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چكيده :
بنت الشاطي از محققان پرآوازة معاصر مصري است كه ديدگاه وي در حوزة اعجاز بياني قرآن مشهور است .وي از
برجسته ترين دانشمندان معاصر است كه وجود كلمات مترادف در قرآن كريم را انكار كرده و آن را يكي از پايههاي
اعجاز بياني قرآن قرار داده است .اصلي ترين معيار و داور تعيين معناي دقيق واژهها كه آنها را از كلمات مترادفشان
جدا ميكند ،از نظر وي قرآن كريم است .وي با تكيه بر همين معيار به شرح مسائل نافع بن ازرق پرداخته و در
تمايز كلمات مترادف بسيار موفق ظاهر شده است .به طوري كه روش وي الگوي بسيار مناسبي براي محققان است .
اما با همة تالشي كه كرده در مواردي هم ناموفق مانده است .در مقالة حاضر ضمن معرفي نظريه و روش بنت
الشاطي در رد ترادف ميان الفاظ ،نظر وي در چهار محور به نقد گرفته شده است.
 2ـ ناتواني از بيان تفاوت ميان بعضي كلمات مترادف 1 .ـ ناشناخته بودن بعضي معاني بيان شده براي اعرابي كه قرآن
به زبان آنها نازل شده است9 .ـ بي ثمر و اثر بودن بعضي تفاوتهاي بيان شده در تفسير قرآن4 .ـ عدم قبول انكار
ترادف در كلمات متعلق به دو لهجه.

كليد واژهها :بنت الشاطي ،عدم ترادف در قرآن ،اعجاز بياني قرآن ،تأثير قرآن بر لغت .
مقدمه
يكي از مباحث مهم و مؤثر در ت فسير قرآن كريم و درك بيان اعجاز قرآن كريم مسأله ترادف در كلمات قرآن است.
در دوره ي معاصر اصل عدم ترادف در كلمات قرآن به عنوان يكي از قواعد تفسير مطرح است .حتي آنان كه به وجود
ترادف در كلمات قرآن باور دارند ،بالطبع اصل عدم ترادف در كلمات را ميپذيرند .اما فراتر از اين اصل ،در دورهي
معاصر برخي محققان به طور كلي منكر وجود ترادف در كلمات قرآن شده معتقدند هر واژهاي در قرآن كريم حوزه و
بار معنايي خاص خود را داشته به طوري كه هيچ واژه ديگري چه در قرآن و چه در غير قرآن نميتواند جاي گزين
آن شود و مفاد آن را به طور كامل ادا كند .يكي از نخستين محققان طرف دار اين نظريه در دورهي معاصر ،محقق
مشهور مصري بنت الشاطي است.
بنتالشاطي در سال  2992ق 2329/م در دمياط مصر به دنيا آمد و نزد پدرش ادبيات عربي و قرآن آموخت،
تحصيالت عالي خود را در رشته ادبيات عربي دنبال كرد .در جواني در مجله النهضة به نشر شعر و مقاله اقدام كرد و
مدتي منتقد ادبي روزنامه االهرام شد .وي تحصيالت دانشگاهي خود را تا دكترا در رشته ادبيات عرب در دانشگاه
قاهره گذراند و در سال  2391ميالدي از رساله خود درباره ابوالعال معري (د 443ق) دفاع كرد .وي در دانشگاه عين
ش مس قاهره به تدريس زبان و ادبيات عرب پرداخت و پس از بازنشستگي در اواخر دهة شصت ميالدي استاد
مطالعات عالي قرآني در دانشگاه قرويين در شهر فاس مراكش گرديد ،تا اينكه در آذر  2911ش/دسامبر  2331م در
سن  19سالگي درگذشت .وي سخت شيفته نظرات امين خولي بود ،و در كنار شكري محمدعيّاد و محمداحمد
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خلفاهلل از جمله مبرزترين شاگردان خولي به شمار مي آمد( .نک :كريمي نيا ،2911 ،ج،4ص191؛ طيب حسيني،
،2931صص)21-22
تأليفات بنتالشاطي به حدود  41كتاب و مقاالت بسياري مي رسد كه بخشي از آنها به حوزهي مطالعات اسالمي
اختصاص دارد .برخي از اين تأليفات قرآني است ،و بخشي ديگر از مؤلفات وي در موضوع زبان ،ادبيات و تاريخ ادبيات
و تاريخ است.
بنت الشاطي ديدگاه خود درباره عدم ترادف در كلمات قرآن را در فصلي از كتاب «االعجاز البياني» اش بيان داشته و
يكي از پايه هاي اعجاز بياني قرآن را بر همين قاعده استوار كرده است .او هم چنين با رويكرد به عدم ترادف در
كلمات قرآن به شرح پرسشهاي نافع بن ازرق از ابن عباس پرداخته است .شرح مسايل نافع بن ازرق بيش از نيمي از
حجم كتاب االعجاز البياني را به خود اختصاص داده است .ارتباط و مناسبت اين بحث با اعجاز بياني قرآن در اين
است كه تمركز بنت الشاطي بر اثبات عدم ترادف ميان واژه هاي مورد سوال نافع با واژهاي است كه ابن عباس در
معناي آن بيان داشته است .به عبارت ديگر بنت الشاطي در شرح مسائل نافع بن ازرق با رويكرد به عدم ترادف ميان
واژه هاي قرآن در صدد اثبات اعجاز بياني قرآن و اثبات اينكه هيچ واژه ديگري نمي تواند جايگزين واژه هاي قرآن
گردد برآمده است (نک :بنت الشاطي،2911 ،ص  .)929وي در آثار تفسيرياش همچون «التفسير البياني» و «القرآن
و قضايا االنسان» نيز قاعده و اصل عدم ترادف واژه هاي قرآن را از نظر دور نداشته و در جاي جاي اين دو اثر هرجا
مجال بوده به بررسي معناي دقيق واژه و اثبات عدم ترادف ميان آن و واژههاي قريب المعنايش پرداخته است( .براي
نمونه نک :بنت الشاطي ،بي تا ،ج،2صص)212 ،299 ،99
بنت الشاطي در اثبات نظريه اش بسيار موفق ظاهر شده و بر اساس منهج تفسير ادبي ،كه محقق پرآوازه مصري امين
خولي آن را مطرح كرده ،توفيقات زيادي در تبيين نظريهاش و تعيين دقيق معناي واژهها به دست آورده است .در اين
ميان روش بنت الشاطي در بررسي معناي واژهها قابل توجه و الگوگيري براي محققان است  .با اين همه نظريه وي
مصون از نقد هم نيست .در مقاله حاضر پس از معرفي اجمالي نظريه بنت الشاطي در باب عدم ترادف ميان واژههاي
قرآن ،اين نظريه را به نقد و بررسي مي گذاريم ،در عين حال محققان جوان و دانشجويان را به مطالعة دقيق اين نظريه
و پيروي از روش بنت الشاطي در معنا شناسي واژه هاي قرآن دعوت ميكنيم .
تعريف ترادف
ترادف در لغت به معناي آمدن چيزي در پي چيز ديگر است« .رِدْف» به كسي گويند كه پشت سر راكب سوار
ميشود .گويند« :رِدِفْتُ فالنا» يعني پشت سر او قرارگرفتم (ابن منظور ،2411 ،ج،9ص 213ابن فارس،
،2421ج،1ص)919؛ اما در اصطالح براي آن تعاريف متعددي ارائه شده است .يک تعريف كه مورد توجه قدما بوده
ترادف را چنين معرفي ميكند :
ق المعني)( ،نک :ابن فارس ،2442 ،ص ،111نيز نک:
داللت دو لفظ مختلف بر معناي واحد (اختالفُ ال ّلفظِ و اتّفا ُ
سيوطي ،بي تا ،ج ،2ص )911سپس به تدريج قيودي به تعريف اضافه شد و آن را چنين تعريف كرد :داللت چند لفظ
ٍٍ واحدٍ باعتبارٍ واحدٍ) .اين تعريف مشتمل بر دو قيد
بر معناي واحد به اعتبار واحد (هو االلفاظُ المفردة الدّالّة علي شييُ
«المفرده» و «باعتبا ٍر واحدٍ» است كه به موجب قيد «المفردة» دو عبارت هم معنا ،يا يک لفظ مفرد با يک عبارت هم
معنا از دايره كلمات مترادف خارج مي شود ،و به موجب قيد «باعتبارٍ واحد» اسم و صفت و يا دو صفت يک شيئ از
حوزه ترادف خارج ميشود ،براي مثال اگر «اهلل» را نام خدا و «الرحمن» را صفت خدا فرض بگيريم ،گرچه هر دو
داللت بر يک معنا و مسمّا يعني خداي يگانه مي كنند اما از دايره كلمات مترادف خارج خواهند بود ،در حالي كه
مطابق تعريف نخست اين دو لفظ مترادف شمرده ميشوند.
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بعضي از معاصران با افزودن قيود بيشتر آن را چنين تعريف كردهاند :ترادف عبارتند است از داللت دو يا چند لفظ به
طور حقيقي و مستق ل بر معناي واحد ،با لحاظ واحد و در محيط زباني واحد (هو أن يَدُلَّ لفظانِ مُفردانَ فَأَكثَرَ ،داللةً
حقيقيّةً أصليةً ،مستقلّةً علي معنيً واحدٍ باعتبارٍ واحدٍ وفي بيئةٍ لُغَويّةٍ واحدةٍ).
قيود اين تعريف عبارتند از:
أ) مفرد .مقصود از الفاظ مفرد اين است كه م ركب نباشد ،بنابراين اگر يک لفظ مفرد و يک عبارت مركب داراي مدلول
واحدي باشند نمي توان آنها را مترادف شمرد ،مانند «انسان» و «حيوان ناطق» يا «لم يسمع» و «في اُذُنيه وقرٌ».
ب) حقيقياً .مطابق اين قيد يكي از شرايط ترادف آن است كه دو لفظ در معناي حقيقي شان مترادف باشند .بنابر اين
اگر دو لفظ در استعمال مجازي شان هم معنا باشند يا يک لفظ در استعمال مجازي اش با لفظ ديگر در استعمال
حقيقي اش هم معنا باشد مترادف شمرده نمي شوند .براي مثال لفظ «سماء» به معناي باران و «غيث» مترادف
نخواهند بود؛ زيرا داللت «سماء» بر باران مجازي است.
ج) اصيل .با اين قيد كلمات متعددي كه بر اثر تحول صوتي يا داللي بر معناي واحدي داللت ميكنند ،از دايره
مترادفات خارج ميشود .مانند دو واژه «جدث» و «جدف» ،هر دو به معناي قبر ،كه به باور زبانشناسان اين دو كلمه
در اصل يک كلمه بودهاند ،سپس بر اثر تحول و تطور صوتي يكي از دو حرف «ث» يا «ف» به ديگري تبديل شده
است.
د) مستقل .با اين قيد كلماتي كه به صورت تابع و براي تأكيد به كار ميروند 1از دايره مترادفات خارج ميشوند .مانند
دو لفظ «كِذب» و «مَيْن» ،هر دو به معناي دروغ.
هـ) باعتبار واحد .با اين قيد اسم و صفت يک شيء از دايره مترادفات خارج ميشود؛ زيرا اگر چه اسم و صفت بر يک
معنا داللت مي كنند ،اما اين داللت از دو جهت و دو حيث است ،مانند «سيف» و) «صارم» هر دو به معناي شمشير،
اما لفظ اول نام و كلمه دوم از حيث صفت برندگي بر شمشير اطالق شده است .
و في بيئة لغوية واحدة .با اين قيد كلماتي كه متعلق به دو لهجه يا دو زبان هستند و يا متعلق به يک زبان و لهجه اما
در دو زمان متفاوت بر معناي واحدي داللت ميكنند ،از دايره مترادفات خارج ميشوند .بنابر اين دو كلمه «حوب» و
«اثم» ،گر چه هر دو به معناي گناه اند ،اما مترادف نمي باشن د ،زيرا «اثم» عربي است در حالي كه «حوب» متعلق به
زبان حبشه است (نک :سيوطي ،بي تا،ج،1ص .)291هم چنين دو كلمه «بُور» (جمع بائر) و «هَلكي» (جمع هالک)
مترادف نمي باشند؛ زيرا كلمه نخست متعلق به لغت عمان( ،بنت الشاطي،2911 ،ص )943و «هلكي» متعلق به زبان
عربي بوده است ( .براي آگاهي از قيود تعريف و تأثير آن در تعيين حدود كلمات مترادف نک :منجَّد ،2411 ،ص)299
تعريف اول و سوم آن قدر با يک ديگر متفاوتند كه مي تواند به دو ديدگاه اثبات ترادف يا انكار آن منتهي شود .به
عبارت ديگر سهم عمده اختالف دانشمندان به ويژه دانشمندان ك هن و جديد در وجود و انكار ترادف در كلمات قرآن
به تعريف آنها از ترادف برمي گردد .بسي روشن است كه اگر منكران ترادف همان تعريف موافقان ترادف را بپذيرند بي
شک به وجود ترادف اعتراف خواهند كرد ،همچنان كه اگر موافقان ترادف نيز تعريف سوم از ترادف را بپذيرند راه انكار
را در پيش خواهند گرفت.
اهميت بحث ترادف

 . 1مقصود از تاكيد در اين جا الفاظي است كه در لهجه هاي مختلف به دنبال يک لفظ و اغلب براي پركردن جمله به كار ميروند .در زبان محاوره و
روزمره اين گونه كاربرد بسيار شايع است ،سكاكي إتباع ياتابع آوردن را يكي از اسباب ترادف شمرده و براي آن به «حسن بسن» و «خراب يباب» مثال
زده است ،چنان كه در فارسي گويند« :مقداري چيزميز از بازار خريدم» .بعضي محققان «كذب» و «مين» در بيت زير را از اين قبيل دانستهاند:و قَدَّدتِ
األديمَ لِراهِشَهِ فَألفي قولَها كِذباً و م َينا ً
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بحث درباره وجود يا عدم ترادف در قرآن كريم از اهميت بسزايي برخوردار است .اين موضوع بر فهم و تفسير پارهاي
آيات قرآن تأثيرگذار است ،اما از اين مهم تر تأثير اين بحث در فهم دقيق و عميق معاني كلمات قرآني و استنباط
لطايف و نكات ظريف آيات قرآن است .بر همين اساس بعضي محققان مسأله عدم ترادف در قرآن كريم را يكي از
اصليترين پايه هاي اعجاز بياني قرآن قرار دادهاند .خطابي (د  931ق) در همين راستا گفته است:
معيار و مالك بالغت در نظم قرآن آمده است كه لفظ در جاي خود چنان باشد كه اگر از آن جا برداشته شود و لفظ
ديگري به جاي آن آيد مضمون آيه تباه گردد و يا شكوه و جلوهاي كه داشته از ميان برود و در نتيجه بالغت از قرآن
رخت بربندد( .بنت الشاطي ،بي تا ،ص)13
بنابراين اگر محققي ترادف كلمات در قرآن را بپذيرد ،به هنگام تفسير آيات شريفه ،كلماتي كه داراي معنايي نزديک
به هم هستند را به يكديگر تفسير كرده و ضرورتي براي موشكافي و دقت در معناشناسي واژهها احساس نميكند ،اما
باور به عدم ترادف در واژههاي قرآن موجب مي گردد مفسر در تفسير هر واژه قرآني تمام سعي و تالش و اهتمام خود
را به كار گيرد تا با ات كا به فرهنگ عربي و خود متن قرآن ويژگي هاي معنايي هر كلمه را پيدا كرده و به معناي خاص
آن دست يابد ،در نتيجه افزون بر تفسير دقيق تر آيات اوج بالغت قرآن در استخدام كلمات ،و لطايف و ظرايف نهفته
در آنها را به نمايش بگذارد.
ديدگاه بنت الشاطي در باب ترادف در الفاظ قرآن
به طور كلي در باب ترادف الفاظ دو ديدگاه اصلي وجود دارد2 :ـ اثبات ترادف 1ـ انكار ترادف ،نخستين اظهار نظر در
باب وجود ترادف در كلمات عربي از سيبويه نقل شده است( .منجّد،2411،ص )91پس از وي بسياري از دانشمندان
به وجود ترادف در كلمات معتقد شده و كتابهاي متعددي در اين باره پرداختند (براي آگاهي از فهرست نسبتا
مبسوطي از اين آثار نک :منجَّد،2411 ،صص21ـ .)13در ميانههاي قرن سوم هجري كساني به انكار وجود كلمات
مترادف در زبان عربي پرداختند كه در رأس آنها لغتدان بزرگ و مشهور ابن االعرابي ( 192ق) قرار داشت (نک :
سيوطي ،همان933 ،ـ ،411منجد،2411 ،ص  .)91در دورة معاصر بعضي محققان با پذيرش وجود ترادف در لغت و
زبان عربي به انكار آن در قرآن كريم پرداختهاند( .نک :منجَّد ،2421 ،ص )294با اين حال ديدگاه غالب و رايج و
مشهور در گذشته و دورة معاصر ترادف در زبان عربي را ثابت ميداند (نک :بنت الشاطي ،2911 ،ص)119
از جمله مخالفان وجود ترادف در قرآن كريم بنت الشاطي بانوي دانشمند و محقق معاصر مصري است .شهرت آثار
قرآني بنت الشاطي به ويژه كتاب االعجاز البياني اش او را در زمرة مشهورترين و بر جسته ترين منكران ترادف در قرآن
كريم قرار داده است .
ديدگاه بنت الشاطي در يک سو ريشه در آراي گذشتگاني چون ابن االعرابي ( 192ق) ،خطابي ( 911ق) ،ابن فارس
( 939ق) و ، ...و از ديگر سو در طرح تفسير ادبي امين خولي و نوانديشي هاي وي در دانش بالغت و تفسير دارد (براي
آگاهي از طرح بالغت وي نک :احمد الشنتناوي و همكاران ،بي تا ،ذيل مدخل البالغة و مدخل التفسير).
ابن االعرابي كه پيش تر از او به عنوان سر سلسله منكران ترادف ياد كرديم ،بر اين باور بوده است كه هر دو واژهاي كه
عرب بر يک معنا اطالق كرده است ،در هر يک مفهومي وجود دارد كه در ديگري نيست .ممكن است ما اين مفهوم را
بشناسيم و از آن خبر دهيم ،و ممكن است كه بر ما پوشيده بماند .در اين صورت حكم نميكنيم كه اعراب نيز نسبت
بدان نا آگاه بودهاند( .سيوطي ،بي تا،ج،2صص933ـ .)411بنت الشاطي در اعجاز بيانياش (  2911ش،صص 191ـ
 )199از سرمشق قرار دادن ديدگاه ابن االعرابي ياد كرده است.
خطابي نيز در رسالهاش در باب اعجاز قرآن مي نويسد :معيار و مالك بالغت در نظم قرآن آن است كه لفظ در جاي
خودش چنان باشد كه اگر از آن جا برداشته شود و لفظ ديگري به جاي آن آيد مضمون آيه تباه گردد و يا شكوه و
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جلوهاي كه داشته از ميان برود و در نتيجه بالغت از قرآن رخت بر بندد (نک :خطابي ،بي تا ،ص .)13بنت الشاطي
تأثير خود از اين سخن خطابي را چنين بيان داشته است :
نكته ديگر آنكه خطابي قبل از ديگران به ترسيم تفاوت هاي دقيقي پرداخته كه از نظر مفهوم و محتوا ميان كلماتي از
قبيل« :علم و معرفت»« ،حمد و شكر» و «عتق و فکِ رقبه» وجود دارد ،كه معموالً در فرهنگها و كتب مفسران
آنها را مترادف با يک ديگر قرار ميدهند .اين چيزي است كه ما آن را در طريق فهم اعجاز بياني قرآن ره توشه خود
قرار خواهيم داد (بنت الشاطي،2911 ،ص .)211
ابن االنباري از ديگر دانشمندان متقدم منكر ترادف در لغت نيز عقيده دارد كه در هر يک از كلماتي كه مترادف به
نظر ميرسند علت لغوي خاصي نهفته است .چراكه در زبان عربي هر لفظي تفاوت معنايي هر چند اندك با ساير
كلمات دارد و گاه اين تفاوت چنان دقيق است كه جز آنان كه به زبان عربي آگاهي كامل دارند بدان پي نميبرند .
(نک :بنت الشاطي،2911 ،ص )114
تعريف بنت الشاطي از ترادف
بنت الشاطي در جايي از اين دو اثرش يعني «االعجاز البياني» و «التفسير البياني» در مقام تعريف ترادف بر نيامده
است ،اما از مجموع سخن وي مي توان ديدگاهش را در تعريف ترادف به دست آورد.
وي در بخشي از سخنش ميگويد:حقيقت مسأله در واژه هاي قرآن اين است كه هيچ واژهاي در آن وجود ندارد كه
واژهاي ديگر بتواند جايگزينش شود (ه  ،2911ص.)112
در جايي ديگر مي نويسد:آنچه انديشة ما را به خود مشغول ميدارد مسأله ترادف است .يعني آنكه گفته شود الفاظ
متعددي براي افاده معنايي واحد وجود دارند ،بي آنكه اين ترادف به تعدد زبانها و لهجهها برگردد ،و بي آنكه ميان
الفاظي كه به ترادف آنها قائل شدهاند تشابهي در مقام تلفظ وجود داشته باشد( .همان جا)
وي هم چنين مي نويسد :مسأله تعدد كلمات براي افاده معنايي واحد در صورتي كه اين تعدد از اختالف زبان و يا
لهجة قبايل عربي ناشي شده باشد ،انديشة ما را به خود مشغول نميدارد ،زيرا تا جايي كه من ميدانم در اين مسأله
اختالفي نيست( .همان جا)
از مجموع اين عبارات به دست مي آيد كه از نظر بنت الشاطي ترادف در كلمات عبارت است از اينكه دو يا چند واژه،
اوالً بر معناي واحدي داللت كنند به گونه اي كه بتواند كامالً جايگزين هم شوند ،ثانياً منشأ اين داللت دو لهجه يا دو
زبان نباشد ،بنابراين اگر دو واژه متعلق به دو لهجه عربي يا دو زبان باشد و بر معناي واحد داللت كنند مترادف به
شمار نميآيند .وي نمونههاي متعددي از اين گونه واژهها را در شرح مسايل نافع بن ازرق معرفي كرده است.
ثالثاً ،دو لفظ در مقام تلفظ نيز نبايد به يكديگر شباهت داشته باشند ،چرا كه در اين صورت باز آن دو لفظ مشابه
مترادف نخواهند بود.
وي براي مورد اخير توضيح بيشتر نداده و مثالي هم ذكر نكرده است .احتماالً مقصود وي آن است كه كلماتي چون
«جَدَف» و «جَدَثْ» گر چه هر دو به معناي قبر ميباشند (نک :راغب،2411 ،ص  )211اما چون اين دو واژه در تلفظ
شبيه يک ديگرند مترادف به شمار نميآيند .زيرا ممكن است به دليل قريب المخرح بودن دو حرف «ف» و «ث» به
تدريج و در طول زمان و يا آنكه در لهجه هاي مختلف يكي از آن دو به ديگري تبديل شده باشد« .فوم» و «ثوم» ،و
«صراط» و «سراط» نيز از همين قبيل است (نک :منجَّد ،2421 ،ص .)12حاصل سخن آن كه گرچه بنت الشاطي در
جايي از اثرش به تعريف ترادف نپرداخته اما از مجموع سخنش بر مي آيد كه ديدگاه وي به تعريف سوم از ترادف
نزديک است.
مرجع تمايز معاني از نظر بنت الشاطي
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براي اثبات عدم ترادف بايد ميان معناي دو واژه قريب المعنا تمايز داد تا عدم ترادف آن دو واژه اثبات شود .نخستين
مرجع براي تمايز معاني كلمات لغت و زبان عرب و كاربردهاي واژه در فرهنگ عربي است .اقوال لغويان نيز در بيان
تفاوت ميان معناي واژهها اغلب راه گشا و پذيرفته است ،اما واقعيّت اين است كه از طريق منابع لغت نميتوان به
تفاوت ميان همه واژه هاي قريب المعني دست يافت .به همين جهت است كه اكثر دانشمندان وجود ترادف در زبان را
پذيرفتهاند.
بنت الشاطي تحت تأثير استادش امين خولي( ،نک :امين خولي،2312 ،ص  )911به قرآن كريم به عنوان بزرگترين و
معتبرترين كتاب عربي مي نگرد و بر اين اساس براي به دست آوردن تفاوت معناي واژههاي قريب المعنا به خود متن
قرآن مراجعه كرده و براساس كاربردهاي قرآن تفاوت ميان واژه ها را استخراج و استنباط ميكند.
وي در اين باره ميگويد :قرآن كريم بزرگترين كتاب زباي عربي است و به همين جهت در مسأله عدم ترادف هيچ
نظريه اي را بدون عرضه بر اين كتاب عربي صريح برنمي گزينيم؛ زيرا همين كتاب است كه ميتواند به چنين اختالف
ديرپايي خاتمه دهد (بنت الشاطي ،همان،ص )111
وي هم چنين درباره روش خود در تفسير كلمات قرآني مي نويسد:
شيوة ما در تفسير آن است كه در مورد هر كلمه پس از شناخت مدلول اصلي آن در زبان عربي به استقراي موارد
استعمال آن در قالب صيغه هاي متفاوت و نيز به تدبر در سياق خاص آن در آيه و سوره و نيز سياق عام آن در كل
قرآن مي پردازيم و بدين ترتيب معناي خاص هر واژه را به دست ميآوريم( .بنت الشاطي ،همان ،921 ،همو ،بي
تا،ج،2ص)22
به نظر مي رسد بنت الشاطي در اين راه بسيار موفق بوده و با استناد به كاربردهاي قرآني تفاوتهاي معنايي بسيار
دقيقي ميان واژه هاي قريب المعنا دريافته است .ذيالً چند نمونه گزارش ميشود:
نعمت و نعيم

معموال لغويان اين دو واژه را مترادف معنا كرده اند ،اما بنت الشاطي با استناد به كاربرد اين دو واژه در قرآن كريم
نتيجه ميگيرد كه «نعمت» به معناي نعمتهاي مادي دنيايي است و «نعيم» به معناي نعمتهاي حقيقي در آخرت
است .چرا كه قرآن كريم واژه نخست را در همه جا بدون استثناء در مورد نعمتهاي دنيايي به كار برده و «نعيم» را
در هر  21موردش درباره نعمت آخرت به كار برده است( .همان،صص 191ـ)191
جالب آنكه در روايتي از امام صادق (ع) «نعيم» به معنايي نزديک به همين برداشت بنت الشاطي تفسير شده است .
در اين روايت امام در رد مردي كه ميپنداشت خداي تعالي از رطب لذيذي كه نزد امام ميخورد بازخواست خواهد
كرد ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ( تكاثر  )1امام فرمودند :خداي متعال بزرگتر و كريمتر از آن است كه طعام
پاكيزه اي به شما ببخشد و از آن لذت ببريد ،سپس در قيامت نسبت به آن از شما بازخواست كند ،اما شما نسبت به
نعمت محمد و آل محمد بازخواست خواهيد شد( .بحراني،2421،ج ،9ص )141مطابق اين روايت امام صادق «نعيم»
را به نعمتهاي حقيقي و بزرگ و معنوي تفسير كردهاند .بنابراين ديدگاه بنت الشاطي در تفسير «نعيم» از جهت عدم
اطالق بر نعمتهاي مادي دنيايي به روايت مذكور نزد يک است؛ گر چه از جهت انحصار به نعمت هاي اخروي قابل نقد
است.
1ـ تفاوت «سُحق و بُعد »

در شرح مسائل نافع بن االزرق مي نويسد :هنگامي كه نافع معناي «فَسُحْقا» را از ابن عباس پرسيد ،ابن عباس آن را
به معناي «بُعداً» تفسير كرد (اين واژه به همين شكل و صيغه تنها يک بار در آيه مُلک ديده ميشود «فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِ ِه ْم
فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعيرِ» وي در نقد اين تفسير ابن عباس مي نويسد :تفسير اين كلمه به «بُعد» تفسيري تقريبي
است و درباره آن بايد به اين نكته توجه داشت كه قرآن كريم ماده «سحق» را به سياق بيم دادن و هشدار به كافران
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مشرك اختصاص داده است ،در حالي كه واژه «بُعد» مفهوم و كاربردي اعم از اين دارد و در موارد بعد مكاني ،بعد
زماني ،بعد مجازي و معنوي مثل دوري از رحمت خداوند نيز به كار رفته است .
در ادامه مي نويسد :كلمه «بُعد» نقيض قرب است خواه در معناي حقيقي و خواه در معناي مجازي آن ،اما در مدلول
كلمه «سُحق» ويژگي معنايي ساييده شدن و از هم پاشيدن منظور شده است .مأخوذ از اصل معناي اين كلمه كه به
معناي چيز آرد شده و ساييده شده است .بنابراين در مدلول كلمه سحق و سحيق عالوه بر بعد و دوري ،ويراني و
هالكت و طردشدن از رحمت خداوند نيز منظور شده است.
2ـ تفاوت «زوج» و «امرأة »

دو واژه «زوج» به معناي همسر (زن) و «امرأة» كاربرد يكساني داشته و در موارد فراواني در قرآن كريم مترادف
شمرده شدهاند .براي مثال در مورد حضرت زكريا يک بار از همسر او به «امرأة» و بار ديگر به «زوج» تعبير شده است .
بنت الشاطي با تيز بيني و مهارت خاص خود به بررسي كاربردهاي گوناگون اين دو واژه در قرآن پرداخته و چنين
نتيجه گرفته است:
...اما بيان اعجازين قرآن كريم ترادف اين دو واژه را نميپذيرد .تأمل در سياق كاربرد اين دو واژه نشان ميدهد كه
هرجا مسأله زوجيت يا جفت بودن مرد براي زن محور اصلي سخن است (بقره  ،99طه  ،2/1اعراف )23 ،و يا از
زوجيت به عنوان حكمت يا آية خداوند و عاملي براي مودت و مهرباني و ماية آرامش بودن يا ماية روشنايي چشم
بودن ياد شده (روم  ،12فرقان )19 ،واژه «زوج» به كار برده است .اما همين كه به دليل خيانت يا ناسازگاري در عقايد
و اخالق از طرف زوجين اين آيت زوجيت يعني آرامش و مهرباني رخت بربندد ديگر «زوج» نيست و از كلمه «امرأة»
استفاده ميشود .مثالً درباره زليخا كه به شوهرش خيانت كرد (اِمرا ُة العزيز) و زن نوح و لوط به دليل ناسازگاري در
عقايد و اخالق با آن دو پيامبر(:امرأ ُة نوح) و (امرأةٍُ لوط) و درباره آسيه اين ناسازگاري از ناحيه شوهر است( :امرأ َة
فرعون).
از سوي ديگر فلسفه ازدواج در انسان و ساير موجودات زنده استمرار حيات از طريق توالد و تناسل است .در چنين
سياقي باز به «زوج» و «زوجين» تعبير شده است( .نک :نساء  ،2هود ،41 ،شوري ،22 ،يس ،91 ،ذاريات ،43 ،نجم،
 ،49نبأ )1 ،؛ اما زماني كه با عقيم شدن يكي از زن و مرد اين فلسفه تحقق نيابد باز به جاي «زوج» تعبير «امرأة» به
كار ميرود ،چنان كه درباره همسر حضرت زكريا «اِمْرَاَتي عاقرا» (مريم )9 ،و درباره مادر مريم كه نازا بود «امرأة
عمران» و در مورد همسر ابراهيم «اِمْرَأَتُةُ» (هود )12 ،آمده است .جالب اين كه پس از آنكه همسر زكريا با دعاي آن
حضرت صاحب فرزندي به نام يحيي ميشود ،دربارهاش تعبير «زوج» به كار ميرود :فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيى َو
أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ( انبياء)31 ،
هم چنين هرجا رابطة زوجيت بر اثر مسايلي چون طالق و ايالء يا ظهار از بين ميرود به جاي تعبير «ازواج» واژه
«نساء» به جاي جمع «امرأة» به كار ميرود( .نک :بقره ،192 ،111 ،طالق ،2 ،مجادله( )1 ،همان،صص.)141 – 144
3ـ تفاوت «فؤاد» و «قلب »

وي در تفسير آية شريفه« :الَّتي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ» (همزه )1،درباره تفاوت معناي «فواد» و «قلب» مي نويسد:
در زبان عربي «قلب» گاهي بر عضو عضالني معروف كه در قفسه سينه وجود دارد اطالق ميشود ،اما «فؤاد» هميشه
به معناي محل احساسات و عواطف و باورها و تمايالت آمده است .او سپس ميافزايد :در قرآن كريم نيز در هيچ يک
از  21مرتبهاي كه «فؤاد» به صيغة مفرد يا جمع (افئده) آمده است ،بر عضو عضالني و مادي اطالق نشده است .بلكه
به معناي جايگاه كفر و عقايد فاسد و محل وجدان و احساسات به كار رفته است ،در حالي كه واژه «قلب» در قرآن يا
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به همين معناي معنوي قلب و همراه با كلماتي چون اطمينان و سكينه و رحمت و الفت و خشوع و خوف و فقه و
طهارت و نظير اين ها آمده كه داللت دارند بر اينكه مقصود از «قلب» دل و جان آدمي است نه عضو عضالني و مادي
بدن انسان ،و يا (در يک آيه) به معناي عضو مادي بدن انسان آمده است:ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ
(احزاب )4 ،بنابراين معناي «قلب» اعم از «فؤاد» است( .بي تا ،ج،1ص)211
بنت الشاطي در موارد فراواني به همين روش به بررسي معناي واژه در قرآن پرداخته و نتيجهاي كه در نهايت ميگيرد
آن است كه قرآن كريم معناي جديدي به آن واژه داده است .به عبارت ديگر آن واژه در قرآن كريم مفهوم اسالمي
قرآني يافته است .براي نمونه در بيان تفاوت ميان دو كلمة «اياب» و «رجوع» با بررسي كاربردهاي قرآني اين دو واژه
و با تكيه به سخن راغب مي نويسد:
«اِياب» و «مَآب» (به معناي رجوع و بازگشت) درباره انسان به كار ميرود ،در حاليكه «رجوع» عالوه بر اينكه به
خلق نسبت داده ميشود گاه درباره امر نيز به كار ميرود؛ وَ إِلَيْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ( هود)219 ،
او سپس نكته ديگري كه حاصل تدبرش در سياق آيات مشتمل بر اين دو كلمه است به معناي فوق ميافزايد و آن
اينكه :هر «اياب» و «مآب» ي به سوي خداوند است« .مرجع» و «رجعي» نيز چنين است ،اما «رجوع» هم در مورد
بازگشت به سوي خدا به كار رفته و هم در مورد بازگشت به چيزهاي ديگر :یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ( سبأ )92 ،و
ارْجِعُوا إِلى أَبيكُم( يوسف )12 ،بنابراين ميتوان گفت در قرآن كلمه «اِياب» و «مآب» مفهوم اسالمي قرآني
خاصي يافته و آن رجوع به خداوند است نه رجوع به چيز ديگري ،2911( .صص411ـ )411
نقد ديدگاه بنت الشاطي
در باب نظريه بنت الشاطي مبني بر عدم ترادف واژهها در قرآن كريم چهار نكته قابل تأمّل به نظر ميرسد:
1ـ عجز از انكار ترادف در مورد برخي واژه ها

بنت الشاطي با همة دقت و تالشي كه در اثبات تباين و انكار ترادف ميان برخي واژهها از خود نشان داده از انكار
ترادف ميان برخي واژه هايي كه مترادف معرفي شده اند ناتوان مانده است؛ چنان كه در تفسير «اَلْفي» به «وجد»
پس از تالشي بيثمر ،بدون استناد به دليل و يا نقلي احتمال داده است كه اين دو واژه متعلق به دو لهجه باشد .او مي
نويسد :نافع از معناي «ما اَلْ َفيْنا» پرسيد و ابن عباس با استشهاد به شعري از نابغة ذبياني آن را به «وَجَدْنا» تفسير
كرد.
در ادامه ميافزايد كه :تفسير «الفينا» به «وجدنا» تفسيري نزديک و مقبول است و آنگاه اين تفسير تقويت ميشود
كه مشاهده ميكنيم هر دو واژه در سياقي مشابه به كار رفتهاند.
وَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا( بقره)211،
وَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا( لقمان)12،
البته در كنار اين از ياد نميبريم كه در قرآن كريم فعل «وجد» به فراواني و در صيغههاي ماضي و مضارع و معلوم و
مجهول آمده است .نكته ديگر آنكه فعل «الفي» هميشه برمعناي ماضي باقي مانده اما افعال مشتق از «وجد» با
حروف «س» و «سوف» و «لن» همراه شده و براي داللت بر زمان حال يا استقبال اختصاص يافته است ...ناگزير
ميبايست اين تفاوت استعمالها ميان «الفي» و «وجد» در قرآن كريم و در لغت در بردارندة ويژگي و تفاوت مفهومي
خاص باشد كه من بدان راه نيافتم؛ و شايد اين دو كلمه نيز به دو زبان يا دو لهجه متفاوت بر ميگردد ،هر چند در
اين باره نصي نديدهام ،2911( .ص931ـ )939
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افزون بر اين وي بارها به عجز خود در اثبات نظريهاش و بيان تفاوت معناي واژههاي قريب المعني اعتراف كرده است .
از جمله مي نويسد :الزم مي دانم به قصور خود در پي بردن به تفاوتهاي مفهومي ميان برخي از كلمات قرآن كه ظاهرا
مترادف به نظر ميرسند اعتراف كنم كه مرا راهي جز اعتراف به ناتواني و ناداني نيست( .همان،ص)191
روشن است كه آنچه بنت الشاطي در تفاوت ميان دو واژه «الفي» و «وجد» بيان كرده نميتواند نشان دهندة تفاوت
مفهومي و معنايي آن دو واژه باشد .بنابراين شايد راهي جز آن نباشد كه همانطور كه خطابي توجه كرده و بنت
الشاطي نيز به آن اذعان دارد ،در گزينش واژگان در قرآن خود را تنها به مسأله معنا و مفهوم و تفاوت مفهومي ميان
همة واژگان مترادف محدود ن كنيم و در اين راه فصاحت و آهنگ و موسيقي كلمه را نيز در نظر بگيريم؛ زيرا چه بسا
كه كلمهاي در يک سياق فصيحتر و خوش آهنگ تر از كلمه مرادفش در همان سياق باشد ،در حالي كه در سياقي
ديگر واژه مترادف آن فصيحتر است .به عنوان نمونه فعل «جاء» به معناي آمدن بيش از  111بار در قرآن كريم آمده
است كه همة موارد آن به شكل فعل ماضي ثالثي مجرد است جز يک مورد كه فعل ماضي از باب افعال است .
فأَجاءَها الَمخاضُ الي جِذع النَّخلَةِ( مريم )19،همچنين از ميان همهي موارد ،دو بار نيز به صورت ماضي مجهول
(جِييءَ) آمده كه در سياق خود زيبايي و فصاحت فوق العاده اي به جمله داده است ،در آيات :
وَ جِي ءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى( فجر)13،
وَ جيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ( زمر)13،
روشن است كه هرگز فعل مجهول «اُتِيَ» نمي تواند در اين دو آيه نمي تواند جايگزين فعل «جيء» شده فخامت
موجود در اين كلمه را بيان كند ،گر چه از نظر معنا مرادف با آن است.
اين در حالي است كه فعل «اتي» به همين معناي آمدن در حدود  111بار و با تنوع بيشتري ديده ميشود .در
بسياري از موارد فعل مضارع معلوم و مجهول ،اسم فاعل و حتي يک مرتبه (مريم )12،اسم مفعول آن (مَأتِياً) ديده
ميشود .گو اين كه در همة مواردي كه بنا بوده فعل مضارع «آمدن» به كار رود از ماده «اتي» گزينش شده نه «جاء» .
حال اگر اين دو فعل با يكديگر مقايسه شوند چنين به نظر ميرسد كه هر يک از اين دو فعل در تلفظ ،آهنگ خاص
خود را دارند كه فصاحت در كالم اقتصاء ميكند هر يک از آن دو در سياق خاصي به كار روند ،به عالوة آنكه فعل
مضارع «جاء» يعني «يَجيئُ» با توجه به مد متصل و طوالني ميانه آن نسبت به فعل مضارع (يأتي) در تلفظ بسيار
سنگين تر است كه به كار گرفتن آن از فصاحت كالم ميكاهد .در مورد مجهول اين دو فعل در ماضي و مضارع كامال
به عكس عمل شده است ،در فعل مضارع بر عكس ماضي كه فعل «جيء» آمده استت همواره از ماده «أتي» يعني
فعل «يُؤتي» كه از تلفظ روان تر و فصيح تري برخوردار مي باشد آمده است .
دو واژه «اجداث» و «قبور» نيز از همين قبيل بوده تفاوت آنها در آهنگ واژه روشن و غير قابل انكار است .اين تفاوت
ايجاب ميكند هر يک از اين دو واژه در سياق مخصوص به خود به كار رود .بنابراين تفاوتي كه بنت الشاطي ميان آن
دو بيان ميكند تكلف آميز به نظر ميرسد .وي مي نويسد« :قبر» به معناي مطلق قبر يعني محل دفن مردگان است،
اما «جَدَث» را از آن جهت بر قبر اطالق ميكردند كه مردگان از آن خارج ميشوند (نک،2911 :صص )911- 914
2ـ ناشناخته بودن معناي واژهها براي عرب

اشكال ديگر نظريه بنت الشاطي آن است كه برخي تفاوتهايي كه وي ميان واژهها بيان داشته براي اعراب معاصر
رسول خدا (ص) ناشناخته بوده است .به عبارت ديگر اين تفاوتها صرفاً در حوزة مصطلح قرآني در نظر گرفته شده و
نشان دهندة اين است كه قرآن كريم در استخدام كلمات شيوة جديد و منحصر به فردي را تأسيس كرده است ،بدون
آنكه در فرهنگ عربي اين تمايزها و تفاوتها ميان واژهها ملحوظ باشد .مثالً نميتوان پذيرفت كه عرب آن روزگار
واژه «نعيم» را در معناي نعمتهاي اخروي به كار ميبردهاند و يا «جَدَث» را از آن جهت بر قبر اطالق ميكردند كه
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مردگان از آن خارج ميشوند؛ زيرا نعمتهاي اخروي در اين دنيا وجود ندارد تا كلمهاي خاص براي آن وضع شود.
همين طور زنده شدن و بيرون آمدن از قبرها در اين عالم اتفاق نميافتد و نيافتاده كه براي آن كلمهاي وضع شده
باشد .البته در اين جا تفاوت آشكاري ميان دو كلمه «نعيم» و «جدث» وجود دارد و آن اين كه سياق آيات قرآن در
تقريبا همه موارد به معناي «نعيم» و تفاوت آن با «نعمت» به روشني شهادت مي دهد ،اما در مورد كلمه «جدث»
سياق داللت روشني بر معناي مورد نظر بنت الشاطي ندارد.
3ـ بي ثمر بودن بعضي تفاوتهاي بيان شده

از ديگر ايرادات نظريه بنت الشاطي آن است كه برخي تفاوتهاي بيان شده ميان واژهها توسط وي ثمرهاي در تفسير
قرآن ندارد .مثال همان گونه كه پيشتر در تفاوت ميان «فؤاد» و «قلب» بيان شد بنت الشاطي با استناد به كاربردهاي
قرآني نتيجه ميگيرد كه واژه «فؤاد» در قرآن در همه جا به معناي دل و قلب غير جسماني و غير عضالني يعني
مركز احساسات و عواطف و ادراكات به كار رفته است ،اما «قلب» اعم از آن و از دل جسماني و عضالني واقع در سمت
چپ سينه است .وي سپس با توجه به اين تفاوت معتقد شده است كه در آيه شريفه الَّتي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
(همزه )1،استخدام «افئدة» به جاي «قلوب» نه به جهت رعايت فاصله و آهنگ آيه است ،بلكه همان تفاوت معنايي
موجب شده كه كلمة «قلوب» نتواند به جاي «افئده» بنشيند .حال ،سؤال اين است كه اگر واژه «قلب» به هر دو
معناي مذكور به كار ميرود چرا نبايد اين كلمه بتواند به جاي «افئدة» بنشيند و همان معنا را افاده كند؟ در حالي
كه هر دو كلمه كاربرد مشترك دارند .جالب است بدانيم كه واژه «قلب» حدود  291بار به صورت مفرد و جمع در
قرآن آمده است كه در همة موارد به معناي قلب معنوي و غير عضالني يعني مرادف با «فؤاد» است به جز يک مورد
كه به معناي قلب عضالني موجود در سمت چپ سينه است :ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِه( احزاب .)4،با
اين كه در همين يک مورد نيز واژه «قلب» قابل حمل بر معناي قلب غير عضالني هست (نک :طباطبايي،2421،ج ،21
ص ،111نحاس،2412،ج،9ص  ،111زمخشري،2411،ج ،9ص ،912طبري،2412،ج،12ص .)14به هر روي با وجود
اين نميتوان گفت كاربرد واژه «افئدة» در آيه  1همزه به دليل تفاوت معناي آن با «قلوب» بوده است؛ زيرا با پذيرش
تفاوت معنا ميان دو واژه ياد شد ،اين تفاوت معنايي در تفسير آيه شريفه بيثمر و بي نتيجه خواهد بود.
4ـ استثناي لهجهها

يكي از مبانياي كه بنت ا لشاطي نظريه خود را بر آن استوار ساخته اين است كه اختالف لهجهها از موضوع و مقوله
ترادف خارج است .بنابراين اگر در جايي دو واژه مترادف متعلق به دو لهجه بودند ،آن دو واژه مترادف محسوب
نميشوند .بدين ترتيب بنت الشاطي هيچگونه تالشي براي تمايز معنايي ميان اين دست واژهها انجام نميدهد .وي در
ذيل كلمه «حوب» مي نويسد:
ابن عباس در پاسخ نافع كه از كلمه «حُوب» سؤال كرد گفت« :حُوب» در زبان حبشه به معناي «اِثم» (گناه) است .
وي سپس مي گويد :تفسير «حوب» به «اثم» معناي تقريبي است كه قيد به زبان حبشه ميتواند ما را از توجيه
آوردن براي آن بينياز سازد ( ،2911ص .)413
و در ذيل واژه «بُور» مي نويسد :ابن عباس گفت« :بور» در لغت عمان به معناي «هَلْكي» (جمعِ هالک ،يعني هالكت
ن
ٍُورَ» به «لَ ْ
شدگان) است .قيد «به زبان عمان» ترادف را در اينجا تجويز ميكند (همان،ص .)943در تفسير «لَنْ يَحِ
يَرْجَع» نيز كه ابن عباس «يحور» را متعلق به لغت حبشه دانسته است ،بنت الشاطي ميگويد :ذكر قيد «به لغت
حبشه» ترادف ميان دو واژه را تجويز ميكند( .همان ،ص)914
بنابراين بايد گفت :به نظر بنت الشاطي در ترادف شرط است كه دو واژه مترادف متعلق به يک زبان و يک لهجه باشد،
اما اگر دو واژه ،متعلق به دو زبان بودند ترادف آنها پذيرفته شده است.
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اين معنا از سوي برخي ديگر از محققان نيز در تعريف ترادف در نظر گرفته شده است( .منجد،2411 ،ص )99در نقد
اين مبنا بايد گفت كه در نظر گرفتن اصل تعلق دو واژه مترادف به يک لهجه گرچه در دانش زبان شناسي جديد كه
به بررسي سير تطورات و تحوالت يک واژه مي پردازدـ بسيار سودمند است ،اما درباب تفسير قرآن نبايد در نظر گرفته
شود؛ زيرا روشن است كه قرآن كريم به زبان قوم پيامبر نازل شده است .بنابراين معيار تفسير قرآن همان معنايي
است كه اعراب معاصر رسول خدا از كلمات دريافت مي كردند .در نتيجه مهم نيست كه دو واژه مترادف در اصل
متعلق به يک لهجهاند يا دو لهجه .مهم آن است كه اهل زباني كه قرآن به آن زبان نازل شده دو يا چند واژه در
معناي واحد به كار مي روند و قرآن كريم نيز مطابق همين زبان آن مترادفات را به كار برده است.
اما با در نظر گرفتن اين نكته كه اين كلمات مترادف هر يک در سياق مخصوص به خود از آن چنان فصاحت و بالغتي
برخوردار است كه در سياق ديگر فاقد آن خواهد بود و شايد هيچ يک از اين دو واژه هاي مترادف متعلق به دو لهجه
يا زبان مختلف در سياق آيات قرآني نتوانند جايگزين يكديگر شوند.

نتيجه گيري
 2ـ بنت الشاطي يكي از مشهورترين و برجسته ترين محققان معاصر است كه وجود كلمات مترادف در قرآن كريم را
شديدا انكار كرده و آن را يكي از پايه هاي اعجاز بياني قرآن قرار داده است .
1ـ روش وي در تمايز ميان معاني واژههاي قريب المعنا در قرآن آن است كه خود متن قرآن و كاربردهاي قرآني يک
واژه به عنوان معيار و داور نهايي تعيين معناي نهايي لفظ در نظر گرفته ميشود .او در به كارگيري اين روش بسيار
موفق ظاهر شده و اين روش قابل الگوگيري است.
 9ـ قرآن كريم در ايجاد تفاوت ميان واژههاي قريب المعنا روش ويژه و منحصر به فردي دارد و در كاربرد واژهها
متفاوت از سبک و اسلوب عرب ،تمايز آشكاري ميان بسياري از واژه ها ايجاد كرده است .
 4ـ بنت الشاطي گرچه عمدتا در بيان تفاوت معاني كلمات موفق بوده است ،اما در مواردي هم توفيق چنداني به
دست نياورده و به عجز خود اعتراف كرده است.
 -9مهم ترين موارد نقد نظريه وي عبارتند از  :الف) ناتواني از بيان تفاوت ميان بعضي از مترادفات .ب) ناشناخته بودن
برخي تفاوتهاي معنايي كه وي بيان ميكند براي اعرابي كه قرآن به زبان آنها نازل شده .ج) بيثمر بودن بعضي
د) ناپذيرفته بودن انكار ترادف در كلمات متعلق به دو لهجه ،در تفسير
تفاوتهاي بيان شده در تفسير قرآن.
قرآن.
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