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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
جوامـع، شـرط   ل یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن �ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361دانشگاه را در سال حوزه و   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
ـ  ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یو نشـر  تـاب كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

  
 سه



  

برای طالب سطح سه حوزۀ علمیه خواهران و دانشـجویان  به عنوان متن درسی كتاب حاضر 
مندان  در مقطع كارشناسی ارشد تهیه شده است. امید كه دیگر عالقه» علوم قرآن و حدیث«رشته 

  مند شوند. نیز از آن بهره
ـ  از استادان و صاحب شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       ینظران ارجمند تقاضا م

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

االسـالم   از مؤلـف محتـرم اثـر، جنـاب حجـت     دانـد   در پایان پژوهشگاه بـر خـود الزم مـی   
االسـالم والمسـلمین    یز از ارزیابان محترم اثر حججحسینی و ن بوالمسلمین دكتر سیدمحمود طی

االسـالم   محمد اسعدی و نیـز حجـت   اكبر بابایی، دكتر محمدباقر سعیدی روشن، دكتر آقای علی
  مهدی مؤیدی سپاسگزاری كند.
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  مقدمه
  

اسـت.   دانش مفردات قرآن ،و تدبر در آن كریم فهم و تفسیر قرآنبرای های بنیادین  یكی از دانش
این دانش را به منزله فراهم ساختن خشت و آجـر بـرای سـاختن     راغب اصفهانی دلیلبه همین 

 ، همواره مفسران قـرآن همیت دانش مفردات در فهم و تفسیر قرآنیك بنا برشمرده است. نظر به ا
اند و هر مفسر به فراخور فرصت و امكانـات خـود از آن    نش اهتمام و توجه جدی داشتهبر این دا

  بهره گرفته است.
ای به دست داده است،  اگر مفسری در حوزه تفسیر سخنی تازه یا برداشتی نو و متفاوت از آیه

 قـرآن سهم عمده نوآوری او در تفسیر، برآمده از تبحر و اندیشه ژرف وی در معناشناسی كلمـات  
مجید به همان اندازه كـه دانـش مفـردات     بوده است. برای دست یافتن به تفسیر صحیح از قرآن

هـای   و كتـاب  اهمیت دارد، مباحث نظری این دانش _ همچون آشنایی با منـابع مفـردات قـرآن   
اند، بـا ایـن    ظی و معنوی، اضداد و... _ نیز حائز اهمیتفاك للغت، مباحث اشتقاق، ترادف، اشتر

گونه كـه شایسـته جایگـاه ایـن      همه اهمیت، در محافل دانشگاهی و آموزش عالی قرآنی هنوز آن
دانش است بدان توجه نشده است و سهم تألیفات آموزشی در این شاخه علـوم قرآنـی در برابـر    

حاضر بـه بررسـی مباحـث نظـری دانـش       كتاب ست.ها بسیار ناچیز ا دیگر موضوعات و شاخه
هـای فـراوان،    به صورت كـاربردی و تحلیـل و بررسـی نمونـه     مفردات و نقش آن در تفسیر قرآن

  اختصاص یافته است.
و تدریس چندبارۀ آن در  قرآن درآمدی بر دانش مفرداتبا گذشت چهار سال از انتشار كتاب 

 حوزه علمیه، چنین به نظر رسـید كـه بـا وجـود     ها و مراكز تخصصی تفسیر و علوم قرآنِ دانشگاه
مندی كه برای تحصیل در مقاطع تحصیالت تكمیلی جذب مراكـز   طیف گسترده داوطلبان عالقه

ه پرحجم است و معموالً استادان گرامی به تدریس همه شوند، اثر یادشد دانشگاهی و حوزوی می
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تر اینكه حجم مطالب عرضه شده در آن اثر انبوه و بیش از انـدازه   شوند، افزون مباحث موفق نمی
دو واحد درسی بود. این امر ضرورت بازنگری را به منظور بهبود كیفیت تدریس و افزایش سـطح  

گیـری از پیشـنهادهای مشـفقانه     ین منظور با بهرهآموزش دانش مفردات دوچندان ساخت. به هم
استادان بزرگواری كه در این مدت به تدریس آن كتاب پرداخته بودند، به یك بـازنگری اساسـی   
در شكل و محتوای آن كتاب پرداختیم و اینك پس از تغییرات اساسی بنیادین آن كتاب، كتابی بـا  

تـرین   داریـم. مهـم   را به دانشجویان و استادان گرامـی تقـدیم مـی   نش دا اصول مفردات قرآننام 
  ها در كتاب حاضر با اثر پیشین بدین قرارند: شده و تفاوت تغییرات انجام

جا شده و مطالـب باقیمانـده نیـز     . حدود دوسوم مطالب پیشین حذف و بخشی از آنها جابه1
 طور كامل حذف شده است؛ ین كتاب بهتر اینكه بخش دوم اثر سابق در ا تر شدند، افزون غنی

تر شدن اثر، نیمی از مباحث اثر حاضر، جدیـد و متفـاوت اسـت. آوردن     . به منظور كاربردی2
  ها اتفاق افتاده است؛ ها و مثال طور عمده در بخش نمونه مباحث جدید، به

ـ   3 وزش . به منظور تسهیل در روند آموزش كتاب و تمركز استاد و دانشـجو روی تمـرین و آم
روش استخراج معنای كلمات از منابع، بخشی از مباحث نظری و تعریفات از مـتن درس حـذف   

بـرای مطالعـه   «و به جهت اهمیتی كه داشت به پاورقی، یا به انتهـای هـر درس و تحـت عنـوان     
منتقل شد. این بخش صرفاً برای آگاهی بیشتر آمده اسـت. بـه اسـتادان ارجمنـد توصـیه      » بیشتر

 ؛خش از مباحث كتاب را خارج از برنامه آزمون پایانی ترم در نظر بگیرندشود این ب می
و گاه خطاهای علمی كه در طول روند تایپ و ویـرایش، در اثـر     . خطاهای تایپی و ویرایشی4

  اند؛ سابق به وجود آمده بودند، كم و بیش در این اثر برطرف شده
وان اثری جدید و متفاوت با اثر پیشـین  اند تا كتاب حاضر، به عن . این تغییرات موجب شده5
گر شود. اما با همه تغییر و اصالحی كه در این اثر انجام گرفته و تالش شده اثری با رویكـرد   جلوه

آموزشی به جامعه قرآنی حوزه و دانشگاه تقدیم شود و تـا حـدودی خـأل دانـش مفـردات را در      
، عرفی روش تفسیر مفردات و كلمات قرآنهای آموزشی پر كند، اما هنوز جای اثری كه به م كتاب

هـای لغـت و    اده از كتـاب سـتف های عملی كه یك پژوهشگر باید طی كند تا بـا ا  یعنی معرفی گام
تفسیر درباره یك كلمه قرآنی تحقیقی مطلوب و شایسته انجام دهد، خالی است. امیـد اسـت در   

این موضوع مهم كه مـورد نیـاز جـدی دانشـجویان نیـز      آینده نزدیك شاهد پدید آمدن آثاری در 
 هست، باشیم.



 3      مقدمه

 تفاوت كتاب حاضر با آثار مشابه

آثاری ارزشمند از سوی مؤلفـانی ارجمنـد تـدوین یافتـه و در      پیش از این در زمینه مفرادت قرآن
مزایـایی دارد كـه در   از این آثار هر یك  اند. پژوهان قرار گرفته اختیار طالبان بحث مفردات و دانش

تـوان از   ، به آنها اشاره شد. سه محـور ذیـل را مـی   درآمدی بر دانش مفرداتمقدمه كتاب پیشین، 
  تفاوت این اثر با آثار پیشین معرفی كرد:

در . تالش شده است تا همه مباحث نظری مـورد نیـاز یـك دانشـجوی كارشناسـی ارشـد       1
  دانش مفردات به صورت استداللی به بحث گذارده شود؛

. در طرح هر بحث، به صورت مستدل، نقش و جایگاه و میزان اهمیت آن بحـث در فهـم و   2
  های قرآنی تبیین شده است؛ ، همراه با ذكر شواهد و نمونهتفسیر قرآن

شش شـده اسـت تـا از طـرح مباحـث نظـری       های متعدد قرآنی در هر مبحث كو با ذكر نمونه. 3
  .صرف و سنگین فاصله گرفته شود و مباحث نظری، رویكردی كامالً قرآنی و كاربردی به خود گیرند

محورهای یادشده اگر موجب طرح بحثی جامع و كامـل و دقیـق در حـوزه دانـش مفـردات      
ـ   سابقه كم در نوع خود كم نشده باشند، دست ر نـه خـالی از ضـعف    اند. با این همه، كتـاب حاض

است و نه مبرّای از عیب؛ امید است محققان و استادان متخصص در این دانـش بـه تـألیف آثـار     
 پربارتر توفیق یابند.

  اهداف آموزشی كتاب

  اند از: در نظر گرفته شده عبارت ترین اهدافی برای آموزش این اثر در حوزه مفردات قرآن مهم
، اهمیت و جایگـاه ایـن   ضمن آشنایی با پیشینه تألیفات در حوزه مفردات قرآن پژوه . دانش1

 آگاهی یابد؛ دانش در تفسیر قرآن

هـای   و ویژگـی  . با منابع دست اول و مهم لغت و فرهنگ عربی و منابع فهم مفـردات قـرآن  2
 مهم و روش این منابع در شرح كلمات آشنا شود؛

از منابع عام لغت و منابع خاص مربوط به مفـردات   . با روش استخراج معنای كلمات قرآن3
 آشنا شود؛ قرآن

آشـنایی یافتـه و از نقـش و     ترین مباحث نظری مؤثر در فهم و تفسیر مفردات قـرآن  . با مهم4
 ؛آگاه شود اهمیت این مباحث در تفسیر كلمات قرآن
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، بنـا بـر ایـن بـوده     كـریم  های فراوان از كلمات مهم قرآن . با توجه به شرح و توضیح نمونه5
شـده در كتـاب در ضـمن مباحـث      های بحـث  مطالعه دقیق نمونه پژوهان گرامی با است تا دانش

تدریج ملكه  اند، به هایی كه در پایان هر درس برای پژوهش معرفی شده نظری و تحقیق، در نمونه
را فراچنگ آورند. در شرح مباحث نظری دانـش   استنباط و اجتهاد در فهم و تفسیر مفردات قرآن

برانگیـزی انتخـاب    های بدیع، زیبا و شـوق  ها و مثال فصل تالش شده است نمونهمفردات در هر 
پژوه در جریان آموزش مباحث كتاب، افزون بر آموختن مباحث كتاب و آشنا شدن  شوند تا دانش

در فرایند تفسیر نیز آگاه  ، به اهمیت فهم مفردات قرآنبا معانی شمار بسیاری از كلمات مهم قرآن
 مند و مشتاق شود. نیز عالقه شده، نسبت به این دانش و تحقیق در كلمات قرآن

ی، اكبـر بابـای   االسالم والمسلمین علی دانم از دوستان دانشمندم آقایان حجت در پایان الزم می
، مدیر محترم االسالم دكتر محمد اسعدی و حجت سعیدی روشناالسالم دكتر محمدباقر  حجت

های اثـر كاسـتند و بـر     پژوهی، كه با ارزیابی كتاب و بیان نكات بسیار سودمند، از نقص گروه قرآن
ـ  االسـالم مهـدی    تكمال و زیبایی آن افزودند، تشكر كنم. همچنین از برادر ارجمندم جناب حج

كه بزرگوارانه پیشنهاد مطالعه و ارزیابی اثر را پذیرفته و نكات ارزشمندی را در ارتبـاط بـا    مؤیدی
بزرگـواری در   بعد آموزشی اثر یادآوری كردند سپاسگزارم. نیز از همه استادان و دانشجویانی كه با

و مسـئوالن و معاونـان پژوهشـی و     ا یـاری كردنـد  ر این اثـر نگارنـده  سامان رسیدن  اصالح و به
مدیران گروه دو مؤسسه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مركز مـدیریت حـوزه علمیـه خـواهران و     

سپاسـگزارم و  اند، یا نقشی ایفا خواهنـد كـرد،    نوعی در نشر این اثر سهم داشته همه كسانی كه به
  م.هستموفقیت و كامیابی برای همه آنان آرزومند 
 

یحسین بسیدمحمود طی  

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم

  1394دی  14ق/1436رجب  15

  1395خرداد  18ق/1437اول رمضان 

  
  
  



  
  
  

  اول فصل

  
  تعاریف

  
 پیشـینه  این دانـش،  اهمیتدر این فصل بعضی مصطلحات دانش مفردات تعریف شده و با بیان 

  شود. آن نیز بیان می

  مفردات

به معانی چندی آمـده اسـت؛ از جملـه: تنهـا،     » فرد«اسم مفعول از ماده » مفرَده«جمع » مفردات«
است كه در مصـطلحات مختلـف   » مفرد«مفرده، مؤنث  1ای نزدیك به اینها. مجرد، یگانه و معانی

الفـاظی اسـت (شـامل اسـم و     » مفردات«در تفسیرپژوهی، مقصود از  2معانی متفاوتی یافته است.
شـود، در مقابـلِ    فعل) كه به صورت یك كلمه، یك كلمه، دیده شده و درباره معنای آن بحث می

  3مركب و جمله كه از چند كلمه تركیب یافته است.
است كـه بـه دلیـل كثـرت     » االلفاظ المفرده«در اصل، صفت برای موصوفی مقدر » فرداتم«

  4استعمال، موصوف آن حذف شده و صفت جانشین آن شده است.

  تعریف دانش مفردات

» دانـش مفـردات  «یـك در مقـام تعریـف     های مفردات، هیچ دانشمندان گذشته و صاحبان كتاب
                                                           

 .18776، ص13، جلغتنامه دهخدا، دهخدا. 1
  .18777و  18776، صهمانر.ك: » ردمف«برای آگاهی از معانی اصطالحی . 2
  .1612_1608، ص2، جنكشّاف اصطالحات الفنو ،تهانوی. 3
گرفته است تـا بیـانگر جمـع بـودن     » ات«بعد از حذف موصوف عالمت جمع » المفرده«در فرض دوم صفت . 4

 موصوف محذوف باشد.
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دانشـی  «توان در تعریف دانش مفـردات گفـت:    اند. می آن داشتهاند و گاه تنها اشاراتی به  برنیامده
در هر آیه و ارتباط این معـانی بـا معنـای     است كه دربارۀ معنای اصلی و معنای مراد كلمات قرآن

  ».كند اصلی كلمه بحث می
در درجه اول باید بـه دنبـال    شناسی مفردات قرآن برابر این تعریف، یك محقق در دانش معنا

كشف معنای اصلی هر واژه باشد، تا با تكیه بر آن معنای اصل بتواند تفـاوت آن واژه را بـا دیگـر    
در چنـد معنـا بـه كـار      كریم ها در قرآن های مترادفش دریابد؛ دوم، از آنجا كه بسیاری از واژه واژه
های موجود در سیاق آیات شریفه، به كشف معنـای   ند، باید با تكیه بر فرهنگ عربی و قرینها رفته

مراد هر واژه در سیاق خاصش بپردازد تا در تفسیر آیه به خطا نرود؛ سوم، پژوهشـگر بایـد رابطـه    
اش كشف كند. فایده كشف این رابطـه آن اسـت كـه در     میان معانی مجازی آن را با معنای اصلی

تـری از   توان به تحلیل دقیـق  وجود رابطه میان معنای اصلی و معانیِ مجازیِ یك واژه میصورت 
دست یافت. طبعاً در ایـن بررسـی گـاه ممكـن اسـت       طور كلی مفردات قرآن معنای آن واژه و به

  ای نیز ضرورت یابد. تحلیل وضعیت صرفی یا اشتقاقی واژه

  القرآن غریب

القرآن،  . غریبكریم های قرآن مصطلحی است مرتبط با مفردات و معناشناسی واژه» نالقرآ غریب«
آمده است. در تعریف ایـن دانـش    های زیرمجموعه علوم قرآنی به شمار می همواره یكی از دانش

، كـه غریـب و   لمـاتی از قـرآن  القرآن، دانشی است كه به بیان و شرح معنای ك غریب«باید گفت: 
  ».پردازد ، میاند نامأنوس

گـرد آورده   م غریب القرآنهایی با نا را در مجموعه دانشمندان، كلمات غریب و نامأنوس قرآن
این است كه مؤلف در آنها بـه    های غریب القرآن اند. ویژگی بارز كتاب پرداختهبه بیان معنای آنها 

__ بـه ترتیـب    انـد  كه به نظر وی نامأنوس و نیازمند شرح __ و بیان كلماتی منتخب از قرآنشرح 
بـه صـورت    هـای قـرآن   ها برای شرح واژه پردازد. نخستین تالش های مصحف می آیات و سوره

نویسی كه از سده دوم هجری، یـا قبـل از آن، آغـاز     القرآن القرآن عرضه شد. نهضت غریب غریب
تعـارض میـان   «شد، بعدها گسترش یافت و تا زمان معاصر همچنان ادامه دارد. به جهـت شـبهه   

» غریـب «یحی دربـاره معنـای   ، مناسب است توض»و اشتمال آن بر كلمات غریب فصاحت قرآن
  بیان شود.
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  »كلمه غریب«تعریف 

بوده در لغت معانی متعددی بـرای آن بیـان شـده اسـت. از     » غَرَب«مشتق از ماده » غریب«كلمه 
، یعنـی  »غَر�بتُـه«و » اَغْر
بتُـه�«، یعنی فالنی از ما دور شد، و »غَر
ب
 فالنٌ عنّا«گوید:  می جمله فراهیدی

، یعنی كالم غـامض و  »الغریب«نیز به معنای دور شدن از وطن است. نیز: » غُر�ب
ت«و را دور كردم. ا
یعنی آن  1،»غَر�ب
تِ ال"لمةُ غرابـةً«اش گویند:  ای نامأنوس و دشوار نماید درباره دشوار، و چون كلمه

  2كلمه مشكل و دور از فهم است.
كه در اینجا مجال طرح آنهـا   3بیان شده است،معناهای اصطالحی متعددی نیز » غریب«برای 
توان گفت: لفظ غریب بر دو قسم است: یك قسم الفـاظ پیچیـده و دور از    طور كلی می نیست. به

یابد و به كتاب لغت نیاز دارد و قسـم   فهم هستند كه شخص پس از تأمل و تفكر معنای آن را می
هستند كه هم كاربرد شاذّ دارند و هم معنای  دوم، كلمات متعلق به قبایل دورافتاده و غیر معروف

  4شمارد. و طبع انسان آن را ناپسند می هستند آزار آهنگ گوش دارای نامأنوس و هم
ناسـازگار بـوده و    وجود دارد، اما قسم دوم با فصاحت قرآن از این دو قسم، قسم اول در قرآن

  هایی مبرّاست. از وجود چنین واژه قرآن
زبانـان اعـم از    بر دو قسم است؛ یك قسم لغاتی كه هـم عـرب   گوید: لغات قرآن می ابوحیان

و » تَحـت «و » فَـوق «، »اَرض«، »سـماء «اند، مانند مـدلول   خواص و عامه مردم در فهم آن مشترك
هستند كه تنها خواص و كسانی كه تبحـری در دانـش لغـت داشـته باشـند، آن       قسم دیگر لغاتی

هـای بسـیاری دربـارۀ آن     نامیده و كتـاب » القرآن غریب«فهمند. دانشمندان این قسم دوم را  می را
  5اند. تألیف كرده

غرابتی نیست كه در علوم بالغـت از  » غریب«القرآن، مقصود از واژه  بنابراین، در بحث غریب
شود و با فصاحت كالم ناسازگار است، بلكه مقصود از غریب بودن لفـظ، آن اسـت    بحث میآن 

كه فهم معنای لفظ برای همگان یكسان نیست و تنها كسانی كه تبحری در دانـش لغـت دارنـد،    
                                                           

ـ ف ؛33و  32، ص10، جلسـان العـرب  ر، منظو ؛ نیز ر.ك: ابن1333، ص2، جترتیب كتاب العین، یدیفراه. 1  ،یومی
  .444، صالمصباح المنیر

 .647، صالمعجم الوسیط، گرانیو د یم مصطفیابراه. 2
چهار معنای اصطالحی برای  ، كه1203، ص2، جعن اسامی الكتب والفنون كشف الظنون ،فهیخل یحاج :ر.ك. 3

 كرده است.گزارش » غریب«

 .38، صمن الدراسات القرآنیه، ؛ سالم مكرم24، صاعجاز القرآن والبالغة النبویه، رافعی. 4
 .5، صالكریم المعجم المفصل فی تفسیر غریب القرآن، یتونجو  40، صبریاال ةتحف، ابوحیان. 5
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گونـه   وجـود دارنـد و وجـود آنهـا هـیچ      كریم دانند. چنین كلمات غریبی در قرآن معنای آن را می
  ندارد. كریم ناسازگاری با فصاحت قرآن

  تفاوت مفردات و غریب القرآن

اند.  دهشمر های زیرمجموعه مفردات قرآن القرآن را یكی از دانش برخی نویسندگان معاصر، غریب
هـا و   (اسـم  این تصور از آنجا ناشی شده است كه در مفردات، درباره معنای همـه كلمـات قـرآن   

بیـان   __ انـد  كه غریـب  __ القرآن، معنای برخی كلمات قرآن شود، اما در غریب ها) بحث می فعل
، اعم و اخص است. البتـه از منظـر تـاریخی دانـش     شود. بنابراین، رابطه میان این دو مصطلح می

رو باید دانش مفـردات را مرحلـه تكامـل     پیشی داشته است، از این القرآن بر مفردات قرآن غریب
در آغاز به صورت گزینشـی و   القرآن دانست، بدین معنا كه شرح كلمات غریب قرآن یافته غریب

بـه   به بعضی كلمات بود و در ادامه، یعنی در آغاز قرن پـنجم هجـری، راغـب اصـفهانی     محدود
به دست توانای وی  ترتیب دانش مفردات قرآن پی برد، و بدین ضرورت شرح تمام كلمات قرآن

  شكل گرفت.
انـد،   القرآن تألیف شـده  آثاری كه درباره دو دانش مفردات و غریبحال، با در نظر گرفتن نوع 

  توان میان این دو بیان كرد: های ذیل را می تفاوت
ها، از نظر اشـتقاق و معنـا    ها و فعل شامل اسم . در دانش مفردات همه الفاظ و كلمات قرآن1

ر تنهـا بـه شـرح كلمـات غریـب و      مفس ،رآندر غریب القشوند؛ در حالی كه  به بحث گذارده می
  پردازد؛ می دشواریاب قرآن

گیـرد و مفسـر در    های مفردات به صورت موضوعی صورت می شناسی در كتاب . بحث معنا2
اش  های مختلف آن واژه را با ذكـر همـه وجـوه مختلـف معنـایی      ذیل هر واژه، مشتقات و صیغه

القرآن، مفسـر   گذارد، در حالی كه در دانش غریب به بحث می __ مجید كاربرد دارد كه در قرآن __
  ؛پردازد تنها به بیان معنای مقصود هر واژه در سیاق آیه خاصی كه قرار گرفته، می

شـوند و بـه    تفسیر و شرح داده مـی  های مفردات، به دلیل آنكه همه كلمات قرآن اب. در كت3
ت بـه صـورت الفبـایی اسـت، در حـالی كـه در       تر به الفـاظ، تنظـیم كلمـا    منظور دسترسی آسان

ها، از سورۀ حمد تا  را به ترتیب آیات و سوره غریب قرآنمؤلف، كلمات  های غریب القرآن كتاب
  پردازد. سورۀ ناس تنظیم كرده و به شرح آنها می
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 عوامل غرابت الفاظ قرآن

آیـد، بـه    در دانش مفردات بـه میـان مـی    كریم هنگامی كه سخن از معناشناسی همه كلمات قرآن
آیند و الزم اسـت بـا    از منظر این دانش، غریب به شمار می ای این است كه همه كلمات قرآنمعن

  مجید، درباره معنای آنها تحقیق شود. مراجعه به فرهنگ عربی و خود قرآن
تـوان برشـمرد كـه بعضـی از آنهـا       مـی  عوامل متعددی را به عنوان منشأ غرابت الفـاظ قـرآن  

  قرارند:  این  از
. استفاده از الفاظ و كلمات برخی قبایل عرب كه احیاناً برای مردم مكه و مدینه نامـأنوس و  1

س عبـا  نُموده است. طبعاً تعداد این كلمات بسیار نادر بوده اسـت. بـرای نمونـه، ابـن     غریب می
تـا   2دانسـتم  را نمـی  1»بِـالْح
ق��ر
ب�نَا افْتَح� ب
ینَنَا و�ب
ین
 قَو�م�نَا «شریفه در آیه » تَح�افْ«گوید: من معنای  می

؛ بیا تا تو را بـرای داوری  اُفات*ح�)تَعال «كرد:  ن را دیدم كه به شوهرش خطاب مییزَ آنكه دختر ذی
  3؛ در این زمان بود كه معنای آیه شریفه برایم روشن شد.»نزد قاضی ببرم

در آیه شریفه یادشده، مطابق لهجه یكی از قبایل عرب در معنـای  » فـتح«براساس این روایت، 
و معنای آیـه شـریفه بـرایش غریـب      س از آن آگاهی نداشتهعبا به كار رفته كه ابن» داوری كردن«

  نُموده است.
ای نزد مخاطب است، اما در آیه، در معنـای دیگـری بـه     شده . گاه واژه دارای معنای شناخته2

كنـد،   مـی  اش هدایت شده كار رفته و سیاق آیه مخاطب را به معنای دیگری به جز معنای شناخته
شده نیست. بـرای نمونـه، در    در حالی كه آن معنای مقصود واژه در آیه نیز برای مخاطب شناخته

 4در آیـه شـریفه  » الس�ـائ�ح ونَ«دربـارۀ معنـای    �خبر است كه شماری از مسلمانان از رسول خدا
، چنـین نبـوده اسـت كـه     . حـال »لسـائحون هـم الصـائمونا«فرمـود:   �سؤال كردند. رسول خدا

ای فصیح و رایج در زبان عرب بوده  كه آن واژه را ندانند، چرا» سائحون«معنای  �معاصران پیامبر
                                                           

 .90اعراف، . 1
قطعـاً  ن تصور نادرست است و یه اك یدانسته است در حال یرا نم» افْـتَح�« یس معناعبا ه ابنكاند  پنداشته یبرخ. 2

فراوان به  ن معنا در قرآنیبه هم» فتح«دانسته است، و  یردن را مكگشودن و باز  یبه معنا» فتح« یس معناعبا ابن
ـ ارت یس با همان معنـا عبا س مجهول نبوده است، اما ابنعبا ابن یدام براك چیار رفته و هك در ذهـنش بـه    یازك

 س مبهم رخ نموده است.عبا ابن یفه برایشر یۀآ ،ه سازگار نبودهیاق آیه رفته، و چون آن معنا با سیآاین سراغ 

 .355، ص1، جفی علوم القرآن ناالتقا، یوطیس ؛368ص، 1، جالبرهان فی علوم القرآن، زركشی. 3
 الْم�نکرِالس�اجِدونَ اآلمر�ونَ بِالْم�ع�ر�وفِ و%النَّاه�ونَ ع�ن   الر�اکع�ونَالْع�ابِدُونَ الْح�امدُونَ الس�ائح�ونَ  التَّائب�ونَ: «112توبه، . 4

 ».و%الْح�افظُونَ لح�دُودِ ال01ه و%ب�شّرِ الْم�و,منین�
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» سـائحون«دانستند، اما با توجه به سیاق آیه و قرار گـرفتن   و اهل زبان نیز معنای آن را به نیكی می
آمده  معنای لغوی آن (سیر و سیاحت كردن) در نظر مردم نادرست می» راکعون«و » حامدون«میان 

در كاربردهای مجـازی   1سؤال كردند. �ای مقصود و مراد آن را از رسول خدارو معن است، از این
  اند. شواهد فراوانی از این قسم قابل پیگیری كلمات قرآن

. گاه ممكن است لفظی دارای دو یا چند معنا بوده و یكـی از معـانی آن بـه ذهـن مخاطـب      3
اما در آیه شریفه، در معنای دیگرش كه شهرت و رواج كمتری دارد به كـار رفتـه   تر باشد،  نزدیك

گیرد. بخش قابـل   است، در چنین حالتی نیز كلمه در حوزه كلمات غریب و نیازمند شرح قرار می
گیرنـد و   اند در این دسته جـای مـی   شدهالقرآن تفسیر  های غریب هایی كه در كتاب ی از واژهتوجه
اند. بـرای مثـال، واژه    گونه كلمات تألیف شده و نظایر نیز اغلب برای تفسیر اینهای وجوه  كتاب

در معانی چندی به كار رفته و معنای مشهور آن گم شدن و گمراهـی اسـت، امـا در آیـه     » ضالل«
یك از این دو معنا مقصود آیه نیست یا اینكه معنای مشـهور   هیچ 2»ض
ا*() فَه
ـدَی و�و�ج
دَک«شریفه 

مقصود از آن دیـدن بـا چشـم     3»ر
ب�ِه
ا نَاظ�ر
ةٌ ا-لَ,«دیدن با چشم است، اما در آیه شریفه » نظر«واژه 
  4ود.نیست؛ زیرا عقالً محال است كه خدای تعالی با چشم دیده ش

را باید فاصله گرفتن از عصر نزول دانسـت. بـه نظـر     ترین عامل غرابت الفاظ قرآن . اما مهم4
آگاهی داشـت، و اگـر احیانـاً     برخی محققان، عربِ عصر نزول، به معانی كلمات و تركیبات قرآن

پرسید و  می �برای او روشن نبوده، آن را از رسول خدا معنای مراد شماری اندك از كلمات قرآن
گیریم كلمات بیشـتری   اما هرچه از عصر نزول فاصله می 5كرد، آن حضرت معنای مراد را بیان می

  شوند. برای مخاطبان غریب نموده و نیازمند شرح و توضیح می
هـای بالغـت آنهـا نـازل شـد،       به زبان عربی و مطـابق بـا اسـلوب    گوید: قرآن مین خلدو ابن

دانستند، هم در شكل مفردش و هـم در   فهمیدند و معانی آن را می را می بنابراین، مردم عرب قرآن
ك اندازه به معنـای همـه   البته مقصود این نیست كه همه مردم عرب به ی 6شكل جمله و تركیب.
ه گفته است مردم عرب در شـناخت  قتیب آگاهی داشتند، بلكه چنان كه ابن كلمات و عبارات قرآن

                                                           
 .392، ص2، جتفسیر القرآن العظیمر، كثی ؛ ابن28، ص11، ججامع البیان، ر.ك: طبری. 1
    .23. قیامت، 3  . 7ضحی، . 2
و » ثـواب «مشهورش، دیدن با چشم باشـد، امـا در آیـه شـریفه     به معنای » نظر«البته این احتمال هم هست كه . 4

 .)601، ص10، جمجمع البیان، ك: طبرسیر.( در تقدیر گرفته شود» جزاء«
  .193، صنخلدو مقدمه ابنن، خلدو . ابن6  . 5، مقدمه، صتهذیب اللغه، ازهری. 5
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ه  ا-ال9 تَا7وِیلَـ یع�لَـم و�م
ـا «یكسان نبوده و نیستند و به دلیل آیه شریفه  كلمات غریب و متشابهات قرآن
  2برخی نسبت به بعضی دیگر آگاهی بیشتری دارند. 1»ال@�ه  و�الر�اس�خُونَ ف�, الْع�لْم>

ایـن نكتـه را هـم افـزود كـه بـرای محققـان         . همچنین باید به عوامل غرابت كلمات قرآن5
، حكم كلمه غریب را داشته و نیازمند شرح و توضیح اسـت و  زبان، اغلبِ كلمات قرآن عرب غیر

واژه  به معانی مرتكز در ذهن خود اعتماد كند، بلكـه بایـد دربـارۀ هـر     محقق نباید در تفسیر قرآن
اصـیل   ویژه مراجعه بـه فرهنـگ   ، به، با تكیه بر سازوكارهای معناشناسی مفردات قرآنكریم قرآن

  3عربی و كاربرد عربِ عصر نزول، برای به دست آوردن معنای دقیق كلمات، تالش كند.

  یمعن

در معانی چندی به كـار رفتـه اسـت از جملـه بـه معنـای       » عنی«اسم مفعول از ماده » معنی« واژه
مقصود سخن، مراد كالم، آنچه لفظ بر آن داللت دارد، مضـمون و مفهـوم و منظـور و مـدلول و     «

  4است.» غرض و نیت
مصـدر   یـا  »نامع«در این صورت كلمه ». مقصود«نیز تلفظ كرد، به همان معنای » معنا«توان آن را  می

  5است.» معنی«است به معنای اسم مفعول، یا آنكه مخفف اسم مفعول 

  تعریف معنا

ـ  یا یر ذهنیعبارت است از آن تصو در اصطالح منطق، معنا لفـظ   ،آن یه در مقابـل آن و بـه ازا  ك
توان گفت: معنا، عبارت است از آن تصویری كه بـا شـنیدن لفـظ در ذهـن      می 6وضع شده است.

ـ ن ایتـر  مهـم كه  شود یم میسهای مختلف به اقسامی تق یثیتت و حاجه معنا ازبندد.  نقش می ن ی
  :اند از عبارتها  میتقس

  
  

                                                           
  .201_199، صتأویل مشكل القرآن ه،بیقت ابن. 2  . 7عمران،  آل. 1
) بعضی از عوامل غرابت 56_51، ص7، شبینات(مجله » تحقیقی پیرامون مبحث غریب القرآن«در مقاله  آرمین. 3

  را از منظری دیگر با تفصیل بیشتری آورده است. الفاظ قرآن
    .1600، ص2، جالفنون اتكشاف اصطالح، . تهانوی5  . 18711، ص13ج ،لغتنامه دهخدا ،دهخدا .4
  همان.. 6
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  اقسام آنو وضع 

له به میان آمد. در اینجا الزم است به معنـای   در بحث از حقیقت و مجاز، سخن از معنای موضوع
  وضع و اقسام آن اشاره شود.

گـاه آن لفـظ    طـوری كـه هـر    دادن یك لفظ به یك معنا، بهوضع، عبارت است از اختصاص 
  1اطالق شود، آن معنا هم به ذهن آید.

نیوضع تعیینی و تعی  
  اند: الف) وضع تعیینی؛ ب) وضع تعینی. ع را به دو قسم تقسیم كردهدانشمندان وض

وضع تعیینی آن است كه منشأ آن جعل و تخصیص باشد؛ یعنی فردی معین، لفظـی را بـرای   
اكنون نیز جریان دارد. الفاظی كه در  معنایی اختصاص دهد. این نوع وضع قابل انكار نیست و هم

شـوند، از ایـن    وضع و معرفی مـی  های زبان در كشورهای مختلف برای معانی جدید فرهنگستان
ـ   هایی است كه پدران و مادران بر روی فرزندان خود می تر آن نام اند. نمونه ساده نوع ن گذارنـد. ای

مجازی، به ما  و تشخیص معنای حقیقی آنها از معانی نوع وضع در بحث معناشناسی واژگان قرآن
  دسترسی نداریم. كاررفته در قرآن كند؛ زیرا ما به وضع تعیینی الفاظ به كمك نمی

ی بـه كـار رود، سـپس بـر اثـر      ای ابتدا به صورت مجاز در معنای وضع تعینی آن است كه واژه
گـاه آن   ای كـه هـر   گونه فراوانی كاربرد در آن معنای جدید، اذهان مردم با آن معنا انس بگیرد، به

  2كند.  لفظ شنیده شود، آن معنای جدید به ذهن تبادر

له الفاظ نظریات در باب نوع موضوع  
در بـاب وضـع الفـاظ     ای مطرح شده است. یكی از مباحث مهـم  های گسترده درباره وضع بحث

  باره دو دیدگاه كلی وجود دارد: له است. در این برای معانی بحث نوع معنای موضوع
انـد، سـپس    شناسان معتقدند كلمات در آغاز برای معـانی حسـی وضـع شـده     اول، بعضی زبان

طریـق در معنـای كلمـه     تدریج از طریق مجاز در معانی غیر حسی و معنوی به كار رفتـه و بـدین   به
در آغـاز  » سـماء «نخست برای معنای دست و كلمـه  » ید«وسعه داده شده است. برای مثال، كلمه ت

تدریج و از طریـق   برای معنای آسمان (قبه آبی رنگ بر فراز زمین) وضع شده، سپس این دو كلمه به
                                                           

  .10، ص1، جاالصول ةكفای، ؛ آخوند خراسانی52، ص1، جو انواعها ةالمزهر فی علوم اللغ، سیوطی. 1
 همان.. 2
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» یـد «مثال،  اند، برای های مجاز، در معانی نزدیك و كامالً مرتبط با معنای اولی آنها به كار رفته عالقه
 دوم ؛انـد  در معانی طرف باال، سقف، باران، ابر و... بـه كـار رفتـه   » سماء«در معانی قدرت و نعمت و 

، در مقابـل دیـدگاه اول، بعضـی از دانشـمندان     شناسان معروف قدیم و جدید اینكه، بسیاری از زبان
معتقدند كلمات در همان نخستین وضع خود، برای روح معنا وضع شده و خصوصیات معنا خارج 

هر چیزی كه بلند و باالی چیز «از همان ابتدا برای معنای » سماء«برای مثال كلمه اند.  له از موضوع
درنتیجه همه معانی مختلف و متعددی كه برای  وضع شده است.» دیگر بوده و محیط بر آن باشد

یا بـرای   1اند همه مصداقی از آن معنای جامع بوده، یا الزمه آن است. این كلمه در زبان بیان شده
نیروی اجرا، اعم از اینكه در كارهای خیـر باشـد یـا شـر و     «در آغاز برای معنای » ید«مثال، كلمه 

ه است، سپس این كلمه به تناسب موجودات مختلـف  وضع شد» خواه امور مادی باشد یا معنوی
چون خدای تعالی، فرشتگان، انسان، حیوانات و... در معنای نیروی اجرایـی آنـان بـه كـار رفتـه      

تعـالی و   نیروی اجرایی خدای تعالی عبارت است از ظهـور اراده و قـدرت حـق    برای مثالاست. 
دربـارۀ انسـان و حیـوان در دستشـان      آنهاسـت و  یك از مختص به هرنیروی  و دربارۀ فرشتگان

  شهرت یافت.» وضع الفاظ برای ارواح معانی«ای برخاست كه به  از دیدگاه دوم نظریه 2است.
نویسـد: الفـاظ بـرای حقـایق و      در تبیین دیدگاه وضع الفاظ برای روح معنا می فیض كاشانی

وضـع شـده بـرای    » قلـم «ت است، مثالً لفـظ  ارواح وضع شده و استعمال الفاظ در حقایق حقیق
كند، بدون در نظر گرفتن اینكه از جنس نی باشد یا فلز یا چیز  ابزاری كه روی لوح نقش ایجاد می

كنـد   دیگر، و حتی بدون آنكه جسمانی و مادی باشد و بدون توجه به اینكه آن نقشی كه ایجاد می
فتن اینكه لوحی كه قلم بر آن نقـش ایجـاد   نقش محسوس یا معقول باشد، و نیز بدون در نظر گر

كند از جنس كاغذ یا چوب و... باشد، بلكه صرف اینكه در آن چیز نقشی ایجاد كرد، صـحیح   می
است كه لوح خوانده شود. این روح معنای لوح است. حال اگر در عالم وجود چیزی باشد كه به 

شـود، حتـی ایـن چیـز      ن قلـم گفتـه مـی   وسیله آن بتوان نقش علوم را در لوح دل ایجاد كرد، به آ
شایستگی بیشتری دارد كه قلم خوانده شود، و قلم حقیقی همین قلم مجرد اسـت كـه روح قلـم    

  آفرینی در آن موجود است، تا قلم مادی. بودن و ابزار نقش
هر چیزی است كه معیـار سـنجش   «است كه حقیقت و روح معنای آن » میزان«نمونه دیگر لفظ 

گونه  اند؛ زیرا همان های گوناگونی دارد كه بعضی جسمانی و بعضی روحانی نا مصداقاین مع». باشد
                                                           

 .220، ص5، جالتحقیق فی كلمات القرآن، مصطفوی. 1
 .235، ص14همان، ج. 2
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كنند (ترازو)، میزانی هست كه با آن وقـت و ارتفـاع خورشـید را     كه با میزان اجسام مادی را وزن می
سنجند (اُسـطرالب)، نیـز وسـیله سـنجش دایـره و قـوس (پرگـار) و سـتون (شـاقول) و خـط            می

وزن شعر (علم عروض) و فلسفه (علم منطق) است، همچنـان كـه نـوعی از     كش) و سنجش (خط
همین میزان (عقل) وسیله سنجش بعضی مدركات حسی و خیالی و علوم و اعمـال در روز قیامـت   
هم هست (میزان سنجش اعمال در قیامت عقل كامل است). خالصه آنكه میزان هر چیـز در عـالم   

  1اند. ب دارد. و بر همین اساس، همه الفاظ بر همین قیاساز جنس خود آن بوده و با آن تناس
این نظریه ابتدا و بیشتر از سوی فیلسوفان در حوزه صفات خداوند مطرح شد و سپس كـم و  

ـ  ، سپس مالصـدرا تعمیم داده شد. فیلسوفانی چون غزالی بیش به دیگر معارف قرآن اگردش و ش
  2اند. از طرفداران این نظریه و عالمه طباطبایی ، و در دوره معاصر امام خمینیفیض كاشانی

توانـد   مـی  مقـاییس اللغـه  س در معنا كردن لغت، در كتاب فار در میان لغویان شیوه بحث ابن
التحقیـق فـی كلمـات    در كتـاب   ساز این نظریه تلقی شود، و از معاصران، شیوه مصـطفوی  زمینه

  براساس این نظریه است. القرآن

  از:ند ا اند عبارت بعضی از آثار نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی كه طرفداران آن بیان داشته
با گرایش به وضع الفـاظ بـرای معـانی معنـوی      التحقیقدر  . مصطفوی. انكار مجاز در قرآن1

(اشـتراك   تـر را مصـداقی از آن معنـای عـام     جامع، كاربردهای مختلف هر واژه در معانی جزئـی 
  .یا از لوازم آن معنای جامع دانسته است ،معنوی)

بـه   ،بودن اسناد صفات خبری چون دیـدن، شـنیدن، تكلـم، محبـت، غضـب و...     . حقیقی 2
شـود، ایـن    مـی  خداوند. مطابق دیدگاه نخست وقتی خدای تعالی نور یا سمیع، بصیر و... معرفی

 یو حیوان یزیرا معنای حقیقی آنها مربوط به معانی مادی و انسان ؛ها به خداوند مجاز است نسبت
دگاه دوم این الفاظ در اصل برای معانی معنوی و مجرد وضـع شـده و   است، در حالی كه طبق دی

، و اگـر قـرار   داردتـری   بلكه حقیقت قـوی  است، حقیقی ی تعالینسبت دادن این صفات به خدا
  3تر است. به انسان و موجودات ضعیف است مجازی در كار باشد، در انتساب این صفات

ـ   ل،مثا ، برایمطابق این نظریه هـر چیـزی اسـت كـه خـود پیداسـت و       «ور معنای حقیقـی ن
                                                           

 .32، ص1، جتفسیر الصافی، فیض كاشانی. 1
المیـزان  ، ؛ طباطبـایی 248، صآداب الصالI، ؛ امام خمینی118، ص 1، جتقریرات فلسفه، ر.ك: همان؛ اردبیلی. 2

 .گوهر معنا، ؛ خمینی10ص ،1، جفی تفسیر القرآن
 .42، صییهای معنا ها و الیه سایه، اسعدیر.ك: . 3
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این خداوند است كـه نـور حقیقـی اسـت، زیـرا       ،، طبق این معنا»كننده اشیای دیگر باشد روشن
فقـط خداسـت و نورهـای دیگـر      ،پیداست و پیداكننده دیگر موجودات اسـت  موجودی كه ذاتاً

چیزی كـه  «(چراغ) در اصل برای  »سراج«واژه  ل،مثابرای پیداكنندگی خود را از خداوند دارند. یا 
در آیـه   �اسـالم  انتساب این صـفت بـه پیـامبر    ،اینوضع شده است، بنابر» بخش است روشنی
مجاز  1»ن�یرHامPا-لَ, ال@�ه� بِا-ذْن�ه� و�س�ر
اجHا  و�د
اع�یا ٭ و�نَذِیرHا و�م ب
شّ�رHااDیه
ا النَّبِی ا-نَّا اDر�س
لْنَاک شَاه�دًا  یا«شریفه 

  2است. تر آن آن و بلكه مصداق قوی های قایكی از مصد پیامبرنخواهد بود، بلكه 
توضیح این فایده در مباحـث اشـتراك    .سازی زمینه توسعه در معانی و معارف قرآن  . فراهم3

 آید. معنوی و چندمعنایی می

  انواع داللت

داللت در لغت به معنای نُمایاندن و رهنمون شدن اسـت و در اصـطالح علمـای منطـق و علـم      
ای كـه وقتـی ذهـن بـه آن علـم پیـدا كـرد،         الت یك شیء به گونهاصول فقه، عبارت است از: ح

كننـده) و بـه شـیء دوم     (راهنمـایی » دالّ«بالفاصله به امر دیگری منتقل شود. به شـیء نخسـت   
  شده) گویند. ی(راهنمای» مدلول«

داللت یا عقلی است، یعنی منشأ آن عقل باشد، مثل داللت دود بر آتش، یا طبعی است، یعنی 
و یا وضـعی  حالت طبیعی و روانی انسان است، مثل داللت تب بر وجود عفونت در بدن عامل آن 

  داد بشری است.  است، یعنی رابطه حكایتگری در آن مبتنی بر قرار
بر معنای آن، یا غیر لفظی اسـت، ماننـد   » آب«داللت وضعی یا لفظی است، مانند داللت لفظ 

  ی مخصوص آنها.داللت خطوط، تابلوهای راهنمایی و... بر معنا
  داللت لفظی نیز به سه صورت است:

لـه داللـت كنـد، ماننـد داللـت       موضـوع صورتی كه دال بر تمام معنای  ؛ در. داللت مطابقی1
 ؛آنهای  ر قسمتدیگبر مجموعه محیط، اتاق و » خانه«

ن عبارت است از اینكه دال بر جـزء معنـای خـود داللـت كنـد، ماننـد       ؛ و آ. داللت تضمنی2
 ؛بر خصوص جلد آن» كتاب« داللت

                                                           
  .46 و 45 ،احزاب. 1
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» بازندگی زیـاد «معنای داللت لفظ بر الزم معنای خود، مانند داللت لفظ ؛ به . داللت التزامی3
  1».فراوانی نعمت«بر 

شـود، از   های دیگـری نیـز یـاد مـی     ها یا معنا و مدلول تشناسی از دالل در مباحث جدید زبان
  ی، معنای صرفی و معنای نحوی.جمله: معنای صوتی، معنای اجتماعی، معنای معجم

شود.  می عنایی است كه از طبیعت صوتی برخی حروف دریافتمعنای صوتی م معنای صوتی:
كند. هنگامی كه این كلمه را با همانندش  می بر فوران شدید آب داللت» تنضخ«كلمه  ل،مثابرای 

شـود كـه صـدای     مـی  كنیم مالحظه می به معنای نفوذ دادن آب با كندی و نرمی مقایسه» تنضح«
هـای   نغمـه  2معنای شـدت بخشـیده اسـت.    كلمه نایه كلمه نخست (تنضّخ) ب در» خاء«حرف 

اDص
ـالRتُک تَـا7م ر ک اDن «در عبـارت   ل،مثـا برای داللت صوتی در كالم است،  های قاكالمی از مصد
توانـد بـدان    مـی  شـیوه بیـان از نظـر صـوتی     3»م
ا یع�ب دُ آب
اوXنَا اDو� اDن نَّفْع
ل
 ف�, اDم�و�ال�نَا م
ـا نَشَـاء نَّتْر ک

  م و استهزاء یا شگفتی ببخشد.مانند پرسشی، تهكّ معنایی گوناگون،های  داللت
شـان   بر معنای معروف و شناخته شـده ها  معنای اجتماعی، همان داللت واژه معنای اجتماعی:

هم مولود اجتماع است و هم بیانگر اندیشه و احسـاس و آداب و   ،ست، زیرا زبانا در زبان گفتگو
  فرهنگ اجتماعی است.

هاسـت. برخـی    در لغتنامـه هـا   ای) همـان معـانی واژه   معنای معجمی (لغتنامه معنای معجمی:
بـه  لغت های  هدف اساسی همه فرهنگ وندانند، چ می داللت معجمی را همان داللت اجتماعی

  هاست. داللت اجتماعی واژه دست دادن
ـ  معنایی است كه با توجه به ساختار صرفی یك كلمه دریافت می معنای صرفی: د داللـت  شود. مانن

  بر مبالغه.» رحیم، كریم«، مانند »فَعیل«بر شغل و داللت وزن » زِراعة، تجار�«، مانند »فعالَه«وزن 
یا اعـراب  ها  معنای نحوی (ساختاری) معنایی است كه از ترتیب نحوی عبارت معنای نحوی:
عالمـت   4»یم
 ر
بPـه  بِ[ل�م
ـاتٍاب�تَلَـ, ا-ب�ـر
اه� و�ا-ذِ«در آیـه شـریفه    ال،مثبرای كنیم،  می كلمات دریافت

  5بر مفعولیت او داللت دارد.» ابراهیم«نصب در 
  
  

                                                           
  .42، صداللة االلفاظ، . انیس2  . 56و  55، ص1منطق ، مقدممنتظری . 1
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  معنای لغوی و اصطالحی

ای ذكر شده است. معنـای لغـوی بـه     های لغت برای واژه كه در كتاباست معنایی  ،معنای لغوی
گوینـد:   ل، مـی مثابرای شود.  می عام اهل زبان تعلق دارد و همیشه با یك یا چند كلمه بیانعرف 

  است.» ذنب«به معنای » إثم«یعنی گناه، یا » ذنب«
عبارت است از معنایی كه دانشمندان یك شاخه از علم (عرف خاص) بر  ،معنای اصطالحی

» الدخیل«كلمه  ال،مثبرای كند.  می داللت ای خاص بر آن معنا اند، یا لفظ در حرفه آن توافق كرده
شود كـه   می ای اطالق شناسان به كلمه است، در اصطالح زبان» داخل شده«كه در لغت به معنای 

روض بـه  از زبان غیر عربی وارد زبان عربی شده باشد، همین كلمه در اصطالح دانشمندان علم ع
  2و الف پیش از آن قرار دارد. 1یوِرحرف شود كه میان  می حرف صحیحی گفته

، دیگـر  سـخن معنای اصطالحی را تعریف كـرد. بـه   در درجه اول باید باید توجه داشت كه 
دوم، همیشـه در بیـان    شود، نه یك لفظ یا عبارت؛ معنای اصطالحی در قالب یك جمله بیان می

 معنای اصطالحی باید عرف خاص را مشخص كـرد. بـرای مثـال، صـحیح نیسـت گفتـه شـود       
در اصطالح عبارت است از...، بلكه باید گفت: قیاس در اصطالح علمای منطق عبـارت  » قیاس«

نیـز بـه عنـوان كتـاب دیـن،       كـریم  است از...، یا در اصطالح فقها عبارت است از...؛ سوم، قرآن
ای در موارد فراوانـی   كلمه در قرآنممكن است دارای اصطالح خاص باشد، و آن زمانی است كه 

ای كه در آن معنـا   اش به كار رود، به گونه همراه با قرینه در معنایی خاص متفاوت با معنای لغوی
 است در اصطالح قـرآن » راه یافتن«كه در لغت به معنای » هدایت«شهرت یابد. برای مثال، كلمه 

» راه گم كردن«كه در لغت به معنای » ضاللت«به دین حق آمده است، یا » دست یافتن«به معنای 
  است.» انحراف از دین حق و فاصله گرفتن از آن«عبارت است از  است، در اصطالح قرآن

  معنای حقیقی و مجازی

قیقی و معنـای مجـازی. از ایـن دو معنـا بـه      بندی، معنا به دو قسم است: معنای ح در یك تقسیم
له و اصلی آن بـه  ٌ ای را در در عبارتی در معنای موضوع شود. اگر كلمه حقیقت و مجاز نیز تعبیر می

االسـدُ حیـوانٌ «در جملـه  » اسـد «ماننـد   3شود؛ لفظ گفته می» معنای حقیقی«كار ببریم، به آن معنا 
                                                           

  .71، صمفردات قرآن، . ر.ك: فرزانه2  آخرین حرف اصلی قافیه را گویند. » روِی«حرف . 1
، 1، جالمحصول فی علم اصول الفقـه ، ؛ فخر رازی572_567، صشرح تلخیص مفتاح العلوم المطول، یتفتازان. 3
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بـه معنـای   » زَینَّـا الس�ـم
اء الـدُّنْیا بِم
ص
ـابِیح
 و�لَقَـدْ«شریفه  در آیه» سماء«به معنای شیر، یا » مفترس:
  رنگ باالی سر ما). آسمان (قبه آبی
» معنـای مجـازی  «خودش به كـار رود، بـه آن    یله و اصل موضوع یر معنایدر غ ای و اگر كلمه

بـه معنـای انسـان شـجاع، و     » هجامعـر
أیـت� أسـداً فـ= ال«در جمله » اَسد«شود، مانند واژه  می گفته
  به معنای باران.» یر�س�ل� الس�م
اء ع
لَی[م م�دْر
ارHا ا-لَیه�«در آیه شریفه » سماء«

رابطـه  وجود  اول،است:  زیچ ازمند دویرود، ن یار مك به خود له وعر موضیغ یه در معناك یلفظ
ـ . امجازی آن یلمه و معناك یقیحق یان معنایم تناسبمو  » عالقـه «ن مناسـبت را در اصـطالح   ی
ـ یر حقیغ ین عالقه و رابطه وجود نداشته باشد، استعمال لفظ در معنایچنانچه ا نامند. یم اش  یق

واژه توانـد   ، هیچ اهـل زبـانی نمـی   نی؛ بنابراودش یومرج در زبان م  را موجب هرجیست؛ زیز نیجا
ـ قلـم و   یرا به معنا» اسب«ا واژه ی به كار برَد،ن یزم یدر معنا ال،مثبرای را » تابك« را » در«ا واژه ی

  ار برد.ك ا بهیدر یدر معنا
ـ نـه مانعـه   ینـه را قر ین قریند. نام اكداللت  یر اصلیغ یه بر آن معناك یا نهیقردوم  صـارفه   ای
ـ  یمجـاز  یگرداند و به معنا یلفظ برم یقیحق یرا ذهن مخاطب را از معنایاند؛ ز گذاشته ـ  هك راد م

  دهد. گوینده است، سوق می

  یو مصداق یمفهوم یمعنا

  شود: معنای مفهومی و معنای مصداقی. در تقسیمی دیگر معنا به دو قسم تقسیم می
ـ  را مـی لمه ك یك یمعناشما از  یفرد یه وقتكآن است  ی،مفهوم یمعنا د، شـما هـم بـا    پرس

 یاز معنـا  یسكه كد. مثل آنیش شرح دهیلمه را براكآن  یگر معنایلمه دكا چند ی یكاستفاده از 
نـد، و شـما در پاسـخ    كاز شما سؤال  1»فَاس�اDلُواْ اDه�ل
 الذِّکرِ ا-ن کنتُم� الc تَع�لَم ونَ«ه یدر آ» اDه�ل
 الذِّکرِ«

ـ ن» اDه�ل
 الذِّکرِ«است، و مقصود از  امبریا پیاست،  ه قرآنین آیدر ا» ركذ«: مقصود از دییبگو ز اهـل  ی
  هستند. �امبریت پیب ا اهلی قرآن

ـ ب یپرسد، به جـا  یم یا لمهك یاز معنا یسك یه وقتكز آن است ین یمصداق یمعنا  یان معنـا ی
ـ ا با اسـتفاده از الفـاظ، مصـداق    ی ،نشان دهند یاش را به و یلمه، مصداق خارجكآن  از  یكـی ا ی

از امامـان   یكـی » الـذكر  اهـل «مثال، در سـؤال از معنـای    ینند. براكان یلمه را بكآن  های قامصد
ه ین آیهم ۀدربار �ه وشّاء از امام رضاكنشان دهند. چنان  یرا به و �امبریت پیب از اهل ،معصوم

                                                           
  .43نحل، . 1


