
 

 
  
  

  ن روش معناشناسی واژگان تربیتی کلیدی قرآن: ییتب
 »تربیت« معناشناسی موردی مفهوم

  

  *یفتح یعل

  چكيده
قرآن اسـت   يديلك يمها و مفاه در باب واژه يليدر واقع، مطالعه تحل ي،قرآن يواژگان يمعناشناس

كلمـه   ييمعنـا  ييهـا  مؤلفه يلو تحل يو نسب ياساس يمند به شناخت معنا ضابطه ينديفرا يكه ط
روابط  يلو تحل ييمعنا يوندهايپ يقدق ييقرآن پرداخته، و ضمن شناسا ييمورد نظر در نظام معنا

اسـتخراج   يوةشـ  يينمقاله، تب ينكند. هدف ا يم يمآن را ترس ييمعنا ةآنها شبك يرامونيو پ يدرون
هـدف، از روش   يـن بـه ا  يدنرسـ  يقرآن است. برا يتيترب يديو واژگان كل يممفاه ييمعنا ةحوز
اصـول   يـه واژگان قرآن، بر پا ياستنباط و استخراج معنا يياستفاده شده است.روا يليتحل يفيتوص

ـ ا يهـا  يافتهاست. بر اساس  يقرآن مبتن يردر تفس ييو قواعد عقال و  يزوتسـو پـژوهش، روش ا  ني
 تبيـين  و قـرآن  كليـدي  واژگـان  تحليـل  در تنهـايي  بـه  سـاختگرا  واژگاني معناشناسي هاي روش
 و واژگـاني  معناشناسـي  هـاي  روش تلفيـق  از اسـتفاده  با رو، اين از. كند نمي كفايت آن بيني جهان
 واژة كه است رسيده نتيجه اين به تربيت، مفهوم بر آن قيتطب و سنتي شناسي واژه استنباطي روش

 واژة امـا . دارد وثيقـي  معنـايي  پيوند ،»تزكيه« واژة با علو و رشد فزوني، اصلي سازة با ،»تربيت«
»مفهـوم  بـا  مستقيمي معناشناختي ارتباط تدبير، و تصرف با همراه مالكيت معنايي هستة با »رب 

 ةترجمـ  يـت و در نها يتسامح ة(پروردگار) ترجم مربي به آن ترجمة و ندارد تربيت اصطالحي
موجـودات از جملـه    ةهمه امور همـ  يرتدب ي،ربوب يدتوح ينشبه الزم معناست. البته بر اساس ب

 يـن ندارد. بـر ا  يتبه ترب يمسئله اختصاص يناست.ا يانخداوندگار جهان يارانسان در اخت يتترب
 آراسـتگي،  و شـكوفايي  رشـد،  فزونـي،  معنايي هستة با قرآن، معنايي منظومة در »يهتزك«اساس، 
 و اسـت،  آن ماننـد  و تقـوي  رشـد،  و هـدايت  تربيـت،  تعلـيم،  ماننـد  تربيتـي  مهم مفاهيم كانون

  كند.   مي تضمين را انسان رستگاري
. يه،تزك يت،ترب يتي،واژگان ترب ي،معناشناس يي،معنا ةحوز: يديواژگان كل رب   

                                                                          
  afathi@rihu.ac.ir  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه یپژوه قرآن گروه اریدانش .*

  ١٨/٣/١۴٠٠ تاریخ تأیید:   ١٨/٢/١۴٠٠ تاریخ دریافت:

 یعلم ۀفصلنام  
 تربیت اسالمی  

 ١۴٠٠زمستان ، ٣٨ش، ١۶س  
 ١۵١-١٢٧صفحات  

Quarterly Journal  
of 

Islamic Education  
Vol.16, No.38, winter 2021-2022 

مقاله علمی ـ پژوهشی



             ١۴٠٠زمستان  /٣٨ش /١۶س/ تربیت اسالمی   ١٢٨

 

  مقدمه

در قالـب  یـدیتوح ینـیب وسـته و جهـانیپ از تصورات بـه هـم یا قرآن، مجموعه ییمعنا ۀدر منظوم
له سخن گفتن یوس همچون تنها نه زبان، کلیدی های شده است. واژه یانب یدیو کل یکانون یها واژه
نهفتـه در  ینـیب ردن جهانکر یردن و تفسکای برای تصور  لهیتر از آن وس ه مهمکدن است، بلیشیو اند
برخـوردار  یکسـانیواژگـان از نقـش  ی،دستگاه زبان یکسخن آن که در  یحآن، هستند. توض یورا
 ییمعنـا یـدانم یکدرون  یتر ها، نقش پررنگ واژه یربا سا یسهها در مقا از واژه یا بلکه پاره یستند،ن
کلمـات «قـرآن دارنـد،  یتصـّور ینـیب در سـاختن جهـان یکه نقش قطع ییها کنند. به واژه یم یفاا
 ۀو محـدود کننـده حـوز ینـدهاست که نما یخاص یدیکل ۀواژ ی،کانون ۀشود. کلم می گفته »یدیکل

 تـر از واژگـان اسـت کـل بـزرگ یـکنسـبتا مسـتقل درون  یمعناشـناخت  یـدانم یک یعنی یتصور
معنـا  ینهستند؛ بد یفرع یزها ن از واژه یا ). پاره٢٨ص ،١٣۶٨همو، ؛ ٢٩۶، ص١٣٨٠ یزوتسو،(ا

زبـان  ییدر نظـام معنـا یپر رنگ ییکنند و نقش معنا می کمک ها واژه یرسا ییمعنا ۀبه افاد یشترکه ب
 یـکدر  یا اسـت؛ ممکـن اسـت واژه ینسـب یزبودن کلمات ن یدیو کل یاست کانون یندارند.گفتن

و  یواژگـان کـانون یصتشـخ یباشـد. بـرا یـدیکل یگر،د ییمعنا ۀو در شبک یکانون یی،معنا ۀشبک
 یـا مسـتقیم پیوند) دو معنایی؛ گسترۀ و شمول) یک را برشمرد: یارهاییتوان مع یدر قرآن، م یدیکل
و در  یاننـدهسـه) نما ؛»رّب « ویـژه به الهی اوصاف و اسماء یا »الله« کانونی کلمۀ با اندک وسطۀ با

  خاص. ینیب جهان ۀبردارند
 یو زبانشـناخت ییمعنـا یونـدهایپ ییقرآن بر آن اسـت کـه ضـمن شناسـا یواژگان یمعناشناس

قـرآن اسـتخراج، و از آن  ییمعنـا یوسـتۀرا در نظـام پ یمنـد الفـاظ و معـان واژگان قرآن، رابطه نظام
هـا،  واژه ییمعنـا یونـدکشـف پ یگـرا بـرا سـاخت یقرآن را استنباط کند. در معناشناسـ ینیب جهان
محسوب شـده  یکدیگرکننده  یلتکم یبه نوع یکآمد که هر  یدکم سه نگرش در باب معنا پد دست

 تحلیل) دو واژگانی؛ حوزة نظریة) یکدهند:  یساختگرا را نشان م یواژگان یو مختصات معناشناس
 یها، به نوع نگرش یناز ا یک) هر ١٣١ص ،١٣٩۵ یررتس،(گ یا رابطه یمعناشناس و سه) یا مؤلفه

و  یـدتوانـد مف یآنها م ییمعنا یوندهایپ یصقرآن و در تشخ یدیکل یها واژه ییحوزة معنا یافتندر 
  مؤثر واقع شود.

مکتـب  یو زبـان یقوم یاز معناشناس یریگ و با بهره یمعناشناس یها با الهام از داده یزن یزوتسوا
 یزوتسـو،(ا واژگان قرآن بـه دسـت دهـد یمعناشناخت یلرا در باب تحل ییتالش کرد که الگو 1،ُبن

 یبخشـ یابدست آوردن کل  یبرا یدهد که و ینشان م یزوتسو،ا یالگو ی). بررس٢٩۵، ص١٣٨٠
                                                                          
1  . Bonn. 



    ١٢٩  »تیترب«مفهوم  یمورد یقرآن: معناشناس یدیکل یتیواژگان ترب ین روش معناشناسییتب

 

 ینـدفرا یقرآن بسنده کرده است، ولـ یدیکل یها از واژه یبرخ یلو تحل یهبه تجز ینی،ب ن جها یکاز 
که  یینقدها ینظر از برخ نکرده است. صرف یانرا به صورت مشخص ب یدیواژگان کل یمعناشناس
روش  یچ)، تـاکنون هـ١٧ص، ١٣٧٨ یزوتسـو،(ا شده است یزوتسوا یمعناشناس یو الگو یبر مبان
 یوۀرو، شـ یـنارائـه نشـده اسـت. از ا یواژگـان قرآنـ یدر خصـوص معناشناسـ یگزینجا یکاربرد

قـرآن کارآمـد  یـدیواژگـان کل یرتواند در تفسـ یم یشو پاال یرایشبا پ یزوتسوا یواژگان یمعناشناس
 یو بازسـاز یشپـاال یازمنـدروش، همچنان ن ینقرآن ا یانحصار یها یژگیباشد. البته با توجه به و
قـرآن  یـدیکل یممفـاه یبرخـ یزوتسـو،ا یو ناقص از الگـو ینشیگز یها است. بر اساس برداشت
کدام از آنهـا، روش  یچدر ه یشده است ول یو مانند آن بررس یئهو شر، س یرهمچون عقل، علم، خ

 یـینرو، تب یننشده است. از ا یمو ترس یینقرآن به صورت کامل تب یدیواژگان کل یمعناشناس یلتحل
قلم فروتنانه تالش کرده  ینکند. ا یم یداقرآن ضرورت دو چندان پ یدیواژگان کل یروش معناشناس

 یو دسـتاوردها یاسـالم یشناسـ واژه یـراثرا بر اساس م یواژگان قرآن یمعناشناس ینداست که فرا
 »یـتترب«بـر مفهـوم  یـقبا  تطب یزوتسوا یقیتلف یساختگرا و الگو یواژگان یمعناشناخت یها یهنظر
  کند.  یمترس

گونـاگون، آثـار  یـایو ماننـد آن از زوا یـهتزک یم،چون تعل یتیترب یممفاه یت،ترب ۀتاکنون دربار
 ی. آنچـه نگارنـده را بـرایسـتآنهـا ن ۀنوشتار، مجال ذکر همـ یننگاشته شده است که در ا یفراوان
 یـین) تبیـکبـود:  یزکرد، دو چ یبروش ترغ یندر ا یقیتطب ۀنمون عنوان به »یتترب«مفهوم  یبازکاو

در قـرآن؛  »یـتترب«مفهـوم  ییمعنا ۀحوز یمو ترس یینو تع یتترب یدیواژگان کل یروش معناشناس
) ١٣٧۴ ی،(بـاقر یاسالم یتدوباره به ترب ینگاهدر دو اثر:  »یتترب«واژه  یمعناشناس یابیدو) ارز

محتـرم  یسندۀ). از نظر نو١٣٨٧(همو،  یرانا یاسالم یجمهور یتو ترب یمتعل ۀبر فلسف یدرآمدو 
 یشدر قرآن چندان مورد توجه قرار نگرفته اسـت و گنجـا» ربو« ۀاز ماد »یتترب«دو اثر، مفهوم  ینا

از  یـتترب یراقابل طرح است؛ ز» رّب «مفهوم  یتبا محور یترا ندارد، اما ترب یاسالم یتطرح ترب
 یفراخنـا» رّب « ۀبه کار رفته است. امـا مـاد یرشد و نمو جسم یتنها به معنا یزنقرآن  یاتربو در آ

اسـت از  یرو تـدب یتدو عنصر مالک یدارا ییقرآن را در برگرفته است و از نظر معنا یاتاز آ یعیوس
را بـه  یتترب یاساس، و ینشود. بر ا یمودهپ یقطر ینا یدبا یاسالم یتعنوان ترب یرو، در بررس ینا

کـانون  یـت،ترب ییمعنـا ۀشـبک یلگرفته و بر حسب تحل» ساختن یربوب« یا» شدن  یربوب« یمعن
، ١٣٨٧؛ همـو، ٣٨ص، ١٣٧۴ ی،(بـاقر قلمـداد کـرده اسـت یتو ربوب یترا عبود یتیترب یممفاه
  شود. یو نقد م ینامبرده به اختصار بررس یمعناشناس یافتۀنوشتار،  ین). در ضمن ا١٠٠و  ۴٢ص
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  کلیدی واژگان معناشناسی فرایند

ن علوم میمفاه ابییبرابر چالش و یدیکل ۀواژ نشیگز.١    یانسا

ممکـن  ی،واژگـان یاز شروع معناشناسـ یشاست. پ یدیکل ۀواژ ینشگز ی،گام در معناشناس یناول
 یـراکـرد؟ ز یـدارا در قرآن پ یعلوم انسان یها یدواژهتوان معادل کل یشود که چگونه م یدهاست پرس

و ناهمگون با زبان قرآن است. طبعا هر چه پژوهشگر  یدنوپد ی،علوم انسان یجاصطالحات را ۀعمد
ند. ک یابی تواند معادل  یتر باشد، بهتر م یقعم یمعلوماتش از قرآن و علوم انسان ۀریتر و دا یقدق ینی،د
کار چندان  یعلوم انسان یجو اصطالحات را یمبرای مفاه ی،افتن برابرهای مناسب قرآنیهمه،  ینبا ا
علـوم  یماز مفـاه یاریبس یای برا واژه  یا یدا کردن معادل عبارتیپ گاهی همین، برای. یستن یآسان
 یـعتوز یهـا یوهو شـ یواژگـان یسـاختارها یـراز یـد؛نما نـاممکن مـی یادر قرآن، دشوار و  یانسان
 ینچنـ هـم. یسـتن یکسـان یگربه زبان د یاز زبان یممفاه یزیر و به تبع آن قالب ییمعنا یها مؤلفه

 یهـا توان برابـر ینم یرو، به سادگ ینندارند، از ا یکبه  یک ۀو رابط یواژگان دو زبان با هم همخوان
 از انسـانی علوم مفاهیم یابی در معادل ی،دشوار ین). اLarson, 1984, p153( کرد یدارا پ 1یلغو

 یـاگفت اگر معادل همسان  یدبا ی،دشوار ینفائق آمدن بر ا یدهد. برا می نشان را خود بیشتر قرآن،
موجود  یها  ان معادلیوجود داشت، از م یمبه واژه مورد نظر به صورت مشخص در قرآن کر یکنزد

نمونـه،  یشـود. بـرا یم یدهتر به مصطلح مورد نظر است، برگز یکتر و نزد قیه دقکآنچه را   در قرآن،
 یمتعلـ یت،مانند ترب یهمسان یآموزش و پرورش برابرها یت،مثل ترب یتیعلوم ترب یماز مفاه یا پاره
در نظـر گرفـت.  ییمعنـا ۀحوز یجستجو یواژه برا یدکل عنوان بهتوان آنها را  یرا دارند که م یه،و تزک
سازمان و ماننـد آن در  ی،ساالر مردم ی،نداشت مثل آزاد یاگر مفهوم مورد نظر، معادل همسان یول
گونه کـه ابتـدا  ینواژه مورد بحث است. بد ییمعنا یها مؤلفه یلروش، تحل ینگونه موارد، بهتر ینا
 یلدر آورد و تحل یدرست آن در علوم انسان یفآن واژه را بر اساس تعر ییمعنا یقدق یها ۀمؤلف یدبا

 ۀدر مرحلـ یـدیکل ۀواژ ینشقرآن جستجو کـرد. بـا گـز یاتها را در آ کرد، و سپس معادل آن مؤلفه
  شود. یانجام م ١آن بر اساس نمودار  یمعناشناس یندنخست، فرا

  
  
  
  
  

                                                                          
1  . lexical equivalents. 



 ١٣١    

 
م 

را بدسـت 
 بدسـت ت
بدسـت  ی

 ین معنـا
کلمـات،  

 ،١٣٨١مر، 
همـراه واژه 
 یر، معنـا

ـر و کهـن 
نشـده  ـان
آن  یـهاول ی

 آن مطابق 
و  یعقلـ ی
 ی،اساسـ 

ر معمـول، 
خـود  یـا

نـا، لزومـًا 
ا یـ یم نسب

                 
1. Basic M

2. Meaning

گزینش.١
واژه یا مفهوم
کلیدی

ن 

و 

واژه ر  ینسب یعان
لغـت فرهنـگ ـا

یو سـاخت زبـان
همـا یشـترود، ب
 یگرآن با د ۀرابط

(پـالمر شـود یم 
مارد که همواره ه

نوشـتار یـندر ا ی
معتبـ یهـا نامـه گ

یـرت مشـخص ب
یکلمـه، معنـا ی
واژه و مشتقات  ی

یبـر معـان ی ماد
یمعنـا  هر حال

اما به طور  است.
شود، معنـ یم ین

ن معنیـورد کـه ا
مقصود از مفهوم  

                            
Meaning. 

g Lexical. 

 »تیترب«فهوم

تعیین.٢
معنای
اساسی و
نسبی

ن
ۀ
ی

  یدیژگان کل

مع یدفهوم آن، با
بـ و اسـت ـوردار

توجه بـه بافـت و 
شـو یمـ یـاد یلـ

ن در نظر گرفتن ر
 یرهم تعب یلفظ 

شم یآن م ییمعنا
یاساس ی از معنا

فرهنگمراجعه به 
به صـور یهاول ین

یو مجـاز یحسـ
یمعان یبررس نی

و  یحس ی معان
ارساز است. در 

ا ینآفر حوزه نقش
ک جامعه زبایرد 
آو یدسـت مـ  به
 ین،). بنابرا۴٣ص

                           

مف یمورد یعناشناس

 

تعیین.٣
هستۀ
معنایی

یین
ژگانی

واژ یمعناشناس یند

  ینسب

مف یینتع یو برا 
برخـو کلـی ومی

ط است و بدون تو
اول یمعنـا نـوان
کلمه، بدون  یضع
 یگاه، به معنا ی،

ه را عنصر ثابت م
 حال مقصود ما 

به آن، م یابیدست 
یمعان یگذار خیر
ح یکاربردهـا ـل

یعنیواژه؛  یاسیق 
مانند تقدم  یصول

کا یادی حدود ز
ح هم یاعضا یین
وارد  یلفظ یرا وقت

ان افراد آن زبان، 
ص ،٢٠٠٧ تسو،

  

قرآن: مع یدیکل یتیب

تعی.۴
حوزۀ واژ

رسیم
 معنایی

ی: فرا١نمودار 

و یاساس نای

 یاساس یمعنا د
مفهو از »یمعن« 

مرتبط  یعناشناس
عن بهکه گاه از آن 

وض یبه معنا یه،
ییمعنا ین. از چن

کلمه  یاساس ینا
). در هر ۴٣ص 

 ییت که راه ابتدا
ها، تا نامه فرهنگ

یـلتـوان بـا تحل ی
 یخیمطالعه تار 
؛ اصیآموز زبان ی
تا  یکل یبر معنا 

ییو در تع ییمعنا 
را یز یست؛ لفظ ن
ایموجود م یدها
یزوتس(ا ماند ینم ی

واژگان تر یعناشناس

تر.۵
شبکۀ

تبیین و 
حلیل
بینی  هان

قرآنی

معن لیتحل و ن

یدواژه، با یمعنا
سخن آن که  یح
به مع» مفهوم« ی

ک 1،یاساس عنای
یپا یناست. بر ا 
شود  یگفته م یس
معن یزوتسو،). ا٢

 ،٢٠٠٧ زوتسو،
کلمه است یموس

فت. البته در عموم 
یم یطی،شرا ینچن

 ین،رد.با وجود ا
یعیم بر رشد طب

 یجزئ یدم معنا
ۀهست ی،هوم نسب

تمام مفهوم  ی،ع
ها و قراردا ب بافت

ید نظر واضع باق

ن روش معییتب

ت.۶ 
تح
جها
ق

نییتع. ٢

م یینتب یبرا
یحآورد. توض

یول ید،آ می
مع. یدآ ینم

 2یقاموس

اساس یمعنا
٢٠−١٣ص
یز(ا ماند یم

و قام یوضع
است  یعرب

است. در چ
استخراج کر

اصول حاکم 
مجرد و تقد
در درک مفه

وضع یمعنا
را بر حسب 

مورد  یمعنا
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بـر بافـت سـخن اسـت.  یمبتنـ، آن سطح از معناست که به طور خاص، معلـول کـاربرد واژه و یثانو
ق یـاوش و تحقکـازمنـد ی، نیشناخت زبان یلمه، افزون بر دانش تخصصک یمعنا» ینسب« ۀل جنبیتحل
   زبان و فرهنگ زمانه است. ی،روایی،گوناگون قرآن یق در کاربردهایدق

واژه در  یفیتوصـ یا یگام مطالعه همزمان یناول ی،واژگان قرآن یبه دست آوردن مفهوم نسب یبرا
اسـت. در  یـدمف یـزن یاستقرائ یاست. البته در کنار آن، استفاده از روش مطالعه درزمان یمقرآن کر

 یجـوار قـرآن بازکـاو هـم یخیتار ۀدر سه دور یهو اول یلکلمه در متون اص ی، معنایمطالعه استقرائ
دوره در دسـترس  یـناز ا ییت) که البته متون قابل اعتنایجاهل ۀ(دور یقبل از قرآن ۀ) دور١شود:  یم
و صـحابه و متـون و  اعظم یامبر(دوران رسالت) کلمات قرآن، سخنان پ یقرآن ۀ) دور٢ یست؛ن

نخسـت  ۀسـه سـد یو متون اسـالم یهادع یات،؛ که روایبعد از قرآن ۀ) دور٣اشعار فاخر آن عصر؛
  دوره قابل توجه است. یندر ا یاسالم

بـودن آنهـا  یعربـ یـرکـه احتمـال غ یکلمـات یژهکلمات به و یمعنا یبرا یگرد یلیتکم ۀمطالع
ک زبـان و یـواژه، در فراتـر از  یسـتو ز یدایشاست که در آن، پ یخیتار−یقیرود، مطالعه تطب یم

 یـیندر تع یتا حدود یزنوع مطالعه ن ینشود. ا می بررسی ریشه خانواده وهم  هم یها معموًال در زبان
  اثرگذار است.  ییمعنا ۀهست

شـود.  مـی بیـان اجمـال به قرآن و لغت در »یتترب« ۀواژ یو نسب یاساس یمجال، معنا یندر ا
، ٨، ج١۴٠٩ یـل،(خل اسـت. 1)ی(بلنـد رشـد و علـّو  ی،فزونـ یبـه معنـا» ربـو« یشـۀاز ر یتترب
 ،١٩٧٩ ی،زمخشــر ؛١٩٧ص ،١۵ج ،١۴٢١ ی،؛ ازهــر٣۶١ص، ١٣٨٧فــارس،  ؛ ابــن٢٨۴ص
پروردن و رشـد  یبه معنا یت،ترب یلباب تفع ین). بنابرا٢٣۵٠ص، ۶، ج١٣٧۶ ی،؛ جوهر٢١٩ص

 یبـه معـان ی،واژه در فرهنـگ و زبـان عربـ ینو پرورش است. ا یدادن، فراهم آوردن موجبات فزون
 ؛فـارس، همـان (ابـن به کار رفته است یزَنَفس، مکان بلند و تپه ن یبلندفرزند،  تیتربچون  ی؛حس

، ١ج ،١۴١۴ ،یومیــف همــان؛ ،یزمخشــر؛ ٣۴٠ص، ١۴١٢ ،یراغــب اصــفهانهمــان؛  ی،جــوهر
 خـاص بـر اصـل مـال یادیمال؛ ز یچون فزون یحس یبه معان یزدر قرآن ن» ربو« یشهر ).٢١٧ص

ا يَ «و برکت صدقات: ی(ربا)، فزون بَ قُ اهللاَُّ الرِّ حَ بِ يُ وَ مْ اتِ  یرْ قَ دَ و  یبلنـد ی)، به معنـا٢٧۶(بقره،  »الصَّ
بَتْ « :یش) و رشد و رو٢۶۵تپه (بقره،  رَ تْ وَ تَزَّ هـر دو  یو عـاطف یحسـ ی) و معنـا٣٩(فصـلت،  »اهْ

امَ «فرزندان: یو عاطف یو پروردن جسم یتترب یعنی ْهُ محَ بِّ ارْ لْ رَ قُ بَّ كَ وَ غِ  یانِ يَ امَ رَ و  )٢۴(اإلسراء، » اريً صَ
بِّ « رَ ْ نُ الَ أَملَ لِ يفِ  کَ قَ اينَا وَ   ) به کار رفته است.١٨ (شعراء، »دً

                                                                          
 فـارس، (ابـن »و النمـاء و العلـّو  ةادیـالز  هو و واحد اصل یعل دّل یالراء و الباء و الحرف المعتّل و کذلک المهموز منه . «١

 ).٣۶١ص، ١٣٨٧
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) ٢١٩ص یشـین،پ ی،پرورش به کار رفته است (زمخشر یدر معنا یزواژه، در اشعار عرب ن ینا
  :یردر مثل شعر ز
ــن  ــُک فَم ــ ی ــاِئًال عن ــإنّ  یس ـــبَم     یف ـــّک ـــا َربَ  یَة َمنِزل ـــو به   ُت ْی

  .هستم مکه پروردۀ و ساکن من،) یستی؟از من بپرسد (ک یپس اگر کس 
 یـقدق یپرورش فراوان به کار رفته است. بررس یبه معنا ی،و مشتقات آن در متون اسالم یتترب

بـه رشـد و پـرورش  یاسـالم، اختصاصـ ییمعنـا ۀواژه، در منظومـ یندهد ا یکاربردها نشان م ینا
از آنها اشاره  یا پاره به مجال این در. یردگ یدر بر م یزرا ن یو روان یندارد، بلکه رشد عاطف یجسمان

  شود: یم
 ،یآن در بزرگسـال یکردم و برا تیترب یدو پسرم را در خردسال نیفرمود: ا اکرم امبریالف) پ
بَّ یْ َهَذ  یَّ َفَقاَل ِإنَّ اْبَن « دعا کردم:   ).٧٩ص، ١۴١٣ د،ی(مف  »نیْ َر یبِ کَ ِن َو َدَعْوُت َلُهَما یْ َر یُتُهَما َصِغ یْ ِن َر

ابوطالب، به هنگام لحظـات آخـر عمـرش فرمـود:  یشعمو یف، در توصاعظم یامبرپ ب)
ْلَت کَ ا َعمِّ یَ « !:یکرد یترا ترب یو کودک یکرد یرا سرپرست یتیمیعموجان! تو  بَّ یِت یَ فَّ  »راً یَصِغ   َت یْ مًا َو َر

  .)۴٠۴، ص١٣٧۶(صدوق، 
گـان و  شـهیپرواپ و امبرانیدر دامن پ ... او«: دیگو یم زهرا حضرت فیام سلمه، در توصج) 

بِّ ... یه«. »افتی پرورش ت،یترب ۀویش نیپاکان به بهتر ْنبِ  یفِ   ْت یَ ُر
َ
اء) ... َو َنَمـْت ی(األتق اِء یَ ُحُجوِر اْأل

ْت َخ  یفِ 
َ
اِهَراِت، َو َنَشأ بِّ یْ ُحُجوِر الطَّ ییْ َخ   ْت یَ َر َمْنَشٍأ، َو ُر ). داللت ٢۴ص ،١۴١٣ ،یآمل ی(طبر »َر ُمَربًّ

  ) در صدر اسالم روشن است. یو روح ی(پرورش جسم یتعام ترب یمتن، بر معنا یناآشکار 
مضمون  نیرا بد یشعر در محضر رسول خدا یعل حضرت: دیگو یم یانصار  جابر د)

شـدم و  تیترب امبریو به دست پ ستین یشک چیهستم و در نسب من ه یمن برادر مصطف«سرود: 
  ).١٧١ص ،١۴١٣ د،ی(مف »او، فرزاندن من هستند ۀدو نواد

ُخو اْلُمْصَطَفی َال َش 
َ
َنا أ
َ
ــُه ُربِّ     یَنَسبِ  یفِ  کَّ أ ــَمَع ــِد   ُت ی ــا َوَل ــْبَطاُه ُهَم   یَو ِس

دارم که  یعرض کرد: من دختر محضر رسول خدا یاست مرد یتروا ذ) از امام صادق
بَّ  یِإنِّ « کردم: یتتا دوران بلوغ او را ترب ی ِإَذا َبَلَغـتُتَها یْ َقْد َوَلْدُت ِبْنتًا َو َر ، ٢ ج ،١۴٢٩ ینـی،کل (» َحتَّ

 کـاظم امـام از یتیدر روااطالق شده است.  یزتا سن بلوغ فرزند ن یتمتن، ترب ین) در ا١۶٢ص
ـ« شود: یم تیو آرزوهاست که ترب دیبا ام شیسال پ ستیاز دو عهیآمده است: ش زین   َعُة ُتَرّبـییالشِّ

َمانِ 
َ
 تیـروا نیـا حیدر توض ی). مرحوم مجلس٢۴۴، ص٢ ، ج١۴٢٩ ،ی(کاف »َسَنٍة  ْی ُمْنُذ ِماَئَت  یِّ ِباْأل
 حـق، یروزیـپ و فـرج یکینزد به دادن دیام روش با امامان که است سال ستیدو یعنی: سدینو یم
  ).١٠٢، ص۵٢ج ،١۴٠٣ ،ی(مجلس کنند یم اصالح و تیترب را عهیش
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 شده داده نسبت متعال خدای به »یتترب« فراوان، پرورش بندگان با عنوان یزمأثور ن یهر) در ادع
ُهمَّ ِإنَّ « :است بَّ یّ َسِو  یَخَلْقَتنِ  َک اللَّ  «)؛ ٢۴۶ص ،ةیفة السجادیالصح( »راً یَصِغ  یَتنِ یْ ًا، َو َر

َ
ْنَت أ

َ
َرُم ِمْن کْ أ

ْن ُتَض 
َ
بَّ یِّ أ بَّ  یِإَلِه « )؛٧٠٨، ص٢ ، ج١۴٠٩  طاووس، ابن»(َتهیْ َع َمْن َر  َک َو ِإْحَسـانِ  َک ِنَعِمـ یِفـ  یَتنِ یْ َر

ْهَت ِباْسِم یَصِغ  انِ یَ رًا فَ یبِ کَ  یرًا َو َنوَّ بَّ نْ  یفِ  یا َمْن َر ـِلِه یَ الدُّ  ریأنـا الصـغ ی..؛ الهـ.َو ِنَعِمـه  ا ِبِإْحَسـاِنِه َو َتَفضُّ
 تیـاز موارد، بـه مقـام الوه یاریفرازها، بسان بس نیدر ا تی). ترب١۴٠٩ طاووس، (ابن »تهیرب یالذ
  متعال نسبت داده شده است.  یخدا

به کار رفته اسـت:  یتفضائل اهل ب یفواژه، در توص ینا یز،مأثور ن یاراتدر ز ینچن ز) هم
تو را دست رحمت «آمده است:  ینامام حس یزو ن امام حسن یارتاز ز ینمونه در فراز یبرا

بِّ  تّیـد الرحمـة و تربیـ کغـّذت« :»یشـد یـتکرد و در دامن اسالم ترب یهخدا تغذ حجـر  یفـ َت)یـ(ُر
بـه  یـتاسـاس، ترب ین). بر ا۵٧١ص ،٢ ج  ،١۴٠٩ طاووس، ابن ؛۴۶۶ص ،١۴١٣ید،مف»( اإلسالم
  به کار رفته است. یهدر کنار تغذ یراز یست؛ن یصرف و رشد جسمان یهتغذ یمعنا

 یـاربـو « یشۀاز ر یتترب ۀتوان گفت واژ یگذشت به جرأت م یتترب یبنابر آنچه که در کاربرد نسب
 و جسـم دادن رشد و پروردن معنای به و روایات و قرآن عربی، زبان در و است کلیدی واژۀ یک ،»یرب

  دهد.  یآن را شکل م ییمعنا ۀهمراه با رشد و پرورش هست یفزون نیبنابرا .است رفته کار به جان
 ی،(راغـب اصـفهان اسـت یـارمالـک و صـاحب اخت یدر اصـل بـه معنـا رّب (ربب) ۀاما واژ

و ارجاع  یرواژه بر اساس اشتقاق کب ینا یاز نظر برخ ).٢٣٣، ص١٠ ، ج١۴٢١ یده،س ؛ ابن٣٣٧ص
در  یگـرد یپس از حـالت یکردن حالت ایجاد و اصالح معنای به لغوی، کاربرد در »یرب«به » ربب«
 و)، یشـینپ ی،(راغـب اصـفهان به کار رفته است یزو تمام و کمال آن برسد، ن ییتا به حد نها یزیچ

مثل اسـتفاده  یهدف خاص یپرورش برا یمن الغنم)، در معنا یبه(الرب »ربیبه« واژۀ لغت، در گاهی
پژوهان  ). با وجود آن، عموم واژه١٣١، ص ١ج یشین،پ ی،(جوهر و مانند آن به کار رفته است یراز ش

مثـل رّب الـدار، رّب  ییپـرورش، در کاربردهـا یمالک و صاحب بدون لحاظ معنا یآن را به معنا
 ،١۴١٢ ی،ازهـر ؛٣٣۶ص همـان، ی،اصـفهان (راغب اند کرده الفرس، رّب المال، رّب االبل و معنا

(پادشاه) و مالک و صاحب  چون، ملک یبه معان یهاول یدر کاربردها» رّب « ۀ). واژ١٢٨، ص١۵ج
 یسـتعمال در معنـاو در مقطع نزول قرآن، افـزون بـر ا یتدر زمان جاهل» رّب «بوده است.  یاراخت

 ؛٣٢ص ،١ج تـا، یبـ ی،(طوسـ به کار رفته اسـت یزصاحب و مالک و خداوند ن یپادشاه، در معنا
که معروف است عبدالمطلب در جواب ابرهه گفت: مـن مالـک و صـاحب  همان) چنان ی،جوهر
و ان  أنـا رّب االبـْل «کنـد: یدارد و از آن حفاظت م یصاحب یزخدا ن ۀشتران خود هستم و خان یاراخت
  ). ۵٠، ص١تا، ج یب (ابن هشام، »یمنعهرّبًا س یتللب
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و  یدو سـ یمـول یخدا به معنا یرغ یبرا ی، به صورت اضاف»رّب « یدر موارد یزن یددر قرآن مج
بِّ «صاحب به کار رفته است: هُ رَ ا یإِنَّ ثْوَ نَ مَ سَ وسـف در ظـاهر ی)؛ از آن جهت که ٢٣ یوسف،( »یَ أَحْ
بـا  یافـزون بـر آن، برخـ ).٣۴١ص، ۵ ج، ١٣٧٢ ،ی(طبرس بود مصر زیبه صورت برده در خانه عز

ه« گوناگون از جمله؛ ذکر یها ینهاستناد به قر متعـال  یخدا» رّبی«ه مقصود از کبر آنند  یه،در آ» اللَّ
بوده است نه صـرف  یاله یانت، تقوا و صیوسفحضرت  یمانع اصل یراز مصر؛ زیاست نه عز

 ). ٣٠١ص ،۴ ، ج١۴٢۴ یه،؛ مغن١٢۵ص ،١١ج ،١٣٩٠ یی،(طباطبا مصر یزبه عز یوفادار

بار  ین، نخست»rab«واژه  ی،شناخت و با توجه به شواهد باستان یخیتار ۀمطالع یها یافتهبراساس 
 یبـه حجـاز و زبـان عربـ یخدا از زبان سـبئ یها از نام یعنوان اسم به یالدیپنجم م ۀسد یلدر اوا

رو، از نظـر عمـوم واژه پژوهـان و  یـن). از ا١٣٩۴ زاده، ین(خـوان است یافتهراه  یمکر بستر نزول قرآن
و بـه شـکل  ییبـه تنهـا» رّب «پرورش آن نبوده است و  یبه معنا یتمفسران، در کاربرد عرب، عنا

مالک و  یبه معنا یاله یحسنا یاز اسما یاسم عنوان به یدر فرهنگ عرب و استعمال قرآن» الرّب «
). ٢١ص ،١ ج یشین،پ یی،؛ طباطبا۴١، ص١ج یشین،پ ی،(طبرس و خداوندگار است یارصاحب اخت

رو  یـناسـت، ازا یرناپـذ ییو تصرف جدا یراز تدب یقی،حق یتاز مفسران بزرگ، مالک یبرخ یربه تعب
 ،١ ج ،١۴٠٧ ی،(زمخشـر اسـت یرهمـراه بـا تصـرف و تـدب یتمالک یخدا، به معنا ۀدربار» رّب «

بـه  ی،در فارسـ» رّب «ترجمـه  ین،بنـابرا همـان). یی،؛ طباطبـا٣٢، ص١جتا،  یب ی،طوس ؛١٠ص
دو  یرابه الزم معناست؛ ز یراز باب تفس یدو شا یستن یقیدق چندان ترجمۀ ،»پروردگار« و »یمربّ «
 (معرفـت، ندارنـد یـزکـاربرد مشـترک ن ی،و مفهـوم یا یشهافزون بر تفاوت ر» ربب«و » ربو« ۀواژ

است. خداوندگار در زبـان » خداوندگار«، »رّب « یبه معنا یکنزد  ۀ). ترجم٢٨۶ص ،١ ج ،١٣٨٧
، ٢٨ ج ،١٣٧٢مطهـری، : (ر.ک ار، و مالـک کـاربرد داردیصاحب، صاحب اخت یدر معنا یفارس
  ).۴٩۵ص

 یهـا پـژوهش یازمنـداز هزار مرتبـه در قـرآن، ن یش، با بسامد ب»رّب « ۀواژ یمعناشناس یبررس
 اختیـارِ  صـاحب حـال، هـر در هکـشود، آن است  یم یدکأبر آن ت ینجااست. آنچه که در ا یمستقل
 ربـوبی و الـوهی شـؤون از موجـودات همۀ امور تدبیر و انسان تربیت و است متعال خدای انسان،
 واژۀ. اسـت نرفتـه کـار بـه قـرآن در پـرورش و تربیت معنای به واژه، این ولی. است سبحان خدای

 یها به کار نرفته است. در دوره یارصاحب اخت ی،مالک، مول یجز به معنا یهاول یها دوره در »رّب «
 یهو گاه با توج یدر علوم گوناگون چون فلسفه و عرفان و لغت معاصر به جهت تشابه لفظ یزن یبعد

بـر کـاربرد  یهتوان با تک ینم ین،و مانند آن به خود گرفته است. بنابرا یمثل مربّ  یمعان یر،اشتقاق کب
گرفـت  یجـهتـوان نت یم» رّب « ۀمشتقات واژ یکرد. با دقت در معان یرا معناشناس» رّب « ۀآنها، واژ
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 ۀملک (پادشاه)دارد و بر اثر توسع یعنیواژه  ینا یهاول یبا معنا یمالک و صاحب ارتباط مهم یمعان
   .اند به وجود آمده» رّب «واژه  ییمعنا ۀحوز

و رشـد، در  یفزونـ ییمعنـا ۀبـا هسـت یـهاول ی، در معنـا»ربـو«از  یـتبنابر آنچـه گذشـت ترب
 یپروردن و رشد دادن مطلق استعمال شده است و اختصاص یبه معنا یزن ییو روا یقرآن یکاربردها

  . یردگ یدر برم یزرا ن یو روان یعاطف یندارد و رشد و فزون یجسمان یبه رشد و فزون
ـامَ «: یـۀبرداشت خود، به بافـت دو آ ییدتا یبرا یسندگاننو یاما استناد برخ ْهُ محَ بِّ ارْ ـلْ رَ قُ ـوَ امَ كَ

بَّ  غِ  یانِ يَ رَ غِ « ینۀ)، به قر٢۴(اسراء،  »اريً صَ بِّ «: یۀو آ» اريً صَ رَ ْ نُ لِ يفِ  کَ أَ ملَ لِ « ینـۀ، بـه قر»داً يـنا وَ بـه » داً يـوَ
اطالق دارند  یههر دو آ یراز یست؛ن یرفتنیپذ )٣٨ص ،١٣٧۴ ی،(باقر »یافتهطفل تازه تولد « یمعنا
که  صرف، وجود ندارد، چنان یدر آنها بر رشد جسمان یتبر داللت ترب یمبن ی،استوار ینۀقر یچو ه

  یاتآ یلذ ید(بنگر اند منحصر نکرده یرا به رشد جسمان یادشده یاتدر آ یتعموم مفسران قرآن، ترب
). یشینپ یی،طباطبا ؛١۴١۵ ی،کاشان یض؛ ف١٣٧٢ ی،تا؛ طبرس یب ی،؛ طوس١۴١٢ طبری،: یادشده
 صـنع تعبیـر و دوم، آیـۀ در »ولیـدا« و نخست آیۀ در »یرصغ«با  یتترب ینینش هم پیوستۀ قرینۀ بلکه

ل« یۀدر آ یموس ۀ(پرورش) دربار نَعَ عَ نه فقط رشد  یتعام ترب یگواه معنا )،٣۵ (طه، »ینيْ عَ   یوَ لِتُصْ
و  یو گرنه رشد جسـمان یردگ یشکل م یدر دوران کودک یتترب یۀاست؛ بدان جهت که پا یجسمان
 نشـده تعبیـر »یتترب«گاه از آن به  یچو ه یردگ یانجام م یزیموجودات به صورت غر ۀدر هم یهتغذ
 یتـیبه امور ترب یترو، توجه و عنا ازاین. یردگ یشکل م یدر خردسال یت،ترب یۀکه پا حالی در. است

کـه گذشـت  بوده است. افزون بر آن،چنان یدکودک از منظر اسالم، قبل از تولد و بدو تولد مورد تاک
  فراوان به کار رفته است. ی،و عاطف یپرورش روح یماده، به معنا ینا یزن ییدر کاربرد روا

 ینچنـ اسـت و هـم یفراتـر از رشـد جسـمان یـات،در قـرآن و روا یـتترب ییبـار معنـا ینبنابرا
 یشـهکودکـان در آغـوش پـدر و مـادر، هم یـتگونه کـه ترب مثبت ندارد. همان یتبه ترب یاختصاص

  اطالق شده است.  یتهمه بدان ترب ینبا ا ی. ولیستن یجابیا یتترب
تنها  یاترا بر آن وا داشته که در روا یسندگاناز نو یبرخ یت،ترب ۀجامع واژ یگرفتن معنا یدهناد
مشتمل بر واژه و مفهوم  یات) و روا١٠۶ص، ١٣٧٨ ی،(باقر باشند »یبتأد«و » أدب« ییجو یدر پ

  . یرندبگ یدهرا ناد »یتترب«
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   ییمعنا ۀهست نییتع.٣

 ییمعنـا ۀهسـت یی،معنا یها مؤلفه یلتوان با تحل یم ی،نسب یو معان یاساس یپس از استخراج معنا
بـه عناصـر  یابیصـفات و دسـت یحتشـر 1ی،ا مؤلفـه یلمورد نظر را بدست آورد. هدف از تحل ۀواژ

 ینارتباط ب یبه بررس یواژگان یدر معناشناس یا مؤلفه  یلآن واژه اسـت. تحل ییمعنا ۀدهند یلتشـک
 ی،ا ؤلفـهم یـلاسـاس، تحل یـندهندة آن اشاره دارد. بر ا یلتشک یها ها وسازه مؤلفه یقها از طر واژه
 یـنا یـۀدهـد، آن هـم بـر پا یقـرار مـ یارمانها را در اخت واژه ییمعنا یمحتوا یفتوص یالگو ینوع
 یم،دهنـده مفـاه یلتشک یمحدود از واحدها یا توان بر حسب مجموعه یرا م یفرض که معان یشپ

سـخن آن  یح). توض١٨۴−١۶٣ص ،١٣٩۵ یررتس،(گ کرد تبیین معنایی، »یها مؤلفه«همان  یعنی
 را معنـا اسـاس و شـالوده کـه اول بخـش. یمبا دو بخش روبرو هست ی،زبان یواحدها یکه در معنا
واژه، نخسـت  یـک یمعنا یلرو، هنگام تحل ینآن است. ازا یها دهد و بخش دوم افزوده می تشکیل

 یمعنـا یجادو سبب ا یبکه با آن معنا ترک ییها سازه بررسی به سپس. یافتآن را  یادیبن یمعنا یدبا
 یـبهـا از ترک واژه یگـرد یکه معـان  ی یادو بن یهاول یاساس، به معان یناست، پرداخت. بر ا واژه شده

شـود. بخـش اول  یاطـالق مـ 3ییمعنـا یهـا یننخسـت یـا 2ییمعنا یها شود، مؤلفه یآنها ساخته م
 یهـا سـازه تحلیـل بـرای البتـه. یـدآ یلغت به دست مـ یها با مراجعه به فرهنگ یی،معنا یها سازه
 یهـا با دقت در سازه یدلغت بسنده کرد، بلکه با یها توان تنها به فرهنگ ینم ی،قرآن یممفاه ییمعنا
 یممفـاه ییمعنـا یهـا جـامع مؤلفـه یلقرآن، به تحل ییحوزه در نظام معنا هم یاعضا یرسا ییمعنا
 یمهـا و مفـاه واژه ییروابط معناتوان به  یم یا مؤلفه یلاساس، به کمک تحل ینپرداخت. بر ا یقرآن

  . یافتدست 
 ییمعنـا ۀن واژه، از سه سـازیگذشت: ا یتترب ۀواژ یو نسب یاساس یبر اساس آنچه که در معنا

بـا توجـه بـه  یـان،م یـنسـه) پـرورش. کـه در ا ؛دو) رشد و علـو ؛فزونی) یکاست:  یافته یلتشک
شـده،  یاد یها دهد. با توجه به مؤلفه یم یلآن را تشک ییمعنا ۀهست ی،گوناگون آن، فزون یکاربردها
 کـه اسـت »تزکیه« واژۀ کریم، قرآن در »یتترب« ییمعنا ۀهمسو و همسان و با هست یدیکل ۀتنها واژ

  تر است. روشن یتدارد و هم داللتش بر مفهوم ترب یتبا ترب ییمعنا هم رابطۀ هم
 شده است یدیمف یها بحث یت،و ترب یمعناصر تعل یگربا د یهنقش و روابط تزک یگاه،جا ۀدربار

چندان مـورد  ی،قرآن ۀدر منظوم یتترب ۀواژ ینتر یدیکل عنوان به  یه) اما تزک۴٣، ص١٣٩۶ ی،(داود
 بـا مسـتقیمی ارتبـاط که را دارد؛ اول آن یدیواژگان کل یارهایمع ۀهم یهتوجه قرار نگرفته است. تزک

                                                                          
1. Componential  Analysis. 

2. semantic components. 

3. semantic primitives. 
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 متعـال خـدای تنها بشر، تربیت منشأ و اصلی کنندۀ تزکیه اساس این بر. دارد الله قرآن کانونی کلمۀ
نْ   یكِّ زَ يُ  اهللاُ« :است چ انسانی به ی)، و اگر فضل و رحمت خدا نباشد، ه٢١؛ نور، ۴٩(نساء، » شاءُ يَ مَ
لُ اهللاَ« ه خود قادر نخواهد بود:کیتز لَ  وَ لَوْ ال فَضْ تُهُ ما زَ كُ يْ عَ َ محْ نْ   ىكمْ وَ رَ دٍ أَبَداً مْ كُ مِ نْ أَحَ ). ٢١(نور، » مِ

لَ يَ « با الله دارد: یرسوالن اله ۀبا واسط یقیوث ییمعنا یوندواژه، پ یندوم، ا  » مْ يكُ كِّ زَ يُ اتِنا وَ يمْ آكُ يْ تْلُوا عَ
قـرار  یمقرآن کـر یها (شمس) از سوره سوره یک یو...)، تا آنجا که کانون و محور اصل ١۵١ (بقره،

 یقرآنـ یـدیکل یماز مفاه یاریگسترده است که بس ییمعنا ۀحوز یدارا یه،تزک ینگرفته است. همچن
و رشد، فالح و مانند آن را دربر  یتهدا ی،کتاب و حکمت، تقو یمتالوت، تعل یر،تطه یت،مثل ترب

   .یردگ یم
 رشد و فزونی معنای به ،»ی/ زک زکو« یشۀاز ر یلبر وزن تفعله، باب دوم تفع یت،بسان ترب یهتزک
 یآن، فزون یحس ی). معنا٢۵۴، ص١ ، ج١۴١۴ یومی،؛ ف٢٧٣، ص١٩٧٩ ی،(زمخشر است دادن

ْرُع کَ َز «شود:  یگفته م یو برکت کشت و زراعت است. وقت ه از ک، »ۀو إذا َحَصل ِمنُه ُنُمٌو و َبَرکَ کُ ْز یَ   ا الزَّ
و  یفزون ین،). بنابرا٣٨١ص یشین،پ ی،(راغب اصفهان حاصل شود تکشت و زراعت، فزونی و برک

 »ةیـادنمـاء و ز یعلـ یـدلالـزاء و الکـاف و الحـرف المعتـّل، اصـل « زکو است: یاساس یرشد معنا
  ).۴١٩، ص١٣٨٧فارس،  (ابن

 دو هر و دارند اشتراک رشد و فزونی یعنی اساسی؛ معنای در »تزکیه« و »یتترب«که  شگفت آن
(ربـا)  آلوده مال فزونی به ،»ربو« که تفاوت این با دارند؛ کاربرد نیز اموال برای »زکو« و »ربو« ماده

مـال بـا  یتنهـا بـه فزونـ» زکو« یصدقات) در قرآن به کار رفته است، ول ی(ربا یزهمال پاک یو فزون
است و  یهمراه با برکت و پاک یفزون یه،تزک ییمعنا ۀهست ینبرکت صدقات اطالق شده است؛ بنابرا

نمـّو و  ۀمعنـا نـه تنهـا بـا سـاز نی. اراستنیآراستن است نه پ یبه معنا ه،یتزک یعنصر برکت در معنا
آن، کـامًال  یمعنـو یدر نفس، همان نمّو نفس و فزونـ ۀژیبه و کیه با پاکبل ست،یناسازگار ن یفزون

 یِکـالزَّ « مثـل یـی) و روا١٠٣(توبـه،  یدر کـاربرد قرآنـ یـربـا تطه یهتزک ینینش همهماهنگ است. 
اِهر  کنـد. مـی ییـدأمعنـا را ت یـنا یـزو...) ن ١٧۴، ص٨٨ج ؛۴٣، ص۵۵، ج١۴٠٣ ی،(مجلس »الطَّ

رشـد و  دو) ؛فزونـی) یـکدارد:  ییسه عنصر معنـا ی،در کاربرد قرآن یهتزکتوان گفت:  یرو، م نیااز
کننـد، بـر دو مفهـوم  یتصـور مـ یبر خالف آنچـه کـه برخـ یه،تزک ین،و سه) برکت. بنابرا ؛پرورش

 یـر،و تطه یسـلب یبـه معنـا یـا) و ١٠۵، ص١٣٩۴ یمـی،(کر یشیو افزا یمتضاد کاهشهمزمان و 
 یـه،تزک ییمعنـا ۀبلکـه هسـت یسـت؛)، ناظر ن١٠۵، ص١٣٧٨ ی،(باقر ها یها و ناپاک یشحذف آال

نفـس  یـتو ترب یـهدر تزک یـراز ؛یستن یدر مقابل فزون ی،کنندگ و پاک یبا برکت است. پاک یفزون
 ییشـکوفا و یفزونـ عنصـر زیـن یدر کـاربرد قرآنـاست.  یو فزون ییافتد، شکوفا یآنچه که اتفاق م



    ١٣٩  »تیترب«مفهوم  یمورد یقرآن: معناشناس یدیکل یتیواژگان ترب ین روش معناشناسییتب

 

نْ « :است بوده تیعنا مورد هیتزک یمعنو لَحَ مَ دْ أَفْ زَ «) و ٩(شـمس،  »اهـاكَّ زَ   قَ ـنْ تَ لَـحَ مَ ـدْ أَفْ ـقَ  »ىكَّ
 و کـردن رشـد دن،یـبال یمعنا به ،»زکو« قرآن در: سدینو یم یرو، راغب اصفهان نی).ازا١۴ ،ی(اعل

 ،یومیـف ،ی(راغب اصفهان وی و اخروی کاربرد داردیت است و در امور دنکبر و ریخ با همراه فزونی
ـنْ « ده است:یه پسندکیتز ،یعمل هیتزک قرآن، در که حیتوض نیبا ا )؛١۴١۴ لَـحَ مَ ـدْ أَفْ امـا » اهـاكَّ زَ   قَ

زَ « :است دهینکوه یخودآراستگ یادعا و زبانی ۀکیتز سَ كُّ فَال تُ فُ  ین نهی، نهی)؛ ا٣٢(نجم،  »مْ كُ وا أَنْ
 با آراستن و دادن رشد ه،یتزک ییمعنا ۀن، هستیبنابرا). همان ،ی(راغب اصفهان تی استیو ترب یبیتأد
 ،ی(باقر یسلب ۀجنب در یصراحت ه،یتزک ولذا. است یپاک حصول و سعادت جهت در و یاله ۀزیانگ

 یکنـد. بـرا یها داللت مـ شیآال شیرایبر پ یبه صورت ضمن یموارد) ندارد و در ١٠۵ص ،١٣٧٨
، ١١ج، ١۴٢٠ عاشـور، (ابـن  ، آراسـتن اسـت»هکیـتز«راسـتن و ی، پ»ریـتطه«شـود:  یم گفته نیهم
 و رشـد ۀآمـاد تـا است یزیردن چک کها و پا یرون راندن آلودگیر، بیگر سخن، تطهی). به د٢٣ص
مال بردن نفـس کدن و از نقص به یامل بخشکی رساندن، تیوفاکه، رشد دادن و به شکیتز و گردد نمو
در » هکیـتز«پـس  ).۵٧۶، ص٢٨، ج١٣٧٨؛ مطهـری، ٣٧٧، ص٩ج یشـین،پ ،یی(طباطبـا است

 موجبـات ه،یـه تزککن معنا یه مستلزم کمال و طهارت هست. بدکاست  یرشد دادن یقرآن، به معنا
 رساندن تیفعل به واقع در هیتزک رایکند؛ ز یبشر را فراهم م یتیاستعداد ترب ییوفاکش و رشد و تیترب

 بلکه و حکمت و کتاب میتعل کنار در امبرانیبعثت پ یرو هدف اساس نیازا. است انسان یفطر رشد
  .است شده یمعرف هیتزک آنها بر مقدم

  پرورش و رشد دادن فراوان به کار رفته است. یبه معنا یزن یاتدر روا یه،تزک
َب َنبِ «الف)  دَّ

َ
َه أ َراَد َقاَل َلُه یَّ ِإنَّ اللَّ

َ
َقاَمُه َعَلی َما أ

َ
ی ِإَذا أ ْعـِرْض َعـِن اْلجـاِهلِ   ُه َحتَّ

َ
ُمْر ِباْلُعْرِف َو أ

ْ
  َن یَو أ

ا َفَعَل َذلِ  ِه ص َز  َک َفَلمَّ ُه َفَقاَل   اهُ کَّ َلُه َرُسوُل اللَّ ـا َز   ٍم یُخُلـٍق َعِظـ  َلَعلی َک ِإنَّ   اللَّ ـَفَلمَّ َض ِإلَ   اهُ کَّ  »َنـُه یِه دِ ْیـَفـوَّ
ه کـ آنگاه که او را بر آنچه  یامبر خود را ادب آموخت. حتی) خداوند پ٣٧٩، ص١ ، ج١۴٠۴(صفار، 

بگردان، آنگاه که  یفرمان بده و از نادانان رو یده،به کار پسند«خواست، گماشت، به وی فرمود:  می
 یکرد و او را سـتود کـه تـو دارا یهرا تزک یامبررا اجرا کرد، خداوند متعال، پ یآن حضرت، فرمان اله

  .کرد واگذار حضرت آن بر را خود دین خداوند تزکیه، از پس! یهست یسترگ یخلق و خو
اْلُمـْؤِمُن «شده به کار رفته است:  یتمؤمن ترب یبرا یه،تزک یرتعب یز،ن از امام سجاد یتیدر روا ب)

) ۴٩٣ص ،١٣٧۶(صدوق،  »یکِّ اًء ِإْن ُز یَ ُه َح کُ ْتُر یَ اًء َو َال یَ ئًا ِمَن اْلَحقِّ رِ یْ ْفَعُل َش یَ َخَلَط ِعْلَمُه ِباْلِحْلِم ....َو َال 
 از چیـزی باشـد، شـده تزکیه اگر)، یفرد ین(چن است... و یختهاو آم یعلم انسان مومن با حلم و بردبار

  .کند نمی رها هرگز را حق از چیزی حیا، جهت به و دهد نمی انجام ریا به هرگز را حق
و  یــت)، ترب٢٧٣ و ٢٣١، ١۵٣ش، ص١٣۶۶مــی آمــدی، ی(تم یگــرد یــاتو روا یــتروا یــندر ا
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و معلم باشد و  یتواند مرب یم یفرد ینانسان قلمداد شده است که چن ییو شکوفا یهتزک ۀمقدم یب،تأد
پژوهـان،   واژه یرو، برخ ینازا )١۵٣می آمدی، صی(تم شود: یمثل عمل به آن شکوفا نم یزیعلم با چ

 یده،سـ (ابـن »ة مـنهج تربـوی شـاملیـکالتز«انـد:  قلمداد کرده یتیروش جامع ترب عنوان بهرا  »یهتزک«
  است. یتیترب یممفاه ۀم، کانون هماسال یتیترب ۀدر منظوم ،»یهتزک« یرا)؛ ز۵۴٨، ص١١ ج ،١۴٢١
  

ن ۀحوز  نییتع .۴   یواژگا

حـوزه  1،یحـوزه واژگـان یهمعموًال از سه اصطالح نظر ی،واژگان ۀاشاره به حوز یبرا یدر معناشناس
اصـطالحات بهـره  یناز ا یزبانشناسان به شکل یاست. برخ  استفاده شده 3واژه ۀو گاه حوز 2ییمعنا
 یـا یواژگـان یها حوزه که است آن واقعیت ولی. دارد وجود کاربردشان در تفاوتی گویا هک یرندگ یم

به شکل  یواژگان ۀحوز یهدر قالب نظر 5یرتر یوستو  4یزگربروا یبا آرا یتدر نها ییمعنا یها حوزه
استوار است که زبان در حد فاصل  یشناس زبان یدگاهد ینبر ا یواژگان ۀنسبتا منسجم ارائه شد. حوز

ذهـن و  یـانم ۀسخن، واسط یگربه د یرد؛گ یقرار مخارج  یذهن یها ها و مفهوم یتجهاِن واقع یانم
خواهد بـود  یا یاز عناصر واژگان یا مجموعه ی،حوزة واژگان یک یب،ترت یناست. به ا یرونجهان ب

کـه در کنـار  یا وابسته است، به گونـه یکدیگرآنها به  یدارند و معان یوندبا هم پ ییکه به لحاظ معنا
 دهنـد یمـ یلجهـان خـارج را تشـک یهـا یـتاز واقع یخصـدامنـة مش ِی سـاخت مفهـوم یکدیگر

ها  به زبان، واژه ییگرا نگرش ساخت یۀ). بر پا٢۵، ص١٣۶٨ یزوتسو،؛ ا١٣١، ص١٣٩۵ یررتس،(گ
هـر  ییبه رابطـة معنـا یدکرد، بلکه با یو هوا بررس ینزم یانبه صورت منفرد، منعزل و در م یدرا نبا

نسـبت بـه  یـت،ها با مراتب متفاوت در اهم اساس، واژه ینمرتبط توجه داشت. بر ا یها واژه با واژه
 ۀهـا، حـوز رابطـه یـنا ۀکنند که با مالحظـ یم یمرا ترس یها و معان از واژه یا یچیدهشبکه پ یکدیگر،
  شود.  یم یینمورد نظر تب ینیب و به تبع آن جهان یواژگان

 ی،ه گذشـت، از نظـر معناشـناختکیرّب و تز یت،ترب ییمعنا یها سازه یلبر اساس آنچه در تحل
در  یتـیترب یهـا واژه یـداز کل یکـی یت،ترب ۀقرآن است و واژ ییمعنا ۀدر منظوم یواژه کانون یه،تزک

و روابـط  ینیجانشـ ینی،نشـ از روابـط هـم یت،ترب یواژگان ۀن حوزییتع یاست. برا یاتقرآن و روا
  شود: یاستفاده م یتقابل ۀرابط یژهبه و یمفهوم

                                                                          
1. Lexical field theory. 

2. Semantic field. 

3. Word field. 

4. Weisgerber. 

5. Trier, Jost. 
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پ١−۴ جانش ینینش هم برمحور ییمعنا وندی.    ینیو 
اسـاس در  یندرون زبـان ارتبـاط دارد. بـرا ینیو جانشـ ینیواژه بـا روابـط همنشـ یکمعنا و مفهوم 

 یوسـتارپ یـکواژگان در  یرکلمه مورد نظر با سا ینینش معنا، هم یانب یها یوهاز ش یکی ی،معناشناس
اگـر بـه  یشوند، حت یواژه افاده م یککه از  یمیمفاه ۀهم ین،) بنابرا١٧٩ص ،١٣٨١ (پالمر، است

). ١۴٣ص ،١٣٩۵ یـررتس،(گ آن واژه تعلق دارنـد ییمعنا ۀشده باشند، به حوز یانب یصورت ضمن
 ۀشـود بلکـه از رابطـ یمربـوط نمـ ییها بـه تنهـا  واژه خود به مختلف مفاهیم ارائۀ قابلیت ، رو ینازا
  شود.   یم یناش یوستارپ یبر رو یگرآن با عناصر د ینینش هم

 ۀن هـم شـوند.رابطیگزیتوانند جـا یشود که م یمشخص م ییها با مطالعه واژه 1ینیجانش ۀرابط
گفتـار ظـاهر شـده بـا عناصـر  یـرنقطـه از زنج یکبالفعل در  یدهد که عنصر ینشان م ینی،جانش
؛ ١٩۶، ص١٣۶٠ زوتسـو،ی(ا دارد یا  چـه رابطـه یرند،قرار گ یگاهتوانستند در آن جا یکه م یا بالقوه
  ). ٨٠، ص١٣٨۵ ی،باطن؛ ١٠۶ص ،١٣٧٩، یصفو
شـود مـوارد کـاربرد  یدر گام نخست، تالش م ینینش واژه بر محور هم ییمعنا ۀحوز یینتع یبرا

 ییبر روابط معنـا یمبتن یننش هم یها واژه مورد نظر در قرآن استخراج شود، سپس در گام دوم، واژه
هسـتند کـه از ارتبـاط  یـتدر اولو یننش مرحله، آن دسته از واژگان هم ینشود که در ا یاستخراج م

توان با   یم یت،برخوردار باشند. در نها یبا واژه محور ینیدر همنش ییو بسامد باال یتر یقو ییمعنا
موارد اشتراک را به دست آورد و از  یدی،واژه کل یها یننش با هم ینواژگان جانش یها یننش ق همیتطب
بـر محـور ابتـدا  یدبا ینرا بدست آورد. بنابرا ییمعنا ۀحوز یکاز عناصر  یتوان شمار یق مین طریا

 و هیـتجز را آنهـا ییمعنـا روابط ،ییمعنا یها و سپس بر اساس مؤلفه ییها را شناسا واژه ،ینیهمنش
 »انـد شـده ینهمنشـ یقرآنـ یوسـتارپ یککتاب و حکمت که در  یمتعل یه،تزک یها واژه .کرد لیتحل

توان آنها را  یرو م نیاشتراک دارند. ازا» و رشد جسم و جان یفزون« یی) در عنصر معنا٧(حجرات، 
  داد. یجا »یتترب ییحوزة معنا«در 

 یننشـ کتاب و حکمت هم یمو تعل یاتبا بعثت، رسالت، تالوت آ یقرآن یوستاردر چند پ یه،تزک
ه مقـدم بـر کیه تزیه در سه آکگر آورده یدیکنار کم تعلم در یه را با تعلکیه، تزیآ ۴شده است: قرآن در 

مُ يُ مْ وَ يكُ كِّ زَ يُ وَ « یمتعل لِّ ِ كِ مُ الْ كُ عَ ةَ كْ تابَ وَ احلْ ه یآ یک) و در ٢ ؛ جمعه،١۶۴ عمران، ؛ آل١۵١ (بقره،» مَ
مُ الْ يُ وَ « م، مقدم شده است:یتعل هُ لِّمُ ِ كِ عَ ةَ وَ كْ تابَ وَ احلْ مْ يكِّ زَ يُ مَ  یـت،اهم یدارا ۀ). نکت١٢٩(بقره،  »هِ
در  یـهو تزک یـتهمسـو بـا ترب یمدارند. تعل ینقش محور یمو تعل یهتزک یت،است که در امر ترب ینا

دهـد  یمعلم و شاگرد رخ م یانارتباط م یاناست که در جر یا و رشد دهنده یندهواقع همان تحول زا
                                                                          
1. Paradigmatic Relation. 
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 یـهو در تزک یرفتـار یفزونـ یـتگونـه کـه در ترب است، همان یتترب یا گونه یزن یماساس تعل ینبر ا
همت  ر.ک. یه،تزکو  یمتعل یاتآ یتیترب یها داللت یبررس یدهد(برا یرخ م یو تحول درون یفزون

  ).١٣٩٧بناری، 
 آن از مقصـود که نفس، محوریت با هکی)، تز١۴ ی،؛ اعل١٠−٧(شمس،  یقرآن یگرد یوستاردر پ
ه نفـس کـسـی اسـت کرسـتگاری از آن  شده اسـت. یننش هم فالح و تقوی با است، روح و جسم
و  یتآراسـتن، بـا هـدا یبـه معنـا یـهتزک یگر،د یاتو در آ ند و رشد و نمو دهد.کت یش را تربیخو
)، انذار و ٣٢ ؛ نجم،١٩−١٨ یل،(ل ی)، تقو٢١ (نور، ) با فضل و رحمت١٨−١٧(نازعات،  یتخش
  دارد. ینی) رابطه همنش٧۶−٧۵(طه،  و عمل صالح یمان)، ا١٠٣ (توبه، یر) تطه١٨ (فاطر، یتخش

(نجـم،  دارد ینیهمنشـ ۀرابطـ یزن» یتقو« با واژه، این »یهتزک«با  یمتعل ۀواژ ینیا توجه به همنشب
اتَّقُوا اهللاَ وَ « دارد: ینی) و هم رابطه جانش٣٢ مُ وَ كُ لِّمُ عَ ه در قـرآن، یکاساس، تز ین). بر ا٢٨٢ (بقره، »اهللا يُ
شـود،  یمـ یم الهـیتعلـ ییوفاکگونه که تقوا، موجب شـ همان قرار دارند. ییمعنا ۀحوز یکدر  یبا تقو
 یموجـب فـالح رسـتگار یـهذکر شده است و همچنـان کـه تزک یامبرانپ یم الهیهمراه با تعل یزه نیکتز

نْ « است: لَحَ مَ دْ أَفْ لعلّكـم  و اتّقـوا اهللاَ« آورد: یرا به ارمغان مـ یرستگار یز)، تقوا ن٩(شمس،  »اهاكَّ زَ   قَ
 ینیجانشـ ۀرابطـ یـزن یمـانا یکـانون ۀبـا واژ یو تقو یهاساس، تزک ین) بر ا٢٠٠ (آل عمران، »تفلحون

لَحَ املْ « دارند: دْ أَفْ نُونَ ـُقَ مِ اثـر تقـوا و )، بـر ١٠ (حجرات، یو رحمت اله یت). علم، هدا١ (مؤمنون، »ؤْ
بـه  یهتقوا و تزک یمان،بر اثر ا یشود. از همه باالتر، فالح و رستگار یبه انسان عطا م یاطاعت اوامر اله

    کند. می پیدا معنا منانهؤم یهدر گرو تزک یقرآن، رستگار ییمعنا ۀرو، در منظوم ینازا .یدآ یدست م
  
مفهومی .٢−۴ روابط  محور  بر  معنایی    پیوند 

 یـانم ِی روابـط سـاختار ییناست که روش تب ینگرش 2ی،ا رابطه معناشناسی یا 1یروابط مفهوم
زبـان را  یتوان مفهوم هر واحد واژگان یاساس، م ینکند. بر ا یرا معلوم م یکدیگرمرتبط با  یها واژه

 یـررتس،(گ کـرد یفتوصـ یواژگـان یواحـدها یراش با مفهوم سا ییروابط معنا ۀبر حسب مجموع
 ییمعنا ۀحوز یک یواحدها ییندر تع یرگذاراز جمله عوامل تأث ی،روابط مفهوم). ١٨۴، ص١٣٩۵

 یی،شـمول معنـا ۀرابطـ یهـا در معناشـناخت نسـبت یـنا ینو پرکـاربردتر ینتـر است، کـه از مهـم
). ١٨٧−١٨۶ص همـان، یـررتس،(گ اسـت ییو تقابـل معنـا ییمعنا هم یی،چند معنا ی،واژگ جزء
  کارساز است.  یارآنها بس ین روابط مفهومییها، در تع واژه یا سازه یلتحل

                                                                          
1. Sense relations. 

2. Relational  semantics. 
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دارد.  ییمعنـا هـم ۀرابط یه،تزک ۀبا واژ ی،و بلند یرشد، فزون ییمعنا ییها بر اساس سازه یتترب
 رابطـۀ تعلـیم و تزکیـه بـا)، پیشـین ی،نشان دادن راه و ارشاد به راه (راغب اصفهان یبه معنا یتهدا

 مقصـد به رسیدن و پیروزی نوع هر به سپس بریدن، و شکافتن معنای به اصل در فالح. دارد معنایی
های مادی را  یروزیدارد که هم پ یعیالبته فالح و رستگاری معنای وس .است شده اطالق کامیابی و

همان؛  ی،(راغب اصفهان شود، و هم معنوی را، و در مورد مؤمنان هر دو ُبعد منظور است  شامل می
  .)یشینفارس، پ ابن

صـالح  ی)، به معنا٣٧۶ص یشین،(ابن فارس، پ یراستقامت در مس یاصل به معنا رشد که در
 مفهـومی رابطـۀ فالح نیز و راهنمایی یعنی هدایت واژۀ با و است کمال و خیر و حق به یابی راه یزو ن
رشـد در  ی)، ولـ٢٣(صـافات،  اسـت شـر یـا خیـر بـه ارشاد از اعم هدایت که تفاوت این با دارد

  کاربرد دارد. یربه حق و خ یابیخصوص دست
 

تقابلی٣−۴ رابطۀ  پایۀ  بر  معنایی  پیوند   .  
 یزوتسو،(ا دارند 1ینسبت تقابل یکدیگربا  یرند،گ یدر مقابل هم قرار م یدیدو مفهوم عمده کل یوقت

). p21 Lyons, john, Semantics( اسـت یکدیگرشان در تناقض با  ) و مفهوم٢٩۶، ص١٣٨٠
و ارزش  یرنـدگ یقـرار مـ یکـدیگردر تقابـل  ییاست که از نظر معنـا ییها متشکل از واژه یهر زبان
، ١٣٨٠ یزوتسـو،(ا شـود یمـ یینها معموًال با در نظر گرفتن ارزش مفهوم مقابل آنها تع واژه ییمعنا
که تصـور  یشود. رابطه تقابل به هر شکل یم یز) و شامل تضاد ن١١٧، ص١٣٧٩ ی،صفو ؛٢٩٨ص

 یانـواع ییمـؤثر اسـت. تقابـل معنـا یحـوزه واژگـان یینواژه و در تع یشود، در فهم و کشف معنا
تقابـل مـدرج، تقابـل مکمـل، تقابـل  آنهـا عبارتنـد از: ینتر دارد که مهم یدر معناشناس یگوناگون
، ١٣٩۵ یـررتس،؛ گLyons, 1996, P281و ماننـد آن ( یو تقابـل جهتـ یواژگـان ینتبا یه،دوسو
بـائِرَ « :آیه در »یئاتس«نمونه مصداق  ی). برا١١٩، ص١٣٧٩ ی،؛ صفو١٩۵−١٩۴ص تَنِبُـوا كَ ْ إِنْ جتَ

مْ سَ  نْكُ رْ عَ فِّ نْهُ نُكَ نَ عَ وْ نْهَ ريِّ ما تُ الً كَ خَ دْ مْ مُ لْكُ خِ مْ وَ نُدْ تقابـل بـا کبـائر،  )، بـه خـاطر٣١ (نساء، »امً يئاتِكُ
به کـار  یمطلق بد یعمومًا در مقابل حسنات، به معنا یمدر قرآن کر یئات،است. س یرهگناهان صغ

گناهـان  یعنـیخـاص؛  یبـد یمقابله با واژه کبائر، بـه معنـا ینهشده به قر یاد یهدر آ یرفته است، ول
، ١۵، ج١۴١٢ ی،حـر عـامل یخ(شـ کند می ییدأآن را ت یزن یاتروا یگونه که برخ است. همان یرهصغ
آشـکار بـا  ییدر تقابـل معنـا یـه). در خصوص مفهوم مـورد بحـث، تزک١٧١، ص٣۶؛ ج٣٣۵ص
، »دّس و دسـو« بردن اسـت، و در اصـل یشپ یکاهنده و منف یرتباه کردن و در مس یبه معنا یه،تدس

                                                                          
1. Opposition Relation.  
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اسـت کـه پنهـان باشـد و  یا جنس اصـلی بـه گونـه یکجنس قالبی در  یکردن کبه معنای داخل 
 یو پسـت یـدیهـر گونـه پل ی، به معنا»رجس). «٣٢٢−٣٢١ص ،١٣٨٧ (ابن فارس، ده نشودیفهم

هــا و  آالیــش پیراســتن معنــای بــه »یــرتطه«)، در تقابــل بــا ٣١٢ص، ١۶ج پیشــین، یی،(طباطبــا
 کـار بـه چیـزی به نادانی و مسیر در ناکامی معنای به »رشد« مقابل در غوی از »غّی «. یدهاستپل

  ).٧۶۵فارس، ص (ابن است رفته
مجال، تقابل ضالل با  یندر ا یروشن است؛ اما نکته گفتن یزدر قرآن ن یتتقابل ضاللت با هدا

تقابـل از  یـن). ا١۶۴عمـران،  ؛ آل٢(جمعـه،  گوناگون است یاتبافت مشخص در آ یکدر  یه،تزک
 یگـرد یۀ) و در آ١٨-١٧ (نازعات، قرار گرفته است: یت،هدا یننش همسان و هم یه،روست که تزک آن
بـا  یـه،تزک ینینش ). به موازات هم٢١(نور،  به کار رفته است یطان،در تقابل با تتبع خطوات ش یه،تزک

 یو عهدشـکن )١٧۴ (بقـره، در تقابـل بـا کتمـان کتـاب یگـرد یه(قرآن)، در آ کتاب یمتالوت و تعل
 )،يـزكيهمالمتعـدد) بـا ( یـاتدر آ یزکیهم( یهتزک یتقابل واژگان) به کار رفته است. ٧٧ عمران، (آل

  مورد توجه هست.  یزن یردر دو مورد اخ یهعدم تزک
چـون  یمی(جسـم و روح)، مفـاه نفـس یـت) با محور١٠-٧(شمس،  یقرآن یگرد یوستاردر پ

به کار رفتـه اسـت. رسـتگاری از آن  یهو تدس یبتدر تقابل آشکار با فجور، خ یه،فالح و تزک ی،تقو
ش را بـا یه نفـس خـوکس کند و رشد و نمو دهد، وگرنه آن کت یش را تربیه نفس خوکسی است ک

اها« د و محروم گشته است:یکشانده، ناام یت و گناه به پستیمعص سَّ نْ دَ دْ خابَ مَ » خابَ « ۀواژ» وَ قَ
ــل  ــه مقاب ــالح«نقط ــا» ف ــه معن ــدن کش یب ــوردن و در مان ــت خ ــتس ــفهان اس ــب اص  ،ی(راغ

  ).٣٠٠ص  ن،یشیپ

  یتترب ی: تقابل واژگان٢دارنمو

/  شیطان
الله ،رب

/ طهارت
رجس

/ غی
رشد

/ تالوت
کتمان

/  تدسیه
تزکیه

/ ضاللت
هدایت

علم و 
جهل/عقل

/  فجور
تقوی
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   ییمعنا شبکه میترس .۵

هـا و  توان با توجه بـه مؤلفـه یم ییمعنا ۀحوز یاصل یاعضا ییو شناسا یواژگان ۀحوز یینپس از تع
   کرد. یمو ترس یینتب یمورد بحث را بر محور واژه کانون ۀواژ ییمعنا ۀآن حوزه، شبک ییمعنا ۀهست

بـه  یواژه کـانون یک یرامونپ یدیاست که اصطالحات کل یزبانشناخت یۀپا ینبر ا ییمعنا ۀشبک
 یکـدیگرخاص، و در جهات مختلـف بـا  ییبلکه براساس الگو یستند،ن یکدیگرصورت مستقل از 

شود و بـه  یکل در نظر گرفته م یک عنوان بهکلمات با هم  ینهمه ا یجهدارند. در نت یارتباط معنادار
 یشناخت یمعن یشبکه همبستگ یکشده از عناصر مستقل و  یلدار تشک دستگاه سازمان یکصورت 

 . یدآ یدر م

 صـورت بـه را »تیـترب« واژه ییمعنـا ۀحـوز ،یدیـکل کلمـات ییشناسا از پس اساس، نیبر ا
شـود،  مـی ارائه »یتترب« یساختمان درون یلو تحل یهکه از تجز یریتصو. شود یم میترس ٣نمودار
مفهـوم  یـنا یرامـونکـه پ یگـریو مهم د یدیکل یها واژه یلی،شود که به روش تحل  یکامل م یزمان

 یهـا واژه معنایی تحلیل و تجزیه به منظور بدین. یرندوجود دارند، مورد مداقه قرار گ یعمده و اصل
 ۀاسـاس، واژ یـنو مانند آن پرداخته شود. بـر ا »یرتطه«،»یتقو«،»تعلیم«،»رشد«،»تزکیه«یدِی کل
است که در قرآن شناخته شده است، بلکـه  یتیمسائل ترب ۀهم یمفهوم برا یرتریننه تنها فراگ یه،تزک
بـه  یسخن آن اسـت کـه مـا وقتـ ینا یاست. معنا یتیو ترب یها و اوصاف اخالق ارزش ۀانون همک

 تشـکیل را کلـی نظـام و سیستم این که عناصری ماهیت از که یابیم می دست »یهتزک« یواقع یمعنا
گاه باش می   . یمو آنها را بشناس یمدهند آ

سو، با واژگـان  یکاست که از  یدیاز واژگان کل یاریقرآن، کانون بس ییدر نظام معنا یهواژه تزک
رشـد، عمـل صـالح،  یت،مت، رسالت، هداکتاب، حکم ی، تعلیت، تقویچون ترب یجابیا یدیکل
ماننـد:  یسـلب یـدیدر تقابـل بـا کلمـات کل یگر،د یاست و از سو یننش ر، شکر و مانند آن همکذ

اسـاس، اگـر بـه شـبکه  یـنتاب و مانند آن قرار گرفته اسـت. بـر اکتمان که، یطان، غوایضاللت، ش
ه و کیـرا از مفهوم تز یتر و بهتر یقتصور دق یمتوان یم یم،داشته باش یه در قرآن، توجه کافکیتز ییمعنا
حـوزه، ضـمن  هم یاست اعضا یان، نما٣. همانگونه که در نموداریمکن یمرسآن ت ییمعنا یها حوزه

هرکدام  ییمعنا ۀحوز یلو تحل یدارند که بررس یارتباط معنادار یزن یکدیگربا  ی،ارتباط با واژه کانون
 یمهـا و مفـاه واژه از خـدا مراد دریافت برای. است مستقلی های پژوهش یازمندها، ن یدواژهاز آن کل

 ییمعنـا یهـا قرآن جستجو کرد و با مشخص کـردن حـوزه ییمعنا ۀمفاد آنها را در شبک یدبا ی،قرآن
 نویسندگان برخی. یافتبه نگرش جامع قرآن دست  یو کانون یدیها و نسبت آنها با کلمات کل واژه

 را عبودیـت تربیـت، غـایی اهـداف بـه مربـوط واژگان اساس بر و »رب« واژۀ محوریت با معاصر،
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و  یتهـدا یبـه،ط یـاتچون: تقوا، قرب، رضوان، طهـارت، ح یمیاند، و مفاه دانسته کانونی مفهوم
). ۴٢ص، ١٣٨٧، ی(بـاقر اند کرده یمترس یاز نوع ارتباط اشراق یتاز آن عبود یخاص ۀرشد را جلو

 ییمعنـا ۀدر حـوز یکـانون ۀتنها کلم ی،نوشتار گذشت، از نظر مفهوم یناما با توجه به آنچه که در ا
 یقـرآن، فـالح و رسـتگار یحز به تصریآن ن ییغا هدف. عبودیت نه و رّب  نه است تزکیه کلمۀ تربیت،

و  یتحکمت، رشد، هـدا یت،ترب یر،تطه یم،تعل یتی،ترب یدیکل یمکانون مفاه یه،رو، تزک یناست. از ا
جهـل،  یه،همچون: تدسـ یاست، و مرکز واژگان یجابینفس، فالح، فضل و رحمت در جهت ا ی،تقو

 یـه،تزک یرامونپ یها واژه یداست. هر کدام از کل یو رجس در جهت سلب یبتفجور، خ  ی،ضاللت، غ
  شوند. یلو تحل یبررس یدقرآن دارند که جداگانه، با ییدر نظام معنا یا یژهو ییمعنا ۀحوز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  در قرآن یتترب ییمعنا ۀ: شبک٣نمودار

  

ن ینیب جهان نییتب .۶   یقرآ

آن است. جهان قرآن،  یرامونطرز نگرش قرآن نسبت به جهان و مسائل پ یبه معنا یقرآن ینیب جهان
، از »رّب «و پـس از آن کلمـه یمدر قرآن کر» الله«کلمه جالله  ینهم یجهان خدامحور  است، برا

 یمطلب به نوع یندهند. ا یم یلقرآن را تشک ینیب اند و رأس هرم جهان یدیواژگان کل ینپربسامدتر
 یـدیو توح یـدیکل یـاتغـرر همـان آ یاتآ یربا تعب یزن ییچون عالمه طباطبا یدر سخنان مفسران

 یواژگـان یاز معناشناسـ ی). هدف اساسـ٢٢۴، ص١٣، ج١٣٩٠ یی،(طباطبا است یافتهانعکاس 
  آن نهفته است.  یدیو کل یکانون یها واژه یاست که ورا یقرآن ینیب به جهان یدنرس ی،قرآن

تزکیه

 
ّ
،هالل

 رب

انسان،
نفس
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است.  یاسالم یتترب یمکانون مفاه یه،تزک ۀقرآن واژ ییمعنا ۀگذشت در منظوم بر اساس آنچه
آن معنـا  یرامـونرشـد، فـالح پ یت،کتاب و حکمـت، هـدا یمتعل یت،چون، ترب یگرد یممفاه ۀهم
بالنـده و موجـب رشـد  ینـده،ننده، فزاکزنده  یا،مفهوم پو کی یتترب ی،قرآن ینیب شوند. درجهان یم

 یعنیآن  یقیاست که فاعل حق یروح و جان آدم یو رشد و تعال یهآن تزک یتهمه جانبه است که غا
 یـامبرانکـه توسـط پ یآسـمان یمرهنمودها و تعال یقمتعال است و آن جز از طر یخدا یواقع یمربّ 

شود که رفتار  یگاه محقق مانسان، آن  یهو تزک یتمعنا که ترب ینشود. بد ینم یسرابالغ شده است، م
  شود.  یتو عالمانه هدا یمانهحک یرشد و تعال یرو حرکات و روح و جان او در مس

  
  یریگ جهینت

قـرآن و در ضـمن  یتیترب یدیم کلیواژگان و مفاه یمعناشناس یندن فرایین نوشتار، تبیا یهدف اصل
  توان گفت: یاساس م ینبود، بر ا یبه صورت مورد یتترب ییمعنا ۀحوز یمآن ترس
 یینحوزه، تب واژگان همسو و هم یینتواند در تع یم یشبا پاال یواژگان یمعناشناس یراهبردها .١

زبـان کـار آمـد  یـکها در نظام  واژه یو انواع روابط مفهوم یکدیگرها با  واژه ییوجوه اختالف معنا
 یمایـد،منـد بپ بطهخـود را بـه صـورت کامـل و ضـا ینـدفرا یواژگان یرو اگر معناشناس ینباشد. از ا

 آفرین نقش یتیترب یدیکل یممفاه ییمعنا یها حوزه یعناصر و اعضا ییو شناسا یمتواند در ترس یم
 .باشد

 ی،قرآنـ یـدیکلمـات کل یـقمـراد دق یافـتدر یبرا ی،قرآن یممفاه ییمعنا یوستگیپ یۀبر پا .٢
مفهـوم جـامع واژه را نظـام  یـدسـت. بلکـه بایارسـاز نک ییلغت به تنها یها بسنده کردن به فرهنگ

خـود را در  ینـیب خـود، جهـان یتیبر اساس اهـداف هـدا یمقرآن کر یراقرآن بدست آورد ز ییمعنا
و شـناخت  ییتوان آنهـا را منعـزل از افـق معنـا یآنها نم یدرک معنا یواژگان گنجانده است که برا

 فرهنگ و زبان قرآن معنا کرد.

معلـوم  یـاتزبان قـرآن و روا ی،در فرهنگ عرب یتترب ۀواژ یو نسب یاساس یمعان یبا بررس .٣
 ییمعنا ۀدارد و هست یقیوث ییمعنا یوندپ یه،تزک یژهبه و یتیترب یدیواژه، با واژگان کل ینشود که ا یم

 است.  ییو شکوفا یهمراه با بالندگ یفزون یه،و تزک یتترب ۀهر دو واژ

 ۀشـکوفا کـردن قـو یبـه معنـا یتـی،ترب یمکانون مفـاه عنوان بهقرآن،  ییدر نظام معنا یه،تزک .۴
از  یاست که با آن، روح و روان آدم یبه آداب و اخالق اله یانسان، رشد دادن و آراستن آدم یتیترب

 یتـیاصل مهم در امـور ترب یکتوان به  یاساس، م ینشود. بر ا می پیراسته نیز  ها یدیها و پل یآلودگ
را دارد،  یـهو تزک یتاست و استعداد ترب یزهدر سرشت خود، پاک و پاک یکه آدم ینکرد: و آن ا یدتاک
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 یـناسـت ا یهیانسان، آراستن و شکوفاکردن روح و جان اوست. بد یتدر ترب یرو، اصل اول یناز ا
 است. یننقش آفر یاربس یتیترب یکرداصل، در رو

» رّب «خـدا از جملـه  یـژۀو اوصـاف و» الله«رو کلمه جالله یناست؛ از ا یقرآن کتاب اله .۵
قرآن  یدیکل یممفاه ۀاند و هم قرآن کلیدی های واژه ۀقرآن و کانون هم یدیواژگان کل ینپربسامدتر

بـه » رّب « یجهت بـدان ارتبـاط دارنـد ولـ یناز ا یمو تعل یتترب ۀشوند. و مقول یدر پرتو آن معنا م
آن به  یرندارد و ترجمه و تفس و پرورش یتترب یبا معنا یمیمستق یصورت مطلق ارتباط معناشناخت

 ی،و اسـالم یقرآنـ یتواژه ترب یدرو کل یناست، از ا ییاز باب ترجمه به الزم معنا یپروردگار و مربّ 
 الهـی پیـامبران بعثـت اصلی هدف و متعال خدای آن اصلی فاعل که است؛ »یهتزک« یمفهوم کانون

 رحمـت و فضـل اطاعت، و تقوا وحکمت، کتاب وتعلیم تالوت با همراه همواره هدف، این. است
 ارمغـان بـه او بـرای را) فـالح و(فوز رستگاری و است انسان هدایت و رشد، موجبات و بوده الهی
 آورد. می

 یرد؛پـذ ینمـ یانپا یمعناشناس ۀبست یها قرآن در حدود همان نگرش ییمعنا ۀروابط و حوز .۶
و منسجم است.  یوستهپ حال بهم ینگرا و در ع واقع ی،فراعصر یا،نظام پو یکقرآن  یینظام معنا یراز

جامع و کامـل  ییمعنا ۀشبک یینو تب یمترس یاست فروتنانه و کوتاه و برا یپژوهش گام ینرو ا یناز ا
 شوند بازکاوی و مطالعه تزکیه، پیرامون های واژه یدکل ۀهم ییمعنا ۀحوز یددر قرآن، با یتمفهوم ترب

 .داد دسته را ب یاسالم یتطرح جامع تربتوان  می مطالعات آن پرتو در و
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