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 مقدمه. 1

در طی ادوار  و هی که از هرگونه تحریفی مصون مانده استعنوان یگانه اثر وحیانی و جاوید اال قرآن کریم به

های مورد ترین دانشمختل ، اندیشمندان بسیاری را برای فهم صحیح معنای متن به گرد هم آورده است. از ضروری

ن یترن و موفقیتربه عنوان بزرگ یراغب اصفهانتوان به دانش مفردات اشاره کرد. نیاز فهم معنای متن قرآن می

بنا  یکساختن  یفراهم ساختن خشت و آجر برا ۀرا به منزلمفردات دانش قرآن،  یهار واژهیدر تفس یاثر ۀدآورندیپد

 . برشمرده است

نیز  &ها عالوه بر مراجعه به فرهنگ لغت، به روایات ائمه معصومینشناسی واژه، در معناران قرآنبسیاری از مفسّ

 &میان انبوه روایات وارده از اهل بیتدر اند. ها پرداختهها به تبیین معنای آیات و واژهمراجعه کرده و به مدد آن

ی هاها و گونهروایات تفسیری قابل توجهی وجود دارد که به معناشناسی واژگان قرآن اختصاص داشته که به شیوه

 پردازد. به تبیین واژگان قرآن می ـ ـ با توجه به سطح فهم مخاطب، شرایط زمانی خاصمختل  

 

 تفسیر ظواهرآیات. 2

ی صرفاً به معنای یک واژه به صورت تفسیر بسیاری از روایات توان دریافت کهمی &بیتوایات اهلبا تتبّ  در ر

اطب مبهم و ناآشنا ای برای مخد واژهدر بسیاری مواراند. تر و یا مترادف، و یا بسط معنا و مراد آیه پرداختهواژگانی آسان

اند که این از مطالبی را به عنوان شرح و توضیح واژگان بیان کرده، با مدّ نظر قرار دادن فهم مخاطب، بوده و معصوم$
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پردازان علم لغت از دیدگاه نظریه «اخبتوا»قبیل تفسیر واژگانی یا همان تبیین ظاهری آیات است. در ذیل به بیان معنای 

 21ۀ طور مثال: در آیبه دهیم. پیرامون این لغت را مورد بررسی قرار می &پردازیم و سپس نظر حضرات معصومینمی

 ۀواژ <،خال دُونَ هایف هُمْ الْجَنَّة  أَصْحا ُ کأُولئ  رَبِّه مْ إ لى أَخْبَتُوا وَ الصَّال حات  عَم لُوا وَ آمَنُوا نَیالَّر إ نَّ> هود ۀمبارک سورۀ

الرّجل قصد رفتن و  نان گرفته شده است. أَخْبَتَین سفت و سخت و قابل اطمیبه معنای زم« خبت» از ریشۀ« اخبتوا»

ار رفته است )راغب کى و تواض  و فروتنى به یخونیز در معنى نرم «اخبات»جا فرود آمد، مصدر ا آنیجا را نمود ماندن آن

 .(757 ، ص3 ش،  3151اصفهانی، 

حراف ای که شخص در آن استقرار یافته، و از اضطرا  و اننزول در محیطی گسترده و هموار است، به گونه ،اخبات

الرکر که  فوع ۀچنین معنایی همراه با حقیقت ایمان و تسلیم و اطمینان است. مانند آی ۀو اختالف و تردد رها شود و الزم

 ایمان و عمل صالح است ۀبه معنای خضوع و حاصل شدن طمأنینه است؛ خضوع برای خدا و به سوی خدا و این نتیج

 .(7، ص 1 ش،  3130)مصطفوی، 

دانند. در اصل این واژه به لحاظ ریشه و با  برخی هم معانی اطمینان، خضوع و خشوع را برای اخبات مجازی می

 .(302 م، ص3959)زمخشری،  بودن برخشوع مستمر داللت دارد إفعال

 پردازیم. کنیم و سپس به بررسی آن میابتدا ذکر می ،اما روایتی را که در این مورد وارد شده

که چون در مقابل  «بیلک» به نام است مردى ما نزد :ردمک عرض $ صادع حضرت که حضور گویدمی شحام دیز

 و نموده دعا را آن مرد $م. حضرتیاگراشته میتسل ، یعنی:«بیلک» را نام او .روایات وارد شده از شما تسلیم است ۀهم

 شخص حق قبول مقام در عنىی «اإلخبات ا  و هو»:  فرمودند م. حضرتیشد تکسا ما «التسلیم؟ ما أتدرون»فرمودند: 

؛ 311 ، ص2 ع،  3130، عیاشی ؛231 ، ص1 ش،  3133فرمود )بروجردی،  تالوت را هیآ نیا و باشد خاش  و خاض 

 .(190 ص ،3 تا،  کلینی، بیو  717ع، ص 3101، صفار ؛233 تا، صکشی، بی
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را به معنای تسلیم که همان خضوع و فروتنی در پریرش حق است  «اخبات» ۀطورکه مالحظه شد، روایت، واژهمان

ای است. و از منظر معناشناسی با نظریات دانشمندان علم لغت کامالً گرفته که این از قبیل تفسیر واژگانی و یا ترجمه

 منطبق است. 

در لغت به « نرح»ررسی کرد. برا  «عجل حنیر»توانمی ،ها که در روایت به معنای لغوی آن اشاره شدهاز دیگر واژه

احناذ: کثرت در مزا   حنرة: گرمای شدید؛ .(131 ، ص1 تا،  )جوهری، بی آمده است ت داغی و سوختنمعنای شدّ

 تا،  )فیروزآبادی، بی حرارت دادن چیزی است تا جایی که آ  آن گرفته شودچنین همحنریر: کثیر العرع،  شرا  است؛

 (.481 ، ص0

شود. معنای کبا  کردن، سرخ کردن و یا بریان کردن چیزی است که بین دو سنگ داغ انجام میدر اصطالح به 

را بریان و کبا  کند، به قدری که  ای که آتش در گوشت اثر کرده و آن( به گونه841 ، ص1 ع،  0831)مصطفوی، 

 .(434 ، ص8 ع،  0404منظور، گوشت از شدت حرارت مانند خرمای خشکیده از استخوان جدا شود )ابن

سنان گوید: از امام بنعبدا  چهاند. چنانهمان معنای ظاهری پرداخته، روایات نیز به «حنیر» در مورد واژۀ

 قالَ ساَلماً قالُوا ب الْبُشْرى إ بْراهیمَ رُسُلُنا جاءَتْ لَقَدْ وَدر آیۀ > حَنیرٍ< ب ع جْلٍ جاءَ> پرسیدم: معنی کالم خدا $صادع

گوساله  $ابراهیم :یعنی «نضیجاً مشویاً» حضرت فرمود:ت؟ چیس (39)هود،<حَنیرٍ ب ع جْلٍ جاءَ أَنْ لَب ثَ فَما ساَلمٌ

 .(350 ، ص32 ،  ع3101، ، مجلسی327 ص ،1 ع،  3133)بحرانی، ای را آورد و تقدیم میهمانان نمود پخته

واژگان اکتفا کرده، چرا که ظاهری به همان معنای  $که معصوم آیددست میاز بررسی مطالب گرشته چنین به

 مخاطب به معنای آن ناآگاه بوده و نیاز به شرح و توضیح بیشتری نداشته است. 

 



 های سورۀ مبارکۀ هود در روایات تفسیریمعناشناسی واژه  11

 

 

 جری و تطبیق و تعیین مصداق . 3

یات انیز، شمار قابل توجهی از رو های قرآنیی، حقایق و اشارههای عینی و خارجی برای مفاهیم کلّنشان دادن نمونه

عبارت « و تطبیقجری » در واق گیرد. گیرد که تحت عنوان جری و تطبیق جای میمی را در بر &بیتتفسیری اهل

 آیات به موارد مشابه.  حاصل ازاست از جاری شدن و سرایت کردن مفاهیم 

روح و حقیقت  لیگرشته است؛ و قواما و یا نزول زماناتفاقات  بهمربوط آیات، در ظاهر مفاهیم چه بر این اساس گر

 . تاس« فرا زمانی»به تعبیر دیگر ها جاری و ساری است و زمان ۀدر هم، بلکه تنها اختصاص به آن زمان نداردآن 

است و  &بیتهای تفسیری اهل، یکی از شیوهو مصداع تفسیر قرآن از راه بیان نمونه ،عالمه طباطبایی ۀبه فرمود

پریر است امکان، و یا با توجه به قواعد و اصولی که از سوی آنان رعایت شده است &بیتاین روش، تنها از راه اهل

 (. 12 ش، ص3151 همو،)

آمیز را بر ائمه توان مالحظه کردکه تعداد زیادی از آیات ستایشدر واق  در میان روایات، شمار بسیاری را می

اند که این از قبیل منطبق کرده  &بیتو در مقابل، تعداد زیادی از آیات مرمت بار را نیز بر دشمنان اهل &اطهار

 باشد. تعیین مصداع عینی و خارجی می

در  «یـ  عـ   »از ریشه  «بقیه» ۀشناسان، واژاشاره کرد. از دیدگاه لغت «بقیة ا » ۀتوان به واژبرای نمونه می

ع، 3101فارس، دوام، )ابنو به معنای  (233 ، ص9 ،  تابی ازهری، ؛139 ، ص31 ع،  3131،منظورن)اب برابر فناست

( حاصل خرا  و فضل قابل مدح آمده 75، ص 3 ع،  3157مانده و اضافه چیزی )طریحی، ( ثبات و باقی253 ص ،3  

ه نف  آن براى شما بهتر است. برخی نیز کسب حالل یۀ کد: یعنى بقگویندر آیه، می «بقیة ا »و در بیان معنای است. 

 .(353 ، ص3 ش،  3153اند )قرشی، را رحمت خدا دانسته اند. برخی نیز آنآن را به معنای مراقبت خداوند گرفته

گوید: این واژه به معنای حاصل خرا  و مانند آن است. و به نقل از ابنصاحب لسان العر  در ابتدا به نقل از لیث می

کند که سپس در ادامه اضافه می .شودآن مدح می ۀدارد: فالنٌ بقیةٌ، یعنی در آن فضلی است که به وسیلسیده بیان می



 
 11  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

 ؛313، ص 33ع،   3131منظور، ن)اب به معنای انتظار ثوا  است و کسی که ایمان دارد منتظر ثوا  اوست «بقیة ا »

 .(59 ، ص31 ع،  3157طریحی، 

سؤال کرد که آیا  $: شخصی از امام جعفرصادع ، به این شرح استکندبه این معنا اشاره می و اما روایتی که

 ،ایشان فرمود: نه، این نام«. نیرالمؤمنیا امی یکالسالم عل»ن سالم کرد؟ یچن $شود بر حضرت صاحب االمرمی

ن نام یسى به اکه نشده و بعد از او دینام ،ن نامیش از او، به ایسى پکاست و $طالبابىبنن علىیالمؤمنیرام مختصّ

ند: یگومى»ه: کشود؟ فرمود چگونه سالم مى $ه: فداى تو گردم، بر قائمکردم کافر. عرض کنامد، مگر خود را نمى

، 1 ع،  0833)کلینی،  <نَیمُؤْم ن  نْتُمْک إ نْ مْکرٌ لَیخَ اللَّه  یةُبَق >ه: کن را خواند یبعد از آن، ا«. ة اللَّهیا بقی یکالسالم عل

 .(418 ص

کنند که در های خدا معرفی میای از حجترا باقیمانده، امام زمان$$نهج البالغه، امام علی 332 ۀدر خطب

 کنند. ایشان ظهور می ،گرایدزمانی که اسالم به غرابت می

 خاَلئ    م ن فَةٌیحُجَّت ه ، خَل  ایبَقَا م ن ـةُیب ج رَان ه ، بَق  األَرضَ أَلصَقَ وَ ذَنَب ه ب یب عَس  ضَرَ َ ، وَإ ذَا اغْتَرَ َ اإل سالمُ». . . 

  .(332، خطبه سیّدرضی) «ائ ه یأَنب 

هر  ، وخدا ۀعنى باقى ماندی، ة ا یبق عنوان شد به این نکته اشاره دارد که: «بقیة ا » ۀمطالبی که پیرامون واژ

 . از شودمحسو  می «بقیة ا » ،خیر و سعادت او گردد مایۀموجود ناف  که از طرف خداوند برای بشر باقی مانده و 

تواند یکی می ،جوام  انسانی است ۀخیر و برکت برای هم ۀکه بقاء و وجودشان در روی زمین مای $رو امام زمان این

 آید. شمار ترین مصادیق آیه بهاز بهترین و روشن

آید آن است که در اقوال لغویان دست میه ب &ای که از ارزیابی اقوال لغویان با روایات معصومینبنابراین نتیجه

ا در لغوی و اشتقاع آن، و معنای قرآنی و اصطالحی این واژه پرداخته شده است. امّۀ بقیة ا ، ریش ۀبه معنای لغوی واژ

 روایات تنها به مصداع عینی و خارجی آیه اشاره شده است. 
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رَ بَعْدَ کو ادَّ> ۀأُمَّة در آی ،که جام  خیرات باشد. فراءاست به معنای فردی  «امة». باشدمی «امة معدودة»بعدی  ۀواژ

از آن را فارس چهار معنا بنا .(23ص  ،33   ع،3131 زبیدی،) گرفته است زمانی از روزگار بعد از را به معنی <أُمَّةٍ

 . (22 ص ،3 ع،   3101)ابن فارس،  اصل، مرج ، جماعت و دین :داندمشتق می

و  شوند،یدا میا از او پیشوند و یمه و نسبت داده میگر به آن ضمید یزهایه چکز است یهر چ یبه معنا ماُدر واق  

دارند، و  یا زبانی و ی، زمانیانک، میاسی، سیاعتقاد، یرکف کامر، اشترا یکه در ک یت هم بر گروه و جماعتامّاطالع 

 ؛93 ، ص2   ش،3153)قرشی،  ندیگو ـ اممـ  و جمعش را «امّة»هر صورت آن گروه واحد ه ب اند،مه به هم شدهیضم

  .(207ص  ،3 ع،  3151خسروی، 

امة »و اما روایات  .(3331ص  ،7 تا،  است )جوهری، بی اجل مسمی، حین معلومبه معنای  ««مة معدودةا»در واق  

  باشند. روایات ذیل شاهد مثالی از این مورد است:نفر می 131اند که گرفته $را به معنای اصحا  قائم «معدودة

که فرمود: < نقل است حْب سُهُیقُولُنَّ ما یأُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَ وَ لَئ نْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَرا َ إ لىپیرامون آیۀ > $یلاز امام ع

، 3 ع،  3101 قمی،؛ 11 ، ص73 تا،  )مجلسی، بی «الثالث مائة و البضعة عشر $األمة المعدودة أصحا  القائم»

 .(121 ص

 یالثالثمائة و البضعة عشر رجال، هم و ا  االمة المعدودة الت $أصحا  القائم» فرماید:همچنین امام باقر$ می

  یقزع الخرکساعة واحدة قزعا  یجمعون له فی ـ قال ـ <أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ رْنا عَنْهُمُ الْعَرا َ إ لىوَ لَئ نْ أَخَّ>تابه: ک یقال ا  ف

 که  ما را $خداوند اصحا  قائم. یعنی: (311 ، ص7   ش،3152 طبرسی،؛ 31 ، ص1 ع،  3133)بحرانی، 

 معدوده هستند.  تها همان امّو آن کنددر یک لحظه مانند ابرهاى پراکنده فصل پائیز جم  می نفرند 131

، و االمة $العرا  خرو  القائم». قال: <أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ وَ لَئ نْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَرا َ إ لى>: فرمایدامام صادع$ می

وده، عرا ، خرو  قائم$ است و امّت معد(. یعنی: 32، ص 1ع،   3133)بحرانی، « المعدودة ]عدة[ أهل بدر، أصحابه

 باشد.اهل بدر و اصحا  آن جنگ می



 
 13  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

  گوید:مَعْدُودَةٍ< می عالمه طباطبایی نیز در ذیل این آیه به روایت گرشته اشاره کرده و سپس در بیان معنای>أُمَّةٍ

 معنا این به أُمَّةٍ< بَعْدَ ادَّکرَ وَ م نْهُما نَجا الَّر ی قالَ آیۀ>وَ در که همچنان است، وقت و حین معناى به امّت کلمۀ»

 .است آمده

 رسیدن تا را کفار عرا  ما اگر و: که باشد این آیه معناى و باشد، جماعت امّت، از منظور که است ممکن بسا چه و

 چون باشد، مؤمنین «معدود جماعت» از منظور و نفرستاد، را عرا  آن چرا گفت خواهند بیندازیم، تاخیر معدود جماعتى

 خدا دین بر را چیزى هیچ که قومى کند،مى تأیید صالح قومى دست به را دین این روزى، که داده وعده سبحان خداى

 بدون و مان  بال دهیپسند آنان براى هک را نىید تعالى خداى هنگام آن در ندیآ فراهم قوم نیا چون و دارند،نمى مقدم

 .(235 ، ص30 ش،  3151همو، « )کندمزاحم مى

که دانند میت را جماعت مقصود و خاص ای گرفت که اغلب لغویان محور معنای امّتوان چنین نتیجهدر واق  می

نفر  131اند که دانسته $را اصحا  قائم بیان مصداع آن پرداخته و آن به & اطهار ۀا ائمامّ ،مورد قصد واق  شوند

که این اصحا  نیز جماعتی  نیز در همین مصداع نیز نهفته است، چرا «امة معدودة»باشند که البته معنای لغوی می

 ها نیز یکی است. معهود هستند که دارای یک اعتقاد و دین هستند و مقصد آن

 

 تفسیر باطنی و تأویل آیات .4

. همچنین رد کردن چیزی است به سوی غایت و باشدبه معنای رجوع و بازگشت می« أول»کلمۀ تأویل از ریشۀ 

(. و بر این اساس، 221 ، ص3 ع،  3151راغب اصفهانی، ) مقصودی که اراده شده؛ چه از راه علم و چه از راه عمل

 طریحی،) هاستقرآن ارجاع و بازگرداندن ظواهر الفاظ به مفاهیم حقیقی و باطنی آن ۀمقصود از تأویل آیات کریم

 .(133 ع، ص3157
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برداری از رویدادهایی که در آینده به وجود مفاهیم حقیقی و باطنی امور و آشکار کردن اتفاقات گرشته و پرده بیان

عمران، تنها آل ۀمبارک ۀسور 5 ۀبا توجه به آیدهد. های مفهومی تأویل را تشکیل میترین حوزهیکی از مهمآیند، می

مصطفوی در بیان  .<وَ ما یعْلَمُ تَأْو یلَهُ إ لَّا اللَّه وَ الرَّاس خُونَ ف ی الْع لْم> :راسخون در علم آشنا به تأویل آیات قرآن هستند

چه که ظاهر تعابیر از نظر ادبی و التزامی و عقلی گوید: در تفسیر از مدلول لفظ و آنویل و تفسیر چنین میأفرع بین ت

مقصود آن است که بر مردم مخفی است، و ظاهر لفظ  ویل تعیین مرج  لفظ و مراد وأشود. ولی تکند بحث میاقتضا می

 .(357 ، ص2 ع،  3130)مصطفوی،  کندنیز بر آن داللت نمی

باشد. در مورد معنای لغوی این می «صراط مستقیم» ۀاند، واژیکی از واژگانی که روایات به معنای تأویلی آن پرداخته

  واژه چنین آمده است:

بلعد )ابن منظور، لعید بوده و علت تسمیه راه به صراط این است که راه رهگرر را میصرط، به معنای بصراط از ماده 

چنین به معنای هماصل در این ماده، راه آشکار و گسترده است، خواه مادی باشد یا معنوی.  (110، ص 5ع،   3131

مستقیم، نیز اسم فاعل . (279 ، ص1 ع،  3157طریق، راه خدا یعنی دین حق و شریعت حق، نیز آمده است )طریحی، 

 ثبات و مداومت ، (733 ، ص1  ع، 3157)طریحی،  و به معنای اعتدال« قوم» از ریشۀ از مصدر استقامت

صراط »( است. در اصل 73 ع، ص3100استمرار و پایداری )عسکری،  ،(327 ، ص1ع،   3135اثیرجزری، )ابن

 .(133 ، ص3 ش،  3151غب اصفهانی، را)راهی است که دور از هر گونه اعوجا  باشد « مستقیم

 یب الَّر  کفَاسْتَمْس  ه یأَوْحَى اللَّهُ إ لَى نَب »فرماید: حضرت میاند. دانسته $صراط مستقیم را والیت علی $امام باقر

 (.50، ص3 ع،  3101)حسن صفار،  «هُوَ الصِّرَاطُ یوَ عَل  یة  عَل یعَلَى وَلَا کقَالَ إ نَّ مٍیص راطٍ مُسْتَق  عَلى کإ نَّ یکإ لَ یأُوح 

ع، 3101)ابن بابویه،  «نحن ابوا  ا  و نحن الصراط المستقیم»فرماید: می $العابدیندر روایتی امام زین

  .(312ص



 
 24  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

: گفت و خواند< مُسْتَق یمٌ عَلَیَّ ص راطٌ هرا> را آیه این $صادع امام: که است هشد نقل حکمبنشاممچنین از هه

  بنوالیت علی به عبارت دیگر (37 ، ص2 ع،  3101 )مجلسی، است $طالبابیبنعلی والیت مستقیم صراط

 . بردار نیستار دین است که انحرافراه استو $طالبابى

[ حُجَجَ اللَّه  وَ أَبْنَاءَ ]هُاً وَ زَوْجَتَهُ یإ نَّ اللَّهَ جَعَلَ عَل »کند که فرمود: جابرین عبدا  انصاری از پیامبر اکرم نقل می

، 0 ،  ع0418، )حاکم حسکانی «مٍیص راطٍ مُسْتَق  إ لى یهُد  مَن  اهْتَدَى ب ه مْ یأُمَّت  یوَ هُمْ أَبْوَا ُ الْع لْم  ف  ـ عَلَى خَلْق ه 

ند در میان هست ابوا  علمها آن خدا بر خلقش قرار داده است و تعلی، زوجه و فرزندانش را حجّخداوند  . یعنی:(34ص

 به سوی صراط مستقیم هدایت یافته است.  ،ها هدایت شودآن ت من، پس کسی که به وسیلۀامّ

 : گفت که کندسعدى نقل می عمرو ابى از اشىیع ریمورد بحث روایتی را از تفس ۀو اما عالمه طباطبایی ذیل آی

 معنا نیا به است حق بر من پروردگار عنىی: فرمود <مٍیمُسْتَق  ص راطٍ ىعَل یرَبِّ إ نَّۀ >جمل ریتفس در $طالبابىبنعلى

 هک راستى به آمرزد،مى و ندکمى عفو ه بخواهدک سک هر از و فر،کی با را بد عمل و دهدمى جزاء احسان با را احسان هک

 او هکداند این معنا می را به« تعالى خداى بودن میمستق صراط بر»همچنین ایشان است.  متعالى و منزه تعالى خداى

 بر عنىی منوال یک بر را امور هک است نیا آن و ،ندکنمى رییتغ هرگز و است ثابت سنت یک مخلوقات انیم در شاتسنّ

 حق با هک جا هر را باطل و نشاندمى رسىک به را حق همواره او پس است نیچن چون و ندک ریتدب متکح و عدل منوال

 .(170 ، ص30 ش،  3151همو، )سازد مى رسوا فتدیب در

 .(133 تا ، صبی همو،) دو آسیب تخل  و اختالف مصون باشدداند که از راه مستقیم را راهی می ،جوادی آملی

به  &و ائمه اطهار  در واق  صراط مستقیم یکی از مباحثی است که به طریق تأویل، حقیقت آن توسط پیامبر

کنندگان دین و قرآن ممثل و بیان &و ائمه اطهار  ت این تأویل این است که پیامبرات بیان شده است. اما علّکرّ

 تطبیق شده است.  امان&م  و ارو صراط مستقیم بر پیامبرناطق هستند، از این
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 یالَّر هُوَ وَ>باشد. هود می ۀمبارک ۀسور5 ۀدر آی «عرش» ۀدیگری که روایات به تأویل آن پرداخته اند، واژ ۀنمون

  <عَماَلً أَحْسَنُ مْیکأَ مْکبْلُوَیل  الْماء  عَلَى عَرْشُهُ انَک وَ امٍیأَ س تَّة  یف الْأَرْضَ وَ السَّماوات  لَقَخَ

ش چیزی شبیه هود  است که سایه ایجاد یعر و دار استعرش در لغت، به معنای تخت پادشاه و یا بنای سق 

نیز به معنی  «الرجل عرش و». افکند و شبیه داربست تاک استمی کند و یا همان تخت روان است که زن بر شترشمی

 عرّشت. «عرشه ثلّ فالنٌ» :بین برود، گویند ت و قدرتش ازحکومت از او زایل شود و عزّ اجرا شدن حکم است و هرگاه

(. 759 ، ص2 ع،  3151راغب اصفهانی، ؛ 293، ص  7ع،  3130ساختم )فراهیدی،  شیعر و بانیسا چاه براى: البئر

و یا روحانی، ملکوتی و عقلی است،  جسمانى مخلوع ها و زمین و فوعنین عرش به معنای آنچه محاط بر آسمانچهم

خلق و آسمان و زمین و... است، که  عالم و ماوراء الهوت بوده عالم از نیز آمده است. عرش منتسب به خداوند متعال نیز

 شودحکومت که عرش نامیده می ریبر آن است، مانند سر استواء و ءالیاست و تیّربوب ومت وکح و طتسلّ به معنى

 .(33 ، ص3 ش،  3130)مصطفوی، 

 :فرمود حضرت عَلَى الماء<، عَرْشُهُ انَک وَسؤال کردم: >فسیر این آیه صادع$ از ت حضرت گوید ازمی ىرقّ دوداو

 چنین کس . فرمود: هر«انَ عَلَى الْمَاء  وَ الرَّ ُّ فَوْقَهُکإ نَّ الْعَرْشَ »ند: یگویم هک ردمک عرض ؟ندیگویم چه هعامّ هک

 او از ،برداشته را خدا هچآن هک دیآ الزم او بر و ردهک وص  مخلوقات به صفت را او و دهیگردان محمول را خدا ند،ک گمانی

  باشد. ترقوى

 قبل ،دیگردان زیچ دو نیا حامل را آن و ردک بار آ  بر را خود نید و علم جلوعزّ خداى هک به درستى فرمود: سپس 

 را شانیا ندیافریب را خلق هک خواست چون و باشد داشته وجود ماه ای آفتا  ای انسان ای جن ای آسمان ای نیزم هکآن از

 و نیرالمؤمنیام و   خدا رسول به سخن آمد، هکسى ک اول ؟ستکی شما پروردگار هک فرمود شانیبه ا نمود و ندهکپرا

 به آن از بعد .نمود شیخو نید و علم حامل را شانیا پس ما پروردگار ىتوی هک :نمودند عرض و بودند &هدى ائمه
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 سؤال شانیا از امتیق روز در هک نداشانیا و ندهست من نانیام و من نید و علم حامالن گروه نیا هک فرمود فرشتگان

 (.133 تا، ص)اردکانی، بی خواهد شد

 در این روایت معصوم به بیان معنای باطنی و تأویلی واژه، پرداخته است. 

 هووجْهٍ  فىالعرشُ » :امام صادع$استظاهری اشاره داشته باشد، روایت تواند به معنای فراروایت دیگری که می

 هورْسِّىُ کالْ وحُجَجَهُ،  ورُسُلَهُ  واءَهُ یهَ اَنْب یالرَّى اَطْلَ َ اللَّهُ عَلَ الْع لْمُ هووَجْهٍ آخَرٍ العرشُ  فى ورسّى و عاؤُه کالْ وجُمْلَةُ الْخَلْق ، 

 (.29 تا، ص)اردکانی، بی« حُجَج ه  ورُسُل ه   وائ ه  یاَنْب  منه  اَحداً یطل    اللَّهُ عَلَیالْع لْمُ الَّر ى لَمْ 

 از و آنرسى ظرف ک ونش است یاخ آفرکسراسر  وجهان هستى  ۀسو، هم یک ازعرش  $ از دیدگاه امام صادع  

رسى ک ورده است، کآگاه  آن از راهاى خود حجت وفرستادگان  وامبران یخداوند پ هکگر، عرش علمى است یسوى د

 رده است. کآگاه ن آن از راش یهاحجت وادگان فرست وامبران یپ از یکیچه وهى است ذات اقدس اال ۀژیو هکعلمى است 

 های خداوند بر روی زمین است.آید که عرش، علمی است که مختص انبیاء و حجتمیاز این روایت نیز چنین بر

 یاللَّه  ف وَ اللَّه  إ نَّا لَخُزَّانُ » فرماید:می $امام باقرنین در برخی روایات به حاملین عرش نیز اشاره شده است. چهم

  .(014ص ،0ع،  0414)صفار،  «امَة یوْمَ الْق ی أَرْض ه  لَا عَلَى ذَهَبٍ وَ لَا عَلَى ف ضَّةٍ وَ إ نَّ م نَّا لَحَمَلَةُ الْعَرْش  یسَمَائ ه  وَ خُزَّانُهُ ف 

رش خدا در روز قیامت بلکه از ماست که حاملین ع ،ا  که خزانه خدا در آسمان و زمین از طال و نقره نیست و: یعنی

 هستیم. 

یر خداوند استعاره گرفته شده توان گفت که عرش مخصوص خداوند و متعلق به اوست و برای غبه طور کلی می

  تدبیر کل عوالم و موجودات است.  در واق  مراد از آن قدرت و تسلط و حکمرانی بر کل جهان مادی و غیر مادی و .است

ا اند و امّکنایی و استعاری عرش پرداخته برداشت کرد که لغویان به بیان معنای لغوی وتوان چنین در واق  می

 دانند. به مفهوم و بطن عرش پرداخته و علم آن را مختص خدا می &نمعصوما
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 گیرینتیجه. 5

 کرد: مطرحبحث  ۀتوان مطالب زیر را به عنوان نتیجمی ،ه گفته شدچاز آن

  واژگان قرآن، بیشتر به توضیح تفصیلی معنای لغوی و اصطالحی واژه، و وجه لغویان در تبیین معناشناسی

 اند. ها، اصل، ریشه، منب  لغوی، اشتقاع و انتسا  و اتّصاف واژگان پرداختهتسمیۀ آن

 اند. روایات تفسیری با رویکردهای متنوعی به تبیین معنای واژگان قرآن پرداخته 

 &واژگان قرآن کریم، در مواردی تنها ناظر به همان معنای لغوی و در تبیین معنای  اظهارات معصومان

 باشد. عرفی واژگان می

 اند، صرفاً بازشناسی لغت از در بیان معناشناسی واژگان قرآن بیان داشته &همۀ آنچه که ائمۀ اطهار

 لحاظ معنای ظاهری نبوده است. 

 با معنای لغوی واژگان ندارد، بلکه با دقت نظر ای در بیشتر موارد، در نگاه بدوی روایت وارده هیچ رابطه

از تبیین معنای عرفی و لغوی گرر کرده و به معرفی مصادیق  معصومان& شود کهچنین فهمیده می

 اند. عینی و خارجی واژگان، و یا به تأویل آیات پرداخته

 ر به تبیین معنای پردازان و محققان قرآنی فقط منحصکش  معنای متن و واژگان قرآن، از سوی نظریه

شود و تعیین مراد و منظور آیات و تطبیق دادن بر امور عینی و خارجی، همچنین ظاهری واژگان می

هایی آماده و یقینی خبردادن از امور پنهانی الفاظ، اختصاص به کسانی دارد که در فهم مراد االهی، قلب

 از هر گونه خطا و اشتباهی مصون هستند. که  &ها کسانی نیستند جز ائمه معصومیناستوار دارند و این
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