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 چکیده

بار در قالب  کیبه کار رفته است؛  میدارد، دوبار در قرآن کر« أ ن س»که خود بازگشت به ماده  ناسیاست شهیر
که در باره کاربرد دوم  ی(. در حال53)احزاب/ «نیمستأنس»در قالب اسم فاعل  گری( و بار د27)نور/« تستأنسوا»فعل 

 یابه اندازه ناسیاست یدر کاربرد نخست معنا شود،ینم دهید یمفسران مناقشه خاص انیدر م ل،یهر دلبه 
. مسئله پژوهش حاضر آن دیمتعدد انجام یریاقوال تفس ییداینخست به پ یهابود که از همان سده زیبرانگچالش

و در ادامه  ستیاز چ یگشته، ناش یریکه منجر به اختالف اقوال تفس ناسیموجود در است ییاست که تنش معنا
 هستند. حیاقوال قابل ترج نیا از کیمشخص شود کدام 

 یههافیمعنا کهه رونهد تعر نیاست، بد ینگارواژه خیاز کار تار یپژوهش، در بخش نیمورد استفاده در ا روش
هم  گرید ی. در بخشگرددیمرخ داده در آن مطالعه  راتییارائه شده از واژگان مربوط در کتب لغت، در گذر زمان و تغ

پژوهش  نی. هدف از انجام اشودیبهره گرفته م یسام یشناسشهیر یبرا یخیتار یشناسمتداول در زبان یهااز روش
در  تواننهدیمه یشناسهشهیو ر ینگهارواژه خیتار کردیافزون بر حل مسئله خرد، نشان دادن آن است که چگونه دو رو

 را همگرا ساخت. کردیدو رو نیحاصل از ا جینتا توانیگرفته شوند و چگونه م به کار یریاقوال تفس یابیارز
 

 . یشناس شهیر ،یخیتار کردیرو ناس،یاست ر،یتفس م،یقرآن کر: هاکلیدواژه
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The Quranic Concept of Estinas: Evaluating Interpretive Traditions with a 

Historiographical and Etymological Approach 
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Abstract 

The root of the word “Estinas,” which is derived from the core "Ans", has been used twice 

in the Holy Qur'an; Once in the form of a verb "Tastanisoo" (Noor / 27) and again as a 

nominal "Mustanasin" (Ahzab/53). While there is no controversy among exegetes about the 

second meaning for any reason, the first meaning of Estinas has been so challenging that it 

gave rise to numerous interpretive approaches in the first centuries. The present study aims 

to discover the reason for semantic discrepancy about Estinas and to determine which of 

these statements are preferable. 

One of the methods used in this study is the history of lexicography, meaning that the 

process of defining related words in dictionaries is reviewed over time along with their 

changes. In another section, techniques conventionally used in historical linguistics are 

employed for the analysis of Semitic etymology. The purpose of this research, besides 

addressing minor problems, is to demonstrate how the two approaches of etymology and 

the history of lexicography can be adopted to evaluate interpretive statements and how the 

results of these two approaches can be merged. 
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 مقدمه

 27هنتی  اوتلات تیستنر  در پنرا تله نیتت نتلر/      در این راستا، نخستت هتت تینتنن ب هی تت    
در  «أ ه س»پردازیم تا صلرت  سئلت هت خلهی  ن ح گردد؛ در گام هعی هت کارهردهتا   تاد     ی

پردازیم کت ارتیاهها   عنایی در حنطت نصلص دینی نشکارتر گتردد. نناتا    ورنه ب احادیث  ی
ناار ، ب هخش دیار هت هحث تحلنلی، هخشی هت تحلنل  عنایی  اد  از  نظر تاریخ باژ در   ام 
 شلد تا هتلاه هت ارزیاهی در هار  اولات تیسنر  دست یافت.شناسی اختصاص داد   یریشت

 
 الف. اقوال مفسران در باره استیناس

ها  زیتر هتت کتار رفتتت     گلنت کت گیتت شی، ریشت استنناس در ورنه کریم دب هار در نیتهماه
 است:

بَتُسَلِّمُلا عَلَی أَهْلِهَا ذَلِکمْ خَنتر    تَسْتَأْنِسُلایا أَیهَا الَّذِینَ نَ َنُلا لَا تَیْخُلُلا هُنلتًا غَنرَ هُنلتِکمْ حَتَّی 
 (27لَکمْ لَعَلَّکمْ تَذَکرُبهَ )نلر/

ها  خلیش، تتا نه گتت   ا   ربیی  ار در خانتیعنی: ا  کسانی کت هاربیینی، در هنچ خانت
کت هنچ  ردم هست، ب در هنچ خانت  ربیی تا پنش سالم نکننی هر اهل نه. نه هتت   هررسنیییکت 

 (.498 /6  ،ییناست شما را تا  ار پنی پذیریی ) 
هَّ ذَلِکمْ کاهَ یتْْذِ   لِحَیِیثٍ إِ  ُسْتَأْنِسِننَ... بَلَکنْ إِذَا دُعِنتُمْ فَادْخُلُلا فَإِذَا هَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُبا بَلَا 

 (53النَّیِی ... )احزاب/
خلاننی، در شلیی ب چله هعام هخلریی هپراکننی ب  یدن 0یعنی: ... لکن چله شما را ها خلر 

 (.77 /8هرنجانی ) نیی ، کت نه پنا یر را  ی هررسنیچناه کت از سخناه نت
ب ستلر  نتلر ب احتزاب از    ویل از درگنر شیه در هحث، تلجت هت این نکتت  هم است کتت د 

جهات  ختلیی ت از جملت هرح  لضلع حجتاب ت دارا  پنلنتیها   یهتل ی هستتنی ب تنهتا         
گلنتت کتت اشتار  شتی،     کارهردها  ورننی استنناس هم در این دب سلر  است. هتت هتر رب ، نه  

 استنناس در نیت احزاب، عمالً تلجت  یسراه را هت خلد جلب نکرد  ب  لضع چالش ننتاه تنهتا  
 در هار  کارهرد این ریشت در سلر  نلر هلد  است.

انتی  ، استنناس را هت اذه گرفتن هرگردانی تیهنشتر  یسراه ب  ترجماه، ها لحاظ کرده سناق ن
ها   حتیبد   اننتی نن تت از  نیتی      انی؛ ا ا در ترجمتب کمتر هت  عنا  لغل  نه تلجت داشتت
 طترح شتی  استت. حتتی ننتاه کتت از        «ریافتندییه، د»انتخاب شی، هم ناه  عنایی از هنف 
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شتاه هتر ستناق نیتت     انی، تنها تکنتت را هرداشت کرد  «اذه گرفتن»استنناس در سلر  نلر،  عنا  
انی کت یکی راجع هت دب صلرت  عنا کرد  «تستأنسلا»هر ت ییر،  یسراه این  اد  را در است. هت

است، ب دب ی هرداشتی  «دریافتن»ت یعنی  هت هنف  عنایی ابت از  عانی یاد شی  در هخش لغل 
 کا الً تیسنر  است ب بجت لغل  نیارد.

کستب  »گردنی استتنناس هتت  عنتا     هاز ی «دریافتن»دستت ابت از تیاسنر کت هت هنف  عنا  

 «نگتا  کترده  »کت هنشتر ها  عنا  هاب استیعات سازگار است، ب استنناس هت  عنا   «نگاهی کرده
را هتت نتیرت در    «کستب نگتاهی کترده   »را  دارد.  عنا  نخست، یعنی کت ویر  تکلف هت هم

ق( هر نه است کت استنناس در نیت  لرد هحتث،   207انی. از جملت اهلزکریا فرّاء )د تیسنر نبرد 
هت همنن  عناست ب   صلد نه است کت فرد کسب نگاهی کنی کت نیا کسی در خانتت هستت یتا    

در نیت یک ت ییم ب تأخنر هالغی رخ داد  ب ستالم کترده   خنر؟ از همنن رب، ب   عت ی هلد کت 
کت خلد اهزار  هرا  خیر گرفتن است، هر استنناس یا کسب نگتاهی کترده   تیم شتی  استت      

 (.15 /6 نظلر، ؛ اهن438 /6، ماهیاال شعب)هنه ی، 
یت شمرد ب   صلد از ن ی «علم»ق( ننز استنناس را راجع هت  عنا   276وتنیت دینلر  )د اهن

عرهتی،  )اهتن  «هیاننی نیا در خانت کسی هست کت از اب اذه هخلاهنی یا خنر»دانست کت را این  ی

ق( ننتز پتا از ن تل اوتلات  ختلتف، رأ        310(. اهتلجعیر هیتر  )د   370 /3، ال ترنه  احکام
هاشتی ب استتنذاه کتت از نه     «کسب نگاهی کرده» ختارش نه هلد کت استنناس در نیت هت  عنا  

ب اهل خانت  «نگا  گردد»بارد از اذه اهل خانت هی ن ی، هرا  نه است کت شخص تاز سخن خلا
)فلنأنا إلی إذنهم لت فی ذلتک، بیأنستلا إلتی استتئذانت      «نگا  شلنی»ها استنذاه اب از بربد ب  

 (.112 /18إیاهم: هیر ، 
نگتا   »ناس هتا  هت این دستت از تیاسنر، هایی اولالی را افزبد کت هت جتا   عتادت گترفتن استتن    

انی. پنش از همت هایتی هتت یتک حتییث     ، هت  صادیق نه پرداختت«کسب نگاهی کرده »یا  «کرده
نیل  هت ربایت اهلایلب انصار  اشار  کرد کت در تیسنر نیتت بارد شتی  ب استتنناس در نه هتت     

ت بارد ها تسینح ب تکینر ب حمی، یا حتتی تنحتنح هترا  نگتا  کترده اهتل خانت       سخن گیتنِ تاز 

 سعلد ننز ن تل شتی  استت کتت     ، از  ناهع  تعید(. از اهن38 /5هازگردانی  شی  است )سنلهی، 
استنناس در نیت را اشار  هت نگا  کرده اهل خانت نسیت هت بربد ختلد هتا کتار   اننتی تنحتنح      

(. ا ا ولت اخنر هنشتتر از همتت از  جاهتی  یستر     370 /3، ال رنه احکامعرهی، ت است )اهنتدانس

، از  ناهع  تعتید(.  38 /5؛ سنلهی، 111/ 18از تاهعنن، در  ناهع شهرت یافتت است )هیر ،   کت
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 «صیا کرده»، «نباز داده»نجنح از  جاهی، هت جا  تنحنح از تجرّس هت  عنا  اهیدر ربایت اهن
درستی ایتن تنحتنح ب   (. هیر  هت112/ 18هت عنلاه  صیاق استنناس سخن ن ی  است )هیر ، 

ده را از نه رب هت نیت  رهلط دانستت کت هیف نگا  کرده اهل خانت هیاه است کتت کستی   نباز دا

 هر نناه بارد شی  است )هیر ، همانجا(.
ا ا دستت دبم از تیاسنر، ناظر هت اولالی است کت استنناس را هیبه تلضنح هت  عنا  استتنذاه  

رت را دارد ب از شتمار  از  انی. این هرداشت در تیسنر ب ننتز ترجمتت نیتت هنشتترین شته     گرفتت

 صحاهت ب تاهعنن ن ل شی  است. از نه جملت است:
؛ ضناء 437/ 6، ماهیاال شعب؛ هنه ی، 251 /4عیاس هت ربایت سعنی هن جینر )هحاب ، اهن
 (.91 /10  یسی، 
 (110 /18جریج )هیر ، عیاس هت ربایت اهناهن
 (.2566 /8 حاتم،اهیهلحت )اهنعیاس هت ربایت علی هن اهیاهن
 (428 /6، ماهیاال شعبعیاس هت ربایت اهلصالح )هنه ی، اهن
عیتاس،  ها  دیار از اهتن سعی از نناکانش )هیر ، همانجا؛ هرا  ن لعیاس هت ربایت اهناهن

 (.38 /5نک: سنلهی، 
 ؛ هیر ، همانجا(.55 /3وتاد  هت ربایت  عمر هن راشی )صنعانی، 

 (.442 /6، ماهیاال شعببهت )هنه ی، عروتاد  هت ربایت سعنی هن اهی
ها  دیار از وتتاد ، نتک:   ؛ هرا  ن ل2566 /8حاتم، اهیوتاد  هت ربایت  حمی هن یسار )اهن

 (.39/ 5سنلهی، 
 (.437/ 6، ماهیاال شعبعیاس هیبه ذکر راب  )هنه ی، عکر ت  لال  اهن

ل شی  است؛ از جملتت   اتتل   از اتیاع تاهعنن ب علما  پسنن ننز ولت هت این تیسنر هسنار ن 
ق( ا ام  الکنتاه هتیین وتلت     179ق( از  یسراه  ت یم ب  الک هن انا )د  150هن سلنماه )د 

 (.371 /3، ال رنه احکامعرهی، ؛ اهن415 /2گراینی  هلدنی )  اتل هن سلنماه، 
ب  «دریافتن»از   ایست دستت اخنر از تیاسنر ها تیاسنر دستت ابت کت استنناس را هرپایت  عنا  

تلاه دریافت کت  عنا کرده استتنناس هتت استتنذاه هتم     فهمنی  هلدنی،  ی «نگاهی گرفتن/ داده»

هاشتی، نتت نه کتت تاهتت      «نگاهی گرفتن/ داده»یاهی از هایی  اننی تنحنح ب تجرّس نلعی  صیاق
کتت  ق(  321کننی  بجهی تاز  در  عنا  لغت هاشی. در این  ناه، ستخن اهتلجعیر هحتاب  )د    

استنناس در این نیت را از حنث لغت هت  عنا  استنذاه گرفتت ب یادنبر شی  استت ایتن کتارهرد    
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کنتی کتت کتارهرد استتنناس      رهلط هت زهاه اهل یمن است، استثنایی بیژ  است. ب  تصریح  تی 
(. از ننجتا کتت نشتانی از ز ننتت     248 /4هیین  عنا تا ز اه در یمن دبام داشتت است )هحتاب ،  

شلد، هایی گیت نن ت هحاب  را در این دیی  نمی «أ ه س»عنا  استنذاه در  عانی  اد  لغل   
هابر افکنی  کارهرد  هلد  کت ظاهراً در یمن خلد ها نه  لاجت شتی  استت؛ ا تا ایتن کتارهرد را      
نیایی دبام  عنایی از عصر ورنه، هلکت هایی کتارهرد   ستتحیا انااشتت کتت ناشتی از نتلعی       

ت در  عنا  استنناس تحت تأتنر اوتلات  یستراه دستتت دبم، ب لغتل  شتیه      تخصنص  تشرعان
 هرداشت تیسنر  در نه جا عت هلد  است.

در اینجا گیتنی است هازگردانیه استنناس هت استنذاه در نیت  لرد هحث، جنیت ورائت ننز هت 
تستلملا  حتتی تستتأذنلا ب   »خلد گرفتت ب در ورائات شاذ جایی هرا  خلد گشلد  است. ورائت 

؛ 109 /18عیاس در  ناهع تکترار شتی  استت )هیتر ،     هت ن ل سعنی هن جینر از اهن «علی أهلها
عیتاس  (. جعیر هن ایاس هت ن ل از  جاهی ننتز نه را از اهتن  438-437 /6، ماهیاال شعبهنه ی، 

(. 38 /5عیتاس، نتک: ستنلهی،    ها  دیاتر از اهتن  ؛ هرا  ن ل239 /4ن ل کرد  است )هحاب ، 
 /18ه تلر  هیبه ارائت سلسلت سنی، نه را از سلنماه اعمش وار  کلفت ننز نبرد  )هیر ، سینا
 (.224 /1 سعلد شمرد  است )سیناه تلر ، ( ب از زهاه اعمش، نه را ورائت اصحاب اهن110

( ب از  نتاه  110 /18عیاس، از  ناه صحاهت از اهی هن کعب )هیر ، این ورائت افزبه هر اهن
( ننز ن ل شی  است. ها  حلر ورار داده این هتابر  442/ 6، ماهیاال شعبتاد  )هنه ی، تاهعنن از و

کت سالم داده از حنث  عناهی هر استنذاه   یم است ت نه گلنتت کتت هحتث نه گذشتت ت در        
، ت ییم ب تتأخنر ننتز انجتام    «تستأذنلا»هت  «تستأنسلا»هرخی ربایاتِ این ورائت، افزبه هر تیییل 

خلانی  شی  است. این ورائت را  «حتی تسلملا علی أهلها ب تستأذنلا»هت صلرت شی  ب عیارت 
؛ وتا:  110 /18؛ هیر ، 129 /2انی )اهلعینی، عیاس نبرد هرخی هت ن ل از سعنی هن جینر از اهن

 ستعلد هازگردانتی  شتی  استت     ( ب هت ن ل از اهراهنم نخعی ننز هت  صحف اهن101خاللیت، اهن
خاللیتت، همانجتا(.   ؛ وتا: اهتن  38 /5؛ ستنلهی،  437 /6، ماهیاال شعبهنه ی، )هیر ، همانجا؛ 

(. از ننجتا  38 /5ربایتی از عکر ت ننز نه را هت ورائت اهی هن کعب نسیت داد  است )ستنلهی،  

شلد ب  سعلد ب اهی هن کعب در هر دب شکل ورائت تکرار  یعیاس، اهنکت نام ست صحاهی اهن
اس هسنار ها رابیاه تیسنر هت استتنذاه انطیتاق دارنتی، ایتن دب ورائتت ب      عیرابیاه ورائت از اهن
 ربایت تل ی کرد.ها  تحلت یافتت از یک پنشتیسنر را هایی گلنت

در  صتحف ننتز اصتالت     «تستأذنلا»گیتنی است در   ام تأکنی هر این کت ورائت هت صلرت 
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عیاس بجلد دارنتی کتت اصترار    ز اهندارد، ربایاتی هت ن ل از سعنی هن جینر،  جاهی ب دیاراه ا
از بهم یا خطا  کاتیاه  صحف هلد  استت )هتت    «تستأنسلا»برزنی هر این کت تیییل باژ  هت  ی

؛ هتت تعینتر خطتأ:    437 /6، ماهیاال شعب؛ هنه ی، 110 /18؛ هیر ، 129 /2تعینر بهم: اهلعینی، 

؛ ضتناء   یستی،   437 /6، همایاال شعب؛ هنه ی، 251، 249 /4؛ هحاب ، 110-109/ 18هیر ، 
 (.438 /6، ماهیاال شعب؛ هنه ی، 109 /18؛ هت تعینر س ط: هیر ، 38 /5؛ سنلهی، 96 /10

در پایاه این هخش هایی گیت اهلهالت عسکر  در هحث از بجل  ب نظتایر، استتنناس را در   

شتت را در  حالی کت تنها دب کارهرد ورننی دارد، دارا  دب بجت  عنایی شتمرد  استت؛ اب ایتن ری   
)هلتب اننتا( گرفتتت     «اُنا جستن»سلر  نلر هت  عنا  استنذاه ب در سلر  احزاب هت  عنا  

 (.90-89است )اهلهالت، 
 

 در زبان قرآن و حدیث «أ ن س»ب. ماده 

در  «أ ه س»ریشت نه کت  عنایی نزدیک هیاه دارنی،  تاد   ها  همفارغ از باژ  انساه ب اسم
ت یعنی إیناس ت ب دب هار در هاب استیعات ت یعنی استئناس ت هتت کتار         هار در هاب افعات 5ورنه 

 ا  نیارد.رفتت است؛ در حالی کت تالتی  جرد نه نملنت
 کارهردها  نه در هاب افعات از این ورارنی:
 (6ا إِلَنهِمْ أَ ْلَالَهُمْ ... )نساء/ ِنْهُمْ رُشْیًا فَادْفَعُل نَنَسْتُمْبَاهْتَلُلا الْنتَا َی حَتَّی إِذَا هَلَغُلا النِّکاحَ فَإِهْ 

از ایشتاه   هیاننتی پتیراه را تتا چتله رستنی زناشتلهر  را، پتا اگتر        یعنی: ب نز اینی هتی 
 (.64، ص 1383، ترجمت وره دهمها  ایشاه را ... )یافتای، پا دهنی هت ایشاه خلاستترا 

نَارًا لَعَلِّی نَتِنکمْ  ِنْهَا  نَنَسْتُلِأَهْلِتِ ا ْکثُلا إِنِّی ( إِذْ رَأَ  نَارًا فَ َاتَ 9بَهَلْ أَتَاک حَیِیثُ  ُلسَی )
 (10هِ َیَاٍ أَبْ أَجِیُ عَلَی النَّارِ هُیً  )هت/

یعنی: ب ن ی هت تل خیر  لسی؟ چل هییی نتش گیت  ر زه خلیشتن را درنگ کننی کت  تن  
ترجمتت تیستنر   ر نتتش راهتی )  ا  یا هناهم هت نتشی، تا  ار هنارم شما را از نه نتش زبانت هیییم
 (.987-986 /4، هیر 

نَتارًا سَتَتتِنکمْ  ِنْهَتا ِهخَیَترٍ أَبْ َنتِتنکمْ هِشِتهَابٍ وَتَیاٍ َلعَلَّکتمْ          نَنَسْتتُ إِذْ وَاتَ  ُلسَی لِأَهْلِتِ إِنِّی 

 (7تَصْطَلُلهَ )نمل/
نه  نتشتی، تتا هنتارم شتما را از     دیتیم ها  خلیش را کت  ن یعنی: کت گیت  لسی  ر کا

 (.1199 /5، ترجمت تیسنر هیر نگاهی یا نرم شما را نتشی فراگرفتت تا  ار شما گرم شلیی )
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 نَنَسْتتُ  ِنْ جَانِبِ الطُّلرِ نَارًا وَاتَ لِأَهْلِتِ ا ْکثُلا إِنِّی  نَنَاَفَلَمَّا وَضَی  ُلسَی الْأَجَلَ بَسَارَ هِأَهْلِتِ 
 (29أَبْ جَذْبَةٍ  ِنَ النَّارِ لَعَلَّکمْ تَصْطَلُلهَ )وصص/ نَارًا لَعَلِّی نَتِنکمْ  ِنْهَا هِخَیَرٍ

از ناحنت کل  ستننا   هیییها  خلیش، یعنی: ب چله تمام کرد  لسی ز اه، ب هرفت ها کا
نتشی، تا  ار هنتارم شتما    هیییمنتشی. گیت  لسی اهل خلیش را کت هیاشنی شما اینجا کت  ن 

 (.1264 /5، ترجمت تیسنر هیر تا  ار شما گرم شلیی ) ا  از نتشرا از نه نگهی یا افربختت

در این کارهرد،  عنتایی از   «ننَاَ»شلد، در همت  لارد فعل گلنت کت هت ربشنی دیی   یهماه
 «همرا  شیه، رباهط نزدیک هرورار کرده»کنی ب اهیاً هنف  عنایی افاد   ی «دیی، دریافت»هنف 
در  «أ ه س»لاه  لرد  را در ورنه کریم نشاه داد کت  اد  ترسانی. در  جملع اصالً نمیرا نمی

گراینی  هاشتی ب دایتر     «رباهط نزدیک هرورار کرده»یا  «نرام گرفتن»هنچ هاهی، هت هنف  عنایی 
 دنیات کرد. «دانستن، دییه» عانی ورننی نه را هایی در هنف 

نت کارهرد در خیر  هلنتی  در پنجلیی از کارهردها  این  اد  در احادیث، نخست هایی هت نمل
ربایت شی  از پنا یر )ص( در شرح داستاه ن یه حضترت اهتراهنم هتت خانتت استماعنل )ع( ب      

گلیی: فلمّا جاء إسماعنل، کأنت نناَ هازگشت هیبه دییه اب اشار  کرد کت در  لضعی از نه  ی
احستاس کترد    . یعنی هناا ی کت اسماعنل ن ی، گلیی چنز  «شنئا، ف ات: هل جاءکم  ن أحی؟

اتنتر جتزر    (. اهتن 50 /2؛ هنه ی، 1229 /3هلد کت گیت: نیا کسی نزد شما ن ی  هلد؟ )هخار ، 
(، بلی هتا  74 /1، ةیالنهااتنر، )دانستن( گرفتت است )اهن «علم»در این حییث را هت  عنا   «ننَاَ»

 صادق است.تلجت هت نن ت در هخش لغل  گیتت شی،  عنا  احساس کرده در این سناق هنشتر 
بگلیی  ناه عمتر هتن خطتاب هتا یکتی از کاهنتاه عترب        فراتر در خیر  درهردارنی  گیت

حکایت هستت شیه را  هرا  خیرگنر  جنناه از اخیار نسماه ها ظهلر پنا یر )ص( هت  ناه ن ی  
ألم تر إلتی الجتن   »ب در خالت نه عیارتی از زهاه یک جنی تلسط کاهن ها این لیظ ن ی  است: 

. در ایتن عیتارت إینتاس از ستل  شتارحاه هتت  عنتا         «... 1سها، بیأسها  ن هعی إیناستها بإهال
، ب اشار  هت نگاهی یافتن جنناه هر اخیتار غنتب پتنش از رختیاد گرفتتت شتی  استت        «دانستن»

 اتنر، همانجا(.)اهن

 کاه إذا دختل »گلیی:  سعلد، راب  این صحاهی در هار  کردار اب چننن  یدر حییثی از اهن

                                                 
ب در ربایتات دیاتر    «إیناسهاهعی » أخذ اصلی این حییث صحنح هخار  است کت ف ط در هنیی از ربایات نه ت هت بیژ  ربایت داببد  ت  1
حجر، فتح، ، هت ن ل از هخار ؛ اهن120/ 1؛ ها لیظ إیناسها: حمنی ، 1403/ 3ن ی  کت خارج از هحث حاضر است )نک: هخار ،  «هعی إنکاسها»
 نظتلر،  ختصتر   اهتن ؛ 101/ 1جلز ، کشف المشکل، ، از ربایت دابب ؛ ننز: اهن7/ 17، از هرخی نسخ هخار ؛ عننی، عمیة ال ار ، 180/ 7

 20/ 6تاریخ د شق، 
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( ب شتارح عیتارت را چنتنن  عنتا     255 /5شنیت، اهی)اهن «دار  استأنا، ب تکلم تم رفع صلتت ...
 «کسب نگتاهی »ن ی، ویل از نه کت هت دربه خانت نیی، اش  ی سعلد هت خانتکنی کت بوتی اهن ی

 (.74 /1، ةیالنهااتنر، کرد )اهن)استعالم(  ی

حتتی  »در هار  رسنیه اهیات هت حی رشی، از تعینر  عیاس ننز در پاسخ هت نجیة هن عا ر،اهن
هازگردانتی  استت؛ یعنتی از     «دانستتن »استیاد  کرد  ب شارح نه را هت  عنتا    «یْنا  نت الرشی

احلات فرد دانستت شلد کت هت کمات ع ل ب استلار  کردار ب تلاه تصرف در ا لر ختلد رستنی    

ها  یاد شی  در اخیار، تنها هتت هنتف  عنتایی    اتنر، همانجا(. گیتنی است همت کارهرداست )اهن
هازگشت دارنی کت هیق انتظار هت کارهردها  ورننتی کتا الً نزدیتک، ب از کارهردهتا       «دریافتن»

  ستحیا عرهی دبر است.
هت  لارد یاد شی  هایی احادیثی هت ن ل از ا تام صتادق )ع( را عتالب  کترد کتت از نه ستخن       

کت هت همنن ستیب زنتاه   ( ب این18-17 /1هاهلیت، گرفت )اهن «اُنا»انی کت ندم تنها هت حلا گیتت
 (.18 /1هاهلیت، ؛ اهن191-190 /5؛ کلننی، 336 /2نا نی  شینی )هروی،  «نساء»هت 

 
 نگاریج. ماده أ ن س از منظر تاریخ واژه

ق(، دب  170 نتسب هت خلنل هن احمتی )د   العننترین  نیع لغت عرهی، یعنی کتاب در کهن
ترین این دب  عنا، هر تلاه هازجست. نخستنن ب جی  ی «أ ه س»عنا  اصلی فعلی هرا   اد   

احستاس  »ب  «دانستتن »، «دیتیه »ب  عانی  رتیط ها نه است کت  عناهایی  اننی  «دریافتن» حلر 
ننَستُ شخصاً  تن  »شلد کت در جملت اشار   ی العننگنرد. از جملت در کتاب را در هر ی «کرده
الیاز  یتتأنا إذا  »(. هم ننن در جملت 308 /7است )رأیتُ: خلنل،  «دییه»،   صلد «کذا  کاه

 /7است )هماه اتتر،   «ناا  انیاختن»، تأنّا در هاب تیعّل ناظر هت  عنا  «جلی بنظر رافعاً رأست
 (.60 /13؛ ننز ازهر ، 308

)علمتُتتُ: خلنتل،    «دانستتم »نی ، یع«ننَستُ  ن فاله ضعیاً أب حز اً»افزایی: این  نیع، فراتر  ی
، یعنی «ننَستَ فزعاً بأنستَت، إذا أحسستَ ذاک ببجیتَتُ فی نیسک»( ب ننز اشار  دارد کت 308 /7

(. تیابت ایتن دب گلنتت   60/ 13)همانجا؛ ننز ازهر ،  «احساس کنی ب در خلیشتن هناهی»نه را 

شتلد ب واهتل رتیتت     رهتلط  تی   حلر است؛ ننجا کت هت دریافتن چنز  از هنربه کارهرد هافت
شتلد، هتت   است، نه را هت دییه؛ ننجا کت  رهلط هت ا ر  دربنی است، ا ا هت دیار   رهلط  تی 

احساس »؛ ب ننجا کت هازگشت نه هت ا ر  دربنی است کت  رهلط هت خلیش است، هت «دانستن»
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 است. «دریافتن» ایت  عنایی همت ننها شلد، هرچنی هنتعینر  ی «کرده
کتا الً فاصتلت    «دریتافتن »شلد ب از هنف  عنتایی  دیی   یالعنن  عنا  دبم کت در کتاب  ا ا

است. در  نیع یاد شی ، ضمن اشار  هت این کتت استتئناس ب اُنتا ب     «خل  گرفتن»دارد،  عنا  
 /7هت  ناه ن ی  است )خلنل،  «أنستُ هیاله»تأنّا در  عنا )در این هنف  عنایی( هراهرنی، تعینر 

، تلضنح خاصی نیارد، جتز نه کتت در ادام هترا  فهتم     العنن.  عنا  این عیارت در کتاب (308

إذا جاء اللنل استأناَ کتل بحشتی، باستتلحش    »شلد:  عنا هت یک ضرب المثل عرهی اشار   ی
، یعنی نناا  کت شب فرارسی، هر ر لک خل  گنرد، ب هر اهل، ر لک شلد )خلنتل،  «کل إنسی

 (.60 /13؛ ننز ازهر ، 308 /7
هتت دختتر     «اآلنِسة»شلد: ، گیتت  یالعنن رتیط ها همنن هنف  عناست کت در هماه کتاب 

 /7گلینی کت نیا ننکل داشتت هاشی ب ورب اب ب ستخن گیتتن هتا اب خلشتاینی هاشتی )خلنتل،       
، نه را هتت  عنتا    «استتنامَ »(.  ْلف کتاب هم ننن در  لضعی دیار در   ام تلضنح باژ  308
ب استنامُ فاله إلتی فتاله، إذا   »خل  گرفتن( دانستت است، ها این عیارت:  >نرام گرفتن ) «اُنا»

دهتی کتت در زهتاه عصتر     (. چننن تلضنحی نشتاه  تی  386 /8)هماه اتر،  «أناَ هت باهمأه إلنت
ب  عنتا    «ختل  گترفتن  »در  عنتا    «أ ه س» ْلف، در  نانت یا اباخر سی  دبم هجر ،  اد  

ا  نشنا هلد  کت از نه هرا  تلضتنح باژ  دیاتر    هیاه نزدیک است، هت انیاز کت  «نرام گرفتن»
 سلد جستت است.

ب  «دیتیه »، هرختی هتر  حتلر    العنندر  ناه لغلیاه هعی ، در  عنا  ابت یاد شی  در کتاب 
ق( یتادنبر شتی     207انتی. اهلزکریتا فترّاء )د    تأکنی کرد  «احساس کرده»هرخی دیار هر  حلر 

،   صتلد نه استت   «اذهب فاستأنِا هل تر  أحیاً»شلد زهاه عرب بوتی گیتت  یاست کت در 
(. هنتاهراین، ب   438 /6، متاه یاال شتعب هننتی؟ )هنه تی،   کت هرب ب هنار نیا در خانت کسی را  ی

ق( افتزبه هتر تکترار     370گرفتت است. پا از اب، ازهتر  )د   «ناریستن»استنناس را هت  عنا  
( هناه داشتت کت  عنا ایتن استت   29)وصص/  «ننَاَ  ن جانب ... »له نیت  طالب خلنل، در پنرا 

 (.62 /13)أهصر ناراً: ازهر ،  « لسی نتشی را دیی»کت 

را هت  عنتا  فعلتی    «ندمهنی»هت  عنا   «اِنا»ق( هت هلر استحسانی ریشت  323)د  1نیطلیت 
شتلد، هتر ایتن    جن خلانی   تی شلد،  رهلط کرد  ب در ت اهل ها جنّ کت چله دیی  نمی «دییه»

 /13ب واهل دییه است )ازهر ،  « رئی»از نه رب چننن نا نی  شی  است کت  «انا»هابر هلد کت 

                                                 
  حمی هن عرفت باسطی در  نیع، هت ربشنی تحریف اهراهنم هن  حمی هن عرفت باسطی  شهلر هت نیطلیت نحل  ب لغل  نا یار عرب است. 1
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(. جتلهر   145 /1فارس، ؛ اهن388 /8؛ هیبه ذکر وائل: صاحب هن عیاد، 16 /6 نظلر، ؛ اهن62
ب در این کارهرد  عنتایش   شلدهرا  صیا هم هت کار هرد   ی «ننستُ»ق( هناه داشتت کت  393)د 
أ »ق( ننز هرا   اد   395فارس )د (. اهن15 /6 نظلر، ؛ ننز اهن905 /3است )جلهر ،  «شننیه»

دانستت  )نشکار شیهِ( چنز   تی  «ظهلر»هت اصلی باحی وائل هلد ب  عنا  اصلی نه را  «ه س
 (.145 /1فارس، )اهن
تأکنتی داشتتنی ب ا تا در     «شتننیه »تیتع نه  ب هت  «دییه»ولت کسانی هلد کت هر  عنا   هانیا

انی، نخست هایی هت صاحب هن عیتاد )د  را  حلر نهاد  «احساس کرده»یادکرد از نناه کت  عنا  
، یعنتی هناتا ی کتت چنتز  را     «ننَستتَ إذا أحسستتَ شتنئاً   »ق( اشار  کرد کت گیتت است:  385
 (.389/ 8)صاحب هن عیاد، «احساس کنی»

شناستاه  ت تیم هتا  حلریتت داده هتت      ق( از لغت 400انیکی هعی، اهلهالت عسکر  )د ح 
، هت تیابت  ناه اِحساس ب اِیناس پرداختت، یادنبر شی  استت  «أ ه س»هت  اد   «دریافتن» عنا  

تلانی هر نلع دریافت  اننی دییه ب غنر نه از هریق ولا  حسی را افتاد  کنتی، ا تا    احساس  ی
(. اب  عت تی  77 ،ةیت اللغل الیربق همرا  هاشی )اهلهالت، «اُنا»ست کت دییه ها ایجاد ایناس ننجا

غنر واهتل کتارهرد    «ننَاَ»  یلت ب  اد   «رن »هننی، فعل است هت همنن دلنل هرا  خیایی کت  ی
رب ، ب  تالش داشتت است تا الیتتی دائمتی    هر(. هت89، النظائر ب اللجل  حنتصحاست )همل، 
 «دریتافتن »هنف  عنا وائل شلد ب راهطت دب هنف  عنایی را هلر  هازنمایی کت هملار   ناه دب 
همرا  استت؛ حتات نه کتت هتت      «راهطت نزدیک هرورار کرده»ب  «نرام گرفتن»ها  «أ ه س»در  اد  

تلانتی هتنچ   در نه  تی  «دییه، دریافتن»تلاه دریافت کت  عنا  ربشنی از کارهردها  ورننی  ی
 نیاشتت هاشی. «هطت نزدیک هرورار کردهرا»رهطی هت 

، نخست هایی هت سخن اهلزیی العننپا از کتاب  «خل  گرفتن»در هنف  عنایی دبم، یعنی 
ترین لغلیاه عرب اشار  کرد کت هت ن ل اهلحتاتم سجستتانی هتت  تا     ق( از کهن 215انصار  )د 

استت ب   «اِنتا »صتلرت  هت کسر همز  هت  «أنستُ»رسنی  است. ب  هر نه هلد کت  صیر اصلی 
ربد )إنمتا  هتت کتار  تی    «سخن گیتن ها زناه ب خل  گرفتن ها ننتاه »هت ضمّ تنها در هار   «اُنا»

 231اعراهی )د (. فراتر هایی هت دییگاهی از اهن62 /13االُنا حییث النساء ب ْانستهن: ازهر ، 

شتلد، از نه رب کتت   یگیتتت  ت   « أنلستة »ب  «أننسة»ق( اشار  کرد کت یادنبر شی  است هت نتش 
انساه هیاه خل  گنرد ب بحشت ب ر لکی از اب زایل گردد، هر چنی در سرز ننی بیرانت هاشتی  

ننتز   «شتاد اه شتیه  »را هت  عنتا    «أ ه س»اعراهی حتی در عیارتی،  اد  )ازهر ، همانجا(. اهن
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فرحتتُ هتت:    گردد )أنستُ هیاله، أ گرفتت است کت هاز فرعی از هنف  عنایی دبم  حسلب  ی
 ازهر ، همانجا(.

را هت عنلاه پادزهر  هترا  تترس    «أ ه س»ق(،  اد   370فراتر از این  ت ی اه، ازهر  )د 
هرکا هت چنز  خل  گنرد، هر ویر دارا  جالت هاشی، »شییی شناختت ب یادنبر شی  است کت 

اشتار  کترد     (.  عاصر اب صاحب هن عیتاد، 241 /6)ازهر ،  «هنیت نه در دت ب  کاستی گنرد

ختل   »همترا  داشتتن ستالح    کنایت از سالح است، از نه رب کت  رد هتا هتت   « ْنسات»است کت 
 (.389 /8)الرجل یستأناُ هسالحت: صاحب هن عیاد،  «گنرد(گنرد )یا نرام  ی ی

هتت  عنتا     «سَتکَنَ »ق( اشار  دارد کتت فعتل    515یک ب ننم وره هعی، اهلال اسم سعی  )د 
س ک »را اجلتی از   «أ ه س»را در  ی نظر دارد،  تاد    «نرام گرفتن»اب کت  عنا  است؛  «أنِاَ»
از نه استتیاد  کترد  استت )نتک:      «س ک ه»شمرد  ب از همنن رب، هت عنلاه  عترف  تاد     «ه

أ ه »اناتار  هتنن   (. در تلضنح سخن ب ، هایی گیت لغلیاه  ت یم گا   ترادف117 /2سعی ، 
اعراهی یادنبر شی  است کت هت نتش، از نه رب انی؛ از جملت اهن را  طرح کرد «س ک ه»ب  «س

( 62 /13شلد ب هم سَکَن )ازهر ، گنرد، هم أننسة ب  أنلسة گیتت  یکت انساه گرد نه نرام  ی
؛ 905 3ب جلهر  َاَنا را هتت  عنتا  افتراد   تنم در جتایی تیتت کترد  استت )جتلهر ، ج          

 (.12 /6 نظلر، اهن
ننز، از لغلیاه کهن، جلهر  اشتار  دارد کتت    «ب ح ش»ب  «أ ه س»ب  اد  در نسیت  ناه د

را هتت عنتلاه    «أ ه س»است )جلهر ، همانجا( ب هیین ترتنب  تاد    «إیحاش»خالف  «إیناس»
تنهتایی  »تتا   «ترستنیه »ا  از  طرح ساختت است کتت هنتف  عنتایی گستترد      «ب ح ش» تضاد 
 نظتلر  ها  پستنن، اهتن  است. از لغلیاه سی  «ر نیه»دارد ب بجت جا ع نه در فارسی  «گزییه

ق( هت صتراحت اُنتا    817( ب فنربزنهاد  )د 14 /6 نظلر، سخناه جلهر  را تکرار کرد  )اهن
هتت عنتلاه کنایتتت از زه یتاد نمتلد  استتت      « ِئنتاس »ولمتیاد کتترد  ب از باژ    «بحشتة »را ضتی  

ب »ب  «أ ه س»ساز  ننز دب هار ورینت الغتالینهج(. گیتنی است در عیارات 198 /2)فنربزنهاد ، 
 (.68؛ نا ت 186شلد )خطیت دیی   ی «ح ش

)نیتَت( کت صاحب هن عیاد از نه یاد کرد   «ز نن ربیاننی»هت  عنا   «تأنّسَتِ انرضُ» عنا  
 «سستت شتیه  »(، هنف  عنایی سل ی است ها  عنا   حتلر   388 /8است )صاحب هن عیاد، 

از هر  «اَننا»ت شیت  غیلت  انی  است. اهلزیی انصار  هم اشار  کرد  کت کت در  ناهع لغل  ه

(؛ این هم  عنایی هت همتاه  905 /3ترینِ نه است )جلهر ، ، یعنی نساه«اَیسَر»چنز  هت  عنا  
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هتررب ، ایتن   در ارتیاط هاشی. هتت  «سست شیه»تلانی ها  عنا  سلم ساه نا شهلر است کت  ی
هاشتی،   «أ ه ا»در این کتارهرد اخنتر، گلیشتی در تلیتظ      «أ ه س»اد  احتمات بجلد دارد کت  

 «نترم شتی  »هت  عنا   «تأنَّثَ»( ب 161 /1هت  عنا  ز نن نرم )فنربزنهاد ،  «ارض أننثة»چناه کت 

 «سستت شتیه  »ا ا  هم این است کت  عنا   ؛( در لغت عرهی  ضیلط است40 /1پلر ، )صیی
تلانستت  جایاا  ربشنی دارد ب  تی  «أ ه س»شناختی  اد  شتکت خلاهی ن ی، در پنشننت ریچناه

ا  از کارهرد  هاستانی هاشی کت در زهاه عرهی کالستنک   عنایی اصنل هرا  این  اد ، ب هاز انی 

ب غالب کتب لغتت عرهتی    العننب شایی ورننی، کارهرد نه هت نیرت نشاه داد  شی  ب در کتاب 
 هم نادیی  گرفتت شی  است.

دیتیه،  »نمایی کت در هتی وتربه استال ی، هتت تتیریج هنتف  عنتایی        چننن  ی در  جملع
هتر نه غلیتت    «خل  گترفتن »هرکنار شی  ب هنف  عنایی  «أ ه س»از دایر   عانی  اد   «دریافتن

ربد ( هت کار  تی Darling) «عزیزم»هت عنلاه  عادلی هرا   «ننستی»یافتت است. در عرهی  عاصر، 
 «ختل  گترفتن  »است. از ننجا کت هنف  عنایی  «أ ه س»ز  عنا هر  اد  کت ابج غلیت این هنف ا

غلیت نه در  سنر تاریخ در زهاه عرهتی دیتی    ها  سا ی  ی لد است ب ربنی ربهتدر هرخی زهاه
در احادیث  لرد هحث را ننتز نیایتی در هافتت     «أ ه س»تلاه نتنجت گرفت کت  اد  شلد،  ی ی

ربد  عنا   تاد  در احادیتث   د اشار  درک کرد، هلکت انتظار  ی تأخر، در فضا  غلیت هنف  لر
 تر هاشی.از نظر تاریخی هت  عنا  ورننی نزدیک

 
 «أ ن س»شناختی به ماده د. رویکرد ریشه

، هت صتلرت تالتتی  جترد هتت  عنتا       «اَنِاَ»شلد، فعل تا ننجا کت هت زهاه عرهی  رهلط  ی
هتم  حصتلت    «ننَتاَ »ربد. صتلرت  هت کتار  تی   «یخل  گرفت، نرام یافت، همرا  ب ورین ش»

درکتیام هتاب    «ننَتاَ »هت هاب افعات ب هم  یاعلت است. فارغ از این کتت   «أ ه س»درن یه  اد  
اُنتا داد، همترا  ب وترین    »هاشی، از یک سل هت عنلاه تعییت  عنا  تالتی  جرد، یعنی هت  عنا  

را در هتر دارد   «دریافتت، دانستت، دیتی   »ف کارهرد دارد ب از دگر سل  عنتایی در هنت   «ورار داد
 (.41/ 1پلر ، ؛ صیی198 /2)فنربزنهاد ، 

ب  «همرا  هلده )هتا کستی(  »هت  عنا   /ʔNŠ/فراتر از عرهی، در زهاه ابگاریتی، ریشت فعلی 
هتت   /ʔNŠT/( ب صتلرت استمی   Zammit, 2002, p. 81) «نشنا هلده )ها کستی، چنتز (  »

(. Del Olmo & Sanmartín, 2003, p. 84اشتتت استت )  کتارهرد د  «خلیشابنیاه» عنا  
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 אנׁשاین هنف  عنایی، ها تیابتی انیک  شاهت عرهی است. در زهاه عیتر  هتم هایتی هتت ریشتت      
(ʔNŠ  هت  عنا )«اشتار  کترد )   «زنیگی کرده )ها کسی( ها  حر نتGesenius, 1939, p. 

یک ساخت استمی تتانل  بجتلد    ها  یاد شی  است. در اکی  هم ( کت همزاد  هرا  باژ 60
باژ   «همترا  هتلده  »هت همنن ریشت فعلی هت  عنا   /ū-/دارد کت ظاهراً ها افزبده پسلنی جمع 

/nišū/   ردم»هت  عنا »  (  را پییتی نبردBlack et al., 2000, p. 255  ب هتا ،)« در  «نتاس

P. Zammit ,2002 ,عرهی، هت هماه  عنا واهل   ایست است )هرا  همزادهتا  دیاتر، نتک:    

18.)1 
هت  عانی یاد شتی ، هایتی گیتت در     «أ ه س»ها  گلناگله هرا  ریشت در بارسی از احتمات

ستاختت شتی  هاشتنی،  عتانی      /NS/ها  سا ی کت هر اساس ریشت تناییِ نفربنستنایی   ناه  اد 
ب فرا لشتی   «اُنا»ها شاخص  «خل  گرفتن»، هنف  عنایی «نساء» حلر   ادینای ها شاخص 

 هستنی. «نسناه»ا شاخص ه
شناستنم کتت در ستاخت تنتایی ختلد ترکنتب       در سطح نفربنسنایی ف ط شتش باژ  را  تی  

 کننی ب احتمات دارد  نشأ ریشت سا ی یاد شی  هاشنی؛ از این ورار:/ را حمل  یNSهمخلانی /
*nes-   ریگ، شن»هت  عنا» (Orel & Stolbova, 1995, No. 1658  ب هماه لیتظ )

 (Orel & Stolbova, 1995, No. 1850) «سرخ )رنگ(»هت  عنا  
*nüs-     زه»هتت  عنتا» (Orel & Stolbova, 1995, No. 1887    ب همتاه لیتظ هتت )

 (.Orel & Stolbova, 1995, No. 1888)«  رد، انساه» عنا  
*nus-   ها ریشت نلستتراتنک  «تنیا کرده»هت  عنا ،*n̄usV    ؛ صتلرت تالتتی شتی  نه در

هتت  عنتا     /-nVss/هت هماه  عنتا، ب هاز انتی  نه در کلشتی شتروی      /NŠM/سا ی  رکز  
 (.Dolgopolsky, 2008, No. 1566) «نَیَا»

*NS(Y)-   هازستاز  شتی  تلستط     «هلش هلدهضعنف هلده، هی <سست هلده »هت  عنا
صترع،  »هتت  عنتا     /NSY/ناارنی  کت همزادها  نه در شاخت  صر  در باژ   صر   تتأخر  

هتت   «نَسْتنَاَ »( ب در شاخت ستا ی، در ستا ی در باژ  عرهتی    Lesko, 2002, p. 247) «غش

 /NŠY/شتلد.  تاد  تالتتی    ( دیی   ی254 /2)فنربزنهاد ،  «ضعنف شیه، ناتلاه شیه» عنا  
فرا تلش  »هتت  عنتا     «نَسِتیَ »ب هاز انتی  عرهتی نه    «فرا لش کرده»در سا ی هاستاه هت  عنا  

                                                 
هت صلرتی  تناظر ها  «ناس»اژ  ساخت عرهی نت ها بنی، هلکت ها تغننر نلاختی انجام گرفتت است. ضمناً این کت در عرهی ورننی، در سلر  ناس ب 1

ربد، هت کار  ی « ردم»غالیاً در ورنه کریم هت  عنا   «ناس»(، در   ایست ها این کت 6هرا  اشار  هت نلع انساه هت کار رفتت است )ناس/ «جِنّة»باژ  
 از یک ریشت ساختت شی  هاشنی.ها  کهن، این دب باژ  ها هماه  الحظت  عناشناختی کت اشار  شی، هایی دهی کت در ریشتنشاه  ی
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( ننتز هایتی از همتنن    Zammit, 2002, P. 401همزادها، نتک:   )هرا « کرده، نادیی  گرفتن
در لغتت عرهتی    «أ ه س»در هنف سلم  عنایی از  عانی  اد   ترشنپ 1ریشت ساختت شی  هاشی.

ا   ترتیط  هم هت کارهردها  نادر ب  حیبد  اشار  شی کت  مکن است ها همتنن  عنتا  ریشتت   

 هاشنی.
اخنر، هنچ یک از پنج باژ  دیار ارتیاط  ست نمی هتا  در   ام ارزیاهی هایی گیت هت جز باژ  

هتا باژ    «أ ه س»نیارنی ب تنها گزینت  حتمل، ارتیاط  «أ ه س» عانی  ختلف در هنف  عناها  

ریشت تالتتی   /*iʔ-/ 2سازششم است. پنشنهاد این است کت از باژ  یاد شی ، ها استیاد  از پنش
لسکی در زهاه فرضتی نلستتراتنک نه را هتت صتلرت     ساختت شی  هاشی. این پنشلنی کت دالااپل

/*ʔe-/  ب در سا ی هاستاه هت صلرت/*ʔī-/       هازستاز  کترد ،  عنتا  نیتی دارد ب در همتت
ها  سا ی کارهرد نه نشاه داد  شی  است. ضمن نه کت افتزبه هتر ستا ی، در هرختی     زیرشاخت

ز کتتارهرد دارد هتتا  نفربنستتنایی  اننتتی کلشتتی شتتروی ب چتتاد  غرهتتی ننتت  دیاتتر از شتتاخت
(Dolgopolsky, 2008, No. 3.) 

ساز هر سر ریشت تنایی یاد شی ،  عنا  ضی، یعنتی  نمایی کت ها بارد شیه این پنشچننن  ی
هتا  عناهتایی    «ضعنف نیلده»ساختت شی  است. ارتیاط  عنایی  «هلش نیلدهضعنف نیلده، هی»

عا ل استتحکام ب اوتیارنتی، کتا الً     ا کت در فرهنگ وینلت «همرا  هلده»ب  «خلیشابنی »چله 
دریتافتن، تلجتت   »ها  عناها  هنف  «هلش نیلدههی»واهل درک است، هت هماه انیاز  کت ارتیاط 

 واهل فهم است. «أ ه س»هرا  ریشت  «کرده
را  «فرا تلش کترده  »ب  «نیانستتن »ساخت  عنا  فرا لشی، هر اساس راهطتت  نتاه  عنتا     

 درجات  ختلف اهمنناه هازجست؛  اننی:ها ها تلاه در هرخی زهاه ی
: -mam*: شک، تردیتی؛ همتزاد هتا باژ  چتاد  غرهتی      -mam*باژ  کلشی سیال  شروی 

 ܇(Orel & Stolbova, 1995, No. 1720فرا لش کرده )
(، ارتیاط احتمتالی هتا   Kông, 1975, p. 306: دانستن، عادت داشتن )quenباژ  بیتنا ی 

quênفرا لش کرده، حذف کرد :( ه، پرش کردهKông, 1975, p. 307.) 

                                                 
تلانی در چارچلب گلنت  عناساز   ی «زه»هرساختی از نه است ها باژ  دبم هت  عنا   «فرا لشی»ارتیاط احتمالی  ناه باژ  اخنر کت  عنا   1

هتا  دیاتر هتم    لد ب در زهتاه شت ننز دیی   تی  «أ ه ا»رخ داد  هاشی کت نملنت نه در عرهی در  اد   « اد  هلده /ضعنف هلده»ها انت ات  ناه 
 ها   تعید دارد. صیاق

2 Preformative 
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اشار  کرد کت هنیتی از  عنتا از    *muys-هت صلرت  1هم ننن هایی هت باژ  دبرالژاه هاستاه
( ب در عنن این کتت  Assadian & Hakola, 2003, p. 84دارد ) «هت یاد نبرده»تا  «دییه»

هاشی، دست کم از نظتر   «أنِاَ»ب  «نَسِیَ» نشأ  هرا  با انر  ریشت  m|n مکن است ها اهیات 
 شناسی ساخت  عنا واهل استناد است.گلنت

 رتیط هاشی، نه گلنتت   «زه»یا  «انساه»کت ها  عنا   «أ ه س»این احتمات در هار  ریشت  اد  

 شناسی نیارد.کت در ربایات ب فرهنگ شیاهی  سلماناه پنشننت دارد، تأینی  از نظر ریشت
ها  سا ی، هایتی گیتت   در زهاه «أ ه س»ساخت  یهلم  در هازگشت هت سخن در هار   سنر

نیایتی هتت  عنتا   طلتق      «أ ه س»انجام پذیرفتت،  «سلبِ سلب»از ننجا کت این ساخت ها الال  
دانستت شلد ب این تل ی پنش نیی کت  عنایی از هُن ایجاهی استت. اگتر از  نظتر  رهتع      «دریافتن»

بجتلد دارد،   «زنیگینت»اننی فروی کت  ناه  رگ ب هیاه ناا  کننم، هم 3گریماس 2شناختینشانت
در یک هافت  «أ ه س» طرح است. از همنن ربست کت اگر  «هلش هلدههینت»اینجا هم  سئلت 

فهم شلد،  سئلت نه حرکت از بضعنت سلب هت سلبِ سلب است، پا انتظتار   4شناختیربایت
نافتن در  ناه هاشی ب ایتن بیژگتی در   کار ربد کت  سئلت دریافتن پا از درنربد در جایی هت ی

 «ختل  گترفتن  »کارهردها  ورننی کا الً  شهلد است. هم ننن در کارهردها  حییثی،  ثالً در 

شی تا نه کت حتلا  ندم هت حلا، دون اً سخن از نه است کت ندم پنشتر ها هنچ  لجلد  همرا  نمی
 پنش رب  اب ورار گرفت ب اب را شناخت.

انتی،  اننتی   تیطتن داشتتت   «أ ه س»ت ی اه ننز هت این بیژگی در  عنا  هایی گیت هرخی از  
گردانتی، تصتریح   هتاز ی  «دیتیه »خلد، ها این کت  عنا  أنا را هتت   النهایتاتنر جزر  کت در اهن
أ  أهصتر ب رن   »کنی کت   صلد دییه چنز  است کت پنشتر هرا  فرد  عهلد نیتلد  استت:    ی

 (.74/ 1، ةیلنهاااتنر، )اهن «شنئا لم یعهی 
ذکر شتی هایتی گیتت ریشتت در باژ  نفربنستنایی      « أ ه س»هر پایت  جملع نه در هار   اد  

*NS(Y) نستاء »ا  هتا باژ  هستنار هاستتانی    شتی  دارد کت ارتیاط تاهت« سست هلده»  هت  عنا »
اهطت هتنن  نیارد؛ حتی اگر احتمالی هم هرا  ارتیاط هاشی، هرگرفتن أنا از نساء است. هناهراین ر

                                                 
1 Proto-Duraljan ها  زهانیِ درابیتی ، ابرالتی، نلتتایی، ابرالتی،     ا ، ننا   شترک خانلاد نام یک اهرخانلاد   یربض کت هر اساس فرضنت

شلد کتت  ها   نشعب از نلستراتنک فرض  یه هاستاه یکی از زهاهها گرفتت است. دبرالژاژاپنی ب ننی  است ب نام خلد را از نغاز  این زهاه
 ها  یاد شی  است.خلد ننا  خانلاد 

2 Carrée sémiotique 

3 Algirdas J. Greimas 

4 Narrative 
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شناسی واهل تأینی ننست، ا ا رهتط  انا ب نساء در چارچلب ریشت گرفتن نساء از انا از ریشت
در چارچلب راهطت  ناه دب جنا زه ب  ترد،  « نرام گرفتن <خل  گرفتن » یهل ی  ناه زه ب 

ز هر ها  کهن در ادیاه اهراهنمی است کت در ورنه کریم نننملنت ندم ب حلا یکی از ن لز ها پنش

از ورنه کتریم گرفتتت تتا    « أ ه س»تلاه گیت  اد  نه  هر تأینی نهاد  شی  است. در  جملع  ی
احادیث، ب از احادیث تا کارهردها   تأخر عرهی، هت تیریج از هنف  عنایی کهن هتا  حلریتت   

کتت کتارهرد   تتأخر در    « خل  گرفتن»)ها الال  سلبِ سلب( فاصلت گرفتت ب هنف « دریافتن»

ها  سا ی ب عرهی است، هر نه غلیت گرفتتت استت. بام گرفتتت شتیه باژ  اُنتا ب هرختی       زهاه
ها  نه در زهاه فارستی هتا  حلریتت  عنتا   تتأخر، نتلعی ستیق ذهنتی در درک         خانلاد هم

کارهردها  این  اد  در ورنه ب حییث را دا ن زد  استت، حتات نه کتت هتر استاس شتلاهی ب       
ورنه ب چت در احادیث،  عنا  غالب هر این  اد  همتاه هنتف    هایی کت ارائت شی، چت درتحلنل

 است.« نرام گرفتن»ب « شناختن»ب  یاهنم  نشعب از نه چله « دریافتن»تر، یعنی  عنایی کهن
 

 گیرینتیجه

شلد کت شناسی ربشن  یناار  ب هم ریشتهت عنلاه نتنجت هایی گیت ها ربیکرد تاریخ باژ 
است ب هت هنتف  عنتایی    «دییه، دریافتن»در عرهی ورننی در هنف  «أ ه س» عنا  اصلی  اد  

ا   تتأخرتر در زهتاه عرهتی    کتت  رهتلط هتت دبر     «خل  گرفتن، رباهط نزدیک هرورار کترده »
کالسنک است، نیایی در فهم کارهردها  ورننی  یخلنت داد  شلد. تیسنرها   ت تیم از ریشتت   

کنی. هر این پایت، ننز همنن نتایج را تأینی  ی «ه سأ »ب تحلنل کارهردها  حییثی  اد   «ایناس»
در  «اُنا گترفتن »ک هت نن ت از یب  حتلایی نزد «خل  گرفتن»نناه کت در سلر  احزاب  عنا  

انتی، تحتت تتأتنر کارهردهتا   تتأخر وترار       شلد، از ریشت استتنناس دریافتتت  فارسی فهمنی   ی
ز کا الً هت دبر از ارزش باژگانی این ریشت است ب انی. درک  عنا  استنذاه از استنناس ننگرفتت

تنها بجت پذیرش نه فهم  عنا  استنذاه هت نحل استلزام از ستناق نیتت استت. در  جمتلع هایتی      
نیرت هتت ارزش باژگتانی   ها ب تیسنرها  ارائت شی  از این دب کارهرد ورننی، هتگیت در ترجمت

ناشی از  هجلر هلده  عنا  کهن  اد  در عصتر   تلجهیرسی این کمنظر  ینه التیات شی  ب هت

 رانیِ نه ها غلیت  عنا   تأخر در عرهی کالسنک هلد  است.تیبین ب حاشنت
 
 



 104 شمارة                                                      ثیعلوم قرآن و حد                                                             90

 منابع
کلشش اسعی  حمی الطنب، صنیا/ هنربت، ، هتتفسیر القرآن العظیمحاتم، عییالرحمن هن  حمی، اهیاهن

 م. 1999ق/  1419المکتیة العصریة، 

 1409کلشش کمات یلسف الحلت، ریاض،  کتیتة الرشتی،   ، هتالمصنفعییاهلل هن  حمی،  ،یتنشیاهاهن

 ق.

، وتاهر ،  کتیتة   یکلشش هاهر احمی زاب  ب  حملد  حمی هنتاح هت، النهایةاتنر،  یارک هن  حمی، اهن

 م. 1966-1963ق/ 1386-1383عنسی الیاهی الحلیی، 

 م. 1966ق/ 1385، ةییرنالمکتیة الحنجف، ، عیعلل الشرا،  حمی هن علی، تیهاهلاهن

کلشش هرگشترسر، واهر ، المطیعة الرحماننتة،  هت، شواذ القرآن یمختصر ف، حسنن هن احمی، تیخاللاهن

 م. 1934

ق/  1408کلشش  حمی عییال ادر عطا، هنربت، دار الیکر، هت، احکام القرآن،  حمی هن عییاهلل، یعرهاهن

 م. 1988

کلشش عییالسالم  حمی هاربه،  صر،  طیعة عنسی الیتاهی الحلیتی،   ، هتیس اللغةمقای فارس، احمی،اهن

 ق. 1366

 ق. 1375-1374، هنربت، دار صادر، لسان العرب نظلر،  حمی هن  کرم، اهن

کلشش احمی هن عییاللاحی الخناهی،  غرب، بزارة االبواف، هت، فضائل القرآنعینی واسم هن سالم،  اهل

 م. 1995ق/  1415

کلشش  حمی عثماه، وتاهر ،  کتیتة   ، هتتصحیح الوجوه و النظائرهلهالت عسکر ، حسن هن عییاهلل، ا

 م. 2007ق/  1428الث افة الییننة، 

کلشش  حمی اهراهنم سلنم، واهر ، دار العلتم ب  هت، الفروق اللغویة، _____________________

 م. 1997ق/  1418الث افة، 

کلشش  حمتی عتلض  رعتب، هنتربت، دار احنتاء التتراا       هت، اللغة بیتهذازهر ،  حمی هن احمی، 

 م. 2001العرهی، 

 1407کثنتر،  کلشتش  صتطیی دیتب الیغتا، هنتربت، دار اهتن      ، هتالصحیحهخار ،  حمی هن اسماعنل، 

 م. 1987ق/

 .1331 حیا، تهراه، دار الکتب االسال نة،  نیالیکلشش جالتهت، المحاسن، احمی هن  حمی، یهرو

کلشش عییالمعطی ولعجی، هنربت/واهر ، دار الکتب العملنتة/  هت، دالئل النبوةی، احمی هن حسنن، هنه 

 م. 1988ق/  1408دار الریاه، 

کلشش  حمی ستعنی هستنلنی زغلتلت، هنتربت، دار الکتتب      ، هتشعب االیمان، ______________



            91 ...                    خیتار کردیبا رو یریاقوال تفس یابی: ارزناسیاست یمفهوم قرآن      1399 بهار و تابستان

 .ق 1410العلمنة، 

 .1356انتشارات تلس،  کلشش حینب یغمایی، تهراه،، هتترجمت تیسنر هیر 

کلشش علی رباوی، تهراه، فرهناستاه زهاه ب ادب ،  ترجم ناشناختت، هتترجمت ورنه )وره دهم هجر (

 .1383فارسی، 

، یکلشش احمی عییالغیلر عطتار، وتاهر ، دار الکتتاب العرهت    هت، الصحاحجلهر ، اسماعنل هن حماد، 

 م. 1956ق/ 1376

 1982-1981هی  المخزب ی ب اهراهنم السا رائی، هغیاد، دار الرشنی، کلشش  هت، العینخلنل هن احمی، 

 م.

 م. 1983ق/  1403، هنربت، عالم الکتب، کتاب االفعالسعی ، علی هن جعیر، 

 ق. 1403، هنربت، دار الکتب العلمنة، تفسیرسیناه تلر ، 

 ق. 1314، واهر ، المطیعة المنمننة، الدر المنثورهکر، سنلهی، عییالرحمن هن اهی

یاسنن، هنتربت، عتالم الکتتب،    کلشش  حمی حسن نت، هتالمحیط فی اللغةصاحب هن عیاد، اسماعنل، 

 م. 1994ق/  1414

 .ق 1298-1296، ]تهراه [، چ سنای، منتهی االربپلر ، عییالرحنم هن عییالکریم، صیی

ض،  کتیتة الرشتی،   کلشش  صطیی  ستلم  حمتی، ریتا   ، هتتفسیر القرآن، عییالرزاق هن همام، یصنعان

 ق. 1410

کلشش عیتیالملک عیتیاهلل دهتنش،  کتت،     ، هتاالحادیث المختارةضناء   یسی،  حمی هن عییاللاحی، 

 ق. 1410 کتیة النهضة الحییثة، 

 .ق 1405، هنربت، دار الیکر، (تفسیر )جامع البیانالهیر ،  حمی هن جریر، 

عنب االرنتْبط، هنتربت،  ْسستة الرستالة،     کلشش ش، هتشرح مشکل اآلثارهحاب ، احمی هن  حمی، 

 م. 1987ق/  1408

کلشش نصر الهلرینی، وتاهر ، المطیعتة الحستنننة،    هت، القاموس المحیطفنربزنهاد ،  حمی هن یع لب، 

 ق. 1344

 ق. 1391اکیر غیار ، تهراه، دار الکتب االسال نة، کلشش علیهت، یالکاف،  حمی هن یع لب، یننکل

 م. 2003ق/  1424کلشش احمی فریی، هنربت، دار الکتب العلمنة، ، هتتفسیر القرآن   اتل هن سلنماه،

کلشش علی اصغر حکمت، تهراه، ا نرکینتر،  ، هتکشف االسرار و عدة االبرار نیی ، احمی هن  حمی، 

1371. 

 ق. 1387کلشش صیحی صالح، هنربت، دار الکتاب اللینانی، ، هتنهج الیالغة

Assadian, H. & H.P.A. Hakola, Sumerian and Proto-Duraljan, Finland, 



 104 شمارة                                                      ثیعلوم قرآن و حد                                                             92

University of Kuopio, 2003. 

Black, J. et al., A Concise Dictionary of Akkadian, Wiesbaden, 

Harrassowitz Verlag, 2000. 

Del Olmo Lete, G. & J. Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language 

in the Alphabetic Tradition, Leiden/ Boston, Brill, 2003. 

Dolgopolsky, A., Nostratic Dictionary, Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008. 

Gesenius, W., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, ed. F. 

Brown, Oxford, Clarendon, 1939. 

Kông, Lê Bá, Vietnamese- English Concersational Dictionary, Houston 

(Texas): Zieleks Co., 1975. 

Lesko, Leonard, A Dictionary of Late Egyptian, Fall River (MA): Fall River 

Modern Printing Co., 2002. 

Orel, V.E. & O.V. Stolbova, Hamito- Semitic Etymological Dictionary, 

Leiden et al., Brill, 1995. 

Zammit, M. R., A Comparative Lexical Study of Qur’anic Arabic, Leiden/ 

Boston/ Köln: Brill, 2002. 
 


