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186- 165، صص9، پیاپی1390پاییز و زمستان  –سال پنجم، شمارة اول مطالعات قرآن و حدیث،

  

  هاي قرآنی هاي معناشناسی نوین در پژوهش کاربرد روش

قاسم بستانی
  20/2/1390: تاریخ دریافت                                                                             

وندوحید سپه
  6/9/1390: تاریخ پذیرش                                                                      

  

  چکیده  

هاي تفسیري گوناگونی که در طول سالیان بلند  روشپژوهان و مفسران از  از گذشته دور قرآن

 آیات قرآن ینامع هیابی ب از مواجهه با فهم خطاب الهی استخراج کرده بودند، براي دست

گشاي فهم  اند که راه اي در این زمینه ارائه داده خدمات ارزنده تاکنون نیز کردند و استفاده می

.بوده است این کتاب آسمانیمعانی 

شناسی و معناشناسی،  هاي نقد ادبی، زبان ي معاصر با آغاز روش دورهاز سویی دیگر، 

ی نو در کشف معانی قرآن فراروي محققین هایی بعضاً جدید و متفاوت و با کارکردهای روش

ولی  ،شناسان جدید است ها هر چند حاصل کار زبان این روش. قرار داده است پژوهانو قرآن

ها  اما این روش. تر معانی قرآن کریم به مفسر کند ري در جهت فهم دقیقتواند کمک بسیا می

هاي کهن و کالسیک  در کنار روش ها مندي از این روش ر ضرورت بهرهکدامند؟ چه دالیلی ب

  وجود دارد؟در تفسیر قرآن سنّتی 

را  ها ها، سعی دارد این روش اي و تجزیه و تحلیل داده رو، با روش کتابخانه مقاله پیش

ها در تفسیر قرآن را بیان دارد؛ به امید آن  بر ضرورت کاربرد آن شناسایی کرده و دالیل دالّ

  .که بتواند در این راه گامی ولو کوتاه بردارد

  

  واژگان کلیدي

  روابط معنایی، تفسیر شناسی،روش ،معناشناسی،قرآن

                                                


Gbostanee@yahoo.com         اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده الهیات دانشیار


Vahid.sepahvand@gmail.com   دانشگاه شهید چمران اهواز   شناس ارشد علوم قرآن و حدیثکار
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  مقدمه

و  هاست آني مختلف بودن معناقرآن، محتمل چند  اتیآیکی از خصوصیات واژگان و 

ی از برخساز نهیزمي مؤمنان و خاطرشانیپرموجب  وستهیپامر،  نیاکهاز آنجا 

یی ها روشي است مفسر به ضرور، لذا شودیمشده و  ها آنانیماختالفات و مواجهات 

، بتواند بر معناي اصلی و مقصود واقعی خداوند، به ها آنلهیوسبه  کهي آورد رو

  . ، دست یابدالقول متفقي ا گونه

مفسر را به سر منزل مقصود برساند و  تواندیمکهیی است ها روشنیچنوجود 

ی متّکي آنان، زا اختالفی از اصول اعتقادي و بعضهاي مختلف که  اختالفات میان فرقه

ی است، کم کند تا قرآن بتواند رسالت علمریغبر معانی مستنبط بر اساس معناشناسی 

  .ی میان مؤمنان است، به خوبی انجام دهدنیآفر وحدتو  کردنهدایت  خود را که

د توانیمها آنکاربردکهنینوی معناشناسي ها روششودیمی سعمقاله،  نیادر 

 کهاذعان داشت  دیباهرچند  .کندذکر را  کندجادیاوحدت،در فهم قرآن حداکثر

ی خداوند از اصلیابی به غرض  ي گوناگونی براي دستها روشمسلمانان در گذشته 

در این زمینه صورت  کارهاي بسیار ارزشمندي واند  آیات قرآن ابداع و استفاده کرده

  .گرددیماشاره  زینمشتركي ها روشاین ی ازبرخمقاله به  نیادر  کهاست  گرفته

  دانش معناشناسی. 1

»یمعناشناس«دانش 
1

و  پردازدیمي آن هایدگرگونبه پیدایش معنا و سیر پیشرفت و  

اي از معانی مرتبط با هم را  روابط معنایی بین مفاهیم مختلف را شناسایی و شبکه

  ).25ص،1374پالمر، (کند  استخراج می

، »پردازدیمدانشی که به بررسی معنا «، »بررسی معنا«معناشناسی را  کههمچنان 

ي که به بررسی شرایط ا شاخه«، »پردازدیمي معنا هینظری که به شناس زباني از ا شاخه«

و ) 18، ص1385، مختارعمر(» تا قادر بر حمل معنا باشدپردازدیمالزم در رمز 

ساغروانیان، (» پردازدیمی که به مطالعه معناي الگوي زبانی شناس زباني از ا شاخه«

.اند نیز تعریف کرده) 425، ص1369
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هاي خود به موضوعاتی  و بررسی هافان یونانی در گذشته دور، در پژوهشفیلسو

گفت که  دیبالذا  ،ندیآیماند که از مسائل اصلی معناشناسی به حساب  پرداخته

ي آدمی پیشینه داشته و با پیشرفت و تکامل شهیاندي اندازهبهي معناشناختی ها پژوهش

ولی از ظهور معناشناسی به عنوان یک ) 35، ص1385مختارعمر، (باشدیمبشر همگام 

  .گذردیمنعلم کمتر از نیم قرن 

با اقتباس از زبان  .م1893در سال » برال. ام«توسط ) معناشناسی(واژهاولین بار 

و زمان زیادي طول کشید تا این اصطالح ) 11، ص1383الینز،(یونانی وضع شد 

  ).14ص، 1374پالمر، (رسمیت یافت 

  دانش معناشناسی نزد مسلمانان. 2

ثبت معانی غریب در قرآن، سخن در باب مجاز قرآن، نگارش کتاب در باب وجوه و 

ي موضوعی و فرهنگ واژگان از مباحث معناشناسی ها فرهنگنظائر در قرآن و پیدایش 

  ).27ص ،1385مختارعمر،(آید  آثار مسلمانان به شمار می نینخستو از 

، براي درك مفاهیم نینوي معناشناسی ها روشهمچنین برخی از مزایاي استفاده از 

  :برشمرد نیچنتوانیمقرآنی را 

  .سیستماتیک، منظم و قانونمند بودن -1

  .تعریف شده و مشخص بودن -2

  .استاندارد بودن -3

  .قم نظراتت و سی صحبازشناستیقابل-4

  .افراد غیر متخصصبسته بودن راه تحلیل و بررسی بر  -5

 ی فشارکی؛لسان(ي تفسیري مسلمین ها روشکنندهلیتکمزینو  کنندهاصالح  -6

  ).64ص ،1385اکبري راد،

هاي بسیاري از  بر این اساس رویکرد مسلمانان در این زمینه متنوع است و جنبه

گیرد که مشهورترین رویکردهاي آن عبارت است بر میهاي معناشناسی را درپژوهش

  :از
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  شناسانهرویکرد زبان. 1-2

  :ي زیر نمود پیدا کرده استها صورتاین رویکرد به 

در ارتباط معانی جزئی ریشه » المقاییس«تالش ابن فارس در کتاب فرهنگ  )الف

  .دهدیمکلمه به معنایی فراگیري که همه را به هم پیوند 

در جداسازي معناي حقیقی و » اساس البالغه«تالش زمخشري در فرهنگ  )ب

  .معناي مجازي از همدیگر

ي برا. یی واحدمعناتالش ابن جنی در ارتباط به تغییرهاي ممکن یک ریشه با  )ج

به هر شکلی که دچار تغییر شود، معناي آن بر قدرت » ك ل م«: عتقد استممثال او 

م «، »ل ك م«، »ك م ل«، »ك ل م«: بل کاربرد آن عبارتند ازو پنج اصل قا کندیمداللت 

بدون کاربرد است » ل م ك«وي در عین حال معتقد است ترکیب .»م ل ك«، »ك ل

  ).13، ص1ج تا،بی ابن جنی،(

  رویکرد اصولیان، متکلمان و فیلسوفان. 2-2

  :ي زیر نمود پیدا کرده استها صورتاین رویکرد به 

گشودند که به  شانیها کتابي مربوط به داللت را در ها باباصولیان  )الف

داللت لفظ، داللت منطوق، داللت مفهوم، تقسیم لفظ : پردازد و موارد زیر می ها موضوع

 راك، عموم و خصوص، تخصیص و تقیید وبه حسب پیدایی و پنهانی، ترادف، اشت

ی علماي اصول تشناخ زباني ها تالشهاي فراوانی که حکایت از  همچنین پژوهش

، مانند مقاله دکتر محمد فوزي فیض اهللا در مجله دانشکده زبان عربی با عنوان کندیم

هاي و سخنرانی محمد تقی حکیم در یکی از نشست» رابطه علم اصول با زبان«

ي لهیوسي زبانی تکامل یافته به ها پژوهش«فرهنگستان زبان عربی بغداد با عنوان 

  ).28، ص1385ر، مختارعم(» علماي اصول

هاي آن را در ن در مورد معنا که می توان نمونههاي فراوا و اشاره ها پژوهش)ب

... و ابن حزم، غزالی، قاضی عبدالجبار ي فارابی، ابن سینا، ابن رشد،ها نوشتهو آثار 

  ).83، ص1360ایزوتسو، (یافت 
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  علماي بالغت. 3-2

بدین  استفهام یی چون امر، نهی وها سبکدر بررسی حقیقت و مجاز،  نیز علماي بالغت

ی شده است متجلّدر نظریه نظم جرجانی و دیگران  که آثار آنموضوع توجه کرده

  ).28، ص1385مختارعمر،(

  ي معناشناسی نوینها روشضرورت استفاده از . 3

آن بوده و در  دنبالهو در  کهنی معناشناسي ها تالش، ثمره نینوی معناشناسي ها روش

با . باشدیمخصوص  نیادر  دیجدي راهکارهاارائه  زینصالح و رفع نواقص و جهت ا

  :بر شمرد نیچنتوانیمضرورت استفاده از روش هاي معناشناسی نوین را این حال

  مقابله با تفسیر به رأي و رشد آن. 1-3

یکی از مسائلی که در طول تاریخ اسالم ذهن مفسران قرآن را به خود مشغول کرده 

نیمفسر. ، که به شدت مورد مذمت واقع شده استباشدیماست، مسأله تفسیر به رأي 

  :شودیماشاره  ها آننیمهمتربه  الًیذکهاند  ي ارائه دادهرأبه  ریتفسی از متفاوتفیتعار

  .داشتن دانشی که براي تفسیر قرآن الزم استتفسیر کردن بدون ) الف

گونه که آن مذهب اصل، و  نیاتفسیري که تأیید کننده مذهبی فاسد باشد، به  )ب

  .تفسیر تابع آن قرار داده شود

  ).482، ص4، ج1363سیوطی، (تفسیر با استحسان و هواي نفس  )ج

یی، طباطبا(در معناي آیه چیزي بگوییم و بدانیم که حق بر خالف آن است  )د

  ).77، ص3ق، ج1393

عدم استفاده از ضوابطی که در ادبیات عرب، صرف و نحو و کتب لغت وجود  )ـه

  ).184، ص1381علوي مهر، (قرآن  هیآدارد، در فهم معناي 

ی و میل درونی، بر حات ظنّتفسیر آیات قرآن بر اساس استحسان، قیاس، مرج )و

، 1، ج1381ذهبی، (بر ي از اصول عقلی و تددمن بهرهاساس پیروي از هواي نفس بدون 

  ).28ص، 1414؛ ایازي، 255ص
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محور استنباط قرار گرفتن نظر و اندیشه مفسر، آزاد بودن فهم معانی و مقاصد  )ز

، 1385عمید زنجانی، (ي خاصا محدودهبه تفکر و تعقل در  دیتقآیات و عدم 

  ).249ص

مهمترین عاملی که باعث تفسیر به رأي  رسدیمبا دقت در تعاریف فوق به نظر 

ی و نادرست در فهم متن، مانند استحسان، علمریغي ها روششده است، استفاده از 

به صراحت  فیتعارنیای از برخدر  کهباشدیم... ي نفس وهواي از رویپ، اسیق

  . اشاره شده است ها بدان

به  ریتفسی عنی(سیري پس شاید بتوان گفت که مهمترین وجه تمایز این انحراف تف

ي تفسیري، استفاده نکردن از ضوابط و قوانین معناشناسی ها روشنسبت به دیگر ) يرأ

پس بهترین روش براي مقابله با این انحراف، دستیابی به . در قرآن کریم است

ي سیستماتیک، منظم و قانونمند است که دستاوردهاي آن قابل نقد باشند و ها روش

ط و تنها بر اساس حدس و گمان است بدون استفاده از قواعد و ضواببتوان نظریاتی که 

  .به راحتی نقد کرد را

  ساختار قرآن کریم . 2-3

، سازدیمي نوین را  بیشتر نمایان ها روشیکی دیگر از مسائلی که ضرورت استفاده از 

مبناي تدوین و ترتیب آیات در مصحف کنونی، همچنان در . است کریم ساختار قرآن

در شناخت متن قرآنی با دو نوع ساختار روبرو  کهي ابهام است؛ بدین ترتیب دهپر

  .ترتیب تالوت -2ترتیب نزول،  -1: هستیم

از متون  توانیم، دهدیمي متن با سبب نزول را نشان رابطهدر ساختار نخست که 

ي تثبیت گفت و در ساختار دوم که در دورهبه صورت جمع، نه از متنی واحد سخن 

ی سردرگمی موجب گاهامر،  نیاشکل گرفته است، سخن از یک متن واحد است و 

هاي  لذا همچنان به پژوهش. ی شده استقرآنی متن اصلی و فهم مراد قیحقفهم 

ي جدید و پیشرفته نیاز داریم تا ا گونهشناسی و معناشناسی به  بسیاري در باب سبک

، 1380، دیأبوز(واحد را بشناسیم قوانین ترکیب و ادغام متون متعدد در یک متن 

  ). 33ص
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  ي معناشناسی جدیدها روشجواز استفاده از . 4

ي معناشناسی نوین، وجود روش ها روشمهمترین دلیل براي جایز بودن استفاده از 

کناری در معناشناسدیجدي ها روشاستفاده از . اجتهادي در تفسیر قرآن کریم است

ریتفسروش  شتریبهر چه  تیمقبولعتبار و ، موجب اکیکالسی و میقدي ها روش

  . شودیمي اجتهاد

آیات  گریدی مانند منابعفهم معارف و احکام قرآن با استفاده از «ي را اجتهادریتفس

اند  گفته» ، با داشتن صالحیت مفسر براي تفسیر...قرآن، قرائن عقلی، لغت، ادبیات و

  ). 198، ص1381علوي مهر، (

، ابن )ع(یعلو مفسران صدر اسالم چون ) ص(ي پیامبرریتفسي روش مالحظه

نخستین گروه از مفسران  کهدهدیم، به خوبی نشان ...عباس، ابن مسعود، مجاهد و

معروف، پیرو تفسیر اجتهادي بودند و با توجه به روایات تفسیري، تأمل و تدبر و 

عمید زنجانی، (اند  داده ، قرارها آناجتهاد را پایه و اساس فهم آیات و استخراج معانی 

  ). 331، ص1385

تفسیر اجتهادي امکان استخراج صحیح معانی آیات از طریق تفکر و تعقل است؛ 

اما در عین حال، نیازمند شرایط و مقدمات دیگري است که مفسر باید به قدر کفایت، 

کات و دانستن ادبیات عرب در سطح باال، آگاه بودن از ن. اطالع داشته باشد ها آناز 

ي این شرایط جملهاز ... دقایق فصاحت و بالغت زبان، آگاهی از شأن نزول آیات و

  ).332، ص1385عمید زنجانی، (است 

 ،ي مناسبابزارهابا استفاده از  کهرا دارد  امکاننیاي، مفسر ریتفسروش  نیادر 

گردد و  کینزدی الهتر به مراد  و مطمئن تر قیدقتا هر چه  کندمتن را تجربه  حیصحفهم 

اکنون که براي این نوع تفسیر قوائد کلی وضع شده است و تأکید اصلی در این نوع 

با استفاده از اصول  دیبابر این نکته است که مطالب استخراج شده از قرآن  ،تفسیر

تواند کمک زیادي به این نوع از  که اصول معناشناسی نوین می رسدیمباشد، به نظر 

  . اشته باشدتفسیر قرآن کریم د

ی و اجتماعی و فرهنگ، گذشت زمان و به وجود آمدن تحوالت گریدیی سواز 

توان تنها بر اساس ینمکهي را به وجود آورده دیجدي ها پرسشرشد علوم مختلف، 
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اند، به  یی که قدما براي تفسیر اجتهادي ذکر کردهارهایمعي تفسیري کالسیک یا ها روش

  .جواب دادها دانب قیدقای کاملطور 

زمینه مناسبی را ... شناسی، هرمنوتیک، معناشناسی وعلوم جدید مثل نشانه شیدایپ

ها روشبراي معناشناسی و تفسیر قرآن کریم به وجود آورده است که با دقت در این 

  .ي این عصر پاسخ مناسب دادها پرسشبه بسیاري از  توانیم

، ریتفسي معناشناسی نوین در اه روشدومین دلیل براي جایز بودن استفاده از 

کهی اتیآقرآن و  کلموضوع در  کروش به بررسی ی نیا. وجود تفسیر موضوعی است

. پردازدیمتالوت،  بیترتتیرعااند، بدون  به آن پرداخته میمستقریغای میمستق

فراوان مورد استفاده قرار  ، به صورتتواند در این نوع تفسیر ي معناشناسی میها روش

اي  که روابط معنایی مفاهیم مختلف قرآنی به شیوه کندیمگیرد، زیرا این امکان را فراهم 

افتاي در موضوع مورد نظر دست ی به نظریه ،روشمند استخراج شود و از این روابط

  ).173، ص1386معموري، (

  یمعناشناسرویکردهاي . 5

هاي معناشناسی، باعث اختالف نگرش به معنا و اختالف در تعریف آن اختالف روش

بازتاب  کهي معنا ارائه شده برارو، بیش از بیست تعریف  نیااز . شده است

در این حوزه ... ی، ادبی وشناخت روانرویکردهاي مختلف فلسفی، منطقی، اخالقی، 

د هر متخصص است تا ها ناشی از عالقه شدی عمده تعارض در میان این تعریف. است

Ogden(هاي حوزه پژوهشی او را برآورده سازد تعریف، نیازهاي وي و خواسته &

1957, p.2Richards,.(  

آنانهمعناشناسي ها کنکاشقرآن یک کتاب همه جانبه است، لذا براي  کهاز آنجا 

با اطالع از  کهو سزاوار است  پایبند بود یشناس زبانخاص در کردیروکی به توانینم

نیانیتر مهم. مناسب بهره جست کردیرو، از تیدراي متعدد، عنداللزوم و با کردهایرو

  :برشمرد نیچنتوانیمرا  کردهایرو
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  معناشناسی تاریخی. 1-5

»معناشناسی تاریخی«به طور کلی 
2

پالمر،(باشدیمي تغیرات معنا در طول زمان،مطالعه

که به طور کلی در زمینه معناشناسی  یهای پژوهشی از اعظمو بخش ) 29، ص1373

، موضوع تغییر شناسان زباني مشغلهمهمترین  رایزانجام شده، در این زمینه بوده است؛ 

گذار در مرگ و حیات واژگان غییر، علل وقوع آن و عوامل تأثیرهاي این ت معنا، جنبه

گردد که ابتدا از آلمان  میمیالدي باز  19ي معناشناسی تاریخی به قرن سابقه. باشدیم

»میه«شاگردان  شناسان زبان و سپس به وسیله جامعه آغاز شد و
3
به فرانسه منتقل گردید  

,Arlotto)قرار گرفت شناسان زبانبه طور جدي مورد توجه  تینهاو در  1972, p. 165-

166).  

و  دهدیمبراي قانونمند کردن تحوالتی که در معنا رخ  م19دانشمندان قرن

ضرورت استفاده از این . ند، تالش بسیاري کردبندي آن بر اساس مبانی منطقی تقسیم

را همچون فرایند زبان قرآنتوانیمکهروش در معناشناسی قرآن کریم آن است 

مشتمل بر دو در ابتدا تاریخی در نظر گرفت که حدود بیست سال امتداد داشته و 

ها و ظهور  گسترش اسالم و ورود فرهنگ و سپس بامکی و مدنی بوده است  يدوره

از لحاظ  زبان، نیای، وحاز آن نسبت به زمان قبل از نزول  شیپعلوم مختلف و 

  .است ی پیدا کردهاتشناسی تغییرامعن

بسیار  تواندیممعناشناسی تاریخی در مطالعات تاریخی ،موضوع نیابا توجه به

در  خصوصبهي در بسیاري از موارد، کارنیچنکهشد  متذکردیبابوده و  گشا راه

  . شده است، به صورت سنتی انجام میها لغتفرهنگ 

در فرهنگ و زبان عرب جاهلی به معناي مطلق هر گونه » صاله«ي واژهي مثال برا

به  زیني محدودتري معنا،اما بعد از نزول وحی و در فرهنگ اسالمی. ذکر و دعاست

 ی فشارکی؛لسان(باشدیماز افعال و اذکار مشخص  اي مجموعه کهی آن افزوده شد معان

  ).74، ص1385اکبري راد،

چند نوع از این تغییرات معنایی که هر کدام براي خود نامی سنتی دارد، همراه  الًیذ

  )30-29ص، ص1385مختار عمر،: (شودیمذکرآن  مثالبا 
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  تخصیص معنایی. 5- 1-1

»تخصیص معنایی«منظور از 
4

تغییرِ داللت از معناي کلی به معناي جزئی، محدود  

مختارعمر، (ساختن حوزة معنایی لفظ یا تحدید و کاهش معناي واژگان می باشد 

ها، تخصیص یافته و معناي  در برخی لهجه» طهارت«براي مثال کلمۀ ). 196، ص1385

اید به که نب–پس از آن که بر هر نامحرمی » حریم«ختنه کردن پیدا کرده است و کلمۀ 

همچنین است کلمۀ . شود بر زنان اطالق می اطالق شد، در حال حاضر -او دست زد

اختصاص یافته » برنج«و در برخی از کشورهاي عربی به » نان«که در مصر به » عیش«

  (Hones, 1975, p.137).است 

  توسیع معنایی. 5- 2-1

»توسیع معنایی«
5

»گسترش معنا«، 
6

»امتداد معنا«یا  
7

آید که انتقال از  زمانی پیش می 

معنایی خاص به معنایی عام رخ دهد، بدین گونه که مصادیق یک کلمه بیش از سابق 

). 195، ص1385عمر،مختار(گردد  تر می گذشته گسترده شده یا حوزه کاربرد آن از

بوده » ناسپاسی«در فرهنگ عربی پیش از نزول وحی، به معناي » کفر«براي نمونه واژة 

ت و با نزول وحی، این کلمه در نظام معنایی قرآن دچار افزایش معنایی شده و اس

اکبري راد،  فشارکی؛ یلسان(یشین آن افزوده شد نیز بر معناي پ» بی ایمانی«معناي 

  ).64-63صص، 1385

  استعاره. 5- 3-1

»استعاره«
8

تشبیهی است که یکی از دو طرف تشبیه و نیز وجه شبه و ادات آن حذف  

و اخْفض «: در آیه» جناح«باشد، مانند کلمه  با این وجود، ابلغ از تشبیه می. شدشده با

که اگر به استعاره بودن واژه توجه نشود، دست ) 24:اسراء(» الرَّحمۀلَهما جناح الذُّلِّ منَ 

  ).149و139صص، 2، ج1383هاشمی، (یابی به معناي آن امکان ندارد 
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  کنایه. 5- 4-1

»کنایه«
9

گوید و غیر آن را  آنچه که انسان می: توان چنین تعریف کرد را به طور کلی می 

و آسمانها ) (67:زمر(» و السماوات مطْوِیات بِیمینه«اراده می کند، مانند آنچه در آیه 

بیان شده که ارادة معناي اصلی آیه ممکن نیست، چون ) پیچیده در دست راست اوست

که قدرت کامل لذا تنها معناي التزامی آن . است ت براي خداوندیانملتزم اثبات جسم

  .)52ق، ص1414؛ قیومی، 203، ص2، ج1383هاشمی، (است، مقصود می باشد

  جزء باکلرابطۀ . 5- 5-1

»جزء باکلرابطۀ «
10

همان عالقۀ جزئیت در علم بیان زبان عربی است که ذکر جزء و  

بنده و [پس گردن()92:نساء(»رقَبۀٍ مؤْمنَۀفَتَحریرُ «باشد، مانند آنچه در آیه  ارادة کل می

که جزئی ) گردن(» رقَبۀٍ«در این آیه شریفه . بیان شده است) آزاد سازند را مؤمن] برده

است، براي کل بدن و جسم آدمی استفاده شده است از بدن و کل جسم آدمی 

  ).114ص ،2، ج1383هاشمی، (

  اغراق و مبالغه. 5- 6-1

»اغراق«،»اولمان«
11

داند و آن را محصول  و مبالغه را، یکی از اَشکال تغییر معنا می 

هاي تبلیغاتی، بدترین  آورد که دستگاه شعارهاي مذهبی و اصالحات فریبنده به شمار می

درنگ نتیجۀ عکس مقصود و مراد را از آن می  سوء استفاده را از آن می نمایند؛ زیرا بی

او به طور وحشتناکی، (» رائع بکل بساطه هو سعید بشکل مخیف و«دهد، مانند جملۀ 

  ).انگیز است به تمام سادگی شگفت خوشبخت و

دهند و  ، به سرعت، تازگی و قدرت تعبیر خود را از دست میيچنین تغییرات تند

تا، اولمان، بی(گیرد  جاي آنها را میگردند و تعبیرات دیگر  حتی مبتذل می

معنایی به همراه یک مثال انگلیسی بیان در ذیل جدول این تغییرات ).171و170ص

  :شده است
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  واژگان انگلیسی تغییرات معنایی تاریخی: 1جدول 

ي گذشتهامعن ي کنونیامعن مثال   نوع تغییر معنایی

غذا گوشت Meat  تخصیص معنایی

بپرد تواندینمي که ا جوجه Bird  پرنده توسیع معنایی

جگر سوز Bitter  تلخ   استعاره

پر رو Jaw  وارهرآ   کنایه

حصار Town  شهر جزء باکلرابطۀ 

اعتصاب پر بلوا Astound  مبهوت اغراق

  معناشناسی ساختارگرا و روابط معنایی. 2-5

ي داراآن را  کهي از روابط در زبان است ا شبکهمعناشناسی ساختارگرا، قائل به  ۀینظر

»کریستال«. کندیمستمیسنظام و 
12

 کندیمي از معناشناسی تعریف ا گونهاین نظریه را  

ی ساختارگرا در چارچوب روابط معنایی، به توصیف معنی شناس زباني اصول هیپاکه بر 

»ییمعناروابط «بدین ترتیب بحث . پردازدیم
13

چارچوب مطالعات معناشناسی  

  ).18، ص1382رهنما، (دهدیمساختارگرا را تشکیل 

ي انواع داراست، اشناسی ساختارگراروابط معنایی که مهمترین مبحث نظریه معن

  :می باشد لیذ

  شمول معنایی .5- 1-2

در چنین شرایطی رابطه . از یک مفهوم داللت داشته باشد شیبی بر مفهومکهگونه  نیبد

ت شمول آن هاي تح شمول معنایی مطرح خواهد بود که رابطه میان یک مفهوم و مفهوم

  ). 100، ص1379صفوي، (است 

هاي آن  زیر شمول» عقاب«و » ثواب«معناي شامل دارد که » جزاء«براي مثال واژه 

  .دنشویممحسوب 
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  معنایی هم .5- 2-2

»هم معنایی«
14

»یکسانی معنا«در اصطالح به معناي  
15

معموالً هنگام تعریف . است 

معنا به جاي یکدیگر به کار روند، در معناي  اگر دو واژه هم کهشودیممعنایی گفته  هم

معنایی مطلق وجود ندارد  واقعیت این است که هم. دیآینمگفتار تغییري حاصل  رهیزنج

یافت که در تمامی جمالت زبان بتوانند به جاي یکدیگر  توانینمي را ا واژهو هیچ دو 

معنایی مطلق  اما هر چند هم. وجود نیاوردبه کار روند و تغییري در معنی آن زنجیره به 

به عنوان مثال فُلک، سفینه و جاریه در . معنایی نسبی وجود دارد وجود ندارد ولی هم

  ).106، ص1379صفوي، . (اند زبان عربی و قرآن هر سه به معناي کشتی به کار رفته

  ییمعناتقابل  .5- 3-2

الزاماً  ها زبانحال آن که  معنایی است، هم، نقطه مقابل تقابل معنایی شودیماغلب تصور 

معنایی  ، مشکل بتوان پذیرفت که همگریدیی سواز . معنا نیستند هاي هم محتاجِ واژه

مند و بسیار طبیعی  هاي نظام مطلق وجود دارد، در حالی که تقابل معنایی یکی از ویژگی

  ).137، ص1374پالمر، (مورد بحث قرار گیرد  تواندیمزبان است که 

ي مفاهیم متقابل یا در اصطالح سنتی دربارهاصطالح تقابل معنایی به هنگام بحث 

»تقابل«در معناشناسی عمدتاً از اصطالح . رودیمها به کار  معانی متضاد واژه
16

به جاي  

»تضاد«
17

ی لسان(دیآیمي از تقابل به حساب ا گونهزیرا تضاد صرفاً  شودیماستفاده  

  ).66، ص1385اد، اکبري ر فشارکی و

  تباین معنایی. 5- 4-2

»تباین معنایی«
18

که معناي هر یک در تقابل با  شودیمتقابل معنایی به دو واژه محدود  

یکدیگر است، اما تباین معنایی در اصل نوعی تقابل معنایی است که میان مفهوم چند 

»حوزه معنایی«واژه در یک 
19
  ).120، ص1379صفوي، (دیآیمپدید  

  نظریه بافت. 3-5

»رویکرد بافتی«از جمله معتقدان به این نظریه، مکتب لندن می باشد که به 
20

رویکرد «یا 

»عملی
21

»ورز«این رویکرد  دار پرچم.مشهور است 
22

است که تأکید زیادي بر کارکرد  
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»اینتوش«ي نام کسانی چون دارندهبر چنان که این رویکرد در. بان دارداجتماعی ز
23

و  

»میشل«
24
  .(Roughhew, 1973, p.85)باشدیمهم  

گفت که بافت زبانی بر محیط زبانی یک واحد  توانیمدر تعریف بافت زبانی 

زبان، یعنی بر روابط دستوري و معنایی این واحدها با دیگر واحدهاي زنجیره گفتار یا 

  ).212، ص1379صفوي، (داللت دارد  متن

شیوة کاربرد «، »کاربرد آن در زبان«معناي کلمه، از نظر طرفداران این نظریه، همان 

.)(Ullmann, 1973, p.8باشدیم» کندیمنقشی که ایفا «یا » آن

بیشتر واحدهاي زبانی در «: ندیگویمشانهایدگاهیدطرفداران این نظریه در شرح 

معناي این واحدها تنها با  گیرند در حالی که اورت واحدهاي دیگر قرار میمج

شوند، قابل توصیف یا تعیین  واقع می ها آني واحدهاي دیگري که در کنار  مالحظه

,Nida»هستند 1975, p.196) .(  

آیند، هاي که در آن می یا موقعیت ها بافتها، تحلیلی از  براین بررسی معانی کلمهابن

  .(Lyons, 1995, p.8)طلبد  ي غیر زبانی را میها بافتحتی 

»اَمر«از جمله نظریه پردازان این مکتب 
25

است که تقسیم چهارگانه زیر را براي  

  (Rogghhe, 1973, p.131-132):بافت پیشنهاد کرده

  بافت زبانی. 5- 1-3

»بافت زبانی«منظور از 
26

بر اساس محیط وقوع  توانیماین است که معناي یک واژه را  

که به معناي جمع بین اطراف » ةعقد«و » عقد«به عنوان مثال کلمه . آن عنصر تعیین کرد

در قرآن کریم در خصوص اجسام سخت به  )576، ص1404، اصفهانی راغب(است 

ي محکم کردن سوگند و پیمان براکه) گره ریسمان(» عقد حبل«کار رفته است مانند 

»یمانُکُمعقَدت أَ ینَو الَّذ«: ن که در قرآن کریم آمده استشود، چنا استفاده می

 ینَالَّذ یهاأَ یا«: شود که به عقود خود پایبندي نشان دهید یا دستور داده می) 33:نساء(

قُودفُوا بِالْعنُوا أَویا بر حسب بافت زبانی براي روابط همسري به کار گرفته ) 1:مائده(» آم

شود  یا واقعاً به معناي گره استفاده می )235:بقره(» النِّکاحِ عقْدةَو ال تَعزِموا «: شودیم
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یا به باز کردن زبان و  )4:فلق(» الْعقَد یو منْ شَرِّ النَّفَّاثات ف«: ولی معناي کنایی دارد

  ).27:طه(» یمنْ لسان عقْدةًو احلُلْ «: کندیمهاي آن اشاره  پیچیدگی

و با سیاق کالم قابل  ین تحول معنایی همه در بافت زبانی نمود پیدا کردها

اشاره کرد که ) دست(» دی«به کلمۀ  توانیمنیهمچندر این خصوص . شناسایی است

  :ي زبانی متنوع زیر آمده استها بافتدر 

ن لی مع دیمه«بی پاداش مالی را به او بخشیدم، : »دی هرِظَلی االً عم هیتُعطَأَ«

سمتحدند،  ها آن: »مواه»یالفَ ددسته تبر، : »أس»ید سلطۀ روزگار، : »هرَالد»یالرِ دیح« :

: »دٍیداً بِه یعتُایب«نافرمان شد، : »ۀاعالطَن م هدی علَخَ«بال پرنده، : »رَالطائ دی«قدرت باد، 

ی بخشنده فالن: »دالی ویلُطَ النٌفُ«لباس کوتاه، : »دی یرٌصقَ وبثُ«نقدي با او معامله کردم، 

 ده یذه«ی ندارم، دخالتقدرتی ندارم، : »دی یا لم«پشیمان شد،  :»هدی یف طَقَس«است، 

از سر ذلت و اعتراف به برتري : »دن یع ۀزیالجِو عطُتی یح«فرمانبردار تو هستم، : »کلَ

، اهوال و امتیقهنگام و زمان : »االًهوأَ ۀَاعالسيدی ینَب نَّإِ«مسلمانان جزیه دادند، 

  ).67، ص1385مختارعمر، (افراد و یاران او : »لِجالرَ دی«ی است، مصائب

  بافت عاطفی. 5- 2-3

»بافت عاطفی«
27

ي آن تأکید، مبالغه  که الزمه کندیممیزان قدرت و انفعال را مشخص  

چه در اصل معنا، است گر "Like"کلمهغیر از  "Love"کلمهمثالً . باشدیمیا اعتدال 

  ). 66، ص1385مختارعمر، (ند هست یعنی دوست داشتن، با هم مشترك

بافت موقعیتی. 5- 3-3

»بافت موقعیتی«
28
به عنوان مثال کاربرد . یعنی موقعیت بیرونی که کلمه در آن واقع شود 

، با فعل »اهللا رحمکی«عطسه کننده، در عبارت در مقام عافیت گفتن به » یرحم«ي واژه

اهللا «ست، و در مقام ترحم بعد از مرگ، در عبارت ایدنشروع شده و طالب رحمت در 

بافت موقعیتی که در . و طالب رحمت در آخرت است شودیم، با اسم شروع »یرحمه

مختارعمر، (کند  کنار بافت زبانی در تقدیم و تأخیر نمایان است، بر این امر داللت می

  ).66، ص1385
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  بافت فرهنگی. 5- 4-3

»بافت فرهنگی«ي الزمه
29

ی یا اجتماعی است که ممکن است کلمه فرهنگتعیین محیط  

در انگلستان نشانه طبقه باالي  "Looking glass"کلمهمثالً . در آن به کار برده شود

در عربی معاصر، نشانه طبقه » عقیلته«باشد و کلمه  می "mirror"اجتماعی نسبت به 

  ).67، ص1385مختارعمر، (است » همسرش«اجتماعی مشخصی نسبت به کلمۀ 

  نظریه حوزه معنایی. 4-5

»ییمعناحوزة «
30

کاملی از واژگان زبانی که بیانگر  مجموعه«: اند کردهفیتعرنیچنرا  

  .(Ullmann, 1973, p.26 -27)» باشدیمي مشخصی از تجربه حوزه

 اند آمدهاي از واحدهاي معنایی است که در یک وجه مشترك، گرد هم  مجموعه ای

سبب طبقه بندي ) شرطی که باعث افتراق مفاهیم است(و اشتراك در یک شرط الزم 

  ). 190، ص1379صفوي، (شودیمواحدهاي معنایی در یک حوزه معنایی 

، با هم ها آناي از کلمات هستند که داللت  حوزه معنایی یا مجموعه کهخالصه آن 

 رندیگیم، جاي دهدیمرا به هم پیوند  ها آني عامی که واژهارتباط دارد و معموالً تحت 

سرخ، آبی، زرد، سبز، سفید «شامل واژگانی چون » رنگ«که اصطالح عام  ها رنگمانند 

,Lehrrerمی گردد » ...و 1974, p.22)(.  

براي اینکه معناي یک کلمه فهمیده شود باید مجموعه کلمات : گوید این نظریه می

,Alston)مرتبط با آن از حیث معنایی هم، فهمیده شوند  1970, p.14).  

اما مهمترین دلیل کاربرد این نظریه در مباحث تفسیري قرآن را وجود مبحث 

یی که در مورد وجوه و ها کتابستین از نخ. اندهوجوه و نظائر در کتب علوم قرآن دانست

و هارون بن ) ق150(مقاتل بن سلیمان » الوجوه و النظائر«به  توانیمنظائر نوشته شده، 

هایی است که به عنوان وجوه و نظایر قرآن از جمله دانش. کرداشاره ) ق170(موسی 

لفظ »وجوه«: اند آن گفته فیتعرو در  شودیمشناخته پیش نیاز فهم و تفسیر قرآن کریم 

الفاظ متواطی،»نظایر«و» مۀأ«ةمانند واژ ،رودیمشترکی است که در چند معنی به کار م

 ،1، ج1391زرکشی، (است  نظایر در لفظ است و وجوه در معانیای ،است) مترادف(

  ).144، ص2، ج1363ی، وطیس؛ 193ص
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واحد و حرکت واحد، ولی هر یک واژه در مواضع مختلف قرآن، به لفظ کهآن ای

به  ،شده در مواضع مختلف یکسان باشدلفظ یاد اگربار با معانی متفاوت به کار رود،

گویند؛» وجوه«دیگري فرق داشته باشد، به آنبا و اگر تفسیر هر واژه گویند» رنظای«آن 

  .)201، ص1380، ابوزید(نام معانی است »وجوه«و نام الفاظ »نظایر«از این رو، 

واحدي است که به هنگام کاربرد در لفظ  کیمراد از وجوه، معانی گوناگون لذا 

و مراد از نظائر،  آوردیمرا بدست  معانی متعددآن و سیاق عبارات گوناگون،  ها نهیزم

 شودیممالحظه  کهمشابه است و همچنان  ریغاي مشابه یها اقیسلفظ و معنا در  تکرار

وجوه و نظائر به دنبال فهمیدن روابط معنایی بین کلمات است که همین، مهمترین 

کلمه  توانیمبه عنوان مثال . ي معنایی استحوزهي هینظري بررسی شده در مسأله

  :را مثال زد که بر اساس جایگاه آن در جمله معانی مختلفی پیدا کرده است» فتنه«

و«. شرك از کشتن بدتر است) 191:بقره(»الْقَتْلِمنَأَشَدالْفتْنَۀُو«: شرك) الف

ملُوهتَّ قَاتتْنَۀٌتَکُونَ  لَایحرا بکشیدتا هیچ شرکی نباشد ها آن) 39:انفال(»ف.  

آنچه متشابهات در آن ) 7:آل عمرآن(» الْفتْنَۀِابتغَاءمنْهتَشَابهما«: گمراه کردن) ب

  .کردناست به منظور گمراه 

»نَیکُنَّا مشْرِک ماربنَاواللَّهقَالُواأَنْإِلَّافتْنَتُهمتَکُنْ  لَمثُم«: عذرخواهی کردن) ج

مشرك  ماسوگندخدابهبگوید سپس عذر خواهی آنان جز این نبود که) 23:انعام(

  .مینبود

کیإِلَ اللَّهأَنْزَلَمابعضِعنْفْتنُوكیأَنْواحذَرهمأَهواءهمتَتَّبِعولَا«: جلوگیري) د

از هوا و ) 49:مائده(» ذُنُوبِهِمبه بعض بهمیصیأَنْاللَّهدیرِیأَنَّمافَاعلَمتَولَّوافَإِنْ

ی از آنچه خداوند بر تو نازل بعضي اجراپیروي مکن و برحذر باش از  ها آني ها هوس

نشانهنیا بداننشوند،میتسل توعادالنهيداور برابردروجلوگیري نکنند است،  کرده

  .کند مجازاتگناهانشانازیبعض خاطربهراها  آن خواهدیم خداکه  استآن

نَایول أَنْتتَشَاءمنْيتَهدو تَشَاءمنْبِهاتُضلُّفتْنَتُک  إِلَّایه إِنْ«: آزمایش) هـ

 هرست،ین توشیآزما جزنیا) 155:اعراف(»نَیالْغَافرِ رُیخَ أَنْتوارحمنَاولَنَافَاغْفرْ
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ما،ییتو ماسرپرست،یکن تیهدا یخواه راکه  هرو،یکن گمراهبدانیخواه راکه 

  .يبهتر آمرزگارانهمهازتوکه  آررحمتمابهوامرزیب را

جهنَّمإِنّوسقَطُواْالْفتْنَۀِیف الَاَیتَفْتنِّ الَوی ل ائْذَنْقُولُیمنْمنْهمو«: گناه) و

به خاطر مراوبدهاجازهمنبه: ندیگویم آنانازیبرخ و) 49:توبه(»نَیبِالْکَفرِ طَۀٌیلَمح

  .دارداحاطهکافران  برجهنّمهمانا، در جهنم شویدندازیمگناه در جهنم 

هملَاوتُوبونَیلَاثُمنِیمرَّتَ أَومرَّةًعامٍکُلِّ  یف فْتَنُونَیأَنَّهمرَونَیلَاأَو«: بیماري) ز

شوند؟یم شیآزما باردوایکیسالهردرکه  نندیبیها نم آن ایآ) 126:توبه(»ذَّکَّرُونَی

  .شوندینم هممتذکر  وکنندینم توبهباز

 علَمنَّیلَو صدقُوانَیالَّذ اللَّهعلَمنَّیفَلَ قَبلهِممنْنَیالَّذ فَتَنَّالَقَدو«: آزمایش) ح

و به تحقیق ما کسانی که بیش از اینان بودند نیز آزمایش کردیم ) 3:عنکبوت(» نَیالْکَاذبِ

  .و خداوند صادقین و کاذبین را شناخت

) 85:یونس(»نَیالظَّالم للْقَومِفتْنَۀًتَجعلْنَالَاربنَاتَوکَّلْنَا  اللَّهیعلَ فَقَالُوا«: عبرت) ط

  .مدهقرارستمگرگروهدرس عبرت راماپروردگارا،میتوکل دار خدابرتنهاگفتند

 النَّاسِفتْنَۀَجعلَاللَّهیف يأُوذ فَإِذَابِاللَّهآَمنَّاقُولُیمنْالنَّاسِمنَو«: عذاب) ي

یما فب بِأَعلَماللَّهسیکُنَّا معکُم أَولَ إِنَّاقُولُنَّیربک لَ منْنَصرٌجاءلَئنْواللَّهکَعذَابِ 

 مانیا خدابهندیگویکه م هستندیکسان مردمانیم در) 10:عنکبوت(» نَیالْعالَم صدورِ

رندیگیم قرارآزارمورد) دشمنانيسو از(خداخاطربهکه  یهنگام امامیا آورده

 اما) کنندیم وحشتسختآنازو(شمارندیم یاله عذابهمچونرادشمنانعذاب

 نیا درو(میبود شماباهمماندیگویم ،دیایب پروردگارتيسو ازيروزیکه پ یهنگام

  ست؟یتر ن آگاه استانیجهان يها نهیس درآنچهبهخداوندایآ!) میکیشر يروزیپ

روزي که آنان بر آتش ) 13:ذاریات(»فْتَنُونَیالنَّارِیعلَ همومی«: سوزاندن) س

  .شوندیمسوخته 

سیوطی، (به کدام یک دیوانگی است ) 6:قلم(»الْمفْتُونُکُمییبِأَ«: دیوانگی) ش

  ).74م، ص1976؛ هنایی، 493، ص1، ج1363
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  نتیجه گیري

نوین براي  يها به روش توانیتفسیري کالسیک م يها با مطالعه و پژوهش در روش

این مقاله سعی در آن داشت تا نشان دهد آنچه . معناشناسی قرآن کریم دست یافت

مانان که لدر معناشناسی کالسیک مس ،شودیتحت عنوان معناشناسی نوین نام برده م

مهمترین دلیل این ادعا  .وجود داشته است ،اند بردهیم براي تفسیر قرآن کریم به کار

شاید تنها تفاوت این  و اند همان اصولی است که براي تفسیر اجتهادي وضع کرده

نوین داراي دسته  يها کالسیک مسلمانان این است که روش يها ها با روش روش

  .سازدیمنظمی است که استفاده از آنان را آسان م يهايبند

ي ها تیظرفبراي تفسیر قرآن کریم استفاده کرد و  ها روشاز این  توانیمپس 

جدید و وسیعی در تفسیر قرآن کریم به وجود آورد که هم از تفسیر به رأي جلوگیري 

در زمینه کاربرد . کند و هم بتوان به وحدت میان جامعه مسلمانان کمک نماید

ددي انجام شده است اما اي متعي معناشناسی نوین در تفسیر قرآن کریم، کارهها شرو

در آینده مورد استفاده عملی مفسران قرآن  ها روشباشد و امید است این ناکافی می

  .کریم قرار گیرد

  ها    یادداشت

                                                
1. Semantics
2. Semasiology
3. Meillet
4. Narrowing
5. Widening
6. Widening
7. Extension
8. Metaphor
9. Metonymy
10. Synecdoche
11. Hyperbole
12. Crystal
13. Semantic relation
14. Synonymy
15. Sameness of Meaning
16. Opposition
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17. Antonym
18. Semantic contrast
19. Semantic Field
20. Contextual Approach
21. Operational Approach
22. Firth
23. Intosh
24. Mitchell
25. Ammer
26. Linguistic Context
27. Emotional Context
28. Situational Context
29. Cultural Context
30. Semantic Field

  کتابنامه

  .قرآن مجید

، ترجمـه مرتضـی کریمـی نیـا،     پژوهشی در علوم قرآن: معناي متن، )1380(ابوزید، نصر حامد 

  .انتشارات طرح نو: تهران

  .چاپ دوم: ، تحقیق محمد علی النجار، بیروتالخصائص، )تابی(ابن جنی 

  .چاپ اول: ، ترجمه کمال بشر، قاهرهۀاللغالکلمه فی دور، )تابی(أستیفن  ،اولمان
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