
  

 فصلنامه علمی  تخصصی فرهنگ پژوهش

 علوم اجتماعی یژهو، 9911تابستان ، 24شماره 

 

 یفرهنگ ـ یقوم یروش معناشناس یقیتطب یبررس

 یقرآن یمدر شناخت مفاه

 

 42/32/11  تاریخ تأیید:  44/39/11   تاریخ دریافت:

 یروزآبادف یعتیشر یمحمد هاد -------------------------------------

 چکیده

 رود،می شماربه پژوهقرآن یشمندانمهم اند هایاز دغدغه یقرآن یمواژگان و مفاه یقدق یمعان یقفهم دق

در حوزه قرآن، اختلاف زباان مصداد و  یزمان نزول و زمان نگارش متون علمهمچون اختلاف یاما مسائل

 یبارا یگوناگون هایروش اذوهان را به اتخپژقرآن ی،صورت گرفته در واژگان قرآن ییمعنا ییراتمبدأ، تغ

 یخی،تار یبرا بر اساس ترت یکل یکردپژوهش سه رو ینقرآن واداشته است. ا یممفاه یبه معان یابیدست 

 هااییاتاز مز یگر،د یکردهایبا رو یسهدر مصا ی،فرهنگ -یقوم یمعناشناس یکردنموده است. رو یبررس

 یکردهاایرو یاایعلااوه بار مزا رآیندمداری،و ف یداور یشاز پ یزپره ی،موضوع نگر ی،کل نگر ییمعنا

باه کاار  یدر مطالعات قرآنا یزوتسو،ا یهیکوتوش ی،توسط دانشمند ژاپن یکردرو ینبرخوردار است. ا یشینپ

 یریکارگ-به یعملهای و گام هافرضیشپ یکردها،رو یسهپژوهش علاوه بر مصا ینگرفته شده است. در ا

 .استگشته  بیان مندنظام ایبه گونه یقرآن یمبر مفاه آن یقو تطب یفرهنگ-یقوم یروش معناشناس

 .یموضوع یرتفس یزوتسو،ا ی،معناشناس ی،قرآن یممفاه :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باقرالعلومیو ارتباطات فرهنگ یغتبلارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

 یتاز اهم یقرآن یمواژگان و مفاه یقدق یبه معنا یافتناز صدر اسلام تاکنون، دست 

 برخوردار بوده است. یادیز

در حاوزه  یزمان نزول و زمان نگارش متون علماهمچون اختلاف یتوجه به مسائل با

 یگارو د یصورت گرفته در واژگان قرآن ییمعنا ییراتقرآن، اختلاف زبان مصدد و مبدأ، تغ

 ی،واژگاان قرآنا یاقدق یمعاان یاافتن یبارا یانامهساده لغت یبررس دست،ینازا یمسائل

 .استپژوهان نبوده موردقبول قرآن

 یخود، برا یقرآن یصاتمسلمان از صدر اسلام تا به امروز، در تحص یشمنداناند رو،ازاین

را آزماوده و باه کاار  یمتعادد یهااروش ی،قرآنا یممفردات و مفااه یقدق یمعان یافتن

 اند.گرفته
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 رویکردهای شناخت مفاهیم قرآن

شده است؛ این رویکردها بر ارائه شناخت مفاهیم قرآن در ادامه سه رویکرد کلی برای

 اند:شدهشناسی تاریخی تدوین یک روش اساس

 شناختیلغت رویکرد

باه آن از  در فهم مفاهیم بلناد آیاات قرآنای، پارداختن شناسیلغتبه نصش  با توجه

انی که در برخای از الفااآ آن، وجاوه معاویژه آنآید. بهمی حساببهن ضروریات فهم قرآ

  ، دسترسی به محتوا ممکن نخواهد بود.بر آنعمیق نهفته است که بدون آگاهی 

ی درباره مفردات قرآن هایکتاباز همان قرون اولیه اسلام دانشمندان اسلامی  روازاین

در  . آثاار دیگاراست« عبدالله ابن عباس»از « غریب الصرآن»که اولین اثر کتاب  اندنوشته

تفسیر غریب »، «زید بن علی بن حسین»از « غریب الصرآن»کتاب  از اندعبارتاین زمینه 

بسیاری از مفسران قارآن نیاز، «. راغب اصفهانی»از « مفردات»، «سجستانی»از « الصرآن

، «یانالبمجمع»طبرسی در  کهچنان. هم پردازندمیقبل از تفسیر آیات، به تبیین لغات آن 

به بررسی لغات قارآن اختدااد داده اسات. طباری نیاز « اللغه»را تحت عنوان  یبخش

مفسرانی است که به مباحث لغوی پرداخته است که به علت نزدیکی به عدر نزول  ازجمله

 (41، د 9932)مداح حسین آبادی،  است. ایویژهدارای اهمیت 

لغات پرداختاه اسات. به شرح  یاتآ یبرخ یلخود در ذ یردر تفس ق( 993ی )متوفای طبر

داده اسات کاه  یحرا در خدود واژگان توض یاتیابعاد و جزئ هر لغت،مورد بسته به  یناو در ا

 یوجاوه معاان یانب ی،مفرد و جمع کلمه، ذکر اشتصاق کلمه، شروح فروق لغو یاناند از: بعبارت

که مورد  یگانژوا یمعان ینب یبمبهمات، تصر یح، توضهامدداق یانمتعدد(، ذکر مجاز، ب ی)معان

به موارد بالا، از مستنداتی مشاتمل  یابیدست ی. او برادخیل(لغات غیرعربی ) یانو ب اختلاف بوده

 (93)همان، د  استفاده نموده است. یاقشعر، قرائت و س یث،حد ،بر آیه
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شناس و ادیب باوده، آرای جهت که عالمی لغتق( نیز ازآن 293زمخشری )متوفای 

رو لغت و واژگان در تفسیر کشااف از نصاش نحو و لغت داشته است. ازاینای در علم ویژه

پررنگی برخوردار بوده و زمخشری موشکافانه به بیان مباحث لغوی ازجمله: مفارد و جماع 

یابی، واژگاان اضاداد، تفااوت واژگان، مترادفات، چندمعنایی واژگان، واژگان دخیل، ریشاه

  اخته است.واژگانی و انتصال معنایی واژگان پرد

 هااقرائتاختلاف  یانپس از ب« البیانمجمع»نیز در تفسیر  ق( 225)متوفای  یطبرس

و سپس وارد بحث لغات  پردازدمی هاقرائتاز  یکهر  یبه موضوع احتجاج و استدلال برا

تاا  کشادمی یشموضوع اعاراب را پا آنگاهدهد،  یحرا توض هاواژه یلغو یتا معان شودمی

 کند. یینو تب یحدارد، توض زداییابهامبه  یازرا که ن یموارد

 گونه شمرد:در حوزه لغت را این یتوان اقدامات مرحوم طبرسمیدر نگاهی کلی 

 یلاشاره به واژگان دخ .9

 واژگان مترادف ییهای معنااشاره به تفاوت .4

 اشاره به چندمعنایی واژگان .9

 واژگان ییمعنا یصاشاره به تخد .2

 واژگان ییگسترش معنااشاره به  .2

 (96، د 9919)شهبازی و شیرازی،  واژگان یشهر یانب .6

، کنادمیتوجه خوانناده را جلاب های معناکاوانه طبرسی، در تلاشکه  یگرید یدهپد

تلااش  یاندر ا ی. ودهادمیجملاه، انجاام  یوهشا یالتحل یبرا یاست که طبرس یتلاش

خااد دارد و باه روش  یوهنکته را روشن سازد که چرا جملاه در قارآن شا ینا کوشدمی

اسات.  یدشک و ترد دهندهنشانگاه  یهنمونه جمله شرط عنوانبهاست.  کاررفتهبه ایویژه
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 یزنکته ن ینجواب بر شرط، ا یقعلاوه بر تعل «شویمیموفق  یاگر درس بخوان»در جمله 

 (932، د 9934)ایروانی،  دارد. یدس خواندن ترددر امکان در یندهکه گو شودمی یدهفهم

کناد. صورت فراوان از شواهد شعری اساتفاده میطبرسی برای یافتن معانی لغات، به

 شارح» را آن و شاده تألیف البیانمجمع شعری شواهد شرح ةزمین در کتابی که ایگونهبه

 .اندنامیده «البیانمجمع شواهد

 یلغو یایدر مورد قضا یوجود دارد که طبرس البیانمجمعدر  یادیز یثاحادهمچنین 

 یشترب یدر موضوعات لغو یثبه حد یاستدلال کرده است، اما استدلال و هابدان یو نحو

استدلال کرده  یثتنها در دو مورد به حد یاست، بلکه در مسائل نحو ینحو از موضوعات

 )همان( است.

مفردات قارآن، کتااب  یدرک و کشف معان یبرا یشناختلغت یهااز تلاش یگرینمونه د

 منابع بهترینکتااب از  ینق( است. ا 234 ی)متوفا یاثر راغب اصفهان« مفردات الفاآ الصرآن»

 ردمو ن،قر هشتاز  بیشوی  بکتا. ستا آنقر آلفاو ا داتمفر معانی شناخت ایبر مآخذو 

 که نماند ناگفته. ستا آنلصرای معان یهااکتاب ینترو کامل گویاتریناز  نهمچناو  دهبو دستناا

 ستیابید با تا ستا دهنمو اوانفر شتال صفهانیا غبرا ایرز ،ستا شنرو نیز یبرتر ینا لیلد

را  تکلما معنیهاااا، آن نیآقر یهادبررکاهاااا و آن لتحو سیرو  لغت معنی نخستین ضعو به

 .آیدیم رشما به تفسیر مهم یلغو منابعاز  داتمفر یعنی ،غبرا بکتا ،جهت همین. یابددر

 سبصت ىگو ،متن بافتو  قسیا بر مهتماا یعنى ه،یژروش و بنتخاا با ،یگرد ىسواز 

و  توضیحاز  داتمفر نکهآ تااارمهم نکته یگرد ست.ا دهبور فن ینا پیشین اننشمنددا را از

 به شناسییمعنو  شناسىنباز بر توجه با منددسو ىتفسیر هچهرو  فتهر ترافر نگاواژ تبیین

 .ستا گرفته دخو

 نهمگو تیاآ به ،شتصاقىو ا بىاد یابییشاااهر بر ونفزواژه ا ىمعنادادن  ننشااو در 

 یشناساواژه. دشو یکدنزواژه  ىمعنا به تا کوشدیم باهم تیاآ سنجشو از  کندیم توجه
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 اننگر شدتبه. او شودیم بمحسواو  ىتفسیر لصودارد و از ا ىکلید نصش غبرا نظردر 

 طرحى با داتمفر بکتا زغاو در آ شتهرا دا نگاواژ ىمعنا فهم ناحیهاز  لهىا مکال بدفهمى

 .داردیم ازبررا ا دخو حساسیت یشناسواژه شناخت همیتدر ا مسائلى

یاااه و : تجزدنمو رهشاا یرز اردمو به تاااوانیم غبرا داتمفر بکتا هااااییژگیو یگراز د

 حشر ت،فاادمتر برخی رقفا نبیا ،حصیصی صلیا یمعنا به ثانویه معانی عجاار ،لغت دهما تحلیاال

و  مطالب تسلسلو  رتعبا سالستو  گیدسا ن،لغویا القوا نصدو  نصل ،نحوو  فصر محکاا

)دیااااری بیااادگلی و  .و...  یتفسیر مختلف القواز ا برخی نبیا د،خو یجادر  تیاآ هداشو کرذ

 (54، د 9914کاظمی، 

علاماه  لغات شناساانههاای یتفعالاین حاوزه باه  درهای لغوی از دیگر نمونه تلاش

تفسیر قرآن »توان اشاره نمود. رویکرد ق( در تفسیر المیزان می 9234یی )متوفای طباطبا

اناد و بار روناد معنایاابی گرفتهیشپرویکرد عامی است که ایشان در این کتاب « به قرآن

 مفردات نیز اثر گذاشته است.

 یرا در طا یعالمانه متعدد یهادقت و هاینوآور یی،طباطبا ینمحمدحس یدعلامه س

از  یقرآنا یممفاردات، موضاوعات و مفااه یاند. بررسبه کار گرفته یزانالم یرنگارش تفس

کشف  یعلامه برا یکردمند بود است. هرچند روبهره یعلم یکردرو این از یزن یشانا یسو

مجموعاه  یذکر نشده است؛ اما با بررسا یشانصورت مدون در آثار او شناخت مفردات، به

 ینو همچنا یتوان مباانمی یاتآ یرتفس یردر مس ی،به معان یابیدست یبرا یشانا یاقدامات

 را استخراج نمود. یرمس یندر ا یشاناتخاذشده ا یهاروش

گاناه مفردات، موارد پنج یشناخت معان یدرزمینه یزانصاحب کتاب الم یمبان ازجمله

 است: یرز

امر  ینها است. اقرآن، خارج از موضوع له آن آمفردات الفا یقمداد یاتدوصخ .9

 سازد.ظاهر متفاوت را فراهم میو به متعدد یقواژه بر مداد یک یصیامکان اطلاق حص
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و  ییماورا یصیمرتبط با صفات خدا و علم آخرت غالباً مداد یاتن درآآمفردات قر .4

توجه  ازذهن مفسر را  یدگان نباژوا ینا فیو عر یجق رایرو مداداند. ازاینکاررفتهبه یمتعال

 .یدها مندرف نماآن یمتعال یبه معان

هاا در عارف قارآن آن یواژگان درگذر زمان، معنا یبرخ ییت تحول معنالع هب .9

ه مفاردات، گونادرسات این یاارزبانان است، مععرب یانها در مآن یجرا یمتفاوت از معنا

 ها در عدر نزول است.آن کاربرد

در تفسایر مفاردات  یدکه با اندیافته ایهویژ ین معناآمفردات در عرف قر یبرخ .2

 .یردن موردتوجه قرار بگآقر

 یالقب یانا ی، معناااندیافتهتازه  ییمعنا یدر زبان عرب یل،از واژگان دخ یاریبس .2

، 9933)اشارفی،  عرب فهم شاود. یاتادب آن در زبان و یجه به کاربردهاوبا ت یدواژگان با

 (62د 

 ییهااتوان به روشمی ،اثر ینها در ااعمال آن یقو مرور مداد یمبان یناساس ا بر

 اشاره نمود: ،شده استبه کار گرفته یزان برای کشف معانیالم یرکه در تفس

 .یلغو یمعنا یافتن یمراجعه به کتب لغت برا .9

 وسیله آیات مختلف قرآن.غت بهتعریف یک ل .4

های المیازان تبیین معناى یک لغت با استفاده از فهم عرف. البته بکى از ویژگی .9

فهم معانى لغات، این است که برخلاف بسیارى از مفسران پیشاین، باراى بیاان ة زمین در

ت تکیاه ندرلفظ، به اشعار جاهلى یا شاعران نامى استناد نجسته و یا بهمعانى مختلف یک

 کرده است.

 شناخت دایره مفهومى یک لغت با استفاده از سیاق و ارتباط اجزاى کلام. .2
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در  شناختیلغتهای توان مجموعه تلاشمذکور می هایگامو  هاروشپس از بررسی 

 نمود: بندیجمع گونهاینحوزه مفردات قرآنی برای یافتن معانی مفردات را 

 یلواژگان دخ بررسی -

 واژگان مترادف ییمعنا هایتفاوت -

 واژگان چندمعنایی -

 واژگان ییمعنا یصتخد -

 واژگان ییگسترش معنا -

 واژگان یشهر یانب -

 یاتدرآمعانی واژگان با لحاآ کاربردهای مختلف  -

 تخدیص معانی لغوی بر اساس کاربردشناسی میان آیات -

 مفرد و جمع واژگان، مترادفات -

 واژگان اضداد -

 تفاوت واژگانی -

 انتصال معنایی واژگان -

 به معانی اولیه ثانویهارجاع معانی  -

 گاه جملاتجایبهتوجه  -

 اهتمام به سیاق و بافت برای کشف معانی -

 های نحوی برای کشف معانیبررسی -
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 موضوعیرویکرد تفسیر 

ات که در پی کشف معانی مفاردپژوهان، در رویکرد تفسیر موضوعی بیش از آنقرآن

رو بینی قارآن دریابناد. ازایانتا جایگاه یک موضوع یا مفهوم را در جهاان اندبر آنباشند، 

دهند، اما این های متعددی برای یافتن معانی مفاهیم موردنظرشان انجام میهرچند کاوش

کوشاند باه کماک چناین ابازار و ها را بخشی از فعالیت علمی خاود پنداشاته و میتلاش

 سئله خویش را بیابند.هایی پاسخ مروش

و ساازگار باا  ساامانمند ایشیوهمعارف قرآن را به  توانمی یموضوع یربا کمک تفس

از قارآن  یو راهکارهای عملا هاپاسخهر عدری ارائه نمود و  شماربی و موضوعات یازهان

است که ماا را  یروش تنها راه ینا: »استصدر معتصد  یدکه شه گونههماننمود.  یافتدر

اسالام و قارآن  یاساسا هاینظریهبه  یدر مصابل موضوعات مختلف زندگ ات سازدمیقادر 

 (9931)خامه گر،  .«میابیدست

و مرسوم است و هزاران جلد کتااب در  یجاکنون راکه هم یبه روش یموضوع یرتفس

 یکوشش یموضوع یرتفس»شده است: تعریف ینشده چنصدها موضوع بر اساس آن نوشته

و نظاری  یاز قرآن به مسائل و موضوعات زنده عمل یاست بشری در فهم روشمند پاسخ

رود که انتظار مای یاتگردآوری آ یهدر سا ی،جمع یاتح البرخاسته از معارف بشری و احو

 (929، د 9935)جلیلی،  .«درباره آن داشته باشد یقرآن سخن حص

 یادموضوع در سراسار قارآن مج یککه درباره  یمختلف یاتآ یعنی یموضوع تفسیر

گاردد و از بنادی میآوری و جمعجماع ،های مختلف آماده اساتدرباره حوادث و فرصت

مرباوط باه  یااتشود. مثلااً آمجموع آن نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد آن روشن می

در  ینباراه یربرهان نظم، برهان وجوب و امکاان و ساا ،فطرت یلاز قب یخداشناس یلدلا

موضاوع روشان  یانابعااد ا« بعضر  بعضر    یفسرآالقرآن  »شوند و ازآنجاکه  یدهنار هم چک

 (49، د 9، ج 9963)مکارم شیرازی، گردد. می
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شاش مرحلاه را  یی،به مصدود نهاا یدنرس یبرا در رویکرد تفسیر موضوعی، محصق

ند، بندی روشامدساته آیاات،اساتخراج  یابی،موضوع  اند از:که عبارت گذاردیپشت سر م

هاای قارآن باا مصارناه و اساتنتاج نظرگاه یر،تفسا یبر اساس مباان یاتاستخراج مدلول آ

 (9931)خامه گر،  .یگرد ینها و قرایاربا مع یجنتا یابیارز یات،به مدلول آ یچندسونگر

 توان نام برد:نوا دو شیوه کلی را میدر این رویکرد برای یافتن آیات هم

 گزینش بر اساس لفظ موضوع

ر از راهترین و آساناین شیوه، که ابتداییدر  هاای گونااگون ترین شیوه اسات، مفسا 

خانواده باا موضاوع آیاتی را که دربردارنده کلمات هم، های معجمهمانند مراجعه به کتاب

هاا، آیاات مارتبط را گازینش کند و با بررسی و تأم ل در مفااهیم آنهستند، استخراج می

هاای شود: یکی بارای درک مفااهیم واژهدو هدف بهره برده میکند. از این شیوه، به می

 قرآنی و دیگری تبیین ابعاد گوناگون یک موضوع.

 گزیش بر اساس مفهوم موضوع

ای از معنا و مفهومی خاد است. غیراز شکل لفظی و صرفی خود، آیینهای بههر واژه

ناوا برای گزینش آیاات همخانواده گونه که در شیوه قبل از ارتباط شکلی کلمات همهمان

توان بهره برد؛ اما در این نوع، به خلاف ها نیز میشد، از ارتباط مفهومی واژهبهره برده می

هاای گونااگون نوع اول، یک رابطه ساده و خاد نیست، بلکه ارتباطات متفاوتی از جهت

ا اغلب ایان ها هماهنگ باهدف بحث ما نباشد، امممکن است برقرار باشند. شاید تمام این

ر بااز ارتباطات با کارکردهای متفاوت افق گسترده ای در فراهم کردن آیات به روی مفسا 

ای خااد درآوردن کنند؛ و به دلیل همین تفاوت در کارکرد، شمارش و تحات قاعادهمی

 ها، دشوار است.انواع آن
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اژگاان گیری از ارتباطات مفهاومی میاان وهای ممکن در این شیوه، بهرهیکی از راه

ی هااواژهارتباط مفهاومی  ،های مترادفارتباط مفهومی واژهکه مواردی نظیر  قرآنی است

)نیازاده،  های آن هستند.ازجمله نمونه در یک میدان معنایی هاواژهارتباط مفهومی  ،متضاد

 (29، د 9932

 رویکرد معناشناختی

قرآن به کار گرفتاه  متأخرترین رویکردی که برای شناخت موضوعات، مفاهیم و مفردات

 است. شناسیزباندانش های از شاخه یکی یعناشناسشود، رویکرد معناشناسی است. ممی

ها حوزه لفظ و دیگری حوزه های وسیعی است که یکی از آنزبانشناسی دارای حوزه

 .یابدای از حوزه معنا ارتباط میای از حوزه لفظ، با برش قرینهمحتوا یا معنا است. هر قطعه

 (24، د 9952)بی یرویش، 

حوزه لفظ، زبانشناسی با صورت و شکل سااختاری کلماات و عناصار زباانی و در در 

هاا ساروکار دارد؛ ایان حاوزه از معنای الفاآ بسیط و در حالت ترکیبای آن حوزه محتوا با

دانشی که باه بررسای »، «بررسی معنا»خوانند که با عبارات « معناشناسی»زبانشناسی را 

« پااردازدشناساای کااه بااه نظریااه معنااا میای از دانااش زبانشاااخه»و « پااردازدمیمعنااا 

 (91، د 9936)مختار عمر،  .شده استتوصیف

هاا و های اخیر دانشمندان زیادی با فرهنگموضوع علم معناشناسی، معنا است و در سال

شناساان، ماردم داناان، زباان اند؛ فیلسوفان، منطاقهای مختلف به مسئله معنا پرداختهگرایش

 اند.شناسان، روان شناسان و پژوهش گران حوزه هنر و ادبیات نیز به بررسی معنا همت گماشته

شود، مداداقی اسات کاه در ا نامیده میآنچه در معناشناسی، معن( 92، د 9936)مختار عمر، 

صاورت ناوعی تداور در ها، بهجهان خارج وجود دارد و یا مفهومی است که برحسب مداداق

 (43، د 9934)صفوی، شده است. ن سخنگویان زبان انباشتهذه
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داناد؛ ای منساجم و معناادار مایوتحلیل کلام، متن را مجموعهمعناشناسی در تجزیه

گیری فرآیناد بنابراین تحلیل معناشناختی بر این اصل استوار است که متن، محال شاکل

های و باه توصایف پدیاده معنایی است. به زبان دیگر، معناشناسی مطالعه علمی معناست

تمامی عوامل ماثثر در  و به پردازدانگاری می زبانی در چارچوب یک نظام، بدون هر پیش

 (9935)صفوی،  .نمایداستنباط معنای صحیح، توجه می

های متعددی پیداکرده اسات کاه گیری خود مکاتب و روشمعناشناسی درروند شکل

ای باه فهام و نصاد آن اقادام یاهزاواختاه و از هرکدام با ابزاری خاد به کاوش معناا پرد

فرهنگای  -گارا، شاناخت گارا و قاومییی نظیر مکتب ساختگرا، نصشهامکتباند. نموده

فرهنگی در حوزه مطالعات  -ازجمله مکاتب معناشناسی هستند. در این میان، مکتب قومی

 قرآنی توفیق بیشتری داشته است.

خادا و »که با نگارش ساه کتااب مهام  است «یزوتسوا»مکتب،  ینچهره شاخص ا

کارده اسات و  یاانب تفدایلبه یزرا ن اششناسیروش یکه در آن مبان-« انسان در قرآن

در کلاام  یماانمفهاوم ا»و بالااخره « قارآندر  ینید یاخلاق یممفاه یمعناشناس یبررس»

کاه  ویژهباهخود کسب کارده اسات.  یبرا یدر حوزه مطالعات قرآن خوبیتجربه «یاسلام

 ینیاشا» یاتاز آن، فعال یگرفتاه شاد و حاصال یروش او توسط همکاران و شاگردانش پ

 سااختحااکم بار  بینیجهاانو  یو کشف شبکه ارتباط ییدر حوزه شناخت معنا «ینوماک

 (936، د 9933)مطیع، پاکتچی، و نامور مطلق،  است. «یزو رستاخ ینشآفر»قرآن درباره 

کرد و توجه باه  یداپ یراندر ا یزوتسوکه ا یگاهیجا و یآثار به فارس ینترجمه همه ا

همه  ی،قرآن یآثار او در محافل علم یسو تدر هایشهما ییروش او، نگارش مصالات، برپا

)شریفی،  گذاشته است. یبر جا ی،معناشناس یوهش یناستفاده از ا یبرا یو همه، سابصه خوب

9912) 
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منظور آنکه سرانجام درباره کلمات زبان است به یلیدر مطالعه تحل یقتحص یمعناشناس

کاه آن قاوم را  یکردن جهاان یرتدور کردن و تعب یشناخته شود که برا یقوم ینیبجهان

 (9969)ایزوتسو،  .طه کرده است، قرارداده استاحا

ها و ارائه الگوهای جدید در مطالعات قرآنی اعم از همچنین این مکتب، بر بازاندیشی

 پژوهان تأثیر گذاشته است.یری و معناشناختی در قرآنمطالعات تفس

به رویکرد « وم شناسی پلکانی قرآنمفه پلکانیروش »محمدباقر سعیدی روشن در مصاله 

هار »کناد: گوناه اشااره میفرهنگی در کشف معناا بار اسااس بافات این -معناشناسی قومی

بر اساس معانی پایاه و مبتنای متکلمی، در یک عرف زبانی خاد، الفاآ موجود در آن زبان را 

بار پایاه ایان . کنادبر وضع و البته در بافت کلامی خود در درون یک بستر خاد استعمال می

تواند در کاربرد اهل دیدگاه ازآنجاکه کلمات بر اساس وضع، دارای یک هستة معنایی است، می

هاا در ماتن کلاامی و ت واژههایی برای معنا تلص ی شود؛ اما موقعیاعنوان علائم و نشانهزبان، به

آورد که در معناشناسی جدید با عناوان مسئله کاربرد، جنبه دیگری از مسئله معنا را به میان می

شود. این نوع معناا و در متون تفسیری معنای سیاقی و قرینه مدار شناخته می« نسبی»معنای 

 (9933)سعیدی روشن،  «.یابددرواقع به حیثیت اثبات معنا ارتباط می

باا طارح نظریاه « منطق صوری فهم معناای واژگاان قارآن»محمدتصی فعالی در مصاله 

هاای کاه در ایان میاان از روش کناد، به ده روش برای کشف معنا اشاره می«ایضاح درونی»

کند: یاد میگونهنشینی و جانشینی اینمحوری معناشناسی ایزوتسو همچون توصیف بافتی، هم

های قرآن را تشخیص داد توان معنای واژهاین سثال که چگونه می که در پاسخ بهحاصل آن»

ها و راهکارهاایی توان به فهم مفردات آیات نائال آماد، شایوههایی میو با چه روشی یا روش

عنوان منطق صاوری فهام معناای واژگاان قارآن باه کاار ها که بهطرح است. این روشقابل

، انتخاب واژه، توصیف بافتی، توصیف جانشاینی، توصایف یابی واژهاند از: ریشهروند، عبارتمی

 (9914)فعالی،  «ای، توصیف علی و تدنیف.به تضاد، توصیف سلبی، ساختار موازنه
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 بندی رویکردهاجمع

ها و ابزارها برای کشف ای از روششناختی، به مجموعهبا نگاهی کلی به رویکرد لغت

ای را در اختیار های متعدد و موشکافانهروش یافتیم. هرچند این میراث علمی،معانی دست

ای که محصق گونهمند نیست؛ بهدهد، اما از انسجام و نظمی فرآیندمدار بهرهمحصق قرار می

شاود تاا هاا مطلاع نمیشروازاینها، از جایگاه و ارزش هار یاک در مواجهه با این روش

 گیرد. به کارهریک را به اقتضای نیاز 

موضوعی، ما باا نگااهی مسائله محاور روبارو هساتیم کاه بارای یکرد تفسیر رودر 

پذیرد و انساجام روشای قابال ای را مییابی به پاسخ مسائل خود، هر فرآیند عالمانهدست

شناسای هایی در حاوزه روشاستنادی بر آن حاکم نیست؛ به همین دلیال، باا بازاندیشای

موضاوعات  ییشابکه معناا»اله هایی از آن در مصتفسیر موضوعی روبرو هستیم که نمونه

 شده است.اشاره« قرآن

دهد که این علام های قرآنی نشان مینگاهی به مطالعات معناشناسی در پژوهشاما 

مند برای این قسم تحصیصاات، علااوه بار ارائاه تعریفای دقیاق از با ارائه راهکارهایی نظام

فاهیم قرآنی، موفق به کشف مفاهیم موردمطالعه و تبیین جایگاه آن مفهوم در میان سایر م

های جدیدی از یک مفهوم گشته و در تعمیق معانی مستخرج از آیات نصشی باه سازا لایه

هاا و دساتاوردهای رویکردهاای این رویکارد روش (9914)حسینی و مطیع،  .داشته است

گیرد و از سوی یافته به کار میمند و سامانپیشین خود را برای دست یافتن به روش نظام

شناختی را به یاری گرفته تا فرآیندی منسجم برای کشاف دیگر تطورات جدید علوم زبان

از « بان»قاومی  -معنا معرفی کند. در میان مکاتاب معناشاناختی، نیاز مکتاب فرهنگای

 توفیصات بیشتری برخوردار است.

های علمی پیچیاده، ای از نظریههای ایزوتسو، از مجموعهسو این مکتب با تلاشاز یک

شده اسات؛ ایزوتساو خاود در بینی یک زبان تبدیلبه یک روش کاربردی برای کشف جهان
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شناسای متأسفانه آنچه اکناون معنی» گوید:باب دشواری شناخت دانش معناشناسی رایج می

کننده پیچیده است. برای کسی که نسبت به آن بیگانه باشاد، صورتی گیجشود، بهخوانده می

که ی اینای کلی دربارهاشد، لااقل بسیار دشوار است که بتواند اندیشهاگر مطلصاً غیرممکن نب

و  یاقتحصکاه معناشناسای را و بعدازآن (9969)ایزوتسو،  «به چه چیز شباهت دارد پیدا کند.

معرفای  یقاوم ینیبجهاان شناختمنظور به ،زبان یدیِکلمات کل یدرباره یلیتحل یامطالعه

مسئله سروکار دارد که چگوناه،  ینصورت عمده با اقرآن به سیشنایمعن»گوید: کند؛ میمی

چاه  جهآن یعمده یشده، و اجزاء سازندهساخته یجهان هست ی،کتاب آسمان ینا یدگاهاز د

و این همان فلسفه بنیاادی  )همان( «از چه قرار است. یکدیگرها با است، و ارتباط آن هایزچ

است که ایزوتسو را به کاربرد این مکتب در مطالعات قرآنای ساوق داده و دریچاه جدیادی 

 های درونی یک زبان گشوده است.برای شناخت مفاهیم به کمک زمینه

)فیرحای و  گوناه شامردهاای مثبات ایان رویکارد را اینتاوان ویژگیدرنهایت می

 :(9919محمدی، خان

« ماتن»نگاه گشتالتی؛ در این روش، ازآنجاکه یک مفهاوم در کال  وری نگکل -9

در  شاود،می پرهیاز بینای جزئای واز بخشی نگری  ،گیردمی مورد ملاحظه و بررسی قرار

 شود.نظر گرفته می در یک مفهوم ابعاد تمام نهایت،

موردبررسی قرار  واحد،تفسیر موضوعی: در این رویکرد موضوع  وموضوع نگری  -4

ویژه، ملاحظه نمود. ایان  موضوع یک درباره را متن کلی دیدگاه توانمی بنابراین گیرد،می

 گیرد.در برمی موضوع را در جامعیت ،گوییامر ضمن پرهیز از تشتت و پراکنده

 ،هاتعلیاق پایش دانساته باا ،کنادتلاش می« معناشناسی: »داوریپیشپرهیز از  -9

 کند. ادراک هست که گونهآن را «متن» معنای

قاومی  -در ادامه به روش عملی کشاف و معاانی در مکتاب معناشناسای فرهنگای

 شود.پرداخته می
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 فرهنگی-های معناشناسی قرآن بر اساس مکتب قومیفرضپیش

 گشتالتی نگریکل

های منفردی که در آن داخال نص در نظر ایزوتسو، نظامی از مفاهیم است که در واژه

گاذارد. در درون ایان چهاارچوب، مفااهیم تنهاا و منفارد نیساتند؛ بلکاه میشوند، تأثیر می

 مفااهیم یاکلمات  ایزوتسو معتصد است، (9912)شریفی،  اند.یافتهای سازمانصورت پیچیدهبه

 یکدیگربه  یکبه کار نرفته، بلکه با ارتباط نزد یگرتنها و منعزل از کلمات د یکدر قرآن هر 

 نظااماز مجماوع  یصااًمحساوس و ملماوس خاود را دق یاند و معنامورد استعمال قرارگرفته

 یهاان خاود گروهیاکلمات م ینا ،دیگرعبارت. بهآورندیکه باهم دارند به دست م یارتباطات

هاای مختلاف بااهم از راه یگاربار د یزها نگروه ینکه ا سازند،یگوناگون بزرگ و کوچک م

و در  یچیدهپ یاربس یشبکه یکو  )گشتالت( دارکل سازمان یکسرانجام  نندکیم یداپ یوندپ

او چگونگی و نوع نظمی  (9969)ایزوتسو،  .آیدیها فراهم ماز آن مفهومیهای پیوستگیهم

ای دارای اهمیت گونهشده است را، بهکه در نظام مفهومی قرآن میان مفاهیم منفردش جاری

را کاه  یروابط متعد د یدهرگز نبا یدی قرآن،کل مفاهیموتحلیل زیهتج در داند کهای میویژه

 .یمدارد ازنظر دور دار نظامدر کل  یگرانها با داز آن یکهر 

 شناختییمعن یاساس یهسته»آورد: گونه شاهد میاو بر این تأثیرگذاری قدرتمند این

انساان، در برابار  یااموجود زنده، جاانور  یدفاع یستارا»عبارت از  جاهلیتتصوا در  یکلمه

ها خود وارد دستگاه تدو ر یاساس یاصطلاح با حفظ معنا ینا«. مخر ب بود یخارج یروین

کاه در آن براثر هو بالخاص  نظام کل یدنفوذ شد یر، در زآنجادر  یشد. ول یاسلام یمو مفاه

 قرارگرفتاه «یماانا»به  یوابسته یتدو رها یمرک ب از گروه خاصی شناختییمعن یدانم

 یاداپ مهمای یاربسا یناید یمعنا هتعل ق داشت، چنان شد ک یاسلام یکتاپرستیبود که به 

 «در روز پاداش الهی یفراز ک یترس زاهدانه» یانیم یکرد: تصوا، پس از گذشتن از مرحله

 (9969)ایزوتسو،  «کرد. یداخالص و محض پ «ییزهد و پارسا» یکه معنا یدرس آنجابه 
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 تحول در معنا با حفظ واژگان

های جدیدی نیستند، اما در نظاام معناایی قارآن های قرآنی، واژهبه نظر ایزوتسو، واژه

اند، قرآن، همان الفاآ کهن در زبان عارب جااهلی را باه کاار ای به دست آوردهمعنای تازه

نایی قارآن، معناای ها با ورود به دستگاه معها معانی جدید دمید. آن واژهگرفت و در روح آن

بینی واسطه آن، جهانبینی قرآن مولود نظام معنایی آن است و قرآن بهجدیدی یافتند. جهان

یاک از که هیچ یمامر توج ه کن ینبه ا یدبا (295، د 9919)قائمی نیا،  جدید به وجود آورد.

الله،  یمهدارند، و ازجمله کل یقرآن ینیبجهان یلدر تشک یقطع یکه نصش یدیاصطلاحات کل

صاورتی در ادبیاات هاا بهی آنهماه تصریباً ؛شده نبوده استتازه وضع یوجه اصطلاحهیچبه

کلماات و  یناز ا یبه استفاده یاسلام یاز اسلام رواج داشته است. در آن هنگام که وح یشپ

هاا در ماتن و طرز اساتعمال کلای آن یمجموع یها آغاز کرد، نظام ساختمانبه کاربردن آن

و  نماود،یقبول مغیرقابال ینو ناآشنا و بنابرا یزانگقرآن بود که در نظر مشرکان مکه شگفت

 (9969)ایزوتسو،  .بودن ینو تدورات منفرد چن یمخود کلمات و مفاه

 بینی معناشناختیجهان

ن یاک زباان گارابینی گاویشایزوتسو معناشناسی خود را راهی برای کشاف جهاان

بینی قارآن کند با کاربسات آن در مطالعاات قرآنای باه جهاانکند و تلاش میمعرفی می

جهت که قرآن زبان یک قومیت تاریخی است بلکه، از آن منظر که  بپردازد؛ البته نه از آن

 بینی خود، پرداخته است.های زبانی، به بسط توسعه جهانکارگیری ظرفیتقرآن با به

اکناون »گویاد: بینی یک قوم مییف معناشناسی به راهی برای درک جهاناو پس از تعر

 یباه معنا یادبا« قرآن شناسییمعن»در عبارت « قرآن» یکه کلمه یافتدر توانیآسانی مبه

 شناساییطرز نگرش قرآن نسبت به جهان در نظار گرفتاه شاود. معن یعنی یقرآن ینیبجهان

جهاان  ی،کتاب آسمان ینا یدگاهمسئله سروکار دارد که چگونه، از د ینصورت عمده با اقرآن به

از  یکادیگرها با است و ارتباط آن هایزچه چ ناجه یعمده یو اجزاء سازنده شدهساخته یهست
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 یمدر مفااه یشاناختو روش یلایتحل یاقچه قرار است. هدف ما عبارت از آن است که با تحص

باه جهاان  نسبت ینگرش قرآن یلدر تشک یقطع یکه نصشو تدورات  یمآن مفاه یعنی، عمده

 (9969)ایزوتسو،  «.یمبالنده را استخراج کن یزنده یشناسشکل از وجود یندارند، ا

 محوریت مفاهیم کلیدی

ای بارای ورود باه ایزوتسو شناخت و تحلیل مفااهیم کلیادی یاک زباان را دریچاه

های ی هستند که باا تشاکیل میادانشمرد. همین کلماتی کلیدبینی آن زبان برمیجهان

دهناد. از ساوی های کوچک و بزرگی را تشاکیل میمعنایی با مفاهیم مرتبط خود، شبکه

های معنایی دیگر کلماتی که در چند میدان معناشناسی، حضور دارند، امکان ارتباط میدان

مفااهیم  گونه است که مجموعاهسازند. اینمتعدد را در شبکه واژگان یک زبان فراهم می

گردد و امکاان معنایاابی انتها به یک کل منظم چند لایه تبدیل مییک زبان از بیابانی بی

 سازد.ها، فراهم میمفاهیم منفرد را بر بستری چارچوبی مفهومی با در نظر گرفتن رابطه

را ازجمله کلمات کلیدی قران  رسول ی،کافر، نب یمان،الله، اسلام، ااو کلماتی همچون 

 خواهادیکه م شناسیکار دانشمند معن ینتردشوار یزو ن ینترمهم»داند و معتصد است می

قارآن از  یدیقرار دهد، استخراج اصطلاحات کل یقو تحص موردمطالعهلحاآ  ینقرآن را از ا

اساتخراج  نیهما یو ةینادآ یلیکار تحل ةهم یکنندهتعییناست. چه  یواژگان قرآن یانم

 (9969)ایزوتسو،  «.است یدیاصطلاحات کل

 میدان معنایی() ییمعناحوزه 

های یک های مختلف واژهبه هر مجموعه از روابط معنایی دارای طرح در میان دسته

های باد، گوییم. نمونه ساده آن در فارسی میان واژهمی« میدان معنایی»یا « حوزه»زبان، 

. در حصیصت هر میدان معنایی، حاوزه (9953)ایزوتسو،  است مشاهدهدمیدن و وزیدن قابل

 یمجموعه یکدهد. با این رویکرد مجموعه لغات یک زبان مفهومی مستصلی را نشان می
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 یکدیگر یبدون نظم و قاعده بر رو یاز کلمات توده شده یادیز تعداداز  یو تدادف یات فاق

باا  یوساتهپ یکلماات ؛ بلکهباشد یگرانبا د یبدون ارتباط اساس هاآناز  یککه هر  یستن

 دهندیم یلتشک ار ییهاپهنه درنتیجهمختلف و متعد د وجود دارند و  یهااز جهت یکدیگر

هاا را کاه از بخش یااها پهناه یان. اگیرنادیقارار م یکدیگر یمتعد د بر رو درجاهایکه 

های هماان میادان شودیحاصل م هاآن یانو ارتباطات گوناگون کلمات در م هایوستگیپ

 (9969)ایزوتسو،  معنایی یک زبان هستند.

ساو تر مجموعه کلماتی که در یک میدان معنایی حضور دارد، از یکصورت شفافبه

باید واجد یک ویژگی مشترک )شرط لازم( باشند و از سوی دیگر هر یک از اعضاء باید در 

یگار اعضاای آن حاوزه تماایز باا د (9939)صفوی،  فردی )شرط کافی(ویژگی منحدربه

 داشته باشند. 

 های معناییروابط میدان

های معنایی از دو گونه ارتباط باهم برخوردارند. ارتباطی کاه در آن، دو میادان میدان

گیرند. همین نوع ارتباط است کاه معنایی به کمک یک یا چند عضو خود باهم ارتباط می

ساازد. ایان ناوع رابطاه را لایاه میای لایهناهگومجموعه واژگان و مفاهیم یک زبان را به

 .(9939)صفوی،  نامندمی« رابطه افصی»

ی دیگر، ارتباطی است که یک میدان معنایی با یاک میادان فراگیرتار از خاود گونه

گویند، واحادی از یاک میادان می« رابطه عمودی»کند. در این رابطه که بدان برقرار می

 . )همان( گردد، خود اعضایی داردبه یک میدان جدید مبدل مییابد و خود معنایی انتزاع می

حت ای خاود واژگاان  ،نظاری صاورتبهتوان از اینجاست که ایزوتسو معتصد است می

ی تر، یعنی واژگان زبان عربی در دورهگربز کلیمندرج در  خاد« میدان»قرآنی را یک 

صورت عملی دو نتیجه را هماراه دارد: این رویکرد به (9969)ایزوتسو،  نزول قرآن بدانیم.
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باا  نظام معنایی قرآنشود که از شناختن ارتباط اساسی هشداری به ما داده میکه اول آن

تاوان که میو دیگر آن واژگان زبان عربی غافل نباشیم کلواقع در  مهمهای دیگر بخش

صاورت مجازا یافته، بهساازمانعنوان یاک کال های معناشناختی را باههر یک از میدان

موردبررسی قرارداد. همین نگاه است کاه امکاان اساتفاده روش ایزوتساو را در مطالعاات 

 نماید.موضوعی قرآن بیشتر فراهم می

 های معناگونه

 یهار کلماه ؛ کاهکنادایزوتسو برای هر واژه درون یک متن دو گونه معنا تدور می

 یاا یاساسا یکلمات در نظر گرفته شود، معنا یگرد منعزل و جدا از صورتبهچون  ،منفرد

 یانا یااوریمب یارونب همآنخود را دارد که اگر آن کلمه را از قار ییژهو مفهومی یمحتو

در خاارج آن  یااکتاب، خواه در قرآن باشاد  ی، کلمهمثلاً. کندیخود حفظ م یرا برا یمعن

 دارد. یواحد پایه یمعن

ی آن کلمه نیست و در اینجاا سایمای دوم معنای ولی این معنای اساسی، تمام معنا

 ینایمفهوم و تداو ر د یکاز  یانشانه همچونکتاب  یدر قرآن کلمه شود.کلمه آغاز می

 کیفیات یانا ؛ واسات پیاداکرده خااد ی اتو اهم  شدهاحاطه ی تاز قدس یابا هاله خاد

باا تداو ر  یاکنزد یکتاب ارتباط یکلمه یقرآن درزمینهاست که  واقعیت یناز ا اییجهنت

 ینا ؛ وهستند یبا وح یممستص یارتباط یکه دارا دارد یگوناگون یو با تدو رها الهی یوح

اسات، « نوشته و ناماه» یبه معن سادگیبهکتاب که  یساده یاست که کلمه یبدان معن

از عناصار  یاکرد، دساته یدادر آن نظام پ اییژهشد و وضع و خاصیوارد نظام  ازآنکهپس

از روابط  یزکلمه و ن خادوضع  ینا زا یبرخاسته یکرد که همه یداپ شناختییمعن یزهتا

ایان بخاش از  نظاام اسات. ینا یمها و مفاهتدو ر یگرآن با د هاییوستگیها و پو نسبت

 خوانیم.یک کلمه می« نسبی»معانی را معنای 
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 تحولات معنایی

پردازند کاه مطالعه درزمانی رویکردی است که در راستای آن به مطالعه تغییراتی می

 در آنزمانی نیاز روشای اسات کاه دهد. مطالعه همبر واحدهای زبانی رخ میدرگذر زمان

کنیم. در چنین شارایطی باه تغییار واحدهای نظام زبان را در یک مصطع زمانی بررسی می

عنوان یاک کنیم، بلکه هر زبانی را در هر برشی از زماان باهمعنا در طول زمان توجه نمی

 .(9932)روبینز،  کنندنظام ارتباطی خودکفا و مستصل مطرح کرده و بررسی می

زماانی، ازآنجاکه ایزوتسو برای یافتن گمشده خویش از دو راه مطالعه درزماانی و هم

گساترده بارای یاافتن  کند، درواقع اقادام باه یاک پاژوهش درزماانیتوأمان استفاده می

 های معنایی بین معنای اساسی و معنای نسبی یک مفهوم نموده است.تفاوت

 شمارند:در مطالعات درزمانی انواع تغییراتی معنایی را ابن گونه می

توسیع معنایی: منظاور از آن گساترش مفهاوم یاک واژه اسات باه شاکلی کاه باه 

حسااب واحدی در حوزه معنایی دیگار به چندمعنایی آن بینجامد و سبب گردد تا آن واژه،

 (9939صفوی، ) آید.

 تخدیص معنایی: تخدیص معنایی عکس عملکرد توسیع معنای اسات و در چناین

شرایطی مفهوم یاک واژه محادودتر شاده و تنهاا بخشای از مفهاوم گذشاته خاود را در 

 )همان( گیرد.برمی

 عملی روش معناشناسی بومی فرهنگیهای گام

هاای فرهنگی باید گاام-یابی به نتایج موردنظر از روش معناشناسی بومیبرای دست

 عملی زیر را طی کنیم:
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 انتخاب اولیه کلمات کلیدی حوزه معنایی موردمطالعه

های کلیادی های معناشناختی یک مفهوم، استخراج واژهاولین گام برای آغاز بررسی

ک زبان، از چندین کلمه کلیادی گونه که نظام مفهومی یمرتبط با آن مفهوم است. همان

های معنایی زیرمجموعه واژگانی آن زبان نیز چنین هستند؛ چراکاه برخوردار است؛ میدان

یافته است و از انسجام درونی لازم برای کشاف سااختار هر حوزه معنایی یک کل سازمان

 درونی مفاهیم خود برخوردار است.

ای یک حاوزه معناایی وجاود نادارد، با توجه به اینکه قواعد دقیصی برای کشف اعض

و  ینترمهم»گوید: تا آنجا که ایزوتسو می رسداستخراج کلمات کلیدی مشکل به نظر می

و  موردمطالعاهلحااآ  ینقرآن را از ا خواهدیکه م شناساکار دانشمند معن ینتردشوار یزن

اسات. چاه  یواژگاان قرآنا یاانقارآن از م یدیقرار دهد، استخراج اصطلاحات کل یقتحص

 .«اسات یدیاستخراج اصطلاحات کل ینهم یو ییندهآ یلیکار تحل یهمه یکنندهتعیین

 (9969)ایزوتسو، 

تر یابی به حوزه معنایی را کمی آساانتوان دستها، میکارگیری برخی روشالبته به

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:نماید، از آن جمله می

 .(9919)فیرحی و خانمحمدی،  ینظراین حوزه  مراجعه به فهم عامه محصصین -9

های معناشناختی برای به دست آوردن مجموعه کلماات کارگیری سریع روشبه -4

 تواند کمک به سزایی به این امر نماید.مرتبط، نیز می

 تحلیل و بررسی معناشناختی هر یک از کلمات کلیدی

تی، واکاوی معنایی واژگاان ترین گام عملی هر پژوهش معناشناخترین و طولانیمهم

ایان مرحلاه را، « دینی قارآن مجیاد-مفاهیم اخلاقی»یک حوزه است. ایزوتسو در کتاب 

 (9953)ایزوتسو،  نامد.می «ساختمان درونی مفهوم»کشف 



 47 یقرآن یمدر شناخت مفاه یفرهنگ -یقوم یروش معناشناس یقیتطب یبررس 

 

اناد را، ماورد تحلیال در این گام هر یک از واژگانی که در حاوزه معناایی قرارگرفته

گاردد. در بخاش اول م خود، باه دو بخاش تصسایم میدهیم. این گامعناشناختی قرار می

آورد. در های بیناامتنی باه دسات مایمحصق، معنای اساسی هر واژه را بر اساس پژوهش

بخش دوم، معنای نسبی و آنچه غرض اصالی از مطالعاه معناشاناختی اسات باه کماک 

 گیرد.متنی موردبررسی و کشف قرار میهای درونروش

 کشف معنای اساسی

 واژه تبارشناسی

منظااااور بااااه واژه،  یک یشهرشناخت  و یخیرتا سیر سیربرواژه،  شناسیرتبااز  دمصدو

 نماز لطودر  که ستا تحوالتیاز  گاهیآ نیاااازآن و  ییابتدا یمعناو  صلیا دهما به ستیابید

 دشومی نستهواژه دا یک کبیر قشتصاا ،شناسیرتبادر  مثالعنوانبه. ستداده اواژه رخ یک ایبر

 (9914)حسینی و مطیع، . گرددمی رشکاآن آ لیهاو یمعناو 

هایی که معنای اولیه واژه را بهتر درک کنیم، همچنین لازم است، به فرهنگبرای آن

آورناد. تری فاراهم میتر بوده و امکان فهم مطمئنمراجعه شود که به عدر نزول نزدیک

معجام مصاائیس »ه.ق و کتااب  953اثر خلیل بن احمد فراهیدی، متوفای « العین»کتاب 

اثار جاوهری « الداحاح»ه.ق و کتااب  912اثر احمد بن فارس بن زکریا، متوفای « اللغه

 .  (9919)هادی،  های معتبر استترین فرهنگه.ق از قدیمی 913متوفای 

 بررسی کاربردشناختی

دارند،  شناخت موارد کاربرد یک واژه، در متونی که تصدم تاریخی بر زمان نزول قرآن

کناد. ایان متاون امکان درک بهتری برای یافتن معنای اساسای یاک واژه را فاراهم می

ها، کاربردهای عامیانه یاک واژه باشاند. ایزوتساو مراجعاه باه شاعر توانند، اشعار، مثلمی

شاعران مخضرم که نیمی از حیات خود را قبل از نزول قارآن و نیمای دیگار را بعادازآن 

 (9969)ایزوتسو،  بیند.مناسب می را بسیار اندزیسته
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 متنی غیردینیتعریف درون

اناد و گااهی در های دینی مورداساتفاده قرارگرفتهها در قرآن گاهی درون بافتواژه

خوبی هاا باههای مادی معنای آناند. در این مواقع جنبههای غیردینی استعمال شدهبافت

ده ارزشامندی را در اختیاار معناشاناس بارای العاشود. این موارد طبعاً مواد فوقآشکار می

 (9953)ایزوتسو،  گذارد.های موردتحصیق میهای خود درباره ساختمان واژهپیشبرد بررسی

دهد که هسته مرکزی و خوبی نشان میبرای نمونه، استعمال واژه کافر در آیه زیر به

 است:« ناسپاسی»معنای اصلی این واژه 

َك ف   َلْم ُنَآبِّ
َ
يَن َق َل أ ن  َك س  ْن ُعُمآ  يَن  م  ْثَت ف  ا َوَلب  يد  رَن  .يَن  َول  نَت م 

َ
ي َفَعْلَت َوأ ت 

َوَفَعْلَت َفْعَلَتَك الَّ
یَن  آ   (93-91)شعرا،  اْلَك ف 

ها از )فرعون( گفت: مگر وقتى نوزاد بودى تو را نزد خویش پارورش نادادیم و ساال

دادى( بایست انجام مىرت را )که نمىو )سر انجام( آن کا عمرت را میان ما به سر نبردى؟

 .انجام دادى و تو از ناسپاسان بود

 کشف معنای نسبی

 تعریف متنی

طور عینی از روی بافت آن و از طریق توصیف لفظی ممکن است معنای یک واژه به

هاای دیگار وقتی یاک واژه در درون یاک جملاه باا واژه (9953)ایزوتسو،  روشن گردد.

 نامند.نشینی میدهد، این نوع رابطه را رابطه همنشین شده و یک جمله را تشکیل میهم

 (9912)شریفی، 

 بصاره ساوره 955 آیه در تصوا هایعنوان یکی از مثلفهبه« بر»عنوان نمونه مفهوم به

 است: شده بافتی تعریف



 41 یقرآن یمدر شناخت مفاه یفرهنگ -یقوم یروش معناشناس یقیتطب یبررس 

 

ْيَس  رلَّ ر   َواْلَيرْو   ا ْ   رآَّ َمرْن نَمرَن ب  للَّ رنَّ اْلب  رآ    َوَلك  ْْ ِ  َواْلَم َبَل اْلَمْشرآ  وا ُوُجوَهُكْم ق    ُتَولُّ
َ
آَّ أ آ  اْلب 

يَن َو   ِ ي اْلُقْآَبى َواْلَيَت َمى َواْلَمَسر  يَن َونَتى اْلَم َل َعَلى ُحب ِّ   َذو  ي ِّ ب 
َت    َوالنَّ َكة  َواْلك  يل  اْبرَواْلَمََلئ  رب  َن السَّ

َذا َع َهُدوا َوالصَّ ب   ْم إ  ه  َعْهد  َِ َة َواْلُموُفوَ  ب  ََلَة َونَتى الزَّ َق َ  الصَّ
َ
َق    َوأ ي الآ ِّ يَن َوف  ل  َسر    َوالسَّ ئ 

ْ
ري اْلَبْ یَن ف  آ 

ُقوَ   َك ُهُم اْلُمتَّ وَلئ 
ُ
یَن َصَدُقوا َوأ ذ 

َك الَّ وَلئ 
ُ
س  أ

ْ
يَن اْلَبْ ا   َوح  آَّ  (955(، 4)بصره). َوالضَّ

باه معناای  -« تصاوا»شاید بتوان گفات -«بر»که  دارداعلام می -به تأکید-این آیه 

جای آوردن ظواهر دینی نیست، بلکه تصوا به آن نوع از صداقت اجتماعی گفته اش بهواقعی

)ایزوتساو،  گیارد.می نشااءتطور طبیعی از ایمان واقعی به وحادانیت خادا شود که بهمی

9953) 

انفااق »، «ایماان»با شاش مثلفاه « بر»در آیه فوق مفهوم توان گفت چنین میهم

تعریاف باافتی « صبوری»و « وفاداری به پیمان»، «پرداخت زکات»، «اقامه نماز»، «مال

)فیرحاای و  .اساات معناشناساای نااوعترین شااده اساات، کااه بااه لحاااآ معناکاااوی صااریح

 (9919خانمحمدی، 

 یکشف ترادف معنوی بر اساس جانشین

شود، این جانشینی به ی دیگری در بافتی یکسان میای جانشین واژهکه واژههنگامی

)ایزوتساو،  کناد.هاای متارادف کماک میعنوان واژهبررسی مصوله معنایی هر دو واژه باه

9953) 

 افتد:این جانشینی در دو شکل اتفاق می

یک واحد معنایی یاا در بافت معنایی مشابه: در این مورد هر دو واژه جانشین در  -9

اند، اما هار یاک از دو واژه در بخاش از ایان واحاد معناایی کار رفتهواحدهای پیوسته، به

 ذکرشده است.

 کنیم:سوره اعراف اشاره می 12و  19برای نمونه به آیات 
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َس    َوالضَّ 
ْ
ْهَلَه  ب  ْلَبْ

َ
َ ْذَن  أ

َ
َّلَّ أ يٍِّ إ  ب 

ن نَّ َیٍة م ِّ ي َقْآ ْرَسْلَن  ف 
َ
ُعوَ  َوَم  أ رآَّ ُهرْم َیضَّ ا   َلَعلَّ ْلَن  ُثرمَّ  .آَّ  َبردَّ

َئة   َمَك َ   ي ِّ ى اْلَحَسَنةَ  السَّ َق ُلوا َعَفوا َحتَّ اُ   نَب َ َن  َمسَّ  َقْد  وَّ رآَّ اُ   الضَّ رآَّ َ رْذَن ُهم َوالسَّ
َ
َترة   َفْ ْْ  ََّل  َوُهرْم  َب

 (12-12(، 5)اعراف) َیْشُعُآوَ  

اى پیغمبرى نفرستادیم مگر مردم آن قریه را به سختى و بیمارى دچار در هیچ قریه و

گاه به جاى بدى خوبى آوردیم تاا فزوناى گرفتناد، و گفتناد:  . آنکردیم، شاید زارى کنند

خبر بودند، ایشان رسید پس ناگهان در آن حال که بىبیمارى و سختى به پدران ما نیز مى

 م.را بگرفتی

در « بالباسااء و الضاراء»جای عبارت شود که بهخوبی دیده میه این آیات بهاز مصایس

آنکه تغییر اساسی در معناا باه وجاود کاررفته است، بیدر آیه دوم به« سیئه»آیه اول واژه 

یابیم که واژه سیئه که تصریباً معادل بد و زشات شوندگی ما درمیآید. از دیدن این جانشین

 ها نیز به معناای ساختی، بادبختی و نومیادی باه کاار رود.ی بافتتواند در بعضاست می

 (9953)ایزوتسو، 

های متفاوتی در بافت صوری مشابه: در این حالت واژگان در دو عبارت در جایگاه -4

اما شباهت صورتی این دو عبارت و جانشینی دو واژه متمایز در بستر ؛ اندشدهبه کار گرفته

 یابی معنایی این دو واژ رهنمون سازد.د ما را به معادلتواناین شباهت صوری، می

 سوره عنکبوت اشاره نمود: 21و  25توان به آیات برای نمونه می

ُآوَ   َّلَّ اْلَك ف  َن  إ  آَی ت   (25(، 41)عنکبوت) َوَم  َیْجَحُد ب 

ُموَ   َّلَّ الظَّ ل  َن  إ  آَی ت   (21(، 41)عنکبوت) َوَم  َیْجَحُد ب 

بدین معناست که کافر و ظالم تا آنجا که انکار آیاات خادا مطارح اسات، این موازنه 

 معادل معنایی هم هستند.
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 کشف معنای واژه بر اساس تضاد:

گاردد، وسیله عناصر متضااد آن معلاوم میگاهی ساخت معنایی یک واژه در قرآن به

توسال باه علاقاه ای برقرار است که با ای که میان دو لفظ در یک یا دو آیه، رابطهگونهبه

 گردد.تر میتضاد معنای این دو واژه شفاف

گاهی این تصابل یک تصابل لفظی است به این صورت که هر دو واژه در متن حاضرند 

 سوره قارعه: 1تا  6و بر معنای متصابل خود دلالت دارند، مانند آیات 

یُن ُ  مَّ  َمن َثُقَلْت َمَواز 
َ
ي َفُهَو  .َفْ يَشرةٍ  ف  رَيةٍ  ع  اض  ر  .رَّ مَّ

َ
رْت  َمرْن  َوأ یُنرُ . َ فَّ ر ُ  َمَواز  مُّ

ُ
َیرة   َفْ  َه و 

 (6-1(،939)قارعه)

او در عیشااى . امااا کسااى کااه اعمااالش ناازد خاادا ساانگین وزن و داراى ارزش باشااد

او در آغاوش و دامان . بخش خواهد بود؛ و اما آنکه اعمالش وزن و ارزشى نداشته باشدرضایت

 .هاویه خواهد بود

اند، دساته نخسات، در قیامات ها درصحنه محشار دودساتهه انسانطبق بیان این آی

« هاویاه»هاا اند و دسته دوم کسانی هستند کاه مرجاع آندارای زندگی همراه با رضایت

« هاویه»تضاد وجود دارد. با توجه به اینکه واژه « راضیه»و « هاویه»است. در اینجا میان 

آیاد کاه اد و مصابله چنین باه دسات میاز ریشه هوی به معنای سصوط است، از قرینه تض

 (9912)شریفی،  بخش در حالت صعود وجود دارد.زندگی رضایت

اما گاهی تضاد صوری است و این بدان صورت است که در آن، ساخت معناایی واژه 

که موضاوع شود. مثلاً هنگامیروشن می« الف نیست»الف از روی صورت منفی آن یعنی 

گوناه فصط دو گونه قرمز و آبی داشته باشد، گفتن اینکه فلاان بحث نوعی از گل باشد که 

باه شانونده « گوناه»قرمز نیست خود کافی است تا اطلاعات مثبت بسیاری در ماورد آن 

 بدهد.
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های مهم باارزش منفی در قرآن مجید است. یکی از واژه« استکبر»طور مثال واژه به

فتاه اسات و از آن ساوء رفتاار کسای کاه کارراش بهدر مثال زیر این واژه باارزش منفای

 کند.کند، وصف میمتکبرانه و مغرورانه عمل می

م نَّ ُن   إ  َن  ُیْؤم  آی ت  ی ب  ذ 
ذَالَّ ُآوا اَن إ  ِِّ ه  ُذ وا ب  دا   َ آُّ ُحوا َو  ُسجَّ َحْمد   َسبَّ رْم  ب  ه  بِّ ُآوَ   َّل ُهرْم  َو  َر . َیْسرَتْكب 

 (92(، 94)سجده)

کناان ایمان دارند که چون بدان اندرزشان دهناد ساجدهبه آیات ما فصط آن کسانى 

 .بیفتند، و به ستایش پروردگارشان تسبیح گویند، بدون اینکه تکبر بورزند

توانیم به اطلاعاات می« که مستکبر نیستندآنان »در اینجا با شناخت رفتار و عملکرد 

 مثبتی درباره کسانی که مستکبر هستند برسیم.

الاف »به شکست است، زیارا آنچاه گونه استدلال اغلب محکومالبته گفتنی است این

کلی غیر از الف باشد، اما خوشبختانه در ماواردی کاه منطصاً ممکن است چیزی به« نیست

 (9953)ایزوتسو،  حوزه دلالت بسیار محدود است چنین نیست.

 مورد مطالعه مفهومبازطراحی حوزه معنایی 

رحله قبل، محصاق باا کلماات جدیادی روبارو نشینی در مدر بررسی جانشینی و هم

تواند حوزه معنایی اولیه را دچار تغییراتی کند، در این مرحله با بررسی ایان شود که میمی

تر و کلیدی، به بازطراحی حوزه معنایی اولیه پرداخته و های جدید و گزینش موارد مهمواژه

 کنیم.اعضای نهایی این گروه را انتخاب می

هاای جدیادی شف معنای اساسی و نسبی هار واژه، پژوهشاگر باه واژهدر فرآیند ک

های جدید را عضوی از حاوزه معناایی توان این واژهکند، بر اساس روابطی میبرخورد می

 دانست. 



 99 یقرآن یمدر شناخت مفاه یفرهنگ -یقوم یروش معناشناس یقیتطب یبررس 

 

 ییحوزه معنا ییمعنا هایمؤلفهاستخراج 

دقت شناسایی و جانمایی ازآنکه همه اعضای حوزه معنایی مفهوم مورد بررسی بهپس

 رسد.ها با یکدیگر میدند، حال نوبت به مصایسه این واژهش

بارای  مثلفاه یاکاشاتراک در  سوی،، از یکییحوزه معنا یکتشکیل آنجاکه در  از

فرد هر عندری نیازمند یاک مثلفاه منحداربه از سوی دیگر و همه اعضاء ضروری است

 .معنایی استحوزه مفهومی اصلی ناگزیر در یک تصابل است، پس 

مفهاومی روشان سااختن  در یینصاش باه سازا ،هاتصابل ینکشف ابررسی دقیق و 

ها باه تشاخیص عناصار طور شافاف ایان بررسایمحوری مورد مطالعه خواهد داشت. به

ها و که این همان استخراج مثلفاه انجامدهای این حوزه معنایی میمشترک و متمایز واژه

 ساختار معنایی موردنظر است.

 ان معنای حوزهبندی و بیجمع

خوبی وجوه آنچه تاکنون از مراحل قبل حاصل شد، مجموعه از واژگان مرتبطی که به

اماا در ایان مرحلاه بایاد باه کماک ؛ شاده اساتهاا بررسیاشتراک و افتراق معنایی آن

گردد، معنای نسبی و متناساب هایی که بر اساس تمایزات مفهومی حاصل میوتعدیلجرح

 صورت یک تعریف ارائه گردد.ی قرآن بهبا متن و نظام مفهوم

ای صورت مستند و رویکردی جاامع و در زمیناهتعریف حاصل، مفهوم موردنظر را به

 یافته تبیین خواهد نمود.منسجم و سازمان
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 های حوزه معناییفرآیند کشف مثلفه -9جدول شماره 

 روش گام مرحله

ت اولیه 
ساخ

حوزه 
معنایی
 

 کلیدی کلمات اولیه انتخاب
 موردمطالعه معنایی حوزه

 نظری حوزه این محصصین عامه فهم به مراجعه

 به برای معناشناختی هایروش سریع کارگیریبه
 مرتبط کلمات مجموعه آوردن دست

بررسی
 

معناشناختی
 

 هر
ک
ی

از 
 

ت
کلما

 
ی
کلید

 

 اساسی معنای کشف

 واژه تبارشناسی

 واژهکاربردشناسی 

 متنی غیردینیتعریف درون

 کشف معنای نسبی

 تعریف متنی

 جانشینی اساس بر معنوی ترادف کشف

 تضاد اساس بر واژه معنای کشف

های معنایی استخراج مثلفه
 کلمه

 های اساسیبیان مثلفه

 معنای اساس بر معناییهای تخدیص و بیان توسیع
 نسبی

بازطراحی
 

حوزه
 

معنایی
 

مفهوم
 

موردمطالعه
 

 کشف کلمات کلیدی جدید

 نسبت مفهومی عندر دو انفعال و بر اساس فعالیت
 هم به

 بر اساس تلازم مفهومی دو واژه

 روش دومهای بر اساس گام بررسی معناشناختی کلمات

استخراج
 

مثلفه
ی
ها

 

معنایی
 

حوزه
 

معنایی
 های همه کلمات کلیدیمصایسه مثلفه مشترک مثل فه کشف 

کشف تمایز کلمات کلیدی 
 حوزه

های اختداصی و اشتراکی هر بر اساس تجمیع مثلفه
 کلمه
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