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  » علم« ةمعناشناسي واژ
 از منظر روابط معنايي قرآن كريمدر معلقات سبع و 

  *ياريشهال بخت

  **يه تقويهد

  دهكيچ
متناسب بـا شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي      تاريخي گوناگون يها دورهعلم در  واژة

. كـار رفتـه اسـت    پيدا كرده و در معاني مختلفي بـه  حاكم بر هر دوره تطور معنايي
كـاربرد آن   ةدهند نشانبررسي معناشناختي اين واژه، در تاريخ قبل و بعد از اسالم، 

جاهليت، متناسب بـا   ةكه در دور بدين معنا. در معاني متفاوت و حتي متضاد است
با معناي  شد يمفضاي فكري و فرهنگي حاكم بر جامعه، معنايي كه از علم دريافت 

بنـابر   »معلقات سـبع «از بين متون جاهلي، . اسالمي متفاوت بوده است ةآن در دور
ايـن واژه متناسـب بـا     يمعناشناسـ  بـه  تواند يم اهميت و قدمت تاريخي آن ةدرج

 توان يماسالمي نيز تطور معنايي علم را  ةدر دور. فضاي فكري جاهليت كمك كند
ت ئاسالمي از آن نشـ  يها شهياندمنبع مهمي كه اصول و  عنوان به ،»قرآنآيات «در 

  .گرفتگرفته، پي 
    و  »تقابـل معنـايي  «عـد  در اين پژوهش، بـا اسـتفاده از روابـط معنـايي در دو ب

در . جاهليت و اسـالم معناشناسـي شـود    ةعلم در دور ةسعي شده واژ »معنايي هم«
در تقابـل بـا علـم در بافـت مـتن       كه ييها واژهروش تقابل با استفاده از كلمات و 

بـا اسـتفاده از   معنايي نيز  رفته معناي علم استخراج شده است و در روش هم كار به
كـار رفتـه معنـاي علـم      جايگزين علم بـه  ةواژ عنوان بهكه در بافت متن  ييها واژه
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در تجربيات فردي و سـطحي از   توان يمجاهليت، بيشترين معناي علم را  ةدر دور
معناي علم  قرآن كه در آياتدر حالي  آگاهي نسبت به محيط پيرامون مشاهده كرد،

  .است ابعاد معرفتي و شناختي پيدا كرده
  .، بافت متنقرآنسبع،  معلقات ، جاهليت،يمعناشناسعلم،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1

و اسالم بـا روش معناشناسـي، در بافـت متـون      دورة جاهليتبررسي تطور معنايي علم در 
جاهلي متعـدد و   ةجايي كه متون دور از آن. صورت گرفته است ،كريم قرآنجاهلي و آيات 

. گنجد ينممتنوع هستند، بررسي معناشناسي علم در تمامي اين متون در بخشي از يك مقاله 
در ابتدا بايـد  . از بين متون جاهلي، معلقات سبع بنابر داليلي انتخاب شده استبراي همين، 

متوني است كه در  معدود ءكه در بين متون جاهلي، معلقات سبع جزكرد به اين نكته اذعان 
هفت  ةرنديدربرگ، ديآ يبرمكه از عنوان آن نيز  طور همانبه نگارش درآمده و  دورة جاهليت

 ةاز طرفي ديگـر، بنـابر قـدمت و سـابق    . قصيده از شعراي معروف عرب جاهلي بوده است
از ترتيب، معلقات سبع يكي  بدين. اند رفتهيپذ ريتأثتاريخي آن، شعراي بسياري از اين اشعار 

استفاده شـده   متأخردر اشعار شعراي  الگو عنوان بهبر شعراي بعدي بوده و  رگذاريتأثمتون 
فضاي فكري و فرهنگي جامعه و معـاني   تواند يماين قصايد،  بررسي معنايي علم در. است

مد نظر بوده و قرآن  اسالمي نيز بافت متن آيات ةدر دور. از علم را نشان دهد شده برداشت
، براي هر قرآنبا توجه به تعدد معنايي علم در  البته. استخراج شده است ها آناز  معناي علم

نمونه نشان داده شده است عنوان بهعد معنايي علم، تنها آياتي ب.  
در ايـن  . در تطور معنايي علم در اين مقاله، از روش معناشناسـي اسـتفاده شـده اسـت    

. شـود  مـي كه در سطح واژگان زبان وجود دارد بررسـي   اي روش، روابط معنايي و مفهومي
اسـت كـه در نظـام    ...  معنايي، تقابل معنـايي و  شمول معنايي، هم ةروابط معنايي دربرگيرند

روابـط   يهـا  رمجموعـه يزدر ايـن مقالـه، از ايـن    . پرداخته شده اسـت  ها آنمعنايي زبان به 
علـم در بافـت    ةواژ ها آنو با استفاده از بوده معنايي و تقابل معنايي مورد توجه  هم معنايي،

تقابـل  اصـطالح   ).99: 1383صـفوي،  ( بررسي شده اسـت  قرآنمتن معلقات سبع و آيات 
اصطالح متضـاد   مفاهيم متقابل و يا به ةبه هنگام بحث دربار) semantic opposition(معنايي 

؛ زيـرا  شـود  يمـ تضاد استفاده  يجا هباز اصطالح تقابل  عمدتاً يشناسامعندر . رود يم كار به
در ). 118: همان( رنديگ يمدوسويه قرار  ةو در رابط ديآ يمحساب  از تقابل به يا گونه تضاد
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ي آن واژه به نسـبت كلمـاتي كـه در    ابررسي معناشناسي واژه با استفاده از روش تقابل، معن
معنـايي يـك واژه را در ابعـاد     ةايـن روش دايـر  . شـود  يمـ كار رفتـه سـنجيده    مقابل آن به

  .دهد يمنشان  يتر عيوس
. )sameness of meaning(است ي يكساني ااصطالح به معن در) synonymy( ييمعنا هم

و در معنـاي   رونـد  يمكار  ديگر به يك يجاه بكه گويند  مي يا واژهدو معنا به  همتعريف،  در
بـه صـورت مطلـق     معنـايي  هماما بايد توجه داشت كه  .كنند ينمگفتار تغييري ايجاد  ةزنجير

در تغييـري   و مطلقـاً كار رود،  ديگر به ةواژ يجاه بنيست كه  يا واژهوجود ندارد؛ يعني هيچ 
گفتار بتوان  ةدر زنجير است كه بدين معنادر سطح جمله  معنايي هم. گفتار ايجاد نكند ةزنجير
  ).106: همان( ي كل جمله تغيير كنداكه معن نديگر كرد، بدون آ ةرا جانشين واژ يا واژه

و  جاهليـت  دورةعلـم در   ييتطور معنـا  معنايي، همبا استفاده از روش تقابل و  بنابراين
سؤال پاسخ دهد كه تطـور   ينا به است درصدد مقاله اين. گيرد يقرار م ياسالم مورد بررس

 در پاسـخ بـه   رسد يم نظر چگونه بوده است؟ به يقرآن ياتعلم در معلقات سبع و آ ييمعنا
علم در معلقات سـبع از سـطح    ةكه واژ اين فرضيه را به آزمون گذاشت توان يم سؤالاين 

در  يشـناخت  معرفـت سـطوح  شخصي نسبت به محيط پيرامون به سمت  تجربيات و آگاهي
  .تطور معنايي پيدا كرده است قرآنآيات 

چنـدان  كه در اين زمينه صورت گرفته  ييها پژوهش، دهد يمموضوع نشان  ةبررسي پيشين
و  يبه طـور اجمـال   قرآن در انسانو  خدا ايزوتسو در بخشي از كتاب ها آناز بين . زياد نيست

اشاره كرده، اما ايـن بررسـي عميـق     قرآنو  دورة جاهليتعلم در  يشناسامعنبسيار گذرا به 
 شبـاز نكـرده اسـت، بلكـه بيشـتر هـدف      معنـايي علـم را    نيست و نويسنده زواياي مختلف

 مقاالت معدود ديگري. جاهلي و اسالمي بوده است ةدادن وجه تفاوت اين واژه در دور نشان
  ).79 -  78: 1378ايزوتسو، (است الگوبرداري از كار ايزوتسو بوده  اكثراًنيز شده نوشته كه 

  
  علم در نظام تصوري جاهليت يمعناشناس .2

در . دهـد  يمـ مختلف نشان  يها حوزهبررسي معنا و مفهوم علم گستردگي مفاهيم آن را در 
هـر كـدام معنـا و    ...  و عـه يماوراءالطب، علوم طبيعـي،  يشناس انسانرياضيات،  ،فلسفه، منطق

در اين  ها آن ةكه بررسي همشده بيان  متفاوتي يها يبند ميتقسمفهوم خاصي از علم ارائه و 
 ةمفهوم علم را در سـه حـوز   توان يم، اين با وجود). 375 :تا سبزواري، بي(د گنج ينممقال 

. مختلف است، دنبال كـرد  يها حوزهمعناي علم در  ةكه دربرگيرند ،دانش، معرفت و تجربه
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 اي هاي اكتسابي انسان است و شـامل هـر نـوع آگـاهي     علم به معناي دانش ناظر بر دانستي
عد معرفتي، علـم بـه معنـاي    در ب .اكتسابي به آن دست يافته استبه طور كه انسان  شود يم

). 405 /8 :1965زبيـدي،  (كنـد   يمي است كه انسان به اشياء و امور ماوراء پيدا تدرك حقيق
بـه معنـاي دانـايي اسـت و عـالم را كسـي       و مقابل جهـل   ةدر يك تعريف ديگر، علم نقط

بنـابراين   .)372 -  371 /9 :1408ابـن منظـور،   (كنـد   يمعمل  داند يمچه  به آن كه اند دانسته
عـد  آن ب صـرفاً  از علم ارائه شده كه در ايـن پـژوهش   يا گستردهتعاريف و مفاهيم متنوع و 

  .بيان شده است قرآنمد نظر است كه در دستگاه تصوري جاهليت و  اي معنايي
، مشـخص  نـد ا پرداختـه  دورة جاهليتكه به بررسي علم در  ،با مراجعه به متون تاريخي

هاي  مفهوم علم به معناي دانش و دانستي ةرنديدربرگعلم در جاهليت بيشتر  ةكه واژ شود يم
شهرسـتاني علـم   . بـوده اسـت  ...  انسـاب، ايـام و   ةانسان و ناظر بر اطالعات فردي در زمين

افتخـار   هـا  آنانساب، ايام و اديان را از علوم شريف دانسته كه عـرب جـاهلي بـه دانسـتن     
مختلف مـد   يها دورهدر  اين برداشت از علم جاهلي). 238 /2 :1410شهرستاني، ( كرد يم

هاي عـرب جـاهلي    تجربيات و دانستي بر اساس همين ديدگاه، ،نيز خلدوننظر بوده و ابن 
است علوم جاهلي قلمداد كرده  ةرا در زمر...  زجر، عيافه، طب، انساب، ايام و يها نهيزمدر 

هاي عـرب در طـب و نجـوم را در     آلوسي نيز دانستي). 133 -  132 /1 :1408ابن خلدون، (
با انتقاد از  ،احمد امين. علوم دانسته كه با ديدگاه مخالف احمد امين مواجه شده است ةزمر

اين برداشت آلوسي، علم نزد عرب جاهلي را معلول شرايط اقليمي و نياز عرب به شناخت 
اطالع در  ، افراد صاحبنظران صاحببسياري از  ي بيان كرده و بر خالف ديدگاهاوضاع جو

  ).72 :1336 امين،(است را عالم ندانسته  ها نهيزماين 
كه بيشترين معناي علم در نـزد عـرب    دهد يماين معاني و مفاهيم از علم جاهلي نشان 

بـا  . نداشـته اسـت   يشـناخت  معرفـت  ةو جنبـ  گشته يمها بر دانش و دانستي ةحوز جاهلي به
اين فرض را  توان يميكي از منابع كهن جاهلي،  عنوان به ،علم در معلقات سبع ةواژ بررسي

  .عرب جاهلي به آزمون گذاشت ةشد شناختهدر اشعار و قصايد شعراي معروف و 
  

  معناشناسي علم در معلقات سبع .3
و  يمعناكاوعلم در اشعار معلقات سبع بر اساس روش  يمعناشناس ،كه اشاره شد طور همان

عالوه بر آن، در . صورت گرفته است »معنايي هم«و  »تقابل معنايي«روابط معنايي در دو بعد 
در بافت  با بار معنايي مختلف امعن همابيات متعددي، علم بدون استفاده از كلمات متقابل و 
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 ،شـود  يمدر ابتدا به اين بعد از معاني علم پرداخته . كار برده شده است متن معلقات سبع به
  .شود يممعناشناسي  معنا هممتقابل و  يها واژهعلم با استفاده از  ةسپس واژ

كه معناي علم با توجه به بافـت مـتن    دهد يمبررسي اشعار و ابيات معلقات سبع نشان 
آگاهي و شناختي كه از معناي علم مد نظر بـوده سـطوح    .است ابيات بيشتر ناظر بر آگاهي

هـاي فـردي و انسـاني تـا آگـاهي و شـناخت بـه         ينكـه از دانسـت   دهد يممختلفي را نشان 
كه بر اسـاس ديـدگاه جـاهلي از ادراك انسـان     را  يتينها يبامور و مكنونات، حوادث آينده 

بر اساس ابيات معلقات سبع، عرب جاهلي آگاهي و شناخت بـه  . رديگ يم برخارج بوده در
قـدرت   ةو آن را در حيطـ  انسـت د يمـ امور نامحسوس را از حيطه و قدرت انسان خـارج  

از  تـوان  يمـ را  زهير بن ابي اسلمي اين معنـا  ةدر شعري از معلق. داده است ميخداوند قرار 
  :كردعلم برداشت 

ـ  تكتمنّ فال  علـميتم اللّـه  يكـ و مهما يخفيل  مكنفوسـ ياللّه ما ف
  .داريد خداوند به آن آگاه است ناپاك را در دل پنهان مسازيد كه هرچه در دل پنهان ةانديش

منظـور   قدرت خداوند دانسته و بـدين  ةدر حيط صرفاً علم به اسرار راوي در اين بيت، 
 در بافـت مـتن   »اهللا علـم «). 229 /1 :1422 الشنتمري،(است  كار برده به را» اهللا علم«تركيب 

سطحي از شناخت و آگاهي به امور نامحسوس اسـت كـه فراتـر از ادراك     ةدهند نشانبيت 
اين . به امور مكنون آگاهي و شناخت داشته است »اهللا«در بين خدايان نيز . انسان بوده است

، امـا قائـل بـه    دانسته ميكه عرب جاهلي اهللا را يكي از خدايان  نكته نيز حائز اهميت است
از ). 6 :1364ابـن كلبـي،   (ه اسـت  بوديان ديگر نيز معتقد وحدانيت خداوند نبوده و به خدا

رد، بلكه قدرت آگاهي و شـناخت  از امور مكنون آگاهي دا تنها  نهديدگاه عرب جاهلي، اهللا 
درك آن را در  را نشـان دهنـد،   نهايت و اوج كـاري  خواستند يمكه وقتي  استحدي  او به
حـارث بـن حلـزه     ةدر بيتـي از معلقـ   توان يمرا  معنااين  .دانستند يم قدرت خداوند ةحيط
  :)687 /1 :2008 ابن سراج،( افتيدر

ــا إن  مـا علـم اللّـهكو فعلنا بهم ــائنو م ــاء نيللح  دم
  .كشتگانشان نيز داده نشد يبها خونكاري بر سرشان آورديم كه جز خداي نداند، حتي 

آگاهي انسان نسـبت  عد معنايي ديگر علم در ابيات معلقات سبع ناظر بر سطح درك و ب
آگاهي انسان نسبت بـه گذشـته و    ةرنديدربرگعد معنايي علم، اين ب. به امور محسوس است

زهير بن ابي اسـلمي و عمـرو بـن     ةدر ابياتي از معلق. اطالع از حوادث جاري است و حال
  :)231/ 1: 1422الشنتمري، ( كلثوم آمده است
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ـ  عن علـم مـا  ينّنكو ل  وم و األمــس قبلــهيــو أعلــم علــم ال  عـم  غـد  يف
  .مينايناببه وقايع گذشته و حال آگاهي دارم اما از آگاهي نسبت به فردا 

 و بعـــد غـــد بمـــا ال تعلمينـــا  وم رهــن،يــو إنّ الو إنّ غــدا
  )184: 1424 القرشي،(

  .آگاهي نيست فردا پسو ما را از  اند حوادثامروز و فردا گروگان 
و كه متناسب با فضاي فكري جاهليت، قدرت و توانـايي درك   دهد يماين ابيات نشان 

و انسان قـادر بـه درك و    شد يم خالصه داده رخانسان در امور محسوس و حوادث  يآگاه
  .نزديك نبود ةآگاهي به آينده حتي آيند

، اما اند بردهكار  براي آينده به »خواهي دانست«به معناي  را »ستعلَم« ةمواردي واژ البته در
 بـر دادن برتري خـود   و نشان يرجزخوانكاربرد اين واژه در بافت متن بيشتر ناظر بر نوعي 

  :طرفه بن العبد آمده است ةدر بيتي از معلق. افراد ديگر است
ـ ميرك ـ  يروي د  نـا يإن متنا غدا أمستعلَ  اتـهيحينفسـه ف يالصـ 

  )46 :1345 آيتي،(

مرد كريمي چون من تا زنده است خود را از باده سيراب خواهد كرد و تو خواهي ديد كـه  
  .كام از دنيا خواهيم رفت از ما تشنه كي كدامد سمرگ فرا ر كه يهنگام

به معناي آگاهي براي  »اعلم« ةكار رفته واژ از ديگر مشتقات علم كه در ابيات معلقات به
عنتره بن شداد اين معنـا   ةدر بيتي از معلق. اطالع از حوادث جاري و كسب خبر بوده است

  :شود يمدريافت  »اعلم«از 
ـ  يتيجار فبعثت  يو اعلمـ  يأخبارها ليسسجفت   يفقلت لها اذهب

  )94/ 2: 1422الشنتمري، (

  .تجسس كن و مرا آگاه ساز م را فرستادم و به او گفتم در خفا از كارشا كنيزك
كه در جاهليت رايج بوده و در مضامين شعري نيز  ،يا لهيقب  ـ  قومي يها رقابت ةدر عرص

 كـار  بـه است كه در معـاني مختلـف    ييها واژه وبسيار رونق داشت، علم و مشتقات آن جز
 رفتـه  كار بهآميز  عمرو بن كلثوم در ابياتي مفاخره ةيكي از اين معاني كه در معلق. است رفته

  :شود يماين معنا برداشت  ذيلبيت  مورد نظر بوده كه در ةمجد و شرف قبيلاز آگاهي 
ــ    المجد قد علمـت معـد ورثنا ــه حت ــاعن دون ــايبي ينط  ن

  ).104: 1345 آيتي،(
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كه تا اين راز آشـكار   داند يمو معد نيك  ميا بردهاين مجد و شرف را از پدرانمان به ميراث 
  .ميكن يمخود از آن دفاع  يها زهينشود با 
كه بيشترين كاربرد علم در بافت  شود يممشخص  شده انيبعلم در بافت ابيات  يمعناشناسدر 

ـناخت   ةمتن ناظر بر آگاهي انسان در امور محسوس و حوادث جاري بوده و جنب در  يمعرفتـي و ش
ـناخت و معرفـت انسـان در      ييگو .نداشته است تر عيوسابعاد  از ديدگاه عرب جاهلي، توانـايي ش

  .ندا هقائل به توانايي معرفتي و درك فرامحيطي نبودبراي انسان و  شده يممحيط پيرامون خالصه 
علم را با توجه بـه كلمـات    ةابعاد معنايي ديگر واژ توان يم يمعناشناسبر اساس روش 

 ها آنعلم در  ةابيات معلقات سبع، ابياتي كه واژ در بررسي. شناسايي كرد امعن متقابل و هم
زياد چندان  معنا زياد نبودند، از طرفي كاربرد علم در مقابل واژگان متقابل و هم رفته كار به

علـم در   نيگزيجـا و  معنـا  ، اما كلمات هـم رفته كار بهمتقابل علم  ةدر چند بيت كلم. نبود
بـه شناسـايي و    تـوان  يمـ وش تقابـل معنـايي   ترتيـب، در ر  بدين. بود نشده استفادهابيات 

  .علم پرداخت يشناس امعن
  

  معناشناسي علم با روش تقابل معنايي در معلقات سبع .4
 كار بهجهل  ةواژكه علم در تقابل با  شود يمبا مراجعه به بافت متن ابيات معلقات، مشخص 

به معناي آگاهي بوده و جهل نيز  منظور از علم در مقابل جهل در برخي از ابيات. است رفته
 ةاين تقابل معنايي در حوز در واقع. است رفته كار بهدر اين تقابل معنايي به معناي ناآگاهي 

نيست، بلكه ناظر بر سـطحي از   يدانش يبعلم به معناي دانايي و يا دانش در مقابل ناداني و 
از  تـوان  يمـ عنتره بن شداد اين معنـا را   ةدر بيتي از معلق .آگاهي و عدم آگاهي انسان است
  ):543/ 2: 1412ابن الشجري، (علم در مقابل جهل دريافت كرد 

ــ  مالــكةا ابنــيــليــهلّــا ســألت الخ ــت جاهل ــ  ةإن كن ــم تعلم ــا ل  يبم
  .يپرس ينم لهيقباي دختر مالك اگر از شجاعت من آگاه نيستي چرا از سواركاران 

بن كلثوم نيز همـين معنـا از علـم در مقابـل جهـل برداشـت        عمرو ةدر ابياتي از معلق
 دهد يمتقابل معنايي علم و جهل به معناي آگاهي و ناآگاهي را نشان ذيل  يتيدوب. شود يم
  ):105: 1345 آيتي،(

ــد ونينــا  أال ال يعلَـــم األقـــوام أنّـــا ــا قَ ــعنا و انّ  تَضعضَ
ــا ــد علين ــن أح  جهل الجاهلينـا فَنَجهل فَوق   أال ال يجهل
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مفـاخر مـا    ةدربـار  .پندارد و خيال كند كه ما در جنگ سست و ناپايداريمبهان مبادا دشمن 
  .ميكن يمخود را به ناداني نزنيد كه ما نيز مفاخر شما را انكار 
ديگر بوده  هماز و ناآگاهي مفاخر قبايل  علم و جهل در اين ابيات در مورد ميزان آگاهي

كه از ديدگاه عرب  شود يمبر اين اساس، مشخص . ندارد يدانش يبمعنايي دانش و  ةو جنب
انسان را به سـطحي   تواند يمكه  تأملو عد انديشه، فكر، در معلقات سبع، علم در ب ،جاهلي

عد ضعيفي از آگـاهي مـد نظـر    از درك و معرفت برساند كاربرد نداشته و بيش از هر چيز ب
با توجه به اين برداشت عرب . امور محسوس و محيط پيرامون داشته استاز بوده كه انسان 

كه در فضاي فكـري و   شود يمپرداخته  قرآنجاهلي از علم، به بررسي معناشناسي علم در 
  .ارائه شد دورة جاهليت با يعقيدتي متفاوت

  
  قرآنعلم در نظام تصوري  يمعناشناس .5

كه متناسـب بـا آن    رفته كار بهكليدي  يها واژهيكي از عنوان ، علم به قرآندر نظام تصوري 
 ايمعن و كلمات متقابل و هم قرآنبا توجه به كاربرد علم در . اند شدهديگري مطرح  يها واژه

در ابتدا به شناسايي معناي علم در . رديگ يمعد مد نظر قرار ي اين واژه سه بسآن، در معناشنا
، سپس با استفاده از شود يمپرداخته  امعن متقابل و همبافت متن آيات بدون توجه به كلمات 

ي كه در ايمعن علم در بافت متن به نسبت كلمات متقابل و هم ة، واژمعنايي همروش تقابل و 
  .شود يم يشناس معناكار رفته است  برابر علم به

معنايي  ةمحوري در داير ةواژيك به عنوان گفت علم  توان يمبا مراجعه به بافت آيات، 
 ةاين واژه به صـورت يـك نقطـ   . با خداوند، انسان و جهان هستي مطرح شده است مرتبط
و از جهت ديگر، راه كند  ميبيان را انسان و هستي  رخداوند ب ةاز يك جهت، احاط ،اتصالي

در اين ديدگاه، جهان و هسـتي در يـك   . داند ميرسيدن انسان به خداوند را علم و معرفت 
و مركز آن قرار دارد و در طول آن انسان قـرار گرفتـه    رأسفته كه خداوند در دايره قرار گر

 .طي كند را روند صعودي رسيدن به خداوند تواند يمبا ابزار علم به معناي معرفتي  صرفاًكه 
   :كند ميبقره علم خداوند به هستي و انسان را بيان  30و  22آيات 

السماء بِناء و أَنْزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَج بِه منَ الثَّمرات رِزقاً  جعلَ لَكم الْأَرض فراشاً و يالَّذ
فَـةً  يالْـأَرضِ خَل  يجاعلٌ ف يإِذْ قالَ ربك للْمالئكةِ إِنِّ. لَكم فَال تَجعلُوا للَّه أَنْداداً و أَنْتُم تَعلَمونَ

ـ  يسد فيها و فْيقالُوا أَتَجعلُ فيها منْ   يسفك الدماء و نَحنُ نُسبح بِحمدك و نُقَدس لَك قـالَ إِنِّ
  .أَعلَم ما ال تَعلَمونَ
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شناخت و معرفت نسبت به هستي، گذشته، حـال   ةرنديدربرگعلم خداوند در اين آيات 
حدود و ثغوري بـراي   توان ينمنامحدود قرار گرفته كه  ة، در واقع در يك دايراستو آينده 

  .آن مشخص كرد
 ةدر ابتدا خداونـد بـا آيـ   . در ارتباط با انسان است قرآنبخش ديگر معناشناسي علم در 

» الْإِنْسانَ ما لَم لَّميعلَماز سـطح علمـي و    قـرآن كه انسان مد نظـر   دهد يمنشان  )5: علق( »ع
و همين مسئله نيز برتـري و تفـاوت    هديه دادهكه خداوند به او  برخوردار است اي معرفتي

بر اساس ايـن آيـه، خداونـد    . دهد يمنشان  ديگر موجودات در عالم هستي و با انسان را بر
در اختيار انسان قرار داده كه با استفاده از آن قادر به شناخت را  بخشي از علم نامحدود خود

كـه ابعـاد معرفتـي و    ايـن معنـا از علـم    . شود آن ميمعرفت نسبت به كسب و عالم هستي 
شناختي به خود گرفته برخالف ديدگاه جاهلي است كه ميزان توانايي و سطح آگاهي انسان 

 توانـد  ينمـ  قـرآن برداشت از علم انسـان در   گونه نيا. را محدود به محيط پيرامون كرده بود
گري دانش و معلومات بشري باشد، بلكه بيانگر ابعادي از آگاهي و روشـن  ةرنديدربرگ صرفاً

  ).220: تا شريعتي، بي(شود تاريخ  ساز عامل حركت تواند يمدر انسان است كه 
. آگاهي و معرفت در ارتبـاط بـا انسـان سـطوح مختلفـي دارد      ةعلم در جنب يمعناشناس

 قـرآن سطح آگاهي انسان در يك بعد محدود مد نظر بـود، در   دورة جاهليتكه در  هرچند
بر . رسد يمعلم به معناي آگاهي از اين سطح محدود شروع شده و به سطوح باال و معرفتي 

محـيط پيرامـون    ازاين اساس، در بخشي از آيات، علم مد نظر به معناي آگاهي و شـناخت  
 ةسـور  60 ةدر آيـ  .الزم است كند يمكه در جهان مادي زندگي  يبوده كه آن نيز براي انسان

   :ي آگاهي به محيط اطراف مد نظر استعلم به معنا ،بقره
ناً قَد علم كُلُّ يلقَومه فَقُلْنَا اضْرِب بِعصاك الْحجرَ فَانْفَجرَت منْه اثْنَتا عشْرَةَ ع يموس يو إِذ استَسق

  .الْأَرضِ مفْسدينَأُناسٍ مشْرَبهم كُلُوا و اشْرَبوا منْ رِزقِ اللَّه و ال تَعثَوا في 
اسـت كـه هـر    منظور اين  »قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشْرَبهم«فرمايد  كه ميقسمت از آيه آن در 

  .ددان يمگروهي محل آب خوردن خود را 
 معناكهف اين سورة  5 ةيآدر . معناي ديگر علم در ارتباط با انسان، دليل و حجت است

ما لَهم بِه منْ علْـمٍ و ال لĤبـائهِم كَبـرَت    « :)692 /6: 1412 طبرسي،( از علم مد نظر بوده است
حج  ةسور 3 ةدر آي توان يماز علم را  معناهمين . »كَلمةً تَخْرُج منْ أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِالَّ كَذباً

اللَّه بِغَيـرِ علْـمٍ و يتَّبِـع كُـلَّ     و منَ النَّاسِ منْ يجادلُ في « :)34 -  32/ 5: 1361 قرشي،( افتيدر
ريدطانٍ مكه ايـن افـراد دليـل و حجـت قـاطعي بـراي        ديآ يبرماز فحواي آيات چنين  .»شَي



  از منظر روابط معنايي قرآن كريمدر معلقات سبع و  »علم«معناشناسي واژة    10

  

كـه   انـد  دانستهمورد مشركاني  برخي شأن نزول اين آيه را در). همان(نداشتند سخنان خود 
 /7 :تـا  طوسي، بـي (كردند  يمتوحيد و نفي شرك بدون دانش و از روي جهل جدال  ةدربار
به نقـل   قرآنكه در مقابله با آيات  اند دانستهبرخي نيز آن را در مورد نضر بن حارث ). 290

  ).89 /17 :1412طبري، (پرداخت  يمداستان 
در ايـن مقـال    ها آن همةبسيار متعددند و بررسي  رفته كار بهعلم  ةواژ ها آنآياتي كه در 

كه سطوح مختلف معنـايي   قرآننمونه از معناشناسي علم در  عنوان بهاين آيات . گنجد ينم
را بـا روش تقابـل    قـرآن بخش ديگري از معناشناسي علـم در  . ندبيان شد دهد يمرا نشان 
  .گيريم پي مي معنايي
  

  با روش تقابل معنايي قرآنعلم در  يمعناشناس .6
كه علـم در تقابـل بـا     شود يمعلم در قرآن با روش تقابل، مشخص  يمعناشناسدر بررسي 

 هركداممعناشناسي . است رفته كار به »سفهاء و ضالّ ،يهو عمه، غفلة، ظنّ،« از قبيل ييها واژه
كه در ارتبـاط بـا انسـان     دهد يمنشان  قرآندر را معنايي وسيعي از علم  ةداير ها واژهاز اين 

  .مطرح شده است
اسـت   رفتـه  كار بهبه معناي احتمال و تصور قوي در مقابل علم  »ظنّ«در برخي از آيات 

 قيامت 28بقره و  249بقره،  46در آيات  توان يماين معنا از ظنّ را ). 273/ 4: 1361قرشي، (
ة نسـاء  سـور  157 ةاما تقابل معنايي آن با علم در آي .)539/ 1: 1362اصفهاني، (مشاهده كرد 
إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسى ابنَ مرْيم رسولَ اللَّه و ما قَتَلُوه و ما صلَبوه و لكـنْ  و قَولهِم «: آمده است

  .»شَك منْه ما لَهم بِه منْ علْمٍ إِالَّ اتِّباع الظَّنِّ و ما قَتَلُوه يقينا  شُبه لَهم و إِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا فيه لَفي
علم نداشتند و بر اساس ظنّ و گمان ) ع( يسيعن آيه گفته شده كه آنان به احوال در اي

اين افراد را كساني دانسته كه گمان  قرآن. كشته شده است) ع( يسيعكه  كردند يمخود فكر 
زمخشـري،  ( اند به يقين و اطمينان قلبي تبديل نشده و بر ظن و ترديد خود باقي مانده ها آن

دريافت كه ظنّ و گمان در صورتي كه به يقـين تبـديل    توان يمجا  در اين). 587 /1 :1407
 ةدر آيـ  تـوان  يماين معنا از علم را  ).539/ 1: 1362اصفهاني، (خواهد منتهي علم  شود، به

 قرشـي، ( ندارنـد نجم نيز دريافت كه صاحبان ظنّ را كساني دانسته كه يقين و اطمينـان   28
1361: 4/ 273(: »مما لَه غْني وإِنَّ الظَّنَّ ال ي ونَ إِالَّ الظَّنَّ وتَّبِعلْمٍ إِنْ ينْ عم ئاً    بِهـقِّ شَـينَ الْحم«. 

گذاري و نسـبت دختـران بـه خـدا      كه مشركان براي نام منظور از ظن در اين آيه اين است
، قرآن با توجه به اين برداشت. كردند يم و بر اساس ظن و گمان چنين فكر نداشتنددانشي 
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در  كند؛ زيرا احتمال خطا و صـواب  ازين يبانسان را از علم  تواند ينمظنّ  گفت كه توان يم
  ).430: تا طوسي، بي ؛258/ 9: 1372طبرسي، (دارد آن وجود 

در ). 457/ 13 :1408ابـن منظـور،   (است مقابل ظنّ و ترديد  ةواضح است كه يقين نقط
ترتيـب،   بدين. قبل از يقين و باالتر از توهم قرار دارد يا مرحلهظنّ در  يشناخت معرفتابعاد 

بـه يقـين و    توانـد  يم معرفت و درايت ةجينت درظنّ احتمال قوي در مورد چيزي است كه 
از علم در  در اين صورت، معنايي كه). 892/ 1: 1362اصفهاني، (شود علم منتهي به سپس 

كه در آن شـك و   فت و شناخت است، يقين از روي معرديآ يمدست  مقابل ظن و ترديد به
با ابعـاد روحـي و معنـوي انسـان ارتبـاط پيـدا        اين معنا از علم بيشتر. وجود ندارد ترديدي

و غـور در   تأمـل كـه افـراد بـدون     ،از ابعاد ظاهري و سطحي تر قيعمو در سطحي  كند يم
 .رديگ يم، قرار دنابي يمهستي به آن دست 

نيز به همـين مسـئله    دورة جاهليتبا  قرآنمعنايي علم در  ةاصلي داير يها تفاوتيكي از 
با ابعـاد   معنايي وسيعي پيدا كرده كه بيش از هر چيز در ارتباط ةعلم حوز قرآندر . گردد يبرم

علم و يقين به آخرت با دانش و معلومات  ،مثالبراي . شود يمروحي و معنوي انسان مطرح 
ايمان و روشنگري انسان  ةجينت در، بلكه باور و اطمينان قلبي است كه ديآ ينمدست  بشري به
 ديـ آ يمدست  به بر اين اساس، معناي ديگري كه از علم در بافت متن آيات. شود يمحاصل 

  .است رفته كار به »يهو« ةعلم در اين معنا در تقابل با واژ. است »هدايت و روشنگري«
 كار به يمذموم يها خواهشدر مورد  بيشتر قرآنبه معناي ميل نفس است كه در  »يهو«
 :نجم فرموده اسـت  ةسور 3 ةه خداوند در آيك چنان. دنشو يمباعث گمراهي انسان  كه رفته

در مقابل اين واژه، علم به معناي هدايت و روشنگري آمده و عامـل   .»و ما ينْطقُ عنِ الْهوى«
اين تقابل  روم سورة 29 ةدر آي). 171/ 7: 1361قرشي، (است سعادت انسان محسوب شده 

بلِ اتَّبع الَّذينَ ظَلَموا أَهواءهم بِغَيرِ علْمٍ فَمنْ يهدي منْ أَضَلَّ «: معنايي از علم و هوي وجود دارد
  .»اللَّه و ما لَهم منْ ناصرينَ

مختلفـي   يهـا  دگاهيـ دهوي و علم در اين آيه صورت گرفتـه،   كه از اي يشناسامعندر 
تبعيـت از هـواي نفـس خـارج از فـرامين و       كـه  برخـي اذعـان دارنـد   . مطرح شده است
برخي نيز تابعيـت   ،)26/ 21 :1412 ؛ طبري،474/ 4 :1372طبرسي، (است دستورات الهي 

عبـارت   ،در اين برداشت. اند دانستهانسان  يبصيرت بيو  يدانش يببر  از هواي نفس را دليل
؛ 254/ 15 :1407 رازي،(اسـت  به معناي بصيرت گرفته شـده   مورد نظر ةدر آي »بِغَيرِ علْمٍ«

  ).442/ 7 :1371ميبدي، 
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ي گمراهـي و  اضّـال بـه معنـ   . اسـت  »ضـالّ «ديگري كه در تقابـل بـا علـم آمـده      ةواژ
از مصـدر   »ضـلّ « ةواژ). 198 -  192/ 4 :1361قرشـي،  (اسـت  شدن از حـق آمـده    منحرف

/ 1 :1362اصـفهاني،  (اسـت  به معناي از راه راست و صراط مسـتقيم دور شـدن    »ضاللت«
 كه بر اساس علم و آگاهي هدايت پيدا نكـرده  شوند يمكساني دچار انحراف از حق ). 510

در  .»الْمعتَـدين إِنَّ كَثيراً لَيضلُّونَ بِأَهوائهِم بِغَيرِ علْمٍ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِ«: اند دهينرسو به شناخت 
 بـدين  »ثيـراً لَيضـلُّونَ بِـأَهوائهِم   كَإِنَّ « برخي معتقدنـد  .تفسير اين آيه چندين نظر وجود دارد

كننـد   يمـ بدون علم و آگـاهي و از سـر هـواي نفـس مـردم را گمـراه        يا عده معناست كه 
بـه معنـاي عـدم شـناخت و      »بِغَيرِ علْمٍ«عبارت  ،در اين برداشت). 610 /2 :1372طبرسي، (

برخي نيز ضال را گمراهي به علت متابعت از هواي نفـس و دور  . معرفت گرفته شده است
  ).22 /2 :1407 رازي،(اند  دانستهشدن از راه شرع 

در اين آيه، عامل گمراهي تعداد زيادي از كفار عـدم شـناخت و معرفـت بـه حقيقـت      
). 467 -  466 /2 :1371ميبدي، ( استس شده كه باعث پيروي آنان از هواي نفشده دانسته 
ليضلَّ النَّاس بِغَيرِ علْـمٍ إِنَّ اللَّـه ال   «: شده استانعام همين معنا از علم بيان  ةسور 144 ةدر آي

كه باعث  استو جهل انسان  يدانش يب يمعنادر اين آيه به  »بِغَيرِ علْمٍ« .»يهدي الْقَوم الظَّالمينَ
  ).382/ 8: 1371 ،يبديم(شود  يو ضاللت انسان م يگمراه

. اسـت  رفتـه  كار بههايي است كه در مقابل علم  هاز ديگر واژ »غفلت«در تقابل واژگاني، 
 گفتـه  يانكـ و م يزمـان  طياز شـرا  يخبـر  يبهرگونه معنايي وسيعي دارد و به  ةداير غفلت

. و آيات الهي غافل كند حال و آينده، وجود خود يها تيواقعكه انسان را نسبت به  شود يم
 توجه يبدارد، اما انسان به آن  كه وجود شود يم برده كار بهدر مورد چيزي  معنا  غفلت بدين

موضـع صـحيح    تواند ينمجايي كه انسان بدون آگاهي  از آن. كند يمو آن را فراموش  است
 يطرفـ  از. شـود  يمـ  يگمراه تارگرف اتخاذ كند و مسير درست و حقيقت را تشخيص دهد،

 دايـ پ يو مدبرانه به هست قيعم دگاهيد تواند ينم نانهيو ظاهرب يسطح كرديرو با غافل انسان
شناخت  يگفت علم در مقابل آن به معنا توان ياز غفلت، م يمعناشناس نيبا توجه به ا. كند
يعلَمـونَ ظـاهراً مـنَ    « :دهـد  يرا نشان م ييتقابل معنا نيا ذيل يةآ. است يداريب و معرفت و

علـم بـه امـور     را» علَمونَي«در بيشتر تفاسير معناي  .»الْحياةِ الدنْيا و هم عنِ الĤْخرَةِ هم غافلُونَ
بـر ايـن   . انـد  دانسـته  و تالش براي آباداني دنيا و منافع دنيـوي  دنيوي از قبيل كشت و زرع

ندارنـد  ، معرفت و بصـيرتي بـه آخـرت    كنند يم اساس، افرادي كه بيشتر براي دنيا كوشش
  ).242/ 3 :1371 ؛ ميبدي،231 /8 :1412 ؛ طبري،461 /8 :1372 طبرسي،(
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 از »عمـون «. اسـت  رفتـه  كار بهست كه در تقابل با علم يي اها واژهاز ديگر  »عمون« ةواژ
بقـره   ةسـور  15 ةي سرگرداني ناشي از حيرت اسـت و در آيـ  ادر لغت به معن »عمه« ريشه
نمـل نيـز    66 ةدر آيـ  .»طُغْيانهِم يعمهـونَ   اللَّه يستَهزِئُ بِهِم و يمدهم في« :آمده است معنا  نبدي

شَك منْها   بلِ ادارك علْمهم في الĤْخرَةِ بلْ هم في« :تقابل معنايي علم و عمون چنين آمده است
كـه   معتقدنـد برخـي  . است برداشت شده يمختلف يمعان »عمونَ« ةز واژا. »بلْ هم منْها عمونَ

، دادند يممشركان با توجه به خصومت و شدت عملي كه در برخورد با اسالم و آيات نشان 
گرفتند  يمناديده  داد يمارائه ) ص(اكرم كه رسول را  اي و بديهي معلوم هاي داليل و حجت

ناتواني و ناآگـاهي انسـان بـه امـور      را به معناي عمون برخي نيز). 362/ 7 :1372طبرسي، (
ديگـر   يا عـده ). 568 /24 :1407رازي، (اند  گرفتهدر اختيار خداوند است،  صرفاًكه  ،غيب
در برخي از تفاسير ). 584 /9 :1368قمي، (اند  دانستهرا عدم بصيرت و ادراك انسان  عمون

از معـاني   هركـدام با توجـه بـه   ). 237 /7 :1371 ميبدي،(اند  كرده معنانيز عمون را نابينايي 
 تواند يمتوجه به بافت متن آيه . شود يم، معناي علم در تقابل با عمون نيز متفاوت ذكرشده

 .مذكور، منظور علم به آخـرت اسـت   ةدر آي. در معناشناسي علم در مقابل عمون كمك كند
ترتيـب، عمـون    بـدين . ديـ آ يمدست  اين برداشت از علم بر اساس بصيرت و يقين انسان به

ناظر بر جهالت و عدم بصيرت و يقين به آخرت باشد و در مقابل علم بـه معنـاي    تواند يم
شده  گفتهدر اين آيه ). 68 /15 :1420، يفخر راز( آمده باشدشناخت و بصيرت به آخرت 

 :1407زمخشري، (كنند آخرت را درك  توانند ينممعرفت و بصيرت ندارند،  كه چون كفار
و  را دارنـد بر اين اساس، افراد صاحب بصيرت و معرفت توانايي درك حقيقـت  ). 366 /3

. اسـت قـرار داده  سفهاء  ةكه از درك حقيقت عاجزند در زمررا كساني  ها آندر مقابل  قرآن
  .شود ميايجاد  قرآنترتيب تقابل معنايي بين علم و سفه در  بدين
نقصان عقل و  ةجينت درو ناآرامي است كه  يسر سبكدر لغت به معناي جهالت،  »سفه«

و  يرأكساني هسـتند كـه بـا ضـعف      ، سفهاء نيزابا توجه به اين معن. ديآ يمخرد به وجود 
 ؛ ميبدي،125 -  124/ 1 :1407 رازي،(ندارند منافع و مضرات آگاهي  به مواضع، خرد، نسبت

اسـت   رفتـه  كـار  بـه ايـن واژه در تقابـل بـا علـم      قرآندر آيات متعددي از ). 75 /1 :1371
قَد خَسرَ الَّذينَ قَتَلُوا « :انعام چنين آمده است 140 ةدر آي جمله از ).72/ 1 :1407زمخشري، (

سفه  .»ا مهتَدينَأَوالدهم سفَهاً بِغَيرِ علْمٍ و حرَّموا ما رزقَهم اللَّه افْتراء علَى اللَّه قَد ضَلُّوا و ما كانُو
نبـود علـم در انسـان     ةجـ ينت دركه است ، جهل و ناآگاهي يزدگ شتاب معنايبه  در اين آيه

انسان  شود يمباعث  است كه جهل و نبود علم ةدهند نشان »رِ علْمٍيبِغَ«عبارت . شود ميايجاد 
 ).161 /13 :1420 ،يفخر راز؛ 576 /4 :1372طبرسي، (آورد به منكرات روي 
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 ةدايـر  قرآنگفت، علم در  توان يم، اند گرفته قراري كه در تقابل علم هاي هتوجه به واژبا 
آن صاحبان و دارندگان علم قرار دارند كه بـا درك و   طرف  كيكه در  وسيعي دارد معنايي

 ريدر مسـ  هدايت و روشـنگري يابند و با  دست ميو اطمينان قلبي  شناخت درست به يقين
در طرف ديگر نيز افرادي هستند كه معرفت و شناختي بـه حقيقـت   . رنديگ يمحقيقت قرار 

علـم موجـود در   . شوند يمو با ظنّ و ترديد و جهالت، گرفتار سرگرداني و گمراهي  رندندا
تمـايز ايـن دو    ة، نقطشود يمكه از آن دريافت  اي معناي معرفتي و شناختي با توجه به قرآن

بـا   توان يمرا  قرآنديگري از معناشناسي علم در بخش . شود يممحسوب  ها انسانگروه از 
 صـرفاً  انـد  شـده ي علم محسوب امعن در اين روش كلماتي كه هم. دريافت معنايي همروش 

  .ابزار رسيدن به علم و معرفت هستند يمترادف علم نيستند، بلكه در موارد متعدد
  

  معنايي همبا روش  قرآنعلم در  يمعناشناس .7
معرفتـي و شـناخت انسـان بـه      ةاست كه جنب رفته كار بهكلماتي قرآن  در آيات متعددي از

 اين كلمات در مواردي به صـورت كلمـات جـايگزين علـم    . دهد يمجهان هستي را نشان 
، مسير و راه رسيدن به معرفت و ها آنبا داللت انسان به  قرآنو در مواردي نيز  اند رفته كار به

 ها واژهدر اين صورت، برخي . است قرآنمهم علم در  ياز معانكه را منظور داشته شناخت 
 هـا  واژهايـن   نيتر مهم. شوند يمانسان به معرفت محسوب  يابي دستمقدمه و ابزاري براي 

  .حكمت تدبر، تفكر، تعقل و از اند عبارت
برسـاندند، انسـان را در مسـير    را كه معنـاي معرفـت و شـناخت     بيش از آن ها واژهاين 

علم بـراي انسـان حاصـل     ةجينت درمعرفت و شناخت كه . دهند يمقرار  معرفت و شناخت
درواقـع اگـر در يـك دايـره     . شود يمانسان به حقيقت  يابي دست، باعث رسيدن و شود يم

كه بـه انسـان كمـك     يباال و انسان را در نقطه پايين قرار دهيم، ابزارهاي ةحقيقت را در نقط
 هـا  آنانسـان بـا كمـك    . تعقل و تدبر است و حركت كند تفكر سمت حقيقتبه  تا كند يم
در اين صورت، حقيقت  .به درك حقيقت نائل شود و بداي دستو علم  به معرفت تواند يم

تعقل و تـدبر بـراي    و تفكر ةجينت دركه  ،و معرفت و شناخت شود مياعلي محسوب  ةنقط
معناشناسـي   هـا  واژهبررسي ايـن  . انسان به حقيقت است ةكنند وصل، شود يمانسان حاصل 

  .سازد يم تر روشنرا  قرآنعلم در 
معناي نيكـو  دريافتن و  ليتأو به معرفت و يابي دستبراي  تأملبه معناي تفكر و  »تدبر«

و تأمـل در   ، صاحبان خرد با توقف در آيـات ادر اين معن). 87/ 4 :1407زمخشري، (است 
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 اولـوا « قـرآن  صاحبان خرد و يا به تعبيـر  بر اساس آيات،. به شناخت برسند توانند يم ها آن
كتاب أَنْزَلْناه إِلَيك مبـارك ليـدبرُوا   «: )340/ 8 :1371ميبدي، (كنند  يمدر آيات تدبر  »االلباب

برخي آن . شده است مختلفي معنا يها شكلتدبر در اين آيه به  .»آياته و ليتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ
برخـي انديشـه    ؛)738 /8 :1372طبرسي، (اند  دانستهاي انديشه كردن و پند گرفتن به معن را

و در مواردي  ؛)558 /8 :تا يب طوسي،(اند  داشتهمنظور را  ها نشانهكردن در دليل اين آيات و 
  ).308/ 5 :1404سيوطي، (اند  عملكه اهل  اند دانستهنيز تدبر را مختص كساني 

و » يشياند ژرف«ه ك استو ماوراء امور  پسي انديشيدن در ا، به معن»دبر« ةاز ريش» تَدبر«
كشف حقايقي است كه در  ديآ يمدست  هكه از تدبر ب يا جهينت. دهد يم معنا» يشياند عاقبت«

تدبر بـا تفكـر   . پي برد شانياروبه  توان يم ها آن، اما با دقت در رسند يمنظر  ظاهر سطحي به
در حالي كه تفكـر انديشـه در داليـل     ،تدبر بيشتر انديشه در عواقب امور است. تفاوت دارد

  ).656/ 1 :1362اصفهاني، ( شوند يممنتهي ) علم(به معرفت و شناخت  هركدامو  استامور 
. اشاره دارند تيرؤبه تدبر، تفكر و به چشم بصيرت قبل از  قرآنبيش از سيصد آيه در 

و آن ادراكي است كـه از طريـق محسوسـات بـه      شود يمادراك انسان مربوط  ةبه قو تفكر
 يبـرا  تأمـل  و شـه ياند معنـاي بـه  در لغـت  را ر كفترتيب،  بدين. رسد يمكشف مجهوالت 

 .)199 /5 :1361قرشـي،  (انـد   كـرده تعريـف   رهيـ و غ هـا  عبرت و اتيآوردن واقع دست به
يابي به مطلـوب   را انديشه و عمل عقل در معلومات موجود براي دستاصطالح نيز فكر در

ـ  ديـ تأككـه تفكـر    شـود  يمـ با مراجعه به آيات مشـخص   .)39 :1382مظفر، (اند  دانسته  رب
حواس ظاهر و باطن براي آگاهي به اسـرار   چه آنو دقت نظر در  تأملتا با  انديشيدن است

روشـن و   در اين صـورت، تفكـر تصـويري    .آفرينش و درك نظام هستي نياز دارند بنگرند
تا حقيقت آن را بفهمد و هـدف   دهد يممحسوس به انسان درست از شيء محسوس و غير

بنابراين تفكر به معناي انديشه كردن در داليل  .)149: 1386 عضميه،( ابديدررا از وجود آن 
بيشتر انسـان بـه    علم، شناخت و ديآ يبرمي كه از آن ا نتيجه مسلماًاست و  ها نشانهآيات و 

در آيات متعددي ايـن معنـاي   ). 120 /9 :1371 ،؛ ميبدي227 /17 :1407 رازي،(است امور 
و سخَّرَ لَكُم ما في السماوات و ما في الْأَرضِ جميعاً منْه إِنَّ «؛ براي مثـال،  ديآ يمدست  تفكر به

  .»ذلك لĤَيات لقَومٍ يتَفَكَّرُونَ  في
به آن توجه زيـادي   ميكر قرآناست كه در  »تعقل«يگر از واژگان نزديك به علم، يكي د
براي رسـيدن بـه    دروني انسان يها كوشش ةتعقل نيز مانند تدبر و تفكر در زمر. شده است

  .استمعرفت 
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در . و شـر و خـوبي و بـدي اسـت     اسـتدالل كـردن و تشـخيص خيـر     به معنـاي  عقل
؛ ابـن  504/ 15 :1965زبيـدي،  (انـد   دانسـته منع و امساك  يبه معنا را عقل ةواژ، ها قاموس
كـه   انـد  دهيـ نامعقـل   ليـ دل نيعقل را به اگفته شده كه  ؛ و)459 -  458 /11 :1408منظور، 

  ).458/ 11 :1408ابن منظور، ( دارد يمصاحبش را از انحراف باز
بـه   تـوان  يمـ  ها آن ةاز جمل ؛اند كردهعقل ذكر  يبرا يگريمختلف د نيلغت معا يعلما

 نيز كساني از ماهيـت و حقيقـت آيـات الهـي     ير نگاه قرآند ).همان(كرد و فهم اشاره  علم
 :1373 ايزوتسو،(بپردازند  به تعقل و تفكر ها آنبه شناخت و آگاهي برسند كه در  توانند يم

بـا   بيشتر ناظر بر كشف مجهوالت عميق و پيچيـده  قرآندر ترتيب تعقل  بدين. )170 -  169
  .استفاده از معلومات بديهي و قابل دسترس است

»تدب قَد تُّمنوا ما عدخَباالً و أْلُونَكُمال ي كُموننْ دذُوا بِطانَةً منُوا ال تَتَّخا الَّذينَ آمهيا أَي  غْضاءالْب
تعقل در اين آيـه را   .»الĤْيات إِنْ كُنْتُم تَعقلُونَ صدورهم أَكْبرُ قَد بينَّا لَكُم  منْ أَفْواههِم و ما تُخْفي

  ).252/ 2 :1371؛ ميبدي، 206/ 3 :1368 قمي،(اند  گرفتهفهم و درك امور  خرد و معنايبه 
مشتركي وجود دارد كه اين سه مقولـه   ةبنابراين در بين واژگان تدبر، تفكر و تعقل نشان

تدبر، تفكر و  به را ها انسانخداوند . است يا نشانه »آيه« ةواژو آن  اند گرفتهمحور آن قرار  بر
  .دند به شناخت برسنتا بتوان فراخوانده) ها نشانه( اتيآتعقل در 

 شاءية من الحكم يؤتي«. حكمت يافت ةدر واژ توان يمرا  قرآندر  سطح ديگري از علم
در اين آيه معاني مختلفي  .»االلباب االّ اولوا  ذكريو ما  راًيكث راًيخ يالحكمة فقد اوت ؤتيو من 

و حقيقت در عمل و گفتـار، علـم    واقع  بهاز جمله رسيدن . از حكمت برداشت شده است
طبرسي، (است دين، معرفت به خدا، فهم، علم و دانشي كه فايده و منفعت آن بزرگ و زياد 

كـه بـه    اند دانستهدر مواردي نيز حكمت را جميعي از وجوه تحقيق ). 659 -  658/ 2 :1372
). 400 /2 :1420فخر رازي، ( رديگ يمو سپس در آن انديشه و تفكر صورت  گردد يبرمعلم 

دهـد   يمـ كه خداوند به هر كه بخواهـد   اند گرفتهبه معناي دانش را در مواردي نيز حكمت 
  ).722/ 1 :1371ميبدي، (

 بـدين معنـا  . حكمت را داللت بر منع در جهت اصـالح دانسـته اسـت    يناصفها راغب
سـازد   رهنمـون  سـعادت  يسو  بهرا  انسان كهاست  يدانشا يگفتار، رفتار  هرگونه حكمت

عقـل و   ةترتيب، حكمت رسيدن به حق بـه واسـط   بدين .)249 -  248/ 1 :1362اصفهاني، (
بـر ايـن   . قادر به درك حقيقت نيسـت  عقل به تنهايي و بدون استفاده از دانش .دانش است

عد در ارتباط با خداوند است كه به در يك ب. عد آمده استدر دو ب قرآنحكمت در  اساس،
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 دادن انجام در بعد ديگر در ارتباط با انسان به معناي. هاست آنمعناي شناخت اشياء و ايجاد 
 بـدين معنـا  بقـره   269 ةآي كه در و حقايق به قدر توانايي است ها نشانهكار نيك و شناخت 

يؤْتي الْحكْمةَ منْ يشاء و منْ يؤْت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيراً كَثيراً و ما يذَّكَّرُ إِالَّ أُولُوا « :آمده است
اسـت كـه انسـان را بـه علـم       ييهـا  واژهاما يكـي از   ،بنابراين حكمت علم نيست. »بابِلاال

  .سازد يمرهنمون 
  

  يريگ نتيجه .8
گفـت كـه معنـاي علـم در      تـوان  يمـ  قـرآن  علم در معلقات سبع و يمعناشناختبا بررسي 

جاهليت محدود به معلومات، تجربيات و سطح پاييني از آگاهي انسان نسـبت بـه محـيط    
دسـت   و معنـوي از معنـاي علـم بـه     يشناخت معرفتاين دوره، ابعاد  در .اطراف بوده است

. دانسـتند  يمدر مورد خداوند  صرفاً، آن را رفته كار بهمنظور  و در مواردي كه بدين ديآ ينم
زي قرار گرفته كه مرك ةدر نقط كليدي يا واژه عنوان به قرآندر  اين در حالي است كه علم

 يا رهيـ دام را اگر عـالَ  .اند ي با بار ارزشي و معنايي خاصي مطرح شدهياه در محور آن واژه
 كه قابليت درك فرض كنيم كه خداوند در مركز آن قرار گرفته، انسان تنها موجودي است

اين مسير را بـراي   قرآنچيزي كه در  نيتر مهم. هستي و رسيدن به خدا را پيدا كرده است
امـا علـم در راه رسـيدن بـه      .، علم در معناي معرفت و شناخت استكند يمانسان هموار 

ابزارهاي آگاهي و شناخت اسـت   يك مسير استفاده از. كند يما درك حقيقت دو مسير پيد
، دوم ابزارهـايي كـه در مسـير شـناخت و     رسـانند  يمـ كه انسان را در درك حقيقت ياري 

در مسـير اول  . شـوند  يمـ و مـانع سـير صـعودي انسـان      كننـد  ميآگاهي انسان خلل وارد 
 كـه  انديشه و ادراك آدمي قـرار دارد  ةمطرح شده در محور قو قرآنمهمي كه در  هاي هواژ

ايـن  . كنـد  يمو رسيدن انسان به سطح آگاهي و شناخت فراهم  براي تعمقرا شرايط الزم 
  .تدبر، تعقل و تفكر بودندها  هواژ

حكمـت  . شناخت و آگاهي، حكمت است معناي در ،عد معرفتي علماز ب تر نييپاسطح 
در  تواند يماين بعد از حكمت . دارد يبازمكه انسان را از انحراف  دانند يمرا دانش و گفتار 

كه در شناخت هستي و رسيدن بـه   هرچنددانش بشري قرار گيرد؛ زيرا دانش بشري  ةحوز
 بسـا  چـه آگاهي براي انسان مفيد است، اما اگر در ابعاد معرفتي و طي مسير حقيقي نباشد، 

مطرح شـده نـاظر    قرآنن، حكمتي كه در آيات ايوجود با . نيز باشد خطرسازبراي بشريت 
  .انسان به سعادت است يابي دستبر 
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تنهـا انسـان را در    اند كـه نـه   قرار گرفته هايي هدر مقابل علم، واژ قرآنواژگاني  ةدر داير
 هـا  آن .دنشـو  يمـ ، بلكه مانع جدي آگاهي و شـناخت انسـان   كنند ينممسير شناخت ياري 

سفه و عمه كه انسان را در دنيا، جهان مادي و وجود جسماني عبارت بودند از ظنّ، غفلت، 
هـر انسـاني بـه    . رنـد يگ يماو و امكان غور و انديشه در ابعاد معرفتي را از كنند  ميمحصور 

در اين دو مسير گام  تواند يم ،دهد يمكوشش و تالشي كه براي درك حقيقت انجام  ةدرج
ك خود به سوي نور و آگاهي حركت كند، يـا  اصحيح از ادر ةيا با كوشش و استفاد .بردارد

 ةترتيب، دايـر  بدين. بازماندبه حقيقت  يابي دستو توقف در ظواهر دنيا از  ينگر يسطحبا 
  :نشان دادذيل در نمودار  توان يمرا  قرآنمرتبط با آن در  يها واژهواژگاني علم و 

  قرآنعلم در دستگاه تصوري  ةواژ :نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از علم  دورة جاهليتواضح است كه سطح درك و معنايي كه در  كامالًاوصاف اين با 
. بسـيار متفـاوت اسـت   وجود دارد از آن  قرآندر با سطح درك و معنايي كه وجود داشت 

 اهللا

 )علم( معرفت

 انسان

 تدبر

 تعقل

 تفكر

 حكمت

 غفلت

 عمه

 سفه

 ظنّ

 هوي
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در  ،شـد  يمـ سطح آن به معلومات و خواندن و نوشـتن منتهـي    نيتر يعالعلم جاهلي در 
ه درك كـ  ،علم از ايـن سـطح شـروع و بـه درجـات عـالي       قرآن در بعد معرفتي كه حالي

  .شود يمحقيقت است، منتهي 
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  .يالعرب التراث اءياح دار :، بيروت)بيالغ حيمفات( ريالكب ريتفس .)1420(عمر فخر رازي، محمد بن 

  .هيدارالكتب االسالم :، تهرانقاموس قرآن .)1361(اكبر  يعل دي، سيقرش
  .هيالعلم دارالكتب :، بيروتالعرب اشعار جمهره .)1424(الخطاب القرشي، ابوزيد محمد بن ابي 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت  :، تهرانالغرائب بحر و الدقائق كنزتفسير  .)1368(رضا قمي، محمد بن محمد
  .ارشاد اسالمي

  .دارالعلم :، قميروانيش ي، ترجمة علالمنطق .)1382(محمدرضا مظفر، 
  .سازمان انتشارات اشرفي :عبدالحميد آيتي، تهران ةترجم .)1345( سبعمعلقات 
  .اميركبير: ، تهراناألبرار عدةو  األسرار كشف .)1371( نيدالديرشميبدي، 


