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  هاي معنايي حق در قرآن كريم تحليل مؤلفه

  همنشيني و جانشينية گيري از شيو با بهره
  

  2، پرويز آزادي∗∗∗∗1فرهاد ساساني

  

 ، ايران تهران، دانشگاه الزهراخارجي،هاي   ادبيات و زبانةشناسي، دانشكد  گروه زباندانشيار. 1

 ، ايران تهران،اه تهران دانشگ، الهيات ةعلوم قرآن و حديث، دانشكدگروه دانشجوي دكتري . 2

  
 18/7/90: پذيرش                                                5/6/90: دريافت

  

  چكيده
اند، تاروپود  شناساني چون رومان ياكوبسون از آغاز اشاره كرده گونه كه زبان همنشيني و جانشيني، همان

خاص و سپس ة هاي معنايي يك واژ كردن مؤلفه توان با مشخص رو، مي اين از. دهد زبان را تشكيل مي
اي  هاي همنشين و جانشين با آن، كاركردهاي آن واژه را در زبان در سطح گسترده هاي واژه بررسي ارتباط
ة سپس بر پاي ،شود مورد نظر مشخص مية هاي واژ ها و جانشين با اين روش، ابتدا همنشين. مشخص كرد

 اين ؛شود  نشان داده ميهاي مشترك هاي همنشين و جانشين، مؤلفه  واژهآمده از دست هاي معنايي به مؤلفه
  .موردنظر استة هاي معنايي واژ مؤلفه ،ها مؤلفه

اين واژه .  بار در آن تكرار شده است290هاي قرآن كريم است كه  ترين واژه يكي از كليدي» حق«ة واژ
ة مبناي تحليل واژ)  بينات صدق و طل، هدي،رسول، دين، با(هاي همنشين و جانشينش در قرآن  واژههمراه 

هاي متنوعي  عربي قرآني نيز مصداقة در گوناين واژه بر زبان عربي به معناي عام،  افزون.  است حق شده
يافته است؛ براي مثال خداوند خود و تمام تصرفاتش در جهان مانند خلقت، ارسالِ رسوالن، نزول وحي، 

ها   كه ميان جانشيناي هاي معنايي شود مؤلفه در اين مقاله، كوشش مي. استرا حق دانسته ... وعده، وعيد و
  .شودهاي برگزيده مشخص  واژهة است، بر پايمشترك هاي حق  و همنشين

  
  . صدق، بينات همنشيني، جانشيني، حق، رسول، دين، باطل، هدي،:  كليديهاي واژه
  

 
Email: fsasani@alzah  :ول مقالهئ مسةنويسند∗  .ac.ir  

تبه اه الزهرا، دانشكده ميدان ونك، ميدان شيخ: آدرس مكا ايي، دانشگ ات و زبان به   اي خارجي، گروه زبان شناسي هي ادبي
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   مقدمه.1

يكي از . هاي اصلي اهل آن زبان است دغه از دغ،يافتن دقيق معناي واژه در زباني خاص
هاي واژه  ها و جانشين هاي يافتن معاني دقيق واژه، استفاده از روش بررسي همنشين شيوه

، 1به بيان سوسور.  است استوارگرايي ساختة اين روش بر نظري. درون ساختار زباني است
ا جايي كاربرد دارد مشابهت ت/ مجاورت و جانشيني/ همنشيني ،روش همنشيني و تداعيدر 

  . )47-7: 1380( كه تمايزي وجود داشته باشد
آيا با بررسي روابط همنشيني و جانشيني واژگان  «:اين استپرسش اصلي اين نوشتار 

هاي معنايي يك واژه را مشخص  توان مؤلفه يك ساختار منسجم، ميعنوان   بهدر قرآن كريم
با ) حق(هاي كليدي قرآن  ه ايي يكي از واژهاي معن  يافتن مؤلفه، هدف اين مقاله.»؟كرد
 است هاي آن واژه در متن قرآن شينها و جان هاي همنشين گرفتن از روش بررسي مؤلفه بهره

كه » حق«ة  منظور، واژبه اين. ين شيوه را به اثبات برساند درستي استفاده از ا،تا از طريق آن
حق ة واژ.  انتخاب شده است،المي استهاي قرآن كريم و فرهنگ اس ترين واژه يكي از كليدي

 كه بررسي تمام اين اي گونه  به؛هاي بسياري در قرآن همنشين و جانشين شده است با واژه
هايي انتخاب شده  جانشينها و  به همين جهت، همنشين. ها در توان اين نوشتار نيست واژه

ي آشنايي كوتاه با برا. دارند» حق«شترين تكرار همنشيني و جانشيني را با است كه بي
ها اشاره   عبدالباقي به تمام آنالمفهرس معجمهاي حق، بر اساس  ها و جانشين همنشين

  :)269- 264: 1418 (ودش مي
اهللا، واليت، مالك، رسول، كتاب، وزن، دين، قصص، كلمه، تقوي، خشيت، : هاي حق همنشين

بر، قتل، كفر، كتمان، تلبيس، رضايت، عرفان، هدايت، اختالف، غلو، ظن، تكذيب، اثم، بغي، تك
ادحاض، علم، وحي، قدر، ارسال، تالوت، تبيين، قول، اتيان، اقامه، خلقت، بشارت، دعوت، 

 تنزيل، ايمان، مالك، امن، فتح، وقوع و وعده؛

صدق، قسط، هدايت، بينات، ذكر، شهادت، نفس، علم، رشد، سلطان، : هاي حق جانشين
   .حسني، غيرمكذوب، مفعول و غيب

  .پردازيم مياجمال  بهر اينجا ابتدا به مباني نظري اين شيوه د
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   محور همنشيني و جانشيني.2

متمايز تقسيم ة  به دو حوز، كه ميان عناصر زبان وجود دارد راهايي سوسور روابط و تفاوت
اين دو دسته به . )177-176: 1380( هاست معيني از ارزشة دستة آورند يك پديد كند كه هر مي

از . رود شمار مي نه فعاليت ذهني ما مربوط است كه براي حيات زبان ضروري بهدو گو
كنند كه بر بنياد  شان، روابطي ميان خود برقرار مي دليل توالي ها در گفتار، بهسو، واژه يك

آن واحد  ويژگي امكان تلفظ دو عنصر را در اين.بعدي زبان استوار است ويژگي خطي و يك
گفتار قرار ة  همين دليل، اين عناصر يكي بعد از ديگري روي زنجيرسازد و بهناممكن مي

.  ناميد»2زنجيره«توان   مي-گاهشان امتداد زماني استكه تكيه - ها را اين تركيب. گيرند مي
عنصري كه روي يك . شود  زنجيره هميشه از دو يا چند واحد پياپي تشكيل مي،بنابراين

آورد كه در تقابل با عناصر پيش ميدست    بهزش خود را زماني ارفقطگيرد، زنجيره قرار مي
هايي  ، در خارج از چارچوب گفتار، واژهاز سوي ديگر. ها باشد و پس از خود يا هر دوي آن

هايي را  به اين ترتيب گروه ؛يابندكه وجه مشتركي دارند در حافظه با يكديگر ارتباط مي
» آموزش « ة واژ،براي مثال. فرماست ها حكم آندهند كه روابط بسيار گوناگوني در تشكيل مي

، »دادن  اطالع«، »آموختن«انگيزد؛ مانند  هاي ديگر را در ذهن برميناخودآگاه انبوهي از واژه
  وجه اشتراكديگربا يك ايگونه ها به هريك از اين واژه ....و» پرورش و   آموزش«، »يادگيري«

شان امتداد خطي يا  گاه تكيه. كلي متفاوت است  بهها با نوع نخست اين نوع همپايگي.دارند
اند كه زبان هر فرد را  دروني انسان ة بخشي از گنجين ةدهند ها تشكيل زماني نيست؛ آن

  . نامندمي) جانشيني(» متداعي«اين نوع روابط را . سازد مي
  

  3هاي معنايي  مؤلفه.3

هايي جهاني   و مؤلفهكردند مطرح رامختصات واجي شناسان  واج پس از آنكه ،صفويبه گفتة 
  ةشناسي، در مطالع گيري از واج شناسان نيز به اين فكر افتادند كه با الگو عنا م،دن آمدشمار به

هاي   طرح اين مؤلفه.)278-277: 1379صفوي، (  دست يابند جهانيهاي  نيز به مؤلفهمعنا
ناميده » 5اي لفهؤتحليل م «معموالً كه راه از اين  و تحليل معنا4هاي معنايي معنايي يا نخستي

 در بررسي شرايط الزم و كافي .1: ه برخوردار باشدتواند از سه امتياز موج شود، مي مي
 

2- syntagme 

3- semantic component 
4-  semantic primitives 

5-  componential analy sis 
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 روشي اقتصادي ،براي تعيين روابط مفهومي در سطح واژه و روابط معنايي در سطح جمله
 .3 ؛ و نحوي پيوند دهد را به مطالعات صرفي معنا ةتواند مطالع مي. 2 .نهد رويمان مي را پيش

  . توانند به درك ساختار ذهني آدمي كمك كنند هايي جهاني باشند، مي  مؤلفه اگر چنين
واحدهاي  اند معنا را مانند است كه به هر نحو كوشيده از سوي كساني اين رويكرد به معنا

يكالي شناسي پراگ، ن زبانة  حلقشناسانِ نظر گيرند و به پيروي از زبانآوايي زبان در
هاي مختلف مانند  اي را با نام ، واحدهاي معنايي كمينه7 و رومان ياكوبسون6تروبتسكوي

  ةمشخص«هايي چون  توان به واژه ، مي براي نمونه.  آوايي معرفي كنند8هاي مميز مشخصه
خستي ن«، »13معنايي بنيان«، »12 معنايي ةمؤلف«، »11نشانگر معنايي«، »10ويژگي معنايي«، »9معنايي

از .  اشاره كرد»18نشان معنايي« و »17معنا تك«، »16معنا خُرده«، »15اتم معنايي«، »14اييمعن
ة گونه واحدهاي كمين اند مدلي براي تحليل زبان بر اساس اين ترين كساني كه كوشيده معروف

 21 و پل پستال، جري فودور20جرالد كتز :19اين افراد ياد كردتوان از  وجود آورند، مي معنايي به
هاي  در بررسي فعل) 1975 (23، لئونارد تالمي22شناسي زايشي معناة ر مختلف در حوزدر آثا

 با )1990 (26، رِي جكنداف25اي شناسي تجزيه با معنا) 1979 (24 ديويد دوتيحركتي،
با ) 1996 (29ها، و آنا ويرزبيكا بندي فعل در طبقه) 1993 (28، بِت لِوين27شناسي مفهومي معنا

  . 30فرازبان معنايي طبيعي
چنين ياد  هاي معنايي اين در تحليلرا هاي اين رويكرد  سباستين لوبنر برخي از سودمندي

 معناي .2شود؛  تر مي هاي مختلف آسان معنايي زبانة ها امكان مقايس  از طريق آن.1: كند مي
توان الگوهايي از معناي   مي.3شود؛   هايي از معناهاي پايه فروكاسته مي ها به تركيب واژه
توان از   مي.5آيد؛  وجود مي هاي واژگاني به  تفسير دقيق مدخل امكان.4ها ارائه داد؛  واژه

هاي تركيبيِ  ها ويژگي توان از طريق آن مي. 6ها روابط معنايي را تبيين كرد؛  ن طريق آ
 .)(Löbner, 2000: 137-139 هاي واژگاني را تبيين كرد مدخل

معنايي را نه ة معنايي، اين مؤلفة دهاي كميننيز با درك مشكالت واح) 1986 (31آلن كروز
راي تشريح معناي ديگر اي ب  بلكه نشان و مشخصه،معنا به معناي واحدي كمينه يا خُرده

. كند شناختي به معنا اتخاذ مي  محور و نقشي گيرد و اساساً رويكردي بافت نظر ميها در واژه
 

6- Nikolai Sergeyevich Trubetzkoy  (Trubetskoy ) 
7- Roman Ja kobson   
8- distinctive features  

9- semantics feature  
10- semantics property   

11- semantic marker  

12- semantic component  
13- meaning postu late  

14- semantic primitive/ pr ime  

15- semantic atom  

16- sem  
17- sememe  

ختلفي درباره ديدگاه ست و گستره  وجود دارد و اين كه كدام بزرگsemي  ي اين واژه و واژه هاي م نه: استي هر كدام چه قدر  تر ا   . گذريم نظرها در مي جا از اين اختالف ي معنايي گرفته تا معادل گفته؛ در اين از واحد كمي
18- semantic trait  

19
وبنر   براي مرروري گذرا بر برخي از اين آثار، ن-19    ).291: 9، فصل 2003(و جان سعيد ) 152-125: 7، فصل 2002(ك سباستين ل

 
20- Jerrold Katz  
21- Paul Postal  
22- generative semantics  
23- Leonard Talmy   
24- David Dowty   

25- decompositiona l semantics  
26- Ray  Jackendoff  
27- conceptual semantics  

28- Beth Levin  

29- Anna Wierzbic ka  
30- natural semantic metalanguage  
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هاي  مؤلفه بنابراين نيازي نيست .داين برداشت با رويكرد اين پژوهش همخواني بيشتري دار
ها  بر اساس آنرا  هر واژه يا نشانهبينگاريم تا سپس عناصري انتزاعي و زيربنايي را معنايي 
  بدانيمهاي معنايي اي را مؤلفه هاي نشانه موجود در نظامهاي   نشانه ة همبايد   بلكه؛نيمخرد ك

  ةر در كانون روابط معنايي اين شبك موردنظ ةسازند و نشان اي را مي ي نشانها كه شبكه
 را سلب و نفي بقيههاي ديگر را تداعي و  اي از نشانه هر نشانه مجموعه: گيرد معنايي قرار مي

هايي   تشكيل شده است كه با واژه»سر« از يك كانون به نام »سر« ژةبراي مثال، وا. كند مي
از سوي ديگر، در اين . ي دارد جانشين ة رابط»مخ« و »فرق«، »كله«، »رأس«، »تارك«چون 

، »گوشت«، »استخوان«، »گوش«، »چشم«هايي چون  تواند با واژه  مي»بعدي كيهاني  سهةشبكه«
 منظور از همنشيني، . همنشيني داشته باشدة رابط»فكر« و »ذهن«، »مغز«، »بيني«، »دهان«، »مو«

  . خطيِ نحو زبان   -هاست نه در ساخت عناصر زنجيري  معنايي واژهةهمنشيني در شبك
  

   در زبان عربي»حق« لفظ ي معنا.4

، تناقض 33، چندمعنايي32معنايي شناسي، با انواع هم بندي معنا در دانش معنا در تقسيم
 در قرآن كريم را »نظائر« و »وجوه«. روييم  روبه36 و استلزام35، شمول معنايي34معنايي

  آورده» معنايي چند«در تعريف  37ريچارد پالمر. شمار آورد توان از نوع چندمعنايي به مي
 ؛هاي مختلف كه داراي معاني گوناگون هستند، سروكار نداريم ما در زبان تنها با واژه«: است

له را ئاين مس. تنهايي از چند معنا برخوردارند خوريم كه به ها برمي ه برخي واژهبلكه ب
  .)115: 1366( ».نامند چندمعنايي و چنين كلماتي را چندمعنا مي

 واحدي در چند ة معناست كه ممكن است واژبه اين وجوه و نظائر ،از ديدگاه علوم قرآني
.  داشته باشدي ولي در هرجا معناي متفاوت؛جاي قرآن با لفظ و حركت يكسان آمده باشد

جا به يك معنا آمده باشد و لفظ ديگري در جاي ديگر   اگر لفظي در يك:نويسد مي خليفه حاجي
 ،گويند و اگر در لفظ يا عبارتي چند معنا احتمال رود» نظائر«مده باشد، آن را با همان معنا آ

دانستن وجوه الفاظ قرآن كريم را  نيزسيوطي  .)2001/ 2 :1946( اين معناها را وجوه گويند
 ،كسي به كمال فقه نرسد «:آورد   آن را از اين روايت ميداند و مؤيد داراي اهميت فراواني مي

    .)445: 2002 (».اي قرآن وجوه زيادي ببيندمگر اينكه بر

 
32 synonymy  

33  poly semy  

34 incompatibi lity  

35  hyponymy  
36  entailment 

37- Richard Palmer  
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. در زبان عربي وجوه فراواني به خود گرفته و معناهاي متفاوتي يافته است» حق«لفظ 
وجوه و  دامغاني نيز در كتاب ).192: 1379(  استبراي لفظ حق يازده وجه ذكر كردهبلخي 

يلي كه تا اين اندازه لفظ يكي از دال. )284: 1416 ( دوازده وجه براي حق آورده استنظائر
ها را به  هاي ديگر است كه معناهاي آن شدن با واژه حق بر معاني مختلف اطالق شده، همنشين

  .  صاحب آن معناها شده است،خود گرفته و خود
: 1369( ».ثبوتي مطابق با واقع«: گونه بيان كرده است حق را اينة مصطفوي معناي اولي

 به آنچه با منظور  ابن،به همين دليل .هاي حق يافت  در تمام مصداقتوان  را مي؛ اين معنا)283
حق نقيض باطل است و جمع آن حقوق . )6/ 3 :1408( گويد واقعيت موجود تطبيق كند، حق مي

   .و حقايق است
  

  هاي حق  همنشين.5

   رسول.1-5

با . است كه از سوي خداوند فرستاده شده شود مي رسول به كسي گفته اغلبدر قرآن كريم 
 /بقره(توان گفت رسول از سوي خداوند فرستاده شده است  هاي رسول، مي توجه به همنشين

رسول رساندن ة  وظيف.)143 /بقره(و شاهدي است بر مردم در اين دنيا و در آخرت ) 101
مين وحي است ااو ). 64 /نحل( مردم است برايو تبيين كامل آن ) 92 /مائده(پيام خداوند 

شود   كريم و صادق است و به آنچه بر او وحي مي).178 و 162، 143، 125، 107 /شعراء(
 كنند مي از او اطاعت ؛)83 /يونس( مؤمنان به او ايمان دارند .)285 /بقره(ايمان دارد 

 امور ؛)53 /عمران آل( در كارها پيرو او هستند ؛)92 /، مائده59 /، نساء132، 32 /عمران آل(
 ؛)172 /عمران آل (كنند مي همواره دعوتش را اجابت ؛)83 /نساء(دهند  خود را به او ارجاع مي

كافران به او كافر ). 31 /احزاب(بردار او هستند  و فرمان) 25 /حديد(شتابند  اش مي به ياري
با او ) 63 /توبه(و جنگ و جدال و مخالفت ) 53 /احزاب( و به اذيت و آزار  )84 /توبه(شوند  مي
 كه آنچه رسول آورده، دليل  اين و به) 65 /توبه(كنند   ميهرسول را مسخرآنان . پردازند مي

و عصيان و ) 13 /، انفال115 /نساء(با او مخالفت ) 57 /، مائده87 /بقره(شان نيست دلخواه
 /توبه( تكذيب اوست ، با رسولترفند اصلي كافران در رويارويي). 42 /نساء (كنند ميسركشي 

خداوند كه رسول را مبعوث كرده ). 8 /طالق(شوند  گردان مي روي و با اين كار از او)90
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 كند مي او را بر ديگران غالب ،)44 /مؤمنون(سوي مردم فرستاده است  و به) 129 /بقره(
 كافران اين  هرچند؛)6 /حشر(شود   مي مسلط بر همگان و رسول بدين سبب )21 /مجادله(

 و به )86 /عمران آل(» أَنَّ الرَّسولَ حق «:استرسول حق ). 33 /توبه(پسندند  وضعيت را نمي
 كه با خود آورده نيز حق و آنچه) 170 /نساء(» بِالْحققَد جاءكُم الرَّسولُ  «: فرستاده شدهحق
  ). 90 /مؤمنون( »بلْ أَتَيناهم بِالْحق «:است

  
   دين .2-5

هاي  مؤلفه. ق دانسته استهايي است كه همنشين حق شده و خداوند آن را ح دين از واژه
 اين دين .)19 /عمران آل( دين واقعي نزد خداوند اسالم است : به اين شرح استمعنايي دين
و آن را خداوند براي ) 52 /نحل( دين امري ثابت و استوار است ).161 /انعام(پايدار است 

و حقيقي  و تبيين آن جهت پيروي درست ع به تشري؛)132 /بقره(بندگانش انتخاب كرده 
، 28 /، فتح32 /توبه(هاي باطل پيروز گردانيده است  آن را بر تمام دين؛ )13 /شوري(پرداخته 

زور به متابعت آن وادار كرد  توان به  پذيرش دين اجباري نيست و كسي را نمي).9 /صف
 /حج(وجود نخواهد آمد  گونه سختي براي او به و اگر هم كسي آن را بپذيرد، هيچ) 256 /بقره(

هاي باطل برتري داده، آن را كامل  گونه كه اين دين را بر ساير دين  خداوند همان). 78
 و موجب كرده تمام كافران را از دخل و تصرف در آن مأيوس ،گردانيده و با اين كار

 ).3/مائده (آمده است  ها  شدن آن از تحريفاتي شده است كه بر سر ساير دين ايمن

، 22 /، يونس29 /اعراف(پذيرند  گونه نيرنگي مي يت و بدون هيچمؤمنان دين را با خلوص ن
 و در امر دين كنند مي با عمل آن را استوار .)5 /، بينه65 و 14 /، غافر32 /، لقمان65 /عنكبوت

 ).13 /شوري(شود  كه اخالص آنان مانع از اين امر مي   چرا؛افتند به اختالف و دودستگي نمي
دانند و با درك درست دين به تبليغ آن مشغول  و درك دين مي خود را فهم  ةاينان وظيف

دهند و آن  گونه رأفتي به خود راه نمي   مؤمنان در اجراي دين الهي هيچ.)122 /توبه(شوند  مي
از عواملي كه باعث گمراهي ها  آن .)2 /نور (كنند ميگونه كه فرستاده شده است اجرا   را همان

  ).77 /، مائده171 /نساء (كنند مي دوري ،اغراق مانند غلو و ،شود در دين مي
ها به   آن.)157 /نساء(پذيرند  كنند و آن را نمي  شك ميدر مقابل مؤمنان، كافران در دين

بندند  آوردن را بر خود مي گونه راه ايمان شوند و اين  مشغول ميگرفتن دين تمسخر و بازي
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 كه ترتيب ؛ به اينكنند ا ايجاد مي در دين خديپراكندگ تفرقه و كافران .)51 /، اعراف70 /انعام(
 /انعام(شود  تكه مي نتيجه دين تكه و دركنند مي برخي را رد ،كنند برخي از تعاليم دين را قبول مي

 /نساء(كنند   و آن مسخره ميدهند مي خود قرار ةكافران دين را مورد طعنه و كناي). 32 /، روم159
در اين . )217 /بقره (كنندمانند خود گردانند و  بازان را از راه دين منؤ م تااند تالش همواره در.)46

دهند و اين كار را به  اموري ناروا به آن نسبت مي، گونه افترا به دين پرهيز نكردهراه از بستن هر
نكردن كافران از  پيروي). 24 /عمران آل(دانند  شدن از عذاب الهي مي خيال خودشان در جهت آزاد

 دين بر آنان به سبب شدنِ تواند نتيجة پوشيده مي) 3/73عمران  آل (نياوردن به آن ندين و ايما
  ).137 /انعام(دانستند  دادند و آن را از دين الهي مي كارهايي باشد كه انجام مي

  

    باطل.3-5

 آن را داده ة خداوند نيز وعد؛رود  از بين مييقين بهو ) 22/62حج (باطل امري است غيرخدايي 
گردد و دوباره جاي حق را  نميگاه باز  رود، ديگر هيچ  وقتي باطل از بين مي.)81 /اسراء(است 
) 17 /رعد(زند   براي اينكه حق جايگاه خود را بيايد، خداوند حق را بر باطل مي.)49 /سبا(گيرد  نمي

ناگهاني   فرودآوردنِ،ها كه يكي از آن) 24 /شوري (كند مي شده باطل را نابود  كهو به هر نحوي
ناچار   به،آورند كساني كه به باطل ايمان مي). 18 /انبياء (كند حق بر سر باطل است تا آن را نابود 

 مشغول )3 /محمد( به پيروي از باطل ،تبع آن و به) 52 /عنكبوت(شوند  به خداوند كافر مي
طل به مجادله ، به كمك باكننداينان براي اينكه حق را شكست دهند و باطل را حاكم . شوند مي
  ).42 /بقره(كنند   باطل فروگذار نمي باو در اين كار از پوشاندن حق) 56 /كهف(پردازند  مي

  
  هايش هاي معنايي حق با توجه به همنشين تحليل مؤلفه. 4-5

هاي معنايي حق را به چهار گروه  توان مؤلفه حق، مية شد هاي بررسي با توجه به همنشين
  :تقسيم كرد

  
  هاي حق هاي خداوند در قبال همنشين  كنش.4-5- 1

. داند اصلي مي) فاعل و عامل(دهد و خود را كنشگر  خداوند اين كارها را به خود نسبت مي
، تشريع دين )33 /، توبه164 /عمران ، آل61 /، توبه157 /نساء(انتخاب و ارسال رسول 
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هاي خداوند است؛  از كنش) 18 /، انبياء24 /، شوري17 /رعد(و ابطال باطل ) 13 /شوري(
» از سوي خداوند«هاي حق اين است كه اين امور  همنشينهاي مشترك  نابراين يكي از مؤلفهب

  .شده تكرار شده است  در سه همنشين بررسي اين مؤلفه. است
 بة غل:رساندن است  سرانجام  و به هاي حق، ياري كار بعدي خداوند در قبال همنشين

  دين خود بر ساير اديان و تكميل آنكردن غالب ؛)6 /شر، ح21 /مجادله(رسول بر همگان 
 /شوري(و نابودي باطل در برابر حق ) 3 /، مائده9 /، صف28 /، فتح32 /، توبه19 /عمران آل(

داشتن ياري  «، حقةشد هاي بررسي  مشترك بعدي در ميان همنشينة مؤلف،بنابراين). 24
  .است» سرانجام رسيدن خداوند و به

  
  هاي حق  هاي همنشين ي ويژگ.4-5- 2

 كنند مردم است و خداوند به جويندگان سعادت امر كرده از او پيروي  ة امام و اسو،رسول
خود را صراط مستقيم دانسته و آن را كامالً »  ةدين برگزيد«خداوند ). 4 /، ممتحنه21 /احزاب(

ر پذيرش دين نيز هيچ د). 52 /، نحل161 /انعام(استوار و داراي قابليت هدايت معرفي كرده است 
 /بقره(كند  اجبار و زوري در كار نيست و هر كسي به اختيار خود آن را انتخاب و از آن پيروي مي

  ). 78 /حج(شود  و اگر هم كسي آن را بپذيرد، دچار سختي نمي) 256
هاي معنايي  توان گفت مؤلفه هاي حق، مي هاي مشترك در همنشين بندي صفت با جمع

، »روشن و آشكار بودن و نداشتن ابهام «:ازاند    هاي حق عبارت ان همنشين ديگر ميمشترك
اينكه با پذيرش آن كسي به «و » بودن براي مردم اسوه«، » در نپذيرفتن آن نبود عذر و بهانه«

  .»افتد سختي نمي
  

  ها  اين همنشينهاي مؤمن در برابر اكنش انسانو. 4-5- 3

. تا در كارها دچار گمراهي و خطا نشود) 183 /نساء (كند  مراجعه ميمؤمن همواره به رسول
شتابد و او را در هر امري كه رسول بخواهد ياري   به ياري رسول مي، در صورت لزوماو
شدائد  استجابت دعوت رسول در مصائب و   درواقع او همواره آمادة؛)157 /اعراف(رساند  مي

گرداند   به آن خالص مي نيت خود را،آورد در دين نيز كسي كه ايمان مي). 172 /عمران آل(است 
مؤمن ). 122 /توبه(بندد  كار مي و تمام تالش خود را در جهت فراگيري آن به) 14و  11، 2 /زمر(
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، دين شتابد گونه كه هنگام دعوت رسول به ياري او مي و همان) 68 /مائده(دارد  دين را به پا مي
گاه كوتاه   مؤمن به دين، در اجراي دين و احكام آن هيچ). 181 /عمران آل (رساند را نيز ياري مي

روي در   در عين حال دچار غلو و زياده؛)2 /نور(شود  آيد و دچار رأفت و سستي بيجا نمي نمي
  ).77 /، مائده171 /نساء(شود  امور دين نيز نمي

براي . است» ايمان و عمل « برابر اين امور،ها در  مشترك برخي انسانة مؤلف،بنابراين
 .كنند مي» مراجعه«الخطاب در امور دنيوي و اخروي است و همواره به آن  آنان اين امور فصل

 و آن را  هستند آنشدن نيازمندِ  براي هدايتدارند و» اخالص« در عين حال كه به آن آنان
  .شوند نيز نمي» افراط و تفريط« آن دچار  ةكنند، دربار مي» ياري«

  
   انسان كافر يا منافق با اين اموررويارويي ةنحو واكنش و .4-5- 4

 42 /نساء(گيرند  پيش ميو راه سركشي و عصيان در) 54 /توبه(پذيرند   نميبرخي رسول را
 آوردن شأن او ، تمسخر و پايين)27 /انفال(در اين راه از خيانت به رسول ها  آن. ) 115 و
، حتي اقدام به بدانندشان مضر عي منافكنند و اگر وجود رسول را برا  كوتاهي نمي)30 /يس(

آورند و از آن  ها به آن ايمان نمي در امر دين نيز برخي انسان). 70 /مائده (كنند ميقتل او 
  درآميختنِ برخي امور در دينبا تحريف در كتاب وها  آن .)217 /بقره(شوند  رويگردان مي

 براي اينكه مؤمنان را نيز از دين .)159 /مانعا(پردازند   مي، به ايجاد تفرقه در آن)137 /انعام(
و افترا ) 51 /، اعراف70 /انعام(گيرند   و به بازي ميكنند مي، دين را مسخره كنندمنصرف 

 برخي به آن -مقابل حق قرار داردة  نقط كه درست-باطلة دربار). 24 /عمران آل(زنند  مي
نشاندن   براي به كرسيها آن. )3 /محمد (كنند ميو از آن پيروي ) 52 /عنكبوت(آورند  ايمان مي

 حق را ،راهو از اين ) 50 /، غافر56 /كهف(روند  خود، با حرف باطل به جدال حق مية عقيد
  ). 42 /بقره(دهند  باطل و باطل را حق جلوه مي

 با انسان كافر يا منافق هاي حق در رويارويي يي مشترك همنشينهاي معنا  مؤلفه،بنابراين
» تكذيب«و يا » كتمان« آن را ،»آورند ايمان نمي«ها به آن   برخي انسان:ستبه اين شرح ا

آورند و  روي مي» گرفتن بازي«و » كردن مسخره« به ، ديگرانكردن  براي منصرف.كنند مي
شك و  «بر  كافران عالوه.بزنند» ايجاد اختالف و تفرقه«ت به كنند در اين راه دس سعي مي

  .گيرند كار مي بهآن نيز »  ميان برداشتناز «خود را براي سعي ،»طعن
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  هاي حق  جانشين.6

 لفظ حق ،اند كه عيناَ در همان سياق اند كه در سياق يا بافتي آمده هايي هاي حق لفظ جانشين
» قُضِي بينَهم بِالْحقِّ و هم ال يظْلَمون... «: اي آمده است مثال در آيه براي .كار رفته است به
 »قُضِي بينَهم بِالْقِسطِ و هم ال يظْلَمون ...«صورت   همين آيه در جاي ديگري به.)69 /زمر(
  .  است آمده)54 و 47 /يونس(

  
   هدي.1-6

 - گرفتن در صراط است و در برابر ضاللت  يافتگي و قرار در قرآن كريم، هدي و هدايت، راه
مانند انسان يافته  فرد هدايت. )26 /بقره(دارد   قرار- سرگشتگي و حيرت استنموداركه 

راه ). 81 /نمل(دارد  بيند و با اطمينان كامل در آن گام برمي بينايي است كه راه خود را مي
، 142 /بقره(گونه كجي و اعوجاجي در آن نيست    نيز راهي بسيار هموار است و هيچهدايت
تواند هادي باشد   نميهدايت واقعي از خداست و غير از خدا كسي). 101 /عمران ، آل213

كنند؛  و اين هدايت راهي است كه مؤمنان آن را طي مي) 71 /، انعام173 /عمران ، آل120 /بقره(
  ).115 /نساء(آورد  شود، ايمان مي بنابراين كسي كه هدايت مي

شدگان اوامر الهي  و بعد شامل تسليم) 185 /بقره(شود  هدايت از عموم مردم شروع مي
، كساني كه صاحب )57 /، يونس97 /بقره(اند  ؛ كساني كه ايمان آورده)102 و89 /نحل(شود   مي
 نماز ،كنند ، كساني كه احسان و نيكوكاري پيشه مي)2 /بقره(اند   كساني كه متقي،)18 /زمر(اند  عقل
  ).20 /جاثيه(اند  نهايت كساني كه به يقين رسيدهو در) 3 /لقمان(دهند   زكات مي،دارند پا ميبر

م قرار دارد يها هدايت شوند، خداوند رسول خود را كه در صراط مستق ي اينكه انسانبرا
 /، مائده86 /عمران ، آل264، 258 /بقره(كند   همگان را هدايت نمي ولي.)33 /توبه (فرستد مي
كسي هدايت شود،  اگر خداوند نخواهد. كند  هدايت مي،و هر كسي را كه خود بخواهد) 108

 اگر خداوند كسي را هدايت از سوي ديگر). 56 /قصص(رسد   جايي نميتالش رسول هم به
  ).13 /كهف (كند ميتر  ، هر روز ايمان او را افزونكند 

اي از  شدن دارند، عده با اينكه هدايت امري واضح و آشكار است و همگان قابليت هدايت
تا هم ) 159 /بقره (كنند  آن را كتمان مي هم برخي ديگر.)25 /محمد(گردانند  آن روي برمي
اند كه  ني اينان همان كسا؛ باقي بمانند و هم ديگران هدايت نيابندتر در گمراهي خود آسوده
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، 16 /بقره (فروشند مي -  آمرزش را به بهاي عذاب،عبارتي  و به-هدايت را به بهاي گمراهي
ز هدايت خواهند ا دهد، كساني كه نمي خوبي نشان مي  چون رسول راه هدايت را به.)175

 /لقمان(كنند  و يا اينكه با او مجادله مي) 32 /محمد(خيزند  ، به مخالفت با او برميكنندپيروي 
شنوند  ورند كه ديگر نداي هدايت را نمي  غوطهقدر در ضاللت برخي از گمراهان آن). 20
ند؛ در بخواند يا نخواكند كه كسي آنان را به هدايت فرا و براي آنان فرقي نمي) 198 /اعراف(

  ).193 /اعراف (كنند نميهر صورت از هدايت پيروي 
تواند هادي باشد و   بشر نمي مانند اينكه؛آورند هايي مي يابند، بهانه كساني كه هدايت نمي

 را از دست بدهند  ترسند امتيازات مادي و يا مي) 94 /اسراء(اي بفرستد  خداوند بايد فرشته
آورند  هستند كه به محض شنيدن نداي هدايت، ايمان مي كساني ،در برابر اينان). 57 /قصص(

 ترس و اندوهي  هرگونه، خداوند در مقابل اين كار.)13 /جن(گيرند  و در مسير هدايت قرار مي
 /طه(گيرند  كامل قرار مية و ضمن اينكه در آرامش و سكين) 38 /بقره (زدايد را از آنان مي

  .)123 /طه (شوند نميگاه گمراه   ، هيچ)47
 كساني كه نماز برپا ،بر آن و افزون) 67 /جح(يافتگان رسول است  مصداق بارز هدايت

آورند، به آخرت   ايمان مي استدهند، به آنچه از سوي خداوند نازل شده دارند، زكات مي مي
 درشمار ها همة اين كنند؛  به آنان داده است انفاق ميايمان دارند و از آنچه خداوند

  ).5-4 /، لقمان5-2 /بقره(ند ا يافتگان هدايت
  

  صدق .2-6

 »جايگاه« صدق در .نشان كرده است موارد متعددي خاطرقرآن كريم اين مفهوم را در 
 بود و هماهنگ هاي آنان يعني جايگاهي به آنان داده شد كه با نيازها و خواسته) 93 /يونس(

  قدم به مفهوم: آمده استيزن) 2 /يونس (»قدم«اين مفهوم در . گونه نقصاني در آن نبود هيچ
. نيز تكرار شده است) 55 /قمر (»مقعد« در  دوباره همين مفهوم.جايگاه دانسته شده است

 منعوت به) 80 /اسراء(شدن از كاري يا جايگاهي   شدن در كاري يا جايگاهي و خارج  داخل
 بود و با گونه باشد كه خروج خواهد   كه ورود همانرساند  را مياين مفهومشده و صدق 

 كه اين اوند است و از خدا خواسته شده صدق نيز از خد،البته. يكديگر مطابقت داشته باشند
  ).50/مريم(است ها را داده  عطاي آنة ها را عطا كند و يا خداوند وعد ها و موقعيت جايگاه
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 /، شعراء50 /مريم(گونه سخن بگويند كه بوده   انسان آنة اينكه ديگران در آينده دربار
هاي او را طوري نقل كنند كه او بيان كرده و دخل و تصرفي در آن انجام ندهد نيز  و گفته) 84
عمل شود و هيچ است اي كه طبق آنچه گفته شده  همچنين وعده.  وصف شده است»صدق«با 

 صدق از قرآن كريم نيز به.  با صدق وصف شده است،)16 /احقاف(قسمت آن كم نشود 
هاي  رسيدن واژه  پايان گرفتن و به  در تعبير ديگري، قرار.)32 /زمر(تعبير شده است 
 را با نيازهاي هاي خداوند دانسته شده است كه مطابقت و هماهنگي واژه پروردگار صدق

  ).115 /انعام(شود  ها نقصان و دروغي يافت نمي رساند كه در اين واژه  ميآفريدگان
  

   بينات.3-6

همان بينات ي قرآن كريم،  ها  بر اساس آيه. استشدهق جانشين لفظ حبينات در مواردي 
بينات . توان موارد اختالف را از ميان برد  آن ميةوسيل كه به) 63 /زخرف(حكمت است 

 از آنجا كه ).185 /بقره( آشكاربودن، عامل هدايت و تشخيص حق از باطل است  ةواسط به
- فرستاده كه براي هدايت مردم فرو -هاي خود را بينات روشنگر و آشكار است، خداوند آيه

كافي براي هدايت روشن ة انداز ها به حجت را تمام كند؛ زيرا آيه تا كردهبه اين صفت متصف 
  ).1 /نور(و آشكار است 

نهند  يابند و تمام امور دنيوي و مادي را كنار مي بينات هدايت مية وسيل ها به برخي انسان
. نهند  كه برايشان آشكار شده است كنار نمي رااه آن چيزيگ  ، هيچهاو با وجود تهديد) 72 /طه(

 پرستش -دهد جز خداوند كس ديگري پروردگار نيست  كه نشان مي- بيناتةواسط برخي نيز به
 ،مقابل در. پرستند و فقط خداوند يكتا را مي) 66 /، غافر56 /انعام(نهند  ديگر خدايان را كنار مي

شوند   به خداوند كافر ميپذيرند و ي بينات، آن را نمياللت كاف كه با وجود دافراد ديگري هستند
افكني در زمين  و به اختالف و تفرقه) 159 /بقره(كنند  اي آن را كتمان مي  عده؛)99 /بقره(

 آن ،روي آورده) 25 /، طه184 /عمران آل(اي به تكذيب بينات  ؛ عده)105 /عمران آل(پردازند  مي
 كنند مي؛ گروه ديگري در آشكاربودن و هدايتگري بينات خداوند شك )72 /حج(كنند  را انكار مي

؛ )25 /جاثي(پردازند  هاي واهي خود مي گيري و لجاجت و بيان خواسته و به بهانه) 34 /غافر(
روي  و به اسراف و زياده) 83 /غافر (شوند مي كه در دست دارند مغرور ي مادياتاي نيز به عده

 روي  آورندگان بيناتو اگر منافع آنان تهديد شود، به قتل) 32 /دهمائ(پردازند  در امور مي
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 خداوند را باور يها اي نيز اين مقدار آشكاربودن آيه سرانجام عده؛ )183 /عمران آل(آورند  مي
  .آورند و به آن ايمان نمي) 110 /مائده(دانند  ندارند و آن را سحر مي

  
  هايش  به جانشينهاي معنايي حق با توجه   تحليل مؤلفه.4-6

  : هاي حق از اين قرار است هاي معنايي مشترك در ميان جانشين مؤلفه
هدايت واقعي ازآن خداست و غير از  :تمام اين موارد از خداوند دانسته شده است .1-4-6

 /، انعام173 /عمران ، آل120 /بقره(تواند ادعاي هدايت ديگران را داشته باشد  خدا كسي نمي
ها را عطا  ها و موقعيت  كه اين جايگاهاوند است و از خدا خواسته شده از خدصدق نيز). 71

خداوند اموري را كه متصف به . )50 /مريم(ها را داده است  عطاي آنة كند و يا خداوند وعد
 /، يونس99 /بقره(ها را به خود نسبت داده است   از خود دانسته و نزول آن،صفت بينه است

 جانب از «،هاي حق هاي معنايي مشترك جانشين  يكي از مؤلفه،اينبنابر. )73 /، مريم15
  .بودن است »خداوند 

اي كه به آن   عده:ها، همواره دو دسته از مردم قرار دارند در برابر اين جانشين. 2-4-6
  .پردازند  مياي كه به تكذيب و انكار آن ند و عدهآور ايمان مي

  

  گيري  نتيجه.7

هاي مشترك  توان گفت مؤلفه هاي حق، مي عنايي موجود در همنشينهاي م  مؤلفهبا توجه به
داشتن ياري خداوند و  «،»بودن خداوند  سوي از «:اند از هاي حق عبارت ميان همنشين

 در نپذيرفتن  نبود عذر و بهانه «،»روشن و آشكار بودن و نداشتن ابهام«، »رسيدن  سرانجام به
  ةواكنش دوگان« و »نيفتادن كسي با پذيرش آن  تيسخ به «،»بودن براي مردم اسوه «،»آن

هاي  هاي حق نيز با بررسي مؤلفه از ميان جانشين. » با اين امورشدن رو ها در روبه انسان
 و» بودن  خداوند سوي از«: از اند  عبارتها مشترك آن هاي  همعنايي مشخص شد كه مؤلف

  .» اين امورها در برابر  انسان ةواكنش دوگان«
هاي  هاي حق، اين مؤلفه ها و جانشين هاي مشترك ميان همنشين بندي مؤلفه معبا ج

  :آيد دست مي ها به ها و همنشين مشترك ميان جانشين
  ؛بودن خداوند  سوي از .الف
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اي به اين امور ايمان   يعني همواره عده:ها ها در برابر آن انسانة  واكنش دوگان.ب
  .شوند كافر مياي به آن   عده،آورند و در مقابل مي

با بررسي اين دو مؤلفه  .ها مشترك است ها و جانشين يادشده در ميان همنشينة دو مؤلف
هاي معنايي  لفهؤ حق با توجه به م،بنابراين. دست آمد سه همنشين و سه جانشين به

بر . معنايي كانوني، پايدار و هميشگي استة  داراي دو مؤلف،هايش ها و همنشين جانشين
حق امري است از سوي خداوند و «: چنين تعريف كرد توان حق را اين ها، مي مؤلفهاساس اين 

اي آن  پذيرند و عده اي آن را مي  عده:شوند اصلي تقسيم مية ها در برابر آن به دو دست انسان
  .»كنند را انكار مي

اي ه هاي حق گسترش داد و به مؤلفه ها و جانشين توان اين پژوهش را به تمام همنشين مي
 دست تري رسيد؛ زيرا اين پژوهش راهي است براي استفاده از اين شيوه در به بيشتر و دقيق

  . هاي معنايي يك واژه در ساختار قرآن كريم آوردن مؤلفه 
الْحقُّ مِنْ «: ها را براي حق ذكر كرده است دانيم كه قرآن خود نيز اين مؤلفه خوبي مي به
الْحقُّ مِنْ ربك و  «؛)3 /، سجده54 /، حج17 /، هود94 /، يونس60 /عمران ، آل147 /بقره( »ربك

جا ما در اين. )5 / ق ،5 /انعام(» كَذَّبوا بِالْحقِّ لَما جاءهم«  ؛)17 /هود(» لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يؤْمِنُون
هاي  تفاده از مؤلفه بلكه با اس؛طور مستقيم اشاره نكرديم قرآن بهة  به گفت، حقةدر تعريف واژ

 تعريف رسيديم كه اين خود مؤيدي است بر  اينهايش به ها و جانشين معنايي همنشين
 معنايي دقيق هاي هاي معنايي همنشين و جانشين براي يافتن مؤلفه كابرد مؤلفهة درستي شيو

شخصي هايي كه تعريف م هاي واژه توان براي يافتن مؤلفه  از اين روش مي، بنابراين.يك واژه
هاي   بررسي مؤلفهدادن درستي و دقت روشِ  نشان اين پژوهش،هدف . بهره گرفت همندارند

هاي   منسجم در يافتن مؤلفهيساختارعنوان   بهها در قرآن كريم ها و جانشين معنايي همنشين
  .ها بود معنايي واژه

  

  ها نوشت پي. 8
1. Ferdinand de Saussure 

2. syntagme 

3. semantic component 

4. semantic primitives 

5. componential analysis 
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6. Nikolai Sergeyevich Trubetzkoy (Trubetskoy) 

7. Roman Jakobson  
8. distinctive features  

9. semantics feature  

10. semantics property  

11. semantic marker  
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  منابع. 9

  قرآن كريم •

: بيروت. تصحيح علي شيري. العرب لسان). 1408. (منظور، محمد بن مكرم ابن •
  .التراث العربي داراحياء

كلمات مشترك و (و النظائر في القرآن الكريم االشباه ). 1379. (بلخي، مقاتل بن سليمان •

 .علمي و فرهنگي: تهران. مقدم محمد روحاني و محمد علوية ترجم. )معنا در قرآن كريم هم

نشر : تهران.  كورش صفويةترجم. نگاهي تازه به معناشناسي). 1366. (ريچاردپالمر،  •
  .مركز

الظنون عن اسامي الكتب و كشف  ).1946. (مصطفي بن عبداهللا قسطنطينيخليفه،  حاجي •

 .دار احياء التراث العربي:  بيروت.الدين نجفي مرعشي  مقدمه شهاب.الفنون

  .مركز نشر كتاب: تهران. 2ج. التحقيق في كلمات القرآن). 1369. (مصطفوي، حسن •
. الوجوه و النظائر اللفاظ كتاب اهللا العزيز). 1416. (بن محمدعبداهللا الحسين  الدامغاني، ابي •

 المجلس االوقاف المجلس االعلي للشؤون ةوزار: قاهره. حسن ابوالعزم الزفيقيقيق محمدتح
  .السالميه

 كورش  ةترجم. »شناسي گرايي در زبان مباني ساخت «.)1380. ( دو سوسور، فردينان •
. به كوشش فرزان سجودي. گرايي و مطالعات ادبي گرايي، پساساخت ساختدر . صفوي
  . هنريحوزة: تهران

تصحيح مصطفي . االتقان في علوم القرآن). 1422. (الدين عبدالرحمن طي، حافظ جاللسيو •
  .كثير دارابن: بيروت/ دمشق. ديب البغاء

  . هنريحوزة: تهران. شناسيدرآمدي بر معنا). 1379. (صفوي، كورش •
  .دارالفكر: بيروت. المعجم المفهرس اللفاظ القرآن كريم). 1997. (عبدالباقي، محمدفؤاد •
در . كورش صفوية ترجم. »هاي استعاره و مجاز قطب«). 1380 (. رومانوبسون،ياك •

 ةحوز: تهران. به كوشش فرزان سجودي. گرايي و مطالعات ادبي گرايي، پساساخت ساخت
  .هنري
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