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های حدیثی است؛ به طوری که عناصر متعددی در دستیابی کشف معنای روایت، هدف نهایی پژوهش
به « کتب لغت، بافت و مصادیقِ معنای یک واژه»توان به به این معنا نقش دارند. از جمله این عناصر می

مندی از این عناصر از آن حیث مورد اهمیت است که نا اشاره کرد. بهرهعنوان عناصر مؤثر در تعیین مع
تا حد زیادی کاهش میهای متکثر غیرنظامامکان قرائت رو در دهد. پژوهش پیشمند از روایات را 

اند، فرایند در روایات تفسییییری به کار گرفته ای که ائمه اطهارنظر دارد با الگوگیری از شییییوه
عنا و جایگاه هر یک از این سییه عنصییر را روشیین نماید. مقاله حاتییر با تیلی  روایات چهارگانه فهم م

کند که نقش کتب لغت صییرفا تیصییی  ارتکاز عر  از معانی یک تفسیییری، این فرر را محرم می
ست و تعیین معنای واژه، جز در بافتی که در آن حضور می یابد، واژه بدون هیچ گونه تعیین کنندگی ا

 شود. میقق نمی
 لغت، بافت، فهم معنا، روایات تفسیری، ارتکاز.: هاکلید واژه

  

                                           
 مدرس ( مرکز تخصصی حدیث حوزه؛a.baniasareh@gmail.Com) . 



 مقدمه

های قرآنی، فراوانی یافته است. استفاده شناسی، ورود مباحث معناشناسی در پژوهشامروزه با رونق علم زبان

عادل بین میراث از مبانی و قواعد معناشییناسییی، با وجود نتایز ارزشییمندی که به همراه دارد، میتار رویکردی مت

ستفاده از تالش ست تا بدون نفی میراث گذشته، در ا ستاوردهای جدید ا صوری گذشته و د های جدید علمی، ق

 صورت نگیرد. 

های امروز دارد، شناسی، که نیاز به بررسی جامعی میان دستاوردهای گذشته و تالشاز جمله مبانی مهم معنا

بر « فهم مفردات»معناسییت. شیییوه مشییهور ادباو و اصییولیون، تقدیم جایگاه کتب لغت، بافت و مصییدا ، در فهم 

صول فقه، تقدیم « فهم ترکیبات» صحالمِ علم ا صوّرو به ا ست به طوری که در فهم متن، ابتدا باید ت ، بر تصدیق ا

زیرا فهم  ،ها را از کتب لغت معتبر بدسییت آورده و سییرا سییرا  سییایر قرائن دارلی و رارجی برویممعنای واژه

 . 1ها و معانی آنها نیاز داردسخنان افراد به دانستن واژه

سته و گفته در نقحۀ ست دان سان، رجوع به معاجم برای تعیین معنای واژه را نادر شنا اند که معنای مقاب ، معنا

 آید که از یک طرف. از محالعه روایات تفسیری این نتیجه به دست می2قاب  تعیین نیست ،ها جدای از بافتواژه

رفاًتقدّ توان برای یافتن معنای واژه به کتب یک روند آموزشییی اسییت و نمی م فهم مفردات بر فهم ترکیبات، صییِ

به کلی از کتب لغت چشیییملغت بسییینده کرد، و از طرف دیگر هم نمی نه در کتب توان  پوشیییید. در این زمی

کاظم میمدسید نوشتۀ« حدیث منطق فهم»عبدالهادی مسعودی و  نوشتۀ« روش فهم حدیث»ارزشمندی از جمله 

های کاربرد روش»مند پیاده شییده اسییت و نیز مقااتی از جمله طباطبایی، معناشییناسییی سیینتی، به صییورت روش

سی در قرآ شنا شارکی و مقاله « کریمنمعنا سانی ف شته ل شتاین؛ معنا؛ کاربرد و باور دینی»نو شته « ویتگن نو

سین مهدوی ستنژاد با نگاه مبانی جدید معمیمدح شده ا شته  سی نو شنا اما وجه جمعی بین مباحث جدید و  ،نا

صورت نگرفته است. در نوشته حاتر بدون اینکه  3میراث گذشته به رصوص بر اساس الگوی روایات تفسیری

در تییمن بیان مراح  فهم یک معنا، نظر  ،تی یا معناشییناسییی جدید پردارته شییودبه نقد مباحث معناشییناسییی سیینّ

شته مینگارنده، درباره ج شده، و نقد به عهده مخاطب گذا صدا ،آورده  شود. البته ایگاه کتب لغت و بافت و م

شاره صورت برای اینکه مخاطب توانایی نقد را پیدا کند در برری موارد ا شکاات هر یک از دو طرف  هایی به ا

 گرفته است. 

                                           
 . 76. صدرسنامه فهم حدیث. 1
 . 166ص ،درآمدی بر معناشناسی. 2
با توج  ب  اینک  لر مقام تفسییر و ه   من   تأکید بر روایات تفسییر  ب  ای  لیی  اتیک ک  لر بسییار  از ای  روایات، ا ا  ار ار. 3

 اند. سیر و ه   معنا را بیان کرلهراه صحیح تفاند هقرآن بول



 فرایند فهم معنا

یا « معنا»و  4به تشدید یاو، به معنای اسم مفعول« معنی»به معنای قصد است. واژه « عنی» از ریشۀ معناواژه 

اسییت. از آنجا که هر فردی برای رسییاندن مقصییودِ رود، از  5مصییدر میمی به معنای اسییم مفعول و یا اسییم مکان

گوییم. این فرایند در چهار می« معنا»کند، مسیییر رسیییدن به قصیید او را فرایند فهم ها اسییتفاده میکلمات و واژه

 شود.ق میمیقّمرحله 

 مرحله اول: تحصیل ارتکاز اولیه

صدای تعیفی که از دور به »کنیم: ارتکاز در لغت به معانی متعددی بیان شده که به برری از آنها اشاره می

تکیه کردن بر چیزی: »و  7«مال در حالیکه دفن شده بود پیدا شود و لذا شباهت به معدن دارد»و  6«رسدگوش می

  8«.شود ارتکز الرج  علی قوسهمان رودش را روی زمین قرار دهد و به آن تکیه زند، گفته میوقتی فردی سر ک

ارتکازی، معنایی مدفون در ذهن عر  اسیییت که معنای  توان نتیجه گرفت کهاز مجموع معانی مذکور می

عنا، بررسییی معنای فهم م شییود. اولین فعالیت دردر اسییتعماات مختلف مورد توجه قرار گرفته و بر آن تکیه می

باشییید. به عبارت دیگر با رجوع به کتب موجود در کتب لغت برای تیصیییی  ارتکاز و معنای اجمالی و مردد می

 دهیم هر یک از آنها، معنای مقصود باشد.لغت تمام معانی یک واژه را بدست آورده و احتمال می

گسیی ورت  صیی ه  ب ه  ق ف ول  صیی ا م  ل ع ن  دا ن م شیی ن ا د د  وسیی ت ه  رحل م ن  ی ا ر  د چه  ن د آ ور م ه  د ر ت

یییییث  ر بیییی ا ر رقیییی د ا بیییی تیییی ه  لیییی میییی جیییی ز  ا ی  ثیییی حیییی ا بیییی میییی  ، ه تیییی فیییی ر   9گیییی

                                           
صورت معنِیّ لر آمده 4 تپس معنُیّ و لر ن ایک ب   ت ، بر وزن مفعول رهن  و ابندا تبدی  ب  معنو  و  تاس قواعد اعالل ا . ای  واژه بر ا

 .اتک

شد بر وزن مفع5َ ت  مکان با تک معنا  آن چنی  می. اگر ا صد کرلن   بوله و با توج  ب  اینک  منعلق ب  یفظ ا شول: ای  یفظ لر مکان ق
 . هالن معنا قرار گرهن  اتک

 . 320ص ،5ج ،العین. 6
 . 56ص ،10ج ،ۀتهذیب اللغ. 7
 . 433، ص 2ج ،ۀمعجم مقاییس اللغ. 8

ن   شییول ک  معنا  ارتکاز  لر ا : ای  تبالر وقنی حاصیی  می. تبالر یعنی انسییبام معنی ب  ن   با شیینیدن یفظ بدون  ین گون  قرین 9
یک واژه گا ی از معنا  تفصیلی آ، برا  لر ن   معنا  ارتکاز  حضوروجول لاشن  باشد و اال امکان ندارل تبالر  حاص  شول و بعد از 

معنا  حقیقی  اتنعااالت و معانی منعدل اع  از حقیقی و مجاز  لر ارتکاز م  وجول لارل، ب   اراه واژه ای »ک  شولای  توال مطرح می
ید و از آمعنایی ک  ب  ن   می آوری ،، ب  واژه را لر ن   میبرا  پاتخ ب  ای  توال، بدون  ین گون  قرین  ا  «؟ی  آن چیسکو موضوع 

لر تبالر ای  نکن  حا ز ا ایک اتک )  اان معا  معی  و تفصیلی اتک شولی ارتکاز  منعدل  ک  لاشن  ای  لر ن   حاضر میانبی  مع
انسبام  ب  ن   برتد؛ ای  مطلب  اان هرم آن ان  اینک  معنا  موضوع ی  زولتر از  آیدنایانی ب  ن   تایر معل، ک  غیر از معنا  مقصو

 . (و اتنبام اتک
تنعااالت منعدلنای  ارتکاز را تحصی  ک بخوا ندغیر ا   یغک، وقنی، ای  اتک ک   نکن  م   ک  اع  از -را  ند تراغ کنب یغک رهن  و ا

سبک ب  معانی یک واژهنورآن   میلر  -اتکحقیقک و مجاز  د. اما نروبرا  تعیی  معنا تراغ تبالر می لرتک شول. تپسارتکاز  د تا ن
بدون یحاظ باهک و اینک  مثال  ،روی ا  ک  تراغ تبالر میوارل شول ای  اتک ک  لر مرحل  ،ب  ای  بحث اصویی ماک  اتک اشکایی ک 



«  اساسی»شناسی جدید هم این مرحله تیت عنوان معنای باشد؛ در علم زبانمی 11و تنصیص اه  لغت 10و وتع

سو شت از جمله اینکه اواً 12در کلمات ایزوت صی  ارتکاز باید به برری نکات توجه دا ست. برای تی این  آمده ا

باید توجه داشیییت که اگر در  از بافتی اسیییت که واژه مورد نظر در آن به کار رفته اسیییت، ثانیاً مرحله با قحع نظر

شییویم. به طور مثال اگر ریشییه واژه را به تیصییی  ارتکاز اولیه اشییتباه کنیم تا انتهای فرایند فهم، دچار اشییتباه می

احتمال رحا فراوان اسیییت. یکی  ،اییمآوری نمها جمعاز دیگر ریشیییهروبی متوجه نشیییویم و معانی ارتکازی را 

 13.دیگر از مواردی که در این مرحله ممکن است موجب اشتباه شود مبنای غلد در چیستی مفهوم است

                                           
و وقنی    تراغ باهک توان منوج  معنا  واژه شد. نای ،ب  کار رهن  اتک لر کنار چ  قرا نی  و یا اینک  مده یا منعدآ آنهع  الزم برا  

تنعاایی اصطالحا مرال قرا نی قرار گرهن  ک  لرکنار شوی روی  منوج  میمی اتک! پس بحث تبالر یک بحث  و اع  از حقیقک و مجاز ا
 . للنبال تبالر و تعیی  معنا برو ،لر باهکپژو نده معنا باید وضع و  م   اتک ک  جایش لر مباحث اتنعاال اتک ن 

 توانی  باشی  زیرا: . لر بحث وضع و عالمات حقیقک و مجاز ما لنبال معنا  واژه بدون یحاظ باهک نای10
 یا وضع تعیینی اتک ک  اگر چنی  قرارلال  را بپذیری  ب  جز اتنعاال را ی برا  آگا ی از آن نیسک. 

تک. یذا مراجع  ب  کنب یغک تن ا ب  عنوان مرحل  اول آگا ی ما از معنا  یا تنعاال ا تک ک   اان کثرت ا تک واژه تعینی ا  آنجاو از  ا
ل ند. وجول را ب  ما می و اجاایی یک معنا  ارتکاز  یذااند هبیان کرل باشییند مجاز یاحقیقک  از اینک  اتیینعااالت را اع  ،ک  کنب یغک
اما ای  گون   و نامگذار  هرزندان غایبا بر ای  اتاس اتک ل ا ب  صورت وضع تعیینی لر اتااء اشخاص، قاب  انکار نیسکبرخی قرارلا

شف معنا  آن ا می سانی ک  میموارل ن  لر قرآن و روایات کاربرل زیال  لارند و ن  اینک  ما ب  لنبال ک تفان  غایب ک خوا ند روی  و منا
شخاصموارل  برا  معنا  موض تااء ا سند  ندارند.  ،وع ی  ب  وضع تعیینی مثال بزنند جز ا حد   تأکید بر وضع تعیینی تامثال عرف پ

تک ک  ضع تعیّ ا صوییون و تنعااالت و منون72ص ،1ج ،منتقی االصول ،حکیمند )رنی را منکبرخی ا  آمده، (لر حاییک  عاده آنچ  لر ا

لانسن  و معنقدند هرع لر وضع  وضع تعینی را (14ص ،1ج ،اصول فقهمرحوم مظفر ) از اصوییون مث  اما برخی ای  قس  از وضع اتک 

 اص  لر وضع، وضع تعیینی اتک.  ک 
تک ک  یغو  موارل 11 تک ولیی  آن ای  ا صول هق  مورل توج  قرار گرهن  عدم حجیک قول یغو  ا سیار م ای ک  لر عل  ا . از نکات ب

و لر بیان معنا  حقیقی مورل اشکال اتک. ای  نکن  شا د بسیار خوبی اتک ک  یغویان اتنعااالت کند و خبره بولن ااتنعاال را بیان می
 کنند و برا  بدتک آورلن ارتکاز عرب  ای  مقدار کاهی اتک. را بیان می

کامال روش  و  معنا  واژه خارج از یک نظام و چاچوب و من  مشخص. ای  معنا معنا  اتاتی: -1معناشناتی:  رح م   ل. لو اصطال12
 گیرل . ای  معنا بسیار پیچیده اتکمعنا  نسبی: معنا  جدید واژه وقنی لر یک چارچوب و نظام واژگانی قرار می -2آشکار اتک

 لر مورل چیسنی مف وم لو نظر عاده وجول لارل: . 13

سطویی: * شیء  نظر منطقی یا ار ص   ص  از جنس و ه صورت حا تک ک   اان  شیء ا لر ن   را گویند و یذا مثال معنا ما یک یک 

الدالله المطابقیه: یدل اللفظ علی تمام معناه الموضووول له الدالله لفظ : 37، ص المنطقکنند. )انسیییان را ب  حیوان نارق تعریف می

نا ق ناه و او الایوال ال مام مع بال: 98و  اان، ص  االنسوووال علی ت یات المعرَّف و یقع  تام او التعریف بجمیع ذات اد ال جنس و ال

 (... الفصل

واژه یا بیرون از تیام  آورل. معنا ِمعنا ما یک یک شیء نیسک بلک  مف ومی اتک ک  واژه لر کاربرلش ب  لتک می نظر معناشناسال: *

و ( 75، ص بیولوژی نصکند )اتک و ای   اان معنایی اتک ک  واژه لر هر نگ یغک لارل و یا معنایی اتک ک  نشان  لر کاربرل پیدا می

 گیرل.و حرهی عرهی اتک ک  معنا را از جزیی خارجی میاند هشاید بنوان گفک ای   اان نظر  اتک ک  برخی اصوییون معاصر بیان کرل

ش ور محال می حضرت امام س  رابع را ک  م سام اربع  آن، ق صحیحلر بحث وضع و اق س  میلاند  س  و عرهی تری  ق لاند ک  تری  ق
 واپیاا را از چوب و بسیییار کوچک اخنراع کرل  ای   گویند: بشییر لر اخنراعات خول وقنی مثالًد و مینزنمی مثال ب  اخنراعات بشییر

نچ  بعدا لر معنا  آن مشنرک بول وضع کرل ب  رور  ک  اگر جنس آن از آوتیل  و  ر  آنوتیل  را لر نظر گرهک و نام  واپیاا را برا  

سان بنو شول باز     واپیاا گفن  میچوب ب  آ   تغییر کند و یا ان توار آن  سنۀ لمّا الال شول: اند  و ای ألّ وضع اللغات فی جمیع األل



برای واژه بندد که هیچ تعینی ها در ذهن نقش میای از معانی و مصدا با بررسی استعماات عر ، میدوده

کند میدودۀ معنای واژه را گر کمک مینامیم. ارتکاز به پژوهشیمعانی را ارتکاز م ندارند، نام این میدودۀ

معنایی نزدیک »تر یکی از این معانی یا به عبارت دقیق دو چه بسا در پایان فرایند فهم معنا متوجه شو بدست آورد

ست 14م، معنای مقصود متکلّبه یکی از آنها شت ا نادرست از . در نتیجه این مرحله، ارزش باایی دارد و این بردا

، قاب  قبول 15شییناسییان که باید معنای موتییوع له و کتب لغت را کنار گذاشییته و فقد به متن تکیه کنیمنظر زبان

ست. روایات اه  ستندشاهدان روبی بر مدعای مذکور  بیتنی سیری در تأیید توجه  .ه سته از روایات تف دو د

 توان یافت: به معنای موجود می

معنای  ر آنها از معنای یک واژه بدون لیاظ بافت سییؤال شییده و امام معصییومروایاتی که د اول: هدستتت

 : اشاره کرد روایتی از امام کاظمتوان به میهمان واژه را ارائه داده است؛ برای نمونه 

َسِن » َبا اْلَح
َ
َسِمْعُت أ ْسِلٍم َقاَل:  ِبیِع ْبِن ُم َمِد َفَقاَل  الرَّ صَّ ُسِئَل َعِن ال َمُد  ِحیَن  صَّ ِذی ََل َجْوَف َلُه ال  16؛ الَّ

سلم گوید: از موسى بن جعفر شخصى ربیع بن م سخ  ّصمد"ید كه از آن حضرت پرسشنیدم در پا  "ال
 «ست كه میان تهى نیست.آن چیزی "صمد"یعنى چه؟ فرمود: 

معنای موجود در لغت و مناسب  - آیه - در توتیح یک بافت امام معصوم روایاتی است که :دسته دوم

چیزی جز همان معنای موجود نزد  اند که گویی اصییالًاند و طوری سییخن گفتهفهم عر  جاهلی را بیان کردهبا 

 عر  مراد آیه نبوده است. به دو نمونه زیر توجه کنید: 

 ای از سوره مائده به فهم عر  جاهلی استناد کرده است:های آیهبرای هر یک از واژه * امام صاد 

ُه ِمْن َبِحیَرٍة َو َل ساِئَبٍة  ، فی قول الله عز و جل:ن أبی عبد اللهحمد بن مسلم، عمعن » ما َجَعَل اللَّ

                                           
شبه أل یکول ّسۀ إلیه، ی سب االحتیاجات الما ضول له بالمعنى  -نوعاً -على ناو التدریج ح ضع و عموم المو صوص الو من قبیل خ

بإزاء الجامع الملاوظ بتبعه إجماالً، عکس عموم الوضع و خصوص الّذی تقدّم من الول الخاصّ ملاوظاً حین الوضع و وضع اللفظ 

الموضووول لهأل أللّ االنتقال حال الوضووع نوعاً الال من بعم المصووادیق إلى الجوامع بعنوال الونها جامعۀ لها، من تیر التفاوت إلى 

صولها، فوضعت األلفاظ بإزائها بمعرِّفیۀ اذا العنوال. فکلّما ع سها و ف شیحقائقها و أجنا شر على  سمیته ثر الب ء و رأى احتیاجه إلى ت

سها و فصلها، بل بما  باسم، وضع لفظاً له من تیر نظر إلى خصوصیته الشخصیۀ، بل لجامعه و  بیعته النوعیۀ من تیر ا ّالل على جن

عۀ المعلومۀ بوجه ته لنفس الطبی بل بمعرِّفی هذا العنوال،  نه و بین تیره من االفراد، ال ل ّه جامع بی بألّ دیدل أن .. و لو ادّعى أحد القطع 

الواضعین الال الذلك نوعاً، خصوصاً فی المصنوعات و المخترعات، بل و الطبائع التی ا ّلع البشر على مصداقها فی األزمنۀ السابقۀ 

 . 166، ص 1، جمنااج الوصول إلى علم األصول. جدّاً، و وضع اللفظ لجامعها بناوٍ، لم یکن مجازفاً
توانی  ای  نکن  حا ز ا ایک اتک ک  چنانچ  بیان شد معنا یعنی آنچ  قصد شده و ما با قطع نظر از مقصول منکل   رگز نای کید برأ. ت14

 یک معنا  معی  را برا  یک واژه بیان کنی . 
آن ا را  ،شوند ک  کاربران  میمعنا  ناتی ندارند و تن ا زمانی نشان شول( ا    می ا )ک  شام  واژهشناتی ررح شده ک ، نشان . لر زبان15

قدم اول کار اتک و  ،ای  مطلب نفی جایگاه کناب یغک نیسک اما چنانچ  بیان شد .(60ص ، بیولوژی نص) لر برابر معنایی ب  کار گیرند

 لر هرایند ه   نباید ب  آن بسنده کرل. 

 . 106، ص5، جالبراال فی تفسیر القرآلو  6، ص معنای االخبار. 16



َلٍة َو َل حاٍ   ی قالوا:  17َو َل َوصِِِ ناقة ولدین فی بطن واحد،  یة كانوا إذا ولدت ال قال: إن أهل الجاهل
َل یستحلون ظهرها، و َل ذبحها، و َل أكلها، و إذا ولدت عشرة جعلوها سائبة، و  وصلت. فال یستحلون

 18؛أكلها، و الحا : فحل اإلبل، لم یكونوا یستحلونه، فأنزل الله عز و جل أنه لم یكن یحر  شیئا من ذلك

سلماز  صادقاز  محمّد بن م شان  امام  شده كه ای سیر قول خداوند عزّ و جلّروایت  پروردگار " در تف
صیله و حام حكمى مقرر نفر سائبه و و ستبراى بحیره و  شترى ندفرمود "موده ا : مردم جاهلیت به ماده 

شدگفتند: به هم زائید مىكه دوقلو مى صل  شتن و خوردنش را حالل نمى و ستنو ك د، و چون ده بار دان
 دانسااتند و سااوارى و باربرى و خوردن گوشاات و شاایر آن را بر خود حاللمى "سااائبه"زایید آن را مى
دانستند، و خداوند این جهید، كه آن را هم حالل نمىود كه بر ماده مىشتر نرى ب "حامّ"پنداشتند، و نمى

 «آیه را نازل فرمود: كه او هیچ كدام از اینها را حرام نساخته است.

 ند: نکبه همین شک  استناد می «یصدُّون»در معنای  * در روایتی دیگر پیغمبر اکرم

ُضِرَب ، قال النبی ا  وَن فی قول الله عز و جل: َو َلمَّ ِصدُّ یَم َمَثالا ِإذا َقْوُمَك ِمْنُه ی صدود  اْبُن َمْر ، قال: ال
و چون مثلی به پسر " كه فرمود:در معنى سخن خداوند عزوجل  پیغمبر اكرم 19؛فی العربیة: الضحك

ستهزاء(  شد، زود قوم تو )كفّار قریش از روى ا شخند كنندمریم زده  در لغت عرب  "صدود": ندفرمود "ری
 «خنده است.به معنى 

نتیجه اینکه در برری موارد به دلی  شیییباهت بافتی که واژه در آن به کار رفته با اسیییتعمااتی که صیییاحبان 

سی در معنای واژه بوجود نمیمعاجم لغوی ذکر کرده سو سدآید و فرایند فهم به پایان میاند، تغییر می از این  ؛ر

جاهلی برای غت و متون عر   به کتب ل کار نیسیییت و نمی رو تیییرورت رجوع  ب  ان قا نا  توان از آن فهم مع

 اما این نه تنها پایان کار نیست بلکه در بسیاری از موارد، اولین مرحله کار است. ،پوشی کردچشم

 مرحله دوم: توجه به بافت و سیاق در فهم معنا

وط به زمان صییدورِ که معانی مرب -از جمله اشییعار عر  و تاری   -ز مراجعه به کتب لغت یا هر منبعی بعد ا

کند و به عبارتی بعد از کشیییف ارتکاز، نوبت به بررسیییی بافت و تعیین معنای واژه از بین معانی متن را بیان می

ستعمال مرتکز می سیا ، ا سان فقه و تفسیر به یک معنا به کار رفته و به تعبیری اصحالم  سیا  در ل رسد. بافت و 

ست لذا با وجود تفاوت سیاین دو در علم معنا عربی واژه بافت ا شته، برای اثبات اینکه فقهاو و 20شنا ، در این نو

گران در تأیید ترادف کنیم. برری پژوهشاند، از عنوان سیا  استفاده میمفسرین از این محلب به وفور بهره برده

 اند: معنایی بافت و سیا  گفته

                                           
 . 103 :ده. ما 17
 . 372، ص2، جالبراال فی تفسیر القرآل. 18
 . 878، ص4 اان، ج. 19
 . (192ص ،معناشناسی شناختی قرآلر.ک: ) گذارند. لر معناشناتی میان باهک و تیام و هضا  یک من  هرم می20



شته تا به  - بافت - این كلمه» سر گذا شت  سیده معنای امروزی كه میمراحل متعددی را پ سیم ر شنا
ی تفسیری و اصولی از نخستین آثاری است كه اصطالح سیاق )بافت( در آنها آمده است. هاكتاب است.

سران بر كالمی اطالق می سیاق )بافت( در عرف مف ست: واژه  شافعی آمده ا ساله  شود برای نمونه در الر
شد و در بردارنده یک هدف شته با شد كلمات دیگری مثل  كه مخرج واحد دا صلی گوینده با یعنی مراد ا

 21«.كنندموقعیت و مقتضای حال و تألیف نیز بر سیاق )بافت( داللت می

ست، از جمله آنها می «سیا » شاره کرد. ابن « راندن و مَهر»توان به در لغت به معانی متعددی به کار رفته ا ا

 نویسد: منظور می

گویند كه اَعراب به هنگام تزویج، شااتر و هر به این جهت سااوق میساایاق به معنای مهر اساات و به مَ»
 22«.دادندگوسفند را به عنوان مَهر گسیل می

سیا  به معنای  ؛23«السیاق المهر و سیاق الكال  تتابُعه و اسلوبه الذی یجری علیه»: است در کتب لغت آمده

شیوه سلو  و  سخن و ا سیا  کالم در پی هم آمدن  ست و  سمهر ا بندی کالم بر آن جریان پیدا ت که جملهای ا

های بین سیییا  و واژه ،اندهای قرآنی پردارتهشییناسییی به بررسیییگران قرآنی که با رویکرد زبانکند. پژوهشمی

 اند: ای دو طرفه بیان کردهدرون آن رابحه

سط سیاق به منزله یک كل عمل می سط اجزایش و معنای اجزا هم تو كند كه معنای آن تو
شاااود. به عبارت دیگر رابطه دوری میان كل و اجزاء در سااایاق وجود ود آن كل تعیین میخ

شانه شانهدارد. از نظر ن ست كه ن سی این نكته بدین معنا سیاقی خاصشنا یكدیگر  ،ها درون 
ند. به عنوان مثال در آیه را شاااارژ می بایعون اهلل ید اهلل فوق »كن ما ی بایعونک ان لذین ی ان ا

كند و در سیاق، را شارژ می« یبایعون»و هم معنای « ید»هم معنای « اهلل»انه نش« 24ایدیهم
با « بیعت»به معنای دست جسمانی است و نه « ید»دهد؛ دیگر نه معنای جدیدی به آنها می
 .25گذاردها تأثیر میگیرد لذا روابط همنشینی در معانی نشانهدست دادن صورت می

سرا  کتا  لغت رفته و معنای یک واژه را جستجو شیوه مرسوم برای یافتن معنای ی ک واژه، این است که 

ها در کتا  لغت هم چیزی جز معانی موجود در متون و اسیییتعماات نیسیییت و اما در واقع معانی واژه ،کنندمی

صورت اجمالی میدوده شف معنای ارتکازی، برای این بوده که به  ستعماات یک واژه را تالش برای ک ای از ا

                                           
 . 29ص ،گفتمال قرآل بررسی زبال شناختی پیوند متن و بافت قرآل. 21

 .  6ج ،لسال العرب. 22

 . 465، ص لمعجم الوسیطا. 23

 . 10 :. هنح24

پاتخ ای  توال  ؟لر مباحث البیات ای  توال  ایش  مطرح شده ک  ه   معنی مقدم اتک یا ترکیب و تجزی  ؛335ص ،بیولوژی نص. 25

شولتا ترکیب : اتک لر پاتخ گفن  شده .تعبیر تاله شده عبارت مذکور اتک سن  ن سن  عنی را و تا م شدتوان معنی را منوج  نای لان لان
  را بعد از ترکیب منوج  شوی معی معنی تفصیلی و  و تپس ک آوری بدتاول باید معنا  اجاایی را  را ه اید، یذاتوان ترکیب نای نشول

 ای  پاتخ  اان لخایک قرا   باهک لر تعیی  معنا  واژه اتک. 



ین کتب لغت هم، بر اساس استعماات به معنای واژه در بافت و متن رسیده و سرا از مؤلف ر ذهن داشته باشیم.د

 اند: استعماات، معنای مفرد را انتزاع کرده اند؛ حدیث پژوهان معاصر بر این محلب اذعان کرده آن

صلى لغت نیز، واژه را در ادبیات مع عالم لغوى، در دوره تدوین كتب» صر خویش مىا كاوید و با كنار هم ا
 26«.رسیدآن، به معناى مشترك و نهفته لغت مى نهادن استعماالت

نتیجه اینکه، یافتن معانی بدون بافت و استعمال نباید این توهم را به وجود آورد که در قدیم، کرسی وتع و 

ر از اسییتعمال بوده اسییتا شییواهد جع ِ معانی الفاظِ مفرد وجود داشییته و کار لغوی جمع آوری این معنای رار

شییناسییی بر این محلب وجود دارد. تأثیر بافت بر ی ادبی و تفسیییری و روایی و فقهی و زبانهاکتا  متعددی در

سرین و تعداد  شواهد از کالم اُدباو و مف ست اما  معنای واژه نیاز به دلی  ندارد زیرا مدعا، امری مرتکز نزدِ عرف ا

ست که بر تأثیر بافت بر معنا تأکید  ؛توان یافتبر آن می تبیکثیری از روایات اه  سانی ا تفتازانی از جمله ک

 -تا هنگامی که استعمال نشده باشند واژگان و کلمات را »داشته و در بیث حقیقت و مجازِ علم بیان گفته است: 

  27«.توان حقیقت یا مجاز معرفی کردنمی -در جمله و بافت راصی قرار نگرفته باشند

برای مثال راغب، در ذی  کلمه  ؛اندبر این اساس بسیاری از مفسران در فهم معانی آیات از سیا  بهره گرفته

 نویسد: می (شودگمانی که اقتضای دستیابی به چیزی دارد که موجب شادمانی می)پا از بیان معنای آن « رجا»

«  التخافون»به معنای « الترجون»اند بعضاای گفته 28لكم َلترجون لله وقارا مادرباره آیه شااریفه »

 اند: است و این شعر را برای آن شاهد آورده

 «و حالفها فی بیت نوبٍ عواملُ  اذا لَسَعَته النحل لم یرجُ لّسعَها

ِِع»نشییینی فع  رجا، و واژه در این بیت، هم به « رجا»به معنای نیش زنبور، به روشیینی دالت دارد که « ةلس

بین مرحله اول و مرحله دوم فرایند فهم معنا این است که مفسر برای فهم معنای  حۀراب 29.معنای روف است

ای با مراجعه به کتب لغت معتبر، معانی ارتکازی و میدوده ،ای که در یک آیه قرآن به کار رفته استواژه

به متن یک آیه آورد، سرا با مراجعه از معنا را که احتمال دارد یکی از آنها معنای واژه باشد، بدست می

سیا  آیات پیرامونش به فهم معنای دقیق واژه نائ  می گرفتن « ارذ»آید. برای مثال معنای اجمالی کلمه و 

یات یا  آ به سییی عه  با مراج ما  بذنوبهم» اسییییت، ا له  له...یأ»و  31«خذ منها عدلَل یؤ»و  30«فاخذهم ال خذ ان ال
                                           

 . 84، ص درسنامه فهم حدیث. 26
مسووتعملۀ فیماا اى فى معنى ضوضووعتا تلك الکلمۀ. فاحترز بالمسووتعملۀ عن الکلمۀ قبل الکلمۀ ال)» .215ص ،مختصوور المعانی. 27

سمى حقیقۀ و ال مجازاً ستعمال فانها ال ت تنعاال معنا  حقیق و مجاز   «.اال تک ک  قب  از ا ر.ک: )وجول ندارل. ننیج  ای  کالم ای  ا

 (. 11ص ،درآمدی بر دانش مفردات قرآل

 . 13 :. نوح28

 . 60، ص بر دانش مفردات قرآلدرآمدی . 29
 . 11 :. آل عاران30

 . 50 :. بقره31



ِِدقات ِِوله لیأ»و  32«الص ت كل امة برس یأی»و  33«خذوهو َهمَّ شییود که این کلمه در آیه مشییخص می 34«خذه عدٌو لِّ

نخسیییت به معنای عقوبت کردن، در آیه دوم و سیییوم به معنای پذیرفتن، در آیه چهارم به معنای اسییییر و زندانی 

ست با مراجعه به کتب لغت  36«َو ُقل َربِّ ِزدِنی ِعلماا »یا در آیه  35.کردن و در آیه پنجم به معنای گرفتن )از آ ( ا

و « زادَ: نما و کثر»یییِ )مصدر: زَید، زِیادَۀ( بیان شده است: یکی معنای ازم یعنی  شویم سه معنا برای زادوجه میمت

)آن را زیاد شییونده قرار داد: زیاد کرد، رشیید داد( و « زادَ الشیییوَ: جعله یزید»دیگری معنای متعدی یک مفعولی 

 گانهسییه )چیزی را به کسییی داد( این احتماات« او غیره: أعطاه ایاهزاَد فالناا َخیراا »سییوم معنای متعدی دو مفعولی 

 37گرددعین میتشود معنای سوم، موقتی با بافت آیه مقایسه می

توان به چند این روایات را میاین مرحله از فرایند فهم، با روایات تفسیری متعددی تأیید و تبیین شده است؛ 

 دسته تقسیم کرد: 

گیرد در معنای دیگری به کار ای یک واژه روشن است اما وقتی در یک متن قرار میمعنگاهی  دسته اول:

 رفته است و بافت در معنای آن اثر گذاشته است. به سه نمونه زیر توجه کنید: 

سائحون »در آیه « السییائیون»ای از مسییلمانان از رسییول ردا درباره معنایعده التائبون العابدون الحامدون ال
 . حال چنین نبوده که معاصران پیامبر39«السائحون هم الصائمون»ؤال کردند. رسول ردا فرمود: س 38«الراكعون

اما با توجه به سییییا  و بافت آیه یعنی قرار گرفتن سیییائیون میان حامدون و راکعون،  ،معنای سیییائیون را ندانند

معنای مقصییود آیه را از  اینبنابر، آمده اسییتمعنای لغوی آن )سیییر و سیییاحت کردن( در نظر مردم نادرسییت می

، به همان معنای لغوی آمده 40(فسیحوا فی اَلرضاند. در حالیکه در بافت دیگری از آیات )سؤال کرده پیامبر

 .41است

 پرسند: می آن را در مورد آیه قرآن، از امام صاد « سِرّ»در روایت دیگری با وجود وتوم معنای 

ِلٍم َقاَل » ِد ْبِن ُمسِِْ ِه َعْن ُمَحمَّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
أ ِه َعزَّ َو َجَل  : سَِِ ْخ ی یْعَلُم  َعْن َقْوِل اللَّ

َ
رَّ َو أ َقاَل  42السِِِّ
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رُّ َما َكَتْمَتُه  ِسیَته السِّ ْن
ُ
ْخَ ی َما َخَطَر ِبَباِلَك ُثمَّ أ

َ
ِسَك َو أ : روایت شده كه گفتمحمّد بن مسلم  زا 43؛ِفی َنْ 

ترین امور همانا او بر نهان و بر مخفى" فرمایدخداوند عزّ و جلّ كه میباره قول در از امام صاااادق
ست سیدم، فرمو "جهان كامال آگاه ا ضمیرت پنهان  "سرّ"د: دنپر ست كه به اختیار خود در  آن چیزى ا

 «اى.ات بوده و بعد آن را از یاد بردهآن است كه: زمانى در خاطره "اخفى" دارى ومى

قل رسیییده و ابتدا آیه  ردمت امام صییاد  ،داندکه معنای فلق )صییبح( را می در روایت دیگری مردی
 دهد: ای که روانده پاس  میپرسد فلق چیست؟ امام هم متناسب با آیهسرا می ،رواندرا می 44اعوذ برب ال لق

ست، در هر خانهدرّه» ست در جهنّم كه در آن هفتاد هزار خانه ا سیاه وای جود دارد، در اى هفتاد هزار مار 
كه از آن درّه  ند  ناگزیر هل جهنّم  به بزرگى خمره، و ا تاد هزار كیساااه بزره زهر  مارى هف درون هر 

 45«.بگذرند

این  یک متن و بافت است معنا شده است. روایاتی که به دو یا چند وجه که هر وجه متناسب با دسته دوم:

صورت دارد: یک بار به اع شدن، دو  ست؛ برای نمونه در روایتی امام دو یا چند گونه معنا  تبار تفاوت در مفهوم ا

 : کندیک واژه را با توجه به دو کاربرد متفاوت آن، به دو وجه معنا می صاد 

ِِألت أبا عبد الله» ِِل بن عمر، قال: س ِِی، ما هماف فقال: العرش عن الم ض فی  عن العرش و الكرس
ِِی: هو جملة الخلقوجٍه  آخر: العرش هو العلم الذی أطلع الله علیه أنبیاءه  ٍه وعاؤه، و فی وج ، و الكرس

 46؛و حججه و رسله و حججه. و الكرسی: هو العلم الذی لم یطلع الله علیه أحدا من أنبیائه و رسله

پرسایدم؛ عر  و كرساى چه هساتند؟  : از حضارت صاادقروایت شاده كه گفت مفضّال بن عمراز 
ست )كه د: عر  به یک معنا تمام جهان خلقدنفرمو سى ظرف آن مجموعه ا ستى، و كر سر ه سرا ت و 

همه كرات و موجودات در آن قرار دارند( و به بیان دیگر عر  یعنى دانشاااى كه خدا به فرساااتادگان و 
شى مى سى همان دان ست و كر صاص به ذات مقدّس خود  حجّتهاى خود عطا فرموده ا شد كه اخت با

 47«.را از آن آگاه نساخته استداشته و هیچ كس از پیامبران و حجّتهاى خود 

در دو روایت زیر از امام «  قلی»و یک بار به جهت تفاوت در مصیییدا  بوده اسیییت: به عنوان مثال، معنای 

 به دو شک  معنا شده است:  باقر

ِبی َجْعَ ٍر »الف. 
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ فِ  ُحْمَراَن َعْن أ  49؛48َقاَل َكاُنوا َثَماِنیةا  َو ما آَمَن َمَعُه ِإَلَّ َقِلیٌل  ی َقْوِل اللَّ
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سیر فرموده خدا امام باقر روایت كرده ازحمران  : ندفرمود "نگرویدند مره اندكى (نوحو به او )" در تف
 «هشت تن بودند.

ِبی َجْعَ ٍر »ب. 
َ
یٍر َعْن أ ِبی َبصِِِ

َ
َجَل  َعْن أ ِه َعزَّ َو  لِ تاُل َتَولَّ  ِفی َقْو َب َعَلیِهُم اْلِق تِ ا ُك مَّ ْوا ِإَلَّ َقِلیالا َفَل

ْل اا  50ِمْنُهْم 
َ
یَن أ ِستِّ تفساایر فرموده روایت كرد، كه در  ابو بصاایر از حضاارت باقر 51؛َقاَل َكاَن اْلَقِلیُل 

فرمود: مراد از قلیل  "پس چون حكم جهاد برایشااان مقرّر گردید، همه روى گرداندند جز اندكى"خداوند 
 «ر آیه شصت هزار است.د

ایاتی که به دلی  منافات ظاهر با بافت، محابق معنای بافت و بر رالف معنای لغوی تاوی  رو دستتته ستت م:

است و در قرآن کریم به  53یا شیو مسقَّف 52در لغت به معنای تخت پادشاه« عرش» ۀاند: به عنوان نمونه: واژشده

و كان عرشه علی »در آیه شریفه  «عرش» ، اما هیچ یک از این دو معنا متناسب با واژه54این دو معنا نیز آمده است
ضاً 55«الماء سران تابعی و بع سیری که اغلب مف ست. تف شان صیابه از این واژه در این آیه ارائه داده نی اند چنین ن

دهد که برداشیییت آنها از عرش معنای حسیییی و مادی آن، یعنی تختی که ملک و پادشیییاه و حکمران بر آن می

در آیه یاد شده به علم معنا شده، و مقصود از آیه « عرش» یتی از امام صاد اما در روا 56،نشیند، بوده استمی

 57.این بیان شده است که علم ردا به این تعلق گرفته که همه چیز را از آ  رلق کند

 عناصر تأثیر گذار بر سیاق 

سیا  بر معنا یک قاعده کلی است و با وجود شواهد متعددی که ذکر شد، ممکن است این  سؤال در تأثیر 

شود که در یک بافت،ذهن پژوهش ست؟ گر ایجاد  صری بر معنا اثر گذار ا س  رواهیم گفت: این  چه عنا در پا

 شناسی است.انعناصر برری مربوط به علم ادبیات و برری مربوط به علم اصول فقه و برری مربوط به علم زب

 عناصر ادبی

 هحروف جارّ. 1

ر گذار بافت بر معنا هستند و توجه به آمدن یا نیامدن هر یک از آنها در ترین عوام  تأثیه از مهمحروف جارّ

 های زیر توجه نمایید: جمله یا جایگزینی یک حرف به جای حرف دیگر در فهم معنا بسیار مؤثر است به نمونه

 *نا في قاُلوا ُقُلوُب ْیِه  َو  َتْدُعونا ِإَل ا  مَّ ٍة ِم نَّ ِك
َ
نا َوْقٌر َو مِ  َو في أ نا آذاِن َمْل ِإنَّ َفاْع جاٌب  ِنَك ِح نا َو َبْی ْن َبْیِن
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 58عاِمُلون

نبود یعنی: بین ما « مِن»بیان شده است: اگر « مِن»ای برای حرف جاره در ذی  این آیه در تفسیر کشاف فایده

ت که یعنی حجابی از سوی هر یک از ما و تو آغاز گردیده اس« من»و تو در وسد حجابی قرار گرفته است اما با 

 .59ای که جای رالی برای آن نیستتمام فضای فیما بین را گرفته است به گونه

 *قاِب َو ا َ ِة ُقُلوُبُهْم َو ِفی الرِّ َدقاُت ِلْلُ َقراِء َو اْلَمساِكیِن َو اْلعاِمِلیَن َعَلیها َو اْلُمَؤلَّ َما الصَّ   60ْلغاِرِمینِإنَّ

. عالمه طباطبایی ذی  اسییت آورده« ام»مورد چهار اما در  ،اسییت وردهآ «فی»مورد حرف چهار در  این آیه

 نویسند: آن می

شریفه در مقام بیان مستحقین هشتگانه زكات تغییر مى سیاق آیه   "زیرا چهار صنف اول را با ؛كنداینكه 

و در چهار  "َ ِة ُقُلوُبُهْم ِلْلُ َقراِء َو اْلَمسِِاِكیِن َو اْلعاِمِلیَن َعَلیها َو اْلُمَؤلَّ  "ذكر كرده و فرموده اسااات "الم

ِه َو ": بكار برده، و فرموده اساات "فى "صاانف باقى مانده كلمه َسِبیِل اللَّ قاِب َو اْلغاِرِمیَن َو ِفی  َو ِفی الرِّ
ِبیِل  یت )بمعنى اختصاص در تصرف( در چهار صنف اول افاده ملك "الم "از این جهت است كه "اْبِن السَّ

بكار  "فى "، حرف"الم "د دیگر كه ساایاق آیه در آنها بهم خورده و بجاى حرفو اما آن چهار مور نماید
 61باره آن وجود دارد....چهار نظر در رفته

 *یِدیُكْم ِمْنه
َ
  62َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َو أ

 پرسییید که از کجا این را کهسیییؤال می آمده که زراره از امام باقر در ذی  این آیه روایتی از امام باقر

  د:نفرمایمیقسمتی از سر و قسمتی از پا باید مسح شود را دانستید؟ امام لبخندی زده و 

 بدین جهت فاغسلوا وجوهكمزیرا در قرآن آمده  ،ن بر او نازل شده گفتهاین را رسول خدایی كه قرآ»

سپس گفته:  شود...  سته  ش صورت باید  ستیم كه تمام  سكمدان سحوا برو سح وام ستیم كه م بر و دان

 63«.قسمتی از سر است به خاطر تأثیر حرف باء

 . ادات حصر2

 «انما»مث   ؛رونداداتی هستند که در معنای حصر و ارتصاص به کار می ،از اداتی که در معنای سیا  مؤثرند

سوله و الذین امنواانما و؛ به عنوان مثال در آیه «ب »و  «اسییتثناو»و  «نفی»و  «اا»و  دالت بر « اانم» ،لیكم الله و ر

به ردا و رسیییول و مؤمنین می یا مثالًحصیییر وایت  یه  کند  بهدر ذی  آ ما امرتنی  لت لهم اَل  عالمه  ما ق
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 فرماید: می طباطبایی

َمْرَتِنی ِبِه  گفت مساایح
َ
من به آنان نگفتم مگر آنچه را كه تو به من دسااتور  ...ما ُقْلُت َلُهْم ِإَلَّ ما أ

طریق نفى و اثبات ادا كرده تا افاده حصاار نموده بر جواب پروردگار و نفى آنچه از  كالم خود را به "دادى
 64.او سؤال شده داللت كند

صر را می ست که ح ص  ا تمیر ف ساند. عالمه طباطباییمثال دیگر در مورد  إِنَّ هذا لَهُوَ در ذی  آیه:  ر

 : فرمایدمی 65الْقَصَصُ الْیَقُّ

ست به  "اهذ"كلمه » شاره ا سىا ستانهایى كه از عی ست و معنایش  دا صر ا ساس آیه بر ق شت و ا گذ
ست كه تنها این مطالبى كه ما سى درباره این ا صارا در عی ست، نه آنچه ن باره آن جناب گفتیم حق ا

را در آیه آورده، براى این بوده كه  "هو" و ضامیر فصال "الم" و حرف "ان" و اینكه حرف كندادعا مى
 66«.و حصر را ثابت كند تأكید ملطور كاهمطلب را ب

كما اینكه حصاار در معبود و نیز حصاار در فعل عبادت را از تقدیم معمول و مطلق آوردن فعل، در ایاك »
ستعین می ست آوردنعبد و ایاك ن شته، و نفرموده )نعبدك،  ؛توان به د سو مفعول را مقدم دا چون از یک 

پرستیم و از سوى دیگر قید و شرطى یم یعنى غیر تو را نمىپرستتو را مىتنها پرستیمت( بلكه فرموده: مى
شاااود كه ما به غیر از بندگى تو براى عبادت نیاورده، و آن را مطلق ذكر كرده، در نتیجه معنایش این مى

 67«.شانى نداریم

 عناصر اصولی

 نکره در سیاق نفی یا نهی یا استفهام. 1

، دالت نکره در 68وجود نکره در سیا  نفی بیان شده است فقه یکی از عوام  دالت بر عمومدر علم اصول

بلکه از سیا  است یعنی نفی طبیعت است که نفی سیا  را به دنبال  ،شودسیا  نفی بر عموم، از وتع فهمیده نمی

شد بررالف ک  و  شته با ست که نفی افراد را به دنبال دارد نه اینکه، نکره، وتع جدیدی دا دارد و نفی طبیعت ا

ُه  َضَرَب صاحب جواهر در ذی  آیه  69.ع که دالتشان بر عموم وتعی استجمی  َمَثالا َعْبداا َمْمُلوكاا َل َیْقِدُر َعلی اللَّ
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. تیام انواعی لارل ک  توج  ب  ای  انواع ما را لر تشیخص مصالیق و یاهن  لالیک آن یار  103، ص قرآن و هق  . نقش تیام لر تفسیر69
 – ترلید تیام لر اتنف ام – احنجاج تیام – تفریع اتاس بر تیام –تیام تشریف  -ل د برخی از ای  انواع عبارتند از: تیام تعلی می

شن  اینک  ب  توج  با. حصر تیام -مقابل  تیام – توال تیام ضر نو تک تیام تاثیر مقام لر حا  نیاز صورت لر تیام انواع تبیی  ن  ا
 ق  نوشن  عباس کوثر  مراجع  کرل. ه و قرآن تفسیر لر تیام نقش کناب ب  توانمی



سببمی 70ٍء َشيْ سیله  ست که قدرت بر ملکیت به و شیو این ا ضای عدم قدرت عبد بر یک  های فرماید: مقت

 71.در سیا  نفی آمده است به صورت نکره و« شیو»ارتیاری نداشته باشد زیرا 

 تخصیص عام و تقیید مطلق. 2

صولیا سخن گفتها صول،  اند و یکی ازن به تفصی  درباره تخصیص و تقیید واژگان قرآن  مباحث مهم علم ا

ست به عنوان مثال در آیه بیث از نیوۀ جیُب  تخصیص و تقیید ا
ُ
اِع  أ دعای دعا کننده را » 72؛ِإذا َدعاِن  َدْعَوَة الدَّ

جیُب »در « داعی»واژه  ،در این آیه« .گویمرواند پاسییی  میه هنگامی که مرا فرا میب
ُ
اِع  أ «  اذا دعانی»به « َدْعَوَة الدَّ

 .73مقید شده است

 شناسیعناصر زبان

شناسی، تأثیر بافت به نیوی گسترده مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که در این علم، در مباحث جدید زبان

ستزبان به عنو شن میمجموعه بنابراین 74؛ان یک نظام قواعدی محرم ا کند و از این رو، ای از قواعد معنا را رو

هایی دارد که کلمه در آن وارد شییده اسییت، این نظریه، به تعیین دالت معنای کلمه نیاز به بررسییی مجموع بافت

ناپذیر بافت و پیش از کاربرد آن، تعییننظریه بافتی یا نظریه کاربردی معروف اسیییت. در این نظریه، معنا جدا از 

گران بین چهار نوع بافت شییود. برری پژوهشاسییت. بر این اسییاس، معنای کلمه با تنوع و تعدد بافت، متعدد می

 اند: تمایز گذاشته

  بافت زبانی. 1
در  جه به کلماتی کهشیییود یعنی یک واژه در جمالت مختلف و با توبافتی که بر ترکیب زبانی عارر می

 گیرد. اند، معانی متفاوتی به رود میگرفتهکنار هم قرار

  بافت اجتماعی. 2
تعف تأثیرپذیری تعیین می ساس معیار قوت و  و  «love» به طور مثال کلمۀ ؛شودمعنای واژه یا ترکیب بر ا

«like» ها با این واژهها و کاربردهای مختلفی دارد؛ بدین ترتیب به رغم اشییتراد در اصیی  معنا هر کدام دالت

 . شوندبندی میه لیاظ معنایی دستهنگاه عاطفی و احساسی ب

  بافت م قعیت. 3
شراید رارجی توجه می ست و زبانشود که واژه در به موقعیت و  شراید به کار رفته ا سان عر  آن  شنا

کرده و  عحسییهکسییی که برای  «یرحم»کلمه  به طور مثال ؛انداطال  کرده «ةالمقامی   ةالدَلل»برای آن اصییحالم 
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 نیا و یکی برای رحمت در آررت است. برای کسی که رحلت کرده یکی برای رحمت در د

 بافت فرهنگی. 4
سیدر مباحث زبان معنایی متفاوت با بافت دارد و قرائن موجود در جمالت قب  و بعد را در بر  ،سیا  75شنا

صول تیلی  گفتمان تیت عنوان می صلی از ا ص  طبق نظر هویمی« میان جمالت پیوند»گیرد و ا شد؛ این ا  76با

 دارای دو رکن اساسی است: 

اول، قرار دادن جمله در سیییا  جمالت مرتبد با آن؛ چرا که تفسیییر جمله، تنها به وسیییله قواعد دسییتوری و 

 تری مورد بررسی قرار بگیرد. ، صییح نخواهد بود و باید در سیا  بزرگ77معنا

مجموعه جمالت مرتبد در یک بند از متن که پیوسیییتگی کام  میان آن برقرار توجه به کشیییف  لزومدوم، 

 78.است بدون آنکه تمرکز ما بر روی یک جمله راص از متن باشد

ص  زبان سی یعنی این ا شی « پیوند میان جمالت»شنا ست. زرک شته ا سابقه دا سلمان  شمندان م در میان دان

ارتصاص داده است. « که در موارد اشکال معنا، راهگشا هستنددر ذکر اموری » ( فصلی با عنوان 749)متوفای 

یُم آیه  یکی از این امور معنای سییییا  اسیییت. زرکشیییی برای مثال ْنَت اْلَعزیُز اْلَكر
َ
َك أ ورد که بر آرا می 79ُذْق ِإنَّ

و « زیزع»دهد دو واژه ن نزول آیه ابوجه  و افکندن او به جهنم اسییت که نشییان میاسییاس سیییا  آیات قب ، شییأ

  80.آیدت و حقارت بدست میآمیزی مبنی بر ذلّی رود به کار نرفته و معنای طعنهدر معنای لغو «کریم»

 مرحله سوم: توجه به مصداق روشن برای فهم معنا

اما گاهی مخاطب برای فهم معنای یک  ،اول برای فهم معنا کافی است ها همان دو مرحلۀبسیاری از واژه در

این سؤال ممکن است در حین بررسی روایات تفسیری به ذهن برسد که چرا ائمه  ا  نیاز دارد.واژه به بیان مصد

اند؟ بیان مصدا  و کاربرد آن پردارته در پاس  به سؤااتی که از معنای برری کلمات پرسیده شده، به اطهار

همانحور که بافت یک جمله  توان مصیییدا  و معنا را از هم تفکیک کرد یایا به طور محلق میآبه عبارت دیگر: 

اما  ،مصییدا  هم در معنای واژه اثر دارد. پذیرفتن این محلب اندکی مشییک  اسییت ،گذارددر معنای واژه اثر می

 اند: نی از این محلب در توتیح جری استفاده نمودهگران قرآوان یافت، برری از پژوهشتشواهدی بر آن می

زمینه خود بر  تفسیر و تبیین مفهومی آیه، نظر ندارد، اما در پسفرآیند جری در ظاهر به مفهوم ذهنی و »
سیر و یا تأ ست. این تف سته ا ش سیر و یا تأویل ن صداق  در ذهن ویل نهان،پایه تف فردی كه آیه را بر م
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ست و بدینتوان آن ردهد، وجود دارد، میا  تطبیق میخارجی شتوانه علمی جری دان سیر ا پ گونه به تف
ساند. ا ست كه در یاری ر سی ا شنا سیر و معنا صه تف صداق خارجی به عر شودن پای م ین به معنای گ
مره هم متداول اسااات. برای نمونه، برای فهماندن معنای دهد و در زندگی روزموارد رخ می بسااایاری از

آن توان این دو فرد نظامی به او نشان داد. بیسرهنگ به یک فرد و تفهیم تفاوت آن با معنای سرباز، می
شیم، امامان شته با شبیه دا صد ت صداق بیرونی، به فهم بهتر و م نیز مخاطبان خویش را با ارائۀ كه ق

 81«.تر نموده اندتری رسانده و آنها را به مقصود حقیقی قرآن نزدیکروشن

ست که آیا می نکتۀ صدا  را از معمهم در این مرحله این ا سیر جدا کرد؟ از نظر زبانتوان م ساننا و تف  شنا

صدا  از معنا، بن سلمان، تفکیک م ستا میم سی ای شنا شی از معنا ست که نا ستی ا ستا، ب سی ای شنا شد در معنا با

زیرا  ،چنین نیسییت 82که در معناشییناسییی پویاتوان مصییدا  و باطن را دری  در معنای الفاظ دانسییت در حالینمی

سحویی،  - مدبه تعبیری که در اول مقاله آ -های انتزاعی و بدون اینکه میدودیت بدون التزام به نگاه منحقی و ار

 گیرد. تمام عوام  مؤثر در تعیین معنا مورد توجه قرار می

 اند: اند در این باره گفتهبرری میققان قرآنی معاصر که مبانی معناشناسی را بر قرآن تحبیق داده

یان دانشمندان علوم قرآنی برخی از مشكالت در علوم قرآنی و تفسیر همچنان با معناشناسی رایج در م»
ست.دلیل این امر غیر قابل حل می شكالت ا سی معانی باطنی تنهای یكی از این م شنا نماید. تبیین معنا

گردد. در معناشناسی ایستا، هر پدیده معنایی در نص یا به سطح تر به معناشناسی ایستای انان بر میبیش
جمالت و عبارات و یا اینكه به لوازم منطقی و معنایی گردد و یا به معنای مطابقی خود پیش فرض بر می

شااود و امكان افزایش گردد. در معناشااناساای ایسااتا معنا صاارفا در یک نظام بسااته تعریف میآنها بر می
  83«معنایی وجود ندارد اما در معناشناسی پویا، امكان افزایش در معنا وجود دارد.

سییازی اسییتفاده ، بلکه گاهی در مفهومو تحبیق نیسییتهمیشییه صییرف جری  ،در معناشییناسییی پویا، مصییدا 

 طور که بیان کردیم مصییداقی از نعمت معنوی یعنی ائمههمان «نعیم» ای مث شییود به این معنا که در واژهمی

مادی باید متوجه نعمت بودن برای فهم صییح معنای نعیم و توسعۀ آن از معنای مادی به فرا بیان شده و مخاطب 

 کند.ت آنها بشود. و بیان این مصدا  بخشی از معنای نعمت معنوی را روشن میائمه و میبّ

تکرار برری آیات و  فلسفۀآید، ها بدست میاز آثار مهم دیگری که از توجه به مصادیق در فهم معنای واژه

باِن  ، آیۀدر سییوره الرحمن ؛ به طور مثالیا فرازهای آن اسییت ُكما ُتَكذِّ يِّ آَلِء َربِّ
َ
 آیۀشییود یا بارها تکرار می َفِبأ

ْكَثُرُهْم  ذِلَك َلََیةا َو ما كاَن  ِإنَّ في
َ
شعراو ُمْؤِمنیَن  أ سوره  شده  که در  صه ییییی  67 )آیۀسه بار تکرار  بعد از بیان ق

اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَوِل یا فراز  ییی(بعد از داستان نوم ییی  121ییی و آیۀ بعد از قصه ابراهیم ییی  103 ییی آیۀموسی 
                                           

ماک  اتک ای  اشکال ب  ن   برتد ک  نشان لالن مصدام ب  لیی  ضعف ه   مخارب  ؛245، ص یات تفسیریشناسی رواآسیب. 81

شول یعنی برخی مفا ی  انقدر مشک   سنند ک  برا  اتک؟ پاتخ ای  اتک ک  ضعف ه   ب  تناتب تخنی و آتانی معانی، منفاوت می
 باشد. ا  از مراح  ه   معنا میمرحل ا  جز تاسک ب  مصدام نداری  و ای  خول ه   آن ا چاره

  ا  رویکرل جدید زبان شناتان ب  معناتک. . پویایی معنا  از ویژگی82
 .289، ص بیولوژی نص. 83



ها در معنا تأثیر مصیییدا تکرار شیییده اسیییت. در این گونه موارد  150و  149و  144سیییه مرتبه در آیات  اْلَحراِ  

با توجه به مصداقی  ،کندزده را بیدار میآیۀ مذکور فحرت غفلتدر سوره الرحمن که گذارد؛ به عنوان نمونه می

های رداوند در ذهن او شیییک  د و مصیییادیق جدیدی از نعمتشیییومعنا متفاوت می ،که هر بافت و سییییا  دارد

  84.ها مؤثر استاینها در معنای واژه ؛گیردمی

 اند: کنند دو گونهروایاتی که مصادیق را بیان می

سیر و فهم معنا کاری ندارد. عالمه طباطبایی. 1 ست و با تف صدا  ا صرف تحبیق و بیان م به  برری از آنها 

 ته است که نباید این گونه روایات با روایات تفسیری رلد گردد. ایشان برای نمونه روایتی ازاین نکته تأکید داش

ِعیَن تفسییییر قمر در ذی  آیه  ِِِ ْعناُقُهْم َلها خاض
َ
ْت أ ماِء آیةا َفَتلَّ َِِّ ْل َعَلیِهْم ِمَن الس  ُنَنزِّ

ْ
أ َِِ در این  آورد.می 85ِإْن َنش

اى آسییمانر به نام آمدن صییییهبا  -امیههاى بنریعنر گردن -نهایشییاد: گردننفرمایمی امام صییاد  روایت،

ضهاین معنا را کلینر نیز در  .شییودمر، نرم و راتییع مراألصییاحب و مفید در  الدینکمالو صییدو  در  کافى رو

این روایات همه از با  جرى و تحبیق مصدا  بر کلر است،  اند. و ظاهراً، روایت کردهالغیبهو شی  در  ارشاد

 86.«سازداز با  تفسیر، چون سیا  آیات با تفسیر بودن آنها نمر نه

اند. برای نمونه در آن دسیییته از مصیییداقی هسیییتند که در مقام تبیین معنا بوده ،ای دیگر از روایاتگونه. 2

ِِتقیمکه  87روایات تفسییییری ِِراا المس گونه را روایات کرده اسیییت و عموم مفسیییرین اینمعرفی  را ائمه ص

با تفکیک صراط دنیا و صراط آررت، صراط دنیا را رود امام دانسته که باید  دانند، امام معصوممصداقی می

صیییراط مسیییتقیم امیرالمؤمنین و »آمده: چنین در روایات دیگر  کهچناناین راه را شییینارت و به آن اقتدا کرد. 

  88«.معرفت اوست

صییدا  ذهنی باید با هم باشیید تا صییراط توان گفت ترکیب مصییدا  رارجی و مدر این گونه از روایات می

  مستقیم شنارته شود.

َئُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن  پنداشیییت به دلی  آیهدیگری از این گونه روایات راجع به مردی اسیییت که می نمونۀ  َلُتسِِْ
عیِم   صاد  بازرواست رواهد کرد؛ امام ،روردردای متعال از رطب لذیذی که او نزد امام معصوم می 89النَّ

 : ندفرمود

ت ببرید، سپس ای به شما ببخشد و از آن لذّتر از آن است كه طعام پاكیزهتر و كریمخدای متعال بزره»
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باز خواست  در قیامت نسبت به آن از شما بازخواست كند، اما شما نسبت به نعمت محمد و آل محمد
  90«خواهید شد.

و به همین دلی ، آن مرد که معنای لغوی را  91شییوددر این روایت، معنای لغوی نعیم شییام  طعام پاکیزه می

  «نعیم»مذکور چون در بافت سییؤال و موارذه رداوند از  برایش این سییؤال پیش آمد، اما واژۀکرد، برداشییت می

دهد که شیییام  طعام پاکیزه این نتیجه را می ،سیییازدقرار گرفته و حم  بر معنای لغویش با کریم بودن ردا نمی

های گوید در دنیا نعمت حقیقی وجود ندارد و شما این آیه را به وجهمی در روایت دیگر امامشود. حالل نمی

ای این نق  کرده که عده عبداهللد در حالیکه پدرم از پدرش از ابیایهای دنیا تفسییییر کردهمختلفی از نعمت

 : نداقوال شما را نزد او گفتند و او فرمود

ضلخدا از آ» سؤال نمی نچه به بندگانش تف چرا كه امتنان نزد مخلوق قبیح  ،گذاردت نمیكند و منّكرده 
 92«است بیتگیرد حب ما اهلچه رسد به خداوند! اما نعمتی كه مورد سؤال قرار می ؛است

 اند: گران قرآنی اشکال قاب  توجهی وارد کرده و گفتهدر این گونه موارد برری از پژوهش

سوو فهم ست.  این گونه موارد موجب  شده ا ستفاده غالیان از آنها  سوو ا شده و باعث  آسیبر که از روایات 

دیدن این روایات با روایات تفسیییرى اسییت. اگر درجهپندارى و همآورده، همسییانزمینه این سییووِفهم را فراهم

آیه  شیییده، معنا و مفهومبرنداریم و مصیییداقر را که در یک روایت تفسییییری گفتهروایتر تحبیقر را تفسییییرى 

بینیم. در این حالت و ، رود را ناگزیر از رد آن مر«لغت، عرف و سیا »بشماریم، به هنگام ناسازگارى آن معنا با 

با این فهم نادرست، اگر رود را به قبول روایت، ملزم بدانیم، ناچاریم مفهوم آیه را میدود و منیصر به مصادیق 

، درصیییدد میدودکردن معناى آیه نیسیییت و حتر رود نیز روایترمذکور در روایت کنیم. در حالر که چنین

 93.استه نمونه، ذکرکرده را براى ارائ بلکه فقد چند مصدا ندارد؛ میدودیت

اما اگر گفتیم با این  ،آید که ما بخواهیم مصیییدا  را تمام معنا بدانیماین اشیییکالِ مهم در جایی پیش می

 گردد.اشکال مرتفع می ،گرددمیمصادیق، فقد بخشی از معنا، برای مخاطب روشن 

 ک به بافت و سیاق در حل تعارضات و رفع مجمالتمرحله چهارم: تمسّ

تعارر اقوال راجع به معنا یا تعدد احتمااتی که منجر به اجمال  ،گاهی در فهم و برداشیییت از یک متن

                                           
 . 747، ص5، جالمیزال. ر.ک: 90
صاحبان معاج  نعی . 91 شده تا برخی از  لر ای  آی  را    ب   اان معنا   ،عدم توج  کنب یغک ب  نقش باهک لر معنا  ای  واژه باعث 

أل أی تُسْأَلول یوم القیامۀ النَّعِیمِ لُنَّ یوْمَئِذٍ عَنِو قوله تعالى: ثُمَّ لَتُسْئَ: 579، ص12، جلسال العربحا  کنند:  نفی شده توتط امام باقر

لر نی  ای  آی  گفن  اتییک ب  قرین  تییوال و توبیخ و ت دید، مرال از ای  نعی   ر  . عالم  ربارباییعن الل ما اسووتمتعتم به فی الدنیا

گوید توال از ه و بیانش را ب  امامان تپرله یذا روایک میآورل ل و نیز مرال لینی اتک ک  پیامبرچیز  اتک ک  انسان را از خدا باز لار

 (.352، ص 20، جالمیزال فی تفسیر القرآلنعاک محاد و آل محاد اتک؛ ن  اینک  مرال گوشک و نان و خرما باشد )
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در هنگام تعارر  کنیم.ان میگونه موارد بیمرحلۀ چهارمی را برای ح  این بنابراین؛ آیدوجود میهشیییود بمی

زیرا شییراید و  ،اقوال، معنای بدسییت آمده از بافت و سیییا  بر معنای موجود در کتب لغت و ادبیات مقدم اسییت

شییود.کما اینکه در هنگام عرور اجمال، های متن و بافت، موجب تعیین معنای مقصییود از یک واژه میویژگی

 نماید.متعدد، بافت و سیا  مشک  را ح  میبرای تعیین احتمال صییح از بین احتماات 

هایی که در مرحله دوم بیان شییید و در آنها معنای بافت بر معنای واژه مقدم شییید، همگی بسییییاری از مثال

است، عالوه  شواهدی بر نقش بافت در ح  تعارتات یعنی تقدیم بافت بر معنای لغت و مورد پذیرش علوم ادبی

م آن در معنای ظاهری بیان کرد که ک به سیییا  و تقدّاز صییاحب جواهر برای تمسییّ دیگری  توان نمونۀبر این می

ماِء ماءا َطُهوراا راجع به دالت آیه  سَّ ْنَزْلنا ِمَن ال
َ
ت در بیث محهریّ  .  از حدث و ربث اسییتت آبر محهریّ َو أ

کند که آ  آسیییمان یآیه دالت م چرا که ،اندت آ  اشیییکال کردهمحهریّ آ  برری بر دالت آیه مذکور بر

ها را اثبات آ  تا پاد بودن همۀ 94زیرا معنای نکره در سیییا  اثبات عمومیت نیسییت ،هاآ  ه همۀپاد اسییت ن

 در فهم این آیه از سیا  بهره برده و گفته است:  صاحب جواهر کند.

ن اساات و همین دال بر امتنا ،اما ساایاقی كه كل آیه دارد ،در اینجا نكره هر چند در ساایاق اثبات اساات»
 95«.شود كه عمومیت از ان فهمیده شودامتنان باعث می

در این مثال با وجود اینکه معنای نکره در این  96.این محلب در کتب ادبی هم مورد تأیید قرار گرفته اسیییت

 کند و بر فهم ادبی از معنای نکره مقدم شده است.اما سیا  این معنا را ثابت می ،ت نیستحالت عمومیّ

ثالی از المیزان میتمسیییّ  برای ماات نیز م مال و تعیین یکی از احت فت در رفع اج با به  مه  آوریم؛ک  عال

؛ از جمله رسیدمورد می 14کند که به سیوره بقره ارتالف عجیبی بین مفسیرین بیان می 102ذی  آیه  طباطبایی

َبُعوا ما َتْت انها اینکه در  یاِطیُن َعلیَو اتَّ شَّ ؟ آیا یهودیان عهد ی هسییتندرجع تییمیر )اتبعوا( چه کسییانم ُمْلِك  ُلوا ال

سول رداسلیمانن ست؟  یا اینکه؟ و یا همه یهودیان؟ د؟ و یا یهودیان عهد ر شیاطین ا شیاطین کدام  منظور از 

  و سایر ارتالفات. شیاطین جن؟ و یا شیاطین انا؟ و یا هر دو؟

ر ارتالفات بلکه ب ،کندنه تنها مشییکلی را ح  نمی ها بر اسییاس کتب لغت،در اینگونه ارتالفات معانی واژه

و معانی دیگر را  آوردئن اطراف همین آیه نتیجه را بدسیییت میافزاید. عالمه در آیه از توجه به سییییا  و قرآمی

 فرماید: می بنابراینگذارد. کنار می

خواهد یكى می -داردالبته با رعایت ساایاقى كه  - این اساات كه آیه شااریفه بگوییمآنچه خود ما باید »

                                           
تک ک . 94 ضی ا ضعی بدانی  یعنی بگویی  از نظر یغک،  شا د بولن ای  آی  لر هر تیام نفی یا اثبات را از باب لالیک و لالیک نکره لر 

 نکره لر تیام نفی برا  عاوم وضع شده و نکره لر تیام اثبات برا  عاوم وضع نشده اتک.
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 قد تکول للعموم لسیاق قال ابن الزملکانى و تیره: إل النکرة فى اإلثبات»: 207، ص1، جح فی شرح تلخیص المفتاحعروس االفرا. 96

 «.امتنال



ست، و اینكه یهود این عمل  سحر در بین آنان ا شدن  صائص یهود را بیان كند و آن متداول  دیگر از خ

 پای سلیماندانند، كه میانه خودشان معروف بوده، و در آن دو قصه خود را مستند به یک و یا دو قصه مى

بر صدق این را ظاهر جمالت آیه  بافت و و در میان بوده است ماروتو  هاروتنام هپیغمبر و دو ملک ب

 97«.داندكافی می معنا

شان می دهد که بزرگان ما در تعارر بین معنای لغوی و معنای بدست آمده از بافت، معنای چنین مواردی ن

 کنند.بافت را مقدم می

 گیرینتیجه

توان فرایند فهم معنا را در می از تیلی  روایات تفسیری و شیوه اندیشمندان اسالمی در تفسیر و تیلی  متون

 چهار مرحله تصویر کرد. 

در مرحله اول برای تیصییی  ارتکاز و جمع آوری معانی احتمالی واژه، میتار کتب لغت هسییتیم به طوری 

رسیییاند، در این گونه مواردِ اندد، به دلی  که مراجعه به معاجم لغت، در موارد اندکی ما را به معنای واژه می

ستعمااتِ کتبِ لغت با بافتی که واژه در آن واقع شده، تغییر میسوسی در معنای واژه شباهت بافتِ  موجود در ا

رسییاند، اما در بسیییاری از موارد برای تعیین معنا، میتار مرحله دوم ما را به معنای واژه می بنابراین ،آیدپدید نمی

ها، به دلی  پیچیدگی معنا، برای شییینارت واژهیعنی کمک گرفتن از بافت و قرائن هسیییتیم. کما اینکه در برری 

شییویم و با بیان مفهوم واژه، عالوه بر بافت، میتار مرحله سییوم یعنی به کارگیری مصییداقی روشیین از معنا، می

کنیم. در مرحله پایانی، در مصدا ، قسمت مشک  معنا را برای مخاطب قاب  فهم کرده و ابهام آن را بر طرف می

دسییت آمده از بافت، یا عرور احتماات متعدد در هعنای موجود در کتب لغت با معنای بصییورت تعارر بین م

کنیم. بر اسییاس این مراح  چهارگانه نتیجه مورد یک معنا، برای رفع اجمال، معنای حاصیی  از بافت را مقدم می

ن معنای یک واژه به گیریم که نقش اصیییلی کتب لغت در فرایند فهم معنا، تیصیییی  ارتکاز بوده و غالبا تعییمی

دهد که این محلب، عالوه بر روایات گیرد. شواهد متعدد نشان میکمک بافتی که در آن قرار گرفته صورت می

 الجمله مورد نظر دانشمند مسلمان بوده است.تفسیری، از دیرباز فی
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