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 چکیده  

اي است که از دیرباز مورد توجهه   و در عين حال پيچيده مهم یکي از مفاهيم« کلمه» مفهوم
در قرآن کریم نيز جایگاهي ویژه دارد و تکرار ایهن  « کلمه». مکاتب بشري و الهي بوده است

پژوهش در قرآن  یننو یها از روش ی،قرآن یواژه ها یمعناشناس. واژه، نماد اهميت آن است
 ی،معناشهناخت  یننهو  یها روش یحاضر با استفاده از برخ و از این رو در نوشتار است یمکر

در ایهن  . شهده اسهت   اسهتررا   یمآن از قرآن کهر  ییمعنا یها و مؤلفه يينتب «کلمه»مفهوم
مهورد ماالعهه قهرار    « کلمهه »مربوط بهه   مورد شش و چهل همزماني، رویکرد یقطر از روش
که مشرص شد و جانشين،  همنشينبا تحليل کاربردها و از طریق استررا  مفاهيم . گرفت
« کلمهه »جانشهين   توانهد  تر است و از این رو مي معنایي کلمه نزدیک ۀبه هست« قول»مفهوم 

در « کلمه» یافته به از آیات اختصاصبالغ بر نيمي همچنين مشرص شد که . محسوب شود
گيهرد و   اش نشهتت مهي   اوسهت کهه از اراده  « امهر »خداوند به کار رفته و بيانگر  ۀقرآن، دربار

به کافران نسبت  ،«کلمه» نيز در یک آیه. گردد الهي باز ميهای  سنّتبرشي از آن اوامر، به 
در « کلمهه »بهدین ترتيهب   ؛ دآنهاست که عملي را در پي دار ۀو بيانگر عقيد است داده شده
 ۀبقي در .است شده داده نسبت انسان به هم و متعال خداوند به هم که است قولي کریم، قرآن

 متفهاوتي  منفهي  و مثبهت  هاي ویژگي بدون انتساب به کسي، با صفات و« کلمه»آیات نيز، 
 . دارد داللت مرتلفي توحيدي غير و توحيدي اعتقادي اقوال بر که است شده همنشين
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 مسئله بیان. 1
دارد که با عناوین مرتلفهي مهورد    یرینهد یقدمت« کلمه» مفهوم دربارۀ يقو تحق پژوهش

لهت بهر معنهي    از هر لفظي که دال ستعبارت« کلمه» ۀواژ. قرار گرفته است بحث و بررسي
است و لذا در موارد و عوالم مرتله  دارای   «ميرالضّ  في  ما»ابراز « کلمه»کند، اما حقيقت  

بها عنهوان    در عهد جدید و انجيل یوحنا مفهوم این. معانی و مصادیق متفاوت خواهد بود
کار رفته است و یکي از ارکان عرفهان اسهالمي،    به «کلمه» عنوان با اسالم در و« لوگوس»

ههایي از مهاده    بهار واژه  چههل و شهش  در قرآن کریم نيز . است «عرفان ابن عربي»به ویژه 
و کلمهات، در معهاني و   الکلهم   هللا، کلمة ،کلمة: مثل گوناگونهاي  در ساختار« م ،ل ،ک»

 ماالعهات  امهروزه . از اهميهت موضهوا اسهت    یمفاهيم مرتل  بهه کهار رفتهه کهه حهاک     
 تعریفهي بيهان   بهر  عالوه مند، نظام راهکارهایي ئۀارا با قرآني، هاي پژوهش در معناشناسي

 قرآنهي،  مفهاهيم  سهایر  ميهان  در مفهوم آن جایگاه تبيين و ماالعه مورد مفاهيم از دقيق
 آیهات  از مسترر  معاني تعميق در ورا کش  کرده است  مفهوم یک از جدیدي هاي الیه
 در «کلمهه » جایگاه از تصویری ئۀارا و کش  منظور به حاضر نوشتار لذا؛ دارد سزا به نقشي
 بها  مهرتبط  مفاهيم و متضادها، ها، مترادف معنایی، های مؤلفه استررا  ضمن کریم، قرآن
 معنهایی  مرتله   ههای  الیهه  و سهاو  : که است سؤال این به پاسرگویی پی در ،واژه این
 است؟ کدام کریم قرآن در «کلمه»

 امها  3اسهت نوشهته شهده    اییهه  کتهاب  معناشناسهي  ماالعهات  ۀحهوز  در طورکلي، به
تهوان تتليفهات    زیهادي نهدارد و مهي    سابقۀ یقرآن های  پژوهشروش براي  این کارگيري به
 «آفهرینش و رسهتاخيز  »کتهاب  و نيز « مفاهيم اخالقي ه دیني در قرآن »ازجمله « ایزوتسو»
 را از نرسهتين  ه  او را دنبال کرده استبيشتر همان روش وی که شاگرد  ه «ماکينوشينيا»

 و هها  نامهه  پایان ،ها همقالشده،   عالوه بر آثار یاد. آثار با محوریت روش معناشناسي دانست
. 1اسهت نوشته شهده   معناشناسي هاي روش محوریت با اخير سال چند نيز در هایي رساله

 سهنّتی،  شهيوۀ  نامهه بهه   پایهان و هها   مقالهه برخهی  گرچهه در   «کلمهه »در راباه با موضوا 
به طور مسهتقل   که یپژوهش اما 1شده است قرآن در «کلمه» مصادیق به کوتاه هایی اشاره
 . یافت نشدپرداخته باشد  آنبه  یعد معناشناساز بُ و

 
 چیستی معناشناسی. 2

فرانسهوی   ۀواژ. گهذرد قریهب بهه یهک قهرن مهی      ،از ظهور معناشناسی به عنوان یک علم
بها اقتبهاس از زبهان     وميالدی  3931در سال  "برآل. م"توسط  نرستين بار "سمنتيک"
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 ههایی از قبيهل   رتبها عبها  «معناشناسهي »[. 19، ص 34] وضه  شهد  برای این علم یونانی 
 «شناسهي  زبان»اي از دانش  شاخه»و « پردازد دانشي که به بررسي معنا مي»، «بررسي معنا»

 [. 33، ص۱3] توصي  شده است« پردازد معنا مينظریۀ که به 
شناسي، فلسفه و مناهق   رتلفي از جمله ریاضي، زبانآنجا که معناشناسي با علوم م از

آن را بهه   هاي مرتلفي در ماالعه معنا ایجاد شده است که مهی تهوان   ارتباط دارد، روش
معناشناسهي فلسهفي، معناشناسهي مناقهي و معناشناسهي      : عمده تقسيم کردخۀ سه شا
، semantic» [14» معهادل واژۀ فرانسهوي   آنچه در این پژوهش مهورد نظهر اسهت،   . زباني
بهه شهمار   شناسهي   است که برشهي از دانهش زبهان   « معناشناسی زبانی» یا همان[ 39ص
معنها   آن به دنبال کش  چگونگي عملکرد ذهن انسهان در درک  ،معنا بررسیبا آید و  می

معناشناسهي زبهاني معنهاي واژه هها،      در واقه  [. 19، صهمهان ] از طریق خود زبان است
 [. 3، ص11] کند میتحليل  را بررسي وها  متنو ها  هجمل

 «در زمهههاني یههها تهههاریري»و ( Synchronic) «همزمهههاني» براسهههاس دو رویکهههرد
(Diachronic )شناسي را از یکدیگر متمایز ساخت توان دو نوا معنا شناسي، مي در زبان :

مفههوم  حاضهر،   پهژوهش در [. 6ص، 4۴] زمهاني   شناسهي در  زماني و معنها  شناسي هم معنا
 ،شناسهي  معنها  ایهن نهوا از   در. بررسی شده اسهت  معناشناسی همزمانیبه کمک « کلمه»

ي ميان معاني، در یک مقاه  زمهاني   «ها و تمایزها تفاوت» نقشی ندارد و تنهاعامل زمان 
 همزمهاني شناسهی   معنارویکرد [. pp99-101 ,55] گيرند مشرص، مورد ماالعه قرار مي

شناسهي براسهاس بافهت     معنها »و « گراشناسي سهاخت  معنا»دو روش متمایز  نيز خود دارای
 . است «زباني

اي از معناشناسي  را گونه( Structural Semantics) ساختگرا معناشناسي کریستال،
 شناسهي سهاختگرا و در چهارچوب روابهط معنهایي      اصول زبهان  یۀپا کند که بر معرفي مي

(Semantic Relation )  پهردازد  به ماالعه و توصي  معنها مهي [55, p 347.]   در بحهث
مفاهيم نسبت به یکهدیگر در نظهام زبهان،     ۀرابا روابط معنایي، هم روابط مفهومي، یعني

، 11] شهوند  بررسی مي و هم روابط مصداقي چه در ساح واژگان و چه در ساح جمالت،
کهه در تحليهل معنهایي    ه   روابط مفههومي در سهاح واژگهان    مهمترینجمله از [. 4۱ص 
معنهایي،   تهوان بهه شهمول معنهایي، ههم      مهي  ه  ربرد دارددر قهرآن کهریم نيهز کها    « کلمه»

بنهدي معنها در    بنابراین در تقسهيم [. 33، ص11] 4ه کردمعنایي و تقابل معنایي اشار چند
معنهایي، چنهدمعنایي، تنهاق      ههم  روابهط معنهایی شهامل   ی از دانش معناشناسي، انهواع 
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واجهه با کلمات قرآن در م[. 3، ص43] وجود داردمعنایي، شمول معنایي و تضاد معنایي 
معنایی یا مکملي و راباهۀ   ه  راباه نحوی دو دستهبه توان  را مياین روابط معنایی کریم، 
راباهۀ معنهایي ه    . کرد تقسيم اند، شده همنشين یکدیگر بادو به دو  کهه معنایي   معنایي

روابهط   بنهابراین  ؛شهود  تقسيم می ،خود به سه نوا تقابلي، اشتدادي و توزیعی معنایي نيز
 .  است «توزیعی»و« تقابلي»، «اشتدادي»، «مکملي»چهار نوا بر بين واژگان قرآني 

، ماننهد ارتبهاطي کهه بهين     است ساختار نحوي اساس بربين دو واژه، « مکملي راباۀ»
وجود  ...و« مضاف و مضاف اليه»، «مبتدا و خبر»از قبيل فعليهجملۀ  و دیگر اعضاي «فعل»

معنهایی   ۀمؤلفه  بها  بهين دو مفههوم  (، معنایي، شمول معنهایي  هم) «اشتدادي راباۀ». دارد
پوشی ایهن دو معنها،    البته هم. ، وجود داردکنند مي و تقویت یکدیگر را تتیيدکه  مشترك
« تقهابلي  راباهۀ ». است( طاغوت ه  جبت) کاملگاه و ( فرکُ ه  تقوی/طغيان ه  رّبِ) گاه نسبی

ایي مشترك دارنهد ولهي یکهدیگر را نقه      بين دو مفهومی است که مؤلفه معن« تضاد»یا 
ت معنها،  از این رو در عين اتحاد در کليّه  و کرده و در مقام تضعي  و نفی یکدیگر هستند

کهه  « سرد و گرم»یا « نور و ظلمت» مانند مفاهيم از جهات دیگري با یکدیگر افتراق دارند
 ۀدر یهک حهوز   واقه   مدو مفهوبين نيز « توزیعی راباۀ». هستند هاي با تقابل معنایي زو 

ی «دو بهه دو »برای مثال می توان بهه روابهط   . برقرار است قلمروهای متمایزبا معنایی اما 
 شههادت، و  جهات جغرافيایی، روزهای هفتهه، رنهه ههای اصهلی، جسهم و رو ، غيهب و      

از [. 6ص ،۱1؛ 94، ص11:   نيهز رک ؛ 3۴-36، ص11] مواردی از ایهن قبيهل اشهاره کهرد    
توان براساس محيط وقهوا   معناي یک واژه را مي ،شناسان برخي زبانور به با دیگر،سوی 

بهراي مثهال دو واژه را در   . تعيهين کهرد  ( Linguistic context) آن در یک بافت زبهاني 
معني دانست که در هر بافتي بتوانند جانشهين یکهدیگر شهوند حتهي      توان هم صورتي مي

 معنها باشهند   تواننهد ههم   گاه دو واژه نمي نجامد که هيچااگر چنين استداللي بدین معنا بي
معناشناسي مبتني بر بافت زباني، معنا را بر حسب روابط بينامتني [. 3۱3-3۱9ص، 34]

شهامل   مقصود از روابط بينامتني رواباهي . دهد ميان واحدهاي زبان مورد بررسي قرار مي
هها   بها سهایر واژه  که از ارتباط یک واژه بافت یا سياق، روابط همنشيني و جانشيني است 

 [. ۴1ص ،33] آید و در ساح جمله و متن قابل بررسي است پدید مي
اي از نوا ترکيب، ميان الفاظي است کهه در   راباه ۱«نحوي راباۀ»ي یا همنشين راباۀ
 راباهۀ [. p 379 ,55؛ 11ص، 31] انهد  کالمي در کنهار یکهدیگر قهرار گرفتهه     ۀیک زنجير

کالمهي   ۀو جایگزیني، ميان هر یک از الفاظ یک زنجير اي از نوا انتراب جانشيني، راباه
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« کلمهه »به عنوان مثهال  [. p 286 ,55] ها شوند توانند جایگزین آن با الفاظي است که مي
هاي معنهایي   ي و جانشيني، مؤلفههمنشيناز طریق روابط . جانشينی دارد راباۀ« قول»با 

بهان شهناس سوئيسهی قهرن     ز) «سوسهور »یک واژه مشرص مي شود که این بحث بعد از 
ههایي   ویژگهي « شهرایط الزم و کهافي  »مؤلفه هاي معنایي یا [. 1، ص 1] رایج شد( بيستم

دهنهد و وجهوه اشهتراک و افتهراق مفهاهيم را       هها را تشهکيل مهي    هستند که مفههوم واژه 
اسهت  « زن»، شرایط الزم مفهوم «مؤنث بودن»و « انسان بودن»به عنوان مثال . نمایانند مي
کنهد، شهرط کهافي بهراي آن      متمهایز مهي  « دختهر »، چهون آن را از مفههوم   «غ بودنبال»و 

 [. ۴3ص، 11] شود محسوب مي
 

 فرایند کشف مؤلفه های معنایی. 3

از سویي براي دستيابي بهه مفههوم درونهي واژه، از روابهط      پژوهش حاضر در تالش است
و از سهوي دیگهر، بهه    ند کاستفاده ( مکملی، اشتدادی، تقابلی و توزیعی) معنایي یاد شده

سبب ارتباط واژگان بها یکهدیگر و اهميهت بررسهي آن در سهاح جملهه و مهتن، روابهط         
ههاي معنهایي آن دسهت     همنشيني، جانشيني و نيز سياق واژه را واکاوي کند تا به مؤلفه

ههاي معنهایي و تحليهل     تهوان بهه بيهان مؤلفهه     و طی چند گام می روشماابق این . یابد
 ۀتالش جههت اسهتررا  مهوارد کهاربرد واژ     ين گام،نرست. واژه پرداخت معناشناسانه یک

مبتنی بر روابهط  « ين کلمهنشواژگان هماحصای »گام دوم . است مورد نظر در قرآن کریم
واژگهان   ههای  ينهمنشه  یاحصها »گام سوم؛ مکملي، اشتدادي، تقابلي و توزیعی ۀگان چهار
احصهاء  »گهام چههارم    مهذکور و نهۀ  گا چههار مبتني بهر روابهط    «کلمه( منترب) ينهمنش
 [.  33-39ص ،11:   رک] منترب در مرحله قبل «ينِواژگان جانش های ينهمنش
چههل  در مجموا و ساختارهاي مرتل  آن در قرآن کریم، « کلمه» ۀواژ: گام نرست ه

در نتيجهه   و اسهت  بهه کهار رفتهه    آیهه چهل و سه سوره و بيست و چهار در بار و و شش 
 . تني بر این چهل و شش مورد خواهد بودمبهای بعدی،  گام
آن دسته از واژگان همنشين، اهميت بيشتری دارنهد کهه از   این مرحله در : گام دوم ـ

و  «کلمهه »  ۀواژبه عنوان مثال ؛ محوري برخوردار باشند ۀبسامد باالیی در همنشيني با واژ
که در نظر گرفتن  معنایي در قرآن است  زو و پنج د هفتا دارایساختارهاي مرتل  آن، 

واژگان همنشهين اصهلي کشه      از این رو؛ هاي بعدي امکان پذیر نيست گامهمۀ آنها در 
 .  گيرد قرار می هاي بعدي گاممبنای در این مرحله،  شده
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از  هسهتند و در اولویهت   با بسهامد کهاربرد بهاال    در این مرحله نيز واژگان: گام سوم ه
 ،در نهایهت  و شهوند  ا محدود است، کنار گذاشته مهي ه رو واژگاني که تعداد کاربرد آن این

ترین واژگان همنشينِ مرتبط بها   کش  واژگان جانشين از بين پربسامد این مرحله نتيجۀ
 . است معنای مورد نظر

ههايِ واژگهان جانشهين بها      با تابيهق همنشهين  توان  می، مرحلهاین در : گام چهارم ه
راك و افتهراق را بهه دسهت آورده و از ایهن     موارد اشت(، کلمه) محوري ۀهاي واژ همنشين

 . را برشمرد( کلمه) محوري ۀهاي معنایي واژ طریق مؤلفه
 

 در قرآن« کلمه«واژگان همنشین . 4

از ایهن رو   های معنایی اسهت و  دوم از مراحل کش  مؤلفه استررا  واژگان همنشين گام
مکملهي،   گانهۀ  چههار روابط مبتني بر  ،«کلمه» ۀهای واژ ابتدا تمام همنشيندر این مرحله 

ها پربسامدترین زو  ههای معنهایی،    اشتدادي، تقابلي و توزیعی بررسي شده و از ميان آن
 . دنمی شو انتراب « کلمه»اصلی   به عنوان همنشين های

، ابراز هر آن چيزي اسهت کهه در بهاطن    «م، ل، ک»اصل واحد و معناي اوليه در مادۀ 
اي که باشد و ایهن معنها بها اخهتالف      دروني، به هر وسيلهی ها نيّتباشد، از جمله افکار و 
: مهریم ) مفهوم جام  بين کهالم لفظهي و زبهاني    بنابراین. کند میافراد و موضوعات تغيير 

ایهن  . . . و( 4۱: عمران آل) تکویني مۀکل(، 364: نساء) کالم از جانب خداوند متعال(، 16
دهان و  ،ویژگي لغت فقطو  است روز یافتهها از امري پنهاني و دروني ب این مۀاست که ه

به انسان تعلّق ندارد، بلکه گاهي آشکارساختن چيزي است که نهفتهه  تنها زبان نيست و 
ظاهرشهدن نهوعي وجهود خهارجي و تکهویني کهه بهر صهفات و          واساۀو پنهان است، به 

ههر  حهق و مظ  نهۀ کهه آی ( ا)مانند وجهود عيسهي  ؛ کند دروني و پنهاني داللت ميهای  تنيّ
 اسهاس و این  بر[. 319 -31۴، ص31  ،۱3] صفات الهي است و کلمه بر آن داللت دارد

تهوان بهه    در آیات چهل و سه گانه، مي« کلمه» ۀواژ های معنایی زو  اۀتتمل در نوا راب با
 :  نتایج ذیل دست یافت

بيسهت و هشهت   ) «کلمه»و به صورت  اسمی  در قالب« کلمه» ۀدر تمام آیات، واژ (ال 
 ۴۴1ص ،13]( مهورد چهار ) «الکلم»و ( موردچهارده ) «کلمات»یعنی  6دو جم  آن(، ردمو
به معناي جملهه  آن که حذف ای  آمده است به گونه به عنوان رکن اصلی جملهو [ ۴۴3و

 .  کند ميلامه وارد 



 31۱ جانشيني و در قرآن کریم با تتکيد بر روابط همنشيني« کلمه»  شناسی معنا

مکملههي بهها   راباههۀزو  معنههایی، داراي هفتههاد و پههنج   در تمههام« کلمههه»واژۀ  (ب
و  «کلمههه»(، 3۴3: و نسههاء 4۱: آل عمههران) و در دو مههوردهههاي خههود اسههت  همنشههين

. ندیک از واژگان همنشهين نيهز در تقابهل نيسهت     و با هيچدارند اشتدادي  راباۀ« المسيح»
 .  یک از آیات، روابط توزیعی بين واژگان همنشين مشاهده نشد همچنين در هيچ

: اسهت  یلبه قرار ذ« کلمه» بر طبق بررسي آماري، پربسامدترین مفاهيم همنشينِ ( 
 یينیبسهامد پها   ها همنشين ۀيبق؛ بار پنج يزن« هللا»و « حقَّ»بار،  شش« سبَقَ»بار،  نُه« ربّ»
 ،«کلمهه »  همنشهين  پربسهامدترین  روش، ایهن  طبق اگرچه. ندنيست مالحظه قابلو  رنددا
 از کهه  اسهت  مهواردی  ردیه   در نيز «هللا» عام اسم آن، بر عالوه و است «ربّ» خاص اسم
 ،«کلمهه » معنهایی  های مؤلفه با ها، واژه این که گفت باید اما است، برخوردار باالیی بسامد
 در کهه  اسهت  عملهی  «کلمه» ۀواژ زیرا؛ دارد اساسی ، تفاوتآیات سياق و بافت از مستفاد
 و «هللا» ههای  واژه ولهی  انسان، به هم و شده داده نسبت متعال خداوند به هم قرآن، متن
 مهی  داده نسهبت  او بهه  فقهط  و اسهت  خداونهد  به متعلق تنها که هستند ییها  اسم «ربّ»
 بها  اساسهی  تفهاوت  دليهل  بهه  «هللا» و «ربّ» اسهم  دو فهوق،  مهورد  چهار بين از لذا؛ دنشو
 وشهده   حهذف  مهوارد  بين از رساند، نمی جانشين واژگان به را ما اینکه و کلمه های مؤلفه
انهد و   بها کلمهه   یمکمل یانحوي  ه  معنایي ارتباط که دارايه   «حقّ» و «سبق» واژۀ دو تنها

 هسهتند  عمل و فعاليت نوعی کلمه، مانند که این دليل به ه  اند به کار رفته یدر قالب فعل
 و اصهلی  همنشهين  واژگان پربسامدترین عنوان به ،بيانجامند واژگان کش به  توانند می و

و « هللا»ر دور داشهت کهه دو اسهم    از نظه  یهد البته نبا. شوند می برگزیده «کلمه» با مرتبط
شناخت بهتر و و هاي معنایي  مؤلفهکش  در و   کلمه یها همنشين ینتر مهماز  يزن« ربّ»

 در. يرنهد قرار گ يلتحل و یمورد بررس است یستهشا هستند و بسيار کارسازها  آنتر  دقيق
 منترهب   همنشهين  دو جانشهين،  واژگهان  کش  وبه منظور رسيدن به مرحله سوم  ادامه
 .  گيرد می قرار تحليل مورد «حقّ» و «سبق» واژگان یعنی ،«کلمه»

 
 در ساخت فعلی« سبق«ماده . 4.1

در قهرآن  (، ماضي، مضارا و امهر ) هاي مرتل  فعلی بيست و یک بار در قالب« سَبَقَ»واژة 
که از این ميان، تنها در شش آیه به عنهوان  [ 4۱1- 4۱3، ص13] استکریم به کار رفته 

؛ 331: ههود ؛ 33: یهون   :  رک) همراه شده اسهت « کلمه»هاي مرتبط، با  از همنشين یکي
داراي ( 3۴3: صهافات ) در یهک آیهه  (؛ 34: و شهوری  4۱: فصلت؛ 3۴3: صافات؛ 313: طه
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، «کلمهه »راباۀ فعل و فاعلي با کلمه است و در بقيۀ موارد به عنوان جملۀ وصهفيه بهراي   
در استعمال قرآني، سهبقت گهرفتن یها از    . رفته استکه مبتداي جمله واق  شده، به کار 

 «سهبق »بها   «کلمهه »و در هر شش مهورد کهه    جانب خداوند متعال است، یا از جانب عبد
همهان فضهل و    و در واقه   مربوط به سبقت گرفتن از جانب خداونهد متعهال   ،همراه شده

ۀ بعهدي  به لا  و رحمت و احسان اوست که عدل و حساب و جزا در برابر عمهل، در مرت 
( 331ههود/ ) « ...وَ لَوْ ال کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَیْننَهُمْ ...«: مانند؛ ها قرار دارد آن
در قهرآن کهریم و نيهز تتمهل در     « سبق»کاربردهاي با توجه به [. 41و  43، ص۱ ،  ۱3]

اسهت  « ربّ»نيز، اسم خاص « سبق»  همنشينهاي آیات مذکور، اگرچه پربسامدترین  داده
و  خداوند متعهال اسهت   اسم خاص« رب»، اما به دليل این که است که پنج بار تکرار شده

عملی است که هم به خداوند و هم به انسهان   «سبق»نسبت داده می شود ولی  او تنها به
بهر ایهن اسهاس    . ههای معنهایی حهذف مهی شهود      از بهين زو  « ربّ»؛ شود نسبت داده می

کهه  ایهن واژه  . است «القول» ۀ، واژ«سَبَقَ»اصلی و مرتبط با  همنشينپربسامدترین مفهوم 
و  41: ههود ) مورد به عنوان فاعل فعل سبق با آن همهراه شهده   در دو ،سه بار تکرار شده

آمهده   «سَهبَقَ »به عنوان متعلَّقِ فعل و مورد در نقش جار و مجرور و در یک( 1۴: مؤمنون
 (. 1۴: انبياء) است
 
 فعلی تساخ در «حق« ماده. 4.2

 بهار  سهيزده  به صورت فعل ثالثی مجهرد اسهت کهه    « حَقَّ» ۀواژ ،«کلمه» همنشيندومين 
  آمهده اسهت  ( آیهه یهک  ) و مضهارا ( آیهه دوازده ) در قرآن کهریم، در قالهب فعهل ماضهي    

 آیهه   پهنج ، در«کلمهه »هاي مهرتبط بها    همنشيناین واژه به عنوان یکي از [. 1۴9ص ،13]
  فعهل و فهاعلي بها کلمهه اسهت      ۀیهن مهوارد، داراي راباه   ا ۀبا آن همراه شده کهه در همه  

 « حهق » ۀمهاد  ۀمعنهاي اوليه  (. 6: و غهافر  ۴3: زمهر ؛ 33: زمر؛ 36: یون ؛ 11: یون  :  رک)
 ، ۱3] شهود  مهی  ایهن معنها در تمهامي مصهادیق حهق یافهت      است و  واق ماابق با ثبوت 
ههای آیهات    ر دادهو نيهز تتمهل د   در قهرآن  «حهقَّ »کاربردههای   با توجه به[. 161، ص1 

 بها هفهت بهار تکهرار در قهرآن      «القهول » ۀحَهقَّ، واژ  همنشينپربسامدترین مفهوم  ،مذکور
« قهول »و نيهز  ( ۴1: و یه  39: احقهاف ؛ 1۱: فصهلت ؛ 31: سجده؛ 61: قصص؛ 36: إسراء)

در تمهام مهوارد   و  آمهده ( 13: صهافات ) اسم معرفه به اضافه است که یک بار و به صورت
 . است «حقَّ»فاعل فعل 



 31۴ جانشيني و در قرآن کریم با تتکيد بر روابط همنشيني« کلمه»  شناسی معنا

 در قرآن« کلمه«واژگان جانشین . 5

مبتني بر روابهط   ي و جانشينيِهمنشينۀ بررسي دو رابانيز  سه گام گذشته و توجه به با
 اسمی اردر ساخت« قول» ۀواژ ،پربسامدترین واژگان جانشين کلمه گفت می توان ،معنایي
در قهرآن کهریم    ه  رهمعرفهه و نکه  اعهم از   ه  بار در قالهب اسهمي   نود و دو ه،واژ ینا. است

و  «ما في الضهمير »اصل واحد در این ماده، ابراز [. ۴1۴-۴16ص ،13] استاستعمال شده 
اي است و این معنا با اختالف طرفين از جهت تفهيم و تفاهم تغييهر   بيان آن با هر وسيله

مرصوص به انسان و یا زبان نيست بلکه در هر مقهام و مرحلهه از عهوالم    « گفتار». کند می
 مانند گفتهار خداونهد  ؛ حيوان و سایر موجودات جریان داردهوت، عقول، مالئکه، انسان، ال
[. 119، ص3،  ۱3]... و( 39: نمهل ) گفتهار حيهوان  (، 11: بقره) گفتار مالئکه(، 11: بقره)
معنا در بسياري از افعال  رود و از راه مجاز و اتساا نيز به کار مي «کمحُ»در معناي « قول»

 [. 4۱6ص ،۱  ،19] شود تعمال ميدیگر نيز اس
 
 «قول«و « کلمه«با  همنشینبررسی تطبیقی آیات ومفاهیم . 6

، چههارمين گهام از مراحهل    «قهول »و « کلمهه »با  ينهمنش يمومفاه یاتآ يقیتاب یبررس
بعد از کش   در این مرحله. است و کش  مؤلفه های معنایی «کلمه»تحليل معناشناسانه 

، 11] تکلمهه اسه   ، با توجهه بهه آنکهه قهول اعهم از     «کلمه»انشين به عنوان ج «قول»ۀ واژ
واژگهان   ی مشهابه بها  اسلوب و سهاخت  که «قول»های  همنشينآن دسته از  ، تنها[413ص

ههای   همنشهين تابيهق  بتوان بها  تا از این طریق  دنشو بررسی مید ندار« کلمه» همنشين
 .  برد پی ها آن و افتراق  اشتراکوجوه  به ،«قول»و « کلمه» گانواژ
 
 «خداوند«کلمه و قول . 6.1

یا ضميري است که بهه  « ربّ»، «هاللّ» های ه، واژ«قول»و « کلمه»ی ها همنشيناول از دستۀ 
را متعلق بهه خهود دانسهته و    « قول»و« کلمه»، خداوند ی از قرآندر آیات. گردد دو برمي  آن

(، 41: توبهه ) کَلِمَةُ اللَّنهِ (، 11 :یون ) کَلِمَةُ رَبِّكَ: دهد مانند مینسبت خویش آن را به 
در (. 19: طهه )  قَنوْلي و ( ۴1: انعهام ) قَوْلُهُ(، 13: صافات) قَوْلُ رَبِّنا(، 3۴3: نساء) کَلِمَتُهُ

و  اسهت « کلمه و قول خداوند»توان فهميد که مقصود،  برخي آیات نيز از طریق سياق مي
از و به خداوند متعال آن ق تعلّ« لمهک»یکي از مؤلفه هاي معنایي  گفت توان مياز این رو 
 . ستبودن ا جانب او
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 بر اساس داللت صریح آیات « کلمه وقول خداوند«هم معنایی . 6.1.1
کهه در  در چهار گروه از آیات « قول خداوند کلمه و»یعنی  ،این دسته از زو  های معنایی

 بهه روشهنی بهر    هشده ک همنشينبا مفاهيم مشترک مرتلفي شود،  ادامه به آن اشاره می
 .  داللت داردآنها  معنایی هم
 

 با کلمه و قول خداوند« حَقّ«ي همنشین( الف
 در ساخت فعل و فهاعلي بهه کهار رفتهه و     «حَقَّ»با « کلمه» ۀآیه از قرآن کریم، واژپنج در 

نَّهُمْ کَذلِكَ حَقَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذینَ فَسَقُوا أَ«: از ندعبارتاست که شده  همنشين

: یهون  ) «إِنَّ الَّذینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّكَ ال یُؤْمِنُنونَ «(؛ 11: یون ) « ال یُؤْمِنُونَ
 وَ...«(؛ 33: زمهر ) «النَّنار  فِني  مَنْ تُنْقِذُ فَأَنْتَ أَ الْعَذابِ کَلِمَةُ عَلَیْهِ حَقَّ فَمَنْ أَ«(؛ 36

 رَبِّنكَ  کلَِمَنتُ  حَقَّتْ کَذَلِكَ وَ«(؛ ۴3: زمر)  «الْکافِرینَ ىعَلَ الْعَذابِ کَلِمَةُ حَقَّتْ لکِنْ

 (.  6: غافر) «النَّار أَصْحَابُ أَنهَُّمْ کَفَرُواْ الَّذِینَ عَلىَ
فَحَنقَّ  ...«: عبارتنهد از اسهت   ترکيهب شهده  « قول»با « حقَّ» در آنها که یآیات مشابه

 «...رَبَّنَنا  الْقَنوْلُ  عَلَیهِْمُ حَقَّ الَّذِینَ قَالَ«(؛ 36: اسراء) «عَلَیهَْا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا
  «وَ لکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعنینَ ...«(؛ 61: قصص)
 عَلَیْنَا فَحَقَّ«( ؛ ۴: ی )  «ونیُؤْمِنُ ال فَهُمْ أَکْثرَِهِمْ عَلىَ الْقَوْلُ حَقَّ لَقَدْ«(؛ 31: سجده)

إِنَّهُنمْ کناَنُواْ   ... وَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فنىِ أُمَنم   «(؛ 13: صافات) « لَذَائقُون إِنَّا رَبِّنَا قَوْلُ

 کَنانُواْ  إِنهَُّنمْ ... أُمَنم   فنىِ  الْقَوْلُ عَلَیْهِمُ حَقَّ الَّذِینَ أُوْلَئكَ«(؛ 1۱: فصلت) «خَاسِرِین

: یه  ) «الْکَنافِرِین  عَلىَ الْقَوْلُ یحَِقَّ وَ حَیًّا کاَنَ مَن لِیُنْذِرَ«(؛ 39: احقهاف  ) «رِینخَاسِ
 :  به نتایج ذیل دست یافت با تتمل و دقت در آیات فوق می توان(. ۴1
، سهياق   شده همنشين «حَقَّ»با  «قول»و  «کلمه» در آنها آیات مذکور که ۀسياق هم. 3

نيز کساني هستند کهه مهورد طهرد خداونهد     ( مراطب) مورد سرنتهدید و انذار است و 
هستند کهه کلمهۀ    ۴، کافران«کلمه»مربوط به  هآیپنج اند و به طور مشرص در  واق  شده

در زیهرا   انهد  عذاب پروردگار بر آنها محقق شده و مراطب این تهدید و انهذار واقه  شهده   
 [. 639-63۱، ص3،  43؛ ۴1، ص1] استهمان آیه یا آیات قبل، وص  آنها بيان شده 

، «عذاب»در کنار واژۀ  سورۀ زمرهفتاد و یک و نوزده در دو آیۀ « کلمه» قرار گرفتن. 1
و [ ۱۱، ص14،  4] اشاره به این مالب است که آن عهذاب، امهر خهدا و تهدیهد اوسهت     
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ههاي معنهایي    لهذا یکهي از مؤلفهه   ( 91: یه  ) گيرد چون امر خداوند از ارادۀ او نشتت مي
 . ارادۀ خاص الهي است در مواردي که به خداوند نسبت داده شده، بيان «هکلم»

را دارد زیرا از جهت  «قول»معنایي با  بيشترین تداعي هم ،نرست پنج آیۀکلمه در . 1
 «قهول »بها   «حَهقَّ »بافت و داللت سياق، مراطب و هيئت ترکيبي، مشابه آیاتي اسهت کهه   

جانشهيني بهين    ۀنهوعي راباه  وجهود  ما را بهه  شباهت ساختاري،  و این همراه شده است
 .  رهنمون مي سازد« قول»و « کلمه»

 ۀدر آیات مزبور، که بر کلمآن  هاي همنشين، بر اساس «کلمه»معنایي  ۀدیگر مؤلف. 4
و امري محقهق شهدني    ،«کلمه»است که آن خداوند و قانوني کلي از جانب او داللت دارد 

 اسهت  بيان شهده ( حقَّ) ود و این معنا با فعل ماضيش که انجام مياست در مقابل اعمالي 
 .  نماید آن داللتتا بر قاعيت وقوا 

به کار رفتهه و بها فعهل    « کلمات»به صورت جم  یعني « کلمه»دیگر نيز  ۀدر سه آی. ۱
بهه عنهوان    «کلمهات »، در این آیهات . شده است همنشينباب اِفعال از « قُّیحِ»ثالثي مزید 

وَ یُرِیدُ اللَّهُ أَن یحُِقَّ الْحَقَّ ...«: عبارت اسهت از بوده و « قَّیحِ»ل اسم مجرور متعلق به فع

 کَنرِهَ  لَنوْ  وَ بِکلَِمَاتِنهِ  الْحَنقَّ  اللَّنهُ  یحُِقُّ وَ«(؛ ۴: انفهال )  «بِکلَِمَاتِهِ وَ یَقْطَعَ دَابِرَ الْکَافِرِین

(. 14: شهوری  ) «...بِکلَِمَاتِهِ الحَْقَّ یحُِقُّ وَ الْبَاطِلَ اللَّهُ یَمْحُ وَ...«(؛ 9: یون ) « الْمُجْرِمُون
در آیهات مهذکور   « حَهقَّ »، داراي معناي متعدي واژة «یحُِقُّ»که فعل  به دليل این همچنين

معنا بها   هم نيز،« کلمات»در این آیات  پيشين است که با کلمه و قول همراه شده بود، لذا
این آیات، به قانون کلي دیگری از جانهب   در واق . اقوال خداوند در نظر گرفته شده است

بهه وسهيله    محقق سهاختن حهق   بر است الهي ۀارادآن تعلق خداوند متعال اشاره دارد و 
، 1۱] دارداین معنا با فعل مضارا داللت بر استمرار این سهنت الههي   بيان و  خود کلمات
آیات مذکور در  آن هاي همنشينبر اساس  «کلمه»معنایي  ۀدیگر مؤلف لذا[ ۱1، ص39 

است و تحقق امر دیگري   ۀوسيل ،«کلمات»است که آن که بر کلمات خداوند داللت دارد، 
د و ههم  نشهو  این اسهت کهه ههم محقهق مهي     « کلمه و کلمات الهي»دو ویژگي در نتيجه 
 .  دنگير اي براي تحقق امر دیگري قرار می وسيله
 

 با کلمه و قول خداوند« سَبَق«ي همنشین( ب
مورد در  شده است که در پنج همنشين« سبق»با « کلمه» ۀز قرآن کریم واژدر شش آیه ا

وصفيه به کار رفته و در یک آیه در هيئت فعل و فهاعلي اسهتعمال    ۀساختار مبتدا و جمل
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بَیْنَهُمْ فِیمَنا     یَلَقُضِوَ لَوْ لَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ...«: این آیات عبارتنهد از . شده است

: هود) «...بَیْنهَُم   یَلَقُضِ کلَِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ وَ لَوْ ال...«(؛ 33: یون ) «خَْتَلِفُونیَفِیهِ 
وَ لَقَندْ  «(؛ 313: طه ) «وَ لَوْ ال کلَِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَکاَنَ لِزَامًا وَ أَجَلٌ مُّسَمًّى«(؛ 33

کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّنكَ   وَ لَوْ ال...«(؛ 3۴3: صافات)  «لِینسَبَقَتْ کلَِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَ

 یوَ لَوْ ال کلَِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلنىَ أَجَنل  مُّسَنمًّ   ...«(؛ 4۱: فصلت) «... بَیْنَهُم     یَلَقُضِ

شهده   شينهمن« قول»با « سبق»در آنها که ی آیات مشابه(. 34: شوری) «...بَیْنهَُم     یَلَقُضِ
مَنن   إِالّ...«(؛ 41: ههود ) «...مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ ءَامَننَ  إِالّ...«: عبارتنهد از است 

 دهد دو دسته از آیات نشان مياین ت در دقّ(. 1۴: مؤمنون) «...سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْهُم
ۀ جهز آیه    به ه  است همراه شده« سَبَقَ»با « قول»و « کلمه»فضاي تمام این آیات که  .3: که

فضاي انذار است و مراطب در این آیهات نيهز کسهاني     ه  صافات ۀسور صد و هفتاد و یک
بر خالف آیۀ صد و هفتاد و یک سورۀ صهافات   اند هستند که مورد غضب الهي قرار گرفته

بهه   .1. نيز فضاي تبشهير اسهت  آن فرستادگان و پيامبران الهي و فضاي  که خااب آن با
 «کلمه»، «قول ه  سبق»و « کلمه ه  سبق»دليل تشابه در اسلوب و ساخت واژگان همنشين 

بر اساس آیات فوق،  .1. آیدبه شمار  «قول»معناي با  نرست نيز می تواند هم آیۀدر شش 
 « حِنین   فىِ األَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ   وَ لَکمُ« ۀاز جانب خداوند که آیه  «کلمه»سبقت 

، 33همان،  ؛ 11، ص31،  1۱] داللت دارد «کلمه»در پنج جای قرآن بر آن ( 16: هبقر)
باعههث بههه [ 11، ص39  همههان،؛ 411، ص3۴همههان،  ؛ 111، ص34همههان،  ؛ 4۱ص

شهود کهه    مهي  «وقهت معلهوم  »و  «أجل مسهمي »تتخير افتادن قانون دیگري از سوی او، تا 
بها تتمهل در   در نهایهت  . الههي اسهت  همان قضاوت و داوري فوري بين مترلّفين از اوامر 

گفهت در مهواردي کهه    تهوان   ، مهي اسهت  همراه شهده « سبَق»و « حقَّ»با  «کلمه»آیاتي که 
در مهواردي  و همراه شهده   «حقَّ»با لفظ ، شود بدون هيچ مانعي محقق مي و حتما «کلمه»

 . با لفظ سبقَ آمده است افتد، می تتخير هکه این تحقق به خاطر وجود مصلحتي ب
 
 با کلمة خداوند« تَمَّ«همنشیني ( ج

همهراه شهده    در هيئهت فعهل و فهاعلي   « تَمَّ»با فعل « کلمه» ۀدر سه آیه از قرآن کریم واژ
ال مُبَندِّلَ لِکلَِمَاتِنهِ وَ هُنوَ     عَندْالً  وَ رَبِّكَ صِدْقًاکلَِمَةُوَ تَمَّتْ « .3: ازاست که عبارتند 

ي بها لفهظ   همنشهين بهه دليهل   « کلمه»شریفه،  ۀدر این آی(. 33۱: انعام) « السَّمِیعُ الْعَلِیم
است کهه بها    «قول»معناي با قول شمرده شده، زیرا  که وصفي براي آن است، هم« صِدق»
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  عَلى  وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى...« .1[. 441، ص11] صفت صدق توصي  مي شود

« کلمهة الحسهني  »ترکيب وصفي این آیه،  در. (31۴: اعراف) «...إِسْرائیلَ بِما صَبَرُوا  بَني
« أحسهن »است، زیرا واژۀ ( 11: فصلت) «أَحْسَنُ قَوْالً«از لحاظ ساختاري شبيه به عبارت 

 مِننَ  جَهَننَّمَ  ألَمْنََنَّ  رَبِّكَ کلَِمَةُ تَمَّتْ وَ...« .1. نيز وصفي براي قول به شمار مهي رود 

وَ لکِننْ  «شریفه، نظيهر عبهارت    ۀاین عبارت ازآی(. 333: دهو)  «أَجْمَعِین النَّاسِ وَ الْجِنَّةِ

، 1۱] اسهت ( 31: سجده) « جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِین ألَمََْنَّ   حَقَّ الْقَوْلُ مِنىّ
لَأَمْلَنأَنَّ جَهَننَّمَ مِننَ    «بها عبهارت    «قول»و  «کلمه»ي همنشينلذا به دليل [ 64، ص33 

 «قهول »مزبهور و نيهز اشهتراك در هيئهت ترکيبهي،       ۀدر دو آی « النَّاسِ أَجْمَعِین الْجِنَّةِ وَ
و از ایهن رو   شهوند  مهی نيهز جانشهين یکهدیگر محسهوب     « تمَّ»و« حَقَّ»و  «کلمه»جانشين 

 چون در این آیه،گفت توان  ميبر این اساس . معناي قول است در این آیه نيز هم «کلمه»
دیگهر نيهز    ۀبا آن است، در دو آیه  یمعنا ر گرفته شده و همدر نظ «کلمه»جانشين « قول»

یکي دیگهر از  بر این اساس . است« قول»معناي  هم« کلمه»همراه شده، « تَمَّ»با « کلمه»که 
در آیهات مهذکور، تماميهت آن     آن ههاي  همنشهين با توجه به  «کلمه»مؤلفه هاي معنایي 

که بر طبهق صهدق و    «کلمه»اتمام  به این معنا که در راستاي سير تکاملي هستي،؛ است
گروههي از   ،در آن هنگهام و  خواهد بهود در انتهاي هستي ( 33۱: انعام) عدل جاري است

 ،وگروهي نيز به کلمۀ عذاب خداونهد ( 31۴: اعراف) سناي خداوند برخوردار شدهکلمۀ حُ
 (. 333: هود) شوند ميمبتال یعني آتش جهنم 

 در  «قهول »و  «کلمهه »معنهاي  شهود کهه    مهی از مجموا آنچه بيان شد چنهين نيتجهه   
 ه در باطن باشهد کآشکارساختن چيزي  ، یعنیاي آن دو واژه ، با معناي ریشهمذکورآیات 
ایهن آیهات فعلهي توسهط     ماهابق  و دارد تاابق [ 113، ص 3و    31۴، ص 31،   ۱3]

ل گروهي انجام شده و عمل آنها منجر به آشکارشدن امري پنهان از جانب خداونهد متعها  
 . شده است
 

 با کلمات خداوند« التبدیل«و « المبدِّل«ي همنشین( د
و در قالهب اسهم مجهرور    « کلمهات »به صورت جمه  یعنهي   « کلمه»دیگر نيز  ۀآی چهار در

 بها اسهم   سهه آیهه   در  کهه از ایهن ميهان    به کار رفتهه اسهت  « تبدیل»یا « مبدِّل»متعلق به 
ایهن  . شهده اسهت   همنشهين در سياق نفي  ،«تبدیل»آیه با مصدر یک و در « مبدِّل»فاعل 

 «...  مُبَندِّلَ لِکلَِمَاتِنهِ  ال...«(؛ 14: انعهام ) «...وَ ال مُبَدِّلَ لِکلَِمَاتِ هللا...«: آیات عبارتند از



 3131ستان بهار و تابم، یکم، شمارۀ هفتهای قرآن و حدیث، سال چهل و  پژوهش نشریه 331

  در «کلمهات »(. 64: یهون  ) «...اللَّنهِ  لِکَلِمَناتِ  تَبْندِیلَ  لَنا ...«(؛ 1۴: که ؛ 33۱: انعام)
 ال خداونهد اسهت زیهرا ایهن مهوارد داراي سهاختار و هيئتهي        معنا با اقهو  آیات نيز هم این

با این تفاوت که کلمهه در چههار    9است( 13: ق) « یَّلَدَمَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ «مشابه با عبارت 
  و در سهياق نفهي آمهده   [ 13ص ،13] که بر ثبوت و دوام داللت دارده   مذکور، با اسم ۀآی
  امها  تبهدیل ناپهذیري کلمهات خداونهد    است بهر  و در واق  تتکيدی  شده است همنشين ه

که بهر حهدوو و تجهدد داللهت     است  با فعل همنشين قول« ق» ۀسوربيست و نه  ۀدر آی
 شهود و شهتن آن انقاهاا     هاي مرتل  تکهرار مهي   در مورد افراد، موضوعات و زمان و دارد

مهات  بنابراین یکهي دیگهر از مؤلفهه ههاي معنهایي کل     [. 19و  13ص، 13] و تجدید است
در آیات مزبور، حقيقهت ثابهت و غيهر قابهل تبهدیل       آن هاي خداوند با توجه به همنشين

 و ( 64: یهون  ) راه نهدارد  «کلمهات »ههيچ گونهه تغييهر و تبهدیلي در      به بيان دیگر .است
 لِکَلِمَناتِ  تَبْندِیلَ  لَا« عبهارت (. ...و 14: انعام) کندرا تبدیل آنها تواند  هيچ ک  هم نمي

: احهزاب ) آیهات مرتله   در  «وَ لَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیال«عبهارت   با(، 64: ون ی) «اللَّهِ
 ( 11: روم) «هال تَبْندِیلَ لِخَلْنقِ اللّن   « و همچنين بها عبهارت  ( 11: و فتح 41: فاطر؛ 61

 ، آیهات دیگهري   «تبهدیل و کلمهه  »چون مشهابه ترکيهب   و نيز داراي ترکيبي مشابه است 
 بهه  « تبهدیل »در کنهار  « خلهق »و« تسهنّ »ماننهد  رد کهه در آن کلمهاتی   در قرآن وجهود دا 

  «تسهنّ »معنایي بها اقهوال الههي، بها      در آیات فوق، عالوه بر هم «کلمات»، پ  اند کار رفته
 « تسهنّ »بنابراین بهر اسهاس روابهط بينهامتني، مفهاهيم      . نيز ترادف معنایي دارد «خلق»و 
« کلمهه و کلمهات خداونهد   »در آیات مربهوط بهه    «کلمه»جانشين  توان نيز مي را «خلق»و 

ظههور بيشهتري    ،معنایي و تهرادف  با این تفاوت که در برخي آیات، این هم کرد محسوب
 . یافته است
بهار بهه صهورت    دو بار به صهورت مفهرد،   چهارده ه   بار در مجموا شانزده« تسنّ»واژۀ 
معناي شيوه، رویهه و طریقهه   ت یا به سنّ. در قرآن کریم به کار رفته است ه( ننسُ) جم 
یها بهه معنهاي جههاري    [؛ 141، ص 1،  4۱؛ 169، ص 6،  19؛ 111، ص31،  6] اسهت 

 نشدن امري منضبط و قانونمند، خواه این جریان در ظهور صفتي یا انجام فعلي یها گفهت  
مقصهود از   امها [ 113، ص۱،   ۱3] متفهاوت اسهت   رگباشد و موارد آن بها یکهدی  سرنی 

دههد کهه    ت نشهان مهي  دقت در آیات مربوط بهه سهنّ  . ت الهي استسنّ در اینجا،« تسنّ»
مفهوم آن، در اکثر قریب به اتفاق آیات، به طور صریح یا ضمني، به خداوند متعال نسبت 

آن قسهمت از تهدابير و سهازماندهي    « هاللّه  ةسهنّ ». اوست های داده شده و مربوط به سنت
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وش و رویهۀ دائمهي غيهر قابهل تبهدیل و      خداوند است که داراي تداوم و تکهرار بهوده و ر  
 [. 96، ص ۱،   3۴] تحویل خداوند است

بار در قرآن کریم به کار رفته اسهت کهه در اغلهب آیهات، بهه      پنجاه و سه « خَلق»واژۀ 
منتسهب بهه   ( ۱4: اعهراف ) «مْرُ تَبارَ َ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمینَأَال لَهُ الْخَلْقُ وَ األَ«استناد آیۀ 
و در  ،به طور صریح« هاللّ»با « خلق»ي همنشين یات از این آ در برخي. ل استخداوند متعا

خداونهد  بهه  « خلهق »تعلّهق و انتسهاب   بهر   ،برخي دیگر سياق و بافت آیات به طور ضمني
. گيري و تدبير و نظمِ استوار در امور اسهت  اندازه« الرلق»معناي اصلي . داللت دارد متعال
 اسهت  قبلهی  ۀوجودي و نمونه  ۀبدون سابق ني و ایجاد چيزيآفری ي نوامعنبه « خلق»واژۀ 
 دربهارۀ تفهاوت ایهن معنهي ميهان خهود       خداوند متعال . جز براي خداي متعال نيستکه 

 ( 3۴: نحهل )  «یخَْلُنقُ أَ فَنال تَنذَکَّرُون   الأَ فَمَنن یخَْلُنقُ کَمَنن    «: فرماید میو دیگران 
 [. 136، ص11]

 
 بر اساس بافت و سیاق آیات« اوندکلمه وقول خد«هم معنایی . 6.1.2
دسهته بها مفهاهيم و قهرائن مرتله       پهنج  در « کلمهه »مفههوم   کهه ی آیهات  این برش، در

 .  گيرد ، مورد بررسی قرار میاست شده همنشينمتنی  درون
 

 «الکلم« با« یُحرّفون«ي همنشین( الف
بها مفههومي   آنهها   و در تمهام  بهه کهار رفتهه    « الکلهم »به صورت جمه ِ  « کلمه»آیه، سه در 
 الَّذِینَ نَمِ«: این موارد عبارتنهد از . همنشين شده است« فونحرّیُ»متني، یعني فعل  درون
 وَ لَعَنَّناهُمْ  یثَاقَهُمْمِ نَقْضِهِم فَبِمَا«(؛ 46: نسهاء ) «...وَاضِعِهِمَ عَن الْکلَِمَ یحَُرِّفُونَ هَادُواْ
 الْکلَِمَ یحَُرِّفُونَ...«(؛ 31: مائده) «...وَاضِعِهِمَ عَن لِمَالْکَ یحَُرِّفُونَ قَاسِیَةً قُلُوبَهُمْ جَعَلْنَا

ظرفيهه تفهاوت وجهود    « عهد بَ»و « عن»بين  اتیآ نیا در(. 43: مائده) «...مَوَاضِعِهِ بَعْدِ مِن
کهاری  شود کهه زمهان    رود و هنگامي استعمال مي براي امر نزدیک به کار مي« عن»؛ دارد

رود که مدت زمهان زیهادي    هنگامي به کار مي ،«عدبَ»اما د دیگري باشکار متصل به زمان 
 ۀاول و دوم دربهار ههای   آیهه لهذا چهون   [ 33، ص13؛ 44، ص1] از چيزي گذشهته باشهد  

 پيشينيان یهود است و مراد از تحری ، تحری  هنگام نزول تورات است، متناسهب بها آن  
بودنهد و  ( ص)ر زمهان پيهامبر  کساني است کهه د  ۀسوم دربار ۀآمده و چون آی«عَن مَوَاضِعِهِ»

کهه بها آن    آمده است «مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ» ،است( ص)مراد از تحری ، تحری  در زمان پيامبر
 .3[44، ص1؛ ۱6، ص46] مناسبت دارد
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 با کلمات خداوند« إبتَلي« و« تَلقّي«، «یؤمن«، «صَدَّق«همنشیني ( ب
 فههاهيم و قههراین درون بهها م« کلمههات»بههه صههورت جمهه  « کلمههه»در شههش آیههۀ دیگههر، 

 وَ ... ابْنَنتَ عِمْنرَانَ الَّتنىِ      وَ مَنرْیمَ «: متني همنشهين شهده کهه بهه قهرار ذیهل اسهت       

 فََنامِنُواْ بِاللَّنهِ   ...«(؛ 31: تحهریم ) « صَدَّقَتْ بِکلَِمَاتِ رَبهَِّا وَ کُتُبِهِ وَ کاَنَتْ مِنَ الْقَانِتِین

 فَتَلَقَّنى ءَادَُُ  «(؛ 3۱9: اعهراف ) «...یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِمَاتِنهِ  یذِالَّ   یمِّاألُ    وَ رَسُولِهِ النَّبىِ

بِکلَِمَنات    وَ إِذِ ابْتَلنىَ إِبْنرَاهِمَ رَبُّنهُ   «(؛ 33: بقنر  ) «...بِّهِ کلَِمَات  فَتَابَ عَلَیْنه رَمِن 

 ، «کلمهات »و  «کلمهه »آیهات،  ایهن  از ( هفت مهورد ) در دو دسته(. 314: بقرة) «...فَأَتَمَّهُنَّ
 به طور ضمني و بر اساس سهياق آیهات و قهرائن و مفهاهيم موجهود در آن، ههم معنهاي        

  «کلمهه » همنشهين رو مفهاهيمي کهه در آیهات مهذکور      از ایهن  شهود و  محسوب مهی قول 
 : اند و بهه عنهوان قراینهي متنهي بهر ایهن امهر داللهت دارنهد بهه ترتيهب عبارتنهد از             شده
 « تلقّهي »، «یهؤمن »، «صَهدَّق »افعهال   اسهت و  اول تکرار شهده  ۀکه در سه آی« یحرّفون»فعل 
  ههاي  همنشهين بهر اسهاس   « کلمات خداونهد »هاي معنایي  بنابراین دیگر مؤلفه. «إبتَلي»و 
 د نه آی در قالهب لفهظ در مهي   « کلمهات الههی  »برخهی  : کهعبارتند از ایندر آیات مذکور  آن

 ،تصهدیق کهردن، ایمهان آوردن    قابهل  ،پهذیرد  مهی  تحری  زیرا گاهي مانند کلمات تورات
 گاهي نيز عمل به آن کلمهات و الفهاظ، وسهيله اي بهراي ابهتالء       هستند ودریافت کردن 
 .31استو امتحان 

 
 با کلمات خداوند« ما نفِدَ«همنشینی ( ج
 ، با مفاهيمی درون متنی همهراه شهده  «کلمات»در قالب جم  « کلمه»دیگر نيز  ۀآیدو در 
لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَندَ     یل لَّوْ کاَنَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکلَِمَاتِ رَبّقُ«: از ندکه عبارت است

األَرْضِ مِن شَجَرَ   أَقْالٌُ وَ الْبَحْنرُ یَمُندُّهُ    یوَ لَوْ أَنَّمَا فِ«(؛ 313: که ) «...یکلَِمَاتُ رَبّ

 ایهن (. 1۴: لقمهان ) «للَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِنیم مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبحُْر  مَّا نَفِدَتْ کلَِمَاتُ ا
 رف قهرآن و در عُناپذیری آنها است  و پایانآیات بيانی براي وسعت کلمات خداوند متعال 

ها بر ذات حق، ظهور دارد و  شود که داللت آن به آیات و مرلوقاتي گفته مي «کلمات» نيز
:   رک] و مهوارد قضهاي حتمهي خداونهد    ( ا)مسيحمانند ؛ ها باالن و تغيّري راه ندارد در آن
معنهایی   ۀ، دیگر مؤلفاتآیاین لذا بنابر سياق [ 111-111، ص36و   414، ص31،  1۱
 . استنامتناهی بودن آنها  ،«کلمات خداوند»
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 «الَّذِینَ کَفَرُواْ کَلِمَةَُ«با « لّهال کَلِمَةُ«همنشیني ( د
 إِالّ»: متني به کار رفته اسهت  با قراین درون« کلمه»آیۀ شریفه ذیل، مورد دیگري است که 

 کَلِمَهةُ وَ  یالَّذِینَ کَفَرُواْ السُّفْل کَلِمَةَوَ جَعَلَ ... تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا
« کلمهه » مقصهود از آیه، این بر اساس سياق (. 41: توبه) «الْعُلْيَا وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِيم یَاللَّهِ هِ

آنها بر قتهل   ریزي و برنامه تصميم در خصوصقول کافران  ،«الَّذِینَ کَفَرُواْکَلِمَةَ»در عبارت 
 ناگزیر به خرو  از مکه کردرا ( ص)و پيامبر داشت  اقدام به آن را در پياست که ( ص)پيامبر

 یَاللَّههِ هِه   کَلِمَهةُ » ارتدر عبه « کلمهه »در مقابل، مقصهود از  [. 191و  191، ص 3،   1۱]
براي غلبۀ خداوند  و حاکي از یارياست  او ۀخداوند است که در پي اراد قول و امر «الْعُلْيَا
در « نصهر »د، واژۀ کنه  یکي ازمهمترین قرایني که این معنها را تتیيهد مهي   . است( ص)پيامبر
عبهارت بهه مراطهب اعهالم     ایهن  ر خداوند د. است «إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ»عبارت 

بکشند، این خداوند است کهه او را  دست ( ص)اگر از یاري رسول خداکرده است که 
و این معنایی است که از سهياق   یابدبرتری باطل بر رساند تا جریان حق  یاري مي

دیگهري از   يِکلّه  قهانون  ه بهه آی گفت اینتوان  مي اما عالوه بر این. آید آیه به دست می
بهه طهور مالهق،     «الْعُلْيَها  یَاللَّهِ هِ کَلِمَةُ»عبارت مراد از  و خداوند متعال اشاره داردجانب 

ضمير فصهل  و وجود ( 41: نحل) است الهی کلمه و قولارادۀ خداوند بر برتری هميشگی 
بيشهتری بهر ایهن     تتکيد و آمدن جملۀ اسميه که داللت بر ثبوت آن حقيقت دارد، «هي»

ار که حاکي از تصميم و اعتقهاد آنهها بهر انجهام     فّمقابل، کلمه و قول کُدر اما  33معنا است
الَّهذِینَ کَفَهرُواْ    کَلِمَهةَ  جَعَهلَ »ۀ فعلي جملۀاین معنا با  و است( سفلي) عملشان است، پست

اي است  کلمه« فعل»زیرا  است که نشان از عدم ثبوت سرن کفار دارد بيان شده «یالسُّفْل
، 13] دارشدن حالتي در زمان گذشته یا حال یا آینده داللهت کنهد  که بر وقوا کار یا پدی

دائهم  کفار به طور عمل  گرچه ست کهابنابر این معنای عبارت مذکور آن [. 11، ص 3  
ههاي خداونهد    تسهنّ  دیگهر  اسهاس  بر ،عالوه بر این. دوام و ثبوت ندارداما شود  تکرار مي

 یُفْلِهحُ  لَها  إِنَّههُ » و( 14: شهوری )  «وَ یحُِقُّ الحَْقَّ بِکلَِمَاتِهِ وَ یَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ»: متعال از جمله
است و اعتبار فاقد ارزش و  بی ،پست ،کالم و سرن باطل کفار(، 33۴: مؤمنون) « الْکَافِرُون

یکهي دیگهر از     در مجموا بر اساس ایهن آیهات  . رسد و به نتيجه نمی شود محو و نابود مي
است  خداوند متعالانتساب آن به عالوه بر انتساب آن به کفار ، «مهکل»هاي معنایي  مؤلفه

داراي اصلي ثابت اسهت و رفعهت و منزلهت     و با این تفاوت که کلمۀ خداوند، کلمۀ طيب
ترریبهي   ولي کلمۀ کافران، با وجهود اثهر  ( 14: ابراهيم) دارد و در نهایت به ثمر مي رسد
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و قرار دارد ( سُفلی) در جایگاه پستو نبوده دار عالم هستي دارد، پای اي که در فوق العاده
 (. 16: ابراهيم) رسد در نهایت نيز به نتيجه نمي

 
 با کلمه خداوند« المسیح«همنشیني ( ه

: با قرایني درون متنهي آمهده اسهت   « کلمه»آیه ذیل، دستۀ دیگر از مواردي است که سه 
: عمهران  آل)  «... َ بِیَحْیى مُصَدِّقَا بِکلَِمَة  مِّننَ اللَّنهِ  أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُ... فَنادَتْهُ الْمَالئِکَةُ«
 یعِیسن  الْمَسِیحُ اسْمُهُ مِّنْهُ بِکلَِمَة  یُبَشِّرُ ِ اللَّهَ إِنَّ یَامَرْیَمُ الْمَالئِکَةُ قَالَتِ إِذْ«(؛ 13

 کَلِمَتُنهُ  وَ اللَّهِ رَسُولُ یَمَمَرْ ابْنُ عِیسىَ الْمَسِیحُ إِنَّمَا...«(؛ 4۱: عمران آل) « ...مَرْیَمَ ابْنُ

با توجه به این آیات نکات زیهر بهه دسهت    (. 3۴3: نساء) «...نْهُمِ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ  إِلى ُأَلْقاها
 :  آید می
کهه  حهاکی از آن اسهت   آخهر    ۀدر دو آیه  «مسهيح »و  «کلمه»گامي  ي و همهمنشين .3
لفظ است ولي  ۀاز مقول «عيسي»ا ی «مسيح»با این تفاوت که  است «مسيح»همان  ،«کلمه»
بنهابراین  . اعيهان خهارجي اسهت    ۀلفظ نيست، بلکه از مقوله  ۀدر این آیات از مقول «کلمه»
در ایهن  در نتيجه [. 16، ص33] است از جن  اعيان خارجي اي نام کلمه «عيسي مسيح»

 (ا)ت مصداقي است که مقصود از آن وجود حضرت مسهيح به معناي عينيّ« کلمه»ه، سه آی

خَلَقَهُ مِن تُرَاب  ثُمَّ  عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ ءَادََُ یإِنَّ مَثَلَ عِیس«  آیهۀ ، گرچه براساس 31است

« کلمتُه»و « منه کلمة»و « من هللا کلمة»مقصود از (، ۱3: عمران آل)  «قَالَ لَهُ کُن فَیَکُون
کهن  »قهول الههي   بها  نيهز  ( ا)در واق  عيسهی آیات، قول تکویني خداوند است زیرا این در 

 .  31هستي یافت« فيکون
اسم ذات جام  همۀ اسماي حُسني و صهفات جهالل و جمهال     ه  «هللا»کاربرد اسم . 1
اشهاره بهه    بهرای  ،«کلمه»یا ضميري که به آن بر مي گردد در کنار  ه( 14: حشر) خداوند

 .  نماي اسماء و صفات الهي است آینۀ تمام ،(ا)این مالب است که عيسي
بها  ( ا)عمهران، طریقهۀ والدت حضهرت عيسهي     آلچهل و پهنج  و  نه  و  سیت در آیا .1
ابتدائيه بوده و براي بيان منشت پيهدایش  « من»ذکرشده است زیرا حرف « من هللا»عبارت 
وي مسهتقيما  از  والدت که است  به این معنا و[ 3۴، ص 1،  4؛ 111، ص9،  41] است

و آیات مرتل  از  است دي توليد نسل بودهبدون واساۀ اسباب عا و به امر او ،جانب خدا
بهر ایهن امهر    [ 1۴3، ص33،  41] ۱3: و آل عمهران [ 3۴، ص 1،  4] 33۴: بقره: جمله

ضمن  نساء صد و هفتاد و یک عمران و آلچهل و پنج عالوه بر این، در آیات . داللت دارد
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تتکيدی باشد بهر  شده است تا به عنوان فرزند مریم یاد  از او ،(ا)ذکر جریان والدت عيسي
 [. 114ص ،1،  1۱] بشر بودن او

 وَ مَرْیَمَ  إِلىَ أَلْقاها کَلِمَتُهُ وَ«، در عبهارت  صد و هفتاد و یک نساءدر آیۀ  همچنين. 4

ردیه  آن   همراه و ههم  و[ 131، ص 39،   1۱] شده اطالق «رو »بر  «کلمه» ،«مِّنْهُ رُوحٌ
از سهوی  . داراي حقيقتي روحهاني اسهت   «مهکل»شود  از اینجا روشن مي. قرار گرفته است

امهر عبهارت اسهت از    ایهن   و( 9۱: اسهراء ) حقيقت رو  از جن  امر پروردگار است دیگر
ایجهاد عبهارت از خهود ایجهاد      ۀایجاد است و کلمه  ۀکه همان کلم( 91: ی ) «نکُ» ۀکلم

 ،خداونهد ایجاد یا قول تکویني  ۀاست و ایجاد هم عبارت از وجود هر چيز است و لذا کلم
با تتثيرات تدریجي خود در  ،که اسباب مادي بدون این ،همان فعل مرتص به ذات اوست

از طرف دیگر، امر خداوند در هر چيز عبارت است از (. ۱1: قمر) دنآن دخالت داشته باش
، 1۱] پ  هر چيزي ملکوتي دارد همچنهان کهه امهري دارد   (؛ 91: ی ) ملکوت آن چيز

، 1۱] یابهد  مهی هسهتي  « کهن »با کلمهۀ   و چيزي از امر خدا و ملکوت هر[ 33۴، ص 31 
( 41: نحهل ) اسهت  ناميهده  «قهول »از جهتي دیگر خداوند، امر خهود را   اما[. 61، ص3۱ 

نيهز   «قضهاء »و  «کهم حُ»ناپهذیري،   و ابهام بودن همچنان که امر و قولش را از جهت محکم
ایهن آیهات بها یکهدیگر     ي همنشهين لذا از [ 143، ص31،  1۱]( 33۴: بقره) خوانده است
که امر و قول و قضاي خداوند، مبتني بر ارادۀ الههي اسهت کهه از صهفات      شود روشن مي

 تهوان گفهت   و در نتيجه می[ 3۴3، ص3۴،   1۱] فعل و خار  از ذات خداي تعالي است
کهي دیگهر از   بر این اسهاس ی [. 143، ص31،  1۱] قبل از امر به ایجاد است ،ارادۀ ایجاد

ای که در متن قرآن، به خداونهد متعهال نسهبت     مقصود کلمه ه  «کلمه»عنایي هاي م مؤلفه
 همنشهين مفههوم   با توجه به ه  داده شده و مربوط به کلمۀ خداوند در امور تکویني است

 . حقيقتي روحاني مربوط به عالم امر و ملکوت استآن، 
ناميهده شهده   « هآیه »( ا)عيسهي ( ۱1: و مؤمنون 33: انبياء) ه از قرآن کریمدر دو آی. ۱
با توجه به روابط  و یابند نيز با یکدیگر ارتباط می «کلمه»و  «آیه»پ  از این طریق، ؛ است

بهه معنهاي   « آیهه ». محسهوب کهرد   «کلمهه »تهوان جانشهين    مهي را « آیه»بينامتني، مفهوم 
و جمه  الجمه     «آي، آیات» ، جم  آن به صورت«اُوَیه»، اصل آن «فَعَلَه»، بر وزن «عالمت»
هایي  «نشانه»خداوند براي برقراري ارتباط با نوا بشر [. 443، ص9،  41] است« آیاء» آن

اند، از قبيل باد، آسمان، زمهين، در پهي    ها یا طبيعي و تکویني «نشانه»این . فرستد فرو مي
هاي  منظور از نشانه. اند و یا تشریعي... فرستادن آب از آسمان و  هم آمدن شب و روز، فرو
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این ههر  . است( تشری  دین) مان ارتباط کالمي خدا با نوا بشر در قالب وحيتشریعي، ه
در تمهام مهوارد، بهه    « آیهه و آیهات  » اما [. 13، ص14] نام دارند« آیه»در قرآن « نشانه»دو 

نيز هم معنها   «کلمه»خداوند نسبت داده شده و مربوط به اوست و لذا در آیات مربوط به 
. آیهد تواند از لحاظ معنایي جانشين آن به شهمار   است و مي «کلمات خداوند»و  «کلمه»با 

بهه   نيز تتیيدی بر این جانشينی اسهت،  بين کتاب تکوین و تدوین تناظرهمچنين وجود 
در کتهاب   و ههم ( 331: عمهران  آل) هستي، یعنی در کتاب تکوینهم ، «آیه»این معنا که 

به معنهاي   «کلمه»کتاب تدوین  در ،عالوه بر این. وجود دارد( 3: حجر) تدوین یعني قرآن
خداونهد متعهال در آیهات مرتلفهي      هم در کتهاب تکهوین، کهه    واژه و کالم وجود دارد و

ناميهده  « کلمه» ،به وجود آمده« نکُ»قول تکویني به دليل آنکه بر اثر را ( ا)حضرت عيسي
 مربهوط بهه   «کلمهه »با این تفاوت کهه   است« کلمه»هاي  یکي از جانشين« آیه» پ . است

بهر آن   الههي اسهت،   ۀکه بيشتر مرتبط با جریهان اراد « کن»که لفظ  چنان ه  عالم امر است
که بر تحقق امهر الههي   « یکون»که لفظ  چنانمربوط به عالم خلق ه   «آیه»و  ه  داللت دارد
. اسهت « َ ف»فقط در حهرف  ( خلق امر و) دو این و تفاوت ه  کند  آن اشاره ميبه داللت دارد، 

که بدون وسهاطت علهل و اسهباب مهادي،      ت از وجود موجود از جهت اینعبارت اس« امر»
عبارت است از وجود همان موجود، از جههت ایهن   « خلق»مستند به خداي متعال است و 

 کهه فرمهوده   که با وساطت علل و اسباب مادي، مستند به خداي متعال اسهت، همچنهان  
در ایهن ميهان   (. ۱4: اعهراف )  «رَبُّ الْعنالَمینَ  هُُأَال لَهُ الخَْلْقُ وَ األَمْرُ تَبَارَ َ اللَّن «: است
. است «عالم خلق»به  «عالم امر»چون باعث تبدیل جریان و فرآیندي عمومي است « قول»

خداوند صادر شود، قول خداوند است کهه از   ۀهستي و هر چيزي که از اراد ۀبنابراین هم
تجلّهي   «خلقهت »طهرف دیگهر،    از. 34شود قول خاص خداوند ناميده مي« کلمه»این ميان، 
در و اسهت و ههر د  تجلّي و خلقت خاص خداونهد   نيز از ميان خلق، «آیه» است وخداوند 
و ههم   3۱«کلمهه »یعنهي   ،هم قول خهاص خداونهد   او به این معنا کهجم  است، ( ا)عيسي

و در عهالم   خهدا  ۀدر عالم امهر، کلمه  ( ا)بنابراین عيسيو  است« آیه»یعني  ،تجلّي خاص او
 . ستاو ۀ، آیخَلق
 

 اضافی ن کلمه و قول در ترکیب های وصفی. 6.2

اضهافي بهه کهار     ه  هاي وصفي در ترکيب« کلمه»، لفظ «کلمه»در ده آیه از آیات مربوط به 
 ههاي وصهفي   ترکيهب  کهه دارای  ای در هفت آیهه « کلمه»از این ميان مضمون . رفته است



 333 جانشيني و در قرآن کریم با تتکيد بر روابط همنشيني« کلمه»  شناسی معنا

 نایي مثبت یا منفي یافته اسهت ي با صفات مثبت و منفي، بار معهمنشينتناسب به  است
 . شود ميبيان آیات  این تک در ذیل تحليل معناشناختي تک که
 
 های وصفی  ترکیب. 6.2.1

 کَلِمَهة  » ،«الْکلَِهمُ الاَّيِّهبُ  » ،«طَيِّبَهة  کَلِمَة » هاي وصفي مثبت در ترکيب «کلمه»در چهار آیه، 
نشهيني   ضمون آن در تمام موارد به دليل هماستعمال شده است و م «سَوَاءِکَلِمَةٍ » ،«بَاقِيَة 
. اسهت داراي بار معنایي واحد و مثبت شده « سواء»و « باقية»، «الايب»، «طيبة» هاي با واژه

 : این آیات عبارتند از
عُهَا کلَِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَ   طَیِّبَة  أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً« .3

  هيئتهي مشهابه  دارای  «طَیِّبَنةً کَلِمَةً«عبهارت  در ایهن آیهه،   (. 14: ابهراهيم ) «السَّمَاء یفِ
 اسهت و  ( 1۴: ابهراهيم ) « الْقَوْلِ الثَّابِنت «و نيهز  ( 14: حج) «الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْل« با عبارت

 مثهال  پهاک  را بهه درختهي    آنخداونهد  از آن جهت که داراي اصل و اساسي ثابت است، 
  گيهري از ایهن تمثيهل    بهه عنهوان نتيجهه    ،همان سهوره بيست و هفت  ۀدر آیاست و  زده
 انهد، در زنهدگي دنيها     خداوند کساني را کهه ایمهان آورده  »: فرماید می[ ۱3، ص 1،   1۱]

 کَلِمَهة  » بنهابراین . «گردانهد  استوار و ثابت قهدم مهي  « قول ثابت»گفتن  ۀو آخرت، به وسيل
قهول  »و  «بهه طيّ ۀکلمه »است که خداوند در آیات مرتلفي ایهن  « قول ثابت»همان  «طَيِّبَة 
  31: احقهاف ) «إِنَّ الَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُنمَّ اسْنتَقَامُوا  «: فرمودهو کرده را تبيين  «ثابت

 إلهه إالّ  ال»یها قهول    «توحيهد  ۀکلم»همان  ،«قول ثابت»و  «کلمۀ طيبه»لذا (. 11: و فصلت
ت خدا و استقامت بهر آن، قهول حقّهي اسهت کهه داراي      پ  قول به وحدانيّ؛ 36است «هاللّ

، 1۱] مانهد  اصلي ثابت است و به همين جهت از هر تغيير و زوال و باالني محفهوظ مهي  
 [. ۱1، ص 1 

 الْعَمَنلُ  وَ بُالطَّیِّن  الْکلَِنمُ  یَصْنعَدُ  إِلَیْهِ جَمِیعًا الْعِزَّ ُ     هِفَللّ الْعِزَّ َ یُرِیدُ کاَنَ مَن« .1

در ایهن آیهه نيهز هماننهد     . «الطَّیِّنبُ  الْکلَِنمُ « عبهارت (. 31: فهاطر ) «...یَرْفَعُنهُ  لِحُاالصّ
عبارت . است ولي در معناي جم  یعني اقوال «قول»معناي  قبل، همآیۀ در  «طَیِّبَةًکَلِمَةً«
زیهرا   معناي قهول اسهت   هم« ملِکَ»داللت دارد که بر این در خود آیه نيز  «لِحُاالصَّ الْعَمَلُ«
 . قرار گرفته است« عمل»در برابر معناي « قول»

 کَلِمَنةً « عبهارت (. 19: زخرف)  «یَرْجِعُون لَعَلَّهُمْ عَقِبِهِ یف بَاقِیَةً کلَِمَةَ جَعَلَهَا وَ« .1

در تقابهل   و( 1۴: ابهراهيم ) « الْقَوْلِ الثَّابِت« با ترکيب وصفيمشابه در این آیه نيز  «بَاقِیَةً
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هُنوَ   کَلِمَنةٌ «و ( ۱: کهه  )  «تخَْرُجُ مِننْ أَفْنوَاهِهِم   کَلِمَةًکَبرَُتْ «های  عبارتمعنایي با 

 . است( 311: مؤمنون) «قَائلُهَا
 «...اللَّنهَ  إِالّ نَعْبُندَ  أَالّ   بَیْنَکمُ وَ بَیْنَنَا سَوَاءِ کَلِمَة   إِلىَ تَعَالَوْاْ الْکِتَابِ یَأَهْلَ قُلْ« .4
 قَوْل « از لحاظ معنایي، در تقابل با ساخت «سَوَاءِ کَلِمَة « ترکيب وصفي(. 64: عمران آل)

« قهول »و « کلمهه »بر هم معنایی سياق آیه نيز  افزون بر آنکه ،است( 9: ذاریات) «مخُّْتَلِف
 .  داللت دارد

تخَْرُجُ مِنْ  ةًکَلِمَ«، «خَبِیثَة  کَلِمَة « هاي وصفي منفهی  در ترکيب «کلمه»در سه آیه،  ه

به کار رفته است که مضهمون آن در یهک آیهه، بهه دليهل      «هُوَ قَائلُهَا کَلِمَةٌ« و «أَفْوَاهِهِمْ
و در دو آیه، به خاطر داللت سياق و بافت، بار معنهایي   «خبيث»همنشيني با صفت منفي 

 : از ندعبارت این آیات. منفي یافته است
 «قَرَار مِن لَهَا مَا رْضِألَا فَوْقِ مِن اجْتُثَّتْ خَبِیثَة  کَشَجَرَ   خَبِیثَة  کلَِمَة  مَثَلُ وَ« .3
  «ثْهم إلقَهوْلهِِمُ ا » با ترکيب وصهفی   «خَبِيثَةٍکَلِمَةٍ »ترادف معنایی هآیاین در (. 16: ابراهيم)
بِ مِهنَ  الاَّيِّه » و( 14: ابهراهيم ) «طَيِّبَة کَلِمَة »و نيز تقابل معنایي با دو ساخت ( 61: مائده)

 .  داللت دارد« قول»و  «کلمه»معنایی  بر هم( 14: حج)  «الْقَوْل
بائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ یَقُولُنونَ  لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم  وَ ال آلما « .1

بهر   «فْنوَاهِهِمْ تخَْرُجُ مِنْ أَ«با عبهارت   «کلمه»در این آیه، همنشيني (. ۱: که ) إِالَّ کَذِباً
شود مربوط به کالم و  زیرا آنچه از دهان خار  مي داللت دارد« قول» و« کلمه»معنایی  هم

کهه در  « افهواه » و «قول»با « افواه» و «کلمه»تشابه هيئت ترکيبي از همچنين . سرن است
ز ا. 3۴آیهد  دست مي  به معنا است نيز همين ذکر شده( 4: احزاب) و( 11: توبه) آیات دیگر
 «بَاقِیَنةً  کَلِمَنةً «در تقابهل معنهایي بها     «تخَْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ کَلِمَةً«ترکيهب  سوی دیگر 

قَنوْالً  « مزبور مشابه با ترکيب ۀدر آی «کَلِمَةًکَبرَُتْ « هيئت ترکيبي است و( 19: زخرف)

 .  داللت دارد «قول عظيم»است که بر همان معناي ( 41: اسراء) «عَظِیمًا
وَ مِن وَرَائهِنم بَنرْزَ ٌ    کلَِمَةٌ هُوَ قَائلُهَاإِنَّهَا  أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کالََّ یلّلَعَ« .1

اثر مشهرکاني کهه عهذاب     شریفه کالم بي ۀدر این آی(. 311: مؤمنون)  «یَوُِْ یُبْعَثُون  إِلى
 «بَاقِیَنةً  کَلِمَةً« در تقابل معنایي با[ 69، ص 3۱،   1۱] بينند الهي را مشرف بر خود مي

حضهرت   ۀاست که سرني باقي و داراي اثر اسهت و همهواره در ميهان ذریه    ( 19: زخرف)
، «قائهل » ۀبها واژ « کلمهه »عالوه بر مورد فوق، به دليهل همنشهيني   . ستا برجا پا( ا)ابراهيم
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سورۀ  صدِسورۀ که  و  پنجِبر اساس آیۀ همچنين . رود معناي قول به شمار مي کلمه هم
 ،آن است البتهه نهه ههر قهولی     بُعد قولي «کلمه»هاي معنایي  ون، یکي دیگر از مؤلفهمؤمن

 .  باشد پشتوانۀ اعتقادي بلکه قولی که دارای
 

 های اضافی   ترکیب. 6.2.2

ر دو مهورد،  که از ميان آنهها د  های اضافي به کار رفته است در ترکيب «کلمه»در سه آیه، 
و استعمال شده اسهت   «الْفَصْلِ کَلِمَةُ« و «التَّقْوَى ةَکَلِمَ« در ترکيب اضافي مثبت «کلمه»

. بار معنایي مثبت یافتهه اسهت  « الفصل»و « التقوي» ۀمضمون آن به دليل همنشيني با واژ
 : این دو آیه عبارتند از

 ء   يشَن     بِکنلُ  هُاللَّن  کاَنَ وَ أَهْلَهَا وَ بهَِا أَحَقَّ کاَنُواْ وَ  التَّقْوَى کَلِمَةَ أَلْزَمَهُمْ وَ...« .3

  «قَنوْلَ الْحَنق  «معنا با عبهارت   هم «التَّقْوَى کَلِمَةَ« عبارته آی این در(. 16: فتح) «عَلِیمًا
در این آیهه   «کلمه»است، لذا ( ۴4: توبه) «الْکُفْرِ کَلِمَةَ« و در تقابل معنایي با( 14: مریم)
 . استمعنا با قول  هم ،نيز
: شهوری )  «بَیْنهَُمْ وَ إِنَّ الظَّلِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیم   لَقُضىِ الْفَصْلِ کَلِمَةُال وَ لَوْ...« .1
  «إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْنلٌ « در عبارت «قول» با «الْفَصْلِ کَلِمَةُ« در عبارت «کلمه»در این آیه (. 13
 ، ههر دو بهه صهورت   «قهول »و  «کلمهه »زیهرا  اشتراك دارد  هيئت ترکيبي در( 31: طارق)

. باشهد  «قهول »معناي  تواند هم  می «کلمه» بنابراین. اند قرار گرفته« فصل»مشترك در کنار 
اسهت  ( ۴3 و33: زمهر )  «الْعَذَاب کَلِمَةُ« در تقابل معنایي با «الْفَصْلِ کَلِمَةُ«عالوه بر این، 

در ترکيهب   «کلمهه »، دیگر ۀدر یک آیاما . مان  نزول عذاب شده است «فصلالکلمة »زیرا 
 ۀبه کار رفته است که مضمون آن به خاطر همنشهيني بها واژ   «الْکُفْرِ کَلِمَةَ« اضافي منفی

یحَْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَ لَقَدْ « ۀآن عبارتست از آی یافته است و  ر معنایي منفياب« الکفر»

، آندر  کهه ( ۴4: توبه) «...اْ بِمَا لَمْ یَنَالُواوَ کَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَ هَمُّو کلَِمَةَ الْکُفْرِقَالُواْ 
و نيز از ترادف معنایي و تشابه هيئهت ترکيبهي آن بها    « قالوا»با فعل « کلمه»از همنشيني 

زیهرا  را نتيجهه گرفهت   « قول»با  «کلمه»معنایی  توان هم می( 11: حج) «قَوْلَ الزُّور»عبارت 
اليه هستند با ایهن تفهاوت کهه     اف و مضافهر دو داراي مفهوم منفي و مض« زور»و « کفر»

بهر  . بيان شده اسهت  «کلمه»دارد، لذا با  در عالم هستي کفر، باالترین اثر ترریبي را چون
اثرگذاري ویژۀ آن است در حهالي کهه    ،«کلمه»هاي معنایي  از مؤلفه دیگر یکياین اساس 

 .  قول این شدت را ندارد
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 گیری نتیجه

بررسي روابهط   و هاي معنایي آن تحليل مؤلفه و «کلمه»نایي هاي مع تبيين گونهبر اساس 
 : نتایج زیر قابل ذکر است( همنشيني، جانشيني و سياق) معنایي و نيز روابط بينامتني

گونهۀ  تهرین   غالهب « قهول »در نظام معنایي قرآن، از طریق بررسي روابط فوق، لفظ  .3
جانشهين آن   و «کلمهه »م معنها بها   ه توان آن را می ،و در تمام آیات است «کلمه»معنایي 
، هم در مورد خداوند متعال و هم در مورد انسان به کار «کلمه»زیرا همانند  کردمحسوب 

 .  داردو عالوه بر آن، ویژگي ها و صفات مرتلفي  است رفته
بهوده و  « کلمهه »نيهز ههم معنها بها     « آیه»و « تسنّ»، «خلق» ، مفاهيم«قول»عالوه بر  .1
مفهاهيم تنهها   این با این تفاوت که ؛ دیگري براي آن محسوب مي شوندهاي معنایي  گونه

زیهرا  دارنهد   «کلمه»در آیاتي که مربوط به کلمه و کلمات خداوند است راباۀ جانشيني با 
( 61: احهزاب ) «هاللّ ةَنَّسُ«(؛ 11: روم) «هاللّ قُلْخَ«هایی از قبيل  و با ترکيب در اغلب آیات
مهوارد  دارد و تهر   معنهایي عهام   «قول»اند اما  ال نسبت داده شدهبه خداوند متع و مانند آن

 .  شود دیگر را نيز شامل مي
ههاي   مؤلفهه  ،در این پهژوهش بررسی شده با توجه به مفاهيم همنشين و جانشين  .1
 .  شود میسه دسته تقسيم به  بر حسب وجوه اشتراک، «کلمه»معنایي

 ، اسهت « کلمهه وکلمهات خداونهد   »ه مربهوط به  « کلمهه »هاي معنایی دستۀ اول از مؤلفه
 آن از کهه   زیرا خداوند در آیات مرتلفي، کلمه و کلمهات را بهه خهود نسهبت داده اسهت     

 ( 3۴3: نسهاء ) کلمتنه (، 1۴: لقمهان ) هللا کلمات(، 11: یهون  ) ربكکلمة: است  جمله
 در یهک  . آیهات قابهل بررسهي اسهت    ( گهروه ) در دو طيه   خود این دسته اما. مانند آنو 

کلمه و کلمات تکویني خداوند است کهه خهود بهه دو دسهته قابهل       از آیات، مقصود گروه
( 3۴3: نسهاء ؛ 4۱و  13: عمهران  آل) در سهه آیهه   (اله  : انفکاک بوده و به قرار ذیل است

زباني، وجهود عينهي و خهارجي     مقصود از کلمۀ خداوند، بر اساس داللت مصداقي یا برون
در  «قهول تکهویني الههي   »و  «کلمهه »مصداق بارز  است که به عنوان تنها( ا)حضرت مسيح

در دسهتۀ دیگهري از آیهات، مقصهود از کلمهه       (ب. متن قرآن به آن تصریح شهده اسهت  
، بيهانگر قهوانين و   «تسهنّ »و« کلمه»معنایي  وکلمات خداوند، اقوالي است که بر اساس هم

عهالوه بهر   . دت هاي الهي است و به عنوان اموري تکویني، در نظام هستي جریهان دار سنّ
وجود قهوانيني کلهي در عهالم اشهاره دارد کهه داراي       هآیات نيز ب این دسته از این، سياق

 : ترتُّب معنایي به قرار ذیل است
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 یحُنقَّ «(. 91: یون ) « وَ یحُِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِکلَِمَاتِهِ« به وسيلۀ کلمات «حق»تحقّق  .3

 اراده است، زیهرا فرمهوده  جزء سير قرار دارد و درسير تکاملي هستي، در ابتداي م « الْحَق
به ایهن معنها کهه خداونهد اراده     (، ۴: انفال)  «وَ یُرِیدُ اللَّهُ أَن یحُِقَّ الْحَقَّ بِکلَِمَاتِهِ«است 

 ال«: عدم تبهدیل کلمهات خداونهد    .1. کندحق را به وسيلۀ کلماتش محقق کرده است تا 
منا  «بهه دليهل    کلمهات خداونهد   نامتناهی بهودن  .1(. 64: یون ) «هللا لِکَلِمَاتِ تَبْدِیلَ

ههم معنهاي   « کلمه»در دو مورد فوق، عالوه بر این که (. 1۴: لقمان) « نَفِدَتْ کلَِمَاتُ هللا
علوّ کلمهۀ   .4. دارد نسبت جانشيني و ترادف معنایي ،نيز« خلق»، با است« تسنّ»و « قول»

 جَعَنلَ « کلمهۀ کهافران  بهودن  فلي در مقابل سُه ( 41: وبهت) «کَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْیَا«: الهي

قانونمنهدي ههاي مهذکور، در ادامهۀ حرکهت      (. 41: توبهه ) «السُّفْلى کَفَرُواْ الَّذِینَ کَلِمَةَ
تَمَّنتْ  « ه  کلمۀ حسني يّتتمام .۱. تکاملي است و در ميان ابتدا و انتهاي مسير قرار دارد

تَمَّنتْ کلَِمَنةُ رَبِّنكَ    « ه  و کلمۀ عذاب خداونهد  ه( 31۴: اعراف) «کلَِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى

 ه   بر اسهاس صهدق و عهدل   ه ( 333: هود) « ألَمََْنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِین
محقق شدن کلمۀ عذاب خداونهد در   .6(. 33۱: انعام) «الًتَمَّتْ کلَِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْ«

در انتههاي مسهير قهرار دارد و در     دو قانونکه این ( 6: غافر) و( 36: ون ی) دنيا و آخرت
بنابراین، تا زماني کهه حهق،   . ها در مواجهه با حق است العمل انسان قبال واکنش و عک 

به وسيلۀ کلمات خداوند که غير قابل تبدیل و تمام نشدني است، تحقق کامل پيدا کنهد،  
 ت و تا اتمام کلمه پيش مي رود، لذا در انتهها، هستي و خلق به سمت رشد در حرکت اس

؛ 36: یهون  ) بر گروهی به دليل مرالفت با حق و پيروي از باطل کلمهۀ عهذاب خداونهد   
به سبب پيروي از حق، کلمۀ حسناي خداونهد دردنيها و آخهرت     بر گروهی نيزو ( 6: غافر

 (. 3۴3: و صافات 31۴: اعراف) محقق مي شود
 زیهرا  مقصود از کلمات خداوند، کلمات و اقوال لفظي اوست در طي  دیگري از آیات،

قابهل  (، ...و 46: نسهاء ) تحریه  قابهل   ماننهد تهورات  نيز  «کلمات»گاهی یات، آماابق این 
 دریافهت کهردن  و قابهل  ( 3۱9: اعهراف ) ایمهان آوردن قابهل  (، 31: تحریم) تصدیق کردن

  بهراي آزمهایش و امتحهان   اسهت  اي  عمهل بهه آن وسهيله    ، افزون بر آنکهاست( 1۴: بقره)
 (. 314: بقره)

نسهبت   بهه کهار رفتهه،    که تنهها در یهک آیهه   « کلمه»هاي معنایي  دوم از مؤلفه دستۀ
 «کَفَنرُواْ  الَّنذِینَ  کَلِمَنةَ «: است و از این ميان فقط کافران را در بر دارد  به انسان «کلمه»
 (. 41: توبه)
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هها و   ، ویژگهي آن ههاي  بهه همنشهين   با توجه« کلمه»هاي معنایي  دستۀ سوم از مؤلفه
« طيهب » ۀکلمه  (ال : شده است از قبيلذکر  «کلمه»کریم براي  صفاتي است که در قرآن

فاقهد   و «خبيهث » ۀکلمه  (ب(. 14: ابهراهيم ) بسهيار  ورشد و نمه با اصلي ثابت و فروعي با 
بهه  ، «کلمهه »هایي است که  ویژگيصفت از دو  این(. 16: ابراهيم) یریشه و پایدارهرگونه 

ایهن دو   در واقه  . منفي یافته اسهت و بار معنایي مثبت  به ترتيب با آنها، دليل همنشيني
که در هستي جریهان دارد و دیگهر   هستند ي الهي هاي کلّ دیگر قانونمنديجزء نيز صفت 
 مَةَکَلِ«، «سَوَاءِ کَلِمَة « ،«بَاقِیَةً کَلِمَةً«: به عنوان مثهال ؛ گيرد ها و صفات را دربر مي ویژگي

 کَلِمَنةً «و  «الْکُفْنرِ  کَلِمَةَ«، و «طَیِّبَةً کَلِمَةً« هاي زیر مجموعه «الْفَصْلِ کَلِمَةُ« و «التَّقْوَى

 کَلِمَنة  « ههای  زیر مجموعه عنوان که بر کلمۀ شرک داللت دارد، به«تخَْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

به کسي نسبت داده نشهده   ویژگيگرچه در این آیات این دو . شود محسوب مي «خَبِیثَة 
بها ایهن تفهاوت کهه برخهي از آنهها       است اما سياق آنها بر نسبت آن به انسان داللت دارد 
و برخهي دیگهر باورههاي غيهر      انهد  اصولي توحيدي است که از جانب خداوند وض  شهده 

 . توحيدي کافران و مشرکان است
شين و بر اساس وجوه با توجه به مفهوم جان« کلمه»های معنایی  در خصوص مؤلفه .

 راباهۀ « قهول »بها  « کلمهه »در نظهام معنهایي قهرآن،    : افتراق نيز نکات زیر قابل ذکر اسهت 
نسبت عموم و خصوص مالق وجود دارد، به این معنا کهه ههر    آنها بيندارد و  جانشيني
هر قولي کلمه نيست زیرا کلمه، خاص شده و نشهاندار شهدۀ قهول    اما اي قول است  کلمه

قولي است که در وراي آن باور و اعتقادي خاص نهفته اسهت  « کلمه»ل اینکه است به دلي
اي خهاص بهوده و در مهورد     ها مار  است و یا قولي است که بيهانگر اراده  و دربارۀ انسان

داراي بار معنایي و اثر گذاري ویهژه و خهاص درعهالم     و افزون بر آن، خداوند مار  است
آمده است و ( ۴4: توبه) «الْکُفْرِ کَلِمَةَ« عبارت کریم قرآن در به عنوان مثال؛ هستي است

و آسهيب جهدي    دارد در عهالم هسهتي  تتثير منفهی بهه سهزایي    زیرا کفر،  «قول الکفر»نه 
داراي « کلمهه »عهالوه بهر ایهن    . گذاري را نهدارد  این اثر رساند، در حالي که قول، لزوما  مي

در آیهات  رو  از این. ای ویژه دارد یا ارادهزیرا باور  مهم استآن گویندۀ و  ارزش قائلي است
در عالم هسهتي   ای گذاري ویژه که اثر ه  «هللا و کافران»، تنها از دو طي  «کلمه»مربوط به 

 . آمده استسرن به ميان  ه دارند
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حسين سيدي، مشههد، دانشهگاه   : مترجم ،معناشناسي(. 3196) مرتار عمر، احمد: جمله از [.3]

کهورش صهفوي،   : متهرجم  ،شناسي معني به تازه نگاهي(. 319۴ ). فرانک رپالمر، ؛ فردوسي
؛ مههر  سهوره  تهران، ،شناسي معني بر درآمدي(، 319۴) صفوي، کوروش؛ تهران، کتاب ماد

 ... .و تهران، دانشگاه انتشارات تهران، ،معني شناسي(. 3149) منصور اختيار،
 ،«یمقرآن کهر  يرآن با دانش تفس اۀرابو  یمعناشناس»(. 3191) یمحمد عل یازی،ا: جمله از [.1]

بهر   یدرآمهد »(. 3194) اعظهم ، پهرچم ؛ دو ۀسال اول، شهمار  ،حدیث و قرآن علوم تحقيقات
(. 3199) بههروز  ،پهور  هیداللّه ؛ هشتاد و هفهت  ۀشمار ،مشکوة، «قرآن یشناس یساختار معن

 یمههد يه ،  ما؛ دو ۀشهمار  اول، سهال  ،جاویدان پيام، «کرامت انسان در قرآن یمعناشناس»
دکتهر احمهد    ییبهه راهنمها   یدکتهر  رسهالۀ  ،«کریمزیبایي در قرآن  معناشناسي»(. 319۴)

 در قهول  معنهایي  شهبکۀ (. 3131) حسهيني، اعظهم  ؛ (ا)پاکتچي، تهران، دانشگاه امام صادق
مههدي مايه ،   ؛ رضا حهاجي اسهماعيلي   محمد: کارشناسي ارشد، اساتيد راهنما ،کریم قرآن

 .... ان، واصفهان، دانشگاه اصفه
 شماره سال سي و چهارم، اسالم، مکتب از هایي درس. «خدا کلمۀ»(. 31۴1) احمد بهشتي، [.1]

 اسالم، مکتب از هایي درس، «بررسي مصادیق کلمه و کلمات در قرآن»(. 31۴1) همو؛ شش
 از هایي درس. «چرا عيسي کلمه ناميده شد»(. 31۴1) همو؛ هفتسال سي و چهارم، شماره 

 زبهان  و مسهيح  ۀکلمه »(. 31۴۱) اعظم پویا،؛ هشت شماره چهارم، و سي سال اسالم، مکتب
 ،همسهيح، کلمه  »(. 31۴3) محسني، قاسهم ؛ دوازدهسال سوم، شماره  ،بينات ،«قرآن کيهاني
ههاي   تتویهل تابيقهي واژه  »(. 3191) همامي، عباس؛ چهل و نه، شماره قرآن گلستان. «خدا

لوگوس در »(. 3131) اللي شيراني، جمشيدج؛ شش شماره دیني، پژوهش. «کلمه و شجره
(. 3193) عبدي، ولهي ؛ چهل و نه، شماره مبين ۀصحيف. «عهد جدید و کلمه در قرآن مجيد

 اسهتاد  ارشهد،  کارشناسهي  ،اسهالم  در کلمهه  بها  آن مقایسهۀ  و مسيحيت در لوگوس بررسي
 .  مشهد فردوسي دانشگاهمشهد،  معتمدي، منصور: راهنما

که مفهومي به دليل فراگيري بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شهامل  آنگاه : ییمعنا شمول [.4]
ههایي اسهت    ميان واحهد : ییهم معنا[. 311، ص11] شمول معنایي مار  است ۀشود، رابا

کهالم   ۀکه اگر جانشين یکدیگر شوند، شم زباني سرنگوي زبان، تغييري در معنهاي زنجيهر  
 کهاربرد  در تشهابه  کمتهرین  کهه  اسهت  نسهبي  اي راباه هممعنایي[؛ 314ص، 14] در نيابد
 چنهد [. 339ص، ۴] آورد مهي  وجهود ه به  آنهها  بهين  ناقص معنایي هم نوعي کلمه، دو معنایي
 تقابل[. 333ص، 11] شود برخوردار معنا چند از زباني واحد یک که است شرایاي: معنایی
 مفهاهيم ) دارند یکدیگر با معکوس اي راباه که واژگاني از بحث هنگام به راباه این: معنایی
اطالعهات   یبهرا [. )33۴ص، 11] اسهت  ماهر  ( متضاد معاني سنتي، اصاال  در یا متقابل

 .([13 -3۱ص، 11:   رک] «کلمه»راج  به موضوا  يممفاه ینا ۀدربار يشترب
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 واژهها  تک گرفتن قرار چگونگي یعني ،همنشيني ۀرابا عبارت، یک ساختن براي که آنجا از [.۱]
 نحهوي  قواعهد  که خاصي قوانين و ها روش ماابق باید گفتار زنجير روي بر یکدیگر کنار در
 ۀراباه  باشهد،  روشهني  مفههوم  و معنهي  داراي عبهارت  آن تها  بگيهرد  صورت دارند، نام زبان

 [. 41ص، 9] گویند مي نيز «نحوي ۀرابا» را همنشيني
 [.  34۱ص، 1 ، 16؛ 9۴4ص، ۱؛ ۱13ص، 44؛ 3۱31ص، 1 ، 41:   رک]  [.6]

و  11: ، ذیل یون 3۴9و  ۴۱ص، 33،  4: ]اند، از جمله ران نيز بيان کردهاین معنا را مفس  [.۴]
، 3۴،  1۱؛ ۴3: ، ذیهههل زمهههر4۴9، ص1۴،  41؛ 33: ، ذیهههل زمهههر۴۴1، ص9، 1۴؛ 36
یون  نيز کهافران   ۀسور سی وسه ۀدرآی «الَّذِینَ فَسَقُوا« مقصود از. [. 6: ، ذیل غافر116ص

 ۀکه اقرار و اعتراف دارند به این موضوا که همه کساني است  ۀاست، زیرا محور سرن دربار
 ،...ت وجمله رزق، تدبير امر، حقيقت ربوبيّ از( 13: ون ی) هیآ قبل از این امور بيان شده در

 ۀکهه در بردارنهد  ه شود ولي آنها این اقرار و اعتراف خود را   به خداوند متعال نسبت داده مي
تصدیق و ایمان خار  شدند و چنين کسي کهه   ترک کردند و در پي آن از ه  ایمان آنها بود

-63۱ص، 3،  43؛ ۴1، ص1] ، کهافر اسهت  کنهد را از تصدیق و ایمان خهار    وی، او فسق
آورند و این امر، محقهق   پ  فاسقان که همان کافرانند، کساني هستند که ایمان نمي[ 639

 .  الهي را به دنبال دارد ۀشدن کلم
، 41؛ 1۱۴ص، 1 ، 1۴: ]جملهه  از نهد، ا کهرده  اشاره رمذکو شباهت به نيز مفسران از برخي [.9]

 [.  1۴9ص، 3۴ 

 [.  1۴3-1۴۴ص، 3 ، 43:   رک] نيز [.3]
 [.  169ص، 3 ، 1۱:   رک]  [.31]

اي است که بر معناي مستقلي داللت کند بدون اینکهه آن معنهي مقتهرن بهه      اسم، کلمه  [.33]
 [.  66، ص16] زمان باشد

، 1  و مفسهران  از جماعتي و قتاده و اسعب ابن: از نقل به، ۴43 و ۴41ص، 1 ، 1۴:   رک]  [.31]
 و 133ص، 9 ، 41؛ ۱31 و 161 ،161ص، 3 ، 1۴؛ قتهاده  و حسهن  از نقهل  به، 111ص
، 1۱؛ 113 ص، 4 ، 3۴ و 33 ص، 1 ، 4؛ 3۴ و 3۱ص، 1 ، 31؛ 1۴3ص، 33  و 113
 [. 194ص، 34 ، 39؛ 331 و 3۴۴ص، 1 

 [.  193و  199، 191، 191ص، 34   ،39:   رک]  [.31]

: رک] اسهت  آورده آن بهرای  هایی مثال و کرده بيان را معنایی چنين نيز اطباییطب ۀعالم [.34]
 [.  143ص، 31  ،1۱

 خهداي مضهمون کهه    یهن بها ا است  کرده يانب يزن یآمل یهللا جواد یترا آ ییمعنا چنين [.3۱]
کهه   چنهان ؛ کند آن چيز را هست مي« کن»سبحان ایجاد هر چيزي را اراده کند، با خااب 

تهوان   خداست، پ  مي ۀقول خدا، کلم و؛ است فرمودهی  بيان  ۀسور هشتاد و دو ۀدر آی
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 بها ( ا)آدم حضهرت  ماننهد  نيز حضرت آن زیرا؛ است «هللا کلمة»و  «قول هللا»( ا)گفت مسيح
 فرمهوده  عمران آل ۀسور پنجاه و نه ۀآی در که چنان؛ یافت هستي «فيکون کن» الهي ۀکلم
 [. 193، ص 34  ،39] است

 بهه ، 31ص، 3 ، 41؛ ۱۱1ص، 1 ، 1۴؛ عبهاس  ابهن : از نقهل  به، 491ص، 6 ، 1۴:   کر]  [.36]
 [.  ۱1ص، 1  و ۱3ص، 31 ، 1۱؛ 339ص، 4 ، 31؛ عباس ابن: از نقل

 بهه  نسبتي از که  سورۀ پنج آیۀدر : «قول» به مربوط آیات و «کلمه» به مربوط ۀآی تفاوت [.3۴]
 بها  ایهن نسهبت   و[ 1۱۴ و 1۱6 ص، 36  ، 1۱] به ميان آمده اسهت  سرن متعال خداوند

 مسيح و عُزَیر به که است نسبتي مورد در توبه، سورۀ سی آیۀ ولي شده است بيان «کلمه»
 نيهز  و -جاهليهت  در رایهج  سنتي -ظهار طالق مورد در احزاب، سورۀ چهار آیۀ و شد داده
 لفهظ  بها  ها نسبت و ها سنت اینکه از [ 393-391ص، 3 ، 43] است فرزندخواندگي رسم
 ،کهرده  متصل «فم» به را قول حکم متعال خداوند که موضعي هردر . ده استیاد ش «قول»

بهرای خبهر دادن    افواهکاربرد  این، بر عالوه[ 3۴1ص، 43] است قول آن کذب به اي اشاره
 از تهر  عهام این کلمهه   و[ 364ص، 19] است آن عميق دار بودن هریش و اعتقاد در مبالغه از

 ههر  و اسهت  فم از جزئي لسان زیرا؛ است شده اشاره آن به آیات برخي در که است ألسن
 تهر  کوچهک  که هنگامي و شود آورده افواه که است مناسب باشد، عظيم و بزرگ قولي گاه
 .  رود به کار می «نألسُ»، باشد

 

 
 کتابشناسی

 .  قرآن کریم[. 3]
اسي ارشهد،  کارشن ۀپایان نام. مؤلفه هاي معنایي حق در قرآن کریم(. 3194) آزادي، پرویز[. 1]

 .(ا)عباس مصالیي پور، تهران، دانشگاه امام صادق: استاد راهنما
محمهد حسهن   : محقهق . کش  المعاني في متشهابه المثهاني  (. 3419) الدین ابن جماعه، بدر[. 1]

 . االسالميةاسماعيل، بيروت، دار الکتب 
 .  نا جا، بي بي. التحریر و التنویر(. تا بی) بن طاهر عاشور، محمّد ابن[. 4]
 . بيروت، دار احياء التراو العربي. اللغة ي یمقامعجم (. 3411) فارس، احمد ابن [. ۱]
 . االعلمي للمابوعات ةبيروت، مؤسس. لسان العرب(. 3416) منظور، محمد بن مکرم  ابن[. 6]
 .  تهران، آگاه. شناسي نوین مسائل زبان(. 314۱) رضا باطني، محمّد[. ۴]
 . تهران، نشر قاره. مقدمات زبان شناسي(. 31۴9) باقري، مهري[. 9]

ۀ اسالم، سال سي و چهارم، شهمار  مکتب از هایي درس. «خدا ۀکلم»(. 31۴1) بهشتي، احمد[. 3]
 .  شش
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 مکتهب  از ههایي  درس. «بررسي مصادیق کلمه و کلمهات در قهرآن  »(. 31۴1) ----------[. 31]
 .  شمارۀ هفتاسالم، سال سي و چهارم، 

سهال  ، اسهالم  مکتهب  از ههایي  درس. «چرا عيسي کلمه ناميده شد»(. 31۴1) ----------[. 33]
 . هشت ۀشمار، چهارم و  سي

بيهروت، دار احيهاء التهراو    . انوار التنزیل و اسرار التتویل(. 3439) بن عمر بيضاوي، عبدهللا[. 31]
 .  العربي

 .  ضا باطني، تهران، آگاهر محمّد: ۀترجم. شناسي جدید زبان(. 31۴4) یرویش، مانفرد بي[. 31]

کهورش صهفوي، تههران،    : ترجمهۀ . شناسهي  نگاهي تازه به معنهي (. 319۴. )پالمر، فرانک ر[. 34]
 .  کتاب ماد

 .  دوازده ۀ، سال سوم، شماربينات. «مسيح و زبان کيهاني قرآن ۀکلم»(. 31۴۱) پویا، اعظم[. 3۱]

شهر  و تفسهير    ،«ربهارۀ مؤمنهان  هاي تاریري قرآن د سنت»(. 31۴3) جعفري، محمد تقي[. 36]
 .  بي جا، بي نا. نهج البالغه

. «لوگهوس در عههد جدیهد و کلمهه در قهرآن مجيهد      »(. 3131) جاللي شيراني، جمشهيد [. 3۴]
 .  چهل و نه ۀمبين، شمار صحيفۀ

 . عبدالکریم عابدیني، قم، اسراء: محقق. تسنيم(. 3193) اللّهجوادي آملي، عبد[. 39]
: پایان نامه کارشناسي ارشد، اسهتاد راهنمها  . ح  فرامتن در قرآن(. 3193) حدادي، آمنه[. 33]

 . مهدي ماي ، دانشگاه تربيت معلم تهران

تههران، دانشهگاه آزاد   . معناشناسهي  تاریرچۀنگاهي گذرا به (. 31۴9) زاده، پروانه خسروي[. 11]
 .  اسالمي

 . دارالمعرفةبيروت، . التتویلغرّة و التنزیل درة(. 3411) بن عبدهللا  خايب اسکافي، محمّد[. 13]
تههران،  . معناشناسهي اسهماء الحسهني در قهرآن کهریم     (. 3131) علهي  زاده، محمد خوانين[. 11]

 .(ا)دانشگاه امام صادق
محمهد  : مصهحح . المفردات في غریهب القهرآن  (. 3161) راغب اصفهاني، حسين بن محمد[. 11]

 . جا، مرتضوي کيالني، بي
کارشناسهي ارشهد،    ۀپایان نامه . هاي معاد در قرآن شناسي نام معني(. 3191) رهنما، هادي[. 14]

 .(ا)احمد بادکوبه، تهران، دانشگاه امام صادق: استاد راهنما
. العقيهدة و الشهریعة و المهنهج   التفسهير المنيهر فهي    (. 3439) مصهافي  بن وهبةزحيلي، [. 1۱]

 . بيروت، دارالفکر المعاصر
محمهد باسهل،   ؛ عيهون السهود  : محقق. اساس البالغة(. 3433) مرزمرشري، محمود بن ع[. 16]

 . الکتب العلمية بيروت، دار
 . بيروت، دارالکتاب العربي. الکشاف عن حقائق غوام  التنزیل(. 341۴) ----------[. 1۴]
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المتشابه اللفظي من اي التنزیل فهي کتهاب مهالک    دراسة (. 3411) سامرائي، فاضل صالح[. 19]
 .  دن، دار عمارار. التتویل

 . اردن، دار عمار. التعبير القرآني(. 3411) ----------[. 13]
معناشناسهي تهدبّر در قهرآن بها سهه رویکهرد سههاختاري،       (. 3133) نهژاد، مرتضهي   سهلمان [. 11]

احمهد پهاکتچی،   : کارشناسی ارشهد، اسهتاد راهنمها    ۀنام پایان. شناسي و تاریخ انگاره ریشه
 .(ا)دانشگاه امام صادق تهران،

 .  حميد محمدي، قم، دار العلم: محقق. العربيةمبادي (. 341۱) شرتوني، رشيد[. 13]
معناشناسي کلمه در قرآن کریم با تتکيد بر روابط همنشهيني  (. 3133) زاده، مرضيه شفي [. 11]

پهروین بههارزاده، تهران،دانشهگاه    : کارشناسی ارشهد، اسهتاد راهنمها    ۀنام پایان. و جانشيني
 . (س)الزهرا

 . تهران، سوره مهر. درآمدي بر معني شناسي(. 319۴) صفوي، کورش[. 11]
 .  تهران، فرهنه معاصر. فرهنه توصيفي معناشناسي( . 3194) ----------[. 14]
 ۀمدرسهين حهوز   ۀقم، جامع.  الميزان في تفسير القرآن(. 343۴) حسين طباطبایي، محمّد[. 1۱]

 .  قم ۀعلمي
 .  قم، دار العلم. صرف ساده(. 31۴9) اطباطبایي، محمد رض[. 16]

 . تهران، ناصرخسرو.  مجم  البيان في تفسير القرآن(. 31۴1) بن حسن طبرسي، فضل[. 1۴]
 . الوفامؤسسة بيروت، . مجم  البحرین(. 3163) طریحي، فرر الدین بن محمد[. 19]
   .قم، نوید اسالم. المعجم المفهرس(. 3199) عبدالباقي، محمد فؤاد[. 13]
. بررسهي لوگهوس در مسهيحيت و مقایسهۀ آن بها کلمهه در اسهالم       (. 3193) عبدي، ولهي [. 41]

دانشهگاه فردوسهي   مشههد،  منصهور معتمهدي،   : نامه کارشناسي ارشد، استاد راهنمها  پایان
 .  مشهد

مالک التتویل القاط  بذوي االلحاد و التعايل (. 3411) غرناطي، احمد بن ابراهيم بن زبير[. 43]
سهعيد الفهال ، بيهروت، دار الغهرب     : محقهق . ه المتشابه اللغظ مهن اي التنزیهل  في توجي
 .  االسالمي

 . بيروت، دار احياء التراو العربي. مفاتيح الغيب(. 3411) بن عمر فررالدین رازي، محمّد[. 41]
ابهراهيم  ؛ مههدي مرزومهي  : قهق مح. العهين  کتهاب (. 3434) فراهيدي، خليهل بهن احمهد   [. 41]

 . اسعد طيب، قم، اسوه: مصححسامرائي، 
قم، دار . المصبا  المنير في غریب الشر  الکبير للرافعي(. 341۱) فيومي، احمد بن محمد[. 44]

 . الهجره
 . تهران، دارالکتب االسالميه. قاموس قرآن(. 31۴3) قرشي، علي اکبر[. 4۱]
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عبهدالقادر عاها،    :محقهق . البرهان في توجيه متشهابه القهرآن  (. 3416) کرماني، ابن حمزه[. 46]
 . العلميةبيروت، دارالکتب 

کارشناسهي ارشهد،    ۀنامه  پایهان .  شناسي عقل در قرآن کریم معني(. 3194) کرماني، سعيد[. 4۴]
(.  ا)احمد پاکتچي، تهران، دانشگاه امام صادق: استاد راهنما

 

 .  چهل و نه ۀ، شمارگلستان قرآن. «مسيح، کلمه، خدا»(. 31۴3) محسني، قاسم[. 49]
: تهرجم م.  شناختي وجوه و نظائر در قهرآن کهریم   بررسي زبان(. 3193) محمّد العوّا، سلوي[. 43]

 . حسين سيدي، مشهد، به نشر
 .  حسين سيدي، مشهد، دانشگاه فردوسي: ترجمم. معناشناسي(. 3196) مرتار عمر، احمد[. ۱1]
ان، بنگاه ترجمه و نشهر  تهر. التحقيق في کلمات القرآن الکریم(. 3161) مصافوي، حسن[. ۱3]

 .  کتاب

ههاي اصهحاب آن در    و ویژگهي « بصهيرت »شناسهي   معني( 3133) صادق ميرجليلي، محمد[. ۱1]
محمهود کریمهي، تههران،    : کارشناسی ارشد، استاد راهنما ۀنام پایان .(ا)کالم اميرالمؤمنين
   .(ا)دانشگاه امام صادق

 .  3 ۀ، شمارعلمی پژوهشی علوم انسانیفصلنامه ، «لوگوس»(، 3169) ولوی، علی محمد[. ۱1]
 ۀ، شهمار پژوهش دینهي . «تتویل تابيقي واژه هاي کلمه و شجره»(. 3191) همامي، عباس .[۱4]

 .  شش
[55]. Crystal, David (1992). An Encyclopedia Dictionary of Language and 

Languages, Blackwell.  
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