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  چكيده

 29آيد كه با استناد به آيه  از جمله مفاهيم كليدي در قرآن كريم به شمار مي» تدبر«
سوره ص  به عنوان هدف نزول قرآن كريم معرفي شده است. اگرچه مفهوم مذكور 

هايي كه  جايگاه و پردازشتنها در چهار آيه در قرآن كريم به كار رفته، ولي به دليل 
هاي گوناگوني در فضاي  در سه دهه اخير درباره آن صورت پذيرفته است، خوانش

علمي عصر حاضر نسبت به آن بوجود آمده است. آنچه به ابهام واژه تدبر در 
افزايد، عدم تحليل ماده آن (د ب ر) است. به صورتي كه  هاي امروزين مي پژوهش

فاً با استناد به گزارش لغويان متأخر، به بررسي ديگر ابعاد محققان در اين حوزه صر
پردازند. جستار حاضر ضرورت بكارگيري رويكرد  مفهومي غير لغوي اين واژه مي

رو تالش  نمايد. از اين هاي لغوي اين واژه دنبال مي شناسي را در تحليل مؤلفه ريشه
  را مورد بررسي قرار دهد.» رتدب«كرده است تا فرايند ساخت از ماده [دبر] به ساخت 

روشي كه جهت تحليل فرايند مذكور در نظر گرفته شده بدين قرار است كه در ابتدا 
هاي سامي همچون؛ زبان عبري، آرامي، حبشي، اكدي و...  معاني موجود در ديگر زبا

اند. در  استقصاء گرديده و سپس اين معاني در پنج دسته معنايي مشخص تقسيم شده
هاي سودمند جهت دستيابي به فرايند ساخت تدبر،  راستاي گزينش داده ادامه در

معاني مذكور تصفيه شده و اطالعات مفيد جهت كشف ارتباط بين معاني مورد 
استفاده قرارگرفته است و در پايان مبتني بر تحليل مذكور، فرايند ساخت تدبر، به 

  ين گرديده است.كمك ساخت مشابه (تيپولوژي) آن در زبان انگليسي تبي
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 . مروري بر آيات تدبر 1

 82واژه تدبر چهار مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است. اولين كاربرد اين واژه در آيه 
فاً عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتالأَ فَال يتدبرونَ الْقُرْآنَ و لَو كانَ منْ «سوره نساء است: 

و درصدد ترغيب به تدبر در قرآن و توبيخ از  1پيشين متفرّع است اين آيه بر آيه». كَثيراً
استمرار جهالت منافقان و پافشاري آنان بر كفر و نفاق به رغم فراهم بودن اسباب تدبر 

 ايمان هستند  ان اين آيه مسلمانان سستاي از مفسران معتقدند كه مخاطب است. عده
مكارم شيرازي،  ؛87، ص2ق، ج1418؛ بيضاوي، 19ص ،5ق، ج1417(طباطبايي، 

  ).27، ص4ش، ج1374
كنند تا  تدبر نمي -  نه صرف يك يا چند آيه -چرا در قرآن «فرمايد: شريفه مي آيه

ازل شده است؟ اگر به هماهنگى آيات آن پى ببرند و دريابند كه آن از جانب خدا ن
  ».يافتند و ناهماهنگى بسيارى مى قرآن از جانب غير خدا بود، قطعاً در آن ناسازگارى

أَ فَلَم يدبرُوا الْقَولَ أَم جاءهم «سوره مؤمنون است:  68دومين كاربرد تدبر در آيه 
ز سوره مؤمنون در پايان سياق قبل ا 54 اين آيه در ادامه آيه».  ما لَم يأْت آباءهم الْأَولين

كننده قطع  در نتيجه سياق آيات بيان». فَذَرهم في غَمرَتهِم حتَّى حينٍ«فرمود:  بود كه مى
آوردند. كردن عذرهاي محتملي بود كه كافران در برابر رسالت و دعوت پيامبر (ص) مي

مقابل دعوت پيامبر (ص) بگويند: كه كفار در اولين عذر محتمل ناظر به قرآن است، اين
سوره مؤمنون در قالب استفهام توبيخي،  68ما كالم حق را نفهميديم. خداوند در آيه 

اين قرآن براي هدايت ايشان نازل شده، پس آيا در «فرمايد: اين عذر را قطع كرده و مي
صحت رسالت كنند تا از اين طريق به حقانيت اين آيات و به اين قول (قرآن) تدبر نمي

  ».نبوت پيامبراكرم (ص) پي ببرند؟و 
أَم جاءهم ما لَم يأْت «محتمل ديگري از ايشان پرداخته  در ادامه به قطع عذر

 (زمخشري، در اين آيه منقطعه و در معناي اضراب است» أم«، كلمه »آباءهم الْأَولين
معناي آيه اين خواهد  يجه). در نت252، ص9ق، ج1415؛ آلوسي، 195، ص3ق، ج1407

نه، بلكه آن طور نيست. آيا اگر چيزي براي ايشان نازل شود كه در زمان پدران  بود كه:
  نكار كنند و از آن احتراز جويند؟.ايشان نازل نشده بود؛ به صرف اين جهت بايد آن را ا
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ك ليدبرُوا كتاب أَنْزَلْناه إِلَيك مبار«سوره ص است:  29كاربرد سوم تدبر در آيه 
در اين آيه از همگان به ويژه از اين كافراني كه در كفر ». آياته و ليتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْباب

دادند و در مواجهه با  كذب به پيامبر اكرم (ص) مي خود پافشاري كرده و نسبت سحر و
كردند، به  مي حالت تعجب به خود گرفته و پيامبر (ص) را رها ،دعوت و پيام رسالت

الهي  دبر كنند تا از اين طريق معجزهحق ت نوعي خواسته شده كه در آيات اين كتاب بر
رسالت او بزنند ولي  دهند و مهر تأييد را بر را دريافته و به دعوت حضرت گوش فرا
در نتيجه اين  ،كنندبه حقانيتش اعتراف نمي ،حتي اگر به الهي بودن آن اطمينان يابند

  ).149، ص 23م، ج1984(ابن عاشور،  روه بايد منتظر عذاب الهي باشندگ
أَ فَال يتدبرونَ الْقُرْآنَ أَم «سوره محمد است:  24آخرين مورد از كاربرد تدبر در آيه 

، 26ق، ج 1412(طبري،  مخاطب اين آيه منافقان بيماردل هستند ».قُلُوبٍ أَقْفالُها  على
يان ؛ ابوح183، ص18ش، ج 1378؛ طيب، 236، ص18ج  ق، 1417؛ طباطبايي، 37ص

  ).471، ص 9ق، ج 1420اندلسي، 
از شدت  ،شوداي نازل شده و صحبتي از قتال و جهاد مياين بار نيز وقتي سوره

كنند، از اين ترس همچون كسي كه مرگ بر او سايه افكنده است به پيامبر(ص) نگاه مي
را به درستي  امتحان و آزمايش الهي تكليف خودرو ايشان به جهاد نرفته و در اين 

كنند؟ آيا در قرآن تدبر نمي«فرمايد: ها ميسوره، خطاب به اين 24 انجام ندادند. آيه
هاي ايشان قرار گرفته  هاي مخصوص دل هاي آنان و هم مسلكانشان قفلبلكه بر دل

دم تدبر در قرآن و رفتن استفهام در آيه توبيخي است، لذا منافقان را به خاطر ع». است
ق، 1417؛ طباطبايي، 304، ص9تا، ج(طوسي، بي به سمت شقاوت سرزنش نموده است

، 26م، ج1984؛ ابن عاشور، 473، ص9ق، ج1420؛ ابوحيان اندلسي، 242 ، ص8ج
  ).96ص

  هاي واژه شناختي  بندي داده . دسته2

جگانه بندي پن س از آن دستههاي سامي گردآوري شده و پ در زبان» دبر«در ابتدا، معاني 
   باشد:از معاني ارائه گرديده است كه به شرح ذيل مي
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 . زبان حامي ـ سامي باستان1ـ2

سامي   –در زبان حامي » دبر«كتابي كه به عنوان منبع اصلي جهت استخراج معاني 
» Hamito-Semitic Etymological Dictionary«گرفته شده، كتاب  نظر در باستان

هاي كتاب  است. از آنجايي كه مدخل» Orel , V.E. & Stolbova, Olga V «از 
» د ب«حاضر به صورت ثُنَايي تدوين شده است در نتيجه همه معاني در ذيل مدخل 

  مالحظه شده است كه در جدول ذيل با ذكر صفحه كتاب آمده است.
  

ف
ردي

 

 صفحه معنا واژه زبان

 138 دنبال كردن Dab سامي - حامي 1

 139 لوله، بسته Dab سامي - حامي 2

 Dab سامي - حامي 3
 

139 

 139 حيوان بزرگ dab سامي - حامي 4

 139 پوشاندن، پنهان كردن dab سامي - حامي 5

 140 شكستن، گاز گرفتن (گزيدن) dab/dib سامي - حامي 6

 140 حشره daba سامي - حامي 7

 140 حشره (همان زنبور) dabur سامي - حامي 8

 151 درخت daparan سامي - حامي 9

 158 برداشتن، گرفتن dib سامي - حامي 10

 dibin سامي - حامي 11
 

158 

 165 آب dob سامي - حامي 12

 165 صحبت كردن dob سامي - حامي 13

 167 شاخ ( گاو و گوسفند) dub سامي - حامي 14

 167 پشت، دم dub سامي - حامي 15

 167 صحبت كردن dubar سامي - حامي 16
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 . زبان اكدي2ـ2

در زبان اكدي به عنوان » دبر«كتابي كه به عنوان منبع اصلي جهت استخراج معاني 
 A Concise «اي انتخاب شده، كتاب  هاي سامي شمال حاشيه زيرشاخه زبان

Dictionary of AKKadia  « از»Jeremy Black. Andrew George. Nicholas 

Postgate «در » د ب ر«معاني موجود در مدخل سه حرفي  باشد. در جدول ذيل مي
الي  10كتاب مذكور با ذكر صفحه آن آمده است. الزم به ذكر است كه واژگان شماره 

به عنوان منبع دوم » .Gelb Ignace J«از » The Assyrian Dictionary«از كتاب  13
  در رابطه با اين زبان استخراج شده است.

 

ف
ردي

 

 صفحه معنا واژه زبان

 dabāru اكدي 1
 

52 

 53 مهاجم، متجاوز dabru(m) اكدي 2

 53 يك شيء چرمي dabiru اكدي 3

 56 غايب بودن و شدن/ غيبت dappurtum اكدي 6

 daprānu(m) اكدي 7

ارس(درخت هميشه سبز با چوبي خوشبو و 
روغن دارويي) به عنوان چوب نجاري و 

 دارو

56 

 59 بال، فاجعه dibiru اكدي 4

 60 مشعل dipāru(m) اكدي 8

 61 تاسيس، موسسه، بنيان، بنياد dubur اكدي 5

 duppuru(m) اكدي 9
بيرون بردن، بيرون ماندن(مربوط به معناي 

 غايب بودن)
62 

 dabru اكدي 10
درنده/ نيرومند/ طوفان خشن/ نوعي 

 گاوميش
30 

 118 سير شدن/ راضي كردن dapāru اكدي 11

 148 طاعون dibiru اكدي 12
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-148 سختي، درد و ... كشيدن/ چرخيدن dibiri اكدي 13
149 

  

  . زبان عبري2-3

در زبان عبري به عنوان » دبر«كتابي كه به عنوان منبع اصلي جهت استخراج معاني 
 Hebrew and English «هاي سامي شمال مركزي انتخاب شده، كتاب  زيرشاخه زبان

Lexicon of the Old Testament « از» Gesenius, W., A  « است. در جدول ذيل
در كتاب مذكور با ذكر صفحه آن آمده » د ب ر«معاني موجود در مدخل سه حرفي 

  است.
  

ف
ردي

 

 صفحه معنا آوانگاري واژه زبان

 180 سخن گفتن dābar عبري 1

 182 سخن/ كلمه dābār عبري 2

 184 مرگ/ طاعون deber عبري 3

 184 چراگاه/ مرتع dober عبري 4

 184 شناور dobrut عبري 5

 184 دليل/ علت/ حالت dibrāh عبري 6

 184 زنبور عسل deburāh عبري 7

 184 (زنبورعسل) پيامبر زن/ زن غيب گو deburāh عبري 8

 Levitical city( 184شهر لويتيكال ( dābrat عبري 9

 184 اتاق پشتي/ عقبي debir عبري 10

 king of Eglon( 184اگلُن (پادشاه  debir عبري 11

 184 سخن گفتن Dibr عبري 12

 184 كلمه daberet عبري 13
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 dibir Danite 184 عبري 14

 184 دهان (يه عنوان عضو سخن گويي) midbār عبري 15

 184 بيابان/ صحرا midbār عبري 16

  

 . زبان سرياني2-4

در زبان سرياني به عنوان » دبر«كتابي كه به عنوان منبع اصلي جهت استخراج معاني 
 Dictionnaire «هاي سامي شمال مركزي انتخاب شده، كتاب  زيرشاخه زبان

syriaque- françaisربِيع ريانيس از » / قاموس» Costaz, L. « است. در جدول ذيل
در كتاب مذكور با ذكر صفحه آن آمده » د ب ر«معاني موجود در مدخل سه حرفي 

  است.

ف
ردي

 

 صفحه معنا آوانگاري واژه زبان

 Debar سرياني 1

ازداوج كردن/ بيرون بردن/ راهنمايي/ 
شخم زدن/ گذراندن وقت/ شروع كردن/ 

 رفتن/ سرگردان بودن

58 

 58 رفتار كردن/ راهنمايي كردن At debar سرياني 2

 58 راهنما/ پاروزن/ حامل تابوت doburā سرياني 3

 58 زنبور dabura سرياني 4

 58 باغچه/ زمين/ صحرا Dabrā سرياني 5

 58 روستايي/ دهاتي dabrayā سرياني 6

 debarā سرياني 7
راهنمايي كردن/ حمل كردن/ كشت و 

 زرع/ آشفتگي و هيجان
58 

 58 قافله اسري/ غنيمت debartā سرياني 8

 58 صحرا madbera سرياني 9

 58صحراوي/ ساكن صحرا/ تارك دنيا/  madberayā سرياني 10
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 منزوي

 58 موفقت كردن/ دستور دادن dabar سرياني 11

 58 برده شدن At dabar سرياني 12

 58 ريئس/ متولي/ مدير/ ريئس دير medabronā سرياني 13

 58 از تدبير الهي medabronāyā سرياني 14

Medabronāye سرياني 15
t 

 58 قصدعمدا/ حسب تدبير الهي/ با 

 medabronutā سرياني 16
تدبير و سلطه/ سبك زندگي/ عوامل و 

 اعمال/ تدبير الهي/ سعادت (عنوان)
58 

 dubarā سرياني 17

اداره و تدبير/ هنر و مديريت/ روش و 
روال كار/ تشكيالت/ رفتار و زاندگي 

 زاهدانه

58 

  

  . زبان آرامي2-5

در زبان آرامي به عنوان » دبر«معاني كتابي كه به عنوان منبع اصلي جهت استخراج 
 A Dictionary of the «هاي سامي شمال مركزي انتخاب شده، كتاب  زيرشاخه زبان

Targumim, the Talmud Babli andYerushalmi and the Midrashic 

literature « از» Jastrow, M « است. در جدول ذيل معاني موجود در مدخل سه
  مذكور با ذكر صفحه آن آمده است.در كتاب » د ب ر«حرفي 

  

ف
ردي

 

 صفحه معنا آوانگاري واژه زبان

 dābar آرامي 1
وصل كردن/ مرتب كردن/ راهنمايي كردن 

 (گله)
278 

 278 صحبت كردن Dibr آرامي 2

 278 گفتگو كردن/ ارتباط برقراركردن nidbar آرامي 3
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 tidaber same 279 آرامي 4

 279 ساختن/ وادار كردنمطيع  tidbir آرامي 5

 debar same 279 آرامي 6

 debar آرامي 7
ربودن/ گرفتن/ راهنمايي كردن/ راندن 

 (گاري)
279 

 279 خود را كنترل كردن debar آرامي 8

 279 راهنمايي كردن/ راندن (گاري) dabar آرامي 9

 279 برنده شدن adbir آرامي 10

itdabar/idaba آرامي 11
r 

 279 كردن/ بردن/ برداشتنراهنمايي 

 279 وادار كردن/ خود را كنترل كردن idbar آرامي 12

 279 كلمه/ دستور/ سخن dābār آرامي 13

 279 شيء/ كار/ رخ داد dābār آرامي 14

 279 بت پرست dābār آرامي 15

 279 خوك dābār آرامي 16

 279 خوره/ جذام dābār آرامي 17

 279 عفتيفحشا/ بي  dābār آرامي 18

 279 طاعون/ مرگ deber آرامي 19

 279 راهنما dabār آرامي 20

 279 راندن/ روش حركت dbārā/dabārā آرامي 21

 279 زنبورها dabārā آرامي 22

 279 چراگاه/ مرتع/ زمين dabrā آرامي 23

 279 جريان/ شناور/ راندگي dabrunā آرامي 24

 279 هبر/ راهنما dabāritā آرامي 25

 279 سخنران dabrān آرامي 26

 279 فصيح dabran آرامي 27

 279 پرگو/ پرحرف dabrānit آرامي 28

 279 غنيمت جنگي/ طاعون dbartā آرامي 29
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 279 زنبورعسل dbartā آرامي 30

  

  . زبان حبشي2-6

در زبان حبشي به عنوان » دبر«كتابي كه به عنوان منبع اصلي جهت استخراج معاني 
 South-east «اي انتخاب شده، كتاب  هاي سامي جنوب حاشيه زبان زيرشاخه

Semitic (Ethiopic and South-Arabi « از» Leslau, W «. است. در جدول ذيل
در كتاب مذكور با ذكر صفحه آن آمده » د ب ر«معاني موجود در مدخل سه حرفي 

 Lexicon Linguae«از كتاب  10است. الزم به ذكر است كه معناي شماره 

Aethiopicae. Lipsiae « از»Dillmann, A. «باشد. مي  
  

ف
ردي

 

 صفحه معنا آوانگاري واژه زبان

 Bergrueken( 121به پشت خوابيدن/ اسم كوه ( tadabbara حبشي 1

 121 تأسيس كردن دير (صومعه) dabara حبشي 2

 dabr حبشي 3
(adbār) 

كوه/ مكان يك دير/ صومعه/ دير (معناي 
زمين كشت شده نيز از معناي كوه عبري 

 ساخته شده است)

121 

 حبشي 4
dāber/dabr 

(dābrāt- 
dabrāt) 

 121 سرزمين/ شهر/ روستا

 121 زيارتگاه/ مكان مقدس/ اتاق دروني dāber/ dābir حبشي 5

 dabarbir حبشي 6

جاي بلند كه راهب براي خوابيدن بر آن تكيه 
جاي  كند/ پشتي (تكيه گاه براي پشت)/ مي

 شيب دار براي پشت/ به پشت خوابيدن

121 

 /dabrān حبشي 7
dabarān 

 121 نام يك صورت فلكي

 122 رشد يافتن (بچه)/ پيشرفت كردن dabrawa حبشي 8
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Debreyāmi حبشي 9
n 

 122 »كتاب تواريخ ايام«

 /deber حبشي 10
seber 

 1278 »راندن.»/ «جمع كردن«، »كنترل كردن«

 

  . زبان سبئي2-7

در زبان سبئي به عنوان » دبر«كتابي كه به عنوان منبع اصلي جهت استخراج معاني 
» Sabaic Dictionary«اي انتخاب شده، كتاب  هاي سامي جنوب حاشيه زيرشاخه زبان

د ب «است. در جدول ذيل معاني موجود در مدخل سه حرفي » .Beeston A.F.L«از 
  ست.در كتاب مذكور با ذكر صفحه آن آمده ا» ر
  

 صفحه  معنا آوانگاري واژه زبان رديف

 35 بيگاري كردن dbrʼ سبئي 1

 38 زمين شخم زده ḏbr سبئي 2

  

  . زبان عربي2-8

در رابطه با زيرشاخه سامي جنوبي مركزي نيز اگرچه منابع مكتوبي در دست نيست، 
كتب هاي لغات عربي در دسترس به ترتيب از  لكن با عنايت به قدمت تاريخي فرهنگ

، 14تا، ج (ازهري، بي تهذيب اللغه)، 33 -31، صص8، ج1410خليل بن احمد، ( العين
معجم )، 655 -652، صص 2، ج 1407(جوهري،  الصحاح في اللغه)، 115 -110صص

تا،   (زمخشري، بي اساس البالغه)، 325 -324، صص2تا، ج (ابن فارس، بي مقاييس اللغه
القاموس )، 275 -268، صص4، ج1414ر، (ابن منظو لسان العرب)، 126 -125صص

 النهايه في غريب الحديث و األثر) و 27 -26، صص2تا، ج فيروزآبادي، بي( المحيط
استفاده شده » د ب ر«) در استخراج معاني ريشه 99 -97، صص2، ج1364(ابن اثير، 
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هاي مذكور  در كتاب» د ب ر«است. در جدول ذيل معاني موجود در مدخل سه حرفي 
  است. آمده

  

ف
ردي

 

 معنا واژه زبان

 آخر اوقات الشي ء دبار/ دبر/ دبر/ دبريا/ دابِر عربي 1

 الظهر/ خالف القبل دبر/ دبر/ اَدبار/ عربي 2

 عربي 3
مدبور/ الدبر(ازهري)/ 

 الدبر (جوهري)
 الكثير المال/المجروح

 لهاالنحل/ جماعه النحل ال واحد  دبر/ دبور/ دبور عربي 4

 الهزيمه في القتال الدبره عربي 5

 المصارمه/ الكُرده من المزرعه التَّدابر عربي 6

 التدبير عربي 7

ان يعتق الرجل عبده بعد موته/ ان يدبر الرجل 
امره و ذلك انّه ينظر الي ما تصير عاقبته و آخره 

 )فيروزآبادي(/ كالتدبر 

 الدبران عربي 8

الجوزاء (التابع/ التويبع) و هو نجم بين الثريا و 
النه يدبر الثريا اي » دبرانا«من منازل القمر سمي 

تبعه/ خمسه كواكب من الثور يقال انه سنامه و 
 هو من منازل القمر (جوهري)

 الدبور عربي 9
ريح تهب من نحو المغرب و الصبا تقابلهما من 

 ناحيه المشرق

 طرفين في النسبكريم ال »مدابر«رجل مقابل و عربي 10

 ذهب دابر عربي 11

 جبل دبر عربي 12

 الموت دبر عربي 13

 الهالك الدبار عربي 14

 حدثَ دبرَ عربي 15
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 دبار عربي 16
يوم االربعاء و هو يوم النحس/ من اسمائهم 

 القديمه (جوهري)

 اذا تغافل عن حاجه صديقه ادبر (الرجل) عربي 17

 ال يقبل ول احد و ال يلوي علي شيء اُدابررجل) ( عربي 18

 اي معصيته من طاعته اذا عرف دبيره من قبيله ادبر (الرجل) عربي 19

 االصل دابِر (دوابر) عربي 20

 ها حين تفتلُه ما ادبرت به المرأه من غزل الدبير عربي 21

 عاديته دابرت (فالنا) عربي 22

 قبيله من بني اسد دبير عربي 23

 التابع الدابِر عربي 24

 ذهب بـ دبر (بالشيء) عربي 25

 االدبر عربي 26
لقب حجر بن عدي/ لقب جبله بن قيس 

 الكندي

 التفكّر فيه التدبير عربي 27

 تقاطعوا تدابر (القوم) عربي 28

 المشارات من المزرعه دبور عربي 29

 خُوطبوا به في القرآنالم يتفهموا ما  افلم يدبروا القول عربي 30

 اسم حمار دبير عربي 31

 نظر في عاقبته تدبر االمر عربي 32

 
توان موارد اشتراك و افتراق  حال در اين مرحله با تطبيق معاني به دست آمده، مي

بندي در  را استخراج كرد. با پيجويي دسته» د ب ر«هاي ريشه سه حرفي  معاني هيئت
توان در مجموع به پنج دسته اصلي اشاره داشت كه عبارتند از:  بين معاني مذكور، مي

« ، »مديريت / كنترل كردن / هدايت كردن« ، »پشت / پشت كردن« معناي محوري 
  ».  شناور/ چرخيدن« و » صحرا / بيابان« ، »سخن / سخن گفتن
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  . دسته اول: [پشت / پشت كردن]2-8-1

 زبان معنا رديف

 سامي/ عبري/ حبشي/ عربي - حامي  پشت (معناي اسمي) 1

 اوگاريتي/ عربي پشت كردن (معناي فعلي) 2

 اكدي جدا شدن/ دورشدن 3

 حبشي به پشت خوابيدن 5

 عربي آخر اوقات الشيء 6

7 
پوشاندن/ غايب بودن و شدن/ پنهان 

 كردن/ بيرون بردن/ بيرون ماندن
 سامي / سرياني - حامي 

 عبري/ آرامي/ عربي/ اكدي مرگ/ طاعون/ هالكت 8

 سامي - حامي  دنبال كردن 9

 عربي تبعيت كردن / تابع 10

 حبشي/ عربي كوه 11

12 
صومعه / مكان صومعه/ مكاني بلند براي 

 راهب/ تاسيس كردن صومعه
 حبشي

13 

كريم الطرفين في النسب/ تقاطعوا/ نجم 
بين الثريا و الجوزاء سمي التابع او التويبع/ 

 الهزيمه في القتال / المجروح

 عربي

 سرياني/ آرامي غنيمت جنگي/ قافله اسري 14

  
  / هدايت كردن] . دسته دوم: [كنترل كردن2-8-2

 زبان معنا رديف

 آرامي/ سرياني راهنما/ راهنمايي 1

 آرامي/ سرياني راهنمايي كردن/  هدايت كردن اهشام 2

 سامي/ آرامي - حامي  گرفتن/  كنترل كردن خود / برداشتن 3

 سرياني/ عربي / آرامي بردن / رفتن / راندن 4
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5 
اداره كردن/ مديريت كردن/ نظر في 

 عاقبته
 سرياني/ عربي/ اوگاريتي

6 
مدير/ رييس/ متولي/ تدبير الهي / 

 مديريت / اداره / تدبير و سلطه
 سرياني

7 
سبك زندگي/ هنر و مديريت/ رفتار/ 

 عوامل و اعمال/ تشكيالت
 سرياني

  
  . دسته سوم: [ سخن / سخن گفتن ]2-8-3

 زبان معنا رديف

1 
سخن گفتن / صحبت كردن (معناي 

 فعلي)
 سامي/ عبري/ آرامي/ عربي - حامي 

 عبري / آرامي سخن/ كلمه  (معناي اسمي) 2

3 
دستور/ فصيح/ پرگو/ سخنران / گفتگو 

 كردن
 آرامي

 عبري دهان (عضو سخن گويي) 4

 سامي / عبري/ آرامي / عربي - حامي  زنبور 5

 آرامي/ عربي گله زنبور 6

 سامي - حامي  حشره 7

  
  چرخيدن] . دسته چهارم: [شناور/2-8-4

 زبان معنا رديف

 آرامي/ عبري راندگي/ جريان/ شناور 1

 آرامي / اكدي چرخيدن 2

 اكدي طوفان خشن 3

 عربي روز چهارشنبه / ريح 4
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  . دسته پنجم: [ صحرا / بيابان]2-8-5

 زبان معنا رديف

 عبري/ آرامي/ سرياني چراگاه/ مرتع/ صحرا / بيابان 1

2 

شخم زدن / زمين / زمين شخم زده / 
كَرت / المشارات في المزرعه/ كشت و 

 زرع

 آرامي/ سرياني/ سبئي/ عربي

3 
درخت/ ارس (نوعي درخت)/ چوب 

 نجاري
 سامي/ اكدي - حامي 

4 
ساكن صحرا/ منزوي/ تارك دنيا / 

 صحراوي
 سرياني

 سرياني/ حبشي روستا/ شهر/ روستايي/ دهاتي 5

  
هاي  بندي هستند؛ اين واژگان در دسته تقسيممعاني باقيمانده در دو بخش قابل 

هستند كه » هاي علَم يا اسامي خاصي اسم«اند. دسته اول  پنجگانه مورد نظر قرار نگرفته
هاي  دسته دوم نيز واژگاني هستند كه مبتني بر دادهاند.  ها استعمال شده خي از زباندر بر

اشته است. اين درحالي است هاي سامي منحصرا در يك زبان كاربرد د موجود از زبان
كه آن دسته از معاني از اهميت بااليي برخوردار است كه حداقل در يك يا دو زير 
شاخه زباني مجزا وجود داشته باشد. چرا كه در اين صورت قابليت تشكيل دسته معناي 

نمايد، در غير اين صورت واژگان مذكور در كشف ارتباط با معاني  مستقل را فراهم مي
فايده خواهد بود. در ادامه با بررسي واژگان مذكور، اطالعات سودمند و مورد  بي ديگر

  پذيرد. نياز انتخاب گرديده و تصفيه الزم براي حذف معاني غير مرتبط انجام مي

  هاي معنايي گذاري ساخت . تصفيه اطالعات به همراه گزينش و تاريخ3

كه در وهله اول وجود دارد، استفاده  آنچه در به نتيجه رسيدن ارتباط بين معاني انبوهي
از شواهد مستندي است كه بتواند از تعداد معاني غيرمرتبط بكاهد. از اين رو در اين 

شناختي، تصفيه و گزينش گردد  بخش سعي شده معاني مذكور با استناد به شواهد زبان
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ها بتوان  آنگذاري  ترين معاني دست يافت كه با تاريخ تا از اين طريق بتوان به محوري
دست آورد. در ادامه سعي شده است ارتباط بين معاني مختلف  هاي نهايي را به ارتباط

هاي پنجگانه بيان گردد؛ تبييني كه امكان دستيابي به معاني محوري و  در هر يك از دسته
  كند.  را فراهم مي» تدبر«گذار در واژه  تأثير

  . معناي محوري [پشت/ پشت كردن]3-1

» پشت«كه قدمت بسيار زيادي دارد، معناي » د ب ر«ترين معناي ريشه  مهماولين و 
پشت، «به معناي  dubواژه  2سامي باستان -ترين كاربرد در زبان حامي است. قديمي

وجود دارد. » جدا شدن و دور شدن«به معناي  duppura  3است. در زبان اكدي» دم
به » dbr«كاربرد  4ان در زبان اوگاريتيتو با پيجويي در بين ديگر كاربردهاي قديمي مي

را يافت. از اين رو اولين كاربرد اين معنا به » پشت برگرداندن و پشت كردن«معناي 
هاي فعلي در زبان  سامي باستان وجود دارد و صورت -صورت اسمي در زبان حامي

  اكدي و اوگاريتي از صورت اسمي گرفته شده است. 
در زبان عبري به » debir«واژه  5هاي سامي متأخر با پيجويي اين معنا در زبان

توان مشاهده كرد. عالوه بر زبان عبري، در  به صورت اسمي مي» عقب و پشت«معناي 
  نيز استعمال شده است. » رفتن«به معناي » debar«زبان سرياني 

به مثابه » پشت«توان بيان داشت كه كاربرد اسمي  با عنايت به اين گزارش مي
هاي جديد دو مسير را پي نموده است: اوال معناي  ترين معناي اين ريشه، در زبان قديمي

اسمي با افزايش گستره معنايي امتداد پيدا كرده است. ثانيا از معناي اسمي، معناي فعلي 
توان مشاهده كرد كه در  ه كاربردهاي فعلي اين معنا ميساخته شده است. با توجه ب

تري تبديل شده است؛ چنانچه معناي  هاي بعد كاربردهاي مذكور به معاني ساده دوره
در زبان سرياني تبديل شده » رفتن«در زبان اكدي به معناي » دور شدن و جدا شدن«

  است. 
» پشت«به مثابه معاني جانبي اي  در كنار معاني اصلي بايد به برخي از معاني حاشيه
توان بيان  هاي اسمي و فعلي مي اشاره داشت كه با دقت در معناي هر يك در صورت

در » پشت«ها به نوعي برگرفته از معناي محوري  داشت كه حقيقت معنايي آن
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هاي اسمي و فعلي است در نتيجه بايد در بيان ترتيب تاريخي ساخت معنايي  صورت
در » پشت«ن اين معاني، واژگان جانبي را در امتداد معناي محوري و ارتباط بي» پشت«

  نظر داشت.
است. با در نظر گرفتن » آخر/ بعد«در معناي » دبر«اولين معناي جانبي، كاربرد 

هاي سامي استعمال  اينكه اين كاربرد مخصوص زبان عربي است و در هيچ يك از زبان
اي است كه  اين كاربرد مربوط به دورهتوان گرفت كه  نشده است، اين نتيجه را مي

هاي جنوبي مركزي از سه شاخه جدا شده بودند؛ يعني در بهترين حالت، اين  زبان
  كاربرد مربوط به زبان عربي آستانه ظهور اسالم است. 

به اين صورت » آخر/ بعد«با عنايت به معناي » د ب ر«ترتيب تاريخي معاني ماده 
ساخته شده و بعد از آن، دو مسير » پشت كردن«ي فعلي است كه از معناي اسمي، معنا

امتداد پيدا كرده؛ از طرفي معناي فعلي، مسير خود را ادامه داده و از طرف ديگر معناي 
به عنوان معناي اصلي،  » پشت«اسمي نه تنها فراموش نشده بلكه عالوه بر معناي اسمي 

  در زبان عربي ساخته شده است.» آخر/ بعد«معناي 
پشت «اسمي  -ين معناي جانبي كه در ارتباط با معناي اسمي و معناي فعليدوم

است؛ كاربردي كه در هيچ » تبعيت كردن«در معناي » دبر«شود، كاربرد  تعقيب مي» كردن
، معناي »پشت كردن«هاي سامي وجود ندارد. بايد گفت كه از معناي فعلي  يك از زبان

  كاربرد ناظر به دوره عصر نزول قرآن است. ساخته شده است. اين» تبعيت كردن«فعلي 
است. برعكس » مردن/ هالك شدن«به معناي » دبر«سومين معناي جانبي، كاربرد 

شود. در زبان  هاي سامي ديده مي دو معناي جانبي سابق، معناي سوم در ديگر زبان
مرگ «به معناي » dbartā«و » deber«هاي  و در زبان آرامي واژه» deber«عبري واژه 

» مردن/ هالك شدن«هاي معناي  استعمال شده است. با دقت در مؤلفه» و طاعون
شود و از  را پيجويي نمود؛ چرا كه وقتي كسي هالك مي» رفتن«توان نوعي معناي  مي

  رود، در حقيقت نوعي انتقال از مكاني به مكان ديگر صورت گرفته است.  دنيا مي
ر اين كاربرد جستجو كرد و اذعان داشت كه را د» رفتن«توان معناي  از اين رو مي

ارتباطي وجود دارد. كاربردهايِ حكايتگر ارتباط اين » رفتن«و » پشت كردن«بين معناي 
هاي سامي  تواند مؤيدي براي تأييد ارتباط مذكور در زبان ها، مي دو معنا در ديگر زبان
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شود،  استفاده مي» كردنپشت «و » رفتن«هاي متعدد، فعلي كه براي  تلقي گردد. در زبان
  توان به زبان فارسي كهن اشاره كرد. نيز كاربرد دارد. براي نمونه مي» مردن«در معناي 

در دوره » مردن«به معناي » دبر«توان بيان داشت كه  با توجه به تحليل بيان شده مي
ساخته » پشت كردن«به معناي » دبر«سال پيش) از  3000 -1500سامي متأخر (متعلق به 

  شده است.
مبتني بر تحليل ارائه » پشت كردن«و معناي فعلي » پشت«با محوريت معناي اسمي 

توان فهميد. از جمله اين معاني  شده، ارتباط ديگر معاني موجود در اين دسته را مي
كوه/ مكان يك «در زبان حبشي به معناي  dabr (adbār)كاربرد ماده [دبر] با صورت 

زيارتگاه/ مكان «توان به معاني ديگري همچون  ن معنا مياست. عالوه بر اي» صومعه
جاي بلند كه راهب براي خوابيدن بر «و معناي  dāber/ dābirبا ساخت لفظ » مقدس

و با  6اشاره كرد. با تكيه بر گزارش لسالو  dabarbirبا ساخت لفظ » كند آن تكيه مي
توان به  گردد، مي لقي مياي حبشه كه جزء مناطق پست و هموار ت دقت در شرايط منطقه

با بيان » پشت«با معناي » صومعه«و » كوه«اين نكته دست يافت كه وجه ارتباط مفاهيم 
گرفته، به نوعي به ايشان پشت  ذيل قابل توجيه است. راهبي كه از بين مردم فاصله مي

  رفته است.  كرده و جهت عبادت به جاي بلند و تپه مانندي مي مي
از ماده دبر ساخته شده و از آنجايي » صومعه«ت در ابتدا معناي رو بايد گف از اين

كه مكان صومعه در جاي بلندي همچون تپه يا كوه مانند قرار داشته به تدريج براي 
ساختن لفظ كوه نيز از اين ماده به خاطر مجاورت مذكور استفاده شده است. حال با 

ذيب اللغه نيز پاسخ داد. ايشان در توان به جواب جناب ازهري در كتاب ته اين تبيين مي
با سكون حرف » دبر«كتاب خود ذيل مدخل دبر، از جمله معاني اين واژه را در ساخت 

و في حديث النجاشي أنه قال: ما أحب أن «گويد:  شمارد و مي بر مي» كوه« ، معناي»ب«
ل في الحديث؛ و الأري لي دبرا ذَهبا و أني آذيت رجال من المسلمين. و فُسرَ الدبر بالجب

  ). 113، ص14تا، ج (ازهري، بي» أعربي هو أم ال؟
در حديثي از نجاشي است كه گفت: نزد من داشتن كوهي از طال، خوشايندتر از 

نويسد: واژه الدبر به معناي كوه  آزار و اذيت كردن يك مسلمان نيست. او در ادامه مي
عربي است يا نه؟. جمله مذكور حكايت از  دانم اين واژه تفسير شده است كه البته نمي
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اين است كه حتي در نزد لغويان ما نوعي ابهام نسبت به نحوه ساخت بسياري از معاني 
شناسي  شناسي تاريخي و ريشه توان به كمك مباحث زبان وجود داشته ولي امروزه مي

يا  7»واژگيوام «به اين سؤاالت پاسخ داد. اتفاقي كه درباره اين معنا افتاده نوعي 
اي از زبان حبشي به زبان  واژه است. در نتيجه [الدبر: الجبل] وام 8»گيري زباني قرض«

  عربي است.
در زبان سرياني و آرامي با ساخت مشابه » قافله اسرا«و » غنيمت جنگي«دو معناي 

debartā غنيمت «ارتباط با معناي پشت نيستند، چه اينكه به نوعي مفاهيم  نيز بي
شوند. در كنار مفاهيم مذكور  در پسِ (پشت) جنگ، معنادار مي» قافله اسرا«و  »جنگي

الهزيمه في «به ترتيب به معناي » الدبر« و » الدبره«ارتباط نخواهد بود اگر واژگان  بي
  در زبان عربي را نيز در اين فضا قرار دهيم. » المجروح«و » القتال

اژگاني هستيم كه هر يك به نوبه خود متأثر ها در زبان عربي شاهد و عالوه بر اين
ها  را در معاني آن» پشت«توان مؤلفه معنايي  هستند و در واقع مي» پشت«از معناي 

از جمله اين موارد است كه البته » كريم الطرفين في النسب«پيجويي نمود. معناي واژه 
ياد شده است (ابن » برًرجل مقابلٌ مدا«به فردي كه اين ويژگي را داشته باشد، با عنوان 

). به عبارت ديگر عبارت مذكور حكايتگر اين است كه فرد 325، ص2تا، ج فارس، بي
نامبرده هم از سوي اسالف خود و هم از سوي خلف و ما بعد خود (پشت) نسب 

» نجم بين الثريا و الجوزاء سمي التابع او التويبع«به معناي » الدبران«مباركي دارد. واژه 
  است. » پشت«) نيز مرتبط با معناي 653، ص2، ج1376ن عربي (جوهري، در زبا

يا » التابع«رو به آن  چه اينكه اين ستاره در پشت ثريا قرار داشته است از اين
؛ جوهري، 325تا، ص نيز به همين علت اطالق شده است (ابن فارس، بي» التويبع«

  ). 653، ص2، ج1376

  هدايت كردن].  معناي محوري [كنترل كردن/ 3-2

هاي متنوعي را در  توان كاربرد با پيجويي اين معنا در چهارشاخه زبان سامي، مي
اي جستجو  زيرشاخه سامي شمال مركزي، سامي جنوب مركزي و سامي جنوب حاشيه

اي) ضبط مختلف  كرد. در زبان حبشي (زير شاخه سامي جنوب حاشيه
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»deber/seber«ماده به دو معناي مشخص در زبان . اين 9، دو تلفظ يك واژه هستند
   .»راندن»/ «جمع كردن«، »كنترل كردن«حبشي كاربرد دارد: 

توان مشابه معناي  عالوه بر زبان حبشي در سامي جنوب مركزي (زبان عربي) مي
كه حكايت » ثروت و مال فراوان«به معناي » الدبر«و » الدبر«را در واژگان » كنترل كردن«

توان در ماهيت  آوري ثرورت است، پيجويي كرد. از اين رو مي از نوعي تجمع و جمع
در زبان » جمع كردن«به معناي » دبر«را دنبال نمود. كاربرد » تجمع«معناي واژه، مؤلفه 

و مشتقات آن در زبان » تدبير«عربي نيز وجود دارد. عالوه بر اين موارد بايد به واژه 
استعمال » نظر في عاقبته«و » اداره كردن«، »كنترل كردن«عربي اشاره نمود كه به معناي 

  شده است. 
توان مشاهده  در آيات قرآن كريم نيز كاربرد معناي تدبير را در موارد متعدد مي

در ». فالمدبرات أمرًا«سوره نازعات اشاره به همين معنا دارد:  5كرد. براي نمونه آيه 
به معناي » medabronutā«ه زبان سرياني (زيرشاخه سامي شمال مركزي) نيز واژ

و ساخت اسمي » مديريت«و » اداره و تدبير«به معناي » dubarā«و واژه » تدبير«
»medabronā « زيرشاخه  بكار رفته است. در زبان اوگاريتي» متولي و مدير«به معناي)

 ثبت شده است.» مديريت كردن«به معناي » DBR«سامي شمال مركزي) نيز واژه 

به يك معنا در زبان حبشي بكار رفته » deber/seber«ضبط واژه از آنجايي كه 
توان به نوعي  ولي در زبان عربي در دو معناي مختلف ذخيره شده است، در نتيجه مي

در روند انتقال اين معنا به زبان عربي اشاره كرد. با وجود  10»جداسازي لفظ و معنا«
ولي در زبان عربي هر دو ماده  بكار رفته است» deber/seber«اينكه در زبان حبشي 

در آن معنا » deber«براي معناي خاصي ذخيره شده است كه » seber«وجود دارد ولي 
كنترل كردن غير و «براي » deber«توان گفت كه در زبان عربي  رود. مي بكار نمي

در نتيجه  ذخيره شده است.» كنترل كردن نفس«براي » seber«ذخيره شده و » ديگران
قادر است وجه ارتباط بين دو واژه در دو زبان را معنادر ان حبشي است كه اين زب

  نمايد؛ ارتباطي كه تا قبل از آن قابل درك نبود.
ناظر به » صبر«توان يكي از معناي قديمي  با پيجويي در متون بسيار متقدم مي

رفته را مشاهده نمود كه در حال حاضر در زبان عربي بكار » كنترل كردن غير«معناي 
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اشاره كرد. اين جمله كه در » قَتَلَه الحجاج صبراً«توان به جمله  د. براي نمونه ميشو نمي
است، حكايت از اين است كه » كيفيت كشتن افراد توسط حجاج  بن يوسف«رابطه با 

اند.  فرد مورد نظر در جنگ كشته نشده، بلكه به نوعي دست و پاي او را گرفته و كشته
ون قرن اول هجري وجود داشته ولي در حال حاضر كاربردي ندارد. اين كاربرد در مت

است. به عبارت ديگر با استناد » جداسازي لفظ و معنا«اين بهترين شاهد براي رخداد 
رخ » جداسازي لفظ و معنا«توان اذعان داشت كه در اينجا  به شاهد تاريخي مذكور مي

  داده است.
توان تعيين  دارد، ولي از نظر تاريخي مياگرچه در قرآن كريم اين اختصاص وجود 

بيروني، مشابه نمود كه اين جدايي چند سال قبل از اسالم اتفاق افتاده است. شواهد 
تواند به ما  قتله الحجاج صبرا) اشاره شد، براي تعيين اين جدايي ميكاربردي كه قبال (

اي اول حاكي از اين ه در سده») كنترل كردن غير»: «صبر(«كمك كند. كاربرد اين تعبير 
توان گفت فرايندي براي  است كه زمان زيادي از جدايي سپري نشده باشد. بلكه مي

جدايي شروع شده، ولي در زمان نزول قرآن پايان نيافته است. وقتي كه قرآن كريم نازل 
هاي  دار بوده است و در كاربرد هنوز مفهوم» كنترل كردن غير«به معناي » صبر«شده،  مي

هاي جداسازي لفظ و معنا به تدريج  ي وجود داشته است. به طور معمول نمونهمحدود
هاي  شناسي بايد اذعان داشت كه چنين جداسازي پذيرد. بر طبق قواعد زبان صورت مي

كشد تا بتواند ثبات پيدا كند و  سال طول مي 300الي  200در لفظ و معنا، حدود 
   11.رسوبات قبلي از بين برود

اين جدايي  5و  4توان به قطع بيان داشت كه در قرن  ق حاضر ميدر مورد مصدا
كامل شده است. از اين رو زماني كه لغويان مشغول تدوين كتب لغت بودند، اين 

توان تخمين زد كه اين جداسازي در  جدايي به اواخر خود رسيده است. در نتيجه مي
 200حدث زد، حدود توان  مدتي قبل از اسالم شروع شده است. به طور معمول مي

درصد پيش  90سال قبل از اسالم اين روند شروع شده است و در زمان نزول قرآن تا 
رفته است. با عنايت به اينكه فرايند جدايي (دبِر/ صبِرِ) در زمان نزول قرآن هنوز تمام 

  توان به راحتي در مورد اين كاربرد عبور كرد.  نشده بوده است نمي
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بسيار قديمي است؛ چرا كه اين كاربرد مربوط به ما قبل » كردن دبر: كنترل«كاربرد 
هاي  در ساخت» كنترل كردن«است. شاهد اين مدعا وجود معناي » دبر/ صبر«تفكيك 

هاي سامي(شمال مركزي، جنوب مركزي و  هاي زبان فعلي در سه مورد از زيرشاخه
داريم كه مربوط به  باشد. لذا با ريشه و معناي قديمي سروكار اي) مي جنوب حاشيه

هاي سامي كه متعلّق  ي مشترك بين هر چهار شاخه زبان دوره سامي باستان است؛ دوره
  هزار سال پيش است. 10هزار تا  6به 

در زبان حبشي گفته شد، معناي » دبِر/ صبِر«دومين معنايي كه در رابطه با واژه 
هاي  در ديگر زيرشاخه» ن، بردنرفت«توان به معناي  بود. در كنار اين معنا مي» راندن«

توان  نيست. براي نمونه مي» راندن«هاي سامي نيز اشاره كرد كه بي ارتباط با معناي  زبان
است. همچنين واژه » رفتن«در زبان سرياني اشاره داشت كه به معناي » debar«به واژه 

»atdabar « زبان آرامي نيز در اين زبان استعمال شده است. در » برده شدن«به معناي
وجود دارد. عالوه بر اين واژه » راندن«به معناي » dbārā«و » debar«نيز واژه 

»itdabar / idabar « كاربرد دارد. » بردن«به معناي  
اي از معاني (سوق دادن، هدايت  كه تاكنون ذكر شد، شاهد دسته  در كنار معاني

توان به رخداد  ها مي آنكردن، راهنمايي كردن) هستيم كه با پيجويي كشف ارتباط 
وقتي در تضاد با » دبر: كنترل كردن«پي برد. به عبارت ديگر كاربرد  12»سرايت معنايي«

توان اذعان داشت كه نوعي ارتباط معنايي  گيرد، مي قرار مي»  دبر: رفتن/ بردن«كاربرد 
 بين اين دو معنا ايجاد شده و در نهايت به واسطه سرايت معنايي كه صورت گرفته،

معناي جديد (سوق دادن، هدايت كردن، راهنمايي كردن) ساخته شده است كه در اين 
به چشم » كنترل كردن«وجود دارد و هم معناي » رفتن«معنا هم به نوعي معناي 

سوق «كنيم كه معناي  مشاهده مي» ارتباط زباني«خورد. در اولين كاربرد حاصل از  مي
  شود. برده مي خود به كار ترين معناي به مادي» دادن

راهنمايي كردن «به معناي » debarā /atdebr«براي نمونه در زبان سرياني واژه 
نيز در اين » راهنما«در ساخت اسمي به معناي » doburā«كاربرد دارد. واژه » اهشام

به » dābar/dabar«زبان استعمال گرديده است. عالوه بر اين در زبان آرامي نيز واژه 
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به معناي » dabār/dabāritā«در ساخت فعلي و واژه » كردن گلهراهنمايي «معناي 
  در ساخت اسمي كاربرد دارد.» راهنما/ رهبر«

ها حتي زبان  هاي آرامي و سرياني، در ديگر زبان عالوه بر زبان» سوق دادن«كاربرد 
شود از اين رو اين كاربرد فقط در سامي شمال مركزي موجود است. لذا  عربي ديده نمي

ان اين نتيجه را گرفت كه ارتباط زباني صورت گرفته جهت سرايت معنايي بين تو مي
هاي سامي از يكديگر جدا  اي است كه زبان ، مربوط به دوره»رفتن«و » كنترل كردن«

ارتباط » دبر: سوق دادن«شده بود. در نتيجه اگر در موردي مقرر شد كاربردي را با 
فكر كرد، چرا كه اين كاربرد در زبان عربي، » وام واژگي«برقرار كند، بايد به پديده 

  اصيل نيست.

  .  معناي محوري [شناور/ چرخيدن]3-3

» چرخيدن/ شناور«، معناي »د ب ر«پنجمين دسته از معاني محوري در رابطه با ريشه 
در زبان اكدي به معناي چرخيدن است. اين واژه در معناي » dabruti«است. واژه 

  هاي آشوري به كار رفته است.  در كتيبه» فان تندطو«و » روزهاي چرخنده«
هفته به  هاي سامي، وجود تقويم و تقسيم روزهاي هاي فرهنگي در زبان از پديده

ها اولين بار در بين النهرين از تقويم براي تقسيم  ... است. ساميشنبه، يكشنبه، دوشنبه و
ها  اي متفاوت با سامي گونهروزها استفاده نمودند. حتي در ايران نيز تقسيم روزها به 

تعريف شده بود؛ در ايران روزهاي هفته وجود نداشت بلكه سي روز ماه، به طور 
). در نتيجه تقسيم روزها به هفت 218، ص1386زاده،  شد (صفي جداگانه نامگذاري مي

است؛ يعني » dabruti«هاي تقويم سامي است و اين همان معناي روز، يكي از ويژگي
ها روزهاي هفته گفته  چرخنده هستند؛ دقيقا همان مفهومي كه امروزه به آنروزها 

  شود. مي
توان دنبال  مي» طوفان تند«و » روزهاي چرخنده«معناي محوري كه در بين مفاهيم 

اي  است. عالوه بر زيرشاخه سامي شمال حاشيه» چرخش و چرخيدن«نمود، معناي 
و در بستري فرهنگي » چرخش«معناي با محوريت » د ب ر«(زبان اكدي) كه ريشه 

به كار رفته است. از » چرخاندن«نيز به معناي » dabrā«استعمال شده، در زبان آرامي 
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اين رو اين ماده عالوه بر زبان اكدي در زبان آرامي هم بكار رفته است. ولي بايد دقت 
ن اكدي داشت در زبان آرامي مطلق چرخاندن وجود دارد و كاربرد فرهنگي كه در زبا

  شود.  وجود داشت در اين جا ديده نمي
توان عالوه بر زبان آرامي، در زبان عبري  معناي اسمي با محوريت چرخش را مي

ارتباط با معناي چرخيدن  بي» راندگيشناور / «يجويي كرد؛ چرا كه معناي نيز پ
عنا در زبان اي از كاربرد اين م باشند. عالوه بر استعماالتي كه اشاره شد، به نمونه نمي

توان گفت در اوايل ظهور اسالم نيز كما بيش  عربي نزديك به ظهور اسالم كه مي
ارتباط با معناي محوري  شود كه بي رسوبات معنايي آن باقي مانده بود، ديده مي

در زبان عربي به معناي روز چهارشنبه » دبار«نخواهد بود. واژه » / چرخيدن چرخش«
نگي كه با ظهور اسالم در منطقه عربستان شكل گرفت، است. از جمله تحوالت فره

تعويض تقويم مرسوم جاهليت بود؛ تقويمي كه متأثر از فرهنگ، آداب و رسوم 
  ).97-96، صص3، ج1386بود (بالغي، ي اعراب جاهلي  مسيحيانِ همسايه

زِيادةٌ إنَّما النَّسيء « :باشد توبه به خوبي نشان دهنده نسخ تقويم نامبرده مي 37آيه 
رَّما حةَ مدؤُواْ عاطوا لِّيامع ونَهرِّمحيا وامع لِّونَهحينَ كَفَرُواْ يالَّذ ضَلُّ بِهي الْكُفْرِ يف اللّه 

نسيء كنار . »فَيحلُّواْ ما حرَّم اللّه زينَ لَهم سوء أَعمالهِم واللّه الَ يهدي الْقَوم الْكَافرِينَ
هاي قمري و روزهاي هفته نيز تغيير كرده است. روزهاي  گذاشته شده و در كنار آن ماه

» دبار«هفته در جاهليت هر كدام نام مخصوص خود را داشتند و اسم روز چهارشنبه 
توان اسامي روزهاي هفته را در دوران جاهليت عرب  بوده است. در بيت زير مي

  مشاهده نمود: 
  أن اعيش و إنَّ يومي                         بأول أو بأهون أو جبارٍ أُوملَ

                       فإن أفُته  اربه أو شيارٍ     أو التّالي دروبأو ع فمونس  
  )2020، ص4، ج1420(حميري، 

ش گردد. در نتيجه هفته به دو بخ در اين تقويم اول هفته با روز يكشنبه آغاز مي
شود: بخش اول روزهاي يكشنبه (أول)، دوشنبه (أهون)، سه شنبه  مساوي تقسيم مي

(جبارٍ) و بخش دوم، روزهاي پنجشنبه (مونس)، جمعه (عروبه) و شنبه (شيار). از 
رو روز چهارشنبه در وسط دو بخش مذكور قرار داشته و به نوعي با فرارسيدن اين  اين
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كرده است. به عبارت ديگر روز چهارشنبه،  تقال پيدا ميروز هفته به بخش دوم خود ان
  آمده است. روز چرخش هفت به شمار مي
توان شاهد همين اتفاق بود؛  ها مانند آلمان و روسي مي با پيجويي در ديگر زبان

. در 13فضاهايي كه هيچ ارتباطي از نظر مكاني و فرهنگي به فرهنگ اعراب جاهلي ندارد
به معناي » دبار«ه مذكور موجبي براي ساخته شدن واژه بندي مشاب نتيجه صورت

  چهارشنبه در زبان عربي شده است.
براي ساختن معناي چرخيدن استفاده شده است. لذا » دور«در زبان عربي از ريشه 

اگر [دبرَ: چرخيدن] در زبان اكدي به [دور: چرخيدن] در زبان عربي تبديل شده باشد، 
زباني دارد كه در زبان عربي رخ داده است؛ چرا كه از » واژگي وام«به نوعي حكايت از 
كه در قبل از اسالم كاربرد داشته، » دبار«ن] در زبان عربي غير از ريشه [دبرَ: چرخيد

مشتقات ديگري با محوريت معناي چرخيدن وجود ندارد. در نتيجه معناي مذكور از 
حوزه بحث خارج خواهد بود. ضمن اينكه ماده [دور: چرخيدن] در زبان عربي در نظر 

  گرفته شده است. 
ندارد: » تدبر«ادعا كرد [دبرَ: چرخيدن] هيچ ارتباطي با  توان در نتيجه به دو دليل مي

اي است كه زبان عربي از زبان اكدي وارد نموده و شاهد  واژه [دبرَ : چرخيدن] وام ؛اوال
نشانه فراموشي [دبرَ:  ؛آن نيز عدم كاربرد گستره و با اشتقاقات فراوان آن است. ثانيا

وچرخيدن] در زبان عربي زمان نزول قرآن چرخيدن]، ساخت معادل آن يعني [د :ر
كند؛ چرا كه [دور: چرخيدن] در آياتي مانند  است كه آيات قرآن نيز اين مهم را تأييد مي

سوره احزاب در قرآن كريم بكار رفته است. اين درحالي است كه  19سوره بقره و  282
    [دبرَ : چرخيدن] در قرآن در هيچ هيئتي بكار نرفته است.

  . معناي محوري [سخن/ سخن گفتن]3-4

در زبان » پشت«كه همگام با معناي » د ب ر«ترين معناي ريشه  يكي ديگر از قديمي
هزار سال پيش) كاربرد دارد، معناي  12هزار تا  10سامي باستان (متعلق به  -حامي

براي اين معنا ذخيره شده است. عالوه » dubar/dob«است. ساخت » صحبت كردن«
اي، شمال مركزي و  هاي سامي شمال حاشيه توان اين معنا را در زيرشاخه اين مي بر
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جنوب مركزي هم يافت. در رابطه با زيرشاخه سامي شمال مركزي در زبان عبري 
در ساخت فعلي و واژه » سخن گفتن«به معناي » dābar/dibar«توان به واژه  مي

»dābār/daberet « اسمي اشاره كرد.  در ساخت» سخن/ كلمه«به معناي  
در ساخت » صحبت كردن/ گفتگو كردن«به معناي » dibr/nidbar«در زبان آرامي 

، »سخنران«به معناي » dabrān«، »سخن/ كلمه«به معناي » dābār«فعلي و واژگان 
»dabran « فصيح«به معناي« ،»dabrānit « در ساخت اسمي » پرگو/ پرحرف«به معناي

به معناي » duber«اي) واژه  فنيقي (زيرشاخه سامي شمال حاشيهكاربرد دارند. در زبان 
استعمال شده است. البته در زبان عربي به عنوان زيرشاخه سامي جنوب » سخن گفتن«

را هرچند به صورت خيلي » سخن گفتن«به معناي » حدث«مركزي، نمونه كاربرد 
  كنيم.  محدود و در صدر اسالم مشاهده مي

هاي پنجگانه معنايي اشاره شد، ارتباط كاربرد ريشه  ندي دستهچنانچه در تقسيم ب
را بايد در معناي محوري [سخن گفتن/ سخن] » زنبور/ وزوزكردن«به معناي » د ب ر«

دبور/ «پيجويي كرد. آنچه در ادامه بحث بايد روشن گردد، تحليل ارتباط كاربرد واژه 
 باشد.  در زبان عربي مي »د ب ر«با ريشه » گروه زنبورها«به معناي » دبور

سامي  -در زبان حامي» dabur/daba«با واژه » زنبور«ترين كاربرد معناي  قديمي
هزار سل پيش) است. چنانچه قبال بيان شد در اين  12هزار تا  10باستان (متعلق به 

نيز استعمال شده بود. عالوه بر آن در زير » صحبت كردن«به معناي » dubar«زبان واژه 
سامي شمال مركزي و جنوب مركزي نيز اين مفهوم بكار رفته است. در زبان شاخه 

» dabārā«استعمال شده است. واژه » گروه زنبوران«به معناي » deburāh«عبري واژه 
به » زنبورعسل«به معناي » dbartā«به صورت اسم جمع و واژه » زنبورها«به معناي 

به » dabura«در زبان سرياني نيز واژه صورت اسم مفرد در زبان آرامي كاربرد دارد. 
» dabur«توان گفت واژه  با عنايت به گزارش ارائه شده ميوجود دارد. » زنبور«معناي 
  سامي، سرياني و عربي مشترك است. -هاي حامي در زبان

» زنبور«كاربرد دارد. در نتيجه معناي » زنبور«به معناي » زبورا«در زبان سرياني واژه 
ني به دو لفظ (دبورا/ زبورا) استعمال شده است. همچنين در اين زبان واژه در زبان سريا

نيز به كار رفته است. از آنجايي كه » اي مشابه با آواز زبور داود نغمه«به معناي » زبورا«
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سخن «ها جهت وجود ارتباط بين معناي  توان صورت بندي مشابهي را در ديگر زبان مي
هاي سامي هم  يافت، در نتيجه در مورد زبان» زدنحرف نامفهوم «و معناي » گفتن

  سازي خبر داد.   توان از وجود نوعي استعاره مي
در زبان باستاني اروپاي شرقي (اسالوي كهن) كه زيرمجموعه زبان هندواروپايي 

اي اشاره كرد كه حكايت  توان به نمونه )، مي126، ص1384شود (آرالتو،  محسوب مي
  است.» وزوزكردن/ سخن نامفهوم گفتن«و معناي  » سخن گفتن«از ارتباط بين معناي 

توان اذعان داشت كه در زبان  بر اساس صورت بندي مشابهي كه ذكر شد، مي
به مفهوم » سخن گفتن«سرياني نيز همين اتفاق افتاده است؛ به عبارت ديگر مفهوم 

سازي، اين  رهانتقال يافته است و بعد از آن براساس يك استعا» سخن نامفهوم گفتن«
» گويي نامفهوم سخن«يك نوع » وزوزكردن زنبور«تلقي به وجود آمده است كه 

ساخته » ز ب ر«با ريشه » وزوزكردن«شود. به راين اساس معناي فعلي  محسوب مي
ساخته شده است. در » زبورا«در زبان سرياني » فَعولَا«شده و معناي اسمي نيز در وزن 

 .بكار رفته است» جمع زنبوران«و » سخن گفتن«ه معناي ب» دبر«زبان عربي نيز 

براي مفهوم » ز ب ر«، از ريشه »د ب ر«در زبان سرياني و آرامي عالوه بر ريشه 
استفاده نشده در نتيجه » ز ب ر«استفاده شده است ولي در زبان عربي از ريشه » زنبور«

» زنبور«باشيم. البته واژه  مي» نبورز«براي مفهوم » الدبر، دبورا، دبورا«صرفا شاهد كاربرد 
  كند كه در ادامه اشاره خواهد شد. اي ديگر را دنبال مي در زبان عربي قاعده

دبر: گفتن، وزوزكردن، زنبور] در زبان عربي  –سوال اين است كه دوگان [زبر
  چگونه ظهور داشته است؟

از طرفي  در رابطه با شمال مركزي در عبري معناي سخن گفتن وجود دارد و
تحول معنايي در سرياني و آرامي صورت گرفته است و معناي وزوزكردن و زنبور 
وجود دارد ولي در عبري اين تحول معنايي صورت نگرفته است و اين به معناي اين 

زبر مربوط  –است كه اين كاربرد مربوط به دوره سامي باستان نيست. كاربرد ماده دبر 
باشد چون در عبري نيست.  ليه كه مشترك بوده  هم نميبه زبان سامي شمال مركزي او

بينيم به اين معناست كه در  لذا اگر فقط در بعضي از شمال مركزي و جنوب مركزي مي
  دوره متاخرتر اين معنا ساخته شده است.
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زبر:  -اتفاق افتاده است. ماده [دبر» جداسازي لفظ و معنا«در زبان سرياني يك نوع 
به » زبر«و » سخن مفهوم دار«به معناي » دبر«اسازي شده و سخن گفتن] دچار جد

اختصاص پيدا كرده است. بهترين شاهد بر اين اتفاق كاربرد واژه » سخن نامفهوم«
نغمه، شبيه آوازهاي «به معناي » زبورا«در زبان سرياني است. در اين زبان واژه » دبورا«

ه [دبر: سخن مفهوم گفتن] در طول ، وجود دارد. اما واژ»شود فهميد زبور داود كه نمي
  هاي شمالي وجود داشته است. زبان

باشد.  به معناي وزوزكننده مربوط به قبل اين جداسازي مي» دبورا«ساخت معناي 
يعني موقعي ساخته شده كه سخن نامفهوم از مفهوم جداسازي نشده است لذا ساخت 

گذاري آن به  گردد كه البته تاريخ تري بر مي ي قديم زنبور از دبر در سرياني به دوره
بر: سخن گفتن] (بايد دقت داشت كه معناي : [د 6000 -3000شرح ذيل است: الف. 

شود). ب.  وجود ندارد چون در زبان عبري اين كاربرد ديده نمي» سخن نامفهوم گفتن«
: [دبر: وزوزكردن] و [دبورا: زنبور] (آرامي باستان). نزديك به ظهور 3000 -1500

بورا سال پيش در زبان سرياني جداسازي رخ داده است و ساخت ز 1500اسالم يعني 
  به معناي نغمه ايجاد شده است.

سال قبل از اسالم قطعا اين اتفاق افتاده است. چون زبور در  400الي  300البته 
سال  100قرآن كريم به معناي ديگري استعمال شده است. از اين رو يك زمان حدود 

ز آن الزم است كه زبورا ساخته شده باشد و در زبان عربي ورود پيدا كرده باشد و بعد ا
سازي معناي  ذخيره شده باشد. وقوع اين رويداد منجر به ذخيره» الزبور«به صورت 

توان  مي 14سوره انبياء 105خاص آن در قرآن كريم شده است. كاربرد مذكور را در آيه 
سال پيش( هنگام ظهور اسالم) واژه زبور به معناي خاص  1400مشاهده كرد. در نتيجه 

  وجود داشته است.
ها كه در زبان  عربي براي معناي زنبور چند واژه وجود دارد. يكي از ايندر زبان 

اي كه در قرآن  عربي متأخر بوده و در فارسي هم جذب شده؛ زنبور است. ولي واژه
است. واژه الدبر به معناي زنبور در قرآن نيامده است در نتيجه » نحل«كريم آمده، كلمه 

هاي صدر اسالم استعمال  قط در كاربردواژه مذكور خيلي قديمي است، چرا كه ف
به بر به معناي زنبور وجود نداشته و هاي مياني و جديد، د شده ولي در سده مي
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هاي سامي به معناي زنبور است،  فراموشي سپرده شده است. البته دبورا چون در زبان
هاي لغويان را مبني بر وجود چنين ساختي در صدر اسالم پذيرفت.  توان گزارش مي

پس براي مدتي قبل از اسالم نيز بايد اين كاربرد رواج داشته باشد و به تدريج از بين 
  رفته باشد. 

ه در زبان كند تا پي ببريم اين واژ وجود دو خصوصيت در الدبر به ما كمك مي
  عربي، واژه اصيل نيست:

هاي واژگان اصيل، ميزان تصرف و حجم واژگاني است كه در  از جمله نشانه  )الف
يك زبان از اين ريشه ساخته شده باشند. الدبر به معناي زنبور در زبان عربي وجود دارد 

بينيم. در حالي كه  ولي ديگر هيچ صورت اشتقاقي از اين واژه را در اين زبان نمي
توان زنبورداري، زنبوردار، كندو و... را از اين ريشه ساخت ولي به رغم انتظاري كه  مي

اق در زبان عربي نيفتاده است. حتي صورت اسمي در زبان عربي وجود داشته، اين اتف
كه » نمله«و » نمل«با ساخت الدبره وجود ندارد. مشابه » يك زنبور«از اين واژه مانند 

اي  واژه اول جنس مورچه و واژه دوم به معناي يك مورچه است. اين حالت تك صيغه
اد در زبان عربي رجي بوده و زيحاكي از اين است كه واژه مذكور تحت تاثير عامل خا

  دروني نشده است.
» نمل«است. حتي بر خالف واژه » جمع زنابير«الدبر در زبان عربي به معناي  )ب

به معناي جنس زنبور هم نيست. ناپايداري موجود در اين واژه، از نظر معنايي قرينه 
  ي مذكور اصيل نيست.  ديگري است براي اين كه نشان دهد واژه

تواند يك وام واژه  عنايت به نكات بيان شده بايد گفت كه واژه [دبر: زنبور] ميبا 
هاي بين اعراب و مسيحيان باشد. از نظر زماني نيز اين  از زبان سرياني به خاطر تماس

ها و  ها با آرامي گردد. چرا كه فرصت كافي به خاطر ارتباط عرب نكته تاييد مي
كرده است كه دبورا وارد زبان عربي شده باشد و سپس ها، اين امكان را فراهم  سرياني

ها قبل از اسالم كاربرد داشته و در آستانه  واژه دبر را ساخته باشد و اين واژه مدت
ظهور اسالم هم اندكي بكار رفته ولي كاربرد آن كمتر شده و به تدريج نيز به فراموشي 

  سپرده شده است.



  187     »تدبر«شناسي واژه قرآني  ريشه

ه ساخت تدبر، الزم است اشاره گردد كه با توجه قبل از بيان فرايند انتقال از ماده ب
به طوالني شدن بحث از يك طرف و عدم استفاده از نتايج بحث توضيح ارتباط معاني 

پنجم   اي دباره دسته رو، بحث قابل مالحظه در دسته پنجم در تبيين فرايند در پيش
  (صحرا / به يايان) ارائه نشده است.

  بر] به ساخت [تدبر]. فرايند انتقال از ماده [د4

بندي و گزينش  هاي سامي تا دسته مراحل طي شده اعم از استخراج معاني در ديگر زبان
شناسي واژه تدبر، اين امكان  گذاري جهت تحليل ريشه اطالعات سودمند به همراه تاريخ

هاي لغات زبان  را فراهم نمود تا از طرفي بيشتر از قبل ارتباط معاني مذكور در فرهنگ
عربي با دخالت دادن حداقل قوه تخيل بيان گردد و از طرف ديگر امكان ارزيابي و 

  هاي لغويان متقدم و متأخر نيز وجود داشته باشد.  سنجش تحليل
هايي كه تا كنون داده شد و با استفاده از تمامي كاربردهاي  در ادامه مبتني بر داده

در زمان ترين معنا  ليل متقن به محوريتوان با ارائه سه د ماده [دبر] در قرآن كريم مي
  نزول قرآن كريم دست يافت:

توان قرائني بهتر و  با مروري بر كاربردهاي ماده [دبر] در قرآن كريم مي )الف
مرتبه  44تري را براي كشف معناي محوري زمان نزول به دست آورد. ماده [دبر]  دقيق

 18كه ماده مذكور در قرآن استعمال گشته،  موردي 44در قرآن كريم آمده است. در بين 
 5مرتبه به صورت ثالثي مجرد استفاده شده است كه از اين تعداد، ساخت مفرد [دبر] 

باشد. اين در حالي است كه ماده [دبر] به  مي دفعه 13بار و ساخت جمع [أدبار] 
شود كه  يم هاي متفاوت نيز در قرآن كريم ديده مرتبه در وزن 26صورت ثالثي مزيد، 

استعمال  دفعه 4و در وزن باب تفعل نيز   5؛ در وزن باب تفعيل 17در وزن باب إفعال 
  ).252ص، 1364(عبدالباقي،  گرديده است

» پشت«هاي متفاوت، معناي  نقطه كانوني معاني كاربردهاي ماده [دبر] در ساخت
توان  راي نمونه ميها به صورت مستقيم وجود دارد كه ب است. اين معنا در اكثر ساخت

معارج و ... اشاره داشت. فقط درباره ساخت [يدبر]  17انفال،  16يوسف،  25به آيات 
آيه بايد اذعان داشت كه معناي پشت در اين ساخت نيز به عنوان يكي از مؤلفه  4در 
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هاي باب تفعل (تدبر) نيز در ادامه  شود. در مورد ساخت معنايي واژه محسوب مي
  داده خواهد شد. توضيح الزم

تواند در تعيين معناي محوري در زمان نزول به ما كمك  اي كه مي دومين نشانه )ب
كند، دقت و توجه در پراكندگي معاني ذيل مدخل [دبر] در فرهنگ لغات زبان عربي در 

نه تنها در ساخت اسمي و فعلي در امتداد معاني » پشت«نزد لغويان متقدم است. معناي 
توان شاهد  سامي باستان در زمان نزول وجود داشته بلكه مي  –ن حامي موجود در زبا

توليد » پشت«هاي نويني در زمان نزول قرآن بود كه در امتداد معناي محوري  ساخت
اشاره نمود كه صرفا در » تبعيت كردن«و » آخر«توان به معاني  شدند. براي نمونه مي

اي از معاني اشاره كرد كه  توان به دسته د ميشوند. عالوه بر اين مورا زبان عربي ديده مي
ن ترين مؤلفه معنايي آ را به عنوان يكي از جدي» پشت«توان معناي  ها مي در تمامي آن

  پيجويي نمود.
كريم الطرفين في النسب/ تقاطعوا/ «توان به كلماتي مانند  از جمله اين واژگان مي

اشاره » ع/ الهزيمه في القتال / المجروحنجم بين الثريا و الجوزاء سمي التابع او التويب
در زمان نزول و در بين مردم آن » پشت«نمود. اين خود  دليلي بر محوري بودن معناي 

  عصر است.     
توان شاهد يك  هاي چهارگانه مي به عبارت ديگر با دقت و تأمل در ديگر دسته )ج

ته دوم {كنترل كردن / هدايت بود. به عنوان مثال در دس» پشت«يا دو معنا غير از معناي 
توان مشاهده نمود. در دسته سوم{سخن  را مي» تدبير«و » بردن«كردن} صرفا دو معناي 

توان پيجويي كرد. در دسته  را مي» زنبور«و » سخن گفتن«/ سخن گفتن} نيز دو معناي 
م در بين معاني بود و سرانجا» كرت«توان شاهد معناي  چهارم{صحرا / بيابان} فقط مي

را » روز چهارشنبه«و » ريح«توان معاني  در دسته پنجم {شناور/ چرخيدن} نيز مي
  بازيابي نمود.

هاي واژگان اصيل، ميزان تصرف وحجم واژگاني  چنانچه بيان شد، از جمله نشانه
است كه در يك زبان از اين ريشه ساخته شده باشند. اكثر معاني مذكور در ماده [دبر] 

ز نزول و كمي بعد از آن رايج بوده است و نه تنها بعد از آن رواج صرفا در زمان قبل ا
هاي محدودي كاربرد داشته است. براي نمونه  پيدا نكرده است، بلكه صرفا در هيئت
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و ...اشاره كرد. با » روز چهارشنبه«، »كرت«، »سخن گفتن«، »زنبور«توان به معاني  مي
ترين معنا از ماده [دبر] در زمان نزول را  ريتوان محو گانه مذكور مي استناد به داليل سه

  دانست.» پشت«معناي 
حال سؤالي كه باقي است ناظر به تبيين چگونگي فرايند انتقال معاني ماده [دبر] به 

باشد. چنانچه قبال بيان شد افرادي همچون مصطفوي از لغويان متأخر،  ساخت تدبر مي
كنند. به عبارت ديگر تدبر مطاوعه تدبير  ه ميهنگام تبيين تدبر به مطاوعي بودن آن اشار

است و به معناي پذيرش تدبير خداوند در قرآن كريم است. در واكاوي اين نظريه با 
شويم كه البته قابل تأمل است. تصور رايج  از  پيش فرضي از صرفيون مواجه مي

باب تفعيل  ترين معاني باب تفعل در زبان عربي، معناي مطاوعه از ترين و اصلي مهم
باشد. به عبارت ديگر تصور مذكور حاكي از اين است كه معناي تفعل از تفعيل  مي

  گرفته شده و باب تفعيل نيز از ثالثي مجرد. 
توان اذعان داشت كه با فرض صحيح بودن فرايند  با مراجعه به آيات قرآن كريم مي

تنها طريق دانست، بلكه با توان اين فرايند را  مذكور در توليد معناي باب تفعل، نمي
هايي اشاره  توان به نمونه استناد به واژگاني در زبان عربي به ويژه در قرآن كريم مي

داشت كه لزوما بر طبق فرايند گفته شده نيستند. حداقل در زبان عربي به ويژه در قرآن 
كنون به  توان به سه نوع از مصاف معاني باب تفعيل و تفعل اشاره داشت كه تا كريم مي

آن توجه نشده است، در حالي كه به نوبه خود قادر است تأمالت جدي در برابر 
  مباحث صرفيون ايجاد كند.

اي از واژگاني در قرآن كريم است كه در آن معاني  مورد اول اشاره به نمونه )الف
وعه اند، تقابلي كه تصور هر گونه مطا باب تفعيل و تفعل در تضاد با يكديگر قرار گرفته

» فَكَّرَ«كه ساخت  كند. براي نمونه ماده [فكر] مثال بسيار خوبي است. چه اين را طرد مي
در معناي كامال مثبت در آيات ديده » تفكّر«به معناي كامال منفي و در مقابل ساخت 

» تفكّر«شود ولي هيچ كسي تا كنون اين نظريه را مطرح نساخته است كه ساخت  مي
  است. » فَكَّرَ«مطاوعه ساخت 

اي در قرآن كريم است كه معاني باب تفعيل و تفعل  مورد دوم اشاره به گونه )ب
و » تبتّل«باشند. نمونه در نظرگرفته شده واژه  همسان و كامال مشابه با يكديگر مي
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است. اين درحالي است كه طبق قاعده، آيه » و تبتّل اليه تبتيال«با استناد به آيه » تبتيل«
بود. در اين مثال هم مطاوعه بودن تبتّل از  مي» و تبتّل اليه تبتّال«ه صورت مباركه بايد ب

  تبتيل معنادار نخواهد بود.
مورد سوم اشاره به نوع ديگري است كه به رغم كاربرد ماده در وزن باب  )ج

تفعل، ساخت ديگري از آن در وزن باب تفعيل در زبان عربي ديده نشده است. ناظر به 
شود. [وسل:  هاي زيادي را مثال زد كه به سه مورد اشاره مي توان نمونه اين مورد مي

توان  توسل] [حصن: تحصن] [فراسه: تفرّس]. اين در حالي است كه در زبان عربي نمي
  هاي [توسيل، تحصين و تفريس] گرفت. سراغي از ساخت

توان به ساخت مشابه با تدبر دست يافت.  هايي در زبان انگليسي، مي با پيجويي
 understandرود،  بكار مي» فهميدن«اي كه در زبان انگليسي براي معناي  واژه
قرار «به معناي  standو »  زير«به معناي   underباشد. اين واژه از دو بخش  مي

اي واژه  باشد. الزم به ذكر است كه معناي ايستادن معناي حاشيه مي» گرفتن در وضعيتي
بايد جستجو  verstehen  مورد نظر است. ريشه اين واژه را در زبان آلماني در كلمه

در معناي  stehenبه معني زير و پشت و  verكرد. واژه مذكور نيز خود به دو بخش 
stand  يسي است (انگلKluge,1891, p375.(  

معنايي كه از اين دو واژه در زبان انگليسي و آلماني وجود دارد، حاكي از قرار 
داشتن در وضعيتي در مصاف با موضوع يا پديده جهت درك و فهم حقيقت آن شيء 

اي كه در  باشد. به عبارتي ديگر سعي و تالشي است در جهت فهم موضوع يا پديده مي
و به نوعي در زير و پشت خود، حقيقت ديگري دارد و آن حقيقت براي وراي ظاهر 

  اي را با آن موضوع يا پديده داشته باشد.  كسي نمايان خواهد شد كه چنين مواجه
واژه تدبر نيز از دو بخش ساخته شده است: [دبر (به عنوان ماده فعل) + وزن 

نوعي مواجهه با «گردد،  ر فهم مي)]. در نتيجه معنايي كه از تدبstand تفعل (به معناي
» تدبر در قرآن«رو  از اين». بردن به پشت و وراي آن است اي جهت پي موضوع يا پديده

بردن به حقيقتي است كه در وراي آيات  اي از مواجهه با آيات جهت پي گونه«به معناي 
ت است شك حقيقت مذكور همان داللت منشأ الهي بودن آيا باشد. بي مي» وجود دارد
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كه به نوبه خود، هدف نزول قرآن و گوهر اصلي آن است. معناي مذكور از تدبر را 
  از آن ياد كرد.» تلبس«توان در زبان عربي و در نزد صرفيون تحت عنوان  مي

 گيرينتيجه

هاي لغوي يك واژه در  شناسي جهت بررسي مؤلفه كارگيري رويكرد ريشهه امروزه ب
هاي ديگر  ت. با تكيه بر اين رويكرد و استفاده از ظرفيتمطالعات قرآني متداول اس

هاي لغت  سازي وجوه ارتباط معاني موجود در فرهنگ توان به شفاف هاي سامي مي زبان
عربي دست يافت؛ ارتباطي كه پيش از آن حتي براي برخي از لغويان مبهم بود. واژه 

يت آن در حوزه مطالعات تدبر نيز از جمله واژگاني است كه به خاطر جايگاه و اهم
توان  اخير مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته به نوعي كه ميقرآني در سه دهه 

  هاي علم مشاهده نمود. در نگاشته هاي متفاوتي از آن را خوانش
جستار حاضر در پي آن بود كه با واكاوي ساخت اين واژه مبتني بر رويكرد 

بندي و  رو بعد از گردآوري، دسته دهد. از اين شناسي، تحليلي متفاوت از واژه ارائه ريشه
هاي معنايي پرداخت  گذاري ساخت هاي سامي به تاريخ هاي موجود در زبان تصفيه داده

) به دست understandو سرانجام با آنچه به كمك ساخت مشابه در زبان انگليسي (
ت: [دبر (به آمده به اين دريافت رسيد كه واژه تدبر نيز از دو بخش ساخته شده اس

  )].standعنوان ماده فعل) + وزن تفعل (به معناي 
اي  مواجهه ادراكي با موضوع يا پديده«گردد،  نايي كه از تدبر فهم ميدر نتيجه مع

اي  گونه«به معناي » تدبر در قرآن«رو  از اين». بردن به پشت و وراي آن است جهت پي
حقيقتي است كه در وراي آيات وجود بردن به  از مواجهه ادراكي با آيات جهت پي

شك حقيقت مذكور همان داللت منشأ الهي بودن آيات است كه به  باشد. بي مي» دارد
توان در زبان عربي و در  نوبه خود، هدف نزول قرآن است. معناي مذكور از تدبر را مي

  از آن ياد كرد.» تلبس«نزد صرفيون تحت عنوان 
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  ها:يادداشت
                                                

1 .»ما ي كْتُبي اللَّه ي تَقُولُ ورَ الَّذغَي منْهفَةٌ مطائ تيب كنْدنْ عوا مرَزةٌ فَإِذا بقُولُونَ طاعي تُونَ ويب
و منْهع رِضكَفى فَأَع و لَى اللَّهكَّلْ عيال  تَوكو 81(نساء: » بِاللَّه(.  

2. proto semito- hamitic langoug (proto- erithrean). 
هـزار سـال    4اي مربوط به  ترين زبان شناخته شده در زير شاخه سامي شمال حاشيه . قديمي3

  .پيش
  .پيش هزار سال 3. ذيل زير شاخه سامي شمال مركزي، متعلق به 4
  .سال پيش 3000 -1500شاخه مشخص، حدود  4. دوران تقسيم زبان سامي باستان به 5

6. Leslau, W 
7. borrowing  

گيري زباني، روندي است كه طي آن يك زبان يا گويي برخي از عناصر زباني  . مراد از قرض8
 .)209ص، 1384دهد (آرالتو،  گيرد و در خود جاي مي را از زبان يا گويشي ديگر مي

» ض«و » ص«هـاي   و حـرف » د«هاي سامي موارد متعدد مبني بر جابجـايي حـرف    . در زبان9
اشاره كرد كه در زبان آرامـي نيـز بـه صـورت     » ضحك«توان به  وجود دارد كه براي نمونه مي

»DHK«  ؛ 62و  56، صص1384شود. (مشكور،  استعمال ميGesenius, p. 850.(  
10» .split change :«  نوعي جداسازي دو تلفظ از يك ريشه (واژه) از نظر معنايي است؛ بـه

هاي متعـددي را در   صورتي كه به هر كدام حوزه معنايي متفاوت را بتوان اختصاص داد. نمونه
ها اين جداسازي صورت گرفته است.  توان پيجويي نمود كه در معاني واژگان آن زبان عربي مي
يقضمون مال اهللا قَضم «ت حضرت علي (ع) اشاره كرد كه فرمودند: توان به عبار براي نمونه مي

هر » خضم«و » غضم«نيز ثبت شده است. » يخضمون مال اهللا خضم اإلبل«كه به صورت » اإلبل
» جويدن با صداي خرت خرت«به » خضم«هستند.؛ ولي » جويدن«دو تلفظ يك واژه به معناي 

شود. اگرچـه ايـن جابجـايي نـوعي تغييـر       گفته مي» صدا جويدن بي«به » غضم«اشاره دارد و 
گـردد،   شود (خضاعه و قضاعه)، اما زماني كه منجر به تغيير در معنـا مـي   گويشي محسوب مي

  بايد شاهد جداسازي معنايي بود. 
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وجـود دارد. يعنـي   » merger change«بايد در نظر داشت كه در مقابل اين مفهوم، اصطالح 
به كار رفته است، در يكديگر ادغام شده و معناي جامع سـومي را توليـد    لفظي كه در دو معنا

حتي در قرآن كريم نيز استعمال » داوري«و » مذهب«در دو معناي » دين«كند. براي نمونه واژه 
شده است. در يك فرايندي اين دو معنا با يكديگر ادغام شده و معناي جامع سومي (قاعـده و  

  قانون) ساخته شده است.
شناسـي   براي توضيح بيشتر نسبت به قانون مذكور ر.ك: آرالتو، آنتوني، درآمدي بـر زبـان   .11

  .194تاريخي، ترجمه يحيي مدرسي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص
12   . contamination /linguistic contact  

شناسي تاريخي،  درآمدي بر زبانبراي توضيح بيشتر نسبت به قانون مذكور نك: آرالتو، آنتوني، 
  .195ترجمه يحيي مدرسي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص

است. اين » mitvokh«گردد،  اي كه براي روز چهارشنبه در زبان آلماني استعمال مي . كلمه13
به معناي هفته اسـت و بخـش   » Vokh«كلمه از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول واژه 

بـه معنـاي وسـط هفتـه     » mitvokh«به معناي وسط است. در نتيجه واژه » mit«دوم نيز واژه 
باشد. در زبان روسي مشابه زبان آلماني و متـأثر از فرهنـگ مسـيحي، روز     (روز چهارشنبه) مي

اي كه در اين زبان براي روز چهارشنبه در نظر گرفته شده  چهارشنبه وسط هفته قرار دارد. واژه
 ،»Streda « به معناي وسط است. در نتيجه بايد گفت كه همه روزهاي هفته غير از چهارشنبه

  نامگذاري شده و معناي خاصي دارند ولي نام روز چهارشنبه به معناي وسط هفته است.
14  .» يبادرِثُها عي ضالذِّكْرِ أَنَّ الْأَر دعنْ بورِ مي الزَّبنا فكَتَب لَقَد ونَوحال105انبياء: ( »الص.(  

 كتابنامه

  .قرآن كريم
، ترجمه يحيي مدرسـي، تهـران:   درآمدي بر زبان شناسي تاريخيش)، 1384آرالتو، آنتوني (

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
، به تحقيق: علي عبـد  روح المعاني في تفسير القرآن العظيمق)، 1415آلوسي، سيد محمود (

  يه، بيروت: دارالكتب العلمية.الباري عط
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، بـه تحقيـق: طـاهر    النهايه في غريب الحديث و االثـر ق)، 1364بن محمد ( ابن اثير، نصراهللا
  احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، قاهره: اسماعيليان، چاپ چهارم.

  جا: مؤسسة التاريخ.، بيالتحرير و التنويرتا)،  ابن عاشور، محمد بن طاهر (بي
، قم: دارالكتب العلميـة (اسـماعيليان   معجم مقاييس اللغهتا)، س، احمد بن ذكريا (بيابن فار

  نجفي).
  ، بيروت: دارصادر، چاپ سوم.لسان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم (

، به تحقيـق: محمـد   البحر المحيط في التفسيرق)، محمد بن يوسف، 1414ابوحيان اندلسي (
  فكر.جليل صدقي، بيروت: دارال

، تحقيـق: يعقـوب عبـدالنبي، قـاهره: الـدار      تهـذيب اللغـه  تا)،  ازهري، محمد بن احمد (بي
  المصريه للتأليف و الترجمه.

  ، قم: انتشارات حكمت.حجه التفاسير و بالغ االكسيرش)، 1386بالغي، سيد عبد الحجه (
تحقيـق: محمـد عبـد    ، بـه  اسرار التاويل وانوار التنزيل ق)، 1418بيضاوي، عبداهللا بن عمر (

  الرحمان المرعشلي، بيروت: داراحياءالتراث العربي، چاپ اول.
زبـان  ، »هاي صورتبندي فرآيند معناسازي مشرق و مغرب: گونه«ش)، 1389پاكتچي، احمد (

  .3، سال دوم، شماره پژوهي
، به تحقيـق: احمـد عبـد الغفـور،     الصحاح في اللغهق)، 1407جوهري، اسماعيل بن حماد (

  : دارالعلم للماليين.بيروت
، بـه  شـمس العلـوم و دواء كـالم العـرب مـن الكلـوم      ق)، 1420حميري، نشوان بن سعيد (

تصحيح: حسين بن عبداهللا و مطهر بن علي و يوسف محمد عبداهللا، بيروت: دارالفكـر  
  المعاصر، الطبعه االولي.

 دوم.، قم: انتشارات هجرت، چاپ كتاب العينق)، 1410خليل فراهيدي، احمد (

-، به تحقيق: استاد عبدالرحيم محمود، بـي اساس البالغةتا)، زمخشري، محمود بن عمر (بي

  جا. 
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، بيروت: دارالكتاب العربي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407(ــــــــــــــ، 
  چاپ سوم.

  ، تهران: پيام آپادانا.پاسخ به تاريخش)، 1386زاده، فاروق ( صفي
، بيـروت: موسسـة االعلمـي    الميزان في تفسـير القـرآن  ق)، 1417حسين (طباطبايي، محمد 
  للمطبوعات.

، تهـران: انتشـارات ناصـر    مجمع البيان لعلـوم القـرآن  ش)، 1372طبرسي، فضل بن حسن (
 خسرو، چاپ سوم.

، بيروت: دارالمعرفة، چـاپ  جامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412طبري، محمد بن جرير (
  اول.

، تهران: انتشـارات اسـالم،   اطيب البيان في تفسير القرآنش)، 1378دالحسين (طيب، سيد عب
  چاپ دوم.

، قاهره: دارالكتـب  المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريمق)، 1364عبدالباقي، محمد فؤاد (
  المصريه.

  ، بيروت: دارالفكر.  القاموس المحيطتا)،  فيروزآبادي، محمد بن يعقوب (بي
، تهران: بنگاه ترجمه و نشر التحقيق في كلمات القرآن الكريمش)، 1360مصطفوي، حسن (

  كتاب.
، مجلـه دانشـكده ادبيـات و علـوم     »شناسي تاريخي زبان« ش)، 1388الديني، مهدي ( مشكوة

  .4و  3انساني مشهد، سال سوم و چهارم، شماره 
  چاپ اول.، تهران: دارالكتب االسالمية، تفسير نمونهش)، 1374مكارم شيرازي، ناصر (

اي، تهـران: شـركت    ، ترجمه فريدون بدرهشناسي سيري در زبانش)، 1347واترمن، جانتي (
 هاي جيبي. سهامي كتاب

  ، بيروت: انتشارات دارالقلم.تاريخ اللغات الساميهم)، 1929ولفنسون، اسرائيل (
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