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  میکر تغییر معنایى واژگان در قرآن

 *قاسم بستانی

  چکیده

 یاز جمله تحوالت زمان ،یآمده که بر اثر عوامل شیپ اریزنده و متحول بوده و بس دهیپد کیزبان 

از آن عناصر آن از جمله واژگان آن،  یبخش اییطور کل ساختار زبان به ،یو فرهنگ یو مکان

مقاله  در.ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا باشد، یم زین میکر که زبان قرآن یزبان عرب. ردیرا بپذ یراتییتغ

بر اساس » تغییر معنایی الفاظ«شناسی، یعنی  رو به یکی از مباحث علوم قرآن و زبان پیش

شعر جاهلی پرداخته شده تا معلوم گردد که  هژیقبل از نزول قرآن و بو یکریم و زبان عرب قرآن

آن معنا  ایاست  کار رفته به یجاهل یگذشته خود در زبان عرب يهمچنان به معنا یواژگان قرآن ایآ

به چه  راتییتغ نیدوم، ا تیاست و در وضع گشته »یاصطالح قرآن« کیبه  لیکرده و تبد رییتغ

بود، اما در دوران حاضر،  این بحث، هر چند از دیرباز نزد مسلمانان شناخته شده. باشد یم یشکل

 زوایايشناسی، عمق و گسترش خاصی یافته و منجر به کشف  با توجه به گستردگی مباحث زبان

 .است هاي زبان عربی و قرآن شده پنهان واژه

  

  هاي کلیدي واژه

  .یهلشعر جا ،ییمعنا رییتغ ،یقرآن، اصطالح قرآن
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  مقدمه

ــ ــف آن، از     یبررس ــاد مختل ــرآن در ابع ــان ق زب

ــازید ــا از دغدغــه یکیرب دانشــمندان مســلمان   يه

ـ    یاست؛ بررسـ  بوده  هیـ و توج یاعـراب کلمـات قرآن

و  یمفردات قرآن يو مجاز يلغو یمعان یها، بررس آن

. به قدمت ظهـور قـرآن دارد   يا ها، سابقه آن یابیشهیر

 یکمتر، بررسـ  يا اما در گستره ها، یبررس نیدر کنار ا

ـ   ییمعنـا  راتییتغ ریمس نسـبت بـه دوره    یالفـاظ قرآن

 رییتغ«و به اصطالح  تیدوران جاهل یعنیماقبل خود، 

  .باشد یم »ییمعنا

طـور تخصصـی و در کتـابی     بـه   گذشـته،  محقّقین

اند، بلکه مباحـث آن،   موضوع نپرداخته نیمستقل، به ا

ـ    به : ماننـد  ر،یتفسـ  يهـا  کتـاب  نیطـور پراکنـده، در ب

الجـامع  « ،یطبرس »انیالب مجمع« ،یطوس خیش »انیالتب«

عام و  یشناس لغت يها و کتاب ،یقرطب» القرآن الحکام

» الصـحاح «منظـور،   ابـن  »بالعـر  لسـان «: خاص، مانند

أبوهالل » ناعتَینالص« ،يدیزب» تاج العروس« ،يجوهر

اصفهانی،  راغب» القرآن المفردات فی غریب« ،يعسکر

أبوحـاتم رازي،  » الزینۀ فی الکلمات االسالمیۀ العربیۀ«

گیـري   و هنگام مقایسه معنایی با معنایی دیگر یا پی... 

جاهلی براي یکی  عرياشتقاق کلمه یا تمثّل به بیت ش

ـ باانـد و   از معانی موجـود در قـرآن، آمـده    : گفـت  دی

علـم   کیـ عنـوان   معنـا بـه   رییـ مطالعات مرتبط بـه تغ 

حاتم  أبو(شود مستقل، مطالعاتی، تقریباً، نوینی تلقّی می

 یپژوهشـ  زیمتأخّران ن انیدر م). 5ص  م،1957رازي، 

الفـاظ   ییمعنـا  رییـ جامع کـه بـه طـور خـاص بـه تغ     

التّطـور  «اسـت جـز کتـاب     مشاهده نشده بپردازد،یقرآن

ـ از عـوده خل » القـرآن  ۀالشّعر و لغ ۀلغ نیب یالدالل  لی

ـ   یمـ یأبوعوده که به بخش عظ  یاز اصـطالحات قرآن

  .است  پرداخته

  یاشعار جاهل تیاصالت و حج -1

گرفتــه در  جـا کـه غالـب مطالعـات صـورت      آن از

بوده  یبر شعر جاهل یدر زمان حال، متک زیگذشته و ن

بـا   سـه یبـا مقا  یمفردات قرآن راتییو تالش شده، تغ

اسـت، متـذکر    سـته یگردند، شا یبررس ،یاشعار جاهل

 ياز سـو  یشـعر جـاهل   تیـ که اصـالت و حج  میشو

قرار  کمورد تشکی لیو به اسباب ذ نیاز متأخر یبرخ

  ):م، فی الشعر الجاهلی1998حسین، (است گرفته

شاعران جاهلی تقریباً از یمـن و غیـر قـریش     -1

بودند، اما اشعار منتسب به آنـان بـه لهجـه قـریش و     

  . باشد عدنانی می

هاي قـومی صـدر    مبارزات سیاسی و درگیري -2

اسالم، شاعران جاهلی را به جعل اشعار واداشـت تـا   

  . گذشته درخشان خود را به رخ مخالفان بکشانند

اثبـات صـدق رسـالت    شعراي مسلمان بـراي   -3

اسالم از زبان شاعران جاهلی اشـعاري جعـل و نقـل    

  .کردند

گویان اشعاري را جعل کرده و به قهرمان  قصه -4

  .اند هاي خود نسبت داده قصه

رقابت علما و راویان در ضبط اشـعار و اخـذ    -5

ها، منجر به جعل اشعاري  قواعد صرفی و نحوي از آن

  . دیگران شد در تأئید نظرات خود و رد نظرات

ها و روایـات مختلـف و متنـاقص بـر      اسطوره -6

ــایه     ــروالقیس س ــد ام ــاهلی مانن ــعراي ج ــدگی ش زن

  .است افکنده

فوق هرچند که در برخـی اشـعار و مـوارد،     دالیل

از . تواند درسـت باشـد   قابل قبول است اما مطلقاً نمی

م، 2002وائلی، (است دیدگاه باال چنین نقد شده رو، نیا
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م، 1966اهلی، قضایاه و ظواهره الفنیۀ؛ أسد، الشعر الج

  ):مصادر الشعر الجاهلی

زبان ادبیات جاهلی زبانی بود که بعدها قریش  -1

هاي شمال و مرکزي بدان  بر آن غلبه کرد و اکثر عرب

بنـابراین، هـیچ   . شعر گفتند و قابل فهم همگـان بـود  

ها ماننـد امـروالقیس هـم بـدین      بعدي ندارد که یمنی

  . ر بگویندلهجه شع

تمام شعر جاهلی فخر و مباهات نیست، بلکـه   -2

  .است غالباً در اغراض دیگري

دهـد از   اشعاري که بشارت ظهور اسالم را می -3

ها،  ن کند که در صحت انتساب آ چند بیت تجاوز نمی

  . قاطعیتی وجود ندارد

ادباي قدیم عرب از موضوع جعـل و انتحـال    -4

ــد و ســعی مــی  ــ آگــاه بودن د اشــعار صــحیح را کردن

  . گردآوري کنند

بعید است کسی یا کسانی این اشعار برجسته  - 5

را بسرایند و به دیگران نسبت بدهند و خود از چنـین  

  . افتخاري محروم شوند

فضاي حاکم بر اشعار جاهلی موجود، فضـاي   -6

است و این با فضـاي جغرافیـایی    نشینی صحرا و بادیه

  .گار استشاعران آن دوران کامالَ ساز

هر حال، نسبت به اشعار جاهلی باید با احتیاط  به

عمل کرد، هر چند در نهایـت ایـن اشـعار بـه دوران     

زمـان   گردد، اگر پیش یا هـم  نزدیک صدر اسالم برمی

نزول قرآن نباشد، در دوران نزدیک بدان خواهد بـود  

هـا   و اگر از زبان شاعران بزرگی که این اشعار بـه آن 

آشنا بـه زبـان و    زبانان د؛ از عربمنسوب است، نباش

ها کمابیش به قوت خـود   باشد و استناد به آن شعر می

  .است باقی

  

  تغییر معنایی و علل آن -2

اي از  تغییر و تحول در زبان امري قطعـی و گونـه  

است  تغییر و تحول زندگی و در نتیجۀ عوامل مختلفی

  وکه با تمام جوانب زندگی مردم، پیوند سختی دارند 

مـرتبط    با قوانین عام تغییر و تحول در زنـدگی بشـر،  

اي اجتمـاعی بـوده و متـأثّر از     زبان پدیـده  رایاست؛ ز

و مشترك بین یک ملّت است که  اماحوال و اوضاع ع

دهـد و   هاي مختلف زندگی بر انسان رخ می در دوران

امکان بازداشـت   است،یپو يموجود یجا که آدم از آن

  . داردوجود ن یزبان رییتغ

اسـت   داراي علل بسیاري ییمعنا رییهر حال، تغ به

  : شود ها اشاره می ترین آن که ذیالً به مهم

کـاربرد  : نحوه کاربرد و استفاده از کلمـات  -2-1

آن، بـه مـرور    یاز معـان  یاي عـام در بعضـ   کلمه ادیز

بـرد و منحصـر در    زمان، معناي عام آن را از بین مـی 

اسـت،   شود که کاربردش در آن شایع شـده  معنایی می

ــوم   ــاله، ص ــام ص ــات ع ــد کلم ــالم…و   مانن  کهدراس

 نیهمچن. است هشد جیرا یکاربردشان در معانی خاص

اي خاص در معانی عام،  کلمه ادیممکن است کاربرد ز

ی، بـه مـرور زمـان، آن معنـاي     از طریق توسعه معنـای 

: عام بدهـد، ماننـد   یخاص را زایل کرده و بدان معنای

البأس، که در اصل به معناي جنگ است سپس کاربرد 

أسـد،  (آن، در معناي عام شدت و سـختی شـایع شـد   

  ).320م، ص1966

: انتقال از معناي حقیقی به معنـاي مجـازي   -2-2

و در نهایت از امر منجر به تغییر در معناي واژگان  نیا

بین رفتن معنـاي حقیقـی و جـایگزین شـدن معنـاي      

، )193م، ص1965أنـیس،  (شود مجازي به جاي آن می

صــداها در  یختگـ یالـوغی کــه از معنـاي درآم  : ماننـد 

تـا،   بـی  افـی، و(است جنگ، به معناي جنگ منتقل شده

  ). 321ص
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: کلمــه کییــوضــوح و عــدم وضــوح معنا -2-3

کلمه در ذهن موجب  کیگونه که معناي واضح  بدین

را  مـبهم، آن  يشده و بالعکس، معنا ییکمتر معنا رییتغ

عــوده،  أبــو(ردیــگ یبیشــتر در معــرض تغییــر قــرار مــ

  ).54هـ، ص1405

سـبب تغییـر معنـایی     یتغییر آوایی که گاه -2-4

  ).54هـ، ص1405عوده،  أبو(شود می

موجـب   یگـاه  یقواعـد زبـان  : قواعد زبان -2-5

کردن کلمـه   شوند، مانند مذکّر اي می تغییر معناي کلمه

کـه موجـب   » ولد صـغیر «: در عربی در عبارت» ولد«

ــی ــن بــا مــذکّر پیونــد       م شــود معنــاي آن در ذه

  ).54هـ، ص1405عوده،  أبو(بخورد

ماننـد  : انتقال کلمه از گذشتگان به آیندگان -2-6

رزانـه  کلمه بهلول که در شعر قدیم به معناي سرور، ف

و بزرگوار است، اما در حال حاضـر، معنـاي آن مـرد    

نیز از ضمه به » باء«دیوانه و ندانم کار است و حرکت 

  ).58تا، ص بی  عبدالتواب،(است فتحه تغییر کرده

هاي متغیر از نسلی به نسلی  عادات و ارزش -2-7

از کلماتی که معانی آنها پیوسته در حال تغییر و . دیگر

ماتی هستند که به ادرار کردن، دفع کـردن،  کل  تحولند،

. هاي جنسی و اعضاي تناسلی اشاره می کننـد  فعالیت

کلمات دال بر این معانی، با کراهت و مخالفـت ذوق  

لـذا بـا     گـردد،  روبروي مـی  مومیاجتماعی و عفت ع

هاي بیگانـه مبادلـه    اي دیگر از همان زبان یا زبان کلمه

  ). همان(می شود

اي به لهجه دیگر یـا از   لمه از لهجهانتقال ک -2-8

  ).55هـ، ص1405عوده،  أبو(زبانی به زبانی دیگر

: هـاي جدیـد   به خصوص در نسل: فهمی بد -2-9

فهمـد و کسـی    اي را بد مـی  مثالً کودکی، معناي کلمه

کند و به مرور زمـان   این اشتباه را برایش تصحیح نمی

ــن اشــتباه رواج ــ  ای ــدی یم ــا یگــاه. اب ــرا نی  يامــر ب

ـ بزرگساالن ن هــ،  1405عـوده،   أبـو (افتـد  یاتفـاق مـ   زی

  ).55ص

 فیوظـا   تغییر حاصل بر طبیعت، عناصر، -2-10

ریشـه در  : ماننـد : کلمـه  کیـ و امور اجتماعی متصل 

قبل از آن بـر ابـزار نگـارش کـه از پـر        که »پر«یعرب

اي فلز کـه بـه    شد و اکنون بر قطعه پرندگان گرفته می

  ،)نـوك خودنـویس  (دشـو  شکلی خاص پرداخت مـی 

  ).324تا، ص بی  وافی،(شود یگفته م

: مردم یو جنس یو جسم یاختالف طبقات -2-11

هـاي مردمـی، جسـمی،     هاي موجود در ویژگی تفاوت

روانی، امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و نیـز  

جنس و نیاز  ایهر طبقه  فیها و وظا اندیشه و فعالیت

ســرعت آن و ایجــاد  بــه دقّـت در تعبیــر و  کیــهـر  

هـا،   آن گیاصطالحات خاص براي اموري که در زند

هـایی در معـانی    بیشتر مطرح است، منجر بـه تفـاوت  

  ).325تا، ص بی  وافی،(شود  کلمات می

به تـذکر اسـت کـه بـه علـم تغییـر معنـایی،         الزم

ونـد،   بسـتانی و سـپه  (گوینـد  معناشناسی تـاریخی مـی  

  ).173ش، ص1390

  

  : اشکال تغییر معنایی -3

علل تغییر معنـایی    شود، گونه که مالحظه می همان

باشند، مگـر   ها مشترك می در زبان عربی و دیگر زبان

عللی که مختص به محـیط محلّـی و شـرایط خـاص     

هـا   اشکال تغییر معنایی نیز نزد تمام زبان. زبانی باشند

  .باشند مشترك می باًیتقر
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برخی از انـواع تغییـر   : ییمعنا رییاشکال تغ -3-1

 ,Palmer,1976,معنایی کلمات بـه شـکل زیـر اسـت    

pp.11-12 (194-199ش، ص1385عمر،  مختار:(  

  Narrowing: قبض یا تخصیص معنا -1

  Widening:  بسط و توسعه معنا -2

اي به معنایی نزدیـک بـدان از    نقل معناي کلمه -3

 ”Nearness space or time”: نظـر زمـان یـا مکـان    

Metonymy  
ــاز   -4 ــق مجـ ــتفاده از طریـ ــوه اسـ ــر نحـ : تغییـ

Synecdoche (whole/purr relation)  
: تـر  نقل معنا از معنایی قوي به معنایی ضـعیف  -5

Hyperbole  
: تـر  نقل معنا از معنایی ضعیف به معنایی قـوي  -7

Litotes  
بـه   يسقوط معنا، یعنی نقل معنا از معنایی قو -8

  Degeneration: تر معنایی پست

عروج معنا، یعنی نقل معنا از معنایی پست بـه   -9

  Elevation: تر يمعنایی قو

اضافه  زیرا ن لیاز دانشمندان عرب، موارد ذ یبرخ

  ): 327تا، ص وافی، بی(اند کرده

بـراي    ظهور کلماتی نو در زبان که معموالً نیاز -1

نامگذاري امري مادي یا معنوي جدیدي، آن را اقتضـا  

  . کند می

بین رفتن کاربرد برخـی کلمـات کـه خـود      از -2

از بــین رفــتن : اســت، از جملــه داراي علــل بســیاري

: ها بود، مانند هاي آن است که آن کلمات، نام چیزهایی

یک چهارم غنیمت کـه سـهم رئـیس قبیلـه در     (مرباع

، دشواري تلفّظ کلمات یا عدم انسـجام  )جاهلیت بود

یافتـه   تحولو  یدها با توجه به وضعیت جد آواهاي آن

  ).327تا، ص بی ،یواف(دستگاه گفتاري

  

  نتایج تغییر زبانی -4

  :ترین نتایج تغییر معنایی عبارتند از مهم 

: قـدما : اسـت  شده فیتعر نیکه چن: ترادف -4-1

سـیف، مهنّـد و   : ماننـد  ز،یـ چ کیـ هاي مختلـف   نام«

؛ 65م، ص1910فـارس،  ابـن (»)به معناي شمشیر(حسام

الفـاظی کـه   «: ؛ متـاخران )402، ص1تا، ج بی ،یوطیس

تواننـد در هـر سـیاقی،     ها یکی بـوده و مـی   معناي آن

  ). 98م، ص1962أولمان، (»جانشین یکدیگر شوند

مشترك لفظی کـه در مقابـل   : مشترك لفظی -4-2

 يکه برا است یاز نظر گذشتگان، لفظ باشد، یترادف م

آب،  يبرا عین که: مانند شود، یکار برده م به زیچند چ

م، 1910فــارس،  ابـن (شــود یاســتفاده مـ ... مـال، ابـر،   

و برخی آن را انکار کرده و مشترکات لفظـی  ) 65ص

و دیگري را مجازي  قیرا تأویل نموده و یکی را حقی

شناسان، وجود این پدیـده را   اند، اما بیشتر زبان دانسته

أنـیس،  (انـد  هاي بسـیاري زده  پذیرفته و براي آن مثال

  ).192صم، 1965

اطـالق یـک لفـظ بـر دو      يبه معنـا : تضاد -4-3

دانشــمندان، در وقــوع تضــاد . معنــاي متضــاد اســت

) ق 347. م(درستویه اند؛ برخی، مانند ابن اختالف کرده

مخالف وقـوع آن هسـتند و   » إبطال التّضاد«در کتابش 

. م(، سـیبویه )ق170. م(يدیـ گروهی دیگر، مانند فراه

ـ  نب معمر(، أبوعبیده)ق 180 . م(، مبـرّد )ق 208. ، میمثنّ

ــن)ق 286 ــد ، اب ــد(دری ــن محم ــن، م ب ، )ق 321. حس

. م ل،یاسـماع  بـن  یعلـ (سیده ، ابن)ق 395. م(فارس ابن

و ) ق 429. محمــد، م بـن  عبـدالملک (، ثعـالبی )ق 458

ـ )ق 911. م(سیوطی وقـوع   ی، بلعکس معتقد به فراوان

  ).187تا، ص وافی، بی(باشند یآن م

اشتقاق در اصل، تالشی : نواع آناشتقاق و ا -4-4

براي تفسیر رابطه میان آواهاي یک کلمه و معنـاي آن  
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دانشمندان، رابطه میان آواهاي یـک کلمـه و   . باشد می

  :دهند معناي آن را به دو عامل اصلی ذیل، ارجاع می

خـواه  : محاکات و تقلید آواهاي طبیعـی  -4-4-1

صداهاي انسان باشد یـا حیـوان یـا چیزهـایی دیگـر،      

هـاي   طـور کلّـی پدیـده    گیاهان و بـه   باران،  باد،: مانند

برخـی از پژوهشـگران   ). 169ص تـا،  یب ،یواف(طبیعی

در حقیقـت،    برآنند که رابطه میان معـانی و اصـوات،  

ـ  چـون هاست؛  اصل به وجود آمدن زبان ان از نظـر  زب

است که از  ها، در اصل، از تقلید انسان از صداهایی آن

شـود یـا هنگـام صـورت      حیوانات و اشیاء صادر مـی 

  ).171ص  تا، یب ،یواف(آید گرفتن کاري، به وجود می

عبارت از تالش براي وضع : اشتقاق عام -4-4-2

روابطی کلّی براي تفسیر رابطه میان اصوات و معـانی  

هر اصل ثالثی در زبان عربی، با معنایی . باشد ها می آن

.  در ارتباط است  کلّی و عامی که براي آن وضع شده،

ادراك چیـزي و    براي مثال، معنـاي عـام علـم، یعنـی    

ظهور و وضوح آن، بـا اصـوات عـین، الم و مـیم در     

اي کـه ایـن    باشد و این معنا، در هـر کلمـه   ارتباط می

: باشند، ماننـد  شدهگانه، به شکل باال مرتب  اصوات سه

 ،یوافـ (پـذیرد  تحقّق مـی ... علمنا، أعلم، نعلم و   علم،

  ).172ص تا، یب

 اییـ دخیل، معـرَّب، اعجم [کلمات غیر عربی -4-5

 ریـ و غ میانواع روابط مستق ياعراب، به اقتضا]: مولَّد

هـا،   ملّـت  گـر یکه قبل و بعد از اسـالم بـا د   یمیمستق

ـ قبط ان،یروم ان،یرانیا: مانند ، داشـتند،  ... ان،یهنـد  ان،ی

کـم   بیو تعر رییها، با تغ از آن ملّت ییها واژه يرایپذ

شدند که بعـدها،   ب،یو تعر رییبدون تغ ایها نآ ادیز ای

 شـتر یب(و مولَّـد  یها، الفاظ معرَّب، دخیل، اعجم به آن

گفتنـد و  ) که پس از اسالم وارد شدند ییها واژه يبرا

ــرآن ن ــق ــداد   زی ــر تع ــتمل ب ــاز ا يمش ــات  نی کلم

  ).63-64ق، ص1405عوده،  أبو(است

و پرداخــت  يکــار دســت» نحــت«: نَحــت -4-6

واحـد   يا جمالت و برگرفتن کلمـه  ایکلمات مرکّب 

و ذیالً دو نـوع آن ذکـر    باشد یها م داللت بر آن يبرا

  :شود می

: يبسـملَ، بـه معنـا   : ماننـد : نحت جمله -4-6-1

الحمـد هللا  : یعنیه، الرّحیم گفت؛ حمدلَ الرّحمن اهللا بسم

  . گفت

ــم کــه متشــکل از مضــاف و   -4-6-2 نحــت علَ

گوینـد،   می» علم مرکّب اضافی«بدان : الیه است مضاف

الشّـمس و   کردن بـه عبـد   عبشَمی، براي منسوب: مانند

آن مرد با عبد شمس از : یعنیتَعبشَم الرَّجلُ،   :نیز مانند

رتبـاط برقـرار   طریق پیمان، همسایگی یـا ماننـد آن، ا  

  ). 64-65ق، ص1405عوده،  أبو(کرد

  

  واژگان در قرآن یمعان رییتغ -5

شناسان، از دیرباز متوجه شدند کـه   و زبان مفسران

چه که در شعر  در قرآن، کلماتی با معانی متفاوت با آن

کـار رفتـه،    جاهلی و زبان عربِ پیش از نزول قرآن به

ن معنـاي عربـی و   به تمییـز بـی    رو، از این. وجود دارد

ــد  ــالمی پرداختنــ ــاي اســ ــرا. معنــ ــال  يبــ مثــ

عرب در جاهلیت «:دیگو یم )ـه 395.م(فارس بن احمد

بر میراث پدرانشان در زبان، آداب و رسوم، مناسک و 

پس هنگامی که اسـالم آمـد، احـوال      ها بودند، قربانی

ــت و در     آن ــوخ گش ــان منس ــون و ادیانش ــا دگرگ ه

بـه   بـه مواضـعی دیگـر،     زبانشان، الفاظی، از مواضعی

سبب اضافاتی که صورت گرفت و احکامی که وضع 

ذکر گشت، منتقـل شـده و معنـاي     هشد و شروطی ک

معناي اول را از بین برد و مردم پس از درگیرها،   دوم،
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ها، کسب و کار و امـرار معـاش در سـفرهاي     تجارت

منـدي بـه شـکار،     زمستانی و تابستانی و پس از عالقه

به تالوت قرآن عزیزي که هیچ باطلی از  خمر و قمار،

از  مـده شـود و فـرود آ   پیش و پس، بـر آن وارد نمـی  

سوي خداوند داناي ستوده و تفقّه در دین خداونـد و  

اش و جنـگ بـا دشـمنان     رسـتاده هـاي ف  حفظ سـنّت 

ــن(»مشغولشــدنداسالم ــارس، اب ). 45-44م،ص1910 ف

،سصاله عنوانمثاالزمؤمن،مسلم،کافر،منافق،فسق، سپسبه

و «: کنـد  مـی  درقرآن،سخنگفتهواضـافه ...  صـیام  جـود، 

که نزد آنان به معناي قصد چیزي کردن   حج ینهمچن

گیري زخـم، معنـاي دیگـري نداشـت؛ ماننـد       و اندازه

  : لیذ ي سروده

لـوالً کَثیـرةً    وح فـونْ عم دأَشْه*   ـبـونَ سجحی

  الزِّبرِقانِ المزَعفَرا

کـنم   از عوف مشاهده مـی  هاي بسیاري را و گروه(

لقب [عمامه زرد رنگ شده به زعفران زبرقان دنیکه د

را قصـد  ] بدر فزاري و به معناي زرد رنـگ  بن حصین

مراد از دیدن عمامه، دیدن خود فرد است بـه  (اند کرده

  )) .سبب ریاستش

اسالم، شرایط حج و شعائرش را بدان افزود  سپس

نمـو بـود و   زکاه که نزد عرب فقـط بـه معنـاي     زیو ن

 جـا  نیـ هـا در ا  معانی دیگري بدان افزود کـه ذکـر آن  

هاي بسـیار دیگـري کـه در     موجب اطاله است و واژه

عمـره،  : اسـت؛ ماننـد   ها سـخن نرفتـه   این کتاب از آن

در بـاره کلمـه     ،رو از ایـن . جهاد و دیگر ابـواب فقـه  

لغوي و   :شود که داراي دو اسم است گفته می» صاله«

: اسـتکهدردیگرعلوم؛چون  هایی اسواژهقی واین،….شرعی

ــعربه ــمدارند نحو،عروضوشـــــ : کاررفتهودواســـــ

  ).45-47 م،1910 فارس، ابن(»لغویوصناعی

در «:گویـد  بـاره مـی   در این زیأبوهالل عسکري ن و

هـاي   ها نام اسالم معانی جدیدي به وجود آمد و بر آن

کـار   گذاشتند که در جاهلیت براي معانی دیگـري بـه  

. قرآن، سوره، آیه و تیمم بـود   ها، نخستین آن. رفت می

؛ 43:نسـاء (»فتیممـوا صـعیداً طیبـاً   «: فرماید خداوند می

. و جـو کنیـد   خاك تمییزي را جسـت  یعنی، )6:مائده

سپس استفاده از این کلمه بسـیار شـده و بـه معنـاي      

ـ یکردن در آمد و فسـق،   مسح خـروج از طاعـت    یعن

به معنـاي رطوبـت خـارج     تر، شیخداوند است، اما پ

شده از پوست و موش خارج شده از سوراخش بـود  

نفـاق گفتنـد و     داشتن کفـر،  و به ایمان، همراه با پنهان

یمان و سـجده بـر بتـان را کفـر     بر خداوند را ا سجده

ـ ا که ینامیدند؛ در حال معـانی، نـزد عـرب جـاهلی      نی

-36م، ص1966هالل عسکري،  أبو(»شده نبود شناخته

ــ). 35 ــا  یوطیس ــز در ج ــ یینی ــگو یم ــظ   دی ــه لف ک

است که در اسالم براي زمان پـیش   ، اسمی»جاهلیت«

که  است المی، اسمی اس»منافق«کار رفت و  از بعثت به

، 1ج تا، یب ،یوطیس(شده نبود جاهلیت شناخته در زمان

  ). 301ص

این پژوهشگران، بـه   شود، یکه مالحظه م چنان هم

اسم «است،  ها داده بدان يدیجد یکه قرآن معان یالفاظ

و اکنـون عـالوه بـر آن،     گفتنـد  یمـ » اسـالمی  اییشرع

ق، 1405أبوعـوده،  (رود یکار م به زین »یاصطالح قرآن«

  ).19-20ص

  

  در قرآن ییمعنا رییتغ تیماه -6

ـ تغ بـودن  یتوجه به قطعـ  با در قـرآن،   ییمعنـا  ریی

مانند معتزله برآنند از همان ابتـدا شـارع الفـاظ     یبرخ

اسـت و   کـار بـرده   خـود بـه   دیجد یرا در معان یعرب
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معتقدند ... و  يراز ،یغزال ،یمانند أبوبکر باقالن یبرخ

وضـع  و سپس با  يلغو یکه خداوند الفاظ را در معان

است و به هـر   د استفاده کردهیجد يدر معنا ،یشروط

ــاظ شــرع ــ ،یحــال، الف خــود  يلغــو یاز معــان یته

ـ البتـه ا ). 243-246م، ص1976اهللا،  حسـب (ستندین  نی

نـه  (نیمتشـرّع  ياز سـو  توانـد  یمـ  نیتصرّف، همچنـ 

ـ باشد که بنابر نـوع عمـل    زین) شارع اجتهـادات و   ای

 يشارع در معنـا  يکه از سو ییاستنباطات خود، معنا

  .ندینما لیتبد دیجد ییرفته، به معنا رکا گذشته به

 شـتر یانجام شده، ب يها یو بنابر بررس یکل طور به

مظاهر تغییر در قرآن تخصیص معنایی عـام یـا تولیـد    

شـمار یـک    هاي بی داللتی خاص، در مجموعه داللت

ماده لغوي معین که بعضاً همراه تهذیب معناي لفظ از 

است که در کاربرد جاهلی،  ز معانی پیرامونیبسیاري ا

و ) 50ق، ص1405 بوعـوده، أّ(کـرد  کلمه را احاطه می

 یالفــاظ یدر معــان راتییــعمــده تغ: گفــت تــوان یمــ

و در قرآن وضع لفـظ و   است یموجود، در زبان جاهل

مثـال واژه   يبـرا . اسـت  معنا با هـم صـورت نگرفتـه   

بـاغ   ای دشت يقبل از اسالم به معنا ی، در عرب»عدن«

کـه لفـظ معـدن از آن مشـتق     -اقامـت   زیپرنعمت و ن

 اییــبابل ،یاصــل آن عربــ کــه نیــا دربــوده و  -اســت

در سفر تکوین، اصحاح . اند اختالف کرده است، يعبر

عنوان اسم علم براي جایی نامعلوم در  دوم و سوم، به

هـاي   زمین یا آسمان و به عبارتی دیگـر، یکـی از نـام   

اقامــت  يبــه معنــا یربطــ بهشــت، آمــده کــه ظــاهراً

این  تقاتبه هر حال، مش). 9، 8، 5: نیسفر تکو(ندارد

 عیهـا، شـا   کلمه در عصر جـاهلی؛ در شـعر و نثـر آن   

) مخضـرم (مالـک سـعدي   بـن  مخَبـل ربیـع  . اسـت  بوده

  : گوید می

سـها     خَوامئُوسـنْ رصـا عتَنْشَـقُّ الْع*   عـدکَمـا ص

؛ 279، ص13تا، ج منظور، بی ابن(المعدنُ  الصخْرَ الثِّقالَ

تایی که بـه شـدت    ؛ پنج)372، ص18تا، ج بی ،يدیزب

چـی،   چنـان کـه معـدن    شوند، هـم  دچار پراکندگی می

  .شکافد هاي سنگین را از هم می صخره

ــابرا ــرب    نیبن ــزد ع ــدن ن ــاده ع ــش،  م و کالم

شده و داراي چندین معنا، تماماً بـر محوریـت    شناخته

  . معناي لزوم، ثبات و تداوم بود

در قـرآن، بـه صـورت      کلمـه  نیا گر،ید ییسو از

جنّات استفاده شده و اسم علم  ایجنّه  يبرا هیإل مضاف

، 33:، فــاطر23:، رعــد72:توبــه: (بــراي جــایی نیســت

ــل ــف31:نح ــریم31:، که ــه61:، م ــافر ،76:، ط ، 8:غ

و تداوم  یدانیجاو يو ظاهراً به معنا) 8:، بینه12:صف

کـریم،   در قـرآن  »عدن«معنا،  نیدر بهشت است و با ا

طور مطلق و بـدون   است؛ زیرا اگر به اصطالحی قرآنی

کـار رود،   اضافه به چیزي یا اضـافۀ چیـزي بـدان، بـه    

جاویدانگی و بقائی که خداوند در بهشت به مسلمانان 

کند و معنایی دیگر، جز  ، به ذهن خطور میوعده داده

این که یکی از صفات بهشت است، بـه ذهـن متبـادر    

ـ ا شـود  یچنان که مالحظه م هم. شود نمی معنـا، از   نی

ثبـوت، بـه ثبـوت در بهشـت      يمعنا صیتخص قیطر

  .است کرده رییتغ

گرفتـه    در جاهلیـت، از نـی  » الْقَلَـم «لفظ  نیهمچن

ر مرکّب فرو برده و با آن شد که سر آن را زده و د می

ـ ؛ زب490، ص12تـا، ج  منظور، بـی  ابن(نوشتند می  ،يدی

و در اشعار ) 97م، ص1966؛ أسد، 247، ص5تا، ج بی

هـا،   زیادي از قلم، دوات، کتابت و امور مرتبط بـه آن 

: یـا بـه قـولی   (اکبـر، عـوف   شاست، مـرَقّ  سخن رفته

ــن )عمــرو ــ ب ــرٌ و الرُّســ: دیســرا یســعد م ــدار قَفْ وم ال
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م، 1964 ،یمفضّل ضـب (رقَّش فی ظَهرِ الْأدیمِ قَلَم*کَما

  )237ص

خانه، خالی و آثار، همچنان است کـه گـویی بـر    (

  )پشت پوست، قلمی نگاشته باشد

قَوم لَهـم سـاحۀُ   : دیسرا یأمیه بن أبی الصلت م و

ســـــاروا جمیعـــــاً و القـــــطُّ و * الْعــــــراقِ إذا 

ــم ؛ قــومی کــه )60م، ص1934الصــلت،  أبــی ابــن(الْقَلَ

هاست، اگر همه حرکت کننـد   سرزمین عراق از آن آن

  .و نیز کتاب و قلم

کار رفته  در چهار موضع به» قلم« زیکریم ن قرآن در

) 44:عمـران  آل(و ) 3:علق(، )27:لقمان(، )1:قلم:(است

نـزد اعـراب    عیشـا  يو ظاهراً مراد از آن، همان معنـا 

شـده   سوره قلم گفتـه   هر چند درباره باشد، یم یلجاه

باشـد کـه بـدان لـوح محفـوظ       یکه چه بسا مراد قلم

ــه فرشــتگان  »ســطرونی«در  ریشــده و ضــم نوشــته ب

ــردد ــ(برگـ ــ85، ص10ق، ج1415،یطبرسـ  ،ی؛ کلبـ

ــو ا) 137، ص4ق، ج1355 ــم را در آ نی ــا، قل ــمعن  هی

قلـم   تیمتفاوت از ماه یتیبا ماه یبیمذکور از أمور غ

ــدن ــ يوی ــو از ا ســازد یم ــح نی ــ ثی ــوان یم آن را  ت

واژه از  يمعنـا  بیشمرد که با تهـذ  یقرآن یاصطالح

و خـاص   یبیغ ییمعنا هآن ب صیو تخص يماد یمعان

  .است همراه شده

  

  یواژگان قرآن یبرخ ییمعنا رییتغ یبررس -7

صرفاً به عنوان نمونه،  ،یاز واژگان قرآن یبرخ الًیذ

هـا   قرار گرفته تا معلوم شـود کـه در آن   یمورد بررس

نه و در صورت حصـول   ایحاصل شده  ییمعنا رییتغ

  چگونه است؟ رییتغ نیابعاد ا ،يرییتغ نیچن

نـام اصـلی و اساسـی خداونـد و     » اهللا«: اهللا -7-1

باشـند و هـر چنـد کـه در      اوصاف او می  ها، دیگر نام

ـ   کلمـه اخـتالف کـرده    نیا شهیر و  یانـد و آن را عرب

ـ ریتح يألـه بـه معنـا    ایتعبد  يمشتق از تألّه به معنا  ای

ــل و غ ــمرتجــ ــ  ریــ ــتق از لفظــ ــاص  یمشــ خــ

، 19، 12، ص2م، ج1957 ،يأبوحــاتم راز(انــد دانســته

ـ ؛ زب467، ص13تـا، ج  منظور، بی ؛ ابن20 تـا،   بـی  ،يدی

ــادی؛ ف6-9، ص19ج ــی ،يروزآبـ ــا، ج بـ ؛ 12، ص2تـ

 ییکلمه با همان معنا نیا). 10م، ص1994 ،يزمخشر

عـرب، نـزد    انیاز خدا یکییعنیدال بر خود در قرآن، 

است، هر چند وصف  رفته یکار م به زین یعرب جاهل

مطلقـاً   ،یاهللا، بـر خـالف اعـراب جـاهل     يبـرا  یقرآن

  :سراید طفیل می بن عامر. است يدیتوح

رْتبی صاهللاُ أنَّن لَمعفاظاً یمِ  *حـوثْلَ یماً موی رأُحاذ

؛ به قصد حفاظـت،  )62م، ص1963طفیل،  ابن(رِالْمشَقَّ

داند که مـن از جنگـی همچـون     صبر کردم و خدا می

  .هراسم جنگ مشقُرّ می

  : دیسرا خَطیم می بن قیس و

الخـالــقُ ألّا یکنَّهــــا  *اهللاُ حیــنَ صورهـا یقَضَ

فدس  

مـا   و ـرامِ والح جِدسي المنـۀٍ   *اهللاِ ذمـنْ یلِّـلَ مج 

لَهــــــا خُنُف  

قَد شُف منِّی األحشاء و *لَأهواك غَیرَ کاذبـــۀٍ إنِّی

؛ خداوند چنین )56م، ص1967 م،یابن خط(الشَّغَــف

ــه تصــویر   تقــدیر کــرد، آن گــاه کــه آفریننــده آن را ب

کشاند کـه تـاریکی آن را دربرنگیـرد، سـوگند بـه       می

ر آن الحـرام و سـوگندي کـه د    خداي صاحب مسجد

شـود، کـه مـن     نمـی  بزرگ داشـته  ست،تکبر و دروغ ا

عاشق تو هستم عشقی غیـر دروغـین، همانـا درونـم     

  .و غالف قلبم به درد آمدند) احشاء(

  :دیگو یم امرؤالقیس
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 موبٍ    فَـالْیقـتَحسـرَ مـقَی غَیال  *أُس ــنَ اهللاِ وإثْمـاً م

؛ پس امروز بدون )122م، ص1969 س،یامرؤالق(واغلِ

که  ارتکاب و حمل گناهی از سوي خداوند و بدون آن

) یـا غـذاي خـوردن   (گسـاري  دعوت به مجلس می بی

  .شوم وارد شود، نوشیده می

واژه، در اشعاري دیگر و نیـز در نثـر جـاهلی     این

اسـت کـه نشـانگر شـهرت و شـیوعِ       بسیار وارد شده

» اهللا«لفـظ  : گفـت  دیاب جهیباشد و در نت کاربرد آن می

نـام   یعنی،یدر دوران جـاهل  يدر قرآن به همان معنـا 

تفاوت کـه در   نیاست، با ا کار رفته به انیاز خدا یکی

ـ بـا اوصـاف توح   موجودیتنهـا خـدا  » اهللا«قرآن،   يدی

 کیتوانـد  یلفظ مـ  نیا ث،یح نیو از ا باشد یصرف م

  .باشد یاصطالح قرآن

» أحـد «کلمه شعر جاهلی، : األحد و الواحد -7-2

را به معناي متعـارف و مـأنوس نـزد مـردم تـا زمـان       

اسـت و   کار بـرده  ، به»یکی از مخلوقات«حاضر، یعنی 

، ]اش اعتذاریه[این معنا، در گفته نابغه ذبیانی در معلّقۀ

  :شود به وضوح دیده می

أقْوت و طالَ علَیها *دار میۀٍ بِالْعلْیــاء  فَالسنَــد یا

فسال دالْأ َم  

قَفْتلَها وأُسائ مـا   *فیها طَویالً  کَی وابـاً وج تیع

   ــدـنْ أحعِ مـ ذب نابغـه (بِـالرَّب ؛ اي )14م، ص1977 ،یانی

که در علیاء، پس از سند ) نام محبوب شاعر(خانۀ میه

جا التفات رخ  در این(قرار داري که تهی از سکنه شده

 تاست، مـد  و زمانی طوالنی بر آن گذشته) است داده

دارازي ایستادم تا از اهلش بپرسم که کجا رفتنـد، امـا   

  .پاسخم نداد و کسی نیز در آن خرابه نبود

  :سراید باز در همان قصیده، می و

لْکفَت لمــانَ إنَّ لَتُبی النُّعغُنلَـی النّـاسِ    *هفَضْـالً ع

دعـی الْبف نَی وی الْأدف  

و    ـــه ــاسِ یشْبِهــ ــی النّ الً فــاع و مــا *ال أري ف

    ــــدـنْ  أحـنَ الْأقـْــوامِ مــی مـ ذب نابغـه (أُحاش  ،یانی

دهد کـه   به من خبر می) ناقه(؛ پس آن)20م، ص1977

نعمان داراي فضل و برتري بـر مـردم نزدیـک و دور    

است، و فاعلی شبیه او در میان مردم ندیدم و کسی را 

  .کنم استثناء نمی واماز میان اق

عنوان  به» أحد«اشعار جاهلی، موردي که در آن  در

در . باشد، یافـت نشـد   کار رفته یا وصف او به» اهللا«نام 

صـورت وصـف بـراي اسـم      بـه » أحد«کلمه  زیقرآن ن

و نزد ) 1:اخالص(»قل هو اهللا أحد«، به اتّفاق در »اهللا«

ـ ن) 7:بلـد (»أیحسب أن لن یقدر علیه أحـد «در یبرخ  زی

ــه ــه  بـ ــار رفتـ ــت کـ ــل،(اسـ ؛ 260م، ص1975مقاتـ

اما در دیگر آیات، به همـان  ). 6ش، ص1360تفلیسی،

ــتفاده    ــات، اس ــی یکــی از مخلوق ــوي، یعن ــاي لغ معن

و إن أحد من المشرکین استجارك فـأجره  «: است دهش

فـابعثوا  «، )6:توبه(»حتّی یسمع کالم اهللا ثم أبلغه مأمنه

إمـا  «، )19:کهـف (»أحدکم بورقکم هـذه إلـی المدینـۀ   

عندك الکبر أحدهما أو کالهما فـال تقـل لهمـا     یبلغنّ

و ال تُصـلّ علـی أحـد    «، )23:اسراء(»أف و ال تنهرهما

فما مـنْکم مـنْ أحـد عنـه     «، )84:توبه(»منهم مات أبداً

مـا کـان محمـد أبـا أحـد مـن       «، )47:حاقـه (»عاجزین

کار رفته، قرینـه   که گاهی فعل به) 40:احزاب(»رجالکم

إذ تُصـعدون و ال تَلْـون   «: استمعنا  نیدال بر ا یلفظ

 یو گاه) 153:عمران آل(»أحد و الرّسول یدعوکم یعل

  .»من «یا » منْکم«، »منْهم«چون  یالفاظ

 يبـرا  یخاصـ  قیظاهراً مصاد يچند در موارد هر

ــرده  ــر ک ــد  آن ذک ــد، مانن ــداً  «:ان ــیکم أح ــع ف و النطی

و مـا  «اسـت و  ) ص(امبریـ کـه مـراد پ  ) 11:حشر(»أبداً

کـه مـراد بـالل    ) 19:لیـل (»يألحد عنده من نعمۀ تجز

ــام  ــت، هنگـــ ــوبکر او را آزاد   یاســـ ــه أبـــ کـــ
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ــرده ــت کـــ ــل،(اســـ ؛ 261-260م، ص1975مقاتـــ

  ).7ش، ص1360ی،تفلیس

در قـرآن بـه آن   » أحد«کلمه : باید گفت  رو، این از

مرتبه از تخصیص نرسیده تا اصطالحی قرآنی شمرده 

شود، بلکه در دوران بعد، در مطالعات اسالمی مربوط 

اطـالق   کـه  نیـ ضـمن ا . است به قرآن، تخصیص یافته

، ذهن را متوجه معنـاي قرآنـی و خـاص    »أحد«کلمه 

خـالف کلمـاتی ماننـد     رب  کند، نمی) یعنی اهللا(خداوند

کـه   ییجـا  نینخست د،یآ ینظر م ، هر چند به»الرّحمن«

 باشد یکار رفته، قرآن م به يزیچ فیتوص يبرا» أحد«

  .خداوند داللت کند تیتا بر أحد

نخستین   به معناي عدد یک،» واحد«کلمه  نیهمچن

عدد و پیش از عدد دو و سه، به همان معناي متعارف 

هاي لغـت نیـز    است و فرهنگ و مأنوس، استفاده شده

منظـور،   ابـن (انـد  آن را نخستین عدد حساب معنا کرده

ــی ــا، ج ب ــ؛ زب446، ص3ت ــی ،يدی ــا، ج ب ؛ 297، ص3ت

ه در کـ  چنـان ، هم)343، ص1م، ج2005 ،يروزآبادیف

  :است آمده لیذ تیب

و یعدو إذا کـانَ  *ۀًلَّ ما دونَ الثَّالثینَ رخْصکُ یرَي

؛ هـر چـه   )103هــ، ص 1968 ،یأعشـ (الثَّمانونَ واحدا

بیند و اگر  کمتر از سی است را تخفیف و تسهیلی می

 30یعنی با کمتر از (شمارد  هشتاد باشند، آن را یک می

  ).ساوي یک نفرندنفر نزد او م 80جنگد و  نفر نمی

  :سراید حاتم طائی می و

أماوي أُم واحد بإنّی ره*  و ـهلَیفال قَتْلٌ ع أخذت

نـام  (؛ اي مـاوي )51م، ص1974 ،یحاتم طـائ (ال أسرُ

من چه بسا بزرگمردي را گرفتار کردم، )! همسر شاعر

  .پس نه او را کشتم و نه اسیر کردم

  :گوید أبوخراش می و

لْتـ    أَقْب ي واحشَـد شْـتَدال یرُ    *دـیسم أقَـب لْـجع

؛ روي آوردم، )43، ص1تا، ج خالدیان، بی(األَقْـــرابِ

کند،  که کسی همچون من، سعی و تالش نمی در حالی

  .نیست  گردد، برنده و آماده با حوادث روبرو نمی

بـه همـان   » واحـد «کاربرد قرآنـی نیـز معنـاي     در

جاهلی وجـود دارد و عـرب   است که در شعر  معنایی

ــتفاده     ــود از آن اس ــره خ ــدگی روزم ــاهلی در زن ج

و إذ قلتم یـا موسـی لـن نصـبر علـی طعـام       «:کرد می

همچنین این کلمه، به صورت نکـره  ). 61:بقره(»واحد

إلهکم  و«:است کار رفته به» إله«عنوان وصفی براي  و به

، و )163:بقـره (»إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحیم

» اهللا«عنـوان وصـفی بـراي     صورت معرفه، فقـط بـه   به

قل إنّما أنا منذر و ما مـن إلـه إال اهللا   «:است کار رفته به

نکتـه   نیاز ذکر ا توان یاما نم). 65:ص(»الواحد القهار

را  دکه لفظ واح است یمتن نیغافل شد که قرآن نخست

و  دیـ خداونـد، جهـت داللـت بـر توح     فیتوص يبرا

  .است کار برده به یگانگی

این نـام، فقـط یـک بـار در قـرآن،      : الصمد -7-3

کـار   و در آیـه ذیـل بـه   » اهللا«صورت وصـفی بـراي    به

  ).2:اخالص(»اهللا الصمد«:است رفته

گرفته شـده  » صمد یصمد صمداً«کلمه از ماده  این

، »صـمده «: شـود  مـی  گفتـه . ، اسم آن اسـت »الصمد«و 

بـر  : ، یعنـی »هذا األمـر صمد «او را قصد کرد و : یعنی

 ي، به معنـا »سید صمد و صمود«این امر تکیه نمود و 

گاه اسـت   شود و تکیه می سروري که به او روي آورده

ــا   ــا، نــ ــین معنــ ــه   مو از همــ ــد گرفتــ خداونــ

ــده ــت شـ ــفراه(اسـ ـــ، ج1409 ،يدیـ ؛ 104، ص7هـ

ـ ؛ زب258، ص3تـا، ج  منظور، بی ابن ، 5تـا، ج  بـی  ،يدی

عبـد،   بـن  و طرفه) 266م، ص1994  ،ي؛ زمخشر66ص

  :کند گونه توصیف می مجلس یکی از ملوك را این
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ـ *هِمالْجهـلَ فـی مجلسـ    یزَعونَ ه ذي  و أنصـار م

ملْمِ الصالْح؛ از نـادانی در  )31م، ص1962ابن عبد، (د

ها یـاري کسـی کـه     کنند و آن مجلس خود دوري می

  .ندباش است، می) یا جوانمرد(و سرور) یا دانا(بردبار

  :سراید أبرص  می بن عبید  در همین معنا، و

لَقَد دی أسنب ريی بِخَیکَّرَ النّاعب* نِ مسعودرِو بمبِع

دمالص دیبِالس ؛ )43، ص2م، ج1957 ،يأبوحاتم راز(و

دهنده خبـر مـرگ دو فـرد     همانا که صبح هنگام، خبر

ر ساالر أسد، یعنی عمرو بن مسعود و سرو خیر از بنی

  .را داد

ـ ن ریتفاس یبرخ واژه  ریمعنـا را در تفسـ   نیهمـ  زی

اند که آن، موجـودي کـه در نیازهـا،     ذکر کرده» صمد«

شود، موجودي که متّصف  همیشه به او روي آورده می

به کماالت و منزه از نقائص بوده و به جز او، روي به 

گردد و  شود و بر کسی تکیه نمی نمی کسی دیگر آورده

 ،یاندلسـ  انیأبوح(ردیگ یبه اذن او صورت م زیهمه چ

؛ 273، ص30تـا، ج  بی ،ی؛ آلوس530، ص8هـ، ج1422

  ).431، ص10هـ، ج1409 ،یطوس

از کتـب لغـت و    یباال، برخـ  يعالوه بر معنا البته

که  يزیچ اییکس يرا به معنا» صمد« ث،یو حد ریتفس

ــه،    ــن، عکرم ــول حس ــدارد، و از ق ــوف و درون ن ج

 ،يأبوحـاتم راز (انـد  ذکر کرده زین ر،یجب ضحاك و ابن

ــی44، ص2م، ج1957 ــا، ج ؛ شــوکانی، ب ؛ 516، ص5ت

، 10ج ـ،ه1409؛ طوسی، 273، ص30تا، ج آلوسی، بی

ــري، 431ص ـــ، ج1415؛ طب ــی، 451، ص30ه ؛ ثعلب

ـــ، ج1422 ــی 333، ص10ه ــررازي، ب ــا، ج ؛ فخ ، 32ت

عــادل،  ، ابــن245، ص20تــا، ج بــی ،ی؛ قرطبــ181ص

ـــ، ج1419 ــی، ؛ ک561، ص20هــ ، 1ش، ج1363لینــ

 ییمعنـا  نی، اما چن)93هـ، ص1968؛ صدوق، 124ص

 لیـ نخست، بدون تأو يدر اشعار مشاهده نشد و معنا

 کیـ عنوان  خداوند به يبرا یقبول قابل يمعنا تواند یم

  .گردد یوصف تلق

ــار -7-4 واژه را  نیــاز دانشــمندان ا یبرخــ: الجب

بند دستش  ؛ شکسته»تجبرَ المجبرُ یده فَجبِرَ«مشتق از 

کـه مجـازاً در    دانند یرا درمان کرد، پس درمان شد، م

جبـر اهللاُ؛    :اسـت  تعابیري مانند تعابیر ذیل استفاده شده

 زنیـا  آن را تمام کرد، جبرت الفقیـرَ؛ تهیدسـت را بـی   

ها را بر پا داشت و کارشان را  و جبر الخلقَ؛ آن. کردم

آن را از  یبرخـ . به سامان رسانید و رزق و روزي داد

 ،يأبوحـاتم راز (داننـد  یکردن مـ  و الزام یرگیچ يمعنا

ــن82-83، ص2م، ج1957 ــی  ؛ اب ــور، ب ــا، ج منظ ، 4ت

ــ؛ زب113ص ــی ،يدی ــا، ج ب ــر160، ص6ت   ،ي؛ زمخش

  ).52م، ص1994

به معنـاي چیـز    نیدر شعر جاهلی، همچن ،»جبار«

نخلـۀ  «: اسـت، ماننـد   بسیار استفاده شده ،یافتنین دست

؛ به معناي درخـت خرمـایی کـه از بـس بلنـد      »جبارة

تواند بر فراز آن رود که ظاهراً مأخوذ  است، کسی نمی

  :سراید امرؤ القیس می. است یرگیچ ياز معنا

و عالینَ قنْواناً مـنَ  *جبارٍ أُتیت فُروعــــه سوامقُ

هـاي   ؛ نخـل )57م، ص1969رؤالقیس،امـ (الْبسرِ أَحمرا

ــه شــاخه بلنــد و دســت ــافتنی ک ــده و  نی هــایش رویی

  .اند هایی از خرماي نارس سرخ را برافراشته خوشه

اصالح کردن، مانند قول عجاج  يبه معنا نیهمچن

کـه در مـدح   ) نیهـ، از مخضرم 90. م(رؤبۀ عبداهللا بن

  : دیسرا یمعمر، یکی از اشراف عرب م عبیداهللا بن

رْ قَدبفَج ینَ الْإلهرَ الدبلَّـی  *جنْ ومنُ مالرّح روع و

رو؛ همانا خداوند دین ) 52م، ص1994 ،يزمخشر(الْع

را اصالح کرد، پس اصالح و نیکو شد و گمـراه کـرد   

  .کسی را که پیرو گمراهی شد
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فقط یک بـار در  ) به صورت معرفه(»الجبار« کلمه

هـو  «: به کار رفتـه اسـت   قرآن و در توصیف خداوند

الّذي ال إله الّا هـو الملـک القـدوس السـالم المـؤمن      

ــا    ــبحان اهللا عم ــر س ــار المتکب ــز الجب ــیمن العزی المه

بار  9، )به صورت نکره(»جبار«و ) 23:حشر(»یشرکون

و عصـوا  «: بر زمـین  تکبرو هنگام سخن از سرکشان م

کـذلک  « ،)59:هـود (»رسله و اتّبعوا أمر کلّ جبار عنید

 يو برا) 35/غافر(»یطبع اهللا علی کلّ قلب متکبر جبار

در نظــر  یآن کــالً چهــار معنــا در کــاربرد قرآنــ    

ش، 1360؛ تفلیسـی، 170م، ص1975مقاتـل،  (اند گرفته

 -2. که همـان اهللا اسـت  : قهارِ خالق -1): 62-63ص

کـار   هـا بـه   که بـراي انسـان  : کُشنده به غیر حق بسیار

. نسبت به عبادت و اطاعت خداوندمتکبر  -3. رود می

هـا   دارنده قـدرت و عظمـت کـه مرجـع همـه آن      -4

وجـود   یو اقتدار است که نـزد عـرب جـاهل    یرگیچ

  .است داشته

ـ  نیا: گفت توان یم نیبنابرا  ،یواژه در کاربرد قرآن

که آن  یاز خود است؛ مگر هنگام شیپ یبه همان معان

 یعنوان وصـف  به ف،یرا با اضافه کردن الف و الم تعر

ـ ا توان یاست که م کار برده خداوند به يبرا کـاربرد   نی

  .دانست یاصطالح قرآن کیرا 

در لغت به معنـاي  » سبح«: سبحان، التَّسبیح -7-5

؛ 470، ص2تـا،  ج  منظـور، بـی   ابـن (شنا کـردن اسـت  

، 4تا، ج بی ،يدی؛ زب226، ص1م، ج2005 ،يروزآبادیف

ی، به معناي مجـازي  ظاهراً همین معناي اصل). 75ص

دوري و دور شدن، تبدیل و به فرد دور، سـابح گفتـه   

گفتـه  . دوانـی  بخصوص در مجـال اسـ   است، به شده

، یعنـی دویـدن و دور شـدن    »سبح الفـرس «: شود می

ــب ــب . اسـ ــه اسـ ــه    بـ ــابحات گفتـ ــز سـ ــا نیـ هـ

ـ ؛ زب470، ص2تـا، ج  منظـور، بـی   ابـن (است شده  ،يدی

خـود را چنـین   امرؤالقیس، اسـب  ). 75، ص4تا، ج بی

  :کند توصیف می

حسـ   م أَثَـرْنَ الغُبـار   *یالْـونَ  یإذا ما السـابِحات علَ

  بالکَدید المرَکَّـلِ

و یلْوِي بِـأَثْوابِ  *الغُالم الخف عنْ صهواتــه یزِلُّ

؛ تیزپـا و  )20م، ص1969امـرؤالقیس،  (العنیف المثَقَّـلِ 

، هنگـامی  )»مسح«ي با توجه به معنا(رود با سرعت می

کـه   اند، در حـالی  حال شده که دیگر اسبان خسته و بی

ــین ــاي زم ــاي لگــدکوب و ســخت شــده را   غباره ه

بر اثر شدت دویدن، پسربچۀ سـبک از  .  نگیزانندا برمی

هاي نابلد سنگین وزن را  خورد و جامه پشتش سر می

  .نماید پاره می پاره

ي مجـازي  تناسبی که معناي اصلی را به معنا وجه

شـناگر را از    است که شنا کردن، باال منتقل ساخته، آن

  .کند دید تماشاچیانش دور می

پس از آن، معناي دور شدن توسـعه یافتـه و    ایگو

اسـت کـه    شـده   شامل هر چیز دور غیر قابل رؤیـت، 

ترین مثال آن، در تصور آدمی، خداونـد اسـت؛    واضح

چیــز  خداونــد بــه دور از ادراك آدمــی یــا هــر رایــز

رو، تسـبیح بـه معنـاي ذکـر      است و از ایـن  استهیناش

ـ    کـار   بـه  زخداوند شد و این معنا در شـعر جـاهلی نی

  : گوید أعشی می. است رفته

لَ وع حبی یسالضُّح و اتیشحینِ الْع*  ـــدبالتَع و

؛ و )132هــ، ص 1968أعشـی،  (الشَّیطـانَ و اهللاَ فَاعبدا

کن و شـیطان را   ادیو صبحگاه پس هنگام شامگاهان 

  .پرستش نکن و خدا را بپرس

به معناي تنزیه و تبرئـه، همچنـان کـه أمیـه      زین و

  :گوید الصلت  می أبی بن

حانَهبس لَه عودحاناً یبس و *ثُم يالْجود حبلَنا سقَب و

دممنـزه بـاد او،   ): 30م، ص1934الصلت،  ابن أبی(الْج
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گردد و پیش از ما جودي  که به او برمیسپس تنزیهی 

  )اند و جمد او را تنزیه کرده

از معناي اخیر، معناي تعجـب متفـرّع شـده     ظاهراً

جهـت، موضـوع مـورد بحـث، بـه دور       نیاست؛ از ا

  :سراید أعشی می. تصور و انتظار فرد است

ــولُ ــرُه أَق ــا جــاءنی فَخْ ــۀَ *لَم لْقَمــنْ ع حانَ مــب س

گویم، هنگـامی   ؛ می)134هـ، ص1968، أعشی(الْفاجِرِ

منزه باد خداونـد از  : رسد که فخرش به گوش من می

یــا فــاخر، علقمــۀ (از علقمــه فــاجر) چنــین فخــري(

یـا منـزه بـاد    ) عالثۀ که مـورد هجـو شـاعر اسـت     بن

  ).از چنین فخري(علقمه

ایـن کلمـه، در رونـد تغییـر و     : گفت توان یم پس

  : تاس سه معنا به خود گرفته  تحول،

  .ذکر خداوند) الف

  .تنزیه و تبرئه خداوند از هر عیب و نقصی) ب

  .ها ها و شنیدنی تعجب کردن از دیدنی) ج

بـار و عـالوه    93قرآن این کلمه و مشتقات آن  در

و هو الذي خلق الیل «: شنا کردن یعنیاصل،  يبر معنا

ــک    ــی فلـ ــلٌّ فـ ــر کـ ــمس و القمـ ــار و الشـ و النهـ

کـــار  بـــه لیـــذ یعـــان، در م)33:انبیـــاء(»یســـبحون

  ):125-126ش، ص1360تفلیسی،(است رفته

 نیتُمسـون و حـ   نیفسـبحان اهللا حـ  «: نمـاز ) الف

  ).17:روم(»تُصبحون

قال أوسطهم «): استثناء کردن(اهللا گفتن إن شاء) ب

  ).28:قلم(»ألم أقل لکم لوال تُسبحون

سبح هللا ما فی السموات و ما فی األرض «: ذکر) ج

  ). 1:حشر(»کیمو هو العزیز الح

و «: تنزیه و تبرئه خداوند از هر عیب و نقصـی ) د

جعلوا بینه و بین الجِنّۀ نسباً و لقد علمت الجنّۀ إنّهـم  

  ).159-158:صافات(»لَمحضرون

أو یکون لـک بیـت مـن زخـرف أو     «: تعجب) هـ

فی السماء و لن نؤمنَ لرُقیک حتّی تنـزّل علینـا    یتَرْقَ

حان ربــی هــل کنـت إلّــا بشــراً  کتابـاً نقــرؤه قــل سـب  

  ).93:اسراء(»رسوالَ

شود که کاربرد تسبیح و دیگر مشتقات  می مالحظه

 تیدر قرآن، از حیث معنا و مفهوم، در نها» سبح«ماده 

که اکنـون   ضمن آن. با کاربرد شعر جاهلی فرقی ندارد

 زیلفظ نزد عرب زبانان و ن نیا یجاهل یتمام معان زین

  .ردمسلمانان کاربرد دا

شرع الـوارد یشـرع   «از  »عتیشر«: الشّریعۀ -7-6

وارد شده بر آب، بـا دسـتانش آب   (؛ »شرعاً و شروعاً

، یعنـی  »الشریعۀ، الشراع و المشرعۀ«است، و ) نوشید

جـــــا گرفتـــــه    محلّـــــی کـــــه آب رود از آن 

ـ فراه)(آبشخور(شود می ؛ 252، ص1هــ، ج 1409 ،يدی

ـ ؛ زب175، ص8تا، ج منظور، بی ابن  ،11تـا، ج  بـی  ،يدی

  :سراید امرؤالقیس می). 241ص

ــا لَم ــر ــریعۀَ همه ــنْ *اأَت أَنَّ الشَّ م ــاض و أَنَّ الْبی

  فَرائصـها دامی

تممنْ تَیی عنَ الّتیضارِجٍالْع هـا الظِّـلُّ   *دلَیع یءفی

؛ هنگـامی  )476م، ص1969 القیس، امرؤ(عرمضها طامی

به آبشخور بروند و بر خود  خواستند که گورخران می

) میان پهلوهاي(که فرائص از تیراندازان ترسیدند و این

 جـود قصد چشمه مو. ها از تیرهایشان خونین شود آن

، )چون تیرانـدازان بـر آن نبودنـد   (در ضارج را کردند

آن ) عـرمض (اي که بر آن سایه افتاده و جلبـک  چشمه

  .را پوشانده بود

آنـی فقـط در آیـه    ، در اصطالح قر»شریعت« کلمه

شریعۀ من األمـر فاتّبعهـا و ال تتّبـع     یثم جلعناك عل«

، »شـرع «و فعل آن ) 18:جاثیه(»أهواء الذین ال یعلمون

) 48:مائده(»شرعۀ« زیو ن) 13و  21: شوري(در دو جا 



  
  

 51میکر تغییر معنایى واژگان در قرآن
 

 

 یاست، هر چند که برخـ  ، آمده)163:اعراف(»شُرَّعاً«و 

ــان  ــد«و » شــریعت«می ــرق گذاشــته »نی ــاً  ف  و عموم

 ،یو مختص به احکام عملـ  نیرا اخص از د عتیشر

اند کـه نسـبت بـه     دانسته... نماز، زکات، حج و : مانند

 لیـ ذ اتیدارد و به ظاهر آ یمتفاوت تیوضع ینیهر د

ــدر ا ــاره نی ــده ب ــتناد ش ــت اس ــن  «:اس ــم م ــرع لک ش

لکـلّ جعلنـا مـنکم شـرعۀ و     «و ) 13:شوري(»...الدین

؛ 175، ص8تـا، ج  منظـور، بـی   ابـن )(48:مائده(»منهاجاً

  ). 237، ص11تا، ج بی ،يدیزب

همین مطلب، اختالف در کاربرد شریعت میـان   از

شود؛ در شعر جـاهلی،   شعر جاهلی و قرآن آشکار می

است، اما در قرآن،  کار رفته به معناي لغوي و اصلی به

است که احکام  معناي اصطالحی جدیدي کسب کرده

قـرآن،  : گفـت تـوان   پـس مـی  . است یو قوانینی شرع

  ویـژه  ديمعناي شـریعت را تخصـیص داده و کـاربر   

 عت،یاست، هر چند ظاهراً شـر  براي آن در نظر گرفته

خـاص   يو خـواه در معنـا   نیـ عام د يخواه در معنا

  .است یقرآن ی، اصطالح)یاحکام عمل(آن

7-7- کلمـه در شـعر جـاهلی، بسـیار      نیا: الرَّب

براي آن معانی هاي لغت نیز  است و فرهنگ کار رفته به

  : این معانی عبارتند از. اند متعددي را ذکر نموده

ماننــد بــزرگ و  ،يزیــکــردن چ تمــام و کامــل -1

؛ 130، ص1هــ، ج 1407 ،يجـوهر (نوزاد کردن تیترب

ـ ؛ زب401، ص1تـا، ج  منظور، بی ابن ، 2تـا، ج  بـی  ،يدی

ــن7ص ــدر ؛ اب ــی د،ی ــا، ج ب ــن67، ص1ت ــارس،  ؛ اب ف

] علقمه الفحل[عبده نعلقمه ب). 381، ص2هـ، ج1368

  :دیگو یشَمر غسانی م أبی در مدح حارث بن

و ام ی  رُؤٌأَنْتأمانَت کإلَی ـی ـ   *أفْضَتتْنبر لَکقَب و

  بـوبـ ر تعفَض)  ؛ و )395م، ص1964 ،یمفضّـل ضـب

) شـمر غسـانی   أبـی  جبلـۀ بـن   خطاب به حارث بن(تو

تـو  مردي هستی که امـانتم بـه تـو رسـید و پـیش از      

  .ملوکی مرا مالک شدند، پس گمراه و تباه شدم

؛ 130، ص1هــ، ج 1407 ،يجوهر(جمع کردن -2

تـا،   منظـور، بـی   ابـن   382، ص2هـ، ج1368فارس،  ابن

  ).9، ص2تا، ج بی ،يدی؛ زب403، ص1ج

، 1هـــ، ج1407 ،يجــوهر(مالــک و ســرور  -3

ــن130ص ــارس،  ؛ ابــ ـــ، ج1368فــ ؛ 381، ص2هــ

ـ زب ؛399، ص1تـا، ج  منظور، بی ابن ، 2تـا، ج  بـی  ،يدی

 ،يحـاتم راز  ؛ أبـو 67، ص1تـا، ج  بـی  د،یدر ؛ ابن4ص

  :است أعشی سروده). 27، ص2م، ج1957

و غَفْلَتَه تیالْب بر سأُخال قَد* نِّی ثُمم رحاذی قَد و

؛ و همانـا غلفـت   )95ص  هــ، 1968أعشـی،  (مـا یئـلُ 

خانه را زیر نظر دارم و همانا از من احتیاط و  صاحب

  .یابد کند، سپس نجات نمی دوري می

برتــري، ســیادت، ریاســت، تنفیــذ امــر و      -4

منظـور،   ؛ ابـن 130، ص1هـ، ج1407 ،يجوهر(تصرّف

ربیعـه، در حـقّ حذیفـه     ولبید بن). 400، ص1تا، ج بی

  :  سراید بدر و در وصف حوادث ناگوار روزگار می بن

و    نَـهاب ةَ ونْـــدک بمــاً رولَکْنَ یأَه*  ـدعم بر و

  بیـنَ خَبـْت و عرْعرِ

ـ    و نصأْسِ حـنْ رم یفْنَ بِـالرُّومصأعأَنْــزَلْنَ  *ـه و

؛ و )66تـا، ص  بـی   ربیعـه،  ابن(بِالْأَسبـابِ رب المشَقَّـرِ

روزي سـرور کنـده و فرزنـدش و    ) حوادث روزگار(

و رومی . سرور معد میان خبت و عرعر را نابود کردند

را از بــاال درش بــه زیــر انداختنــد و بــر ســرور      

  .بالها نازل کردند) امرؤالقیس(شقّرم

ـ یبه طور خـاص،   اییور کلط خدا به -5 ، »اهللا« یعن

  :دیسرا یربیعه م شعر مهلهل بن

کَـذَبوا و رب الْحـلِّ و   *کُلَیباً ثُم قالوا إربعوا قَتَلـوا

ــرامِ ــمع(اإلح ــب را )156هـــ، ص 1964 ،یأص ؛ کلی
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و سازش کنیـد و بـه   (آرام بگیرد: کشتند، سپس گفتند

خـداي  سـوگند بـه   : ، دروغ گفتنـد )دیه رضایت دهید

هاي  حرام یا ماه(و إحرام) هاي حالل حالل یا ماه(حل

  ).حرام

  :خطیم شعر قیس بن و

عذْرةَ حیثُ انْصرَفْت *رب ال تُبعدنْ  دیـار بنی یـا

ــرَفوا انْص ؛ خداونــدا)113م، ص1967خطــیم،  ابــن(و !

جا کـه مـن رفـتم و     عذره را دور نساز آن سرزمین بنی

  ).ز هم جدا شدیمو ا(ها رفتند آن

ـ بـاال را بـه    یبتوان تمـام معـان   ظاهراً  يمعنـا  کی

ــا ؛یاصــل ــان -چــه بس ــ  هم ــه برخ ــه ک ــاره  یگون اش

 -)382-384، ص2هــ، ج 1368فـارس،   ابـن (انـد  کرده

  .نخست، یعنی تربیت و بزرگ کردن برگرداند يمعنا

ــرآن، ن در ــق ــۀ  زی ــتقاقات آن در » رب«کلم و اش

هــ،  1405عـوده،  أبو(اسـت  کـار رفتـه   بـه  لیـ ذ ییمعنا

  ):126-127ص

 گرید رایز باشد؛ یم» اهللا«خداوند که مراد فقط  -1

و إذ قـال  «: شـوند  یشـناخته نمـ   تیبه رسـم  انیخدا

ءامنـاً و ارزق أهلـه مـن      اجعل هذا بلـداً   إبراهیم رب

ـ ا: گفـت  دیـ جهـت، با  نیاز ا). 126:بقره(»الثّمرات  نی

ــ ــا نیلفــظ در چن ــودن، از » اهللا«معــادل  یعنی،ییمعن ب

  .است یاصطالحات خاص قرآن

و وراودته «: مالک ایتربیت کردن، بزرگ کردن  -2

التی هو فی بیتها عن نفسه و غلّقت األبـواب و قالـت   

هیت لک قال معاذ اهللا إنه ربی أحسـن مثـواي إنـه ال    

  ).23:یوسف(»یفلح الظالمون

 و قال للذي ظنّ أنـه نـاج  «: حاکم ایمالک  -4 -3

ربک فأنساه الشیطان ذکر ربه فلبث  منهما اذکرنی عند

  ).42:یوسف(»فی السجن بضع سنین

ـ  شود، یکه مالحظه م همچنان » رب« یکاربرد قرآن

هر چند  است، یمشابهه کاربرد آن در شعر جاهل باًیتقر

طـور   خدا بـه  يبه معنا» رب« ،یاگر نزد اعراب جاهل

در : گفـت  دیـ صـورت با  نیـ در ا رفتـه،  یکار م عام به

  .است ینخست، از جمله اصطالحات قرآن يمعنا

ــالة -7-8 ــبــه شــرح ذ يلغــو شــهیدر ر: الص  لی

  :است اختالف شده

اسـتخوانی کـه انتهـاي دم در آن فـرو     : صال) الف

هـا، صـلوان گفتـه     باشد که بدان رود و دو عدد می می

شناسان برآنند که صاله از باال  شود و برخی از لغت می

که به قصد عبادت و دعا معموالً (سجود بردن صال در

تـا،   منظـور، بـی   ابن(است گرفته شده) ردیگ یصورت م

ــادی؛ ف465، ص14ج ؛ 207، ص4م، ج2005 ،يروزآبــ

، 2تـا، ج  بـی  د،یـ در ؛ ابـن 606، ص19تا، ج بی ،يدیزب

م، 1964،یمفضّل ضب(از مردي از عبدالقیس). 897ص

ی، غنـدجان (أبـی حارثـۀ   سـنان بـن   یا از یزید بن) 9ص

  :است نقل شده نیچن) 32تا، ص بی

تَرَکْت الهی صرُقُ فبی حالرُّم*   خُرْطـوم ـنانَهکَأَنَّ س

  نَسرِ

نیزه را رها کردم تا در باسنش برق بزنـد، گـویی   (

  )که نوك نیزه، همچون بینی و نوك عقاب است

تـا،   ابن منظور، بـی (دنیدعا کردن و طلب: یصل) ب

ـ  بـی  ،يدی، زب466، ص14ج ). 606-607، ص19ا، جت

  :سراید أعشی در توصیف خمر می

ها وهودیی طاف باءهص*خَتَـــم هلَیع ها ورَزأَب و  

نِّهـا   وـی دف  لَها الرّیحـلَّ *قابص ـ  یو دنِّهـا  و   یعلَ

متَس؛ خمري که صـاحبش  )35هـ، ص1968 ،یأعش(ار

گرد آن گشت و آن را بیرون آورد و آن را مهر و موم 

اش  اش وزید و براي خمـره  و باد بر آن در خمره. کرد
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ــراي    ــی ب ــه فاســد نشــود، یعن ــا و جــادو کــرد ک دع

  . که تهی، فاسد و تباه نشود رددعا ک) خمره(دنّ

وصل کـردن، چـون صـاله آدمـی را بـه      : صله) ج

  ).21هـ، ص1968طباره، (کند ل میخالقش وص

مــالزم شــدن، چــون صــاله بــه معنــاي : صــلو) د

منظور،  ابن(است مالزمت آنچه که خداوند واجب کرده

ـ ؛ زب466، ص14تا، ج بی ؛ 606، ص19تـا، ج  بـی  ،يدی

م، 2001؛ أزهـــري، 232، ص1هــــ، ج1408زجــاج،  

  ).166، ص12ج

از  یکیدر  یهر حال، صاله که مصدر فعل صلّ به

بود، اما در قرآن  باالست، نزد عرب شناخته شده یمعان

لفظ، به هیئتی شـناخته شـده تخصـیص داده کـه      نیا

رود،  شمار مـی  رکن مهم و مشهور از ارکان اسالمی به

 يمعنـا (دعا کردن يبه معنا یهر چند کاربرد فعل صلّ

النّبـی یـا أیهـا     ییصلّون علـ  هإنّ اهللا و مالئکت«): اصل

و ) 56:احزاب(»علیه و سلّموا تسلیماً الّذین آمنوا صلّوا

گـر، اشـتقاق    امر، نشان نیکه چه بسا ا) 103:توبه( زین

درود  يبـه معنـا   زیدعا کردن باشد و ن يصاله از معنا

، )157:بقــــره(، آمــــرزش)56:احــــزاب(فرســــتادن

ــد ــود(نیـ ــهی، کن)87:هـ ــج(سـ ــت ) 40:حـ و قرائـ

ش، 1360تفلیسـی، (است کار رفته ، به)110:اسراء(کردن

-290م، ص1966 ،ي؛ أبــوهالل عســکر173-174ص

ـ بوده و ظـاهراً همـه    یوجوه، اختالف نی، اما ا)288  ای

  .دعا کردن را دارند يها، همان معنا آن شتریب

را بستان و » جنّه«عرب در جاهلیت، : الْجنّۀ -7-9

. شـناخت  باغی با درختان بسیار و پیوسته سرسبز مـی 

  :سراید امرؤالقیس می

سـوالک نَقبـاً   *منْ ظَغائــنٍ  يهلْ تَرَخَلیلَی  تَبصرْ

  بینَ حزْمی شَعبعبِ

کَجِرْمـۀِ نَخْــلٍ أو   *بِأنْطاکیۀٍ  فَــوقَ عقْمــۀٍ  علَونَ

! ؛ اي دوست)43م، ص1969امرؤالقیس، (کَجنَّۀِ یثْرِبِ

بینی کـه سـوار    آیا زنان هودج سواري را می! نگاه کن

زار شـعبعب را طـی    بین دو ریـگ   شترانی که گذرگاه

کـه بـر    دان هاي انطاکی پوشیده زنانی که جامه. کنند می

هاي خرماهاي نرسیده  و نگاري چون رنگ  ها نقش نآ

  .هاي یثرب است یا باغ

ــه ــاي   گفت ــه معن ــده ک ــه«ش ــه » جنّ ــتر گرفت از س

داریـش،   است؛ گویی بـه سـبب انبـوهی و سـایه     شده

ــودات  ــموج ــت ای ــا نعم ــز يه ــان   ری ــود را پنه خ

ـ ؛ زب92، ص13تـا، ج  منظـور، بـی   ابن(است داشته  ،يدی

، 1تـا، ج  کشاف، بیال ،ي؛ زمخشر113، ص18تا، ج بی

  )196-197، ص2م، ج1957 ،ي، أبوحاتم راز256ص

کـه در   است يریدر قرآن همان تصو» جنّه« تصویر

أَیود أَحدکُم أَنْ تَکُونَ لَه جنَّۀٌ «: شعر عربی وجود دارد

منْ نَخیلٍ و أَعنابٍ تَجري منْ تَحتها الْأَنْهار لَه فیها منْ 

 صـابها ات و أَصابه الْکبرُ و لَه ذُریۀٌ ضُـعفاء فَأَ کُلِّ الثَّمر

   الْآیـات لَکُـم نُ اللَّهیبی ککَذل تَرَقَتفَاح نار فیه صارإِع

  ).266:بقره(»لَعلَّکُم تَتَفَکَّرُونَ

، اسـم علـم   )بهشـت (»جنّـه «که در قرآن،  همچنان

ـ   براي جایی ه بنـدگان  است که خداوند وعـدة آن را ب

ـ را بـه  » جنّه«پس . است پرهیزگارش داده  يمعنـا  کی

 یمعنا که آن محلّ نیمعنا، بد کیعام و به  یاصطالح

  .شمرد یاصطالحی قرآن زگارانیپره يبرا ياخرو

ــرْدوس -7-10 ــاغ و   : الْف ــاي ب ــه معن ــردوس ب ف

رویـد   که در آن، انواع و اقسام گیاهان می است یبستان

است یا معرّب از رومی،  ربیو در اصلِ این کلمه که ع

یـا فارسـی اخـتالف     یحبشـ  ،يعبـر  ،یسریانی، نبطـ 

منظـور،   ؛ ابـن 236، ص2م، ج2005 ،يروزآبادیف(است
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ــا، ج بــی ــ؛ زب163، ص6ت ــی ،يدی ــا، ج ب ؛ 392ص ،8ت

  ). 156-157م، ص1978خلیل، 

حکــیم . اســت کلمــه در شــعر جــاهلی آمــده ایــن

ــه   بــن قبیصــه ضــبی در ســرزنش فرزنــدش کــه مدین

  :دیگو یبود، م  مهاجرت کرده

ـ   یعلَ*رُأبی بِشْرٍ لَقَد خانَه  بِشْلَعمرُ  یساعۀٍ فیهـا إل

  صاحبٍ  فَقْـرُ

و لَکـنْ دعـاك   *جنَّۀَ الْفرْدوس هاجرْت تَبتَغی فَما

 ـبسزُ أحـرُ  الْخُبالتَّم ـام طـائ  (و2م، ج1955 ،یأبوتم ،

؛ به جان أبـو بِشـر سـوگند کـه بشـر بـه او       )533ص

. به او نیازمند بـود ) پدر(خیانت کرد، زمانی که سخت

دنبال باغ فـردوس   که به پس هجرت نکردي، در حالی

اما گمان دارم نـون و خرمـا تـو را بـدین کـار       ،بودي

  .است خوانده

کنـد کـه واژه مـورد     مـی  آمد، بر این داللـت  آنچه

بحث، در شـعر جـاهلی و نیـز نـزد مـردم آن زمـان،       

، 107:کهـف (رو، کاربرد قـرآن  از این. بود شناخته شده

موافق مفهوم رایج از فردوس نزد مـردم،  ) 11:مؤمنون

بـودن آن   يشود از جهت اخرو باشد، مگر آن گفته می

  .باشد یم یقرآن یحو مؤمنان، اصطال زگارانیپره يبرا

  

  یجهنت

شناخته شده زبان در  يها دهیاز پد یکیییمعنا رییتغ

هـا بـدان دچـار     تمام زبان شیبوده و کماب خیگذر تار

ـ  شوند، یشده و م کـه عـالوه بـر     یاز جمله زبان عرب

ـ زبان، پد کیکه خود به مثابه  آن ـ تغ دهی را  ییمعنـا  ریی

چون نحوه کاربرد کلمات، انتقال  ،يبنابر عوامل متعدد

 يا بـه لهجــه  يا از لهجـه  اییــمجاز بـه یقیحق ياز معنـا 

صـورت قـبض و    بـه ... ،یبه زبان عرب یاز زبان ایگرید

و  ییضعف و شـدت معنـا   ایسقوط و عروج  ایبسط 

 یدر مقطعـ  زیطور خاص ن به کند، یتجربه کرده و م... 

از زمان، بر اثر نزول قرآن و ظهـور اسـالم و بـر اثـر     

 ،یعلمـ  و یفرهنگـ  رییـ عوامل خارج زبـان، چـون تغ  

 ،یکتاب آسمان نیکار رفته در ا به یاز الفاظ عرب یبرخ

هـا نسـبت بـه     آن يشده و معنا ییمعنا راتییدچار تغ

از خود، بلکه در زمان خود،  شیکارکردشان در زمان پ

 ایـ خـاص   ییعام به معنـا  يدگرگون گشته و از معنا

بـالعکس   ایدیمق ییمطلق به معنا ییبالعکس و از معنا

منتقل ... بالعکس و  اییمنف ییمثبت به معنا ییو از معنا

ـ تغ نیـ شدند تا قـرآن بـا ا   حاصـل بـر    ییمعنـا  راتیی

 نشیبـه مخـاطب   یالفاظش، بتواند مراد خود را به خوب

دچار ... چون، صالة، أحد، عدن و یکلمات. انتقال دهد

هـا، همچنـان    البته در کنـار آن . اند شده یراتییتغ نیچن

خود را حفظ کـرده   یجاهل ياز واژگان، معنا ياریبس

. انـد  کار رفتـه  خود، به دیجد یهمچنان در کنار معان ای

. انـد  جملـه  نیـ چون فردوس، قلـم و رب از ا  یکلمات

و  یکه چـه الفـاظ   قتیحق نیکه دانستن ا است یهیبد

در فهـم   ییکمک به سزا اند، افتهیرییتغ ،ییدر چه معنا

  .کند یمراد قرآن م

  منابع

 .قرآن کریم .1

المعانی فی  روح، )تا بی(عبداهللا آلوسی، محمود بن .2

 .نا یب: جا ، بیالمثانی العظیم و السبع تفسیر القرآن

: ، بیـروت الـدیوان ، )م1934(ۀیالصلت، أم ابن أبی .3

 .المکتبه األهلیه

النهایـه فـی   ، )ش1364(محمد أثیر، مبارك بن ابن .4

–طـاهر أحمـد زاوي   : ، تحقیـق الحـدیث  غریب

: محمــــــــــــدطناحی،قم محمــــــــــــود
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مؤسسۀإسماعیلیانللطباعۀوالنشروالتوزیع،چاپچهار

 .م

ناصـر  : ، تحقیقالدیوان، )م1967(سیخطیم، ق ابن .5

 .دار صادر، چاپ دوم: جا الدین األسد، بی

، جمهـرة  )تـا  بـی (حسن درید أزدي، محمد بن ابن .6

مؤسسه الحلبـی و شـرکاه للنشـر و    : اللغۀ، قاهره

 .التوزیع

 .دار صادر: ، بیروت)تا بی(الدیواند،یربیعه، لب ابن .7

ـ  وان،ی، الـد )هـ 1963(عامر ل،یطف ابن .8 دار  جـا،  یب

 .صادر و دار بیروت

اللباب فی علوم ، )هـ1419(یعل عادل، عمر بن ابن .9

عـادل أحمـد عبـد الموجـود و     : ، تحقیقالکتاب

دار  -دار النشــر : روتیــمحمــد معــوض، ب علــی

 .الکتب العلمیه

علـی  : ، تحقیـق الـدیوان  ،)م1962(عبد، طرفه ابن .10

 .الجندي، قاهره، مکتبه األنجلو المصریه

، قــاهره، الصــاحبی، )م1910(فــارس، احمــد ابــن .11

 .المکتبه السلفیه

، معجـم مقـاییس اللغـه   ، )هـ1368(ـــــــــــــ .12

 .جا، البابی الحلبی تحقیق عبدالسالم هارون، بی

ــن .13 ــکث ابـ ــماع ر،یـ ـــ1396(لیاسـ ــیرة، )هـ  السـ

دار : روتیـ مصطفى عبد الواحد، ب: ،تحقیقالنبویۀ

 .المعرفۀ للطباعۀ والنشر و التوزیع

، العـرب  لسـان ، )تـا  بی(مکرم منظور، محمد بن ابن .14

 .مصر، دار المصریه للتألیف و الترجمه

، السـیره النّبویـه  ، )م1975(هشـام، عبـدالملک   ابن .15

 .دار الجیل: بیروت

دیـوان  ، )م1955(أوس أبوتمام طائی، حبیـب بـن   .16

: ، قـاهره )ختصر مـن شـرح التبریـزي   م(الحماسۀ

 .مکتبه محمد علی صبیح

الزینـۀ  ، )م1957(سیإدر محمد بن ،يأبوحاتم راز .17

بـا مقدمـه     ،فی المصطلحات االسالمیۀ و العربیـۀ 

دار الکتـاب العربـی، چـاپ      :مصـر  س،یأن میابراه

 .دوم

، )هــ 1422(وسـف ی محمـد بـن   ،یأبوحیان أندلس .18

تحقیق عادل أحمد عبد الموجود و  ،طیالمح البحر

علی محمد معوض و زکریا عبد المجید النوقی و 

ــل، ب  ــولی الجم ــد النج ــأحم ــب : روتی دار الکت

 .ۀیالعلم

، مجـاز القـرآن  ، )هـ1401(یمثَنّ أبوعبیده، معمر بن .19

 .مؤسسه الرسالۀ: روتیب

رسـاله  ، )تـا  بـی (عبداهللا أبوالعالء معرّي، احمد بن .20

 .الشرکه اللبنانیه للکتاب: ، بیروتالغفران

 یالتطـور الـدالل  ، )هـ1405(لیأبوعوده، عودة خل .21

 ،میو لغـۀ القـرآن الکـر    یلغۀ الشـعر الجـاهل   نیب

 .، مکتبۀ المنار:اردن

، األغانی، )تا بی(نیحس بن یأبوالفرج اصفهانی، عل .22

 .دارالفکر، چاپ دوم: تحقیق سمیر جابر، بیروت

، )م1966(عبـداهللا  أبوهالل عسـکري، حسـن بـن    .23

أسـعد طرابـزون   : جـا  ی، ب)مغرب(، طنجهاألوائل

 .الحسینی، مطبعه دار أمل

، تهذیب اللغه، )م2001(أزهري، محمد بن أحمد .24

دار إحیـاء  : روتیمحمد عوض مرعب، ب: قیتحق

 .التراث العربی

مصادر الشعر الجاهلی ، )م1966(الدین أسد، ناصر .25

دار المعـارف، چـاپ   : ، مصـر و قیمتها التاریخیـه 

 .سوم

ــن   .26 ــدالملک ب ــمعی، عب ــب أص ـــ 1964(قری ، )ه

دار : احمد محمد شاکر، مصر: ، تحققاألصمعیات

 .المعارف
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، دیوان األعشی، )هـ1968(قیس أعشی، میمون بن .27

: حسـین، بیــروت  شـرح و تعلیـق محمـد محمـد    

 .المکتب الشرقی للنشر و التوزیع

، الـدیوان ، )م1969(حجـر کنـدي   امرؤالقیس، ابن .28

ــق ــراهیم، مصــرمحمــد أبوالفضــل : تحقی دار : اب

 .المعارف، چاپ سوم

، فـی اللهجـات العربیـه   ، )م1965(أنیس، ابـراهیم  .29

 .مکتبه األنجلو المصریه، چاپ سوم: قاهره

، دور الکلمه فـی اللغـه  ، )م1962(أولمان، استیفان .30

 .دارالطباعه القومیه: کمال بشر، قاهره: ترجمه

ــد بســتانی، قاســم و ســپه .31 ــد، وحی ، )ش1390(ون

ــاربرد روش ــا کـ ــوین در  هـ ــی نـ ي معناشناسـ

، دو فصلنامه مطالعات قرآن و هاي قرآنی پژوهش

 .دانشگاه امام صادق، شماره اول: حدیث، تهران

ــن  .32 ــدالقادر ب ــدادي، عب ــر بغ ــۀ ، )م1998(عم خزان

محمد نبیل طریفی و امیـل بـدیع   : ، تحقیقاألدب

 .دارالکتب العلمیۀ: یقوب، بیروت

معجـم مـا   ، )م1983(زیعبـدالعز  عبداهللا بن ،يبکر .33

: ، تحقیـق استعجم من أسـماء الـبالد و المواضـع   

 .عالم الکتب: سقا، بیروت یمصطف

وجــوه ، )ش1360(میابـراه  بــن شیحبـ  ،یسـ یتفل .34

ـ بن: محقّق، تهران يمهد: قی، تحققرآن قـرآن،   ادی

 .چاپ چهارم

، www . arabicbible .com، التـوراة و االنجیـل   .35

 ).ع(البیت نرم افزار مکتبۀ أهل

الکشـف و  ، )هــ 1422(محمـد  بـن ثعلبی، أحمـد   .36

دار إحیـاء  : عاشـور، بیـروت   ابـن : ، تحقیـق البیان

 .التراث العربی

، الصـحاح ، )هـ1407(حماد هري، اسماعیل بنجو .37

دارالعلـم  : احمد عبد الغفور عطار، لبنـان : تحقیق

 .للمالیین، چاپ چهارم

دیـوان حـاتم   ، )م1974(عبـداهللا  حاتم طائی، ابـن  .38

دار بیروت للطباعه و  دار صادر و: ، بیروتالطائی

 .النشر

أصـول التشـریع   ، )م1976(حسب اهللا، شیخ علی .39

 .دار المعارف، چاپ پنجم: ، قاهرهاالسالمی

: ، تـونس فی الشعر الجاهلی، )م1998(حسین، طه .40

 .دارالطباعه و النشر، چاپ دوم

األشـباه و  ، )تـا  بـی (خالدیان، أبوبکر و أبوعثمـان  .41

ــدمین و   ــعار المتق ــن أش ــائر م ــاهلین و النظ الج

 .نا یب: جا ی، بالمخضرمین

المولَّد؛ دراسۀ فـی نحـو   ، )م1978(خلیل، حلمی .42

الهیئـه المصـریه   : جا ی، باللغه العربیه بعد االسالم

 .العامه للکتاب، شعبه اسکندریه

تـاج العـروس فـی    ، )تا بی(مرتضی زبیدي، محمد .43

 .دار مکتبه الحیاه: ، بیروتجواهر القاموس

معانی القـرآن  ، )هـ1408(يسر بن میزجاج، إبراه .44

ــ، تحقو إعرابــه عبــد الجلیــل عبــده شــلبی، : قی

 .عالم الکتب: روتیب

ــن ،يزمخشــر .45 اســاس ، )م1994(عمــر محمــود ب

دارالفکــر للطباعــۀ و النشــر و : ، بیــروتالبالغــۀ

 .التوزیع

الکشــاف عــن ، )تــا بــی(ــــــــــــــــــــــــ .46

ــل فــی وجــوه   ــون األقاوی ــل و عی حقــائق التنزی

 .دار الفکر: ، بیروتأویلالت

ــن   .47 شــرح ، )م1959(أحمــد زوزنــی، حســین ب

 .البابی الحلبی، چاپ دوم: ، قاهرهالمعلقات السبع
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المزهـر فـی علـوم    ، )تـا  بی(الدین سیوطی، جالل .48

محمد أحمد جاد المولی و : ، تحقیقاللغه و آدابها

 .البابی الحلبی: دیگران، قاهره

: جا ی، بالقدیرفتح ، )تا بی(یعل محمد بن ،یشوکان .49

 .عالم الکتب

: ، تحقیـق التوحیـد ، )تا بی(یعل صدوق، محمد بن .50

منشــورات : ســید هاشــم حســینی طهرانــی، قــم

 .جماعۀ المدرسین فی الحوزة العلمیۀ

روح الصـالة  ، )هــ 1968(طباره، عفیف عبدالفتاح .51

 .دار العلم للمالیین: روتی، بفی االسالم

، نالبیـا  مجمـع ، )هـ1415(حسن طبرسی، فضل بن .52

لجنۀ من العلماء و المحقّقین األخصائیین، : تحقیق

 .مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات: بیروت

جـامع البیـان   ، )هــ 1415(ریجر محمد بن ،يطبر .53

صـدفی جمیـل   : ، تحقیـق عن تأویـل آي القـرآن  

ــروت دار الفکــر للطباعــۀ و النشــر و : عطــار، بی

 .التوزیع

التبیـان فـی   ، )هــ 1409(حسـن  طوسی، محمد بن .54

امد حبیب قصـیر عـاملی،   : ، تحقیقلقرآنتفسیر ا

 .مکتب االعالم االسالمی

لحن العامـه و التّطـور   ، )تا بی(عبدالتّواب، رمضان .55

 .دار المعارف: ، مصرالغوي

فرحـۀ األدیـب   ، )تا بی(أحمد غندجانی، حسن بن .56

، فی الرد على ابن السیرافی شرح أبیـات سـیبویه  

 .دار النبراس: جا یب ،یسلطان یعل محمد

ـ الغ حیمفـات ، )تا بی(عمر ازي، محمد بنفخرر .57  ،بی

 .چاپ دوم: جا یب

، العــین، )هـــ1409(احمــد فراهیــدي، خلیــل بــن .58

مهــدي مخزومــی و دکتــر ابــراهیم    : تحقیــق

 .مؤسسۀ دار الهجرة، چاپ دوم: جا السامرائی، بی

بصائر ذوي التمییز ، )تا بی(الدین فیروزآبادي، مجد .59

علـی  محمـد  : ، تحقیـق فی لطائف الکتاب العزیز

 .النّجار، قاهره، المجلس األعلی للشؤون االسالمیه

، المحـیط  القاموس، )م2005(ـــــــــــــــــــ .60

 .المطبعه المصریه، چاپ سوم

الجـامع ألحکـام   ، )تـا  بی(أحمد قرطبی، محمد بن .61

: روتیأحمد عبد العلیم بردونی، ب: ، تحقیقالقرآن

 .دار إحیاء التراث العربی

، )هــ 1355(بـن جـزّي  احمـد   کلبی، محمـد بـن   .62

المکتبـه التجاریـه   : جـا  ی، بالتسهیل لعلوم التنزیل

 .الکبري

، الکــافی، )ش1363(یعقــوب کلینــی، محمــد بــن .63

دارالکتــب : اکبــر غفــاري، تهــران علــی: تحقیــق

 .االسالمیۀ، چاپ پنجم

: ترجمه ،یمعناشناس، )ش1385(عمر، احمد مختار .64

 یدانشـگاه فردوسـ  : مشـهد  ،يدیسـ  نیحس دیس

 .مشهد

، المفضّـلیات ، )م1964(محمـد  مفضّل ضبی، ابـن  .65

احمد محمد شاکر و عبدالسالم هـارون،  : تحقیق

 .دار المعارف: مصر

األشــباه و ، )م1975(ســلیمان بلخــی مقاتــل، ابــن .66

عبداهللا محمـود  : ، تحقیقالنظائر فی القرآن الکریم

 .الهیئه المصریه العامه للکتاب: شحاته، قاهره

ـ معاو بـن  دینابغه ذبیانی، ز .67 ، الـدیوان ، )م1977(هی

ــل  ــد أبوالفض ــق محم ــر  تحقی ــراهیم، مص دار : اب

 .المعارف

، قضـایاه و  الشعر الجاهلی، )م2002(وائلی، کریم .68

 .چاپ دوم ل،یالج یۀمکت: جا یظواهره الفنیۀ، ب

: ، علم اللغـه، قـاهره  )تا بی(وافی، علی عبدالواحد .69

 .دار نهضه مصر للطباعه، چاپ هفتم
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