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  چكيده  
يابي به دقايق معنا هاي دستراهنگاه معناشناختي به متن و تحليل معنايي واژگان آن، يكي از 

و پي بردن به مقصود اصلي گوينده است. اين نوع نگاه، به طور خاص در يك متن ديني 
مانند قرآن كه از سطوح معنايي متعددي برخوردار است به دليل اهمّيّت پيام و نقش آن در 

 يابد.تأمين سعادت جاودان بشر اهمّيّتي مضاعف مي

هاي زبان عربي تغيير و تحول ساختاري واژگان در اين زبان است كه يترين ويژگيكي از مهم
گردد. محقّقان و مفسّران علوم قرآني شامل مواردي از قبيل ادغام، ابدال، اشتقاق، و غيره مي

اي هاي خود تنها به تبيين و توضيح چگونگي ساختار واژگان بسنده كرده و اشارهدر پژوهش
اند. در نوشتار حاضر مزبور با بافتي كه در آن قرار گرفته، ننموده يبه ارتباط ساختاري واژه

سان، پژوهش اين موضوع با رويكرد معناشناختي مورد دقّت و تأمّل قرار گرفته است؛ بدين
هاي حاضر با بررسي و تحليل تحوالت ساختاري در سوره اعراف، ضمن تبيين كاربرد تحليل

سازد كه اين تغييرات اختاري واژگان قرآني روشن ميسمعناشناختي در شناسايي تغييرات 
ساختاري هرگز اتفاقي و تصادفي رخ نداده است، بلكه ارتباط و تناسب عميق و دقيقي بين 
سياق معنايي و تغييرات ساختاري واژگان نهفته است و اين پيوند و تناسب معنايي سبب 

يرند و با تعبيرهاي متنوعي استعمال شود تا واژگان دستخوش تغييراتِ متنوع صرفي قرار گمي
توصيفي و با رويكرد معناشناختي به بررسي و تحليل  –شوند. اين نوشتار با روش تحليلي 

  .پردازداين اصل در سوره اعراف مي

  واژگان كليدي

   .، ساختار واژگان قرآنيمعناشناختياعراف، تحليل  قرآن، سوره
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  طرح مسئله
حقيقت، مطالعه محتواي زبان است. در شناسي وزبانهاي معناشناسي يكي از شاخه

علم «است؛ امّا در زبان عربي برخي آن را » semantics«معناشناسي در زبان انگليسي معادل 
تغيير در  هرگونهشك ) بي62، ص1385نامند.(فضيلت، مي» علم المعني«و برخي آن را » لةالدال

معنايي تأثيرگذار است. براين اساس  ساختار صرفي يك واژه، هدفمند بوده و در بافت
اختالف «يا » زيادة المباني تدلّ علي زيادة المعاني«دانشمندان علوم بالغي تعبيرهايي مانند 

  ) 170، ص1ج بي تا، (مقدّس اردبيلي، .اندكاربردهبهرا » المباني دليلٌ علي اختالف المعاني
تغييراتي مانند حذف حرفي از كلمه يا افزودن يك يا دو و يا سه حرف به آن، ادغام، 

شوند. به سخني ديگر مي موردنظري معنايي واژه ابدال و اشتقاق سبب تغيير و تحوّل حوزه
 كند.ي عالم را به شكل رمزي كُدبندي ميهاست؛ ناگزير همهچون زبان، نظامي از نشانه

شناسي اي است و حتي فهم ماهيت نشانهترين نظام نشانه) زبان مهم70، ص1389، ابوزيد(
) متون زباني با 16ش، ص1390سجودي، ؛30ش، ص1387(پارسا، ي زبان است مطالعه درگرو
و آشكارا  صراحتبهاي خاص حقيقت و واقعيت را بازگو نموده و بيش از آنكه معنا را شيوه

مستلزم شناخت بافت  هاآندارند كه فهميدن ها بيان مينهمنتقل نمايند، آن را در قالبي از نشا
در آن شكل گرفته  موردنظردروني متن، بافت بيروني متن و آگاهي از فرهنگي است كه زبان 

  است. 
سازد و علم معناشناسي نيز متن بودگيِ قرآن كريم توجّه به معنا را ضروري مي«بنابراين 

) 36(درزي، پاكتچي و قراملكي، ص» حيح متن است.هاي بايسته فهم صدغدغه اصليش شيوه
قرآن كريم نيز از اين قاعده مستثني نيست و چون اين كتاب از سوي خداوند متعال نازل شده، 

دخل و تصرّف در متن آن چه در سطح جمالت و چه در سطح گزينش واژگان و چه  هرگونه
در  هاآناست، بلكه هر يك از جهت و تصادفي نبوده در سطح تغييرات ساختاري واژگان، بي

  بردارنده پيام و مفهوم خاصي هستند. 
و تنها در تفسير  1اين، مطلب مزبور در تفسيرهاي قرآني چندان مطرح نبوده باوجود

پيرامون ساختارهاي صرفي واژگان، مطالب اندكي بيان شده  "التحرير و التنوير "و "الكشّاف"
ها با يكديگر اشاره هاي معنايي صيغهنحوي به تفاوتهاي ها و پژوهشاست. اگرچه در كتاب

) اما در تحليل و تفسير متون به ندرت پيرامون تحوالت 169ـ166، ص2تا، جبي ،شده،(حسن
 ساختاري واژگان از منطر علم معناشناسي جديد بحث شده است. 
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سكاكي،  ممفتاح العلورغم وجود منابع علوم بالغي كهن و بسيار ارزشمندي از قبيل: علي
 براي دليل مهمترين«تفتازاني و....  شروح مختصر و مطوّلخطيب قزويني،  تلخيص المفتاح

 كريم قرآن تفسير در روش اجتهادي وجود نوين، معناشناسي هايروش از استفاده بودن جايز

 كالسيك، موجب و قديمي هايكنار روش در معناشناسي جديد هايروش از استفاده .است

) كه 171وند، ص(بستاني و سپه» .شودمي تفسير اجتهادي روش بيشتر چه هر مقبوليت و اعتبار
مندي از علوم بالغي گذشته و اصالح نواقص احتمالي آن، راهكارهاي به اين وسيله ضمن بهره

  شود.جديدي در فهم آيات قرآني ارائه مي
لب ارزنده و قابل امروزه در ميان پژوهشگران علوم قرآني فاضل صالح السّامرائي مطا

، "بالغة الكلمة في التعبير القرآني"هايي چون توجهي در اين زمينه مطرح نموده، و در كتاب
به تحليل آياتي چند از قرآن  "لمسات فنية في نصوص من التنزيل و غيره"، "التعبير القرآني"

در اين كتاب «كند: كريم با رويكرد مذكور پرداخته است و در اين باره چنين استدالل مي
، هدفمند و براي هاآندخل و تصرف چه در گزينش واژگان و چه در ساختار  هرگونهمقدس، 

منظوري صورت گرفته است. به عبارتي، بافت زباني قرآن كريم آنچنان با معنا و مفهوم خود 
اي بر مترادف خود، آن را در مواردي چون: ترجيح واژه توانميي تنگاتنگي دارد كه رابطه

م، 2008السامرّائي، »(اي، مشاهده نمودا ادغام در كلمهحذف حرفي از يك كلمه و ابدال ي
   .)6ص

كند بيشتر معناشناسي بر اساس بافت زباني است. در آنچه نگارنده اين پژوهش دنبال مي
نشيني بر اساس محيط اين نوع معناشناسي، معناي يك واژه در چارچوب روابط جانشيني و هم

شود. بر همين اساس در اين قسمت به موضوعي اژه، در يك بافت زباني تعيين ميوقوع آن و
-، حرفي از يك واژه قرآني حذف ميموردنظرپردازيم كه براساس آن جهت انتقال معناي مي

  گردد.جوار آن مستند ميشود و استدالل اين موضوع به بافت معنايي آيات هم

  از يك واژه قرآني در سوره اعرافبررسي معناشناختي ذكر و حذف حرفي . 1
 الگوي قرآن، استعماالت نظام در لغت كارگيري به«توان پذيرفت كه اگرچه تا حدودي مي

 منجر دانش، افزايش كه بشري فرهنگ در لغت وضع با آن مقايسه و كندمي طي خود را خاص

 در دستگاه ديگر بيان نيست و به يكسان شود،مي آن مفهومي توسعه بستر و معنا در به تحول

 واژه يك گر استعمال توجيه است معرفتي احاطه برآيند كه معنايي گوهر وجود قرآن، واژگاني

(شاكر و سبحاني، » باشدمتفاوت مي ظاهربه هاييجايگاه در آن، گوناگون كاركردهاي در
   .)166ص



  21ياپي، پ1396و زمستان  زييشمارة اول، پا ازدهم،يسال  ،»ثيمطالعات قرآن و حد« يپژوهش يدوفصلنامه علم     138 

گاه فضاي كلي توان انكار كرد كه در تحليل تفسير و معناشناسي يك متن، نمي حالدرعين
-گيرد و در پرتو تناسب سياق، مراد كالم بازشناسي ميو آهنگ سخن؛ مورد عنايت قرار مي

نكات كاربردي در سطح معناشناسي آيات قرآن؛ در نظر گرفتن  ازجملهشود. بر همين اساس 
 كندسياق اين نقش را ايفا مي روازاينسياق آيه در سوره و سياق جمله و كلمه در آيه است. 

   .)5ش، ص1383(سعيدي روشن، ام مصداق و كدام معنا؛ مقصود استكه در اين موارد كد
اين عقيده است كند و براشاره مي مسئلهطور كه ايزوتسو مستشرق ژاپني نيز بر اين همان

 ويژهبهها بايد به بافت و سياق هم توجه كرد، كه براي فهم درست و دقيق مفاد و معاني واژه
مانند قرآن كريم كه يك مجموعه تصادفي و اتفاقي از كلمات بدون نظم و قاعده در متون ديني 

هاي قرآن با قرار گرفتن در نظام و شبكه خاص در ارتباط با ساير كلمات نيست، بلكه واژه
نظر گرفتن بافت و سياق ه اگر بيرون از دستگاه، بدون درگيرند كرنگ معناشناسي به خود مي

) پس در اين 25ش، ص1361 ،(ايزوتسوگيرند معنا را در برنمي ، هرگزآيات لحاظ شوند
از  همآنشود و براي اثبات قسمت به ذكر و حذف حرف در كلمه براي افاده معنا پرداخته مي
  شود.سياق آيه در سوره و هم از سياق جمله و كلمه در آيه استفاده مي

در بافت قرآني هدفمند  شود كه ذكر و حذف حرفي از يك واژهدر اين قسمت روشن مي
سوره  3يشك اتفاقي و تصادفي نخواهد بود. آيهگيرد و بياي صورت مينكته منظوربهو 

َِّبُعوْا َما حذف شده است  "تَتََذکّرون"در فعل  "تاء"مواردي است كه در آن يك  ازجملهاعراف  ﴿ٕات
ِّمكُ  ن رَّ لَْیُمك ّمِ ِٕ

ِزَل ا ُعوْا ِمن ُدونِ  أُ ِ َّ َ ا َو َال ت آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما  ﴾تََذكَُّرونِه أَْوِلَیاَء  قَِلیًال مَّ
فرو فرستاده شده است، پيروى كنيد و جز او از معبودان [ديگر] پيروى مكنيد. چه اندك پند 

  ) گيريد.مى
مؤيّد اين يابيم كه مخاطب آيه مؤمنان هستند؛ ي مزبور در ميبا قدري تامّل و تعمّق در آيه

ُْه ِلُتنِذَر ِبِه َو ِذْكَرىفرمايد: ي قبلي سوره است كه ميسخن آيه َُكن ِىف َصْدِرَك َحَرٌج ّمِ لَْیَك فََال 
ِٕ
ِزَل ا  ﴿ِكَتاٌب أُ

ِني﴾  تري ) و از آنجايي كه پند و اندرز مومنان بر خالف كافران در زمان كوتاه2:(أعرافِللُْمْؤِم
شود تا داللت بر انجام گرفتن حذف مي "تََتَذکّرون"يك حرف از فعل  ورازاينپذيرد، صورت مي

سريع واقعه [پند گرفتن] داشته و با سياق معنايي آيه هماهنگ باشد؛ زيرا حذف حرفي از كلمه 
، 2009، در مدت زمان كوتاهي رخ داده است.(السامرائي موردنظرنشانگر آن است كه فعل 

  ) 11ص
َتِوى ااْلَْٔمعَىسوره غافر:  58ي توان به آيهور ميبراي روشن شدن مطلب مذك َْس َو الَْبِصُري  ﴿َو َما 
اِت َو َال الُْمىسِ  َ اِل لُوْا الصَّ ُوْا َو َمعِ َن َءاَم ِ َّ ا تََتَذكَُّرون﴾َو ا بدون  ﴿تََتَذكَُّرون﴾اشاره نمود كه در آن فعل  ُء  قَِلیًال مَّ

اين آيه مخاطب كافراني هستند كه بدون هيچ دليلي به رود؛ زيرا در به كار مي "ء"حذف 



  139    ساختاري واژگان قرآنيهاي معناشناختي در شناسايي تغييرات كاربرد تحليل

ي پند و اندرز به اين روازايندانند. مجادله با آيات الهي پرداخته و خود را برتر از مؤمنان مي
بدون حذف و متناسب با  ﴿تََتَذكَُّرون﴾عده مستلزم صرف زماني طوالني است و در نتيجه فعل 

توان از دو محور مي ﴿تََذكَُّرون﴾از  ﴿تََتَذكَُّرون﴾معناي متفاوت  رود. براي فهمسياق متن به كار مي
  نشيني در علم معناشناسي جديد استفاده نمود. جانشيني و هم

نمود و در محور  ﴿تََذكَُّرون﴾را جايگزين  ﴿تََتَذكَُّرون﴾در محور جانشيني بدين صورت كه 
ِني﴾ ﴿ِذْكَرى نشينينشيني به اين صورت كه از همهم ُِّمك﴾در آيه قبل و  ِللُْمْؤِم ن رَّ لَْیُمك ّمِ ِٕ

ِزَل ا َِّبُعوْا َما أُ  ﴿ٕات
باشد كه پند و اندرز در آنان شود كه مخاطبِ خداي سبحان مؤمنان ميدر همين آيه فهميده مي

تن و پذيرد و نشانه ظاهري آن حذف تاء از ابتداي فعل تذكّر يافتري صورت ميدر زمان كوتاه
  باشد.مي ﴿تََذكَُّرون﴾يادآور شدن يعني 

  ي اعرافبررسي معناشناختي ابدالِ واژگان قرآني در سوره. 2
سببّيت  تا جايي كه نگارنده اطالع دارد بررسي معناشناختي ابدال در تفسيرهاي قرآني و

اند. به كرده آن مورد دقّت و تامّل قرار نگرفته است و مفسّران تنها به بيان ابدال كلمه بسنده
َُّعون﴾عنوان مثال در فعل  َُّعون﴾كه اصل آن  ﴿یَرضَّ بوده حرف تاء باب تفعل به دليل قريب  ﴿یََترضَّ

المخرج بودن با ضاد، ابتدا به ضاد تبديل شده و سپس در آن ادغام شده است. سؤال اين است 
از در جاي ديگري كند؟ و چرا در قرآن كريم كه اين ادغام چه تغييري در معنا ايجاد مي

َُّعون﴾   شود؟ بدون ابدال و ادغام استفاده مي ﴿یََترضَّ
هاي زبان شناسي، موضوع ابدال را مورد دقت و بررسي قرار هرچند امروزه در بحث

ها ها جنبه نظري دارند نه تطبيقي و از سوي ديگر در اين پژوهشدهند ولي اين پژوهشمي
با اين حال در بافت زباني قرآن كريم گاهي  2شود.مي اغلب پيرامون ابدال لغوي سخن رانده

  رود و گاهي بدون ابدال. يك واژه با ابدال به كار مي
كنيم كه اين گونه تعبير متفاوت متنِ قرآني با منظور و هدفي خاص در اين قسمت بيان مي

َّ ي: گيرد كه از آن جمله آيهصورت مي ن ن َُّهْم  ىبِ ﴿َو َما أَْرَسلْنَا ِىف قَْریٍَة ّمِ اِء لََعل َّ َ أَْهلَهَا اِبلَْبأَْساِء َو الرضَّ ْذ َ الَّ أَ
ِٕ
ا

َُّعون﴾  چار و در هيچ شهرى، پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه مردمش را به سختى و رنج دیَرضَّ
  ) 94:(اعراف كرديم تا مگر به زارى درآيند

﴿َو لََقْد رت ابدال شده و در آيه: است كه به صو» یَّرضّعون«ي در اين آيه واژه موردنظرشاهد 
 َ ْذ َ َ فَأَ ِ ْ ن قَ َىل أَُمٍم ّمِ ِٕ

هايى كه پيش و به يقين، ما به سوى امّت ُعون﴾یََترضَّ اِء لََعلَّهُْم ُمه اِبلَْبأَْساِء َو الرضَّ أَْرَسلْنَا ا
تيم، تا به ] فرستاديم، و آنان را به تنگى معيشت و بيمارى دچار ساخاز تو بودند [پيامبرانى

  استعمال شده است.» ُعونیََترضَّ «) بدون ابدال و به صورت 42:زارى و خاكسارى درآيند. (انعام
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گردند، تفاوت معنايي همانطور كه ابدال و ادغام به تفاوت ساختاري واژگان منتهي مي  
ان انجام را نيز به همراه خواهند داشت؛ مفاهيمي چون: به تكلّف افتادن، مبالغه، مدت زم هاآن

شود تا فعلي در يك بافت زباني بدون ادغام، و در بافت ديگري با فعل و غيره موجب مي
شويم كه با دقّت و تأمّل در آيات مذكور، متوجّه اين نكته مي 3ادغام و يا ابدال استعمال شود.

  تغيير در بافت صرفي و نحوي كامال متناسب و هماهنگ با بافت معنايي صورت گرفته است. 
توان به خوبي نتيجه نشيني از علم معناشناسي ميبا توجّه به دو محور جانشيني و هم

سوره مباركه  42سوره مباركه أعراف و عدم آن در آيه  94گرفت كه اين ابدال و ادغام در آيه 
سوره مباركه  94انعام از سببيّت خاصّي برخوردار است. بنابراين جانشين شدن قريه در آيه 

قريه؛ نبي(مفرد)؛ ـهاءِ "نشيني كلمات چنين همجاي أمم در سوره مباركه انعام و هماعراف به 
َُّعون﴾(مفرد)؛  نشيني كلمات در سوره مباركه اعراف و همين طور هم "با ابدال و ادغام ﴿یَرضَّ

َُّعون﴾أمم، أنبياءِ مقدّر؛ هُمِ(جمع)؛ " در سوره مباركه انعام نشان  "بدون ابدال و ادغام ﴿یََترضَّ
  باشد. شمول بيشتر و سرعت كمتر تضرّع در سوره انعام مي

سخن  »ٔامم«ي دوم از كند، ولي آيهصحبت مي »قریة«ي نخست پيرامون به بيان ديگر آيه
شود تا بر شموليت و استعمال مي» ٔامم«ي دوم واژه گويد و به همين سبب در بافت آيهمي

رود كه شموليت و به كار مي »قریة«ي ي نخست واژهلت كند ولي در آيهفراگيري رسالت دال
به همين «گويد: دارد كه فاضل صالح السامرّائي در اين باره مي» أمم«گستردگي كمتري از واژه 

گيرد تا با بافت معنايي [ارسال نيز ادغام صورت نمي موردنظردليل در ساختار صرفي فعل 
ها در طول تاريخ] هماهنگ باشد؛ زيرا يكي از موارد فكّ ايت امتمستمر پيامبران براي هد

  ) 43م، ص2009، (السامرائي» ادغام در جايي است كه زمان انجام گرفتن فعل طوالني باشد.
كار مبالغه در بيان شدت حادثه، فعل به صورت مدغم به  منظوربهاز سوي ديگر، گاهي 

سوره اعراف نيز اين غرض منظور بوده است؛ زيرا در ي ) در آيه259تا، بي رود.(الخصائص،مي
اين آيه ارسال پيامبران [نبي] با تانّي و مكث همراه بوده و در نتيجه امر رسالت و دعوت به 

شود؛ فهميده مي "ٔارسلنا"با فعل   "ىف"است. اين برداشت از كاربرد حرف جرّ طول انجاميده
تا، كند.(ابن هشام، بيداللت بر مكث و سكونت ميظرف مكاني بوده و  "ىف"چراكه حرف جر 

  ) 513، ص2ج
شك اقامت و دعوت طوالني، تضرّع و زاري بسياري را به همراه خواهد داشت، لذا در بي

گيرد تا به مبالغه در تضرّع و زاري اشاره نمايد. در حالي كه اين ساختار فعل، ادغام صورت مي
است؛  مؤيّد اين در نتيجه فعل بدون ادغام به كار رفتهي انعام مطرح نبوده و غرض در سوره

  است.    "ٔارسلنا"با فعل  "ٕاىل"برداشت كاربرد حرف جرّ 
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سوره  131ي كند، آيهاز موارد ديگري كه ادغام و ابدال فعل داللت بر سرعت انجام آن مي
ُم اعراف است:  ُ ْ َذا َجاَء

ِٕ
 احلْ ﴿فَا

ِٕ
نَُة قَالُوْا لَنَا َهِذِه َو ا ريَّ  نَس ئٌَة یَطَّ ِّ ََّما َطائرِ َو مَ  وْا ِبُموىسَ تُِصبْهُ◌ْم َس ن

ِٕ
َعُه أََال ا ِ ُمهْ عِ ن مَّ َّ نَد ا

 هاآنگفتند: حقّ ماست. و چون بدى به شد مىشان مىچون نيكى نصيب" ُمهْ َال یَْعلَُمون﴾َو لَِكنَّ أَْكرثَ 
باشيد، آن نيك و بد كه به ايشان دانستند. آگاه رسيد، موسى و همراهانش را بدشگون مىمى

  "دانند.شان نمىرسد از خداست، ولى بيشترين
ّريوا"اصل فعل  وا"؛ "یَطَّ لُوابر وزن  "یََتَطريَّ به  "طير"بوده كه در آن تاء باب تفعّل در طاء  یََتَفعَّ

خاطر قريب المخرج بودن ابتداء ابدال و سپس طاء اوّل ساكن شده تا شرايط ادغام ايجاد شود 
شمّ  هاآناست. اگرچه در كتب بالغي و تفاسيري كه مفسّران و بعد از آن ادغام صورت گرفته

هاي ظريف فراواني مطرح شده است هم اند درباره اين آيه مباحث دقيق و نكتهبالغي داشته
براي شرط  "ٕاذا"و  "ٕان"شود: به كار رفته در آن گفته مي "ٕان"و  "ٕاذا"ان كه درباره دو لفظ چن

 وقوع شرط حتمي و قطعي نيست [و همراه "ٕان"روند با اين تفاوت كه در در آينده به كار مي
ُكرِمِين أُكرِمكَ "گويي: رود] همان طور كه به دوست خود ميبه كار مي فعل مضارع  و شما "ٕان 

آن است كه وقوع شرط حتمي  "ٕاذا"دارد يا نه؛ امّا اصل در يقين نداري كه او شما را گرامي مي
مُس آِتیكَ "گويي: و قطعي است همان طور كه مي به كار  فعل ماضيغالباً  "ٕاذا"و با  "ٕاَذا َزالَِت الشَّ

دهيم از آن خبر ميكه انگار واقع شده و ما [تر است رود زيرا به يقيني بودن وقوع آن نزديكمي
   ]زيرا شما و مخاطب از غروب آفتاب مطمئن هستيد

نَُة قالُوا لَنا هِذه فرمايد:به همين خاطر است كه خداوند بلند مرتبه مي ُم الَْحَس ُ ْ ذا جاَء
ِٕ
ْن  ﴿فَا

ِٕ
َو ا

وا ِبُموىس ُ ريَّ ئٌَة یَطَّ ِّ َّام طائُِرُمهْ ِعْندَ  تُِصْبهُْم َس ن
ِٕ
ُمهْ ال یَْعلَُموَن﴾ َو َمْن َمَعُه أَال ا ِ َو لِكنَّ أَْكَرثَ َّ ) پس در كنار 131:(اعراف ا

نَُة﴾ - ي مطلقي است كه حصول آن قطعي ميبكار رفته زيرا مراد از آن حسنه "إذا"لفظ  ﴿الَْحَس

ِّئٌَة﴾ جنس به كار رفته است... و همراه "ال"باشد و به همين خاطر هم با   "إن"از لفظ  ﴿َس
ِّئٌَة﴾ استفاده شده، زيرا نسبت به حسنه مطلق بسيار نادر و اندك است و به همين خاطر هم  ﴿َس
  ) 89ص م،1998إن وإذا  (القزويني، «ه استنكره به كار رفت

را آورده زيرا مراد از  "ٕاذا"[معرفه]  "احلسنة"هم اين طور [در آيه مورد بحث] در كنار لفظ 
ت [كه شامل انواع حسنه از قبيل ناز و نعمت، سرسبزي، اي اسحسنه، مطلق و عام حسنه

فراواني اوالد و...] كه از جانب خداي سبحان قطعي الوقوع است و به همين خاطر با الف و 
ّئة"الم جنس به كار رفته است...و در كنار لفظ  ّئة"را آورده زيرا  "ٕان"نكره، لفظ  "س در  "س

ته در آيات نادر و اندك است و به همين خاطر لفظ سيّئة به كار رف "احلسنة املطلقة"مقايسة با 
ئٌَة...﴾ نكره به كار رفته است. و از آن جمله است  ِّ ْن تُِصْبُهْم َس

ِٕ
  4سوره روم. 36در آيه﴿...َو ا
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ريَّ ﴿كنيم در اين آيه فعل از طرف ديگر چنانچه مالحظه مي در معرض ادغام و ابدال  وا﴾یَطَّ
قرار گرفته است تا با سياق معنايي آيه هماهنگ و متناسب باشد و داللت بر انجام گرفتن سريع 
موضوع نمايد به اين معني كه به سرعت و بدون تعمّق و تفكّر در جوانب موضوع فوراً آن 

ن از قوم دادند. در اين آيه سخبدي پيش آمده را به حضرت موسي و پيروانش نسبت مي
ُُم﴾در » هم«فرعون است و ضمير  ْ   گردد. بر مي هاآنبه  ﴿َجاَء

كَُّرون﴾ي قبلي يعني مؤيّد اين سخن آيه َُّهْم یَذَّ َن الثََّمَراِت لََعل ِنَني َو نَْقٍص ّمِ َ َءاَل ِفْرَعْوَن اِبلّسِ ْذ َ  ﴿َو لََقْد أَ
 هرگونهان نداشتند، علت و سبب است. از آنجايي كه قوم فرعون مشرك بوده و به خدا ايم

ه] آن خوشي و نيكي را در پايبند بودن به آيين [غلط] خود و عمل به دستورات [اشتبا
﴿قَالُوْا لَنَا گفتند ) و به سبب همين گمان بود كه مي251، ص8تا، جبي پنداشتند(ابن عاشور،مي
  گويا تحقّق و حصول امر نيك از حقوق مسلّم آنهاست. 5َهِذِه﴾

اني كه حضرت موسي(ع) بني اسرائيل را به سوي خدا فراخوانده و از شرك ورزيدن زم
ريَّ ﴿به او بيم و انذار داد، تعدادي دعوت آن حضرت را قبول كرده و با او همراه شدند   وْا ِبُموىسَ یَطَّ

َعُه﴾ از جانب حضرت موسي(ع) و  هاآنهاي پنداشت كه ناگواريقوم فرعون چنين مي َو َمن مَّ
وقفه و بدون تعلّل علت پيروان اوست لذا با تكيه بر همين پنداشت نادرست خود بي

ريَّ فعل ﴿دادند. بدين ترتيب ها را به حضرت موسي(ع) و پيروان او نسبت ميناگواري با  وا﴾یَطَّ
  رود تا هماهنگ باسياق معنايي آيه باشد. اين ساختار به كار مي

  تعبيرهاي فعليبررسي معناشناختي كاربرد . 3
دهد؛ بلكه هاي فعلي متن قرآني تصادفي رخ نميدخل و تصرف در صيغه هرگونهشك بي

تاييد صدق اين  منظوربهگيرد. اين تغيير متناسب و هماهنگ با سياق معنايي آيات صورت مي
  پردازيم.هايي از اين قبيل در سوره اعراف ميمدّعا به تحليل نمونه

ّينِ لَُكام لَِمَن النَّاِحصَني﴾ اعراف  سوره 21در آيه  الف)  ِٕ
هُام ا و براى آن دو سوگند ياد كرد «﴿َو قاَمسَ

ي مفاعله به كار رفته است. در صيغه "قاسم"فعل » كه: من قطعاً از خيرخواهان شما هستم.
شود. دانيم اين صيغه اغلب براي مشاركت دو جانبه در انجام كار استعمال ميچنانچه مي

رسد؛ بلكه غرض ) ولي در اين آيه چنين برداشتي درست به نظر نمي153م، ص1944(غاليني، 
 "الكشّاف"ي زمخشري در تفسير روازاينباشد. از آن بيان مبالغه و تاكيد شديد در سوگند مي

  نويسد: خود به اين نكته اشاره كرده و مي
اركت دو جانبه در اگر پيرامون كاربرد وزن قاسم بپرسند كه اين وزن اغلب  براي مش«

گويم شيطان به حضرت رود، لذا آمدن آن در اينجا چه توجيهي دارد؟ ميانجام فعل به كار مي
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آدم و حوا سوگند ياد كرد كه از ناصحان و خيرخواهان آنهاست و آن دو در پاسخ به او گفتند 
گفتگو را با متن قرآني اين  روازاينخوري كه خيرخواه ما هستي؟ آيا تو به خدا سوگند مي

  ) 95، ص2ق، ج1407(زمخشري: » دارد.مقاسمه بيان مي
قاسم به معناي أقسم بوده و در اين آيه «نويسد: نيز در اين باره مي البيانو  الكشفتفسير 

 ،(ثعلبي» باب مفاعله معناي مشاركت ندارد؛ چنانچه در معافاة، معاقبة و مناولة چنين است.
  ) 223، ص4ق، ج1422

كند كه اولي همان نظر فخر رازي در تفسير خود پيرامون اين تعبير سه نظر را بيان مي
را  هاآنابليس بر آن دو سوگند ياد كرد كه خير «زمخشري بوده و بقيه بدين صورت است: 

نيز در تاييد سخن او سوگند خوردند. آمدن وزن مفاعله بدان سبب است كه  هاآنخواهد و مي
رد سوگند خورنده، قرار اي سوگند خود را با تاكيد بيان نمود كه گويا در مقابل فابليس به گونه
  )220، ص14ق، ج1420، (رازي» گرفته است

يابيم كه آمدن وزن مفاعله نه براي مشاركت، بلكه براي با دقّت در سياق آيات در مي
و حوا را به خود مبالغه و تاكيد شديد سوگند بيان شده تا بدين طريق ابليس نظر حضرت آدم 

َ كند جلب كند؛ چراكه در آيه قبل ابليس علت نهي خداوند را در دو چيز منحصر مي َُكو ﴿أَن 
َن﴾ َملََكْنيِ  ِ ِ ا َ َ ِمَن الْ َُكو از آنجايي كه اين مدعاي ابليس براي حضرت آدم و حوا چندان قابل  أَْو 

  و اعتماد آن دو را به دست آورد. خواهد با تاكيد تمام سوگند خوردههضم نبود، وي مي
برد تا منطبق سازي زباني خود وزن مفاعله را به كار ميبر اين اساس متن قرآني در مفهوم

ُام﴾ و هماهنگ با سياق كلّي آيات باشد. قرينه مقالي آيات در كلماتي مانند:  ُّ َداُهام َر َ ضمير  8و ﴿
ه نظم و تنسيق خاصّي را در آهنگ آيات ايجاد همين سوره ك 22و  21، 20(ـهُمَا) در سه آيه 

باشد هاي شيطان ميطور قرينه حالي آيه كه همان بيان مبالغه و تأكيد در قسمكند و همينمي
  بر وزن مفاعله استفاده نمايد.  ﴿قَاَمسَهُام﴾سبب شده است تا خداي سبحان از لفظ 

مقاسمه به معناى مبالغه «كند: شاره ميبه اين نكته چنين ا الميزانعالّمه طباطبايي در تفسير 
هاى شديد و اكيد به آن دو گفت كه من در قسم بوده و معناى آن چنين است: ابليس با قسم

) ابن 35، ص8ق، ج1417 ،(طباطبايي» خواهم شما را فريب دهم.خيرخواه شمايم، و نمى
ه مزبور براي مبالغه است وزن مفاعله در آي«نويسد: عاشور نيز اين نظر را درست دانسته و مي

  )47، ص8تا، جبي ،(ابن عاشور» نه حصول دو جانبه فعل
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  اسي كاربردهاي فعلي در قرآن كريممعناشن .4

  معناشناسي كاربرد حروف جرّ متفاوت با يك فعل در سوره مباركه أعراف. 4-1
معنايي شود كه معناي مراد و نيز هاله در علم معناشناسيِ توصيفي جديد كوشش مي

واژگان و تعابير قرآني شناخته شود. براي شناخت معناي مراد به تمام قرائن آيه اعم از قرائن 
شود و براي شناخت هاله معنايي به تمام استعماالتي كه يك واژه در مقالي و حالي توجه مي

الت شود و همه نكاتي كه از رهگذر آن استعمايك وجه معنايي در قرآن كريم دارد مراجعه مي
گردد. به هاله معنايي، حوزه معناشناختي شود، استخراج ميدرباره آن وجه معنايي دانسته مي

هاي يك واژه در يك وجه معنايي نشينها و همشود و آن عبارت از تمام جانشينگفته مي
  است.

 شويم كه كاربرد حروف جرّ با دقّت و تأمّل در بافت زباني قرآن كريم، متوجّه اين نكته مي
گيرد. دانستن اين اصل باعث با افعال، بدون هماهنگي و تناسب با بافت معنايي صورت نمي

سوره  123شود تا در تشخيص معنا و مفهوم درست و دقيق آيات دچار اشتباه نشويم. آيه مي
ُمت فرمايد: تواند مثال خوبي در اين زمينه باشد. خداوند در اين آيه مياعراف مي  ِبه ﴿قاَل ِفرعوُن آم

َكْرتُُموُه ِىف الَْمِدینَِة لِ  نَّ َهَذا لََمْكٌر مَّ ِٕ
َل ٔان آَذَن لَُمك ا هْقَ فرعون گفت: آيا پيش از « ا أَْهلَهَا  فََسْوَف تَْعلَُمون﴾ُتْخرُِجوْا ِم

آنكه به شما رخصت دهم، به او ايمان آورديد؟ قطعاً اين نيرنگى است كه در شهر به راه 
   .»ن كنيد. پس به زودى خواهيد دانسترا از آن بيرو ايد تا مردمشانداخته

كنيم اين آيه و آيات قبل پيرامون داستان حضرت موسي(ع) و ايمان چنانچه مالحظه مي
ُمت به«در  "ـه"كند. اغلب مفسّران مرجع ضمير آوردن ساحران صحبت مي را حضرت » آم

ه خداوند و هم به حضرت اي ديگر نيز ضمير مذكور را هم بعدّه 6دانندموسي(ع) مي
، 1ق، ج1422اندلسي، ؛ 153، ص5جش، 1368دهند. (قمي مشهدي، موسي(ع) ارجاع مي

  ) 482ص
شود كه ايشان در تعيين ي مزبور از آنجايي ناشي مياختالف نظر مفسّران پيرامون آيه

اند؛ داستان رويارويي ساحران با حضرت دقيق مرجع ضمير به بافت معنايي توجّهي نكرده
َلَّمُمك هاي طه و شعراء نيز آمده است: موسي(ع) در سوره ی  ّ ُريُمك ا َل ٔان آَذَن لمك ٕانّه لََک ُ قَ َ ُمت  ﴿قاَل آَم

َلَّمُمك الّسحَر﴾) 71:(طه الّسحَر﴾ ی  ّ ُريُمك ا َل ٔان آَذَن لمك ٕانّه لََک ُ قَ َ ُمت    ) 49:ء(الشعرا ﴿قاَل آَم
مت"كنيم متن قرآني در دو سوره فوق همانطور كه مشاهده مي را با حرف جرّ الم به  "آم

شود. با دقت برد؛ در حالي كه همين تعبير در سوره اعراف با حرف جرّ باء استعمال ميكار مي
 يابيم كه مفهوم اساسي و بنيادين آيه همان ايمان آوردندر سياق معنايي سوره اعراف در مي

َِرّبِ الْعالَمني َرّبِ ُموىسساحران به خداوند است. مؤيّد اين برداشت از طرفي دو آيه قبلي  َّا   ﴿قالُوا آَم
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 "إنّ"پس از حرف  "هذا") بوده و از سويي ديگر، آمدن اسم اشاره122و121:(اعراف َو هاُرون﴾
ساحران آن را در آيات دارد منظور فرعون از آمنتم به، همان ايماني است كه است كه بيان مي
  اند.پيشين ابراز داشته

در بافت معنايي دو سوره طه و شعراء، فرعون نيّت اصلي ايمان آوردن ساحران را در اين 
در سحر و جادوگري، حضرت موسي(ع) را در مقام استادي ديده و در  هاآنداند كه امر مي

مت«شوند، به همين سبب فعل نتيجه تسليم او مي ين دو سوره با حرف جرّ الم متعدّي در ا» آم
و مشتقّات آن وقتي براي شخص به كار رود غالباً با حرف جرّ الم » آمن«است؛ زيرا فعل شده

   7گردد.رود، با حرف جرّ باء متعدّي ميشود امّا زماني كه براي خداوند به كار ميمتعدّي مي
 19بار به كارفته است كه  30 كريم سوره قرآن 16آيه از  27در  "آَمنَ "به عنوان مثال فعل 

﴾مورد آن 7مورد آن بدون حرف جر به كارفته است.  ِ َّ ِْزَل و يك مورد آن  ﴿آَمَن اِب ُسوُل ِبام أُ ﴿آَمَن الرَّ
ِّه﴾ لَْیِه ِمْن َرب ِٕ

وا ﴿َو ال تَْقُعدُ ) و يك مورد آن 55:(نساء ﴿فَِمْنهُْم َمْن آَمَن ِبِه...﴾) و يك مورد آن 285:(بقره ا
ِ َمْن آَمَن ِبه﴾ َّ ِل ا وَن َعْن َس ُِدوَن َو تَُصدُّ  همانمورد أخير نيز در مفهوم 3) كه 86:(اعراف ُِلكِّ ِرصاٍط تُو

﴾ ِ َّ   باشد. مي ﴿آَمَن اِب
است كه منظورش نيز غير خداوند تنها يك مورد آن با حرف جرّي غير از باء به كار رفته

َىل ﴿فَام آَمَن ِلُموىسباشد و آن عبارت است از: مي ٌَّة ِمْن قَْوِمِه  الَّ ُذّرِی ِٕ
) پس به 36:(هود َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْون﴾ ا

با حرف جرّ باء به كار رود منظور  "آَمنَ "توان نتيجه گرفت كه هرگاه مشتقات فعل درستي مي
؛ 36:الم به كار رود مانند آيات: هودباشد. امّا هرگاه با حرف جرّ ايمان آوردن به خدا مي

توان نتيجه گرفت كه كه منظور ايمان آوردن به غير خداوند است. پس مي 49:؛ الشعراء71:طه
گيرد و كاربرد حروف جرّ با افعال، بدون هماهنگي و تناسب با بافت معنايي صورت نمي

قيق آيات دچار اشتباه شود تا در تشخيص معنا و مفهوم درست و ددانستن اين اصل باعث مي
  نشويم.

ترين واحد معنايي ي مفرد مهمواژه«ترين عنصر زبان، واژه است و بنابراين اگرچه اساسي
هاي معنايي است تا جايي كه ترين سطح اساسي واحددهنده مهمآيد چون تشكيلبه شمار مي

) امّا 36ص ،م1998 ،(مختار عمر» اند.ترين واحد معنايي به شمار آوردهبرخي آن را كوچك
چنان كه مالحظه شد همين واژه فعلي با به كار رفتن به همراه حروف جرّ مختلف معناهاي 

سازد كه بهترين سند استدالل اين موضوع مقارنه و مقايسه آن با متفاوتي را به شنونده منتقل مي
  باشد.كاربردهاي مشابه آن در ديگر آيات قرآن مي
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  هاي مختلف معناييفعلي براساس بافت بررسي گزينش واژگان  .4-2
شتشرق مشهور ايزوتسو همان طور كه قبالً با استفاده از نظرات آقاي سعيدي روشن و م

دهند و اي از گفتار را مورد مطالعه قرار نميمعناشناسان معني پاره«همين مقاله بيان شد؛  در
و شناخت معني جمله توجه دارند و از طرفي  قادر به انجام چنين كاري نيستند بلكه به مطالعه

ي هاي ساخت زبان، قادر به مطالعهما بدون در نظر گرفتن دستور زبان و بسياري از ديگر جنبه
  )26ش، ص1366 ،(پالمر» معناشناسي نيستيم.

هاي اعجازي قرآن كريم، مربوط به گزينش واژگاني آن است. متن قرآني، يكي از جنبه«
هاي مختلف زباني؛ هماهنگ و در بافت هاآنكارگيري ژگان و هم در بههم در گزينش وا

) بررسي كاربرد 49م، ص1999، (الصغير» كند.متناسب با سياق معنايي و بافت بيروني عمل مي
دهد كه متن قرآني گزينش واژگان را بر طبق برخي از واژگان قرآني در سوره اعراف نشان مي

گيرد كه در ديگر ؛ در اينجا آن دسته از آياتي مورد بررسي قرار ميگيردسياق معنايي به كار مي
  هاي معنايي مشابه آمده است. هاي قرآني در قالب بافتسوره

هاي مختلفي بيان شده است؛ ولي داستان حضرت موسي(ع) و قوم بني اسرائيل در سوره
كند؛ مثالً داستان شكافته هاي متفاوت زباني اين داستان را مفهوم سازي ميمتن قرآني، با سبك

شدن تخته سنگ به دوازده قسمت در اثر ضربت عصاي حضرت موسي(ع) هم در سوره بقره 
بيان شده و هم در سوره اعراف بدان پرداخته شده است؛ امّا متن قرآني در سوره بقره از اين 

استعمال  "انبجست"تعبير كرده و در سوره اعراف آن را به صورت  "انفجرت"شكافته شدن به 
  كند.مي

َْسقى ِذ اْس
ِٕ
ٍس مَّْرشَ  ُموىس ﴿َو ا َ َِملَ ُلكُّ أُ َة َعْینا قَْد  ا َعْرشَ َ ُْه اثْ ْم  ُلكُوْا ِلَقْوِمِه فَُقلْنَا اْرضِْب ِبَعصاَك الَْحَجَر فَانَْفَجَرْت ِم ُ َ

ِ َو َال تَْعثَْوْا ِىف ااْلَْٔرِض ُمفْ  َّ ْزِق ا بُوْا ِمن ّرِ ن﴾َو اْرشَ و هنگامى كه موسى براى قوم خود در پى آب  ِسِد
پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت. [به » سنگ بزنبا عصايت بر آن تخته«برآمد، گفتيم: 

دانست. [و گفتيم:] از روزى خدا بخوريد و اى آبشخور خود را مى] هر قبيلهاى كهگونه
  )60:(بقره ] در زمين سر به فساد برمداريد.بياشاميد، [ولى

ىلَ 
ِٕ
نَا ا ْ َِملَ ُلكُّ  ﴿َو أَْوَح َة َعْینًا قَْد  َا َعْرشَ َ ُْه اثْ َِّعَصاَك احلَْجَر فَانَبَجَسْت ِم َْسَقئُه قَْوُمُه أَِن اْرضِب ب ِذ اْس

ِٕ
ٍس ُموَىس ا َ  أُ

 َ َل َزلْنَا  َلَْیهُِم الَْغَماَم َو أَ ْم َو َظلَّلْنَا  ُ َ ْرشَ لَْوىْیهُِم الَْمنَّ مَّ َاُمكْ ُلكُوْا مِ  َو السَّ َباِت َما َرَزْق َ َو لَِكن َاكنُوْا أَنُفَسُهْم ن َطّیِ َو َما َظلَُمو
و به موسى وقتى قومش از او آب خواستند وحى كرديم كه با عصايت بر آن تخته یَْظِلُمون﴾ 

ابر را بر  سنگ بزن. پس، از آن، دوازده چشمه جوشيد. هر گروهى آبشخور خود را بشناخت و
اى فراز آنان سايبان كرديم، و گزانگبين و بلدرچين بر ايشان فرو فرستاديم. از چيزهاى پاكيزه

كردند. ايم بخوريد. و بر ما ستم نكردند، ليكن بر خودشان ستم مىكه روزيتان كرده
  )160:(اعراف
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وسي(ع) طلب بينم كه در اين سوره خود حضرت مي سوره بقره تأمّل كنيم، مياگر در آيه
هاي مقالي در شود؛ پس همنشيني قرينهبيان مي ﴿فَُقلْنَا﴾كند و پاسخ خداوند به صورت آب مي
َْسقى ﴿فَُقلْنَا﴾،هاي: عبارت ِذ اْس

ِٕ
بُوْا﴾ به ﴿ُلكُوْا﴾عطف فعل  ،ُموىس﴾ ﴿ا چنين قرينه حالي و هم ﴿اْرشَ

 ﴿انَْفَجَرْت﴾در سوره بقره باعث شده است كه از فعل  "نمود و شدّت بيشتر درخواست آب"
كنند ي اعراف اين قوم حضرت موسي(ع) هستند كه طلب آب مياستفاده شود؛ ولي در سوره

ْنَا﴾و دستور الهي به صورت  هاي: بارتهاي مقالي در عنشيني قرينهشود؛ پس همتعبير مي ﴿أَْوَح
َْسَقئُه قَْوُمُه﴾؛ ِذ اْس

ِٕ
ْنَا﴾ و ﴿ا استفاده كند.  بدين سان سياق  ﴿انَبَجَسْت﴾سبب شده است تا از فعل  ﴿أَْوَح

  معنايي دو آيه متفاوت از يكديگر است.
به عبارتي، درخواست آب بنا به داليل ياد شده در سوره بقره نمود بيشتري در مقايسه با 

رود؛ زيرا در بافت زباني سوره بقره به كار مي ﴿انَْفَجَرْت﴾ر نتيجه فعل سوره اعراف داشته و د
شود كه جوشيدن آب از شكاف عميقي صورت بگيرد. زماني استعمال مي ﴿انَْفَجَرْت﴾واژه 

 ﴿انَبَجَسْت﴾) ولي در سوره اعراف اين  واقعه را متن قرآني با 625ق، ص1412 ،(راغب اصفهاني
شود كه آب از شكاف باريكي مانند در مواردي استعمال مي انَبَجَسْت﴾﴿دارد؛ چراكه بيان مي

، 6ق، ج1410، شكاف مشك آب، سنگ يا شكاف باريكي در زمين بيرون بريزد. (فراهيدي
ي ) به همين دليل در سوره24، ص6ق، ج1414 ؛ ابن منظور،108؛ راغب اصفهاني، ص58ص

بُواْ فعل  ﴿ُلكُوْا﴾بقره پس از فعل امر  شود ولي در سوره اعراف چنين امري به آن عطف مي ﴾﴿اْرشَ
  را شاهد نيستيم.

ا َذاقَا سوره مباركه طه  است:  121سوره اعراف و  22مثال ديگر در اين زمينه آيات  ﴿فَلَمَّ
َجَرَة بََدْت لهَ  َماالشَّ ُ ُ َلَیهَْما ِمن َوَرِق اجلْ  َما َسْوَءا ] آن درختِ پس چون آن دو از [ميوه نَّة...﴾َو َطِفَقا َخيِصَفاِن 

] هايشان بر آنان آشكار شد، و به چسبانيدن برگ [هاى درختانِ ] چشيدند، برهنگى[ممنوع
  )22:بهشت بر خود آغاز كردند...(اعراف

 َ َ َٔ هْ﴿فَا ََدْت لَهُمَ ِم َما َو َطِفَقا خيَ ا فَ ُ ُ َلَیْهَما ِمن َوَرِق اجلْ ِصفَ ا َسْوَءا ] آنگاه از آن [درخت ممنوع ..﴾نَِّة.اِن 
هاى بهشت بر خوردند و برهنگى آنان برايشان نمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن برگ

  )121:خود...(طه
كنيم آيات باال پيرامون سرپيچي حضرت آدم و حوا از فرمان طور كه مالحظه ميهمان

تعبير شده و در  "ٔاَلكَ "ه به كند با اين تفاوت كه از اين سرپيچي در يك آيالهي صحبت مي
است. حال اين سوال مطرح است كه چرا در سوره اعراف تعبير شده "َذاَق "ديگري از آن به 

[خوردن] به كار رفته است؟ توجّه به بافت دو آيه  ٔاَلكَ [چشيدن] و در سوره طه تعبير  ذاقتعبير 
  سازد:پاسخ اين پرسش را روشن مي
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اوند حضرت آدم و حوا را از نزديك شدن به آن درخت در آيات پيشين سوره اعراف خد
َجَرة﴾كند نهي مي براين اساس صرف چشيدن ميوه آن درخت سرپيچي از فرمان  ﴿َو ال تَْقَراب هِذِه الشَّ

ال "به مراتب خيلي بيشتر از  ﴿ال تَْقَراب﴾ي تحذيري و منع تعبير شود؛ زيرا جنبهالهي تلقّي مي
) امّا در سوره طه خداوند در آيات پيشين از ابليس و 43، ص8تا، جبي ،است (ابن عاشور "تأ

عدم سجده او بر آدم سخن به ميان آورده است. سپس خداوند در خطاب به آدم به عداوت 
  است. ابليس با او اشاره كرده و ماجراي وسوسه او در بهشت را بيان كرده

َ  ﴿فََوْسَوَس شيطان در بهشت، آدم را وسوسه كرده و به وي گفت:  ْیَطُن قَاَل  لَْیِه الشَّ
ِٕ
َ  َدُم َهلْ ا ُّ أَُد

ٍ الَّ یَْبىل﴾ َجشََرِة اخلْ  َىلَ  ْ ِ َو ُم اى آدم، آيا تو را به درخت «پس شيطان او را وسوسه كرد، گفت: ْ
  شود، راه نمايم؟جاودانگى و ملكى كه زايل نمى

به كار رود. در موردي كه آدم با حيات  "ٔا"روشن است كه در چنين موقعيتي بايد تعبير
پردازد تا بدين مقصود شود، به خوردن آن ميوه ميجاويدان و ملك زوال ناپذير وسوسه مي
ش، 1390، نياتواند به مقصود خود دست يابد. (قائميدست يابد؛ چراكه تنها با خوردن آن مي

  )384ص
كند ي كلمات را مشخّص ميگرا كه چارچوب معنايپس هم از لحاظ معناشناسي ساخت

﴾و  ﴿َذاقَا﴾يابيم كه معناي دو واژه در مي َ َ با هم متفاوت است و هم از لحاظ معناشناسي بر  ﴿أَ
ي شويم كه زمينه بحث دو آيه متفاوت است و در نتيجهاساس بافت زباني متوجّه مي

در هر كدام از  است كهنشيني بودهمعناشناسي يك واژه در چارچوب روابط جانشيني و هم
  است.سوره مباركه طه از لفظ بخصوصي استفاده شده 121سوره مباركه اعراف و  22آيات 

  گيرينتيجه
نوشتار حاضر با بررسي و تحليل معناشناسي ساختار واژگان قرآني در سوره اعراف به اين 

رفتن فعلي با ، به كار حذف حرفي از يك واژه، ادغام، رسد كه تغييراتي چون: ابدالنتيجه مي
به كار رفتن فعلي در يك و نيز  به جاي به كار رفتن همان فعل با حرف جرّ ديگر حرف جرّي

در بافت زباني سوره اعراف به طور ترادف آن فعل در آيه ديگر و غيره، آيه و به كار رفتن م
امر كامًال خاص، و در بافت زباني قرآن كريم به طور عام اتّفاقي و تصادفي نبوده؛ بلكه اين 

  است.  هدفمند و متناسب با بافت معنايي متن صورت پذيرفته
، به بافت معنايي كه در آن قرار هاآنبه بيان ديگر، گزينش واژگان قرآني و به كارگيري 

اند بستگي دارد و به همين سبب است كه در دو بافت معنايي مختلف واژگان به صورت گرفته
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تغييراتي از قبيل ادغام، ابدال،  موردنظربراساس بافت معنايي  روند؛ بلكهيكسان به كار نمي
  پذيرد. صورت مي هاآنحذف و غيره در 

توان چنين نتيجه گرفت كه اگر در كتابي كه در نهايت ايجاز براي بشرّيت از آغاز تا مي
خورد. اين تكراري بودن آيات انجام، برنامه زندگي مطرح شده است؛ تكراري به چشم مي

چنان كه در اين مقاله مالحظه گرديد مربوط  هاآناي دارد كه يكي از آن كريم داليل عديدهقر
باشد كه با درك آن تصوّر تكراري بودن آيه به بافت متفاوت ساختاري و معنايي آيات مي

  گردد.منتفي مي
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