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 ميکرتغيير معنايى واژگان در قرآن
 *قاسم بستانی

 چکيده
 یاز جمله تحوالت زمان ،یآمده که بر اثر عوامل شیپ اریزنده و متحوّل بوده و بس دهیپد کیزبان 

از آن عناصر آن از جمله واژگان آن،  یبخش ای یطور کلساختار زبان به ،یو فرهنگ یو مکان

مقاله  در .ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا باشد،یم زین میکرکه زبان قرآن ی. زبان عربردیرا بپذ یراتییتغ

کریم قرآن بر اساس« تغییر معنایی الفاظ»شناسی، یعنی رو به یکی از مباحث علوم قرآن و زبانپیش

ان واژگ ایشعر جاهلی پرداخته شده تا معلوم گردد که آ ژهیو بوقبل از نزول قرآن  یو زبان عرب

کرده  رییآن معنا تغ ایاست کار رفتهبه یجاهل یگذشته خود در زبان عرب یهمچنان به معنا یقرآن

. باشدیم یبه چه شکل راتییتغ نیدوم، ا تیاست و در وضعگشته «یاصطالح قرآن» کیبه  لیو تبد

بود، امّا در دوران حاضر، با توجّه به این بحث، هر چند از دیرباز نزد مسلمانان شناخته شده

نهان پ زوایایشناسی، عمق و گسترش خاصی یافته و منجر به کشف گستردگی مباحث زبان

 .استهای زبان عربی و قرآن شدهواژه

 

   های کليدیواژه
 .یاهلشعر ج ،ییمعنا رییتغ ،یقرآن، اصطالح قرآن
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 مقدمه

 ربازیزبان قرآن در ابعاد مختلف آن، از د یبررس   

اس  ت  دانش  مندان مس  لمان بوده یهااز دغدغه یکی

 یها، بررس  آن هیو توج یاعراب کلمات قرآن یبررس  

 یابی ش   هیو ر یمفردات قرآن یو مجاز یلغو یمعان

 نیبه قدمت ظهور قرآن دارد. در کنار ا یاها، سابقهآن

 ریمس   یکمتر، بررس   یاامّا در گس  تره ها،یبررس  

نس   بت به دوره ماقبل  یالف اظ قرآن ییمعن ا راتییتغ

 رییتغ»و ب  ه اص   طالح  تی  دوران ج  اهل یعنیخود، 

 .باشدیم «ییمعنا

ص  ی و در کتابی به گذش  ته، محقّقین طور تخص  ّ

، اند، بلکه مباحث آنموضوع نپرداخته نیمس تقل، به ا

م انند:  ر،یتفس    یه اکت اب نیطور پراکن ده، در بب ه

الجامع » ،یطبرس «انیالبمجمع» ،یطوس خیش  «انیالتب»

و  عام یشناسلغت یهاو کتاب ،یقرطب« القرآنالحکام

« الص   حاح»منظور، ابن «بالعرلس   ان»خاص، مانند: 

ناعَتَی ن» ،یدیزب« تاج العروس» ،یجوهر  أبوهالل« الص  ّ

 اصفهانی،راغب« القرآنالمفردات فی غریب» ،یعسکر

ی، أبوحاتم راز« الزینة فی الکلمات االس  المیّة العربیّة»

گیری ... و هنگام مقایس  ه معنایی با معنایی دیگر یا پی

کی جاهلی برای ی عریاشتقاق کلمه یا تمثّل به بیت ش

گف  ت:  دی  ن  د و ب  اااز مع  انی موجود در قرآن، آم  ده

ستقل، علم م کیعنوان معنا به رییمطالعات مرتبط به تغ

م رازی، حاتش  ودبأبومطالعاتی، تقریباً، نوینی تلقّی می

جامع  یپژوهش    زیمتأخّران ن انی(. در م5ص م،9153

 پردازد،ب یالفاظ قرآن ییمعنا رییکه به طور خاص به تغ

 ةغل نیب یّ لالّتطّور الّدال»است جز کتاب مش  اهده نشده

عر و لغ  أبوعوده که به  لی از عوده خل« القرآن ةالش   ّ

 است .پرداخته یاز اصطالحات قرآن یمیبخش عظ

  یاشعار جاهل تیّاصالت و حج -1

گرفته در ج ا ک ه غ الب مطالعات ص   ورتآن از

وده ب یبر شعر جاهل یدر زمان حال، متک زیگذشته و ن

ا ب س   هیبا مقا یمفردات قرآن راتییو تالش ش   ده، تغ

است، متذکر  ستهیگردند، ش  ا یبررس  ،یاش عار جاهل

 یاز س  و یش  عر جاهل تیکه اص  الت و حجّ میش  و

قرار  کمورد تشکی لیو به اسباب ذ نیاز متأخر یبرخ

 م، فی الشعر الجاهلی(:9118استبحسین، گرفته

ش   اعران ج اهلی تقریباً از یمن و غیر قریش  -9

نان به لهجه قریش و بودند، امّا اش   عار منتس   ب به آ

 باشد. عدنانی می

های قومی ص  در مبارزات س  یاس  ی و درگیری -1

اس  الم، ش  اعران جاهلی را به جعل اشعار واداشت تا 

 گذشته درخشان خود را به رخ مخالفان بکشانند. 

ش  عرای مس  لمان برای اثبات ص  دق رس  الت  -3

اس  الم از زبان ش  اعران جاهلی اش  عاری جعل و نقل 

 کردند.

گویان اشعاری را جعل کرده و به قهرمان قص ه -4

 اند.های خود نسبت دادهقصه

رقابت علما و راویان در ض  بط اش  عار و اخذ  -5

ها، منجر به جعل اشعاری قواعد صرفی و نحوی از آن

 در تأئید نظرات خود و رد نظرات دیگران شد. 

ه ا و روای ات مختلف و متناقص بر اس   طوره -0

م انن د امروالقیس س   ایه  زن دگی ش   عرای ج اهلی

 است.افکنده

فوق هرچند که در برخی اش   عار و موارد،  دالیل

تواند درس  ت باشد. از قابل قبول اس  ت اّما مطلقًا نمی

م، 1661استبوائلی، دیدگاه باال چنین نقد شده رو،نیا

م، 9100الشعر الجاهلی، قضایاه و ظواهره الفنیة  أسد، 

 مصادر الشعر الجاهلی(:
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ن ادبیات جاهلی زبانی بود که بعدها قریش زبا -9

های شمال و مرکزی بدان بر آن غلبه کرد و اکثر عرب

ش   عر گفتن د و ق ابل فهم همگان بود. بنابراین، هی  

ه ا مانند امروالقیس هم بدین بع دی ن دارد ک ه یمنی

 لهجه شعر بگویند. 

تمام ش عر جاهلی فخر و مباهات نیست، بلکه  -1

 است.دیگریغالباً در اغراض 

دهد از اش  عاری که بشارت ظهور اسالم را می -3

ها، نکند که در ص حّت انتساب آچند بیت تجاوز نمی

 قاطعیتی وجود ندارد. 

ادبای قدیم عرب از موض   وع جعل و انتحال  -4

کردند اش   عار ص   حی  را آگ اه بودند و س   عی می

 گردآوری کنند. 

سته جبعید اس ت کسی یا کسانی این اشعار بر - 5

را بس رایند و به دیگران نسبت بدهند و خود از چنین 

 افتخاری محروم شوند. 

فض  ای حاکم بر اشعار جاهلی موجود، فضای  -0

است و این با فضای جغرافیایی نش  ینیص  حرا و بادیه

 شاعران آن دوران کامالَ سازگار است.

هر حال، نس بت به اشعار جاهلی باید با احتیا   به

د در نهایت این اش   عار به دوران عم ل کرد، هر چن 

زمان گردد، اگر پیش یا همنزدیک ص  در اس  الم برمی

نزول قرآن نباشد، در دوران نزدیک بدان خواهد بود و 

ها اگر از زبان ش   اعران بزرگی که این اش   عار به آن

آشنا به زبان و  زبانانمنس وب اس ت، نباش د  از عرب

د به قّوت خوها کمابیش باشد و استناد به آنش  عر می

 است.باقی
 

 تغییر معنايی و علل آن -2

ای از تغییر و تحوّل در زب  ان امری قطعی و گون  ه

است تغییر و تحّول زندگی و در نتیجة عوامل مختلفی

 که با تمام جوانب زندگی مردم، پیوند سختی دارند و

بط مرت ب ا قوانین عام تغییر و تحوّل در زندگی بش   ر،

ای اجتماعی بوده و متأثّر از یدهزب ان پد رایاس   ت  ز

و مشترك بین یک مّلت است که  اماحوال و اوضاع ع

دهد و های مختلف زندگی بر انس  ان رخ میدر دوران

امکان بازداشت  اس  ت،یپو یموجود یجا که آدماز آن

 وجود ندارد.  یزبان رییتغ

ت اسدارای علل بس  یاری ییمعنا رییهر حال، تغ به

 شود: ها اشاره میرین آنتکه ذیالً به مهم

نحوه کاربرد و اس   تفاده از کلمات: کاربرد  -2-1

آن، به مرور زمان،  یاز معان یای عام در بعضکلمه ادیز

برد و منحص   ر در معنایی معنای عام آن را از بین می

اس  ت، مانند ش  ود که کاربردش در آن ش  ایع ش  دهمی

کاربردشان  اسالم در که …و  کلمات عام ص اله، صوم

ممکن  نی. همچناس  تهش  د جیرا یدر معانی خاص  

ای خاص در معانی عام، از کلمه ادیاس   ت ک اربرد ز

طریق توس  عه معنایی، به مرور زمان، آن معنای خاص 

عام بدهد، مانند: البأس،  یرا زای ل کرده و ب دان معنای

که در اصل به معنای جنگ است سپس کاربرد آن، در 

م، 9100ختی ش  ایع شدبأسد، معنای عام ش دّت و س  

 (.316ص

انتق ال از معن ای حقیقی به معنای مجازی:  -2-2

امر منجر به تغییر در معنای واژگان و در نهایت از  نیا

بین رفتن معن  ای حقیقی و ج  ایگزین ش   دن معن  ای 

(، 913م، ص9105ش  ودبأنیس، مجازی به جای آن می

ص   داها در  یختگیم انن د: الوغی ک ه از معنای درآم

ا، تبی افی،اس  تبوگ، به معنای جنگ منتقل ش  دهجن

 (. 319ص

کلمه:  کی یوض  وح و عدم وض  وح معنا -2-3

کلمه در ذهن موجب  کیگونه که معنای واض  بدین
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را نمبهم، آ یش  ده و بالعکس، معنا ییکمتر معنا رییتغ

عوده، بأبوردیگیب یش   ت ر در م ع رض تغییر قرار م

 (.54ه ، ص9465

س   بب تغییر معنایی  یتغییر آوایی ک ه گاه -2-4

 (.54ه ، ص9465عوده، شودبأبومی

موجب  یگاه یقواع د زب ان: قواع د زب ان -2-5

 کردن کلمهش  وند، مانند مذکّرای میتغییر معنای کلمه

که موجب « ولد ص   غیر»در عربی در عبارت: « ولد»

ش   ود م ع ن  ای آن در ذهن ب  ا م  ذّکر پیون  د م ی

 (.54ه ، ص9465عوده، بخوردبأبو

انتقال کلمه از گذش   تگان به آیندگان: مانند  -2-6

ه رزانکلمه بهلول که در ش  عر قدیم به معنای سرور، ف

و بزرگوار اس  ت، امّا در حال حاض  ر، معنای آن مرد 

نیز از ضمه به « باء»دیوانه و ندانم کار است و حرکت 

 (.58تا، صبی استبعبدالتواب،فتحه تغییر کرده

های متغیّر از نسلی به نسلی عادات و ارزش -2-7

دیگر. از کلماتی که معانی آنها پیوسته در حال تغییر و 

ماتی هس  تند که به ادرار کردن، دفع کردن، کل تحوّلند،

های جنس  ی و اعضای تناسلی اشاره می کنند. فعالّیت

کلم ات دال بر این مع انی، با کراهت و مخالفت ذوق 

ل  ذا ب  ا  گردد،روبروی می مومیاجتم  اعی و عف  ت ع

های بیگانه مبادله ای دیگر از هم ان زبان یا زبانکلم ه

 می شودبهمان(. 

ای به لهجه دیگر یا از لمه از لهجهانتق ال ک -2-8

 (.55ه ، ص9465عوده، زبانی به زبانی دیگربأبو

های جدید: فهمی: به خص  وص در نس  لبد -2-9

فهمد و کسی این ای را بد میمثالً کودکی، معنای کلمه

 کند و به مرور زمان ایناش تباه را برایش تصحی  نمی

 زیبزرگساالن ن یامر برا نیا ی. گاهابدییم اشتباه رواج

 (.55ه ، ص9465عوده، بأبوافتدیاتفاق م

و  فیوظا تغییر حاصل بر طبیعت، عناصر، -2-11

کلمه: مانند: ریش   ه در  کی امور اجتم اعی متص   ل 

قب  ل از آن بر ابزار نگ  ارش ک  ه از پر  ک  ه «پَر»یعرب

ه ای فلز که بش   د و اکنون بر قطعهپرندگان گرفته می

 دبنوك خودنویس(،ش   وش   کلی خاص پرداخت می

 (.314تا، صبی بوافی،شودیگفته م

مردم:  یو جنس یو جسم یاختالف طبقات -2-11

های مردمی، جس   می، های موجود در ویژگیتفاوت

روانی، امور س یاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و نیز 

 جنس و نیاز ایهر طبقه  فیها و وظااندیشه و فعّالّیت

س   رع ت آن و ایج  اد  ب ه دقّ  ت در تعبیر و کی  هر 

ها، آن گیاص   طالحات خاص برای اموری که در زند

هایی در معانی بیش   تر مطرح اس   ت، منجر به تفاوت

 (.315تا، صبی شودبوافی،کلمات می

ب ه ت ذکر اس   ت ک ه ب ه علم تغییر معنایی،  الزم

ند، وگویندببس  تانی و س  پهمعناش  ناس  ی تاریخی می

 (.933ش، ص9316

 

 اشکال تغییر معنايی:  -3

علل تغییر معنایی  ش  ود،گونه که مالحظه میهمان

 باش  ند، مگرها مش  ترك میدر زبان عربی و دیگر زبان

عللی ک ه مختص ب ه محیط محلّی و ش   رایط خاص 

ها زبانی باش  ند. اشکال تغییر معنایی نیز نزد تمام زبان

 باشند.مشترك می باًیتقر

: برخی از انواع تغییر ییمعنا رییاش   کال تغ -3-1

 ,Palmer,1976معنایی کلمات به ش   کل زیر اس   ت 

pp.11-12914-911ش، ص9385عمر، ( مختار:) 

  Narrowingقبض یا تخصیص معنا:  -9

  Wideningبسط و توسعه معنا:   -1



 
 

 49   میکرتغییر معنایى واژگان در قرآن

 

 

ای به معنایی نزدیک بدان از نق ل معن ای کلمه -3

 ”Nearness space or time“نظر زم  ان ی  ا مک  ان: 

Metonymy 
ت  غ  ی  ی  ر نحوه اس   تف  اده از طریق مج  از:  -4

Synecdoche (whole/purr relation)      
ر: تنقل معنا از معنایی قوی به معنایی ض   عیف -5

Hyperbole   
ر: تنقل معنا از معنایی ض   عیف به معنایی قوی -3

Litotes   
ه ب یس   قو  معنا، یعنی نقل معنا از معنایی قو -8

  Degenerationتر: معنایی پست

عروج معنا، یعنی نقل معنا از معنایی پس  ت به  -1

   Elevation: تریمعنایی قو

اضافه  زیرا ن لیاز دانشمندان عرب، موارد ذ یبرخ

 (: 313تا، صاندبوافی، بیکرده

برای  ظهور کلم اتی نو در زبان که معموالً نیاز -9

نامگذاری امری مادی یا معنوی جدیدی، آن را اقتض  ا 

 کند. می

از بین رفتن ک  اربرد برخی کلم  ات ک  ه خود  -1

اس   ت، از جمله: از بین رفتن دارای عل ل بس   ی اری

ها بود، مانند: های آناست که آن کلمات، نامچیزهایی

مرب اعبی ک چهارم غنیمت که س   هم رئیس قبیله در 

جاهلیت بود(، دش  واری تلّفک کلمات یا عدم انسجام 

 یافتهو تحوّل یدوض  عیّت جدها با توجّه به آواهای آن

 (.313تا، صبی ،یدستگاه گفتاریبواف

 

 نتايج تغییر زبانی -4

 ترین نتایج تغییر معنایی عبارتند از:مهم 

اس  ت: قدما: ش  ده فیتعر نیترادف: که چن -4-1

م انند: س   یف، مهنّد و  ز،یچ کی ه ای مختلف ن ام»

  05م، ص9196فارس،ابن«بحس امببه معنای ش مشیر(

الفاظی که »(  متاخران: 461، ص9ت ا، جبی ،یوطیس   

توانن د در هر س   یاقی، ه ا یکی بوده و میمعن ای آن

 (. 18م، ص9101أولمان، «بجانشین یکدیگر شوند

مش  ترك لفظی: مش  ترك لفظی که در مقابل  -4-2

 یبرا که استیاز نظر گذشتگان، لفظ باشد،یترادف م

ب، آ یبرا مانند: عین که شود،یکار برده مبه زیچند چ

م، 9196فارس، بابنش   ودیم ال، ابر، ... اس   تف اده م

( و برخی آن را انکار کرده و مش  ترکات لفظی 05ص

و دیگری را مجازی  قیرا تأویل نموده و یکی را حقی

شناسان، وجود این پدیده را اند، اّما بیشتر زباندانس  ته

اندبأنیس، های بس   یاری زدهپ ذیرفته و برای آن مثال

 (.911صم، 9105

اطالق یک لفک بر دو معنای  یتضاد: به معنا -4-3

متض  اد اس  ت. دانش  مندان، در وقوع تض  اد اختالف 

ق( در  343درس   تویهبم. ان د  برخی، م انند ابنکرده

مخالف وقوع آن هس   تند و « إبطال التّض   اد»کتابش 

ق(، س   یبویهبم. 936بم. یدیگروهی دیگر، مانند فراه

ق(، مبرّدبم.  168، م. یمثنّنبق(، أبوعبی  دهبمَعمَر 986

ق(،  319حس   ن، م. بنُدری  دبمحم  دق(، ابن 180

م.  ل،یاس  ماعبنیس  یدهبعلق(، ابن 315فارسبم. ابن

ق( و  411محم  د، م. بنق(، ثع  البیبعب دالمل ک 458

وقوع  یق(، بلعکس معتقد به فراوان 199س   یوطیبم. 

 (.983تا، صبوافی، بیباشندیآن م

نواع آن: اشتقاق در اصل، تالشی اشتقاق و ا -4-4

برای تفس  یر رابطه میان آواهای یک کلمه و معنای آن 

باش  د. دانش  مندان، رابطه میان آواهای یک کلمه و می

 دهند:معنای آن را به دو عامل اصلی ذیل، ارجاع می

مح اک ات و تقلید آواهای طبیعی: خواه  -4-4-1

ص  داهای انس  ان باش  د یا حیوان یا چیزهایی دیگر، 

های طور کلّی پدیدهگی اهان و به ب اران، م انن د: ب اد،

(. برخی از پژوهش   گران 901ص تا،یب ،یطبیعیبواف
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در حقیقت،  برآنن د که رابطه میان معانی و اص   وات،

ان از نظر زب چونهاس  ت  اص  ل به وجود آمدن زبان

است که از ها، در اصل، از تقلید انسان از صداهاییآن

ش  ود یا هنگام ص  ورت حیوانات و اش  یاء ص  ادر می

 (.939ص تا،یب ،یآیدبوافگرفتن کاری، به وجود می

اشتقاق عام: عبارت از تالش برای وضع  -4-4-2

روابطی کّلی برای تفس  یر رابطه میان اصوات و معانی 

هر اصل ثالثی در زبان عربی، با معنایی باشد. ها میآن

. در ارتبا  است کلّی و عامی که برای آن وض ع شده،

ادراك چیزی و ظهور  برای مثال، معنای عامِّ علم، یعنی

و وض   وح آن، با اص   وات عین، الم و میم در ارتبا  

ای که این اص  وات باش  د و این معنا، در هر کلمهمی

 باشند، مانند: علم،ش  دهگانه، به ش  کل باال مرتب س  ه

 ا،ت  یب ،یپ  ذیردبوافعلمن  ا، أعلم، نعلم و ... تحقّق می

 (.931ص

 ای یکلمات غیر عربی]دخیل، معرَّب، اعجم -4-5

 ریو غ میانواع روابط مس  تق یمولَّد[: اعراب، به اقتض  ا

، مانند: هاملّت گریکه قبل و بعد از اسالم با د یمیمستق

 یرای...، داش   تند، پذ ان،یهند ان،یقبط ان،یروم ان،یرانیا

 ادیز ایکم  بیو تعر رییها، با تغاز آن ملّ ت ییه اواژه

ش   دند که بعدها، به  ب،یو تعر رییبدون تغ ای  ه انآ

 یبرا شتریو مولَّدبب یها، الفاظ معرَّب، دخیل، اعجمآن

که پس از اس  الم وارد شدند( گفتند و قرآن  ییهاواژه

، عودهکلمات اس  تبأبو نیاز ا یمش  تمل بر تعداد زین

 (.03-04ق، ص9465

و پرداخت  یک اردس   ت« نح ت»نَح  ت:  -4-6

واحد  یاجمالت و برگرفتن کلمه ای کلم ات مرکّ ب 

و ذیالً دو نوع آن ذکر  باش   دیها مداللت بر آن یبرا

 شود:می

مَلَ، به معنا -4-6-1 : ینح ت جمله: مانند: بَس    

 : الحمد هللیعنیلَه، الرّحیم گفت  حَم دَالرّحمناهللبس  م

 گفت. 

نح ت عَلَم که متش   کل از مض   اف و  -4-6-2

، گویندمی« علم مرکّب اضافی»الیه است: بدان مض اف

یز الشّمس و نکردن به عبدمانند: عَب شَمِیّ، برای منسوب

مَ الرَّجُلُ،  مانند: : آن مرد با عبد ش  مس از یعنیتَعَب ش  َ

ارتبا  برقرار طریق پیم ان، همس   ایگی ی ا مانند آن، 

 (. 04-05ق، ص9465عوده، کردبأبو

 

 واژگان در قرآن یمعان رییتغ -5

شناسان، از دیرباز متوّجه شدند که و زبان مفسّ ران

ر چه که در شعدر قرآن، کلماتی با معانی متفاوت با آن

کار رفته، ج اهلی و زب ان عربِ پیش از نزول قرآن به

ب  ه تمییز بین معن  ای عربی و  رو،وجود دارد. از این

م  ث  ال  یم  ع  ن  ای اس    الم  ی پ  رداخ  ت  ن  د. ب  را

رب در جاهلیّت ع» :دیگویم ( ه 315بم.فارسبناحمد

بر میراث پدرانشان در زبان، آداب و رسوم، مناسک و 

پس هنگامی که اس   الم آمد، احوال  ها بودند،قرب انی

ها دگرگون و ادیانشان منسوخ گشت و در زبانشان، آن

به س   بب الفاظی، از مواض   عی به مواض   عی دیگر، 

اضافاتی که صورت گرفت و احکامی که وضع شد و 

 ش  ت، منتقل ش  ده و معنای دوم،ذکر گ هش  روطی ک

معن  ای اول را از بین برد و مردم پس از درگیره  ا، 

ها، کس  ب و کار و امرار معاش در س  فرهای تجارت

، مندی به ش  کارزمس  تانی و تابس  تانی و پس از عالقه

خمر و قمار، به تالوت قرآن عزیزی که هی  باطلی از 

 سویاز  مدهشود و فرود آپیش و پس، بر آن وارد نمی

خداوند دانای س  توده و تفقّه در دین خداوند و حفک 

 اش و جنگ با دش  منان اس  المرس  تادههای فس  نّت
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 سپس(. 45-44ص م،9196 فارس،ابنب«شدند مشغول

 فس  ق، منافق، کافر، مس  لم، مؤمن، از مثال عنوانبه

 اضافه و گفته سخن قرآن، در...  صیام سجود، ص اله،

که نزد آنان به معنای قص   د  حج ینو همچن»کند: می

گیری زخم، معن  ای دیگری چ  یزی کردن و ان  دازه

 : لیذ ینداشت  مانند سروده

بَّ  وَ هَدُ مِن  عَو فُ حُلوالً کَثیريً*یَحُجّونَ س   ِ أَش    

 الزِّب رِقانِ المُزَع فَرا

کنم های بس  یاری را از عوف مش  اهده میبو گروه

ران زبرقان]لقب عمامه زرد رنگ شده به زعف دنیکه د

بدر فزاری و به معنای زرد رنگ[ را قص  د بنحص  ین

اندبمراد از دیدن عمامه، دیدن خود فرد اس  ت به کرده

 سبب ریاستش(( .

اسالم، شرایط حج و شعائرش را بدان افزود  سپس

زک  اه ک  ه نزد عرب فقط ب  ه معن  ای نمو بود و  زیو ن

 اج  نیه  ا در امع  انی دیگری ب  دان افزود ک  ه ذکر آن

های بس  یار دیگری که در موجب اطاله اس  ت و واژه

است  مانند: عمره، جهاد ها سخن نرفتهاین کتاب از آن

« ص   اله»در باره کلمه  ،روو دیگر ابواب فق ه. از این

 …لغوی و شرعی. شود که دارای دو اسم است:گفته می

: چون علوم  دیگر در که اس  تهاییواژه قیاس این، و

 لغوی: دارند اسم دو و رفته کاربه شعر و عروض نحو،

 (.45-43 م،9196 فارس،ابنب«صناعی و

در »گوید:ب اره میدر این زیأبوهالل عس   کری ن و

های ها ناماس  الم معانی جدیدی به وجود آمد و بر آن

 کارگ ذاش   تند که در جاهلیّت برای معانی دیگری به

قرآن، سوره، آیه و تیّمم بود.  ها،رفت. نخس تین آنمی

  43نس   اء:«بفتیمّموا ص   عیداً طیّباً»فرماید: خداوند می

و جو کنید.  خاك تمییزی را جس   ت یعنی(، 0م ائده:

س  پس اس  تفاده از این کلمه بس  یار ش  ده و به معنای 

خروج از طاعت  یعنیکردن در آمد و فس   ق، مس    

به معنای رطوبت خارج  تر،شیخ داوند اس   ت، امّا پ

شده از پوست و موش خارج شده از سوراخش بود و 

نفاق گفتند و  داش   تن کفر،ب ه ایم ان، همراه با پنهان

یمان و س   جده بر بتان را کفر بر خداوند را ا س   جده

معانی، نزد عرب جاهلی  نیا ک هین امی دن د  در ح ال

-30م، ص9100هالل عسکری، أبو«بشده نبودشناخته

، «جاهلیّت»که لفک  دیگویم یینیز در جا یوطی(. س35

اس  ت که در اس  الم برای زمان پیش از بعثت اس  می

 که در زمان استالمی، اسمی اس«منافق»کار رفت و به

، 9ج تا،یب ،یوطیش   ده نبودبس   ج اهلیّت ش   ناخته

 (. 369ص

این پژوهشگران، به  ش ود،یکه مالحظه م چنانهم

اسم »است، ها دادهبدان یدیجد یکه قرآن معان یالفاظ

و اکنون عالوه بر آن،  گفتندیم« اس   المی ای یش   رع

ق، 9465بأبوعوده، رودیکار مبه زین «یاص  طالح قرآن»

 (.91-16ص

 

 در قرآن يیمعنا رییتغ تیماه -6

 یرخدر قرآن، ب ییمعنا رییتغ بودنیتوجّه به قطع با

را  یمانند معتزله برآنند از همان ابتدا ش  ارع الفاظ عرب

مانند  یاس   ت و برخکار بردهخود به دیجد یدر معان

و ... معتقدند که خداوند  یراز ،یغزال ،یأبوبکر باقالن

ر د ،یو سپس با وضع شروط یلغو یالفاظ را در معان

اس  ت و به هر حال، الفاظ د اس  تفاده کردهیجد یمعنا

، اهللبحس  بس  تندیخود ن یلغو یاز معان یته ،یش  رع

 نیتص   رّف، همچن نی(. البت ه ا143-140م، ص9130

نابر باشد که ب زیبنه شارع( ننیمتشرّع یاز سو تواندیم

 که ییاجتهادات و اس   تنباطات خود، معنا اینوع عمل 
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 ییرفته، به معنا رکاگذشته به یشارع در معنا یاز سو

 .ندینما لیتبد دیجد

 شتریانجام ش  ده، ب یهایو بنابر بررس  یکل طوربه

مظاهر تغییر در قرآن تخص   یص معنایی عام یا تولید 

ش   مار یک های بیداللتی خاص، در مجموعه داللت

 زماده لغوی معّین که بعضًا همراه تهذیب معنای لفک ا

است که در کاربرد جاهلی، بس یاری از معانی پیرامونی

( و 56ق، ص9465 بوعوده،کردبأّکلم ه را اح اطه می

ود، موج یالفاظ یدر معان راتییگفت: عمده تغ توانیم

و در قرآن وض  ع لفک و معنا با  اس  تیدر زبان جاهل

، در «عدن»مثال واژه  یاس  ت. براهم ص  ورت نگرفته

باغ پرنعمت و  ایدش  ت  یمعنا قبل از اس  الم به یعرب

بوده و  -که لفک معدن از آن مش تق اس ت-اقامت  زین

الف اخت است،یعبر ای یبابل ،یاصل آن عرب کهنیا در

ان عنواند. در سفر تکوین، اصحاح دوم و سوم، بهکرده

اس  م علم برای جایی نامعلوم در زمین یا آس  مان و به 

ده که ظاهراً های بهش   ت، آمعبارتی دیگر، یکی از نام

(. به 1، 8، 5: نیاقامت نداردبسفر تکو یبه معنا یربط

این کلمه در عصر جاهلی  در شعر  تقاتهر حال، مش

مالک بناس   ت. مَخَبَّ ل ربیعبوده عیه ا، ش   او نثر آن

 گوید: سعدیبمخضرم( می

دَعَ  خَوامِسُ ها*کَما ص  َ قا ال عَص  ا عَن  رُئُوس  ِ تَن ش  َ

  131، ص93تا، جمنظور، بیالُمَعدُِّنبابن الصَّخ َر الثِّقالَ 

تایی که به ش   دّت (  پنج331، ص98تا، جبی ،یدیزب

چی، چنان که معدنش   ون د، همدچ ار پراکن دگی می

 شکافد.های سنگین را از هم میصخره

ده شو کالمش، شناخته ماده عدن نزد عرب نیبنابرا

و دارای چن دین معنا، تماماً بر محوریّت معنای لزوم، 

 ثبات و تداوم بود. 

در قرآن، به ص   ورت  کلمه نیا گر،ید ییس   و از

جنّات استفاده شده و اسم علم  ایجنّه  یبرا هیإلمضاف

، 33، ف  اطر:13، رع د:31برای ج ایی نیس   ت: بتوب ه:

، 8غ  افر: ،30، ط  ه:09، مریم:39، ک  ه  ف:39ن  ح  ل:

و تداوم  یدانیجاو ی( و ظاهرًا به معنا8، بینه:91صف:

کریم، در قرآن «عدن»معنا،  نیدر بهش  ت اس  ت و با ا

طور مطلق و بدون است  زیرا اگر بهاص طالحی قرآنی

کار رود، اض   افه به چیزی یا اض   افة چیزی بدان، به

جاویدانگی و بقائی که خداوند در بهشت به مسلمانان 

کند و معنایی دیگر، جز ، به ذهن خطور میوعده داده

این که یکی از ص  فات بهش  ت اس  ت، به ذهن متبادر 

معنا، از  نیا ش  ودیچنان که مالحظه مش  ود. همنمی

ثبوت، به ثبوت در بهش   ت  یمعنا صیتخص    قیطر

 است.کرده رییتغ

گرفت  ه  در ج  اهلیّ  ت، از نی« ال قَلَم»لفک  نیهمچن

ر مرّکب فرو برده و با آن شد که سر آن را زده و دمی

 ،یدی  زب416، ص91تا، جمنظور، بینوش   تن دبابنمی

( و در اشعار 13م، ص9100  أسد، 143، ص5تا، جبی

ها، زی ادی از قلم، دوات، کت اب ت و امور مرتبط به آن

اکبر، عوفبی ا به قولی:  شاس   ت، مُرَقّس   خن رفت ه

ومُ کَما*رَقَّشَ : الدّارُ قَف رٌ وَ الراسدیسرایسعد مبنعمرو(

 (133م، ص9104 ،یفی ظَه رِ ال أدیمِ قَلَم بمفضّل ضبّ

بخ انه، خالی و آثار، همچنان اس   ت که گویی بر 

 پشت پوست، قلمی نگاشته باشد(

لت م و : َقو ٌم َلُهم  ساَحُة دیس  را یأمّیه بن أبی الص  ّ

ال   عِ        راِق إذا * س    اروا جَ  م  یع  ًا َو الِقطا َو 

(  قومی ک  ه 06م، ص9134الص   ل  ت، أبیال قَلَمُبابن

هاست، اگر همه حرکت کنند س رزمین عراق از آن آن

 و نیز کتاب و قلم.



 
 

 45   میکرتغییر معنایى واژگان در قرآن

 

 

ه کار رفتدر چهار موضع به« قلم» زیکریم نقرآن در

( 44عمران:( و بآل3(، بعلق:13(، بلقمان:9اس  ت:بقلم:

نزد اعراب  عیش   ا یو ظ اهراً مراد از آن، هم ان معنا

شده س  وره قلم گفته هر چند درباره باش  د،یم یلجاه

باش   د که بدان لوح محفوظ  یکه چه بس   ا مراد قلم

به فرش  تگان  «س  طرونی»در  ریش  ده و ض  منوش  ته

 ،ی  کلب85، ص96ق، ج9495،یب  رگ  رددبط  ب  رس   

 هی  معن  ا، قلم را در آ نی( و ا933، ص4ق، ج9355

لم ق تیمتفاوت از ماه یتیبا ماه یبیم ذکور از أمور غ

 یآن را اصطالح توانیم ثیح نیو از ا سازدیم یویدن

 یماد یواژه از معان یمعنا بیش  مرد که با تهذ یقرآن

و خ  اص همراه  یبیغ ییمعن  ا هآن ب   صیو تخص   

 است.شده

 

 یواژگان قرآن یبرخ يیمعنا رییتغ یبررس -7

صرفاً به عنوان نمونه،  ،یاز واژگان قرآن یبرخ الًیذ

ها قرار گرفته تا معلوم ش  ود که در آن یمورد بررس  

نه و در صورت حصول  ایحاص ل ش ده  ییمعنا رییتغ

 چگونه است؟ رییتغ نیابعاد ا ،یرییتغ نیچن

نام اص  لی و اس  اس  ی خداوند و « اهلل»اهلل:  -7-1

باش   ند و هر چند که در اوص   اف او می ها،دیگر نام

ق مشتو  یاند و آن را عربکلمه اختالف کرده نیا شهیر

رتجل و م ای ریّتح یأله به معنا ایتعبّد  یاز تألّه به معنا

 ،یاندبأبوحاتم رازخاص دانس  ته یمش  تق از لفظ ریغ

، 93ت  ا، جمنظور، بی  ابن16، 91، 91، ص1م، ج9153

 ،یروزآب ادی  ف0-1، ص91ت ا، جبی ،یدی   زب403ص

 نی(. ا96م، ص9114 ،ی  زمخش   ر91، ص1تا، جبی

 یکی یعنیدال بر خود در قرآن،  ییکلمه با همان معنا

 رفتهیکار مبه زین یعرب، نزد عرب جاهل انی از خ دا

اهلل، بر خالف  یبرا یاس   ت، هر چن د وص   ف قرآن

طفیل بن. عامراس   تیدیمطلق اً توح ،یاعراب ج اهل

 سراید:می

بَر تُ حِفاظاً یَع لَمُ اهللُ أنَّنِی*أُحاذِرُ یَو ماً مِث لَ یَو مِ  ص  َ

(  به قصد حفاظت، 01م، ص9103طفیل، رِبابنال مُشَ قَّ

داند که من از جنگی همچون ص   بر کردم و خ دا می

 هراسم.جنگ مَشقُرّ می

 : دیسراخَطیم میبنقیس و

اهلُل حی    َن َصوََّره ا*الخ ال  ُق أّلا ُیِکنَّه   ا  یَقضَ 

 سَدَفُ

جِ دِ الحَرامِ وَ م ا*جُلِّلَ مِن  یُم نةُ وَ  اهللِ ذِی المَس    

 لَه      ا خُنُفُ

لَأه واكِ غَی رَ کاِذب   ُة*َقد  ُشفَّ ِمنِّی األح شاُء َو  إنِّی

(  خداوند چنین 50م، ص9103 م،یالشَّغَ   فُبابن خط

گ  اه ک  ه آفرینن  ده آن را ب  ه تص   ویر تق  دیر کرد، آن

کش   اند که تاریکی آن را دربرنگیرد، س   وگند به می

الحرام و س  وگندی که در آن خدای ص  احب مس  جد

ش  ود، که من نمیبزرگ داش  ته س  ت،تکبّر و دروغ ا

عاش  ق تو هس  تم عش  قی غیر دروغین، همانا درونم 

 قلبم به درد آمدند. باحشاء( و غالف

 :دیگویم امرؤالقیس

تَح قِبُ*إث ماً مِنَ اهللِ وَ ال  فَ ال یَو مَ قَی غَی رَ مُس     أُس    

(  پس امروز بدون 911م، ص9101 س،یواغِلِبامرؤالق

که ارتکاب و حمل گناهی از سوی خداوند و بدون آن

گساریبیا غذای خوردن( وارد دعوت به مجلس میبی

 وم.ششود، نوشیده می

واژه، در اش   ع اری دیگر و نیز در نثر جاهلی  این

اس ت که نش انگر ش هرت و ش  یوعِ بس یار وارد ش ده

در « اهلل»گفت: لفک  دیبا جهیباشد و در نتکاربرد آن می

 یکینام  یعنی ،یدر دوران جاهل یقرآن به همان معنا

تفاوت که در قرآن،  نیاس  ت، با اکار رفتهبه انیاز خدا
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ص  رف  یدیبا اوص  اف توح موجود یداتنها خ« اهلل»

الح اصط کی تواندیلفک م نیا ث،یح نیو از ا باشدیم

 باشد. یقرآن

« أحد»األحد و الواحد: ش  عر جاهلی، کلمه  -7-2

را ب  ه معن  ای متع  ارف و م  أنوس نزد مردم ت  ا زم  ان 

اس  ت و کار برده، به«یکی از مخلوقات»حاض  ر، یعنی 

اش[، در معلّقة]اعتذاریهاین معنا، در گفته نابغه ذبیانی 

 شود:به وضوح دیده می

داَر َمیَُّة ِبال ُعل ی  اِء  َفالسََّن  ِد*أق َوت  َو طاَل َعَلی ها  یا

 سالِفُ ال أ َمَدِ

فیها طَویالً  کَی  أُس   ائِلَها*عَیَّت  جَواباً وَ ما  وَقَف تُ

(  ای خانة 94م، ص9133 ،یانیذببِالرَّبّعِ مِن  أحَ دِبنابغه

میهبنام محبوب ش  اعر( که در علیاء، پس از سند قرار 

جا التفات رخ داری که تهی از س   کنه ش   دهبدر این

 تاست، مداس ت( و زمانی طوالنی بر آن گذش تهداده

دارازی ایس  تادم تا از اهلش بپرس  م که کجا رفتند، امّا 

 پاسخم نداد و کسی نیز در آن خرابه نبود.

 سراید:در همان قصیده، میباز  و

هُ*فَض الً عَلَی النّاسِ غُنِی الناع م      انَ إنَّ لَتُب لِ فَتِل کَ

 فِی ال أد نَی وَ فِ ی ال بَعَدِ

ال أرَی فاعِالً فِی النّاسِ یُش بِهُ   هُ*وَ ما أُحاشِ  ی  وَ

م، 9133 ،یانیذبمِنَ ال أق       وامِ مِن   أحَ         دِبنابغه

دهد که نعمان ب ه من خبر می (  پس آنبن اق ه(16ص

دارای فض  ل و برتری بر مردم نزدیک و دور است، و 

فاعلی ش بیه او در میان مردم ندیدم و کسی را از میان 

 کنم.استثناء نمی واماق

عنوان به« أحد»اشعار جاهلی، موردی که در آن  در

باش د، یافت نشد. در کار رفتهیا وص ف او به« اهلل»نام 

، «اهلل»صورت وصف برای اسم به« أحد» کلمه زیقرآن ن

 ی( و نزد برخ9اخالص:«بقل هو اهلل أحدٌ»به اتّفاق در 

کار به زی( ن3بلد:«بأیحس   ب أن لن یقدر علیه أحد»در 

ش، 9306  تفلیسی،106م، ص9135مقاتل،اس  تبرفته

(. امّا در دیگر آیات، به همان معنای لغوی، یعنی 0ص

و إن أحد من »ست: ایکی از مخلوقات، اس تفاده ش ده

المش  رکین اس  تجارك فأجره حتّی یس  مع کالم اهلل ثمّ 

فابعثوا أحدکم بورقکم هذه إلی »(، 0توبه:«بأبلغه مأمنه

عندك الکبر أحدهما  إمّا یبلغنّ»(، 91کهف:«بالم دین ة

(، 13اس  راء:«بأو کالهما فال تقل لهما أفّ و ال تنهرهما

فما »(، 84ه:توب«بو ال تُص   لّ علی أحد منهم مات أبداً»

ما کان محمّد »(، 43حاقه:«بمِن کم مِن  أحد عنه عاجزین

کار ( که گاهی فعل به46احزاب:«بأبا أحد من رجالکم

ون إذ تُصعد: »اس تمعنا  نیدال بر ا یرفته، قرینه لفظ

( 953عمران:آل«بأحد و الرّسول یدعوکم یو ال تَل وُن عل

 «.مِن»یا « مِن کم»، «مِن هم»چون  یالفاظ یو گاه

 یبرا یخاص   قیظاهراً مص  اد یچند در موارد هر

و النطیع فیکم أح  دًا »ان  د، م  ان  ن  د:آن ذک  ر ک  رده

و ما »بص( اس   ت و امبری( که مراد پ99حش   ر:«بأبداً

( که مراد بالل 91بلی ل:«یألح د عن ده من نعم ة تجز

ک  ه أب  وب  ک  ر او را آزاد  یاس    ت، ه  ن  گ  ام  

  109-106م، ص9135اس     تبم  ق  ات  ل،ک  رده

 (.3ش، ص9306تفلیسی،

در قرآن به آن « أحد»ب ای د گفت: کلمه  رو،این از

مرتبه از تخصیص نرسیده تا اصطالحی قرآنی شمرده 

شود، بلکه در دوران بعد، در مطالعات اسالمی مربو  

 اطالق کهنیاس  ت. ض  من ابه قرآن، تخص  یص یافته

، ذهن را متوجّ ه معنای قرآنی و خاص «أح د»کلم ه 

خالف کلماتی مانند  رب کن د،میخ داون دبیعنی اهلل( ن

که  ییجا نینخس   ت د،یآینظر م، هر چند به«الرّحمن»

 اشدبیکار رفته، قرآن مبه یزیچ فیتوص  یبرا« أحد»

 خداوند داللت کند. تیّتا بر أحد
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نخستین  به معنای عدد یک،« واحد»کلمه  نیهمچن

عدد و پیش از عدد دو و سه، به همان معنای متعارف 

های لغت نیز است و فرهنگو مأنوس، اس  تفاده ش  ده

منظور، اندبابنآن را نخس  تین عدد حس  اب معنا کرده

  113، ص3ت  ا، جبی ،یدی    زب440، ص3ت  ا، جبی

ه در ک چن ان(، هم343، ص9م، ج1665 ،یروزآب ادیف

 است:آمده لیذ تیب

ةً*و یَع دو إذا کانَ لَّ ما دونَ الثَّالثینَ رُخ ص   َ کُ یَرَی

(  هر چه 963ه    ، ص9108 ،یالثَّمانونَ واحِدابأعش  

و اگر  بیندکمتر از س ی است را تخفیف و تسهیلی می

 36شماردبیعنی با کمتر از هشتاد باشند، آن را یک می

 ساوی یک نفرند(.نفر نزد او م 86جنگد و نفر نمی

 سراید:حاتم طائی می و

هِ*أخذتُ فال قَت لٌ عَلَی هِ وَ إنّی رُبَّ واحدِ أُمِّ أم اویَّ

رُبح اتم طائ (  ای ماویّبنام 59م، ص9134 ،یال أس    

همسر شاعر(! من چه بسا بزرگمردی را گرفتار کردم، 

 پس نه او را کشتم و نه اسیر کردم.

 گوید:أبوخراش می و

دِّی واحِ أَق بَل تُ تَدا ش   َ یَّرُ ال یَش     دٌ*عِل جٌ أقَبا مُس   َ

(  روی آوردم، 43، ص9تا، جاأَلق    راِببخالدیان، بی

کند، که کسی همچون من، سعی و تالش نمیدر حالی

 نیست. گردد، بُرنده و آمادهبا حوادث روبرو نمی

ب  ه هم  ان « واح  د»ک  اربرد قرآنی نیز معن  ای  در

جاهلی وجود دارد و عرب اس  ت که در ش  عر معنایی

ج  اهلی در زن  دگی روزمره خود از آن اس   تف  اده 

و إذ قلتم ی  ا موس   ی لن نص   بر علی طع  ام »کرد:می

(. همچنین این کلمه، به ص  ورت نکره 09بقره:«بواحد

لهکم إ و»است:کار رفتهبه« إله»عنوان وصفی برای و به

(، و 903بقره:«بإل ه واحد ال إله إال هو الرحمن الرحیم

کار به «اهلل»عنوان وصفی برای صورت معرفه، فقط بهبه

قل إنّما أنا منذر و ما من إله إال اهلل الواحد »اس  ت:رفته

نکت ه غافل  نیاز ذکر ا توانی(. امّ ا نم05ص:«بالقهّ ار

 یرارا ب دکه لفک واح استیمتن نیشد که قرآن نخست

 یگانگیو  دیخداوند، جهت داللت بر توح فیتوص   

 است.کار بردهبه

الص   م د: این ن ام، فقط یک بار در قرآن،  -7-3

کار و در آیه ذیل به« اهلل»ص   ورت وص   فی برای ب ه

 (.1اخالص:«باهلل الصمد»است:رفته

گرفته شده « صَ مَد یصمد صمداً»کلمه از ماده  این

مَد»و  ، «ص  مده»ش  ود: می، اس  م آن اس  ت. گفته«الص  َّ

، یعنی: بر «هذا األمرص  مد »یعنی: او را قص  د کرد و 

 ی، به معنا«س  یٌد صمٌد و صمودٌ »این امر تکیه نمود و 

گاه است شود و تکیهمیس  روری که به او روی آورده

 ،یدیاستبفراهخداوند گرفته شده مو از همین معنا، نا

  158، ص3تا، جمنظور، بی  ابن964، ص3ه ، ج9461

م، 9114 ،ی  زمخش   ر00، ص5ت  ا، جبی ،یدی  زب 

عب  د، مجلس یکی از ملوك را بن( و طرف  ه100ص

 کند:گونه توصیف میاین

مُ أنصارُ ذی ال حِل مِ هِم *وَ هُال جَه لَ فی مَج لِس یَزَعونَ

(  از نادانی در مجلس 39م، ص9101دِبابن عبد، الصَّمَ

ها یاری کس   ی که بردباربیا کنند و آنخود دوری می

 ند.باشدانا( و سروربیا جوانمرد( است، می

 سراید:أبرص  میبنعبید در همین معنا، و

بَکََّر الّناِعی ِبَخی ری  َبِنی أَسد *ِبَعم ِرو ب ِن مسعوُد  لَقَد 

(  43، ص1م، ج9153 ،یوَ بِالسَّیِّدِ الصَّمَد بأبوحاتم راز

دهنده خبر مرگ دو فرد هم انا که ص   ب  هنگام، خبر

ر ر ساالأسد، یعنی عمرو بن مسعود و سروخّیر از بنی

 را داد.

ژه وا ریمعنا را در تفس    نیهم زین ریتفاس    یبرخ

اند که آن، موجودی که در نیازها، ذکر کرده« ص   مد»
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شود، موجودی که متّصف همیشه به او روی آورده می

به کماالت و منزه از نقائص بوده و به جز او، روی به 

ردد و گشود و بر کسی تکیه نمینمیکسی دیگر آورده

 ،یاندلس انیبأبوحردیگیبه اذن او ص ورت م زیهمه چ

  133، ص36تا، جبی ،ی  آلوس536، ص8ه ، ج9411

 (.439، ص96ه ، ج9461 ،یطوس

از کتب لغت و  یب اال، برخ یعالوه بر معن ا البت ه

 یزیچ ای یکس یرا به معنا« ص مد» ث،یو حد ریتفس 

ک ه جوف و درون ندارد، و از قول حس   ن، عکرمه، 

 ،یاندبأبوحاتم رازذکر کرده زین ر،یجبض   حاك و ابن

  590، ص5تا، ج  ش   وک انی، بی44، ص1م، ج9153

، 96ج  ،ه9461  طوسی، 133، ص36تا، جآلوسی، بی

  ثعلبی، 459، ص36ه      ، ج9495  طبری، 439ص

، 31ت ا، ج  فخررازی، بی333، ص96ه      ، ج9411

ع  ادل، ، ابن145، ص16ت  ا، جبی ،ی  ق رطب989ص

، 9ش، ج9303کلینی،   509، ص16ه      ، ج9491

 ییمعنا نی(، امّا چن13ه   ، ص9108  صدوق، 914ص

 لینخست، بدون تأو یدر اش  عار مشاهده نشد و معنا

 کیعنوان خداوند به یبرا یقبولقابل یمعنا توان دیم

 گردد. یوصف تلق

واژه را  نیاز دانش   من  دان ا یالجبّ  ار: برخ -7-4

د دستش بن  شکسته«رَت جَبَرَ المُجَبِّرُ یدَهُ فَجُبِ»مشتق از 

که مجازاً در  دانندیرا درمان کرد، پس درمان ش   د، م

بر اهلُل  ج است:تعابیری مانند تعابیر ذیل اس تفاده ش  ده

 زنیاآن را تم ام کرد، جبرتُ الفقیرَ  تهی دس   ت را بی

ها را بر پا داشت و کارشان را کردم. و جبر الخلَق  آن

آن را از  یبه س  امان رسانید و رزق و روزی داد. برخ

 ،یبأبوح  اتم رازدانن  دیکردن مو الزام یرگیچ یمعن  ا

، 4ت  ا، جم  ن  ظور، بی  اب  ن81-83، ص1م، ج9153

 ،ی  زمخش   ر906، ص0ت  ا، جبی ،یدی    زب993ص

 (.51م، ص9114

به معنای چیز  نیر جاهلی، همچندر ش   ع ،«جبّار»

نخلة »است، مانند: بس  یار اس  تفاده شده ،یافتنیندس ت

  ب ه معن ای درخ ت خرم ایی که از بس بلند «جبّ اري

تواند بر فراز آن رود که ظاهرًا مأخوذ است، کسی نمی

 سراید:. امرؤ القیس میاستیرگیچ یاز معنا

لینَ قِن واناً ِمَن جَبّارُ أُتِیَت  فُروعُ      ه*وَ عا سَوامِقُ

رِ أَح مَرابامرؤالقیس، های (  نخ ل53م، ص9101ال بُس    

هایش روییده و نی افتنی ک ه ش   اخ هبلن د و دس   ت

 اند.هایی از خرمای نارس سرخ را برافراشتهخوشه

اصالح کردن، مانند قول عّجاج  یبه معنا نیهمچن

( که در مدح نیه    ، از مخضرم 16رؤبةبم. عبداهلل بن

 : دیسرایمعمر، یکی از اشراف عرب معبیداهلل بن

جَبَرَ الدّینَ ال إلهُ فَجَبَر *وَ عَوَّرَ الرّح منُ مَن  وَلَّی  قَ د 

(  همانا خداوند دین  51م، ص9114 ،یال عَوَر بزمخشر

را اص الح کرد، پس اص الح و نیکو شد و گمراه کرد 

 کسی را که پیرو گمراهی شد.

رت معرفه( فقط یک بار در به ص  و«بالجبّار» کلمه

هو »قرآن و در توص  یف خداوند به کار رفته اس  ت: 

الم المؤمن  الّ ذی ال إل ه الّ ا هو الملک القدّوس الس   ّ

المهیمن العزیز الجبّ  ار المتکّبر س   بح  ان اهلل عمّ  ا 

بار  1به صورت نکره(، «بجّبار»( و 13حشر:«بیشرکون

ا وو عص»بر زمین:  تکّبرو هنگام س خن از س رکشان م

کذلک »(، 51هود:«برس   له و اتّبعوا أمر کلّ جبّار عنید

 ی( و برا35غافر/«بیطبع اهلل علی ک لّ قلب متکبّر جبّار

در نظر  یآن ک الً چ ه  ار م ع ن  ا در ک  ارب رد قرآن

ش، 9306  تفلیس  ی،936م، ص9135اندبمقاتل، گرفته

 -1قهّارِ خالق: که همان اهلل اس   ت.  -9(: 01-03ص

 کارها بهحق: که برای انس  انکُش  نده به غیر  بس  یار
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متکّبر نسبت به عبادت و اطاعت خداوند.  -3رود. می

ه  ا دارن  ده ق درت و عظم  ت ک  ه مرجع هم  ه آن -4

وجود  یو اقت دار اس   ت ک ه نزد عرب جاهل یرگیچ

 است.داشته

 ،یواژه در کاربرد قرآن نیگفت: ا توانیم نیبن ابرا

که آن  یاز خود است  مگر هنگام شیپ یبه همان معان

 یعنوان وص  فبه ف،یرا با اض  افه کردن الف و الم تعر

د را کاربر نیا توانیاست که مکار بردهخداوند به یبرا

 دانست. یاصطالح قرآن کی

 در لغت به معنای« سَب »سُ ب حان، التَّس بی :  -7-5

  436، ص1تا،  جمنظور، بیش   ن ا کردن اس   تبابن

، 4تا، جبی ،یدی  زب110، ص9م، ج1665 ،یروزآبادیف

(. ظاهراً همین معنای اص  لی، به معنای مجازی 35ص

دوری و دور ش  دن، تبدیل و به فرد دور، س  اب  گفته 

دوانی. گفته  بخص  وص در مجال اس  اس  ت، بهش  ده

ب  ُ الفرس»ش  ود: می ، یعنی دویدن و دور ش  دن «س  َ

ه  ا ن یز س    ابح  ات گفت  ه اس    ب. ب  ه اس    ب

تا، بی ،یدیزب  436، ص1تا، جمنظور، بیاستبابنشده

(. امرؤالقیس، اسب خود را چنین توصیف 35، ص4ج

 کند:می

ابِحاتُ عَلَ مِس   َ ٍّ *أَثَر نَ الغُبارَ یال وَنَ یإذا ما الس   ّ

 بالکَدیدِ المُرَکَّ لِ

الُغالُم الِخفا َعن  َصَهواِت    ِه*و ُیل ِوی ِبَأث واِب  َیِزلا 

  تیزپا و با (16م، ص9101العَنیفِ المُثَقَّلِبامرؤالقیس، 

، هنگامی که «(مس ّ »رودببا توجه به معنای سرعت می

که اند، در حالیحال ش  دهدیگر اس  بان خس  ته و بی

ه ای لگدکوب و س   خت ش   ده را غب اره ای زمین

. بر اثر ش  ّدت دویدن، پسربچة سبک از نگیزانندابرمی

های نابلِد سنگین وزن را خورد و جامهپش تش سُر می

 اید.نمپاره میپاره

تناس  بی که معنای اصلی را به معنای مجازی  وجه

ز شناگر را ا اس ت که شنا کردن،باال منتقل س اخته، آن

 کند.دید تماشاچیانش دور می

پس از آن، معنای دور ش  دن توس  عه یافته و  ایگو

اس  ت که ش  ده ش  امل هر چیز دور غیر قابل رؤیت،

  ترین مثال آن، در تص  ّور آدمی، خداوند استواض   

 هاستیخداوند به دور از ادراك آدمی یا هر چیز ناش رایز

رو، تسبی  به معنای ذکر خداوند شد و اس ت و از این

اس  ت. أعش  ی کار رفتهبه زاین معنا در ش  عر جاهلی نی

 گوید: می

حیِن ال َعِشّیاِت َو الضاَحی*َو الَتع ُب    ِد  یَسبِّ   َعلَ  وَ 

(  و 931ه   ، ص9108الشَّی ط   انَ وَ اهللَ فَاع بُدابأعشی، 

کن و شیطان را  ادیپس هنگام ش  امگاهان و صبحگاه 

 پرستش نکن و خدا را بپرس.

ب ه معن ای تنزی ه و تبرئ ه، همچنان که أمیّه  زین و

 گوید:الصلت  میأبیبن

سُب حانًا َیعوُد َلُه*َو َقب َلنا َسبََّ  ال جوِدیا و  ثُمَّ سُب حانَهُ

(: منزه باد او، 36م، ص9134الص   لت، ال جُمُدُبابن أبی

گردد و پیش از ما جودی سپس تنزیهی که به او برمی

 اند(و جمد او را تنزیه کرده

از معنای اخیر، معنای تعجب متفرّع ش   ده  ظاهراً

حث، به دور جهت، موض   وع مورد ب نیاس   ت  از ا

 سراید:تصوّر و انتظار فرد است. أعشی می

ب ح  انَ مِن  عَل قَمَ  ةَ  أَقولُ لَمّ  ا ج  اءَنِی فَخ رُه *س   ُ

گویم، هنگامی (  می934ه   ، ص9108ال فاجِرِبأعشی، 

رس   د: منزه باد خداوند از که فخرش به گوش من می

ثة عالبچنین فخری( از علقمه فاجربیا فاخر، علقمة بن

جو شاعر است( یا منزه باد علقمهباز چنین که مورد ه

 فخری(.
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گف  ت: این کلم  ه، در رون  د تغییر و  توانیم پس

 است: سه معنا به خود گرفته تحوّل،

 ( ذکر خداوند.الف

 ( تنزیه و تبرئه خداوند از هر عیب و نقصی.ب

 ها.ها و شنیدنی( تعجّب کردن از دیدنیج

و عالوه  بار 13قرآن این کلمه و مش   تقات آن  در

و هو الذی خلق الیل »شنا کردن:  یعنیاصل،  یبر معنا

و ال ن ه  ار و الش   م س و ال ق مر ک  ل  فی فل  ک 

ک  ار ب  ه لی  ذ ی(، در مع  ان33انبی  اء:«بیس   ب  ح  ون

 (:915-910ش، ص9306استبتفلیسی،رفته

 نیتُمس   ون و ح نیفس   بحان اهلل ح»( نماز: الف

 (.93روم:«بتُصبحون

هم قال أوسط»کردن(: اهلل گفتنباستثناء ( إن شاءب

 (.18قلم:«بألم أقل لکم لوال تُسَبّحون

سبَّ  هلل ما فی الّسموات و ما فی األرض »( ذکر: ج

 (.  9حشر:«بو هو العزیز الحکیم

و »( تنزیه و تبرئه خداوند از هر عیب و نقص  ی: د

جعلوا بینه و بین الجِنّة نس   باً و لقد علمت الجنّة إنّهم 

 (.951-958صافات:«بلَمُح ضرون

أو یکون لک بیت من زخرف أو »( تعجّب: ه      

ماء و لن نؤمنَ لِرُقِیِّک حتّی تنزّل علینا  یتَر قَ فی الس   ّ

کت اب اً نقرؤه ق ل س   بح ان ربّی هل کنت إلّا بش   راً 

 (.13اسراء:«برسوالَ

شود که کاربرد تسبی  و دیگر مشتقات می مالحظه

 تیدر قرآن، از حیث معنا و مفهوم، در نها« سب »ماده 

که اکنون با کاربرد ش عر جاهلی فرقی ندارد. ضمن آن

 زیلفک نزد عرب زبانان و ن نیا یجاهل یتم ام معان زین

 مسلمانان کاربرد دارد.

ریعة:  -7-6 شرع الوارد یشرع »از  «عتیش  ر»الش  ّ

  بوارد شده بر آب، با دستانش آب «ش  رعًا و ش  روعاً 

 یعنی، «الشریعة، الشراع و المشرعة»نوش ید( اس ت، و 

ج  ا گ  رف  ت  ه م  ح  لّ  ی ک  ه آب رود از آن

  151، ص9ه    ، ج9461 ،یدیشودبآبشخور(بفراهمی

 ،99ت  ا، جبی ،یدی    زب935، ص8ت  ا، جمنظور، بیابن

 سراید:(. امرؤالقیس می149ص

ریع  ةَ هَماه  رَ لَمّ ا ا*وَ أَنَّ ال بَی  اضَ مِن  أَت  أَنَّ الش   َّ

 فَرائِصِ ها دامِی

دَ ض   ارِجُ*یَفِیءُ عَلَی ها الظِّلا ال عَی نَ الّتِی عِن  تَیَمَّمَتِ

(  هنگامی 430م، ص9101القیس،عرمض  ها طامِیبامرؤ

خواستند به آبشخور بروند و بر خود که گورخران می

که فرائصبمیان پهلوهای( از تیراندازان ترسیدند و این

 جودها از تیرهایش  ان خونین شود. قصد چشمه موآن

ا کردن دبچون تیراندازان بر آن نبودند(، در ض   ارج ر

ای که بر آن س  ایه افتاده و جلبکبعرمض( آن چش  مه

 را پوشانده بود.

، در اص  طالح قرآنی فقط در آیه «ش  ریعت» کلمه

ش   ریعة من األمر فاتّبع ها و ال تتّبع   یثمّ جلعن اك عل»

، «ش  رع»( و فعل آن 98جاثیه:«بأهواء الذین ال یعلمون

( 48مائده:«بشِرعة» زی( و ن93و  19: در دو جا بشوری

 یاست، هر چند که برخ(، آمده903اعراف:«بشُ رَّعاً»و 

 تعیو عموماً شر فرق گذاشته «نید»و « شریعت»میان 

م  انن  د:  ،یو مختص ب  ه احک  ام عمل نیرا اخص از د

 ینیاند که نسبت به هر دنماز، زکات، حج و ... دانسته

 بارهنیدر ا لیذ اتیآدارد و به ظاهر  یمتفاوت تیوضع

( و 93شوری:«بشرع لکم من الدین...»است:استناد شده

ل  ک  لّ ج  ع  ل  ن  ا م  ن  ک  م ش     رع  ة و »

  935، ص8تا، جمنظور، بی(بابن48بم ائ ده:«منه اج اً

 (. 133، ص99تا، جبی ،یدیزب

همین مطلب، اختالف در کاربرد ش  ریعت میان  از

شود  در شعر جاهلی، ش عر جاهلی و قرآن آشکار می
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است، اّما در قرآن، کار رفتهمعنای لغوی و اص لی به به

است که احکام معنای اصطالحی جدیدی کسب کرده

توان گفت: قرآن، معنای . پس میاستیو قوانینی شرع

 برای آن در ویژه دیشریعت را تخصیص داده و کاربر

خواه در  عت،یاس   ت، هر چند ظاهراً ش   رنظر گرفته

خاص آنباحکام  یعن او خواه در م نیع ام د یمعن ا

 .استیقرآن ی(، اصطالحیعمل

کلمه در ش   عر جاهلی، بس   یار  نیالرَّبّ: ا -7-7

های لغت نیز برای آن معانی است و فرهنگکار رفتهبه

 اند. این معانی عبارتند از: متعدّدی را ذکر نموده

م  انن  د بزرگ و  ،یزیکردن چتم  ام و ک  ام  ل -9

  936، ص9ج ه    ،9463 ،ینوزادبجوهر کردنتیترب

، 1ت  ا، جبی ،یدی    زب469، ص9ت  ا، جمنظور، بیابن

ه ، 9308فارس،   ابن03، ص9تا، جبی د،یدر  ابن3ص

عبده]علقمه الفحل[ در مدح (. علقم ه بن389، ص1ج

 :دیگویشَمر غسانی مأبیحارث بن

ت  إلَی کَ أمانَتِی* رُؤٌأَن تَ ام  وَ  وَ قَب لَکَ رَبَّت نِی  أف ض  َ

(  و 315م، ص9104 ،یتُ      رُبوبُبمفضّل ضبّفَضِع 

ش   مر غس   انی( أبیجبلة بنتوبخطاب به حارث بن

مردی هستی که امانتم به تو رسید و پیش از تو ملوکی 

 مرا مالک شدند، پس گمراه و تباه شدم.

  936، ص9ه   ، ج9463 ،یجمع کردنبجوهر -1

تا، منظور، بیابن 381، ص1ه      ، ج9308فارس، ابن

 (.1، ص1تا، جبی ،یدی  زب463، ص9ج

، 9ه      ، ج9463 ،یمالک و س   روربجوهر -3

منظور،   ابن389، ص1ه ، ج9308فارس،   ابن936ص

 د،یدر  ابن4، ص1تا، جبی ،یدی  زب311، ص9تا، جبی

، 1م، ج9153 ،یح  اتم راز  أب و03، ص9ت  ا، جب ی

 است:(. أعشی سروده13ص

قَد  أُخالِسُ رَبَّ ال بَی تِ غَف لَتَهُ*وَ قَد  یُحاذِرُ مِنِّی ثُمَّ  وَ

ُُِلبأعشی،  (  و همانا غلفت 15ص ه    ،9108م    ا َی

خانه را زیر نظر دارم و همانا از من احتیا  و ص  احب

 یابد.کند، سپس نجات نمیدوری می

برتری، س   ی  ادت، ری  اس    ت، تنفی  ذ امر و  -4

منظور،   ابن936، ص9ه    ، ج9463 ،یتصرّفبجوهر

ربیع ه، در حقّ حذیفه (. ولبی د بن466، ص9ت ا، جبی

 سراید:  بدر و در وصف حوادث ناگوار روزگار میبن

أَه لَک نَ یَو م   اً رَبَّ کِن       دَيَ وَ اب نَهُ*وَ رَبَّ مَعَدٍّ  وَ

 بَی  نَ خَب  تُ وَ عَر عَرِ

    هِ*وَ أَن     زَل نَ أع صَف نَ بِالراومِیِّ مِن  رَأ سِ حِص نِ وَ

(  و 00تا، صبی ربیعه،بِال أَس ب   ابِ رَبَّ المُشَقَّ   رِبابن

بحوادث روزگ ار( روزی س   رور کنده و فرزندش و 

سرور معد میان خبت و عرعر را نابود کردند. و رومی 

را از ب  اال درش ب  ه زیر ان  داختن  د و بر س   رور 

 بامرؤالقیس( بالها نازل کردند.شقّرم

، «اهلل» یعنیبه طور خاص،  ای یور کلطخدا به -5

 :دیسرایربیعه مشعر مهلهل بن

کُلَی باً ثُمَّ قالوا إر بَعوا*کَذَبوا وَ رَبِّ ال حِلِّ و  قَتَل    وا

(  کلیب را کشتند، 950ه ، ص 9104 ،یاإلح رامِبأصمع

س   پس گفتن د: آرام بگیردبو س   ازش کنید و به دیه 

خدای  رض   ای ت دهی د(، دروغ گفتن د: س   وگند به

های های حالل( و إحرامبحرام یا ماهحلبحالل یا ماه

 حرام(.

 خطیم:شعر قیس بن و

َربِّ ال ُتب ِعَدن   ِدی اَر َبِنی*ُعذ َرَي َحی ُث ان َصَرف ُت  ی ا

رَفوابابن (  خ  داون  دا! 993م، ص9103خطیم، وَ ان ص   َ

جا که من رفتم و عذره را دور نس  از آنس  رزمین بنی

 از هم جدا شدیم(.ها رفتندبو آن
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  یلاص یمعنا کیباال را به  یبتوان تمام معان ظاهراً

، فارساندبابناشاره کرده یگونه که برخهمان -چه بسا

نخست، یعنی  یمعنا -(381-384، ص1ه   ، ج9308

 تربیت و بزرگ کردن برگرداند.

 ییو اشتقاقات آن در معنا« ربّ»کلمة  زیقرآن، ن در

-913ه     ، ص9465اس  تبأبوعوده، کار رفتهبه لیذ

910:) 

 رگید رایز باشد یم« اهلل»خداوند که مراد فقط  -9

و إذ قال : »ش  وندیش  ناخته نم تیّبه رس  م انیخدا

ءامن اً و ارزق أهل ه من  اجع ل ه  ذا بل داً إبراهیم ربّ

لفک  نیگفت: ا دیجهت، با نی(. از ا910بقره:«بالثّمرات

بودن، از « اهلل»مع  ادل  یعنی ،ییم  عن  ا نی  در چ  ن  

 است.یاصطالحات خاص قرآن

 و وراودته»مالک:  ایتربیت کردن، بزرگ کردن  -1

التی هو فی بیتها عن نفس   ه و غلّقت األبواب و قالت 

اذ اهلل إنه ربّی أحس   ن مثوای إنه ال هی ت لک قال مع

  (.13یوسف:«بیفل  الظالمون

ناج  و قال للذی ظنّ أنه»حاکم:  ایم ال ک  -4 -3

ربّک فأنس اه الشیطان ذکر ربّه فلبث  منهما اذکرنی عند

 (.41یوسف:«بفی السجن بضع سنین

« ربّ» یکاربرد قرآن ش  ود،یکه مالحظه م همچنان

ند هر چ است،یمشابهه کاربرد آن در شعر جاهل باًیتقر

طور خدا به یب ه معنا« رب» ،یاگر نزد اعراب ج اهل

گفت: در  دیص   ورت با نیدر ا رفته،یک ار مع ام ب ه

 .استینخست، از جمله اصطالحات قرآن یمعنا

الي: در ر -7-8  لیبه ش   رح ذ یلغو ش   هیالص   ّ

 است:اختالف شده

( ص   ال: اس   تخوانی که انتهای دُم در آن فرو الف

ها، ص  لوان گفته باش  د که بدانرود و دو عدد میمی

شناسان برآنند که صاله از باال شود و برخی از لغتمی

دن صال در سجودبکه به قصد عبادت و دعا معمواًل بر

تا، منظور، بیاس  تبابن( گرفته ش  دهردیگیص  ورت م

  163، ص4م، ج1665 ،یروزآب  ادی  ف405، ص94ج

، 1ت  ا، جبی د،ی  در  ابن060، ص91ت  ا، جبی ،یدی  زب

م، 9104،یّ (. از مردی از عبدالقیسبمفّضل ضبّ 813ص

تا، ثةبغندجانی، بیأبی حارسنان بن( یا از یزید بن1ص

 است:نقل شده نی( چن31ص

نانَهُ خُر طومُ  تَرَک تُ الهُ*کَأَنَّ س  ِ الرام  َ یَب رُقُ فِی ص  َ

 نَس رِ

بنیزه را رها کردم تا در باس   نش برق بزند، گویی 

 که نوك نیزه، همچون بینی و نوك عقاب است(

ا، تبابن منظور، بیدنی: دعا کردن و طلبی( ص   لب

(. 060-063، ص91ت  ا، جبی ،یدی  ، زب400، ص94ج

 سراید:أعشی در توصیف خمر می

 صَه باءَ طافَ یَهودیاها*وَ أَب رَزَها وَ عَلَی هِ خَتَ   م  وَ

لَّ وَ دَنِّها  وَ  یعَلَ یق ابَلَه ا الرّی ُ  فِی دَنِّه ا*وَ ص   َ

(  خمری که صاحبش 35ه   ، ص9108 ،یار تَسَم بأعش

ِگرد آن گشت و آن را بیرون آورد و آن را مهر و موم 

اش اش وزید و برای خمرهکرد. و ب اد بر آن در خمره

دعا و جادو کرد که فاسد نشود، یعنی برای دنّبخمره( 

 که تهی، فاسد و تباه نشود.  رددعا ک

( ص  له: وص  ل کردن، چون ص  اله آدمی را به ج

 (.19ه ، ص9108کندبطباره، ل میخالقش وص

( ص   لو: مالزم ش   دن، چون ص   اله به معنای د

منظور، استبابنمالزمت آنچه که خداوند واجب کرده

  060، ص91ت  ا، جبی ،یدی    زب400، ص94ت  ا، جبی

، 91م، ج1669  أزهری، 131، ص9ه ، ج9468زجّاج، 

 (.900ص

 از یکیدر  یهر حال، صاله که مصدر فعل صلّ  به

بود، اّما در قرآن باالست، نزد عرب شناخته شده یمعان
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لفک، به هیُتی شناخته شده تخصیص داده که رکن  نیا

رود، هر ش  مار میمهم و مش  هور از ارکان اس  المی به

 یدعا کردنبمعنا یبه معنا یچن د ک اربرد فعل ص   لّ

النّبیّ یا أیّها  ییص   لّون عل هإنّ اهلل و مالئکت»اص   ل(: 

( و 50احزاب:«بعلیه و سّلموا تسلیماً  الّذین آمنوا صلّوا

گر، اشتقاق امر، نش  ان نی( که چه بس  ا ا963بتوبه: زین

درود  یبه معنا زیدعا کردن باش  د و ن یص  اله از معنا

(، 953(، آم  رزشبب  ق  ره:50ف  رس    ت  ادنباح  زاب:

( و ق  رائ  ت 46بح  ج:س    هی(، ک  ن  83به  ود:نی  د

ش، 9306استبتفلیسی،کار رفته(، به996کردنباس راء:

-116م، ص9100 ،ی  أبوهالل عس  کر933-934ص

 ایبوده و ظ اهراً هم ه  یوجوه، اختالف نی(، امّ ا ا188

 دعا کردن را دارند. یها، همان معناآن شتریب

را بستان و « جنّه»ال جنّة: عرب در جاهلیت،  -7-9

ناخت. شباغی با درختان بس  یار و پیوس  ته سرسبز می

 سراید:امرؤالقیس می

ر  ِمن  َظغاِئ    ُن*َسواِلَک َنقبًا  یخَلیلَی هَل  تَرَ تَبَص َّ

 بَی نَ حِز مَی  شَعَب عَبِ

ِبأن طاِکیَُّة  َف      و َق ِعق َم   ُة*َکِجر َمِة َنخ  ُل أو   عَلَو نَ

(  ای دوست! 43م، ص9101َکَجنَِّة َیث ِرِببامرؤالقیس، 

بینی که س  وار نگاه کن! آیا زنان هودج س  واری را می

زار ش  عبعب را طی بین دو ریگ ذرگاهش  ترانی که گ

ر که ب دانهای انطاکی پوش   یدهکنند. زنانی که جامهمی

های خرماهای نرسیده و نگاری چون رنگ ها نقشآن

 های یثرب است.یا باغ

است  از ستر گرفته شده« جنّه»شده که معنای  گفته

 ایداریش، موجودات گویی به س  بب انبوهی و س  ایه

منظور، اس  تبابنخود را پنهان داش  ته ریز یهانعمت

  993، ص98ت  ا، جبی ،یدی    زب11، ص93ت  ا، جبی

، أبوحاتم 150، ص9تا، جالکش   اف، بی ،یزمخش   ر

 (910-913، ص1م، ج9153 ،یراز

که در  استیریدر قرآن همان تصو« جنّه» تص ویر

َأَیَودا َأَحُدُکم  َأن  َتُکوَن َلُه َجنٌَّة »شعر عربی وجود دارد: 

ن  نَخیلُ وَ أَع نابُ تَج ری مِن  تَح تِهَا ال أَن هارُ لَهُ فیها مِن  مِ

َعفاُء َفأَ   اَبهاصکُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَص ابَهُ ال ِکَبُر َو َلُه ُذرِّیٌَّة ض  ُ

إِع ص   ارٌ فیهِ نارٌ فَاح تَرَقَت  کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ ال تیاتِ 

 (.100ره:بق«بلَعَلَّکُم  تَتَفَکَّرُونَ

بهش   ت(، اس   م علم «بجنّه»که در قرآن،  همچنان

اس   ت که خداوند وعدي آن را به بندگان برای ج ایی

 یمعنا کیرا به « جنّه»اس   ت. پس پرهیزگ ارش داده

 یمعنا که آن محلّ نیمعنا، بد کیعام و به  یاص  طالح

 شمرد. یاصطالحی قرآن زگارانیپره یبرا یاخرو

معن  ای ب  اغ و  ال   ِفر دوس: فردوس ب  ه -7-11

د رویکه در آن، انواع و اقسام گیاهان می استیبس تان

است یا معّرب از رومی، و در اصِل این کلمه که عربی

یا فارس   ی اختالف  یحبش    ،یعبر ،یس   ریانی، نبط

منظور،   ابن130، ص1م، ج1665 ،یروزآبادیاس   تبف

  خلیل، 311ص ،8تا، جبی ،یدی  زب903، ص0تا، جبی

 (. 950-953م، ص9138

اس   ت. حکیم کلم ه در ش   عر ج اهلی آمده این

قبیص   ه ض   بّی در س   رزنش فرزن دش که مدینه بن

 :دیگویبود، ممهاجرت کرده

رُ لَقَد  خانَهُ  بِش  لَعَم رُ  یساعَةُ فیها إل یرُ*عَلَأبی بِش  

 صاحِبُ  فَق  رُ

ی*وَ لَکِن  دَعاكَ جَنَّ ةَ ال فِر دوسَ هاجَر تَ تَب تَغ فَم ا

، 1م، ج9155 ،یال خُب زُ أح س   َ بُ وَ التَّم رُبأبوتمّ ام طائ

(  به جان أبو بِشر سوگند که بشر به او خیانت 533ص

کرد، زم انی ک ه س   ختبپدر( به او نیازمند بود. پس 
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 ،دنبال باغ فردوس بودیکه بههجرت نکردی، در حالی

 است.ر خواندهامّا گمان دارم نون و خرما تو را بدین کا

کن  د ک  ه واژه مورد آم  د، بر این دالل  ت می آنچ  ه

بحث، در شعر جاهلی و نیز نزد مردم آن زمان، شناخته 

، 963رو، ک  ارب رد ق رآنبکهف:ب ود. از ای نش    ده

( موافق مفهوم رایج از فردوس نزد مردم، 99مؤمنون:

بودن آن  یشود از جهت اخروباش  د، مگر آن گفتهمی

 .دباشیم یقرآن یحو مؤمنان، اصطال زگارانیپره یبرا

 

 نتيجه

ن ش ناخته شده زبا یهادهیاز پد یکی ییمعنا رییتغ

ها بدان دچار تمام زبان شیبوده و کماب خیدر گذر تار

که عالوه بر  یاز جمله زبان عرب ش   وند،یش   ده و م

را  ییمعنا رییتغ دهیزبان، پد کیک ه خود ب ه مث ابه آن

چون نحوه کاربرد کلمات، انتقال  ،یبنابر عوامل متعدد

 یابه لهجه یااز لهجه ای یمجاز به یقیحق یاز معن ا

 ص   ورت قبض و... به،یبه زبان عرب یاز زبان ای گرید

.. و . ییضعف و شدّت معنا ایسقو  و عروج  ایبسط 

ز ا یدر مقطع زیطور خاص نبه کند،یتجرب ه کرده و م

م و بر اثر عوامل زمان، بر اثر نزول قرآن و ظهور اس  ال

از  یبرخ ،یو علم یفرهنگ رییخ  ارج زب  ان، چون تغ

ار دچ ،یکتاب آس   مان نیکار رفته در ابه یالفاظ عرب

ه ا نس   ب ت به آن یش   ده و معن ا ییمعن ا راتییتغ

از خود، بلکه در زمان خود،  شیکارکردشان در زمان پ

 ایخاص  ییعام به معنا یدگرگون گش   ت ه و از معنا

عکس بال ای دیّمق ییمطلق به معنا ییبالعکس و از معنا

 بالعکس و ... ای یمنف ییمثب ت ب ه معن ا ییو از معن ا

ل بر حاص ییمعنا راتییتغ نیمنتقل ش دند تا قرآن با ا

 شنیبه مخاطب یالف اظش، بتوان د مراد خود را به خوب

چون، صالي، أحد، عدن و... دچار  یانتقال دهد. کلمات

 ها، همچنانان د. البته در کنار آنش   ده یراتییتغ نیچن

خود را حفک کرده  یجاهل یاز واژگان، معنا یاریبس  

اند. کار رفتهخود، به دیجد یهمچن ان در کنار معان ای 

ان  د. جمل  ه نیچون فردوس، قلم و رب از ا یکلم  ات

و  یکه چه الفاظ قتیحق نیکه دانس  تن ا اس  تیهیبد

ر فهم د ییکمک به س  زا اند،افتهی رییتغ ،ییدر چه معنا

 .کندیمراد قرآن م

 منابع
 .قرآن کریم .9

ی المعانی فروحتا(، عبداهللببیآلوسی، محمود بن .1
 .نایجا: ب، بیالمثانیالعظیم و السبعتفسیر القرآن

لت، أمابن أبی .3 ، بیروت: الدیوانم(، 9134بةیالص   ّ

 المکتبه األهلیه.

فی النه ایه ش(، 9304محم دبأثیر، مب ارك بنابن .4
 –، تحقیق: ط اهر أحمد زاوی الح دی ثغری ب

 إس  ماعیلیان مؤس  س  ة: قم طناحی، محمدمحمود

 .چهارم چاپ التوزیع، و النشر و للطباعة

، تحقیق: ناص  ر الدیوانم(، 9103بسیخطیم، قابن .5

 جا: دار صادر، چاپ دوم.الدین األسد، بی

تا(، جمهري حس   نببیدری د أزدی، محمد بنابن .0

س  س  ه الحلبی و ش  رکاه للنشر و اللغة، قاهره: مؤ

 التوزیع.

 ر.تا(، بیروت: دار صادببیالدیوان د،یربیعه، لبابن .3

دار  جا،یب وان،یه     (، الد 9103عامرب ل،یطفابن .8

 صادر و دار بیروت.

اللباب فی علوم ه (، 9491بیعلعادل، عمر بنابن .1
، تحقیق: ع  ادل أحم  د عب  د الموجود و الکت  اب

دار  -دار النش   ر : روتیمحم  د معوض، بعلی

 الکتب العلمیه.
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، تحقیق: علی ال  دیوانم(، 9101عب  د، طرف  هبابن .96

 الجندی، قاهره، مکتبه األنجلو المصریّه.

، ق  اهره، الص   احبیم(، 9196ف ارس، احم  دبابن .99

 المکتبه السلفیّه.

، معجم مقاییس اللغهه (، 9308                ب .91

 جا، البابی الحلبی.تحقیق عبدالسالم هارون، بی

 ،النبویّة الس  یريه     (، 9310بلیاس  ماع ر،یکثابن .93

ة : دار المعرفروتیتحقیق: مصطفى عبد الواحد، ب

 للطباعة والنشر و التوزیع.

، العربلس   انتا(، مکرمببیمنظور، محم د بنابن .94

 مصر، دار المصریه للتألیف و الترجمه.

، الس   یره النّبویّهم(، 9135هش   ام، عبدالملکبابن .95

 بیروت: دار الجیل.

دیوان م(، 9155أوسبأبوتمّ  ام ط  ائی، حبی  ب بن .90

، قاهره: الحماس  ةبمختص  ر من ش  رح التبریزی(

 مکتبه محمد علی صبی .

الزینة م(، 9153بسیإدرمحمد بن ،یأبوح اتم راز .93

با مقدمه  ،فی المص  طلحات االس  المیة و العربیة

دار الکت اب العربی، چ  اپ  مص   ر: س،یأنمیابراه

 دوم.

(، ه     9411بوسفیمد بنمح ،یأبوحیّان أندلس .98

تحقیق عادل أحمد عبد الموجود و  ،طیالمحالبحر

علی محمد معوض و زکریا عبد المجید النوقی و 

 .ةی: دار الکتب العلمروتیأحمد النجولی الجمل، ب

، مجاز القرآنه   (، 9469بیمثَنّأبوعبیده، مَع مَر بن .91

 : مؤسسه الرسالة.روتیب

رس   اله تا(، عبداهللببیأبوالعالء معرّی، احم د بن .16

 ، بیروت: الشرکه اللبنانیه للکتاب.الغفران

 یالتطوّر الدالله    (، 9465بلیأبوعوده، عودي خل .19
 ،میو لغة القرآن الکر یلغ ة الش   عر الج اهل نیب

 اردن:، مکتبة المنار.

، غانیاألتا(، ببینیحسبن یأبوالفرج اصفهانی، عل .11

 جابر، بیروت: دارالفکر، چاپ دوم.تحقیق سمیر 

م(، 9100عبداهللبأبوهالل عس   کری، حس   ن بن .13

: أس   عد طرابزون جای، طنجهبمغرب(، باألوائ ل

 الحسینی، مطبعه دار أمل.

، تهذیب اللغهم(، 1669أزهری، محمد بن أحمدب .14

: دار إحیاء روتی: محم د عوض مرعب، بقیتحق

 التراث العربی.

ادر الشعر الجاهلی مصم(، 9100الدینبأسد، ناصر .15
، مص   ر: دار المعارف، چاپ و قیمته ا الت اریخیه

 سوم.

(، ه       9104بقریبأص   معی، عبدالملک بن .10

، تحقق: احمد محمد شاکر، مصر: دار األصمعیّات

 المعارف.

، دیوان األعشیه (، 9108قیسبأعشی، میمون بن .13

حس   ین، بیروت: ش   رح و تعلیق محم د محمد

 ع.المکتب الشرقی للنشر و التوزی

، ال  دیوانم(، 9101حجر کن  دیبامرؤالقیس، ابن .18

تحقیق: محم  د أبوالفض   ل ابراهیم، مص   ر: دار 

 المعارف، چاپ سوم.

، فی اللهج  ات العربی  هم(، 9105أنیس، ابراهیمب .11

 قاهره: مکتبه األنجلو المصریه، چاپ سوم.

، دور الکلمه فی اللغهم(، 9101أولمان، اس   تیفانب .36

 طباعه القومیه.ترجمه: کمال بشر، قاهره: دارال

ش(، 9316وند، وحیدببس   تانی، قاس   م و س   په .39

ه  ای معن  اش   ن  اس   ی نوین در ک  اربرد روش
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، دو فصلنامه مطالعات قرآن و های قرآنیپژوهش

 حدیث، تهران: دانشگاه امام صادق، شماره اول.

، خزانة األدبم(، 9118عمرببغدادی، عبدالقادر بن .31

وب، یقتحقیق: محم د نبی ل طریفی و امیل بدیع 

 بیروت: دارالکتب العلمیة.

معجم م  ا م(، 9183بزیعب  دالعزعب  داهلل بن ،یبکر .33
، تحقیق: اس  تعجم من أس  ماء البالد و المواض  ع

 سقا، بیروت: عالم الکتب. یمصطف

وجوه ش(، 9306بمیابراهبن شیحب ،یس   یت فل .34
قرآن،  ادی  محقّق، تهران: بن ی: مه  دقی، تحققرآن

 چاپ چهارم.

، www . arabicbible . com، التوراي و االنجیل .35

 البیتبع(.نرم افزار مکتبة أهل

الکش  ف و (، ه     9411محمدبثعلبی، أحمد بن .30
ع  اش   ور، بیروت: دار إحی  اء ، تحقیق: ابنالبی  ان

 التراث العربی.

، الصحاح(، ه  9463حمادبهری، اسماعیل بنجو .33

تحقیق: احم د عب د الغفور عطار، لبنان: دارالعلم 

 چهارم.للمالیین، چاپ 

دیوان ح  اتم م(، 9134عب  داهللبح  اتم ط  ائی، ابن .38
، بیروت: دار صادر و دار بیروت للطباعه و الطائی

 النشر.

أصول التشریع م(، 9130حس  ب اهلل، ش  یخ علیب .31
 ، قاهره: دار المعارف، چاپ پنجم.االسالمی

، تونس: فی الشعر الجاهلیم(، 9118حس ین، طهب .46

 دارالطباعه و النشر، چاپ دوم.

 األش   باه وتا(، ان، أبوبکر و أبوعثمانببیخ ال دی .49
النظ  ائر من أش   ع  ار المتق  دمین و الج  اهلین و 

 .نای: بجای، بالمخضرمین

المولَّد  دراس   ة فی نحو م(، 9138خلیل، حلمیب .41
ه : الهیُه المص  ریجای، باللغه العربیه بعد االس  الم

 العامه للکتاب، شعبه اسکندریه.

العروس فی تاج تا(، مرتض   یببیزبی دی، محمد .43
 ، بیروت: دار مکتبه الحیاه.جواهر القاموس

معانی القرآن ه   (، 9468بیسربن میزجّاج، إبراه .44
: روتی: عبد الجلیل عبده شلبی، بقی، تحقو إعرابه

 عالم الکتب.

اس    اس م(، 9114عمربمحمود بن ،یزمخش   ر .45
، بیروت: دارالفکر للطب  اع  ة و النش   ر و البالغ  ة

 التوزیع.

الکشاف عن تا(،                            ببی .40
 ،حقائق التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل

 بیروت: دار الفکر.

شرح المعلقات م(، 9151أحمدبزوزنی، حسین بن .43
 ، قاهره: البابی الحلبی، چاپ دوّم.السبع

المزهر فی علوم اللغه تا(، الدینببیسیوطی، جالل .48
حم  د ج  اد المولی و ، تحقیق: محم  د أو آدابه  ا

 دیگران، قاهره: البابی الحلبی.

: جای، بفت  القدیرتا(، ببییعلمحمد بن ،یشوکان .41

 عالم الکتب.

 ، تحقیق:التوحیدتا(، ببییعلص   دوق، محمد بن .56

سید هاشم حسینی طهرانی، قم: منشورات جماعة 

 المدرسین فی الحوزي العلمیة.

ي روح الصاله    (، 9108طباره، عفیف عبدالفتاحب .59
 : دار العلم للمالیین.روتی، بفی االسالم

، البیانمجمعه    (، 9495حسنبطبرسی، فضل بن .51

تحقیق: لجنة من العلماء و المحقّقین األخصّائیّین، 

 بیروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعات.



 
 

 53   میکرتغییر معنایى واژگان در قرآن

 

 

جامع البیان (، ه     9495بریجرمحمد بن ،یطبر .53
، تحقیق: ص   دفی جمیل عن ت أوی ل آی القرآن

دار الفکر للطب  اع  ة و النش   ر و عط  ار، بیروت: 

 التوزیع.

التبیان فی ه    (، 9461حسنبطوس  ی، محمد بن .54
، تحقیق: امد حبیب قص  یر عاملی، تفس  یر القرآن

 مکتب االعالم االسالمی.

لحن العامه و التّطوّر تا(، عبدالتّواب، رمض   انببی .55
 ، مصر: دار المعارف.الغوی

فرحة األدیب تا(، أحمدببیغندجانی، حس   ن بن .50
 ،الرد على ابن الس  یرافی ش  رح أبیات سیبویه فی

 : دار النبراس.جایب ،یسلطان یعلمحمد

 ،بیالغ  یمفاتت ا(، عمرببیفخررازی، محم د بن .53
 : چاپ دوم.جایب

، العینه      (، 9461احمدبفراهی دی، خلیل بن .58

تحقیق: مهدی مخزومی و دکتر ابراهیم السامرائی، 

 جا: مؤسسة دار الهجري، چاپ دوم.بی

یز بصائر ذوی التمیتا(، الدینببیفیروزآبادی، مجد .51
، تحقیق: محم  د علی فی لط  ائف الکت  اب العزیز

 النّجّار، قاهره، المجلس األعلی للشؤون االسالمیه.

، المحیطالقاموسم(، 1665                    ب .06

 المطبعه المصریه، چاپ سوّم.

الجامع ألحکام ت ا(، أحم دببیقرطبی، محم د بن .09
: روتی، تحقیق: أحمد عبد العلیم بردونی، بالقرآن

 دار إحیاء التراث العربی.

(، ه       9355احمد بن جزّیبکلبی، محمد بن .01

ریه : المکتبه التجاجای، بالتس   هی ل لعلوم التنزیل

 الکبری.

، الک  افیش(، 9303یعقوببک  لینی، محم  د بن .03

اکبر غف  اری، تهران: دارالکت  ب ت ح ق یق: علی

 االسالمیة، چاپ پنجم.

ترجمه:  ،یمعناشناسش(، 9385عمر، احمدبتارمخ .04

 یمش  هد: دانشگاه فردوس ،یدیّ س   نیحس   دیس  

 مشهد.

ل ض  بّی، ابن .05 لیّاتم(، 9104محمدبمفض  ّ ، المفض  ّ

تحقیق: احمد محمد ش  اکر و عبدالسالم هارون، 

 مصر: دار المعارف.

األش   باه و م(، 9135س   لیمان بلخیبمقاتل، ابن .00
 تحقیق: عبداهلل محمود، النظ ائر فی القرآن الکریم

 شحاته، قاهره: الهیُه المصریه العامه للکتاب.

، الدیوانم(، 9133بهیمعاوبن دین ابغ ه ذبی انی، ز .03

ابراهیم، مص   ر: دار تحقیق محم  د أبوالفض    ل

 المعارف.

، قضایاه و الش  عر الجاهلیم(، 1661وائلی، کریمب .08

 چاپ دوم. ل،یالج یة: مکتجایظواهره الفنیة، ب

تا(، علم اللغه، قاهره: عب دالواح دببیوافی، علی  .01

 دار نهضه مصر للطباعه، چاپ هفتم.

معجم ه      (، 9311عبداهللبیاقوت حموی، ابن .36
 .العربی، بیروت: دار إحیاء، التراثالبلدان
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