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Abstract
Diachronic semantics focuses on the change and development of words
during a period of time. The change of Quranic words in pre- and postQuranic eras helps scholars reread their denotations and connotations.
One of the essential words in the Quran is “yagheen” which is frequent in
the terminology of ideas such as God, man, the unseen world, and
intuition. This article follows the change of this word from ancient
Semitic up to the Abbasid era in order to find the exact meaning of this
word in Quranic definition system. The article contends that Semitic
borrowed “yagheen” from Greek through Aramaic. This word had a wide
range of applications in Semitic, but upon entering Arabic, it was
assigned a specific and developed meaning. Then, it took a religious
background in the Quran and entered human’s ideologies and thoughts.
This word primarily meant “image,” “like” and “similar” and then it
changed into a verb meaning “to draw” and “to display.” It was
semantically narrowed after entering Arabic, losing the meanings
“similarity” and “image” and being used as “removal of doubt.”
Moreover, it acquired new derivatives in Arabic, which can be
interpreted as semantic widening. The examination of the poetry of the
Age of Ignorance shows that this word was rarely used, being only
utilized as meaning “much awareness” which of course led to doubt.
According to the books on “Vojouh and Nazaer,” “yagheen” is used as
meaning “to affirm,” “death,” “observation,” “science” and “verity” in
the Quran. However, considering of the context of Quranic verses, it can
be concluded that it has only one meaning in the Quran and that is
“removal of doubt,” and that its other meanings are either the result of
yagheen or its causes. This word is more commonly used in post-Quranic
eras as in many Arabic poems in which it has a religious usage and is
expressive of people’s worldview.
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چکیده
معناشناسی درزمانی به بررسی تغییر و تحوالت واژگان در طی زمان میپردازد .يافتن تغییر و تحوالت
واژگان قرآنی در دوران پیشاقرآنی و پساقرآنی ،قرآنپژوهان را در بازخوانی معنای اساسی و نسبی ياری
میکند .يکی از واژگان محوری قرآن کريم «يقین» است که در دايرة معنايی خدا ،انسان و جهان غیب و
شهود مطرح است .اين مقاله درصدد است تغییرات يقین را از زبانهای سامی قديم تا پايان عصر عباسی
پیجويی کند تا به معنای دقیق آن در نظام معنايی قرآن کريم دست يابد .نويسندگان در اين مقاله به
اين نتیجه رسیدهاند که يقین واژهای دخیل است که با میانجی آرامی از زبان يونانی به زبانهای سامی
وارد شده است .اين واژه در فرهنگ زبانها ی سامی کاربردی وسیع داشته و بعد از ورود به زبان عربی از
يک سو تخصیص معنايی و از سوی ديگر توسعة معنايی پیدا کرده است ،سپس با ورود به متن قرآن
صبغة دينی يافته و به ابعاد فکری و عقیدتی انسان وارد شده است.
واژههای کلیدی :قرآنکريم ،معنای اساسی ،معناشناسی درزمانی ،يقین.

 .1مقدمه
معناشناسی از زيرشاخههای علم زبانشناسی است و با تحلیل داللتهای سطوح واژگان،
عبارات و جمالت مرتبط است .امروزه اين علم مورد اهتمام بسیاری از پژوهشگران قرار
گرفته است .به عنوان يک تعريف کالسیک میتوان گفت« :معناشناسی )(Semantics
دانشی است که معنا را بررسی میکند» (مختارعمر .)18 :1385 ،اين دانش دو رويکرد
«درزمانی» و «همزمانی» 1دارد  .اولین کسی که اين دو رويکرد را مطرح کرد ،سوسور
بود .وی درتعريف زبانشناسی درزمانی مینويسد« :زبانشناسی درزمانی روابط عناصر
متوالی را مورد مطالعه قرار میدهد که در جريان زمان ،جانشین يکديگر میشوند»
()203 :1392؛ از اين رو« ،زبانشناسی درزمانی دارای دو دورنماست :يکی دورنمای
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پیشنگر که جريان زمان را دنبال میکند و ديگری دورنمای پسنگر که در زمان به
عقب بازمیگردد» (همان .)315 :اهمیّ ت رويکرد درزمانی از آن روست که معناشناسی
درزمانی پیش فرض معناشناسی همزمانی است.
ايزوتسو برای واکاوی درزمانی واژگان قرآن ،سه سطح معناشناختی را پیشنهاد
میکند :پیش از قرآن يا جاهلی ،قرآنی ،پس از قرآنی و بالخاصّه عبّاسی ( .)43 :1393اين
روش ،روشی پرکاربرد برای فهم واژگان قرآن و روشن ساختن سیر تحوالت آنها و
ترجیح معنای مورد نظر کلمه است.
اما ضرورت واکاوی درزمانی واژگان قرآنی از آن روست که بیشک بعد از نزول قرآن
بسیاری از مفاهیم آن زمان دچار تغییر و تحول معنايی شدند؛ از اين رو برای دستیابی
به معنای اساسی اين واژگان ضروری است تا مدلول استعمال آن از ابتدا بررسی شود.
تحول معنايی واژگان به صورتهای گوناگونی همچون توسعة معنايی )،(widening
تغییر معنايی و «تخصیص معنايی» ) (narrowingرخ میدهد (صفوی.)195 :1384 ،
منظور از تخصیص معنايی تغییر داللت از معنای کلی به معنای جزيی ،محدود ساختن
حوزة معنايی لفظ يا تحديد و کاهش معنای واژگان است (مختار عمر.)196 :1385 ،
«توسیع معنايی»« ،گسترش معنا» يا «امتداد معنا» زمانی پیش میآيد که انتقال
معنايی خاص به معنايی عام رخ دهد؛ بدين گونه که مصاديق يک کلمه بیش از سابق
میشود يا حوزة کاربرد آن از گذشته گستردهتر میگردد (همان.)195 :
در طی تاريخ همواره تعدادی از قرآنپژوهان واژة «يقین» را در قرآن کريم بررسی
کردهاند .پژوهشهای زير ،مواردی است که در دهة اخیر انجام شده است :مقالة «سیمای
يقین در آيات و روايات» ( )1383نوشتة رمضانعلی تبار فیروزجايی چاپ شده در شمارة
 83مجلة معرفت ،به بیان تفاوت يقین و ايمان و مراتب يقین در قرآن پرداخته است؛
محمدکاظم شاکر در مجلة پژوهش دينی ،شمارة  ،12مقالة «نگاهی نو به معناشناسی
شک و يقین در قرآن» ( )1384را به بیان تفاوت بین يقین معرفتشناختی و يقین
روانشناختی در قرآن کريم اختصاص داده است؛ حسین هاشمنژاد نیز در مقالة «يقین
از منظر علوم عقلی و قرآن کريم» ( )1387مجلة انديشة نوين دينی ،شمارة  ،14به
لغتشناسی يقین ،ماهیّت و جايگاه آن از منظر علوم عقلی ،قرآن و روايات پرداخته
است؛ مقالة «شیوهها و روشهای قرآن کريم :عوامل ايجاد يقین و موانع کسب يقین از
منظر قرآن کريم» ( )1388مجلة کوثر ،شمارة  ،30نوشتة سید محمدصادق
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حسینیسرشت است که در آن عوامل و موانع کسب يقین از ديدگاه قرآن و سنت
بررسی شده است و پاياننامة دکتری مهدی شفايی در دانشگاه خوارزمی با عنوان

بررسی الفاظ عقلی و عاطفی در قرآن کريم از منظر دادههای زبانشناسی و معناشناسی
( )1394واژگان عقلی قرآن از جمله يقین را بررسی میکند که در هیچيک از اين
پژوهشها به معناشناسی درزمانی اين واژه توجهی نشده است؛ از اين رو ضروری
مینمايد برای دستیابی به معنای اساسی يقین در قرآن کريم ،تغییرات معنايی اين واژه
را مورد کنکاش قرار دهیم.
اين مقاله درصدد آن است تا به سؤاالت زير پاسخ دهد:
 .1واژة يقین در عصر پیشاقرآنی و پساقرآنی چه معانیای داشته و با چه تغییراتی روبهرو
بوده است؟
 .2معنای اساسی يقین در قرآن کريم چیست؟
روش پژوهش در اين مقاله بدين ترتیب است که برای دستیابی به معنای اساسی2
واژة يقین ،ريشة اين واژه در زبانهای سامی همچون آرامی و سريانی بررسی شده است،
سپس با توجه به اهمیّت اشعار جاهلی و امثال عربی ،معانی اين مفهوم در برخی آثار
منظوم اين عصر و امثال بررسی شده و آنگاه کارکرد معنايی آن در قرآن کريم و
معانیای که در کتب وجوه و نظائر بیان شده ،به نقد کشیده شده است .برای دستیابی
به معنای اين واژه در عصور پساقرآنی ،به بررسی معانی اين واژه در اشعار چند تن از
شعرای عصراسالمی-اموی پرداختیم و از آنجايیکه قاموسها و کتابهای لغت از قرن
دوم هجری ب ه بعد به نگارش درآمدند ،معانی اين واژه را در اين کتابها نیز بیان کرديم
و در پايان به واکاوی ديوان چند تن از شعرای عصر عباسی پرداخته شد .نگارندگان
مقالة حاضر با رويکرد معناشناسی درزمانی تغییر و تحوالت معنايی واژة يقین را بررسی
کردهاند.
 .2بحث دربارة یقین
 .1-2ساختار واژة یقین
يقین از مادة «ی /ق /ن» فعل مثال يائی است که در عربی بسیار نادر است و علت
ندرت آن صعوبت تلفظ دو ياء در مضارع غائب است« .مثال يائی قاعدة خاصی ندارد،
فقط در صورتی که قبل از آن ضمه باشد؛ ياء به واو تبديل میشود؛ مانند موقن»
(الجوهری ،د.ت .)2219/6 :مادة «ی /ق /ن» در هفت صورت مختلف ماضی (استیقنتُ)،
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مضارع :يوقنون (يازده بار) ،توقنون (يک بار) و لیَستیقنَ (يک بار) ،اسم :موقنون (پنج بار)،
مُستیقن (يک بار) و يقین (هشت بار) در  29آية قرآن کريم به کار رفته است .در قرآن
ريشة «ی.ق.ن» عالوه بر شکل مصدری فقط در دو باب افعال و استفعال کاربرد دارد و
هیچگونه تغییری در ساختار آن مشاهده نمیشود؛ به نظر میرسد همین ساختار بدون
تغییر بیانگر اين مطلب است که کسی که به مرحلة يقین میرسد ،به ثبوت و اطمینان
رسیده است.
 .2-2ریشهشناسی یقین
ضروری است برای دريافت معنای اولیة اين واژه به زبانهای سامی مراجعه کنیم تا
تغییرات معنايی آن را بهتر دريابیم .زبان سامی به زبانهايی اطالق میشود که در
زمانهای دور در سرزمینهای آسیا و آفريقا شايع بوده است (ولفنسون .)2 :1929 ،مشکور
معانی متعدد زير را برای واژة يقین بیان میدارد (:)1003 :1357
Certain: Aram. Ayqwnyn, Yaqwnâ
عدم ترديد و شک در «آرامی»
Image, picture: Syr. root: yaqen
شکل و تصوير در سريانی
رسم کردن و شرح دادن ،شبیه و همانند در «سريانی»
(To depict, to describe: Syr. Yuqnâ, Syr. Yuqni (pl.
Likeness, resemblance: Syr. Myaqnona, Myaqnonoyâ

مالحظه میشود اين معانی با يکديگر بیارتباط نیستند و در دو زبان آرامی و
سريانی ،همة معانی بیشبهه ،تصوير ،رسمکردن و همانندی ،در ثبوت و پايداری اشتراک
معنايی دارند.
 .3-2یقین واژهای دخیل
آرتورجفری معتقد است يقین از واژگان دخیل است:
«از همان نظر اول به روشنی معلوم میشود که واژه يقین ،يک واژه قرضی است؛ زيرا
ريشة آن در زبان سامی نیامده است ،با وجود اين میبینیم که واژة يقین و صورتهای
فعلی آن در قديمیترين نمونههای شعر عربی به کار رفته است و اين نشان میدهد که
اين واژه در زمانی قديم به زبان عربی راه يافته است .نظرية متداول آن است که يقین
از يونانی به میانجی زبان آرامی گرفته شده و به معنای تصوير ،مانند و شبیه است در
سريانی و در آرامی به معنای تصوير آمده است و از صورت سريانی آن فعل يقین به
معنای توصیفکردن ،نقشکردن و کشیدن ساخته شده است» (.)419 :1385
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 .4-2یقین در اشعار عصر جاهلی
ايزوتسو دربارة اهمیّت بررسی اشعار عصر جاهلی مینويسد« :چون از لحاظ گاهشماری،
واژگان شعر جاهلی مقدّم بر واژگان قرآن است ،مقايسهای میان آن دو يقین ًا بسیار
ثمربخش خواهد بود؛ از آن رو میتوان توقّع داشت که نوری بر معنی «اساسی» بعضی از
اصطالحات کلیدی که در قرآن وجود دارد ،بتابد» (.)26 :1393
متون دورة جاهلی متعدد و متنوعاند؛ از اين رو ،اشعار اصحاب معلقات و چند تن از
صعالیک به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند .حاصل اين بررسی بدين شرح است:
ديوان تابط شّرا (530م) :در ديوان وی کلمة يقین و مشتقاتش به کار نرفته است؛
ن ( )96 :2004و أَيقنَ (همان)111 :؛ عبید بن
امرؤالقیس (540-500م) :دو بار کلمات أيق َ
ابرص (554م) :دو بار کلمات يقین ًا ( )86 :1994و الیقین (همان )123 :را به کار برده اند؛
طرفة بن عبد (569-543م) و حارث بن حلزه (580م) در اشعار خود از اين واژه استفاده
نکردهاند؛ عروة بن ورد (596م) :يک بارکلمة أَيقنَ ()93 :1998؛ عمرو بن کلثوم (600م) :در
ديوان وی هیچ موردی مشاهده نشد؛ نابغه ذبیانی ( 604م) دوبار کلمات أيقنَ ()14 :2005
و أيقنَ (همان)85 :؛ عنتة بن شداد ( 615-525م) :دو بار کلمات أيقَنتُ ( )216 :1964و

الیَقینْ (همان)326 :؛ در ديوان زهیر بن ابی سلمی (627-53م) اين واژه در هیچ بیتی
نیامده است؛ اعشی (629-530م) نیز در میان اشعار خود اين واژه را بهکار نبرده است .در
ديوان لبید بن ربیعه (661-560م) چهار بار کلمات يقینی ( ،)19 :2004أيقنَتْ (همان،)113 :
أيقنتُ (همان )128 :و أيقنَ (همان )104 :بهکار رفته است.
برای نمونه چند بیت از ابیاتی که يقین در آنها به کار رفته است در ذيل آورده
میشود:
َّرب دونَه
بکی صاحبی ملاَ رأی الد َ

َیقن اأّن الحقان ب َقیصرا
وأ َ

(امرئ القیس)96 :2004 ،
(همراه من چون دروازة [روم] را بدون او ديد و دانست که ما به قیصر ملحق خواهیم شد ،گريست).

ت إن مل ت ُذ ْد
لتذود ُه ان وأیقنَ ْ
َ

من احلُتوف ِح ُامها
أن قد َّ
أحم َ

(لبید)113 :2004 ،
(برای اينکه از آن زنان حمايت کنی ،آنان به يقین دريافتند که اگر از آنها حمايت نکنی مرگشان فرا
میرسد).

َسلم جن َدهُ
َ
وعشیةَ احلَومان أ َ

هزوم
وأیقن أنَّه َم ُ
قیس َ
ٌ
(همان)104 :
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(در شب جنگ حومان لشگر قیس اسالم آورد و او به يقین دانست که شکست خورده است)

با بررسی تعداد ابیات اين شعراء مالحظه میشود که هرچه به عصر نزول قرآن کريم
نزديکتر میشويم ،اين واژه در میان مردم و شعرای آن عصر آشناتر و پرکاربردتر
میشود و در آن بازة زمانی به بُعدی قوی از علم و آگاهی که به زوال شک در امری
میانجامیده ،اطالق میشده است .اين واژه در آن عصر غالباً به صورت مصدری و فعل
مزيد (خصوصاً باب افعال) کاربرد داشته است.
 .5-2یقین در امثال عربی
حکم و امثال طی زمان دستخوش تغییر و تحوالت نشدهاند و میتوان به اعتبار آن که
قديمی هستند و بلکه قديمیترين مطالبی هستند که از زبان عربی به دست ما
رسیدهاند ،بر آنها تکیه کرد؛ زيرا از مهمترين ويژگیهای سامیها اين بود که از
زمانهای قديم تمايل شديدی به حکم و امثال داشتند (ولفنسون .)212 :1929 ،يقین از

آن دسته کلماتی است که در تعدادی از امثال عربی ديده میشود؛ مانند« :عند جفينة
اخلرب اليقني» (ابن رفاعی( )163 :2003 ،میدانی به جای جفینه نام جهینه را آورده است (:1366
شر األمور أكثرها ش ّكاً ،و
« ،).)405/1رأس ال ّدين ّ
صحة اليقني» (الثعالبیّ « ،)117 :2003 ،
خريها ما أسفر عن اليقني» (همان« ،)265 :نوم علی يقني خري من صالة علی شک» (همان:
ظن العاقل خري من يقني اجلاهل» (امليدانی« ،)۴61 /1 :1366 ،ال يفسدنّك الظّ ّن على
ّ « ،)421
بشك ال
شك فيه أشبه ّ
صديق قد أصلحك اليقني» (الثعالىب )269 :2003 ،و «ما رأيت يقيناً ال ّ
يقني فيه من املوت» (همان.)239 :
در اين امثال واژة يقین در مقابل شک و در همان معنای متداول (زوال شک) به کار
گرفته شده است.

 .6-2یقین در قرآن کریم
قبل از آن که به معانی واژة يقین در قرآن کريم اشاره کنیم با توجه به آنکه ظاهراً اين
واژه در قرآن کريم دارای چند معناست ،الزم است بدانیم «چند معنايی ()polysemic
اصطالحی است که در تحلیل معنايی برای اشاره به واژهای که دربردارندة معانی مختلف
باشد به کار میرود» (العوّا )51 :1389 ،و غالباً روابط روشنی میان معانی متفاوت اين واژه
وجود دارد (همان .)52 :مسئلة چند معنايی از ديرباز مورد توجه قرآنپژوهان بوده است؛
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از اين رو ،کتابهای «وجوه و نظائر» در اين زمینه نگاشته شدهاند .اينک معنای واژة
يقین را در اين کتابها بررسی میکنیم.
نیشابوری دو معنی مرگ و علم ()560 :1984؛ دامغانی پنج معنی تصديق کردن،
مرگ ،عیان ،علم و صدق (د.ت)۴7۸ :؛ ابن جوزی پنج معنی تصديق ،صدق ،مشاهده،
مرگ و علم قطعی (ر.ک  )636-634 :1987و تفلیسی دو معنی مرگ و بیگمان (بیشک) را
برای معنای يقین بیان کردهاند ( .)199/1 :1371پس از نظر آنان يقین در قرآن کريم
دارای پنج معناست که اينک هريک از اين معانی را در آيات خاص بیان شده در
کتابهای وجوه و نظائر ،بررسی میکنیم:3

ِ
َّ
ك َوِِبْْل ِخَرةِ ُه ْم يُوقِنُو َن
ك َوما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
ذين يُ ْؤِمنُو َن ِِبا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
تصدیق کردن :وال َ

(همانهايى که به آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ايمان و به آخرت يقین دارند)
(بقره ()4 :)3-1

مقاتل بن سلیمان در ذيل اين آيه آورده است« :الذين يؤمنون» در اين آيه ،يعنی:
«ای محمد آنها تصديق میکنند که آنچه بر تو نازل شده است ،از سوی خداوند است»
( .)81/1 :1423طبری نیز همین معنا را آورده است ( .)81/1 :1412سیوطی در تفسیر
الدرالمنثور خود معنای يؤمنون ابتدای آيه را تصديق میداند ( .)27/1 :1420صاحب
تفسیر جاللین ذيل همین آيه «يوقنون» را «يعلمون» تفسیر کرده است (حملية:1۴16 ،
 .)5به نظر میرسد معنای تصديق کردن برای واژة يوقنون مناسب نباشد و کاربرد آن
برای ايمان بهتر است .،در واقع در اين تفاسیر معنای تصديق برای «يؤمنون» آورده شده
است نه برای يوقنون .ضمن اينکه تصديق از لوازم ايمان و يقین است ،نه خود يقین.
مسلم ًا هر يقینی ،تصديق صاحب يقین را با خود به همراه دارد؛ از اين رو ،در اين آيه
عدم شک معنای درستتری برای يقین به نظر میرسد؛ يعنی اين مؤمنان به روز قیامت
يقین دارند و در آن شکی ندارند.
مرگ :اين معنا در دو آيه ذکر شده است که به تفکیک به بررسی آن میپردازيم:

ص ْد ُرَك ِِبا يَ ُقولُو َن
َ .1ولََق ْد نَ ْعلَ ُم أَن َ
َّك يَ ُ
ضيق َ
قني
ك َح ََّّت ََيْتِيَ َ
َربَّ َ
ك الْيَ ُ

فَسبِح ِِبم ِد ربِك وُكن ِمن َّ ِ
دين َو ْاعبُ ْد
الساج َ
َ ّ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ

(ما مىدانیم که تو سینهات از آنچه مىگويند تنگ مىشود) (به ستايش پروردگارت تسبیح گوى و از
سجدهکنان باش) (پروردگار خويش را عبادت کن تا برايت يقین (مرگ) فرا رسد) (حجر (.)99-97 :)14

طبری ذيل اين آيه ،يقین را به معنای مرگ میداند و مینويسد« :تا مرگی که
قطعی است فرابرسد» ( .)51/14 :1412در تفسیر کبیر (الفخرالرازی )55/۴ :1۴20 ،و اتقان
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سیوطی ( )214/2 :1421نیز همین معنا آمده است .طبرسی در مجمع البیان به نقل از

قتاده آورده است« :حتی َيتيک اليقني من اخلري والشر عند املوت» ( .)53۴ /6 :1372عالمه
طباطبايی نیز در المیزان مینويسد « :عالم آخرت عالم يقین کلی است به آنچه در وراء
حجاب قرار دارد و اين غیر از يقینی است که با نگاه يا عبادت حاصل میشود» (:1390

.)196 /12

ِ
ِ
قني
ب بِيَ ْوم ال ِّدي ِن َح ََّّت أ َ
َاتَن الْيَ ُ
َ .2وُکنَّا نُ َك ّذ ُ

(و روز جزا را دروغ مىشمرديم) (تا اينکه مرگمان که حقیقتى ترديدناپذير بود ،دررسید) (مدثر (:)29
.)46-47

سیوطی درتفسیر الدرالمنثور ( ،)285/6 :1421طبرسی در مجمع البیان

(/26 :1372

 )85در ذيل اين آيه يقین را به معنای مرگ آوردهاند .عالمه طباطبايی نیز در تفسیر
المیزان مینويسد« :يقین را به مرگ تفسیر کردهاند؛ زيرا در وجود آن شکی وجود
ندارد» (.)97/20 :1390
از آنچه بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت که يقین در اين دو آيه به معنای مرگ
نیست ،بلکه معنای آن همان زوال شکی است که در هنگام مرگ حاصل میشود؛ در
واقع يقین در اين آيه محصول مرگ است ،نه خود مرگ .انسان با مرگ به يقینی می-
رسد که هیچ شک و ترديدی در آن راه نمیيابد.

ف تَ ْعلَمو َن َکالَ لَو تَ ْعلَمو َن ِع ْلم الْيَق ِ
حيم
ني لَََتُو َّن ْ
ْ ُ
عیانُُ :ثَّ َكالَّ َس ْو َ ُ
اجلَ َ
َ
الْيَق ِ
ني

ني
ُُثَّ لَََتُوََّّنا َع ْ َ

(نه ،تاکید مىکنم که بهزودى خواهید فهمید) (نه ،باز تاکید مىکنم که اگر به علمالیقین برسید) (آن
وقت دوزخ را خواهید ديد) (آن وقت به عینالیقینش مشاهده خواهید کرد) (تکاثر (.)7-4 :)30

معنای سوم برای يقین معنای عیان است که در ذيل دو آية  5و  7سورة مبارکة
تکاثر آمده است .مفسران در ذيل آية  5اين سوره چنین نوشته اند« :علمالیقین ،علمی
است که انسان بعد از وجود شک به آرامش میرسد( ».الطربی« ،)۸12/10 :1۴12 ،علم
الیقین ،يقینی است که موصوف به صفت اضافه شده است؛ مانند دار اآلخرة و يا اينکه
يقین در اينجا به معنای مرگ و بعث و قیامت است و مرگ ،يقین نامیده شده است».
(الفخرالرازی ،)273/32 :1۴20 ،معنای علمالیقین «معاينه» است (فيض کاشانی/5 :1۴15 ،
369؛ احلويزی .)662/5 :1۴15 ،در ذيل آية  7همین سوره نیز مفسران معانی مختلفی
برای «عینالیقین» آوردهاند« :عینالیقین حقیقت و غايت يقین است» (الثعالبی:1۴1۸ ،
« ،)623 /5عینالیقین رؤيتی است که همان يقین است» (رسعنی،)721/۸ :1۴29 ،
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«عینالیقین رؤيتی است که به يقین منتهی میشود» (الفخر الرازی،)390/20 :1۴20 ،
عین الیقین رؤيتی است که عین يقین است؛ البته جايز است معنای رؤيت را علم و
بصیرت در نظر گرفت» (الزخمشری« ،)793/۴ :1۴07 ،عینالیقین ،يقین خالص است که
ممکن است مقصود از آن رؤيت ،علم و ديدن باشد» (الطربسی.)532/۴ :1۴12 ،
با توجه به آنچه ذکر شد ،بعید به نظر میرسد علمالیقین و عینالیقین هر دو يک
معنا داشته باشند و آن معنای عیان و معاينه باشد .اگر بخواهیم علمالیقین در آية  5را
مانند عینالیقین در آية  7معنا کنیم ،به خطا رفتهايم؛ چراکه اين دو ،دو مرحلة متفاوت
از يقین هستند و اگر بخواهیم يقین را در آية  7عیان معنا کنیم که اين معنا در مضاف
آن «عین» وجود دارد و اضافة يک چیز به خودش جايز نیست؛ از اين رو ،در اين دو آيه
يقین همان معنای اساسی خود را دارد و آوردن دو مضاف نشانگر مراحل يقین است.

اَّللِ وما قَتلُوه وما صلَبوه و ِ
ِِ ِ
لك ْن ُشبِّهَ َِلُْم
عيسى ابْ َن َم ْرََيَ َر ُس َ
علمَ :وقَ ْوِل ْم إ ََّن قَتَلْنَا الْ َم َ
ول َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
سيح َ
ِ
ِِ ِ
فيه لَفي َش ٍّّ ِ
وإِ َّن الَّذين اختلَ ُفوا ِ
باع الظَّ ِّن َوما قَتَلُوهُ يَقيناً
َ َْ
ك مْنهُ ما َِلُْم بِه م ْن ع ْل ٍّم إِالَّ اتّ َ
َ

( و اين گفتارشان که ما مسیح عیسى بن مريم را کشتیم ،با اين که فرستادة خدا بود ،ولى نه او را
کشتند و نه به دار آويختند ،بلکه از ناحیة خدا امر بر آنان مشتبه شد و آنها که دربارة وى اختالف
کردند هنوز هم درباره عیسى در شکند ،اگر ادعاى علم مىکنند دروغ مىگويند ،مدرکى جز پیروى ظن
ندارند و به يقین او را نکشتهاند) (نساء ()157 :)6-4

معنای چهارمی که برای يقین بیان شده است ،معنای «علم» است که در ذيل اين
آيه آمده است .بعضی از مفسران معتقدند« :يقین ًا نعت [برای منعوت] محذوف است که
تقدير آن «ما علموه علماً يقيناً» است» (الطربانی .)327/2 :200۸ ،برخی ديگر يقین را نعت

«قتالً» مقدر میدانند؛ مانند تفسیر جوامع الجامع که تقدير آن را جملة «وما قتلوه قتالً
يقيناً» میداند (الطربسی )301/1 :1۴12 ،و عالمه طباطبايی در تفسیر المیزان که تقدير آن
را جملة «وماقتلوه قتل يقني» به شمار میآورد .در تفاسیر ديگر ،يقین به معنای اصلی
خود ،يعنی عدم شک معنا شده است؛ مانند تفسیر ابن عاشور که مینويسد« :ما قتلوه
متيقنني قتله» (.)30۸/۴ :1۴20
از آنچه ذکر شد ،دانسته میشود که يقین در اين آيه به معنای علم نیست؛ چراکه
اوّالَ ،علم متضاد جهل است نه ظن؛ ثانیاً ،سیاق آيه نیز میرساند که آنها عیسی(ع) را با
تخمین و شک کشتهاند و نه از روی يقین؛ ثالثاً ،سه عبارت «لَفی َشکٍّ منْهُ» و «ما لَ ُه ْم

ادب عربی ،سال  ،12شمارة  ،2تابستان 167  1399

ِ
باع الظَّ ِّن» مؤيد اين مطلباند که يقین در اين آيه همان معنای
به منْ علْمٍ» و «إِالَّ اتّ َ
زوال شک وعدم ترديد را دارد.

ِ
ِ
َّد الطَّْ َري فَ َ ِ
بني
ُع ِّذبَنَّهُ َعذاِبً َشديداً
صدقَ :و تَ َفق َ
َأل َ
ِل ال أ ََرى ا ِْلُْد ُه َد أ َْم كا َن م َن الْغائ َ
قال ما َ
ِ
بني فَم َكث َغري ب ٍّ
أَو َألَ ْذ َِبنَّه أَو لَيأْتِي ِّن بِسلْ ٍّ
طان ُم ٍّ
ك ِم ْن
عيد فَ َ
ت ِِبا ََلْ ُُِت ْط بِِه َو جْئتُ َ
َحطْ ُ
قال أ َ
َ َ َْ َ
ْ َ ُ ْ َ َّ ُ
َسبٍَّإ بِنَبَإٍّ يَ ٍّ
قني

( و جوياى مرغان شد و گفت :چرا هدهد را نمىبینم ،مگر او غايب است؟) (وى را عذاب مىکنم؛ عذابى
سخت و يا سرش را مىبرم ،مگر آنکه عذرى روشن بیاورد) (کمى بعد شانه بسر و هدد آمد و گفت:
چیزى ديدهام که تو نديدهاى و براى تو از سبأ خبر درست آوردهام) (نمل (.)22-20 :)20-19

اين آيه تنها آيه ای در قرآن کريم است که يقین در معنای غیر دينی خود به کار

رفته است .آراء مفسران دربارة «نبإ يقین» چنین است« :حديث يقني ال شک فيه» (مقاتل
بن سليمان« ،)301/3 :1۴23 ،خرب ال شک فيه» (الطوسی ،د.ت« ،)۸۸/۸ :خرب يقني» (الطربی،

« ،)91/19 :1۴12خرب حمقق ال شک فيه» (امليبدی« ،)205/7 :1371،خرب متحقق» (البيضاوی،
« ،)15۸ /۴ :1۴1۸اخلرب الذي له أمهية واليقني ما ال شک فيه» (الطباطبايی،)355/15 :1390 ،

«خرب حق» (ابن ابی حامت2۸65/9 :1۴19 ،؛ السيوطی« ،)105/5 :1۴20 ،خرب صحيح»
(القمی« ،)127/2 :1363،خرب صدق ال شک فيه» (السمرقندی57۸ /2 :1۴21 ،؛ الطربانی،
« ،)17/5 :200۸خرب صادق» (الطربسی )3۴0/7 :1372 ،و «خرب صدق حق يقني» (ابن کثري،
.)16۸/6 :1۴19
مالحظه شد که مفسران معانی يقین (بی شک) ،حق ،صدق و صحیح را در ذيل اين
آيه برای واژة يقین آوردهاند .به نظر نگارندگان حقانیّت و صدق هر يقینی يک روی سکه
است ،چه بسا يقینی که حاصل کذب و باطل باشد؛ در واقع میتوان گفت :حصول يقین
دربارة يک امر هیچ ضمانتی برای درستبودن آن نیست؛ از اين رو ،به نظر میرسد
معنای صدق برای يقین در اين آيه درست نباشد .يقین در اين آيه همان عدم ترديد را
بیان میدارد که اکثر مفسران نیز به آن اشاره کردهاند؛ چرا که در ادامة آيه ديده

ِ
قال سنَْنظُر أَص َدقْت أَم ُكنْ ِ
بني
ت م َن الْكاذ َ
میشود که حضرت سلیمان میفرمايدَ ْ َ َ ُ َ َ :

(نمل

( .)27 :)19-20هدهد خود ادعا داشته که خبرش صادق است ،ولی در عالم واقع معلوم
نیست آن خبر صادق است يا کاذب؟
عدم شک  :يقین به معنای عدم شک در آيات فراوانی در قرآن کريم آمده است که
هیچيک از مفسران معنايی جز عدم شک و بیگمانی را برای آن بیان نکردهاند؛ مانند
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مائده ،50:نمل ،22:روم ،60 :سجده ،12 :جاثیه ،20 :طور ،36 :واقعه ،95 :حاقه،51 :
مدثر ،31 :تکاثر 5 :و تکاثر.7 :
حاصل کالم آنکه يقین در قرآن کريم به معنای اساسی خود ،يعنی عدم شک است و
چون در سیاق دينی به کار رفته است ،صبغة جهانبینی قرآنی به خود گرفته و به
معنای عدم شک به امور غیبی و اخروی است .واکاوی معنای اين کلمه در عصور
پساقرآنی مؤيد اين مطلب است.
 .7-2یقین در عصر اسالمی-اموی
چنانکه میدانیم زبان در عصر جاهلی بسیار غنی بود ،ولی صبغة بدویگری و لهجات بر
آن غالب بود .زمانی که قرآن نازل شد ،سیلی از موسیقی الفاظ و تعابیر زيبا به سمت
زبان عربی سرازير شد؛ بعضی از الفاظ ،معانی جديد يافتند و بعضی ديگر رشد کردند و
وسیع شدند و دامنة معنايی برخی لغات نیز کاهش يافت .ترديدی نیست که نزول قرآن
کريم و زندگی دينی حاکم بر آن زمان ،بر ادب عربی بیتأثیر نبود و بسیاری از شعراء
اين روح دينی را در ديوانهای خود منعکس کردند و در کالبد برخی کلمات روح دينی
دمیده شد ،واژة يقین نیز از اين امر مستثنی نبود؛ يقینی که تا قبل از طلوع اسالم
معنای علم و آگاهی داشت ،بعد از اسالم عالوه بر اين کاربست ،لباس معرفتشناختی
عقیدتی به تن کرد و بعد از نزول قرآن بیشتر نماد جهانبینی افراد بود .اينک به بررسی
اشعار چند تن از شعرای اين عصر میپردازيم تا اين تغییر معنايی را بهتر احساس کنیم.
حسّان بن ثابت (د  40تا  54هـ) که از شعرای جاهلی اسالمی است ،در نُه بیت 5از
ابیات ديوان خود از اين کلمه استفاده کرده است .يقین در ديوان وی گاهی معنای
اساسی خود ،يعنی عدم شک را دارد؛ مثال:
وقد
یلبسن
مثل الرواهب
املسوح ْ
َ
َ
ُ

أیقن ابلبُؤس بع َد النعمة البَادی
َّ
()272/1 :1947

(زنان پیامبر [در سوگ او] همچون راهبهها لباسهای سیاه بر تن میکنند و به يقین میدانند که بعد از
هر نعمتی ،سختی نیز هست)

و گاهی معنای معرفتشناختی دينی دارد؛ مثال:
َ َّ
َّ
لیس بغافل
أغلق اببَه
فکف یدیه مثَّ َ
وأیقن أن هللاَ َ
(همان)511/1 :

(او دو دستش را بست سپس درش را بست و يقین پیدا کرد که خداوند [از هیچ چیز] غافل نیست)
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فرزدق ( )110-38فرزدق نیز از واژة يقین در نُه بیت 6ديوان خود استفاده کرده است .در
دو بیت زير ،يقین در معنای معرفت شناختی دينی به کار رفته است:
تسعنی حجة
ابلیس
أطعتُک ای
َ
ُ

وأیقنت أنانی
رجعت إلی ربای
ُ
ُ

ضی عمری ومتَّ متامی
فلما انق َ
ا
ُمالق ألایم امل ــنون ِحامی

()540 :1987
(ای ابلیس نود سال از تو اطاعت کردم چون عمرم به سرآيد ،به سوی پروردگارم بازخواهم گشت و به
يقین میدانم که روزی مرگم فرا خواهد رسید)

حاصل اين بررسی آن است که اوالً بسامد اين واژه بعد از نزول قرآن و در عصر
شکوفايی تمدن اسالمی از عصر جاهلی بیشتر شده است؛ چرا که اين واژه برای مردم
آشناتر و ملموستر شده و کاربست آن کامالً جا افتاده است .ثانیاً در اشعار شعرايی که
اغراض دينی داشتهاند ،اين واژه با صبغة دينی و در بقیة اغراض شعری در همان معنای
متداول خود به کار رفته است و اثری از ديگر معانی مطرح نیست.
 .2-8ریشهشناسی واژگانی یقین
در کتابها و فرهنگهای لغت برای ريشة يقین پنج معنا ذکر شده است:

ِ
نيِ ،بعّن إزاحة الشک وُتقيق
معنای اول :خلیل ذيل مادة «يقن» مینويسد« :اليَ َق ُن اليَق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِبألمر ،و
األمر [و قد أَيْ َق َن يُوق ُن إِي َقاَنً فهو ُموقن ،و يَق َن يَْي َق ُن يَ َقناً فهو يَقن ،و تَيَ َّقْن ُ
ت به]» .وی يقین را به معنای ازالة شک و تحقق امر میداند (د.ت .)220/5 :برخی
استَْي َقْن ُ
ْ
برای اين ريشه ،مصدر «يَ ْقن» را هم بیان کردهاند (ابن سيده ،د.ت511/6 :؛ ازهری ،د.ت:

 .)2۴5/9يقین هم به صورت متعدی بنفسه بهکار میرود و هم متعدی با حرف جر باء:

«(ي ِقْنتُه) و (ي ِقْنت) به» (الفيومی ،د.ت .)6۸1/2 :صاحب بن عباد «ي ِقن فالن ٍّ
بفالن» را به
َ ُ
َ ُ
َ َ
معنای «شیفتة او شد» میداند (د.ت.)36/6 :
معنای دوم :جوهری در صحاح مینويسد :يقین گاهی به معنای ظن نیز کاربرد دارد
(د.ت.)2219/6 :
معنای سوم :معنای ديگری که برای يقین ذکر شده ،مرگ است( .الفريوزآِبدی ،د.ت:
2۸۸/۴؛ الزبيدی ،د.ت.)59۸/1۸ :
معنای چهارم :ثابت شد ،واضح و روشن شد ،معنای ديگر يقین است (الفيومی ،د.ت:
.)6۸1/2
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معنای پنجم :طريحی يقین را به معنای علم نیز میداند ( )331/6 :1375و ابن منظور
يقین را متضاد شک میداند و علم را نقیض جهل (د.ت.)۴57/13 :
پس اين ريشه در کتب لغت به پنج معنای  .1زوال شک و محقق شدن امری؛ .2
ظن؛  .3مرگ؛  .4ثبوت و وضوح و  .5علم آمده است با دقت نظر درمعانی مطروحه در
کتابهای لغت میتوان دريافت غالب اين معانی همان معانیای است که صاحبان کتب
وجوه و نظائر بیان کرده اند .از نظر نگارندگان به جز «عدم ترديد» ،بقیة اين معناها برای
اين واژه پذيرفته نیست .دربارة ظن بايد گفت که هیچيک از صاحبان کتب اضداد نام
يقین را در ذيل اضداد نیاورده اند و فقط جوهری ادعا کرده است که يقین معنای ظن
دارد .معنای مرگ را نیز فقط با استناد به يک آيه برای اين واژه آورده شده است که در
قسمت معانی ظن دربارة رد آن سخن گفتیم .دربارة علم نیز چنانکه ابن منظور بیان
کرد ،علم متضاد جهل است ،حال آنک ه يقین متضاد شک است نه علم و اگرچه يقین
گاهی حاصل علم و استدالل است،اما معنای علم ندارد .دربارة ثبوت و وضوح نیز بايد
گفت هر دو به نوعی حاصل يقیناند؛ زيرا کسی که در امری به يقین برسد ،عدم ترديد
وی موجب میشود آن امر به وضوح برايش به ثبوت برسد؛ از اين رو میتوان گفت
معنای زوال شک ،معنای اساسی اين واژه است.
معانی اصطالحی متعددی برای يقین نیز بیان شده است .فیومی در تعريف يقین
مینويسد« :يقین علم حاصل از نظر و استدالل است و به همین دلیل علم خداوند يقین
نامیده نمیشود» (د.ت .)6۸1/2 :زبیدی در تاج العروس مینويسد« :گفته شده که يقین
مشاهدة عالم غیب با صفای دل و مالحظة اسرار بهوسیلة محافظت بر افکار است» (د.ت:
 .)596/1۸در واقع فیومی به يقین حاصل از استدالل و علم اشاره کرده است که به آن
يقین «معرفتشناسی» گويند و زبیدی به يقین حاصل از شهود قلبی اشاره کرده است
که به آن «يقینقلبی»میگويند .مصطفوی نیز مینويسد« :يقین ،اعتقاد جازم ثابت
مطابق واقعیت است» ( .)263/1۴ :1371ترکیب «مطابق واقعیت» در اين تعريف محل
اشکال است؛ زيرا گاهی انسان به امری يقین دارد که يقینش کاذب است و مطابق با
واقعیت نیست.
اما اسامیای که در عربی از ريشة يقین مشتق شدهاند ،عبارتاند از:
.1يقَن و يقن و يقَنه :در کتاب الجیم ،يقنه ،يعنی فردی که چیزی را تکذيب نمیکند
(شيبانی ،د.ت .)511 :ازهری مینويسد« :رجل أذن» و «رجل يقن» هر دو به يک معنا هستند؛
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يعنی کسی که به هرچه میشنود ،يقین میکند (د.ت .)2۴5/9 :ابن سیده نیز بر همین
اعتقاد است (د.ت .)۸1/1 :فیروزآبادی معتقد است اين کلمه بر وزن «يقُن» نیز کاربرد
دارد (د.ت)2۸۸/۴ :؛  .2موقن :اسم فاعل مزيد از اين ريشه است و «ی» به دلیل وجود
ضمة ماقبل به «و» تبديل شده است (ابن منظور ،د.ت۴57/13 :؛ الزبيدی ،د.ت.)596/ 1۸ :
موقن به معنای يقین کننده است؛  .3موقونة :اسم مفعول مجرد اين ماده به معنای کنیز
محفوظ در سراپرده است (ازهری ،د.ت)2۴5/9 :؛  .4ذو يقن :اين کلمه در معجم البلدان نام
چشمة بنینمیر است (احلموی ،د.ت)۴۴0/5 :؛  .5میقان :بر وزن مفعال صفت برای مذکر و
مؤنث آن میقانه است (الزبيدی ،د.ت .)596/1۸ :میقان مانند يَقن ،يعنی فردی که به
هرچه میشنود ،يقین دارد (موسی ،د.ت.)1۴۸/1 :
 .2-9یقین در عصر عباسی
زبان عربی در دورة عبّاسی ،بسیار غنی شد و سامان يافت و به زبانی فرهنگی درآمد.
واژة يقین در اين دوران ،در همان دو معنای دينی و غیردينی کارکرد داشت ،جز آنکه به
دلیل دورشدن از عصر اسالم و وجود مظاهر دنیوی در اين دوران ،کاربست دينی آن
کاهش يافت.
کلمة يقین در ديوان بشار ( )167-95تنها سه بار 7به کار رفته است؛ در بیت زير
يقین در معنای يقین به آخرت کامالً مشهود است:
النفس فی احلیاة و قد
اقب
أر ُ
َ

عطب
أیقنت أنای برتکها
ُ
ُ
()217/1 :2007

(من در زندگیم از نفس خود مراقبت میکنم و يقین دارم که با مرگ بايد اين دنیا را ترک کنم)

يقین در  34بیت  8از اشعار ديوان ابوالعتاهیه ( )213-158استفاده شده است که با
تکرار آن در ابیاتی ديگر ،جمعاً  37بار به کار رفته است .اين واژه در ديوان وی اکثراً در
معنای معمول خود به کار رفته است؛ از جمله اشعار او دربارة يقین با مفهوم
معرفتشناختی ابیات زير است:
وأیقنت
آمنت ابهلل
ُ
ُ

کنت
وهللا َحسبی َحیثما ُ

()95 :1986
(من به خداوند ايمان پیدا کردم و به يقین دانستم که هرکجا باشم ،خدا مرا کفايت میکند)

من عجب الدُّنیا یقینُک ابلفنا

و أناک فیها للبقاء تری ُد
(همان)143 :
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(از عجائب دنیا اين است که يقین داری که از اين دنیا میروی ،اما باز هم میخواهی که تا ابد در آن
باقی بمانی)

يقین در ديوان دعبل ( )246-148چهار بار به کار رفته است .دعبل در تمامی ابیاتی
که اين واژه را به کار برده است ،معنای دينی آن را قصد کرده است؛ مثال:
یارب زدنی من یقینی بَصریة
فَ ا

رب فی َحسناتی
وزدْ ُحباهم ای ا
()84 :1983

(خدايا با يقینم به بصیرت من بیفزا و محبّت آنان را در ذيل حسناتم قرار ده)

واژة يقین با صبغة دينی در اين دوران بیشتر در مواردی که شعرا اشعاری با اغراض
دينی سرودهاند ،ديده می شود .در عصر عباسی اين واژه در معنای دينی و غیر دينی
خود ،همان معنای عدم شک را دارد.
 .3نتیجه
در اين جستار به واکاوی معناشناسی درزمانی واژة يقین پرداخته شد .ثمرة اين واکاوی
اين است که در عصور پیشاقرآنی يقین از واژگان دخیل است و در زبان يونانی ريشه
دارد که با میانجی آرامی به زبان عربی وارد شده است .اين واژه در زبانهای سامی قديم
در ابتدا معانی تصوير ،مثل و مانند داشته است و سپس به صورت فعلی رسمکردن و به
تصويرکشیدن استفاده شده است .واژة يقین بعد از ورود به زبان عربی تخصیص معنايی
پیدا کرده و معانی شباهت و تصوير را از دست داده و در معنای زوال شک به کار رفته
است .از سويی ديگر ،مالحظه میشود اين کلمه در زبان عربی اشتقاقات جديد پیدا
کرده است و کلماتی مانند يقن ،موقن ،میقان ،موقونه و ذويقن در زبان عربی از اين
ريشه ساخته شدهاند که میتوان از آن به توسعة معنايی تعبیر کرد .بررسی اشعار
شعرای جاهلی نشان میدهد اين واژه در اين عصر کارکرد بسیار کمی داشته و فقط در
معنای آگاهی زياد کاربرد داشته که البته اين آگاهی به بیترديدی میانجامیده است.
بنا بر نظر صاحبان کتاب «وجوه و نظائر» ،يقین در قرآن کريم در پنج معنای
تصديق کردن ،مرگ ،مشاهده ،علم و صدق به کار رفته است که با در نظر گرفتن سیاق
آيات مشخص شد يقین در قرآن کريم فقط يک معنا دارد و آن هم زوال شک است و
معانی ديگر يا حاصل يقیناند و يا از اسباب و علل آن میباشند.
يقین در عصور پسا قرآنی ،کارکرد بیشتری داشته است؛ زيرا مردم با آن آشناتر شده
بودند و در بسیاری از اشعار عربی کاربست اعتقادی داشته و بیانگر جهانبینی افراد بوده
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است .با دورشدن از عصر قرآن ،کارکرد اين واژه کمتر شده است .بررسی اين اشعار نشان
می دهد؛ معنای اساسی يقین همواره زوال شک بوده و با صبغه دينی و غیر دينی در
اين عصور رواج داشته است.
پینوشت
 .1مطالعه همزمانی حوزه های معنايی به مطالعة روابط مفهومی در سطح واژههای زبان میانجامد
(صفوی.)52 :1384 ،
 .2معنی «اساسی» يک کلمه چیزی ذاتی و درونی از خود آن کلمه است که با آن کلمه به هرجا برود
انتقال پیدا میکند ،معنی «نسبی» چیزی است که داللت ضمنی دارد و در نتیجة پیدا شدن وضع
خاصی برای آن کلمه در زمینهای خاص ،به معنای اساسی پیوسته و افزوده میشود؛ برای مثال ،معنای
اساسی «يوم»  ،روز است ،اما اين کلمه در کنار واژگانی مانند داوری و رستاخیز ،معنای «قیامت» دارد
که اين همان معنای نسبی اين کلمه است (ر.ک :ايزتسو.)19-16 :1393 ،
 .3ترجمة آيات براساس ترجمة تفسیر المیزان نوشته شده است.

 .4يقيناً (ابن ابی طالب ،)26 :1988 ،أيقنوا (مهان )153 :و اليقني (مهان.)203 :
 .5أيقن (ابن اثبت ،)153 /19۴7:1 ،أيقنت (مهان ،)116/1 :يقني (مهان ،)2۴3 /1 :يقني (مهان/1 :
 ،)339يقني (مهان ،)۴76 /1 :أيقن (مهان ،)511 /1 :أيقنت (مهان ،)299 /2 :أيقن (مهان )272/1 :و
تي ّقن (مهان.)۴9 /1 :
أيقنت
يتقني (مهان،)310 :
أيقنت (فرزدق،)7 :19۸7 ،
.6
ُ
أيقنت (مهانِ ،)35 :بليقني (مهانّ ،)2۸1 :
ُ
ُ
(مهان ،)517 :أيقنت (مهانُ ،)5۴0 :مستيقنون (مهان ،)5۸0 :أيقن (مهان )612 :و يقني (مهان.)619 :
أيقنت (مهان.(20۸ /2 :
أيقنت (ابن برد ،)217 /1 :2007 ،أيقن (مهان )59 /2 :و ُ
ُ .7
ِ
مو ٍّ
أيقنت (مهان،)95 :
ت ويقني (مهان،)۸2 :
قن (مهان ،)33 :أي َقنَ ْ
ُ
 .8يوق ُن (ابوالعتاهيةُ ،)23 :19۸6 ،
ِ
ك (مهان ،)1۴3 :أيْ َق َن (مهان ،)271 :استَيْ ِقنَن (مهان:
ت (مهانُ ،)95 :مستيقناً (مهان ،)136 :يقينُ َ
تَيَ ّقْن ُ
َّن (مهان ،)271 :موقن (مهان:
 ،)1۸2اليقني (مهان ،)1۸5 :يَقينُه (مهان ،)2۴2 :يقينک (مهان ،)2۴9 :تيَق َ
ت (مهان:
 ،)302يقينَنا (مهان ،)313 :اليقني (مهان ،)317 :يقيّن (مهان ،)32۴ :موقن (مهان ،)331 :أي َقْن ُ
َّن (مهان ،)۴17 :استيقان (مهان ،)۴20 :موقن
 ،)337موقن واليقني ( ،)356 :أيقنْ ُ
ت (مهان ،)۴13 :تيَق َ
يقني (مهان ،)131 :يقيناً (مهان ،)۴31 :تيقَّنا
(مهان ،)۴22 :اليقني (مهان ،)۴23 :اليقني (مهانُ ،)۴2۸ :
(مهان ،)۴35 :اليقني (مهان ،)۴۴2 :يقيّن (مهان ،)۴۴2 :اليقني (مهان ،)۴۴3 :متيَ ّق ْن ويقينه (مهان)۴۴9 :
و توقن (مهان.)۴70 :

منابع
قرآن کريم.

ابن ابی طالب ،علي ( ،)19۸۸ديوان اإلمام علی بن ابيطالب ،مجعه عبدالعزيز الکرم ،الم ،دارکرم.
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ابن ايب حامت ،عبدالرمحنبنحممد ( ،)1۴19تفسري القرآن العظيم (ابن ايب حامت)ُ ،تقيق حممد اسعد طيب الباز،
رایض :مکتبة نزار مصطفی ،الطبعة الثالثة.
ابن اجلوزي عبدالرمحن ( ،)19۸7نزهة األعني النواظر فی علم الوجوه والنظائرُ ،تقيق حممد عبد الکرَي کاظم
الراضي ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية.
ابن برد ،بشار ( ،)2007ديوان بشاربنبردُ ،تقيق حممدطاهربن عاشور ،أربع جملدات ،اجلزائر ،عاصمة الثقافة

العربية.
ابن رفاعي اِلامشي ،زيد ( ،)2003األمثال ،حمقق علی ابراهيم کردي ،دمشق :دار سعدالدين.
ابن سليمان ،مقاتل ( ،)1۴23تفسري مقاتلبنسليمان ،حمقق عبد هللا حممود شحاته ،بريوت :داراحياء التاث
العربی.
ابن سيده ،عليبنامساعيل (د.ت) ،احملكم واحمليط األعظم ،حمقق ومصحح عبداحلميد هنداوى ،بريوت:
دارالكتب العلمية.
ابن شداد ،عنتة ( ،)196۴ديوان عنتةبنشدادُ ،تقيق حممد سعيد مولوی ،قاهره :املکتب اإلسالمی.
ابن عاشور ،حممدطاهر ( ،)1۴20تفسري التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور ،بريوت :مؤسسة التاريخ
العربی.

ابن عباد ،صاحب (د.ت) ،احمليط يف اللغة ،حمقق و مصحح حممدحسنآلایسني ،بريوت :عاَل الكتب.
ابن کثري ،امساعيل بن عمر ( ،)1۴19تفسري القرآن العظيم (ابن کثري) ،حمقق حممد حسني مشس الدين ،بريوت:
دارالکتب العلمية ،منشورات حممد بيضون.

ابن منظور ،حممدبنمكرم (د.ت) ،لسان العرب ،بريوت :دارصادر ،املطبعة الثالثة.
ابو العتاهية ( ،)19۸6ديوان ابی العتاهية ،بريوت :داربريوت.
ازهرى ،حممدبنامحد (د.ت) ،هتذيب اللغة ،بريوت :داراحياءالتاث العريب.
األنصاری ،حسانبناثبت ( ،)19۴7ديوان حسانبناثبت األنصاری ،حمقق وليد عرفات ،بريوت :دارصادر.
ايزوتسو ،توشیهیکو ( ،)1393خدا و انسان در قرآن ،ترجمة احمد آرام ،تهران :شرکت سهامی انتشار،
چاپ نهم.

البيضاوی ،عبد هللابنعمر ( ،)1۴1۸انوار التنزيل واسرار التأويل ،إعداد حممد عبدالرمحن مرعشلی ،بريوت :دار
إحياء التاث العربی.
التفليسی،حبيش بن ابراهيم ( ،)1371وجوه القرآن ،هتران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه هتران.
الثعالبی ،ابومنصور عبدامللک بن حممدبن امساعيل ( ،)2003التمثيل واحملاضرةُ ،تقيق قصی احلسني ،بريوت:
دار ومکتبةاِلالل.
جفری ،آرتور ( ،)1385واژههای دخیل در قرآن مجید ،محقق :فريدون بدرهای ،تهران :توس ،چاپ دوم.
اجلوهرى ،امساعيلبنمحاد (د.ت) ،الصحاح ،حمقق و مصحح امحدعبدالغفورعطار ،بريوت :دارالعلم للماليني.
احلارثی ،عبيدبناألبرص ( ،)199۴ديوان عبيدبناألبرص ،شرح اشرف امحد عدرة ،بريوت :دارالکتاب العربی.
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حسینیسرشت ،سید محمدصادق (« ،)1388شیوهها وروشهای قرآن کريم :عوامل ايجاد يقین و موانع
کسب يقین از منظر قرآن کريم» ،کوثر ،ش .45-5 ،30

احلموى ،ایقوت بن عبدهللا (د.ت) ،معجم البلدان ،بريوت :دار صادر ،املطبعة الثانية.
احلويزی ،عبد علی بن مجعه ( ،)1۴15نور الثقلني ،قم :امساعيليان ،الطبعة الرابعة.

اخلزاعی ،دعبل بن علی ( ،)19۸3شعر دعبل بن علی اخلزاعیُ ،تقيق عبدالکرَي االُشت ،دمشق :مطبوعات
جممع اللغة العربية ،الطبعة الثانية.
الدامغانی ،حسني بن حممد (د.ت) ،الوجوه والنظائر أللفاظ کتاب هللا العزيزُ ،تقيق عربی عبداحلميد علی،
بريوت :دارالکتب العلمية.
دوسوسور ،فردينان ( ،)1392دوره زبانشناسی عمومی ،ترجمة کوروش صفوی ،تهران :هرمس ،چاپ
چهارم.

الذبياين ،زایدبن معاوية ( ،)2005ديوان النابغة الذبيانی ،شرح محدوطّماس ،بريوت :داراملعرفة ،املطبعة الثانية.
رسعّن ،عبدالرزاق بن رزق هللا ( ،)1۴29رموز الکنوز فی تفسري الکتاب العزيز ،مکة املکرمة :مکتبة األسدي.
الزبيدي ،حممدبن حممد مرتضى (د.ت) ،اتج العروس ،حمقق و مصحح علی شريی ،بريوت :دارالفكر.
الزخمشري ،حممد بن عمر ( ،)1۴07کشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،
مصحح مصطفی حسني امحد ،بريوت :دارالکتاب العربی ،الطبعة الثالثة.
السمرقندي ،نصر بن حممد ( ،)1۴16تفسري مسرقندي املسمي ِبر العلوم ،بريوت :دارالفکر.
السيوطي ،عبد الرمحن بن ابی بکر ( ،)1۴21اإلتقان فی علوم القرآن ،حمقق فواز امحد زمرلی ،بريوت:
دارالکتاب العريب ،الطبعة الثانية.

ــــــــــــــ ( ،)1۴20الدر املنثور فی التفسري ِبملأثور ،حمقق فواز حممد زمرلی ،بريوت :دارالکتاب العربی،
الطبعة الثانية.
شاکر ،محمدکاظم (« ،)1384نگاهی نو به معناشناسی شک و يقین در قرآن» ،پژوهش دينی ،ش ،12
.284-267
شفايی ،مهدی (« ،)1394بررسی الفاظ عقلی و عاطفی در قرآن کريم از منظر دادههای زبانشناسی و
معناشناسی» ،پاياننامه دکتری ،محمد صالح شريف عسکری ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده علوم
انسانی.

شيبانی ،اسحاق بن مرار (د.ت) ،کتاب اجليم ،حمقق ابراهيم ابياری .قاهره :اِليئة العامة لشؤون املطابع األمريية.
صفوی ،کوروش ( ،)1384فرهنگ توصیفی معنی شناسی ،تهران :فرهنگ معاصر.
الطباطبائي ،حممدحسني ( ،)1390امليزان يف تفسري القرآن ،بريوت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،الطبعة
الثانية.
الطرباين ،سليمان بن امحد ( ،)200۸التفسري الکبري ،اردن-اربد :دارالکتاب الثقافی.

  176واکاوی معناشناسی درزمانی واژة «یقین» در قرآن کریم

الطربسی ،فضل بن حسن ( ،)1372جممع البيان فی تفسري القرآن ،مصحح هاشم رسولی و فضل هللا يزدی
طباطبايی .هترانَ :نصر خسرو ،الطبعة الثالثة.
ــــــــــــــ ( ،)1۴12تفسري جوامع اجلامع ،مصحح ابوالقاسم گرجي ،قم :احلوزه العلمية.
الطربي ،حممد بن جرير ( ،)1۴12جامع البيان يف تفسري القرآن ،بريوت :داراملعرفة.
طرحیي ،فخرالدين بن حممد ( ،)1375جممع البحرين ،حمقق حممدحسني اشکورية ،ايران :مرتضوي ،الطبعة
الثالثة.
الطوسي ،حممد بن حسن (د.ت) ،التبيان يف تفسري القرآن ،مصحح امحدحبيب عاملي ،بريوت :دار احياء
التاث العربی.
العامري ،لبيدبن ربيعة بن مالک ( ،)200۴ديوان لبيد بن ربيعه ،شرح محدوطّماس ،بريوت :داراملعرفة.
العبسي ،عروة بن الورد ( ،)199۸ديوانُ ،تقيق أمساء ابوبکرحممد ،بريوت :دارالکتب العلمية.
علی تبار فیروزجايی ،رمضان (« ،)1383سیمای يقین در آيات و روايات» ،معرفت ،ش .96-91 ،83
العوّا ،سلوی محمد ( ،)1389بررسی زبانشناسی وجوه و نظاير در قرآن کريم ،ترجمة سید حسین
سیدی ،چاپ دوم ،به شهر ،مشهد.

الفخر الرازي ،حممد بن عمر ( ،)1۴20التفسري الکبري (مفاتيح الغيب) ،بريوت :دار إحياء التاث العريب ،الطبعة

الثالثة.
الفراهيدي ،خليل بن امحد (د.ت) ،كتاب العني ،قم :اِلجرة ،الطبعة الثانية.
فرزدق ،ديوان فرزدق ( ،)197۸شرح علي فاعور ،بريوت :دارالکتب العلمية.
فيض کاشانی ،حممد بن شاه مرتضی ( ،)1۴15تفسري الصافی ،تصحيح حسني اعلمی ،هتران :مکتبة الصدر،
الطبعة الثانية.
الفريوزآِبدي ،حممدبن يعقوب (د.ت) ،القاموس احمليط ،بريوت :دارالكتب العلمية.
الفيومي ،امحدبن حممد (د.ت) ،املصباح املنري ،قم :موسسة داراِلجرة ،املطبعة الثانية.
القمی ،علی بن ابراهيم ( ،)1363تفسري قمی ،حمقق طيب موسوی جزائری ،قم :دارالکتاب ،الطبعة الثالثة.

الکاشاين ،حممد بن شاه مرتضی فيض ( ،)197۸تفسري الصايف ،تصحيح حسني اعلمي ،طهران :مکتبة
الصدر ،الطبعة الثانية.
الکندي ،امرؤالقيس بن ُحجر ( ،)200۴ديوان امرؤی القيس ،شرح عبدالرمحن املصطاوي ،املطبعة الثانية،
بريوت :داراملعرفة.
حملية ،حممد بن امحد ( ،)1۴16تفسري جاللني ،حمقق عبدالرمحن بن ابی بکر سيوطي ،بريوت :مؤسسة النور
للمطبوعات.
مختار عمر ،احمد ( ،)1385معناشناسی ،ترجمة حسین سیدی ،مشهد :انتشارات فردوسی.
مشکور ،محمدجواد ( ،)1375المعجم المقارن بین العربیة و الفارسیة و اللغات السامیة ،تهران :بنیاد
فرهنگ ايران.

177  1399  تابستان،2  شمارة،12  سال،ادب عربی

. وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمی: طهران، التحقيق يفکلمات القرآن الکرَي،)1371(  حسن،املصطفوي
. املطبعة الرابعة، مكتب اإلعالم اإلسالمي: قم، اإلفصاح،)ت. حسني يوسف (د،موسى
، امريکبري: طهران، اهتمام علیاصغر حکمت، کشف األسرار وعدة األبرار،)1371(  امحدبن حممد،امليبدي
.الطبعة اخلامسة
. مشهد املعاونية الثقافية للعتبة الرضوية املقدسة، جممع األمثال،)1366(  امحدبن حممد،امليداين النيسابوري

 املکتبة، ُتقيق فضل الرمحن عبدالعليم األفغاين، وجوه القرآن،)19۸۴(  امساعيل بن امحد الضرير،النيسابوري
. جامعة امالقری،السعودية
. االعتماد: مصر، اتريخ اللغات السامية،)1929(  اسرائيل،ولفنسون
،14  ش، انديشة نوين دينی،» «يقین از منظر علوم عقلی و قرآن کريم،)1387(  حسین،هاشمنژاد
.200-171 صص
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