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چکیده

حوزه معنایی با دو رویکرد درزمانی و همزمانی قابل بررســی اســت
که در بررســی درزمانی ،تیییرات معنایی همنون تعمیم یا ترــ ر
معنایی ،تخصیص معنایی ،مجاز ،اس عاره ،ترفیع معنایی و تنزل معنایی
مورد توجه قرار میتیرند .بر این اساس ،پارهای از واژتان قرآنی در
مقایرـــه با دوره جاهلی د ار توســـعه مو ومی و افزایل مدلولهای
خود شــدهاند و برخی دیگر مو ومی تخصــصــی یاف ه و کاهشــی در
مدلولهای آن ا رخ داده اســـت .همننین فرایندهایی همنون مجاز،
اس عاره ،ترفیع و تنزل معنایی نیز در بخشی از واژتانهای قرآنی قابل
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مشــاهده اســت .شــناســایی این دســ ه از تیییرات و دســ هبندی آن ا
میتواند در روشــن شــدن معنای واژتان قرآنی ت بیر برــزایی داش ـ ه
بـاشـــد .همننین با بررســـی همزمانی حوزه معنایی و در نظر ترف ن
باهمآییهای همنشینی و م داعی واژهها ،امکان دست یاف ن به روابط
موجود بین واژههای قرآنی و ترسیم آن ا بصورت شبکهای از مواهیم
به پیوســـ ه در قالب ترســـیم روابط افقی و عمودی واژتانها وجود
دارد .مقاله حاضـر با روشـی توصـیوی به بررسی درزمانی و همزمانی
حوزه معنـایی میپردازد و در صـــدد تبیین کاربرد این موضـــو در
بررسی واژتان قرآنی است.
واژههای کلیدی :قرآن ،معنـاشـــناســـی ،حوزه معنایی ،باهمآیی
همنشینی ،باهمآیی م داعی.
مقدمه
یکی از مباحث مطرح در معناشـناسی حوزه معنایی( )Semantic fieldاست .حوزه
معنایی یا حوزه واژتانی( )Lexical fieldشـــامل مجموعهای از واژههاســـت که از جنبه
داللی با یکدیگر مرتبطاند و دارای اشــ راکاتی هرــ ند .این واژهها در ذیل عنوانی عام قرار
میتیرنـد که همگی آنها را به هم پیوند میدهد .بهطور مثال واژه رنگ شـــامل رنگهای
سرخ ،آبی ،زرد ،سبز ،سوید میشود(مخ ار عمر ، 5381 ،ص.)33
در واقع هر یک از اعضــای یک حوزه معنایی ،تشــکیل دهنده واحدهای معنایی یک
نظام معناییاند که رابطهای م قابل با یکدیگر دارند .نقطه پیوند اعضـــای یک حوزه معنایی،
اش راکی است که آن ا در یک شرط یا ویژتی دارند(صووی ، 5333 ،ص .)531بر اساس
این نظریه ،درک معنای یک واژه در ترو درک معانی دیگر واژههایی اســـت که با آن در
ارتبـاطانـد .از این رو معنـای واژه ،حـاصـــل رابطـه آن واژه با دیگر واژهها در درون حوزه
واژتانی است.
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هدف از بررســـی و تحلیل حوزه معنایی ،تردآوری تمام واژتانی اســـت که به حوزه
مشخصی اخ صاص دارند و کشف و دس یابی روابط میان واژهها و رابطه هر واژه با اصطالح
عام آن حوزه معنایی است(مخ ار عمر ، 5381 ،ص.)33
یکی از افرادی کــه نظریــه حوزه معنــایی را وارد مطــالعــات قرآنی کرد ،ایزوترـــو
بود(.نک :ایزوترـــو ، 5315 ، 5311 ،کل آبار) وی با طرح معناشـــناســـی قرآنی خود،
بخلهایی از این نظریه را با تلویقی که با زبانشناسی قومی انجام داد ،در ک ب خویل ارائه
کرد (نک :مطیع و دیگران ، 5388 ،صـــص .)531-511اما از آنجا که وی اجزاء مخ لف
این نظریـه را مـد نظر قرار نـداده و رو

وی دارای کـاســـ یهایی اســـت(نک :شـــریوی،

 ، 5331صــص ،)515- 85بررســی و تبیین آن در حوزه مطالعات قرآنی ضــروری به نظر
میرسد.
ب رهتیری از نظریه حوزه معنایی در بررســیهای قرآنی میتواند شــبکه به همپیوســ ه
مواهیم قرآن و ارتباطات بین واژتانی آن را روشــن ســازد .از این رو مقاله حاضــر با هدف
ارائه تبیینی روشــن از این نظریه ،در صــدد ارائه زمینههای کاربرد و شــیوه کاربرــت آن در
بررسی واژتان قرآنی است.
 .1نظریه حوزههای معنایی
پیشـــینـه نظریـه حوزه معنـایی یـا نظریـه حوزه ( )Field theoryبـه آراء تعدادی از
دانشمندان آلمانی و سوئیری همنون ایپرن(5311م) ،جولز(5331م) ،پورتریگ(5331م) و
تریر(5331م) ،در سال ای  5311و  5331برمیتردد .در بین مطالعات صورت ترف ه درباره

حوزه معنایی ،تن ا مطالعه ابر تذار  ،ابر تریر است .ک اب وی با نام «واژتان زبان آلمانی در
حوزه مو ومی :درک تاریخنه یک حوزه زبانی» در ســال  5335ان شــار یافت .پا از تریر
ایده وی توسط وایرگربر (5311( )L.Weisgerberم) توسعه بیش ری یافت.
وایرــگربر(5311م) با تریر در ســال ای  5331همکاری داشــت و نظریه حوزه معنایی
خود را پا از جنگ ج انی دوم برـط و تر ر

داد .نظریه وی بعدا با عنوان نظریه تریر-

وایرگربر شناخ ه شد(5385 ،Lyonsم ،ص 111؛ تیررتا ، 5333 ،ص.)531
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بر پایه این رهیافت زبان ســطم میانی دارد که در حد فاصــل میان ذهن و ج ان خارج
قرار دارد و ال ام بخل مو ومی اسـ عاری با نام حوزه واژتانی است .با فرض این مطلب که
ج ان خارج مجموعهای از اشــیاء و رویدادهای موجود در این ج ان مادی اســت ،زبان در
حد فاصـــل میان این ج ان و واقعیتها و مواهیم ذهنی ما درباره این ج ان قرار میتیرد .از
این رو حوزه واژتـانی ،دربردارنده مجموعهای از اقالم واژتانی اســـت که از نظر معنایی با
یکدیگر در ارتباطند و وابرـ ـ ه به همند .این معانی در کنار یکدیگر شـــکل دهنده سـ ـاخت
مو ومی دامنه مشـخصی از واقعیت های ج ان خارجاند(تیررتا ، 5333،صص 15 -11
و ص.)535
حوزه معنایی در دهههای بیرــت و ســی قرن بیر ـ م با دو رویکرد درزمانی و همزمانی
پیگیری شــد .رویکرد درزمانی از ســوی افرادی همنون تریر و وایرــگربر انجام شــد و در
کنار آن ا مطالعات همزمانی توسط پورتریگ صورت ترفت( .الینز5333 ،م ،ص )115
پایه این دو رویکرد ،مطالعه واژتان و تشـکیل حوزه معنایی است .نک ه م م در حوزه
معنایی ،گونگی تشـکیل حوزه معنایی است .یکی از راه ای شکلتیری حوزه معنایی در
نظر ترف ن شـرایط الزم و کافی مواهیم اسـت .منظور از شـرایط الزم ،شـرایط اساسی است
که در شــکلتیری یک مو وم دخالت دارد .بطور مثال در شــکلتیری مو وم زن ،انرــان
بودن و مؤنث بودن جزء شــرایط الزم مو وم زن اســت اما شــرطی مانند بال بودن میتواند
شـرط کافی تشخیص و تمیز بین زن از دخ ر باشد .از این رو انران بودن ،مونث بودن و بال
بودن جزء شــرایط الزم و کافی مو وم زن محرــوب میشــوند .در صــورت وجود مو ومی
مشـــ رک از زن در ذهن اهل زبان ،امکان ترســـیم نین شـــرایطی وجود دارد( .صـــووی،
 ، 5333صص)31-35
راه دیگر دســ یابی به حوزه معنایی و توصــیف و تحلیل مواهیم ،در نظر ترف ن هرــ ه
معنایی مش رک واژهها و کاربرد اهل زبان است .بطور مثال اهل زبان دو واژه قلب و عقل را
در زبـان عربی بـه عنوان م رادف یکـدیگر بکار میترف هاند و بر همین مبنا نیز در قرآن این
دو واژه با یکدیگر در ارتباطند.
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قرار دادن این دو واژه در یـک حوزه بر مبنـای کاربردی اســـت که اهل یک زبان در
یک دوره داشــ ه اســت که قاعدتا در بررســی همان دوره قابل اســ واده خواهد بود .پا از
مشـخص شـدن اعضـای یک حوزه معنایی ،تمامی این اعضا ،شکل دهنده یک نظام معنایی
هرــ ند که بدلیل اشــ راکی که در مو وم یا کاربرد دارند ،همحوزه محرــوب میشــوند .با
توجـه این کـه حوزه معنایی را میتوان با دو رویکرد در زمانی و همزمانی مورد مطالعه قرار
داد در زیر به بررسی هر یک از دو رویکرد خواهیم پرداخت.
 .2مطالعه در زمانی حوزههای معنایی
مطالعه در زمانی مرـ لزم بر

زمانی و در نظر ترف ن دو مقطع زمانی خاص است .در

واقع بررســی پدیدههای زبان در الیههای م والی و مقاطع و دورههای مخ لف زمانی ،مطالعه
در زمـانی اســـت( .باقری ، 5338 ،ص 31؛ مشـــکوه الدینی ، 5331 ،صـــص )38-31
همانگونه که پیل از این اشـاره شد ،تریر و وایرگربر حوزه معنایی را در شکل درزمانیا
مورد مطالعه قرار دادند.
مطـالعـه در زمانی میتواند من ج به دو ن یجه تیییر معنایی در حوزه معنایی یا عدم تیییر
در آن شـــود .در صـــورت عدم تیییر حوزه معنایی ،مطالعه درزمانی ن یجه روشـــنی نخواهد
داشــت .دلیل این عدم تیییر نیز میتواند کوتاهی فاصــله زمانی بین دورههای تاریخی باشــد
کـه طبیع ـا در دورهای کوتـاه تیییرات ندانی در مو وم واژهها و نه در ســـاخ ار آن ا اتوا
خواهد اف اد اما بر فرض تیییر ،تونههای تیییر معنایی نیازمند بررسی است.
 .1-2تغییر در حوزه معنایی
منظور از تیییر در حوزه معنـایی ،تیییر معنایی اجزاء زبانی در طول زمان اســـت .بطور
مثال واژه «بزه» در حال حاضـــر به معنای «خطا و تناه» اســـت اما در دوره باســ ان به معنای
«بیمار و ناخو » بوده است(.نیزتوی ک ن ، 5333 ،ص  )531در صورت تیییر در حوزه
معنایی ،تونه تیییر از اهمیت زیادی برخوردار است.
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عدهای تیییرات مو ومی را در سـه شـکل توسعه معنایی ،ان قال معنایی و تعمیم معنایی
پیگری میکنند(مخ ار عمر ، 5381 ،ص )31و تروهی نیز تقرـــیم ســـه تانه تخصـــیص
معنــایی ،تعمیم داللی و تیییر فضـــای کــاربردی واژه را مطرح میکننــد کــه تیییر فضـــای
کاربردی دربرتیرنده تضــیی  ،توســعه یا ان قال اســت(ســلیمان احمد5333 ،م ،ص )533بر
اســاس تقرــیم بندی دیگری ،تونههای تیییر را میتوان در دو تونهی تیییر واژتانی و تیییر
مو ومی خالصه کرد.
در دســـ ـه تیییرات واژتانی تیییراتی همنون جایگزینی واژتانی و افزایل و کاهل
واژتانی قرار میتیرند و در دسـ ه تیییرات مو ومی توسـیع معنایی ،تخصیص معنایی ،ترفیع
معنایی و تنزل معنایی جای میتیرند(صــووی ، 5383 ،صــص  )55-1توجه به اینکه عمده
تیییرات معنایی ،مو ومی هر ند و تیییر واژتانی ،حجم کم ری از تیییرات را در برمیتیرد،
عموما تیییرات مو ومی پایه و اساس بررسی درزمانی قرار میتیرند.
عالوه بر دسـ ـ هبندیهای فو میتوان دسـ ـ هبندی دیگری از تیییرات معنایی واژتان
ارائه کرد .بر اساس این دس هبندی ،تیییرات معنایی واژتان در

ار دس ه جای میتیرند:

 -5تیییرات قیاسـی  -1تیییرات غیر قیاسـی  -3تیییر در معنای غیر صــریم  -1تیییرات
بیانشناخ ی.
تیییرات قیاســی آن دســ ه از تیییراتی اســت که واژهای معنای خود را از ند معنایی
واژهای دیگر اخذ کند .اتر این اخذ در فضـــای دو زبان صـــورت تیرد پدیدهی وامتیری
معنـایی در دو زبـان رخ خواهـد داد .تیییرات غیر قیـاســـی شـــامل

ار تیییر عمده تعمیم

معنایی ،تخصــیص معنایی ،مجاز و اس ـ عاره اســت .تیییر در معنای غیر صــریم نیز شــامل هر
تونـه معنـای غیر ارجاعی اســـت که عمدتا در قالب معانی عاطوی جای میتیرد که در دو
تونه تنزل معنایی و ترفیع معنایی خالصه میشود.
تیییرات بیانشـــناخ ی نیز در دارنده آن دســـ ه از تیییراتاند که توجه به بیان دارند و
اینکه هر مو ومی به کمک کدام صـــورت بیانی قابل بیان اســـت .در واقع در این دســـ ه از
تیییرات ،یک مو وم به واســـطه آن ا ،به کمک واژهای تازه یا واژهای بدیل بیان میشـــود.
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تیییرات بیانشــناخ ی واژههایی را در برمیتیرند که در کنار یکدیگر اشــاره به یک مو وم
مشخص دارند( .تیررتا ، 5333 ،ص  31و صص )88-81
ـار دســـ ـه تیییرات معنـایی فو نیز بـه یک میزان مورد توجه قرار نگرف هاند و در
اصـــلی و فرعی کردن آن ا نیز اخ الف نظر وجود دارد(.تیررتا ، 5333 ،ص  )83اما از
بین تقرـیمات فو شل تونه تعمیم معنایی ،تخصیص معنایی ،مجاز ،اس عاره ،تنزل و ترفیع
معنایی جزء تیییرات م م و مورد توجهاند و اســـاس تیییرات معنایی را شـــکل میدهند .در
ادامه هر یک از تیییرات معنایی مذکور به توصیل بررسی خواهد شد.
 .1-1-2تعمیم یا گسترش معنایی
در این تونه از تیییر معنایی ،مو وم یک واژه توســـعه پیدا میکند و تعداد مدلولهای
آن ،افزایل مییـاید .درواقع حوزه معنایی یک واژه ترـــ ر

مییابد و دایره شـــمول آن

فراتیرتر میشود(آرالتو ، 5333 ،ص 133؛ اتریدی و دیگران ، 5383 ،ص .)313
نمونـهای از این تعمیم در زبـان عربی واژه «البـ س» اســـت که در معنای اصـــلیا ؛
اخ صــاص به جنگ داشــ ه اما در طی زمان بر هر شــدتی اطال شــده اســت(ابراهیم انیا،
 ، 5381ص .)511
واژه حجه نیز از جمله واژههایی اســت که د ار ترــ ر

معنایی شــده اســت .برای

بررسی این واژه میتوان سه مقطع زمانی را در نظر ترفت :عصر نزول قرآن ،پا از نزول تا
عصــر حاضــر و عصــر حاضــر .این واژه در عصــر نزول در معنای آن یزی اســت که بدان
اح جاج میشـــود« « :وَ الَّذینَ یُحَاجُّونَ فِی اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اســْ بجیبَ لَهُ حُجه ب ُمْ داحِضــَْد عِنْدَ
رَبِّ ِمْ وَ عَلَیْ ِمْ غَضَبٌ وَ لَ ُمْ عَذابٌ شَدیدٌ»(شورى؛ .)51
در جایی که حجت از زبان کافران مطرح میشــود ،منظور مطل محاجه و مخاصــمه و
جدل اسـت .در واقع باطل و کافر دلیل روشن ندارد تا ب وان حجت را بمعناى واقع آن در
نظر ترفت(قرشـــی ، 5335 ،ج ،1ص .)513بطور مثال در آیات «قبلْ أَ تبحَاجُّونَنا فِی اللَّهِ»...
(بقره؛  )533و « فَمَنْ حَاجهکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ»(آل عمران؛  )15نین معنایی
اراده شده است.
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در دوره پا از نزول نیز حجـه بـه معنـای برهان و دلیل عقلی بکار میرود .نانکه در
اقوال لیویان نیز این معنا قابل مشـاهده است .ابن فارس در معنای واژه حجه بر برهان و دلیل
تـ کیـد دارد « :یقـال حـاججـت فالنـا فحجج ـه ای غلب ـه بـالحجـه و ذلک الظور یکون عند
الخصــومه و الجمه حجج و المصــدر الحجاج» (ابن فارس ، 5111 ،ج ،1ص ) 31صــاحب
قاموس همین معنا را در واژه حجه به عنوان معنای اصلی نقل میکند(فیروزآبادی، 5133 ،
ج  ،1ص.)585
زمخشری نیز درباره این واژه بر همین معنا ت کید دارد« :اح ج علی خصمه بحجه ش باء
و بحجج شــ ب و حاج خصــمه فحجه»(زمخشــری ، 5153 ،ص  )511این واژه در عصــر
حـاضـــر معنـای جدید دیگری بخود ترف ه اســـت که به معنای ک یا برات در معامالت
است( .انیا ، 5381 ،ج ،5ص)513
تمام این موارد بر این نک ه ت کید دارد که حجه به معنای برهان بوده و ســپا در طول
زمان معنای این واژه د ار توســعه و تعمیم داللت شــده اســت و برحجه یا برهان عینی یعنی
ک نیز اطال شده است(سلیمان احمد5333 ،م ،ص .)531
در فضــای قرآنی پارهای از واژههای قرآنی همنون کور ،فرــ و نوا در مقایرــه با
کاربرد آن ا در جاهلیت د ار توسـعه معنایی شـده و دامنه کاربرد آن ا ترـ ر

یاف ه است.

نمونه بارزی از این تیییر در واژه تقوا رخ داده اسـت(.سـعیدی روشن ، 5388 ،صص -33
 ) 31واژه تقوا در دوره جاهلی در معنای حرـــی و لیوی خویل به معنای حو و صـــیانت
بکار رف ه اســت(5ســیدی ، 5331 ،ص  .)531در واقع تقوا مانعی اســت که فرد بین خود و
آننه از آن میترسـد قرار میدهد تا ب واند وسـیله حمایت از وی باشـد(نک :عبری ،بیت1؛
زوزنی5333 ،م ،ص  .)515این معنای از تقوا در معلقه عن ره نیز کاربرد یاف ه است.

 - 5در بی ی از ابومعضل هذلی این معنا از تقوا قابل مشاهده است:
فعاد علیک إن لکّن حظا
 - 1اذ ت قون بی اال سنه لم اخمً

و واقیه کواقیه الکالب
و لکنی تضای مقدمی

1
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افزون بر این این واژه در معنـای پرهیز واج ناب از شـــر و بدی در اشـــعار جاهلی نیز
بکار رف ه است که در بی ی از زهیر این معنا نمود یاف ه است.

5

بررســی کاربردهای مخ لف این واژه حاکی از آن اســت که عرب جاهلی مو وم تقوا
را در مباحث مادی بکار برده (ســـیدی ، 5331 ،ص  )531اما در فضـــای قرآنی این واژه
د ار تعمیم معنایی شده و در حوزه دینی و معنوی بکار رف ه است .در واقع در فضای قرآنی
افزون بر مو وم حری و مادی بر معنای معنوی و دینی داللت دارد.
تقوا در معنای دینی خود با حو معنای لیوی خویل به معنای نگ داری نوا از تناه
است و دژ و سپری است که مانع از ورود عواملی میشود که سبب کاهل ت بیر الوهیت در
انرــان خواهد شــد .این واژه در دویرــت و پنجاه و هشــت باری که در قرآن بکار رف ه ،در
حدود صد مرتبه م علقل ذکر نشده است و در بقیه موارد م عل آن اهلل ،رب ،قیامت و آتل
ج نم است.
تقوا در قرآن در جـایی که م عل آن ذکر نشـــده ،نیروی روحانی و ملکهای نورـــانی
اسـت که سـبب کشـل انرـان به سـوی ارز های معنوی و دوری وی از پر یهاست .این
نیروی روحانی در پرتو نگر

ال ی حاصـل میشـود(.م دوی کنی ، 5388 ،صص -511

)513
 .2-1-2تخصیص معنایی
در این شـــکـل از تیییر تعـداد مـدلولهـای واژه کـاهل مییـابـد یا یک واژه مو وم
تخصــصــیتر و محدودتری به خود میتیرد .این تونه در تقابل با تونه قبلی یعنی توســعه یا
تعمیم معنـایی اســـت و دال بر محدود شـــدن حوزه معنایی یک واژه و شـــمول معنایی آن
است(آرالتو ، 5333 ،ص 133؛ اتریدی و دیگران ، 5383 ،ص .)313

 - 5و قال س قضی حاج ی بم اتقی

عدوی ب لف من ورائی مِلجم

همننین در بی ی دیگری نیز نین بکار رف ه است:
و من یجعل المعروف من دون عرضه

یَوره و من الی ّ الش م یُش م
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بطور مثـال واژه  meatدر زبـان انگلیرـــی اب ـدا به معنای «غذا» بوده اســـت و در ابر
تخصـیص معنایی ،امروزه به معنای «توشت» بکار میرود .واژه «داور» نیز در زبان فارسی به
معنـای عـام «قـاضـــی» کـاربرد داشـــ ـه امـا در ابر کـاهل تعـداد مدلولهای آن در معنای
محدودتری بر فردی داللت دارد که قضــاوت یک مرــابقه را برع ده دارد(نیزتوی ک ن،
 ، 5333ص  )551در ل جههای م داول کنونی عربی واژه «الط اره» د ار تخصیص معنایی
شـده اسـت و به معنای «الخ ان» بکارمیرود .در نمونه دیگری واژه «العیل» از معنای پیشین
خود محدودتر شده و به معنای «نان» بکار میرود(ابراهیم انیا5381 ،م ،ص .)511
در بین واژههای قرآنی ،واژههایی همنون شـریعت ،رسـول ،صـاله و صیام معنای عام
جـاهلی خود را از دســـت داده و در معنـای خاص قرآنی بکار رف هاند(.ســـعیدی روشـــن،
 ، 5388صـــص  )31-33به عبارت دیگر مو ومی تخصـــصـــیتر ترف ه و مدلولهای آن ا
کاهل یاف ه اسـت .بطور مثال واژه «رسـول» در بین عرب جاهلی تاهی به معنای فرس اده و

5

تاهی به معنای خبر بکار رف ه اســـت 1.در پارهای از موارد این واژه در معنای حامل خبر نیز
بکار رف ه است.

3

این واژه در قرآن بر فردی داللـت دارد کـه فرســـ ـاده ال ی و حامل پیامی از ســـوی
خداوند برای انرـــان اســـت(.به عنوان نمونه نک :نرـــاء؛ 513؛ احزاب؛  )11این معنا که در
آیـات مخ لف قرآن بکـار رف ه حاکی از تخصـــیص معنایی این واژه در معنای فرســـ اده و
حامل پیام ال ی است و دالل ی بر معنای خبر ندارد.
 .3-1-2مجاز
مجـاز رابطـه معنـایی میـان دو خوانل یــک واژه بر مبنـای مجـاورت اســـت کــه این
مجـاورت میتوانـد مجـاورت مکانی ،زمانی یا ســـببی باشـــد(.آرالتو ، 5333 ،ص 115؛
تیررتا ، 5333 ،ص  )81کاربرد مجازی یک واژه ،معنای تازهای به واژه میدهد.

 - 5أال أبلیا عبدالضالل رسالهً

و قد یبل االنباءَ عنک رسولب (طرفه ، 5113،ص )558

 - 1ف بل بنی عجل رسوال و ان م

ذوو نرب دان و مجد مؤبّل (اعشی ، 5311 ،ص )511

 - 3فعشنا زمانا و ما بیننا

رسولد یحدث أخباره (اعشی ، 5311 ،ص )113
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یکی از واژههایی که در معنای مجازی خود معنای دیگری به خود ترف ه اســـت ،واژه
«مبرـم» اسـت .این واژه در اصـل به معنای دندان پیشـین است که در معنای مجازی خود بر
لولهای وبی یا فلزی داللت دارد یا واژه «الثریا» که سـ ارهای معروف است و بعدا به معنای
لنراغ یا لوس ر بکار رفت(حرنین1115 ،م ،ص .)333
در بین واژههـای قرآنی نیز واژه فرض جزء واژههایی اســـت که در آن مجاز رخ داده
اســت .این واژه در اصــل جاهلی خود در معنای قطع و بریدن(ابن منظور ، 5111 ،ج ،3ص
 )111اســـت .واژه فارض نیز به معنای فربه و ســـ بر اســـت«5.قوم فرض» نیز به معنای قومی
تنومند است.

1

بررســـی کاربردهای قرآنی این واژه حاکی از آن اســـت که صـــرفا واژه «فارض» در
معنـای جـاهلی خود در قرآن بکار رف ه اســـت و قرآن معنای جدید مجازی «الزام و واجب
شــدن» را به واژه «فرض» داده اســت(3ســیدی ، 5331 ،ص  .)511نمونهای از این کاربرد،
آیه اول سـوره نور که معنای الزام و وجوب در آن اسـت« :سـُورٌَد أَنزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَا
فِی َا ءَایَاتِ بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّکمُ تَذَکَّربون».
 .4-1-2استعاره
اس عاره رابطهی معنایی میان دو خوانل یک واژه بر پایه شباهت است .به طور مثال در
اصــطالح «غروب زندتی» که به معنی پیری اســت ،قیاســی میان پایان روز و پایان زندتی
برقرار شـــده اســـت و مخاطب نیز معنای اسـ ـ عاری را در عبارت در نظر میتیرد( .آرالتو،
 ، 5333ص 115؛ تیررتا ، 5333 ،ص )81
بخشی از واژههای قرآنی دارای معنای اس عاریاند .به طور مثال در آیه «أم عل قلوب
أقوال ا» اقوال برای قلوب در معنای اســ عاری خود بکار رف ه اســت .قلوب به خزائنی تشــبیه
شــده و از این خزائن جزئی که مناســبت دارد ،یعنی اقوال ذکر شــده اســت .اضــافه قلوب به
 - 5لَعمری لقد اعطیت ضیوک فارضا

تجرّ الیه ما تقوم علی رجل(ابن منظور ، 5111 ،ج ،3ص )111

 - 1شیهب اصداغی فرأسی ابیض

محامل فی ا رجال فبرضُ (ابن منظور ، 5111 ،ج ،3ص )111

 - 3این واژه در قرآن معانی دیگری همنون «بیان حکم(تحریم )1 ،و کابین زنان(بقره؛  )131نیز دارد(سیدی، 5331 ،
ص .)511
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اقوال نیز حاکی از مناسبت این قول با موضو است و خروج ذهن از قولهای معمول است.
این تعبیر کنــایــه از عــدم اســـ عــداد و قــابلیــت قلوب در پــذیر

قرآن و مواع قرآنی

است(.زمخشری ، 5113 ،ج ،1ص  311؛ مظ ری ، 5151 ،ج ،8ص )131
 .5-1-2تنزل معنایی
تنزل معنـایی نقطـه مقـابـل ترفیع معنایی اســـت .تاه معنای یک واژه بار منوی مییابد
نـانکـه برای واژه لیبرال در زبان فارســـی نین اتواقی رخ داده اســـت .این واژه به معنای
آزادی خواه بود که با تنزل معنایی که در آن رخ داده است ،دیگر در این معنا بکار نمیرود
و به معنای فردی است که وابر ه به غرب است( .صووی ، 5383 ،صص )55-5
در واقع در تنزل معنـایی ،داللـت واژه د ار ضـــعف و کاهل میشـــود و واژه ابر و
جایگاهل را در ذهن از دســت میدهد .بطور مثال در برخی از ل جههای عربی واژه «ق ل و
ق ـال» تنزل جایگاه پیدا کرده و در معنای مشـــاجره نیز بکار میرود(ابراهیم انیا5381 ،م،
ص )511
در بین واژههای قرآنی ،برخی از واژهها از دوره نزول قرآن تا حال حاضــر د ار تنزل
معنایی شـدهاند .بطور مثال واژه کرسـی که در قرآن به معنای «عر » در آیه « وَسـِعَ کبرْسِیُّهُ
الر ـهماواتِ وَ الْ َرْض»(بقره؛  )111بکار رف ه اســت ،در کاربرد کنونی خود بر صــندلی و میز
ناهار خوری اطال میشود(ابراهیم انیا5381 ،م ،ص .)513
 .6-1-2ترفیع معنایی
برخالف تنزل معنایی ،در ترفیع معنایی بار عاطوی یک واژه به ســمت مثبت سو پیدا
میکنـد و معنـای واژه ارتقـا مییـابد .در واقع همانگونه که برخی از واژهها،در داللت خود
د ار کاهل میشــوند ،در الواد دیگری این داللت افزایل یاف ه و تقویت می شــود .بطور
مثـال واژه «ســـیـد» در زبـان عربی به معنای «آقا» بوده که به معنای فرزند پیامبر(ص) ترفیع
معنایی یاف ه است(.نیزتوی ک ن ، 5333 ،ص 553؛ صووی ، 5383 ،صص )55-5
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مثال دیگر ترفیع معنایی ،واژه «الروره» است که در ساخ ار م قدم خود به معنای غذای
مرـــافر اســـت که در حال حاضـــر این واژه در زبان تاجران درباره کاالهایی م م و باارز
کاربرد یاف ه اســت .واژه «العول» که معنایی جز «مواد زائد» نداشــت در حال حاضــر غالبا به
معنای ج از عروس و ابابیه ترانب ای وی بکار میرود(ابراهیم انیا5381 ،م ،ص .)518
در بین واژههای قرآنی نیز واژه صـاله نمونه مناسبی از این موضو است .در اصل این
واژه ،اخ الف نظر وجود دارد .برخی اصــل و ریشــه ماده صــلی را افروخ ن آتل میدانند
(راغب ، 5151 ،ص .)131عبارت «صـلی اللحم» یعنی توشت را کباب کرد و پخت .واژه
«صــُاله» به معنای این اســت که فرد برای ســوخ ن یزی ،آن را در آتل بیندازد .عبارت
«صلی یده بالنار صلیا» یعنی دس ل را ترم کرد.
زجاج معنای اصـلی واژه صـاله را الزام ترف ه است که در عبارت «من یصلی فی النار»
نیز همین معنـای لزوم وجود دارد و لزوم آننـه کـه خداوند با صـــاله فرض و واجب کرده
اسـت ،دیده میشـود(زبیدی ، 5111 ،ج ،53ص .)111دسـ ه دیگری از واژهشـناسان ریشه
صـاله را دعا و تمجید دانرـ هاند« .صلیت علیه» یعنی بر او دعا کردم و اصل صاله یعنی نماز
همان دعاست( .راغب ، 5151 ،ص)131
فارغ ازریشـه و اصـل لیوی صاله ،این واژه ،صاله در فضای قرآنی د ار ترفیع معنایی
شـده اسـت .در آیاتی این واژه در معنای دعا بکار رف ه اســت(به عنوان نمونه احزاب؛  )11و
در آیات دیگری بر عمل عبادی داللت دارد که دارای اجزاء و ارکان خویل است و امری
م مایز از دعا کردن است(.به عنوان نمونه بقره؛  13و  )133در این بخل د ار ترفیع معنایی
شده و در جایگاهی باالتر از دعا قرار میتیرد.
واژه دیگری که د ار ترفیع معنایی شـده اسـت ،واژه «رکو » است .این واژه در اصل
به معنای خم شــدن اســت(جوهری ، 5113 ،ج ،3ص 5111؛ ابن فارس ، 5111 ،ج ،1ص
 )131که در ادبیات جاهلی نیز به همین معنا بکار رف ه است.

 - 5أخبر أخبار القرون ال ی مضت

أدب ک نی کلما قمت راکع

(لبید ،به نقل از ابن فارس ، 5111 ،ج ،1ص )131
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عرب جـاهلی فرد حنیوی را کـه به عبادت بتها نمیپرداخت« ،راکع» مینامید که در
بیان شاعری نیز انعکاس یاف ه است« :الی ربه رب البریه راکع»(ابن منظور ، 5111 ،ج ،8ص
 )533قرآن بـار معنـایی این واژه را از این نیز بـاالتر برده و در معنـای جزئی از عمـل عبادی
بکار برده اسـت(بقره .)13 ،در واقع واژه رکو از خم شـدن در برابر هر قدرت یا شییء ،به
خم شدن در برابر قدرت الیزال ال ی ترفیع یاف ه و در زمره آداب عبادی قرار ترف ه است.
 .3مطالعه همزمانی حوزه های معنایی
مطـالعـه همزمـانی نوعی از مطـالعه معناســـت که در مقطع زمانی خاص بدون در نظر
ترف ن تــذشـــ ــه آن صـــورت میتیرد .در حوزه مطــالعــات همزمــانی میتوان از تال
پورتریگ یاد کرد که وی بر اساس باهمآیی یک اسم با یک فعل و یک اسم و یک صوت
به ارائه حوزه معنایی پرداخت .بر اسـاس نظر وی با در نظر ترف ن روابط اسـاسی بین واژهها
میتوان به تونهای از باهمآیی دست یافت.
در سـاخ ار زبانها ان خاب صـوات براسـاس موصوفشان ان خاب میشوند .به طور مثال
اتر سـه صـوت «قدیمی»« ،ک نه» و «ک نرال» را در نظر بگیریم ،برای ک اب صوت ک نرال
را بکار نمیبریم اما صــوات «ک نه» و «قدیمی» را اس ـ واده میکنیم .کاربرد نین صــواتی و
عدم کاربرد صـوت «ک نرال» حاکی از این نوعی رابطه باهمآیی است که بین واژهها وجود
دارد و همنشین شدن این واژهها تابع قواعدی است(.صووی ، 5333 ،صص )533-531
بـه تعبیر دقی تری بـاهمآیی رابطهای نزدیک و تنگاتنگ میان وقو واژهها در ســـطم
جمله اسـت که در پی قرار ترف ن واژههایی با ویژتیهای اسـاسـی مشـ رک بر روی محور
همنشــینی شــکل میتیرد(صــووی ، 5335 ،صــص  .)131-131پیشــینه باهمآیی به آراء
فرث( )Firthبرمیتردد که این پدیده زبانی را معنابنیاد و نه دســـ وری فرض کرد و از آن
برای مشــخص کردن ترکیبات ،بر اســاس رابطه معنایی -اصــطالحی و برــامد وقو آن ا در
زبــان اســـ ـوــاده کـرد .پـا از وی مـینــل( ،)Mitchellهلیــدی( ،)Hallidayمــک
این ا ( ،)McIntoshسینکلر( )Sinclairو ترین باوم( )Greenbaumمو وم باهمآیی
را بکار بردند(.افراشی ، 5338 ،صص )81-33
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باهمآیی هر واژهای در کنار واژه دیگر امکان پذیر نیرـــت از این رو بر پایه محدویت
تزینل واژتانی ،باهمآیی در قالبهایی شـــناخ ه شـــده برای اهل یک زبان بکار میروند.
محـدودیـت تزینل واژتـانی را اولین بـار مک این ا

بکار برد .وی محدودیت را با دامنه

کاربرد پیوند داده و سه تونه محدودیت را قائل شده است:
 -5محدودیت که کامال وابرـ ه به مو وم واژههاست مانند عبارت غیرمح مل تاو سبز
 -1محدودیتهای حاصـــل از دامنه کاربرد مانند عبارت ناهماهنگ «رحلت نخرـــت وزیر
انگلیا»  -3محدویتهایی که صــرفا از محدودیت همنشــینی واژتانی نشــ ت میتیرد و
ارتباطی با مو وم واژه و دامنه کاربرد آن ندارد .بطور مثال صــوت ســرراهی که صــرفا برای
کودک و مانند آن بکار میرود(.پالمر ، 5311،صص )511 -511
تونههای باهمآیی در بین زبانشـــناســـان به دو تونه اصـــلی باهمآیی درون زبانی یا
همنشــینی و باهمآیی برون زبانی یا م داعی تقرــیمبندی میشــود(افراشــی ، 5338،صــص
 )81-33باهمآیی همنشـینی ،قرار ترف ن واژههایی با ویژتی ای اســاســی مش رک در محور
همنشـینی اسـت که در قالب قرار ترف ن فعل یا صو ی بر روی محور همنشینی در کنار یک
اسـم است .قاعدهای که در این همنشینی کارتشاست ،قراردادی است که اهل یک زبان در
بکـاربردن این واژههـا دارنـد .بطور مثـال «تـاز زدن» کار «دندان» اســـت و لیرـــیدن جزء
کارکردهای آن نیرــت بلکه زبان نین کاری را انجام میدهد .از این رو همنشــنین شــدن
واژهها بدون در نظر ترف ن قواعد کاربردی آن ا در زبان صحیم نیرت.
یکی از مباحث تعیین کننده در باهمآیی همنشـینی ،محدودیت تزینشی واژتان است
که سـبب میشـود که ن وان فعل نوشـیدن را برای سنگ بکار برد(.صووی ، 5333 ،صص
 538-533و ص )111
باهمآیی همنشینی در قرآن نیز قابل بررسی است .بر این اساس در آیه  13احزاب فعل
«بشـّر» با تروه اسـمی «فضل کبیر» ،در باهمآیی همنشینی است« :و بشر المؤمنین ب ن ل م من
اهلل فضــال کبیرا» .باهم آیی دو واژه «بشــّر» و «فضــل» در محور همنشــینی حاکی از مو وم
بشارت به خیر و نیکی است که در شبکه واژتانی قرآن و کاربرد عرب امری رایج است اما
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واژه «بشــّر» با واژه «عذاب» در آیه  15آل عمران در باهمآیی بر روی محور همنشــینی قرار
ترف ه است.
واژه «بشــّر» که بار معنایی مثبت دارد و حاکی از خبری حاوی خیر و نیکی اســت ،در
کنار واژه «عذاب» قرار ترف ه است .بر اساس کاربرد و محدودیت تزینشی واژتان در زبان
عربی ،باهمآیی این دو واژه امری نام نوس اســـت و باهمآیی همنشـــینی آن ا از محدودیت
ان خـاب واژتـانی در زبان عربی تبعیت نمیکند تا هدف بالغی طعنه و کنایهای بودن را در
خود داشــ ه باشــد(.عبدالرئوف ، 5388 ،صــص  )131-333از این رو نین تزینشــی با
هدف طعنه و کنایه به مخاطب است که از نظر ابرتذاری نیز ابری مضاعف دارد.
همانگونه که اشــاره شــد ،نو دیگری از باهمآیی ،باهمآیی م داعی اســت .بکار بردن
واژه «میخ» ،واژه کل را تـداعی میکنـد .در باهم آیی م داعی وجود ویژتی مشـــ رک،
اصـلی مرلم است که بر پایه این ویژتی میتوان واژههای دارای باهمآیی را شناسایی کرد.
بطور مثال «ماه»« ،ســ اره»« ،خورشــید» ،بر اســاس ویژتی که عضــو اجرام آســمانی بودن
می تواند باشــد ،دارای نوعی باهمآیی م داعی هرــ ند که از کنار هم قرار ترف ن آن ا حوزه
معنایی اجرام آســـمانی شـــکل میتیرد(یول ، 5338 ،ص 535؛ صـــووی ، 5333 ،ص
.)538
در حوزه قرآنی نیز باهمآیی م داعی قابل شـناسـایی اسـت .بطور مثال واژه صـوا ،واژه
مروه را نیز در ذهن تداعی خواهد کرد .و بطور کلی در حوزه معنایی حج در قرآن میتوان
تداعی واژههای عمره ،طواف ،صوا و مروه را شاهد بود(.نک :به عنوان نمونه بقره؛ )518
 .4سلسله مراتب حوزههای معنایی
بـا در نظر ترف ن روابط معنـایی موجود بین اعضـــای یـک حوزه معنایی ،میتوان دو
تونـه از روابط افقی و عمودی را بین حوزههـای معنایی شـــناســـایی کرد .با توجه به اینکه
واحـدی که در حوزه معنایی جای میتیرد ممکن اســـت در حوزه معنایی دیگری نیز قرار
ترف ه باشد ،نین واحدی پیوند بین دو حوره معنایی را برقرار میکند.
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بدلیل هم عرض بودن این دو حوزه و اش راک آن ا در یک واحد ،رابطه بین آن ا افقی
خواهد بود .تاه واحدی از یک حوزه معنایی ،حوزه معنایی مر قل دیگری را شامل میشود
که در این حالت رابطه حوزه معنایی با واحد معنایی مذکور در قالب رابطهای عمودی جای
میتیرد(.صووی ، 5335 ،صص )311-311
B
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در نمودار  5دو حوزه معنـایی  Aو  Bوجود دارد که واحد «ب» به عنوان واحد مشـــ رک
بین این دو حوزه اســـت و پیونـد دهنـده بین دو حوزه معنایی اســـت .واحد «پ» در حوزه
معنایی  Aحوزه معنایی  Cرا بوجود آورده اسـت که بر این اساس حوزه معنایی  Cبا حوزه
معنایی  Aدر ارتباط عمودی قرار دارد.
نتیجهگیری
 -5حوزه معنـایی یا حوزه واژتانی دربرتیرنده مجموعهای از واژههاســـت که دارای
اش راکاتی بوده و از نظر دالل ی نیز با یکدیگر مرتبطاند .تمامی واژتانهای مذکور در ذیل
عنوانی عام قرار میتیرند و تشکیل دهنده نظام معنایی یک مو وم هر ند.
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هدف از بررســـی و تحلیل حوزه معنایی ،تردآوری تمام واژتانی اســـت که به حوزه
مشـخصـی اخ صـاص دارد و دسـ یابی به روابط میان واژهها و رابطه هر واژه با اصطالح عام
آن حوزه معنایی است
 -1حوزه معنایی از دو زاویه در زمانی و همزمانی قابل بررسی است .بررسی در زمانی
بــا در نظر ترف ن یــک واژتــان در دو بــازه زمــانی و بررســـی تحوالت آن در طی زمــان
امکـانپـذیر اســـت .تاه یک حوزه معنایی در طول زمان تیییر نمیکند و تاه در طی زمان
د ار تیییراتی همنون تعمیم یا ترــ ر

معنایی ،تخصــیص معنایی ،مجاز ،اســ عاره ،ترفیع

معنایی و تنزل معنایی میشود.
 -3در پـدیـده تعمیم معنایی مو وم یک واژه توســـعه پیدا میکند و تعداد مدلولهای
واژه ،افزایل مییابد .نمونهای از این تیییر در واژه «تقوا» رخ داده اســـت .این واژه در دوره
جاهلی در حوزه مادی کاربرد داشت اما در قرآن افزون بر حوزه مادی ،در حوزه معنوی نیز
کاربرد یاف ه است .نین تیییری در مدلول واژه سبب تر ر

معنایی این واژه شده است.

 -1در پـدیـده تخصـــیص معنـایی تعـداد مدلولهای واژه کاهل مییابد یا یک واژه
مو وم تخصـصیتر و محدودتری به خود میتیرد .در بین واژههای قرآنی ،واژه «رسول» از
آن دســـ ـه از واژههایی اســـت که در ان قال خود از دوره جاهلی به قرآن د ار تخصـــیص
معنایی شده است.
 -1مجـاز رابطـه معنـایی میـان دو خوانل یک واژه بر مبنای مجاورت اســـت که این
مجاورت میتواند مجاورت مکانی ،زمانی یا ســـببی باشـــد .اســـ عاره رابطه معنایی میان دو
خوانل یک واژه بر پایه شــباهت اســت .نمونهای از اســ عاره در آیه «أم عل قلوب أقوال ا»
بکار رف ه است که اقوال برای قلوب در معنای اس عاری خود ذکر شده است.
 -1در تنزل معنـایی ،تـاه واژه بـار منوی مییابد یا داللت آن د ار ضـــعف و کاهل
میشـود .در بین واژتانهای قرآنی واژه «کرسـی» یکی از نمونههایی اسـت که بعد از عصر
نزول در داللت خود د ار کاهل شــده اســت .این واژه از معنای «عر » در قرآن به معنای
«صـندلی و میز ناهارخوری» در عصـر حاضر تنزل معنایی یاف ه است .برخالف تنزل معنایی،
در ترفیع معنایی بار معنایی و عاطوی یک واژه به ســـمت مثبت ســـو پیدا میکند .یکی از
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واژههـایی کـه در قرآن ترفیع معنایی یاف ه واژه رکو اســـت که این واژه از معنای عام خم
شدن در برابر هر قدرت و شییء به معنای خاص خم شدن در برابر قدرت الیزال ال ی ترفیع
یاف ه است.
 -3در بررســی همزمانی حوزه معنایی ،کشـــف باهمآییها واژهها از اهمیت برـــزایی
برخوردار اسـت .باهمآیی واژهها بر روی محور همنشینی در قالب قرار ترف ن فعل یا صو ی
بر روی محور همشـــینی در کنار یک اســـم اســـت .همننین در نظر ترف ن ویژتی اصـــلی
واژهها و تداعی آن ا نیز سـبب قرار ترف ن آن ا در حوزه معنایی واژه خواهد شد .در بررسی
همزمـانی حوزه معنایی در نظر ترف ن روابط بین حوزهها به دو شـــکل افقی و عمودی قابل
بررسی است .تبیین این روابط ترسیم کننده زنجیره روابط بین حوزهها خواهد بود.
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