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  مقدمه
 »هیـ مضاف ال«را در نقش » صِدق« ۀواژ بارها ،یاضاف یِهابیرکت یبرخدر قالب  میکر قرآن

: الشـعراء ، 50: میمـر ( »صِـدْقٍ  لِسَـانَ «. 1 شاملِ که یاضاف بِیبه کار برده است: هفت ترک
 » صِـدْقٍ  مُـدْخَلَ «. 4 ،)2: ونسیـ ( »صِـدْقٍ  قَدَم«. 3 ،)16: االحقاف(  »الصِّدْقِ وَعْدَ«. 2 ،)84

 مَقْعَـدِ «. 7) و 93: ونسی( »صِدْقٍ مُبَوَّأَ«. 6 ،)80: االسراء( » صِدْقٍ رَجَمُخْ«. 5 ،)80: االسراء(
  .  دهندیم لیموارد را تشک نی) هستند، تمام ا55: القمر(  »صِدْقٍ

 قلمـداد  ژهیو یساختار را »صدق« به شدن اضافه ها،بیترک نیا یمعناشناس در مفسران
 خـود  عـادت  بر بنا عرب که داندیم یساختار را »صِدْق« به شدن اضافه یراز فخر: اندکرده

 کـاربرد  از هـدف  یبغداد). 17/298 ،یراز فخر( کنندیم استفاده زیچ کی مدح یبرا آن از
) و ارتباط اضـافه شـدن بـه    2/427 ،یبغداد( دانسته ترافزون فضلِ به اشاره را، ساختار نیا
 باشـد،  سـته یشا و کامـل  یزیچ یتوق که، دهدیم حیتوض گونهنیا را مدح ۀمقولبا » صِدْق«
 نیالـد  جمـال ). 2/463 ،یبغـداد ( آن وجود دارد، صـدق کنـد   ۀدربار که یگمان دیبا ناچارهب

 یوقتـ  کـه،  کنـد یمـ  هیتوج گونهنیرا ا ،به منظور مدح» صِدْق« ۀواژ به شدن اضافه یقاسم
 نیکـه چنـ  مطلوب از آن وجود داشت، انگـار   غرضِ یبرا ستهیشا و خاص یصفت با ،یعامِل

ابـن عاشـور    ).6/61 ،یقاسم( است صادق رودیآن م ۀدربار که یگمان هر که شودیتصور م
روبرو شـدن بـا جـنس     یبه معنا» صِدْق«به واژه  زیچ کینظر است که، اضافه شدن  نیبر ا

گمان فرد آرزومنـد   زیمنظور است که آن چ نیاست و به ا زیاز آن چ ندیمورد آرزو و خوشا
هر عمل فاضـل و   یبرا یرا عنوان» صِدْق« ۀواژ ابوزهره). 11/12 عاشور، ابن( کندیرا تباه نم
 فیتوصـ بـودن   افضـل را بـه   شـود یم اضافه آن به که را یزیچ آن که داندیم بیمکان ط

 فاضـل  کـار  هـر  از ریـ تعب در عـرب  که است نظر نیا بر یآلوس). 7/3629 ابوزهره،( کند یم
). 6/59 ،یآلوسـ ( کنـد یاضافه م» صدق« ۀواژ به صفت،ف به از باب اضافه کردن موصو راآن
 مطلـب  نیـ ا بـر  داللـت  منظـور  به »صِدْق« به زیچ کی شدن اضافه ییطباطبا عالمه نظر از

 موجـود  یدروغـ  چیهـ یو ب واقعاً زیچ آن در آن، جنس از مطلوب آثار و معنا لوازم که است
است که در آن هر آنچـه از   یگاهیجا یه معناب ،)93 :ونسی( »صِدْقٍ مُبَوَّأَ« مثال یبرا: است

وفـور   ،ینـ یآب، برکـات زم  ییمانند گـوارا  ،رودیم انتظار سکونت منظورمحل سکونت و به 
  .)10/120 ،ییطباطبا( شودیم افتی ...نعمت و
 کـه  دیـ آیبه دست مـ  جهینت نیا ،دارد وجود نظرات نیا انیم که یخاص ییهمگرا از
از جـنس   کامـل  و برجستهفردِ  عنوانِ به ن،یشیپ یقرآن و یاضاف بِیترک هفتدر  مضاف
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 معادلرا  هاآن از کی هر در »صِدق« هیال مضاف توانیم نیبنابرا: است شده مدحخودش 
 ،»کامل ایزبان برتر «به » لِسَانَ صِدْقٍ« بِیترک ۀترجم اما. دانست» کامل« و »برتر«با وصفِ 

السـالم   هیـ عل میحضرت ابراه چون: دیگشاینماطرافِ آن  یریمعضالت تفس تمام از گره
 دیـ ق دو آن یبرا کندیرا درخواست م» لِسَانَ صِدْقٍ«خود از خداوند  یکه در دعا یهنگام
آخِرینَ«و  »یلِ« یِلیتکم  »لِسـانَ صِـدْقٍ فِـي الْـآخِرینَ      وَ اجْعَلْ لي«: ردیگیم نظر در »فِي الْ

شود، در آن واحـد   ریتفس »کامل ای برتر زبان«به » قٍلِسَانَ صِدْ« بِی): اگر ترک84 :شعراءال(
آن  یوجـود  ظـرف  هـم  باشـد،  السـالم  هیـ عل میابـراه  حضـرت  بـه  متعلق هم تواندینم
آخِرینَ«  یمعـان  بـه  را »لِسَانَ« مشکل نیا حل یبرا مفسرانباشد.  »انینیپس« یمعنا به »الْ

 حضـرت  از انینیپسـ  که ریفست نیا با: انددانسته» شهرت« ای »ادکردی« ،»شیستا« یمجاز
 ،یطبرسـ .ک. ر( کننـد  شیسـتا  یکـ ین بـه  را او و کرده ادی یکین به السالم هیعل میابراه

 بــه،یعج ابــن ؛3/274 ،ینســف ؛3/471 ،یبغــو ؛16/55 ،یمراغــ ؛9/58 ،یقرطبــ ؛7/304
 ایـ  سـابقه  ،یمجـاز  یمعـان  نیـ ا در» لِسَان«کاربرد  اما .)6/3278 ،یبروسو یحق ؛3/143

 ادکردیـ «مفسـران   ریبر خـالف سـا   یی. عالمه طباطباندارد میکر قرآن ای لغت زا یشاهد
 دعـوت  بقـاء  بـه  را »صِـدْقٍ  لِسَـانَ « و داندیم انیگرایماد مطلوب و یوهم یرا امر »کین

 ادکردیـ  و شیستامنحصر در  راو آن داندیمربوط م او از بعد السالم هیعل میابراه حضرت
 یبـرا  یزبـان  یمعنـا  بـه  را »صِـدْقٍ  لِسَـانَ « بی). او ترک1/345 ،یی(طباطبا داندینم کین

 بـا  دانـد یالسالم است، مـ  هیعل میآنچه که در باطن حضرت ابراه انیب مخصوص و صِدق
 کـه  کنـد  مبعـوث  را یافـراد  انینیپسـ  انیم در خداوند که کندیم دعا او که ریتفس نیا

). 15/286 ،یی(طباطبا کنند وتدع السالم هیعل میابراه حضرت یدیتوح نید به را مردم
 دارنـد یمـ  نگـه  اسـتوار  را حـق  دعوت که داندیم یرا کسان »صِدْقٍ لِسَانَ«عالمه مصداق 

 یافـراد همـان رسـوالن الهـ     نیـ ) و معتقد است که ا17/146 همو، ؛6/269 ،یی(طباطبا
ـ  کـاربردِ  ریتفس در عالمهوجود  نی). با ا15/287 ،یی(طباطبا هستند  بِیـ ترک دوم یقرآن

ـا  صِـدْقٍ  لِسَانَ مْهُوَ جَعَلْنَا لَ« ۀیآ یعنی »صِدْقٍ لِسَانَ« ریسـا  بـا  همگـام  ،)50 :میمـر ( »عَلِی 
 دانــدیاســت، مــ» کــه راســت و بلندمرتبــه ییکــوین ادکردیــ« یمعنــا بــه راآن مفســران
مخصـوص   یمـوهبت  عنوان به »صِدْقٍ لِسَانَ« یمعرف رسدی). به نظر م14/62 ،یی(طباطبا
ـا « وصـف موهبت بـا   نیا فیو توص ،در کاربرد دوم یاله رسوالن بـر   آن قیـ بـا تطب  ،»عَلِی
ف  را بیـ ترک نیـ ااسـت   بهتـر بلکـه   ،سـت ین سـازگار  یاله رسوالن شخص  یژگـ یو معـرّ
    دانست. هاآن یتیشخص
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 یکـرد یرو بـا  تـا  شـده  یسـع  پـژوهش  نیـ ا در یریمعضالت تفسـ  نیهدف حل ا با
ـ   » لِسَانَ صِدْقٍ« یامعن از متفاوت ینییتب یمعناشناخت  ئـه آن ارا یدر هـر دو کـاربرد قرآن

  سازگار باشد.  اتیآ ریو سا هاآن ۀرندیدربرگ اتیآ بافتِ با که یابه گونه ،گردد
  
  پژوهش نهیشیپ. 1

 یپژوهشگران بوده اسـت. برخـ   ریسا توجه مورد مختلف یایزوا از »صدق« یِمعنا لِیتحل
ـ : اندپرداخته» صدق« یعنام لیبه تحل یفلسف یپژوهشگران از منظر  یریـ گشـکل « ۀمقال

 دگاهیــمفهــوم صــدق از د« ۀ) و مقالــ46-35 لنگهــاوزن، ؛یاحمــد( »صــدق یمعناشناســ
. انـد پرداختـه » صـدق « یبـه معناشناسـ   یفلسف یاز منظر ،)28-1 ،یغرو( »نیتگنشتایو

 ۀنخسـت سـور   ۀیآ محور بر یشناسزبان ۀحوز در کذب و صدق یهاهینظر یبررس« ۀمقال
» صـدق «مفهـوم   یبه بررس یفلسف یاز منظر معناشناس ،)200-185 ،یسلطان( »منافقون

  کامل با روش پژوهش حاضر است. نیپرداخته است. روش هر سه مقاله در تبا
 ییو روا یقرآن یدر کاربردها ،آن یمفهوم لغو نییتب یبه معنا» صدق« یمعنا لیتحل

ـ   پژوهشگران را به خود جلب کرده یتوجه برخ زین بـاره بـه    نیـ در ا یاست و آثـار فراوان
 ۀمقال ،)یسرو( »البالغهنهج و میکر قرآن در نیصدق و صادق« نامهانیپاوجود آمده است: 

ـ  ،)75-71 ،یعباسـ  ؛یجـودو  برومنـد؛ ( »قـرآن  دگاهیـ صدق از د یبررس«  یبررسـ « ۀمقال
 ،)154-141 ،یگیابیـ در( »هیسـجاد  ۀفیو صـح  اتیـ مفهوم صـدق در قـرآن، روا   یقیتطب
ـ  ،)ایـ ک تیهدا( »صدق در قرآن ۀکلم یمعناشناس« نامهانیپا بـر مفهـوم    یدرآمـد « ۀمقال

 و صدق یمعناشناس« کتاب ،)18-1 معارف،( »البالغهصدق، مراتب و آثار آن از منظر نهج
 و تیـ ترب در آن یهـا داللـت  و قـرآن صـدق در   یمعنـا  در یملأت« ۀمقال ،)اخوت( »کذب

ـ  ،)48-31 ،یرصـف  خشنود؛ ؛یروانیش( »آموزش  یمعناشناسـ  یسـنجش کارآمـد  « ۀمقال
  ،)94-69 ،یصـالح  ؛یمسـعود  ؛یمیرعظیم( »صدق مفهوم در زوتسویو ا ییعالمه طباطبا

 ۀمقال و ،)36-19 ،یدیّس ؛یارید( »البالغهصدق در نهج ۀواژ ییروابط معنا یبررس« ۀمقال
-1 شـه، یاند ؛یبـد عا( »یسالمت معنـو  کردیبا رو میقدم صدق در قرآن کر یمعناشناس«

  است. یزمان بِیآثار به ترت نیفهرستِ کل ا ،)12
 لیـ تحلو  نیشـ یمتفـاوت بـا نظـرات مفسـران پ     ینظر هاپژوهش نیا از کیچیه در

 نشده است.  هئارا» لِسَانَ صِدْقٍ« بیاز ترک یدیجد یمعناشناخت
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    »لِسَان« یمعناشناس. 2
در شش  مضاف با ،)84 :شعراءال، 50:میمر( »لِسَانَ صِدْقٍ« یقرآن بیدر ترک» لِسَان« مضاف

. 3 ،)2 :ونسیـ ( »صِـدْقٍ  قَـدَم «. 2 ،)16 :حقـاف الا(  »الصِّـدْقِ  وَعْـدَ «. 1: یعنی گرید بیترک
 :ونسیـ ( »صِـدْقٍ  مُبَوَّأَ«. 5 ،)80 :سراءالا( » صِدْقٍ مُخْرَجَ«. 4 ،)80 :سراءالا( » صِدْقٍ مُدْخَلَ«

 »لِسَـان «، »لِسَـانَ صِـدْقٍ  « بیترک در چون ؛دارد فرق ،)55 :قمرال(  »صِدْقٍ مَقْعَدِ«. 6) و 93
بلکـه   ،ستین »دادن وعده« ابزار گر،ید بیشش ترک در مضافاما  ،است »دادن وعده« ابزار

  .استآن  ریغ ای» موعود« مصداق ،»موعود« یمعنا به هاآن در مضاف
ـ  » وَعْدَ الصِّـدْقِ « بیترک در  »الصِّـدْقِ الَّـذي کـانُوا یُوعَـدُونَ    وَعْـدَ  « یو در عبـارت قرآن

 ابـن ( به کار رفته است یمفعول یبه معنا» وَعْد« ۀواژ عاشور ابن نظر طبق ،)16 :حقافالا(
اسـت:  » موعود« یبه معنا» وَعْدَ الصِّدْقِ« بیدر ترک» وَعْد« مصدر نیبنابرا). 26/31 عاشور،
 یبـرا : اسـت  رفته کار به »موعود« یِمعنا به یاریبس موارد در میکر قرآن در »وَعْد« مصدر
قٌّ« عبارت در مصدر نیا مثال » موعود« یبه معنا ،)32 :هیجاثال( »وَ إِذا قیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ

قٌ الموعود  یبمعن فهو اآلتیة األمور من وعده ما ان« به کار رفته است:  ،یبروسو یحق( » حَ
 ؛48 :ونسیـ ( » هذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ  ینَ مَتوَ یَقُولُو«پرتکرارِ  یقرآن ۀیدر آ .)8/457
 یمعنـا  بـه  »وَعْـد «مصـدر   زین ،)25 :ملکال ؛48 :سی ؛29 سباء: ؛71 :نملال ؛38 :اءینبالا
 بـه » مَقْعَـدِ «و » مُبَـوَّأَ «، »قَـدَم « یهـا مضاف). 4/247 ،یضاویب( است رفته کار به »موعود«

 »مَقْعَدِ صِـدْقٍ «) و 93 :ونسی( »صِدْقٍ مُبَوَّأَ« ،)2 :ونسی( »قٍقَدَم صِدْ« بیترکسه  در بیترت
 نیکه خداونـد وعـده داده اسـت، بنـابرا     هستند ییهاپاداش مصداق ،سه هر ،)55 :قمرال( 

 یهـا بیـ در ترک» مُخْـرَجَ «و » مُـدْخَلَ «دو مضـاف   نیهستند. همچنـ » موعود« از یمصداق
 خداونـد  از دعـا  قالـب  در ،)80 :سـراء الا( » مُخْرَجَ صِـدْقٍ «) و 80 :سراءالا( » صِدْقٍ مُدْخَلَ«

  .کنندینم اشاره دادن وعده ابزار به کیچیه و اندشده طلب
» بـدن  یعضـو سـخنگو  « یمعنـا  بـه  »زبان« یِدر لغت به معنا »لِسَانَ« ینظر جوهر از
ـ  صـاحب ). 6/2195 ،یجـوهر ( رودیکار م به» کلمه« ییکنا یمعنا در یکه گاه است  نب
معنـا را   نیـ است و شاهد ا را ذکر کرده» کالم« یمعنا ،»لِسَانَ« یمعان ذکر یابتدادر  عباد

 عبـاد،  بن صاحب( است ) دانسته4 :میابراه( »وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه...« ۀیآ
 نیتـر محسـوس  انهم ،»لِسَان« ۀواژ نینخست یمعنا که کرد ادعا توانیم چه). گر8/322

 یدر معنـا  ،واژه نیـ ا اسـتعمال  اثـر در  رسـد یمـ  نظر به اما است، »زبان« یعنی آن یمعنا
 نـزول  عصـر  در حـداقل  زبان، عربکاربران  نیدر ب ییمجازگو نیو رواج ا» کالم« یمجاز
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 کـرده یداللـت مـ   »کـالم « و »زبـان « یمعنا دو هر بر مشترک لفظ عنوان به ،»لِسَان« ۀواژ
در » لِسَـان « ۀو پـنج کـاربرد واژ   سـت یاز ب یمین باًیتقر که است نیا ادعا نیا شاهد. است

 از. کنـد یداللـت مـ  » کـالم « یبر معنا گرید یمیو ن» زبان« یحالت جمع و مفرد، بر معنا
 در واژه کیـ  اسـتعمال  کثـرت  اثـر  در کـه  دارد وجـود  امکان نیا یمعناشناس دانش نگاه
 لفـظ  جـه ینت درو  دهیـ گرد یقیو حق نینخست ینامع فیرد هم معنا نیا ،یمجاز یمعنا
 یمعنـا  ،یکـاربرد مجـاز   شـدن  خودکاربر اثر  یدر موارد ی. حتگردد ییمعنا چند دچار
 بـه  »bead« ۀواژ باسـتان  یسـ یانگل در مثال یبرا. ردیگیرا م یقیحق یمعنا یجا یمجاز
کـه   - »حیتسـب  ۀمهر« یبا معنا» دعا« یمعنا ینیهمنش اثر در که است بوده »دعا« یمعنا
گرفتار چنـد   ،واژه نیا انهیم یسیانگل در -است بوده دعا یذکرها شمارش یبرا یالهیوس
 امـروزه امـا   ،اسـت  کردهیداللت م »حیتسب ۀدعا و مهر« یمعنا بر زمانهمشده و  ییمعنا
 نکــ: ( کنـد یداللت مـ  »حیتسب ۀمهر« یمعنا بر تنها »bead« ۀواژ ییمعنا صیتخص اثر در

 بـه به کار رود،  ییبه تنها اگراست که امروزه » قرص« ۀواژ گرید مثال). 196-195، آرالتو
 یعنـ یسـابق خـود    یواژه بـر معنـا   نیـ اکـه داللـت    یبه طور ،است »دارو ۀگرد« یمعنا

 ممکـن  »مـاه قـرص  « و» قـرص نـان  «چـون   یهابیترک در کاربرد کمک به فقط »یگرد«
 ۀواژ تریفن عبارت به. رساندینم را »یگرد« ینامع ییتنها به» قرص« ۀواژاما  ؛بود خواهد

 ،یصـفو ( اسـت  ییمعنا صیمجاز خودکار در اثر تخص کی» دارو ۀگرد« یمعنا در »قرص«
 واحـد  دو ینیهمنشـ  ،یمعناشناسـ  دانـش  منظر از). 91 ،یشناس یمعن یفیتوص فرهنگ

کامـل امـا    الانتقـ  بـه  توانـد یمـ  ،یطیدر شرا یزبان ۀریزنج همان ای بافت مدد به ییمعنا
از  یکـ یکـاربرد   جـه، یبـا آن گـردد: در نت   نیواحـد بـه واحـد همنشـ     کی یموقت معنا

 گاری] سـ دنیکشـ «[ ۀجملـ  در مثـال  یبرا: شودیم یحشو تلق ینوع نیهمنش یواحدها
 یمعنـا  کامل انتقال جمله، از بافت »یسالمت«و » مضر« ۀدو واژ ،»مضر است یسالمت یبرا
 ییمعنـا  شیگرفتار افـزا  »گاریس« ۀواژ جهیدر نت ،سازندیم رسیرا م »گاریس«به  »دنیکش«

گرفتار کـاهش   ،»دنیکش« ۀاما واژ ،رساندیرا م »دنیکش گاریس« یمعنا ییشده و به تنها
 در امـا . شـود یحـذف مـ   نیبنابرا ،دینمایشده و وجود آن در بافت جمله حشو م ییمعنا

رخ نداده  ییو کاهش معنا شیز افزانوع ا نیا ،»ارزان شده گاریس« ۀجمل همچون یجمالت
 ییمعنـا  رییـ تغ از نـوع  نیـ ا). 249-247 ،یشناسـ  یمعنـ  بر یدرآمد ،یصفو نکـ:( است
 یزمـان هـم  ییمعنـا  چنـد  بـه  منجـر  و دهـد یجمله رخ مـ  بافت به وابسته و است موقت

در  ییو کـاهش معنـا   شیافـزا  نیـ ا یبـاال  بسـامد  اثـر  در و زمـان  گـذر  در اما. گردد یم
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انتقـال کامـل    لیـ واحـد بـه دل   کیامکان وجود دارد که  نیزبان، ا کیل کاربران استعما
ثابـت و در   ییاز چندمعنا رمحذوفیحذف شود و واحد غ یبه واحد مجاور به کل شیمعنا
 ییمعنـا  صیتخصـ  بـه  منجر تواندیم یطیدر شرا ییچند معنا نیبرخوردار شود. ا یزمان

 تـوان یمـ  مثـال  یبـرا اسـت.   دیجد یبا معنا میقد یمعنا ینیگزیجا یمعنا به که گردد
 انیـ در م ،»دارو قـرص « چونهم ییهابیترک استعمال کثرت اثر در که نمود تصور نیچن

منتقـل  » قـرص « یعنـ یآن  نیبه طور کامل به واحد همنشـ » دارو« یزبانان، معنا یفارس
. است رفته به کار» قرص دارو« یمجاز یاز زمان به معنا یواژه در مقطع نیشده است و ا

 یقـ یحق یمعنـا  فیهم رد ،»دارو یگرد« یمجاز یمعنا ،ییانتقال معنا نیا تیتثب اثر در
شـده و عـالوه    ییمعنا دو دچار» قرص« ۀاز زمان واژ یدر مقطع نیبنابرا ،دهیگرد »یگرد«

. امـا در اثـر سـازوکار    است کردهیداللت م زین» دارو یگرد« یِبر معنا ،»یگرد« یبر معنا
 بـه  را» دارو یگـرد « یمعنـا  فقط ،ییبه تنها» قرص« ۀواژ کاربرد امروزه ،ییعنام صیتخص
  .سازدیم متبادر ذهن

  
  »صدق« یمعناشناس. 3

 یشـده اسـت: ابـن فـارس معنـا      انیب ینظرات مختلف» صدق« ۀشیر یاصل یمعنا ۀدربار
بـر   معنـا  نیـ ا قیـ اما در تطب .)3/339 فارس، ابن( داندیم» قوّت«را » صدق« ۀشیر یاصل
 »قیصَـد «و » صَـدَقه « ۀیوجه تسم ۀمثال دربار یاز مشتقات موفق نبوده است: برا یاریبس
کامل بودن، سالمت از خالف و «را » صدق« ۀشیر یاصل یمعنا یمصطفوندارد.  یحیتوض

ـة  هـو : المادّة هذه في الواحد األصل أنّ« :داندیم» بودن بر سر حقّ  مـن  الصـحّة  و التمامیّ
بـر   توانینم و است گسترده معنا نیا اما .)6/260 ،یمصطفو( »حقّ یعل الکون و الخالف

  . نمود اطالقآن عنوان اصلِ واحد 
 نیچنـ  بـاره نیـ و در ا دانـد یمـ » گفتـار  یراسـت «را در » صِدق« یاصل استعمال راغب

 نـده یچه سـخن مربـوط بـه آ    ،سخن است ۀدربار کذب و صدق استعمال اصل«: دیگو یم
 نـوع  ازکه ( یآن،... و آن هم سخن ریباشد و چه غ» وعد«ذشته، چه باشد چه مربوط به گ

). 478 ، القـرآن  الفـاظ  مفـردات  ،ی(راغـب اصـفهان  » آن ریـ اسـت و نـه غ   ی) خبرجمالت
). 182ص زوتسـو، یا( دانـد یمـ » صِـدق « یمعنـا  نیپرکاربردتر را »ییراستگو« زین زوتسویا

سخن و خبر بـا خـارج    مطابقت را »صدق« مصدر یاصل یمعنا ییطباطبا عالمه نیهمچن
  ).9/402 ،ییطباطبا( »للخارج الخبر و القول مطابقة  األصل بحسب  الصدق« :داندیم
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بـا فـتح و    بی(به ترت »صِدق«و » صَدق« مصدر دوکه  دهدیم نشان یلغو یهایبررس
برتـر در   یمصـداق  عنـوان بـه   -موصوف خود  بودن کاملبر  ،یوصف کاربرد درکسر صاد) 

کامـل از هـر    ۀنمونبه  ،)صاد فتح(به  »صَدق« مصدر: کنندیم داللت -آن یاربردک ۀنیزم
 فٌیسـ  و  رمـحٌ «). 5/56 ،یدیـ فراه( »ء شـي  کـل  من  الکامل:  الصَّدْقُ« :کندیداللت م زیچ

(بـه   »صِـدق «). 5/191 ،یدیـ (فراه اسـت  صاف و محکم ریشمش و زهین یمعنا به » صَدْقٌ
  یَصـدُق   صَـدقَ «اسـت:   »ق دص « ۀشـ یراز  گرید یمصدر »صَدق« چونهم زی) نصاد کسر
ةً و صِدْقاً و صَدْقاً » صَـدق «مصـدر   یجا بهکامل  ۀنمون ی). گاه13/261 ،یدیزب( »مَصْدُوقَ

حَشّ«: شودیم انیآن ب یوصف یمعنا به و »صِدق« مصدر با  کـه  اسـت  یعلفـزار  »صِدْقٍ  مَ
حَشّ هذا«دارد:  یانبوه علف ) 3/253 ،یازهـر ( » الحشـیش   فیـه  یکثر لذيا للبلد  صِدْق  مَ

 جـو  دانـه  کی ۀانداز بهاست که  ییترازو ،» میزان صدقٍ«که مصداق علفزار مرغوب است. 
ةً  صدقٍ بمیزانِ«: کندینم خطا غِلُّ شَعِیرَ  قیدق ی) و مصداقِ ترازو5/1777 ،یجوهر( »ال یُ

 آن در ییجـدا  و قهـر  کـه  کنـد یمـ  اشاره یشاوندیخو از یتیفیک به »قٍصد قرابة«است. 
 یشاوندیمصداق خو نی) که بهتر2/171 ،یحمو( »، لیس فیها تقاطع صدق قرابة« :ستین

 و هـوَ شَـریبُ  « :اسـت  خنـدان  مئدا طور به که است یخور شراب »الصِّدْقِ شَریبُ«است. 

حّاكُ  الصِّدْقِ  ده،یسـ  ابـن ( »یَضْـحَکُ  وجَدْتُـهُ  جِئْتُهُ اللیلِ منَ ساعةٍ یأَ یف: یَقُولُ: یاألُنِ  ضَ
 که کرد ادعا توانیاساس م نیاست. بر ا یمست کین کامل مصداق او). انگار که 10/531
ـ هستند که  یاوصافِ عام ،یدر کاربرد وصف ،»صِدق« و »صَدق« مصدرِ دو و  »کامـل « ۀنمون
ُجـلٌ « :دهنـد یمـ  نشـان  را زیچ هر از »برتر«  ده،یسـ (ابـن   »سَـوْء  رجـل  نقـیضُ   صَـدْقٌ   رَ

 حکـاه  ؛ صَـدْقٌ  خمـار  و  صَـدْقٌ   ثـوبٌ  کـذلک  و سَوْءٌ، رجل نقیض:  صَدْقٌ  رجلٌ« ،)10/189
ةُ  و هـو،  الرجـل  نِعم معناه و الصاد، بکسر مضاف ، صِدْقٍ  رجُلُ: یقال و. سیبویه   صِـدْقٍ  امـرأَ
  .)10/194 منظور، ابن( »صَدْقةٌ  هي و ، الصَّدْقُ  الرجل هو قلت نعتاً جعلته فإن کذلک،
و بـا توجـه    »الصِّدْقِ شَریبُ«و  » میزان صدقٍ«، »صِدْقٍ  مَحَشّ« مثل ییهابیترک اسیق به
 بیـ ترک  کـه  کـرد  ادعـا  توانیم، سخن گفتن و کالم است، »لسان« یکاربر ۀنیزم نکهیبه ا
 کـالم  بـودن  کامل. کندیم انیرا ب کالم نیترکامل که کندیاشاره م یبه زبان» لِسَانَ صِدْقٍ«
امـا کامـل    ،سـت ا تیبا واقع آن گزارش تام انطباقبودن و  صادق یبه معنا اِخبار، ۀعرص در

 طلـب  و دسـتور  یمعنـا  بـه  و شـود یمـ  انیـ ب »عدل« مفهوم با نشاء،ا ۀبودن کالم در عرص
 انیـ بکامـل خـدا    کالم یبرا میکر قرآن که است ییهایژگیو ادعا، نیا شاهد. است عادالنه

 را »صِـدق « ،)115: األنعـام وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلًا (« ۀیآ ریفسدر ت ریابن کث :کندیم
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 األخبـار  في صدقا أي« :داندیرا وصف احکام حق او، م» عَدل«حق خداوند و  یخبرها وصف
  ).1/109 ر،یکث ابن(  ...»هدی و عدل و صدق و حق فکله األحکام، في عدال و
  
  »  انَ صِدْقٍلِسَ« بیترک یمعناشناس. 4

 بـر  تازه ینور اندگرفته بر در را »صِدْقٍ لِسَانَ« یقرآن بیترککه  یاتیآ یزبان بافت به توجه
 ییمعنـا  ینیهمنشـ  یدر بررس یاصل ۀدیا ،ینظر یمعناشناس منظر از. تابدیم آن ریتفس

که از آن  –متن  ای جملهو در قالب عبارت،  گریکدیبا  ینیاست که کلمات در همنش نیا
 ،یصـفو ( گذارنـد یمـ  ریثأتـ  گریکـد ی یمعنـا  بر -شودیم ریتعب »یبافت زبان«با اصطالح 
آن مـورد   یمعناشـناخت  ی). مفهوم بافـت و کارکردهـا  48-47 ،یشناسیمعن بر یدرآمد

 یریدر سنت تفس »اقیس«به مفهوم  »یبافت زبان«بوده است و  زیتوجه مفسران مسلمان ن
ـ  ییهاتفاوت ،»اقیس« مفهوم از هافیتعر یاما طبق برخ ،است کیمسلمانان نزد  نیـ ا نیب

 ینیهمنشـ  از کـه  داننـد یمـ  یلفظـ  یانـه یقر را »اقیس« ،یبرخ: شودیم دهید مفهوم دو
 جـاد یا برخوردارنـد،  یموضـوع  وحدت و نزول در یوستگیپ از که یاتیآ و جمالت ها، واژه
ـ  کـه  یموارد در نیبنابرا). 137-124 ،ییبابا نکـ:( شودیم  یموضـوع  وحـدت  اتیـ آ نیب

 بـر  اتیـ آ و جمـالت  یمعناشـناخت  ریثأدر نزول وجود ندارد، تـ  یوستگیاما پ ،دارد وجود
 ریتفسـ  اق،یسـ  از یتلقـ  نیـ ا در). 128 ،ییبابا( دانندینم »اقیس« ریثأت نوع از را گریکدی
 قـرآن  با قرآن یریتفس روش در که طور آن – هاآن رینظ اتیآ ۀنیقر به میکر قرآن اتیآ

در دانـش   ،ی. حال آنکه مفهـوم بافـت زبـان   ستین »اقیس« مفهوم مشمول  -است مولمع
 اتیـ آ یمعناشـناخت  راتیثأتـ  ن،یهمنش اتیآ یمعناشناخت راتیثأعالوه بر ت ،یمعناشناس

بافـت   مفهوم به رینظ اتیآ با اقیس لیتکم با توانیم نیبنابرا. ردیگیدر بر م زیرا ن رینظ
  شد. کینزد یزبان

 ۀنـ یقر نیـ ا به دیبا ،یزبان بافت اساس بر ،»صِدْقٍ لِسَانَ« یقرآن بیترک یاسمعناشن در
خـود از خداونـد    یکـه در دعـا   یالسالم هنگام هیعل میمهم توجه کرد که، حضرت ابراه

ـ « یِلـ یتکم دیآن دو ق یبرا کند،یرا درخواست م» لِسَانَ صِدْقٍ«  در »فِـي الْـآخِرینَ  «و  »یلِ
آخِرینَ  لي وَ اجْعَلْ«: ردیگیم نظر  توجـه  دیـ با نیهمچن). 84 :شعراءال( »لِسانَ صِدْقٍ فِي الْ

 :میمـر ( »عَلِیا صِدْقٍ لِسَانَ مْهُوَ جَعَلْنَا لَ« ۀیدر آ یعنی بیترک نیدوم ا کاربرد در که داشت
 مندندبهره آن از یاله رسوالنشده است که  مطرح یموهبت عنوان به »صِدْقٍ لِسَانَ« ،)50
نسـبتِ آن بـا    دیبا» لِسَانَ صِدْقٍ«از  یریهر تفس نی. بنابرااست شده انیب» عَلِیا« وصف با و
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را مشخص کـرده و ارتبـاط    یرسوالن اله ریو سا السالم هیعل میابراه حضرت یهایژگیو
  کند. نییرا تب» عَلِیا« وصف با آن فیو توص »انینیپس«آن با 

 ایـ  »زبـان « یمعنـا  بـه  توانـد یمـ  واژه نیـ ا شد، انیب »لِسَانَ« یمعناشناس در کهچنان
 یمعنـا بـه  » لِسَـانَ صِـدْقٍ  « بیـ در ترک» لِسَـانَ « که دارد وجود احتمال نیاباشد. » کالم«
ـاً « وصـف  بخشـد، یم قوت را احتمال نیا که یمتن یانشانه: باشد »المک« در کـاربرد  » عَلِیّ

). 50 :میمر( »عَلِیا صِدْقٍ لِسَانَ هُمْلَ اجَعَلْنَ«: است میدر قرآن کر »صِدْقٍ لِسَانَ« بیترکدوم 
ـ  » الْعُلْیـا «وصـف   ر،یاخ کاربرد در ،»عَلِیّاً« وصف که گفت دیبا حیتوض در  یدر عبـارت قرآن
ةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیا« در » الْعُلْیـا « وصـف  عبـارت  نیـ ا در: کنـد یمـ  یتداع را) 40 :توبهال( »کَلِمَ

ةُ« ۀواژ فیتوص ة« فته است و مصداقبه کار ر» کَلِمَ : ستا ینصرت اله» وعده« آن،در  »کَلِمَ
اکـرم   امبریـ پ ۀوعـد محقق شدن  بهآن،  شاملِ هیآ صدر در و مذکور عبارت از شیپ چون
 همـراه خطاب به  درحضرت  آنکه  یهنگام ،است شده اشارهو آله و سلم  هیهللا عل یصل

 هیـ آ درکه  است یاوعدهسخن همان  نیا). 40 :توبهال( »مَعَنا اللَّهَ إِنَّ«: گفتند نیچن خود
ةُ اللَّهِ««عنوان  با ِإالَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ «شده است:  فیتوص» کالم کافران«برتر از » کَلِمَ

حْزَنْ غارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ ال تَ جَهُ الَّذینَ کَفَرُوا ثانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِي الْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنـا   إِذْ أَخْرَ
ةَ الَّذینَ کَفَرُوا السُّفْل َأنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ کَلِمَ وَ کَلِمَـةُ    یفَ

ةَ« از منظور). 40 :توبهال( » اللَّهِ هِيَ الْعُلْیا وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیم  کـه - هیـ در آ »اکَفَرُو الَّذینَ کَلِمَ
در دارالندوه بـه منظـور    کافران یسخناجماع و هم -شده است فیتوص» یالسُّفْل« وصف با

ـ  یصـادق ( و آله و سلم است هیهللا عل یقتل آن حضرت صل  ،نیبنـابرا ). 13/101 ،یتهران
 بـه  و بـوده  »المکـ « یبه معنا» لِسَانَ صِدْقٍ« بیدر ترک» لِسَانَ«که  دارد وجوداحتمال  نیا
در  »ینصـرت الهـ   ۀوعـد « و »کلمـه « انیـ م ونـد یپ. باشـد  داشـته  اشاره یاله نصرت ۀعدو

ـ إِنَّ الْمُرْسَـلِینَ،  لِعِبَادِنَـا  مَتُنَــالِوَ لَقَـدْ سَـبَقَتْ کَ  « هیـ آ دو ینیهمنشـ  ـ لَ مْهُ  »الْمَنصُــورُونَ مُهُ
در » هکلم« ۀواژ مفسران از یبرخ: شودیم دهید ترواضح یاگونه به) 171-172 :صافاتال(
 ،یبغـداد ؛ 4/287 ،یکاشان ضیف؛ 5/21 ،یضاویب( اندنموده ریتفس» وعده«را به  اتیآ نیا

 است، »المک« یبه معنا» لِسَانَ صِدْقٍ« بیترک در »لِسَانَ« کهاحتمال  نیااساس  بر). 4/30
آخِرینَ  وَ اجْعَلْ لي«: یعنی السالم هیعل میابراه حضرت یدعا  :شـعراء لا( »لِسانَ صِدْقٍ فِي الْ
آخِرینَ ادقاًص کالما یل وَ اجْعَلْ « یِمعنا به) 84  نشـان  »فِـي الْـآخِرینَ  « دیـ قاسـت.   »فِي الْ
 از یکـ یباشـد:   انینیو پس ندهیمربوط به آ یسخن دیبا نجایا در کالم مصداقکه  دهد یم

چون ظـرف تحقـق    ،است» وعده«است،  انینیو پس ندهیکه مربوط به آ یسخنان قیمصاد
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» لِسَـانَ صِـدْقٍ  « بیـ ترک در »کـالم « مصداقاساس که  نیا برو  جهینت دراست.  هندیآن آ
) 84 :شـعراء ال( »لِسانَ صِدْقٍ فِي الْـآخِرینَ   وَ اجْعَلْ لي« ۀیآ توانیم باشد، »وعده« تواندیم

آخِرینَ ادقاًص وعدا  یلوَ اجْعَلْ « یمعنا بهرا   حضـرت  گـر ید عبـارت  به. نمود ریتفس »فِي الْ
 یسـخنان او  بهکه  کندیخود از خداوند متعال درخواست م یدر دعا ،السالم هیعل میاهابر

 حضـرت مثال  یباشد. برا ندگانیراست در مورد احوال آ یهااز وعده یحاک کهکند  الهام
و آلـه و   هیـ هللا عل یاکرم صل یاز دو هزار سال قبل از بعثت نب شیب ،السالم هیعل میابراه

 ...» قَبْـل  مِـنْ  الْمُسْـلِمینَ   سَمَّاکُمُ...هُوَ « :است همسلمان را داده بود ظهور امت ۀسلم، وعد
 »لِسانَ صِدْقٍ فِي الْـآخِرینَ « عبارت دوگرفت که  جهینت توانیم لیتحل نیا با). 78 :حجال(
ـ  به کینزد ،)50 :میمر( »لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیا«) و 84 :شعراءال(  »الْوَعْـدِ   صـادِقَ « یعبارت قرآن
 همـا یعل لیاسـماع  حضـرت  یعنـ ی میحضرت ابراه فرزند) هستند که در مدح 54 :میمر(

 و راسـت بـود   آمـده کـه در کـالم او    ییهامعنا که وعده نیالسالم به کار رفته است: به ا
 . بود قتیحق با مطابق

» سـخنگو  عضـو «ی به معنـا » لِسَانَ صِدْقٍ« بیترک در »لِسَان«است که  نیا گرید احتمال
بـا توجـه بـه     .اسـت  »لِسَـان « وصف» صدق« مصدر زینصورت   نی: در اباشد» زبان«همان  ای
 ردیپـذ یبـه منظـور مبالغـه در نعـت صـورت مـ       یوصف کردن با مصدر در زبان عرب نکهیا
و » صـادق  اریبسـ « یرا به معنا» لِسَانَ صِدْقٍ« بیترک در »صدق« توانیم ،)16/500 ،یقونو(

 به یراز فخر). 3/302 ،یحمو( است» صادق« ۀمبالغ »قیصِدّ« دانست چون »قیصِدّ«معادل 
اشـاره   ییشگویپ ۀارتباط آن دو با مقول ۀو نحو» صادق«  با وصف »قیصدّ«وصف  فِیظر فرق

 در: یکـون  مـا  یقـول   الصدیق و ، یقول ما  یکون  الصادق المحققین کلمات في یقال«: کندیم
خواهـد آمـد و    دیـ پد ،دیـ گویم چه هر »قصاد« که است شده گفته محققان یبرخ سخنان

 ،رسـد ی). به نظـر مـ  28/174 ،یراز فخر( »دیگویآنچه که اتفاق خواهد افتاد را م »قیصدّ«
 یایـ گو اسـت،  ندهیآ هاآن تحقق ظرف که ناموجود یهاتیبا واقع »قیصدّ«انطباق سخنان 

 تحقـق  ظـرف  که موجود یهاتیچون انطباق سخن با واقع ،است وصف نیا در مبالغه وجه
 و نـاموجود  یهـا تیـ اما انطباق سخن با واقع ،ستین دسترس از دور یامر است، حال هاآن

  .دهد یم نشان را بودن صادق اوج نده،یآ به مربوط
 حیو توضـ  دانـد یمـ  »اءیـ انب«به مقام  کینزد اریرا بس »نیقیصدّ«مقام  ،یاصفهان راغب

 مفـردات  ،یاصـفهان  راغـب ( کنـد یمـ  محول خود »عهیالذر«باره را به کتاب  نیدر ا شتریب
معرفـت   تیـ فیرا در ک »اءیـ انب«بـا   »نیقیصـدّ «کتاب فرق  نیاو در ا .)479 ، القرآن الفاظ
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را آشـکارا و از   یزیـ هسـتند کـه چ   یمانند کسـ  »اءیانب«صورت که  نیبه ا ؛داندیم ها آن
 نـد یبیمـ  دور از اما آشکارا را یزیچ که هستند یکس مانند »نیقیصدّ« و ندیبیم کینزد

بـا   ،»نیقیصـدّ « ۀمثـال راغـب دربـار    .)71 عه،یالشـر  مکـارم  یال عهیالذر ،یاصفهان(راغب 
 حضـرت زمان اسـت، سـازگار اسـت.     یاز ورا یاوقوع حادثه دنیکه مستلزم د ییشگویپ
 وَ الْعَظِـیمُ  النَّبَـأُ  ِإنِّـي « :کنـد یم یمعرف» االَکبر قیالصدّ« مصداق را خود السالم هیعل یعل

أَکْبَرُ  الصِّدِّیقُ  از عبـارت  نیـ ا در. )8/30 ،ینـ یکل(  »تُوعَـدُون  مَـا  سَـتَعْلَمُونَ  قَلِیـلٍ  عَنْ وَ الْ
وقـوع   ظـرف  که »یعذاب اله ۀوعد«با وقوع  ینیهمنش در ،»االَکبر قیالصدّ«وصف  خطبه،
 شده است.  انیباست،  ندهیآن آ

 نیـ ااست:  شده نیهمنش ندهیآ ۀردربا ییشگویبا پ »قیصِدّ«وصفِ  زین میقرآن کر در
 آن یهـا ییشـگو یالسـالم در ارتبـاط بـا پ    هیـ عل وسـف یحضرت  یدر داستان قرآن وصف

 وسـف ی حضرت): بعد از آنکه 46 :وسفی( است رفته کار به خواب ریتعب قیطر از حضرت
 ییشگویپ خوابشان ریتعب قیطر از را خود بندهم یدو زندان ۀندیآ یبه درست السالم هیعل
 نعتِ با او ستودن از بعد و آمده نزدش به مصر پادشاه طرف از او ۀافتینجات  بندِهم د،کر
 نجـا یا در). 41-46 :وسـف ی( کنـد  ریتعب زین را پادشاه خواب که خواست او از ،»قیالصِدّ«

شده است.  نیهمنش ندهیآ ۀدربار السالم هیعل وسفی حضرت ییشگویپ با »قیصدّ« وصف
 وندیپ ۀبه کار رفته است و حلق زین هایسالم هللا عل میحضرت مر در مدح »قهیصدّ«وصف 

او فرج خود را از زنا  میقرآن کر ریاست. به تعب یالسالم پاکدامن هیعل وسفیاو با حضرت 
 یسـ یبه او خبر داده و او را به تولد پسرش ع ندهی) و خداوند از آ12 :میتحرال( حفظ کرد

سـالم هللا   میبشـارت داد. حضـرت مـر    -واهد بودموعود خ حیکه همان مس-السالم  هیعل
 قـرآن  در). 45 :عمـران  آل( کنـد یمـ  افتیفرشتگان در قیرا از طر یبیخبر غ نیا  هایعل
 صِـدِّیقاً  کـانَ ...إِنَّهُ «: است شده یمعرف »قیصِدّ یایّنب« السالم هیعل میابراه حضرت میکر
 یایّنبـ « السـالم،  همـا یعل میبـراه ا حضرت همچون زین سیادر حضرت). 41 :میمر( »نَبِیا
 در کـه  سـت ین دیـ بع و اند) و هر دو به علم نجوم واقف بوده56 :میمر( است بوده »قیصِدّ
 ییگـو شیپ ادعا، نیا لیدل. اندگرفتهیعلم کمک م نیاز ا ،ندهیآ حوادث یبرخ ییشگویپ

 :صافاتال( است خود با نگاه کردن به ستارگان یماریب ۀدربار السالم هیعل میابراه حضرت
 مـنجم  نیاول آن در که السالم هیعل رضا امام از یتیروا اساس بر یمجلس عالمه). 89-88

 دانـد یمـ  حیصـح  را نجـوم  علـم  اصـل  اسـت،  شـده  یمعرفـ  السالم هیعل سیادر حضرت
 ). 26/475 ،یمجلس(
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، »صـدق «موجـود در وصـف    ۀمبالغـ  و »قیصـدّ « یمعنـا  از شده هئارا لیتحلاساس بر
 نیـ ااست:  »لِسانَ صِدْقٍ« از یمندبهره یبودن به معنا »قیصدّ«که  گرفت جهینت توان یم

خود از خداونـد   یدعا در کهیهنگام ،السالم هیعل میحضرت ابراه که دارد وجود احتمال
آخِرینَ«  خواهـد یمـ  خداونـد  ازواقع  در کند،ی) را طلب م84 :شعراءال( »لِسانَ صِدْقٍ فِي الْ

 ییهـا وعـده کـه   دهد قرار یاگونه به را او »زبان« و دهد قرار »نیقیصدّ« شمار در را اوکه 
مطـابق بـا واقـع باشـد و مـراد از       و کامالً راست شود،یم یجار آن بر ندگانیآ ۀدربارکه 

ـا  صِدْقٍ لِسَانَ«عبارت  یعنـ یو دو فرزنـدش   میکـه بـه حضـرت ابـراه    -) 50 :میمـر ( »عَلِی 
اسـت کـه    یزبـان  -السالم نسبت داده شده است همیعل عقوبیحضرت اسحاق و حضرت 

 یبرتـر  کـافران  ۀیـ پایب یهاییشگویپ بر ،ینیبندهیآ مصاف دربوده و  راست شیهاوعده
 وحضرت اسـحاق   م،یابراه حضرت ،السالم هیعل وسفی ۀاست که در سور ی. گفتنابدییم

ـ شده یمعرف خواب ریالسالم برخوردار از علم تعب همیعل عقوبی حضرت  و) 6 :وسـف ی( دان
 یراهـ  کـه - »صادقه« یایرو که طورهماناست.  ندهیاطالع از اخبار آ یبرا یراه علم نیا

جزء از هفتـاد   کی ،السالم همیعل تیب اهل اتیروا در -است ندهیآ حوادث از اطالع یبرا
 »لِسـانَ صِـدْقٍ  « از یمندبهره توانیم ،)2/584 ه،یبابو ابن نکـ:( اندشده یجزء نبوت معرف

 »قیصـدّ «هـر چنـد کـه     ،دانسـت  »نبوّت« یاصل یاجزا از یکی رابودن  »قیصدّ« همان ای
  .ستیبودن ن »یّنب« معادلِصرف،  بودنِ
ـ ارا یریتفسـ  یهااحتمال تمام که است الزم نکته نیا ذکر انیپا در  ۀدربـار  ،شـده  هئ
 بـه  »الْـآخِرینَ  فِـي « دیدر ق »یف«فرض است که حرف  نیبر ا یمبتن» لِسَانَ صِدْقٍ« یمعنا
قـرآن   اتیـ از آ یاریدر بسـ  »یف« حرف از معنا نیا: است »درباره« همان ای »ولحَ« یمعنا
ـ  یهامثال در عبارت یبه کار رفته است: برا میکر  »أَوْالدِکُـمْ    یُوصـیکُمُ اللَّـهُ فـي   « یقرآن
كَ بَلِ« ،)11 :نساءال( ة  فِي عِلْمُهُمْ  ادَّارَ  الَّـذینَ  فِـي   تُخـاطِبْني  ال وَ«و  ،)66 :نمـل ال(»الْـآخِرَ

  به کار رفته است.» حول« یبه معنا »یف«حرفِ  ،)37 :هود( »ظَلَمُوا
 
  یریگ جهینت
 ۀیـ دو آ یدر بررس یبافت زبان کاربست نیهمچن» صدق«و  »لِسَان« ۀواژ دو یمعناشناس از

  :شودیم حاصل ریز جینتا »صِدْقٍ لِسَانَ« یقرآن بیشامل ترک
 ذکـر  مفسـران  که »شهرت« و »ادکردی« ،»شیستا« یمعان در »لِسَان« یمجاز کاربرد. 1
بـه  » لِسَـان « ۀدر عصر نـزول واژ  و ندارد میکر قرآن ای لغت از یانهیقر ای شاهد د،انکرده

 است.  کردهیم داللت »کالم« و »زبان« یعنوان لفظ مشترک بر دو معنا
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 بـا  و »الصِّـدْقِ  شَـریبُ « و » صـدقٍ  زانمیـ « ،»صِدْقٍ  مَحَشّ« مثل ییهابیترک اسیق به. 2
  کـه  کـرد  ادعـا  تـوان یمـ  اسـت،  کـالم  و گفتن سخن ،»لسان« یکابر ۀنیزم نکهیا به توجه
 کامـل . کنـد یمـ  انیـ ب را کـالم  نیتـر کامل که کندیم اشاره یزبان به »صِدْقٍ لِسَانَ« بیترک

  .است تیواقع با آن زارشگ تام انطباق و بودن صادق یمعنا به اِخبار، ۀعرص در کالم بودن
 ،اسـت » کـالم « یبـه معنـا   »صِدْقٍ لِسَانَ« یاضاف بیترک در »لِسَان«فرض که  نیا با. 3

 یودیـ ق ۀمالحظـ  بـا کـه   ب،یـ ترک نیـ اشـامل   ۀیآ دو هر یبررسدر  یبافت زبان کاربست
آخِرینَ فِي« و »یلِ«همچون   نیـ اکـه   دهـد یمـ  نشان رد،یپذیم صورت ،»عَلِیّاً« وصف و »الْ

 دایـ پ ارتبـاط  انینیپسـ  ۀدربـار  ،صـادق  و امبرگونـه یپ یهاوعده حامل یکالم به ،بیترک
 .ابدییم یکافران برتر ۀیپایب یهاییشگویکه بر پ کند یم

 اسـت،  »زبـان « یمعنـا  بـه  »صِدْقٍ لِسَانَ« یاضاف بیترک در »لِسَان« که فرض نیا با. 4
 یودیـ ق ۀمالحظـ  بـا  کـه  ب،یـ ترک نیـ ا شـاملِ  ۀیآ دو هر یبررس در یزبان بافت کاربست
آخِرینَ فِي« و »یلِ« همچون  نیـ ا کـه  دهـد یمـ  نشان رد،یپذیم صورت ،»عَلِیّاً« وصفِ و »الْ

اسـت،   انینیپسـ  ۀدربـار  ،صـادق  و امبرگونـه یپ یهاوعده ۀکنند انیب که یزبان به بیترک
 .ابدییم یکافران برتر ۀیپایب یهاییشگویو بر پ دارد داللت
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