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 چکیده 

چند  باشد. هراز جمله اوصافی است که از میان کتب آسمانی، وصف کل قرآن می« مثانی»

اند، اما آن را موضوعی مستقل و نیازمند شرح و مفسرین معانی کلی برای این واژه بیان کرده

« ثنی»ماده  کند.یگر میوسیله آیات دبهداللت بر تبیین آیات قرآن « مثانی»اند. بسط ندانسته

 ای ازنیز در راستای این اصل لغوی، مجموعه« مثانی»معنای برگردان یک شیء است، و به

تواند در تبیین بهتر معنای کند. سیاق آیات میکلمات و موضوعات قرآنی را بر هم عطف می

« ثنی»هایی که مشتمل بر ماده گشا باشد؛ بنابراین در این پژوهش، سیاق آیات سورهراه« مثانی»

ح ریای صعنوان نمونهه سوره فاتاه نیز بهگیرد، و باست مورد دقت قرار می« مثانی»و یا لفظ 

 شود. بودن قرآن پرداخته می« مثانی»از 

 قرآن کریم، ثنی، مثانی، تکرار، سیاق.      :هاکلید واژه

                                                           
 :22/1/1395 پذیرش: 28/8/1394 دریافت 

mailto:Abuyoosof.m@gmail.com


126  2، ش94های دینی، سال اول، پاییز و زمستان پژوهش 

 مقدمه

فی، وسیله اوصاف مختلو بهنشین خود را بر آخرین فرستاده خود فرو فرستاده، کالم دل ،خداوند

آن را معرفی نموده است. برخی از این اوصاف مثل نور، ذکر و یا هدایت بودن، در مواضع 

تر در باشند، اما برخی دیگر نیاز به نگاهی عمیقمتعددی استفاده شده و دارای داللتی واضح می

 ای از چنیننمونه «مثانی»ها آشکار گردد. لغت و دیگر آیات قرآن دارند، تا مفهوم ظقیقی آن

اوصافی است که مفهوم دقیق آن، جز با نگاهی ژرف در لغت و آیات قرآن، قدری دشوار 

اند، نماید. مفسرین از دیرباز بر ظسب تفسیر ترتیبی قرآن، به شرح اصطالح مثانی پرداختهمی

ها سط آناند، و اگر هم چنین کنکاشی تواما آن را از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار نداده

ح از میان اند. در تفسیر این اصطالهای خویش بسنده کردهصورت گرفته، تنها به ذکر نتیجه یافته

خر رازی و ف «مفاتیح الغیب»طبری،  «جامع البیان فی تأویل القرآن»توان به مفسرین متقدم می

 «نویرالتحریر والت»به تفسیر توان قرطبی و از میان متأخرین نیز می «الجامع ألحکام القران»

 رضا اشاره کرد. رشید «المنار»عاشور و إبن

 «مثانی بودن قرآن»اند، اما به وجه به تفصیل سخن رانده« ثنی»اهل لغت نیز در مورد ماده     

توان اند. از میان اهل لغت نیز میگویی بسنده کردهکه در این راستا به کلیاند، و یا ایننپرداخته

 جوهری، اشاره نمود.   «الصحاح»فارس و إبن «مقاییس اللغةمعجم »یل بن اظمد، خل «العین»به 

 ، و سپس بررسی تفصیلی«ثنی»چه این نوشتار در پی آنست، باث اجمالی لغوی ماده آن    

بر ظسب لغت عبارت از « مثانی»که آن در قرآن بر اساس سیاق آیات مربوطه است. چنان

ی با هم دارند؟ ـچه نسبت« اهاـدوت»شود که این یـرح مـسش مطباشد، این پر« دوتا دوتاها»

کنند یا جهات مختلف متساوی، متباین، متداخل و یا متقاطع هستند؟ در یک جهت ظرکت می

 کنند؟و ظتی جهات عکس؟ مؤید هم هستند یا مکمل؟ و چه هدفی را دنبال می
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مقاله ظاضر سعی دارد ماده ثنی را که مثانی از آن گرفته شده است، در لغت مورد بررسی     

ها را از زوایای مختلف مورد قرار دهد و مشتقات این کلمه را در قرآن شناسایی کرده، و آن

 کنکاش قرار دهد. 

 در لغت « ثنی»بررسی ماده 

توان در سه معنای ها را میکه مجموع آناند آورده« ثنی»اهل لغت معانی مختلفی را برای ماده 

برگردان، تکرار و تباین خالصه نمود، هر چند در بسیاری مواضع، این موارد دارای تداخل 

 باشند. معنایی می

ست که قسمتی از یک شیء ا گوید: ثِنی عبارت از آنمی« ثنی»خلیل بن اظمد در باب ماده     

خلیل بن )گویند. « ثِنی»طبقه بر روی قسمت دیگر قرار گیرد، که هر قسمت را صورت طبقهبه

 ( 8/242تا، اظمد، بی

ار ء دو مرتبه و یا قرکند: تکرار یک شیفارس اصل ثالثی این ماده را چنین تعریف میابن    

  (188تا، فارس، بی)ابنصورت دو شیء متوالی یا متباین. دادن آن به

معنای کج کردن، به« ثَنَیت الشیء»ید: اصل آن از گومی« ثن»أزهری در توضیح ماده     

 (15/97، 2001)أزهری، برگرداندن و پیچاندن است. 

معنای به« الشیء أثناء» واظد «الثنى»در صااح جوهری در مورد این واژه چنین آمده است:     

 .الی کتابم جای دادمآن را در البهیعنی « کتابی ثنى فی کذا أنفذت»و  الی چیزی؛هالب

سمتی از ق« الابلِ ثِنْیُ»یعنی پیچ و خم دره و کوه و « والجبل ثنْیُ الوادی» گوید:ابوعبید می    

 (6/2294، 1987)جوهری، پیچانند. طناب که آن را )به دور خودش یا به دور دست( می
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 است؛ گفته« ثنی»گوید: و از ظروف أضداد أنباری این ماده را جزء اضداد دانسته و میإبن    

گویند. « ثَنیّ»چه در شکم دارد زاید، و به آنهنگامی که دو شکم می« ناقة ثَنیّ»شود: می
 (1/320، 1987أنباری، )إبن

 تحلیل و بررسی اقوال اهل لغت 

را  آن« برگردان»به نسبت هر چیز، « ثنی»آید که ماده چنین بر میاز تأمل در اقوال اهل لغت 

« ثنی»ای از آن شود. برای مثال هرگاه پارچه برگردانده و دوالیه شود، به هر الیهشامل می

« ثِنی»گویند. به ظالت مار هنگام ظلقه زدن « ثنیة»های پرپیچ و خم کوهستانی گویند. به راه

 که امرؤالقیس سروده است: گویند، چنانمی« مثنّی»ف و پیچیده را شود. موهای ناصااطالق می

 « وَمُرْسَلِ مُثَنَّى فِی العِقَاصُ تَضِلّ                                 العُال إلى مُسْتَشْزِراتٌ غدائرُه»    

اش را باال زده، ریسمانش در میان موهای پیچیده و رها گم شده است(. گیسوان بافته)    
 (1/4، 2004)امرؤالقیس، ، 

معنای رها به« رسل»از « مُرسل»رده است. استفاده ک« مرسَل»را در برابر « مُثنّی»شاعر     

 رداللت بالم  گوید: راء و سین ومی« رسل»فارس در معنای که ابنشده و کشیده است، چنان

جا موهای صاف و بنابراین مُرسل در این (402تا، ، بیفارس)ابنکند. رها شدن و کشیده شدن می

 و المعنای البهه بهن مادـز از همیـنی« أثناء»دار است. ده و موجـای پیچیـموه« نّیمث»بلند و 

. اندهایی دارد، که بر روی هم قرار گرفتهخالل است، و اشاره به بخشی از میان مجموعه بخش

 شود. به قرار گرفتن یک قسمت بر روی قسمت دیگر گفته می« إنثناء»

تکرار ذات یک شیء نیست؛ زیرا در این صورت شیء تکرار شده استقاللی از خود « ثنی»    

 گیرد ای دیگری قرار میـدر راست« ثنی»که آید، در ظالیاز دیگری به ظساب می ندارد و تابعی



   129 معناشناسی واژه مثانی در قرآن کریم

توان سخن از آورد. در ظقیقت زمانی مینواختی در میآن را بر اساس اغراض مختلف، از یکو 

توان یکی ای که نگونهباشد، بهوجود آمده طرفین بهبه میان آورد که نوعی وابستگی بین « ثنی»

 نیاز و مستقل دانست. بی را از دیگری

 در قرآن « ثنی»مشتقات ماده 

مرتبه در قرآن تکرار شده است. مشتقات این ماده در قرآن عبارتند  بیست و هفت« ثنی»ماده 

« مَثنی»، «اثنتی»، «اثنتا»، «اثنین»، «اثنی»، «اثنان»، «اثنا»، «ثانی»، «یستثنون»، «یثنون»از: 

 «. مَثانی»و 

معنای عددی آن در و استفاده در غیر است،« دو»غالب کاربرد این ماده جهت بیان عدد     

 باشد. می« یثنون، یستثنون، ثانیَ، مَثنی و مثانی»لفظ یعنی  پنجقالب 

 نگارنده سعی دارد به شرح این الفاظ با توجه به لغت، تفاسیر و سیاق آیات مربوطه بپردازد.    

 ـ یثنون 1

 حن جن مم حمخم جم هل مل خل  حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف ُّٱ
گردانند تا از او پنهان شوند، آگاه باشید که وقتی هایشان را می)هان، آنان سینه (5)هود،   َّ خن

سازند، او به چه را آشکار میدارند و آنچه را نهان میداند آنهاشان را بر سر کشند، میجامه

 ها داناست(. راز دل

 سوره هود پنجبررسی سبب نزول آیه 

ا اند، که مشهورترین این اقوال رنزول این آیه نقل کردهعنوان سبب مفسرین اقوال مختلفی را به

 توان چنین خالصه نمود:می



130  2، ش94های دینی، سال اول، پاییز و زمستان پژوهش 

 :عباس قرائت این آیه را شنیدبنکند که او از اروایت می عَبَّاد بن جعْفر ـ  امام بخاری از1    

مردانی  :سپس درباره آن از ایشان سؤال کرد و ایشان نیز پاسخ دادند «صُدُورُهُمْأَالَ إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِی »

کردند که قضاء ظاجت کنند، یا با زنانشان همبستر شوند در ظالی که عورت آنان آشکار ظیا می

   (6/73 ،1422بخاری، )است. 

فعوعل إ»از ماده « نَونتَث»آید، و لفظ جزء قرائات شاذ به ظساب می« تَثنَونی»نکته: قرائت     

نیز مرفوع و فاعل آن « صدورُ»استفاده شده است، و لفظ « ثنی صدر»جهت مبالغه « یفعوعل

 باشد. می

ازل نس بن شریق نأَخکند: این آیه درباره شخصی به نام عباس روایت میـ ابوصالح از ابن2    

ه ایشان خورد کسوگند می و کردمینشینی هم -صلى اهلل علیه وسلم-رسول اهلل شده است که با 

 (5/6، 1964)ر.ک، قرطبی، نمود. اما درونش خالف آن چیزی بود که اظهار می ،را دوست دارد

کند: این آیه درباره برخی از منافقین نازل شده است؛ زیرا هرگاه ـ عبداهلل بن شدّاد نقل می3    

کردند، و می« ثنی»سینه و کمرشان را  ردندکعبور می -صلى اهلل علیه وَسلم-ل اهلل ورس از کنار

 لی اهلل علیهـص–که رسول اهلل پوشاندند تا اینشان را میگرداندند و چهرهسرشان را بر می

  (4/305، 1419کثیر، ابن – 5/6، 1964قرطبی،  – 15/233، 2000)ر. ک، طبری، ها را نبینند. آن -وسلم

که درب  گاهگفتند: گروهی از مشرکین گفتند: آنکند: برخی از مشرکین میـ زجاج نقل می4    

هایمان را بر خود پوشاندیم و هایمان را بستیم و پوشش بر خود افکنیدیم و لباسخانه

یابد، پس خداوند کردیم، چگونه او درباره ما آگاهی می« ثنی»هایمان را بر دشمنی مامد سینه

 (5/6، 1964)ر.ک، قرطبی، کتمان کرده بودند خبر داد. چه به آن

خاطر شدت دشمنی با ن آیه درباره قومی نازل شد که بهکند: ایأنباری روایت میـ ابن5    

ه های خود را خمیدشنیدند سینه، هرگاه از ایشان قرآن را می-صلی اهلل علیه وسلم-رسول اهلل 

 صلی -دای رسول اهلل ـد تا صـکشیدنند، و جامه بر سر میگرداندشان را بر میکردند و سرهامی
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، 1422)جوزی، شان نشود. ی از قرآن وارد گوشرا از خود دور سازند، و چیز -اهلل علیه و سلم

2/358)  

ان تورا می« ثنی صدر»ن ر از صات و سقم روایات فوق، اقوال مختلف در مورد علت صرف    

 در موارد زیر خالصه کرد: 

 ـ ظیاء )سبب نزول اول( 1    

 کفر )سبب نزول دوم(  -2    

 نجوا )سبب نزول سوم( -3    

 دشمنی )سبب نزول چهارم( -4    

 پنجم(پرهیز از استماع کتاب خداوند )سبب نزول  -5    

وجه مشترک اقوال مذکور، ظرکت و تغییر از ظالتی به ظالتی دیگر جهت کتمان یک ظقیقت     

است. کتمانِ خود از نگاه و علم خداوند، کتمان دشمنی و اظهار دوستی، پنهان ساختن خود 

ت این عل و یا شنیدن صدای ایشان. -صلی اهلل علیه وسلم-جهت پرهیز از مواجهه با رسول اهلل 

تالش جهت ظصول نتیجه دلخواه است که همان ظفظ  -ولبه جز در سبب نزول ا-تغییر ظالت 

بردند ان میمباشد. مشرکین گاز طریق ظفظ ظاهر می -می اهلل علیه وسلّصلّ-دشمنی با رسول اهلل 

ا پنهان ر -صلی اهلل علیه وسلم-ول اهلل ـی با رسـهای دشمنتوانند برنامهبا مخفی کاری می که

های گاه دارند، و در زمانی مناسب آن را به اجرا درآورند. این ترفند ایشان، از ظساسیتن

ن های مناسب جهت ضربه زدکرد. و منافقین نیز در پی ایجاد فرصتاظتمالی نیز جلوگیری می

تر برای آنان اهمیت داشت، ظفظ چه بیشبودند، اما آن –صلی اهلل علیه وسلم-به رسول اهلل 

روز رفتارهای مخلصانه بود تا موجودیت خویش را تضمین نمایند، و گمان هر نوع ظاهر و ب

 مخالفت و ناخشنودی از سوی آنان را منتفی سازند.
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 ای اشاره دارددر این آیه به رفتارهای متناقض و دوسویه« ثنی صدر»چه گذشت بنابر آن    

 ود. شهای دشمنی مینماید، و از سوی دیگر سبب تقویت پایهکه از یک سو ظاهر را ظفظ می

 ـ  ثانی 2

 نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب .  ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ
)و از مردم کسی هست که درباره خداوند  ( 9 - 8)ظج،   َّ ىث نث مث زث رث ىتيت

پیچاند )باال یـش را مـکند. دوشیـه مـن مجادلـابی روشـبدون دانش و هدایت و به غیر کت

اندازد( تا از راه خدا گمراه سازد، او در دنیا رسوایی دارد، و روز قیامت عذاب آتش را به او می

 چشانیم(. می

 واژه ثانی بررسی اعراب و مفردات

«. یَثنی عطفَه»باشد: است، و تقدیر کالم چنین می« یجادلُ»فاعل  ازظال اسم فاعل و  «ثانیَ»

« رسهثنی عنان ف»شود: که گفته میمعنای پیچاندن و ظرکت دادن است، چنانجا بهدر این« ثنی»

خواهد ببرد. هنگامی که افسار اسب را ظرکت دهد و بچرخاند تا سر اسب را به سمتی که می

، 2000عاشور، ابن – 3/146، 1407)زمخشری، تمثیلی از تکبر و غرور است. « ثانی عطفه»ترکیب 

17/208) 

 بررسی سیاق آیه

گر ظال دو گروه از دو مرتبه در اوایل سوره ظج تکرار شده که بیان« من الناس»عبارت  الف(

سان در وادی باشد. گروه اول مقلدین جاهل که پیرو آرای شیطانی هستند، و بدینمردم می

 و   (3)ظج،  َّ ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱکنند. ر میـی سیـگمراه



   133 قرآن کریممعناشناسی واژه مثانی در 

کنند و همین نیز دانند و دیگران نیز از ایشان پیروی میگروه دوم جاهلینی که خود را دانا می

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ سبب شده است، متکبرانه درباره خداوند به مجادله بپردازند.

  . َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ

گیرد، تا تأثیر آن در این آیه در راستای مجادله گروه دوم صورت می« ثَنی عِطف» ب(        

 توجهیقصد اظهار مخالفت و بی متکبر، گردن یا پهلوی خود را به را مضاعف نماید. انسان

گرداند، گویی ظقیقت، سخنانی بیهوده بیش نیست. این ظرکت ظاهری دهد و بر میظرکت می

ای ابزاری در راستای نیل به هدف اصلی گر و تغییر ظالت اولیه، استفادهاز ظالتی به ظالت دی

 سازی است. یعنی گمراه

، «ثنی»شود که، ماده و سیاق آیات سوره ظج، مشخص می« ثانی عطفه»از معنای ترکیبی     

 داللت بر نوعی دوگانگی و ظرکت از ظالتی به ظالت دیگر جهت ابراز یک هدف دارد. 

 ـ مَثنی 3

 جك مق مفحق خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حصٱُّ
ک سخن ـه یــما را بــا شــهـنـو تـگـ)ب (46 ،أـبـ)س َّخل حل جل مك لك خك حك

ونه گدوگان و یکایک برای خدا برخیزید، سپس اندیشه کنید که هیچدهم، که دوگاناندرز می

ای پیش از فرا رسیدن عذابی دهندهشما نیست، او برای شما جز هشدار نشینای در همدیوانگی

 سخت نیست(.  

 بررسی مفردات و اعراب واژه مثنی

گوید: و کلمات همانند آن می« مَثنی»ظیان أندلسی در تفسیر آیه سوم سوره نساء درباره لغت ابو

 ها از آن باشد و مرادمی« أربعه وأربعه ثالثه، ثالثه اثْنَیْنِ، اثْنَیْنِ» معدول از « وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ مَثْنَى»



134  2، ش94های دینی، سال اول، پاییز و زمستان پژوهش 

نفروا بعیراً »شود: که گفته میتأکید نیست، بلکه مراد از آن تکرار عدد تا پایان معدود است، چنان

شرح باب ظساب را باب یعنی« فصّلت الاساب باباً باباً»شتر کوچ کردند یا یعنی شتر« بعیراً

 (3/489، 1420ظیان، ابو) .دادم

  (8/561)همان، داند. ابوظیان دو لغت مَثنی و فرادی را در سوره سبأ ظال می    

 و بررسی تحلیل

ی، فکرفکری و بررسی جهات متعدد دارد، و الزمه همدر این آیه داللت بر هم« مَثنی»لفظ  الف(

فکری ی همکه با کساستفاده از افراد با افکار متفاوت جهت رسیدن به نتیجه است؛ بنابراین چنان

 «فرادی»معنا و تبدیل به فکری عمال بیصورت گیرد که دقیقا دارای طرز فکری مشابه است، هم

 گردد. می
به اجتماعی دو نفره )و یا چند نفره( اطالق «( فرادی»در این آیه )در مقابل لفظ « مَثنی» ب(    

در سوره « یمَثن»شده که در غرض و هدف یکسان، اما در روش و منهج ناهمسان است، اما لفظ 

 رساند.قرار گرفته و فقط تعداد را می« واظدة»نساء، در برابر 

معنای تعدد و تکرار وجود دارد، اما مقصود تکرار عین یک « مَثنی»ه گفته شد در چبنابر آن    

های متعدد جهت رسیدن به یک شیء نیست، بلکه تکرار معنا از جهت دیگر است. مثل برنامه

 هدف. 

 ـ  یستثنون 4

)ما آنان را  (18 - 17 )قلم، َّ خن حن . يم ىم  مم خم حم جم  يل ىل  مل  خل ُّٱ

گاهان آن را درو که صاظبان آن باغ را آزمودیم، چون سوگند یاد کردند که صبحآزمودیم چنان

 کردند(.کنند. و استثناء نمی
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گوید: و معنای استثناء از قیاس این باب است. او در می« استثناء»فارس در وجه تسمیه ابن    

نِ ـنِ، أَوْ جَعْلُهُ شَیْئَیْـهُوَ تَکْرِیرُ الشَّیْءِ مَرَّتَیْ»گوید: می« ثنی»آغاز باب درباره اصل لغوی 

و بار  بار در جمله صورت است که یکتکرار چیزی در استثناء بدین«. مُتَوَالِیَیْنِ أَوْ مُتَبَایِنَیْنِ

س زید و پ« خرج الناس»شود: ی که گفته میـشود. هنگامدیگر در تفصیل )مستثنی( تکرار می

بار  پس« إال زیداً»شود: باشند، و زمانی که استثناء شود گفته میمی« الناس»عمرو هر دو جزء 

  (391تا، ، بیفارسابن) .تکرار شده است« زید»دیگر لفظ 

ه( تکرار مندر دو طرف جمله )مستثنی و مستثنی -گویدفارس نیز میکه ابنچنان–استثناء     

شود، اما تکرار آن نه به سبب تماثل و تساوی، بلکه بر عکس آن یعنی به سبب تباین است؛ می

ین منه خارج شده است؛ بنابراین اگر بزیرا مستثنی، به سبب اختالف در اوصاف، از زیر مستثنی

 ر آن از باب بدل، تأکید و یا ... خواهد بود. طرفین یک جمله تماثل وجود داشته باشد، تکرا

 صاظبان بوستان دو چیز را استشناء نکردند: -بنابر اقوال مختلف مفسران–در این آیه     

هلل نگفتند، در ظالی که بین اراده شاءاو إن اراده خدا را از اراده خودشان جدا ندانستند، -1    

 آنان و اراده الهی تفاوت وجود دارد. 

 تند.خواسای برای نیازمندان در ن ر نگرفتند، بلکه همه را برای خودشان میسهمیه میوه -2    

ت بر دالل« ثنی»توان دریافت که ماده از تأمل در باب استثناء و تطبیق آن با این آیه، می    

 متضاد( جهت رسیدن به یک هدف دارد. ا با اوصافی مختلف )متضاد یا غیرتکرار یک لفظ، ام

 ـ مثانی 5

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ
   (23 ر،ــ)زم َّيث  ىث نث مث زث رث   يت  نتىت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ   ىئ
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های آنان که از سان. پوستهم گون ورا نازل کرده است. کتابی هم)خداوند بهترین سخن  

رم ـاد خدا نـهایشان با یها و دلگاه پوستافتد، آنترسند، از آن به لرزه میمیپروردگارشان 

کند. و هر کس را که خدا شود. این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت میمی

 گری ندارد(. راه بگذارد او هدایتبی

 کار رفته در آیه موردهای بهواژهر باث مثانی برخی از با توجه به کلیدی بودن آیه فوق د    

 گیرد. بررسی قرار می

 آیه بررسی مفردات

متشابه عبارت از همانندی و تشابه برخی از آیات با برخی دیگر در ظق، صدق،  :الف( متشابهاً

 -  3/3، 2001)سیوطی، إعجاز، بشارت، إنذار، زیبایی، ظکمت و عدم تناقض و اختالف است. 

 (15/249، 1964قرطبی،  - 2/70، 2007زرکشی، 

شده است. تشابه  سوره زمر، قرآن متشابه دانسته 23عمران و آیه سوره آل 7نکته: در آیه     

عنوان وصفی برای کل کتاب خداوند است، اما در سوره صورت مستقل و بهدر سوره زمر، به

ویی وجود دارد سگیرد. در متشابه، همانندی و همقرار می« ماکم»عمران در مقابل وصف آل

کند که آید، اما این همانندی، گاهی ظرفیتی را ایجاد میهای قرآن به ظساب میکه از ویژگی

عمران، سبب خداوند بنابر سوره آلبدین سازد،دارانه مهیا میبستر را برای فهم التقاطی و جانب

 کند. انه میو تأویل مغرضانگیزی کنند، موصوف به فتنهکسانی را که چنین رفتاری با کالم الهی می

دیگر جهت رسیدن به یک باور کننده هممعناسو و یات قرآن را هم انسان خردمند، تمامی آ    

دهد، ای جهت طرح ابهام و اشکال قرار نمیداند و تشابه را نه تنها وسیلهصایح از قرآن می

 داند.میبلکه آن را ظرفیتی جهت اطمینان از بیانات و مفاهیم متعدد قرآنی 
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است،  «دوتاها»معنای جمع مثنی از ثنی به -چه گذشت آنبر بنا -در لغت  مثانی :ب( مثانی    

و فرقش با متشابه این است که مثانی دوتاهایی است که در جهتی متفاوت و غیرموافق هم 

 کنند. شود که در یک جهت ظرکت میهستند، اما متشابه به دوتاهایی گفته می

های دیگر و سیاق آیات تر شدن مفهوم مثانی، نگارنده باث را در بررسی واژهبرای روشن    

 دهد.های زمر و ظجر ادامه میهسور

بب ترس ست به سکه به تغییر پوداللت بر تغییر دارد، چنان« قشعر»ماده  :( تقشعرُّ و تلینج    

)خلیل . شوداطالق می« مُقشعِر»یابد گویند و به هر چیزی که تغییر می« قشعریرة»و اضطراب، 

تَضْطَرِبُ وَتَتَاَرَّکُ »گوید: در سوره زمر می« تقشعر»قرطبی در مورد  (2/287تا، بن اظمد، بی

 (15/250، 1964)قرطبی،  «بِالْخَوْفِ مِمَّا فِیهِ مِنَ الْوَعِیدِ

آیه را  در این« تلین»معنای نرمی است. قرطبی لفظ ضد خشونت و به« لین» از ماده« تلین»    

  (4/124)همان، کند. اطمینان یافتن، معنا مین ویتسک
در مقابل همدیگر و برگرفته از دو جهت مختلف هستند، هر چند « تقشعر و تلین» نکته اول:    

 ممکن است یک مسیر را طی کنند و در امتداد هم قرار گیرند.

« نتقشعر و تلی»و چه به ظالت « کتاباً»در ادامه آیه، چه به لفظ « ذلک هُدی اهلل» نکته دوم:    

اشاره داشته باشد، در هر دو صورت، داللت بر اسلوب متفاوت آیات قرآن دارد. هدایت الهی، 

های گاهی اضطراب و ترس از وعید خواهد بود، و گاهی موجب امید و آرامش به سبب وعده

 گردد. خداوند می

 بررسی سیاق آیات سوره زمر
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سوره زمر پنجاه و هشتمین سوره مکی است که بعد از سوره سبأ و قبل از سوره غافر )و  الف(

 شش ظم بعد از آن( نازل شده است. آغاز ظوامیم اشاره به کتاب یعنی قرآن دارد. 
با این آیه به پایان  «ص»از جهت ترتیب مصاف، سوره قبل از سوره زمر، یعنی سوره  ب(    

  َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱو آغازگر این سوره نیز  َّٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱرسد می

 است. « ذِکر بودن قرآن»است، بنابراین سوره زمر شرح 

عنوان ابزار هدایت است. خداوند قرآن بهمندی از ماور اصلی سوره زمر، سفارش به بهره ج(    

پردازد. مندی از آن، جهت هدایت میدر مواضع مختلفی از این سوره به باث قرآن و لزوم بهره

 ( 71و  65، 59، 55، 41، 28، 27، 23، 18، 2، 1)آیات 

( 55و  18در این سوره در راستای امر به تبعیت از قرآن )آیات  دو مرتبه« أظسن»لفظ  د(    

 ( تکرار شده است.23عنوان معرفی قرآن )آیه ار نیز بهب یکو 

فضای آیات این سوره، دعوت مشرکین به عبادت خدا و نفی شرک است، و نام سوره نیز  ه(    

 برگرفته از ظال مردم در قیامت و در هنگام مواجهه با وعد و وعیدهای الهی است.

 رارهای این مباظث از این قکه نمونهصورت متقابل بیان شده مباظث در این سوره به و(    

ر یعلمون در براب کفر در برابر شُکر، ضُرّ در برابر نعمت، است: دین خالص در برابر شرک،

های بهشتی، تخویف در برابر تبشیر، هدایت در برابر تاقق عذاب، النّار در برابر غُرفه الیعلمون،

دی در هُب، تقشعرّ در برابر تلین، سرسبزی در برابر خشکی، شرح صدر در برابر قساوت قل

د )رجالً سلماً لرجل(، کذّب مشرک )رجالً فیه شرکاء متشاکسون( در برابر موظّ برابر ضالل،

بالصِّدق در برابر جاء بالصدق، هاد در برابر مُضلّ، کاشفات ضر در برابر ممسکات رظمته، 

ر الذین جمیعا، ذُکر اهلل در برابر ذُک فاعةاهلل شفعاء در برابر هلل الش یُمسک در برابر یُرسل، من دون

  وا،ـا و أسلِمفوا در برابر أنیبودر، أسرَـرون، یَبسط در برابر یَقـأزَّت در برابر یَستبشـمن دونه،  اشم
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یق الذین یمسُّهم السُّوء، سمُسودّه در برابر ال ساخرین در برابر ماسنین، متکبرین در برابر متقین،

ین، لفُتات أبوابها در برابر وفتات أبوابها، الکافرین در برابر العام فروا در برابر سیق الذین اتقَوا،ک

 العذاب در برابر صدقنا وعدَه، و ... .  ظَقَّت کلمة

ی برا عنوان وصفیای که در آن از مثانی بهعنوان سورهبه –بنابر سیاق آیات، سوره زمر     

دیگر قرار در مقابل )و در راستای( هم مراد از مثانی، عباراتی است که –قرآن یاد شده است 

 گیرند، تا یک موضوع را به سرانجام و مقصود اصلی برسانند. می

 بنابر سیاق آیات سوره حجر « سبعاً من المثانی»

و به راستی که ما هفت ]آیه[ از ) (87 ،)ظجر َّ خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ

 مثانی و قرآن بزرگ را به تو دادیم(.

  حص مس خس حس جس مخ ُّٱفرماید: خداوند در اواخر سوره ظجر می الف(    

 يل ىل خلملُّٱو این در ظالی است که این سوره را با این آیه نیز آغاز کرده بود:  َّ خص

 حط مض ُّٱفرماید: خداوند در پایان سوره قبل یعنی سوره ابراهیم می .َّخم حم جم

رسانی، پیام یعنی قرآن وسیله َّمق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ

 پذیری، دانایی و یادآوری است. هشدار

شود و شروع می« تلک»رسد، و این سوره با به پایان می« هذا»سوره ابراهیم با لفظ  ب(    

این داللت بر این مطلب دارد، که اوصاف یاد شده برای قرآن در پایان سوره ابراهیم، مال اشاره 

رسانی، هشدارپذیری، نابراین ماور سوره ظجر همان پیامدای سوره ظجر است؛ بدر ابت« تلک»

 باشد، که با آغاز و پایان این سوره نیز مطابقت دارد.دانایی و یادآوری می

 دارای دو جهت است: -صلی اهلل علیه وسلم-کالم الهی نازل شده بر رسول اهلل  (ج    



140  2، ش94و زمستان  های دینی، سال اول، پاییزپژوهش 

 برشمردن آیات مختلف جهت اثبات یگانگی خداوند )کتاب(  -1    

 پذیری )قرآن(. بازخوانی این آیات جهت هدایت -2    

معنا که هم خداوند آیات و توضیح: کتاب و قرآن دو جنبه کالم الهی )مثانی( هستند، بدین    

مندی از این آیات را فراهم درونی جهت بهرهکند، و هم مقدمات ها را به وضوح بیان میداللت

شود آورد؛ بنابراین کالم خداوند تلفیقی از علم و اظساس است. گاهی جنبه علمی مقدم میمی

 گردد )مثل آغاز سوره نمل(.  ه اظساسی مقدم میاهی نیز جنب)مثل آغاز این سوره( و گ

انکار کافران از یک سو و سفارش به های توان تبیین ریشهماور اصلی سوره ظجر را می د(    

مبنی بر تامل انکارها تا فرا رسیدن سنن الهی از سوی دیگر  -می اهلل علیه وسلّصلّ-رسول اهلل 

 دانست.

قرآن، ابزار اصلی انکار کافران بود؛ بنابراین خداوند در مواضع مختلفی از این سوره درباره  ه(    

دارد که (. خداوند در اوایل این سوره اعالم می91و  87، 9، 6، 1گوید )آیات قرآن سخن می

و در اواخر سوره آن را ( 9)ظجر، َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱکنداز قرآن مااف ت می

 حس جس مخُّٱکند معرفی می -صلی اهلل علیه وسلم-موهبتی از نزد خود به رسول اهلل 

خاطر رفتار دوگانه در برابر قرآن مورد و کافران را به( 87)ظجر، ٱٱٱَّ خص  حص مس خس

 (91)ظجر، . َّ يل ىل مل خل ُّٱدهد عتاب قرار می

در امتداد باث اصلی این سوره یعنی انکار از سوی کافرین و اثبات از سوی خداوند،  و(    

بودن  مثانی»خداوند  شود. گویاگونه تفصیلی مطرح میبدون هیچ« مثانی بودن قرآن»موضوع 

جانبه ای متنوع و همههـصورت خاص وسیلرا به« یانـسبع المث»ورت عام و صرا به« قرآن

 ست.داده شده ا -صلی اهلل علیه وسلم-داند که به رسول اهلل جهت مقابله با انکارهای کافران می
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 مثانی بودن سوره فاتحه 

هریره روایت سعید بن المُعَلَّی و ابواز ابی در اظادیثی امام اظمد و امام ترمذیامام بخاری، 

أُمُّ الْقُرْآنِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنُ »فرمودند:  -صلی اهلل علیه وسلم-که رسول اهلل کنند، می

 . (14/311، 2001اظمد،  – 5/155، 1998ترمذی،  - 6/81همان،  -6/17، 1422بخاری، ) «الْعَظِیمُ

دهند، اما با مراجعه به اظادیث مذکور، در مورد علت مثانی بودن سوره فاتاه توضیای نمی    

باره توان به علتی ضمنی در ایندیگر اظادیثی که در مورد سوره فاتاه روایت شده است می

 کنند، که رسول اهللامام ترمذی و امام نسائی در روایتی از أبی بن کعب روایت میدست یافت. 

خداوند در تورات و انجیل مثل أم القرآن را نازل نکرده »د: ـفرمودن -مـی اهلل علیه وسلّـّلص–

یزی ام آن چام تقسیم شده است و برای بندهاست، و آن سبع المثانی است. و آن بین من و بنده

 (2/139، 2001نسأئی،  - 5/148، 1998)ترمذی،  «است که درخواست کند

-صورت مفصل چنین آمده است که رسول اهلل هریره بهابی مسلم ازاین روایت در صایح     

القرآن را نخواند، پس آن کسی که نمازی بخواند و در آن أم»فرمودند:  -صلی اهلل علیه وسلم

نماز ناقص و ناتمام است )سه بار تکرار فرمودند(. به ابوهریره گفته شد: ما پشت سر امام نماز 

خوانیم؟ )یعنی باز هم باید فاتاه را بخوانیم؟( ابوهریره گفت: آن را نزد خودت )آهسته( می

 رمودند: خداوند بلند مرتبهشنیدم که ف -صلی اهلل علیه وسلم-بخوان پس همانا از رسول اهلل 

ت ام آن چیزی اسام و برای بندهیم کردهـام به دو بخش تقسدهـفرماید: نماز را بین خود و بنمی

ام دهگوید: بنخداوند می« الامد هلل رب العالمین»گاه که بنده گفت: که درخواست کند. پس آن

ام ثناگوی من شد. و گوید: بندهخداوند می« الرظمن الرظیم»مرا ستایش کرد. و چون بگوید: 

 ام هگوید: بندام مرا بزرگ داشت و گاهی میگوید: بندهگفت خداوند می« مالک یوم الدین»چون 
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 نگوید: این بیخداوند می« إیاک نعبد وإیاک نستعین»کار را به من واگذار کرد. و چون گفت 

ام هر آن چیزی است که درخواست کند. و هنگامی که گفت: باشد و برای بندهام میمن و بنده

خداوند  «إهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و ال الضالین»

، ، )مسلم «ام آن چیزی است که درخواست کندباشد و برای بندهام میگوید: این برای بندهمی

  (1/296تا،بی

 شود: قسمت اول ظمد و ثنا وبنابر ظدیث فوق، موضوع سوره فاتاه به دو بخش تقسیم می    

سوره  بخشی بودندو مالکیت خداوند، و قسمت دوم اعالم بندگی و نیاز به پیشگاه خداوند است.

این  ن(، توجیه مثانی بودصورت متقابل )قدرت خدا و ضعف بندهفاتاه و پردازش موضوعات به

دهد؛ زیرا مباظث یـل مـرآن را تشکیـش، ماور اصلی آیات قـباشد. این دو بخسوره می

دارد، و از سوی دیگر، سو، وسعت قدرت خداوند را برای بندگان بیان می مختلف قرآن، از یک

سوره  سبب نیز،بسا بدینکشد، و چهمانند به تصویر میضعف آنان را در برابر این قدرت بی

گذاری شده ل و مرجع تمامی موضوعات قرآن ناممعنای اصالقرآن بهر، أمه در ظدیث مذکوتافا

 است. 

« انیسبع المث»مثانی وصف کتاب خداوند است و اختصاص به سوره فاتاه ندارد، اما  نکته:    

اتاه ی سوره ف)بنابر سوره ظجر( وصفی اختصاصی برا« سبعا من المثانی»)بنابر ظدیث( یا 

 فرماید. به آن تصریح می -سلمصلی اهلل علیه و-رسول اهلل  است که

 گیرینتیجه

 . است« دوتاها»معنای جمع مَثنی به« مثانی»معنای برگردان است و در لغت به« ثنی»ماده ـ 

 

 



   143 معناشناسی واژه مثانی در قرآن کریم

پردازد، تا هم جوانب میای است که از جهات متعدد به یک موضوع گونهقرآن بهاسلوب  ـ

ا نیز بیان شده باشد ت که موضوع، )به عبارتی دیگر(مختلف موضوع تبیین گردد، و هم این

 ابهامات اظتمالی برطرف گردد.  

قرآن را مثانی معرفی کرده است، و مثانی را در خود این سوره نیز به  ،خداوند در سوره زمر ـ

 اجرا گذاشته است.

گر دیتقویت و تبیین هم های قرآن ممکن است در مقابل هم، و یا جهتاییمثانی یا همان دوت ـ

، و به عبارتی دیگر تکرار شود، اما در هر صورت، یک موضوع مشترک را دنبال قرار گیرند

دهد، گاهی گاهی وعید می دهد، گاهی وعد وکند. گاهی مردم را انذار و گاهی بشارت میمی

دارد، گاهی قدرت خودش و گاهی ضعف بندگانش پرده بر میاز بهشت و گاهی از آتش جهنم 

 کشد و.... .را به تصویر می

ول به تصریح رس« سبعا من المثانی»است، زیرا « مثانی بودن قرآن»ای از سوره فاتاه نمونه ـ

 باشد. وصفی اختصاصی برای این سوره می -صلی اهلل علیه وسلم–اهلل 
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