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 بررسي مبحث وجوه، نظاير و روابط مفهومي درقرآن
شناسي نوينبا مطالعات موازي درزبان ة آنو مقايس

  **الخاص ويسي/  *الليعبدالزهرا ج

 همواره مورد توجه قرآنبررسي و تحليل متن : چكيده
ها  اين بررسياسالمي و مفسرين بوده است و نتيجةدانشمندان 

هاي معناشناسي  و مطالعات آثار ارزشمندي است كه در زمينه
ان مطالعات دانشمند. نحو و آواشناسي تحقق يافته است

 معناشناسي و روابط معنايي ةاسالمي از جمله سيوطي در زمين
شناسي نوين و موازي و همسو دانستن آنها با مباحث زبان

دانشمندان  گيزةبديهي است كه ان. قابل تعمق و بررسي است
گونه مباحث درك و تفسير قابل قبول اسالمي در توسل به اين

دانشمندان . استبرداري از مقصود آن   و پردهقرآنو منطقي از 
هاي متفاوتي ديدگاه، ير مطالعات معناشناسيس در اسالمي،

 و 1لفظيه به مباحث وجوه يا اشتراك توج.اندمطرح كرده
 قرآني از ديدگاه انگيزة ايجاد معاني متفاوت براي هر واژة

 بررسي الفاظ ،از سوي ديگر. هاست آناز اهم معناشناختي
  نيز در مطالعات 3و ساير روابط مفهومي) نظاير(2متشابه

هاي   دانشمندان و مفسرين مسلمان در زمينهشناختيِمعنا
شناسي  اين مطالعات با دستاوردهاي زبانة و مقايسيادشده

. را دارد ارزش بررسي از بسياري جهات كه است جديد مطرح
       اي و   استفاده از تحقيقات كتابخانهروشدراين مقاله با 

بحث اين  ابعاد مختلف ،كارگيري الگوهاي تغيير معناييبه
  .استشدهبررسي و كنكاش 

شناسي، اشتراك  و زبانقرآنوجوه و نظاير در : كليدواژه
   .لفظي، تشابه، روابط مفهومي، تغيير معنايي

  مقدمه. 1
     آوردهاي بسيار گرانبهايي ود رهاسالم با ظهور خ

  ترين و از مهميكي . ها به ارمغان آوردرا براي ملت
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .مركزسوسنگرد، شگاه پيام نورعضوهيئت علمي دان *
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  .مركزاهواز، شگاه پيام نورعضوهيئت علمي دان **
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اندوزي وردها دميدن روح دانشاترين اين رهارزشبا 
  .بودو تحقيق در جان و دل پيروان خود 

 هاي عاليةثير تعاليم و آموزشمسلمانان تحت تأ
اسالم از همان آغاز ظهور آن به تحقيق و تتبع در 

 هاي علمي و فكري روي آوردند كه در تمام زمينه
را نخستين زمينه تحقيق و قرآن كريم اين ميان بايد 

 قرآنپيوند زبان عربي با . پژوهش آنان به شمار آورد
مانان را به مطالعه و تحقيق اي بود كه مسل انگيزه

اين تحقيق به پيدايش . پيرامون اين زبان واداشت
علوم متعدد از قبيل صرف و نحو، معاني و بيان، 

  .انجاميداللغه فقهشناسي و بالغت، زبان
ربوط به زبان  علوم مةزميندر دانشمندان مسلمان 

 در ،اي تحقيقات گستردهاللغهفقهعربي و از جمله 
 و آثار گرانبهايي به رشتة، انجام داده هقرون گذشت

  .  اعجاب و شگفتي استمايةكه اند وردهتحرير درآ
 ترين عامل رويكرد اولين و مهمقرآن كريم

غير شناسان عرب و ن متكلمين و لغويان، اديبان و زبا
متوفي (از اصمعي. استعرب مسلمان به اين زبان بوده

بن احمد و ) ق 392متوفي (جني تا ابن)ق 215
       و ) ق 429  متوفي( و ثعلبي)ق 395متوفي (فارس

 همه به )قرن نهم( تا سيوطي) ق 458متوفي (سيدهابن
، ترادف، مباحثي چون اتحاد واژگان و اختالف معاني

اند كه بيشتر  پرداخته... اشتراك يا وجوه و. تضاد
توان گفت سنگ بناي  مي. است بودهاللغهفقه ةدرحوز

 اللغهفقه لغويان و علماي راشناسي  زباندانش نوين 
حاصل آن همه نظرات، . اندگذاشتهدرقرون گذشته 

اي است كه  هاي ارزندهها پژوهشها و تالشبحث
. استاسالمي صورت گرفته مطالعات تمدن ةدرحوز

بخش مهمي از اين مطالعه درراستاي تبيين روابط 
ييرات  و بررسي علل اين تغ5تغييرات معنايي 4مفهومي

 و توجه به ارتباط و تناسب 6از جمله گسترش معنايي
  . استمعنايي ميان الفاظ 

جمله  از هاي دانشمندان مسلمان وپژوهشة انگيز
هايي نظير وجوه  علماي علم اصول و تفسير در زمينه

يا اشتراكات لفظي و بررسي علل ايجاد معاني جديد 
براي يك لفظ همواره برداشت و تفسير صحيح از 

ري از مفاهيم اين كتاب مقدس بردا و پردهقرآنمتن 
ها هاي آن حاصل كار علماي اسالمي و يافته .استبوده

 از جهاتي ،قرآنبا توسل به متن در مطالعات زباني، 
 ةشناسي نوين درحوزبسيار با دستاوردهاي زبان

با . هاي معناشناسي همگرايي و همسويي دارد بررسي
هاي انجام روش تحقيق  زمينهعنايت به اينكه ابزار و 

در زبانشناسي اسالمي درچند قرن گذشته در مقايسه 
 با ،شناسي جديد قابل قياس نيستبا انواع آن در زبان

دست آمده از مطالعات ه يند و نتايج باشاره به فرا
هاي مطالعات  دانشمندان مسلمان در بخشي از زمينه

ة وزدرحها فعاليتبه ارزش توان ميشناختي زبان
 مهم اين. واقف شدمطالعات اسالمي بيش از پيش 

  . استيكي از اهداف اصلي طرح اين تحقيق 

  طرح مسئله. 2
هاي متفاوتي   را از ديدگاهقرآندانشمندان اسالمي متن 

 گفت كه درتوان  به جرأت ميو اندكردهبررسي 
سنج آنان اي از نگاه نكته كمتر نكته،تحقيق اين مهم

   .استماندهمخفي 
 در  همگيگوناگونهاي زبان از جهاتي  بررسي

درك بهتر و شناخت هاي  راستاي دستيابي به زمينه
  وآثارعلماي اسالميهاي  است و يافته بودهقرآن كريم

هاي ژگيـ ويوتحليل زواياي متفاوت به تجزيه از آنها
     .تـكي اسـزباني قرآن مت

 ــــــــــــــــــ

4. Sense Relation 

5. Meaning Shift 

6. Extension 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  61   ... وجوهبررسي مبحث

ة      نوشت االضدادتوان به كتاب آنها ميترين مهم از
 تأليف ،االتقان في علوم القرآن ؛)قرن هفتم(عربيابن

 ة نوشت،البرهان في علوم القرآن؛ )قرن نهم(سيوطي
 قرآن زبان منابعاين  در.  اشاره كرد)قرن نهم(زركشي

اوت بررسي هاي متف  از ديدگاه، بصورت جامع،كريم
جمله اشتراك   از، متفاوتياست و موضوعاتشده

لفظي ترادف و نظائر، اضداد و تناسب معنايي الفاظ و 
  .استتحقيق شده ، به تفصيل،هاي آنهالتدال

هايي از مطالعات و   نمونه، در ابتدا،دراين مقاله
نظرات دانشمندان اسالمي كه با مباحث مطرح شده 

ه يا اشتراك لفظي و نظاير در روابط مفهومي مثل وجو
گردد و سپس  يا ترادف مرتبط است ارائه مي

رويكردها و نظرات اين دانشمندان با موضوعات 
شناسي نوين مطرح شده توسط معناشناسان درزبان

  .شودميگيري  قياس و مورد تحليل و مقابله و نتيجه

  رابطة مفهومي نظائر از ديدگاه دانشمندان اسالمي. 3
شناسي و  بحث در قرآنر ووعات پر جيكي از موض

شناسي عربي كه توسط علماي مسلمان مطرح زبان
 و توجه به ابعاد مختلف 7شده مبحث وجوه و نظائر

شناختي از رويكردهايي متفاوت  زبانةاين دو مقول
هاي متفاوت دانشمندان اسالمي ابتدا ديدگاه در. است

 وكنيم ميرا در مورد مفهوم نظائر بررسي و تحليل 
 آنگاه مبحث وجوه پردازيم؛هاي انتقادي ميبه ديدگاه

  . دكررا به تفصيل مطالعه خواهيم 
مورد نظائر   در)2/134 :1408(بدرالدين زركشي

گويد نظائر مانند الفاظ متواطي يا متساوي است و مي
رود و آن هنگامي  كار ميهدر الفاظ يا تعابير مترادف ب

تقريبي واحد را افاده است كه چند لفظ يك معناي 
كنند، به طوري كه جدا ساختن آنها گاه دشوار 

  . نمايد مي
 قرآنهايي از نظائر را كه در  بدرالدين زركشي نمونه

كند مانند قلب و فؤاد كه هر دو  كار رفته ذكر ميهب
نزّل به الروح االمين علي قلبك لتكون «  .معناي دل دارند

لناه لك لنثبت به فؤادك ورتّكذ« ؛ )193/فرقان(»من المنذرين 
  )132/فرقان(»ترتيالً 

وي همچنين الفاظ عمم، عقل، ابصر، نظر، فهم، 
داند كه به يك معنا  نظائري مي فقه، فكر، تذكر را

ها گاه گويد عرب  مي)7 :1352(سيبويه. كند داللت مي
الفاظ مختلف را براي معاني مختلف و گاهي چند 

ماني ديگر يك لفظ را لفظ مختلف را به يك معنا و ز
  .برند كار ميهبراي معاني مختلف ب

ها الفاظ در زبان: گويد مي،  يكي از نحويان،قطرب
 نخست الفاظ مختلف با هستندهاي مختلف  به گونه

معاني مختلف كه از نظر وي اين قبيل الفاظ چون 
آوري و شمارش  بيشترين كاربرد را دارند قابل جمع

لف با معناي واحد كه به آنها نيستند و دوم الفاظ مخت
نظائر گويند و يك لفظ با معني مختلف كه آن را 

  . )99محقق داماد، (   وجوه نامند
كند كه هيچ  ان مي بي)1367 (رمضان عبدالتواب

 نظائر و وجوه زباني به اندازة زبان عربي در زمينة
هاي  نامهلغتعلت حجيم بودن . نيستالفاظ غني 

 همين مقوالت زباني نسبت عربي را به علت وجود
اين دانشمند يك لفظ با چند معنا را وجوه و  .اند داده

  . چند لفظ با يك معني را نظائر يا ترادف ناميده است
به  دالالت الفاظاستاد دكتر ابراهيم انيس دركتاب 

عربي و  طور قطعي وجود ترادف و نظائر را در زبان
ير قائل تعب پذيرفته و هيچ تفاوتي ميان اين دو قرآن

   . نيست
كه  ظائر هنگامي استـويد نـگ نيز مي سيوطي

معني يكي و الفاظ متعدد باشند يعني در مقابل يك 
  . معني چندين لفظ وضع شده باشد
 ــــــــــــــــــــ 
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 به كاربرد نظائر )143و142ص( راغب اصفهاني
هاي وي مثال. گذارد درجمالت تركيبي نيز صحه مي

ها را نظائر و هم كند و آن  نقل مي قرآنر را از زبانزي
ختم اهللا )ب؛ طبع اهللا عل قلبهم) الف :داند معنا مي

صرف اهللا )د؛ قلوبهم في غلف) پ؛ علي قلوبهم
؛ ازاغ اهللا قلوبهم)ج؛ ةعلي ابصارهم غشاو)ح؛ قلوبهم

وغيره كه تمام را هنگامي  في قلوبهم مرض) چ
اي را  گفتار جملهة نجيرداند كه بتوان در ز درست مي

كه در معني كل اي ديگر كرد بدون آن جانشين جمله
  .  گفتار تغييري ايجاد شودزنجيرة

ير يك معنا  اين تعابچه دربارةراغب اعتقاد دارد آن
ه روي كبيني و كج انديشي، كجرسانند يعني كج را مي

معنايي در سطح وي هم. برخالف فطرت انساني است
 در سطح واژه مطرح معناييهمنسبي بودن جمله 

 نيز صادق معنايي در سطوح جمله دربارة هماست
معنايي مطلق ميان هيچ دو است به اين معني كه هم

اي را  لهاي در زبان وجود ندارد و هيچ دو جم جمله
هاي زباني به جاي يكديگر توان در تمامي بافت نمي

ين طي سازگار باشند و امگر از لحاظ محي. كار بردهب
 جديد از آن زبان شناسانمعنايي است كه همان هم

اند، يعني اين   ياد كرده8معنايي بافت مقيدبه عنوان هم
اي برحسب بافت  امكان وجود داشته باشد كه واژه

اي ديگر شود و درچنين شرايطي هم  جانشين واژه
  . معني با آن تلقي گردد

چند در  هر: استگفته  هادي تهراني عالمه شيخ
 برابر شود كه چندين لفظ در ضي از موارد ديده ميبع

آنها ظاهراً داراي يك يك معني استعمال شده و همة 
شود   اگر درست دقت شود معلوم مي،هستندمفهوم 

كه در هر يك از اين الفاظ خصوصياتي ملحوظ 
 كافي گري به اندازةگرديده كه آن خصوصيات در دي

 يكديگر  جايوجود ندارد و به همين جهت آنها را به
 لفظ انسان و لفظ بشر ،المثلفي. توان به كار برد نمي

ظاهراً مترادف يكديگر هستند ولي از لحاظ شرايط 
 ملكوتي ة يعني در اولي جنب،هايي دارندمعنايي تفاوت

 حيواني اشرف مخلوقات ملحوظ ةو در دومي جنب
كند كه براساس اختالف در معني   و اشاره مي،گرديده

  . كار روندهتوانند ب ديگر هم در جمله نميبه جاي يك
خلق االنسان «جاي هتوجه به مثال فوق اگر ب با

      كه درمقام تجليل مقام انساني است » مه البيانعلّ
گفته شود از فصاحت كالم كاسته » البشر خلق«

توان مترادف و  شود به همين دليل آنها را نمي مي
  . نظائر يكديگر فرض كرد

هاي انتقادي دانشمندان اسالمي در گاهديد. 3ـ1
  مورد نظائر و ترادف

شناسان عرب پيرامون وقوع نظائر و در ميان لغت
ترادف تام در زبان عربي اختالف نظر شديدي وجود 

اي مخالف   كه جبهه،گروهي از دانشمندان. دارد
ترادف را در زبان عربي به كلي ة  پديد،ترادف داشتند

 )ق330(درستويهجعفر بنعبداهللا از جمله ؛انكار كردند
 .)ق395(فارس  ابوحسين احمدبن)ق377(ابوعلي فارسي

الدوله در  وقتي در مجلس سيف: گويد مي فارسيابوعلي 
» ابن خالويه « حلب بودم و جماعتي از اهل زبان از جمله 

) شمشير(ابن خالويه گفت براي سيف. درآنجا حضور داشتند
علي تبسمي كرد و گفت اما من جز ابو. از حفظ دارمه نام پنجا

ابن . است) شمشير(بيشتر از حفظ نيستم و آن سيف يك نام
 چه شد؟ ابوعلي »صارم«و » مهند«هاي پس نام: پرسيد خالويه
ها و صفات شمشيرند نه نام  گويي مؤلفه اينها كه مي: داد پاسخ

  .آن
 المفرداتدرهمين راستا راغب اصفهاني در 

هاي   كثرت و رشد واژهگويد يكي از عوامل مي
   ك نام وليـمترادف اين است كه يك چيز در اصل ي

 ـــــــــــــــــــــــ
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  63   ... وجوهبررسي مبحث

اي هداشته كه با توجه به ويژگيصفت  چندين
است ولي بعدها اين مختلف آن چيز به آن اطالق شده

  . اند اوصاف را به عنوان اسم آن شيء تلقي كرده
    گويد برخي براي يك چيز  فارس نيز ميابن

اند مانند سيف، مهند و  هاي مختلف ذكر كردهنام
 نظر ما اين است كه هرچيز يك نام بيشتر .صارم
. داشتاو در مورد افعال هم چنين باوري . ندارد

» انطلق «و» ذهب» «مضي«گويد افعالي چون  مي
و  »نام« و »رقد«و ) نشست(» جلس«و » قعد «،)رفت(
بيانگر يك معني نيستند بلكه مثالً در ) خوابيد (»هجع«
» جلس«اي از معناها نهفته است كه  مجموعه» قعد«

ي ديگر ا فاقد آن است و هر يك از آنها در كنار واژه
  . دكن معناي جديدي را خلق مي

 االضداد ابن عربي در كتاب باب،درهمين 
ها به يك اي كه ظاهراً عرب در هريك از دو واژه: گويد مي

اند معنايي نهفته است كه آن معني در ديگري  معني به كاربرده
وي  .وجود ندارد و هر كدام داراي معناي محيطي متفاوتند

معنايي تام را دراين كتاب داليل عدم وجود هم
اين تفاوت دقيق گاهي بر ما آشكار . كند نيزمطرح مي

كه ماند ليكن بايد دانست  شود و زماني پوشيده مي مي
  . شود اين تمايز درموقعيت محيطي معلوم مي

نويسد  مي الفروق اللغويهري مؤلفِ ابوهالل عسك
در يك زبان هرگاه دو اسم نشانگر يك معنا و يا 
 بيانگر يك چيز باشند بايد گفت كه هر يك معنايي را

  با ديگري متفاوت است و گرنه كلمةكند كه اقتضا مي
 ترادف تام ةالل پديدابوه. فايده است دوم زايد و بي

 اشتراك لفظي و ، عالوه براين،وي. استرا انكار كرده
گويد  است و ميوه را نيز در زبان عربي منكر شدهوج

تواند نشانگر دو معنا باشد  گونه كه يك لفظ نميهمان
تواند به يك معنا داللت كند زيرا  دو لفظ نيز نمي

. استثمر زبان  چنين چيزي سبب گسترش بي
هاي گويد چنين گماني كه يك واژه نام الل ميابوه

ها اين كلمات را از مختلف دارد اين است كه عرب
بردند و كساني كه  كار ميهروي طبع و سرشت خود ب

كردند  بردند گمان مي به تفاوت دقيق ميان آنها پي نمي
 بنابر ادعاي ابن ،از اين رو. معنا هستندها هم آنةكه هم

معنايي را گويند كه بايد در هر مكلمات هعربي نظائر 
سياق و عبارتي قابل تبادل و جايگزيني با هم باشند 

  .يابد ها به ندرت تحقق ميكه اين امر در زبان

وجوه يا مشترك لفظي از ديدگاه دانشمندان . 4
  مسلمان و علماي علم اصول

 درمورد وجوه )2/221: 1408( بدرالدين زركشي
 است كه در معاني گويد آنها الفاظ مشتركي مي

  .»االمة«گوناگون استعمال گردد مانند لفظ
 دراين )1/487( الدين عبدالرحمن سيوطي جالل

است وي اين پديده را در باره شبيه زركشي نظر داده
ق وفقه اللغة اشتراك لفظي ادبيات علم اصول، منط

 در مورد وجوه يا الخصائصجني در ابن .استناميده
هرگاه يك لفظ در مقابل زياده گويد  مشترك لفظي مي

در اين . ناميم به يك معني قرار گيرد آن را مشترك مي
ها متعدد  هني و مصداقحالت لفظ يكي و تصور ذ

هاي   و قرينه9هاي حاليه جا وجود قرينهدراين. است
  تصورهاي ذهني الزم است تا از تداخل 10كالميه

وضوع جلوگيري گردد تا هر جزء مشترك به يك م
  .ص ربط يابدبخصو

 به )1ج: 1379( طيب تقياين باب، دكتر محمد در 
گويد در علم اصول بر مبناي چند   مي،نقل از صدر

 حجيت ظهور يا اصاله الحقيقه و ةاصل از جمله قاعد
اصاله العموم و اصاله الحجه هر واژه و سخني تا 

نداشته باشد هايي جهت نقل معني  كه قرينهمادامي
   تـ خواهد داشصلي خود داللتبرمعناي حقيقي و ا

 ـــــــــــــــــ
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وجود ههايي درزبان بگاه شرايط و موقعيتزيرا 
آيد كه منجر به داللت الفاظ متعدد به يك معنا و  مي

  .شود يا داللت يك لفظ به چند معنا مي
 )221و216 :1370(الدين همايياستاد عالمه جالل

داند كه برحسب  ظي را كلمه مي يا مشترك لفوجوه
معاني مختلف داشته باشد اعم از اينكه  11وضع

 كه »عين«تناسبي بين معاني باشد يا نباشد مثل لفظ
. درعربي به معني چشم، چشمه، طال و غيره است

گويد كه ممكن است لفظي را شخصي  وي نيز مي
براي معنايي و شخصي ديگر براي معنايي ديگر وضع 

  .كرده باشد
است و توسط  اشتراك لفظي بسيار آمدهقرآن در

. اند جني وجوه ناميده شدهمقاتل و ابنسيوطي، ابن
عربي وجوه يا مشترك را لفظي براي معاني متعدد ابن
داند و نوع ديگري از اين لفظ را مشترك معنوي  مي
داند كه همان لفظ كلي است و به ديگر الفاظ  مي

ند جانور كه پرنده، چرنده و  دارد مان12شامليت
كند كه در نزد  او اضافه مي. شود  را شامل مي13خزنده

عني اطالق ادباي عرب اشتراك لفظي يا وجوه به دو م
مفرد موضوعي براي مفهوم يكي آنكه لفظ . شود مي

عام و مشترك بين چند فرد باشد و آن را اشتراك 
گويند و ديگر اينكه لفظ مفرد موضوعي  معنوي مي

 بدون ترجيح يكي بر. براي دو معني باهم باشد
لفظ مشترك نقل . ديگري و آن را اشتراك لفظي نامند

لفظ باشد از معني به معني ديگر كه يكي از آن دو 
معني حقيقت اوليه است و ديگري مجاز يا حقيقت 

  . عرفي است
 وجوه و نظائر در كتاب ) هجري6قرن (تفليسي 

نطقيون و علماي علم به نقل از م )100و99: 1368(
لفظي كه دو يا زياده از دو معني دارد : گويد اصول مي

و آن لفظ را براي هر معني وضع كرده باشند و 
هاي مجاز درآن يافت شود چنانكه  اي از عالقه عالقه

ري در لغتنامة  زمخش،رجاء به معني ترس و اميد باشد
 .است داشته به كاربرد مجازي نيز اشارهالبالغهاساس

ان در هر موقعيت به تو اي را مي گويد هر واژه وي مي
اما هنگامي كه اين استعاره  .كار گرفتطور مجازي به

واژه  توان گفت كه هر كاربرد همگاني پيدا كند مي
اگر معني قديمي همچنان به . استيافتهمعني جديدي 

عنوان معني اصلي واژه باقي بماند معني تازه مجازي 
صورت معني مجازي خود  رغير ايند. آيد نظر ميهب

  .گردد به معني اصلي واژه تبديل مي
صول علم داللت  به نقل از زمخشري از ا14گيسي

يير در معنا ناشي از است هرگونه تغبهره گرفته و گفته
  .)1367عبدالتواب، (هاي آن است تعميم داللت

گويد   ميالمنجددرفرهنگ ) 1973(لوئيس معلوف 
عاني مفرد داراي معاني داخل بافت واژه عالوه برم هر

مفردات اقالم واژگاني هستند كه عليرغم شكل . است
اند و  ثابتي كه دارند تحت عناوين متعددي مطرح شده

هاي مختلف معاني آنها معلوم از اين رو در بافت
  .شود مي

گويد درمفردات لغت مقصود دانستن   وي مي
 و تركيب  آنهاست، اما در كيفيت، ترتيبةمعاني مفرد

شرايطي پيش  و لغات به مقتضي احوال و اوضاع
  آنها بايد از تعامالت و  آيد كه براي درك مي

هاي آن قوم استفاده كنيم تا معني مقصوده ويژگي
  .حاصل آيد

لفظي ازديدگاه دايش وجوه يا اشتراكعلل پي. 5
  دانشمندان اسالمي

  جزيره در بحرين،ة شمالي شبه مردم عرب در نيمةهم
 ـــــــــــــــــــــ
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هر يك از اين رو  ؛كردند زندگي مي... يمامه، حجاز و
را  زباني خاص خود ةاين مناطق گون از اقوام در

. بردند ميكارهو الفاظ را در معاني مختلف بند داشت
 به قرآن به بركت وجود بعد از آنكه زبان اين اقوام

آوري  نويسان شروع به جمع فرهنگوحدت رسيد،
  .  بدون اينكه بين آنها تفاوتي قائل باشند،ها كردند واژه

وجود آمدن ه بانگيزةنيز الرافعي مصطفي صادق
      قبايل مختلف ةاشتراك لفظي را مربوط به لهج

 بحث، با استناد به ة درادام).1/99محقق داماد، ( داندمي
 و متون عربي، داليل ظهور پيدايش  قرآنمتن 

 پايه و ةهاي جديد براي يك واژها و مدلولمصداق
شناسان مسلمان مورد بحث هسته را از ديدگاه زبان

توجيه اين تغييرات يك خواهيم داد و براي قرار 
فرض و الگوي معناشناختي را مدنظر قرار پيش
  .دهيم مي

ش ابوعلي فارسي و ابن درستويه عوامل پيداي
ها و تصورهاي مختلف براي يك لفظ و نيز داللت

كاربرد مجازي،  داليل ايجاد مشتركات لفظي را
هاي مختلف و ها، وام گيري واژگان از زبانگويش

به نقل از محقق داماد، (دانند  ور و تحول زباني ميتط
  .پردازيم  مي، جداگانه، حال به بررسي هركدام).1/411

  كاربرد مجازي. 5ـ1
 مجازي يكي از علل پيدايش مشترك لفظي يا كاربرد
هاي  از قديم در زبان»عين«ي  مثالً واژه.استوجوه 

است كه دراصل برعضو رفته مختلف سامي به كار مي
 اما در ؛استكرده ي انسان و حيوانات داللت ميبيناي

زبان عربي عالوه براينكه هنوز به معناي چشم داللت 
است مانند  افزوده شدهناي ديگري هم به آنكند مع مي
. )ديدن و زدن به چشم كسي( " چشم زخم زدن"

 عين به همان معناي ةها افعالي هستند كه از واژاين
از جمله معاني ديگر . اند اصلي و قديمي اشتقاق يافته

  : هاستاين »عين« لفظ
بان  ديده« .3» جاسوس« .2 »مال يا پول موجود« .1

 دو معنا از جهت به اين» عين«اطالق لفظ( »ارتش
بان به دليل آنكه   زيرا جاسوس و ديدهاست؛استعاري 

ترين وظيفه را چشم آنان در راستاي هدفشان مهم
دهد گويا با تمام وجود به چشم تبديل  انجام مي

كوهان « .6» يك چيزة گزيد« .5 »آقا« .4؛ )اند شده
 عين دراين سه معنا نيز از ةكارگيري واژبه( »شتر

 يعني مقام و منزلت ؛استصورت گرفتههت تشبيه ج
 ياين سه به مقام و منزلت چشم نسبت به ساير اعضا

گودي «.. 8» آب ة چشم« .7 ؛)استبدن تشبيه شده
 عين در ةكاربرد واژ(»  خورشيدةچشم«. 9 »سرزانو

بودن يا  اين معاني ازجهت تشبيه آنها به چشم درگرد
ر كاربرد مجازي د). استجاري شدن اشك از آن 

ة مشتركات ها نيز نقش خود را در زمينساير زبان
 است كه در بخش تحليل و مقابلهلفظي ايفا كرده

  . شددراين مقابله به آن اشاره خواهد
رمضان عبدالتواب ميان گسترش و كاهش دكتر 

معنايي و كاربرد مجازي تفاوت قائل است، او 
گويد گسترش و كاهش معنايي روند نسبتاً  مي

 داللت يك واژه را به ة است كه حوزاي آگاهانه
دهند يا محدود  اي بسيار تدريجي گسترش مي شيوه

 اما تغيير معنايي ناشي از كاربرد مجازي ؛سازند مي
تر و  طور انتقالي، سنجيدههمراحل آن ب زبان در

  .آفريني استتر است كه براي مقاصد زيبايي انهآگاه
  مشترك   برخي معاني الفاظةشايد سبب اينكه رابط

كند ارتباط آنها با اشياء و مواردي   جلوه مي پيچيده
ش اين معاني دور از لفظ تاريخي باشد كه به پيداي

توان   را ميهاواژه گونهاي از اين  نمونه. استانجاميده
امروزه اين واژه در .  درعربي مثال زد»تقاوي« ةواژ

 زيرا ؛رود  به كار مي»بذر«روستاهاي مصر به معناي
برد كلمه دراين معنا به عهد سرخاندان علويان كار
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 درآن زمان از .گردد علي كبير برميدحاكم يعني محم
سيلوهاي سلطنتي و انبارهاي دولتي به كشاورزان بذر 

شد و اين مقدار مساعده را كه از  كمكي داده مي
 كردند در دفاتر عطايا با واژة يديوان دولتي پرداخت م

 براثر استعمال زياد .ردندك تقاوي يعني بذر ثبت مي
كنار يكديگر به  بذر در تقويه و، يعني اين دو واژه

تدريج معناي بذر دراين واژه تقويت شد به نحوي كه 
گفت  كرد مي هرگاه كسي از دولت بذر دريافت مي

  .»تقويه گرفتم«

  هاگويش. 5ـ2
اي از كلمات نقل     ه براي پارهبرخي از معاني ك

 دراجتماعات مختلف پديد است به طور مسلمشده
رسد كه انسان  نظر ميه زيرا بسيار بعيد ب؛اند آمده

گمان كند كه اين همه معاني فراواني كه مثالً براي 
كار     يك اجتماع به نقل شده در»عجوز«ة واژ
شناسان جز در موارد اندكي به اما لغت. استرفته مي

-هها پديد آمدآن اين اجتماعات كه معاني كلمات در
 دركتب خويش ،وبيگاهاه، گآنها . اند است اشاره نكرده

آن  به اين يا كه يك واژه راكنند  ذكر مي نام قبايلي را
است  روايت كرده ابوزيدمثالً ؛اند كردهمياطالق  معنا

دست  را به انسان چپ»الفت« ة تميم واژةكه قبيل
كند، زيرا چنين شخصي گويي از راست به  اطالق مي
 قيس همين واژه ة حال آنكه قبيل؛كند ات ميچپ التف

 عرب ةهمچنين عام .كنند را به انسان احمق اطالق مي
گويند درصورتي كه  مي» سيد«و » سرحان«به گرگ 

. كنند اطالق مي» شير«هذيل اين دو واژه را به ة قبيل
نيز  ا����المزهر في علوم سيوطي  در كتاب 

» ليطس«عرب به روغن ة كند كه عام روايت مي
 براي ناميدناين واژه فقط از من گويند، اما اهالي ي مي

اين نمونه مثال از . كنند  مياستفادهروغن كنجد 
است كه سيوطي از آن  15تخصيص و كاهش معنايي

نام » يص لفظ عام به لفظ خاصباب تخص«عنوان به
  . استبرده

 االشتقاقسراج دركتاب درهمين خصوص ابن
 در زباني كه منحصر به گويد گاه ممكن است مي

است، لفظي به يك  گروهي از يك طايفه يا يك قبيله 
كار رود و همين لفظ در زبان گروهي ديگر به معنا به

ها  آميختن اين زبانةمعنايي ديگر بيايد، سپس در نتيج
 الفاظ ،ديگري  واژگاني هريك ازةبا يكديگر و استفاد

     ا همانندي كه داراي معاني مختلف هستند پيد
خالصه اينكه در هر زباني اصل براين است . شوندمي

 لفظي منحصر به همان معنا ،كه در مقابل يك معنا
اي كه از ابهام و ايجاد شبهه  وضع شود به گونه

جلوگيري كند اما عواملي به طور ناخودآگاه دراين 
 خلط و اشتباه ميان زمينه دخالت كرده كه موجب

  . استالفاظ گرديده

  هاي مختلفها از زبانگيري واژه وام. 5ـ3
دانشمندان اسالمي يكي ديگر از عوامل پيدايش 

 16گيريي را در متون زبان عربي عامل واماشتراك لفظ
اي عربي بوده اما از جهت  زيرا گاه واژه. دانند مي

هم به » سكر «ةمثالً واژ. داللت با آن متفاوت است
هم به معني  است و آمده»خلسه« و »بيهوشي«معناي 

معني  در كاربرد اين واژه. »مسدود كردن شكاف«
عني دوم از زبان  است اما در مي عربتين كامالًنخس

اين معنا معرب  سكر در  زيرا؛استآرامي گرفته شده
عربي   ديگر در زبانةنمون. است sakkar آرامي ةواژ

دوست  « است كه هم به معناي»بح« ةفصيح واژ
م يا ظرف سفالين خُ«عناي  و هم به ماست» داشتن

 به معني اول اين واژه. »بزرگي كه درآن آب ريزند
   آن فارسي واژة عني دوم ازـدرم  عربي است، اماكامالً

 ــــــــــــــــــــ
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به  عربي ةواژ آن باارسي ـ فةواژ .گرفته شده است
  . استبه معناي دوست داشتن كامالً همانند و مشا

  تحول زباني. 5ـ4
است كه دو كلمه دراصل از لحاظ گاه اتفاق افتاده

اند اما به دنبال  صورت و معنا با يكديگر تفاوت داشته
ر و دگرگوني در برخي از اصوات كه پيدايش تطو

يكي از آنها در عين اختالف معنا با يكديگر 
يعني در واقع . اند هماهنگي و اتحاد صوتي پيدا كرده

 دو يا چند معناي متفاوت كه هن دو واژه به يك واژآ
 در. لفظي استدارد تبديل شد و اين همان اشتراك

 چند وجوه و نظائراينجا به نقل از تفليسي دركتاب 
آوايي موجب نمونه از كلماتي را كه دگرگوني 

  :كنيم است ذكر مياشتراك لفظي آنها شده
ي جسارت و تعد«:  دارد دو معني،»مرد«) الف

اصل اين واژه به . »نان را با آب خيس كرد« و» كرد
ها نيز      نامه بوده كه در لغت »مرث «معناي دوم

چيزي را درآب : اءمرث الشيء في الم(است آمده
 تبديل ة سپس در نتيج.)كه له شودخيساندن تا اين

آنگاه . استوجود آمدهه ب»مرث« ةصداي ثاء به تاء واژ
ت با صداي راء مجهور  به سبب مجاورءتا صداي

بدين . استوجود آوردهه را ب»مرد« ةگشته و واژ
  تغيير شكل يافته و به صورت»مرث« ةترتيب واژ

  . است، درآمدهبه معناي جسارت و تعدي، »مرد«
كمك و « : دارديدو معن» دعم الشيء«) ب

 به معناي دوم »دعم« .»او را با تيرزد« ؛»تقويتش كرد
 به سبب »حاء«حرف  ت امااسبوده» دحم«دراصل 

 »دال« مقلوب شده كه نظير »ع« به »دال «مجاورت با
 لفظي  و اين روند به پيدايش اشتراكاستمجهور 

 دراين زمينه نيز . استميان اين دو واژه انجاميده
اند كه در  هايي را ذكر كردهشناسان جديد مثالزبان

  . بخش تحليل پاياني مطرح خواهد شد

توان چنين بيان كرد  اكنون گفته شد ميبنا به آنچه ت
 درك فرايند معنايي اشتراك لفظي و ظهور برايكه 

معاني متعدد براي يك لفظ عالوه بر روابط مفهومي 
.  را هم مدنظر قرار داد17هاي مصداقيبايد داللت

هاي جهان خارج ها به شكلي واحد به مصداق واژه
ل پيدايش معاني جديد دهند به همين دلي ارجاع نمي

توان برحسب نوع ارجاع به  براي يك لفظ را مي
دانشمندان . بندي كرد ق يا نوع مصداق طبقهامصد

ات سخن به ميان راسالمي در اين زمينه به كَ
رات ذهني و  تصوالخصائص جني دراند، ابن آورده

معاني متفاوت هاي متعدد را منشاء ظهور مصداق
  . استبراي يك لفظ دانسته

آن چه تاكنون دراين مقاله از قول دانشمندان 
اسالمي درمورد پيدايش وجوه و اشتراك لفظي بيان 

 حال ؛استده در چارچوب برخي از عوامل بودهش
هاي قرآني به ها و مثال  استناد به برخي نمونهبا

بررسي علل و عوامل ديگر در ايجاد اشتراك لفظي 
فرضها و   پيشبدين منظور با تكيه بر. پردازيم مي

 ،الگوي تغييرات معنايي از جمله گسترش معنايي
  منشاء پيدايش معاني جديد براي برخي الفاظ قرآني

  .را توضيح خواهيم داد
 درفصلي از )1/487(الدين عبدالرحمن سيوطيجالل

 در مبحث وجوه و االتقان في علوم القرآنكتاب 
 ذكر ها رامتفاوت آن نظائر الفاظ متعدد همراه با وجوه

دايش اين كتاب به منشاء پي سيوطي در. استكرده
ط به ذكر فقو است اي نداشته معاني جديد اشاره

هايي   نمونهةاست، حال با ارائمعاني متعدد بسنده كرده
از الفاظ داده شده درچارچوب الگوي نظري مورد 

 مقاله علل ظهور معاني جديد را تبيين ةتوجه نويسند
  .خواهيم كرد

 ـــــــــــــــــــــ
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     وجه را منظور 17» هدي« لفظ سيوطي براي
اينجا به ذكر و بررسي علل و منشاء  است و دركرده

پردازيم و به مصاديق ظهور معاني  برخي از آنها مي
  . كنيمميجديد با اتكاء به تفاسير معتبر اشاره 

يكي از مصاديق مهم هدايت الهي دين است، :  دين.1
ون هدف از آمدن دين و تشريع احكام الهي توسط چ

خداوند هدايت انسان به سوي شاهراه سعادت است 
گذاري  و يكي از اقسام هدايت از راه تشريع و قانون

  .)1352مكارم شيرازي، ( يا هدايت تشريعي است
 :)7/رعد( ؛هم ائمه يهدون بامرناوجعلنا( داعي .2

اي كه كارش  كننده كننده است، دعوتپيامبر دعوت
  هدايت است و پيامبران و امامان از مصاديق 

هدايت انسانها ة  زيرا خداوند آنها را وسيل؛نداهدايت
 هدايت عالوه برمعني ،بنابراين. استقرارداده

طريق كه آن در نبوت و رسالت ة راهنمايي و ارائ
وجود دارد به معني دستگيري كردن و رساندن به 

  ).1/487:يوطيس(استسرمنزل مقصود نيز 
هاي پيامبران وكتاب: هاي آسمانيپيامبران و كتاب. 3

كنند  آسماني بستر هدايت را براي انسان هموار مي
چون هدايت امري نيست كه خود بخود ميسر گردد 
چرا كه هدف از هدايت رسيدن به مطلوب واقعي 

  ).جاهمان( همان خداست يعني
ردن توان گفت رهنمون ك با توجه به تفسير مي

 هاي آسماني و دين و پيامبران و كتاب18 الزمشرط
.  استقرآن براي مفهوم هدايت در 19شرايط كافي

عربي  و ابنالخصائصجني در  ابنة بنا به گفت،بنابراين
هاي جديد براي يك لفظ را  ظهور مصداق االضداددر

  .داند منشاء پيدايش معاني جديد براي آن مي
اينجا ظهور معاني   درتوان گفت كه  در نتيجه مي

جديد براساس اصل گسترش معنايي و مصاديق يك 
توان گفت تمام اين معاني  مي. استلفظ قابل توجيه 

در يك چيز مانند پايه و بنياد مشترك هستند اما با اين 

 معنايي جديد ،حال هريك از آنها در سياقي معين
  . يابند مي

اي لفظ  معاني جديد ارائه شده برةبا توجه به نمون
توان به اين   توسط سيوطي ميقرآن كريم  در»هدي«

نتيجه رسيد كه علماي علم اصول و مفسرين با 
بررسي دقيق مصاديق واژگان قرآني براساس شأن 

 انديافتههاي معنايي جديدي  نزول آيات كريمه حوزه
لفظي منجر  مشتركاتر به ايجادكه در نهايت اين ام

  . استشده

  لمقابله و تحلي. 6
آنچه كه پيشتر ذكر شد تنها بخش ناچيزي ازمطالعات 

.  مطالعات تمدن اسالمي استةانجام شده در حوز
مورد بحث مطالب ذكر شده در راستاي موضوعات 

حال . استدر سطح واژگان  روابط مفهومي ةدرحوز
هايي ديگر از همگرايي و همسويي مطالعات  جنبه

        اسالمي با دستاوردهايةانجام شده درحوز
  .گيرد شناسي جديد مورد بررسي قرار ميزبان

  
اي از  هاي اخير بخش عمده معناشناسان درسال.1-6

 مطالعات خود را به بررسي روابط مفهومي در سطح
همين راستا  در. اند واژه و جمله معطوف داشته

 )1963(و فودور  روابط مفهومي كتزةتوان به فرضي مي
 دراين.  اشاره كرد20يساخت يك نظريه معناي دركتاب

 و در سطح 21كتاب روابط مفهومي درسطح واژگان
  آنها. است مورد بحث و بررسي قرار گرفته22جمله

 ــــــــــــــــــ
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  69   ... وجوهبررسي مبحث

اند كه  آن جهت مفهومي ناميده اين روابط را از
 مفاهيم نسبت ة يعني رابط، داللت مفهوميةدرمحدود

  .دنگير به يكديگر درنظام زبان مورد مطالعه قرار مي
جني در ات دانشمندان اسالمي از جمله ابنمطالع

 و ديگران كه در متن االضدادعربي در بن، االخصائص
مانند ومي است با مطرح كردن روابط مفهمقاله آمده

نامي  و هملفظي، شمول معنايينظائر، وجوه يا اشتراك
شناسي جديد همسو با مطالعات و دستاوردهاي زبان

  .است
 ازمباحث مهم ديگر درمطالعات معناشناسي .6 -2

ديد مبحث شناسي جدرعرصه مطالعات زبان
    است كه مكتبي به نام 23هاي معناييدگرگوني

 ردان آنتوان ميه درشاگ  كه ،شناسي اجتماعيزبان
آنها اعتقاد . انجام گرفتآن را بنيان نهادند، پاريس 

 است كه دائماً با توجه به يداشتند كه زبان فرآيند
حال نوآوري   اجتماعي دردنيازها و شرايط جدي

ها صورت ها و كاهش اين راستا افزايشاست و در
  به ايجاد )قرن نهم(ن زركشيبدرالدي. گيرد مي

جديد براي يك لفظ با توجه به شرايط هاي مصداق
منظور . استره كردهاي متفاوت اشا قومي و قبيله
هاي اجتماعي و  موقعيت،»شرايط«بدرالدين از 

 كه مكتب استفرهنگي و متغيرهاي مرتبط با آن 
  .  نيز به آن اشاره دارد»ميه«

شناسي  يكي از رويكردهاي جديد در رده.6 -3
نتي انگيزش تحول معنايي  رويكرد ستغييرات معنايي

اولمان علل و اصول تغيير . است »استفان اولمان«
  را در دو اثر خود تحت عنوانهاهمعنايي واژ
semantics و principles of semantic     شرح

هاي گوناگون تغيير معنايي را از هم  او جنبه. استداده
بخش  تمايزات در بخشي از اولمان در. كند متمايز مي

و تعميم   معنايي  تخصيصئلةهاي اجتماعي مسعلت

 ة نظريةپاي بر. كند و گسترش معنايي را مطرح مي
گيري تواند ناشي از شكل يير معنايي مياولمان تغ

ها يا مفاهيم جديد به داليل فرهنگي و مصداق
ين اجتماعي باشد كه بدرالدين زركشي هم به هم

  .استاساس ديدگاه خود را بيان كرده
 به عواملي از »درستويهابن« و » فارسيابوعلي«

گيري از زبان ديگر به عنوان  ها و وامقبيل گويش
اند كه اولمان و  منشاء تغييرات معنايي اشاره كرده

 ها فقط درزمينةاند و آن ديگران اشارتي به آنها نداشته
كاربرد مجازي و گسترش و از  »تحوالت زباني«

 آنچه كه. ندا تخصيص معنايي سخن به ميان آورده
شناسي جديد زباناند در دانشمندان اسالمي گفته

       توسط افرادي مثل اولمان و بالتك دركتابِ
Why do new meaning occur?عنوان علل  به

بلومفيلد، (است شدهتغييرات معنايي بحث و اشاره 
 از نظر بالتك هرگونه تغييري كه در تصور ما ).1379

واند به تغيير نظام مفهومي ت ازجهان ايجاد شود مي
موجود منتهي گردد و به حذف مفاهيم، تغيير مفاهيم 

  . و يا ايجاد مفاهيم نو بيانجامد
تحوالت « و »كاربرد مجازي «در ارتباط با علل

  عنوان عوامل ايجاد معاني جديد اولمان به» زبان
كه با ديدگاه است ها و مباحثي را مطرح كردهمثال

درستويه دراين ارتباط همسو ابنابوعلي فارسي و 
  تحوالت زباني كه بهةمثالً اولمان درزمين. است

لفظي در زبان انگليسي تپيدايش برخي مشتركا
اتحاد ة لفظي درنتيجمشترك: نويسد است ميانجاميده

تصادفي دو يا چند واژه كه از لحاظ صيغه و 
آيد، براين اساس  وجود ميهساختمان مستقل باشند ب

آورد كه   را در زبان انگليسي مثال مي»sound«ة واژ
  آنها نمايندة حداقل چهار واژه است كه صيغه و ساخت

 ــــــــــــــــــــــــ
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تدريج به هاند ب هاي مختلفي مشتق شده كه از ريشه
يكديگر نزديك شده و سرانجام اتحاد و همانندي 

مذكور به معناي  ة واژ،اند، بنابراين پيدا كرده
»healthy«) قديمي آلماني بوده كه ةيك واژ) سالم 

كار   به همان معنا بهGesundة كلم اكنون به جاي آن
 ةاش به واژ  به معناي صدا، ريشهsound. رود مي

اثر   بعداً برd رگردد كه عنص  برميson فرانسوي
  به معنايsound ةواژ. است تحول به آن افزوده شده

فعل  ةنيز ادام) چيزي را بررسي كردنعمق چه يا (
sonder و ممكن است كه ميان اين است فرانسوي 

   كه در sound يعني ، فرانسوي با چهارمين واژهةواژ
تنگه (هاي متعدد آلماني وجود دارد و به معناي زبان
  .  تاريخي وجود داشته باشدةاست يك رابط) آب

مگرايي تواند مبين ه ها توسط اولمان مي اين نمونه
شناسان جديد با نظرات دانشمندان هاي زبان ايده

 مبني براينكه اشتراك لفظي دريك زبان ،اسالمي باشد
   اي از كلمات   تحوالت آوايي در پارهةگاه درنتيج

  .آيد وجود ميهب
عنوان ه درارتباط با كاربرد مجازي ب،5ـ1دربخش 

ني معا  با»عين«ة واژمثالِ عامل پيدايش اشتراك لفظي 
درستويه  جديد از طرف ابوعلي فارسي و ابناستعاري

پيرامون كاربرد در  اولمان باب، درهمين .ارائه گرديد
 استعاره الحاق مدلول ة وظيف،گويد مجازي چنين مي

 ةنو به مدلول قديمي يك كلمه است كه از طريق رابط
درك . گيرد مستقيم ميان اين دو مدلول صورت مي

 گوينده تنها ةوم به وسيلخصوصيات مشترك دو مفه
زماني ميسر است كه انتقال معني قديمي كلمه به 

 ةمثالً واژ. معناي جديد آن به حيات خود ادامه دهد
شود  اثقال اطالق ميجر هرچند به »crane«انگليسي 

مرغ ماهي « خود يعني ةاما همچنان در معني اولي
 توان گفت هر بنابراين مي. كند  نيز داللت مي»خوار

هر موقعيت به طور مجازي و استعاري به كار  ژه دروا

اما هنگامي كه اين استعاره كاربرد همگاني . رود مي
اگر . استدست آوردهه، معناي جديدي را بپيدا كند

معناي قديم همچنان به عنوان معناي اصلي واژه باقي 
 درغير اين ؛آيد نظر ميي تازه مجازي بهابماند معن

د به معناي اصلي واژه صورت معناي مجازي خو
  . شود تبديل مي

له ئترين مس مهم،نويسد مي  بلومفيلدباب،همين  در
يند چند اگيري تغييرات معنايي در زبان فر شكلدر 

اي  معنايي است كه ابتدا منجر به ظهور معاني حاشيه
 24گردانياي ممكن است واژه پس معاني حاشيهشده س

باني تبديل شوند و حتي به معني اصلي آن صورت ز
 بنابراين براي شناخت چگونگي تحول معناي ؛شوند

هايي مراجعه  صورت زباني بايد به بافت و بافتآن
 براي نخستين اي رود معناي حاشيه كرد كه احتمال مي

  . استبار در آن ظاهر شده
يلد نيز در اين زمينه با نظر    هاي بلومفديدگاه

ركشي  و بدرالدين زالخصائصجني دركتاب ابن
  .استهمسو 

 يكي ديگر از روابط مفهومي كه در مبحث .4-6
عربي و مشترك معنوي توسط ابنمشترك لفظي 

است شمول معنايي  معرفي شدهاالضداددركتاب 
  مشترك معنوي را همان لفظ كلي وي لفظ. است

كه براين . داند كه برالفاظي ديگر شامليت داردمي
مي بتواند يك يا اساس اين امكان وجود دارد كه مفهو

 در چنين شرايطي .چند مفهوم ديگر را شامل شود
 ميان ةرابطه شمول معنايي مطرح خواهد شد كه رابط

شمول . و مفاهيم تحت شمول است 25لفظ شامل
    بخشي از روابط مفهومي در فرضية روابطمعنايي

 ــــــــــــــــــــــ 

24. Lexicalize 

25. superordinate 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  71   ... وجوهبررسي مبحث

 درعربي و فودور است كه با ديدگاه ابنمفهومي كتز 

  . خصوص همسو استاين

 يكي از مباحث مهم ديگر درمعناشناسي طرح .5-6
هايي يكي از نخستين تالش. است 26هاي معنايي مؤلفه
 27اي  تحليل مؤلفهةشناسي جديد در زمينزباندر كه 

قالب دستور زايشي و در آثار  است درگرفتهصورت 
منظور . شود پستال مشاهده مي و زفودور و كت و كتز

اي اين است كه مفهوم كلي كلمه  از تحليل مؤلفه
 بلكه تركيبي از ،شود واحدي تمام شده تلقي نمي

 در اين مقاله به بخش سومآنچه كه در . هاست لفهؤم
) شمشير(» سيف«فارس در مورد صفات نبنقل از ا

د هاي معنايي باش تواند همان مؤلفه است ميگفته شده
اين ويژگي . سازد كه يك لفظ را از ديگري متمايز مي

اصي كه در باال شناسي جديد با اصطالح خدر زبان
 مطالعات ةاست ولي در حوزذكر شد معرفي شده

اسالمي اين گونه برچسب خاص براي آن نيامده 
  . است

 از مباحث مهم مطرح شده توسط دانشمندان .6-6
ام در زبان تاسالمي مبحث وقوع نظائر و ترادف 

درستويه بنجمله ا آنها از گروهي از. عربي است
ام را به كلي تفارسي ترادف ابوعلي فارسي و ابن

عنوان مترادف اند و برخي از الفاظ كه به  انكار كرده
صفات اين لفظ قلمداد را است لفظي ديگر بيان شده

  .اند كرده
       بخشي از كتاب خود در مبحث در28زالين

 به بررسي 30»معنايي نسبيهم« و 29»يي مطلقمعناهم«
 وي نيز .استة معنايي پرداختهكامل ابعاد اين دو مقول

كند و  مله را مطرح ميمعنايي در سطح واژه و جهم
. معنايي مطلق دراين دو سطح نيستقائل به هم

اي دانشمندان ه  با ديدگاهبابنظرات وي دراين 
 الينز به .استعربي همسو اسالمي از جمله ابن

اشاره نامي  و هممعناييهاي چندها و شباهتتفاوت
توسط دانشمندان را اين دو اصطالح . استداشته

لفظي معرفي اسالمي تحت عنوان وجوه يا اشتراك
ت بين  مطالعات اسالمي به تمايزاةدرحوز. اندكرده

 ةبه نظر نگارند. استاين دو اشارات مستقيم نشده
نامي يا ند درتعيين همتوا  مياين مقاله وضع

 ،معنايي بودن يك لفظ مؤثر باشد، بنابراينچند
تواند معناي متفاوتي  لفظي برحسب وضع ميمشترك

داشته باشد، اعم از اينكه تناسبي بين اين معاني باشد 
باشد  اگر وضع بيش از يك يا دو مورد مثالً. يا نباشد

  »برث« و»برد«نامي شد مانند الفاظ توان قائل به هم مي
  . معنايي قلمداد كرداي از چند نمونهرا  »نعي «و لفظ

  گيري نتيجه. 7
هاي پژوهشگران اسالمي  با مقابل هم قراردادن يافته

شناسي جديد با دستاوردهاي معناشناسان در زبان
  :گيري كرد كه توان نتيجه مي
در زمينة ها  بسياري از نكات مطرح شده و يافته. 1

وجوه يا ) نظائر(ه به ترادف روابط مفهومي از جمل
معنايي تام علل انكار هم) چندمعنايي(اشتراك لفظي 

در سطح واژه و جمله تحوالت معنايي و الگوي 
 ةتغييرات معنايي واژگان درقرون گذشته درحوز

شناسي مطالعات تمدن اسالمي با دستاوردهاي زبان
  . استجديد همسو 

يي از در بررسي علل تحوالت و تغييرات معنا. 2
ديدگاه دانشمندان اسالمي به مواردي از قبيل 
 ــــــــــــــــــــ
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شناسان است كه زبانگيري اشاره شده ها و وامگويش
 .اند داشتهجديد در مبحث مشابه به آنها اشارتي ن

 تغييرات زباني ةشناسي نوين درحوزدر زبان. 3
وضوح هكاهش معنايي ب هايي مانند گسترش و مقوله

 ةاند اما دانشمندان اسالمي به آنها اشار مطرح شده
  . اند مستقيم نداشته

ة اشتراك لفظي و دانشمندان اسالمي پديد. 4
  ها و  ولي در مورد تفاوتكردهمعنايي را چند

اي  نامي مبحث جداگانههاي چندمعنايي و همشباهت

   .اند را مطرح نكرده
 الينز به اين ، در معناشناسي،شناسي جديدزباندر 

ناپذيري  با توجه به پايان. استتمايزات پرداخته
 اميدواريم ،اين كتاب مقدس، قرآن ارزشمند ةگنجين

 مطالعات تمدن اسالمي ةها در حوز بسياري از ناگفته
ررسي گردد و در تقابل و قياس با و زباني ب

 تا ارزش ددستاوردهاي زبانشناسي جديد قرار گير
بيش از پيش اين حوزه  كارهاي دانشمندان اسالمي در

 .آشكار شود
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