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ﭼﮑﯿﺪه

ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺴﺘﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﯿﻮاﮔﻮﯾﯽ ،روﮔﺮداﻧﯽ از ادﺑﯿﺎت و ﺳﺒﮏ ﮔﻔﺘﺎر روزﻣﺮّ ه اﺳﺖ .روزﻣﺮّ ه
ﻧﺒﻮدن ﮐﻼم ،ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ادﯾﺒﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ؛ و ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ زداﯾـﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درک آن ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ادﺑﯽ ،آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﯾﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺴﺖ واژهﻫﺎ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ در زﺑﺎن روزﻣﺮه و رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﯽﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد واژﮔﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ اﺣﯿﺎی واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻫﻮﯾـﺖ
اﯾﯽ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه در ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ِﺻﻮرتﮔﺮای روس
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺮ ِ
اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه،
ﺗﻌﺪادی از واژهﻫﺎی آرﮐﺎﺋﯿﮏ در ﺟﺰء ﺳﯽ ام ﻗﺮآن را ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻓﻮاﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ و ﺑﺴﺎﻣﺪ اﯾﻦ واژهﻫـﺎ را در دﯾﮕـﺮ اﺟـﺰای
ﻗﺮآن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ از اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،دو آن
آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻗﺮآن ،در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی آن ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺳـﻪ
ِ
ﮐﻪ واژﮔﺎن
آنﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮرهﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺰء ﻗﺮآن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰش ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا )ﻓﻀﺎی اﻧﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ از
ﺳﻮی ﻣﺸﺮﮐﺎن( ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آدﻣﯿﺎن از ﻫﻨﺮ و ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﻮد ﺑـﺮای
ﮔﯿﺮا ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ :ﺟﺰء ﺳﯽام ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺻﻮرتﮔﺮای روس ،ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ،آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ.
* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل١٣٩٥/٠٤/٢٧ :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ.١٣٩٦/٠٢/٣١ :
 . ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ،اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ادﺑﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺻﻮرتﮔﺮاﯾﯽ( روس ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻮرتﮔﺮاﯾﺎن در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت و ﺷﮑﻞ )ﻓُﺮم( ﺳﺨﻦ ،ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋهای داﺷـﺘﻨﺪ و از
دﯾﺪﮔﺎه زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ادﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .وﯾﮑﺘـﻮر اﺷﮑﻠﻮﻓﺴـﮑﯽ–۱۸۹۳)١
۱۹۸۴م( از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧـﺎم رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ واژهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﺮح ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎ و
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وی در ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﻣﯿﻼدی در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم»ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺷـﮕﺮد« ﻣﺴـﺄﻟﻪ
»آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ« را ﭘﯿﺶ ﮐ ﺸﯿﺪه و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ زﺑﺎن ادﺑﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن روزﻣﺮه ﺗﻔﺎوت دارد ،ﭼﻮنﮐﻪ دﺷﻮارﺗﺮ و
ﻣﻮﻗﺮﺗﺮاﺳﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﮕﺮدِ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺷﯿﺎء ﻋـﺎدتزداﯾـﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ دﯾـﺪن ﺷـﻮﻧﺪ.
اﺷﮑﻠﻮﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء را »ﻧﺎآﺷﻨﺎ« ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺗـﺎ ﺑـﺮ دﺷـﻮاری و ﻣـﺪت ادراک
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادراک ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻨـﺮ راه ادراک اﺷـﯿﺎء
اﺳﺖ )ﺳﺠﻮدی ٦١ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(.
ﺻﻮرتﮔﺮاﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ادراﮐﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺮار ،دﭼﺎر ﻋﺎدت ﺷﺪهاﻧـﺪ )اﻧﻮﺷـﻪ(٧ ،؛ و
ادﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در زﺑﺎن روزﻣﺮه ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﻨﻮﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ
وی را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ وادار ﮐﻨﺪ )ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ.(۲ ،۱۳۷۷ ،
ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻈﺮﯾّﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﺑﺮای زﺑﺎن دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ »ﺧﻮدﮐﺎری« و »ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ-
ﺳﺎزی« را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دوم را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن زﺑﺎن ادب ،ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ )ﺻـﻔﻮی ۳۹/۱،ﺑـﻪ-
ﺑﻌﺪ( .ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی زﻣﺎﻧﯽ) ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ/آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ( ـ ﮐﺎرﺑﺴﺖ واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﮔﻔﺘﺎر روزﻣـﺮه ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﻧﻤﯽرود ـ ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی و ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ،در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ اﺳﺖ )ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ،ﻧﮏ ﻫﻤﻮ ۴۲/۱ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(.
ﺑﺎ آنﮐﻪ از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ زﺑﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ
ﭼﻮن ،ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ )م۱۸۰ق( ،ﺟـﺎﺣﻆ )م ۲۵۵ق( ،ﻋﺒـﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺟﺮﺟـﺎﻧﯽ)م ۴۷۴ق( ،ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮانﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
ﺗﻮﺳﻊ ﺑﻮدهاﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺳـﺎﻣﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ،ﻋﺪول ،ﻣﺠﺎز و ّ
ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ« اراﺋﻪ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪای ﻧﺪارد و ﺑﺴـﯿﺎر اﻧـﺪک
در ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رد ﭘﺎی اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮ رد .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد:
1. Shklovsky , Victor
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در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻘﺮاﻧﯿﺔ دراﺳﺔ ﻓﯽ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﮑﻠﻤﺔ و اﻟﺪﻻﻟﺔ« )ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺒـﺪ،
۲۰۰۶م( ،ﮐﺘﺎب ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﺰﯾﺎح ﻓﯽ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ« )ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻠﯿﻠﯽ۲۰۰۶ ،م( ،ﻣﻘﺎﻟﻪ »آﺷـﻨﺎﯾﯽزداﯾـﯽ در ﺟـﺰء
ﺳﯽام ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ« )ﻣﺨﺘﺎری و ﻓﺮﺟﯽ،۱۳۹۲،ش (۲و ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی واژﮔﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻒ ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ« )رﺟﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ،۱۳۹۳ ،ش (۶ﻧﺎم ﺑﺮد١.

ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ .در ﺳـﻮَ ر
ﻣﮑﯽ اواﯾﻞ ﺑﻌﺜﺖ ،آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺴﺘﺮدهای ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾـﻦ ﺷـﮕﺮد در ﺳـﻮرهﻫـﺎی ﺟـﺰء
ﺳﯽام ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﯾﻞ ﺑﻌﺜﺖ ـ ﻓﻀﺎی اﻧﮑﺎر
ﺣﻘﯿﻘﺖ ـ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺻﺪد راﻫﻨﻤ ﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮآن ﺑﺮآﻣﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻫﻞ ﻣﮑﻪ آﺷﻨﺎ و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﺷﻌﺮ و ﺳﺨﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾـﺪه آرﮐﺎﺋﯿﺴـﻢ در
ﻗﺮآن ـ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از دراز ﺷﺪن ﺳﺨﻦ ـ ﺑﻬﺘﺮ آن دﯾﺪﯾﻢ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺟﺰء ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﺘـﺎب
ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ادﺑﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ،ﻣﺤﻮر اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗـﺮار دﻫـﯿﻢ و اﻧـﺪازهی ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﻗﺮآن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.
دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﻄﻬﺮه ﻓﺮﺟﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ در ﺟـﺰء ﺳـﯽام
ﻗﺮآن« ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ﻧﺤﻮی و ﻗﺎﻋﺪهاﻓﺰاﯾﯽ آواﯾﯽ در ﺟـﺰء ﺳـﯽام ﻗـﺮآن ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺪی رﺟﺎﯾﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺠـﺎرﮔﺮﯾﺰی واژﮔـﺎﻧﯽ
در ﮐﺸﻒ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ« ،ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی واژهﻫﺎی آرﮐﺎﺋﯿﮏ در ﺟﺰء ﺳﯽام ﻗﺮآن و اﻧﺪازه ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ واژه-
ﻫﺎ در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﻗﺮآن ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد٢.

ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف ا ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺠـﺎرﮔﺮﯾﺰی و
 .١در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی در ادﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی»ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﺷﻌﺮ اﻣﺮوز« )ﻣﺮﯾﻢ ﺻـﺎﻟﺤﯽ،۱۳۸۲،ش »،(۱ﮐﻬـﻦ
ﮔﺮاﯾـﯽ واژﮔـﺎﻧﯽ در ﺷـﻌﺮ اﺧـﻮان«)ﺻـﻬﺒﺎ،۱۳۸۴،ش»،(۵آﺷـﻨﺎﯾﯽ زداﯾـﯽ و ﻫﻨﺠـﺎرﮔﺮﯾﺰی ﻧﺤـﻮی در ﺷـﻌﺮ ﻓـﺮوغ ﻓﺮﺧـﺰاد«)ﻣﺪرﺳـﯽ و ﻏﻨـﯽ
دل،۱۳۸۵،ش» ،(۵آﺷﻨﺎیزداﯾﯽ از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻗﺮآﻧﯽ در دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ« )ﮐﺮﻣﯽ و ﻧﯿﮑﺪار اﺻﻞ،۱۳۸۵،ش » ،(۵ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾـﯽ در ﺷـﻌﺮ ﺣﻤﯿـﺪ
ﻣﺼـﺪق«)ﯾﺎﺳـﯿﻨﯽ و ﻣﺪرﺳـﯽ،۱۳۸۶،ش (۱۴و» ﺑﺎﺳـﺘﺎنﮔﺮاﯾـﯽ واژﮔـﺎﻧﯽ در ﺷـﻌﺮﻫﺎی آزاد ﻧﯿﻤـﺎ و ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی آن«) ﻣﺤﻤـﺪ ﻧـﮋاد ﻋـﺎﻟﯽ
زﻣﯿﻨﯽ،۱۳۹۰،ش ، (۲ﻧﺎم ﺑﺮد .آﺛﺎر ﻧﺎم ﺑﺮده و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی و ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزهی ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت وﺟﻮد دارد ،ﻣﻮﺿـﻮع
ﺑﺤﺚ ﺷﺎن ﺷﻌﺮ اﺳﺖ.
 .٢اﯾﺪه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ازﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﭘﺎﮐﺘﭽﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ؛ در اداﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﻨﺞ ﻣﻌﯿﺎر ﺳـﻨﺠﺶ واژﮔـﺎن
آرﮐﺎﺋﯿﮏ را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺮآﻧﯽ از ﺟﺰء ﺳﯽام ﻗﺮآن ،اﻧﺪازه ﺑـﺎزﮔﻮﯾﯽ اﯾـﻦ واژﮔـﺎن را در دﯾﮕـﺮ
ﺳﻮَ ر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وارﺳﯽ ﮐﺮده و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.
.1ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰي
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺤﺮاف از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ )ﺻﻔﻮی .(٤٦/١،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی زﺑﺎن روزﻣﺮه ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺳـﺨﻦ ،زﯾﺒـﺎ و
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺣﻆ ﻣﯽﺑﺮد .در آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻫﺸﺖ ﻧﻮع ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮی اﺳـﺖ؛ ﮐـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی آواﯾﻲ ،ﻧﻮﺷﺘﺎري ،واژﮔﺎﻧﻲ ،زﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﻲ( ،ﻧﺤﻮي ،ﺳﺒﮑﻲ ،ﮔﻮﯾﺸﻲ و ﻣﻌﻨﺎﯾﻲ
)ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮏ ،ﺻﻔﻮی ۳۹/۱ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی زﻣﺎﻧﯽ )آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ( ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی و ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ،در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮ ﯾﺰی زﻣﺎﻧﯽ)آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ(
ﺷﻔﯿﻌﯽﮐﺪﮐﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎن روزﻣﺮه و ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽروﻧـﺪ
و اﺣﯿﺎی واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺨﺺ زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ از زﺑﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ« )ﺷﻔﯿﻌﯽﮐﺪﮐﻨﯽ(۷،؛ وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ )آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ( ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد واژﮔﺎن ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻠﻔّ ﻆ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ« )ﻫﻤـﻮ،
 .(۲۵ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »:آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺗﻌﻤّ ﺪی ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺴﻮخ ﯾﺎ ﺷـﯿﻮه ﻧﺤـﻮی ﻣﻬﺠـﻮر و ﻏﯿـﺮ
ﻣﺘﺪاول ﺟﻤﻼت در زﺑﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻼم و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺗـﺪاﻋﯽ زﻣـﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎی ﺳﻨّﺘﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﮐﻼم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود« )ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ .(۳۲ ،۱۳۷۳،ﺑﺮﺧـﯽ در ﺗﻌﺮﯾـﻒ
آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » :ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮد ﻧـﺪارد،
ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ)آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد)ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ،ﻣﺪرﺳﯽ .(۱۳ ،در ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﯾﺴﻢ آﻣـﺪه اﺳـﺖ
ﮐﻪ آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ در ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ ،واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻌﻤـﻮل
ﻧﯿﺴﺖ )ﺣﺎﺟﯽزاده .(۲۰،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺼﺎدﯾﻖ واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﮏ ،ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ،ﻣﺪرﺳﯽ۱۱ ،ـ(۴۲؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ واژﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺮﻓﺎت
آواﯾﯽ ،ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮوف و ﺻﺪاﻫﺎ از واژهﻫﺎ ،ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮدن ﺣـﺮوف ﻣﺘﺤـﺮک ،ﻣﺸـﺪد ﮐـﺮدن ﺣـﺮوف ﻏﯿـﺮ
ﻣﺸﺪد ،وام واژهﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻓﻌﺎل و واژه ﻫﺎ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧﺎص و ﻏﯿـﺮ روزﻣـﺮه ،را ﻧﯿـﺰ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ واژﮔـﺎن
آرﮐﺎﺋﯿﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﮏ،ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد۹۳ ،ـ.(۱۱۱
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻌﯽ از آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه و در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎن ،در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﺑـﺮ روی ﻣـﺘﻦﻫـﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺘﻦ ﻗـﺮآن ،ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﺨﺘـﺎر ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن از
آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ در ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ واژه ﮐﻪ در زﺑﺎن روزﻣﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ﻣﺮدم ـ ﭼﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻔﻆ ـ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻪ ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ واژﮔﺎﻧﯽ از ﻟﻬﺠﻪ و زﺑﺎنِ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ و ﮐـﺎرﺑﺮد
واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮده .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ واژهای ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺷـﻨﻮﻧﺪﮔﺎن
ﻏﯿﺮ روزﻣﺮه ﺑﻮده و ذﻫﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺟﺴﺘﺎر درﺑـﺎره ﻣﻔﻬـﻮم و ﻣﻌﻨـﺎ و ﻣﺼـﺪاق آن واژه وادار ﮐـﺮده ﺟـﺰء
واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
 .2ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ واژهﻫﺎي آرﮐﺎﺋﯿﮏ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ رو ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ واژﮔﺎﻧﯽ در ﻗﺮآن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ دﻗـﺖ در ﺗﻌﺮﯾـﻒﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪه
درﺑﺎره آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ در ﻗﺮآن را ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
اﻟﻒ .واژﮔﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺎر ﯾﺨﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮدن ﯾﮏ واژه در زﻣﺎن ﻧﺰول ﻗﺮآن ،اﺳـﻢﻫـﺎی ﮐﻬـﻦ و واژﮔـﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ واژه »ﻓﯿﻞ« ﮐـﻪ ذﻫـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﻋﺼـﺮ
ﻧﺰول را ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ب .ﭘﺮﺳﺶاﻧﮕﯿﺰی در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮا ی ﺗﺸﺨﯿﺺ آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮدن ﯾﮏ واژه ،اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ-
اﻧﮕﯿﺰی وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض« )ﻓﺎﻃﺮ ،(١/را ﻧﻤـﯽ-
داﻧﺴﺘﻢ؛ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاع داﺷﺘﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از
آن دو ﮔﻔﺖ :أﻧﺎ ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :اﻧﺎ اﺑﺘﺪأﺗﻬﺎ؛ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮ دو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﮐﻨﺪه و ﺑـﻪ وﺟـﻮد
آوردهام )ﻃﺒﺮﺳﯽ(۴۳۳/ ۴ ،؛ ﯾﺎ ﺳﺆاﻻت اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ازرق از اﺑﻦﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﺑﺮﺧـﯽ واژﮔـﺎن .اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﺷﻌﺮ ﮐﻬﻦ ﺷﺎﻫﺪ آورده ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﯿﺮروزﻣﺮﮔﯽ واژه ﺑﻮده و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ واژه
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ج .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واژﮔﺎن ﻏﺮ ﯾﺐ و ﻣﻌﺮّ ب
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﺎت ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﻟﻐﺎت ﻏﺮﯾﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮف ﻣﺤﻠﯽ
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ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ« )ﻣﻌﺮﻓﺖ .(۲۷۳ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد
ﻟﻐﺎت ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕـﺮ،
ﻏﯿﺮ از ﻟﻬﺠﻪ ﻗﺮﯾﺶ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل واژهی»ﮐﻮاﻋﺐ« آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﭼﻮنﮐﻪ
ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ اﺑﻦﻋﺒﺎس اﯾﻦ واژه را ﺟﺰء ﻟﻐﺎت ﻏﺮﯾﺐ آورده اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ.(۳۸۵/۱ ،
د .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی واژﮔﺎﻧﯽ دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎآﺷﻨﺎ
ﮔﺎﻫﯽ واژهای روزﻣﺮه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﻟﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﻏﯿﺮ روزﻣـﺮه
اﺳﺖ .واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻧﺎمﻫﺎی دوزخ ،ﻗﺴﻢﻫـﺎی ﻗﺮآﻧـﯽ و ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎی
ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮنﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻣﺴـﺒﻮق ﺑـﻪ
ذﻫﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ :واژهی »ﺣﻄﻤـﻪ« در آﯾـﻪ »ﮐَ ﱠـﻼ َﻟ ُﯿ ْﻨ َﺒ َـﺬنﱠ ﻓِ ـﻲ ا ْﻟ ُﺤ َﻄﻤَ ـ ِﺔ َو ﻣـﺎ أَدْ ر َاك ﻣَ ـﺎ ا ْﻟ ُﺤ َﻄﻤَ ـ ُﺔ
«)ﻫﻤﺰه» ،(۴٬۵/ﺣﻄﻢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر از »ﺣﻄﻤﻪ« در اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺟﻬ ّﻨﻢ اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﻨﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ذﻫﻨﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ واژه
آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎق ﺟﻤﻠﻪ و ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واژﮔﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﭘﯽ
ﻣﯽ ﺑﺮد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻏﯿﺮروزﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫـ  .اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻔﺴﺮان رﯾﺸﻪ در آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮدن واژﮔﺎن ﻗﺮآن ﻧﺪارد و دﺳﺖ آوﯾﺰﻫﺎی اﯾـﻦ دﺳـﺖ
ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ ﺑﺴﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘﺎرهای از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﺗﻔﺴـﯿﺮ
واژهﻫﺎی آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ »ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ« اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼف در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺎﻫﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺎوت در ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎي ﮐﻼﻣﻲ ،ﺗﺎرﯾﺨﻲ و ادﺑﻲ ﻣﻔﺴﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺳﯿﺎﺳﻲ و ذﻫﻨﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ؛ آنﭼـﻪ
از ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،رﯾﺸﻪ در ﻫﻤـﯿﻦ ﺗـﺄﺛﺮات ﻣـﺬﻫﺒﻲ و
ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼﻓﻲ آﻧﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺗﻔﺴـﯿﺮی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ،روشﻫـﺎ و
ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق واژﮔﺎن اﺳﺖ؛ ﮐﻪ رﯾﺸـﻪ در ﻧﺎآﺷـﻨﺎ ﺑـﻮدن واژه دارد.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ واژﮔﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ و آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ واژهی »ﻗﻀﺒ ًﺎ« در ﺳﻮره ﻋﺒﺲ ،ﻣﻔﺴﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦﻋﺒﺎس ،ﻗﺘﺎده ،ﺿﺤﺎک و ﺣﺴـﻦ ﺑﺼـﺮی
در ﻣﺼﺪاق آن ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺳﺒﺰیﺟﺎت ،ﻋﻠﻒ ،ﺗﺮه ،ﯾﻮﻧﺠﻪ و رﻃﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای
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اﯾﻦ واژه آوردهاﻧﺪ )ﻃﺒﺮی .(۳۷/۳۰،اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﯿﺮ روزﻣﺮﮔﯽ و ﻧﺎآﺷـﻨﺎ
ﺑﻮدن اﯾﻦ واژه ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎري از واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ
روش ﮔﺰارش واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻮل ﻟﻐﻮﯾـﺎن را ﻣـﯽآورﯾـﻢ؛ ﺳـﭙﺲ ﮔـﺰارش
ﻣﻔﺴﺮان را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ؛ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﻔﺴـﺮان ﺷـﯿﻌﻪ و ﺳـﻨﯽ را ﻣﮕـﺮ در ﻣـﻮارد
اﻧﺪک ،ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ آن ﮔﺎه در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ و ِ
داﻧﺶ واژﮔﺎن ﻣﻌﺮّ ب و دﺧﯿﻞ را ﻣﯽ-
آورﯾﻢ؛ ﺳﺮ آﺧﺮ ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿـﮏ را در اداﻣـﻪ دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪی و اراﺋـﻪ ﮐـﺮدهاﯾـﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آوردهاﯾﻢ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺸﺎن وﺟـﻮد دارد ،وﻟـﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﺑﺮای دوری از دراز داﻣﺎن ﺷﺪن ﺳﺨﻦ ،آنﻫﺎ را ذﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎ آوردهاﯾﻢ.
 ۱٫۳واژﮔﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎر ﯾﺨﯽ

» ۱٫۱٫۳ﻓﯿﻞ«

واژه »ﻓﯿﻞ« در آﯾﻪ» أﻟﻢ ﺗﺮ ﮐَ ﯿﻒ ﻓَﻌﻞ رﺑﱡﮏ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻔﯿﻞ« )ﻓﯿﻞ (۱/آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻓﯿـﻞ ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﻣﻌـﺮوف
اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽزﺑﯿﺪی(۵۹۲/۱۵،؛ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آرﺗـﻮر ﺟﻔـﺮی درﺑـﺎره اﯾـﻦ
واژه ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻓﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﻚ ﺳﻮره ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن داﺳـﺘﺎن ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸـﯽ ﺣﺒﺸـﯿﺎن ﺑـﻪ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﯾﺎدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻔﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ واژه ﻓﯿﻞ اﺻﻞ اﯾﺮاﻧﯽ دارد و در زﺑﺎن ﭘﻬﻠـﻮی
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺟﻔﺮی .(۳۳۵ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ را اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ ﺧﻮاﻧـﺪه ،اﺻـﻄﻼح
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺳﺎل ﻋﺎم اﻟﻔﯿﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آﯾﻪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ )داﺳﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮب ﺑﻮدن اﯾﻦ واژه ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ واژه را آرﮐﺎﺋﯿﮏ داﻧﺴﺖ.
ُ » ۲٫۱٫۳ﻃ َﻮی«
ـﻮی« )ﻧﺎزﻋـﺎت (۱۶/آﻣـﺪه اﺳـﺖ .راﻏـﺐ ذﯾـﻞ آﯾـﻪ
واژهی»ﻃﻮی« در آﯾﻪ »إِ ذْ ﻧﺎداهُ َر ﱡﺑﻪُ ﺑِﺎ ْﻟﻮادِ ا ْﻟﻤُ ﻘَ ﱠﺪ ِس ُﻃ ً
ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻌﻨﺎی »ﻃﻮی« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺳﻢ آن ّدرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ در آنﺟﺎ وﺣﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )راﻏـﺐ-
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .(۵۳۴ ،اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻃﻮی« ﮐﻮﻫﯽ در وادی ﺷﺎم اﺳﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈـﻮر .(۲۱/۱۵ ،ﻃﺒﺮﺳـﯽ
دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای ﻃﻮی آورده اﺳﺖ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻗﺘ ﺎده ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻃـﻮی اﺳـﻢ ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ و ﺑﻌﻀـﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :ﻃﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دو ﺑﺎر ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدن اﺳﺖ و آن ﻣﮑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آنﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
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)ﻃﺒﺮﺳﯽ .(۶۵۵/۱۰ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» ُﻃﻮی« ﻣﻌﺮّ ب اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ.(۴۳۴/۱ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ »ﻃﻮی« ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ )زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳـﯽ)ع(( ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮّ ب ﺑﻮدن آن ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ واژه را آرﮐﺎﺋﯿﮏ داﻧﺴﺖ.
 ۲٫۳واژﮔﺎن ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ

» ۱٫۲٫۳دِ ﻫﺎق«

واژه »دﻫﺎق« در آﯾﻪ »و ﮐﺄﺳ ًﺎ دِ ﻫﺎﻗ ًﺎ« )ﻧﺒﺄ (۳۴/آﻣﺪه اﺳﺖ .راﻏﺐاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ» دﻫـﺎق« را ﭘـﺮ و ﻟﺒﺮﯾـﺰ ﻣﻌﻨـﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ )راﻏﺐاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .(۳۲۰ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن و رﻏﺎﺋﺐ اﻟﻔﺮﻗﺎن رواﯾﺘﯽ آﻣـﺪه ﮐـﻪ اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس
ﻏﻼﻣﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﻋﻪای آب ﺑﻨﻮﺷﺎن ،ﭘﺲ ﻏﻼم ﻇﺮﻓﯽ ﭘﺮ از آب آورد ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ» :
دﻫﺎق« اﯾﻦ اﺳﺖ )ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری .(۴۳۴/۶ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻦ ازرق آﻣﺪه ،ﻧﺎﻓﻊ از ﻣﻌﻨﯽ»دﻫـﺎق« از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﺮﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ :آﯾﺎ ﻋﺮب آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﯽ-
دﻫﺪ :آری؛ و از ﺷﻌﺮ ﻋﺮب ﺷﺎﻫﺪ آورده اﺳﺖ )ﺑﻨﺖاﻟﺸﺎﻃﯽ .(۴۳۴ ،آرﺗﻮر ﺟﻔﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ واژه رﯾﺸﻪ
آراﻣﯽ و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ دارد )ﺟﻔﺮی .(۲۰۶ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺑﺎﻻ اﯾﻦ واژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮﺳﺶاﻧﮕﯿﺰی در ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واژﮔﺎن ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﻌﺮب ،آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻌﺼﺮات«
ُ » ۲٫۲٫۳ﻣ ِ
ات ﻣﺎءً ﺛ ﱠَﺠﺎﺟ ًﺎ« )ﻧﺒﺄ (۱۴/آﻣﺪه اﺳﺖ .راﻏﺐ واژه »ﻋﺼﺮ«
واژهی »ﻣﻌﺼﺮات« در آﯾﻪ » َو َأﻧْﺰَ ﻟْﻨﺎ ﻣِ َﻦ ا ْﻟﻤُ ﻌْ ِﺼﺮ ِ
را ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ ﻓﺸــﺮدن آورده اﺳــﺖ )راﻏــﺐاﺻــﻔﻬﺎﻧﯽ .(۵۶۹ ،ﻃﺒــﺮی ﺿــﻤﻦ ﺑﯿــﺎن اﺧــﺘﻼف ﻣﻔﺴــﺮان در
ﻣﻌﻨﺎی»ﻣﻌﺼﺮات« رواﯾﺎﺗﯽ آورده ﮐﻪ اﯾﻦ واژه را دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎدﻫﺎ اﺳﺖ
و ﺑﻌﻀـﯽ دﯾﮕـﺮ آن را ﺑـﻪ اﺑﺮﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﺮده اﻧـﺪ )ﻃﺒـﺮی .(۴/۳۰ ،ﮔـﺰارش ﻃﺒﺮﺳـﯽ از اﺧـﺘﻼف در ﻣﻌﻨـﺎی
»ﻣﻌﺼﺮات« ﭼ ﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻗﺘﺎده و ﮐﻠﺒﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺑﺮﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ اﺑـﻦ
ﻋ ّﺒﺎس ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺼﺮات ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎران ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﻃﺒﺮﺳـﯽ» .(۲۳۰/۲۶ ،ﻣﻌﺼـﺮات« از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺳﺆاﻻت اﺑﻦ ازرق از اﺑﻦﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﻨﺖاﻟﺸﺎﻃﯽ .(۴۱۶ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔـﺰارش ﺑـﺎﻻ اﯾـﻦ واژه ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮﺳﺶ اﻧﮕﯿﺰی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ،آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
» ۳٫۲٫۳أﺑّ ًﺎ«
أب« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﺮاﮔﺎه داﻧﺴﺘﻪ و
واژهی »أ ّﺑﺎ« در آﯾﻪ » َو ﻓﺎﮐِ ﻬَ ًﺔ َو َأ ﺑﺎ« )ﻋﺒﺲ (۳۱/آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر » ّ
از ﻗﻮل ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻓﺮّ اء و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺷﺎﻫﺪ آورده اﺳﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر .(۲۰۴/۱ ،ﻃﺒﺮی رواﯾﺎﺗﯽ را از أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟـﮏ
أب« را ﻧﻤﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ )ﻃﺒـﺮی ۳۷/۳۰ ،ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ( .در ﺗﻔﺴـﯿﺮ
آورده ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی » ّ
أب رواﯾﺘـﯽ آﻣـﺪه اﺳـﺖ )ﻋﺮوﺳـﯽ ﺣـﻮﯾﺰی،
ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻋﺪم آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀـﯽ ﺻـﺤﺎﺑﻪ از ﻣﻌﻨـﺎی ّ
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أب« ﺑـﻪ
أب« را وام ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺒﺮی ﻣﯽداﻧﺪ )ﺟﻔﺮی .(۹۷ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪّ » :
 .(۵۱۱/۵آرﺗﻮرﺟﻔﺮی» ّ
ﻟﻐﺖ أﻫﻞ ﻏﺮب ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﯿﺎهﺗﺮ اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ.(۴۲۸/۱ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺑﺎﻻ اﯾﻦ واژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿـﺎر ﭘﺮﺳـﺶاﻧﮕﯿـﺰی در ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ واژﮔـﺎن ﻏﺮﯾـﺐ و
ﻣﻌﺮب ،آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
» ۴٫۲٫۳ﯾَﺤﻮر«
ﻇﻦ أن ﻟﻦ ﯾﺤﻮر« )اﻧﺸﻘﺎق(۱۴/آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر » ﺣـﻮْ ر« را ﺑﺎزﮔﺸـﺖ از
واژه »ﯾﺤﻮر« در آﯾﻪ » اﻧّﻪ ّ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر .(۲۱۷/۴ ،زﻣﺨﺸﺮی از اﺑﻦﻋﺒﺎس رواﯾﺘﯽ آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺘـﻪ:
ﻣﻌﻨﯽ »ﯾﺤﻮر« را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﺎ آنﮐﻪ از زﻧﯽ از اﻋﺮاب ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻣﯽﮔﻔﺖ»:ﺣﻮری« و
ﻣﻘﺼﻮد او اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﮔﺮد )زﻣﺨﺸﺮی .(۷۲۷/۴ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻت ﻧﺎﻓﻊ اﺑﻦ ازرق از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی
»ﯾﺤﻮر« در آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده ،ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ »ﻟﻦ ﯾﺤﻮر« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد .در اداﻣﻪ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ از ﺣﺒﺸﻪ اﺳﺖ )ﺑﻨﺖاﻟﺸﺎﻃﯽ .(۳۷۹ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻟﻐﺖ
ﺣﺒﺸﻪ اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ .(۴۳۸ /۱ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮاﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﻨﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮب ﺑﻮدن واژه ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ واژه آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
 ۳٫۳واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻏﺮ ﯾﺐ و ﻣﻌﺮب ﺑﻮدن

ُ » ۱٫۳٫۳ﺳﺒﺎﺗ ًﺎ«

واژه »ﺳﺒﺎﺗﺎ« در آﯾﻪ »و َﺟﻌَ ﻠﻨﺎ ﻧﻮﻣَ ﮑﻢ ُﺳﺒﺎﺗ ًﺎ « )ﻧﺒﺄ (۹/آﻣﺪه اﺳﺖ .راﻏﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » َﺳـﺒْﺖ« ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن و ﺑﺮﯾﺪن اﺳﺖ )راﻏﺐاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .(۳۹۲ ،آرﺗﻮر ﺟﻔﺮی »ﺳﺒﺖ« را واژهای آراﻣﯽ و ﯾﻬﻮدی ﻣـﯽداﻧـﺪ
)ﺟﻔﺮی .(۲۴۷ ،در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ذﯾﻞ واژه »ﺳﺒﺖ« آﻣﺪه :اﯾﻦ ﻟﻔﻆ از ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮّ ب ﮔﺸـﺘﻪ و
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﯾﻦ واژه ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﺎر و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ،
از زﺑﺎنﻫﺎي ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻣﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ) .(١٣٥/۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺳﺒﺎﺗﺎ« آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳـﺖ ﭼـﻮن رﯾﺸـﻪ آراﻣـﯽ
دارد و ﻣﻌﺮب اﺳﺖ.
»٢٫٣٫٣ﮐﻮاﻋﺐ«
واژه »ﮐﻮاﻋﺐ« در آﯾﻪ »و ﮐَ ﻮاﻋِ َﺐ اَﺗﺮاﺑ ًﺎ« )ﻧﺒﺄ (۳۳/آﻣﺪه اﺳﺖ .راﻏﺐ درﺑﺎره »ﮐﻮاﻋﺐ« ﻧﻮﺷﺘﻪ :دوﺷﯿﺰﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﭘﺴﺘﺎنﺷﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ )راﻏﺐاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .(۷۱۳ ،ﺳـﯿﻮﻃﯽ در ﺑﺤـﺚ ﻏﺮﯾـﺐ اﻟﻘـﺮآن ،ﺑـﺮ
اﺳﺎس رواﯾﺖ اﺑﻦﻋﺒﺎس اﯾﻦ واژه را ﺟﺰء ﻟﻐﺎت ﻏﺮﯾﺐ آورده اﺳـﺖ )ﺳـﯿﻮﻃﯽ .(۳۸۵/۱ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻌﯿﺎر واژﮔﺎن ﻏﺮﯾﺐ» ،ﮐﻮاﻋﺐ« آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
» ۳٫۳٫۳ﮐُ ﱢﻮ َرت«
ﻤﺲ ﮐﻮّ رت« )ﺗﮑﻮﯾﺮ (۱/آﻣﺪه اﺳﺖ .راﻏـﺐ »ﮐـﻮّ رت« را ﺑـﻪ ﮔﺮداﻧـﺪن و
اﻟﺸ ُ
واژهی »ﮐﻮّ رت« در آﯾﻪ »إذا ّ
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ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪن دﺳـﺘﺎر ﯾـﺎ ﻋﻤﺎﻣـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ
)راﻏﺐاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .(۷۲۹ ،زﺑﯿﺪی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ واژه اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽ زﺑﯿﺪی .(۴۶۳/۷ ،ﻃﺒﺮی
ذﯾﻞ آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎﻧﺰده رواﯾﺖ آورده و دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑـﻦﻋﺒـﺎس و ﻗﺘـﺎده،
ﺗﮑﻮﯾﺮ ﺷﻤﺲ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﺑﯿـﻊ ﺑـﻦ ﺧﯿـﺜﻢ آن را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
اﻓﺘﺎدن ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ در اداﻣﻪ ﻃﺒﺮی رواﯾﺘﯽ از اﺑﻦﻋﺒﺎس آورده ﮐـﻪ »ﮐـﻮّ رت« ﻓﺎرﺳـﯽ اﺳـﺖ )ﻃﺒـﺮی،
 .(۴۱/۳۰در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﺮب ﻓﯽ اﻟﻘﺮآن اﯾﻦ واژه ﺟﺰء واژﮔﺎن ﻣﻌـﺮب آﻣـﺪه اﺳـﺖ )ﺑﻼﺳـﯽ .(۲۹۰ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻌﺮب ﺑﻮدن ،اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ )واژﮔﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻧﺎآﺷﻨﺎ( از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮدن اﯾﻦ واژه اﺳﺖ.
 ۴٫۳واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎآﺷﻨﺎ

» ۱٫۴٫۳ﻏَ ّﺴﺎق«

ﻏﺴﺎق« در آﯾﻪ » ّإﻻ ﺣَ ﻤِ ﯿﻤ ًﺎ َو ﻏَ ﱠﺴﺎﻗ ًﺎ« )ﻧﺒﺄ(۲۵/آﻣﺪه اﺳﺖ .راﻏﺐ »ﻏﺴﻖ« را ﺷـﺪت ﻇﻠﻤـﺖ ﮔﻔﺘـﻪ
واژه » ّ
اﺳﺖ )راﻏﺐاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .(۶۰۶ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،آن را ﺗﺎرﯾﮑﯽ اول ﺷـﺐ داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻃﺮﯾﺤـﯽ،
ﻏﺴﺎق« را ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻗـﻮال ﮔﻮﻧـﻪﮔـﻮن را ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده
 .(۲۲۲/۵ﻃﺒﺮی اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﻌﻨﺎی » ّ
ﻏﺴﺎق« ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و
اﺳﺖ )ﻃﺒﺮی .(۱۰/۳۰،در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن اﺧﺘﻼف در ﺗﻔﺴﯿﺮ » ّ
ﺳـﺪی ﮔﻮﯾـﺪ:
ﻏﺴﺎق ﭼﺸﻤﻪای در ﺟﻬﻨﻢ اﺳـﺖّ .
اﺑﻦﻋﺒﺎس ﻏﺴﺎق را آب ﺳﺮد ﺷﺪﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻌﺐ ﮔﻮﯾﺪّ :
ﻣﺮاد از ﻏﺴﺎق ،اﺷﻚ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﺳﻮزان ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .ﻃﺒﺮﺳﯽ در اداﻣـﻪ ﻗـﻮل اﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ را
آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮاد از ﻏﺴﺎق ﭼﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪن ﮐﺎﻓﺮان ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﺷـﻨﺪ.
ﻏﺴﺎق« ﻋﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽداﻧـﺪ
در آﺧﺮ ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪّ » :
ﻏﺴﺎق«
)ﻃﺒﺮﺳﯽ .(۷۵۳/۸ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه در ﻓﻀﺎی ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﻦ واژه » ّ
و ﺟﻬﻨﻢ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺒﻮده؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ دارای ﻣﻌﻨـﺎی ﻧﺎآﺷـﻨﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻌﯿـﺎر اﺧـﺘﻼف
ﻏﺴﺎق« آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق ،واژه » ّ
ﺻﺎﺧﺔ«
ّ » ۲٫۴٫۳
ﺻـﺎﺧﻪ«
ﺎﺧﺔ«)ﻋﺒﺲ(۳۳/آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻓﺎرس در ﻣﻌﻨـﺎی» ّ
اﻟﺼ ﱠ
ﺻﺎﺧﺔ« در آﯾﻪی »ﻓَﺈِ ذا ﺟﺎءَ ِت ﱠ
واژهی » ّ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺑﻠﻨﺪی ،ﮔﻮش را ﮐﺮ ﻣﻲﮐﻨﺪ )اﺑﻦﻓﺎرس .(۲۸۱/۳ ،اﺑﻦﺟﺮﯾـﺮ رواﯾﺘـﯽ از اﺑـﻦ-
ﺻﺎﺧﻪ از اﺳﻢﻫﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ )ﻃﺒﺮی .(۳۹/۳۰ ،ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ذﯾـﻞ آﯾـﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه رواﯾﺘـﯽ
ﻋﺒﺎس آورده ﮐﻪ ّ
ﺻﺎﺧﻪ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ )ﻃﻮﺳـﯽ .(۲۷۷/۱۰ ،ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ واژه درﺑـﺎره ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﺑـﺮای
آورده ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ّ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻔﺴﺮان از آن رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر واژﮔﺎن دارای
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ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ،آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺷﻄﺎت«
ِ » ۳٫۴٫۳
ﻄﺎت ﻧ َْﺸﻄ ًﺎ« )ﻧﺎزﻋﺎت (۲/آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻓﺎرس »ﻧﺸـﻂ«را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
واژهی »ﻧﺎﺷﻄﺎت« در آﯾﻪ » َو اﻟ ﱠﻨ ِﺎﺷ ِ
ﺟﻨﺒﯿﺪن ،ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﺎدی آورده اﺳﺖ )اﺑﻦﻓﺎرس .(۴۲۶/۵ ،ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺎﺗﯽ از ﻋﻠﯽ)ع( ،اﺑﻦﻋﺒـﺎس و ﻗﺘـﺎده
در ﻣﺼﺪاق »ﻧﺎﺷﻄﺎت« آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺟـﺎنﻫـﺎی ﻣـﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
ﻄﺎت ﻧ َْﺸﻄ ًﺎ« را از ﻗﻮل ﻋﻠﯽ )ع( و اﺑـﻦﻋﺒـﺎس ﭼﻨـﯿﻦ
)ﻃﺒﺮﺳﯽ .(۶۵۲/۱۰ ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ » َو اﻟ ﱠﻨ ِﺎﺷ ِ
آورده :ﻧﺎﺷﻄﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺬارﻧﺪه ﻣﻬﺎر ﺑﺮ ﮔﺮدن ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳـﺖ )ﻣﺠﻠﺴـﯽ.(۱۴۶/۳ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دارای ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴـﺮان در ﻣﻌﻨـﺎ و ﻣﺼـﺪاق،
واژه »ﻧﺎﺷﻄﺎت« آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
» ۴٫۴٫۳دَ ﺣﺎﻫﺎ«
واژه »دﺣﺎﻫﺎ« در آﯾﻪی » َو ْاﻷ َْر َض َﺑﻌْ َﺪ ذﻟ َِﻚ دَ ﺣﺎﻫﺎ« )اﻟﻨﺎزﻋﺎت (۳۰/آﻣـﺪه اﺳـﺖ .راﻏـﺐ »دﺣـﻮ« را از
ﺟﺎی ﮐﻨﺪن ﻣﻲداﻧﺪ )راﻏﺐاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .(۳۰۸ ،اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر »دﺣﻮ« را ﮔﺴﺘﺮدن ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )اﺑـﻦﻣﻨﻈـﻮر،
 .(۲۵۱/۱۴ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺘﯽ از اﺑﻦﻋﺒﺎس آورده ﮐﻪ درﺑﺎره آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ )ﻃﺒﺮﺳﯽ،
 .(۶۵۹/۱۰ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن واژه ،در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ذﻫﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﻧﻮﻋﯽ ﻏﯿﺮ روزﻣﺮﮔﯽ اﺳـﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
»دﺣﻮ اﻻرض« ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮدن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﺑﺪو اﻟﺨﻠﻖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻧـﺎ ﻣﺄﻧﻮﺳـﯽ ﺑـﻮده،
ﻟﺬا ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ درﮔﯿﺮ ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی واژﮔﺎن دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧـﺎ-
آﺷﻨﺎ ،اﯾﻦ واژه آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
»۵/۴/۳ﻃﺎ ّﻣﺔ«
اﻟﻄﺎﻣﱠ ُﺔ ا ْﻟﮑُ ﺒْﺮی« )ﻧﺎزﻋﺎت(۳۴/آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر »ﻃﺎﻣّ ﻪ« را ﻏﻠﺒـﻪ و
واژه »ﻃﺎﻣّ ﻪ« در آﯾﻪ »ﻓَﺈِ ذا ﺟﺎءَ ِت ﱠ
ﺗﺠﺎوز ﻣﯽداﻧﺪ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر .(۳۷۰/۱۲ ،ﺧﻼﺻﻪ ﮔـﺰارش ﻃﺒﺮﺳـﯽ ذﯾـﻞ آﯾـﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ :ﻣﻨﻈـﻮر
از»ﻃﺎﻣّ ﻪ« ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ؛ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی آن را ﻧﻔﺨﻪ ّدوم داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ آن را ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )ﻃﺒﺮﺳﯽ،
 .(۶۵۹/۱۰ﭼﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه درﺑﺎره ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﻃﺎﻣّ ﻪ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر واژﮔﺎن
دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎآﺷﻨﺎ آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
» ۶٫۴٫۳زَ ﺑﺎﻧﯿﻪ«
واژهی »زﺑﺎﻧﯿﻪ« در آﯾﻪی » َﺳﻨ َْﺪعُ اﻟﺰﱠ ﺑﺎ ِﻧ َﯿ َﺔ« )ﻋﻠﻖ (۱۸/آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر »زﺑﻦ« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻓﻊ ﻣـﯽ-
داﻧﺪ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر .(۱۹۴/۱۳ ،ﻃﺒﺮﺳﯽ آورده ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از زﺑﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﻃﺒﺮﺳـﯽ.(۷۸۳/۱۰ ،
آرﺗـﻮرﺟـﻔـﺮی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ )ﺟﻔﺮی .(۲۳۰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮب ﺑﻮدن اﯾﻦ واژه و ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
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ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه در ﻣﻮرد ﻣﻼﺋﮑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر واژﮔﺎن دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎآﺷﻨﺎ و واژﮔﺎن ﻣﻌـﺮب
آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
 ۵٫۳واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان

» ۱٫۵٫۳ﺑَ ﺮد ًا«

واژه »ﺑَﺮْ د ًا« در آﯾﻪ »ﻻ ﯾ َُﺬوﻗُﻮنَ ﻓِ ﯿﻬﺎ ﺑَﺮْ د ًا َو ﻻ َﺷﺮاﺑ ًﺎ« )ﻧﺒﺄ (۲۴/آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ»
ﺑَﺮْ د« در آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮاب اﺳﺖ )ﻓﺮاﻫﯿﺪی .(۳۰/ ۸ ،اﺑﻦﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻌﻨـﺎی ﻟﻐـﻮی » َﺑـﺮْ د« را ﺿـﺪ
ﺣﺮارت و ﮔﺮﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر .(۸۲/۳ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ » َﺑـﺮْ د« را در آﯾـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ﺧﻮاب آورده اﺳﺖ )ﻗﻤﯽ .(۴۰۲/ ۲ ،در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ذﯾﻞ آﯾـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر اﺧـﺘﻼف ﻣﻔﺴـﺮان در ﻣﻌﻨـﺎی» ﺑـﺮد ًا«
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ :اﺑﻦﻋ ّﺒﺎس ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻘﺼﻮد از»ﺑﺮدا« در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﻮاب و آب اﺳـﺖ ،اﺑﻮﻋﺒﯿـﺪه ﮔﻮﯾـﺪ:
»ﺑﺮدا« در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧ ﻮاب اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻗﻮل ﻣﻘﺎﺗﻞ را آورده ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐـﻮی را ﺗـﺮﺟﯿﺢ داده و » َﺑـﺮْ دا« را ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻨﮑﯽ و ﺳﺮدی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻃﺒﺮﺳﯽ .(۲۴۲/۲۶،ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺘﯽ از اﺑﻦﻋﺒﺎس » َﺑـﺮْ د« را از
ﻟﻐﺖ ﻫﺬﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ .(۴۲۱/۱ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ واژه از ﻟﻐـﺖ ﻗـﺮﯾﺶ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻫـﻢ
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی روزﻣﺮه )ﺧﻨﮑﯽ و ﺳﺮدی( ـ ﻃﺒﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ ـ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﺼﺪاق آن
اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ واژه آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺳﺮدی
آﺗﺶ دﻧﯿﺎﯾﯽ )اﻧﺒﯿﺎء (۶۹/و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑَﺮَ د )ﻧﻮر (۴۳/ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮف آﻣﺪه اﺳﺖ.
َ » ۲٫۵٫۳ﺳ َﻔﺮَ ة«
واژه »ﺳﻔﺮة« در ﻗﺮآن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر در آﯾﻪ » ِﺑ َﺄﯾْﺪِ ي َﺳﻔَ ﺮَ ةٍ « )ﻋﺒﺲ (۱۵/آﻣـﺪه اﺳـﺖ .راﻏـﺐ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ
» َﺳﻔْ ﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺮده اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮص اﺟﺴﺎم و اﻋﯿﺎن اﺳﺖ )راﻏـﺐاﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ .(۴۱۲ ،ﻃﺒـﺮی ﺑـﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق »ﺳﻔﺮة« اﺷﺎره ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛ و ﺳـﭙﺲ ﺳـﻪ ﻗـﻮل ﺑـﺮای»ﺳـﻔﺮه« ﻣـﯽآورد:
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﺮّ اء و ﻣﻼﺋﮑﻪ؛ در اداﻣﻪ رواﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ را از اﺑﻦﻋﺒـﺎس و ﻗﺘـﺎده آورده اﺳـﺖ )ﻃﺒـﺮی،
 .(۳۵/۳۰در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن »ﺳﻔﺮة« ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺳﻔﯿﺮان وﺣـﯽ و ﻗﺎرﯾـﺎن ﻗـﺮآن ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ﻃﺒﺮﺳﯽ .(۶۶۵/۱۰ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ رواﯾﺘﯽ از اﺑﻦﻋﺒﺎس آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ» َﺳﻔَ ﺮَ ه « از ﻟﻐﺎت ﻏﺮﯾـﺐ و ﺑـﻪ زﺑـﺎن
ﻧﺒﻄﯽ اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ .(۴۳۲/۱ ،آرﺗﻮرﺟﻔﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » َﺳﻔَ ﺮَ ه« رﯾﺸﻪ آراﻣﯽ دارد )ﺟﻔﺮی .(۲۵۹ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
» َﺳﻔَ ﺮَ ه« ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدن و اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق ،آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
» ۳٫۵٫۳ﻗَﻀﺒ ًﺎ«
واژه »ﻗﻀﺒﺎ« در آﯾﻪی » َو ﻋِ ﻨَﺒ ًﺎ َو ﻗ َْﻀﺒ ًﺎ« )ﻋﺒﺲ (۲۸/آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻫﯿﺪی ﻣﻌﻨﺎی »ﻗﻀـﺐ« را داﻧـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ
اﺳﺖ )ﻓﺮاﻫﯿﺪی .(۵۲/۵،ﻃﺒﺮی ﭼﻬﺎر رواﯾﺖ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﻔﺴـﺮاﻧﯽ ﭼـﻮن ،اﺑـﻦﻋﺒـﺎس ،ﻗﺘـﺎده ،ﺿـﺤﺎک و
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ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،در ﭘﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدن »ﻗﻀﺒﺎ« ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺠﻪ ،ﺧﺮﻣـﺎی ﻧـﺎرس و ﻋﻠـﻒ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
)ﻃﺒﺮی .(۳۷/۳۰ ،در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻦﻋ ّﺒﺎس و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی» ،ﻗﻀﺐ« را رﻃـﺐﻫـﺎی ﻧﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ
ﻋﻠﻮﻓﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻃﺒﺮﺳﯽ .(۶۶۸/۱۰ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ اﺑﻦﻋﺒﺎس »ﻗﻀـﺐ« را
ﺟﺰء ﻟﻐﺎت ﻏﺮﯾﺐ آورده اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ .(۳۸۵/۱،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴـﺮان در ﻣﺼـﺪاق اﯾـﻦ واژه دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮ
آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدن واژه ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ.
» ٤٫٥٫٣ﺣﺎﻓِ ﺮة«
واژه »ﺣﺎﻓﺮه« در آﯾﻪ »ﯾَﻘُ ﻮ ُﻟﻮنَ أَإِ ﻧﱠﺎ َﻟﻤَ ـﺮْ دُ ودُ ونَ ﻓِ ـﻲ ا ْﻟﺤـﺎﻓِ ﺮَ ةِ « )ﻧﺎزﻋـﺎت (۱۰/آﻣـﺪه اﺳـﺖ .راﻏـﺐ ﮔﻮﯾـﺪ:
» َﻟﻤَ ﺮْ دُ ودُ ونَ ﻓِ ﻲا ْﻟﺤﺎﻓِ ﺮَ ةِ « ﻣﺜﻠﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ّاول ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﻮد )راﻏـﺐاﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ.(۲۴۴ ،
ﻃﺮﯾﺤﯽ ﺣَ ﻔﺮ را ﮐﻨﺪن ،ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻃﺮﯾﺤﯽ .(۲۷۴/۳ ،ﻃﺒﺮی رواﯾﺎﺗﯽ آورده ﮐـﻪ ﻣﻔﺴـﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺑـﻦ-
ﺳﺪی ﺣﺎﻓﺮه را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺣﺎﻓﺮه را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻗﺒﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده و
ﻋﺒﺎس ،ﻗﺘﺎده و ّ
اﺑﻦزﯾﺪ ﺣﺎﻓﺮه را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻃﺒﺮی .(۲۳/۳۰ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻔﺴـﺮان در
ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺎﻓﺮه« آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اول و اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ و زﯾـﺪ
ﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺎﻓﺮه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﻗﺒﺮ اﺳﺖ )آﻟﻮﺳﯽ .(۲۶/۳۰ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻔﺴـﺮان در ﻣﻌﻨـﺎ و
ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ واژه دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.
» ۵٫۵٫۳ﺳﺎﻫﺮه«
ِﺎﻟﺴﺎﻫِ ﺮَ ةِ « )ﻧﺎزﻋﺎت (۱۴/آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑـﻦﻣﻨﻈـﻮر »ﺳـﺎﻫﺮه« را روی زﻣـﯿﻦ
واژه »ﺳﺎﻫﺮه« در آﯾﻪ »ﻓَﺈِ ذا ﻫُ ﻢْ ﺑ ﱠ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر .(۳۸۳/۴ ،ﻣﺼﻄﻔﻮی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﺎﻫﺮه« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺪاری در ﺷﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺼﻄﻔﻮی .(۲۴۴/۵،ﻃﺒﺮی ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺎﻫﺮه« اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻫﺠﺪه رواﯾﺖ از اﺑـﻦ
ﻋﺒﺎس ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،ﻗﺘﺎده ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،ﺿﺤﺎک و اﺑﻦ زﯾـﺪ آورده ﮐـﻪ »ﺳـﺎﻫﺮه« را ﺑـﻪ
روی زﻣﯿﻦ ،زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ،ﮐﻮه ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧـﺪ )ﻃﺒـﺮی ۲۴/۳۰ ،ﺑـﻪ
ﺑﻌﺪ( .آرﺗﻮر ﺟﻔﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ واژه رﯾﺸﻪ در زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺒﺮی و آراﻣﯽ و ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ دارد )ﺟﻔـﺮی.(۲۴۵ ،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش» ،ﺳﺎﻫﺮه« ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌـﺮب ﺑـﻮدن،
آرﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺖ.
 .4ﭼﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺑﺴﺎﻣﺪ واژه ﻫﺎي آرﮐﺎﺋﯿﮏ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺰ از ﺷﯿﻮه ﻣﺘﺪاول در اﻧﺘﺨﺎب
واژهﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻫﻨﺠﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶﮔﺮ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ
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رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﻧﻮع ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﺮﺑﺎری زﺑﺎن ،ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﺳﺨﻦ در ﺷـﻨﻮﻧﺪه ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺷـﻮد؛ ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ واژهﻫﺎ در زﺑﺎن ﻫﻨﺠﺎر ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻏﻨﯽ ﺷـﺪن زﺑـﺎن را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد و ﻧﯿـﺰ ذﻫـﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﺗﻼش وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺮآﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﺷـﮕﺮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه در درک ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و آنﻫﺎ را ﻗﺎﺑﻞ درک
ﺗﺮ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ﻋﺎدی و اﯾﺴـﺘﺎی
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﻨﺶ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺷﮕﺮد ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮی ﺑﺸﺮ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس واﮐﺎوی ﺑﺮﺧﯽ واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺳﻮرهﻫﺎی ﺟـﺰء
ﺳﯽام ،ﺑﺴﺎﻣﺪ اﯾﻦ واژهﻫﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺳﺘﻮن اول ،ردﯾﻒ؛ ﺳﺘﻮن دوم
واژه آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﺑﺴﺎﻣﺪ واژه آرﮐﺎﺋﯿﮏ در دﯾﮕﺮ ﺳﻮَ ر ﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واژهی آرﮐﺎﺋﯿـﮏ ،ﻣﺘـﺮادف
اﺳﺖ ،ﺳﺘﻮن ﭼﻬﺎرم ﺑﺴﺎﻣﺪ واژه آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺳﻮَ ر ﻣﮑﯽ ﻣﺘـﺮادف ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﺳـﺘﻮن ﭘـﻨﺠﻢ ﺑﺴـﺎﻣﺪ واژه
آرﮐﺎﺋﯿﮏ در دﯾﮕﺮ ﺳﻮَ ر ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ و ﺳﺘﻮن ﺷﺸﻢ ﺑﺴﺎﻣﺪ واژه آرﮐﺎﺋﯿـﮏ در دﯾﮕـﺮ ﺳـﻮَ ر ﻣـﺪﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺘﺮادف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ واژه »ﺑﺮْ د ًا« ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﺴﺮان در ﺳﻮره ﻧﺒﺄ ﺑﻪ »ﺧﻮاب« ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﯾﻦ واژه ﯾﮏ ﺑـﺎر
در ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻪ ﻣﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ»ﺑﺮْ د ًا« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽ آن »ﺳﺮد« اﺳﺖ؛ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫـﻢ در
ﺳﻮره ﻧﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ»ﺑَﺮَ دٍ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺗﮕﺮگ« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺑـﺎر در ﺳـﻮرهﻫـﺎی
ﻣﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ و در ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ )ﺳﺘﻮن ﭼﻬﺎرم( و ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻮرهﻫﺎی ﻣـﺪﻧﯽ ،ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ دﯾﮕـﺮ و در
ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ )ﺳﺘﻮن ﺷﺸﻢ(ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﺖ )*( ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد واژه در دﯾﮕﺮ ﺳﻮر از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮﺷـﺘﺎری
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۱اﻧﺪازهی ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﻓﻮق در دﯾﮕﺮ ﺳﻮَ ر
ﻣﮑﯽ ،ﻫﻢ

ﻣﮑﯽ،

ﻣﺪﻧﯽ ،ﻫﻢ

ﻣﺪﻧﯽ،

واژه

ﻣﻌﻨﯽ

ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ

ﻣﻌﻨﯽ

ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ

۱

ﻃﻮی

١۱

۰

۰

۰

۲

ﻓﯿﻞ

۰

۰

۰

۰

۳

دﻫﺎﻗ ًﺎ

۰

۰

۰

۰

۴

ﻣﻌﺼﺮات

۰

٢ *۳

۰

۰

۵

أ ّﺑﺎ

۰

۰

۰

۰

»١ﻃﻮی«)ﻃﻪ.(۱۲/
»٢أﻋﺼﺮ«)ﯾﻮﺳﻒ»،(۳۶/ﯾﻌﺼﺮون«)ﯾﻮﺳﻒ»،(۴۹/اﻟﻌﺼﺮ«)ﻋﺼﺮ.(۱/
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۶

ﯾﺤﻮر

۰

٤ *۵

۰

٣ *۷

۷

ﺳﺒﺎﺗ ًﺎ

٧۱

٦ *۴

۰

٥ *۳

۸

ﮐﻮاﻋﺐ

۰

۰

۰

۰

۹

ﮐﻮّ رت

٨ *۲

۰

۰

۰

۱۰

ﻏﺴﺎﻗ ًﺎ
ّ

١٠۱

٩ *۲

۰

۰

۱۱

ﺻﺎﺧﻪ
ّ

۰

۰

۰

۰

۱۲

ﻧﺎﺷﻄﺎت

۰

١١*١

۰

۰

۱۳

دﺣﺎﻫﺎ

۰

۰

۰

۰

۱۴

ﻃﺎﻣّ ﺔ

۰

۰

۰

۰

۱۵

زﺑﺎﻧﯿﺔ

۰

۰

۰

۰

۱۶

ﺑﺮدً ا

۰

١٣۱

۰

١٢*۱

۱۷

ﺳﻔﺮة

۰

۰

۰

۰

۱۸

ﻗﻀﺒ ًﺎ

۰

۰

۰

۰

۱۹

ﺣﺎﻓﺮة

۰

۰

۰

۲۰

ﺳﺎﻫﺮة

۰

۰

۰
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*۱

٠
۰

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻮرد وارﺳﯽ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﻋﯿﻦ واژهی آرﮐﺎﺋﯿﮏ در دﯾﮕـﺮ
ﺳﻮر ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد در ﺳﻮر ﻣﮑﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﯾـﻦ واژﮔـﺎن
در ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر واژه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻫﯿﭻ ردﭘﺎﯾﯽ در ﺳﻮر ﻣـﺪﻧﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ.
»٣ﺣﻮارﯾّﻮن«)ال ﻋﻤﺮان ,۵۲/ﻣﺎﺋﺪه ,۱۱۲/ﺻﻒ» ،(۱۴/ﺣﻮارﯾّﯿﻦ«)ﻣﺎﺋﺪه,۱۱۱/ﺻﻒ» ،(۱۴/ﺣﻮر«)رﺣﻤﻦ»،(۷۲/ﺗﺤﺎور«)ﻣﺠﺎدﻟﻪ.(۱/
 »٤ﺣﻮر«)دﺧﺎن,۵۴/ﻃﻮر ,۲۰/واﻗﻌﻪ» ،(۲۲/ﯾﺤﺎوره«)ﮐﻬﻒ.(۳۴٬۳۷/
»٥اﻟﺴﺒﺖ«)ﺑﻘﺮه,۶۴/ﻧﺴﺎء.(۴۷٬۱۵۴/
»٦اﻟﺴﺒﺖ«)اﻋﺮاف,۱۶۳/ﻧﺤﻞ»،(۱۲۴/ﺳﺒﺘﻬﻢ«) اﻋﺮاف»،(۱۶۳/ﯾﺴﺒﺘﻮن«) اﻋﺮاف.(۱۶۳/
»٧ﺳﺒﺎﺗﺎ«)ﻓﺮﻗﺎن.(۴۷/
»٨ﯾﮑﻮّ ر«)زﻣﺮ.(۵/
»٩ﻏﺴﻖ«)اﺳﺮاء»،(۷۸/ﻏﺎﺳﻖ«)ﻓﻠﻖ.(۳/
ﻏﺴﺎق«)ص.(۵۷/
ّ »١٠
»١١ﻧﺸﻄﺎ«)ﻧﺎزﻋﺎت(۲/
»١٢ﺑَﺮَ دٍ «)ﻧﻮر.(۴۳/
»١٣ﺑﺮد ًا«)اﻧﺒﯿﺎء.(۶۹/
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ﺷﻤﺎرة 99

رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﻌﻀﯽ از واژﮔﺎن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (٢ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در واژﮔﺎن وارﺳﯽ
ﺷﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (٢ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﻓﻮق
ﻣﻌﯿﺎر واژﮔﺎن

ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮﺳﺶ-

ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻌﯿﺎر اﺧﺘﻼف

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ

اﻧﮕﯿﺰی در

واژﮔﺎن ﻏﺮﯾﺐ و

واژﮔﺎﻧﯽ دارای

ﻣﻔﺴﺮان در

داﺳﺘﺎنﻫﺎی

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن

ﻣﻌﺮّ ب

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﺼﺪاق

ﺗﺎرﯾﺨﯽ
١

ﻃﻮی

دﻫﺎق

ﺳﺒﺎﺗﺎ

ﻏﺴﺎق

ﺑﺮدا

٢

ﻓﯿﻞ

ﻣﻌﺼﺮات

ﮐﻮّ رت

ﻧﺎﺷﻄﺎت

ﺳﻔﺮه

٣

أ ّﺑﺎ

ﮐﻮاﻋﺐ

ﺻﺎﺧﻪ

ﻗﻀﺒﺎ

٤

ﯾﺤﻮر

ﻃﻮی

دﺣﺎﻫﺎ

ﺣﺎﻓﺮه

٥

ﻓﯿﻞ

ﻃﺎﻣﻪ

ﺳﺎﻫﺮه

٦

زﺑﺎﻧﯿﻪ

زﺑﺎﻧﯿﻪ

ﻏﺴﺎق

٧

دﻫﺎق

ﮐﻮّ رت

ﻧﺎﺷﻄﺎت

٨

ﯾﺤﻮر

ﻣﻌﺼﺮات

٩

أ ّﺑﺎ

ﮐﻮّ رت

١٠

ﺳﻔﺮه

١١

ﻗﻀﺒﺎ

١٢

ﺳﺎﻫﺮه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ( ٢ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر واژﮔـﺎن ﻏﺮﯾـﺐ و ﻣﻌـﺮّ ب رخ داده
اﺳﺖ .ﻣﻌﯿﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق از ﻧﻈﺮ ﮐﺜﺮت در رﺗﺒﻪی دوم ﻗﺮار دارد؛ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی واژﮔﺎﻧﯽ دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ،ﭘﺮﺳﺶاﻧﮕﯿﺰی در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و واژﮔﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ،
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن آن ﻣﯽﺗﻮان
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ﻫﻨﺮی ﮐﻼم ـ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫـﺪاف ﻧﻘـﺪ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ در درک ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺮآن و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درک اﻟﺘﺬاذ ِ
ادﺑﯽ اﺳﺖ ـ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎی ﻣﮑﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺪ
واژه ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روزﻣﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ وا ﻣﯽدارد .ﺧﺪاوﻧﺪ در اواﯾـﻞ ﺑﻌﺜـﺖ
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﺎﻣﺖ و اﻫﻮال آن ،ﻣﻼﺋﮑﻪ و وﻇﺎﯾﻒ آنﻫﺎ  ،ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻦ در ﺑـﺪو اﻟﺨﻠـﻖ،
ﺣﻮزه ﻗﺴﻢﻫﺎ و اﻣﻮرات ﻏﯿﺒﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧـﺎآﺷﻨﺎﺳـﺖ ،ﺑـﺮای اﻟﻘـﺎی ﻫـﺮ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ واژه ای ﺧـﺎص را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ واژهﻫﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮرهﻫﺎ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﺻـﺎﺧﺔ،
ّ
در ﭘﯽ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آﯾﺎت ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﻏﯿﺮروزﻣﺮه ﻫﻤﭽـﻮن:
ﻃﺎﻣّ ﺔَ ،ﺳﻔﺮة ،دﺣﯿﻬﺎ ،ﻃﻮی ،دﻫﺎﻗ ﺎ ،ﮐﻮاﻋﺐ ،ﻗﻀﺒﺎ ،ﺳﺎﻫﺮة ،ﺣﺎﻓﺮة و ،...ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺟﺬب ﮐـﺮده و ذﻫـﻦ او را
ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺑﺎره ی ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت وادار ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ـ رﺳـﺎﻧﺪن ﭘﯿـﺎم
ﻫﺪاﯾﺖ و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ـ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺠﺮای ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد زاده ﺗﻔﻨﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎن آرﮐﺎﺋﯿـﮏ
ﺟﺰء ﺳﯽ ام ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻓﻀـﺎی ﻣﮑـﻪ
دور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰی در ﺣﻮزه آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ در ﺳﻮَ ر ﻣﮑـﯽ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ
واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
آﻟﻮﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۱۵ ،ق.
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﻪ ،ﻣﮑﺘﺐ اﻻﻋﻼم اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ۱۴۰۴ ،ق.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۱۴ ،ق.
اﻧﻮﺷﻪ ،ﺣﺴﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪ ادﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان١٣٧٦ ،ش.
ﺑﻼﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﯽ ،اﻟﻤﻌﺮب ﻓﯽ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ،ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺑﻨﻐﺎزی۲۰۰۱ ،م.
ﺑﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﯽ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻦ اﻷزرق ،داراﻟﻤﻌﺎرف ،ﻗﺎﻫﺮه۱۴۰۴ ،ق.
ﺟﻔﺮی ،آرﺗﻮر ،واژه ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺪره ای،ﺗﻮس ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۶،ش.
ﺣﺎﺟﯽ زاده ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﯾﺴﻢ ﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻪ دران ،ﺗﻬﺮان١٣٨٣ ،ش.
ﺣﺴﯿﻨﯽ زﺑﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮاﻟﻘﺎﻣﻮس ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۱۴ ،ق.
راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ،داراﻟﻘﻠﻢ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۱۲ ،ق.
زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﮑﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ،داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت١٤٠٧ ،ق.
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ﺳـﺠﻮدی ،ﻓـﺮزان ،ﺳـﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾـﯽ ﭘﺴﺎﺳـﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ادﺑﯽ)ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ :ﺳﻮﺳـﻮر ،اﺷﮑﻠﻮﻓﺴـﮑﯽ،
ﻣﻮﮐﺎروﻓﺴﮑﯽ و ،(...ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ،ﺗﻬﺮان١٣٨٨ ،ش.
ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۲۱ ،ق.
ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻌﺮ ،ﻧﺸﺮ آﮔﻪ ،ﺗﻬﺮان١٣٧٣ ،ش.
ﺻﻔﻮی ،ﮐﻮروش ،از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ،ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ،ﺗﻬﺮان١٣٩٤ ،ش.
ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ،ﺗﻬﺮان۱۳۷۲ ،ش.
ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ ﺗﺎوﯾﻞ آﯾﺎت اﻟﻘﺮآن ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۱۲ ،ق.
ﻃﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﻣﺮﺗﻀﻮی ،ﺗﻬﺮان۱۳۷۵ ،ش.
ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽ ﺗﺎ.
ﻋﺮوﺳﯽ ﺣﻮﯾﺰی ،ﻋﺒﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﻗﻢ۱۴۱۵ ،ق.
ﻓﺨﺮ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۲۰ ،ق.
ﻓﺮاﻫﯿﺪی ،ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﻌﯿﻦ ،ﻫﺠﺮت ،ﻗﻢ۱۴۰۹ ،ق.
ﻗﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻤﯽ ،داراﻟﮑﺘﺎب ،ﻗﻢ١٣٦٣ ،ش.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار )آﺳﻤﺎن و ﺟﻬﺎن( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮه ای ،اﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان۱۳۵۱ ،ش.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد ﻋﺎﻟﯽ زﻣﯿﻨﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ» ،ﺑﺎﺳـﺘﺎ ن ﮔﺮاﯾـﯽ واژﮔـﺎﻧﯽ در ﺷـﻌﺮﻫﺎی آزاد ﻧﯿﻤـﺎ و ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه آن« ،ادﺑﯿـﺎت ﭘﺎرﺳـﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺷﻤﺎره  ،۲،۱۳۹۰ﺻﺺ  ۸۹ـ .۱۱۴
ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮان اﻟﮑﺮﯾﻢ ،وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۶۸ ،ش.
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ،ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺗﻤﻬﯿﺪ ،ﻗﻢ۱۳۸۸ ،ش.
ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ ،ﺟﻤﺎل و ﻣﯿﻤﻨﺖ ،واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻨﺎز ،ﺗﻬﺮان١٣٧٧ ،ش.
ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﯿﻤﻨﺖ ،واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﺎﻋﺮی ،ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻨﺎز ،ﺗﻬﺮان١٣٧٣ ،ش.
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت۱۴۱۶ ،ق.
ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ،اﻣﯿﺪ؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺪرﺳﯽ» ،ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﻌﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺼﺪق« ،ﮐﺎوش ﻧﺎﻣﻪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۱۴
 ،۱۳۸۶ﺻﺺ  ۱۱ـ . ۱۴

