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 چکیده
د؛ باشعمل به دستورات کتاب مقدس قرآن در سایه فهم معانی آن امکان پذیر است، که آن هم نیازمند فهم تک تک واژگان آن می

مفسر بزرگ  اند.اسالمی این نیاز را درک نموده و آثار فراوانی در زمینه شناخت مفردات قرآن شکل دادهاز همین رو دانشمندان 

. در این به میزان قابل توجهی به بحث مفردات قرآن پرداخته است« المیزان»ق( نیز در تفسیر 2041معاصر، عالمه طباطبایی )م 

قرآن که شامل بیانات و مستندات عالمه در این زمینه می باشد، پرداخته  تحقیق به بررسی روش این کتاب در طرح مباحث مفردات

عالمه در بحث مفردات  تواند اهمیت و جایگاه این اثر را در زمینه مفردات قرآن مشخص نماید.ای میشده است، که چنین بررسی

ی ترادف واژگان و فروق لغووه معانی آنها، بیان بیان مشترکات لفظی و وجبه بیان مفرد و جمع واژگان، بیان اصل و اشتقاق واژگان، 

منابعی پردازد. همچنین ذکر واژگان دخیل در قرآن می رفع ابهام از واژگان مبهم قرآن و نیز کاربردهای مجازی واژگان،آنها، بیان 

)ع(؛ اشعار و امثال عرب؛ اقوال آیات قرآن؛ روایات معصومان که عالمه از آنها در بررسی مفردات قرآن بهره برده است، عبارتند از: 

 صحابه و تابعین و اقوال لغویان و مفسران )متأخر از صحابه و تابعین(. 

 

 عالمه طباطبایی، المیزان، مفردات قرآن، روش لغوی، منابع. واژگان کلیدی:

 طرح مسأله

ای خود را از قرار داده و به گونهاز آغازین سال های ظهور اسالم، اندیشمندان فراوانی آیات قرآن را محور بحث و فحص 

مورد  های مختلفتوان گفت هیچ کتابی مانند قرآن از جنبهاند؛ به نوعی که میهای این بحر بی کران بهره مند ساختهگوهر

ردات مف»شود. گذرد، شاخه ها و فروع جدید بر تحقیقات قرآنی افزوده میبحث و تحلیل قرار نگرفته است و هر چه زمان می

 هاست.از جمله این شاخه« رآن کریمق
های قرآنی )مفردات( علم مفردات قرآن دانشی است که فقط درباره تک واژه»اند: علم مفردات قرآن را چنین تعریف کرده

از نظر ریشه و اشتقاق لغوی، داللت بر معنای مطلوب، مناسبات، شیوه نگارش، نحوه تلفظ و نوع کاربرد آن )از نظر حقیقی 

بنابراین علم مفردات قرآنی هم به معنای لغوی (.« 14کند )شکوری، ازی بودن کاربرد( در قرآن بحث و گفتگو مییا مج

 پردازد. واژه و هم به معنای مراد واژه در آیه می

مهمترین و مفصل ترین تألیف عالمه طباطبایی)ره( است. این تفسیر نه تنها در ایران و در میان شیعه؛ « تفسیر المیزان»

بلکه در جهان اسالم مایه فخر و مباهات مسلمانان گردیده است و این، مرهون اخالص، تالش و به کارگیری روشهایی است 
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ای بنام چند صد ساله قرار دهد و گاهی از برخی از آنان پیشی گیرد؛ به گونهکه توانسته آن را در ردیف تفاسیر مشهور و 

 رسد.   ضروری به نظر می« المیزان»که اکنون برای هر محققی، دست کم درکنار چند تفسیر مهم، نگریستن در 

تفسیر  ای دیگر اینهر چند این تفسیر به عنوان تفسیری ادبی مشهور نیست و شاید این به دلیل بارزتر بودن ویژگی ه

های تا زمانی که محقق از نگاه ادبی به مطالعه تفسیر المیزان نپرداخته باشد، چه بسا از اهمیت و گستردگی دیدگاه»باشد؛ اما 

عالمه در این زمینه تصویر کاملی نداشته باشد؛ اما پس از ممارست و جستجوی هدفمند، دیدگاه جدیدی برای محقق شکل 

های ادبی این تفسیر)خصوصاَ واژه شناسی که در میان مباحث ادبی آن بروز رسد که اگر نکتهنتیجه می گیرد و به اینمی

 (.«461ای گرد آید، چندین مجلد را به خود اختصاص خواهد داد )ربانی، بیشتری دارد( در مجموعه

از  را تبیین نماید. در برخی« المیزانتفسیر »لذا این مقاله برآنست تا روش عالمه طباطبایی در بررسی مفردات قرآن در 

، به این موضوع نیز پرداخته شده است؛ اما این مقاله به صورت با رویکردی متفاوت 9تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است

 پردازد.   به آن می

 مقاله پیش رو در دو بخش تنظیم شده است: 

رد و جمع لغات، بیان اصل و اشتقاق واژگان، ترادف و است که شامل مف« بیانات لغوی عالمه طباطبایی»بخش نخست 

 باشد.فروق لغوی، اشتراک لفظی، مجاز، مبهمات قرآن و نیز واژگان دخیل می

است که مشتمل بر آیات قرآن؛ روایات معصومان )ع(؛ اشعار و امثال عرب؛ اقوال صحابه « منابع عالمه طباطبایی»بخش دوم 

 باشد. مفسران )متأخر از صحابه و تابعین( می و تابعین و نیز اقوال لغویان و

 

 بیانات لغوی المیزان -2

 بیان مفرد و جمع واژگان  -2-2

؛ 44/445؛ 4/454؛ 4/41؛ 9/31عالمه اغلب به ذکر مفرد یا جمع واژه مورد نظر اکتفا نموده )نک: طباطبایی، المیزان، 

 کند.شوند ارائه میواژگان که مشابه واژه مورد نظر جمع بسته میهایی از سایر ( و در مواردی نیز نمونه21/241؛ 45/923

جمع إلی و ألی « آالء»ذکر می کند که  «تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهِ آالءَ فَاذْکُرُوا»سوره اعراف،  63برای نمونه عالمه ذیل آیه  

(. )همچنین نک: 4/434)همان، أنی است  که جمع إنی و« آناء»به کسر و فتح همزه، به معنای نعمت می باشد؛ مانند 

 (.4/461؛ 1/55؛ 2/36؛ 2/54؛ 3/32همان، 

 پردازد.در مواردی نیز به ذکر احتماالت در مورد جمع یا مفرد یک واژه می 

« مفاتِح»دو احتمال معنای واژة  ،«وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ ال یَعْلَمُها إِلَّا هُوَ»، انعام ةسور 53 ةبه عنوان نمونه عالمه ذیل آی

به معنای مفتاح )کلید( باشد. سپس « مِفتَح»به معنای خزینه باشد؛ و دیگر آنکه جمع « مَفتَح»دهد؛ یکی آنکه جمع می

 ؛41/295(. )همچنین نک: همان،3/425)همان،  کند.قول دوم را تأیید می« حُ الْغَیْبِیوَ عِنْدَهُ مَفاتِ»گوید قرائت شاذّ می

 (43/413؛ 45/63

 نماید.همچنین احتماالت در مورد جمع بودن یا نبودن واژه را بیان می

                                                           
انی، ، محمد حسن رب«جستارهای ادبی در المیزان»، ملک پیرزادنیا، کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس؛ «مباحث ادبی در تفسیر المیزان» 9

، ایمن عبد اهلل محمود ابو خمیش، «باطبایی فی تفسیره المیزانمنهج العالمه السید محمد حسین الط»؛ 41و3مجله پژوهشهای قرآنی شماره 

 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.



فرماید این می« ضیاء»در مورد واژه  «نُوراً الْقَمَرَ وَ ضِیاءً الشَّمْسَ جَعَلَ الَّذِی هُوَ» سوره یونس 5به عنوان نمونه، ذیل آیه 

اما محتمل است  ،«عواذا و عوذا یعوذ عاذ»باشد؛ همانند می «ضیاء و ضوء یضوء ضاء» مصدر واژه همانگونه که گفته شده

؛ 1/16؛ 2/36نک: همان، (. )همچنین41/42است )همان،« سوط» جمع که« سیاط» باشد؛ همچنانکه واژه« ضوء»واژه  جمع

 (44/246؛ 3/243

 پردازد. همچنین عالمه به ذکر واژگانی که مفرد و مذکر در آنها یکسان است می 

« خِدن»جمع « أخدان»نویسد که می(« 25)نساء، أَخْدانٍ  مُتَّخِذاتِ ال وَ مُسافِحاتٍ غَیْرَ مُحْصَناتٍ»برای نمونه ذیل آیه 

آن  براى آمده، جمع صیغه به اینجا در به معنای دوست است که مذکر و مؤنث و نیز مفرد و جمع آن یکسان است و اگر

و دوتا  گیرد به یکیباشد؛ چرا که کسی که به منظور فحشا دوست می داشته یادىز و کثرت بر داللت در که تصریح است

 (2/911؛ 4/933؛ 45/11(. )همچنین نک: همان، 1/234شود )همان، قانع نمی

 

 بیان اصل و اشتقاق واژگان   -2-1

ذکر شده در آیه عنایتی ندارد  ةواژ ةعالمه در بررسی واژگان در آیات، جز در مواردی اندک به ذکر مشتقات مختلف ریش

ای را که واژه مورد بررسی از آن اشتقاق یافته مشخص نموده و (؛ اما در موارد بسیاری، واژه44/61؛ 1/234)نک: همان، 

 رابطه معنایی میان دو واژه را متذکر شده است.

ایت است؛ به این عن« رقبه»ن واژه مأخوذ از گوید گویا ایرا به معنای حافظ و نگهبان دانسته، و می« رقیب»به عنوان نمونه  

با کشیدن و بلند کردن رقبه )گردن( خود از آنچه از آن که رقیب اینو یا  ؛مردم هر یک حافظ رقاب بردگان خود بودندکه 

 (.41/293؛ 5/22؛ 1/433؛ 2/214؛ 2/229؛ 2/11)همچنین نک: همان،  .(1/493)همان، گردد کند مطلع میمراقبت می

، دو وجه معنایی «ربّانیّون»در مورد واژه  نماید؛ برای مثالنیز احتماالت مختلف در مورد اشتقاق واژه را بیان می در مواردی 

گر آنکه اند؛ دیرا بیان می نماید؛ یکی آنکه به معنای علمایی است که از لحاظ علم و عمل از دیگران بریده و به خدا پیوسته

به جهت علمی که دارند تربیت مردم به آنها محول شده است، سپس ذکر می کند بنا به معنای به معنای علمایی است که 

)همچنین نک:  .(5/919)همان، باشد می« تربیت»، و بنا به معنای دوم اشتقاق آن از واژه «رب»اول اشتقاق آن از واژه 

 (.1/493؛ 2/36همان، 

 پردازد. رد نظر میدر مواردی نیز به بیان اصل معنایی ماده واژه مو 

 قروء جمع»می نویسد:  ،«وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ» بقره؛ ةسور 224 ةعالمه ذیل آیبه عنوان نمونه 

 ةماد، و بنا به آنچه گفته شده از اضداد است؛ جز آنکه اصل در 1شودقرء و لفظی است که بر پاکی و حیض هر دو اطالق می

جمع است؛ اما نه هر جمعی؛ بلکه جمعی که نوعی دگرگونی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین ظاهرتر آن است که « قرء»

معنای آن پاکی است که حالت جمع شدن خون )در رحم( می باشد، و سپس در مورد حیض استعمال شده است؛ چرا که 

به این عنایت است که به جمع بین حروف اطالق شده تا بر  باشد. ومیحالت بیرون ریختن خون بعد از جمع شدن آن 

ال تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ » معنای قرائت داللت نماید، و اهل لغت به اینکه معنای آن جمع است تصریح دارند؛ همچنین آیات

                                                           
که شامل سفره « مائده»شود مانند گوید اسمی که برای دو معنی وضع شده است بر هر کدام از آنها به طور جداگانه نیز اطالق میمی« قرء» ةراغب ذیل ماد 1

شود چرا که به شخص پاکی که اثر شود؛ اما قرء به پاکی یا حیض به طور جداگانه اطالق نمیکدام به طور جداگانه نیز اطالق میو طعام آن است که بر هر 

   (664راغب اصفهانی، شود. )گفته نمی« ذات قرء»بینند و همچنین به شخص حائضی که خون در او ادامه دارد خون را نمی



وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ »و   «(21-21)قیامة، هُلِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ

باشد، اشعار دارند که خداوند متعال در این دو آیه تعبیر به اینکه اصل در معنای قرء جمع می («241)اسراء،  مُکْثٍ عَلى

استفاده نکرده است، و به همین جهت بوده که قرآن به قرآن نموده و از تعبیرات دیگری مانند کتاب و فرقان و نظایر آنها 

 (.41/435؛ 42/452؛ 3/251؛ 2/934)همچنین نک: همان،.« (2/291)همان،  به این نام نامیده شده است

 بیان مشترکات لفظی و وجوه معانی آنها  -2-3

 نامند. )مشکینی،ا مشترک لفظی میهرگاه لفظ واحد و معنا متعدد باشد و با وضع های جدا از هم به کار رفته باشد، آن ر

ای وجود نداشته باشد تا بر اختالفی که در باب اشتراک لفظی وجود دارد آن است که در صورتی که در کالم قرینه( 26

 توان از لفظ مشترک در استعمال واحد بیش از یک معنا اراده کرد یا خیر. یکی از معانی مشترک لفظی داللت نماید؛ آیا می

(، و 645(، بیضاوی )م 145(، قاضی ابو بکر باقالنی )م (، قاضی عبد الجبار معتزلی )م 211میان اهل سنت شافعی )م در 

موافقان و ابوحنیفه )م (، فخر رازی )م (، و ابن عاشور از مخالفان حمل لفظ مشترک بر تمام  ة( از جمل331زرکشی )م 

 (.24-14، باشند )طیب حسینیمعانی آن در استعمال واحد می

(، آیت اهلل معرفت، آیت اهلل مکارم شیرازی و 161(، شیخ طوسی )م 196در میان شیعه نیز سید مرتضی علم الهدی )م 

 (.12-51باشند )طیب حسینی، مخالفان این مطلب می ةموافقان و آخوند خراسانی از جمل ةآیت اهلل جوادی آملی از جمل

 شود که عالمه اصل وقوع اشتراک لفظی در لغت را پذیرفته است.میبا سیری در تفسیر المیزان استنباط 

 ال شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَالئِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ»آل عمران؛  ةسور 44 ةبرای نمونه، عالمه ذیل آی 

ور یافتن حض ةکند که اصل شهادت به معنای معاینه است؛ یعنی اینکه شاهد به واسطبیان می ،«إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

حواس خود به مطلبی دست پیدا کند، و سپس این واژه، در معنای ادا و اظهار آن مطلب توسط شاهد  ةدر جایی و به وسیل

نیز به کار رفته و به صورت لفظی مشترک بین این دو معنا در آمده است. عالمه علت کاربرد واژه در هر دو معنا را غرض 

)طباطبایی،  بطالن و به فراموشی سپرده شدن استداند که در هر دو وجود دارد؛ و آن حفظ حق و واقع از واحدی می

 .(6/425؛ 9/454)همچنین نک: همان،  (.9/449المیزان، 

حمل لفظ مشترک بر تمام معانی آن در استعمال واحد را جایز کند، اما همانگونه که در حاشیة الکفایة خویش بیان می

 (.13و  14)طباطبایی، حاشیة الکفایة،  نمی داند

 و فروق لغوی ترادف  -2-0

در تعریف ترادف، اتفاق نظری وجود ندارد؛ آنان که به وجود ترادف در زبان عربی و قرآن باور دارند، ترادف را عبارت از 

اند، و آنان که منکر آن هستند، ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند اتحاد دو یا چند واژه در معنای مراد )مصداق( دانسته

 (.43اند )نکونام، ر مطلق؛ اعم از معنای مراد و غیر آن تلقی کردهواژه در معنا به طو
اما باید گفت تلقی مخالفان درست نیست؛ چون در این تلقی، ترادف به عنوان یک ویژگی زبان واقعی و متعارف و رایج 

غوی ، بدون آنکه به فروق لآیدمیان اهل زبان نگریسته نشده است؛ در حالی که در زبان واقعی، گاه یک معنا به دو تعبیر می

إِنِّی خالِقٌ بَشَراً »و « (11)حجر، وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ »آنها توجه شود؛ مثال در آیات 

خلقت از صلصال یک بار به انسان و یک بار به بشر نسبت داده شده است،  ،«(11)حجر، مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 

 (.34)نکونام،  بدون آنکه به فروق لغوی آنها توجه شود



ای که باعث تفاوت معنایی آنها شده هایی که با هم تقارب معنایی دارند، اگر عنایت لفظیهکند در واژهعالمه نیز ذکر می

( که این همان تعریف موافقان ترادف 952/ 5)طباطبایی، المیزان،  ا هم مترادف خواهند بوداست لحاظ نشود، آن واژه ها ب

 نماید.بر همین اساس عالمه در موارد بسیاری برای یک واژه، یک یا دو واژه را به عنوان مترادف ذکر می است.

را در آیه، « مجیء»و « إتیان» ،«(211)اعراف،  بَعْدِ ما جِئْتَناقالُوا أُوذِینا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنا وَ مِنْ » ةبرای نمونه ذیل آی

مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً یَکُنْ لَهُ » ةذیل آی، و نیز (225/ 4)همان، داند به یک معنی و اختالف تعبیر را از باب تفنن می

را به یک معنا « کفل»و « نصیب»های واژه ،«(18)نساء،  مِنْهانَصِیبٌ مِنْها وَ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً سَیِّئَةً یَکُنْ لَهُ کِفْلٌ 

 ( 44/941؛ 41/413؛4/225)همچنین نک: همان،  (.23/ 5)طباطبایی، المیزان،  داندمی

 هایپردازد. برای نمونه در تفاوت معنایی واژهو نیز در مواردی هم به ذکر تفاوت معنایی واژگان مترادف )فروق لغوی( می 

بنا به ظاهر )آیات(، » ، می نویسد: «(24)رعد،   وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ» ةذیل آی «خشیت»و « خوف»

باشد، و خوف تأثر فرق بین خوف و خشیت آن است که خشیت تأثر قلب از روی آوردن شر یا آنچه در حکم آن است می

است که با آن از پیش آمدها در امان بماند؛ هر چند که تأثر قلبی صورت  عملی به معنای اقدام به فراهم آوردن لوازمی

که خشیت  ،«(93)احزاب،  وَ ال یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ» فرماید:نگیرد. از همین جهت است که خداوند در وصف انبیایش می

 فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً»کند: را برای آنها ثابت مینماید؛ اما در برخی مواضع خوف از دیگران از دیگران را از آنها نفی می

؛ 4/925)همچنین نک: همان،  (.919/ 44)همان،  «( 81)أنفال،  وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً» و «(16)طه،  مُوسى

 . (46/916؛ 2/213-213

 کاربردهای مجازی واژگان  -2-8

  برد.نام مجاز را به کار میو در تعبیرات خود  واژگان نیز توجه داردعالمه به ذکر کاربردهای مجازی 

، به صورت مجازی، «أکل»مراد از »نویسد : می« (444)بقره،  بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال وَ» ةذیل آیبرای نمونه 

باشد، و آنچه بر این اطالق مجازی صحه می گذارد آن است که أکل و خوردن نزدیکترین أخذ و گرفتن یا مطلق تصرف می

اولین روز پیدایشش اولین حاجتى که و اولین افعال طبیعی است که انسان به آن محتاج به آن است. انسان از همان 

ل حوائج طبیعى دیگر خود از قبیتغذى است، سپس رفته رفته به  ،شودکند، و اولین عملى که بدان مشغول مىاحساس مى

ین همه و بکند، د؛ پس أکل و خوردن اولین تصرفی است که آدمی برای خود احساس میبرلباس و مسکن و ازدواج پى مى

د و نامند، و این اختصاص به لغت عرب نداراموال را خوردن مال مى تصرف درجهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصا 

 .(49/914؛ 49/222؛ 5/93)همچنین نک: همان،   .(52/ 2)همان، « در تمام لغات جاری است

 رفع ابهام از واژگان مبهم قرآن  -2-1

هر لفظی که خداوند در قرآن کریم از آن با اسم علم یاد نکرده است؛ خواه پیامبر باشد یا » اند: در تعریف مبهمات گفته

شهر باشد یا ستاره یا درخت؛ یا حیوانی باشد که دارای اسم علم است؛ جانشین پیامبر یا جز آن؛ آدم باشد یا فرشته یا جن؛ 

بلنسی، )« یا عددی که معدودش مشخص نشده باشد؛ یا زمانی که روشن نشده باشد؛ یا مکانی که شناخته نشده باشد و ... 

4/95.) 

بیند )سیوطی، اإلتقان، در آن نمیداند و مجالی برای رأی و نظر سیوطی شناخت مبهمات را فقط از راه نقل امکانپذیر می

دارد هر میزان از ابهام مبهمات را که ممکن است، با استفاده از خود آیات رفع نماید؛  با این حال عالمه سعی دارد ( ،2/941



؛ برای نمایدچنانکه گاه بدون مراجعه به نقل، مبهمات یا برخی خصوصیات و ویژگی های آنها را از خود آیات مشخص می

 نه:نمو

در بیان  ،( «14)اسراء، وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْناکَ إِالَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ»عالمه ذیل آیة 

خی نیز حوادث تاری با استفاده از سیاق آیات، آیات مشابه و ای که در آیه به آنها اشاره شده است،مصداق رؤیا و شجرة ملعونه

که  ]شجرة را به معنای دودمان دانسته است[دهد که شجرة ملعونه، از زمرة منافقان هستند زمان پیامبر )ص( نشان می

 آورند را در رؤیایی که آیه به آن اشاره دارد به پیامبر )ص( نشان داد؛ای از اعمال ناروا و فساد هایی که به بار میپاره

کند که تمام آنچه گفته شد، به وسیلة روایات اهل سنت که احادیث ائمة اهل بیت )ع( خود بیان می سپس در تأیید کالم

شود، آنگاه در ادامه به مضمون این روایات اشاره می کند، که در آنها آمده است مراد از نیز با آنها موافق است، تأیید می

یّه دید، و مراد از شجرة ملعونه هم، شجره و دودمان آنان است رؤیا در آیه، رؤیایی است که پیامبر )ص( در مورد بنی ام

 (.496-411/ 49)طباطبایی، المیزان، 

مقابلة این جمله با آنچه قبل از آن »نویسد: ، می(«11)نمل،  قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ» همچنین عالمه ذیل آیة

و  آصف بن برخیا وزیررساند که آن شخص از انس بوده است؛ در روایات ائمة اهل بیت )ع( آمده است که آمده بود، می

)ع( بوده است، و گفته شده خضر )ع( بوده است، و نیز گفته شده مردی بوده که نزدش اسم اعظم خداوند  سلیمان وصی

ز گفته شده جبرئیل )ع( بوده است، و همچنین گفته د، و نیکنآن اسمى که وقتى خدا با آن خوانده شود اجابت مىبوده؛ 

 « (.969/ 45)همان،  و این وجوهى است که بر هیچ یک از آنها دلیلى نیست شده خود سلیمان )ع( بوده است،

تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا ال وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ » ةعالمه ذیل آیو همچنین 

در کالم خداوند چیزی که مشخص سازد این کند که ، اشاره می«دابة من األرض»در تعیین مصداق  ،(«11یُوقِنُونَ )نمل، 

 بلکه ؛وجود ندارد ،کندآید و با مردم چه تکلمى مىو چه خصوصیاتى دارد و چگونه از زمین بیرون مىجنبنده چیست 

ی، )طباطبایت از کلمات مرموز قرآن اس ،مزبور ةمبهم گویى است و جمل ،سیاق آیه بهترین دلیل است بر اینکه مقصود

 میر المؤمنینکند که مقصود از آن، ا. سپس در روایتی از تفسیر قمی، از قول امام صادق )ع( نقل می(936/ 45المیزان، 

 .(2/494؛ قمی، 115/ 45)همان،  )ع( است

 ذکر واژگان دخیل  -2-6

ویند گهایی غیر از عربی دارند که به آنها واژگان معرّب یا دخیل میدر زبان عربی و قرآن، برخی واژگان ریشه در لغات و زبان

 (.444)مهدوی راد، 

تعریب واژگان را به صورتی تحلیلی  ةعالمه در بررسی واژگان دخیل، به صورت واحدی عمل ننموده است؛ چنانکه گاه مسأل

اره هایی در این باره اشکند که این لفظ، معرب فالن لفظ است. در ذیل به نمونهکند و گاهی نیز تنها ذکر میبررسی می

 شود:  می

د گوید بحث از تطورات حاکم بر لغات ما را بدین معنا رهنمون می سازهای یأجوج و مأجوج میعالمه در خصوص واژه -

دهد که تکلم یأجوج و مأجوج در اند. آنگاه تحلیل خود را در این زمینه به این صورت ارائه میکه آنان همان قوم مغول بوده

های یونانی ای که مربوط به عهد عتیق است به صورت است، و در ترجمه «وکچمن» یا« وکگمن»زبان چینی، به صورت 

)چینی( وجود دارد « منگوک» و )یونانی(« گوکأم»های تامی که میان واژهشوند؛ از شباهت دیده می« مأگوک»و « گوک»

 نیز از آن مشتق «مغول» و «منغول»همان منگوک چینى است هم چنان که آید اصل اشتقاقی یأجوج و مأجوج، بر می



زان، )طباطبایی، المی شمردبر آنها را توانکه نمى به قدری زیاد استنظائر این تطورات در الفاظ آن  گویداند. عالمه میشده

49 /935) . 

، «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ» هود؛  ةسور 42 ةعالمه ذیل آی -

؛ است« سنگ و گل»فارسی  ةواژکند؛ قول اول آنکه این واژه معرب ، سه قول نقل می«سجیل» ةدر بیان اصل اشتقاق واژ

به معنای کتاب گرفته شده است، گویا که هر گونه هالکی که قرار است انجام دهد، در آن مکتوب « سِجِل»قول دوم آنکه از 

 گرفته شده است.« أرسلتُ»به معنای « أسجلتُ» ةاست؛ و قول سوم آنکه از واژ

های اشاره شده در قول دوم و سوم، نیز از آن )سنگ و گل( گرفته دهد و معتقد است واژهعالمه قول اول را ترجیح می

دادند، و گوید گفته شده ابتدا عمل نوشتن را بر روی سنگ های مخصوصی انجام میمی« سجل» ةاند. در مورد واژشده

/ 41میزان، )طباطبایی، الاطالق شده است« سجل»سپس از باب توسعه در استعمال به هر کتابی هر چند از کاغذ باشد، 

توضیحی ارائه « سنگ و گل» ة، با واژ«إرسال»به معنای « إسجال» ةعالمه در مورد چگونگی ارتباط معنایی واژ .(919

 کند.نمی

را معرب « قسّیس» ةواژ ،(«11)مائده،  ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ ال یَسْتَکْبِرُونَ» ةعالمه ذیل آی -

 . (41/ 6)همان، داندکشیش می

 

 منابع عالمه. 2

آیات قرآن؛ روایات معصومان )ع(؛ اشعار و منابعی که عالمه از آنها در بررسی مفردات قرآن بهره برده است، عبارتند از: 

 ردازیم:پدر ذیل به این موارد می امثال عرب، اقوال صحابه و تابعین؛ اقوال لغویان و مفسران )متأخر از صحابه و تابعین(. که

 آیات قرآن -2-1

 کند. عالمه از آیات به عنوان مؤید و مثال برای مطالبی که در زمینه مفردات بیان داشته استفاده می

ثناء بر جمیل »همانگونه که ذکر شده، به معنای « حمد»فرماید، واژه برای نمونه عالمه ذیل آیه دوم سوره حمد می

 کُلِّ خالِقُ رَبُّکُمْ اللَّهُ ذلِکُمُ»فرماید، آیه است. سپس برای تایید این معنا در مورد اسما و افعال خداوند می« اختیاری

( نیز 3)سجده، «خَلَقَهُ ءٍشَیْ کُلَّ أَحْسَنَ الَّذِی»که هر چیزی مخلوق خداوند است، و آیه داللت دارد  (11)غافر،  «ءٍشَیْ

نماید؛ یعنی هر مخلوقی حسَن و هر حسنی نیز مخلوق و منسوب حسن هر مخلوقی را از جهت نسبتش به خداوند ثابت می

نیز جبر و ( 222)طه،  «الْقَیُّومِ لِلْحَیِّ الْوُجُوهُ عَنَتِ وَ»و  (0مر،)ز «الْقَهَّارُ الْواحِدُ اللَّهُ هُوَ»به خدا است. همچنین آیات 

بودن افعال الهی اثبات « جمیل اختیاری»کند، بنابراین از مجموع این آیات، عدم اختیار را از خلقت خداوند نفی می

 ذَرُوا وَ بِها فَادْعُوهُ الْحُسْنى الْأَسْماءُ لِلَّهِ وَ»( و 1)طه، «الْحُسْنى الْأَسْماءُ لَهُ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُ»گردد. همچنین آیات می

)نک: (. 4/43نماید )همان،نیز همین معنا را در مورد اسماء الهی ثابت می (214)اعراف،  «أَسْمائِهِ فِی یُلْحِدُونَ الَّذِینَ

      (.3/219؛ 1/923؛ 2/291همان، 

  پردازد.ین پیوسته در آیات؛ مانند سیاق آیاتبه تبیین مفردات میبا توجه به قراگاه نیز 

فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَ الْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ  وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلى»سوره احزاب؛  91عالمه ذیل آیه  به عنوان نمونه،

در آیه، معنایی مقابل نسیان و فراموشی « ذکر»رساند که ظاهر سیاق می»نویسد: در معنای ذکر در آیه می ،«لَطِیفاً خَبِیراً

صیتى سفارش و و هدر نتیجه این آیه به منزل ؛تاکید و تشدیدى است که در آیات شده است سیاق این معنا مناسب دارد، که



تأکید دیگری  به منزله« بُیُوتِکُنَّ فِی»ت؛ چنانکه جمله متوجه ایشان کرده اس که قبالً یبه امتثال تکالیف، است بعد از وصیت

شود را هایتان خوانده میشود که آنچه از آیات خدا و حکمت در خانهبرای این موضوع است؛ بنابراین معنای آیه این می

 .«(46/949)همان، حفظ کنید، و همواره مراقب باشید که غافل نمانده و از مسیری که خدا برایتان معین نموده تخطی نکنید 

 (.44/934؛ 3/952)همچنین نک: همان، 

از دیگر قراین پیوسته مورد استفاده عالمه در تبیین مفردات، مقام سخن است.

، ابتدا از راغب اصفهانى نقل «مرقوم»،در بیان معناى واژه «کِتابٌ مَرْقُومٌ»سوره مطففین؛  3عالمه ذیل آیه  برای نمونه

گذارى نوشته است، و قول خداى تعالى نقطه اند: به معناىو بعضى گفته خطّ درشت است به معناى« رقم» »کند: مى

تر مناسب5معناى دوم با مقام»نویسد: ؛ پس از آن مى(.«962بر هر دو وجه حمل شده است )راغب اصفهانی، « کِتابٌ مَرْقُومٌ»

است؛ پس این کلمه اشاره است به آشکار بودن و ابهام نداشتن آنچه که براى آنان مقدّر شده است؛ یعنى آن قضاى مقدر، 

(.44/934)همچنین نک: همان،  .«(21/292)همان، ناپذیر است حتمى و تخلّف

 باشد.ته مورد استفاده عالمه میاز دیگر قراین پیوسنیز  ای در آیه با واژه دیگرواژهدر نظر گرفتن مقابله  

 ،«قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتَّى تَکُونَ حَرَضاً أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهالِکِینَ»سوره یوسف؛  45عالمه ذیل آیه  برای نمونه

گفته شده به شخصی به معنی رو به هالکت و موت است، و نیز « حارض»و « حرض»»نویسد: در آیه می« حرض»در معنای 

« حرض»د، و معنی اول با توجه به مقابله و نه زنده است تا امید چیزى در او باش ،نه مرده تا از یادها برودشود که اطالق می

 (41/456؛ 49/914)همچنین نک: همان،  .«(44/299)طباطبایی، المیزان، با هالک، مناسب تر است 

 .پردازدته؛ یعنی سایر آیات قرآن به تبیین معنای واژه مورد نظر در آیه میهمچنین گاه با استفاده از قراین ناپیوس

از آیات قرآن بر »نویسد: می« شریعت»و « دین»های سوره مائده در تفاوت معنایی واژه 14برای نمونه، عالمه ذیل آیه 

)آل عمران،  دِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُإِنَّ ال»شود؛ همچنانکه آیات آید که شریعت در معنایی اخص از دین استعمال میمی

، هنگامی «(218)آل عمران،  وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»و  «(21

)جاثیه،  شَرِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلى»و « (01)مائده،  لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً» که به آیات

 ضمیمه شوند، بر این مطلب داللت دارند. (« 21

ها و یا پیامبرى از پیامبران مبعوث به شریعت تعیین و آماده اى که براى امتى از امتعبارت است از طریقهبنابراین شریعت 

و شریعت محمد )ص(، و  )ع( ، شریعت عیسى)ع( ، شریعت موسى)ع( ، شریعت ابراهیم)ع( مانند شریعت نوح ؛شده باشد

که عام و مخصوص تمامی امت هاست؛ از همین روی، شریعت بر خالف معنای  اما دین عبارت است از سنت و طریقه الهی

)معنای حکم  3/251قرآن(؛ )معنای کتاب در  3/252)همچنین نک: همان،  .«(951/ 5)همان،  عام دین، نسخ پذیر است

 .در قرآن(

 

 روایات معصومان )ع(  -1-1

حجّیت و اعتبار شرعى از نوعى اعتبارات عقالیى است؛ ازاینرو، »نویسد: عالمه طباطبایی در مورد حجیت خبر واحد می

جعل چنین حجّیت و اعتبارى در صورتى درست است که یک اثر شرعى با قابلیّت چنین جعلى در میان باشد، و از آنجا که 

ر آن اعتبار شرعى دامور اعتقادى )که تفسیر نیز از این جمله است( و قضایاى تاریخى، فاقد اثر شرعى قابل جعل هستند، 

                                                           
 آید، مقام باز داشتن از کم فروشی و هراساندن کم فروشان است مقام آیات، به حسب آنچه از کالم عالمه پیرامون آیات برمی5



قرار دهد و وى را بدان  منزله یقین را به معنى است؛ زیرا معنى ندارد که آن چه را انسان بدان یقین ندارد، شارع آنبى

 (41/954 )همان،« شود.متعبّدسازد؛ زیرا با تعبّد شرعى، غیر یقین به یقین مبدّل نمى

رسد عالمه از روایات برای تأیید روایات تفسیری معصومان )ع( دارد. به نظر میعالمه خود در المیزان اهتمام فراوانی به نقل 

نماید و در مواردی نیز که راهی جز روایات از آیات دارد، استفاده می -با استفاده از تفسیر قرآن به قرآن –تفسیری که خود 

 ت.برای فهم آن وجود ندارد، بیان آیات را به بیان روایات واگذار ننموده اس

 برد.در مورد مفردات نیز در مواردی از روایات به عنوان مؤید بهره می

)از امام صادق روایتی را از تفسیر قمی  ،«(234)طه،  وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ» ةبه عنوان نمونه، ذیل آی

 گویدباشد. عالمه میکند منظور از آن صبحگاهان و شامگاهان میمیآورد که بیان در آیه می «أَطْرافَ النَّهارِ»در معنای)ع(( 

 (.41/214نماید )همان، این روایت قول ما را که در قسمت بیان در معنای آن آوردیم، تأیید می

 آورد. گیرد و از خود مطلبی نمیای خاص، از روایات بهره میهمچنین در مواردی برای تعیین مصادیق واژه 

در تعیین مصداق  ،«ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب»سوره حج؛  92عالمه ذیل آیه  نمونهبرای 

 مراد از آن، شترى است که براىاست،  نقل شده اهل بیت )ع( هائمکند که بنا به تفسیری که از در آیه، بیان می« شعائر»

کنند تا معلوم شود که این شتر گذارى مى، و با شکافتن کوهانش از طرف راست آن را عالمتشودقربانى سوق داده مى

د. همچنین کننیز آن را تأیید می «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ»و « لَکُمْ فیها مَنافِع»، و ظاهر آیات قربانى است

همه عالمتهاى منصوبه براى اطاعت خدا است، ولى سیاق با این گفته ، «ائرشع»گوید گفته شده که مقصود از عالمه می

 (41/931)همان،  .مساعد نیست

 اشعار و امثال عرب  -3-1

در میان منابعی که عالمه به آنها استناد نموده، استناد عالمه به اشعار و امثال عرب  اندک می باشد و این بدان علت است 

 حتی به عنوان مؤید -عالمه در بحثهای عقلی؛ خصوصا معارفی که قرآن به آنها می پردازد، جایگاهی برای شعر و )مثل(  که

؛ اما در مورد معانی واژگان در موارد ناچیزی به اشعار و امثال عرب (41/254؛ 1/942؛ 2/211)نک: همان، قائل نیست.  -

 نماید. استناد می
 گوید، می«ثُمَّ بَدَّلْنا مَکانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا »سوره اعراف؛  35اشعار، برای نمونه، عالمه ذیل آیه در مورد استفاده از 

اینکه از لحاظ اموال و افراد فزونی یعنى تا  است؛ به معناى کثرت تفسیر شده در اینجا است که «عفو» از ماده «عفوا»واژه 

خداوند عده آنان را به وسیله آزمون ها و سختی ها کاهش داده بود. سپس عالمه احتمال دیگری در یافتند، بعد از آنکه 

به شاعر  ( باشد؛ همچنانکه در این بیت45/32)نک: ابن منظور، « امحاء اثر»دهد و آن اینکه به معنای معنای این کلمه می

 کار رفته است: 

 1احمسَأن یَ قد کاد من طول البالءِحى      فانمَ طوالً هرَالدّ فاهُعَ رَبْعَ

 یماتنامال آثار ،هایى که به آنها داده شدشود که ایشان به وسیله حسنه و نعمتبنا بر این احتمال، معناى جمله چنین مى 

 (.3/52؛ 6/444 همان،  )همچنین نک: .(211/ 4)طباطبایی، المیزان، د را محو کردن گذشته

« عزّ»گوید: می(« 11)آل عمران،  وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ»همچنین در مورد استفاده از امثال، عالمه ذیل آیه 

به بر او شود که غلسازد چنانکه عزیز قوم به کسی گفته میبه معنای حالتی در شیء است که دستیابی به آن را دشوار می

                                                           
  خانهایست که دهر مدت مدیدی است که آن را درهم کوبیده است و نزدیک است از طول مدت بال با زمین یکسان شود. 6



من »شود: ای به کار رفته است؛ چنانکه )در مثل( گفته میواژه، در مورد هر سختی و نیز هر غلبهدشوار باشد و سپس این 

 (. 3/39؛ 6/913 همان، )همچنین نک: (492/ 9)همان، یعنی هر کس غالب آید، برده است « عَزَّ بَزَّ

 اقوال صحابه و تابعین  -0-1

این » فرماید:می «کَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَوَ أَنْزَلْنا إِلَیْ»عالمه طباطبایی در تفسیر آیه 

آیه بر حجیت سخن پیامبر )ص( در مقام بیان آیات داللت می کند... و بیان اهل بیت )ع( نیز به دلیل حدیث متواتر ثقلین 

شود؛ اما بیان دیگران؛ اعم از صحابه و تابعان و دیگر علما حجیت ندارد؛ و احادیث دیگر، به گفتار پیامبر )ص( ملحق می

 «چرا که این آیه شمولی بر آن ندارد و نیز نص معتمد دیگری هم  بر حجیت علی االطالق گفتار آنان در دسترس نیست.

 (262، ص42)همان، ج

ن به خودی خود حجیت ندارد و بی نیاز از نقد و در مورد ارزش تفسیر صحابی و تابعی باید گفت، درست است که اقوال آنا

بررسی نیست؛ اما در عین حال، این اقوال از ارزش باالی خود برخوردار است و قطعا بر کالم سایر مفسرین مقدم خواهد 

ه ند. بهاى فرود آمدن آیات آگاهى کامل داشتآنان به عصر نزول قرآن نزدیک بوده و از اسباب نزول و زمینه» بود؛ چرا که 

ار عرب هاى گفتتر بودند. قرآن به زبان عربى و بر اساس شیوهعالوه اینکه به درک مفاهیم لغت و شیوه کالمى عرب نزدیک

 ها و تعابیر کالمى عرب را لمستر بودند تا از نزدیک ساختارهاى زبان، معانى واژهنازل گشته و در نتیجه پیشینیان آماده

 (4/931)معرفت، « بیش از خلف و برتر از آن بود. -طبیعتا -معانى اولیه قرآنکنند. توانمندى سلف در فهم 

 توان گفت که دلیل استفاده  فراوان عالمه و راغب از اقوال صحابه و تابعین نیز همین مطلب بوده است.می

ردی نماید و البته در مواعالمه از قول صحابی و تابعی به عنوان تأیید و تأکید مطالب خویش در زمینه مفردات استفاده می

 پردازد. نیز به نقد اقوال آنان می

قُلِ ادْعُوا الَّذینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَال یَمْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکُمْ وَ ال »سوره اسراء؛  56، عالمه ذیل آیه برای نمونه

عم گویند، سپس استعمال آن در اعتقاد باطل شایع کند که مطلق اعتقاد را زبیان می« زعم»در معنای واژه ، «تَحْویال

( هر 1/193گوید از همین روی است که از ابن عباس نقل شده )نک: طبرسی، گشته است. عالمه برای تأیید این معنا می

(.49/423باشد )طباطبایی، المیزان، می« کذب»کجا که واژه زعم در قرآن به کار رفته است، به معنای 

روایتی « وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً» سوره نحل؛  63همچنین عالمه ذیل آیه 

 باشداست و در آیه هم منظور همین می« سرکه»در لغت حبشه به معنای « سکر»کند، مبنی بر اینکه از ابن عباس نقل می

استعمال الفاظ غیر عربى هر »گوید: سپس در جایی دیگر در نقد آن می .(1/422سیوطی، الدر المنثور، ؛ 231/ 42)همان، 

لیکن   -گفته شده است و غیر اینها «زقوم»، «جهنم»، «استبرق»های همانطور که در مورد واژه -کم نیستچند در قرآن 

غت لدر مواردی مانند اما ؛ این استعماالت در مواردى است که مانعى از قبیل ابهام و اشتباه در بین نباشد باید توجه کرد که

 اینگونه استعماالت جایز نیست )چون که در زبان عربى به معناى شراب و در زبان حبشه به معناى سرکه است، «سکر»

که « خل»که کلمه  داده شودنسبت  است،ترین کالم بلیغو چگونه ممکن است به کتابى که  (باعث اشتباه و ابهام است

ای معنو در زبان عربى ضد  ،را که زبان حبشى است «سکر»کلمه  به جای آن لفظ عربى بسیار خوبى است را رها کند و

 .«(234/ 42)طباطبایی، المیزان،  ردفهماند بکار برا مى« خل»

 تابعین(اقوال لغویان و مفسران )متأخر از صحابه و  -8-3



 کند عبارتند از: در بررسی مفردات به آنها استناد می 3منابع لغوی و تفسیری که عالمه صریحا

)نک:  (939؛ الصحاح جوهری )م (44/441)نک: همان،   (435الف( کتابهای لغت: العین خلیل بن احمد فراهیدی )م 

)نک:  (344؛ لسان العرب ابن منظور )م (2/436)نک: همان،  ؛ مفردات راغب اصفهانی )م اوایل قرن پنجم((4/21همان، 

)نک: همان،  (443؛ قاموس المحیط فیروز آبادی )م (44/51)نک: همان،  (331؛ مصباح المنیر فیومی )م (1/914همان، 

 . (3/235)نک: همان،  (344؛ و المزهر سیوطی )م(41/234

؛ (44/22)نک: همان،  (594؛ تفسیر کشاف زمخشری )م(6/493همان،  )نک: (213ب( کتابهای تفسیر: معانی القرآن فراء )م

 .(5/41)نک: همان،  (645؛ و تفسیر بیضاوی )م(433 /9)نک: همان،  (514تفسیر مجمع البیان طبرسی )م 

فسیر ت در میان این منابع، عالمه بیشترین استناد را به مفردات راغب اصفهانی داشته است. تفسیر مجمع البیان و پس از آن

کشاف زمخشری نیز از منابعی هستند که در المیزان استنادات فراوانی به آنان در زمینه مفردات قرآن شده است. این در 

کند. عالوه بر این منابع، ممکن است منابع دیگری حالی است که استناد به سایر منابع مذکور، اغلب از ده مورد تجاوز نمی

بررسی مفردات، اقتباس نموده باشد؛ ولی نامی از آنها به میان نیاورده باشد؛ ولی مسلم است هم باشند که عالمه از آنها در 

 که در صورت صحت این احتمال نیز، استناد به آنها اندک بوده است.

 پردازد.عالمه عالوه بر نقل قول از این منابع، گاه به جمع میان اقوال مختلف می

در معنای واژه  «رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِنا» سوره بقره؛  246ذیل آیه برای نمونه، 

، دو قول نقل می کند؛ یکی آنکه گفته شده به معنای ثقل و سنگینی است؛ و دوم آنکه گفته شده به معنای حبس «اصر»

و اجبار می باشد. سپس عالمه به جمع اقوال پرداخته و می گوید این معانی به هم نزدیک  و نگه داشتن چیزی از روی قهر

(. )همچنین نک: 115/ 2است؛ چرا که در حبس نیز نوعی سنگینی وجود دارد و بر موجود حبس شده، گران است. )همان،

 (934/ 44؛ 945/ 9همان، 

 پردازد.همچنین در مواردی به نقد اقوال می

به « بتأوی»کند که بیان می «مَعَهُ وَ الطَّیْرَ وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنَّا فَضْالً یا جِبالُ أَوِّبی»سوره سبأ  41ه ذیل آیه برای نمون

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ »گرفته شده و مراد از آن به قرینه آیات « رجوع»به معنای « أوب»است که از «  ترجیع»معنای 

باشد. سپس ترجیع صوت به تسبیح می («21و 21یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِیِّ وَ الْإِشْراقِ وَ الطَّیْرَ مَحْشُورَةً کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ )ص،

ست؛ ا« سیر»به معنی « أوب»در آیه، عطف بر محل جبال است و از اینجا فساد قول برخی که می گویند « طیر»فرماید می

. )همچنین نک: (914/ 5)همان،  شودکردند، روشن میکرد کوهها نیز با او سیر میسیر می یعنی هر کجا  داود )ع(

 (46/962؛ 2/213؛ 4/21همان

 پردازد.در مواردی نیز به ترجیح قولی از میان اقوال مختلف  می 

یعنی زیر نظر ما  «فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنا»وید گمی« وَ اصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنا»سوره طور  14برای نمونه ذیل آیه 

فته شده گوید گای که چیزی از حال تو بر ما پوشیده نیست همچنین میبینیم به گونها(  و تو را میإنک بمرأى منهستی )

د. باشدر آیه مجاز از حفظ می« عین»ا( بنا براین لفظ إنک فی حفظنا و حراستنیعنی تو در حفظ و حراست ما هستی )

                                                           
طلبد و از حوصله این تحقیق خارج نام، از آنها اقتباس نموده است، حقیقتا تحقیق دیگری را میمشخص ساختن منابعی که عالمه بدون ذکر  3

 است.



)همچنین نک: همان،  .(914/ 5)طباطبایی، المیزان، عالمه سپس می گوید شاید معنای اول تناسب بیشتری داشته باشد 

 (43/21؛ 45/935؛ 45/231

 نتیجه گیری

هایی از سایر واژگان که مشابه واژه عالمه اغلب به ذکر مفرد یا جمع واژه مورد نظر اکتفا نموده و در مواردی نیز نمونه. 4

کند. همچنین به ذکر اختالفات در جمع یا مفرد یک واژه، اختالف در جمع بودن یا شوند ارائه میمورد نظر جمع بسته می

 پردازد. مذکر در آنها یکسان است می نبودن واژه، و نیز واژگانی که مفرد و

 ؛ذکر شده در آیه عنایتی ندارد ةواژ ةعالمه در بررسی واژگان در آیات، جز در مواردی اندک به ذکر مشتقات مختلف ریش. 2

را ای را که واژه مورد بررسی از آن اشتقاق یافته مشخص نموده و رابطه معنایی میان دو واژه اما در موارد بسیاری، واژه

نماید. در مواردی نیز به بیان اصل معنایی ماده واژه مورد نظر متذکر شده، و احتماالت مختلف در این زمینه را بیان می

 پردازد. می

داند، چنین موردی در المیزان حمل لفظ مشترک بر تمام معانی آن در استعمال واحد را جایز نمی. از آنجا که عالمه 9

 شود.یافت نمی

نماید و نیز در مواردی هم به عالمه در موارد بسیاری برای یک واژه، یک یا دو واژه را به عنوان مترادف ذکر میاساس . 1

 پردازد. ذکر تفاوت معنایی واژگان مترادف )فروق لغوی( می

یل به کار رفته . عالمه به ذکر کاربردهای مجازی واژگان، رفع ابهام از مبهمات به وسیله آیات قرآن و نیز به واژگان دخ5

 در آیات توجه دارد. 

آیات قرآن؛ روایات معصومان )ع(؛ اقوال مستنداتی که عالمه از آنها در بررسی مفردات قرآن بهره برده است، عبارتند از: . 6

 در این میان، استناد به اشعار و امثال اندک است.لغویان و مفسران )از جمله صحابه و تابعین(؛ اشعار و امثال عرب. 
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