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Abstract 

Since the literal (basic) meaning of the article "Ha Fa Za" (ح ف ظ) 

stands in opposition to the meaning of "N S I" ( ین س  ), It is used in a 

position that due to commitment and a little neglect and complete 

loyalty of the mind in the process of storing concepts, an entity is not 

abandoned and as a result remains healthy and does not perish. Also, 

the difference between this root and other roots that are similar to the 

substance "Ha fa za" in terms of meaning is that this substance does 

not express the cause of non-destruction, that is, a special state in the 

process itself. It does not contain and the place of protection must be 

collectable and maintainable, finite and limitable. Also, in this 

material, time and its continuity are not considered. Therefore, 

considering the gradualness in the meaning of the verb "descending" 

in the ninth verse of Surah Hajar and the fact that "Al-Dhikr" has a 

gradual descent, because the word "Al-Hafizun", on the one hand, 

implies a place of finite and collected research and On the other hand, 
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time and continuity are not considered in it, and there is no attention to 

time in it, it implies the meaning of proof and stability of protection. 

In other words, by only using the literal meaning of Hafez for 

protection, it does not move with the gradual movement of Mahfouz 

(Al-Dhikr) over time. It means that God protects the entire Holy 

Quran at all times.  

Keywords: Semantic, The Basic Meaning, Hyponymy, Semantic Fields, 

Relative Meaning. 
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بر روش  هینهم سوره حجر با تک یۀماده )حفظ( در آ یریتفس ۀمطالع

 یمعناشناس

 رانیتهران، ا ،یفلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائ ارگروهیاستاد   یبیمحسن حب
  

 دارالسالم تهران .تهران هیآموخته حوزه علم دانش  قدردان  رضایعل
 

 رانیقم، ا ث،یدکتر گروه اخالق، دانشگاه قرآن و حد یدانشجو   یفراهان یاحمد شهراب
  

  

 چکیده
قرار دارد؛ در موضعی « ن س ی»از آن جهت که در مقابل معنای « ح ف ظ»معنای لغوی )اساسی( مادّه 

بکار میرود که به جهت تعهّدپذیری و کمی غفلت و وفاداری کامل ذهن در فرایند ذخیره سازی مفاهیم، 

نشده و در نتیجه سالم مانده و هالک و ضایع نشود. همچنین تفاوت این ریشه با دیگر موجودی ترک 

سبب « رعایة»اند در این است که این مادّه، مانند ماده « ح ف ظ»ریشههایی که به لحاظ معنایی، شبیه مادّه 

حقّق حفاظت نیز عدم هالکت را بیان نمیکند، یعنی در فرایند خود حالت خاصّی را در بر نداشته و محلّ ت

باید قابل جمعآوری و نگهداری، متناهی و قابل حصر باشد. همچنین در این مادّه، زمان و استمرار آن مورد 

در آیه نهم سوره حجر و با این که « نزّلنا»توجّه نیست. بنابراین با توجه به تدریج موجود در معنای فعل 

، از سویی داللت بر محلّ تحقّقی متناهی و «الحافظون»نزولی تدریجی دارد، از آن جهت که واژه « الذّکر»

جمع آوری شده داشته و از سویی دیگر، زمان و استمرار در آن مد نظر نیست و توجّهی به زمان در آن 

نیست، معنای ثبوت و پایداری حفاظت را متبادر میسازد. به بیان دیگر تنها با بهرهگیری از معنای لغوی 

حرکت تدریجی محفوظ )الذکر( در طول زمان حرکت نمیکند. یعنی خداوند تمام حافظ برای حفاظت، با 

 قرآن کریم را در همه زمانها محافظت مینماید.

 .ییمعنا یدانهایم ،ینسب یمعنا ،یاساس یمعنا ،ی، معناشناس«حفظ»ماده  :ها واژهکلید
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 . مقدّمه0

-معناشناسی می آن، شمول های زیرشاخه واز دارد نام زبانشناسی زبان، علمی مطالعه

 است و معناتوجّه معطوف به خود  معناشناسی،( در 71: 7931 )ر.ک؛ صفوی،باشد

در درک معنا از  متکلممعناشناسی با مطالعه معنا، به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن 

( معناشناسی 72کاود. )همان: را می ویطریق زبان است و در اصل، بازنمودهای ذهن 

بررسی مفهوم آیات و درک معنای آنها از طریق بررسی متن آیات قرآن است. قرآنی نیز، 

تابد؛ از این رو با توجه هایی دارد که هرگونه معناشناسی را برنمیالبته قرآن کریم، ویژگی

ها با یکدیگر که قرآن کریم را به یک نظام و سامانه بسیار به ارتباط تنگاتنگ آیات و سوره

های صوری و ساختاری بدون گیری از معناشناسیبهره ست و همچنینامنسجم تبدیل کرده

( در نتیجه عالوه 92: 7931گشا نیست )ر.ک؛ احمدزاده، راه ،هاتوجّه به سایر معناشناسی

بر ساختارهای ادبی و صوری در روش معناشناسی قرآنی، معانی نیز بسیار مورد اهمّیت قرار 

 اند.گرفته

در دو بخش  «حفظ»ماده  یا همان اساسی کر معنای لغویبدین منظور ابتدا به ذ 

شود. سپس با بررسی معنای نسبی این ماده در واژگان رقیب و واژگان متقابل پرداخته می

قرآن کریم، معنای نهایی مادّه در آیه بیان گردیده و اثر آن بر چگونگی تفسیر و توضیح 

 .شودمصونیت قرآن از تحریف بوسیله این آیه ذکر می

 . پیشینۀ پژوهش0-0

معناشناسی قلب "است. از جمله در بررسی معناشناختی تا کنون کتب و مقاالتی نوشته شده
که در این کتاب مؤلف سعی نموده  7931نوشته آقای دکتر شعبان نصرتی سال  "در قرآن

-مفهومدر سه مرحله « نظریة اإلنسان»ترین مسائل تا بابررسی قلب به عنوان یکی از بنیادی

سازی آن در آیات مختلف قرآن کریم و سپس ارتباط آن با دیگر حاالت نفسانی و 

های معناشناسی مانند یابی به ایمان با تکیه بر روشدرآخر موانع قلبی انسان در راه دست

واره و دیگر مسائل معناشناسی، به های همنشین و مقابل، رسم طرحبررسی لغوی و واژه

های معنایی مرتبط باآن در معناشناسی عمل صالح و حوزه"همچنین  تحلیل قلب بپردازد.



 641 |  و همکاران حبیبی؛  ...بر  هینهم سوره حجر با تک یۀماده )حفظ( در آ یریتفس ۀمطالع

های سعی دارد تا با بررسی واژه 7931راد در سال ، نوشته دکتر طیبه اکبری"قرآن کریم

مرتبط با عمل صالح، سیر تحول مفهومی و مصداقی این ترکیب وصفی و تحلیل ارتباط 

با روش معناشناسی به نتایج خوبی دست پیدا ایمان با عمل صالح در قران کریم را بیابد و 

کند. عالوه بر این دو منبع که روش شان در فصول اول شان، الگوی نوشتن این مقاله قرار 

نوشته ی دکتر محمد رکعی سال  "معناشناسی مراتب معرفت در قرآن"های گرفت، کتاب

تة سید نوش "چیستی عمل صالح در قرآن کریم روش معناشناسی شناختی"و  7932

جهت نوشتن این مقاله استفاده گردید و رویکرد کلی روشی  7931مصطفی احمدزاده سال 

این مقاله را رقم زد. امّا وجه تمایز این مقاله از حیث روش با آثار مذکور در این است که 

المعنا و مقابل های قریباز طریق واژه "حفظ"تمرکز این اثر، تنها بر تحلیل دقیق معنای 

های دازد و سپس معنای آن را در بافت معنایی آیة نه سورۀ حجر بر اساس دیگر بافتپرمی

 نماید.معنایی قران کریم تحلیل و تفسیر می

داللت آیه نهم سوره حجر بر تحریف ناپذیری "همچنین از حیث محتوا، مقالة     
ا به حفاظت با بررسی سیاق آیه درکنار آیات قبل، در صدد است تا مصونیت ر"قرآن کریم

از دستبرد جنیان به قرآن کریم در هنگام نزول آن بر پیامبر اکرم تفسیر نماید. این مقاله نیز 

به بررسی همین آیه با هدفی نزدیک با هدف مذکور می پردازد امّا در دو بخش متمایز از 

 مقاله ی مذکور است: الف( فقدان بررسی لغوی در آن مقاله موجب شد تا این ادلة نقلی

قرآن کریم، مجدد از حیث لغت با روش معناشناسی مورد تفسیر قرار گیرد. ب( حفاظت 

مختص به جنیان بررسی نکرده و بر أساس سیاق آیات، کیفیت و شرائط صیانت از مطلق 

 است.حفاظت از تحریف را براساس ادله نقلی بررسی نموده

ر معنای لغوی یا همان درنهایت ساختار کلی مقاله آن است که در ابتدا به ذک    

شود. سپس با اساسی ماده حفظ در دو بخش واژگان رقیب و واژگان متقابل پرداخته می

بررسی معنای نسبی این ماده در قران کریم، معنای نهایی ماده در آیه بیان گردیده و اثر آن 

 شود.بر چگونگی تفسیر و توضیح مصونیت قرآن از تحریف بوسیله این آیه ذکر می
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 حفظ مادۀ معنای اساسی .2

در مقابل  ن وجود دارد کهبرای واژگا« معنای اساسی»ای در معناشناسی کلمات به نام نظریه

یک یا  دارای یک واژهخالصه این نظریه چنین است که هرچند  آنها است.معانی نسبی 

-های مختلف ظهور و بروز پیدا میکه در متن است خود خاص تصوری مفهوم و معنا چند

متن  از واژه اگر باشد، از این رومتبادر عمومی نیز می معنایدارای غیر از این، اما ؛ دنک

 این کند.حفظ می خود برای زبان رای اصلمتون ، تنها معنای مندرج در شود خارج خاص

ها در لغت نامه –نه معنای مستعمل  –عنوان معنای اصلی  به که هستند معانی همان مفاهیم

-می «معنای اساسی»یا  «ایلغت نامه معنای»شده و به همین جهت به آنها،  به آنها اشاره

 یک اساسیِ ( طبق این نظریه معنای777 – 779: 7931نصرتی،  –گویند. )ر.ک؛ رکعی 

انتقال پیدا  برود که جا هر به کلمه آن با که است کلمه خود از درونی و ذاتی چیزی کلمه،

 معنای جستجوی جهت به لغت کتب بررسی بنابراین (71: 7937کند )ر.ک؛ ایزوتسو، می

 رود.میشمار  معناشناسی به آغازین نقطه اساسی،

دهد نشان میلغت در کتب« ح ف ظ»مادّه  معنای ذیل گرفته های صورتبررسی     

 مادّه ( به دو روش معنایGeeraerts, 2017:p.80که همانند سنّت دیرین کتب لغت )

ح »مادّه  معنای در مقابل معنایی، لحاظ به که ایواژه بیان )الف است: گردیده بیان مقصود

 تصویرسازی )واژه مقصود ماست. ب با تضادّ در معنایی لحاظ از و داشته قرار« ف ظ

 رقیب. و مترادف واژگان بیان با« ظ ف ح»مادّه  از متبادر معنای

 بررسی واژگان رقیب. 3

-نام« های رقیبواژه»اند را داراری قرابت و بوده مشترک هایی کهواژه معناشناسی، در

 ارتباط یکدیگر با معنایی نظر از که هایی هستندواژه های رقیب،واژه .اندکرده گذاری

دیگرند.  یک وامدار خود معنای در و گذاردهمستقیم  تأثیر یکدیگر مفاهیم در و دارند

 (797: 7931نصرتی،  –)ر.ک؛ رکعی 

باشند. می ضبط و حمایة ،رقابة ،حراسة، کالءۀ ،رعایة حفظ،های رقیب ماده واژه

 حفاظت، که است این در رعایة، و حفظ ( تفاوت717 – 733:  7011)ر.ک؛ عسکری، 
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 به رعایة، ولی است، هالکت عدم جهت به و موجودات أشیاء ها ازبدی برگرداندن صرف

و  رعایة از أخصّ حفاظت،( 733کند. )همان: داللت می شودحفاظت می سبب که کاری

 (711: 7931آید. )ر.ک؛ صفوی، حساب می آن به شمول زیر

 کالءۀ، در است؛ هالکت از جلوگیری نحوه در کالءۀ، و حفظ بین اختالف اما

 ناخدایی است، مانندشده قصد آن نابودی از جلوگیری شیء برای کشیدن کنار به معنای

 از أعمّ حفاظت کند، امّاهدایت می ساحل کنار به طوفان، از نجات سبب به را کشتی که

حفاظت،  مفهوم واقع ( در733: 7011ندارد. )ر.ک؛ عسکری،  در بر را قیود این و است آن

 است. کالءۀ مفهوم شامل حفاظت، مفهوم و گرفته بر در نیز را کالءۀ مفهوم

 زمان ندگیدر بر دار در معنایشان شبیه هم هستند اما درباره حراسة، و حفاظت     

 در (، حراسة711است )همان:  شد گرفته "الدهر"از  "الحرس"آنجاکه  از دارند؛ اختالف

 نتیجه در دارد، دربر را استمراری حفاظت معنای و داشته نظر نیز گذر زمان به خود معنای

 این تنهایی به« ح ف ظ»مادّه  ( ولی733: 7011)عسکری،  .است مستمر حفظ همان حراسة

 و نبوده زمان مطرح بُعد ماده، این در که است جهت آن از این، و ندارد در بر را استمرار

 شمول زیر نیز حراسة مفهوم رو این است. از شیء هالکت عدم به ناظر فقط آن معنای

 شود.محسوب می حفاظت

 اعمال در تفتیش و سرکشی با که شوداطالق می فردی مراقبة، بر واژه بعدی یعنی    

-جلوی هالکت مفعول را می فاعل، مفعول بر اعمال نبودن مخفی جهت به خود مفعول

( در این 711)همان:  .مطرح نیست تفتیش و سرکشی حفاظت، که در صورتی در گیرد،

-محسوب می از نظر شمول، زیر مجموعه حفاظت مراقبة نیز باید گفت معنای لغوی مورد

 شود.

 موضعی در واژه دیگر این مجموعه از واژگان قریب المعنی، حمایه است. این واژه   

ممکن نبوده ومحلّ تحقق آن متناهی و محصور  آن مفعول آوریجمع که رودکار می به

کاال  و درهم مانند آن که محلّ تحقّق گیردصورت می موضعی در حفاظت امّا باشد،

 دو این ( بنابراین717: 7011اشد. )ر.ک؛ عسکری، آوری بمتناهی، قابل شمارش و جمع
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ندارند. زیرا در یکی  یکدیگر با معنایی شمول رابطه های مفعول،ویژگی جهت مادّه از

 ."البلدَ و األرضَ یحمی"شود: و در دومی گفته می "متاعَه و دراهمَه یحفظ"شود: گفته می

و همچنین در ریشه دوم این  "متاعَه و دراهمَه یحمی"توان گفت: امّا در ریشه دوم نمی

(. بنابراین حفاظت از محلّ 717باشد)همان: صحیح نمی "و البلدَ األرضَ یحفظ"عبارت 

، همانند نگهداری صندوقچه از محتویات درون خود است. زیرا «ح ف ظ»تحقّق در مادّه 

ود تا از تواند در مکانی، محصور شهرآن چه که قابلیت محصور شدن را دارا باشد، می

هالکت در امان باشد. به همین دلیل است که حفاظت از درهم و کاال صحیح است؛ زیرا 

ءاند که از حیث تعداد، متناهی و قابل حصرند، امّا در مقابل، حفاظت درهم و کاال دو شی

آوری و شمارش و همچنین قابل از زمین و سرزمین صحیح نیست، زیرا زمین قابل جمع

معنا یافته « 7طرحواره حجمی»ان دیگر این ریشه تنها در معانی دارای حصر نیست. به بی

 وکاربرد دارد.

 بدان ضبط، که است این در است. تفاوت این دو« ض ب ط»آخرین واژه رقیب،     

 در آن شدن منصرف و گردانیروی شکل به مفعول از بخشی هالکت از که فاعل جهت

 شدّت این حفظ، که در صورتی کند.محافظت می خود مفعول از شدّت به است، حراس

 زیر ضبط، نتیجه ( در717: 7011ندارد. )ر.ک؛ عسکری،  در بر ترس عدم جهت به را

 آید.شمار می حفظ به شمول

ح ف »توان نتیجه گرفت: می« ح ف ظ»های رقیب ماده ی با توجه به واکاوی واژه    

 عدم تنها صرف مادّه، این بیان با و نبوده هالکت عدم سبب به ناظر که است ای، مادّه«ظ

 گذر به ناظر و نبوده خاصی حالت بیانگر فرایندحفاظت همچنین باشد؛نظر می هالکت در

آن  تحقّقش ملزم به تفتیش محلّ از حفاظت جهت به حافظ نیست. از سویی دیگر زمان

 فاعل قابل حصر باشد،آوری و متناهی و نیز باید قابل جمع تحقّق محل آن و همچنین نبوده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تواند نوعی هایی که دارای حجم بوده و میانسان از طریق قرار گرفتن در اتاق و دیگر مکان گونه کهیعنی همان.  7

هایی انتزاعی از هایی که از حجم برخوردارند، طرح وارهظرف تلقّی شود و نیز قرار دادن أشیاء مختلف در مکان

-ها به( می تواند که آن را برای سایر پدیده910: 7931است)ر.ک؛ صفوی، احجام فیزیکی در ذهن خود پدید آورده

 کار می برد.
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 عمل شدّت مادّه این در جهت این و به ندارد خود مفعول از حفاظت امر در ترسی نیز آن

 .گرددبیان نمی

      

 

 

 

 

 

   

 

 
 قریب المعنا با آن واژگان و "حفظ" معنایی شمول : بیانگر رابطه0شکل

7است آمده عرب از کالمی در مذکور نتایج به توجه با   
: 

 نائیاً کنت إن الغیب حفظَ یولیک و حاضراً *** بالودّ یصفیک أخا ستلقی

 امانت دار تو غیاب در و دارد خالصانه محبّت تو حضور در که برخورد میکنی برادری با

 (.770: 9، ج7331حموی، «)بود خواهد تو
 قابل که نمایانداست، این طور می "الغیب "حفاظت  تحقق در این شعر چون محل

ای بود که از تقابالت معنایی باشد و این خالف آن نتیجهنبوده و متناهی نمی آوریجمع

 است "زمن الغیب"اصل  در"الغیب" امّا این تناقض قابل رفع است زیرا شود.فوق گرفته می

تحقّقی قابل شمارش و  محلّ دوئلی، ابواالسود حضور عدم و غیاب زمان حالت، این در و

« ح ف ظ»مادّه  معنایی مرزهای و اساسی بیان شده معنای به نتیجه خللی است. در متناهی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ابتدا است، گرفته صورت گفت و گویی دئلی األسود أبو و او بین بدر، بنحارثه آوردن والیت جریان در. 7

 گفته او که أبواألسود به نکاتی از سپاسگزاری در بدر بن حارثة سپس و سرایدوی می برای شعری ابواالسود دوئلی

 است. آمده آن از بخشی در که گویدشعری می بود،

 رعایة
 حفظ

حرا

 سة
ض

 بط

کال

 ءۀ
رقا

 بة

 حمایة

 

 

به جهت مفعول غیر 

 محصور

 حفظ

 

 

به جهت مفعول 

 محصور
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 کند.وارد نمی

است. شده وارد نیز« غضب» ، معنای«ح ف ظ »مادّه  ذیل لغت، هایکتاب در   

 و بوده معنا همین کنندۀتأیید ( این نیز21: 7، ج 7010)ابن فارس،  "أغضبنی أی أحفظنی"

 :است نمود بیان باره این در شعر یک مصرع العین، کتاب در نیز فراهیدی احمد بن خلیل

: 9، ج 7013)فراهیدی، « ضمیری أجنّها غضبة علی :یفسّرونه وضمیری  أکَنَّها حفظةً و»

-پنهان می درونش و قلب در را که غضبش شخصی صورت به نیز را آن مضمون (733

 آورد.وجود نمی به مذکور اساسی معنای در خللی معنا این وجود اند؛کرده تفسیر کند،

 ساختن دور و ضرر دفع موجب غضب، که است رو آن از معنا این آمدن وجود به علت

 دلیل، همین به ( و719: 7، ج7912باشد )ر.ک؛ المصطفوی، نامالیمات می و نامناسبات

 معنای دخول دلیلی بر نیز این و شودموجودات می و اشیاء هالکت عدم موجب نیز غضب

 معنا این توان به جهت حضورمی که دیگری دلیل گردد.حفاظت می معنای ذیل در غضب

هایی همسایه و خویشاوندان افراد، از حرمت هتک بیان نمود،« ح ف ظ»مادّه  معانی بین در

 غضبناک موجب امر همین و نقض گردیده حرمتشان، هتک با آنان هالکت عدم که است

 این مادّه معنوی تطوّر طی ( سپس007: 1، ج 7070شود )ر.ک؛ ابن منظور، حافظ می شدن

 مسئلة تا شده این مسئله موجب شود،حافظ می شدن غضبناک موجب حفظ نقض که

پس با  .شود آن معانی از یکی و کند پیدا حفظ موضوعیت برای تنهایی، به شدن غضبناک

 واحد معنای همان« ح ف ظ»مادّه  اساسی معنای توان نتیجه گرفتتوجه به این بررسی می

 و غفلت کمی و جهت تعهّدپذیری به»باشد: ها نیز میمذکور است که دارای این ویژگی

 و نشده ترک که [موجودی یا شیء مفاهیم، ذخیره سازی فرایند در ذهن کامل وفاداری

 .«نشود ضایع و هالک و مانده سالم ]در نتیجه

 تقابل معناییبررسی . 4

 است. سوسور کرد مطرح سوسور بار نخستین را واژگان میان معنایی رابطه وجود ینظریه

 میان اختالف ها ومقابل به توجه با توانتنها می را یک کلمه معنای که دهدنشان می

نصرتی،  –توصیف کرد. )ر.ک؛ رکعی  زبانی نظام یک ]های رقیبواژه[های همسایه  واژه
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توان ادعا ، می«ح ف ظ»مادّه  اساسی معنای آوردن دست به برای ( بنابراین711: 7931

روشن  آن دقیق جایگاه هدف، مادّه معنایی مقابل و استخراج کتب لغت در جستجو کرد با

 خواهد شد. 

 یکدیگر مقابل در معنایی لحاظ به و اندنبوده قرابت دارای که های مشترکیواژه

 هنگام به معنایی تقابل اند. اصطالحنموده نامگذاری« تقابل معنایی»را  شونداستعال می

رود. در ها به کار میمعنای متضاد واژه سنتی، اصطالح در یا متقابل مفاهیم دربارۀ بحث

های شود؛ زیرا تقابل، گونهاستفاده می« تضاد»به جای « تقابل»معنا شناسی عمداً از واژۀ 

بندی مختلفی را شامل گردیده که باید از یکدیگر بازشناخته و تحت عناوین مشخّصی طبقه

و  (77: 7930آید )ر.ک؛ خوانین زاده، ای از تقابل به حساب میشوند، امّا تضاد صرفاً گونه

 مراد از تقابل در این مقاله، تضاد است. 

 مقابل در کامال کلیدی، عمده ی مفهوم آید که دومعنایی زمانی به وجود می تقابل   

(، پس دو واژه در 797 – 799: 7931نصرتی،  –نگیرند )ر.ک؛ رکعی  قرار یکدیگر

 دو واژه مثال، عنوان به باشند؛ داشته اشتراکی هم یکدیگر با حتماً که هستند صورتی مقابل

 (71: 7927اند)ر.ک؛ صناعتی، مشترک قد مقیاس در "بلند" و "کوتاه" متقابل

؛ ابن 732: 9، ج 7013 هیدی،افر باشد)ر.ک؛می "النسیان ضدّ یا نقیض "الحفظ"  

ها گزاره ( این700: 7077؛ راغب اصفهانی، 17: 9، ج7070؛ صاحب، 20: 9، ج7077سیده، 

ن »مادّه  اصلی معنای بیان روند.می به شمار هم معنایی مقابل واژه، دو این که دهندنشان می

 در سازی مفاهیمذخیره فرایند در کم کاری و غفلت جهت به که است موضعی در« س ی

، 7070شود. )ر.ک؛ زبیدی،  ضایع و هالک نتیجه در و شده ترک موجودی یا شیء ذهن،

 و تعهدپذیری جهت به که است موضعی در مقصود مادّه اصلی ( بنابراین معنای701: 71ج

 سازی ذخیره فرایند در ذهن کامل ( و وفاداری732: 9، ج 7013هیدی، اغفلت )فر کمی

 ]و درنتیجه نشده ترک[موجودی  یا ( شیء700: 7077مفاهیم )ر.ک؛ راغب اصفهانی، 

، 7070؛ فیّومی، 007: 1، ج 7070نشود. )ر.ک؛ ابن منظور،  ضایع و هالک و مانده سالم

است )ر.ک؛ فیروزآبادی،  آن به داشتن علم ندهمان از چیزی ( همچنین حفاظت707: 7ج
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 رود. علم داشتن به آن نیز به شمار می شیء، از حفاظت الزمة ( و درواقع131: 7، ج7071

 «ح ف ظ». معنای نسبی ماده 0

 اشخاص حسب به معنا نوع این گذارانهارزش جنبه اینجا در نسبی معنای از مقصود

است.  مطرح چنین چیزی هرمنوتیک که در معرفت نیست، چنان نوع این به موصوف

 طور خاصّ، به که معناست از سطح آن شناسی،معنی قلمرو در نسبی معنای از غرض

 مقابل معنا، در نوع است. این سخن بافت و متن بر مترتب و )استعمال(واژه  کاربرد معلول

 آن و همراه واژه ذاتی قرارداد، ویژگی و وضع بر اساس که دارد قرار پایه معنای سطح

 دارد داللت ضمنی که است چیزی نسبی ( معنای11: 7921است. )ر.ک؛ سعیدی روشن، 

 اساسی معنای به خاصّ هایزمینه در کلمه آن برای خاصّی وضع شدن پیدا نتیجة در و

 روابط ها ونسبت دیگر، مهمّ کلمات به نسبت تازه، نظام در و شودافزوده می و پیوسته

 موجب که معنایی اینجا بافت ( در71: 7937کند. )ر.ک؛ ایزوتسو، می پیدا گوناگون

 که مواضعی آیات، معنایی بافت با توجه با است. قرآن آیات شود،نسبی می معنای پیدایش

 معنای .آیدمی الزم ماده معنای از بخشی در تغییری شده، داده اسناد به خداوند حفظ

 سازیذخیره فرایند در ذهن غفلت و کمی پذیریتعهد جهت به که بود آن حفظ، اساسی

ضایع نشود. اما  و هالک و مانده سالم] نتیجه در و نشده ترک [موجودی یا شیء مفاهیم،

فرایندهای  به که معنا از بخش آن است، جسمانیت از منزّه متعال خداوند که جا آن از

 ترک که [موجودی یا شیء به« ح ف ظ»مادّه  معنای و شده گردد، حذفمی باز ذهنی

  .گردد مبدّل ضایع نشود، و هالک و مانده سالم] نتیجه در و نشده

 قرآنی استعماالت در حفظ های معناییمیدان. بررسی تمام 6

با  هاواژه این که گیردمی بهره های گوناگونیواژه از معنا تولید فرایند در متنی هر  

 هایمیدان معناشناسیِ نظریة اساس بر امّا دهند؛می شکل را متن الفاظ شبکه یکدیگر

 دیگر با ارتباط در و نیست تصوّر قابل تنهایی متن به در ایکلمه هیچ معنای معنایی،

 که متفاوتی مراتب کلمات با دیگر، بیان به (Cruse, 1986, p.16شود)تعریف می واژگان
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 را آن که دهندتشکیل می را معانی ها وواژه از ایپیچیده شبکه یکدیگر با دارند در اهمّیت

( 710 – 711: 7931نصرتی،  –اند. )ر.ک؛ رکعینامیده« های معناییمیدان»در معناشناسی 

های معنایی این ماده درقرآن کریم، تمامی آیاتی که این درنتیجه به جهت بررسی میدان

 شود.اند بررسی میماده و مشتقاتش در آن به کار رفته

 و سی بین این در که رفته کار به کریم قرآن در بار چهار و ، چهل«ح ف ظ»مادّه      

است.  مدنی سوره هفت قالب در آن بار سیزده و سوره مکی شانزده قالب در آن بار یک

 یعنی هجرت از پیش فضای در مادّه ( این123: 77، ج7922)ر.ک؛ واعظ زاده خراسانی، 

(، وجه ربوبیت پروردگار عالم 1شوری  – 10اهلل )یوسف/ به اعتقادات، تبیین فضای در

 – 77فصّلت/ – 1صافات/ – 71(، خدا به همراه کارگزارانش )حجر/77سبأ/ – 11)هود/

(، مأمورین خدا و مالئکه او 0(، کتابی که نزد خداست )ق/27،97أنبیاء/ – 3حجر/

که به »مؤمنان (، 11)یوسف/علیه السالم  (، پیامبر خدا یوسف17انعام/ – 71انفطار/ – 0)طارق/

 – 3،1مؤمنون/ – 37)انعام/« شوداین شکل، ویژگیهای خوب و حَسن آنها بیان می

(، لوحی که قرآن مجید در آن 97( و همچنین به توبه کنندگان و أوّابان )ق/90،73معارج/

(، و افرادی همچون برادران یوسف که مؤمنانی خطاکار بودند 77است )بروج/

-اسناد داده شده« ز این که به صورت فاعل یا نائب فاعل باشد.أعمّ ا( »77،19،11)یوسف/

 است. 

 کارگزاران الهی، و مالئکه خداوند، از بعد مکّی سور در مادّه این فاعل بنابراین

 در باشد.برادران یوسف)ع( اند، می خطاکارکه مؤمنین همچنین و کنندگانتوبه و مؤمنان

مجرمین  از نیز مادّه این است. اسنادنشده داده اسناد جنیان به مادّه این میان این

( از سمت خداوند سلب گردیده و خود 02)شوری/صلّیاهلل علیهوآله ( و پیامبر خدا 99)مطففین/

( نیز در یک مورد جداگانه 21)هود/علیهالسالم ( و حضرت شعیب 710)انعام/ پیامبر اکرم)ص(

 در را صفت یوسف)ع(، این برادران ناند. همچنیاسناد حفاظت را از خودشان سلب نموده

 بدون آنان و بود دزدیده را مصر یوسف)ع( پادشاه جام ظاهراً برادرشان که موضعی

 ﴾و ما کُنّا لِلغَیبِ حافِظینَ﴿اندنموده نفی خودشان از بازگشتند، خویش پدر نزد برادرشان
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 از حفاظت در آنان توانایی عدم معنای به استداللشان اثنای در بیان (، این27)یوسف/

 .باشداند، مینداشته حضور سرقت به گمانشان حین نزد وی، که زمانی در برادرشان

 باشند،امر می فاعل کارگزارانش و خدا که موضعی در مادّه این تحقّق محلّ       

اند، نمازشان ( و در محلّی که مؤمنان فاعل77فصّلت/ – 1صافّات/ – 71آسمان )حجر/

(است. همچنین از مواضعی که محلّ تحقّق این مادّه 90معارج/ – 3مؤمنون/ – 37)انعام/

(، 721: 1، ج7910( )ر.ک؛ طباطبائی، 17های عالم )انعام/توان به تمام انسانباشد میمی

(، مؤمنان )انفطار( و 77،19،11های مؤمنی همچون یوسف)ع( و برادرش )یوسف/انسان

(، شیاطینی 90(، اعمال أوّابان )ق/721: 1، ج7910ی، ( )ر.ک؛ طباطبائ0اعمال آنان )طارق/

(، بخشی از بدن مؤمنان که حفاظت از 27کردند )أنبیاء/کار می )ع(که برای حضرت سلیمان

 1آن موجب پاکدامنی و عدم هالکت اجتماع آنان شده و بیانگر حیای آنان است)مؤمنون/

(، 0تابی که نزد خداست )ق/(، محتویّات ک27(، مدت زمانی معیّن )یوسف/73معارج/ –

(، در آن 3(، قرآن )حجر/97(، سقف )أنبیاء/77لوحی که قرآن مجید درآن است )بروج/

 – 11)هود/” کلّ شیء»وجهی که ربوبیت خداوند به عنوان فاعل امر بیان شده و همه چیز 

 بودن تحقق محلّ سلب باشند. همچنینهای تحقّق این مادّه در قرآن می(، از محل77سبأ/

 و نکرده اطاعت پیامبرانشان از هایی کهقوم افراد محلّ تحقّق، که موضعی در مادّه این

های مکّی ( در بین سوره99مطففین/ – 21هود/ – 1،02شوری/ –،710بودند )انعام/ مجرم

 است.(، موضع محلّ تحقّق مشخّص نشده10،11شود. هرچند در دو مورد )یوسف/دیده می

 به« ح ف ظ»شود که مادّه سی استعمال قرآنی این ماده دریافت میهمچنین با برر    

 27انبیاء/ – 1مؤمنون/ – 3حجر/ – 77،19،10،27یوسف/ – 17فاعل )انعام/ اسم صورت دو

(، 77بروج/ – 99(، اسم مفعول )أنبیاء/0طارق/ – 99مطفّفین/ – 71انفطار/ – 73معارج/ –

 – 1،02شوری/ – 77سبأ/ – 11یوسف/ – 11،21هود/ – 710،711صفت مشبّهه )انعام/

 37(، فعل ثالثی مزید باب مفاعله )انعام/11یوسف/– 71(، فعل ثالثی مجرّد )حجر/0،97ق/

بین  است. رابطه( به کار رفته77فصّلت/ – 1( و مصدر )صافّات/90معارج/ – 3مؤمنون/ –

 مطلب این که شده بیان« عَلی»با  های مکّی،سوره فعل حفاظت، در در مفعول با فاعل
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 الم با که کند. مواردیحفاظت می امر در مفعول بر موضع فاعل موضع استعالی بر داللت

 وارد عامل عمل و تقویت زائده عنوان به الم معمول، از عامل تأخیر دلیل به نیز شده بیان

 .نمایدحاصل نمی را توجهی مورد معنای که شده

واژگان در ارتباط معنایی تنگاتنگی قرار  گونه که در ابتدای مقاله بیان شدهمان   

 به و شودظاهر می دیگری واژه دنبال به زبان زنجیروارِ طبیعت اساس بر واژه دارند. هر

( Geeraerts, 2017:p.57گیرند. )ر.ک: یکدیگر قرار می ها همنشینواژه جهت همین

( 710: 7931آید. )صفوی، پدید می معنایی افزایش دلیل به] مواقع برخی هاواژه [همنشینی

همنشین  واژهای مورد، یک های مکّیسوره در قرآنی های معنایی استعماالتدر میدان

 است.همنشین واژۀ دیگری شده« ح ف ظ»و در چهار مورد دیگر، « ح ف ظ»مادّه 

 إنّی األرضِ خَزائنِ عَلی اجعَلنی قالَ﴿است: آمده یوسف مبارکه سورۀ 11 آیه در       

 دو به که است مصر پادشاه به یوسف بیان حضرت جمله (؛ این77)یوسف/ ﴾عَلیمٌ حَفیظٌ

 این به ،"حفیظ"با  "علیم"واژه  همنشینی نماید.اشاره می مملکتی هر مسئولین مهم ویژگی

 بر "جهیل"دارد؛  امکان بالقوۀ نیز  "جهیل حفیظ" ترکیب یعنی آن نقیض که معناست

انجام  آن به نسبت آگاهی و دانایی بدون را امور و نداشته علم که شوداطالق می شخصی

 معنای به ،"جهیل حفیظ"ترکیب  ( در نتیجه773: 70، ج7070دهد. )ر.ک؛ زبیدی، می

 از ندارد، علم ( که131: 7، ج7071و عالمی است )ر.ک؛ فیروزآبادی،  کننده هالک عدم

، «جهیل»و عدم علم داشتن به آن « حفیظ»ترکیب جمع بین علم داشتن به چیزی  این رو این

درست است. این  ترکیب این قرآنی، ترکیب طبق که صورتی در نمایاند.نادرست می

 بنابر "جهیل"که  این است صحیح واقع در توان پاسخ داد:پرسش را به صورت ذیل می

 معنای به بلکه نیست، مطلق علم عدم معنای به همنشینی، نسبت در معنایی افزایش قاعده

شود است و از این رو نتیجه میشده گرفته درنظر عملِ آن برای کافی و آگاهی علم عدم

و  شودکار می پیشرفت موجب عدم خود نادانی با که است فردی معنای به در واقع «جهیل»

 به ولی نکرده، هالک را شیء که است شخصی معنای به نیز "جهیل حفیظ"بر این أساس، 

 به "علیم حفیظ" بنابراین گردد،نیز نمی کار پیشرفت موجب تخصّص، عدم نادانی و دلیل
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 موجب خود، علم و تخصّص که به دلیل است هالکت از جلوگیرنده شخص معنای

 "حفیظ"دیگر، موضع چهار شود. درمملکت می اهل شدن سعادتمند و کار پیشرفت

 و "لوح"های واژه همنشین ،"محفوظ" و همچنین "أوّاب" ،"کتاب"های واژه همنشین

 معنایی افزایش "جهیل"در  که گذشته مورد برخالف صورت این در و استشده "سقف"

 .دهدرخ نمی معنای اساسی افزایش "محفوظ"و  "حفیظ"در  داد، رخ

 ﴾یُحافِظونَ صاَلتهِم عَلی هُم الَّذینَ وَ﴿معارج:  سوره 90 آیه های مکّی،سوره بین در

 نحو بدین است؛« ح ف ظ»مادّه  توسط بردارندگی زمان در عدم بر ( مؤیّدی90)معارج/

 (اوّلین ویژگی79)معارج/ ﴾دائِمونَ صاَلتهِم عَلی هُم الَّذینَ وَ﴿معارج:  سوره 79 آیه در که

-ها پایان میویژگی مضمون، همین با معارج سوره 90 آیه با سپس و شده بیان نمازگزاران

، فعل «دائمون»فاعل  اسم جای به فقط که است این در 90و  79 آیه تفاوت امّا یابد،

 میان موجود شباهت بر اساس جانشینی نسبت در است. رفته کار به« یحافظون»مضارع 

های مدلول میان که صورتی در شوند وبندی میهای واژگان دستهمدلول ها ومفهوم

هایی روند. واژه کار به یکدیگر جای به توانندآنها می باشد، داشته وجود واژگان همگونی

 در اند،گرفته قرار یکدیگر جای به] معارج سوره 90 و 79 یعنی آیات [آیات این در که

 دارد آن از نشان عبارت یک آنها در جانشینی امّا روند،شمار نمی به معنا هم لغوی معنای

( 791 -797: 7931نصرتی،  –برخوردارند)ر.ک؛ رکعی  یکدیگر با معنایی ارتباط از که

( 77: 71، ج7910است)ر.ک؛ طباطبائی،  نماز بر مداومت معنای ، به79 آیه در "دائمون"

گذرد)ر.ک؛ راغب چیزی می بر زمان گیرد کهصورت می وقتی چیزی مداومت بر

 گذر نماز در خواندن عمل تکرار از عبارت 79 آیه معنای ( بنابراین977: 7077اصفانی، 

بیان شده، تکرار آن در آیه  79در آیه « گذر زمان»مضمون  این که حالی در است، زمان

 به عنایت با زمانی استمرار ، تکرار79 آیه در "دائمون"نمایاند؛ زیرا با توجه به بعید می 90

 را مطلب این که )در صورتی 90در آیه « ح ف ظ»مادّه  زمانی استمرار در بر دارندگی

 که صورتی در شود.زمانی می استمرار تأکید فرض کنیم(، موجب «ح ف ظ»مادّه  برای

 شده شک یا و تردید دچار مهم مبحثی در مخاطب که گیردصورت می در موضعی تأکید
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  .بپذیرد را آن نخواهد یا و باشد

 .کند تردید نمازگزاران صفات در بخواهد مخاطب که نیست مکانی این موضع امّا

 مداومت اصل است، بحث مورد در اینجا که آنچه مؤمنین، صفات بیان در در حقیقت

بلکه گذر زمان،  ندارد. موضوعیت تنهایی به زمان گذر است که ناظر به گذر زمان است و

بنابراین تأکید صرف مداومت  .آن جایی ارزش دارد که مداومت بر نماز در آن بگنجد

 ندارد، بر در را زمانی ، استمرار«ظح ف »مادّه  دلیل همین به و نبوده شارع مقصود زمانی،

 شود.  تأکید 79 آیه "دائمون"وجود  با مضمون این بخواهد که

(، مردان و زنان مؤمن 90متعال )نساء/ خداوند به مادّه این های مدنی،سوره در

(، مسلمانان نمازگزار 23مائده/ – 91،97نور/ – 777توبه/ – 91أحزاب/ – 90)نساء/

(، خدای متعال و یا عرش خداوند عزیز 00(، علمای یهود و مسیح )مائده/792)بقره/

( اسناد داده 77است )رعد/هاانسان از شان حفاظت( و تعقیب کنندگانی که وظیفه711)بقره/

 دلیل به صفت نسوره نساء، ای 21و در آیه « أعمّ از این که فاعل یا نائب فاعل باشد»شده 

نیز حقوق  مادّه این مفعول و تحقّق محل .استشده سلب پیامبر از حق، از مردم اعراض

(، و حقوق زنان 90شوهران و حفاظت همسران از خودشان در زمان غیبت شوهران )نساء/

(، قسمتی 101: 0، ج7910( )ر.ک؛ طباطبائی، 90در اجتماع از طرف خداوند متعال )نساء/

(، حدود 91گردد )أحزاب/ن و زنان که حفظ آن موجب پاکدامنی آنان میاز جسم مردا

(، نمازهای روزانه خصوصاً نماز ظهر 711ها و زمین )بقره/(، آسمان777خداوند )توبه/

(، ایمان 77(، موجودات صاحب عقل )رعد/00(، کتاب خداوند متعال )مائده/792)بقره/

( 91،97ن به آن و امر به پوشش آن )نور/(، بخشی از بدن مؤمنان از نگریست23)مائده/

-( می21نافرمان )نساء/ و سرکش و خاطی افراد ( و711: 71، ج7910)ر.ک؛ طباطبائی، 

(، فعل 777توبه/ – 91أحزاب/ – 90فاعل )نساء/ اسم صورت به نیز مادّه این باشد. خود

(، فعل ثالثی مزید باب مفاعله 91،97نور/ – 77رعد/ – 23مائده/ – 90ثالثی مجرّد )نساء/

( 21( و صفّت مشبّهه )نساء/711(، مصدر )بقره/00( و باب استفعال )مائده/792)بقره/

« عَلی»با  مواردی حفاظت مکّی در سور مانند مفعول و فاعل بین است. رابطهاستعمال شده



 6456 پاییز | 05شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 611

 جهت زائده بوده و به ماست. پیش از این بیان شد که الشده بیان« الم»با  در مواردی و

 لفظی مفعول، و فعل بین لفظ در و بوده نفسه به ، متعدّی«ح ف ظ»است؛ زیرا مادّه  تأکید

 امر در مفعول به نسبت موضع فاعل بیانگر معنا در« عَلی»که  مواردی از امّا شود؛واسطه نمی

  .شودفهمیده می آن اجرای جهت به حفاظت بر مفعول امر فاعلِ استعالی است، حفاظت

 تا گیردصورت می« ازچیزی»حفاظت  مواردی، ماده در ایندر استعماالت قرآنی     

 (. در این موارد معنای77رعد/ – 00مائده/ – 1صافّات/ – 71نگردد )حجر/ هالک شیء

: 7، ج7931که به معنای ابتدای غایت است )ر.ک؛ ابن هشام، « مِن»حفاظت از چیزی، با 

 سوی کرده، پیدا لفظی ظهور« مِن»که  مواردی آن در فقط معنا، که این ( بیان شده711

 بردن سمتی به در این مورد حفاظت، گردد. تکمیل حفاظت فرایند تا طلبد،را می دیگری

ابتدای غایت، رسانای « مِن»بیان  بلکه نیست، مقصود هالکت از جلوگیری جهت به مفعول

مشخّص  یا و نشده بیان غایت انتهای موارد برخی درباشد. با این حال خاصة این معنا می

 دیگر، برخی موارد در (، ولی77رعد/ – 1صافّات/ – 71گردد )ر.ک؛ مانند حجر/نمی

 عَلَیهِ کانوا وَ اهللِ کتابِ مِن استُحفظُوا بِمَا﴿آیة شریفه  مانند است؛ مشخص غایت انتهای

 آن در تا کنندوارد می هایشانسینه به را خدا کتاب ( به جهت حفاظت،00)مائده/ ﴾شُهَداء

 به بودند شده مأمور یهود، و خبرگان احبار و ربّانی علمای واقع در .نیاید وجود به تحریفی

که  آمد پدید اختالفی هرجا تا باشند، آن بر شاهد و آن حافظ نتیجه در تا تورات حفظ

 یا هست که دهند شهادت دارند،بر  از را تورات که اینان نه، یا است تورات از حکم فالن

 های علمایسینه اینجا در غایت ( پس انتهای117: 1، ج7910نیست )ر.ک؛ طباطبائی، 

 .باشدنصارا می و یهود

هرچند مسأله پیام کتاب خدا و باطن سینه یعنی حافظه علمای اهل کتاب اموری 

وارهای حرکتی دست طرحمند نیستند، اما ما با توجه به مقایسه معقول به محسوس به مکان

 های متحرّک،پدیده سایر حرکت مشاهده و انسان حرکت کنیم. بدین معنا کهپیدا می

 ذهن در فیزیکی حرکت این از انتزاعی ایوارهطرح تا داده قرار اختیار انسان در ایتجربه

بگیرد. )ر.ک؛  نظر در را این ویژگی نیست، حرکت به قادر آنکه برای و آورد پدید خود
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( اتفاق 00)مائده/ ﴾اهلل کتاب من استحفظوا﴿( و این مسأله در آیه شریفه 911: 7931صفوی، 

 افتاده است.

محفوظ مانده و « ح ف ظ»بر این مبنا در سراسر قرآن کریم، معنای اساسی مادّه 

ضع تغییری ننموده است. البته موضع فاعل امر حفاظت نسبت به مفعول آن، که استعالی مو

فاعل نسبت به مفعول بود تبیین گردید و همچنین مشخص شد که این مادّه در ذات 

 خویش، استمرار زمانی را در بر ندارد.

 در آیۀ نهم سورۀ حجر« ح ف ظ». معناشناسی مادّه 7

 مرتبط یکدیگر به« و»عطف  حرف وسیله به که دارد وجود جمله دو شریفه آیه این در

 دلیل به آیه این در ذکر از ( است. مراد3)حجر/ ﴾إنّا نَحنُ نَزَّلنا الذِّکرَ﴿اوّل،  جمله اند؛شده

 حفاظت با پیامبر پیامبر)ص( چراکه رحلت نه و است کریم قرآن آیات، سیاق و سباق

 ( جمله921: 00، ج 7931نیست. )ر.ک؛ جوادی آملی،  سازگار حضرت آن از همیشگی

 نتیجه در است، تکوینی اسناد خدا، به حفظ اسناد ( است.3)حجر/ ﴾إنّا لَه لَحافِظونَ﴿نیز  دوم

خداست )ر.ک؛ جوادی  قرآن، صیانت حفظ سبب پس رساند.را می آن بودن ضروری

 مصونیت بر کند داللت شریفه آیه اگر زیرا ذکر، ذکریت نه ( و921: 00، ج7931آملی، 

 انجیل، و تورات مصونیت بر کند داللت باید است، اینکه ذکر خاطر به تحریف از قرآن

 و تورات که این در صریح است متعال خدای کالم آنکه حال و خدایند ذکر آنها نیز زیرا

 و صیانت دلیل به (. بنابراین701: 77، ج7923اند)ر.ک؛ طباطبائی، نمانده محفوظ انجیل

 کارگزارانش و خدا امر، فاعل تفسیر، این با و استمانده محفوظ خدا، قرآن حفاظت

 باشد. می« الذّکر»نیز  تحقق محل و هستند

دارند.  مشبّهی صفت معنای شوند،داده می نسبت سبحان خدای به که اوصافی

 و متعال خداوند به« الحافظون»( در اینجا اسناد 921: 00، ج7931)ر.ک؛ جوادی آملی، 

 معنای مطلب، به این و داشته مشبّهی صفت معنای« الحافظون»نتیجه  در است، کارگزارانش

 را در واقع معنا .است کالم بر مضاف قرینه وسیله به فاعلش برای صفت این ثبوت تضمین

 انعطاف پذیر معنا که است این معناشناسی ادّعای گرفت؛ نظر مهر شده در بسته یک نباید
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 ,Geeraertsاست. ) باز دیگر آنروی  و بسته آن روی یک دارد، رو دو و است

2017:p.4) شد،  بیان« ح ف ظ»مادّه  معنای در که واحدی اصل به معنا پذیریانعطاف البته

-کند؛ زیرا انعطافوارد نمی ایاز آن جهتی که آن روی بسته ی معنای اساسی است، ضربه

پیدا  تغییراتی یکسری واژه معنای در دیگر سیاق به سیاقی از که معناست این به پذیری

 تفاوت هرمنوتیک در معنا تعیّن عدم با معناشناسی در معنا پذیریانعطاف البته .شودمی

 ذهن در بند معنا، بنابراین بخشد؛تعیّن می معنا به خواننده دارد. در هرمنوتیک، اساسی

 محورخواننده معناشناسی مدنظر این مقاله، های اوست، ولی درفرضپیش و مخاطب

ح ( »07: 7931نصرتی،  –. )ر.ک؛ رکعی است محور زبان و محور معناشناسی، متن نیست؛

ای قابل ، در این آیه شریفه، عدم هالکت و ضایع شدن قرآن به عنوان مجموعه«ف ظ

رساند؛ همچنین این واژه در این آیه، با توجه به این که عنایتی به آوری و حصر را میجمع

 زمان ندارد، داللت بر مصونیت نامحدود قرآن دارد.

تواند یکی از معانی آیه، فعل ثالثی مزید باب تفعیل است و تدریج میدر این « نزّلنا»

معنای تدریج را درون خودش داشته باشد، به خوبی « نزّلنا»آن باشد؛ اگر در این آیه شریفه، 

یا « الذکر»، زمان را در دورن خودش ندارد. درست است «ح ف ظ»رساند که مادّه می

آوری را داشته و به تناسب بافت آیه، باید قابلیت جمعشود همان قرآن، به تدریج نازل می

شود که در باشد و از سویی تدریج در خودش زمان دارد و اساساً هر آن چیزی مدرّج می

طول زمان، حرکتی داشته باشد؛ لکن اگر حافظ برای حفاظت نیز بخواهد همراه با محفوظ 

( 11یر قارّ است )طوسی: در طول زمان حرکت کند، از آن جا که حرکت در زمان، غ

شود ای که نازل میحفاظت نیز غیر قارّ خواهد بود و در این صورت حفاظت، فقط آن آیه

گیرد؛ در صورتی که حفاظت، ناظر به زمان نیست. را شامل شده و آیات قبلی را در بر نمی

، کند و بنابراین مراد از حفاظتدر نتیجه حافظ با محفوظ، در طول زمان حرکت نمی

ای را شامل گردد، حفاظت از تمام قرآن بوده و اختصاص به زمان خاصی که فقط آیه

 ندارد. 
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 گیریبحث و نتیجه

 که رودکار می به موضعی در« ح ف ظ»گیریم که نخست مادّه از مباحث پیشین نتیجه می

 مفاهیم، فرایند ذخیره سازیِ در ذهن کامل وفاداری و غفلت کمی و تعهّدپذیری جهت به

 تحقّق محلّ به نسبت فاعل، داشتن علم نیز آن الزمه و نشود هالک و مانده سالم موجودی

 ندارد. بر در را خاصی حالت و نکرده هالکت عدم سبب بیان مادّه این همچنین آن است.

آوری و متناهی، قابل جمع نیز حفاظت تحقّق محلّ نداشته و موضوعیت زمان مادّه، این در

 نسبت فاعلش ترس عدم دلیل به« ح ف ظ»در ضمن مادّه  .باشدمی حصر به جهت حفاظت

 خود، مفعول از فاعل امر، این جهت به همچنین ندارد، بر در را شدّت تحقّق آن، محلّ به

کند. این نتیجه بررسی لغوی این ماده بود. اما در استعمال قرآنی تفتیش نمی و سرکشی

 داده اسناد انسان و مَلک کارگزارانش، و خداوندبه  قرآن در مادّه این نتیجه گرفتیم که

 پذیریانعطاف به قاعده توجه با مادّه این .باشدجلّ می و عزّ خداوند صفات از یکی و شده

 داللت غیرکالمی، و کالمی قرائن به توجه با حجر سوره 9 آیه معناشناسی، در در معنایی

اش ( که یکی از معانی3)حجر/« نزّلنا»فعل  به توجه با نماید.قرآن می برای حفاظت بر ثبوت

–( اساساً عنایتی به زمان ندارد3)حجر/« الحافظون»( بوده و 3)حجر/« الذکر»نزول تدریجی 

چه رسد که عنایتی به تدریج داشته باشد؛ حافظ برای حفاظت با نزول تدریجی محفوظ، 

تمام قرآن را شامل  (، حفاظت از3)حجر/« الحافظون»حرکت و تدریج نداشته و درنتیجه 

 شود.می
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