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 چکیده

زمانی قابل بررســی اســت   معنایی با دو رویکرد درزمانی و هم حوزه

ــ ر    ــی درزمانی، تیییرات معنایی همنون تعمیم یا تر که در بررس
معنایی، تخصیص معنایی، مجاز، اس عاره، ترفیع معنایی و تنزل معنایی 

ای از واژتان قرآنی در تیرند. بر این اساس، پارهمورد توجه قرار می
ــعه مو ومی و افزایل مدلول ــه با دوره جاهلی د ار توسـ های مقایرـ

اند و برخی دیگر مو ومی تخصــصــی یاف ه و کاهشــی در  خود شــده
ــت. همننین فرایندهایی همنون مجاز، مدلول های آن ا رخ داده اسـ

نی قابل های قرآی از واژتاناس عاره، ترفیع و تنزل معنایی نیز در بخش
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ــ ه    ــ ه از تیییرات و دس ــایی این دس ــناس ــت. ش ــاهده اس بندی آن ا مش
تواند در روشــن شــدن معنای واژتان قرآنی ت بیر برــزایی داشــ ه  می

ــی هم   ــد. همننین با بررسـ زمانی حوزه معنایی و در نظر ترف ن بـاشـ
ط به روابها، امکان دست یاف ن های همنشینی و م داعی واژهآییباهم

یم ای از مواههای قرآنی و ترسیم آن ا بصورت شبکهموجود بین واژه
ــیم روابط افقی و عمودی واژتان  ــ ه در قالب ترسـ  ها وجودبه پیوسـ

ی زماندارد. مقاله حاضـر با روشـی توصـیوی به بررسی درزمانی و هم   

ــو  در  حوزه معنـایی می  ــدد تبیین کاربرد این موضـ پردازد و در صـ
 .ان قرآنی استبررسی واژت

 

ــی، حوزه معنایی، باهم  های کلیدی: واژه ــناسـ آیی قرآن، معنـاشـ

 .  آیی م داعیهمهمنشینی، با
 

 مقدمه

( است. حوزه Semantic fieldیکی از مباحث مطرح در معناشـناسی حوزه معنایی) 

ــامل مجموعهLexical fieldمعنایی یا حوزه واژتانی) ــت که از جنبه ای از واژه( شـ هاسـ

ــ ند. این واژه با یکدیگر مرتبط داللی ــ راکاتی هر رار ها در ذیل عنوانی عام قاند و دارای اش

ــامل رنگدهد. بهها را به هم پیوند میتیرنـد که همگی آن می های طور مثال واژه رنگ شـ

 (. 33 ، ص5381شود)مخ ار عمر، سرخ، آبی، زرد، سبز، سوید می

ــای یک حوزه معنایی، ــکیل دهنده واحدهای معنایی یک  در واقع هر یک از اعض تش

ــای یک حوزه معنایی، اند که رابطهنظام معنایی ای م قابل با یکدیگر دارند. نقطه پیوند اعضـ

(. بر اساس 531 ، ص5333اش راکی است که آن ا در یک شرط یا ویژتی دارند)صووی، 

ــت کهاین نظریه، درک معنای یک واژه در ترو درک معانی دیگر واژه با آن در  هایی اسـ

ــل رابطـه آن واژه با دیگر واژه    ارتبـاط  ها در درون حوزه انـد. از این رو معنـای واژه، حـاصـ

 واژتانی است. 
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معنایی، تردآوری تمام واژتانی اســـت که به حوزه  هدف از بررســـی و تحلیل حوزه

 ها و رابطه هر واژه با اصطالحمشخصی اخ صاص دارند و کشف و دس یابی روابط میان واژه

 (.  33 ، ص5381عام آن حوزه معنایی است)مخ ار عمر، 

ــو   یکی از افرادی کــه نظریــه حوزه معنــایی را وارد مطــالعــات قرآنی کرد، ایزوترـ

ــناســـی قرآنی خود، 5315 ، 5311بود.)نک: ایزوترـــو،   ، کل آبار( وی با طرح معناشـ

ویل ارائه اد، در ک ب خشناسی قومی انجام دهایی از این نظریه را با تلویقی که با زبانبخل

ــص5388کرد )نک: مطیع و دیگران،  (. اما از آنجا که وی اجزاء مخ لف 531-511 ، صـ

ــ ی     ــریوی،  این نظریـه را مـد نظر قرار نـداده و رو  وی دارای کـاسـ ــت)نک: شـ هایی اسـ

ــروری به نظر  515- 85 ، صــص5331 ــی و تبیین آن در حوزه مطالعات قرآنی ض (، بررس

 رسد. می

ــی تیریب ره ــبکه به همهای قرآنی میاز نظریه حوزه معنایی در بررس ــ ه پتواند ش یوس

ــر با هدف    ــازد. از این رو مقاله حاض ــن س مواهیم قرآن و ارتباطات بین واژتانی آن را روش

ــیوه کاربرــت آن در ارائه تبیینی روشــن از این نظریه، در صــدد ارائه زمینه های کاربرد و ش

 بررسی واژتان قرآنی است.

  

 های معنایینظریه حوزه. 1

ــینـه نظریـه حوزه معنـایی یـا نظریـه حوزه      ( بـه آراء تعدادی از  Field theory) پیشـ

م( و 5331م(، پورتریگ)5331م(، جولز)5311دانشمندان آلمانی و سوئیری همنون ایپرن)

تردد. در بین مطالعات صورت ترف ه درباره برمی 5331و  5311م(،  در سال ای 5331تریر)

انی در واژتان زبان آلم»ه معنایی، تن ا مطالعه ابر تذار ، ابر تریر است. ک اب وی با نام حوز
ــال « زبانی یک حوزه حوزه مو ومی: درک تاریخنه ــار یافت. پا از تریر  5335در س ان ش

 م( توسعه بیش ری یافت.L.Weisgerber( )5311) ایده وی توسط وایرگربر

ــگربر) ــا5311وایر ــت و نظریه حوزه معنایی  5331ل ای م( با تریر در س همکاری داش

 -خود را پا از جنگ ج انی دوم برـط و تر ر  داد. نظریه وی بعدا با عنوان نظریه تریر 

 (. 531 ، ص5333؛ تیررتا، 111م، ص Lyons ،5385وایرگربر شناخ ه شد)
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ــل میان ذهن و ج ان خار  ــطم میانی دارد که در حد فاص  جبر پایه این رهیافت زبان س

واژتانی است. با فرض این مطلب که  قرار دارد و ال ام بخل مو ومی اسـ عاری با نام حوزه 

ای از اشــیاء و رویدادهای موجود در این ج ان مادی اســت، زبان در  ج ان خارج مجموعه

ــل میان این ج ان و واقعیت تیرد. از ها و مواهیم ذهنی ما درباره این ج ان قرار میحد فاصـ

ــت که از نظر معنایی با واژتـانی، دربردارنده مجموعه  این رو حوزه ای از اقالم واژتانی اسـ

اخت ســـ یکدیگر در ارتباطند و وابرـــ ه به همند. این معانی در کنار یکدیگر شـــکل دهنده

 15 -11 ، صص 5333اند)تیررتا،مشـخصی از واقعیت های ج ان خارج  مو ومی دامنه

 (.535و ص

رــت و ســی قرن بیرــ م با دو رویکرد درزمانی و همزمانی های بیحوزه معنایی در دهه

ــد و در    ــگربر انجام ش ــوی افرادی همنون تریر و وایر ــد. رویکرد درزمانی از س پیگیری ش

 (115م، ص 5333ورت ترفت. )الینز، کنار آن ا مطالعات همزمانی توسط پورتریگ ص

زه نک ه م م در حو معنایی است. پایه این دو رویکرد، مطالعه واژتان و تشـکیل حوزه 

ی در تیری حوزه معنایمعنایی،  گونگی تشـکیل حوزه معنایی است. یکی از راه ای شکل 

نظر ترف ن شـرایط الزم و کافی مواهیم اسـت. منظور از شـرایط الزم، شـرایط اساسی است     

ــکل ــکلکه در ش تیری مو وم زن، انرــان تیری یک مو وم دخالت دارد. بطور مثال در ش

ــرطی مانند بال  بودن می   بودن و مؤنث ــت اما ش ــرایط الزم مو وم زن اس د توانبودن جزء ش

شـرط کافی تشخیص و تمیز بین زن از دخ ر باشد. از این رو انران بودن، مونث بودن و بال   

شــوند. در صــورت وجود مو ومی بودن جزء شــرایط الزم و کافی مو وم زن محرــوب می

ــ رک از زن در ذهن اهل زبان، امکان  ــووی،  مشـ ــرایطی وجود دارد. )صـ ــیم  نین شـ ترسـ

 ( 31-35 ، صص5333

ــ ه    ــیف و تحلیل مواهیم، در نظر ترف ن هر ــ یابی به حوزه معنایی و توص راه دیگر دس

ها و کاربرد اهل زبان است. بطور مثال اهل زبان دو واژه قلب و عقل را معنایی مش رک واژه

آن این اند و بر همین مبنا نیز در قررف هتدر زبـان عربی بـه عنوان م رادف یکـدیگر بکار می   

 دو واژه با یکدیگر در ارتباطند.  
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ــت که اهل یک زبان در    قرار دادن این دو واژه در یـک حوزه بر مبنـای کاربردی اسـ

ــ واده خواهد بود. پا از    ــی همان دوره قابل اس ــت که قاعدتا در بررس ــ ه اس یک دوره داش

یک نظام معنایی  عضا، شکل دهندهتمامی این امشـخص شـدن اعضـای یک حوزه معنایی،    

ــ  ــ راکی که در مو وم یا کاربرد دارند، همهر ــوب میند که بدلیل اش ــوندحوزه محر با  .ش

توان با دو رویکرد در زمانی و همزمانی مورد مطالعه قرار توجـه این کـه حوزه معنایی را می  

 . داد در زیر به بررسی هر یک از دو رویکرد خواهیم پرداخت

 

 های معناییمطالعه در زمانی حوزه. 2

مطالعه در زمانی مرـ لزم بر  زمانی و در نظر ترف ن دو مقطع زمانی خاص است. در  

 های مخ لف زمانی، مطالعههای م والی و مقاطع و دورههای زبان در الیهواقع بررســی پدیده

ــت. )باقری،   ــکوه الدینی، 31 ، ص 5338در زمـانی اسـ ــص5331؛ مشـ ( 38-31  ، صـ

  اهمانگونه که پیل از این اشـاره شد، تریر و وایرگربر حوزه معنایی را در شکل درزمانی 

 مورد مطالعه قرار دادند. 

تواند من ج به دو ن یجه تیییر معنایی در حوزه معنایی یا عدم تیییر در زمانی می مطـالعـه  

ن یجه روشـــنی نخواهد در آن شـــود. در صـــورت عدم تیییر حوزه معنایی، مطالعه درزمانی 

ــت. دلیل این عدم تیییر نیز می ــله زمانی بین دورهداش ــد  های تاریخیتواند کوتاهی فاص باش

ــاخ ار آن ا اتوا  ای کوتـاه تیییرات  ندانی در مو وم واژه کـه طبیع ـا در دوره   ها و نه در سـ

 های تیییر معنایی نیازمند بررسی است.خواهد اف اد اما بر فرض تیییر، تونه

  

 تغییر در حوزه معنایی .2-1
ــت. بطور   منظور از تیییر در حوزه معنـایی، تیییر معنایی اجزاء زبانی در طول زمان اسـ

اســـت اما در دوره باســـ ان به معنای « خطا و تناه»در حال حاضـــر به معنای « بزه»مثال واژه 

ر حوزه ( در صورت تیییر د531 ، ص 5333بوده است.)نیزتوی ک ن، « بیمار و ناخو »

 تیییر از اهمیت زیادی برخوردار است.   معنایی، تونه
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ای تیییرات مو ومی را در سـه شـکل توسعه معنایی، ان قال معنایی و تعمیم معنایی   عده

ــیص  31 ، ص5381کنند)مخ ار عمر، پیگری می ــه تانه تخصـ ــیم سـ ( و تروهی نیز تقرـ

ــای کــاربردی واژه را مطر ــاح میمعنــایی، تعمیم داللی و تیییر فضـ ی کننــد کــه تیییر فضـ

ــلیمان احمد،    کاربردی دربرتیرنده ــت)س ــعه یا ان قال اس ــیی ، توس ( بر 533م، ص5333تض

و تیییر  ی تیییر واژتانیتوان در دو تونههای تیییر را میاســاس تقرــیم بندی دیگری، تونه

 مو ومی خالصه کرد. 

ــ ـه  اهل انی و افزایل و کتیییرات واژتانی تیییراتی همنون جایگزینی واژت در دسـ

تیرند و در دسـ ه تیییرات مو ومی توسـیع معنایی، تخصیص معنایی، ترفیع   واژتانی قرار می

( توجه به اینکه عمده 55-1 ، صــص 5383تیرند)صــووی، معنایی و تنزل معنایی جای می

یرد، تتیییرات معنایی، مو ومی هر ند و تیییر واژتانی، حجم کم ری از تیییرات را در برمی

 تیرند.  عموما تیییرات مو ومی پایه و اساس بررسی درزمانی قرار می

ــ ه ــ ههای فو  میبندیعالوه بر دسـ بندی دیگری از تیییرات معنایی واژتان توان دسـ

 یرند:تبندی، تیییرات معنایی واژتان در   ار دس ه جای میارائه کرد. بر اساس این دس ه

تیییرات  -1یر صــریم تیییر در معنای غ -3غیر قیاسـی  تیییرات  -1تیییرات قیاسـی   -5

 شناخ ی.بیان

ای معنای خود را از  ند معنایی تیییرات قیاســی آن دســ ه از تیییراتی اســت که واژه  

ــورت تیرد پدیده واژه ــای دو زبان صـ  تیریی وامای دیگر اخذ کند. اتر این اخذ در فضـ

ــامل   ار تیییر عمده تعمیم   معنـایی در دو زبـان رخ خواهـد داد. تیییرات غی    ــی شـ ر قیـاسـ

معنایی، تخصــیص معنایی، مجاز و اســ عاره اســت. تیییر در معنای غیر صــریم نیز شــامل هر  

ــت که عمدتا در قالب معانی عاطوی جای می   تیرد که در دو تونـه معنـای غیر ارجاعی اسـ

 شود. تونه تنزل معنایی و ترفیع معنایی خالصه می

ــناخ ی تیییرات بیان ــ ه از تیییراتشـ ارند و اند که توجه به بیان دنیز در دارنده آن دسـ

ــ ه از   ــت. در واقع در این دسـ ــورت بیانی قابل بیان اسـ اینکه هر مو ومی به کمک کدام صـ

ــطه آن ا، به کمک واژه ــای بدیل بیان میای تازه یا واژهتیییرات، یک مو وم به واسـ ود. شـ
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ــناخ ی واژهتیییرات بیان ــاره به یک مو وبرمیهایی را در ش م تیرند که در کنار یکدیگر اش

 ( 88-81و صص  31 ، ص 5333مشخص دارند. )تیررتا، 

ــ ـه تیییرات معنـایی فو  نیز بـه یک میزان مورد توجه قرار نگرف ه     ند و در ا  ـار دسـ

ــلی و فرعی کردن آن ا نیز اخ الف نظر وجود دارد.)تیررتا،  ( اما از 83 ، ص 5333اصـ

فو  شل تونه تعمیم معنایی، تخصیص معنایی، مجاز، اس عاره، تنزل و ترفیع  بین تقرـیمات 

ــکل می معنایی جزء تیییرات م م و مورد توجه ــاس تیییرات معنایی را شـ ر دهند. داند و اسـ

 ادامه هر یک از تیییرات معنایی مذکور به توصیل بررسی خواهد شد.

 

 تعمیم یا گسترش معنایی .2-1-1

ــعه پیدا میدر این تونه از  ای هکند و تعداد مدلولتیییر معنایی، مو وم یک واژه توسـ

ــ ر  می آن، افزایل می ــمول آن یـاید. درواقع حوزه معنایی یک واژه ترـ یابد و دایره شـ

 (.313 ، ص 5383اتریدی و دیگران، ؛ 133 ، ص 5333شود)آرالتو، فراتیرتر می

ــلی «  سالبـ » ای از این تعمیم در زبـان عربی واژه نمونـه  ــت که در معنای اصـ ا ؛ اسـ

ــ ه اما در طی زمان بر هر شــدتی اطال  شــده ا  ســت)ابراهیم انیا، اخ صــاص به جنگ داش

 (.511 ، ص 5381

هایی اســت که د ار ترــ ر  معنایی شــده اســت. برای    واژه حجه نیز از جمله واژه

تا  پا از نزولتوان سه مقطع زمانی را در نظر ترفت: عصر نزول قرآن، بررسی این واژه می

عصــر حاضــر و عصــر حاضــر. این واژه در عصــر نزول در معنای آن  یزی اســت که بدان  

وَ الَّذینَ یُحَاجُّونَ فِی اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اســـْ بجیبَ لَهُ حُجه ب ُمْ داحِضـــَْد عِنْدَ » »شـــود: اح جاج می

 (. 51ى؛ شور«)رَبِّ ِمْ وَ عَلَیْ ِمْ غَضَبٌ وَ لَ ُمْ عَذابٌ شَدیدٌ

شــود، منظور مطل  محاج ه و مخاصــمه و در جایی که حجت از زبان کافران مطرح می

جدل اسـت. در واقع باطل و کافر دلیل  روشن ندارد تا ب وان حج ت را بمعناى واقع  آن در  

« قبلْ أَ تبحَاجُّونَنا فِی اللَّهِ...»(. بطور مثال در آیات 513، ص1 ، ج5335نظر ترفت)قرشـــی، 

(  نین معنایی 15آل عمران؛ «)فَمَنْ حَاجهکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ» ( و 533ره؛ )بق

 اراده شده است.  
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رود.  نانکه در در دوره پا از نزول نیز حجـه بـه معنـای برهان و دلیل عقلی بکار می   

 ه حجه بر برهان و دلیلاقوال لیویان نیز این معنا قابل مشـاهده است. ابن فارس در معنای واژ 

یقـال حـاججـت فالنـا فحجج ـه ای غلب ـه بـالحجـه و ذلک الظور یکون عند         »تـ کیـد دارد:   

( صــاحب  31، ص1 ، ج5111)ابن فارس، « الخصــومه و الجمه حجج و المصــدر الحجاج

 ، 5133کند)فیروزآبادی، قاموس همین معنا را در واژه حجه به عنوان معنای اصلی نقل می

 (. 585، ص1ج 

 اح ج علی خصمه بحجه ش باء»زمخشری نیز درباره این واژه بر همین معنا ت کید دارد: 

ــمه فحجه  ــ ب و حاج خص ــری، «)و بحجج ش ــر 511 ، ص 5153زمخش ( این واژه در عص

ــت که به معنای  ک  یا برات در معامالت     ــر معنـای جدید دیگری بخود ترف ه اسـ حـاضـ

 ( 513، ص5 ، ج5381است.  )انیا، 

این موارد بر این نک ه ت کید دارد که حجه به معنای برهان بوده و ســپا در طول  تمام 

زمان معنای این واژه د ار توســعه و تعمیم داللت شــده اســت و برحجه یا برهان عینی یعنی 

 (.531م، ص 5333 ک نیز اطال  شده است)سلیمان احمد، 

  و نوا  در مقایرــه با های قرآنی همنون کور، فرــهای از واژدر فضــای قرآنی پاره

و دامنه کاربرد آن ا ترـ ر  یاف ه است.   کاربرد آن ا در جاهلیت د ار توسـعه معنایی شـده  

-33 ، صص 5388بارزی از این تیییر در واژه تقوا رخ داده اسـت.)سـعیدی روشن،    نمونه

ــیانت  31 ــی و لیوی خویل به معنای حو  و صـ ( واژه تقوا در دوره جاهلی در معنای حرـ

(. در واقع تقوا مانعی اســت که فرد بین خود و 531 ، ص 5331)ســیدی، 5کار رف ه اســتب

؛ 1دهد تا ب واند وسـیله حمایت از وی باشـد)نک: عبری، بیت  ترسـد قرار می آننه از آن می

                                                                   1(. این معنای از تقوا در معلقه عن ره نیز کاربرد یاف ه است.515م، ص 5333زوزنی، 

                                                 
 در بی ی از ابومعضل هذلی این معنا از تقوا قابل مشاهده است:  - 5

 فعاد علیک إن لکّن حظا              و واقیه کواقیه الکالب
 اذ ت قون بی اال سنه لم اخمً            و لکنی تضای  مقدمی - 1
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ــعار جاهلی نیز     ــر و بدی در اشـ افزون بر این این واژه در معنـای پرهیز واج ناب از شـ

   5بکار رف ه است که در بی ی از زهیر این معنا نمود یاف ه است.

ــی کاربردهای مخ لف این واژه حاکی از آن اســت که عرب جاهلی مو وم تقوا  بررس

ــیدی، را در  ــای قرآنی این واژه 531 ، ص 5331مباحث مادی بکار برده )سـ ( اما در فضـ

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.

به معنای نگ داری نوا از تناه  تقوا در معنای دینی خود با حو  معنای لیوی خویل

شود که سبب کاهل ت بیر الوهیت در است و دژ و سپری است که مانع از ورود عواملی می

انرــان خواهد شــد. این واژه در دویرــت و پنجاه و هشــت باری که در قرآن بکار رف ه، در  

و آتل  یامتحدود صد مرتبه م علقل ذکر نشده است و در بقیه موارد م عل  آن اهلل، رب، ق

 ج نم است.  

ــده، نیروی روحانی و ملکه  ــانیتقوا در قرآن در جـایی که م عل  آن ذکر نشـ  ای نورـ

هاست. این های معنوی و دوری وی از پر یاسـت که سـبب کشـل انرـان به سـوی ارز      

-511 ، صص 5388شـود.)م دوی کنی،  نیروی روحانی در پرتو نگر  ال ی حاصـل می 

513) 

 

 ناییتخصیص مع .2-1-2

ــکـل از تیییر تعـداد مـدلول    یـابـد یا یک واژه مو وم   هـای واژه کـاهل می  در این شـ

ی توســعه یا قبلی یعن در تقابل با تونه تیرد. این تونهتر و محدودتری به خود میتخصــصــی

ــمول معنایی آن    ــدن حوزه معنایی یک واژه و شـ ــت و دال بر محدود شـ تعمیم معنـایی اسـ

 (. 313 ، ص 5383؛ اتریدی و دیگران، 133 ، ص 5333است)آرالتو، 

                                                 
 عد وی ب لف من ورائی مِلجم   و قال س قضی حاج ی بم اتقی      - 5

 همننین در بی ی دیگری نیز  نین بکار رف ه است: 

 یَوره و من الی ّ  الش م یُش م    و من یجعل المعروف من دون عرضه      
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ــی اب ـدا به معنای    meatبطور مثـال واژه   ــت و در ابر « غذا»در زبـان انگلیرـ بوده اسـ

به  نیز در زبان فارسی« داور»رود. واژه بکار می« توشت»تخصـیص معنایی، امروزه به معنای  

ــی »معنـای عـام    ــ ـه امـا در ابر کـاهل تعـداد مدلول     « قـاضـ آن در معنای های کـاربرد داشـ

ــاوت یک مرــابقه را برع ده دارد)نیزتوی ک ن،   محدودتری بر فردی داللت دارد که قض

د ار تخصیص معنایی « الط اره»های م داول کنونی عربی واژه ( در ل جه551 ، ص 5333

ین از معنای پیش« العیل»رود. در نمونه دیگری واژه بکارمی« الخ ان»شـده اسـت و به معنای   

 (. 511م، ص 5381رود)ابراهیم انیا، بکار می« نان»ر شده و به معنای خود محدودت

هایی همنون شـریعت، رسـول، صـاله و صیام معنای عام    های قرآنی، واژهدر بین واژه

ــت داده و در معنـای خاص قرآنی بکار رف ه   ــن،  جـاهلی خود را از دسـ ــعیدی روشـ اند.)سـ

های آن ا تر ترف ه و مدلول( به عبارت دیگر مو ومی تخصـــصـــی31-33 ، صـــص 5388

 5در بین عرب جاهلی تاهی به معنای فرس اده و« رسـول »کاهل یاف ه اسـت. بطور مثال واژه  

ــت. ای از موارد این واژه در معنای حامل خبر نیز در پاره 1تاهی به معنای خبر بکار رف ه اسـ

  3بکار رف ه است.

ــ ـاده ا    ــوی این واژه در قرآن بر فردی داللـت دارد کـه فرسـ ل ی و حامل پیامی از سـ

ــاء؛   ــت.)به عنوان نمونه نک: نرـ ــان اسـ ( این معنا که در 11؛ احزاب؛ 513خداوند برای انرـ

ــ اده و     ــیص معنایی این واژه در معنای فرسـ آیـات مخ لف قرآن بکـار رف ه حاکی از تخصـ

 حامل پیام ال ی است و دالل ی بر معنای خبر ندارد. 

 

 مجاز .2-1-3
ــت کــه این    معنـا  مجـاز رابطـه   یی میـان دو خوانل یــک واژه بر مبنـای مجـاورت اسـ

ــد.)آرالتو،    مجـاورت می  ــببی باشـ ؛ 115 ، ص 5333توانـد مجـاورت مکانی، زمانی یا سـ

 دهد. ای به واژه می( کاربرد مجازی یک واژه، معنای تازه81 ، ص 5333تیررتا، 

                                                 
 (   558 ، ص 5113)طرفه، أال أبلیا عبدالضالل رسالهً                و قد یبل  االنباءَ عنک رسولب - 5

 (  511 ، ص 5311)اعشی،  ف بل  بنی عجل رسوال و ان م             ذوو نرب دان و مجد مؤبّل - 1
 (   113 ، ص 5311)اعشی،  رسولد یحدث أخباره                  فعشنا زمانا و ما بیننا        - 3
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ترف ه اســـت، واژه هایی که در معنای مجازی خود معنای دیگری به خود یکی از واژه

اسـت. این واژه در اصـل به معنای دندان پیشـین است که در معنای مجازی خود بر    « مبرـم »

 ای معروف است و بعدا به معنایکه سـ اره « الثریا»ای  وبی یا فلزی داللت دارد یا واژه لوله

 (.333م، ص 1115  لنراغ یا لوس ر بکار رفت)حرنین، 

ــت که در آن مجاز رخ داده اژه فرض جزء واژههـای قرآنی نیز و در بین واژه هایی اسـ

، ص 3 ، ج5111اســت. این واژه در اصــل جاهلی خود در معنای قطع و بریدن)ابن منظور، 

ــت. 111 ــ بر اسـ ــت. واژه فارض نیز به معنای فربه و سـ نیز به معنای قومی « قوم فرض»5( اسـ

 1تنومند است.

ــرفا واژه  بررســـی کاربردهای قرآنی این واژه حاکی از آن در « فارض»اســـت که صـ

ــت و قرآن معنای جدید مجازی    الزام و واجب »معنـای جـاهلی خود در قرآن بکار رف ه اسـ

ای از این کاربرد، (. نمونه511 ، ص 5331)ســیدی، 3داده اســت« فرض»را به واژه « شــدن

فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَا  سـُورٌَد أَنزَلْنَاهَا وَ »آیه اول سـوره نور که معنای الزام و وجوب در آن اسـت:   

 .«تَذَکَّربون فِی َا ءَایَاتِ  بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّکمُ

  

 استعاره  .2-1-4

ر شباهت است. به طور مثال د ی معنایی میان دو خوانل یک واژه بر پایهاس عاره رابطه

ــطالح  ــی میان پایان روز و پایان زندتی  « غروب زندتی»اص ــت، قیاس که به معنی پیری اس

ــ عاری را در عبارت در نظر می  ــت و مخاطب نیز معنای اسـ ــده اسـ تیرد. )آرالتو، برقرار شـ

 (81 ، ص 5333؛ تیررتا، 115 ، ص 5333

 أم عل  قلوب»اند. به طور مثال در آیه ریهای قرآنی دارای معنای اس عابخشی از واژه

ــبیه   « أقوال ا ــت. قلوب به خزائنی تش ــ عاری خود بکار رف ه اس اقوال برای قلوب در معنای اس

شــده و از این خزائن جزئی که مناســبت دارد، یعنی اقوال ذکر شــده اســت. اضــافه قلوب به 
                                                 

 (111، ص 3 ، ج5111ا تقوم علی رجل)ابن منظور، لَعمری لقد اعطیت ضیوک فارضا           تجرّ الیه م - 5
 (  111، ص 3 ، ج5111محامل فی ا رجال فبرضُ )ابن منظور،            شیهب اصداغی فرأسی ابیض         - 1
 ، 5331( نیز دارد)سیدی، 131( و کابین زنان)بقره؛ 1بیان حکم)تحریم، »این واژه در قرآن معانی دیگری همنون  - 3

 (.511ص 
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. های معمول استاز قول اقوال نیز حاکی از مناسبت این قول با موضو  است و خروج ذهن

ــ عــداد و قــابلیــت قلوب در پــذیر  قرآن و مواع  قرآنی   این تعبیر کنــایــه از عــدم اسـ

 (131، ص 8 ، ج5151؛ مظ ری،  311، ص 1 ، ج5113است.)زمخشری، 

 

 تنزل معنایی  .2-1-5

ــت. تاه معنای یک واژه بار منوی می     ابد یتنزل معنـایی نقطـه مقـابـل ترفیع معنایی اسـ

ــت. این واژه به معنای    نـانکـه   ــی  نین اتواقی رخ داده اسـ برای واژه لیبرال در زبان فارسـ

رود ت، دیگر در این معنا بکار نمیآزادی خواه بود که با تنزل معنایی که در آن رخ داده اس

 (55-5 ، صص 5383)صووی،  و به معنای فردی است که وابر ه به غرب است.

ــعف و کاهل میدر واقع در تنزل معنـایی، داللـت و   ــود و واژه ابر و اژه د ار ضـ شـ

ــت می ق ل و »های عربی واژه دهد. بطور مثال در برخی از ل جهجایگاهل را در ذهن از دس

ــاجره نیز بکار می« ق ـال  م، 5381رود)ابراهیم انیا، تنزل جایگاه پیدا کرده و در معنای مشـ

 ( 511ص 

ه نزول قرآن تا حال حاضــر د ار تنزل ها از دورهای قرآنی، برخی از واژهدر بین واژه

یُّهُ وَسـِعَ کبرْسِ » در آیه « عر »اند. بطور مثال واژه کرسـی که در قرآن به معنای  معنایی شـده 

( بکار رف ه اســت، در کاربرد کنونی خود بر صــندلی و میز 111بقره؛ «)الرــهماواتِ وَ الْ َرْض

 (.513 م، ص5381شود)ابراهیم انیا، ناهار خوری اطال  می

 

 ترفیع معنایی .2-1-6

برخالف تنزل معنایی، در ترفیع معنایی بار عاطوی یک واژه به ســمت مثبت سو  پیدا 

ها،در داللت خود یـابد. در واقع همانگونه که برخی از واژه کنـد و معنـای واژه ارتقـا می   می

ــ د ار کاهل می ــوند، در الواد دیگری این داللت افزایل یاف ه و تقویت می ش . بطور ودش

ــیـد »مثـال واژه   بوده که به معنای فرزند پیامبر)ص( ترفیع « آقا»در زبـان عربی به معنای  « سـ

 (55-5 ، صص 5383؛ صووی، 553ص   ،5333معنایی یاف ه است.)نیزتوی ک ن، 
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است که در ساخ ار م قدم خود به معنای غذای « الروره»مثال دیگر ترفیع معنایی، واژه 

حاضـــر این واژه در زبان تاجران درباره کاالهایی م م و باارز   مرـــافر اســـت که در حال

نداشــت در حال حاضــر غالبا به « مواد زائد»که معنایی جز « العول»کاربرد یاف ه اســت. واژه 

 (.518م، ص 5381رود)ابراهیم انیا، معنای ج از عروس و ابابیه ترانب ای وی بکار می

نمونه مناسبی از این موضو  است. در اصل این های قرآنی نیز واژه صـاله  در بین واژه

ــه ماده صــلی را افروخ ن آتل می   ــل و ریش  دانندواژه، اخ الف نظر وجود دارد. برخی اص

یعنی توشت را کباب کرد و پخت. واژه « صـلی اللحم »(. عبارت 131 ، ص5151)راغب، 

 یندازد. عبارتبه معنای این اســت که فرد برای ســوخ ن  یزی، آن را در آتل ب «  صــُاله»

 یعنی دس ل را ترم کرد. « صلی یده بالنار صلیا»

« من یصلی فی النار»زجاج معنای اصـلی واژه صـاله را الزام ترف ه است که در عبارت   

ــاله فرض و واجب کرده     نیز همین معنـای لزوم وجود دارد و لزوم آننـه کـه خداوند با صـ

شـناسان ریشه   ه دیگری از واژه(. دسـ 111، ص53 ، ج5111شـود)زبیدی،  اسـت، دیده می 

یعنی بر او دعا کردم و اصل صاله یعنی نماز « صلیت علیه»اند. صـاله را دعا و تمجید دانرـ ه  

 ( 131 ، ص5151همان دعاست. )راغب، 

فارغ ازریشـه و اصـل لیوی صاله، این واژه، صاله در فضای قرآنی د ار ترفیع معنایی   

( و 11ای دعا بکار رف ه اســت)به عنوان نمونه احزاب؛ شـده اسـت. در آیاتی این واژه در معن  

در آیات دیگری بر عمل عبادی داللت دارد که دارای اجزاء و ارکان خویل است و امری 

( در این بخل د ار ترفیع معنایی 133و  13م مایز از دعا کردن است.)به عنوان نمونه بقره؛ 

 تیرد.  شده و در جایگاهی باالتر از دعا قرار می

است. این واژه در اصل « رکو »واژه دیگری که د ار ترفیع معنایی شـده اسـت، واژه   

، ص 1 ، ج5111؛ ابن فارس، 5111، ص 3 ، ج5113به معنای خم شــدن اســت)جوهری، 

   5( که در ادبیات جاهلی نیز به همین معنا بکار رف ه است.131

                                                 
 أخبر أخبار القرون ال ی مضت                  أدب ک نی کلما  قمت راکع - 5

 (131ص  ،1 ، ج5111)لبید، به نقل از ابن فارس، 
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ر نامید که دمی« راکع»پرداخت، ها نمیعرب جـاهلی فرد حنیوی را کـه به عبادت بت  

، ص 8 ، ج5111ابن منظور، «)الی ربه رب البریه راکع»بیان شاعری نیز انعکاس یاف ه است: 

( قرآن بـار معنـایی این واژه را از این نیز بـاالتر برده و در معنـای جزئی از عمـل عبادی      533

رت یا شییء، به (. در واقع واژه رکو  از خم شـدن در برابر هر قد 13بکار برده اسـت)بقره،  

 خم شدن در برابر قدرت الیزال ال ی ترفیع یاف ه و در زمره آداب عبادی قرار ترف ه است.

 

 زمانی حوزه های معناییمطالعه هم .3

ــت که در مقطع زمانی خاص بدون در نظر   مطـالعـه هم   زمـانی نوعی از مطـالعه معناسـ

ــورت می  ــ ــه آن صـ توان از تال  ی میزمــانتیرد. در حوزه مطــالعــات همترف ن تــذشـ

آیی یک اسم با یک فعل و یک اسم و یک صوت پورتریگ یاد کرد که وی بر اساس باهم

ا هبه ارائه حوزه معنایی پرداخت. بر اسـاس نظر وی با در نظر ترف ن روابط اسـاسی بین واژه  

 آیی دست یافت.  ای از باهمتوان به تونهمی

ال شوند. به طور مثوصوفشان ان خاب میها ان خاب صـوات براسـاس م  در سـاخ ار زبان 

 را در نظر بگیریم، برای ک اب صوت ک نرال« ک نرال»و « ک نه»، «قدیمی»اتر سـه صـوت   

تی و کنیم. کاربرد  نین صــوارا اســ واده می« قدیمی»و « ک نه»بریم اما صــوات را بکار نمی

ا وجود هکه بین واژهآیی است حاکی از این نوعی رابطه باهم« ک نرال»عدم کاربرد صـوت  

 ( 533-531 ، صص 5333ها تابع قواعدی است.)صووی، دارد و همنشین شدن این واژه

ــطم  هاای نزدیک و تنگاتنگ میان وقو  واژهآیی رابطهتری بـاهم بـه تعبیر دقی   در سـ

های اسـاسـی مشــ رک بر روی محور   هایی با ویژتیجمله اسـت که در پی قرار ترف ن واژه 

ــک  ــینی ش ــووی، ل میهمنش ــینه با131-131 ، صــص 5335تیرد)ص آیی به آراء هم(. پیش

ــ وری فرض کرد و از آن ( برمیFirthفرث) تردد که این پدیده زبانی را معنابنیاد و نه دسـ

اصــطالحی و برــامد وقو  آن ا در  -برای مشــخص کردن ترکیبات، بر اســاس رابطه معنایی

ــ ـوــاده کـرد. پـا از وی مـینــل)      ــان اسـ (، مــک Halliday(، هلیــدی)Mitchellزب

آیی ( مو وم باهمGreenbaum( و ترین باوم)Sinclair(، سینکلر)McIntoshاین ا )

 (81-33 ، صص 5338را بکار بردند.)افراشی، 
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ای در کنار واژه دیگر امکان پذیر نیرـــت از این رو بر پایه محدویت آیی هر واژهباهم

وند. رخ ه شـــده برای اهل یک زبان بکار میهایی شـــناآیی در قالبتزینل واژتانی، باهم

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:

هاست مانند عبارت غیرمح مل تاو سبز محدودیت که کامال وابرـ ه به مو وم واژه  -5

ــل از دامنه کاربرد مانند عبارت ناهماهنگ محدودیت -1 ــت وزیر »های حاصـ رحلت نخرـ

تیرد و هایی که صــرفا از محدودیت همنشــینی واژتانی نشــ ت می  محدویت -3« انگلیا

ــرراهی که صــرفا برای   ارتباطی با مو وم واژه و دامنه کاربرد آن ندارد. بطور مثال صــوت س

 ( 511 -511، صص  5311رود.)پالمر،کودک و مانند آن بکار می

ــلی باهم آیی در بین زبانهای باهمتونه ــان به دو تونه اصـ ــناسـ آیی درون زبانی یا شـ

 ، صــص 5338شــود)افراشــی،بندی میآیی برون زبانی یا م داعی تقرــیمهمنشــینی و باهم

هایی با ویژتی ای اســاســی مش رک در محور آیی همنشـینی، قرار ترف ن واژه ( باهم33-81

که در قالب قرار ترف ن فعل یا صو ی بر روی محور همنشینی در کنار یک  همنشـینی اسـت  

ای که در این همنشینی کارتشاست، قراردادی است که اهل یک زبان در اسـم است. قاعده 

ــیدن جزء  « دندان»کار « تـاز زدن »هـا دارنـد. بطور مثـال    بکـاربردن این واژه  ــت و لیرـ اسـ

دهد. از این رو همنشــنین شــدن  ی را انجام میکارکردهای آن نیرــت بلکه زبان  نین کار

 ها بدون در نظر ترف ن قواعد کاربردی آن ا در زبان صحیم نیرت.  واژه

آیی همنشـینی، محدودیت تزینشی واژتان است  یکی از مباحث تعیین کننده در باهم

 ، صص 5333شـود که ن وان فعل نوشـیدن را برای سنگ بکار برد.)صووی،   که سـبب می 

 (111و ص  533-538
احزاب فعل  13آیی همنشینی در قرآن نیز قابل بررسی است. بر این اساس در آیه باهم

ل م من  و بشر المؤمنین ب ن»آیی همنشینی است: ، در باهم«فضل کبیر»با تروه اسـمی  « بشـّر »

ــال کبیرا ــّر»باهم آیی دو واژه «. اهلل فض  مدر محور همنشــینی حاکی از مو و« فضــل»و « بش

بشارت به خیر و نیکی است که در شبکه واژتانی قرآن و کاربرد عرب امری رایج است اما 
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ــّر»واژه  ــینی قرار آل عمران در باهم 15در آیه « عذاب»با واژه « بش آیی بر روی محور همنش

 ترف ه است.  

ــّر»واژه  ــت، در « بش که بار معنایی مثبت دارد و حاکی از خبری حاوی خیر و نیکی اس

قرار ترف ه است. بر اساس کاربرد و محدودیت تزینشی واژتان در زبان « عذاب»واژه کنار 

آیی همنشـــینی آن ا از محدودیت آیی این دو واژه امری نام نوس اســـت و  باهمعربی، باهم

ودن را در ای بکند تا هدف بالغی طعنه و کنایهان خـاب واژتـانی در زبان عربی تبعیت نمی  

( از این رو  نین تزینشــی با 131-333 ، صــص 5388الرئوف، خود داشــ ه باشــد.)عبد 

 هدف طعنه و کنایه به مخاطب است که از نظر ابرتذاری نیز ابری مضاعف دارد.  

آیی م داعی اســت. بکار بردن آیی، باهمهمانگونه که اشــاره شــد، نو  دیگری از باهم

ــ رک،  کنـد. در باهم آیی م داعی ، واژه  کل را تـداعی می «میخ»واژه  وجود ویژتی مشـ

رد. آیی را شناسایی کهای دارای باهمتوان واژهاصـلی مرلم است که بر پایه این ویژتی می 

ژتی که عضــو اجرام آســمانی بودن  ، بر اســاس وی«خورشــید»، «ســ اره»، «ماه»بطور مثال 

ــد، دارای نوعی باهممی ــ ند که از کنار هم قرار ترف ن آن ا حتواند باش زه وآیی م داعی هر

ــکل می ــمانی شـ ــووی، 535 ، ص 5338تیرد)یول، معنایی اجرام آسـ  ، ص 5333؛ صـ

538.) 

آیی م داعی قابل شـناسـایی اسـت. بطور مثال واژه صـوا، واژه     در حوزه قرآنی نیز باهم

توان مروه را نیز در ذهن تداعی خواهد کرد. و بطور کلی در حوزه معنایی حج در قرآن می

 (  518واف، صوا و مروه را شاهد بود.)نک: به عنوان نمونه بقره؛ های عمره، طتداعی واژه

 

 های معناییسلسله مراتب حوزه .4

ــای یـک حوزه معنایی، می    دو  توانبـا در نظر ترف ن روابط معنـایی موجود بین اعضـ

ــایی کرد. با توجه به اینکه   تونـه از روابط افقی و عمودی را بین حوزه  ــناسـ هـای معنایی شـ

ــت در حوزه معنایی دیگری نیز قرار ر حوزه معنایی جای میواحـدی که د  تیرد ممکن اسـ

 کند.  ترف ه باشد،  نین واحدی پیوند بین دو حوره معنایی را برقرار می
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بدلیل هم عرض بودن این دو حوزه و اش راک آن ا در یک واحد، رابطه بین آن ا افقی 

ود شایی مر قل دیگری را شامل میخواهد بود. تاه واحدی از یک حوزه معنایی، حوزه معن

 ای عمودی جایکه در این حالت رابطه حوزه معنایی با واحد معنایی مذکور در قالب رابطه

 ( 311-311 ، صص 5335تیرد.)صووی، می

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ــ رک « ب»وجود دارد که  واحد  Bو  Aدو حوزه معنـایی   5در نمودار  به عنوان واحد مشـ

ــت. واحد     ــت و پیونـد دهنـده بین دو حوزه معنایی اسـ در حوزه « پ»بین این دو حوزه اسـ

با حوزه  Cرا بوجود آورده اسـت که بر این اساس حوزه معنایی   Cحوزه معنایی  Aمعنایی 

 در ارتباط عمودی قرار دارد. Aمعنایی 

  

 گیری  نتیجه

ــت که دارای ای از واژهحوزه معنـایی یا حوزه واژتانی دربرتیرنده مجموعه  -5 هاسـ

ذکور در ذیل های ماند. تمامی واژتاناش راکاتی بوده و از نظر دالل ی نیز با یکدیگر مرتبط

 ک مو وم هر ند.  نظام معنایی ی تیرند و تشکیل دهندهعنوانی عام قرار می

A       B                                 

 ج  الف

 ب                    

 چ  پ

C    

 د

 ذ

 ر



 در آمدی بر کاربرد نظریه حوزه معنایی در مطالعات قرآنی   011

 

معنایی، تردآوری تمام واژتانی اســـت که به حوزه  هدف از بررســـی و تحلیل حوزه

ها و رابطه هر واژه با اصطالح عام مشـخصـی اخ صـاص دارد و دسـ یابی به روابط میان واژه    

 آن حوزه معنایی است

 ر زمانیزمانی قابل بررسی است. بررسی دحوزه معنایی از دو زاویه در زمانی و هم -1

ــی تحوالت آن در طی زمــان   بــا در نظر ترف ن یــک واژتــان در دو بــازه زمــانی و بررسـ

ــت. تاه یک حوزه معنایی در طول زمان تیییر نمی امکـان  کند و تاه در طی زمان پـذیر اسـ

ــ عاره، ترفیع   ــیص معنایی، مجاز، اس ــ ر  معنایی، تخص د ار تیییراتی همنون تعمیم یا تر

 شود.  می معنایی و تنزل معنایی

ــعه پیدا می   -3 ای هکند و تعداد مدلولدر پـدیـده تعمیم معنایی مو وم یک واژه توسـ

رخ داده اســـت. این واژه در دوره « تقوا»ای از این تیییر در واژه یابد. نمونهواژه، افزایل می

جاهلی در حوزه مادی کاربرد داشت اما در قرآن افزون بر حوزه مادی، در حوزه معنوی نیز 

 اربرد یاف ه است.  نین تیییری در مدلول واژه سبب تر ر  معنایی این واژه شده است. ک

ــیص معنـایی تعـداد مدلول     -1 یابد یا یک واژه های واژه کاهل میدر پـدیـده تخصـ

از  «رسول»های قرآنی، واژه تیرد. در بین واژهتر و محدودتری به خود میمو وم تخصـصی 

ــ ـه از واژه  آن ــت کدسـ ــیص هایی اسـ ه در ان قال خود از دوره جاهلی به قرآن د ار تخصـ

 معنایی شده است.  

ــت که این    مجـاز رابطـه   -1 معنـایی میـان دو خوانل یک واژه بر مبنای مجاورت اسـ

ــ عاره رابطه مجاورت می ــد. اسـ ــببی باشـ  معنایی میان دو تواند مجاورت مکانی، زمانی یا سـ

ــت. نمونه  خوانل یک واژه بر پایه ــباهت اس ــ عاره در آیه ش  «أم عل  قلوب أقوال ا»ای از اس

 بکار رف ه است که اقوال برای قلوب در معنای اس عاری خود ذکر شده است.  

ــعف و کاهل در تنزل معنـایی، تـاه واژه بـار منوی می    -1 یابد یا داللت آن د ار ضـ

ر د از عصهایی اسـت که بع یکی از نمونه« کرسـی »های قرآنی واژه شـود. در بین واژتان می

در قرآن به معنای « عر »نزول در داللت خود د ار کاهل شــده اســت. این واژه از معنای 

در عصـر حاضر تنزل معنایی یاف ه است. برخالف تنزل معنایی،  « صـندلی و میز ناهارخوری »

ــو  پیدا می  ــمت مثبت سـ د. یکی از کندر ترفیع معنایی بار معنایی و عاطوی یک واژه به سـ
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ــت که این واژه از معنای عام خم هـایی کـ  واژه ه در قرآن ترفیع معنایی یاف ه واژه رکو  اسـ

شدن در برابر هر قدرت و شییء به معنای خاص خم شدن در برابر قدرت الیزال ال ی ترفیع 

 یاف ه است.

ها از اهمیت برـــزایی ها واژهآییزمانی حوزه معنایی، کشـــف باهمدر بررســی هم  -3

ها بر روی محور همنشینی در قالب قرار ترف ن فعل یا صو ی یی واژهآبرخوردار اسـت. باهم 

بر روی محور همشـــینی در کنار یک اســـم اســـت. همننین در نظر ترف ن ویژتی اصـــلی 

ها و تداعی آن ا نیز سـبب قرار ترف ن آن ا در حوزه معنایی واژه خواهد شد. در بررسی  واژه

ــکل افقی و عمودی قابل بین حوزهزمـانی حوزه معنایی در نظر ترف ن روابط  هم ها به دو شـ

 .دها خواهد بوبررسی است. تبیین این روابط ترسیم کننده زنجیره روابط بین حوزه

 

 :منابع

  .قرآن کریم -

، ترجمه یحیی مدرســـی، شننناسننی تاریخی درآمدی بر زبان (. 5333آرالتو، آن ونی) -

 پژوهشگاه علوم انرانی و مطالعات فرهنگی. 

، به کوشــل عبدالرــالم محمد هارون، قم:   معجم مقاییس اللغه (. 5111ابن فارس، احمد) -

 مک به األعالم اإلسالمی. 

 ، قم:ادب الحوزه لسان العرب (. 5111ابن منظور، محمد بن مکرم) -

، تحقی  محمد محمد حرین، بیروت: دیوان االعشی الکبیر (. 5311اعشی، میمون بن قیا) -

 نابی

شننناسی درآمدی بر زبان (، 5383م، مایکا دابرو ولرـکی و مارک ارنف) اتریدی، ویلیا -

 ، ترجمه علی درزی، ت ران: سمت معاصر

 ، قاهره: مک به االنجلو المصریه. دالله االلفاظم(. 5381انیا، ابراهیم) -

 ، ترجمه محمد بندریگی، ت ران: ان شارت اسالمی. المعجم الوسیط (. 5381انیا، ابراهیم) -

، ترجمه احمد آرام، ت ران: شرکت خدا و انسان در قرآن (. 5315هیکو)توشیایزوترو،  -

 س امی ان شار.



 در آمدی بر کاربرد نظریه حوزه معنایی در مطالعات قرآنی   011

 

ــی  - ــو، توشـ ، دینی در قرآن-سنناختمان معنایی مفاهیم اخیقی(. 5311هیکو)ایزوترـ

 ای، ت ران: ان شارات قلم.ترجمه فریدون بدره

 ، ت ران: نشر قطره. شناسیمقدمات زبان (. 5338باقری، م ری) -

، ترجمه کور  صـووی، ت ران: نشر  شنناسی نگاهی تازه به معنی (. 5311پالمر، فرانک) -

 مرکز  

 ، بیروتک دارالعلم للمالیین.  الصحاح (. 5113جوهری، اسماعیل بن حماد) -

قاهره:  ،دراسات فی علم اللغه الوصفی و التاریخی و المقارنم(. 1155حرنین، صالح) -

 مک به اآلداب. 

ــی - ــ : المفردات فی غرینب القرآن  (. 5151ن)راغــب، محمــد بن حرـ ، بیروت و دمشـ

 الدار الشامیه.  -دارالعلم

 ، بیروت: دارالوکر. تاج العروس من جواهر القاموس (. 5151زبیدی، مرتضی) -

، بیروت: دارالک اب الکشنناع عن حقا غ غواما التنزی  (. 5113زمخشـــری، محمود) -

 العربی.

 ، بیروت: دار الک ب العلمیه. البیغه اساس (. 5153)ـــــــــــــــــــ ،  -

 ، بیروت: دارالعالمیه. شرح المعلقات السبعم(. 5333زوزنی، حرین بن احمد) -

 ، قاهره: مک به االسکندریه. اللهجه المصریه الفاطمیهم(. 5333سلیمان احمد، عطیه) -

ــن، محمد باقر)  - ــعیدی روش ، روش پلکانی مفهوم شننناسننی واژگان قرآن (، 5388س

 5ای قرآن و حدیث، شماره هپژوهل

ــین) - ــیدی، حرـ تغییر معنایی در قرآن: بررسننی بینامتنی قرآن با شننعر   (، 5331سـ

 ، ت ران: سخن. جاهلی

نقد و بررسنی آرای ایزوتسنو در حوزه معناشننناسی قرآن    (. 5331شـریوی، علی)  -

 ، حکمت معاصر، سال   ارم، شماره سوم.کریم

،ت ران: پژوهشــگاه فرهنگ و هنر سننیشنننادرآمدی بر معنی (. 5333صــووی، کور ) -

 اسالمی.

، ت ران: شناسیهای پراکنده دفتر اول معنینوشته (. 5335)ــــــــــــــــــــــــــــ ،           -

 ان شارات علمی. 



 011   31، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

ــرالدین، بیروت:  دیوان طرفنه العبند   (. 5113طرفـه بن العبـد)   - ــرح م دی محمد ناصـ ، شـ

 دارالک ب العلمیه.  

خت، ، زیباشناشناختی در ژانر قرآنینوع سبکدر باب ت (، 5388عبدالرئوف، حرین) -

  11ترجمه ابوالوضل حری، سال دهم، شماره 

ــرکه األعلمعجم القاموس المحیط )بی تا(، فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، - می ، بیروت: شـ

 للمطبوعات. 

 ت ران: دارالک ب اإلسالمیه.  ،قاموس قرآن (. 5335قرشی، سید علی اکبر) -

، ترجمه کور  صووی، شنناسنی واژگانی  های معنینظریه (. 5333تیررتا، دیرک) -

 ت ران: نشر علمی.

، ترجمه سید حرین سیدی، مش د: دانشگاه فردوسی معناشناسی (. 5381مخ ار عمر، احمد) -

 مش د.

 ، مش د: ان شارات دانشگاه فردوسی مش د. شناسیسیر زبان (. 5331مشکوه الدینی، م دی) -

درآمندی بر اسننتفاده از   (، 5388دی، احمـد پـاک نی و ب من نـامور مطل )   مطیع، م ـ  -

  58، پژوهل دینی،   های معناشناسی در مطالعات قرآنیروش

 ، پاکر ان: مک به الرشدیه.   التفسیر المظهری (. 5151مظ ری، محمد بناء اهلل) -

ــدیقه) - ــگاههای اخیقی قرآنسنناختار گزاره (. 5388م دوی، صـ امام  ، ت ران: دانشـ

 صاد ) (.

ــادی داوری) - شننناسننی  فرهنگ توصننیفی زبان (، 5333نیزتوی ک ن، م رداد و شـ

 ، ت ران: ان شارات علمی  تاریخی

 ، ترجمه محمود نور محمدی، ت ران: ان شارت راهنما بررسی زبان (، 5338) یول، جورج -

- Lyons, J (1891). Semantics, London: Cambridge university press. 


