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  چکیده: 

است. از آنجا  یپژوه مبحث واژه م،یقرآن کر ریمباحث در تفس نیتر از مهم یکی

است و در  زانیالم فیشر ریتفس يامروز ریتفاس ترین برجستهاز  یکیکه 

راغب بهره  مفرداتاز  یبه صورت قابل توجه ر،یتفس نیا یمباحث واژه پژوه

(ره) ییو نحوه استفاده عالمه طباطبا زانیم ینوشتار به بررس نیبرده است، در ا

رات عالمه از ابتکا یبرخ انیو ب یپژوه راغب در مباحث واژه مفرداتاز کتاب 

رو به  شیپرداخت. مقاله پ میراغب خواه مفردات(ره) در برخورد با ییطباطبا

راغب، به  مفرداتاز  زانیالماستفاده  زانیم یضمن بررس يا کتابخانه وهیش

از  زانیالماستفاده  يهاموارد پرداخته و پس از آن گونه نیاز ا يتعداد یبررس

 يبندد عنوان، دستهعالمه را در چن يت لغوااز ابتکار یراغب و برخ مفردات

نظر راغب بر  حینظر راغب، ترج لیمفسران، تکم گرینموده است. نقد نظرات د

بر  يرینظر راغب، رفع مشکل تفس دییأدر ت اقیاز س يریگبهره ون،یلغو گرید

  .باشند یگونه موارد م نیاساس نظر راغب و ... از ا

  

  .راغب اصفهانی مفرداتمه طباطبایی، ، عالالمیزانواژه پژوهی، : ها کلیدواژه

                                                 
  (نویسنده مسوول)دانشگاه قم  اریدانش mtdiari@yahoo.com. 
  ثیکارشناس ارشد علوم قرآن و حد Abulfazl.kazemi@gmail.com.  
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  مقدمه -1

الفاظ بحث و گفتگو  مفرداتواژه شناسی که در شرح 

باشد، چون میکند یکی از معارف پیش نیاز مفسر می

الفاظ و معانی آنها روشن  مفرداتلغت، شرح  به وسیله

گردد و الفاظ مشترك از لغات مختص، و عام از می

) 18ش: 1388(محمدي، شود. میخاص تشخیص داده 

و از آنجا که هر کالمی از کلمات تشکیل شده و هر 

ي داراي معنا و مفهوم خاصی است، شرط الزم اهکلم

براي فهم مفاد هر کالمی، آگاهی از معانی و مفاهیم 

آن است. بر این اساس، مفسر باید از  مفرداتکلمات و 

حتی از معانی حروف  -قرآن کریم،  مفرداتمفاهیم 

آگاه شود و با توجه دقیق به خصوصیات مفاهیم  -آن

) 81 :ش1385به تفسیر آیات بپردازد. (بابایی،  مفردات

از دیگر سو، یکی از منابع تفسیر، منابع لغوي است. 

مقصود از منابع لغوي، هر گونه منبعی است که مفسر را 

در فهم معنا و کاربرد واژگان قرآن در زمان نزول یاري 

) و مقصود از لغت به عنوان منبع 293دهد. (همان، / 

 هاتفسیر، هر آن چیزي است که در شناسایی معنی واژه

کند و شامل آراء میو کاربردهاي آن، مفسر را یاري 

صاحبان لغت، موارد کاربرد واژه در قرآن و روایات، 

فرهنگ عامه، شعر و... است. دریافت معنی اصلی 

و کم استعمال ي غریب هاواژگان قرآن به خصوص واژه

ي مترادف و هم معنی در تفسیر بسیار مهم هاو واژه

ي قرآن به هنگام نزول، هااست. مفسر باید بداند واژه

  ) 252 :ش1388داراي چه معنایی بوده است. (مودب، 

گوید: میراغب اصفهانی در اهمیت واژه پژوهی 

قرآن نه تنها براي دانش پژوه قرآنی،  مفرداتشناخت «

مورد نیاز است بلکه در هر علمی از علوم سودمند و 

ق: 1412(راغب اصفهانی، » شرعی مورد استفاده است.

را اولین منبع در  مفرداتراغب حتی آشنایی با  .)54

 و«گوید: میشمارد. وي در این مورد میعلوم قرآنی بر

 القرآن علوم من به یشتغل أن یحتاج ما أول أنّ ذکرت

 األلفاظ تحقیق اللفظیۀ ومالعل من و اللفظیۀ، العلوم

شناخت . )54ق: 1412(راغب اصفهانی، » المفرده

ي قرآنی تا آنجا داراي اهمیت است که اگر هاواژه

بررسی دقیقی در مورد معناي آن نشود، حتی ممکن 

است فهمی ناصواب و غیر صحیح در احکام و معارف 

  )6 :ش1388دینی، از قرآن صورت بگیرد. (مودب، 

ین مقدمه باید گفت بدون تردید، هر پس از بیان ا

توضیح  ي تبیین وهاکس که گذري و نظري بر کتاب

مفردات الفاظ یابد که کتاب میي قرآنی نماید، درهاواژه

راغب اصفهانی از بهترین منابع و مآخذ براي  القرآن

و الفاظ قرآن است. کتاب وي  مفرداتشناخت معانی 

و همچنان از بیش از هشت قرن، مورد استناد بوده 

ي معانی القرآن است هاترین کتابلگویاترین و کام

ناگفته نماند که دلیل این برتري  .)8 :ش1388(مودب، 

نیز روشن است، زیرا راغب اصفهانی تالش فراوان 

نموده است تا با دستیابی به وضع نخستین معنی لغت و 

سیر تحول آنها و کاربردهاي قرآنی آنها، معنی کلمات 

از  مفرداتابد. به همین جهت، کتاب راغب، یعنی را دری

آید. (مودب، میمنابع لغوي مهم تفسیر به شمار 

   )253 :ش1387

شخصیت  آنچه وجه مشترك عالمان در زمینه

راغب است، جنبه علمی ایشان و این که این اثر او 

ي اوست هاین کتابتر) از بارزترین و باارزشمفردات(

باشد که به ترتیب مینی قرآ مفرداتو جامع تفسیر 

تحریر درآورده است و  حروف هجایی آن را به رشته

قرآنی آسان کرده  ي در زمینهاهکار را براي هر جویند

) به طوري که برخی کتاب 8: ش1389است. (ولدبیگی،

راغب اصفهانی را، کارآمدترین کتاب واژه  مفردات

) و به شهادت 25: ش1389ند. (همایی، اهشناسی دانست

غریب «لفات در علم ؤترین مسیوطی یکی از مهم
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و زرکشى  )1/370:  ق1421، سیوطىاست. (» القرآن

به اهمیت واژگان و داللت  نیز در جایی که ق.) 794(م 

اینچنین کند، یو کاربرد آن در سیاق آیات اشاره م

ین کسى که به این موضوع ترشود که مهمیآور میاد

است، زیرا او  مفرداتب پرداخته راغب اصفهانى در کتا

افزون بر نکات معناشناسى در مدلول لفظ با توجه به 

، زرکشى. (کشدیسیاق و اثر آن، معنا را بیرون م

مفردات «گوید: یو حاجى خلیفه م )2/313: ق1415

کتابى نافع در هر دانشى از علوم اسالمى  الفاظ قرآن

  )1373 /حاجى خلیفه،( .»است

روش ویژه، یعنى  از سوى دیگر، با انتخاب

اهتمام بر سیاق و بافت متن، گوى سبقت را از دیگر 

آنکه  ترنکته مهم، دانشمندان پیشین این فن ربوده است

از توضیح و تبیین واژگان فراتر رفته و چهره  مفردات

شناسى شناسى و معنىتفسیرى سودمند با توجه بر زبان

افزون  ن دادن معناى واژهبه خود گرفته است. او در نشا

یابى ادبى و اشتقاقى، به آیات همگون توجه بر ریشه

کوشد تا به معناى  کند و از سنجش آیات با هم مى مى

شناسى در نظر راغب نقش  واژهواژه نزدیک شود. 

شود.  کلیدى دارد و از اصول تفسیرى او محسوب مى

او به شدت نگران بدفهمى کالم الهى از ناحیه فهم 

با  مفرداتته و در آغاز کتاب معناى واژگان را داش

شناسى طرحى مسائلى در اهمیت شناخت واژه

 :ش1385دارد. (ایازي، یحساسیت خود را ابراز م

در  معانى بسیار و غناى محتوایى گیدر بردارند) 158

عین داشتن حجم کم، لزوم آگاهی از دانش علوم لفظی 

 به عنوان نخستین نیاز، مفردات الفاظبه ویژه تحقیق در 

علوم  همه آگاهى از دانش مفردات درضرورت 

، موارد ها، ریشههاشناخت شاخه اهمیت ،اسالمى

ین مباحثی است تراز جمله مهم استعمال و فرعیات آن،

در اهمیت  مفرداتکتاب  که راغب اصفهانی در مقدمه

کند. (راغب اصفهانی، میواژه پژوهی به آنها اشاره 

 مفرداتي کتاب اه) از دیگر ویژگی56-54ق: 1412

توان به موارد زیر اشاره نمود: تجزیه و میراغب 

لغت، ارجاع معانی ثانویه به معناي اصلی  تحلیل ماده

حقیقی، بیان فارق برخی مترادفات، شرح احکام صرف 

و نحو، نقل و نقد اقوال لغویان، سادگی و سالست 

عبارت و تسلسل مطالب و ذکر شواهد آیات در جاي 

رخی از اقوال مختلف تفسیري و... خود، بیان ب

  )217 :ش1386(میرلوحی،

  راغب مفرداتبه طباطبایی توجه عالمه  -2

آید که ایشان میبر المیزاناز بیانات عالمه طباطبایی در 

 مفرداتدانند و در بیشتر میقول لغت شناسان را معتبر 

کنند. ایشان در مقام بیان و میاز منابع لغوي استفاده 

، گاهی معناي واژه را به یک المیزاندر تفسیر ذکر معنا 

 ي متعدد.هادهند و گاهی به کتابمیکتاب لغت ارجاع 

) توجه و عنایت مرحوم عالمه 98:  ش1390(صادقی، 

به مباحث واژه پژوهی در حدي  المیزانطباطبایی در 

ي هااست که برخی حفظ بجا و مناسب ظهور و داللت

ي هاو برجستگی هاژگیلغوي و عرفی آیات را جزء وی

) در حقیقت 300 :ش1381ند. (صدر، اهبرشمرد المیزان

مرحوم عالمه طباطبایی(ره) در تفسیر آیات دقت نظرِ 

ند اهخاصی بر معانی مفردات آیه داشته و سعی نمود

کنند، متناسب با معناي لغوي میتفسیري که از آیه بیان 

ي آیه اظ تفسیري براآیه بوده و بر خالف ظاهر الف

  ند.اهنیاورد

 در این نوشتار در پی آنیم تا با دستیابی به نحوه

راغب به  مفرداتمرحوم عالمه طباطبایی از  استفاده

ین کتب لغوي، ارتباط بین ترعنوان یکی از مهم

را بیشتر  هاي تفسیري عالمه از معانی واژههابرداشت

روشن ساخته و میزان انعطاف پذیري مرحوم عالمه در 

حث تفسیري در برخورد با معانی ارائه شده در مبا
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مفردات بیان نماییم. از طرفی معرفی مآخذي که عالمه 

در تفسیر خود به آنها استناد نموده و بیان چگونگی این 

استناد، نه تنها در شناخت روشی که عالمه در این 

ي است، بلکه اهتفسیر پیش گرفته، داراي اهمیت ویژ

نش و محتواي علمی عالمه را این منابع جزئی از بی

  ) 77 :ش1370دهد. (اوسی، میتشکیل 

مرحوم عالمه طباطبایی در مباحث واژه  شیوه

پژوهی بدین صورت است که ایشان با استفاده از کتب 

اهل لغت، معانی  لغت و بدون پرداختن به گفتار همه

دهد که در بیان معنی و روشن میکلماتی را توضیح 

) 163 :ش1370 م است. (اوسی،شدن مقصود آیه سهی

، کم و بیش شاهد مباحث المیزانبه طوري که در 

ي به ذکر مسائل اهطوالنی لغوي هستیم، عالمه تا انداز

پردازد که در بیان آیه یاري دهد و میلغوي و نحوي 

) 379 :ش1370پیچیدگی آنرا برطرف سازد. (اوسی، 

اما در مواردي که بحث واژه پژوهی دخالت قابل 

وجهی در روشن شدن معناي آیه داشته باشد، مرحوم ت

عالمه طباطبایی عنایت قابل توجهی به بحث داشته و 

ند. به طوري که هیچ اهمعناي واژه را کامل بررسی کرد

یک از مفسرین گذشته و حال، به وسعت و گستردگی 

عالمه  و عمق و اوج حلّ معضالت قرآنی به اندازه

  )5ش: 1362ند. (ربیعی، اهطباطبایی دقت نظر نداشت

توان به این نتیجه رسید که میبا بررسی کوتاهی 

مرحوم عالمه طباطبایی در مباحث واژه پژوهی به 

راغب بهره برده است.  مفرداتصورت قابل توجهی از 

در معنی شناسی لغات  مفرداتاجتهاداتی که راغب در 

مفسران، از جمله مرحوم  نموده، بسیار مورد استفاده

بوده است.  المیزانه طباطبایی (ره) در تفسیر عالم

) عالمه طباطبایی در بیشتر 253 :ش1387(مودب، 

راغب  مفرداتموارد در بیان معناي لغوي آیات، به 

ند: راغب اصفهانی اهاصفهانی رجوع نموده و فرمود

داراي نبوغ بوده و در بیان معانی لغات قرآنی اعجاز 

استناد  المیزاندر ) 88 :ش1380کرده است. (حسینی، 

راغب در بیان معانی مفردات،  مفرداتعالمه به کتاب 

راغب بر  مفرداتبه صورت وسیع و روشنی است زیرا 

در مورد مفردات قرآن به  المیزان مؤلفتمام منابعی که 

آنها استناد نموده حتی مجمع البیان، برتري دارد. 

  )94 :ش1370(اوسی، 

ي دستیابی به مرحوم عالمه طباطبایی (ره) برا

راغب بهره جسته است و  مفرداتکلمه، از  446معناي 

نظر راغب را در این موارد مورد بررسی قرار داده 

 با همه است. رویکرد عالمه طباطبایی (ره) در مواجهه

این موارد یکسان نبوده است، به طوري که عالوه بر 

این که در خیلی از این موارد با پذیرش معناي بیان 

سط راغب، به تفسیر آیه پرداخته، در مواردي شده تو

هم به نقد نظر راغب و یا تکمیل آن پرداخته است، در 

برخی موارد با عنایت به نظر راغب مشکل تفسیري آیه 

وي،  حل شده است، در برخی موارد با عنایت به گفته

نظر دیگر مفسرین مورد نقد قرار گرفته است. به طور 

هاي مرحوم عالمه خالصه شاید بتوان رویکرد

با  در مواجهه المیزانطباطبایی(ره) را در تفسیر 

چند خالصه کرد که در بخش موارد در راغب  مفردات

  بعدي بدان پرداخته خواهد شد.

  راغب مفرداتاز  المیزاني استفاده تفسیر ها گونه -3

  تفسیر آیه بر اساس نظر راغب -3-1

راغب،  رداتمفاز  المیزان در بسیاري از موارد استفاده

مرحوم عالمه طباطبایی با پذیرش تام معناي ارائه شده 

توسط راغب، به تفسیر آیه پرداخته و هیچ گونه نقد یا 

تحلیل دیگري صورت نپذیرفته است. در این موارد که 

از لحاظ تعداد هم زیاد هستند، مرحوم عالمه با پذیرش 

، آیه را مفرداتو قبول و اعتماد به گفتار راغب در 

معنی و تفسیر نموده است. این موارد خود نشانگر 
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گیري محتوایی و تکیه علمی و بهرهمیزان اعتماد 

  باشد.میراغب  مفرداتمرحوم عالمه به 

توان این طور تحلیل نمود که میاین مسأله را 

ارائه داده است؛ با توجه به  مفرداتمعنایی که راغب در 

ظر داشته و اینکه راغب نیز در مسائل قرآنی دقت ن

معانی لغات را تا حدي با توجه به آیات قرآن بیان 

نموده است، با معنایی که مرحوم عالمه طباطبایی در 

ند، همخوانی داشته و اهبیان تفسیري خود مد نظر داشت

عالمه طباطبایی نیز آن را همسو با معانی برداشت شده 

  از آیات دانسته و پذیرفته است. 

» بِالْقسط ربی أَمرَ قُلْ« به طور مثال در آیه

؛ در »داده فرمان دادگرى به خدایم بگو) «29(اعراف/ 

 راغب گفته به بنا قسط« فرمایند:میقسط  بیان معناى

 را عادالنه هم بهره ،])671 ق:1412(راغب اصفهانی، [

 عملُوا و آمنُوا الَّذینَ لیجزِي«: فرماید مى خداوند گویند؛

 الْوزنَ وأَقیموا« )4(یونس/ » بِالْقسط تالصالحا

طسگرفتن و جور معناى به هم و. )9(الرحمن/» بِالْق 

 در) قسط( ماده این هست که چیزى آمده، دیگران بهره

 إِنَّ أَقْسطُوا و« مانند رساند مى را اول معناى افعال باب

اللَّه بحینَ یطقْسثالثى ببا در و )9(حجرات/» الْم 

 لجهنَّم فَکانُوا الْقاسطُونَ أَما« مانند را، دوم معناى مجرد

 .)15(جن/» حطَباً

مرحوم عالمه طباطبایی پس از بیان گفتار راغب 

 به بنا پس«فرمایند: میبه تفسیر آیه پرداخته در ادامه 

 بگو: بود خواهد این مزبور جمله از مقصود راغب گفته

 مالزمت و عادالنه بهره گرفتن به امر من پروردگار

 و کرده، تفریط و افراط ترك و امور همه در روى میانه

 به مردم که است این عبادت در میانه راه که است معلوم

 و ها بت پرستش جاى به نموده بازگشت خدا سوى

 خلوص به را خدا آمده در معابد به قوم بزرگان از تقلید

  ) 8/91: ش1374(طباطبایی، ». کنند عبادت

 در آیه» خبت«ي ایشان همچنین در مورد واژه

 ربهِم  إِلى أَخْبتُوا و الصالحات عملُوا و آمنُوا الَّذینَ إِنَّ«

 صالح اعمال آورده ایمان که کسانى) «23(هود/ » ...

 او براى خدایشان به تقرب منظور به و دهند مى انجام

  ند:اه؛ آورد»کنند مى تواضع

ق: 1412(راغب اصفهانی، [ مفردات در براغ«

 و مطمئن زمین معناى به کلمه خبت: است گفته] )272

 »الرجل أخبت« :شود مى گفته وقتى و است، محکم

 محکم زمینى به گرفت تصمیم که است این معنایش

 و کلمه اسهل نظیر شد، پیاده زمین آن در یا و برود،

 بلندى به رفت، هموار سرزمین به« معناى به که انجد

 تواضع و نرمى معناى در تدریج به و باشد، مى »رفت

 همین به »ربهِم  إِلى أَخْبتُوا و« آیه در که شده استعمال

 معناى به »الْمخْبِتینَ بشِّرِ و« جمله در نیز و آمده، معنا

 استکبارى که را متواضع افراد فرماید مى آمده، تواضع

 جمله در نیز و بده، بشارت ندارند خدا عبادت از

»فَتُخْبِت لَه مهو نرم او براى هایشاندل یعنى »قُلُوب 

  گردد. مى خاشع

 سوى به مؤمنین اخبات« از منظور بنابراین،

 تمایل و او یاد به یافتنشان آرامش و اطمینان ،»خدا

 درون ایمان که طورىه ب است، او سوى به هایشاندل

 منحرف سو آن و وس این به نگشته، متزلزل دلشان

 محکم زمین که همانطور نگردند، تردید دچار و نشوند

 دارد خود گرده بر که را اشیایى و است، چنین این

  ) 10/287: ش1374(طباطبایی، ». لغزاند نمى

همانطور که مالحظه شد مرحوم عالمه طباطبایی 

را  در این گونه موارد پس از بیان گفتار راغب، آن

با دهد و العه و بررسی خود قرار میمحور مطپذیرفته و 

 ند. این گونهاهاستناد به آن آیه را معنی و تفسیر نمود

از مفردات نشانگر اعتماد مرحوم عالمه  المیزان استفاده

  باشد.می مفرداتبه 
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  ارائه معنایی جدید عالوه بر گفته راغب -3-2

 المیزاندر برخی موارد نیز مرحوم عالمه طباطبایی در 

بیان کرده  مفرداتبیان معنایی که راغب در پس از 

است به بیان معناي جدیدي پرداخته است. در حقیقت 

در این موارد عالمه طباطبایی ابتکار عمل به خرج 

داده، از گفتار راغب قانع نشده و با توجه به آیات 

توضیح و تشریح بیشتري براي معناي لغت بیان داشته 

عالمه معناي بیان شده  شاید در این موارد به نظر است.

توسط راغب کامل نبوده و توسعه و تشریح آن مورد 

 از سوره 7نظر بوده است. به طور نمونه در ذیل آیه 

  آمده است که: » حسن« سجده در معناي کلمه

 خلقت که همان» «خَلَقَه ء شَی کُلَّ أَحسنَ الَّذي«

(راغب اصفهانی، [ راغب ؛»کرده نیکو را چیز همه

 از است عبارت کلمه حسن: گوید مى] )235ق: 1412

 رغبت آن سوى به انسان و آورد بهجت که چیزى هر

 چیزى اینکه یکى است، قسم سه حالت این و کند،

 نیکو را آن عقل یعنى باشد، عقل جهت از مستحسن

 از سوم باشد، نیکو نفس هواى نظر از اینکه دوم بداند،

 است تقسیمى این باشد. البته نیکو و زیبا حسى نظر

(طباطبایی،  .انسان گانه سه ادراکات نظر از زیبایى براى

  )16/372 : ش1374

مرحوم عالمه پس از بیان معناي ارائه شده 

ي حسن معناي واژه توسط راغب، به بسط و توسعه

 آورند:میاشاره نموده و در تکمیل آن 

 سازگارى از است عبارت حسن حقیقت و«

 با اجزاء همه سازگارى و م،به نسبت چیز هر اجزاى

 این، بر بنا است، آن ذات از خارج که غایتى و غرض

 بودن سازگار و بودن جور معناى به روى زیبایى

 غیره و دهان و بینى و ابرو و چشم از صورت اجزاى

 از که است غرضى با سازگاریش عدالت حسن و است،

 در که است این به آن و است، منظور مدنى اجتماع

 همچنین و برسد، خود حق به حقى صاحب هر جامعه

  (همان) .»دیگر چیز هر حسن است

همانطور که مالحظه شد در این موارد مرحوم 

عالمه طباطبایی عالوه بر معناي راغب که حسن را هر 

چیز بهجت آوري معنا کرده بود، معناي سازگاري 

حسن بیان  اجزاء را نیز به عنوان معناي حقیقی واژه

. در این موارد نیز مرحوم عالمه معناي راغب را نداهکرد

  پذیرفته ولی آن را کامل ندانسته و آن را کامل 

  ند.اهکرد

  نقد نظر راغب و یا تکمیل آن -3-3

یکی دیگر از ابتکارات لغوي عالمه طباطبایی در 

راغب، نقد و یا تکمیل نظر راغب  مفرداتمواجهه با 

از  المیزان ادهي استفهاباشد. در برخی از گونهمی

راغب، مرحوم عالمه طباطبایی پس از بیان  مفردات

گفتار راغب، با توجه به آیه، معناي گفته شده توسط 

 اعلَموا و« کنند. به طور مثال در آیهمیراغب را تکمیل 

 لَعنتُّم الْأَمرِ منَ کَثیرٍ فی یطیعکُم لَو اللَّه رسولَ فیکُم أَنَّ

 شما بین در اللَّه رسول که بدانید و) «7حجرات/» (...

 در را شما او اگر و کنید اطاعت او از که باید است

؛ »آیید مى تنگ به شما خود کند اطاعت امور بسیارى

 و طوع کلمه و« فرمایند:میدر معناي کلمه طوع 

 و است، نهادن گردن و انقیاد معناى به چند هر اطاعت

 خطى طبق بر مشى و أمر ثالامت معناى به بیشتر لیکن

 راغب نظریه این -کرده ترسیم مامور براى آمر که است

 بسا چه لیکن. ])529ق: 1412(راغب اصفهانی، [ است

 طبق بر فوق ما یعنى شود، عکس به امر که است ممکن

 دلش او که طور آن کند، عمل خود زیردست خواسته

 ستزیرد و تابع از آمر و متبوع اینجا در خواهد، مى

 به اطاعت بحث مورد آیه در اتفاقا و. کرده اطاعت

 پیغمبر اگر - یطیعکُم لَو« فرماید مى است، معنا همین

صلی اهللا  خدا رسول عمل چون »کند اطاعت را شما
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 جناب آن اطاعت مؤمنین دلخواه طبق بر راعلیه و آله 

  ) 18/465 : ش1374(طباطبایی،  .»خوانده مؤمنین از

در این مورد مرحوم عالمه  مالحظه شد که

طباطبایی پس از ذکر معناي راغب، آن را کامل 

ند. این گونه موارد نیز اهندانسته، به بسط آن پرداخت

گویاي این مطلب است که ایشان گفتار راغب را 

  ند. اهپذیرفته ولی تکمیل آن را مد نظر داشت

  تأیید معناي مختار بهره گیري ازنظر راغب براي -3-4

 المیزاندیگر از ابتکارات لغوي مرحوم عالمه در  یکی

راغب، بهره گیري از گفتار راغب  مفرداتدر مواجهه با 

در  براي تایید معناي برداشت شده از آیات است.

برخی موارد، مرحوم عالمه طباطبایی قبل از بیان 

، خود با توجه به آیات مفرداتمعناي ارائه شده در 

گفتار راغب را نیز به عنوان واژه را معنا کرده و سپس 

ند. در حقیقت در این گونه موارد مرحوم اهموید آورد

عالمه به عنوان یک لغت شناس، ابتدا با بررسی آیات 

مختلف، معناي واژه را به دست آورده و در نهایت آن 

معنا را با گفتار یک لغت شناس مشهور مانند راغب به 

ل ایشان در مورد تایید نهایی رسانده است. به طور مثا

 فرمایند:میاجل  معناي واژه

 »لٌ وى أَجمسم هنْدتسمیه اجل )2ام/(انع» ع 

 بر عادتشان نیز مردم خود چون است، آن تعیین بمعنى

 معامالت سایر و هاقرض و معاهدات در که است این

 رسیدن سر یا و معامله در مقرر مدت همان که را اجل

 در عرفى معناى دو همین به و کنند مى ذکر است آن

 :شریفه آیه در مثالً. است آمده نیز تعالى خداى کالم

» ... فَاکْتُبوه مسمى أَجلٍ  إِلى بِدینٍ تَداینْتُم إِذا... «

 همچنین و است، مدت آخر معناى به اجل )،282(بقره/

 اللَّه لَأَج فَإِنَّ اللَّه لقاء یرْجوا کانَ منْ« :شریفه آیه در

5(عنکبوت/  »... لَآت(. 

 أُنْکحک أَنْ أُرِید إِنِّی قالَ« :شریفه آیه در لیو

 فَإِنْ حججٍ ثَمانی تَأْجرَنی أَنْ  على هاتَینِ ابنَتَی إِحدى

تمشْراً أَتْمنْ عفَم كنْدقالَ -فرماید مى که آنجا تا -ع 

کی ذلنیب و نَکیب اأَینِ ملَیالْأَج توانَ فَال قَضَیدع 

لَیاست و آمده مقرر مدت تمامى معنى به أجل ، »ع 

 و اصلى استعمال مدت، تمامى در اجل استعمال ظاهراً

 بیشتر چون است، آن فرع سررسید، در آن استعمال

 اثر در حتى رود، مى کار به اول معناى همان در اوقات

 به احتیاجى که شود مى ىگاه آن در استعمال کثرت

 به) اجل( موصوف ذکر به و ندیده) مقضى( وصف ذکر

 کلمه این که جا هر بنابراین کنند، مى اکتفاء تنهایى

 و مقضى اجل معنى به گفت باید باشد شده استعمال

 داللت و باشد کالم در اى قرینه مگر است مدت تمام

(طباطبایی،  .است سررسید معناى به اینکه بر کند

  ) 7/8 : ش1374

، مفرداتایشان در ادامه با ذکر نظر راغب در 

 راغب«فرمایند: میکنند و میا تأیید معناي ارائه شده ر

: گوید مى] )66ق: 1412(راغب اصفهانی، [ مفردات در

 گفته مثالً گویند را اجل مى انسان زندگى مقرره مدت

. رسیده فرا مرگش یعنى شده، نزدیک اجلش«: شود مى

 تقدیر، هر به .»است مدت استیفاء آن معنى صلا لیکن

 که است این بحث مورد آیه در تعالى خداى کالم ظاهر

 نه است زندگى مدت مسمى آخر اجل و از اجل منظور

 »لَآت اللَّه أَجلَ فَإِنَّ« جمله از که چنان هم آن، تمامى

  ) 7/8 : ش1374شود. (طباطبایی،  مى استفاده خوبى به

در این گونه موارد نیز مرحوم عالمه طباطبایی 

نظر راغب را پذیرفته است. در واقع رویکرد عالمه در 

 مفرداتاینگونه موارد نیز پذیرش گفتار راغب در 

توان گفت مرحوم عالمه با اعتماد و پذیرش میاست. 

را به عنوان  هاراغب، آن مفرداتمعناي بیان شده در 



  1392پاییز و زمستان ، اول، شماره دومـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن                                سال   دوفصلنامه علمی/  78

 

 

ي برداشت شده از آیات بیان موید و شاهد مثال بر معنا

  داشته است.

 نقد آراء مفسران با تأکید بر نظر راغب -3-5

، نقد المیزاناز دیگر ابتکارات لغوي عالمه طباطبایی در 

باشد. در مینظر دیگر مفسران با توجه به معناي واژه 

اینگونه موارد مرحوم عالمه با اصل قرار دادن این نکته 

شده از آیه باید با معناي واژگان که معنا و تفسیر ارائه 

آیه نیز همخوانی و همسویی داشته باشد، به تفسیر آیه 

هایی که با معناي پرداخته و در همین راستا برداشت

ند را مورد نقد قرار داده است اهلغوي آیه مطابقت نداشت

و برداشت تفسیري خود را که با معناي واژه نیز 

 مفرداتفتار راغب در همخوانی داشته با استفاده از گ

با توجه و  المیزانبه تأیید رسانده است. در این موارد 

بیان کرده، لغتی را  مفرداتدقت در معنایی که راغب در 

معنا کرده و بر اساس آن آیه را تفسیر نموده و پس از 

آن به نقد نظر دیگر مفسران پرداخته است. براي مثال 

ساء و در معناي ن اول از سوره در تفسیر آیه المیزان

  آورد:میزوج  کلمه

 منْها خَلَقَ و« :جمله در زوج کلمه اما و«

 ؛»کرد خلق را او جفت آن از هم) «1(نساء/ » زوجها

 همسر معناى به )384ق: 1412( راغب گفته به بنا

 و نر یکى که قرین دو هر مورد در کلمه این یعنى است،

 زوج نر به هم یعنى شود مى استعمال باشد، ماده دیگرى

 حیوانات، غیر در همچنین و ماده، به هم و گویند مى

 کار به باشد داشته جفت که چیزى دو هر در یعنى

 گفته آن لنگه هر به که دمپایى و چکمه مانند رود، مى

 سخنانش ادامه در (همان) راغب گاه شود، آن مى

 لغت در یعنى( است، نامطلوبى واژه زوجه: گوید مى

. »)زوجه نه شود مى گفته زوج نیز زن به صحیح

که به نوعی نقد آراي  )4/215 : ش1374(طباطبایی، 

 دیگر مفسران است.

 و« آورند:میمرحوم عالمه طباطبایی در ادامه 

 منْها خَلَقَ و« جمله یعنى بحث مورد جمله ظاهر

 آدم همسر که کند بیان خواهد مى که است این »زوجها

 این و او، خود مثل بود انسانى و بود، آدم خود نوع از

 زمین کره سطح در که انسان، از شمار بى افراد همه

 به شبیه و هم مثل انسان فرد دو از همه اند، شده منتشر

 نشویه من »من« حرف بنابراین و اند، گرفته منشا هم

 که آمده تفسیرها از بعضى در اینکه بود... پس خواهد

 بدن از آدم همسر که است این بحث مورد آیه از مراد

 روایات در که چند هر نیست، صحیح شده درست خود

 آیه خود از لیکن شده، خلق آدم دنده از که آمده

 کند داللت آن بر که چیزى آیه، در و شود، نمى استفاده

  (همان)» ندارد. وجود

همانطور که مالحظه شد در این مورد مرحوم 

ه آن نظر عالمه پس از بیان نظر راغب و با توجه ب

دهد. اما اینکه در میبعضی از مفسران را مورد نقد قرار 

روایات نیز داللتی بر خلقت همسر حضرت آدم (ع) از 

دنده چپ ایشان ذکر شده، نیاز به بررسی روایات دارد 

  که خارج از این مجال است.

 غَدوت إِذْ و« همچنین در جایی دیگر در ذیل آیه

(آل عمران/ » للْقتَال مقَاعد الْمؤْمنینَ تُبوئُ أَهلک منْ

 که را سحرگاهى آور یاد به پیغمبر اى آر یاده ب) «121

 جنگ براى مؤمنان آرایى صف جهت به خود خانه از

اهل با توجه به  ؛ در بیان معناي واژه»شدي بیرون

 فرماید: میراغب  مفردات

 )96ق: 1412( راغب که طورى به اهل کلمه«

 و نسبت که است کسانى یا و کس آن هر معناى به گفته

 یا و شهر و دین قبیل از دو آن غیر یا و خاندان یا

 فالن اهل گویند مى مثالً کند، مى یکى را ایشان صنعت

 او از که کسانى سایر و خادم و بچه و زن یعنى شخص،

 همه یعنى همدان، اهل شود مى گفته باز و خورند، مى
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 شود مى گفته باز و کنند، مى گىزند شهر در که کسانى

 دینند آن به متدین که افرادى همه یعنى دین، فالن اهل

  ). 4/6 : ش1374طباطبایی، (

 رسول اهل از مراد و آورند:میایشان در ادامه 

 که است، جناب آن خواص ،صلی اهللا علیه و آله خدا

 در آن از مراد و شود مى دودمانش جمع شامل

 اینکه دلیل به یست،ن واحد شخص آیه خصوص

 گفت توان مى وقتى چون »أَهلک منْ غَدوت« :فرموده

اهل،  از منظور که »شدى خارج اهلت میان از«

 منظور اگر اما باشد، خویشاوندان و خانواده جمعیت

 توان نمى باشد مادر یا و همسر تنها مثالً باشد نفر یک

 که همین و ،»شدى خارج اهلت میان از« :گفت

 منْ غَدوت« :فرموده بحث مورد آیه در بینیم مى

کلجمع اهل از مراد که است این بر دلیل خود »أَه 

  .(همان) نفر یک نه است

عالمه طباطبایی سپس با بیان این معنی به نقد 

همین  پردازند. ایشان در ادامهمینظر برخی از مفسرین 

 که نمفسری از بعضى بینیم مى لذا و« فرمایند:میمطلب 

 آیه در اند شده ناگزیر اند، کرده تفسیر نفر یک به را اهل

 بیت من غدوت« آیه تقدیر: بگویند و بگیرند، تقدیرى

 خارج اهلت خانه از که وقتى یعنى است، »اهلک

 مطلب آن بر که نیست دلیلى هیچ کالم در لیکن شدى،

  ) همان». (کند داللت

 عزْمِ منْ کذَال ...إِنَّ« ایشان همچنین در ذیل آیه

 مطلوب کارهاى از این ...که«) 17(لقمان/ » الْأُمور

 به عزم فرماید: کلمهمیعزم  ؛ در مورد واژه»است

 بر قلبى تصمیم از است عبارت گفته راغب که طورى

 همان که را صبر اگر و کارى، به دادن فیصله و گذراندن

 این از دانسته، عزم از است، امرى انجام از نفس حبس

 این و نشده، سست که دام ما قلبى عقد که است جهت

 انجامش بر که امرى آن بر انسان نگشته، باز دل گره

 بر و جا بر پا است، زده گره دل در و گرفته، تصمیم

 صبر امرى بر که کسى پس است، باقى خود تصمیم

 جدیت آن بر محافظت و اش قلبى عقد در حتما کند، مى

 خود این و کند، صرفنظر آن از که خواهد نمى و دارد،

 : ش1374(طباطبایی،  است. نفس شهامت و قدرت از

16/326 (  

ایشان پس از نقل معناي ارائه شده توسط راغب 

پردازند میبرخی مفسرین  به نقد گفته )565ق: 1412(

 است این معنایش« :اند گفته بعضى اینکه آورند: ومیو 

 ،»است مورا در او ایجاب و خدا، عزیمت از این که

 گفتار همچنین و. است دور آیه لفظ از و نیست، صحیح

 عبارت لغت هذیل در عزم که اند گفته که دیگر بعضى

  (همان)جزم.  از است

همان طور که مالحظه شد در این موارد مرحوم 

عالمه طباطبایی پس از بیان معناي کلمه با توجه به 

این پردازد. مینظر راغب به نقد نظر دیگر مفسران 

این  مسأله نشانگر این است که مرحوم عالمه در همه

موارد معناي مورد نظر راغب را پذیرفته و آن را قابل 

ند تا حدي که با اهقبول دانسته و به آن اعتماد کرد

استفاده از کالم راغب، به نقد نظر دیگران نیز پرداخته 

است. این خود نشانگر اعتماد و پذیرش مرحوم عالمه 

  باشد.میي بیان شده توسط راغب از معنا

اخالقی قابل توجه در این گونه موارد و هر  نکته

به نقد نظر طباطبایی جاي دیگري که مرحوم عالمه 

پردازند، این است که ایشان در خیلی از میشخصی 

آورند و با لحن غیر مستقیم به میموارد نام شخص را ن

پردازند. مفسر بزرگ حضرت مینقد نظر اشخاص 

در این باره » حفظه اهللا تعالی«اهللا جوادي آملی آیت

 عموما خود نوشتارهاى در عالمه مرحوم«فرمایند: می

 نقد در را کسى نام خصوصاً - المیزان -شریف تفسیر و

 تعدیل و جرح به غالباً بلکه بردند نمى او نظر تحلیل و
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 فکرها فرمودند مى و نمودند مى توجه فکر و رأى اصل

 محور و افکار صاحبان نه دارند برخورد هم با که است

 من الى تنظر ال و قال ما الى انظر« ایشان مدح و قدح

  )58 ق:1312(جوادي، » بود. »قال

  رفع مشکل تفسیري با عنایت به گفته راغب -3-6

راغب،  مفرداتاز  المیزان در برخی از موارد استفاده

شود که مرحوم عالمه با پذیرش و بیان میمشاهده 

معناي بیان شده توسط راغب، مشکل تفسیري آیه را 

ي در آیه هست اهند. در این گونه موارد واژاهحل نمود

که داراي چند معنا و برداشت است، اما مرحوم عالمه 

با عنایت به گفتار راغب، آیه را معنا کرده و به رفع 

  ند. اهمشکل تفسیري آیه همت گماشت

در آیه » اوتشق«به طور مثال در بیان معناي 

 به را قرآن) «2(طه/ »  لتَشْقى الْقُرْآنَ علَیک أَنْزَلْنا ما«

کلمه « فرمایند:می؛ »افتی رنج در که نکردیم نازل تو

] )460ق: 1412( راغب است، سعادت خالف شقاوت

 هم همند، مثل نسبت نظر از سعادت و شقاوت: گوید مى

 و وى،دنی سعادت یکى: است نوع دو سعادت که چنان

 قسم سه هم دنیوى سعادت و اخروى، سعادت یکى

 همچنین خارجى، و بدنى و نفسى سعادت است،

 و نفسى آن دنیوى و است، اخروى و دنیوى شقاوت،

 از بعضى: گوید مى که آنجا تا است، خارجى و بدنى

 تعب جاى در شقاوت کلمه گاهى: اند گفته لغت علماى

 فى شقیت« :گویند مى مثالً شود، مى استعمال دشوارى و

 شقاوتى هر :اند گفته نیز و »شدم خسته اینکار در - کذا

 اعم تعب پس نیست، شقاوت تعب هر ولى است، تعب

 این بحث مورد آیه معناى این بر بنا است. و شقاوت از

 خود تو اینکه براى نکردیم نازل را قرآن ما که شود مى

 )14/164 : ش1374. (طباطبایی، »اندازى تعب به را

» شقی«همانطور که مشاهده شد در این آیه، واژه 

داراي معانی مختلفی است که مرحوم عالمه با توجه به 

گفتار راغب این معنا را به معناي تعب و خستگی 

ند نه به معناي ضاللت و گمراهی، حال اینکه اهدانست

ممکن است برخی دیگر سهواً یا از روي غرض واژه را 

  و در آن اشکال کنند.به معناي شقاوت گرفته 

ذنب  ایشان همچنین در جایی دیگر در ذیل واژه

 »یقْتُلُونِ أَنْ فَأَخاف ذَنْب علَی لَهم و« در تفسیر آیه

 بیم و دارند من گردن به خونى فرعونیان) «14(شعراء /

؛ پس از بیان گفتار راغب به حل »بکشند مرا که دارم

  آوردند:می. ایشان نداهمشکل تفسیري آیه همت گماشت

: گوید مى] )331ق: 1412( مفردات در راغب«

 است، چیزى دنباله گرفتن معناى به اصل در کلمه ذنب

 آن و آن دم به رسیدم یعنى ،»ذنبته« :شود مى گفته مثالً

 نیز دارد وخیمى دنباله که عملى هر در ولى. گرفتم را

 و دم نیز مذکور عمل که اعتبار این به شود، مى استعمال

 داستان به است اشاره شریفه آیه در دارد. و اى دنباله

 به است گناهى ایشان براى: فرمود اگر و موسى قتل

 گناهکار را خود موسى که است این براى من، گردن

 یا و بود گناهکار فرعونیان اعتقاد به بلکه دانست، نمى

 به بلکه ندارد، گناه معناى اینجا در ذنب اصالً آنکه

 کارى من یعنى شده، استعمال خود ناى لغوىمع همان

 هم دلیلى و دارد، وخیمى عاقبت آنها نظر از که ام کرده

. »باشد خدا نافرمانى معناى به اینجا در ذنب که نداریم

  )15/362 : ش1374(طباطبایی، 

ذنب را  در این مورد نیز ممکن است برخی واژه

استفاده به معناي گناه گرفته و در آن اشکال کرده و با 

کنیم  ال ببرند، مشاهده میاء را زیر سؤاز آن عصمت انبی

ارائه شده توسط که مرحوم عالمه با توجه به معناي 

که ذنب را به معناي گرفتن  مفرداتدر اصفهانی راغب 

را شریفه چیزي معنا کرده، مشکل تفسیري آیه  دنباله

سوق گناه به سوي مفهوم این واژه را معناي رفع کرده و 

  .دهد ینم
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در این گونه موارد نیز رویکرد مرحوم عالمه 

 مفرداتراغب در  طباطبایی پذیرش و اعتماد به گفته

است. در این رویکرد نیز عالمه طباطبایی با پذیرش 

سخن راغب، به استدالل پرداخته و مشکل تفسیري را 

حل نموده است. یعنی اصل بر قبول و پذیرش سخن 

  راغب بوده است. 

  د نظر راغب با توجه به سیاق آیهتایی -3-7

در گفتگوها و  معموالً«ند: اهدر تعریف سیاق آورد

هاي متعارف، صدر و ذیل عبارت، معناي خاصی هنوشت

کند و این در میدهد و منظور را محدود میبه جمله 

گویند: سیاق میشود و میاصطالح سیاق خوانده 

» کند.میعبارت و یا سوق کالم، این معنا را افاده 

  ) 160: ش1382(موسوي، 

برخی از مفسران در موارد فراوانی، پس از ذکر 

معانی گوناگون براي یک واژه به کمک سیاق معناي آن 

) این گونه 107 :ش1385ند. (ناصح، اهرا مشخص کرد

خورد. در مینیز به چشم  المیزاناستفاده از سیاق در 

ات نیز این موارد مرحوم عالمه طباطبایی از سیاق آی

ند، اما گاهی این اهبراي بیان معناي کلمه کمک گرفت

 مفرداتپس از نقل معناي بیان شده در  هاگونه برداشت

راغب بوده و با بیان آن تکمیل شده است. به طور مثال 

-1(تکاثر/ » الْمقابِرَ زرتُم حتَّى التَّکاثُرُ أَلْهاکُم« در آیه

 بیشتر نفرات و الم داشتن در مفاخره و مسابقه) «2

 آنجا کرد، تا مشغول خود به واقعیتان سعادت از را شما

-می ؛»رفتید قبرستان به خود نیاکان شمردن براى که

  فرمایند:

 )748ق: 1412 (راغب اصفهانی، مفردات در«

 ارزشى بى و بیهوده کار هر معناى به لهو کلمه: گوید مى

 ارد،بد باز ارزش پر و مهم کار از را آدمى که است

 آن که است این معنایش »کذا ألهاه« :گویند مى وقتى

 تر مهم کارى از و کرد خود به مشغول را وى بیهوده کار

 مصدر اولى که مکاثرة و تکاثر کلمه داشت. اما بازش

 معناى به دو هر است، مفاعله باب دومى و تفاعل، باب

 با عزت و اوالد و مال کثرت در جمعى که است آن

 در و )703 :کنند. (همان مفاخره و اتمبار یکدیگر

 -که است، مقبره جمع )651همان: ( گفته معناى مقابر

 و است، قبر محل معناى به - آن فتحه و میم کسره به

 زرتُم حتَّى« :فرموده که آنجا آمده، کریم قرآن در

است. (طباطبایی،  مردن از کنایه مقابر زیارت و »الْمقابِرَ

  )20/60 : ش1374

ي هاشان پس از بیان معناي لغوي واژهای

راغب، با استفاده از  مفرداتدشواریاب آیه به کمک 

 به بنا و«فرمایند: میسیاق آیه معنی را تکمیل نموده و 

 فهمیده سیاق کمک به آنچه بر بنا و کرده او که معنایى

 شما مفاخرت و تکاثر: که است این آیه معناى شود مى

 در گذشتنتان مسابقه و یا،دن زینت و مال داشتن در

 شما بر بود واجب آنچه از را شما عده، و عده جمع

 نتیجه در خدا، ذکر از بود عبارت آن و بازداشت،

 .»رسید فرا مرگتان تا گذراندید، غفلت به را عمرى

  (همان)

  ا توجه به نظر راغب و دیگرانتفسیر آیه ب -3-8

الوه پژوهی ع در بحث واژهگاهی موارد مرحوم عالمه 

راغب، نظر دیگر لغویون و یا  مفرداتبر بیان نظر 

دارند. اما در برخی از میمفسران را نیز به دالیلی بیان 

هر دو لغوي یا  این موارد آیه را با توجه به نظر و گفته

نمایند و گاهی یکی از این دو میمفسر ترجمه و تفسیر 

  گزینند.مینظر را بر

 أَو هذا قَبلِ منْ بِکتابٍ تُونیائْ... « به طور مثال در آیه

 مدرکى) «...4(احقاف/» صادقینَ کُنْتُم إِنْ علْمٍ منْ أَثارةٍ

 بیاورید علمى دلیلى یا و قرآن از قبل آسمانى کتب از

بیان معناي کلمه شرح و ؛ در »گویید مى راست اگر

 که طورى به -»أثارة« کلمه« فرمایند:می »اثارة«
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 و نقل معناى به و مصدر - گفته )62 ق:1412( راغب

 این معنایش »العلم اثرت«گوییم مى وقتى .است روایت

 فعل این مصدر و. کردم روایت را علم آن من که است

 اصل و. آید مى نیز اثرة و اثر آید مى اثاره که طور همان

 کسى پاى جاى کردن دنبال و پیروى واژه این معناى

 است، مصدر چند هر ارةأث کلمه وى گفته به بنا .بوده

: یعنى است - ماثور یعنى -مفعول معناى به مصدر اما

 که کند ثابت و باشد شده روایت و نقل که علمى

 زمین و هاآسمان از قسمتى خلقت در مشرکین خدایان

 را مذکور کلمه مفسرین غالب ولى. هستند خدا شریک

 به قریب هم معنا این. اند کرده معنا »بقیه« معناى به

 : ش1374(طباطبایی،  .است سابق معناى مانه

18/28(  

ایشان پس از ذکر دو معناي سابق به بیان تفسیر 

 راست اگر: که است این آیه معناى پردازند: ومیآیه 

 قرآن از قبل آسمانى هاىکتاب از من براى گویید، مى

 در شما خدایان اینکه بر کند داللت که بیاورید دلیلى

 زمین از قسمتى خلقت یا و هانآسما از قسمتى خلقت

 اقل حد آورید نمى آسمانى کتابى اگر و. دارند شرکت

 -خود موروثى علم از اى بقیه یا و -منقولى علمى دلیل

  (همان) .کند اثبات را شما ادعاى این که بیاورید

) 6(طور/ » الْمسجورِ الْبحرِ و« همچنین در آیه

؛ در »است فروختها آتش از ماالمال که دریایى به و«

 مفردات در راغب فرمایند:می» سجر« معناي واژه

 سجر کلمه: گوید مى] )397ق: 1412(راغب اصفهانی، [

 و کردن ور شعله معناى به شده گرفته آن از مسجور که

(طبرسی،  البیان مجمع صاحب است. ولى آتش کردن تیز

 است، مملو معناى به مسجور« :گفته )9/162: بی تا

 این معنایش التنور، سجرت: شود مى گفته قتىو مثالً

(طباطبایی،  .»کردم آتش از پر را تنور من که است

)مرحوم عالمه طباطبایی در پایان 19/6 : ش1374

پذیرند میدو را پس از ذکر دو مورد از معناي واژه، هر 

». شده تفسیر معنا دو هر به شریفه آیه و«فرمایند: میو 

  (همان)

اغب و دیگران و ترجیح یکی بر نقل نظر ر -3-9

  دیگري

همانطور که قبالً گذشت، مرحوم عالمه در 

ي دشواریاب، عالوه بر نقل نظر هامواردي در بیان واژه

، به نقل نظر دیگر لغویون نیز مفرداتراغب در 

ند. لیکن در برخی موارد پس از بیان دو یا اهپرداخت

به طور ند. اهچند نظر یکی را ترجیح داده و برگزید

 است کتابى) «9(مطففین/ » مرْقُوم کتاب« مثال در آیه

 المیزاندر » مرقوم« در بیان معناي واژه - »شده نوشته

 راغب که است، رقم ماده از مرقوم«آمده است: 

 و. است درشت خط معناى به گفته )362ق: 1412(

 و است، نوشته هر گذارى نقطه معناى به اند گفته بعضى

 به هست. ولى احتمال دو هر »مرْقُوم ابکت« آیه در

 آن در باشد، تر مناسب مقام با دوم معناى ما نظر

 خواهد معنا این به اى اشاره بحث مورد جمله صورت

 و است، روشن کامالً شده مقدر آنان براى آنچه که بود

 و حتمى که معنا این به نیست، آن در ابهامى هیچ

طباطبایی، ( .»نیست پذیر تخلف و است مشخص

  )20/382 : ش1374

همانطور که مالحظه شد در این مورد مرحوم 

عالمه طباطبایی پس از بیان معناي کلمه و بیان گفتار 

مطابق با نظر گزینند و آیه را میراغب، معناي دوم را بر

نمایند. در این مورد مینمعنی و تفسیر راغب اصفهانی 

نظر راغب  مرحوم عالمه طباطبایی نظر دیگران را بر

کند که خود نشان میترجیح داده و آن را بهتر ارزیابی 

هرچند که طرف ما  از حاکمیت استدالل و برهان است.

شخصیت بارز و شاخص علمی و صاحب تألیف 

  باشد. مفرداتمعتبري همچون 



  83/  القرآن ریتفس یف زانیالمدر  ییطباطبا عالمه یپژوه واژهراغب در  مفردات گاهیجاو همکار: تقی دیاري بیدگلی محمد                

 

 

  گیري نتیجهبحث و  -4

پژوهی براي  در مباحث واژه المیزانتفسیر شریف 

شواریاب، اهمیت هاي د یابی به معناي واژه دست

 است  راغب قائل شده مفرداتاي براي کتاب  ویژه

 المیزانتوان یافت که  اي را می طوري که کمتر واژه به

نظر راغب را در مورد آن بیان نکرده باشد. حتی در 

مواردي که مرحوم عالمه طباطبایی نظر دیگر لغویون 

را برگزیده است، نظر راغب را نیز بیان داشته است که 

خود بیانگر اعتماد و عنایت ویژه مرحوم عالمه  این

پژوهی  راغب در مباحث واژه مفرداتطباطبایی به 

است. از طرفی در بسیاري از موارد مرحوم عالمه در 

مبحث واژه پژوهی ابتکارتی به خرج داده که در دیگر 

شود. اما رویکرد و نحوه برخورد میتفاسیر کمتر یافت 

 مفرداتنی بیان شده توسط با معا المیزانعالمه در 

هاي استفاده  ترین گونه مشابه نبوده، برخی از مهم

 بر آیه راغب موارد زیر است: تفسیر مفرداتاز  المیزان

راغب؛ ارائه معنایی جدید عالوه بر گفته  نظر اساس

گیري از نظر  راغب؛ نقد نظر راغب و یا تکمیل آن؛ بهره

آراء مفسران با  نقد راغب به عنوان تأیید معناي مختار؛

تأکید بر نظر راغب؛ رفع مشکل تفسیري با عنایت به 

گفته راغب؛ تایید نظر راغب با توجه به سیاق آیه؛ 

تفسیر آیه با توجه به نظر راغب و دیگران؛ نقل نظر 

  راغب و دیگران و ترجیح یکی بر دیگري.
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