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  مقدمه

براي فهم یک عبارت در متن، گام اول مفهوم شناسی 

واژگان و گام بعد، بررسی قرائن و سیاق است. در این 

و مرحله، یعنی مفهوم شناسی نوشتار، پس از تبیین این د

واژگان ازالف، جنّت، متقین و غیر بعید و بررسی سیاق 

و فضاي معنایی سوره ق، دیدگاه و آراء مفسران قرآن در 

محورهاي اصلی سوره ق مورد مداقه قرار گرفته و با 

هاي دیگر قرآن، به مراجعه به نظایر این آیه در سوره

  اخته شده است.پرد» غیربعید«بررسی معنایی مفهوم 

  

 مفهوم شناسی واژگان آیه 

ابتدا به معناشناسی تک تک از مقاله در این بخش 

  .پردازیممفردات آیه می

به معناي نزدیک » زلف«واژه از ماده  اینالف) ازالف: 

» قَرَّبهاي  ء الشی أَزلَف«شدن گرفته شده است و 

) 2/254 :؛ فیومی، بی تا7/367ق: 1410 (فراهیدي،

قرآن نیز به همین معنا  شود. درشیء نزدیک می یعنی

 قال قُرِّبت، أَي للمتقین؛ الجنۀُ أُزلفَت و«: اشاره شده

» إلیها نَظَرُهم و فیها دخولهم قَرُب أَي تأْویله و: جاجالزّ

 ).9/138 :ق1419(ابن منظور، 

الزلفـۀ المنزلـۀ و   «معتقـد اسـت:    مفـردات صاحب 

قیل معناه لما راوا زلفۀ المـؤمنین   -الخطوة ولما راوه زلفۀ

و قد حرموها و قیل استعمال الزلفـۀ فـی منزلـۀ العـذاب     

کاسـتعمال البشـارة و نحوهــا مـن االلفـاظ ... و الزلفــی     

) یعنـی واژه  1/381ق: 1412(راغب اصفهانی،» :الخطوة

اسـت و از   منـدى  بهـره  و منزلت ،مقامبه معناي » الزُّلْفَۀ«

 الَّذینَ وجوه سیئَت زلْفَۀً رأَوه مافَلَ«قول برخی نقل کرده: 

) کفـار  27/ملک» (تَدعونَ بِه کُنْتُم الَّذي هذَا قیلَ و کَفَرُوا

 و محرومند عذاب از که بینند مى را مؤمنین مقام کههمین

 درهـم  تـرس  ازایشـان  ه رسد چهـره  نمى  هاآن به عذاب

 کـه  اسـت  نهمـا  ایـن  شـود  مـى  گفتـه  هاآن به و رود مى

در مقام » زلفه«اند: استعمال . برخی هم گفتهخواستید مى

  عذاب، همانند استعمال بشارت براي عذاب است.

 نزدیـک  معنـاي  بـه » ازدالف: «نویسـد می طریحی

ساخت.  نزدیک را قوم یعنی» القوم ازدلف«و  است شدن

» بعید رَغَی للْمتَّقینَ الْجنَّۀُ أُزلفَتو «گوید: در ادامه می وي

» قربت و ادنیت من اهلها بما فیها من النعیم«) اي 31(ق/

). ایـن آیـه از دیـدگاه صـاحب     8/67: 1375(طریحی، 

بدین معناست که متقین بـه اهـل بهشـت     مجمع البحرین

شوند به همراه هر آنچه که در بهشـت اسـت.   نزدیک می

مشعر الحرام اسـت،   سرزمین واژه مزدلفه نیز که نام دیگر

دربـاره  السـالم)  (علیـه  صادق امامتق از ازالف است. مش

 السـالم) در (علیـه  جبرئیـل  اند:، گفتهنامگذاري علت این

 وي السـالم) بـه  (علیـه   ابراهیم به مناسک تعلیمنیز  ادامه

! إبراهیم یا: شو نزدیک مشعرِحرام به! ابراهیم اي«: گفت

فلرِ إلَی ازدشْعرام الْم517 /1  :1375(طریحی، » الْح .(  

ان االصـل واحـد فـی    « مصطفوي نیز معتقد است: 

هذه الماده : هو مرتبۀ عالیۀ مع القرب و بهذا االعتبار قـد  

یطلق علی المنزلۀ المتقدمه بلحاظ علوهـا مـع القـرب و    

علی االرتفاعات بـین عرفـات و منـی ... و امـا مفـاهیم      

ه عـن  مطلق القرب و التقدم و الدنو و المنزلـۀ... فخارجـ  

) 90(شـعراء/ » االصل و الحقیقۀ... وازلفت الجنۀ للمتقین
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اي قربت مع کونها فی مرتبۀ عالیۀ فـوق منـزلتهم فـان    «

الغالب علی الجنۀ: الجنۀ الروحانیۀ و التجلیات الالهوتیـۀ  

و الجذبات المعنویۀ و هذه کلها فی سطوح عالیۀ بخـالف  

) یعنـی اصـل و   343-342: 1360مصـطفوي، »(الجحیم

بـه یـک معناسـت و آن مرتبـه     » ازالف«این لغت  ریشه

عالیه نزدیکی است و به این اعتبار گاهی به مرتبه کمتـر  

شود و بر ارتفاعات بین منی و عرفات نیـز  نیز اطالق می

کـه بـه   » تقدم، دنو، منزلـت «ود....اما مفاهیم شمیحمل 

معناي مطلق نزدیکی اند، معناي اصلی ازالف نیستند. آیه 

بـه مرتبـه عـالی     آنهـا  ز به معناي نزدیکی محل بحث نی

است چراکه منظور از بهشـت،   آنها است که فوق منزلت 

بهشت روحانی و تجلیات الهوتی است که در مراتب باال 

 قرار دارد. بنابراین بهشت با تمام مراتب و درجات و علو

خاطر تشـریف و تکـریم مقـام متقـین بـه ایشـان       ه آن ب

  )28/144  ق:1420 ي،(فخرراز» شود.نزدیک می

 مجیـد  قرآن در بار سه بهشت درباره »ازلفت« واژه

 و«؛  )9/ شعراء»(للْمتَّقینَ الْجنَّۀُ أُزلفَت و«گردد: یافت می

 للْمتَّقینَ الْجنَّۀُ أُزلفَت و«) و 13/ تکویر»(أُزلفَت الْجنَّۀُ إِذَا

عمال ایـن واژه  ) که با بررسی موارد است31ق/»(غیر بعید

در آیات فوق و سایر آیات بدست می آید که عموماً این 

واژه درباره اشـیا یـا اشخاصـی کـه بـراي صـاحب آن       

 و«ارزشمند است، مانند مال و اوالد به کار رفته ماننـد:  

 مـنْ  إِلَّا زلْفَى عندنَا  تُقَرِّبکم بِالَّتىِ أَولَادکم لَا و  أَموالُکم ما

امنَء لَ وما عحالنیسـت  چیزى فرزندانتان و اموال و: ص 

 کـه  کسـانى  مگر گرداند، نزدیک ما پیشگاه به را شما که

 و«) یا 37(سبا/  »باشند کرده شایسته کار و آورده ایمان

 إِلـى  لیقَرِّبونَـا  إِلَّا نَعبدهم ما أَولیاء دونه من اتخَّذُواْ الَّذینَ

لْفَى اللَّهآن کسانی که غیر خدا را به عنوان سرپرسـت  ز :

را براي نزدیکی به خـدا بـه عنـوان    آنها اعتبار می کنند، 

) و یا درباره پیامبرانی مانند 3(زمر/ »سرپرست گرفته اند

ــالم)(علیهحضــرت داود و ســلیمان ــه «آورده  الس و ان ل

 واْسـارِع و «... ). اما اگر در آیـه  40و 25» (عندنا لزلفی

رَةٍ  إِلىغْفن مم کُمبر نَّۀٍ وا جرْضُهع  اتاوـمالس و  ضالْـأَر 

تدـین  أُعتَّقلْمبـراي بهشـت، واژه  133(آل عمـران/ »  ل ( 

 »أُعـدت « از )أُزلفت(اعدت) بکار رفته، برخی معتقدند (

 و بعیـد  استعداد گاه استعداد، و اعداد چون است؛ ترقیقد

 آمـادگی  »إزالف« ولـی  شـود،  مـی  شامل نیز را متوسط

  ).171: 1387 (جوادي آملی، گویند می را نزدیک

شـود کـه لغویـان    از نکات پیش گفته، دانسـته مـی  

آنند کـه واژه ازالف بـه معنـاي    درباره مفهوم این واژه بر

اي که مزدلف و مرتبه عالی قرب و نزدیکی است به گونه

رزش فراوانی دارد. آنچه که نزدیکی به آن مطلوب است ا

 یماضـ  غهیصـ  با ازالف فعلمورد بحث،  هیآ درهمچنین 

 که ازلفت ئتیههمچنین  و ازالف ماده ظاهر و شده انیب

 یکنـون  تحقق بر هم ماضی مجهول،، آناست یماض فعل

 مسـتقبل  چـون  کـه  این بر آن حمل و دارد داللت دوزخ

 بـه  جهـت  ایـن  از اسـت  ماضـی  حکـم  در الوقوع محقق 

 اصـل  زیـرا  اسـت؛  ظـاهر  خـالف  شـده  یـاد  ضیما فعل

 بـر  آن حمـل  و اسـت،  وقوع تحقق بر داللت ماضی، فعل

 بر یقینی دلیل که است موردي مخصوص قطعی، مستقبل

 بحـث  محـل  در که شود اقامه مورد آن فعلی تحقق عدم

 تأییـد  را قـرآن  ظـاهر  نیـز  روایـات . نیست دلیلی چنین
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 يجواد( است دموجو اکنون هم جهنّم و بهشت که کند می

در ادامه شرح بیشتر این موضوع . )2/452 :1389 ،یآمل

  گردد.بیان می

 يعهـد  تعریف حرفدر این واژه، » ال« ب) الجنه:

  واژهاسـت. امـا    موعـود  بهشت همان ی (الجنه)عنی است

ـ   يمعنـا   بـه )  ن ن ج(  شـه یر از  جنّت  و سـتر  و  یدگیپوش

  یباغ و  بستان را  آن از مرادلغویان،  و است  داشتن  حفاظ

 اریبسـ   تـراکم   سـبب   بـه  ن،یزم  سطح  آن در  که دانند یم

ق: 1419 منظـور،  ابـن ( ماند یم  دهیپوش دید از ، درختان

  :1988 د،یدر ابن ؛1/482ق: 1404 فارس، ابن ؛13/92

  بـه  غالبـاً  و  باغ  يمعنا  به  گاه  قرآن در واژه نیا .)1/23

 در  مؤمنـان  و  کوکـاران ین  گاهیجا  یعنی آن،  خاص  يمعنا

ـ ن  واژه  نیا  عام کاربرد موارد  يبرا.  است آخرت،  عالم  ،زی

: 1371(قرشی،  اند گذاشته  باغ و  بوستان رینظ  ییهامعادل

3/61 .( 

 از سـوم  و بیسـت  حـرف » ل«ج) للمتقین: حـرف  

 بـر  حرف این. است 1)ذَولقى( حروف از و مبانى حروف

. در عامـل  غیر و جزم عامل و جرّ عامل: است گونه سه

از حروف جاره و استفاده از آن به » ل«آیه فوق، حرف 

                                                 
بسبب شدت قرب مخرج، » راء -نون - الم«بعضى براى حروف .  ١

اى با یکدیگر دارند که  اندك فاصلهیک مخرج قائلند و حال آنکه

با توجه به مسیر صوت که از داخل به خارج است به ترتیب از کام 

راء و آنها را حروف لثوى  -نون -ثه عبارتند از: المبه جانب ل

(بکسر اول و فتح ثانى) نامند زیرا لثه (گوشت بن دندان) در اداى 

این حروف دخالت دارد و برخى به اعتبار اینکه تیزى کنار زبان نیز 

(بفتح اول و   رود آنها را ذولقىدر تلفظ حروف مزبور به کار می

معروف، همان حروف لثوى است  اند لیکن سکون ثانى) گفته

  ).27: 1383(عبدالشکور، 

، از جهت اختصاص بهشـت  »متقین«به واژه » الی«جاي 

  ).1/82به ایشان است (فراء، بی تا: 

نیز، اسم فاعل باب افتعال و از ریشه » متقین«واژه 

اســت کــه لغـت پژوهــان دربــاره مفهــوم آن از  » وقـی «

ـ پره« یـا   العـاده  فـوق  و دیشـد  مراقبـت  و حفاظـت  ،زی

» رساندمی آزار و تیاذ که يزیچ از حفاظت و ينگهدار

) و در 1/568: 1412 ،یاصــفهان راغـب (انـد  یـاد کـرده  

 ینافرمـان  و گنـاه  از را انسـان  کـه  است یصفتاصطالح، 

 او یبنــدگ و طاعــت بــر وداشــته  بــاز متعــال، خداونــد

 گفته یمتق صفت، نیا به متّصف شخص به. دانزیانگ یبرم

 »پرهیزگـار « که ترجمه صـحیح آن در فارسـی   شود یم

 :1388 مهدوي کنی،( باشدمی نفس ضبط همان که است

بـراي  همچنـین صـفت مشـبهه اسـت      ). واژه متقین124

به صورت ملکه در آمده  آنها کسانی که صفت تقوا براي 

اي که ذات شخص و صفت تقوا با هم یکی شـده  به گونه

-می را افراد این اعمال فقط ه همین دلیل خداونداست. ب

   )27/مائده( »المتقین من  اهللاُ یتقبلُ إنما« پذیرد

الـذین  « اما کسانی که در قرآن از ایشان با واژگان 

و الفاظ مشابه دیگر یاد شده، » الذین یتقون«...  و» اتقوا

این صفت براي ایشان به صورت حـال عـارض شـده و    

از خود صفت جداگانـه فـرض   » الذین«یعنی  آنها ذات 

از درجه اینگونه افراد » متقین«یل درجه شده. به همین دل

باالتر است و این نکته در بررسی معنایی واژه غیر بعیـد  

  قابل توجه است.

واژه در فارسی بـه معنـاي جـز،     مفهوم ایند) غیر: 

 پیشین نیز، جزءدیگر مگر است و در برخی موارد  سوا و
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 کلمه به مخالف معناي که استمرکب  هايهکلم از بعضی

 هماننـد غیرعادالنـه   است »نا« پیشوند معادل و دهدمی

). از نظر خلیـل بـن   2/1501: 1379(عمید،  »ظالمانه«

  است: وجه چند احمد، این واژه در زبان عربی بر

 »ال« مطلق و بمعنـى  و مجرّد نفى براى کهاین -اول

 آن وسـیله  بـه  یزىچ در معنایى کردن اثبات بدون است

) 18(زخـرف/ » مبِـینٍ  غَیـرُ  الْخصـامِ  فی هو و «...مانند 

 »مبین ال« تقدیر آن که نیست فصیح احتجاج در او یعنى

   .است

است. در ایـن   اثبات براى گاهى »غَیر« واژه  -دوم

 هـلْ «ماننـد   است، استثناء حرف و »الّا«معنى  به حالت

» الْـأَرضِ  و السـماء  مـنَ  یـرْزقُکُم  اللَّـه  غَیـرُ  خـالقٍ  منْ

  ). 3(فاطر/

 مـاده  بـدون  صورت نفى براى »غَیر«گاهی  -سوم

 بدلْناهم جلُودهم نَضجت کُلَّما« :آیه مثل رود مى بکار آن

  . )56(نساء/» …غَیرَها جلُوداً

 ذات کـه  رودبکار می صورتى در و گاهی -چهارم

 عذاب تُجزَونَ الْیوم« : آیات مانند گیرد،برمی در را ء شى

) 93(انعـام/ » الْحـقِّ  غَیرَ اللَّه علَى تَقُولُونَ کُنْتُم بِما الْهونِ

 معنـى  بـه  در این حالـت » غیر«حقّ. واژه  نه باطل یعنى

  است. ء شى ذات تبدیل و کردن عوض

» دون«برخی لغویون، اصل این واژه را مترادف بـا  

). و برخی دیگـر، آن  13/284ق: 1421(زبیدي،دانسته 

انـد. در ایـن حالـت،    معرفی کـرده » سوي«را مترادف با 

اعرابش به دلیل صفت بودنش، تابعی است از موصوف یا 

گـردد هماننـد   اگر حرف استثناء باشد، حال محسوب می

: 1360) (مصطفوي، 31(ق/» وازلفت الجنه... غیر بعید«

). فـراء نیـز آن را   4/403ق: 1404؛ ابن فارس، 7/295 

-می» ال«دانسته که به همین دلیل، حرف » ال«به معناي 

تواند بدان عطـف شـود در حـالی کـه اگـر متـرادف بـا        

بـر آن عطـف گـردد    » ال«باشد جایز نیست که » سوي«

  ).5/140ق: 1419 (ابن منظور به نقل از فراء،

» غیرَ بعید ینَللْمتَّق الْجنَّۀُ أُزلفَت و«اما این واژه در  

باشد یعنی نزدیکـی  » ال«) احتمال دارد به معناي 31(ق/

؛ چنانچـه در  »البعید«بهشت به متقین، امري بعید نیست: 

برخالف » غیر«گفته شده که » غیر«و » ال«تفاوت میان 

به معناي نفی کامل نیست بلکه توجه بر نفی در آن، » ال«

بینی میـان نفـی و   بیشتر است تا اثبات. یعنی در نگاه بینا

اثبات، تمرکز و توجه بیشتري روي حالـت نفـی وجـود    

، »ال«دارد؛ در حالی که در نفـی چیـزي توسـط حـرف     

بطورکامل تاکید بر روي حذف و کنارگذاشـته شـدن آن   

(راغـب   چیز است و حالتی غیـر از آن، متصـور نیسـت   

). همچنــین دربــاره تفــاوت 1/753ق: 1412اصــفهانی، 

گفته شده که هردو بر خالف » دون« و» غیر«ادوات نفی 

، متمرکز بر نگاهی بینابینی و چرخشی میان نفـی و  »ال«

چون داللـتش بـر   » غیر«اثبات هستند با این تفاوت که 

تاکیـدش، بـر دور   » غیربعیـد «نفی بیشتر اسـت، لـذا در   

نبودن و نزدیک بودن بهشت به متقین بیشتر اسـت یعنـی   

چرخـد. کـاربرد   می» بعید«به سوي » غیر بعید«نگاه از 

کند؛ در ابتداي آیه نیز، تاکید آن را بیشتر می» زلفی«فعل 

چون تمرکز روي اثبات مضـاف  » دون«در حالی که در 

کند الیه بیشتر است لذا بعید بودن و دور بودن را تاکید می
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» بعید و دوربودن«معطوف به مضاف الیه یعنی نگاه ابتدا 

اسـت (مصـطفوي،    »یعنی نزدیکـی «و سپس به دون آن 

یعنی نزدیـک، نـه   » غیر بعید«). بنابراین 3/286: 1360

) یعنی بهشت در عین 492: 1374چندان دور (آذرنوش، 

اینکه دور است اما به نزدیـک بـودنش توجـه بیشـتري     

  مبذول شده است.

 ضد ،»تباعد«و » بعد«) بعید: این واژه، مشتق از ـه

ق: 1410 اسـت (فراهیـدي،   دورى نزدیکى و به معنـاي 

 موقعیـت  حسب بر و ندارد محدود و معین حد ) و2/54 

 تعیـین  دارد فاصـله  آنجـا  بـا  کـه  کسـى  به نسبت مکان

یعنی شیء دور شـد،  » بعید فهو بعدا ء الشی بعد«شود.  مى

). واژه 2/52دورشدنی. این را بعید گویند(فیومی، بی تا: 

 راما د شودمی استعمال محسوسات دورى در اکثرا» بعد«

معقول که اکثر استعماالت قرآن نیز از این  و امور معنوى

 آیـه  ماننـد  شـود اسـتفاده مـی  » بعید«نوع است، از واژه 

 ژرفنـاى  یعنـی در  )167(انبیـاء/ » بعیداً ضَاللًا قدضَلُّوا«

 الظَّـالمینَ  مـنَ  هـی  مـا  و« آیـه  و افتادند گمراهى عمیق

یدعلوط قوم عذاب اتنکب و آثار یعنی آن )83(هود/» بِب 

ــتمگران از ــدان س ــفهانی،   دور چن ــب اص ــت (راغ نیس

  .)1/299 : 1360؛ مصطفوي،1/132ق: 1412

دلیل در آیه سوره ق نیـز چـون سـخن از     به همین

» غیر بعـد «بهشت که امري معنوي و معقول است، بجاي 

که ایـن مطلـب حـائض     استفاده شده است» غیربعید«از 

 آید »یکرُم کرم،« باب از گر. البته این فعل، ااهمیت است

اسـت.   دورى بـه معنـاى   و عین الفعـل آن ضـمه باشـد   

و عین الفعل آن  آید »یعلَم علم«باب  از اگر ) و42(توبه/

 )95و مـردن اسـت (هـود/    هالکت به معناىفتحه باشد، 

ظـرف  » بعـد «اما چنانچه  ).1/300 : 1360(مصطفوي، 

بـه دو مفهـوم   تواند میزمان باشد، از نظر برخی لغویون، 

اشاره داشته باشد: گاهی به معناي دوري است و گـاهی  

) 3/89ق: 1419مترادف با بعد و پس است (ابن منظـور، 

آید؛ تنها در میکه در حالت دوم که ظرف زمان به شمار 

  شود.میصورت مضاف شدن، معنایش فهمیده 

را  میچنین زمانی را تراخی گویند که مدت زمان ک

شود. (فیومی، بی تـا:  میاز آن شامل  نسبت به زمان قبل

) اما از نظر برخی دیگر، اصل و اساس این مـاده،  2/53

همان دوري است و از همین معنا هم، مفهوم ظرف زمان 

 فـی  الواحد األصل أنّ« :یا مکان متاخر گرفته شده است

 مفهـوم  أخذ المعنى هذا من و القرب، یقابل ما هو: المادة

 الـى  بالنسـبۀ  لبعـده : المتـأخّر  لمکـان ا أو للزمان الظرفیۀ

  )1/299 : 1360مصطفوي،»(الحال أو الماضی الظرف

 بعـد  و مکـان  و زمـان  بعد در »بعید«بنابراین واژه 

 بعـد  شـد،  گفته قبال معقول بعد. است آمده سه هر معقول

 بعد و )12(فرقان/» بعید مکانٍ منْ رأَتْهم إِذا« مثل مکانى

» قَرِیبـاً  نَراه و بعیداً یرَونَه نَّهمإِ«آیه شریفه  همانند زمانى

  ).2/204: 1371) (قرشی،6(معارج/

  

 دیدگاه مفسران قرآن بررسی

» غیر بعید«عبارت مفسران براي هاي اعرابی که نقش

  ، چهار گونه است:اندارائه کردهبیان 

 عید صفت مصدر محذوف است به تقـدیر الف) غیر ب

  )6/178ق: 1416، (نیشابوري» ازالفاً غیر بعید«
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مکاناً غیر «ب) غیر بعید ظرف مکان است به تقدیر 

  )5/93ق: 1418(بیضاوي، » بعید

زماناً غیر « ه تقدیرج) غیر بعید ظرف زمان است ب 

  )7/376ق: 1419(ابن کثیر، » بعید

حال کونهـا فـی   « د) غیر بعید حال است به تقدیر 

  ).18/354ق: 1417(طباطبایی، » مکان غیر بعید

ضیحاتی که مفسران قرآن با توجه به موارد فوق، تو

بیان کـرده  » غیر بعید«پیرامون عبارت مورد بررسی یعنی

  به طور مختصر به شرح زیر است:

را تأکیـد بـراي   » غیـر بعیـد  «برخی مفسـران   -1

به معناي نزدیک شدن » ازالف«دانسته اند زیرا » ازالف«

 بـودن معنـا یعنـی نزدیـک    همینهم » غیر بعید«است و 

کنـد. بنـابراین از نظـر ایشـان گرچـه      بهشت را تأکید می

حصول ازالف غیر بعید و قریب الحصول اسـت، امـا در   

 ببعیـد  لـیس  أي«پیونـدد:  اي نزدیک به وقوع مـی آینده

: الحسـن  قـال  لـذلک  و قریب، آت کل الن ذلک، ء مجی

(طوسی، بی تا:  » تزل لم باآلخرة و تکن لم بالدنیا کأنک

ق: 1416؛ ابــن کثیــر، 9/225: 1372؛ طبرســی،9/371

). بنابراین دستیابی به بهشـت بـراي متقـین دور    7/379

 الحصـول  بعیـد  غیر«نبوده و دخول در آن نزدیک است: 

» فیهــا حصــلوا و دخلوهــا قربــت کمــا بــل لهــم

ــابوري، ــه،  6/178ق: 1416(نیش ــن عجیب ق: 1419؛ اب

ق: 1408؛ گنابــادي، 7/137  ق،1424،؛ مغنیــه5/456

ــه 4/170: 1377رســی، ؛ طب4/110 ). ایشــان متعلــق ب

» مله هی و لها، انهم «بهشت و بهشت از آن ایشان است: 

 ).137 /7  ق:1424 ،( مغنیه

ـ  اشاره شاید) بعید غیر( برخی نیز گفته اند: -2 ه ب

 حقیقت بلکه نیست دور تقوى اهل از بهشت که باشد این

 قیامـت  در و شـده  تعبیـه  هاآن سریره و باطن در بهشت

ــور ــروز و ظه ــود خواهــد ب ــی ،(امین اصــفهانینم ــا:ب  ت

اشاره » غیر بعید«). بنابراین از منظر این گروه، 13/288 

هـاي  به قبل از دخول در بهشت داشته و مربوط به قلـب 

آنان است یعنی بهشت از قلوب مؤمنین دور نیست و آن، 

شـده از معاصـی دور   هنگامی است که به آنها  گفته مـی 

بل الدخول فـی الـدنیا اي قربـت مـن     قیل هذا ق«باشید: 

: 1364(قرطبـی،   »قلوبهم حین قیل لهم اجتبوا المعاصی

 ).26/107ق: 1412؛ طبري، 18/19

غیر «را به معناي » غیر بعید«دسته دیگر نیز،  -3

دانسته اند یعنی گرچـه بهشـت، مکـان    » بعید عن قدرتنا

تواند نزدیک شود اما به واسطه قـدرت  است و مکان نمی

یـن عمـل رخ خواهـد داد و خداونـد بـا قـدرت       الهی، ا

خویش، مسافت میان انسان متقـی و بهشـت را از میـان    

 ال المکـان  و مکـان،  الجنۀ أن ذکرنا قد فإنا«خواهد برد: 

 بعیـد  غیر المکان إزالف إن فقال منه، یقرب إنما و یقرب

 ق:1420،(رازي» بینهمـا  المسـافۀ  نطوي فإنا قدرتنا عن

ــابوري، 28/145  ــه  ).6/178ق: 1416؛ نیش ــابراین ب بن

سبب منزلت و تکریم ایشان، بهشت بـه ایشـان نزدیـک    

 التکـریم  تقریـب  لهـم  تزلـف « که در آیه شریفه شودمی

ق: 1419(صـادقی تهرانـی،   منعکس شده است » التعظیم

27/293.( 

 عـن  بعید غیر«را به معناي » غیر بعید«برخی  -4

ن، اهـل اهللا و  انـد: متقـی  دانسته و گفتـه » رضاه و اللّه لقاء
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هاي خاصی هستند که نعم بهشتی آنها را بـه خـود   انسان

ــرغم      ــواه علی ــه هم ــاخته بلک ــرگرم نس ــغول و س مش

مند هاي بهشتی، از لقاء الهی نیز بهرهبرخورداري از نعمت

 اللّـه  لقاء عن بعید غیر منهم واحد کل کون حال«هستند: 

 یسـوا ل خاصـته  و اللّه أهل هم المتقین أن فیه و رضاه، و

 بل لهـم  العرفان لجۀ فی االستغراق عن بالجنۀ شغلوا بمن

 ق:1416 ،(نیشابوري» الکریم الرب لقاء المقیم النعیم مع

 6/ 178.( 

را اشاره به عدم » غیر بعید«اي دیگر نیز دسته -5

انـد؛  تکلف و سختی متقین در رسیدن به بهشـت دانسـته  

ریـب  بدین معنا که دخول متقین در بهشت، غیر بعیـد و ق 

گونه مشقت و رنجی وارد بهشـت  بوده و متقین بدون هیچ

» اي هی بین ایدیهم ال تکلف لهم فی دخولهـا «شوند: می

هم این  لسان العرب). در 18/354ق: 1417(طباطبایی: 

ق: 1414(ابـن منظـور،    قول از زجاج نقـل شـده اسـت   

9/138 .( 

 لـذلک  و غیر بعیـد عـن جهـنم   «برخی آن را  -6

انـد یعنـی بهشـت    معنـا کـرده  » الجحیم أهل مع یتقاولون

مکانی است نزدیک جهنم و بر همین اسـاس اسـت کـه    

(صـادقی تهرانـی،    کننـد ایشان با اهل جهنم صحبت مـی 

 ).1/520ق: 1419

بهشت به متقین ي معنابه را » غیر بعید«بعضی  -7

بیننـد و  پس ایشان آن را میاند تفسیر کردهنزدیک است 

شود که این همان است که از قبـل، در  به ایشان گفته می

ــی و     ــود (محل ــده ب ــده اش داده ش ــما وع ــه ش ــا ب دنی

  ).1/522ق: 1416سیوطی،

یعنـی  » غیر بعیـد «دسته آخر نیز بر آن اند که  -8

 مـی  بشـاراتش  و به مجرد موت، آثارش ظاهر می گردد

در آن  را خـود  جـاى  ایشـان  وتـه  رف عقب ها پرده .آید

  ).11/253، 1378(طیب،  بیند مى

گـردد، مفسـران قـرآن    همانگونه کـه مشـاهده مـی   

انـد امـا تنهـا    هاي متفاوتی در این باره بیان نمودهدیدگاه

انـد،  برخی از ایشان، نسبت به تفسیرهایی کـه ارائـه داده  

دامـه  انـد. در ا اي لفظی یا غیر لفظـی آورده دلیل یا قرینه

-سعی نوشتار بر آن است با کمک سیاق آیه و نیـز بهـره  

مندي از سایر قرائن قرآنی و روایی، به تبیینـی جـامع از   

(غیر بعید) راه یافته و مفهوم آن را در آیه مورد بررسـی،  

  تحلیل و تبیین نماید.

  

  "ق"بررسی سیاق و فضاي معنایی سوره  

شده و  واقع "ق"از آن جا که آیه مورد بحث در سوره 

کند فضاي یکی از قراینی که در تفسیر آیه راه گشایی می

سوره است ، بایسته است محورهاي اصلی این سوره 

  مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.

عبارتنـد از: قیامـت،    "ق"محورهاي اصلی سـوره  

اثبات قیامت، بیان احوال قیامت، اوصاف اهـل بهشـت و   

انزدهم، فضاي حاکم اي که از آیه سوم تا پجهنم. به گونه

بر آیات درباره اثبات آن است که امر قیامت امري بعیـد  

و دور از ذهن نیست و براي این مطلب، چهار مثال بیـان  

اموري ها به  ین امر، محسوس گردد. در این مثالشده تا ا

کنـد. سـپس بـه    را زنـده مـی   آنهااشاره شده که خداوند 

ه و در آیـه  عبرت گیري از اقوام گذشـته اشـاره گردیـد   
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 هـذا  مـنْ  غَفْلَـۀٍ  فـی  کُنْت لَقَد«فرماید: بیست و دوم می

  ).22(ق/ »حدید الْیوم فَبصرُك غطاءك عنْک فَکَشَفْنا

اند و بـا  از قیامت غافل هاانبر اساس آیه فوق، انس

فهمنـد. واژگـان   ظاهر شـدن قیامـت، ایـن نکتـه را مـی     

» شدن چشـم انسـان   تیزتر«و » کشف شدن«و » غفلت«

حاکی از آن است که قیامـت، در همـین جهـان موجـود     

کننـد.  را با چشم دنیوي ادراك نمی آن ها اناست اما انس

 الْکـافرُونَ  فَقالَ«فرماید: در آیه سوم همین سوره نیز می

) و در بیسـت آیـه بعـد از آن،    3(ق/ » عجِیـب  ء شَی هذا

ست. در آیه چهل کند که قیامت امر بعیدي نیحکایت می

میرانیم و زنـده  دارد که ما همیشه میو سوم نیز، بیان می

) و در آیه بعـد  43(ق/ » نُمیت و نُحیِی نَحنُ إِنَّا«کنیم: می

از آن اشاره دارد که این امر، نه تنها امـر بعیـد و سـختی    

 علَینـا  حشْـرٌ  ذلک«نیست بلکه براي ما آسان هم است: 

  ).44(ق/ »یسیر

بنابراین با توجه به مضامین حاکم بر این سوره، دو 

نخسـت:   توان تصور کـرد؛ می» غیر بعید«معنا براي واژه 

که این قید، براي دفع توهم بعیـد بـودن بهشـت آورده    آن

شده است. همان طور که در آیات اولیه این سوره اشاره 

شده که وقوع قیامت امر بعیـدي نیسـت و در ادامـه، بـه     

رداخته است، این قیـد نیـز، در ادامـه همـان     اثبات آن پ

آیات و بر طبق فضـاي سـوره آورده شـده اسـت. دوم:     

تر است: طبق آیه بیست و معنایی که از معناي اول لطیف

اکنون موجود است، لکن چشم دوم این سوره، قیامت، هم

قادر به دیدن آن نیست. در آیه  ها انمادي و جسمی انس

بـودن بهشـت در زمـان حـال     سی و یکم نیز به موجود 

اشاره گردیده، اما چون بهشـت بعـد از حشـر و نشـر و     

گـردد، دربـاره   حساب روز قیامت به اهل آن اعطاء مـی 

آن را » غیر بعید«بهشت، لسان قرآن تغییر کرده و با واژه 

  بیان کرده است. 

  

  »غیر بعید«بررسی سایر قرائن قرآنی پیرامون معناي 

غیر «آن که در فهم واژه سایر آیات قر با تفحص در

  توان به نکاتی راه یافت:راه گشایند؛ می» بعید

» للْمتَّقین الْجنَّۀُ أُزلفَت و«سوره شعراء  90آیه الف) 

 للْمتَّقینَ الْجنَّۀُ أُزلفَت و«سوره ق  31همسان و مشابه آیه 

ن در آ» غیر بعید«است با این تفاوت که واژه » بعید غَیرَ

آیه به کار نرفته و همین نکته حاکی از آن است کـه واژه  

در سوره ق، حاوي مطلبی است که در سوره » غیر بعید«

شعراء به آن اشاره نشده؛ اگرچه احتمـال مفهـوم تأکیـد    

منتفی نیست؛ امـا  » ازلفت«بعد از » غیر بعید«براي واژه 

بیـان  » غیر بعیـد «تفسیري که معناي جدیدي براي واژه 

» غیـر بعیـد  «بر احتمال معناي تأکیدي بـودن واژه  کند؛ 

  ارجحیت دارد.

 الْجنَّـۀِ  إِلَـى  ربهـم  اتَّقَـوا  الَّذینَ سیقَ و«در آیه  ب)

هـا  ان) اشاره شده که در روز قیامت، انس73(زمر/» زمرا

 هستند؛ به سوي بهشـت » الذین اتقوا«یی که داراي لقب 

ه در سـور این در حالی اسـت کـه   شوند، هدایت می الهی

» المتقـین «یی که متصف به وصـف  هاان، درباره انس"ق"

هستند برخالف دسته قبل، گفته شده که بهشت به سـمت  

از » المتقین«توان دریافت که مرتبه میذا لآید. ایشان می

تـوان چنـین    . همچنـین مـی  اسـت بـاالتر  » الذین اتقوا«
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نسـبت   آیه سوره ق به مرحله بـاالتري  برداشت نمود که

  به سوره زمر اشاره دارد.

تنها در دو آیه از قرآن بکار » غیر بعید«عبارت ج) 

 غَیـرَ  فَمکَـثَ «رفته است: یکی آیه محل بحث و دیگري 

یدعفَقالَ ب طْتبِما أَح طْ لَمتُح بِه و ـنْ  جِئْتُکإٍ  مـبـإٍ  سبِنَب 

فـاق  ). در سوره نمل تمامی مفسران، باالت22نمل/»(یقین

داننـد (طباطبـائی،   را ظـرف زمـان مـی   » غیر بعید«واژه 

  ).15/355ق: 1417

ه به سیاق آیه فوق که پیرامون پاسخ هدهـد  با توج

السالم) در مـورد علـت تـأخیر    به حضرت سلیمان (علیه

بایست ضمن ارائه جـوابی قـانع   خویش است، هدهد می

یع کننده به پیامبر الهی، بالفاصله و به صورت خیلی سـر 

دلیل غیبت خود را بازگو کند در غیر این صورت تنبیـه  

بـی درنـگ شـامل     السالم)(علیهسخت حضرت سلیمان 

د. خداونـد سـبحان بـراي بـازگویی ایـن      شـ میحال او 

یاد کرده است. بـه  » غیر بعید«سرعت در جواب از واژه 

» مکـث «بیان ظـرف زمـان   » غیر بعید«همین دلیل واژه 

ق: 1417(طباطبـائی،  » یر بعیدأي زمانا غ«هدهد است: 

15/355.(  

در سوره ق نیز، سخن از قریب و بعید نبودن قیامت 

تـوان گفـت   است که با کنار هم قرار دادن این دو آیه می

سوره ق،  31در آیه » غیر بعید«که به احتمال قوي، واژه 

دارد دارد و بیـان مـی  » ازلفت«اشاره به ظرف زمان واژه 

راي متقین، در زمانی غیر بعید و که نزدیک شدن بهشت ب

  به زودي واقع خواهد شد.

 اصـل  و معاد و مبدأ که کسانی درباره کریم قرآند) 

 گرفتـار  دراز، آرزوهـاي  اثر بر اما دارند، قبول را قیامت

 را آن تـاریخ  و اند کرده فراموش را قیامت شده، تسویف

 نَـراه  و * یـداً بع یرَونَه إِنَّهم«: فرماید می پندارند، می دور

: فرماید می بهشت درباره همچنین). 6-7(معارج/» قَرِیبا

»و فَتلنَّۀُ أُزـینَ  الْجتَّقلْمـرَ  لیـد  غَیعچنانکـه  ،)31(ق/» ب 

 ینْظُـرُ  یـوم  قَرِیباً عذاباً أَنْذَرناکُم إِنَّا«: فرمود جهنّم درباره

رْءما الْم تمقَد داهی قُولُ ورُ یی یا الْکافتَنلَی  تُرابـاً  کُنْـت «

» بِالْکـــافرِینَ لَمحیطَـــۀٌ جهـــنَّم إِنَّ و« ایـــ) 40نبـــا/(

 بهشـت  یـا  دوزخ وارد مـرگ  بـا  انسان .)54عنکبوت/(

 ایـن  بنـابر . رسـد می معاد به جا آن از و شودمی برزخی

 بنـدد، برمـی  رخـت  وقتی چه انسان نیست روشن گرچه

 وارد انسـان  وقتـی  چـه  و اهد افتاداتفاق خو کی قیامت

 را جهـنّم  و بهشـت  خداونـد  اما شود، می جهنم یا بهشت

  .)9/202: 1387(جوادي آملی،  داندمی نزدیک

گونه که در مـورد بهشـت آمـده    همان از دیگر سو،

یعنـی   ،)31(ق/» بعید غَیرَ للْمتَّقینَ الْجنَّۀُ أُزلفَت و«است: 

شود، در مورد جهـنم  می نزدیک نپرهیزکارا براي بهشت

) یعنـی  23(فجـر/ » بِجهنَّم یومئذ ء جِی و«فرماید: نیز می

 گونه تعبیرات، این سرّشود. جهنم براي اهل آن، آورده می

اسـت   الهـی  غضـب  و رحمـت از بـراي   آنها مظهربودن 

 سبحان خداي وقتیبنابراین  ).10/315: 1377(قرشی، 

ـ  حبـلِ  منْ لَیهإِ أَقْرَب نَحنُ«  از و باشـد  )16ق/»(دالْورِی

خـود   از نیز، او مظاهر باشد، ترنزدیک هرکسی به آدمی

  .بود دنخواه ترنزدیک انسان به او
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 طور توان به میاز این رو، با توجه به مطالب فوق، 

 چنین ،را بهشت و دوزخ پیرامون کریم قرآن بیان ،فشرده

  :کرد بندي دسته

  .است موجود مجهنّ و بهشت .1

  .موجودند نیز اکنونهم بلکه قیامت، در تنها نه .2

 موجودنـد،  اکنـون  هـم  جهنّم و بهشت تنها نه .3

  .نزدیکند انسان به بلکه

 بـه  دیگـر  چیزهـاي  از بلکـه  نزدیکند، تنها نه .4

   د.نزدیکترن انسان

 نزدیکترنـد  دیگـر  چیزهاي از انسان به تنها نه .5

  .نزدیکترند نیز او گردن رگ از بلکه

-مـی  تشکیل جهنّم و بهشت را انسان یقتحق .6

 بهشـت  در یـا  جهنّم در انسان اکنونهم و دهد

الـف:  1387(جـوادي آملـی،    بـرد مـی  سر به

170-169(. 

 گـاهی  ؛شده یاد مراحل تک تک درباره کریم قرآن

اي غیـر مسـتقیم   نیز به گونـه  گاهی و صریح صورت به

» قـین للمتّ اُعـدت « بهشت :فرمایدمی گاهی گفته: سخن

 »للکـافرین  اُعـدت « آتـش  و جهنّم یا) 133/عمران ال(

 ،هسـتند  موجـود  اکنون هم تنها نهاست یعنی  )24/بقره(

 بی ،مرحله این از گاهی. نیز هستند آماده اکنون هم بلکه

) 90/شـعرا (» للْمتَّقـینَ  الْجنَّۀُ أُزلفَتو «: گویدمی ترپرده

 ترظریف گاهی .است آماده پرهیزکار مردان براي بهشت

» بعیـد  غیـر  للْمتَّقـینَ  الْجنَّـۀُ  أُزلفَـت و «: گویدمی این از

 بلکـه  اسـت،  نزدیـک  و شده آماده تنها نهیعنی  )31/ق(

 همـه  از گذشـته  بهشـت  :کـه  فرمود چنین و کرده تأکید

 کـه  اسـت  دیگري وصف داراي خود، آمیز قرب اوصاف

ــه طــور شــفاف و صــر  هــم گــاهی و نیســت دور  یحب

 وریحـانٌ  فَـرَوح  المقـرّبین  مـنَ  کانَ ان فأما«: فرماید می

 مقـرّب،  مـؤمن  خودیعنی ) 88 ـ 87/واقعه(» نعیم وجنَّۀُ

 روح او بـراي  اینکه نه است نعیم بهشت و ریحان و روح

 هـم «: آمـده  مؤمنـان  مورد در که چنان هست؛ ریحان و

 د،هسـتن  درجات آنان خود) 163/عمران آل(» درجات

(جـوادي آملـی،    اسـت  درجـاتی  آنـان  بـراي  اینکـه  نه

  ).4/565: 1386؛ همان، 171الف: 1387

از دیگــر ســو، موجــود بــودن بهشــت و جهــنم در 

 )السـالم (علیـه  صـادق  امـام  اند:روایات نیز، مطرح شده

 اهـل  شـما : «فرماینـد مـی چنـین   والیت اهل به خطاب

 والیت به معتقد چون. هستید بهشت در نیز اکنون بهشتید،

 از کـه  کنیـد  دعـا  پـس،  هسـتید؛  )السالم(علیه بیت اهل

-(علیـه  رضـا  امـام یا در حـدیثی،   »نروید بیرون بهشت

 را برتر فضیلت آن یعنی نیست ما از«فرمایند: می )السالم

 مخلـوق  اکنـون  هم جهنّم و بهشت بگوید که کسی ندارد

  .» مخلوقند اکنون هم جهنّم و بهشت بلکه نیست،

به نقل  )السالم(علیه صادق ث دیگري، امامدر حدی

 بـینَ  ما«: اندفرموده) صلی اهللا علیه و آله( اکرم پیامبر از

 تُرْعۀٍ علَى منْبرِي و الْجنَّۀِ رِیاضِ منْ روضَۀٌ منْبرِي و بیتی

 هی قُلْت لَقَا الْجنَّۀِ فی ربت منْبرِي قَوائم و الْجنَّۀِ تُرَعِ منْ

(کلینـی،  » لَرَأَیتُم الْغطَاء کُشف لَو إِنَّه نَعم قَالَ الْیومِ روضَۀُ

 از بـاغی  مـن  منبر و من خانه ) یعنی میان4/554بی تا: 

 موجود اکنون هم آیا: گفتم: گوید.... است بهشت هاي باغ

دیـد.   خواهیـد  شود برداشته پرده اگر آري فرمود: است؟
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 در را آن ظهور یا بهشت تمثل نقلی، ادله از گونه اینالبته 

 چـون  و کنـد  مـی  ارائـه  مخصـوص  زمان و خاص زمین

 طـول  در بلکه نیست، طبیعی وجود سنخ از مثالی وجود

 تمـانع  اجسـام،  تزاحم اجرام، تداخل جریان لذا است آن

 بهشـت  براي شد. بنابراین نخواهد مطرح آن مانند و ابعاد

نیسـت (جـوادي    باشـد،  مـزاحم  ماده جهان با که مکانی

 امامیـه  محقّقانبه همین دلیل ). 5/248 ب:1387آملی، 

 اسـت  موجـود  اکنـون  هـم  جهنّم و بهشت که دارند تأکید

 تنهـا  نـه  نیز عقلی ادله ).2/170 :1366 صدرالمتألّهین،(

(جوادي کنـد  مـی  تأیید را آن بلکه نیست، نظر این ناقض

 سوره ق، 31آیه  ظاهر ن،بنابرای). 172الف: 1387آملی، 

 و تأویل به نیازي و است حجت آیات سایر ظاهر همانند

 ایـن  ظـواهر  از چشـم  تا بیشتر مردم گرچه. ندارد تقدیر

 براي جهنّم و بهشت نمیرند، طبیعی مرگ به و نبندند دنیا

   .کند نمی ظهور آنان

  

  گیري بحث و نتیجه

به معناي » و ازلفت الجنۀ للمتقین«در آیه » ازالف«واژه 

اي که مزدلف و مرتبه عالی قرب و نزدیکی است به گونه

آنچه که نزدیکی به آن مطلوب است؛ ارزش فراوانی 

داراي چهار احتمال نحوي است » غیر بعید«دارد. واژه 

که عبارتند از: ظرف مکان، ظرف زمان، حال،صفت 

مصدر محذوف. با توجه به مضامین کلی سوره ق، دو 

  . اول آنکه است تصورقابل » غیر بعید«معنا براي واژه 

این قید براي دفع توهم بعید بودن وقوع بهشت است. 

همانطور که در آیات اولیه این سوره بدان اشاره شده که 

وقوع قیامت امر بعیدي نیست. دوم آنکه این قید به 

کند. هر دو موجود بودن بهشت در زمان حاضر اشاره می

 ر آیات هستند.معناي فوق، مورد تأیید سای

از آن جا کـه معنـاي تأسیسـی نسـبت بـه معنـاي       

براي » غیر بعید«تأکیدي ارجح است؛ تأکیدي بودن واژه 

پذیرفتنی نیست، این نتیجه با توجه به زیـادت  » ازلفت«

در سوره ق و مشابهت لفظی سـایر واژگـان   » غیر بعید«

آید. آن، نسبت به آیه موجود در سوره شعرا به دست می

است با توجه عدم تکراري بودن آیات قرآن، ایـن  بدیهی 

کنـد کـه در آیـه    زیادت در سوره ق، افاده معنایی را می

سوره شعرا وجود ندارد. توجه به آیاتی کـه بـه موجـود    

بودن بهشت در زمان حاضر اشاره دارند، مؤید دیگري بر 

  این معناست.

قرآن براي بیـان تسـریع در جـواب هدهـد از واژه     

غیـر  «استفاده کرده است. به همین دلیل واژه » غیر بعید«

هدهـد اسـت . فضـاي    » مکث«بیان ظرف زمانی » بعید

کلی سوره ق نیز، بحث از قریب و بعیـد نبـودن قیامـت    

توان گفت: بـه احتمـال   است. با پیوند این دو مطلب، می

سـوره ق، اشـاره بـه     31در آیـه  » غیر بعید«قوي واژه 

دارد کـه  و بیـان مـی  داشـته  » ازلفـت «ظرف زمان واژه 

نزدیک شدن بهشت براي متقین در زمانی غیر بعید و بـه  

 .زودي واقع خواهد شد
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  منابع 

 در  فارسی نفوذ  راههاي). 1374( آذرنوش، آذرتاش -

  : توس. تهران ، جاهلی  عرب  زبان و  فرهنگ

 ،ۀاللغ  بیتهذ(بی تا).   احمد  محمدبنازهري،  -

  .نا بی :قاهره ، یهالل  حسن  یعل تحقیق

 ،فرس  لغت ). 1365( احمد  بن یعلی، طوس  ياسد -

  .: خوارزمی تهران

تحقیق  ،ۀاللغ سییمقا  معجم ق).1404( فارس ابن -

  : دارالفکر.قم ، هارون محمد  عبدالسالم

  رمزيتحقیق  ،ۀاللغ ةجمهرم). 1988درید ( ابن -

  .دارالعلم:  بیروت ، منیربعلبکی

البحر .  ق)1419ابن عجیبه، احمد ابن محمد( -

دکتر حسن عباس تحقیق ، المدید فی تفسیر القرآن

  . نا : بیزکی، قاهره

تفسیر ق). 1419ابن کثیر، اسماعیل ابن عمرو ( -

  ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.القرآن العظیم

لسان  ق). 1419ابن منظور، محمد ابن مکرم ( -

  صادر.ال، بیروت: دار العرب

: لصحاحا ق).1407حماد ( بن الجوهري، اسماعیل -

 دارالعلم: بیروت ،ۀالعربی صحاح و اللغۀ تاج

  .للمالیین

 عبداهللا محمد أبو الدین األنصاري، جمال هشام بنا -

 کتب عن اللبیب مغنی ق).1985( یوسف بن

 .دارالفکر: األعاریب، بیروت

انوار التنزیل ق).  1418، عبد اهللا ابن عمر (بیضاوي -

  اث العربی.، بیروت: دار احیاء الترو اسرار التأویل

، سرچشمه اندیشهش) 1386جوادي آملی، عبداهللا ( -

 .ءقم: اسرا

مبادي اخالق در الف).  1387. (ـــــــــــ -

 .، قم: اسراءقرآن

 .، قم: اسراءمعاد در قرآنب). 1387. (ــــــــــ -

(صلی سیره رسول اکرمج). 1387. (ــــــــــ -

 اهللا علیه و آله)، قم: اسراء.

 .، قم: اسراءتفسیر تسنیم ).1389. (ــــــــــ -

 و القرآن إعرابق). 1415( الدین محیى درویش، -

  .، سوریه: داراالرشاد، چاپ چهارمبیانه

  الکلمات  فی  ۀالزین  کتاب ق).1958( رازي، ابوحاتم -

  اللّه فیض  بن حسینتحقیق  ،العربیۀ االسالمیۀ

  نا. بی :، قاهره همدانی

 :بیروت  ،غیبال مفاتیح ق).1420( فخرالدین  رازى، -

 .العربى التراث احیاء دار

ق). 1412محمد ( بن حسین اصفهانى، راغب -

 عدنان صفوان: تحقیق،  القرآن غریب فی المفردات

 الشامیه. الدار : دارالعلم بیروت دمشق ، داودى

 من  العروس تاجق). 1421(  محمد محمدبنزبیدي،  -

 .اعۀ والنشربدارالفکر للط :بیروت ،القاموس جواهر

  االتقان ). 1363(بکر یاب  بن عبدالرحمانیوطی، س -

  . افست  قم: ، القرآن  علوم  یف

).  التفسیر ق1416، جالل الدین (سیوطی و محلی -

  ، بیروت: النور للمطبوعات.الجاللین

 تفسیر فى البالغ ). ق1419( محمد ،تهرانى صادقى -

 .مولف: قم ،بالقرآن القرآن
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 تفسیر ).1366(  ابراهیم بن محمد صدرالمتالهین، -

 .دوم چاپ دار،یب: قم ،)صدرا( الکریم القرآن

، المیزان ق).1417طباطبایی، سید محمد حسین ( -

  .حوزه علیمه قم قم: جامعه مدرسین

، مجمع البیان). 1372طبرسی، فضل ابن حسن ( -

 تهران: ناصر خسرو.

 جامع ).ق1412( جریر بن محمد جعفر ابو طبرى، -

 .ۀالمعرف دار: روتبی ،القرآن تفسیر فى البیان

، تهران: مجمع البحرین). 1375طریحی، فخر الدین( -

  مرتضوي.

فی تفسیر  تبیانالطوسی ، محمد بن حسن (بی تا).  -

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.القرآن

فی تفسیر  اطیب البیان). 1378طیب، عبد الحسین ( -

 ، تهران: انتشارات اسالم.القرآن

: مشهد ،القرآن زینۀ .)1383(  فالح الشکور، عبد -

 . رضوي قدس آستان

 ق).1415( جمعه بن على عبد حویزى، عروسى -

 رسولى هاشم سید تحقیق ،الثقلین نور تفسیر

  . اسماعیلیان انتشارات: محالتى، قم

: تهران ،عمید فارسی فرهنگ ).1379( حسن عمید، -

  .کبیر امیر انتشارات

،  القرآن معانىزیاد (بی تا).  بن یحیى ابوزکریا فراء، -

  . الترجمۀ و للتألیفیۀ مصر: دارالمصر

، قم: العینق). 1410فراهیدي، خلیل ابن احمد ( -

  انتشارات هجرت.

ی ف المصباح المنیرفیومی، احمد ابن محمد (بی تا).  -

 .بیروت: دارالفکر ،غریب الشرح الکبیر للرافعی

، تهران: قاموس قرآن). 1371قرشی، علی اکبر( -

  .دارالکتب االسالمیۀ

، تهران: بنیاد احسن الحدیث).  1377. (ـــــــــ -

 بعثت.

 فى السعادة بیان ).ق1408( محمد سلطان گنابادى، -

 األعلمی مؤسسۀ: بیروت ،العبادة مقامات

 ت.للمطبوعا

التحقیق فی کلمات ).  1360مصطفوي، حسن ( -

 ، تهران: نشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب.القرآن

 دار: تهران ،کاشفال ). ق1424( جواد محمد مغنیه، -

 . اإلسالمیۀ الکتب

ساختار گزاره هاي ). 1388مهدوي کنی، صدیقه ( -

، تهران: دانشگاه (رویکردي معناشناختی) اخالقی

 السالم).(علیهامام صادق

ق). 1416نیشابوري ، نظام الدین حسن ابن محمد ( -

دارالکتب  ، بیروت:غرائب القرآن و رغائب القرآن

  العلمیۀ.

  یبیغر:  نیبیالغر بکتا ق). 1407(  دیابوعبهروي،  -

  .نا : بی دکن درآبادیح ، ثیالحد و  القرآن

  

  


