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چکیده
از عوامل مهم تطوّر لفظی و معنایی واژگان یک زبان ،ظهور آیین جدید
اســـتز نزول قرآن طه ه یهدار این ظهور اســـت ،موجب تحوّل معنایی
واژگان عربی شــده و در حقیقت ،در بســتر عری معیار زمان نزول ،عری
ویژه ای پرورا نده اســـت طه بدون آ گاهی از این عری ،ام ان در

و

ترجمه صحیح زبان آن ،وجود نداردز پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این
پرســـش اســــت طــه اوالً ،منظور از عری ویژهی قرآن و ویژگیهــای
زبان شـــنا تی آن تیســـتن و ،انیاً ،نســـبت واژگان مرتبم با این مقوله در
قرآن ،با بهفهمی معنای این واژگان به ته صــورت میباشــدن ل ا با ت یه بر
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روش توصـــیفی-تحلیلی ،ابتدا تحلیل دقیقی از عری ویژه قرآن و عوامل
شـــ لگیری آن ،ارائه شـــده و در ادامه ،مظاهر تأ،یر آن در تطور معنایی
واژگان عربی با ذطر مصـــادیم ،مورد بررســـی قرار گرفته اســـتز یافتهها
حاطی از آن اســــت طه :عری ویژه قرآن ،محصـــول شــــا ص های
منح صربهفردی تون :گزینش وحیانی الفاظ؛ هدایت محوری؛ جاودانگی؛
فراگیری گ ستره مخاهبان؛ اعجاز بیانی؛ تعدد الیهها و سطوح معنایی ،نظم
شــب های و فرا طی قرآن میباشــد طه تطور واژگان عربی در ش ـ لهای
گوناگون مانند؛ توســـعه و یا تخصـــیص داللی ،دگرگونی داللت ،ت ییر
مجال اســـتعمال ،نقل داللت معنایی از ضـــعیو به قوی و بالع ل ،تنزل و
ترفیع داللت ،ا ستعمال واژه در معنای غریب را رقم زده ا ستز این بحث با
توجه به تگونگی پردازش مفسران به این پدیده و تأ،یرپ یری مترجمان از
آنها ،و نیز پیشرفت مباحث زبانشناسی ،اهمیت و گستردگی اصی یافته
و منجر به طشو زوایای پنهان واژگان قرآنی شده استز

واژههاي کلیدي :قرآن طریم ،عری ویژه ،واژگان جاهلی ،تطوّر
معنایی واژگانز
مقدمه
بر ی برای در

معنای واژگان قرآنی بیش از هر تیز از شواهد شعری عصر جاهلی

بهره بردهاند7؛ با این اســتدالل طه زبان قرآن ،همان زبان معیار عصــر جاهلی اســت ،غافل از
این ه ،قرآن در بستر عری معیار زمان نزول ،عری ویژهای میپروراند طه ام ان ندارد بدون
آگاهی از این عری ،زبان آن را به گونه صحیح ،در

و فهم نمودز

 .1برای نمونه ر.ک :کتاب التطور الداللی بین لغة الشعر الجاهلی و لغة القرآن از عودة خلیل عودة؛ در این کتاب مبنای مقارنه،
اوال ،زبان شعر جاهلی است نه زبان عربی جاهلی .ثانیا ،استدالل بر تطور یا عدم تطور معنایی واژگان قرآن بر همین مبنا صورت
گرفته ،و در نهایت معنای واژگان بر طبق آن ارائه شده است(عودة ،1041 ،صص .)071-78
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ری شه شنا سی دقیم واژگان قرآنی در زبان عربی ،توجه به واژگان همن شین(باهم آیی
واژگانی )7و جانشــین 7در قرآن ،بافت زبانی 9و بافت موقعیتی 4طلمات قرآن ،و نیز بررســی
تمام طاربردهای یک واژه در قرآن ،ازجمله معیارهایی است طه برای پیبردن به عری ویژه
قرآن ،وجود داردز نگارنده مدعی تطوّر معنایی تمام واژگان قرآنی و یا قطع ارتباط معنای
متطوّر با معنای ل وی نیســـت؛ اما باید پ یرفت طه قرآن معان و حقایم تازهای بر بر ی از
واژگان مر سوم عرب نهاد طه پیش از آن سابقه ندا شت و پل از آن نیز تنین ن شد(رز :
سعیدیروشن ،7939 ،ص)792ز
این مهم ،ح ایت از یک وضـــعتازه و عری ویژه قرآن دارد طه در ســـایه آن ،الفاظ
موجود ،در بر ی موارد مدلول تازه یا منضم به قیود اصی یافتهاند؛ این وضع تازه ،آنقدر
در ح یات ز بان عربی مؤ،ر اســــت طه بر ی از محق قان ،نزول قرآن را حا یل دو دورهی
زیستزبانی عربی ،پیش و پل از نزول دانستهاندز(رز  :شاهین ،7441 ،ص)77ز
این موضــود در ادامه بررســی و تأ،یر آن بر تحول معنایی واژگان عرب درطاربردهای
قرآنی آشـ ار واهد شــدز اما مســائلی طه در این زمینه مطرح میشــود و طمتر مورد توجه
محققان قرار گرفته این است طه :عری ویژه قرآن و ویژگیهای زبان شنا تی آن تیست و
تگونه می توان آن را به دســـت آوردن و این عری ،ته تأ،یری در تحول معنایی واژگان
عربی عصــر جاهلی داشــته اســتن و ترا میان معنای مورد نظر قرآن از یک واژه با طاربرد
جاهلی آن تفاوت وجود دارد در حالی طه قرآن به زبان معیار عصر جاهلی میباشدن
پردا تن به این مســهله از آن جهت ضــرورت دارد طه بر اســاج نتایی نهایی پژوهش،
می توان اســـتانداردهای دیگری به روش فهم مفردات قرآن افزوده و موجب تدقیم فهم و
پیشگیری از بر ی طژ فهمیها شد و از شیوهای طه سالهای متمادی بر پژوهشهای بر ی
از محققان حاطم بوده و بعضاً منجر به برداشتهای نادرست از قرآن ،شده است ،جلوگیری

 .1نخستین کسی که اصطالح با هم آیی واژگانی ) (Syntagmaticرا در زبانشناسی نوین مطرح کرد فرث
بود(ر.ک)Firth:1957:
2
- Paradigmatic
3
- Linguistics Context
0
- Context of Situation
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طرد7ز اهدای پژوهش حا ضر د ستیابی به تحلیل صحیح از عری ویژه قرآن و نیز شنا سایی
حوزه های تأ،یر آن در تحول معنایی واژگان عصـــر جاهلی درطاربردهای قرآنی با ذطر
شواهد مستدل ،میباشدز حوزه پژوهش حاضر به معناشناسی تاریخی یا درزمانی دانش معنا
و ت ییرات آن در هول ز مان نیز مربوط وا هد شـــد طه از زیرمجمو عه های آن ،م طال عه
ت ییرات معنایی در یک زبان و فرایندهایی است طه منجر به ت ییر در معنای واحدهای زبانی
آن در هول زمان میشوند طه در حقیقت مربوط به دانش فقهالل ة استز بنابراین ت ش شده
است طه با طامل طردن پژوهشهای گ شته و انجام پژوهشی جامع درباره تأ،یر عری ویژه
در تحول معنایی واژگان عربی عصر جاهلی ،اینگونه مطالعات پیگیری شودز
 .2پیشینه پژوهش
پژوهشهای نســـبتاً زیادی در زمینه معناشـــناســـی واژگان قرآنی پل از ترجمه طتب
زبانشناسی غربی و طتابهای ایزوتسو 7به صورت بررسیهای تک واژهای و یا دسته واژه با
ت یه بر معنا شنا سی متأ،ر از م تب معنا شنا سی بُن ،9صورت گرفته ا ست طه بر ی از آنها
گرفتار محدودیتهای م تب م طور شده و بیدلیل به آن اعتماد نمودهاند ،غافل از اینطه
معنا شنا سی قومی 4ایزوت سو به دلیل مبتنی بودن بر ش ل افراهی فر ضیه ن سبیت زبانی یا
فر ضیه ساپیر -وری 1با نقدهای جدی روبرو ست .مطلب دیگر تق سیم واژگان قرآن به دو
د سته واژگان طلیدی و جز آن ،بدون هیچ مبنایی ا ست؛ بهگونهای طه بر ی از اندی شمندان

 .1نمونه ای از این کژفهمی ها این که :پیروان مسلک موسوم به وهابیت ،معنای واژه «إله» را آن طور که در برخی فرهنگ
های لغت آمده(جوهری ،بیتا ،ج ،6ص  ،)2223و نیز در شروح قواعد مشهور به «القواعد األربع» محمد بن عبدالوهاب ،منحصر
در معبود دانسته اند(ر.ک :ابن فوزان ،1020 ،ص ،) 17این برداشت عالوه بر فرقه مزبور در شاخه های دیگر اهل سنت موسوم
به سلفی ها نیز دیده می شود(ر.ک :اهلل بداشتی ،1332 ،ص)232؛ در حالی که طبق عرف قرآنی« ،إله» فقط به معنى معبود
نیست ،بلکه گاه به معنى «خالق»(مؤمنون31:و /32أنبیاء )22:و گاه به معنى «ربّ»(یس )80:نیز استعمال شده است و مشرکان
فقط در «عبادت» گرفتار شرک نبودند بلکه در امر «خالقیّت» و «ربوبیّت» نیز مشرک بودند.
2

- Toshihiko Izutsu
)- Ethnolinguistics(Bonn
0
- Ethnolinguistics
1
- Sapir-Whorf Hypothesis
3
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را وادار به واطنش و نقد در برابر این همه اعتماد به یک م تب معناشـــناســـی ،طرد(رز :
لطفی ،7939 ،ص17-93؛ شریفی ،7937 ،ص)747-37ز
این در حالی اســت طه بخش اعظم نظریههای جدید پیشتر در متون طهن مســلمانان
مطرح شــده و تنها در پژوهشهای جدید اســامی آنها ت ییر یافته اســت و نیازی به این همه
اع تماد و در نتیجه آن ،اقتباج از زبان شنا سی غربی نی ستز با وجود مباحث ب سیار دقیم در
علم اصـــول و منطم و ب غت درباره هبا و تضـــاد و تقابل و تناق .و ززز دیگر نیازی به
سردرگم طردن تشنگان معاری قرآنی با نظریه مربع معناشناسی 7گرمل 7در تحلیل معنایی
واژگان قرآنی نی ستز(رز  :اناری و شیخ ح سینی ،7934 ،ص )792-777متأ سفانه نگاهی
گ را به عناوین مقاالت علمی منت شر شده در ده سال ا یر ح ایت از سیطره بی دلیل زبان
شناسی و معناشناسی غربی بر پژوهشهای قرآنی داردز در فضای بوجود آمده اگر نویسنده
به جای اعجاز بیانی یا تعدد الیه های معنایی قرآن ،از اصـــط ح برگردانده شـــده غربی،
همچون «هنجارگریزی» 9از شـــ لوفســـ ی 4و موطاروفســـ ی 1بهره ببرد ،حری تازهای
داردز(رز  :ر جائی و ا قانی ،7939 ،ص ) 773و یا به جای متن ی پار ته قرآنی ،از
اصــط ح ناآشــنای ط ن متن 2قرآنی برگرفته از ا،ر بلودورن(1رز  :البرزی و منصــوری،
 ،7939ص )29بهره برده شودز
بهت صریح محققان ،مبانی و ری شههای آنچه امروزه در نقد ادبی غرب مطرح می شود،
در اندیشـــههای محققانی مانند جرجانی قابل پیگیری اســـت؛ آنچه جرجانی علم معانی نحو
می واند تقریباً همان تیزی اســت طه صــورتگرایان روســی 3از آن با نام «طارطرد متقابل
عاملها »3نام بردهاند ،یا عبور از ســـاحت معنایی یا ژری ســـا ت جمله تا حد زیادی همان
1

- Semantic Square
- Julian Grimes
3
-Grotesae
0
-Shklovsky
1
-Mukarovsky
6
- Makrotext
8
- Bluhdorn
7
- Russian Formalists
3
- Interoperability of agents
2
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نظریه «دستور گشتاری »7نوآم تامس ی 7است؛ یا آن ته سوسور 9در صوص قراردادی
بودن زبان ،روابم موجود در زنجیره زبان ،محور جان شینی و همن شینی واژگان مطرح طرده
با مباحث جرجانی در اسرار الب غة و دالئل اإلعجاز ،قابلیت تطبیم بسیار داردز
توجه یاطوبســن 4به تفاوت ســا تار نحوی جم ت ،بهوضــوح در آ،ار جرجانی قابل
پیگیری است و با قدرت میتوان گفت طه اصل برجستهسازی 1نزد فرمالیستها طه با هدی
آشــناییزدایی 2انجام میگیرد ،بهنوعی همان نظریه نظم جرجانی اســت(1مقیاســی و فرجی،
 ،7931ص32و)31ز
بنابراین عناوین م طور گرته اصــط حات نوظهوری اســت طه در میان زبانشــناســان
معا صر طاربرد دارد و ب سیار رایی گردیده؛ ولی غالبا همان مباحثی ا ست طه در علم معانی،
بیان و بدیع یا عینا وجود دارد یا ریشههای آن قابل طشو است؛ فقم اسمهای گوناگون بر
آنها نهادهاند و نویســندگان مســلمان را از داشــتههای زبانی و علمی ویش دور ســا ته و
مقهور زبان شنا سی غربی سا تهاند ،تنها ارزش طار متجدّدان ،ان سجام بخ شی و جمع بندی
مو ضوعات ا ستز برای نمونه هنجارگریزی نحوی 3همان ا ست طه در علم نحو و ب غت از
آن به ح ی ،اضافه ،تقدیم ،تأ یر و التفات و زززز تعبیر می شود طه نمونههایش در قرآن هم
زیاد اســتز برجســتهســازی از هریم قاعدهافزایی طه همان توازن از هریم ت رار اســتز یا
مقوله همنشینی 3طه در زبان شناسی جدید مطرح است همان است طه متقدمان در طتب فقه
الل ة ،معاجم و غیره به آن توجه طردهاند؛ ازجمله آنها میتوان به جاحظ ،ســیبویه ،ابوه ل

1

- Transformational Grammar
- Noam Chomsky
3
- Ferdinand de Saussure
0
- Roman jakobson
1
- foregrounding
6
- defamiliarization
 -8برای تأیید این مدعا کافیست به منبع زیر مراجعه شود؛ چرا که بررسی تطبیقی تک تک این موارد در نقد ادبی اسالمی و
غربی در این مقال نمی گنجد « :تناسب ساختار با محتوا با توجه به دو نظریه نظم و آشنازدایی به محوریت سوره مبارکه لیل»
از حسن مقیاسی و مطهره فرجی(1331ش) ،پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،پاییز و زمستان ،سال پنجم ،شماره .14
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عس ـ ری و ززز اشــاره طرد؛ ولی اســم دیگری برای آن داشــتهاند(7رز  :عبدالعزیز،7474 ،
ص)24ز
نظریه بینامتنی 7یولیا طریســـتوا ،9ســـوســـور و می ائیل با تین4؛ طه جرقه آن در دهه
7324م زده شــده و درحقیقت ،نحوه حضــور یک متن در متن دیگر را بررســی میطند بر
مبنای همان علم نقد قدیم از قبیل اقتباج ،ت ضمین ،تلمیح و ا شاره و ززز پایهریزی شده ا ست
طه در عربی از آن به التَّناص تعبیر میشود(عزّام ،7447 ،ص)77ز
نگارنده مخالو ا ستفاده از د ستاوردهای علم زبان شنا سی و معنا شنا سی جدید نی ست؛
بل ه وا ستار بومی سازی و سپل تطبیم آنها بر متن مقدج قرآنطریم بوده تا محقم دتار
تفســیر به رای نگرددز دطتر ســعیدیروشــن در طتاب تحلیل زبان قرآن بخشــی را به تبیین
عری ویژه قرآن ا تصاص دادهاند طه در جای ود جالب است؛ ولی از تند صفحه تجاوز
نمیطند(رز  :سعیدیروشن ،7939 ،ص)719-742ز
ی ی از طارهای با ارزشــی طه در زمینه تفاوت معنای واژگان در طاربردهای قرآنی و
شعر جاهلی ،انجام شده ،طتاب «التطور الداللی بین ل ة ال شعر الجاهلی و ل ة القرآنال ریم»
از ابوعوده میباشــد طه بههور گســتردهای به این مقوله پردا ته اســت؛ اما توجهی به عری
ویژه قرآن بههور اص و ا،ر آن در تحول واژگان ،در آن مشــهود نیســتز ت ییر معنایی در
قرآن از حسین سیدی ،ا،ر ارزشمند دیگری در این زمینه استز اما در آ،ار موجود آشفتگی
و ســردرگمی اصــی در تبیین عری ویژه قرآن و به رســمیت شــنا تن آن وجود دارد طه
بر ی از آن ،به بافت ســـخن و فرهنر قرآن(ســـعیدیروشـــن ،7933 ،ص )11و عدهای به
جهانبینی قرآن(همو ،7933 ،ص )741و یا ســـیا قرآن(عمادی و پرتم ،7931 ،ص-13
 ،)34نظام و شب ه اص قرآنی(ایزوت سو ،7937 ،ص ،)71-74قراین مقالی و مقامی( سیدی
 -1درست است که عین لفظ هم نشینی یا مصاحبة در آثار متقدمان وجود ندارد؛ ولی با دقت نظر در آن ها ،این مسئله قابل
کشف است که :اهمیت دادن آن ها به اقتران لفظ ی ،النظم ،التالزم ،علم نحو و ...حاکی از آگاهی ایشان از مقوله هم نشینی
است .برای نمونه عرب به جای ،قطیعٌ من الطّیر می گوید سِربٌ من الطَّیرِ و یا به جای تَوَفَّی الحمارُ می گوید نَفَقَ الحمارُ (برای
اطالعات بیشتر ر.ک :اخوان مقدم ،1331 ،صص.)113-116
2
- Intertextuality
3
- Julia Kristeva
0
- Mikhai`l Bakhtine
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و رفیعی ،7939 ،ص )37و دستگاه اص معناشنا تی قرآن(همو ،7939 ،ص )37وززز اشاره
طردهاند طه بهنوعی هر طدام زیر مجموعهای از عری ویژه قرآن ،محســوب میشــود ،ولی
نتوانستهاند به جمعبندی مستدلی از عری و هویت ویژه قرآن دست یابندز
هرتند بر ی از محققان نیاز به یک مدل بومی برای تحلیل و توصــیو مدل غیر طی
و شــب های متن قرآن را ،گوشــزد طردهاند؛ اما تحلیل روشــنی از مدل پیشــنهادی ود ارائه
ندادهاند(رز  :البرزی و منصـــوری ،7939 ،ص)11ز اشـــ ال دیگر اینطه :غالب مطالعات
انجام شده درگ شته توسم فرهنرنویسان متقدم و نیز معاصر ،در حوزه معناشناسی واژگان
قرآنی مبتنی بر ا،بات ت ییرات معنایی مفردات قرآنی بر اســـاج شـــعر جاهلی بوده و این در
حالیاســت طه اصــالت و حجیت شــعر جاهلی از جانب عدهای از پژوهشــگران مورد نقد و
تشـــ یک جدی قرار گرفته اســـتز(رز  :هه7333 ،م) مطلب مهمتر این طه مفســـران و
مت لمان مســلمان در شــرح و تفســیر واژگان قرآن در درجه اول به فرهنرهای متقدم طه
آن ها هم به هر هریقی به دنبال اصـــالتبخشـــی به اطثر واژگان غیرعربی بودهاند ،رجود
طردهاند و معنای واژه ها را از همان مدا ل واژگانی ا

طرده و به شـــرح و بســـم آن

پردا تهاند ،ل ا نارســاییهای موجود به دیدگاههای آنها تســری یافته اســت(رز  :وانین
زاده ،7934 ،ص)13ز
پژوهش حاضــر در ادامه ضــمن تحلیل صــحیح عری ویژه قرآن در صــدد ا،بات تأ،یر
این عری در تحول معنایی واژگان عصـــر جاهلی اســـت طه از این دید در آ،ار موجود ،به
م سهله پردا ته ن شده ا ست و امید ا ست با انجام این پژوهش آ شفتگی در تبیین عری ویژه
قرآن و به رسمیت شنا تن آن ،از بین برودز
 .2عرف ویژه قرآن و ویژگیهاي زبانشناختی آن
پیش از هر ســـخن الزم اســـت مهمترین واژه این نوشـــتار یعنی «عری» در ل ت و
اصــط ح بررســی شــودز ماده «د ر ی» در ل ت به دو معنای اســاســی پیدرپی بودن تیزی
به هورى طه اجزاى آن متّ صل به ی دیگر با شد و آرامش و اهمینان آمده ا ست(ابن فارج،
 ،7444ج ،4ص)737ز
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عری در اصـــط ح به انواد گوناگونی مانند :عری عام؛ عری اص؛ عری قولی؛
عری عملی؛ عری صحیح؛ عری فا سد؛ عری شرد و ززز تق سیم شده ا ست طه هر طدام
تعریو مستقلی دارد؛ اما آن قسم از عری طه شایسته است در پژوهش حاضر مورد بررسی
و تعریو واقع شود همان عری شرد میباشدز
عری شـــرد عبارت اســـت از :مفاهیم و تعاریو ویژهای طه نزد شـــرد برای بر ی از

الفاظ درج شـــده باشـــد؛ از قبیل لفظ «ص ال ال ال ال ال ال » طه در عری شـــرد عبارت اســـت از افعال
مخصوص در حالی طه در عری اهل ل ت به معنای مطلم دعاست (بدری ،7473 ،ص)739ز
الفاظ دیگری مانند صــوم و حی و زطاو و مل و ززز نیز از همین قبیل اســتز این قســم از
عری همان است طه در اصول فقه از آن به حقیقت شرعی یا حقیقت عرفی اص نیز تعبیر
میشــودز(مرطز مطالعات و مدار
اس می نیز به آن اه

اس ـ می ،7933 ،ص )472طه در گ شــته اســم شــرعی

طردهاند(ابوعوده ،7441 ،ص)74

در وقود و وجود عری شــرد شــ ی وجود ندارد و طتابهای زیادی در اصــول فقه
تحت عنوان عری شــرد ،شــارد یا حقیقت شــرعی به ا،بات آن پردا تهاند طه ذطر آنها از
حوصــله بحث ارج اســتز پل وقتی طه از عری ویژه قرآن بحث میشــود همان هســته
مرطزی تش یل دهنده عری شرد میباشد طه در ادامه بههور مفصل توضیح داده میشود:
بدیهی اســـت طه داوند متعال برای فهماندن معانی و مفاهیم مورد نظر ود ،الفاظ
قرآن را از میان الفاظ زبان عربی برگزیده ا ست؛ حال مهمترین سؤالی طه در ذیل این گفته
مطرح میشود اینطه آیا این الفاظ بر مسمیات حقیقی با تمام ویژگیهایشان داللت دارند یا
بر مســمیات و بر واقع ،آنهوری طه در فهم عرفی متداول اســت ،داللت میطنندن واضــح
اســـت طه تحقم اهدای و مقاصـــد الهی مســـتلزم هماوایی و تجانل واژگان قرآن با فهم
متعاری مخاهبان آن اســت؛ اما بررســی قرآنطریم ح ایت از یک نود گرایش انتزاعی و
تجر یدی از بخش قا بل توجهی از واژ گان قرآنی دارد طه برای م خاه بان عصـــر نزول،
ناشـــنا ته اســـتز آیا تأمل در این الفاظ مثبت دمیدن روح تازهای بر طالبد واژگان مأنوج
عرب جاهلی نیستن آیا قرآن به دنبال بسترسازی برای ایجاد عری ویژهای نمیباشدن
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پژوهشــگران ع وه بر اذعان به اســتفاده قرآن در بیان اهدای ود ،از واژگان وضــع
شــــده و رایی در م یان عری عق  ،از هو یت فرهنگ ویژه؛ غیر از هو یت فرهنگی عرب
جاهلی سخن به میان آوردهاند(سعیدیروشن ،7939 ،ص)717ز
باید گفت :ا

واژهها تو سم قرآن از زبان عمومی و اعطای معانی جدید به آنها ،و

ایجاد یک عری اص ،همانهور طه تنین تعاملی با زبان در هر تحوّل علمی ،ســـیاســـی،
فرهنگی و اجتماعی ،مشهود است ،مورد تأیید محققان میباشد(شاطر ،7937 ،ص)774ز
ل ا بهتصـــریح محققان ،قرآن پیام ویش را در ظری واژگان عرب و در هنجارهاى
محاوره اى این زبان ارائه نموده ،اما مفاد این گفته آن نیســـت طه این فرایند بدون هیچگونه
تحوّل در معان واژگان زبان عرب صورت پ یرفته است(سعیدیروشن ،7939 ،ص)773ز
حتی اگر بر ی از این الفاظ در ابتدا در معنای مجازی البته همراه قرینه به طار رفته با شد نیز
ش ی نی ست طه در هول  79سال ت شریع به سبب طثرت ا ستعمال و انل ذهنی مخاهبان،
طام ً حقیقت شرعیه یافته و به ا صط ح اص بدل شده و عری ویژهای را رقم زده ا ست
طه مبانی نظری و الهامبخش آن ،آیات قرآنطریم اســـتز بنابراین با طمتر تدبری در قرآن
آشـ ار میگردد طه نمیتوان تمامی الفاظ قرآن را به همان معنای وضــعی آن در نزد عرب
م حظه طرد ،بل ه بخش قابل توجهی از واژگان به طار رفته در قرآن تحول معنایی یافتهاند
و این تحول در نتیجه عری ویژه مورد نظر قرآنی میباشدز
این تحول در ش ـ لهای گوناگونی پدیدار گشــته اســت ،مانند :تخصــیص یا تضــییم
داللت ،توســیع یا تعمیم داللت  ،ترفیع معنایی ،تنزل معنایی(رز  :صــفوی ،)7934 ،گاهی
اعطای داللت جدید و ایجاد مصــاحبات زبانی اس ـ می گرانبها(رز  :ا وان مقدم و پا
نیت ،7931 ،ص )791طه در ادامه بر ی از آنها برای نمونه بررســـی واهد شـــدز اما این
گفته به این معنا نیســت طه طاربرد قرآنی واژگان عرب ،ارتباط آن را بههور طامل با مفهوم
رایی واژه نزد عرب جاهلی ،قطع می ط ند بل ه در اطثر موارد ارت باط م یان مفهوم اول یه و
،انویه با اند

تأملی قابل دریافت میباشــدز از آنچه گ شــت ،روشــن شــد طه برای فهم

صحیح پیام قرآن ع وه بر عوامل زبانی ،به تعبیر محققان عوامل پراگماتیک(7ذوقی،7937 ،
- Pragmatic
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ص)724یا طاربردشـــنا تی نیز د یلاند و این مهم بیانگر اهمیت اه عات بافتی اســـت طه
مخاهبان قرآن برای فهم متن قرآنی به آنها نیازمندندز
برای در

بیشتر وضع تازه و عری ویژه قرآن ،اشاره به این مطلب نیز ضروری است

طه بههور طل اصـــولیون ارتباط لفظ و معنا را از نظر داللت ،به تهارگونه زیر تقســـیم
طردهاند(آ وند راسانی ،7443 ،ص:)74
الف) وضع اص ،موضودله اص7؛
ب) وضع عام ،موضودله عام7؛
ج) وضع عام ،موضودله اص9؛
د) وضع اص ،موضودله عام4ز
ایشــان در ام ان و وقود دو مورد اول اتفا نظر داشــته و اطثریت ،ام ان و وقود نود
سوم و امتناد نود تهارم را پ یرفتهاند(سبحانی ،7474 ،ج ،7ص)42ز
محل بحث پژوهش حاضر ،نود دوم میباشد طه در این حالت ،واضع فرد بخصوص
را در نظر ندارد ،بل ه براى یک مفهوم طلّ و وســـیع ،لفظ قرار میدهدز دایره شـــمول
موضودله در این حالت وسیع بوده و افراد و مصادیم زیادى را شامل م شود و صوصیات
مصــادیم و افراد تأ،یری در داللت اینگونه الفاظ ندارد؛ از اینجاســت طه با رشــد و توســعه
ف رى و فرهنگ و پیدایش معان راق و انتزاع  ،همان الفاظ قبلی با مناســبات اص ـ در
معان انتزاع و معقول نیز به طار ب سته شده و تو سعه در معنا و یا گ ستره م صادیم یک لفظ
رخ واهد داد (ســـعیدیروشـــن ،7939 ،ص)799-797؛ مانندآنته :در ارتباط با واژگانی
تون نور ،لوح ،عرش ،طرسی وززز رخ داده استز
 -1واضع ،یک معناى جزئى را تصور نماید و لفظ را براى همان معناى جزئى قرار دهد ،نه دیگرى؛ مانند اعالم شخصى از قبیل زید ،حسن،
على(ر.ک :سبحانی ،1020 ،ج ،1ص)08
 -2واضع یک معنای کلی را تصور کرده و لفظ را براى همان معناى کلى وضع کند؛ مانند :اسماء اجناس از قبیل انسان -رجل -شجر -حجر
(ر.ک :همو ،1020 ،ج ،1ص)08
 -3واضع یک معناى کلى را تصور کرده و لفظ را براى مصادیق و افراد آن کلى قرار میدهد؛ مانند :حروف و اسامی اشاره(ر.ک :همو،1020 ،
ج ،1ص)08
 -0بنا بر نظر اکثریت قریب به اتفاق اصولیین محال و ممتنع است(ر.ک :همو ،1020 ،ج ،1ص)08؛ مانند این که واضع ،هیکل خارجى زید را
تصور کند سپس لفظ زید را براى انسان وضع کند.
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ماحصــــل این طه قرآن از واژ گان رایی نزد عرب جاهلی بهره میبرد؛ ولی دارای
شا صها و ویژگیهای منح صربهفردی ا ست طه هویت و عری ویژهای را برای آن ایجاد
طرده ،به گونهای طه هر واژه بخواهد وارد سا تمان قرآنی شود ،باید ود را با شا صها
و ویژگی ها ی م طور ســـازگار نماید؛ ل ا با ورود واژگان عرب جاهلی در ســـا تمان
مخصـــوص قرآنی ،بر ی از واژه ها تحول معنایی یافته و وضـــع تازهای می یابند؛ واژگانی
مانند :تقوی ،اســـ م ،ســـورو وززز از این قبیلاندز برای تحلیل دقیمتر موضـــود ابتدا باید
شا صها و ویژگیهای منح صربهفرد قرآن طه منجر به ش لگیری عری ویژهای شده را
شنا ت؛ بدین اهر در ادامه به این مهم پردا ته واهد شد:
 .1-2شاخصها و ویژگیهاي زبانشناختی قرآنکریم
مهمترین شا صها و ویژگیهای زبانشنا تی قرآن طریم عبارتند از:
 .1-1-2وحیانی بودن گزینش الفاظ
در درجه اول آن ته قرآن را از ســـایر متون متمایز میطند این طه :بدون هیچگو نه
ت ییری عین ط م داست و ع وه بر معانی و مفاهیم ،هیچ طسی در انتخاب الفاظ ،ترطیب
و یا سا تار آن د التی ندا شته ا ست؛ پل بدیهی ا ست طه دای ح یم و علیم الفاظی را
ا تیار طند طه بتواند مقصود او را بههور طامل به مخاهبانش برساند و اگر الفاظ موجود در
بین مخاهبان ظرفیت دریافت پیام الهی را نداشتند الجرم باید وضع جدیدی به ود بگیرندز
نتیجه آنطه :بیان طلمات نامتناهی و فناناپ یر الهی(طهو ،)743:در قالب طلمات وضع شده
برای امور حسی و فناپ یر ،توسعه در معنا و یا گستره مصادیم را به دنبال واهد داشت7ز
برای نمونه معنای واژه نور در عصــر جاهلی اغلب به فراتر از معنای حســی آن ،ارتقا
پیدا نمیطند ،دلیل آن هم ع وه بر تصــریح محققان ،وجود اشــعار گوناگونی اســت طه در
آنها این واژه و مشــتقات آن ،به معنای حســی به طار رفته اســتز مث ً از امرؤ القیل تنین

بيثرب أدىن دا ِرها نظر ِ
عال»(رز  :إبن فارج،
تنورهُتا من أذرعات و أهلهها
نقل شده ا ستَّ « :
َ
ٌ

 -1برای آگاهی بیشتر از دقت و حساسیت قرآن در گزینش الفاظ رجوع شود به« :من بالغة القرآن» از احمد احمد بدوی ،فصل
اول ،تخیّر األلفاظ ،ص .11
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 ،7444ج  ،1ص 923؛ فراهیدی ،7443 ،ج ،3ص711و ،)712طه واژه تنوَّرْتُ در این بیت به
معنای تبصـــَّرتُ میباشـــد ،دیگر آن طه در رابطه با طاربرد این واژه در معنایی به وســـعت
معنای مورد نظر قرآن ،نزد عرب جاهلی مدرطی یافت ن شد و این مطلبی ا ست طه بر ی از
قرآن شنا سان نیز بر آن ت صریح طردهاند(رز  :سعیدی رو شن ،7939 ،ص794؛ سیدی و
حصاوی ،7473 ،ص)32ز
این در حالی اســــت طه قرآن همین واژه را ع وه بر مع نای حســـی ،در راب طه با
اهلل(نور ،)91:قرآن(نســـا  ،)714:اســـ م(تو بة ،)97:تورات( ما ئدو ،)44:انج یل( ما ئدو،)42:
ایمان(بقرو ،)711:هدایت(زمر ،)77:مؤمنان(حدید )79:و ززز به طار برده طه قب ً سابقه نداشته
است ،برای روشنتر شدن مطلب ،در ادامه به دو مورد اشاره میشود:

السماو ِ
ات َو أاْل أَر ِ
ضززز»(نور )91:و یا «ززز َو أَنأالَزلأنا إِلَأي هك أم نهوراً همبيناً»(نسا )714:
ور َّ
«اللَّهه نه ه
آیا می توان واژه نور در این آیات را به همان معنای مأنوج نزد عرب جاهلی با تمام

اوصای و ویژگیهای آن ،تفسیر طردن یا الجرم باید نوعی توسعه و تحول معنایی برای آن
قائل شدن آیه ،حدیث و یا مف سری از صدر ا س م تاطنون وجود ندارد طه معنای واژه نور
در آیات م طور و مشــابه آن در قرآن را همان معنای حســی و مورد پ یرش عرب در نظر
نگرفته باشــد؛ این مطلب با بررســی معناشــنا تی واژه نور در آیات م طور به روشــنی قابل
دریافت استز
ام ان هرح این اشـــ ال وجود دارد طه :داوند با زبان مخاهبان با آن ها ســـخن
می گوید نه زبان جدیدی طه توان درطش را ندا شته با شند ،در پا سخ باید گفت :داوند با
زبان مخاهبان با ایشــان ســخن میگوید؛ ولی اینگونه نیســت طه اهدای متعالی الهی تحت
تأ،یر محیم ،فرهنر و یا زبان مخاهبان قرار گیرد و دیگر آنطه هر جا قرآن وضـــع تازهای
ایجاد میطند و یا موجب گسترش یا تضییم در معنا می شود ،شواهد و قراینی برای آن ارائه
میدهد طه مخاهب را از ا شتباه باز دارد و این قراین میتواند حالیه یا مقالیه و یا غیره با شدز
برای نمونه به موارد زیر دقت شد:
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واژه «تقوا» و مشتقات آن در فرهنر عرب جاهلی ،به معنای «محافظت و پوشش ود
در برابر اذیت و آزار و شــر و آفات از جانب منابع دنیوی»میباشــد طه با دقت در ابیات زیر
به دست میآید:

ِ
الاد ِ
عليك َّ
إن لالكاله َّن َحالظّا
أَبو َم أعقل اهلهذيل :فَع َ

 ،7474ج ،71ص)447

إيل و قالال ال ال ال ال ال ال ال ال
ص ال أه َرها َّ
هم َه أل ِهلَ :
ض الَربَ أ َ

ج ،71ص)447

بوِ
قاك ب َك أع ٍ
اح ٍه و تَاللَ ُّذه
أوس بن حجر :تَ َ

الية ِ
و واقِاليةً كالواقِ ِ
الكال ب(إبن منظور،
ِ
ك اْلَواقي(همو،7474 ،
يا َعهيًّا ،لقه َوقَالأت َ
ف يالَ أع ِسال ال الل(همو،7474 ،
هاك ،إِذا ههَّز بال َك ِّ
يَ َ

ج ،71ص)449

ِ ِ ِ
َّ
صال ال َ َو ِمَّا
قيمو َن ال َّ
ذين ياله أؤمنهو َن بالأغَأيب َو يه ه
حال قرآن متقین را تنین تعریو میطند« :ال َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك
ك َو بِ أاْ َِِرِ هه أم يهوقنهو َن* أهولِِ َ
ك َو ما أهنأ ِزَل ِم أن قَالأبل َ
ذين ياله أؤِمنهو َن ِِبا أهنأ ِزَل إِلَأي َ
َرَزقأ ه
ناه أم يالهأنف هقو َن* َو ال َ
ِ
ك هه هم الأ هم أفلِ ه و َن»(بقرو)1-9 :ز با دقت در هر دو طاربرد جاهلی و
َعلى ههاله ً ِم أن َرِِّ أم َو أهولِِال َ
قرآنی به راحتی می توان به تحول معنایی واژه تقوا و مشتقات آن در قرآن طریم پی بردز
ظلم در فرهنر جاهلی ،به معنای قرار دادن تیزی در غیر موضـــع آن می باشـــد طه
بعدها به معنای تجاوز از حد تطور یافته است(ر  :عودو ،7441 ،ص713و) 713؛ تطور آن
در این مرحله نیز متوقو نمی شود بل ه ع وه بر حفظ معنای اساسی ،با نزول قرآن طریم به
معنایی تازه تطور مییابد طه با دقت در آیات ،قابل طشــو اســت؛ به آیات 44و  41ســوره

اعرای دقت شود« :زززلَ أعنَةه اللَّ ِه َعلَى الظَّالِ َ َّ
ص الهُّو َن َع أن َي ال ِ
بيل اللَّ ِه َو يالَأبالغهوَ ا ِع َوااً َو
ذين يَ ه
مني * ال َ
هه أم بِ أاْ َِِرِ كافِهرو َن»ز

در طاربردهای عرب جاهلی ،واژه ســورو بر معانی مانند :دیوار شــهر ،منزلت و جایگاه
رفیع ،باقیمانده تیزی ،بهترین ق سمت هر تیز ،ع مت و ن شانه ،داللت دا شته ا ست(رز :
عودو ،7441 ،ص431و)432؛ اما این واژه به صورت مفرد و جمع 77 ،مرتبه در قرآن به طار
رفته اســـت طه یک مورد از آن در معنای دیوار(حدید )79:به طار رفته و ده مورد دیگر
بهعنوان یک اصـــط ح اص قرآنی مورد نظر اســـت(بقرو79:؛ توبة774 ،32 ،24:و771؛
یونل93:؛ هود79:؛ نور7:؛ محمد)74:ز
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 .2-1-2هدایت محوري نزول قرآن
قرآن از نزول ود دارای اهدای و مقاصـــدی اســـت طه البته این اهدای ارتباط
تنگاتنر و پیچیدهای باهم دارند و همه حول محور اصـــلی هدایت میتر ندز ازآنجا طه
گوینده قرآن تمام قابلیتهای یک گوینده آگاه در حوزه در
در ســـطوح باورن ردنی و غیرقابل در

و طشو و استنباط امور را

داراســـت و به آغاز و انجام ط مش طام ً آگاه

اســـت(حدید ،)9:و ط مش هیچ ا ت ی و تناق .ذاتی ندارد(نســـا )37:و دارای إح ام
حقیقی اســـت(هود )7:و هرگونه ت ش برای قطعه قطعه طردن آن مورد م مت قرار گرفته
ا ست(حجر )37:و تنین گویندهای هر تیزی را در جای ودش قرار میدهد(انعام ،)74:در
لقش هیچ للی وجود ندارد(ملک ،)9:فهم ط مش بدون توجه به ســا تارهای درونی و
ذاتی ،اســتح ام و نظم طی و حلقوی آن ،و صــرفاً با توجه به عناصــر عریضــی و بیرونی
ام ان پ یر نخوا هد بودز در تنین متنی گوی نده و الم ط م ،هرگز از آن ،قا بل ح ی
نیســـت و در واقع بدون فرن آن ،تنین م طال عهای بیمعناســـت(رز  :قیطوری،7937 ،
ص)71ز
اما قابل ذطر اینطه:

«قرآن برای بیان اهدافش و رســـیدن به آن ها ناگزیر از اســـتفاده از
ابزاری میباشــد و تون در جزیرو العرب نازل میشــود و ابزار بیان و
سخن در آن جامعه ،زبان عربی است؛ ل ا قرآن نیز از آن بهره میبرد؛
اما آن ته مورد تأطید و تأیید محققان اســـت :اســـتفاده از زبان یک
قوم ،ال زامی برای محدود شـــدن آن در فرهنر و اعتقادات آن قوم
ایجاد نمیطند و اســـتفاده از طنایه ها و تعبیرات و عناوین رایی یک
زبان ،به معناى پ یرش لوازم ط م و علم آن نیســت»(دامن پا ،
 ،7934ص)737ز

 06تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی

بنابراین مبارزه قرآن با عقاید ،آداب و رســـوم رافی عرب جاهلی در ضـــمن آیات
متعدد مشــهود بوده و به راحتی ا،بات میطند طه قرآن هیچگاه تحت تأ،یر فرهنر و آداب
نادرســت آنان قرار نگرفته ،بل ه هر مورد از فرهنر آنان طه با هدی قرآن هماهنر باشــد
را مهر تأیید میزند و هر موردی طه مخالو حم و ســعادت دنیوی و ا روی بشــر باشــد را
تخطهه مینمایدز برای نمونه قرآن با شــر  ،ظلم ،زنده به گورطردن د تران ،ظهار و یلی
از موارد دیگر مبــارزه میطنــد و آنهــا را نمیپ ـ یرد(رز  :لقمــان79:؛ نحــل13:و13؛
احزاب)4:ز
ب نابراین  ،قرآن برای تحقم ا هدای ویش ،پ یام مت عالی الهی را در قا لب ز بان عربی
میریزد و در هر مقطعی طه این قالب با اهدای او ســازگاری نداشــته باشــد ،تحولی در آن
ایجاد می طند طه البته تون شـــارد مقدج ود رئیل عق

بوده و بنا بر تفهیم و تفاهم

دارد ،هبم مســـلک آنها ،این تحول را به روشـــنی برای مردم بیان میطند حال یا در همان
مقال یا در مقال و مجالی دیگرز برای نمونه هبم فرهنر عرب و زبان آنها ،واژه صـــلوو به
معنای دعا میباشد(اشرفی ،7933 ،ص)34؛ ولی هدی قرآن از صلوو صرفاً دعا نیست بل ه
یک عمل عبادی اص با محتوی ،شــ ل و قالب ویژهای اســـت ،پل تون قرآن در قالب
عربی نازل میشـــود ،میفرماید« :وَ ایقیمُوا الصـ ـَّ وی ززز »(بقره )49:ل ا شـــارد مقدج و رئیل
عق

برای جلوگیری از طژفهمی مخاهبان هبم زبان و فرهنر ود ،رســـولش را مأمور

تبیین این تحول و تطور مینماید به گونهای طه پل از بیان ر سول دا(ص) هیچ ابهامی در
فهم پ یام آ یه م طور باقی نمی ما ند و هیچ مؤمنی از آن پل ،در فهم واژه صـــلوو د تار
طژفهمی و اشتباه نمیشود(برای نمونه رز  :ابن ابی جمهور ،7441 ،ج ،7ص)731ز واژگان
زطات ،تقوی ،تیمم ،و ضو وزززز نیز از همین قبیل ا ستز طوتاه سخن اینطه داوند بدون
قرینه ،الفاظ رایی عصر نزول را در غیر معان معهودش به طار نبرده استز
 .3-1-2جاودانگی قرآن
ی ی دیگر از شا صهایی طه به قرآن عری ویژهای میبخشد و آن را از ط م بشری
متمایز میطند ،مسـهلهی جاودانگی ط م الهی اسـتز قرآن همچون طتب بشـری نیسـت طه
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مؤلو آن دارای علمی محدود و ناقص بوده و متأ،ر از زمان و م ان نویســـنده بوجود آمده
باشــد طه با گ ر زمان و پیشــرفت جوامع الزم باشــد اصــ حاتی بر آن افزوده شــود؛ بل ه
گوینده آن عالم و ح یم مطلم است و هدی از نزول آن را به روشنی در تمام اجزا طتاب
تســـرّی میدهد و آگاهی طامل و اتم بر مخاهبان ویش دارد؛ بنابراین این طتاب جاودان
برای تمام عصـــور و همه مردم از زمان نزول تا قیامت پیام دارد ،طام ً قابل فهم اســـت طه
طتابی با این گســـتره دعوت و مخاهبان ،ته محتوی و مســـهولیت طیری بر عهده واهد
داشـــتز در عین حال طه زبان آن زبان معهود و معمول مخاهبان عصـــر نزول میباشـــد در
البهالی آن مفاهیمی نهفته اســت طه به درازای تاریخ حری برای گفتن دارد و هر مخاهبی
در هر عصــری از آن ســیراب میشــود و حجت بر او تمام میگردد تا در قیامت نوای عدم
اتمام حجت در برابر دادگاه الهی سر ندهدز
بنابراین جهان بودن و جاودانگ قرآن در جایگاه ود بهعنوان یک مبناى قطع مانع
از آن ا ست طه زبان آن در قلمرو زبان عری عام مردم انح صار یابد( سعیدیرو شن،7939 ،
ص)934ز البته این ســـخن هرگز به مفهوم طنار نهادن قوانین محاوره و زبان شـــنا ت عری
عق نبوده ،بل ه غرن آن اســت طه براى دســتیاب به معان راق قرآن ،افزون بر م انیســم
متعاری عق  ،م انیســـم اص قرآن شـــنا ت و آگاه از عری و زبان ویژه قرآن نیز
اجتناب ناپ یر است(رز  :همو ،7939 ،ص)931ز
در حقیقت می توان گفت طه قرآن در بســـتر عری معیار زمان نزول ،عری ویژهای
می پروراند طه ام ان ندارد طســی بدون آگاهی از این عری ،زبان قرآن را بههور صــحیح،
در

و فهم نمایدز در عری عق

هم این شـــیوه جاریســـت طه اگر ســـخنوری ع وه بر

مخاهبان حا ضر ،برای مخاهبان دیگری غیر از آنها نیز سخن میگوید ،هوری ایراد سخن
نماید طه آن ها نیز پل از او محتوای ط م او را در

طرده و در حد ود بهره ببرند؛ ل ا

قرآن هم زمان ،هم برای مخاهبان عصر نزول مبین و قابل فهم است هم برای مخاهبان آن تا
قیامتز تنین طتابی نمیتواند در واژگان و جم تی طه صـــرفاً برای محســـوســـات و امور
دنیوی وضــع شــدهاند محصــور و محدود بماند؛ الجرم در مواردی تصــری نموده و مفاهیم
دیگری بر قامت واژگان موجود میپو شاند ،یا د ست به تخ صیص یا تعمیم داللت میزند تا
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به مقصــود ویش برســد و اما اگر واژهای در راســتای هدی آن رســا و طامل بود همان را
بدون ت ییر استعمال مینمایدز
بنابراین جاودانگی قرآن ،در بهگزینی واژگان ،تعالی و نق .ناپ یری معنایی آن ها و

يل
نیز در انتخاب ســـبک بیانی ،تأ،یر ویژه دارد؛ ترطیبهای جاودانهای مانند« :ززز َو أهو ِح َي إِ ََّ
ِ ِ ِِ
َّاس إِ ِِّّن َر هي ال ال ال ال ال ال ال ه
ول اللَّ ِه إِلَأي هك أم َ يعاً
ه َذا الأ هق أرآ هن ْلهنأذ َرهك أم به َو َم أن بالَلَ َغززز»(انعام« ،»)73:قه أل يا أَيالُّ َها الن ه
ٍ
ِ
ززز»(اعرای« ،)713:زززما فَالَّرطأنا ِِف الأ ِك ِ
ك ِص ال ال أهقاً َو
تاب ِم أن َش ال ال أي ءززز»(انعامَ « ،)93:و ََتَّ أ َكل َمةه َربِّ َ
ع أهالً ال مبه َ ِ ِ ِِ
َّ
اُ هكلَّها ِمَّا
َ
ِّل ل َكلماته َو هه َو ال َّسال ال ه
هَ
ليم»(انعام )771:و « هيال الأب ا َن الذل َِلَ َْل أاْل أَزو َ
ميل الأ َع ه
ِ
ض َو ِم أن أَنأال هف ِسال ِه أم َو مَّا ال يالَ أعلَ همو َن»(یل )92:و ززز و واژگان پایانناپ یری مانند :اهلل،
تالهأنبِ ه أاْل أَر ه
ال یب ،7اللوح المحفوظ ،طتابٍ مبینٍ و ززز  ،عری ویژهای را برای قرآن رقم زده استز

 .4-1-2فراگیري گستره مخاطبان
تون قرآن برای هدایت همگان است(سبأ73:؛ بقره731:؛ انعام )73:حتی در یک عصر
و زمان نیز فهم ها و در

ها از قرآن متفاوت واهد بود و هر طل بهتناســـب آگاهی و

ظرفیت معنوی ویش از آن بهرهمند می شودز برای نمونه :در

و فهمی طه ع مه از قرآن

دارد به فرا ور ود اوست و یک شخص عادی هم به فرا ور ود ،درطی از قرآن دارد و
در عین حال قرآن برای هر دو مبین ا ستز اگر شخص عادی نمیتواند اندازه یک دان شمند
و عاری از قرآن بهرهمند گردد ،طاســـتی و نقص به ود او برمیگردد نه به قرآنز بنابراین
همان گونه طه بر ی از محققان نیز تصــریح طردهاند :زبان قرآن ،به گونه اى اســت طه هم
براى عموم مردم و غیرمتخ ص صان راهنمای و هدایت گرى دارد ،و هم براى متخ ص صان و
اندیشمندان رشتههاى گوناگون علم (رز  :سعیدیروشن ،7939 ،ص)919ز
با توجه به آنته گفته شد :قرآن یک طتاب در موضوعی اص نیست طه مخاهبانش
فقم یک گروه ویژهای باشند؛ بل ه طتابی است در موضوعات متفاوت طه هدفش هم همه
مردم میباشند؛ پل به گونهای تألیو یافته است طه هر گروهی بتواند از آن بهرهمند گرددز
 -1برای نمونه واژه «غیب» خداوند ،قیامت ،برزخ و  ...را فرا مىگیرد؛ لذا« :یؤمنون بالغیب» مفاهیم بسیارى را شامل مىشود
که تا ابد حرف برای گفتن دارد.
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برای نمونه واژه «تقوا» در فرهنر عرب جاهلی ،به معنای «محافظت و پوشش ود در برابر
اذ یت و آزار و شـــر و آ فات از جا نب م نابع دنیوی»می باشــــد(إبن منظور ،7474 ،ج،71
ص)449-447؛ ولی در فرهنر قرآنی و عری ویژه قرآن ،این واژه مفهومی بســـیار مهم بر

عهده دارد طه بســـیاری از امور مؤمنان با آن ارزش گ اری میشـــود«إِ َّن أَ أكرَم هك أم ِعأن َه َّ
الل ِه
َ
أَتأقا هك أم»(حجرات )79:و تون این واژه با مخاهبان گوناگون در ارتباط واهد بود؛ ل ا دارای
مراتب و درجات گوناگونی استز
متقی قرآنی برای حفظ ایمانش ،جان ویش را فدا نموده و در این م سیر از افتادن در
معرن اذیت و آزار و شر د شمنان دا ،هرا سی ندارد(برای نمونه رز  :آل عمران)717:ز

همانگونه طه امام علی(د) به زیبایی در وصــو متقین میفرماید« :دنیا می واســت آنها را
ا سیر ود گرداند طه با فدا طردن جان ،ود را آزاد سا تند»ز( سید ر ضی ،7477 ،ص)32
پل آیا واژه تقوی با مدلوالت جاهلی آن ،میتواند مفهومی را طه تقوای قرآنی در بر دارد،
ارائه دهدن مســـلماً نمیتواند ،الجرم تطوری در معنای آن ایجاد میشـــود و این تطوّر در
ضـــمن آیات قرآن و یا ســـخنان مفســـران حقیقی آن(پیامبر(ص) و اهلبیت(د)) به اه د
مخاهبان میر سدز بنابراین در

مفهوم قرآنی تقوا بدون توجه به ارتباط آن با سایر واژهها

و عری قرآنی ،ام انپ یر نیستز
 .5-1-2اعجاز بیانی قرآن
بیشــک ی ی از جنبههای اعجاز قرآن ،اعجاز بیانی آن اســتز اســتواری و درســتی،
آ شنایی ،وشآهنگی ،ادب در گزینش ،ن تهر سانی و ن تهپردازی در گزینش ،فراگیری،
هماهنگی لفظ و معنی ،تقابل و ترطیب واژهها و ده ها مورد دیگر به قرآن ســـا تار ویژهای
بخشیده طه هر واژه با هر مدلولی را به سا تمان اص آن راهی نیستز قرآن علیرغم بهره
بردن از مفردات و ترطیبات مأنوج عرب ،سب

نو و روش تازه در تألیو ط م و انتخاب

الفاظ ،ارائه داد طه براى آنان ب ســابقه بود و بعداً هم نتوانســتند در تنین ســب

ســخن

بســرایند؛ این ســبک با آن طه از شــیوه هاى ســخن متعاری آنان بیرون بود ،مورد پ یرش و
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پســند شــنوندگان قرار گرفت ،و از تمام محاســن شــیوه هاى ط م متعاری بهره گرفت
بدون اینطه از معایب آنها تیزى در آن یافت شود(رز  :معرفت ،7937 ،ص913و)913ز
تألیو ط م تا جایی مهم ا ست طه ش لوف س ی 7تهره سر شناج م تب فرمالی سم

7

میگوید«ش ل تازه ،محتوای تازه میآفریند»(احمدی ،7917 ،ص)17
به گفته محققان:

« شیوه هاى بیان قرآن ،با ش وه ،م ستقل و ابت ارى ا ست؛ در قلمرو
ســبک و اســلوب ،نام گ ارى ،عدم ا  ،و در تشــبیهات ،تمثی ت و
تعابیر و معاری ،ویژگیهاى م ستقل و انح صارى دارد طه مانند هیچ
طتـاب حت طتـب معصـــومین(د) هم نیســــت؛ برای نمونـه قرآن
سوگندهای را به طار برده طه هیچگاه در فرهنر بشرى رایی نبوده
و نمونه نداشــته اســت مثل ســوگند وردن به میوهها»(رز  :عرفان،
 ،7913ص)747-33ز
تأ،یر آهنر قرآن ،ارضای نیاز عوام و واص ،ارضای عقل و عاهفه ،استواری سبک
و پیوند مستح م میان اجزا  ،طمال قرآن در بیان یک موضود به شقو مختلو و غناى آن
از نظر فنون سخنورى ،جمع میان اجمال و بیان ،و میانهروى قرآن در استفاده از لفظ با حفظ
معنا ،از دیگر ویژگیهای اسلوب قرآنی است طه بر ی از محققان به آن پردا تهاند(رز :
زرقانی ،بیتا ،ج ،7ص)777-741ز از همین ویژگیهای منحصــر به فرد اســت طه واضــح و
آشـ ار بودن هدایت قرآن به دلیل فراهم آمدن همه ابزار روشــنگری و عوامل اقناد در آن،
استنباط میشود(رز  :همو ،بیتا ،ج ،7ص)77ز
از دیگر ویژگیهای مهم قرآن ،تنود داللت در الفاظ آن اســـت طه حاصـــل مواردی
تون بافت یا سیا و مراد مت لم و ززز میبا شد طه بدون آگاهی از این مقوله مف سر را راهی
به مفهوم صــحیح آیات ،عبارات و واژگان قرآنی نیســتز مثال را طه بر ی از محققان در

َّك أَنأ َ الأ َع ِز هيز الأ َك ِريه»(د ان)43:
زمینه تأ،یر ســـیا در تنود داللت ذطر طردهاند ،آیه«ذه أق إِن َ
-V. Shklovsky
- Formalism

1
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میباشد؛ طه بر

ی داللت ظاهری الفاظ ،با لحاظ سیا قرآنی آن ،بر وار و ذلیل بودن

مخاهب داللت دارد(زرط شی ،7474 ،ج ،7ص991؛ سلوی ،7937 ،ج ،7ص13؛ األو سی،
 ،7937ص)749ز امری طه زبانشناسان ،از آن به هنجارگریزی معنایی 7تعبیر طردهاندز(رز :

صــفوی ،7934 ،ج ،7ص ،)43آیات «فَس ال ال ال ال النهالي ِّس ال ال ال ال الره لِألعس ال ال ال ال الر »(لیل )74:و «فَالب ِّش ال ال ال ال الرههم بِع ٍ
ذاب
َ أ أ َ
َ َ هه ه أ
أَلي ٍم»(إنشقا 74:؛ آل عمران77:؛ توبة )94:نیز از همین قبیل استز طه از آن به استعاره عنادیه
ته میه نیز یاد میشود(رز  :ابیاری ،7441 ،ج ،7ص)771ز
واژه طفار و مشـــتقات آن فراوان در قرآن به طار رفته اســـت طه بدون در نظر گرفتن
تنود داللی و تأ،یر بافت در داللت لفظ ،نمیتوان آن را معنا طرد؛ برای نمونه در آیهی 74

ٍ
ص ال ال ال ال ال َفًّرا هُثَّ
هيج فَال َرَتاهه هم أ
َّار نَباتههه هُثَّ يَ ه
ب الأ هكف َ
ســوره حدید تنین آمده اســت« :ززز َك َمثَ ِل َغأيث أ أَع َج َ
يَ هكو هن هحطاماًززز»؛ معنای مشهور طفر در قرآن مقابل ایمان میباشد و البته این واژه از واژگانی

است طه تحت تأ،یر عری ویژهی قرآن تطور معنایی یافته است7؛ اما در آیه م طور با توجه
به سـیا آیه نمیتوان واژه «طفار» را به معنای مشـهور آن در قرآن ،لحاظ طرد؛ بل ه معنای
واژه در این آیه ،طشاورزان میباشدز

حال در آیهی  73سوره فتح میفرماید « :هُمَ َّم ٌه ر هي ه ِ َّ
ذين َم َعهه أ َِشهَّاءه َعلَى الأ هكفَّا ِر
َ
ول اللَّه َو ال َ
هر ََحاء بالَأيالنَال هه أم َ ...و َمثَالله هه أم ِِف أِ
فزَرهه فَا أي ال ال ال التَال أغلَ َ فَا أي ال ال ال التَو َعلى هي ال ال ال الوقِ ِه
ََِر َُ َش ال ال ال الطأزَهه فَ َ
اْل أْن ِيل َكَزأرٍع أ أ
ه
ِ
ِ
ِِ
َّار ززز»؛ همانهور طه مشـــاهده میشـــود در این آیه دوبار واژه
ب ُّ
الزَّر َ
اع ليَغي َ ِ هم الأ هكف َ
ياله أعج ه
طفار به طار رفته و در هر دو مورد نیز معنای آن طافران هســـتند هرتند در آیه ســـخن از
ط شت و زراعت و ززز ا ستز این تنود داللت از ویژگیهای قرآن میبا شد طه تحول معنایی
واژگان در بافتهای مختلو را رقم میزندز در حقیقت قرآن با بهرهگیری از ذ ایر زبانی،
به ت شخص زبان میپردازد و با ا ستفاده از شگردهای گوناگون القای معنای ،انوی و در
بهتر مضمون نهفته در آیات را در نظر داردز

- Semantic Deviatiin
 -2اصل کفر پوشاندن و پنهان کردن چیزی است(ابن درید ،بیتا ،ج ،6ص. )876کشاورز را از آن جهت کافر گفته اند که بذر
را داخل خاک می پوشاند و کافر نیز از آن جهت که حق را پوشانده و پنهان می کند ،کافر است.

1
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 .6-1-2تعدد الیهها و سطوح معنایی
این موضـــود در بر ی متون به شـ ـ ل طم و زیاد وجود دارد؛ اما در قرآن با توجه به
هدایت عام و اعجاز بیانی آن ،آن قدر برجســته اســت طه قابل مقایســه با هیچ متن دیگری
نیســتز قرآنطریم متنی تندالیه و دارای ســطوح معنایی گوناگون میباشــد طه همواره در
ود آن و روا یات مختلو ،ت ش برای فهم دقیم این ال یه های مع نایی مورد تأط ید قرار
گرفته است(محمد74:؛ نسا 37:؛ ص)73:ز باید دانست طه هر تقدر الیهها و سطوح معنایی
یک متن بیشــتر و در عین حال دارای حجم زبانی طمتر باشــد؛ در

و فهم همه جانبه آن،

ت ش و تدبر ویژه ای نیاز داردز از این ویژگی در روایات با ا،بات هفت بطن برای قرآن و
تق سیم آن به تهار ق سم عبارت ،ا شارت ،لطائو و حقایم ،سخن رفته ا ست(رز  :ابن ابی
جمهور ،7441 ،ج ،4ص741و)741ز
الزم به ذطر است طه این الیهها و سطوح معنایی هرگز منفک و مجزا از هم نی ستند و
ارتباط پیچیده عمودی و افقی باهم دارند؛ ل ا ســـا تمانی اســـتوار و لل ناپ یر بوجود
آوردهاند طه هیچگونه باهل و نقصی ته از لحاظ محتوایی و ته از لحاظ لفظی در شب هی
ی پارتهی آن راه نداردز(فصـــلت )47:بنابراین هر طل با توجه به طیفیت تدبر و ظرفیت
وجودی ویش از این متن م ستح م بهره واهد بردز ل ا حری با ب سم اهلل برای شخ صی
فقم یک حری جَر وا هد بود و برای امیرالمؤمنین(د) ســـرتشـــ مهی ح مت و علوم
بسیار(رز  :ابن ابی جمهور ،7441 ،ج ،4ص)747ز
هبیعی ا ست طه متنی با این و صو هرگز محدود به فرهنر و دا شتههای زبانی عرب
جاهلی نخواهد بود و هر واژهای طه در این ســـا تمان عظیم قرار بگیرد باید با اجزای آن
همخوانی و هماهنگی دا شته با شدز ماح صل اینطه تعدد گونههای متنی ،شیوههای مختلو
بررسـی موضـود ،هرح هر موضـود در راسـتای هدی یا طارطرد ارتباهی ط ن متن ،تولید
ردمتن ها و پارهمتن ها در بافت های متفاوت ،گو نهای اص از ط ن متن را به ن مایش
میگ ارد طه در ســـایر متنها حتی طتب مقدج قبلی بســـیار به ندرت دیده میشـــود؛ متن
قرآن به ودی ود ،دارای واژگانی ا ست طه با فرن ح ی واژه قرآنی و جان شین طردن
واژه دیگر ،همه معنای عباراتی طه در آیه آمده دتار ا ت ل میشودز
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 .7-1-2نظم شبکهاي و فراخطی قرآن
هرت ند ام ان دارد هر متنی بتوا ند ع وه بر نظم طی و هولی از نظم فرا طی و
شـــب های نیز بهره ببرد؛ ولی ت ش های وافر محققان قرآنی در ســـال های ا یر در حوزه
م طال عات مع ناشـــ نا تی قرآن ،ح ا یت از نظم پیچ یده شـــب های و حلقوی و فرا طی
قرآنطریم دارد طه هیچ متنی به پایه آن نمیرســـد و همین ویژگی مثبت ماهیت الهی-
وحیانی متن قرآن از یک ســو و تأییدی بر انســجام و عدم گســســتگی آن از ســوی دیگر
است(رز  :قائمی نیا7934 ،؛ قرائی ،7934 ،ص24-47؛ درّاز7314 ،؛ جابرالعلوانی)7471 ،ز
از همین رو شاهد ظهور الگوهای طارآمدی تون شب ه معنایی قرآن ،روابم بینامتنی

7

در سطح ط ن متن ،7الگوی بازگ شتی 9و نظریه پیوند 4در این حوزه ه ستیمز(قرائی،7934 ،
ص )49بنابراین متن قرآن ،یک طل من سجم 1ا ست طه با سورههای قبل و بعد ود ارتباط
مســتمر دارد و الگوهای ت رار ،2توازی ســا تار 1و واژگان همنوا ،3اســاج آن را تشــ یل
میدهندز(همو ،7934 ،ص )43روح طلی حاطم بر قرآن اســـاســـیترین مبنا برای معقول و
منطقی نشـــان دادن قابلیت ربمدهی اجزای قرآن با ی دیگر و نیز آشـــ ارطردن ارتباهات
درون و برون سورهای آن میباشد(همو ،7934 ،ص)17ز
این نگاه سا تاری و شب های به معانی ،این ام ان را برای ما فراهم میطند طه معانی
را در یک مجموعهای از رابطههای نقشی ،طارطردی در طنار هم ببینیم(همو ،7934 ،ص19
به نقل از پاطتچی)ز بر این مبناســـت طه ایجاد برشهای مقطعی در ط م دا و جداســـازی
1

- Intertextuality
- Macrotext
3
- Recursive Pattern
0
- Relevance Theory
1
- Coherent
6
- Repetition
8
- Structural Alignment
7
- Harmonized Vocabulary
2
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آنها از ارتباهات دا ل شــب ه معنایی قرآن موجب ســو اســتفاده و برداشــت نادرســت از
پارهای آیات در هول حیات تفسیر قرآن شده است(همو ،7934 ،ص)14ز
ی ی از دستاوردهای مهم این ویژگی قرآنطریم ارزشدهی به مؤلفههای پراگماتیک
مؤ،ر در معنابخشـــی یک متن اســـت طه از زیر مجموعههای عری ویژه قرآنی اســـتز ل ا
زمینه ساز بررسی متن قرآنی در سایه عری ویژه آن و متناسب با سازگاریهای درونی متن
اســتز مؤید این ســخن تأطید محققان ،بر پیگیری معنا در مجموعه گســتردهتری طه به آن
گفتمان اه

میشود ،میباشدز(واعظی ،7939 ،ص)97

حال با توجه به اینطه ویژگیهای مهم زبانشــنا تی قرآن طه عری ویژهای برای آن
ترســـیم طرده ،در ضـــمن پژوهش بررســـی گرد ید در ادا مه به تأ،یر این عری ویژه و
ویژگیهای زبانشنا تی آن در تطور واژگان عرب جاهلی پردا ته واهد شد:
 .2-2بررسی نمودهاي تأثیر عرف ویژه قرآن در تطور واژگان عرب
با تأمل در ویژگیهای زبانشـــنا تی قرآن طه عری ویژهای برای آن پدید آوردهاند،
میتوان دریافت طه قرآن این ویژگی ها را ی جا در ود جمع نموده و تف یک میان آنها
قابل تصور نیستز بنابراین متنی با صوصیات ویژه به زبان عربی و در عصر نزول با شرایم
و ضـــوابم زبانی و فرهنگی اص برای هدایت همه مردم تا قیامت نازل میشـــود؛ هبیعی
اســـت طه تحوالتی در بر ی از واژگان و فرهنر های آن زمان ،ایجاد واهد طرد ،برای
رو شنتر شدن مطلب در ادامه ،به برر سی بر ی از تحوالت معنایی واژگان عرب در سایه
عری و یژه قرآن ،پردا تــه واهــد شــــد طــه م ب ت نی بر رو ی رد درون م ت نی 7یــا
درونزبانی(7معناشــناســی توصــیفی )9و روی رد برونمتنی 4و جامعه شــنا تی(1معناشــناســی
تاریخی )2میباشد:
1

- Intratextual
- Intralingual
3
- Descriptive Semantic
0
- Extratextual
1
- Sociology
6
- Historical Semantics
2
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 .1-2-2توسیع داللت
پرواضـــح اســـت طه عرب جاهلی از واژگانی تون نور ،علیم ،عالم ،ح یم ،نصـــیر،
حفیظ ،حافظ ،غفور ،غافر ،رحمن ،رحیم ،الم ،فاهر ،عزیز و بســـیاری از موارد دیگر معنا
و مفهومی را در

میطردند و آنها را در گفتگوهای روزمره ،نوشــتارها ،اشــعار و زززز به

طار میبرد ند؛ حال قرآن همین واژ گان موجود نزد آ نان را برای معرفی داو ند به طار

اْله أسىن يه َسبِّ هح لَهه ما ِِف
َْساءه أ
میبرد و برای نمونه میفرماید « :هه َو اللَّهه أ
ص ِّوهر لَهه أاْل أ
اْلالِ هْل الأبا ِر ه
ئ الأ هم َ
ال َّس ال ال الماو ِ
ات َو أاْل أَر ِ
اْلَكيم »(حشــر)74:؛ آیا الم مورد نظر در آیه ،همان الم
ض َو هه َو الأ َعز هيز أ

مورد استعمال در ط م عرب جاهلی با تمامی اوصای و مدلوالت آن میباشدن واضح است
طه هیچ مفســـر و هیچ مســـلمانی همســـانی طامل این دو گونه طاربرد(جاهلی و قرآنی) را
نمیپ یرد بنابراین مجبور به پ یرش تطور معنایی واژه واهد بودز
 .2-2-2تخصیص داللت
گاهی یک واژه در میان عرب وسعت داللت داشته ولی قرآن داللت آن را تخصیص

زده و تنها برای مدلول اصــی به طار میبرد واژگانی مانند «البزس»« ،الصال ال ال ال ال »« ،الش ال ال ال الالههاء»
«اجلهاد» «املخلفون» و «الريول» و ززز از این قبیل استز
 .3-2-2اعطاي داللت جدید
بر ی از واژگان برای عرب جاهلی معروی و ا ستعمال آن نیز رایی بوده ا ست؛ قرآن

همان واژگان را ا ستعمال نموده ولی داللت جدیدی به آنها میبخ شد طه هرگز میان عرب

جاهلی سابقهای نداشته استز واژگانی مانند :قرآن ،يور  ،آية ،أنفال ،فیء ،الغفران ،اجملهز
 .4-2-2تغییر مجال استعمال
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واژگانی مانند :املهح ،النفاق ،الکره ،املهاهنة ،اجمله طه در ابتدا برای مح سو سات و ضع
شدهاند ولی استعمال مداوم آنها در مجال مجردات باعث شده است طه تطور معنایی یافته
و بر امور مجرد داللت طنندز
 .5-2-2نقل داللت معنایی از ضعیف به قوي و بالعکس
نقل معنایی از ضـــعیو به قوی در قرآن طریم بســـیار اســـت برای مثال واژگانی طه
بهعنوان ویژگی یا نام برای دای متعال به طاررفتهاند از این قبیلاندز ع ل این جریان نیز
در واژههای شعر ،شاعر و شعرا میباشد؛ بدیهی است طه شعر و شاعری نزد عرب جاهلی
دارای ته ارزش و قوتی بوده اســت و اما در طاربردهای قرآنی ،این واژگان از مدالیل قوی
به ضعیو تنزل یافته و حتی هرد شدهاندز(رز  :یل23:؛ شعرا 774:؛ صافات92:؛ هور94:؛
حاقة)47:
 .6-2-2نقل داللت معنایی از کل به جزء و بالعکس
برای نمونــه قرآن واژه اصــــابع را بــه طــار برده و منظور در آن ســـیــا  ،انــامــل
میبا شدز(بقرو73:؛ نوح )1:و یا در جای دیگری واژه ید ذطر شده ولی جزئی از آن مد نظر
اســـت(رز  :مائدو)93:؛ و یا بالع ل طاربرد واژه رقبة به معنای گردن و اه

آن بر یک

انسان در آیاتی مانند :نسا 37:؛ مائدو33:ز
 .7-2-2تنزّل و ترفیع داللت
برای نمونه نقل معنایی واژگانی مانند تقوا ،طریم و رسـول از قبیل ترفیع داللت اسـتز
یا با توجه به طاربردهای مختلو واژه «ابتر» در دوران پل از نزول قرآن ،مفهوم «مقطود و
نافر جام» به مفهوم« ناقص و معیوب» ت ییر طرده طه ه مان تنزل مع نایی اســــتز(رز :
رضاییطرمانی ،7937 ،ص)72
 .8-2-2استعمال واژه در معنایی غریب
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ا ستعمال واژه در معنایی غریب طه ربطی به معنای ا صلی آن ندارد و یا ط شو ارتباط
میان معنای ،انوی و اولیه بســیار دشــوار اســتز برای نمونه واژههای فســم و نفا و مشــتقات
آنها از این قبیل استز

نتیجهگیري
با توجه به مطالبی طه در ضمن مقاله مطرح گردید نتایی زیر قابل استنباط است:
 -1بخش اعظم نظریههای جدید پیشتر در متون طهن مسلمانان مطرح شده و تنها در
پژوهشهای جدید اســامی آنها ت ییر یافته اســت و نیازی به این همه ودبا تگی در مقابل
زبان شناسی غربی نیستز
 -2واطاوی معنوی واژگان قرآن و موارد طاربرد آنها در قرآن ،ح ایت از هویت و
فرهنر ویژه قرآنی دارد طه قابل ان ار نیستز
 -3قرآن طریم در ب ستر عری معیار زمان نزول ،عری ویژهای میپروراند طه صرفاً با
توجه به عری معیار و عدم توجه به عری ویژه م طور ،در

صحیح معنای واژگان قرآنی

میسور نیستز
 -4هرتند مراجعه به فرهنر عرب جاهلی در فهم واژگان قرآنی مفید اســـت ولی
طافی نبوده بل ه گاهی اوقات موجب طژفهمی استز
 -5تحت تأ،یر عری ویژه قرآن ،واژگان عرب عصــر جاهلی ،به شـ لهای گوناگون
دتار تطوّر معنایی شـــدهاند طه بر ی از آنها عبارتند از :توســـعه و یا تخصـــیص داللی،
دگرگونی داللت ،ت ییر مجال اســـتعمال ،نقل داللت معنایی از ضـــعیو به قوی و بالع ل،
نقل داللت معنایی از طل به جز و بالع ل ،تنزل و ترفیع داللت ،اســـتعمال واژه در معنای
غریبز
 -6درنهایت اینطه قرآنطریم متنی با صــوصــیات ویژه به زبان عربی اســت طه در
عصر نزول با شرایم و ضوابم زبانی و فرهنگی اص برای هدایت همه مردم تا قیامت نازل
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می شود؛ ل ا تحول معنایی در بر ی از واژگان و فرهنرهای آن زمان ،امری اجتنابناپ یر
استز

منابع:
7ز قرآن کریمز
7ز

آ وند راســانی ،محمدطاظم بن حســین ،) 7443( ،کفایة األصووول ،قم :موســســة آل
البیت(د)ز

9ز

ابن فوزان ،صالح ،) 7474( ،شرح القواعد األربع ،تحقیم :الدبن قا سم الردادی ،تاپ
اول ،بیروت :مؤسسة الرسالةز

4ز

ابن منظور ،محمد بن م رم ،) 7474( ،لسان العرب ،بیروت :دار صادرز

1ز

ابنابیجمهور ،مح مدبنزینا لدین ،) 7441(،عوالیالل ئالیالعزیز یة فی األ حاد یث
الدینیة ،تحقیم :مجتبی عراقی ،قم :دارسیدالشهدا للنشرز

2ز

ابندرید ،محمدبنحسن( ،بیتا) ،جمهرة اللغة ،بیروت :دارالعلم للم یینز

1ز

ابن فارج ،احمدبنفارج ،) 7444( ،معجم مقاییساللغة ،تحقیم:عبدال س م محمدهارون،
قم :م تباالع ماالس میز

3ز

ابیاری ،إبراهیم ،) 7441( ،الموسوعة القرآنیة ،مصر :مؤسسة سجل العربز

3ز

احمدی ،بابک7917( ،ش) ،ساختار و تأویل متن ،تاپ نهم ،تهران :نشر مرطزز

74ز ا وان مقدم ،زهره؛ پا نیت ،ضر7931( ،ش)« ،تی ستی مُ صاحَبَه یا همایی لفظی و مطالعه
آن در قرآن» ،پژوهشهاي زبانشناختی قرآن ،پاییز و زمستان ،سال پنجم ،ش74ز

77ز اشــرفی ،امیررضــا؛ فردوســی ،الهام7933( ،ش)« ،معناشــناســی صــلوو در قرآن» ،قرآن
شناخت ،بهار و تابستان ،سال سوم ش1ز
77ز اناری بزتلوئی ،ابراهیم؛ شـــیخحســـینی ،زهرا7934( ،ش)« ،متناســـبســـازی نظریه «مربع
معناشــناســی» در قرآنطریم» ،پژوهشهاي زبانشووناختی قرآن ،پاییز و زمســتان ،ســال
تهارم ش3ز
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79ز األوســی ،علی؛ میرجلیلی ،ســیدحســین7937( ،ش) ،روش عالمه طباطبایى در تفسوویر
المیزان ،تهران :تاپ و نشر بین المللز
74ز ایزوتسو ،توشیهی و7937( ،ش) ،خدا و انسان در قرآن ،مترجم احمد آرام ،تاپ هفتم،
تهران :شرطت سهامی انتشارز
71ز بدری ،تحســـین ،) 7473( ،معجم مفردات أصووول الفقه المقارن  ،تاپ اول ،تهران:
المشر للثقافه و النشرز
72ز بدوی ،احمد7441( ،م) ،من بالغة القرآن ،قاهره :نهضة مصرز
71ز البرزی ،پرویز؛ من صوری ،م سعود7939( ،ش)« ،ج ستاری در ط ن متن قرآنطریم بر ا ساج
بازتعریو بینامتنیت» ،پژوهشهاي زبان شناختی قرآن ،بهار و تابستان ،سال سوم ،ش1ز
73ز جابر العلوانی ،هه ،) 7471( ،الوحدة البنائیه للقرآن المجید ،القاهره :م تبة الشـــرو
الدولیةز
73ز جوهری ،إســـماعیل بن حماد( ،بی تا) ،الصووحاح ،تحقیم :احمد عبدال فور ع طّار ،بیروت:
دارالعلم للم یینز
74ز حسین ،هه7333( ،م) ،فی الشعر الجاهلی ،تاپ دوم ،تونل :دارالطباعة و النشرز
77ز

وانین زاده ،محمدعلی7934( ،ش)« ،معناشــناســی تاریخی واژه ربّ» ،پژوهشهاي زبان
شناختی قرآن ،پاییز و زمستان ،سال تهارم ،ش 7ز

77ز دامن پا

مقدم ،ناهید7934( ،ش) ،بررسى نظریه عرفى بودن زبان قرآن ،تهران :نشر

تاریخ و فرهنرز
79ز درّاز ،مح مد ع بداهلل7314( ،م) ،الن بأ العظیم؛ نظرات جد یدة فی القرآن ،طو یت:
دارالقلمز
74ز ذوقی ،امین7937( ،ش)« ،نگره ای جد ید در باره انســـ جام متنی ســـوره های قرآنطریم»،
مطالعات قرآن و حدیث ،سال ششم ،ش7ز
71ز رجائی ،مهدی؛ اقانی اصفهانی ،محمد7939( ،ش)« ،نقش هنجارگریزی واژگانی در طشو
الیههای معنایی قرآنطریم» ،پژوهشهاي زبانشناختی قرآن ،سال سوم ،ش 2ز
72ز رضــایی طرمانی ،محمدعلی؛ حســینی ،بی بی زینب؛ ایروانی ،مرتضــی7937( ،ش)« ،رهیافتی
زبان شناسانه به واژه ابتر» ،پژوهشهاي قرآنی ،سال هجدهم ،ش 4ز
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71ز زرقانی ،محمد عبدالعظیم( ،بی تا) ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،بی جا :دار إحیا
التراث العربیز
73ز زرطشی ،محمد بن عبداهلل ،) 7474( ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالمعرفةز
73ز ســبحانی ،جعفر ،) 7474( ،إرشوواد العقول الى مباحث األصووول  ،قم :مؤســســه امام
صاد (د)ز
94ز ســـعیدی روشـــن ،محمدباقر7933( ،ش)« ،روش پل انی مفهومشـــناســـی واژگان قرآن»،
پژوهشهاي قرآن و حدیث ،پاییز و زمستان ،دفتر7ز
97ز ســعیدی روشــن ،محمدباقر7939( ،ش) ،تحلیل زبان قرآن ،تهران :پژوهشــگاه فرهنر و
اندیشه اس میز

97ز سلوی ،محمد العوا؛ سیدی ،سید حسن7937( ،ش) ،بررسى زبانشناختى وجوه و نظایر
در قرآن ،مشهد :به نشرز
99ز سید رضی ،) 7477( ،نهج البالغة ،تاپ ششم ،قم :مؤسسة النشر االس می،

94ز ســیدی ،ســید حســین؛ رفیعی ،علی7939( ،ش)« ،معناشــناســی ایثار در قرآن طریم» ،مجله
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،پاییز ،ش 97ز
91ز سیدی ،سیدح سین؛ ح صاوی ،محمدجواد« ،) 7473( ،ال ضو و النور فی المعاری الدینیة»،
دراسات فی العلوم االنسانیه ،دوره  ،74ش 4ز

92ز شــاطر ،محمد طاظم7937( ،ش)« ،معیارها و ضــوابم إقناد مخاهب از دیدگاه قرآن» ،مجله
معرفت ،دی ،سال  ،77ش 737ز
91ز شــاطر ،محمدطاظم7937( ،ش) ،مبانی و روش هاي تفسوویري ،قم :مرطز جهانی علوم
اس میز
93ز شاهین ،عبدالصبور ،) 7441( ،فی التطور اللغوي ،تاپ دوم ،بیروت :مؤسسه رسالهز
93ز شریفی ،علی7937( ،ش)« ،نقد و برر سی آرای ایزوت سو در حوزه معنا شنا سی قرآن طریم»،
حکمت معاصر ،پاییز ،سال تهارم ،ش 9ز
44ز صفوی ،طورش7934( ،ش) ،فرهنگ توصیفی معنی شناسی ،تهران :فرهنر معاصرز
47ز صــفوی ،طورش 7934( ،ش) ،از زبان شنا سی به ادبیات ،تاپ ســوم ،تهران :شــرطت
انتشارات سوره مهرز
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47ز هبر سی ،ف ضل بن ح سن7917( ،ش) ،مجمع البیان فی تف سیر القرآن ،تهران :انت شارات
ناصر سروز
49ز عبدالعزیز ،محمدحســـین ،) 7474( ،المصووواحبة فی التعبیر اللغوي ،قاهره :دارالف ر
العربیز
44ز عرفان ،حســن7913( ،ش) ،اعجاز در قرآنکریم ،تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معاری
اس میز
41ز عزّام ،محمد7447( ،م) ،النّص الغائب ،دمشم :إتحاد ال تاب العربز
42ز عمادی ،ســـمیه؛ پرتم ،اعظم7931( ،ش)« ،تحلیل الیههای معنایی -ا

قی محبت در قرآن

طریم با توجه به سیا » ،پژوهشهاي زبان شناختی قرآن ،پاییز و زم ستان ،سال پنجم،
ش74ز

41ز عودو ،ل یل ابوعودو ،) 7441( ،التطور ا لداللی بین ل غة الشووعر ال جاهلی و ل غة
القرآن الکریم ،الطبعة االولی ،األردن :م تبة المنارز
43ز فراهیدی ،لیل بن احمد ،) 7443( ،کتاب العین ،دوم ،قم :نشر هجرتز
43ز قائمی نیا ،علیرضــا7934( ،ش) ،معنا شنا سی شناختی قرآن ،تهران :ســازمان انتشــارات
پژوهشگاه فرهنر و اندیشه اس میز

14ز قرائی ،احمد7934( ،ش)« ،فهم قرآن در پرتو نظم شــب ه ای یا فرا طی آن» ،پژوهشهاي
زبانشناختی قرآن ،بهار و تابستان ،سال تهارم ،ش1ز
17ز قرشی ،سید علی اطبر7917( ،ش) ،قاموس قرآن ،تهران :دارال تب االس میهز
17ز قیطوری ،عامر7937( ،ش) ،قرآن ساخت شکنی و بازگشت نشانه ،قم :طتاب ههز

19ز لطفی ،سیدمهدی7939( ،ش) « ،برر سی و نقد معنا شنا سی قرآنی ایزوت سو» ،پژوهشهاي
زبانشناختی قرآن ،پاییز و زمستان ،سال سوم ،ش 2ز
14ز اهلل بداشــتی ،علی7937( ،ش) ،بررسووی و نقد آراي سوولفیه درباره توحید ،قم :نشــر
تحسینز
11ز مدنی ،علی ان بن احمد7934( ،ش) ،الطراز االول ،مشهد :موسسة آلالبیت(د)ز
12ز مرطز اه عات و مدار

اســ م 7933( ،ش) ،فرهنگنامه اصووولفقه  ،تاپ اول ،قم:

پژوهشگاه علوم و فرهنر اس میز
11ز معرفت ،محمدهادی7937( ،ش) ،علوم قرآنی ،قم :مؤسسه فرهنگی التمهیدز
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 «تناسب سا تار با محتوا با توجه به دو نظریه نظم،)ش7931( ، مطهره، حسن؛ فرجی،ز مقیاسی13

 دوفصوولنامه پژوهشهاي زبانشووناختی،»و آشــنازدایی به محوریت ســوره مبارطه لیل
ز74  ش، سال پنجم، پاییز و زمستان،قرآن
 سال، ف صلنامه حوزه و دان شگاه،» « ساحت های معنا شنا سی،)ش7939( ، احمد،ز واعظی13
.93  ش،دهم
60. Firth,J.R. (1957). Modes of Meaning. In J.R.Firth, Paers in Linguistics.
Oxford: Oxford University Press.
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