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Abstract 
Synonymy is one of the controversial methods full of multiple expressions used by 

commentators in order to comprehend and interpret the Quranic terms. This study aims to 
investigate the application of synonymy method used in Tafsir al-Mizan through the 
comparative analysis on Allameh Tabatabaii's critique on some commentators' works with the 
purpose of precise and scrupulous understanding of the terms. The results of the research 
indicate that the methods applied in synonymy have one aspect in common showing synonyms 
don't correspond with each other completely. Critiques of Alaameh include verbal and 
nonverbal contexts because what is neglected by some commentators such as Ragheb, Al-
Zamakhshari, Fakhr Al-Razi, and the author of Tafsir al-Manar is in fact negligence to in-text 
factors such as opposites, collocations, and addressing type of the verses, in addition to out-
text factors such as narratives, verbal beliefs, place and time of the revelation of the verses. 
All of these factors lead the commentator to a definite perception of the terms and 
understanding the process of synonymy as well as other semantic relations named as semi-
synonym (Kalmotaradef). In the section of comparative analysis, some innovative examples of 
Allameh showing his comprehensive look to the evidences in the application of synonymy 
compared to other commentators criticized in Tafsir al-Mizan are mentioned. 
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  ییمعنا ند ھمیمواجھه مفسران با فرا یقیتطب یبررس
  ر مفسران)يبر سا ييعالمه طباطبا يه بر نقدهاي( با تك

  ١يميم ابراهيابراه
  ٢رنج فاطمه دست

  ٣يبيرضا طبيعل
  ٤يحه رمضانيمل

  )۲۲/۰۹/۹۶رش: يخ پذي؛ تار۰۳/۳/۹۶افت: يخ دري(تار

 دهيچك
نظـر و   پـر از اخـتالف   ير واژگـان قـرآن و مجـال   يمفسران در فهم و تفس يها جمله روشاز ،ا ترادفي ييمعنا هم

ل يـ زان و تحليـ ر الميا تـرادف در تفسـ  يـ  ييمعنا همروش كاربست  ين پژوهش در صدد بررسيتكثر اصطالحات است. ا

ج يواژگـان اسـت. نتـا    يق و موشـكافانه معنـا  يـ مفسران باهـدف فهـم دق   يبر روش برخ ييعالمه طباطبا ينقدها يقيتطب

 يدر ترادف، عدم تطـابق كامـل واژگـان اسـت. نقـدها      رفتهكار  به يها از آن است كه وجه تشابه روش يحاصل، حاك

ر يلف تفسـ ؤو م ي، فخررازيچون راغب، زمخشر يرا آنچه از نگاه مفسرانياست. ز يزبانريو غ يعالمه شامل بافت زبان

ه در كنـار  يـ ها و مقـام و نـوع خطـاب آ    نينش ها، هم مثل مقابل ؛يمتن عدم توجه به عوامل درون ،المنار مغفول مانده است

ن عوامـل مفسـر را   يـ ه اسـت. مجمـوع ا  يـ نـزول آ  يو زمان يخ مكاني، تاريكالم يت، باورهايمثل روا ؛يمتن عوامل برون

آن را  ييشود كه عالمه طباطبـا  يرهنمون م يير روابط معنايز سايو ن ييمعنا ند هميمشخص از واژه و كشف فرا ييمعنا به

بـه قـرائن در روش كاربسـت تـرادف      ينگـر  عالمـه در جـامع   ينوآوراز  ييها نامند. نمونه يترادف م ا شبهيكالمترادف 

 .ذكر شده است يقيل تطبيزان، در بخش تحلير المير مفسران مورد انتقاد در تفسينسبت به سا
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  مسئلهان يب. ١
مله مباحث مهم و مـؤثر در حـوزة   جازاز مباحث كهن علوم قرآن و  يا بخش گسترده

ربـاز  يترجمة الفـاظ متـرادف از د  . است »ترادف«مبحث ، آن ريشناخت كلمات قرآن و تفس

بـدان توجـه    يشناسـ  ا زبـان يـ شد و عالمان مختلف اصول فقه  يم يز تلقيبرانگ بحث يا مسئله

قـرآن را   و يتمام دانشمندان وجـود الفـاظ متـرادف در زبـان عربـ      ،تا سدة سوم. نشان دادند

، ١٤٠٤فـارس  ابـن ( شـد  ء نوشـته  يك شـ ي يها نام يبرشمار يبرا يهاي بادانستند و كت يم يقطع

سـبب جـدال   ، كردن كلمـات  يافراط در مترادف تلق، حال نيباا. )٣٦ص، ١٤١٧، ؛ منجـد ٢١، ص١ج

هـا   با گسترش كوشـش . شد يانكار ترادف از جانب برخ  موجبجه يان دانشمندان و در نتيم

 ــ   ميبحـث از الفـاظ متـرادف قـرآن كـر     ، مختلـف  يهـا  م بـه زبـان  يمة قرآن كـر ترج يبرا

 يالفاظ، ان دو لفظ مترادفيف ميزات ظريبر توجه به تما د افزونيبا ث كه مترجمانيح نيازا

، هيـ ن پايـ بـر ا  .است بااهميت شده ـ  باشند يزاتين تمايانگر چنيابند كه بيز در زبان مقصد بين

ترجمـة الفـاظ    يعملـ  يم و راهكارهـا ين وقوع ترادف در قرآن كربارة امكا در يبحث نظر

دانشمندان علـوم قـرآن هـم     يبرا. رسد يبه نظر م يمترادف ـ با فرض وقوع ترادف ـ ضرور  

بحـث   اسـت. ت يـ حائز اهم رد،كه با مسئلة فهم قرآن دا يسبب ارتباط تنگاتنگ ن مباحث بهيا

شـمار   بـه ز يـ ن ياز مباحـث علـوم قرآنـ    اسـت، مسـتقل   يبحثـ اينكه ضمن  ،از مترادفات قرآن

بـاره   نيـ ا را در يا گسـترده  يهـا  توان بحث يم» علوم القرآن ياالتقان ف«در كه  چنان ؛آيد مي

 ياريو بسـ  يطبرسـ » انيـ مجمع الب«ر ينظ يريدر آثار مختلف تفس ،نيبر ا افزون. مالحظه كرد

از  يان معاصران هـم برخـ  يز ما .توان مشاهده كرد يبحث را م نيز توجه بدير نيتفاس گر ازيد

عبدالعال سالم و از ، »ميالقران الكر يالترادف ف«در  ن منجديمحمد نورالدها چون  تيشخص

  . اند به بحث ترادف در قرآن پرداخته» يالحقل القرآن يالترادف ف« در مكرم

ازجملـه كـوروش    يو خـارج  يگرچه پژوهشـگران معاصـر داخلـ    ،الزم به ذكر است

، مزبان( مزبان، )١٣٩١، نزيال ك:. ر( نزيجان ال، )١٣٩١، پالمر ك:. ر( پالمر، )١٣٩١، يفوص ك:. ر( يصفو

اما در  ؛اند و امكان ترادف پرداخته ييمعنا هممقولة  به يشناس در مباحث زبان، )٧٨-٧٥ص، ١٣٩٤

م ين مهم بپردازين مطالعه بناست به ايدر ا. مستقل عرضه نشده است يپژوهش، رابطه با قرآن
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چـه   ين الفـاظ يبـا چنـ   ييارويـ م در هنگـام رو يقرآن كـر  مفسران، عالمه يها مطابق نقد :هك

زان بـا  يـ در كاربسـت تـرادف در الم   يياند و روش عالمه طباطبـا  ش گرفتهيرا پ ييراهكارها

سـنگ   ر گـران يتفسـ ، ريتفاسـ  انيـ م ست؟ درير مفسران چيشان بر نظر سايا يت به نقدهايعنا

  اســت؛ پرداختــه اصــطالحات قــرآن يموضــوع يبررســ بــه قــرآن بــه قــرآنروش  بــا زانيــالم

بـه فهـم    ،آنهـا  يپوشـان  واژگان مترادف و نـوع هـم   يدان معناشناسيم يبررس باكه  يا گونه به

 ،نيبنابرا. استكرده قرآن اشاره  يات و شناخت نظم اعجازگونه ساختار و محتوايتر آ قيدق

مفسـران  از  يشان و برخـ يدگاه ايد يقيل تطبيو تحل ييعالمه طباطبا يدگاه انتقاديشناخت د

 . ازآنجاكـه است يضرور يزان امرير الميبه روش كاربست ترادف در تفس يابيمنظور دست به

شـان در  ينظـر ا  ةدربـار  يجـه قطعـ  يان نتيـ ب يبرا ،ژه از ترادف دارديو يقرائت ييعالمه طباطبا

 يبررسـ  ن پـژوهش بـه  يااساس،  نيبرا .است مندازينگسترده  يقيبه تحق ،ترادف يا نفياثبات 

 يقـ يصورت تطب به گرير ديتفاس بر ييعالمه طباطبا يروش كاربست ترادف با توجه به نقدها

  . پردازد يم

 يعالمه بـر آرا  يه بر نقدهايتكزان بايروش كاربست ترادف در الم. ٢

  يريتفس
 ،٥ج، ١٤١٤، ابـن منظـور  ( گـر اسـت  يز ديـ پـس از چ  يزيـ آمـدن چ  يمعنا بهترادف در لغت 

شـود كـه    يگفتـه مـ   يوقتـ . اسـت  يزيـ بـودن چ  يپـ  در يپـ ، شة آنياصل ترادف و ر. )١٩٠ص

»القوم فكـه پشـت سـر     يزيـ هرچ :انـد  گفته، نيهمچن. قوم پشت سر هم آمدند يعني ؛»تَراد

 ءيتتابع دو شـ  ،نيبنابرا .)٢٢٤ص، ١ج، ١٤١٤، يوميـ ف( آن خواهد بود» فيرد«، رديقرار گ يگريد

، يديـ فراه( نـد؛ تـرادف نـام دارد   ا ك نظام واحد قابل جمعيهر دو در  كه در سلك واحدند و

ن يا چنـد واژه اسـت كـه در عـ    يـ ترادف صفت دو ، در اصطالح اهل لغت. )٢٢، ص٨ ، جق١٤١٠

تـر   قيـ ف دقيـ تعر، البتـه . كسان داشته باشـند ي ييمعنا، يو ساخت صرف يتفاوت حروف اصل

بـارة  هـا در نظر اخـتالف ت يـ و در ماه، دهز بوين يا گسترده يها خود موضوع بحث، اصطالح

  .  )٣٩٩، ص١ج، ١٤٠٣، يشرتون( ز نقش داشته استيمسئله ن



نا     |   ۲۰۸ ص شدو ی ی و   ۷ یاپی، شماره پ۱۳۹۷اول، بهار و تابستان  ۀسال چهارم، شمار   ر

 

 

رفتـه كـه   كـار   بـه  »ردف«مـادة   )٧٢: نمل( و )٧: نازعات( ،)٩: انفال( ات قرآنيه از آيدر سه آ

وت متفـا  يجهت مبنـا  به. )٥٥٦و٣٨٨، ص١٥ ج، ١٣٧١، ييطباطبا( معنا كرده است »تتابع«عالمه آن را 

پـر از   ين مجـال يـ ا. سـت يتـرادف ن  ياصطالح يمعنا يبر رو ياتفاق كامل، در بحث ترادف

  .  مختلف با تكثر در اصطالحات است يآرا

 ؛جهـات  دو واژه از همه يان معنايتطابق كامل م :ازاست عبارت ، امروزه ترادف مطلق

 يمعنـ  طالح بـه در اصـ ) Synonymy(» ييمعنـا  هم«. ا وجود نداردياب و نادر است و يكه كم

معاصـر بـا    يشناس در زبان. )١٠٥: ١٣٩١، پالمر( است (sameness of meaning) »يمعن يكساني«

 يپوشـان  نـوع هـم   ،آن يها و فرق هازيتما يواژگان مترادف و بررس يدان معناشناسيم ميترس

ن يـ ا ينيگزيشود كه عـدم امكـان جـا    يدر برابر مطلق مطرح م يعنوان ترادف نسبباواژگان 

هـا   هـا و بافـت   اقيس ي؛ اما در برخكند يم يمطلق را نف ييمعنا هم، ها بافت يژگان در تماموا

 ديـ تأكه بايـ اق و مقـام آ يتوجه به سعالمه با. شوند يمعنا م مشترك هم يها نينش توجه به همبا

 ن واژگـان را مطـرح كردنـد كـه    يبـ  ييمعنا يپوشان هم ينوع، يساز نيها و جانش ينينش بر هم

ژه داشـتند و بـر محـور اسـتعمال     يـ ز توجه ويبه متن قرآن ن ،ن است و عالوه بر لغتقرآژة يو

شـان در نقـد   يا ،نيبنـابرا . ان نمودنـد يـ واژگـان را ب  ينسـب  ييمعنا تفاوت و هم، اتيواژه در آ

 و )٣٠٥-٣٠٦، ص١٤ ، ج١٣٧١، ييطباطبـا ( اتحـاد در معنـا دانسـتند    يرا نـوع » كالمترادف« يزمخشر

 يپوشـان  ات و نـوع هـم  يـ اق آيتوجه بـه سـ  ن در عرف و مصطلح قرآن را باگا ژوا يمعناشناس

 -٣٥١، ص٥ ج، همـان ( دنـد ينام تـرادف  ا شـبه يان نموده و آن را كالمترادف ين واژگان بيب ييمعنا

و بـا   يقـ يتطب يزان با بررسـ ياز كاربست ترادف در الم ييها نمونه ،در ادامه .)٣٢٤ص، ١٦ ؛ ج٣٥٢

  :شود يم انير مفسران بيسا رعالمه ب يتوجه به نقدها

  ياستعار يترادف در معنا. ٣
، يوسـتگ يپ ياز ابزارهـا . دهـد  يواژگـان رخ مـ   ياسـتعار  يگاه در مورد معنا ،ترادف

 گردد و يز ميها ن گر؛ شامل استعارهيد يا واژه يجا به يا واژه ينيگزيجا. است يساز نيجانش

 ييمعنـا  ينينـد جانشـ  يفرآ .)١٥٦ص، ١٣٨٦ ،يالبـرز ( شـود  يمحسوب م ينياستعاره از موارد جانش
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خـود  ـ دهد   يرخ م ينيجانش محور يكه از رو ـ   گريواحد د يجا به يل انتخاب واحديدل به

  .)٢٦٤، ص١٣٨٧، يصفو( اندينما يده استعاره ميرا در پد

از  يو عالمـه در نقـد نظـرات برخـ    دارد زان وجـود  يوة كاربست ترادف در المين شيا

ه مفسـران  كـ وجـوه مختلفـى    ،در واقـع . انـد  ن امر اشاره كردهيبه ا ،»روح« يمفسران در معنا

ْمِرِه َعَلی َمن ی«ة يمعناى آ دربارة
َ
وِح ِمْن أ ُل اْلَمَالِئکَة ِبالُرّ  ان كـرده و يـ ب )٢: نحل(. »َشاُء ِمْن ِعَباِدهِ یَنِزّ

؛ ٣٤٩، ص٦، ج١٤٠٨ ،يطبرس(اند  ر كردهيل و ارواح مردم تفسيجبرئ، نبوت، ا قرآنيآن را وحى و 

اگـر   ،شانينظر ا است. بهعالمه نقد كرده  ،)٢٢٠، ص١٩، ج١٤٢٠، ؛ فخر رازى٩٣، ص١٤، ج١٤١٥، يآلوس

ا يـ م و يريمعنا بگ كيلفظى به  كم و هر دو را با اشترايبنام »روح«م وحى و نبوت را يبخواه

قلـب را زنـده   ، ه روحكـ م ين بدانينه را مجازاً عبارت از اين معنا گرفته و قريمجازاً آن را به ا

ه كـ م يـ ا رر گفتـه كـ ه ما مكنيبراى ا .ستيح نيصح ،را  بدن، قىيروح حقكه  چنان آن ؛ندك مى

ه كـ مـواردى   ؛ر مـوارد قـرآن اسـت   يرجـوع بـه سـا    ،لمات قرآنىكق يص مصاديق تشخيطر

 دانـد  ق الفـاظ مـى  يه عـرف مصـاد  كـ نه رجـوع بـه عـرف و آنچـه را      ر دارنديت تفسيصالح

  .  )٣٠٥، ص١٢ ج، ١٣٧٤ ،ييطباطبا(

ُه «دگاه راغب در معناى عصمت در فراز يد ـاِس یَوالَلّ  كامسـا ، )٦٧:مائـده ( »ْعِصُمک ِمـَن الَنّ

ه در كـ شـود و عصـمتى    بسـته و حفـظ مـى    يگـر يز ديچ ،آن ةليوس ه بهكزى يچ يعني ؛است

در نقـد   عالمـه . )٧٢ص، ٦ ج، ١٣٧٤، راغـب ( .ت اسـت يشـان از معصـ  يمعناى نگهدارى ا است بهيانب

 معنـاى  بـه بلكـه   ؛سـت يا نيـ مربـوط بـه عصـمت انب   ، مورد بحث ةيآ :كند يان ميسخن راغب ب

 ةل اسـتعار يـ مالش در معنـى حفـظ از قب  استع ،نيبنابرا .است مردم نگهدارى و حفاظت از شرّ

  .  )٧٣، ص٦ ج، ١٣٧٤، ييطباطبا( گرفتن است ،حفظ ةالزم اينكه چه ؛الزم است براى ملزوم

توجه بـه اسـتعمال    ،عصمت مغفول مانده است يچه از نگاه راغب در معناآن، رو نيااز

 يامــا در بررســ ،ز مــورد توجــه عالمــه اســتيــن يلغــو يگرچــه بررســ. ه اســتيــواژه در آ

  .  است يها ضرور نينش رجوع به هم ،ياصطالحات قرآن

 اتيـ جهـت كثـرت اسـتعمال و كـاربرد در آ     را كه بـه  يواژگان ياستعار يمعنا، عالمه

مثابـه تـرادف    قـرارداده و بـا آنهـا بـه    در تـرادف  مـالك   ،درآمده يقيو حق ياصلصورت  به

 يمعنـا ، الفـاظ متـرادف   ياز معان ياريرا بسيز .)٣٨٩، ص١٤، ج١٣٧١، ييطباطبا( ندينما يبرخورد م
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، ١٣٩٢، يرلـوح يم( شـده اسـت   يقـت ثـانو  يحق، است كه بر اثر كثرت استعمال يو مجاز يثانو

ز از يپره معناى بهدر اصطالح قرآن » تقوا« :كند يان ميب، سوره مائده ٣ة يل آيعالمه ذ. )٩٤ص

از بـه  يـ ن ،خالف آن يمعنا يه است كه برايقت ثانوين معنا حقيارهاى حرام است و اكمطلق 

ُقـوا «ماننـد   يگـر يبافت د اما تقوا در. )١٥١، ص٩ج، ١٣٧١، ييطباطبـا ( باشد ينة صارفه ميقر ْن َتتَّ
َ
ِإالَّ أ

، يشـابور ي؛ ن١٥٣، ص٣ ، ج١٣٧١، ييطباطبا( خوف استعمال شده است يمعنا به )٢٨: آل عمران( »ْم ُتقاةً ِمْنُھ 

توجه بـه بافـت   با ،نيبنابرا. )٣٥١، ص١، ج١٤٠٧، يص؛ زمخشر٤٠٠، ١ج، ١٣٧٧، يص؛ طبرس١٤٠، ج٢، ١٤١٦

تعمال اسـ ز يـ نگر از بـاب مجـاز و اسـتعاره    يكـد ي يتوانند در معنـا  يمواژگان ، اتياق آيو س

  . شوند

 براساس اسـتعمال و  يلغو يها ان فرقيبه ب زانير الميتفسخود در  يپژوه عالمه در واژه

 ين معـان يبـ . ه و عرف قرآن پرداختـه اسـت  يژه در ساختار آيو كاربرد واژه در عرف لغت به

مجـاز  صورت  به ها واژه ياستعمال يندارد كه معنا ياما منافات ،وجود داردواژه تفاوت  ياصل

 يعالمـه در مـوارد  . همچون متـرادف باشـد  ، ها نينش اق خاص جمله و همياستعاره و در س و

و  ياصـل صـورت   بـه  اتيـ جهت كثرت استعمال و كاربرد در آ بهكه واژه را  ياستعار يمعنا

  . مالك در ترادف قرار دادند، درآمده يقيحق

  قترادف در مصدا. ٤
ق و يمتحدالمصـاد ، واحـد ، اظ مترادفبا الف چند ترادف در مصداق ،زانير الميتفسدر 

مـوارد  آن  يبررسـ  از. )٣١٤، ص٢ ، ج١٣٧٤، ييطباطبـا ( اسـت  بـرده شـده  كـار   به قيالمصاد متالزمه

تـرادف   ينـوع ، يت ذهنيوجود اختالف در عنا شان اتحاد در مصداق را بايا ،رسد ينظر م به

را ممكـن  يـ ز، باشـد  يكيت به هر دو لفظ يكه عنا شود يسبب نم، اتحاد در مصداق. دانستند

را  ين واژگانيچن نيعالمه ا. وضع شده باشند ين و متفاوتيك در معنا و مفهوم متباياست هر

  .)١٥١، ص٩ج، ١٣٧١، ييطباطبا( دندينام» كاللغات المترادفه«

ترادف را عبـارت از اتحـاد    ،و قرآن باور دارند يوجود ترادف در زبان عرب كه به آنان

تـرادف را عبـارت از    ،كه منكـر آن هسـتند   اند و آنان مصداق دانسته كيا چند واژه در يدو 

نظـر   به. اند كرده ير آن تلقيمراد و غ يمطلق اعم از معناطور  ا چند واژه در معنا بهياتحاد دو 



  ٢١١   |   ييمعنا هم نديمواجهه مفسران با فرا يقيتطب يبررس
 

 

ترادف بر دو معنـا   :ف ترادف گفته استيدر تعر ،دگاهين دو ديبا لحاظ ا يجرجان ،رسد يم

اتحـاد الفـاظ و    ،واحـد و دوم  يواژگان متفاوت در مصداق يرخاول اتحاد ب، شود ياطالق م

  .)٢٤٤-٢٤٣، ص١٣٩٠، نكونام( ك مفهوميواژگان مختلف در 

ه در كـ را  )٤٤: هـود ( »نیالقوم الظالم«) و ١١٣: هود( »ن ظلموایالذ«ر يمفسران تعاباز  يبرخ

 ر وصـف يـ دو تعب انيـ ات ميـ ن آيـ در اد انـ  ان نمـوده يدانسته و ب يكي ،اند ارى آمدهيات بسيآ

 معنـا اسـت   كيـ ر به يچون هر دو تعب، ستينفرقى ) ظلمـوا نیالذ(  و صله و موصول) نیظالم(

  .)١٧٠، ص١٢، ج١٣٨٠، عبده(

ه ظلـم  كـ م ين معنـا نـدار  يـ ت به ايعنا ،ن مقاميچون در ا :كند يم انيبباره  نياعالمه در

لحـن گفتـار   ، بتاس و نسـ يـ الم از مقـام ق كـ محض خروج  به پس، ،وصف دائمى آنان شده

 ،نيبنـابرا  .)٤٤: هـود ( »نیبعـدا للقـوم الظـالم« شـود:  ر مـى يجاى فعل به وصف تعب به، عوض شده

م در يه گفتـ كتى يا آن عنايگو ،هكن است يباشد ا مى المناره در گفتار صاحب ك يضعف نقطه

ر يـ عبه اتحـاد مصـداق دو ت  كنيو نتوانسته منتقل شود به ا، الم هست از نظر وى مخفى ماندهك

    .)٧٣ص، ١١ ج، ١٣٧٤، ييطباطبا( ى باشدكيت به هر دو يه عناكشود  باعث نمى

. توجه به مقام كالم است ،مانده است يمخف» عبده« آنچه كه بنا بر گفتار عالمه از نظر

مـالك در   ،د كـه يـ آ يمـ ه بريـ ن آيـ در فهـم ا  المنـار از نقد عالمه بر روش صاحب  ،نيبنابرا

 يلفـظ را دارا  يهر لفظ در هر مقـام از كـالم اسـت كـه معنـا      ت خاصيترادف توجه به عنا

ر بـه صـفت فـرق    ير به فعل با تعبيرا تعبيز. كند يمر واژگان يبا سا يف و تخصصيظر يتفاوت

ه كـ خـالف صـفت    بـه ، از صدور بر آن فعل از فاعلش داللت نـدارد  شيبر به فعل يتعب .دارد

بـا   ، »ظلمـوا نیالـذ«لمـات  كن يب ،پس .ز دارديداللت بر استقرار و دوام آن ن، عالوه بر صدور

    .)٥٨-٥٩، ص٤ ، جهمان(تفاوت است  »نیالظالم«

ه هرچنـد كـ   عفـو و مغفـرت  « :نـد يفرما يمـ  زيـ ن عالمه در معنى عفو و مغفـرت در قـرآن  

ن بـه حسـب   كيولـ  ،گـرى اسـت  يى متفـرع بـر د  كيند و ا ز مختلفيت ذهنى دو چيحسب عنا به

در  يولـ  ،در مصداق واحدند يدو واژه گاه. )٧٩- ٧٨، ص٤، جانهم( »زنديچ كيخارج و مصداق 

ا ياز اشـ  ييهـا  همانند عكـس  يق خارجياز مصاد يچون تصورات ذهن ؛اند متفاوت يتصور ذهن

    .)٢٥٣ص، ١٣٩٠، نكونام( شود يگرفته م يمتفاوت يها ها و فاصله هيكدام از زاوشود و هر يگرفته م
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  تكرار و ترادف. ٥
آمـدن الفـاظ    يپـ در يمعنـا مـورد توجـه قـرار داده و پـ      واژگان هـم  عالمه تكرار را در

كـه   انـد  دانسـته  ييمعنـا  هـم د يـ را از فوا ديتأكز ين يبرخ .دانسته است ديتأكمنزلة  بهمعنا را  هم

-٢٥٨ص، ١٣٩٠، نكونـام ، ك.ر( هـم اسـت   يو با آمدن الفاظ مترادف در پ يلفظصورت  به يگاه

 قاً یضـ، ()ُسـُبالً  ُفجاجـاً ( مثـل  ؛ا مرادف آن استيل با تكرار او ير معنايتقر يلفظ دي. تأك)٢٥٩

  .)ص٢٢١، ج٣ تا، يب، يوطيص ؛ سص ٣٨٥، ٢ج، تا يب، يزركش(. ..) وُسودٌ  ُب یَوَغَرابِ ، ()َحرجاً 

ُھْم َلفِ « ةيل آيعالمه ذ اسـم  » بيـ مر« ةلمـ ك :كنـد  يمـ  انيـ ب )١١٠: هود( »ٍب یَشک ِمْنُه ُمرِ  یَو ِإنَّ

لمـه  كن يـ را بـا ا  كشـبهه در قلـب اسـت و اگـر شـ      يالقـا  معناى بهه كباشد  مى »ارابه«فاعل از 

 و» الً یظلـ ظـالً « ز ماننـد يـ ن يگـر يد يهـا  نمونـه . اسـت  كشـ بر  ديتأكمنظور  به ،ردهكف يتوص

    .)٦٠ص، ١١ ، ج١٣٧٤، ييطباطبا( افتيتوان  يم ن مورديا يبرارا » محجوراً  حجراً « و» مستوراً  حجاباً «

در رو،  نيـ ازا .معنـا  رد نـه بـا واژگـان هـم    يپذ يكسان صورت مي يالفاظتكرار با  يگاه

َو « ةيـ مـثالً در آ  ؛ستين ديتأك يمعن ات بهيآ ةكند تكرار در هم يان ميعالمه ب، نگونه موارديا
ـُه ُذو َفْضـٍل َعَلـی اْلُمـْؤِمنِ «ة يو آ )١٥٢: آل عمران( » َلَقْد َعفا َعْنکْم  : آل عمـران ( »َن یَو َلَقـْد َعفـا َعـْنکْم َو اللَّ

ه در هرچنـد كـ   ؛مصداقى خاص دارد كيو هر، مورد مختلف است هرمعناى عفو در  ،)١٥٥

   .)٥٢، ص٤، ج١٣٧١، ييطباطبا( ى باشندكيمفهوم 

ـَرک َو اْصـَطفاک َعلـییا َمـْر یـ« فة ية شريل آيعالمه ذ ،نيهمچن ـَه اْصـَطفاک َو َطھَّ   ُم ِإنَّ اللَّ
 يو تفـاوت معنـا   »اْصـَطفا«بـا  » َن یاْلعـاَلمِ  یعلـ« ينينشـ  توجه به همبا )٤٢: مرانآل ع( »َن یِنساِء اْلعاَلمِ 

َر «توجه به عطف به با »اْصَطفا« دهـد   نمىرا معنا  كيجا  همه در» اْصَطفا« :كند يان ميب ،»کَطھَّ

َرک و اْصَطفاک علـی نسـا« فرمود: د مىيبا، ى بودكيجا  لمه همهكن يو اگر معناى ا ه َطھَّ ء ان اللَّ
    ).٢٥٧، ص٣ ، جهمان( »نیالعالم

 ی« ةيدر آ» عوایاط«لمة كرار كوجه ت :ن اعتقادنديمفسران بر ااز  يبرخ
َ
ـذِ یا أ َن آَمُنـوا یَھـا الَّ

ِط 
َ
ِط یأ

َ
َه َو أ ولِ یُعوا اللَّ

ُ
ُسوَل َو أ ْمِر ِمـْنکْم  یُعوا الرَّ

َ
عالمـه در  . اسـت   بـوده  ديتأكمنظور  به صرفاً ،»اْأل

چ منظـورى  يرا اگـر هـ  يز، ستيوجه درست ن چين حرف به هيا ،كند يان ميدگاه بين دينقد ا

د يـ با رو، نيـ . ازاردكـ  شـتر افـاده مـى   يرا ب ديـ تأكن يـ ا، راركـ ت كتر، ن نبوديدر ب ديتأكجز  به
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ه و الرسولیاط« :فرمود مى ن اطاعـت  يعـ ، اطاعت رسول :ديفهمان ر مىين تعبيچون با ا ،»عوا اللَّ

شـان در رد نظـر   يا. )٦١٦؛ ص ٤ ج ١٣٧٤، ييطباطبا( هستند يكيطاعت خداى تعالى است و هر دو ا

ا يـ معنـا و  ، اق مختلـف يه در دو سـ يـ و مقـام آ  يل لفظـ يـ جهـت عـدم دل   مفسران بـه از  يبرخ

  . ان كردنديمتفاوت را ب يمصداق

عطـف واژه بـر مثـل خـود را     » مبـرد «، در رابطه با تكـرار و عطـف واژه بـر مثـل خـود     

ده يـ فا يآن را بـ  يزركشـ  ،اما در مقابـل است، ست رد كرده يدر آن ن يا دهينكه فايجهت ا به

تـك آنهـا حاصـل     شود كـه از تـك   يحاصل م ياضاف ييب آنها معنايچون از ترك ؛داند ينم

    .)٤٧٦-٤٧٧، صج١، تا يب، يزركش( گردد ينم

 ر دو واژهيل بر تغـا يرا آن را دليز .عطف است، ل منكران ترادفيازجمله دال ،نيبنابرا

آنهـا را   ين كلـ يعالمـه تبـا  ، دگاه منكـران تـرادف  يـ بر خالف د. اند كرده ين آنها تلقيو تبا

  . رديپذ ينم

ْمر« ةيل آيعالمه ذ
َ
َال َلُه اْلَخْلُق واْأل

َ
رت خلـق و امـر   يل مغـا يـ عطـف را دل  ،)٥٤: اعـراف ( »أ

. )١٥٣-١٥١ص، ٨ ، ج١٣٧١، همـان ( سـت يح نيواحد بر خودش صـح  ءيعطف ش :دانسته و معتقدند

رت بـه  يل بـر مغـا  يـ دل ،عطـف . ن باشديتى در بيه تفرقه و دوئكح است يى صحيعطف در جا

ر را پيز .زنديه دو چيعل ه معطوف و معطوفكن است يل بر ايه عطف دلكبل ؛ستيتمام معنا ن

د و يـ نـد ز يگو وقـت نمـى   چيو هـ ، نندك ء واحد را به خودش عطف نمى ه شىكواضح است 

  .)١٩١، ص٨ ، ج١٣٧٤، ييباطباط( د به منزل من آمديز

، يعطفـ  ديـ تأكدانـد و در    يف واژه مـ يو توصـ  ديـ تأكمعنـا را جهـت    عالمه وجود هم

 يدانـد و تـرادف در معنـا    يمـ  يرت هرچنـد اعتبـار  يمغـا  يه را دارايـ عل معطوف و معطـوف 

واحد  ءين است كه شيشان در عطف ايمالك ا. رنديپذ يتام در معنا را در عطف نم يتساو

ن يتـى در بـ  يه تفرقـه و دوئ كـ ح اسـت  يى صحيرا عطف در جايز. شود يبه خودش عطف نم

صـف   كيـ در عرض هم قرار گرفته و در و غرض  كيه جمعى در كى يو اما در جا، باشد

  .)٣٧١، ص١ ، جهمان( گر عطف معنا ندارديد، واقع هستند
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  ت به بافتيكاربست ترادف با عنا. ٦
و  يدو نوع بافـت زبـان   يشناس در زبان. باشد يم ن نزولأم و شمقا ،اقيمعادل س »بافت«

و  ييبابـا  ك:. ر( اق اسـت يمعـادل سـ   بـاً يتقر يبافت زبـان . )١٣٩١، پالمر ك:.ر( وجود دارد يرزبانيغ

 يبافـت زبـان   ،رسد ينظر م به. خر بوده استأت مفسران متقدم و متيكه مورد عنا) ١٣٨٥، گرانيد

 نـزول  يعنوان فضـا با يرزبانيز بافت غيو ن ،و مقام سخن يوستة لفظيپ ،نهيقرعنوان  به اقيا سي

وسـتة  يپ ،نيعنوان قـرا بـا فرهنـگ نـزول و زمـان و مكـان نـزول)      ، ن نـزول أشـ ، سبب نـزول (

  .)٧٣-٧٢، ١٣٨٥، راد يو اكبر يفشارك يلسان( هستند يرلفظيغ

در فهـم  ات قـرآن  يـ ر آياز سـا  يريگ بهره ز ياق و نيوحدت س، عالمه يرياز اصول تفس

 ،واژگان يعالمه در معنا. )١٣٨١، ياوس ك:.ر( ون استيدر رد نظر مفسران و لغو يحت ؛واژگان

 يلغـو  ياق معنـا ينكه در آن سيا ،نيتوجه كرده است. همچناق جمله يبه استعمال واژه در س

، از در سوره و عرف قرآن به چه معناسـت   يو مجاز ياستعار، ياستعمال يا معنايو  يو اصل

ن يدگاه و روش عالمـه بـ  يـ را در ديـ ز ز توجـه دارد. يـ هـا ن  است كه عالمه بدان ير مباحثگيد

اق يهـا در سـ   واژه ياسـتعمال  ينـدارد كـه معنـا    ياما منافـات است؛ ها تفاوت  واژه ياصل يمعان

ز يـ ن يشناسـ  در زبـان . )٣١٩ص، ٢ج، ١٣٧١، ييطباطبـا ( مترادف باشد شبه، ها نيخاص جمله و همنش

 يمعناهـا  ن هـم يدر بـ  ييهـا  را تفاوتيز ،ستيمطلق ن ييمعنا هم يمعن به ينيزگين جايامكان ا

  .)٧١-٦٨، ص١٣٩١، يصفو( وجود دارد، يبافت

  
  زانير الميتفسدر واژگان قرآن در  ييمعنا همص يروش تشخ -١شكل

  (context) يبافت زبان الف)

. ص هسـتند مشخ يمعنا ياز واژگان و جمالت است كه دارا يا  مجموعه ،يبافت زبان

. نـد يگو يبافـت زبـان  ، رنـد يگ يمگان را فرارامون واژيكه پ يها و عناصر زبان يژگيو، طيشرا

بافت 
زباني 
آيات

بافت غير 
زباني 
آيات

هم معنايي 
بافتي واژگان 

قرآن
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ن يگـر اسـت و چنـ   يكاربرد واژه در ساختار جملـه و در كنـار واژگـان د   درواقع  يبافت زبان

  .)٦٣، ص١٣٩٤، مزبان( سازد يمشخص رهنمون م ييمعنا بهما را  يكاربرد

  )گناه( يصطالحات يذنب با معص ييمعنا هم
؛ ٣٨٩ص، ١ ج، ١٤١٤، ابـن منظـور  ( م اسـت يه عاقبتش وخكاست  يگناه و هر فعل يمعن به »ذنب«

ن اسـت  يـ ات مختلـف نشـان از ا  يـ ت و گناه در آير متفاوت معصيتعاب. )١٩٠ص، ٨ ج، ١٤١٠، يديفراه

در » ئهیسـ« و» اثـم« مـثالً  ؛ه دارديى مناسب با محل استعمالش در آين الفاظ معناياز ا كيكه هر

 يمعنـا  بـه  )٤٠: شـورى ( »َئٌة ِمْثُلھـایَئٍة َسـیَوَجزاُء َس «و ) ١١٢: نسا( »ئة أو إثمایکسب خطیو من «ات يآ

  .  ت استيمعص

 ياصـطالح  يدر معنـا  )١٤: شـعرا ( » َذْنـٌب  یَو َلُھـْم َعَلـ«ن جمله يدر بافت ا» ذنب«، در مقابل

شـتن آن  كان يـ در جر موسـى  .شـده اسـت   اسـتعمال  يلغـو  يست و به همان معنايت نيمعص

ه از نظـر آنهـا عاقبـت    كـ  مرتكـب شـد   يو عملـ  كـرد ار معرفـى  كـ جوان قبطى خود را گناه

  .)٢٥٩، ص١٥ج، ١٣٧٤، ييطباطبا(داشت مى يوخ

َر یلِ «ة يدر آ خَّ
َ
َم ِمْن َذْنِبک َو ما َتأ ُه ما َتَقدَّ  تبعـات » ذنـب«لمة كز مراد از ين )٢: فتح( »ْغِفَر َلک اللَّ

ن اكفـار و مشـرك   ازسـوي  ،جنـاب  دعـوت آن دليل  بهه است ك كارهايي آثار خطرناك بد و

منظور از مغفرت خـدا نسـبت بـه گناهـان     . است »ذنب«ن آثار از نظر لغت يو ا گيرد انجام مي

، ١٨، ج١٣٧٤، ييطباطبـا ( دنبـال دارد  ه بـه كـ ى اسـت  يهـا  ابطـال عقوبـت   ز پوشاندن آنها ويشان نيا

  . اق استيبرگرفته از س ن معنايا. )٣٨٢ص

صـدور گنـاه از رسـول     يمعنـا  بـه ذنب را ، مفسران ينقل نموده برخ يطبرسگونه كه  آن

در  كن مسـل يـ ا :كنـد  يان مـ يآنان ب نقد سخن عالمه در. )١١٠، ص٩، جتا بيطبرسي، ( اند خدا دانسته

قطعـى از   ليـ ن خالف دليم و ايز بدانيرا جا ايت از انبيه ما صدور معصكح است يصورتى صح

ال كاشـ ، نيـ عالوه بر ا .داللت دارند اين ادله بر عصمت انبيچون ا، تاب و سنت و عقل استك

    .)٣٨٢، ص١٨، ج١٣٧٤، ييطباطبا( جاى خود باقى است ن بهيودن آمرزش گناهان با فتح مبنامربوط ب

ه يـ آ واژه در يمعنـا  بـه  ،يمتن برون ير ادله قطعيو سا يمتن اق درونيتوجه به سبا ،عالمه

ن روش بـه نقـد   يـ و بـا ا  دن به مـراد مـتكلم اسـت   يجهت رس يابزار ،را بافتيز. افتنديدست 
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ن يـ را ايـ ز. ت قـرار دادنـد  يمعصـ  ياصطالح يپرداختند كه ذنب را در معنا يدگاه مفسرانيد

ر از يـ ن غيـ ر پرداختنـد و ا يخود از واژه بـه تفسـ   يقبل يم مفروض ذهنيمفاه مفسران مطابق با

  . تمراد متكلم اس

ِذْنَت َلُھـْم...«ة يدر آ» المنار«صاحب 
َ
ُه َعْنک ِلَم أ عفـو خـدا از رسـول را     ،)٤٣: توبـه ( »َعَفا اللَّ

 يش گرفتـه و نـه مـرادف بـا معنـ     ا يلغـو  يو ذنـب را در معنـا   دانسـته  يمربوط به ترك اولـ 

ه كـ بعـدى   ةيـ ن حرف با آيا :ان كردنديعالمه در پاسخ و در مقام نقد ب .تيمعص ياصطالح

کْم فِ « د:يفرما مى ِه َسَبَق َلَمسَّ َخْذُتْم َعذاٌب َعِظ یَلْو ال کتاٌب ِمَن اللَّ
َ
 ؛سـت يسـازگار ن  )٦٨: انفـال ( »ٌم یما أ

نـه  و نـه ذنـب عرفـى بـود      اذن رسـول خـدا  . ت اصـطالحى اسـت  يمعص بارةم دريعذاب عظ

  .)٢٨٩، ٩ ، ١٣٧٤، ييطباطبا(. شان استير ايو عتاب متوجه غ ،لغوى

توجـه عالمـه   . اسـت  زانيـ ر الميتفسل متن در يتحل يبرا يروش، اقيبافت و س ،نيبنابرا

. نكه واژه در آن موضع خاص به چـه معناسـت  يا ؛اق استيو سها  نينش به هم يدر مفردپژوه

اتصـال و عـدم اتصـال     يعنـ يز، يـ نات يـ بافت آ. توجه دارند ياستعمال يمعنا بهشتر يب ،نيبنابرا

گر و اثبـات اتصـال آنهـا بـا بافـت      يكـد يجمـالت در كنـار    ينينشـ  كه هـم  يمعن نيبد ات؛يآ

كه  ينينش را با درنظر گرفتن نوع هميز. سر استيم ،اتين نزول و سبب نزول آأا شي يتيموقع

ن يـ كشـف ا  .دهـد  يدسـت مـ   بـه  يمتفاوت يمعنا، اتير آيا مستقل از ساياتصال است  يدارا

    .سر استيم يزبانريو غ يبافت زبان ياتصال با بررس

 ؛اسـت  )يقـت قرآنـ  يحق( عنوان عرف قرآنباقرآن  واژه خود ياصل در معنا ،نيبنابرا

مجمـع  و  يمفـردات راغـب اصـفهان   ژه يـ و و لغت با استفاده از كتب لغـت بـه   گرچه به عرف

اما در اكثـر مـوارد بـه نقـد آنـان در روش      اند،  كردهتوجه  يكشاف زمخشرو  يان طبرسيالب

ــ واژه ــ يپژوه ــو در ا هپرداخت ــل را آ ي ــوارد اص ــن م ــرار داد ي ــرآن ق ــوع ا هات ق ــه ن ــد ك  ين

  . است يپژوه ا مصطلحي يپژوه موضوع

  يرزبانيبافت غ ب)

توجـه  كـه هرجملـه با   يمعن نيبد ؛ره گفتار استين در زنجينش هم يواحدها يبافت زبان

 ،در مقابـل . انـد  دهيـ ن واحـدها در هـم تن  يـ اكه  يا گونه به ،شود يده ميبه قبل و بعد از آن فهم
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ر يمتن تـأث  يتواند در معنا يم ط خارج از زبان است كهيكه مقصود از آن مح يزبانريبافت غ

    .)٨و٧ص، ١٣٩١، انياله :ازبه نقل ، ١٣٧٧، يمختار( گذارد

) ٢١٩: بقـره ( »ٌر یِھما ِإْثٌم کبِ یُقْل فِ «ة يمفسران كه معتقدند آاز  يدگاه برخيعالمه در نقد د

عنـى ضـرر   ياثـم  ، ه در شـراب كـ ن داللت ندارد يش از ايبح در حرمت شراب ندارد و يتصر

ر آن يو نظـا » ذنـب«لمـه  كبـه   كيـ از نظـر معنـا نزد  » اثم«لمة ك ازآنجاكه :دكن يان ميب ،هست

َمـا اْلَخْمـُر َو اْلَم « م شـده يز مضـرى تحـر  يـ لـى هرچ كطـور   هب ،گرياست و در جاى د ِسـُر َو یِإنَّ
ْزالُم ِرْجٌس ِمْن 

َ
ْنصاُب َو اْأل

َ
را يـ ز ،روشن اسـت  رين تفسيوجه فساد ا ،)٩٠: مائـده ( » طانِ یَعَمِل الشَّ  اْأل

ه صـرف قـرار گـرفتن    ك درحالى، مطلق ضرر گرفته شده معناى به» اثم« ةلم، كرين تفسيطبق ا

ه در يـ ه آكنيبا در نظر داشتن ا ،عالوه برآن ست.ين ضرر يمعنابر  يليدل، »نفع«در مقابل  »اثم«

 ،اسـت  رده قبـل از آن نـازل شـده   كـ م يه اثـم را تحـر  كاعراف  ةسور ةيو آ، نه نازل شدهيمد

عنـى فـرد   ي ؛»ریـبکاثـم «شراب و قمـار را  ، مورد بحث ةيو آ داللت بر حرمت مطلق اثم دارد

م يمـورد بحـث داللـت بـر تحـر      ةيآ كهند ك نمى كسى شكگر يداست، اعالى اثم خوانده 

    .)٢٩٣ص، ٢ ج، ١٣٧٤، ييطباطبا( دارد

ه بـه حرمـت شـراب    ير آيعالمه و تفس يازسو در ترادف يزبانريو غ ياز بافت زبان يريگ بهره

 يو مكـان  يخ زمـان يو تـار  يقـرائن مقـام  ، اقيسـ ، يلغـو  يمفسران با روش بررساز  يبا رد كالم برخ

همـراه بافـت    ل آن بـه يـ مسـتلزم تحل  يرزبانيمتن بر اساس بافت غ يبررس. انجام گرفته استه ينزول آ

  .)٤٢ص، ١٣٩١، انياله( رديگ يرا دربرم. ..ان وكم، زمان، اياش، است كه اشخاصمتن  يزبان

ه را نقـص در  يبه تقابل نفع و ضرر در آ، مفسراناز  يعالمه توجه صرف برخ ،نيبنابرا

ر يمـا را بـه تفسـ    ،يمتنـ  و بـرون  يمتنـ  ر عوامل درونيرا توجه به سايز. روش فهم دانسته است

كه  يجمله روشاز. نه با ضرررساند،  يم »ذنب«با  »اثم«واژ  ييامعن ح از واژه و كشف هميصح

گر يرا روش ديز. است استفاده از متقابله ،بردندكار  به ها ق واژهيدق يمعنا بهدن يعالمه در رس

اما . )١٣٥، ص١٣٧١، سـون يچيا( است) opposite( متقابل يها واژه يبررس ،ها يمعن محك زدن هم

. قـرار داده اسـت   ييمعنـا  واژه در هـم  ينيگزيمالك جـا  ،جه به بافتن تقابل را با تويعالمه ا

ن در روش كاربسـت تـرادف در   يشـ يمفسران پاز  يعالمه نسبت به برخ ين نشان از نوآوريا

  . ات استير و فهم واژگان در آيتفس
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   عدم ترادف مالك و رب
رب را مالـك  ن دو واژه پرداختـه و  يـ ان فـرق ا يبه ب يعالمه از نظر لغو ،اتيدر اكثر آ

پرسـتان و   كـه خطـاب بـت    ياتيژه در بافت آيو به ؛ا كردند و به رابطه اعم و اخصمعن، مدبر

  . مشركانند توجه نمودند

ـْبِع َو َربُّ اْلَعـْرِش اْلَعِظـ« ةيدر آ  يالمعان روحو  انيالب مجمعدر  ماواِت السَّ  »ِم یُقْل َمْن َربُّ السَّ
ـْبِع « و» السماوات السبعلمن « يها معناى دو جمله :اند گفته ـماواِت السَّ ى دانسـته  كـ ي »َمـْن َربُّ السَّ

ى اسـت  كـ ي »ست؟يكخانه  احبص« و ست؟يكن خانه از يا« ةدو جملكه  چنان هم، است شده

    .)١١٤، ص٧، ج١٤٠٨، يطبرس، ٥٨، ص١٨، ج١٤١٥، يآلوس( شود خانه سؤال مى كو در هر دو از مال

ن مالـك و رب رابطـه اعـم و    يبـ  :كنـد  يم انيب يسآلو و يدگاه طبرسيعالمه در نقد د

 .ديـ آ ينمـ پاسخ خدا به مشركان درسـت در  ،مراد باشد، را اگر ترادفيز. اخص برقرار است

رب اخـص  ، ن فرضيا بر بنا. دانند يم اهللا را مالك اما، دانند ين را آلهه ميچون آنان رب زم

كـه   چنـان  همـ ن عرب باشد  اكمشرفه روى سخن با يشر ةياگر در آ ،رو نيااز. از مالك است

هـاى هفتگانـه اسـت و     سـؤال از رب آسـمان   ،هيـ وقت سـؤال در آ  آن ـ  ن استيظاهر هم هم

 و جملـه ، هـا خداسـت   ه رب آسـمان كـ ن اسـت  يـ ن عـرب ا اكجواب از آن به اعتراف مشـر 

هِ یَس «    .)٥٨، ص١٥ ، ج١٣٧١، ييطباطبا( جواب درستى است )٨٧: مومنون( »ُقوُلوَن ِللَّ

، اللـهبـاره  پرسـتان در  د بـت يـ توجه به نوع خطاب و اختالف عقابا ،ن بافتيمه در اعال

رادف ندانسـته و  را متـ  »رب«و  »مالـک« ةدو واژ ،»للـه قولونیس« ة ز پاسخ جمليو ن آلھهو  ارباب

ن دو يـ ا ييمعنـا  است؛ عدم هـم  يكالم يه باورهاين آيواژه كه در ا يزبانريبافت غ يبررسبا

  . رساندند واژه را به ظهور

 ينكـه بـرا  يضـمن ا  ،ه را روشن كنديقت آيد حقتوان ينمبر لغت  ديتأك صرفاً، نيبنابرا

  . رجوع كرد يو فرازبان يد به موارد متقن لغويات بايك احتمال در آيد ييأر و تيتفس

  در ترادف يساز نيجانش. ٧
مـه از آن  هاست كه عال نيگزيجا يبررس ،واژگان ييمعنا زان همين مييتع يها از روش

و  مقـام  يه و اقتضـا يـ اق آيتوجـه بـه سـ   هـا با  ان تفاوتيشان با بيا. اد كرده استيبا لفظ بدل 
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هـا آنهـا را متـرادف     بافـت  يو در برخـ  انـد  پرداخته ينيگزيان علت جايبه ب ،يمتن ن برونيقرا

مترادف جـزا و ملـت دانسـته شـده     ، وجود رابطه اعم و اخصن بايد مثال، يبرا. دانسته است

كامـل متـرادف   طـور   بهرا ها  نيگزيز جاين يعالمه در موارد. )٩٥ص، ١٥ ، ج١٣٧١، ييطباطبا( تاس

، ١٥ ، ج١٣٧١، ييطباطبـا ( سـتند يمتـرادف ن  نوع خطاب و بافت  اهللا و رب باتوجه به مثالً ؛اند ندانسته

هللا ل رب بـه ا يل تبـد يـ هسـت را دل  »اهللا«احاطه كـه در   يمقام و معنا يعالمه اقتضا. )٥٩-٥٧ص

ِه َغ « :داند يم ْرِض َو ِإلَ یَو ِللَّ
َ
ماواِت َو اْأل هُ یِه یُب السَّ ْمُر کلُّ

َ
 ةيـ در آ ،در مقابـل  .)١٢٣: هـود ( »ْرَجُع اْأل

ک َفاْخَلْع َنْعلَ  یِإنِّ « ؛ن اهللا شده استيگزيگر رب جايد بُّ َنا َر
َ
را موقف حضـور  يز )١٢: طه( »ک...یأ

انـا « :و نفرمـود   ،کأنـا ربـ یإنـ :فرمودرو،  نيازااست و رو سخن گفتن و مقام مشافهه و رودر
    .)٧٢، ص١١، ج؛ همان١٣٩ص، ١٤ ، ج١٣٧١، ييطباطبا( »نیالعالم رب انا«ا ي »الله

 ييمعنـا  در هم ييمورد استفاده عالمه طباطبا يها گر روشياز د يساز نيجانش ،نيبنابرا

ھم یحـذر المنـافقون أن تنـزل علـی« ةيـ آر يتفسـ كه بـر   هايي از اشكال يكي ،ن راستايدر ا .است
افر بودند و قـرآن  كقت يه در حقكنين با اامنافق :كه ن استي، اوارد كردند) ٦٤: توبه( »سورة...

ترسـند   ن مـى يمنـافق  ،ه فرمـوده اسـت  يـ ن آيـ چطـور در ا  ،دانسـتند  ه خدا نمـى يرا نازل از ناح

    ؟شان نازل شودياى برا سوره

 دعـوت رسـول خـدا    ةبـار ن دراثر منافقكا :كه اند ردهر كينگونه تعبياز مفسران ا يبعض

ه كـ دادنـد   ن عده احتمـال مـى  يو ا ـ  ن به دروغ بودن آن داشتنديقيه كنينه ا ـ  بودند كدر ش

ه از كـ ن تـرس و هـراس   يـ و ا، نـد كشـان خبـردار   يات اياى نازل شود و مردم را از منو سوره

  .)٥٢٧ص ١٠، ج١٣٨٠، هعبد(  د استيو ترد كعى شيخود اثر طب ،شان نقل شدهيا

خ يال را از بـ كتوانـد مـاده اشـ    ن جواب وقتى مىيا: كند يم انير بين تعبيعالمه در نقد ا

ه ، كــبــود ر آن مــىيــا نظيــو  »هھم ســوریخــاف المنــافقون ان تنــزل علــی« ةيــر آيــه تعبكــنــد كبر

ة يـ آ ريتعب اما ؛نيقيسازد نه با  د مىيو ترد كبا ش، خوف :مييح بود بگويصح ،صورت نيدرا

ن از نـزول  امنافقـ  :ديـ فرما مـى  .اسـت  »حـذر المنـافقونی«  هكبل، ستين »خاف المنافقونی« ةفيشر

 ختـه اسـت  يز آميه با احتراز و پرهكو حذر حالتى است ، اى حذر داشتند نه ترس ن سورهيچن

  .)٤٤٣، ص٩ ج، ١٣٧٤، ييطباطبا(
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منافقان نسبت به دعـوت  باور  ه،از جمل يمتن ن برونيقرابه توجه با ر المناريتفسصاحب 

عالمـه بـا توجـه بـه      كـه  ي. درحـال معنا دانسـته اسـت   ه هميحذر و خوف را در آ، رسول خدا

  . را رد كردند ينيامكان جانش ،هيدو واژه در بافت آ يف در معنايتفاوت ظر

   يريگ جهينت. ٨
و بـا روش   بـرده، عنوان عـرف قـرآن نـام    بـا  يموضوعصورت  به فهم واژگانعالمه از 

مفســران در تــرادف بــه جهــت  يروش برخــ. ق بــه كشــف تــرادف اقــدام كــرده اســتايســ

ن آنها يواژگان در قرآن و انسجام ب يين و شبكه معنايا عدم توجه به همه قرايو  يمحور متن

ر يدر تفسـ  ييمفسـران اسـت كـه مـورد نقـد عالمـه طباطبـا        يهـا  از جمله نقاط ضعف روش

اق است و بافـت  يمعادل س باًيمعاصر تقر يشناس زبان در يبافت زبان. زان قرار گرفته استيالم

 يعالمـه بانگـاه  . واژه اسـت  يثر در كشـف معنـا  ؤمـ  يمتن عوامل برون، تيا موقعي يزبانريغ

دان يـ ا همـان م يـ  يموضـوع صـورت   بـه  واژگان در اصـطالح و عـرف قـرآن    يبررس جامع به

  . اخته استمتن پرد يزبانريو غ يمترادفات با استفاده از بافت زبان ييمعنا

ن روش يمقصود از ترادف در ا ،زانيشان در كاربست ترادف در الميروش ا  باتوجه به

واژگان در تمام  ييمعنا همو  ينيگزيجا يمعن شان ترادف بهيا. است» ترادف شبه«كالمترادف 

خـاص كـه مناسـب محـل خـود       يتيعنـا  يهر واژه را داراشان يارا يز، كنند يها را رد م بافت

  . دانند يم، است

نقادانه به آنها  ياما با نگاه، اند بهره برده ير لغويعالمه در ترادف از كتب لغت و تفاس

» ريـ ر كبيتفس«، يزمخشر» كشاف«، يطبرس» انيمجمع الب«، يراغب اصفهان» مفردات«اعم از 

 رينو و موشكافانه از واژه و نوع ارتباط آن با سـا  ييمعنا، يآلوس» يروح المعان«و  يفخر راز

هـا و   واژه يپوشـان  زان هـم يم ،يلغو يها فرقان ين روش و بيشان با ايا. دادند هيارارا واژگان 

  . مختلف به ظهور رساندند يها را در بافتآنها نش يعلت گز
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