
 
 رایقرآنکریمگگیریازسیاقمتنیدرمعناشناسیساختبهره

 
3،آسیهذوعلم2منش،ابوالفضلخوش1قاسمفائز

 

 (26/8/98تاریخ پذیرش مقاله:ـ  30/2/98تاریخ دریافت مقاله:)

 
چکیده

معناشناسی ساختگرای قرآن، معنای واژگان را با استفاده از متن قرآن و از طریق روابط 
جه به واحدهای زبانیِ کند. در این روش، تو نشینی و جانشینی واژگان تعیین می هم
گیرد. بنابراین بخشی از  صورت می« گفتمان»، بدون درنظر گرفتن «جمله»و « واژه»

شود. پژوهش حاضر با هدف افزایش دقت  سیاق متنی آیات در شناخت معنا لحاظ نمی
تحلیلی،  ـ در معناشناسی ساختگرای قرآن، درصدد است با استفاده از روش توصیفی

ی روابط معنایی میان جمالت و نیز جانشینان مفهومی را در جهت کارگیر چگونگی به
گیری از سیاق متنی، بررسی نماید. بنابراین با تعریف روابط معنایی مکمّلی، تقابلی  بهره

جمله  و اشتدادی میان جمالت، روابط متناظر میان واژگان، بیش از آنچه از طریق تک
جانشینان مفهومی واژه، که توصیف یا  آید. نیز توجه به شد، به دست می تعیین می

کند. با این  های بیشتری از واژه را نمایان می مصادیقی از یک مفهوم اند، ویژگی
تر  واژگان دقیق ۀنشینان و جانشینان، نوع رابط مالحظات، عالوه بر افزایش تعداد هم

 شود. تعیین می
 

 ی ساختگرا. روابط معنایی، سیاق متنی، قرآن، معناشناسها:کلیدواژه
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 .مقدمه1

مند برای تفسیر قرآن به قرآن است که معنای  معناشناسی ساختگرای قرآن، روشی نظام
کند.  نشینی و جانشینی، تعیین می واژگان را با استفاده از متن قرآن، و با توجه به روابط هم

[. اگرچه در 32، ص 15اند ]«جمله»و « واژه»معنا،  ۀدر معناشناسی ساختگرا، واحدهای مطالع
واحد زبانی با  معناییروابط دستوری )نحوی( و  ۀکه بر پای 1«بافت زبانی»این روش، بر 

شود، اما عمالً توجه به واحدهای زبانی  [، تأکید می212، ص15واحدهای دیگر بنا شده ]
 [.166، ص15جدا از بافت و بدون توجّه به کاربرد آن در متن است ]« جمله»و « واژه»
 
 رحمسئله.ط1.1

 ۀبا وجود تأکید معناشناسی ساختگرا بر اهمیت ساختار و متن، بافت زبانی و زنجیر
شود. هرچند در این روش نیز، گاهی استفاده از ارتباطات ساده  گفتار در نظر گرفته نمی

گردد.  موارد لحاظ نمی ۀصورت ساختاری، همشود؛ اما به میان جمالت مشاهده می
نشینی مکمّلی و بر  هم ۀدارای رابط« واژگانِ»ها، تنها،  نشینهمچنین برای تعیین جا

گیرند و جانشینانی که فراتر از یک واژه  جانشین مورد توجه قرار می« واژگان»اساس آن 
شوند. بنابراین بخش مهمی از  اند )جانشینان مفهومی(، مغفول واقع می توصیفی از مفهوم

شود. همین امر موجب از دست دادن  سیاق متنی آیات در شناخت معنا لحاظ نمی
بخشی از اطالعات مفید برای شناخت معناست. از آنجا که در سیاق متنی، تأکید بر 
ارتباط معنایی جمالت، و نیز برداشت کلی از متن است، این جستار درصدد است با 

تحلیلی، و با هدف افزایش دقت معناشناسی ساختگرای واژگان قرآن،  ـ روش توصیفی
پرسش پاسخ گوید: روابط معنایی میان جمالت در معناشناسی ساختگرای واژگان  به دو

قرآن چه کاربردی دارد؟ و نقش جانشینانی از واژه که فراتر از یک واژه توصیفی از یک 
 اند، در شناخت معنا چیست؟ مفهوم

 
 پژوهشۀ.پیشین1.2

شته شده است که در هایی به صورت ترجمه و یا تألیف نگا معناشناسی کتاب ۀدر حوز
ها به مبانی معناشناسی وبررسی انواع آن از جمله معناشناسی ساختگرا اشاره شده  آن

 است. از جمله: 

                                                                                                                                        
1. linguistic context. 
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 .1387کورش صفوی، تهران، کتاب ماد،  ۀفرانک پالمر، ترجم نگاهی تازه به معناشناسی،ـ 
 .1387مهر،  ۀ، کورش صفوی، تهران، سوردرآمدی بر معناشناسیـ 
 .1388، حمیدرضا شعیری، تهران، انتشارات سمت، عناشناسی نوینمبانی مـ 

سازی علم معناشناسی در قرآن نیز آثاری، به پیاده ۀدر موضوع مطالعات معناشناسان
و شاگرد او « ایزوتسو»توان به آثار  ها می ترین آن اند. از قدیم مفاهیم قرآنی پرداخته

هایی برای استفاده از علم  ر تالشهای اخی اشاره نمود. در سال« ماکینو شینیا»
معناشناسی  ۀمعناشناسی در قرآن کریم انجام شده است. تعدادی از آثاری، که در حوز

اند، به معناشناسی  نامه یا مقاله نگاشته شده ساختگرای قرآن، عمدتاً به صورت پایان
ی میان جمالت اند. اما در این آثار به ارتباط معنای ساختگرای یک واژه در قرآن پرداخته
؛ اگرچه در «معناشناسی کلمه در قرآن کریم» ۀنام توجه نشده است. از جمله، در پایان

[، اما در عمل 23، ص14ای به نقش بافت یا سیاق در معناشناسی شده ] مبانی، اشاره
معناشناسی تدبر در قرآن کریم » ۀنام برای معناشناسی، سیاق لحاظ نشده است. در پایان

بسامد بودن واژه  [، با وجود کم13« ]شناسی و تاریخ انگاره د ساختاری، ریشهبا سه رویکر
در قرآن، تنها ارتباطات ساده، میان جمالت برای تحلیل معنا در نظر گرفته شده است. 

نیز قاسم احمد ارتباطات میان جمالت را برای « معناشناسی کرم در قرآن» ۀدر رسال
این آثار و آثار مشابه که با همین رویکرد نگاشته  تحلیل معنا در نظر نگرفته است. در

« جمله»و « واژه»سازی معناشناسی ساختگرا در قرآن، عموماً با در نظر گرفتن  شده، پیاده
 به عنوان واحدهای تحلیل معنا صورت پذیرفته است. 

مندی هرچه بیشتر از  نوآوری پژوهش حاضر، توجه به نقش سیاق برای بهره
گرای قرآن است که با به کارگیری روابط معنایی میان جمالت و توجه معناشناسی ساخت

 پذیرد. به جانشینان مفهومی، صورت می
 
 .معناشناسیساختگرایقرآن2

آیات دیگر صورت  ۀدر روش تفسیری قرآن به قرآن، فهم معنای یک آیه، با مالحظ
شود. تفسیر  اهده میبیش مشوگیرد. در میان تفاسیر قرآن، از ابتدا چنین روشی کم می

 بارزی از آن دانست.  ۀتوان نمون المیزان را می
اما به منظور اجرای این روش تفسیری، نظام دقیقی از سوی مفسران ارائه نشده 

تواند به  اهمیت ساختار متن شکل گرفته، می ۀاست. معناشناسی ساختگرا، که بر پای
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های  گونه که نمونه اناجرای عملی روش تفسیری قرآن به قرآن کمک کند؛ هم
کارگیری معناشناسی توان مصادیقی از به ای از این روش تفسیری را می یافته تحقق

کارگیری معناشناسی ساختگرا در قرآن، یافتن مفاهیم قرآنی ساختگرا دانست. مزیت به
 های دیگر است.  فرض با استفاده از متن آن و بدون استفاده از پیش

ی معناشناسی ساختگرا، به روش کاربردی این علم در در این بخش پس از معرف
 شود.  گیری از آن در شناخت واژگان قرآن، پرداخته می مطالعات قرآنی و بهره



 .معناشناسیوانواعآن2.1
[ و در حالت خاص، 27، ص15معنا ] ۀبه طور کلی، دانش مطالع 1علم معناشناسی

به عنوان یک علم، بیش از یک قرن شناسی است، که از ظهور آن  ای از زبان شاخه
برای این علم وضع شد.  1893در  3توسط م. برآل 2«سمانتیک»فرانسوی  ۀگذرد. واژ می

را از ، مورد بررسی قرار داد و آن«علم بررسی معنا»وی اولین بار معناشناسی را به عنوان 
معنای درون  [. منظور از معنا در آن،14، ص 9فراتر برد ]« بررسی تاریخ تحول معنا»

، 15زبانی است که از درون زبان، بدون نیاز به اطالعات خارج از آن قابل دریافت است ]
 [.32، ص 15اند ]« جمله»و « واژه»این نوع معنا،  ۀ[. واحدهای مطالع31ص 

گیرد. در  زمانی صورت می زمانی )تاریخی( و هم معناشناسی، به دو روش در
آن با دیگر  ۀت معنا در یک مقطع از زمان بدون مقایس، به شناخ«زمانی معناشناسی هم»

شود. شایان ذکر است که  تحوّل زبان پرداخته می ۀمقاطع زمانی و بدون توجه به مسأل
ا با متوقف کردن جریان تاریخ با پرداختن به یک مقطع زمانی امری ظاهری است و تنه

اما با نگرش جزئی توان زبان را ساکن فرض کرد، نگاه کالن )ماکروسکوپی(، می
 [. 41ص  ،7توان حرکت را در اجزای آن مشاهده نمود ])میکروسکوپی( به زبان، می

 

 5وجانشینی4نشینی.معناشناسیساختگراوروابطهم2.2
زمانی است؛ که  های معناشناسی هم معناشناسی ساختگرا یا ساختاری، یکی از روش

 ۀشناسی، با معرفی آن، پای گذار علم زبان م(، بنیان1913-1857) 6«فردینان دو سوسور»
                                                                                                                                        
1. semantic 
2. semantique  
3. M. Breal 

4. syntagmatic 

5. Paradigmatic 

6. Ferdinand de Suussure 
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اهمیت  ۀ[. این روش معناشناسی، بر پای92، ص24شناسی را بنا نهاد ] مکاتب جدید زبان ۀعمد
ساختار متن شکل گرفته است. به این معنی که باید معنا را درون دستگاه زبان در نظر گرفت. 

به معنای ترکیبی از « گفتار» ۀطالعرا واحد تحلیل معنا معرفی کرد و به م« جمله»سوسور، 
معنا  ۀ[. بنابراین در معناشناسی ساختگرا ، واحدهای مطالع413، ص12جمالت نپرداخت ]

[. تحلیل معنای واژگان از این روش، با استفاده از روابط 32، ص15اند ]« جمله»و « واژه»
 گیرد. واژگان، صورت مینشینی و جانشینی در متن، و با در نظر داشتن روابط معنایی میان  هم

تواند وجود داشته باشد:  عمده می ۀبه اعتقاد سوسور میان عناصر زبانی دو رابط
ها وجود دارد و امکانات ترکیب را معرفی  توالی ۀای که میان عناصر تشکیل دهند رابطه
کند )گزینش(،  ای که عناصر جایگزین یکدیگر را معرفی می ؛ و رابطه«نشینی هم»کند،  می
شود. بنابراین یک عبارت با گزینش اجزای آن و سپس ترکیب  نامیده می« انشینیج»

نشینی و جانشینی، در روش  [. استفاده از روابط هم53-52، ص24گیرد ] آنها شکل می
 [. 226، ص23شود ] ایزوتسو در معناشناسی قرآن نیز مشاهده می

ها و تعیین  نشین ی همبند برای تعیین معنای واژه، تحلیل متن، با تعیین و دسته
ها و  نشین کارگیری قواعدی در تحلیل هم شود. سپس با به ها آغاز می جانشین
 شود. ها، معنای واژه مشخص می جانشین

 
 .روابطمعناییواژگاندرمعناشناسیساختگرایقرآن2.3

که بر روابط دستوری )نحوی( و معنایی  1در روش معناشناسی ساختاری، بافت زبانی
[، اهمیت ویژه دارد. 212، ص15گفتار داللت دارد ] ۀحد زبانی با واحدهای دیگر زنجیروا

معنایی میان واژگان اشاره  ۀاز آنجا که روابط دستوری و معنایی، هر دو، به نوعی رابط
کارگیری معناشناسی ساختگرا در قرآن، روابط ای از پژوهشگران قرآنی در به دارد، عده

 معنایی ۀمعنایی و رابط ـ نحوی ۀاند: رابط به دو دسته تقسیم کرده میان واژگان جمله را
در عرض این دو، نوع دیگری رابطه نیز میان واژگان جمله وجود دارد، که در  2معنایی.ـ 

                                                                                                                                        
1. linguistic context. 

با مـدیریت دکتـر پـاکتچی در مرکـز     « قرآن کریم ۀگنج واژ»ی تحقیقاتی  این روش که محصول پروژه .2
کـار رفتـه شـده    نامه بـه  تحقیقات دانشگاه امام صادق)ع(، در حال بررسی است، تاکنون در چند پایان

ش(، معناشناسی تدبر در قرآن کریم با سه رویکرد ساختاری،  1391نژاد، مرتضی ) است. مانند: سلمان
زاده، مرضـیه  کارشناسی ارشد، دانشگاه امـام صـادق)ع(؛ شـفیع    ۀنام شناسی و تاریخ انگاره، پایان ریشه

کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه الزهـرا)س(؛ قاسـم       ۀنام (، معناشناسی کلمه در قرآن کریم، پایان1391)
 دکتری، دانشگاه تهران. ۀاشناسی کرم در قرآن کریم، رسال(، معن1396احمد، مریم )
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کنند و با هم  معنایی، یکدیگر را تکمیل می ۀها بدون داشتن هیچ گونه رابط آن، واژه
 پردازیم: هر یک میتکمیلی دارند. اکنون به توضیح  ۀرابط
 
 معنایی)مکمّلی(ـنحویۀ.رابط2.3.1

این رابطه دو جنبه دارد؛ یکی ارتباط نحوی )مثالً نقش مبتدا و نقش خبر( و دیگری ارتباط 
کند  معنایی )در مثال مذکور بین مبتدا و خبر(، که بستر تمام شدن معنای جمله را فراهم می

[، از طریق ارتباط 66]الحج: " إِنَّ الْإِنْسانَ لَکَفُورٌ  " رت[. به عنوان مثال، در عبا17، ص13]
های انسان و کفور ارتباط معنایی برقرار شده است. به این رابطه، که بر  دستوری، میان واژه

 شود.  مکمل بودن اجزای جمله از لحاظ دستوری تأکید دارد، مکملی گفته می
 

 معناییـمعناییۀ.رابط2.3.2
شود که در یک  مکملی قرار دارد و مربوط به کلماتی می ۀه در عرض رابطاین رابط

معنایی دارند. شناخت این نوع رابطه میان  ۀنحوی، رابط ۀجمله، بدون داشتن رابط
های هر مفهوم،  پذیرد؛ که ویژگی ها صورت می آن« های معنایی مؤلفه»واژگان، با تعریف 

معنایی،  ـ معنایی ۀهای رابط ترین نشانه هم[. از م122، ص15های آن هستند ] یا نشان
معنایی، خود به سه نوع کلی  ـ معنایی ۀوجود واژگان در جایگاه نحوی مشابه است. رابط

روابط معنایی میان واژگان در معناشناسی ساختگرا  ۀتوان هم قابل تقسیم است، که می
 را، در همین سه نوع جای داد.

 

 اشتدادیۀ.رابط2.3.2.1
رابطه شامل آن دسته از روابط بین دو واژه است که ضمن داشتن ویژگی مشترک،  این

اشتدادی، خود  ۀآیند. رابط معنایی مشترک، در مقام تقویت معنای هم برمی ۀمانند مؤلف
 ها عبارت اند از: هایی از آن شامل انواعی از روابط معنایی است. نمونه

 

 1شمولمعناییالف.
اژه و مفاهیم تحت شمول آن برقرار است. بر این اساس، مفاهیم این رابطه میان یک و

کمتری های معنایی  شامل از مؤلفه ۀشوند. واژ تعریف می 4شمول و هم 3، زیرشمول2شامل
                                                                                                                                        
1. Hyponymy 
2. Superordinate 

3. Hyponym 

4. co-hyponym 
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زیرشمولِ یک  ۀ[ و چند واژ100 -99، ص 15زیرشمول خود برخوردار است ] ۀنسبت به واژ
های  [؛ به این معنا که با داشتن مؤلفه100، ص15شمول هستند ] واژه، نسبت به یکدیگر هم

گل،  ۀباشند. به عنوان مثال، واژ های دیگر نیز می شامل(، دارای مؤلفه ۀهای واژ مشترک )مؤلفه
  شمول اند. های الله و مریم، که زیرشمول آن هستند، با یکدیگر هم شامل است و واژه

شود. یک  ن واژگان، تعریف میشمول معنایی میا ۀنیز بر اساس رابط« معنایی ۀحوز»مفهوم 
[، یا 190، ص15معنایی اشتراک دارند ] ۀای از کلماتی است که در یک مؤلفمعنایی، مجموعه ۀحوز
 گیرند. معنایی آن قرار می ۀهای یک مفهوم نیز در حوز شمول اند. عالوه بر این، نشانه هم

 
 1معناییب.هم

شود این است که در صورتی دو  می )ترادف( ارائه تعریف معمولی که برای هم معنایی
گفتار  ۀکار رود، در معنای زنجیرواژه هم معنا هستند که اگر یکی به جای دیگری به

معنایی کامل وجود  تغییری حاصل نشود. البته باید توجه داشت که در هیچ زبانی هم
جای هم توان یافت که در تمامی موارد بتوانند به  ای را نمی ندارد، یعنی هیچ دو واژه

 [.106، ص15کالم تغییری حاصل نشود ] ۀکار روند و در معنای زنجیر به
 

 ایازآنیکمفهومبامصداقیانشانهۀج.رابط
اشتدادی دانست که در آن، دو واژه، ضمن تقویت  ۀتوان نوعی از رابط این رابطه را نیز می
تعریف دو مفهوم  معنایی مشترک ندارند. به عنوان مثال در ۀمعنای یکدیگر، مؤلف

گر  ای، نشان معنایی ویژه ۀ، با وجود تقویت معنا، مؤلف«سالم کردن»و « احترام گذاشتن»
 ای از احترام است.  شود. اما سالم کردن، نشانه ارتباط بین آن دو مشاهده نمی

 
 تقابلیۀ.رابط2.3.2.2

 ۀمن داشتن مؤلفای است که ض بین دو واژه ۀرابط 2تقابلی، یا تقابل معنایی ۀرابط
های زن و مرد، در  دارند. به عنوان مثال، واژه« تضاد»)ها(یی نیز با هم  مشترک، در مؤلفه

[. 280، ص15جنسیت با یکدیگر تضاد دارند ] ۀاشتراک و در مؤلف« انسان بودن» ۀمؤلف
که یکی از انواع تقابل است، نفی « تباین»تقابل نیز شامل انواع مختلف است. در  ۀرابط
ای  [. تباین، در صورتی گونه120، ص15ک مفهوم به معنای تأیید مفهوم دیگر است ]ی

                                                                                                                                        
1. Synonymy 

2. semantic opposition.  
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 مفهوم برقرار باشد )به عنوان مثال خوردن و نخوردن(. « دو»از تقابل است که میان 
« ای از مفهومِ متقابل آن مصداق یا نشانه»و « یک مفهوم»تقابل، میان  ۀگاهی نیز رابط

با یکدیگر تقابل معنایی « سالم نکردن»و « احترام گذاشتن»، برقرار است. به عنوان مثال
 ای از احترام است.  دارند؛ زیرا سالم کردن نشانه

 
 توزیعیۀ.رابط2.3.2.3

معنایی، قلمروهای متمایز دارند، برقرار است  ۀاین رابطه بین کلماتی که در یک حوز
دانست که بین چند مفهوم « یتباین معنای»ای از  توان آن را گونه [ و می17ص  ،13]

برقرار است. به این معنا که نفی یکی از مفاهیم، به معنای تأیید یکی از مفاهیم دیگر 
 های اصلی یا روزهای هفته(.  است )به عنوان مثال رنگ

 
 1تکمیلیۀ.رابط2.3.3

معنایی  ۀکنند، با هم رابط تکمیلی، واحدهای زبان اگرچه مفهوم یکدیگر را کامل می ۀدر رابط
هایی  های یک واژه یا توصیف ویژگی نشینان، ذکر مؤلفه ای از این رابطه میان هم ندارند. نمونه

ای با  معنایی ویژه ۀبرای یک مفهوم است، که با وجود قرار داشتن در یک جایگاه نحوی، رابط
های قلّت و داللت، با  ، واژه«خَیرُ الکاَلمِ ما قَلَّ و دَلَّ»هم ندارند. به عنوان مثال، در عبارت 

اند. هرچند  های یک مفهوم در کنار هم آمده معنایی ندارند و برای بیان ویژگی ۀیکدیگر رابط
تواند در  معنایی نیست، اما شناخت آن می ۀنشین، رابط این رابطه میان واژگان هم

 ۀسور 71 ۀیتوان در آ نشینان مؤثر باشد. مثال قرآنی این رابطه را می بندی و تحلیل هم دسته
 "فیها ... ۀال شِیَ ۀتُثیرُ الْأَرْضَ وَ ال تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَ  ال ذَلُولٌ ۀقالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّها بَقَرَ"بقره 

و « رام نبودن»مشاهده کرد. زیرا دو ویژگی « فیها ۀال شِیَ»و « ال ذَلُول»های  میان عبارت
 ندارند. ی معنایی ، رابطه«ی رنگ نداشتن لکه»

های  نشینی کم بودن بسامد آن است. مثالً در موارد اندکی واژه ویژگی این نوع هم
شوند. شاید از همین روست که معناشناسان قرآنی، در بررسی  نشین می قلّت و داللت هم

[ البته 21، ص13: ـ اند ]به عنوان مثال نک نشینان، شرط پربسامد بودن را لحاظ کرده هم
نشینان تکمیلی  رسد تشخیص تفاوت میان هم نظر میمیشگی نیست و بهاین شرط نیز ه

 و اشتدادی، با توجه به معنا، کارآمدی بیشتری دارد.
                                                                                                                                        

 معمول برای معناشناسی قرآن موجود نیست. ۀبندی ذکر شد این دسته، در تقسیم. 1
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 .تحلیلروابطواژگانبرایشناختمعنادرقرآن2.4
ها  نشین، شناسایی و انواع آن های هم به منظور یافتن معنای یک واژه در قرآن، ابتدا واژه

گاه با استفاده از  گردد؛ آن اصلی مشخص می ۀسپس جانشینان واژ شود؛ تعیین می
 آید. دست میهای معنایی واژه به قواعدی، مؤلفه

اصلی که  ۀواژ ۀبه این منظور پس از مشخص شدن ابتدا و انتهای عبارت دربردارند
نشینی چهارگانه )مکملی،  ای هستند، واژگانی که دارای روابط هم واحدهای جمله

  1گردند. ، تقابلی و توزیعی( با واژه هستند، تعیین میاشتدادی
شوند. به این  نشینان مکملی مشخص می های واژه، با استفاده از هم سپس جانشین

نشینان مکملی  اصلی، تمام هم ۀنشین مکملی برای واژ ترتیب که پس از تعیین هر هم
هستند، به عنوان « اصلی ۀآن با واژ ۀرابط»نحوی مشابه با  ۀآن در قرآن، که دارای رابط
 شوند. جانشین واژه، شناسایی می

های واژه به منظور رسیدن  ها و جانشین نشین کار اصلی معناشناسی ساختگرا، تحلیل هم
هایی چون  ها، یا رابطه نشینان اشتدادی و جانشین های معنایی آن است. هم به مؤلفه

معنایی  ۀصلی دارند که نشانگر وجود مؤلفا ۀشمولی، با واژ معنایی، شمول معنایی و یا هم هم
ی آن است.  یک مفهوم با مصداق یا نشانه ۀها از نوع رابط آن ۀمشترک با آن است؛ و یا رابط

ها، با آن اشتراک و در بعضی  نشین تقابلی یک واژه نیز، یا در بعضی مؤلفه به طور مشابه، هم
مفهوم متقابل آن برقرار  ۀاق یا نشانیک مفهوم با مصد ۀتضاد دارد؛ و یا میان آن دو رابط

 معنایی مشترک با واژه است. ۀنشین توزیعی نیز طبق تعریف دارای مؤلف است. هم
مورد نظر  ۀهای معنایی واژ توان به مؤلفه ها، می با یافتن این روابط و تحلیل کلی آن

 نزدیک شد.
 
 .سیاقونقشآندرتعیینمعنا3

محیط پیرامونی وقوع آن در متن است. این محیط می برای یک معنا، 2سیاق یا بافت
تواند فضای درون متن یا فضای خارج از آن باشد. بافت )سیاق( به انواعی تقسیم 

یا بافت زبانی، که به « سیاق متنی»[؛ که از این اقسام، 345ـ340، ص23شود ] می
متن مرتبط  طور مستقیم با درونتأثیرپذیری متقابل جمالت در متن اشاره دارد، به

                                                                                                                                        
 شود. آید و بنابراین در تحلیل معناشناسی وارد نمی ر نمیتکمیلی، از روابط معنایی به شما ۀرابط .1

2. Context. 
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شود که  دهند، زمانی وارد می است، اما انواع دیگر سیاق، که بافت غیر زبانی را تشکیل می
بخواهیم معنا را در ارتباط با جهان خارج مورد بررسی قرار دهیم. در این صورت اتفاقات 

از به الگوهایی  ،«سیاق کاربردی»[. به عنوان مثال 46، ص15یابد ] خارج از زبان، اهمیت می
گفتار توجه دارد که برای رساندن مقاصد ویژه کاربرد دارد؛ مانند شکل سؤالی در برخی 

  [.342، ص23تواند معنای امر، توبیخ، انکار و ... داشته باشد ] جمالت که می
 

 .اهمیتسیاقدرتفسیرقرآن3.1
ا را درون یک ه آن  از آنجا که اجزای یک چیز اموری منفرد و جدا از هم نیستند؛ باید همه

در زبان نیز این رابطه برقرار است. کل « نظام معنایی»تر بررسی کرد. میان اجزای  دستگاه بزرگ
گر  دهد، که نمایان را تشکیل میآن« نظام معنایی»واژگان قرآنی یک دستگاه تصوری بزرگ یا 

رار نمود به بینی خود و با ارتباطی که میان مفاهیم برق بینی آن است. قرآن با جهان جهان
 [. 7، ص7ای بخشید و نظامی جدید تأسیس نمود ] ها، معنای تازه واژه

اهمیت بافت زبانی و غیر زبانی در قرآن وجود دارد. یک  ۀهای متفاوتی دربار اما دیدگاه
دیدگاه، آن اندازه به سیاق بیرونی توجه کرده است که در دست نبودن فضای بیرونی آیات 

دیدگاه  1[.363، ص 23داند ] اساسی برای فهم قرآن در طول تاریخ می )اهدار سیاق( را مانع
شمرد و بر همین اساس  های شناخت مراد قرآن برمی دیگر، سیاق بیرونی را تنها یکی از راه

داند. عالمه طباطبایی بر اساس این  روایات سبب نزول را در صورت موجود بودن، اصل نمی
اصل ارتباط و در نظر گرفتن  ۀاز تفسیر آیات بر پایدیدگاه روایات سبب نزول را مانع 
[. توجه به ماهیّت کتاب بودن قرآن به 372، ص23داند ] یکپارچگی ابتدا و انتهای آیه نمی

کند که اصل بر همراه اعجاز آن و نیز مبنای توقیفی بودن ترتیب آیات، این نظر را تقویت می
آیات که سبب تناسب و انسجام درونی قرآن  سیاق متنی است. به بیان دیگر، تدوین توقیفی

شود قرآن کتابی  رساند و باعث می ترین حد ممکن می شود، تأثیر سیاق بیرونی را به کم می
ها گردد. بنابراین اگرچه نزول قرآن تدریجی بوده، اما دارای وحدت  زمان ۀبرای هدایت در هم

نزول باشد، و این همان وحدت شود ارتباط آیات فراتر از سیاق  خاصی است که باعث می
[، مرتبط با نظام معنایی آن است. سیاق متنی درون قرآن، 372ـ371، ص 23ای قرآن ] شبکه

و گاهی یک سوره است؛ اما وحدت  2موضوع )مرتبط با رکوعات قرآنی( گاهی دسته آیات هم

                                                                                                                                        
مطـر  کـرده اسـت. همچنـین     « النص، السلطه، الحقیقه»در کتاب « نصر حامد ابوزید»این دیدگاه  را  .1

 اخباریان به دلیل اصل دانستن روایات در تفسیر قرآن چنین دیدگاهی دارند.
 شـود کـه هـر یـک از     تقسـیم مـی  « رکـوع »قسمت با نام  555(، به قرآن کریم طبق تعلیم پیامبر)ص. 2
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 [.373ص ،23نماید ] ای قرآن، کل قرآن را یک سیاق و کل آیات را مرتبط معرفی می شبکه
شناختی در میان  دلیل دقیق نبودن مباحث زبانذکر این نکته الزم است که به

کاملی در موضوع نقش سیاق ارائه نشده و مفسران تنها به طر   ۀمسلمانان، نظری
 [.351، ص 23اند ] مباحثی در ذیل آیات بسنده کرده

 
 .سیاقومعناشناسیساختگرا3.2

پردازد و به فضای خارج از  معنای درون زبانی می ۀبه مطالعمعناشناسی در اصطال ، تنها 
زبانی در معناشناسی ساختگرا، بافت زبانی را در  درون ۀمتن کاری ندارد. همچنین مطالع

، جدا از بافت «جمله»و « واژه»گیرد و توجه به واحدهای زبانی  سطو  مختلف در نظر نمی
[. اگرچه سوسور، جمله را واحد 166ص، 15و بدون توجه به کاربرد آن در متن است ]

[، اما توجه به تحلیل 413، ص 12گفتار را کنار نهاد ] ۀدانست و مطالع تحلیل معنا می
زبانی در سطح گفتمان، و یا به عبارتی باالتر از یک جمله، از اواسط قرن بیستم مطر ، و 

 [.417، ص23شناسی تبدیل شد ] مطالعاتی در زبان ۀبه یک شاخ 1«تحلیل گفتمان»
از آنجا که بافت زبانی یا سیاق متنی، به تأثیرپذیری جمالت از یکدیگر اشاره دارد 

« گفتمان»[، توجه به روابط معنایی میان جمالت، که به عبارتی، توجه به 340، ص23]
 کند. فراتر از واژه و جمله است، نقش بافت زبانی را در شناخت معنا پررنگ می

 
 انجمالت.روابطمعناییمی3.3

شود و به عنوان چند  این روابط میان جمالت از روابط معنایی میان واژگان حاصل می
انگاری و تضاد  معنایی، ازپیش توان از شمول معنایی، استلزام معنایی، هم نمونه از آن می
 معنایی نام برد.

ای، معنای  میان جمالت، به معنای این است که جمله« شمول معنایی»ی  رابطه
ها  شمول معنایی میان واژه ۀدیگر را دربرداشته باشد و در بسیاری موارد از رابط ۀجمل

مشابه،  ۀهای شامل و زیرشمول در دو جمل شود؛ به این معنا که وقوع واژه حاصل می
[. به عنوان 136، ص15شود ] های شامل و زیرشمول می وجود آمدن جملهموجب به

                                                                                                                                        
 های قرآن )تا قبل از  بندی در بسیاری از نسخه ها یک واحد موضوعی هستند. این فصل این قسمت

شـده اسـت    مشخص و نزد قدما به عنوان امری رایج از صدر اسالم تلقـی مـی  « ع»قرن اخیر( با حرف 
 [. 58ـ56، ص 25]

1. Discourse Analysis.  
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، زیرشمول آن است. «این الله است» ۀجمل ، شامل و«این یک گل است» ۀمثال، جمل
شمول معنایی میان واژگان، تعریف  ۀدیگری میان جمالت، که مبنی بر رابط ۀرابط
 ۀاست؛ به این معنا که وقوع یک جمله مستلزم وقوع جمل« استلزام معنایی»شود،  می

« باتیای اث جمله»[. به عنوان نمونه در بسیاری موارد، صحت 138، ص 15دیگری باشد ]
شامل است. در مثال باال، صحت  ۀزیرشمول، مستلزم صحت همان جمله با واژ ۀبا واژ
[. 102، ص 23باشد ] می« این گل است» ۀمستلزم صحت جمل« این الله است» ۀجمل
به صورت معکوسِ جمالت اثباتی برقرار است؛ « های نفیی جمله»استلزام در مورد  ۀرابط

 باشد. می« این الله نیست»، مستلزم «این گل نیست»یعنی 
معنایی میان واژگان، به معنای عدم ایجاد  میان جمالت نیز مانند هم« معنایی هم»تعریف 

کار رفتن یک جمله به جای دیگری است. اما باید گفتار، در صورت به ۀتغییر در معنای زنجیر
کالم، در  ۀزنجیرمعنایی کامل، به معنای عدم تغییر معنای  توجه داشت که در هیچ زبانی هم

روند، وجود ندارد. این امر به دالیل مختلف از  کار میتمامی مواردی که دو جمله به جای هم به
فروشنده به من »و « من کتاب خریدم»عنوان مثال دهد. به رخ می« تفاوت در تأکید»جمله 

 [.134ـ132، ص 23، تأکیدهای متفاوت دارند ]«کتاب فروخت
گیرد که اطالعات یک  میان دو جمله، وقتی شکل می« ریی از پیش انگا رابطه»

خواهرم به » ۀ[. مثالً از جمل138، ص23دیگر باشد ] ۀاطالعات جمل ۀزمین جمله پیش
 «.من خواهر دارم»توان پی برد که  می ، «مدرسه رفت

ای یا نقض شرط الزم آن  تقابل معنایی میان جمالت نیز، وجود معنای معکوس جمله
ها یا مفهوم کلی جمله حاصل  ر است که از تقابل معنایی یک واژه در جملهدیگ ۀدر جمل

، 23قرار دارد ]« دهد او درس نمی»، در تقابل با «او معلم است»شود. به عنوان مثال،  می
 [.136و  135ص 
 
 .کاربردروابطمعناییجمالتقرآندرمعناشناسیساختگرایواژگان4

های یک مفهوم، در  نشین را برای قرآن، انتخاب همکارگیری معناشناسی ساختگدر به
پذیرد. اگرچه  انجام می« حداقل کالم برای تکمیل معنا»سطح محدودِ جمله و به عبارتی 

یافتن جانشینان یک واژه در کل قرآن، به نوعی توجه به سیاق کلی آیات، یا وحدت 
ناشناسی، سیاق متنی، ها در این روش مع نشین ای قرآن است، اما برای تعیین هم شبکه

 شود.  [، لحاظ نمی340، ص23ز جمالت پیشین اشاره دارد ]که به تأثیرپذیری هر جمله ا
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کالم، که منجر به یافتن روابط  ۀتوجّه به روابط معنایی میان جمالت در یک زنجیر
واژه، تعدادی از جمالت  ۀدربردارند ۀشود، عالوه بر جمل معنایی جدید میان واژگان می

نماید. به عبارتی  ف آن و بنابراین سطحی از سیاق را در معناشناسی قرآن وارد میاطرا
مند  توان روشی نظام کارگیری روابط معنایی میان جمالت در معناشناسی قرآن را، میبه

 در توجه به سیاق متنی، در تفسیر قرآن به قرآن دانست.

وابط واژگان، مانند شمول ها، مشابه ر با توجه به تعریف روابط معنایی میان جمله
توان روابط مکملی، اشتدادی و تقابلی را نیز  معنایی، تقابل معنایی و ...، می معنایی، هم
ها، در سطح جمالت تعریف نمود و با استفاده از آن به روابط جدید میان  مشابه واژه

میان واژگان، مزیت استفاده از واژگان دست یافت. عالوه بر به دست آمدن روابط جدید 
عنوان مثال، نوع تر ارتباط میان واژگان است. به روابط معنایی میان جمالت، یافتن دقیق

شمولی و ...(، که در یک  معنایی، هم نشینی اشتدادی میان دو واژه )اعم از هم دقیق هم
اما در صورت  شود؛ جایگاه نحوی در جمله قرار دارند، با توجه به آن جمله تعیین نمی

شمول معنایی  ۀتوان وجود رابط استلزام معنایی، می ۀوجود دو واژه در جمالتی با رابط
 میان دو واژه را نتیجه گرفت.
ها  هایی از کاربرد آن بندی جدید روابط میان جمالت، و نمونه در این قسمت تقسیم

 شود. در قرآن به منظور معناشناسی ارائه می
 

 هایانجملهمکملیمۀ.رابط4.1
کنند و  مکملی میان جمالت، هنگامی برقرار است که معنای یکدیگر را کامل می ۀرابط
 دهد. مکملی میان واژگان را نتیجه می ۀرابط

های شرط و جواب شرط مشاهده نمود.  توان بین جمله ای از این رابطه را می نمونه
أَخَذْناهُمْ  ۀ، جمل"أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَهً إِذا فَرِحُوا بِما " انعام،  ۀسور 44 ۀبرای مثال در آی

مکملی است و از آن،  ۀی فَرِحُوا بِما أُوتُوا )شرط( دارای رابط بَغْتَهً )جواب شرط( با جمله
پی برد. به این معنا که فر  به « اخذ»و « فر »مکملی میان واژگان  ۀتوان به رابط می

 آید. حساب میفر  بهنوعی عامل اخذ؛ و به عبارتی اخذ پیامد 
نشینان مکملی آن استفاده  های یک واژه، از هم گونه که در تعیین جانشین همان

مکملی میان جمالت نیز، جانشینان یک جمله؛ و بر اساس آن،  ۀکنیم، از رابط می
 64 ۀمذکور در کنار آی ۀآی ۀعنوان مثال با مالحظشوند. به تعیین می  جانشینان واژه

نشین  ، از طریق هم"إِذا أَخَذْنا مُتْرَفیهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ یَجْأَرُونَ یحَتَّ"مؤمنون  ۀسور



 1398بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش 108

آید؛ زیرا در یک  دست میبه« مُتْرَفین»و « فَرِحُوا»جانشینی میان  ۀ، رابط«أَخَذْنا»مکملی 
 اند. مورد مؤاخذه« مُتْرَفین»دیگر،  ۀ، شرط مؤاخذه معرفی شده و در آی«فر »آیه 
 
 هاتقابلیمیانجملهۀرابط.4.2

وجود این رابطه میان دو جمله به معنای دربرداشتن دو مفهوم متقابل است. از تقابل 
توان به تقابل معنایی واژگان آن دو پی برد. در قرآن کریم، به دلیل  معنایی دو جمله، می

و دقیق  عدم اختالف میان آیات، تقابل اساسی وجود ندارد. اما گاهی برای بیان کامل
عنوان شود، تا عبارتی میان آن دو اثبات شود. به یک مفهوم، دو مفهوم متقابل نفی می

« اسراف»و « بخل»اسراء، در بیان حدود انفاق ممدو ، از دو مفهوم  ۀسور 29 ۀمثال در آی
ال  عُنُقِکَ وَ  یوَ ال تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَهً إِل"در انفاق، به صورت کنایی نهی شده است: 

وجود آمدن تقابل میان دو . تقابل میان این دو مفهوم، موجب به"تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ ...
 شود. دریافت می« اسراف»و « بخل»جمله شده است. بنابراین از تقابل دو جمله، تقابل 

 
 هااشتدادیمیانجملهۀ.رابط4.3

و جمله، مفهوم یکدیگر را تقویت ها برقرار است که د اشتدادی هنگامی میان جمله ۀرابط
ها انواع بسیار دارد  واژگان آن ۀاشتدادی میان جمالت و در نتیجه رابط ۀکنند. رابط می

 شود.  هایی ذکر می که در اینجا تنها نمونه
اشتدادی  ۀکنند و از آن، وجود رابط پایه معنای یکدیگر را تقویت می هم ۀگاهی دو جمل ●

ال تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ "آل عمران ۀسور 188 ۀشود. در آی جه میمیان واژگان دو جمله نتی
، "بٌ أَلِیمٌبِما أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فاَل تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَهٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذا

معنای یکدیگر را تقویت « بُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوایُحِ»و « یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا»های  که جمله
 شود. نتیجه می« حبّ حمد»و « فر »اشتدادی میان  ۀکنند، رابط می

توان تقابل معنایی  پایه، می هم ۀاشتدادی میان دو جمل ۀدر مواردی از وجود رابط ●
هی از فعل دیگر، ضمن تقویت معنای دو واژه را نتیجه گرفت. مثالً امر به فعلی، در کنار ن

وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ "دهد. به عنوان مثال در  یکدیگر، تقابل دو فعل را نشان می
و نهی از « ایفاء»[، از امر به 85]هود: " الْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ...

شود. برخی مفسران، یکی از وجوه بیان امر به  می ، تقابل این دو فعل نتیجه«بخس»
 [.385، ص 18، ج 17اند ] چیزی، همراه نهی از ضد آن را، تأکید و مبالغه دانسته
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مرکب که هر یک شامل شرط و  ۀاشتدادی، میان دو جمل ۀگاهی از وجود رابط ●
ل دو عبارت عنوان مثاتوان ارتباطی میان واژگان آن دو یافت. به جواب شرط هستند، می

کُمْ سَیِّئَهٌ یَفْرَحُوا وَ إِنْ تُصِبْ  إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَهٌ تَسُؤْهُمْ"اهل کتاب در  ۀکنند توصیف
های این دو  کنند. از طرفی شرط [ مفهوم یکدیگر را تقویت می120عمران:  ، ]آل"...بِها

، با توجه به تقابل معنایی واژگان «هٌإِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَ»و « إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَهٌ»عبارت، 
در تقابل با یکدیگر قرار دارند. بنابراین تقابل میان جواب شرط در این « سَیِّئَه»و « حَسَنَه»

 شود. نتیجه می« یَفْرَحُوا بِها»و « تَسُؤْهُمْ»دو عبارت، یعنی 

 دهد. به منطقی میان دو جمله، روابط میان واژگان را نشان می ۀدر مواردی، رابط ●
إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ وَ کانَ الشَّیْطانُ " اسراء  ۀسور 27 ۀعنوان مثال در آی

اشتدادی میان  ۀتوان به رابط ،  می1منطقی میان دو جمله ۀ، از وجود رابط"لِرَبِّهِ کَفُوراً
؛ به این معنا که تبذیر از ، از نوع مفهوم و مصداق پی برد«کفران»و « تبذیر»های  واژه

اند  مصادیق کفران است. مفسران قرآن نیز این آیه را دلیل بر کفران فرد مبذّر دانسته
را عدم شکر نعمت و صرف آن در غیر از موردی که [ و وجه آن329، ص 20، ج 17]

 [.54، ص 15، ج 18؛ 66، ص 14، ج 4اند ] خداوند فرموده است، ذکر نموده

هستند؛ که از « استلزام معنایی» ۀمعنا، دارای رابط ۀکنند تقویت ۀگاهی دو جمل ●
ها حاصل شده است. بنابراین از استلزام معنایی میان جمالت،  شمول معنایی میان واژه

توان  شود. نوعی از استلزام معنایی را می ها نتیجه می شمول معنایی بین واژگان آن ۀرابط
 به عنوان دلیلی برای دیگری ذکر شده است. هایی مشاهده نمود که یکی میان جمله

های مختلف آیه، بسیاری از  فرضِ وجود ارتباط میان قسمت مفسران با توجه به پیش
دانند. در این صورت، ارتباط میان این  عبارات پایانی آیات را، ذکر دلیلی برای عبارات قبل می

معنا که عبارت پایانی، مستلزم  عبارت و عبارات قبلی، از نوع استلزام معنایی است؛ به این
مفهوم و مصداق میان واژگان آیه نتیجه  ۀعبارات قبل است و از آن شمول معنایی یا وجود رابط

 شود.  پرکاربرد در قرآن اشاره می ۀهایی از این رابط شود. در زیر به نمونه می

ر شده های او ذک در بسیاری از عبارات پایانی، صفتی از خداوند یا سنتی از سنت
إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ "است: 

[. غفران و رحمت الهی 173]البقره:  "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ
کسی که از روی ناچاری و به قدر ضرورت از چیزی که حرام شده بخورد، شود  سبب می

                                                                                                                                        
 [.66، ص14، ج4شمرد ] در منطق برمی« قیاس مساوات»میان دو جمله را  ۀابن عاشور، رابط. 1
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گناه در  ۀ[. عدم محاسب191، ص 3، ج 22؛ 426، ص 1، ج 16گناهی بر او نباشد ]
کَیْفَ "عمران آل ۀسور 86 ۀهای غفران و رحمت است. در آی چنین شرایطی، مصداقی از صفت

یمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ اللَّهُ ال یَهْدِي یَهْدِي اللَّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِ
کند، دلیل و مستلزم عدم هدایت کافران  ، اینکه خداوند ظالمان را هدایت نمی"الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

که قرار دادن  آید. با توجه به تعریف ظلم، است. بنابراین کفر، زیرشمول ظلم به حساب می
ورزند،  [، کسانی که بعد از ایمان کفر می934، ص 2، ج 3چیزی در غیر از موضع آن است ]

[. ایزوتسو هم این آیه 243، ص 3، ج 18اند ] کنند و مصداق ظالمان حق را جایگزین باطل می
 [.341، ص 8شمرد ] را دلیلی بر شمول معنایی ظلم نسبت به کفر برمی

ند در انتهای آیه، افراد محبوب و مبغوض خود را معرفی در مواردی که خداو
فرماید نیز، از استلزام معنایی عبارت پایانی و عبارات قبلی آیه، به همراه در نظر  می

مفهوم و مصداق  ۀشمول معنایی یا رابط ۀتوان رابط می 1،«انگاری از پیش» ۀگرفتن رابط
ایش )یا نکوهش( خداوند برای دارندگان میان واژگان را نتیجه گرفت. در این موارد از ست

 انگاری(؛ و به شود )از پیش صفتی، محبوب )یا مبغوض( بودن این افراد نزد او معلوم می
شود )استلزام  تر، محبوب )یا مبغوض( خداوند معرفی می عنوان دلیل این امر، صفتی کلی

السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمینَ  الَّذینَ یُنْفِقُونَ فِي" عمران، آل ۀسور 134 ۀمعنایی(. در آی
، از آنجا که خداوند محسنان را "الْمُحْسِنینَ  الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُ

کند.  دوست دارد، انفاق کنندگان، کظم غیظ کنندگان و عفو کنندگان را ستایش می
 276 ۀ[. نیز در آی837، ص 2، ج 17ند ]برده، مصداق احسان هست بنابراین، صفات نام

 ۀ، در ادام"کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ  یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ ال یُحِبُ"بقره  ۀسور
آیاتی با موضوع نکوهش رباخواران و پس از خبر از نابودی ربا، دلیل آن چنین ذکر شده 

[. بنابراین رباخوار، 421، ص 2، ج 16« ]ا دوست نداردخداوند هیچ کفار اثیمی ر»که 
 [ و ربا، از مصادیق کفران و اثم است. 422، ص 2، ج16مصداقی از کَفار اثیم ]

وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ "همچنین عبارت پایانی در 
[، تعلیلی برای نهی از مر  و نیز ترکیب کنایی 18لقمان: ] "فَخُورٍ  اللَّهَ ال یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ

[. بنابراین مر ، زیرشمول فخر فروشی و 89، ص 11، ج 2روی گرداندن از مردم است ]
شناسان در معنای مر ، چند معنا  [ است. لغت229، ص 7، ج 6اختیال، به معنای تکبر ]

                                                                                                                                        
دیگر، بر اساس اطالعات  ۀمیان دو جمله، به معنای دستیابی به اطالعات جمل« از پیش انگاری ۀرابط. »1

 درون یک جمله است.
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، ص 3، ج21؛ 591، ص 2 ،  ج5« ]گذردشدت فر  به نحوی که از حد ب»اند:  ذکر کرده
[ و 404، ص 1 ، ج 10؛ 275، ص 1 ، ج 3جوش ]وبه معنای جنب« نشاط»[ ، 225

[. اما بر اساس ارتباط معنایی عبارات آیه، بسیاری 591، ص 2 ، ج5« ]تبختر و تکبر»
، 21، ج 18؛ 500، ص 8، ج 17اند  ] مفسران، مر  در این آیه را به معنای تکبر دانسته

منظور [و بعضی عبارت پایانی آیه را به280، ص 8، ج 19؛ 497، ص 3، ج 11؛ 48ص 
 [.163، ص 6، ج 26اند ] تبیین معنای مر  دانسته

گیری از عبارات قبل است. در این موارد  در بعضی موارد عبارت پایانی آیه، نتیجه ●
منظور واژگان را به میان ۀهای آیه، رابط توان با فرض وجود ارتباط میان بخش نیز می

رَحْمَهً مِنَّا   وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ"فصلت  ۀسور 50 ۀها، تعیین نمود. در آی شناخت بهتر معنای آن
  رَبِّي إِنَّ لي  یوَ ما أَظُنُّ السَّاعَهَ قائِمَهً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِل  مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ هذا لي

، دو عبارت "فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذیقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلیظٍ  یحُسْنعِنْدَهُ لَلْ
در واقع «(. فاء»عنوان نتیجه برای عبارات قبل ذکر شده است )وجود حرف پایانی آیه، به
ی، بیان هایی از رحمت اله عنوان پیامد واکنشی از انسان در مقابل بارقهخداوند به

از » ۀبه سزای عمل خود خواهند رسید. با استفاده از رابط 1کنندگان،فرماید که کفران می
را نتیجه گرفت. بنابراین کفران، « ها کفران ورزیدند آن»توان عبارت  ، می«پیش انگاری

های آن نیز  های خداوند معرفی، و مصادیق و نشانه واکنشی از انسان نسبت به نعمت
ما أَظُنُّ السَّاعَهَ »، انکار قیامت «هذا لي»ده است: پندار استحقاق نعمت چنین بیان ش

  رَبِّي إِنَّ لي  یلَئِنْ رُجِعْتُ إِل»و در صورت پذیرش قیامت نیز پندار بهشتی بودن « قائِمَهً
چشاندن »مکملی میان  ۀاز این آیه، عالوه بر مصادیق کفران، رابط«. یعِنْدَهُ لَلْحُسْن

 شود.  نتیجه می« عذاب»و « کفران»مکملی میان  ۀو رابط« کفران نعمت»و « رحمت
 
 .استفادهازجانشینانمفهومیدرمعناشناسیساختگرا5

مشترک  ۀهای یک واژه، به منظور یافتن مؤلف در معناشناسی ساختاری، تعییین جانشین
د. در روش گیر نشینان مکملی صورت می ، با استفاده از هم میان آن جانشین و واژه

معمول معناشناسی قرآن، اگرچه با یافتن واژگان جانشین، به نوعی توجه به کل قرآن 
دلیل درنظر گرفتن عین عبارات و عدم لحاظ گیرد، اما به عنوان سیاق متنی صورت میبه

                                                                                                                                        

ـ لَئِنْ رُ ". از عبارت پایانی سخنان نقل شده از آنان 1 دریافـت   "یعِنْـدَهُ لَلْحُسْـن    رَبِّـي إِنَّ لـي    یجِعْتُ إِل
 به معنای کفران و نه کفر ورزیدن به خداوند یا معاد است.« کفروا»شود که  می
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شود.  مضامین مشابه برای تعیین جانشین، بعضی اطالعات موجود در متن مغفول واقع می
ها با واژه اصلی، راهی دیگر در جهت  و ارتباط آن« مفهومی»نان و جانشینان نشی توجه به هم

نشین و  هم« واژگان»استفاده از سیاق متنی است، که معناشناسی قرآن را به جستجوی 
ای از واژگان را نیز مورد توجه قرار  کند و مفاهیم برآمده از مجموعه جانشین ختم نمی

نشین  ویژه در مواردی که بسامد واژگان اصلی یا واژگان هم دهد. استفاده از این روش، به می
  سازد. پذیر می تر معنای واژه را امکان و جانشین اندک است، تعیین دقیق

جای های گوناگون است، گاهی به از آنجا که روش قرآن، تبیین یک موضوع با مثل
شود.  ثَلی بیان میهمراه شر  بیشتر، در مَذکر یک واژه برای عملی، مصداقی از آن، به

هایی از این نوع  گاهی نیز این مصداق، بیان قولی از مردم است. در این بخش نمونه
 شود. جانشین و نقش آن در تعیین معنای واژه بررسی می

  رَحْمَهً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ هذا لي  وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ"فصلت،  ۀسور 50 ۀدر آی
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا   یعِنْدَهُ لَلْحُسْن  رَبِّي إِنَّ لي  یوَ ما أَظُنُّ السَّاعَهَ قائِمَهً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِل
ارتباط معنایی میان جمالت، گفتارها ، با توجه به "بِما عَمِلُوا وَ لَنُذیقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلیظٍ

عنوان نیز، به« کفران»ان مصادیقی از کفران نعمت ذکر شده و عنوو پندارهای انسان، به
نشین مکملی این رحمت است. اما جانشینان  ، هم«رحمت الهی»واکنش انسان در مقابل 

بنابراین  شوند. نشینان مکملی این مفهوم، تعیین می با استفاده از هم« کفران»
رسد منظور از آن  نظر میهای دیگر انسان نسبت به چشیدن رحمت الهی، که به واکنش
 های دنیایی باشد، جانشینان کفران هستند. نعمت

، مصادیقی از آن ذکر شده «چشاندن رحمت»جای ذکر مستقیم عبارت اما گاهی به
وَ إِذا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِالَّ إِیَّاهُ فَلَمَّا " ۀعنوان مثال، در آیاست به

، به عنوان مصداقی از «الْبَرِّ ینَجَّاکُمْ إِلَ»[، عبارتِ 67]اإلسراء: " الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ... یاکُمْ إِلَنَجَّ
واکنش انسان « اعراض»است و « أَعْرَضْتُمْ»نشین مکملی برای  رحمت و نعمت الهی، هم

ا، های دنی در مقابل این رحمت است. بنابراین واکنش انسان به مصداقی از نعمت
 شده است.« کفران»، جانشین «اعراض»

های  همچنین گاهی جانشین یک واژه، مفهومی است که در قالب مثال و با عبارت
فرماید که  کهف، خداوند مثلی را ذکر می ۀسور 36ـ32گوناگون بیان شده است. در آیات 
بْ لَهُمْ مَثَالً وَ اضْرِ"شود:  های دنیا بیان می ای از نعمت حالت انسان در مواجهه با نمونه

تَیْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا بَیْنَهُما زَرْعاً/ کِلْتَا رَجُلَیْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّ
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فَقالَ  الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً وَ فَجَّرْنا خِاللَهُما نَهَراً/ وَ کانَ لَهُ ثَمَرٌ
الَ ما لِصاحِبِهِ وَ هُوَ یُحاوِرُهُ أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ ماالً وَ أَعَزُّ نَفَراً/ وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ ق

یْراً مِنْها رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَ  یأَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ هذِهِ أَبَداً/ وَ ما أَظُنُّ السَّاعَهَ قائِمَهً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِل
ها، مانند گفتارها و  در این آیات هم، مصادیقی از واکنش انسان در مقابل نعمت 1مُنْقَلَباً.

است و « کفران»فصلت، جانشین  ۀسور 50 ۀپندارهای او، بیان شده که با توجه به آی
 کار آید.تر این مفهوم به تواند در تعیین دقیق می

مفاهیم برآمده از عبارات  ۀمالحظه، با مالحظاز آنجا که یافتن جانشینان با این 
رود. بنابراین مستلزم صرف زمان و  ریشه فراتر می ۀگیرد، از جستجوی ساد صورت می

 دقت بیشتر در آیات است.
 

 نتیجه
در معناشناسی ساختگرای قرآن، به منظور استفاده از سیاق در شناخت معنا، به   .1

د. به این منظور، روابط معنایی مکملی، شو روابط معنایی میان جمالت توجه می
اشتدادی و تقابلی مشابه آنچه میان واژگان برقرار است، برای جمالت نیز تعریف 

آید و با توجه به آن،  دست میگاه ارتباطات جدیدی میان واژگان به شوند. آن می
استفاده  ۀهایی از روابط میان جمالت و نحو شود. نمونه های معنایی واژه تعیین می مؤلفه
 اند از: ها در تعیین روابط واژگان عبارت از آن

نشینی مکملی میان جمالت، در جمالت شرط و جواب شرط، که بر اساس  الف. هم
 شوند. آن جانشینان جمالت، و در نتیجه جانشینان واژگان در قرآن تعیین می

ن آیات، نشینی تقابلی میان جمالت، که با توجه به عدم وجود اختالف میا ب. هم
دهد که برای بیان کامل و دقیق یک مفهوم، دو مفهوم متقابل نفی  زمانی رخ می

                                                                                                                                        
ها )که کافر بـود( دو بـاغ از درختـان انگـور     از آن یآنها مثال زن، دو مرد )مؤمن و کافر( را که به یک یو برا». 1

میـان آن دو را کشـتزار قـرار     ۀور هر دو )باغ( را از درخت خرما احاطه دادیـم، و فاصـل  عطا کردیم و دور تا د
ـ    ینم یآوردند و از آن چیز یخود را م یها دادیم. هر دو باغ میوه روان  یکاستند؛ و میان آن دو )بـاغ( نهـر آب

ر و غفلـت از حـق( در   ها( اموال گوناگون بود، پس به رفـیقش )از روی تکبـ   ساختیم. و آن مرد را )غیر از این
کـه )از نظـر   یکه با او گفتگو داشت گفت: من مالم از تو بیشتر و افرادم از تو نیرومندتر است. و در حال یحال

سوء عقیده و عمل( ستمکار به نفس خویش بود )همراه رفـیقش( بـه بـاغ خـویش درآمـده، گفـت: گمـان        
پروردگـارم   یامـت برپـا شـود؛ و اگـر هـم بـه سـو       کـنم قی  یو گمان نمگاه این باغ فنا پذیرد! کنم هیچ ینم

 «.بازگشت خواهم یافت یتردید )در آن عالم( بهتر از این جا یبازگردانده شوم، ب
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 ۀتوان به رابط شود، تا عبارتی میان آن دو اثبات شود. از تقابل معنایی دو جمله، می می
 برد.تقابل میان واژگان پی

ت ها، به معنای تقویت معنایی در جمال نشینی اشتدادی میان جمله هم ۀج. رابط
پایه که در یک جایگاه نحوی قرار دارند، رخ  هم ۀنشین است، که معموالً میان دو جمل هم
ساده یا مرکب )به معنای  ۀتر، تقویت معنایی دو جمل دهد، چند شکل دارد؛ در نوع ساده می

دهد. گاهی در  های آن دو را نشان می اشتدادی یا تقابلی فعل ۀشرط و جواب شرط(، رابط
اشتدادی واژگان آشکار  ۀطقی معنا )صغری و کبرای منطقی(، نوع رابطشکل تکمیل من

دلیل و مدلول( میان  ۀشمول یا استلزام معنایی )مانند رابط ۀشود. گاهی وجود رابط می
دهد. گاهی  ، شمول معنایی واژگان را نتیجه می«انگاری از پیش» ۀجمالت، با استفاده از رابط

 کند. های یک مفهوم را آشکار می ق و نشانهاشتدادی جمالت، مصادی ۀنیز رابط
گیری از سیاق در شناخت معنای یک واژه، توجه به جانشینان مفهومی  راه دیگر بهره

نشینان مکملی تعیین  آن است. این جانشینان، طبق تعریف معمول، از طریق هم
و  نشین مکملی، مفهوم آن و یا مصداق شوند، اما به جای عین واژه یا عبارت هم می

شود. جانشین یک واژه نیز گاهی به جای واژه، عبارت یا  ای از آن درنظر گرفته می نشانه
 مصادیقی از آن واژه است.

به کارگیری این دو روش در معناشناسی ساختگرای قرآن، ضمن توجه به سیاق 
دهد. عالوه  نشینان و جانشینان واژه را نسبت به روش معمول افزایش می آیات، تعداد هم

نشینان اشتدادی را، که در  تر میان هم ر این، روابط معنایی میان جمالت، روابط دقیقب
ها، به ویژه در  نماید. این مزیت شود، تعیین می یک جمله، تنها کلیت وجود آن معلوم می

 یابد. بسامد در قرآن اهمیت می های کم معناشناسی واژه
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