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 چکیده
ینکلیدیسوره اسراء  84آیه  یشه « شاکله»های آدمی را در کلمه اساس کنش تر « ش ک ل»جمع نموده است. از ر

یم آمده و معنای « شاکله»و « شکل»تنها دو واژه  نظر بیشتری  اختالف محل، نزد مفسران و لغویان «شاکله»در قرآن کر
یشه تالش لغویان برا دانند.بوده است. برخی آن را کاربردی استعاری یا مجاز می ی دستیابی به یک معنای جامع برای ر

یشه عربی آن از سوی« شباهت»برگزیدن  و آمیز نبودهموفقیت« ش ک ل»  شناسانلغت به عنوان معنای محوری در ر
 چندان دقیق نیست. 

یخی گیری از روش معناشناسیمقاله حاضر درصدد است با بهره یشه تار ه بیان شناختی ببا تکیه بر مطالعات ر
یشه مؤلفه بهای نیای عربی و چگونگی پیوند این مؤلفهدر زبان« ش ک ل»های معنایی ر ی ها با مفهوم شاکله در زبان عر

یشه راهیابی مؤلفهنخست بپردازد. در پرتو این روش  های نیا از زبان« ش ک ل»های معنایی مربوط به درون و برون در ر
 .نشان داده شده است بر معنای شاکله گذاری آنتأثیر نیز چگونگی به زبان عربی و

یشه، شناسیمعنا، شاکله، شکل: واژگان کلیدی  شناسیر
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 مقدمه -1
فهم قرآن است که اهمیت بسزایی در فرآیند فهم قرآن دارد. های معنایابی مفردات قرآن از نخستین گام

نماید. واژه می در فهم قرآن بیشتر هاای وجود دارند که اثرگذاری آنکنندهمفردات دشوار و تعیین، در این میان
 «ش ک ل»کاربرد در قرآن کریم کمهای یکی از ریشه .در فهم قرآن استکننده تعیینمفردات  از« شاکله»

شه تلفی از این ریبه کار رفته و مفسران و لغویان معانی مخ در قرآن «شاکله» و «شکل»است که از آن دو واژه 
، 15ج، 1418، )صافی بر وزن فاعله است اسم و «شاکل»مؤنث « شاکله»کاربرد ساختار تک اند.ارائه کرده

 از قبیله هذیل خیبر ( و4ص ، 1946، حسوناز قبیله جرهم )ابن و غیر حجازی برخی این واژه را .(104ص 
ُقْل ُکلٌّ  در آیه «عمل»با  «شاکله»همنشینی  و« کل یعمل» تعبیر .(913ص ، تابی، )سیوطیدانند می

همه های کنش در بروز رفتار و «شاکله»بودن  دهنده مبنایی( نشان84 /17: )اسراء شاِکَلِته ْعَمُل َعلیی
ای پرشمار از است و مجموعه سعادت ترین عامل شقاوت وعمل آدمی مهم، از سویی دیگر هاست.انسان

ت. خته اسمفاهیم مربوط به آن پردا ها وه تبیین وجوه مختلف عملکرد انسانقرآن کریم بهای معانی و آموزه
، اراده و عوامل بیرونی چون جامعه، تعقل و توان عوامل متعدد درونی چون تفکردر آیات وحی می با جستجو

ای به نام بر پایه پدیدهعملکرد همه ، آیهاین تنها در  نحوه عملکرد انسان دخیل دانست و را در دوستان و...
 یابد.می ضرورتارزش معنایی آن  درباره ایموشکافانههای دقت، رونازای. یان شده استب «شاکله»

 در قرآن کریم« شاکله»برای واژه هایی گیر بیان معنا و ارائه معادلدر و مفسران لغویان، در طول تاریخ
 ،تا پایان قرن چهارمعصر صحابه از که تنها  موجب شده «شاکله»از مفهوم ها گوناگونی برداشت اند.شده

را  «شاکله»واژه ، برخی مفسران .(100ص، 1398، حسینی) ا برای آن از سوی مفسران ذکر شودچهارده معن
، بغویمجاز )یا  (204ص، تابی، سید رضی /346ص، 2ج، 1374، راغب اصفهانیاستعاری )کاربردی 

یا  بهتزبانی به دلیل مشااز قراردادهای  به این معنا که واژه در معنایی غیر؛ انددانسته (158ص، 3ج، 1422
 179 .داحمد ) بن لغت عربی که با خلیلهای کار رفته است. با نگارش فرهنگمجاورت با معنای دیگری به

مشکل»، «القرآنغریب»های کتاب اند.لغویان نیز معانی گوناگونی برای این ریشه آورده، آغاز شد (ق
را غریب یا مشکل یا آن  اند ودادهمعنایی از آن ارائه ن نکرده ویاد  «شاکله»از واژه  «القرآنوجوه» و« القرآن

، عسکری /1416، سجستانی /2011، قتیبه ابن /1414، سلیمان بن )مقاتل دانستندنمی دارای تفاوت معنایی
های بسیاری از سوی پژوهشگران در فهم این آیه صورت عصر حاضر نیز تالش در (.1360، تفلیسی /1400
 و (1394، )اخوت «شاکله نفس»، (1394، )اخوت «فرایند و معنا، شاکله نفس»چون  کتبی، پذیرفته

 «تربیتی مفهوم قرآنی شاکله بر اساس رهیافت عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان هایداللت»مقاالتی چون 
، قراملکیفرامرز ) «روش شناختی رویکرد، محور با آیه شاکلهمواجهه مسأله»، (1393، قراملکیفرامرز )

سیر تحول معنایی انگاره »، (1396، )سمنون «شاکله نظریه محوری اسالم در خصوص شخصیت»، (1393
فرایندشناسی مطالعات میان »، (1397، درزی قبادی و) «کالسیک پیدایش و دوره، گستره تفاسیر در؛ شاکله
 (1398، نژادسلمان )درزی و «اسراء سوره 84موردی واژه شاکله در آیه  نمونه، قرآنی هایپژوهشدر  ایرشته

آیه شاکله از منظرهایی چون بررسی الزامات تربیتی مفهوم شاکله بر اساس به ، نگاشته شده است. در این آثار
 ه وهای اشاعردیدگاه بیان، محور و تحلیل منطقیهایی چون مواجهه مسألهروش دیدگاه عالمه طباطبایی و
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 هاییتذهنتاثیرگذاری  بررسی گیری از روش تاریخ انگاره وبهره، بررسی آن خصوص شاکله وجبریون در 
وش مطالعات ر کارگیریبهبا نیز  وبر انگاره شاکله  عرفانی، ادبی، کالمی هایفرضاجتماعی وپیش  و ایقبیله
 .شده است پرداخته ایرشتهمیان 

 خیروش معناشناسی تاری در روش معناشناسی تاریخی سامان یافته است.پژوهش حاضر با بهره گیری از 
  .شودمیبحث از تحوالت معنایی واژگان در گذر زمان پرداخته  به، ریشه شناختیـ 

تا سامی پرداخته شد  های آفرواسیاتیک وزبان در« ش ک ل»ماده به بررسی تاریخی  مقاله حاضر در
لغوی  هایبا بررسی تحلیل، چه بوده است؟ سپسنیا ی هازبان ریشه درمعنایی این های مشخص شود مؤلفه

یا نی هازبان که معانی مختلف ریشه شکل در عربی کالسیک با توجه به شودمیعالمان مسلمان روشن 
 اب وکرد ارزیابی توان را میلغوی عالمان مسلمان های تحلیل، از این رهگذر چگونه قابل تبیین است؟

حاضر  مقاله در اختیار گذارد. آنهای تری از ویژگیتصویر روشن، معنایی این واژههای استخراج مؤلفه
ش ک »ریشه  معناییهای بلکه تنها جستاری در ویژگی؛ نیست ترجیح یا رد برخی از آراء مفسران درصدد

 .نیا استی هازبان تر با مداقه دربه صورتی عمیق «ل

 «شاکله»واژه  و« ش ک ل»مفسران در باره ماده  وشناسان آراء لغتشناسی گونه -2
به  ار «مثل شبه و» نها مفهومدهد که اکثر آشکل نشان می مسلمان درباره مادهشناسان لغت مرور بر آرای

نان آ .اندهای مختلف پرداختهبه ذکر مشتقات بر حسب سیاق، سپس و عنوان اصل در این ماده تلقی کرده
از  ،و اگر مشابهت در کیفیت باشد هل  شاک  از واژه م  ، ت و صورت باشدگر شباهت دو چیز در هیأتقدند که امع

به  «هذا کِل لی َش ذا َع َه » عبارت( و 273ص، 1374، راغب اصفهانی: نک) شودمیواژه شباهت استفاده 
 مر  ا  » معادلرا  «لشک  م   مر  ا  » و (295ص، 5ج، 1409، احمدبنخلیل) «این شبیه دیگری است» معنای

 که شبیه چیز دیگری شودمیزیرا وقتی امری مشکل ؛ (204ص، 3ج، 1404، )ابن فارس دانندمی «هب  شت  م  
 .آن مشکل شود تشخیص باشد و

 اما با توجه به؛ اندچه شباهت و مماثلت را اصلی برای این ماده قرار دادهگر شکل ذیل ماده، لغویان 
هایی زیرا بسیاری از کاربرد، اندیافتهاند در عمل یک معنای جامع برای آن نکاربردها و مصادیقی که ذکر کرده

خود که اصل واحد یا دو  رویهفارس بر خالف ابن، روازاین .گیردکه ذکر شده ذیل مفهوم شباهت قرار نمی
  ه  باب   م  عظ  م  »شکل تعبیر  در ماده، گیردمی نظر اصل برای لغات در

، فارسابن) به کار برده است «ةل  ماث  لم  ا 
ة   ه  واد  س   ط  ل  خت  ا ی  م   م  ن  الغ   و   ل  ب  اال   ن  م   ل  شک  ال  ا  »مصادیقی چون  .(204ص، 3ج، 1404 ْبر  و غ  ة  أ  ْمر  زبیدی )« ح 
رخی س ای از سیاهی وکه رنگشان آمیخته است گوسفندی شتر وی ابه معن« لشک  ا  »؛ (380ص، 14ج، 1414

ریسمانی که چهارپایان را با آن به بند  «الک  ش  »، که تشخیص رنگ مشکل باشدای گونهباشد به و خاکی 
بدین  (381ص، 14ج، 1414، )زبیدی «هاعر  ش   ة  رأ  الم   ت  ل  ک  ش  »؛ (336ص، 1417، زمخشری) کشند

، 1421، ابن سیدهگشاده )های راهبه معنای  «لواک  ش  » .زن موی سرش را از چپ و راست بافت معناست که
 ل  شک  ا  . »(452ص، 1ج، 1979، مطرزی) شدپیچیده  مبهم و کار یعنی «مر  اال   ل  شک  ست  أ  »، (688ص، 6ج

، 1376، جوهری /686ص، 6ج، 1421، سیدهابن) داننقطه واضح گرد با حرکات ورا نوشته  یعنی «تاب  الک  
ای ههایی با موضوع واژهکتابکه به نگارش  در آثار کسانی «شاکله»واژه از ، ومتا نیمه دوم قرن س .(5ص
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قتیبه ابن مثل؛ اندبرخی واژگان قرآن را آوردهمعنایی  یا وجوه مختلف، اندمشکل و غریب در قرآن پرداخته
بنحبیش؛ القرآنغریب مؤلف (ق 320 .سجستانی )د؛ القرآنمشکلتأویل  سندهینو (ق 276 .ددینوری )

ارائه  ن واژهیا یبرا معنایی، نآالقرق( در معانی 215 .دأخفش )و  در وجوه قرآن ( ق 558 .)دابراهیم تفلیسی
 اند.نکرده
به این واژه ، ق( 338 .دنحاس )ق( و  270 .فراء )داز معانی القرآن مثل ، به بعد 3آثار نیمه دوم قرن  

اهطیفی از دیدگکه با رجوع به آراء مفسران حتی از همان دوران صحابه و تابعان شاهد درحالی؛ اندکردهتوجه 
 ی متنوع در تفسیر این آیه هستیم.ها

 هرسد رجوع ببه نظر می« شاکله»به تبع آن واژه  و« ش ک ل»های معنایی ریشه مؤلفهبرای روشن شدن 
باط ارت نیا جستجو شده وی هازبان تا عناصر معنایی این ریشه در گشا باشدآفروآسیاتیک و سامی راهی هازبان

 لغوی عالمان مسلمان ارزیابی شود.های بیان شود و از این رهگذر تحلیل آن با زبان عربی

یشه های مؤلفه جوییپی -3  نیای هازبان در «ش ک ل»معنایی ر
ن چندا اصل واحد بر پایهشناسان های لغتدهد که تالشنشان می «شکل»بررسی فرآیند ساخت ماده 

بر  متفاوت دو ساخت تاریخیبا سازد که این ماده می آشکار «شکل»ماده شناسی ریشه .کارآمد نبوده است
 : داللت داشته استمتعددی معانی 

یشه اول -3-1  : ساز )ل( به ماده )شک(الحاق پس؛ ر
هد )ل( دبان باستانی آفروآسیایی نشان میدر ز ترین نشان از ماده )شکل(ها برای یافتن قدیمیجستجو

است. با  اضافه شده« شک»است که به انتهای ریشه دو حرفی  2سازاز نوع پس 1یک برساز« شکل»واژه در 
 ,Luis Grayسامی )ی هازبان در« ل»از جمله ، درباره برسازهای مختلف« یاویلیام گر»های بحثبه توجه 

47 .p, 1971) بدین معنا که ؛ شده به یک ریشه دوحرفی اضافهکه است  3خوانیک هم« ل»توان گفت می
د کن جوان، بافتن، پا ساق، ردیف» معانی مختلفی چون ساخته شده که بر «sak»واژه ثنایی که این ماده از 

در  .(Orel & Stolbova,1995, pp. 459-460) داللت دارد «ریزش بال انقطاع ریسمان و و نخ، ذهن
 ال واتصدال بر  «ریزش بالانقطاع ریسمان و نخ و، موی بافته، بافتن، ردیف»میان این معانی برخی چون 

فهم ذهنی مرتبط است که نیرویی درونی  نیز با ادراک و «جوان کند ذهن» پیوستگی دو یا چند چیز هستند.
 است.

همین واژه ثنایی است که با تغییرات نواختی زمینه ساخت واژگان متعددی را در زبان آفروآسیاتیک فراهم 
پنهان ، پوشاندن»را ساخته که بر معنای  «suk»واژه  «sak»در بروز تغییر نواختی ، برای نمونه کرده است.

 (ibid, p. 459) «خیش گاوآهن و، شیارکردن، شخم زدن، کشت کردن» و (ibid, p. 97) «پوشش، کردن

                                                                    
1. preformative. 
2. afformatives. 
3. Consonant. 
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چه این که  وجود دارد. «آشکار شدن» و« درونی وپنهان بودن» داللت دارد. در این معانی دو مفهوم متضاد
 ،از سویی شخم زدن و شودمیپنهان  گیرد وبذر در درون خاک قرار میفعلی است که از طریق آن ، کاشتن
در این ریشه ابزار  .شودمیآشکار آمده بیرون ، اجزای درونی خاک رو کرده و است که خاک را زیر و عملی

معنای  به« sa-suk»واژه ، از همین ریشه گاو آهن به وفور کاربرد داشته است.، کار مانند خیش کشت و
 فاصله گرفتن هم مفهوم جدا شدن و خارج و ( که هم معنای بیرون وibid, p. 482است )« راندن به بیرون»

)همان( که  «کشیدن به سوی خود» کنار این دسته از معانی کاربرد این ریشه در مفاهیمی چون در .دارد
 مفهوم« sak»ی در ریشه ثنایی کند وجود دارد. دیگر محور معنایمی نزدیکی را تداعی معنای اتصال و

، آن ساخته شده از« sek»واژه ، که وقتی با تغییر نواختی است ibid, p. 459)) «تصفیه کردن و «بریدن»
فاصله گرفتن  بر جدایی اجزای اشیاء و ( که(ibid,1995, p. 468دارد « کندن، چیدن، کشیدن»چون معانی 

 داللت دارد. ها از یکدیگرآن
 : بندی کردجمعها توان در این محوررفته در این ریشه را می معانی به کار

 .«آشکار بودن و مفهوم خارج» در مقابل «پنهان بودن درونی و»متضاد دو دسته از معانی -1
 .«پیوسته امر متصل و» و «امر جدا»متضاد دو دسته از مفاهیم -2

، اندبوده 1خواندر اصل دو هم / s /s) ( و )سts / c/س  و ت بیناز آنجا که در آفروآسیاتیک )تلفظی 
؛ اندشدهشده( تبدیل های مختلف تلفظ)یک واج که به گونه 2گونهبه واج« s»و « c»سامی ی هازبان ولی در

تفاوت معنایی ، سامیی هازبان اما در، گرچه با هم تفاوت شنیداری دارند، خواناین دو هم دیگرعبارتبه
 زم استالسامی )آفروآسیاتیک(  ـ در فرهنگ حامی« شک»یابی به ریشه دست در، بنابراینکنند. نمی ایجاد

 ریشه (Oleary,1923, pp. 11-12). نیز مراجعه شود شودمیشروع ، " "c, c̣, čبا هایی که به مدخل
«cok» ظرف مخصوص ، لوله هر نوع مجرا و، در گلدان محفوظ کردن، دیگچه، دیگ» مفاهیمی چون

 «cuk» همچنین این ریشه با تغییر نواختی به صورت دارد. (Orel&Stolbova, 1995, p. 97) «روغن
، موی بافته»به معنای  «cak»نیز واژه  .(همان) است «بستن مسدودکردن و، جای محصور کردن» در آمده و

 و واژه «تورانداختنبه، دام»به معنای « cakin»، از همین ریشه (.110ص، همان)است «ریسمان نخ و
«cank » در درون » شانکاربردها همه این ریشه جامع معنایی (.111ص، همان) است «کمند تله و»مفهوم به

ابزارهایی برای تحفظ ، دیگ است که در حقیقت لوله و و گلدان، مجرا، درون ظرف چه« چیزی قرار گرفتن
 یا با محصورشدن است. ریسمان و تله و زارهایی چون دام وبابه واسطه  چه .هاستآنچیزی در درون 

یشه دوم -3-2  کل(ماده )ساز )ش( به الحاق پیش؛ ر
ساز است که به ابتدای دو حرف اصلی ساز از نوع پیشبر ( یکش ک لآغاز )ش( در )بر این اساس که 

 معنای نیز و« شدن وارد، شدن داخل، مسیر، کردن عبور، دویدن، رفتن»معانی  kalاضافه شده ماده  )ک ل(
 .(310ص، همان) را افاده کرده است «زن جنس و عروس، زن قانونی»

                                                                    
1. Consonant. 
2. Allophon. (phone آوا, phoneme واج, vowel واکه، آ ای او  ). 
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موجود عربی از آن  منبع لغوی ترینقدیمیاحمد که  بن تنها خلیل، شناس مسلماندر میان عالمان لغت
 نج  غ  »: است دانسته گری و طنازی زن و زن زیباروعشوه آوردهاولین معنایی را که « شکل»ذیل ماده ، اوست

 إ   قال  ی  و   هال  د   سن  ح   و   ة  أ   رالم  
 ک  ش  ها ل  ن 

ل  ش  م   ة  ل  این  .(295ص، 5ج، 1409، احمد بن )خلیل «کل  الش    ة  ن  س  ح  : ةک 
قدم تولی به لحاظ ، امده استین اما به عنوان نخستین معنا، است شدهتکرار معنا در منابع لغوی بعد از وی 

« kal»دارای اهمیت است. این عنصر معنایی به خوبی در ریشه ثنایی این مفهوم  سایر منابع لغویبر العین 
تواند به ریشه می ینا از« زن»عنصر  بدین معنا که .مشهود است« جنس زن، عروس، زن قانونی» به مفهوم

دارای  «kalway»و « kyal»و « kalvy»های این ریشه واژه از .در زبان عربی راه یافته باشد« شکل»ماده 
 & Orelباشد )می «هر نوع مجرا یا لوله، ظرف، دیگ، در گلدان محفوظ داشتن»چون مفاهیمی 

Stolbova, 1995, p. 310) درون چیزی قرار گرفتن و مظروف بودن است هاکه جامع معنایی آن. 
اهیم در از مفای کند کاربرد دستهمی تررا روشن« kal»و « sak»از دو ریشه « شکل»آنچه ساخت واژه 

شناسان عنوان معنای محوری از سوی لغت به، «شباهت»ارتباط با مفهوم است که بی «ش ک ل»ریشه عربی 
موارد ذیل ، جویی کرد. به عنوان نمونهاین دو ریشه از زبان آفروآسیاتیک باید پی بلکه اصل آن را در؛ باشدمی

 : ارتباط با مفهوم شباهت دانستبیو « kal»و  «sak»ثنایی توان دارای پیوند با ماده را می
 با معنای پوشاندن و (686ص، 6ج، 1421، سیده)ابن «پوشیده شدن امر»: «مر  اال   ل  ک  ش  »ترکیب -1

« بافت فزن موهای جلو سرش را از دو طر»: «هاعر  ش   ة  را  الم   ت  ل  ک  ش  » -2؛ «sak»پنهان کردن در ماده 
ریسمانی که با آن »: «کال  لش  أ  »-3؛ «sak»در ریشه « بافتن»مفهوم  ( با380ص، 14ج، 1414، )زبیدی

ثنایی ریسمان در ماده  مفهوم نخ و ( با296ص، 5ج، 1409، احمد بن )خلیل «چهارپایان را به بند کشند
«sak» شیبانی /165ص، 6ج، 1414، عباد بن صاحباصلی )ده از راه منشعب شهای راه: «لواک  لش  أ  » -4؛ ،

 مفاهیمی چون با (15ص، 10ج، 1421، پیاده نظام )ازهری به معنی« ةل  وک  لش  أ  »و  (138ص، 2ج، 1975
ه در ریش «مسیر عبورکردن و، رفتن»مثل مطابق با مفاهیمی  نیز و« sek»ثنایی در ریشه  «دویدن، راه رفتن»

، 6ج، 1414، عباد بن )صاحب« ساق پا»معنای با  به معنای دو پا« لواک  لش  أ  »-6؛ است« kal»ثنایی 
مرتبط زیبارویی  های زنانگی چون عشوه وویژگی مفاهیم مربوط به زن و -7؛ «sak»ثنایی ماده  ( در165ص

 .است« kal»ریشه دو حرفی  با

 سامیی هازبان در« ش ک ل»ماده معنای  -3-3
از کاربردهای گسترده این سامی نشان ی هازبان در« شکل»عربی  زادهای مادهجستجوها برای یافتن هم

 : آرامی دارد کنعانی و اکدی وهای ماده در شاخه
 

 زبان اکدی-3-3-1
 فهمی) است که از زبان اولیه سامی نشات گرفته استهایی لهجه و هازبانشامل همه  زبان اکدی

 : این مفاهیم به کار رفته است« شکل».در ریشه اکدی (147ص، 1379، حجازی
 «saklum»واژه ، به عنوان نمونه نیز راه یافتهمربوط به قلمرو ذهن  مفاهیم، «شکل»ریشه اکدی  درالف( 
و ، «نادان»به معنای « saklu»( و (Black, 2000, p. 213است  «نادان شخص ساده و»به معنای 
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«sukkukum»  و «معلول ذهنی»به معنای «sakkukutu»  همان) است« نادانی کری و»مفهوم به ،
 (.327ص

 اسب، عقب و پشت، چسبیدن، فرورفتن»معنای به  «sakalu»چون هایی واژه، از همین ریشه (ب
 (21ص، )همان «چوب را به آب انداختن کنده، در طبقه پایین بودن»به مفهوم  «sakapum»و « لگامدر

عقب  و پشت .تاس« یا ضمیمه شدن به چیزی در درون چیزی قرار گرفتن و»وجود دارد که وجه جامع آنها 
، اندوختن»معنای  با« sakalum»صورت با ای واژه .مخفی آن شیء است تر وجزء پنهانی غالبا  ، هر چیز هم

معنای  با« sakku»واژه  و« کردن محاصره، بستن بندکمر»مفهوم  به« sakkukum»و « کردن ذخیره
 («هر نوع مجرا یا لوله ظرف و»معنای  به« sakkum»واژه  و« پوشاک نوعی، سر پوشاک، روسری زنانه»

بدن درون لباس  چه با پوشش سر و محصور شدن و باهمان مفهوم درون قرار گرفتن چه  نیز (349ص، همان
 را دارد. لوله درون ظرف و یا قرار گرفتن و

 .تکاربرد داشته اس« شکل»نیز در ریشه اکدی فاصله گرفتن  مفهوم خارج بودن و، از سویی دیگر )ج
واژه . (212ص، )هماناست  «شخصکردن  دور، خارج از و کنار»معنای  به «sakapum» واژه، مثال  

«saklulum » ظاهری  قسمت بیرونی وکننده تداعی (382ص، )همان «فرم صورت و شکل و»مفهوم با هم
 باشد.می اشیاء

، مثال   .ستامفهوم اجبار بیرونی برای وقوع فعل  کاربرد، آفرواسیاتیک نکته قابل توجه در زبان اکدی و
Suḳریشه  و در سامی ، «به طرف خود کشیدن»و « با زور به جلو بردن»: دو معنی به، * در آفروآسیاتیک-

 .(Orel & Stolbova,1995, p. 482است ) «کشش، به طرف خود کشیدن»* به معنی ḳūš-باستان 
، فشاردادن به عقب، هل دادن از روی زمین، کنار، به زور پایین کشیدن»به معنای  Sakāpu در اکدی واژه

 (Black, 2000,  p. 212). است «کردنروانه و به عقب راندن، ردکردن، فشاردادن به پایین، دورکردن
در  -čakam* توان مفهوم زور و اجبار بیرونی برای وقوع فعلی به عنوان یک جامع معنایی در نظر گرفت.می

ا در سامی باستان بو « دادن هل، با شانه به زور هل دادن»، «پشت گردن، دوش، شانه»آفروآسیاتیک به معنی 
ṯ*و ساخت ، ṯبه  čتغییر  VkVm- بخش فوقانی از پشت، دوش، شانه»: است ل آمدهیذ نیابه مع» 

(Orel & Stolbova, 1995, pp. 110-111.)  به، «زور پیش راندن فردبه »و « پشت گردن»مفهوم گویا 
لی دادن )پشت گردن( و فعمفهوم محل ایجاد فشار برای هل یااین معنی که کسی را نیرویی به زور تکان بدهد 

 .دارد داده )پیش راندن( در این ریشه وجودکه رخ
محتاط »به معنای  زبان عبری در «שכל»نخست باید از  انتقال بحث به شاخه کنعانی در: عبری زبان د(

 خردی است(بی که حاکی از حالت مستی و در)به شکل ضرب «کشیدنچلیپاوار دراز »و « بودنو زیرک
(Gesenius.1939.p 968یاد ) فهمیدن و آموزش دادن»به معنای « משכל»واژگان ، این ماده از .کرد» 
معنای به « שכל»های صورت و ( آمدههمان«)توجه کردن نگاه کردن و»مفهوم  به« משכל»و  (همان)
به دلیل تنوع معنایی  .(همان) است «عمیق /آواز هنری شعر متفکرانه و» به مفهوم «משכל»و « هوش فهم و»

 .(همانبه دشوار بودن طبقه بندی معانی آن اذعان کرده است ) این ماده گزنیوس
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 آرامیزبان -3-3-2 
و  « ָסַכל» -اول معنای: استریشه آمدهدر فرهنگ جاسترو دو معنا برای این  بحث از شاخه آرامی در

داشتن در نگه، نگاه کردن به، به معنی روشن و درخشان بودن «ׂשַָכל» در عبری کتاب مقدس با نگارش
 است بودن آمده مشهود، معنای آشکارا دیدن در چادی نیز «ָסַכל» .است کردن آمدهمنعکس، ذهن

(Jastrow, 1903, pp. 990-991). 
بودن احمق، بودندر چادی نیز همان معنای مغشوش «ְסַכל»، به معنای مغشوش «ָסַכל»: معنای دوم

آنچه در ریشه آفروآسیاتیک و اکدی و عبری و آرامی به عنوان وجه  (.Jastrow.1903.p. 990است ) آمده
دو مفهوم متقابل ، است. همچنین« تفکر ذهن و قلمرو ادراک و مفاهیم مرتبط با»معنایی مشترک مشهود است 

 ها قابل توجه هستند.در این زبان« بودن آشکار»و « مخفی و پوشیده بودن»و نیز « برون»و « درون»

یانیزبان -3-3-3  سر
آسیاتیک و عبری و آرامی وهای آفراز اشتراک معنایی با زبان حکایت «ܣܟܠ»، «شکل»سریانی  ریشه

گاه کردن فهماندن و»به معنای «ܰܣܽܒܠܙ»واژه ، مثال   دارد. ܳ»نیز  و« آ
 
 ،فکر، هوش، زیرکی»به معنای « ܰܣܘܰܟܠ

حماقت/ ساده لوحی » هایی با مفهومواژه، . از همین ریشه( استCostaz, 2002, p. 228) «ادراک و حس
ܳ» واژه، . به عنوان مثالکاربرد داشته است نیز« دیوانگی و

 
و « حماقت و دیوانگی»به معنای « ܺܝܬ ܰܣܟܠ

ܰܟܠ»
ܰ
ܣܬ

ܶ
ارتباط با ادراک و ذهن است  وجه جامع این دو مفهوم (.هماناست )« اشتباه کردن»ه معنای ب« ܐ

به ، رمزآلود»به معنای «ܒܩܙܺܩܘ ܡܣܘ»و گردند که امری درونی است باز می عقل فهم و یعنی به جنبه
ܣܒܠܙ» هواژ، همان(. در مقابلاست )پوشیده و رمزگونه و مبهم ، کننده امور پنهانتداعی «صورت رمزی

ܰ
« ܙ

 ،عنای )امر صوریبا م«ܣܒܛ»، همچنین .واضح و آشکار کردن یک مسأله است و «توضیح دادن»معنای  با
 (.Costaz.2002, p. 228دارد )قالب دادن( داللت بر ظاهر و وجه بیرونی اشیاء ، شکل

 : شودبنابراین نتایج ذیل حاصل می
 .است معنای مقابل آن یعنی امور بیرونی و واضح مبهم و کاربرد این ریشه در مفاهیم امور درونی و (1
 ووده ب به اجسام مربوط و به صورت محسوس، گاه؛ بوده است بیشتر، معانی مربوط به درون کاربرد (2

 ذهن. گیری این ریشه در حوزه فکر وبه کارمانند  شکل انتزاعی به خود گرفته است، گاه
یشتری ب کاربرد، حماقت مفاهیم مرتبط با کندذهنی و، اکدی های متقدم نظیر آفرواسیاتیک ودر زبان (3

 افزوده شده است. بدان، فهمیدن چون تیزهوشی و مفاهیمی، عبری در سریانی و آرامی و داشته و
 .ز بکار رفته استین بار نیروی بیرونی برای انجام کاراج یشه در معناین ریا (4

 زبان عربی در« شکل»معنایی های بررسی مؤلفه -4
را در قدم نخست وجه غالب معنایی در این  «مماثلت شباهت و« »شکل»مسلمان ذیل ماده  لغویان

توان نمی های آنکاربرد اینکه در بسیاری از حال؛ (204ص، 3ج، 1404، فارسابن)اند ریشه در نظر گرفته
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ی عناصر معنایورود برخی در زبان عربی  «شکل»مداقه در کاربردهای ریشه  را دخیل دانست. عنصر شباهت
 : دهدهای نیا را نشان میدیگر از زبان

ن ریشه در زبان عربی همچو« آشکار امر بیرونی و»و « پنهانی امر درونی و»وجود مؤلفه معنایی الف( 
 «فرم صورت و شکل و»مفهوم با « saklulum»به عنوان نمونه همانطور که واژه : سامی و آفرواسیاتیک آن

(Black, 2000, p. 382) ،رد توان به کاربمیدر عربی نیز ، ظاهری اشیاء بود کننده قسمت بیرونی وتداعی
صورت محسوس و نیز صورت ذهنی » یبه معناالعرب آن را لسان مؤلف که اشاره کرد «یء  الش   کل  ش  »عبارت 

این که صورت محسوس هر شی همان وجه  چه؛ (357ص، 11ج، 1414، ابن منظور) ه استدانست« اشیاء
 :العروس آمده استدر تاج .پنهان و درونی است، صورت ذهنی اشیاء، کار و بیرونی اوست و در مقابلآش
کل» لش  صد  ال: أ  الق  ب  و  ذه  در اینجا به روش و قصد « شکل»در واقع  .(384ص، 14ج، 1414، )زبیدی «م 

شدن داخل چیزی  محصور لگام نیز حاکی از به معنای ریسمان و «کالِش » .اشاره دارد که امری درونی است
ریسمان در ماده  با مفهوم نخ وکه ( 16ص، 10ج، 1421، ازهریاست )ای خاص یا قرار گرفتن در محدوده

های منشعب به راه «لواک  ش  »، همچنین .Orel & Stolbova,1995, p. 459) ) است مرتبط« sak»ثنایی 
خارج از راه اصلی ، های فرعیدر حقیقت آن راه .(383ص، 14ج، 1414، شده از یک بزرگراه گویند )زبیدی

 sek» (Orel & Stolbova»ثنایی در ریشه « دویدن، راه رفتن»با مفاهیمی چون  و منشعب از آن هستند و
;1995 ;pp 459-460; )ثنایی در ریشه « عبورکردن و مسیر، رفتن»مثل نیز با مفاهیمی  و«kal »مطابق 

 (. Ibid, p. 310است )
، این ریشه از: های نیازبان همچون، «شکل» عربی در ماده «شناخت و ادراک ذهنی»کاربرد مفاهیم ب(  

اربرد داشته ن بسیار کسامی باستا آفروآسیاتیک ودر « اشتباه و نفهمیدن، تیزهوشی، فهمیدن»معنایی  عناصر
با  چنان زیچ دودر جایی است که  «شکل»یکی از کاربردهای ماده ، مثال  ؛ که به عربی نیز راه یافته است

 ا  »: باشدمشکل شناخت آن  مختلط باشند که تمیز و یکدیگر آمیخته و
 
 ط  خل  ی ی  ذال   م  ن  الغ  و   ل  ب  اال   ن  م   ل  شک  ل

ْمرة   ه  واد  س   سرخ  های سیاه وبه شتر یا گوسفندی گویند که دارای رنگ، اشکل؛ «هون  ل   یک  ل  ع   ل  شک  أ  د ه ق  ن  أ  ک   ح 
، 11ج، 1414، منظورابن)ند ساررا میرنگ تشخیص  و چنان که به نوعی خطای در فهم؛ آمیخته به هم باشند

امری را مشکل گویند که انسان یا : اندلغویان گفته از این ماده است. «لشک  م  »واژه ، نمونه دیگر .(295ص
امر برای  و صحیح آن دچار اشتباه شوددرک  در تشخیص و، یا به دلیل اختالط به دلیل شباهت به امر دیگر و

ܣܘ» واژه .(380ص، 14ج، 1414، )زبیدی او پوشیده بماند
ܰ
« اشتباه کردن»در سریانی نیزبه معنای  «ܺܒܠܙ ܙ

ابهام در امور را نیز تداعی  و پیچیدگی این کاربردها، عین حال در .(Costaz, 2002, p. 228است )
کننده تداعی« به صورت رمزی، رمز آلود»در سریانی به معنای « ܒܩܙܺܩܘ ܡܣܘ» گونه که واژههمان؛ کنندمی

 مفهوم لگام زدن چنین معنا شده که در راستای «تاب  الک   ل  ک  ش  »عبارت  رمزگونه و مبهم است.، امور پنهان
گردد رمیکشیدن حیوان ب کنند و این به معنی به بندمی است که کتاب را با عالئم اعرابی مقید هنگامی: است

 زیرا، مطرح است« فهمیدن وضوح متن و»عنصر که در اینجا حالیدر؛ (67ص، 1ج، 1991، )ابن درید
دارای ولی چون ؛ شودمیمطلب دچار اشتباه  خواننده در درک دارای ابهام است و، نقطه وحرکت بدون  نوشته
ܣܒܠܙ»واژه در سریانی هم  .دگردمی واضح مطلبو اصالح شده ، شود خطای در فهم و اعراب نقطه

ܰ
 به« ܙ
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اشتباه »هم مفهوم  پس .(Costaz, 2002, p. 228و آشکارکردن یک مسأله است )« دادنتوضیح»معنای 
اما  ،قابل توجهی داشته است کاربرد، ریشه عربی شکل در «بهتر فهمیدن»مفهوم م ه و« نفهمیدن کردن و

 .داندانستهمحور  شباهت را اصل و مفهوم شناسانلغت
 »: در لسان العرب (عامیرالمؤمنین )منقول از  عبارت 

َ
ة  دِ ری َو الُق  هِهِذ  خِل نَ  والدِ ن اَ مِ  بیَع ن ال یَ أ  َحّتی یَّ

  َل شِک تُ 
َ
زیادی در آن های که نخل اشاره به زمینی دارد، (357ص، 11ج، 1414، منظور)ابن «راسا  غِ  هارُض أ

چون با آنچه ؛ شناسدآن باغ را نمی امر بر او مشتبه شده، بیندمی به حدی که وقتی بیننده آن رااند غرس شده
  خیلی متفاوت شده است، قبل از غرس کردن دیده بود

یا های نهمان معنایی که به کرات در زبان؛ هستند مرتبط ای با قلمرو ذهن و فهمبه گونه کاربردهااین  
 آمده بود.

 تابعان پسا تابعان و، در تفاسیر صحابه «شاکله»گستره معنایی  -5
های مؤلفهتوان شاهد سوره اسراء می 84آیه  در« شاکله»تابعان درباره  در نظرات تفسیری صحابه و تأملبا 

که جنبه « امر ذهنی»گاه  و« منفک از ساحت وجودی شخص و امر بیرونی»و « پنهانی امر درونی و»معنایی 
 .بود، رودمیدرونی نیز به شمار 

 پنهانو شاکله به مثابه امری درونی -5-1
 ( و158ص، 3ج، 1420، )بغوی مقاتل و (673ص، 6ج، 1372، طبرسیعباس )ابن: «خلیقه»-1

به  شاکله را (283ص، 12ج، 1408، ابوالفتوح /389ص، 1ج، 1381، هابوعبیدمثنی ) بن معمر هابوعبید
 اند.دانسته« ةلیق  خ  » یمعنا

لق»ریشه  ة»و « مردم، تقدیر، آفرینش»به معنی ، «خ  لق  ، منظور ابن) است« هیئت و آفرینش»ی ابه معن« خ 
ق»، (86ص، 10ج، 1414 ل  لق و خ  ، همان) است «مروت و طبع، خوی»به معنی « اخالق»و جمع آن « خ 

لیق»؛ (همانجا « خلیقة»؛ (122ص، 13ج، 1414، )زبیدی «گیرخوی و تمام خلقت، اوارسز»به معنی « خ 
 .(86ص، 10ج، 1414، ابن منظور) است آمده «مردم و خوی، طبیعت»به معنی « خالئق»آن و جمع 

از  84معنای آیه  ؛ «خلیقته: شاکلته»: «شاکله»در محور جانشینی به جای  «خلیقه»با قرار دادن مفهوم 
می لعمطبع یا تقدیر خود  خوی و، طبیعت، آفرینش، هر کس بر اساس سرشت: شودسوره اسراء چنین می

 گردد.می بر کند. در این معنا منشأ عمل هر کس به امری درونی
 /481ص، 3ج، 1422، ابن عطیهمجاهد )( و 673ص، 6ج، 1372، طبرسیعباس )ابن: «طبیعت» -2

« عتیطب» یشاکله را به معنا (33ص، 5ج، 1405، ابوبکر جصاص /104ص، 4ج، 1419، ابن کثیر
 ترکیبی از اخالق و» به معنای «طباع» و «سرشت مردم»به معنی  «طبائع» جمع آن و «طبیعة. »انددانسته

 «خلیقة»به  توانمی این معنا را نیز .(233ص، 8ج، 1414، )ابن منظور است« شر در انسان وصفات خیر 
 درونی است. کرد که امری فردی و ملحق
، 5ج، 1422، ابن جوزیبصری )حسن ، (326ص، 2ج، تابی، )سمرقندی قره بن معاویة: «نیت» -3

، «واةن  » .اندشدهشمار صاحبان این دیدگاه ذکر  ( در254ص، 1376، علی بن زیدعلی ) بن زید و (82ص
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ة»؛ (537ص، 10ج، 1421، )ابن سیدهاست  «مغز ه خرما وهست»به معنی  ی  جهتی » و «آهنگ»به معنی  «ن 
، سیده)ابن «هدف، قصد و اعتقاد»؛ (394ص، 8ج، 1409، احمد بن )خلیل «آوردبه آن روی که مسافر

و  » آمده و (537ص، 10ج، 1421
، 10ج، 1414، عباد ابن )صاحب «هم قصد، هم آهنگ»به معنی  «ی  ن 

 یو  ن  »؛ (420ص
 
 است. (366ص، 5ج، 1404، فارس)ابن «کاری کردو اراده انجام  قصد»مفهوم  به« مر  ال

با توجه به محور همنشینی ، کنیم «شاکله»نشین جا مورد بحث رادر آیه  «نیت»، توجه به اقوال اگر با
 إ  »: حدیثدر  «نیت»و  «عمل»های واژه

  ام  ن 
 
، 4ج، 2001، طوسی)«یو  ن   ام   ء  امر   ل  ک  ل  و   ات  ی  الن  ب   ال  عم  ال

 در« کندمی هر کس بر اساس نیت خود عمل» که« شاکله»به جای « نیت»قرار گرفتن  گویا؛ (186ص
 .پذیرفته شده بود، سنت اسالمی از تفسیر وای مرحله
اه آنگ«. حتی نیت همان عمل است، نیت از عمل بهتر است»: آمده «شاکله»در تفسیر  (امام صادق )عاز 

، 1426، )کلینی« هت  ی  لی ن  یعنی ع  »: را تالوت کرد و فرمود شاِکَلِته ْعَمُل َعلییُقْل ُکلٌّ  امام )ع(
نیت هر شخص در حقیقت  .ت استین، مراد از شاکله: (316ص، 2ج، 1378، عیاشی /481-482صص

افراد  نیت منشأ عمل اگر .ادراک ذهنی او نسبت به مسائل مختلف است یک امر ذهنی برخاسته از نوع تفکر و
 .این منشأ به امری درونی در هر فرد اشاره دارد، باشد

 «باز داشتن منع و»یعنی « د  ح  » .است (322ص، 11ج، 1364، قرطبیمجاهد ) دیدگاه: «ةدَّ ِح » -4
مانند لبه  حد  هر شیء به قسمت تیز آن گویندو « مرز بین دو چیز» نیز و (3ص، 2ج، 1404، فارسابن)

، 1421، )ازهری« غضب خشم و»به معنای  «ةدَّ الِح »؛ (410ص، 4ج، 1414، زبیدیآهن )تیزی  و چاقو
 .همان()است  «امور سرعت در نشاط و» نیز ( و269ص، 3ج

وقتی در محور جانشینی به جای شاکله قرار ، با توجه به معنایی که ذکر شد «ةد  ح  »واژه  رسدبه نظر می
؛ امری درونی است گیرد ومی طبیعت قرار تر است که ضمن خلیقه واز مفهومی کلی یک معنای جزئی، گیرد

 سرشت آدمی است. جزئی از طبع و، انجام امورنشاط در  و خویییا نرم وخو وچه این که تیزی خلق
یعنی هر کس در محدوده وجودی خود ، به معنای محدوده اشیاء در نظر گرفته شود «حدة»اگر ، همچنین

 کند.می عمل
، 1ج، 1414، است )ابن منظور« رأی مرد و امر اول او» و «راه آشکار»این واژه به معنای : «خیدبة»-5

 «ةح  ال  ص ة  ب  د  یخ  و  ، ة  ح  صال   ة  ق  یرلی ط  ع   الن  ف  »: گویدعرب می که مفهوم شاکله آوردهدر تبیین  فراء .(346ص
است که خود یکی از  مرتبط« طریق»به مفهوم « راه آشکار»(. این واژه به معنای 133ص، 2ج، تابی، فراء)

معنای نیت را به ذهن « مر اول اورأی مرد و ا»به معنای « خیدبه»و  شده برای شاکله استمعانی مستقل یاد
، 1414، منظور)ابن تفکر اوست مرتبط با نوع ادراک و نظر هر کس نیز امری ذهنی و و رأی .کندمیمتبادر

 .(128ص، 7ج، 1421، یرازه /346ص، 1ج
 همچنین؛ (402ص، 3ج، 1414، زبیدیاست )« دائم و پیوسته»به معنای  «ُسرَجج»: «ةجوَج سرُ »-6 

 .(322ص، 1ج، 1376، جوهریاست ) «خووخلق طریقه و راه و، طبیعت سرشت و»معنای  به «ةرجوج  س  »
 سرشت اوست که دائمی و و وخوخلق، منشأ عمل هر فرد، معنایی در سرجوجةهای مؤلفه این با وجود
 طریقه هر کس در رفتار نیز امری فردی ست. امری درونی است. و پایدار است
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 /282ص، 2ج، 1421، نحاس) اندو فراء شاکله را به معنای طبع دانستهنحاس : «عادت و طبع» -7
به آن معتاد آنچه که انسان ، عادت و به معنی خوی« عادة»: در معنای آن آمده .(188ص، 4ج، تابی، فراء

 فردی است. پنهانی و، خوی هر کس نیز امری درونی طبع و است. (317ص، 3ج، 1414، ابن منظور)شده 
 کرد. ملحق، توان به معنای خلیقه و طبیعتمیاین مفهوم را نیز 

 ه  ل  شاک  ا ی  م  »: است آورده در معنای شاکله احمد القاضی بن مکرم ابوبکر به نقل از جصاص: «شبه» -8
ه  »: این معانی آمده است «شبه» در ریشه .(33ص، 5ج، 1405، )جصاص «هه  شب  ی  و   ه  ب   لیق  ی  و   ه  ب  را آن : «ش 

یه(. »503ص، 13ج، 1414، منظور)ابن او کرد مانند ل  ه  ع  ب  ، 1414، زبیدیشد )او مشکل  بر کار: «المر ش 
باه»، (50ص، 19ج شت  ه»، (59ص، 6ج، 1421، )ازهری پوشیده شدن کار: «ا  شاب 

ت  آنچه حقیقت آن : «م 
 .(504ص، 13ج، 1414، منظورابننشود ) معلوم

هر کس به مانند خود عمل »معنای آیه اینگونه می شود که ، شاکله جانشینیدادن این معنا در محور با قرار
 اما با توجه به مفهوم چه ماهیتی دارد و چیست؟، هر فردی است آنچه مانند، کند. مشخص نمی«کندمی

کند مانند خود عمل میرسد معنای مناسب آن چنین باشد که هر کس نظر می به« پنهان بودن و مشکل»
 پنهان دارد. مانندی که ماهیتی پوشیده و

 یکدیگر با، «یشبهه»به دلیل همنشینی آن به  (33ص، 5ج، 1405، ابوبکر جصاص): «هبِ  لیُق ما یُ » -9
 ا اذ  ه  » .ارتباط معنایی دارند

 
، ری)ازه موافق درخور و: قاین کار شایسته تو نیست. الئ  ؛ «ک  ب   یلیق   ال مر  ل

رار در آیه ق «شاکله»در محور جانشینی به جای کلمه  «یلیق»طبق این مفاهیم وقتی . (234ص، 9ج، 1421
، در واقع، کندمی هر کس بر اساس آنچه شایسته و مناسب اوست عمل: شودین میه چنیآ یمعنا، گیردمی

 .شودمیمتبادر  «یشبه»همان مفهوم 
، راغب) کندمی مقید کرده و انسان بر اساس آن عملهمان چیزی است که انسان را : «سجیه» -10
چیزی را پوشانید. : «لج  ی الر  سج  أ  »: است آورده« سجو»در معنای ریشه  رمنظوابن .(346ص، 2ج، 1374

 ،)ابن منظورپوشیده و پنهان بودن آن است  آن هایخو و طبیعت از ویژگی: «اتجی  جایا و س  س  ، ةجی  س  »
 کند.می نی در هر فرد اشارهاین معنا نیز به امری درو .(372-371صص، 14ج، 1414

 هر»: شودین میه چنیآ یمعنا «شاکله»در محور جانشینی به جای کلمه « ةجی  س  »قرار گرفتن با ، نابراینب
 .«کندعمل می ـ پوشیده است که امری پنهان وـ  طبیعت خود کس طبق خو و

 آشکار شاکله به مثابه امری بیرونی و -5-2
سمین ) است کردهنقل  عباسابن ازکه حلبی  است دیدگاهیجانب  یشاکله به معنا: «جانب»-1

ة» .(3011ص، 1994، الحلبی ب  ن  ة»؛ (148ص، 6ج، 1409، احمد بن )خلیل «کناره و پهلو»عنی ی« ج  ب  ن  « ج 
، 1ج، 1376، )جوهری« نافرمان، غریب، بیگانه» «جانب»مفهوم  «.آنچه از آن اجتناب کنند»یعنی 

اب»و  (102ص ن   هم« یهجناب  »و ( 102ص، 1ج، 1376، جوهری) «پهلو در راه هم، رفیق»نیز به معنی « ج 
 .(278ص، 1ج، 1414، ابن منظوراست )« دو طرف»مفهوم به 
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 هر: شودازسوره اسراء چنین می 84معنای آیه با قرارگرفتن این معنا در محور جانشینی به جای شاکله 
 دوستان و اطرافیان عناصر محیطی و کند.نزدیکان خود عمل می کس بر مبنای تأثیرپذیری از دوستان و

 .دتوانند منشأ عملکرد آدمی باشنمی بیرون از فرد هستند که اجتماعی و
باشد می ماتریدی از ابو عوسجه تنها گزارشگر این دیدگاه در معنای شاکله ابومنصور: «حاضرة» -2

، 1421، سیده)ابن« نقیض غایب»معنای  به« ر  ض  ح  »ریشه  از «ورض  ح  » .(104ص، 7ج، تابی، ماتریدی)
به مفهوم  «ةر  اض  ح  »و  (118ص، 4ج، 1421، )ازهری «نزدیک شیء»معنی به « ةضر  ح  لأ  » و (121ص، 3ج
 واژه ( و122ص، 3ج، 1421، سیدهابن /118ص، 4ج، 1421، )ازهری «هاشهرنشین و هخالف بادی»
 ( است.122ص، 3ج، 1421، سیده)ابن «قوم وجماعت »ی ابه معن «حضرة»

ه آی، شاکلهدر محور جانشینی به جای « حاضرة»با قراردادن مفهوم  میان معانی یادشده در این ریشه از
در  .کندقوم خود عمل می آداب شهر و هر کس بر اساس رسوم و: شودمیمعنا از سوره اسراء چنین  84

 است.امری بیرونی که  شودمیقوانین آن  سنن و آداب و، حقیقت عمل تابعی از اجتماع

 شاکله به مثابه امری دو وجهی -5-3
 آداب و نیز امور خارج از ذات مانند محیط و ذاتی و، شاکله را برآیندی از امور درونی عالمه طباطبایی

 توان دارای دو وجه دانست.می شاکله را، این منظراز  .(192ص، 13ج، 1417، طباطباییند )دامیرسوم 
توان ناظر به همین مطلب دانست که از گستردگی قابل توجهی می از آراء تفسیری در مفهوم شاکله را نیز برخی

 : در میان نظرات تفسیری برخوردار بوده است
های بعد های تفسیری قرنعباس که در میان کتابدیدگاه ابن« هیناح» یبه معنا« شاکله»: «ناحیه» -1

ات آمدهبه  اشاره« شاکله»برای مفهوم ، نیز به این معنا تابعان و (494ص، 3ج، 1418، ثعالبی) است کر 
، 15ج، 1412، مجاهد )طبری، (50ص، 3ج، 1422، جوزیجبیر )ابن بن سعید: اند که عبارتند ازکرده
عباس هستند. برخی از مفسران از شاگردان ابن، که هر سه (481ص، 3ج، 1422، عطیهقتاده )ابن، (188ص

، 2ج، تابی، سمرقندیکلبی ) ( و322ص، 11ج، 1364، قرطبیضحاک )، نامدار بعد از تابعان مانند
 بن معمر هابوعبید: مثل، مفسرانی دیگر تا نیمه قرن چهارم اند.کرده معنا« ناحیه»به را  «شاکله»نیز ، (326ص

، 2ج، تابی، فراءفراء )، (283ص، 12ج، 1408، ابوالفتوح /389ص، 1ج، 1990، ابوعبیدهمثنی )
نحاس  و (103ص، 15ج، 1412، )طبری طبری، (138ص، 2ج، 1975، شیبانیشیبانی )، (133ص

ه عنوان ب صرفا  ، گاه عباس وابن به تبع، گاه، محل بحث در آیه را« شاکله»، (188ص، 4ج، تابی، نحاس)
 «شاکله»برای واژه ، «ناحیه»امتداد نقل مفهوم  گستردگی و ذیل نمودار اند.معنا کرده «ناحیه»او نقل دیدگاه 

 دهد.می نشان بعدنزد مفسران قرون  عباس راابن غلبه این دیدگاه و
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 است «دیار»و « بخش»به معنی  و «جانب و جهت»معنی به ، جمع آن بوده« ناحیات و نواح  »که « ناحیة»

ة» و (226ص، 20ج، 1414، )زیبدی ی  ح 
، 3ج، 1409، احمدبن)خلیل «هدف و نشانه، قصد» یبه معن« ن 

او نشانه »یعنی  «عوار  الق   ة  ی  ح  ن   و  ه  »آمده و ، «کناره»به معنای  «احیون  »و جمع آن « ناحیة» است. (302ص
، )زبیدی است بیگانگان یبه معنا «اةنح  الم   هل  أ  » و(303ص، 3ج، 1409، احمد بن خلیل) «ستهاسختی
 .(229ص، 2ج، 1414

از سوره  84 آیه، «(قصد و هدفمعنای ) با دادن مفهوم ناحیه در محور جانشینی به جای شاکلهبا قرار
هدف نیز امری  که قصد و «کندمیهر کس بر اساس قصد و هدف خود عمل»: شودمی گونه معنااین اسراء

با  «ناحیه»امری درونی است و از سویی ، منشأ عمل، ست. در این معناتفکر آدمی ا ذهنی و وابسته به درک و
هر فردی »وجهی دیگر نیز دارد که ، «شاکله»در محور جانشینی به جای « بیگانه دیار و بخش و» معانی

 .بیرونی اجتماعی استعاملی که  «کندمی سنن جامعه خود عمل آداب و، به تعبیری دیار و براساس بخش و
، )فراء« فراء»و ، (547ص، 2ج، 1414، در دیدگاه مقاتل )مقاتل «ةدیل  ج  »به « شاکله»: «ةجدیل» -2

، )ابن سیده «حالت»، (102ص، 14ج، 1414، )زبیدی «طریقه»به معنی  معنا شده که( 133ص، 2ج
  .( است103ص، 11ج، 1414، منظورابن) «کناره، خوی» و «ناحیه»، «قبیله»، (322ص، 7ج، 1421

با این مفهوم در محور  وخوی هر کس در حقیقت امری درونی است  حالت و، معانی یاد دهاز میان 
خوی خود عمل می هر کس بر مبنای حالت و»: دهدین معنا میه محل بحث چنیآ، «شاکله»جانشینی 

 فهیه شریآ، شاکلهمحور جانشینی  در« ناحیه وقبیله »با دربرداشتن معنای  «جدیله»، از جهتی دیگر .«کند
که حاکی از تأثیرگذاری محیط  «کندمی دیار خود عمل بخش و، هر فردی طبق قبیله»که  شودمیمعنا  چنین

 اجتماع به عنوان عامل بیرونی بر رفتار آدمی است. و
، )قرطبی و (283ص، 12ج، 1408، ابوالفتوح) (ق 150 .سلیمان )د بن این دیدگاه از مقاتل: «جبلة»-3

ة» .است شدهنقل  (322ص، 11ج، 1364 ل  ب  ، 4ج، 1376، جوهری) «طبیعت، خلقت»به معنی « ج 
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ة»( است و 1650ص ل  ب  ، 14ج، 1414، زبیدی) «طبیعت، خلقت، اصل، امت، دسته، جماعت»به معنی  «ج 
لة»است.  ( آمده94ص ب  الت»و جمع آن « ج  ب  ، 11ج، 1414، منظورابن) «خلقت و طبیعت»معنی به « ج 
، 4ج، 1376، جوهریاست )« آفریدگان و اصل، بسیار از هر چیز، گروه، امت، مردمجماعت »، (99ص
 .(1650ص

دو مفهومی ، «گروه و امت، دسته، جماعت»و « خلقت و طبیعت»، «جبله»شده برای در میان معانی ذکر
معانی در محور کند. با این دو دسته از می امری درونی و هم به امری بیرون از فرد اشارهاست که هم به 

یا  و «خلقت و طبیعت خود»هر کس بر مبنای : دهداز سوره اسراء چنین معنا می 84آیه ، «شاکله»جانشینی 
 کند.عمل می، گروهی که پیرامون اوست دسته و، امت، اجتماع» بر اساس

، 1372، )طبرسی زجاج و( 283، 12ج، 1408، )ابوالفتوح رازی فراءهای از جمله دیدگاه: «طریقه»-4
 ذکر شده است. (188ص، 4ج، تابی، نحاسنحاس ) و (50ص، 3ج، 1422، جوزیابن /673ص، 6ج
لق»، «حالت انسان» به معانی« طریقه»  «مذهب و روش» و (97ص، 5ج، 1409، حمدا بن )خلیل« خ 

 آمده است. (1513ص، 4ج، 1376، )جوهری
مفاهیمی است که هم به یک عنصر معنایی ، «مذهب و روش»و « خلق او حالت انسان و»دو معنای  

با  گردد.دارد که عمل فرد به هر دو بازمی اشاره، مربوط به فرد و هم به یک عنصر معنایی مربوط به اجتماع
 هر فردی بر مبنای: از سوره اسراء چنین است 84ی آیه امعن «شاکله»در محور جانشینی  «طریقه»قرار دادن 

آیین خود که امری بیرونی است عمل می یا بر اساس مذهب و ونی است وحالت وخلق خود که امری در
 کند.

قبیله آن را لهجه  و کرده ذکر «شاکله»را در معنای « ةیاک  ح  »( ق 386 .حسون )دتنها ابن: «ةحیاک» -5
ول  » .(4ص، 1946، ونحسابن ) داندمیم ره  ج   لب حاک  الق  ، فارس)ابن کرد تأثیرسخن در دل : «فی الق 

حاک  »، (125ص، 2ج، 1404 یف و ا   .(413ص، 3ج، 1421، سیدهابنکرد )آن کار  شمشیر در: «حاک  الس 
و آنچه این ، تواند منشأ عمل باشدمی« گذاری در دلتاثیر»معنای ، در میان معانی مختلف این ریشه

 نیز ممکن است امری فردی یا جمعی باشد. ویژگی را دارد
مبهم در  درونی و، دارای محورهای معنایی امر پنهان «ش ک ل»ریشه ، نیای هازبان همانگونه که در

های اشتبرد در، ین معانی وسعت بیشتری داشتا از نیز کاربرد دسته اول بود و آشکارو  مقابل امر بیرونی
برداشتپنهان در این  های مربوط به امر درونی وبرداشتو  نیز همین دو محور وجود دارد« شاکله»تفسیری از 

 هب« ةخیدب»و « آهنگ قصد و» مفهوم با« ناحیه»، «نیت»چون  هاییمعادل، به عنوان مثالها بیشتر است. 
 ع( خلود برخی درصادق )چنانکه امام ؛ با عرصه فکر و ذهن هستند مرتبط« امر اول او رأی مرد و»مفهوم 

ار  ف  »: دانندمی هاآنو طرز فکر  قصد، یا در بهشت را منوط به نیت جهنم و ْهل  الن  د  أ  ل  ا خ  م  ن   ن   یإ 
ن 
 

ار  ل  ْم ایالن  ه  ت 
ْت ف  

ان  نْ  یک  وا یالدُّ د  ل  ْو خ  ْن ل  ْن  فیهاا أ  ة  ف  ی  أ 
ن  ْهل  اْلج  د  أ  ل  ا خ  م  ن  دا  و  إ  ب  ه  أ  وا الل   ن   یْعص 

ن 
 

ة  ل  ن  ْت ف  یاْلج 
ان  ْم ک  ه  نْ  یات  ا یالدُّ

ْو  ْن ل  ْن یف   واق  ب   أ  ا أ  دا  یط  ی  ه  ب  ه  أ  وا الل  الن  ع  ب 
ییف  ال  ع  ه  ت  ْول  ال  ق  م  ت  ء  ث 

ال  ؤ  ء  و  ه 
ال  ؤ  د  ه  ل   ْعَمُل َعلییَ ُکلٌّ ُقْل  ات  خ 

ال   شاِکَلِته ی ن  : ق 
ل  ه  ی  ع  زیرا ، اندهمانا اهل دوزخ در آتش جاودانه»: (347ص، 8ج، 1367، مجلسی) «ت 

خدا را تا ابد نافرمانی کنند و اهل بهشت در آن تا ابد ، آنها در دنیا چنین بود که اگر در آن جاودانه باشندنیت 
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س به پ .خدا را تا ابد اطاعت کنند، زیرا نیت آنها در دنیا چنین بود که اگر در دنیا جاودانه باشند، اندجاودانه
 این امام صادق)ع(، سپس .شوندجاودانه می -بهشتدر جهنم یا –هایشان است که این دو گروه سبب نیت

یعنی  "علی شاکلته": امام فرمودند .شاِکَلِته ْعَمُل َعلیُقْل ُکلٌّ یَ گفتار خداوند متعال را تالوت فرمود 
 .«طبق نیتش

دانستن  ع برفر نیت زیرا که قصد و، کندمیعلم  به تعبیر، که منشأ عمل است از نیت عالمه طباطبایی نیز
 .(669ص، 13ج، 1382، مطهریاست )

 واژه، مثال  ؛ داشتعلم  وذهن  بسیاری در عرصه فکر و کاربردهای نیز های نیازبان در« شکل»ریشه  
« و ادراک حس، فکر، هوش»در سریانی به معنای « ܥܠܙ ܣܘ»نیز  و« داشتن در ذهننگه»معنی  به« שכל»
گاه کردن فهماندن و»به معنای «ܰܣܽܒܠܙ»واژه  و مفهوم  هم« سجیه. »( استCostaz, 2002, p. 228) «آ
« پوشش، پنهان کردن، پوشاندن»در آفرواسیاتیک معنای « suk»که همانگونه ، دارد را« پنهان پوشیده و»
(Orel & Stolbova,1995, p. 97داشت ) های تفسیری به عنوان یکی از معادل که« جانب» سویی. از
ة»چون دارای مفاهیمی ، بود مطرح« شاکله» ب  ن  ، 6ج، 1409، احمد بن )خلیل« کناره و پهلو»یعنی  «ج 

اب»و است  (148ص ن  یه»و ( 102ص، 1ج، 1376، )جوهری «هم پهلو در راه، رفیق»نیز به معنی « ج  « جناب 
معنای  به sakapum» و تداعی کننده واژه (278ص، 1ج، 1414، ابن منظوراست )« دو طرف»مفهوم به  هم

 ،آفرواسیاتیک در« شکل»ریشه یکی ازمعانی پرکاربرد  .(Black, 2000, p. 212)است  «خارج کنار و»
و  (Orel & Stolbova, 1995, pp. 459-460)« دویدن، راه رفتن»مفهوم به  «sek». بود« راه» مفهوم

«kal»  است« عبورکردن و مسیر، رفتن»به معنای (Ibid; p.310). های یکی از معادل« طریقه»آنجا که  از
 صورت انتزاعی به کار رفته است. به، در اینجا معنای راه رسدبه نظر می، تفسیری شاکله است

 گیرینتیجه
، شناختیبا تکیه بر مطالعات ریشه وشناسی روش معنا گیری ازمد با بهرهآپژوهش حاضر در صدد بر

به ، رهگذراز این  سامی بازشناسد و آفروآسیاتیک وی هازبان را در« ش ک ل»ریشه معنایی های محور
معنایی این های غفلت ایشان از سریان برخی مؤلفه و« ش ک ل»های لغویان در ریشه عربی ارزیابی تحلیل

همت  «شاکله»تر شدن گستره معنایی واژه ین طریق به روشنا نیا به عربی بپردازد تا از یهازبان ریشه از
ن یاز ا لیج ذینتا نخست پیرامون این واژه دست یابد.های نظرات مفسران سده و ه چرایی تنوع آراءب گمارد و

 : پژوهش بدست آمد
 : سامی آفروآسیاتیک وی هازبان در« ش ک ل» وجود دو محور معنایی متضاد در ماده -1

 .پنهان بودن نیز مفاهیم درون و مفاهیمی چون امور متصل و (الف
 .یا آشکار بودن یجدا بیرون چون امور منفک ومفاهیمی ( ب

معانی مربوط به درون چه به صورت ، بیشتر مشهود است« ش ک ل»های نیا در ریشه ای که در زباننکته
، نهمچنی .باشدچه به صورت انتزاعی یعنی مربوط به ذهن و حوزه تفکر می محسوس و مربوط به اجسام و
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 در« ش ک ل»کاربرد ریشه ، و با وسعتی کمتر وسعت بیشتری دارند، پوشیده معانی مبهم بودن و امر پنهان و
 مربوط به امر بیرونی و آشکار وجود دارد. مفاهیم
ا ی عناصر مربوط به قلمرو ذهن مانند اشتباه فهمیدن، همچنین وپیچیده  امر مبهم وعناصر معنایی -2
 ا محور وشباهت ر شناسانلغت گرچه، استه نیز کاربرد وسیعی داشت «شکل»در ریشه عربی ، میدنهبهتر ف
 .انددانستهاصل 
ز نی نقل شدهتبع تابعان  و تابعان که از سوی صحابه و «شاکله»های معانی لغوی هر کدام از معادل-3

 .در جدول ذیل آمده است درونی دخیل در رفتار هستند که شامل عناصر بیرونی و
  

 شاکله امری دو وجهی شاکله امری بیرونی درونی امر: شاکله
 عطب، خوی، تقدیر، آفرینش: خلیقة

 
، رفیق، اطراف: جانب
 کنار، پهلو، همراه

 هدف/ و قصد: ناحیه
 بیگانگان، دیار، بخش

 ترکیبی از صفات، سرشت: طبیعت
 شر خیر و

، شهرنشین: حاضرة
 قوم، جماعت

، حالت، طریقه: جدیلة
 قبیله، ناحیه خوی/

  آهنگ و قصد: نیت
 طبیعت/، خلقت: جبلة

 گروه، امت، جماعت
خویی یا نرم، هر چیز محدوده: حدة

 خو وتیزی خلق 
 

 خلق/، حالت: طریقه
 دین، آیین

 رأی و، طریقه، آشکار راه: خیدبة
 امر اول او نظر مرد و

 
بر دل تأثیر  آنچه: حیاکة

 گذاردمی
 طبیعت و، وخوخلق: سرجوجة
 پیوسته دائم و، سرشت

  

طبعی که انسان به  و خوی: عادت
 آن معتاد شده

  

   پنهان مخفی و، مانند: ما یشبهه
 شایسته و، درخور: ما یلیق به

 ، مناسب
  

 پوشیده و، طبیعت، خو: سجیة
 پنهان

  

 
  



 1400 پاییز و زمستان، 25شماره ، 11دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  102

 

 و مآخذ منابع
یم.-  قرآن کر
: بیروت، یعبدالرزاق المهد به کوشش؛ ریر فی علم التفسیزاد المس؛ علی بن ابوالفرج عبدالرحمن، جوزی ابن .1

 ق. 1422، یالکتاب العربدار
 م. 1946، الرسالة مطبعة: قاهره، صالح الدین المنجد: تحقیق؛ اللغات فی القرآن؛ عبدالله، ونسحابن .2
 م. 1991، دارالجیل :بیروت، عبدالسالم محمد هارون: تحقیق و شرح؛ االشتقاق؛ محمد بن حسن، ابن درید .3
 دار الکتب: بیروت، هنداوید یعبدالحم به کوشش؛ ط األعظمیالمحکم و المح؛ لیاسماع بن علی، دهیس ابن .4

 .ق 1421، ةیالعلم
الم عبدالس به کوشش؛ زیر الکتاب العز یز فی تفسیالمحرر الوج؛ غالب بن عبدالحق، ه اندلسییعط ابن .5

 ق. 1422، ةیدارالکتب العلم: بیروت، عبدالشافی محمد
مکتب االعالم : قم، هارونعبدالسالم محمد  به کوشش؛ ةس اللغییمعجم مقا؛ فارس بن احمد، فارس ابن .6

 .ق 1404، یاالسالم
 ةموسس: بیروت، نجدت عمر بن سعد به کوشش؛ القرآن تأویل مشکل؛ مسلم بن عبدالله، قتیبه دینوی ابن .7

 م. 2011، ةالرسال
دارالکتب  :تبیرو، تحقیق محمد حسین شمس الدین؛ العظیم تفسیرالقرآن؛ اسماعیل بن عمرو، دمشقی ابن کثیر .8

 ق. 1419، العلمیة
 ق. 1414 ، دارصادر: بیروت، 3چ؛ لسان العرب ؛ مکرم بن محمد، منظور ابن .9

قی احیجعفر محمد به کوشش؛ القرآن ریروض الجنان و روح الجنان فی تفس؛ علیبن  نیحس، یابوالفتوح راز .10
 ق. 1408، های اسالمی آستان قدس رضویاد پژوهشیبن: مشهد، مهدی ناصحمحمدو 

 ق. 1381، مکتبة الخانجی: قاهره، نیمحمد فؤاد سزگ به کوشش؛ مجاز القرآن؛ مثنی بن معمر، دهیابو عب .11
 ش. 1394، اهل بیت نبوت انتشارات قرآن و: تهران؛ فرایند(  شاکله )معنا و؛ رضا احمد، اخوت .12
 ش. 1394، اهل بیت نبوت انتشارات قرآن و: تهران؛ نفس شاکله؛ ــــــــــــــــــــ .13
 ق. 1421، یالعرب التراث اءیحإ دار: بیروت؛ ب اللغةیتهذ؛ احمد بن محمد، ازهری .14
 ق. 1422، یالعرب التراث اءیدارإح: بیروت؛ ر القرآنیان عن تفسیالکشف و الب؛ مسعود بن نیحس، بغوی .15
خ یخ محمدعلی معوض و شیش به کوشش؛ القرآن ریجواهر الحسان فی تفس؛ محمد بن ثعالبی عبدالرحمن .16

 ق. 1418، اء التراث العربییاح دار: بیروت، عادل احمد عبدالموجود
 ق.1405، دار احیاء التراث العربی: بیروت، الصادق قمحاوی محمد: تحقیق؛ حکام القرآن ا؛ ابوبکر، جصاص .17
، العلم للمالئین دار: بیروت، 4چ؛ ةو صحاح العربی ةاللغ تاج، الصحاح؛ ل بن حمادیاسماع، جوهری .18

 .ق1376
 .ش1360، دانشگاه تهران: تهران، 4چ، محقق مهدی: ترجمه؛ وجوه قرآن؛ ابوالفضل، ابراهیم تفلیسی بن حبیش .19
، کتریرساله د؛ روند شکل گیری برداشتها از آیه شاکله با تکیه بر دوران معاصر؛ اعظم السادات، حسینی .20

 ش. 1400، مشهد دانشگاه فردوسیمشهد: 
 هنمون، قرآنی هایدر پژوهش ایرشتهفرآیندشناسی مطالعات میان »؛ مرتضی، نژاد سلمان، قاسم، درزی .21

 .ش 1398، 106-71صص ، 102شماره ، 51سال ، حدیث در علوم قرآن و هاییرهیافت؛ «شاکله: موردی
 .ش 1374، یمرتضو: تهران، 2چ؛ قرآنمفردات الفاظ ؛ محمد بن نیحس، راغب اصفهانی .22



 

  103/  اعظم السادات حسینی    یشناخت شهیـ ر  یقیتطب یشکل و شاکله پژوهش ییگستره معنا

 .ق 1414، الفکر دار: بیروت؛ العروس تاج؛ بن محمد محمد، زبیدی .23
 .ق 1417، صادر دار: بیروت؛ أساس البالغة؛ عمر بن محمود، زمخشری .24
یب القرآن تفسیر؛ زید بن علی .25  ش. 1376، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی: قم؛ غر
یب؛ عزیز بن محمد، سجستانی .26  ق. 1416، ةدار القتیب: بیروت، محمد ادیب عبدالواحد به کوشش؛ القرآن غر
 تا.بی، الفکر دار، بیروت؛ العلوم بحر؛ محمد بن نصر، سمرقندی .27
یه محوری اسالم در خصوص شخصیتشا »؛ مرتضی، سمنون .28 ، 17سال ، آینه معرفت فصلنامه؛ «کله نظر
 .ش 1396، 123-97صص، 51ش
 ،علی محمد معوض، تحقیق؛ الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون؛ احمد بن یوسف، سمین الحلبی .29

 م. 1994، دار الکتب العلمیة: بیروت
، ربیةالکتب الع دار احیاء :قاهره؛ مجازات القرآنفی تلخیص البیان ؛ محمد بن حسین ابوالحسن، سید رضی .30
 تا.بی
 جمعم: عربستان سعودی، ةالدراسات القرآنی مرکز کوششبه ؛ القرآن فی علوم االتقان؛ الدینجالل، سیوطی .31

 تا.بی، ملک فهد
 ،الهیئة العامة لشؤون المطابع االمیریة: قاهره، محمد، آبیاری: محقق؛ کتاب الجیم؛ اسحاق بن مرار، شیبانی .32

 م. 1975
 ق.1414، الکتبعالم: بیروت، نیاسیآلمحمدحسن  به کوشش؛ اللغة یط فیالمح؛ عباد بن لیاسماع، صاحب .33
 .ق 1418، دارالرشید مؤسسة االیمان: دمشق؛ الجدول فی اعراب القرآن؛ محمود بن عبدالرحیم، صافی .34
 .ق 1417، اسالمی انتشارات دفتر: قم؛ القرآن فی تفسیر المیزان؛ محمدحسیندیس، طباطبایی .35
 ش. 1372، ناصر خسرو انتشارات: تهران، 3چ؛ ر القرآنیان فی تفسیمجمع الب؛ حسن بن فضل، طبرسی .36
 ق. 1412، ةدار المعرف: بیروت ؛ر القرآنیان فی تفسیجامع الب ؛ریجر بن ابو جعفر محمد، طبری .37
 م. 2001، دارالتعارف للمطبوعات: بیروت ؛تهذیب االحکام ؛محمدبن حسن، طوسی .38
 .ق 1400 الثقافةالدینیةمکتبة  :قاهره، عثمان محمد: ققحم؛ النظائر الوجوه و ؛حسن بن عبدالله، عسکری .39
 ش. 1378، مؤسسة البعثة: قم ؛العیاشی تفسیر ؛مسعود بن محمد، عیاشی .40
 تا.بی، لیفأالدار المصریة للت: مصر، محمد علی النجار به کوشش؛ معانی القرآن؛ زیاد بن یحیی، فراء .41
-مطالعات روش؛ «شناختیرویکرد روش ؛ با آیه شاکله محورنقش مواجهه مسأله»؛ احد، قراملکیفرامرز  .42

 ش. 1393، 84-75صص، 1ش، 1سال ، شناسی دینی
های تربیتی مفهوم قرآنی شاکله براساس رهیافت داللت»؛ سکینه سلمان ماهینی؛ ـــــــــــــــــــــ .43

 ش. 1394، 57-35صص، 4ش، 3سال ، علوم تربیتی از دیدگاه اسالم؛ «عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان
  ق. 1409، هجرت: قم، 2چ؛ نیکتاب الع؛ احمد بن لیخل، دییفراه .44
 .ش 1379، سمت: تهران، سیدحسین سیدی: ترجمه؛ سی عربیزبان شنا؛ محمود، فهمی حجازی .45
 ایش وپید دوره، گستره تفاسیر در؛ «شاکله»انگاره تحول معنایی  سیر»؛ قاسم، درزی، فرشته، قبادی .46

 .ش 1397 زمستان، 184-156صص، 40 ش، 15 سال، حدیث قرآن و تحقیقات علوم؛ «کالسیک
 ش. 1364، انتشارات ناصر خسرو: تهران؛ الجامع ألحکام القرآن؛ احمد بن قرطبی محمد .47
 .ق 1426، المرتضی دار: بیروت؛ اصول الکافی؛ یعقوب بن محمد، کلینی .48
 تا.بی، الکتب العلمیة دار: بیروت؛ تأویالت اهل السنة؛ بن محمد محمد، ماتریدی .49



 1400 پاییز و زمستان، 25شماره ، 11دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  104

 

 ق. 1367، مؤسسة الوفاء، بیروت ؛بحار االنوار ؛محمد باقر، مجلسی .50
: لبحعبدالحمید مختار.  و محمود فاخوری به کوشش؛ الُمغرِب فی ترتیب المعرِب؛ ابوالفتح ناصر، مطرزی .51

 .م1979، زید بن امةسمکتبة ا
 ش. 1382، انتشارات صدرا؛ تهران: مجموعه آثار ؛مرتضی، مطهری .52
، العامة للکتاب ةالمصری ةهیئال: مصر، عبدالله محمود شحاته به کوشش؛ األشباه و النضائر؛ سلیمان بن مقاتل .53

 ق. 1414
شیخ مجدی  و ابراهیم سنبل محمد، الدین محد شرفجمالشیخ  به کوشش؛ معانی القرآن؛ ابوجعفر، نحاس .54

 .ق 1421، للتراث بطنطا ةالصحاب دار: مصر، فتحی السید
55. Black, Jeremy; Andrew George; Nicholas Postgate; AConcise Dictionary of Akkadian 
; Harrassowitz verlag.wiesbaden; 2000. 
56. Costaz, Louis; Syriac-English Dictionary; Beirut, Dar El-Machreq, 2002. 
57. Gesenius, William; A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament; ed. F. 
Brown, Oxford, Oxford University Press, 1939. 
58. Gray, Louis; Introduction to Semitic Comparative Linguistics; Amsterdam, 
Philpress, 1971. 
59. Jastrow, Marcus; A Dictionary of the Targumim; London/ New York, G. P. Putnam's 
Sons, 1903. 
60. O leary, delacy;Comparative Grammar of the Semitic Languages; D.D. London, 
1923. 
61. Orel, Vladimir & Stolbova, Olga; Hamito-Semitic Etymological Dictionary; Leiden, 
Brill, 1995. 

 
 
 


