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Abstract:
Each word has a specific meaning or meaning in the dictionary, but when 
the same word is placed in the text, it finds its exact meaning, and there-
fore the best way to determine the meaning of the word is to pay attention 
to the verses of the word and the texture and the context. This research, 
through descriptive analytical method, seeks to provide a precise defi-
nition for the sykes and express its functional effects in explaining the 
words of the Qur'an and has achieved the following results: Siaq is any 
other reason that is located in the space of words and phrases that we 
want to understand and is divided into verbal and spiritual, continuous 
and discrete and has these functions. : The impossibility of meaning of 
words without the help of siaq, providing the meaning of the word more 
precisely than the meaning provided by the people of the word, determin-
ing the meaning of the common word in the verse, explaining the differ-
ence or downing between seemingly synonymous words, recognizing the 
elimination and content in the verses, determining the grammatical role 
of the word in the text, determining the instance of common spiritual 
words, determining the meaning of words with multiple aspects, prefer-
ring and determining one of the readings related to words, accepting or 
rejecting interpretive narratives related to the meaning Words, determin-
ing the meaning of the words of annijds in verses, discovering the lexical 
miracle of the Qur'an, determining the correct meaning of words ...
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 اکررکدهای 12 گانۀ سیاق در تعینی و بتینی معنای 
آیات و واژگان قرآن

)تاریخ دریافت: 1399/12/14 تاریخ پذیرش: 1400/03/20(

زهره اخوان مقدم1  علی محمدی وحدت2

چکیده
هــر واژه در کتاب لغت دارای معنا یا معانی خاصی اســت ولی وقتی همین واژه در متن قرار 
می گیرد معنای دقیق خود را پیدا می کند و از این رو بهترین راه برای تعیین معنای واژه، توجه 
به قرائن کالم و بافت و ســیاق است. این پژوهش  با روش تحلیلیـ  توصیفی در صدد ارائۀ 
تعریف دقیقی برای سیاق و بیان آثار کارکردی آن در تبیین واژگان قرآن بوده و به نتائج زیر 
نائل شده است: سیاق، هرگونه دلیل دیگری است که در فضای الفاظ و عباراتی که می خواهیم 
 آن ها را بفهمیم قرار دارد و به لفظی و معنوی ، پیوسته و گسسته  تقسیم می شود و دارای این 
کارکردهاست: عدم امکان معنای الفاظ بدون کمک سیاق؛ ارائۀ معنای واژه دقیق تر از معنای 
ارائه شده توسط اهل لغت؛ تعیین معنای لفظ مشترک در آیه ؛ تبیین فرق یا فروق بین الفاِظ 
به ظاهر مترادف؛  تشــخیص حذف و محذوف در آیات؛ تعیین نقش دســتوری واژه در متن؛ 
تعیین مصداق واژه های مشــترک معنوی؛ تعیین وجه واژه های دارای وجوه متعدد؛ ترجیح و 
تعیین یکی از قرائت های مرتبط با واژه ها؛ قبول یا رد روایت های تفســیری مرتبط با معنای 
واژه ها ، تعیین معنای واژگان اضداد در آیات ؛ کشف اعجاز لغوی قرآن؛ تعیین معنای صحیح 

واژه های ناظر بر احکام فقهی.
کلیدواژه ها : مفردات قرآن، ادبیات عرب، سیاق، اعجاز، ترادف، قرائات
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از آنجا که نقشــه راه زندگی بشر در دنیا و آخرت در قرآن بیان  شده است؛ و سعادت ما 
بستگی به فهم درست و دقیق آن دارد، ضرورت دارد که برای فهم دقیق آیات تالش شود. 
رکن مهم فهم قرآن به دســت آوردن معنای دقیق واژه های آن اســت. »از جمله کهن ترین 
کوشــش ها در آستانه قرآن تفسیر واژگان آن است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده 
و از آن با عناوین »غریب القرآن« و »مجاز القرآن« و در ســده های بعدی با عنوان »مفردات 
قرآن« یاد کرده اند.« )اخوان مقدم، 1393: 418( بدین منظور رجوع به کتاب های لغت برای 
رســیدن به معنای واژه ها در داخل متن الزم اســت ولی کافی نیست؛ زیرا بدیهی است که 
هر واژه در آیات مختلف ممکن اســت معانی متفاوتی داشته باشد؛ لذا برای به دست آوردن 
معنای دقیق واژه ها در داخل متن قرآن الزم اســت از ســیاق کمک گرفته  شود که درتعیین 
معنای واژگان، حجیت و اعتبار بیشتری دارد. برخی از واژه ها درسیاِق آیات معنای  خاصی 
پیداکرده اند و گوینده، آن ها را با توجه به فرهنگ زبانی و اجتماعی و شرائط حاکم بر محیط 
و ســایر معهودات عرِب مخاطب قرآن به کار برده است. در نتیجه برای فهمیدن معنای دقیق 
آن ها باید آن قرائن را در نظر گرفت تا بتوان معنای خاصی را که مراد متکلم اســت کشف 

نمود و از این رهگذر مانع خطا در تفسیر شد. 
در زمینه سیاق و نقش آن در تفسیر قرآن، پژوهش های بسیاری صورت  گرفته  ، که غالب 

آن ها به زبان عربی هستند و غالباً در دسترس نیستند. مانند:
- السیاق و أثره فی الداللة اللغویة، خدیجة زبار عنیزان؛ م.م.سلمی داود سلمان؛

- دراسة من منظور إستراتیجیة الخطاب دینامیة المعنی و السیاقات الداللیة فی شعر ابن لبال 
الشریشی؛

- ألفاظ السرعة في القرآن الكریم: الصورة االشتقاقیة والداللة السیاقیة؛
- دراســة مظاهر الداللة عند عبدالقاهر الجرجانی النظریة الســیاقیة و ظاللها التطبیقیة عند 

اللغویین والبالغیین العرب )الجاحظ نموذجا تطبیقیا( ؛
- السیاق وأثره فی تأصیل نظریة التصویر الفنّی؛ داللة المفردة القرآنیة نموذجًا؛

- الداللة الســیاقیة وأثرها فی فهم النص الدینی قراءة فی کتاب )مرآة العقول فی شرح أخبار 
آل الرسول( للعالمة المجلسی؛ 

نیــز مقاله های فراوانی در این زمینه وجود دارد که برخی از آن ها دیدگاه یک مفســر در 
باره ســیاق اســت، یا مقایسه دو دیدگاه است، یا به شــکل های مختلف، به صورت کلی و 
عام در اهمیت ســیاق و مبنابودن آن در تفسیر قرآن ســخن گفته اند، و یا اگر به کارکردها 
هم پرداخته اند، برخی را متذکر شــده اند. تنها دو مقاله ویژه در این حوزه وجود دارد: نقش 
ســیاق در تفسیر از محمدحسن ربانی، مجله پژوهش های قرآنی شماره27، و کارکرد سیاق 
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در تفسیر، از علی احمد ناصح، مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث، شماره که هر دو مقاله اوالً 
بســیار قدیمی هستند، مقاله اول در سال 1380 و دومی سال 1385، و ثانیاً دسته بندِی قابل 
توجهی ندارند. البته برخی پژوهش های دیگر نیز به همین مسئله مهم یعنی فوائد و جایگاه 
ســیاق توجه داشــته ، ولی به تعداد کارکردها و طبقه بندی آن ها نپرداخته اند.  به همین دلیل 
پژوهش حاضر درصدد آن اســت که کارکردهای لغوی سیاق در تعیین دقیق معنای واژگان 

قرآن را با ذکر موارد دوازده گانه و شاهد مثال برای هرکدام از آن ها بیان کند.
در مورد اهمیت پژوهش باید گفت سیاق یا بافت آن قدر مهم است که برخی گفته اند اصال 
خارج از سیاق، معنایی وجود ندارد. گفتنی است که هر واژه یک معنای پایه دارد که در کتب 
لغت یافت می شود، و یک معنای نسبی که به نسبت هر کالم متفاوت می گردد. بافت سخن 
یا »ترکیب ســاختمان کالم« مبتنی بر دو چیز است: عوامل درونی و بیرونی؛ که هر کدام به 
عنوان »سازندگان معنای نسبی« ایفای نقش می کنند. پس در هر جمله دو گروه عناصر زبانی 
و فرازبانی وجود دارد. معنای لغوی و صرفی و نحوی، ناظر به بُعد زبانی معناست و فضای 
سخن، ناظر به بُعد غیرزبانی. قرینه یا سیاق در معناشناسی جدید، به عنوان یک نظریه اهمیت 
فوق العاده یافته است. )سعیدی روشــن، 1387، تلخیص 79-81( فرضیه پژوهش حاضر 
تأثیر غیرقابل انکار سیاق در فهم قرآن است، با این تأکید که نشان دادن اهمیت سیاق، معادل 
این مطلب نیست که »کتب لغت« یا »صرف و نحو« در فهم معنا دخیل نیستند، و به این معنا 
نیست که »وضع الفاظ بر معانی« هیچ مدخلیتی در معنای جمله ندارند، که اگر چنین باشد، 
اصل تفاهم بشری به هم می ریزد. هم وضع مهم است و هم سیاق؛ هم معنای پایه قابل توجه 

است و هم معنای نسبی؛ و بی توجهی به هر یک، روشی غیر قابل پذیرش خواهد بود.

2. مفاهیم بنیادین پژوهش
پیش از هرســخنی الزم اســت مهم ترین واژه ها و اصطالحات این نوشتار، بررسی شود 
تا فهم آثار کاربردی ســیاق در تعیین و تبیین معنای مفردات قرآن که هدف اصلی پژوهش 

است، تسهیل گردد.

2. 1. سیاق در لغت و اصطالح 
سیاق مصدر فعل »ساق، یَسوق« و دراصل »ِسواق« بوده که به دلیل کسره ی »سین«، حرف 
»واو« به »یاء« تبدیل شــده است. )ابن اثیر، 1367ش: 424/2( ابن منظور می نویسد: سیاق به 
معنای َمهر اســت و به َمهر به این جهت سوق می گویند که اَعراب به هنگام تزویج، شتر و 
گوسفند را به عنوان َمهر زنان گسیل می داشتند. هنگامی که گفته می شود فردی در حال سیاق 
است، یعنی در حال جان کندن است. )ابن منظور، 1414 ق: 435/6( در المعجم الوسیط آمده: 
»سیاُق الَكالِم تَتابُُعه َو اُسلوبُه الّذی یَجری َعَلیه«؛ سیاق کالم در پی هم آمدن سخن و شیوه ای 
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هه است که کالم بر آن جریان می یابد. )انیس ابراهیم و همکاران، 1392 ق: 465( 

از دانشمندان علوم قرآن و تفسیر، یکی از محققان معاصر در تعریف اصطالح سیاق این 
چنین می نویسد: »سیاق ساختاری کلی است که بر مجموعه ای از کلمات جمالت و یا آیات 
ســایه می افکند و بر معنای آن اثر می گذارد. سیاق نوعی خصوصیت و فضای معنایی است 
که از قرار گرفتن کلمات و جمالت در کنار یکدیگر به دســت آمده و در مفهوم واژگان و 
یا عبارات تأثیرگذار اســت.« )رجبی، 1383ش، 94( از دانشمندان علم اصول، شهید صدر 
سیاق را چنین  تعریف  کرده است: مقصود ما ازسیاق، هرگونه دلیل دیگری است که به الفاظ 
و عباراتــی که می خواهیم  آن ها را بفهمیم پیوند خورده ؛ خواه از مقوله الفاظ باشــد، مانند 
کلمه های دیگری که با عبارت مورد نظر، یک سخن به هم پیوسته را تشکیل می دهند، خواه 
قرینه حالیه باشــد، مانند اوضاع و احوال و شــرایطی که سخن در آن مطرح شده و در فهم 

موضوع و مفاد بحث، نوعی روشنگری دارد.« )صدر، بی تا: 90/1(
بر این اساس گاهی یک واژه یا جمله به تنهایی معنای خاصی را می رساند اما بر اثر وجود 
واژگان یا جمالت دیگر در کنار آن و فضای خاصی )از قبیل شرایط مکانی، زمانی، حوادث 

و مخاطب( که در آن قرار دارد معنای دیگری به دست می آید که به کمک سیاق است.

2. 2. انواع سیاق از حیث متعَلِق سیاق
ســیاق از یــک منظر به ســیاق کلمات، جمالت و آیات قابل تقســیم اســت )رضائی 

اصفهانی،1387: 421/1(

2. 2. 1. سیاق از جنس کلمات
مقصود از ســیاق کلمات آیه، خصوصیتی اســت که از تتابع کلمات در ضمن یک جمله 
پدید می آید. قرینه بودن این نوع سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنای واژه از قویترین 
قرائن سیاقی است، زیرا گوینده ی دانا به هیچ عنوان از واژگانی که با آن ها جمله ای می سازد، 

مفهوم نامتناسب را اراده نمی کند. 

2. 2. 2. قیاس از جنس جمالت درون یک آیه
مراد از قرینه بودن ســیاق جمالت آن است که جمله ای از یک آیه، قرینه ی معنایی برای 
جملــه دیگری از همان آیه قرار می گیرد و در معنای آن اثــر می گذارد و یا یکی از معانی 

محتمل جمله را متعین می کند.

2. 2. 3. سیاق از جنس آیات قبل و بعد
در قرآن کریم، افزون بر ســیاق کلمه ها و جمله ها، گاهی از پی هم آمدن آیات نیز، سبب 
پیدایش ســیاق می شود که »سیاق آیات« نامیده می شود. )رجبی، 1383ش: 100( التفات به 
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ســیاق آیات، بسیار مهم است، زیرا برای درک بار معنایی الفاظ قرآن، هرگز رجوع به کتب 
لغت معتبر کفایت نمی کند و باید به نحوه کاربرد آن لغت در سیاق آیات نیز توجه نمود و 
فضای آیات را مورد توجه قرار داد که در این توجه ، مقاطع آیات کمک بســیاری در درک 
صحیح روند آیات و فضای مفاهیم می نماید و در واقع، این نکته مهم ترین مسئله در کشف 
مفاهیم الفاظ قرآن و مقاصد قرآن از به کارگیری این الفاظ، شمرده می شود. )نجار، 1381ش: 
62( توجه به ارتباط بینامتنی قرآن از ویژگی های مهم تفسیر است که بدون آن، مفسر به خطا 

می ا ُفتد و اهل بیت)ع( نیز بر این توجه، اصرار کرده اند. )اخوان مقدم، 1393: 440(

2. 3. قرینه، چیستی و انواع 
با توجه به اینکه سیاق خود نوعی قرینه است، اینک تبیین قرینه و انواع آن خواهدآمد.

2. 3. 1. قرینه در لغت و اصطالح 
قرینه، بر وزن فعیله و به معنای مفعوله اســت و داللت بر اقتران و پیوســتگی می کند. در 
مقاییس اللغــه واژه »قرن« به دو معنی می آید: 1- جمع کردن دو چیز با هم 2- چیزی که به 
سختی از چیز دیگری جدا شود. (ابن فارس، 1404 ق: 76/5 ( می توان گفت معنای غالب 

ریشه ی )ق ر ن(، مالزمت و همراهی است.
در اصطالح، مقصود از قرائن اموری اســت که به نحوی با کالم ارتباط لفظی یا معنوی 
داشته و در فهم مفاد کالم و درک مراد گوینده مؤثر باشد. )رجبی، 1383ش: 84( امیل بدیع  
یعقوب در تعریف اصطالحی قرینه می گوید: »هي فی الَْكاَلِم، ُکلُّ َما یُدلُّ َعَلی الَْمْقُصود«؛ قرینه 
امری است که بیانگر مقصود سخن است. پس قرینه را می توان راه رسیدن به معنی تعبیرکرد 

که از طریق آن، معنای واقعی جمله تعیین می شود. )إمیل بدیع یعقوب، 1384ش: 52(

2. 3. 2. اقسام قرینه ها
در نظر گرفتن قرائن کالم برای فهم مقصود گوینده، روشی عقالئی در همه فرهنگ هاست، 
ولــی نکته مهم آگاهی از انــواع مختلف قرائن، و نقش هریک در فهم مقصود و مفاد آیات 
اســت؛ زیرا با توجه به فصاحت و بالغت فوق العاده قرآن، موارد استفاده از انواع مختلف 
قرائن در آن فراوان است و غفلت از آن ها، فهم و تفسیر آیات را ناقص یا به کلی بی اعتبار 

می سازد. بر این اساس قرائن به سه دسته تقسیم می شوند:  

2. 3. 2. 1. قرائن پیوسته لفظی
قرائن پیوسته لفظی، الفاظی از آیه هستند که از آن ها می توان به مقصود آیه از یک لفظ یا 
ْجَن فَتَیاِن قَاَل أََحُدُهَما إِنّی أََرانی أَْعِصُر َخْمًرا...  آیه پی برد، برای مثال در آیه ﴿َو َدَخَل َمَعُه السِّ
﴾ )یوسف/36(، »أَْعِصُر« قرینه ی لفظی است بر این که »َخمر« به معنای شراب نیست بلکه 
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بگیرند. 

2. 3. 2. 2. قرائن پیوسته مقامی )سیاق حالیه(
قرینه مقامی یعنــی مواضع و موقعیت های مکانی، زمانی، انســانی و رخدادهایی که در 
تکوین مفاهیم دخالت دارند. قرائن پیوسته مقامی عبارتند از: ویژگی های گوینده و مخاطب، 
موضوع، ســبب نزول، شــأن نزول، فرهنگ جامعه در زمان نــزول، و زمان و مکان نزول. 

)مصباح یزدی، 1380ش، 129/2(

2. 3. 2. 3. قرائن ناپیوسته لفظی
قرائن ناپیوسته لفظی آن قرینه هایی هستند که از جنس کلمات باشند، نه از جنس حال و 
مقام؛ ولی متصل به کلمه یا جمله مورد بحث نیســتند. مثل آیات دیگر، روایات و هر گونه 

گزارشی از معارف بدیهی، براهین قطعی و اجماع.

2. 4. اهمیت فهم مفردات در تفسیر قرآن 
نخستین دانش از میان علوم قرآنی که آموزش آن ضروری است علوم لفظی قرآن است. 
در میان این علوم نیز پژوهش در علم مفردات بر بقیه مقدم است؛ زیرا فهم معنای واژگان، 
اولین گام در درک معنای قرآن کریم و تفســیر آن اســت؛ همان طور که در ساخت یک بنا، 
مصالح ساختمانی مورد نیاز و ضرورت اول است. مفردات دانشی است که درباره ی معنای 
اصلــی و مراد و مقصود کلمات آیات قــرآن بحث می کند و یا علم به معانی مفردات قرآن 
است که ما می توانیم به دریای معارف قرآن  راه یافته و با مفاهیم و مقاصد عالی آن در تفسیر 

آشنا شویم. )طیب حسینی، 1393ش، 18(

4. 5. راه کارهای فهم مفردات قرآن )منابع معنی شناسی واژه های قرآن( 
براي شــناخت معنای واژگان قرآن، راه هاي مختلفي پیش روست و هریک از مفسران بر 
اســاس مباني و قواعد ویژه ای به معنایابی مفردات قرآن پرداخته اند که رایج ترین و بهترین 

این روش ها عبارتند از : 

4. 5. 1. فرهنگ و ادب عربی
قرآن کریم خود به صراحت بیان داشــته که به زبان قوم پیامبر)ص( نازل شــده اســت.1 
بنابراین اصلی ترین منبع تفسیر واژگان قرآن، فرهنگ مردم عصرنزول قرآن است. منظور از 
فرهنگ  عربی نیز، سخنان، خطبه ها و اشعار و هر متن مکتوبی است که از عرب معاصر زمان 

1(  . ر.ک: )مریم/97؛ دخان/58(
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پیامبر)ص( به ما رسیده و مجموع آن ها به صورت فرهنگ  لغت های اصیل و کتاب های ادبی 
گردآوری شده است.  

4. 5. 2. شعر
یکی از مهم ترین منابع دریافت معانی واژه های قرآن کریم، اشــعار عربی است. استفاده از 
اشعار عربی از همان صدر اسالم و دوره صحابه برای فهم معنای واژه های قرآن مورد تأکید 
بوده اســت. در اهمیت شعر عربی همین بس که ابن عباس آن را دیوان عرب می خوانده و 
می گفته : هرگاه معنای کلمه ای از قرآن برما پوشــیده بماند به دیوان عرب )شعر( مراجعه و 

معنای آن را جستجو می کنیم. )سیوطی، 1411 ق: 67/2(

4. 5. 3. قرآن کریم
قرآن کریم را باید به عنوان مهم ترین منبع برای تفســیر واژه های خودش دانســت؛ زیرا 
ثابت ترین متن عربی متعلق به دوره نزول است که هیچ محققی در اصالت آن تردید ندارد. 
)طیب حسینی، 1393ش: 61( به تعبیری دیگر، در اینجا مقصود از قرآن کریم، همان سیاق 

است؛ چرا که با تأمل در سیاق آیات، معنای دقیق واژه و کاربردهای آن حاصل می شود. 

4. 5. 4. حدیث 
یکی دیگر از منابع مهم معناشناســی واژه های قرآن کریم، احادیث است. احادیث منقول از 
معصومان )ع( یعنی رسول خدا )ص( و اهل بیت )ع( و بعضاً روایت منقول از صحابه، می تواند 
در معناشناسی الفاظی که منظور آن ها مشخص نیست یا واژه هایی که با تأمل در سیاق نمی توان 

معنای آن ها را بدست آورد، کاربرد داشته باشد. )طیب حسینی، 1393ش: 68و67(

4. 6.جایگاه سیاق و اهمیت آن در فهم مفردات  
الفــاظ و واژگان زندگی انفرادی ندارند، بلکه در درون متــن و همراه و مرّکب با دیگر 
واژگان به حیات خود ادامه  می دهند. بنابراین، بررسی انفرادی واژگان در معاجم لغت، یک 
بررسی عقیم و بی نتیجه است و عدم توجه به بافت و سیاق در بسیاری از موارد باعث خطا 
و لغزش مفسرین در معناشناسی واژگان قرآن می شود. برای مثال، کتاب های لغت »ُمغتََسل« 
را اسم مکان دانسته اند1 به معنای موضعی که چیزی را در آن شستشو می دهند اما در آیه ی 
شریفه ﴿...هذا َمغتََسٌل باِرٌد و شرابٌ﴾ )ص/42( هم نشینی کلمه »بارد« که نقش صفت برای 
»ُمغتََسل« دارد، مانع از برداشت این معناست، چون معنا ندارد گفته شود »این مکاِن شستنی، 
خنک است.« همین امر سبب شده است که مفسران »ُمغتََسل را برخالف ساختار صرفی اش، 

به معنای آبی که با آن شستشو می دهند معنا کنند.«

1(  . ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ج9، ذیل واژه »َغسل«.
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پس از آشنایی با مقدمات مهم  خصوصا معنای سیاق و اهمیت آن، اینک کارکردهای آن 
در دوازده موضع معرفی می شود زیرا  یکی از کاربردهای سیاق و به نوعی مهم ترین کاربرد 

آن، تعیین معنای برخی از الفاظ آیات است.

5. 1. کاربرد اول: تعیین معنای واژه در آیه 
برخی واژه ها طوری  در آیات به کار رفته اند که اگر به بافت یا سیاق همان آیه توجه شود، 
به معنا یا دامنه معنای آن واژه منتقل می شویم. گاهی از روی سیاق آیه می توان بافت شناسی 
کرد و از خود متن، معنا یا مراد را کشف نمود. به این روش، تعریف بافتی یا سیاقی یا متنی 
گفته می شود. ) ایزوتسو، 1368ش: 74( برای مثال در ابتدای آیه ﴿یُؤتِی الِْحكَمه َمن یََشاء َو 
َمن یُْؤَت الِْحكَمه فََقْد أوتَِی َخْیراً کثِیراً﴾ )بقره/ 269( سخن از حکمت است و آیه در پایان، به 
خیر فراوان اشــاره می کند. در واقع اموری که به انسان داده می شود، می تواند به دو صورت 
باشــد: شــر و خیر، و هرکدام هم دو گونه است: اندک و فراوان. حکمت از واژگانی است 
که می تواند معانی متعددی داشته باشد ولی با توجه به بافت خود آیه، خداوند حکمت را از 
میان چهار حالت فوق، با یک صورت همراه نموده و آن معنای »خیر فراوان« است. )فضل 

اهلل، 1419 ق: 109/5(

5. 2. کاربرد دوم: تعیین معنای مشترک لفظی در آیات
یکی از مســائل مورد بحث میان دانشمندان لغت و مفســران و مترجمان قرآن کریم در 
ترجمه واژگان قرآنی، موضوع اشتراک لفظی است. مسأله به کارگیری الفاظ یکسان که معانی 
گوناگون و گاهی متعارض دارند، از دیر باز مورد اختالف لغت شناسان و قرآن پژوهان بوده 
است. با توجه به گوناگونی موارد کاربرد واژه ها در زبان عربی، همواره با این واقعیت رو به 
رو هستیم که گاهی یک واژه در جمله ای معنایی می دهد که همان واژه در جمله دیگر معنای 
متفاوت و حتی گاهی متضاد دارد و تنها با کمک قرینه های مختلف متصل یا منفصل می توان 

به مفهوم درست آن واژه پی برد. )فخری معینی و هادی حجت، 1393: 8(
به عنوان نمونه می توان از واژه تقوا یاد کرد. تقوا یک اصل  کلی است که در همه معارف 
و فضایل ســاری و جاری است. تفسیر تســنیم در آیات مختلف برای این واژه با توجه به 
َ لََعلَّكْم  ســیاق آیات معانی متعددی را نقل می کند. به عنوان نمونه »إتَُّقوا« در آیه ﴿فَاتَُّقوا اللَّ
تَْشــكُروَن﴾ )آل عمران/123( را تقوای نظامی می شمارد چون در سیاق آیات جنگ، بدین 
معناست که مبادا هراس و دلهره ای به خود راه دهید؛ بلکه تقوای سیاسی و نظامی را حفظ 
کنید تا پیروز شــوید« )جوادی آملی، 1389 ش: 488/15( اما تقوا، در آیه ﴿نِساُؤکْم َحْرٌث 
ِر الُْمْؤِمنین﴾  َّكْم ُمالقُوُه َو بَشِّ َ َو اْعَلُموا أَن ُموا ِلَنُْفِسكْم َو اتَُّقوا اللَّ َّی ِشْئتُْم َو قَدِّ لَكْم فَْأتُوا َحْرثَكْم أَن
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)بقره/223(  را به معنای  تقوای خانوادگی  می داند. ایشان در جای دیگر، تقوا در آیه ﴿یا أَیَها 
َ َخبیٌر بِما تَْعَمُلون﴾ )حشر/18(  َ إِنَّ اللَّ َمْت لَِغٍد َو اتَُّقوا اللَّ َ َو لْتَْنُظْر نَْفٌس ما قَدَّ َّذیَن آَمنُوا اتَُّقوا اللَّ ال
را به شهادت سیاق، تقوا در مسائل نفسانی معرفی می کند؛ یعنی تقوا در مراقبت و محاسبت. 

)جوادی آملی، 1368ش: 178(
در واقــع در مثال های باال با توجه به ســیاق می فهمیم قیدهایــی همچون »فی االمور 
العســکریه«، »فی االمور العائلیه« و »فی االمور الشخصیه« برای تقوا حذف شده و محدود 
کــردن تقوا در برخی آیات به موضوع خاص، بیانگــر اهمیت آن بحث و رعایت تقوای 

بیشتر در آن حوزه است.

5. 3. کاربرد سوم: تبیین دقیق معنای واژه های به ظاهر مترادف
»ترادف« از ریشــه ی ردف در لغت به معنای پشــت و دنباله و آمدن چیزی پس از چیز 
دیگر اســت. )فراهیدی،  1409 ه. ق، 22/8؛ ابن منظور، 1414 ق: 109/5( از نظر اصطالح 
برای ترادف بین دانشــمندان اتفاق نظری وجود ندارد. ســیوطی می گوید: »الفاظ مترادف، 
الفاظی هستند که بر شیئی واحد از حیث و اعتباری واحد داللت می کنند.« )سیوطی، المزهر 
فــی علوم اللغة و انواعها: 402/1( علــی بن محمد جرجانی در »التعریفات« خود می گوید: 
»ترادف بر دو معنا اطالق می شود: اول اتحاد در مصداق و دوم اتحاد در مفهوم« )جرجانی، 
التعریفات:31( از آنجاکه بحث مترادفات در قرآن کریم، یک بحث اختالفی است، و غالب 
اندیشــمندان اساســاً وجود ترادف در کلمات را رّد می کنند، در این جــا منظور از واژگان 
مترادف، واژگانی است که با یکدیگر قرابت معنایی دارند. در واقع دقت در واژگان به ظاهر 
مترادف، نشــان می دهد که هیچ واژه ای نمی تواند عیناً مســاوی واژه دیگر باشد و حتماً در 
یک یا چند مؤلفه با هم افتراق دارند. به تعبیر معناشناسی، »هم معنایی مطلق« در هیچ زبانی 
وجود ندارد، زیرا هیچ دو واژه ای را نمی توان یافت که در تمام جمالت زبان، بتوانند به جای 
هم به کار روند، و تغییری در زنجیره کالم به وجود نیاید. )صفوی،1397: 106( برای مثال 
لغت دانان و برخی از مفســرین بر این باورند که فرقی بین سنة و عام نیست و آن دو باهم 
مترادف و به معنای »سال« می باشند و یکی از آن دو دیگری را تفسیر می کند )قرطبی، 1966 
م: 291/2(، در صورتی که اگر بافت و سیاق آیاتی که »سنة« و »عام« در آن ها به کار رفته، با 
دقت بررسی شود، این نتیجه حاصل می شود که واژه ی »سنة« اغلب داللت بر سال هایی دارد 
که همراه با قحطی و خشک سالی و سختی است و واژه ی »عام« اغلب داللت بر سال هایی 
دارد که همراه با گشــایش و آســایش است. این تفاوت معنایی ظریف، در مثال های قرآنی 
َمٌة َعَلیِهْم أَْربَعیَن َسنًَة  َّها ُمَحرَّ زیر مشــهود است: لفظ »سنة« در ســوره مائده آیه  26 ﴿قاَل فَِإن
یتیُهوَن فِی اْلَْرِض فاَل تَْأَس َعَلی الَْقْوِم الْفاِســقین﴾ به معنای سال هایی همراه با سرگردانی و 
قحطی و خشکسالی آمده است. اگر به سیاق آیات و قرائن و نشانه هایی که قبل از آیه است 
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هه برگردیم، می بینیم که ســیاق عمومی داللت می کند بر اینکه خداوند متعال درصدد مجازات 

قوم موسی)ع( بوده است؛ لذا بعد از اینکه حضرت موسی)ع( از خداوند درخواست نمود که 
»بین من و بین گروه فاسقان جدایی بینداز« چنان که در آیه 25 سوره مائده به آن اشاره شده 
ِّی ال أَْملِک إاِلَّ نَْفسی َو أَخی فَاْفُرْق بَینَنا َو بَیَن الَْقْوِم الْفاِسقین﴾، پس خداوند  است: ﴿قاَل َربِّ إِن
در جواب حضرت موسی)ع(، قوم او را سال های زیادی دچار قحطی و خشکسالی کرد به 
طوری که ســرگردان ماندند.1 اما واژه ی »عام« در آیه  ﴿ثُمَّ یْأتی ِمْن بَْعِد ذلِک عاٌم فیِه یغاُث 
النَّاُس َو فیِه یْعِصُرون﴾ )یوســف/49( بر سالی داللت می کند که مردم در آن یاری می شوند 
و باران می بارد و از قحطی و خشکسالی خارج می شوند چرا که در آیات قبل همین آیه به 
خشکســالی و قحطی اشاره شده است: ﴿قاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنیَن َدأَبًا فَما َحَصْدتُْم فََذُروُه فی 
ا  ْمتُْم لَُهنَّ إاِلَّ قَلیاًل ِممَّ ا تَْأکُلوَن * ثُمَّ یْأتی ِمْن بَْعِد ذلِک َسْبٌع ِشداٌد یْأکْلَن ما قَدَّ ُسْنبُلِِه إاِلَّ قَلیاًل ِممَّ
تُْحِصنُوَن﴾ )یوسف/48-47( الزم به ذکر است که لفظ »عام« در آیات دیگری، به معنای سال 
تَیِن... ﴾ )توبه/126( و ﴿یِحلُّونَُه عامًا َو  ًة أَْو َمرَّ و زمان معمولی است مانند ﴿... فی کلِّ عاٍم َمرَّ

ُمونَُه عامًا﴾ )توبه/37(2  یَحرِّ
خالصه کالم اینکه »ســنة« به معنای »عام« نمی آید و این دو باهم مترادف نیستند، چرا که 
در سیاق قرآنی هریک معنای مخصوص به خود دارند؛ بنابراین لفظ »سنة« داللت بر سختی 
و خشکسالی و قحطی، و لفظ عام بیشتر داللت بر آسایش و فراخی زندگی و راحتی و زمان 

و سال معمولی می کند. )سیف العبیدی، 2114 م: 93(

5. 4. کاربرد چهارم: تعیین مصداق واژه های مشترک معنوی
مشترک معنوی لفظی است که بر یک معنای کلی داللت می کند که مصادیق فراوانی دارد، 
مثل انسان )والیی، 1387ش: 72/1( تنها راه شناخت معنا در مشترک معنوی استفاده از سیاق 
است؛ زیرا سیاق به عنوان قرینه، می تواند نشان دهد کدام معنا مراد گوینده بوده است. برای 
قیِم  مثال در اینکه مقصود از اصحاب رقیم در آیه کریمه ﴿أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحاَب الْكْهِف َو الرَّ
کانُوا ِمْن آیاتِنا َعَجبا﴾ )کهف/9( چیســت، بین مفسران گفتگو است. ابن عباس و ضحاک 
گویند: رقیم نام آن وادی است که غار در آنجا واقع شده بود. حسن گوید: رقیم نام آن کوه 
است. کعب و سدی گویند: رقیم نام قریه ای است که اصحاب کهف، از آن خارج شده اند. 
سعید بن جبیر، بلخی و جبائی گویند: رقیم نام آن سنگ نبشته ای است که داستان اصحاب 
کهف را بر آن نقش و بر در غار نصب کردند. )طبرسی، 1415 ق: 697/6؛ ثعلبی نیشابوری، 

1422 ق: 145/6؛ ابن کثیر، 1412ق: 125/5(
در روایتی آمده: اصحاب رقیم، آن سه تنی بودند که داخل غاری شدند و درِ غار بر روی 

1( مثال های دیگر:  آیه 42 سوره یوسف و آیه 14 سوره عنکبوت.
2( مثال های دیگر: بقرة آیه  259.
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آن ها بسته شد. آن ها گفتند: هر یک از ما باید به درگاه خدا دعا کنیم و یکی از کارهای خوب 
خود را بر زبان آوریم، تا خداوند ما را از مهلکه نجات بخشد. آنها چنین کردند و خداوند 
نجاتشان داد. ) سیوطی، 1411 ق: 212/4؛ طبرسی، 1415 ق: 697/6؛ ثعلبی نیشابوری، 1422 
ق: 145/6( ولی مؤلف المیزان با استفاده از سیاق معتقد است اصحاب رقیم همان اصحاب 
کهف هستند؛ چراکه از ظاهر سیاِق داستان استفاده می شود که اصحاب کهف و رقیم گروهی 
بودند که اصحاب کهف نامیده شدند؛ زیرا سرگذشت آن ها که در لوحی سنگی نوشته شده 
بود، در آن ناحیه یافت شده و یا در موزه پادشاهان دیده شده؛ و اینکه گفته اند اصحاب رقیم 
غیر از اصحاب کهف بوده اند، صحیح نیست زیرا خداوند متعال در کالم فصیح و بلیغ خود 
هرگز به داســتان دو طایفه از مردم اشــاره نمی کند، مگر آنکه تفصیل هر دو را بیان کند، نه 
اینکه از هر دو نام ببرد و فقط به داستان یکی از آن ها بپردازد و دیگری را مسکوت بگذارد. 
عالوه بر این، داســتانی که در روایت برای اصحاب رقیم ذکر شــده، با ســیاق آیات سابق 
ســازگار نیست و از مناسبتی که داســتان اصحاب کهف با آن سیاق دارد برخوردار نیست. 

)طباطبایی، 1417 ق: 246/13(

5. 5. کاربرد پنجم: تعیین یکی از وجوه متعّددِ واژه )نمونه: کتاب با هشت وجه معنایی(
علم وجوه قرآن از شاخه های علم تفسیراست. این علم بیانگرآن است که گاهی یک کلمه 
با لفظ واحد، در جاهای متفاوتی از قرآن با معانی متفاوتی به کار رفته اســت. الفاظ چنین 
کلمه ای را »نظائر« و معانی آن را وجوه می نامند. )حاجی خلیفه، 14002م: 2001( صحت و 
سقم معانی موجود در کتب وجوه، باید در درون بافت و سیاق متنی آیات، و با مالِک سیاق 
سنجیده  شده و محک بخورد. مالک قراردادن سیاق، بدان جهت است که دانشمندان اسالمی 
توجه به سیاق کالم و روند سخن را در تفسیرآیات و معنای واژه های قرآنی الزم دانسته اند. 
 اینک به عنوان نمونه، وجوه واژه کتاب با توجه به بافت و سیاق بررسی می شود. این کلمه 
در قرآن هشت معنا دارد، و تنها سیاق و ساختار فرازها و عبارات قرآنی است که هر یک از 

معانی آن را از دیگری متمایز می سازد.

5. 5. 1. کتاب به معنای »قرآن«
کتاب گاه بــه معنای »قرآن« بکار رفته؛ همان گونه که خداونــد متعال می فرماید: ﴿ذلِک 
قًا لِما بَیَن یَدیِه﴾  َل َعَلیک الْكتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ الْكتاُب الَریَب فِیِه ُهدی لِْلُمتَِّقیَن﴾ )بقره/2( * ﴿نَزَّ
لْنا َعَلیک الْكتاَب تِْبیانًا لِكلِّ َشی ٍء﴾ )نحل/89(، با توجه به بافت و سیاق،  )آل عمران/3( ﴿َو نَزَّ

در هر سه آیه مذکور، کتاب به معنای »قرآن« می باشد.

5. 5. 2. کتاب به معنای »تورات«
گاه کتاب به معنای »تورات« آمده؛ همانگونه که خداوند متعال می فرماید: ﴿َو آتَینا ُموَسی 
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هه الْكتاَب َو َجَعْلناُه ُهدی لِبَنِی إِْسرائِیل﴾ )اسراء/2( ﴿َو لََقْد آتَینا ُموَسی الُْهدی َو أَْوَرْثنا بَنِی إِْسرائِیَل 

الْكتاَب﴾ )غافر/53(، با توجه به بافت و وجود کلمات موســی و بنی إسرائیل در هر دوآیه 
متوجه می شویم که منظور از کتاب »تورات« است.

5. 5. 3. کتاب به معنای »تورات و انجیل«
واژه کتــاب در مواردی برای تورات و انجیل هر دو به کار رفته، مانند این آیه: ﴿أَْن تَُقولُوا 
َّما أُنِْزَل الْكتاُب َعلی طائَِفتَیِن ِمْن قَْبلِنا... ﴾ )انعام/ 156(، با توجه به عبارت »َعلی طائَِفتَیِن مِْن  إِن
َقبْلِنا« معلوم می شود که کتاب در معنای »تورات و انجیل« است. در همه مواردی که عبارات 
»یا اهل الکتاب« یا »الّذیــن أوتوا الكتاب« یا »الّذین آتیناهم الكتاب« در قرآن آمده، منظور از 

»کتاب« تورات و انجیل است. 

5. 5. 4. کتاب به معنای »کتاب آسمانی بطور کلی« و بدون تعیین پیامبر
کلمه کتاب در بعضی مواضع همچون آیه ﴿لََقد أْرَسْلنا ُرُسَلنا بِالْبَیناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الْكتاَب 
َو الِْمیزاَن لِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْســِط﴾ )حدید/25( به معنای کتاب آسمانی و وحی الهی نازل شده 
بــر هر یک از پیامبران خداوند بدون تعیین به کار رفته اســت. از نمونه های دیگر که واژه ی 
ُ النَّبِییَن  »کتاب« بدین معنا در آن ها ذکر شده، می توان به آیه ﴿کاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة فَبََعَث اللَّ
ِریَن َو ُمْنِذِریَن َو أَنَْزَل َمَعُهُم الْكتاَب بِالَْحقِّ لِیْحكَم بَیَن النَّاِس فِیَما اْختََلُفوا فِیِه﴾ )بقره/213(؛  ُمبَشِّ
ِ َو الْیْوِم اْلِخِر  ُّوا ُوُجوَهكْم قِبََل الَْمْشِرِق َو الَْمْغِرِب َو لكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَّ یا آیه ﴿لَیَس الْبِرَّ أَْن تَُول
َو الَْمالئِكِة َو الْكتاِب َو النَّبِییَن... ﴾ )بقره/177( اشــاره نمود. پس کلمه »کتاب« در این آیات 
به معنای کتاب آســمانی معینی نیست، بلکه مقصود همه کتاب هایی است که خداوند نازل 

فرموده؛ زیرا ایمان به همه کتاب های آسمانی یکی از ارکان ایمان است.

5. 5. 5. کتاب به معنای »لوح محفوظ«
کلمه »کتاب« گاه نیز به معنای »لوح محفوظ« که مقّدرات انســان ها و سرنوشــت دیگر 
مخلوقات در آن درج شده، آمده است؛ همان گونه که خداوند متعال در آیه ﴿...کاَن ذلِک فِی 
الْكتاِب َمْسُطوراً﴾ )احزاب/6( و آیه ﴿...َو ال َحبٍَّة فِی ُظُلماِت اْلَْرِض َو ال َرْطٍب َو ال یابٍِس إاِلَّ 

فِی کتاٍب ُمبِیٍن﴾ )انعام/59( بیان نموده است.

5. 5. 6. کتاب به معنای »نوشته شده توّسط دست و قلم«
واژه کتاب گاه به معنای هر آنچه توّسط دست و قلم نوشته می شوند، آمده و »ل« در آغاز 
آن نشانگر جنس است نه عهد؛ همان گونه که خداوند متعال می فرماید: ﴿فََویٌل لِلَِّذیَن یكتُبُوَن 

ِ لِیْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَلِیاًل... ﴾ )بقره/79(. الْكتاَب بَِأیِدیِهْم ثُمَّ یُقولُوَن هذا ِمْن ِعْنِد اللَّ
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5. 5. 7. کتاب به معنای »نوشتن قرارداد«
گاه کلمه »کتاب« به عنوان مصدر همراه با الف و الم از »کاتََب- یُكاتُِب« آمده اســت. این 
پدیده در علم صرف بسیار آشناســت که مصدر »فاَعَل- یُفاِعُل« گاه »فِعال« و گاه »ُمفاعلة« 
َِّذیَن  است، مانند: »قاتَل، یقاتُِل، قِتال و ُمقاتلة«؛ همان گونه که خداوند متعال می فرماید: ﴿...َو ال
ا َمَلكْت أَیمانُكْم فَكاتِبُوُهْم إِْن َعلِْمتُْم فِیِهْم َخیراً...﴾ )نور/33(، معنای »یبتغون  یْبتَُغوَن الْكتاَب ِممَّ
الکتاب« این است که آنان خواهان نوشتن قراردادی  هستند که در مقابل پرداخت مبلغی به  

صورت قسطی، آزادی خود را بازیابند.

5. 5. 8. کتاب به معنای »پرونده ای برای نوشتِن اعمال انسان ها«
کلمه »کتاب« در قرآن گاه به معنای پرونده ای است که اعمال انسان ها در آن نوشته می شود 
و روز قیامت براســاس آن محاسبه می شوند: ﴿اْقَرأْ کتابَک کفی بِنَْفِسک الْیْوَم َعَلیک َحِسیبا﴾ 
)اســراء/ 14( در آیه ذیل نیز به همین عنوان آمده اســت: ﴿َو ُوِضَع الْكتاُب فَتََری الُْمْجِرِمیَن 
ا فِیِه َو یُقولُوَن یا َویَلتَنا ما لِهَذا الْكتاِب ال یغاِدُر َصِغیَرًة َو ال کبِیَرًة إاِلَّ أَْحصاها...﴾  ُمْشــِفِقیَن ِممَّ
)کهف/49( )دفتر اعمال گشوده شود، مجرمان را بینی که از آنچه در آن آمده است بیمناکند 
و می گویند: وای بر ما، این چه دفتری است که هیچ گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشده 

رها نکرده است(.
بنابراین از آنجا که کلمه »کتاب« این همه معانی را می تواند با خود داشته باشد، تنها چیزی 
که معنای آن را در هر موضعی مشــخص می نماید، جایگاه خــاص آن در میان کلمات و 

عبارات قبل و بعد از آن است. 

5. 6. کاربرد ششم: ترجیح یکی از قرائت های مرتبط با واژه ها با توجه به بافت و سیاق
گاهی توجه به بافت و سیاق کلمه، در ترجیح و اختیارِ وجهی از وجوه قرائات، تأثیرگذار 
اســت. برخی از دانشمندان علوم قرآنی و مفسران، در پاره ا ی از آیات، برای انتخاب قرائت 
صحیح، از بافت و سیاق آیات کمک گرفته اند. برای مثال درآیه ی ﴿َو لْیَْحُكْم )َو لِیَْحُكَم( أَْهُل 
ون﴾ )مائده/17(، ُقّراء  ُ فَُأولئَِک ُهُم الْفاِســقُ ُ فیِه َو َمْن لَْم یَْحُكْم بِما أَنَْزَل اللَّ اْلِنْجیِل بِما أَنَْزَل اللَّ

فعل »ولیْحُكم« در آیه باال را به دو صورت قرائت کرده اند:
الف( قرائت مشهور آیه »َولْیْحُكْم« با سکون الم و میم است. )دانی، 1382ش: 82( دراین 
قرائــت الم برای امر، فعل »َولْیْحُكْم« مجــزوم به الم امر، و جمله ﴿َولْیْحُكْم أَْهُل الِنِجیِل بَِما 
أَنَزَل اللُّ فِیِه﴾ جمله استینافیه است؛ خداوند متعال اهل انجیل را امر می کند بر اساس آنچه در 
انجیل نازل شده داوری کنند؛ چنان که پیامبر اسالم)ص( را امر می کند به داوری آنچه بر او 
نازل شده است: ﴿َوأَِن اْحُكم بَینَُهم بَِمآ أَنَزَل الّل﴾. البته برخی از مفسران در توجیه قرائت امر 
»َولْیْحُکْم« به جمله خبریه می گویند: می توان با تقدیر گرفتن فعل »قلنا« جمله را یک خبر و 
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هه اطالع رســانی دانست از اهل انجیل، که در آن زمان بر آنان واجب بوده که مطابق با انجیل 

داوری کنند نه اینکه اصل جمله، خبری باشد. )فخر رازی، 1420ق: 370/12(
ب( وجه دیگر قرائت »َولِیْحُکَم« به کســر الم و فتح  میم اســت که از میان ُقراء تنها حمزه 
کوفی به این صورت خوانده اســت. )دمیاطــی، 1422ق: 200( در قرائت حمزه، الم در فعل 
»َولِیْحُكَم« به معنای »َکی«، و فعل مضارع بعد از خود را منصوب کرده اســت. )عکبری، بی تا: 
281(  بنابراین قرائت جمله »َولْیْحُكْم أَْهُل الِنِجیِل بَِما أَنَزَل اللُّ فِیِه...« جمله خبریه است، یعنی 
انجیل را به او دادیم تا اینکه اهل انجیل بر اساس آن حکم کنند؛ »آتّیناهُ االنجیَل لَِكی یحُكَم أهُل 
االنجیل یعنی عیسی«. »ابن زنجله« سیاق آیات را مؤید قرائت مشهور یعنی »َولْیْحُکْم« با سکون 
الم و میم می داند و می گوید: امر به رســول خدا )ص( در آیات بعد ﴿...فَاْحُكم بَینَُهم بَِما أَنَزَل 
...﴾ )مائده/49( با قرائت امر و فعل »َولْیْحُکْم«  ...﴾ )مائده/48( و ﴿َو أَِن اْحكْم بَینَُهْم بِما أَنَْزَل اللَّ اللُّ
بیشتر تناسب دارد. مطابق این قرائت، سیاق و روند کلی کالم به صورت امر خواهد بود.« از نظر 
وی، عالوه بر سیاِق آیات که مؤید قرائت مشهور و به شکل امرغائب است، سیاق جمالت نیز 
در ترجیح قرائت »َولْیْحُكْم« بی تأثیر نیست؛ زیرا تهدیدی  که در جمله بعد ﴿...َو َمن لَْم یْحُكم بَِما 
أَنَزَل اللُّ فَُأْولَئِک ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾ )مائده/47( وجود دارد؛ داللت بر امر مؤکدی دارد که الزامی  از 

جانب خداوند به اهل انجیل است. )ابن زنجله، 1402ق: 227(

5. 7. کاربرد هفتم: تشخیص حذف و محذوف در آیات
یکی از مباحث مهم در علوم قرآن بحث حذف و تقدیرها است که در کتب علوم قرآن، 
بــاب جداگانه ای را به خود اختصاص می دهد. در مورد حکمت آن، نکات متعددی مطرح 
شــده، از جمله آن که جهت بالغی دارد، و یا این که برای تحریک فهم مخاطبان قرآن انجام 
شده، و یا این که با »بطن داشتن قرآن« مرتبط است؛ زیرا تنها در چنین صورتی است که قرآن 
می تواند ذووجوه باشد و هر مخاطبی بسته به میزان فهم خود، وجهی را درمی یابد. اما فهم 
مطلب حذف شده، نمی تواند بدون ضابطه و دلبخواه باشد، بلکه باید بر اساس دلیل و برهان 
مطلب حذف شــده، حدس زده شود. از مهم ترین این دالئل، توجه به سیاق است. مثال در 
آیه ﴿َو الْحافِظیَن فُُروَجُهْم َو الْحافِظات﴾ )احزاب/35( به قرینه قید »فروَجُهم« در »الحافظین« 
« پس از »والحافظات« نیز وجود دارد. نمونه دیگر،  می گوییم که از نظر مفهوم، قید »فُروَجُهنَّ
َ یُِضلُّ َمْن یَشاُء َو یَْهدي َمْن یَشاُء فاَل تَْذَهْب  آیه ﴿أَ فََمْن ُزیَِّن لَُه ُســوُء َعَملِِه فََرآُه َحَسنًا فَِإنَّ اللَّ
َ َعلیٌم بِما یَْصنَُعون ﴾ )فاطر/8(، اســت که خبر »َفَمن« حذف  نَْفُســَک َعَلْیِهْم َحَســراٍت إِنَّ اللَّ
شده است. کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نیکو می بیند چه سرنوشتی 
دارد و چه باید بکند؟ در اینجا تعیین جواب بر عهده مخاطب گذاشته شده که با تفکر در آیه 
و توجه به سیاق آن و مطابق میزان تدبر خود، پاسخی برای آن بیابد. محی الدین درویش و 
محمود صافی با توجه به سیاق، خبر محذوف را »کَمن َهداُه اهلّل« گرفته اند. )درویش،1415 
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ق: 125/8( بســیاری از مفسران نیز خبر محذوف را جمله ی »کمن لیس کذلک« گرفته اند؛ 
یعنی آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نیکو می بیند، مانند کسی است 
که این حالت را ندارد؟ ولی با تأمل بیشــتر می توانیم با استفاده از سیاِق جمله استفهامی در 
آیه و با توجه به ویژگی های چنین شخصی، به معانی بلندی برسیم، مانند: آیا کسی که چنین 
است، می تواند هدایت یابد؟ آیا کسی که چنین است می تواند خود را از کج فهمی دور کند؟ 
آیا کسی که چنین باشد مانند کسی است که بدی و خوبی و کجی و راستی را به خوبی از 

هم تشخیص می دهد؟ )جعفری، 1384ش: 8(

5. 8.. کاربرد هشتم: کاربست های نحوی سیاق در ارتباط با معنای واژه ها
یکی دیگر از مواردی که می توان به صورت فراوان از سیاق بهره گرفت، کارکردهای سیاق 

در بحث های ادبی مرتبط با فهم آیات است که به دو نمونه اشاره می شود. 

5. 8. 1. تعیین مرجع ضمیر
یکی از اقسام سه گانه کلمه، »اسم« است که هم در جمله اسمیه و هم فعلیه، از ارکان جمله 
محسوب می شــود. در برخی جمالت، به جهت زیبایی و اختصار به جای اسم، از ضمائر 
استفاده می شود که به اسم مذکور برمی گردد و البته ضوابط و قواعد خاصی دارد مانند آن که 
مرجع ضمیر باید نزدیک و معین باشــد تا در کالم، ابهام ایجاد نشود. در حوزه تفسیر قرآن 
یکی از چالش های جدی مفسران، برگرداندن ضمیر به بهترین مرجع است؛ زیرا گاهی ذکر 
ضمیر بدون مرجع، مراد و معنای آیه را در هاله ای از ابهام فرو می برد. در چنین چالش هایی 
ُ النَّاَس  نیز سیاق به کمک مفسر می آید. برای مثال عالمه مغنیه در تفسیر آیه  ﴿َو لَْو یؤاِخُذ اللَّ
ی فَِإذا جاَء أََجُلُهْم ال یْستَْأِخُروَن  ُرُهْم إِلی أََجٍل ُمَســمًّ ٍَّة َو لكْن یَؤخِّ بُِظْلِمِهْم ما تََرک َعَلیها ِمْن َداب
ســاَعًة َو ال یْستَْقِدُمون﴾ )نحل/61(، می گوید از ســیاق کالم فهمیده می شود که ضمیر در 

»علیها« به زمین برمی گردد و واژه »دابّة« نشان دهنده  آن است. )مغنیه، 1378 ش: 525/4(

5. 8. 2. تعیین وجه اعرابی اقوی، بین وجوه اعرابی متعدد
مطالعه کتب »اعراب القرآن« و تفاسیر نشان می دهد در بسیاری از موارد معّربان و مفسران 
قرآن چند وجه اعراب را برای یک کلمه بدون ترجیح یکی از وجوه ذکر کرده اند. در چنین 
موضعی، توجه به بافت و ســیاق به عنوان تنها قرینه پیوسته لفظی می تواند در ترجیح یکی 
از وجوه اعرابی کلمه اثر داشته باشد. مانند اعراب واژه »یومًا« در آیه ﴿َو اتَُّقوا یَْومًا ال تَْجزي 
نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشــْیئًا َو ال یُْقبَُل ِمْنها َشفاَعٌة َو ال یُْؤَخُذ ِمْنها َعْدٌل َو ال ُهْم یُْنَصُرون﴾ )بقره/48( 

که دو وجه برای واژه ی »یومًا« ذکر شده: 
الف- کلمه »یَْومًا« منصوب بنا بر ظرفیت است. )حسینی همدانی، 1404 ق: 149/1( 
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هه ب- کلمه »یَْوماً« منصوب بنا بر مفعولیت اســت. )طیب، 1378ش: 24/2؛ شبر، 1407 ق: 

69/1؛ عکبری، بی تا: 25/1؛ ابن عاشــور، بی تا: 468/1؛ نحاس، 1421ق: 51/1( البته عده ای 
هــر دو وجه اعراب را برای واژه »یَْوماً« در آیه شــریفه جایز می دانند. )ابن عطیه، 1422 ق: 

139/1؛ ابوحیان، 1420 ق: 306/1؛ آلوسی، 1415 ق: 252/1؛ درویش، 1415 ق: 98/1(
با توجه به بافت و ســیاق، واژه »یَْومًا« مفعولٌ به اســت؛ زیرا فعل امر »إتَّقوا« که در کنار 
کلمه »یَْومًا« قرار گرفته، نشــان می دهد امر به تقوی نمی تواند در روز قیامت واقع شود. به 
عبارتی دیگر روز قیامت، روز تکلیف نیست و اگر »یَْومًا« ظرف در نظر گرفته شود مستلزم 
آن است که فرمان »یَْوماً« در روز قیامت باشد، در حالی که این معنا صحیح نیست. بنابراین 
کلمه »یَْوماً« مفعول ٌبه فعِل »إتَّقوا« اســت و معنای جمله بدین صورت است »َواتَّقوا عذاَب 
یومٍ« که در این جا مضاف حذف گردیده و مضاف الیه جانشین آن شده است. )ابن انباری، 

بی تا: 80/1(1

5. 9. کاربرد نهم: قبول یا رد روایات  تفسیری مرتبط با معنای واژه  با توجه به سیاق
برخی مفسران با تمسک به ســیاق و استمداد از آن به نقد احادیث تفسیری پرداخته اند. 
عالمه طباطبایی ازجمله مفســرینی است که بســیاری از روایات تفسیری را به علت عدم 
ِ َو َمْن أَْحَسُن  هماهنگی با سیاِق آیات، مردود شمرده است. در تفسیر آیه ی شریفه ی ﴿ِصْبَغَة اللَّ
بغُة ِهَی االِســالم« ؛ منظور از  ِ ِصْبَغًة ...﴾ )بقره/138(، امام صادق)ع( می فرماید: »الصِّ ِمــَن اللَّ
« اسالم است. )حویزی،1415 ق: 132/1( عالمه طباطبایی  در تفسیر آیه  می نویسد:  »ِصْبَغة اللَّ
»ظاهر از سیاق آیه نیز همین است« و بدین ترتیب مضمون روایت را به وسیله سیاق تأیید 
می کند. )طباطبایی، 1417ق: 315/1( در مثال دیگر، آیت اهلل جوادی آملی در خصوص واژه 
»َحَجر« در آیه ﴿َو إِِذ اْستَْسقی ُموسی لَِقْوِمِه فَُقْلنَا اْضِرْب بَِعصاک الَْحَجَر فَانَْفَجَرْت ِمْنُه اْثنَتا َعْشَرَة 
َعینًا ... ﴾ )بقره/60( به نقد دو روایت از امام باقر)ع( می پردازد که فرموده: »نََزلَت ثاَلثَُة أحجار 
نَة َحَجر َمقام إبراهیم و َحَجر بَنی إسرائیل َو الَحَجر السَود« و نیز روایت دیگر: »إَِذا َخَرَج  ِمَن الجَّ
ابًا َو یْحِمُل َمَعُه َحَجَر ُموَسی بِْن  الَْقائُِم ِمْن َمكَة ینَاِدی ُمنَاِدیِه أاََل اَل یْحِمَلنَّ أََحٌد َطَعامًا َو اَل َشــرَ
ِعْمَراَن َو ُهَو ِوْقُر بَِعیٍر فاََل یْنِزُل َمْنِزاًل إاِل انَفَجرْت ِمنُه ُعیوٌن فََمن کاَن جائعًا شبع و َمن کان َظمآنًا 
روی و رویت َدوابهم َحتّی ینزلوا النَّجف من ظهر الكوفة« )فیض کاشانی، 1406ق: 466/2( وی 
می نویســد: »این دو روایت نشــان می دهد سنگ مزبور حجر خاص و معهودی بوده، اما با 
آنچه از سیاق آیه مورد بحث استظهار می شود، منافات دارد؛ زیرا ظاهر سیاق آیه این است 
که جوشــش آب مربوط به تخت ســنگ معینی بوده که در مکان خاصی نصب شده بود و 
مکان مزبور ظرفیت به وجود آمدن دوازده آبشخور جدا از هم را داشته است. مقتضای ظاهر 

1( از دیگر کاربست های نحوی سیاق در ارتباط با معنای واژه ها، می توان به تعیین مشارالیه و تعیین نوع استثناء اشاره کرد، ر.ک: 
تفسیر من وحی القرآن، فضل اهلل، ج12 ص151 و  ج17، ص68 .
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سیاق »فَُقْلنَا اْضِرْب بَِعصاک الَْحَجَر فَانَْفَجَرْت ِمْنُه اْثنَتا َعْشَرَة َعینًا قَْد َعلَِم کلُّ أُناٍس َمْشَربَُهْم« این 
اســت که جریان یاد شده مربوط به واقعه خاصی بود که یک بار و در یک جا اتفاق افتاد و 
مکان واقعه، از وسعت و تناسبی برخوردار بود که می توانست دوازده آبشخور هرکدام حدود 
پنجاه هزار نفری را در خود جای دهد، نه این که سنگی بود به اندازه سر آدمی که حضرت 

موسی آن را با خود حمل می کرد«. )جوادی آملی، 1389 ش: 598-593/4(

5. 10. کاربرد دهم: تعیین معنای واژگان اضداد درآیات
یکی از مباحث مهم معناشناســی بحث درباره واژگان  اضداد است. اضداد، جمع »ضد«، 
به معنی کلماتی اســت که بر دو معنی متضاد داللت دارنــد. واژه هایی مانند »بََلَق« به معنی 
باز کردن و بســتن و یا »حمیم« به معنای آب ســرد و گرم از جمله ی اضداد هستند. )امیل 
بدیع یعقوب، 1384ش: 181( طبیعی است که مقصود متکلم یکی از دو معانی متقابل است 
که می توان با توجه به کاربرد کلمه در ســیاِق عبارت و قرائن موجود در کالم، مراد گوینده 
را به دســت آورد. برای مثال واژه ی »عسعس« که فقط یک بار درآیه ﴿َو اللَّْیِل إِذا َعْسَعس﴾ 
)تکویر/17( آمده، به معنی رو کردن یا پشــت کردن است. )ابن اثیر، 1367 هـ ش: 236/3( 
فراء می گوید: اجماع مفسرین بر این است که »عسعس« به معنای اَدبر )پشت کردن( است. 
)طریحی، 1375 ش: 87/4( شــیخ طوســی نیز از قول خلیل  بن  احمد می گوید: »العّس« به 
معنای لیوان چوبی بزرگ و اصل »عســعس« به معنی پرشدن فضا از ماده است. مقصود از 
پر شدن شب در این آیه، پرشدن از تاریکی است؛ یعنی زمانی که سیاهی و تاریکی به اوج 
خود می رسد و این مسأله در پایان شب اتفاق می افتد که در این صورت »عسعس« به معنی 
»أدبر« است. )شیخ طوسی، 1409 ق: 286/10و285( عالمه طباطبایی نیز ضمن اینکه معانی 
متضاد کلمه »عسعس« را پذیرفته، با توجه به سیاق و بافت آیه، معنای ادبار )پشت کردن و 
پایان شب( را ترجیح داده و می نویسد: »در این آیه ﴿َو اللَّْیِل إِذا َعْسَعس﴾  )تکویر/17( معنای 
ْبِح إِذا تَنَفَّس﴾ )تکویر/18( مناسب تر است و معنای  »ادبار اللیل« به دلیل عطف بر آیه ﴿َو الصُّ

»اقبال اللیل« بعید به نظر می رسد. )طباطبایی، 1417 ق: 325/18(

5. 11. کاربرد یازدهم: کشف اعجاز لغوی قرآن
در قــرآن کریم هر لفظی جای مناســب و معین خــود را دارد به نحوی که هیچ کلمه ی 
دیگــری نمی تــوان به جای آن نهاد؛ زیرا نه تنها معنای آیه تغییر می کند، بلکه در ســاحتی 
باالتر، نظم منســجم سوره و کل قرآن مختل خواهد شــد. )بنت الشاطی، 1422 ق: 299( 
از نظر عبدالقاهرجرجانی تنها با توجه به بافت، ســیاق و مجاورت  کلمات، می توان فهمید 
گزینش واژگان در قرآن  کریم، انتخابی هدفمند اســت و هر لفظی  در جایگاه خاص  خود 
است. )جرجانی، التفسیر البیانی، 3( برای مثال در آیات ﴿ألَْهاُکُم التَّكاثُُر* َحتَّی ُزْرتُُم الَْمَقابر﴾ 
)تکاثر/2-1( از واژه »ُزْرتُم« اســتفاده شــد؛ درحالی که ممکن بود به جای آن الفاظی نظیر 
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اینکه با توجه به بافت کلمات، وقوف در مقام قبر )عالم برزخ( موقتی و گذراست؛ لذا واژه 
زیارت که مفهوم گذر و عبور را افاده می کند، مناسب است، نه الفاظی مثل سکونت یا حلول 

که مفید معنای استمرار هستند. )قاسمی، 1398 ق: 534/9(
َّتِی َجَعَل اللُّ لَكــمْ قِیَامًا َواْرُزقُوُهْم فیها  َهاء أْمَوالَكُم ال ــفَ نمونه ی دیگر آیه ی ﴿َواَل تُْؤتُواْ السُّ
َواکُســوُهْم َو قُولُواْ لَُهْم قَْواًل مَّْعُروفًا﴾ )نساء/ 5( است. یکی از ظرافت های این آیه، استفاده از 
واژه »فی« در »فیها« است. عالمه طباطبایی از قول زمخشری می نویسد: »اگر در اینجا حرف 
جــّر »مِن« به جای »فی« به کار رفته بود، بدین معنا بود که از اصل مال و ســرمایه به آن ها 
بدهید؛ اما قرآن به جای آن از لفظ »فیها« اســتفاده کرده، که معنای نمو و رشــد اصل مال را 
می رساند. لذا مضمون ظریف آیه این است که از درآمدها و منفعت های حاصل از اصل مال 

به سفیه بدهید، نه اینکه او را از اصل بهره مند سازید. )طباطبایی،1417ق: 171/4(

5. 12. کاربرد دوازدهم: تعیین معنای صحیح واژه های ناظر بر احکام فقهی
مفردات  قرآنی، واژه های کلیدی در آیات  به شمار می آیند کـه دسـتیابی بـه معنـای دقیـق 
و جامع  آن ها در اســتنباط حکم تأثیرگذار اســت. یکی از قواعــدی  که در تحصیل گوهر 
معنـایی واژه ها به فقیه کمک  می رساند، توجه به سیاق و بافت آیه ای است کـه واژه مـدنظـر 
در آن قرار دارد. در شماری از آیات با توجه به جمالت قبل و بعد آیـه، بـه معنـای حقیقـی 
َّذیَن  واژه مذکور می رسیم. برای نمونه در معناشناسی واژه ی »ابطال« در آیه ی شریفه ﴿یا أَیَها ال
ُســوَل َو ال تُْبِطُلوا أَْعمالَكم﴾ )محمد/33( سه قول مختلف  میان  َ َو أَطیُعوا الرَّ آَمنُوا أَطیُعوا اللَّ

فقیهان و مفسران مطرح شده است:
الف( ایجاد بطالن در عمل صحیح و نهی از قرار دادن عمل به گونه ای که اثر صحیح بـر 

آن مترتب نشود.     
ب( ایجاد عمل به صورت باطل، نظیر جملـه معـروف عـرب »ضـیق فـم الرکیة« یعنی از 
همان ابتدا دهانه چاه را تنگ  بگیر و در آیه ابطال، خداوند نهـــی مـی کند از آوردن عواملی 

که سبب می شوند اعمال به طور صـحیح واقـع نشـود. 
ج( مـراد از ابطـال عمل، قطع اَعمال صحیح مثل قطع نماز در حین انجام آن است. شیخ 
َ َو أَطیُعوا  َّذیــَن آَمنُوا أَطیُعوا اللَّ انصــاری بعد از تقریر دیدگاه ها جمله قبلی آیه ی ﴿یا أَیَها ال
ُسولَ﴾ )محمد/33( را بر معنای اول شاهد می گیرد، زیرا به دنبال اطاعت از خدا و رسول  الرَّ
خـدا، نهی از ابطال اعمال بیان شده، و این تعقیب مناسبت دارد که ما ابطال را به احباط نظیر 
کفر معنا کنیم، زیرا ابطال به  معنای احباط با مخالفت خدا و رسول خدا تناسب دارد، اما ابطال 

به آن  دو معنای دیگر هیچ تناسبی با سیاق آیه ندارد. )انصاری، 1382ش: 490-491/2(
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نتیجه گیری
با توجه به آنچه بررسی شد نتایج زیر حاصل آمد: 

1. معنایی که بافت و سیاق برای واژه تعیین می کند از معنا یا معانی ای که اهل لغت برای 
آن ذکر می کنند، دقیق تر است. توجه به انواع قرائن )مانند قرائن پیوسته لفظی، قرائن پیوسته 
مقامی و قرائن ناپیوســته لفظی( در کشف معنای واژگان ضروری است، زیرا بافت کالم و 
فضای ایجاد کالم، قطعاً بر معنای لغوی تأثیر گذاشته و آن را توسیع یا تضییق می کند. شایان 
توجه آن که توجه به ســیاق، بدان معنا نیســت که به معنای موجود در کتب لغت، یکباره 

بی توجه باشیم.  
2. ســیاق در عرصه های مختلفی می تواند در تفسیر قرآن کارساز باشد و مهم ترین آن ها، 
کارکردهای لغوی ســیاق است که لغویون و مفسران در حوزه های دوازده گانه زیر از آن در 
تفســیر خویش بهره  گرفته اند: تعیین معنای یک واژه در آیه؛ تعیین معنای لفظ مشترک در 
آیــه؛ تبیین دقیق معنای واژه های به ظاهر مترادف؛ تشــخیص حذف و محذوف در آیات؛ 
کارکردهای نحوی سیاق در ارتباط با معنای واژه ها؛ تعیین مصداق واژه های مشترک معنوی؛ 
تعیین وجوه متعّدد برای یک واژه؛ ترجیح و تعیین یکی از قرائت های مرتبط با واژه ها؛ قبول 
یا رد روایت های تفسیری مرتبط با معنای واژه ها؛ تعیین معنای واژگان اضداد درآیات؛ کشف 

اعجاز لغوی قرآن؛ و تعیین معنای صحیح واژه های ناظر بر احکام فقهی.
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قرآن کریم- 
آلوســی، سیدمحمود )1415ق(: »روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم«، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، - 

بیروت: دارالکتب العلمیه، اول.
ابن اثیر، مبارک بن محمد )1367هـ.ش(: »النهایة فی غریب الحدیث و األثر«، قم: موسســه مطبوعاتی - 

اسماعیلیان، چهارم.
ابن انباری، ابوالبرکات )بی تا(: »البیان فی غریب اعراب القرآن«، بیروت: دارالکتب العربی.- 
ابوحیان، محمد )1420ق(: »البحر المحیط فی التفسیر«، صدقی محمد جمیل، بیروت: دار الفکر، اول.- 
ابن زنجله، عبدالرحمن بن محمد )1402ق(: »حجة القراءات«، بیروت: مؤسسه الرساله.- 
ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب )1422ق(: »المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز«، عبدالسالم - 

عبدالشافی، محمد ،بیروت: دارالکتب العلمیه، اول.
ابن عاشور، محمد بن طاهر )بی تا(: »التحریر و التنویر«، بیروت: موسسه التاریخ، اول.- 
ابن فارس، احمد )1404ق(: »معجم مقاییس اللغة«، بیروت: مکتب االعالم االسالمی، اول.- 
ابن کثیر، ابی الفداء اسماعیل بن غمر )1412ق(: »تفسیر القرآن العظیم«، بیروت: دار المعرفه، دوم.- 
ابن منظور، محمد بن مکرم )1414ق(: »لسان العرب«، بیروت: دار صادر، سوم.- 
اخوان مقدم، زهره )1393ش(: »اصول تفسیر قرآن برگرفته از روایات اهل بیت)ع(«، انتشارات دانشگاه - 

امام صادق)ع(، تهران: اول.
انصاری، مرتضی )1382ش(: »مکاسب«، قم: موسسه نشر اسالمی، دوم.- 
انیس، ابراهیم )1392ق(: »معجم الوسیط«، بیروت: المکتبة االسالمیه، اول.- 
ایزوتســو، توشیهکو )1368ش(: »خدا و انسان در قرآن«، ترجمه: احمد آرام، مشهد: دفتر نشر فرهنگ - 

اسالمی، اول.
بدیع یعقوب، إمیل )1384ش(: »موسوعة النحو و الصرف و االعراب«، بیروت: دارالعلم مالیین، اول.- 
بنت الشاطی، عائشة عبدالرحمن )1422ق(: »التفسیر البیانی«، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، اول.- 
ثعلبی نیشــابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم )1422ق(: »الکشف و البیان عن تفسیر القرآن«، بیروت: - 

دار إحیاء التراث العربی، اول.
جرجانی، عبدالقاهر )1422ق(: »اسرار البالغة«، بیروت: دارالکتب العلمیه، اول.- 
الجرجانی، علی بن محمد )2009م(: »التعریفات«، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الثالثة.- 
جعفری، یعقوب )بی تا(: »حذف و تقدیر درآیات قرآنی«، مجله ترجمان وحی، شماره دوم، سال نهم.- 
جوادی آملی، عبداهلل )1389ش(: »تفسیر تسنیم«، قم: انتشارات اسراء، اول.- 
ـــــــــــــــــــ )1368ش(: »کرامت در قرآن«، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ چهارم.- 
حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداهلل قسطنطنی )1402م(: »کشف الظنون«، بیروت: دارالفکر.- 
حسینی همدانی سید محمد )1404ق(: »انواردرخشان در تفسیر قرآن«، تهران؛ کتابفروشی لطفی.- 
حویزی، عبدعلی )1415ق(:  »تفسیر نورالثقلین«، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چهارم.- 
دانی، عثمان )1382ش(: »التیسیرفی القراءات السبع«، ترجمه محمدرضا حاجی  اسماعیلی، تهران: سروش.- 
درویش، محیی الدین )1415ق(: »اعراب القرآن و بیانه«، سوریه: داراالرشاد، چهارم.- 
دمیاطی، شــهاب الدین )1422ق(: »اتحاف فضالء  البشر فی القراءات األربعة عشر«، بیروت: دارالکتب - 

العلمیة.
رجبی، محمود )1383ش(: »روش تفســیر قرآن«، تهران: مؤسسه آموزشی  پژوهشی حوزه و دانشگاه، - 

اول.
رضایی اصفهانی، محمدعلی )1387ش(: »منطق تفسیر قرآن«، قم، جامعة المصطفی العالمیه.- 
سعیدی روشــن، محمدباقر )تابســتان 1387(: »متن، فرامتن، و تحلیل معنای پایه و نسبی و تطبیق با - 

تفسیر«، مجله مطالعات اسالمی، شماره 80.
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سیف العبیدی، محمدعبد اهلل )2014م(: »داللة السیاق فی القصص القرآنی«، صنعا: وزارة الثقافة والصناعة، - 
اول.

سیوطی، جالل الدین )1411ق(: »االتقان فی علوم القرآن«، بیروت: دارالکتب العلمیه، دوم.- 
ــــــــــــــــــــ )1411ق(: »الدرالمنثور فی التفسیر المأثور«، بیروت: دارالکتب العلمیه، اول.- 
ــــــــــــــــــــ )881م(: »المزهر فی علوم اللغة و انواعها«، قاهرة، دار غریب. - 
شبر، سیدعبداهلل )1407ق(: »الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین«، مکتبة األلفین: کویت، اول.- 
صدر، سیدمحمدباقر )بی تا(: »دروس فی علم االصول«، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، دوم.- 
صفوی، کورش )1397ش(: »درآمدی بر معناشناسی«، انتشارات سوره مهر.- 
طباطبایی، سیدمحمدحسین )1417ق(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، قم:مؤسسة النشر اإلسالمی، سوم.- 
طبرسی، فضل بن حسن )1415ق(: »مجمع البیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: موسسه اعلمی، اول.- 
طریحی، فخر الدین بن محمد )1375ش(: »مجمع البحرین«، تهران: انتشارات مرتضوی، سوم.- 
طوسی، محمد بن حسن )1409ق(: »التبیان فی تفسیر القرآن«، قم: مکتب االعالم االسالمی، سوم.- 
طیب، سید عبد الحسین )1378ش(: »اطیب البیان فی تفسیر القرآن«، تهران: انتشارات اسالم دوم.- 
طیب حســینی، ســیدمحمود )1393ش(: »درآمدی بر دانش مفردات قرآن«، قم: پژوهشــگاه حوزه و - 

دانشگاه، سوم.
عکبری، عبداهلل بن الحسین )بی تا(: »التبیان فی اعراب القرآن«، عمان- ریاض: بیت االفکار الدولیه، اول.- 
فخر رازی، محمدبن عمر )1420ق(: »مفاتیح الغیب«، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بیروت: سوم.- 
 فراهیدی، خلیل بن احمد )175 ه. ق(، )1409ق(: »العین«، قم: هجرت، دوم.- 
فضل اهلل، سیدمحمدحســین )1419ق(: »تفسیر من وحی القرآن«، بیروت: دارالمالک للطباعة و النشر، - 

دوم.
فیض کاشانی، مالمحسن )1406ق(: »الوافی«، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی )ع(، اول.- 
 قاسمی، محمدجمال الدین )1398ق(: »محاسن التأویل«، بیروت: دارالفکر، دوم.- 
قرطبی، ابو عبد اهلل محمد )1966م(: »الجامع ألحکام القرآن«، بیروت: دار أحیاء التراث العربی.- 
مصباح یزدی، محمدتقی )1380(: »قرآن شناسی«، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.- 
معینی، فخری و حجت، هادی )بهار و تابســتان 1393(: »اشــتراک لفظی در قــرآن و تأثیر آن بر اهم - 

ترجمه های معاصر«، مجله کتاب و سنت، شماره3.
مغنیه، محمد جواد )1378ش(: »تفسیرالکاشف«، قم: موسسه بوستان کتاب، اول.- 
نجار، علی )1381ش(: »اصول و مبانی ترجمه قرآن«، رشت: کتاب مبین، اّول.- 
والیی، عیسی )1378ش(: »فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول«، تهران: نی.- 
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