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  قرآنواژگان تغییر معنایی در 
  *متنی قرآن با شعر جاهلیبررسی رابطه بینا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حسین سیديسید 

  و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
  

  چکیده:
هاي  و سنت ها ها، رمزگان اساس نظام بتنی است که آثار ادبی بربر این ایده م متنیبینا

هاي هنري  تها، رمزگان و سن شوند. دیگر نظام ایجاد شده توسط آثار ادبی پیشین بنا می
گیري معناي یک اثر ادبی، اهمیتی اساسی دارند.  شکلو در کل فرهنگی نیز در 

دانند. متون در واقع  اي مستقل میرا فاقد هر گونه معن ها پردازان امروزي متن نظریه
  دانند. ن آن را امر بینامتنی میپردازان اکنو متشکل از همان چیزي هستند که نظریه

طرح این مسأله بدان جهت است که قرآن کریم در یک بافت تاریخی ـ فرهنگی ظهور 
ر درون د که آیا از ساختار فرهنگی کهالزاماتی در پی دارد و آن اینیافته است. این مسأله 

ست یا پیوسته؟ آیا براي فهم معناي متن باید به این پیوند چارچوب آن تکوین یافته، جدا
داشت؟ آیا متنی چون قرآن کریم به مثابه یک  توجهی بینامتنتاریخی ـ فرهنگی و روابط 

  داشته است؟  توجهبه آن  ،متن مقدس وحیانی
به مقایسه متن قرآن با  ،رآن کریمپژوهان مسلمان از گذشته براي اثبات اعجاز ق قرآن

اند و از طریق بررسی اشعار و متون ادبی و کشف  یازیده متون دیگر مثل شعر دست می
ها و  به بررسی متن قرآن و بیان زیبایی ،داللت آنها گیري این متون و نحوه وانین شکلق

نامتنی واژگان این مقاله در پی بررسی روابط بیپرداختند.  استواري و انسجام متن آن می
قرآن با واژگان شعر جاهلی است. یافته این پژوهش آن است که این رابطه به طور قابل 

  مالحظه وجود دارد.
  

  ها: کلیدواژه
  شعر جاهلی /متنی/ بیناقرآن

                                            
 . 22/9/1393، تاریخ تأیید: 25/7/1393تاریخ دریافت: * 
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  درآمد
). قرآن کریم قبل از 20الینز، اند ( معناشناسی را علم مطالعه معنا توصیف کرده

فهم آن باید سازوکارهاي فهم متن را در آن به کار هر چیز یک متن است و براي 
اما جامه زبان عربی پوشیده و پیام آن  ،بست. این متن هر چند که متن آسمانی است

از سوي فرستنده پیام (خداوند) به سوي گیرنده آن  ،در قالب واژگان زبان عربی
یام در ان گیرنده و فرستندة پ) فرستاده شده است. واسطه می6(پیامبر اسالم

و هم در حوزه فرهنگی اهل  ،واژگانی است که هم گیرندة پیام با آن آشنا بود ،جااین
نخستین سطح در معناشناسی متن، شناخت معناي رو  ازاینزبان بیگانه نبوده است. 

که با گذشت زمان ممکن است آن متن است. اما با توجه به این مفردات و واژگان
دهد، بررسی و واکاوي منابع فرهنگی، لغوي و ها تحوالتی رخ  در معناي واژه

هاي عصر نزول و شناخت خاستگاه اولیۀ واژگان در عصر جاهلی،  ادبیات عرب
  رسد. ها در عصر نزول قرآن ضروري به نظر می براي فهم معناي واژه

  
  تغییر معنایی چیست؟

 مسأله تغییر به مثابه یک بحث فلسفی از مباحث پیشاسقراطی است و ریشه در
ت واقعی«گفتند  که می چیز در حال تغییر است. چنان این آموزه فلسفی دارد که همه

). 227(لس،  »تواند دوبار از آن بگذرد اي است که هیچ کس نمی هسان رودخانب
چون دیگر مقوالت ست و یکی از رفتارهاي آدمی که هماي طبیعی ا زبان هم پدیده

تغییر امري طبیعی و گریزناپذیر امور و در حال تغییر است. هر چند که این  ،طبیعی
تغییرات در زبان را در راستاي فساد آن، و برخی آن را از  ،ولی برخی ،هاست پدیده

  دانند. تکامل زبان مفید میجهت 
ان گفتاري التین رخ داده بود، هزار سال پیش، رومیان تغییراتی را که در زبدو

تی آنان از فساد زبانی فزایندة زبان التین شدت مورد انتقاد قرار دادند. اما نارضای به
چنان تغییر کرد که به  )به تعبیر آنان فاسد(هیچ ثمري نداشت و آن زبان گفتاري 

 ی است که عی. طبدل شیبدتهاي جدیدي چون فرانسوي، ایتالیایی و اسپانیولی  زبان
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را غنی، زیبا و انگارند، بلکه آن  ها نه تنها زبان خود را فاسد نمی گویشوران این زبان
  )10تراسک، دانند. ( گویا می

زبان به  ،بلکه به قول دستورنویسان تجویزي ،سان نیست اما وضع همیشه بدین
سازي آن تغییر  گویی و ساده به ساده ،علل کم کوشی و تمایل ناخودآگاه اهل زبان

  )84(برایت،  .کند می
رار گرفت و نخستین تغییرات معنایی مورد توجه نودستوریان ق ،اما در مقابل

قانونمند است و این بود که تغییرات زبان منظم و  ،اند اي که مطرح کرده نکته
در مکتبی به  ،طور دقیق تبیین نمود. بخش قابل توجه در این زمینه توان آن را به می

در پاریس شکل » آنتوان میه« که به کمک شاگردان »شناسی اجتماعی زبان«نام 
  )224آرالتو، انجام یافت. (گرفت، 

  
  انواع تغییرات معنا

شناسان به قرار زیر  انواع تغییرات معنایی و علل آن از منظر پژوهشگران و زبان
  است:
حوزه معنایی و کاربردي واژه  ؛)Semantic broadening(گسترش معنایی  -1

هاي یخ کوهستان اطالق  که قبالً صرفاً به توده» یخچال«گردد. مثل واژه  گسترده می
ولی اکنون به حوزه لوازم خانگی نیز وارد شده و به یک وسیله برقی نیز  ،شد یم

  شود. اطالق می
که باعث کاهش و محدودیت  ؛)Semantic narrowing(معنایی  تحدید -2

معناي غذا  که در انگلیسی قدیم به» meat«شود. مانند واژه  حوزه کاربرد واژه می
)Food( تهیه  ...ه یک نوع غذا که از ماهیچه گاو وولی در انگلیسی جدید ب ،بوده

  کند. شود، اشاره می می
 گردد. مانند واژه باعث تنزیل معنایی می ؛)Pejooration(کنترل معنایی  -3

»criticize« معناي هر نوع انتقاد مثبت یا منفی بود، اما امروزه فقط  در انگلیسی که به
  باشد.  می) give a negative critique(به معناي انتقاد منفی 
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شود. مانند  که باعث ترفیع معناي یک واژه می ؛)Elevation(ترفیع معنایی  -4
معناي  ، اما امروزه به(قیمت) بوده »price«معناي  در انگلیسی که به» prize«واژة 

  ارزش است.جایزه و یا شیء با
ژه گردد. مثل وا که باعث تعدیل معناي واژه می ؛)Euphemism(حسن تعبیر  -5

  است.» نه«معناي  به» خیرن«، اما در است» نیکی و صالح«معناي  که به» خیر«
شود.  اي خاص کاربرد آنها مد می که در دوره ؛)Fashion words( ها مدواژه -6

هاي دنیا در  زبانبیشتر که به » پان امریکانیسم، پان عربیسم«هاي  مانند ورود واژه
  حوزه سیاست وارد شده است.

ها  باشد. به این صورت که معناي اولیه واژه که در نتیجۀ نوآوري می ؛هاستعار -7
شود و حرکتی از سمت مفهوم ملموس واژه به سوي مفهوم انتزاعی آن  فراموش می

  گیرد. شکل می
که شامل حذف کامل یک واژه و یا حذف  ؛)Obsolescence( مهجورشدگی -8

  )252 اولمان، ؛191-189 گردد. (مختارعمر، تمایزات صوري و دستوري آن می
  داند: انواع فرآیندهاي تغییر معنایی را در انواع زیر می» آنتوان میه«
  شود. ها موجب تغییر معنایی می گیري زبانی از دیگر زبان قرض -1
  شود. تغییر در بافت کاربردي واژه باعث تغییر معنایی می -2
ک جامعه زبانی تغییر مصداق یک واژه و نیز تغییر نگرش سخنگویان ی -3

  شود. نسبت به یک مصداق موجب تغییر معنا می
  )220آنتوان،   گردد. (میه بودن واژه موجب تغییر معنایی می» تابو« -4

  دانند: برخی علل زیر را علل تغییرات زبانی می
 ،شود وارد مییا هرگاه یک عنصر جدید در یک جامعه زبانی ایجاد  پیرایش: -1

  مراه خواهد داشت.یک واژه جدید نیز به ه
گاهی یک عنصر فرهنگی در یک جامعه زبانی مورد استفاده  منسوخ شدن: -2

واژة مربوط به آن نیز از کاربرد روزمره خارج  ،گیرد و بر این اساس قرار نمی
  دهد: گردد. منسوخ شدن به دو دلیل عمده رخ می می

  از میان رفتن مصداق یک واژه. )الف
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  )226-246یل مفهوم ناخوشایند آن. (آرالتو، تابو بودن واژه به دل )ب
توان نتیجه گرفت که علل تغییرات معنایی را  از مجموع مطالب گفته شده می

  توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: می
گسترش معنایی، کاهش معنایی، دگرگونی معنایی  عوامل درون زبانی مانند -1

  . ...و
تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،  عوامل برون زبانی یا غیر زبانی مانند -2

  )180اقتصادي و دینی. (وتینی، 
  

  پیشینۀ بحث
دانشمندان مسلمان  ،با توجه به پیوستگی زبان قرآن و زبان عرب جاهلی

به مسأله تحول معنایی واژگان قرآن بپردازند. هر  ،از همان قرون اولیهکوشیدند 
شناختی در  ي نخستین مباحث زبانها اما پایه ،چند آثار اولیه روشمند نبوده است
توان به چند دسته  را می آثارآیند. این  می شمار حوزه الفاظ و واژگان قرآن کریم به

  تقسیم نمود:
کوشیدند با استناد به ذخایر  و می پرداختهآثاري که به واژگان غریب قرآن  -1

اري مثل آث ؛به شرح آن بپردازند ،واژگانی عرب جاهلی و تکیه بر اشعار جاهلی
  از ابن قتیبه.» تأویل غریب القرآن«و » تأویل مشکل القرآن«

هاي عرب که در قرآن  هاي زبانی قرآن و لغات و لهجه آثاري که به گونه -2
  سیوطی.» فی علوم القرآن االتقان«مثل  ؛پرداختند می ،کریم به کار رفته است

» االشباه و النظایر«که به  پرداختند آثاري که به واژگان شبیه و همگن در قرآن می -3
  از مقاتل بن سلیمان بلخی.» االشباه و النظایر فی القرآن الکریم«معروف است. مثل 

اي به تحول واژگانی در قرآن داشتند. تفسیر  مفسران قرآن کریم هم عنایت ویژه
هاي تفسیري قرآن کریم بوده است. مثالً ابن  لغوي از نخستین مراحل و تالش

  :گفت دانست. وي می ترین وجه تفسیر می ا مهمعباس، لغت ر
 -2فهمد.  وجهی که عرب به واسطه زبانش می -1تفسیر چهار وجه دارد: «

تفسیري که دانشمندان  -3تفسیري که هیچ کس در ندانستن آن عذر ندارد. 
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  )2/164(زرکشی، » .تفسیري که تنها خداوند از آن آگاه است -4دانند.  می
شان که قرآن به آن نازل شده بود، روي قرآن به زبان صحابه نیز در تفسیر

هاي  المثل، خطبه و حکمت آوردند و معناي واژگان قرآنی را در شعر، نثر، ضرب می
هایی است که میان  پرسش و پاسخ ،جستند. نمونه معروف این روش خود می

بن بن عویمر با ابن عباس در گرفته بود و ا ةنجدشخصی به نام نافع بن ازرق و 
  گفت: داد. ابن عباس خود می لی میعباس پاسخ آنها را از شعر جاه

شعر، دیوان عرب است و هرگاه حرفی از قرآن ـ که خداوند به زبان عرب نازل «
  .»کنیم به دیوان آن مراجعه می ،کرده است ـ بر ما پنهان ماند

  گفت: و یا می
ر شعر بجویید که پرسید، آن را د اگر درباره واژگان غریب قرآن از من می«

  )1/382، االتقان فی علوم القرآن(سیوطی، ». شعر، دیوان عرب است
  

  و واژگان عربیقرآن 
نرفته باشد. اي در قرآن نیست که قبل از نزول در عصر جاهلی به کار  تقریباً واژه

بیشتر قبایل جاهلی در قرآن به کار رفته  حدي است که واژگان  دایره این واژگان به
سخن رفته صراحت از این مسأله  ست که در قرآن کریم هم بها همین رو است. به

). اما قرآن کریم در تعامل با 4/(ابراهیم }وما أَرسلْنَا منْ رسولٍ إِال بِلسانِ قَومه{ ؛است
هاي زیر  توان به روش کار بسته است که از جمله می هایی را به ، روشواژگان عربی

  اشاره کرد:
ناي شرعی به معناي اما با افزودن مع ،اش به همان شکل اصلی  واژه حفظ -1

  گوید: می ابن فارس». ماسال«و » مؤمن«واژه  لغوي آن؛ مثل
شناسد و سپس  معناي تصدیق می به» امان و ایمان«را از » منؤم«عرب کلمه «

» مؤمن«به طور مطلق » مؤمن«شریعت به آن شرایط و اوصافی افزود که 
» .که شریعت اوصافی به آن داده است» اسالم«است. همچنین است  میده شدهنا

  )45 الصاحبی فی فقه اللغۀ العربیۀ،(ابن فارس، 
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با افزودن قید شرعی.  ،حفظ کلمه به معناي دینی که قبل از نزول قرآن داشته -2
قطع که معناي آنها کامالً با آنچه در جاهلیت بوده است، » حج«و » صیام«مثالً کلمه 

  گوید: ده است. ابن فارس مینش
ت و نخوردن و نزدیکی ولی در شریعت، نی ،صیام در اصل یعنی امساك کردن«

اما در  ،معناي قصد است ضافه شده است. حج هم در لغت بهبه آن ا ...نکردن و
  (همان) »شریعت، شرایطی به آن افزوده شد.

ه حوزه مجاز. ولی انتقال آن از حوزه حقیقت ب ،حفظ کلمه به همان شکل -3
شناخت و  ا میتنها پوشش ر »کفر«عرب از  .»...ق، کافر، فاسق وفمنا« اتمثل کلم

معناي موش کور بود که اسالم معناي آشکار کردن غیر از  هم در اصل به» منافق«
عرب تنها شکافته  ،»فسق«و از کلمه است. به آن داده  ،آنچه که در باطن آدمی است
خارج شدن از فرمان  ،اما در شریعت ،دانست دانه را میشدن پوسته و بیرون آمدن 

   . (همان) ...خدا معنا گرفت
ب جاهلی به حوزه توحید پرستی عر حفظ کلمه با نقل آن از حوزه آیین بت -4

هاي خود را تنها به  الهه ،ها در جاهلیت هاي خداوند است. مثالً عرب نامکه مختص 
به صفات خداوند یکتا نزدیک  ،از این صفاتنامیدند که برخی  کنیه یا صفات او می

  )46(همان،  .مثل قدرت، عزّت، قوت، حکمت و علم ؛بود
نکته قابل توجه در این نکات آن است که این چهار روش در یک نکته 

اي تغییر  گونه ، ولی بهاند مشترکند و آن اینکه کلمات به همان شکل قبلی حفظ شده
ه خاطر گرایش قرآن از یک سو به تحقق اصل استمرار اند و البته این ب معنایی یافته

  اصل قطع رابطه فرهنگی است که شأن دین جدید است. ،تاریخی و از سوي دیگر
  

  ها نمونه
پردازیم که در شعر جاهلی  هایی از واژگان می اینک در این قسمت به ارائه نمونه

  اند. افتهها در قرآن معناي دیگر ی ولی همان واژه ،اند به معنایی آمده
اولین کسی که در سنّت تفسیري در فرهنگ اسالمی در تفسیر واژگان قرآن به 

هاي نافع  شعر جاهلی توجه نمود، ابن عباس بوده است. ابن عباس در پاسخ پرسش
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شد،  اي که پرسش می متون شعر جاهلی در توضیح هر واژه ربا تکیه ب ،بن ازرق
تفسیر زبانی ابن عباس فراوان هاي  ارائه نمونه کرد. هایی از شعر جاهلی ارائه می نمونه
بررسی تحول معنایی واژگان به کار رفته  ،ولی از آنجایی که مقصد این مقاله است،

کنیم؛ چون در تفسیر واژگان  نظر می از آن صرف ،در شعر جاهلی در زبان قرآن است
  است. تنها به ارائه نمونه از شعر جاهلی بسنده شده ،غریب توسط ابن عباس

  

  تسبیح
که در قرآن زیاد به کار رفته است. این واژه با است واژگانی از » تسبیح«واژه 

است. » شنا کردن«معناي  بار آمده است. اصل این واژه به 93مشتقاتش در قرآن 
ها  عربرو  ازاین». دور شدن«یعنی  ؛همین معنا به معناي مجازي تحول یافته است

البته فهم ». جریه و تباعده«یعنی » سبح الفرس«. و »السابحات«گفتند  به اسب می
که معناي مجازي است، چندان دشوار  »دور شدن«به » شناگري«رابطه معنایی از 

امرؤالقیس در توصیف  کند. نیست، چون شنا کردن، شخص را از دیده پنهان می
  گوید: اسب خود می

  بالکدید المرکَّلثَرنَ الغبار أ      و بشجٍ اذا ما السبحات علی الونی
  

هم گردد که  »دور از دیدگاه«  موجب شد که شامل اما فرآیند گسترش معنایی
» تسبیح«رو  ازاینهاست.  تصوري است که از خداوند در ذهن انسان ،بهترین نمونه آن

  گوید: اعشی می. معناي ذکر خداوند درآمد. این تصور در شعر جاهلی آمده است به
ــدا    شیات و الضّحیو سبح علی حینِ الع ــد الشــیطانَ و اهللاَ فاعب عب   وال تَ

  

رود. در شعر  کار می معناي تعجب هم به هاي دیگرش به این واژه در ساخت
  شود، به این معنا آمده است: که از بافت کالم فهمیده می اعشی چنان

ا جاءنی فَخرهن    أقولُ لمالفاجرِ علقمۀِ سبحانَ م  
  

معناي شناگري  در دو آیه به ، فقطدر قرآن رد این ریشهمرتبه کارب 93از مجموع 
 -3 تنزیه -2 ذکر خداوند -1گانه است:  ا در بقیه آیات به همان معانی سهام ،است

  تعجب.
  آمده است.به معناي اصلی ) 40/و یس 33(انبیاء/ }کُلٌّ فی فَلَک یسبحونَ{در آیه 
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و به معناي  )159/(صافات }نَا یصفُومحانَ اهللاِ عبس{در آیه به معناي تنزیه 
  ) آمده است.93/(اسراء }قُلْ سبحانَ ربِّی هلْ کُنْت إِال بشَرًا رسوال{تعجب در آیه 

  
رب  

بیش از همه به کار رفته است. این واژه  ،»اهللا«این واژه با مشتقاتش پس از لفظ 
اي لغت براي این واژه ه فراوان بر زبان شاعران جاهلی تکرار شده است. فرهنگ

  .اند چند معنا ذکر کرده
  گوید: به معناي پرورش دهنده و کامل کننده چیزي. نابغه می

 علیو ـه اهللاُ أحسـربعنـــرا    هـنَ صناص ـــهو کـــانَ لـــه علـــی البری  
  

یعنی آنها  ،»فالن یرب الناس«شود  به معناي انضمام و پیوستگی. وقتی گفته می
  »)رب«ماده فارس،  شوند. (ابن ا مردم گرد او جمع میآورد ی را گرد می

  مالک و صاحب؛ در شعر اعشی آمده است:
تَـالـد أخـوق   و قــد یحــاذر منّــی ثــم مایثــلُ        هـس رب البیت غَفلَ

  

یعنی سیاست ورزید  ،»رب فالنُ قومه«به معناي بزرگی و ریاست و تدبیر امور؛ 
  گوید: ن ابی ربیعه میو آنها را مطیع خود گرداند. لبید ب

ــر     اهلکـنَ یومـاًَ رب کنده و ابنـهو  ــت و عرع ــین خَب ــد ب   و رب مع
  

  )66(لبید، 
همان سرپرستی و اصالح و پرداختن به  ،وجه مشترك معنایی در تمام این موارد

  امور است. اما در قرآن کریم به همان معناي عام این واژه آمده است.
  

  عبادت
 یعنی راه هموار شده» طریق معبد« ؛نی هموار کردن راهعبادت در لغت یع

اما در اصطالح یعنی اطاعت و فروتنی که صاحب نعمتی »). عبد«درید، ذیل  (ابن
دهد. پس در عبارت نوعی تسلیم شدن و انقیاد بدون  نسبت به کسی انجام می

آشنا با این واژه  ،مقاومت و سرکشی وجود دارد که عرب با توجه به نظام قبیلگی
  گوید: بوده و در اشعارشان فراوان به کار رفته است. نابغه می

ــب      هـد ظَلمتَـاً فعبـان اك مظلومـف ــک یعت ــی فمثلُ ــک ذا عتُب   وان تَ
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  گوید: یا می
ــالع     ۀَـنَداً لم یخُنک اماـاخذُ عبـاُتَ ــو ظ ــاً و ه ــداً ظالم ــرك عب   و تَت

  

 ؛عناي انتزاعی آن آشنا بوده استبا م ،اما عرب غیر از این معناي حسی و عینی
  گوید: مثالً نابغه می». تنسک«و » لهأت«یعنی معناي 

ــه،     بٍـلو أنّها عرضت لأشمطَ راه ــرورعبدااللـــ ــد ٍ،ةضـــ   متعبـــ
  

آیه آمده که از اصل لغوي آن  275در قرآن کریم این واژه با مشتقات آن در 
هم در قرآن و هم در شعر خارج نشده است. این داللت بر آن دارد که این واژه 

جاهلی به یک معنا به کار رفته است. اما قرآن ویژگی خاصی به آن بخشیده است 
  ت خداوند اختصاص یافته است.دکه فقط به عبا

  کار رفته است: در قرآن این لفظ گسترش معنایی یافته و به سه معنا به
  وانید.بپرستید یعنی او را به توحید بخ ؛»وحدوا«یعنی  »اعبدوا«ـ 1
  اطاعت محض از خداوند.» یطیعون«یعنی » یعبدون«ـ 2
  )288(مقاتل،  .»بردگان«یعنی  »عباد«ـ 3

یعنی میان دو  ؛در این لفظ در عین حال نوعی تحدید معنایی هم رخ داده است
هاي لغت به آن  که در فرهنگ، حال آنتفاوت وجود دارد» عبید«و » عباد«ساخت 

که در » ...عبادي، عبادنا، عبادکم«با اضافه به ضمیر مثل  »عباد«اي نشده است.  اشاره
معناي بندگان اطاعت کننده پروردگار و  ، همگی بههفت موضوع آمده استنودو

یا  )30/(آل عمران }و اللَّه رؤُف بِالْعباد{اخالص ورزندگان نسبت به اوست. مثالً 
  ).68/ف(زخر }... یا عباد ال خَوف علَیکُم الْیوم{

همگی بر این مفهوم داللت دارند که اینها  ،که در پنج آیه آمده» عبید«اما واژه 
و شایستۀ عذاب هستند. الزم به ذکر است که بوده کنندگان فرمان خداوند  عصیان

آمده است و در یک آیه » ریقحالْ ذابوا عوقُذُ«عبارت  ،در دو آیه قبل از این واژه
  معناي عصیانگران است: به» عبید«در آیات زیر  .»...ریقالح ذابع ۀِالقیام ومی هذیقُو نُ«

ذَلک بِما  *سنَکْتُب ما قَالُوا وقَتْلَهم األنْبِیاء بِغَیرِ حقٍّ ونَقُولُ ذُوقُوا عذَاب الْحرِیقِ ...{
  )182-181/(آل عمران }دقَدمت أَیدیکُم وأَنَّ اللَّه لَیس بِظَالمٍ للْعبِی
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ذَلک بِما قَدمت أَیدیکُم وأَنَّ اللَّه * یضْرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب الْحرِیقِ ...{
بِیدلْعبِظَالمٍ ل س51-50/(انفال }لَی.(  

از بندگی  چون ؛ذابندعاین آیات داللت بر این معنا دارند که این افراد مستحق 
رو  ازاینواي نفس و مال و ثروت را پیش گرفتند. هو بندگی  هخداوند دوري کرد

با توجه به  .جا یعنی آنان که از اطاعت و بندگی خدا اعراض کردنددر این» عبید«
اصطالح ویژه قرآنی است که باید به نافرمانان و  این واژه، توان گفت بافت آیه می

  عصیانگران ترجمه شود.
سوره  29و  28فصلت و  46و  45و  سوره حج 10و  9ین است در آیات چنهم

ق. این آیات بیانگر آن است که این افراد مستحق عذابند، چون از عبادت خداوند 
معناي  اصطالح قرآنی جدید است که به» ادعب«اعراض نمودند. نتیجه اینکه واژه 

معناي کسانی است که  ههم اصطالحی است که ب» عبید«د و باش بندگان شایسته می
  اند. از اطاعت و بندگی خداوند اعراض کرده

  

  مغفرت و استغفار
فی  عغفر المتا«. »ستره«یعنی  »غفره«معناي پوشاندن است.  ها به اصل این واژه

 غفر«شود:  یا گفته می .ء را در ظرف گذاشت و پنهان کرد یعنی آن شی ؛»الوعاء
الخضاب ا پوشاند. (ابن منظور، ماده غفر)وي ریعنی حنا سفیدي م؛ »الشیب  

 ،اما این واژه از پوشاندن اشیاي مادي به پوشاندن امور معنوي مثل گناه و زشتی
در شعر جاهلی این معناي  دچار تحول معنایی شده که معناي مجازي یافته است.

  مجازي چنین آمده است:
  اصلُو القاطع األقرانَ و الو    و الغافرُ الذنب ألهلِ الحجی

  

معناي پوشاندن  آیه آمده که به 233با مشتقات آن در » غفر«در قرآن کریم واژه 
هاي  گذرنده از لغزشی پوشاننده گناهان و دریعن» غفّار«گناهان است. پس خداوند 

  بندگان.
یعنی  ؛در شعر جاهلی هم به معناي لغوي» مغفرت«شود که کلمه  مالحظه می

یعنی پوشاندن امور معنوي و  ؛اي مجازيو هم به معن ،پوشاندن آمده است
تحدید «مثل گناه و بدي و کردار زشت. اما در قرآن با توجه به اصل  ؛غیرمحسوس
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براي درگذشتن از گناهان و کردار پس از توبه تغییر  به طلب از خداوند ،»معنایی
 }رُونَه واللَّه غَفُور رحیمأَفَال یتُوبونَ إِلَى اللَّه ویستَغْف{معنا یافته است. مثالً در آیه 

  ) چنین است.74/(مائده
  

   اسالم
 سلم«و » یافتن شفا«معناي  به» هسالمسالم و «این واژه به چند معنا آمده است؛ 

در شعر  اسالم و استسالم یعنی انقیاد (ابن درید، واژه سلم).». أتبرّ«یعنی » منه 
  .آمده است تخضوع و تحی ،جاهلی به معانی راندن، تسلیم

  :به معناي اول در شعر اعشی
  بِ و اماوکیفاً و إما انحـدرا     ففاضت دموعی کفیض الغرو

لا ـکم منـأسلَم الس ک هصــغاراً       نظم آللــی منحــدرات  
  

  )81(اعشی، 
  به معناي دوم در این بیت:

لم لسعشیرتی لل ادعوتبرِینا    مم تولّـــوا مـــدرأیـــته  
  

  »)مسل«(ابن درید، ماده 
  به معناي تحیت در بیت زیر:

ــا     فنا فقلنا أیه سلّم فسلمتوقَ ــا ومؤُه ــان إلّ ــا ک   بالحواجــبِ فم
  

  )»سلم«(ابن منظور، ماده 
معناي خضوع و  آید که به شمار می در قرآن کریم این واژه از واژگان کلیدي به

م تخصیص باشد. این واژه در قرآن کریم ه تسلیم شدن در برابر اوامر خداوند می
معنایی یافته که به معناي تسلیم شدن در برابر فرمان خداوند است، و هم گسترش 

شود و هم بر کافران؛ چون همگی در  معنایی؛ یعنی گاه هم بر مسلمانان اطالق می
این خضوع چه از سر رضایت باشد و چه حال  ؛برابر خداوند خاضع و فرمانبردارند

لَه أَسلَم منْ فی السماوات واألرضِ طَوعا وکَرْها وإِلَیه و{ اکراه. چنان که فرموده است:
  ).83/(آل عمران }یرْجعونَ
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  نفاق و منافق
  در ابیات جاهلی به معانی زیر آمده است:» نفق«ماده 

نفاق به معناي ». راج البیع«یعنی  ،»نفق البیع«گفتند:  ـ رواج خرید و فروش؛ می1
یعنی کاال رواج  ،»نفقت سلعته«؛ و »)نفق«است (ابن منظور ماده  ضد کساد بوده

  »)نفق«ماده اساس البالغه، (زمخشري،  .یافت
یعنی  ؛»البهائم ینفق نفوقاً و سائر بۀالفرس و الدانفق «یعنی مرگ؛ » نفوق«ـ 2

» أنفق الرجل«گفتند:  نیز تحول معنایی یافته است. می» فقیر شدن«معناي  به». مات«
  گفت: کعب بن زهیر می». افتقر« یعنی

و ال أهجو فی المع    الصدیقَ و منَ یِبع أبیت رضِ أبیهعقُبنفاشر ی  
  »)نفق«(ابن منظور، ماده 

و » هنفق«لذا »). نفق«ـ به معناي حفره در زمین هم آمده است (ابن درید، ماده 3
گاه دشمن ارد که هرنه این موش دو سوراخ دگویند. ال به النه موش کور می» نافقاء«

منافق که در عرف قرآن  بدین سببشود.  از سوراخ دیگر خارج می ،از یکی درآید
  باشد. ها اطالق شده است، از این باب می به گروهی از انسان

اصطالحی است که  ؛کار رفته است صورت اصطالح به این واژه بعداً در قرآن به
اند؛ یعنی کسی که کفر را پنهان و  شتهها با آن آشنایی ندا عرب ،به این معناي خاص

  »)نفق«ه ایمان را اظهار نماید. (ابن منظور، ماد
بار از این گروه سخن به میان آمده است که معناي اصطالحی و  37در قرآن 

  اي است که در زبان عرب جاهلی به کار رفته است. گسترش یافته آن از واژه
  

  فسق ـ فاسق
یعنی خرما از پوست  ؛»اذا خرجت من قشرها ۀفسقت الرُطَب«گوید:  عرب می

شود.  یاش بر مردم ظاهر م گویند، چون از النه می» فویسقه«بیرون آمد. به موش هم 
  »)فسق«(ابن منظور، ماده 

از  ،اما با نزول قرآن این واژه در همین حد کاربرد داشت،قبل از نزول قرآن 
را » فسق«فروان یافت. مفسران  که در حوزه گفتمان دینی کاربردشد واژگانی جمله 
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و  1/244اند. (قرطبی،  عصیان و نافرمانی خداوند و خارج شدن از راه حق گرفته
  )1/267زمشخري، 

  گوید: ی به نقل از ابن اعرابی میسیوط
در کالم عرب جاهلی و شعراء، واژه فاسق نیامده است؛ و این عجیب است، «

  )1/301 ،و آدابها اللغۀعلوم المزهر فی  (سیوطی،». چون واژه عربی است
آیه آمده است که از مفهوم ساده پوست  54در قرآن کریم مشتقات این واژه در 

رش به معناي خارج شدن از اطاعت خداوند گست ،انداختن و از پوست خارج شدن
معناي گناه (ابن منظور،  معناي شرك است و گاه به معنایی یافته است. فسق گاه به

إِنَّ الْمنافقینَ هم {اند:  ه در قرآن منافقان به فاسقان توصیف شده). گا»فسق«ماده 
یعنی خارج شدگان از طاعت پروردگار؛ متمایل به باطل و  ؛)67/(توبه } الْفاسقُون

  :گوید مقاتل می. )2/585وانهادگان حق (ابن کثیر، 
نافرمانی و کفر ورزیدن به ـ فسق یعنی 1 فسق بر شش وجه آمده است:«
توجهی به  ـ فسق یعنی نافرمانی به خداوند در بی2 و پیام او. 6امبرپی

که شرك یا کفري در آن بی ،ـ فسق یعنی نافرمانی در دین3 توحید یعنی شرك.
ـ فسق یعنی گناه بدون کفر 5 ـ فسق یعنی کذب بدون کفر ورزیدن.4 کار باشد.
  )330-329(مقاتل،  »ها. ها و بدي ـ فسق یعنی زشتی6 ورزیدن.

از لحاظ ساختمان » کافر«ا ب» فاسق«یا » کفر«با  »فسق«شود که  مالحظه می
هر  را کهچ ؛است تر از کافربیش »فاسق«اما شمول واژه  ،معنایی تشابه زیادي دارند

که کافر معناي نافرمانی کند، فاسق است؛ حال آن کس به هر معنایی از خداوند
  )316محدودتري دارد. (ایزوتسو، 

  

  کفر ـ کافر
  در لغت یعنی پوشش و پوشاندن. در شعر جاهلی به این معنا آمده است:» کفر«

ا متواترُ فی لیلۀٍ       یعلو طریقَۀَ متنه ها کفر النجومغمام  
  )231(لبید، 

  ها را پوشاند. معناي پوشاندن است؛ یعنی ابر ستاره به» کفر«در این بیت 
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آب  همچنین به». کفوررماد م«گویند:  می ،که خاکستر را بپوشاند یبه خاک
  .شود گفته می »نهر کافر«بپوشاند،  ،رودخانه که هر چه را در آن است

هاي  معناي غیرمحسوس و پدیده ،تدریج این معناي مادي و محسوس به
در شعر زیر به ». ، سترالبرهان و الدلیلهالغم ستر«مثل  ؛غیرمادي را نیز فرا گرفت
  معناي مجازي آمده است:

  اهللا ـ فاشهد علی شهید ـ شاهد      کافراً لک نعمۀً تحسبنّی  فال
  )229(اعشی، 

معناي ناسپاسی آمده است. این معنا یکی از عناصر اصلی در  در این بیت کفر به
  معانی زیر نیز در مفهوم کفر در قرآن وجود دارد. ،مفهوم کفر است. اما عالوه بر این

  هاست. یده گرفتن نعمتـ ناسپاسی و ناشکري که به پنهان داشتن یا ناد1
ـ کافر در قرآن کسی است که نه تنها در برابر رحمت و بخشایش خداوندي در 2

  کند. فرازي می نعمت خود گردن رفتار و کردار سپاسگزار نیست، بلکه در برابر ولی
یعنی دروغ (ـ این احساس ناسپاسی نسبت به رحمت و بخشایش، در تکذیب 3

  گردد. متجلی می )آور پیام پیامبستن به خداوند و رسول او و 
  .ـ کفر در نقطه مقابل ایمان4
فرازي  معناي انکار خالق که در اعمالی چون غرور و تکبر و گردن ـ کفر به5

  )241-240(ایزوتسو،  .شود آشکار می
دهد این  بار به کار رفته که نشان می 524در قرآن این واژه و مشتقات آن حدود 

  شده است. واژه به یک اصطالح تبدیل
  الحاد ـ ملحد

به بخشی از قبر و جاي  .در اصل یعنی گرایش و میل به جانبی داشتن» لحد«
است. » لحد«هم مثل » ملحود«چون از وسط آن به کناره تمایل دارد.  ؛گویند میت
  »)لحد«، ماده (ابن منظور ».حتّی أغُیت فی أثناء ملحود« اند: گفته
أناسی ملحود لها فی « آمده است: عبارتن معنا در این به ای» دفَنَه«یعنی » لَحده«

  )تشبیه کرده است. (همان» لحد«که شاعر مردمک چشم زیر ابرو را به » الحواجبِ
  از این معناي لغوي چند معناي مجازي نیز برگرفته شده است:
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  یعنی پناهگاه، چون پناهنده به آن گرایش دارد.» الملتحد«ـ 1
  یعنی انحراف از حق.در زبان » الحاد«ـ 2
  . (همان)یعنی مجادله کرد» ألحد«ـ 3

در قرآن کریم چهار  یعنی انحراف از حق که» الحاد«اما در معناي اصطالحی هم 
وللَّه األسماء الْحسنَى فَادعوه بِها وذَروا الَّذینَ یلْحدونَ {بار آمده است. از جمله این آیه 

جیس هائمی أَسلُونَفمعا کَانُوا ینَ م180/(اعراف }زَو.(  
إِنَّ الَّذینَ یلْحدونَ فی { مثالًَ در آیه ؛شود گاه الحاد در قرآن به آیات مربوط می

جویی با حق و  معناي کفر و ستیزه ). در هر حال الحاد به40/(فصلت }...آیاتنَا
  است. هاي دینی انحراف از آن و ناچیز انگاشتن تمام ارزش

  

   نصر
توان آن را به معانی  و مشتقات آن در ادب جاهلی آمده است که می» نصر«واژه 

  زیر یافت:
یعنی » نُصرت البالد«یعنی باران کامل. » النصره«معناي ریزش باران،  به» نصر«ـ 1

(ابن منظور، ». هالممطور«یعنی » هالبالد المنصور«گاه باران بر آن باریده باشد و  آن
  »)نصر« ماده

به جماعتی چنین  عرب». اعطای«یعنی » النصائر». «بخشش«معناي  به» نصر«ـ 2
  (همان)». اعطاکم اهللاعطونی «یعنی  ؛»أنصرونی نصرکم اهللا«گفته بود: 

  ».نصره علی عدوه«شود:  گفته می ؛یعنی یاري کردن ستمدیده» نصر«ـ 3
به نوعی  ،یعنی بارانبا معناي نخست آن  ،به هر یک از این معانی که باشد

آیه آمده است که تفاوت اصلی آن  143ارتباط دارد. اما در قرآن کریم این واژه در 
شش همه از یاري و بخ ،با دریافت عرب جاهلی از این واژه آن است که در قرآن

زِیزِ وما النَّصرُ إِال منْ عنْد اللَّه الْع{که در قرآن آمده است:  جانب خداوند است؛ چنان
  .)126/(آل عمران }الْحکیمِ
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   وحی
اش  آمده است. لبید در مطلع قصیده» کتابت«معناي  در شعر جاهلی بهاین واژه 

  گوید: چنین می
لدیارهـا         فمقامها محلُّها عفت اغولُهـا فرجام ـدبِمنی تأب  

  

  سالمها الوحیِ کما ضنّ خلقاً       فمدا مع الرّیان عرّي رسمها
 »الوحیِ«( تشبیه کرده استجاي مانده را به ماندگاري نوشته در سنگ  ر آثار بهشاع

  جمع وحی است).
  یا زهیر گفته است:

غشیتُها بالغرقد الغرقدن الدیارمجرا المسیل مخلّد    لکالوحیِ فی ح  
ام است. (ابن کتابت، پیام و اله ،معناي اشاره در لغت به» وحی«سپس کلمه 

  »)وحی«منظور، ماده 
آمده است. در هشتاد آیه این واژه به  ـ در قرآن هم به این معانی ـ جز کتابت

وإِنَّ الشَّیاطینَ لَیوحونَ {؛ کار رفته که گاه وسوسه شیطان نیز به وحی تعبیر شده است
هِمائیل121/(انعام }إِلَى أَو.(  

  

   غیث ـ مطر
ست؛ شاعران این دو واژه را تفاوتی نی» مطر«و » غیث«در شعر جاهلی میان 

واسطه بافت  بردند و وجه تمایز آنها معموالً به گویی به صورت مترادف به کار می
و امیران را به آن ر ازاین ،آمده است معناي خیر و نیکی می گاه به شد. مشخّص می

  این بیت: مثل ؛کردند تشبیه می
  و الدیم ولکن سماء تمطر الوبلَ    ةٍبکزّو ان ید النعمان لیست 

 ،بود» مطر«معناي  چندان تفاوتی از نظر آنها نداشت؛ غیث هم به» غیث«با » مطر«
  »)غاث«ماده روید. (ابن منظور،  معناي گیاهی که پس از باران می و هم به

لسان «شود. در  دیده نمی» مطر«و » غیث«هاي عربی نیز تفاوتی میان  در قاموس
  همان)» (.الطَأل و الجمع اغیاث و غیوث الغیث: المطر و« :آمده است »العرب

اي  اما در قرآن میان این دو واژه تفاوت آشکاري است و هر یک داللت ویژه
در قرآن همان آبی است که از آسمان براي بندگان از باب رحمت » غیث« .دارند
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گردد. در سه  شود که سبب خیر و رشد و سرسبزي و بخشش و کشت می نازل می
  نماید: چنین معنایی افاده می ،در آن آمده است» غیث« اي که واژه آیه

 }وهو الَّذي ینَزِّلُ الْغَیثَ منْ بعد ما قَنَطُوا وینْشُرُ رحمتَه وهو الْولی الْحمید{ـ 
  .)28شوري/(

  ).34(لقمان/ }ا فی األرحامِإِنَّ اللَّه عنْده علْم الساعۀِ وینَزِّلُ الْغَیثَ ویعلَم م{ ـ
د اعلَموا أَنَّما الْحیاةُ الدنْیا لَعب ولَهو وزِینَۀٌ وتَفَاخُرٌ بینَکُم وتَکَاثُرٌ فی األموالِ واألوال{ـ 

اتُهنَب الْکُفَّار بجأَع ثثَلِ غَی20/(حدید }کَم.(  
 مرتبهپانزده  ،ست. این واژه با مشتقات آندر قرآن برعکس آمده ا» مطر«اما واژه 

  آیات زیر: مثل ؛است در قرآن آمده است که به منزله عذابی بر کافران
  .)84اعراف/( }وأَمطَرْنَا علَیهِم مطَرًا فَانْظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمجرِمینَ{ـ 
  .)82هود/( }ضُودوأَمطَرْنَا علَیها حجارةً منْ سجِّیلٍ منْ{ـ 
  .)173شعراء/( }وأَمطَرْنَا علَیهِم مطَرًا فَساء مطَرُ الْمنْذَرِینَ{ـ 

  
  نتیجه

توان به رابطه بینابینی قرآن و فرهنگ  می ،هاي ارائه شده در متن با توجه به نمونه
و  در تعامل با زبان قوم بوده است ،جاهلی اشاره کرد که این متن بنا به گفته قرآن

پذیرد، خود مبنا و معیار یک فرهنگ تازه  ثیر میأدر عین حال که از فرهنگ قوم ت
 ،قبل از نزول قرآن، شعر معیار سنجش کالم بوده ،. به عبارت دیگره استگردید

ا قرآن کریم برو  ازاین .ولی پس از نزول، قرآن معیار سنجش کالم (شعر) گشت
هاي تغییر  کارگیري روش اما با به ،تجاهلی اس اینکه برآمده از سنت زبانی عرب

معنایی، موجب تغییر معنا گشته است و این فرآیند هم در حوزه کاهش معنا و هم 
ها صورت  افزایش معنا و هم تجدید معنا و هم تعین بخشیدن معنایی به داللت دال

  گرفته است.
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