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Abstract:  

The knowledge of semantics and theoretical vocabulary in the Qur'an is 
one of the important techniques that considered as sub-branches of 
interpretation. This knowledge explains the meaning of Qur'anic terms 
like peer. Throughout the history of the Qur'anic sciences, various 
works, have been written on this subject. The authors of these works 
have used different rules for interpreting the Qur'anic vocabulary, but, 
except in very few cases, none have discussed the rules of this 
knowledge separately. In this article, some of the most important rules 
of this knowledge are study by descriptive-analytical method and by 
inductive method. Finally, its related rules are extract in two textual 
sections (rule of contradiction, rhetorical rules, context, rhetoric for the 
spirit of meaning, and rule of knowing objects with antithesis) and 
extramarital rules (such as vocabulary and descent). 
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  چكيده

 شود ودانش تفسير شمرده مي هاي مهمي است كه زيرشاخهدانش وجوه و نظائر يكي از دانش
پردازد. در طول تاريخ علوم قرآني، مي ديگرمعناشناختي واژگان قرآني نظير همبه تحليل 

گوناگوني در موضوع دانش وجوه و نظائر به رشته تحرير درآمده است. نويسندگان  هايكتاب
اند، هاي معناشناختي واژگان قرآني از قواعد گوناگون تفسيري بهره جستهاين آثار، در تحليل
جداگانه بيان نكرده و  صورتبهيك،  قواعد اين دانش را سيار اندك، هيچولي جز در موارد ب

اند. ضرورت تحليل و واكاوي قواعد دانش وجوه و نظائر، از آن روست مورد بررسي قرار نداده
مند از واژگان قرآني نظير هم، هاي معناشناختي منطقي و نظامتواند زمينه را براي تحليلكه مي

له يا مدلول برداري از مدلول مطابقي و موضوعاين رهگذر، مفسران را در پردهفراهم آورد و از 
تحليلي  -فيه واژگان نظاير ياري رساند. در جستار حاضر، با شيوه توصيفيالتزامي و مستعمل

 ترينهممقواعد دانش وجوه و نظائر با رجوع به برخي از  ترينمهمو با روش استقرائي، برخي از 
ررسي و تحليل قرار گرفته است. در پايان، قواعد مرتبط با دانش  وجوه و نظاير آثار، مورد ب

(قاعده منع ترادف، قواعد بالغي، سياق، وضع الفاظ براي روح معنا  نيز در دو دسته درون متني
راج استخ )مانند تطور لغت و اسباب نزول) و برون متني (و قاعده شناخت اشياء با اضدادش

 .گرديده است

  واژگان كليدي
    .نظائر و ، وجوهقرآني ، قواعدقرآني ، مفرداتقرآن تفسير ،كريم قرآن
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  طرح مسئله
يكى از مسائل مهم و مبنايي در دانش تفسير به معناي عام و دانش وجوه و نظائر به معناي خاص، 

 تفسير مفسران و هايكتابدر دانش وجوه و نظائر است. از بررسي » قواعد تفسيرى«مبحث 
 صورتبه» قواعد«آيد كه مفهوم شناسي اصطالحي مانند دانشمندان علوم قرآني به دست مي

تفسيري متقدمان انجام نگرفته است. البته بايد توجه داشت كه در  هايكتابمستقل و عميق در 
اسي و اشناصطالح شناسي اين واژگان، دانش وجوه و نظائر از دانش تفسير جدا نيست؛ زيرا معن

 باشد. از همين رواي از تفسير بوده و جداي از آن نميبررسي وجوه معنايي نظائر قرآني، گونه
اند، با در علم تفسير به كار گرفته» قواعد«پژوهان متأخر درباره اصطالح هر تعريفي كه قرآن

 افزودن قيودي خاص، در مورد دانش وجوه و نظائر نيز به كار گرفته خواهد شد. 

تواند معياري براي اهميت پرداختن به قواعد دانش وجوه و نظائر از آن روست كه مي
تشخيص چگونگي استخراج وجوه معنايي واژگان نظير هم قرار گيرد و پژوهشگران قرآني را 
در اين زمينه ياري رساند. همچنين ضرورت جداسازي قواعد خاص دانش وجوه و نظائر از 

و نظائر  در دانش وجوه كاررفتهبهيگري است كه تحقيق درباره قواعد قواعد دانش تفسير، دليل د
دهد. ضرورت تحليل و واكاوي قواعد دانش وجوه و نظائر، از آن را امري بايستني جلوه مي

ظير مند از واژگان قرآني نهاي معناشناختي منطقي و نظامتواند زمينه را براي تحليلروست كه مي
له يا مدلول ن رهگذر، مفسران را در كشف مدلول مطابقي و موضوعهم، فراهم آورد و از اي

و  مندروشفيه واژگان نظاير ياري رساند. افزون بر آن، تحليل معناشناختي التزامي و مستعمل
تفسير به رأي يا تفاسير مبتني بر استحسان عقلي بدون  هرگونهمند از واژگان قرآني، زمينه نظام

هاي دارد و ابزاري براي داوري درباره برداشتگان قرآني نظير هم برميپشتوانه منطقي را از واژ
  دهد.معنايي مرتبط با واژگان قرآني به دست مي

منابع نگاشته شده در دانش وجوه و  ترينمهمشود با رجوع به در جستار حاضر تالش مي
رآني هايي قنظائر برخي از قواعد اين دانش مورد بازخواني و استخراج گيرد و براي هر يك نمونه

  گيرد از قرار زير است:هايي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار ميذكر گردد. پرسش
  ؟قواعد بكار رفته در دانش وجوه و نظائر كدام است  ترينمهم. 1
  نظائر چيست؟ هاي قرآني قواعد دانش وجوه و. نمونه2
  

  پيشينه تحقيق
ستقرائي صورت مستقيم به بررسي ادرباره پيشينه بحث نيز بايد گفت، تاكنون پژوهشي كه به

قواعد مرتبط با دانش وجوه نظائر بپردازد، نگاشته نشده است. تنها پژوهشي كه ارتباط مستقيم با 
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اله دكتري مربوط به نگارندگان سطور است كه در شماره نخست بخش موضوع مقاله دارد، رس
ها آمده است. البته در ديگر آثار نگاشته شده درباره قواعد دانش وجوه و نظائر، نامه و رسالهپايان
ها، هنامپايانها، اند، اگرچه در عناوين كتابصورت غير مستقيم به بحث از قواعد پرداختهبه

طور مستقيم از قواعد اين دانش، سخني به ميان نيامده است.در ذيل به مقاالت، به ها و نيزرساله
  شود:هاي مرتبط اشاره ميترين پژوهشبرخي از مهم

ط كه توس» شناختى وجوه و نظاير در قرآنبررسى زبان«محمد العوا سلوى نيز در كتاب 
ست نش وجوه ونظائر پرداخته اسيد حسين سيدى ترجمه شده به بيان مطالب گوناگوني درباره دا

گيري دانش وجوه و نظائر. رويكرد نويسنده در اين كه عبارتند از: سير تحول و عوامل شكل
هاي تابتوان يكي از كشناختي استوار است. اين كتاب را ميهاي زبانكتاب بيشتر بر تحليل

  پرمحتوا درباره سير تحول دانش وجوه و نظائر دانست.
كه براي دوره كارشناسي » درسنامه مفردات قرآن مجيد« نيز در كتابغالمعلي همايي 

صورت كلي و در سطح عمومي مطرح كرده و صورت درسنامه تهيه شده است، مطالبي بهبه
هاي اهل لغت، درباره اي نو و كاربردي، و با ارائه ديدگاهتالش نموده است تا با ارائه شيوه

هاي قرآني را به دانش پژوهان بياموزد ها، روش معنا كردن واژههاي قرآني و نقد و بررسي آنواژه
تا آنها توانمندي الزم در تحليل معناشناختي واژگان قرآني را به دست آورند. البته در اين كتاب، 
واژگان قرآني نظير هم و وجوه معنايي گوناگون آنها و قواعد كشف اين معاني، مورد بررسي 

  قرار نگرفته است.
ي تالش نموده است تا معان» مفردات القرآن في مجمع البيان«النتري نيز در كتاب الياس ك

اند گردآوري نمايد. در اين مطرح كرده مجمع البيانبرخي از واژگان قرآني را عالمه طبرسي در 
صورت كتاب نيز واژگان قرآني نظير هم و وجوه معنايي گوناگون آنها و قواعد كشف اين معاني به

  ورد بررسي قرار نگرفته است.منسجم، م
ز وجوه و نظائر مقاتل بن سليمان و حكيم ترمذي تا تفسير ا«اي با عنوان پل نويا نيز در مقاله

سالم(ع امام جعفر صادق معارف، تالش كرده نخست ميان روش مقاتل بن 20در مجله شماره » )ه ا
ه چگونه تجربه عرفاني را سليمان و حكيم ترمذي مقايسه تطبيقي انجام دهد و نشان دهد ك

توان به عنوان يك اصل در تفسير قرآن استفاده نمود. وي پس از بررسي تفصيلي تفسير امام مي
سالم(ع صادق رسد كه تفسير ايشان نقش بسزاي در پيدايش تصوف اسالمي داشته به اين نتيجه مي )ه ا
  است.
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جله در م» كلمات در قرآن با گذر زمانتوسعه معاني «ي نيز در مقاله روزآباديفندا خداشناس 
نظر ن از مصحيفه مبين، يكي از كاربردهاي دانش وجوه و نظائر را بررسي معاني واژگا 39شماره 

توسعه معاني كلمات در قرآن با گذر زمان را يكي از قواعد مهم در داند. وي دانش لغت مي
  است. دانش وجوه و نظائر دانسته و شواهدي را براي آن ذكر كرده

شناسي دانش وجوه و نظائر در قرآن كريم (مباني، روش«رساله دكتري داود اسديان با عنوان 
در دانشگاه پيام نور و پيان نامه كارشناسي ارشد هاشم عبدالنبي أبوخمسين » قواعد و سير تحول)

در دانشگاه  »الوجوه و النظائر و دورها في تفسير القرآن مع بحث تطبيقي لعشرين مفرده«با عنوان 
  جامعة المصطفي العالميه نيز به اين موضوع پرداخته است.

توان بدين نتيجه دست يافت كه در هيچ يك با اندكي تأمل در منابع پژوهشي يادشده، مي
ها، قواعد تبيين وجوه معناييِ واژگان نظير هم، در فصلي مستقل مورد بررسي و تحليل قرار از آن

پژوهان تالش خود را در راستاي استخراج قواعد بايسته است تا قرآنرو، نگرفته است. از همين
ي تواند فتح بابي در اين زمينه تلقخاص دانش وجوه و نظائر به كار بندند، كاري مقاله حاضر مي

  شود.

  مرتبط مفاهيم و اصطالحاتآشنايي با . 1
 وجوه و«و » تفسيريقواعد «در اين بخش، در گام نخست، به معناشناسي اصطالحاتي چون 

پردازيم و سپس به شيوه استقرائي، قواعد مرتبط با دانش وجوه و نظائر را استخراج مي» نظائر
  كنيم.مي

  . قواعد تفسير1-1
قاعده « اندهاي گوناگوني وجود دارد. برخي گفتهديدگاه» قواعد تفسير«درباره تعريف اصطالح 

ق، 1428ي، (فاكر ميبد»گرددآن معاني قرآن استنباط مي اي كلي است كه به وسيلهتفسير، قضيه
، معاني قرآن از سوي دانند كه به وسيله آنمي برخي ديگر آن را همان احكامي كلي ).33، ص1ج

ق، 1421بت، (السشودها در تفسير قرآن دانسته ميشود و چگونگي استفاده از آنمفسر استنباط مي
  ).30، ص1ج

 هاى خاصاند كه در وضعيتكارهاى كلى دانستهعد تفسير را همان راهبرخي نيز مراد از قوا
ى يا هاي عقلى، شرعگيرد و بر اين باورند كه قواعد تفسيري بايد از پشتوانهمورد عمل قرار مى

هايي مانند صرف، بالغت، منطق، لغت عرفى برخوردار باشند. اصول و قواعد تفسيري در دانش
  ).43ش، ص1382(شاكر، شودع ميو اصول فقه مورد بحث واق
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توان گفت كه مراد از است، مي» اساس و پايه«كه قاعده در لغت به معناي با توجه به اين
ه برخي از باشد. به گفتگاه آن ميهايي است كه اساس تفسير قرآن و تكيهقواعد تفسير، شناخت

كه اصول و مباني تفسير را نيز شود، اين است ها وارد ميپژوهان، ايرادي كه بر اين تعريفقرآن
ر نيز كند؛ زيرا اصول و مباني تفسيتداخل پيدا » مباني«با » قواعد«شود گيرند و سبب ميدر برمي
ست دها تكيه دارد و نيز آن دسته از قواعدي كه براي به هايي است كه تفسير بر آنشناخت
 ول و مباني تفسير نيز صادقشود، بر اصحجت بر كشف معاني آيات به كار گرفته مي آوردن

  م: را چنين تعريف نمايي» قواعد تفسير«است، پس بهتر است براي دوري از اشكاالت وارد شده 
تقن هايي كلي براي تفسير قرآن مبتني بر مباني مقواعد تفسير، دستورالعمل«

د و كنمند ميها تفسير را ضابطهاند كه رعايت آنعقلي، نقلي و عقاليي
، 8ش، ج1389(بابايي، »دهدراف در فهم معنا را كاهش ميخطا و انح

  ).36ص
كه پيش از اين نيز مورد توجه قرار گرفت، رابطه ميان دانش وجوه و نظائر با  گونههمان

رو، قواعد دانش وجوه و نظائر از قواعد دانش تفسير رابطه عام و خاص مطلق است. از همين
توان قواعد خاصي را براي دانش وجوه و نظائر جداي از دانش كند و نميدانش تفسير پيروي مي
. البته شايان ذكر است كه آن دسته از قواعد تفسيري كه در حوزه مفردات تفسير در نظر گرفت

آيند، همان قواعدي هستند كه در دانش وجوه و نظائر كاربرد دارند. در قرآني به كار مفسر مي
ادامه به شيوه استقرائي، برخي از قواعد پركاربرد دانش وجوه و نظائر را مورد بحث قرار خواهيم 

آثار نگاشته شده در اين باره، استخراج گرديده و براي هر يك  ترينمهماز  داد. اين قواعد
  گوناگون ذكر شده است. هايكتابهايي از نمونه

  . وجوه و نظائر1-2
رو به روي « شناسان آن را به معنايدر لغت كاربردهاي گوناگوني دارد برخي از واژه» وجه«واژه 

مترادف و » جاه«برخي نيز آن را با واژه  ).110، ص19ق، ج1414(زبيدي، انددانسته» هر چيزي
، 4ق، ج1414(صاحب، اندبرشمرده» ن جايگاه نزد سلطانداشت«را به معناي » وجاهت«مصدر 

   ).649، ص2ق، ج1414؛ فيومي، 23ص
منظور، (ابنباشدمي» نظير«جمع واژه » نظراء«و واژه » نظيره«در لغت جمع » نظائر«واژه 

(جوهري، آمده است» مانند«لغت به معناي  هايكتابواژه نظير در بيشتر  ).19، ص5ق، ج1414
ق، 1414فيومي، (انددانسته» برابري«برخي نيز واژه نظير را به معناي  ).831، ص2ش، ج1376

  ).612، ص2ج
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كه در دانش وجوه و نظائر نگاشته شده و به دست ما رسيده است اين  هاييكتاببا بررسي 
شود كه بسياري از دانشمندان علوم قرآني درباره تعريف دانش وجوه و نظائر، نكته استفاده مي

اند تا به تعريف اين دانش بپردازند، كه در تالش بوده ييهاآناند و يا يا تعريفي ارائه نكرده
نخستين كسي كه تالش نموده است تعريفي از دانش وجوه و . اندنداده تعريف يكساني ارائه

. باشدمي» نزهة االعين النّواظر في علم الوجوه و النظائر«نظائر ارائه دهد، ابن جوزي در كتاب 
  ترجمه عبارت ايشان در اين باره چنين است:

اهاي گوناگون بدان معناي وجوه و نظائر اين است كه واژه واحد در ج«
قرآن با لفظ و حركات يكسان بيايد و از آن معاني گوناگوني اراده شده 

كه در جاهاي گوناگون يكسان است، ولي تفسير » كلّ«واژه  باشد مانند
گويند. معنايي هر يك از آنها با ديگري تفاوت دارد كه آن را وجوه مي

» م براي معاني استاس» وجوه«اسم براي الفاظ است و » نظائر«نتيجه اينكه 
  ).83، ص1ق، ج1404(ابن جوزي، 

» جوهو«بر اين باور است كه اصطالح » البرهان في علوم القرآن«در كتاب  )ق 794زركشي(م. 
درباره واژگان مشترك معنوي يا متواطي به » نظائر«در مورد واژگان مشترك لفظي و اصطالح 

از همين » االتقان«در كتاب  )ق 911). سيوطي(م102، ص1ش، ج1376زركشي، (رودكار مي
 )ق 728). ابن تيميّه(م 144، ص2ش، ج1394سيوطي، (تعريف زركشي پيروي نموده است

داند. وي بر را در ناحيه واژگان مي» نظائر«و » وجوه«برخالف ديگران هر يك از دو اصطالح 
ند واژگاني هست» ائرنظ«اند و واژگاني هستند كه داراي معاني گوناگون» وجوه«اين باور است كه 

  ).524، ص16ق، ج1416ابن تيميّه، (كه معاني يكساني دارند

  . اهمّ قواعد تفسيري مرتبط با دانش وجوه و نظائر2
ون در«قواعد تفسيري، نخست آن را به دو قاعده  بنديدستهبرخي از پژوهشگران قرآني، در 

با نظر به اينكه اين  ).108صش، 1391زاده، فقهي(اندتقسيم نموده» برون متني«و » متني
باشد، در مقاله حاضر از تقسيم ياد شده پيروي شده است. بندي مبتني بر حصر عقلي ميتقسيم

متني و سپس، قواعد برون متني مرتبط با دانش وجوه و نظائر را در ادامه، نخست، قواعد درون
با خود واژگان  مستقيماًه گيرد. مراد از قواعد درون متني، قواعدي است كمورد بحث قرار مي

قاعده حقيقت و «، »قاعده ترادف«قرآني در ارتباط است و همراه با قرائن داخلي است، مانند 
  و ... . » شناخت قرائت صحيح«، »سياق«، »مجاز
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يرد و گشود كه از قرائن بيروني سرچشمه ميقواعد برون متني نيز به قواعدي گفته مي
 »فرهنگ عصر نزول«و » اسباب النزول«با واژگان قرآني در ارتباط نيست، مانند  مستقيماً

  ).108ش، ص1391زاده، فقهي(

  . قواعد درون متني مرتبط با دانش وجوه و نظائر2-1
متني مرتبط با دانش وجوه و نظائر بيان قواعد درون ترينمهمدر اين بخش، به شيوه استقرائي، 

آثار نگاشته شده در دانش  ترينمهممتني، شواهدي از قواعد درون شود و براي هر يك ازمي
  گردد.وجوه و نظائر ذكر مي

  »اصل منع ترادف در قرآن«. استفاده از قاعده 2-1-1
يكى از قواعدي كه در تبيين وجوه معنايي گوناگون واژگان قرآني اهميت بسياري دارد استفاده 

هستند.  برخورداردر ميان واژگاني است كه از حروف و ماده گوناگوني » اصل منع ترادف«از 
توضيح مطلب اينكه، وجود وجوه معنايي گوناگون در نظائر قرآني، به اين معنا نيست كه يك 

عاني گوناگون متباين دارد، بلكه به اين معناست كه يك واژه در مقام استعمال، در واژه، م
هاي گوناگون لحاظ شده است. به ديگر سخن، اگر ماده و حروف اصلي مشتقات گوناگون حالت

يك واژه يكسان باشد، مشتقات گوناگون از وجود معناي جامعي حكايت دارند كه بر همه آنها 
» اطيمتو«يا » اشتراك معنوي«شت معنايي از واژگان، همان است كه با عنوان صادق است. اين بردا

  ).29ش، ص1385(عبداللهى، شوداز آن ياد مي
، ولي وجوه معنايي هم در حروف و حركات عين هم هستنددر برخي موارد نيز واژگان نظير 

آن را مشترك  توان براي آن جامع معنوي در نظر گرفت واي كه نميمتضادي دارند به گونه
به شمار آورد كه در آن رو بايد چنين موارد معاني را از نوع اشتراك لفظي معنوي دانست. از اين

به نقل از مقدمه كتاب از سيد حسين  5ش، ص1382سلوي، (، ولي معنا متفاوت استلفظ يكسان
  ).سيدي

اين » لقرآنتحصيل نظائر ا«از ميان متقدمان، ترمذي تنها كسي است كه با نگارش كتاب 
ه و استفاد» قاعده منع ترادف«كند. وي با مبنا قرار دادن اصل را مطرح و به شدت از آن دفاع مي

تالش نموده است تا همه معاني در ظاهر متضاد واژگان نظير هم را به » اصل اشتراك معنوي«از 
ان اتل، يكسيك معناي جامع و يكسان بازگرداند و نشان دهد كه برخالف تصور افرادي چون مق

  بودن ماده مشتقات واژگان، از يكسان بودن معناي آن حكايت دارد.
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  هاي قاعده منع ترادف در كتاب مقاتل بن سليمان. نمونه2-1-1-1
ميان  كند وسه وجه معنايي را براي اين واژه ذكر مي» فرقان«ي مقاتل در تبيين وجوه معنايي واژه

  كند:ارتباط ايجاد مي» ابزار جدا نمودن حق از باطل« يعني» فرقان«اين معاني و معناي جامع 
  مانند آيات زير:» قرآن«در معناي » فرقان« .1
  ).1:رقانالف»(تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيًرا« *
ِت اهللَِّ َهلُْم َعَذابٌ ِمْن قَـْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َو أَنـَْزَل اْلُفْرَقاَن « * َ ِ  َشِديٌد َو اهللَُّ َعزِيٌز ُذو ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

  ).4:آل عمران»(انِْتَقامٍ 
ق، 1427مقاتل، (به كار رفته است» قرآن«در معناي » فرقان«از نگاه مقاتل در اين دو آيه واژه 

    ).42ص
  مانند آيات زير:» نصر«در معناي » فرقان« .2
  ).53:البقره»(ْذ آتـَْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َو اْلُفْرَقاَن َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ َو إِ « *
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ « * َ يـَْوَم اْلُفْرَقاِن يـَْوَم اْلَتَقى اجلَْْمَعاِن َواهللَّ   ).41:(االنفال»َو َما أَنـَْزْلَنا َعَلى َعْبِد

 يعني:«به كار رفته است: » پيروزي«در معناي » فرقان«از نگاه مقاتل در اين دو آيه واژه 
  ).42ق، ص1427مقاتل، »(النّصر، فرّق به بين الحقّ و الباطل

  مانند آيات زير:» مُخرِج«در معناي » فرقان« .3
  ).185:البقره...»(اْلُفْرَقانِ وَ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت ِمَن اْهلَُدى « *
ً َوُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويـَغْ « * َ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرَقا ُ ُذو اْلَفْضِل َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتَُّقوا اهللَّ ِفْر َلُكْم َواهللَّ
  ).29:االنفال»(اْلَعِظيمِ 

به كار رفته است. عبارت » خارج كننده«در معناي » انفرق«از نگاه مقاتل در اين دو آيه واژه 
ق، 1427مقاتل، »(يعني: المخرج في الدين من الشبهة و الضاللة«ايشان در اين باره چنين است: 

  ).43ص
معنايي » جداكننده ميان حق و باطل«يا » خارج كننده از شبهه و گمراهي«روشن است كه 

فاده شده است. به ديگر سخن، براساس سخن مقاتل، است كه از مدلول مطابقي واژه فرقان است
فهميده » فرقان«و اين دو معنا ارتباط وجود دارد و اين ارتباط از واژه » قرآن«ميان وجه معنايي 

شود؛ يعني اين واژه، معناي جامعي دارد كه بر مصاديق گوناگون آن مانند قرآن، نصر و مُخرِج مي
باط ميان معاني مشتقات گوناگون يك واژه، همان است كه كند. اين گونه ايجاد ارتحكومت مي

  شود.از آن با عنوان اشتراك معنوي ياد مي
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  هاي قاعده منع ترادف دركتاب ترمذي. نمونه2-1-1-2
 به» هدي«گونه كه پيش از اين نيز گفته شد، ترمذي در تحليل معناي جامع واژه همان )الف

يقال يف اللغة: فالن يتهادي «...  نويسد:شناسان استناد نموده و چنين ميسخن اهل محاوره و واژه
شود: فالني در راه رفتن خود در لغت گفته مي؛ )19م، ص1969ترمذي، »(يف مشيته، أي: يتمايل

 شود.) متمايل ميچپ و راست (به

را كه سه مورد از » بيان، اسالم و توحيد«براساس همين معناي جامع، ترمذي وجوه معنايي 
نام برده » هدي«ها را براي واژه آن» األشباه و النظائر«وجه معنايي است كه مقاتل در كتاب  17

  كند:است، چنين معنا مي
در معناي  ).5:رهالبق»(أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرِِّمْ «اتي مانند در آي» هدي«بيان: دليل اينكه واژه  .1

به كار رفته اين است كه بيان زماني كه به واسطه نور علم بر قلب آشكار گردد آن نور » بيان«
  ).20م، ص1969ترمذي، (گردد قلب به سوي آن توجه نمايد و متمايل شودسبب مي

 ).120:قرهالب...»(ُقْل ِإنَّ ُهَدى اهللَِّ ُهَو اْهلَُدى«تي مانند در آيا »هدي«اسالم: دليل اينكه واژه  .2
اين است كه زماني كه دين اسالم براي كسي تبيين گردد، دل به  در معناي اسالم به كار رفته

  ).20م، ص1969ترمذي، (شودسوي نور اسالم تمايل پيدا كرده و تسليم آن مي
ْهلَُدى َو ِديِن «در آياتي مانند » هدي«توحيد: دليل اينكه واژه  .3 ِ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه 
در معناي توحيد به كار رفته اين است كه زماني كه دلي تمايل به سوي نور  )33:التوبه..»(احلَْق

گانگي كند و به يتوحيد پيدا نمايد ترديد از آن رخت بسته و به پروردگار خود اطمينان پيدا مي
  ).20م، ص1969ترمذي، (كندن توحيد است باور پيدا مياو كه هما
  نويسد:چنين مي» كفر«ترمذي در تحليل معناي جامع  )ب

فالكفر هو الغطاء، يقال يف اللغة: كفرُت الشئ، أي: غطيُته و منه مسّيت كّفارة يف حنث اليمني و «
پس كفر همان )؛ 24م، ص1969ترمذي، »(الكّفارة للذنوب ألّن يف ذلك تغطية للذنوب و احلنث

شود: كفرتُ الشئ يعني آن را پوشاندم و از همين جا به شكستن پوشاندن است. در لغت گفته مي
شود؛ زيرا در آن معناي پوشاندن گناهان و شكستن سوگند و در مورد گناهان، كفّاره گفته مي

  .سوگند وجود دارد
و مقاتل تالش دارد آنها را تحت  شوندشمرده مي» كفر«دو مورد از واژگاني از مشتقات ماده 

  داخل سازد، از قرار زير است:» پوشاندن«معناي جامع 
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ي به كار رفته اين است كه اگر شخص» تكذيب«در معناي » كفر«تكذيب: دليل اينكه واژه  .1
كند، گويي نوري را كه از سوي خداوند براي هدايت او آمده، نور هدايت را با زبان خود رد 

  ).5م، ص1969ترمذي، (پوشانده است
به كار رفته اين است كه اگر انسان نعمتي » ظلم«در معناي » كفر«ظلم: دليل اينكه واژه  .2

را كه از خدا دريافت نموده است انكار نمايد و آن را بپوشاند، گويي به خودش ظلم نموده 
  ).5م، ص1969ترمذي، (است

  اژگان. توجه به قواعد بالغي در كشف وجوه معنايي و2-1-2
د رو انيكي از راههاي كشف معاني واژگان قرآني كه بسياري از مفسران نيز بدان توجه داشته

توان بدانها پي برد. ها و وجود قرائن مانعه ميآوردن به معاني مجازي آنهاست كه از راه عالقه
سپس شود و در ادامه، نخست، تعريفي مختصر از مجاز و اقسام آن در علم بالغت، بيان مي

  هاي آن در كتاب مقاتل بن سليمان، نشان داده خواهد شد.متناسب با انواع مجاز نمونه

  . استفاده از مجاز مرسل در كشف وجوه معنايي واژگان2-1-2-1
  :مجاز مرسل از نوع ذكر عام و اراده خاص )الف

ُ ِمْن َفْضِلهِ « * ُهُم اهللَّ َ   ).54:النساء...»( أَْم َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آ
داند. اين وجه معنايي از نوع مجاز مي )در اين آيه را پيامبر(ص» النّاس«مقاتل، مراد از واژه 

گفته شده و معناي خاص  )باشد و عالقه آن عام و خاص است؛ يعني واژه عام (النّاسمرسل مي
  ).60م، ص1969ترمذي، (اراده شده است )(پيامبر
ً َوَقاُلوا َحْسبُنَ الَِّذيَن َقاَل « * ا اهللَُّ َونِْعَم َهلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم فَـزَاَدُهْم ِإميَا
  ).173:آل عمران»(اْلوَِكيلُ 
داند. مي» ُنعَيم بن مسعود أشجعي«در صدر آيه را » النّاس«مقاتل در اين آيه مراد از واژه  

مقاتل در  ).43ق، ص1427مقاتل، (نند آيه پيشين، مجاز مرسل به كار رفته استدر اين آيه نيز ما
كند كه در در قرآن براي اين واژه نه وجه معنايي را ذكر مي» الّناس«تبيين وجوه معنايي واژه 

ق، 1427(مقاتل،  هشت وجه معنايي، مجاز مرسل از نوع عالقه عام و خاص به كار رفته است!
  ).61و  60صص

  مجاز مرسل از نوع ذكر سبب و اراده مسبّب: )ب
 »ظَّاِلِمنيَ َو َقاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َو َيُكوَن الدِّيُن هللَِِّ َفِإِن انـَْتَهْوا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى ال« *
  ).193:(البقره



  33                               ليانسبعو ، دل افكار اسديان /بررسي تحليلي ـ استقرائي أهمّ قواعد دانش وجوه و نظائر 

  ).7:آل عمران...»( ْتَنِة َواْبِتَغاَء َِْويِلهِ َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلفِ َفَأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َزْيٌغ فَـَيتَِّبُعوَن «...  *
 به كار رفته» كفر«و در آيه دوم در معناي » شرك«در معناي » فتنه«ي ي نخست، واژهدر آيه

وان تشود. از اين رو ميروشن است كه فتنه سبب شرك و كفر مي ).63ق، ص1427مقاتل، (است
توان ادعا نمود بسياري ه مجاز مرسل در اين دو معنا را ذكر سبب و اراده مسبب دانست. ميعالق

شمارد، از همين نوع است. مانند فتنه به معناي از يازده وجه معنايي كه مقاتل براي واژه فتنه برمي
به معناي سوره نحل، فتنه  110در آيه » عذاب در دنيا«سوره طه، فتنه به معناي  40در آيه » بال«
  ).665ق، ص1427مقاتل، (سوره مائده و ...  41در آيه » گمراهي«

با اندكي تامل  ).94ق، 1427مقاتل، (داندمي» قتل«را به معناي » رجم«مقاتل در جاي ديگر 
  باشد؛ يعني سبب گفته شده و مسبب اراده شده است:شود كه رجم سبب قتل ميروشن مي

* » َ َّ َتَطريَّْ   ).18:يس»(ِبُكْم لَِئْن ملَْ تـَْنَتُهوا لََنْرُمجَنَُّكْم َو لََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ  َقاُلوا ِإ
  ).20:الدخان»(َو ِإّينِ ُعْذُت ِبَريبِّ َو َربُِّكْم َأْن تـَْرُمجُونِ « *

  . استفاده از استعاره در كشف وجوه معنايي واژگان2-1-2-2
روش بالغي ديگري كه مقاتل از آن در تبيين وجوه معاني واژگان قرآني بهره برده است، استفاده 

ترين ترين و شاخصاز معاني استعاري براي كشف اين معاني است. در واقع استعاره برجسته
ان توبخشد. همچنين ميالگوي بالغي است كه به يك متن بُعد خالق بودن و ابدي شدن مي

روش در ارائه غيرمستقيم پيام به مخاطب شمرد. همچنين وجود استعاره و  ترينمهما استعاره ر
هاي ديگر امثال آن در يك متن، امكان به خاطر سپردن پيام عبارت و به يادآوردن آن را در زمان

  ).6ش، ص1391اماني و شادمان، (دهدافزايش مي
  شود:هاي از اين موارد ذكر ميدر ادامه نمونه 
  :»ايمان و شرك«، استعاره از »نور و ظلمت«ژه وا .1
ُخيْرُِجونـَُهْم  اهللَُّ ولی الَِّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر َو الَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوتُ « *

  ).257:البقره...»( ِمَن النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماتِ 
در اين آيه، نور را به معناي ايمان و » نور و ظلمت«وجه معنايي دو واژه مقاتل در تبيين 

روشن است كه ايمان و شرك، معناي  ).78ق، ص1427مقاتل، (گيردظلمت را به معناي شرك مي
القه آن اند و عحقيقي نور و ظلمت نيستند، بلكه براي داللت بر اين دو معنا عاريه گرفته شده

  ل عبارت چنين بوده است:باشد. در اصمشابهت مي
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از هر يك از اين دو تشبيه، مشبّه و » شرك مانند ظلمت است«و » ايمان مانند نور است«
يه به اكتفا شده است. از اين نوع استعاره به تصريحاند و تنها به ذكر مشبهادات تشبيه حذف شده

  شود.تعبير مي
  :»مرگ«استعاره از » هالك«واژه  .2
ُ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلهُ َوَلٌد َو َلهُ ُأْختٌ  َيْسَتْفُتوَنكَ « *  ...»فَـَلَها ِنْصُف َما تـََركَ  ُقِل اهللَّ
  ).186:(النساء

استعاره آورده شده و از نوع استعاره » مرگ«در اين آيه براي داللت بر معناي » هالك«واژه 
مرگ مانند هالكت «يعني در اصل چنين بوده است:  ).86، صق1427باشد؛(مقاتل، تصريحيّه مي

  به اكتفا شده است. اند و تنها به ذكر مشبهكه مشبّه و ادات تشبيه حذف شده» است

  . استفاده از قاعده سياق در تبيين وجوه معنايي واژگان قرآني2-1-3
 كند.اساسي را ايفا ميبراي پي بردن به مراد خداوند متعال در آيات قرآني، چند عامل نقش 

نخست توجه به ماده و هيأت واژگان قرآني بدون لحاظ ارتباط درون واژگاني ميان آنهاست و 
دوم توجه به معاني جمالت قرآني كه دربردارنده هيأت تركيبي ميان واژگان و جمالت است. 

به جرأت ادعا  شود. شايد بتوانياد مي» سياق كالم«عامل دوم، همان است كه از آن با عنوان 
نمود كه دانشمندان علوم قرآني در بيشتر موارد، در تبيين وجوه معنايي گوناگون واژگان، از سياق 

اند. هله پرداختواژگاني و كشف معاني موضوعهاي دروناند و كمتر به تحليلآيات كمك گرفته
ژوهشگران معاصر آن اي است كه برخي از پاهميت سياق در فهم معاني واژگان قرآني تا اندازه

ش، 1394اخوان مقدم، (اندي براي فهم ظاهر معناي واژگان قرآني دانستهارا به عنوان قرينه
   ).24ص

پردازيم كه در آنها براي كشف وجوه و نظائر مي هايكتابهايي از در ادامه به ذكر نمونه
  معاني واژگان قرآني از سياق بهره گرفته شده است:

  مقاتل بن سليمان» االشباه و النظائر«از سياق در كتاب  . استفاده2-1-3-1
يكي از واژگاني كه مقاتل بن سليمان در تبيين وجوه معنايي آن از روش سياق بهره گرفته است 

كند كه در ذيل به سه مورد وي براي اين واژه هفت وجه معنايي را ذكر مي باشد.مي» أرض«واژه 
  شود:از آنها اشاره مي
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 بـَْعدِ  ِمنْ  الزَّبُورِ  ِيف  َكَتْبنا َلَقدْ  وَ «مانند سخن خداوند متعال در آيه » جنّة«در معناي » أرض« .1
» زمين بهشت«كه مقاتل آن را به معناي  ).105:االنبياء»(الصَّاِحلُونَ  ِعباِديَ  يَرِثُها اْألَْرضَ  َأنَّ  الذِّْكرِ 
  داند.مي

رسد بن سليمان از اين آيه، به نظر ميبا صرف نظر از درستي يا نادرستي برداشت مقاتل 
تفسير كند، آيه پيشين آن » بهشت«در اين آيه را به » أرض«آنچه سبب شده است مقاتل واژه 

ِجلِّ « است كه در آن از احواالت روز قيامت سخن به ميان آمده است:  يـَْوَم َنْطِوي السَّماَء َکَطيِّ السِّ
َّ ُکنَّا فاِعلنيَ لِْلُکُتِب َکما َبَدْأ َأوََّل َخلْ     ).104:االنبياء»(ٍق نُعيُدُه َوْعداً َعَلْينا ِإ

َو َأْوَرثـَْنا اْلَقْوَم «مانند سخن خداوند متعال در آيه » أرض مقدس در شام«در معناي » أرض« .2
 ...»ْسرائيَل ِمبا َصَربُواإِ  َبين ليعَ  الَّذيَن کانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمشارَِق اْألَْرِض ... َو َمتَّْت َکِلَمُة َربَِّک اْحلُْسين

   ).137:عراف(اال
» أرض«گويد، مقاتل واژه با توجه به ذيل آيه اتمام نعمت پروردگار بر بني اسرائيل سخن مي

گرفت ن، اردن و فلسطين را دربرميداند كه از نگاه مقاتل، در آن زمابه معناي منطقه شام مي
  ).203 -201ق، صص1427(مقاتل، 

  غانيدام» وجوه والنظائر في القرآن الكريم«. استفاده از سياق در كتاب 2-1-3-2
يكي از واژگاني كه دامغاني در تبيين وجوه معنايي آن از روش سياق بهره گرفته است، واژه 

كند كه در ذيل به برخي از آنها باشد. وي براي اين واژه دوازده وجه معنايي ذكر ميمي» إمرأة«
  شود:مياشاره 
 قاَلِت اْمَرأَةُ اْلَعزِيِز اْآلَن َحْصَحصَ «مانند سخن خداوند متعال در آيه » زليخا«در معناي » امرأة« .1

  ).51:(يوسف» احلَْقُّ 
 »ِإّينِ َوَجْدُت اْمَرأًَة َمتِْلُكُهمْ «مانند سخن خداوند متعال در آيه » بلقيس«در معناي » امرأة« .2
  ).23:(النمل
َن َو قاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعوْ «مانند سخن خداوند متعال در آيه » آسيه زن فرعون«معناي  در» امرأة« .3

  ).9:(قصص» قـُرَُّت َعْنيٍ ِيل َو َلكَ 
َو «مانند سخن خداوند متعال در آيه  )همسر حضرت ابراهيم (ع» ساره«در معناي » امرأة« .4

  ).431تا، ص(دامغاني، بي )71:(هود» اْمَرأَتُُه قاِئَمٌة َفَضِحَكتْ 
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را جز با توجه به سياق آيات و » إمرأة«روشن است كه همه اين چهار وجه معنايي واژه 
توان بر معاني يادشده حمل نمود. بلكه در واقع بايد گفت همه اين معاني هاي قرآني نميداستان

  باشد كه از سياق قرآني استفاده شده است.از نوع بيان مصاديق مي

  جوزيناب» نزهة األعين النواظر في الوجوه و النظائر«. استفاده از سياق در 2-1-3-3
جوزي در تبيين وجوه معنايي آن، از روش سياق بهره گرفته است، واژه يكي از واژگاني كه ابن

  شود:باشد. در ذيل به برخي از آنها توجه ميمي» وراء«
 ).26:(البقره»َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال ما بـَُعوَضًة َفما فـَْوَقهاِإنَّ اهللََّ ال «ابن جوزي در ذيل آيه  .1
داند. اين برداشت معنايي از اين واژه جز با توجه به مي» يوصف«را به معناي » يضرب«فعل 

قطعا  »وصف«پذير نيست؛ زيرا معناي باشد امكانسياق آيه كه در مقام تمثيل و توصيف مي
  ).401ق، ص1404جوزي، نيست!(ابن» ضرب«زامي واژه مدلول مطابقي و الت

 »إْرِجُعوا َوراءَُكْم َفاْلَتِمُسوا نُوراً «گرفته و آيه » دنيا«را به معناي » وراء«در جاي ديگر واژه  .2
شود كه اين برداشت معنايي كند. با اندكي تأمل روشن ميرا بر همين معنا حمل مي )3:(الحديد
با توجه به سياق آيه كه درباره گفت و شنود جهنميان و بهشتيان است، برداشت » وراء«از واژه 

  ).631ق، ص1404جوزي، ابن(شده است

  ژگاندر تبيين وجوه معنايي وا» وضع الفاظ براي روح معنا«. قاعده 2-1-4
از آنجا كه قرآن كريم براي هدايت همه افراد بشر و در بستر فرهنگ عرب زمان نزول، از سوي 

هاي ديني از زبان متعارف عرف كه خداي متعال، فرستاده شده، در انتقال معارف بلند و آموزه
رآن، قولي نبايد پنداشت كه همه واژگان به كار رفته در  زبان عربي است، بهره گرفته است. همان

تنها در همان معاني محسوس و مادي به كار رفته است، بلكه قرآن به فراخور معارف فرامادي، 
در معناي واژگان تصرف نموده و به اين معاني توسعه داده است. به ديگر سخن، قرآن حقايق 

م وكند و چون واژگان مستعمل در ميان عمفراطبيعي را با عبارات قابل فهم براي مردم، بيان مي
شود، كاربرد اين واژگان در معاني فرامادي مردم، تنها در معاني محسوس و مادي به كار گرفته مي

  و فراحسي، ابهاماتي را در فهم معاني برخي از اين واژگان پديد آورده است.
يكى از اين راهكارها كه از سوى برخى دانشمندان اسالمي براى گرهگشايي از پيچيدگي 

وط به حقايق فراطبيعي، مطرح گرديده، نظريه روح معنا است. اين ديدگاه در معنايي واژگان مرب
دانند گيرد كه موضوع له واژگان قرآني را معاني محسوس و مادي ميبرابر ديدگاه كساني قرار مي
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اي مجاز، استعاره، كنايه و مانند اينها استعمال اين واژگان در معاني فراحسي را گونه هرگونهو 
  آورند.يبه حساب م

اين نظريه در شكل اوليه خود  )505نظريه روح معنا از قرن ششم به بعد از دوره غزالي(م
اند. ابن عربي و شارحان آثار وي اين مسئله را بسط داده )637طرح شده و بعدها ابن عربي (م

ن گويد. ايدر فتوحات مكيه براي نشان دادن توسعه معاني در كالم الهي چند جا از آن سخن مي
اي ندارد. نخستين شخصيت نظريه تا پيش از قرن يازدهم، در ميان دانشمندان شيعه پيشينه

 )1092و سپس شاگرد وي فيض كاشاني (م )1050زي (مگر اين نظريه صدرالمتألهين شيراتحليل
   ).31، ص1ق، ج1415؛ فيض كاشاني، 152 ـ 175، صص4ش، ج1366المتألهين، صدر(است

اين دو بحث روح معنا را هم به جهت تفسيري و هم توسعه معاني كلمات اليه به اليه قرآن 
لهداية، از اين نظريه به عنوان اند. امام خميني در كتاب مصباح ابه عنوان يك اصل مطرح كرده

ي، خمين(داندروشي جايگزين مجاز و از جهتي جمع ميان معاني مختلف و يا توسعه در معاني مي
در  )16ـ  14، صص1ش، ج1360و حسن مصطفوي (مصطفوي،  ).251-248ش، صص1390
ن از آو ديگر آثار براي نشان دادن اصل واحد در كلمات » التحقيق في كلمات القرآن«كتاب 

  ).355ـ  361، صص1ش، ج1386ايازي، (كنداستفاده مي

  هايي از تفسير صفات خبريه بر مبناي نظريه روح معنا. نمونه2-1-4-1
  ).143 :االعراف(»َو َلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا َو َکلََّمُه َربُّهُ «تكلم:  .1

 باشد و اين معنا در افراد ومي» آشكار ساختن نيات دروني متكلم«تكلم در اصل به معناي 
معناي آشكار كردن كالم براي مخاطب است؛ بنابراين موارد گوناگون متفاوت است، اما تكليم به

تكليم اخص از تكلم است؛ در تكلم وجود مخاطب شرط نيست، بلكه مطلق ابراز نيت قلبي 
  است. 

است كه تكلم از صفات ثبوتيه خدا است و حقيقت آن ظهور يا اظهار مراد است و روشن 
شود؛ زيرا تبيين مراد براي تفهيم است و تفهيم بر وفق ها، مختلف مياين اظهار با اختالف عالم

حال مخاطب و خصوصيات آن و متناسب با شرايط هر عالمي است كه تكلم در آن صورت 
معناي مطلق تبيين مراد به هر نحوي كه باشد، در صورت است؛ يا بهگيرد. پس تكلم به دو مي

ناي آيد و يا به معاين صورت برگشتش به مفهوم تجلي و ايجاد و از صفات ذات به حساب مي
، 10ش، ج1360مصطفوي، (آيدكه از صفات فعل به شمار مي )تبيين براي مخاطب است (تكليم

  ).107ـ  109صص
  



  1398تان پاييز و زمس، )25ياپي(پ اولشمارة دهم، سيزسال                         38 

  ).5 :طه(» اْسَتَوىلرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرشا«استواء بر عرش:  .2
» سواء«استواء بر عرش عبارت است از استقرار تمام و تمكن كامل بدون تزلزل و اضطراب. 

كند بر اختيار كردن استقرار؛ پس منظور از استقرار معناي اعتدال است و باب افتعال داللت ميبه
جودات است كه محيط و مسلط بر همه آنها باشد. بر عرش، قرار گرفتن و اعتدال و تسلط بر مو

خاطر اين است كه بتواند تدبير همه امور موجودات را داشته باشد و حاكم و ناظر اين استقرار به
  ).324، ص10ش، ج1360همو، (و مسلط بر آنها باشد

  وجوه و نظائر هايكتاب. نمونه هايي از 2-1-4-2
لفاظ وضع ا«نگاشته شده درباره دانش وجوه و نظائر با مبنا قرار دادن نظريه  هايكتاببرخي از 

اند تا پيش از ذكر وجوه معنايي گوناگون يك واژه به بيان معناي تالش نموده» براي معاني كلي
» لقرآنالتحصيل لنظائر ا«توان به مي هاكتاببپردازند. از جمله اين » روح معنا«جامع يا به عبارتي 

  ابن جوزي نام برد.» وجوه و نظائر«ابوهالل عسكري و » وجوه و نظائر«م ترمذي، حكي

  ترمذي »التحصيل لنظائر القرآن«در كتاب » روح معنا«. استفاده از قاعده 2-1-4-2-1
همانگونه كه پيش از اين نيز گفته شد، ترمذي تالش دارد تا با استفاده از قاعده منع ترادف، 

 اند به معغناي جامع بازگرداند. شايد بتوانه از اصل واحد سرچشمه گرفتهمشتقات گوناگوني را ك
نشريه روح معنا را تعبير ديگري از قاعده منع ترادف به حساب آورد؛ زيرا در هر دو نظريه بر 

توان مواردي شود. از همين رو ميوجود معناي جامع ميان مشتقادت گوناگون يك واژه تأكيد مي
كند، مثال ديگري بر نظريه را به عنوان شاهدي بر قاعده منع ترادف، ذكر ميرا كه ترمذي آنها 

  روح معنا دانست. مانند دو موردي كه در ذيل آمده است:
شناسان استناد به سخن اهل محاوره و واژه» هدي«ترمذي در تحليل معناي جامع واژه  الف)

م، 1969ي، ترمذ»(يف مشيته، أي: يتمايل يقال يف اللغة: فالن يتهادي«...  نويسد:نموده و چنين مي
  .شودمتمايل مي ).شود: فالني در راه رفتن خود (به چپ و راستدر لغت گفته مي)؛ 19ص

را كه سه مورد از » بيان، اسالم وتوحيد«براساس همين معناي جامع، ترمذي وجوه معنايي 
نام برده » هدي«را براي واژه  هاآن» األشباه و النظائر«وجه معنايي است كه مقاتل در كتاب  17

  كند:است، چنين معنا مي
   ).5:البقره»(أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرِِّمْ «مانند آيه » بيان«در معناي » هدي«واژه  .1
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طه زماني كه به واس» بيان«به كار رفته اين است كه » بيان«در معناي » هدي«دليل اينكه واژه 
 گردد قلب به سوي آن متمايل شده و بدان توجه نمايدسبب مي نور علم، بر قلب آشكار گردد،

  ).20م، ص1969ترمذي، (
   ).120:البقره...»(ُقْل ِإنَّ ُهَدى اهللَِّ ُهَو اْهلَُدى«...مانند آيه » اسالم«در معناي » هدي«واژه  .2

سي اي كاين است كه اگر دين اسالم بر در معناي اسالم به كار رفته» هدي«دليل اينكه واژه 
  ).20م، ص1969ترمذي، (شودتبيين گردد، دل به سوي نور اسالم تمايل پيدا كرده و تسليم آن مي

ْهلَُدى َو ِديِن احلَْقِّ «مانند آيه » توحيد«در معناي » هدي«واژه  .3 ِ  ..».ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه 
   ).33:(التوبه

كار رفته اين است كه اگر دلي تمايل به سوي در معناي توحيد به » هدي«دليل اينكه واژه 
نور توحيد پيدا نمايد ترديد از آن رخت بسته و به پروردگار خود اطمينان كرده و به يگانگي او 

  ).20م، ص1969ترمذي، (كندكه همان توحيد است، باور پيدا مي
  نويسد:چنين مي» كفر«ترمذي در تحليل معناي جامع  )ب

شود: كفرتُ الشئ يعني آن را . در لغت گفته ميكفر همان پوشاندن است«
پوشاندم و از همين جا به شكستن سوگند و در مورد گناهان، كفّاره گفته 

شود؛ زيرا در آن، معناي پوشاندن گناهان و شكستن سوگند، وجود مي
  ).24م، ص1969ترمذي، »(دارد

ترمذي تالش دارد آنها را شوند و شمرده مي» كفر«دو مورد از واژگاني كه از مشتقات ماده 
  داخل سازد، از قرار زير است:» پوشاندن«تحت معناي جامع 

ي به كار رفته اين است كه اگر شخص» تكذيب«در معناي » كفر«تكذيب: دليل اينكه واژه  .1
كند، گويي نوري را كه از سوي خداوند براي هدايت او آمده، نور هدايت را با زبان خود رد 

  ).25م، ص1969مذي، تر(پوشانده است
به كار رفته اين است كه اگر انسان نعمتي » ظلم«در معناي » كفر«ظلم: دليل اينكه واژه  .2

را كه از خدا دريافت نموده است انكار نمايد و آن را بپوشاند، گويي به خودش ظلم نموده 
  ).25م، ص1969ترمذي، (است

  ابوهالل عسكري» الوجوه و النظائر«در » روح معنا«. استفاده از قاعده 2-1-4-2-2
يده پوش«اصل معنايي اين واژه را برابر با » جنّ«ابوهالل عسكري در تبيين وجوه معنايي واژه 

  اند. دانسته و سپس به بيان وجوه گوناگون معنايي اين واژه پرداخته» بودن
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  نويسد:وي در اين باره چنين مي
 به معناي» جَنَّة«باشد و واژه مي» پوشيده بودن«واژه جن در اصل به معناي «

باغ از همين اصل گرفته شده است و به معناي باغي است كه به دليل 
 ماند.بسياري درختان هر كسي كه در درون باغ است از ديدگاه پنهان مي

به اين دليل ناميده شده است كه » سپر«در معناي » جُنّة«همچنين واژه 
پوشاند ... و فرزند تا زماني كه يمبارزش مضعف صاحب خود را از هم

شود؛ (زيرا در رحم مادر پوشيده ناميده مي» جنين«در شكم مادرش است 
: فرمايدباشد و در قرآن چنين ميمي» أجنّة«همان » جنين«جمع  ).شده است

تا، ابوهالل عسكري، بي...»( ).32:(نجم» َو ِإْذ أَنـُْتْم َأِجنٌَّة ِيف بُطُوِن أُمََّهاِتُكم«
  ).169، ص1ج

    »تعرف االشياء بأضدادها«. قاعده 2-1-5
يكي از قواعدي كه برخي از مفسران مانند ابن جوزي در موارد بسياري از آن بهره برده است، 

باشد كه در اصطالح به قاعده مي» شناخت معاني واژگان از راه شناخت ضد آن واژه«قاعده 
نُزهة األعين النواظر في علم الوجوه «شهرت دارد. با مراجعه به كتاب » بأضدادهاتعرف االشياء «

شود كه ايشان در برخي موارد بدون اينكه تحليل خاصي از از ابن جوزي مشاهده مي» و النظائر
معناي جامع يك واژه ارائه دهد از راه بيان ضد يك واژه تالش دارد تا وجه معنايي و موضوع 

  توان به موارد زير اشاره نمود:ا بيان نمايد. از آن جمله ميله آن واژه ر
ّر. اخلَْْري الَِّذي ُهَو ضد الشَّ « نويسد:چنين مي» خير«ابن جوزي در تبيين وجه معنايي واژه  .1

  ).289، ص1ق، ج1404جوزي، (ابن» بَِيِدك اخلَْْري «َوِمْنه قـَْوله تـََعاَىل ِيف آل عمَران: 
ات. َوذكر السَّيَِّئات ضد احلََْسنَ « نويسد:چنين مي» السَّيَِّئات«وي در تبيين وجه معنايي واژه  .2

  ).362، ص1ق، ج1404جوزي، ابن...»( أهل التَّْفِسري أَنـََّها ِيف اْلُقْرآن على َمخَْسة أوجه
اند برده ه بهرهديگري در تبيين وجوه معنايي واژگان قراني از اين شيو هايكتابدر اين ميان، 

د بن از محم» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز«توان به كتاب كه از آن جمله مي
  گردد:يعقوب فيروزآبادي اشاره كرد. در ذيل چند نمونه از اين كتاب ذكر مي

ت بَ وهو ِضّد الزَّوال. وقد ثَـ « نويسد:چنين مي» ثبات«فيروزآبادي در تبيين وجه معنايي واژه 
بت چنين » حَرّ«در تبيين وجه معنايي واژه ) و 585ق، ص1416فيروزآبادي، »(يثُبت فهو 

  ).652ق، ص1416فيروزآبادي، »(الَربِْد، واحلرارة: ضّد الربودةاحلَّر: ضّد « نويسد:مي
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  . قاعده شناخت قرائت صحيح2-1-6
خواندن است و در قرائت، در لغت به معناى در كنار هم چيدن حروف و كلمات، به هنگام 

؛ به كننداصطالح، روشى است كه هر يك از پيشوايان علم قرائت، مطابق آن قرآن را تالوت مى
اى كه با تالوت پيشواى ديگر در تلفظ كلمات متفاوت باشد. قرائت را، آگاهى از چگونگى گونه

  ).51، ص1382مرادي، (اندتلفظ و اختالف آنها نيز دانسته
اگون از واژگان قرآني، پديده نوظهوري بود كه پس از عصر رسالت هاي گونوجود قرائت

و از سوي قاريان قرآن آشكار گرديد. هر يك از قاريان، قرائت خود از آيات قرآن را به پيامبر 
ه و آ( ماكر بته از ترين قرائتها تلقي نمايد. النمود قرائت خود را صحيحداد و تالش مينسبت مي )ل اهللا ع

توان بدين نتيجه دست يافت كه قرائتهاي گوناگون از آيات قرآني و نظر روايات شيعه مي
 )و آ ه اهللا ع  ل(بلكه از سوي قاريان پس از پيامبرنبوده،  )و آ ه ل اهللا ع (هاي پديد آمده از سوي پيامبرالفاخت

مطرح شده است. برخي از افراد نيز كه از پيامبر، رواياتي را دالّ بر نزول قرآن بر هفت حرف را 
سالم ه ع (اند، از سوي امام صادقذكر نموده  رو بايد گفت نزولمورد انكار قرار گرفته است. از اين )ا

قرآن بر هفت حرف، داللت قطعي و صحيحي ندارد و دانشمندان شيعه آن را بر بطون و 
در تبيين ارتباط ميان اين قاعده با  ).109ش، ص1391زاده، فقهي(اندچندمعنايي قرآن حمل كرده

تواند به ا قرائت صحيح يك واژه آشنا نباشد نميدانش وجوه و نظاير نيز بايد گفت، اگر مفسر ب
وجه معنايي درست واژه پي ببرد و ممكن است در كشف وجوه معنايي گوناگون يك واژه را 

  خطا بپيمايد. 
همچنين توجه به قرائت قرآن كريم و كيفيت اداي آن، براي ارائه تفسيري صحيح از قرآن 

اوقات به واسطه قرائت هاي متعدد از يك  كريم، از آن جهت الزم و ضروري است كه گاهي
آيه، برخي از وجوه و معاني احتمالي، بر برخي ديگر، ترجيح مي يابند.گاهي نيز توسط همين 

ها در كلي، نقش اختالف قرائت طوربهگردد. بنابراين ها، معناي آيه، آشكار مياختالف قرائت
نژاد، (اكبرمودخالصه ن» لفظ و يا آيهارائه كردن بيش از يك معنا براي «در  توانميتفسير را 

  ).3ش، ص1392نجميه و مظفر گراوند، 

  . قاعده شناخت مفاهيم واژگان و تعابير قرآني در عصر نزول2-1-7
با نظر به اينكه قرآن به زبان عرف مردم عصر نزول فرستاده شده است، توجه به معاني رايج 

رساند. در واقع مفسر با توجه ر عصر نزول، در فهم هر چه بهتر وجوه معنايي، ياري ميواژگان، د
به اصل و قاعده ياد شده، براي رسيدن به فهم درست از واژگان قرآني و دور شدن از تفسير 
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نادرست، بايد معناي اصيل آن واژگان را با نظر به عصر نزول تحليل نمايد و از تفسير واژگان 
   ).111ش، ص1391زاده، فقهي(اني متأخر اجتناب نمايدبراساس مع

بَِّك ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعنَد رَ «در آيه شريفه » مكروه«به عنوان نمونه، اگر درباره معناي واژه 
در آيات پيشين، به معاني » َذِلكَ «يابيم كه اسم اشاره دقت شود، درمي ).38:(االسراء» َمْكُروًها

آمده و مورد نهي » نفس، زنا، فرزندكشي، تصرف در مال يتيمان، و آزار پدر و مادرشرك، قتل «
در اين آيه، بيان حرمت شرعي » مكروها«است. بر اين اساس، مراد از ذكر واژه  قرار گرفته

آنهاست. حال آنكه مكروه در معناي فقهي آن عملي است كه بهتر است ترك شود و مرتكب آن، 
  ).112-111ش، صص1391زاده، فقهي(ب نيستمستوجب عقاب و عذا

توان به اين نتيجه دست يافت كه مفسر، بدون توجه به با توجه به توضيحات ياد شده مي
تواند وجوه معنايي درست يك واژه را كشف نمايد. بلكه بايد مفاهيم واژگان در عصر نزول، نمي

يز با تكيه بر قرائن سياقي، به بيان با مبنا قرار دادن وجه معنايي رايج در عصر نزول قرآن و ن
  معناي واژگان قرآني بپردازد.

  . قواعد برون متني مرتبط با دانش وجوه و نظائر2-2
ا ب مستقيماًگيرد و مراد از قواعد برون متني، قواعدي است كه از قرائن بيروني سرچشمه مي

وه در ادامه، به شي». فرهنگ عصر نزول«و » اسباب النزول«واژگان قرآني در ارتباط نيست، مانند 
هايي از قواعد برون متني مرتبط با دانش وجوه نظائر مورد بحث قرار گرفته استقرائي، نمونه

  است.

  . نقش تطوّر لغت در فهم وجوه معنايي واژگان2-2-1
كه در تعيين وجوه معنايي واژگان قرآني نقش اساسي دارد، اصل يكي ديگر از اصول و قواعدي 

ر تطوّر واژگان د«است. اگر مفسر، در دانش وجوه و نظائر با اصل » تطوّر واژگان در بستر زمان«
آشنا نباشد، در تبيين وجوه معنايي واژگان توفيق چنداني نخواهد داشت و ممكن » بستر زمان

واژه قرآني در نظر بگيرد در حالي كه اين معنا با معناي پيشين است معناي امروزي را براي يك 
  آن واژه در عصر نزول قرآن، يكي نيست!

  پردازيم:وجوه و نظائر مي هايكتابهايي از اين اصل در در ادامه به ذكر نمونه
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  »صالة«. بررسي واژه 2-2-1-1
ديني به ويژه آيات قرآني، در هاي در اصل لغت به معناى دعا بوده و در آموزه» صالة«واژه 

ماز در معناي ن» صالة«مصداق خاصى از دعا يعنى در نماز به كار گرفته شده است. شيوع كاربر 
رسيد، نه معناى دعا، شد معناى نماز به ذهن مىاي رسيد كه هر جا كلمه صالة شنيده مىبه اندازه

ن رو، امروزه اين واژه در بيشتر اگر چه معناي دعا همچنان براي صالة كاربرد داشت، از همي
شود كه منافاتي با دانستن معناي جامع دعا براي واژه صالة موارد، در معناي نماز استفاده مي
» دعا«با دقت در قرائن سياقي، هر دو معناي » االشباه و النظائر«ندارد! مقاتل بن سليمان در كتاب 

  را براي اين واژه ذكر كرده است:» نماز«و 
َا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ صالتک َسَكٌن َهلُْم َواهللَُّ ُخْذ « يِهْم ِ ُرُهْم َوتـُزَكِّ يٌع ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ  مسَِ

ه و آ(را كه به پيامبر» صالة«آيه واژه مقاتل در اين  ).103:التوبه»(َعِليمٌ  ر نسبت داده شده است، د )ل اهللا ع
 الصََّالَة َوأَِقمِ «شود، آورده است. وي همچنين در آياتي مانند كه نوعي دعا تلقي مي» استغفار«معناي 

  ).56ق، ص1427مقاتل، (داندواژه صالة را در معناي نماز مي )114:هود»(َطَريفَِ النََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيلِ 

  »زكاة«واژه بررسي . 2-2-1-2
در اصل در لغت، به معناى رشد و افزايشي است كه به واسطه بركت الهى در امور » زكاة«واژه 

برخي ديگر اين واژه را در  ).380ق، ص1412راغب اصفهاني، (آيدمادي و معنوي پديد مي
بر مالي كه » زكاة«توان گفت اطالق واژه اند. و از همين رو ميدانسته» تطهير و پاكي«معناي 
كند از اين جهت است كه با پرداخت آن به فقراء، رشد و افزايش مال به فقيران انفاق مي انسان

شود؛ البته همراه با بركت وجود دارد، يا از اين جهت است كه سبب پاك شدن مال از حرام مي
راغب اصفهاني، (توان پذيرفت؛ زيرا هر دو فايده در پرداخت زكات وجود داردهر دو معنا را مي

 ).380ق، ص1412

بايد توجه داشت كاربرد واژه زكاة در قرآن، در همه موارد به زكات واجب اصطالحي فقهي 
شود؛ بلكه زكات با معاني متفاوت و همراه با عناوين مختلف ذكر شده است؛ مانند مربوط نمي

؛ )177:البقره...»(ِهْم ِإذا عاَهُدواَو أَقاَم الصَّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو اْلُموُفوَن ِبَعْهدِ «...زكات واجب در آيه 
لِئَك ُهُم َو ما آتـَْيُتْم ِمْن زَكاٍة تُريُدوَن َوْجَه اهللَِّ َفُأو «...مستحبي در آيه  زكات به معناي انفاق و صدقه

ُه زَكاًة َو أَقـَْرَب نْ َفَأَرْد َأْن يـُْبِدَهلُما َربـُُّهما َخْرياً مِ «... ؛ زكات به معناى پاكى در آيه )39:الروم»(اْلُمْضِعُفونَ 
  ).81:(الكهف» ُرْمحاً 
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  . استفاده از اسباب نزول در تبيين وجوه معنايي واژگان قرآني2-2-2
سال به تدريج نازل شده و بسياري از آيات آن ارتباط  23با نظر به اينكه قرآن كريم در طول 
ه و آ(تنگاتنگي با رويدادهاي عصر پيامبر  دارد، كشف مراد خداوند متعال بدون دقت و تأمّل  )ل اهللا ع

در قرائن حالي و مقامي، امري دشوار و در برخي موارد ممتنع خواهد بود. همين امر سبب شده 
اي به بحث از اسباب نزول يا اسباب نزول داشته است تا دانشمندان قرآني و مفسران توجه ويژه

  باشند.
جايگاه آن در فهم قرآن توجه داشته اند، آنان بر اين باور و » اسباب نزول«قرآن پژوهان به 

د. از ها پي برتوان بر معنا و مقصود آيات و سورههستند كه از طريق شناختن اسباب نزول، مي
  نويسد:آن جمله واحدي، درباره اهميت توجه به اسباب نزول چنين مي

آيه  زولممكن نيست تفسير و معناي صحيح آيه، مگر زماني كه سبب ن«
    ).4ق، ص1411(واحدي نيشابوري،  »را بدانيم

  دارد:همچنين وهبه زحيلي چنين بيان مي
هاي بسياري داشته و نقش مهمي در شناخت اسباب نزول آيات، فايده« 

كه  هايي استكند؛ زيرا اسباب نزول قرينهتفـسير و فـهم آيـات ايفا مي
نماياند و در فهم قرآن ياري ميعلت تشريع حكم، اهـداف و اسـرار آن را 

   ).19ـ 18، صص1ق، ج1411وهبه زحيلي، »(رساندمي
  پردازيم:وجوه و نظائر مي هايكتابهايي از در ادامه به ذكر نمونه

  ليمانمقاتل بن س» االشباه و النظائر«. استفاده از اسباب النزول در كتاب 2-2-2-1
ي از واژگان قرآني، براساس اسباب نزول آيات مقاتل بن سليمان در تبيين وجوه معنايي برخ

  كنيم: ذكر مي» االشباه و النظائر«كند، در ادامه چند نمونه از كتاب عمل مي
نـَْيا ِخْزٌي َو َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعَذاٌب «... در آيه » خزي«از نگاه مقاتل واژه  )الف َهلُْم ِيف الدُّ

به  »كشته شدن يهوديان بني قريظه و كوچ كردن يهوديان بني نضير«در معناي  )41:المائده»(َعِظيمٌ 
  ).37ق، ص1427مقاتل، (كار رفته است

  باره اسباب نزول اين آيه در تفسير قمي چنين آمده است:در
ير بر نضقريظه به دليل برترى بنينضير و بنيدر جريان يهوديان بني«

ر امضاء كرده بودند، چنين نوشتند كه قريظه، در قراردادى كه با يكديگبني
كشد، نصف قريظه را بنضير، فردى از قبيله بنياگر فردي از افراد قبيله بني

ديه مقتول را بپردازند و قاتل را بر روى خرى وارونه سوار كنند و او را 
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كشند قاتل نضير را بقريظه فردى از قبيله بنيدر شهر بگردانند، ولى اگر بني
قتل بكشند و تمام دية مقتول را از او بگيرند. در همين حال،  را به كيفر

نضير قريظه يك نفر از قبيله بنيقتلى ميان آنان رخ داد و مردى از قبيله بني
نضير مطابق قراردادي كه با هم بسته بودند خواستار كشته را كشت، بني

د و گفتند نقريظه زير بار نرفتشدن قاتل و گرفتن همه ديه مقتول بودند. بني
اكنون حاضريم محمد را به عنوان قضاوت بين خود حَكَم قرار دهيم 

النضير نزد عبداهللا بن اُبى رفتند و از او خواستند كه نزد محمد برود و بني
النضير قضاوت نمايد. وقتى كه به پيامبر مراجعه از او بخواهد كه به نفع بني
  ).168، ص1ش، ج1363قمي، (»نمودند اين آيه نازل گرديد

مقاتل در بيان وجوه معنايي ذكر در وجه داوزدهم، واژه ذكر را به معناي اهل تورات  )ب
  :)54ق، ص1427مقاتل، (كه همان عبداهللا بن سالم و يارانش بودند گرفته است

  ).7:(االنبياء»  تـَْعَلُمونَ ُكْنُتْم َال َو َما أَْرَسْلَنا قَـْبَلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم َفاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن  «
  ).43:(النحل ...» َفاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكرِ «... 

ا ر» ذكر«توان مراد از واژه روشن است كه بدون در نظر گرفتن اسباب نزول اين آيه نمي
شخص خاصي دانست! برخي از مفسران مانند سيوطي در كتاب الدرالمنثور بر اين باور است كه 

 ).133، ص5ق، ج1404سيوطي، (عبداهللا بن سالم است ،سوره نحل 43در آيه » اهل ذكر«د از مرا
شد و  مسلمان )عبداهللا بن سالم از دانشمندان يهودي پيش از اسالم بود كه به دست پيامبر(ص

  ).64، ص2ق، ج1404سيوطي، (توانست بسياري از يهوديان را نيز با خود همراه سازد

  ابن جوزي» نزهة األعين النواظر«ز اسباب النزول در كتاب . استفاده ا2-2-2-2
ابن جوزي در جاهاي گوناگون كتاب خود به بيان برخي از وجه معنايي واژگان قرآني پرداخته 

  است كه علم بدان جز از راه توجه به اسباب النزول يك آيه ممكن نيست:
كند در تبيين وجه معنايي سوم چهار وجه معنايي ذكر مي» أحد«ابن جوزي براي واژه  .1

  نويسد:چنين مي
باشد، مانند سخن مي» بِلَال بن حمامة«سومين وجه معنايي واژه أحد «

َوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة «فرمايد: خداوند متعال در سوره ليل كه مي
ابوبكر زماني كه بالل بن حمامه (عبد خريداري شده «يعني  )19:ليل»(ُجتَْزي

را خريد و او را آزاد كرد، اين كار را به خاطر گرفتن پاداش انجام  ).ابوبكر
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ق، 1404ابن جوزي، »()نداد(بلكه تنها رضايت خدا را مد نظر داشت
  ).116ص

ممكن بر ابوبكر جز از طريق توجه به سبب نزول آيه » أحد«روشن است كه حمل واژه 
ند كه كنيست. در تفسير بغوي در باره سبب نزول اين آيه از محمد بن اسحاق، چنين نقل مي

ل اهللا (أميّة بن خلف، عبدي با نام بالل بن رباح داشت كه نام مادرش حمامه بود. اين عبد به پيامبر
ه و آ  زرگي را روي سينهايمان آورده بود و أمية بن خلف براي اينكه او را شكنجه دهد، سنگ ب )ع

گفت يا به محمد كافر شو يا بر اين حال خواهي بود تا بميري! ابوبكر براي گذاشت و مياو مي
كند رهايي دادن اين عبد از دست أميّة بن خلف وي را خريداري نموده و در راه خدا آزاد مي

  ).448ص، 8ق، ج1417بغوي، (كندوخداوند متعال اين آيات را در شأن ابوبكر نازل مي

  گيري نتيجه
ي استقرائي، وجوه معنايي واژگان قرآن صورتبهآثار نگاشته شده در دانش وجوه و نظائر بيشتر 

اند و كمتر به بررسي، تحليل و تدقيق در قواعد به كار رفته در اين دانش را گردآوري نموده
آني، سوي دانشمندان قرسبب شده است تا بحث از قواعد استفاده شده از  مسألهاند. اين پرداخته

ه آثار نگاشت ترينمهمرو در اين مقاله تالش گرديد با بررسي كاري دشوار جلوه كند. از همين
شده در اين دانش، قواعد مستفاد از سوي نگارندگان اين آثار، استخراج گردد و براي هر مورد، 

  قرار زير است:  خالصه از طوربههايي از آثار گوناگون ذكر شود. نتايج تحقيق نمونه
سخن گفته است، در » روح معنا«اي آشكار از قاعده به غير از حكيم ترمذي كه به گونه .1
صريح از قواعد كشف وجوه  صورتبهيك از آثار نگاشته شده در موضوع وجوه و نظائر، هيچ

رو تالش گرديد تا برخي از قواعد معنايي واژگان قرآني سخني به ميان نيامده است. از همين
بوط پردازد و به واژگان قراني مرهاي تصوري ميمستقيم به كشف داللت صورتبهتفسيري كه 

و  ثار مربوط به وجوهيابي از اين قواعد در آگردد، مبناي بحث قرار گيرد و سپس به مصداقمي
  نظائر پرداخته شد. 

توان به اين نتيجه دست يافت كه او برخالف مقاتل بن بندي سخنان ترمذي ميبا جمع
سليمان، براي آن دسته از واژگان قرآني كه از ريشه يكسان برخوردار هستند، معناي واحدي در 

ر هيأت لفظي تفاوت دارد، به گيرد و تالش دارد تا مشتقات گوناگون واژگان را كه دنظر مي
معناي جامع بازگرداند. اين رويكرد معنايي همان است كه امروزه در ميان متأخران ما رواج 

ز همين شيوه ا» التحقيق في كلمات القرآن«بسياري يافته است. محققاني چون مصطفوي در كتاب 
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از قواعد بسيار » ان عربيمنع ترادف در واژگ«اند. از نظر نگارنده سطور، قاعده پيروي نموده
سازد و مفسر را در ريشه، هموار ميمهمي است كه راه را براي فهم درست واژگان قرآني هم

  رساند.فهم درست وجوه معنايي واژگان نظير هم، ياري مي
بيشترين نقش را در تبيين وجوه » استفاده از سياق آيات قرآني«در ميان قواعد يادشده  .2

توان آن را بر اي است كه مياست. استفاده از اين اصل تا اندازه آني داشتهمعنايي واژگان قر
بسياري از اصول و قواعد ديگر حاكم دانست. به عنوان نمونه كشف معناي مجازي و استعاري 

ري در نگيك واژه، جز با در نظر گرفتن سياق آيه ممكن نيست. مفسر، نخست با تأمل و ژرف
توان آن واژه را رسد كه نميو ذيل آيات وجود دارد، بدين نتيجه ميقرائن كالمي كه در صدر 

اي در كالم وجود دارد كه مانع از حمل آن واژه بر معناي حقيقي حمل نمود؛ زيرا قرائن صارفه
  شود.بر معناي حقيقي مي

كه بر رويكردي برون واژگاني استوار است، توجه به قاعده » سياق«در كنار استفاده از  .3
نيز كه حكايت از رويكردي درون واژگاني دارد، از سوي برخي از » ضع الفاظ براي روح معناو«

هاي برجسته اين عرصه مانند حكيم ترمذي، دامغاني، ابوهالل عسكري و ابن جوزي مورد چهره
تاكيد قرار گرفته است. در اين روش، مفسر فارغ از هرگونه استعمال يك واژه در آيات قرآن، 

را با  »اصل معنا«كند تا پردازد و تالش ميخست، به تحليل معناشناختي از يك واژه ميدر گام ن
توجه به ماده اصلي واژه استخراج كند و سپس كاربردهاي يك واژه، در جاهاي گوناگون قرآن 

  را براساس همان معناي جامع تفسير نمايد.
 كه دانشمندان عرصه دانش توان بدين نتيجه دست يافتبا توجه به مطالب يادشده، مي .4

توان به راحتي بر آنان، نام مفسر نهاد، در تبيين وجوه معنايي نظائر قرآن، از وجوه و نظائر كه مي
وضع «و » اصل منع ترادف«اند. قواعدي مانند دو شيوه درون واژگاني و برون واژگاني بهره گرفته

 اند و قواعديدرون واژگاني بهره گرفتهاز شيوه » هاگوناگوني قرائت«و » الفاظ براي روح معنا
تعرف االشياء «قاعده «، »اسباب نزول«، »سياق«، »اصول و قواعد بالغي«، »تطوّر لغت«مانند 

همي اند. نتيجه مواژگاني استفاده كردهاز شيوه دوم يعني برون» فرهنگ عصر نزول«و » بأضدادها
نگاشته شده درباره دانش وجوه و  هايبكتاآيد اين است كه در كه از اين تحليل به دست مي

ناد گرديده هاي دقيق لغوي استنظائر، بيشتر به قرائن منفصل كالمي توجه شده و كمتر به تحليل
ا در كشف اند تشايد به اين دليل بوده است كه بيشتر دانشمندان قرآني كوشيده مسألهاست. اين 

هاي معناشناسانه بيشتر از راه قرائن تحليلمعاني واژگان قرآن، اصالت را به قرآن دهند و در 
  موجود در كالم خداوند استفاده نمايند.
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 متنيمتني يادشده در پژوهش حاضر، در مجموع هفت قاعده درونمتني و برونقواعد درون
  گيرد كه در جدول زير نشان داده شده است:متني را دربرميو دو قاعده برون

  نيمتقواعد برون متنيقواعد درون
 »اصل منع ترادف در قرآن«قاعده 

 قواعد بالغي مانند مجاز مرسل و استعاره  نقش تطوّر لغت در فهم وجوه معنايي واژگان
 قاعده سياق در تبيين وجوه معنايي واژگان قرآني

 »وضع الفاظ براي روح معنا«قاعده 
استفاده از اسباب نزول در تبيين وجوه معنايي 

  واژگان
 »تعرف االشياء بأضدادها«قاعده

 قاعده شناخت قرائت صحيح
 قاعده شناخت مفاهيم واژگان در عصر نزول

  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

ظائر، )ق1404( ابن جوزي، ابوالفرج هة األعين النواظر في علم الوجوه والن بد  :، محققنز مد ع مح
 مؤسسة الرسالة. :الكريم، بيروت

، »معناداريِ بخشــي از آيه يا آيات، هم در ســياق و هم خارج از ســياق«، )ش1394(اخوان مقدم، زهره 
 .1، دوره نهم، شماره فصلنامه مطالعات قرآن و حديث

ــي چگونگي تأثير اختالف «، )ش1392(دادي ، نجميّه؛ گراوند، مظفر علياكبر نژاد، مهدي؛ گراوند بررس
هم، ، دوره سيزدمطالعات قرآن و حديثفصلنامه  ،»هاي تفسيري مجمع البياندر برداشت قرائات
 .1شماره 

، »هاي قرآني در فرايند ترجمهيابي اســتعارهچگونگي معادل«، )ش1391اماني، رضــا؛ شــادمان، يســرا (
 .2دوره دهم، شماره  ،فصلنامه مطالعات قرآن و حديث

  تهران: عروج.، تفسير قرآن مجيد برگرفته از آثار امام خميني، )ش1386( ايازي، سيد محمدعلي
  ، قم: بوستان كتاب.دائرة المعارف قرآن كريم، )ش1389( بابايي، علي اكبر

ــير القرآن، )ق1417( بغوي، حســين بن مســعود ، محقق، محمد عبد اهللا النمر، معالم التنزيل في تفس
  عثمان جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرش، رياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.
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صيل نظائر القرآن، )م1969( يترمذي، محمد بن عيسـ ، محقق، حسـني نصـر زيدان، مصـر: مطبعة تح
  اسعادة.

  .(ره)، قم: انتشارات امام خمينيمصباح الهداية إلى الخالفة و الوالية، )ش1390( خميني، سيد روح اهللا
لي، ع، محقق: عبدالحميد الوجوه و النظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز، )تا(بي دامغاني، حســـين بن محمد

  بيروت: دارالكتب العلميّة.
صفهاني، حسين بن محمد ، تحقيق: فوان عدنان داودى، المفردات في غريب القرآن، )ق1412( راغب ا

 ، دمشق: دارالعلم الدار الشامية.بيروت

ــير المنير، )ق1411( زحيلي، وهبه ــريعة، معروف به التفس : ، بيروت، دمشـــقالمنير في العقيده و الش
  دارالفكر.

سى زبان، )ش1382( وى، محمد العواسل سين شناختى وجوه و نظاير در قرآنبرر سيد ح ، مترجم: 
  ، مشهد: به نشر.سيدى

  ، قم: بيدار.تفسير القرآن الكريم، )ش1366( صدر المتألهين، محمد بن ابراهيم
  ، قم: انتشارات بوستان كتاب.وحى در قرآن، )ش1385( ، محمودعبد اللهى

سكري، أبو هالل شر الفروق اللغوية، )تا(بي ع سليم، قاهره: دار العلم والثقافة للن ، محقق، محمد إبراهيم 
  و التوزيع.

سنّي، )ق1428( فاكر ميبدي، محمد شيعة و ال سير لدي ال المجمع العالمي للتقريب ، تهران: قواعد التف
  بين المذاهب اإلسالمية.

ــير ق، )ش1391( زاده، عبدالهاديفقهي ــول و مقدمات رآندرآمدي بر تفس ، تهران: انتشـــارات )(اص
  تالوت.

صائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، )ق1416( فيروزآبادي، محمد بن يعقوب حمد م :، محققب
  علي نجار، قاهره: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.

  صدر. حسين اعلمي، تهران: انتشارات :، محققتفسير صافي، )ق1415( فيض كاشاني، مال محسن
  ، قم: دارالكتاب.موسوى جزائرى، طيّب :، محققتفسير القمي، )ش1363( قمى، على بن ابراهيم

سالم(امام على، )ش1382( ، محمدمرادى ه ا   ، تهران: انتشارات هستى نما.قرآن و        )ع
  .كتاب ، تهران: بنگاه ترجمه و نشرالتحقيق في كلمات القرآن الكريم، )ش1360( مصطفوى، حسن
شباه و النظائر في القرآن العظيم، )ق1427( مقاتل بن ســليمان ، حاتم صــالح الضــامن، دبي: :، محقاال

 مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث.


