهرو نشهرند بهاز همهان     مجازات و هر قاتلی به هنگا  دیدن چوبۀ دار می

 (411، ص13برنامۀ سابق خود را ادامه می دهد. )همان: ج

شهود کهه در اینجها    موج  این پنهدار مهی  « تقوا» و « کلمه»( با همایی 22در آیۀ آخر )فتح/

در این آیه بهه  « واژه»رسد که مانای به کار رفته است و به نظر می« اژهو»دقرقاً به مانای « کلمه»

ههم ترجمهه   « واژۀ تقوا»توان آن را  دلرل باهمایی مذکور بارزتر از دو آیۀ دیگر باشد، چرا که می

در « کلمهه »نماید که کند. وی بران میکرد. مکار  شررازی تفاسرری گوناگون را برای آن نقل می

است. یانی خداوند روح تقوا را بر دلهای آنها افکند و مهالز  و همراهشهان   « روح»نی این جا به ما

مسرح فقع فرستاده خداوند و »خوانرم  سورۀ نساء دربارۀ عرسی )ع( می 131ساخت چنان که در آیۀ 

ز اند که مهراد ا با ی نرز احتمال داده« کلمۀ اوست و روحی است از ناحرۀ او که به مریم القا فرمود.

دستور و فرمانی است که خداوند در این زمرنه به مؤمنان داده بود، ولی مناس  همان  «کَلِمَةَ التَّقْوَى» 

 یاهاست که جنبۀ تکوینی دارد و زایردۀ ایمان و سهکرنه و التهزا  قلبهی بهه دسهتور     « روحرۀ تقوا»

و در « ال اله اال اهلل» به  )ص( نقل شده کلمۀ تقواخداوند است، لذا در با ی از روایات که از پرغمبر

( 93و 95، ص22تفسهرر شهده اسهت. )همهان: ج    « ایمان»روایتی که از اما  صادق )ع( نقل شده به 

داند اند. المرزان بارد نمیکند که اکثر مفسران آن را کلمۀ توحرد و با ی سکرنه گفتهقرشی بران می

برهان  « التقهوی »د: بارد نرست که بگهویرم  ا فزایکند. قرشی میروح ایمان باشد که به تقوی امر می
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کلمه است و اطالق کلمه بر آن به این لحاظ است که تقوی اثر است در قل ، یانی: خهدا آرامهش   

خویش را بر رسول و مؤمنان نازل فرمود و تقوی را مالز  آنها کرد. آنها به تقوی الیق و اههل آن  

 (134بودند. )قرشی، همان: ص

 « موجودات آفریدۀ خداوند»معنای  در« کلمه» کاربرد  -2

موجهودات آفریهدۀ خداونهد    « کلمه»شود که در آنها واژۀ در این بخش به دو آیه پرداخته می

  تفسرر شده است. البته تفسررهای دیگری نرز ارایه گردیده است.

 «ن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَكوْ جِْْنَكا بِمِثْلِكهِ مَكدَدًا    قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَ» 

 (149)کهف/ 

یابند. پرش از بگو اگر دریاها برای )نوشتن(کلمات پروردگار  مرک  شوند. دریاها پایان می» 

 «آنکه کلمات پروردگار  پایان یابد هر چند همانند آن )دریاها( را به آن اضافه کنرم.

نَّ اللَّكهَ  ا فِی الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ إِوَلَوْ أَنَّمَ »

 (23)لقمان/ «عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

در زمرن است قلم باشد و دریا مرک  شود و هفت دریهای دیگهر بهه     ان کهدرخت همهو اگر »

 «لمات خدا پایان نپذیرد. خداوند عزیز و حکرم است.یاری آید، ک

جم  کلمه در اصل به مانی الفاظی است که داللت بر « کلمات»دارد که مکار  شررازی بران می

مانی دارد، اما از آنجا که هر یک از موجودات این جهان دلرل بر علهم و قهدرت پرودگهار اسهت     

« کلمات»افزاید که ( وی می534، ص12شود. )همان: جیاطالق م «اهلل کَلِمَةُ»گاهی به هر موجودی 

تر نرز به کهار رفتهه اسهت،    تر و با عظمتی موجودات آفریدۀ خداوند در مورد افراد شریفادر مان

إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَكرْیَمَ رَسُكولُ   » خوانرم: سورۀ نساء می 131چنان که دربارۀ مسرح )ع( در آیۀ 

ی علم و دانش پروردگار بهه کهار رفتهه    ابه مان« کلمات اهلل»سپس به همرن مناسبت  « .لِمَتُهُاللّهِ وَکَ

( قرشی نرز با تأیرد این که مراد از کلمات در هر دو آیه موجودات 32-35، ص 13است. )همان: ج 

 باشهد. مرکه  بهودن   کند که هر فرد فرد موجودات اثری از خدا میو مخلوقات خدا است، بران می

دریاها برای نوشتن شمارش آنها اشاره است به این که بشر از شمارش تاداد مخلوقات خداوند عاجز 

رسهاند،  نهایت بودن مخلوقات را نمیاست. چنان که از شمارش نامتهای خدا نرز عاجز است. ولی بی



 در قرآن کریم« کلمه»بررسی واژه 

 

371 

 

  

داللهت  شاید اطالق کلمه به مخلوق از آن جهت باشد که مخلوقات داللت بر وجود خدا دارند مثهل  

نرهز   4( قرشی از مناب  دیگری چون مجمه  و المرهزان  35 -33کلمه بر مانایش. )قرشی، همان: ص 

نقل می کند؛ در مجم  واژۀ کلمات در آیۀ اول آنچه خدا از کال  « کلمات»تفسررهایی را راج  به 

المرهزان   و حکمتها در قدرت دارد، و در آیۀ دو ، مقدورات و مالومات خداوند تفسرر شده است. در

شهود  خوانده می« کلمه» گوید قول خدا همان فال خدا است، فال خدا آمده: خدا با دهان سخن نمی

ای کهه  آیهد و ههر واقاهه   وجود میشود هر چه بهکه بر وجود خدا داللت دارد... و از این مالو  می

ه طباطبایی در المرزان شود. عالمپروندد از این حرث که دال بر خدا است کلمه خوانده میوجود میبه

علت تما  نشدن کلمات را غرر متناهی بودن آنها دانسته ولی قرشی همچنان کهه پرشهتر ککهر آن    

رفت بران می کند که از آیات غرر متناهی بودن کلمات استفاده نمی شود مگر آن کهه بهر اسهاس    

 همان( :مجم  مراد از آنها مقدورات خداوند باشد. )قرشی

یابی به تلسکوپهای قوی و پرشرفته به آنچه که قهرآن در بهرش از   با دست دیری نرست که بشر

هزار و چهارصد سال پرش بران کرده پی برده است. بر اساس آمار ارایه شده توسع پژوهشگاه نجو  

شود که هفتهاد  و اختر فرزیک دانشگاه ملی استرالرا طبق آنچه که تاکنون رصد شده، تخمرن زده می

این تاداد  3.رون مرلرون )هفت با برست و دو صفر( ستاره در کرهان وجود داشته باشدهزار مرلرون مرل

های شن موجود در سواحل و برابانهای کرۀ زمرن، یازده برابر تاهداد فنجهان   یانی ده برابر تاداد دانه

کتهاب  آب موجود در اقرانوسها، و ده هزار برابر تاداد حروف الفبای به کار رفته در چهارده مرلرون 

هایی است کهه تهاکنون از دریچهۀ    موجود در کتاب خانۀ کنگره. این تخمرنها فقع مربوط به ستاره

تر ایهن آمهار چنهدین برابهر     اند. مسلماً در آینده با اختراع تلسکوپهای پرشرفتهتلسکوپها رصد شده

راره در گردش ها )همچون خورشرد ما( چندین سخواهد شد. ضمناً اگر به دور هر کدا  از این ستاره

 ها خواهد بود.ها چندین برابر تاداد ستارهباشند، تاداد سراره

یۀ تفسرری افزون بر این، در ابا توجه به این که این تفسررها توسع علمای دین ارایه شده اند، ار

شناختی خود این دو آیه را صالحرت نگارندۀ این سطور نرست، ولی هنگامی که وی از دیدگاه زبان

یانهی  « کلمات»ی تحت اللفظی واژۀ اکند مانکند، اولرن مانایی که به کهنش خطور میمیبررسی 

سخنها و گفتارها است. از این رو، با در نظر گرفتن دو حقرقت زیر شاید بتوان تفسرری دیگر را نرز 

تصهریح   « عَلَّمَكهُ الْبَیَكانَ   »سورۀ الرحمن  3برای این دو آیه ارایه کرد: نخست آنکه، قرآن در آیۀ 
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الهی دارد و از ناماتی است که خداوند به انسان عطها کهرده. دو  آن    أکند که قوۀ نطق بشر منشمی

شناسی زایایی هر زبان بشری به حدی است که این قابلرت را دارد که، طبق یک اصل مهم علم زبان

ت شاید بتوان این دو نهایت جمله و گفتار جدید را تولرد کند. با در نظر گرفتن این دو حقرقکه بی

این گونه نرز تفسرر کرد که خداوند متاال چنان قوۀ نطقی را آفریده و به انسان عطا کهرده  آیه را به

 نهایت جمله و گفتار را دارد.که قابلرت تولرد بی

 « توحید»در معنای « کلمه»کاربرد واژۀ  -3

 تفسرر شده است:« توحرد»، «کلمه»در سه آیۀ زیر واژۀ 

 (21)زخرف/  «جَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً فِی عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَوَ» 

 «او )ابراهرم( کلمۀ توحرد را کلمۀ جاویدان اعقاب خود قرار داد تا به سوی خدا باز گردند.» 

نَعْبُدَ إِاَّ اللّهَ وَاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیًْْا وَاَ یَتَّخِذَ  قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَاَّ» 

 (23 /)آل عمران  «بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

ت بایسترم که: جز خدا را بگو ای اهل کتاب، برایرد بر سر سخنی که مران ما و شما یکسان اس» 

نپرسترم و چرزی را شریک او نگردانرم، و با ی از ما با ی دیگر را به جای خدا به خدایی نگرهرد.  

 «پس اگر ]از این پرشنهاد[ اعراض کردند، بگویرد: شاهد باشرد که ما مسلمانرم ]نه شما[

 (23/)ابراهرم  «شَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءأَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَ»

اش اسهتوار  آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده: سخنی پاک که مانند درختی پاک است که ریشه» 

 «اش در آسمان است؟و شاخه

داند. تر میتدهد ولی اولی را درسه مییسورۀ زخرف ارا 21مکار  شررازی دو تفسرر برای آیۀ 

طبق تفسرر اول، ابراهرم تما  تالش و کوشش خود را به کار گرفت که کلمهۀ توحرهد همرشهه در    

جهان باقی و برقرار ماند. و طبق تفسرر دو ، خداوند کلمۀ توحرد را در دودمان ابراهرم باقی و برقرار 

 ( 31، ص 21ساخت. )همان: ج

در آن « کلمه»کند که منظور ازآل عمران بران میسورۀ  23مفسری دیگر با توجه به مانای آیۀ 

اهل کتاب را به پایبندی به سخنی، یانی یگانگی خداونهد فهرا    ،است، چرا که این آیه« توحرد»آیه 

 (554ش: ص1432می خواند که آنها و مسلمانان به آن اعتقاد دارند. )ثقفی تهرانی، 
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 «کَلِمَةً طَیِّبَةً  »ی دارد که با ی از مفسران سورۀ ابراهرم بران م 23 مکار  شررازی در تفسرر آیۀ

اند. در حالی که با ی دیگر آن را اشهاره بهه   تفسرر کرده« ال اله اال اهلل»را به کلمۀ توحرد و جملۀ 

ال الهه  » دانند که محتوا و مفههو   می« ایمان»دانند. با ی دیگر نرز آن را اوامر و فرمانهای الهی می

ههای  انهد و با هی روش و برنامهه   تفسررکرده« شخصی مؤمن» دیگر آن را به است. برخی« اال اهلل

تهوان  ، مهی »كَلِمَةً طَيِّبَةةً »اند. ولی با توجه به وسات مفهو  و محتوای سازنده را در تفسرر آن آورده

گررد و به به مانی وسر ، همۀ موجودات را در بر می« کلمه»شود، زیرا گفت همۀ اینها را شامل می

( وی 441، ص14شهود. )مکهار  شهررازی، همهان: ج    گفته مهی  «اهلل کَلِمَةُ»همرن دلرل به مخلوقات 

افزاید که در کلمۀ توحرد و محتوای آن، و در یک انسان موحد و بها مارفهت و در یهک فهرد     می

 (424سازنده و پاک، اینها همه رویرده و پوینده هستند. )همان: ص 

سورۀ ابراهرم، به نقطۀ مقابل آن یانی  23در آیۀ  « کَلِمَةً طَیِّبَةً» قرآن کریم پس از سخن پررامون

 پردازد:همان سوره می 22در آیۀ  «کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ »

 (22)ابراهرم / «وَمَثلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ األَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ» 

ی ناپاک چون درختی ناپاک است کهه از روی زمهرن کنهده شهده و قهراری      و اما مثل سخن» 

 «ندارد.

کند که یکی از بهترین طرق برای تفهرم مسائل استفاده از روش مقابله و مکار  شررازی بران می

همهان  « خبرثهه »کند. کلمهۀ  را بران می« کَلِمَةً طَیِّبَةً»مقایسه است. قرآن کریم بالفاصله نقطۀ مقابل 

کننده و غلع، همان انسانهای های گمراهکفر و شرک، همان گفتار زشت و شو ، همان برنامه کلمۀ

 (445، ص 14ناپاک و آلوده، و خالصه هر چرز خبرث و ناپاک است. )همان: ج

 در معنای وعده، فرمان و سنت « کلمه» کاربرد واژۀ  -4

شهود، هرچنهد،   پرداخته می« دهوع»در این بخش به مانای دیگر واژۀ کلمه )یا کلمات(، یانی 

گاهی فرمان و گاهی سنت و سنن نرز در ترجمه و تفسرر این واژه آمده است. البتهه الز  بهه ککهر    

است که در بسراری از موارد مانای تحت اللفظی کلمه یانی سخن و گفتار نرز از آن افاده می شهود  

ههای همنشهرن و موضهوع تقریبهاً     واژهو یا با ماانی فوق الذکر همپوشانی دارد. نگارنده بر اسهاس  

باشهد. بهه برهانی    های زیر مهی پردازد که شامل با هماییها، در چهار قسمت به آنها میمشترک آیه
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هایی که هر یک از باهمایرهای زیر در آنها تکرار شده اسهت در قسهمتهای جداگانهه    دیگر، به آیه

 شود:پرداخته می

 حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ -

 قَّتْ کَلِمَةُ الْعَذَابِ حَ /حَقَّ  -

 تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ -

 اهللاَ تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ  /اَ مُبَدِّلَ وَ -

 کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ( وَلَوْاَ) -

 باشد؛ها سه مورد میبه کار رفته است. تاداد این آیه « حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ »های زیر در آیه

 (2/)غافر «قَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَکَذَلِكَ حَ »

سان فرمان پروردگارت دربارۀ کسانی که کفر ورزیده بودند؛ به حقرقت پروست کهه  و بدین» 

 « ایشان همدمان آتش خواهند بود.

 (44/)یونس «قُواْ أَنَّهُمْ اَ یُِْمِنُونَ کَذَلِكَ حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِینَ فَسَ» 

این گونه سخن / فرمان پروردگارت بر کسانی که نافرمانی کردند به حقرقت پروست، ]چرا[ » 

 « آورند.که آنان ایمان نمی

 (92/)یونس «إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّكَ اَ یُِْمِنُونَ » 

 «آورند.کسانی که سخن / فرمان پروردگار بر آنان تحقق یافته ایمان نمیدر حقرقت، » 

ها دو مهورد مهی   به کار رفته است. تاداد این آیه «حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعَذَابِ  /حَقَّ  »های زیر در آیه

 باشد؛

 (19زمر/) «أَفَمَنْ حَقَّ عَلَیْهِ کَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِی النَّارِ  »

آیا تهو کسهی را    ؟پس آیا کسی که فرمان عذاب بر او واج  آمده ]کجا روی رهایی دارد[» 

 «رهانی.که در آتش است می

 (31)زمر/ «وَلَكِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِینَ »... 

 «ولی فرمان عذاب بر کافران واج  آمد.»...
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در تمامی موارد به مانی « کلمه»رجمۀ آنها مشخص است، واژۀ ها و تگونه که در این آیههمان

سهورۀ یهونس کهه از موضهوعی یکسهان       92و  44غهافر، و   2فرمان به کار رفته است. در آیهات  

حاکی از آن است که فرمان خداوند بهر کهافران تحقهق     « حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ »برخوردارند عبارت 

حاکی  «کَلِمَةُ الْعَذَابِ» با« حَقَّتْ» و «حَقَّ»های زمر، با همایی واژهسورۀ  31و  19های یافت. در آیه

 »آیه به نظر می رسد که عبهارت   5از واج  شدن فرمان عذاب بر کافران است. پس بر اساس این 

فقع دربارۀ تحقق فرمان خدا در مورد کافران به کار رفته است. البته مکهار  شهررازی    «تحَقَّتْ کَلِمَ

نرست، بلکه اینهها از قبرهل   « جبر»دارد که تابرراتی مانند آیات فوق به هرچ وجه دلرل بر ر میاظها

ککر آثار عمل انسان است. منتها چون اثر هر چرز به فرمان خدا است گاهی این امور به خدا نسبت 

 (415، ص 1شود. )همان: ج داده می

 باشد:ها سه مورد میر رفته است. تاداد این آیهبه کا « تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ »های زیر در آیه

تْ کَلِمَتُ رَبِّككَ  وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُواْ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ األَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا وَتَمَّ» 

 «ا مَكا کَكاَن یَصْكنَُف ِفرْعَكوُْن وََقْومُكُه َومَكا کَكاُنوْا یَْعرِشُكوَن         الْحُسْنَى عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَك 

 (143)اعراف/

و به آن گروهی که پروسته ت ارف مهی شهدند، ]بخشههای[ بهاختری و خهاوری سهرزمرن       » 

به مرراث عطا کردیم. و به پاس آن کهه صهبر    –که در آن برکت قرار داده بودیم  –]فلسطرن[ را 

چه را که فرعون و قهومش  کوی پروردگارت به فرزندان اسرائرل تحقق یافت، و آنکردند، وعدۀ نر

 « ساخته و افراشته بودند ویران کردیم.

 «جْمَعِكینَ إِاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ ألَمْألنَّ جَهَنَّمَ مِكنَ الْجِنَّكةِ وَالنَّكاسِ أَ   » 

 (119)هود /

مگر آنکه پروردگارت رحم کند و بهرای همهرن آنهها را آفریهده اسهت و فرمهان / وعهدۀ        » 

پروردگارت ]چنرن[ تحقق یافته است که جهنم را از ]سرکشان و طاغران[ جن و انس پهر خهواهم   

 «کرد.

 (115)اناا / «فُ الْعَلِیمُ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِی» 

ای بهرای  وعده / سخن پروردگارت به راستی و داد، سرانجا  گرفته است و هرچ تغررر دهنهده » 

 «کلمات او نرست، و او شنوای دانا است.
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به کار رفته است هر چنهد کهه   « وعده»ی اها به ماندر این آیه« کلمه»طبق نظر مفسران واژۀ 

نرهز تابرهر   « فرمهان »کلمه و واژه و سخن نرز از آن برداشت و گاهی  مانای تحت اللفظی آن یانی

ای اسهت و  شود که کلمه در لغت به مانی گفتار و هر گونه جملهشود. مکار  شررازی متذکر میمی

آمده اسهت  « وعده»برنرم گاهی به مانی شود. و اگر میحتی به سخنان مفصل و طوالنی نرزگفته می

، 5گوید که وعده را در بردارد. )همان: جای میان به هنگا  وعده دادن جملهاز این نظر است که انس

( در 1925) 2سیرل  بندی از طبقه 5«نقش تاهدی»( این تحلرل مکار  شررازی دقرقاً مطابق با 311ص

باشد؛ یانی آن نقش گفتاری که گوینده با گفتن آن در واق  همزمهان خهود    می 3«کارگفتها»مورد 

دهد. در این مورد هم وقتی کسی در حال قهول دادن یها وعهده دادن    نرز دارد انجا  میعملِ فال را 

 دهد.است همزمان خود  عملِ قول دادن یا وعده دادن را نرز دارد انجا  می

آید که ، حکم و دستور می، آیرنی دیناافزاید که گاهی کلمه به مانمکار  شررازی )همان( می

دین و آیرن خدا « کلمه» ی واژۀ اگردد. در این که در این آیات مانز میآنها نرز به همرن ریشه با

اند که در عرن حال منافاتی با هم ندارند و ممکن است همۀ این یا وعده است احتماالت مختلفی داده

 ماانی مد نظر بوده است. )همان(

هها  به کار رفته است تاداد این آیه«  لّكهِ اَ تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ ال /اَ مُبَدِّلَ وَ» های زیر عبارتدر آیه

سورۀ اناا  که در بخش قبلی به آن پرداخته شد نرهز جهزء ایهن آیهات      115باشد. آیۀ سه مورد می

 گردد:  باشد که دیگر تکرار نمیمی

هُمْ نَصْرُنَا وَاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا کُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَا» 

 (43)اناا / «وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِینَ

پرامبرانی پرش از تو نرز تکذی  شدند و در برابر تکذیبها صبر و استقامت کردنهد. ولهی )در   » 

باش و این یکی از سهنتهای  این راه( آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها رسرد )تو نرز چنرن 

 «تواند سنن خدا را تغررر دهد و مسلماً اخبار پرامبران به تو رسرده است.الهی است( و هرچ چرز نمی

 «لَهُُم اْلبُْشَرى فِی اْلَحیاِة الدُّْنَیا وَفِكی اخخِكرَِة َا َتبْكدِیَل ِلكَلِمَكاِت اللّكِه َذلِكَك هُكَو اْلفَكوُْز الْعَظِكیُم         » 

 (23/)یونس

در زندگی دنرا و در آخرت مژده برای آنان است. سخنان / وعده ههای خهدا تخلهف ناپهذیر     » 

 «است، این همان کامرابی بزرگ است.
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ی تحت اللفظهی  اها، سنتها و مانبه وعده «اهللکَلِمَكاتِ   »ها مشخص است گونه که از ترجمههمان

نهد کهه با هی مفسهران اسهتدالل      شود. مکار  شررازی بران می کتابرر می« سخنان خدا»آن یانی

کنهد.  بر عد  امکان راه یافتن تحریف در قرآن داللت می «اهللاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ  »کنند که جملۀ می

تواند تغررر و تبدیلی نه از نظر لفظ و نه از نظر اخبار و نه از نظر حکم در به طوری که هرچ کس نمی

 ( 312، ص2قرآن ایجاد کند. )همان: ج

و یا عبارتهای مشابه به کار رفته است که  «کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّككَ (وَلَوْاَ» )های زیر جملۀ در آیه

باشد و موضوعاتی مرتبع با هم دارند. ابتدا این آیهات و ترجمهۀ آنهها مهرور     مورد می 3تاداد آنها 

 شود:، سپس به تفسرر برخی از آنها پرداخته میگردیده

 «خْتَلِفُونَالنَّاسُ إِاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْاَ کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمَا فِیهِ یَ وَمَا کَانَ» 

 (19/)یونس

ای / و )در آغاز ( همۀ مرد  امت واحدی بودند، سپس اخهتالف پرهدا کردنهد و اگهر وعهده     » 

)دربارۀ عد  مجازات سری  آنان ( نبود در آنچه بهر سهر آن بها ههم     فرمانی از طرف پروردگار تو 

 « شد.اختالف داشتند مران آنها داوری می

 لَفِی شَك  مِّنْهُ وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ وَلَوْاَ کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ» 

 (35و فصلت / 114 /)هود  «مُرِیبٍ 

ما کتاب آسمانی به موسی دادیم سپس در مورد آن اختالف کردند، و اگهر فرمهان/ وعهده/    » 

شد، و آنهها  مهلت قبلی خدا )در زمرنۀ آزمایش و اتما  حجت بر آنها( نبود در مران آنها داوری می

 «برنی.)هنوز( در شک هستند، شکی آمرخته با سوء ظن و بد

 (129)طه / «ا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى وَلَوْلَ» 

اگر سنت و تقدیر پروردگارت و موعدی مارن نبود، به زودی عهذاب الههی دامهان آنهها را     » 

 «گرفت.می

ا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِیَ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَلَوْلَ» 

 (13)شوری/  «بَیْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِی شَك  مِّنْهُ مُرِیبٍ

 وجویی به خاطر انحهراف از حهق بهود )   آنها پراکنده نشدند مگر باد از آگاهی، و این تفرقه» 

، و اگر فرمانی/ سخنی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که آنها تها سهر آمهد    عداوت و حسد(
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کرد و کسانی که باد از آنها وارثان کتاب مارنی زنده و آزاد باشند، خداوند در مران آنها داوری می

 «شدند در شک و تردیدند، شکی توا  با بد برنی و سوء ظن.

 عُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا کَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّكالِمِینَ أَمْ لَهُمْ شُرَکَاء شَرَ» 

آیا مابودانی دارند که آیرنی بهرای آنهها بهی اکن خداونهد تشهری       ( » 21/)شوری  «لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

شد و برای سهتمکاران  ط  برای آنها نبود در مرانشان داوری میاند؟ اگر مهلت مقرری/فرمان قاکرده

 «ای پر درد است.شکنجه

 (132و  131)صافات/  «إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ» 

 «رروز خواهند شد.و قطااً فرمان/ وعدۀ ما از پرش دربارۀ پرامبران این بود که آنها پ» 

به مانی وعده است؛ با ی در وعدۀ عذاب و با هی  « کلمه»ها دارد که در این آیهقرشی بران می

(. مکار  شررازی به ترتره  در مهورد   134صدر وعدۀ رحمت و با ی در وعدۀ مهلت. )قرشی، همان:

ره به سنت و فرمهان  در این آیات اشا« کلمه» کند که شوری بران می 21طه و  129یونس،  19آیات 

آفرینش دائر به آزادی انسانها است زیرا اگر هر مجرمی بالفاصله و بدون هرچ گونهه مهلهت مجهازات    

کنهد و برشهتر بهه خهاطر تهرس و      شود، ایمان و عمل صالح تقریباً جنبۀ اضطراری و اجباری پردا مهی 

اسهت نخواههد شهد. وی     وحشت از مجازات فوری خواهد بود. بنابراین وسرلۀ تکامل، که هدف اصلی

سورۀ شوری مهلت مقرری است که خداوند بهه ایهن    21در آیۀ  «کَلِمَةُ الْفَصْلِ  »افزاید که منظور از می

، 1مکار ، همهان: ج  1422گونه افراد داده تا آزادی عمل داشته باشند و اتما  حجت بر آنها تما  شود. )

دارد ( در مورد این عبارت نرز بران مهی 134( قرشی )همان: ص342ص  24؛ ج442، ص 14؛ ج251ص

 که ظاهراً مراد، وعدۀ تاخرر عذاب است. سایر آیات نرز چنرن م مونی را دارند.  

 در معنی عیسی مسیح )ع(« کلمه» کاربرد واژۀ  -5

به کار رفتهه اسهت. ایهن مانهی،      )ع(به مانی عرسی مسرح« کلمه» در سه آیۀ قرآن مجرد واژۀ 

ی است با سایر ماانی که پرشتر بررسی گردید، متفاوت است، زیرا برن مانه گونه که مشخص اهمان

یانی سخن و گفتار و ماانی ضمنی آن یانی وعده و فرمان و جز آن ارتبهاطی  « کلمه» صریح واژۀ 

در ایهن آیهات عرسهی    « کلمهه » منطقی وجود دارد. پس برای این که مشخص شود چرا منظور از 

 شود:ها به تفاسرر مفسران در این باره پرداخته میاست پس از بران آیه )ع(مسرح
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نَ اللّهِ وَسَكیِّدًا  فَنَادَتْهُ الْمَآلئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّ» 

 (49)آل عمران/ «وَحَصُورًا وَنَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ 

پس در حالی که وی ایستاده ]و[ در محراب ]خود[ دعا می کرد، فرشتگان، او را ندا در دادند » 

عرسی[ است، و بزرگوار کنندۀ ]حقانرت[ کلمۀ اهلل ]که تصدیق –که: خداوند تو را به ]والدت[ یحری

 «دهد.مژده می –و خویشتندار ]پرهرزنده از زنان[ و پرامبری از شایسستگان است 

جِیهًكا فِكی   ذْ قَالَتِ الْمَآلئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْكنُ مَكرْیَمَ وَ  إِ» 

 (35)آل عمران/ «الدُّنْیَا وَاخخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ

ای از جان  خود، تو را به کلمهای مریم، خداوند »]یاد کن[ هنگامی ]را[ که فرشتگان گفتند: » 

دهد، در حالی که ]او[ در دنرا و آخرت آبرومند و از که نامش مسرح، عرسی بن مریم است مژده می

 «مقربان ]درگاه خدا[ است.

  (131)نساء / « ...إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللّهِ وَکَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ...»

 «..مسرح، عرسی بن مریم، فقع پرامبر خدا و کلمۀ اوست که آن را به سوی مریم افکنده....»

شود. دربارۀ ایهن کهه   کند که این تابرر در کت  عهد جدید نرز دیده میمکار  شررازی بران می

 گفته شده در مران مفسران سخن بسرار است. اما برشتر بهه نظهر  « کلمه»چرا به ح رت عرسی )ع( 

إِنَّمَكا أَمْكرُهُ إِذَا أَرَادَ شَكیًْْا أَنْ     »باشد که مشهمول  رسد که علت آن همان تولد فوق الاادۀ مسرح میمی

است و یا به خاطر این است که قبل از تولد، خداوند بشهارت او را در کالمهی    « یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَكُونُ

در اصهطالح قهرآن بهه    « کلمه»ن باشد که به مادرش داده بود. و نرز ممکن است علت این تابرر آ

رود و از آنجا که مسرح یکی از مخلوقات بزرگ خدا بوده است، اطهالق  به کار می« مخلوق»ی امان

بر او شده که در ضمن پاسخی به مدعران الوهرت عرسی نرز بوده است. )مکهار  شهررازی،   « کلمه»

خوانهده  « کلمهه »رسی )ع( از آن جههت  دارد که ظاهراً ع( قرشی نرز اظهار می313، ص 2همان: ج

خصوص بود از جان  خدا، گر چه مخلوقات همه کلمات اهلل هسهتند ولهی   شده که وجودش اثری به

اند علهت ایهن   افزاید که با ی گفتهپدر بودن در عرسی برشتر است. قرشی میاین عنایت در اثر بی

 شده اسهت. )همهان:  « ونفَرَکُ »دا از جان  خ«  کُنْ »تسمره آن است که آن ح رت در اثر کلمۀ 

در « کلمهه »کند که مقصهود از  سورۀ نساء بران می 131( مهرین شوشتری نرز در تفسرر آیۀ131ص

یانی شو یا مشرت ایزدی است که بشری به نوع ویژه، بهدون اتصهال جنسهی    «  کُنْ »این آیه کلمۀ
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و از خدا جدا نرسهت. ولهی قهرآن    خود مسرح است « کلمه»پدر وجود یافت. بنا به عقردۀ مسرحران 

)مههرین شوشهتری،   «. فرماید کلمه فرمان ایزدی است که در همۀ جههان تهن کارفرمها اسهت    می

اسهت اظههار   « کلمكة اهلل » )ع(( ثقفی تهرانی با بران این که لق  ح رت عرسهی 343ش: ص1455

وجود آمده و نا  هاز روح خداوند بدون پدر ب« کن وجودیه»دارد که به مناسبت آن که به کلمۀ می

باشد که در عبری به مانی مبارک اسهت. وی  اند مارب مشرح میاست، که گفته )ع(آن کلمۀ مسرح

رساند، شاید بها همهان   اعتقاد دارد از آنجا که عرسی)ع( هر چه را مسح کند به کمال الیق خود می

و تذکرر ضمرر به مناسبت داد. نمود و به اکن خداوند شفای امراض میاموات می یکلمه و روح احرا

مانی است و مرید این مانی آن است که خداوند فرمود: اسمه المسرح، یانی؛ عالمت آن کلمۀ مسرح 

 (544، ص1ش: ج1432است که به هر چه برسد کارگر است. )تهرانی، 

شناسی اسهت، مهی تهوان    که یکی از رویکردهای مهم علم زبان 1گرادر چهارچوب دستور نقش

ههای  گهرا بهر جنبهه   ها ارایه کرد. دستور نقشبرای این آیه 9«ساخت اطالع»ی به لحاظ تحلرل جالب

پهردازد  ورزد. از مواردی که این رویکرد بهه آن مهی  ارتباطی، اجتماعی و کاربردی زبان تأکرد می

/ دبرهر  p87: Halliday, 200412-92ها است )در جمله 11و نو 14ترتر  قرار گرفتن اطالعات کهنه

جها  ها که اطالع کهنه و اطالع نو در آنها جابهه (. بخشهایی از این آیه243-244ش، ص1414مقد ، 

 شده در زیر مشخص شده است:

 کَلِمَتُهُ .....الْمَسِیحُ الْمَسِیحُ ...بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ  بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ.... 

 131نساء:   35آل عمران:   49آل عمران: 

به صورت اطالع نو )خبر( رمزگذاری شده است. « کلمه» واژۀ  49ان آیۀ ابتدا در سورۀ آل عمر

بهه عنهوان   « کلمهه »  35تر، مانای آن )مسرح( مشخص نشده است. سهپس در آیهۀ   به برانی روشن

به صورت اطالع « مسرح» به صورت اطالع کهنه و « کلمه»رمز گشایی شده، به طوری که « مسرح»

با قهرار گهرفتن در اول جملهه بهه     « مسرح»این بار  131ۀ نساء آیۀ نو ارایه شده است. ولی در سور

شده است. به نظهر نگارنهده ایهن    « اطالع نو« »کلمه» تبدیل گشته، و « اطالع کهنه»یانی « مبتدا»

 باشد.نکات مبرن رعایت اصول ساخت اطالع در قرآن و در نترجه ارتباط این آیات به یکدیگر می
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 گیرینتیجه

شناسهی  های زبهان این مقاله یک پژوهش قرآنی از دیدگاه زبان شناختی است، جنبه از آنجا که

هها و تفسهررها از   شناختی ترجمهقرآن در آن مورد تحلرل قرار گرفته است. با تحلرل و بررسی زبان

را با توجه بهه ارتبهاط مانهایی و موضهوعی و     « کلمه»مناب  مختلف مشخص گشت که ماانی واژۀ 

 توان به پنج دستۀ زیر تقسرم کرد:های دیگر مینظر گرفتن با همایی آن با واژههمچنرن با در 

 کاربرد کلمه در ماانی واژه، سخن و جمله )مانی لفظی و صریح واژۀ کلمه(؛ .1

 ی موجودات آفریدۀ خداوند؛اکاربرد کلمه در مان .2

 ی توحرد؛اکاربرد کلمه در مان .4

 کاربرد کلمه در ماانی وعده، فرمان و سنت؛ .3

 ی عرسی مسرح )ع(.اربرد کلمه در مانکا .5

ها مطلق نبهوده و در بسهراری از مهوارد بهرن ماهانی      نرن مشخص گردید که این دسته بندیهمچ

ی مرکزی واژۀ کلمه که بر اساس تفسررها غالباً با سهایر  امختلف همپوشانی وجود دارد، به ویژه مان

اانی مختلف واژه با توجه به بهود یها نبهود    شناسی مموارد نرز ارتباط و همپوشانی دارد. در علم زبان

 باشد:شودکه شامل یکی از دو حالت زیر میارتباط مانایی برن آن ماانی تبررن می

شود که یک واژه دارای چند مانهی  چند مانایی: اگر ماانی به یکدیگر مرتبع باشند، گفته می. 1

یهک مهدخل واژگهانی درج    تحهت   هاست. در فرهنگهای لغت این ماانی مختلف به ترتر  شهمار 

 شوند؛می

شناختی با یکدیگر نداشته نویسی یا جناس تا : اگرماانی هرچ ارتباطی به لحاظ زبانهم-آواهم. 2

شوند. انگار طور تصادفی به یک شکل نوشته و تلفظ میشود که چند واژۀ متفاوت بهباشند، گفته می

ها تحت مدخلهای مختلفی آورده غت این واژهی متفاوت دارد. در فرهنگهای لاکه یک واژه چند مان

 (. 114-111ش: ص1439روند. )صفوی، های متفاوتی به شمار میشوند تا مشخص شود که واژهمی

که با صهحت و  « کلمه» آید این است که این ماانی مختلف واژۀ پرسشی که در این جا پرش می

ای است بها  واژه« کلمه» الذکر است؟ آیا قدقت در تفاسرر علماء آمده شامل کدا  یک از دو مورد فو

ی مرکزی و چند مانای دیگر مرتبع به هم؟ یا این که در این مورد شکل نوشهتاری و تلفهظ   ایک مان

واژه، سهخن و  »باشد؟ به عنهوان نمونهه ماهانی    چند واژه با ماانی مختلف به طور تصادفی شبره هم می
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ص دارند. از این رو، این رابطه از نوع چند مانایی اسهت.  ارتباطی مشخ« وعده و فرمان»با ماانی « جمله

به مانهای  « کلمه»با « واژه، سخن و جمله»به مانای « کلمه» شناختیرسد به لحاظ زبانولی به نظر نمی

ارتباطی مشخص داشته باشد. از این رو، این رابطه از )ع( « عرسی مسرح»به مانای « کلمه»یا « مخلوق»

عرسهی  »همچهون  « کلمهه » واژۀ  رسهد برخهی از ماهانی   یسی است. البته به نظر مهی نوهم-آوانوع هم

ها به دارد که واژهاظهار می 14مانای قاموسی آن نبوده بلکه مانای تفسرری آن باشند. نرلرشع( «)مسرح

گررنهد. در  انهد، مهی  ی خود را از بافتی که درآن به کار رفتهاطور کاتی حامل مانی نرستند چرا که مان

چه مانا و تفسهرری  « کلمه»تأیرد نظر نرلرش باید گفت که درمورد قرآن نرز چنرن است، زیرا، اینکه 

 ههای آیۀ یانی بافت زبانی و همچنرن موقاررت زمانی و مکانی و شان نزول آیداشته باشد به سایر واژه

 ( Nerlich, 1990: p181زبانی یا فرزیکی نرز بستگی دارد. )یانی بافت غرر

توان حاصل کرد، دربارۀ ارتباط برن داللهت صهریح و   تۀ مهم دیگری که از این پژوهش مینک

کند که داللهت صهریح و داللهت ضهمنی دو شهکل      بران می 13داللت ضمنی در قرآن است. گررو

تهوان بهر   بنرادین و متقابل داللت هستند؛ اگر چه در اغل  پرامها این دو حالتی آمرخته دارنهد، مهی  

کدا  یک از آنها نقشی مسلع در پرا  دارد، دو دسته پرا  را از هم متمایز کرد؛ در این  اساس این که

توان گفت که علو  به آن دسته از پرامها تالق دارند که در آنها داللتههای صهریح نقشهی    راستا می

ی ایفا مسلع دارند و هنرها به آن دسته از پرامها متالق هستند که درآنها نقش مسلع را داللتهای ضمن

( پس از انجا  این پژوهش، نگارنده با توجه به تحلرل گرهرو از  33ص :ش1414کنند. )دبررمقد ، می

ههای  داللت و همچنرن با توجه به این حقرقت که قرآن کریم، این شاهکار خداوند، هم دارای جنبه

در اکثهر مهوارد   رسد که های هنری و زیبایی شناختی است، به این نترجه میعلمی و هم دارای جنبه

، هر چند که گاهی یکی از آنها است ای از هر دو داللت صریح و ضمنیآمرزه« کلمه» مفهو  واژۀ

 نقشی مسلع دارد.
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