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 چکیده
از عوامل مهم تطوّر لفظی و معنایی واژگان یک زبان، ظهور آیین جدید         

ــتز نزول قرآن طه ه یه    ــت، موجب اسـ تحوّل معنایی    دار این ظهور اسـ
ــتر عری معیار زمان نزول، عری   ــده و در حقیقت، در بس واژگان عربی ش

بدون آگاهی از این عری، ام ان در  و         ویژه طه  نده اســـت  ای پرورا
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این   ترجمه صحیح زبان آن، وجود نداردز  

ــت طــه  ــش اســ هــای ی قرآن و ویژگیاوالً، منظور از عری ویژه پرسـ
شـــنا تی آن تیســـتن و ،انیاً، نســـبت واژگان مرتبم با این مقوله در زبان

ر باشــدن ل ا با ت یه بفهمی معنای این واژگان به ته صــورت میقرآن، با به
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ــیفی تحلیلی، ابتدا تحلیل دقیقی از عری ویژه قرآن و عوامل    -روش توصـ
ــ ل  ــده و در ادامه، مظاهر    شـ نایی  آن در تطور مع تأ،یر گیری آن، ارائه شـ

ــتز   ــی قرار گرفته اسـ ــادیم، مورد بررسـ  هاهیافتواژگان عربی با ذطر مصـ
طه     ــت  ــا صحاطی از آن اســ ــول شــ های  : عری ویژه قرآن، محصـ

تون: گزینش وحیانی الفاظ؛ هدایت محوری؛ جاودانگی؛  فردیمنحصربه 
ستره مخاهبان؛   سطوح معنایی، ن بیانی؛ تعدد الیه اعجازفراگیری گ ظم ها و 

ای هباشــد طه تطور واژگان عربی در شــ لفرا طی قرآن میای و شــب ه
ــیص داللی، دگرگونی داللت، ت ییر     گوناگون مانند؛     ــعه و یا تخصـ توسـ

مجال اســـتعمال، نقل داللت معنایی از ضـــعیو به قوی و بالع ل، تنزل و 
ستعمال واژه در معنای غریب  ستز این بحث با   ترفیع داللت، ا را رقم زده ا

پردازش مفسران به این پدیده و تأ،یرپ یری مترجمان از  توجه به تگونگی 
ه شناسی، اهمیت و گستردگی  اصی یافت ها، و نیز پیشرفت مباحث زبان آن

 و منجر به طشو زوایای پنهان واژگان قرآنی شده استز 

  تطوّر ،یواژگان جاهل ژه،ی، عری وطریم قرآنهاي کلیدي: واژه

 ز واژگان ییمعنا

 مقدمه

در  معنای واژگان قرآنی بیش از هر تیز از شواهد شعری عصر جاهلی     بر ی برای 

؛ با این اســتدالل طه زبان قرآن، همان زبان معیار عصــر جاهلی اســت، غافل از  7اندبهره برده

پروراند طه ام ان ندارد بدون ای میقرآن در بستر عری معیار زمان نزول، عری ویژهاین ه، 

 ا به گونه صحیح، در  و فهم نمودز آگاهی از این عری، زبان آن ر

                                                 
برای نمونه ر.ک: کتاب التطور الداللی بین لغة الشعر الجاهلی و لغة القرآن از عودة خلیل عودة؛ در این کتاب مبنای مقارنه،  .1

اوال، زبان شعر جاهلی است نه زبان عربی جاهلی. ثانیا، استدالل بر تطور یا عدم تطور معنایی واژگان قرآن بر همین مبنا صورت 
 .(071-78، صص 1041)عودة، واژگان بر طبق آن ارائه شده است یگرفته، و در نهایت معنا
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شه  سی دقیم واژگان قرآنی در زبان عربی، توجه به واژگان    ری شین همشنا م آیی )باهن

ــی   4و بافت موقعیتی 9در قرآن، بافت زبانی 7( و جانشــین7واژگانی طلمات قرآن، و نیز بررس

ژه بردن به عری ویمعیارهایی است طه برای پی ازجملهتمام طاربردهای یک واژه در قرآن، 

قرآن، وجود داردز نگارنده مدعی تطوّر معنایی تمام واژگان قرآنی و یا قطع ارتباط معنای            

ــت؛ اما باید پ یرفت طه قرآن معان  و حقایم تازه             بر ی از   ای برمتطوّر با معنای ل وی نیسـ

شد)ر        شت و پل از آن نیز تنین ن سابقه ندا سوم عرب نهاد طه پیش از آن  : ز واژگان مر

 (ز 792، ص7939روشن، سعیدی

تازه و عری ویژه قرآن دارد طه در ســـایه آن، الفاظ  ح ایت از یک وضـــعاین مهم، 

 قدرنآاین وضع تازه،   اند؛در بر ی موارد مدلول تازه یا منضم به قیود  اصی یافته   ،موجود

یل دو دو          حا قان، نزول قرآن را  طه بر ی از محق بان عربی مؤ،ر اســــت  ی  رهدر حیات ز

 (ز 77، ص7441اندز)رز : شاهین، زبانی عربی، پیش و پل از نزول دانستهزیست

آن بر تحول معنایی واژگان عرب درطاربردهای   تأ،یراین موضــود در ادامه بررســی و 

و طمتر مورد توجه   شــودمیز اما مســائلی طه در این زمینه مطرح قرآنی آشــ ار  واهد شــد

و  شنا تی آن تیست  های زبان: عری ویژه قرآن و ویژگیمحققان قرار گرفته این است طه 

ــت آوردن و این عری، ته تأ،یری در تحول معنایی واژگان        تگونه می  توان آن را به دسـ

ــتن و ترا میان معنای مورد نظر قرآن از یک واژه با طاربرد    ــته اس عربی عصــر جاهلی داش

 باشدن ار عصر جاهلی میجاهلی آن تفاوت وجود دارد در حالی طه قرآن به زبان معی

پردا تن به این مســهله از آن جهت ضــرورت دارد طه بر اســاج نتایی نهایی پژوهش،  

ــتانداردهای دیگری به روش فهم مفردات قرآن افزوده و موجب تدقیم فهم و        می توان اسـ

ر ی  های بهای متمادی بر پژوهشای طه سال ها شد و از شیوه  فهمیژ پیشگیری از بر ی ط 

های نادرست از قرآن، شده است، جلوگیری  قان حاطم بوده و بعضاً منجر به برداشتاز محق

                                                 
فرث  را در زبانشناسی نوین مطرح کرد (Syntagmatic) نخستین کسی که اصطالح با هم آیی واژگانی .1

 (Firth:1957)ر.ک:بود
2- Paradigmatic 
3- Linguistics Context 
0- Context of Situation 
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صحیح از عری ویژه    7طرد ستیابی به تحلیل  ضر د سای    ز اهدای پژوهش حا شنا ی  قرآن و نیز 

با ذطر           تأ،یر های  حوزه ــر جاهلی درطاربردهای قرآنی  نایی واژگان عصـ آن در تحول مع

هش حاضر به معناشناسی تاریخی یا درزمانی دانش معنا     باشدز حوزه پژو شواهد مستدل، می  

طه از زیرمجموعه       هد شـــد  مان نیز مربوط  وا عه      و ت ییرات آن در هول ز طال های آن، م

ای زبانی  هت ییرات معنایی در یک زبان و فرایندهایی است طه منجر به ت ییر در معنای واحد 

 ش شده  ت بنابراینالل ة استز فقه شوند طه در حقیقت مربوط به دانشآن در هول زمان می

ویژه  عری تأ،یرهای گ شته و انجام پژوهشی جامع درباره   است طه با طامل طردن پژوهش 

 مطالعات پیگیری شودز   گونهایندر تحول معنایی واژگان عربی عصر جاهلی، 

 

 . پیشینه پژوهش2

ــناســـی واژگان قرآنی پل پژوهش ــبتاً زیادی در زمینه معناشـ   از ترجمه طتبهای نسـ

ای و یا دسته واژه با  های تک واژهبه صورت بررسی   7های ایزوتسو زبانشناسی غربی و طتاب  

سی متأ،ر از م تب    شنا سی    ت یه بر معنا شنا ست طه بر ی از    9نبُ معنا صورت گرفته ا   هاآن، 

شده و بی گرفتار محدودیت ه  طن، غافل از ایاندنمودهدلیل به آن اعتماد های م تب م طور 

سی    شنا سو  4قومی معنا ضیه  افراهی ش ل  بر بودن مبتنی دلیل به ایزوت سبیت زبانی  فر  یا ن

ضیه  ست  با نقدهای جدی 1وری- ساپیر  فر سیم واژگان قرآن به دو   .روبرو مطلب دیگر تق

ست؛     سته واژگان طلیدی و جز آن، بدون هیچ مبنایی ا شم  یاگونهبهد ندان طه بر ی از اندی

                                                 
را آن طور که در برخی فرهنگ « إله»نمونه ای از این کژفهمی ها این که: پیروان مسلک موسوم به وهابیت، معنای واژه  .1

محمد بن عبدالوهاب، منحصر « القواعد األربع»(، و نیز در شروح قواعد مشهور به 2223، ص 6جوهری، بیتا، جهای لغت آمده)
(، این برداشت عالوه بر فرقه مزبور در شاخه های دیگر اهل سنت موسوم 17، ص1020در معبود دانسته اند)ر.ک: ابن فوزان، 

فقط به معنى معبود « إله»(؛ در حالی که طبق عرف قرآنی، 232، ص1332به سلفی ها نیز دیده می شود)ر.ک: اهلل بداشتی، 
( نیز استعمال شده است و مشرکان 80یس:«)ربّ»( و گاه به معنى 22/ أنبیاء:32و31مؤمنون:«)خالق»نیست، بلکه گاه به معنى 

   نیز مشرک بودند.« ربوبیّت»و « خالقیّت»گرفتار شرک نبودند بلکه در امر « عبادت»فقط در 
 

2- Toshihiko Izutsu 
3-  Ethnolinguistics(Bonn) 
0- Ethnolinguistics 
1- Sapir-Whorf Hypothesis 
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ــی، طرد     نقد در برابر این همه ا  را وادار به واطنش و   ــناسـ ز : )رعتماد به یک م تب معناشـ

 ز(747-37، ص7937؛ شریفی، 17-93، ص7939لطفی، 

ــت طه بخش اعظم نظریه ــلمانان های جدید پیشاین در حالی اس تر در متون طهن مس

ها ت ییر یافته اســت و نیازی به این همه  های جدید اســامی آنمطرح شــده و تنها در پژوهش

سیار دقیم در         اع ستز با وجود مباحث ب سی غربی نی شنا تماد و در نتیجه آن، اقتباج از زبان 

ــاد و تقابل و تناق. و ززز دیگر نیازی به            ــول و منطم و ب غت درباره هبا  و تضـ علم اصـ

در تحلیل معنایی   7گرمل 7طردن تشنگان معاری قرآنی با نظریه مربع معناشناسی    سردرگم 

ستز)  سینی،    واژگان قرآنی نی شیخ ح سفانه ( 792-777، ص7934رز : اناری و  نگاهی   متأ

سیطره بی دلیل زبان         سال ا یر ح ایت از  شده در ده  شر  گ را به عناوین مقاالت علمی منت

قرآنی داردز در فضای بوجود آمده اگر نویسنده     هایپژوهششناسی و معناشناسی غربی بر     

ــده غربی،     های معنایی  بیانی یا تعدد الیه     اعجاز به جای    ــط ح برگردانده شـ قرآن، از اصـ

ــ ی  9«هنجارگریزی »همچون  ــ لوفسـ ــ ی  4از شـ تازه  1و موطاروفسـ ای  بهره ببرد، حری 

قانی،       جائی و  ا ته قرآنی، از          773، ص7939داردز)رز : ر پار جای متن ی  به  یا  (  و 

،  )رز : البرزی و منصــوری1قرآنی برگرفته از ا،ر بلودورن 2اصــط ح ناآشــنای ط ن متن 

 ( بهره برده شودز29، ص7939

صریح به شه محققان، مبانی و  ت د،  شو آنچه امروزه در نقد ادبی غرب مطرح می هایری

جرجانی علم معانی نحو   آنچههای محققانی مانند جرجانی قابل پیگیری اســـت؛ در اندیشـــه

طارطرد متقابل  »از آن با نام  3گرایان روســیهمان تیزی اســت طه صــورت تقریباً واند می

، یا عبور از ســـاحت معنایی یا ژری ســـا ت جمله تا حد زیادی همان  اندبردهنام « 3هاعامل

                                                 
1 - Semantic Square 
2 - Julian Grimes 
3  -Grotesae 
0 -Shklovsky  
1 -Mukarovsky 
6 - Makrotext 
8 - Bluhdorn 
7 - Russian Formalists 
3 - Interoperability of agents 
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 یقرارداددر  صوص   9است؛ یا آن ته سوسور     7نوآم تامس ی « 7دستور گشتاری  »نظریه 

شینی و   شینی همبودن زبان، روابم موجود در زنجیره زبان، محور جان رده ح طواژگان مطر ن

 با مباحث جرجانی در اسرار الب غة و دالئل اإلعجاز، قابلیت تطبیم بسیار داردز 

ــن ــا تار نحوی جم ت،  4توجه یاطوبس ــوحبهبه تفاوت س در آ،ار جرجانی قابل  وض

ها طه با هدی  نزد فرمالیست 1سازیتوان گفت طه اصل برجستهپیگیری است و با قدرت می

)مقیاســی و فرجی،  1همان نظریه نظم جرجانی اســت نوعیبهیرد، گانجام می 2زداییآشــنایی

 (ز 31و32، ص7931

عناوین م طور گرته اصــط حات نوظهوری اســت طه در میان زبانشــناســان    بنابراین

ست طه در علم معانی،        سیار رایی گردیده؛ ولی غالبا همان مباحثی ا صر طاربرد دارد و ب معا

ون بر های گوناگهای آن قابل طشو است؛ فقم اسم   ریشه بیان و بدیع یا عینا وجود دارد یا 

های زبانی و علمی  ویش دور ســا ته و اند و نویســندگان مســلمان را از داشــته ها نهادهآن

سا ته     مقهور زبان سی غربی  شی و جمع بندی     شنا سجام بخ اند، تنها ارزش طار متجدّدان، ان

ستز برای نمونه هنجارگریزی نحوی   ست طه در علم نحو و ب غت از   همان  3موضوعات ا ا

رآن هم  هایش در قشود طه نمونه آن به ح ی، اضافه، تقدیم، تأ یر و التفات و زززز تعبیر می 

ــته  ــتز برجس ــازی از هریم قاعدهزیاد اس ــتز یا س افزایی طه همان توازن از هریم ت رار اس

ان در طتب فقه  شناسی جدید مطرح است همان است طه متقدم    طه در زبان 3مقوله همنشینی 

توان به جاحظ، ســیبویه، ابوه ل  ها میآن ازجملهاند؛ الل ة، معاجم و غیره به آن توجه طرده

                                                 
1 - Transformational Grammar 
2 - Noam Chomsky 
3 - Ferdinand de Saussure 
0 - Roman jakobson 
1 - foregrounding 
6 - defamiliarization 

برای تأیید این مدعا کافیست به منبع زیر مراجعه شود؛ چرا که بررسی تطبیقی تک تک این موارد در نقد ادبی اسالمی و  -8
 «تناسب ساختار با محتوا با توجه به دو نظریه نظم و آشنازدایی به محوریت سوره مبارکه لیل»غربی در این مقال نمی گنجد: 

 .14های زبانشناختی قرآن، پاییز و زمستان، سال پنجم، شماره ، پژوهشش(1331از حسن مقیاسی و مطهره فرجی)
7 - Syntatic Deviation 
3 - Syntagmatic 
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، 7474)رز : عبدالعزیز، 7اندعســ ری و ززز اشــاره طرد؛ ولی اســم دیگری برای آن داشــته 

 ز(24ص

ــتوا  7نظریه بینامتنی   ــور و می ائیل با تین    9یولیا طریسـ ــوسـ دهه   ؛ طه جرقه آن در   4، سـ

ــی می  7324 ــور یک متن در متن دیگر را بررس ــده و درحقیقت، نحوه حض  طند برم زده ش

شاره و ززز پایه   ضمین، تلمیح و ا ش مبنای همان علم نقد قدیم از قبیل اقتباج، ت ست   ریزی  ده ا

 (ز   77، ص7447شود)عزّام، طه در عربی از آن به التَّناص تعبیر می

ست؛             سی جدید نی شنا سی و معنا شنا ستاوردهای علم زبان ستفاده از د نگارنده مخالو ا

ستار بومی  سپل تطبیم آنها بر متن مقدج قرآن   بل ه  وا قم دتار  طریم بوده تا محسازی و 

ــعیدی  ــیر به رای نگرددز دطتر س ــی را به تبیی تفس ــن در طتاب تحلیل زبان قرآن بخش ن  روش

اند طه در جای  ود جالب است؛ ولی از تند صفحه تجاوز  عری ویژه قرآن ا تصاص داده

 (ز 719-742، ص7939روشن، طند)رز : سعیدینمی

ــی طه در زمینه تفاوت معنای واژگان در طاربردهای قرآنی و  ی ی از طارهای با ارزش

شده، طتاب     شعر الجاهلی و ل ة القرآن »شعر جاهلی، انجام  «  ل ریماالتطور الداللی بین ل ة ال

ای به این مقوله پردا ته اســت؛ اما توجهی به عری گســترده هوربهباشــد طه ز ابوعوده میا

 اص و ا،ر آن در تحول واژگان، در آن مشــهود نیســتز ت ییر معنایی در   هوربهقرآن  ویژه

قرآن از حسین سیدی، ا،ر ارزشمند دیگری در این زمینه استز اما در آ،ار موجود آشفتگی       

در تبیین عری ویژه قرآن و به رســمیت شــنا تن آن وجود دارد طه   و ســردرگمی  اصــی

ای به  ( و عده11، ص7933روشـــن، بر ی از آن، به بافت ســـخن و فرهنر قرآن)ســـعیدی

یا  قرآن)عمادی و پرتم،     741، ص7933بینی قرآن)همو، جهان  ــ یا سـ -13، ص7931( و 

سو،   34 شب ه  اص قرآنی)ایزوت ن مقالی و مقامی)سیدی   (، قرای71-74، ص7937(، نظام و 

                                                 
درست است که عین لفظ هم نشینی یا مصاحبة در آثار متقدمان وجود ندارد؛ ولی با دقت نظر در آن ها، این مسئله قابل  -1

ی، النظم، التالزم، علم نحو و... حاکی از آگاهی ایشان از مقوله هم نشینی کشف است که: اهمیت دادن آن ها به اقتران لفظ
برای )الحمارُ می گوید نَفَقَ الحمارُ  است. برای نمونه عرب به جای، قطیعٌ من الطّیر می گوید سِربٌ من الطَّیرِ و یا به جای تَوَفَّی

 .(113-116صص، 1331اطالعات بیشتر ر.ک: اخوان مقدم، 
2 - Intertextuality 
3 - Julia Kristeva  
0 - Mikhai`l Bakhtine 
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( وززز اشاره   37، ص7939( و دستگاه  اص معناشنا تی قرآن)همو،   37، ص7939و رفیعی، 

ــوب میهر طدام زیر مجموعه نوعیبهاند طه طرده ــود، ولی  ای از عری ویژه قرآن، محس ش

 بندی مستدلی از عری و هویت ویژه قرآن دست یابندز اند به جمعنتوانسته

محققان نیاز به یک مدل بومی برای تحلیل و توصــیو مدل غیر طی   بر ی از هرتند

اند؛ اما تحلیل روشــنی از مدل پیشــنهادی  ود ارائه  ای متن قرآن را، گوشــزد طردهو شــب ه

ــوری، )اندنداده ــ ال دیگر این ز(11، ص7939رز : البرزی و منصـ مطالعات   طه: غالباشـ

  و نیز معاصر، در حوزه معناشناسی واژگان نویسان متقدمتوسم فرهنر درگ شتهانجام شده 

قرآنی مبتنی بر ا،بات ت ییرات معنایی مفردات قرآنی بر اســـاج شـــعر جاهلی بوده و این در  

ای از پژوهشــگران مورد نقد و طه اصــالت و حجیت شــعر جاهلی از جانب عده اســتحالی

ــتز)رز : هه،       ــ یک جدی قرار گرفته اسـ ــران و تر این طه  مطلب مهم م( 7333تشـ مفسـ

ــیر واژگان قرآن در درجه اول به فرهنر   ــرح و تفس های متقدم طه  مت لمان مســلمان در ش

ــالت      آن ــی به اطثر واژگان غیرعربی بوده   ها هم به هر هریقی به دنبال اصـ ود  اند، رج بخشـ

ند و معنای واژه  طرده ــم آن           ا ــرح و بسـ به شـ ها را از همان مدا ل واژگانی ا   طرده و 

  )رز :  وانینها تســری یافته اســتهای آندیدگاههای موجود به ا نارســاییاند، ل پردا ته

   ز(13، ص7934زاده، 

  رتأ،یپژوهش حاضــر در ادامه ضــمن تحلیل صــحیح عری ویژه قرآن در صــدد ا،بات 

ــت طه از این دید در آ،ار موجود، به    ــر جاهلی اسـ این عری در تحول معنایی واژگان عصـ

ست و       شده ا سهله پردا ته ن شفتگی در تبیین عری ویژه    م ست با انجام این پژوهش آ امید ا

 قرآن و به رسمیت شنا تن آن، از بین برودز

 

 شناختی آنهاي زبان. عرف ویژه قرآن و ویژگی2

ــت   ــخن الزم اسـ تار یعنی   ترینمهمپیش از هر سـ ــ در ل ت و  « عری»واژه این نوشـ

بودن تیزی   درپیپیدر ل ت به دو معنای اســاســی « د ر ی»ماده اصــط ح بررســی شــودز 

ست)ابن فارج،       به شد و آرامش و اهمینان آمده ا صل به ی دیگر با هورى طه اجزاى آن متّ

 (ز 737، ص4، ج7444
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ند: عری عام؛ عری  اص؛ عری قولی؛           مان به انواد گوناگونی  ــط ح  عری در اصـ

شرد      سد؛ عری  صحیح؛ عری فا ست طه هر طدام       عری عملی؛ عری  شده ا سیم  و ززز تق

تعریو مستقلی دارد؛ اما آن قسم از عری طه شایسته است در پژوهش حاضر مورد بررسی         

 ز باشدمیو تعریو واقع شود همان عری شرد 

ای طه نزد شـــرد برای بر ی از  عری شـــرد عبارت اســـت از: مفاهیم و تعاریو ویژه

طه در عری شـــرد عبارت اســـت از افعال   «صالالالالالالالالالالالالال  »الفاظ درج شـــده باشـــد؛ از قبیل لفظ 

(ز 739، ص7473مخصوص در حالی طه در عری اهل ل ت به معنای مطلم دعاست )بدری، 

ــم از    ــتز این قس ــوم و حی و زطاو و  مل و ززز نیز از همین قبیل اس الفاظ دیگری مانند ص

بیر  ععری همان است طه در اصول فقه از آن به حقیقت شرعی یا حقیقت عرفی  اص نیز ت   

( طه در گ شــته اســم شــرعی  472، ص7933شــودز)مرطز مطالعات و مدار  اســ می، می

 (74، ص7441اند)ابوعوده، طردهاس می نیز به آن اه   

ــ ی وجود ندارد و طتاب  ــرد ش ــول فقه  در وقود و وجود عری ش های زیادی در اص

ا از  هطه ذطر آن اندتحت عنوان عری شــرد، شــارد یا حقیقت شــرعی به ا،بات آن پردا ته

ــتز پل وقتی طه از عری ویژه قرآن بحث می  ــله بحث  ارج اس ــته   حوص ــود همان هس ش

 ود:شمفصل توضیح داده می هوربهباشد طه در ادامه مرطزی تش یل دهنده عری شرد می

ــت طه  داوند متعال برای فهماندن معانی و مفاهیم مورد نظر  ود، الفاظ              بدیهی اسـ

ست؛ حال  قرآن را از میان الف ته  سؤالی طه در ذیل این گف  ترینمهماظ زبان عربی برگزیده ا

ارند یا هایشان داللت دطه آیا این الفاظ بر مسمیات حقیقی با تمام ویژگیشود اینمطرح می

ــمیات و بر واقع، آن ــت، داللت میبر مس ــح  هوری طه در فهم عرفی متداول اس طنندن واض

ــد الهی      ــت طه تحقم اهدای و مقاصـ ــتلزم هماوایی و تجانل واژگان قرآن با فهم      اسـ مسـ

طریم ح ایت از یک نود گرایش انتزاعی و متعاری مخاهبان آن اســت؛ اما بررســی قرآن 

ــر نزول،              بان عصـ خاه طه برای م گان قرآنی دارد  بل توجهی از واژ قا یدی از بخش  تجر

ــتز آیا تأمل در این الفاظ مثبت دمیدن روح تازه           ــنا ته اسـ وج  واژگان مأن ای بر طالبدناشـ

 دن باشای نمیعرب جاهلی نیستن آیا قرآن به دنبال بسترسازی برای ایجاد عری ویژه
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ــع    ــتفاده قرآن در بیان اهدای  ود، از واژگان وض ــگران ع وه بر اذعان به اس پژوهش

یت فرهنگی عرب       یت فرهنگ  ویژه؛ غیر از هو یان عری عق ، از هو شــــده و رایی در م

 (ز 717، ص7939روشن، اند)سعیدیآوردهجاهلی سخن به میان 

سم قرآن  از زبان عمومی و اعطای معانی جدید به آن ا   واژهباید گفت:  ها، و ها تو

ــی،   ایجاد یک عری  اص، همان ــیاسـ هور طه تنین تعاملی با زبان در هر تحوّل علمی، سـ

 (ز774ص، 7937باشد)شاطر، فرهنگی و اجتماعی، مشهود است، مورد تأیید محققان می

ــریحبه ل ا   محققان، قرآن پیام  ویش را در ظری واژگان عرب  و در هنجارهاى        تصـ

ــت طه این فرایند بدون هیچگونه  محاوره اى این زبان ارائه نموده، اما مفاد این گفته آن نیسـ

(ز 773، ص7939روشن، تحوّل  در معان  واژگان  زبان عرب صورت پ یرفته است)سعیدی

شد نیز  حتی اگر بر ی از  این الفاظ در ابتدا در معنای مجازی البته همراه قرینه به طار رفته با

ست طه در هول     ستعمال و انل ذهنی مخاهبان،          79ش ی نی سبب طثرت ا شریع به  سال ت

شده و عری ویژه     صط ح  اص بدل  شرعیه یافته و به ا ست طام ً حقیقت    ای را رقم زده ا

ــتز ت قرآنبخش آن، آیا طه مبانی نظری و الهام    رآن با طمتر تدبری در ق   بنابراین طریم اسـ

توان تمامی الفاظ قرآن را به همان معنای وضــعی آن در نزد عرب  گردد طه نمیآشــ ار می

ند  ام حظه طرد، بل ه بخش قابل توجهی از واژگان به طار رفته در قرآن تحول معنایی یافته       

 باشدز یو این تحول در نتیجه عری ویژه مورد نظر قرآنی م

م  مانند: تخصــیص یا تضــییهای گوناگونی پدیدار گشــته اســت، این تحول در شــ ل

ــفوی،   ــیع یا تعمیم داللت ، ترفیع معنایی، تنزل معنایی)رز : ص (، گاهی  7934داللت، توس

)رز : ا وان مقدم و پا  بهاگراناعطای داللت جدید و ایجاد مصــاحبات زبانی اســ می 

ــدز اما این       ادامه بر ی از آن ( طه در  791، ص7931نیت،   ــی  واهد شـ ها برای نمونه بررسـ

امل با مفهوم  ط هوربهگفته به این معنا نیســت طه طاربرد قرآنی واژگان عرب، ارتباط آن را 

جاهلی، قطع می  یه و        رایی واژه نزد عرب  یان مفهوم اول باط م ند بل ه در اطثر موارد ارت ط

باشــدز از آنچه گ شــت، روشــن شــد طه برای فهم     ،انویه با اند  تأملی قابل دریافت می

، 7937)ذوقی، 7صحیح پیام قرآن ع وه بر عوامل زبانی، به تعبیر محققان عوامل پراگماتیک

                                                 
1 - Pragmatic 
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اند و این مهم بیانگر اهمیت اه عات بافتی اســـت طه  (یا طاربردشـــنا تی نیز د یل724ص

 ها نیازمندندزمخاهبان قرآن برای فهم متن قرآنی به آن

در  بیشتر وضع تازه و عری ویژه قرآن، اشاره به این مطلب نیز ضروری است        برای

ــولیون طل   هوربه طه   ــیم          اصـ به تهارگونه زیر تقسـ ارتباط لفظ و معنا را از نظر داللت، 

  (:74، ص7443اند)آ وند  راسانی، طرده

 ؛  7له  اص اص، موضودوضع الف(

 ؛ 7له عاموضع عام، موضود ب(

 ؛  9له  اصوضع عام، موضود ج(

 ز4له عاموضع  اص، موضود د(

ام ان و وقود نود  اطثریت، ایشــان در ام ان و وقود دو مورد اول اتفا  نظر داشــته و

 (ز42، ص7، ج7474اند)سبحانی، سوم و امتناد نود تهارم را پ یرفته

  بخصوص   در این حالت، واضع فرد  باشد طه  محل بحث پژوهش حاضر، نود دوم می 

ــیع، لفظ  قرار می     ندارد، بل ه براى یک مفهوم طلّ  و وسـ ــمول   را در نظر  دهدز دایره شـ

   صوصیاتو  شودله در این حالت وسیع بوده و افراد و مصادیم زیادى را شامل م موضود

گونه الفاظ ندارد؛ از اینجاســت طه با رشــد و توســعه  مصــادیم و افراد تأ،یری در داللت این

نگ  و پیدایش معان  راق  و انتزاع ، همان الفاظ قبلی با مناســبات  اصــ  در  ف رى و فره

شده و توسعه در معنا و یا گستره مصادیم یک لفظ          سته  معان  انتزاع  و معقول نیز به طار ب

ــعیدیرخ  واهد داد ته: در ارتباط با واژگانی  (؛ مانندآن799-797، ص7939روشـــن، )سـ

 ز رخ داده استز  تون نور، لوح، عرش، طرسی وزز

                                                 
واضع، یک معناى جزئى را تصور نماید و لفظ را براى همان معناى جزئى قرار دهد، نه دیگرى؛ مانند اعالم شخصى از قبیل زید، حسن،  -1

 (08، ص1، ج1020على)ر.ک: سبحانی، 
حجر  -رشج -رجل -رده و لفظ را براى همان معناى کلى وضع کند؛ مانند: اسماء اجناس از قبیل انسانواضع یک معنای کلی را تصور ک -2

 (08، ص1، ج1020)ر.ک: همو، 
، 1020دهد؛ مانند: حروف و اسامی اشاره)ر.ک: همو، واضع یک معناى کلى را تصور کرده و لفظ را براى مصادیق و افراد آن کلى قرار می -3
 (08، ص1ج
(؛ مانند این که واضع، هیکل خارجى زید را 08، ص1، ج1020بنا بر نظر اکثریت قریب به اتفاق اصولیین محال و ممتنع است)ر.ک: همو،  -0

 تصور کند سپس لفظ زید را براى انسان وضع کند.
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جاهلی بهره می     حصــــل اینما  گان رایی نزد عرب  برد؛ ولی دارای  طه قرآن از واژ

ست طه هویت و عری ویژه  فردیمنحصربه های و ویژگی هاشا ص  ای را برای آن ایجاد  ا

سا تمان قرآنی  طرده، به گونه شا ص   ای طه هر واژه بخواهد وارد  ا  هشود، باید  ود را با 

مان                ها و ویژگی با ورود واژگان عرب جاهلی در ســـا ت ل ا  ید؛  ما م طور ســـازگار ن ی 

ــوص قرآنی، بر ی از واژه ــع تازه      مخصـ یابند؛ واژگانی     ای میها تحول معنایی یافته و وضـ

ــورو وززز از این قبیل      ــ م، سـ ند: تقوی، اسـ ندز برای تحلیل دقیم  مان باید    ا تدا  ــود اب  تر موضـ

ش ل  فردمنحصربه های ها و ویژگیشا ص  شد گیری عری ویژهقرآن طه منجر به  ه را  ای 

 شنا ت؛ بدین  اهر در ادامه به این مهم پردا ته  واهد شد:  

 

 کریمشناختی قرآنهاي زبانها و ویژگی. شاخص2-1

 عبارتند از:  طریم شنا تی قرآنهای زبانها و ویژگیترین شا صمهم

 گزینش الفاظ  بودن یانیوح. 2-1-1

مایز می   آن در درجه اول  بدون هیچ  طند این ته قرآن را از ســـایر متون مت نه   طه:  گو

ت ییری عین ط م  داست و ع وه بر معانی و مفاهیم، هیچ طسی در انتخاب الفاظ، ترطیب   

ست؛ پل       شته ا سا تار آن د التی ندا ست طه  دای ح یم و علیم الفاظی را   و یا  بدیهی ا

طامل به مخاهبانش برساند و اگر الفاظ موجود در    هورهبطند طه بتواند مقصود او را  ا تیار 

شتند الجرم باید وضع جدیدی به  ود بگیرندز    بین مخاهبان ظرفیت دریافت پیام الهی را ندا

(، در قالب طلمات وضع شده  743طهو:طه: بیان طلمات نامتناهی و فناناپ یر الهی)نتیجه آن

 ز  7یا گستره مصادیم را به دنبال  واهد داشتبرای امور حسی و فناپ یر، توسعه در معنا و 

ــی آن، ارتقا     برای نمونه معنای واژه نور در عصــر جاهلی اغلب به فراتر از معنای حس

طند، دلیل آن هم ع وه بر تصــریح محققان، وجود اشــعار گوناگونی اســت طه در  پیدا نمی

ــتز   هاآن ــی به طار رفته اس ــتقات آن، به معنای حس   از امرؤ القیل تنین مث ًاین واژه و مش

ست:     شده ا ا»نقل  إبن فارج،  )رز :«بيثرَب أدىن دارِها نظٌر عاِل  من أذرعات و أهلهها   تنوَّرُته

                                                 
ل احمد احمد بدوی، فصاز « من بالغة القرآن»برای آگاهی بیشتر از دقت و حساسیت قرآن در گزینش الفاظ رجوع شود به:  -1

 . 11اول، تخیّر األلفاظ، ص 
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در این بیت به   (، طه واژه تنوَّرْت712ُو711، ص3، ج7443؛ فراهیدی،  923، ص1، ج 7444

ــَّرتُ  ــدمیمعنای تبصـ ــعت، دیگر آن طه در رابطه با طاربرد این باشـ  واژه در معنایی به وسـ

ست طه بر ی از      شد و این مطلبی ا معنای مورد نظر قرآن، نزد عرب جاهلی مدرطی یافت ن

صریح       سان نیز بر آن ت شنا شن،    اندطردهقرآن  سعیدی رو سیدی و  794ص، 7939)رز :  ؛ 

 (ز32، ص7473حصاوی، 

ط        ــی، در راب نای حسـ طه قرآن همین واژه را ع وه بر مع حالی اســــت  با  این در  ه 

بة:  714(، قرآن)نســـا : 91اهلل)نور: ــ م)تو ئدو:  97(، اسـ ما ئدو:    44(، تورات) ما (،  42(، انجیل)

سابقه نداشته   قب ً( و ززز به طار برده طه 79(، مؤمنان)حدید:77(، هدایت)زمر:711ایمان)بقرو:

 :  شودمیشدن مطلب، در ادامه به دو مورد اشاره  ترروشناست، برای 

َرأضِ اللَّهه نهوره السَّ »  (714نسا :«)َو أَنالأَزلأنا ِإلَيأكهمأ نهوراً مهبيناً »ززز ( و یا 91نور:ززز«)ماواِت َو اْلأ

توان واژه نور در این آیات را به همان معنای مأنوج نزد عرب جاهلی با تمام          آیا می 

های آن، تفسیر طردن یا الجرم باید نوعی توسعه و تحول معنایی برای آن   اوصای و ویژگی 

س م تاطنون وجود ندارد طه معنای واژه نور          صدر ا سری از  شدن آیه، حدیث و یا مف قائل 

در آیات م طور و مشــابه آن در قرآن را همان معنای حســی و مورد پ یرش عرب در نظر  

ــ  ــنی قابل نگرفته باشــد؛ این مطلب با بررســی معناش نا تی واژه نور در آیات م طور به روش

 دریافت استز 

با آن               با زبان مخاهبان  ــ ال وجود دارد طه:  داوند  ــخن   ام ان هرح این اشـ ها سـ

سخ باید گفت:  داوند با      می شند، در پا شته با گوید نه زبان جدیدی طه توان درطش را ندا

ســت طه اهدای متعالی الهی تحت  گونه نیگوید؛ ولی اینزبان مخاهبان با ایشــان ســخن می

ی  اطه هر جا قرآن وضـــع تازهمحیم، فرهنر و یا زبان مخاهبان قرار گیرد و دیگر آن تأ،یر

ه  شود، شواهد و قراینی برای آن ارائ  طند و یا موجب گسترش یا تضییم در معنا می  ایجاد می

شتباه باز  می ش تواند حالدارد و این قراین میدهد طه مخاهب را از ا دز  یه یا مقالیه و یا غیره با

 برای نمونه به موارد زیر دقت شد: 
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محافظت و پوشش  ود  »و مشتقات آن در فرهنر عرب جاهلی، به معنای « تقوا»واژه 

 باشــد طه با دقت در ابیات زیرمی«در برابر اذیت و آزار و شــر و آفات از جانب منابع دنیوی

 : آیدمیبه دست 

)إبن منظور،  الِكال ب كالواقاليةِ  واقاليةً  َفعالاَد عليِك إنَّ لالكالهنَّ َحالظّا           وأَبو َمعأِقل اهلهذيل: 

 (447، ص71، ج7474

َرها إيلَّ و قالالالالالالالالالالالالالالالالالال مهَهلأِهل: هأ َرَب أ صالالَ ، 7474)همو، اَْلواقي َوقالتأكَ  يا َعِهيًّا، لقه           ضالالَ

 (447، ص71ج

ل    ذُّهبَكعأٍب واِحٍه و تاللَ  َتقاكَ أوس بن حجر:   ، 7474مو، )هيَهاَك، ِإذا ههزَّ بالَكفِّ ياَلعأسالالالالالالِ

 (449، ص71ج

ِمنهوَن بِالأَغيأِب َو يهقيمهوَن الصالالالالَّ : »طندمیحال قرآن متقین را تنین تعریو   َ  َو ِمَّا الَّذيَن يالهؤأ
ِمنهوَن ِبا أهنأزَِل ِإلَيأَك َو ما  َرِ  ههمأ يهوِقنهوَن* أهولَِِك أهنأزَِل ِمنأ قالبأِلَك وَ َرَزقأناههمأ يالهنأِفقهوَن* َو الَّذيَن يالهؤأ ِِ  بِاْأ

ِل هونَ  َعلى هً  ِمنأ َرِِِّمأ َو أهولِالالَك ههمه الأمهفأ (ز با دقت در هر دو طاربرد جاهلی و     1-9بقرو: «)هالاله

 قرآنی به راحتی می توان به تحول معنایی واژه تقوا و مشتقات آن در قرآن طریم پی بردز 

ــع آن       ظلم در ــد میفرهنر جاهلی، به معنای قرار دادن تیزی در غیر موضـ طه    باشـ

(؛ تطور آن  713و713، ص7441به معنای تجاوز از حد تطور یافته است)ر : عودو،   بعدها

بل ه ع وه بر حفظ معنای اساسی، با نزول قرآن طریم به     شود میدر این مرحله نیز متوقو ن

ســوره   41و 44دقت در آیات، قابل طشــو اســت؛ به آیات طه با  یابدمیمعنایی تازه تطور 

شود:   اعرای بيِل اللَِّه َو ياَلبالأغهو َ »زززدقت  هُّوَن َعنأ يالالالَ ا ِعَوااً َو َلعأَنةه اللَِّه َعَلى الظَّاِلمنَي * الَّذيَن َيصالالاله
َرِ  كاِفرهونَ  ِِ  «ز ههمأ بِاْأ

شــهر، منزلت و جایگاه   در طاربردهای عرب جاهلی، واژه ســورو بر معانی مانند: دیوار

ست)رز :          ماندهباقیرفیع،  شته ا شانه، داللت دا سمت هر تیز، ع مت و ن تیزی، بهترین ق

مرتبه در قرآن به طار   77این واژه به صورت مفرد و جمع، (؛ اما 432و431، ص7441عودو، 

ــت طه یک مورد از آن در معنای دیوار)حدید:         به طار رفته و ده مورد دیگر   79رفته اسـ  ) 

ــت)بقرو:    عنوانبه  ــط ح  اص قرآنی مورد نظر اسـ ؛ 771و774، 32، 24؛ توبة: 79یک اصـ

 (ز74؛ محمد:7؛ نور:79؛ هود:93یونل:
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 نزول قرآن   ایت محوري. هد2-1-2

باط             هدای ارت ته این ا طه الب قاصـــدی اســـت  هدای و م قرآن از نزول  ود دارای ا

ــلی هدایت      تنگاتنر و پیچیده    طه    ازآنجا ز تر ند میای باهم دارند و همه حول محور اصـ

یک گوینده آگاه در حوزه در  و طشو و استنباط امور را   هایقابلیتگوینده قرآن تمام 

ــطوح باورن ردنی و   ــت و به آغاز و انجام ط مش طام ً آگاه        غیرقابل  در سـ در  داراسـ

ــت)حدید:   ــا : (، و ط مش هیچ ا ت ی و تناق. ذ 9اسـ (و دارای إح ام   37اتی ندارد)نسـ

ــت)هود: ت ش برای قطعه قطعه طردن آن مورد م مت قرار گرفته        هرگونه ( و 7حقیقی اسـ

(، در  74دهد)انعام:ای هر تیزی را در جای  ودش قرار می( و تنین گوینده37است)حجر: 

ــا تارهای درونی9 لقش هیچ  للی وجود ندارد)ملک: و  (، فهم ط مش بدون توجه به س

با توجه به عناصــر عریضــی و بیرونی    صــرفاًذاتی، اســتح ام و نظم  طی و حلقوی آن، و 

ح ی           پ یر ام ان  بل  قا نده و  الم ط م، هرگز از آن،  هد بودز در تنین متنی گوی نخوا

عه      طال بدون فرن آن، تنین م ناســـت)رز : قیطوری،   ای بینیســـت و در واقع  ، 7937مع

 (ز 71ص

 طه:  اما قابل ذطر این

ــیدن به آن     » ــتفاده از     قرآن برای بیان اهدافش و رسـ ها ناگزیر از اسـ
شــود و ابزار بیان و باشــد و تون در جزیرو العرب نازل میابزاری می

د؛ برسخن در آن جامعه، زبان عربی است؛ ل ا قرآن نیز از آن بهره می

ــتفاده از زبان یک           اما آن  ــت: اسـ ته مورد تأطید و تأیید محققان اسـ
ــدن آن در فرهنر و اعتقادات آن قوم     قوم، ال زامی برای محدود شـ

ــتفاده از طنایه    ایجاد نمی  ها و تعبیرات و عناوین رایی یک    طند و اسـ
  )دامن پا ،«زبان، به معناى پ یرش لوازم ط م  و علم  آن نیســت

 (ز 737، ص7934
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ــمن آیات        بنابراین  ــوم  رافی عرب جاهلی در ضـ  مبارزه قرآن با عقاید، آداب و رسـ

ــهود بوده و به راحتی ا،بات می ر و آداب  فرهن تأ،یرگاه تحت طند طه قرآن هیچمتعدد مش

نادرســت آنان قرار نگرفته، بل ه هر مورد از فرهنر آنان طه با هدی قرآن هماهنر باشــد  

زند و هر موردی طه مخالو حم و ســعادت دنیوی و ا روی بشــر باشــد را   را مهر تأیید می

ــر ، ظلم، زنده به گورنمایدز براتخطهه می   طردن د تران، ظهار و  یلیی نمونه قرآن با ش

ــارزه می      ؛ 13و13؛ نحــل: 79)رز : لقمــان:  پــ یرد هــا را نمی  و آنطنــد  از موارد دیگر مب

 (ز4:احزاب

نابراین  بان عربی         ب لب ز قا عالی الهی را در  یام مت هدای  ویش، پ ، قرآن برای تحقم ا

با اهدای او ســازگاری نداشــته باشــد، تحولی در آن   ریزد و در هر مقطعی طه این قالبمی

نا بر تفهیم و تفاهم          ایجاد می  ــارد مقدج  ود رئیل عق   بوده و ب طند طه البته تون شـ

طند حال یا در همان  ها، این تحول را به روشـــنی برای مردم بیان میدارد، هبم مســـلک آن

ــلوو به  عرب و زبان آنمقال یا در مقال و مجالی دیگرز برای نمونه هبم فرهنر       ها، واژه صـ

دعا نیست بل ه    صرفاً (؛ ولی هدی قرآن از صلوو  34، ص7933باشد)اشرفی،   معنای دعا می

ای اســـت، پل تون قرآن در قالب  یک عمل عبادی  اص با محتوی، شـــ ل و قالب ویژه

مقدج و رئیل  ( ل ا شـــارد 49بقره:«)وَ ایقیمُوا الصـــَّ وی ززز»فرماید: شـــود، میعربی نازل می

ــولش را مأمور         عق   برای جلوگیری از طژفهمی مخاهبان هبم زبان و فرهنر  ود، رسـ

سول  دا ای طه پل از بیان نماید به گونهتبیین این تحول و تطور می هامی در  )ص( هیچ ابر

باقی نمی       م طور  یه  یام آ تار       فهم پ ــلوو د ند و هیچ مؤمنی از آن پل، در فهم واژه صـ ما

(ز واژگان  731، ص7، ج7441شود)برای نمونه رز : ابن ابی جمهور، شتباه نمیفهمی و اطژ

سخن این      ستز طوتاه  ضو  وزززز نیز از همین قبیل ا دون طه  داوند بزطات، تقوی، تیمم، و

 قرینه، الفاظ رایی عصر نزول را در غیر معان  معهودش به طار نبرده استز

 

 . جاودانگی قرآن 2-1-3

بخشد و آن را از ط م بشری   ای میهایی طه به قرآن عری ویژهی ی دیگر از شا ص 

ی جاودانگی ط م الهی اسـتز قرآن همچون طتب بشـری نیسـت طه     طند، مسـهله متمایز می



ها)دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی  الم اهلل علی  07   04، پیاپی11سال، (س

 

ــنده بوجود آمده  مؤلو آن دارای علمی محدود و ناقص بوده و متأ،ر از زمان و م ان نویسـ

ــد  ــرفت جوامع الزم باش ــد طه با گ ر زمان و پیش ــود؛ بل ه    باش ــ حاتی بر آن افزوده ش اص

گوینده آن عالم و ح یم مطلم است و هدی از نزول آن را به روشنی در تمام اجزا  طتاب    

ــرّی می این طتاب جاودان     بنابراین دهد و آگاهی طامل و اتم بر مخاهبان  ویش دارد؛       تسـ

ــور و همه مردم از زمان نزول تا قیامت پیام دارد، طامً          ــت طه      برای تمام عصـ قابل فهم اسـ

ــهولیت  طیری بر عهده  واهد            ــتره دعوت و مخاهبان، ته محتوی و مسـ طتابی با این گسـ

ــر نزول می ــد در  داشـــتز در عین حال طه زبان آن زبان معهود و معمول مخاهبان عصـ باشـ

ــت طه به درازای تاریخ حری برای گفتن دارد و هر مخاهبی   یالالبه آن مفاهیمی نهفته اس

ــیراب می در هر عصــری ــود و حجت بر او تمام میاز آن س گردد تا در قیامت نوای عدم ش

 اتمام حجت در برابر دادگاه الهی سر ندهدز 

انع یک مبناى قطع  م    عنوانبه بودن و جاودانگ  قرآن در جایگاه  ود    جهان   بنابراین 

سعیدی     ست طه زبان آن در قلمرو زبان عری عام مردم انحصار یابد) ، 7939 روشن، از آن ا

 شـــنا ت  عری(ز البته این ســـخن هرگز به مفهوم طنار نهادن قوانین محاوره و زبان934ص

عق  نبوده، بل ه غرن آن اســت طه براى دســتیاب  به معان  راق  قرآن، افزون بر م انیســم  

نا ت و آگاه  از عری و زبان ویژه قرآن نیز            ــ ــم  اص قرآن شـ متعاری عق ، م انیسـ

 (ز 931، ص7939رز : همو، اجتناب ناپ یر است)

ــتر عری معیار زمان نزول، عری ویژه     در حقیقت می   ایتوان گفت طه قرآن در بسـ

،  صــحیح هوربهپروراند طه ام ان ندارد طســی بدون آگاهی از این عری، زبان قرآن را می

ــخنوری ع وه بر    ــت طه اگر سـ ــیوه جاریسـ در  و فهم نمایدز در عری عق   هم این شـ

ض  سخن می ر، برای مخاهبان دیگری غیر از آنمخاهبان حا سخن   ها نیز  گوید، هوری ایراد 

ها نیز پل از او محتوای ط م او را در  طرده و در حد  ود بهره ببرند؛ ل ا     نماید طه آن   

قرآن هم زمان، هم برای مخاهبان عصر نزول مبین و قابل فهم است هم برای مخاهبان آن تا    

ــرفاًند در واژگان و جم تی طه تواقیامتز تنین طتابی نمی  ــات و امور    صـ ــوسـ برای محسـ

اند محصــور و محدود بماند؛ الجرم در مواردی تصــری نموده و مفاهیم  دنیوی وضــع شــده

ست به تخصیص یا تعمیم داللت می    دیگری بر قامت واژگان موجود می شاند، یا د ند تا  زپو
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آن رســا و طامل بود همان را  ای در راســتای هدی به مقصــود  ویش برســد و اما اگر واژه

 نمایدز بدون ت ییر استعمال می

ا و ه واژگان، تعالی و نق. ناپ یری معنایی آن      ینیگزبه جاودانگی قرآن، در   بنابراین 

ــبک بیانی،     ِحَي ِإيَلَّ َو أهو »ززز مانند:    ایجاودانه   های ترطیب ویژه دارد؛  تأ،یر نیز در انتخاب سـ
وله اللَِّه ِإلَيأكهمأ َ يعاً »، «(73انعام: ززز«)ِْلهنأِذرَكهمأ ِبِه َو َمنأ باَلَلغَ هَذا الأقهرأآنه    قهلأ يا أَيالَُّها النَّاسه ِإِّنِّ َريالالالالالالالالالالالالالالاله

يأ »ززز(، 713اعرای:ززز«) قاً َو »(، 93انعام:ززز«)ءٍ ما فالرَّطأنا ِف الأِكتاِب ِمنأ شالالالالالَ هأ َو ََتَّ أ َكِلَمةه َربَِّك صالالالالالِ
اًل ال مهَبهِّلَ  ميله الأَعليمه  َعهأ َُ كهلَّها ِمَّا »و ( 771انعام:«)ِلَكِلماتِِه َو ههَو السالالالالَّ َزأوا َلَْل اْلأ َِ بأ اَن الَّذل  يالالالاله

ِهمأ َو ِمَّا ال ياَلعأَلمهونَ  َرأضه َو ِمنأ أَنالأفهسالِ مانند: اهلل،   یریناپ انیپاواژگان ( و ززز و 92یل:«)تالهنأِب ه اْلأ

 را برای قرآن رقم زده استز ایویژهو ززز ، عری  ، اللوح المحفوظ، طتابٍ مبین7ٍال یب

      

 . فراگیري گستره مخاطبان2-1-4

( حتی در یک عصر  73؛ انعام:731؛ بقره:73تون قرآن برای هدایت همگان است)سبأ:  

ــب  به ها از قرآن متفاوت  واهد بود و هر طل    ها و در  و زمان نیز فهم  آگاهی و   تناسـ

شودز برای نمونه: در  و فهمی طه ع مه از قرآن  مند میظرفیت معنوی  ویش از آن بهره

دارد به فرا ور  ود اوست و یک شخص عادی هم به فرا ور  ود، درطی از قرآن دارد و 

شخص عادی نمی    ستز اگر  شمند   در عین حال قرآن برای هر دو مبین ا تواند اندازه یک دان

ــتی و نقص به  ود او    ن بهرهو عاری از قرآ    براینبنا نه به قرآنز    گرددبرمیمند گردد، طاسـ

ــریح  ــت ط: زبان قرآن، به گونهاندطردههمان گونه طه بر ی از محققان نیز تص ه هم  اى اس

گرى دارد، و هم براى متخصصان و    راهنمای  و هدایت غیرمتخصصان   براى عموم مردم و 

 (ز 919، ص7939روشن،  )رز : سعیدیهاى گوناگون علماندیشمندان رشته

ته گفته شد: قرآن یک طتاب در موضوعی  اص نیست طه مخاهبانش  با توجه به آن

ای باشند؛ بل ه طتابی است در موضوعات متفاوت طه هدفش هم همه      فقم یک گروه ویژه

گرددز  ندمای تألیو یافته است طه هر گروهی بتواند از آن بهره باشند؛ پل به گونه مردم می
                                                 

شود مفاهیم بسیارى را شامل مى« یؤمنون بالغیب»گیرد؛ لذا: خداوند، قیامت، برزخ و ... را فرا مى« غیب»واژه برای نمونه  -1
 ابد حرف برای گفتن دارد. ه تا ک
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محافظت و پوشش  ود در برابر  »در فرهنر عرب جاهلی، به معنای « تقوا»برای نمونه واژه 

نابع دنیوی         نب م جا فات از  ــر و آ یت و آزار و شـ ، 71، ج7474باشــــد)إبن منظور،  می«اذ

ــیار مهم بر 449-447ص (؛ ولی در فرهنر قرآنی و عری ویژه قرآن، این واژه مفهومی بسـ

ــیاری     ــودمی گ اری ارزشاز امور مؤمنان با آن    عهده دارد طه بسـ َرَمكهمأ »شـ  ِعنأَه اللَّهِ  ِإنَّ َأكأ
( و تون این واژه با مخاهبان گوناگون در ارتباط  واهد بود؛ ل ا دارای  79حجرات:«)أَتأقاكهمأ 

 مراتب و درجات گوناگونی استز 

سیر ا متقی قرآنی  در  ز افتادنبرای حفظ ایمانش، جان  ویش را فدا نموده و در این م

سی ندارد      شمنان  دا، هرا شر د (ز 717)برای نمونه رز : آل عمران:معرن اذیت و آزار و 

ــو متقین امام گونه طه همان ــتمیدنیا : »فرمایدمیعلی)د( به زیبایی در وص ها را  آن  واس

سا تند    سیر  ود گرداند طه با فدا طردن جان،  ود را آزاد  ضی،    «ز)ا ( 32، ص7477سید ر

تواند مفهومی را طه تقوای قرآنی در بر دارد،  واژه تقوی با مدلوالت جاهلی آن، میپل آیا 

ــلماً ارائه دهدن    ــود و این تطوّر در  تواند، الجرم تطوری در معنای آن ایجاد می   نمی مسـ شـ

ــران حقیقی آن)پیامبر)ص( و       ــخنان مفسـ ــمن آیات قرآن و یا سـ )د(( به اه د   بیت اهل ضـ

سدز  مخاهبان می سایر واژه  بنابراینر ا  هدر  مفهوم قرآنی تقوا بدون توجه به ارتباط آن با 

 پ یر نیستز و عری قرآنی، ام ان

 

 بیانی قرآن  اعجاز. 2-1-5

ــک ی ی از جنبهبی ــتی،    اعجازقرآن،  اعجازهای ش ــتواری و درس ــتز اس بیانی آن اس

شنایی،  وش  سانی و ن ته آهنگی، ادب در گزینش، ن تهآ راگیری،  ف پردازی در گزینش،ر

ــا تار ویژه   ها و ده هماهنگی لفظ و معنی، تقابل و ترطیب واژه     ی اها مورد دیگر به قرآن سـ

هره رغم ببخشیده طه هر واژه با هر مدلولی را به سا تمان  اص آن راهی نیستز قرآن علی   

بردن از مفردات و ترطیبات مأنوج عرب، سب   نو و روش  تازه در تألیو ط م و انتخاب    

  هم نتوانســتند در تنین ســب   ســخن     بعداًســابقه بود و  اظ، ارائه داد طه براى آنان ب الف

و  هاى ســخن متعاری آنان بیرون بود، مورد پ یرشطه از شــیوهبســرایند؛ این ســبک با آن
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ــیوه   ــن ش ــنوندگان قرار گرفت، و از تمام  محاس ــند ش فت گرهاى ط م  متعاری بهره پس

 (ز 913و913، ص7937ها تیزى در آن یافت شود)رز : معرفت، طه از معایب آنبدون این

س ی      ش لوف ست طه  سم      7تألیو ط م تا جایی مهم ا شناج م تب فرمالی سر   7تهره 

 (17، ص7917احمدی، «)آفریندش ل تازه، محتوای تازه می»گویدمی

 به گفته محققان:   

ست؛ در      شیوه » ستقل و ابت ارى ا ش وه، م لمرو قهاى بیان  قرآن، با 
گ ارى، عدم ا  ، و در تشــبیهات، تمثی ت و ســبک و اســلوب، نام

صارى دارد طه مانند هیچ     تعابیر و معاری، ویژگی ستقل و انح هاى م
ــت؛ برای نمونـه قرآن      ــومین)د( هم نیســ طتـاب  حت  طتـب معصـ

گاه در فرهنر بشرى رایی نبوده  سوگندهای  را به طار برده طه هیچ 
)رز : عرفان، «هاســوگند  وردن به میوه و نمونه نداشــته اســت مثل

 (ز 747-33، ص7913

آهنر قرآن، ارضای نیاز عوام و  واص، ارضای عقل و عاهفه، استواری سبک      تأ،یر

و پیوند مستح م میان اجزا ، طمال قرآن در بیان یک موضود به شقو  مختلو و غناى آن    

روى قرآن در استفاده از لفظ با حفظ   ، جمع میان اجمال و بیان، و میانهاز نظر فنون سخنورى 

)رز :  دانپردا تهاسلوب قرآنی است طه بر ی از محققان به آن    هایویژگیمعنا، از دیگر 

ــت طه واضــح و    هایویژگی(ز از همین 777-741، ص7زرقانی، بیتا، ج ــر به فرد اس منحص

اقناد در آن، آشــ ار بودن هدایت قرآن به دلیل فراهم آمدن همه ابزار روشــنگری و عوامل 

 (ز 77، ص7)رز : همو، بیتا، جشودمیاستنباط 

های مهم قرآن، تنود داللت در الفاظ آن اســـت طه حاصـــل مواردی  از دیگر ویژگی

سیا  و مراد مت لم و ززز می  سر را راهی     تون بافت یا  شد طه بدون آگاهی از این مقوله مف با

مثال  را طه بر ی از محققان در   به مفهوم صــحیح آیات، عبارات و واژگان قرآنی نیســتز 

ــیا  در تنود داللت ذطر طرده   تأ،یر زمینه   ( 43)د ان: «ذهقأ ِإنََّك أَنأَ  الأَعزِيزه الأَكِريه »اند، آیه  سـ

                                                 
1 -V. Shklovsky 
2 - Formalism 
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باشد؛ طه بر   ی داللت ظاهری الفاظ، با لحاظ سیا  قرآنی آن، بر  وار و ذلیل بودن    می

شی،   سل 991، ص7، ج7474مخاهب داللت دارد)زرط سی،    13، ص7، ج7937وی، ؛  ؛ األو

رز : اندز)تعبیر طرده 7شناسان، از آن به هنجارگریزی معنایی(ز امری طه زبان749، ص7937

ــفوی،  رههه »(، آیات 43، ص7، ج7934ص نالهَيسالالالالالالالالالالالِّ ر  َفسالالالالالالالالالالالَ رأههمأ »( و 74لیل:«)لِلأعهسالالالالالالالالالالالأ ِبَعذاٍب  فالَبشالالالالالالالالالالالِّ
قبیل استز طه از آن به استعاره عنادیه  نیز از همین ( 94؛ توبة:77؛ آل عمران:74إنشقا :«)أَليمٍ 

 (ز 771، ص7، ج7441شود)رز : ابیاری، ته میه نیز یاد می

ــتقات آن فراوان در قرآن به طار رفته اســـت طه بدون در نظر گرفتن   واژه طفار و مشـ

 74 یتوان آن را معنا طرد؛ برای نمونه در آیه   بافت در داللت لفظ، نمی    تأ،یر تنود داللی و 

ــوره ح ــت: س َفرًّا ُثهَّ نَباتههه ُثهَّ يَهيجه فالَ  الأكهفَّارَ أَعأَجَب  َكَمَثِل َغيأثٍ ززز»دید تنین آمده اس رََتاهه مهصالالالالالالالالالالأ
ی  باشد و البته این واژه از واژگان؛ معنای مشهور طفر در قرآن مقابل ایمان میززز«َيكهونه حهطاماً 

؛ اما در آیه م طور با توجه  7ی قرآن تطور معنایی یافته است عری ویژه تأ،یراست طه تحت  

را به معنای مشـهور آن در قرآن، لحاظ طرد؛ بل ه معنای   « طفار»توان واژه به سـیا  آیه نمی 

 باشدز واژه در این آیه، طشاورزان می

 رِ الأكهفَّا ُمهَمٌَّه َريهوله اللَِّه َو الَّذيَن َمَعهه َأِشهَّاءه َعَلى»فرماید: سوره فتح می 73ی حال در آیه
َتو  تالغأَلَ  فَايالالالالالالالالأ طأَزهه َففَزَرهه فَايالالالالالالالالأ َُ شالالالالالالالالَ َر ِأ يِل َكَزرأٍع َأ نالههمأ ... َو َمثاللهههمأ ِف اْلأِْنأ وِقِه  َعلى رهََحاءه باَليالأ يالالالالالالالاله

ــاهده می  ؛ همان ززز« الأكهفَّارَ لَِيغيَ  ِِِمه  الزُّرَّاعَ يالهعأِجبه  ــود در این آیه دو هور طه مشـ بار واژه  شـ

ــخن از        طفار به طار رفته و      ــتند هرتند در آیه سـ در هر دو مورد نیز معنای آن طافران هسـ

ستز این تنود داللت از ویژگی   شد طه تحول معنایی   های قرآن میطشت و زراعت و ززز ا با

نی،  از ذ ایر زبا   گیریبهرهزندز در حقیقت قرآن با    های مختلو را رقم می واژگان در بافت   

شخص زبان می  ستفاد به ت شگردهای گوناگون القای معنای ،انوی و در    پردازد و با ا ه از 

 بهتر مضمون نهفته در آیات را در نظر داردز 

 

                                                 
1 - Semantic Deviatiin 

( .کشاورز را از آن جهت کافر گفته اند که بذر 876، ص6تا، جکفر پوشاندن و پنهان کردن چیزی است)ابن درید، بی اصل -2 
 را داخل خاک می پوشاند و کافر نیز از آن جهت که حق را پوشانده و پنهان می کند، کافر است. 
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 ها و سطوح معناییتعدد الیه .2-1-6

این موضـــود در بر ی متون به شـــ ل طم و زیاد وجود دارد؛ اما در قرآن با توجه به 

ــه با هیچ متن دیگری     اعجازهدایت عام و  ــت طه قابل مقایس ــته اس بیانی آن، آن قدر برجس

ر  باشــد طه همواره دطریم متنی تندالیه و دارای ســطوح معنایی گوناگون میقرآننیســتز 

یه    یات مختلو، ت ش برای فهم دقیم این ال ید قرار         ود آن و روا تأط نایی مورد  های مع

ها و سطوح معنایی   دانست طه هر تقدر الیه  (ز باید73؛ ص:37؛ نسا : 74گرفته است)محمد: 

ــتر و در عین حال دارای حجم زبانی طم ــد؛ در  و فهم همه جانبه آن، یک متن بیش تر باش

با ا،بات هفت بطن برای قرآن و       ت ش و تدبر ویژه  ای نیاز داردز از این ویژگی در روایات 

سخن ر       شارت، لطائو و حقایم،  سم عبارت، ا سیم آن به تهار ق ست)رز : ابن ابی تق   فته ا

 (ز741و741، ص4، ج7441جمهور، 

ستند و   الزم به ذطر است طه این الیه  سطوح معنایی هرگز منفک و مجزا از هم نی ها و 

ناپ یر بوجود                ــتوار و  لل  ــا تمانی اسـ ل ا سـ باهم دارند؛  ارتباط پیچیده عمودی و افقی 

  یو ته از لحاظ لفظی در شب ه  گونه باهل و نقصی ته از لحاظ محتوایی اند طه هیچآورده

ــلت:  ی پارته   هر طل با توجه به طیفیت تدبر و ظرفیت          بنابراین ( 47ی آن راه نداردز)فصـ

شخصی         سم اهلل برای  ستح م بهره  واهد بردز ل ا حری با  ب وجودی  ویش از این متن م

هد بود و برای امیرالمؤمنین)د(     یک حری جَر  وا مه  فقم  ــ ــرتشـ ح مت و علوم   یسـ

 (ز 747، ص4، ج7441ر)رز : ابن ابی جمهور، بسیا

شته      صو هرگز محدود به فرهنر و دا ست طه متنی با این و رب های زبانی عهبیعی ا

ــا تمان عظیم قرار بگیرد باید با اجزای آن       جاهلی نخواهد بود و هر واژه   ای طه در این سـ

شدز ماحصل این      شته با و  های مختلشیوه های متنی، تعدد گونهطه همخوانی و هماهنگی دا

بررسـی موضـود، هرح هر موضـود در راسـتای هدی یا طارطرد ارتباهی ط ن متن، تولید      

پاره   ردمتن فت    متنها و  با نه    ها در  فاوت، گو مایش      های مت به ن ای  اص از ط ن متن را 

متن   شـــود؛ها حتی طتب مقدج قبلی بســـیار به ندرت دیده میگ ارد طه در ســـایر متنمی

شین طردن    قرآن به  ود ست طه با فرن ح ی واژه قرآنی و جان ی  ود، دارای واژگانی ا

 شودز  واژه دیگر، همه معنای عباراتی طه در آیه آمده دتار ا ت ل می
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 اي و فراخطی قرآن. نظم شبکه2-1-7

ند  ند ع وه بر نظم  طی و هولی از نظم فرا طی و     هرت ام ان دارد هر متنی بتوا

ــب ه  های ا یر در حوزه   های وافر محققان قرآنی در ســـال   رد؛ ولی ت شای نیز بهره ببشـ

ــب ه               یده شـ یت از نظم پیچ نا تی قرآن، ح ا ــ ناشـ عات مع طال ای و حلقوی و فرا طی  م

یه آن نمی     قرآن پا به  طه هیچ متنی  ماهیت الهی     طریم دارد  بت    -رســـد و همین ویژگی مث

ــجام   ــو و تأییدی بر انس ــوی دیگر   و عدم گوحیانی متن قرآن از یک س ــتگی آن از س ــس س

 ز(7471؛ جابرالعلوانی، 7314؛ درّاز، 24-47، ص7934؛ قرائی، 7934)رز : قائمی نیا، است

  7از همین رو شاهد ظهور الگوهای طارآمدی تون شب ه معنایی قرآن، روابم بینامتنی  

سطح ط ن متن  شتی 7در  ستیمز)قرائی،   4و نظریه پیوند 9، الگوی بازگ  ،7934در این حوزه ه

سجم  بنابراین( 49ص ست طه با   1متن قرآن، یک طل من قبل و بعد  ود ارتباط   هایسوره ا

ــتمر دارد و الگوهای ت رار ــا تار2مس ــ یل   3نواو واژگان هم 1، توازی س ــاج آن را تش ، اس

ــی  43، ص7934دهندز)همو،  می ــاسـ ترین مبنا برای معقول و  ( روح طلی حاطم بر قرآن اسـ

ــان دادن قابلیت رب   ــ ارطردن ارتباهات       ممنطقی نشـ دهی اجزای قرآن با ی دیگر و نیز آشـ

 ز(17، ص7934)همو، باشدمی ای آندرون و برون سوره

شب ه    سا تاری و  عانی طند طه مای به معانی، این ام ان را برای ما فراهم میاین نگاه 

 19ص، 7934های نقشی، طارطردی در طنار هم ببینیم)همو، ای از رابطهرا در یک مجموعه

ــازی  بر این مبناســـت طه ایجاد برش زبه نقل از پاطتچی( های مقطعی در ط م  دا و جداسـ

                                                 
1 - Intertextuality 
2 - Macrotext 
3 - Recursive Pattern 
0 - Relevance Theory 
1 - Coherent 
6 - Repetition 
8 - Structural Alignment 
7 - Harmonized Vocabulary 
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ها از ارتباهات دا ل شــب ه معنایی قرآن موجب ســو  اســتفاده و برداشــت نادرســت از   آن

  ز(14، ص7934)همو، در هول حیات تفسیر قرآن شده است ای آیاتپاره

 های پراگماتیکدهی به مؤلفهطریم ارزشی ی از دستاوردهای مهم این ویژگی قرآن 

ــت طه از زیر مجموعه ــی یک متن اسـ ــتز ل ا مؤ،ر در معنابخشـ های عری ویژه قرآنی اسـ

سایه عری ویژه آن و متناسب با سازگاری      ساز زمینه تن  های درونی مبررسی متن قرآنی در 

ــترده   ــخن تأطید محققان، بر پیگیری معنا در مجموعه گس ــتز مؤید این س ه به آن ری طتاس

 (97، ص7939باشدز)واعظی، شود، میگفتمان اه   می

ــنا تی قرآن طه عری ویژههای مهم زبانطه ویژگیحال با توجه به این ن ای برای آش

به        مه  ید در ادا ــی گرد ــمن پژوهش بررسـ ــیم طرده، در ضـ این عری ویژه و  تأ،یر ترسـ

 پردا ته  واهد شد:شنا تی آن در تطور واژگان عرب جاهلی های زبانویژگی

 

 قرآن در تطور واژگان عرب عرف ویژه تأثیر. بررسی نمودهاي 2-2

ند، اای برای آن پدید آوردهشـــنا تی قرآن طه عری ویژههای زبانبا تأمل در ویژگی

ا  ه ها را ی جا در  ود جمع نموده و تف یک میان آن    توان دریافت طه قرآن این ویژگی   می

  متنی با  صوصیات ویژه به زبان عربی و در عصر نزول با شرایم     اینبنابرقابل تصور نیستز   

ــوابم زبانی و فرهنگی  اص برای هدایت همه      ــود؛ هبیعی  مردم تا قیامت نازل می     و ضـ شـ

ــت طه تحوالتی در بر ی از واژگان و فرهنر     های آن زمان، ایجاد  واهد طرد، برای     اسـ

شن  سی بر ی از   رو شدن مطلب در ادامه، به برر سایه    تر  تحوالت معنایی واژگان عرب در 

یژه    ی رد درون                    عری و بر رو نی  ت ب م ــد طــه  پردا تــه  واهــد شــ نی    قرآن،  ت ــا  7م ی

)معناشــناســی  1و جامعه شــنا تی 4متنی( و روی رد برون9)معناشــناســی توصــیفی7زبانیدرون

 باشد: ( می2تاریخی

                                                 
1 - Intratextual 
2 - Intralingual 
3 - Descriptive Semantic 
0 - Extratextual 
1 - Sociology 
6 - Historical Semantics 
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 . توسیع داللت2-2-1

ــح ــیر،    پرواضـ ــت طه عرب جاهلی از واژگانی تون نور، علیم، عالم، ح یم، نصـ اسـ

حفیظ، حافظ، غفور، غافر، رحمن، رحیم،  الم، فاهر، عزیز و بســـیاری از موارد دیگر معنا  

ها را در گفتگوهای روزمره، نوشــتارها، اشــعار و زززز به    طردند و آنو مفهومی را در  می

حال قرآن همین واژ   طار می  ند؛  طار           برد به  ند  نان را برای معرفی  داو گان موجود نزد آ

ىن»فرماید: برد و برای نمونه میمی اءه اْلأهسأ َْسأ َصوِّره َلهه اْلأ اِلْله الأبارِئه الأمه يهَسبِّحه َلهه ما ِف  ههَو اللَّهه اْلأ
كيم َرأِض َو ههَو الأَعزيزه اْلَأ ماواِت َو اْلأ در آیه، همان  الم (؛ آیا  الم مورد نظر 74حشــر:«)السالالالالالالالَّ

باشدن واضح است  مورد استعمال در ط م عرب جاهلی با تمامی اوصای و مدلوالت آن می

ــانی طامل این دو گونه طاربرد)جاهلی و قرآنی( را       ــلمانی همسـ ــر و هیچ مسـ طه هیچ مفسـ

 مجبور به پ یرش تطور معنایی واژه  واهد بودز  بنابراینپ یرد نمی

 

 . تخصیص داللت2-2-2

ی یک واژه در میان عرب وسعت داللت داشته ولی قرآن داللت آن را تخصیص      گاه

ــی به طار می   «الشالالالالالالالالالههاء»، «الصالالالالالالالالال  »، «البزس»برد واژگانی مانند زده و تنها برای مدلول  اص

 و ززز از این قبیل استز « الريول»و « املخلفون« »اجلهاد»

 

 . اعطاي داللت جدید2-2-3

ست؛ قرآن    بر ی از واژگان برای عرب  ستعمال آن نیز رایی بوده ا جاهلی معروی و ا

ستعمال نموده ولی داللت جدیدی به آن  بخشد طه هرگز میان عرب   ها میهمان واژگان را ا

 زقرآن، يور ، آية، أنفال، فیء، الغفران، اجملهای نداشته استز واژگانی مانند: جاهلی سابقه

 

 . تغییر مجال استعمال2-2-4
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ضع      املهح، النفاق، الکره، املهاهنة، اجمله واژگانی مانند: سات و سو  طه در ابتدا برای مح

در مجال مجردات باعث شده است طه تطور معنایی یافته     هاآنولی استعمال مداوم   اندشده 

 و بر امور مجرد داللت طنندز

 . نقل داللت معنایی از ضعیف به قوي و بالعکس2-2-5

ــت برای مثال واژگانی طه            ــیار اسـ ــعیو به قوی در قرآن طریم بسـ نقل معنایی از ضـ

ریان نیز  ز ع ل این جاند لی قباز این  اند طاررفته  ویژگی یا نام برای  دای متعال به       عنوانبه 

باشد؛ بدیهی است طه شعر و شاعری نزد عرب جاهلی       شعر، شاعر و شعرا  می    هایواژهدر 

بوده اســت و اما در طاربردهای قرآنی، این واژگان از مدالیل قوی   دارای ته ارزش و قوتی

؛  94؛ هور:92؛ صافات: 774؛ شعرا : 23ز)رز : یل:اندشده به ضعیو تنزل یافته و حتی هرد  

 (47حاقة:

 

 . نقل داللت معنایی از کل به جزء و بالعکس2-2-6

ــیــا   ــابع را بــه طــار برده و منظور در آن سـ ، انــامــل برای نمونــه قرآن واژه اصــ

شد می شده ولی جزئی از آن مد نظر  1؛ نوح:73ز)بقرو:با ( و یا در جای دیگری واژه ید ذطر 

و یا بالع ل طاربرد واژه رقبة به معنای گردن و اه   آن بر یک ؛ (93)رز : مائدو:اســـت

 ز33؛ مائدو:37انسان در آیاتی مانند: نسا :

 

 . تنزّل و ترفیع داللت2-2-7

معنایی واژگانی مانند تقوا، طریم و رسـول از قبیل ترفیع داللت اسـتز    برای نمونه نقل 

ود و مقط»در دوران پل از نزول قرآن، مفهوم « ابتر»یا با توجه به طاربردهای مختلو واژه       

جام    نایی اســــتز)رز :       « ناقص و معیوب »به مفهوم « نافر مان تنزل مع طه ه ت ییر طرده 

 (72، ص7937طرمانی، رضایی

  

 تعمال واژه در معنایی غریب . اس2-2-8
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شو ارتباط        صلی آن ندارد و یا ط ستعمال واژه در معنایی غریب طه ربطی به معنای ا ا

  فســم و نفا  و مشــتقات هایواژهمیان معنای ،انوی و اولیه بســیار دشــوار اســتز برای نمونه 

 از این قبیل استز   هاآن

 

 

   يریگجهینت

 با توجه به مطالبی طه در ضمن مقاله مطرح گردید نتایی زیر قابل استنباط است: 

تر در متون طهن مسلمانان مطرح شده و تنها در    های جدید پیشبخش اعظم نظریه -1

ها ت ییر یافته اســت و نیازی به این همه  ودبا تگی در مقابل های جدید اســامی آنپژوهش

 زبان شناسی غربی نیستز 

ها در قرآن، ح ایت از هویت و     معنوی واژگان قرآن و موارد طاربرد آن  واطاوی   -2

 فرهنر ویژه قرآنی دارد طه قابل ان ار نیستز 

ستر عری معیار زمان نزول، عری ویژه  -3 با  اًصرف پروراند طه ای میقرآن طریم در ب

 توجه به عری معیار و عدم توجه به عری ویژه م طور، در  صحیح معنای واژگان قرآنی 

 میسور نیستز

ــت ولی           هرتند  -4 مراجعه به فرهنر عرب جاهلی در فهم واژگان قرآنی مفید اسـ

 استز  یطژفهمطافی نبوده بل ه گاهی اوقات موجب 

  های گوناگونعری ویژه قرآن، واژگان عرب عصــر جاهلی، به شــ ل تأ،یرتحت  -5

ــده   ــعه و یا ت     اند طه بر ی از آن  دتار تطوّر معنایی شـ ــیص داللی،  ها عبارتند از: توسـ خصـ

دگرگونی داللت، ت ییر مجال اســـتعمال، نقل داللت معنایی از ضـــعیو به قوی و بالع ل،  

ــتعمال واژه در معنای            نقل داللت معنایی از طل به جز  و بالع ل، تنزل و ترفیع داللت، اسـ

 غریبز

طریم متنی با  صــوصــیات ویژه به زبان عربی اســت طه در   طه قرآناین تیدرنها -6

ا شرایم و ضوابم زبانی و فرهنگی  اص برای هدایت همه مردم تا قیامت نازل   عصر نزول ب 
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ر  ناپ یهای آن زمان، امری اجتنابشود؛ ل ا تحول معنایی در بر ی از واژگان و فرهنر می

 زاست
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