سال یازدهم -شماره  -21بهار و تابستان 1400

بررسی چندمعنایی واژگان قرآنکریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

امدادی1

علیاصغر
ابراهیم
مسعود دهقان3

بدخشان*2

مقاله پژوهشی

چکیده
چندمعنایی رویدادی است که در آن یک عنصر واژگانی معموالً به دو یا چند معنا ارتباط دارد که به نظر میرسد به طریقی
به هم مربوطند .واژگان چندمعنا در مصحف شریف ،بیش از یک معنا و مفهوم را در نهاد خود جای دادهاند .هدف از پژوهش
حاضر تبیین زبانشناختی پدیدۀ چندمعنایی در واژگان قرآنکریم و بازنمایی علل خوانشها ،ترجمهها و تفسیرهای مختلف
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بررسی چندمعنایی واژگان .....

 -1مقدمه
چند معنایی رویدادی است که در آن یک عنصر واژگانی معموالً به دو یا چند معنا ارتباط دارد که به نظر مـی
رسد به طریقی به هم مربوطند که به جهت ویژگیهای متمایز واژههای چندمعنا ،مطالعه و بررسی آنها بهطور
خاص و روابط واژگانی بهطور عام مورد توجه پژوهشهای زبانشناسی شناختی قرار گرفته اسـت .از ایـن رو،
توجه به آن در فهم مقصود و ترجمه و تفسیر آیات نقش بهسزایی ایفا مینماید و از اعجاز بیانی قـرآن کـریم
به شمار میرود .میتوان چندمعنایی را در سطح تکواژ ،واژه ،گروه و جمله بررسی نمود .در دیدگاه غیرشناختی
چندمعنایی را حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص میداننـد و آن را ویژگـی بنیـادی واژه قلمـداد مـیکننـد .در
نظریۀ معناشناسی واژگانی شناختی که اساس کار این پژوهش است معنا را حاصل مقوالت شعاعی میدانند و
آن را در طبقه چندمعنایی قرار میدهند .در معناشناسی شناختی ،تمام معـانی واژههـا در حافظـه کوتـاه مـدت
سخنگو ذخیره میشود اما نحوۀ ارتباط این معانی بر اساس مقوالت شعاعی 2بیـان مـیشـود .در ایـن دیـدگاه
معانی حاشیهای واژهها حاصل استفاده از استعاره مفهومی و انتقال طرحواره تصویریاند .در نهایت چنـدمعنایی
یک شبکه معنایی میشود که شامل معانی مرتبط با همدیگر اسـت و در ایـن شـبکه معنـایی برخـی معـانی
3
مرکزی و برخی حاشیهایاند .فرآیندی که معانی مرکزی و حاشیهای را به هم پیوند مـیدهـد ،زنجیروارگـی
نامیده میشود (ایوانز و گرین.)333 :2006 ،
بروگمان و لیکاف )331:1998( 4بر این نکته اشاره دارند که چندمعنایی صرفاً مفهومی زبانی نیست؛ بلکه
ویژگی ذهن است .آنها چندمعنایی را براساس نظریۀ مقوالت شعاعی بررسی میکنند .بروگمان و لیکاف
(همان) عنوان میکنند که واژهها مقوالت شعاعیاند .مقوالت شعاعی مقوالتی مفهومیاند که در آن چند
مفهوم در ارتباط با یک مفهوم سازماندهی شدهاند .در مورد واژۀ چندمعنا هم اینگونه بیان میکنند که معنای
اصلی آنها یا معانی سرنمون مرکز این مقوله قرار میگیرند و معانی حاشیهای دورتر از مفاهیم اصلی هستند
که حاصل بسط استعاری هستند.
در رابطه با مطالعۀ قرآنکریم باید گفت یکی از مسائلی که هر قرآن پژوه و محققی که با قرآنکریم و
مطالعه و تفسیر آنها سر و کار دارد را دست به گریبان نموده است ،معانی مختلف یک واژه یا عبارتی از قرآن
کریم است که منجر به تفسیرهای گوناگون میگردد .مفسران و محققان در زمینه قرآنکریم گاه دربارۀ برخی
آیات معتقد به داللت آنها بر چندمعنا هستند و گاه برخی از معانی واژه را ضعیف میدانند.
به نظر میرسد که دالیل موافقان یعنی محققینی که معتقد به داللت یک واژه بر چندین معنـا هسـتند در
جایگاه محکمتری در مقایسه با دالیل مخالفان باشد و با پذیرش نظریۀ بروگمان و لیکاف مبنـی بـر ایـنکـه
واژههای چندمعنا مقوالتی شعاعیاند که در آن چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شدهاند
1
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بهطوریکه معانی اصلی یا سرنمون در مرکز این مقوله قرار میگیرد و معانی حاشیهای دورتر از معانی اصـلی
هستند که حاصل بسط استعاریاند ،باید پذیرفت که واژههای چندمعنا در قرآن کریم نیز مقوالتی شـعاعیانـد
که دارای معانی مرکزی یا سرنمون هستند که در مرکز این مقوله قرار میگیرند و نیز دارای معانی حاشـیهای
اند که دورتر از معانی اصلی هستند.
 -2پیشینۀ پژوهش
موضوع چندمعنایی سابقهای بسیار دیرین در مباحث تفسیری قرآن داشته است .از همان آغاز ،مفسران معـانی
واژگان را مطرح نموده ،مضمون آیه را بر اساس معنای واژگان آن ارائه مینمودند .با توجه بـه برداشـتهـای
مختلف معنایی هر یک از مفسرین از هر واژه ،برداشت مفهومی از کل آیه به چند گونه به تصویر کشیده مـی
شد .اما این چندگانگی مفهومی ،هیچگاه به تضاد و تناقض منتهی نشده است و عموماً هر یـک از آن معـانی،
جنبهای از مفهوم هر یک از واژگان را ارائه میدهد .با توجه به برداشتهای حقیقی و مجازی از واژگان ،چند-
معنایی جلوۀ بیشتری پیدا میکند و بیانگر دقت نظر مفسرین در تالش علمـی آنهـا بـرای رسـیدن بـه معنـی
واژگان ،آیات و سورههای قرآن است .عمدهترین پژوهشهای ایرانی و غیرایرانی در باب موضـوع چنـدمعنایی
به قرار زیر است.
صفوی ( )1380در پژوهشی با عنوان«نگاهی تازه به مسـألۀ چنـدمعنـایی واژگـانی» سـعی نمـوده پدیـدۀ
چندمعنایی را به حوزۀ تکواژ ،گروه و جمله نسبت دهد و چند نمونه از چندمعنایی در سطح تکواژ گروه و جملـه
را ذکر نموده است؛ نویسنده تالش نموده است تا به کمک نمونههای متعدد ثابت کند کـه در زبـان خودکـار،
پدیدۀ چندمعنایی مختص برخی از واژهها نیست ،بلکه بر حسـ انتخـاب و ترکیـ  ،همـۀ واحـدهـای نظـام
واژگانی زبان را شامل میشود.
قائمینیا ( )1386به پژوهشی با عنوان «زبانشناسی شناختی و مطالعات قرآنـی» پرداختـه اسـت .در ایـن
پژوهش نگارنده تالش کرده است تا تصویری کلی از زبانشناسی شناختی ارائه دهد .در این راستا نویسنده به
چند بحث مهم اشاره نموده است از جمله نقش چشمانداز و ارتباط تعبیر با موقعیتهای خارجی ،شکل و پایـه،
مسیرپیما ،و مرزنما .به اعتقاد وی ورود این دانش به عرصۀ تفسیر و معناشناسی قرآن کریم تحولی شـگفت
آور به بار آورده است.
طی حسینی ( )1389در پژوهشی با عنوان چندمعنایی در واژگان قرآنکریم از منابع غنی پژوهشی در
بحث چندمعنایی در قرآنکریم استفاده نموده است .نویسـنده در این کتاب دو مالک برای مجـاز بـودن
چندمعنایی در واژگان قرآنکریم و همچنین موارد نقض متعدد پیشنهاد مینماید .نخست آنکه هیچ یک از
معانی متعدد برداشت شده از واژه در تضاد با دیگر آیات محکم قرآن نباشد و دوم آنکه این معانی در تضاد
با روایات قطعی و مسلم معصومان علیهمالسالم نباشد .اما نویسنده در این کتاب چارچوب نظری خاصی که
براساس آن به تحلیل پدیده چندمعنایی بپردازد را ارائه نداده است.
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سپهوند ( )1389پژوهش خود را در زمینۀ «بررسی و نقد نظریۀ چندمعنایی بودن قرآنکریم» به رشـتۀ تحریـر
درآورده است .نویسندۀ این مقاله براساس دالیل و شواهدی که در مقاله ارائه میکند اثبات مینماید که آیـات
قرآن کریم دارای معانی و الیههای متعددی است و خداوند در هر یک از واژگان و جمالت ،معانی متعددی را
قصد کرده است .در نتیجه ،مفسر و فقیه میتواند از هریک از آیات قرآن چند معنا و حکم مختلف را برداشـت
و استنباط نماید و آن را بهعنوان معنا و حکم الهی برای دیگران بیان نماید.
صادقیفدکی ( )1390پژوهشی را با عنوان «بررسی و نقد دیدگاههای چندمعنایی آیات قرآنکریم» انجام داده
است که در آن مهمترین نظرات عالمان اسالمی را پیرامون پدیده چندمعنایی انتخاب نموده و پس از بررسـی
و نقد آن نظریات و ارائۀ دالیل ،دیدگاه مطلوبی را معرفی و اثبات نمـوده اسـت کـه ارائـۀ دالیـل و اثبـات و
معرفی دیدگاه مطلوب از نقاط قوت این پژوهش محسوب میگردد.
ایازی ( )1390در مقالهای با عنوان «قرآنکریم و نظام چندمعنایی» به این نکتۀ اساسی اشاره میکند که مدار
فهم قرآنی تنها مردم عصر نزول نیستند و قرآن دارای نظام چندمعنایی است .برخی از معانی را مردم آن عصر
میفهمیدند و برخی دیگر را مردم دیگر زمانها و این از زیباییهای اعجازی قرآن است .این نکته که تأییدی
به موضوع چندمعنایی در واژگان قرآن است از محاسن این مقاله محسوب میگردد.
قنسولی و همکاران ( )1391مقالهای با عنوان «چندمعنایی در قرآن کریم :مطالعه موردی واژۀ فتنه» به رشـته
تحریر درآوردهاند .در این مقاله معانی مختلف واژۀ فتنه ،با چهار ترجمۀ انگلیسی قرآن مـورد تبیـین و بررسـی
قرار گرفته است .نویسندگان این مقاله معتقدند که وجود واژگان چندمعنا در متن باعث ایجـاد ابهـام واژگـانی
میشود .در فرایند ترجمه ،مترجمان هنگام مواجهشدن با این ابهامات ،با توجه به بافت و سیاق کـالم ابهـام-
زدایی و معادلیابی میکنند.
نورسیده و همکاران ( )1391ضمن مقالهای با عنوان «معناشناسی واژۀ ولی در قرآن کریم» به تجزیه و تحلیل
پیرامون سیر معنایی واژۀ ولی با توجه به نظریۀ چندمعنایی و با تکیه بر کتابهای تفسیر قرآنکریم پرداختهاند
و به این نتیجه رسیدهاند که واژۀ ولی در آیات مختلف قرآن ،تحت تأثیر عناصر همنشین در بافت ایـن آیـات،
وجوه معنایی متعددی را به خود اختصاص داده است .نگارندگان بر این باور بودند که همۀ وجوه معنـایی ذکـر
شده برای واژۀ ولی با هستۀ اصلی معنای آن (نزدیکی و جدایی نداشتن) ارتباط نزدیک داشته است.
نیازی و همکاران ( )1392در مقالهای با عنوان «پدیدۀ چندمعنایی در زبان عربی» پدیدۀ چندمعنایی را ابتدا
از دیدگاه قدما و سپس از دیدگاه معناشناسان معاصر مورد بررسی قرار دادهاند و به استدالل پیدایی این پدیده
نزد هر دو گروه اشاره کردهاند.
شهبازی ( )1393تحقیقی با عنوان «واژگان چندمعنا و اهمیت آن در ترجمۀ قرآنکریم» بـه رشـته تحریـر در
آورده که چگونگی ترجمۀ واژگان چندمعنای قرآن کریم را با تکیه بر روش توصـیفی  -تحلیلـی مـورد بحـث
قرار دادهاند .همچنین معیارهای اساسی که مترجم با تکیه بر آنها به برگردان ایـن دسـته از واژگـان در قـرآن
میپردازد ،را تبیین نموده و اهمیت آنها در ترجمه آیات مورد بررسی قرار دادهاند .در این تحقیق دیـدگاههـای
مطرح در چندمعنایی واژگان قرآنکریم و اقسام چندمعنایی در مصحف شریف بیان گردیده است.
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سجادی و همکاران ( )1394به پژوهش پیرامون «رویکردی زبانشناختی پیرامون چندمعنایی واژۀ رحمـت
در قرآنکریم» پرداختهاند .آنها بر این باورند که یکی از مهمترین محورهای بررسی و پژوهش قرآنی ،کشـف
و تبیین دقیق معانی واژگان در ساختار کالم الهی است تا بـدین طریـق ،درک و دریافـت گـزارههـای دینـی
برآمده از آنها هموار گردد.
نهیرات و همکاران ( )1395پژوهشی پیرامون موضوع «چندمعانی در واژۀ سبیل در سورۀ نساء بـا نظـر بـه
دیدگاههای مفسرین» انجام دادهاند .این پژوهش بیش از پانزده معنا را برای واژۀ سبیل در سـوره نسـاء ارائـه
نموده است.
ملکآبادی و همکاران ( )1396در مقالهای با عنوان «نقدی معناشناختی بر ترجمـههـای فارسـی واژۀ دون
در قرآن کریم» معتقدند تکیه بر اصل روابط همنشینی و جانشینی ،از مهمتـرین راههـایی اسـت کـه امـروزه
ادبپژوهان در فهم معنای متون از آن استقبال کردهاند .این پژوهش با تکیه بر این اصل ،میکوشد تا دربـارۀ
معنای صریح و ضمنی واژۀ دون در قرآنکریم بحث و بررسی کند.
سیوطی ( )1988در فصل پایانی کتاب معترک االقرآن فی اعجاز القرآن به بحـث چنـدمعنـایی در واژگـان
قرآنکریم پرداخته و نظریههای دیگران را در اینباره بیان میدارد .وی فصل پایـانی را بـه موضـوعی چنـین
مهم اختصاص داده است در صورتیکه جای بحث مفصل در این زمینه در فصلهای آغازین وجـود داشـته و
نمونهای هم ارائه نداده است.
العوّاء و همکاران ( )2003در کتابی با عنوان بررسی زبانشناختی وجوه و نظـایر آن در قـرآن کـریم بیـان
داشته است که چند معنایی در خود ابهامات و جزئیاتی دارد که اشکاالت متفـاوتی را بـهوجـود آورده اسـت و
زبانشناسان تالش میکنند تا از همۀ شکلهای چندمعنایی اطالع کامل یابند .وی اذعان میکند که مشـکل
مهمی که مرتبط با بحث این کتاب است که ما قادر به تشخیص همسانی یا چندسانی معانی یک واژه نیستیم
و تعیین شمارۀ معانی یک واژه از عهدۀ ما خارج است؛ چون هر معنا را نمیتـوان بـه آسـانی از معـانی دیگـر
متمایز و مشخص ساخت.
سلیمان بلخی ( )2006در کتاب االشباه و النظایر بسیاری از واژگان چندمعنا در قرآنکریم را مورد بررسـی
قرار داده و برای هر واژه شماری از آیات را شاهد آورده است .البته وی به روابط مفهومی و همنشینی واژگـان
چندمعنا اشارهای نکرده و به ذکر معانی واژگان چندمعنا اکتفا نموده است.
سلیمان ( )2006همچنین در پژوهش الوجوه و النظایر فی القرآن الکریم چندمعنایی واژگان قـرآنکـریم را
بررسی نموده است .این کتاب تنها به موضوع چندمعنایی نمیپردازد که مرجعی منسجم از واژگـان چنـدمعنـا
باشد بلکه در فصل دوم تحت عنوان النظایر واژههای متفاوتی که در یک معنا بهکار مـیرونـد را نیـز بررسـی
نموده است که باعث شده خواننده از موضوعی به موضوع دیگر وارد شود و تفکر و تعمق در موضـوع واحـد و
بررسی دقیق آن را از دست بدهد.
با توجه به پیشینۀ ارائه شده ،به نظر میرسد که اگر چه در زمینه چندمعنایی ،تاکنون پژوهشهـایی انجـام
شده است؛ تحقیق حاضر ابعاد جدیدی را از پدیدۀ چندمعنایی بهویژه در واژگان قـرآن کـریم ارائـه مـینمایـد.
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بنابراین انجام این پژوهش در زمینۀ تبیین واژههای چندمعنا در قرآن کریم به منظور روشنسازی و فهـم هـر
چه بیشتر و بهتر آیات ،ضروری خواهد بود.
 -3روششناسی پژوهش
ماهیت انجام این پژوهشِ کیفی بهصورت توصیفی  -تحلیلی بوده و دادههـا از مصـحف شـریف قـرآنکـریم
جمعآوری شدهاند .شایان ذکر است که دادههای جمعآوریشده از میان واژگان چندمعنا در قرآنکریم انتخـاب
شدهاند و سپس نگارندگان به دلیل محدودیت در حجم مقاله به تحلیـل و بررسـی چهـارده واژۀ چنـدمعنا بـر
اساس رویکرد معناشناسی واژگانی بروگمان و لیکاف ( )1998پرداخته و ارتباط معنایی میان آنها را با اسـتفاده
از الگوی شبکۀ شعاعی در رویکرد شناختی نشان دادند.
 -4رویکرد معنیشناسی واژگانی شناختی
ابهام واژگانی یکی از مهمترین چـالشهـای ترجمـه و درک متـون اسـت و از جملـه موضـوعات مطـرح در
معناشناسی است که همنامی 1و چندمعنایی 2را در برمیگیرد .همنامی را در اشاره به واژههایی بهکار مـیبرنـد
که معانی متعدد نامربوط دارند (مانند شیر ،شانه و تار در زبان فارسی) ،در حالیکـه چنـدمعنـایی در اشـاره بـه
واژههای داری معانی مرتبط بهکار میرود (راسخ مهند« .)97-96 :1392 ،چنـدمعنـایی واحـدهـای واژگـانی،
پدیدهای جهانی و در همۀ زبانها ،از خانوادههای متفاوت ،و در تمام دورههای تاریخی رخ میدهد» (آنتونانو،3
.)14:1999
بنابراین مهمترین مسأله در ترجمه این است که مترجم یا مفسر با چه دیدگاهی به متن مینگـرد آیـا بـا
این پیش فرض که هر واژه یک معنا دارد یا اینکه باور به چندمعنایی واژگان داشته است در نگرش سـاخت
گرا ،قواعده صوری دستگاه زبان که کامالً مستقل از معنا هستند ساختار عبارتهای زبانی را تعیین مـیکننـد
(هارلند .)12 :1994 ،4در این نگرش چندمعنایی واژهها پدیدهای اتفاقی و محصول همنشینی واژهها است .بـه
عبارتی فرض بنیادی در تحلیل چندمعنایی ،کاربرد ویژه در دل بافتهای متفاوت و در همنشینی بـا واژههـای
دیگر است (رایمر .)58 :2010 ،5دیدگاه معنیشناسی واژگانی شناختی اولین بـار توسـط بـروگمن و لیکـاف در
بررسی معنی واژه در زبان ،ارائه گردید .طبق این دیدگاه ،دانش زبانی مستقل از سایر قوای ذهنی نیست و لذا
از این نظر با دیدگاه ساختگرایانی چون چامسکی 6که دانش زبان را بُعدی مستقل از سایر ابعاد زبان میداننـد
و بر ضرورت جدایی ذهن و زبان تأکید میکنند ،تفـاوت دارد (کـوک و نیوسـان .)73 :1393 ،نظریـۀ معنـی-
1. homonymy
2. polysemy
3. Ibarretxe-Antunano
4. Harland
5. Riemer
6. Chomsky
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شناسی واژگانی شناختی بر پایۀ دیدگاههای لیکاف دربارۀ مقولهبندی ،انگارههای شناختی آرمانی و نیز استعاره
و مجاز مفهومی شکل گرفته است .دیدگاه لیکاف دربارۀ مقولهبندی مبتنی بر مقولهبندی ارائـه شـده از سـوی
رش 1است .آزمایشهای رش نشان میدهد که «انسانها اشیا را نه بر اساس اصطالحات نظری ثابت بلکه بر
اساس پیشنمونهها طبقهبندی میکنند» (لیکاف و جانسون .)122 :1394 ،به عبارتی انسانها با تکیه بر اصل
اقتصادشناختی( 2ذخیرۀ اطالعات مشابه در یک مقوله) و ساختار تناسبی( 3مثل بال که خاص پرنده اسـت نـه
موجود دیگر) میتوانند مقوالت را بسازند و آنها را نظم دهند .دیگر اینکه این مقولهبندی برای هر فرهنـ و
یا خرده فرهن متفاوت است ،چرا که هر فرهنگی برحس تعامل با محیط خود و تأکید بر آن به مقولهبنـدی
میپردازد و محیط برای مقولهبندی محدودیت ایجاد میکند .لیکاف با اتکا به این دیدگاه ،نظریۀ انگـارههـای
شناختی آرمانیشده 4را مطرح کرد و آنها را نظامهای دانش پیچیدهای معرفی نمـود کـه نقـش ایجـاد دانـش
پیشزمینه برای سازماندهی فضاهای ذهنی را دارند .طبق دیدگاه وی ،این انگارههای شناختی بر اسـاس پـنج
اصل سازماندهی میشوند .این پنج اصل عبارتاند از طرحوارۀ تصویری ،5گزارهها ،6اسـتعاره ،7مجـاز 8و نمـاد
پردازی .9برخی از انگارههای شناختی آرمانی بر اساس طرحوارههای تصویری ترمیم میشوند .مثالً تجربه مـا
از مکان بر اساس طرحوارۀ تصوری ،مانند حجم ،مبدأ ،مسیر ،مقصد ،جزء ،کل ،باال ،پایین ،عق  ،جلو و نظـایر
آنها درک میشود .آن دسته از انگارههای شناختی آرمانیشده که حاصل گزارهاند مبنای تصویری ندارند ،بلکه
بر اساس قواعدی خاص ساخته میشوند .مثالً ما انگارۀ شناختی از نحوۀ سفارش دادن غذا در رستوران داریم.
این انگاره حاصل دانشی واقعی یا گزارهای است و تابع برخی قواعد است .انگارههای شناختی استعاری حاصل
نگاشت 10از حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد هستند .مثالً نگاشت از حوزۀ مبدأ (سفر) به حوزۀ مقصد (عشـق) باعـث
میشود جملهای مانند «ما در زندگی مشترک راه درازی پیمودهایم» دارای معنی شـود (راسـخ مهنـد:1392 ،
 .)94استفاده از کلیشهها ،نمونههای بارز و سرمشقها مثل جملۀ «او یک دیوید بکهـام جدیـد اسـت» نشـان
دهندۀ کاربرد مجاز در این انگارههاست .در مورد استفاده از واحدهای نمادین نیز مـیتـوان بـه قالـ معنـایی
فیلمور 11اشاره کرد ،مثل قال معنایی بازار که در آن مفاهیمی چون خرید و فروش ،قیمت و نظایر آنها معنـی
مییابد.

1. Rosch
2. cognitive economy
3. correlational structure
4. idealized cognitive models
5. image Schema
6. proposition
7. metaphor
8. metonymy
9. symbolism
10. mapping
11. Ch. Fillmore
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بروگمان و لیکاف ( )1998در بررسی معنای واژه در زبان ،دیدگاه معناشناسی شناختی را بیان کردند .یکـی
از اصول مهم در معناشناسی شناختی این است که درک معنا بهصـورت دایرة المعارفی انجـام
میگیرد .به عبارتی معنای واژه را نمیتوان بدون اطالع از دانش دایرة المعارفی مرتبط بـا آن
درک کرد؛ یعنی اینکه معانی واژهها در واقع درون نظامی از دانش درک میشوند که همـان نظـام مفهـومی
است .این دانش دایرة المعارفی ریشه در تجربه اجتماعی و فیزیکی انسان دارد.
بررسی معنی در سایر نظریهها ،بررسی قاموسی است .در زبانشناسی صـورتگـرا ،معنـای قاموسـی دارای
اهمیت است و صورتگرایان دانش جهانی را جدا از دانش زبانی میدانند .در صورتیکه زبانشناسـان شـناختی
بر این عقیدهاند که تمایز میان معنای قاموسی و معنـای دایرة المعارفی بـیاسـاس اسـت .در
واقع معنای قاموسی بخشی از معنای دایرة المعارفی است .در رهیافت شناختی ،معنـای بـرون
زبانی و دایرة المعارفی اهمیت خود را دارد و تمایز قاطعی میان معناشناسـی و کـاربردشناسـی
وجود ندارد.
معناشناسان شناختی معنای قاموسی را نمیپذیرند و معنا را دایرة المعارفی مـیداننـد .آنهـا
معنای دایرة المعارفی را دارای ساختار میدانند و بین آن و معنای بافتی تمایز مینهند .از نظـر
آنها واژهها مانند دریچههایی هستند که باعث دستیابی به اطالعات دایرة المعارفی میشوند.
نظریۀ بررسی معنای واژه در زبان با استفاده از دیدگاه معناشناسی شـناختی بـر پایـه دیـدگاههـای لیکـاف
دربارۀ مقولهبندی شکل گرفته است که بر اساس آن ماهیتها و پدیدههای مختلف درون طبقات و مقـوالتی
مشخص قرار میگیرند .همچنین این نظریه بر اساس انگـارههـای شـناختی آرمـانی و نیـز اسـتعاره و مجـاز
مفهومی شکل گرفته است .در معنیشناسی واژگانی شناختی واژهها را مقوالتی میدانند که میتوان آنها را بـا
استفاده از انگارههای شناختی آرمانی بررسی کرد .لیکاف عنوان میدارد که واژهها مقوالتی پیچیده دارنـد کـه
وی آنها را مقوالت شعاعی مینامد .مقوالت شعاعی بر اساس نوعی سرنمون مرک سـازماندهی مـیشـوند و
اعضای مختلف مقوله بر اساس قرارداد با سرنمون در ارتباط هستند .سرنمون بازنمودی ذهنـی و تـا حـدودی
انتزاعی است که شامل ویژگیهایی میشود که یک مقوله را بـه نحـوی مطلـوب نشـان مـیدهـد .در واقـع
سرنمون طرحی از مهمترین و مرکزیترین ویژگیهایی است که اعضای یـک مقولـه بـا خـود دارنـد .بعـدها
زبانشناسان شناختی استدالل کردند که این طرح تقریباً انتزاعی باید نمونه واقعی در جهان قابل تجربه داشـته
باشد و این نمونه را نمونۀ اعال یا سرنمون مقولهای خاص در نظر گرفتند .به این ترتیـ هـر واژه در واژگـان
ذهنی بهصورت مقوالت ساختاری ذخیره میشوند.
 -1-4ابهام واژگانی

ابهام واژگانی شامل همنامی و چندمعنایی است .همنامی را در اشاره به واژههایی بهکـار مـیبرنـد کـه معـانی
متعدد نامربوط دارند (مانند شیر ،شانه و تار در زبان فارسی) .اما چندمعنایی در اشاره به واژههای دارای معـانی
مرتبط بهکار میرود.
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جمله ( )1نشان دهندۀ چندمعنایی حرف اضافه «روی» است:
( )1الف) کتاب روی میز است.
ب) قاب عکسی روی دیوار است.
ج) اس از روی مانع پرید.
در دیدگاه غیرشناختی ،چندمعنایی را حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص میداننـد و آن را ویژگـی بنیـادی
واژهها قلمداد نمیکنند .مثالً شاید معانی مختلف روی در جمله ( )1را چندمعنای مختلف بـه شـمار نیاورنـد و
همه را ابعاد مختلف نشان دادن ارتباط در فضای چندبُعدی بدانند .اما در جمله ( )2مشخص میشود کـه ایـن
حرف اضافه در زبان فارسی فقط به معنای مکانی اشاره ندارد و معنای انتزاعی نیز دارد.
( )2الف) آریا روی رسالۀ دکتریاش کار میکند.
ب) این رئیس روی کارمندانش اشراف دارد.
اگر معنای «روی» در جملۀ ( )2را کامالً جدا از معانی آن در جمله ( )1بدانیم ،در آن صورت ایـن کلمـه را
همنام به حساب آوردهایم .اما در نظریۀ معنیشناسی واژگانی شناختی ،این معانی را حاصـل مقـوالت شـعاعی
میدانند و آن را در طبقۀ چندمعنایی قرار میدهند .بروگمان و لیکاف ( )1998به ایـن نکتـه اشـاره دارنـد کـه
چندمعنایی در ساخت مفهومی وجود دارد و فقط در رو ساخت زبانی مطرح نیسـت .یعنـی چنـدمعنـایی صـرفاً
مفهومی زبانی نیست ،بلکه همانگونه که در مورد استعاره و مجاز مفهومی اشاره شد ،ویژگی ذهـن اسـت .در
واقع چندمعنایی اصل و یک معنایی نادر است .بروگمان ( )1981معتقد است که چندمعنایی را باید بنیاد نظریۀ
معنای واژه در نظر گرفت .لیکاف با پذیرش دیدگاه بروگمان چندمعنایی را بر اساس نظریـۀ مقـوالت شـعاعی
بررسی کرد .بهطور کلی ،چندمعنایی پدیدهای است که در آن یک عنصر واژگانی به دویا چند معنا که به نظـر
میرسد بهطریقی به هم مربوطند ارتباط مییابند .زبانشناسان سنتی معتقد بودند کـه چنـدمعنـایی پدیـدهای
ثانوی است که از یک معنایی منشأ میگیرد؛ یعنی یک معنای نسبتاً انتزاعی که دیگر معانی بر اسـاس مـتن،
قصد گویشور و تشخیص آن نیت از سوی شنونده از آن منشاء میگیرد.
 -2-4انگارۀ مقولۀ شعاعی

بروگمان و لیکاف ( )1998بیان میدارند که واژگان مقوالتی شعاعیاند .مقولۀ شعاعی مقولهای مفهومی اسـت
که در آن چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شدهاند .در مورد واژه نیـز ایـنگونـه عنـوان
میشود که معانی حاشیهای ،دورتر از معانی اصلی هستند .تصویر  1تصویری انتزاعی از نحوۀ ارتبـاط معنـایی
مختلف واژه را در دیدگاه مقوالت شعاعی نشان میدهد .در این شکل هر یک از گرهها معـانی مختلـف یـک
واژهاند که با پیکانهایی به همدیگر مرتبط هستند و در عین حـال همگـی حاصـل معنـای مرکـزی واژهانـد.
پیکانها بین گرهها نشاندهندۀ رابطۀ نزدیک بین معانی هستند .آنچه در این رویکرد حـائز اهمیـت اسـت آن
است که مقوالت شعاعی معانی در حافظۀ معنایی بلندمدت گویشور ذخیره میگردند.
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نکتۀ مهم در معناشناسی شناختی شرح و چگونگی مطرحشدن چندمعنایی است ،زیرا معناشناسان شناختی
تصور میکنند که مقوالت زبانشناسی اساساً با انواع مقوالت مفهومی تفاوت ندارند .مقوالت زبانشناسانی به
وسیلۀ همان سازوکارهای شناختی کلی که مقوالت مفهومی غیرزبانشناختی را میسازند ،ساخته میشوند .بر
اساس این دیدگاه ،معانی حاشیهای از معانی مرکزیتر با استفاده از سازوکارهای شناختی که گستردگی معنا را
تسهیل میکند مشتق میشوند.

شکل  :1انگارۀ مقوالت شعاعی

این سازوکارها به گسترش نظاممند مقوالت واژگانی و زنجیرههای معنا میانجامد .این کار باعث افزایش
چندمعنایی میگردد :یک شبکۀ معنایی برای یک عنصر واژگانی که شامل معانی چندگانه است .البته باید در
نظر داشت که این انگاره نحوۀ ایجاد معانی جدید برای هر واژه را نشان نمیدهد ،بلکه نحوۀ ارتباط معانی
مختلف واژه با همدیگر را نشان میدهد .در معنیشناسی شناختی ،تمام معانی واژهها در حافظۀ بلندمدت هر
گویشوری ذخیره میشود؛ اما نحوۀ ارتباط این معانی بر اساس مقوالت شعاعی بیان میشود .در این دیدگاه،
معانی حاشیهای واژهها حاصل استفاده از استعارۀ مفهومی و انتقال طرحوارههای تصوریاند؛ یعنی همانگونه
که در سایر پدیدههای شناختی از این دو ابزار استفاده میشود ،درک معانی مختلف واژههای چندمعنا به
عنوان یک مفهوم شناختی ،نیز به همین صورت و با استفاده از ابزاری مشترک صورت میگیرد؛ و در نهایت
چندمعنایی ،یک شبکۀ معنایی میشود که شامل معانی مرتبط به همدیگر است .در این شبکۀ معنایی برخی
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معانی حاشیهایاند و برخی معانی مرکزی .فرآیندی که معانی مرکزی و حاشیهای را به همدیگر مرتبط و
متصل مینماید زنجیروارگی 1نامیده می شود.
 -5بررسی چند معنایی واژگان قرآن کریم
بنابر آنچه گفته شد ،از آنجایی که موضوع مورد بحث بررسی چندمعنایی در واژگان قرآنکریم است ،به بحـث
در مورد وجود پدیدۀ چند معنایی در واژگان قـرآن کـریم بـا رویکـرد معناشـناختی واژگـانی براسـاس نظریـه
بروگمان و لیکاف با ارائۀ دادههایی از نص قرآنکریم میپردازیم .بدیهی است به اقتضای مجال بحث ،صـرفاً
به نمونههایی از این دادهها اکتفاء مینماییم .معنای حقیقی و مرکزی و نیز معنـای حاشـیهای و اسـتعاری یـا
مجازی واژگان چندمعنای انتخاب شده بر اساس اذعان مترجمان و مفسران یا اتفاقنظر آنان است.
 -1-5مفهوم واژۀ اخفِی در قرآنکریم

واژۀ اخفی از واژگان اضداد بهشمار میآید و بر دو معنای متضاد یعنی «آشکارکردن» و «نهانکردن» داللت
ن
دارد؛ با توجه به این امر ،این واژه در قرآن کریم از دو مفهوم متمایز و متضاد برخوردار است« .إ
َِّ
ََ
ٌَ
ها( »...طه)15 /
ْف
ُخ
د أ
َك
ة أ
ِي
ة آت
السَّاع
َاُ
ِيَ
نخست آنکه هر لحظه ممکن است قیامت آشکار گردد و مفهوم دیگر آنکه تاریخ شروع رستاخیز آن قدر
مخفی و پنهان است که حتی نزدیک است من نیز از خودم پنهان دارم (مکارم شیرازی.)170 :1374 ،

شکل  :1انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنایی) واژۀ «اخفی»

 -2-5مفهوم واژۀ اسیر در قرآنکریم

ََ
ًا
ِين
ِسْك
ِ م
ِّه
ُب
لى ح
َ ع
َام
َّع
ن الط
ْع
یط
در آیۀ شریفۀ «و
موَ
ُِ
َُ
ًا» (انسان« )8 :و هم به دوستی خدا به فقیر و اسیر و یتیم طعام میدهند».
ِير
َس
َأ
و
 .1معنای واژۀ اسیر در معنای اصلی و مرکزی آن «هر کسی است که گرفته و با طناب بسته شده باشد» و
یا خواه بسته شده باشد یا نشده باشد؛ از اینرو این واژه دربارۀ اسیر جنگی و هم دربارۀ زندانی بهکار میرود
(ابن قسطور ،لسان العرب ،ج  ،1ص 140؛ راغ اصفهانی ،المفردات ،ص .)13
ما
یت
و
َ َ
ِيً

1. chaining
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 .2معنای واژۀ اسیر در روایتی از امام رضا(ع) در معنای «عیال و خانواده» بهکار برده شده است .همچنان
که ایشان در تفسیر آیه فرمودند« :اسیر همان خانوادۀ مرد است و برای مرد شایسته است که هرگاه نعمت و
داراییاش فزونی یافت ،بر فراخی عیش اسیرانش بیفزاید» (کلینی ،الکافی ،ج ،4ص 11؛ حویزی ،نور الثقلینی،
ج ،5ص .)478
این معنا از واژۀ اسیر معنای فرعی و کلیشهای آن محسوب میگردد.
بنابراین بر اساس اذعان مترجمان و مفسرین قرآن کریم معنای مرکزی واژه اسیر زندانی و معنای حاشـیه
ای آن عیال و خانواده میباشد.

شکل  :3انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «اسیر»

 -3-5مفهوم واژۀ الحسنی در قرآنکریم

 -1واژه حُسنی' به معنای بهشت است.
در آیۀ «لَّ
ة( »...یونس)26 :
َز
َى و
ُسْن
الح
ْسَن
َح
َ أ
ِین
ِلذ
ُوا ْ
دٌ
یاَ
َِ
«مردم نیکوکار به نیکوترین پاداش عمل خود یعنی بهشت و زیادت لطف خدا نائل شوند»...
 -2واژۀ الحُسنی در آیۀ زیر به معنی فرزندان بهکار برده شده است:
َى( »...نحل) 62 :
ُسْن
الح
هم
«...أ
ُ ْ
ََّ
ن َلُ
« ...همانا آنان فرزندان نیکو دارند»...
 -3واژۀ حُسنی در آیۀ زیر به معنای خیر در نظر گرفته شده است (ر.ک .طیار.)93 :1422 ،
َى( »...توبه)107 /
ُسْن
الح
َا إ
دن
َر
ن أ
« ...إ
ََِّّل ْ
ِْ
َْ
« ...که ما جز قصد خیر نداریم»...
از این رو مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژۀ حسنی بهشت و معانی
حاشیهای آن خیر و فرزندان میباشد.
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شکل  :4انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «الحسنی»

 -4-5مفهوم واژۀ دِهان در قرآنکریم
هانِ» (الرحمن)37 :
َر
ْ و
نت
َاَ
َك
ء ف
َّتِ السَّم
ْشَق
َا ان
إذ
«ف
دً
َْ
ة ك ِّ
َالدَ
َِ
َاُ

«آنگاه که آسمان شکافته شود گلی سرخ گردد که [در رنگارنگی] چون روغن است».
دال ،هاء و نون یک اصل واحد هستند که به معنای آسانی ،نرمی و اندک بودن است .گفته میشود:
ً» یعنی او را آرام با عصا زد (ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،ج،1
دهنا
هنه بالعصاء َ
«َ
دَ
ص .)423
ُاَّلرضَ» یعنی باران زمین را اندکی خیس کرد،
َر
َط
هن الم
ته مانده روغن را «دِهان» گویندَ« .
دَ
مانند روغنی که به سر مالیده میشود (االصفهانی ،الراغ  ،مفردات الفاظ القرآن ،ص .)320
در حالیکه راغ و ابن فارس به معنای پوست قرمز اشارهای نکردهاند ،ابن منظور میگوید« :الـدهان» یعنـی
«پوست قرمز» (ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج  ،13ص  )162وی همچنین اشاره کـرد کـه بـه
پوست بدون پشم و نیز راه هموار دهان گفته میشود (همان ،ص  .)162زمخشری میگوید« :کالدهان» یعنی
مانند روغن زیتون و نظیر آن «المُهل» است که به معنای تهمانده روغن زیتون بـهکـار مـیرود .ایـن واژه یـا
جمع «دُهن» و یا اسم آلت ،مانند «حزام» [کمربند] و «ادام» [نان خورش] است .برخی گفتـهانـد« :دِهـان»،
یعنی چرم سرخ رن (الزمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون االقاویـل فـی وجـود
التاویل ،ج ،4ص .)449
طبرسی در معنای واژه میگوید« :دهان» جمع «دهن» و به معنای روغن تهمانده است .حسن گوید :مانند
روغنهایی که با رن های مختلف بر روی هم ریخته میشود .فراء میگوید :رن به رن شدن آسمان را به
رن به رن شدن اسبی از اس ها تشبیه فرموده است .مجاهد ،ضحاک و قتاده گفتهاند :گـل را در اخـتالف
رن هایش به روغن زیتون و رن های مختلفش تشبیه نموده است .کلبی گوید« :دِهان» پوست سرخ رنـ
است و جمع آن «ادهنه» است (الطبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  9و  ،10ص
.)311
نتیجه اینکه واژۀ دهان از فعل «دهن» به معنای مرکزی نرمی و آسانی گرفته شده است .به روغن و نیـز
پوست قرمز رن شده که پشم آن کنده و لطیف گشته است «دهان» گویند؛ بنـابراین هسـتۀ معنـایی میـان
معانی «الدّهان» نرمی است .آیه را میتوان با هر یک از معانی «دِهان» اینگونه ترجمه کرد:
 .1آنگاه که آسمان شکافته شود ،گلی سرخ گردد که (در رنگارنگی) چون روغن است.
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 .2آنگاه که آسمان شکافته شود گلی سرخ گردد که (در سرخی) چون پوست قرمز است.
با توجه به توضیحات فوق و استناد به آیات قرآن کریم از سوی مترجمان و مفسران به این نتیجه می-
رسیم که معنای اصلی و مرکزی واژۀ دهان آسانی و نرمی و معانی فرعی و حاشیهای آن راه هموار ،پوست
بدون پشم و قرمز ،تهماندۀ روغن زیتون و چرم سرخ رن میباشد.

شکل  :5انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «دِهان»

 -5-5مفهوم واژۀ سامدون در قرآنکریم

در آیۀ « ...وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ» (نجم)61 :
کلمۀ سامدون تجلیبخش معانی چندگانه و متفاوتی است که مفسران به پارهای از آنها اشاره کردهاند:
 -1تکبر و غفلت از جمله معانی است که اکثر مترجمان بر آن اتفاق دارند و بنابراین معنای مرکزی آن
محسوب میگردد .آنان معتقدند که درست حکومت کردن و سر را باال گرفتن کنایه از تکبر میباشد و هر
متکبری غافل نیز هست.
 -2آواز خواندن :زیرا کسی که آواز میخواند سرش را به طرف باال میگیرد.
 -3لهو و لع  :زیرا آواز خواندن که از معانی مهم این واژه است از مشهورترین انواع لهو و لع میباشد.
 -4خشم :زیرا کسی که خشمگین است ،راست میایستد (ر.ک .طبرسی ،1988 ،ج278 :9؛ طباطبائی،
 ،1417ج .)51 :19
حال با بررسی ترجمهها ،به نظر میرسد که اکثر مترجمان معنای اصلی و مرکزی این واژه را «تکبر و غفلت»
دانستهاند؛ همچون ترجمههای زیر:
فیض االسالم« :شما غافل و ناآگاه بوده و بازی کنندهاید».
انصاریان« :و همواره سرکشی میکنید و غافالنه به خوشی و خوشگذرانی مشغول هستید !»
مشکینی« :و شما استکبار میورزید و آواز میخوانید و در لهو و غفلتید !»
استادولی« :و پیوسته غافلید و به هوسرانی سرگردانید !»
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و برخی دیگر چون :قمشهای ،پاینده ،گرمارودی ،فوالدوند ،امامی ،صفارزاده و بهرامپور تنها به ذکر یکی از
معانی آنها یعنی سرگرم بودن بهعنوان معنای حاشیهای اکتفا کردهاند.
بنابراین به اذعان مترجمان و مفسرین قرآن کریم معنای مرکزی واژه سامدون تکبر و غفلت و معانی
حاشیهای آن آواز خولندن ،لهو و لع و خشم میباشد.

شکل  :6انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «سامدون»

 -6-5مفهوم واژۀ «سبب» در قرآن کریم

 .1واژۀ «سب » دارای اولین کاربرد و معنای مرکزی «ریسمان محکم و بلند» است که بهوسیلۀ آن از درخت
خرما باال میروند (راغ اصفهانی ،الفردات ،ص .)220
َاِ
َْ
ء( »...حج)15 :
َِلى السَّم
َبٍ إ
ِسَب
د ب
َم
لي
« ...ف
دْ
ُْ
«ریسمانی را به سقف خانه آویزان کند».
 .2برخی از مفسران واژۀ «سب » را در آیۀ زیر به معنای درهای آسمان دانستهاند (ر.ک :تفلیسی ،وجوه
قرآن ،ص .)126
َْ
ِي
ُوا ف
تق
َر
لي
َا ف
هم
ْن
بي
ض و
اْلَر
َاتِ و
َاو
ْكُ السَّم
مل
هم
َم
«أ
ِْ
َ ْ
َْ
ما َ
ََ
َُ
ْ ُ
ْ َلُ
َابِ» (ص)10 :
اْلَسْب
ْ
«یا اینکه حاکمیت آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است ،از آن آنهاست] .اگر چنین است[ با هر
وسیلۀ ممکن از درهای آسمان درآیند».
 .3به نظر برخی واژۀ «سب » در آیۀ زیر معنای راه و منزل است (تفلیسی ،وجوه قرآن ،ص  )126که معنای
استعاری واژۀ «سب » میباشد.
«ُ
ًا» (کهف )92 :
َب
َ سَب
َع
تب
َّ أ
ثم
َْ
«سپس ذوالقرنین راه را گرفت و به حرکت خود ادامه داد».
 .4در آیۀ زیر واژۀ «سب » به «علم» تفسیر شده است (تفلیسی ،وجوه قرآن ،ص  )126که معنای استعاری
و حاشیهای واژۀ «سب » است:
ِّ شَيٍْ
ًا» (کهف)84 :
َب
ء سَب
ُل
ْ ك
ِن
ه م
ْن
تي
ض و
اْلَر
ه ف
َّن
مك
ِن
«إ
ِْ
ِي ْ
َآَ
َّا َ
َاُ
َّا َلُ
«ما به او در روی زمین قدرت دادیم و از هر چیز علمی به او آموختیم».
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از اینرو مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژۀ سب  ،ریسمان بلند و
محکم و معانی حاشیهای آن راه و منزل ،درهای آسمان و علم و دانش میباشد.

شکل  :7انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «سبب»

 -7-5مفهوم واژۀ «صلوه» در قرآن کریم

 .1واژۀ «صلوة» در معنای حقیقی و مرکزی آن به معنای «نماز» میباشد.
ة» (بقره)43 :
موا الص
َق
َأ
«و
َََّلَ
ِيُ
«و نماز را بر پا دارید»
 .2واژۀ «صلوة» به معنای فرستادن رحمت از جان خداوند و درخواست رحمت برای پیامبر از خداوند
از سوی فرشتگان میباشد.
ََ
ُوا
من
ِین
الذ
ها َّ
یا أ
ِي
َّب
لى الن
ن ع
َل
یص
َت
ِك
مََلئ
نَََّّللا و
«إ
ُّوَ
َِّ
َ آَ
یَ
ِّ َ
ََ
َُّ
ه ُ
َُ
ََ
َسَِّ
ًا» (احزاب)56 :
ِيم
تسْل
ِ و
ْه
لي
ُّوا ع
َل
ص
موا َ
لُ
همانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر رحمت میفرستند...
 .3واژۀ «صلوة» به معنای دعا کردن میباشد که در آیۀ زیر دعا کردن پیامبر و طل رحمت او در حق
پرداخت کنندگان زکات است.
ََ
ْ( »...توبه)103 :
هم
َن
تكَ سَك
ن ص
ْإ
ِم
ْه
لي
ِّ ع
َل
َص
«...و
َِّ
َََلَ
ٌ َلُ
« ...آنان را دعا کن که دعای تو مایۀ آرامش آنان است( »...ترجمۀ حسین انصاریان)
 .4واژۀ «صلوة» در آیۀ زیر نوعی نماز همراه با سوت و کف زدن است .این معنا میتواند نوعی عبادت
و تعظیم باشد که همراه با سوت و کف زدن است:
یً
ُوا
ُوق
َذ
ةف
ْد
تص
ء و
مك
ْتِ إ
َي
الب
ِن
ْ ع
هم
ن ص
ما ك
«و
د ْ
َاَ
ََ
َََلُ
َْ
َِ
ََ
ََِّّل ُ
تُ
َاً
ن» (انفال)35 :
ُر
ْف
تك
ُم
ْت
ُن
َا ك
ِم
َ ب
َاب
َذ
الع
ْ
ُوَ
ْ َ
«نماز این کافران در کنار خانهی خدا چیزی جز سوت و کف زدن نیست .پس به سب کفری که همواره
به آن آلوده بودید عذاب ]دنیا و آخرت[ را بچشید!» (ترجمۀ حسین انصاریان)
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با توجه به توضیحات فوق و استناد به آیات قرآن کریم از سوی مترجمان و مفسران به این نتیجه می
رسیم که معنای اصلی و مرکزی واژۀ صلواه ،نماز و معانی فرعی و حاشیهای آن نماز همراه با سوت و کف،
دعای پیامبر برای زکات دهندگان و رحمت برای پیامبر میباشد.

شکل  :8انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «صلوة»

 -8-5مفهوم واژۀ «طعام» در قرآن کریم

 .1معنای اصلی واژۀ طعام به معنای غذایی است که انسان تناول میکند.
َْ
ِ» (عبس)24 :
ِه
َام
َع
َِلى ط
ن إ
ِن
اْل
ُر
ْظ
َن
لي
«ف
ِ ْ
ْسَاُ
«آدمی به قوت و غذای خود به چشم خرد بنگرد».
 .2معنای طعام را میتوان علمی دانست که انسان آن را فرا میگیرد (طی حسینی.)147 :1389 ،
در حدیثی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) طعام به علمی تعبیر شده است که انسان آن را میآموزد.
بنابراین مقصود این آیه این است که انسان باید دقت کند علمش را از چه کسی دریافت میکند (ابن نعمان،
 350هـ ق.)4 :
بنابراین مترجمان و مفسرین قرآن کریم اذعان میکنند که معنای مرکزی واژه طعام ،غذای انسان و
معنای حاشیهای آن علم و دانش میباشد.

شکل  :9انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «طعام»
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 -9-5مفهوم واژهی «غوث» در قرآن کریم

 -1واژۀ غوث به معنای نصرت و یاری است.
«ُ
ِ
ِيه
َف
َّاسُ و
ُ الن
َاث
یغ
ِيه
ٌ ف
َام
ِكَ ع
َل
ِ ذ
ْد
بع
ِن
ِي م
ْت
یأ
ثم
ْ َ
َّ َ
ِ ُ
ن» (یوسف) 49 :
ِر
ْص
یع
ُوَ
َ
«آنگاه پس از سالی فرا میرسد که به مردم در آن سال ،باران میرسد و در آن آب ،میوه میگیرند».
 -2واژۀ غوث به معنای باران نیز بهکار برده شده است.
َْ
ِ »...
َام
ْح
اْلَر
ما ف
لم
یع
َ و
ْث
َي
الغ
َز
ین
« ...و
ل ْ
ِي ْ
ُِّ
ُ َ
ََ
َُ
« ...و فرود آورد باران را و میداند آنچه در زهدانهاست »...
از اینرو مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژۀ غوث ،نصرت و یاری و
معنای حاشیهای آن باران میباشد.

شکل  :10انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «غوث»

َة» در قرآن کریم
َر
 -10-5مفهوم واژۀ «َقسْو
ٍ» (مدثر)51 :
َة
َر
َسْو
ْ ق
ِن
ْ م
َّت
َر
ة» (مدثر « )50 :ف
ِر
ْف
َن
مسْت
مر
ْ ح
هم
َأ
«ك
ََّ
ٌَ
ٌ ُ
ُُ
نُ

«گویی آنان دراز گوشان رم کردهاند (مدثر .)50 :که از شیری گریخته باشند (مدثر.)51 :
ابن اعرابی میگوید به تیراندازان ،شیر ،انسان شجاع و آغاز ش قسوره میگویند (ابن منظور ،محمد بن
مکرم ،لسان العرب ،ج .)91-92 :5
سیوطی در االتقان میگوید« :ابن جریر از ابن عباس روایت میکند :در زبان حبشی به شیر «قسوره»
میگویند» (السیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن ابی ابکر ،االتقان فی علوم القرآن ،ص .)278
طبرسی در معنای واژه میگوید« :قسوره به معنای شر است و نیز گفته شده منظور تیراندازان هستند»
(الطبرسی ،فضل بن جبن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  9و  ،10ص .)590
بنابراین واژهی «قسوره» از فعل قسر به معنای چیره شدن مشتق شده است .در میان معانی واژهی
«قسوره» یک هستهی معنایی مرکزی وجود دارد و آن هم چیرگی و سیطره است .ش «قسوره» نامیده می
شود.
زمخشری میگوید« :قسوره» صیادانی هستند که االغها را صید میکنند .گفته شده« :قسوره» به معنای
شیر است و گفته میشود «قَسوَرۀ» بر وزن فعوله و از ریشهی «القسه» به معنای چیره شده است .از همین
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وزن است واژهی «الحیدره» که یکی از نامهای شیر است .ابن عباس میگوید :این واژه به معنای سر و
صدای انسانهاست و عکرمه میگوید :به معنای تاریکی ش است (الزمخشری ،محمود بن عمر ،الکاشف عن
حقایق التنزیل و عیون االقاویل فی وجود التاویل ،ج ،4ص .)657
و طبرسی در معنای واژه میگوید« :قسوره» به معنای شیر است و نیز گفته شده منظور تیراندازان هستند
که از مادهی قَسره یَقسره قسراً یعنی بر او غلبه کرد گرفته شده است ( .الطبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع
البیان فی تفسیر القرآن ،ج  9و ،10ص .)590
شیر با درندگیاش و صیادان و تیراندازان با ابزار خویش بر حیوانات چیره میشوند .در این آیه زمخشری
بیان کرده «قسوره» به معنای صدای انسان هم هست .یعنی االغها گویا از صدای انسانها گریختهاند .در
این صورت در این صدا که باعث گریختن االغها میشود نوعی چیرگی و قهر و غلبه وجود دارد .به نظر می
رسد هر چهار معنا با بافت آیه همخوانی دارد.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق و استناد به آیات قرآن کریم از سوی مترجمان و مفسران به این نتیجه
میرسیم که معنای اصلی و مرکزی واژهی قسوره ،چیرگی و سیطره و معانی فرعی و حاشیهای آن انسان
شجاع ،شیر ،صیادان االغ ،سر و صدای انسان ،تیراندازان ،شر و آغاز ش میباشد.

شکل  :11انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «قَسوَرَه»

 -11-5مفهوم واژۀ «ماء» در قرآنکریم
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ُم
ِيك
ْت
یأ
َن
َم
ًا ف
ْر
َو
ْ غ
ُم
ُك
ماؤ
َح
ْب
َص
ن أ
ْ إ
ُم
یت
َأ
َر
ْ أ
ُل
در آیۀ شریفۀ زیر «ق
ِْ
ْ َ
َ َ
ْ
َْ
َاٍ
ِينٍ» (ملک)30 :
مع
ِم
ب
ء َ
«بگو به من خبر دهید اگر آب شما در زمین فرو رود ،چه کسی برای شما آب جاری میآورد».
-1واژۀ «ماء» در معنای اصلی و حقیقی و مرکزی آن یعنی آب همین مادۀ سیال بیرن و بو که از
آسمان فرو میبارد بهکار برده شده است.
 -2در تفسیر این آیۀ شریفه امام رضا(ع) واژۀ ماء را به معنای علم و آن هم علمی که از پیشوایان
َاٍ
ِينٍ»
مع
ِم
ْ ب
ُم
ِيك
ْت
یأ
َن
َم
معصوم(ع) آموخته میشود ،بهکار بردهاند و میفرمایند معنای «ف
ء َ
ْ َ
این است که اگر درهای علوم ائمه(ع) بر روی شما بسته شود چه کسی علم امام را برای شما میآورد
(تفسیر القمی ،ج ،2ص 397؛ بحرانی ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص .)366
ََ
ء
هم
ْن
َي
ِ َْلَسْق
َة
ِیق
َّر
لى الط
موا ع
َق
ِ اسْت
ن َلو
َأ
در آیۀ« :و
َْ
ْ َ
َاُ
َاُ
ماً
ًا» (جن)16 :
دق
غ
ََ
ًا» استعاره آورده شده است برای علم ناب و معرفت تابناکی که از ائمه معصومین
دق
ء غ
ََ
«َ
ماً
(علیهم السالم) آموخته میشود.
بنابراین مترجمان و مفسرین قرآن کریم اذعان میکنند که معنای مرکزی واژۀ ماء ،آب و معنای حاشیهای
آن علم و دانش پیشوایان معصوم میباشد.

شکل  :11انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ ماء
 -12-5مفهوم واژۀ «نجم» در قرآن کریم
َى» (نجم)1 :
هو
ِذ
ِ إ
ْم
َّج
َالن
«و
َا َ

«سوگند به ستاره چون فرو افتد»
گفته شده مراد از نجم ستارۀ ثریاست .از معانی دیگر نجم میتوان به روئیدن گیاه و بروز فکر جدید اشاره
کرد که به طلوع ستاره تشبیه شده است .معانی دیگر نجم زمان و وقت مشخص است.
زمخشری در ذیل آیه و در بیان معنای نجم میگوید« :النجم» یعنی ستارۀ پروین و «اذا هوی» یعنی آن
هنگام که غروب کند و فرود آید؛ یا مقصود از نجم بخشهای قرآن است و بنابراین «اذا هوی» یعنی زمانی
که نازل شود .و یا «نجم» به معنای گیاه است و «اذا هوی» یعنی زمانیکه بر زمین افتد (الزمخشری ،محمود
بن عمر ،الکاشف عن حقایق التنزیل و عیون االقاویل فی وجود التاویل ،ج.)418 :4
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طبرسی نیز میگوید« :ضحاک ،مجاهد و کلبی میگویند :خداوند به قرآن سوگند یاد کرده است چرا که
قرآن کریم همچون ستارگان پراکنده در طول  23سال بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است و به این دلیل
نجم نامیده شده که گسسته نازل شده است» (الطبرسی ،فضل بن جن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  9و
.)260 :10
با توجه به آنچه گفته شد میتوان آیه را بهصورتهای زیر معنا کرد:
 -1سوگند به ستارۀ ثریا (یا ستارۀ پروین /ستارگان) آنگاه که فرو افتد (غروب کند یا از مدار خارج شود).
 -2سوگند به سورههای قرآن آنگاه که نازل شدند.
 -3سوگند به گیاه آنگاه که بر زمین افتد.
بنابراین مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژهی نجم ،ریسمان ستاره و
معانی حاشیهای آن گیاه ،بروز فکر جدید ،زمان مشخص ،سورههای قرآن میباشد.

شکل  :13انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ نجم
 -13-5مفهوم واژۀ «نصوح» در قرآن کریم
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«ای مؤمنان به درگاه خداوند توبهای خالص کنید».
«نون ،صاد و حاء یک اصلی هستند که بر اصالح و هماهنگی دو چیز داللت میکند» ( ابن فارس ،احمد،
معجم مقاییس اللغه ،ج ،2ص .)562
ً» یعنی باران گیاهان آن منطقه را به هم میچسباند و هیچ
َصحا
د ن
ُ الب
َيث
َ الغ
َح
نص
«َ
َِلَ
فضایی خالی در آن منطقه باقی نمیماند ( ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،2ص .)617
الناصح یعنی خیاط و «قمیص منصوح» یعنی پارچهی دوخته شده ( فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،ج،3
ص .)1797
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الناصح یعنی عسل خالص (ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج  ،2ص  .)615راغ میگوید:
«النصح :یعنی انجام کار یا بیان قولی که صالح طرف مقابل در آن باشد» ( االصفهانی ،الراغ  ،مفردات الفاظ
القرآن ،ص .)808
زمخشری در توضیح واژۀ نصوح در این آیه میگوید« :برخی گفتهاند« :نصوحا» برگرفته از «نصاحهُ
الثوب» [رفو کردن لباسهای کهنه] و به معنای توبهای است که پارگیهای دینی را رفو کند .و برخی نیز
گفتهاند :یعنی خالص و برگرفته از گفته عرب است که میگوید« :عسل ناصح» هنگامی که از موم خالص
شود و نیز میتواند منظور از آن توبهای باشد که مردم را پند دهد ،یعنی با توجه به ظاهر شدت اثرات آن در
شخص و تصمیم گرفتن به مقتضای آن ،دیگران را نیز به مثل آن دعوت کند» (الزمخشری ،محمود بن عمر،
الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون االقاویل فی وجود التاویل ،ج  ،4ص  .).574طبرسی در ذیل آیه و در توضیح
واژه میگوید :از «النصح» یعنی [خیاطی] گرفته شده است؛ چرا که گناه رشته دین را پاره میکند و توبه آن را
وصل میکند و گفته شده :به دلیل اینکه این توبه ،خدا و اولیای خدا را به هم وصل میکند ،همانگونه که
خیاط پارچهها را به هم میدوزد و نیز گفته شده به دلیل اینکه طاعت و بندگی را محکم میسازد همانگونه
که خیاط با دوختن پارچه آن را محکم میکند (الطبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  9و
 ،10ص . )477-478
توبه نصوح نیز به معنای توبهای خالص است که در آن برگشتنی نیست و یا به معنای توبهای است که
پارگیهای دینی انسان را از بین میبرد و آن را خالص میکند و نیز میتواند به معنای توبهای باشد که پند
دهنده است؛ چرا که اگر توبه خالص باشد دیگران را پند میدهد .زمخشری به معنای اخیر یعنی پند دهنده
اشاره کرده در حالیکه طبرسی به آن اشارهای نکرده است .از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم هستهی معنایی
میان معانی سهگانه واژۀ «نصوح» خالص بودن است و هر سه معنا به یک واژه برمیگردد.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق و استناد به آیات قرآن کریم از سوی مترجمان و مفسران به این نتیجه
میرسیم که معنای اصلی و مرکزی واژۀ نصوح ،اصالح و هماهنگی و معانی فرعی و حاشیهای آن خالص و
توبهی بیبازگشت میباشد.

شکل  :14انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ «نصوح»

 -14-5مفهوم واژۀ «وَ انحَر» در قرآن کریم
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 .1کاربرد اصلی و معنای مرکزی واژۀ «و انحر» به معنای آسی زدن به گردن یا سینۀ انسان یا حیوان و
نیز قربانی کردن میباشد (ابن منظور؛ لسان العرب؛ راغ اصفهانی؛ المفردات).
ِّ ِ
ْ» (کوثر)2 :
َر
نح
بكَ و
لر
َل
َص
«ف
َاْ
َِّ
«پس تو هم به شکرانهی این نعمتها به نماز و قربانی پرداز» (ترجمۀ مهدی الهی قمشهای).
 .2تفسیر دیگری از این آیه از ابی عبداهلل(ع) روایت شده که فرمودند :معنای واژۀ «وانحر» آن است که
هنگام نماز (تکبيرة اَّلحرام) دستان خود را تا مقابل صورت خود باال بیاوری (طبرسی؛ مجمع
البیان ،ج .)360 :10
 .3تفسیر دیگر این آیه از امام محمد باقر(ع) روایت شده که فرمودند :واژۀ «و انحر» یعنی «اعتدال در
ایستادن» و اینکه شخص در هنگام ایستادن به نماز ،پشت و سینۀ خود را صاف و مستقیم نگه دارد (کلینی،
الکافی ،ج  ،3ص  336و 337؛ حویزی ،نور الثقلین ،ج  ،5ص  .)684معانی  2و  3جزء معانی حاشیهای این واژه
محسوب میگردند.
بنابراین مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژۀ وانحر ،قربانی کردن و
معانی حاشیهای آن اعتدال در ایستادن و باال آوردن دست در هنگام تکبيرة اَّلحرام میباشد.

شکل  :15انگارۀ مقولۀ شعاعی (شبکه معنائی) واژۀ وانحر

 -6نتیجهگیری
شکی نیست که جانمایۀ تدبر و فهم قرآن کریم بر مبنای واژگان است و هر تفسیری باید متکی بر شرح
معانی همین واژگان و روابط معنایی آن باشد .برای هر قرآنپژوه و محققی که به بررسی قرآن کریم و ترجمه
و تفسیر آن میپردازد ،برداشتها و بیان وجوه مختلف معنایی در ترجمه و تفسیر یک واژه و یا یک عبارت از
قرآن کریم بسیار حائز اهمیت است .از اینرو ،قرآن برای کسانی قابل فهم واستناد است که با واژگان قرآن
آشنایی داشته باشند و اساس استنباط را بر روابط معانی آن قرار دهند .از آنجاییکه موضوع مورد بحث در این
پژوهش بررسی چندمعنایی در واژگان قرآن کریم است ،پدیدهی چندمعنایی در واژگان قرآن کریم با رویکرد
معناشناختی واژگانی بر اساس نظریۀ بروگمن و لیکاف با ارائۀ دادهها و نمونههای متعدد از نص قرآن کریم
مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت و این نتایج حاصل شد که بر اساس دیدگاه معناشناسی واژگانی شناختی
چندمعنایی نه حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص بلکه از ویژگیهای بنیادی واژه و نتیجۀ بسط استعاری
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معنای سرنمون است .چند معنایی در واژگان و عبارتهای قرآن کریم ممکن و مجاز است و پدیدۀ
چندمعنایی مختص واژهها نیست بلکه ،همۀ واحدهای نظام واژگانی از جمله عبارت و جمله را نیز شامل می
شود .مفسران و محققان در زمینۀ قرآن کریم گاه درباره برخی آیات معتقد به داللت آنها بر چند معنا هستند و
گاه برخی از معانی واژه را ضعیف میدانند .به نظر میرسد که دالیل موافقان یعنی پژوهشگرانی که معتقد به
داللت یک واژه بر چندین معنا هستند در جایگاه محکمتری در مقایسه با دالیل مخالفان باشد یعنی اگر
مفسری تفسیری را از آیه ای ارائه داد و مفسر دیگر در زمانی دیگر تفسیر و معنایی دیگر از آیه ارائه کرد این
دو معنای متفاوت از واژه یا عبارت پدیدۀ چند معنایی در نظر گرفته میشود و هر دو تفسیر مورد قبول می-
باشد اگرچه با توجه به واژۀ چندمعنا در آن آیه یکی از ترجمهها یا تفاسیر اصلی و مرکزی و دیگری حاشیهای
در نظر گرفته میشود.
وجود واژگان چندمعنا در متن یا آیه باعث ایجاد ابهام واژگانی میشود .در فرآیند ترجمه و تفسیر ،مترجمان و مفسران
هنگام مواجه شدن با این ابهامات ،با توجه به بافت کالم یا آیه ابهامزدایی مینمایند و معادلیابی میکنند.
با پذیرش نظریۀ بروگمن و لیکاف مبنی بر اینکه واژههای چندمعنا مقوالتی شعاعیاند که در آن چند
مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شدهاند بهطوریکه معانی اصلی یا سرنمون در مرکز این
مقوله قرار میگیرد و معانی حاشیهای دورتر از معانی اصلی هستند که حاصل بسط استعاریاند ،باید پذیرفت
که واژههای چندمعنا در قرآن کریم نیز مقوالتی شعاعیاند که دارای معانی مرکزی یا سرنمون هستند که در
مرکز این مقوله قرار میگیرند و نیز دارای معانی حاشیهایاند که دورتر از معانی اصلی هستند.
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