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چکیده

حوزه معنایی با دو رویکرد درزمانی و همزمانی قابـ بررسـی اسـت
که در بررسی درزمانی ،تغییرات معنایی همچون تعمـیم یـا ترـ ر
معنــایی ،تیصــین معنــایی ،مســاز ،اس ـ عاره ،ترفیــن معنــایی و تنــزل
معنایی مورد توجه قرار میتیرند .بر این اسـاس ،پـارهای از واژتـان
قرآنی در مقایره بـا دوره جـاهلی درـار توسـعه می ـومی و افـزای
مدلولهای خود شدهاند و برخـی دیگـر می ـومی تیصصـی یاف ـه و
کاهشــی در مــدلولهــای آن ــا رخ داده اســت .همچنــین فراینــدهایی
همچــون مســاز ،اس ـ عاره ،ترفیــن و تنــزل معنــایی نیــز در بیشــی از
واژتانهای قرآنی قاب مشاهده است .شناسایی این دس ه از تغییـرات
و دس هبندی آن ا میتواند در روشن شدن معنای واژتان قرآنی تأثیر
 1اس ادیار تروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصی ان
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برزایی داش ه باشد .همچنین با بررسی همزمـانی حـوزه معنـایی و در
نظر ترف ن باهمآییهای همنشینی و م ـداعی واژههـا ،امکـان دسـت
یاف ن به روابط موجود بین واژههـای قرآنـی و ترسـیم آن ـا بصـورت
شبکهای از میاهیم به پیوس ه در قالب ترسیم روابـط افقـی و عمـودی
واژتان ها وجود دارد .مقالـه حارـر بـا روشـی توصـییی بـه بررسـی
درزمانی و همزمانی حوزه معنایی میپردازد و در صدد تبیین کاربرد
این موروع در بررسی واژتان قرآنی است.
واژههای کلیدی :قـرآن ،معناشناسـی ،حـوزه معنـایی ،بـاهمآیـی
همنشینی ،باهمآیی م داعی.
مقدمه
یکی از مباحث مطرح در معناشناسی حوزه معنایی( )Semantic fieldاست .حـوزه
معنایی یا حوزه واژتانی( )Lexical fieldشـام مسموعـهای از واژههاسـت کـه از جنبـه
داللی با یکدیگر مرتبطاند و دارای اش راکاتی هر ند .این واژهها در ذی عنـوانی عـام قـرار
میتیرند که همگی آنها را به هم پیوند میدهد .بهطور مثال واژه رنگ شـام رنـگهـای
سرخ ،آبی ،زرد ،سبز ،سیید میشود(می ار عمر ، 1386 ،ص.)73
در واقن هر یک از اعضای یک حوزه معنایی ،تشکی دهنده واحـدهای معنـایی یـک
نظام معناییاند که رابطهای م قاب با یکدیگر دارند .نقطه پیوند اعضای یک حـوزه معنـایی،
اش راکی است کـه آن ـا در یـک شـر یـا ویژتـی دارند(صـیوی ، 1379 ،ص .)190بـر
اساس این نظریه ،درک معنای یک واژه در ترو درک معانی دیگر واژههایی اسـت کـه بـا
آن در ارتبا اند .از ایـن رو معنـای واژه ،حاصـ رابطـه آن واژه بـا دیگـر واژههـا در درون
حوزه واژتانی است.
هدف از بررسی و تحلی حوزه معنایی ،تردآوری تمام واژتانی اسـت کـه بـه حـوزه
مشیصــی اخ صــاص دارنــد و کشــا و دسـ یابی روابــط میــان واژههــا و رابطــه هــر واژه بــا
اصطالح عام آن حوزه معنایی است(می ار عمر ، 1386 ،ص.)73
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یکــی از افــرادی کــه نظریــه حــوزه معنــایی را وارد مطالعــات قرآنــی کــرد ،ایزوترــو
بود(.نک :ایزوترو ، 1361 ، 1360 ،ک آثـار) وی بـا طـرح معناشناسـی قرآنـی خـود،
بی هایی از این نظریه را با تلییقی که با زبـانشناسـی قـومی انسـام داد ،در ک ـب خـوی
ارائه کرد (نک :مطین و دیگـران ، 1388 ،صـن .)132-105امـا از آنسـا کـه وی اجـزا
می لا این نظریه را مد نظر قرار نداده و رو

وی دارای کاس یهایی است(نک :شـرییی،

 ، 1392صن ،)101- 81بررسی و تبیین آن در حوزه مطالعات قرآنـی رـروری بـه نظـر
میرسد.
ب رهتیری از نظریه حوزه معنایی در بررسیهای قرآنی میتواند شـبکه بـه هـمپیوسـ ه
میاهیم قرآن و ارتباطات بین واژتانی آن را روشن سازد .از این رو مقالـه حارـر بـا هـدف
ارائه تبیینی روشن از این نظریه ،در صدد ارائه زمینـههـای کـاربرد و شـیوه کاربرـت آن در
بررسی واژتان قرآنی است.
 .1نظریه حوزههای معنایی
پیشـینه نظریـه حـوزه معنـایی یـا نظریـه حـوزه ( )Field theoryبـه آرا تعـدادی از
دانشمندان آلمانی و سوئیری همچون ایپرن(1924م) ،جولز(1934م) ،پورتریگ(1934م) و
تریر(1934م) ،در سال ای  1920و  1930برمیتردد .در بین مطالعات صورت ترف ه درباره

حوزه معنایی ،تن ا مطالعه اثر تذار  ،اثر تریر است .ک اب وی با نام «واژتان زبان آلمانی در
حوزه می ومی :درک تارییچه یک حوزه زبانی» در سال  1931ان شار یافـت .پـا از تریـر
ایده وی توسط وایرگربر (1954( )L.Weisgerberم) توسعه بیش ری یافت.
وایرگربر(1954م) با تریر در سال ای  1930همکـاری داشـت و نظریـه حـوزه معنـایی
خود را پا از جنگ ج انی دوم برط و تر ر

داد .نظریه وی بعدا با عنوان نظریه تریـر-

وایرگربر شناخ ه شد(1981 ،Lyonsم ،ص 250؛ تیررتا ، 1393 ،ص.)132
بر پایه این رهیافت زبان سطح میانی دارد که در حد فاص میان ذهـن و ج ـان خـار
قرار دارد و ال ام بی

می ومی اس عاری با نام حوزه واژتانی است .با فرض این مطلب کـه

ج ان خار مسموعهای از اشیا و رویدادهای موجود در این ج ان مـادی اسـت ،زبـان در
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حد فاص میان این ج ان و واقعیتها و میاهیم ذهنی ما درباره این ج ان قرار مـیتیـرد .از
این رو حوزه واژتانی ،دربردارنده مسموعهای از اقالم واژتانی است که از نظـر معنـایی بـا
یکدیگر در ارتباطند و وابر ه به همند .این معـانی در کنـار یکـدیگر شـک دهنـده سـاخت
می ومی دامنه مشیصی از واقعیت های ج ان خار اند(تیررتا ، 1393،صـن 21 -20
و ص.)131
حوزه معنایی در دهههای بیرت و سی قرن بیر م با دو رویکـرد درزمـانی و همزمـانی
پیگیری شد .رویکرد درزمانی از سوی افـرادی همچـون تریـر و وایرـگربر انسـام شـد و در
کنار آن ا مطالعات همزمانی توسط پورتریگ صورت ترفت( .الینز1977 ،م ،ص )261
پایه این دو رویکرد ،مطالعه واژتان و تشکی حوزه معنایی است .نک ه م م در حـوزه
معنایی ،رگونگی تشکی حوزه معنایی است .یکی از راه ای شک تیری حوزه معنـایی در
نظر ترف ن شرایط الزم و کافی میاهیم است .منظور از شـرایط الزم ،شـرایط اساسـی اسـت
که در شک تیری یک می وم دخالت دارد .بطور مثـال در شـک تیـری می ـوم زن ،انرـان
بودن و مؤنث بودن جز شرایط الزم می وم زن است اما شرطی ماننـد بـالب بـودن مـیتوانـد
شر کافی تشیین و تمیز بین زن از دخ ر باشد .از این رو انران بودن ،مونث بودن و بـالب
بودن جز شرایط الزم و کافی می وم زن محروب مـیشـوند .در صـورت وجـود می ـومی
مشـ رک از زن در ذهــن اهـ زبــان ،امکـان ترســیم رنـین شــرایطی وجـود دارد( .صــیوی،
 ، 1379صن)72-71
راه دیگر دس یابی به حوزه معنایی و توصیا و تحلیـ میـاهیم ،در نظـر تـرف ن هرـ ه
معنایی مش رک واژهها و کاربرد اه زبان است .بطور مثال اه زبان دو واژه قلب و عق را
در زبان عربی به عنوان م رادف یکدیگر بکار میترف هاند و بر همین مبنا نیـز در قـرآن ایـن
دو واژه با یکدیگر در ارتباطند.
قرار دادن این دو واژه در یک حوزه بر مبنای کاربردی است کـه اهـ یـک زبـان در
یک دوره داش ه است که قاعدتا در بررسی همـان دوره قابـ اسـ یاده خواهـد بـود .پـا از
مشین شدن اعضای یک حوزه معنایی ،تمامی این اعضا ،شک دهنده یـک نظـام معنـایی
هر ند که بدلی اش راکی که در می وم یا کاربرد دارند ،هـمحـوزه محرـوب مـیشـوند .بـا
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توجه این که حوزه معنایی را میتوان با دو رویکرد در زمانی و همزمانی مورد مطالعـه قـرار
داد در زیر به بررسی هر یک از دو رویکرد خواهیم پرداخت.
 .2مطالعه در زمانی حوزههای معنایی
مطالعه در زمانی مر لزم بر

زمانی و در نظر ترف ن دو مقطن زمانی خاص اسـت .در

واقن بررسی پدیدههای زبان در الیههای م والی و مقاطن و دورههای می لا زمانی ،مطالعـه
در زمــانی اســت( .بــاقری ، 1378 ،ص 36؛ مشــکوه الــدینی ، 1376 ،صــن )78-76
همانگونه که پی

از این اشاره شد ،تریر و وایرگربر حوزه معنایی را در شک درزمـانیا

مورد مطالعه قرار دادند.
مطالعه در زمانی میتواند من ج به دو ن یسه تغییر معنایی در حوزه معنایی یا عـدم تغییـر
در آن شود .در صورت عدم تغییر حوزه معنـایی ،مطالعـه درزمـانی ن یسـه روشـنی نیواهـد
داشت .دلی این عدم تغییر نیز میتواند کوتاهی فاصله زمانی بـین دورههـای تـارییی باشـد
که طبیع ا در دورهای کوتاه تغییرات رندانی در می وم واژههـا و نـه در سـاخ ار آن ـا اتیـا
خواهد اف اد اما بر فرض تغییر ،تونههای تغییر معنایی نیازمند بررسی است.
 .1-2تغییر در حوزه معنایی
منظور از تغییر در حوزه معنایی ،تغییر معنایی اجزا زبانی در طـول زمـان اسـت .بطـور
مثال واژه «بزه» در حال حارر به معنای «خطا و تنـاه» اسـت امـا در دوره باسـ ان بـه معنـای
«بیمار و ناخو » بوده است(.نغزتوی ک ن ، 1393 ،ص  )135در صورت تغییر در حوزه
معنایی ،تونه تغییر از اهمیت زیادی برخوردار است.
عدهای تغییرات می ومی را در سه شک توسعه معنایی ،ان قال معنایی و تعمـیم معنـایی
پیگری میکنند(می ار عمـر ، 1386 ،ص )75و تروهـی نیـز تقرـیم سـه تانـه تیصـین
معنایی ،تعمیم داللـی و تغییـر فضـای کـاربردی واژه را مطـرح مـیکننـد کـه تغییـر فضـای
کاربردی دربرتیرنده تضییق ،توسـعه یـا ان قـال است(سـلیمان احمـد1993 ،م ،ص )133بـر
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اساس تقریم بندی دیگری ،تونههای تغییر را میتوان در دو تونهی تغییر واژتـانی و تغییـر
می ومی خالصه کرد.
در دس ه تغییرات واژتانی تغییراتی همچون جایگزینی واژتـانی و افـزای

و کـاه

واژتانی قرار میتیرند و در دس ه تغییرات می ومی توسین معنایی ،تیصین معنـایی ،ترفیـن
معنایی و تنزل معنایی جای میتیرند(صیوی ، 1383 ،صن  )11-2توجه به اینکـه عمـده
تغییرات معنایی ،می ومی هر ند و تغییر واژتـانی ،حسـم کم ـری از تغییـرات را در برمـی-
تیرد ،عموما تغییرات می ومی پایه و اساس بررسی درزمانی قرار میتیرند.
عالوه بر دس هبندیهای فو میتوان دس هبندی دیگـری از تغییـرات معنـایی واژتـان
ارائه کرد .بر اساس این دس هبندی ،تغییرات معنایی واژتان در ر ار دس ه جای میتیرند:
 -1تغییرات قیاسی  -2تغییرات غیر قیاسی  -3تغییر در معنای غیـر صـریح  -4تغییـرات
بیانشناخ ی.
تغییرات قیاسی آن دس ه از تغییراتی است کـه واژهای معنـای خـود را از رنـد معنـایی
واژهای دیگر اخذ کند .اتر این اخذ در فضای دو زبـان صـورت تیـرد پدیـدهی وامتیـری
معنایی در دو زبان رخ خواهـد داد .تغییـرات غیـر قیاسـی شـام ر ـار تغییـر عمـده تعمـیم
معنایی ،تیصین معنایی ،مساز و اس عاره است .تغییر در معنـای غیـر صـریح نیـز شـام هـر
تونه معنای غیر ارجاعی است که عمدتا در قالب معانی عـاطیی جـای مـیتیـرد کـه در دو
تونه تنزل معنایی و ترفین معنایی خالصه میشود.
تغییرات بیانشناخ ی نیز در دارنده آن دس ه از تغییراتاند کـه توجـه بـه بیـان دارنـد و
اینکه هر می ومی به کمک کدام صورت بیـانی قابـ بیـان اسـت .در واقـن در ایـن دسـ ه از
تغییرات ،یک می وم به واسطه آن ا ،به کمک واژهای تازه یـا واژهای بـدی بیـان مـیشـود.
تغییرات بیانشناخ ی واژههایی را در برمیتیرند که در کنار یکدیگر اشاره بـه یـک می ـوم
مشین دارند( .تیررتا ، 1393 ،ص  74و صن )88-80
ر ار دس ه تغییرات معنایی فو نیز به یـک میـزان مـورد توجـه قـرار نگرف ـهانـد و در
اصلی و فرعی کردن آن ا نیز اخ الف نظر وجود دارد(.تیـررتا ، 1393 ،ص  )89امـا از
بین تقریمات فو ش

تونه تعمیم معنایی ،تیصین معنایی ،مساز ،اس عاره ،تنزل و ترفیـن
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معنایی جز تغییرات م م و مورد توجهاند و اساس تغییـرات معنـایی را شـک مـیدهنـد .در
ادامه هر یک از تغییرات معنایی مذکور به تیصی بررسی خواهد شد.
 .1-1-2تعمیم یا گسترش معنایی
در این تونه از تغییر معنایی ،می وم یک واژه توسعه پیدا میکند و تعداد مـدلولهـای
آن ،افزای

مییاید .درواقن حوزه معنایی یـک واژه ترـ ر

مـییابـد و دایـره شـمول آن

فراتیرتر میشود(آرالتو ، 1373 ،ص 237؛ اتریدی و دیگران ، 1389 ،ص .)343
نمونهای از ایـن تعمـیم در زبـان عربـی واژه «البـأس» اسـت کـه در معنـای اصـلیا ؛
اخ صاص به جنگ داش ه اما در طی زمان بـر هـر شـدتی اطـال شـده اسـت(ابراهیم انـیا،
 ، 1984ص .)155
واژه حسه نیز از جمله واژههایی است کـه درـار ترـ ر

معنـایی شـده اسـت .بـرای

بررسی این واژه میتوان سه مقطن زمانی را در نظر ترفت :عصر نزول قـرآن ،پـا از نـزول
تا عصر حارر و عصر حارر .این واژه در عصر نزول در معنای آن ریـزی اسـت کـه بـدان
اح سا میشود« « :وَ الَّذینَ یُحَاجُّونَ فِی اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مـا اسْـ يسیبَ لَـهُ حُسهـ ي ُمْ داحِضَـٌ عِنْـدَ
رَبِّ ِمْ وَ عَلَیْ ِمْ غَضَبٌ وَ لَ ُمْ عَذابٌ شَدیدٌ»(شورى؛ .)16
در جایی که حست از زبان کافران مطرح میشود ،منظور مطلق محاجّـه و میاصـمه و
جدل است .در واقن باط و کافر دلیلى روشن ندارد تا ب وان حسّت را بمعناى واقعـى آن در
نظر ترفت(قرشی ،2 ، 1371 ،ص .)107بطور مثال در آیات «قي ْ أَ تيحَاجُّونَنا فِـی اللَّـهِ»...
(بقره؛  )139و « فَمَنْ حَاجهکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جا َکَ مِنَ الْعِلْمِ»(آل عمران؛  )61رنین معنـایی
اراده شده است.
در دوره پا از نزول نیز حسه به معنای برهان و دلی عقلی بکـار مـیرود .رنانکـه در
اقوال لغویان نیز این معنا قاب مشاهده است .ابن فارس در معنای واژه حسه بر برهان و دلیـ
تأکید دارد« :یقـال حاجسـت ف النـا فحسس ـه ای غلب ـه بالحسـه و ذلـک الظیـر یکـون عنـد
الیصومه و السمه حسج و المصدر الحسـا » (ابـن فـارس ،2 ، 1404 ،ص ) 30صـاحب
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قاموس همین معنا را در واژه حسه به عنوان معنای اصلی نق میکند(فیروزآبادی، 1433 ،
 ،2ص.)181
زمیشری نیز درباره این واژه بر همـین معنـا تأکیـد دارد« :احـ ج علـی خصـمه بحسـه
ش با و بحسج ش ب و حـا خصـمه فحسـه»(زمیشـری ، 1419 ،ص  )154ایـن واژه در
عصر حارر معنای جدیـد دیگـری بیـود ترف ـه اسـت کـه بـه معنـای رـک یـا بـرات در
معامالت است( .انیا ،1 ، 1384 ،ص)157
تمام این موارد بر این نک ه تأکید دارد که حسه به معنای برهان بوده و سپا در طـول
زمان معنای این واژه درار توسعه و تعمیم داللت شده است و برحسه یا برهـان عینـی یعنـی
رک نیز اطال شده است(سلیمان احمد1993 ،م ،ص .)135
در فضای قرآنی پارهای از واژههای قرآنی همچون کیـر ،فرـق و نیـا در مقایرـه بـا
کاربرد آن ا در جاهلیت درار توسعه معنایی شده و دامنه کاربرد آن ا ترـ ر

یاف ـه اسـت.

نمونه بارزی از این تغییر در واژه تقوا رخ داده است(.سعیدی روشـن ، 1388 ،صـن -77
 ) 94واژه تقوا در دوره جاهلی در معنای حری و لغوی خـوی

بـه معنـای حیـص و صـیانت

بکار رف ه است(1سیدی ، 1390 ،ص  .)130در واقن تقوا مانعی است که فـرد بـین خـود و
آنچه از آن میترسد قرار میدهد تا ب واند وسیله حمایت از وی باشـد(نک :عبرـی ،بیـت5؛
زوزنی1993 ،م ،ص  .)151این معنای از تقوا در معلقه عن ره نیز کاربرد یاف ه است.

2

افزون بر این این واژه در معنای پرهیز واج نـاب از شـر و بـدی در اشـعار جـاهلی نیـز
بکار رف ه است که در بی ی از زهیر این معنا نمود یاف ه است.

3

بررسی کاربردهای می لا این واژه حاکی از آن است که عرب جاهلی می ـوم تقـوا
را در مباحث مادی بکار برده (سـیدی ، 1390 ،ص  )130امـا در فضـای قرآنـی ایـن واژه
 - 1در بی ی از ابومعض هذلی این معنا از تقوا قاب مشاهده است:
فعاد علیک إن لکّن حظا

و واقیه کواقیه الکالب

 - 2اذ ت قون بی اال سنه لم اخمً

و لکنی تضایق مقدمی

 - 3و قال سأقضی حاج ی ثم اتقی

عدّوی بألا من ورائی مِلسم

همچنین در بی ی دیگری نیز رنین بکار رف ه است:
و من یسع المعروف من دون عرره

یَیره و من الی ّق الش م یُش م
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درار تعمیم معنایی شده و در حـوزه دینـی و معنـوی بکـار رف ـه اسـت .در واقـن در فضـای
قرآنی افزون بر می وم حری و مادی بر معنای معنوی و دینی داللت دارد.
تقوا در معنای دینی خود با حیص معنای لغوی خوی

به معنای نگ داری نیا از تناه

است و دژ و سپری است که مانن از ورود عواملی میشود که سبب کاه

تأثیر الوهیت در

انران خواهد شد .این واژه در دویرت و پنساه و هشت بـاری کـه در قـرآن بکـار رف ـه ،در
حدود صد مرتبه م علق
آت

ذکـر نشـده اسـت و در بقیـه مـوارد م علـق آن ا  ،رب ،قیامـت و

ج نم است.
تقوا در قرآن در جایی که م علق آن ذکـر نشـده ،نیـروی روحـانی و ملکـهای نیرـانی

است که سبب کش

انران به سوی ارز هـای معنـوی و دوری وی از پرـ یهاسـت .ایـن

نیروی روحانی در پرتو نگر

ال ی حاص میشود(.م دوی کنـی ، 1388 ،صـن -125

)127
 .2-1-2تخصیص معنایی
در این شک از تغییـر تعـداد مـدلولهـای واژه کـاه

مـییابـد یـا یـک واژه می ـوم

تیصصیتر و محدودتری به خود میتیرد .این تونه در تقاب با تونه قبلی یعنـی توسـعه یـا
تعمیم معنایی است و دال بـر محـدود شـدن حـوزه معنـایی یـک واژه و شـمول معنـایی آن
است(آرالتو ، 1373 ،ص 239؛ اتریدی و دیگران ، 1389 ،ص .)343
بطور مثال واژه  meatدر زبان انگلیرـی اب ـدا بـه معنـای «غـذا» بـوده اسـت و در اثـر
تیصین معنایی ،امروزه به معنای «توشت» بکار مـیرود .واژه «داور» نیـز در زبـان فارسـی
به معنای عام «قارـی» کـاربرد داشـ ه امـا در اثـر کـاه

تعـداد مـدلولهـای آن در معنـای

محدودتری بر فردی داللت دارد که قضاوت یک مرابقه را برع ـده دارد(نغزتـوی ک ـن،
 ، 1393ص  )116در ل ســههــای م ــداول کنــونی عربــی واژه «الط ــاره» درــار تیصــین
معنایی شده است و به معنای «الی ان» بکارمیرود .در نمونه دیگری واژه «العی » از معنـای
پیشین خود محدودتر شده و به معنای «نان» بکار میرود(ابراهیم انیا1984 ،م ،ص .)154
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در بین واژههای قرآنی ،واژههایی همچون شریعت ،رسول ،صاله و صـیام معنـای عـام
جـاهلی خــود را از دسـت داده و در معنــای خـاص قرآنــی بکـار رف ــهاند(.سـعیدی روشــن،
 ، 1388صن  )94-77به عبارت دیگر می ومی تیصصـیتـر ترف ـه و مـدلولهـای آن ـا
کاه

یاف ه است .بطور مثال واژه «رسول» در بین عرب جاهلی تاهی به معنـای فرسـ اده و

1

تاهی به معنای خبر بکار رف ه است 2.در پارهای از موارد این واژه در معنای حام خبـر نیـز
بکار رف ه است.

3

این واژه در قرآن بر فـردی داللـت دارد کـه فرسـ اده ال ـی و حامـ پیـامی از سـوی
خداوند برای انران است(.به عنوان نمونـه نـک :نرـا ؛ 157؛ احـزاب؛  )40ایـن معنـا کـه در
آیات می لا قرآن بکار رف ـه حـاکی از تیصـین معنـایی ایـن واژه در معنـای فرسـ اده و
حام پیام ال ی است و دالل ی بر معنای خبر ندارد.
 .3-1-2مجاز
مساز رابطـه معنـایی میـان دو خـوان

یـک واژه بـر مبنـای مسـاورت اسـت کـه ایـن

مساورت مـی توانـد مسـاورت مکـانی ،زمـانی یـا سـببی باشـد(.آرالتو ، 1373 ،ص 241؛
تیررتا ، 1393 ،ص  )82کاربرد مسازی یک واژه ،معنای تازهای به واژه میدهد.
یکی از واژههایی که در معنای مسازی خود معنای دیگری به خود ترف ـه اسـت ،واژه
«مبرم» است .این واژه در اص به معنای دندان پیشین است که در معنـای مسـازی خـود بـر
لولهای روبی یا فلزی داللت دارد یا واژه «الثریا» که س ارهای معروف است و بعدا به معنـای
ر لچراغ یا لوس ر بکار رفت(حرنین2001 ،م ،ص .)333
در بین واژههای قرآنی نیز واژه فرض جز واژههایی اسـت کـه در آن مسـاز رخ داده
است .این واژه در اص جاهلی خود در معنای قطن و بریـدن(ابن منظـور ،7 ، 1405 ،ص

 - 1أال أبلغا عبدالضالل رسالهً

و قد یبلب االنبا َ عنک رسولي (طرفه ، 1423،ص )118

 - 2فأبلب بنی عس رسوال و ان م

ذوو نرب دان و مسد مؤثّ (اعشی ، 1362 ،ص )142

 - 3فعشنا زمانا و ما بیننا

رسول یحدث أخباره (اعشی ، 1362 ،ص )453
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 )205است .واژه فارض نیز به معنای فربه و س بر اسـت«1.قـوم فـرض» نیـز بـه معنـای قـومی
تنومند است.

2

بررسی کاربردهای قرآنـی ایـن واژه حـاکی از آن اسـت کـه صـرفا واژه «فـارض» در
معنای جاهلی خود در قرآن بکار رف ه است و قرآن معنـای جدیـد مسـازی «الـزام و واجـب
شدن» را به واژه «فرض» داده است(3سیدی ، 1390 ،ص  .)125نمونـهای از ایـن کـاربرد،
آیه اول سوره نور که معنای الزام و وجوب در آن است« :سُورَة أَنزَلْنَاهَـا وَ فَرَرْـنَاهَا وَ أَنزَلْنَـا
فِی َا َایَاتِ بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّکمُ تَذَکَّريون».
 .4-1-2استعاره
اس عاره رابطهی معنایی میان دو خوان

یک واژه بر پایه شباهت اسـت .بـه طـور مثـال

در اصطالح «غروب زندتی» که به معنی پیری است ،قیاسی میان پایان روز و پایان زنـدتی
برقرار شده است و میاطب نیز معنـای اسـ عاری را در عبـارت در نظـر مـیتیـرد( .آرالتـو،
 ، 1373ص 241؛ تیررتا ، 1393 ،ص )82
بیشی از واژههای قرآنی دارای معنای اس عاریاند .به طور مثال در آیه «أم على قلوب
أقیال ا» اقیال برای قلوب در معنای اس عاری خود بکار رف ه اسـت .قلـوب بـه خزائنـی تشـبیه
شده و از این خزائن جزئی که مناسبت دارد ،یعنی اقیال ذکر شـده اسـت .ارـافه قلـوب بـه
اقیال نیز حاکی از مناسبت این قی با موروع است و خرو ذهن از قی های معمول است.
ایــن تعبیــر کنایــه از عــدم اس ـ عداد و قابلیــت قلــوب در پــذیر

قــرآن و مــواعص قرآنــی

است(.زمیشری ،4 ، 1407 ،ص  326؛ مظ ری ،8 ، 1412 ،ص )435
 .5-1-2تنزل معنایی

 - 1لَعمری لقد اعطیت رییک فاررا

تسرّ الیه ما تقوم علی رج (ابن منظور ،7 ، 1405 ،ص )205

 - 2شیهب اصداغی فرأسی ابیض

محام فی ا رجال فيرضُ (ابن منظور ،7 ، 1405 ،ص )204

 - 3ایــن واژه در قــرآن معــانی دیگــری همچــون «بیــان حکم(تحــریم )2 ،و کــابین زنــان(بقره؛  )236نیــز دارد(ســیدی،
 ، 1390ص .)126
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تنزل معنایی نقطه مقاب ترفین معنایی است .تـاه معنـای یـک واژه بـار منیـی مـییابـد
رنانکه برای واژه لیبرال در زبان فارسـی رنـین اتیـاقی رخ داده اسـت .ایـن واژه بـه معنـای
آزادی خواه بود که با تنزل معنایی که در آن رخ داده است ،دیگر در ایـن معنـا بکـار نمـی
رود و به معنای فردی است که وابر ه به غرب است( .صیوی ، 1383 ،صن )11-1
در واقن در تنزل معنایی ،داللـت واژه درـار رـعا و کـاه
جایگاه

مـیشـود و واژه اثـر و

را در ذهن از دست میدهد .بطور مثال در برخی از ل سههای عربی واژه «ق ـ و

ق ال» تنزل جایگاه پیدا کرده و در معنای مشاجره نیز بکـار مـیرود(ابـراهیم انـیا1984 ،م،
ص )156
در بین واژههای قرآنی ،برخی از واژهها از دوره نزول قرآن تا حال حارر درار تنـزل
معنایی شدهاند .بطور مثال واژه کرسی که در قرآن به معنای «عر » در آیـه « وَسِـنَ کيرْسِـیُّهُ
الرهماواتِ وَ الْأَرْض»(بقره؛  )255بکار رف ه است ،در کاربرد کنونی خـود بـر صـندلی و میـز
ناهار خوری اطال میشود(ابراهیم انیا1984 ،م ،ص .)157
 .6-1-2ترفیع معنایی
برخالف تنزل معنایی ،در ترفین معنایی بار عاطیی یک واژه به سمت مثبت سو پیـدا
میکند و معنای واژه ارتقا مییابد .در واقن همانگونه که برخـی از واژههـا،در داللـت خـود
درار کاه

میشوند ،در الیاظ دیگری این داللت افزای

یاف ه و تقویت مـی شـود .بطـور

مثال واژه «سید» در زبان عربی به معنای «آقا» بـوده کـه بـه معنـای فرزنـد پیـامبر(ص) ترفیـن
معنایی یاف ه است(.نغزتوی ک ن ، 1393 ،ص 119؛ صیوی ، 1383 ،صن )11-1
مثال دیگر ترفین معنایی ،واژه «الریره» است که در ساخ ار م قدم خود به معنای غذای
مرافر است که در حال حارر این واژه در زبـان تـاجران دربـاره کاالهـایی م ـم و بـاارز
کاربرد یاف ه است .واژه «العی » که معنایی جز «مواد زائد» نداشت در حال حارـر غالبـا بـه
معنای ج از عروس و اثاثیه ترانب ای وی بکار میرود(ابراهیم انیا1984 ،م ،ص .)158
در بین واژههای قرآنی نیز واژه صاله نمونه مناسبی از این موروع است .در اص ایـن
واژه ،اخ الف نظر وجود دارد .برخی اص و ریشه ماده صـلی را افـروخ ن آتـ

مـیداننـد
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(راغب ، 1412 ،ص .)490عبارت «صلی اللحم» یعنی توشت را کباب کرد و پیـت .واژه
«صُاله» به معنای این است که فرد بـرای سـوخ ن ریـزی ،آن را در آتـ
«صلی یده بالنار صلیا» یعنی دس

بینـدازد .عبـارت

را ترم کرد.

زجا معنای اصلی واژه صاله را الزام ترف ه است که در عبارت «من یصلی فی النـار»
نیز همین معنای لزوم وجود دارد و لزوم آنچه که خداوند بـا صـاله فـرض و واجـب کـرده
است ،دیده میشود(زبیدی ،19 ، 1404 ،ص .)604دسـ ه دیگـری از واژهشناسـان ریشـه
صاله را دعا و تمسید دانر هاند« .صلیت علیه» یعنی بر او دعا کردم و اص صاله یعنـی نمـاز
همان دعاست( .راغب ، 1412 ،ص)490
فارغ ازریشه و اص لغوی صاله ،این واژه ،صاله در فضای قرآنی درار ترفیـن معنـایی
شده است .در آیاتی این واژه در معنای دعا بکار رف ه است(به عنـوان نمونـه احـزاب؛  )56و
در آیات دیگری بر عم عبادی داللت دارد که دارای اجزا و ارکان خوی
م مایز از دعا کردن است(.به عنوان نمونه بقره؛  43و  )277در این بی

است و امری

درار ترفین معنایی

شده و در جایگاهی باالتر از دعا قرار میتیرد.
واژه دیگری که درار ترفین معنایی شده است ،واژه «رکوع» است .ایـن واژه در اصـ
به معنای خم شدن است(جوهری ،3 ، 1407 ،ص 1222؛ ابـن فـارس ،2 ، 1404 ،ص
 )435که در ادبیات جاهلی نیز به همین معنا بکار رف ه است.

1

عرب جاهلی فرد حنییی را که به عبادت بتها نمیپرداخت« ،راکن» مینامیـد کـه در
بیان شاعری نیز انعکاس یاف ه است« :الی ربه رب البریه راکن»(ابن منظور ،8 ، 1405 ،ص
 ) 133قرآن بار معنایی این واژه را از این نیز باالتر برده و در معنـای جزئـی از عمـ عبـادی
بکار برده است(بقره .) 43 ،در واقن واژه رکوع از خم شدن در برابر هر قدرت یا شـیی  ،بـه
خم شدن در برابر قدرت الیزال ال ی ترفین یاف ه و در زمره آداب عبادی قرار ترف ه است.
 .3مطالعه همزمانی حوزه های معنایی
 - 1أخبر أخبار القرون ال ی مضت

أدب کأنی کلما قمت راکن

(لبید ،به نق از ابن فارس ،2 ، 1404 ،ص )435
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مطالعه هم زمانی نوعی از مطالعه معناسـت کـه در مقطـن زمـانی خـاص بـدون در نظـر
تــرف ن تذشـ ه آن صــورت مــیتیــرد .در حــوزه مطالعــات هــمزمــانی مــیتــوان از تــال
پورتریگ یاد کرد که وی بر اساس باهم آیی یـک اسـم بـا یـک فعـ و یـک اسـم و یـک
صیت به ارائه حوزه معنایی پرداخت .بر اساس نظر وی با در نظر ترف ن روابط اساسـی بـین
واژهها میتوان به تونهای از باهمآیی دست یافت.
در ساخ ار زبانها ان یاب صیات براساس موصوفشان ان یاب میشوند .بـه طـور مثـال
اتر سه صیت «قدیمی»« ،ک نه» و «ک نرال» را در نظر بگیریم ،برای ک اب صـیت ک نرـال
را بکار نمیبریم اما صیات «ک نه» و «قدیمی» را اس یاده میکنـیم .کـاربرد رنـین صـیاتی و
عدم کاربرد صیت «ک نرال» حاکی از این نوعی رابطه باهمآیی است که بین واژهها وجـود
دارد و همنشین شدن این واژهها تابن قواعدی است(.صیوی ، 1379 ،صن )197-196
به تعبیر دقیقتری باهمآیی رابطهای نزدیک و تنگاتنگ میـان وقـوع واژههـا در سـطح
جمله است که در پی قرار ترف ن واژههایی با ویژتیهای اساسـی مشـ رک بـر روی محـور
همنشینی شک مـیتیرد(صـیوی ، 1391 ،صـن  .)295-294پیشـینه بـاهـمآیـی بـه آرا
فرث( )Firthبرمیتردد که این پدیده زبانی را معنابنیاد و نه دس وری فـرض کـرد و از آن
برای مشین کردن ترکیبات ،بر اساس رابطه معنایی -اصـطالحی و برـامد وقـوع آن ـا در
زبـــان اســـ یاده کـــرد .پـــا از وی میچـــ ( ،)Mitchellهلیـــدی( ،)Hallidayمـــک
این ا ( ،)McIntoshسینکلر( )Sinclairو ترین باوم( )Greenbaumمی وم باهمآیی
را بکار بردند(.افراشی ، 1378 ،صن )82-73
باهمآیی هر واژهای در کنار واژه دیگر امکان پذیر نیرت از این رو بر پایـه محـدویت
تزین

واژتانی ،باهمآیی در قالبهایی شناخ ه شده برای اه یک زبـان بکـار مـیرونـد.

محدودیت تزین

واژتانی را اولین بار مک این ا

بکار بـرد .وی محـدودیت را بـا دامنـه

کاربرد پیوند داده و سه تونه محدودیت را قائ شده است:
 -1محدودیت که کامال وابر ه به می ـوم واژههاسـت ماننـد عبـارت غیرمح مـ تـاو
سبز  -2محدودیتهای حاص از دامنه کـاربرد ماننـد عبـارت ناهماهنـگ «رحلـت نیرـت
وزیر انگلیا»  -3محدویتهایی که صرفا از محدودیت همنشینی واژتانی نشأت میتیـرد
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و ارتباطی با می وم واژه و دامنه کاربرد آن ندارد .بطور مثال صیت سرراهی که صرفا بـرای
کودک و مانند آن بکار میرود(.پالمر ، 1366،صن )166 -165
تونههای باهمآیی در بین زبانشناسـان بـه دو تونـه اصـلی بـاهمآیـی درون زبـانی یـا
همنشینی و باهمآیی برون زبانی یا م داعی تقرـیمبنـدی مـیشود(افراشـی ، 1378،صـن
 )82-73باهمآیی همنشینی ،قرار ترف ن واژههایی با ویژتی ای اساسـی مشـ رک در محـور
همنشینی است که در قالب قرار ترف ن فع یا صی ی بر روی محور همنشینی در کنـار یـک
اسم است .قاعدهای که در این همنشینی کارتشاست ،قراردادی است که اه یک زبـان در
بکاربردن ایـن واژههـا دارنـد .بطـور مثـال «تـاز زدن» کـار «دنـدان» اسـت و لیرـیدن جـز
کارکردهای آن نیرت بلکه زبان رنین کاری را انسام مـیدهـد .از ایـن رو همنشـنین شـدن
واژهها بدون در نظر ترف ن قواعد کاربردی آن ا در زبان صحیح نیرت.
یکی از مباحث تعیین کننده در باهمآیی همنشینی ،محدودیت تزینشی واژتان اسـت
که سبب میشود که ن وان فع نوشیدن را برای سنگ بکـار برد(.صـیوی ، 1379 ،صـن
 198-197و ص )200
باهمآیی همنشینی در قرآن نیز قاب بررسی است .بر این اساس در آیه  47احزاب فع
«بشّر» با تروه اسمی «فض کبیر» ،در باهمآیی همنشینی است« :و بشر المؤمنین بأن ل ـم مـن
ا فضال کبیرا» .بـاهم آیـی دو واژه «بشّـر» و «فضـ » در محـور همنشـینی حـاکی از می ـوم
بشارت به خیر و نیکی است که در شبکه واژتانی قرآن و کاربرد عـرب امـری رایـج اسـت
اما واژه «بشّر» با واژه «عذاب» در آیه  21آل عمران در بـاهمآیـی بـر روی محـور همنشـینی
قرار ترف ه است.
واژه «بشّر» که بار معنایی مثبت دارد و حاکی از خبری حاوی خیـر و نیکـی اسـت ،در
کنار واژه «عذاب» قرار ترف ه است .بـر اسـاس کـاربرد و محـدودیت تزینشـی واژتـان در
زبـان عربــی ،بــاهمآیــی ایـن دو واژه امــری نامــأنوس اســت و بـاهمآیــی همنشــینی آن ــا از
محدودیت ان یاب واژتانی در زبان عربی تبعیت نمیکند تا هدف بالغی طعنـه و کنایـهای
بــودن را در خــود داشـ ه باشــد(.عبدالرئوف ، 1388 ،صــن  )434-393از ایــن رو رنــین
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تزینشی با هدف طعنه و کنایه به میاطب است کـه از نظـر اثرتـذاری نیـز اثـری مضـاعا
دارد.
همانگونه که اشاره شد ،نوع دیگری از باهمآیی ،باهمآیی م داعی اسـت .بکـار بـردن
واژه «میخ» ،واژه رک

را تداعی میکند .در باهم آیی م ـداعی وجـود ویژتـی مشـ رک،

اصلی مرلم است که بر پایه این ویژتی میتوان واژههای دارای باهمآیی را شناسایی کـرد.
بطور مثال «ماه»« ،س اره»« ،خورشـید» ،بـر اسـاس ویژتـی کـه عضـو اجـرام آسـمانی بـودن
میتواند باشد ،دارای نوعی باهمآیی م داعی هر ند که از کنار هم قرار تـرف ن آن ـا حـوزه
معنــایی اجــرام آســمانی شــک مــیتیرد(یــول ، 1378 ،ص 191؛ صــیوی ، 1379 ،ص
.)198
در حوزه قرآنی نیز باهمآیی م داعی قاب شناسایی است .بطـور مثـال واژه صـیا ،واژه
مروه را نیز در ذهن تداعی خواهد کرد .و بطور کلی در حوزه معنایی حج در قرآن میتوان
تداعی واژههای عمره ،طواف ،صیا و مروه را شاهد بود(.نک :به عنوان نمونه بقره؛ )158
 .4سلسله مراتب حوزههای معنایی
با در نظر ترف ن روابط معنایی موجود بین اعضـای یـک حـوزه معنـایی ،مـیتـوان دو
تونه از روابط افقی و عمودی را بین حوزه های معنـایی شناسـایی کـرد .بـا توجـه بـه اینکـه
واحدی که در حوزه معنایی جای میتیرد ممکن است در حوزه معنـایی دیگـری نیـز قـرار
ترف ه باشد ،رنین واحدی پیوند بین دو حوره معنایی را برقرار میکند.
بدلی هم عرض بودن این دو حوزه و اش راک آن ـا در یـک واحـد ،رابطـه بـین آن ـا
افقی خواهد بود .تاه واحدی از یک حوزه معنایی ،حوزه معنایی مرـ ق دیگـری را شـام
میشود که در این حالت رابطه حوزه معنـایی بـا واحـد معنـایی مـذکور در قالـب رابطـهای
عمودی جای میتیرد(.صیوی ، 1391 ،صن )325-324
B
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در نمودار  1دو حوزه معنایی  Aو  Bوجود دارد که واحد «ب» بـه عنـوان واحـد مشـ رک
بین این دو حوزه است و پیونـد دهنـده بـین دو حـوزه معنـایی اسـت .واحـد «پ» در حـوزه
معنایی  Aحوزه معنایی  Cرا بوجود آورده است که بر این اساس حوزه معنایی  Cبا حـوزه
معنایی  Aدر ارتبا عمودی قرار دارد.
نتیجهگیری
 -1حوزه معنایی یا حوزه واژتانی دربرتیرنـده مسموعـهای از واژههاسـت کـه دارای
اش راکاتی بوده و از نظر دالل ی نیز با یکدیگر مرتبطاند .تمامی واژتانهای مذکور در ذی
عنوانی عام قرار میتیرند و تشکی دهنده نظام معنایی یک می وم هر ند.
هدف از بررسی و تحلی حوزه معنایی ،تردآوری تمام واژتانی اسـت کـه بـه حـوزه
مشیصی اخ صاص دارد و دس یابی به روابط میان واژهها و رابطه هـر واژه بـا اصـطالح عـام
آن حوزه معنایی است
 -2حوزه معنایی از دو زاویه در زمانی و همزمانی قاب بررسی است .بررسی در زمانی
با در نظر ترف ن یک واژتان در دو بازه زمانی و بررسی تحوالت آن در طی زمان امکـان-
پذیر است .تاه یک حوزه معنایی در طول زمان تغییر نمیکنـد و تـاه در طـی زمـان درـار
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تغییراتی همچون تعمیم یا تر ر

معنایی ،تیصین معنایی ،مساز ،اس عاره ،ترفین معنایی و

تنزل معنایی میشود.
 -3در پدیده تعمیم معنایی می وم یک واژه توسعه پیدا میکنـد و تعـداد مـدلولهـای
واژه ،افزای

مییابد .نمونهای از این تغییر در واژه «تقوا» رخ داده اسـت .ایـن واژه در دوره

جاهلی در حوزه مادی کاربرد داشت اما در قرآن افزون بر حـوزه مـادی ،در حـوزه معنـوی
نیز کاربرد یاف ه است .رنین تغییری در مـدلول واژه سـبب ترـ ر

معنـایی ایـن واژه شـده

است.
 -4در پدیده تیصین معنایی تعداد مـدلولهـای واژه کـاه

مـییابـد یـا یـک واژه

می وم تیصصیتر و محدودتری به خود میتیرد .در بین واژههای قرآنی ،واژه «رسـول» از
آن دس ه از واژههایی است کـه در ان قـال خـود از دوره جـاهلی بـه قـرآن درـار تیصـین
معنایی شده است.
 -5مساز رابطه معنایی میان دو خوان

یـک واژه بـر مبنـای مسـاورت اسـت کـه ایـن

مساورت میتواند مساورت مکانی ،زمانی یـا سـببی باشـد .اسـ عاره رابطـه معنـایی میـان دو
خوان

یک واژه بر پایه شباهت است .نمونهای از اس عاره در آیـه «أم علـى قلـوب أقیال ـا»

بکار رف ه است که اقیال برای قلوب در معنای اس عاری خود ذکر شده است.
 -6در تنزل معنایی ،تاه واژه بار منیی مییابد یـا داللـت آن درـار رـعا و کـاه
میشود .در بین واژتانهای قرآنی واژه «کرسی» یکی از نمونههایی است کـه بعـد از عصـر
نزول در داللت خود درار کاه

شده است .این واژه از معنای «عر » در قرآن بـه معنـای

«صندلی و میز ناهارخوری» در عصر حارر تنزل معنایی یاف ه است .برخالف تنـزل معنـایی،
در ترفین معنایی بار معنایی و عاطیی یک واژه به سمت مثبت سـو پیـدا مـیکنـد .یکـی از
واژههایی که در قرآن ترفین معنایی یاف ه واژه رکوع است کـه ایـن واژه از معنـای عـام خـم
شدن در برابر هر قدرت و شیی به معنای خاص خم شدن در برابر قدرت الیزال ال ی ترفین
یاف ه است.
 -7در بررسی همزمانی حوزه معنایی ،کشا بـاهمآیـیهـا واژههـا از اهمیـت برـزایی
برخوردار است .باهمآیی واژهها بر روی محور همنشینی در قالب قرار ترف ن فع یا صـی ی
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بر روی محور همشینی در کنار یک اسم است .همچنین در نظر ترف ن ویژتی اصـلی واژه-
ها و تداعی آن ا نیز سبب قرار ترف ن آن ا در حوزه معنایی واژه خواهد شد .در بررسی هم-
زمانی حوزه معنایی در نظر ترف ن روابط بین حـوزههـا بـه دو شـک افقـی و عمـودی قابـ
بررسی است .تبیین این روابط ترسیم کننده زنسیره روابط بین حوزهها خواهد بود.
منابع:
 قرآن کریم. آرالتو ،آن ـونی( .) 1373درآمدی بر زبانشناسیی تیاریخی ،ترجمـه یحیـی مدرسـی،پژوهشگاه علوم انرانی و مطالعات فرهنگی.
 -ابن فارس ،احمد( .) 1404معجم مقاییس اللغه ،به کوش

عبدالرالم محمـد هـارون ،قـم:

مک به األعالم اإلسالمی.
 ابن منظور ،محمد بن مکرم( .) 1405لسان العرب ،قم:ادب الحوزه اعشی ،میمون بن قیا( .) 1362دییوان اعشییی الکرییر ،تحقیـق محمـد محمـد حرـین،بیروت :بینا

 اتریدی ،ویلیام ،مایکا دابرو ولرکی و مارک ارنـا( ،) 1389درآمدی بر زبانشناسییمعاصر ،ترجمه علی درزی ،ت ران :سمت
 انیا ،ابراهیم(1984م) .دعله اعلفاظ ،قاهره :مک به االنسلو المصریه. انیا ،ابراهیم( .) 1384المعجم الوسیط ،ترجمه محمد بندریگی ،ت ران :ان شارت اسالمی. ایزوترو ،توشیهیکو( .) 1361خدا و انسان در قرآن ،ترجمه احمد آرام ،ت ران :شرکتس امی ان شار.
 ایزوترو ،توشیهیکو( .)1360ساختمان معنیایی مفیاهیم اخیقیی-دینیی در قیرآن،ترجمه فریدون بدرهای ،ت ران :ان شارات قلم.
 باقری ،م ری( .) 1378مقدمات زبانشناسی ،ت ران :نشر قطره. -پالمر ،فرانک( .) 1366نگاهی تازه به معنیشناسی ،ترجمه کور

صیوی ،ت ـران :نشـر

مرکز
 -جوهری ،اسماعی بن حماد( .) 1407الصحاح ،بیروتک دارالعلم للمالیین.
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 حرنین ،صالح(2011م) .دراسات فی شلم اللغه الوصفی و التاریخی و المقارن ،قاهره:مک به اآلداب.
 راغب ،محمد بـن حرـین( .) 1412المفیردات فیی یرییب القیرآن ،بیـروت و دمشـق:دارالعلم -الدار الشامیه.
 زبیدی ،مرتضی( .) 1414تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دارالیکر. زمیشری ،محمـود( .) 1407الکیاف شن حقائق یوامض التنزیی  ،بیـروت :دارالک ـابالعربی.
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 سیدی ،حرین( ،) 1390تغییر معنایی در قیرآن :بررسیی بینیامتنی قیرآن بیا شیعرجاهلی ،ت ران :سین.

 شرییی ،علی( .) 1392نقد و بررسی آرای ایزوتسیو در حیوزه معناشناسیی قیرآنکریم ،حکمت معاصر ،سال ر ارم ،شماره سوم.
 صیوی ،کـور ( .) 1379درآمدی بر معنیشناسیی،ت ـران :پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـراسالمی.
 ـــــــــــــــــــ  .) 1391( ،نوشتههیای پراکنیده دفتیر اول معنییشناسیی ،ت ـران:ان شارات علمی.
 طرفه بن العبد( .) 1423دییوان طرفیه العرید ،شـرح م ـدی محمـد ناصـرالدین ،بیـروت:دارالک ب العلمیه.
 عبدالرئوف ،حرین( ،) 1388در باب تنوع سرکشناختی در ژانر قرآنی ،زیباشناخت،ترجمه ابوالیض حری ،سال دهم ،شماره 20
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Abstract
There are two approaches to the study of the semantic field:
diachronic and synchronic. In a diachronic study, the semantic
changes include the generalization or specialization of meaning,
metonymy, metaphor, degeneration and elevation. In terms of
semantic shift, some qur’anic words compared with their usage in preIslamic era have experienced widening of meaning and increase in
referents, while others have experienced narrowing of sense and
decrease of referents. Moreover other forms of semantic changes such
as metaphor, metonymy, degeneration and elevation can be detected
in qur’anic words. Identifying and classifying these changes
contributes to the clarification of the meanings of the qur’anic words.
In addition a synchronic approach to the semantic field, considering
the syntagmatic collocation relations between quranic words makes it
possible to obtain the relationship between qur’anic words and draw it
in terms of a network of related concepts illustrated in the form of
horizontal and vertical relationships. This paper describes the two,
synchronic and diachronic approach to semantics and its usage in the
study of the words used in the Qur’an.
Keyword: Qur’an, Semantics, Semantic field, Collocation,
Syntagmatic collocation.
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