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 چکیده
اناد و قارآن پرداخته  ی رادبیبه تفسا  تیل بکه اهاست  آن    انگریب  ی فهم واژ ان  نهیزم  در  یریتفس  اتیروا

و تنها  قابل فهم است هیآ کیر لغات اً اکثاه   راید زهستن  قرآن به مردم  بید فهماندن لغات غردر صد
واژه   کیاهماان  نییدارد؛ لذا آن بزر واران به تب ریبه تفس ازیو ن باشدی واژه مبهم و دور از ذهن م  کی
 .پرداختندی م

 خصوصاً در ی بعغ-ی ادب یابزارها یریالسعم( در بکار  هی عل تیاهل ب  گاهیجا  انیبمقاله    نیاز ا  هدف
 هیاائماه  عل یهااروش ی باه بررسا  ی لایتمل-ی فیتوص  روش  با  حاضر  نوشته  است؛بوده  ی نقرآلغات  فهم  

 دسات جاهینتپرداخته و در انتها  به ابن  تایآ ی واژ ان ی ابزارها در معناشناس نیا یریار  ( در بکالسعم
ر ژ اان دبرد واارک سپسو  ی لغات، ابتدا از قواعد عرب نییتب یالسعم( برا هی عل  تیکه اهل باست    افتهی

لغات پرداخته و  ی اسبر اساس کاربرد آن واژه در شعر به معناشن  ی  اه  و   عرف و فرهن  استفاده کرده
 اند.نموده استفاده نقرآ اتیآ یلغو ریدر تفس  ترادفاز کاربرد واژ ان م زین یدر موارد

 یه  اوش)ع(، لغ  ت، ر ت ی   اه  ل ب  ،یریتفس     اتِی   روا  ،یبالغ     -یادب     :کلیدی  واژگان

 .یریتفس

 
 E-mail: maryamtavakol7@gmail.com (نويسنده مسئول) 
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 مقدمه

 از ش ی عرضه داشت کااه تااا پاا  امبرشی بر پ میب قرآن کرخود را در قال  عتیخداوند شر
امه که برن  میبودند؛ اما قرآن کر  عتیشر  ی( ب۷نیضم   ﴾ یفَهَد   ضَالًّا  َ وَجَدَك  وَ﴿   یة، ّبق آآن
 یبااه صااورت مجماال و کلاا   اتش یاا آ  یبرخاا   ها در همه اعصار اساات. درهمه انسان  ی زند

 ن یاای و تب   ری دارد و خداونااد خااود تفساا   ن یی ب و ت  ری به تفس  ازی ن  رو،ن یاز  کرده، ا  انی را ب  مباحث
 نُالزِّلَ ماَلا لِلناَّلاسِ لِتُبَالیِّنَ الذِّکْرَ لَیََْإِ َوأَنْزَلْنَا﴿ دیاا فرمایقرار داده، م   ص(امبری پ  فهی آن را وظ

 اناادنفهم  ر جهااتضاارت د ص( استمرار نقااش آن ح  امبری پ  مالارت  با  و(  44ننمل   ﴾إِلَیْهِوْ
 وا ذار شد.  ش ی رام ع(    تی مردم به اهل ب بهآن قر

 یو همتااا  ن ی ع( قاار  تیاا رآن و اهاال برت رسول  ص(، قکه به اعتقاد حض  لی دل  ن یا  به
مفساار   یکاا ی  گاارید  انیاا بااه ب  شااود؛یته مشااناخ  یگرید  لهی به وس  یکی  رون یاز ا  ،ندگریگدی
 ص( و  سااولت رحضاار خااود  هااا را ام  ن ی الفا  قرآن ننست   یعناشناسدر م  است.  یگرید

 ن یبرتاار کااهن یه بااه او بااا توجاا  بیاا ترت ن یاا . بااه اتندبرداشاا  شانی  رام  تی باهل    شان،یبعد از ا
توساا   تیاا ل باهاا  تیاا وال  ع( هستند و قبل از ابعغ تی ب واژ ان قرآن اهل  ن یی به تب   انیدانا
 که   ونهمان  تا ه  ا کردارجمند را به آنان عط  گاهیجا  ن ی ص(، خداوند متعال لوازم ا  امبری پ

ائمااه  یهاااشااد، آموزه راسااتهی انمراف پ و ییهر  ونه نارساز ا  شانیا  یلهی به وس  یاله  یوح
 یدر سااورهآنها را  ری و تطه تی اوند معصومو انمراف مصون بماند و خد  یاز ناپاک  زی  ع( ن

 .کندیاحزاب و واقعه به مردم ابعغ م

 ﴾  تَطْهیالالراًیُطَهلالالرَکُوْ وَ تِالْبَیْالال  أَهْالالَل الالالرلجْ َ کُوُعَالالنْ  َلِیُْذهِ  ُهلَّال  یُریُد  إِنَّما﴿   دیاا فرمایله ماز جم

تنهااا از اهاال بیاات فهماند که خدا خواسته که رجس و پلیدى را مى  هیآ  ن یا  (33ناالحزاب 
بااه   ری تفساا   یژهن وای( بنااابرا46۲:  16، ر13۷4،ّباّبائی   ت دهدآنان عصم  دور کند، و به

زول قاارآن صد و ماادالیل آن، از همااان عصاار ناا مقا کشفو    ىقرآن  آیات  بیان معانى  یمعنا
اکاارم  ص(  امبریاا پااس از پ تااوانی ع( را میام علاا کااه اماا  لیاا دل ن یاا است. به اهکاربرد داشت 

خااود را از او نقاال   یری تفساا   اتیاا اابه روصاام  از  یاری سالر قاارآن دانساات کااه بساا ف مُ  ن ی ننست 
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 ری را تفساا  نب، قاارآباان کعاا   یاباا اس و  از صمابه همچون ابن عب   ی روه  ن ی همچن اند.  کرده
 ودند.ب ر قرآن شناخته شدهکرده و به عنوان مفس

را بااه  ی ونااا ون  یهاوهی قاارآن شاا   ری  ع( در تفساا   تی اهل ب  کهن یا  گریقابل ذکر د  ةنکت 
 یادباا  -یبعغاا   کااردیواژ ااان قاارآن بااا رو  ن یاای هااا تب از آن روش  یکاا یکه     رفتند،یکار م
 یبعغ –  یادب  یابزارها  گاهیاج  یبررسنظر است،  ش مد  پژوه  ن یاست؛ پس آنچه در ابوده
سااوال  ن یاا ران اساات، حااال ابزر ااوا  ناازد آن  یری تفساا   اتیاا ادر رو  یواژ ان قرآن  ن یی تب ر  د

 یکاااربرد ابزارهااا  ن باااقرآ  ینژ اوا  یتا چه اندازه به معناشناس  تی که اهل ب  شودیمطرح م
 تااوانیساات؟ مبااوده ا  ناشاا یا  دییاا مااورد تا  ری  ونااه تفساا   ن یا  ایو آتوجه داشته    یبعغ-یادب

 یولاا   تنااد،پرداخیقاارآن م  اتیرآی به تفس  ی ونا ون  یهاوهی شحدس زد که ا رچه ائمه به  
 ری در تفس  زی و فقه اللغه را ن  یادب  ری تفس  هوی ش  کندیوجود دارد که روشن م  یری تفس  اتیروا

 .  استبوده شانیا  دیی بکار برده و مورد تک

 یت دو ثقاال جااداعتاار قاارآن و  اکاارم  ص(  امبریاا پ  ش یکه ّبااق فرمااا  ییاز آن جا  لذا
ام وجوه آن اساات، رآن در تمبه فهم ق  دنی راه رس  ن ی رفتن از آنها، بهتر  کمکو    رندیناپذ
 یباار مبنااا  دریاا قاارار    آن حضرات مورد مداقه  یری تفس  یاهاساس الزم است روش  ن یبر ا
 اتیاا لغااه آقااه البااه ف  شانیو توجه ا  ن ی معصوم  یادب  ری رسالت پژوهش حاضر روشِ تفس  ن یا

  ع(  تیاا را در نگاااه اهاال ب  ری نااوع تفساا   ن یا  گاهیجا  تا  است؛قرار داده  یرسمورد بر  قرآن را
و فهاام  یقاارآن بااه ّااور کلاا  قیاا قبه فهم د دنی راه رس  ن ی فت بهتر  توانیکند و م  یاوواک
  است. شانیآن به صورت خاص مراجعه به ا ت و غرائبلغا

 پژوهش  ۀنیشیپ

در   صورت نگرفته است اما  یمستقل  ارک  نهی مز  ن یا  ه درکرد  یکه نگارنده بررس  ییتاجا
 :ملهه شده؛ از جموضوع اشار  ن یبه ا  یبه ّور کل یآثار متعدد
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ورد رماا د  یکوتاااه  حی کتاب، توضاا   ن ی،  دراش(1390  ،یی بابا  یری کتاب مکاتب تفسا  
 یاهلوببه جا مانده ازائمه و اساا  ری تفاسسپس به  رداردی به تفس تی و توجه اهل ب  یادب  ری تفس

 .(کندین اشاره مقرآ  فهم یراالزم ب

 رکهی تفساا   یهاااروشبه    اثر  ن یش(،  در ا1390قرآن  مؤدب؛    ری تفس  یهاوشکتاب ر  ا
 است(.  یادب  یری تفس  روش به  پرداختن  هاآنجمله  و از  رودیجهت فهم قرآن به کار م

(، ش138۷ ،یام صادا ع(،  افتنااارماقر و اامام ب یری تفس اتیدر روا  یکتاب پژوهشا  
اشاره کرده و نظر ابن عباااس را   تی اهل ب  اتیکتاب به شرح لغات در روا  ن یدر ا  دهسن یو ن

 (.دهدیقرار م یارتباط مورد بررس ن یدر ا

 لیاا تکو یهاااروش کتاااب ن یا ا(،  در-ه1418قرآن،  شاکر،   لیتاو  یهاکتاب روش  ا
 (.است قرآن  لغات  حی صم  ن یی ازجمله آنها توجه به تب مورد توجه قرار رفته که    حی صم

 فیاثر به تعر  ن یش(،  در ا1381مهر،    ی علو  ،یری تفس  یهاش ی را  و  هاروش  ابکت ا  
، صرف و نمااو اشاااره لغت  چون  یلغو  ری تفس  یهااز روش  یپرداخته و به برخ  یلغو  ری تفس

 (.داندی ع( م  یلرا حضرت ع  ری نوع تفس  ن یمبتکر اکرده و 

ش(،  در 1390ور، ،  خاااکپ اهاال ساانت«  اتیواواژ ان توس  عترت در ر ن یی ب ه »تمقالا  
در  یادباا  یهااابه انواع روش واژ ان قرآن اشاره و ن یی  ع( در تب   تی نقش اهل بمقاله به    ن یا

 .ت(اس  قرآن پرداخته شده  ری تفس

 ن یاا ش.(،  درا138۲  ا،یاا نیمی کر  ت«،یاا اهاال ب  دییاا مااورد تا  یری تفس  ییهامقاله »روشا  
از آن بااه  یمت شده و در قساا جه  ن توقرآ  ری تفسجهت    مورد اهتمام عترت  یهاه روشله بمقا
 (.استدهره شاشا شانیقرآن توس  ا  یادب  ری واژ ان و روش تفس  ن یی تب 

 اهاال  یری فساا ت  اتیفقه اللغة در روا  گاهیجا  یحاضر بر آن است که به بررس  یمقاله  لذا
 . بپردازد  تی ب
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 ریدر تفس یبع لغو)ع( از مناتیاهل ب ۀاستفاد .۱

اسااتفاده بااه مااردم از آن  میاناادن قاارآن کاارمدر فه مااه  ع(ائ کااه ییهااااز روش یکاا ی
است که ما را در فهم معنااا  یهر  ونه منبع یبع لغواست منظور از منا یمنابع لغو  کردندیم

 ات،یاا اساااس قاارآن، روا  ن یبر ا  دهدیم  یراین نزول  در زما  میربرد واژ ان  قرآن کرو کا
به شاامار  ری تفس یع لغومناباز  مه  هشعر    زول ودر دوران ن  دم  عامه مربه، فرهن سنن صما

در عصاار ناازول روشاان  ین قرآناا واژ ااا یو کاربردهااا یها معااانو با مراجعه به آن  ندیآیم
متااکثر  یغونابع ل فت م انوتیم ن ی(. بنابرا۲93: 138۷ان،  و همکار  ی ر.ک؛ رجب    رددیم
 ری ه تفاساا قاارآن باا ات  لغاا   قیاا دق  دنی فهم  یابر  دیبه تبع آن با  آن روز ار بوده پس   اتی ز ادبا

 .می ائمه  ع( مراجعه کن   یادب

لغااات قاارآن از آن   ن یاای در تب   تیاا کااه اهاال ب  یاز منااابع لغااو  یمااوارد  یبه بررس  اکنون
 .شودیته ماند، پرداخاستفاده کرده

 یعرب دعاساس قواقرآن بر ریتفس .۱-۱

 ایاا نا  معبرلت  دال  یکلمات برا  ةماد  که   ونهانهم  ،یگریمانند هر زبان د  یدر زبان عرب
آنهااا در ضاامن   یباا ی ترک  یهاااالبها، قلمااهو ساااخت ک  کتی ه  استدهیوضع  رد  ییاهاعن م

وضااع   یو نکااات  یانمعاا   ةافاااد  یبرا  ،یب ی قالب ترک  کیخاص هر کلمه در    تی موقعها  جمله
 ها،در ضمن عبارتها، جمله  ها در ضمن جملهکلمه  یب ی ترک  یهالبرو قا  ن یااند و از  شده
 کنناادیرا افاده م  یخاص  یمعان  یت ی و در هر موقع  دنری  یم  قرار  ی ون ونا  یهاتی موقع  در

 ف صر  یبر قواعد عرب  هی ر  ع(  اه با تک( ائمه اّها105:  1388و همکاران،    ی ر.ک؛ رجب 
 کااه  آموختناادیشا ردان خااود مقرآن پرداخته و به    اتیآ  ری س( به تف انی و ب  یمعان  -  نمو  –

از   ییهارار کنند که به نمونهاستنرا    ین یمطالب د  ،ید کلونه باستفاده از اصول و قواعچگ
 .میپردازیقواعد م  ن یا
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 یبر اساس قواعد نحو اتیآ نییتب. ۱-۱-۱

 ن یاای بااه تب  هیاا آ کیاا و نقش لغات در جمعت  گاهیاقسمت ائمه  ع( با توجه به ج  ن یدرا
 :به عنوان مثال  پرداختند؛یمفاد آن م

 دی از کجااا دانساات   دییاا فرمااست ب  ن ممک  اشتم؛رضه دبه امام باقر ع  دی وی( زراره مالف
 ن یاا زراره: ا یاحضاارت فرمااود  پا مسااح الزم اساات، آن  یاز سر و فسمت   یمت ا بر قسکه تنه

متعااال خداونااد  رایاا ززل نااا ن ی چن  ن یا در قرآن زی و خداوند نفرمود  ونه   ن یا  امبری کلمه را پ
رت شسته صو  تمامکه    ر استسزاوا  می دانست   ما  پس (  6  نمائده   ﴾ وهکجوو  فاغسلوا﴿   دیفرمایم

 وأمسالالحوا﴿   کناادیم  انی ب  ن ی چن   رامسم  حکم   اهآن  ﴾ الْمَرَافِقِ  إِلَ   کُوِْدیَوَأَیْ﴿   شود سپس فرمود»

اجب است آنگاه سر واز    یشبن  بر  میدی فهم  برووسکم  در  »با«   فرح  مدلول  از  ما  ﴾ برووسکو
 عطاافکم « روؤساا بااه »  م« را»اَرجُلَکُاا   .»وجوهکم« وصل کرد  هرا ب  کم« یدیهمان ّور که »ا
 می از دو پااا را مسااح کناا   ینشب  دیکه با  می دانست   ما  پس   ﴾ الْکَعْبَینِ  إِلَ   وَأَرْجُلَکُوْ﴿   نمود و فرمود
 ش،138۲ر،  ، شاااک۲۷۷، ص1، را1385، صاادوا،  30، ص3ش، ر1365  ،ین ی  ر.ک؛ کل

 (.54ش: 13۷۷  ،یّالقان - ۲9۷ص

 رفتااه و بااا عطااف  هی بعضاا  را »باااء«   « »باااء جااا    ن یامام باقر  ع( در ا  دی ن ی بیکه م  همانطور
کااه   اارددیمعلوم م ن ی و همچن   کندیاز پارا افاده م  ی»برووس« مسح بنش»ارجل« بر ممل  

 . اندنظر داشته زی ن  یعربقرآن به قواعد  یدر فهم معان شانیا

از  یروف و نهاا بااه معاا امر  ایاز امام صادا  ع( سوال شد؛ آ  دیدقه  وه بن صسعد( مب
منکاار و عالم بر معروف و امر به فرد توانا   ن یدند نه، ات؟ فرموب است واجام اممنکر بر تم

 لیاا باّاال دل  ایاا   دیاا و یحااق م  داندیو نم  افتهی ن  تیهدا  چی هه  ک  یف ی واجب است؛ نه بر ضع
 وَ الْخَیْالالرِ إِلَالال  عُونَیَالالْد أُمَّالالٌۀ مِالالنْکُوْ لْتَکُنْ وَ﴿  دیاا فرمایت که ماس از کتاب خدا هیمطلب آ  ن یبرا

کااه  خاااص اساات نااه عااام چنااان انیاا ب ن یا( 104 نبقره  ﴾ کَرِالْمُنْ  عَنِ  یَنْهَوْنَ  وَ  فِومَعْرُبِالْ  ونَرُمُیَأْ
(. چاارا 109 ناعااراف  ﴾ نَوِدلُیَعْالال  ِهبِالال  وَ بِالالالْحَقِّ یَهْالالُدونَ أُمٌَّۀ مُوس   قَوْمِ  مِنْ  وَ﴿   دیفرمایخداوند م
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از  یو نهاا   معااروف  بااه  ب اماارعدم وجااو  ت،یروا  ن یحضرت در ا  « ینفرمود »عمل امه موس
 ر.ک؛  کاارده انیاا ب ه« ی مربااوط بااه »ماان بعضاا  ینمو یبه قاعده تیمنکر بر همگان را با عنا

ش: 1381 مهر،ی، علااو34-۲6: ش138۲ ا،یاا نیمی، کر166: 1ا، ر 1418 ،یکاشااان  ی فاا 
 109  هیاا ، بقااره بااا آ104  هیآ  کردن »من« در  سهیبا مقا  تیروا  ن یا  ع( در اادص  (. امام13۷
از منکاار   یکه امر به معروف و نهاا   ردی  یم  جهی و نت   ا افاده کردهر  »من«   بودن  هی عضراف باع
ساانن حضاارت  ن یاا از ا تااوانیموارد ( واجب است و م ن یبه ا انیااد  داناز افر  یبعض  یبرا
 دییاا مااورد تا استفاده کاارده و یاز قاعده نمو هیآ ری تفس یبرا نشایا که دی مطلب را فهم  ن یا
 .استبوده شانیا

 الَّالالِذینَ أَیُّهَالالا یَا﴿ ن مائااده(؛ 106  هیر آ»او« د یام صادا در باره واژهامقر و  ام بار ام( نظر

یَِّۀ  حِینَ  الْمَوْتُ  أَحَدَکُوُ  حَضَرَ  إِ َا  بَیْنِکُوْ  شَهَادَُۀ  وانُآمَ لٍ مِالالنْکُوْ أَوْ آخَالالرَانِ مِالالنْ عَالالْد   َوَا  نِاثْنَالالا  الْوَصالالِ

ا ر که    است  ن یچراکه منظور ا  ست،ی ن  ریی تن  یبرا  هیآ  ن یا  در  « وا»  دیفرمایم  شانیا  ﴾ یْرِکُوْغَ
مساالمان هاام درساات  ریاا نبااود، دو  ااواه غ یرسخودتان دست   نانیبه دو شاهد عادل از هم د

 (.1۲3-1۲۲ش: 1380،ی ر.ک؛ ّبرس  است

 اکمااال کتاااب در ﴾ ریالْکُبْالال  الطَّامَّالالُۀ جالالا َتِ فَالالإِ ا﴿  هیاا آ ن یاا ا لیاا  ع( ذ ی( امااام علاا د
ست که بر مااا بعااد و جواب اذا ممذوف ا  االرض است  دابهور  خر  یالکبرّامه  :دیفرمایم

جااا حضاارت بااا اشاااره بااه قاعااده   ن ی. در ا« یان ما سعنساال  تذکری  ومی»  کند،یآن داللت م
 ،یکاشااان  ی  ر.ک؛ ف کندیم ری را تفس هیاست آ  جواب اذا ممذوف  دیفرمایکه م  ینمو

در   یسااع  راتیاا ر تعب ها دواژه  اندمی چنوع    جه بهامام ع( با تو  قتی ( در حق 46۷:  6، ر1388
 .مناّب دارد یبرا هیآ  یمعنا فهماندن

و » هیاا آ  ری در مااورد تفساا   شااانی ع(، از ا  از اصااماب امااام رضااا  یکیبن خالد    ن ی ( حسه
آساامان را نگااه   ییهاسااتون  ن ی چناا   چگونااه  دی ساا رپیم  یورا  د؟ی السماء ذات المبک« پرساا 

 در  امااام(  13  نالرعااد   ﴾ اتَرَوْنَهَالال   عَمٍَد  بِغَیْرِ  تِوَامَاالسَّ   َفَرَ﴿   دیفرمایکه خداوند م  یدر حالداشته  
: بلااه حضاارت دیاا  ویم  یعمااد ترونهااا« راو  ریاا بغد نفرمود؟ »: مگر خداوندیفرمایم  پاسخ
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کااه   دیاا کن یمعحضااه م  دیاا ن ی بیشما آنها را نم  کن ی هست ل  ییهاآن جا ستون  فرمود پس در
 جملااه ن یاا  عمااد( اساات و در ا  یبرا  صفتها(  ترونمله  که ج  ن یع( با استناد به ام رضا  اما

 ری را تفساا  هیاا شااده اساات آ یبااا وصااف مااذکور نفاا  هنشده بلکاا  یف به ّور مطلق نف موصو
بااا  شااانیا ن ی همچناا ( و ۲9۷ش:  138۲شاکر،  ؛  ۲۲4:  3را،    1416  ،یزی ر.ک؛ حو  کندیم

ه ه باا ر جملاا کلمااات د گاااهیوف و دقت در جادر مورد صفت و موص یتوجه به قاعده نمو
 ع( بوده  تی مد نظر اهل ب  یادب  ری است که تفس  ن یخود نشانگر ا  ن یو ا  پردازدیم  هیآ  ری تفس
 . است

ز ا یزیاا د: بااا ذکاار المماادهلل چمودناا « فر»الممد هلل  ری در تفس  یت ی( امام باقر  ع( در رواو
ادم قاارار د یخدا یبراحمدها را   همه انواع  راینگذاشتم ز  یکرده و باقرا ترک ن  احمد خد

؛ 46:  1ا، ر  1416  ،یاناا ه  فااتم داخاال اساات  ر.ک؛ بمرآنچاا   مگاار  سااتی ن  یحمااد  چی ه
که امااام  ع( »ال« را در  الممااد(  شودیمشنص م تیروا  ن ی( از ا51:  1، ر1389  ،یزیحو
نشااان   ن ی و همچناا   دهااد،یم  می ه حماادها تعماا ماا هن را بر  استغراا جنس بکار برده و آ  یراب

اسااتفاده   یو قواعااد عرباا   یات ادباا ن از نکاا رآقاا   اتیاا آ  ری است که ائمااه در تفساا   ن یادهنده  
 .دکردنیم

 یلغات براساس قواعد صرف نییتب. ۲-۱

و  ری به تفساا  اتیروش بر اساس نوع و ساختمان کلمات بکار رفته در آ  ن یا  ائمه  ع( در
 :به عنوان مثال  ند،پرداخت یملغات آن   ن یی تب 

 ﴾ لِجِبْریالالَل  اعَالالُدوًّ  کالالانَ  مَالالنْ  قُالالْل﴿   یااةدر آ  لیاا جبرئ  یواژه  یه( از امااام سااجاد در بااارالف

فرمودنااد:  کاال اساام  یانکتااه انیاا آن همراه بااا ب  یظاهر  انی ب  در  امام  شد  السؤ(  98نالبقره 
خاادا ده بناا  یه معناا خااتم شااود باا  لیاا که بااه إ ی، هر اسمفهو عبداهلل عز و جل(  لیإ  یراجع ل

ک؛  ر. باشاادیم اهلل دیاا عب  ل،یاا کائی الرحمن، مباادع ل،ی عبااداهلل، اسااراف ل،یاا اساات، لااذا جبرئ
 شود،یّور که معحظه م( همان43۷:  1ش، ر1380  ،ی؛  ّبرس۲۲0:  1ش، ر13۷6یوّی س
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. در واقااع دهناادیشااان مها را نآن یاند که اّاعت و سرسپرد ختم شده لیه به اهر سه واژ
واژه   ن یاای ه بااه تب حااروف در واژ  نش یاا نااوع چ  واختمان کلمااه  توجه بااه ساا د  ع( با  امام سجا

مااد نظاار قاارار   یه صاارفآن را بااا اسااتفاده از قاعااد  ری فساا و ت  ازدپااردیآن م  انناادو م  لی جبرئ
 .دهدیم

از ّاارف  توجااه دارد و هیسو به شکن نزول آ کیاز  هیآ ن یا ن یی تب  امام در گرید ری تعب   به
 هیاا آمتناسب بااا شااکن ناازول  یری فا ؛ تا تفسساختار الحروف در   ی ذاریبه نوع جا  گرید

بکااار رود،  ل« یاا هر اااه لفااظ »ا یات زبان عرباا تار کلمدر ساخ کهن یا انی و با ب  دهدیارائه م
. نکته دهندیارائه م  یادب  یری تفس  شود،یم  می سآن واژه را ترمصداا    یشگی پبنده و اّاعت

از خاادا انتساااب   یورد بااه نااامر ماا ر هاا ه را دمعئکاا   ن یاا ا  یحضرت بند   نکهیا  گریجالب د
او را بااه   ل،یاا د جبرئردر مااو  چنانکااهد،  کناا   انیاا ب  قیاا ّر  ن یرا به ا  ب هرکدامتا مرات  دهدیم

نشااان دهااد، امااا   گااریان دفرشااتگ  انی را هم در م  وتا عظمت ا  آوردیاعظم اهلل مهمراه اسم  
او   یرا باارا  ی اا ژیو  ن یاا  ت  آوردیخدا م  تی ت رحمانبا صف   او را  رسد،یم  لی به اسراف  یوقت 
ا ه تاا ده کاارداستفا  دی از عب   بدع  یجابه    لی ؛ اما در مورد مکائندک  می ترس  ترن یی در مرتبه پا  زی ن

 .باشد گریاو نسبت به دو فرشته د  ید در سرسپر  یامبالغه

( می (  تساان ۲۷  نن ی المطفالفاا    ﴾ ویتسالالن  من  مزاجها  و﴿ :  دیفرمایم  هیآ  ن یا  لیذ( امام صادا  ب
 یشااراب بهشاات   ن یرتعیاا رف  رایاا ز  دنااد؛ی نام  می  رفعه( است آن را تسن   یبه معنامصدر  سُنمه(  

شااراب اهاال بهشاات آن  ن یبهاترو  ران دیآیان فرود مال برآنکه از با  ن جهتاز آ  ایاست  
امام   جان ی( در ا411، ص۲ش، ر136۷  ،یر.ک؛ قم   دیآیفرود م  ازلمن   یاست که از باال

 یواصل کلمه بااه معنااا  شهیص کردن رمشنبا  است و  مصدر    می که تسن   ن یاا اشاره به   ع( ب
 ناادیآیباال فرود م ه از جهت وارا ک یهایدنی شه نورا بره کرده آن ع« است اشاآن که »رف

 .کندیا ممعن 

 



 نیا و حسین خاکپوروکلم تمری /  ... همف رد  یبالغ –  یادب  ی ابزارها گاهیجا              76

 

 یلغات با توجه به نکات بالغ نییتب. ۳-۱

 ر.ک؛   بااایار بااردن الفااا  زکردن معنا همراه با بکاا   انی بعغت عبارت است از روشن ب
ر رفتااه در بکا یصنعت بعغبا توجه به نوع  تی روش اهل ب  ن ی( در ا114:  1389  ،یلی جل  ری م
 :شودیم  می دسته تقسخود به سه    یبعغ عینااند؛ صتهپرداخن آ  ن یی تب ه  ب اتیآ

 بیان. ۱-۳-۱

 را باااحااال  یمطااابق بااا مقتضااا یمعنااا تااوانیآن م ةلی ه بااه وساا ت کاس  یدانش  انی علم ب
مناّبااان متفاااوت   یضوح داللاات آن باارادرجه و  کرد که  انی سنن ب   ونا ون  یهاوهی ش

اساات کااه اهاال   هیمجاز و کنا  ه،ی تشب   انی لم بواب عله اب( از جم۲13:  1391  ،ی مممد  است
 .ندکردیواژ ان از آن استفاده م  ن یی تب  یبرا  ی ع(  اه  تی ب

اساات کااه در  انیاا علاام ب یهاخهاز شااا یکاا ی یبه حس یامور عقل هی تشب   اتی ( در ادبالف
انااد. اسااتفاده کرده اتیرآی در تفساا  یصاانعت بعغاا   ن یاا دارد و ائمه از ا  اربردم بعغت کعلو
عم دربااار مام باقر علیااه وید: از اسلم مىد بن منمونه مممال  یبرا ایاان ساانن خداونااد  ةالسااال

دمیاادن روح خود در  آدم( دمیدم«.  و عاارض کااردم:( ایاان    »ازست:  پرسیدم که فرموده ا
 شد،  نامیده  روح  و  است  حرکت  در  باد  مثل  روح:  فرمودند  تحضر  آن  ؟استچگونه بوده

 ریااح  بااا  روح  زیرا  است؛آمده  دست  به  روح  لفظ  از  و  استشده  ه رفت   باد  از  روح  اسم  زیرا
امااام باااقر  ع(  تیاا روا ن یاا در ا (1۷1:  1رش،  1389  ه،یبابوابن   ک؛.ر   است  جنس هم(  باد 
 هی اساات، بااه تشااب  دهی چی و پ یانتزاع یر»روح« که ام یاژاهدرک کردن و  قابل لمس و  یبرا

واژه  ن یاا مناّب ا  یحس  یاقو  یری ار با بکممسوس دارد، پرداخته و    یت ی آن به باد که ماه
 .است کرده فیتعر  هیرا در آ

 یمطابق قواعد زبااان عاارب، معناشناساا   یه شناسامام ع( با توجه به واژ  نکهیا  گرید  ةنکت 
متجااانس و  یهااابااه ذکاار واژه  یساا شنا  شااهیر  امااام بااا  رایاا تر کاارده، زرا آسانمذکور    ةواژ
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 جااادیا  یلغااو  لمااا بااه    ح« یروح« و »ر»  ن ی ب  یهمسان  یرداخته و نوعح پرو  یهمگون واژه
( از 93: 1395  ،یاند  ر.ک؛ راد و خوشاادون رفتااه شااده  شهیر  کیدو از  ر  ه  رایز  کند،یم
نااا بااه مع حیاا رروح و   یشااگیر رفتااه هم  در نظاار  ّرف بااا  کیمورد از    ن یامام در ا  رون یا

الفهم لرا سااهلفااظ    ن یاا معقول به ممسوس ا  هی با تشب   گریروح پرداخته و از ّرف د  یسشنا
 .اندردهک

  ﴾ َد لِمَا خَلَقْالالتُ بِیَالالَدیَّإِبْلِی ُ مَا مَنَعَََ أَنْ تَسْجُ یَا﴿   یةر مورد آ: از امام صادا  ع( دهی( کناب
اساات و خداونااد   ت و نعمااتاز( قاادر  هیدر کعم عرب  کنا  دی:  فرمود  حضرت  شد  سوأل

 دیاا واژه  دناا کیمباات ثا هیاا آ ن یبه ا امام با استناد د« ی ال یذ فرموده است »و اذکر عبد نا داود
(. ۲54:  9، ر13۷۷  ،ی؛ قرشاا 1۷:  1ا، ر140۷  ،یناا ی  کل  رت اسااتقااد  از  هیاا قبل کنا  هیدر آ
کاارده   یرا قدرت و نعمت تلقاا   دی  یمعنا  ،هیآ  ن یدر ا  هیکنا  هیآرا  یری صادا با بکار  امام  
  .ازدپردیآن م  ری تفست است به درآن قدر دی یکه معنا گرید  هیاد به آبا استشهو 

 یم معانلع. ۲-۳-۱

 انی سنن به م دهی رد تیرعا  ینمو  یقواعد صرفآنها    که در  یاز کلمات  یدر علم معان
علاام مطابقاات   ن یاا اوضوع  پس م  میکه چگونه آنها را باحال مناّب هماهن  ساز  دیآیم

مسند   خبر و انشاء،است ازجمله    یابواب  یعلم دارا  ن یّب است امنا  حال  یقتضاکعم با م
 .(4۷ش: 1391 ،ی...  ر.ک؛ مممد و  دیی تق اّعا و   ه،ی الو مسند

 ری بااه تفساا  یعلاام معااانکااردن اصااول مربااوط بااه  تیاا بارعا یر اهی در تفساا   ع( ائمااه
 به عنوان مثال؛  پرداختندیم

اهلل از چااه  اء خاادا پرسااید،شتقاا اساامراجع به اهشام بن حکم از امام صادا  ع( (  الف
است و پرستش شااده شایسااته ش شده(  پرست اله  ق از  هشام اهلل مشت   یفرمود: ا  مشتق است؟

ب نااام را باادون صاااح کااه تنهااا نااام یالزم دارد، و نام غیر صاحب نام اساات کساا   یپرستش
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-164: ص1ش، ر1388  ،یناا ی  کل  سااتیده اسااتپرن  ییاازپرستد کافر  شته و در حقیقت چ
 هلاا جع  لفااظ ن یاا اساات کااه ا ن یاا ا لشااانی دل ستی معتقدند لفظ اهلل بذات مشتق ن  یبرخ  .(165
دائمااا »ال« بااا آن بااوده در   تق نشااده واز آن مشاا   یگریواژه د  چی ه  است و  مشتقا  ری غ  یاسم

شااده و  یقاا ی حق ا خااد اممعتقدند اهلل مشتق است که به مرور اّعقش بر ن  رگید  یمقابل برخ
 یری ساا تف  تیاا در روا .(91: 1395 ،ی راد و خوشاادون اساات نظاار دوم دیاا نظاار امااام در مؤ

اساس   ر امام صادا ع( قرار  رفته و برظن  موردلمه  مان کساخت   همانطور که مشنص است
 .کنندیم  یآن واژه اهلل را معناشناس

با هر کس کااه  یتوانیکه امام سجاد  ع( فرمود: تو نم  کندی( نقل مصادا  ع( امام  ب
 الَّالالذینَ  رَأَیْالالتَ  إِ ا  وَ﴿   اسااتکرده و فرمااوده  یخداوند از آن نه  رایز  ؛یست کن مجال  یبنواه

 یناا ی بچااون    و(  68  ناالنعااام   ﴾ غَیْالالرِِه  حَدیثٍ  فی  وضُواخُیَ  حَتَّ   عَنْهُوْ  فَأَعْرِضْ  آیاتِنا  فی  ونَخُوضُیَ
از  ریاا غ یبرتاب تااا در ساانن  یرو شانیاما فرو روند، از  اتیکه به قصد توّئه در آ  یکسان
 .(9۲  :13۷5  ،ی ر.ک؛ خراسااان  کندیداللت بر وجوب م  یمر. ّبق قاعده هر اندیر آآن د

 از اماار و اسااتکرده انی اجتناب را ب ل امر است وجوبمه »فکعرض« که فعد از کلامام سجا
امام سجاد که     فت  توانیم  ن ی( بنابرا385:  ۲ش، ر1385  ه،یبابوابن ک؛   ر.  تاس  انشائات

 .اندپرداخته  هیآ  ن یی به تب  یم معانعل  از  یااخهبا استفاده از ش

 لَالالوْ وَ آمَنُالالوا الَّالالِذینَ﴿  ةف یشاار یااةآ ری تفسکه در  دن کیم   ع( نقل  یحاتم از عل  یاب  ( ابن ر

ه واصمابش نااازل شااده و ناا  می اختصاصاً در مورد ابراه  هیآ  ن یا  فرمودند  ﴾ بِظُلْوٍ  إِیمانَهُوْ  یَلْبِسُوا
 ،یرازی ؛ مکااارم شاا 136: ۲ا، ر1415 ، ی  ر.ک؛ فاا  اماات و مساالمانان ن یاا در مااورد ا

 ع( بااا  یعلاا  امااام تیاا روا ن یاا ر ا( د۷39: 1ش، ر1389 ،یزی؛ حااو319: 5رش، 13۷4
بااه حضاارت   هیاا پرداخته و با اختصاص دادن مضاامون آ  هیآ  ری به تفس  یانعلم مع  یری  بکار
 .کندیم یآن را از مسلمان نف   می ابراه
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 بدیع .۳-۳-۱

کااعم و   ییبااایکااه موجااب ز  یفظاا و ل  یمعنااو  یهاآن، شکل  ةلی است که به وس  یدانش
واب است از جملااه اباا   یابواب  یو دارا  شوندیمشناخته    ، رددیآن در شنونده م  شتری ب  ری تکث

...  ر.ک؛  مبالغااه و ه،یاا بلااه، تورّباااا، مقا یجناااس سااجع برائاات اسااتهعل، معنااو ،یلفظاا 
 .(۲85ش: 1391 ،یمممد

 ﴾ ....هَافَوْقَ فَمَا بَعُوضًَۀ مَا لًامَثَ یَضْرِبَ  أَنْ  یَسْتَحْیِی  لَا  اللََّه  إِنَّ﴿   ع(از امام صادا    یت ی( در رواالف

خااورد را   اری بس  یاچراخداوند حشره  نکهیا  و  شده  رهاشا  مثل  در  پشه  انتناب  به(  ۲6نهالبقر 
 کناادیاره ماشاا  لیاا ف یهااایژ یوو به وجود  کندیم سهیمقا لی پشه و ف انی آنگاه م  دهی زبر
ام صااادا  ع( در ( اماا 165: 1ش، ر1389 ،یزی؛ حااو165: 1ش، ر1380 ،یّبرساا  .ک؛ ر
 لیاا کردن پشااه و ف سهیبا مقاپرداخته که  هیآ  ری قابله به تفست مصنع  ه ازستفادبا ا  تیروا  ن یا
 .کندیم  ن یی بعوضه را تب   یو معناآن دو را مشنص    یهایژ یو

تَوى االْعَرْشِ حْمنُ عَلَ الرَّ﴿  یااةآ ری ر تفس( از امام صادا ع( دب نقاال شااده کااه  ن ی چناا  ﴾ سالالْ
 هاار جهاات باار د ازاوناا خد یعناا ی( ء یشاا ن  ماا   هی هو اقرب ال  ء یش  س ی فل  یمن کل ش  ی استو

: 1384  ،یبااه او باشااد  ر.ک؛ عطااارد  ترکیاا کااه نزد  سااتی ن  یزی چدارد پس    ع ی عرش است 
 یع ی ت آن اساا  کیاا نزد یا که معنادر استوموجود  هامیبه ا  وجهبا ت  تیروا  ن ی(. امام در ا۲۷5
ه، ه کااردآن را اراد  زیاا مااام نن که ادور آ  یوالزمه آن جسم داشتن خداست و معناکان  برم
 یآن ماا  ری بااه تفساا  عیعلاام بااد یری ار بک با نجایاست امام در ا  یجهان هست ل برکاماف  راش

 .پردازد

توس    میواژ ان قرآن کر  ری و تفس  ن یی در تب   یکه استفاده از قواعد عرب  می ن ی بیم  ن یبنابر
از علااوم منتلااف ه مردم  قرآن ب  قی فهماندن دق  یبرا  تی است که اهل ب  آن  ع( نشانگرائمه  
کااه  ییتااا جااا  کردناادیده م، نمو و علوم بعغت استفاله صرفاز جم  یعرب  زبان  وط بهمرب
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زبااان    ع( واضااع علاام نمااو و قواعااد  یحضرت عل  د؛ی ویم  مورد  ن یدر ا  دیالمد  یابن اب
 .شدبایرآن معلم اعراب ق  یاست که مقدمه یبعر

 یو فرهنگ یعرف یبا ارجاع به کاربردها یلغو یمعان انیب .۲

الفااا  و رد  کااا  ات،ی مساام  یوضااع الفااا  باارا  یوهنماا باااب    ها درروشاز    یکی  یدانش
خااارر از  یو پناادارها توجااه بااه تصااورات متعدد اساات باادون اتی و مسم  یدر معان  یاسام

به کاااربرد آن   توانینمداشته  وجود    هی لآن واژه در ذهن کاربران او  نمورای موضوع له که پ
ساااختار زبااان  نظااام و خااود از می فاهئه مر اراخداوند د یبرد،  اه  یپ  ینواژه در عصر کنو

 یباارا ن یکاارده بنااابرفرهن  آنها استفاده   ن ی مردم عرب زبان و همچن   ن ی رف بموجود ممتع
 .ک؛ مااؤدب،ناازول توجااه نمااود  ر  ه مااردم زمااانبااه عاارف عاماا   دیاا با  یمطالب   ن ی چن   ری تفس

 .میازپردیاز آن م ییها( به ذکر نمونه199ش: 1388

 دسااتور بااه ملاا ق( 4۷ن القلم  ﴾ والقَلَو ن﴿ رد در مو یث یحد( در ا  ع  ( امام جعفر صادالف
از آن  زیاا چ همااه  اساات  مکنااون  کتاااب  در  آن  و  بااود،  خواهد  و  هست  چه  آن  تمام  خداوند

 د؟یاا دانیکلمه را نم یامعن  چرا د؟ی ست ی شما عرب ن ایسپس فرمودند آ دوشیم  ینسنه بردار
او از مااتن  ایکن؟ آ  یربردا  نسنه  میرارا ب  کتاب  ن یا  د؛ی وینم  یگرید  از شما به  یکی  ایآ

 دیاا فرمایساات کااه مقول خداوند ا  یهمان معنا  ن یا  کند؟ینم  ینسنه بردار  یگرید  یاصل
ش: 138۲  ا،یاا ن  یمیکر  ؛۲۲6:  5رش،  1389  ،یزیحو  ک؛.ر   ﴾ تَعْمَلُونَ  تُوْکُنْ  ما  نَسْتَنْسِخُ  کُنَّا  إِنَّا﴿ 

را  یاصاالکتاااب ز ا یساا یرونو یعناااخ ماز کلمااه نساا  ربعاا  ثیحااد ن یاا ( بااا توجااه بااه ا۲8
 . کندیمعنا اشاره م  ن یواژه به ا  ن ی تب  یابر زی امام ن  دهی فهمیم

 یَنْظُالالرُ  وَلَالالا﴿   یةآّالب  ع( در مورد سنن خداوند در    یبن اب  ی: علیسعدمر  مع  ی( ابب

 سااتهینگر شااانیو رحماات بااه ا ریاا خه باا  امااتی در روز ق یعناا ی: فرمودنااد    ﴾ الْقِیَامَالالِۀ  یَالالوْمَ  إِلَیْهِوْ
از شما بااه   یزی چ  یعن ی  ﴾ نَایاِل  التَنظَر﴿   دی ویو بزرگ و شاه م  دی عرب به سچنانکه    شود،ینم

 دهیاا و بااه د رساااندینم شااانیبه ا یو رحمت  ری است که خداوند خ  ن یو مقصود ا  رسدیما نم
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 یعلاا   امااام  صااورت  ن یاا ( بااه ا84ش:13۷1  ،یکاشان   ی  ر.ک؛ ف  ردگنینان نمرحمت به آ
 .پردازدیم هیآ  ری اعراب به تفس  ن ی ب  بیل راالمث  ه ضرب ع( با ستشهاد ب

جَُد أَنْ مَنَعَالالََ مَالالا بْلِی ُإِ یَا قَالَ﴿  یااة( مممد بن مسلم از امام صادا در آر  خَلَقْالالتُ لِمَالالا تَسالالْ

ت در کعم عرب قااوت و نعماا   د؛یفرمود:    ستی چ  دی  از  مراد  دموفر  کردم  سؤال  را  ﴾ ...بِیََدیَّ
.ک؛ ر  اسااتنعماات  یبااه معنااا دیاا   ﴾ ضَایَب ِدیَ یند عِ فغنٌ﴿  شااودی فته م یاستعمال شده وقت 

با اسااتفاده   تیروا  ن ی ع( در ا  صادا( امام  66  :1، ر140۷  ؛ین ی ، کل16ش:  13۷۲  ه،یبابوابن 
آن  یمال عرفکرده و به استع  ری را تفس  هیآ  ضا« ی ب  دی  ین عندمعهود نزد اعراب »فع از جمله  
 .دارداشاره  

ن ژ اااوا ن یاای تب  یل بااراب مردم عصر ناازون  و ادبا فره یاشن ت آ ف   توانیم  ن یبنابرا
 یباارا  زی آن که مفسران ن  جهی نت   ه داشتند وبه آن توج  ری مؤثر بوده که آن بزر واران در تفس

آن زمااان  لیه به فرهن  قباباتوج  صر نزول وواژ ان را در ع  یمعان  دیرآن بافهم واژ ان ق
 .استفتهسنن  با زبان عرف عام  آنقر رایکنند ز  ری تفس

 عرواژگان قرآن با استشهاد به ش حیتوض .۳

 یهاااواژه  یدر معناشناساا   یمنضرم و شعر اسعم  ،یشعر عرب به خصوص اشعار جاهل
عاارب  وانیاا شااعار را درو مفسااران صاادر اسااعم کااه ا ن ی همدارد، از   یقرآن کارکرد مؤثر

ه، ل کااردازناا   یبان عربه زباز قرآن، که خدا آن را    یاهر اه کلمه   فتند،یو م  دانستندیم
-56: صااص139۲ ،ین ی حساا  بیاا  ر.ک؛ ّ دی  شعر( مرجعه کن  عرب  وانیماند، به د  دهی پوش
دشااوار و  یهاواژه یان معن در فهماند ی ع( هم به نقش شعر عرب تی اهل ب رون ی از هم  (؛59
 .کردند  توجهنوس قرآن نامک

رعااد  یواژه یعناااادن ممعمول و متعارف نشااان د  یا ع( بر  ینمونه امام عل  ی( براالف
  که  فت؛  کندیناد مست ا  دی شعر لب   ن یاعراب به ا  ن ی در ب
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 الَنجد  مَهیِالکَر ومَیالَفارسُ                         وَاعِق بَال   الرَعد و الصَ  یفَجَعن

 دم مرا ترساندکه سوار بر اسب بو  یدرحال  –  یترسناک باران  وزر  ه در آنو صاعق   رعد
 .(19۲: ۲ا، ر1430 ،یب قرّ ؛6۲ :18را ، 1403  ،ی ر.ک؛ مجلس

قاارآن از  یهاااواژاه حی و صم  قی دق  ن یی تب   یا ع( بر  که ائمه  دی فهم  توانیم  تانای ب  ن یا  از
بااود، بااه آن   یاردن یو د  یلها  ن یکمک به د  یکه شعر در راستاجا  شعر استفاده کرده و آن

 در  ارانش یاا ى از   ع( هنگامى کااه  روهاا یرت علکه حض. چنانکردندیتوجه و سفارش م
شااودند،   یر، ساانن بااه شااعر و شاااعرام افطااابه هنگ مضانر مبارک ماه هاىشب  از  کىی

 :فرمود  ا مناّب ساختهآنها ر

 شااما ادب و نااتیحفااظ شااما تقااوى اساات، ز  یةما  است، و  ن یمعک کار شما د  دی بدان
ش، ر 133۷ د،یاا ؛ اباان ابااى المد.ک ر کم آبروى شما، حلم و بردبااارى اسااتدژهاى مم

۲0 :461.) 

 استفاده از ترادف آن ان باواژگ انیب .4

 ص( اسااتفاده از امبریاا پ تیاا واژ ااان قاارآن توساا  اهاال ب  یمعناشناساا   گاارید  باحثاز م
و تااابع  رویاا پ یمعنااا است، ترادف از ماده ردف بااه میرترادف در مفردات قرآن ک  یژ یو

 قصااودو م معنا که بر  یااساس دو واژه  ن یواحد؛ بر ا  یچند لفظ بر معنا  ایاست. داللت دو  
-111، ص139۲ ،ین ی حساا   بیاا  ر.ک؛ ّ  شااوندیم  دهداللت کنند، متاارادف شاامر  یحدوا

هم واژ ان قاارآن ش فرو ن یا یمعصومان ع( به واکاو ثیاز احاد ینون با شواهد(. اک11۲
 .شودیپرداخته م

غ» یعناا ی:  فرمودند(  68  نالبقره   ﴾ کْرٌبِ  وَلَا  فَارِضٌ  لَا﴿   یام رضا  ع( در معناام  (الف و  رِیال صااَ
 ،یزی؛ حااو۲5۲: 1ش، ر13۷8ر.ک؛ صاادوا،   نااه کوچااک و نااه باازرگ یعناا ی ر« ِیاا ب الکَ
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لغااات از   یروشاان کااردن معنااا  یباارا  دهد،یسنن حضرت نشان م  ن ی( ا8۷:  1ا، ر1415
 .استفاده کرد  توانیم  ری فسدر ت  اروان دشواژ  یکلمات هم معنا

 ﴾ وَالنَّسالالَل الحَرثَ یُهلََِوَ﴿  ةف یشر یةه آحضرت ابا المسن  ع( دربارار از بن بش  ن ی ( حسب

 ،یاشاا ی  ر.ک؛ ع  لاازرع اسااتو الماارث: ا  ه،یاا الذر  النساال؛:  فرمودنااد  حضرت(  ۲05  نبقره 
 ن یاای تب  ن  ع( درامااام حساا  تیاا روا ن ی( در ا89: 9ر ا،1403 ،ی؛ مجلس100: 1ش، ر1380

فاده د اساات مااردم شااناخته شااده بودناا   یا که برامترادف آنه  ینسل« ازمعان-واژ ان »المرث
 .اندکرده

ه مرتهناا  یرا بااه معنااا  نااهی  ع( ره  ی( امام علاا 38رن   مدث  نه« ی ( »کل نفس بما کسبت رهر
؛ ۷6:  ۲ا، ر-ه139۷  ،یالنعمااان  معنا اساات  ر.ک؛  کیو به    شهیر  کیته که هر دو از  دانس
مناّبااان قاباال فهاام  یرالغاات دشااوار را باا   ی ع( معنااا  ی(. امااام علاا 1ش:  138۲  ان،ی رشچف
 نااهی ره  یر از معناااتناختهمردم شاا   یمرتهنه برا  ةواژ  یمعنا  رسدیم  جا به نظر  ن یا  در  کندیم

 .انداستفاده کرده  هیآ  ن یی در تب بوده که امام از آن 

کااه  بیرالفظ غساختن شن رو یبرا یکه  اه شودیمشنص م تایروا ن یتوجه به ا  از
بااه   کیاا و نزد  یمساااو  یکه از لما  معنا  یز واژ ان( ا ع  تی در قرآن استعمال شده اهل ب

 .کردندیمردم بوده استفاده م یقابل فهم برا  الح  ن ی عمال خداوند و در عمورد است لفظ  

 ریگینتیجه

د، شنص شاا غات مل  ن یی و تب   یادب  ری تفس  یهن ی در زم  تی اهل ب  یری تفس  اتیروا  یبا بررس
مااام قاارار دارنااد بااا ت  گریهمااد  ن یص( قااراکاارم    امبریاا پ  ریاا  ع( که به تعب   تی و اهل برآن  ق
د بوده و هر ز از آن غافاال نبودناا   آ اه کردن مردم به معارف قرآن  یدر پ  ش یخو  ییوانات

 جااهی نت  تااوانیمقالااه م ن یاا اند. آنچه از ااستفاده کرده  یمنتلف   یاهراه از روش  ن یها در اآن
لغااات و   ن یی تب   یبرا  یب اه از قواعد عر  یادب  ری  واران در تفسآن بزر  است که  ن ی رفت، ا
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و   یبااه اشااعار جاااهلشااهاد  عام و فرهن  مااردم و بااا است در عرف  واژ ان    درکارباز    یزمان
 اند.قرآن برآمده  ری و تفس  همرادف در صدد فاستفاده از راهکار ت  ن ی همچن 
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