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  وم شناسي واژگان قرآنروش پلکاني مفه
  ∗روشنمحمدباقر سعیدی

  دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 )19/12/1388 :يریخ پذیرش نهایتا ـ 8/9/1388 :تاریخ دریافت مقاله( 

  
  چکیده

 هدف نوشتار ذیل بررسی این مسأله است که واژگـان بسـیط قـرآن در چـه نـوع معنـایی      
عنای مقصود آنها را باز یافت؟ در این مقاله با توان ماستعمال شده است و با چه روشی می

 اشاره به سه نوع حقیقت لغوی، عرفی و شـرعی و تحلیـل مفـاد وضـع بـه ویـژه از منظـر       
هـای آن،  اصولیان شیعه و بیان نقش بافت سخن و فرهنگ قـرآن در ترسـیم معنـای واژه   

بنـدی  دسـته مفردات قرآن در سه گروه مفهوم لغوی، معنای عرفی و معنای خاص قرآنـی  
شود و آنگاه پی جویی گام به گام سه سنخ معنای وضـعی، معنـای عرفـی متـداول در     می

هـای مـوثر در   خاسته از بافت و فرهنگ خاص قرآن، به عنوان مولفهعصر نزول و معنای بر
 گردد که با روش تدریجی و گام به گـام قابـل دسـتیابی   شناخت مفاهیم قرآن معرفی می

  .است
  

 واژگان، حقیقت، معنای لغوی، مفهوم عرفـی، حقیقـت شـرعی،    روش پلکانی، ها کلیدواژه
   .وضع، بافت، فرهنگ قرآن، فرهنگ جاهلیت

  
  طرح مسأله

با توجـه بـه    .استواژگان بسیط آن  نقطه آغاز فهم معارف قرآن، شناخت صحیح معنای
 سـوي  معاني قرآن در قالب یک رشته الفاظ معـیّن عربـي، از   فرض مبنایي، کهاین پیش

 گوینـده،  باشد که آیاتحلیل این مطلب ترین بحث  شاید مهم ،است شدهخداوند انتخاب 
استعمال کرده است و از این رو، این با تمام اوصافشان  ،یات حقیقيمسمّ را در این الفاظ

و یا فـرض سـومي    عرفي؟معاني  داللت دارند یا بر مسمیّات والفاظ بر مسمّیات حقیقي 
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رسش البته به شیوه سنتي در میان اصولیان مسلمان مطرح بـوده  وجود دارد؟ این پ 78

است که آیا گوینده قرآن در کار برد لغت عـرب بـه وضـع جدیـدي پرداختـه یـا الفـاظ        
 و) به طور مجـازي (متداول در میان جامعه عرب را در معاني جدید استعمال کرده است 

بدل شده است؟ هر چنـد   کثرت استعمال، این معاني جدید به حقیقت شرعي آن گاه با
آنها، منوط به ایضـاح  اسخ به هایي دارد، اما در هر صورت پاین دو سوال تفاوت خاستگاه

  .مطالبی است که خواهد آمد
اما پیش از آن الزم است به این نکته کلیدی اشاره گردد که مراد از روش پلکانی آن 

، عرفی )وضعی(نای اساسی است که خواننده در یک فرایند معرفتی تدریجی، با لحاظ مع
و معنای سیاقی در مسیر شناخت جامع یک مفهوم در یک موقعیت خاص از متن پـیش  
برود و پس از آن با نگرشی فراگیر به کل متن، به تحلیل و بازیابی معنـای یـک مفهـوم،    

  .چون ایمان، صبر، جهاد، فوز و مانند آن در قرآن بپردازد
  
  مفهوم حقیقت ـ1

شود کـه عبـارت اسـت از    درزبان شناسي و ادبیات، چند مفهوم مراد مياز واژه حقیقت، 
حقیقت لغوي یا معجمي، اصلي ترین نوع حقیقـت اسـت   . حقیقت لغوي، عرفي و شرعي

حقیقت عرفي، بـدین   .)1/213 التهانوي،( که مستند به وضع و معناي وضعي لفظ است
د برقرار نمانده بلکه به حسب شود که واژه ها همواره در معناي لغوي خومعنا توجیه مي

هـر یـک از    .گیـرد هاي خاص و اصطالحات ویژه به خود مـي نیاز در علوم مختلف، عرف
به طور مثال، علّت و معلول در لغت داراي معنـاي  . علوم، اصطالحات خاصّ خود را دارند

 بنـابراین حقیقـت عرفـي   . اي اسـت خاصّي است؛ امّا در فلسفه داراي معناي عرفي ویـژه 
حقیقـت شـرعي    .)50عسکري، (نتقال لفظ از معناي لغوي به معناي عرفي جدید است ا

نیز مانند حقیقت عرفي به معناي کاربرد کلمات در معـاني خـاص شـرعي اسـت، ماننـد      
البته باید توجه داشت که حقیقت عرفي خود بر دو نوع است؛ . صوم، حج، صالة و جز آن

ست و عرف خاص که مربوط به علوم گونـاگون  عرف عام که مربوط به یک جامعه زباني ا
در این کـه ماهیـت   . آیدباشد و حقیقت شرعي، از این لحاظ عرف خاص به شمار ميمي

حقیقت شرعي چیست و آیا بدین معناست که لفظ از معناي پیشـین خـود بـه معنـاي     
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ت؟ جدید انتقال یافته یا آن که با حفظ معناي لغوي نوعي تخصیص و یا توسعه یافته اس
  ١.آراء متفاوت است

 مفاد وضع ـ2
این پرسش که از یک لفظ معناي حقیقي با تمام اوصاف اراده شده یا معناي عرفي، وابسـته  

دانیم به هنگام وضـع، لفـظ در   چنان که مي .به این است که ماهیت وضع را چه چیز بدانیم
امور جزئي، مفاهیم مـاهوي،  گیرد و قلمرو حقایق و معانی، افزون بر اشیاء و ازاء معنا قرار مي

. گیـرد معقوالت ثانیه منطقي، و مفاهیم گوناگون دیگر را نیز دربرمي معقوالت ثانیه فلسفي،
، به قاعده باید آن گونه باشد که تمامي این گسـتره را  معنابر این اساس وضع الفاظ در ازاء 

گیـرد؟  ار مـي حال پرسش آن است که هنگام وضع، لفظ در ازاء چه چیزي قـر . شامل شود
- این مسأله از جمله مسائل بسیار مهمّ درباره مفاد وضع و همزمان ارتباط زبان بـا واقعیّـت  

. انـد هاي جهان خارج است که زبان شناسان و اصولیان مسلمان در آن ژرف اندیشي کـرده 
این پرسش به طور جدّ مورد توجّه آنان واقع بوده است که آیـا الفـاظ در ازاء صـور ذهنـي     

اند یا در ازاء ماهیّات خارجي؟ و یا شده اعتبار) کندتي که واضع هنگام وضع تصوّر ميصور(
آن که لفظ در ازاء معنا، بما هو معنا، با قطع نظر از ذهني یا خارجي بودن وضع شده است 
و حضور معنا در خارج یا ذهن از اوصاف زائد بر معناسـت و لفـظ بـراي معنـا بـدون هـیچ       

  .هایي قابل تصوّر استاست؟ فرضوصف زائد وضع شده 
سیوطي در المزهر، این بحث را گشوده که آیا الفاظ در ازاء صـورت ذهنـي کـه واضـع     

نظـر  : گویـد اند؟ یا در ازاء ماهیّات خارجي؟ در پاسخ ميهنگام وضع تصوّر کرده وضع شده
و ابواسحاق شیرازي دوّمي است و مختار خود وي هـم همـین اسـت، امّـا نظـر فخـر رازي       

در ) جالل الدین عبدالرحمن بن حسـن (و سپس دیدگاه اسنوي  .پیروانش رأي اوّل است
دیدگاه برتر آن است که گفته شود : کند که گفتهشرح منهاج االصول بیضاوي را نقل مي

. لفظ در ازاء معنا بما هو معنا، با قطع نظر از ذهني یا خـارجي بـودن وضـع شـده اسـت     
ز اوصاف زائد بر معناست، امّا لفظ بـراي معنـا بـدون هـیچ     تحقق معنا در خارج یا ذهن ا
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وصف زائد وضع شده است؛ چه آن که برخي موارد است که موضوعٌ له جز در ذهـن   80

  .)1/42، المزهر في علوم اللغهسیوطي،  ( شود، مانند علم و جزآنیافت نمي
ده نیز آراء اصولیان اهـل سـنت را گـزارش کـر    ) ق.هـ 1255م (همین طور شوکاني 

  .)15و  14شوکاني، : ـ نک( است
نظریه . انداصولیان شیعه، به ویژه متأخران، این مسأله را به صورت ویژه بررسي کرده

غالب در این زمینه آن است که وضع الفاظ در ازاء معاني، مجرد از تمام لـوازم آن اسـت   
ـ    ) 1/13 ،التقریـرات خویي، اجود : ـ نک( ات خـارجي،  و رویکـرد وضـع الفـاظ در ازاء ماهیّ

استقراء ناقص از معاني بوده و تنها مصحّح معاني حسّي موجود در خارج است؛ در حـالي  
که الفاظ تنها دالّ بر معاني حسّي نبوده و در زبان، الفاظ بسیاري وجود دارد که داللـت  

 ایمان، شجاعت، حیاء، عفّـت و جـز آن  : نماید مانندمي) اسم معنا( هاي معنويبر مدلول
  .)78، اديالعو (

محقق اصفهاني پس از بیان این مطلب که مالزمه میان حضور لفـظ و حضـور معنـا،    
موضوع و موضوعٌ له در وضع، طبیعت لفظ : نویسدناشي از وضع و التفات به آن است، مي

ها؛ زیرا وضع براي انتقال است که نوعي و طبیعت معناست نه وجود ذهني یا خارجي آن
در عبـارت فـوق،    طبیعـت  ۀمنظور از کلمـ  .)1/24 اصفهاني، غروي(وجود ادراکي است 

  .است ذاتهمان 
عـام باشـد یـا خـاصّ، بـه هـر روي از       ) معنـا (موضوعٌ لـه  : نویسدآیت هللا خویي مي

پـس  . تخاطب، قابل حضور در ذهن سـامع اسـت   ۀمفاهیمي است که في نفسه در مرحل
ابـل حضـور در ذهـن نیسـتند؛     اند؛ زیـرا آنهـا ق  الفاظ براي موجودات خارجي وضع نشده

توانـد  اند؛ زیرا موجود ذهنـي نیـز نمـي   همین طور براي موجودات ذهني نیز وضع نشده
وجود ذهني دیگر باشد؛ بلکه الفاظ براي ذوات معاني وضع شده است که هر دو  ۀپذیرند

 گیـرد، و آن ذوات معـاني نـه بـه اعتبـار ذات و     نحو وجود خارجي و ذهنـي را در برمـي  
-خود، بلکه به اعتبار صدق و انطباقشان بر خارج، متّصف بـه سـعه و ضـیق مـي    طبیعت 
  .)1/52محاضرات،خویي، (گردند 

از معاصران، علّامۀ طباطبایي که در نظریّه وضع گروي خود قائل به وضع تعیّنـي اسـت   
هـاي نخسـت   و معتقد است که وضـع واژگـان در دوران   )19، حاشیه الکفایهطباطبایي، (

ر برابر معاني مادّي و محسوس صورت گرفته، آنگاه به تدریج بـا اسـتعمال در   حیات بشر د
 2/319 طباطبایي، المیزان فـي تفسـیر القـرآن،   ( امور معنوي، معناي حقیقي یافته است
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معنـا   ۀایشان با تکیه بر عنوان غرض و غایت، تحـوّل مصـادیق را دگرگـون کننـد     .)320و
ي ابزار روشنایي وضع شده، هر چند مصـداق اوّلیّـه   برا) سراج(چراغ «: نویسدنشمرده و مي

به همین منوال اسـت کلمـه میـزان و    . آن چراغ روغني، نفتي بوده و سپس الکتریکي شده
این نکته ناشي از این واقعیّت است که مدار وضـعِ لفـظ در ازاء غایـت و    . سالح و مانند آن

سـنجش، نـوردهي و دفـاع     است نه صورت مصادیق؛ بنابراین مادام که غرضِ) معنا(غرض 
هاي گوناگون صـدق  و سالح باقي و بر مصداق) سراج(، چراغ )میزان(برقرار است، نام ترازو 

 .)17/7؛ 1/10، همو( کندمي
امام خمیني در مورد مفاد وضع بر آن است که وضع الفـاظ بـراي حقـایق مطلقـه و     

نخسـت  » رحیم«و » رحمن«ایشان در ضمن یک بحث علمي در مفهوم . معاني عامّه است
 :نویسددیدگاه اهل ظاهر را در معني این صفات چنین مي

هسـتند و در آنهـا   » رحمـت «مشـتق از  » رحـیم «و » رحمن«اند که  علماء ظاهر گفته«
و از ابن عباس رضي اللّه عنه روایت شده که انّهمـا اسـمان   . عطوفت و رقّت مأخوذ است

قیق، و الرّحیم العطـوف علـي عبـاده بـالرّزق و     الرّحمن الرّ: رقیقان احدهما ارقّ من اآلخر
و چون عطوفت و رقّت را انفعالي الزم است، از این جهت در اطـالق آنهـا بـر ذات    . النّعم

هـا در مطلـق ایـن نحـو از      و بعضي. مقدّس تأویل و توجیه قائل شده و آن را مجاز دانند
ها بـر حـق بـه     که اطالق این ـ اند اوصاف از قبیل خُذ الغایات و اترك المبادي قائل شده

» رحمن«و » رحیم«پس، معني . لحاظ آثار و افعال است نه به لحاظ مبادي و اوصاف است
بلکه معتزله جمیع اوصاف حق . کند با بندگان در حق، یعني کسي که معامله رحمت مي

و در . تو بنابراین، اطالق آنها بر حق نیز مجـاز اسـ  . اند یا نزدیک به این را چنین دانسته
کـه بنـابراین امـر عجیبـي بایـد      » رحمن«هر صورت، مجاز بودن بعید است، خصوصا در 

و آن این است که این کلمه وضع شده براي معنایي که استعمال در آن جایز . ملتزم شد
 .»تأمّل. شود، و در حقیقت این مجاز بالحقیقت است نیست و نمي

 :کنندش را چنین بیان ميایشان با خدشه در دیدگاه اهل ظاهر نظر خوی
اند الفاظ موضوع است از بـراي معـاني    و اهل تحقیق در جواب این گونه اشکاالت گفته«

پس بنابراین، تقیّد به عطوفـت و رقّـت داخـل در موضـوعٌ لـه لفـظ       . عامّه و حقایق مطلقه
نیست و از اذهان عامیّه ایـن تقیّـد تراشـیده شـده، و اال در اصـل وضـع دخالـت        » رحمت«
  .»داردن

این مطلب بـه حسـب ظـاهر بعیـد از تحقیـق      «: پردازدو آنگاه به این سؤال مقدّر مي
است، زیرا معلوم است که واضع نیز یکي از همین اشخاص معمولي بوده و معاني مجرّده 
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بلي، اگر واضع حق تعالي یـا انبیـاء   . و حقایق مطلقه را در حین وضع در نظر نگرفته 82

  .»هي، از براي این مطلب وجهي است، ولي آن نیز ثابت نیستباشند به وحي و الهام ال
بالجمله، ظاهر این کالم مخدوش است، ولي «: گوینددر پاسخ به پرسش یاد شده مي

بلکـه ممکـن اسـت در بیـان ایـن      . مقصود اهل تحقیق نیز معلوم نیست این ظاهر باشـد 
رّده را در نظـر  مطلب چنین گفت که واضع لغات گرچه در حین وضع معاني مطلقه مجـ 

نگرفته است، ولي آنچه که از الفاظ در ازاء آن وضع شده همـان معـاني مجـرّده مطلقـه     
آمـده   خواسته وضع کند، آنچه در نظر واضع از انـوار مـي   را که مي» نور«مثال، لفظ . است

 هفهمیـد  به واسطه آن که ماوراء این انوار را نمي ـ  اگر چه همین انوار حسّیّه عرضیّه بوده
ولي آنچه را که لفظ نور در ازاء او واقع شده همـان جهـت نوریّـت او بـوده نـه جهـت        ـ

کردند که این انوار عرضیّه محدوده نور صرف  اختالط نور با ظلمت، که اگر از او سؤال مي
نیستند بلکه نور مختلط به ظلمت و فتور است، آیا لفظ نور در ازاء همان جهت نوریّت او 

نوریّت و ظلمانیّت آن است؟ بالضروره جواب آن بود که در مقابـل همـان   است یا در ازاء 
چنانکه همه . جهت نوریّت است و جهت ظلمت به هیچ وجه دخیل در موضوع له نیست

را وضع کرده، در حین وضع جز نارهاي دنیـائي در نظـر   » نار«دانیم که واضع که لفظ  مي
قت شده همین نارهاي دنیائي بـوده و از نـار   او نبوده و آنچه اسباب انتقال او به این حقی

خصوصاً اگـر   ـ  غافل بوده) 7و 6، همزه( آخرت و نار اللَّه الْمُوقَدَةُ الَّتي تَطَّلِعُ عَلَي األَفْئِدَة
معذلک این وسیله انتقال اسباب تقیید در حقیقت  ـ  واضع غیر معتقد به عالم دیگر بوده

گوییم واضـع خـود    ت ناریّت واقع شده؛ نه آن که ميشود؛ بلکه نار در ازاء همان جه نمي
گوییم الفاظ در مقابل همان  تجرید کرده معاني را، تا امر مستغرب بعیدي باشد؛ بلکه مي

واقع شده، بنا بر این، هیچ جهـت اسـتبعادي در کـار     ـ بي تقیید به قید   ـ  جهات معاني
حقیقت نزدیکتر است و از شائبه نیست و هر چه معني از غرائب و اجانب خالي باشد، به 

که موضوع است از بـراي آن جهـت ظاهریّـت    » نور«مثال، کلمه . باشد مجازیّت بعیدتر مي
بالذّات و مظهریّت للغیر، گرچه اطالقش به این انـوار عرضـیّه دنیاویّـه خـالي از حقیقـت      

یسـت و  اختالط به ظلمت منظـور ن زیرا که در اطالق به آنها جهت محدودیّت و ـ   نیست
ولي اطالق آن بر انوار ملکوتیّه، که ظهورشان  ـ   همان ظهور ذاتي و مظهریّت در نظر است

و ـ   کمّیّتـاً و کیفیّتـاً  ـ   کاملتر و به افق ذاتیّت نزدیکتر اسـت و مظهریّتشـان بیشـتر اسـت    
اختالطشان به ظلمت و نقص کمتر است، به حقیقت نزدیکتـر اسـت و اطالقـش بـر انـوار      

همین بیان نزدیکتر به حقیقت است و اطالقش بر ذات مقـدس حـق جـلّ و     بهجبروتیّه 
باشـد،   عال، که نور االنوار و خالص از همه جهات ظلمت است و صرف نور و نور صرف مي
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ظـاهر  «وضع شده باشد براي » نور«بلکه توان گفت که اگر . حقیقت محض و خالص است
ي در نظر عقول جزئیّه حقیقت است، و امّا اطالق آن بر غیر حق تعال» بذاته و مظهر لغیره

نزد عقول مؤیّده و اصحاب معرفت مجاز است، و فقط اطالقش بـر حـق تعـالي حقیقـت     
و همین طور، جمیع الفاظي که براي معاني کمالیّه، یعني اموري که از سنخ وجود . است

و » عطـوف «و » رحـیم «و » رحمن«گوئیم که در  بنابراین، مي» و کمال است، موضوع است
و امثال آنها یک جهت کمال و تمام است، و یک جهـت انفعـال و نقـص، و ایـن     » رئوف«

و امـا جهـات   . الفاظ در ازاء همان جهت کمالیّه که اصل آن حقیقت است، موضوع اسـت 
انفعالیّه که از لوازم نشئه و اجانب و غرائب حقیقت است که بعد از تنزّل ایـن حقـایق در   

چون ظلمت کـه  ـ    لم نازله دنیاویّه با آنها متالزم و متشابک شده استبقاع امکانیّه و عوا
دخالتي در معني موضوع له ندارد، پس، اطالق آن ـ   با نور در نشئه نازله مختلط گردیده

بر موجودي که صرف جهت کمال را واجد و از جهات انفعال و نقص مبـرّا اسـت، صـرف    
بیـان، عـالوه بـر آنکـه بـا ذوق اهـل        و این مطلب با ایـن . حقیقت است و حقیقت صرف

  .معرفت نزدیک است، با وجدان اهل ظاهر نیز متناسب است
پس بنابراین، معلوم شد که مطلق این نحو اوصاف کمال که از تنزّل در بعض نشئات 

که ذات مقدس حق جلّـت عظمتـه از آن مبـرّا    ـ   اند متالزم و مختلط با امري دیگر شده
 خمینــي،موســوي( »و اللّــه الهــادي. الي مجــاز نیســتاطالقشــان بــه حــق تعـــ   اســت
  .)251ـ248

 علـم،  شهید مطهري در اطالق واژه نور بر نظیر همین تحلیل را استاد محقق،
وضع » نور«لفظ « :اندایشان در این باره نوشته. ایمان و بر ذات خداوند متعال دارند

 "نـور " از آن جهـت  ما به نـور حسـي  . شده است براي هر چیزي که روشن کننده باشد
گوییم که خودش براي چشم ما پیدا است و هم پیدا کننده اسـت و هـر چیـزي کـه     مي

 وقتـي مـا   ...بگوییم ولو آن جسم و حسي نباشـد  "نور"توانیم به آن پیدا کننده باشد مي
آن  ایـن در  نور را به این معنا گرفتیم، یعني حقیقت پیدا و پیداکننـده و دیگـر بـیش از   

یا دل، و به این جهت کاري نداشتیم کـه چگونـه    ه پیدا براي چشم یا عقل ونگنجانیم ک
بدانیم؛  "نور"پیدا کننده، به این معنا درست است که ما خداي متعال را هم  پیدا است و

یعني حقیقتي است در ذات خود پیدا وپیدا کننده؛ به این معنـا دیگـر هـیچ چیـزي در     
اند؛ چون آن چیـزي کـه در   در مقابل خدا ظلمت مقابل خدا نور نیست؛ یعني همۀ نورها

پیـدا کننـده    پیدا کننده است فقط خدا است؛ سایر اشیاء اگر پیـدا و  ذات خودش پیدا و
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 "هللا نورالسـموات واالرض " :پیـدا کننـده کـرده اسـت     خدا آنهـا را پیـدا و   هستند، 84
  .)104ـ4/98 مطهري،(

چه گفته شد، ماهیت وضع قـرار دادن   بنا بر آن« :نویسدیکي دیگر از اصولیان معاصر مي
از این رو اوصاف مسمیات که . لفظ در ازاء معنا بما هو معنا صرف نظر از هر خصوصیتي است

معنا در مقام ثبوت و تصـوّر  . ناظر به خصوصیات مصادیق است در ماهیت وضع نهفته نیست
چیـز بـه حسـب     هر(و بدون قید و شرط است که قابل انطباق بر خارج  مفهوم مطلقهمان 
خطور معنـا  (گردد و منشأ داللت تصوّري مي اعتباردر ازاء آن  لفظو بر ذهن است که ) خود

خطور معنا به ذهن از مخاطب آگاه و (و همین طور داللت تفهیمي ) به ذهن با احساس لفظ
  .)1/145 سیستاني،( » .شودبراي مخاطب مي) داراي قصد

 از. اندیشـمندان مسـلمان نیـز بـوده اسـت      این نظریـه پیشـتر در دیـدگاه برخـي از    
او  .یاد کـرده اسـت  » روح معنا«فیلسوفان شیعه صدرالدین شیرازي از این رابطه با عنوان 

طریقه راسخان در علم و یقین این است کـه واژگـان   «: نویسدمي» کرسي«در تفسیر واژه 
مـام تـوان را صـرف    مفاهیم اصلي آنها باقي گذارند و تصرفي در معنا نکنند؛ لکـن ت  را بر

پردازند؛ چنان به تجرید معاني آنها از امور زاید مي تحقیق در حقیقت این معاني نموده و
که از روح معني به واسطه غلبه بعضي از خصوصیات کـه نفـس بـه آنهـا عـادت کـرده،       

عقلـي و   که امـري مطلـق و   "ما یوزن به الشي"براي  "میزان"مثالً  لفظ . مانندمحجوب نمي
عناي میزان است، وضع شده است؛ بدون این که مشروط به هیئت و صورت خاصي باشد روح م

صـدر  ( ».شودعقلي، میزان شمرده مي هر چیزي که مقیاسي براي شیئ باشد، اعم ازحسي یا و
  .)151ـ4/150الدین شیرازی ، 
پرداختـه اسـت کـه     همین نظریه را "قلم"فیض کاشاني با گزینش مثال همین طور

اند؛ فلذا آن حقیقت وضع شده اختصـاص بـه مصـداق    ي ارواح معاني وضع شدهالفاظ برا
 کاشــاني،فــیض: ـ نکــ(حقیقــت معناســت  شــامل روح و محســوس یــا معقــول نداشــته،

     .)68ـ1/67
چـون الفـاظ   «: یکي از اندیشمندان معاصر نیز این نظریه را چنین تقریر کـرده اسـت  

الب آنها و خصوصیتهاي مصداق، سـهمي در  براي ارواح معاني وضع شده است، نه براي ق
تواند مصادیق گوناگون طبیعي، مثالي و عقلـي   محدوده مفاهیم ندارد و معناي جامع مي

  .)3/228 آملي، جوادي(داشته باشد 
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مفاد تحلیل یادشده آن است که وضع، در واقع ایجاد نوعي پیوند میان معنـا و لفـظ   
هاي گوناگون تـأثیري در نـوع ایـن پیونـد     که خصوصیتها و چگونگي مصداق آن است، بي
شناسي وضع بسیاري از واژگان چون تکلـم،   شناسانه در مفهوم همین تحلیل زبان. بگذارد

  .قدرت، حیات، علم، اراده، عظمت و مانند اینها جریان دارد
به اشتراك مفهومي، بر تمامي مصادیق آن اعم از حصـولي و حضـوري،   » علم«مفهوم 

ذات علـم  ترین مصداق، که  ترین مرتبه تا عالي تي و اکتسابي، از پایینبدیهي و نظري، ذا
دستاورد .کند باري به خود و افعال و صفات خود با حذف حیثیات امکاني است، صدق مي

  .شناختي، در نگرش به مفاهیم قرآن کریم بسیار جدّي است  درخور این تئوري زبان
ضـابطه در بسـیاري از    ازگرایي بـي براساس همین نظریه است که صاحبان آن از مجـ 

آیـات  «: نویسد مي» تکلّم الهي«در توضیح  عالمه طباطبایي. کنند مفاهیم قرآني پرهیز مي
قرآن و بیانات انبیاي گذشته ظهور دارد که در این تعبیرها مجـاز و تمثیـل اراده نشـده    

امـور مـادي   است و اگر حمل بر مجاز روا بود، تمام سخنان مربوط به حقـایق الهـي، بـر    
از این رو تکلم الهي یک امر حقیقي اسـت کـه داراي آثـار واقعـي     . شد محض، تأویل مي

گونه که براي ما شناخته شده، از کالم الهي مسـلوب   هرچند تعریف و حد کالم آن ؛است
بلکه تکلم به معناي تفهیم و اظهار معاني مورد نظر که آثار واقعـي دارد، بـر خـدا     ؛است

گفتاري بـودن مسـتلزم بـه کـارگیري الفـاظ و اصـوات       به عبارت دیگر  .»شود اطالق مي
الضمیر به وسیله نـوعي از داللـت و اشـاره     که حقیقتِ کالم، کشف ما في نیست، چه این

تواند مقاصد دروني خود را به صورت تکویني بـه دیگـران    از آنجا که انسان نمي امّا. است
بـه اسـتخدام گرفتـه     ،تباري براي معاني اسـت برساند، الفاظ را که صداها و عالمتهاي اع

نـه گفتـار و ایـن خصوصـیت در      ؛بنابراین، قوام کالم، همان فهماندن مقاصد است ؛است
همـین بیـان را در    او )110ــ 13/108 ،طباطبـایي ( هاي عالم، وجود دارد تمام پدیده

یـاد  » ...اتِ وَمَا فِي الْأَرْضِوَلِلَّهِ یَسْجُدُ مَا فِي السَّماوَ«: سجده همه عالم امکان براي خداوند
حقیقتِ سجود، خضوع و انقیاد اسـت، کـه در همـه آفریـدگان     : گوید کند و مي آوري مي

  .)266ـ12/265 ،همان( هست
  :از آن چه گفته شد دو نکته قابل اصطیاد است

اولین نکته آن است که، ارتباط لفظ با معنا یک ارتباط قرار دادي و اعتباري در یـک  
از این رو هسته اساسي معناي هر واژه در پرتو قرار عقالیي یـا همـان   . جامعه زباني است
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وضع نهاده مي شود و مادام که آن واژه در آن جامعـه زبـاني حیـات و حضـور دارد،      86

  .اي وضعي آن استشناخت زباني آن متوقف بر معن
دومین نکته آن است که مفاد وضع اعتبار لفظ در ازاء معنا بما هو معنا، فـارغ از هـر   

از این لحاظ، هیچ نوع خصوصیت مصـداقي و یـا اوصـاف معنـایي در آن      .امر دیگر است
  .دخالت ندارد

  معنای واژه در پرتوکاربرد  بافت سخن و ـ3
 ظ موجود در آن زبان را بر اساس معاني پایه وهر متکلمي، در یک عرف زباني خاص، الفا

 .کنـد مبتني بر وضع و البته در بافت کالمي خود در درون یک بستر خاص استعمال مي
معنـایي اسـت،    ۀبر پایه این دیدگاه از آن جا که کلمات براساس وضع، داراي یک هسـت 

امـا  . عنـا تلقّـي شـود   هـایي بـراي م  تواند در کاربرد اهل زبان، به عنوان عالئم و نشانهمي
ها در متن کالمي و مسأله کاربرد، جنبه دیگري از مسأله معنـا را بـه میـان    موقعیّت واژه

در متون تفسـیري معنـاي    و» نسبي« آورد که در معنا شناسي جدید با عنوان معنايمي
ط این نوع معنا در واقع به حیثیّت اثبات معنا ارتبا .شودقرینه مدار شناخته مي سیاقي و

  .یابدمي
  :نویسدیکي از معني شناسان معاصر در تعریف معناي نسبي و معناي اساسي مي

کلمه، یک ویژگي ذاتي و دروني از خود آن کلمه است که همـواره  » اساسي«معناي «
-آن، نوعی داللت ضمني است که در زمینه» نسبي«اما معناي . در معیت با آن واژه است

به معناي اساسي پیوسته و بـر   ،ع خاصي براي آن کلمهاي خاص و در اثر پیدا شدن وض
 .)16 ،15 ،ایزوتسو(» .شودآن افزوده مي

کلمـه  « :دهدوي نظریه خویش را در انطباق با یکي از واژگان قرآن چنین توضیح مي
ایـن  . را دارد» نوشـته «کتاب، در قرآن باشد یا خارج از قرآن، معني اساسي خـود، یعنـی   

ابت را که هر جـا ایـن کلمـه بـه کـار رفتـه باشـد دارد و معنـي         عنصر معني شناختي ث
در ایـن جـا   . آن کلمه است؛ امّا این معني اساسي، تمام معني آن کلمه نیسـت » اساسي«

اي از یک مفهـوم و  در قرآن کلمه کتاب همچون نشانه. شودسیماي معناي دوم آغاز مي
ایـن  . میـت پیـدا کـرده اسـت    اي از قدسیت احاطه شده، اهتصور دیني خاص که با هاله

با ورود به دستگاه تصوري اسالمي،  کتاباي از این واقعیت است که کلمه کیفیت، نتیجه
) مـردم ( اهـل  ،نبي ،تنزیل ،وحي ،هللارتباط خاصي با معني کلمات مهم قرآني همچون 

از ایـن رو ایـن کلمـه در    . پیدا کـرد ) مردمِ داراي کتاب آسماني(در ترکیب اهل الکتاب 
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زمینه قرآني، باید در رابطه و نسبت با ایـن اصـطالحات در نظـر گرفتـه شـود و همـین       
اي ارتباط به کلمه کتاب رنگ معني شناختي خاص بخشیده است و ساخت معنـي ویـژه  

مانـد هرگـز چنـان    براي آن فراهم آمده است که اگر بیرون از دستگاه اسالمي باقي مـي 
است که جزئي بسیار مهم و بسیار مهمتر  نسبياین بخش از معنا همان معناي . شدنمي

  .)همان( است »اساسي«از خود معني 
حاصل مطلب فوق، تأثیر بافت کـالم، یعنـي مجموعـه شـرایط مربـوط بـه گوینـده،        

بـه بیـان دیگـر،    . مخاطب، هدف سخن و موضوع آن، در چگونگي تعین معناي واژه است
آورد کـه واژه در یـک   ا فراهم ميمجموعه عناصر تشکیل دهنده بافت سخن، چارچوبي ر

کند و احیانـا تبـدیل بـه    جامعه زباني، با حفظ هسته معنایي خود، تعین خاصي پیدا مي
  .شودعرف خاصي مي

  
  فرهنگ و ساختار قرآن ـ4

همان طور که پیشتر گفته شد، زبان، به مفهوم گفتار یک نهاد اجتماعي و مولود جامعـه  
هاي نشانه اجتماعي، منشأ تحول در معاني کلمات وهاي به همین خاطر دگرگوني. است

ترین تحـوالت فرهنگـي و اجتمـاعي در    با ظهور دین اسالم یکي از عمیق. شودزباني مي
ارتباط خدا  ،انسان ،حیات ،از هستينو ي شبین ، قرآن. جامعه عرب عصر جاهلي پدید آمد

و عناصر  دي، آداب اجتماعي، عبااخالقيو ارزشهاي نوین  ،آینده جهان و انسان ،با جهان
اي را در قالـب واژگـان رایـج در زبـان عـرب ارائـه داد کـه        فراوان به هم پیوسـته دینـي  

  .دگرگون ساختفرهنگي آن جامعه را بکلي  فکري و مفاهیمبنیادهاي 
لغات، آداب، مناسک و قربانیهاي خویش را  ،عرب جاهلي«: دسوین احمد بن فارس مي

باورهاي نادرست منسوخ شد  ؛اوضاع دگرگون شد ،م را فرستادوقتي خداوند اسال ؛داشت
و واژگاني چون مؤمن، مسلم، کـافر و  ... و الفاظي، از معاني خود به معاني تازه نقل شدند

منافق پدیدار گردیدند و براي واژگاني دیگر چون صالة، سجود، صیام، حج، زکات و جـز  
  .)44 الصاحبيابن فارس، ( ».اینها نیز شروط و خصوصیاتي جدید نهاده شد

تـوان فرهنـگ    قرآن بر واژگان عرب فرود آمد و در پرتو آن مـي  ،به تعبیر احمد امین
اما واژگـان، تعبیـرات و معـاني    . عقلي و حیات اجتماعي و اقتصادي آن روزگار را دانست

قرآن به تمامي، لغت عصر جاهلیت نیست؛ چـه آنکـه قـرآن کلمـاتي نـو، کـه در میـان        
اي اختصـاص داد   ها را به معاني تـازه  واژه. رفت، استعمال کرد هلي به کار نميمردمان جا
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  .)53احمد امین، ( جاهلي بود
برخـي اصـطالحات عصـر     ،به گفته یکي دیگر از نویسندگان معاصر، بـا آمـدن قـرآن   

در قرآن نیز بـر جـاي    ،جنّت، فردوس، جنّ، مالئکه، حجّ، عمره و مانند آن: جاهلي چون
گاه مفـاهیم عـام بـر     ؛ماند و برخي اصطالحات رایج عصر جاهلي داللتشان دگرگون شد

مانند شریعت، رسول، صالة و صـیام و گـاه    ؛معاني خاصِ مورد نظر قرآن اختصاص یافت
قـرآن در  ، ...کفـر، فسـق، نفـاق و   : چون ؛دامنه برخي اصطالحات رایج سابق توسعه یافت

کـه   چنان. اي کلمات داللتهایي داد که پیش از آن وجود نداشت بر پاره خود، سیاق پرتو
قرآن میان فالح و فوز و اجر و ثواب، عذاب و عقاب، ریح و ریاح، غیـث و مطـر، نعمـت و    

نکـه مطـر را در   چنا. تمایز نهـاد و هریـک را در جایگـاه معیّنـي در کـار بسـت      ... نعیم و
بـه دلیـل همـین    . عِقابهاي دنیوي و موضع عذاب و غیث را در خیر و برکت به کـار بـرد  

شـود؛ زیـرا هـر واژه در     خصوصیات است که مسئله ترادف در واژگان قرآني منتفـي مـي  
  .)22 ،عوده خلیل عوده( جایگاه خود، معناي مخصوص خود را دارد

ایمـان، کرامـت،    ،رزق، بینایي، معامله با خداکاربرد عناوین نور و ظلمت، بصیرت و نا
تقوا تا حاقّه و صاخّة و اشراط ساعت و مانند اینها، در بردارنده مفـاهیمي نـو و حقـایقي    

  .رابطه انسان با خدا بود که پیش ازآن سابقه نداشت تازه درباره حیات، هستي و انسان و
و جز اینها در  خلود،  ساعت،  رزخب دُنیا،، تسبیح، تفقه، خشوع، قضا و قدر: گاني چونواژ

لغت عرب و همین طور عرف جاهلیت، داراي معنایي است؛ امـا در فرهنـگ قرآنـي، داراي    
 124طباطبـایي در تفسـیر آیـه    علّامـه  . معنایي متفاوت با دستگاه فرهنگي جاهلیت است

 طباطبـایي، ( کنـد را از همین منظر تحلیـل مـي   قرآن در فرهنگمفهوم عذاب  ،سوره طه
محقق شهید، سیّد محمّد باقر صدر، با تقسیم تفسیر بر دو نوعِ تفسیر لفظ  .)129ـ1/128

تفسیر معنا ست که دشوار است؛ چون موضوعات آن متعلـق بـه   : و تفسیر معنا مي نویسند
کنند که قرآن خـود را  ایشان آن گاه این پرسش را مطرح مي .ماوراي حس و طبیعت است

را موضوعاتي را متعرض شده است که عموم مـردم در تفسـیر   همه دانسته پس چراهنماي 
اند؟ پاسخ ایشان آن است که قـرآن کتـاب دیـن اسـت و     معنا و مقصود آنها با مشکل مواجه

 )298ـ297صدر، ( هدف اساسي آن ارتباط دادن انسان به عالم غیب و ایمان به غیب است
قرآن درنظر گرفتن ساخت و متن بنابر این از جمله عناصر کلیدی در روش شناخت مفردات 

  .قرآن است که واژه در آن قرارگرفته است
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  تحول معاني الفاظ در اثر دگرگوني تئوریها؟ ـ5

هان بیني آن اسـت کـه در    مایز فرهنگ و آن چه گفته شد، بیان کنندۀ عرف ویژه قرآن و
ي بر تغییر پذیري ما این مطلب تأیید .یدپرتو کاربرد واژگان در بافت ویژه قرآني فراهم مي

 نـد معاني الفاظ در اثر پیدایش تئوریهاي علمي جدید نیست؛ آن چنان که برخي پنداشـته 
که میان تحول تئوریهـاي  این دیدگاه بر آن است  )132،258،301ـ130وش، ر س: ـ نک(

مسبوق و مصـبوغ بـه    ،معناها برقرار است و طابترامفردات قرآن و دگرگوني معناي علمي 
بـراي   .شونددگرگوني تئوریها، معاني آنها نیز دگرگون مي ه تبعدر نتیجه ب ؛ستندتئوریها ه

مثال، وقتي تئوري مربوط به کره نوراني بزرگي که کلمه شمس براي آن وضع شده اسـت،  
یعني معناي خورشید، در گذشته جرم نـوراني   ؛یابد، معناي شمس هم تغییر ميکردتغییر 

اي عظیم از گاز است که زمین بـه  و اکنون معناي آن تودهچرخان به دور زمین بوده است 
باید آیات قرآن و متون دیني را بر مبنـاي   دیدگاه، در هر عصربرابر این . چرخددور آن مي

معاني نوي که در پرتو دانشها و تئوریهاي رایج آن عصر براي مفردات به وجود آمده اسـت،  
، 130/همان( ناپذیر است  ضروري و اجتناب امريحوّل معرفت دیني ت د وکرمعنا و تفسیر 

 .)462و  351، 350، 302، 301، 285، 132، 131
همان طور که گفته شـد، اوالً گـر چـه انـس ذهنـي انسـان در مرحلـه نخسـت، بـه          
خصوصیات ابتدایي و مصادیق محسوس و ملموس معاني تعلق دارد، امـا بیـان شـد کـه     

لفظ در ازاء معنا بما هو معنا فـارغ از هـر    مفاد وضع به حسب تحلیل عقلی، همان اعتبار
بنابراین، هیچ نوع خصوصیت مصداقي و یا اوصاف معنایي در مفاد وضع و  .امر دیگر است

از این رو پیدایش تئوریهـاي جدیـد کـه باعـث کشـف      . تعیین معناي واژه دخالت ندارد
ب دگرگوني آنها شود، تأثیري در معناي الفاظ نداشته و موجها ميخصوصیات تازه پدیده

  .شودنمي
فهمنـد،  ثانیاً خواه بر این نظر باشیم که الفاظ در ازاء معاني، آن طور کـه عمـوم مـي   

شوند، در هر صورت  شود، یا بر آن باشیم که الفاظ در ازاء ماهیت معنا وضع ميوضع مي
-اوصاف و عوارض یک شيء، خارج از معناي آن شيء است؛ از این رو تحول تئوریها نمي

  .تواند منشأ دگرگوني معناي الفاظ گردد
این نکته نیز الزم به تصریح است که انتساب قرآن به خداي متعال ونشأت یابي قرآن 

تواند تأییدي بر تسري دادن اوصاف اشیاء در معـاني آنهـا   از علم احاطي خداوند نیز نمي
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د نصاب هدایت گردد؛ زیرا قرآن به همان لغت و الفاظ مأنوس عربی نازل گردید تا ح 90

 ، کنهيجمالوضوح ادر عین قرآن  البته ممکن است مفاهیم .براي عموم مردم فراهم آید
نامعلوم باشد و در پرتو پیشرفت علوم و رشد عقالني بشـر، آشـکار گـردد و    شان حقیقتو 

هتر آنچه کـه بـه   ب ولي آشکار شدن حقیقت و کنه معاني قرآن و فهم ؛بهتر فهمیده شود
 وم بوده، غیر از تأثیر تحول تئوریها در تغییر معـاني آیـات کریمـه اسـت    طور اجمال معل

 .)61 رجبی،: ـ نک(
  گروه بندي واژگان قرآني ـ6

دسـته   توان در چند گـروه در قرآن را مي با توجه به مطالب پیش گفته، کاربرد واژگان عرب
  .بندي کرد
 کلمـات و  از .ل کـرد معناي لغوي؛ خداوند قرآن را در میان مردم امي عرب نـاز ) الف
بنـابراین  . هاي مستعمل درزبان و لغت عرب براي رساندن پیام خود اسـتفاده کـرد  نشانه

هاي عربي در مـتن  از این رو برخي از واژه. اصل اولیه حفظ معناي وضعي این لغت است
که در » فسر«از ریشه » تفسیر«: قرآن کریم به همان معنا و مفهوم لغوي آمده است مانند

) 33/فرقان( وال یأتونک بمثل اال جئناک بالحق واحسن تفسیراً .کشف و بیان است معني
  .و مشتقات آن که در معني ناتواني است» عجز«و 

برخي از الفاظ در استعمال قرآن به مفهوم عرفي رایج در زمان نزول آمده اسـت؛  ) ب
  ).1/مائده(مانند واژه عقد در تعبیر أوفوا بالعقود 

ها در کاربردهاي متفاوت قرآن، هم در معناي لغوي وضعي، و هم در هبرخي از واژ) ج
  ....ومعناي جدید و عرف خاص فرهنگ قرآني، به کار آمده است؛ مانند واژه صلوة، ضاللت

راغـب اصـفهانی، مـاده    : ـ نک( ، به معني دعا است»صلي«معناي اصلي واژه صلوة از ریشه 
آن چـه حـرارت    معني دارد؛ یکي به معناي آتـش و و یا این که این کلمه در لغت دو ) صلي
در قرآن کریم ایـن واژه بـه    .)ماده صلی ابن فارس، مقاییس اللغه،( دیگر نوعي عبادت دارد و

همان کسي که وارد ) 12/ اعلي( الذي یصلي النار الکبري. هر دو مفهوم لغوي آن آمده است
صلوه در این آیه همـان  ) 103/توبه(وصل علیهم ان صالتک سکن لهم . شودآتش بزرگ مي

اما صـلوه در آیـات متعـدي نیـز بـه معنـاي همـان عبـادت         . مفهوم لغوي یعني دعا را دارد
  .)14/طه (اقم الصلوه لذکري : مانند. مخصوص در آیین محمدي است

تبـاه شـدن چیـزي در اثـر      ضاللت از ریشه ضل در لغت به معنـاي از بـین رفـتن و   
   .)»ضل«رس، مقاییس اللغه، ماده ابن فا(استفاده ناصحیح است 
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ألـم یجعـل   : این واژه با اشتقاقات خود در قرآن، در معني لغوي آمـده اسـت؛ ماننـد   
)  30/طـه ( قال علمها عند ربي في کتاب ال یضل وال ینسي،) 3/فیل( کیدهم في تضلیل،

انـک   قالو تالله. ظاهرا تعبیر فرزندان یعقوب نسبت به پدر نیز همین معني لغوي را دارد
و در معني خاص دیني قرآني یعني گمراهي آمده است ) 95/یوسف( لفي ضاللک القدیم

  .)10/بقره( و من یتبدل الکفر باالیمان فقد ضل سواء السبیل: مانند
هـا و  ها نیز با حفظ معناي لغوي، در بافت قرآن کـریم، ویژگـي  برخي دیگر از واژه) د

مفهوم جهاد، تقوا، : همچون. ي یافته استخصایصي به خود گرفته و مفهوم و تعین خاص
  .کرامت، ظلم، رزق، عبادت، توبه، هدایت و مانند آنها

  
  راهکار شناخت واژگان قرآني ـ7

الفـاظ  ور اهمیت است که براي شـناخت معنـي   در پرتو آن چه گذشت، این نتیجه در خ
  .مفرد قرآني، باید سه مولفه در کنار هم در نظر گرفته شود

  .باید معناي وضعي و لغوي کلمه مورد توجه قرار گیردنخست آن که 
دوم آن که به منظور دست یابي به معناي عرفي کلمات، فرهنگ پیش از نزول قرآن 

  .مورد مطالعه واقع شود
و سوم آن که افزون بر دو عنصر پیشین، بافـت و سـیاق قـرآن کـه واژه در آن قـرار      

  .نجکاوي قرار گیردگرفته، نیز باید در نظر گرفته شود و مورد ک
در خصوص بافت قرآن کریم، باید این نکته افزوده شود که به منظور دست یـابي بـه   
همه معاني مورد نظر کلمه در قرآن کریم، باید تمام کاربردهاي قرآني بررسي و پژوهش 

به طور مثال، کلمۀ وحي در قرآن با حفظ معناي اصلي لغـوي، داراي کاربردهـاي   . گردد
بـه حسـب    .هاي مختلف داراي مفهوم خاصـي اسـت  نتیجه به حسب سیاق متفاوت و در

گونـاگون   ١اصطالح کالسیک تفسیر و علوم قرآن، بسیاري از کلمات قـرآن داراي وجـوه  
رود؛ ماننـد لفـظ   وجوه، لفظ مشترکي است که در چند معنا به کار مـي . معنایي هستند

وکـذلک  «: معنـاي ملـت در آیـه   امت به . ملت، سنت و مدت: که به سه معنا آمده» امت«
انا وجدنا آبائنـا  «امت به معناي سیره و روش، مانند آیه  .)143/بقره( »جعلناکم امة وسطا

_____________________________________________________________ 
شود؛ در مقابل، نظائر، بر الفاظ متعدد داراي یک معنا غالباً وجوه، به معناهاي متعدد براي یک واژه گفته می .1 

 .اند که مشترک لفظي داراي تعدد وضع استوجوه را از این نظر با مشترک لفظي متمایز دانسته. شودق مياطال
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و «امت به معناي مـدت، نظیـر آیـه     .)22/زخرف( »علي امة وانا علي آثارهم مقتدون 92

  .)39، نوع االتقانسیوطي،  :ـ ؛ نک45/ یوسف(» قال الذي نجا منهما وادکر بعد امة
  

  نتیجه
گیري معنایي الفاظ مفرد قرآن، وابسته به لحاظ چند مطلب بیان شد که تعیین جهت. 1

 بیان انواع حقیقت، تحلیل مفاد وضع، نقـش کـاربرد در تعـین معنـاي الفـاظ و     :از جمله
  .تمایز آن از فرهنگ جامعه عصر نزول قرآن است مطالعه فرهنگ قرآن و

ه حسب قانون عقالیي محاوره، الفاظ در برابـر  در تحلیل مفاد وضع گفته شد که ب. 2
 از ایـن رو دگرگـوني در  .شـوند معنا با صرف نظر از هرحیثیت بیروني دیگـر، اعتبـار مـي   

  .مصادیق موجب تغییر و تحول در معنا نیست
از این رو بافت سـخن  . فلسفه وضع الفاظ، کاربرد آنها دربافت جمالت و متن است. 3

 .شـود خن، زمینه ساز تعین و تشخص معناي کلمـات مـي  و مجموعه شرایط حاکم بر س
هـاي  الفاظ با حفظ معناي وضعي خود که همان معناي اساسي یا پایـه اسـت، در بافـت   

  .گیرندمختلف کالمي، نوعي معناي نسبي به خود مي
قرآن به عنوان یک مکتب جهاني و همه جانبه، فرهنگي نو وتفسیري توحیـدي از  . 4

اي اخالقي، عبادي و اجتمـاعي عرضـه کـرد کـه     هانسان و ارزشجهان هستي و جایگاه 
بـدین لحـاظ   . هاي فکـري و فرهنگـي جامعـه عـرب داشـت     تفاوت اساسي با زیر ساخت

  .نگرش، فرهنگ، باورها، زبان آنان را به طور اساسي متحول ساخت
مفهـوم لغـوي، معنـاي    : کاربرد واژگان عربي در متن وحي قرآني در چنـد گـروه یعنـي   . 5

  .است بنديدستهقابلعرف خاص قرآني هر دو و نیز معناي خاص قرآني رفي، معناي لغوي وع
با توجه به مطالب گذشته، راهکار شناخت معنا در الفاظ قرآن، یک راهکار پلکاني . 6

  .است که باید سه عنصر به طور متوالي در نظر گرفته شود
  .ه قرار گیردنخست آن که باید معناي وضعي و لغوي کلمه مورد توج

دوم آن که به منظور دست یابي به معناي عرفي کلمات، فرهنگ پیش از نزول قرآن 
  .مورد مطالعه واقع شود

و سوم آن که افزون بر دو عنصر پیشین، بافت و سیاق قرآن که واژه در آن قرار دارد، 
  .در نظر گرفته شود و مورد کنجکاوي قرار گیرد

  
  منابعفهرست 

 ؛ق.هـ 1410، دارالجیل، بیروت، مقاییس اللغه ،مداح ابن فارس،. 1
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 ؛1910، المکتبة السلفیة، قاهره، الصاحبى، همو. 2
 ؛ 1975، دارالکتاب العربى، بیروت، فجر االسالم احمد، امین،. 3
بینى قرآنـى، ترجمـه احمـد آرام،     معناشناسى جهانى خدا و انسان در قرآن،ایزوتسو، . 4

 ؛1368ران، ، تهیدفتر نشر فرهنگ اسالم
 ؛بی تا بیروت، دار صادر،، کشاف اصطالحات الفنون و العلومتهانوى، محمد، . 5
  ؛1378 قم، ،1چ اسراء، انتشارات تسنیم، تفسیر عبداللّه، ،یآمل یجواد. 6
العراق، دار الشـؤن الثقافیـة    الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضي،حامدکاظم عباس، . 7

  ؛157-77ص127ص العامة،
، قـم، دار الهـادي للمطبوعـات، چ سـوّم،     محاضرات في االصولخویي، سید ابوالقاسم،  .8

  ؛ق.هـ 1410
 کتـاب،  نشـر  دفتـر  القـرآن،  غریـب  فـى  المفردات محمد، بن حسین اصفهانى، راغب. 9
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