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 یقرآن مصطلحات و میمفاه در بحث یها یدشوار
 

احمدي سیدنعیم اریپوهن  

 
 چکیده

اين مقاله حول مفاهیم ومصطلحات قرآنی میچرخد، دشواريهای مغلق و پوشیده را در اين بحث آشکار نموده 

كه بعضی آن قبول و بعضی در مجال نقد علمی معتمد کشانیده شده، من جمله مفاهیم و مصطلحات را تعريف 

تعامل بواسطه مفاهیم و  ذاشته، هويدا میسازد که اجراءات قضیه برایگو فرق جزئی میان اين دو مفرد 

مصطالحات قرآنی بخشی از موضوعات قرآنی بوده كه منهج بحث در مفاهیم و مصطلحات قرآنی رجوع به 

می سازد، و برای اين  يک سلسله ضوابط محدوديت ها و قواعد برای واضح شدن خطاب قرآنی را الزم

پژوهش در مفاهیم و مصطلحات  منهج مشخص اکادمیکی در حول پیشرفتها و اجراءات برای بحث يک

اعتماد کردن به کتاب های وجوه و نظائر و حد آن در بیان مدلوالت  میسازد و موافق نمای قرآنی سالم تعین

 اين مفاهیم نیاز است.

 

 مقدمه

الحمد الله رب العالمین، وأصلي وأسلم على خیر خلقه النبي األمین وعلى آله ومن استن بسنته إلى 

  !يوم الدين وبعد

آنجمله اساتذه بزرگوارما که در قید حیات به سر میبرند، الله متعال آنها را حفظ کند، و آن عده ای 

که وفات کرده اند، آن ها را مورد رحمت خويش قرار دهد! از آنها تعلیم آموخته ايم، بدون شك 

 ،میگیردشرف علم از شرف معلوم است، به همین اساس علم تفسیر: تمام فضیلت وشرف را در بر 

چرا که ويژگی نزديک شدن به کتاب الله را دارد، همچنان اين علم اظهار مقاصد قرآن را به اندازه 

 توان بشری میسر می سازد. 

به هر اندازه تفاسیر گوناگون و متعدد با اصول و فصول های مختلف، از شرق و غرب، با مناهج 

اش برای کسی که میخواهد تالش به فهم کتاب مختلفه، با اقوال راست و چپ كه به وجود بیايد همه 

الله کند ضروری و از مهمات وی می باشد که شناخت درست از مفاهیم و مصطلحات قرآنی داشته 

 باشد.

خودم به همین انديشه بودم وقصد کردم در محتوای اين موضوع نوشت ای داشته باشم، که اصول و 

 ا در اصطالحات قرآنی واضح و آشکار سازم.تقسیمات را وضع نموده و تا بحث های اشکالی ر

آنچه از اشکاالت و پوشیدگی ها و اهمیت واالی را در اين موضوع مشاهده کردم،  از همین جهت

 بدور موضوع اين علم میچرخد را بیان نمايم. بیان نظريات

 

 اهداف رساله:

  .هدف اين مقاله تحقیق کردن در موارد ذيل میباشد

  .قی در میان آموختن مفاهیم و مصطالحات، و آموختن موضوعات قرآنیبیان عالقه حقی -۱

  .بیان اشکاالت و پوشیده گی بحث در اين موضوع تا اينکه تعامل در آن تکمیل گردد -۲

پیش کردن اجراءات بدست آمده در تعامل بهمراه مفاهیم و اصطالحات قرآنی به اعتبار اينکه  -۳

 هستند. آنهابخشی از موضوعات قرآنی

 تحقیقات سابقه:

  .رساله های متعدد و متنوع در اين موضوع وجود دارد 

  .)داللة االلفاظ؛ اثر ابراهیم انیس( در رابطه سیر رهنمود های قرآنی -أ

  .) تطور بحث الداللی( از محمد حسین علی صغیر( در رابطه به موضوع تطبیق در قرآن کريم-ب

القرآنیة مقاربة منهجیة(. وديگر مراجع و مصادر های هم وجود دارد، ) المفاهیم و المصطلحات -ج

مگر رساله من از رساله های قبلی فرق دارد، در محتوای رسالٔه من آموزش ربط مفاهیم 

 واصطلحات قرآنی به شیوۀ آموزش تفسیر موضوعی است.
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من هیچ يک رساله ای را در اين موضوع نیافتم، که شامل 

مفاهیم و اصطالحات قرآنی و مقصود از  بارهتوجیهات علما در 

مفاهیم و اصطالحات قرآنی باشد، نه به اعتبار برداشت تفسیر 

گارش موضوعی قرآن کريم، نه به اعتبار مستقل بنابر آن به ن

 اين مقاله آغاز کردم.

 شیوه های بحث:

  .در اين مقاله بعضی میکانیزم های الزم را در نظر گرفته ام 

 ئی:شیوه استقرا

اقدام به جمع کردن مواد برای تهیه موضوع از مصادر و  

مراجع که در اين موضوع بوده، خصوصاً همه کتاب های که در 

  .حول اين موضوع به دسترسم قرار گرفته استفاده کرده ام

 :تحلیلی شیوه

بحث تفصیلي ، نقد و بحث علمی در روشنائی قوائد و مواديکه  

  برای اين موضوع جمع آوری کرده ام.

 :شیوه وصفی 

اقدام به تقسیم اين رساله به مباحث و مطالب برای منسجم شدن 

موضوع همرای مفرداتش و آنچه که از پرسش ها و اهداف الزم 

 در اين بحث است.

فضل را به صاحبش و قول را به قائلش محول سازم،  الزم است 

  و همچنان پیروی از طريقه های معتمد علمی کرده شود.

 پرسشهای اين بحث:

 پرسشهای اصلی:

 دشواری میان مفهوم ومصطلح وجود دارد يانه ؟

 پرشهای فرعی:

 میان مفهوم ومصطلح چگونه فرق وجود دارد؟

 کن است؟توافق میان مفهوم مصطلح مم

 اهای شناخت فرق میان مفهوم ومصطلح چگونه است؟ر

 

 کلیـــات مبحث اول:

پیش از اينک قلم به نوشتن مباحث اين رساله بردارم می خواهم 

طبق مقتضئ موضوع، يک مبحث جداگانه ای کلی بگذارم، تا 

در آن تعريف کلمات کلیدی ايکه در عنوان موضوع گنجانیده 

 شده، واضح گردد.

 مطلب اول: تعريف مفاهیم و مصطلحات:

)فََهَم( در نزد فراهیدی به معنی معرفت می آيد، چنانکه 

 .1میگويد)فهمت الشئ فَهماً و فْهماً عرفته و عقلته(

ازبرای انسان است که توسط  امام راغب میگويد: فهم ملكه اى

آن به معانی زيبا و درست نائل می آيد، مانند اينکه گفته شود 

ْمنَاَها ُسلَْیَماَن{)فهم ترجمه:  (97)انبیا  ت کذا( و قول الله متعال }فَفَهَّ

را از آن فهمانديم . الله متعال برای )علیه و السالم (پس ما سلیمان 

فضیلت، قوت فهم را اعطاء کرد، يا اينکه فهم )علیه و السالم ( سلیمان

را در دلش انداخت ويا برايش وحی کرد هم چنان فهم )منطق 

 طیر( را برايش مختص ساخت.

. صاحب لسان میگويد:) فهم: 2و فهم به معنی تصور هم می آيد

 .3(طلب سوال از ديگران است

در نزد مناطقه و فالسفه لفظ مفهوم مرتبط به لفظ تصور می 

باشد، يعنی:) حاصل شدن صورت مفرد در عقل. مانند جوهر و 

 .4عرض(

خصوصیت های است که يا به عبارت ديگر:)مجموعه صفات و 

                                                            
 959العین . ص.   - 1 

 172المفرىات ص . - 2 

 ۲۳۲. ص  ۱۱لسان العرب . مادة الفهم، ج  -3 

 ۳۲۳مصطلح فلسفی عند العرب. ص، - 4 

موضوعات را منظم و محدود ساخته تا از موضوعات ديگر 

 .5تمیز يا فرق نمايد(

ريشه ای کلمه )صلح(: محور آن خالف فساد است .قسمیکه ابن 

شی بعد از فاسد شدن  6منظور میگويد )اصلح الشئ بعد فساده(

 اصالح شد. 

تصالحو  همچنان به معنی آشتی در میان دو قوم به کار میرود)

قوم بینهم(، وکلمات اصطلحو، صالحو، اصلحو، تصالحو و 

 .7اصالحو به يک معنی می آيند

يا اتحاد برای جور  براي شناخت يك نظام ما کلمه )مصطلح(ا

 -. ولی8گفته شدهکردن يک نظام بین حكومت هاي مختلف را 

 حاال از برای هريکی

تدريس  که به اهلش از علوم اصطالحات خاص نهاده شده

 میگردد.

 

 :مطلب دوم: فرق میان مفهوم ومصطلح

نظر است: فرق اساسی در بین مصطلح  عبدالرحمن حللی به اين

و مفهوم از خالل به کار گیری مفرد های آنها دانسته میشود 

بنويسی ، تعريفی به  را شفاهی ياد کنی يا مثالً: هرگاهی مفهوم

آن نزديک میشود که لفظ آن از مفردات غیر منظم احاطه شده 

 شناخته میشود. 9باشد، يا اينکه به تعريف اجرائي

 ه نام از مصطلح برده میشود غالباً همان تعريف مقصودزمانیک 

از خالل مفردات گرفته شده و يك تعريف منظم  گرفته میشود که

 . گرددياد می 10تعريف حدي مختصر میباشد، و به و

از بیان اين موضوع چنین نتیجه بدست میآيد: آن مفرديکه مفهوم 

مفرد ديگر را نام گذاری شده، امکان دارد در تعبیر خود ، يک 

هم همرايش شريک سازيم و لي آن مفرديکه مصطلح نام گذاری 

يگر مفرد هارا همان معنی میباشد و د شده تنها شامل به داللت

 . 11که اين تفرد از خصوصیات مصطلح است دور میسازد

مثاالً :)صلواة، زکاة و حج( همان مصطلحات است . در تعريف 

بیر های شرعی اند که نقل از شان کدام اختالف نیست، اينها تع

معنی لغوی شده اند و يا لفظ )تقوی( امکان دارد که به مفاهیم 

 قرآنی اعتبار دهیم. 

مگر لفظ) ايمان، نبی و رسول( اينها مفردات اند که در معنی 

آنها در میان علما اختالف است، اينها از جمله مفاهیم اند به 

آنرا تحت مطالعه مصطلحات تغیر نمیکنند مگر برای کسی که 

قرار میدهد ، و به پژوهش نیز ضرورت دارد . به همین اساس 

 مصطلح و مفهوم فرق دکتور حللی در تعريف حدي میان

 میگزارد. 

مصطلح تعريف حدي میشود، اما مفهوم تعريف اجرائي میشود. 

نظر به اين تعاريف مفهوم میتواند دگرگون و تبديل به مصطلح 

مصطلح ممکن است در داللت اش فراخی  شود. به همین منوال

 .12وجود آيد که در سیاق ومقامات مختلفه به مفهوم تبديل گردد.

در حقیقت جنجال در اصطالحات نبوده، از بحث های مشکل 

ومفردات  بگذا ری میان تصورات مختلفه است بر اينکه فاصله

که به آن اشاره دارد، به همین اساس کوشش ما اينست که دو 

                                                            
 ۳۱ص، ۱بنا المفاهیم دراسة معرفیة و نمازج التطبیقیة. ج - 5 

 595 ص. العين الفراهيدي،:  -6 

 .8ص  169 ج، (صلح) مادة اللسان، - 7 
 الداللة، ص 81 علم المصطلح بین المعجمیة وعلم  - 8

 

 

 .85-85، المفاهیم والمصطلحات القرآنیة، صص  -11 

 85- 86همان ،صص  - 12 
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مفهوم ومصطلح را براي كسیكه فرق ظاهري را در میان  مفرد

بايد دانست که شیوه بحث در  ايشان قايل است ذکر کنیم، اما

پژوهش مفاهیم و مصطلحات از حیث اجرائات، قواعد، و اصول 

 مختلف نیست.

مطلب اول: دشواری های پوشیده از برای بحث در مفاهیم و  

 مصطلحات قرآنی

 تحريف مفاهیم و مصطلحات قرآنیاول:  

که نازل  شنص قرآنی الزم است طبق لغت و موافق به مقتضاي

شده فهمیده شود. به همین اساس ضرور است که تعريف درست 

از مصطلحات و مفردات قرآنی داشته باشیم، چنانکه امام شاطبی 

رح میگويد: اتباع معهود نزول قرآن امی ها يعنی عربها است، 

ه زبان شان نازل شده، اگر مقتضای معنی آيت در که قرآن ب

عرف عرب ها دوامدار باشد، عدول از آن در فهم شرعیت جايز 

نیست، واگر به منوال عرف عرب نمیبود جاری کردن آن نیز 

 .13خالف فهم عرب درست نیست

و در جايی ديگر بحث تفصیلی در ادله شرعی از )کتاب و  

آيت های قرآنی بر وفق  سنت( دارد، مینگارد: حالت نزولی

 .14اقوال، افعال و جريان احوال عرب ها بوده است

به اهمیت فهم قران وفق اسالیب  )رحمه الله(شیخ االسالم ابن تیمیه

لغت های که قرآن به آن نازل شده چنین تصريح می دارد: بیشتر 

از مردمان در اشتباه واقع شده اند، چیزيکه از علما يا عامه مردم 

و حديث از استعمال لفظ در معنی شنیده اند گمان کردند در قرآن 

که قرآن وفق همین معنی مطابق فهم و عادات خودشان نازل شده 

است، که اين طور نیست بلکه الزم است لغت، عادت و عرف 

ايکه قرآن و سنت از برای آن نازل شده و آن چیزی که صحابه 

؛ الله نظر به همان فهم داشته اند از پیامبر صلي الله علیه وسلم

فهمشان آنها را مورد خطاب خويش قرار داده نه آن حوادثیکه 

 .15بعد واقع میشود

محمد عبدالفتاح خطیب همین موضوع را در بحث خود موسوم 

به) معهود العرب فی الخطاب و اشکالیة قراءة النص الشرعی( 

 .16پیش کش میکند

قرآنیة و أثره هم چنان رومی بحثی به نام )تحريف المصطلحات ال

فی انحراف التفسیر فی القرن الرابع عشر( در دانکشده شرعیات 

دانشگاه شارقه داشت، بعضی قواعد و ضوابط را در سه مجال 

وضع کرد،: مجال عقیدوی، مجال تشريعی و مجال لغوی. 

وبعضی از نمونه های عقل گرايان و کالمیون را در ابداع تفسیر 

 .17نقل و تحت مناقشه قرار داد

و به آن ها تمثیالً به اشاره پرداخت قسمیکه آنها کلمه کفر را 

تحريف کرده و بر ملحدين آنرا اطالق کردند، مفهوم کلمه)مسلم( 

را به کسی اطالق کردند که از شائبه شرک بدور باشد اگرچه 

معتقد به هر دين باشند، مفهوم )ايمان( را برای آن کسی اطالق 

رسوالن و روز آخرت داشته، اما بدون  کردند که اعتقداد به الله،

اعتقاد به رسول صلي الله علیه وسلم که تنها احترام با آنچه که 

آورده داشته باشد و بس. کلمه )وحی( را به عرفان اطالق کردن 

يعنی آن چیزيکه شخص آنرا درنفسش به يقین می يابدکه اين از 

 جانب الله به واسطه يا به غیر از واسطه است.

همین قسم تحريف مدلوالت الفاظ )مالئکه( و)جن( به غیر از 

                                                            
 29. ص 1ج   الموافقات -13 

 153ز ص 3همان ج -14 

 .209ص 9القرافي، نفائس األصول. ج -15 

 .23: شكالیة قراءةبحث معهود العرب في الخطاب واالنص الشرعي، ص-16 

المصطلحات القرآنیة وأثره في انحرافالتفسیر في القرن الرابع  : تحريف -17 

 .81عشر، ص

 مدلول اصلی اش. 

و در مجاالت شرعی تحريف مدلول )سارق( و )زانی( را باالی 

کسی اطالق کرده اند که معروف به اين وصف است نه به آن 

کسیکه يک بار يا دو بار اين افعال را انجام داده اند. همین قسم 

 ر نظر گرفتند. مفهوم) ربا( را هم د

اما در مجاالت لغوی کلمات )طیور و ابابیل( را به میکروب ها 

 و طاعون تأويل کرده اند.

 : اعتماد به کتب اشباه و نظائر و اشکاالت معجم های قديمیدوم

بیشتر از پژوهش گران در ابحاث شان در منهج کتابت موضوع 

يا مصطلح قرآنی اهمیت به کتب اشباه و نظائر و توقف کردن 

باالی معنای مفرد قرآنی را در نظر گرفتند. و هم چنان رجوع 

کردن به معاجم اصلی را مهم پنداشته اند تا از ريشه ها و معنای 

م است بعضی اشکاالت که از کامل کلمه آگاه شوند. در اينجا الز

بعضی علمای محقق در رابطه به رجوع اين دو مصدر وارد 

 شده بپردازيم. 

 اول: کتب وجوه و نظائر

نوع چهارم از انواع علوم القرآن را  )رحمه الله(امام زرکشی 

مختص به) جمع وجوه نظائر( می سازد، قسمیکه وجوه و نظائر 

 را تعريف میکند. 

ای بوده که به چندين معنی استعمال میشود.  " وجه: لفظ مشترک

گفته مانند لفظ)األمة( و نظائر: مانند لفظهای با هم متفق را 

 .18"میشود

پس علم وجوه و نظائر بحث از تعدد داللت مفرد در سیاق های 

 ، از مهم ترين تصنیفات اين علم بحث می کند قرآن کريم

ابن سلیمان بلخی م )األشباه و نظائر فی القرآن( از مقاتل  -۱

 ه(_ ۱۲٠)

 ه(_ ۲٠٠)التصريفات( از يحی ابن سالم م) -۲

)ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجید( از ابی عباس  -۳

 ه( ۲۸۲مبرد م )

 ه(_ ۲۸۲)تحصیل نظائر قرآن( از حکیم ترمذی م) -۳

 ه(_ ۳۷۸)وجوه و النظائر( از ابی عبدالله دماغانی م ) -۲

 ه(_  ۲۹۷عین( از عبدالرحمن ابن جوزی م )) نزهة اال -۶

)بصائر ذوی التمیز فی لطائف الکتاب العزيز( از فیروز  -۷

 .19ه( و ديگر مصنفات میباشد ۸۱۷آبادی م )

ه( يک بابی در )الخصائص(  ۳۹۲م ) )رحمه الله(و امام ابن جنی

می نگارد؛ آنرا :)باب فی تالقی المعانی علی اختالف االصول و 

المبانی( مسمی می سازد. و در تحت همین باب می گويد: اين 

فصل از عربی پسنديده و پر منفعت، با داللت قوی به نسبت 

جايگاه واالی لغت عربی است، به همین اساس برای يک معنی 

زيادی يافت میشود که از اصل تمام آن اسم ها واحد اسم های 

 .20بحث شده و معنای مفضی عنه را در آن می يابد

سپس باب ديگری را به نام) باب فی االشتقاق االکبر( وضع  

میکند و در تحت آن بیان میدارد: اشتقاق در نزد من دو نوع 

 است: کبیر و صغیر. 

ت، قسمیکه يک صغیر: آنچه که در نزد مردم و کتابهای شان اس

اصل را از اصول انتخاب نمائی سپس آنرا قرائت نموده بعدا در 

بین معانی آن جمع نمائی گرچه که ساختار و مبانی آن مختلف 

باشد. مانند ترکیب )س ل م( تو معنی سالمت را در تصريف آن 

 اتخاذ میکنی؛ مانند: سلم، يسلم سالم، سلیمان، سلمی، سالمة سلیم. 

                                                            
 . - البرهان في علوم القرآن، ص1882

 39ص شبلي، هند ،مقدمة -19 

 .95ص 1الخصائص ج -20 
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تقالیب  گر بها گرفته شوديک اصل از اصول ثالثي کبیر: اينکه  

گانه نیز آنرا برگردانده شود اندکی از معانی بدور خواهد شش 

چنانچه شیوه  ماندکه آنرا به تأويل کننده اش نسبت خواهیم داد

 اشتقاقیون نیز همین است 

يکی از آن جمله تقالیب)ج ب ر( است، در چند جاه واقع می شود 

یکه قوی و مستحکم باشی اين را به ياد می از جمله: هنگام

آوری) جبرُت العظم و الفقیر،( .)الَجْبْر( برای پادشاه به خاطر 

قوتش بالی ديگران استعمال میشود.)رجل مجّرب و جراب( 

کسی در اموراتش تجربه داشته باشد، دراعمالش قوی و  زمانیکه

و محکم  مستحکم می باشد.)األبُجر و البُْجَرة( برای شخص قوی

استعمال میشود.)البرج( به خاطر قوت اش باالی خود وماتحتش 

 21استعمال میشود.

دو  گردانده شدهپس همین عالقه میان مباني مختلفه و اصل بر

فراخي ودقت را در لغت عربي تأكید میكند، و در  خاصیت

روشنائی آن بیشتر از کتب اشباه و نظائر که ما ذکر کرديم، وارد 

آنی را در مکان واحد در مراحل مختلف با معنای شدن کلمه قر

بیان میدارد، چنانکه دوکتور فضل احمد عباس اشاره  اصلی کلمه

 . 22میکند

چونکه بیشتر ای از کلمات که وجوه نامیده شده اند به يک صیغه 

و صورت جداگانه نمی آيد، بلکه بعضی اوقات به صورت اسم، 

ا به صورت مصدر بعضی وقتها به صورت فعل و بعضی وقته

 .گرددظاهر می

اگر معنی وجوه در اين فهمیده شود الزم است که لفظ متفق در  

حرکات و حروف و معانی مختلف اش پی گیر ی شود، و بايد 

 برای يک کلمه ايجاد معنی به وجود آيد. 

مثلیکه ابن سالم، برای کلمه) ظلم( پنج وجه را ذکر میکند: 

 -ظلم مردم -با ارتکاب گناه  شركظلم بنده به نفس بدون  -شرک

 .23وعذاب -نقص

که در حقیقت تمام اين توجیهات بر يک معنی عود میکند:  

 گذاشتن شی در غیر محلش.

به اين نتیجه میرسیم که اختالف وجوه نظرات صاحبان فن 

معانی ،کلمات ومفردات را محدود ساخته اند. به همین لحاظ 

ت در میدان استخراج معانی میگويم اعتماد کردن به اين مصنفا

مختلف از برای مفهوم ومصطلح قرآنی، باحث را در منجالب 

انحطاط و اختالف واقع میگرداند، در حالیکه باحث در اين علم 

 ضرورت به همچو اختالفات ندارد. 

 دوم: کتب معجم های قديمی

بیشتر از علمای لغت در اين باب برای آسانی لغت: مضمون، 

گذاشته اند و آنها را تنظیم و تحت فصل های اصول، الفاظ 

جداگانه ترتیب داده اند، تا که برای ما حفظ و افاده آن آسان 

 گردد، ازجمله مهم ترين کتابها در اين علم:

 ه(. ۱۷۲) العین( از خلیل بن احمد الفراهیدی م ) -۱

 ه(. ۳۲۱)الجمهرة( از ابن دريد م) -۲

 (.ه ۳۷٠)تهذيب الغة( از ازهری م) -۳

 ه(. ۳۹۳)الصحاح( از جوهری م) -۳

 ه(. ۲۳۸)اساس البالغة از امام زمخشری( م) -۲

 ه(. 922)السان( از ابن منظور مصری م) -۶

ه( و غیره از ديگر  ۸۱۷)قاموس المحیط( از فیروز آبادی م) -۷

 معجمات میباشد. 

ابراهیم انیس میگويد که صاحبان اين معجمات بعضی شان از 

                                                            
 همان. -21 

 .152ص 1عباس، إتقان البرهان في علوم القرآن ج -22 

 .125التصاريف ص  -23 

متأثر شده و اقوال يکی ديگر را نقل کرده اند، بعضی ديگرشان 

و نزد شان وسائل ای يافت نمیشود که آنهارا سهل و مختصر 

ساخته باشد، اما متأخرين طريقه درست و منظم وصحیح را 

بدون اطوال ترتیب و تصنیف نموده اند، در میان متأخرين کسی 

را يافت نمیشود که بحث تاريخ الفاظ و سیر تکامل تدريجی آن

عصر به عصر داشته باشند، يا مثل متقدمین ناحیه اشتقاقی و 

تاريخی لفظ را درج کنند، هم چنان در مصنفات متأخرين کسی 

يافت نمیشود که مارا به نکات بالغی و میادين مستعمله الفاظ 

 بکشاند.

به همین اساس عیب مسترشقین در گذاشتن معجمهای عربی که  

لومدار است، که رساله های اقتباس از نصوص کرده اند مع

مستشرقین ارو پائی در گذاشتن اين نوع معاجم بی شمار بوده، 

از جمله مشهورترين ادعا کننده اين نوع معاجم: پروفیسور 

)فیشر( میباشد، که به نظر آن معجم های قديمی در شرح 

مدلوالت الفاظ مختل قرار گرفته است، و آنها را به عدم دقت 

، که اين معاجم از بحث در تاريخ و سیر بودن توصیف میکند

تکامل کلمه در مدلوالتش خالی بوده و بیشتر اين معاجم ها با 

شرح های گیچ کننده، منتج به داللت پراگنده و بی مفهوم میگردد 
24. 

در حقیقت )فیشر( پای خود را از گلیم اش زياد دراز کرده،و در  

در شرح  اين کالمش که: )در معجم های قديمی پراگندگی

مدلوالت الفاظ است( بسیار مبالغه میکند، اما در معجمات قديمی 

هويدا است که آنهابرای بیشتر از کلمات عربی يک اصل يا دو 

اصل و يا بیشتر از آن اضافه کرده اند، اگر بررسی کنیم واضح 

میشود که بعضی از آن کلمات به اصل واحدی رجوع میکند نه 

اشکال، اشتقاقات و ساختارهای آن به بیشتر، اگر چه مبانی، 

فرق داشته باشد، از اين نوع اتفاقات در بسیاری از کتب معجم 

های قديمی يافت میشود از جمله:)العین( از فراهیدی.)معجم 

 مقايیس لغة( از ابن فارس است. 

هدف پژوهش من پیگیری و يا رد کردن باالی آنها نیست، اما آن 

ا نقل میکنیم ما را ناچار به مواديکه از اصول و معانی آنه

شناخت مرحله سیر تکامل آن و انتقال آن به بعضی از معانی 

 مجازی وادار میسازد.

چنانکه تداخل بعضی از کلمات و ترادفات آن برای باحث  

جنجال بر انگیز میگردد که معجمات برای کلمات مترادف معنی 

کتفا کرده و قريب را ذکر کرده اند، در داللت آن به معنی واحد ا

وجه مساوات را قائل میگردد. مانند: کلمه) الخوف و الخشیة( و 

 کلمه)قعود و جلوس(.

در منهج بحث علمی سالم، اتفاق آوردن در میان قواعد لغوی 

الزم است. آيا در بین لغات ترادف وجود دارد؟ اگر ترادف 

وجود داشت آيا باالی قرآن تطبیق می شود؟ آيا در آن، الفاظ 

ک و الفاظ متضاد مانند الفاظ قرآن، در لغت عرب وجود مشتر

 دارد؟ آيا در آن زيادت و تخصیص در میان حروف قرار دارد؟ 

 مطلب دوم: راهاي بحث در مفاهیم و مصطلحات قرآنی:

 

ً از اين حقیقت انکار نمی شود: که قرآن کريم به نسبت  مسلما

 کشاند.مورث بالغی بشری نهايت نقطه بیان را به تمثیل می 

اگر قرآن مطابق اسلوب عرب و آنها را معهود خود در خطاب و 

روش معانی قرار داده است معلوم دار است که به بهترين الفاظ 

 در ضمن بهترين معانی در قالب بهترين نظم گنجانیده شده است. 

در روشنائی همین موضوع معلوم میشود: مفاهیم و مصطلحات 
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داللی قرآنی احتمال ناپسند و ناشناس را به خود در کالم راه 

نداده است. آن قالبهای معانی را که متحمل شده موافق به 

مقتضای حال مخاطبین میباشد اگر احیانا قضیه بر عکس شد در 

 د. خود مفهوم نبوده بلکه در ظاهر معنی میباش

پس منهج بحث در مفاهیم و مصطلحات قرآنی رجوع به يک 

سلسله ضوابط محدوديت ها وقواعد برای واضح شدن خطاب 

 قرآنی را الزم می سازد. 

مصطفی مسلم از منهج بحث در اين گونه تفسیر موضوعی بحث 

كرده میفرمايد: اين تفسیر به اساس لفظ قرآنی از خالل تمامی 

ظ و مشتقات آن كه به ماده لغوي اين لفظ آياتیکه در مورد يك لف

قرآن كريم را تفسیر كرده ومسائل را از آن استنباط  نزديكي دارد

 .نمايد از منهج اين موضوع است

و اشاره میدارد آن معاصرينیکه در اين موضوع تصنیف کرده  

اند: يک کلمه را پیگیری کرده و کوشش در ربط بین داللتهای 

رده اند، همین روش مشابه ترين روش آن در مواضع مختلف ک

 .25پژوهش موضوع قرآنی است

باز دو نمونه را ياد آور میشود: اول آنچیز هايیکه در کتاب 

)اصالح الوجوه والنظائر( اثر دامغانی ازمضمون ماده)خ ی ر( 

 در قرآن آمده آنرا به هشت وجه بیان می دارد.

تعمال و سیاق اين قدر است كه دامغانی در میان اصل کلمه ، اس

آياتیکه کلمه در آن وارد شده، تا بر بناء آن رهنمود بیان قرآنی 

ويا از داللتهای آن استنباط توجیه قرآنی مشخص شود  گیردقرار 

 .26ربط نمیدهد

هم چنان يک مثال ديگر برای مفرد)االمة( از مفردات راغب 

 .27اسفهانی تذکر میدهد

مرای تمامی گونه اما خالدی،خطوات محله ای را برای سیر ه

های تفسیرموضوعی که ياد آور شديم ذکر می نمايد. درست 

زمانیکه به خطوات مرحله ای برای سیر همرای مصطلح 

قرآنیکه خالدی ذکر کرده، توأم با خطوات مرحله ای برای سیر 

همرای موضوع قرآنی بنگريم به مشکل ترين فرق در میانشان 

 .28مواجه میشويم

مصطلح قرآنی را خالدی در دو مرحله خطوات سیر همرای 

 قرار داده است.

 مرحله اول

 مرحله بحث و جمع بوده که متضمن اين فروعات میباشد. 

اختیار کردن مقصد بحث قرآنی توأم با محدود کردن اسباب  -۱

 اختیار. 

 محدود کردن ريشه ثالثی برای کلمه.  -۲

 غت. گرفتن معانی ريشه ای از کتب و معجم های اصیل ل -۳

پیگیری از وارد شدن ريشه ثالثی، مشتقات و ساختار آن در  -۳

 قرآن کريم. 

ربط معنی لغوی برای مصطلح قرآنی همرای استعمال  -۲

 قرآنی. 

 ربط مصطلح قرآنی همرای سیاق وارده آن.  -۶

 ترتیب آيات وارد شده برای مصطلح به حسب نزول.  -۷

 وارد شده. آگاهی از تفسیر آياتیکه مصطلح در آن  -۸

 در نظر گرفتن بُعد واقعی قضیه.  -۹

توقف و جستجو نزد هر آيتیکه در آن مصطلح وارد شده  -۱٠

                                                            
 - : مباحث في التفسیر الموضوعي، ص 2513

 15المصدر السابق ص -26 

 .19همان ص  -27 
 -- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص2827

 باشد. 

 مرحله دوم:

مرحله سیر همرای موضوع قرآنی، که تحت ده خطوات آنرا  

 درج میکند. 

 اختیار موضوع قرآنی برای بحث.  -۱

  درج اسباب ايکه که برای موضوع اختیار میشود. -۲

 جمع آن آياتیکه از موضوع مشخص بحث میکند.  -۳

استخراج معانی الفاظ سابقه ايکه آنرا اختیار کرده و بیان صله -5

 بین اين الفاظ و موضوع قرآنی که در آن بحث میشود. 

حصر آن آياتیکه، مصطلحات اساسی برای موضوع و الفاظ  -۲

 مقاربه آن استعمال می گردد. 

ات که تحت آيتها می چرخد، تا آنها درج کردن آن موضوع -۶

را از اسباب نزول، نسخ، قرائت، ترتیب زمانی و نزولی، وآنچه 

 که متعلق به اين موضوع از عام خاص و غیره میگردد. 

قرائت تفسیر آن آياتیکه در کتب اصیل تفسیر را اختیار کرده  -۷

 اند. 

 بیان ابعاد نوين برای آيات  -۸

پژوهشات و ابحاث قرآنی خاص آگاهی حاصل کردن از  -۹

 معاصر يکه صله برای موضوع قرآنی است. 

تمام اين طريقها مخصوص موضوع قرآنی نبوده، بلکه اينها در 

گرچه خالدی در آن تذکرنداده شد مصطلح قرآنی نیز نیاز میبا

 است

بناء به همین اساس برايم آشکار گرديد که رساله مصطلح قرآنی 

از رساله موضوع قرآنی جدا نبوده، به گفته دغامین يکی از 

حلقات آن میباشد، از خالل اين اقوال معلوم میشود: زمانیکه 

باحث بخواهد يک موضوع را تفسیر کند مانند موضوع )ظلم( 

ين گنجايش نیست که قسمیکه قرآن آنرا پیشکش میکند، برايش ا

آنرا در تمهید يا در فصل اول از ماده ظلم در قران کريم درج ، 

و بحث از اصول، مشتقات و ساختار مختلفه آن در قرآن داشته 

باشد، بلکه بااليش الزم است مفردات قريبه آنرا پیگیری کند و 

نمیگويیم که مترادف آنرا پیگیری کند، مثلیکه برای مفردات: 

نفاق، طغیان، بغی، عتو، حیف و غیره در نظر کفر، فسق، 

گیرد، تا عالقه میان اين مفردات و موضوع اش به منظور قرآنی 

 در حول موضوعش بیان دارد. 

در اين روش ال چار باحث را به تدبرات و قراءات متخصصین 

اين فن میکشاند تا آنرا به اين الفاظ مقاربه آگاه سازد، و در 

 عصر حاضر امکان کمک گرفتن از کمپیوتر و غیره هم است. 

و در بسیار از فاکولته های شرعیات مدار بحث شان در پرتو 

شد، همچنان از لفظ خاصی برای فصل تمهیدی به رساله میبا

الفاظ قريبه که معلول اختالف الفاظ با وجود تقارب معنی شده اند 

 به کمک کتابهای فقه لغت اتخاذ میکنند. 

 اما من فعالً بحث را براي منهج قضیه درين مرا حل میبینم.

 مرحله تحضیر)مقدماتی( -۱

شامل محدود ساختن موضوع به مقصد بحث و ضبط عنوان  

و  ن يک مرحله شاقه اما بسیار مهم استاي بحث میشود كه

کوششهای قانون ساز ها در تنظیم مضمون قانون به همین منوال 

اين مرحله جامع و مانع بوده و تعبیر از مقصد متکلم  است، يعنی

مینمايد، بعداً بیان اسباب، اختیار، هدف، اهمیت و پیشینه 

ه باحث موضوع را درج میکند، اما اين زماني تحقق می يابد ك

يک استقراء کامل وضع کند تا در آن صورت حقیقی موضوع را 

 به نمايش بکشاند. 

 مرحله جمع: -۲

 که شامل مراحل ذيل میگردد.  
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جمع مفردات اساسی و قريب از موضوع رساله با استعانت  -أ

متخصصان علم لغت، همین قسم به کمک مطالعه کتب متدبرين 

ياری جستن از کتب لغات  قرآن کريم در اين موضوع، هم چنان

 و کتبهای مختص که فرق در بین الفاظ را درج کردند. 

جمع كردن میان معني لغوي واصطالحي از خالل پیگیری  -ب

ريشه های آن وتعلقات وعالقات كه میان اين معاني لغوي 

پس آن صله های که همراه اين عالقات واصطالحي قرار دارد س

 کتب اصول لغت جمع نمايد. باهم ارتباط میگیرد همه را از

جمع کردن آن آياتیکه اين مفردات ومفاهیم به آن وارد شده،  -ج

اينجا به تصنیف مصاحف تنها در محدود ساختن مکی و مدنی 

اعتماد نمیشود بلکه رجوع به ضوابط سماعی و قیاسی علمای 

محقق اين فن در مجال مکی بودن ومدنی بودن از خالل دروس 

 آنها میشود. 

 مرحله تحلیل: -۳

 شامل مراحل ذيل میشود

جمع نمودن مضمون تفسیرتحلیلی برای آن آيتهايکه همین  -أ

اين  مفردات ومفاهیم از خالل کتابهای تفاسیر مخصوص

موضوع را بحث كرده ، با در نظر گرفتن تاريخ زمانی اين 

تفاسیر تا اينکه فضل به اهلش سپرده شود، و در نظر گرفتن 

اجمالي نباشد شامل معانی و  اين تفاسیر به قدر امکان که انواع

و کتب های تحقیق شده در اسباب  بلكه شامل قراءات متواتره

نزول، ناسخ و منسوخ يا کتب احکام و ياهم کتب متشابه لفظی 

ويا مشکل و غیره کتاب هايیکه متعلق به اين فن است آيات جمع 

 کرده شود. 

جمع معلومات متعلق به آن سوره هايکه اين آيات در مورد  -ب

ه است، مثل موضوع اين سوره ها، مکان نزول آنها، آن وارد شد

فهم موضوع و درک سیاق آن آيات مدار بحث باشد، پس اينجا 

ضرور است به مصادر و تخصصیت های آن دقت صورت 

گیرد، زيرا تفاسیريکه از موضوعات سوره، جايگاه، قضايای 

نسبی، و تفاوت وجوهات نظر صاحبانش بحث میکند، برای 

 ها ضرور است.  باحث درک اين

 مرحله ترتیب و تبويب )فصل گذاری(: -۳

يک از مراحل دقیق و مهم همین مرحله است، اينکه باحث 

مطابق پژوهش موضوعش موافق با منهج بیشتر از متخصصین 

دراين فن فصول، مباحث و مطالب بگذارد، که ترتیب موافق 

ن تاريخ نزول يا موافق ترتیب مصحف و يا هم مطابق مفردات آ

موضوعیکه جوانب، محدوديت و فصولهای آنرا ابراز میکند 

باشد. اينجاست که شخصیت باحث در کنجکاوی و تقسیم و 

قدرتش در استیعاب ابعاد موضوعش به نمايش گذاشته می شود. 

پس اينجا دو ديدگاه وجود دارد اول: اينکه باحث از نظريات و 

آنچه آراء مختصه کمک جويد سپس در مدار بحث موضوعش 

 که مناسب است اختیار کند. 

باحث از آن کتبهای کمک جويد که بحث باالی منهج دوم: بايد 

 خالل موضوعش به وجود آيد. م اسالمی دارد،تا قدرت تام درعلو

و دراي خاتمه باشد كه باحث خالصه ديد گاه قرآنی تفسیر 

موضوعی را كه در خالل موضوعش از پژوهشات،حقائق و 

 ه ذکر است درج نمايد.قضايای مستحق ب

واضح است بیشتر از آنانیکه در منهج بحث از موضوع يا 

 مصطلح قرآنی تصنیفات دارند، در اين منجالب ها گیر مانده اند. 

نقل از گذشته گان بدون اينکه بعضی دارای شخصیت علمی  -۱

 بارز باشند در آن چیز های که نقد يا توجیه دارند. 

 تکرار آن. تداخل نقاط ذکرشده و  -۲

ايشان در میان خطوات اجرائي بحث و ضوابط ادبی و -۳

اخالقی بحث خلط کرده اند، بعضی شان در ضمن خطوات 

اجرائي: شیوه ربط آيات، مدار بحث در واقعات زندگی، 

استخراج لطائف و عبرت ها، نداشتن تکلف وتاسف در توجیه و 

ر تفسیر ربط، اعتماد به احاديث نبوی شريفه که برای باحث د

موضوعی در تکامل و قوت خطوات بحث ربطی ندارد را در 

 پیش گرفته اند. 

اگر چه در پژوهش های موضوعی در خالل حديث نبوی شريف 

نزد علما بزرگوار قواعد و ضوابط وجود دارد، رعايت کردن 

اين ضوابط از ارکان بحث اجرائي در مصطلحات و مفاهیم 

ينجا گذاشتن ضوابط اساس موضوعات قرآنی بیرون بوده. پس ا

و محدوديت هايی مختصه در هر مرحله ای از مراحل بحث 

علمی سلیم يا همان نقاطیکه عمل سلیم را در بر میگیرد، ضرور 

 است. 

معلوم شد که در میان شروط عمل علمی سلیم و میان آداب و 

 میان هدف و ارکان اساسی آن فرق های زيادی وجود دارد. 

الستار سعید تفسیر موضوعی را به سه قسم  به همین اساس عبد

 تقسیم میکند: 

قسم اول: تفسیر موضوعی وجیز )مختصر(: مفسر چند از آيات 

را اختیار میکند تا آنرا در سخنرانی ها ، کانفرانسها و خطبه 

 های خود تفسیر کند. 

مفسر، موضوع ای را :قسم دوم: تفسیر موضوعی وسیط)میانه( 

 اختیار نموده بعدا از خالل سوره واحد در آن میپردازد. 

آن تفسیر است که :قسم سوم: تفسیر موضوعی بسیط)گسترده( 

  29میکنداء، همه شمولی و شمارش عرض وجود برای استقر

پس توجیهات و تکلفات وی در اين موضوع بیهوده است زيرا 

ا میکند، امکان ندارد که منهج علمی تقضای تمام اين اقسام ر

موضوع بحث خود را مطیع حاجات و خواهشات خود 

 30بگردانیم

 :گیری بحثنتیجه 

بعد از پژوهش در اين موضوع به نتائج وتوصیه های زير 

 میرسیم. 

در اين تحقیق بیان میگردد که تحقیق مفاهیم و مصطلحات  -۱

قرآنی بدور از پژوهش موضوع قرآنی نبوده بلکه يکی از 

 خطوات الزمه در روش کتابت موضوع قرآنی است. 

بیان بعضی از اشکاالت و پوشیدگیها در بحث مفاهیم و *  -۳

مصطلحات قرآنی مثل: تحريف مفاهیم و مصطلحات قرآنی و 

 آن به آنچیزيکه حمل نمیشود. حمل کردن

* اعتماد کردن به کتاب های وجوه و نظائر و حد آن در بیان 

 مدلوالت اين مفاهیم.

* آشکار کردن اشکالیت اعتماد به ترتیب نزولی يا مصحفی در 

 ساختار بحث يا کتابت. 

طرح پژوهش شیؤه مرحلئی در تعامل با مفهوم يا مصطلح  -۳

مکمل برای پژوهش موضوع قرآنی. قرآنی به اعتبار يک گام 

که در چهار مرحله است مرحله تحضیر، مرحله جمع، مرحله 

 تحلیل، و مرحله تبويب. 

اسالمی حول منهج  اين معلوم میسازد تا يک کانفرانس -۳

مناسب برای بحث دائر گردد، هم چنان تقاضای گذاشتن ضوابط 

که جمع و بنیان برای تعامل همرای موضوع قرآنی را میکند، 

کننده پژوهشات متعلق به موضوع ضرورت به بحث را طرح 

 کند. 

                                                            
 19المدخل إلى التفسیر الموضوعي، ص -29 

 - التفسیر الموضوعي ومنهجیة البحث فیه، ص 3050
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ر اخیر از الله سبحان مسئلت دارم، که اين عملم را قريب به د

حق و بدور از لغويات و باطل گرائی بگرداند، و از الله سبحان 

امید دارم که اين عملم را در ترازوی اعمالم و در ترازوی 

إنه مجیب الدعاء و الحمدالله رب  اعمال خواننده گان بگذارد.

 العالمین!
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