جایگاه «کتب لغت ،بافت و مصداق» در فرایند فهم معنا
(با تأکید بر روایات تفسیری)
تاریخ دریافت 94/11/2 :تاریخ تأیید94/12/5 :
امیر بنی عصار

چکیده
کشف معنای روایت ،هدف نهایی پژوهشهای حدیثی است؛ به طوری که عناصر متعددی در دستیابی
به این معنا نقش دارند .از جمله این عناصر میتوان به «کتب لغت ،بافت و مصادیقِ معنای یک واژه» به
عنوان عناصر مؤثر در تعیین معنا اشاره کرد .بهرهمندی از این عناصر از آن حیث مورد اهمیت است که
امکان قرائت های متکثر غیرنظاممند از روایات را تا حد زیادی کاهش میدهد .پژوهش پیشرو در
نظر دارد با الگوگیری از شییییوهای که ائمه اطهار در روایات تفسییییری به کار گرفتهاند ،فرایند
چهارگانه فهم معنا و جایگاه هر یک از این سییه عنصییر را روشیین نماید .مقاله حاتییر با تیلی روایات
تفسیییری ،این فرر را محرم میکند که نقش کتب لغت صییرفا تیصییی ارتکاز عر از معانی یک
واژه بدون هیچ گونه تعیین کنندگی ا ست و تعیین معنای واژه ،جز در بافتی که در آن ح ضور مییابد،
میقق نمیشود.
کلید واژهها :لغت ،بافت ،فهم معنا ،روایات تفسیری ،ارتکاز.

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

مقدمه

امروزه با رونق علم زبانشناسی ،ورود مباحث معناشناسی در پژوهشهای قرآنی ،فراوانی یافته است .استفاده
از مبانی و قواعد معناشییناسییی ،با وجود نتایز ارزشییمندی که به همراه دارد ،میتار رویکردی متعادل بین میراث
گذ شته و د ستاوردهای جدید ا ست تا بدون نفی میراث گذ شته ،در ا ستفاده از تالشهای جدید علمی ،ق صوری
صورت نگیرد.
از جمله مبانی مهم معنا شناسی ،که نیاز به بررسی جامعی میان دستاوردهای گذشته و تالشهای امروز دارد،
جایگاه کتب لغت ،بافت و مصییدا  ،در فهم معناسییت .شیییوه مشییهور ادباو و اصییولیون ،تقدیم «فهم مفردات» بر
«فهم ترکیبات» و به ا صحالمِ علم ا صول فقه ،تقدیم ت صوّر ،بر ت صدیق ا ست به طوری که در فهم متن ،ابتدا باید
معنای واژهها را از کتب لغت معتبر بدسییت آورده و سییرا سییرا سییایر قرائن دارلی و رارجی برویم ،زیرا فهم
سخنان افراد به دانستن واژهها و معانی آنها نیاز دارد.1
در نقحۀ مقاب  ،معنا شنا سان ،رجوع به معاجم برای تعیین معنای واژه را نادر ست دان سته و گفتهاند که معنای
واژهها جدای از بافت ،قاب تعیین نیست .2از محالعه روایات تفسیری این نتیجه به دست میآید که از یک طرف
ص یرفاً یک روند آموزشییی اسییت و نمیتوان برای یافتن معنای واژه به کتب
تقدّم فهم مفردات بر فهم ترکیباتِ ،
لغت بسییینده کرد ،و از طرف دیگر هم نمیتوان به کلی از کتب لغت چشیییمپوشیییید .در این زمینه در کتب
ارزشمندی از جمله «روش فهم حدیث» نوشتۀ عبدالهادی مسعودی و «منطق فهم حدیث» نوشتۀ سیدمیمدکاظم
طباطبایی ،معناشییناسییی سیینتی ،به صییورت روشمند پیاده شییده اسییت و نیز مقااتی از جمله «کاربرد روشهای

معنا شنا سی در قرآنکریم» نو شته ل سانی ف شارکی و مقاله «ویتگن شتاین؛ معنا؛ کاربرد و باور دینی» نو شته
میمدح سین مهدوینژاد با نگاه مبانی جدید معنا شنا سی نو شته شده ا ست ،اما وجه جمعی بین مباحث جدید و
میراث گذشته به رصوص بر اساس الگوی روایات تفسیری 3صورت نگرفته است .در نوشته حاتر بدون اینکه
به نقد مباحث معناشییناسییی س ینّتی یا معناشییناسییی جدید پردارته شییود ،در تییمن بیان مراح فهم یک معنا ،نظر
نگارنده ،درباره جایگاه کتب لغت و بافت و م صدا ،آورده شده ،و نقد به عهده مخاطب گذا شته می شود .البته
برای اینکه مخاطب توانایی نقد را پیدا کند در برری موارد ا شارههایی به ا شکاات هر یک از دو طرف صورت
گرفته است.

 .1درسنامه فهم حدیث .ص.76
 .2درآمدی بر معناشناسی ،ص.166

 .3تأکید بر روایات تفسییر ب ای لیی اتیک ک لر بسییار از ای روایات ،ا ا ار ار با توج ب اینک لر مقام تفسییر و ه
قرآن بولهاند راه صحیح تفسیر و ه

معنا را بیان کرلهاند.

من

فرایند فهم معنا

واژه معنا از ریشۀ «عنی» به معنای قصد است .واژه «معنی» به تشدید یاو ،به معنای اسم مفعول 4و «معنا» یا
مصییدر میمی به معنای اسییم مفعول و یا اسییم مکان 5اسییت .از آنجا که هر فردی برای رسییاندن مقصییودِ رود ،از
کلمات و واژهها اسییتفاده میکند ،مسیییر رسیییدن به قصیید او را فرایند فهم «معنا» میگوییم .این فرایند در چهار
مرحله میقّق میشود.
مرحله اول :تحصیل ارتکاز اولیه

ارتکاز در لغت به معانی متعددی بیان شده که به برری از آنها اشاره میکنیم « :صدای تعیفی که از دور به
گوش میرسد» 6و «مال در حالیکه دفن شده بود پیدا شود و لذا شباهت به معدن دارد» 7و «تکیه کردن بر چیزی:
وقتی فردی سر کمان رودش را روی زمین قرار دهد و به آن تکیه زند ،گفته میشود ارتکز الرج علی قوسه».
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از مجموع معانی مذکور میتوان نتیجه گرفت که معنای ارتکازی ،معنایی مدفون در ذهن عر اسیییت که
در اسییتعماات مختلف مورد توجه قرار گرفته و بر آن تکیه میشییود .اولین فعالیت در فهم معنا ،بررسییی معنای
موجود در کتب لغت برای تیصیییی ارتکاز و معنای اجمالی و مردد میباشییید .به عبارت دیگر با رجوع به کتب
لغت تمام معانی یک واژه را بدست آورده و احتمال میدهیم هر یک از آنها ،معنای مقصود باشد.
آ ن چ ه د ر ا ی ن م ر ح ل ه ت و سیی د د ا ن شیی م ن د ا ن ع ل م ا صیی و ل ف ق ه ب ه صیی و ر ت گ سیی ت ر د ه م و ر د
بیییی ییییی ث قیییی ر ا ر

گیییی ر فیییی تیییی ه  ،میییی بیییی ا حیییی ثیییی ی ا ز جیییی میییی لیییی ه تیییی بیییی اد ر
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 . 4ای واژه بر ا تاس قواعد اعالل ا ت  ،بر وزن مفعول رهن و ابندا تبدی ب معنو و تپس معنُیّ و لر ن ایک ب صورت معنِیّ لر آمده
اتک.
 .5اگر ا ت مکان با شد بر وزن مفعَ بوله و با توج ب اینک منعلق ب یفظ ا تک معنا آن چنی می شول :ای یفظ لر مکان ق صد کرلن
هالن معنا قرار گرهن اتک.
 .6العین ،ج ،5ص.320
 .7تهذیب اللغۀ ،ج ،10ص.56
 .8معجم مقاییس اللغۀ ،ج ،2ص .433
 .9تبالر یعنی انسییبام معنی ب ن

با شیینیدن یفظ بدون ین گون قرین ا  :ای تبالر وقنی حاص ی میشییول ک معنا ارتکاز لر ن

وجول لاشن باشد و اال امکان ندارل تبالر حاص شول و بعد از حضور معنا ارتکاز لر ن
ای توال مطرح میشولک «ای واژه ب

 ،برا آگا ی از معنا تفصیلی یک واژه

اراه اتنعااالت و معانی منعدل اع از حقیقی و مجاز لر ارتکاز م وجول لارل ،معنا حقیقی

و موضوع ی آن چیسک؟» برا پاتخ ب ای توال ،بدون ین گون قرین ا  ،ب واژه را لر ن
بی معانی ارتکاز منعدل ک لاشن ای لر ن
ک غیر از معنا مقصول ،تایر معانی ب ن

میآوری  ،معنایی ک ب ن

میآید و از

حاضر می شول اان معا معی و تفصیلی اتک (لر تبالر ای نکن حا ز ا ایک اتک

نایآید ن اینک معنا موضوع ی زولتر از آن ا ب ن

برتد؛ ای مطلب اان هرم انسبام

و اتنبام اتک).
نکن م

ای اتک ک وقنی ،غیر ا

حقیقک و مجاز اتک -لر ن

یغک ،بخوا ند ای ارتکاز را تحصی کنند تراغ کنب یغک رهن و اتنعااالت منعدل را -ک اع از

میآورند تا نسبک ب معانی یک واژه ارتکاز لرتک شول .تپس برا تعیی معنا تراغ تبالر میروند .اما

اشکایی ک ماک اتک ب ای بحث اصویی ،وارل شول ای اتک ک لر مرحل ا ک تراغ تبالر میروی  ،بدون یحاظ باهک و اینک مثال

و وتع 10و تنصیص اه لغت 11میباشد؛ در علم زبان شناسی جدید هم این مرحله تیت عنوان معنای «اساسی»
در کلمات ایزوت سو 12آمده ا ست .برای تی صی ارتکاز باید به برری نکات توجه دا شت از جمله اینکه اواً این
مرحله با قحع نظر از بافتی اسیییت که واژه مورد نظر در آن به کار رفته اسیییت ،ثانیاً باید توجه داشیییت که اگر در
تیصییی ارتکاز اولیه اشییتباه کنیم تا انتهای فرایند فهم ،دچار اشییتباه میشییویم .به طور مثال اگر ریشییه واژه را به
روبی متوجه نشیییویم و معانی ارتکازی را از دیگر ریشیییهها جمعآوری نماییم ،احتمال رحا فراوان اسیییت .یکی
دیگر از مواردی که در این مرحله ممکن است موجب اشتباه شود مبنای غلد در چیستی مفهوم است.
هع الزم برا آن آمده یا منعد و یا اینک لر کنار چ قرا نی ب کار رهن اتک ،نایتوان منوج معنا واژه شد .و وقنی

13

تراغ باهک

میروی منوج می شوی لرکنار قرا نی قرار گرهن ک اصطالحا مرال اتنعاایی و اع از حقیقک و مجاز اتک! پس بحث تبالر یک بحث
اتک ک جایش لر مباحث اتنعاال اتک ن وضع و پژو نده معنا باید لر باهک ،لنبال تبالر و تعیی معنا برول.

م
.10

لر بحث وضع و عالمات حقیقک و مجاز ما لنبال معنا واژه بدون یحاظ باهک نایتوانی باشی زیرا:

یا وضع تعیینی اتک ک اگر چنی قرارلال را بپذیری ب جز اتنعاال را ی برا آگا ی از آن نیسک.
یا تعینی ا تک ک

اان کثرت ا تنعاال ا تک .یذا مراجع ب کنب یغک تن ا ب عنوان مرحل اول آگا ی ما از معنا واژه ا تک و از آنجا

ک کنب یغک ،اتیینعااالت را اع از اینک حقیقک یا مجاز باشییند بیان کرلهاند یذا یک معنا ارتکاز و اجاایی را ب ما میل ند .وجول
برخی قرارلال ا ب صورت وضع تعیینی لر اتااء اشخاص ،قاب انکار نیسک و نامگذار هرزندان غایبا بر ای اتاس اتک اما ای گون
موارل ن لر قرآن و روایات کاربرل زیال لارند و ن اینک ما ب لنبال ک شف معنا آن ا میروی و منا تفان غایب ک سانی ک میخوا ند
موارل برا معنا مو ضوع ی ب و ضع تعیینی مثال بزنند جز ا تااء ا شخاص ،مثال عرف پ سند ندارند .تأکید بر و ضع تعیینی تا حد
ا تک ک برخی ا صوییون و ضع تعیّنی را منکرند (حکیم ،منتقی اال صول ،ج ،1ص)72لر حاییک عاده آنچ لر ا تنعااالت و منون آمده،
ای قس از وضع اتک اما برخی از اصوییون مث مرحوم مظفر (اصول فقه ،ج ،1ص )14وضع تعینی را هرع لر وضع لانسن و معنقدند
ک اص لر وضع ،وضع تعیینی اتک.
 . 11از نکات ب سیار م ای ک لر عل ا صول هق مورل توج قرار گرهن عدم حجیک قول یغو ا تک ولیی آن ای ا تک ک یغو موارل
اتنعاال را بیان میکند و خبره بولن او لر بیان معنا حقیقی مورل اشکال اتک .ای نکن شا د بسیار خوبی اتک ک یغویان اتنعااالت
را بیان میکنند و برا بدتک آورلن ارتکاز عرب ای مقدار کاهی اتک.
 .12لو اصطالح م

لر معناشناتی -1 :معنا اتاتی :معنا واژه خارج از یک نظام و چاچوب و من مشخص .ای معنا کامال روش و

آشکار اتک -2معنا نسبی :معنا جدید واژه وقنی لر یک چارچوب و نظام واژگانی قرار میگیرل  .ای معنا بسیار پیچیده اتک
 .13لر مورل چیسنی مف وم لو نظر عاده وجول لارل:
* نظر منطقی یا ار سطویی :معنا ما یک یک شیء ا تک ک

اان صورت حا ص از جنس و ه ص

شیء لر ن

را گویند و یذا مثال

انسیییان را ب حیوان نارق تعریف میکنند( .المنطق ،ص  :37الدالله المطابقیه :یدل اللفظ علی تمام معناه الموضووول له الدالله لفظ
االنسوووال علی ت مام مع ناه و او الایوال ال نا ق و اان ،ص  :98ال اد ال تام او التعریف بجمیع ذات یات المعرَّف و یقع بالجنس و
الفصل) ...
* نظر معناشناسال :معنا ما یک یک شیء نیسک بلک مف ومی اتک ک واژه لر کاربرلش ب لتک میآورل .معنا ِ واژه یا بیرون از تیام
اتک و ای

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

شاید بنوان گفک ای

اان نظر اتک ک برخی اصوییون معاصر بیان کرلهاند و حرهی عرهی اتک ک معنا را از جزیی خارجی میگیرل.

ح ضرت امام لر بحث و ضع و اق سام اربع آن ،ق س رابع را ک م ش ور محال میلاند صحیحتری ق س و عرهی تری ق س میلاند ک
مثال ب اخنراعات بشییر میزنند و میگویند :بشییر لر اخنراعات خول وقنی مثالً واپیاا را از چوب و بسیییار کوچک اخنراع کرل ای
وتیل را لر نظر گرهک و نام واپیاا را برا آن وتیل و ر آنچ بعدا لر معنا آن مشنرک بول وضع کرل ب رور ک اگر جنس آن از
چوب ب آ

تغییر کند و یا ان سان بنواند توار آن شول باز

واپیاا گفن می شول :و ای ألّ و ضع اللغات فی جمیع األل سنۀ لمّا الال

با بررسی استعماات عر  ،میدودهای از معانی و مصدا ها در ذهن نقش میبندد که هیچ تعینی برای واژه
ندارند ،نام این میدودۀ معانی را ارتکاز می نامیم .ارتکاز به پژوهشگر کمک میکند میدودۀ معنای واژه را
بدست آورد و چه بسا در پایان فرایند فهم معنا متوجه شود یکی از این معانی یا به عبارت دقیقتر «معنایی نزدیک
به یکی از آنها ،معنای مق صود متکلّم 14ا ست .در نتیجه این مرحله ،ارزش باایی دارد و این بردا شت نادر ست از
نظر زبانشییناسییان که باید معنای موتییوع له و کتب لغت را کنار گذاشییته و فقد به متن تکیه کنیم ،15قاب قبول
نی ست .روایات اه بیت شاهدان روبی بر مدعای مذکور ه ستند .دو د سته از روایات تف سیری در تأیید توجه
به معنای موجود میتوان یافت:
دستتته اول :روایاتی که در آنها از معنای یک واژه بدون لیاظ بافت سییؤال شییده و امام معصییوم معنای
همان واژه را ارائه داده است؛ برای نمونه میتوان به روایتی از امام کاظم اشاره کرد:
َّ َ
َ َ
ََ َ
َ
الر بیع ْبن ُم ْسلم َق َالَ :سم ْع ُت َأ َبا ْال َح َسن ح َ
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َّ
ین ُس ِئل َع ِن ال َّص َم ِد فقال ال َّص َم ُد ال ِذی َل َج ْوف له؛
ِ
ِ
ٍِ
ِ
« ِ ِ ِ
ربیع بن م سلم گوید :از مو سى بن جعفر شنیدم در پا سخ شخ صىكه از آن ح ضرت پر سید "ال صّ مد"
یعنى چه؟ فرمود" :صمد" آن چیزیست كه میان تهى نیست».
دسته دوم :روایاتی است که امام معصوم در توتیح یک بافت  -آیه  -معنای موجود در لغت و مناسب
با فهم عر جاهلی را بیان کردهاند و طوری سییخن گفتهاند که گویی اصییالً چیزی جز همان معنای موجود نزد
عر مراد آیه نبوده است .به دو نمونه زیر توجه کنید:
* امام صاد  برای هر یک از واژههای آیهای از سوره مائده به فهم عر جاهلی استناد کرده است:

َ َّ
«عن محمد بن مسلم ،عن أبی عبد الله ،فی قول الله عز و جل :ما َج َعل الل ُه ِم ْن َب ِح َیر ٍة َو َل سا ِئ َب ٍة

على ناو التدریج ح سب االحتیاجات الما ّسۀ إلیه ،ی شبه أل یکول -نوعاً -من قبیل خ صوص الو ضع و عموم المو ضول له بالمعنى
الّذی تقدّم من الول الخاصّ ملاوظاً حین الوضع و وضع اللفظ بإزاء الجامع الملاوظ بتبعه إجماالً ،عکس عموم الوضع و خصوص
الموضووول لهأل أللّ االنتقال حال الوضووع نوعاً الال من بعم المصووادیق إلى الجوامع بعنوال الونها جامعۀ لها ،من تیر التفاوت إلى
حقائقها و أجنا سها و ف صولها ،فو ضعت األلفاظ بإزائها بمعرِّفیۀ اذا العنوال .فکلّما عثر الب شر على شیء و رأى احتیاجه إلى ت سمیته
با سم ،و ضع لفظاً له من تیر نظر إلى خ صو صیته ال شخ صیۀ ،بل لجامعه و بیعته النوعیۀ من تیر ا ّالل على جن سها و ف صلها ،بل بما
أن ّه جامع بینه و بین تیره من االفراد ،ال لهذا العنوال ،بل بمعرِّفیته لنفس الطبیعۀ المعلومۀ بوجه ..و لو ادّعى أحد القطع بألّ دیدل
الواضعین الال الذلك نوعاً ،خصوصاً فی المصنوعات و المخترعات ،بل و الطبائع التی ا ّلع البشر على مصداقها فی األزمنۀ السابقۀ
جدّاً ،و وضع اللفظ لجامعها بناوٍ ،لم یکن مجازفاً .منااج الوصول إلى علم األصول ،ج ،1ص .166
 .14تأکید بر 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 نایتوانی

یک معنا معی را برا یک واژه بیان کنی .
 .15لر زبانشناتی ررح شده ک  ،نشان ا (ک شام واژه ا

میشول) معنا ناتی ندارند و تن ا زمانی نشان میشوند ک کاربران ،آن ا را

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

نباید ب آن بسنده کرل.

 .16معنای االخبار ،ص  6و البراال فی تفسیر القرآل ،ج ،5ص.106

َ
َو َل َو ِصِِیل ٍة َو َل حا ٍ  17قال :إن أهل الجاهلیة كانوا إذا ولدت الناقة ولدین فی بطن واحد ،قالوا:
وصلت .فال یستحلون ذبحها ،و َل أكلها ،و إذا ولدت عشرة جعلوها سائبة ،و َل یستحلون ظهرها ،و َل
أكلها ،و الحا  :فحل اإلبل ،لم یكونوا یستحلونه ،فأنزل الله عز و جل أنه لم یكن یحر شیئا من ذلك؛
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از محمّد بن م سلم از امام صادق روایت شده كه ای شان در تف سیر قول خداوند عزّ و جلّ "پروردگار
براى بحیره و سائبه و و صیله و حام حكمى مقرر نفرموده ا ست" فرمودند :مردم جاهلیت به ماده شترى
كه دوقلو مىزائید مىگفتند :به هم و صل شد و ك شتن و خوردنش را حالل نمىدان ستند ،و چون ده بار
مىزایید آن را "سااائبه" مىدانسااتند و سااوارى و باربرى و خوردن گوشاات و شاایر آن را بر خود حالل
نمىپنداشتند ،و "حامّ" شتر نرى بود كه بر ماده مىجهید ،كه آن را هم حالل نمىدانستند ،و خداوند این
آیه را نازل فرمود :كه او هیچ كدام از اینها را حرام نساخته است».
* در روایتی دیگر پیغمبر اکرم در معنای «یصدُّون» به همین شک استناد میکنند:
قال النبی ،فی قول الله عز و جلَ :و َل َّما ُضر َب ْاب ُن َم ْر َیم َم َث اال إذا َق ْو ُم َك م ْن ُه ی ص ُّد َ
ون ،قال :ال صدود
ِ
ِ
ِ
ِ
فی العربیة :الضحك؛ 19پیغمبر اكرم در معنى سخن خداوند عزوجل كه فرمود" :و چون مثلی به پسر
مریم زده شد ،زود قوم تو (كفّار قریش از روى ا ستهزاء) ری شخند كنند" فرمودند " :صدود" در لغت عرب
به معنى خنده است».
نتیجه اینکه در برری موارد به دلی شیییباهت بافتی که واژه در آن به کار رفته با اسیییتعمااتی که صیییاحبان
معاجم لغوی ذکر کردهاند ،تغییر می سو سی در معنای واژه بوجود نمیآید و فرایند فهم به پایان میر سد؛ از این
رو تیییرورت رجوع به ک تب ل غت و متون عر

جاهلی برای فهم مع نا قا ب ان کار نیسیییت و نمیتوان از آن

چشمپوشی کرد ،اما این نه تنها پایان کار نیست بلکه در بسیاری از موارد ،اولین مرحله کار است.
مرحله دوم :توجه به بافت و سیاق در فهم معنا

بعد از مراجعه به کتب لغت یا هر منبعی  -از جمله اشییعار عر و تاری  -که معانی مربوط به زمان صییدورِ
متن را بیان می کند و به عبارتی بعد از کشیییف ارتکاز ،نوبت به بررسیییی بافت و تعیین معنای واژه از بین معانی
مرتکز میر سد .بافت و سیا در لسان فقه و تف سیر به یک معنا به کار رفته و به تعبیری اصحالم سیا  ،استعمال
عربی واژه بافت ا ست لذا با وجود تفاوت این دو در علم معنا شنا سی ،20در این نو شته ،برای اثبات اینکه فقهاو و
مفسرین از این محلب به وفور بهره بردهاند ،از عنوان سیا استفاده میکنیم .برری پژوهشگران در تأیید ترادف
معنایی بافت و سیا گفتهاند:

 .17ما ده.103 :
 .18البراال فی تفسیر القرآل ،ج ،2ص.372
 .19اان ،ج ،4ص.878
 .20لر معناشناتی میان باهک و تیام و هضا یک من هرم میگذارند (ر.ک :معناشناسی شناختی قرآل ،ص.)192

«این كلمه  -بافت  -مراحل متعددی را پ شت سر گذا شته تا به معنای امروزی كه می شنا سیم ر سیده
است .كتابهای تفسیری و اصولی از نخستین آثاری است كه اصطالح سیاق (بافت) در آنها آمده است.
برای نمونه در الر ساله شافعی آمده ا ست :واژه سیاق (بافت) در عرف مف سران بر كالمی اطالق می شود
كه مخرج واحد دا شته با شد و در بردارنده یک هدف یعنی مراد ا صلی گوینده با شد كلمات دیگری مثل
21
موقعیت و مقتضای حال و تألیف نیز بر سیاق (بافت) داللت میكنند».
« سیا » در لغت به معانی متعددی به کار رفته ا ست ،از جمله آنها میتوان به «راندن و مَهر» ا شاره کرد .ابن
منظور مینویسد:
«ساایاق به معنای مهر اساات و به مَهر به این جهت سااوق میگویند كه اَعراب به هنگام تزویج ،شااتر و
22
گوسفند را به عنوان مَهر گسیل میدادند».
ُ
تتابعه و اسلوبه الذی یجری علیه»23؛ سیا به معنای
در کتب لغت آمده است« :السیاق المهر و سیاق الكال
مهر ا ست و سیا کالم در پی هم آمدن سخن و ا سلو و شیوهای ا ست که جملهبندی کالم بر آن جریان پیدا
میکند .پژوهشگران قرآنی که با رویکرد زبانشییناسییی به بررسیییهای قرآنی پردارتهاند ،بین سیییا و واژههای
درون آن رابحهای دو طرفه بیان کردهاند:
سیاق به منزله یک كل عمل می كند كه معنای آن تو سط اجزایش و معنای اجزا هم تو سط
خ ود آن كل تعیین می شاااود .به عبارت دیگر رابطه دوری میان كل و اجزاء در سااایاق وجود
دارد .از نظر ن شانه شنا سی این نكته بدین معنا ست كه ن شانه ها درون سیاقی خاص  ،یكدیگر
را شاااارژ می كنند .به عنوان مثال در آیه « ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل ید اهلل فوق
ایدیهم »24نش انه « اهلل » هم معنای « ید » و هم معنای « یبایعون » را شارژ می كند و در سیاق،
معنای جدیدی به آنها می دهد؛ دیگر نه « ید » به معنای دست جسمانی است و نه « بیعت » با
دست دادن صورت می گیرد لذا روابط همنشینی در معانی نشانه ها تأثیر می گذارد.25
شیوه مرسوم برای یافتن معنای یک واژه ،این است که سرا کتا لغت رفته و معنای یک واژه را جستجو
میکنند ،اما در واقع معانی واژهها در کتا لغت هم چیزی جز معانی موجود در متون و اسیییتعماات نیسیییت و
تالش برای ک شف معنای ارتکازی ،برای این بوده که به صورت اجمالی میدودهای از ا ستعماات یک واژه را

 .21گفتمال قرآل بررسی زبال شناختی پیوند متن و بافت قرآل ،ص.29
 .22لسال العرب ،ج. 6
 .23المعجم الوسیط ،ص .465
 .24هنح.10 :
 .25بیولوژی نص ،ص335؛ لر مباحث البیات ای توال ایش مطرح شده ک ه

معنی مقدم اتک یا ترکیب و تجزی ؟ پاتخ ای توال

تعبیر تاله شده عبارت مذکور اتک .لر پاتخ گفن شده اتک :تا ترکیب لانسن نشول نایتوان معنی را منوج شد و تا معنی را لانسن
نشول نایتوان ترکیب را ه اید ،یذا اول باید معنا اجاایی را بدتک آوری و تپس معنی تفصیلی و معی را بعد از ترکیب منوج شوی
ای پاتخ اان لخایک قرا

باهک لر تعیی معنا واژه اتک.

در ذهن داشته باشیم .مؤلفین کتب لغت هم ،بر اساس استعماات به معنای واژه در بافت و متن رسیده و سرا از
آن استعماات ،معنای مفرد را انتزاع کرده اند؛ حدیث پژوهان معاصر بر این محلب اذعان کردهاند:
«عالم لغوى ،در دوره تدوین كتب ا صلى لغت نیز ،واژه را در ادبیات معا صر خویش مىكاوید و با كنار هم
26
نهادن استعماالت آن ،به معناى مشترك و نهفته لغت مىرسید».
نتیجه اینکه ،یافتن معانی بدون بافت و استعمال نباید این توهم را به وجود آورد که در قدیم ،کرسی وتع و
جع ِ معانی الفاظِ مفرد وجود داشییته و کار لغوی جمع آوری این معنای رارر از اسییتعمال بوده اسییتا شییواهد
متعددی در کتا های ادبی و تفسیییری و روایی و فقهی و زبانشییناسییی بر این محلب وجود دارد .تأثیر بافت بر
معنای واژه نیاز به دلی ندارد زیرا مدعا ،امری مرتکز نزدِ عرف ا ست اما شواهد از کالم اُدباو و مف سرین و تعداد
کثیری از روایات اه بیت بر آن میتوان یافت؛ تفتازانی از جمله ک سانی ا ست که بر تأثیر بافت بر معنا تأکید
داشته و در بیث حقیقت و مجازِ علم بیان گفته است« :واژگان و کلمات را تا هنگامی که استعمال نشده باشند -
در جمله و بافت راصی قرار نگرفته باشند -نمیتوان حقیقت یا مجاز معرفی کرد».
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بر این اساس بسیاری از مفسران در فهم معانی آیات از سیا بهره گرفتهاند؛ برای مثال راغب ،در ذی کلمه
«رجا» پا از بیان معنای آن (گمانی که اقتضای دستیابی به چیزی دارد که موجب شادمانی میشود) مینویسد:
«درباره آیه شااریفه ما لكم َلترجون لله وقارا 28بعضاای گفتهاند «الترجون» به معنای «التخافون»
است و این شعر را برای آن شاهد آوردهاند:
اذا لَسَعَته النحل لم یرجُ لّسعَها

و حالفها فی بیت نوبٍ عواملُ»

در این بیت ،همنشییینی فع رجا ،و واژه «لسِِعة» به معنای نیش زنبور ،به روشیینی دالت دارد که «رجا» به
معنای روف است 29.رابحۀ بین مرحله اول و مرحله دوم فرایند فهم معنا این است که مفسر برای فهم معنای
واژه ای که در یک آیه قرآن به کار رفته است ،با مراجعه به کتب لغت معتبر ،معانی ارتکازی و میدودهای
از معنا را که احتمال دارد یکی از آنها معنای واژه باشد ،بدست می آورد ،سرا با مراجعه به متن یک آیه
و سیا آیات پیرامونش به فهم معنای دقیق واژه نائ می آید .برای مثال معنای اجمالی کلمه « ارذ» گرفتن
اسییییت ،ا ما با مراج عه به سییی یا آ یات « فاخذهم الله بذنوبهم» 30و «َل یؤ خذ منها عدل» 31و «ان الله...یأ خذ
 .26درسنامه فهم حدیث ،ص .84
 .27مختصوور المعانی ،ص(« .215الکلمۀ ال مسووتعملۀ فیماا اى فى معنى ضوضووعتا تلك الکلمۀ .فاحترز بالمسووتعملۀ عن الکلمۀ قبل
اال ستعمال فانها ال ت سمى حقیقۀ و ال مجازاً ».ننیج ای کالم ای ا تک ک قب از ا تنعاال معنا حقیق و مجاز وجول ندارل( .ر.ک:
درآمدی بر دانش مفردات قرآل ،ص.)11
 .28نوح.13 :
 .29درآمدی بر دانش مفردات قرآل ،ص .60
 .30آل عاران.11 :
 .31بقره.50 :

ٌ ِّ
عدو لی» 34مشییخص میشییود که این کلمه در آیه
الصِِدقات» 32و «و َه َّمت كل امة برسِِوله لیأخذوه» 33و «یأخذه
نخسیییت به معنای عقوبت کردن ،در آیه دوم و سیییوم به معنای پذیرفتن ،در آیه چهارم به معنای اسییییر و زندانی
ا
ُ
کردن و در آیه پنجم به معنای گرفتن (از آ ) ا ست 35.یا در آیه « َو قل َر ِّب ِزد ِنی ِعلما» 36با مراجعه به کتب لغت
متوجه میشویم سه معنا برای زاد ِی ی (مصدر :زَید ،زِیادَۀ) بیان شده است :یکی معنای ازم یعنی «زادَ :نما و کثر» و
دیگری معنای متعدی یک مفعولی «زادَ الشیییوَ :جعله یزید» (آن را زیاد شییونده قرار داد :زیاد کرد ،رشیید داد) و
ا َ ا
سییوم معنای متعدی دو مفعولی « َ
زاد فالنا خیرا او غیره :أعطاه ایاه» (چیزی را به کسییی داد) این احتماات سییهگانه
وقتی با بافت آیه مقایسه میشود معنای سوم ،متعین میگردد

37

این مرحله از فرایند فهم ،با روایات تفسیری متعددی تأیید و تبیین شده است؛ این روایات را میتوان به چند
دسته تقسیم کرد:
دسته اول :گاهی معنای یک واژه روشن است اما وقتی در یک متن قرار میگیرد در معنای دیگری به کار
رفته است و بافت در معنای آن اثر گذاشته است .به سه نمونه زیر توجه کنید:
عدهای از مسییلمانان از رسییول ردا درباره معنای«السییائیون» در آیه «التائبون العابدون الحامدون ال سائحون
الراكعون» 38سؤال کردند .رسول ردا فرمود« :السائحون هم الصائمون» .39حال چنین نبوده که معاصران پیامبر

معنای سیییائیون را ندانند ،اما با توجه به سییییا و بافت آیه یعنی قرار گرفتن سیییائیون میان حامدون و راکعون،
معنای لغوی آن (سیییر و سیییاحت کردن) در نظر مردم نادرسییت میآمده اسییت ،بنابراین معنای مقصییود آیه را از
پیامبر سؤال کردهاند .در حالیکه در بافت دیگری از آیات (فسیحوا فی اَلرض) ،40به همان معنای لغوی آمده
است.41
در روایت دیگری با وجود وتوم معنای «سِرّ» آن را در مورد آیه قرآن ،از امام صاد  میپرسند:
َ َ
َ ْ َ ْ َّ
َ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ
َْ
الله َع َّز َو َج َل ْ یع َل ُم ِّ
الس ِ َّر َو أخ ی 42قال
ل
و
ق
ن
ع

ه
الل
ِ ِ
«عن محم ِد ب ِن مس ِ ِل ٍم قال :س ِألت أبا عب ِد ِ
 .32توب .104 :
 .33غاهر.5 :
 .34ر .39 :
 .35درآمدی بر دانش مفردات قرآل ،ص .62
 .36ر .114 :
 .37جزوه درسی لغتنامه ،روح اهلل رات  ،ص.16
 .38توب .112 :
 .39جامع البیال فی تفسیر القرآل ،ج ،11ص .27
 .40توب .2:
 .41درآمدی بر دانش مفردات قرآل ،ص .24
 .42ر .7 :

َ
ََ
َْ َ َ ْ َ
َ ُ ُْ
ِّ
الس ُّر َما ك َت ْم َت ُه ِفی ن ِسك َو أخ ی َما خط َر ِب َب ِالك ث َّم أن ِس َیته؛ 43از محمّد بن مسلم روایت شده كه گفت:

از امام صاااادق در باره قول خداوند عزّ و جلّ كه میفرماید "همانا او بر نهان و بر مخفىترین امور
جهان كامال آگاه ا ست" پر سیدم ،فرمودند " :سرّ" آن چیزى ا ست كه به اختیار خود در ضمیرت پنهان
مىدارى و "اخفى" آن است كه :زمانى در خاطرهات بوده و بعد آن را از یاد بردهاى».
در روایت دیگری مردی که معنای فلق (صییبح) را میداند ،ردمت امام صییاد  رسیییده و ابتدا آیه قل
اعوذ برب ال لق 44را میرواند ،سرا میپرسد فلق چیست؟ امام هم متناسب با آیهای که روانده پاس میدهد:
«درّهای ست در جهنّم كه در آن هفتاد هزار خانه ا ست ،در هر خانهاى هفتاد هزار مار سیاه وجود دارد ،در
درون هر مارى هف تاد هزار كیساااه بزره زهر به بزرگى خمره ،و ا هل جهنّم ناگزیر ند كه از آن درّه
45
بگذرند».
دسته دوم :روایاتی که به دو یا چند وجه که هر وجه متناسب با یک متن و بافت است معنا شده است .این
دو یا چند گونه معنا شدن ،دو صورت دارد :یک بار به اعتبار تفاوت در مفهوم ا ست؛ برای نمونه در روایتی امام
صاد  یک واژه را با توجه به دو کاربرد متفاوت آن ،به دو وجه معنا میکند:
«عن الم ضِِل بن عمر ،قال :سِِألت أبا عبد الله عن العرش و الكرسِِی ،ما هماف فقال :العرش فی
وجه :هو جملة الخلق ،و الكرسِِی وعاؤه ،و فی وج ٍه آخر :العرش هو العلم الذی أطلع الله علیه أنبیاءه
ٍ
و رسله و حججه .و الكرسی :هو العلم الذی لم یطلع الله علیه أحدا من أنبیائه و رسله و حججه؛
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مفضال بن عمر روایت شاده كه گفت :از حضارت صاادق پرسایدم؛ عر و كرساى چه هساتند؟
از ّ
فرمودند :عر به یک معنا تمام جهان خلقت و سرا سر ه ستى ،و كر سى ظرف آن مجموعه ا ست (كه
همه كرات و موجودات در آن قرار دارند) و به بیان دیگر عر یعنى دانشاااى كه خدا به فرساااتادگان و
حجّتهاى خود عطا فرموده ا ست و كر سى همان دان شى مىبا شد كه اخت صاص به ذات مقدّس خود
47
داشته و هیچ كس از پیامبران و حجّتهاى خود را از آن آگاه نساخته است».
و یک بار به جهت تفاوت در مصیییدا بوده اسیییت :به عنوان مثال ،معنای «قلی » در دو روایت زیر از امام
باقر به دو شک معنا شده است:
َ
َّ
َّ َ ٌ َ َ َ ُ َ
َّ
َ
َ
ا 49 48
الفُ « .ح ْم َر َان َع ْن أ ِبی َج ْع ٍرِ فی ق ْو ِل الل ِه َع َّز َو َجل َ و ما َآم َن َم َع ُه ِإَل ق ِل یل قال كانوا ث َما ِن یة ؛
 .43البراال فی تفسیر القرآل ،ج ،3ص 757و باار االنوار ،ج ،4ص.79
 .44هلق.1 :
 .45معانی االخبار ،ص .227
 .46البراال فی تفسیر القرال ،ج ،1ص .517
 .47وج لوم  -یعنی عل خدا  -لر روایک لیگر لر مورل باهک آی وسع الرسیه السماوات و االرض بیان شده اتک.
 .48ول.40:
 .49معانی االخبار ،ص .151

حمران روایت كرده از امام باقر در تف سیر فرموده خدا "و به او (نوح) نگرویدند مره اندكى" فرمودند:
هشت تن بودند».
َ
َ ْ َ
َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ْ َّ َ ا
ََْ
َ
َ
ْ
ب« .عن أ ِبی ب ِصِِ ٍیر عن أ ِبی جع ٍرِ فی قو ِل ِه عز و جل فل ما ك ِتب عل ِیهم ال ِق تال تولوا ِإَل ق ِلیال
ْ ُ ْ  ْ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ َ 50ا
51
ِمنهم قال كان الق ِلیل ِستین أل ا؛ ابو بصاایر از حضاارت باقر روایت كرد ،كه در تفساایر فرموده
خداوند "پس چون حكم جهاد برایشااان مقرّر گردید ،همه روى گرداندند جز اندكى" فرمود :مراد از قلیل
در آیه شصت هزار است».
دستتته ستت م :روایاتی که به دلی منافات ظاهر با بافت ،محابق معنای بافت و بر رالف معنای لغوی تاوی
شدهاند :به عنوان نمونه :واژۀ «عرش» در لغت به معنای تخت پادشاه 52یا شیو مسقَّف 53است و در قرآن کریم به
این دو معنا نیز آمده است ،54اما هیچ یک از این دو معنا متناسب با واژه «عرش» در آیه شریفه «و كان عرشه علی
الماء» 55نی ست .تف سیری که اغلب مف سران تابعی و بع ضاً صیابه از این واژه در این آیه ارائه دادهاند چنین ن شان
میدهد که برداشیییت آنها از عرش معنای حسیییی و مادی آن ،یعنی تختی که ملک و پادشیییاه و حکمران بر آن
مینشیند ،بوده است 56،اما در روایتی از امام صاد « عرش» در آیه یاد شده به علم معنا شده ،و مقصود از آیه
این بیان شده است که علم ردا به این تعلق گرفته که همه چیز را از آ رلق کند.
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عناصر تأثیر گذار بر سیاق

تأثیر سیا بر معنا یک قاعده کلی است و با وجود شواهد متعددی که ذکر شد ،ممکن است این سؤال در
ذهن پژوهشگر ایجاد شود که در یک بافت ،چه عنا صری بر معنا اثر گذار ا ست؟ در پا س رواهیم گفت :این
عناصر برری مربوط به علم ادبیات و برری مربوط به علم اصول فقه و برری مربوط به علم زبانشناسی است.
عناصر ادبی

 .1حروف جارّه

حروف جارّه از مهمترین عوام تأثیر گذار بافت بر معنا هستند و توجه به آمدن یا نیامدن هر یک از آنها در
جمله یا جایگزینی یک حرف به جای حرف دیگر در فهم معنا بسیار مؤثر است به نمونههای زیر توجه نمایید:
َ
َ
َ ُ
ْ
َ
ٌ َ ْ َّ
َ
قالوا ُق ُل ُ
جاب ف ْاع َمل ِإن نا
وب نا في أ ِك َّن ٍة ِم َّما ت ْد ُعونا ِإل ْی ِه َو في آذا ِن نا َوق ٌر َو ِم ْن َب ْی ِن نا َو َب ْی ِنك ِح
* و
 .50بقره.246 :
 .51اان.
 .52معجم مقاییس اللغۀ ،ج ،4ص :265سریر الملِك .و اذا صایحٌ ،قال اللَّه تعالى :وَ رَفَعَ أَبَوَیهِ عَلَى الْعَرْشِ.
 .53الصااح ،ج ،3ص.1009
 .54یوتف100 :؛ حج 45 :و نا .42 :
 .55ول.7 :
 .56در آمدی بر دانش مفردات قرآل ،ص  68ب نق از جامع البیال ،ج ،12ص4و 5و تفسیر القرآل العظیم ،ج ،4ص.265
 .57البراال فی تفسیر القرآل ،ج ،1ص.315

ُ
عاملون
ِ
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در ذی این آیه در تفسیر کشاف فایدهای برای حرف جاره «مِن» بیان شده است :اگر «مِن» نبود یعنی :بین ما
و تو در وسد حجابی قرار گرفته است اما با «من» یعنی حجابی از سوی هر یک از ما و تو آغاز گردیده است که
تمام فضای فیما بین را گرفته است به گونهای که جای رالی برای آن نیست.59
َ ْ
الص َد ُ
ین َع َلیها َو ْال ُم َؤ َّل َ ة ُق ُل ُ
* إ َّن َما َّ
قات ل ْل ُ َقراء َو ْال َمساكین َو ْالعامل َ
60
وب ُه ْم َو ِفی ِّ
غار ِمین
ل
ا
و
قاب
الر
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
این آیه در چهار مورد حرف «فی» آورده اسییت ،اما در چهار مورد «ام» آورده اسییت .عالمه طباطبایی ذی
آن مینویسند:
اینكه سیاق آیه شریفه در مقام بیان مستحقین هشتگانه زكات تغییر مىكند؛ زیرا چهار صنف اول را با"
ین َع َلیها َو ْال ُم َؤ َّل َ ة ُق ُل ُ
الم" ذكر كرده و فرموده اسااات" ل ْل ُ َقراء َو ْال َمسِِاكین َو ْالعامل َ
وب ُه ْم" و در چهار
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ْ
َّ
َ
َ َ
َ
َ
ِّ
یل الل ِه َو
قاب و ال ِ
صاانف باقى مانده كلمه" فى" بكار برده ،و فرموده اساات" :و ِفی الر ِ
غار ِمین و ِفی س ِب ِ
ْ َّ
یل" از این جهت است كه" الم" در چهار صنف اول افاده ملكیت (بمعنى اختصاص در تصرف)
اب ِن الس ِب ِ

نماید و اما آن چهار مورد دیگر كه ساایاق آیه در آنها بهم خورده و بجاى حرف" الم" ،حرف" فى" بكار
61
رفته چهار نظر درباره آن وجود دارد....
َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ
62
وهك ْم َو أ ِیدیك ْم ِم ْنه
* فامسحوا ِبوج ِ
در ذی این آیه روایتی از امام باقر آمده که زراره از امام باقر سیییؤال میپرسییید که از کجا این را که
قسمتی از سر و قسمتی از پا باید مسح شود را دانستید؟ امام لبخندی زده و میفرمایند:
«این را رسول خدایی كه قرآن بر او نازل شده گفته ،زیرا در قرآن آمده فاغسلوا وجوهكم بدین جهت
دان ستیم كه تمام صورت باید ش سته شود ...سپس گفته :وام سحوا برو سكمو دان ستیم كه م سح بر
63
قسمتی از سر است به خاطر تأثیر حرف باء».
 .2ادات حصر

از اداتی که در معنای سیا مؤثرند ،اداتی هستند که در معنای حصر و ارتصاص به کار میروند؛ مث «انما»
و «اا» و «نفی» و «اسییتثناو» و «ب »؛ به عنوان مثال در آیه انما ولیكم الله و ر سوله و الذین امنوا« ،انما» دالت بر
حصیییر وایت به ردا و رسیییول و مؤمنین میکند یا مثالً در ذی آیه  ما قلت لهم اَل ما امرتنی به عالمه
 .58هصلک.5 :
 .59الکشاف عن حقائق توامم التنزیل ،ج ،4ص :185ال لزیادة مِنْ فی قوله وَ مِنْ بَینِنا وَ بَینِكَ حِجابٌ فائدة؟ قلت :نعم.....
 .60توب .60 :
 .61المیزال فی تفسیر القرآل ،ج ،9ص .311
 .62ما ده.6 :
 .63البراال فی تفسیر القرآل ،ج ،2ص.256

طباطبایی میفرماید:

ُ ْ ُ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ
مساایح گفت ما قلت لهم ِإَل ما أمرت ِنی ِب ِه ...من به آنان نگفتم مگر آنچه را كه تو به من دسااتور

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

مثال دیگر در مورد تمیر ف ص ا ست که ح صر را میر ساند .عالمه طباطبایی در ذی آیه :إِنَّ هذا لَهُوَ
الْقَصَصُ الْیَقُّ 65میفرماید:
«كلمه "هذا" ا شاره ا ست به دا ستانهایى كه از عی سى گذ شت و ا ساس آیه بر ق صر ا ست و معنایش
این ا ست كه تنها این مطالبى كه ما درباره عی سى گفتیم حق ا ست ،نه آنچه ن صارا درباره آن جناب
ادعا مىكند و اینكه حرف "ان" و حرف "الم" و ضامیر فصال "هو" را در آیه آورده ،براى این بوده كه
66
مطلب را بهطور كامل تأكید و حصر را ثابت كند».
«كما اینكه حصاار در معبود و نیز حصاار در فعل عبادت را از تقدیم معمول و مطلق آوردن فعل ،در ایاك
نعبد و ایاك ن ستعین میتوان به د ست آورد؛ چون از یک سو مفعول را مقدم دا شته ،و نفرموده (نعبدك،
مىپرستیمت) بلكه فرموده :تنها تو را مىپرستیم یعنى غیر تو را نمىپرستیم و از سوى دیگر قید و شرطى
براى عبادت نیاورده ،و آن را مطلق ذكر كرده ،در نتیجه معنایش این مىشاااود كه ما به غیر از بندگى تو
67
شانى نداریم».
عناصر اصولی

 .1نکره در سیاق نفی یا نهی یا استفهام

در علم اصولفقه یکی از عوام دالت بر عموم وجود نکره در سیا نفی بیان شده است ،68دالت نکره در
سیا نفی بر عموم ،از وتع فهمیده نمیشود ،بلکه از سیا است یعنی نفی طبیعت است که نفی سیا را به دنبال
دارد و نفی طبیعت ا ست که نفی افراد را به دنبال دارد نه اینکه ،نکره ،و تع جدیدی دا شته با شد بررالف ک و
َّ َ ا ا ُ ا ْ
َ
جمیع که دالتشان بر عموم وتعی است 69.صاحب جواهر در ذی آیه ض َر َب الل ُه َمثال َع ْبدا َم ْملوكا َل َیق ِد ُر َعلی

 .64المیزال فی تفسیر القرآل ،ج ،6ص.248
 .65آل عاران.62 :
 .66المیزال فی تف سیر القرآل ،ج ،3ص .227ای مطلب لر آی  20تورۀ ح شر (ال ی سْ تَوِی أَ صْ اابُ النَّارِ وَ أَ صْ اابُ الْجَنَّۀِ أَ صْ اابُ
الْجَنَّۀِ اُمُ الْفائِزُول) نیز جار اتک.
 .67المیزال فی تفسیر القرآل ،ج ،1ص .25ای حصر از تقدی لر «إللی اهلل تاشرول»

بدتک میآید.

 .68اصول الفقه ،ج ،1ص.122
 .69نقش تیام لر تفسیر قرآن و هق  ،ص  .103تیام انواعی لارل ک توج ب ای انواع ما را لر تشیخص مصالیق و یاهن لالیک آن یار
میل د برخی از ای انواع عبارتند از :تیام تعلی  -تیام تشریف – تیام بر اتاس تفریع – تیام احنجاج – اتنف ام لر تیام ترلید –
تیام توال – تیام مقابل  -تیام ح صر .با توج ب اینک نو شن حا ضر لر مقام تاثیر تیام ا تک ن تبیی انواع تیام لر صورت نیاز
میتوان ب کناب نقش تیام لر تفسیر قرآن و هق نوشن عباس کوثر مراجع کرل.

َ
شيْ ٍء 70میفرماید :مقت ضای عدم قدرت عبد بر یک شیو این ا ست که قدرت بر ملکیت به و سیله سببهای
ارتیاری نداشته باشد زیرا «شیو» به صورت نکره و در سیا نفی آمده است.
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 .2تخصیص عام و تقیید مطلق

ا صولیان به تف صی درباره تخ صیص و تقیید واژگان قرآن سخن گفتهاند و یکی از مباحث مهم علم ا صول،
ُ
جیب َد ْع َو َة َّ
الداع إذا َ
بیث از نیوۀ تخ صیص و تقیید ا ست به عنوان مثال در آیه أ ُ
عان؛« 72دعای دعا کننده را
د
ِ
ِ ِ
ُ ُ َََْ
َّ
به هنگامی که مرا فرا میرواند پاسییی میگویم ».در این آیه ،واژه «داعی» در «أجیب دعوة الداع» به «اذا دعانی»
ِ
مقید شده است.73
عناصر زبانشناسی

در مباحث جدید زبان شناسی ،تأثیر بافت به نیوی گسترده مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که در این علم،
زبان به عنوان یک نظام قواعدی محرم ا ست؛ 74بنابراین مجموعهای از قواعد معنا را رو شن میکند و از این رو،
تعیین دالت معنای کلمه نیاز به بررسییی مجموع بافتهایی دارد که کلمه در آن وارد شییده اسییت ،این نظریه ،به
نظریه بافتی یا نظریه کاربردی معروف اسیییت .در این نظریه ،معنا جدا از بافت و پیش از کاربرد آن ،تعیینناپذیر
اسییت .بر این اسییاس ،معنای کلمه با تنوع و تعدد بافت ،متعدد میشییود .برری پژوهشگران بین چهار نوع بافت
تمایز گذاشتهاند:
 .1بافت زبانی

بافتی که بر ترکیب زبانی عارر میشیییود یعنی یک واژه در جمالت مختلف و با توجه به کلماتی که در
کنار هم قرارگرفتهاند ،معانی متفاوتی به رود میگیرد.
 .2بافت اجتماعی

معنای واژه یا ترکیب بر ا ساس معیار قوت و تعف تأثیرپذیری تعیین می شود؛ به طور مثال کلمۀ « »loveو
« »likeبه رغم اشییتراد در اصیی معنا هر کدام دالتها و کاربردهای مختلفی دارد؛ بدین ترتیب واژهها با این
نگاه عاطفی و احساسی به لیاظ معنایی دستهبندی میشوند.
 .3بافت م قعیت

به موقعیت و شراید رارجی توجه می شود که واژه در آن شراید به کار رفته ا ست و زبان شنا سان عر
برای آن اصییحالم «الدَللة المقامیة» اطال کردهاند؛ به طور مثال کلمه «یرحم» برای کسییی که عحسییه کرده و

 .70نح .75 :
 .71جواار الکالم فی شرح شرایع االسالم ،ج ،25ص.72
 .72بقره.186 :

 .73بیولوژی نص ،ص  :331لر عل ا صولهق تقیید مطلق یا ب حاالت ا تک یا ب اهرال ک لر اینجا تقیید ب حاالت ا تک (ا صطالحات
االصول و معظم ابااثها ،ص .)247
 .74زبال و ذان ،ص.163

برای کسی که رحلت کرده یکی برای رحمت در دنیا و یکی برای رحمت در آررت است.
 .4بافت فرهنگی

در مباحث زبان شنا سی 75سیا  ،معنایی متفاوت با بافت دارد و قرائن موجود در جمالت قب و بعد را در بر
میگیرد و ا صلی از ا صول تیلی گفتمان تیت عنوان «پیوند میان جمالت» میبا شد؛ این ا ص طبق نظر هوی

76

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
معنا ،77صییح نخواهد بود و باید در سیا بزرگتری مورد بررسی قرار بگیرد.
دوم ،لزوم توجه به کشیییف مجموعه جمالت مرتبد در یک بند از متن که پیوسیییتگی کام میان آن برقرار
است بدون آنکه تمرکز ما بر روی یک جمله راص از متن باشد.

78

این ا ص زبان شنا سی یعنی «پیوند میان جمالت» در میان دان شمندان م سلمان سابقه دا شته ا ست .زرک شی
(متوفای  ) 749فصلی با عنوان «در ذکر اموری که در موارد اشکال معنا ،راهگشا هستند» ارتصاص داده است.
یکی از این امور معنای سییییا اسیییت .زرکشیییی برای مثال آیه ُ ذ ْق إ َّن َك َأ ْن َت ْال َع ُ
زیز ْال َك ُ
ریم 79را میآورد که بر
ِ
اسییاس سیییا آیات قب  ،شییأن نزول آیه ابوجه و افکندن او به جهنم اسییت که نشییان میدهد دو واژه «عزیز» و
«کریم» در معنای لغوی رود به کار نرفته و معنای طعنهآمیزی مبنی بر ذلّت و حقارت بدست میآید.

80

مرحله سوم :توجه به مصداق روشن برای فهم معنا

در بسیاری از واژهها همان دو مرحلۀ اول برای فهم معنا کافی است ،اما گاهی مخاطب برای فهم معنای یک
واژه به بیان مصدا نیاز دارد .این سؤال ممکن است در حین بررسی روایات تفسیری به ذهن برسد که چرا ائمه
اطهار در پاس به سؤااتی که از معنای برری کلمات پرسیده شده ،به بیان مصدا و کاربرد آن پردارتهاند؟
به عبارت دیگر :آیا به طور محلق میتوان مصیییدا و معنا را از هم تفکیک کرد یا همانحور که بافت یک جمله
در معنای واژه اثر میگذارد ،مصییدا هم در معنای واژه اثر دارد .پذیرفتن این محلب اندکی مشییک اسییت ،اما
شواهدی بر آن میتوان یافت ،برری از پژوهشگران قرآنی از این محلب در توتیح جری استفاده نمودهاند:
«فرآیند جری در ظاهر به مفهوم ذهنی و تفسیر و تبیین مفهومی آیه ،نظر ندارد ،اما در پس زمینه خود بر
پایه تف سیر و یا تأویل ن ش سته ا ست .این تف سیر و یا تأویل نهان ،در ذهن فردی كه آیه را بر م صداق

 .75دستور نویسی و زبالشناسی عربی ،ص .413

76. hoey
 .77مرال از قواعد ل تنور اع از نحو و صرف ا تک یعنی عل صرف ک ب مفرلات پرلاخن و عل نحو ک ب ترکیب و جال پرلاخن
برا ه

معنا کاهی نیسک بلک ب مجاوع جاالت نیاز اتک.

 .78پژواشی در ساختار معناشناسی قرآل ،ص .41
 .79ایدخان.49 :
 .80نق از بیولوژی نص ،ص  329و پژواشی در ساختار معناشناسی قرآل ،ص .39

خارجیا تطبیق میدهد ،وجود دارد ،میتوان آن را پ شتوانه علمی جری دان ست و بدینگونه به تف سیر
یاری ر ساند .این به معنای گ شودن پای م صداق خارجی به عر صه تف سیر و معنا شنا سی ا ست كه در
بسااایاری از موارد رخ میدهد و در زندگی روزمره هم متداول اسااات .برای نمونه ،برای فهماندن معنای
سرهنگ به یک فرد و تفهیم تفاوت آن با معنای سرباز ،میتوان این دو فرد نظامی به او نشان داد .بیآن
كه ق صد ت شبیه دا شته با شیم ،امامان نیز مخاطبان خویش را با ارائۀ م صداق بیرونی ،به فهم بهتر و
81
روشنتری رسانده و آنها را به مقصود حقیقی قرآن نزدیکتر نموده اند».
نکتۀ مهم در این مرحله این ا ست که آیا میتوان م صدا را از معنا و تف سیر جدا کرد؟ از نظر زبان شنا سان
م سلمان ،تفکیک م صدا از معنا ،بنب ستی ا ست که نا شی از معنا شنا سی ای ستا میبا شد در معنا شنا سی ای ستا،
نمیتوان مصییدا و باطن را دری در معنای الفاظ دانسییت در حالیکه در معناشییناسییی پویا 82چنین نیسییت ،زیرا
بدون اینکه میدودیتهای انتزاعی و  -به تعبیری که در اول مقاله آمد  -بدون التزام به نگاه منحقی و ار سحویی،
تمام عوام مؤثر در تعیین معنا مورد توجه قرار میگیرد.
برری میققان قرآنی معاصر که مبانی معناشناسی را بر قرآن تحبیق دادهاند در این باره گفتهاند:
«برخی از مشكالت در علوم قرآنی و تفسیر همچنان با معناشناسی رایج در میان دانشمندان علوم قرآنی
غیر قابل حل مینماید .تبیین معنا شنا سی معانی باطنی تنهای یكی از این م شكالت ا ست.دلیل این امر
بیشتر به معناشناسی ایستای انان بر میگردد .در معناشناسی ایستا ،هر پدیده معنایی در نص یا به سطح
پیش فرض بر میگردد و یا به معنای مطابقی خود جمالت و عبارات و یا اینكه به لوازم منطقی و معنایی
آنها بر میگردد .در معناشااناساای ایسااتا معنا صاارفا در یک نظام بسااته تعریف میشااود و امكان افزایش
83
معنایی وجود ندارد اما در معناشناسی پویا ،امكان افزایش در معنا وجود دارد».
در معناشییناسییی پویا ،مصییدا  ،همیشییه صییرف جری و تحبیق نیسییت ،بلکه گاهی در مفهومسییازی اسییتفاده
میشییود به این معنا که در واژهای مث «نعیم» همانطور که بیان کردیم مصییداقی از نعمت معنوی یعنی ائمه

بیان شده و مخاطب برای فهم صییح معنای نعیم و توسعۀ آن از معنای مادی به فرا مادی باید متوجه نعمت بودن
ائمه و میبّت آنها بشود .و بیان این مصدا بخشی از معنای نعمت معنوی را روشن میکند.
از آثار مهم دیگری که از توجه به مصادیق در فهم معنای واژهها بدست میآید ،فلسفۀ تکرار برری آیات و
َ ِّ ُ ُ َ ِّ
یا فرازهای آن اسییت؛ به طور مثال در سییوره الرحمن ،آیۀ َ فب َأ ِّ
بان بارها تکرار میشییود یا آیۀ
ذ
ك
ت
ما
ك
ب
ر
آَلء
ي
ِ
ِ
ِ
َ ا
َ َ َْ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
ِ إ َّن في ِذلك َل ََیة َو ما كان أ كثرهم مؤ ِمنین در سوره شعراو که سه بار تکرار شده (آیۀ  67ییییی بعد از بیان ق صه
َ َ ْ ْ
َ
موسی ییی آیۀ  103ییی بعد از قصه ابراهیم ییی و آیۀ  121ییی بعد از داستان نوم ییی) یا فراز ف َو ِل َو ْج َهك شط َر ال َم ْس ِج ِد
 .81آسیب شناسی روایات تفسیری ،ص 245؛ ماک اتک ای اشکال ب ن
اتک؟ پاتخ ای اتک ک ضعف ه
ه

ب تناتب تخنی و آتانی معانی ،منفاوت می شول یعنی برخی مفا ی انقدر مشک

آن ا چارها جز تاسک ب مصدام نداری و ای خول مرحل ا از مراح ه

 .82پویایی معنا از ویژگی ا رویکرل جدید زبان شناتان ب معناتک.
 .83بیولوژی نص ،ص .289

برتد ک نشان لالن مصدام ب لیی ضعف ه
معنا میباشد.

مخارب

سنند ک برا

ْ
ال َحرا ِ  سیییه مرتبه در آیات  144و  149و  150تکرار شیییده اسیییت .در این گونه موارد مصیییدا ها در معنا تأثیر
میگذارد؛ به عنوان نمونه در سوره الرحمن که آیۀ مذکور فحرت غفلتزده را بیدار میکند ،با توجه به مصداقی
که هر بافت و سییییا دارد ،معنا متفاوت میشیییود و مصیییادیق جدیدی از نعمتهای رداوند در ذهن او شیییک
میگیرد؛ اینها در معنای واژهها مؤثر است.

84

روایاتی که مصادیق را بیان میکنند دو گونهاند:
 .1برری از آنها صرف تحبیق و بیان م صدا ا ست و با تف سیر و فهم معنا کاری ندارد .عالمه طباطبایی به
این نکته تأکید داشته است که نباید این گونه روایات با روایات تفسیری رلد گردد .ایشان برای نمونه روایتی از
ا َ َ َّ ْ َ ْ ُ
ناق ُه ْم َلها خاضِِع َ
تفسییییر قمر در ذی آیه إ ْن َن َشِِ ْأ ُن َن ِّز ْل َع َلیه ْم م َن َّ
ین 85میآورد .در این
ع
أ
ت
ل
ت
ف
آیة
ماء
السِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
روایت ،امام صییاد  میفرمایند :گردنهایشییان -یعنر گردنهاى بنرامیه -با آمدن صییییهاى آسییمانر به نام
صییاحباألمر ،نرم و راتییع مرشییود .این معنا را کلینر نیز در رو ضه کافى و صییدو در کمالالدین و مفید در
ارشاد و شی در الغیبه ،روایت کردهاند .و ظاهراً این روایات همه از با جرى و تحبیق مصدا بر کلر است،
نه از با تفسیر ،چون سیا آیات با تفسیر بودن آنها نمرسازد».

86

 .2گونهای دیگر از روایات ،مصیییداقی هسیییتند که در مقام تبیین معنا بودهاند .برای نمونه در آن دسیییته از
روایات تفسییییری 87که صِِراا المسِِتقیم را ائمه معرفی کرده اسیییت و عموم مفسیییرین اینگونه را روایات
مصداقی میدانند ،امام معصوم با تفکیک صراط دنیا و صراط آررت ،صراط دنیا را رود امام دانسته که باید
این راه را شییینارت و به آن اقتدا کرد .چنانکه در روایات دیگر چنین آمده« :صیییراط مسیییتقیم امیرالمؤمنین و
معرفت اوست».

88

در این گونه از روایات میتوان گفت ترکیب مصییدا رارجی و مصییدا ذهنی باید با هم باشیید تا صییراط
مستقیم شنارته شود.

َ
ُ
نمونۀ دیگری از این گونه روایات راجع به مردی اسیییت که میپنداشیییت به دلی آیه ل ُت ْسِِ َئل َّن َی ْو َم ِئ ٍذ َع ِن
َّ
عیم 89ردای متعال از رطب لذیذی که او نزد امام معصوم میرورد ،بازرواست رواهد کرد؛ امام صاد 
الن ِ

فرمودند:
«خدای متعال بزرهتر و كریمتر از آن است كه طعام پاكیزهای به شما ببخشد و از آن لذّت ببرید ،سپس
 .84نقش سیاق در تفسیر قرآل و فقه ،ص .153
« .85اگر بخوا ی معجزهاى بزرگ از آتاان بر آنان نازل مىکنی ک هروتنان و بىاخنیار لر برابرش گرلن ن ند ».شعراء.4 :
 .86المیزال فی تفسیر القرآل ،ج ،15ص.254
 .87ر.ک :البراال ،ج ،1ص.113
ُس وتَقِیمَ .قال« :او أمیر المؤمنین و
الص ورا َ الْم ْ
 .88البراال فی تفسوویر القرآل ،ج ،4ص :845ع حاال ،عن أبی عبداهلل فی قولهِّ :
معرفته ..صرا المستقیم امیر المومنین و شناخت اوست.
 .89تکاثر.8 :

در قیامت نسبت به آن از شما بازخواست كند ،اما شما نسبت به نعمت محمد و آل محمد باز خواست
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خواهید شد».
در این روایت ،معنای لغوی نعیم شییام طعام پاکیزه میشییود 91و به همین دلی  ،آن مرد که معنای لغوی را
برداشییت میکرد ،برایش این سییؤال پیش آمد ،اما واژۀ مذکور چون در بافت سییؤال و موارذه رداوند از «نعیم»
قرار گرفته و حم بر معنای لغویش با کریم بودن ردا نمیسیییازد ،این نتیجه را میدهد که شیییام طعام پاکیزه
حالل نمیشود .در روایت دیگر امام میگوید در دنیا نعمت حقیقی وجود ندارد و شما این آیه را به وجههای
مختلفی از نعمت های دنیا تفسییییر کردهاید در حالیکه پدرم از پدرش از ابیعبداهلل نق کرده که عدهای این
اقوال شما را نزد او گفتند و او فرمودند:
«خدا از آنچه به بندگانش تف ضل كرده سؤال نمیكند و منّت نمیگذارد ،چرا كه امتنان نزد مخلوق قبیح
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است؛ چه رسد به خداوند! اما نعمتی كه مورد سؤال قرار میگیرد حب ما اهلبیت است»
در این گونه موارد برری از پژوهشگران قرآنی اشکال قاب توجهی وارد کرده و گفتهاند:
این گونه موارد موجب سوو فهم از روایات شده و باعث سوو ا ستفاده غالیان از آنها شده است .آسیبر که
زمینه این سییووِفهم را فراهمآورده ،همسییانپندارى و همدرجهدیدن این روایات با روایات تفسیییرى اسییت .اگر
روایتر تحبیقر را تفسییییرى برنداریم و مصیییداقر را که در یک روایت تفسییییری گفتهشیییده ،معنا و مفهوم آیه
بشماریم ،به هنگام ناسازگارى آن معنا با «لغت ،عرف و سیا » ،رود را ناگزیر از رد آن مربینیم .در این حالت و
با این فهم نادرست ،اگر رود را به قبول روایت ،ملزم بدانیم ،ناچاریم مفهوم آیه را میدود و منیصر به مصادیق
مذکور در روایت کنیم .در حالر که چنینروایتر ،درصیییدد میدودکردن معناى آیه نیسیییت و حتر رود نیز
میدودیتندارد؛ بلکه فقد چند مصدا را براى ارائه نمونه ،ذکرکرده است.
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این اشیییکالِ مهم در جایی پیش میآید که ما بخواهیم مصیییدا را تمام معنا بدانیم ،اما اگر گفتیم با این
مصادیق ،فقد بخشی از معنا ،برای مخاطب روشن میگردد ،اشکال مرتفع میگردد.
مرحله چهارم :تمسّک به بافت و سیاق در حل تعارضات و رفع مجمالت

گاهی در فهم و برداشیییت از یک متن ،تعارر اقوال راجع به معنا یا تعدد احتمااتی که منجر به اجمال
 .90ر.ک :المیزال ،ج ،5ص.747
 .91عدم توج کنب یغک ب نقش باهک لر معنا ای واژه باعث شده تا برخی از صاحبان معاج نعی  ،لر ای آی را

ب

اان معنا

نفی شده توتط امام باقر حا کنند :لسال العرب ،ج ،12ص :579و قوله تعالى :ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِأل أی تُسْأَلول یوم القیامۀ
عن الل ما اسووتمتعتم به فی الدنیا .عالم رباربایی لر نی ای آی گفن اتییک ب قرین تییوال و توبیخ و ت دید ،مرال از ای نعی

ر

چیز اتک ک انسان را از خدا باز لارل و نیز مرال لینی اتک ک پیامبر آورله و بیانش را ب امامان تپرله یذا روایک میگوید توال از
نعاک محاد و آل محاد اتک؛ ن اینک مرال گوشک و نان و خرما باشد (المیزال فی تفسیر القرآل ،ج ،20ص .)352
 .92البراال فی تفسیر القرآل ،ج ،5ص.747
 .93آسیب شناخت حدیث ،ص .226

میشیییود بهوجود میآید؛ بنابراین مرحلۀ چهارمی را برای ح اینگونه موارد بیان میکنیم .در هنگام تعارر
اقوال ،معنای بدسییت آمده از بافت و سیییا بر معنای موجود در کتب لغت و ادبیات مقدم اسییت ،زیرا شییراید و
ویژگیهای متن و بافت ،موجب تعیین معنای مقصییود از یک واژه میشییود.کما اینکه در هنگام عرور اجمال،
برای تعیین احتمال صییح از بین احتماات متعدد ،بافت و سیا مشک را ح مینماید.
بسییییاری از مثالهایی که در مرحله دوم بیان شییید و در آنها معنای بافت بر معنای واژه مقدم شییید ،همگی
شواهدی بر نقش بافت در ح تعارتات یعنی تقدیم بافت بر معنای لغت و مورد پذیرش علوم ادبی است ،عالوه
تمسیک به سیییا و تقدّم آن در معنای ظاهری بیان کرد که
بر این میتوان نمونۀ دیگری از صییاحب جواهر برای ّ
ا َ ا
راجع به دالت آیه َ و َأ ْن َز ْلنا م َن ال َّ
ماء ط ُهورا بر محهریّت آ از حدث و ربث اسییت .در بیث محهریّت
ماء
س
ِ
ِ
آ برری بر دالت آیه مذکور بر محهریّت آ اشیییکال کردهاند ،چرا که آیه دالت میکند که آ آسیییمان
پاد اسییت نه همۀ آ ها ،زیرا معنای نکره در سیییا اثبات عمومیت نیسییت 94تا پاد بودن همۀ آ ها را اثبات
کند .صاحب جواهر در فهم این آیه از سیا بهره برده و گفته است:
«در اینجا نكره هر چند در ساایاق اثبات اساات ،اما ساایاقی كه كل آیه دارد ،دال بر امتنان اساات و همین
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امتنان باعث میشود كه عمومیت از ان فهمیده شود».
این محلب در کتب ادبی هم مورد تأیید قرار گرفته اسیییت 96.در این مثال با وجود اینکه معنای نکره در این
حالت عمومیّت نیست ،اما سیا این معنا را ثابت میکند و بر فهم ادبی از معنای نکره مقدم شده است.
تمسییی ک به با فت در رفع اج مال و تعیین یکی از احت ماات نیز م ثالی از المیزان میآوریم؛ عال مه
برای ّ
طباطبایی ذی آیه  102سیوره بقره ارتالف عجیبی بین مفسیرین بیان میکند که به  14مورد میرسید؛ از جمله
ْ
انها اینکه در َ و َّات َب ُعوا ما َت ْت ُلوا ال َّشیاط ُ
ین َعلی ُمل ِك مرجع تییمیر (اتبعوا) چه کسییانی هسییتند؟ آیا یهودیان عهد
ِ
سلیمانند؟ و یا یهودیان عهد ر سول ردا؟ و یا همه یهودیان؟ یا اینکه منظور از شیاطین کدام شیاطین ا ست؟
شیاطین جن؟ و یا شیاطین انا؟ و یا هر دو؟ و سایر ارتالفات.
در اینگونه ارتالفات معانی واژهها بر اسییاس کتب لغت ،نه تنها مشییکلی را ح نمیکند ،بلکه بر ارتالفات
میافزاید .عالمه در آیه از توجه به سییییا و قرآئن اطراف همین آیه نتیجه را بدسیییت میآورد و معانی دیگر را
کنار میگذارد .بنابراین میفرماید:
«آنچه خود ما باید بگوییم این اساات كه آیه شااریفه  -البته با رعایت ساایاقى كه دارد -میخواهد یكى

 .94شا د بولن ای آی لر هر ضی ا تک ک لالیک نکره لر تیام نفی یا اثبات را از باب لالیک و ضعی بدانی یعنی بگویی از نظر یغک،
نکره لر تیام نفی برا عاوم وضع شده و نکره لر تیام اثبات برا عاوم وضع نشده اتک.
 .95جواار الکالم ،ج ،1ص  70ب نق از کناب نقش سیاق در تفسیر قرآل و فقه ،ص.164
 .96عروس االفراح فی شرح تلخیص المفتاح ،ج ،1ص« :207قال ابن الزملکانى و تیره :إل النکرة فى اإلثبات قد تکول للعموم لسیاق
امتنال».

دیگر از خ صائص یهود را بیان كند و آن متداول شدن سحر در بین آنان ا ست ،و اینكه یهود این عمل
خود را مستند به یک و یا دو قصه مىدانند ،كه میانه خودشان معروف بوده ،و در آن دو قصه پای سلیمان
پیغمبر و دو ملک بهنام هاروت و ماروت در میان بوده است و بافت و ظاهر جمالت آیه را بر صدق این
97
معنا كافی میداند».
چنین مواردی ن شان میدهد که بزرگان ما در تعارر بین معنای لغوی و معنای بد ست آمده از بافت ،معنای
بافت را مقدم میکنند.
نتیجهگیری

از تیلی روایات تفسیری و شیوه اندیشمندان اسالمی در تفسیر و تیلی متون میتوان فرایند فهم معنا را در
چهار مرحله تصویر کرد.
در مرحله اول برای تیصییی ارتکاز و جمع آوری معانی احتمالی واژه ،میتار کتب لغت هسییتیم به طوری
که مراجعه به معاجم لغت ،در موارد اندکی ما را به معنای واژه میرسیییاند ،در این گونه مواردِ اندد ،به دلی
شباهت بافتِ موجود در استعمااتِ کتبِ لغت با بافتی که واژه در آن واقع شده ،تغییر میسوسی در معنای واژه
پدید نمیآید ،بنابراین ما را به معنای واژه میرسییاند ،اما در بسیییاری از موارد برای تعیین معنا ،میتار مرحله دوم
یعنی کمک گرفتن از بافت و قرائن هسیییتیم .کما اینکه در برری واژهها ،به دلی پیچیدگی معنا ،برای شییینارت
مفهوم واژه ،عالوه بر بافت ،میتار مرحله سییوم یعنی به کارگیری مصییداقی روشیین از معنا ،میشییویم و با بیان
مصدا  ،قسمت مشک معنا را برای مخاطب قاب فهم کرده و ابهام آن را بر طرف میکنیم .در مرحله پایانی ،در
صییورت تعارر بین معنای موجود در کتب لغت با معنای بهدسییت آمده از بافت ،یا عرور احتماات متعدد در
مورد یک معنا ،برای رفع اجمال ،معنای حاصیی از بافت را مقدم میکنیم .بر اسییاس این مراح چهارگانه نتیجه
میگیریم که نقش اصیییلی کتب لغت در فرایند فهم معنا ،تیصیییی ارتکاز بوده و غالبا تعیین معنای یک واژه به
کمک بافتی که در آن قرار گرفته صورت میگیرد .شواهد متعدد نشان میدهد که این محلب ،عالوه بر روایات
تفسیری ،از دیرباز فیالجمله مورد نظر دانشمند مسلمان بوده است.

 .97المیزال فی تفسیر القرآل ،ج ،1ص.234
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