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چکیده
کریم برای شیواگویی، روگردانی از ادبیات و سبک گفتار روزمّره است. روزمّره قرآنهای کاربسته در یکی از شیوه

بخشند؛ و به آن آشنایی زدایـی هایی است که گاه ادیبان با کاربرد آن به کالم خود گیرایی میالم، یکی از شیوهنبودن ک
ادبی، آرکائیسم یا این رویکردهای یکی از شیوهای که باید درک آن برای شنونده دست یافتنی باشد. می گویند؛ پدیده

کاربرد شده باشـد ا و عباراتی در زبان روزمره و رسمی که کهنه و بیهکاربست واژهگرایی است. آرکائیسم یعنی باستان
مردم نیست و بـه زبـان هویـت هایی که در دسترس تودهیا کاربرد واژگان سرزمینی در سرزمینی دیگر و یا احیای واژه

گرای روس صورتزدایی برای گیرایِی ذهن شنونده در مکتب نقد ادبی ِ. آرکائیسم یکی از شگردهای آشناییمی بخشد
است. 

در چارچوب مکتب یاد شده، تحلیلیاین رویکرد آن است که با روش توصیفی ـ تالش ما در این پژوهش بر پایه
هـا را در دیگـر اجـزای ام قرآن را جستجو و فواید کاربست و بسامد این واژههای آرکائیک در جزء سیتعدادی از واژه

بررسی کنیم. قرآن یافته و نیز پیامدهای آن را 
گیری شـده اسـت، دو آن آنند که نخست از این ساز و کار در قرآن کریم بهرهدهندهبرآیندهای این پژوهش نشان

نمایی مـی کننـد و سـه های آن، بسیار اندک خودکه واژگان آرکائیِک به کار رفته در این بخش از قرآن، در دیگر بخش
خدا (فضای انکار حقیقت از های نخستین انگیزش فرستادهدر پیوند با سالهای این جزء قرآن که چون بیشتر سورهآن

سازی سـخنان خـود بـرای برجستهیابیم خداوند در پی راهنمایی آدمیان از هنر و شیوهاند، در میسوی مشرکان) بوده
گیرا شدنشان سود جسته است.

گریزی، آرکائیسم.، هنجارگرای روسام قرآن کریم، مکتب صورتجزء سی:کلیدواژه ها
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مقدمه

گرایی) روس بـه کـار بـرده آرکائیسم، اصطالحی است که در مکتب ادبی موسوم به فرمالیسم (صورت
ای داشـتند و از گرایان در تحلیل متون ادبی بر صورت و شکل (ُفرم) سخن، توجـه ویـژهصورتشده است. 

–۱۸۹۳(١ویکتـور اشکلوفسـکیون ادبی می پرداختند. دیدگاه زیبا شناختی و کارکرد عناصر ادبی، به نقد مت
هـا و بـه طـرح نظریـههـارسـتاخیز واژهگذاران مکتب فرمالیسم روسی در اثر خود به نـام م) از بنیان۱۹۸۴
مسـأله» هنر به منزلـه شـگرد«ای به ناممیالدی در مقاله۱۹۱۷در سال . ویهای خود پرداخته استدیدگاه

که دشوارتر و شیده و بر این باور بود که زبان ادبی با زبان روزمره تفاوت دارد، چونرا پیش ک» زداییآشنایی«
کنـد تـا قابـل دیـدن شـوند. زدایـی مـیموقرتراست. وی معتقد بود این شگرِد هنر است که از اشیاء عـادت

ادراک کنـد، تـا بـر دشـواری و مـدتمی» آشنانا«نویسد: این شگرد هنر است که اشیاء را اشکلوفسکی می
شناختی است، پس هنـر راه ادراک اشـیاء بیفزاید، چرا که فرایند ادراک به خودی خود یکی از اهداف زیبایی

به بعد).٦١(سجودی، است
)؛ و ٧انـد (انوشـه، گرایان عقیده داشتند بسیاری از ادراکات ما به سبب تکرار، دچار عادت شدهصورت

کنـد تـا ییراتی در زبان روزمره، موانعی بر سر راه شنونده ایجاد مـیادبیات با پیچیده کردن سخن و ایجاد تغ
).۲، ۱۳۷۷وی را به تأمل بیشتر وادار کند (میرصادقی، 

-برجسته«و » خودکاری«زدایی برای زبان دو فرایند آشناییها برای توضیح نظرّیهبعد از آن فرمالیست

-بـه۱/۳۹صـفوی،(داننـد وجود آمدن زبان ادب، مـیل بهها فرایند دوم را عامرا در نظر گرفتند. آن» سازی

گرایی/آرکائیسم) ـ کاربست واژگانی که در ادبیات گفتار روزمـره بـه کـار بعد). هنجارگریزی زمانی( باستان
است (بـرای مطالعـه های فرمالیستسازی و هنجارگریزی، در نظریهرود ـ یکی از شگردهای برجستهنمی

به بعد). ۱/۴۲، دیگر موارد، نک همو
گیری از امکانات زبانی با هدف نا آشنا ساختن و برجستگی زبان مد نظر بزرگانی که از دیر باز بهرهبا آن

هـای مختلفـی ق)، بـا عنـوان۴۷۴ق)، عبـدالقاهر جرجـانی(م ۲۵۵ق)، جـاحظ (م ۱۸۰چون، سیبویه (م
ها بودند کـه ایـن مفهـوم را سـامان یستاست؛ ولی در نهایت این فرمالهمچون، عدول، مجاز و توّسع بوده

ای ندارد و بسـیار انـدک دیرینهارائه دادند. این نظریه سابقه» زداییآشنایی«ای تحت عنوان بخشیده و نظریه
های مختلف از آن سخن رفته است. رد پای این اصطالح در ادبیات فارسـی بیشـتر از در مقاالت و پژوهش

رد. از جمله آثار علمی که به موضوع این نوشتار نزدیک هستند، می توان خوهای قرآنی به چشم میپژوهش
ها و مقاالت زیر را نام برد:کتاب

1. Shklovsky , Victor



143میام قرآن کریدر جزء سکیآرکائيکاربرد واژه هاییچرایبررس1396و زمستان زییپا
(محمـد العبـد، » المفارقة القرانیة دراسة فی بنیة الکلمة و الداللةتوان از کتاب علوم قرآنی میدر زمینه

زدایـی در جـزء آشـنایی«م)، مقاله۲۰۰۶(هدیه جلیلی، » ظاهرة االنزیاح فی سورة النملم)، کتاب ۲۰۰۶
های نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف الیه«) و مقاله۲،ش۱۳۹۲(مختاری و فرجی،» ام قرآن کریمسی

١) نام برد.۶،ش۱۳۹۳(رجایی و خاقانی، » معنایی قرآن کریم

طرح مسأله
های آرکائیک است. در سـَور واژهکریم به کار گرفته شده، استفاده ازیکی از ساز و کارهایی که در قرآن

هـای جـزء ای یافته و شاهدهای فراوانی از ایـن شـگرد در سـورهمکی اوایل بعثت، آرکائیسم کارکرد گسترده
که از یک سو این بخش از قرآن مربوط به اوایل بعثت ـ فضای انکار با توجه به اینخورد.ام به چشم میسی

ایی مخاطبان از طریق قرآن برآمده و از سوی دیگر اهل مکه آشنا و حقیقت ـ است و خداوند در صدد راهنم
آرکائیسـم در خودنمایی پدیـدهاند، ما برای سامان دهی پژوهشی بر پایهعالقمند به فنون شعر و سخن بوده

های آغازین کتـاب امین جزء قرآن را که هم بخشقرآن ـ برای پرهیز از دراز شدن سخن ـ بهتر آن دیدیم سی
ی بـه های ادبی فراوانی دارد، محور ایـن پـژوهش قـرار دهـیم و انـدازهرجمند مسلمانان است و هم جاذبها

کارگیری این پدیده را در دیگر اجزای قرآن به دست آوریم. 
ام زدایی در جـزء سـیآشنایی«پژوهشی که توسط قاسم مختاری و مطهره فرجی در مقالهاین میان،در

انـد. ام قـرآن پرداختـهافزایی آوایی در جـزء سـیبه موضوع هنجارگریزی نحوی و قاعده، انجام گرفته »قرآن
نقش هنجـارگریزی واژگـانی «همچنین پژوهشی که توسط مهدی رجایی و محمد خاقانی اصفهانی، به نام 

ایی های معن، سامان یافته به نقش هنجارگریزی واژگانی به کشف الیه»های معنایی قرآن کریمدر کشف الیه
-فراوانی این واژهام قرآن و اندازههای آرکائیک در جزء سیواژهاند. بنابراین جستجوی قرآن کریم دست یافته

پـژوهش بـرای نخسـتین بـار ها در سنجش با دیگر اجزای قرآن، تا کنون توسط محققان انجام نگرفته و این 
٢پردازد.است که به این جستار می

ین پژوهش روش تحقیق چنین است که نخست به معرفی هنجـارگریزی و برای دست یافتن به اهداف ا

کهـن« )،۱،ش۱۳۸۲(مریم صـالحی،» هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز«ی هنجارگریزی در ادبیات نیز می توان از مقاله هایدر زمینه١.
مدرسـی و غنـی »(و هنجـارگریزی نحـوی در شـعر فـروغ فرخـزادآشـنایی زدایـی «،)۵،ش۱۳۸۴صـهبا،»(اخـوانشـعردرواژگـانیگرایـی

حمیـدشـعردرگرایـیباستان« ، )۵،ش۱۳۸۵(کرمی و نیکدار اصل،» خاقانیدیواندرقرآنیداستانهایاززداییآشنای«)، ۵،ش۱۳۸۵دل،
عـالینـژادمحمـد»( آنهـایخاسـتگاهونیمـاآزادشـعرهایدرواژگـانیگرایـیباسـتان« و) ۱۴،ش۱۳۸۶یاسـینی و مدرسـی،»(مصـدق
ی شعر و ادبیات وجود دارد، موضـوع گرایی در حوزهی هنجارگریزی و باستان، نام برد. آثار نام برده و دیگر آثار که در زمینه)۲،ش۱۳۹۰زمینی،

شان شعر است.بحث
چی اتخاذ گردیده است.ایده این پژوهش در پیوند با مباحث قرآنی  با بهره گیری  ازکارگاه معناشناسی  دکتر پاکت٢.
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اند، پنج معیار سـنجش واژگـان هایی که برای آرکائیسم گفتهپردازیم؛ در ادامه بر اساس تعریفآرکائیسم می

گـر بـازگویی ایـن واژگـان را در دیام قرآن، اندازهجزء سیمصادیق قرآنی از عرضهآرکائیک را ارائه کرده و با 
شماریم. سَور قرآن کریم وارسی کرده و دستاوردهای پژوهش را برمی

هنجارگریزي.1
بـه عبـارت دیگـر ).١/٤٦است (صفوی،معیاربه معنای انحراف از قواعد حاکم بر زبانهنجارگریزی، 

های زبان روزمره با نگرش هنرمندانه که به موجب آن سـخن، زیبـا و گریزی یعنی شکستن چارچوبهنجار
گیری اسـت؛ کـه ها، هشت نوع هنجارگریزی قابل پیبرد. در آثار به جا مانده از فرمالیستشنونده حظ می

گرایي)، نحوي، سبکي، گویشي و معنایي عبارتند از هنجارگریزی آوایي، نوشتاري، واژگاني، زماني (باستان
نی (آرکائیسم) یکی از شگردهای به بعد). بنابراین هنجارگریزی زما۱/۳۹برای مطالعه بیشتر نک، صفوی، (

هاست.فرمالیستسازی و هنجارگریزی، در نظریهبرجسته
یزی زمانی(آرکائیسم) هنجارگر

رونـد آرکائیسم یعنی کاربرد الفاظی که در زبان روزمره و عادی به کار نمی«کدکنی معتقد است شفیعی
شود و نیز کاربردهای اقلیمی از زبان یهایی که در دسترس عامه نیست و سبب تشخص زبان مو احیای واژه

گرایی (آرکائیسم) محدود به البته مفهوم باستان«)؛ وی می افزاید: ۷،کدکنی(شفیعی»نسبت به اقلیمی دیگر
(همـو، » گرایی استتر یک کلمه، خود نوعی باستانکاربرد واژگان کهن نیست؛ حتی انتخاب تلّفظ قدیمی

نحـوی مهجـور و غیـر کائیسم به کار بردن تعّمدی کلمات منسوخ یا شـیوهآر« نویسد:). میرصادقی می۲۵
متداول جمالت در زبان امروز است که برای هویت بخشیدن به کالم و تأثیر بخشی بیشتر یا تـداعی زمـان 

برخـی در تعریـف ).۳۲، ۱۳۷۳صادقی،(میر» رودگذشته و خلق فضای سّنتی و قدیمی در کالم به کار می
کاربرد زبان آرکائیک، به کارگیری ساخت زبانی گذشته که امروزه در زبان معیار کاربرد نـدارد، «د: انآن گفته
آمـده اسـت فرهنگ تفسیری ایسم). در کتاب ۱۳شود(یاسینی، مدرسی، گرایی(آرکائیسم) نامیده میباستان

در حـال حاضـر معمـول ها و اصطالحاتی اسـت کـهها، واژهکه آرکائیسم در هنر و ادبیات استفاده از روش
های کهن گونه). برخی پژوهشگران برای مصادیق واژگان آرکائیک، فقط به محدوده۲۰زاده،نیست (حاجی

که برخی دیگر تخفیف واژگان از طریق تصرفات )؛ در حالی۴۲ـ۱۱اند (نک، یاسینی، مدرسی، بسنده کرده
وف متحـرک، مشـدد کـردن حـروف غیـر ها، ساکن کردن حـرآوایی، حذف برخی حروف و صداها از واژه

ها در معانی خاص و غیـر روزمـره، را نیـز از مصـادیق واژگـان ها و به کار بردن افعال و واژهمشدد، وام واژه
). ۱۱۱ـ۹۳(نک،محمدنژاد، اند آرکائیک در نظر گرفته
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داق ممکن است مصطور که مالحظه گردید تعریف جامع و مانعی از آرکائیسم نیامده و در حیطههمان

هـای های دیگر هنجارگریزی تداخل داشته باشند، خصوصا وقتی بـر روی مـتنبسیاری از واژگان، در گونه
قدیمی دنبال این گونه هنجارگریزی باشیم. 

های فوق و همچنین در نظر گرفتن قدمت متن قـرآن، تعریـف مختـار نگارنـدگان از با توجه به تعریف
مردم ـ چه ژوهش چنین است: کاربرد هر گونه واژه که در زبان روزمره توسط تودهاین پآرکائیسم در محدوده

رفته، کاربست واژگانی از لهجه و زباِن سرزمینی دیگر و کـاربرد از نظر معنا و چه از نظر تلفظ ـ به کار نمی
کـه بـرای شـنوندگان ای کرده. به عبارت دیگر هر واژهواژگانی که ذهن شنونده را به وقایع تاریخی منتقل می

مفهـوم و معنـا و مصـداق آن واژه وادار کـرده جـزء ها را به تأمل و جستار دربـارهغیر روزمره بوده و ذهن آن
واژگان آرکائیسم است.

هاي آرکائیک. معیار سنجش واژه2
شـد، الزم باآرکائیسم واژگانی در قرآن معطوف میپیش رو توجه ما به محدودهکه در مطالعهنظر به این

هـای پـیش آمـده است که معیارهای خود را برای تشخیص واژگان آرکائیک ارائه کنیم. با دقـت در تعریـف
بندی کرد:توان معیارهای یافتن مصادیق واژگان آرکائیک در قرآن را چنین دستهآرکائیسم میدرباره

یخیالف. واژگان ناظر به داستان های تار
هـای کهـن و واژگـانی آرکائیک بودن یک واژه در زمان نزول قرآن، اسـمیکی از معیارها برای تشخیص 

کـه ذهـن مخاطبـان عصـر » فیل«کند. مانند واژهاست که ذهن مخاطب را به یک واقعه تاریخی منتقل می
کند.لشکرکشی ابرهه به مکه، منتقل مینزول را به واقعه

انگیزی در مخاطبانب. پرسش
-ی تشخیص آرکائیک بودن یک واژه، ابهاماتی است که شنوندگان را به پرسشیکی دیگر از معیارها برا

-)، را نمـی١(فاطر/» فاطر السماوات و االرض«معنای ، ابن عباس گوید: . برای نمونهکندانگیزی وادار می

. یکی از چاهی که با هم نزاع داشتند قضاوت کنمنزد من آمدند تا دربارهکه دو نفر بادیه نشین ؛ تا ایندانستم
آن دو گفت: أنا فطرتها و دیگری گفت: انا ابتدأتها؛ که معنای هر دو این است که من آن را کنده و بـه وجـود 

برخـی واژگـان. ایـن عباس دربارهبن ازرق از ابن)؛ یا سؤاالت افرادی چون نافع۴/۴۳۳(طبرسی، ام آورده
غیرروزمرگی واژه بوده و مخاطب برای فهم واژه هکه ابن عباس از شعر کهن شاهد آورده نشان دهندموضوع 

نیاز به پرسش داشته است.
یب و معّرب ج. توجه به واژگان غر

لغات غریب یعنی لغاتی که در عرف محلی « نویسد: محمد هادی معرفت در تعریف لغات غریب می
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). بنابراین کـاربرد ۲۷۳، (معرفت» برای مخاطبان تازگی داشته و معنای آن بر آنان چندان روشن نبوده است

ی سرزمینی دیگـر، سامی یا لهجههایی با ریشهآشنا بوده است؛ همچنین واژهلغات غریب برای مخاطبان نا
که آرکائیک است؛ چون» کواعب«یمثال واژهقریش، از مصادیق واژگان آرکائیک هستند. برای غیر از لهجه

).۱/۳۸۵جزء لغات غریب آورده است (سیوطی، عباس این واژه را سیوطی بر اساس روایت ابن
آشناد. به کارگیری واژگانی دارای مفاهیم نا

آشنا و غیر روزمـره ای روزمره است ولی در مورد مدلولی به کار رفته که برای ذهن مخاطب ناگاهی واژه
هـای آنـی و پدیـدههـای قرهای دوزخ، قسمآشنا مانند قیامت، نامواژگانی که برای توضیح مفاهیم نااست. 

های یاد شده برای مخاطبان عصر نزول مسـبوق بـه که پدیدهچوناند، از این دست هستند.غیبی به کار رفته
َکـالَّ َلُیْنَبـَذنَّ ِفـي اْلُحَطَمـِة َو مـا َأْدراَك َمـا اْلُحَطَمـُة «در آیـه» حطمـه«ی اند. بـرای نمونـه: واژهذهن نبوده

در این آیات، جهّنم اسـت. » حطمه«شکستن چیزی است؛ ولی منظور از به معنی» حطم«)، ۴٬۵همزه/»(
ذهنی از این مفهوم نداشته، پس این واژه آشنا بوده و پیشینهبنابراین این واژه به مفهوم جهنم، برای مخاطب نا

آرکائیک است.
ناآشنا پی ممکن است گفته شود که مخاطب بر اساس سیاق جمله و سبب نزول آیات به مفهوم واژگان

برد. در پاسخ باید گفت: واژگان آرکائیک غیر قابل فهم نیستند؛ بلکه به دالیل مختلفی که در تعریف بیان می
روزمره هستند.شد، برای مخاطب غیر

های نخستین در تعیین معنا و مصداق هـ . اختالف مفسران سده
قرآن ندارد و دست آویزهای ایـن دسـت های مفسران ریشه در آرکائیک بودن واژگان چالشگرچه همه

ها، برخاسـته از تفسـیر ای از این دست به گریبانیگون است، ناگزیر پارهها بسی رنگارنگ و گونهکشمکش
است.» عموم و خصوص مطلق«نسبت ها، نمونهای که در زبان منطقیهای آرکائیک است؛ پدیدهواژه

باشـد. هاي کالمي، تاریخي و ادبي مفسران میپیش فرضتفاوت در اختالف در تفسیر گاهی در نتیجه
چـه افراد نیز در این میدان بي تأثیر نبوده اسـت؛ آنهاي خودساختهالبته تعصبات مذهبي، سیاسي و ذهنیت

شود، ریشه در همـین تـأثرات مـذهبي و تفاسیر فریقین نسبت به همدیگر مشاهده ميدرهم کشیدهاز چهره
هـا و در حالی که برخی اختالفـات تفسـیری ارتبـاطی بـا مبـانی، روش.ن در تفسیر داردمباني اختالفي آنا

تعصبات مذهبی ندارد؛ بلکه اختالف در معنا و مصداق واژگان است؛ که ریشـه در ناآشـنا بـودن واژه دارد. 
وف است.توجه ما به این دسته از اختالفات به عنوان معیاری برای تشخیص واژگان ناآشنا و آرکائیک معط

عباس، قتاده، ضحاک و حسـن بصـری عبس، مفسرانی همچون ابندر سوره» قضباً «ی واژهبرای نمونه 
ای هستند که بـرای  جات، علف، تره، یونجه و رطب از جمله معانیاند؛ سبزیگون گفتهدر مصداق آن گونه
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آشـنا اند ناشی از غیر روزمرگی و ناتو). این اختالف در معنا و مصداق می۳۰/۳۷طبری،اند (این واژه آورده

بودن این واژه باشد.

. تحلیل شماري از واژگان آرکائیک3
آوریـم؛ سـپس گـزارش روش گزارش واژگان آرکائیک بدین ترتیب است که نخست قول لغویـان را مـی

وارد آوریم؛ سعی بر آن است که گزارش مفسـران شـیعه و سـنی را مگـر در مـمفسران را به ترتیب قدمت می
-گاه در برخی موارد اقوال علمای علوم قرآنی و دانِش واژگان معّرب و دخیل را میاندک، توأمان بیاوریم؛ آن

کنیم.آوریم؛ سر آخر برایند گزارشات را عرضه می
ایـم. بنـدی و ارائـه کـردهی پیش آمده، واژگان آرکائیـک را در ادامـه دسـتهبر اساس معیارهای پنج گانه

ایم، بیش از یک معیار برای آرکائیک بودنشان وجـود دارد، ولـی ژگانی که در این پژوهش آوردهبسیاری از وا
ایم.ها آوردهها را ذیل یکی از سرنویسناگزیر و برای دوری از دراز دامان شدن سخن، آن

یخی۱٫۳ واژگان ناظر بر انتقال ذهن مخاطب به رویدادهای تار
»فیل«۱٫۱٫۳

ک بأصحاب الفیل«در آیه» فیل«واژه حیـوانی معـروف ) آمده است. فیـل۱(فیل/» ألم تر َکیف َفعل ربُّ
ایـن کند. آرتـور جفـری دربـاره)؛ که بیشتر در نواحی هندوستان زندگی می۱۵/۵۹۲زبیدی،است (حسینی

نویسد: فیل تنها در یك سوره به کار رفته است کـه در آن داسـتان تـاریخی لشکرکشـی حبشـیان بـه واژه می
فیل اصل ایرانی دارد و در زبان پهلـوی سرکردگی ابرهه به مکه یادآوری شده است. جفری معتقد است واژه

). هنگامی که قرآن لشکر ابرهه را اصحاب فیل خوانـده، اصـطالح ۳۳۵به صورت پیل آمده است (جفری، 
ت.برده که ذهن مخاطب را به سال عام الفیل منتقل کرده اسای به کار شناخته شده

ابرهه به مکه) انتقال می دهد، بنابراین با توجه به فضای آیه که ذهن مخاطب را به گذشته (داستان حمله
توان این واژه را آرکائیک دانست.همچنین معرب بودن این واژه، می

»ُطَوی«۲٫۱٫۳
ِس «در آیه» طوی«یواژه ُه ِباْلواِد اْلُمَقدَّ راغـب ذیـل آیـه) آمـده اسـت.۱۶/(نازعـات» ُطـوًی ِإْذ ناداُه َربُّ

-جا وحی شـده اسـت (راغـبای است که به موسی در آناسم آن دّرهنویسد:می» طوی«مذکور در معنای 

). طبرسـی ۱۵/۲۱منظـور، (ابنکوهی در وادی شام است » طوی«نویسد: منظور میابن). ۵۳۴اصفهانی، 
اده گویند: طـوی اسـم بیابـاني اسـت و بعضـی نویسد: مجاهد و قتدو معنا برای طوی آورده است. وی می

جا با موسی سخن گفته است اند: طوی به معنی دو بار تقدیس کردن است و آن مکاني است که خدا آنگفته
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).۱/۴۳۴معّرب است (سیوطی، » ُطوی«سیوطی معتقد است).۱۰/۶۵۵(طبرسی، 

خ (زمان حضرت موسـی(ع)) منتقـل تاریذهن مخاطب را به گذشته» طوی«که با توجه به اینبنابراین
توان این واژه را آرکائیک دانست.میآن، کند و همچنین معّرب بودن می

انگیزی را به دنبال داشتهواژگان مبهم برای مخاطبان که پرسش۲٫۳
»ِدهاق«۱٫۲٫۳

لبریـز معنـا را پـر و » دهـاق« اصفهانی) آمده است. راغب۳۴(نبأ/» و کأسًا ِدهاقاً «در آیه» دهاق«واژه
روایتی آمـده کـه ابـن عبـاس الفرقانالقرآن و رغائبغرائب). در تفسیر ۳۲۰اصفهانی، کرده است (راغب

« عباس گفت: ای آب بنوشان، پس غالم ظرفی پر از آب آورد، ابنغالمی را خواند و به او گفت به ما جرعه
از » دهـاق«آمده، نافع از معنیابن ازرق مسائل ). همچنین در کتاب ۶/۴۳۴این است (نیشابوری، » دهاق

-شناسد؟ ابن عباس پاسـخ مـیکند: آیا عرب آن را میابن عباس پرسیده و پس از دریافت پاسخ، سؤال می

جفری معتقد است این واژه ریشهآرتور ).۴۳۴الشاطی، بنت(دهد: آری؛ و از شعر عرب شاهد آورده است 
انگیزی در مخاطبـان . بنابر گزارش باال این واژه بر اساس معیار پرسش)۲۰۶آرامی و سریانی دارد (جفری، 

و همچنین واژگان غریب و معرب، آرکائیک است.
»ُمعِصرات«۲٫۲٫۳

اجاً «در آیه» معصرات«ی واژه » عصر«) آمده است. راغب واژه۱۴(نبأ/» َو َأْنَزْلنا ِمَن اْلُمْعِصراِت ماًء َثجَّ
ــردن آورده ــی فش ــه معن ــبرا ب ــت (راغ ــفهانی، اس ــران در ۵۶۹اص ــتالف مفس ــان اخ ــمن بی ــری ض ). طب

ها است اند که به معنی باداند: بعضی گفتهروایاتی آورده که این واژه را دو گونه معنا کرده» معصرات«معنای
). گـزارش طبرسـی از اخـتالف در معنـای ۳۰/۴طبـری، و بعضـی دیگـر آن را بـه ابرهـا معنـا کـرده انـد (

نین است: مجاهد و قتاده و کلبی گویند: یعنی بادها که صاحب ابرهای بارانی هسـتند؛ ابـن چ» معصرات«
از جملـه » معصـرات). «۲۶/۲۳۰، عّباس گوید: معصرات یعنی ابرهایی که حامل باران هسـتند (طبرسـی

اژه بـر اسـاس ). بنابر گـزارش بـاال ایـن و۴۱۶الشاطی، بنت(عباس هم بوده است سؤاالت ابن ازرق از ابن
انگیزی مخاطبان و همچنین اختالف مفسران در تعیین مصداق، آرکائیک است.معیار پرسش

»أّباً «۳٫۲٫۳
ا«در آیه» أّبا«ی واژه را به معنای چراگاه دانسته و » أّب «) آمده است. ابن منظور ۳۱(عبس/» َو فاِکَهًة َو َأب

). طبری روایاتی را از أنس بن مالـک ۱/۲۰۴منظور، است (ابناز قول مجاهد و فّراء و ابوحنیفه شاهد آورده 
بـه بعـد). در تفسـیر ۳۰/۳۷دانسـتند (طبـری، را نمی» أّب «کند بعضی صحابه معنای آورده که معلوم می

گـاهی بعضـی صـحابه از معنـای أّب روایتـی آمـده اسـت (عروسـی حـویزی، نیز دربارهنورالثقلین عدم آ
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بـه » أّب «نویسـد: ). سیوطی نیز مـی۹۷داند (جفری، را وام گرفته از عبری می»أّب «جفری). آرتور۵/۵۱۱

). ۱/۴۲۸تر است (سیوطی، لغت أهل غرب، به معنی گیاه
انگیـزی در مخاطبـان و همچنـین واژگـان غریـب و بنابر گزارش باال این واژه بر اساس معیـار پرسـش

معرب، آرکائیک است.
»َیحور«۴٫۲٫۳

را بازگشـت از » حـْور« منظور )آمده است. ابن۱۴(انشقاق/» اّنه ظّن أن لن یحور« آیهدر » یحور«واژه
عباس روایتی آورده که گفتـه: ). زمخشری از ابن۴/۲۱۷منظور، چیزی به سوی چیزی معنی کرده است (ابن

و » حوری«گفت:که از زنی از اعراب بادیه نشین شنیدم که به دخترش میدانستم، تا آنرا نمی» یحور«معنی 
عباس درباره معنای ). یکی از سؤاالت نافع ابن ازرق از ابن ۴/۷۲۷مقصود او این بود، باز گرد (زمخشری، 

گردد. در ادامه ابن یعنی هرگز باز نمی» لن یحور«عباس پاسخ می دهد مذکور بوده، که ابندر آیه» یحور«
). سیوطی معتقد است این واژه به لغت ۳۷۹الشاطی، کند که این لغت از حبشه است (بنتعباس اشاره می

عباس به دنبال معنی آن بودند ). بنابراین با توجه به این که مفسرانی چون ابن۴۳۸/ ۱حبشه است (سیوطی، 
توان نتیجه گرفت این واژه آرکائیک است.و همچنین معرب بودن واژه، می

یب و معرب ب۳٫۳ ودنواژگان آرکائیک بر اساس معیار غر
»ُسباتاً «۱٫۳٫۳

بـه معنـی »َسـْبت«معتقد است راغب) آمده است. ۹(نبأ/» و َجَعلنا نوَمکم ُسباتًا «در آیه» سباتا«واژه
دانـد ای آرامی و یهودی مـیرا واژه» سبت«آرتور جفری ). ۳۹۲اصفهانی، قطع کردن و بریدن است (راغب

آمده: این لفظ از عبرانی معّرب گشـته و » سبت«یل واژهذدایرة المعارف بزرگ اسالمی). در ۲۴۷جفری، (
، استکردناز کار و استراحتکشیدندستمعنايبهعربیدر زبانکهدهد؛ این واژهمعنی استراحت می

آرامـی آرکائیک اسـت چـون ریشـه» سباتا«). بنابراین ۹/١٣٥است (شدهگرفتهوامسامیکهنهاياز زبان
و معرب است.دارد

»کواعب«٢٫٣٫٣
نوشته: دوشیزگانی » کواعب«) آمده است. راغب درباره۳۳(نبأ/» و َکواِعَب َاتراباً «در آیه» کواعب«واژه

). سـیوطی در بحـث غریـب القـرآن، بـر ۷۱۳اصفهانی، (راغباستشان ظاهر شدهکه در سن بلوغ پستان
). بنـابراین بـر اسـاس ۱/۳۸۵عباس این واژه را جزء لغات غریب آورده اسـت (سـیوطی، ایت ابناساس رو

آرکائیک است.» کواعب«معیار واژگان غریب، 
َرت«۳٫۳٫۳ »ُکوِّ

را بـه گردانـدن و » کـّورت«راغـب ) آمده است.۱(تکویر/» إذا الّشمُس کّورت«در آیه» کّورت«ی واژه
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به یکدیگر پیوسته شود مانند پیچیدن دسـتار یـا عمامـه معنـا کـرده اسـت هایشپیچاندن چیزی که قسمت

). طبری ۷/۴۶۳). زبیدی به فارسی بودن این واژه اشاره کرده است (حسینی زبیدی، ۷۲۹اصفهانی، (راغب
عبـاس و قتـاده، مذکور پانزده روایت آورده و دو معنا برای آن ذکر کرده که بعضی مفسران مانند ابـنذیل آیه

اند و بعضی دیگر ماننـد ربیـع بـن خیـثم آن را بـه معنـی تکویر شمس را به معنی خاموشی خورشید دانسته
فارسـی اسـت (طبـری، » کـّورت«عباس آورده کـه ؛ در ادامه طبری روایتی از ابناندافتادن خورشید دانسته

). بنـابراین ۲۹۰سـی، این واژه جزء واژگان معـرب آمـده اسـت (بالالمعرب فی القرآن). در کتاب ۳۰/۴۱
معرب بودن، اختالف مفسران در معنا و مصداق و نداشتن پیشینه در ذهن مخاطب (واژگان ناظر بر مفاهیم 

های آرکائیک بودن این واژه است.آشنا) از نشانهنا
واژگان آرکائیک بر اساس معیار مفاهیم ناآشنا۴٫۳

»َغّساق«۱٫۴٫۳
اقاً إّال َحِمی«در آیه» غّساق«واژه را شـدت ظلمـت گفتـه » غسق«)آمده است. راغب ۲۵(نبأ/» مًا َو َغسَّ

، آن را تاریکی اول شـب دانسـته اسـت (طریحـی، مجمع البحرین). صاحب ۶۰۶اصفهانی، است (راغب
گـون را بیـان کـرده را یادآور شده و سپس اقـوال گونـه» غّساق«). طبری اختالف مفسران در معنای ۵/۲۲۲

چنین گزارش شده است: ابن مسعود و » غّساق«اختالف در تفسیر مجمع البیاندر ).۳۰/۱۰است (طبری،
ای در جهنم اسـت. سـّدی گویـد: اند. کعب گوید: غّساق چشمهعباس غساق را آب سرد شدید دانستهابن

نوشند. طبرسی در ادامـه قـول ابـن عمـر را مراد از غساق، اشك چشم کافران است که همراه آب سوزان می
نوشـند. شود که آن را جمع کرده و میه که گفته: مراد از غساق چرکی است که از بدن کافران جاری میآورد

دانـد را نمیعذابی است که غیر از خداوند کسی آن» غّساق«آورد که گفته: در آخر قول حسن بصری را می
» غّساق«ذهنی بین واژه یشینهگونه پ). با توجه به کاربرد این واژه در فضای جهنم که هیچ۸/۷۵۳(طبرسی، 

و جهنم در ذهن مخاطب نبوده؛ بر اساس معیار مفـاهیم دارای معنـای ناآشـنا و همچنـین معیـار اخـتالف 
آرکائیک است.» غّساق«مفسران در معنا و مصداق، واژه

»صاّخة«۲٫۴٫۳
ةَفِإذا جاَءِت «ی در آیه» صاّخة«ی واژه اخَّ » صـاّخه«فارس در معنـای)آمده است. ابن ۳۳عبس/»(الصَّ

-جریـر روایتـی از ابـن). ابن۳/۲۸۱فارس، کند (ابننویسد: فریادی که از شدت بلندی، گوش را کر ميمی

یـاد شـده روایتـی طوسی ذیـل آیـه). شیخ۳۰/۳۹های قیامت است (طبری، عباس آورده که صاّخه از اسم
قیامـت بـرای حـل کـاربرد ایـن واژه دربـاره). م۱۰/۲۷۷آورده که منظور از صاّخه، قیامت است (طوسـی، 

کنند. بنابراین بر اساس معیار واژگان دارای مخاطبان تازگی داشته، به همین دلیل مفسران  از آن رفع ابهام می
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مفاهیم ناآشنا، آرکائیک است.

»ناِشطات«۳٫۴٫۳
اِشطاِت َنْشطاً «در آیه» ناشطات«ی واژه را بـه معنـی »نشـط«ابن فارس ) آمده است. ۲(نازعات/» َو النَّ

عبـاس و قتـاده ). طبرسی روایاتی از علی(ع)، ابن۵/۴۲۶فارس، جنبیدن، حرکت و شادی آورده است (ابن
انـد هـای مـؤمنین و سـتارگان تفسـیر کـردهآورده است که به معنی فرشتگان، جـان» ناشطات«در مصداق 

اِشطاِت «). مجلسی معانی مختلف ۱۰/۶۵۲(طبرسی،  عبـاس چنـین را از قول علی (ع) و ابـن» َنْشطاً َو النَّ
). ۳/۱۴۶مهار بر گردن چهارپایان، فرشتگان و ستارگان اسـت (مجلسـی، آورده: ناشطات به معنی گذارنده

بنابراین بر اساس معیار مفاهیم دارای معنای ناآشنا و همچنین معیار اختالف مفسـران در معنـا و مصـداق، 
ست.آرکائیک ا» ناشطات«واژه

»َدحاها«۴٫۴٫۳
را از » دحـو«) آمـده اسـت. راغـب ۳۰(النازعات/» َدحاهاَو اْألَْرَض َبْعَد ذِلَك «ی در آیه» دحاها«واژه

منظـور، را گستردن معنـا کـرده اسـت (ابـن» دحو«منظور ). ابن۳۰۸اصفهانی، داند (راغبجای کندن مي
مورد بحث گفته یعنی زمین را گستراند (طبرسی، آیهرهعباس آورده که دربا). طبرسی روایتی از ابن۱۴/۲۵۱
ذهنی ندارد، نوعی غیر روزمرگی اسـت؛ ماننـد کار بردن واژه، در مفهومی که مخاطب پیشینه). به۱۰/۶۵۹

یعنی گستردن زمین که در بدو الخلق اتفاق افتاده و برای مخاطب مفهوم نـا مأنوسـی بـوده، » دحو االرض«
-شود. بنابراین بر اساس معیار به کارگیری واژگان دارای مفاهیم نـایر فهم دقیق آن میلذا ذهن مخاطب درگ

آشنا، این واژه آرکائیک است.
»طاّمة«۳/۴/۵

ُة اْلُکْبریَفِإذا جاَءِت «در آیه» طاّمه«واژه امَّ را غلبـه و » طاّمه«منظور )آمده است. ابن۳۴(نازعات/» الطَّ
یـاد شـده چنـین اسـت: منظـور گـزارش طبرسـی ذیـل آیـه). خالصه۱۲/۳۷۰منظور،داند (ابنتجاوز می

اند (طبرسی، قیامت است؛ حسن بصری آن را نفخه دّوم دانسته و بعضی آن را تاریکی شدید گفته» طاّمه«از
بر اساس معیار واژگان» طاّمه«قیامت پیشینه نداشته، بنابراین ). چون محل کاربرد این واژه درباره۱۰/۶۵۹

آشنا آرکائیک است. دارای مفاهیم نا
بانیه«۶٫۴٫۳ »َز

باِنَیةَ َسَنْدعُ «ی در آیه» زبانیه«ی واژه -را به معنی دفع مـی» زبن«منظور ) آمده است. ابن۱۸(علق/» الزَّ

). ۱۰/۷۸۳جهنم هسـتند (طبرسـی، ). طبرسی آورده که منظور از زبانیه، مالئکه۱۳/۱۹۴منظور، داند (ابن
). با توجه به معرب بودن این واژه و نیـز ایـن کـه ۲۳۰(جفری، داند جـفـری این کلمه را سریانی میآرتـور
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آشنا و واژگان معـرب کاربرد این واژه در مورد مالئکه پیشینه نداشته، بر اساس معیار واژگان دارای مفاهیم نا

آرکائیک است. 
واژگان آرکائیک ناظر بر اختالف مفسران۵٫۳

»رداً بَ «۱٫۵٫۳
« ) آمده است. خلیل بن احمد معتقد اسـت۲۴(نبأ/» ال َیُذوُقوَن ِفیها َبْردًا َو ال َشراباً «در آیه» َبْرداً «واژه

را ضـد » َبـْرد«منظـور معنـای لغـوی ). ابن۸/۳۰مورد بحث به معنای خواب است (فراهیدی، در آیه» َبْرد
مـذکور بـه معنـای را در آیـه» َبـْرد« علی بن ابراهیم قمی ).۳/۸۲منظور، حرارت و گرما دانسته است (ابن

» بـرداً « مـذکور اخـتالف مفسـران در معنـایذیل آیـهالبیانمجمع). در ۲/۴۰۲خواب آورده است (قمی، 
در این آیه خواب و آب اسـت، ابوعبیـده گویـد: » بردا«عّباس گوید: مقصود ازچنین گزارش شده است: ابن

را بـه » َبـْردا« واب است و در آخر قول مقاتل را آورده که معنی لغـوی را تـرجیح داده و در این جا خ» بردا«
را از » َبـْرد« عباس ). سیوطی بر اساس روایتی از ابن۲۶/۲۴۲معنی خنکی و سردی دانسته است (طبرسی،

و هـم ). با توجه به این که این واژه از لغـت قـریش نیسـت۱/۴۲۱لغت هذیل معرفی کرده است (سیوطی، 
که در معنای روزمره (خنکی و سردی) ـ طبق بعضی تفسیرها ـ به کار برده نشده و مفسران در مصداق آن این

توان نتیجه گرفت این واژه آرکائیک است. این واژه یک بار در قرآن برای سردی اند؛ بنابراین میاختالف کرده
) به معنی برف آمده است.۴۳) و یک بار به صورت َبَرد (نور/۶۹آتش دنیایی (انبیاء/

»َسَفَرة«۲٫۵٫۳
) آمـده اسـت. راغـب معتقـد اسـت ۱۵(عبس/» َسَفَرةٍ ِبَأْیِدي«بار در آیهدر قرآن فقط یک» سفرة«واژه

). طبـری بـه ۴۱۲اصـفهانی، به معنی برداشتن پرده است و مخصوص اجسام و اعیان است (راغـب» َسْفر«
آورد: مـی» سـفره«اشاره کـرده اسـت؛ و سـپس سـه قـول بـرای» سفرة«اختالف مفسران در معنا و مصداق 

عبـاس و قتـاده آورده اسـت (طبـری، نویسندگان، قّراء و مالئکه؛ در ادامه روایات مرتبط با هر معنا را از ابن
به نویسندگانی از فرشتگان، سفیران وحـی و قاریـان قـرآن تفسـیر شـده » سفرة«البیانمجمع). در ۳۰/۳۵

از لغات غریـب و بـه زبـان » َسَفَره « عباس آورده که گفته). سیوطی روایتی از ابن۱۰/۶۶۵سی، است (طبر
). بنابراین ۲۵۹آرامی دارد (جفری، ریشه» َسَفَره«جفری معتقد است ). آرتور۱/۴۳۲نبطی است (سیوطی، 

.طبق معیار غریب بودن و اختالف مفسران در معنا و مصداق، آرکائیک است» َسَفَره« 
»َقضباً «۳٫۵٫۳

را دانـه گفتـه » قضـب«فراهیدی معنای ) آمده است.۲۸(عبس/» َو ِعَنبًا َو َقْضباً «ی در آیه» قضبا«واژه
عبـاس، قتـاده، ضـحاک و آورد که مفسـرانی چـون، ابـن). طبری چهار روایت را می۵/۵۲است (فراهیدی،
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انـد ونجه، خرمـای نـارس و علـف معنـا کـردهبرآمدند و آن را به ی» قضبا«حسن بصری، در پی معنا کردن 

هـای نارسـی کـه را رطـب» قضب«عّباس و حسن بصری، آمده که ابنمجمع البیان). در ۳۰/۳۷(طبری، 
را » قضـب«عباس ). سیوطی بر اساس روایت ابن۱۰/۶۶۸طبرسی، گردد معنا کردند (علوفه چهارپایان مي

ابراین اختالف مفسـران در مصـداق ایـن واژه دلیـل بـر ). بن۱/۳۸۵جزء لغات غریب آورده است (سیوطی،
آرکائیک بودن آن است؛ ضمن این که غریب بودن واژه مزید بر علت است.

»حاِفرة«٤٫٥٫٣
ا َلَمـْرُدوُدوَن ِفـي اْلحـاِفَرةِ «در آیه» حافره«واژه ) آمـده اسـت. راغـب گویـد: ۱۰(نازعـات/» َیُقوُلوَن َأِإنَّ

). ۲۴۴اصـفهانی، کسي که به جای اّول برگردانـده شـود (راغـبمثلی است درباره» حاِفَرةِ الْ َلَمْرُدوُدوَن ِفي«
-). طبری روایاتی آورده کـه مفسـرانی ماننـد ابـن۳/۲۷۴طریحی َحفر را کندن، معنا کرده است (طریحی، 

قبر تفسیر کرده و اند، مجاهد حافره را به زمینعباس، قتاده و سّدی حافره را به زندگی پس از مرگ معنا کرده
نیز اخـتالف مفسـران در روح المعانی ). در تفسیر ۳۰/۲۳زید حافره را به آتش معنا کرده است (طبری، ابن

عباس به معنی اول و ابتدای هر چیز و بعضی مانند مجاهد و زیـد آمده که بعضی مانند ابن» حافره«معنای 
). بنابراین اخـتالف مفسـران در معنـا و ۳۰/۲۶(آلوسی، اند: حافره، به معنای زمین قبر است بن اسلم گفته

مصداق این واژه دلیل بر آرکائیک بودن آن است.
»ساهره«۵٫۵٫۳

اِهَرةِ «در آیه» ساهره«واژه را روی زمـین » سـاهره«منظـور ابـن) آمده است.۱۴(نازعات/» َفِإذا ُهْم ِبالسَّ
یعنی بیداری در شب که همراه با توجـه » ساهره: «). مصطفوی می نویسد۴/۳۸۳منظور، (ابندانسته است 

اشاره کرده و هجده روایت از ابـن » ساهره«). طبری به اختالف مفسران در معنی ۵/۲۴۴(مصطفوی،باشد
را بـه » سـاهره«بصری، قتاده، مجاهد، سعید بن جبیر، ضحاک و ابن زیـد آورده کـه عباس، عکرمه، حسن

بـه ۳۰/۲۴انـد (طبـری، ام، کوه کنار بیت المقدس و جهنم معنا کردهزمین، زمین هموار، سرزمین شروی 
). ۲۴۵بعد). آرتور جفری معتقد است این واژه ریشه در زبان های عبری و آرامی و سـریانی دارد (جفـری، 

طبق معیار اختالف مفسران در تعیین معنا و مصداق و همچنین معـرب بـودن، » ساهره«بنا بر این گزارش، 
ت.آرکائیک اس

. چرایی کاربرد و بسامد واژه هاي آرکائیک4
متداول در انتخاب های باال مشاهده شد، خداوند در قرآن کریم با گریز از شیوهگونه که در نمونههمان

گر تبـدیل شـود. ایـن آشنا بودند، باعث شد تا زبان هنجار به زبان آفرینشهایی که ناها و استفاده از واژهواژه
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شـود؛ تـا جـایی کـه افزایش نفوذ سخن در شـنونده نیـز مـیریزی، افزون بر پرباری زبان، مایهنوع هنجارگ

شوند و این غنی شـدن زبـان را بـه دنبـال دارد و نیـز ذهـن ها در زبان هنجار متداول میبسیاری از این واژه
هنرمندانـه بـا بـه کند تا در جهت درک بهتر سخن برآیـد. ایـن شـگردمخاطب را به تکاپو و تالش وادار می

ها را قابل درک بخشد و آنکارگیری تمهیدات بازدارنده و کند کننده در درک مطلب، به مفاهیم جانی تازه می
های معمول، عادی و ایسـتای کند. و واکنشتر و آگاهی مخاطبان را نسبت به حقایق و مفاهیم کامل تر می

کند. در واقع خداوند از های پویا و کنش گرایانه تبدیل میها و حقایق به واکنشمخاطبان را در برابر واقعیت
های جـزء گری بشر سود جسته است. بر اساس واکاوی برخی واژگان آرکائیک سورهشگرد هنر برای هدایت

است. در این جدول ستون اول، ردیف؛ ستون دوم ) آورده شده ۱ها در جدول شماره (ام، بسامد این واژهسی
ی آرکائیـک، متـرادف آرکائیک در دیگر سَور مکی که با واژهنوشته شده، ستون سوم بسامد واژهآرکائیک واژه

آرکائیک که در دیگر سَور مکی متـرادف نیسـتند، سـتون پـنجم بسـامد واژهاست، ستون چهارم بسامد واژه
ر سـَور مـدنی کـه آرکائیـک در دیگـآرکائیک در دیگر سَور مدنی که مترادف است و ستون ششم بسامد واژه

معنی کرده اند، این واژه یک بـار » خواب«نبأ به که بیشتر مفسران در سوره» بْرداً «مترادف نیستند. مثًال واژه 
است؛ و یک بار هـم در » سرد«به کار رفته ولی معنی آن » بْرداً «انبیاء که مکی است به همین شکلدر سوره

هـای به کار رفته است. بنابراین یک بـار در سـوره» تگرگ«معنی به» َبَردٍ «نور که مدنی است به شکلسوره
های مـدنی، بـه شـکل دیگـر و در مکی، به همان شکل و در معنای دیگر (ستون چهارم) و یک بار در سوره

معنای دیگر (ستون ششم)به کار رفته است. عالمت (*) یعنی کاربرد واژه در دیگر سور از لحاظ نوشـتاری 
متفاوت است.

ی بازگویی واژگان آرکائیک فوق در دیگر سَور) اندازه۱ل شماره(جدو
مدنی، 

معنای دیگر
مدنی، هم 

معنی
مکی، 

معنای دیگر
مکی، هم 

معنی
واژه

۰ ۰ ۰ ۱١ طوی ۱

۰ ۰ ۰ ۰ فیل ۲
۰ ۰ ۰ ۰ دهاقاً  ۳
۰ ۰ ۳*٢ ۰ معصرات ۴
۰ ۰ ۰ ۰ أّبا ۵

.)۱۲طه/»(طوی«١
).۱عصر/»(العصر«)،۴۹یوسف/»(یعصرون«)،۳۶یوسف/»(أعصر«٢
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۷*٣ ۰ ۵*٤ ۰ یحور ۶
۳*٥ ۰ ۴*٦ ۱٧ سباتاً  ۷

۰ ۰ ۰ ۰ کواعب ۸
۰ ۰ ۰ ۲*٨ کّورت ۹
۰ ۰ ۲*٩ ۱١٠ غّساقاً  ۱۰
۰ ۰ ۰ ۰ صاّخه ۱۱
۰ ۰ ١١*١ ۰ ناشطات ۱۲
۰ ۰ ۰ ۰ دحاها ۱۳
۰ ۰ ۰ ۰ طاّمة ۱۴
۰ ۰ ۰ ۰ زبانیة ۱۵

۱*١٢ ۰ ۱١٣ ۰ برًدا ۱۶
۰ ۰ ۰ ۰ سفرة ۱۷

۰ ۰ ۰ ۰ قضباً  ۱۸
٠۱* ۰ ۰ ۰ حافرة ۱۹

۰ ۰ ۰ ۰ ساهرة ۲۰

ی آرکائیک در دیگـر مالحظه می شود، از بیست مورد وارسی شده، تنها چهار مورد عین واژهگونههمان
که کاربست ایـن واژگـان سور بازگویی شده است؛ و این چهار مورد در سور مکی رخ داده است. ضمن این

در سور مـدنی در همان معنا برای چهار واژه اتفاق افتاده است. جالب این است که این واژگان هیچ ردپایی 
ندارند. 

).۱مجادله/»(تحاور«)،۷۲رحمن/»(حور«)، ۱۴,صف/۱۱۱مائده/»(حوارّیین«)، ۱۴, صف/۱۱۲, مائده/۵۲ال عمران/»(حوارّیون«٣
).۳۴٬۳۷کهف/»(یحاوره«)، ۲۲, واقعه/۲۰,طور/۵۴دخان/»(حور« ٤
).۴۷٬۱۵۴,نساء/۶۴بقره/»(تالسب«٥
).۱۶۳اعراف/»( یسبتون«)،۱۶۳اعراف/»( سبتهم«)،۱۲۴,نحل/۱۶۳اعراف/»(السبت«٦
).۴۷فرقان/»(سباتا«٧
).۵زمر/»(یکّور«٨
).۳فلق/»(غاسق«)،۷۸اسراء/»(غسق«٩

).۵۷ص/»(غّساق«١٠
)۲نازعات/»(نشطا«١١
).۴۳نور/»(َبَردٍ «١٢
).۶۹انبیاء/»(برداً «١٣
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) بسامد معیارها در واژگان وارسی ٢با توجه به معیارهای مشترک در بعضی از واژگان در جدول شماره (

شده را مشخص کردیم.
) بسامد معیارها در واژگان آرکائیک فوق ٢جدول شماره(

واژگان معیار 
ناظر به 

های داستان
ریخیتا

-پرسشمعیار

انگیزی در 
مخاطبان

معیار توجه به 
واژگان غریب و 

معّرب

به کارگیری معیار
واژگانی دارای 
مفاهیم نا آشنا

اختالف معیار
مفسران در 

تعیین معنا و 
مصداق

برداغساقسباتادهاقطوی١
سفرهناشطاتکّورتمعصراتفیل٢
قضباصاخهکواعبأّبا٣
حافرهاهادحطوییحور٤
ساهرهطامهفیل٥
غساقزبانیهزبانیه٦
ناشطاتکّورتدهاق٧
معصراتیحور٨
کّورتأّبا٩

سفره١٠
قضبا١١
ساهره١٢

) بیشترین بسامد واژگان آرکائیک با معیار واژگـان غریـب و معـّرب رخ داده ٢با توجه به جدول شماره(
بـه ی دوم قرار دارد؛ و معیارهای اختالف مفسران در تعیین معنا و مصداق از نظر کثرت در رتبهاست. معیار 

هـای تـاریخی، انگیزی در مخاطبان و واژگان ناظر به داستانآشنا، پرسشکارگیری واژگانی دارای مفاهیم نا
های بعدی قرار دارند.به ترتیب در رده

گیرينتیجه
توان ها آرکائیسم است که با بر شمردن آن مین کریم بسیار است. یکی از آنعوامل هنجارگریزی در قرآ
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های آن و همچنین درک التذاذ هنرِی کالم ـ که یکی از اهـداف نقـد به مخاطب در درک بهتر قرآن و زیبایی

د های مکی که در اوایل بعثت نازل شدنادبی است ـ کمک کرد. در یک نگاه کلی می توان گفت که در سوره
دارد. خداوند در اوایـل بعثـت هایی وجود دارد که روزمره نیستند و ذهن مخاطب را به تأمل بیشتر وا میواژه

ایجاد زمین در بـدو الخلـق، ها ، نحوهبرای بیان مفاهیمی همچون قیامت و اهوال آن، مالئکه و وظایف آن
لقـای هـر مفهـومی واژه ای خـاص را آشناسـت، بـرای اها و امورات غیبی، که برای مخاطب نـاقسمحوزه

ها، خداونـد کند. در جای جای این نوع سورهها رسالت مفاهیم را به خوبی ادا میانتخاب کرده که این واژه
روزمره همچـون: صـاّخة، آشنا و غیرهای مهمی است که در قالب آیات کوتاه و با کلماتی نادر پی بیان پیام

ا، کواعب، قضبا، ساهرة، حافرة و...، مخاطب را جذب کـرده و ذهـن او را طاّمة، َسفرة، دحیها، طوی، دهاق
ی مفهوم این کلمات وادار کرده است؛ و در نهایت هـدف اصـلی ـ رسـاندن پیـام به تأمل و فعالیت درباره

هـا اسـتفاده هدایت و اتمام حجت ـ را دنبال کرده است. بنابراین خداوند از مجرای هنر برای هدایت انسان
دیگر از بررسی واژگان آرکائیـک تفنن نیست بلکه یک ضرورت است. نتیجهه است، که این کاربرد زادهکرد

ام قرآن کریم حاکی از آن است که، این واژگان به ندرت در مقاطع زمانی دیگر که از فضـای مکـه جزء سی
ر مکـی قـرآن کـریم بـه عناصـر آرکائیسم در سَو اند. البته هنجارگریزی در حوزهشویم، استفاده شدهدور می

شود.                                                                                                                         واژگانی مورد بحث در این مقاله محدود نمی
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