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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 post-
Quranic 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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 در قرآن کریم «یقین» ةزمانی واژدرشناسی واکاوی معنا
 *هاله بادینده

 تهران تحقیقات و علوم واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه عربی ادبیات و زبان دکتریآموختة دانش

 حامد صدقی
 خوارزمی دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه استاد

 ابراهیم دیباجیسید
 دانشگاه تهران عربیادبیات زبان و استاد گروه 

 (180تا  157)از ص 
 29/9/1396، تاريخ پذيرش: 28/9/1395تاريخ دريافت: 

 چکیده 
تحوالت  تغییر و يافتن پردازد.تحوالت واژگان در طی زمان می یر ودرزمانی به بررسی تغی معناشناسی

 ياری نسبی خوانی معنای اساسی ورا در باز پژوهانقرآن ،قرآنی و پساقرآنیدر دوران پیشاواژگان قرآنی 

 و جهان غیب و انسانخدا، معنايی  ةاست که در داير «يقین»کند. يکی از واژگان محوری قرآن کريم می

سامی قديم تا پايان عصر عباسی ی هازبانرا از  تغییرات يقینصدد است اين مقاله در .شهود مطرح است

به  در اين مقاله گاننويسند. تا به معنای دقیق آن در نظام معنايی قرآن کريم دست يابد جويی کندپی

ی سامی هابه زبانزبان يونانی  ای دخیل است که با میانجی آرامی ازيقین واژه که ندااين نتیجه رسیده

از ی سامی کاربردی وسیع داشته و بعد از ورود به زبان عربی هازبانشده است. اين واژه در فرهنگ وارد 

با ورود به متن قرآن  سپس ،پیدا کرده است معنايی ةی ديگر توسعاز سو و تخصیص معنايی سو يک

  .شده استوارد عقیدتی انسان  ابعاد فکری وبه دينی يافته و  ةصبغ
 

 .يقین ،زمانیدر معناشناسی ،معنای اساسیکريم، قرآن: کلیدی هایهواژ
 

  مقدمه. 1

واژگان، های سطوح و با تحلیل داللت شناسی استزبانعلم  هایاز زيرشاخه معناشناسی

گران قرار عبارات و جمالت مرتبط است. امروزه اين علم مورد اهتمام بسیاری از پژوهش

 (Semantics) ناشناسیمع» توان گفت:گرفته است. به عنوان يک تعريف کالسیک می

 رويکرددو  اين دانش .(18: 1385، عمر)مختار «دکنمیرا بررسی معنا دانشی است که 

. اولین کسی که اين دو رويکرد را مطرح کرد، سوسور دارد 1«زمانیهم» و «درزمانی»

درزمانی روابط عناصر  شناسیزبان»نويسد: درزمانی می شناسیزبانبود. وی درتعريف 

 «شونديکديگر میدهد که در جريان زمان، جانشین عه قرار میمتوالی را مورد مطال

يکی دورنمای  :نماستدارای دو دورشناسی درزمانی زبان»، رو از اين ؛(203 :1392)
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زمان به نگر که در ديگری دورنمای پس کند ونگر که جريان زمان را دنبال میپیش

ت رويکرد درزمانی از آن روست که معناشناسی اهمیّ .(315 :همان) «گرددمیعقب باز

 است. زمانیهم معناشناسیدرزمانی پیش فرض 

شناختی را پیشنهاد اسطح معن، سه قرآنزمانی واژگان ايزوتسو برای واکاوی در

. اين (43: 1393پس از قرآنی و بالخاّصه عبّاسی ) قرآنی، پیش از قرآن يا جاهلی، کند:می

 ها وآن تحوالتساختن سیر  کاربرد برای فهم واژگان قرآن و روشنروشی پر ،روش

 ترجیح معنای مورد نظر کلمه است.
قرآن شک بعد از نزول از آن روست که بی قرآنیضرورت واکاوی درزمانی واژگان  اما

یابی برای دست از اين رو ؛شدندتحول معنايی  وبسیاری از مفاهیم آن زمان دچار تغییر 

 . شودبررسی  ست تا مدلول استعمال آن از ابتدابه معنای اساسی اين واژگان ضروری ا
، (widening)ی معناي ةهای گوناگونی همچون توسعتحول معنايی واژگان به صورت

 .(195 :1384 صفوی،) دهدرخ می (narrowing) «تخصیص معنايی»معنايی و  تغییر

ساختن ز معنای کلی به معنای جزيی، محدود تغییر داللت ا منظور از تخصیص معنايی

 .(196: 1385مختار عمر، ) استکاهش معنای واژگان  يا تحديد و معنايی لفظ ةحوز

آيد که انتقال زمانی پیش می« امتداد معنا»يا « گسترش معنا»، «توسیع معنايی»

گونه که مصاديق يک کلمه بیش از سابق بدين ؛خاص به معنايی عام رخ دهد معنايی

  .(195 :همان) گرددتر میکاربرد آن از گذشته گسترده ةحوز يا شودمی
را در قرآن کريم بررسی « يقین» ةواژپژوهان همواره تعدادی از قرآنتاريخ  طیدر 

سیمای » ةمقال :انجام شده است اخیر دهةهای زير، مواردی است که در اند. پژوهشهکرد

 ةشمارچاپ شده در فیروزجايی علی تبار رمضان ةت( نوش1383) «روايات يقین در آيات و

 ؛پرداخته استمراتب يقین در قرآن  ايمان و به بیان تفاوت يقین و ،معرفت ةمجل 83

 معناشناسی به نو نگاهی»ة ، مقال12 ةشمار ،پژوهش دينی ةدر مجل محمدکاظم شاکر

شناختی و يقین يقین معرفتتفاوت بین  به بیانرا  (1384) «قرآن در يقین و شک

يقین » ةنژاد نیز در مقالحسین هاشم ؛است در قرآن کريم اختصاص دادهشناختی روان

به  ،14 ة، شمارنوين دينی ةانديش ةمجل (1387) «قرآن کريم از منظر علوم عقلی و

 روايات پرداخته قرآن و ،جايگاه آن از منظر علوم عقلی ت وماهیّ شناسی يقین،لغت

 از يقین کسب موانع و يقین ايجاد عوامل: کريم قرآن هایروش و هاشیوه»ة مقال ؛است

 محمدصادق سید ة، نوشت30 ة، شمارکوثر ة( مجل1388) «کريم قرآن منظر
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سنت  موانع کسب يقین از ديدگاه قرآن و سرشت است که در آن عوامل وحسینی

دکتری مهدی شفايی در دانشگاه خوارزمی با عنوان  ةنامپايان و بررسی شده است

 معناشناسی شناسی وهای زبانبررسی الفاظ عقلی و عاطفی در قرآن کريم از منظر داده

اين  از يکهیچ درکند که میبررسی  را از جمله يقین واژگان عقلی قرآن (1394)

اين رو ضروری  از ؛درزمانی اين واژه توجهی نشده است معناشناسیها به پژوهش

 اين واژهتغییرات معنايی  در قرآن کريم، يقینیابی به معنای اساسی نمايد برای دستمی

 .قرار دهیمکنکاش مورد را 

 سؤاالت زير پاسخ دهد:صدد آن است تا به اين مقاله در

رو هداشته و با چه تغییراتی روب ایقرآنی چه معانیپسا قرآنی ويقین در عصر پیشا ةواژ. 1

 ؟بوده است

 ؟معنای اساسی يقین در قرآن کريم چیست. 2

 2یابی به معنای اساسی  برای دستبدين ترتیب است که در اين مقاله روش پژوهش 

ه است، شدسريانی بررسی  همچون آرامی و سامیی هازباندر  واژه اينريشة  ،يقین ةواژ

 معانی اين مفهوم در برخی آثار ،و امثال عربی ت اشعار جاهلیاهمیّسپس با توجه به 

در قرآن کريم و  نآآنگاه کارکرد معنايی  و هشدبررسی  و امثال عصرمنظوم اين 

برای دستیابی  به نقد کشیده شده است. ،بیان شده نظائر وجوه وای که در کتب معانی

چند تن از  شعارا در به بررسی معانی اين واژه ،عصور پساقرآنی اين واژه در معنایبه 

قرن های لغت از کتاب ها وی پرداختیم و از آنجايیکه قاموسامو-عصراسالمیشعرای 

بیان کرديم ها نیز ه بعد به نگارش درآمدند، معانی اين واژه را در اين کتابدوم هجری ب

 نگارندگان .پرداخته شد عباسی ديوان چند تن از شعرای عصر و در پايان به واکاوی

را بررسی يقین  ةتحوالت معنايی واژ تغییر ودرزمانی  معناشناسیحاضر با رويکرد  ةمقال

 .نداکرده
 

 دربارة یقین . بحث 2

 یقین ةساختار واژ. 1-2

ی است که در عربی بسیار نادر است و علت ئفعل مثال يا «نی/ ق/ »ة يقین از ماد

 ،خاصی ندارد ةی قاعدمثال يائ»ياء در مضارع غائب است. ندرت آن صعوبت تلفظ دو 

 «مانند موقن ؛شودبه واو تبديل می که قبل از آن ضمه باشد؛ ياء در صورتی فقط

، )استیقنتُ(ماضی  مختلف   صورت هفتدر  «نی/ ق/ » ةماد .(6/2219 :د.ت جوهری،ال)
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 ،(بار پنج)موقنون  :، اسم(بار يک) لَیستیقنَ و (بار يک)، توقنون (يازده بار)يوقنون  :مضارع

در قرآن کار رفته است. ه قرآن کريم بة آي 29 در (بارهشت )يقین و  (بار يک)مُستیقن 

 و دارد کاربرداستفعال  فقط در دو باب افعال و یمصدرعالوه بر شکل  «ی.ق.ن» ةريش

رسد همین ساختار بدون شود؛ به نظر میمشاهده نمی آنگونه تغییری در ساختار هیچ

 و اطمینان ثبوت به رسد،می يقین ةتغییر بیانگر اين مطلب است که کسی که به مرحل

 رسیده است.
 

 شناسی یقینریشه. 2-2

یم تا کنی سامی مراجعه هازباناين واژه به  ةضروری است برای دريافت معنای اولی

شود که در اطالق می يیهازبانتغییرات معنايی آن را بهتر دريابیم. زبان سامی به 

مشکور . (2 :1929، ولفنسون)فريقا شايع بوده است آ های آسیا وهای دور در سرزمینزمان

 :(1003 :1357دارد )يقین بیان می ةبرای واژ زير را معانی متعدد

 Certain: Aram. Ayqwnyn, Yaqwnâ                  «آرامی»در شک  عدم ترديد و

 Image, picture: Syr. root: yaqen                            نیتصوير در سريا شکل و

 «یسريان»همانند در  شبیه و ،دادن شرح کردن و رسم

To depict, to describe: Syr. Yuqnâ, Syr. Yuqni (pl.                               (  

Likeness, resemblance: Syr. Myaqnona, Myaqnonoyâ                 

 زبان آرامی و دودر  نیستند و ارتباطشود اين معانی با يکديگر بیمالحظه می

اشتراک پايداری  همانندی، در ثبوت و کردن و، رسمشبهه، تصويرمعانی بی ةهم ،سريانی

  .دارند نايیمع
 

 ای دخیلیقین واژه. 3-2

 از واژگان دخیل است: معتقد است يقین آرتورجفری 
 زيرا ؛است قرضی واژه يک واژه يقین، که شودمی معلوم روشنی به اول نظر همان از»

 هایصورت و يقین ةواژ که بینیممی اين وجود با است، نیامده سامی زبان در آن ةريش

که  دهدمی نشان اين و است رفته کار به عربی شعر هاینمونه ترينیقديم در آن فعلی

 يقین که است آن متداولة نظري است. يافته راه عربی زبان به قديم زمانی در واژه اين

 است در شبیه و مانند تصوير، معنای يونانی به میانجی زبان آرامی گرفته شده و به از

 به فعل يقین سريانی آن صورت از وآمده است  تصوير معنای در آرامی به و سريانی

 .(419 :1385) «است شده ساخته کشیدن و کردننقش کردن،توصیف معنای
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 یقین در اشعار عصر جاهلی. 4-2

شماری، چون از لحاظ گاه»: نويسدمیعصر جاهلی اشعار ت بررسی اهمیّ ةايزوتسو دربار

میان آن دو يقینًا بسیار ای واژگان شعر جاهلی مقّدم بر واژگان قرآن است، مقايسه

بعضی از  «اساسی»بر معنی  یتوان توقّع داشت که نوراز آن رو می ؛ثمربخش خواهد بود

 .(26 :1393) «اصطالحات کلیدی که در قرآن وجود دارد، بتابد

چند تن از  اصحاب معلقات و اشعار ،رو ؛ از ايناندمتنوع جاهلی متعدد و ةمتون دور

 شرح است: دينحاصل اين بررسی ب .بررسی شدند وصعالیک به عنوان نمونه انتخاب 

کار نرفته است؛ ه مشتقاتش ب يقین و ةکلمدر ديوان وی  :م(530) ديوان تابط شّرا

عبید بن  ؛(111 :همان) و أَيقنَ (96 :2004) أيقنَ  کلمات بار : دوم(540-500) القیسامرؤ

 ؛را به کار برده اند (123 :همان)الیقین   و (86 :1994) يقیناً  کلمات بار: دو (م554) ابرص
از اين واژه استفاده  اشعار خوددر  م(580)حارث بن حلزه  و م(569-543) بن عبد فةطر

در  :م(600)بن کلثوم  عمرو ؛(93: 1998) أَيقنَ کلمة: يک بارم(596)بن ورد  ةاند؛ عرونکرده

 (14: 2005) أيقنَ کلمات دوبار م( 604) مشاهده نشد؛ نابغه ذبیانیهیچ موردی ديوان وی 

 و (216: 1964) أيقَنتُ کلمات : دو بارم( 615-525) بن شداد ةعنت  ؛(85 :همان)أيقنَ  و

در هیچ بیتی اين واژه  م(627-53)؛ در ديوان زهیر بن ابی سلمی (326 :همان) الیَقینْ

در  .است کار نبردهبهدر میان اشعار خود اين واژه را  نیز م(629-530) نیامده است؛ اعشی

 ،(113 :همان)، أيقنَتْ (19: 2004) يقینی کلمات بار چهار م(661-560)ديوان لبید بن ربیعه 
 . کار رفته استبه (104 :همان) أيقنَ و (128 :همان) أيقنتُ

در ذيل آورده کار رفته است ه ب هاآندر  يقینبرای نمونه چند بیت از ابیاتی که 

 شود:می

رأی الدَّرَب دونَه بیبکی صاح    وأَیقَن أّنا الحقان  بَقیصرا  ملا َ
(96 :2004 ،امرئ القیس)  

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

اُمهاأن قد أحمَّ مَن   لتذوَدُهنا وأیقَنْت إن مل تُذْد  احلُتوف  ِح   
(113: 2004، لبید)  

ها حمايت نکنی مرگشان فرا آنان به يقین دريافتند که اگر از آن ،حمايت کنی زنان برای اينکه از آن)

 (.رسدمی

 قیٌس وأیقَن أنَّه َمهزومُ   وَعشیَة احلَومان  َأسلَم جنَدهُ 
(104 همان:)  
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 (يقین دانست که شکست خورده است در شب جنگ حومان لشگر قیس اسالم آورد و او به)

ه عصر نزول قرآن کريم چه بهرکه شود مالحظه میبا بررسی تعداد ابیات اين شعراء 

کاربردتر پر ی آن عصر آشناتر وشعرا اين واژه در میان مردم و ،شويمتر مینزديک

 آگاهی که به زوال شک در امری وزمانی به بُعدی قوی از علم  ةشود و در آن بازمی

فعل  شده است. اين واژه در آن عصر غالباً به صورت مصدری وانجامیده، اطالق میمی

 کاربرد داشته است. (خصوصاً باب افعال)مزيد 
 

 یقین در امثال عربی .5-2

که  توان به اعتبار آنمی اند وتحوالت نشده زمان دستخوش تغییر و طیامثال  حکم و

که از زبان عربی به دست ما ترين مطالبی هستند بلکه قديمی قديمی هستند و

ها اين بود که از های سامیترين ويژگیها تکیه کرد؛ زيرا از مهمبر آن ،اندرسیده

يقین از  .(212 :1929 ولفنسون،) امثال داشتند تمايل شديدی به حکم و های قديمزمان

عند جفينة » :؛ مانندشودمی ديدهآن دسته کلماتی است که در تعدادی از امثال عربی 
 :1366) میدانی به جای جفینه نام جهینه را آورده است) (163: 2003 ،بن رفاعیا) «اخلرب اليقني

شّر األمور أكثرها شّكاً، و » ،(117: 2003 ،ثعالبیال) «رأس الّدين صّحة اليقني» ،(.(1/405
 :)همان «من صالة علی شکنوم علی يقني خري » ،(265همان: )« خريها ما أسفر عن اليقني

لّظّن على ال يفسدّنك ا» ،(۴61 /1 :1366 يدانی،امل) «اجلاهل ظّن العاقل خري من يقني» ،(421
ما رأيت يقيناً ال شّك فيه أشبه بشّك ال » و (269 :2003 ثعالىب،ال) «صديق قد أصلحك اليقني

  .(239: )همان «فيه من املوت يقني

کار ه ب (شک زوال) و در همان معنای متداول در مقابل شکيقین  ةواژامثال  در اين

  گرفته شده است.
 

 یقین در قرآن کریم. 2-6

که ظاهراً اين توجه به آن يقین در قرآن کريم اشاره کنیم با ةکه به معانی واژ قبل از آن

( polysemic) چند معنايی»الزم است بدانیم  ،واژه در قرآن کريم دارای چند معناست

مختلف معانی  ةای که دربردارنداصطالحی است که در تحلیل معنايی برای اشاره به واژه

معانی متفاوت اين واژه غالباً روابط روشنی میان  و (51: 1389، العوّا) «رودباشد به کار می

پژوهان بوده است؛ باز مورد توجه قرآنة چند معنايی از ديرلئمس .(52 :همان)وجود دارد 
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 ةاند. اينک معنای واژدر اين زمینه نگاشته شده «وجوه و نظائر» هایکتاب ،از اين رو

 یم. کنمیبررسی  هادر اين کتاب يقین را

ی تصديق کردن، ؛ دامغانی پنج معن(560: 1984)علم  ی مرگ ونیشابوری دو معن

تصديق، صدق، مشاهده،  پنج معنی ابن جوزی ؛(۴7۸: د.ت) صدق مرگ، عیان، علم و

را  شک()بی گمانبی مرگ و معنی دوتفلیسی  و (636-634 :1987 ر.ک) علم قطعی مرگ و

در قرآن کريم  يقیناز نظر آنان پس  .(1/199 :1371) اندبیان کردهبرای معنای يقین 

در  بیان شده در آيات خاص را هريک از اين معانیکه اينک  دارای پنج معناست

  :3کنیممی بررسی ،های وجوه و نظائرکتاب

يُوِقُنونَ ِِبْْلِخَرِة ُهْم َوما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك وَ الَّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبا أُْنزَِل إِلَْيَك و  تصدیق کردن:
شده ايمان و به آخرت يقین دارند(  آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل ههايى که بهمان)

 (4: (3-1) )بقره

 :يعنی ،در اين آيه« الذين يؤمنون»: آورده است اين آيهمقاتل بن سلیمان در ذيل 

« زل شده است، از سوی خداوند استکنند که آنچه بر تو ناتصديق میای محمد آنها »

تفسیر سیوطی در  .(1/81: 1412)طبری نیز همین معنا را آورده است  .(1/81: 1423)
صاحب  .(1/27: 1420)داند ی يؤمنون ابتدای آيه را تصديق میناخود مع الدرالمنثور

: 1۴16 حملية،) تفسیر کرده است «يعلمون»را  «يوقنون» ذيل همین آيه تفسیر جاللین
کاربرد آن  يوقنون مناسب نباشد و ةرسد معنای تصديق کردن برای واژبه نظر می .(5

آورده شده  «يؤمنون»در واقع در اين تفاسیر معنای تصديق برای  برای ايمان بهتر است،.

 .نه خود يقین ،يقین است . ضمن اينکه تصديق از لوازم ايمان ويوقنون برای است نه

در اين آيه  ،از اين رو ؛مسلمًا هر يقینی، تصديق صاحب يقین را با خود به همراه دارد

رسد؛ يعنی اين مؤمنان به روز قیامت تری برای يقین به نظر میعدم شک معنای درست

 در آن شکی ندارند.  و رنديقین دا

 پردازيم:اين معنا در دو آيه ذکر شده است که به تفکیک به بررسی آن می مرگ:

اْعُبْد وَ ُكْن ِمَن السَّاِجدينَ َفَسبِّْح ِِبَْمِد َربَِّك َو َلَقْد نَ ْعَلُم أَنََّك َيضيُق َصْدُرَك ِبا يَ ُقوُلونَ وَ  .1
اْلَيقنيُ َربََّك َحَّتَّ ََيْتَِيَك 

به ستايش پروردگارت تسبیح گوى و از ) (شودگويند تنگ مىات از آنچه مىدانیم که تو سینهما مى)

 (.99-97: (14) )حجر (کن تا برايت يقین )مرگ( فرا رسد پروردگار خويش را عبادت) (کنان باشسجده

تا مرگی که »نويسد: می وداند میرا به معنای مرگ  ، يقیناين آيه طبری ذيل

 اتقان و (۴/55 :1۴20، رازیالفخرال) تفسیر کبیردر  .(14/51: 1412) «برسدقطعی است فرا
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به نقل از  مجمع البیاندر طبرسی نیز همین معنا آمده است.  (2/214 :1421) سیوطی

عالمه  .(53۴ /6 :1372) «حتی َيتيک اليقني من اخلري والشر عند املوت»: ده استورقتاده آ

عالم آخرت عالم يقین کلی است به آنچه در وراء »نويسد: می المیزان در طباطبايی نیز

 :1390) «شوداست که با نگاه يا عبادت حاصل میاين غیر از يقینی  حجاب قرار دارد و
12/ 196). 

 اْلَيقنيُ َحَّتَّ أاتََن نَّا ُنَكذُِّب بَِيْوِم الدِّينِ کُ َو . 2
: (29) مدثر) (که مرگمان که حقیقتى ترديدناپذير بود، دررسیدينتا ا) (شمرديمو روز جزا را دروغ مى)

46-47). 

 /26 :1372) مجمع البیان طبرسی در، (6/285: 1421) المنثورالدرتفسیر سیوطی در

تفسیر در  نیزعالمه طباطبايی  اند.يقین را به معنای مرگ آوردهدر ذيل اين آيه  (85
زيرا در وجود آن شکی وجود  ؛انديقین را به مرگ تفسیر کرده»نويسد: می المیزان

 .(20/97: 1390) «ندارد

 آيه به معنای مرگيقین در اين دو  که توان نتیجه گرفتمی ،از آنچه بیان شد

در  ؛شودبلکه معنای آن همان زوال شکی است که در هنگام مرگ حاصل می ،نیست

-. انسان با مرگ به يقینی مینه خود مرگ ،واقع يقین در اين آيه محصول مرگ است

 يابد.ترديدی در آن راه نمی رسد که هیچ شک و

ا َلَتَُونَّ اجلَْحيمَ اْلَيقنيِ  ِعْلمَ اَل َلْو تَ ْعَلُموَن کَ ُُثَّ َكالَّ َسْوَف تَ ْعَلُمونَ  عیان:  َعنْيَ ُُثَّ َلَتَُوَّنَّ
 اْلَيقنيِ 

آن ) (الیقین برسیدکنم که اگر به علمنه، باز تاکید مى) (زودى خواهید فهمیدکنم که بهنه، تاکید مى)

 (.7-4: (30) )تکاثر (الیقینش مشاهده خواهید کردآن وقت به عین) (وقت دوزخ را خواهید ديد

ة مبارک ةسور 7 و 5 ةمعنای سوم برای يقین معنای عیان است که در ذيل دو آي

الیقین، علمی علم»چنین نوشته اند: سوره اين  5 ةن در ذيل آيتکاثر آمده است. مفسرا

 علم»، (10/۸12: 1۴12 طربی،ال) «.رسداست که انسان بعد از وجود شک به آرامش می

يا اينکه  و ةمانند دار اآلخر ؛يقینی است که موصوف به صفت اضافه شده است ،الیقین

« .يقین نامیده شده است ،مرگ قیامت است و بعث و يقین در اينجا به معنای مرگ و

 /5: 1۴15 )فيض کاشانی،است « معاينه»الیقین معنای علم ،(32/273 :1۴20، رازیالفخرال)
همین سوره نیز مفسران معانی مختلفی  7ة ذيل آيدر  .(5/662: 1۴15 ويزی،احل؛ 369

: 1۴1۸الثعالبی، ) «غايت يقین است الیقین حقیقت وعین»اند: آورده «الیقینعین»برای 
 ،(۸/721 :1۴29 ،)رسعنی« یقین رؤيتی است که همان يقین استالعین»، (623 /5
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 ،(20/390 :1۴20، رازیالفخر ال) «شوداست که به يقین منتهی می الیقین رؤيتیعین»
 ز است معنای رؤيت را علم و؛ البته جايعین الیقین رؤيتی است که عین يقین است

يقین خالص است که  ،الیقینعین» ،(۴/793: 1۴07خمشری، ز ال) «بصیرت در نظر گرفت

  .(۴/532: 1۴12طربسی، ال) «ديدن باشد علم و ممکن است مقصود از آن رؤيت،
دو يک  الیقین هرعین الیقین ورسد علمبه نظر میبعید  ،ذکر شد با توجه به آنچه

را  5 ةالیقین در آيمعاينه باشد. اگر بخواهیم علم آن معنای عیان و معنا داشته باشند و

متفاوت  ةکه اين دو، دو مرحلايم؛ چرامعنا کنیم، به خطا رفته 7 ةالیقین در آيمانند عین

مضاف عیان معنا کنیم که اين معنا در  7 ةيقین را در آيو اگر بخواهیم  هستنداز يقین 

در اين دو آيه  ،از اين رو نیست؛يک چیز به خودش جايز  ةاضاف وجود دارد و «عین»آن 

 يقین همان معنای اساسی خود را دارد و آوردن دو مضاف نشانگر مراحل يقین است.

َن َمْرََيَ َرُسوَل اَّللَِّ َوما قَ َتُلوُه َوما َصَلُبوُه َولِكْن ُشبَِّه َِلُْم ابْ قَ ْوِِلِْم ِإَنَّ قَ َتْلَنا اْلَمسيَح عيَسى وَ  علم:
 يَقيناً قَ َتُلوُه ما مٍّ ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ وَ َشكٍّّ ِمْنُه ما َِلُْم بِِه ِمْن ِعلْ  ِإنَّ الَّذيَن اْخَتَلُفوا فيِه َلفيوَ 

ولى نه او را  ،خدا بود ةکه فرستاد کشتیم، با اينو اين گفتارشان که ما مسیح عیسى بن مريم را )

ة وى اختالف باررها که دخدا امر بر آنان مشتبه شد و آن ةبلکه از ناحی ،کشتند و نه به دار آويختند

گويند، مدرکى جز پیروى ظن کنند دروغ مىند، اگر ادعاى علم مىباره عیسى در شککردند هنوز هم در

 (157: (6-4) )نساء (اندشتهدارند و به يقین او را نکن

 اين که در ذيل است «علم»معنای  ،معنای چهارمی که برای يقین بیان شده است

محذوف است که ]برای منعوت[  نعت يقیناً »ن معتقدند: مفسرا آمده است. بعضی ازه آي

برخی ديگر يقین را نعت  .(2/327 :200۸، طربانیال)« است «ما علموه علمًا يقيناً »تقدير آن 

وما قتلوه قتالً » ةکه تقدير آن را جمل تفسیر جوامع الجامعمانند  ؛دانندمقدر می «قتالً»
که تقدير آن  تفسیر المیزان درو عالمه طباطبايی  (1/301: 1۴12 ،الطربسی)داند می« يقيناً 

يقین به معنای اصلی  ،. در تفاسیر ديگرآوردبه شمار می «وماقتلوه قتل يقني»را جملة 

ما قتلوه »نويسد: که میتفسیر ابن عاشور  يعنی عدم شک معنا شده است؛ مانند ،خود
  .(۴/30۸ :1۴20) «متيقنني قتله

که اين آيه به معنای علم نیست؛ چرا يقین در شود که، دانسته میاز آنچه ذکر شد

را با  (ع)رساند که آنها عیسیسیاق آيه نیز می ،ثانیاً ؛علم متضاد جهل است نه ظن ،الَاوّ

ما لَُهْم »و  «َشکٍّ م نْهُ َلفی» سه عبارت ،ثالثاً؛ يقین نه از روی اند وشک کشته تخمین و



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

 ند که يقین در اين آيه همان معنای امؤيد اين مطلب «اتِّباَع الظَّنِّ ِإالَّ » و «ب ه  م نْ ع لْمٍ

 دارد.را شک وعدم ترديد  زوال

أَلَُعذِّبَ نَُّه َعذاِبً َشديداً  َو تَ َفقََّد الطَّرْيَ َفقاَل ما ِلَ ال أََرى اِْلُْدُهَد أَْم كاَن ِمَن اْلغائِبنَي  صدق:
َفَمَكَث َغرْيَ بَعيدٍّ َفقاَل َأَحْطُت ِبا ََلْ ُتُِْط بِِه َو ِجْئُتَك ِمْن  أَْو أَلَْذَِبَنَُّه أَْو لََيْأتَِيّنِّ ِبُسْلطانٍّ ُمبنيٍّ 

 يَقنيٍّ َسَبإٍّ بَِنَبإٍّ 
عذابى  ؛کنموى را عذاب مى) ؟(مگر او غايب است ،بینمو جوياى مرغان شد و گفت: چرا هدهد را نمى)

شانه بسر و هدد آمد و گفت: کمى بعد ) (مگر آنکه عذرى روشن بیاورد ،برمسخت و يا سرش را مى

 (.22-20: (20-19) )نمل (امخبر درست آورده أراى تو از سباى و بام که تو نديدهچیزى ديده

 کاره ای در قرآن کريم است که يقین در معنای غیر دينی خود باين آيه تنها آيه

)مقاتل  «حديث يقني ال شک فيه»چنین است:  «نبإ يقین»ة ن درباررفته است. آراء مفسرا
، الطربی) «خرب يقني»، (۸/۸۸: د.ت، طوسیال) «خرب ال شک فيه»، (3/301 :1۴23بن سليمان، 

 بيضاوی،ال) «خرب متحقق»، (7/205 :1371يبدی،امل) «خرب حمقق ال شک فيه»، (19/91: 1۴12
، (15/355 :1390طباطبايی، ال) «له أمهية واليقني ما ال شک فيه ياخلرب الذ»، (15۸ /۴ :1۴1۸

« خرب صحيح» ،(5/105 :1۴20 ،سيوطیال ؛9/2۸65 :1۴19 )ابن ابی حامت، «خرب حق»
 ،طربانیال ؛57۸ /2 :1۴21 سمرقندی،ال) «خرب صدق ال شک فيه»، (2/127 :1363قمی،ال)

 )ابن کثري، «خرب صدق حق يقني» و (7/3۴0: 1372 ،طربسیال) «خرب صادق» ،(5/17 :200۸
1۴19: 6/16۸). 

صحیح را در ذيل اين  حق، صدق و ،)بی شک( ن معانی يقینشد که مفسرامالحظه 

صدق هر يقینی يک روی سکه  ت واند. به نظر نگارندگان حقانیّيقین آورده ةآيه برای واژ

حصول يقین توان گفت: در واقع می ؛باطل باشد بسا يقینی که حاصل کذب و چه ،است

رسد به نظر می ،از اين رو ؛بودن آن نیستيک امر هیچ ضمانتی برای درست دربارة

معنای صدق برای يقین در اين آيه درست نباشد. يقین در اين آيه همان عدم ترديد را 

ة آيه ديده در ادامکه  چرااند؛ ن نیز به آن اشاره کردهدارد که اکثر مفسرابیان می

 نمل) أَْم ُكْنَت ِمَن اْلكاِذبنيَ َصَدْقَت قاَل َسَنْنظُُر أَ  :فرمايدشود که حضرت سلیمان میمی

ولی در عالم واقع معلوم  ،هدهد خود ادعا داشته که خبرش صادق است .(27: (19-20)

 ؟نیست آن خبر صادق است يا کاذب

: يقین به معنای عدم شک در آيات فراوانی در قرآن کريم آمده است که عدم شک

 اند؛ مانندآن بیان نکردهگمانی را برای بی ن معنايی جز عدم شک ويک از مفسراهیچ
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، 51، حاقه: 95، واقعه: 36 ، طور:20 ، جاثیه:12 ، سجده:60، روم: 22، نمل:50مائده:

 .7و تکاثر:  5 ، تکاثر:31مدثر: 

 يعنی عدم شک است و ،يقین در قرآن کريم به معنای اساسی خود حاصل کالم آنکه

به  قرآنی به خود گرفته وبینی جهان ةصبغ ،چون در سیاق دينی به کار رفته است

واکاوی معنای اين کلمه در عصور  .استاخروی  به امور غیبی و شکمعنای عدم 

 پساقرآنی مؤيد اين مطلب است.
 

 اموی-اسالمی یقین در عصر. 7-2

 گری و لهجات بربدوی ةولی صبغ ،دانیم زبان در عصر جاهلی بسیار غنی بودکه میچنان

تعابیر زيبا به سمت  سیلی از موسیقی الفاظ و ،نازل شد آن غالب بود. زمانی که قرآن

و  ندبعضی ديگر رشد کرد معانی جديد يافتند و ،زبان عربی سرازير شد؛ بعضی از الفاظ

. ترديدی نیست که نزول قرآن کاهش يافتمعنايی برخی لغات نیز  ةوسیع شدند و دامن

أثیر نبود و بسیاری از شعراء تبر ادب عربی بی ،کريم و زندگی دينی حاکم بر آن زمان

خود منعکس کردند و در کالبد برخی کلمات روح دينی  هایديواناين روح دينی را در 

يقینی که تا قبل از طلوع اسالم  ؛نبود مستثنیيقین نیز از اين امر  ةشد، واژدمیده 

شناختی لباس معرفت ،عالوه بر اين کاربست بعد از اسالم ،آگاهی داشت علم و معنای

بینی افراد بود. اينک به بررسی ن بیشتر نماد جهانآبعد از نزول قر و عقیدتی به تن کرد

 یم.کنس ساحا پردازيم تا اين تغییر معنايی را بهتراشعار چند تن از شعرای اين عصر می

از  5بیت نُهدر  که از شعرای جاهلی اسالمی است، (هـ 54تا  40د ) حسّان بن ثابت

خود از اين کلمه استفاده کرده است. يقین در ديوان وی گاهی معنای  ابیات ديوان

 :مثال دارد؛ عدم شک رايعنی  ،اساسی خود

 مثُل الرواهب  یلبسَن املسوَح وقْد 
     

 أیقنَّ ابلُبؤس  بعَد النعمة  الَباد ی 
(1947 :1/272)  

دانند که بعد از کنند و به يقین میمیهای سیاه بر تن ها لباسپیامبر ]در سوگ او[ همچون راهبه زنان)

 (هر نعمتی، سختی نیز هست

 :ثالم شناختی دينی دارد؛گاهی معنای معرفت و

 فکفَّ یدیه  مثَّ أغلَق اببَه 
        

 وأیقَن أنَّ هللَا لیَس بغافل   

 

 (1/511)همان: 

 (چیز[ غافل نیست ]از هیچ او دو دستش را بست سپس درش را بست و يقین پیدا کرد که خداوند)
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است. در  ديوان خود استفاده کرده 6بیت نُهيقین در  ةفرزدق نیز از واژ (110-38) فرزدق

 :استکار رفته ه ب دينی يقین در معنای معرفت شناختی ،زير بیتدو 

 أطعُتک ای ابلیُس تسعنَی حجة  
 رجعُت إلی ربای وأیقنُت أنانی

 

 فلماا انقَضی عمر ی ومتَّ متام ی 

 

ام ی  ُمالق  ألایم  املـــنون  ِح 
(1987 :540)  

خواهم گشت و به ، به سوی پروردگارم بازآيداز تو اطاعت کردم چون عمرم به سرای ابلیس نود سال )

 (دانم که روزی مرگم فرا خواهد رسیديقین می

در عصر  بسامد اين واژه بعد از نزول قرآن و اوالً حاصل اين بررسی آن است که

واژه برای مردم  که اين از عصر جاهلی بیشتر شده است؛ چراشکوفايی تمدن اسالمی 

در اشعار شعرايی که  الً جا افتاده است. ثانیاًکاربست آن کام تر شده وملموس آشناتر و

معنای  اغراض شعری در همان ةدر بقی دينی و ةاين واژه با صبغ ،انداغراض دينی داشته

 مطرح نیست. و اثری از ديگر معانی   کار رفته استه متداول خود ب
 

 شناسی واژگانی یقین. ریشه2-8

 برای ريشة يقین پنج معنا ذکر شده است: ی لغتهاها و فرهنگکتاب در

، ِبعّن إزاحة الشک وُتقيق الَيِقنيُ  الَيَقنُ » :نويسدمی «يقن» مادة ذيل خلیل معنای اول: 
ِبألمر، و  ، و تَ َيقَّْنتُ يَ َقنًا فهو يَِقن   يَ ْيَقنُ  ، و يَِقنَ إِيَقاًَن فهو ُموِقن   يُوِقنُ  األمر ]و قد أَيْ َقنَ 

 برخی .(5/220: د.ت) داندمی امر و تحقق شک ازالة معنای به را يقین وی .«به[ اْسَتْيَقْنتُ 

: د.تازهری،  ؛6/511: د.ت)ابن سيده، اند کرده بیان هم را «يَ ْقن»مصدر  ،ريشه اين برای
: جر باء حرف با متعدی و هم رودمی کاربه بنفسه متعدی صورت به . يقین هم(9/2۴5

 به را «فالن  بفالنٍّ  يَِقنَ » عباد بن (. صاحب2/6۸1: د.ت، الفيومی)« ب ه ( يَِقْنتُ ) و( يَِقْنُتهُ »)

 .(6/36: د.ت) داندمی «شد او شیفتة» معنای

 نیز کاربرد دارد ظن معنای به گاهی يقین: نويسدمی صحاح در معنای دوم: جوهری 

 .(6/2219: د.ت)
 د.ت: )الفريوزآِبدی، است. مرگ ذکر شده، يقین برای ديگری که معنای سوم: معنای

 .(1۸/59۸ د.ت: ،الزبيدی ؛۴/2۸۸
: د.ت)الفيومی، معنای ديگر يقین است  شد، و روشن شد، واضح ثابت معنای چهارم:

2/6۸1). 
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 منظور ابن و (6/331: 1375) داندنیز می علم معنای به را يقین طريحی :معنای پنجم

 .(13/۴57: د.ت) جهل نقیض را علم و داندمی شک متضاد را يقین
 .2 امری؛ شدن محقق و شک زوال .1 به پنج معنای ريشه در کتب لغت پس اين

با دقت نظر درمعانی مطروحه در  است علم آمده .5و  وضوح و ثبوت .4 مرگ؛ .3ظن؛ 

است که صاحبان کتب  ایتوان دريافت غالب اين معانی همان معانیهای لغت میکتاب

برای  ناهااين مع ةبقی ،«عدم ترديد»از نظر نگارندگان به جز  کرده اند. نظائر بیان وجوه و

اضداد نام يک از صاحبان کتب ظن بايد گفت که هیچ ةاين واژه پذيرفته نیست. دربار

اند و فقط جوهری ادعا کرده است که يقین معنای ظن ذيل اضداد نیاورده يقین را در

که در  شده است دارد. معنای مرگ را نیز فقط با استناد به يک آيه برای اين واژه آورده

که ابن منظور بیان علم نیز چنان ةدربارگفتیم. رد آن سخن  ةقسمت معانی ظن دربار

چه يقین ه يقین متضاد شک است نه علم و اگراد جهل است، حال آنکعلم متض ،کرد

وضوح نیز بايد  ثبوت و ةدربار .معنای علم ندارد ،امااستدالل است گاهی حاصل علم و

کسی که در امری به يقین برسد، عدم ترديد  اند؛ زيرادو به نوعی حاصل يقین گفت هر

توان گفت از اين رو می ؛برسد شود آن امر به وضوح برايش به ثبوتوی موجب می

 شک، معنای اساسی اين واژه است. زوالمعنای 

 يقین تعريف در بیان شده است. فیومی نیز برای يقینمعانی اصطالحی متعددی  

 يقین خداوند علم دلیل همین به و است استدالل و نظر از حاصل علم يقین» :نويسدمی

 يقین که شده گفته»: نويسدمی العروس تاج در زبیدی. (2/6۸1 د.ت:)« شودنمی نامیده

: د.ت)« افکار است بر محافظت ةوسیلهب اسرار ةمالحظ و دل صفای با غیب عالم ةمشاهد
علم اشاره کرده است که به آن  حاصل از استدالل و در واقع فیومی به يقین  .(1۸/596

ره کرده است اشاگويند و زبیدی به يقین حاصل از شهود قلبی « شناسیمعرفت»يقین 

 ثابت جازم اعتقاد ،يقین» :نويسدمی . مصطفوی نیزگويندمی«قلبیيقین»که به آن 

در اين تعريف محل « مطابق واقعیت»ترکیب  .(1۴/263: 1371) «است واقعیت مطابق

مطابق با  اشکال است؛ زيرا گاهی انسان به امری يقین دارد که يقینش کاذب است و

 واقعیت نیست.

  :از اندعبارت ،اندشده يقین مشتق ةريش از که در عربی ایمیاسااما 

 کندنمی تکذيب را چیزی که فردی يعنی ،يقنه ،الجیم کتاب در: و يقَنه و يق ن يقَن.1 
 ؛هستند معنا يک به دو هر «رجل  يقن  » و «رجل  أذن  » نويسد:می ازهری .(511: د.ت)شيبانی، 
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 همین بر نیز سیده ابن .(9/2۴5 :د.ت) کنديقین می ،شنودمی يعنی کسی که به هرچه

 کاربرد نیز «يقُن» اين کلمه بر وزن است معتقد فیروزآبادی .(1/۸1 :د.ت)است  اعتقاد

 وجود دلیل به «ی»و  است ريشه اين فاعل مزيد از اسم: موقن .2؛ (۴/2۸۸ :د.ت)دارد 

 .(596/ 1۸: د.تالزبيدی،  ؛13/۴57: د.ت)ابن منظور،  است شده تبديل «و» به ماقبل ضمة
 کنیز معنای به ماده اين مجرد مفعول اسم: نةموقو .3 موقن به معنای يقین کننده است؛

 نام معجم البلدان در کلمه اين :يقن ذو .4 ؛(9/2۴5: د.ت)ازهری،  است سراپرده در محفوظ

و  مذکر برای صفت مفعال وزن بر: میقان .5؛ (5/۴۴0: د.ت)احلموی،  است نمیربنی چشمة

که به  فردی يعنی يَق ن، مانند میقان .(1۸/596: د.ت)الزبيدی،  است مؤنث آن میقانه

 .(1/1۴۸: د.ت)موسی، دارد  يقین شنود،می هرچه
 

 یقین در عصر عباسی .2-9

فرهنگی درآمد. شد و سامان يافت و به زبانی عبّاسی، بسیار غنی  ةزبان عربی در دور

آنکه به  دينی کارکرد داشت، جزغیر در همان دو معنای دينی و ،در اين دورانيقین واژة 

کاربست دينی آن  اين دوران،شدن از عصر اسالم و وجود مظاهر دنیوی در دلیل دور

 کاهش يافت. 

رفته است؛ در بیت زير کار ه ب 7سه بارتنها ( 167-95) بشاريقین در ديوان  ةکلم

 مشهود است:کامالً  به آخرت در معنای يقین يقین

 أراقُب النفَس فی احلیاة  و قد
        

 أیقنُت أنا ی برتک ها عطبُ  
(2007 :1/217)  

 (ترک کنماين دنیا را يقین دارم که با مرگ بايد  کنم ومی من در زندگیم از نفس خود مراقبت)

که با استفاده شده است ( 213-158)از اشعار ديوان ابوالعتاهیه  8 بیت 34يقین در 

 اکثراً دردر ديوان وی اين واژه  .کار رفته استه بار ب 37جمعاً  ،ديگر در ابیاتی تکرار آن

با مفهوم  يقین بارةدر اواز جمله اشعار  ؛کار رفته استه بمعنای معمول خود 

  شناختی ابیات زير است:معرفت

 وهللا َحسبی َحیثما کنتُ   آمنُت ابهلل وأیقنتُ 
(1986 :95)  

 (کندخدا مرا کفايت می ،جا باشمکه هرک به يقین دانستم به خداوند ايمان پیدا کردم ومن )

نیا یقیُنک ابلفنا   من عجب  الدُّ
 

تریدُ  و أناک فیها للبقاء     
(143 :)همان  
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خواهی که تا ابد در آن اما باز هم می ،رویاين دنیا می از عجائب دنیا اين است که يقین داری که از)

 (بمانیباقی 

رفته است. دعبل در تمامی ابیاتی  کاره بار ب چهار (246-148) دعبليقین در ديوان 

 :مثال؛ آن را قصد کرده است دينیمعنای  ،کار برده استه که اين واژه را ب

 فَیاربا  زدن ی من یقین ی َبصریة  
    

 وزدْ ُحباهم ای ربا  فی َحسنات ی 
(1983 :84)  

 (ذيل حسناتم قرار ده درت آنان را محبّ ومن بیفزا به بصیرت  يقینم اخدايا ب)

اغراض  باکه شعرا اشعاری در مواردی  واژة يقین با صبغة دينی در اين دوران بیشتر

در معنای دينی و غیر دينی اين واژه در عصر عباسی  ديده می شود. ،انددينی سروده

 .را دارد معنای عدم شک خود، همان
 

  نتیجه. 3

اين واکاوی  ةثمر .يقین پرداخته شد ةمانی واژزدر معناشناسیدر اين جستار به واکاوی 

ريشه در زبان يونانی  از واژگان دخیل است ويقین  قرآنیدر عصور پیشااين است که 

ی سامی قديم هازباندر  اين واژه .شده استوارد زبان عربی به دارد که با میانجی آرامی 

به و  کردنرسمسپس به صورت فعلی  است و داشته مانند مثل و تصوير، در ابتدا معانی

بعد از ورود به زبان عربی تخصیص معنايی  يقینواژة  ه است.شداستفاده  رکشیدنتصوي

رفته  کاره ب زوال شکدر معنای تصوير را از دست داده و  معانی شباهت و پیدا کرده و

تقاقات جديد پیدا اش در زبان عربی کلمهشود اين یمالحظه م ،از سويی ديگر .است

از اين  در زبان عربی يقنذو کلماتی مانند يقن، موقن، میقان، موقونه و رده است وک

بررسی اشعار  .معنايی تعبیر کرد ةبه توسع نتوان از آکه می نداهريشه ساخته شد

 در فقط و شتهدهد اين واژه در اين عصر کارکرد بسیار کمی دانشان می شعرای جاهلی

  .ه استدیانجامترديدی میالبته اين آگاهی به بیکه  هداشتکاربرد معنای آگاهی زياد 

 یپنج معنا دردر قرآن کريم  يقین ،«نظائر وجوه و»بنا بر نظر صاحبان کتاب 

 در نظر گرفتن سیاقبا  که کار رفته استه ب صدق ، علم وده، مشاهمرگ تصديق کردن،

 است و هم زوال شک آن کريم فقط يک معنا دارد و قرآنمشخص شد يقین در آيات 

 . باشندمیعلل آن  و يا از اسباب و اندنیمعانی ديگر يا حاصل يق

مردم با آن آشناتر شده  زيرا ؛ستکارکرد بیشتری داشته ا ،ور پسا قرآنیدر عص يقین

ه بودبینی افراد بیانگر جهان و هاعتقادی داشتدر بسیاری از اشعار عربی کاربست  و بودند
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بررسی اين اشعار نشان  .شده استد اين واژه کمتر کرکار ،شدن از عصر قرآنبا دور .است

بوده و با صبغه دينی و غیر دينی در زوال شک  همواره يقینمعنای اساسی  می دهد؛

  .رواج داشته است اين عصور
 

 نوشت پی
 انجامدهای زبان میدر سطح واژه روابط مفهومی ةمطالعه همزمانی حوزه های معنايی به مطالع .1

 (.52 :1384 صفوی،)

يک کلمه چیزی ذاتی و درونی از خود آن کلمه است که با آن کلمه به هرجا برود « اساسی»معنی . 2

چیزی است که داللت ضمنی دارد و در نتیجة پیدا شدن وضع « نسبی»کند، معنی انتقال پیدا می

شود؛ برای مثال، معنای ای خاص، به معنای اساسی پیوسته و افزوده میزمینهخاصی برای آن کلمه در 

دارد « قیامت»، روز است، اما اين کلمه در کنار واژگانی مانند داوری و رستاخیز، معنای «يوم»اساسی 

 (.19-16 :1393، ايزتسو :که اين همان معنای نسبی اين کلمه است )ر.ک

 نوشته شده است. المیزانسیر ترجمة آيات براساس ترجمة تف. 3

 .(203 اليقني )مهان: ( و153 ، أيقنوا )مهان:(26 :1988ابن ابی طالب، يقيناً ) .4
 /1 (، يقني )مهان:2۴3 /1 يقني )مهان: (،1/116 (، أيقنت )مهان:153 /19۴7:1ابن اثبت، أيقن ) .5

( و 1/272(، أيقن )مهان: 299 /2 (، أيقنت )مهان:511 /1 (، أيقن )مهان:۴76 /1 (، يقني )مهان:339
 (.۴9 /1 تيّقن )مهان:

(، أيقنُت 310 (، يتقنّي )مهان:2۸1 (، ِبليقني )مهان:35 (، أيقنُت )مهان:7: 19۸7 فرزدق،أيقنُت ) .6
  (.619 ( و يقني )مهان:612 (، أيقن )مهان:5۸0 (، ُمستيقنون )مهان:5۴0(، أيقنت )مهان: 517 )مهان:

 .)20۸ /2 أيقنُت )مهان: و (59 /2(، أيقن )مهان: 217 /1: 2007ابن برد، أيقنُت ) .7
(، 95(، أيقنُت )مهان: ۸2(، أيَقَنْت ويقني )مهان: 33(، مُوقنٍّ )مهان: 23: 19۸6ابوالعتاهية، يوِقُن ) .8

اسَتْيِقَنن )مهان:  (،271(، أيْ َقَن )مهان: 1۴3(، يقيُنَك )مهان: 136(، ُمستيِقنًا )مهان: 95تَ َيّقْنُت )مهان: 
(، موقن )مهان: 271(، تَيقََّن )مهان: 2۴9(، يقينک )مهان: 2۴2)مهان:  يَقيُنه (،1۸5(، اليقني )مهان: 1۸2
(، أيَقْنُت )مهان: 331(، موقن )مهان: 32۴(، يقيّن )مهان: 317: مهان(، اليقني )313(، يقيَننا )مهان: 302
(، موقن ۴20(، استيقان )مهان: ۴17(، تَيقََّن )مهان: ۴13)مهان: (، أيقْنُت 356(، موقن واليقني ): 337

(، تيقَّنا ۴31(، يقينًا )مهان: 131(، يقنُي )مهان: ۴2۸(، اليقني )مهان: ۴23(، اليقني )مهان: ۴22)مهان: 
 (۴۴9(، متَيّقْن ويقينه )مهان: ۴۴3(، اليقني )مهان: ۴۴2(، يقيّن )مهان: ۴۴2(، اليقني )مهان: ۴35)مهان: 

 . (۴70: توقن )مهان و
 

 منابع
 .قرآن کريم

 .دارکرم الم، عبدالعزيز الکرم، ، مجعهعلی بن ابيطالب اإلمام ديوان(، 19۸۸) يعل، طالب بن ابیا
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حممد اسعد طيب الباز،  ُتقيق حامت(، تفسري القرآن العظيم )ابن ايب (،1۴19) حممدبنحامت، عبدالرمحن ابن ايب
 .الطبعة الثالثة مکتبة نزار مصطفی، :رایض
، ُتقيق حممد عبد الکرَي کاظم نزهة األعني النواظر فی علم الوجوه والنظائر (،19۸7) عبدالرمحني ابن اجلوز 
 .مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية :، بريوتيالراض

عاصمة الثقافة  ،جملدات، اجلزائر، ُتقيق حممدطاهربن عاشور، أربع بردديوان بشاربن (،2007) ابن برد، بشار
 .العربية

 .دار سعدالدين :، دمشقيعلی ابراهيم کرد ، حمققاألمثال (،2003) زيد ،ياِلامش يبن رفاعا
داراحياء التاث  :عبد هللا حممود شحاته، بريوت ، حمققسليمانبنتفسري مقاتل (،1۴23) ابن سليمان، مقاتل

 .العربی
 :هنداوى، بريوت عبداحلميد حمقق ومصحح ،احملكم واحمليط األعظم )د.ت(، امساعيلبنعلي سيده، ابن

 .دارالكتب العلمية
 .املکتب اإلسالمی :حممد سعيد مولوی، قاهره ، ُتقيقشدادبنديوان عنتة (،196۴) ابن شداد، عنتة

مؤسسة التاريخ  :، بريوتبتفسري ابن عاشورتفسري التحرير والتنوير املعروف  (،1۴20) طاهرابن عاشور، حممد
 .العربی

 .عاَل الكتب :ایسني، بريوتآلمصحح حممدحسن حمقق و ،احمليط يف اللغة )د.ت(، ابن عباد، صاحب
 :بريوت ،حممد حسني مشس الدين حمقق ،)ابن کثري( تفسري القرآن العظيم (،1۴19) ابن کثري، امساعيل بن عمر

 .منشورات حممد بيضون دارالکتب العلمية،
 دارصادر، املطبعة الثالثة. :بريوت ،لسان العرب )د.ت(، مكرمابن منظور، حممدبن

 .داربريوت :، بريوتديوان ابی العتاهية (،19۸6) ابو العتاهية
 داراحياءالتاث العريب. :، بريوتهتذيب اللغة )د.ت(، امحدحممدبن ازهرى،

 .دارصادر :وليد عرفات، بريوت ، حمققاثبت األنصاریبنديوان حسان (،19۴7) اثبتبنحساناألنصاری، 
شرکت سهامی انتشار،  :، ترجمة احمد آرام، تهرانخدا و انسان در قرآن (،1393) ايزوتسو، توشیهیکو

 چاپ نهم.
دار  :حممد عبدالرمحن مرعشلی، بريوتعداد إ انوار التنزيل واسرار التأويل، (،1۴1۸) عمربنالبيضاوی، عبد هللا

 .حياء التاث العربیإ
 .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه هتران :، هترانوجوه القرآن (،1371) حبيش بن ابراهيمالتفليسی،
 :قصی احلسني، بريوت ، ُتقيقالتمثيل واحملاضرة (،2003) عبدامللک بن حممدبن امساعيل ابومنصور الثعالبی،
 .اللومکتبةاِل دار

 .چاپ دومتوس،  :ای، تهرانفريدون بدره، محقق: های دخیل در قرآن مجیدواژه (،1385) جفری، آرتور

 .دارالعلم للماليني :مصحح امحدعبدالغفورعطار، بريوت ، حمقق والصحاح )د.ت(، محادبنامساعيل اجلوهرى،
 .دارالکتاب العربی :امحد عدرة، بريوت، شرح اشرف األبرصبنديوان عبيد (،199۴) األبرصاحلارثی، عبيدبن
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 و موانع يقین ايجاد عوامل: کريم قرآن هایوروش هاشیوه» (،1388) سرشت، سید محمدصادقحسینی

 .45-5، 30 ، شکوثر ،«کريم قرآن منظر از يقین کسب
 املطبعة الثانية. ،دار صادر :، بريوتجم البلدانعم )د.ت(، احلموى، ایقوت بن عبدهللا

 .الطبعة الرابعة امساعيليان، :، قمنور الثقلني (،1۴15) عبد علی بن مجعه احلويزی،
مطبوعات  :دمشق ُتقيق عبدالکرَي ااُلشت،، دعبل بن علی اخلزاعی شعر (،19۸3) اخلزاعی، دعبل بن علی
 .لطبعة الثانيةا جممع اللغة العربية،

، ُتقيق عربی عبداحلميد علی، أللفاظ کتاب هللا العزيزالوجوه والنظائر  )د.ت(، الدامغانی، حسني بن حممد
 .دارالکتب العلمية :بريوت
هرمس، چاپ  :وش صفوی، تهرانکور ةترجم ،شناسی عمومیدوره زبان (،1392) فردينان ،دوسوسور

 .چهارم
 .داراملعرفة، املطبعة الثانية :محدوّطماس، بريوت ، شرحديوان النابغة الذبيانی (،2005) ، زایدبن معاويةالذبياين
 .يمکتبة األسد :ةکرمامل ة، مکرموز الکنوز فی تفسري الکتاب العزيز (،1۴29) ، عبدالرزاق بن رزق هللارسعّن
 .دارالفكر :مصحح علی شريی، بريوت حمقق و ،اتج العروس )د.ت(، ، حممدبن حممد مرتضىيالزبيد

، وجوه التأويل حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يفکشاف عن  (،1۴07) ، حممد بن عمريالزخمشر 
 .الطبعة الثالثة ،دارالکتاب العربی :مصحح مصطفی حسني امحد، بريوت

 .دارالفکر :بريوت ِبر العلوم، ياملسم يتفسري مسرقند (،1۴16) ، نصر بن حممديالسمرقند
 :حمقق فواز امحد زمرلی، بريوت ،القرآناإلتقان فی علوم  (،1۴21) ، عبد الرمحن بن ابی بکريالسيوط

 .الطبعة الثانية، دارالکتاب العريب
دارالکتاب العربی،  :بريوت حمقق فواز حممد زمرلی، ،الدر املنثور فی التفسري ِبملأثور (،1۴20) ــــــــــــــ

 .الطبعة الثانية
، 12 ش ،پژوهش دينی ،«در قرآن و يقین شک معناشناسی به نو نگاهی» (،1384) شاکر، محمدکاظم

284-267. 
شناسی و های زبانبررسی الفاظ عقلی و عاطفی در قرآن کريم از منظر داده» (،1394) شفايی، مهدی
دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم  دکتری، محمد صالح شريف عسکری، نامهپايان، «معناشناسی

 .انسانی

 .اِليئة العامة لشؤون املطابع األمريية :حمقق ابراهيم ابياری. قاهره ،کتاب اجليم )د.ت(، شيبانی، اسحاق بن مرار
 .فرهنگ معاصر :، تهرانفرهنگ توصیفی معنی شناسی(، 1384) کوروش صفوی،
للمطبوعات، الطبعة  مؤسسة األعلمی :، بريوتتفسري القرآن امليزان يف (،1390) ، حممدحسنييالطباطبائ

 .الثانية
 .دارالکتاب الثقافی :اربد-اردن، ريبالکتفسري ال (،200۸) امحد، سليمان بن الطرباين
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فضل هللا يزدی  و ، مصحح هاشم رسولیجممع البيان فی تفسري القرآن (،1372) الطربسی، فضل بن حسن
 .َنصر خسرو، الطبعة الثالثة :طباطبايی. هتران

 .ةعلميالوزه احل :قم ،ي، مصحح ابوالقاسم گرجتفسري جوامع اجلامع (،1۴12) ــــــــــــــ
 .داراملعرفة :بريوت، تفسري القرآن جامع البيان يف (،1۴12) ، حممد بن جريريالطرب 
، الطبعة يمرتضو  :، حمقق حممدحسني اشکورية، ايرانجممع البحرين (،1375) ، فخرالدين بن حممديطرحی

 .الثالثة
دار احياء  :، بريوتيامحدحبيب عامل، مصحح تفسري القرآن التبيان يف )د.ت(، ، حممد بن حسنيالطوس

 .التاث العربی
 .داراملعرفة :محدوّطماس، بريوت ، شرحلبيد بن ربيعه ديوان (،200۴) بن مالک ، لبيدبن ربيعةيالعامر 
 .دارالکتب العلمية :، ُتقيق أمساء ابوبکرحممد، بريوتديوان (،199۸) ، عروة بن الورديالعبس

 .96-91، 83 ش معرفت، ،«سیمای يقین در آيات و روايات» (،1383) رمضان ،علی تبار فیروزجايی
سید حسین  ة، ترجمنظاير در قرآن کريم شناسی وجوه وزبانبررسی  (،1389) العوّا، سلوی محمد

 .سیدی، چاپ دوم، به شهر، مشهد

الطبعة  ،دار إحياء التاث العريب :بريوت التفسري الکبري )مفاتيح الغيب(، (،1۴20) ، حممد بن عمريالفخر الراز 
 .الثالثة

 .طبعة الثانيةل، اةجر اِل :قم، كتاب العني )د.ت(، خليل بن امحد ،يالفراهيد
 .دارالکتب العلمية :فاعور، بريوت يشرح عل (،197۸) فرزدق ديوانفرزدق، 

مکتبة الصدر،  :هتران ،تصحيح حسني اعلمی ،تفسري الصافی (،1۴15) فيض کاشانی، حممد بن شاه مرتضی
 .الطبعة الثانية

 .دارالكتب العلمية :، بريوتالقاموس احمليط )د.ت(، ، حممدبن يعقوبيالفريوزآِبد
 .داراِلجرة، املطبعة الثانية ةموسس :قم املصباح املنري، )د.ت(، امحدبن حممد ،يالفيوم

 ة.الطبعة الثالث دارالکتاب، :قم ،حمقق طيب موسوی جزائری ،تفسري قمی (،1363) القمی، علی بن ابراهيم
مکتبة  :هراني، طحسني اعلم تصحيح ،تفسري الصايف (،197۸) بن شاه مرتضی فيض حممد ،الکاشاين

 .الصدر، الطبعة الثانية
، املطبعة الثانية، ي، شرح عبدالرمحن املصطاو امرؤی القيس ديوان (،200۴) ، امرؤالقيس بن ُحجريالکند

 .داراملعرفة :بريوت
مؤسسة النور  :، بريوتيعبدالرمحن بن ابی بکر سيوط ، حمققتفسري جاللني (،1۴16) حممد بن امحدحملية، 

 .للمطبوعات
 .انتشارات فردوسی :حسین سیدی، مشهد ةترجم ،معناشناسی (،1385) احمدمختار عمر ،

بنیاد  :تهران، المعجم المقارن بین العربیة و الفارسیة و اللغات السامیة (،1375) مشکور، محمدجواد

 .فرهنگ ايران
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 .سالمیاإل وزارة الثقافة واإلرشاد :، طهرانکلمات القرآن الکرَيالتحقيق يف (،1371) ، حسنياملصطفو 
 .، املطبعة الرابعةمكتب اإلعالم اإلسالمي: قم ،اإلفصاح )د.ت(، موسى، حسني يوسف

امريکبري،  :هرانط اصغر حکمت،اهتمام علی، کشف األسرار وعدة األبرار (،1371) ، امحدبن حممديامليبد
 .الطبعة اخلامسة

 ثقافية للعتبة الرضوية املقدسة.نية العاو امل ، مشهدجممع األمثال (،1366) امحدبن حممد ،يالنيسابور  امليداين
املکتبة ، ، ُتقيق فضل الرمحن عبدالعليم األفغاينوجوه القرآن (،19۸۴) ، امساعيل بن امحد الضريريابور سالني

 .القریالسعودية، جامعة ام
 .االعتماد :، مصراتريخ اللغات السامية(، 1929) ولفنسون، اسرائيل

 ،14 ، شانديشة نوين دينی،  «يقین از منظر علوم عقلی و قرآن کريم» (،1387) نژاد، حسینهاشم

  .200-171 صص
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