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 چکیده

ین دانشنظائر، یکی از کهن دانش وجوه و  یز،نتبیین غرض و فایده این علم و  های تفسیری است. پژوهشگران درتر
یفی جامع و مانع در ر ب واژگان دقیقا   که در کتب وجوه و نظائر، روشن نیستاختالف نظر جّدی دارند.  از آن، ارائه تعر

 جوه معناییو  .است چه شکل قابل ترسیمذکر شده در این کتب، به  ناییو نحوه ارتباط وجوه مع چه مبنایی انتخاب شده
یشه شناسی روش مطالعه تطبیقی بادر این پژوهش  ، دچار آمیختگی مفاهیم و مصادیق است.در این کتب تالش  ،و ر

یم ، با توجه به اهمیت و جایگاه معنایدغدغه واضعان این علم تا است شده ن تبیی محوری، در فهم مفردات قرآن کر
معنای محوری معنایی است که در مشتقات مختلف یک واژه و در مراحل مختلف حیات واژگان، به عنوان یک  گردد.

یشه را ذیل یک معنا جمع کند. مختلف واژگان  معانیتواند رابط اشتقاقی می « حّق »این مسأله به صورت عملی در دو ر
یشه « وجود»کاربردهای بسیار متنوع با معنای محوری  با در کاربردهای معنایی متضاد، با معنای محوری « قسط»و ر
 تبیین گردید.« تصّلب»
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 مقدمه -1
یار که از اهمیت بس دانش وجوه و نظائر استهای تفسیر و مفردات قرآن کریم، ترین دانشیکی از قدیمی

 کسی در تفسیر یا فقه، ماهر ندمعتقد برخی. زیادی در شناخت مفاهیم قرآن کریم و روایات برخوردار است
، 1409ه، شیب یی مختلفی را بشناسد )ابن ابیبرای واژگان قرآن کریم وجوه معناشود مگر آنکه شناخته نمی

قرن دوم هجری تا عصر حاضر در این باره نگاشته شده است. آثاری از آثار مختلفی از  .(142، ص6ج
 200م.یحیی بن سالم ) ،(ق 170م. هارون بن موسی ) ،(ق 150م. نویسندگانی چون مقاتل بن سلیمان )

اسماعیل بن احمد حیری  ،(ق 310م.ابوهالل عسکری ) ،(ق 286م. مبرد ) ،(ق 279م. ترمذی ) ،(ق
 629م. حبیش تفلیسی ) و (ق 597م. )ی ابن جوز ،(ق 478م. ) حسین بن محمد دامغانی ،(ق 430م.)

  .(ق
ه برای مطالب موجود، این است ک آید،آنچه به عنوان نقد اصلی این کتب به دست می ،با مطالعه این آثار

 سنخ مفاهیم و برخی از ذیل یک واژه، از ،وجوه یادشده در این کتب از برخی بندی خاصی ارائه نشده ودسته
مؤمنین، أنبیاء،  انسان، ،مردم» ، مفاهیمی چون«الناسا»در وجوه و نظائر واژه  مثالا  ،باشندسنخ مصادیق می

این آشفتگی در طرح معانی و  .(61ص ،1983 )دامغانی،بیان شده است « ل مصراهل سفینه نوح، اه
  کند.گم می در این علم سر و غرض جامع و مانعتعریف مصادیق برای واژگان، پژوهشگر را در شناسایی 

ریفی تع توان به صراحت گفت، تا کنونمی های سامان یافته در موضوع وجوه و نظائرپژوهشبا مالحظه 
ه عبارت ب است. غرض نویسندگان کتب وجوه و نظائر از وضع این علم باشد، ارائه نشدهکه مبین جامع و مانع 

  ؟این علم شده است پیدایشای سبب چه دغدغه که روشن نیست ،دیگر
ترین مباحث علم واژگان، به عنوان یکی از مهمشناسی و مسأله معنای محوری توجه به دانش ریشه

ارائه  ،انیاا ث ؛را تبیین کندغرض واضعان این علم  ،اولا  تواندمی اشتقاق در میان زبان شناسان متقدم و متأخر
معنای یک  ذیل را وجوه معنایی واژگان در عمل، ،ثالثاا  و ددانمیسور گررا  از این علم جامع و مانع تعریفی

 نماید.به صورت روشمند تبیین محوری، 
 دانش وجوه و نظائر، وجوه مختلف معنایی از دقیق پس از ارائه تعریفی در این مقاله تالش شده است،

 معنای محوری بیان گردد.ذیل یک شناسی با روش ریشه، «قسط»و « حق  »واژگان 
، دنمایان سازشناسی را کارآمدی ابزار ریشه ،هایی هستند که نخستشده دارای ویژگیدو واژه انتخاب

ارزش  ،اینکه سوم و شناسی را در تبیین معنای محوری نشان دهدیش حداکثری از کاربرد ابزار ریشهدوم، نما
 کذب محک بزند.های این علم را از جهت صدق و و اعتبار داده

از قرن دوم هجری تا حال حاضر نگاشته شده است،  ، آثار زیادینظائر شناسی و وجوه ودر دو حوزه ریشه
 نظائر، پژوهش مستقلی سامان نیافته شناسی در حل ابهامات دانش وجوه وولی در مورد نقش دانش ریشه

 «فی ضوء منهج األصل اللغوی عند المحدثیندللة المفردة القرآنیة »در کتاب  تنها مطالبی پراکنده است.
، 2011)سابق،  «الوجوه و النظائر القرآنیة و أثرها فی التفسیر»( و پایان نامه 40-33صص، 2016 )علوان،

بیان شده است. در این دو اثر، به موضوع توجه به دللت محوری، در دانش در این باره ( 192-183صص
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ی جامع به روش فرایند دستیابی به دللت محوری، ثر، کیفیتادر این دو  ر اشاره شده است، ولیوجوه و نظائ
 و عینی تبیین نشده است. 

 دانش وجوه و نظائر و ابهامات آن  -2
به  (83، ص4، ج1414، یبار اصطالح وجوه و نظائر یا اشباه و نظائر، در آثار ابوحنیفه )سرخس نخستین

ر فقهی و قیاس سائر احکام ب وجود یک اصلسبب آثار ابوحنیفه، به در کاربرد این اصطالح  کار برده شد.
توجه به پیشینه کاربرد این اصطالح از آن  .(129، ص 3، ج 1405)جصاص،  بوده استاساس آن اصل 

رجوع  :عبارت است ازفرایند مشابهی در هر دو علم صورت گرفته است که که جهت دارای اهمیت است 
 .به اصل واحد فروع

در تعریف اصطالحی این دانش، تمرکز بر  ،است. بنابراین« الوجوه و النظائر»مشهور این دانش، نام 
 همین عنوان است.

 معنای لغوی  -2-1
در معنای دللت بر معنای واحدی که فقط  ،نخست :در سه مورد کاربرد دارد« وجه»از ریشه « وجوه»

یعنی تنها آن دیدگاه صحیح  ؛«هذا وجه الرأی»مانند اینکه گفته شود؛  ،آن اراده شود و غیر آن اراده نشود
ر دللت بر تعدد د ،دللت بر تشابهی کند که امکان رد  برخی بر برخی دیگر وجود دارد و سوم ،دوم ؛است

 نظائر از ریشه نظر به معنای .(20، ص2007یحیی بن سالم،  /555، ص13، ج 1414منظور، ابنمعنا کند )
 .(760، ص2، ج1988 درید،، مثل و یا مانند است )ابنشبیه

 معنای اصطالحی -2-2
های متفاوتی در کتب وجوه و نظائر و آثار مرتبط با آن، در تعریف علم وجوه و نظائر مطرح شده دیدگاه

 است.
های های مختلف آن است و نظائر جایگاه: وجوه، معانی مختلف لفظ قرآنی در جایگاهاولدیدگاه  

و  «مقاتل بن سلیمان بلخی»بعد از مطالعه کتاب  کهمتعددی برای یک وجه واحد است. این تعریفی است 
هم وجوه و هم نظائر از سنخ  ،آید. در این دیدگاهدست میه های مطرح شده در کتاب وی ببررسی نمونه

 ؛(92، ص1422طیار، ) مفاهیم و معانی است، نه الفاظ
الوجوه اسماء » :های الفاظ آن معانیهای معانی مختلف است و نظائر ناموجوه، نام دیدگاه دوم:

نخ س وجوه از سنخ معانی و نظائر از ،در این دیدگاه .«اسماء للفاظ تلک المعانی للمعانی المختلفه و النظائر
 ؛(3ص ،1، ج1989جوزی، الفاظ است )ابن

 ،2ج، 1391زرکشی، وجوه همان مشترک لفظی و نظائر در الفاظ مشترک معنوی است ) دیدگاه سوم:
« هوجو»برای هر کدام از  بایستکه در چنین حالتی می از آن جهت قابل مناقشه است این دیدگاه .(102ص

ح در یک کتاب مطر ،کتفکیشد در حالی که وجوه و نظائر بدون ، کتاب مستقلی نگاشته می«نظائر»و 
 ؛شده استمي
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وجوه الفاظی است که معانی آن مختلف است و  .هم وجوه و هم نظائر در لفظ است دیدگاه چهارم:
 .(423ص ،17، ج1425تیمیه، ابننظائر الفاظی است که معانی آن متفق است )

ه کند، بلکحل  مشکل، باز نمییف دوم و چهارم، نه تنها گرهی در برخی از تعاریف یادشده، مانند: تعر
 افزاید. و ابهام آن می پیچیدگیبر 

دارای معنای محوری  واژگان زبان عربی ،شناسان متقدماز منظر بسیاری از زبان که باید توجه داشت
 معنای ابن درید جهت کشف شناسان متقدم مانند ابن جنی وبانکارهای متفاوتی از جانب زهستند. راه

طور که نولی هما ؛به اصل مضاعف، قوانین إبدال، قلبمانند: توجه کارهایی محوری ارائه شده است. راه
ع ،بسیاریموارد شناسی، در شناسان متقدم، به دلیل ضعف ابزار ریشهبیان شد، زبان یعنی  ،ادر اثبات این مد 

 .(367، ص1367ند )عبدالتواب، اهرجوع همه معانی به یک معنای محوری توفیق نداشت
ابن قتیبه، بر رجوع همه  و هالل عسکری وجوه و نظائر، مانند: ترمذی، ابو برخی از نویسندگان کتب

همه نویسندگان میان از  ولی ،(192-183صص، 2011)سابق،  نداهمعانی به یک معنای محوری تأکید داشت
کید بیشتری بر اصل لغوی یا معنای محوری واژگان داشته است ،نامبرده حصیل ت»وی در کتاب  .ترمذی تأ

بر این باور است که معانی الفاظ ثابت است و در همه مشتقات و کلمات متخذ از یک اصل « نظائر القرآن
ولی روشن است که او نتوانسته تمامی  ،(15، ص1969 ترمذی،) در قرآن یک اصل لغوی مشترک وجود دارد

ب خود در کتا با توجه به مسأله معنای محوری ،اندکه در معانی مختلف در قرآن کریم به کار رفته را کلماتی
بی به مراتب کمتر از کت ،دهکرمطرح « التحصیل»در کتاب  ویتعداد کلماتی که  ،به همین جهت .ذکر کند

  .عنایت نداشتند« معنای محوری»است که در قرون بعد به مسأله 
 ته شدهرباره وجوه و نظائر نوشترمذی نخستین کتابی نیست که د« تحصیل نظائر القرآن»چه کتاب اگر

ترمذی  .1که تعریفی از این موضوع و هدف این دانش ارائه کرده استباشد می، ولی نخستین کتابی است
 .(121-116تا، صص)شاذلی، بی 2مبنای اثبات دللت محوری نوشته است کتاب خود را بر

در نظر گرفتن معنای محوری به عنوان رابط اشتقاقی برای معانی متنوع به کار رفته در قرآن کریم  ،بنابراین
هنگامی که در کتاب » گوید:در دانش وجوه و نظائر منطقی است. ترمذی در تبیین این دانش چنین می

ی یر شده است و هنگامهای گوناگونی تفسبینیم که یک کلمه به صورتمی ،کنیمتحصیل نظائر القرآن نظر می
 ،باشدمتفاوت می ،الفاظی که تفسیر کننده آن کلمه است ،یابیم در فرایند تفسیردر می ،کنیمکه در آن تدبر می

الفاظ مختلف مشتق شده است آن کلمه واحد،  کلمه واحدی است و از ،که مرجع همه این تفاسیردر حالی
کلماتی که کتاب به خاطر نیازهای حادث شده به آن کلمات  .که ظاهر حالت الفاظ متفاوت شده استتا این

                                                           
غوی لو نیز، معنای د. توجه به الگوگیری این دانش از اصول فقه حنفی در نام گذاری و توجه به آثار اولیه در دانش وجوه و نظائر1
نظائر باشد. به  تواند مرجحی بر دیدگاه ترمذی در تعریف دانش وجوه وتر از همه، موضوع معنای محوری، میو مهم« وجوه»

معنای  18عبارت دیگر، اگرچه ممکن است در موارد محدود، اشتراک لفظی وجود داشته باشد، ولی حمل مثالا کلمه هدایت بر 
 مورد، بسیار بعید است.  18ر اشتراک لفظی برای همه دلیل است و تصوموضوع له، امری بی

ق( نقل شده است، ولی راوی این  170. عباراتی بسیار نزدیک به عبارات ترمذی از کتاب وجوه و نظائر هارون بن موسی )م. 2
ترمذی َاقدم از عبارت ق از این کتاب نقل کرده است. بنابراین، احتمالا عبارت  271کتاب، ابو نصر مطروح، نخستین بار در سال 

 (.13، ص1988کتاب منسوب به هارون بن موسی باشد )هارون بن موسی، 
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صورت آمده و حاصل از این کلمه تنها  18که بر « هدی»ره در آن زمان گفته است؛ مانند گفته خداوند دربا
 .(19، ص1969)ترمذی،  «به معنای میل است« هدی»است و آن  یک واژه

فاوت مت و معانی هاصورت ،وجوه» :از است عبارت ترین تعریف از این علمدقیق ،ترمذیگفته براساس 
به   .«واضعی که الفاظ در آن به کار رفته، نظائر استو م گردندتفسیری هستند که همه به اصل واحدی بازمی

هنگام ذکر آیاتی که کلمه مورد نظر، در هر وجه، بعد از ذکر آن وجه  ،همین دلیل در کتب وجوه و نظائر
یا « مثله»، «نظیره»اسمی یا فعلی به کار رفته است، از کلمه  تلف اشتقاقی مثالا تفسیری، به حالت مخ

جا در این .(253، ص2007م، یحیی بن سال /28، ص1988)هارون بن موسی،  اده شده استاستف« نحوه»
 شود.استفاده می درختیاز نمودار ، جهت تبیین بهتر

 
تبیین ارتباط آن با موضوع معنای محوری، لزم است با پس از تبیین دقیق تعریف علم وجوه و نظائر و 

-شناسی، مواردی عینی از برخی واژگان ارائه شود و کارآمدی دانش ریشهاستفاده از ابزار شناخته شده ریشه

 شناسی و ابزارهای آن در تبیین معنای محوری سنجیده شود. 

یشه شناسی  -3  و کاربرد آن در تبیین مفردات وجوه و نظائرر
شناسی های زباندگاه دانشمندان غربی، یکی از شاخهاز دی 1(Etymology) شناسیاشتقاق یا ریشه

شود ها منحصر مینامهبه بررسی الفاظ موجود در لغت ،پردازد و زمینه آناست که به بررسی واژگان زبان می
که چه تطور و نو چگونه ساخته شده و یا ای ها که فالن کلمه از کجا آمده و در چه زمانیطرح این پرسش و

ه تاریخ عملی است کـ شناسی به این معنا، در نظر دانشمندان غربی، علمی نظریتغییراتی داشته است؟ ریشه
شناسی یا دهد، اما از دیدگاه دانشمندان عرب، ریشههای متوالی مورد توجه قرار میهر کلمه را در طول قرن

تولید برخی واژگان از برخی واژگان دیگر و ارجاع »ای و عبارت است از مقایسهـ عملیهمان اشتقاق، دانشی 

                                                           
، 1374بوده است )ابوالقاسمی، « معنی حقیقی واژه»به معنای  Etymon. در یونانی باستان، اتیمولوژی، به معنای شناخت 1

 (.11ص
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 «کننده منشأ و ریشه معنای مشترک و اصلی الفاظ و گویای معانی جدید آنهاستآن به یک اصل که مشخص
  .(328-327صص، 1367التواب،  )عبد

ها از ابزارهای علم اشتقاق به مفهوم شناخت معنای واژگان، تن برای شناسان متقدم عرببرخی زبان
، 2001بالسی،  /100، ص1972 راجحی، /425، ص1، ج2001ند )سیوطی، دبرمی کالسیک بهره

ها، به تدریج شناسان غربی در مطالعه تاریخی زبانو نشر مطالعات زبان م1980 ولی بعد از سال ،(105ص
یین وردهای جدیدی در تباو با استفاده از این منهج، دستدر علم اشتقاق رویکرد مقارنه تاریخی نیز راه یافت 

 ،با این توجیه که وظیفه علم اشتقاق، تبیین پیدایش .(22ص ،1999)بعلبکی،  معانی واژگان مطرح شد
د، ولی شاین سیر فقط در زبان عربی بررسی می ،در بین زبان شناسان متقدم ،تاریخ واژه و سیر تطور آن است

مقارن تاریخی، تاریخچه واژگان را پیش از زبان عربی در  «ةعلم اللغ»با استفاده از منهج دانشمندان جدید، 
 ،البته .(237، ص2006احمد عالم،  /44ص ،2011)فوزی،  های سامی نیز مورد بررسی قرار دادندزبان

 ـبه عنوان دو ابزار عملی شناسان عرب،تعریب، در نزد زباننباید از نظر دور داشت که دانش اشتقاق و 
، 2015)مغربی،  خذ معانی جدید نیز مورد استفاده قرار گرفته استاای برای تکثیر واژگان، جهت مقایسه

 .(11ص ،2006زاید،  /69و 49صص
شناسی، بررسی تاریخ تکوین زبان و واژگان، فهم تغییرات زبانی و پوشیدگییکی از اهداف دانش ریشه

های صرفی، رت و معنای واژگان به وجود آمده است، مانند تغییراتی که به خاطر ویژگیهایی است که در صو
آید، در حالی که هدف از مقارنه بین واژگان عربی با اصول مشترک در ها به وجود میصوتی و دللی ریشه

یشه در ته از آن رکار رفهای سامی در تفسیر، رسیدن به اصلی است که بتواند جامع همه معانی واژگان بهزبان
در دانش ریشه .(9، ص2018رجب وزیر، / 26، ص2007،زبان عربی در قرآن کریم باشد )قدوری عبد

اشتقاق در لفظ و اشتقاق در دللت  :گیردیا همان اشتقاق، پیوسته دو محور مورد بررسی قرار میشناسی 
ای است که معانی دیگر ریشه( و در تفسیر، هدف کشف مفهوم اصلی و 81-45صص، 2006)حسن جبل، 

اند که در دانش اشتقاق از آن تعبیر به اصل لغوی، دللت محوری، اشتقاق تأصیلی، معنی از آن مشتق شده
 /239و 211صص، 2015شده است )تمیمی،  ی، رابط محوری و اشتراک جذریاشتقاقی عام، رابط اشتقاق

 .(70، ص2006حسن جبل، 
و  یهی اولامعنشناختی واژگان، کشف ریشه ز بر این باورند که وظیفهشناسان غربی نیگروهی از زبان

صورت هفرض استوار است کر این پیشبتطبیقی  ـشناسی تاریخیرویکرد زبان زیرا، استواژگان  پوشیده
 .(38ص ،1393 )گیررتس، استدارای ارتباط معنایی  گروههم هایدر زبان ،هاهای این واژه

یشه شناسی  -3-1  ای مقارنهر
تغییرات صورت و معنای واژه از زبانی به زبان دیگر به  تا شودای تالش میدر رویکرد تطبیقی یا مقارنه

مورد استفاده قرار عربی  معاصر ایچه در مطالعات مقارنهآن رد. معمولا صورت روشمند مورد بررسی قرار گی



 
 
 

 91 / بی بی زینب حسینیشناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر کارآمدی دانش ریشه              

 1آسیایی( است ـ)آفریقایی  Asiatic -Afro آفروآسیاییهای بندی بر اساس خانواده زبانگیرد، طبقهمی
 .(66، ص1978زیدی،  /136 و 80صص، 2013)محجوب، 

های ر مورد زباند جغرافیایی منطبق سازند، مثالا  مبنایبر اند، این تقسیم بندی را برخی تالش کردهالبته 
سال پیش بدان تکلم  2500النهرین از هایی هستند که در منطقه بین زبان ،های سامیزبان :اندسامی گفته

کدی، نبطی، عربی( و به تدریج زبان166ص تا،شده است )فهمی حجازی، بیمی  های عبری، سریانی، آ
های مقارنه بین زبان .(50، ص1989بابتی،  /112، ص1425)نادری،  انداز زبان سامی منشعب شدهو... 

دارد، ولی هنگامی که در خدمت تفسیر قرآن کریم قرار  ات و لوازمیئشناسی، اقتضاآفروآسیایی در زبان
 2ها در ارتباط با زبان عربی دارای اهمیت است.محدوده زمانی زبانو  هگیرد، توجه به گستره مقارنمی

                                                           
شد، ولی اصطالح آفروآسیایی جایگزین استفاده می Hamito-Semiticهای سامی ـ حامی . پیش از این از اصطالح زبان1

ـ سامی شد، زیرا زبان شتری های بیبندی جدید، زبانشد و با این تقسیمحامی شامل برخی مناطق آفریقا نمی های سامی وحامی 
 در مقارنه قابل استفاده است.

بی های سامی بین عبری و عرن ارتباط در بین زبان. توجه به گستره و هدف از مقارنه از آن جهت دارای اهمیت است که بیشتری2
( و در مقارنه الفاظ قرآن کریم مقارنه بین عبری، 76، ص1929به دلیل ارتباط آل اسماعیل با آل یعقوب وجود دارد )ولفنسون، 

بین عبری و عربی  در اواخر قرن نوزدهم میالدی، شباهت Schlozerگشاتر است. اولین بار شولستر آرامی و سریانی از همه راه
ها توسط اندیشمندان غربی به ویژه، در الفاظ (. بیشتر مقارنه11، ص1977های سامی را مطرح کرد )بروکلمان، و اصطالح زبان

/ بروکلمان، 3-1، ج1936قرآن کریم بین آرامی، عبری، سریانی و یا حداکثر، حبشی و آشوری با عربی بوده است )محامی، 
مسأله به دو دلیل است، نخست آنکه مکتوبات قدیمی و اصیل دینی ادیان یهودیت و مسیحیت،  (. این85-80، صص1977

(، دوم اینکه قرآن کریم خود را ناظر و مهیمن و مصدق 78، ص1929بیشتر به زبان عبری، آرامی و سریانی است )ولفنسون، 
ت و انجیل یا تبیین محرفات آن، از الفاظی که در این دو های توراکند. بالطبع، در فرایند تصدیق آموزهتورات و انجیل معرفی می

اری از شناسی تاریخی را در تبیین مدلول بسیکتاب سابقه کاربرد داشته، استفاده شده است. این موضوع ضرورت مقارنه و ریشه
، با توجه باید توجه داشتدهد. همچنین اسرائیل نشان میواژگان قرآن کریم، با توجه به گستره قصص و موضوعات مربوط به بنی

به اینکه بخش مهمی از مخاطبان قرآن کریم، اهل کتاب از یهود و نصاری بودند و قرآن کریم ایشان را به خاطر انحراف از دین 
سرزنش کرده، طبیعی است در این تخاطب، از واژگان دینی بهره برده شود که قبالا در کتاب مقدس سابقه کاربرد داشته و برای 

وجه داشت، ها نیز تهای سامی با واژگان قرآن کریم، باید به مسأله بازه زمانی زبان. در مقارنه بین زبانوده استو نصارا آشنا بیهود 
 شده و برای عربهای اولیه سامی از واژه اراده مییعنی قرآن کریم در افاده مقصود خود نبایستی مفهومی را اراده کند که در زبان

کدی، سبائی و یا زبانشد و مربوط به اقوام بسیار قدیمیزبان ناشناخته با ه، مانند: فارسی، هایی بسیار بیگانتری، مانند: سومری یا آ
(. به ویژه، اگر آن کلمه در زبان عربی دارای 425، ص1، ج2001/ سیوطی، 114، ص2013.. باشد )وهدان، و . هندی ،چینی

اند و عرب زبانان آن را به صورتی عربی ین سخن، الفاظی که غیرعربی بودهکاربرد و استعمال باشد. روشن است منظور از ا
، 2015گردد )مغربی، اند، نیست و ورود این نوع از واژگان سبب غنا و ثروت یک زبان میاند و معرب بودهکردهاستعمال می

برای عرب معاصر نزول  ای(، یعنی حداکثر اگر مفهوم واژه237، ص2013/ شناوی، 291، ص2013/ حسن اکرب، 83ص
ها در شناخت ها، نه تنقرآن ناشناخته باشد، بایستی با پرسش از اهل کتاب، مفهوم آن قابل شناسایی باشد. گاه مقارنه بین زبان

، شود )نک: جفریمفهوم واژه سودمند نیست، بلکه راهزن نیز هست، مانند نوع مقارناتی که در آثار برخی مستشرقان دیده می
کدی و... که 128و  124و  182صص، 1959 (. اساساا اراده معنای دقیق واژه در زبانی بسیار کهن، مانند: سبائی، سومری، آ

اند، خالف مقتضای حکیمانه بودن کالم خداوند است و در تفسیر ها پیش از بین رفتهگویندگان آن زبان و متون ایشان، قرن
 حجیت و اعتبار ندارد.
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 هدف از مقارنه در مطالعات تفسیری  -3-1-1
ر معنی تغییرات ایجاد شده دمقارنه بین واژگان با دو هدف کلی: تبیین تاریخی تغییرات صورت واژگان و 

 /38ص ،1393 )گیررتس،گیرد صورت میشده واژگان در طول زمان به منظور کشف معنای محوری حفظ
در مطالعات تفسیری چون هدف، شناخت دللت الفاظ است، اگر تغییرات  .(327ص ،1367 عبدالتواب،

های متقدم و بررسی آن، در دللت زبان... در و های صرفی، نحوی، صوتیمربوط به صورت واژگان یا ویژگی
اژه در تشخیص صورت وگاه  ،البتهتوان آن را گامی در جهت تفسیر دانست، واژه تأثیری نداشته باشد، نمی

  1تعیین مفهوم واژه مؤثر است.
نویسان عرب در قرن دوم هجری ای، اگر بر نخستین معاجممعنای محوری واژهتا کند مقارنه کمک می

شناسی، فاصله جغرافیایی و فاصله زمانی و یا دلیل دیگر پوشیده عراق، به دلیل ضعف ابزار زبان در محیط
ی آید، در زبان عربدست میه معنای تاریخی که در واژه به واسطه مقارنه ب . بالطبع،مانده است، روشن گردد

های ت که تمامی کاربردشناسی، تبیین اصل معنایی اسوظیفه دانش ریشه که چنانهمنیز حفظ شده است 
 .(38، ص1393)گیرریتس،  2مختلف یک واژه را ذیل یک چتر معنایی درآورد

 «قسط» و «حق»واژگان مطالعه موردی  -3-2
برای تبیین کارآمدی دانش ریشه شناسی در تبیین جدید از دانش وجوه و نطائر، مطالعه  ،در این قسمت

 گیرد.موردی بر دو واژه حق  و قسط صورت می

                                                           
دهند، عبارتند از: ماده اصلی که کلمه از آن تشکیل شده است، بناء صرفی یا همان صیغه ا را تشکیل می. زیرا عناصری که معن1

/ 170، ص1964کلمه و حیات و تاریخ کلمه که سبب گردیده کاربرد یک واژه در سیاق کالم محدود و متعین گردد )مبارک، 
توسط محقق معاصر منتشر شده است « قسم»و « قیوم»واژه شناسی (، مانند مقالتی که درباره ریشه15، ص2011عکاشة، 

 (.26-5، صص1390/ همان، 33-9، صص1395)پاکتچی، 
-113، صص1395انجام شده )اخوان طبسی، « قسط»شناسی واژه . در پژوهشی که توسط یکی از محققان معاصر، در ریشه2

معنای قساوت و بی رحمی موجود در زبان حبشی را از این گفته شده است که قرآن کریم، « قاسط»(، در تبیین مفهوم واژه 132
چون  های متأخریواژه اراده کرده است و با تغییر معنایی ظالم از باب مشترک لفظی در قرآن کریم ورود کرده است؛ ولی در زبان

وده، ن پوست یا ظلم بجداکرد« قسط»ای واژه ، عدالت بوده است. کشف این نکته که معنای ریشه«قسط»عبری و عربی، مفهوم 
به مفهوم  را« قسط»، دو کلمه «مشترک لفظی»دستاوردی ارزشمند است، لیکن باید توجه داشت، این ادعا که قرآن کریم از باب 

توان رند که میشناسان معاصر بر این باوشناسی است. تقریباا بیشتر زبانعدالت و ظلم به کار برده باشد، ادعایی مغایر مبانی ریشه
/ 119، ص2006/ حسن جبل، 334، ص1367انی متعدد یک واژه را ذیل یک اصل معنایی جمع کرد )عبد التواب، مع

، 1970/ صبحی صالح،23، ص2016/ علوان، 239-211، صص2015/ تمیمی، 46، ص2003عبدالکریم حسن جبل، 
تر بنابراین، صحیح(. 171، ص1964/ مبارک، 136، ص2013/ حسن أکرب، 102-71، صص2011/ فوزی عیسی، 178ص

به عنوان یک مفهوم ارتکازی باقی مانده، لیکن برای معجم نویسان در قرن دوم « قسط»آن است که معنای ظلم، همچنان در واژه 
ماید بازیابی ن« قاسط» این معنا را از واژه« ریشه قسط»تواند با توجه به دللت محوری شناس میهجری روشن نبوده، ولی زبان

 (. درباره این موضوع، توضیح بیشتری در مطالعه موردی واژه قسط داده خواهد شد.1780، ص2010 )حسن جبل،
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 «حّق »واژه مطالعه موردی  -3-2-1
 .مرتبه در قرآن و با وجوه معانی بسیار متنوع است 278مد اها با بسواژه حق یکی از پرکاربردترین ریشه 

ین مهم ا شناسی را به خوبی نشان دهد.تواند کارآمدی دانش ریشهتبیین معنای محوری این واژه می ،بنابراین
م ، علیرغ«حق»وده است. فهم معنای صحیح واژه مورد توجه دانشمندان متقدم در وجوه و نظائر واژه حق نیز ب

در کتب لغت، دو مفهوم برای  .اش پیچیده و مبهم استتصور وضوح معنایی، با دقت در کاربردهای قرآنی
( 100، ص1، ج1988ابن درید،  /6، ص 3، ج1409فراهیدی، حق در برابر باطل ) :واژه حق بیان شده است

 ایبه عنوان معن «حق»برخی این دو معنا را برای واژه  .و حق در برابر کذب، یعنی دو مفهوم عدالت و صدق
درحالی که ، (23، ص1، ج1400عسکری،  /135، ص1، ج1979اند )زمخشری، محوری بیان کرده

تواند به عنوان محور معنایی ثابت در کاربردهای متفاوت واژه قرآنی نمی ،هیچکدام از دو مفهوم یاد شده
 قرار گیرد.  «حق»

مصدری دارد. شکل  و در مواردی شکل اسمی زمانیگاه شکل وصفی،  ،این واژه در کاربردهای قرآنی
چیدگی معنا بیان شده است که معانی یاد شده بر ابهام و پی 30برای این واژه حدود  در کتب وجوه و نظائر
-77، صص2015)اعرجی، افزاید اش میای واژه حق و انطباق آن با کاربردهای قرآنیفرایند فهم مفهوم ریشه

113). 
شناسی و معنای محوری این واژه بتواند معانی یادشده را ذیل چتر یک معنای محوری درآورد، اگر ریشه

 میسر خواهد بود. تمالا اح ،آن بسیار کمتر است نیز در کلماتی که این تنوع و بعد در
م. مبرد ) ،(ق 200م. یحیی بن سالم ) ،(ق 170م. هارون بن موسی ) ،(ق 150م. مقاتل بن سلیمان )

 حسین بن محمد دامغانی ،(ق 430م. ) اسماعیل بن احمد حیری ،(ق 310م. ابوهالل عسکری ) ،(ق 286
)معاصر(،  حامد عبد الهادی الحسین و (ق 629م. حبیش تفلیسی )، (ق 597م. )ی ابن جوز ،(ق 478م. )

در کتب  معنا 27و تا اند پرداخته «حق»های وجوه و نظائر به معانی واژه نویسندگانی هستند که در کتاب
ابل در مقصدق الله، قرآن، اسالم، عدالت، وجوب،  :است که عبارتند از وجوه و نظائر برای این واژه بیان شده

جم، قتل، قصاص، عذاب، مال، سزاوار، سزاوارتر، کعبه، صله رحم، ناسخ و کذب، توحید، مالئکه، جرم، ر
یت، قسم،  ، 1431)عرش،  شقاوت و سعادتمنسوخ، ارتداد، عمل، کائن، زوال، شهادت ل إله ال الله، جد 

، 1380بلخی،  /70، ص1ج ،1433عبدالهادی،  /10، ص1ج ،1979یحیی بن سالم،  /187ص ،1ج
 .(249، ص2007شافعی،  /70-1صص،  1379مصباحی،  /192ص

یشه شناسی واژه  -3-2-1-1  « حّق »ر
 طور  که در مقدمات مطرح شد، در پنج محور قابل بررسی است.ریشه شناسی واژه حق  همان

  مراجعه به اصل مضاعف -3-2-1-1-1
 (Anastas Kremli) شناسان غربی مانند: انستاس کرملییکی از اصول مشترکی که هم در آثار زبان 

شناسی مطرح شده است، حفظ معنای : ابن جنی در موضوع ریشهنظیرشناسان عرب متقدمی و هم زبان
دقة، نحافة و »معنای محوری  :مثالا  باشد،می محوری در کلمات مشتق از اصل مضاعف یا اصل ثنائی
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ق، زلف، زلم، زلج، حفظ شده است. کلماتی مانند؛ زل« زل  »در همه واژگان مشتق از اصل مضاعف « مالسة
 .(48، ص 1411، یقاسم /361، ص 1367عبدالتواب،  /160، ص2007زلحلح )قدوری عبد، 

توان از این ابزار بهره برد، جا به روش معکوس میدر این خود، مضاعف است،« حق»که واژه اینبه دلیل 
جستجو کرد تا مفهوم محوری در این واژه تبیین  ،اندیعنی در واژگانی که از این اصل مضاعف مشتق شده

)جمع شدن افراد  کیف یا کیسه چیزی که وسائل در آن جمع می شود(، حقل) واژگانی مانند، حقب ؛گردد
 ،2ج ،1404)رسیدن چند چیز به یکدیگر( )ابن فارس،  حیق ،(277، ص1، ج1413)مهنا، در جمع( 

 ،1988 )ابن درید، ستی(، حقف )مجموعه سنگ و رمل(های زبونی و پ)جمع شدن نشانه حقر ،(125ص
، م1979مطرزی، / 599ص ،1، ج1988دن کینه در قلب( )ابن درید، )جمع ش حقد ،(553ص ،1ج
 (.216،ص1ج

در اصل  که توان گفتمی ،بنابراین .در همه این مشتقات مفهوم جمع شدن و تراکم چیزی وجود دارد
تر شدن وجود آن رنگدر هر موضوعی سبب پر «تراکم»این  .وجود دارد نمفهوم جمع شد، «حق»مضاعف 

ن گردد یا افزون شدجمع شدن کینه سبب بروز رفتاری میطور که همان .گرددچیز و عدم امکان اختفاء آن می
در ؛ ...گردد ویا جمع شدن مردم که سبب پیدایش حلقه می کندهایی در رفتار فرد آشکار میزبونی، نشانه

ن و وجود یافتن، در اثر جمع شدن ، معنای اصلی آشکار شد«حق»می واژگان مشتق از ریشه مضاعف تما
 چیزی وجود دارد.

 ی ارتکازیاتفکیک معنای محوری و معن -3-2-1-1-2
شناسی و دستیابی به اصل لغوی یا همان معنای محوری، تفکیک بین در ریشه مهم هاییکی از ابزار

زد نبرای دستیابی به این مسأله لزم است، معانی که برای یک واژه  .از یک اصل استمعانی واژگان مشتق 
 ،2007 )یونس علی، اند، دقت شودشناخته شده و معتبر است و مردم بر آن مفهوم با یکدیگر توافق کردهمردم 

معنای محوری  ( و معانی مورد اختالف در مشتقات، به عنوان معنای غیرمحوری، از آن انتزاع گردد و177ص
ارد، برد دمعنایی که به عنوان قدر مشترک، در همه مشتقات از یک ریشه کار ،به عبارت دیگر .روشن گردد

 /239-211، صص2015تمیمی،  /205-203صص ،2006)حسن جبل، همان معنای محوری است 
 .(71، ص2016 محیسن، /138، ص2016علوان، 

 جودو ،نخست :بر چهار وجه آمده است در قرآن «حق» :هانی بر همین مبنا چنین گفته استاصف راغب
ای که به مقتضای حکمت به وجود دهد، دوم: وجود یافتهشیاء وجود میاای که از روی حکمت به دهنده

ی ای یا در وقتچهارم: فعل و قولی که به دلیلی یا به اندازه و سوم: اعتقادی که مطابق واقع است آمده است،
 .(246ص ،1374ب اصفهانی، راغ)واجب شده است 

کند، می را پری است که ظرف وجودی «حق»دهد، در زبان عربی نشان می« حق»کاربردهای دیگر واژه 
المحتق من » و عبارت )قوی شدن عضالت شتر یا أسب از داخل( «حتقت الناقة، األحق من الخیلا»مانند: 
توان میرو ازاین .(466، ص2010)حسن جبل،  کندنفوذ میبدن  که به داخل است تیری به معنای« الطعن

 «وجود»مفهوم  از، «حق»مفسران ذیل واژه است. برخی « وجود»مفهوم  ،«حق»واژه   گفت، معنای محوری
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)طوسی، شود است که زائل نمی ثابت یامر ،حق اند:یادآور شدهچنین  به عنوان معنای محوری این واژه
 ،1، ج1372طبرسی،  /199ص ،2ج ،1411صنعانی،  /265ص ،1ج ،2008 طبرانی، /25ص ،2ج تا،بی

 .(57ص ،1ج ،1999شیخ علوان، / 219ص ،2ج، 1408رازی،  /426ص

 های سامی مقارنه بین زبان -3-2-1-1-3
طور که بیان شد، به دنبال تبیین تاریخی از تطور در ساخت و صورت های سامی هماندر مقارنه بین زبان

ر که درگیمشترک است، بدون آنها رسیدن به یک معنای محوری از مقارنه ریشه واژه نیستیم، بلکه هدف
 .سازی برای واژه باشیمتاریخ

ریشه حق   و فینیقی واژه هم חקק و عبری کلدانی    ሕ  ቄحبشی، ܚܩܐزبان آرامی، سامی، سریانی، در
ن، قانون، مقدار به معنای تصویر شده، حک شده، مقرر، ثابت شده و مسجل  ,Davidson) شده است معی 

1855, cclxxiii/ Sameuel Dadison, 1867, p481/  ،187، ص1، ج1357مشکور/ W.H. 
Barker, p1776,69/ TH Noldekeh, 1895, p1206/ (Mi Fericors , MDGXVI, p192-19/ 

William Gesenius,1930,349/ 1344حییم،  /273، ص1970قوجمان،  /157تا، صمزراحی، بی ،
در همه این کلمات همان معنای آشکار شده و  که اصل معنایی (G.H Crustus, 1871, p26/ 162ص

 وجود یافته است، چیزی که تحقق پیدا کرده و وجود آن ثابت شده است.

 معانی حروف -3-2-1-1-4
مسأله مناسبت حروف با  .های شناخت مفهوم محوری واژگان توجه به معانی حروف استیکی از راه       

،  1970صبحی صالح،  /507، ص1جنی، ج)ابن شناسان عرب مطرح شده استمعانی واژگان در نزد زبان
این موضوع در بین زبان شناسان معاصر غربی نیز مورد توجه است چنانچه در مورد واژه . (148-141صص
ات خط بدر مکتو «ح»ف ر رفته است. حرهای مکتوب قدیم بحر میت هم به کادر نگاره کهگفته شده  «حق»

نماد نشان دادن حدود بوده و به شکل یک دیوار ،کردهابتدائی که حروف را به صورت تصویری ترسیم می
تراکم و جمع شدن و نور  نماد       یا افقیو حرف قاف به صورت یک هواپیمای عمودی  است

نماد جدایی و                                                            کلمه حق .(Banner, 2005, p30) خورشید بوده است
زیرا مردم را در یک گروه با یک سری قوانین  ،مشتق از این معناست و... کلمه قانون، حاکم .جمع شدن است

 ,Banner, 2005) و یا چون قانونی مستقر شده است کندتحت یک جامعه جمع کرده و از سایرین جدا می
p129؛ William Gesenius, 1930, p349). 

 تطور معنایی -3-2-1-1-5
هایی از معنا است که در طول تاریخ به دلیل همراهی با معناشناسی تاریخی به معنای شناخت لیه

های معنایی که به واژه اضافه شده یا این موضوع در شناخت لیه .موضوعات دیگر به واژه اضافه شده است
شناخت تطور معنایی یک واژه از طریق بررسی  بر این اساس، .مؤثر است ،ارتکازی آن را تغییر دادهمفهوم 

 .(369ص ،2015عیساوی،  /177، ص2007)یونس علی،  تر میسر استیی واژه در متون کهنمعادل معنا
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هوم در مف« حق»لی در تبیین جهت کاربرد واژه شناسی است، ومعناشناسی تاریخی اعم از ریشهاگرچه 
به معنای « ittai»های سامی فعل الوجود اش در زبانبه معنای فلسفی« وجود»معادل واژه  .وجود مفید است

، «حق»معادل  که شناسان بر این باورندولی زبان ،(44ص ،2015در زبان عربی است )فتالوی، « کائن»
ه قرآن کریم برای اشاره ب ،دیگر به عبارت .(38، ص2007)فیرلین،  اش استواژه وجود به مفهوم فلسفی

 تکاربرد داشته اس در قرآن« وجد»ینکه خود ریشه بهره برده است، با ا« حق»مفهوم فلسفی وجود، از ریشه 
 های لتین، در زبان«حق»معادل معنایی واژه    .(207 و 196 و 110 و 96/ 2 بقره:به عنوان نمونه، ر.ک: )

در مکتوبات یونانی است. این کلمه بارها در کلمات                                                قدیمی کلمه وجود
-167، صص1394قسامی،  /38، ص2007)فیرلین،  نانی پیش از این به کار رفته استفالسفه مسیحی و یو

199). 
Letheia  کلمه باطل است و شکل دیگری از به معنای پوشیده و احتمالا Aletheia  به معنای ناپوشیده

-Wilkinson, 2001, pp116) ماندو آشکار است. چون حقیقت همیشه هست و هرگز پوشیده نمی
 که در نوشتار تصویری به معنای برداشتن حجاب و آشکار شدن و وجود یافتن است Aletheiaکلمه  .(117

 هم این معنا قابل مالحظه است.« حق»
ه را در معانی مختلف از جمله در مفهوم اصیل و واقعی به کار برد «حق»واژه  Aletheia یوسفیوس،

در کلمات  «حق»دانست. را به معنای وجود می «حق»یا همان  Aletheia . بورتاغوراس، نیز واژهاست
 .(38، ص 2007)فیرلین،  شده استافالطون و ارسطو به امر وجود یافته و ناپوشیده اطالق 

 توان به آن تکیه کرد و همیشه مطابقکه می استثابت  یامر ،در کتاب مقدس «حق»که  باید توجه داشت
مرتبه به کار رفته  Aletheia 45 «حق»در مکاتبات یوحنا کلمه  .(143، ص119 فصل، )مزامیر واقع است

ولی این  ،که در بسیاری موارد، مفهوم وجود دارد (15، ص1و فصل  4، ص23و فصل 1، ص9فصل  )یوحنا،
ی است  ،فیلون یهودی معتقد بود که وجود های معنایی متفاوتی یافته است، مثالا لیه در قرآن کریم، مفهوم سر 

کند نهی می« حق» که قرآن کریم مردم را از کتمان در حالی، (46، ص2005که باید پنهان شود )خطیب، 
وان با احکام شرعی محدود کرد و هر توجود انسان را نمی که ( یا فالسفه یونان بر این باور بودند42/ 2 )بقره:

دهد، در حالی که قرآن کریم احکام شرعی اش تشخیص میانسانی وظیفه عملی خود را مطابق ظرف وجودی
یک  قرآن کریم وجود را از ،کند که باید تبعیت شود. در نهایترا مبتنی بر وجود حقیقی مصالح معرفی می

-81صص ،1399)حسینی،  کندمبنای عمل انسان معرفی می مفهوم انتزاعی و ذهنی خارج کرده و آن را
110). 

و  محوریعنای )اشتقاق و مقارنه( نشان داد که م که کاربرد ابزار مختلف دانش ریشه شناسیپس از آن
ه تفسیری بیان شده است، حال لزم است ارتباط این اصل، با وجو« وجود»همان « حق»واژه  اصل لغوی

طبیعی است که امکان برقراری این  د.وار تبیین گردآن وجوه، به صورت فهرست و نظائر« حق»برای واژه 
ر نیست، ولی از باب نمونه، در برخی موارد  «حق»ارتباط معنایی به دلیل گستردگی کاربرد واژه  در قرآن میس 

ی محوری اارتباط با معن ،عدالت و ، مانند: فرشتگان، قرآنگردد، در برخی مواردکیفیت ارتباط تبیین می



 
 
 

 97 / بی بی زینب حسینیشناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر کارآمدی دانش ریشه              

 آن است کهر یین است، ولی در جدول ذیل تالش بوجود از جهت مراتب وجودی یا صفات وجودی قابل تب
  گردد.تر بیان تر و یا بعیدارتباط معنایی وجود با معانی مهم

 معنای محوری وجوه نظائر ردیف
 
1 

 
و   و  ﴿

ع   ل  ب  ق   اتَّ ُهْم  اْلح  اء  ْهو 
 
)مؤمنون:  ﴾أ
23 /71) 

 
ه  الل 

با « حق  »از آن جهت به خداوند کلمه 
معنای محوری وجود اطالق شده است 

که او مصدر وجود بخشی به عالم 
هستی و واجب الوجود است )شاه 

 (.81، ص1، ج1381آبادی، 
 
 
2 

 
 

ْقُتُلون   و  ﴿ ن   ی  یِّ ب 
ْیر   النَّ غ  قِّ  ب  بقره: ) ﴾اْلح 

2 /61) 

 
 

 قصاص

-می «وجود»با توجه به معنای محوری 

از آن جهت به حکم شرعی توان گفت، 
اطالق شده است که « حق  »قصاص، 

منشأ احکام شرعی مانند حقیقات 
از آن  ممکنات و یا وجودی است که

تعبیر به وجود منبسط شده است )صدر 
 (.144، ص1، ج1366الدین شیرازی، 

 
3 

 
ق   و  ﴿ هُ  ُیح  قَّ  اللَّ ه   اْلح  ات  م  ل 

ک  ْو  و   ب  ر ه  ل 
 ک 

ُمون  (82/ 10)یونس:  ﴾اْلُمْجر 

 
 اسالم

 «حق  » کلمه دین اسالم به جهت آن از
 شده اطالق وجود محوری معنای با

ا هق و واقعیتمنطبق با حقائ که است
، 15، ج1420است )فخر الدین رازی، 

 (.458ص
 
 
4 

 
 

ین  ﴿ ذ 
اُهُم  الَّ ْین  ات  اب   ء  ت  هُ  اْلک  ْتُلون   قَّ ح   ی 

ه   ت  و  ال   ﴾ت 
 (121/ 2)بقره:  

 
 

 سزاوار

 کلمه معنای سزاوار به جهت آن از
 اطالق وجود محوری معنای با «حق  »

انسان با عمل به مضامین  که است شده
قرآن و تدبر و اخالص در آیات 

خداوند، به آن قرائت، وجود و واقعیت 
، 1، ج1410عربی، بخشد )ابنمی

 (.192ص
 
 
5 

 
ْجت  ﴿ ر  ْیُث خ  ْن ح  ك  و  م  ْجه  لِّ و  و  ف 

ْن  ق  م  ْلح  ُه ل  نَّ  إ 
رام  و  د  اْلح  ْسج  ْطر  اْلم  ش 

ُلون ْعم  ا ت  مَّ ٍل ع  غاف  ُه ب 
ا اللَّ ك  و  م  بِّ  ﴾ر 

(149/ 2)بقره:   

 
 کعبه

 «حق  » کلمه خانه کعبه به جهت آن از
 شده اطالق وجود محوری معنای با

انی وجودی دارای که است  طول در رب 
، 1411)صنعانی،  است مادی وجود

 (.199، ص2ج
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6 

 
اُلواْ ﴿ نّ  ق 

 
ُکوُن  ی  أ هُ  ی  ا اْلُمْلُك  ل  ْین  ل   و   ع 

ق   ن ْحُن  ح 
 
اْلُمْلك   أ ْنهُ  ب  ْم  و   م  ة   ُیْؤت   ل  ع   س 

ن   ال مِّ   ﴾اْلم 
 (247/ 2)بقره: 

 
 أولی

-می« وجود» با توجه به معنای محوری

توان گفت، وجود در جهت قوت و 
هر موجودی  ضعف در حرکت است.

تر باشد، وجود او که به خداوند نزدیک
، 3، ج1381گردد )سبزواری، بیشتر می

 (.559ص
د، وجوه تفسیری بعی با وجود .و وجوه و نظائر این واژه روشن گردید« حق  »پس از طرح ریشه شناسی واژه 

 این وجوه قابلیت تجمیع ذیل یک معنای محوری را دارند.

 «قسط» واژهمطالعه موردی  -3-2-2
شناسی در فرایند ارتباط بین وجوه تفسیری و معنای محوری روشن گردد، در اینجا برای آنکه جایگاه ریشه

ریم ک در قرآن« قسط»شود که وجوه تفسیری آن از اضداد به شمار آمده است. ریشه ای بهره برده میاز نمونه
« مقسطین»اسم فاعلی  ،(9/ 49 ات:)حجر« أقسطوا»های مختلف فعلی مانند: مرتبه در حالت 27

( به کار رفته است. 35/ 17 )إسراء:« قسطاس»کلمه رباعی  و (14/ 72 )جن:« قاسطون» ،(8/ 60 )ممتحنه:
به  در بیشتر موارد، قسط مثالا  ،متضاد با برخی دیگر دارد معنایی کامالا « قسط»برخی از کاربردهای ریشه 

در « قسط»ولی در دو مورد، ریشه  ،است پسندیده در نزد خداوندمری ممدوح و ا آمده که مفهوم عدالت
 .(14/ 72 )جن: 1به معنای ظالم و نکوهیده است« قاسطون» صورت فاعلی

انند: اند، مکه به موضوع معنای محوری نظر داشته آنان ،بیشتر دانشمندان متقدم وجوه و نظائر، به ویژه 
از ذکر این واژه و وجوه معنایی آن در کتب خود صرف نظر  ابوهالل عسگری، و ترمذی، بلخی، ابن جوزی

است، ولی دلیل آن، دشواری جمع معانی متضاد این واژه، ذیل یک معنای محوری  ،رسداند. به نظر میکرده
این واژه را در میان واژگان وجوه و نظائر اند، که به مسأله معنای محوری نظر نداشتهمانند دامغانی برخی دیگر 

بر  قسط»اند. دو معنای متضاد ظلم و عدل را برای واژه قسط بیان کرده ،اند و بدون هیچ توضیحیکرده ذکر
ابن  /378، ص1983)دامغانی، « دو وجه است؛ اإلقساط؛ به معنای عدل و القسط؛ به معنای میل و جور

 .(281، ص1380سرمدی،  /332، ص1992شجری، 
ابن  /52، ص2ج ،1414فیومی،  /594، ص2اند )ابوطیب، جرا از اضداد دانسته« قسط»برخی واژه 

های مختلفی وجود دیدگاه ،درباره دللت حقیقی یک لفظ بر دو معنای متضاد .(85، ص5ج ،1404فارس، 
دهی اشتراک لفظی و وضع یک لفظ برای معانی با تعمیم ،شناسان معاصردارد، ولی همانطور که عموم زبان

 دللت واژگان بر معانی که دارند و بر این باورند ایاین باره نیز رویکرد منتقدانهمتعدد، مخالف بودند، در 
ه استعار و متضاد، نه از جهت وضع کلمه بر دو معنای متضاد، بلکه از جهت کاربرد مجازی مانند: تمسخر

همانطور که پیش  .(103،ص1983سامرایی،  /402-379صص، 1367)عبدالتواب،  است وجود آمدهبه
                                                           

د﴿ .1 ش  ْوا ر  رَّ ح  ك  ت  ولئ 
ُ
أ م  ف  ْسل 

 
ْن أ م  ُطون  ف  ا اْلقاس  نَّ ُمون  و  م  ا اْلُمْسل  نَّ نَّا م 

 
و همانا گروهی از ما مسلمان » ؛(14/ 72 )جن: ﴾ا  و  أ

 .«راه راست را برگزیده است ،کس اسالم را اختیار کند هر ،پس .و گروهی ظالمند
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های سامی صورت گرفته و به این نتیجه رسیده است ز این بیان شد، پژوهشی درباره مقارنه این واژه در زبانا
از باب اشتراک لفظی است و کلمه قاسط به معنای « جور»و « عدالت»بر مفهوم « قسط»که دللت واژه 

، 1395)اخوان طبسی،  است که به زبان عربی وارد شده باشدمیای حبشی انسان ستمگر و ظالم صورت واژه
هیچ دلیلی برای  ، اعتقاد دارند کهشناسان معاصر بر خالف این پژوهشولی برخی زبان ،(132-113صص

دانند )محامی، بر عدالت وجود ندارد و این دو کلمه را مشترک لفظی و یا از اضداد نمی« قسط»دللت واژه 
 .(384، ص 1367عبدالتواب،  /274، ص 3،ج1936

 مراجعه به اصل مضاعف -3-2-2-1
این  که دهدنشان می ،مقایسه واژگانی که در زبان عربی، از نظر ماده لغوی و معنا شبیه واژه قسط است

ین به هم .به معنای بریدن چیزی از عرض یا کندن پوست است« قط  »مشتق شده است. « قط  »واژه از ریشه 
واژگانی  .(150ص ،1،ج1988)ابن درید،  1گفته شده است« قط  » ،خذ شدهاای که بهره به نصیب و ،جهت
همه معنای  ،هستند« قط  »که مشتق از ریشه مضاعف « قطن» و «قطف»، «قطع»، «قنطرة»، «قطر»مانند: 

ت را در خود حفظ کرده ریشه  .(187، ص2، ج1979اند )مطرزی، محوری مفهوم بریدن همراه با شد 
جداکردن همراه با غلظت و بر معنای  ( که156، ص1970)صبحی صالح،  است« قط  » ،«قسط»مضاعف 

 .(13، ص5، ج1404)ابن فارس،  کندت دللت میشدت و قو  
به « قس  »، «مقسط»با « قاسط»برخی اصل مضاعف این واژه را برای حل  معضل تضاد معنایی واژه 

در حالی که در این  ،(132-113صص، 1395)اخوان طبسی،  2کنندمیرحمی معرفی معنای قساوت و بی
بدون  ،توان در نظر گرفت. از سویینمی« قس  »به معنای عادل با « مقسط»هیچ ارتباط معنایی بین  ،صورت

 را عربی دانست.« عادل»به معنای « مقسط»را دخیل و « ظالم»به معنای « قاسط»توان دلیل نمی

 تفکیک معنای محوری و مرکزی -3-2-2-2
در زبان عربی از نظر معنایی با یکدیگر مقایسه « قسط»ند، کلمات مختلف مشتق از ریشه در این فرای

به معنای خشکی است که در پا، سر و یا زانو « الَقَسط»شوند تا قدر مشترک معنایی آن به دست آید، واژه می
فته گ« الَقَسط»کنند، میمالند و آن را صاف ای که به واسطه آن گل را بر دیوار میبه وسیله ،همچنین .باشد

ین معنای مشترک ا ،بنابراین. شده است. به کوتاه بودن و یا کج بودن پاهای حیوان نیز گفته شده است
دهد. مانند: که گاه اجازه هماهنگی با مقتضی را می است« سخت شدن و تصلب عضو متحرک»کاربردها، 

ی اصف صاع است و یا به مقداری که برابر نصیب یا بهرهشود که اندازه نکه به وزنه ترازویی گفته می« الِقسط»
ین  ﴿ ی آن در ترکیبکاربرد قرآن که «طالِقس  »مانند:  باشد،می از وام و قرض واز ْسط   اْلم  / 21)انبیاء:  ﴾اْلق 

                                                           

ساب﴿ .1 ْوم  اْلح  ْبل  ی  نا ق  طَّ نا ق  ْل ل  جِّ نا ع  بَّ  .(16/ 38 ص:) ﴾و  قاُلوا ر 
شدت و تصلب است  ،سبائی نیز و های آرامی، عبری، سریانیدر زبان Kasای در معنای ریشه که . البته، باید توجه داشت2

بدانیم ،  «قس  » در زبان حبشی متخذ از «قاسط»در قرآن را همزاد واژه  «قاسط»( و حتی اگر واژه 255، ص2010)عبدالعالی، 
 باز هم معنای محوری آن همان تصلب است.
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گاه این تصلب و سختی اجازه هماهنگی با مقتضی را  است. ه آمدهاز جهت موازن« عدل»معنای  به (47
طه»مانند: دهد، نمی  «قاسط»به معنای دور شدن از حق  و یا « َقَسَط »به معنای زدن و متفرق کردن و یا « َقسَّ

چه حسن جبل، آن .(371ص ،2009 قطب معالی، /1822، ص 4ج ،2010)حسن جبل،  به معنای ظالم
ب و سختی»در تبیین مفهوم محوری  اژه وبیان کرده است، اگرچه قسمتی از مشکل تضاد معنایی « تصل 

ی ن واژه در کاربردهاکاملی از معنای محوری ای گرتواند به تنهایی نمایانکند، ولی باز نمیرا حل  می« قسط»
 بهره بردن از سایر ابزار ریشه شناسی نیز ضروری است. ،اش باشد. بنابراینمتنوع قرآنی

 های سامیمقارنه بین زبان -3-2-2-3
 . در قرآن کریم واژه1به معنای حفظ کردن است« قشط»در زبان آرامی و عبری  «قسط»معادل واژه 

ْت ﴿ در آیه« ُکِشَطت  » ط  ماُء ُکش  ا السَّ ذ   إ 
به معنای برگرفته شدن « قشط»از همین ریشه  (11/ 81)تکویر:  ﴾و 

به معنای کندن پوست است. کاربرد قسط به معنای عدالت در تورات از « قشط»پرده از روی آسمان و واژه 
 ،شود. همچنینای نمایان میشود و حق  بدون هیچ شک  و شبههآن جهت است که پرده از حق  برداشته می

اط»در عبری به تیرانداز با کمان  یب گفته شده که نزدیک معنای حظ  و نص« قشیطة»و به سکه ضرب شده « قش 
در زبان عبری به معنای  קשט همعادل این واژ .(274، ص3ج ،1936در زبان عربی است )محامی، 

 ،(846، ص1970است )قوجمان، ...« و جداکننده، عدالت، صدق، امانت، تیرانداز، اندازه گیری کردن»
ب معنای ریشه که ولی باید توجه داشت ای این واژه در زبان عبری، محکم نگاه داشتن و حفظ کردن و تصل 

  .( ,1264pDividson, 1885) 2بر چیزی است

 معانی حروف -3-2-2-4
های تصویری حرف قاف به صورت یک هواپیمای عمودی بیان شد، در زبان« حق  »همانطور که در واژه        

  به شکل سین حرف .(Banner, 2005, p30) افقی نماد تراکم و جمع شدن و نور خورشید بوده استیا 

 ،ها و مزارع بوده است و البتهای یا نماد مراقبت و نگهبانی از خانهعالمت وسیله           خاردار چنگک  یک
Sin به          عالمت تصویری و حرف طاء با (28بعدها در معنای گناه هم به کار رفته است. )همان، ص

های در زبان              واژه قسط .(25)همان، ص ستا رفتهخاک گل و یا رس به کار می معنای سبدی از
 .(439تصویری سامی اولیه به معنای سنگینی، وزن کردن، درستی و حقیقت بوده است )همان، ص

 

                                                           
 های سامی از حروف مماثل هستند. در بین زبان« کاف و قاف»و « سین و شین». چون 1

های آفرو آسیایی و به ویژه حبشی کالسیک، به این نتیجه رسیده است که مقارنه ریشه عربی این واژه با زبان محقق معاصر با 2.
-113، صص1395است. )اخوان طبسی، « قس  »واژه قاسط به معنای غارتگر از این زبان به زبان عربی راه یافته و اصل آن 

، کندرا حل  می« مقسط»و « قاسط»لغوی که مشکل تضاد معنایی واژه (ولی با وجود معادل عبری این واژه و رجوع به اصل 132
 دلیلی برای چنین توجیه بعید و دور از ذهنی که هیچ قرینه تاریخی مؤید این مطلب نیست، وجود ندارد.
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  تطور معنایی -5-2-2-5
 Dikastes باشد، dike در متون دینی یهود و نصاری و در متون یونانی واژه «قسط»معادل معنایی واژه 

 .(341، ص1385جفری،  /132-113، صص1395در زبان یونانی به معنای قاضی است )اخوان طبسی، 
انب شد و ازج، قانونی بود که متناسب با طبیعت جوامع بشری وضع می«قسط»اصطالح در ادیان یونانی، 

ری ترین فضائل بشاز مهم یبعدها به معنای مجازات و یا الهه مجازات تغییر معنا داد. قسط یکخداوند نبود و 
در نزد افالطون و ارسطو بوده است و آن به این معنا بود که انسان، رفتار و سلوک خود را متناسب با شرائط 

به معنای  ها،م بعدبود و این مفهو« حیات صالحه»به معنای  Dikaia zoe جامعه تنظیم کند. اصطالح
برای فردی بود که  صفت برجسته Dikaiosyne تعمیم یافت و Dikaion از نظر شرع و اخالق« صحیح»

نون، مرسوم، در معنای قا Dikaion ،همچنین .گرفتمعیاری برای تشخیص درست از نادرست قرار می
« بر  »جدید ارتباط نزدیکی با واژه در عهد قدیم و « قسط»... کاربرد داشته است. وثائق قانونی، عقوبت و

 برای کسانی که بر کرسی قضاوت ،داشته است و در مورد یسوع، مردم و اشیاء به کار رفته و به صورت خاص
مانند: زکریا، الیصابات، سمعان، یوسف رامی کاربرد داشته است. یکی از  ،بر مبنای شریعت یهود قرارداشته

 ی موضوعاتبه وجود آمده، به مانند بسیار« قسط»و مسیحیت در موضوع انحرافات مهمی که در ادیان یهود 
سرائیل اطبق باور بنی اسرائیل، خداوند به خاطر حضرت عیسی )ع(، گناهان قوم بنی مشابه دیگر، آن است که

ای که عیسی)ع( با شکنجه شدنش برای گناهان قومش ها را از روی نعمتش و به خاطر کفارهبخشاید و آنرا می
، «قسط»دهد و خداوند نه به خاطر اعمال نیکو و قرار می Dikaios پرداخت کرده، ایشان را بار  و نیکوکار

در ، ولی (172-169ص ص ، 2007رساند )فیرلین، می« خالص»اسرائیل را به بنی ،بلکه مقتضای رحمتش
؛ 3/ 4: ؛ نساء283/ 2بقره:به عنوان نمونه، ر.ک: همنشین است ) ،«عدالت»با واژه  «قسط»قرآن کریم، 

( و همچنان یک ارزش عملی و اجتماعی باقی مانده است که حفظ آن 9/ 49 ؛ حجرات:182/ 6 انعام:
  1نیازمند اهتمام و جدیت است و هیچ موضوعی نباید مانع اجرای آن گردد.

تفسیری که واژه واژه قسط در قرآن کریم در وجوه معنایی مختلفی کاربرد داشته است، ولی همه وجوه 
ک چتر ذیل ی« محکم نگاه داشتن»توان با اصل لغوی قسط در آن به کار رفته است و حتی معانی اضداد را می

  گردد.بیان می« قسط»معنایی قرار داد. سه معنای کلی ذکر شده در کتب وجوه و نظائر، برای واژه 

ف
ردی

 

 نظائر

جوه
و

 

 تبیین بر مبنای معنای محوری

 
1 

 

ْسط  و  ﴿ اْلق  ا ب 
ائم  ْلم  ق  ْوُلوْا اْلع 

ُ
  ﴾أ

 (18/ 3عمران: )آل

 
 عدالت

از آن جهت به عدالت با معنای محوری محکم 
نگاه داشتن ارتباط دارد که صاحبان علم که برای 

ایستند )مراغی، حفظ اعتقاد توحید محکم می
 (.118تا، صبی

                                                           
1 . َّن م  ْجر  ْسط  و  ال ی  اْلق   ب 

داء  ه  ُشه 
لَّ امین  ل  وَّ ُنوا ُکوُنوا ق  ذین  آم  ا الَّ ه  ی 

 
لی ُکْم یا أ ْوٍم ع  آُن ق  ن  اّل  ش 

 
ُب  أ ْقر 

 
ُلوا ُهو  أ ُلوا اْعد  ْعد  ت 

ْقوی لتَّ  (.8/ 5)مائده:  ل 
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ا و  ﴿ 2 مَّ
 
ُطون   أ اس  ُنواْ  اْلق  کا  م   ف  نَّ ه  ج  ا ل  ب  ط    ﴾ح 

 (15/ 72)جن: 

 
 ظلم

 محکم محوری معنای با ظلم به جهت آن از
که کسانی که بر طریق  دارد ارتباط داشتن نگاه

جهنم هیزم ظلم محکم ایستاده بودند، برای 
 (.152، ص10تا، جهستند )طوسی، بی

ی  ﴿ 3 ْجز  ی  ین   ل  ذ 
ُنواْ  الَّ ام  ُلواْ  و   ء  م 

 ع 

ات   ح  ال  ْسط   الصَّ اْلق   (4/ 10)یونس:  ﴾ب 

 
 نصیب

 محوری معنای با بهره و نصیب به جهت آن از
که خداوند پاداش  دارد ارتباط داشتن نگاه محکم

مؤمنان و صالحان را به صورت حقی قطعی عطا 
 (.416، ص1، ج1410کند )نیشابوری، می

 گیرینتیجه
  از پژوهش حاضر نتایج ذیل بدست آمد:

شناسی عربی است که دارای تراثی کهن و های دانش زبانهترین شاخشناسی یکی از کهندانش ریشه. 1
-این دانش با پیشرفت دانش زبان .هایی ارزشمند و راهبردی در تشخیص معنای محوری واژگان استسرمایه

در  شناسیهایی جدیدتر و کارآمدتر نیز مجهز گردیده است. کارآمدی دانش ریشهبه ابزارها و روش ،شناسی
ی از این یک. های روشمند و علمی استپژوهش ای شایستهختلف مرتبط با دانش تفسیر، مسألهموضوعات م

تأمل و  .های فهم مفردات قرآن کریم بوده استدانشترین قدیمیها، دانش وجوه و نظائر است که از حوزه
بررسی کتب وجوه و نظائر به روش تاریخی مبین این موضوع است که مؤلفان این کتب به دنبال گردآوری 

اند، لیکن ضعف ابزار ریشه شناسی در بسیاری معنایی محوری بوده وجوه مختلف معنایی واژگان ذیل چتر
 .موارد، مانع نیل به این مطلوب شده است

زاری تواند ابهای قبل این دانش میشناسی و توجه به توانمندیدانش ریشه استفاده از ابزارهای جدید. 2
سودمند در دست محقق قرار دهد تا بتواند به این هدف جامعه عمل بپوشاند. دو نمونه مهم و سخت از این 

ند تکارگیری هدفمند این ابزار، توانسه بودند که با ب «قسط»و  «حق  » گانواژ ،حیث در دانش وجوه و نظائر
« محکم نگاه داشتن»و  «وجود»موارد کاربردهای مختلف و متنوع معنایی خود را ذیل دو معنای محوری 

  .جمع کنند
قرآنی معاصر پژوهشگران ایرانی ضروری است آن ـ شناسی ای که توجه به آن در مطالعات ریشهنکته. 3

رد های آفروآسیایی با عربی موبیشتر مقارنه بین زبان ،شناسیهای سامان یافته در ریشهاست که در پژوهش
شناسی که در آثار زبان شناسان عرب گشای دیگر در دانش ریشهتوجه قرار گرفته و بسیاری ابزار مهم و راه

سی شناگیرد و این به معنای نقص در مطالعه ریشهمتقدم و متأخر مطرح شده است، مورد استفاده قرار نمی
 .است
گیری کتب معاجم، اصالت و شمول اطالعات نویسندگان این کتب بر به تاریخ و نحوه شکلتوجه . 4

اسی شنیافته در حوزه ریشههای سامانبسیاری از پژوهش تواندمیهای سامی، گستره واژگان هر کدام از زبان
موضوعی  .واژگان بکشاندسازی برای شناسی عامیانه و تاریخشناسی علمی را به ریشهرا به نقد و قلمرو ریشه

های آن در کتاب واژگان بیگانه در قرآن، اثر آرتورجفری و تناقض و تنوع آراء که به وضوح برخی از گونه
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و  امری که نیازمند بازنگری جدی در حوزه روش ؛شناسان در مورد معنای واژگان قابل مالحظه استزبان
سازی برای ای و غیرعلمی و تاریخکل یک فرایند سلیقهشناسی را از ششناسی است تا ریشهابزارهای ریشه

 ازیرگذاری از جهت صدق و کذب برساند، و هدفمند شدن و قابلیت ارزش واژگان به سمت و سوی روشمند
های این علوم در فرایند تفسیر است و در تفسیر قرآن کریم، تنها استفاده از داده ،هدف از این نوع مطالعات

آنچه بر اساس  ،بنابراین .(112، ص2ج ،1381)بابایی،  برد که علم یا علمی باشد، ن بهرهتوااز منابعی می
تواند سازی برای واژگان گشته و نمیآور بیان شده است، سبب تاریخحدس و بدون استناد به منابع اطمینان

 به عنوان منبعی در خدمت فهم قرآن قرار گیرد.
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