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 تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم

 (بررسی موردی واژگان مرتبط با مفهوم فکر)
 **نژاد ، عبداهلل رسول*پور داود زرین

 چکیده

ای که واژگان مرتبط با این  به گونهاست ای داده  قرآن کریم، به موضوع تفکر و تدبر اهمیت ویژه

پرداختن به واژگان قرآنی نیز همواره . باشند برخوردار میمفهوم از بسامد باالیی در واژگان قرآنی 

و یکای از مهمتارین مساا لی کاه دربااره آن باه کنکااش         اسات  شناساان باوده   زبان مورد توجه

بود؟ یا اینکاه   توان معتقد می پاسخ به این سؤال است که آیا به ترادف واژگان قرآنی ،اند پرداخته

 هاای  بررسای ب را انتخاب کارد؟ اماروزه باا پدیاد آمادن      مفهوم تقارباید به جای ترادف واژه، 

تری در این باب صورت پاذیرد   گسترده های پژوهش ،موضوعی درباره قرآن کریم ضروری است

مقاله در صدد است با بررسای  این . باشد های آن مسا ل لغوی و زبانشناسی می که یکی از حیطه

این مسأله بپردازد و پاسخی درخور ارا ه دهد ، به «فکر»لغوی تعدادی از واژگان مرتبط با مفهوم 

باشد  که نسبت واژگان مرتبط با این مفهوم در قرآن، با مفهوم ترادف و تقارب به چه صورت می

است؟ وجه نوآوری پژوهش حاضر این است  چگونهو بار معنایی این واژگان نسبت به یکدیگر 

هاای مزازا    در دستهنیز قارب معنایی هستند ها، واژگانی که دارای ت واژه عالوه بر تحلیل تک ،که

 .اند گنزانده شده
 

 :های کلیدی واژه

 .ترجمه قرآن، نقد ترجمه، اسم شرط، اسم فاعل ،یساخت نحو
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 مقدمه

کاه   ،رود ای الهی باه شامار مای    قرآن کریم معززه

بنابر نص صریح قرآن کاریم، خداوناد متعاال وهیفاه     

دستبرد به  از هرگونه تحریف و را حفظ و صیانت آن

پس  که دیگر کتابی فرموده استعهده گرفته است و 

از جانب خداوند برای بشریت ارساال نخواهاد    از آن

یکی از عوامل ختم نبوت و ارسال کتب آسمانی . شد

این است که خداوند متعال خرد و اندیشه بشاری را،  

در کنار آخرین پیام آسمانی، برای هادایت وی کاافی   

جای تعزب وجود ندارد که بسیاری  ،بنابراین. داند می

از واژگان قرآنی به مفهوم تفکر و تدبر اشااره داشاته   

 .باشند

اهمیت این موضوع و بسامد باالی مفهوم فکار در  

قالب الفاظ گونااگون در قارآن، نگارنادگان را بار آن     

را از داشت که برخی از واژگان مرتبط با این مفهاوم  

حلیل سیر داللی و سپس به ت لحاظ لغوی بررسی کنند

کشاف رواباط    وو معنایی این واژگان در قرآن کریم 

 .معنایی بین واژگان مورد بحث بپردازند

در این مقاله به ترتیب ریشاه   بررسیواژگان مورد 

تدبر، درایات، معرفات، علام، فقاه،     : لغوی عبارتند از

شک واژگان مارتبط   البته بی. تفکر، فهم، توسم و یقین

رهنگ قرآنای بایش از ایان تعاداد     در ف ،با مفهوم فکر

واژه  00هستند و بر اساس بررسی نگارندگان بالغ بر 

ی محدودیت مزال پرداختن به  اما به واسطه ؛باشند می

این تعداد واژه بارای   صرفاً ،تمام واژگان در یک مقاله

کما اینکاه تعادادی    ،اند شده گزینشتحلیل و بررسی 

و ادبیاات   دیگر از واژگاان پیشاتر در هماایش قارآن    

واژگاان  . ستا عربی دانشگاه کردستان به چاپ رسیده

اناد   با این فرض انتخاب شده ،مورد نظر در این مقاله

بر  ،که از لحاظ معنایی تقارب دارند و در روند تحلیل

 .اند اساس ریشه واژه مرتب شده

پاس از مراجعاه    :درباره پیشینه موضوع باید گفت

ت مختلاف علمای و   های اطالعاتی و مزاال  به پایگاه

ای با موضاوع بحاث    هایی که به گونه پژوهشی، مقاله

یافت شد که در ذیل باه چناد ماورد از     ،مرتبط باشند

 :شود ها اشاره می آن

« اندیشه ورزی و تفکر خالق از منظر نهج البالغه»

 نوشته اباراهیم نزهات، مزلاه ادب عربای، دانشاکده     

ه بهاار و  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شامار 

 .3133تابستان 

نوشاته  « تفکر و منابع آن از دیادگاه قارآن کاریم   »

فصلنامه اندیشه نوین دینای، شاماره    ابراهیم کالنتری،

 3136زمستان 

معناشناسی و استعمال واژگان عقل، فهم، علام و  »

نوشته سید ابوالفضال سازادی و   « فکر در قرآن کریم

رآن و مطهره فرجی، فصلنامه تخصصی تفسیر، علوم ق

 30، بهار 36حدیث، سال پنزم، شماره 

، پایااان نامااه «تعقاال و تفکاار در قاارآن و ساانت»

کارشناسی حاوزه علمیاه خراساان، فاطماه و ساکینه      

 خاکساریان، به راهنمایی محمد رضا جواهری

در ارتبااط  « تفکر » و « عقل » معناشناسی واژگان 

در قرآن، محمدمهدی باباپور گال  « فطرت » با مفهوم 

ی فلسافه و کاالم    ، فصالنامه شانی و قدیر اسافندیار اف

ی معرفت دانشگاه شهید بهشتی، تابساتان   اسالمی آینه

 .ش 30

نویساندگان پاس از تعریاف     ،هاا  در این پاژوهش 

لغوی و اصطالحی واژه تفکار باه تفسایر موضاوعی     

تحت عنوان منابع تفکر پرداختاه و هایگ گریازی باه     

در یاک  . ناد ا اشتهواژگانی که تقارب معنایی دارند، ند
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واژه مورد بررسای   4مورد از عناوین مذکور هم فقط 

. ته که قلم و نگاه متفاوتی با این نوشته دارندفقرار گر

لذا الزم است تحقیقای مزازا در بااب بررسای سایر      

صاورت   «فکر»تطوری لغوی واژگان مرتبط با مفهوم 

 .گیرد

 

 تحلیل و بررسی واژگان مرتبط با مفهوم فکر. 1

ابتدا  ،مرتبط با مفهوم فکرلیل لغوی واژگان در تح

و سپس  کرده بررسی در کتب لغترا ها  هر یک از آن

با مراجعه به آیاات در پای یاافتن معناای آن واژه در     

قرآن کریم و سیر معنایی واژه از رهگذر قرآن و کتب 

 .ایم لغت برآمده

 

 تدبّر. 1-1

هاای  تدبّر و تدبیر به معنی نگریستن به پایان یا انت

یعنی آن چیز را از پشت  ؛«دبّره دبوراً»و . چیزی است

ابان  ) یعنی آخر و پایان آن ؛«دابر الشیء»دنبال کرد و 

یعنی پشت هر چیز،  ؛«الدَّبْر». (073 ،3ج : تا بیمنظور، 

یعنای حرفات را پشات     ؛«جَعَلَ فُالنٌ قَوْلَکَ دَبْرَ أُذُنِهِ»

چناین  هم( 034 ،33ج :تاا  بای  زبیدی،)گوش انداخت 

دَبَارَ السَّاهْم    »یعنای رد شادن تیار از هادف؛      ؛«الدَّبْرُ»

یعنی تیار از هادف عباور     ؛«دب و راً الهَدَفَ یَدْب ره دَبْراً و

یعنای نمااز در آخار     ؛«الدَّبرِیّ». کرد و پشت آن افتاد

 :تاا  بی زبیدی،)یعنی آخر آمد ؛«جاءَ فُالنٌ دَبَرِیّاً». وقت

یعنی نظری که بادون   ؛«رِیُّالرأی  الدَّبَ و» (.033 ،33ج

: از این رو در ضرب المثال آماده کاه   . فکر بیان شود

 (.143، 3ج :3303ابن عباد، ) «شَرُ الرأیِ الدَّبَرِی »

برای دو داللات در قارآن کاریم وارد    « دبّر»ریشه 

 : شده است

داللت ذاتی و درونی، که به معنای بازگشات و   -3

إن » :اوند متعالخد سخنمانند . باشد یا فرار کردن می

یَضُرُّوکُمْ إاِلَّ أَذًی وَإِن ی قَاتِلُوکُمْ ی وَلُّوکُم  األَد بَاارَ ُُامَّ الَ   

 (.333: آل عمران) «ی نصَرُونَ

داللت عقلی، که باه صاورت فعال مضاارع در     -0

أُوْلَئِکَ الَّاذِینَ  »: مانند. چهار آیه قرآن کریم آمده است

وَأَعْمَای أَبْصَاارَه مْ، أَفَلَاا یَتَادَبَّرُونَ     لَعَنَه م  اللَّه  فَأَصَمَّه مْ 

بناابر   (.04-01: محماد ) «الْقُرْآنَ أَمْ عَلَی قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

عقلی است و وسایلی که منزر به این  ،این تدبّر عملی

شنیدن و دیادن و دل،  : عبارت است از ،شود عمل می

تادبر منتفای شاده و     بیفتد،و چون این عوامل از کار 

 .شود ها بسته می دل

کِتَابٌ أَنزَلْنَاه  إِلَیْکَ م بَارَکٌ » :آیهزمخشری در تفسیر 

باین دو   (03: ص) «لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

کناد و   داللت تدبر و تفکار چناین رابطاه برقارار مای     

تدبر و تفکار در آیاات و تأمال در آن کاه     »: گوید می

ه آن است کاه هااهر آن با    ،گردد شناخت می منزر به

 «وسیله شروح صاحیح و معاانی حسای تعبیار گاردد     

 (.303ص  :0770زمخشری، )

کناد و   فیروزآبادی نیز تدبر را به تفکر تفسایر مای  

و این آیه کریمه را باه  .... یعنی تفکر  ؛تدبر»: گوید می

 «رْآنَأَفَالَ یَتَادَبَّرُونَ الْقُا  »: کند عنوان شاهد مثال ذکر می

 «کنند تا انادرز گیرناد   فکر نمی[ مردم]آیا ؛ (30: نساء)

 .(333، ص 0ج :3330فیروزآبادی، )

تدبر را باه تفکار تفسایر     ،زمخشری و فیروزآبادی

اناد کاه ایان تفسایر باه نظار پژوهشاگر دقیاا          کارده 

باشد، البته اعتقاد باه تقاارب و نزدیکای ایان دو      نمی

نی مترادف باودن  اما این به مع ،باشد مفهوم درست می

 .آن دو نیست
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در مفهوم تدبر نوعی تفکر در پایان اماور   ،بنابراین

باشد و تدبیر شبیه تقویم که باه معنای    و تنظیم آن می

باشد؛ پس هر تادبیری   مرتب و منظم کردن است، می

تفکر است اما چکیده و خالصاه هار تفکاری تادبیر     

ف نیست؛ بنابراین قرآن کریم خداوند را به مدبّر وصا 

ی دَبِّرُ الْأَمْرَ مِانَ السَّامَاءِ إِلَای الْاأَرْضِ ُُامَّ      »: کرده است

 «یَعْرُج  إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَار ه  أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاا تَع ادُّونَ  

ی ا هاز آنچه که به مااد « دبّر»  داللت ریشه(. 3: سزدة)

باشاد،   محسوس تعل  دارد و به معنی پایان شیء مای 

بخش اعظم این »: گوید گیرد، ابن فارس می نشأت می

برخالف ( پشت، پایان و آخر)« دبر»باب آن است که 

 ؛«دبار »و . باشاد  مای ( جلو، آغاز)و در تعارض با قبل 

ریسد  یعنی آن چه زن به هنگام تابانده شدن آن را می

ابان  ) «یعنی انگشتان انتهای پای پرنده ؛«دابر الطا ر»و 

 (.104 ، ص0ج: تا بیفارس، 

شاود   با توجه به آن چه گذشت چنین استدالل می

همان تفکر و اندیشیدن در امور و عاقبات و   ،که تدبر

ها به منظور دنباال کاردن و مانظم و مرتاب      پایان آن

 .است ها ساختن آن

 

 درایت. 1-2

دال و را و » :گوید ابن فارس در تعریف درایت می

 دو حرفای . باشاد  اصلی واحد می« حرف معتل مهموز

یکای قصاد کاردن    : اناد  که مهموز نیستند از دو ریشه

امری و اعتماد بر آن و دیگری نوعی شادت موجاود   

راغاب  (. 003 ، ص0ج :تاا  بای  ابن فاارس، ) در امری

: نویساد  اصفهانی نیز در تبیاین معناای ایان واژه مای    

درایت به معنی شناخت قابل ادراک به هماراه ناوعی   

، 3ج  :3330راغااب اصاافهانی،  ) باشااد حیلااه ماای 

« دریت الشایء دریااً  »: نویسد فیومی نیز می(. 004ص

یعنی با نرمی و ؛ «داریته مداراة»یعنی آن را فهمیدم؛ و 

 (.04ص: 3330فیومی، ) مالطفت با او برخورد کردم

درایاات همااان شااناخت شاایء بعااد از  ،بنااابراین

انتخاب آن و تسلط بر آن از طری  مالیمت و یا حیله 

 .است

تقات آن برای داللات عقلای در   و مش« دری»ماده 

بیست و نه آیه قرآن کریم و فقط باه صاورت صایغه    

در چهارده مورد در قالب فعل  .فعلی به کار رفته است

وَمَا »: ماضی و بعد از مای استفهامیه به کار رفته، مانند

 به این معنی که تو هایگ » (1: حاقة) «أَدْرَاکَ مَا الْحَاقَّةُ

ان عظمت حاقه نداری؛ زیرا عملی نسبت به کنه و میز

عظمت آن به حدی است که در درایت و وهام هایگ   

یابد و هر چقدر هم بخاواهی آنارا    کسی بدان راه نمی

 «بفهماای عظمااتش باااز بیشااتر از حااد فهاام توساات 

 (.3314ص :0770زمخشری، )

« ماا »رساد کاه زمخشاری در ایان آیاه       به نظر می

اما فراء در نافیه تفسیر کرده است، « ما»استفهامی را به 

نظر دیگاری را ارا اه   « ما أدراک»تفسیر داللت معنایی 

« ماا أدراک »م هر جا در قرآن کری»داده و معتقد است 

اماا هار    ،آنرا فهمیده است( ص)ذکر شده است پیامبر

 «بیان شده آنرا متوجه نشده است« ما یدریک»کزا که 

 .(037ص ،1ج: تا بیفراء، )

فعل مضارع منفای   در پانزده مورد در قالب« دری»

باشاد، ذکار شاده     مای « ما»که به معنی « إن»و « ما»به 

وَمَاا  »: باشاد  سوره لقمان می 14است از آن جمله آیه 

و معنی آن  (14: لقمان) « تَدْرِی نَفْسٌ مَّاذَا تَکْسِب  غَداً

نفاس آدمای   »طب  تفسیر زمخشاری ایان اسات کاه     

ن عمال  داند که اگر حیله و مکر را به کار برد ایا  نمی

وی چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؛ و چون هایگ  

ای برای انسان حسااس تار از کساب و کاار و      مسأله
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پس اگر راهی بارای شاناخت و پای     ؛عاقبتش نیست

بردن به این دو پیدا نکرد، آنگاه شناختش نسابت باه   

. شاود  موارد دیگار دیرتار و ساخت تار حاصال مای      

 .(343: 0770زمخشری، )

به صورت مضاارع منفای    «دری»ه هایی ک از نمونه

تاوان باه    در قرآن کریم به کار رفته است مای « إن»به 

إِنْ أَدْرِی أَقَرِیبٌاأَم بَعِیادٌ مَّاا    »: اشااره نماود   سوره انبیاء

و معناای آن ایان اسات کاه      ؛(373: انبیااء ) «تُوعَد ونَ

چیزی در مورد غلبه مسلمانان و یا روز قیامت ندارم، 

 .رسد وز بدون شک فرا میدانم که آن ر فقط می

طبری و ، بسیاری از زبان شناسان چون زمخشری

 .اند بیضاوی و سایرین درایت را به معنی علم دانسته

جای بسی تعزاب اسات کاه اباوهالل عساکری      

هیگ تفاوتی بین علام  « الفروق اللغویة»صاحب کتاب 

( متارادف )و درایت قا ل نشده، بلکه هار دو را یکای   

از لحااظ  )علام و درایات   »: ویاد گ دانسته است و می

زیرا درایت علمای اسات کاه     ؛یکسان هستند( معنایی

باشاد و همچناین وزن    های معلوم می شامل همه جنبه

« عمامه»و « عصابه»به معنی اشتمال است مثل « فِعاله»

درایاات از ایاان باباات در  ،بنااابراین... . و « تااالوه»و 

فعالاه   بردارنده چیزی است که علم آنرا ندارد و وزن

مثال خالفات و    .باشد به معنی استیال و تسلط نیز می

ابو )از این لحاظ با علم متفاوت است ،امارت بنابراین

 (.376 ص :0773هالل عسکری، 

هاایگ تمااایلی بااه نظاار  مقالااه حاضاار نگارناادگان

 انادکی ابوهالل عسکری ندارند، زیرا درایت هر چند 

اماا از لحااظ    ،با معرفات و شاناخت متفااوت اسات    

درایات و  )معنایی باه آن نزیاک تار اسات و هار دو      

باشاند؛ همانگوناه کاه     علم به جز یاات مای  ( معرفت

معرفت علم باه جز یاات   : کند ابوهالل نیز تصریح می

اباو هاالل   ) هاهری است و بر اُر و دلیل اعتماد دارد

و درایت علم باه جز یاات    ،(31ص: 0773عسکری، 

حاث هماراه   از این رو واژه مورد ب. استغیر هاهری 

باه  « قارعاه »و « یوم الدین»و « حاقه»امور غیبی چون 

اما با این وجود انسان قاادر باه درک    .استرفته کار 

تر از غیبیات را  این امور نیست و اگر بتواند امور پایین

را به مدد نوعی مالحظه عینی و  ها آندرک کند، خود 

 .تدبر خواهد فهمید

فتاه شاده   از امر ماادی محساوس گر  « دری»ماده 

به معنی شتر و گاو مااده اسات کاه باه     « دریه»است، 

ابان  ) «شود تا شکار را گول زنناد  وسیله آن استتار می

 .(034 ، ص3ج  :تا بی منظور،

ای محسوس  ه پس داللت معنایی این ریشه از ماد

درایات   ،بنابراین. گیرد ت میکه همان شکار است نشأ

فتاار  با شناساایی شاکار و فریاب دادن آن جهات گر    

ساپس ایان معناای ماادی و     . باشاد  کردنش همراه می

باشاد   محسوس به داللت معنوی که همان مادارا مای  

تغییار یافتاه اسات و بااه معنای بزرگداشات مااردم و      

شناخت آنان و نزدیکی و ارتباط با ایشان و آگاهی از 

اگار انساان    ،بناابراین  .باشاد  هاا مای   امور و شؤون آن

 ،از آن نداشاته باشاد  چیزی را تزربه نکند و شناختی 

 .تواند نسبت به آن درایت پیدا کند نمی

توان چنین نتیزه گرفت کاه درایات باه معنای      می

شناخت چیزی به همراه مالحظه عینای و مادارای باا    

 .باشد بعد از شک در آن می ،آن

 

 علم. 1-3

عین و »: گوید ابن فارس در بررسی ریشه علم می

ی از شیء که الم و میم اصل صحیحی است که بر اُر

 «کناد  داللت می ،شود وسیله آن از غیرش متمایز می هب
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فیومی علام را باه   (. 373 ، ص4ج  :تا بی ابن فارس،)

معنای یقین و معرفت تلقی کرده است و دلایلش نیاز   

زیرا علم در  ؛این است که ضد این مفاهیم جهل است

آید و این اکتسااب مسابوق    پی کسب آن به وجود می

جوهری نیاز  (. 360ص: 3330یومی، ف) به جهل است

، ج 3334جوهری، ). داند علم را به معنای معرفت می

 (3337، ص3

علام،  : صاحب مفردات قرآن بر این باور است که

ادراک شی بر اساس حقیقت »نقیض جهل و به معنی 

. (446 ، ص0ج  :3330، راغب اصفهانی) «باشد آن می

داند  ملی میراغب اصفهانی مراد از ادارک را، ادراک کا

ها بوده و باا تأمال و    ها و تزربه که در برگیرنده دانش

مشاهده عینی و بررسی و تادبر و باه وسایله عقال و     

 .شود حواس هاهری و باطنی حاصل می

ماده علام و مشاتقات آن هشتصاد و پنزااه و ناه      

هاای   مورد در قرآن کریم ذکر شده است و به صورت

رَتْ مِنْاه  اُْنَتَاا   فَانفَزَ»: مختلف چون فعل ماضی مزرد

و  (67: بقاره ) «عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَااسٍ مَّشْارَبَه مْ  

 (03: طاه ) «إِنَّه  لَکَبِیرُکُم  الَّاذِی عَلَّمَکُام  السِّاحْرَ   »: مزید

همچنین به صورت معلوم مانناد آنچاه اشااره شاد و     

: نمال ) «نطِ َ الطَّیْرِوَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاس  ع لِّمْنَا مَ»: مزهول

 .به کار رفته است( 36

هااای  ایان واژه بااه صااورت مضاارع و در حالاات  

 مانناد . مختلف از لحاظ تصریف، نیز ذکر شده اسات 

آل ) «وَیَقُولُونَ عَلَی اللّاهِ الْکَاذِبَ وَه امْ یَعْلَم اونَ    »: آیه

وَیَتَعَلَّم اونَ مَاا   »: ساوره بقاره   370و آیه  ،(03: عمران

کاه در آیاه دوم باه    ؛ (370: هبقر) «واَلَ یَنفَع ه مْ یَضُرُّه مْ

ُیر آن بار نفاس   صورت مزید آمده تا بر مبالغاه و تاأ  

 .داللت کند ،آموزنده

ای از موارد این واژه در قالب فعل امر بیان  در پاره

 «اعْلَم وا أَنَّ اللَّهَ ی حْیِی الْأَرْضَ بَعْادَ مَوْتِهَاا  »: شده مانند

نکه به صورت اسم مفعول مزارد  ، همچنا(30: حدید)

و مزید نیز به کار ( 330: هبقر) «الْحَجُّ أَشْه رٌ مَّعْلُومَاتٌ»

باه  . (34: دخاان ) «وَقَاالُوا م عَلَّامٌ مَّزْنُاونٌ   »: رفته است

صورت اسم فاعال مفارد و جماع نیاز در اساناد باه       

و  خداوند متعال و برای داللت بر وحدت و یگاانگی 

إِنَّ فِای  »: آمده است مانناد به این صفت  او اختصاص

که به صاورت اسام    (00: روم) «ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ

در این صیغه  ،بنابراین .(عالمین)فاعل جمع ذکر شده 

ناوعی بزرگداشات بارای علماا و     ( اسم فاعل جمع)

 .مرتبه واال برایشان در نزد خداوند وجود دارد

تعمال باه  اسا : دیگر کاربرهای این واژه عبارتند از

لَّکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِانْه مْ  »: صورت مصدر معرفه

 «وَالْم ؤْمِنُونَ ی ؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیکَ وَمَاأُنزِلَ مِن قَبْلِاکَ 

وَلَمَّاا بَلَاغَ أَشُادَّه  آتَیْنَااه  ح کْمااً      »: و نکره( 360: نساء)

صورت مصادر  البته آنزا که به . (00: یوسف) «وَعِلْماً

 ؛کار رفته به اسم معنی اختصاص یافتاه اسات   هنکره ب

یعنی لفظ علام دال بار تخصایص لفظای و معناوی      »

اما بررسی این آیات نیازمند توجیه اسم علم  ،باشد می

به آنچه مناسب استعمال حقیقی و مزاازی آن اسات   

 (.307ص: 3330زایر، ) «باشد می

قَاالَ  »: هاز موارد کاربرد آن به صورت صیغه مبالغا 

و اسام   (14: شعراء) «لِلْمَلَإِ حَوْلَه  إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ

 .باشد نیز می (347: هبقر) «أَأَنتُمْ أَعْلَم  أَمِ اللّه »تفضیل 

داللات معنااایی علاام از مااادی محسااوس نشااأت  

ای اسات کاه در    علم و عالمه همان وسایله »گیرد  می

. شاود  صب مای صحراها برای هدایت افراد گم شده ن

کوه بلند و همچنین به معنی پرچمی که سربازان : علم

شااوند و دلیاال و راهنمااایی اساات  دور آن جمااع ماای
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زبیادی،  ) «کناد  هدایت مای ( راست)مطمئن که به راه 

معناای ایان مااده باه      ،بنابراین. (476 ، ص3ج : تا بی

یعنی وسیله هدایت دارای اُر  ؛تدریج از امر محسوس

عنی محض که علم و دانش باشاد  قوی در نفس، به م

علم تصاویر  »بر این اساس . تغییر و تحول یافته است

و اُری است که در عقل تثبیت شاده و باه ایان ناام     

. مورد اطمینان باشاد  شود مگر اینکه کامالً خوانده نمی

ای برای هادایت و   یعنی بتوان به آن به عنوان وسیله]

: تاا  بای ، زبیادی ) «[روشنایی ذهن تکیه و اعتماد کارد 

 (.476 ، ص3ج

تفاوت میان علام و معرفات در ایان اسات کاه      »

زیرا معرفت علم به خود  ؛معرفت اخص از علم است

 ،شیء و به صورت مفصل و مززای از غیار آن باوده  

اباو هاالل   ) «اما علم هم مفصل و هام مزمال اسات   

واضح تار اینکاه علام باه     . (31 ص :0773عسکری، 

در حالیکااه  ،تمعناای ادراک جز یااات و کلیااات اساا

معرفت به ادراک اشیاء از جهت اُر و دلیل محادود و  

 .شود محصور می

شاود کاه    مای  نتیزه اینبا توجه به آنچه گفته شد 

علم به معنی ادراک حقیقت همه جانبه هر امری است 

قارآن کاریم    ماوارد در و خداوند عزوجل در اغلاب  

 .متصف به آن شده است

 

 معرفت. 1-4

عین »: گوید می« عرف»واژه ابن فارس در تعریف 

و راء و فاء دو ریشه و اصل صحیح هستند کاه یکای   

کند و  بر پیوستگی شیء و اتصال اجزای آن داللت می

، 4ج  :تاا  بای  ابن فارس،) «دیگری بر سکون و آرامش

در بردارناده دو داللات   « عرف»یعنی فعل  ؛(033 ص

داللت عقلی که همان پیوستگی و ادراک شایء  : است

کاه هماان   ( درونای )داللت ذاتای و انفعاالی   است و 

سکون و آرامش است و البته که این فعل در بردارنده 

راغاب  . ها با هام اسات   هر دو این داللت و رابطه آن

اصفهانی در مفردات قرآن در تبیاین مفهاوم ایان واژه    

وسیله تفکر و تدبر اُر آن  هادراک چیزی ب» : نویسد می

( یااد آوری )ن اذکاار  بوده و اخص از علم و متضاد آ

(. 413 ، ص3ج  :3330راغاب اصافهانی،   ) «باشاد  می

: نویساد  مای « عرف»نویسنه المصباح المنیر در تعریف 

فهماندن موضاوع باه وسایله یکای از     « عرفته عرفانا»

یکای از کاربردهاای    یو. گاناه را گویناد   حواس پنج

شمرد و  معنایی این واژه را خیر و رف  و احسان برمی

مان کاان آمارا باالمعروف فلیاأمر      »معناای   :گویاد  می

هر کس قصد راهنمایی به کار خیر : یعنی ؛«بالمعروف

را دارد با نرمی و به اندازه کافی به این کاار مباادرت   

 (334ص: 3330فیومی، ) ورزد

و مشاتقات آن باا داللات عقلای در     « عارف »ماده 

البتاه   .شصت و هفت آیه قرآن کریم به کار رفته است

و مشتقات آن در « علم»ت به کاربرد ماده این عدد نسب

 .بسیار کم است. قرآن کریم

هشت ماورد در  در به صورت فعل ماضی « عرف»

وَجَااء إِخْاوَةُ   »: قرآن کریم به کار رفتاه اسات؛ مانناد   

 «ی وس اافَ فَاادَخَلُواْ عَلَیْااهِ فَعَاارَفَه مْ وَه اامْ لَااه  م نکِاارُونَ 

فَس احْقاً لِّأَصْاحَابِ    فَااعْتَرَفُوا بِاذَنبِهِمْ  »و ( 33: یوسف)

و باه صاورت فعال مضاارع در      (33: ملاک ) «السَّعِیرِ

تاوان باه    از آن جمله مای . هزده مورد ذکر شده است

الَّذِینَ آتَیْنَاه م  الْکِتَابَ یَعْرِفُونَاه   »: این آیات اشاره نمود

وَجَعَلْنَاااکُمْ »و ( 346: بقاارة) «کَمَااا یَعْرِفُااونَ أَبْنَاااءه مْ 

ذَلِکَ أَدْنَای  »و ( 31: حزرات) «وَ قَبَا ِلَ لِتَعَارَفُوا شُع وباً

: احزاب) «أَن ی عْرَفْنَ فَلَا ی ؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّه  غَفُوراً رَّحِیماً

33.) 
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با تأمل در این آیات متوجه بیان زیبای قرآن کریم 

ها را به صاورت   زیرا آنگاه که قرآن فعل. خواهیم شد

حقیقت هدفش هدایت ماردم   برد در ماضی به کار می

های گذشتگان اسات زمانیکاه    از طری  روایت داستان

کناد غرضاش    بیاان مای  ( حاال )به صاورت مضاارع   

استحضار یک موضاع و یاا پیوساتگی و اساتمرار آن     

شناخت قارآن کاریم در ذهان چاون حضاور      . است

فرزنااادان در دل پدرانشاااان و بلکاااه بیشاااتر از آن  

: فرمایاد  ن مای همچنانکاه خاود قارآ   . موجودیت دارد

 «الَّذِینَ آتَیْنَاه م  الْکِتَابَ یَعْرِفُونَه  کَمَا یَعْرِفُاونَ أَبْنَااءه مْ  »

: حزارات )« لِتَعَاارَفُوا »همچناین در فعال   ( 346: بقرة)

 ،شناخت بین مردم تا زمانیکاه خداوناد بخواهاد   ( 31

 .باقی و پا برجاست

به صورت اسم مفعول سی و نه مرتباه در   «عرف»

البتاه ایان عادد دو برابار     . م ذکر شده استقرآن کری

بوده و اگر بار چیازی داللات    « عرف»دیگر مشتقات 

هااای انسااانی و دوام آن  کنااد آن چیااز ُبااات ارزش 

فَمَنْ ع فِیَ لَه  مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ »مانند آیه . باشد می

« رفع ا »به صاورت  « عرف». (303: بقرة) «بِالْمَعْرُوفِ

خُاذِ الْعَفْاوَ   »: در قرآن ذکر شده اسات فقط یک مورد 

 (.333: اعراف) «وَأْم رْ بِالْع رْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْزَاهِلِینَ

ماده عرف به نفس انسانی اسناد داه شده و ناه باه   

خداوند متعال، بنابراین معرفت بر ادراک جز یات کاه  

باشااد داللاات دارد، و ایاان صاافت   نقااص آلااود ماای

 .داوند متعال به دور استاز خ( آمیختگی با نقص)

نااوعی « عاارف»کناایم کااه در ماااده  مالحظااه ماای

پیوستگی منظم وجود دارد، طوری که چون مشاهده و 

احساس آن صورت گرفت موجاب شاادی و سارور    

گردد و به خاطر همین پیوستگی موجاود در   نفس می

زیرا  ؛اند نامیده« عرف»یال اسب را »این ماده است که 

و . اناد  پیوسته روی هم ریختاه موها در آن به صورت 

یعنای مرغاان    ؛«جاءت القطا عرفا»شود  وقتی گفته می

که جماع آن  « عرفه». سنگ خوار پشت سر هم آمدند

عرف است، نیز به زمین پست و مرتفع بین دو دشت 

رویاد و باه ساان یاال اساب       گویند که گیاه بر آن می

و ماراد از  . (033، ص 4ج: تاا  بیابن فارس، ) شود می

 «وَالْم رْسَاالَاتِ ع رْفاااً »: در سااوره مرسااالت « رْفاااًع »

تتابع بادها و وزش پشات سار هام آن     (3: مرسالت)

معااروف و  (.377 ص :0ج  :3330طبااری، ) اساات

های مختلفی که در آن وجود دارد، عملی است  ارزش

متتابع و متبادل بین مردم و این تعریف ناوعی تعلیال   

تای عاام توضایح    است که ذکر واژه معروف را با دالل

 .دهد می

از مادی محسوس کاه  « عرف»داللت معنایی ماده 

نشات گرفتاه و باه    ،همان شیء پیوسته و متتابع است

داللت مزرد و محض که ادراک شیء و تفکار در آن  

 .به وسیله اُر آن است تغییر یافته است

توان چنین نتیزه گرفت که معرفت به  می ،بنابراین

تشخیص آن از جهت اُار   معنی ادارک شیء معلوم و

 .باشد و دلیل می

 

 فقه. 1-5

آگاهی نسبت به چیزی و فهام و درک  »: فقه یعنی

فقه علام باه   . (037 ، ص33ج  :تا بی ابن منظور،) «آن

فیاروز  . مسأله و دریافات و فهام دقیا  آن را گویناد    

یکاای از : نویسااد آبااادی در قاااموس المحاایط ماای  

اساات و  «شااهادت»کاربردهااای ایاان واژه در معنااای 

کیف فقاهتک لما »: عرب اینگونه استعمال کرده است

یعنی نظرت نسبت آنچه تو را دربااره آن   ؛«أشهدناک؟

ایم چیسات؟ و زبانشناساان عارب     به شهادت طلبیده
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البتاه  . رود که این در غیر شهادت به کار نمیمعتقدند 

پذیرد و بر این بااور اسات    زمخشری این رأی را نمی

فیروزآباادی،  ) .رود د هم به کار میکه در غیر این مور

نویسنده المصباح المنیر نیز فقاه را  (. 3037ص: 0773

کناد و معتقاد    فهم و آگاهی نسبت به مسأله معناا مای  

. یعنی فقاهت ؛است علم و آگاهی نسبت به هر چیزی

؛ یعنای  «فَقُاهَ »آنگاه که قاف در واژه فقه مضموم باشد 

 ه اسااتفهاام و آگاااهی در فاارد دروناای شااددانااش، 

 (330 ص :3330فیومی، )

چناین  ( فقه)راغب اصفهانی در توضیح این ریشه 

همان رسیدن و دست یافتن به آگااهی   ،فقه»: گوید می

در مورد امری غایب به مدد آگااهی از اماری حاضار    

از علم است، و ( جز ی)فقه اخص  ،بنابراین .«باشد می

، راغاب اصافهانی  ) «علم به احکام شریعت است ،فقه

 .(436 ، ص0ج  :3330

و مشاتقات آن در بیسات آیاه قارآن     « فقاه »ریشه 

کریم، به منظور داللت عقلای و فقاط در قالاب فعال     

مضارع به کار رفته است تا بر جدید بودن و پیوستگی 

 .در استنباط احکام فقهی داللت داشته باشد

این ریشه در اغلب موارد در استناد به نفس امااره  

مختلاف   اساباب و لاوازم  و آمده است تا مفهوم فقاه  

و از آن جمله ایان ساخن   . شناخت را از آن نفی کند

 «لَه مْ قُلُاوبٌ الَّ یَفْقَه اونَ بِهَاا   »: باشد خداوند متعال می

هایی که قدرت فهم به  یعنی آنان قلب؛ (303: اعراف)

هاای   اند تاا نشاانه   آن داده شده است را به کار نگرفته

هاایی کاه    و در پیام ایمان و هدایت را در عالم وجود

های آگاه و دیدگان عاری از حزااب آن را درک   قلب

، 1ج: تاا  بای قطب، سید ) کنند، بفهمند و درک کنند می

 (.634ص

شاود   گونه از علم جدا و متمایز می مفهوم فقه این

وسیله تأمال در آن   هآگاهی به مقتضای کالم ب»که فقه 

 ؛«یفقاه إن اهلل »: شاود  است و به همین دلیل گفته نمی

اباو هاالل   ) شاود  زیرا خداوند به تأمّل متصاف نمای  

 (.370ص: 0773عسکری، 

ارا اه   «فقاه »تفسیر معنی دقیقی بارای کلماه    کتب

اناد،   تفسیر کرده« فهم»اند و عده زیادی آن را به  نداده

در نظاار بعضاای از مفساارین، از « فقااه»حتاای داللاات 

شناخت احکام دین بر اساس شکل هاهری آن فراتار  

 .(303ص: 3333ابو عوده، ). ه استنرفت

زمخشری در بیان فرق باین علام و فقاه باا ذکار      

وَه وَ الَّذِی جَعَلَ لَکُم  »خداوند متعال  سخناین  بارهدر

النُّز ومَ لِتَهْتَد وا ْبِهَا فِی هُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْارِ قَادْ فَصَّالْنَا    

أَنشَاأَکُم مِّان نّفْاسٍ     اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَم ونَ، وَه اوَ الَّاذِیَ  

وَاحِادَةٍ فَم سْاتَقَرو وَم سْااتَوْدَعٌ قَادْ فَصَّاالْنَا اآلیَااتِ لِقَااوْمٍ     

خلقاات »: گویااد چنااین ماای (33-30:انعااام) «یَفْقَه ااونَ

ایشاان در  ( قاراردادن )ها از ذاتی واحد و توزیع  انسان

های مختلف، آفرینش و تادبیری لطیاف تار و     حالت

به معنای به کاار  « فقه»ذا کاربرد دقی  تر بوده است، ل

. مطااب  باا آن اسات    ،بردن هوشایاری و دقات نظار   

 .(113ص: 0770زمخشری، )

البته شاارح کشااف زمخشاری، احماد بان منیار       

اسکندری در کتاب االنتصاف به تفااوت میاان فقاه و    

فهم پی نبرده است، بلکه فقه را به فهم تفسیر و تأویل 

ترین مراتب علم  پایین وی در ادامه فقه را. کرده است

خود را  گونه و این( 113ص: 0770زمخشری، )دانسته

 .دچار تناقض گویی کرده است

برخی از زبان شناسان به خصوص در بیان ارتباط 

باین مفهااوم فقاه و فهاام، بااه ذکار آن چااه در مااورد    

های نزدیک و مشابه گفتاه شاده اسات بسانده      داللت
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 ،فقاه » :گویاد  یم« فقه»اند، سمین حلبی در مورد  کرده

دست یافتن به آگاهی در مورد امری غایب به کماک  

علم به امری حاضر اسات، در نتیزاه جز ای از فهام     

مطل  است و به همین دلیل خداوناد متعاال فرماوده    

یعنی  ؛(44: اسراء) «وَلَکِن الَّ تَفْقَه ونَ تَسْبِیحَه مْ» :است

، 1ج  :3336حلبای،  ).توانند حقیقت آن را دریابند نمی

یعنی فهم عمی  که باا ساختی و    ؛پس فقه. (046 ص

 .شود تالش زیاد حاصل می

ابن منظور به نقل از ابن اُیر در مورد مفهاوم فقاه   

فقه از سختی و گشایش مشت  شده است و »: گوید می

ابان  ) «اسات ( دین)در عرف مختص به علم شریعت 

شاید ابن اُیر از تعلیال  ( 037 ، ص33ج: تا بیمنظور، 

ر تعریف فقه استفاده کارده اسات، چارا کاه     صوتی د

بر شدت و سختی داللت دارد و حرف « قاف»و « فاء»

 .به صفت وضوح و گشایش اشاره دارد« هاء»سوم 

از معنای سختی یا شادت و گشاایش   ( فقه)ریشه 

به معنی فهم تحول یافته است و گویا آنگاه که عالمی 

رک برای د افتد، خت میبه سختی ای س فهم مسألهدر 

کند، و چون باا نیاروی فهام آن را     آن تالش زیاد می

 .گردد درک کرد مسأله برایش واضح و آشکار می

« فقاه » شود کاه  حاصل این میبنابر آنچه گفته شد 

اصطالحی اسالمی و به معنی علم به مقتضای کالم یا 

باشد و بر علم به احکام اکتسابی شریعت  هدف آن می

زیرا دست  ؛طالق یافته استای از دالیل ا وسیله پاره هب

یافتن به این ناوع علام و آگااهی دربردارناده ناوعی      

 .مشقت نفس در استنباط حقای  است

 

 تفکر. 1-6

به معنای توجه مکرر قلاب باه   « ف ک ر»ی  ریشه

 ؛شود فالن کس تفکر کرد چیزی و آن گاه که گفته می

یعنی به قصد معتبر دانستن چیزی پیوسته به آن توجه 

جاوهری در  (. 446 ، ص4ج: تاا  بیفاارس،  ابان ) کرد

: التفکار »: گویاد  کتاب تاج اللغه و صحاح العربیه مای 

زمااانی (. 031 ، ص0ج  :3334جااوهری، ) «التأماال 

که هایگ اساتناد و   « ال فکر لی فی هذا»: توان گفت می

: 31ج : تا بیزبیدی، )اهتمامی به موضوع نداشته باشیم

 (143ص

: کناد  یاف مای  راغب اصفهانی فکار را چناین تعر  

نیرویی که منزر به آگااهی در ماورد چیازی معلاوم     »

شود و تفکر حرکت و جوالن آن نیارو باه وسایله     می

: 0ج :3330راغااب اصاافهانی،  ) «نگاااه عقاال اساات 

تفکر به همراه تکرار نگاه و تأمال در  ؛ یعنی (436ص

 .باشد شیء می

و مشتقات آن، هزده مرتباه در قارآن   « فکر»ریشه 

یک مورد از کاربرد این ریشه . ه استکریم به کار رفت

و ( 33: مادُر ) «إِنَّه  فَکَّرَ وَقَادَّرَ »به صورت فعل ماضی 

در سایر موارد به صورت فعل مضارع آمده اسات تاا   

مؤیدی بر این باشد که تفکار در آفارینش خداوناد و    

خلقت زیبای او تا زمانی که انسان بااقی و زنادگی و   

در تفکار  . پایادار اسات  براهین آن ادامه دارد بااقی و  

نوعی تأمل وجاود دارد، مانناد ایان ساخن خداوناد      

أَوَ لَاامْ یَتَفَکَّاارُوا فِاای أَنفُسِااهِمْ مَاااخَلَ َ اللَّااه   »: متعااال

و  (3: روم) «السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَیْنَه مَا إِلَّا بِاالْحَ ِّ 

یلَ وَاألَعْنَابَ وَمِان  ی نبِت  لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِ»

: نحال ) «کُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَة ًلِّقَوْمٍ یَتَفَکَّارُونَ 

33) 

ابوحیااان اندلساای در تفساایر خااویش در مااورد   

ایاان آیااه را بااه  [ خداونااد: ]گویااد ماای« یتفکاارون»

زیارا نگریساتن باه آن     ؛ختم کارده اسات  « یتفکرون»
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ابوحیان )باشد، فکر می نیازمند به برتری تأمل و کاربرد

 (.403 ، ص3ج  :3303اندلسی، 

یابیم که این  در میبا تأمل در آیات مرتبط با تفکر، 

آیات در مورد آن دسته از مخلوقاات خداوناد متعاال    

گوید که جز با فکر کردن قابل درک و فهام   سخن می

و روم آیه  04نیست، همچنان که در سوره یونس آیه 

 .3موضوع اشاره شده است به این 1و رعد آیه  03

در بر دارندة داللتی تادریزی   ،تفکر در قرآن کریم

های آفارینش قادرت خداوناد     زیرا فهم داللت ؛است

عزّوجلّ، بر حسب میازان فراسات و درجاه تفکار از     

( ص)پیاامبر  . شخصی به شخصی دیگر متفاوت است

لبطنه بطان إلای    بطنا و إن للقرآن ههرا و»: فرماید می

یعنای   ؛(370 ، ص4ج  :3473احسایی، ) «سبعة أبطن

یه درونی آن خاود  آن الیه بیرونی و درونی دارد، القر

مراد سخن ایشان این است که . یک تا هفت الیه دارد

 .های مختلفی دارد درک و فهم قرآنی کریم جنبه

توان چنین اساتدالل   می ،با توجه به آنچه گفته شد

ی دالیال   نمود که تفکر فرآیندی است کاه باه وسایله   

شاود، در حالیکاه تادبر فرآیناد      محسوس حاصل مای 

و سارانزام ایان   ( روحانی)تفکر دا م در امور معنوی 

به منظور تنظایم و اصاالح آن اسات؛ بناابراین      ،امور

                                                
نْیَا کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاه  مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَات  إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّ 3

الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکُلُ النَّاس  وَالْأَنْعَام  حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْض  ز خْرُفَهَا 

نَهَارًا  وَازَّیَّنَتْ وَهَنَّ أَهْلُهَا أَنَّه مْ قَادِر ونَ عَلَیْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَیْلًا أَوْ

فَزَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآَیَاتِ لِقَوْمٍ 

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَ َ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ ( / 04: یونس)یَتَفَکَّرُونَ

مَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ

وَه وَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ ( / 03: روم)لَآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اُْنَیْنِ 

 (1: رعد)قَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَی غْشِی اللَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآَیَاتٍ لِ

از عماا  معنااایی بیشااتری نساابت بااه تفکاار  ( تاادبر)

 .برخوردار است
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هنگام شانیدن آن،   ،علم به معانی کالم»یعنی  ؛فهم

زیارا اشااره در    ؛در اشاره به کاربرده شده اسات  فهم

اباو هاالل   ) «کناد  داللت بر معنا، از کالم پیاروی مای  

زمخشاااری در اسااااس (. 373ص: 0773عساااکری، 

هر کس که دارای فهم مناسب است : نویسد البالغه می

آیاد   تفهیم ضعیف است و به ندرت پیش می  در زمینه

. دکاه قاادرت فهام و تفهاایم در فاردی مناسااب باشاا   

 (40، ص 0ج: تا بیزمخشری، )

برخی از دانشمندان مسلمان هیگ فرقی بین ادراک 

عقلی و قلبی قا ل نیستند، به عنوان مثال ابان منظاور   

یعنی شاناخت قلبای چیازی و     ؛فهم»: متعقد است که

یعنای آن چیااز را باا قاوه عقالناای     ؛«فَهِمات  الشایء  »

 .(013، ص33ج :تا بی ابن منظور،) «فهمیدم و دریافتم

: کناد  را چنین تعریف می «فهم» ،علم روان شناسی

فرآیندی عقالنی که بیشتر از آگاهی صرف در ماورد  »

ای اطالعات است، بلکاه   چیزی یا بدست آوردن پاره

فهاام بااه معناای هضاام و درک تفاصاایل اساات و بااه  

ای است که شخصای را قاادر باه پارداختن باه       اندازه

ی کاه  های خارجی و ساهیم شادن در آن طاور    جنبه

 (.67ص: 3331طه، ) «کند می ،طلبد می

با رویکارد قرآنای    ،این مفهوم روان شناسی جدید

حضرت . مشابه و نزدیک است« فهم»نسبت به مفهوم 

شکایتی که از جانب دو شخص به جانب ( ع)سلیمان 

بدین صورت . او شده بود را به خوبی درک کرده بود

رت که آن دو برای رفع خصومت بینشان به نزد حضا 

 یکای از   رفتند و چنین ابراز داشتند که گلاه ( ع)داود 
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شبانه به مزرعه دیگری وارد شده و آنرا تاا حاد    ،آنان

، چناین  (ع)حضارت داود  . زیادی خراب کارده باود  

حکم داد که صاحب مزرعه، گلاه را بارای خویشاتن    

نیدن این حکم به نزد حضرت آن دو پس از ش. بگیرد

از حکم پدرشان با خبار   رفتند و ایشان را( ع)سلیمان

به نزد پدر رفته از ایشان ( ع)کردند، حضرت سلیمان 

 .خواستند تا حکم خود را تغییر دهند

( ع)پذیرفته نشادن حکام حضارت داود    ،بنابراین

. باشاد  وی می عمی دال بر تفکر ( ع)وسیله سلیمان  هب

ای کاه عادالت    راه حل عادالناه ( ع)در نتیزه سلیمان 

 :3346مراغای،  ). ارا ه داد ،ضی استالهی نیز برآن را

 (.30 ، ص30ج 

، برای داللت عقلی یک در قرآن کریم« فهم»ریشه 

فَفَهَّمْنَاهَا س الَیْمَانَ وَکُلّااً آتَیْنَاا    »ه به کار رفته است مرتب

همااانطور کااه مالحظااه  (.03: انبیاااء) «ح کْماااً وَعِلْماااً

 به صورت فعل ماضی مزید« فهّم»شود در این آیه  می

و در باب تفعیل به کار رفته است که داللت بر تکثیار  

زیادة المبانی تدل علی »: دارد، از آن جا که طب  قاعده

بار معناایی فعال مزیاد بایش از فعال      « زیادة المعانی

لذا این واژه در آیه مذکور بار قادرت و    ،مزرد است

فیروز آبادی در کتااب البصاا ر   . قوت فهم داللت کند

ا به این صاورت اسات کاه خداوناد     فهم ی»: گوید می

ای  وسایله ( ع)نیروی فهم را برای حضارت سالیمان   

برای درک مفهوم آن قارار داده و یاا آن را در ناوعی    

حیرت نهاده و یا اینکه فهام را باه او وحای کارده و     

، 4ج  :3330فیروزآبادی، ) «مختص وی گردانده است

 (.000 ص

 ؛اشاد ب جا که فهم به معنی ادراک عمیا  مای   از آن

تار از آن اسات، بلکاه از آن     عمی فقه بسیار  ،بنابراین

کناد و باه    استنباط احکام و قاوانین تزااوز مای    برای

همین دلیال علام شاریعت نامیاده شاده، علمای کاه        

کنند و احکاام شارعی را    دانشمندان در آن اجتهاد می

وسایله فقاه اساالمی و ناه فهام اساالمی، روشان         هب

 .سازند می

یعنای   ؛شاود کاه فهام    ستدالل میچنین ا بنابراین،

ادراک معانی کالم و احاطاه بار آن؛ باه هماین دلیال      

امکان ارا ه مشورت یاا راه حال در نتیزاه آن وجاود     

 .دارد

 

 توسم. 1-8

 ،«وسام »: آمده اسات چنین در تبیین معنای توسم 

اُری است که پس از داغ کردن بار روی بادن ایزااد    

یافت زیرکاناه  توسّم به معنای انگاریدن و در. شود می

: 0773فیروزآباااادی، ). موضاااوع و مطلاااب اسااات

به این معناست که در « توسمت فیه الخیر»(. 3366ص

 ابان منظاور،  ). او آُار خیر و نیکی را مشاهده نماودم 

از بااب وعاد باوده و    « وسم»(. 4313 ، ص6ج  :تا بی

واژه . باشاد  و به معنای عالمات مای  « سِمة»مصدر آن 

یشه است به زماان مشخصای   موسم نیز که از همین ر

. آیناد  کاه در آن افاراد گارد هام مای      ،شود اطالق می

 (.031ص: 3330فیومی، )

شاناخت  »یعنی  ؛توسم: نویسد سمین حلبی نیز می

شابیه زیرکای   [ و از لحااظ معناایی  ]وسایله نشاانه    هب

 (.130 ، ص4ج  :3336سمین حلبی، ) «باشد می

ر ی داللات عقلای د  اماده وسم یک مرتبه و به معن

إِنَّ فِای ذَلِاکَ آلیَااتٍ    »قرآن کریم به کار رفتاه اسات   

در این آیه مراد از متوسمین . (03: حزر) «لِّلْم تَوَسِّمِینَ

تا  ،کنند کسانی است که بر نظر خویش پا فشاری می»

 ، ص3ج  :تاا  بای  بیضااوی، ) «به حقیقت امر پی ببرند

314). 



 
 

 63     میقرآن کر تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم

 

ای بااه معناای اُاار و نشااانه  وساام از لحاااظ ریشااه

واو و سین و میم ریشه »: گوید ابن فارس می. اشدب می

وسامت   » .باشد و اصلی واحد به معنی اُر و نشانه می

در آن ( ای نشاانه )یله اُاری  یعنی بوسا  ؛«الشیء وسماً

هنگامه حج نیز به این دلیل موسام  . ُیر گذاشتمچیز تأ

که مردم در این زمان دور هم جماع   ،حج نامیده شده

فاالن موساوم   »شاود   گفتاه مای  و آنگاه کاه  . شوند می

یعناای نشااانه خیاار و  ،«فالنااه ذات میساام»و « بااالخیر

، 6ج :تاا  بای  ابن فارس،). زیبایی در آن دو وجود دارد

سَنَسِام ه   »: و مراد از ایان فرماوده خداوناد   . (337 ص

گنه کاار در  )این است که ( 36: قلم) « عَلَی الْخُرْطُومِ

شاناخته و   وسایله عالمتای کاه باا آن     هبا ( روز قیامت

 .قابل شناسایی است ،شود متمایز می

وجه مشترک « اُر»و « عالمت»کنیم که  مالحظه می

باشد و توسم  می« وسم»و « عرف»و جامع بین معنای 

تر از معرفت است و فقاط باه هماراه     تر و دقی  جز ی

 ،باشد که باه تفکار نیازمناد اسات     نشانه و عالمتی می

و خاوب دقات   پس آنگاه که به چیزی نیاک بنگاری   

 ،ای کنی، به هاهر و بلکه به ماوراء هاهر آن حکم داده

اما معرفت به جز با دلیل و راهنمای هااهری ممکان   

باوده و   «فطنت»لذا توسم نزدیک و شبیه به  ،شود نمی

در نفاس انساان بااقی     ،اُر بیشتری نسبت به معرفات 

 .گذارد می

شود که  چنین استدالل می مطالب فوق،با توجه به 

م به معنی نظر افکندن به چیزی و تأمل در آن باا  توس

 .باشد می ،چشم بصیرت

 

 یقین. 1-9

ابان  ) «علم و زدودن شاک اسات  »به معنی  ،یقین

یعنی نسابت   ،«استیقنه»(. 103 ، ص33ج :تا بی منظور،

به مطلب تحقی  کرد و شک و ابهام از او دور شاد و  

( 3043ص: 0773فیروزآبادی، ). به حقیقت آن پی برد

مرگ نیز از آن رو یقین نامیده شده که بای شاک هار    

 :3363زبیادی،  ).شاود  ای با آن مواجه می موجود زنده

و در نزد راغب اصفهانی باه معنای    (173 ، ص16ج 

راغاب  ).باشاد  به همراه ُباات حکام مای    ،سکون فهم

 (.033 ، ص0ج  :3330، اصفهانی

ماده یقین از ماادی محساوس و از   »داللت معنایی 

که باه معنای ساکون و آراماش آن     « ن الماءیق»ریشه 

، 4ج :3336سامین حلبای،   ) .«است گرفته شده است

آنچه  ، دربارهو سپس به معنی آرامش نفس (136 ص

. اسات  پیادا تغییار و تحاول    ،درمورد آن اطالع یافتاه 

توان نتیزه گرفت که یقین همان علام باه    می ،بنابراین

 .باشد امری و تحق  این علم بر اساس اطمینان می

این ماده و مشتقات آن به اشکال مختلف مثل فعل 

ماضی، مضارع، مصدر و اسم فاعل در قرآن کریم باه  

 .کار رفته است

این واژه در قالاب ماضای مزیاد و     ،در یک مورد

برای مبالغه در معنا به کار رفته و آن ساخن خداوناد   

از طارف قاوم   ( ع)متعال در اشاره به تکذیب موسای  

: نمال ) «جَحَد وا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُس ه مْوَ»: فرعون است

از جمله مواردی که به صورت فعل مضارع ذکر  (.34

الَّذِینَ ی قِیم ونَ الصَّلَاةَ وَی ؤْتُونَ الزَّکَااةَ وَه ام   »شده است 

رَبَّنَاأَبْصَارْنَا  »آیاه   و (4: لقماان ) «بِالْآخِرَةِ ه امْ ی وقِنُاونَ  

: سازدة ) «نَا نَعْمَلْ صَاالِحاً إِنَّاا م وقِنُاونَ   وَسَمِعْنَا فَارْجِعْ

 .باشد ای برای اسم فاعل می نیز نمونه( 30

در قالب مصادر و باه معاانی مختلاف در      «یقین»

ای از مفسارین نیاز    قرآن کریم ذکر شده است که عده

باه عناوان مثاال در ساوره     . اناد  آن پرداخته بررسی به

: نسااء ) «وه  وَلَکِن شُابِّهَ لَه امْ  وَمَا قَتَلُوه  وَمَا صَلَب »: نساء
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او را »به معنی علم بیان شده به ایان معنای کاه     (330

چنان نکشتند که به یقین مطمئن باشند که باه قتال    آن

بلکه بر اساس حدس و توهم حکم به کشاته   ،رسیده

، 0ج  :3330، راغاااب اصااافهانی) «شااادنش دادناااد

ی یَأْتِیَاکَ  وَاعْب دْ رَبَّکَ حَتَّا »: در سوره حزر. (033ص

. نیز به معنی مرگ، بیان شده است( 33: حزر) «الْیَقِینُ

( 0: تکااُر ) «ُُمَّ لَتَرَو نَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ»: و در سوره تکاُر

آماده  ( باا چشام  )به معنی مالحظه و مشااهده عینای   

 .است

از  ،(مالحظه و نگریستن عینای باه چیازی   )معاینه 

آن یقاین نامیاده    باب نامگذاری چیزی به اسم مسبب

چارا   ،باشاد  شده است و این قضیه در مورد مرگ می

که امری است حتمی که هیگ شکی در حصول و فارا  

 .رسیدن آن نیست

هاای معناایی کاه     ریشه اختالف موجود در داللت

اند به سیاق قرآنی و یا مناسبتی  مفسران به آن پرداخته

هااا در مااورد آن گفتااه شااده اساات  کااه ایاان داللاات

 «یقاین » واژه هاای  ردد و هر چند هم که داللتگ برمی

لیکن نشاان  ،در قرآن کریم با هم اختالف داشته باشاد 

ن و حتمی و محق  که وهم و گما ،امری استدهنده 

عنوان مثاال مارگ،   کند؛  شک در آن خللی ایزاد نمی

 .اموری حتمی است.... قیامت، جهنم، و 

 قارآن باه کاار   که در  در تمامی مواردییقین  واژه

جاایز  »به انسان اسناد داده شاده اسات و    ،رفته است

زیرا این لفظ  ؛نیست که خداوند به یقین متصف شود

 «در بردارنده معنی تحق  حاصل بعاد از شاک اسات   

 (.373ص: 0773زرزور، )

را در سه شکل متفاوت  «یقین»بسیاری از مفسران 

 :اند و به صورت زیر درجه بندی کرده

شود که ماراد   ح  هاهر میآنچه به : علم الیقین-3

های آن و پاذیرفتن آنچاه    همان دین خدا و امر و نهی

یعنی ایمان باه   ؛باشد اما از چشم غایب می ،ح  است

کاه خداوناد از   ... اموری مثل بهشت و آتش جهنم و 

ها و  وجودشان خبر داده است و همچنین شناخت نام

 .که بر ح  استوار است ،صفات خداوند

ه معنای خود یقین به طور خالص ب: عین الیقین-0

، 6، ج 0770 :تااا باای زمخشااری،). و محااض اساات

 (.403ص

به معنی کشاف و تحقا  و ُباوت    : ح  الیقین-1

 .(473-474 ، ص3ج :3330فیروزآبادی، ). امری

ابوهالل عسکری در بیان تفاوت بین علم و یقاین  

همان اعتقاد به چیزی همانگونه  ،علم»: گوید چنین می

اماا یقاین    ،ر اسااس اعتمااد و اطمیناان   که هست و ب

دل از آنچه بدان  عبارت است از آرامش نفس و سرور

جاایز نیسات کاه خداوناد      ،بناابراین . علم یافته است

زیرا در بردارنده رفع شک  ؛متعال به یقین وصف شود

 .(33 ص: تا ، بیابن فارس). «است

 

ترتیب الفاظ مورد بحث  ا  لحثاظ قثو  و     .2

 عناییضعف در تداعی م

هایی کاه در بیاان سایر معناایی      با توجه به تحلیل

توان این الفاظ را در  می ،واژگان مورد بحث ارا ه شد

سه دسته قرار داد که هر دساته دربردارناده واژگاانی    

ترتیب ارا اه شاده بار    . باشد می ،دارای تقارب معنایی

این مبنا است که واژگان هر دسته دارای قدر مشترک 

تار از   باب تاداعی معناا یکای عمیا     ولی در  ،هستند

بدون شک دریافات ایان معاانی باه     . باشد دیگری می

ای از اعزااز   الزم گوشاه   صورت دقی  و باا هرافات  

 .دهد قرآن را نشان می
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 تدبر و تفکر. 2-1

دربردارناده معناای درک تادریزی     ،تفکر در قرآن

باشد که در طی ایان فرایناد هار     مفاهیم محسوس می

توجه به موهبت خرد و زیرکی خاود   تواند با کس می

اما تدبر بیانگر  ،به تفکر در مسا ل مورد بحث بپردازد

تفکر دا می در امور معناوی و کنکااش در عاقبات و    

و ارزش گااذاری بااه  پایااان امااور و نظاام بخشاایدن 

توان تدبر را عمی   در این گروه می ،اینبنابر. هاست آن

 .تر و واالتر از تفکر دانست

 
 

 و فهم فقه. 2-2

بنابر تعاریف و مباحث ارا ه شاده عملیااتی    ،فهم

عقلی است که گامی فراتار از شاناخت را در عرصاه    

دارد و در راساتای درک معناای    دریافت حقای  برمی

اما فقه در پای کشاف    ،کوشد کالم و احاطه بر آن می

لاذا از   .مقتضای کالم و تحلیل غرض بیاان آن اسات  

از غاور و توجاه    نظر معنایی اخص از فهام اسات و  

بیشتر برخوردار است، لذا فقه از نظر معنایی دارای بار 

 .باشد بیشتری نسبت به فهم می

 
 

 درایت، معرفت، علم، توسم و یقین. 2-3

داللت معنای واژه درایت در قارآن کاریم بیاانگر    

باشاد و معرفات    زدوده شدن سهو و خطا از تفکر می

یکدیگر را باه  عملیات تمییز و تفکیک امور معلوم از 

عهده دارد، در توسم نگاه عمی  به امور و فهم دقیا   

ها مورد توجاه اسات و منتهای باه صادور حکام        آن

شود، و علم دربردارنده معناای علام بار اشایاء و      می

باشاد، و یقاین نشاان از     حقای  به صورت موُا  مای  

در  .آرامش قلبی بر اُر زدوده شدن شک و شبهه دارد

که فرد به آگاهی تمام و  ،کند ان میواقع این نکته را بی

با این بیان و توجه به تفاصیل . کمال دست یافته است

تاوان گفات چیادمان     مطرح شده در قسمت قبل مای 

ف باه ایان   درجه شادت باه ضاع   واژگان این گروه از

 .یقین، علم، توسم، معرفت و درایت: صورت است

 
 

 نتیجه گیری 

یج ذیال  نتاا  هاای انزاام شاده،    بررسیبا توجه به 

 :شود حاصل می

تدبر، تفکر در کارها و دقت در پایان آن به منظور 

 .دنبال کردن و منظم نمودن و مرتب ساختن آن است

به معنی شناخت چیزی به همراه مالحظاه   ،درایت

 .باشد عینی و مدارای با آن بعد از شک در آن می

به معنی ادارک شیء معلاوم و تشاخیص    ،معرفت

 .باشد یل میآن از جهت اُر و دل

به معنی ادراک حقیقت همه جانبه هر اماری   ،علم

 قارآن  ماوارد در است و خداوند عزوجال در اغلاب   

 .کریم متصف به آن شده است

وسیله دالیل محساوس   هفرآیندی است که ب ،تفکر

 .شود حاصل می

اصاطالحی اساالمی و باه معنای علام باه        ،«فقه»

احکام  باشد و بر علم به مقتضای کالم یا هدف آن می
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ای از دالیل اطالق یافته  وسیله پاره هاکتسابی شریعت ب

زیرا دست یافتن باه ایان ناوع علام و آگااهی       ؛است

دربردارنده ناوعی مشاقت نفاس در اساتنباط حقاای       

 .است

و احاطه بار آن؛ باه   ی کالم یعنی ادراک معان ،فهم

همین دلیل امکان ارا ه مشورت یا راه حال در نتیزاه   

 .آن وجود دارد

سبت به امری و به معنی پی بردن زیرکانه ن ،وسمت

باه آن و ساپس صادور     ای عمی  نظر افکندن به گونه

 .است حکم دقی  در مورد آن

علم به امری و تحق  ایان علام بار اسااس      ،یقین

 .باشد اطمینان می

تار از   های انزام گرفته تدبر معنایی عمی  با تحلیل

 .داردتری از علم  فقه بار معنایی ژرفو تفکر 

یقین، علم، توسم، معرفت و درایت، به ترتیب بار 

تار را در مخاطاب تاداعی     یفضاع  تاا تر  معنایی قوی

 .کنند می

 منابع
 .قرآن مزید .3

، المحایط فای اللغاة   ، (3303) ابن عباد، اسماعیل .0

چاپخاناه   :تحقی  محمد حسن آل یاساین، بغاداد  

 .معارف

مقااییس  ، (بای تاا  ) ابن فارس، ابو الحسین احمد .1
 .الزیلدار: تحقی  عبدالسالم هارون، بیروت ة،اللغ

کارم،  ابن منظور، ابوالفضال جماال الادین بان م     .4

 .دارصادر :، بیروتلسان العرب، (تا بی)

التطاور الاداللی   ، (م3333)ابوعوده، عوده خلیال   .3
چاپخاناه   :، األردنباین لغاة الشاعر ولغاة القارآن     

 .المنار

، (م3303) أبوحیان اندلسای، محماد بان یوساف     .6

 .دارالفکر :، بیروتر البحر المحیطتفسی

سااایی، اباان أباای جمهااور محمااد باان علاای  اح .0

دار ساید  : ، قام عوالی الآللی العزیزیاة  ،(ق3473)

 .الشهداء للنشر

 نی، راغاب ابوالقاسام حساین بان محماد     اصفها .3

 :، المفردات فی غریاب القارآن، ریااض   (م3330)

 .چاپخانه مصطفی الباز

بی ) هلل بن عمررالدین أبو الخیر عبدابیضاوی، ناص .3

دار البیاان   :، مصرأنوار التنزیل وأسرار التأویل، (تا

 .العربی

، (م3313) جرجانی، علای بان محماد بان علای      .37

چاپخاناه   :، تحقی  ابراهیم ابیاری، مصرالتعریفات

 .دار الریان للتراث

تاج اللغاة  ، (م3334) جوهری، اسماعیل بن حماد .33

ر، حقی  أحمد عبادالغفور عطاا  ، توصحاح العربیة

 .دارالعلم للمالیین :بیروت

، (م3333)حسااینی، ابوالبقاااء ایااوب باان موساای  .30

 ،معزم فی المصطلحات و الفروق اللغویاه  الکلیات

 .چاپخانه رسالت :عدنان درویش، بیروتتصحیح 

، موسااوعة علاام الاانفس، (م3330)رزوق، أسااعد  .31

المؤسسة العربیة : جا بیعبداهلل عبد األیم،  تصحیح

 .للدراسات

معزام ألفاااظ  ، (م3330) ادل عبادالزبار زایار، عا   .34
 .مکتبة لبنان :، لبنانفی اللغه العربیه العلم والمعرفة

، تااج العاروس  ، (بای تاا  ) زبیدی، محمد مرتضی .33

 .انتشارات دار مکتبة الحیاة :بیروت

معزم الفااظ القایم   ، (م0773) زرزور، نوال کریم .36

االخالقیّة وتطوّرها الداللی بین لغة الشعر الزاهلی 

 نا بی: بیروت، ة القرآن الکریمولغ



 
 

 63     میقرآن کر تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم

 

 أبوالقاسام جااراهلل محماود بان عمار      زمخشری، .30

قیا  محماد باسال    ، تحأساس البالغاة ، (م3333)

 .دارالکتب العلمیه :عیون السود، بیروت

 أبوالقاسام جااراهلل محماود بان عمار      زمخشری، .33

خلیل ماأمون   تصحیح، تفسیر الکشاف، (م0770)

 .دارالمعرفة :شیحا، بیروت

باای، احمااد باان یوسااف عبدالاادایم   ین حلساام .33

، ع مدة الح ّفاظ فی تفسیر اشرف األلفاظ، (م3336)

 :قیاا  محمااد باساال عیااون السااود، بیااروت  تح

 .دارالکتب العلمیة

جامع ، (م3330) طبری، أبوجعفر محمد بن جریر .07
، تهذیب صاالح عباد   البیان عن تأویل آی القرآن

 .دارالقلم :دمش الفتاح الخالدی، 

م موسااوعة علاا، (م3331) ادرطااه، فاارج عباادالق .03

 .دارسعاد الصباح :کویت، النفس والتحلیل النفسی

، (م0773) عسکری، ابوهالل الحسن بان عباداهلل   .00

ن الساود،  ، تعلی  محمد باسل عیاو الفروق اللغویة

 .دارالکتب العلمیة :بیروت

احیاء ، (م3333) غزالی، ابوحامد محمد بن محمد .01

 .مکتبة مصر :، مصرعلوم الدین

معاانی  ، (بای تاا  ) أبی زکریا یحیی بن زیااد فراء،  .04

: جااا باای، تحقیاا  محمااد علاای النزااار،  القاارآن

 .دارالسرور

القااااموس ، (م3330) فیروزآباااادی، مزدالااادین .03

 .چاپخانه مصطفی البابی الحلبی :، مصرالمحیط

، (م3330)فیااومی، احمااد باان محمااد باان علاای  .06

 .مکتبة لبنان :، بیروتالمصباح المنیر

دار  :، بیروتفی هالل القرآن ،(بی تا) قطب، سید .00

 .إحیاء التراث

، تفسیر المراغای ، (م3346)مراغی، احمد مصطفی .03

 .شرکة مصطفی بابی الحلبی :مصر

التارادف فای   ، (م3330) لادین منزِّد، محمد نور ا .03

 :، دمشا  التطبیا   القرآن الکاریم باین النظریاة و   

 .دارالفکر
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