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 چکیده
هدا در   و تفسدیر و نیدز ترکیدب کلمده     شناسی اسدت کده بده مطالعده     های نورن در حوزه زبان معناشناسی رکی از رهیافت

پردازد. درواقع معناشناسی کلییی برای گشارش درهای متن کالم اسدت. اردن داندش در     های خاص می ها و جمله عبارت

اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه گذاشت. ماک  مولر و میشل بررل ازجمله افرادی بودنی که در وضع ارن دانش مشدارکت  

رعنی سخنی زربا و رسدا کده سدخن خدیا نمونده       از وجوه برجسته قرآن کررم، بالغت آن است؛. رکی داشتنیگیری  چشم

کارگیری صنارع ادبی و بالغدی بدر قدرآن جلدوه و طدراوت       ها تعبیرهای زربا و لطیف و به نشین آره مثال است. بیان دل بی

تری بده ندام کلمدات     احیهای کوچکاز عبارات و جمالتی است که خود از و ای خاصی بخشییه است. آرات قرآن مجموعه

ها عالوه بر معنای ااهری رک معنای غیرحقیقی هم پنهدان اسدت و    انی و در پ  هر رک از ارن واژه ها شکل رافته را واژه

تحلیلی به بررسی و تحلیدل کدارکرد    –ارن خود رکی از دالرل شگفتی و اعجاز قرآن است. مقاله حاضر با روش توصیفی 

های گوناگونی برای بیدان   داللتی واژه ری در قرآن پرداخته و به ارن نتیجه رسییه است که خیاونی در قرآن کررم از روش

هدا مشدکلی در دررافدت معندا و      ها بفهماندی و انسدان   تر به انسان آرات استفاده کرده تا بتوانی منظور خود را بهتر و راحت

و مشتقات آن در قرآن کررم در معانی مختلفدی همچدون: احسداس و    « ری»آرات نیاشته باشنی و نیز ارن که واژة  مفهوم

 کار رفته است. نعمت، قیرت و سلطنت، تصرف و مالکیت، عضو بین به

 .ری، معناشناسی، مجاز، معنای حقیقی، تفسیر المیزانواژه قرآن کررم،  واژگان کلیدی:

 )تتفسْي امليزان منوذجا( الكرمی القرآن ِف ومشتقاسا «اليد» لمةلك الداللية الوايتفة
 امللخص

يم يميملوني ىلياماضجب نيو ل  سفي ل ق سنيمعيت سجبملي ل ي ل غملايتيمجبليني جل   ةي ألسجبلعبيأي يهملي ل صصتيو  
يمن  ريفيني  سر رينيهريکهيههريرت يل رينصي لبريجببيل ري  ي    ريجبقيهملي صصتي ي لمل  عين يف  ةيومجليوبجبق تيني لك يجبت
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 ي  سر رينيهريکهيتیريمل رينيكبريفيبشريكليسريجبةمل ي لريک  يأولاري يبري يمري يبر  ريليومعشريعليمريمللريمريجبكسيكجب  يوشري ل جبسعي لقر  230
يأویري يلقري  يلريهيلعريمثيمليصهريي َّلليمكريإيأ يومسريربةيمجع رينيك يرينيأيي يبإر ريهيهملي لكرمیي لقرآ يني لبجبقزةي جلمل نبيأي ي  

ريريجبيخجبي ريريجبي ثريريف  يلريري ايتي ل یعريريفي ل سبريريف يو لبإرريريني أل بعريريني ل ريرينجبوجبتيو سريري خ  ميو ل  عقريريني جليع ريريني ل  سريريف تيو ريري يومنسش 
يأويك يريجبتيتسريي يأيريغريويري  تيمري يت كريمل ي لري يو جليريلي لسبريجبق تيم يميملونيو يوبجبقةي لقرآنعني آلايت ي لقرآ يو  

يأيريريري يوهريريک ي يو  سريريري يرريريفيمسريريريىنيأ ض ريريجبيهنريريريجبكي ي لظريريجبهري  سريريريىني ىلياماضريريجب ني لك يريريريجبت يهريريکهيمريريري يكريريليوخ ريريريفي يوبريريجبق ت
يوخت ريصي  ع عرينيويري عنيبیر قريني لقريرآ يني  لعرييلك يريني ل صلعريني لملهع ريني  قجبلرينيهکهي  ل يومسجزتهي لقرآ يوجبيأسبجبب

يأ ضريليبشريكليمسنجبهريجبي هري يمري ي ري يك ييري"ي آلايتيوري يل  سبريفي لكريرمیي لقرآ ينيت   نيأسجبلعبي س خ مي  ي َّلليأ ي ىل
ي لقريريرآ ينيومشريري قجبهتجب"ي  لعريري"يك يريريني سريري خ  ميوأ ضريريجب يي ي آلايتيوم هريريملميمسريريىنيت قريري ينيمشريريك نيتملجريري يص يو لبشريريريل بشريرير
ي  جلس يجز ي يو   كعني حلعجبزةي يو   كعني لقملةي يو لربكني لشسملق:يمثليت   نيمسجبينيني لكرمی

 . حلقعق  يت سفي  عز  ي  سىني جملجبز ي و  ي ل صلني لع  ي لكرمی ي لقرآ  الکلمات الدليلية:
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 مقدمه -1 231

بالییندی و خدود را در عرصده     زمانی که ساکنان سرزمین جزررة العرب به فصاحت و بالغت خود مدی 

 آوردنی، خیاونی متعال کالمی را بدر بندیه خدود؛ حضدرت محمدی      سخنوری برتررن اقوام به شمار می

رو  نمدود. ازاردن   ها را مجذوب خدورش مدی   همه آن اش العاده های خارق ص( نازل فرمود که با زرباری)

مخالفان خیا و پیامبر تالش زرادی کردنی تا کالمی همچون قرآن بیاورنی؛ امدا سدعی و تدالش آندان     

های زربا و جذاب قرآن کررم که مدورد توجده بسدیاری از دانشدمنیان و      نتیجه مانی. رکی از جلوه بی

دارد.  هدا برمدی   وشنی پرده از جمال خالق همه زربداری ر مفسران است؛ معناشناسی قرآن است که به

ای را خلق نموده است،  العاده مجرد، معانی خارق خیا در قرآن کررم با بهره جستن از الفاظ و کلمات

همین رکی از دالرل اعجاز و شگفتی قرآن است. اولین گام در معناشناسدی واژگدان قدرآن شدناخت     

ژه در بافت آره و موقعیتی که قرارگرفته است مورد بررسی قرار مفردات آن است که برای ارن امر، وا

و مشتقات آن در قرآن کدررم دارد و تدالش   « ری»گیرد. مقاله حاضر، نگاهی معناشناسانه به واژه می

و معندی آن   کنی تا ارن واژه را با استفاده از ابزارهای بالغی همچون مجاز، استعاره و کناره بکاود؛ می

 ه بشناسی.را در بافت آر

 های تحقیق سؤال -1-1

هیف از ارن پژوهش شناخت و بررسی معانی واژه ری است که با بررسی و تحلیل اردن واژه و بدا   

کنی و بداری درگدر در    رافتن معانی آن فصاحت و بالغت قرآن در نظر خواننیه نمود بیشتری پییا می

-له حاضر در صید آن است که پاسدخ آورد. مقا برابر قیرت و عظمت خالق رگانه سر تعظیم فرود می

 گوی ارن دو سؤال باشی:

 واژه ری در قرآن کررم در قالب چه معناهاری اراده شیه و بکار رفته است؟  -1

 از بسامی باالری برخوردار است؟« ری»کیام معنای واژة  -2

 پیشینه پژوهش -1-2

تدوان بده کتداب     ها می جمله آنتحقیقات متعیدی درباره معناشناسی واژگان قرآنی انجام شیه که از

نگهبدان   سدییی وحمییرضدا   سییحسدین  به قلم صالح عضیمه ترجمه «معناشناسی واژگان قرآنی»

 حسینی السادات به قلم زرنب« صالح عضیمه قرآنی واژگان معناشناسی کتاب شناسی روش» ومقاله

اسدالمی   علدوم  در پژوهدی  واژه ملدی  همدارش  زاده  در نخسدتین  حسین وپررسا زاده حسین اکرم ؛

به قلم محمدیعلی خدوانین زاده در مجلده    «« رب»معناشناسی تاررخی واژه »دانشگاه راسوج و مقاله 

 شددناختی پیرامددون رورکددردی زبددان»هددای زبانشددناختی قددرآن دانشددگاه اصددفهان و مقالدده پددژوهش

اهدانی در  نوشته سیی ابوالفضل سجادی و سمیه ماستری فر« در قرآن کررم« رلـة»چنیمعناری واژه 

نوشدته   «در قدرآن و احادردث   حسدن و قدبح   معناشناسی»و مقاله  قرآنی - ادبی های مجله پژوهش
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معناشناسی تداررخی و توصدیفی واژه   »درنی و مقاله  مطالعات شناسی احمی پاکتچی در مجله روش 232

به قلم سیی ابوالفضل سجادی و سحر محبی در دوفصدلنامه قدرآن پژوهدی    « در قرآن کررم« سبیل»

نوشدته ارداد   « قیات الیرنیة والمنحوتات السدامیة دالالت الیی فی المعت»اشاره کرد و نیز مقاله  سناح

 حرکة الیی فی القرآن الکدررم »رستم المصری و میرنا حسین مصطفی در مجله الفنون اردن و مقاله 

المعرفدة   ردر مجلده جسدو   کمال عبی العزردز إبدراهیم  و  السیی محمی سالمنوشته « وداللتها البالغیة

نوشته محمی اسمعیل زاده در « دراسة کنارات الیی فی القرآن الکررم واألدب العربی»الجزائر و مقاله 

 االسالمیة. الحضارة مجله آفاق

 چارچوب نظری -2

 معناشناسی -2-1

-های اخیر مورد توجه خاص زبان شناسی است که در سال های دانش زبان معناشناسی رکی از بخش

و در زبدان عربدی   « semantics»گرفته است. اصطالح معناشناسی در زبان انگلیسی به شناسان قرار

هدای مختلفدی وجدود دارد     مشهور است. در تعررف ارن علم نظرره« المعنیعلم»را « علم الیّاللة»به 

علدم  »گوری:  توان به نظررة الرنز اشاره کرد که می که دارای افتراقات و اشتراکاتی است؛ از جمله می

اصدطالحی  »گوری:  و را به نظرره پالمر که می (10: 1923)الرنز،  «معناشناسی مطالعه علمی معنا است

گوردی   پالمر در ادامة کتداب خدود مدی    (4: 1391)هادی، « شود فنی است که به مطالعه معنا اطالق می

ای بسدیط   آری ارن است که معناشناسی رشته رکی از نتارجی که با مطالعه ارن مختصر به دست می»

توان گفت که معناشناسی به مجموعه کلی داندش بشدری مدرتبط     و رکپارچه نیست. در حقیقت می

 .(5)همان: « است.

در تکمیل ارن تعاررف باری گفت که معناشناسدی علمدی اسدت کده بده بررسدی معندا و مفهدوم         

ری سخنگوران به شناسی، شناخت توانا و منظور اصلی از معنی پردازد؛ های مختلف در کالم می نشانه

طدورکلی بررسدی ارتبداط     ها و پی بردن به منظورهای رکیرگر است. بده  رک زبان و فهمیین صحبت

 گورنی. میان واژه و معنا را معناشناسی می

عنوان ابزاری برای ارجاد ارتباط و تفهدیم و تفداهم بدا رکدیرگر      است که بشر از زبان به دررزمانی

دار دانسدت، امدا دامنده ندوع و      تدوان معندی   رفتارهای انسان را می اگرچه بسیار از»کنی.  استفاده می

شونی، با هیچ شکل درگری از رفتار ارتباطی انسدان ردا    ای که از طررق زبان بیان می پیچییگی معانی

شود کده اردن الفداظ در     . گاها از الفاای استفاده می(21: 1392)الرندز،  « مقارسه نیست غیر انسان قابل

ای را کده در مدتن    درگر وقتدی مدا ردک واژه    عبارت هاری دارد و باری کشف شونی. به هنهان خود دانست

رافته در خارج است، امدا   بررم گاهی منظورمان مصیاق خارجی و موجود عینی تحقق آمیه به کار می

بنابرارن به رک ابدزاری نیازمندیرم تدا     گاهی منظورمان از کاربرد آن واژه مصیاق خارجی آن نیست؛



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی، 
 

233 
 

تنهداری و   باری توجه داشت که معنی واژه به»له آن بتوان به معنای پنهان ارن الفاظ راه رابیم. وسی به 233

توانی موردنظر باشی، بلکه معنی آن در ارتباط با سارر واژگان و شداری بدا تمدامی     صورت مجرد نمی به

صورت  واژگان بهگونه  جمله باری مینظر قرار گیرد و به همین دلیل نباری به دنبال شناخت معنی ارن

 .(4: 1391)هادی، « مجرد بود

درگدر   عبدارت  پدردازد. بده   علم معناشناسی علم جیریی است که به مطالعه علمی ارن معندی مدی  

معناشناسی کار کشف سازوکارهای معنا را با مطالعه علمدی بده عهدیه دارد؛ معنداری کده در پد        »

تر، چنیالره تر، در صی انتقدالی معنداری    بیتر، اد شیه است. هر چه متن پیچییه های متن ذخیره الره

تبدع   تر و به تر و پرهیجان بیشتر و حجم زبانی کمتر باشی، کار معناشناسی نیز به همان میزان سخت

 .(2: 1391)هادی، « شود های منسجم بیشتر می آن نیاز به قواعی نظم و قانون

 تاریخچه معناشناسی -2-1-1

نخستین مطالب دانش معناشناسی از اواسط قرن ندوزدهم پدا بده    »دهی  ها نشان می مطالعه و بررسی

انی از: مداک    تررن کسانی که در وضع مبانی آن مشارکت داشتنی عبارت عرصه وجود گذاشت و مهم

را « semantics»اصدطالح   1897مولر و میشل بررل. میشل بررل نخستین کسی بود کده در سدال   

شناسدی همچدون آدولدف ندوررن و کررسدتوفر ندوروپ و        بانبرای بررسی معنا به کاربرد. پ  از او ز

هدای معناشناسدی را ادامده دادندی و در اردن زمینده آثدار         گوستاف استرن استیفن اولمدان پدژوهش  

 .(88: 1393)سییی، « جای گذاشتنی ارزشمنیی از خود به

 داللت -2-2

اندی   های مختلفی را در مورد نشانه زبانی و داللدت ارائده داده   از دررباز تا به امروز زبان شناسان نظرره

 .(47: 1388)ر.ا: سجودی، که همه معرف مسئله رابطه بین زبان و جهان بوده است. 

توان تعرردف جدامع و    سختی می داللت مفهومی وسیع و کاربردی فراگیر دارد، به همین دلیل به

شدیه، شدبیه بده     ارائده « داللدت »حال بیشتر تعاررفی که برای مفهوم  ملی برای آن ارائه کرد. باارنکا

رکیرگر هستنی و در میان دانشمنیان اختالف چنیانی در ارن موضدوع وجدود ندیارد. ازنظدر بیشدتر      

 حالتی است که در آن علم به رک چیزی علم به چیدز درگدری را در  »منطق دانان، داللت عبارت از 

 .(61: 1363)خوانساری، « پی داشته باشی

مفهوم داللت رابطه ارجابی اسدت کده در   »شناسی خود گفته:  همچنین سجودی در کتاب نشانه

بین دال و میلول برقرار است. مییانیم که سوسور نشانه زبانی را متشکل از رک دال )تصور صوتی( و 

بخشدی،   را که به نشانه هستی و انسجام مدی  دانی و رابطه بین ارن دو تصور مفهومی( می) رک میلول

 .(50: 1388)سجودی، « نامی. داللت می
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؛ کلمه آب دال است و میلولش همان میلول مفهومی اسدت  «آب»گوریم  مثال وقتی می عنوان به 234

متافیزرکی مفهومی که هست تا دال را در فرآرنی داللت به آرامش برسانی. دال بیون تصدور مدیلول   

و همیشه اندرژی فداعلی خدود را داراسدت،      ست که میل به فعلش ارضا نشیه است؛رهاست؛ فاعلی ا

میلول الزم است تا در حکم مفعول ارن انرژی فداعلی را در کدنش دالل تخلیده کندی و بده آرامدش       

 .(53: 1388 ر.ا: سجودی،) برسانی.

ای باشی کده هنگدام    گونه بهشود که هر دال میلولی دارد و باری  بنابرارن از تعاررف باال دانسته می

علم به وجود دال، ذهن آدمی به وجود میلول منتقل گردد. پ  از روشن شین تعررف داللت، نوبت 

شدیه اسدت: داللدت عقلدی، داللدت       رسی. داللت بر سه دسته تقسدیم  به بررسی انواع و اقسام آن می

 طبعی و داللت وضعی.

میان دال و میلول ردک رابطده ذاتدی وجدود     ارن نوع داللت درجاری است که  داللت عقلی: -1

داشته باشی؛ ماننی اثر و مؤثر. مثالر اگر انسان بیانی روشناری صبح اثر طلوع خورشیی اسدت؛ و آنگداه   

پرتو نور را بر روی دروار مشاهیه کنی، رقینار به طلوع خورشیی منتقدل خواهدی شدی. پد  روشدناری      

 صبح داللت عقلی بر طلوع خورشیی دارد.

شود که در آن رابطه میان دال و مدیلول   داللت طبیعی به داللتی گفته می لت طبیعی:دال -2

مثدال طبدع برخدی از     عنوان ها وجود داشته باشی. به ای طبیعی بوده و ارن رابطه در طبع انسان رابطه

ای آگداه باشدی،    حال اگر انسان از چنین رابطده « آخ»کنی هنگام احساس درد بگوری:  مردم اقتضا می

رسدی   بده گدوش او مدی   « آخ»کده صدیای    ذهنش از رک شین درگر منتقل خواهی شی. مثالر هنگامی

 فهمی که دردی به صاحب آن صیا وارد شیه است. می

داللت وضعی درجاری است که رابطه میان دو شین از وضع قدرارداد نشدأت    داللت وضعی: -3

طدور   . بده (61-60: 1384ر.ا: مظفر، ) است گیرد؛ قرارداد بر ارنکه وجود رکی، دلیل بر وجود درگری می

مثال داللت چراغ قرمز به ممنوع بودن عبور و ردا داللدت چدراغ سدبز بدر جدواز عبدور قراردادهدای         

هدا داللدت وضدعی     انی. در زنیگی روزمره انسان المللی هستنی که میان همه افراد دنیا وضع شیه بین

اسداس   ها و عالئم رمدزی، همگدی بدر    گذاری و نشانه ها پرکاربردتررن نوع داللت است، زررا تمام زبان

 انی از: شود که عبارت شونی. داللت وضعی خود بر دو نوع تقسیم می ررزی می همین نوع داللت پاره

 داللت لفظی و غیرلفظی -2-2-1

ای باشی که اگر انسان بیانی متکلم آن لفدظ را   گونه داللت لفظی: داللت لفظی عبارت است از آنکه به

. داللت لفظ بر معندا سده وجده و    (63)همان، « ان کرده است به معنای مراد شیه از آن لفظ پی بردبی

 گونه مختلف است:
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ای رک لفظ برای نشان دادن تمام میلول خود بده   صورت که در جمله داللت مطابقت: بیرن -1 235

« تطدابقی » و ردا « داللدت مطدابقتی  » کار گرفته شود، در اصطالح متعلق اردن ندوع داللدت   

هدای   ها و خطدوط و نقدش   که همه برگ ماننی داللت لفظ کتاب بر تمام معنای آن نامنی؛ می

 شود. داخل آن و نیز جلی آن را شامل می

عندوان دال اسدتفاده    داللت تضمن: در داللت تضمنی برخالف داللت، مطابقتی لفظی که به -2

مدیلول خدود اسدت؛     دهنیه جزئی از دهی، بلکه نشان شود تمام میلول خود را نشان نمی می

 و را فقط بر جلی آن. های آن ماننی داللت لفظ کتاب تنها بر برگ

داللت التزام: گاهی اوقات میان رک مفهوم و مفهوم درگر تالزم همراهی شیری وجود دارد؛   -3

توانیم لفظی را که داللت بر مفهوم اول دارد به کار ببررم، اما منظور ما  در چنین حالتی می

ماننی داللت دوات بر قلم. اگر کسی از شما بخواهی دواتی برای او بیاورد  باشی؛مفهوم مالزم 

و شما نیز فقط دوات را برای او بیاورری در ارن صدورت شدما را مواخدذه     و قلم را ذکر نکنی

کندی. اردن ندوع داللدت را      و خواهی گفت: درخواست دوات برای داللت قلم کفارت می کرده

 (64 و 63ر.ا: همان، ) نامنی. داللت التزامی می

و ارن درجاری است که دال، چیزی غیر از لفظ باشی؛ مانندی عالئدم، خطدوط،    »داللت غیرلفظی: 

ها و رمزهای علوم و تابلوهاری که در جاده برای بیان انیازه  و امور ملحق به آن، مثل عالمت تصوررها

 .(62همان، ) ر آنشیه و غی سوی محل و را شهری نصب مسافت و را تعیین جهت راه به

 داللت اولیه() حقیقت -2-2-2

های بیانی حقیقت و مجاز است. دو واژه حقیقت مجاز، کامالر نقطه مقابل هم هسدتنی   رکی از اسلوب

شود. اصل در لغت بر ارن است کده بدر حقیقدت داللدت      و بیون شناخت حقیقت مجاز شناخته نمی

عنی از حقیقدت بده مجداز عدیول کدرده اسدت.       بینیم که م اما گاهی به جهت حصول معنی می کنی؛

ای که از آن همان مفهوم ردا معنداری    حقیقت در اصطالح بالغت عبارت است از استعمال هر کلمه»

گورندی:   شود، برخی درگر از علمای بالغت مدی  کننیه آن کلمه در نظر داشته است. اراده می که وضع

شدیه   محداوره( بدرای آن وضدع   ) ح مخاطبحقیقت به کار بردن لفظی است در معناری که در اصطال

 (27: 1379 )ادررسی،است. 

توان گفت؛ حقیقت همان لفظی است که در معنای اصلی خود ردا بده    در تکمیل ارن تعاررف می

 شیه خود در زبان هنجار بکار رفته است. عبارتی در معنای وضع

 داللت ثانویه() مجاز -2-2-3

شیه خود است. در هنگام اسدتعمال مجداز،    معنای حقیقی و وضعمجاز نیز به کار بردن لفظ در غیر 

و همچندین باردی میدان     تا مانع از اراده معنای حقیقی گردد؛ ای وجود داشته باشیباری قررنه صارفه
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ای وجود داشته باشی تا امکان به کار بردن لفظ در معنای مجدازی را   معنای حقیقی و مجازی عالقه 236

در مجاز باری عالقه باشی و عالقه همان مناسبتی است که میدان معندای   »ر درگ عبارت فراهم سازد. به

 (47)همان، « حقیقی و معنی مجازی موجود است و ارن عالقه را مشابهت است را غیر مشابهت

شود که مجاز لغوی در کلمه جرران دارد ولی مجداز   مجاز به دو قسمت لغوی و عقلی تقسیم می

. مجداز لغدوی   (312ر.ا: هاشدمی:  ) ربطی که بین برخی از کلمات است عقلی در استناد، رعنی در نوع

کده عالقده میدان معندای      مجاز مرسل و مجاز باالستعاره. درصورتی شود: نیز به دو قسمت تقسیم می

مجازی و حقیقی عالقه مشابهت باشی استعاره است و اگر عالقه بده چیدزی غیدر از مشدابهت باشدی،      

 مجاز مرسل است.

 مجاز مرسل انواع عالقه در -2-2-4

 سببیه: و آن در صورتی است که لفظ سبب ذکر شود و از آن مسبب اراده گردد. (1

 مسببیت: و آن در صورتی است که لفظ مسبب ذکر شود و از آن سبب اراده گردد. (2

 کلیت: و آن در صورتی است که لفظ کل ذکر شود و از آن جز اراده گردد. (3

 لفظ جزن ذکر شود و از آن کل اراده شود. جزئیت: و آن در صورتی است که (4

الزمیت و ملزومیت: و آن در صورتی است که وجود چیزی، الزامار همراه باوجود چیز درگدر   (5

 باشی.

 آلیت: و آن در صورتی است که اسم آلت ذکر شود و از آن اثر حاصله از آن اراده شود. (6

داللت دارد، چیدز خاصدی   عموم و خصوص: و آن در صورتی است که با لفظی که بر عموم  (7

 اراده گردد را با لفظی که بر خاص داللت دارد بر چیز عامی اشاره کنی.

گذاری چیزی به ورژگی ردا ندامی    به اعتبار ماکان: و آن نگررستن به گذشته است رعنی نام (8

 که در گذشته داشته است.

زی که باری در اعتبار مارکون: و آن نگررستن به آرنیه است و آن اطالق اسمی است به چی (9

 آرنیه آن نام را بگیرد.

حالیت و محلیت: و آن در صورتی است که لفظ حال ذکر شود و محل آن اراده گردد و را  (10

 لفظ محل ذکر شود و حال از آن اراده گردد.

بیلیت و مبیلیت: و آن در صورتی است که چیزی بیل از چیز درگر و را مبیل منه از چیز  (11

 درگر باشی.

 (312: هاشمی: ا.ر) در صورتی است که چیزی مجاور چیز درگر باشی. مجاورت: و آن (12
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 مجاز عقلی -2-3 237

مجاز عقلی اسناد فعل را شبه فعل به چیزی است که در ااهر حال متکلم منسوب بده آن نیسدت و   

که اسناد به چیزی باشی که برای  ای که ما از ارن ارن اسناد به جهت وجود عالقه است و همراه قررنه

اسدناد بده   -2اسدناد بده زمدان    -1انی از:  های مجاز عقلی عبارت دارد. مشهورتررن عالقه باز میاوست 

اسناد اسم مفعول به -6اسناد اسم فاعل به اسم مفعول -5اسناد به مصیر -4اسناد به سبب -3مکان 

 (318ر.ا: هاشمی: ) اسم فاعل

 استعاره -2-4

شدیه و بده معندای عاررده      گرفته« ع.و.ر»استعاره از ررشه واژه استعاره از اصطالحات علم بیان است. 

خواستن و عارره گرفتن است. استعاره از نخستین مسائل علوم بالغی است که موردتوجده مفسدران   

قرارگرفته است و نخست از دامن مباحث مربوط به دفع شبهات از قدرآن و اعجداز قدرآن برخاسدت.     

کده   (568: 2007)سدیوطی،  « جاز و تشبیه متولی شدیه اسدت  از ترکیب م»گفته سیوطی  استعاره بنا به

گدران و نوانیرشدان   ارن بیانگر طرحی نو است که از خلط دو انگاره جیریی تولی رافتده کده صدنعت   

همان تشدبیه  »توان گفت استعاره در واقع که می انی و را ارندنیای ادب و بالغت به آن دست رازریه

)شمیسدا،  « بده بداقی ماندیه اسدت    ده شیه که از آن فقط مشبهفشرده است که آن قیر خالصه و فشر

دهی و در تعررفدی درگدر از   می، ارن تعررف نیز نگرشی متفاوت از تعررف اول را به ما ارائه (57: 1383

پدرورد و  تر تشدبیه اسدت، تشدبیه آنگداه کده مدی      تر و هنریاستعاره گونة پرورده»بینیم استعاره می

اندی:   .  در تعررف اسدتعاره گفتده  (97: 1391)کزنازی، « گردد استعاره درگرگون میشود به تر میپنیاررنه

ای  کاربرد لفظ در معنای غیرحقیقی آن همراه باعالقه تشابه میان معنای حقیقی و مجدازی و قررنده  

شیه که حاصل هر رک، وجدود   شود. برای استعاره تقسیماتی بیان که مانع از اراده معنای حقیقی می

بده در تشدبیه(،    همدان مشدبه  ) تنوعی برای آن است. هر استعاره سه رکن دارد: مستعار منهاقسام م

: 1397)دشدتیان ندژاد،   وجه شبه( ) و نیز جامع( شیه لفظی که عارره گرفته) مشبه(، مستعار) مستعار له

 .(18و17

 کنایه -2-5

ی در سدخن و تدأثیر در   و مفاهیم است که موجب آفررنش زربار های بیان معانی کناره رکی از شیوه

کناره در لغت، به معنی پوشییه سخن گفتن است و در اصدطالح، سدخنی اسدت    »شود.  مخاطب می

که دارای دو معنی قررب و بعیی باشی و ارن دو معنی الزم و ملزوم رکیرگر باشنی. پد  گورندیه آن،   

نی دور منتقل گردد... جمله را چنان ترکیب کنی و به کاربرد که ذهن شنونیه از معنی نزدرک به مع

ها ارنکده در   های آن ای از مجاز است؛ زررا در هر دو تکیه بر معنای پنهان است. از تفاوت کناره گونه

درگر انواع مجاز حتمار قررنه صارفه ای در کدالم وجدود دارد کده شدخص را بده معندای مجدازی راه        
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بتدوان بدا اسدتیالل و الزم و ملدزوم از      ای وجود نیارد، بلکده باردی   نماری، ولی در کناره هیچ قررنه می 238

 .(156: 1389آبادی،  )نجف« معنای لفظی به معنای باطنی و ادبی راه رافت

رعنی سخنی زربا و رسدا کده سدخن خیاوندی      رکی از وجوه برجسته قرآن کررم بالغت آن است؛

هدای   قرآن کتداب آفررنی  مثال آن است. از دررباز تاکنون مسلمانان برای نشان دادن شگفت نمونه بی

اما باز هم بشر در درا بسیاری از ارن معانی عاجز است. زرباری قرآن چده ازنظدر    انی؛ فراوانی نوشته

نشدین   تحسدین اسدت. بیدان دل    انگیز و قابدل  ها شگفت مفاهیم آن و چه ازنظر ااهر و ساختار سوره

رآن جلدوه طدراوت خاصدی    کارگیری مندابع ادبدی و بالغدی بده قد      ها، تعبیرهای زربا و لطیف و به آره

تری به  ای از عبارات و جمالتی است که خود از واحیهای کوچک بخشییه است. آرات قرآن مجموعه

واژگان قرآنی همان واژگانی است که نقش اصلی را در آرده دارد  »انی.  ها شکل رافته نام کلمات را واژه

بیون فهدم آن واژگدان بده شدکل     دهی.  بخش است و معنا را گسترش می و منبع نوری است که الهام

توانی به اسرار قرآن دست رابی و از کشف ژرفا و اشراف بر  درست و دقیق پژوهشگر و جستجوگر نمی

 .(18: 1381عضیمه، ) مانی. ابعاد آن محروم می

روندی   توان فهمیی که گاهی ارن واژگان از معانی اصلی و حقیقی خود فراتر می از ارن تعاررف می

اهل نظر »شود.  که با پی بردن به معنای موردنظر زرباری اسرار قرآن بیشتر درا میجاست  و همین

طور  های ادبی و بالغی به کنی و زرباری تنهاری کفارت نمی رابنی که معنای لغوی به نگران درمی و ژرف

 شونی. معنای فقهی و درندی  شیه نهاری نائل نمی کننی و به هیف خواسته کامل ارفای مسئولیت نمی

و  آرندی؛  ها رنجدور بده نظدر مدی     رو بادربرگیری آن گنجینه توان کشیین همه بار معنا را نیارنی. ازارن

کنندی تنهدا چیدزی کده بداقی       دهنی، ولی کفارت نمدی  های صوفیانه نمی های معنوی را تأورل زرباری

ت مانی ارن است که ارن اصطالحات چیز درگری هستنی که احساس فهمییه شین به آدمی دسد  می

رکدی   بینی ولی پروای درا و احاطه به آن وجود نیارد. اردن  دهی ولی توانا به آن نیست. آن را می می

هدا   پردازندی و سدخن   و در ارن گنجینه است که استعیادها به رقابدت مدی   های قرآن است؛ از شگفتی

تلف واژه ردی  . در ارن پژوهش نیز تالش بر ارن است که معانی مخ(21 و 20)همان: « گردد گوناگون می

 کارگیری علم بیان درا کنیم. و مشتقاتش را با تکیه بر تفاسیر و روارات و با به

مراد از کارکرد داللتی واژه ری بررسی و شناخت معنای اولیه و معنای بعیی آن در قدرآن کدررم   

است. واژه ری به معنای دسدت از اعضدای بدین اسدت. معندای آن در لغدت عضدو بدین از شدانه تدا           

هدو  »شدود:   که گفته می شتان نعمت و احسان، قیرت و سلطنت، تصرف و مالکیت است. وقتیسرانگ

« ردیه علیده  »شدود   دهی. را وقتدی گفتده مدی    را می« هوفی ملکی و حوزتی»همان معنای « فی ریی

 115واژه ردی در قدرآن    (1063)ر.ا: معجدم الوسدیط:   و از اردن قبیدل   رعنی بر او قیرت و سلطنت دارد؛

 مرتبه آورده شیه است.
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 ید در قرآن کارکردهای -3 239

 از سرانگشتان دست تا مرفق -3-1

 فاْغِسـُلواْ  الصاـالةِ  ِإََل  ُقْمـُتمْ  ِإَذا آَمنُـواْ  الـاِنينَ  أَيُـَّهـا ايَ ﴿ :فرماری سوره المائیه می 6خیاونی متعال در آره  
ُكمْ  ارن آره معروف به آرده وضدو    ﴾اْلَكْعَبنيِ  ِإََل  َوَأْرُجَلُكمْ  ِبُرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحواْ  َراِفقِ اْلمَ  ِإََل  َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَُ

بین مرفق تدا سرانگشدتان   « الی المرافق»و مقصود از اریرکم در ارن آره به خاطر آمین قررنه  است؛

 دست فاصله است.

 سرانگشتان دست تا مچ -3-2 

 طَيِ بـاْ  َصـِعيداْ  فـََتَيماُمـوا َمـا ْ  جتَِـُدوا  فـَلَـمْ ﴿ فرماردی  سوره النسان دربارة تیمم می 43خیاونی متعال در آره  
ُکمْ  فَاْمَسُحوا مقصود از اریرکم مدچ دسدت تدا سرانگشدتان      ﴾َغتُفـوراْ  َعتُفو اْ   َکانَ   الِلاَ   ِإنَ   أَْيِديُکمْ  وَ   ِبُوُجوُِ

صورت و دسدتان از سرانگشدتان    پ  از زدن دست به خاا و کشیین آن به است، بنابرارن در تیمم 

شود. البته بین علمای شیعه و اهل سنت در اردن نظدر اخدتالف وجدود دارد و اکثدر       تا مچ مسح می

فقهای اهل سنت بر ارن اعتقادنی که مسح تا مرفقین است ولی مشهور بین فقهای شیعه اردن اسدت   

 که مسح در تیمم تا مچ است.

 معنای اعمال -3-3

ع   لَـْيسَ  الِلاَ  َوَأنا  أَيْـِديُكمْ  قَـداَمتْ  ِبَـا َذلِـكَ ﴿فرماردی:   سورة آل عمدران مدی   182قرآن کررم در آرة   ِبظَـالا
اعمال آنان است که موجب عذاب سوزان خیاونی شیه است  ﴾ماقـدمت ايـديکم﴿مقصود از  .﴾لِْلَعِبيدِ 

نسدبت داده شدیه اسدت.    « اردیرکم »به « قیمت»عمل است و چون غالبار دست ابزار پیش فرستادن 

 .(274 /18 :1997 طباطباری،)

ََ  قَـداَمتْ  ِبَـا َذلِـكَ ﴿فرماردی   سورة حج خیاوندی مدی   22همچنین در آرة  ع   لَـْيسَ  الِلاَ  َوَأنا  يَـَدا  ِبظَـالا
بندیگانش سدتمکار   ای و گرنده خدیا نسدبت بده      ارن به سبب گناهانی است که مرتکب شیه ﴾لِْلَعِبيدِ 

انی و ری مجاز مفرد  نیست. در ارن آره نیز بما قیمت اریرکم به معنای گناهانی است که مرتکب شیه

 مرسل به عالقه سببیت است چرا که دست سبب انجام گرفتن عملی است.

 معنای پیش رو و حضور -3-4

 تـَْنزِيـلح  َخْلتِفـهِ  ِمـنْ  َواَل  َيَديْـهِ  بـَـنْيِ  ِمـنْ  اِطـلُ اْلبَ  َيَْتِيـهِ  اَل ﴿فرماردی:   سورة فصّلت می 42خیاونی متعال در آرة 
يـد   َيِكـيم   ِمـنْ  نیز به معنای پیش رو و تدورات و  « بین ریره»توان گفت  می« من خلفه»به قررنه  ﴾لَِ

 اْلِكتَـابَ  َعَلْيكَ  نـَزالَ ﴿فرماری:  سورة آل عمران می 3انجیل موجود در آن زمان است. همچنین در آرة 
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َقِ   240 َْ قْا اِب ْنِيـلَ  التاـْورَاةَ  َوأَنـَْزلَ  َيَدْيهِ  بـَنْيَ  ِلَما ُمَصدِ  کننیه  کتاب را به حق بر تو فرد فرستاد که تصیرق ﴾َواإْلِ

بده معندای حضدور اسدت و چدون      « ردیی »های آسمانی پیش روی خود است. در ارن آره نیز  کتاب

 تعبیر به مصیقا لما بین ریره شیه است. صورتی که اآلن موجود است، در دسترس مردم بوده است،

 معنای اختصاص -3-5

َعامـاْ  أَيْـِديَنا  َعِملَـتْ  َّـاا  ََلُـمْ  َخَلْقنَـا َأَّنا  يـَـَرْوا  َّلَْ  َأوَ ﴿فرماری:  سورة ر  می 71خیاونی متعال در آرة    فـَُهـمْ  أَنـْ
بدا دسدت اسدت و کنارده از     در ارن آره کلمه عملت اردیرنا بده معندای درسدت کدردن       ﴾ َمـاِلُکونَ  ََلَـا

اختصاص است و گفته است که آفررنش چهار پاران مختص قیرت خیاونی اسدت و اردن آرده تدیبیر     

 سازد. عالم و ربوبیت خیاونی را خاطرنشان می

يمَ  ِعَبــاَدَّنَ  َواذُْكــرْ ﴿فرمارددی:  سددورة ص مددی 45همچنددین خیاونددی متعددال در آرددة  ُِ ــَرا  َوِإْســَحاقَ  ِإبـْ
أردیی بده معندی اختصداص     در ارن آره نیز همچون آره قبل کلمده   ﴾َواأْلَْبَصارِ  اأْلَْيِدي ُأوِل  َويـَْعُقوبَ 

گوری: خیاونی در ارن آره خلقت بشر را به دست خود نسبت داده و فرمدوده چده    ی میاست. طباطبار

ظدور  ممانعت شی از ارنکه برای چیزی سجیه کنی که من آن را با دستهای خودم آفرریم. به ارن من

بفرماری: هرچیز را به خاطر چیز درگر آفرریم ولی آدم را برای  بوده که برای آن شرافتی اثبات نموده

نیز ارن اختصداص  « و از روح خودم در او دمییم -و نفخت فیه من روحی»که جمله  خودم همچنان

توانسدت مفدرد    باارنکه مدی « دودستم–ریی »را تشبیه آروده و فرمود « ری»رسانی و اگر کلمه  را می

هدا هدم در    بیاورد برای ارن است که به کناره بفهمانی در خلقت او اهتمام تام داشتم چون ما انسدان 

بنیرم که نسبت به آن اهتمدام بیشدتری داشدته باشدیم. پد        عملی هر دو دست خود را به کار می

 .(17/343 :1997طباطباری، )« خلقت بییی، نظیر جمله مما عملت اریرنا است»جمله 

  معنای قدرت -3-6

 ِإنـاهُ  اأْلَيْـدِ  َذا َداُوودَ  َعْبـَدَّنَ  َواذُْكـرْ  يـَُقولُـونَ  َمـا َعَلى اْصَِبْ ﴿ فرماری سورة ص می 17خیاونی متعال در آرة 
نیرومندی اسدت.    مجاز از نیرو و قیرت است و ذا االری رعنی کسی که« أری»در ارن آره کلمه  ﴾َأواابح 

کلمه أری به معندی نیرومندی اسدت و حضدرت داوود )ع( در تسدبیح خدیای       گوری:  ی نیز میطباطبار

و نیدز   شدینی  صیا می ها و مرغان هم با او هم کرد و کوه متعال مردی نیرومنی بود و خیا را تسبیح می

و همان کسی است کده جدالوت    مردی نیرومنی در سلطنت و نیرومنی در علم، نیرومنی در جنگ بود

. کلمه أری مجاز مفرد مرسل به عالقه سببیت است چدرا  (17/288 :1997اطبداری،  طب) را به قتل رسانیی.

 که ری سبب قیرت و نیرو است.

َـا يـَُبايُِعونَـكَ  الـاِنينَ  ِإنا ﴿فرماری:  فتح می سورة 10خیاونی متعال در آرة   فـَـْوقَ  الِلاِ  يَـدُ  الِلاَ  يـُبَـايُِعونَ  ِإمنا
در ارن آره واژه ری به قررنه اهلل مجاز مفرد مرسل به عالقه سببیت اسدت. چدرا کده دسدت      ﴾أَيْـِديِهمْ 
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هدا   سبب قیرت و نیرو است و مراد از ری در ارن آره همان قیرت خیاونی است کده بدر درگدر قدیرت     241

 شود. برتری دارد و ری در جارگاه حقیقی به معنای دست و در معنای مجازی قیرت اراده می

 الکیت و اختیارمعنای م -3-7

 ِإنْ  اأْلَْسـَر  ِمـنَ  أَيْـِديُكمْ  ِف  ِلَمـنْ  قُـلْ  الناـيبُّ  أَيُـَّهـا ايَ ﴿ انفال فرموده است: سورة 70خیاونی متعال در آرة 
در ارن آرده، خیاوندی    ﴾ِييمح رَ  َغتُفورح  َوالِلاُ  َلُكمْ  َويـَْغتِفرْ  ِمْنُكمْ  ُأِخنَ  َّاا َخْْيْا يـُْدِتُكمْ  َخْْيْا قـُُلوِبُكمْ  ِف  الِلاُ  يـَْعَلمِ 

به اسیرانی که در اختیار شمارنی بگو: اگر خیا خیدری در دلهدا    فرماری: ای پیامبر می( به پیامبر )ص

آمدرزد و خدیا بسدیار     دهی و گناهانتان را مدی  انی به شما می شما بیانی بهتر از مالی که از شما گرفته

أریرهم( مجاز از سلطه و اختیار است و به معنای  آمرزنیه و مهربان است. در ارن آره عبارت )من فی

رد    سدوره  83 کسانی است که در اختیدار پیدامبر قدرار دارندی. همچندین خیاوندی متعدال در آرده        

منزه است خیاری کده مالکیدت و    ﴾تـُْرَجُعـونَ  َوِإلَْيـهِ  َشْي    ُكلِ   َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  الاِني َفُسْبَحانَ ﴿فرماری:  می

گردانندی. در اردن آرده نیدز واژه ردی       و شما را به سوی او باز می چیز به دست اوستفرمانروائی همه 

ـلُ  يـَْعَلمَ  ل َِئالا ﴿سوره حیری  29استعاره از سلطه داشتن و اختیار است. همچنین در آره  ُْ  َأالا  اْلِكتَـابِ  َأ
منظدور   ﴾اْلَعِظـيمِ  اْلتَفْضـلِ  ُذو َوالِلاُ   َيَشا ُ  َمن يـُْدتِيهِ  الِلاِ  بَِيدِ  اْلتَفْضلَ  َوَأنا   الِلاِ  َفْضلِ  مِ ن َشْي    َعَلى يـَْقِدُرونَ 

از أن الفضل بیی اهلل به معنای ارن است که همه فضل به دست خیاست و دسدت مجداز از سدلطه و    

 اختیار و مالکیت خیا است.

 استعاره از والیت -3-8

 فـََرْ ـُتمْ  َوقَـدْ  مَتَسُّـوُُنا  َأنْ  قـَْبـلِ  ِمـنْ  طَلاْقُتُمـوُُنا  َوِإنْ ﴿ فرماردی  بقره می سوره 237 آره در متعال خیاونی
ِْ  ُعْقـَدةُ  بِيَـِدهِ  الـاِني يـَْعتُفوَ  َأوْ  يـَْعتُفونَ  َأنْ  ِإالا  فـََرْ ُتمْ  َما فَِنْصفُ  َفرِيَضةْ  ََلُنا  ـَربُ  تـَْعتُفـوا َوَأنْ   النِ َكـا لِلتاْقـَو   َأقـْ
ترجمده: و اگدر پدیش از آنکده زندان دسدت بزنیدی         ﴾َبِصْيح  تـَْعَمُلونَ  ِبَا الِلاَ  ِإنا  بـَْيَنُكمْ  اْلتَفْضلَ  تـَْنَسُوا َواَل 

اری باری بیهیی مگدر آنکده    اری نصف آنچه مقرر داشته ها مقرر داشته طالقشان دادری و مهری برای آن

تدر اسدت.    گره زناشوری به دست او است گذشت کنی و گذشت کردن شدما بده پرهیزگداری نزدردک    

کنیی بیناست. در ارن آرده منظدور از    ارانی را میان خودتان فراموش نکنیی که خیا به آنچه میبزرگو

و واژه ردی اسدتعاره از والردت و     بییه عقیه النکداح کسدی اسدت کده گدره ازدواج در دسدت اوسدت؛       

 سرپرستی است.

 معنای تنگدستی و کمال قدرت -3-9

 ِبَـا َولُِعنُـوا أَيْـِديِهمْ  ُغلاـتْ  َمْغُلوَلةح  الِلاِ  َيدُ  اْلَيُهودُ  َوقَاَلتِ ﴿فرماری:  مائیه می سوره 64 آره در متعال خیاونی
رهود گفت دست خیا بسته است، دستشان بسته بداد و از   ﴾َيَشا ُ  َكْيفَ  يـُْنتِفقُ  َمْبُسوطََتانِ  َيَداهُ  َبلْ  قَاُلوا
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دهی بده هدر    باز است میحرمت خیا دور باشنی، برای ارن کلمه کفری که گفتنی بلکه دستهای خیا  242

افزارندی و   نحوی که بخواهی و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان و کفر خود می

ما بین رهود و نصارا عیاوت و بغضی انیاختیم که تا روز قیامت امتیاد داشته باشی. هدر وقدت آتشدی    

گناهان و تکذرب پیغمبران و کوشدش  برای جنگ افروختنی خیا خاموش نمود. عالوه بر ارن ارنان با 

 .(6/36 :1997طباطباری، )انگیزد.  در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می

 های مربوط به معانی ید و مشتقات آنجدول آیات و سوره

معنای دست و 

 انگشتان

انعدام/   7مائیه.  28مائیه/  38مائیه/  33نسان/  43بقره/ 249بقره/  79آرات 

 9روسدف/   50روسدف/   31هدود/   70اعراف/  195اعراف/  124اعراف/  108

شدعرا/   49شدعرا/   33نور/  24فرقان/  27نور/  40طه/  71طه/  22ابراهیم/ 

 ممتحنه 2ص/  44ر /  65ر /  35قصص/  32نمل/  12

معنای پیش رو و 

 حضور

اعراف/  17مائیه/  48مائیه/  46آل عمران/  50بقره/  255بقره/ 97بقره/  66

انبیان/  28طه/  110مررم/  64رعی/  11روسف/  111رون /  37اعراف/  57

 31سدبان   46سدبان/   31سدبان/   12سدبان/   9نمدل/   63فرقان/  48حج/  76

 12تحدررم/   8فصدلت/   42فصدلت/   25فصدلت/   14ر /  45ر /  9فاطر/ 

 احقاف. 21احقاف/  30مجادله/  12مجادله/  13ممتحنه/ 

 بقره 237 معنای والیت

معنای قدرت و 

 نیرو

 22ص/  75ص/  45ص/  17رد /   71انفال/  62انفال/  26آل عمران/  73

 فتح 10مجادله/ 

معنای سلطه و 

 مالکیت

 حیری 29ملک/  1عب /  15ر / 83انفال/ 70

 رم 36قصص/  47کهف/  57حج/  10انفال/  51آل عمران/  182 اعمال

 ص 75ر / 71 اختصاص

 اسران 29توبه/  67توبه/  40مائیه/  64 جود و بخل

 گیرینتیجه -4

دهی که واژه ری و مشدتقات آن هرچندی بیشدتر بده      شیه در ارن پژوهش نشان می  های انجام بررسی

طورقطدع ردک معندای     تدوان بده   شدود، امدا نمدی    عنوان رکی از اعضای بین اراده مدی  معنای دست به

همیشگی و ثابت برای آن در نظر گرفت و تحلیل معنای آن باری با توجه به مییان معناری و عناصدر  

هاری که در جملده   ای که در آن قرارگرفته و قررنه ختاری مرتبط صورت پذررد و با توجه به جملهسا
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وجود دارد، معنای آن را درا کرد. واژه ری در بسیاری از آرات قرآن کررم به ارفای نقش پرداخته و  243

بخدل،  در غیر معنای حقیقی خود ازجمله قیرت و نیرومنیی، اختصاص و اختیار و مالکیدت، جدود،   

و در برخی آرات نیز واژه ری تنها بر قسمتی از دست را پدا انگشدتان    اعمال، والرت، پیش رو و حضور

 داللت داشته است.

 فهرست منابع
 قرآن کررم

، جلی مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان .«سیری در مجاز مرسل» (.1379ادررسی، محمیحسین )

 .60-45، صص 2و1رازدهم شمارة 

قدانون   201مبانی فقهی مجازات سارق، مستنیات و مبانی فقهی مداده  » (.1385زاده جیرکلی، منصور )امیر

 . 80-61، صص 6، شماره مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی .«مجازات اسالمی

 الیولیة. الشروق القاهرة: مکتبة (.الخامسة الطبعة) المعجم الوسیط (.2011أنی ، ابراهیم و درگران )

 ،درنی مطالعات شناسی مجله روش «.احادرث و قرآن در قبح و حسن معناشناسی» (.1393) احمیپاکتچی، 
 .22 -10 ، صص 2 شماره اول، سال

 معناشناسدی  کتداب  شناسدی  روش» (.1395) زاده حسین وپررسا زاده حسین اکرم السادات؛ حسینی، زرنب

 .اسالمی دانشگاه راسوج علوم در پژوهی واژه ملی همارش نخستین «.صالح عضیمه قرآنی واژگان

 قدرآن  زبانشدناختی  هدای پدژوهش  مجلده  .«واژة رب تاررخی معناشناسی» (.1394) محمیعلی زاده، خوانین
 .120-77 ، صص 8 پیاپی شماره ،2 شماره ،4 دوره ،اصفهان دانشگاه

 .24-4صص ،  45، شماره فصلنامه اورمزد «.قرآن، رخ نماری علم بیان» (.1397) دشتیان نژاد، سکینه

 قدرآن  در «سدبیل » واژه توصدیفی  و تداررخی  معناشناسدی » (.1391) محبی سحر و ابوالفضل سیی سجادی،

 .102-83، صص 15 شماره ، سال چهارم،حسنا پژوهی قرآن دوفصلنامه «.کررم

 واژه چنیمعناری پیرامون شناختی زبان رورکردی» (.1394) فراهانی ماستری سمیه و ابوالفضل سجادی، سیی

-27، صدص  (10 پیاپی) 2 شماره سوم، سال ،قرآنی – ادبی های پژوهش «.کررم قرآن در «رحمة»

46 . 
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83- 105. 
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