
 
 کریم در قرآن» عربی «ۀهای معنایی واژ مؤلفه

 )های آن در آیات  چینش همنشین ۀ واکاوی معنایی و نحواز طریق(
 

 ٣زاده  عبدالهادی فقهی٢ قاسم فائز،١حبیبه قیصری،
 )٥/٣/٩٨: تاریخ پذیرش مقالهـ ٢٦/١٢/٩٧: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده 

کریم، وصف آن به عربی بودن است، تعبیری که یازده مرتبه در  از جمله اوصاف قرآن 
این موارد استعمال، بیانگر تأکید خداوند بر این صفت است که . است ه کار رفتقرآن به

گرا و روابط  این پژوهش با استفاده از معناشناسی ساخت. قابل تأمل و تحقیق است
را از آغاز تا انعقاد کالم و تأثیر بر » عربی «ۀهمنشینی میان واژگان، قیود معنایی واژ

قیدهای : در قرآن عبارتند از» عربی «ۀترین قیود واژ بنابراین، مهم. کند مخاطب، ارائه می
در » القاء علم در باطن دیگری«و » صیرورت«، »به لفظ درآوردن«، »اتصال و انسجام«

صداقت و راستی در «، »تنوع و گوناگونی«، »توسعه و جدایش« فرستنده، قیدهای ۀمرتب
 »روشن بودن« و »یدار شانهن«، »پذیری نایب«، »استحکام درونی«، »پذیری خوانش«، »بیان

ایجاد «، »داری خود نگه«، »متمایز شدن«، » تشخیص ۀایجاد قو« پیام و قیدهای ۀدر مرتب
 این پیام قرار ۀ گیرندۀدر مرتب» اشراف و تسلط«و » پذیری هدایت«، »یادآوری«، »انگیزه
 . این مراتب جریان داردۀاند و عربیّت، مفهومی است که در هم گرفته

 
 »عربی «ۀتفسیر، روابط همنشینی، قرآن، معناشناسی، واژ :ها اژهکلید و
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 مقدمه . ١
قُرْآناً (یازده مرتبه در قرآن به کار رفته است؛ در شش آیه، صریحاً لفظ » عربی «ۀواژ

، در یک آیه ]٣: ؛ الزخرف٧: ؛ الشوری٣: فصّلت؛ ٢٨: ؛ الزمر١١٣: ؛ طه٢: یوسف [)عَرَبِیا
 )بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ(، ]١٠٣: النحل [)لِسانٌ عَرَبِيٌّ(، در سه آیه ]٣٧: الرعد [)حُکْماً عَرَبِیا(
 ۀمقابل واژ» عربی «ۀو در یک آیه واژ، ]١٢: حقافاأل [)لِساناً عَرَبِیا(، ]١٩٥ :الشعراء[
 اول این مفهوم را ۀ آیات مذکور، در وهلۀمطالع. قرار گرفته است] ٤٤: فصّلت[» أعجمی«

در این آیات، زبان عربی است که بسیاری از » عربی «ۀد که مراد از واژکن تداعی می
 ،٢٠؛ ٢٦٩، ص٩، ج١٧؛ ٢٢٧، ص٨، ج١٤؛ ٣٦٤، ص٦، ج١: ـ برای نمونه نک[مفسران نیز

را به » عربی «ۀ، واژ]٥٣٨، ص٢٧، ج٣١؛ ٥٩، ص٢٤، ج٢٨؛ ٥، ص٩، ج ٢٧؛ ١٨٤، ص٤ج
ا توجه به مفاهیم همنشین و سیاق حال آنکه این معنا ب اند، زبان قوم عرب معنا کرده

آیات مورد نظر، عالوه بر اشاره داشتن به زبان قوم عرب، ناظر به قیود دیگری نیز 
در قرآن چیست؟ و » عربی «ۀهای معنایی واژ آید که مؤلفه باشد؛ این سؤال پیش می می

اده های این واژه در قرآن کدامند؟ در این پژوهش تالش شده است که با استف همنشین
از روش معناشناسی و با رویکردی ساختارگرایانه به روابط همنشینی میان واژگان، 

در سطح قرآن، متناسب با سیاق آیات و نزدیک به مراد » عربی «ۀهای معنایی واژ مؤلفه
؛  ٢١[ عربی بودن زبان قرآن، مقاالتی به نگارش در آمده است ۀدربار. خداوند ارائه شود

ها  های زبان عربی و امتیازات آن نسبت به سایر زبان ا به برجستگیه که در آن] ٣٧؛  ٣٦
اشاره شده است و عربیت زبان قرآن بدون توجه به موارد استعمال آن در قرآن، مورد 

در » عربی «ۀکدام از این مقاالت به معناشناسی واژبررسی قرار گرفته است و در هیچ
المفصل فی تأریخ العرب قبل «کتاب  ۀجواد علی در مقدم .قرآن پرداخته نشده است

گونه نتیجه  و این بحث کرده» عربی «ۀ سیر تاریخی واژۀ، به طور مفصل دربار»االسالم
، »بیابان«های سامی، ناظر به معنای   زبانۀدر هم» عرب «ۀواژ است که  گرفته

شوری های آ ترین متون تاریخی، یعنی متن بوده و در کهن» چادرنشینی«و » گردی بیابان«
دانشمندان و ]. ١٦، ص١، ج١٢: ـ  بیشتر نکۀبرای مطالع[جز این معنایی نداشته است 

ها و  نامهرا در واژهتوان آن دانان را نیز، در معنای این واژه، آرایی است که می لغت
، ١ ، ج٤؛ ٣٠٠، ص٤ ، ج٣؛ ٣٢٠، ص١ ، ج٢:  ـ  بیشتر نکۀبرای مطالع[ها پیدا کرد  فرهنگ

، ٣٢؛ ٢١٧، ص٢ ، ج١٨؛ ١٧٩، ص١ ، ج١٣؛ ٢٢٠، ص ٢،  ج٦؛ ٦٠ص، ٤، ج٥؛ ٥٨٨ص
ها صرف   که در مقال از آوردن آن،]٨٨، ص٨ ، ج٣٥؛ ١٣٦، ص١ ، ج٣٣؛ ١٢٨، ص٢ ج



  ٢٦١   کریم در قرآن» عربی«های معنایی واژۀ  مؤلفه

در این پژوهش، بررسی سیر تاریخی این واژه مورد نظر نیست؛ بلکه شود؛ زیرا  نظر می
ک گرفتن از رویکردی شناسی این واژه، با کم مقاله در پی آن است که برای مفهوم

معناشناسانه و همچنین با توجه به روابط همنشینی میان واژگان و سیاق آیات مورد 
 .  یابدنظر، به مراد خداوند دست

 
 چیستی معناشناسی. ٢

معنای   به "semaino"به معنای عالمت و فعل  "sema" یونانی ۀمعناشناسی از واژ
از آنجا که معناشناسی با علوم . ]١٢٥، ص٧[ عالمت دادن و معنا دادن، گرفته شده است

های مختلفی  شناسی، فلسفه و منطق ارتباط دارد، روش مختلفی از جمله ریاضی، زبان
:  عمده تقسیم کردۀرا به سه شاختوان آن  معنا ایجاد شده است که میۀدر مطالع

هش مورد آنچه در این پژو. معناشناسی فلسفی، معناشناسی منطقی و معناشناسی زبانی
» معناشناسی زبانی«یا همان ] ٩٨، ص٢٤ [ »semantic« فرانسوی ۀنظر است، معادل واژ

 پیوند خورده است و از ظهور 1»فردینان دو سوسور«های  که پیدایی آن با اندیشهاست 
بار  نخستین2»سمنتیک« فرانسوی ۀواژ .گذرد عنوان یک علم، قریب به یک قرن میآن به

 میالدی و با اقتباس از زبان یونانی برای این علم وضع ١٨٩٣ سال در» برآل. م«توسط 
 نامند می» المعناعلم«و برخی » الداللهعلم«را  و در زبان عربی برخی آن]٢٨، ص١١[شد 

دانشی که به بررسی «، »بررسی معنا«هایی از قبیل  معناشناسی با عبارت. ]٩٩، ص٢٩[
، توصیف »پردازد  معنا میۀشناسی که به نظریبانای از دانش ز شاخه«و » پردازد  معنا می

های گوناگونی  جنبه» معنا«به اعتقاد برخی از معناشناسان، لفظ . ]١٩، ص٣٤[شده است 
برای [چیست » معنا« اینکه ۀگونه هم نظری کلی دربار گیرد و هیچ میاز زبان را در بر

، اما از ]١٣، ص١١[ندارد ، یا چگونه قابل توصیف است، وجود ]٢٣: ـ  بیشتر نکۀمطالع
 است و هر لفظ یا هر جزء از زبان، طبق قواعد و قوانین ٣»دارینظام طرح«آنجا که زبان 

پیوندد، ارزش هر جزئی از این مجموعه در رابطه و همبستگی  ای به اجزای دیگر می ویژه
های  با واژه گفتار و در ارتباط ۀ و معنای هر واژه، بر روی زنجیر]٤٦، ص٨[با اجزای دیگر 

 و 4»همزمانی«شناسی بر اساس دو رویکرد  در زبان. ]٤٩، ص٨[شود  دیگر مشخص می

                                                                                                                                            
1. Ferdinand de Saussure 
2. Semantic 
3. patterned syste 
4. Synchronc 
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معناشناسی : توان دو نوع معناشناسی را از یکدیگر متمایز ساخت  می1»در زمانی«
در پژوهش حاضر از معناشناسی همزمانی استفاده شده . همزمانی و معناشناسی درزمانی

ها و تمایزهای  ناشناسی، عامل زمان نقشی ندارد و تنها تفاوتاست که در این نوع از مع
رویکرد . گیرند میان معانی، در یک مقطع زمانی مشخص، مورد مطالعه قرار می

و » معناشناسی ساختگرا«معناشناسی همزمانی نیز خود دارای دو روش متمایز 
» سی ساختگرامعناشنا«است که در این پژوهش از » معناشناسی بر اساس بافت زبانی«

 در ها واژه توزیع حسب چگونگی بر در این نوع از معناشناسی، معنا. استفاده شده است

زبان،  واحدهای میان ٣روابط جانشینی، و ٢همنشینی روابط به توجه با و های مختلف گونه
در ادامه به اجمال، روابط همنشینی و . ]١٥٩، ص١١[گیرد  می بررسی قرار مورد

 . شود یجانشینی معرفی م
 
 روابط همنشینی و روابط جانشینی. ١. ٢

 اصلی تقسیم ۀکنند به دو مقول سوسور اصولی را که ساخت درونی زبان را مشخص می
روابط : خود گرفته استشناسی حالت سنّت به کرد که از آن زمان تاکنون در زبان

ها و جمالت  روابط همنشینی، پیوند عناصر را در زنجیره. همنشینی و روابط جانشینی
ها  های آن که روابط جانشینی ارتباط عناصر را با جانشینکند، در حالی توجیه می

از آنجا که برای ساختن یک عبارت، چگونگی . ]٣٠ـ٣١، ص٩[نماید  توصیف می
ها و قوانین   گفتار، باید مطابق روشۀها در کنار یکدیگر بر روی زنجیر قرارگرفتن تکواژ

ان نام دارد، صورت گیرد، تا آن عبارت دارای معنا و مفهومی خاصی که قواعد نحوی زب
از جمله . ]٥١، ص٨[گویند  نیز می»  نحویۀرابط« همنشینی را ۀروشن باشد، رابط 

معنایی، چند  توان به شمول معنایی، هم ترین روابط مفهومی در سطح واژگان، می مهم
این روابط کریم،  مات قرآن، در مواجهه با کل]٩٩، ص٢٥[معنایی و تقابل اشاره کرد 

 ۀرابط«یا همان » معنایی ـ  نحوی«روابط : توان به دو دسته تقسیم نمود معنایی را می
های معنایی که از متن  ، زوج» معنایی ـ معنایی«و روابط  فعل و فاعل ۀمانند رابط» مکمّلی

 :وندش شود و در عرض روابط مکمّلی است که خود به سه دسته تقسیم می دریافت می
، این رابطه، بین دو مفهوم با )معنایی، شمول معنایی هم(»  اشتدادیۀرابط«) الف

                                                                                                                                            
1. Diachrnic 
2. Syntagmatic relationship 
3. pradigmatic relationship 



  ٢٦٣   کریم در قرآن» عربی«های معنایی واژۀ  مؤلفه

پوشی این دو  البته هم. کنند، وجود دارد  معنایی مشترک که یکدیگر را تقویت میۀمؤلف
 .است)  طاغوتـجبت (و گاه کامل ) کُفرـ طغیان / تقوی ـ بِرّ(معنا گاه نسبی 

کنند، مانند مفاهیم  ، دو مفهوم، یکدیگر را تضعیف میکه در آن»  تقابلیۀرابط«) ب
 .»نور و ظلمت«

 معنایی، قلمروهای متمایز ۀکه در آن، دو مفهوم، درون یک حوز»  توزیعیۀرابط«) ج
 ١.های جغرافیایی از یکدیگر دارند، مانند روابط دو به دوی جهت

 
 های معنایی فرآیند کشف مؤلفه. ٣

های زیر انجام شده است  در آیات قرآن، طبق گام» عربی« ۀهای معنایی واژ کشف مؤلفه
ها به کار رفته است؛  در آن» عربی «ۀاستخراج آیاتی که واژ) الف: که به ترتیب عبارتند از

بر اساس روابط مکمّلی (کریم  ، در آیات قرآن»عربی «ۀاستخراج واژگان همنشین واژ) ب
 .از مفاهیم همنشین» عربی «ۀهای معنایی واژ استخراج مؤلفه) ؛ ج)و اشتدادی

 
 استخراج آیات . ١. ٣
در جدول زیر، موارد .  بار در ده سوره به کار فته است١١کریم،  در قرآن» عربی «ۀواژ

 .کریم نمایش داده شده است استعمال این واژه در آیات قرآن
 

 کریم در آیات قرآن» عربی «ۀموارد استعمال واژ. ١ جدول

 آیات سوره

 . إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ    ٢: یوسف

وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکْماً عَرَبِیا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما                   ٣٧: الرعد
 .لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال واقٍ

قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّما یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذي یُلْحِدُونَ إِلَیْـهِ أَعْجَمِـيٌّ وَ    وَ لَ    ١٠٣: النحل
 . هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبینٌ

وْ یُحْـدِثُ   وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُـونَ أَ                 ١١٣: طه 
.لَهُمْ ذِکْرا ً  

                                                                                                                                            
کریم در مرکز تحقیقات دانـشگاه        یی قرآن  معنا ۀ شبک ۀوار  نظام«شناسی حاصل طرح پژوهشی       این گونه . ١

 ].، سرتاسر جزوه١٠[است که با مدیریت دکتر احمد پاکتچی انجام گرفته است ) ع(امام صادق
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  .بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبینٍ   ١٩٥: الشعراء

  .قُرْآناً عَرَبِیا غَیْرَ ذي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ    ٢٨: الزمر

  .کِتابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ    ٣: فصّلت

عَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِیا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آیاتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِـيٌّ قُـلْ هُـوَ              وَ لَوْ جَ      ٤٤: فصّلت
 آذانِهِـمْ وَقْـرٌ وَ هُـوَ عَلَـیِْهمْ            وَ شِفاءٌ وَ الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ في       یلِلَّذینَ آمَنُوا هُد  

  . أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعیدٍیعَمً

 وَ مَنْ حَوْلَهـا وَ تُنْـذِرَ یَـوْمَ           یوَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُر            ٧ : یرالشو
  .الْجَمْعِ ال رَیْبَ فیهِ فَریقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَریقٌ فِي السَّعیرِ

  .کُمْ تَعْقِلُونَإِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا لَعَلَّ    ٣: الزخرف 

 إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِیا لِیُنْـذِرَ             یوَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوس       ١٢: األحقاف 
  . لِلْمُحْسِنینَ یالَّذینَ ظَلَمُوا وَ بُشْر

 
 استخراج واژگان همنشین .  ٢. ٣
که به ترتیب،   همنشینی برقرار کرده استۀواژه رابط ٢١کریم، با  در آیات قرآن» عربی «ۀواژ
، »علم«های   مرتبه، واژه٣» انذار«و » لسان«های   مرتبه، واژه٤» نزول «ۀ مرتبه، واژ٧» قرآن «ۀواژ
، »جعل«، »تفصیل«های   مرتبه و واژه٢» کتاب«و » آیات«، »مبین«، »تقوا«، »أعجمی«، »تعقل«
، هر کدام یک مرتبه در »مصدّق«و » شفاء«، »هدی«، »فصر«، »ذکر«، »وحی«، »عوج«، »حکم«

در جدول زیر، واژگان همنشین و میزان فراوانی هر . اند قرار گرفته» عربی «ۀهمنشینی با واژ
 . ، مشخص شده است»عربی «ۀکدام از این واژگان در همنشینی با واژ

  
 ریمک در قرآن» عربی «ۀمیزان فراوانی واژگان همنشین با واژ. ٢جدول 

 ها سوره فراوانی »عربی «ۀواژگان همنشین با واژ

 .، طه، یوسففصّلتالزخرف، الشوری، الزمر،  ٧ قرآن 

 .الشعراء، طه، الرعد، یوسف ٤ نزول

 .، الرعدفصّلتاألحقاف، الشعراء، النحل،  ٣ لسان، انذار



  ٢٦٥   کریم در قرآن» عربی«های معنایی واژۀ  مؤلفه

علم، تعقـل، أعجمـی، تقـوا، مبـین،         
 آیات، کتاب

، الزمر، طـه،    ، النحل فصّلتالزخرف، یوسف،    ٢
 .الشعراء، األحقاف

تفصیل، جعل، حکـم، عـوج، وحـی،        
 ذکر، صرف، هدی، شفاء، مصدق

 .، األحقاففصّلتالرعد، الزمر، الشوری، طه،  ١

 
  در قرآن» عربی «ۀهای واژ همنشین. ٤

کریم، اگرچه پر بسامد بودن از اهمیت  در قرآن» عربی «ۀهای واژ در جستجوی همنشین
دست های این واژه در قرآن و برای به ر است، اما به دلیل تنوع همنشینبسیاری برخوردا

های کم بسامد نیز در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته  آمدن نتایج دقیق، همنشین
در قرآن در قالب روابط مکمّلی و » عربی «ۀهای واژ اینک به اختصار به همنشین. است

 : پردازیم اشتدادی می
 
 کتاب.١. ٤
: فرماید خداوند می. همنشین شده است» کتاب «ۀدر قرآن، دو مورد با واژ» عربی «ۀواژ

 إِماماً وَ رَحْمَةً وَ  یمِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوس(و ] ٣: فصّلت[ )...کِتَابٌ فصّلت آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیا(
ورد، عربیت وصفی برای در هر دو م]. ١٢: األحقاف[ )...هذا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِیا

در لغت » کتب «ۀریش.  مکملی برقرار کرده استۀرابط» عربی «ۀکتاب قرار گرفته و با واژ
 مهی ضم و]٣٤١، ص٣٢[ است  خطکی در یزی سوراخ کردن چای دوختن یبه معنا

 آیی هم این با.]٦٩٩، ص١٦[ ندیگو یم» کتب« را گریکدی به ءی دو شایشدن دو پوست 
که  و متصل وستهیبه هم پبرای حقایقی  است وصفی تیته است که عرب نکنی اانگریب

 تیعربهای   مؤلفه ازیکی ،نیبنابرا.  آن راه ندارد دریختگی و بهم ریعنصر پراکندگ
 .باشد ی آن ماتی آیقرآن، اتصال و عدم پراگندگ

 
 نزول. ٢. ٤
داوند در این آیات خ. همنشین شده است» نزول «ۀدر قرآن، چهار مورد با واژ» عربی «ۀواژ
، ]٣٧: الرعد[ )...وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکْماً عَرَبِیا(، ]٢: یوسف [)...إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا(: فرماید می

وحُ نَزَلَ بِهِ الرُّ* وَ إِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعالَمِین(و ] ١١٣: طه [)...وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا(
در ]. ١٩٥ـ١٩٢: الشعراء [)بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِین*  قَلْبَِک لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ یعَل* الْأَمِینُ



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٢٦٦

 

بر هبوط و در لغت » لونز« اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ۀرابط» نزول«با » عربی «ۀاین آیات، واژ
 اعم از ن،یید آمدن از باال به سمت پااند فرو گفته و ]٤١٧، ص٥  ج،٣[ داللت دارد یزیوقوع چ

 طبق نظر مصطفوی، این هبوط و .]٩٥، ص١٢  ج،٣٥[ ندی گو»نزول« بودن را ی معنوای یماد
دهد، یکی از شرایط عربیت  آیی نشان می تواند معنوی هم باشد، پس این باهم فرود آمدن می

 .سازی آن برای مخاطب است قرآن، پایین آوردن معانی و ساده
 

 وحی. ٣. ٤
وَ (: فرماید خداوند می. همنشین شده است» وحی «ۀدر قرآن، یک مورد با واژ» عربی «ۀواژ

 ۀرابط» وحی«با » عربی «ۀدر این آیه، واژ]. ٧: الشوری [)...کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیا
یا  صورت پنهانی در لغت به معنای القاء علم به» وحی«اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا 

العرب آمده که هر آنچه به  و در لسان ]٩٣، ص٦ ، ج٣[باشد  غیر آن در باطن دیگری می
طبق این معنا، قرآن چون متنی وحیانی از . ]٣٧٩، ص١٥  ج،٤[شود  دیگری القاء می

تواند به  کند و می جانب خداست، این امر بر کمال آن به ویژه از بُعد زبانی داللت می
                   .  بیین و رفع ابهام منجر شودایضاح، ت

 
 جعل. ٤. ٤
: فرماید خداوند می. همنشین شده است» جعل «ۀدر قرآن، یک مورد با واژ» عربی «ۀواژ

» جعل«با » عربی «ۀدر این آیه، واژ]. ٣: الزخرف [)إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون(
شروع، : رود در لغت بر پنج وجه به کار مي» جعل«. ی برقرار کرده است اشتدادۀرابط

 به حالت دیگر و حکم بر یء از حالت یء، صیرورت ش یء از ش یء، ایجاد ش یایجاد ش
به معنای چهارم، یعنی صیرورت یک » جعل«در این آیه، . ]١٩٦، ص١٦[ ی با چیزیچیز

گوید،  عالمه طباطبایی ذیل این آیه می. کار رفته استشیء از حالتی به حالت دیگر به
شاهد بر  همین که امید تعقل و فهمیدن مردم را غایت و غرض جعل مذکور قرار داده،

) یهست( از کینونت یا ، در مرحلهنازل شود یاین است که قرآن قبل از آنکه به زبان عرب
، ١٨ ج ،٢٦[به آن دسترسی نداشته است  عقول بشر ه،وجود داشته که در آن مرحل

 .با این صیرورت و تغییر حالت، قرآن برای انسان، عربی، رسا و روشن شد. ]٨٤ص
 
 تفصیل. ٥. ٤
: فرماید خداوند می. همنشین شده است» تفصیل «ۀدر قرآن، یک مورد با واژ» عربی «ۀواژ



  ٢٦٧   کریم در قرآن» عربی«های معنایی واژۀ  مؤلفه

 ۀرابط» تفصیل «با» عربی «ۀدر این آیه، واژ]. ٣: فصّلت[ )...کِتَابٌ فصّلت آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیا(
 یدر لغت به معنای جدا شدن و آشکار شدن یک »فصل«اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا 

، ٤، ج٣[ 1 است، تا اینکه میانشان شکاف و فاصله ایجاد شودیاز دو چیز، از دیگر
 بنابراین، امر تفصیل و جدایش از جانب خداوند، یکی از اسبابی .]٦٣٨، ص١٦؛ ٥٠٥ص

 .، مفهوم عربیت در آیات قرآن جاری شده استاست که به کمک آن
 
 تصریف. ٦. ٤

وَ (: فرماید خداوند می. همنشین شده است» تصریف«در قرآن، یک مورد با واژه » عربی«واژه 
با » عربی «ۀدر این آیه، واژ]. ١١٣: طه [)...کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ

در لغت به معنای تغییر، تحول و » صرف« اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ۀرابط» ریفتص«
 از یگوید که تصریف، به برگرداندن چیز راغب می. ]٢٨١، ص٦ ، ج٣٥[دگرگونی است 

. ]٤٨٢، ص١٦[شود   به حالت دیگر، یا تبدیل کردن آن به غیر از خودش گفته ميیحالت
کار رفته است که معنای مبالغه دارد و کثرت و تنوع ل بهدر باب تفعی» صرفنا«همچنین فعل 
 .شود و امر تصریف از جانب خداوند، یکی از اسباب عربیت قرآن است را نیز شامل می

 
 قرآن. ٧. ٤
خداوند در این . همنشین شده است» قرآن «ۀدر قرآن، شش مورد با واژ» عربی «ۀواژ

: طه [)...وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا(، ]٢:یوسف[ )...ءَانًا عَرَبِیاإِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ(: فرماید آیات، می
: الزمر[ )... عِوَجٍیقُرْءَانًا عَرَبِیا غَیرْذِ(، ]٣: فصّلت[ )...کِتَابٌ فصّلت آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیا(، ]١١٣
 )...إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا(و ] ٧:الشوری [)...یاوَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِ(، ]٢٨

 است و   مکملی برقرار کردهۀرابط» قرآن «ۀبا واژ» عربی «ۀدر این آیات، واژ]. ٣:الزخرف[
 . باشد می» عربی «ۀهای واژ ترین و پربسامدترین همنشین ها یکی از مهم در میان همنشین

 
 حکم . ٨. ٤
وَ (: فرماید خداوند می. همنشین شده است» حکم «ۀقرآن، یک مورد با واژدر » عربی «ۀواژ

                                                                                                                                            
 و   پارچـه  دنیـ  است که ظـاهر باشـد، مثـل بر         یدنیاند که فصل آن بر       گفته »قطع« و   »فصل«در تفاوت   . ١

 دنی بر ای ستی که محکم ن   یزی چ دنیمثل بر که هم آشکار و هم پنهان باشد،        است   ی جدا کردن  »قطع«
 .]١٤٤، ص٣٠[ دشو ی فصل گفته نمدن،ی برنی که پاره باشد به ایزیچ



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٢٦٨

 

]. ٣٧: الرعد [)...کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکْماً عَرَبِیا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
قرار » لْناهُأَنْزَ«هر دو حال برای مفعول فعل » عربی«و » حکم«های  واژهدر این آیه، 

» حکم«صفت برای » عربی «ۀاند که واژ  و برخی دیگر گفته]١٣٢، ص٥ ، ج١٥[اند  گرفته
، ٣[این واژه در لغت به معنای منع و بازداشتن از کاری است . ]١٤٣، ص١٣ ، ج٢٢[است 

 .  مکملی برقرار کرده استۀرابط» حکم «ۀبا واژ» عربی «ۀ و در این آیه، واژ]٩١، ص٢ ج
 
 لسان. ٩. ٤
خداوند در این آیات . همنشین شده است» لسان «ۀدر قرآن، سه مورد با واژ» عربی «ۀواژ
بِلِسانٍ (، ]١٠٣: النحل [)لِسانُ الَّذي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبینٌ(: فرماید می

در این ]. ١٢: األحقاف [)...قٌ لِساناً عَرَبِیاهذا کِتابٌ مُصَدِّ(و ] ١٩٥ـ١٩٢: الشعراء[ )عَرَبِيٍّ مُبِین
 . است  مکملی برقرار کردهۀرابط» لسان «ۀبه عنوان صفت با واژ» عربی «ۀآیات، واژ

 
 آیات. ١٠. ٤
خداوند در این آیات . همنشین شده است» آیات «ۀدر قرآن، دو مورد با واژ» عربی «ۀواژ
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیا لَقَالُوا (و ] ٣: فصّلت[ )...نًا عَرَبِیاکتَابٌ فصّلت آیَاتُهُ قُرْآ(: فرماید می

» آیات «ۀبا واژ» عربی «ۀدر این آیات، واژ]. ٤٤: فصّلت[ )...لَوْال فصّلت آیَاتُهُ أَأَعْجَمِیٌّ وَعَرَبِیٌّ
، ٣[المت است به معنای نشانه و عدر لغت » آیه« اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ۀرابط
آیه، عالمت آشکاری اند که  و گفته] ٤٤١، ص٨ ، ج٣٢؛ ٣٦٣، ص١، ج١٩؛ ١٦٨، ص١ ج

، ١٦[کند  ی است که ظاهر نیست و آیه، آن را روشن میاست که مالزم چیز دیگر
هایی است که برای عربیت یک محتوا و  داری یکی از ویژگی  بنابراین، نشانه.]١٠١ص

 .ها، تشخیص و فهم آن آسان گردد  نشانهۀواسطساختار الزم است تا به
 
 مصدّق. ١١. ٤
: فرماید خداوند می. همنشین شده است» مصدّق «ۀدر قرآن، یک مورد با واژ» عربی «ۀواژ

]. ١٢: األحقاف [)... إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِیا یوَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوس(
 اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا کتاب به ۀرابط» مصدق «ۀبا واژ» عربی «ۀ واژدر این آیه،

رسد، این دو وصف، یعنی  به نظر می. مصدّق بودن و داشتن بیانی عربی وصف شده است
در . توانند با داشتن قیود مشترک، یکدیگر را تعریف کنندمصدق بودن و عربیت می
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تواند در سخن  وجود دارد که این نیرو و قوّت می، قید نیرو و قوّت»مصدّق «ۀمعنای واژ
اند که عبارت  در مورد اِعراب این آیه گفته. ]٣٣٩، ص٣، ج٣[گفتن و یا غیر آن باشد 

باشد که باز هم به کتاب  ، حال از کتاب یا حال از ضمیر در مصدّق می»لِساناً عَرَبِیا«
» عربی «ۀین صورت در معنای واژدر ا]. ١٢٩، ص٩ ، ج٢٧؛ ١٧٦، ص٢٦ ، ج٢٢[گردد  می بر

نیز، قید نیرو و قوت وجود خواهد داشت و تصدیق، یعنی تأیید راستی دیگری که مراد 
تواند راستی دیگری را  در اینجا راستی تورات است، پس قرآن خود راست است که می

 .های عربیت قرآن، راستی و صداقت است بنابراین، از جمله مؤلفه. تأیید کند
 
  تعقل.١٢. ٤
خداوند در این آیات . همنشین شده است» تعقل «ۀدر قرآن، دو مورد با واژ» عربی «ۀواژ
إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا (و ] ٢: یوسف[ )إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِیا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ(: فرماید می

 اشتدادی برقرار ۀرابط» تعقل«با » عربی «ۀدر این آیات، واژ]. ٣: الزخرف[ )لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ
 یو نیروی ]٢٣٨، ص٨ ، ج٣٥[ای برای تشخیص  اند که عقل، قوه گفتهکرده است؛ زیرا 

ای را برای  در این آیات، عربیت قرآن زمینه .]٥٧٧، ص١٦[ پذیرش علم است یبرا
به صورت » تَعْقِلُونَ« توجه به اینکه فعل کند و با ها به تعقل فراهم می رسیدن انسان

دهد که این امر، متوقف در زمان  کار رفته و داللت بر استمرار دارد، نشان میمضارع به
 .ها جریان داشته باشد  زمانۀتواند در هم نیست و می

 
 علم . ١٣. ٤
 آیات خداوند در این. همنشین شده است» علم «ۀدر قرآن، دو مورد با واژ» عربی «ۀواژ
وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ (و ] ٣: فصّلت [)کِتَابٌ فصّلت آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ(: فرماید می

در این آیات، ]. ٣٧: الرعد[ )...حُکْماً عَرَبِیا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
در لغت به معنای » علم« اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ۀرابط» علم« ۀبا واژ» عربی«واژه 

 و ]١٠٩، ص٤، ج٣[سازد  دیگری متمایز می عالمت و نشانه در چیزی است که او را از
این . ]٢٥١ص ،٨، ج٣٥[است  یزی حضور و احاطه بر چیاند به معنا  گفتهگری دیبرخ

و داللت افزاید   و بر شدت آن میکند ، عربیت را تقویت می»علم «ۀهمنشینی با واژ
 . علم و معرفت استۀکند که کالم عربی دارای پیامی از مقول می
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 أعجمی. ١٤. ٤
 ۀخداوند در آی. ه است همنشین شد1»أعجمیّ «ۀدر قرآن، دو مورد با واژ» عربی «ۀواژ

 همین سوره ٤٤ ۀدر آی و )...کِتَابٌ فصّلت آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیا(: فرماید  میفصّلت ۀسوم سور
لِسانُ (: فرماید نحل میال ۀ سور١٠٣ ۀ و در آی)...وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیا(: فرماید می

 ۀبا واژ» عربی «ۀ، در این آیات، واژ)الَّذي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبینٌ
به » عرب «ۀدر لغت، مقابل ریش» عجم «ۀریش. ده است تقابلی برقرار کرۀرابط» أعجمی«

 .]٢٣٧، ص١، ج٣٢[ت اس» أعجم« که عربی نباشد،  رود و هر سخن و کالمی کار می
زیرا نقطه، کلمه را از ؛  گویند»تعجیم«گذاری متن کتاب برای رفع ابهام را نقطههمچنین 

که بر ابهام و گنگی » میأعج«با توجه به معنای . ]٢٣٨، ص١ ج،٣٢[ سازد ابهام خارج می
ای است که آن را از ابهام خارج  داللت دارد، وصف عربیت در مورد زبان قرآن هر ویژگی

 .افزاید سازد و بر ظهور و آشکاری محتوای پیام خداوند، می می
 
 عِوجذیغیر. ١٥. ٤
خداوند . همنشین شده است» عِوج «ۀدر آیات قرآن، یک مورد با واژ» عربی «ۀواژ
در این آیه، قرآن به ]. ٢٨: الزمر [) عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَّقُونَیقُرْءَانًا عَرَبِیا غَیرْذِ(: رمایدف می

ها را به تقوا  ، انسان عربیت و عوج نداشتن، توصیف شده است و با داشتن چنین ویژگی
به » وجعِ« اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ۀرابط» عوج «ۀبا واژ» عربی «ۀواژ. رساند می

 و ]١٨٤، ص٢ ، ج٣٢؛ ١٧٩، ص٤  ، ج٣[معنای مایل شدن به سمت چیزی است 
طبق . ]٣٠٤، ص٨ ، ج٣٥[گویند » عِوج«همچنین برگشتن از تعادل و مسیر درست را نیز 

، نداشتن کژی و ناراستی یا به عبارتی تعادل و »عوج«با » عربی «ۀآیی واژ این آیه و باهم
 .شمار آوردهای عربی بودن قرآن به توان از مؤلفه استقامت در مسیر حق را می

 
 تقوا. ١٦. ٤
: فرماید خداوند می. همنشین شده است» تقوا «ۀدر قرآن، دو مورد با واژ» عربی «ۀواژ

یا وَ وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِ(و ] ٢٨: الزمر [) عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَّقُونَیقُرْءَانًا عَرَبِیا غَیرْذِ(

                                                                                                                                            
 بـرای مبالغـه اسـت و یـای     "یاء"اند  اضافه شده است، گفته » أعجمیّ «ۀ که به واژ   "یاء"در مورد حرف    . ١

ـ  » عربی «ۀو شاید در مورد واژ    ] ٥٦٨، ص   ٨ ، ج ١٥[باشد    نسبت نمی  کـار رفتـه اسـت،      ل آن بـه   که مقاب
  .بتوان این مطلب را ادعا کرد



  ٢٧١   کریم در قرآن» عربی«های معنایی واژۀ  مؤلفه

» تقوا«با » عربی «ۀدر این آیات، واژ]. ١١٣: طه [)...صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ
، ٣٢[در لغت به معنای حفظ کردن » وقی «ۀ اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ریشۀرابط
دورکردن چیزی از  یا ]٢٠٣، ص١٣ ، ج٣٥[ و صیانت چیزی از تخلف ]٢٣٨، ص٥ ج

در معنای این ریشه، قید حفظ کردن . ]١٣١، ص٦ ، ج٣[رود  چیزی با غیر آن به کار می
و ماندن بر حالت اعتدال وجود دارد که طبق این آیات، عربیت قرآن این زمینه را برای 

 ای است که انسان را از انحراف یا انهی معتدل و م کالم،یعربکند و کالم  انسان فراهم می
سازد و به  یرا فراهم م  اوانتی اسباب حفظ و ص، رونی از ا؛دارد ی م بازطیافراط و تفر

 .شود کالم عربی حاوی تقواست، یعنی معرفتی که سبب نجات انسان می گریعبارت د
 
 انذار. ١٧. ٤
وَ (: فرماید خداوند می. همنشین شده است» انذار «ۀدر قرآن، سه مورد با واژ» عربی «ۀواژ

، ]٧: الشوری [)... وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ ییْکَ قُرْآناً عَرَبِیا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرکَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَ
: الشعراء [) قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِین ینَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَل(

در این ]. ١٢: األحقاف [)...صَدِّقٌ لِساناً عَرَبِیا لِیُنْذِرَ الَّذینَ ظَلَمُواوَ هذا کِتابٌ مُ(و ] ١٩٥ـ١٩٣
به معنای در لغت » انذار« اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ۀرابط» انذار«با » عربی «ۀآیات، واژ

اند که هر ترساندنی انذار نیست،   و گفته]٨٢٥، ص٢ ، ج١٣؛ ٤١٤، ص٥ ، ج٣[ترساندن است 
از آنجایی که انذار، . ]٨٢، ص١٢ ، ج٣٥[شود   ترساندن با گفتار و سخن، انذار نامیده میبلکه

گردد، بنابراین وصف عربیت زبان قرآن با انذار ترساندنی است که در قول و گفتار نمودار می
 در این آیات، فعل .شوندهمخوانی دارد؛ زیرا هر دو ویژگی به گفتار و قول قرآن مربوط می

تعلیل همراه شده است و عربیت زبان قرآن، تعلیلی است بر اینکه قرآن با چنین » الم«با انذار 
تواند ظالمان را انذار و نیکوکاران را بشارت دهد، یعنی این سخن، دارای  ویژگی و صفتی می

 .هراساند صالبتی است که ستمگران را می
 
 ذکر. ١٨. ٤
وَ (: فرماید می خداوند . همنشین شده است»ذکر «ۀدر قرآن، یک مورد با واژ» عربی «ۀواژ

 )کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً
 اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ۀرابط» ذکر«با » عربی «ۀدر این آیه، واژ]. ١١٣:طه[
 و مقابل ]٣٤٦، ص٥ ، ج٣٢[ حفظ کردن چیزی جهت یادآوریت به معنای در لغ» ذکر«
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راغب گفته است که منظور از ذکر، آن . ]٣٤٣، ص٣ ، ج٣٥[فراموشی و نسیان است 
را قبالً حاصل کرده  را که معرفت و شناخت آنی است در نفس که انسان چیزیحالت
ن است که عربیت قرآن در آیی بیانگر ای  این باهم.]٣٢٨، ص١٦[کند  یحفظ م ، است

ایجاد ذکر و بیدار کردن باطن خفته انسان موضوعیت دارد و عربیت مفهومی است که با 
 و در تواند، به رسالت تذکره بودن قرآن کمک کند مستولی شدن بر آیات قرآن می

 .شنونده، تنبه و هوشیاری ایجاد کند
 
 مبین. ١٩. ٤
: فرماید خداوند می. همنشین شده است» مبین« ۀدر قرآن، دو مورد با واژ» عربی «ۀواژ

بِلِسانٍ (و ] ١٠٣: النحل ()لِسانُ الَّذي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبینٌ(
 اشتدادی برقرار ۀرابط» مبین«با » عربی «ۀدر این آیات، واژ]. ١٩٥: الشعراء [)عَرَبِيٍّ مُبِین

 جدا ۀوسیل در لغت به معنای آشکاری و روشنی بعد از ابهام به»بین«کرده است؛ زیرا 
، ٣٥[صورت روشن و واضح بیان شود کردن است، یعنی یک کالم مبهم با جدا کردن به

، ١٦[ جدا شد و هر چه از او پنهان بود، ظاهر شد ییعن»  کذا بانَ« و عبارت ]٣٩٥، ص١ ج
، قید ظهور و »مبین«با » عربی «ۀدر این آیات، با توجه به همنشینی واژ. ]١٥٦ص

 .شود های عربی اضافه می آشکاریِ بعد از ابهام، به مؤلفه
 
 هدی. ٢٠. ٤
: فرماید خداوند می. همنشین شده است» هدی «ۀدر قرآن، یک مورد با واژ» عربی «ۀواژ

یٌّ وَعَرَبِیٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیا لَقَالُوا لَوْال فصّلت آیَاتُهُ أَأَعْجَمِ(
 اشتدادی برقرار کرده ۀرابط» هدایت«با » عربی «ۀدر این آیه، واژ]. ٤٤: فصّلت [)...یهُدً

 و بیان ]٤٢، ص٦، ج٣[معنای پیشرو شدن در راهنمایی در لغت به » هدی«است؛ زیرا 
 ۀدر سور. ]٢٦٩ص، ١١، ج٣٥[مسیر رشد و توانا شدن در رسیدن به چیزی است 

بنابراین، . گر خوانده شده است ، قرآنی که با ویژگی عربیت همراه است، هدایتفصّلت
عربیت مفهومی است که نسبت به موضوعات و مسیر رشد، آگاه و بصیر است و امکان 

 .کند بهتر دیدن را برای انسان فراهم می
 
 شفاء. ٢١. ٤
 ٤٤ ۀخداوند در آی. همنشین شده است» ءشفا «ۀدر قرآن، یک مورد با واژ» عربی «ۀواژ
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وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیا لَقَالُوا لَوْال فصّلت آیَاتُهُ أَأَعْجَمِیٌّ وَعَرَبِیٌّ (: فرماید  میفصّلت ۀسور
» اءشف «ۀبا واژ» عربی «ۀدر این آیه، واژ]. ٤٤: فصّلت [)... وَ شِفَاءٌیقُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدً

در لغت به معنای اشراف و احاطه داشتن » شفاء« اشتدادی برقرار کرده است؛ زیرا ۀرابط
با » عربی «ۀدر این آیه با توجه به همنشینی واژ. ]١٩٩، ص٣ ، ج٣[بر چیزی است 

 .شود های معنایی عربی اضافه می ، قید اشراف و تسلط به مؤلفه»شفاء«
 

 ها  همنشینۀهای آن بر پای و مؤلفه» عربی «ۀتحلیل مفهومی واژ. ٥
های مورد نظر، ابتدا در  به نسبت همنشین» عربی «ۀدر این بخش برای تحلیل مفهومی واژ

در سطح قرآن، مفاهیم مورد نظر به » عربی «ۀهای معنایی واژ بخش اول برای تعیین مؤلفه
اه و سپس، در بخش دوم برای تعیین جایگ. شوند بندی می مقدمات، لوازم و آثار دسته

ها، بار دیگر مفاهیم همنشین به نسبت مرتبه و جایگاه وقوع و   هر کدام از این مؤلفهۀمرتب
شوند و الزم است به این نکته توجه شود که این  بندی می ها در عربیت، دسته ظهور آن

. متن از جانب خداوند، در قالب کالم و پیامی محسوس به مخاطب انتقال داده شده است
 .بیت مفهومی است که در تمام این مراتب و مراحل جریان داردبنابراین، عر

 
   قرآن تیعربی ها  مؤلفهنییها در تب ها از لحاظ نوع نقش آن نیهمنشاقسام . ١. ٥

یابی به  در آیات و به منظور دست» عربی «ۀدر این بخش، برای تحلیل مفهومی واژ
 ۀروابط معنایی این واژگان با واژهای این واژه بر مبنای  های معنایی آن، همنشین مؤلفه

ها در یک آیه، به سه دسته تقسیم   چینش و ترتیب قرار گرفتن آنۀ، نحو»عربی«
 مقدماتی دارند و این مفاهیم ۀرابط» عربی «ۀ اول، واژگانی هستند که با واژۀاند؛ دست شده

فهوم عربیت در معنا، قبل از عربیت وجود دارند و با فراهم شدن این مفاهیم مقدماتی، م
؛ دسته »وحی«و » جعل«، »نزول«، »کتاب«: این مفاهیم عبارتند از. به ظهور خواهد رسید

 الزم و ملزوم دارند و به عبارتی این مفاهیم ۀرابط» عربی «ۀدوم، واژگانی هستند که با واژ
در تحقق مفهوم عربیت، بسیار نقش داشته و از عربیت جدا شدنی نیستند و هرگاه این 

توان  در واقع می. م از عربیت جدا شوند، مفهوم عربیت نیز محقق نخواهد شدمفاهی
ها  لوازم هر مفهوم در حکم بستر و ظرفی هستند که مفهوم مورد نظر، در آن: گفت

این . کند شود، اگر این ظرف نباشد، آن مفهوم امکان ظهور و جریان پیدا نمی جاری می
، »لسان«، »حکم«، »قرآن«، »تصدیق«، »تصریف«، »مبین«، »تفصیل«: مفاهیم عبارتند از
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های اِحکام  ای مؤلفه عبارتی این مفاهیم الزمهبه. »عوج نداشتن«و » گنگ نبودن«، »آیات«
ها بروز و ظهور پیدا  هایی هستند که عربیت در این قالب به تفصیل، بسترها و ظرف

عربیت و به عنوان کند؛ دسته سوم، واژگانی هستند که بعد از محقق شدن مفهوم  می
، »انذار«، »تقوا«، »علم«، »تعقل«: این مفاهیم عبارتند از. شوند نتایج و آثار حاصل می

 . »شفاء«، »هدی«، »ذکر«
  

 »عربی «ۀجایابی مفاهیم همنشین به نسبت واژ. ٣جدول 

 مفاهیم همنشین ها تحلیل مؤلفه

 .»وحی«، »جعل«، »نزول«، »کتاب« مقدمات 

، »آیـات «،  »لـسان «،  »حکـم «،  »قـرآن «،  »تـصدیق «،  »تصریف«،  »مبین«،  »تفصیل« لوازم
 .»عوج نداشتن«و » گنگ نبودن«

 . »شفاء«، »هدی«، »ذکر«، »انذار«، »تقوا«، »علم«، »تعقل« آثار

 
 ها  های آن با توجه به مراتب همنشین و مؤلفه» عربی «ۀتحلیل مفهومی واژ. ٢. ٥

عربیت زبان قرآن و عربیت محتوای آن، هر دو در این بخش، با در نظر گرفتن اینکه 
امری است که از جانب خداوند صورت گرفته است، بنابراین فعل خداوند و امر وی برای 

رو، بخشی از عربیت قرآن از این. فرستادن چنین پیامی که عربی باشد، دخیل بوده است
جه به بررسی آیات مورد با تو.  این پیام، یعنی خداوند قرار گرفته استۀ فرستندۀدر مرتب

به » وحی«و » نزول«، »جعل«و از طریق » کتاب«ای به نام  نظر، قرآن از قالب و مجموعه
با دقت و کنکاش در معنای لغوی این واژگان، .  استمنتقل شده) ص(پیامبراکرم
ذیل » صیرورت از حالتی به حالت دیگر«ذیل معنای کتاب، » اتصال و انسجام«قیدهای 

القاء علم «ذیل معنای نزول و » سازی و بیان مفاهیم در قالب الفاظ ساده «معنای جعل،
ذیل معنای وحی، در عربیت این پیام بسیار موضوعیت دارند و در » در باطن دیگری

گیرند؛ چرا که این پیام از جانب خداوند فرستاده شده و   پیام قرار میۀ فرستندۀمرتب
اطب تدبیر کرده است که پیامش در نهایت روشنی گونه برای انتقال پیام خود به مخ این

 ،»فیتصر«، »مبین« ،»لیتفص«: مفاهیم دیگری از جمله. و وضوح به مخاطب منتقل شود
 کالم و پیام قرار ۀ، در مرتب»عوج«و » أعجمی«، »اتیآ«، »لسان«، »حکم«، »قرآن«، »قیتصد«
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تنوع «، نیمبی تفصیل و ذیل معنا» توسعه و جدایش«در این مرتبه، قیدهای . گیرند می
ذیل معنای تصدیق، » صداقت و راستی در بیان«ذیل معنای تصریف، » و گوناگونی

 »پذیری نایب «، ذیل معنای حکم»استحکام درونی«ذیل معنای قرآن، » پذیری خوانش«
،  ذیل معنای أعجمی»گنگ نبودن« ذیل معنای آیات، »یدار نشانه «،ذیل معنای لسان

در عربیت این پیام بسیار موضوعیت دارند و این ،  ذیل معنای عوج»تیدم کژی و ناراسع«
 فرستنده و گیرنده، ۀرسند و در مرتب  کالم و پیام، به وقوع و ظهور میۀمفاهیم در مرتب

به عنوان .  گیرنده، به شکل دیگری خواهد بودۀها در مرتب ظهوری ندارند و ظهور آن
 پیام ۀنجر به تعقل و تشخیص در گیرند پیام، مۀمثال، توسعه و جدایش در مرتب

 پیام ۀ پیام، منجر به ایجاد ذکر و یادآوری در گیرندۀداری در مرتب گردد، نشانه می
استحکام درونی در محتوای این پیام، منجر به صیانت و با تقوا شدن در . گردد می

م اعتدال حفظ گردد؛ زیرا ویژگی استحکام پیام، انسان را از انحراف و عد  پیام میۀگیرند
 و »یهد«، »ذکر«، »انذار«، »تقوا«، »علم«، »تعقل«: دیگر مفاهیم همنشین از جمله. کند می

 ۀایجاد قو«بنابراین، قیدهای . گیرند  گیرنده و مخاطب این پیام قرار میۀ در مرتب»شفاء«
ذیل » داری خود نگه«ذیل معنای علم، » متمایز شدن«ذیل معنای تعقل، » تشخیص
» پذیری هدایت«ذیل معنای ذکر، » یادآوری«ذیل معنای انذار، » ایجاد انگیزه«قوا، معنای ت

 این پیام و ۀ گیرندۀذیل معنای شفاء، در مرتب» اشراف و تسلط«ذیل معنای هدایت، 
 .رسند مخاطب به ظهور می

  
 مراتب عربیت قرآن به نسبت مفاهیم همنشین. ٤جدول

 مفاهیم همنشین مراتب عربیت

 .»القاء علم در باطن دیگری«، »به لفظ در آوردن«، »صیرورت«، »اتصال و انسجام« ستنده  فرۀمرتب

ــاگونی«، »توســعه و جــدایش«  پیام ۀمرتب ــوع و گون ــان «، »تن ، »صــداقت و راســتی در بی
گنـگ  «،  »داری  نـشانه «،  »پـذیری   بیـان «،  »اسـتحکام درونـی   «،  »پذیری  خوانش«

 .»عدم کژی و ناراستی«، »نبودن

، » ایجـاد انگیـزه   «،  »داری  خـود نگـه   «،  »متمـایز شـدن   «،  » تـشخیص  ۀایجاد قو « گیرنده  ۀمرتب
 .»اشراف و تسلط«، »پذیری هدایت«، »یادآوری«
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 نتایج پژوهش. ٦
، وصفی است برای حقایقی »عربی«: شود گونه تعریف می کریم این در قرآن» عربی «ۀواژـ ١

یگر و بدون پراکندگی سرچشمه  به هم پیوسته، متصّل به یکدۀکه از یک مجموع
اند که خداوند با صیرورت این حقایق از حالتی به حالت دیگر، به لفظ درآوردن  گرفته

 با ایجاد توسعه و جدایش، ، همچنین)ص(پیامبراکرمها به قلب  این حقایق و القاء آن
ذیر، پ تنوع و گوناگونی در ساختار و محتوای مفاهیم ارائه شده، این مفاهیم را خوانش

 حقایق پیشین است و این ظرفِ بروز در ۀسازد که تصدیق کنند می پذیر  دار و بیان نشانه
تواند با دو  کالم و بیانش از چنان نیرو، قوت و استحکام درونی برخوردار است که می

زند، انسان را در مسیر توجه به آیات و  قالب بشارت و انذاری که در کالمش موج می
 ذکر و یادآوری حقایق را در انسان فعال و ۀکند و از این مسیر، قوتبیین حق، هدایت 

رساند که از  بیدار ساخته و با تغییر مبدأ میل در انسان، او را به اشراف و تسلطی می
 راهکارهایی چون تقوا، تعقل و ۀهای جهل، ابهام و سرگردانی نجات یافته و با ارائ تاریکی

سازد و او را در مسیر رشد و  تر می ین حقایق بزرگعلم، ظرف انسان را برای دریافت ا
 .دهد تکامل قرار می

در سطح پیش از نزول، عربیت .  عربی در هر سطحی با سطح دیگر متفاوت استـ٢
 نزول، عربیت در ۀدر مرحل. پراکندگی حقایق جریان دارد در اتصال، پیوستگی و عدم

ها به دیگری  ها و القاء آن آوردن آنصیرورت حقایق از حالتی به حالت دیگر و به لفظ در
در سطح بعد از نزول، عربیت در توسعه و جدایش، تنوع و گوناگونی، . کند معنا پیدا می

داری  پذیری و نشانه پذیری، استحکام درونی، بیان راستی و صداقت در بیان، خوانش
 تشخیص،  ۀدر سطح مخاطبِ این نزول، عربیت منجر به ایجاد قو. شود حقایق نمایان می

پذیری و اشراف و تسلط در  داری، ایجاد انگیزه، یادآوری، هدایت متمایز شدن، خود نگه
 .گردد مخاطب این پیام می
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