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چکیده
اهد مفارید و مااصهد قرآن محسهو مینهود که ا مناررا و ابعاد ونا ون و
مفردا ژوری در قرآن ،ا
ِ
ارکان بنیادی ِا ِ
در سطوا مختهف مورد واکاوی قرار راتهاس،ا در روای،رای تفسیری ارلبی - ) ( ،بهعنوان مفسران حایای قرآن -نیز
واژ انکاوی بسهیار مورد تو ه بوده و تحهیلرای مختهفی ا ایا ذوا مادسهه ( ) صهادر نهدهاسه،ا سهتار حاضهر با تو ه
به ارمی ،واژه ژوری ،با ردآوری دادهرای مرتبط ا روایا تفسهیری و توصهیف و تحهیل ایا دادهرا ،به ونهنهناسهی آنها
رداختهه و ونههرهای بههدسهه ،آمهده را در عنهاو یا ذیهل بیهان میداردا تبییا معنهای ظهارری واژه ،ترادفنگری در بیهان معنهای
بدوی واژ ان ،بیان و ه تسهمیه واژ ان ،قرآنکاوی واژ انی ،تبییا معنای مجا ی کهما  ،بیان مصهادیق واژهرا ،بیان معنای
فغها اضهههداد ،تحهیهل نحوی واژ ،تبییا واژه در قرائها مختهف ،واژهکهاوی اررنهگنگرانهه و بیهان معنهای بطنی و تهأو یهی
کهما ا روایا تفسهیری مزبور ،با اینکه در تبییا معنای واژ ان کمک نهایانی میکند اما بعضها ا بعد دالفی ضهعف دارند
و در استفاده ا آنها باید به معیاررای نادافمتنی مانند عرضه به قرآن و ااا نیز تو ه نمودا
واژگان کلیدی :قرآن ،ونهنناسی ،مفردا ژوری ،روایا تفسیری ،ارل بی.) (،
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 .۱مقدمه
ردیدا

رساف ،ردای ،ری مرد  ،نا
قرآن مجید بهعنوان آخریا کتا رورد ِار حکید و با
ِ
برای اهد مااصد و معانی ایا کتا ماد  -که یشنیا ِ تحاق ردای ،ری آن اس -،تا کنون

تال رای یادی ا سوی مفسران و قرآن ژوران صور

راتهاس ،که برخی ا آنها در حو ه

خود آیا اس،ا تفسیر درس ،آیا بدون یشنیا را،
مفرداتی و برخی دیگر در حو ه
تفسیر ِ
ِ
مند
بایستهرا و ابزار ال نمیتواند محاق ردد ،و ا مهۀ ایا بایستهرا ،تبییا صحیب و رو
ِ
معانی کهما قرآن اس،ا ا ایارو ،ژورشرای مفرداتی نایستۀ عنایتی ازونتر ا یش اس،ا

در مینۀ واژه ژوری ،رویکردرا و سطوا مختهفی را میتوان در آثار تفسیری و عهو قرآنی
مشارده کرد ،که رریک نیا مند با کاوی و تبیینی رونمند اس،ا آنچه ایا ماافه بهدنبا آن اس،،
تبییا و تفصیل ونهرای بررسی واژ ان قرآن اس ،که ا روایا ِ تفسیری ارلبی - ) (،بهعنوان
مفسر ِان حایای قرآن -میتوان استخراج نمودا
تفسیری مورد استفاده در ایا ماافه ،سعی بر ایا
نایان بیان اس ،که در زینش روای،رای
ِ

بوده ا روایاتی استفاده نود که ا فحاظ مدفوفی و متنی معتبرند اما بررسی سندی-،در ایا
ژورش -نه معیار زینش روایا بوده و نه ا ایا حیث ،احادیث مورد ار یابی قرار راتهاندا نکته
دیگر آنکه ،عالوه بر بیان معنای واژ ان ا منار روایا  ،تأیید رمان معنای مورد اناره در روایا
با استناد به کتا رای فغ ،،در دستور کار بوده اس ،تا ملیدی بر اعتبار دالفی آن باندا در البهالی
مباحث نیز -به تناسب و ظرای ،بحث  -اناراتی ناد ونه به سایر معانی واژه نیز ندهاس ،تا معنای
بیان نده در روای ،راستیآ مایی رددا
دربارۀ مفردا قرآن ،نگانتهرای چندی ثب ،ندهاس ،که ردف بسیاری ا آنها ایا بوده اس،
که یک واژه قرآنی را ا حیث معنانناسی بررسی نمایند ،که میتوان به مااالتی مانندا «بررسی
معنانناسانه واژه تبییا در قرآن» ا خاکپور و معارف (تحایاا عهو قرآن و حدیث ،دوره  ،8نماره
 ،2اییز و مستان  )1390و ااا اناره کردا برخی دیگر ا مااال مانند «تفسیر فغوی و ادبی قرآن
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ا منار روایا معصومان ( )» ا عهیاحمد ناصب ( ژورشرای ادبی -قرآنی ،سا او  ،نماره
او  )1392 ،به توضیب ا مافی مفردا ژوری ا نگاه ائمه( ) رداختهاندا دسته سو ،
نگانته رایی رستند که منابن و ابزاررای مورد استفاده در معنانناسی واژ ان قرآن را بیان دانتهاند
که میتوان ماافه «متدوفوژی معنانناسی واژ ان قرآن» ا سهمان اده و حسینی ( ژورشرای
قرآنی ،سا  ،21نماره ،2تابستان  )1395را ذکر نمودا برخی دیگر ،ملففهرای تفسیر ادبی ا منار
برخی ا ائمه( ) را بررسی ا مافی کردهاند ،که میتوان به ماافه « ایگاه سیاق در تفسیر آیا ا
دید اه اما رضا( )» ا ستودهنیا ،خزاعی و قاسد نژاد اناره کرد (ادک سبزواران ،سا دو  ،نماره
)۱39۰ ،۸ا حیدری نیز در ماافۀ « ونهنناسی روای،رای تفسیری اما رضا( )» بخش بسیار
مختصری ا نگانته خود را به تفسیر ادبی و فغوی ا نگاه اما ( ) اختصاص دادهاس( ،بینا ،
نماره  86و  ،)1394 ،87چنانکه اصغر ور ،معارف و روینی نیز در ماافه «رو رای اختصاصی
ارل بی ) (،در تفسیر مفردا قرآن» ،ا نگاه معصومان به ناخصهرای واژ انکاوی فغا قرآنی
رداختهاندا
ا میان نگانتهرای اوق ،ماافه اخیر ردراستاتر با نگانته حاضر اس ،اما تفاو بنیادیا ایا
ِ
مورد ا یش فته ،ایا اس ،که ماافه مزبور رو ارلبی ) (،در توضیب مفردا را تبییا
اثر با ِ
نموده اما ستار یشرو در صدد تبییا ونهرای مفردا ژوری در روایا اس ،و تفاو ماروی
ایا دو بر مخاطب ونیده نیس،ا

 .۲گونهشناسی مفرداتپژوهی در روایتهای تفسیری اهل بیت(ع)
دربارۀ معنای روای،رای تفسیری اختالفنار اس،؛ برخی بر ایا عایدهاند رر روایتی که
به ونهای به تبییا مفاد آیا قرآن بینجامد ،روای ،تفسیری اس( ،راک؛ مهریزی1389 ،ا )5ا در
ماابل ،روری ،آن را احادیثی دانستهاند که به نأنی ا نوؤن قرآن مربوط باند (راک؛ احسانیار
فنگرودی ،بیتاا  )466-465و دستۀ دیگری ،آن را روایاتی دانستهاند که بخشی ا آیه در آن ماکور
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باند و یا روای ،ناظر به آیهای باند که خود آیه در حدیث نیامدهاس ،اما حدیث به بیان مراد
خداوند در آن آیه رداخته یا مینه اهد آن را ارارد ساخته اس( ،راک؛ قمر اده1396 ،ا )23ا ایا
ماافه ،رچه به ریچیک ا تعریفرای مزبور بیعنای ،نیس ،اما تأکید بر تعریف سو اس،ا

 .۱-۲تبیین معنای ظاهری واژه
یکی ا ونهرای واژهکاوی در روایا تفسیری ائمه( ) ،بیان معنای ظارری آیا اس،ا برای
ٌَ
«ناظ َر ٌة» در آیۀ ﴿وجوهٌ ي ومئِ ٍذ ِ
انض َرةٌ إِىل َرِّّبا
«ناضرة» و ِ
ُ ُ َْ َ
نمونه ،حضر رضا( ) در تفسیر واژ ان ِ
ِ
ِ
اب َرِّّبَا﴾ (ابابابو یه1398 ،قا  )116که مستند
﴿م ْش ِرقَةٌ تَ نْ تَظ ُر ثَ َو َ
انظ َرةٌ﴾ (قیام ،)22/،میارمایدا ُ
به قرآن بوده(نمل )35/و در فغ ،نیز نارد دارد (راک؛ ابامناور ،ج ،5ص )219و یا در تبییا
ض َو ال بِك ٌْر﴾ (باره ،)68/آن را به اوی تفسیر میکند که
معنای «اارض» در آیۀ ﴿إِ َِّنا بَ َق َرةٌ ال فا ِر ٌ

نهکوچک و نهبزرگ اس( ،راک؛ ابا بابویه1378 ،ق ،ج2ا )13ا

در روایا ائمه دیگر نیز ا ایادس ،تبییارا اراوان یاا ،مینودا برای نمونه ،در روای،
مربوط بهمعنای «ناظره» ،عالوه بر معنای «انتاار ثوا » ا بان اما عهی( )(راک؛ قمیمشهدی،
 ،1368ج14ا  ،) 41اما با بیان رمان معنای اصهی واژه ،آن را مختص ماا اوفیاءافهه مینمارد و

بص ُار﴾ (انعا  )103/را توضیب میدرد
تناقض ظارری میان آن با آیا دیگری چون ﴿ال تُد ِرُکهُ االَ َ
(راک؛ بحرانی1416 ،ق ،ج5ا )849ا ال به ذکر اس ،که «نار به رورد ار» میتواند در معنای

«نار به رحم ،و نعم ،افهی»نیز تفسیر نود (راک؛ ایضکانانی1415 ،ق ،ج5ا )256ا
در نمونۀ دیگری ،ا ائمه( )  -با طرق نیعی و سنی -مناو اس ،که در تفسیر واژ ان مربوط
به آیا آغا یا سوره ذاریا « ،ذاریا » را به «بادرا»« ،حامال » را به «ابررا» « ،اریا » را به
«کشتیرا» و «ماسما » را به «ارنتگان» معنا کردهاند (راک؛ قمی ،1363 ،ج2ا 327؛ بحرانی،
۱۴۱6ق ،ج۵ا  ،)۴9۲که ناردی دیگر بر تبییا معنای ظارری واژه اس ،،رچه میتوان نارد
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مزبور را به حو ه بیان مصادیق نیز مرتبط دانس1،ا ایادس ،تبییارا بهویژه در آیا ِ دارای ابها
بسیار باارمی ،اس،ا برای مثا  ،در رمیا نارد اخیر -،بهخاطر ااصهه تاریخی ا عهد نزو و
کمرنگ ندن قرائا ماامی و نیز ماافی -اختالفدید اهرای یادی در بیا مفسران و نیز متر مان

2

و ود دارد (راک؛ مکار نیرا ی ،1374 ،ج22ا صص308-307؛ طبرسی ،1372 ،ج9ا )230
اما با تبییا واژ ان در روای ،،تفسیر و نیز تر مۀ روناتری میتوان ا آیه بدس ،داد تا یکی ا
ارداف تفسیر که ابها دائی ا اففاظ مشکل قرآن اس ،،حاصل رددا

 .۲-۲ترادفنگری در بیان معنای بدوی واژگان قر یبالمعنی
یکی دیگر ا ونهرای مفردا ژوری در روایا  ،تبییا معنای واژه با عنای ،به مسأفۀ ترادف
یا عد ترادف اس،ا توضیب آنکها در بان عر و نیز قرآن ،واژ انی و ود دارد که قریبافمعنی
انگاری معنایی یا تفاو قائل ندن میان ایا دسته ا واژ ان
رستندا رویکردرا دربارۀ یکسان
ِ
متفاو اس( ،راک؛ ا
رویکرد
منجد۱997 ،قا )37ا در روایا عتر طارره( ) ،رویکرد غافب،
ِ
ترادفمحورانه اس،ا چنانکه در روایتی درباره معنای «ختد» در آیه ﴿ َختَ َم للاُ َعلَی قُلُوّبِِم﴾

(باره )7/ارمودندا «ختد به معنای طبن اس ،که به عنوان عاوب ،عصیان و کفر کااران بر قهبرای

آنان ده مینود» (ابابابویه1378 ،ق ،ج1ا )123ا یا در روای،رای امیرافملمنیا( ) ،نواردی
و ود دارد که ترادفمحوری را نشان میدرد؛ چنانکه حضر ( )« ،خنس» را به «ستر» ،و
1ا محااانی که معنا را تنها در حو ه مفهو منحصر نکرده و دامنه آن را به حو ه مصداق را نیز کشاندهاند ،بر ایا
باورند که معنا ممکا اس ،که عالوه بر مفارید ،به مصادیق نیز ناظر باندا ا نار اینان ،کثر کاربرد یک مفهو در
برخی مصادیق باعث می نود که معنا ا حو ه مفهو به حو ه برخی ا مصادیق خاص ستر یابدا برای نمونه،
کثر استعما

اریه به ای سفینه مو ب مینود که ا سفینه نیز به عنوان یکی ا معانی اریه یاد نود (راک؛

میرسید و حاج اسماعیهی1392 ،ا )15ا
2ا برای نمونه به تر مه موسوی رمارودی اناره کرد که «حامال » و « اریا » و «ماسما » را به «ابررا» تر مه
کرده اس ،اما در تر مه انصاریان و برخی تر مهرای دیگر ،معنای بیان نده در روایا با تا یااتهاس،ا
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«کنس» را به «ران و تواری به» معنا میکند (راک؛ قمی مشهدی ،1368 ،ج14ا )154ا یا در
روای ،دیگری « ،دث» را به «قبر» معنا کردهاند (راک؛ قمی ،۱363 ،ج۲ا )۲۱6ا
استفاده ا فغا مترادف در توضیب مفردا قرآن ،دأبی اس ،که در روایا امامان( ) اراوان
تکرار ندهاس،ا با ایا و ود ،برخی روای،را بعضا دیده مینود که انگاره عد ترادف را به ذرا
متبادر میسا دا برای نمونه ،حضر رضا( ) در بیان تفاو میان «عفو» و «صفب» و با عنای ،به
وصف « میل» (حجر« ،)85/صفب» را به «عفوی» معنا میکند که در آن عتا نباند (راک؛
ِ
ا
ابابابویه1378 ،ق ،ج1ا )294ا اما تعداد ایا روای،را در ماابل روای،رای دا بر ترادف ،بسیار
بسیار اندک اس ،،به ونهای که دأ ائمه( ) را میتوان دأبی ترادفمحور دانس ،اما درباره ایا
رویکرد ،چند نکته بایستۀ بیان اس،؛ نخس ،آنکه ،در دوران متاد رچه دانشمندانی مانند
ابورال عسکری( 395ق) به عد ترادف باور دانتند و آثاری مانند اروقافهغۀ را بر ایا اسا
غافب میان اندیشمندان ،رویکردی ترادفمحور بوده اس،ا دو آنکه ،سطب
نگانتند اما رویکرد ِ

واژه ژوری در غافب روایا  ،سطحی بسیط دارد و یکی ا دالیل ایا امر را میتوان ،ااصهه نزدیکتر
به عصر نزو عنوان کردا سو آنکه ،واژ ان قرآن ا سم ،خدای حکید نا نده و عالوه بر
حکم،آمیز بودن آن ،دارای اعجا بالغی -بیانی اس ،،که میتوان الیهرای معنایی نهان بیانا
قرآن و نیز مسأفه بطون قرآن را به آن اازودا ایا مسائل اقتضاء میکند که ریچ واژهای ا واژ ان
قریب افمعنی قرآن ،دارای تطابق معنایی کامل با واژه دیگر نباند و ارق ظریفی میتوان بیا تمامی
واژ ان قریبافمعنی بیان کردا برای مثا واژه « دث» ،به نکل معی(ا داث) سه بار در قرآن
آمده و رر سه مورد آن مربوط به خروج انسان برای رو حشر اس﴿ ،خیرجون من االجداث﴾
مات أَبَداً
َح ٍد ِم ْن ُه ْم َ
(قمر)7/ا واژه «قبر» به نکل مفرد تنها یک بار در قرآن با عبار ﴿ال تُ َ
ص ِّل َعلى أ َ
رُتُ املََقابِر﴾
َو ال تَ ُق ْم عَلى قَ ِْْبه﴾ (توبه )84/ذکر ندهاس،ا یک بار نیز با تعبیر «افماابر» ﴿ َحتّی ُز ُ

(تکاثر )۲/آمده که من «مابره» و اسد مکان ا واژه «قبر» اس،ا و  ۲بار نیز دیگر به نکل معی
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انت ِِبُ ِ
سم ٍع َمن فِی ال ُقبوِر﴾ (ااطر۲۲/؛ و نیز ممتحنه )۱3/ذکر نده ،چنانکه یکبار نیز به نکل
﴿ما َ

اعهی (اقبر) (عبس )۲۱/آمدهاس،ا
چنانکه یشتر ا بان برخی ا روایا

فته ند « ،دث» را مترادف «قبر» راتهاندا در معا د

فغ ،نیز رمیا معنا دیده مینود اما دق ،در آیا قرآن ،بیانگر تفاو ظریفی میان آنها اس،ا ا ر
ا
ایا تفاو در واژه زینی را صراا به تفاو فهجه بر ردانید(راک؛ معمربا مثنی۱3۸۱ ،ق ،ج۲ا
انحصار استعما آن برای رو حشر اسخ مو هی درد و یا ا ر رر دو را دارای
 ،)۱63نمیتواند به
ِ
معنای مطابای کامل و مترادف بدانید ،دوباره سلا مزبور رخ مینمایدا آیا قرآن نشان میدرد
که واژه « دث» به بحث نده ندن مرد ان ارتباط دارد و آیا مربوط به واژه «قبر» ا محل داا
اموا به نکل مطهق سخا می ویدا و ادامه آیه که ا تعبیر «مرقد» (یس )۵۲/استفاده میکند نیز
در راستای تحهیل مزبور اس،ا با استفادهای دیگر ا روایا میتوان واژه « دث» را ردخوان با
باا ،قرآنی و با رویکرد عد ترادف تحهیل کردا مراد ا ایا روایا  ،روایا مربوط به عجب افانب
اس،؛ ا رسو اکر (ص) مناو اس ،کها خداوند ا یر عر  ،آبي بر (ا ساد مرده) نما نا
ميکند و به آسمان ارمان باریدن ميدردا س آسمان چهل رو چنان ميبارد که آ  ،دوا ده ذر
روم نما را مي یرد و بعد خدا به ا ساد دستور ميدرد که مانند رویش یاه رند کنند تا آن که
بدنشان کامل مينودا سپس خدا به اسراایل ارمان ميدرد که برام بر انگیختا (مرد ان در صور)
ِ
بدمدا در نتیجه ،ارواا وارد بدنرا در میا مينوند و سپس میا ا روم نما نکااته مينود و
به سرع ،ا آن خارج مينوید و به یشگاه رورد ار مينتابید (راک؛ دیهمی۱۴۱۲ ،ق ،ج،۱
ص)۵۵ا واژه « دث» میتواند اناره به ایا معنا دانته باندا عالوه بر آن ،ابدا در حرف آخر ایا
واژه(تبدیل دث به دف) نیز میتواند با واژه «ینسهون» در آیۀ نریفه رمخوان باند یرا واژه
«ینسهون» به معنای «یسرعون» اس ،و در واژه « دف» نیز بار معنایی «اسرا » نهفته اس( ،راک؛
ابا مناور ،ج9ا )۲3ا
ا بیان نکا اوق ،غرض ایا اس ،که توضیب یک فغ ،در روایا با فغ ،مترادف دیگر،
بیانگر معنای ا مافی و بدوی واژه اس ،و برای تبییا معانی واژ ان قریبافمعنی باید ا روایا
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دیگری که ارتباط مستایمی با آیه ندارند نیز استفاده کرد و عالوه بر آن ،باا ،و سیاق خود آیا را
ا
نیز مد نار قرار داد و در تر مه و تفسیر ایا ونه ا واژ ان نیز باید دق ،ال را در نار آوردا

 .۳-۲بیان وجه تسمیه واژههای قرآن
یکی دیگر ا ونهرای واژهکاوی که در روایا ائمه( ) بسیار اراوان دیده مینود ،بیان «و ه
تسمیه واژ ان قرآن» اس،ا اما عهی( )  -در حدیث مراوعی  -در و ه تسمیۀ واژه «دررد»

رِهَا ِْلنّه َدار ه ٍم من ََجَعه و ََل ي ِنفقه ِِف طَاعَ ِة ِ
ارمودهاس،ا « ُِسّى ِ
للا» (ابابابویه ،1385 ،ج،1
ره ًم ِد َ ُ ُ َ ّ َ َ ُ َ ُ ُ
الد َ
َ

)3ا در روای ،دیگری ا اما صادق( ) در و ه تسمیه «صفا» و «مروه» چنیا آمده اس،ا «اَّنا
الصفا ِْل ّن ِ ِ
ِ ِ
ُسيّ ِ
املَروۀ ُُ ِال ّن املروۀ َُ ان ِزلَت عليها» (طباطبائی،
ت َّ
َ
صفی للا اُن ِز َل َعلَيها  ...و اَّنا ُسّيت َ

۱۴۱7ق ،ج۱ا )۱39ا چنانکه در روای ،سومی میتوان به و هتسمیه «سماء» اناره کرد که درباره
يت السماء َساء ِال ِّنا وسم املَ ِاء يعنی معد َن ِ
آن ارمودهاندا « ُِسّ ِ
املَاء» (عروسی حویزی۱۴۱۵ ،ق ،ج۱ا
َّ ُ ً
ََُ

)۴۴ا

نکتهای که درباره ایا ونه ا روایا تفسیری باید ف ،،ایا اس ،که روایا مزبور ،رد ا
ا
بعد ا
کمی و رد ا بعد کیفی دارای نموفند؛ به عبار دیگر ،ایا روایا واژ ان خاصی را مد نار
یدا کرد اما دق،

قرار ندادهاند و می توان و ه تسمیه بسیاری ا کهما را در ایا دس ،ا روایا
َ
در احادیث مزبور نشان میدرد که بیان و ه تسمیه اسدرای َعهد ،اراوانی بیشتری در میان آنها

دارد ،که میتوان به اسدرای انبیاء مانند «آد »« ،مسیب»« ،ابرارید»« ،یعاو »« ،اسرائیل»،
«داود»؛ اسامی سر میارا و ااا اناره کردا ا سوی دیگر ،و ه تسمیهرایی که ذکر ندهاس،،
ا
غافبا تعدد دارد و برای رر واژه به یک و ه تسمیه بسنده نشدهاس،؛ چنانکه میتوان به واژه «بکه»
اناره کرد که در تسمیه آن ،رد «ا دحا کردن» و رد « ریستا» را فتهاند (راک؛ بحرانی،
۱۴۱6ق ،ج۱ا صص 6۵۵و )6۵7ا
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مطهب دیگر درباره ایا ونۀ واژه ژوری در روایا  ،ایا اس ،که برخی ا تحهیلرای ذکر
دالفی ایادس ،ا روای،را اس،ا برای مثا  ،درباره واژه
ضعف
نده ،اتاان کاای ندارد و بیانگر
ِ
ِ

«دررد» -که یشتر فته ند ،-اختالف دید اهرای یادی و ود دارد ،که ا ر آن را واژهای عربی
ا
غیرمعر بدانید ،میتوان تبییا مزبور را بپایرید اما عمو فغ،نناسان مسهمان ،آن را واژهای
و
ا
دخیل دانستهاند (راک؛ فری ،1386 ،ص)204ا یا درباره و ه تسمیه «داود» آمدهاس،ا «الن

محب[ ،خدا] مداوا نمود و بهرمیا
ااا داود داوی رحه بود اسمی داود» (ااا داوود خمش را با
ِ
خاطر داود نامیده ند) (راک؛ عروسی حو یزی۱۴۱۵ ،ق ،ج ،۴ص)۸۲ا داوود واژهای عبرانی

اس ،اما طبق روای ،مزبور ،واژهای عربی تهای نده و ا ریشه «ودد» دانسته ندهاس،ا رچه
معنای عبری و عربی آن با رد رمارنگ اس ،یرا ایا واژه در عبری نیز به معنای «محبو »
آمدهاس( ،راک؛ مصطفوی۱۴3۰ ،ق ،ج3ا  )۲۸9اما ذکر ریشه عربی برای واژهای عبری ،نشان
ا ضعف متنی روای ،داردا

 .۴-۲قرآنکاوی واژگانی و سیاق کلمه
ونۀ دیگری که در نرا واژ ان قرآن در روایا امامان( ) به آن تو ه ندهاس ،،قرآن کاوی
واژ انی اس،ا چنانکه حضر رضا( ) بعد ا تفسیر «ختد» به «طبن» ،به آیه ﴿بَ ْل طَبَ َع َّ
اَّللُ َعل َْيها
ِ
بِ ُك ْف ِرِه ْم فَال يُ ْؤِمنُو َن إِالَّ قَليال﴾ (نساء )155 /استناد میکند (راک؛ ابابابویه1378 ،ق ،ج1ا )123ا
ُّون إِ ْذ ذَ َهب م ِ
در نمونه دیگری ،حضر «قدر» در آیۀ ﴿و ذَا الن ِ
َن نَ ْق ِد َر َعل َْي ِه﴾
غاضباً فَظ َّ
َ ُ
َن أَ ْن ل ْ
َ
(انبیاء )87/را به «تضییق» (و نه به«قدر ») معنا میکند و به آیه ﴿و أ ََّما إِذا ما اب تَالهُ فَ َق َدر َعلَيهِ
َ ْ
َ ْ
َ

ِرْزقَهُ﴾ (اجر )16/استناد میکند (راک؛ ابابابویه ،1372 ،ج1ا )410ا در ایا روای ،،بیان معنای
تأثیر باور کالمی (مربوط به صفا افهی و عصم ،انبیاء) قرار راته اس ،و واژه ،معنایی
آیه ،تحِ ،
در محاذی آن راته اس،ا در تفسیر ادبی کها  -به عنوان یکی ا ونهرای تفسیری که رساف،

خاصی در تبییا معانی مفردا قرآن دانتند  -نیز ایا تأثیرا در سطوا مفردا و مال دیده
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مینود (راک؛ مخشری1407 ،ق ،ج2ا صص 153-152و ج4ا  )662اما در تفسیر ادبی
معاصر ،سعی مفسران بر ایا اس ،که تا حد ممکا ،واژ ان بدون تاثیر ایری ا باوررای کالمی،
کاویده نوند اما ا آنجا که رساف ،اما ( )  -بهویژه در هساتی که مأمون بر زار میکرد  -داا ا
دیا و اسخ به نبههرا -مخصوصا در حو ه مسائل مربوط به عصم ،انبیاء  -بود ،ایا رویکرد در
تفسیر واژ ِان آیا اعتاادی نیز اه خود را نشان میدادا
«سیاق کهمه» نیز در راستای قرآنکاوی واژ انی قرار داردا در روایتی ا اما رضا( )،
تو ه به
ِ

ایشان در بیان معنای « ین »،در آیه ﴿ ُخ ُذوا زينَ تَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس ِجد﴾ (اعراف ،)3۱/آن را «فبا »
معنا میکند (راک؛ عیانی۱3۸۰ ،ق ،ج۲ا  )۱۲یعنیا رنگا نما و حضور در مسا د ،فبا رای
سیاق کهمه به دس،
نیکو و ینتی خود را بپونیدا حضر رضا( ) در ایا روای ،،معنای ین ،را ا
ِ

آوردهاس ،یرا ایا واژه بهتنهایی ،بر «حسا افشیء و تحسینه» دالف ،میکند (راک؛ ابا اار ،
۱۴۰۴ق ،ج3ا  )۴۱اما اما ( ) با تو ه به کهمه «مسجد» ،آن را به فبا (رای نیکو) معنا
کردهاس ،،چنانکه در برخی ا تفسیررای ادبی دیگر نیز به رمیا معنا آمده اس( ،راک؛ مخشری،
۱۴۰7ق ،ج۲ا )۱۰۰ا
در روایا ائمه دیگر نیز ،نواردی در ایا باره و ود داردا یکی ا ایا نوارد ،واژه «نحر»
اس،ا ایا واژه در فغ ،بهمعنای «ذبب نتر و قربانی کردن» اس( ،راک؛ اراریدی ،ج3ا  )210اما
در روایتی ا اما عهی( ) و معصومیا دیگر ،به «بهند کردن دس،را در نما محاذی انتهای سینه»
َ ِّ
معنا نده اس( ،راک؛ بحرانی1416 ،ق ،ج5ا  )776که آن را میتوان ردخوان با واژه «اصل» در
ابتدای ایا آیه و زء سیاق کهمه دانس،ا عالوه بر ایا ،سخا حضر که ارمودندا «بخشی ا
قرآن ،ا بخشی دیگر سخا می وید» (رانمیخوئی1400 ،ق ،ج16ا  )254یکی ا مصادیق آن
میتواند تفسیر کهمهای ا آیهای بهوسیهه کهمهای یا عبارتی ا آیه دیگر باندا نمونهرای اراوان
دیگری نیز و ود دارد که بهخاطر حجد محدود ماافه ،ا بیان آنها صرفنار مینودا
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 .۵-۲تبیین معنای مجازی واژگان
ا

دیگر واژه ردا ی در روایا تفسیری ائمه ،تبییا معنای مجا ی واژ ان
مهه ونهرای ِ

اس،ا یکی ا واژ انی که ا بان مبارک اما رضا( ) تفسیر نده ،واژه «اسیر» در آیه ﴿يُطْعِ ُمو َن
عام َعلى ُحبِّ ِه ِم ْسكيناً َو يَتيماً َو أَسريا﴾ (انسان )8/اس،ا اسیر  -در معنای حایای  -به معنای
الطَّ َ

رر کسی اس ،که راته نود؛ خواه بسته نده یا بسته نشده باند؛ که نامل اسیر نگی ،ندانی یا
بردهاس( ،راک؛ ابا مناور1414 ،ق ،ج4ا  ،)19و  -در معنای مجا ی نیز  -در معانی «بدرکار»
( مخشری1407 ،ق ،ج4ا « ،)668اسیر نعم( »،راغب اصفهانی1412 ،قا  )76و
« ن(رمسر)» (ابوحیان غرناطی1420 ،ق ،ج10ا  )361بهکار راتهاس،ا در روایتی ا اما
رضا( ) ،اسیر به عیا و خانواده تفسیر ندهاس،؛ که به راوی توصیه میکند که بر رر مردی نایسته
اس ،که رزینه ند ی خانوادها

را خو تأمیا کند تا آر وی مرگ او را نکنند (راک؛ عروسی

حویزی1415 ،ق ،ج5ا )478ا در ایا روای ،،حضر به معنای مجا ی واژه تو ه کرده اس،،
که ونه دیگری ا تبییارای فغوی در روایا تفسیری ارل بی ) (،اس،ا برای نمونهرای دیگر
(ظهد و غفران) (راک؛ ابا بابویه ،1372 ،ج1ا )403ا

 .۶-۲بیان مصادیق کلمات
سوی ارل بی ،) ( ،حکای ،ا آن دارد که
نتایج حاصهه ا بررسی روای،رای تبییا نده ا ِ
ا
اری ائمه ( ) به رنگا تفسیر کال افهه ،برای تفهید بهتر مطهب ،و ه یا و وه معنایی مختهفی را
برای برخی ا اففاظ و عبارا قرآنی برنمرده اند که ا

نس «بیان مصادیق» اس،؛ برای مثا به

الس َفهاءَ أ َْموالَ ُك ُم الَّت َج َع َل َّ
اَّللُ لَ ُك ْم قِياماً﴾ (نساء« )۵ -۴ /و اموا خود
﴿و ال تُ ْؤتُوا ُّ
رنگا تفسیر آیه؛ َ

را که خداوند آن را وسیهه قوا ( ند ی) نما قرار داده ،به سفیهان مدرید» و وه معنایی مختهفی را
برای واژه ُّ
«افس َف َ
هاء» برنمردهاند که در اصل تعییا مصادیق مختهف برای آن بودهاس،ا و ه او
ْ َ
ْ َ َ
ُّ
«افس َف َ
هاء»؛ به معنای «اف َم ْرأةا ن» میباند که اما عهی ( ) در ایا باره ارمودهاندا «اف َم ْرأة ال
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ُّ َ َ َ َ
َ َ
َّ
َ َّ َّ َ
هاء أ ْموافکد)؛ ن به عنوان وصی انتخا
وصی ِإف ْی َها ِألن افه َه ع َّز َو َ ل َیاو ا َ(و ال ت ْلتوا افسف
ی

نمینود ،یرا خدای متعا میارمایدا اموافتان را به دس ،سفیهان نسپارید» (ابا بابویه،۱۴۱3 ،

ج ۴ا )۲۲6ا

ْ َ
و ه دو ُّ
«افس َف َ
هاء»؛ به معنای «اف َوفدا ار ند» میباندا اما باقر ( ) در حیا تبییا واژه ،رد
ْ َ َ
َ ُّ َ
افسف َهاء ِّافن َساء َو اف َوفد ِإذا
به و ه او اناره نمودهاند و رد و ه دومی را برای آن برنمردهاندا «ا
ْ ٌ َ
َ
ِّ
َ
ا
َ َّ َ َ
ََ
ٌ ْ َ
َ َْ
َعه َد َّ
افر ل أن ْام َرأته َس ِف َیهة مف ِسد ٌة َو َوفده َس ِف ٌیه مف ِسد ف ْد َی ْن َبغ فه أن ی َسهط َو ِاحدا ِم ْنه َما َعهی َم ِاف ِه
ِ
ِ
َّ
َ َ َ َّ َ َ ا
اف ِام عل افهه فه ِقیاما؛ مناور ا «سفهاء»؛ نان و ار ندان رستندا رنگامی که مردی بداند ،ن
و ار ند  ،نادان و ااسد کنندهی ما رستند ،نایسته نیس ،برای او ،اینکه یکی ا آن دو را بر مافی

که خداوند وسیههی قوا ند ی قرار داده اس ،،مسهط رداند» (بحرانی ،۱37۴ ،ج۲ا )۲۱ا
َ
ْ َ
ُّ
«افس َف َ
هاء»؛ به معنای «ن ِار ِ افخ ْم ِرا نرا خوار» میباندا اما باقر ( ) در
و ه سو
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ َُّ
حدیث دیگری ،به و ه سو ایا واژه اناره نمودهاندا «ال تلتورا ن ِار افخم ِر و ال افنساء ااا و أم
َ
َ َ
ْ َ
َس ِف ٍیه أ ْسفه ِم ْا ن ِار ِ افخ ْم ِر؛ اموافتان را به نرا خوار و نان ندرید ااا و کدا سفیهی کد خردتر
ا نرا خوار اس،؟» (ابا بابویه ،۱۴۱3 ،ج ۴ا )۲۲6ا
ْ
ُّ
«افس َف َ
هاء»؛ به معنای «اف َی َت َامیا یتیمان» میباندا اما صادق ( ) درایا باره
و و ه چهار
َ
َ
َ
ْ
ُّ َْ
َ
ارموده اندا «رد اف َی َت َامی ال ت ْعطور ْد أ ْم َوافه ْد َح َّتی ت ْع ِراوا ِم ْنهد افرند؛ مناور یتیدرا رستندا تا
مانی که به بهوغ نرسیدهاند ،اموافشان را به آنان ندرید» (عیانی ،۱3۸۰ ،ج۱ا )۲۲۰ا
در روایاتی ا اما رضا( ) ،اری حضر برای تفسیر واژه ،عالوه بر اینکه به معنای آن اناره
میکند اما برای تفهید بهتر ،مثا و مصداقی نیز ذکر میارماید ،چنانکه در واژه «بخس» ذیل آیه

﴿ َش َرْوهُ بِثَ َم ٍن َبَْ ٍ
ودةٍ﴾ (یوسف ،)۲۰/ابتدا آن را به «ناص» معنا میکند ،سپس -با ذکر
س َدر ِاه َم َم ْع ُد َ
ا
 ۲۰دررد -میارمایدا «ر َي ق َیمة َک ْهب َّ
افص ْید إ َذا قت َل َک َان ق َیمته ع ْشر َ
یا ِد ْر َرما»ا «ایا ،نرخ یک
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
سگ نکاری اس ،،که ا ر کشته نود  ۲۰دررد میار د» (مجهسی۱۴۰3 ،ق ،ج۱۲ا )۲۲۲ا

بیان توضیحی ،رد میتواند ریشه در واژه زینی قرآنی دانته باند (راکا مائده)۴/
استفاده ا ایا ِ
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بیان دیه سگ نکاری
و رد میتواند ناظر به بهره یری ا اررنگ مرد برای تثبی ،معنای واژه ،و رد ِ

باند (راک؛ برو ردی۱3۸6 ،ق ،ج3۱ا )۴3۱-۴۲9ا نایان ذکر اس ،که واژه «بخس» در
تفسیررای ادبی نیز به رمیا معنا(=ناص) آمده اس( ،راک؛ مخشری۱۴۰7 ،ق ،ج۲ا ۴۵3؛
ابارائد ،رمان ،ج۱ا )۱9۵ا با ایا حا  ،روای ،مزبور را میتوان در مرۀ بیان مصداق کهمه نیز
قرار دادا ایا ونه تبییا ا واژه « ین »،انارتی نیز به سبب نزو آیه داردا در سبب نزو ایا آیه
فتهاندا مردان ارهی ،خانه کعبه را رو رنگا و نان نیز نبرنگا عریان طواف میکردند ااا و
به رمیا خاطر ایا آیه نا

ردید (راک؛ اباقتیبه ،بیتاا ج۱ا ۱۴6-۱۴۵؛ طبری۱۴۱۲ ،ق ،ج۸ا

)۱۱۸ا تو ه به ایا سبب نزو  ،میتواند « ین »،را در معنای «فبا » منحصر کند ،رچه در آیه
ا تعبیر «کل مسجد» استفاده نده و تطبیق آن به خانه کعبه ،میتواند ا با بیان یک مصداق  -با
ناردان ،معنای فغوی مسجد  -باندا
ِ

 .۷-۲بیان هر دو معنای لغات اضداد
ا مهه ونهرای دیگری که در واژه ژوری ارل بی ) (،دیده مینود ،بیان رر دو معنای فغا
اضداد قرآن اس،ا برخی ا واژ ان در بان عربی و نیز در قرآن مجید ،دو معنای ماابل رد دارند
ِ
که تأثیر آن در معنای آیه انکارنا ایر اس،ا بنابر فته برخی ا دانشیان عهو قرآنی ،کهمه مانی
اضداد اس ،که بر دو معنا ی متضاد دالف ،کند و ففظ آن در رر دو بخش یکی باند و رر اه دو
ففظ مختهف بانند ،ا اضداد نیستند اما برخی دیگر ،تفاو رای معنایی را نیز زء اضداد
بهحسا آوردهاند (راک؛ عوا1382 ،ا صص)108-96ا ا

مهه واژ ان اضداد میتوان به واژه

متضاد «رویآوردن» و « ش ،کردن» اس ،یا
معنای
«عسعس» (تکویر )17/اناره کرد که به دو
ِ
ِ
میتوان ا واژه «قرء» (باره )228/نا برد که به دو معنای «طهر» و «حیض» اس،ا چنانکه کهمه
ا
«صرید» (قهد )20/به معنای «صبب» و «نب»؛ واژه «وفی» (باره 115/و 117؛ کهف18 /؛
توبه )25/به معنای «روی آوردن» و « ش،کردن»؛ ففظ «مسجور» (طور )6/به معنای « ر» و
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«خافی» و ااا اس،ا تعداد ایا واژهرا اراوان اس ،که میتوان در کتا رای تفسیری و عهو قرآنی
ی وییا کرد (راک؛ وارری1388 ،ا )154-152ا
ا نگاه برخی ،کهمه مانی اضداد اس ،که با یک ففظ یکسان بر دو معنای متضاد دالف ،کند
اما رر اه دو ففظ مختهف بانند ،ا اضداد نیستند اما برخی دیگر ،تفاو رای معنایی را نیز زء
اضداد بهحسا آوردهاند (راک؛ عوا1382 ،ا صص)108-96ا در روایا اما عهی( ) ،ایا ونه
انارا

و ود دارد چنانکه حضر

در بیان معنای «عسعس» رد به «تاریکی نب» (قمی

مشهدی ،ج14ا  )154و رد به « ش ،کردن تاریکی نب» (مجهسی1403 ،ق ،ج55ا  )139اناره
ندهاس،ا

 .8-۲بهکارگیری علم نحو در واژهکاوی
نگاه ابزاری و معنامحوری -نیز تو ه
اما رضا( ) در سخنان خود ،به نکا نحوی -با ِ

کردهاس،ا در روایتی ا عهی با هد آمدهاس ،که ف،ا مأمون -در مجهسش -سلافی ا حضر

رضا( ) درباره عصم ،یامبران رسید و ف،ا مگر نمی ویی یامبران معصومند؟ حضر

الر ُس ُل َو
َس ُّ
ارمودا آری! مأمون ف،ا س معنای ایا سخا خداوند که میارمایدا « َح َّىت إِ َذا ْ
استَ ْيأ َ
ص ُران» چه مینود؟ (آیا ناامیدی و یأ ناه نیس ،و با عصم ،اویه
ظَنُّوا أ ََِّنُ ْم قَ ْد ُك ِذبُوا جاءَ ُه ْم نَ ْ

ندارد؟)ا حضر در اسخ ایا سوا مأمون ،ا عهد نحو کمک می یرد و با تادیر راتا نبه-
ِ
مههای و با تبییا متفاوتی ا مرا ن ضمیر ،واژه «استیأ » و ا
«ظا» را به ونهای تحهیل میکند

که مناای با عصم ،نباند؛ اسخ حضر بدیا نکل اس،ا «حىت إ َذا استيأَس الرسل ِمن قَ ِ
وم ِهم َو
ّ
َ َ ُُ ُ
صرَان» (بحرانی،1374 ،ج3ا )217ا
ظَ ّن قَ ُ
الر ُس َل نَ ُ
الر ُس َل قد َكذبُواَ ،جاءَ ُ
وم ُهم أ ّن ُ

در نمونۀ دیگری ،حضر ( ) به تبییا مر ن ضمیر می ردا د تا معنای صحیحی ا واژه کهیدی

قال هذا ِم ْن َع َم ِل
آیه بدس ،آید ،چنانکه وقتی مأمون ا ایشان درباره آیه «فَ َوَك َزهُ ُموسى فَ َقضى َعل َْي ِه َ

الش ْي ِ
َّ
طان» سلا می رسد ،حضر در وا چنیا میارمایدا «موسی ( ) وارد یکی ا نهررای
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ارعون ند ،در حافیکه بی اطال ا ورود او بودندا بیا مغر و عشا بود ،و در رمان موقن دو نفر
را دید که یکدیگر را می دند ،یکی ا یروانش ،و یکی ا دنمنانشا موسی ،دنما را به حکد
خدای تعافی دان کرد ،و با مش ،به او د ،که منجر به مر ش ند ،با خود ف،ا ایا ا عمل نیطان
بود ،یعنی ایا نزا که بیا ایا دو نفر در را ،ناشه نیطان بود ،نه اینکه کشتا ما ا عمل نیطان
بود«،إنه» ،یعنی نیطان دنمنی مراه کننده و آنکار اس ،ااا» (ابابابویه ،1372 ،ج1ا )403ا
در روای ،مزبور ،اما ( ) با تبییا متفاوتی که ا واژه «راا» به دس ،داده ،معنایی ا آیه بردان،
کردهاس ،که عصم ،موسی( ) را نشانه نمی یردا

 .۹-۲تبیین معنای واژه با توجه به قرائتهای مختلف قرآن
مفسران در بهره یری ا قرائ،رای قرآن 3در تفسیر رویکرد یکسانی ندارند؛ برخی تفسیر
خویش را تنها بر ایه قرائ ،رایج و رسمی و یا رر قرائتی را که اعتبار آن ثاب ،نود ،ایهریزی کردهاند
(راک؛ بالغی1420 ،ق ،ج1ا )29؛ برخی ،با ایر قرائ،رای رف ،انه ،به تفسیر روی آوردند
(راک؛ مرکز افثاااه و افمعارف افارآنیه1417 ،ق ،ج2ا )126-75ا برخی نیز عالوه بر بهره یری
دیگر قرائ،را نیز تو ه کرده و ا آنها در ارآیند تفسیر استفاده کردهاندا
ا قرائ،رای رف ،انه ،به ِ

دق ،در روایا ائمه( ) نشان میدرد که ایشان  -رچه در بسیاری ا موارد ،طبق قرائ،

مرسو تفسیر کرده اند  -اما ا قرائ،رای دیگر نیز بهره برده اند و اه نیز به ناد قرائ ،مشهور

رداختهاندا در روایتی ،اما رضا( ) درباره قرائ ،آیه ﴿إِنَّهُ َع َم ٌل غَ ْريُ صالِ ٍح﴾ (رود ،)46/قرائ،

3ا در کتا رای عهو قرآنی ،دستهبندیرای مختهفی برای قرائا آمده و ونهرای متفاوتی برای آن ذکر کردهاندا
ا
«ناذ»« ،موضو » و ا
«مدرج» تاسید
سیوطی -به نال ا اباافجزری -آن را به  6ونه «متواتر»« ،مشهور»« ،آحاد»،
ا
قسد «متواتر»« ،آحاد» و «ناذ» دانستهاس( ،راک؛
کرده و در تاسیدبندی دیگری  -به نال ا بهاینی -آن را سه ِ
ا
سیوطی ،1380 ،ج ،1ص 253و  )259چنانکه قرائ« ،صحیب»« ،ناذ»« ،متواتر» و «آحاد» تاسیدبندی دیگری
در ایا مینه اس ( ،رقانی1385 ،ا  )468و در دستهبندی چهارمی ،آن را در دو دسته «صحیب» و «ناذ» قرار داده
اند (سیوطی ،رمانا )253ا
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َ َ َ
صافب» را  -که کسائی ،یعاو
ائ« ،ع ِمل غ ْی َر
ٍِ
حفص ا عاصد را ناد میکند و قرائ ،دیگر یعنی قر ِ
و دیگران نیز آن را قرائ ،کردهاند (راک؛ افخطیب1422 ،ق ،ج4ا  )67تأیید میارماید (راک؛
َ َ َ
ائ« ،ع ِمل غ ْی َر َص ِافب» ،واژه «عمل» به نکل اعهی قرائ،
ابابابویه1378 ،ق ،ج2ا )76ا در قر ِ
ٍ
نده ،که در ایا صور  ،واژه «غیر» مفعو به آن خوارد بود و معنا چنیا مینود کها « سر ا
ا
خاندان تو نیس ،،او کار نانایستی را انجا دادهاس »،اما در حفص ا عاصد« ،غیر» خبر إن و
مراو  ،و معنای آن چنیا اس،ا « سر ا خاندان تو نیس ،،او کرداری نانایسته اس»،ا اما ( )
در ناد قرائ ،مشهور میارمایدا «کابوا رو ابنه» (ابا بابویه1378 ،ق ،ج2ا  )76یعنی قرائ،
َ ٌ َ
صافب» ایا بار معنایی را دارد که سر نوا در اصل سر او نبوده بهکه نا ادهای بوده که
«ع َمل غ ْیر
ٍِ
حضر او را بزرگ کرده بود (راک؛ طبرسی ،1372 ،ج5ا )254ا در روای ،مزبور ،با واژهکاوی
مبتنی بر اختالف قرائ ،ا کهمه «عمل» ،معنایی متفاو با قرائ ،رایج کهمه بیان ندهاس،ا

َيسنی﴾ (صااا  )130/را به
در روای ،دیگری ،اما ( ) «افیاسیا» در آیه ﴿ َس ٌ
الم َعلى إِ ْل َ
ائ ،ید با عهی ،ناان ،ابا عامر ،یعاو و دیگران نیز اس( ،راک؛
صور « آ ِ یس»  -که قر ِ
َ
َ
افخطیب ،رمان ،ج8ا  - )56قرائ ،میارماید و آن را به «آ مح َّمد» تفسیر میکند و میارمایدا
«در سراسر قرآن تنها بر یک خانواده درود ارستاده نده ،و آن خانواده آ محمد (ص) اس( »،ابا
بابویه1378 ،ق ،ج1ا )237ا ال به ذکر اس ،که ایا قرائ ،با سیاق آیا نمیخواند یرا در سیاق
آیا قبل ،خداوند نا یامبران را ذکر میکند و سپس در ایان بخش مربوط به رر یامبر ،به او درود

ْياس ل َِم َن ال ُْم ْر َسلِنی﴾ (صااا /
میارستدا در آیا یش ا آیه نیز ،سخا ا افیا ِ نبی اس﴿ ،إِ َّن إِل َ
 )123و بعد ا  8آیه ،به او درود میارستدا اما اینکه مراد ا «افیاسیا» چیس ،،دید اهرای
ونا ونی بر بان آوردهاند(راک؛ طبرسی ،1372 ،ج8ا  )714و نمیتوان مراد دقیق آیه را اهمیدا

ِ
ك ْاْلَق َْربنی﴾ (نعراء ،)214/به قرائ ،ابی
شريتَ َ
در موضن سومی ،حضر ( ) ذیل آیۀ ﴿أَنْذ ْر عَ َ

با کعب و عبدافهه با مسعود استناد میکند ،که آیه مزبور را با مهه «و ررطک افمخهصیا» به
ایان برده اندا ا نگا اما ( ) ،ایا مهه در مصحف یامبر(ص) نیز بوده اما رنگا

من قرآن در
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مان عثمان ،ا آن حاف ردیدهاس( ،راک؛ ابا نعبه حرانی1404 ،قا )428ا ایا روای ،،با
مبانی مشهور کالمی مسهمانان مبنی بر عد تحریف به نایصه در قرآن ،سا اری ندارد ،و مهه
مزبور ،توضیحی تفسیری بوده که در مصحف ا
ابی و ابا مسعود آمدهاس ،،یرا یکی ا ویژ یرای
ایا دو مصحف ،و ود اضااا تفسیری در آنها بودهاس،ا

 .۱۰-۲واژهکاوی فرهنگنگرانه
یکی دیگر ا ونهرای تبییا واژهرا در روای،رای تفسیری ارل بی ،) (،واژهکاوی با تو ه به
اررنگ اس،ا بر ایا اسا  ،باید رمه آنچیزرایی که با محیط مادی و معنوی نزو قرآن ارتباط
دارد ،مورد تو ه قرار بگیرد یرا برای اهد و فمس قرآن نیا مند درک درستی ا اررنگ و اضای مادی
و معنوی نزو رستید ،تا بتوانید یبایی و حکم ،و معانی واژ ان ،تعابیر و عبار

زینیرا را

دریابید (راک؛ افخوفی 1961 ،ا صص)315-310ا
عناصر اررنگ و اضای نزو تو ه کردهاند ،چنانکه ا حضر
ائمه( ) در روایاتی چند ،به
ِ

رضا( ) مناو اس ،که ارمودهاندا «رر اه آیهای را قرائ ،میکند در آن تامل میکند ،و اکر میکند
که در کجا و چه وق ،نا ندهاس،ااا» (ابا بابویه ،بیتا ،ج2ا )422ا ایا تأمال  ،رمه سطوا
قرآن؛ چه سطب واژ انی و چه سطب مال ؛ را ونش میدردا در روایتی آمده اس ،که مأمون

َك َّ
ك َو ما ََتَخ ََّر﴾ (اتب )2/سلا کرد
َّم ِم ْن ذَنْبِ َ
ا حضر ( ) دربارۀ معنای آیۀ ﴿لِيَ غْ ِف َر ل َ
اَّللُ ما تَ َقد َ
و حضر – با اناره و استناد به او مان نزو  -ارمودا «در نار مشرکیا عر  ،ریچ کس

ناهکارتر و نارش عایدتر ا رسو خدا (ص) نبود ،برای اینکه آنها سیصد و نص ،خدا دانتند،
و رسو خدا(ص) که آمد رمه آنها را ا خدایی انداخ ،و مرد را به اخالص خواند ،و ایا در نار
آنها بسیار سنگیا و عاید بودا ایا اس ،که وقتی خداوند مکه را برای یامبر اتب میکند،

َك َّ
ك َو ما ََتَخ ََّر یعنی ما ایا اتب آنکار
َّم ِم ْن ذَنْبِ َ
َك فَ ْتحاً ُمبِيناً لِيَ غْ ِف َر ل َ
میارمایدا «إِ َّان فَ تَ ْحنا ل َ
اَّللُ ما تَ َقد َ

را برای ،کردید ،تا تبعا و آثار سویی را که دعو

انته و آیندها در نار مشرکیا دارد ا بیا
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ببرید تا دیگر در صدد آ ار برنیایند ،و ایا ونه نیز ند؛ بعد ا اتب مکه عدهای مسهمان ندند ،و
بعضی ا مکه ارار کردند ،آنهایی رد که ماندند قدر بر انکار توحید ندانتند ،و با دعو مرد آن
را می ایراتندا س با اتب مکه نارانی که رسو خدا (ص) نزد مشرکیا دان ،آمر یده ند ،یعنی
دیگر نتوانستند دس ،ا ا خطا کنند» (ابابابویه1378 ،ق ،ج1ا 202؛ طباطبائی ،1374 ،ج18ا
ناه مصطهب نیس ،بهکه به معنای رر چیزی اس ،که
)404ا بر ایا اسا  ،واژه «ذنب» به معنای ِ
اثر سوئی بهدنبا دانته باندا

استناد به تاریخ  -که یکی ا عهو ادبی اس ،و یرمجموعه اررنگ میتواند قرار یرد  -برای

بیان معنای آیه ﴿ ِجئْنا بِبِضاعَ ٍة ُم ْزجاه﴾ (یوسف )88/توسط حضر  -که آن را به تنگدستی معنا
می کند نمونه دیگری ا ایا دس ،اس ،،که ارمودندا «در والی ،آنان در آن سا  ،اار و ااقه و
خشکسافی بود و ار ندان یعاو در تنگی معیش ،قرار دانتند» (عیانی ،رمان ،ج2ا )192ا

 .۱۱-۲تبیین معنای بطنی کلمات
«بطا» در فغ ،،در ماابل «ظهر» قرار داردا درباره «بطا قرآن» دید اهرای متعددی بیان
ندهاس ،،که ا

مهه ایا دید اهرا میتوان به «عهد افهی»« ،انارا و فطائف و حاائق قرآنی»،

«مطهق معانی اففاظ قرآن»« ،مدافیل اراتر ا معنای ظارری آیا » و ااا اناره کرد (راک؛
ِ
طباطبائی۱3۸7 ،ا صص)۱3۵-۱۰3ا در روایا ارل بی ) (،نیز معانی مختهفی برای واژه
«بطا» فته ندهاس ،که «تأویل» یکی ا رکاربردتریا آنهاس( ،راک؛ عیانی۱3۸۰ ،ق ،ج۱ا
ِ
۱۱؛ قمی۱۴۰۴ ،ق ،ج۱ا )۲۰ا در برخی دیگر ا روایا « ،اهد قرآن کرید» به عنوان یکی دیگر ا
معانی «بطا» عنوان ندهاس( ،راک؛ ایض کانانی۱۴۱۵ ،ق ،ج۱ا  )3۱چنانکه «مصادیق عا
آیا » معنای سومی اس ،که ا بان ائمه( ) بیان نده اس( ،راک؛ عیانی۱3۸۰ ،ق ،ج۱ا )۱۱ا
آنچه ا «معنای بطنی» در اینجا مراد اس ،،رمان «تأویل» اس،ا در برخی ا روای،را ،اما
( ) در تبییا معنای واژه ،معنای بطنی آن را بیان دانتهاس ،،که برای نمونه میتوان به معنای «ماء»
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در آیه  3۰مهک اناره نمودا در ایا آیه« ،ماء» به «اما » معنا ندهاس( ،راک؛ عروسی حویزی،
۱۴۱۵ق ،ج۵ا  )3۸7که تأویل آن محسو مینودا

بحث و نتیجهگیری
برای تحهیل و تفسیر آمو هرا و زارهرای قرآنی ،یکی ا بنیادیتریا امور ،تحهیل مفردا اس،
که باید بسیار دقیق مورد مونکاای قرار بگیردا ارلبی ) (،بهعنوان اصهیتریا مفسران قرآن ،به
مفردا ژوری بسیار عنای ،دانته و تحهیلرای یادی در ایاباره به دس ،دادهاندا ونهنناسی
ایا تحهیلرا نشان میدرد که آنان اری به تبییا معنای ظارری واژه رداختهاند؛ اری و ه تسمیه
واژ ان را بیان کردهاند؛ اری معنای واژه را در باا ،آیهایا تبییا نمودهاند؛ برخی مواقن معنای
مجا ی کهما را توضیب دادهاند؛ اری به بیان مصادیق واژهرا رداختهاند؛ اری اوقا  ،به فغا
اضداد تو ه کردهاند؛ اری ا ار اه تحهیلرای نحوی ،به واژه نگریستهاند؛ برخی اوقا  ،قرائا
مختهف را در تبییا واژ ان دخاف ،دادهاند؛ اه ،واژهکاویای اررنگنگرانه در یش راتهاند،
رمچنانکه بیان معنای بطنی کهما و ترادفنگری در بیان معنای بدوی واژ ان را در بیانا خود
مورد تو ه قرار دادهاندا
تفسیری مربوط به مفردا کاوی ،مانند تمامی روایا دیگر نیا مند ناد متنی و دالفی-
روایا
ِ

اند و در زینش آنها باید به معیاررای نادافمتنی مانند عرضه به آیا قرآن ،بیتو ه نبودن به معنای
مطرا نده در معا د فغوی وااا تو ه دان ،تا زارهای مجعو به آیا قرآن تحمیل نگردد و
معنایی نادرس ،ا واژ ان قرآن استخراج نگرددا

منابع
۱ا ابا نعبه حرانی ،حسا با عهیا (1404ق)ا تحف العقولا محاق /مصحبا عهی
اکبر غفاریا قدا امعه مدرسیاا چاپ دو ا
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2ا ابا اار  ،احمدا (1404ق)ا معجم مقاییس اللغها محاق /مصحبا عبدافسال
محمد رارونا چاپ او ا قدا مکتب االعال االسالمیا
3ا ابا قتیبه ،عبدافهه با مسهدا (بیتا)ا غریب القرآنا بی اا بیناا
4ا ابا مناور ،محمدبا مکر ا (1414ق)ا لسان العربا بیرو ا دار صادرا چاپ
سو ا
5ا ابابابویه ،محمدباعهیا (1378قا)ا عیون اخبار الرضا(ع)ا محاق /مصحبا
مهدی ال وردیا تهرانا نشر هانا
6ا ____________)1385( .ا علل الشرائعا قدا کتا ارونی داوریا
7ا ____________1398( .قا)ا التوحیدا محاق /مصحبا راند حسینیا
چاپ او ا قدا امعه مدرسیاا
8ا احسانیار فنگرودی ،محمدا (بیتا)ا اسباب اختالف حدیثا قدا موسسه عهمی-
اررنگی دارافحدیثا
9ا بابایی ،عهی اکبر و رمکارانا ()1379ا روش شناسی تفسیر قرآنا یر نار محمود
ر بیا قدا ژورشگاه حو ه و دانشگاها چاپ او ا
۱۰ا بابایی ،عهی اکبر()1394ا قواعد تفسیر قرآنا قدا ژورشگاه حو ه و دانشگاها چاپ
او ا
۱۱ا بحرانی ،سید راند با سهیمانا ()۱37۴ا البرهان فی تفسیر القرآنا قدا موسسۀ
بعثۀا چاپ او ا
۱۲ا برو ردی ،حسیاا (۱3۸6ق)ا منابع فقه شیعها تر مها روری ا متر مانا
تهرانا اررنگ سبزا چاپ او
۱3ا بالغی نجفی ،محمد وادا (۱۴۲۰ق)ا آالء الرحمن فی تفسیر القرآنا قدا بنیاد
بعث،ا
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۱۴ا بن ،افشاطی ،عایشها ()۱39۰ا تفسیر بیانی قرآن کریما متر دا سید محمود طیب
حسینیا قدا دانشکده اصو دیاا
۱۵ا ___________۱3۸۸( .ق)ا التفسیر البیانی للقرآن الکریما قاررها دار
افمعارفا
۱6ا _____________)۱376( .ا اعجاز بیانی قرآنا متر دا حسیا صابریا
تهرانا انتشارا عهمی و اررنگیا
۱7ا ژورشگاه عهو و اررنگ اسالمی -مرکز اررنگ و معارف قرآنا ()۱3۸9ا دائرۀ

المعارف قرآن کریما قدا بوستان کتا ا چاپ او ا
۱۸ا فری ،آرتورا ()۱3۸6ا واژه های دخیل در قرآن مجیدا متر دا اریدون بدرهایا
تهرانا تو ا
۱9ا حا ی خهیفه (کاتب چهبی) ،مصطفی با عبدافهه (بیتا)ا کشف الظنونا بی اا
بینا (مکتبۀ افشامهه)ا
۲۰ا حکیمی ،محمدرضاا ()1358ا ادبیات و تعهد در اسالما داتر نشر اررنگ
اسالمیا
۲۱ا خامه ر ،محمدا ()۱3۸6ا ساختار هندسی سورههای قرآنا تهرانا سا مان
تبهیغا اسالمیا
۲۲ا خرمشاری ،بهاءافدیاا ()۱3۸۱ا دانشنامه قرآن و قرآن پژوهیا تهرانا ناریدا چاپ
دو ا
۲3ا افخطیب ،عبدافهطیفا (۱۴۲۲ق)ا معجم القرائاتا دمشقا دار سعد افدیاا
افطبعۀ االوفیا
۲۴ا افخوفی ،امیاا ( ۱96۱ا)ا مناهج تجدید فی النحو و البالغۀ و التفسیر و االدب

(مجموعه مقاالت) .بي اا دارافمعراها افطبعة االوفيا
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۲۵ا _____________) 1987( .ا من هدی القرآن...فی اموالهما قاررها افهیئۀ
افمصریۀ افعامۀ فهکتا ا
۲6ا دیهمی ،حسا با محمدا (۱۴۱۲ق)ا ارشاد القلوب الی الصوابا قدا افشریف
افرضیا
۲7ا راغب اصفهانی ،حسیابامحمدا (۱۴۱۲قا)ا مفردات الفاظ القرآنا محاق/
ا
مصحبا صفوان عدنان داوودیا بیرو  -دمشقا دارافاهد -دارافشامیها
۲۸ا ر بی ،محمودا ()۱39۱ا روش تفسیر قرآنا چاپ نجدا بی اا ژورشگاه حو ه و
دانشگاها
۲9ا رومی ،اهدبا عبدافرحما با سهیمانا (۱۴۰7ق)ا اتجاهات التفسیر فی القرن

الرابع عشرا عربستان سعودیا بینا ا
3۰ا رقانی ،محمد عبدافعایدا ()۱3۸۵ا مناهل العرفان فی علوم القرآنا متر دا
محسا آرمیاا تهرانا ژورشگاه عهو انسانی و مطافعا اررنگیا
3۱ا رکشی ،بدرافدیاا (۱۴۱۰ق)ا البرهان فی علوم القرآنا بیرو ا دارافمعراها
3۲ا مخشری ،محمودبا عمرا (۱۴۰7قا)ا الکشاف فی حقائق غوامض التنزیلا
بیرو ا دار افکتب افعربیا
33ا ______________)1389( .ا الکشاف فی حقائق غوامض التنزیلا
متر دا مسعود انصاریا تهرانا قانو ا
34ا ستودهنیا ،محمدرضا و رمکارنا ()1390ا ایگاه سیاق در تفسیر آیا ا دید اه
اما رضا( )ا فدک سبزواران .سا دو ا نماره 8ا صص89-73ا
35ا سیوطی ،ال افدیاا (بیتا)ا معترک االقران فی اعجاز القرآن .محاقا عهی محمد
بجاویا قارره  -مصرا داراففکر عربیا
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36ا __________)۱3۸۰( .ا االتقان فی علوم القرآنا متر دا سید مهدی حائری
قزوینیا تهرانا امیر کبیرا
37ا صانعی ور ،محمد حساا ()۱39۰ا مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کریما تهرانا
دانشگاه اما صادقا چاپ او ا
3۸ا طارری کنی ،عهیا ()۱377ا تفسیر ادبی قرآنا به کونشا مهدی اسالمی یزدیا
بی اا رواق اندیشها چاپ او ا
39ا طباطبائی ،حیدرا ()۱3۸7ا پژوهش تطبیقی در بطون قرآنا قدا ژورشرای تفسیر
و عهو قرآنا
۴۰ا طباطبائیا سید محمدحسیاا (۱۴۱7ق)ا المیزان فی تفسیر القرآنا قدا امعه
مدرسیا حو ه عهمیه قدا اپ نجدا
۴۱ا _______________)۱37۴( .ا المیزانا متر دا سید محمدباقر موسوی
رمدانیا قدا امعه مدرسیاا
۴۲ا طبری ،محمدبا ریرا (۱۴۱۲ق)ا جامع البیان فی تفسیر القرآنا چاپ او ا
بیرو ا دارافمعراها
۴3ا طوسی ،محمد با حساا (بیتا)ا التبیان فی تفسیر القرآنا بیرو ا دار احیاء افتراث
افعربیا
۴۴ا عروسی حویزی ،عبدعهی با معها (۱۴۱۵ق)ا تفسیر نور الثقلینا چاپ چهار ا
قدا اسماعیهیانا
۴۵ا عطاردی ،عزیز افهها ()۱3۸۸ا اخبار و آثار امام رضا(ع) .چاپ او ا بی اا عطاردا
۴6ا عیانی ،محمدبا مسعودا (۱3۸۰ق)ا تفسیر العیاشیا محاق/مصحبا راند
رسوفی محالتیا چاپ او ا تهرانا افمطبعۀ افعهمیها
۴7ا اففاخوری ،ا
حناا ()۱3۸۸ا تاریخ ادبیات زبان عربی از عصر جاهلی تا قرن معاصرا
تر مه عبدافمحمد آیتیا چاپ رشتدا بی اا انتشارا تو ا
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۴۸ا اراء ،یحیی با یادا () ۲۰۰۰ا معانی القرآنا محاقا محمد عهی نجارا احمد
یوسف نجاتیا قارره  -مصرا افهیئه افمصریه افعامه فهکتا ا
۴9ا ایض کانانی ،محمد با مرتضیا (۱۴۱۵ق)ا تفسیر الصافیا تهرانا مکتبۀ افصدرا
۵۰ا قاسد نژاد ،ررا و ستوده نیا ،محمدرضا و نامهی ،نصرافهها ()۱393ا اثر سیاق در

اختالف قرائاتا قدا مجمن ذخایر اسالمیا
۵۱ا قمر اده ،محساا ()۱396ا گونهشناسی روایات تفسیر نورالثقلینا رسافه دکتری
دانشگاه عهو و تحایاا تهرانا دانشکده افهیا ا رنته عهو قرآن و حدیثا
۵۲ا قمی مشهدی ،محمد با محمدرضاا ()۱36۸ا تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبا
تهرانا سا مان چاپ و انتشارا و ار ارناد اسالمیا
۵3ا قمی ،عهی با ابراریدا ()1363ا تفسیر القمیا محاق/مصحبا طیب موسوی
زائریا قدا دار افکتبا چاپ سو ا
۵۴ا کهینی ،محمد با یعاو ا (۱۴۰7ق)ا الکافیا محاق /مصحبا عهیاکبر غفاری و
محمد آخوندیا چاپ چهار ا تهرانا دارافکتب االسالمیها
۵۵ا مجهسی ،محمدباقرا (۱۴۰3قا)ا بحار االنوارا محاق/مصحبا

معی ا

محااانا چاپ دو ا بیرو ا دار احیاء افتراث افعربیا
۵6ا محمد سعد ،محمود توایقا (۱۴3۰ق)ا دالله االلفاظ علی المعانی عند

االصولیین؛ دراسه منهجیه تحهیهها قاررها مکتبۀ وربها
۵7ا مرکز افثاااه و افمعارف افارآنیها (۱۴۱7ق)ا علوم القرآن عند المفسرینا قدا مکتبه
االعال االسالمیا افطبعه االوفیا
۵۸ا مصطفوی ،حساا (۱۴3۰ق)ا التحقیق فی کلمات القرآن الکریما بیرو  ،فندن،
قاررها دارافکتب افعهمیۀ -مرکز نشر آثار عالمه مصطفویا
۵9ا منجد ،محمد نور افدیاا () 1997ا الترادف فی القرآن الکریما دمشقا داراففکرا
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6۰ا مهریزی ،مهدیا ()۱3۸9ا روایات تفسیری شیعها ونهنناسی و حجی،ا مجله
علوم حدیثا نماره ۵۵ا بهارا صص36-3ا
6۱ا میرسید ،سید محمدرضا و حاج اسماعیهی ،محمدرضاا ناش روایا امامیه در
معاد

زینی مفردا قرآنی و با تا آن در ناد تر مه رای معاصرا فصلنامه

پژوهشهای زبانشناختی قرآنا سا دو ا نماره دو ا اییز و مستان ۱39۲ا
6۲ا نحا  ،ابو عفرا (بیتا)ا معانی القرآنا بی اا بیناا مکتبه افشامهها
63ا _________۱۴۲۱( .ق)ا اعراب القرآنا چاپ او ا بیرو ا منشورا محمد
عهی بیضونا دار افکتب افعهمیها
6۴ا رانمی خوئی ،میر ا حبیبافهها (۱۴۰۰قا)ا منهاج البراعه فی شرح نهج البالغها
متر مانا حسا حسا اده آمهی و محمدباقر کمرهایا تهرانا مکتبۀ االسالمیها

