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»برهان«معناشناختي-تحليل منطقي
*زادهاسمهدي عب

 چكيده
و استدالل«عربى به معناى استاى واژه»برهان« و در منطق صوري معادل» حجت

و يكي از اقسام قياس است؛ يعني قياس» ἀπόδειξις«واژة يوناني (اَپودئيكسيس)

دها هاي يقيني. گزاره مركب از گزاره و اند: گزارهو قسمي يقيني بر هاي بديهي

يك گزاره هاي غيربديهي يا نظري كه در جريانِ استداللِ قياسيِ صحيح درنهايت به

و فيلسوفان اسالمي، برهان در مرتبة معرفت گزارة بديهي مي انجامند. به باور منطقيون

آيات عقلي، داراي برترين اعتبار معرفتي است. همچنين واژة برهان در هشت مورد از 

و  قرآن به كار رفته است؛ ليكن با دو كاربرد مختلف: يكي كاربرد متعارف حجت

به.تواند به بيان لفظي يا كتبي درآيد استدالل به مثابه امري ذهني يا فكري كه مي برهان

و برهان  اين معنا اعم از برهان منطقي است؛ يعني رابطة برهان قرآني به اين معنا

م و خاص از.طلق استمنطقي، عام و اشياي واقعي يا خارجي غير ديگري امور

ميمي استدالل متعارف. به نظر و توضيح اين كاربرد رسد با سه شيوه  توان به تحليل

و انديشة اسالميو عضو هيئت استاديار* .پژوهشگاه فرهنگ
19/10/93 تاريخ تأييد:25/7/93 تاريخ دريافت:
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معناي«ه به تفكيكي كه منطقيون ميان . با توج1برهان در قرآن پرداخت: دوگانة

مي» معناي مجازي«و» حقيقي كي كه معناشناسان ميان . با توجه به تفكي2كنند؛ لحاظ

مي»ي نسبيمعنا«و» معناي اصلي« ه به تفكيكي كه فالسفة . با توج3شوند؛ قائل

مي» مصداق«و» معنا«تحليلي ميان ن(مدلول) در نظر وشتار حاضر گيرند. بنابراين در

و فلسفه) در تبيين دو كوشش شده است از ظرفي (منطق، معناشناسي ت اين سه دانش

 گيري شود.يِ برهان بهركاربرد قرآن

 برهان، منطق صوري، قرآن، واژه، معنا، مصداق، مدلول. واژگان كليدي:

 معناي لغوي برهان-مقدمه

و كتب مربـوط بـه استو قرآن عربىدر زباناى واژه»برهان« . بسياري از كتبِ لغت عرب

و نيز تفاسير قرآن، دربارة ريشة لغوي برهان، اين دي دگاه اصلي را مطـرح معاني الفاظ قرآن

يعنـي اسـتدالل» حجـت« به معناىو»نُبرْهنَ يبرْه«از رباعى مجرّد برهان، مصدر اند: كرده

ر.ك:  (براي نمونه، ااست ص1362، صفهانيراغب ،45.(

شـد چنان-اين معناي متعارف واژة برهان از در دسـته-كه پس از اين مالحظـه خواهـد اي

حدقرآن، به معناي آيات ي نزديـك اسـت؛ لـيكن همچنـين بـا آن از جهـاتي منطقيِ آن تا

اي ديگر از آيات قرآن اساساً به اين معناي متعارف تفاوت دارد؛ ضمن اينكه برهان در دسته

و معناي واژة برهان، دو احتمال فرعيِ ديگـر به كار نرفته است. اما درخصوص ريشة لغوي

 اند: نيز در كتب مزبور مطرح شده

(» سفيدشـدن«به معناىو»برِه يبرَه«از مصدر ثالثى مجرد ان، . بره1 صهمـان اسـت )؛45،

كـردنِ مجهـوالت بـر هرگونـه حقيقتـي سـفيدي، يعنـي تواند از طريق معلوم زيرا برهان مي

و وضوح افكنَد.  روشنايي

سـبمي» قطع«به معناي» البره¬«. برهان بر وزن فُعالن از مادة2 و به همين ب اسـت كـه باشد

و تفسير كرده» حجت قاطع«برهان را به ج1415،آلوسى( اند معنا ص10، سان بدين.)285،

و نزديـك بـه آن در نظـر گرفتـه اين دو معناي فرعي نيز مي توانند مرتبط با معنـاي اصـلي

 شوند.
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و معناي اصطالحي آن  الف) برهان در منطق صوري
و واژة التين» ἀπόδειξις«ني در منطق صوري معادلِ واژة يونا» برهان« (اَپودئيكسيس)

»emonstratioD«ِآن(دمونستراتيو) است كه هر دوي آنها همانند واژة معادل انگليسي

»Demonstration «هاي اگرچه گاه واژه.هستند» كردن اثبات«و» دادن نشان«به معناي

»Argumentation «يا»Reasoning «ِاند، برهان به كار رفته نيز در زبان انگليسي معادل

ميلي و اين دو واژة اخير اصيل رسد همان واژة نخست كن به نظر ترتيببهتر است

پس چنان-هستند كه در منطق صوري» استدالل«يا» حجت«تري براي هاي دقيق معادل كه

 اعم از برهان است.-از اين بيان خواهد شد

و قياس نيز يكي از اقسام»قياس« برهان در منطق صوري، يكي از اقسامِ » حجت«است

هاي مجهول از طريق عبارت است از استنباط گزارهاستدالل باشد.مي» استدالل«يا

و گزاره و عقلي است. استدالل بر سه قسم است:هنتيجدرهاي معلوم نوعي فعاليت ذهني

و تمثيل.  قياس، استقرا

و معتبرترين قسمِ استدالل قياس، مهم ب از دو يا چند گزاره به نام زيرا مركّ؛استترين

مي» ضرورتاً«مات است كه اگر صادق باشند، نتيجه مقد در حاصل مي واقعشود. تواند قياس

ول بينجامد، اگر بر حسب مادة مقدبه يك معرفت صادق دربارة يك امر مجهو مات

و سالم باشد. در قياس (مقد، انسان از دو يا چند صورت استداللي، صحيح مات) كه گزاره

مي حاوي مضمون كلّي است به نتيجه حر؛رسد اي جزئي كليعني ي كت ذهن در اقياس از

و شعر.)مغالطه(به جزئي است. قياس بر پنج قسم است: برهان، جدل، خطابه، سفسطه

و معتبرترين قسم قياس است برهان مهم » يقيني«مات ها يا مقد؛ زيرا مرّكب از گزارهترين

.است

ف ميانفولسيبرخي از ند: در درجةاي يقيني بر دو قسمها دهند كه گزاره اسالمي توضيح

دو نخست، گزاره و در درجة يا م، گزارههاي بديهي يا ضروري هاي غيربديهي يا كسبي

نظري كه در جريانِ استداللِ قياسيِ صحيح بتوانند بر يك گزارة بديهي مبتني شوند 

ص1375سهروردي،( ،42.(
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آن1 و انسان در فهم آن، نيازي گاه بديهي است كه خودبه . گزاره و آشكار باشد خود واضح

و استدالل نداشته باشد. تي بر شش دسته اي سنّ هاي بديهي به گونه گزاره به نظرورزي

 هاي آنها همراه خود آنهاست، هايي كه قياس يا گزارهات اند: اوليات، فطري تقسيم شده

(ابنسوسات، حدسيات، مجربمشاهدات يا مح و متواترات ص1375سينا، ات ،34.(

و محمول گزاره اوليات- هايي هستند كه تصديق به آنها صرفاً منوط به تصورِ موضوع

آن؛ها هستند ترين نوع گزاره هاست. اوليات يقينيآن و محمولِ ها چه پس از تصور موضوع

آ ) ميان (ايجابي يا سلبيِ و امكان انكار رابطة نها وجود ندارد. اصل امتناع اجتماع نقيضين

 هايند. هايي بنيادين از اين گزاره اصل هوهويت، نمونه

(گزارهفط- آن هايي كه قياس ريات كهد از گزارهنا هاست) عبارتهاي آنها همراه خود هايي

آن قياس و هاي آنها همراه خود و حضور دارند وس ذهن انسان هيچها وجود ط گاه از حد

و محمولِ اين گزارهآن آن ها غافل نيست، يعني هرگاه موضوع ها به ذهن بيايند، حد وسط

كه؛آيد نيز سريعاً به ذهن مي ».دو نصف چهار است«مانند اين گزاره

ششه داشبايد توج اين بديهيات هايي برقرار شود،تگانه نيز اولويت كه اگر در ميان خود

 تر از اقسام ديگر در نظر گرفت. ات را بديهييژه اولويبه،توان دو قسم فوق مي

مشاهدات يا محسوسات اموري هستند كه از طريق حواس ظاهري، به تعبير فالسفة-

مي»متمايز«و» واضح«اي جديد، به گونه حس مشاهده مانند؛آيندي درميشوند يا به ادراك

».خورشيد نوراني است«اين گزاره كه 

با فهم-به معناي مورد نظر فالسفة مشائي-»حدس«از راه كه هستندييها داده حدسيات-

و نسبتاً  ميبهنياز بدون سريع كه؛شوند استدالل عقليِ پيچيده فهميده نورِ«مانند اين گزاره

ا دق»ز خورشيد استماه ت در مواضع ماه در نسبت آن با خورشيد آشكار كه اين نكته با

ت برخي از فالسفة شود. مي مياسالمي و حدسي وضيح ات هر فرد براي دهند كه محسوسات

و همان آگاهي و حدسي را نداشته افراد ديگري كه عيناً يك اند، معتبر نيستند هاي حسي

ص1375سهروردي،( ،41-42.(
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حس عبارت مجربات- و لذا ذهن انسانا اي كه مكرّراً تجربه شدهياند از مشاهدات ند

اتتواند آنها نمي كه؛فاقي بداندرا اموري ». زدن با چوب، دردآور است«مانند اين گزاره

حس درواقع يكيِ جزئيات، به عالوه تكرار آن، به عالوه تجربه عبارت است از مشاهدة

(پنهان) كه طبعاً كل كه-ي استقياس خفي و دائمي«اين گزاره امر اتفاقي نبايد اكثري

ميكلي درباره ذات يا ماهيايو لذا منتهي به نتيجه-»باشد  شود.ت چيزي

ف ميانفولسيبرخي از به دست» استقرا«دهند كه مجربات، از راه اسالمي توضيح

كه مجربات صحيح همواره زيرا استقرا اگر تام نباشد، مفيد يقين نيست، درحالي؛اند نيامده

ص مفيد يقين (همان، ).41اند

في ند از گزارها متواترات عبارت- و لذا يقيني نيستند هايي كه به؛نفسه ضروري اما انسان

آن يكسانِ بسيار، به يقيني هاي دليل گواهي ميبودن روسو«اين گزاره كه مانند؛كند ها حكم

».زيسته است در قرن هجدهم مي

عل» لم«برهاني برهان در منطقِ صوري بر دو قسم است:كلطور به ت به يا برهاني كه از

ميمعلو و برهانل پيش عل»نّا«رود مييا برهاني كه از معلول به به عبارت؛رودت پيش

 ديگر، حد وسط در يك برهان بر دو قسم است: 

عل- و هم در عين استحد وسط گاه و حد اصغر هم در ذهن يعني؛ت نسبت حد اكبر

و هم علت وجود نتيجه-در ذهن-تصديق به نتيجه علتهم  ج. چنين در خار-است

) ثبوت نتيجه در خارج داللت؛شود برهاني برهان لم خوانده مي (چراييِ زيرا بر لميت

 كند. مي

و حد اصغر صرفاً در ذهن است علتحد وسط گاه-  علتيعني فقط؛نسبت حد اكبر

و نه بر؛وجود نتيجه. چنين برهاني برهان انّ نام دارد علتتصديق به نتيجه است زيرا تنها

(هستي) يا ثبوت نتيجه در ذهن داللت مي در انيت ) ثبوت نتيجه (چراييِ كند نه بر لميت

 خارج.

ف مي اسالمي با ذكر مثال وفانسيلبرخي از از هايي توضيح به علتدهد كه چرا برهان لم

دال معلول پيش مي و هم بر تصديق ذهني ميرود ام لت و هم بر ثبوت عيني، ا برهان انّ كند
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بها مي علتز معلول مي پيش و تنها بر تصديق ذهني داللت ( رود ، 1383، شيرازيكند

):129-128ص

كه- و هر آنچه در برخورد با آتش«در اين برهان اين چوب در برخورد با آتش است

مي باشد، مي (»سوزد سوزد، پس اين چوب ) به سوختن علت، انسان از برخورد با آتش

(معلول) پيش رفته  و نيز برخورد با آتش هم چوب تصديق ذهنيِ سوختنِ علتاست

و هم   ثبوت سوختن چوب در خارج. علتچوب است

آن«ن كه در اين برها- و هر چه سوخته است، در برخورد با آتش اين چوب سوخته است

(معلول)»بوده است، پس اين چوب در برخورد با آتش بوده است ، انسان از سوختن چوب

(به برخورد با با . همچنين) پيش رفته استعلتآتش انسان برخورد اين چوبِ سوخته

مي؛بلكه تنها سوختن چوب را ديده است آتش را در خارج نديده است، در پس فقط تواند

 ذهن خويش تصديق كند كه اين چوب حتماً با آتش برخورد داشته است.

 برهان لم از دو جهت معتبرتر از برهان انّ است:

اي- مي علتنكه برهان لم از يكي به درحالي؛رود به معلول پيش كه برهان انّ از معلول

دو ارسطو. علت اي كه او آن را به مبحث برهان(رساله آنالوطيقاي ثانيمِ در كتاب

 سازد: اختصاص داده است) خاطرنشان مي

(آيا در اين« ) از يك چيز Explanationجا ممكن است چندين تبيين

)Thingبت ) وجود واند بر چندين چيز به داشته باشد؟ زيرا اگر يك چيز

او گونه او به گونهAلي حمل شود، بگذاريد اي وتBلي به اي علّق داشته باشد

او به گونه بهو اينCلي به يك لفظ ديگر يعني اي ؛ در اين صورت،EوDها

AبهDوEو وDگر تبيينBتعلّق خواهد داشت .Eگر][تبينCاست،

آن ازاين مي رو [به يك شيء] تعلّق ( گاه كه تبيين ) Objectگيرد، براي آن شيء

[تبيين] تعلّق گيرد؛ اما آن [به يك تبيين] ضروري است كه به آن گاه كه شيء

ضروري نيست كه به چيزي،گر است گيرد، براي هر چيزي كه تبيين تعلّق مي

» گر بايد به آن تعلّق بگيرد تعلّق بگيرد كه تبيين-اگرچه نه به هر چيزي-

)Aristotle, 1984, p.61 .( 
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يك ارسطوبه باور سان بدين ، ضرورتاً علم به شيء يا معلولِ علتاز علم به يك تبيين يا

مي علتمعينِ آن ازآنجاكه ممكن است يك معلولِ معين داراي علل اما؛شود حاصل

معينِ آن حاصل علتضروري نيست كه علم به مختلفي باشد، از علم به آن معلولِ معين، 

مي علتشود. بنابراين برهان لم كه از  رود، يك معرفت ضروري به دست به معلول پيش

به درحالي؛دهد مي مي علتكه برهان انّ كه از معلول ، يك معرفت ممكن را افاده رود پيش

كه كند مي و مطمئن معرفت ضروريو آشكار است م معتبرتر ميتر از  باشد. عرفت ممكن

مي- آن ديگر اينكه برهان لم هم بر تصديق ذهنيِ نتيجه داللت و هم بر ثبوت عينيِ ؛كند

كه برهان انّ فقط بر تصديق ذهني نتيجه داللت دارد. اين بدان معناست كه برهان لم درحالي

و لذا نسبت به برهان انّ كه فقط و هم به عالَم خارج به ذهن هم به ذهن مربوط است

مي مربوط است، معرفت كامل  دهد. تري به دست

هاي غيربديهي بايد در جريانِ استداللِ قياسيِ صحيح به يك گزارة . اين اعتقاد كه گزاره2

» توجيه«اي سنّتي، در مبحث فالسفة اسالمي را، به گونهبديهي بينجامند، 

)Justificationمي (امبناگردهد.)، در زمرة مبناگرايان قرار ) Foundationalismيي

شناسي است كه طبق آن، معرفت داراي ساختاري هاي توجيه در معرفت يكي از نظريه

 /Basic(ي يا مبنايي يا پايه استنتاجريغدوجانبه است: برخي از معارف انسان 

foundational beliefs (يا و برخي ديگر استنتاجي  -Non(يي يا غيرپايه مبناريغهستند

Basic/ non- foundational beliefs(استنتاج . معارف اخير از معارف نخست

مي مي آن شوند يا بر مبناي آنها قرار و به وسيلة ميگيرند شوند. پس معارف ها توجيه

آننخست، مبناي علم انسان  و علوم نظري بر و معارف ميهستند  ,Dancy(شوند ها مبتني

1985, pp.53-54 .( 

علوم غيربديهي يا نظري در فرايند استدالل درنهايت بايد به علم به نظر فالسفة اسالمي،

و تسلسلِ معرفتي تا  و اگر چنين نشود، هيچ مجهولي معلوم نخواهد شد بديهي بينجامند

در بي و اونهايت پديد خواهد آمد شد ليهنتيجه هيچ معرفت اي براي انسان حاصل نخواهد

ر.ك سهروردي،  ص1375(براي نمونه، ،18.(
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و تقريرات ديگري در معرفت-گذشته از تقريرِ سنّتي فوق-نظرية مبناگرايي شناسي جديد

 Rene( رنه دكارتند از تقريراتا ها عبارتمعاصر غربي داشته است كه اهم آن

Descartes ،(لودويگ ويتگنشتاين )Ludwig Wittgenstein ،(آلفرد تارسكي 

)Alfred Tarskey ،(جان آستين )John Langshaw Austin،(رودريك چيزوم 

)Roderick. M. Chisholm ،(سي. ال. لوئيس )C.L. Lewis) و... (Dancy, Sosa 

& Steup, 2010, pp.383-385.(

ب) اعتبار معرفتي برهانِ منطقي
و نزد مشائيان، برهان وسيله اي است كامالً معتبر براي رسيدن انسان به يقين. يقين اجماالً

د به (و قسم است: يقين معرفتطوركلي بر و Epistemological certaintyشناختي (

( يقين روان ).Psychological certaintyشناختي

و فلسفي يقين تلقّي منظور از يقين معرفت شناختي، آن چيزي است كه به لحاظ منطقي

ي نقيض يك معرفت يا يك گزاره، همراه با باور به انتفا؛ يعني باور به صدق مفادشود مي

و به نحو دائم باشند، مانند اين گزاره كه دو امر«آن. اكنون اگر دو باور فوق، همواره

شناختيِ دائم پديد، يقين معرفت»شوند متناقض با يكديگر با هم در يك جا جمع نمي

در وگرنه يقين معرفت،خواهد آمد كه برترين سطح يقين است و شناختي از نوع غيردائم

 آن خواهد بود. سطحي فروتر از

يكو روانيِ انسان نسبت به صدق مفادشناختي صرفاً از سنخ اقناع دروني يقين روان

و فلسفي مجوگزاره است، فارغ از اين و لذا كه او به لحاظ منطقي ز چنين يقيني را دارد يا نه

و فل *شود.ي نميسفي يقين به معناي دقيق كلمه تلقچنين يقيني به لحاظ منطقي

(و نيز رياضـي) دمحمدباقر صدريساهللا آيت* و يقين را بر سه قسم دانسته است: يقين منطقي ، يقـين ذاتـي

ب دوا يقين معرفتيقين موضوعي. قسم نخست معادل شـناختي قابـلم بـا يقـين روان شناختي اسـت. قسـم

آنمقايسه است. قسم سو ميم كه گاه پديد ؛ امـا بـه اي يقين پيـدا كنـد گزاره انسان نسبت به صدق مفادآيد

و پيشاپيش مجو مي براينز چنين يقيني را در اختيار دارد. بنالحاظ منطقي م بـه لحـاظ رسد قسم سـو به نظر

دواعتبار معرفتي، در و قسم روضعيتي ميانة قسم نخست (براي مطالعة بيشتر، ، 1428ر،صد.ك:م جاي دارد
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ب معرفت يقين كلشناختي به نوبة خود ميه دو قسمِ (ي تقسيم  Rationalشود: يقين عقلي

Certainty) و يقين شهودي (Intuitive certainty.(

شد كه پيش چنان-برهان برترين سطح يقين عقلي است. شهود نيز عبارت-تر مالحظه

ح اصل از آن، به نظر آنان، از است از معرفت مبتني بر مكاشفات مستقيمِ قلبيِ عرفا كه يقين

و برهان نيز برتر است.  **سطح يقين عقلي

به باور فالسفة مشّائي برهان در مرتبة معرفت عقلي، داراي بيشترين اعتبار معرفتي

)Epistemic validityكه-زيرا در آن از معلومات تصديقيِ يقيني؛) است مقدماتي

مي»مادة«به مثابه-ها ضروري استصدق آن با استفاده و اين هنگامي كه » صورت«شود

قياسيِ صحيح همراه شود، لزوماً انسان را به معرفت يقيني دربارة يك مجهولِ تصديقي

 رساند. مي

؛بودن مادة آن است يكي از عواملي كه سهم اساسي در اعتبار معرفتي برهان دارد، يقيني

 هايي وجود دارند: باره ديدگاه ليكن در اين

مي» القبول واجب«براي مادة برهان، از وصف سينابنا- و برهان را قياسي استفاده كند

آن مرّكب از گزارهداند مي (ابنهايي كه پذيرش ص1375سينا، ها ضروري است ،50.(

از؛براي مادة برهان بهتر است» يقيني«وصف سهرورديبه نظر اما- زيرا برهان گاه

ك مقدماتي تشكيل مي هاه ذاتاً پذيرش آنها ضروري نيست، اما با اين حال اين گزارهشود

ميا يقيني هايي كه پذيرش آنها القبول، اعم از گزاره دهد كه اگر مراد از واجب ند. او توضيح

 
).297-292ص

مي شود الزم است ذكر ** توان از يقين حسي نيـز كه اگر ادراك حسي نيز به نحو شهودي لحاظ شود، طبعاً

مي؛سخن گفت ادراك حسـي را از سـنخ شـهودي سهرورديان فالسفة اسالميِ مطرح ظاهراً فقط ليكن در

(سهروردي، مي ص1375داند -تـر توضـيح داده شـد كه پـيش چنان-اگرچه فالسفة اسالمي؛)134-135،

و ميمجربات را با شروطي به عنوان مقدمحسوسات ادراك سـهروردي گيرند. همچنـين مات برهان در نظر

ميخيالي يا مثا (همان، لي را نيز به نحو شهودي ).215-211صداند
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و ديگر گزاره القبول مناسب هايي كه يقيني هستند باشد، وصف واجب ضروري است

و اساساً برهان همين ص1385(سهروردي، گونه است خواهد بود ،547.(

به سهرورديو سينا ابنكوشد ديدگاهمي صدرالمتألّهين- دربارة مادة برهان را جمع كند.

مياست» يقيني«يافته از معلومات نظر او، برهان ترتيب دهد،؛ برهان ازآنجاكه يقين به دست

و،هاي دائمي هاي يقيني گزاره گزاره اماضروري است مادة آن نيز امور يقيني باشد؛  كلي

كه همواره پذيرش آنها براي عقل» القبول واجب«هاي يعني همان گزاره اند؛ ضروري

(صدرالمتألّهين،  ص1388ضروري است ،226.(

آن صدرالمتألّهين به نظر چه را برهان از اين جهت داراي بيشترين اعتبار معرفتي است كه

ميشود،مي» عالم حقيقي«انسان به واسطة آن  اقسام ديگر قياس اما؛دهد به دست

و در بهترين فرض، نمي توانند چنين كمالي را به دست دهند، بلكه انسان را در نهايت

بنابراين برهان كه ماية يقين است، علم؛سازند جدلي يا خطيب يا سفسطي يا شاعر مي

و غلط آميخته نمي،حقيقي و دائمي است كه با ظنّ، تخيل تأ ثابت و ييد يك فرد يا شود

ص (همان،  صدرالمتألّهين). نهايتاً به باور 225اعتراف عمومِ افراد نيز تأثيري در آن ندارد

نهاعتبار معرفتي آن برهان را  وجو كرد: بلكه بايد در علل اربعة آن جست،تنها در مادة

كه يعني گزاره؛ندا هاي ضروري مات يا گزاره. مادة برهان، مقد1 آنها ضرورت» جهت«هايي

 شود.مي از امور ضروري بحث اساساً در علوم يا معارف حقيقي صرفاً؛است

و . صورت برهان يقيني2 و لذا برهان از اقسام قياس است نه از اقسام استقرا اإلنتاج است

 اإلنتاج نيستند. يقيني اين دو مورد اخير به لحاظ صوري زيرا تمثيل؛ 

و تقليد است. . فاعلِ برهان، عقلِ خالص3 و تخيل و ناآميخته با وهم

ص4 (همان، و كسب يقين است ).226. غايت برهان، انتاج معارف يقيني

و دو كاربرد آن ج) برهان در قرآن
مؤمنون:.111بقره:.24انبياء:(در هشت مورد از آيات قرآن به كار رفته است» برهان«واژة

نيز در هاى ديگرى واژه).32قصص:.24عد:ر.174نساء:.75قصص:.64نمل:.117

با قرآن وجود دارند كه به نظر مي به يا دست-رسد معناي آنها مترادف واژة-كم نزديك
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هايي متضاد كه ممكن است واژهو...، چنان» حجت«،»سلطان«،»بينه«چونهم،برهان است

و  ها تحليل معناي اين واژهبا اين واژه نيز وجود داشته باشند. آشكار است كه بررسي

مع مي ،ليكن چنين كاري اگرچه الزم است ناي برهان در قرآن را تكميل سازد؛تواند تحليل

و معاني آن در قرآن، بلكه در اين بخشاما در بخش حاضر انجام نشده تنها به واژة برهان

 پرداخته شده است.

 واژة برهان در قرآن، داراي دو كاربرد متفاوت است:

ب1 و-به شرح زير-رهان در برخي از آيات قرآني. به همان كاربرد متعارف از حجت

ميياستدالل به مثابه امر تواند به صورت لفظي يا كتبي بيان يا نگاشته ذهني يا فكري كه

 شود، در نظر گرفته شده است:

ه��)�'&اَمِ اَتّخَذوا من دونه« در آية قرآني» برهانَكم«تعبير الف) برهقُل (كم...انَاتوا انبياء:»

؛)24

يدخُلَ« در آية قرآني» برهانَكم«تعبيرب) نَصاًاالّ من كانَ هود���,'+*(و قالوا لَن  رى تلكااَو

صااَمانيّهم قُل هاتوا بره (دقينانَكم ان كُنتم ؛)111بقره:»

له«تعبيرج) مع« در آية قرآني»ال برهانَ دعي ال برهآاًاللّه الهو من فَاخَرَ َنّما حسابهإنَ له به

نده عالكرب حفلي ال نَّهروناا؛)117مؤمنون:(»ف

إ« در آية قرآني» برهانَكم«تعبيرد) برهأ مع اللّه قُل هاتوا صإكم انَله (دقينان كنتم نمل:»

؛)64

برهاًشَهيد��."-من كُلِّو نَزَعنا« در آية قرآني» برهانَكم«تعبيره) نَكُم فَعلموا اَنَّافَقُلنا هاتوا

و لّهل يفتَرون الحقَّ .)75قصص:(»ضَلَّ عنهم ما كانوا

خ ميدر آيات فوق، اد دا از مخاطبانش عا يا ديدگاه يا مكتب خواهد براي حقانيت يا اثبات

(ارائه كنند). مشهورِ مفسران نيز»ندبياور«يا» داشته باشند«خودشان استدالل معتبر صحيح 

و نيازي به توضيح نيست. به اين مطلب اذعان داشته  اند

در مالحظه مي و» هاتوا«آيات فوق، واژة برهان با فعل بيشترشود كه همراه شده

اد(ارائه» آوردن«سان بر لزوم بدين ) برهان براي اثبات خكردنِ ي تأكيد شدهاصعا يا ديدگاه
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واس حق» داشتن«صرفت ي كافي دانسته نشده است.ت ادعا يا ديدگاه خاصانيبرهان براي

كه» هاتوا«از فعل مؤمنون 117در آية اما و لذا ممكن است چنين به نظر برسد استفاه نشده

برهان را كافي» داشتن«خوانند، فقط خدا براي افرادي كه با خدا معبود ديگري را فرا مي

و در اين به دانسته ) برهان نديده است(ارائه» آوردن«مورد نيازي به؛كردنِ ليكن با توجه

اشاره شد، مجموعاً چنين احتمالي از ميان آنهاكه در باال به نمل64وانبياء24 مفاد دو آية

.رود مي

كـاربرد متعـارف همچنين آشكار است كه برهانِ مورد نظر قرآن در آيات فوق اگرچه همان

ا و ميستدالل از حجت را را نمايان و نه لزوماً كاربرد منطقيِ آن به مثابـه معتبرتـرين-سازد

و هم معتبر؛ اين استدالل دست اما-قسم قياس يعني استداللي كـه كم بايد هم صحيح باشد

و هم از صورت معتبر هم از مادة صحيح بهره مـي-مند است توانـد حقـايقو لذا ضـرورتاً

يـا-و نه هرگونه استداللي-بات كندالهي را آشكار يا اث و نـامعتبر يعني استدالل غيرصحيح

.ثالً چيزي از قبيل استدالل سفسطيم

و استدالل-رسد برهان قرآني به اين معنا به نظر مي بـه-به معناي متعارف حجت اگرچه

(برترين نوع قياس كه لزوماً مرّكب از گـزا  نرهمعناي منطقيِ آن زديـك هـاي يقينـي اسـت)

و لذا رابطة برهان قرآني باشد؛ مي و برهان منطقـي، عـام ليكن اعم از آن است و به اين معنا

خاص مطلق است. اين بدين معناست كه برهان قرآني به ايـن معنـا، هـم برهـان منطقـي را

را شامل مي و اسـتدالل صـحيح معتبـر و هم هرگونه قيـاس هرچنـد از نـوع برهـان-شود

 هاي يقيني، نباشد. لزوماً مرّكب از گزاره منطقي، يعني قياسِ

يك2 و اشيا . برهان در برخي ديگر از آيات قرآني، به شرح زير، به عنوان يدسته از امور

و استداللِ متعارف لحاظ شده است: و اساساً غير از حجت  واقعي يا خارجي

(يا أيها الناس قد جاءكم برهانٌ من ربكم...« الف) در آية» برهانٌ«مراد از واژة).174نساء:»

و استدال و فكري نيست، بلكه با توجه به توضيحات قرآني فوق، يك حجت ل ذهني

ميمفس زيرا در اين؛باشد(ص)رسد به احتمال قوي شخصِ پيامبر اسالم رانِ مشهور، به نظر

ي» آمدن«به معناي» جاء«آيه فعل  ا حركت قبل از واژة برهان استفاده شده كه نوعي عمل
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كه اگر مراد از آن همان درحالي؛شود است كه معموالً به يك فرد انساني نسبت داده مي

و فكري بود، افعال ديگر مناسب و استدالل ذهني كه در آيات دستة چنان؛تر بودند حجت

در-كردن يا ارائه-»آوردن«به معناي» هاتوا«نخست عمدتاً از فعل  و استفاده شده است

نارمشهورِ مفسبه هر روي، رايج است.» آوردنِ برهان«مرّة بشري نيز اصطالح زبان روز

:اند احتماالت زير را مطرح كرده در آية فوق،» برهانٌ«دربارة مراد از واژة

ج[بي،طوسى(شخصِ پيامبر- ص3تا]، ج1374،مكارم شيرازى/406، ص4، ،234 /

ج1412،طبرى ص6، ،27.(

(معجزشخصِ پيامبر،- ج1415،فيض كاشانىات الهي ص1، ،525.(

(شخصِ پيامبر،- ص5ج،1417،طباطبايىخود قرآن ج1372،طبرسى/152، ،3،

).227ص

ج1415،آلوسى(شخصِ پيامبر، دين اسالم- ص3، ،216.(

ج1418،بيضاوى(، دين اسالم، خود قرآن، معجزات الهيشخصِ پيامبر- ص2، ،112.(

رأي برهانَ ربهو لقد همت«ب) ال أن و هم بها لو (به » برهانَ«مراد از واژة.)24رعد: ...»

و فكري است و استدالل ذهني و طبق در اين آية قرآني فوق نيز چيزي غير از حجت

ميتوضيح برخي از مفسرا رسد نوعي شهود قلبي يا مشاهدة مستقيمِ يك حقيقت ن، به نظر

آي؛الهي است كه» ديدن«به معناي» رأي«ة قرآني از فعل زيرا در اين استفاده شده است

و داللت بر قسمي مشاهده دارد، درحالي و استداللِ ذهني كه اگر مراد از آن همان حجت

مي» شنيدن«به معناي» سمع«فكري بود، مثالً فعلي مانند  و در زبان روزمرّة كفايت كرد

مي» شنيدن برهان«بشري نيز  د.رو گاه به كار

ن احتماالت زيرارمشهورِ مفس در آية قرآني فوق،» برهانَ«به هر حال دربارة مراد از واژة

:اند را مطرح كرده

به- و عصمت را به همراه دارد، رؤيت به معناي علم لطفي از جانب خدا كه پرهيز از گناه

) ج[بي،طوسىحرمت زنا ص6تا]، ،124.(
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و اخالق برگزيدگان در حجت خدا در تحريم زنا، علم- به عذاب زناكننده، اداب پيامبران

ها باز شود، حكمتي كه انسان را از زشتي عفاف، نبوتي كه مانع از ارتكاب فحشا مي

( مي و ... ج1372،طبرسىدارد، ص5، ،344.(

و بر قلبي كه افادهعلت- مي كنندة يقين است و اين يك علمِ همانند معجزه،يابد ها سلطه

و گمراهي جمع نمي ادي نيست؛ع و يقينِ مشهود زيرا با جهل و لذا نوعي علمِ كشفي شود

( گاه ميل به گناه پيدا نمي است كه نفس انسان با پيروي از آن هيچ ،1417،طباطبايىكند

ص11ج ،128-129.(

و تقو- و مقام عصمتاروح ايمان ج1374،مكارم شيرازى(و تربيت نفس ص9، ،370.(

زن يوسفبراي يعقوبل صورت تمثّ- كه او را از زنا منع كرد يا مشخصاً ديدن رفتار

و پير عزيز مصر آن هني روي او انداختاگاه كه در آن حال نزديك بتي كه آنجا بود رفت

و  و نمي به او گفت از بتي كه نمي يوسفكه نبيندش و نمي شنود و نمي بيند و داند خورد

مي،نوشد نمي ( حيا نمي است، از خدايي كه انسان را آفريدهماا؛كني حيا فيض كني؟

ج1415،كاشانى ص3، ،14.(

بر- از يافت تمثّل يوسفامورى كه به ازقبيل؛بازداشت زناو او را  يوسفندايي كه

) و ... ج1412،طبرىهشدار داد ص12، ،109-113.(

دال- و بديِ اين كار و مشاهدة يقينيِ حجتي كه بر زشتيِ زنا لت دارد، پديدآمدن اخالق

) ج1415،آلوسىيادآوريِ حاالت ناشي از عمل به زشتي ص6، ،405(.

يا- و بديِ عواقب آن، ديدن جبرئيل به يعقوبعلم به زشتيِ زنا مي يوسفكه داد، هشدار

) و... ج1418،بيضاوىندايي آسماني كه او را از زنا باز داشت ص3، ،160.(

يا ديدن تصوير خياليِ- عزيز مصر، ديدن برخي از آيات قرآن دربارة حرمت زنا بر سقف

) و... ج1419،كثير دمشقى ابنديوار خانه ص4، ،327.(

و اضمم اليك جناحك من الرّهبِ«ج) ن غيرِ سوءم بيضاء تَخرج جيبِك اُسلك يدك في

الئهو م (فذانك برهانانِ من ربك الي فرعون .)32قصص: ...»



قي
نط

لم
حلي

ت
-

تي
ناخ

ناش
مع

»
ان

ره
ب

«

115

و فكري نيست بلكه» برهانانِ«مراد از واژة و استداللِ ذهني در آية فوق نيز دو حجت

(تبديل و روشنگر يا دو معجزه و يد بيضا) است مشخّصاً دو نشانة آشكار شدن عصا به مار

) و آية پيش از آن فو اين نكته با مالحظة متن اين آيه أَن أَْلقِ عصاك تَهتزُّ لماو كأَنَّها رآها

و مدبراً و التخف إِنَّك من الĤْمنين يعقِّب يا موسىلم جانٌّ ولَّى ميأَقبِلْ  شود. ) كامالً روشن

و روشنگر در آية فوق را همان» برهانانِ«ن نيز مراد از واژةارمشهورِ مفس دو نشانة آشكار

و لذا عمدتاً فقط به تبيين دانستهيا دو معجزة موسي  معناي كامل واژة برهان در ذيلِ اين اند

:اند آيه، به شرح زير، پرداخته

و فرعونو فرستادن او به سوي موسيدليل واضح از سوي خدا براي اثبات پيامبريِ-

) ج]تابي[،طوسىاشراف قوم وي ص8، ج1372،طبرسى/149، ص7، ؛)395،

-) و حجت ج1415،فيض كاشانىنشانه ص4، ج1418،بيضاوى/89، ص4، ،177/

ج1412،طبرى ص20، ؛)47،

-) و قاطع و نوراني ج1415،آلوسىحجت آشكار ص10، ج1407،زمخشرى/285، ،3،

ج1374،مكارم شيرازى/409ص ص16، ؛)77،

و درستيِ پيامبريِ- و واضح بر قدرت فاعلِ مختار ،كثير دمشقى ابن( موسيدليل قاطع

ج1419 ص6، ،211-212.(

 دو كاربرد مختلف برهان در قرآند) تحليل
مي رسد دست به نظر مي و توضيح اين كاربست دوگانة برهان كم با سه شيوه توان به تحليل

 در قرآن پرداخت:

زب1 ازهانا. در همة و -اند گونه كه منطقيون نيز اظهار داشتهآن-جمله زبان عربيي بشري

م برخي از واژه معناي ». مجازي«و معناي» حقيقي«عناي ها داراي دو قسم معنا هستند:

يعني معنايي كه آن واژه براي آن وضع،له آن است حقيقيِ يك واژه همان معناي موضوع

له آن، يعني معنايي معناي مجازي يك واژه عبارت است از معناي غيرموضوع اما؛شده است

به آن معنا به كار بلكه به مناسبت يا به كمك قرينه،،كه لفظ براي آن وضع نشده است

(مظفّر، مي ص1388رود ،45.(
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به كار رفته» حقيقي«توان گفت كه برهان در آيات دستة نخست، به معنايمي سان بدين

و استدالل،است به اما؛يعني به همان كاربرد متعارف از حجت برهان در آيات دستة دوم

ب؛مورد استفاده واقع شده است» مجازي«معنايي  يكيعني و اشياه معناي يدسته از امور

و استدالل. البته مناسبت م واقعي يا خارجي غير از حجت و قرايني نيز براي اين عناي ها

وه مفسم وجود دارد كه مورد توجمجازي در خود آيات دستة دو ران قرار داشته است

به پيش  اشاره شد. آنهاتر

ان براي هر واژه، دو قسم معنا در نظرتو مي1. طبق نظر برخي از معناشناسان معاصر2

و معناي» اصلي«گرفت: معناي  معناي اصلي عبارت است از معناي خاص ». نسبي«(نفسي)

در نظر از دستگاهو ثابت هر واژه قطع به كار رفته آنهاهاي معناشناختيِ مختلفي كه آن واژه

در؛است درون يك دستگاه اما معناي نسبي عبارت است از معناي هر واژه صرفاً

(ايزوتسو،  ص1388معناشناختي خاص ،14-15.(

توان گفت كه برهان داراي يك معناي اصلي است كه اين معنا در آيات بر اين اساس مي

و استدالل؛دستة نخست قرآن به كار رفته است . يعني به همان كاربرد متعارف از حجت

ن در درون دستگاه معناشناختيِ منطق داراي دو معناي نسبي است: يكي برها همچنين

و صوري كه عبارت است از برهان منطقي، يعني برهان به مثابه معتبرترين قسم استدالل

شد به شرحي كه پيش-قياس شناختيِ قرآنو ديگري برهان در درون دستگاه معنا-تر بيان

و اشياي ح-واقعي يا خارجي كه عبارت است از يك دسته از امور و استداللِ غير از جت

و-متعارف و اشيا با حجت كه در آيات دستة دوم به كار رفته است. طبعاً شباهت اين امور

و آشكارند، مي را استداللِ متعارف، در اين است كه هر دو چون واضح توانند حقايق الهي

و نمايان كنند.  آشكار

آن3 ف. ميانفولسيگونه كه برخي از مي تحليلي توضيح » معنا«توان ميان دهند،

)Meaning و (» مصداق«) (الكوست، Denotationيا مدلول ، 1376) تفاوت قائل شد

هر اما؛). معناي هر لفظ همان مراد حقيقيِ واضعِ آن است33-34ص مصداق يا مدلول

و عيناً بر آن صدق مي  كند يا داللت دارد. لفظ عبارت است از آنچه آن لفظ واقعاً
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و استدالليعني؛واژة برهان در قرآن صرفاً داراي يك معناست بر اين مبنا  حجت

در طوركلي به به كار رفته است، آنهاو از اين حيث تفاوتي ميان آيات قرآني كه برهان

مختلف است: يكي اين واژه در قرآن داراي دو دسته مصداق يا مدلولِ اماوجود ندارد. 

ميكه-استداللِ متعارف معتبرِ صحيح و و فكري است و امري ذهني تواند به بيان شفاهي

و اشيايو اين در آيات دستة نخست مطرح شده است-كتبي نيز درآيد و ديگري امور

و اين در آيات دستة دوم آمده است.  واقعي يا خارجي غير از استدالل متعارف

باست بر اين اساس در آيات دستة دوم، معناي برهان تغيير نكرده لكه مصداق يا مدلول،

و اشيا ديگري غير از استدالل متعارف تغيير يافته است. توضيح اينكه برهانيآن به امور

و  به لحاظ مصداق،است استداللدر آيات دستة دوم اگرچه بازهم به همان معناي حجت

يا مدلول بر اموري ازقبيل يك فرد، يك شيء، يك فعل واقعي يا خارجي داللت دارد كه 

ند از: شخصِ پيامبر، خود قرآن، مشاهده يا شهود مستقيمِ حقايق، نشانةا شخّصاً عبارتم

و  و... آشكار است كه اين امور به لحاظ ماهوي اصالً از سنخ حجت روشن، معجزه

در چنان–اگرچه با اين حال؛استدالل متعارف نيستند شدكه و-باال اشاره چون واضح

ميآشكار و استدالل متعارف توانند حقاي ند، و نمايان كنند، همانند حجت ق الهي را آشكار

 تواند مجهوالت را معلوم كند. معتبر صحيح كه مي

مي بر مطالب پيش رسد بنا به نظر مي ن از ظرفيت ايناهاي مفسر توان در كنار تالش گفته

و توضيح دو كا و فلسفه) نيز در تحليل (منطق، معناشناسي ربرد مختلف سه دانش بشري

 گيري كرد. قرآنيِ واژة برهان بهر

 گيرينتيجه
كه-واژة برهان در منطق صوري فقط به معناي معتبرترين قسم قياس از يعني قياسي

دو؛به كار رفته است-مقدمات يقيني تأليف شده است ليكن اين واژه در آيات قرآن با

و اي از آيات، كاربرد مختلف به كار رفته است: در دسته معادل با تلقّي متعارف از حجت

و برهان استدالل به مثابه يك امر ذهني يا فكري كه مي تواند به بيان لفظي يا كتبي نيز درآيد

ا و برهان منطقي، ين معنا اعم از برهان منطقي است؛به يعني رابطة برهان قرآني به اين معنا
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و خاص مطلق است مهو در دست عام و اشياعادل اي ديگر از آيات، يايامور واقعي

و استدالل متعارف.   خارجي غير از حجت

به با توجه به مجموعة مطالب پيش و تفاسير مشهور آن، و نيز با دقت در آيات قرآن گفته

مي رسد دست نظر مي : توان به تحليل كاربرد دوگانة برهان در قرآن پرداخت كم با سه شيوه

من. با توج1 اند. لحاظ كرده» معناي مجازي«و» معناي حقيقي«طقيون ميانه به تفكيكي كه

و در  به اين شيوه، برهان در دستة نخست از آيات قرآن به معناي حقيقي به كار رفته است

و» معناي اصلي«. با توجه به تفكيكي كه معناشناسان ميان2؛دستة دوم به معناي مجازي

مي» نسبيمعناي« برهان در دستة نخست از آيات قرآن به معناي شوند. بر اين اساس قائل

و در دستة دوم به معناي نسبي (نفسي) به كار رفته است ه به تفكيكي كه . با توج3؛ اصلي

مي» مصداق«و» معنا«تحليلي ميانانفوسيلف در يا مدلول در نظر گيرند. بر اين مبنا برهان

ب ق يا مدلول مختلف؛ا دو دسته مصداهمة آيات قرآن به يك معنا به كار رفته است، ليكن

و به عبارت ديگر و مدلول است برهان در دستة نخست از آيات قرآن داراي يك مصداق

 در دستة دوم از آيات داراي مصداق يا مدلولي ديگر.

و فلسفه) داراي (منطق، معناشناسي نگارنده بر اين باور است كه هر يك از اين سه دانش

و توضيح دهداين ظرفيت است كه كار از؛بست دوگانة برهان در قرآن را تحليل كند لذا

ها بر ديگري نيست، اگرچه ممكن است اين حيث اساساً نيازي به ترجيح يكي از اين شيوه

 ها موافقت يا همدليِ بيشتري داشته باشند. برخي افراد با يك يا دو مورد از اين شيوه

 نوشتپي

مع از جمله دانش.1 (هاي معاصر، ) است كه به نوبة خود يكي از فروع دانش Semanticsناشناسي

( نشانه ميSemiotics/semiologyشناسي است كه به بررسي انواع، دانشي شناسي نشانهباشد.)

فركشف،(نمادها)ها نشانه و انتقال شكلينداعوامل حاضر در وو نيز آنهاو تعبير گيري تعيين اصول

نشپردازمي آنهاقواعد حاكم بر  ندا ها مختلف زيرا نشانه شناسي اعم از معناشناسي است؛ انهد. بنابراين

(واژهو نشانه مي هاي زباني و عبارات كه در معناشناسي بحث شوند) صرفاً يكي از اقسام ها يا الفاظ

ند از:ا عبارت آنهاترين هايي است؛ سه مورد از مهم»كاربرد«ها هستند. دانش معناشناسي داراي نشانه

) و معناشناسي زباني. معناشناسي فلسفي  Philosophicalمعناشناسي فلسفي، معناشناسي منطقي
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semanticsزب ) از نظريه و ماهيت معنا بدون توجه به ميي خاصهاناهاي معنا و اگرچه بحث كند

د توان سابقه مي ر ذيل اي درازمدت در تاريخ فلسفه براي آن بازجست، صورت جديد آن عمدتاً

) (Philosophy of languageمباحث فلسفة زبان  Logical) مطرح شد. معناشناسي منطقي

semanticsو كذب گزاره و رابطة ) از نحوة تعيين صدق و عوالم آنهاهاي منطقي با عالَم خارج

) ميPossible worldsممكن و در اثرِ پژوهش ) بحث و منطقيون قرن بيستم هاي رياضي كند دانان

(پد معاني فهمو بررسي دانش) عبارت است از Linguistic semanticsيد آمد. معناشناسي زباني

ياو كاربرد واژه و عبارات) (الفاظ ازدرو معنا واژه ميان كشف روابط ها يا خاصيهانازبهر يك

ها در درون نظام يك زبان خاص. معناشناسي زباني نيز اگرچه دانشي طورخالصه فهم معناي واژه به

بامي جديد است، به» دالله¬ األلفاظ«توان آن را ويژه منطقيون يا مبحث داللت لفظ بر معني نزد قدما،

(قائمي و اصوليون، مرتبط دانست صص1389نيا، اسالمي سه82-78و38-44، ). البتّه گذشته از

هاآنترين شوند كه برخي از مطرح مورد فوق، كاربردهاي ديگري نيز براي معناشناسي يافت مي

( ند از: معناشناسي نشانها عبارت با ) كه از نحوة فهم معناي نشانهSemiotic semanticsشناختي ها

مي آنهاتوجه به قواعد حاكم بر  ص بحث (همان، (79كند و معناشناسي شناختي (Cognitive 

semanticsكه از فروع زبان ( ) آCognitive linguisticsشناسي شناختي ن در ) است يا از نتايج

و تعيين اصول آنهاسازيو متون، با هدف تعيين اصول حاكم بر مفهومي خاصهانامعناشناسي زب

ميآنهانقشة شناختيِ (همو،، سود ص1390جويد ). كاربردي از معناشناسي كه در نوشتار23-24،

مع حاضر مورد  و صرفاً معطوف به مطالعة (معناشناسي زباني) است اني واژة تأكيد است، قسم سوم

-ويژه منطقيِ آن نيزبه،در زبانِ خاصِ قرآن است، اگرچه معناي اين واژه در كاربرد فلسفي» برهان«

شد كه پيش چنان آن-تر مالحظه شناسان اظهار كه برخي از زبان گونه از نظر دور نمانده است.

مي داشته دو اند، داد: معناشناسيِ درزماني را مورد توجه قرار» رويكرد«توان در معناشناسي زباني

)Diachronic semanticهم و معناشناسيِ () ). در رويكرد Synchronic semanticزماني

و-نخست، فهم معناي واژه در يك زبان خاص بر اساس گذر زمان بر آن زبان  يعني سير تغييرات

مي-تحوالت تاريخيِ آن زبان واژه در يك زبان خاص در رويكرد دوم، فهم معناي اما؛گيرد صورت

و تحوالت تاريخيِ آن زبان  بدون توجه به گذر زمان بر آن زبان يا بدون التفات به سير تغييرات

به عبارت ديگر در اين رويكرد صرفاً به يك دستگاه زباني خاص يا مجموعة يك متن؛مطرح است

آن-خاص به مثابه يك كلّ، در يك زمان مشخص ميتوج-مثالً زمان پيدايش (همان،ه شود

مي531ص صرفاً از طريق كاربست رويكرد واژة برهان در قرآن،» اصيل«رسد فهم معناي ). به نظر

همدو (معناشناسي يعني مطالعة معاني اين واژة در خود متن يا زبان قرآن در زمان پيدايش؛زماني)م

ا آنهاآن با توجه به همة آياتي كه اين واژه در  در مكانبه كار رفته است، پذير است. بر اين اساس
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و؛نوشتار حاضر عمدتاً همين رويكرد دنبال شده است ليكن در نهضت ترجمة اسالمي در قرون دوم

و فلسفي از زبان يوناني به زبان عربي بودند، سوم هجري، مترجماني كه عهده دار ترجمة متون منطقي

و» برهان نزد منطقيون«يا همان» دئيكسيساَپو«را معادلِ واژة يونانيِ» برهان«واژة قرآنيِ  قرار دادند

تر مالحظه كه پيش سان معناي منطقيِِ اين واژه با معناي قرآنيِ آن، قدري تفاوت پيدا كرد. چنان اين

شد، در نوشتار حاضر تا حدي به اين تغيير تاريخي معناي برهان نيز توجه شد تا تفاوت معناي 

 آن روشن شود. منطقيِ آن با معناي قرآنيِ

و مĤخذ  منابع
 *. قرآن مجيد.
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