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Abstract
Radial meaning is a set of lateral lines including meaning shades which are the outcome of
context-dependent elements as well as expressive perceptions in an applicable context. The
study of context-dependent elements in the Holy Quran in the two intra-textual and extratextual structures has provided us with radial as well as meta-situational meanings, opening a
new way toward the literary miracle of Quran. Hence, the present article aims to imply the
effective role of radial meanings in making the Koranic text responsible for affecting the body
and soul of readers as well as the better understanding of the intentions of its signs by the use
of semantics and descriptive-analytic method. It also aims to answer such an important
question: what kind of context-dependent elements do the radial meanings of Quran do
produce? Studies showed that anomaly mechanisms, word order, the compatibility of voiced
and voiceless sounds, repetition, metaphor as well as synecdoche as the most important
context-dependent elements play a role in producing radial meanings. Likewise, in nonlinguistic contexts, observing theological and psychological situations as well as social
tableaus has created some prominent radial meanings.
Keywords: linguistic and non-linguistic context; radial meanings; the Holy Quran.
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چکيده

«معناي شعاعي» مجموعهاي از خطوط جانبي متشکل از سايهمعناهاست که زاييدۀ عناصر بافرتبنيرا و دريافرتهراي
عاطفي در موقعيتي کارب دگ ا است .مطالعۀ سازههاي بافتبنيا در ق آ ک يم در دو سراختار درو متنري و بر و متنري
معاني شعاعي و ف اوضعي را در اين معجزۀ جاويد ف اهم ميسازد و دريچهاي نو به سوي اعجاز ادبي ق آ ميگشرايد.
ب اين اساس در نوشتار حاض کوشش شده است تا با کاربست دانش معناشناسي و تکيه ب روش توصيفي  -تحليلي بره
نقش موث معاني شعاعي در وظيفهمند ساختن متن ق آ ب اي اث بخشي ب روح و جا مخاطب و درک بهت مقاصد آيات
اين کالم وحياني اشاره شود و به اين سوال اساسي پاسخ داده شود که معاني شعاعي ق آ محصول چه ابعادي از عناص
بافتبنيا است .ب رسيها نشا داد که سازوکارهاي هنجارگ يزي ،آرايش واژگاني ،همخواني آواهاي واکدار و بيواک،
تک ار ،استعاره ،مجاز و ...به عنوا مهمت ين عناص بافت زباني در توليد معاني شعاعي نقش بسزايي دارند؛ همچنا که در
بافت غي زباني رعايت موقعيتهاي ديني ،رواني و تابوهاي اجتماعي و ...معاني شعاعي ب جستهاي را خلق ک ده است.
واژههای کليدی

بافت زباني و غي زباني ،معاني شعاعي ،ق آ ک يم.

*نویسنده مسئول

 200دوفصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشهاي زبا شناختي ق آ » ،سال ششم ،شماره دوم ،پياپي( )12پاييز و زمستا 1396

مقدمه
بررا تحررول انديشررۀ بشرر ي و گسررت ش مسررا ل
اجتماعي ،رواني ،ديني و تفاوت تر اوشهراي ذهنري
مخاطب تحوالت گست دهاي در ساختار معنرا پديردار

 .2اهميت معاني شعاعي در قر آ کر يم چگونره
ارزيابي ميشود؟
ب اين اساس ف ضيههاي پرژوهش بره شر ح زير
است:

شد .اين مسئله سبب پيدايش معاني شعاعي يا ضرمني

 -بافت زباني در سطوح مختلف آوايي ،واژگاني،

در ميا کارب ا زبا شد .درواقع معاني شعاعي 1ايرن

ص في ،نحوي و بالغي در ف ايند توليد معناي شعاعي

امکا را ب اي خوانندۀ خوشذوق ف اهم ميآورد کره

مرروث اسررت .همچنررا کرره در بافررت غيرر زبرراني،

با توجه به عناص زبراني مرتن و پيونرد آ برا عناصر

موقعيتهراي اجتمراعي ،ف هنگري ،روانري و دينري و

غي زباني (دريافتهاي عاطفي و روانري) و همچنرين

همچنين تابوهاي ب آمده از آ نقش بسزايي در زايش

درجۀ مهارتهاي ف دي به شبکههاي معنايي موجرود

معاني شعاعي ايفا ميکنند.

در متن دست يابد و از اين رهگذر به پتانسيل موجود

 -معاني شعاعي اهتمرامپرذي اسرت زير ا نقرش

در متن و فهم دقيق معنا و م اد اصرلي خرالق آ پري

مؤث ي در وظيفه مند ساختن متن ق آ ب اي اث بخشي

بب د .اين پتانسيل هما درک ميرزا نروآوري مرتن و

ب روح و جرا مخاطرب دارد و زمينرۀ درک بهتر از

ويژگي تعدد معنايي در آنست .حال اگ اين پر دازش

مقاصد آيات و فهم ظ افتهاي مميزانرۀ آنهرا فر اهم

معنايي در متن ق آ صورت گي د ،اعجراز ادبري مرتن

ميآورد.

مقدس و قابليت چندمعنايي آ نمود مييابرد و ادعرا

گفتني اسرت رويکر د ايرن پرژوهش رويکر دي

ميشود که قر آ کر يم بر خالا سراي مترو  ،مرتن

معناشناختي با تکيه ب عناصر بافرتبنيرا اسرت کره

بستهاي به شمار نميرود و تنها در يک قالب معنرايي

ضمن روش توصيفي-تحليلي ب رسي ميشود.

محدود نميشود؛ بلکه تأمرل در بافرتهراي زبراني و
غي زبرراني آ خواننرردۀ مررتن را برره معرراني جديرردي
ميرساند که نشا دهندۀ زبا پويا و عجز بش در فهم

پیشینۀ پژوهش
از جمله پژوهشهراي صرورتگ فتره در حروزۀ

کامل آ است .در پژوهش حاض کوشش شده اسرت

معرراني شررعاعي و سرراختارهاي مختلررف زبرراني و

تا با ب رسي ساختارهاي مختلف زباني ق آ همچرو

غي زباني به نمونههاي زي اشاره ميشود:

ساختار واژگراني ،آوايري ،نحروي ،صر في ،بالغري و

محمرد يرونس علري در کترا

«المعنري وظررالل

سررراختارهاي غير ر زبررراني آ ماننرررد درنظ گير ر ي

المعني» کارب دشناسي ميرا علمراي پيشرين عر

موقعيتهاي اجتماعي ،رواني و ديني ،معاني شرعاعي

زبا شناسا جديد را مقايسه ک ده و تقسيمات معنايي

ب خي از آنها ارا ه و به پ سشهراي ذيرل پاسرخ داده

مانند معناي م کزي و شعاعي و نيز مبحث ق ينه ها در

شود:

نحو را بيا ک ده است .همچنا کره عواطرف کنروش

 .1معاني شعاعي ق آ ک يم محصول چه ابعرادي
از عناص بافت درو متني و ب و متني است؟

المصطفي در کتا

و

«الداللرۀ السرياقيۀ عنرد اللغرويين»

عناص بافت بنيا را در دو سرط زبراني و غي زبراني

ب رسي معاني شعاعي عناص بافتبنيا در گفتما ق آني 201

ب ميشمارد و در صرفحاتي چنرد بره معنراي شرعاعي

آنست .او معنا را به دو شکل «معنرا» و «معنراي معنرا»

اشرراره م ريکنررد .رنررا طرره رؤوا ني رز در پايررا نامررۀ

نامگذاري ک د ،البته اصطالحاتي مانند «معناي اوليه» و

کارشناسي ارشرد خرود برا عنروا «الداللرۀ الم کزيرۀ

«ثانويه» و همچنين «معناي منطقي» و «بالغري» را نيرز

والداللۀ الهامشريۀ برين اللغرويين والبالغيرين» تحقيرق

برره ت تيررب برر ايررن دو نررو از معنررا اطررالق کرر د

بسيار مفصرلي دربرارۀ انروا معنرا اعرم از م کرزي و

(الج جاني ،2005 ،ص.)386 ،272

شعاعي از نگاه علمراي نحرو و بالغرت انجرام داده و

اين در حرالي اسرت کره معناشناسرا معاصر در

ب اي ه يک از اين معاني شرواهدي از حروزۀ ادبيرات

تقسيمبندي معنا ،آراء متعددي بيا داشتهاند که از اين

آورده است؛ اما ادعا ميشود کره وي در دسرته بنردي

ميا تقسيم معنا به دو قسم معناي م کرزي 2و معنراي

صحي معاني توفيق چنداني نداشته است.

شعاعي صحي ت به نظ ميرسد .از معناي م کزي برا

ب ايناساس پ دازش بافت در دو ساختار زباني و

اصطالحاتي همانند معناي اساسي ،مفهرومي ،صر ي ،

غي زباني به شکل بحثي علمي و روشمند و تطبيق آ

موضوعي و معجمي ياد ميشود .همچنرا کره معنراي

ب آيات ق آ موضوعي است که از ديد پژوهشرگ ا

ايحايي ،ثانوي ،اضافي ،تضرمني ،پ اگمراتي ،شرع ي،

حرروزۀ زبررا شررناختي تررا حرردودي ف امرروش شررده،

باطني ،معناي معنا ،معنراي عراطفي فر دي و ...همرا

همچنا که معراني شرعاعي حاصرل از کاربسرت ايرن

معناي شعاعي بره شرمار مري آيرد .مقصرود از معنراي

سازهها در گفتما ق آني ب رسري نشرده اسرت .حرال

م کزي ،معناي ثابتي است که کلمه بهطور مستقيم بره

آنکه فهم کامل متن و دريافت م اد اصرلي مؤلرف بره

آ اشاره دارد؛ اما معناي شعاعي با توجره بره تفراوت

ميزا زيادي در گ و فهم معاني شرعاعي (ف ام کرزي)

سليقهها ،تمايالت و تج بهها متفاوت است.
در ميا غ بيا «جرا الينرز »3معنراي شرعاعي را

موجود در متن است.
 - 1چیستت

معنتت ی شتتع

در پتتژوهشهتت ی

معن شن خ

معناي غي وصفي ،انفعالي و تأثي گذار نام مينهد؛ زي ا
نويسنده با آ  ،اعتقادات ،ش ايط و احساسات خود را
بيا ميدارد ،بيآنکه آ را توصيف کند (الينز،1976 ،

معنرراي شررعاعي پرريش از آنکرره يررک مبحررث

ص« .)35لرري  »4نيررز از ايررن معنررا بررا نررام «معنرراي -

معناشناسي نوين باشد و جايگاه بحث قر ار گير د ،از

انعکاسي »5ياد ميکند .کاربست اين معنرا نسربت بره

منظ زبا شناسا و علماي سلف مسلما بارها نقد و

واژگرراني اسررت کرره اليررههرراي معنررايي دارد و در

چالش شده است .معناي شعاعي با اصطالحاتي ماننرد

موقعيتهاي خاص و با بيرا احساسراتي سرنگين بره

«معناي معنا»« ،معناي ثانوي»« ،معناي مجازي»« ،معناي

شکل کنايه يا مجاز انعکاس مرييابرد (زويرن،2000 ،

ضمني»« ،معناي پي و» و «معاني مبتک و نرو» در آثرار

ص .)3تابوها 6يا ح ام واژهها جزء معاني انعکاسي بره

پيشين همچو عسک ي ،علوي ،ابنقريم

شررمار م ريآيرد؛ زي ر ا هنگررام کررارب د الفررا در ايررن

علماي ع

و ج جاني و ...جسته ميشود .ب اي مثال «معناي معنا»

موقعيتها لفظ به شکلي غي ص ي به معنرايي ديگر

اصررطالحي اسررت کرره «عبرردالقاه ج جرراني» واضررع

اشاره دارد (زوين ،2000 ،ص.)25
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«اولما  »7در تع يف خود از معنراي شرعاعي بره

«محمد سع ا » -ديگ زبانشناس معاص عر

-

اصطالح «معاني عاطفي» اشراره دارد و بر ايرن براور

نيز به اين مسئله اعتقاد دارد کره «ه يرک از کلمرات،

است که اين نو معنا سبب زايش احساسات خاصري

مضموني منطقي و مضموني روا شرناختي دارد ،پرس

در انسا ميشود و وي را به کشف معاني جديدي از

اشت اک در فهم محترواي منطقري همرا داللرتهراي

لفظ در درو بافت واميدارد .معنراي عراطفي اساسرا

م کزي موجود در ف هنگ لغت است؛ اما مضمو يرا

ب اي ايفاي نقش تأثي گذاري بين ط فين گفتگو وضرع

ارتبراط روانشرناختي از گوينردهاي بره گوينردۀ ديگر

شده است .اين نقش هما گمشدۀ عالقمنردا حروزۀ

بسيار متفاوت مريشرود (السرع ا  ،1997 ،ص 302و

ادبي در نوآوري يا دريافرت پيرام اسرت .متمايزشرد

.)303

معاني عاطفي در ميرا افر اد سربب تعردد تفسري ات

نکتۀ شايستۀ ذک اينکه تعدد تقسيمات معنرايي و

ميشود و اين مسئله ابهاماتي را در حيطۀ يک واژه در

تنو آنها نشا دهندۀ تضاد ميرا ايرن معراني نيسرت؛

داخل بافت ايجاد ميکند .البته ابهام معنايي موجود در

بلکه تنها نوعي اختالا سليقه در نامگذاري است کره

چنين واژگاني در اينجا پسرنديده اسرت؛ زير ا زا يردۀ

آ هررم نتيجررۀ تفرراوت در گرر ايشهرراي فکرر ي

تفاوت تأثي پذي ي انسا از اثر اسرت و زيبراييهراي

پژوهشگ ا اين حوزه است.

نهفته در اث را کشف ميکند (اولما  ،1975 ،ص،105
 - 2ج يگ ه معن ی شع

.)177

در فهم م ن

«ابر اهيم

معاني شعاعي بخش مهمي از وظيفهمنرد سراختن

انيس» نخستين ف دي اسرت کره دو اصرطالح داللرت

زبا را ب عهده دارد؛ زي ا نقش اث گذاري زبا و لذت

م کزي و شعاعي را با همين نامها بيا ميدارد .او بر

و انس با متن با اين معنا محقق ميشود و از البرهالي

اين باور است که يک جامعۀ زباني واحرد در زنردگي

آ  ،خواننده به نبوغ هن ي نويسنده و خالقيرت او در

خود به درجۀ مشت کي از داللت بسنده ميکند و ايرن

توليد معناي هن ي پي ميب د که اين معنرا از ه گونره

هما داللت م کزي است که اف اد يک جامعه گاه اين

تقليد بره دور اسرت .برهديگر سرخن معنراي شرعاعي

معناي متداول را در ف هنگ لغت خود وارد ميکننرد؛

بازتا

نشانههاست که از ط يق بار عراطفي دريافرت

اما معناي شعاعي هما هالههاي معنايي اسرت کره برا

ميشود ،درنتيجره دريافرتکننرده برا معنراي مسرتقيم

توجه به تفاوت اف اد ،جنسيت ،تج برههرا ،مرزا هرا،

نشانهها سر وکار نردارد؛ بلکره از بازترا

آ  ،معراني

تعلّقات قومي ،نژادي و مي اث آباء و اجدادي نزد آنها

جديدي ميآف يند (علي ،2007 ،ص.)180

نيز در ميا زبا شناسرا معاصر عر

متفرراوت مرريشررود .درواقررع معنرراي شررعاعي ،همررا
داللتهرراي ف ام کررزي کلمرره يررا عبررارت اسررت کرره

 - 3ب فت :تعريف ،انواع و ت ريخچۀ آن

گويشورا زبا در آ اتفاقنظ ندارند ،چنين معنرايي

مقولۀ «بافرت» يرا «سرياق» (« )Contextمفهرومي

با ني وهاي عاطفي اسرتنتا مريشرود (أنريس،1984 ،

کلي است که اجزاي سرخن را بره مفراهيم مقصرود و

ص.)173 ،107

غ ض صاحب سخن پيش ميب د ...و آنگاه آ معاني
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ب اي انتقال به مخاطرب در قالرب «آوا ،واژه ،جملره و

انديشمنداني همچرو هاليردي 10و الينرز مبراني ايرن

عبارات» شفاهي يا نوشتاري ظهور مييابرد» (کنعراني،

نظ يه را بسط دادند.

 ،1384ص .)29بهبيا ديگر معنرا بره شرکلي پويرا در
نتيجۀ بيناکنش عوامل گوناگوني چرو مرتن ،ذهنيرت

 - 3- 1ب فت زب ن و مؤلّفهه ی آن

خواننده يا شنونده ،بافت متني ،بافت موقعيتي و بافت

بافت زباني متن با ايجاد هماهنگي ميا واژگرا ،

ف هنگي -اجتماعي ه بار توليد و درک مريشرود؛ در

گاه معاني شعاعي خاصي را با توجه به ساختار آوايي،

نتيجه معنا ب آيند همۀ اين ني وهاسرت کره بره شرکل

ص في ،نحوي ،ادبي و واژگاني ايجاد ميکند (خلرف،

تفسي فهمندۀ متن ب وز ميکند.

 ،2006ص .)76پديدۀ بافرت در کنرار شربکۀ شرعاعي

از آنچه گفته شد دريافرت مريشرود کره از لفرظ

معنا موجب ميشود که معنا انعطااپرذي باشرد و در

بافت هم در اشاره به متن هم اه تکهاي خاص از زبا

سياقهاي مختلف بخش خاصي از اطالعرات مر تبط

استفاده ميشود -که گاه هممتن يا بافت کرال ناميرده

ب جسته شود .زبانشناسا شناختي ب اي نشا داد اين

ميشود  -و هم در اشاره به بافت غي زبراني مروقعيتي

ويژگي معنا اصطالح «شعاعيت» را بره کرار مريب نرد.

که متن بخشي از آ است.

ب ايناساس سي مطالعاتي زبرا شناسرا حراکي از آ

در ارتباط با تاريخچۀ بافت بايد گفت اين مقولره

است که معنا پديدهاي ثابت و ايستا نيست؛ بلکه ام ي

يک اصطالح فني زاييردۀ ذهرن پژوهشرگ ا معاصر

نسبي و متغي است که همواره در حال بازسازي است

نيسررت؛ بلکرره در پررژوهشهرراي زبرراني کهررن بررا

و ايررن زايررش معنررايي برره شررکل ترردريجي در پرري

اصطالحاتي همچو «سياق الکالم»« ،الحال»« ،المقام»

سرراختهرراي مختلررف زبرراني و غي زبرراني صررورت

و «الحال المشاهدۀ» و ...به آ توجه ميشرده اسرت و

ميپذي د .شناسايي بافتهاي م تبط با مرتن ،مکمّرل-

در زمر ۀ پيشرگاما از سريبويه ( ،1 ،1988ص-275

هاي معنايي را ب جسته ساخته و تمامي تر اوشهراي

 ،)272ابررنجنرري ( ،1 ،1913ص )33و عبرردالقاه

ذهني گوينده متن را کدگشايي ميکند .ايرن ظ افرت-

ج جاني ( ،2005ص )235و ...ياد مريشرود .قردما از

هاي نهفته در متن ،زبرا زيبرا و بالغرت واالي آ را

ايرررررن مقولررررره در دو سرررررط لغوي/زبررررراني و

آشکار ميسازد (جا اهلل ،2009 ،ص.)56

غي لغوي/غي زباني ب اي ارزيابي سطوح بالغي کرالم،

مؤلّفههاي زبراني موجرود در مرتن بره پرن نرو

تحليل معناشناختي مرتن و شناسرايي بافرت مروقعيتي

تقسيم ميشود که مفهومشناسري آ در تحليرل بافرت

کالم از زاويۀ بافرت زبراني بهر ه مريجسرتند .امرا در

زباني متن ض ورت دارد:

پژوهش هاي زبانشرناختي-معناشرناختي نروين مقولرۀ
بافت ،نظ يهاي نو است کره فر ث 8برا بهر هگير ي از
انديشههاي مالينوفسکي- 9انسا شناس ب جسرتۀ قر

 - 3- 1- 1مؤلّفۀ آواي
آواشناسي ،11بخش م تبط با خصوصيات فيزيکي

بيستم -آ را مط ح ک ده است و هردا از کاربسرت

اصوات در دانش زبا شناسري و علروم مر تبط برا آ

آ فهم معنا است (برالم  ،1985 ،ص .)62-63بعردها

مانند معنا شناسي است .در اليرۀ آوايري نحروۀ کرارب د
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واحدهاي آوايي در يرک موقعيرت زبراني و ترأثي ات

دراينميا جايگزيني واژگاني يکي از مقوله هراي

زيبا شناسانۀ آواها و ايجاد نظامهاي صوتي در سراخت

ساختاري متن به شمار مريرود کره روابرط واژگراني

آرايررههرراي لفظرري و بررديعي نظيرر سررجع ،جنرراس،

فوق الذک ب اساس آ سرنجيده مريشرود .جرايگزيني

وا آرايي و واژه آرايي و ...ب رسي ميشود (مقياسي و

واژگاني خطايي دسرتور زبراني نيسرت؛ بلکره نروعي

ف اهاني ،1393 ،ص.)44

استفادۀ خالقانه و بديع از زبا در دو محور همنشيني
آهنرگهرا برا دو نرو از

و جانشيني است .اين مؤلّفه برا درهرم شکسرتن روال

ساختار آوايري و ضر

معاني س وکار دارند :گاهي در فهم اين ساختار تمامي

معمول کالم ،موجب آشناييزدايي و ب جسته سرازي و

اف اد يک محيط زباني مشت کند؛ اما گاهي اين ساختار

درنتيجه افزايش توجه شنونده (ربابعۀ ،2003 ،ص)49

به اليههاي پنهاني معنا اشراره دارد کره تنهرا از ط يرق

و حتي زايش معاني ف ام کزي ميشود.

استنباطهاي ف دي و حالت هاي دروني ذاتي دريافرت
ميشود (القاسمي ،2009 ،ص .)4از نگراه آواشناسري،

 - 3- 1- 3مؤلّفۀ صرف

موسيقي در درو بافت به دو شکل موسيقي دروني و

تک واژشناسي يا ص ا يا ساختِ واژه 12بخشي از

موسيقي بي وني ب رسي ميشود .نرو نخسرت آ بره

دستور زبرا اسرت کره ساخترر (ررار) واژه را تحليرل

ب خي از آرايهها مانند تک ار ،تجنيس ،تضراد و مقابلره

ميکند .به سخنديگ ساختِ واژه تکواژهرا و راه هراي

و ...اشاره دارد که ه يک از اين عناصر در موقعيرت

همنشيني آنها با يکديگ در قالب هاي نحوي و نيز در

بافتي خود ب تج بههاي ف دي نويسرنده يرا مخاطرب

واژه سازي را شناسايي ميکند .در اين مؤلّفه همسراني

تأثي گذار است .نو دوم (موسيقي بي وني) نيز با نرو

ساخت واژي و صري کلمرات ،مشرتقات آ  ،سراختار

مخار آواها ،ح کات آ  ،چگونگي تلفيق حر وا و

صريغههرا از نظر عررددي ،جنسريتي ،نروعي ،تصررغي ،

اصوات در کنرار هرم ارتبراط دارد و از ايرن رهگرذر

پسوندها و پيشروندها مردّنظ قر ار مريگير د کره بره

معاني شعاعي را ارا ه ميکند.

تناسب بافت موقعيتي کالم در زايرش معراني شرعاعي
دخيل است.

 - 3- 1- 2مؤلّفۀ واژگ ن
از جمله سرطوحي کره معناشناسرا ب حسرب آ

 - 3- 1- 4مؤلّفۀ نحوی (تركیبى)

معنا را مطالعه ميکنند ،سط واژگا نظام زبا اسرت.

معنا ب آمده از ساختار ،چينش ،همنشيني و روابط

در اين سط  ،معنرا از ديرد روابرط معنرايي-واژگراني

نحوي سازههاي جملهها است .برهويرژه تکنيرکهراي

ب رسي ميشرود؛ بره بيرا ديگر در ايرن مؤلّفره رابطره

نحوي موث ت ين شيوه هاي معناآف يني به شمار ميآيد

واحدهاي واژگاني زبا بهلحرا محترواي معناييشرا

(برراق ي خليل ري و محمررودي نوس ر  ،1392 ،ص.)43

ب رسي ميشود .هرم معنرايي ،تقابرل معنرايي ،شرمول

آرايش سازه ها ،جابجايي آنها به راست يا چپ ،ذک و

معنايي ،هم آيري و ...از شرناخته تر ين روابرط معنرايي

حذا آنهرا و بره طرورکلي سراختما کرالم و روابرط

واژگاني به شمار ميآيد.

عناصر جملرره بررا يکررديگ در علررم نحررو يرا دانررش
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جمله شناسي ،نقرش بسرزا و انکارناپرذي ي در ميرزا

در ساختار مرتن مريشرود؛ بنراب اين گفتره مريشرود،

ب جستگي و مقبوليت يرک مرتن و نيرز توليرد معراني

بافتهاي بي وني متن در بافرت درونري آ تأثي گرذار

شعاعي آ دارد.

است (المالح ،1994 ،ص 160و .)161ازسروييديگر
سياق هميشه با معاني شعاعي س وکار ندارد؛ بلکه گاه

 - 3- 1- 5مؤلّفۀ بالغ

از سبک و ساختاري عام استفاده مريکنرد و در خرود

بيشک عناص ادبي و بالغري نقرش بسرزايي در

معاني م کرزي را دربر دارد و گراه موقعيرت موجرود

ادبيبود متن و پيدايي سبک خالق متن ايفا مريکنرد.

فضايي را مريطلبرد کره در آ معراني شرعاعي خلرق

چنانکرره گفتررهانررد يرک سرربک بالغري در اسررتفاده از

ميشود؛ بناب اين بافت موقعيت با ه دو نو معنرا در

ظ فيت هاي زباني و توانمنديهاي هن ي و آرايه هراي

ارتباط است.

ادب ري از روش يکنررواختي اسررتفاده نم ريکنررد؛ بلکرره
آميزه اي از روش هاي مختلرف کاربسرت زبرا اسرت

 - 4مع ن شع

( .)Fairelough, 2000, p96تشربيه ،مجراز ،اسرتعاره،

كريم

در گست رۀ ب فتت زبت ن قترآن

کنايرره ،حررسآميررزي ،جاندارپنررداري و ...از جملرره

در بافت زبراني همرانطور کره پيشرت گفتره شرد،

سازوکارهاي بالغي زبرا هسرتند کره از زبرا معيرار

روابط ارجاعي به عبارات زباني در درو متن محدود

فاصله ميگي ند و موجب ب جسرتگي و ابهرام هنر ي

ميشود .اين روابط در سرطوح مختلفري ماننرد سرط

متن و در نتيجه تشديد تالش ذهني مخاطب و زايرش

آوايي ،واژگاني ،ص في ،نحوي و بالغي گفتما ق آني

معاني ف ام کزي ميشود؛ زي ا ايرن معراني داراي برار

جستجو و با توجه به نحروۀ کاربسرت ه يرک معراني

عاطفي ف اواني است و از احساسات درونري گوينردۀ

شعاعي حاصل از آنها ب رسي ميشود.

متن و تمرايالت فر دي وي نشرأت مريگير د ،حتري
خواننرده نيرز در واکراوي مرتن از تمرايالت فر دي و

 - 4- 1معن ی شع

حاالت عاطفي مدد ميگي د ،چه اين مفراهيم برا بعرد

كريم

رواني بيش از بعد منطقي و ق اردادي در ارتباط است
(الج جاني ،2002 ،ص.)245

در گس رۀ ب فتتآوايت قترآن

نخستين ساختار ق آني کره گروشهرا را نروازش
ميکند و ب دل هرا ترأثي عميقري مريگرذارد ،زيبرايي
موسيقي دروني و بي وني آيرات اسرت .ايرن سراختار

 - 3- 2ب فت غیرزب ن (ب فت موقعیت)

ازجمله نمونههاي تصوي سرازي معناسرت کره در اثر

بافت مقام يا موقعيت جزء م کزيتر ين مسرا لي

ايجاد همآوايي ميا معاني و آواها به وجود مريآيرد.

است که در ارا ۀ معنا با آ ارتبراط ب قر ار مريشرود.

گفتني است زايش معنايي حاصل از ساختار آوايي بره

سررياق يررا بافررت موقعيررت ،دايرر ۀ گسررت دهاي از

شکلي مستقل از بافت موقعيتي صورت نميپذي د .در

موقعيتهاي اجتماعي ،ف هنگي ،رواني و ديني و ...را

هراي آواشرناختي در دو

در ب ميگي د و ه يک نيز سبب ايجاد سبکي خراص

ادامه به دو نمونه از شراخ
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مقولۀ جناس در فواصرل و تکر ار از نرو وا آرايري

فعصَرلذ** بَرلْ تُرؤْثِ ُو ع الْحَيرراۀع الردَنْيا* وَالْرريخِ عۀُ خعيْ ر

اشاره ميشود.

وَأعبْق** إ ذ هذا لعفِي الصَحفِ األُول** صحفِ إبْر اهِيمَ
وَموس*) (اعلي.)19-1 :

 - 4- 1- 1مع ت ن شتتع
مم ث

در فواص ت م تتوازن ي ت

13

در تمامي نوزده آيۀ فوق فواصل بره حر ا روي
«الف» پايرا يافتره اسرت .ايرن ترواز در فواصرل از

فاصله 14به کلمۀ پاياني در آيات ق آ ک يم گفتره

توازني حکايت دارد که در بافت موقعيتي آيات وجود

مي شود و جايگاه آ در آيات همچو جايگراه قافيره

دارد؛ زي ا آيات با تسبي الهري و ذکر صرفات واالي

در بيت شع ي اسرت .فواصرل ب اسراس نرو حر ا

خداوند ش و ميشود و با ذک نشانههاي او در عرالم

رويّ و وز انواعي دارد .تکر ار آوايري کره ب اسراس

از خلقت اشياء گ فته تا هدايت انسا و ذک مقدّرات

اوزا فواصل به وجود ميآيد ،در کنار تکر ار حر ا

الهي ادامه يافته است .تمامي اين مفاهيم به ثبات امور

آهنگ خاصي ايجاد ميکند که بناب بافت

آف ينش و مقدّرات الهي در دنيا و آخ ت اشراره دارد.

آوايي متن به معاني شعاعي و دريافتهراي عراطفي و

ساختار زباني متن که در قالب فواصل متواز ب جسته

رواني ميانجامد (الفاضرلي ،2011 ،ص .)74رمّاني در

شده ،به شکل کامرل گويراي چنرين معراني ثبروتي و

زيباييشناسي فواصل ميگويد« :فواصل ق آني س اس

تواز در اين امور است .ازسوييديگ گزينش حر ا

بالغت و حکمت است و روشي ب اي فهم معناسرت»

مدّ الف به جراي سراي حر وا نيرز معراني شرعاعي

(ال ماني ،1976 ،ص .)10ازجملۀ انوا فواصل ،فاصلۀ

ديگ ي همچرو رفعرت و وااليري خداونردي را کره

متواز است که مقصرود از آ تشرابه حر ا رويّ در

متصررف برره چنررين صررفاتي اسررت ،در روح و جررا

پايا آيات است .در اينجرا بر اي نمونره بره فواصرل

مخاطب تداعي ميکند .بر هميناسراس تلفيرق زبراني

موجود در سرورۀ أعلري اشراره خواهرد شرد .تمرامي

تساوي فواصل در نوزده آيه و نرو حر ا گزينشري

کلمات پايراني آيرات در ايرن سروره بره حر ا روي

(الررف) توأمررا نشررا دهنرردۀ معرراني شررعاعي بررديعي

آهنگ به ف اخور بافرت

همچو ثبات افعال الهي و رفعرت و وااليري مقرام او

موقعيتي کالم تأثي بسزايي در زايرش معراني شرعاعي

است که هيچگاه حالت تزلزل و تنزل در آ راه ندارد.

رويّ ،ض

«الف» ختم شدهاند ،اين ض
داشته است:

(سَبِّ اسْمَ رَبِّکَ الْرأععْلع** الذرذِي خعلعرقع فعسَرو *
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در واجآراي

15

وَالذذِي قعدرَ فعهَد * وَالذرذِي أعخْر ع َ الْمَ ْعر** فعجَعَلعره

وا آرايي به معناي تک ار وا ها و واکههاست که

غُثاءً أعحْو * سَنُقْ ُکَ فعال تعنْس** إالذ ما شاءَ اللذره إنذره

به دو شکل «همح وفي» و «همآوايي» پديدار ميشود.

* فعرذعکر ْ إ ْ

هم ح وفي از تکر ار يرک صرامت در بسرامدي زيراد

يَعْلعم الْجَهْ ع وَما يَخْف** وَنُيَسِّ ُکَ لِلْيسْر
نعفععَررتِ الررذرکْ

* سَرريَذذکذ ُ مَررنْ يَخْشرر** وَيَتعجَنذبهَررا

سخن مي گويد و تأثي ف اواني در القاي مفهوم مردّنظ

* ثُم ال يَموت فِيهرا

خررالق مررتن دارد (شررفيعي کرردکني ،1359 ،ص.)103

ن عت عزکذر** َو عذکعر ع اسْر َم َربِّر ِه
وَال يَحْي* * قعر ْد عأ ْفلعر َ مَر ْ

هم آوايي نيرز برا تکر ار مصروت در کرالم بر ارزش

الْأعشْقع** الذذِي يَصْلع* النذارَ الْکُبْ
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موسيقايي کالم ميافزايرد (شميسرا ،1381 ،ص )79و

تک ي ي راء هنگام تلفظ واژه نوعي سرايش و تمراس

در ب انگيختن احساسات و عواطف خواننده و شنونده

ميررا دنرردا هررا و ح کررات فررک (المصررطفي،1995 ،

سهم شاياني ايفا و رابطۀ او را با متن عميقت ميکند.

ص )44-46صررورت مرريگي ر د کرره گويرراي حرراالت

از نمونههاي بارز وا آرايي در گفتما ق آني کره

ظاه ي ف د گ فتار در س ماي شديد است ،بهگونرهاي

به زيبايي ميا آوا و محتوا ارتباط ب ق ار ک ده اسرت،

که در اث س ماي شرديد دنردا هراي آ فر د برا هرم

واژۀ «ص ص » در آيۀ (وَأعما عادٌ فعأُهْلِکُوا ب ي ٍ صَ ْصَر ٍ

ب خورد ميکنند .بناب اين گفته ميشود ،ساختار آوايي

عاتِيَۀٍ) (حاقه« )6 :و اما عاد با تندباد س کش هرالک

موجود در واژۀ مذکور در اين بافرت مروقعيتي کرامال

شدند» است .اين آيه چگونگي از بين رفتن قروم عراد

تصرروي گ صررحنههرراي مختلفرري از س ر ماي شررديد،

را تصوي ميکند« .ص ص » از واژۀ « ص » به معن* باد

گ فتاري شديد انسا در آ و عواقب ناگوار است.

س د و سرخت اسرت؛ زير ا در براد سر د انقبراض و

درحقيقرت سرراختار آوايري موجررود در وا هرراي

بسررررتگ* هسررررت» (االصررررفهاني ،1961 ،ص.)482

«ص ص » که تلفيقي از ح ا انفجاري (صاد) و ح ا

همچنين در تفسي جوامع الجامع آمده است« :ص ص

تک ي ي (راء) است ،ب بار عاطفي کالم در اين بافرت

باد است که بسيار صدا دارد و نع ه م*کشد .ب خري

ميافزايد؛ زي ا هالکت قوم عاد در اث اين براد بسريار

نيز گفتهاند :مقصود باد س د و از ريشه «ص ّ» اسرت و

توفنده ،گوياي سايهگست اند عذا

الهي و تصوي گ

گوي* باد است که س د در آ تک ار شده و بسيار

صرحنههرراي دهشرتناک و خفقررا آور اسرت (حسررا ،

است و از شدت س د سوز دارد» (طب سري،1412 ،

آهنگهاي شديد سراختار

 ،1413ص )355که با ض

 ،4ص .)349ابنجني از ايرن فزونري معنرا بر پايرۀ

زباني متن سازگار ميشود و بدين ام مهم اشاره دارد

فزوني لفظ با نام «قوّۀُ المعن* لقوّۀ اللّفظِ» ياد مريکنرد

که موسيقي ب خاسته از تک ار در گسرت ۀ وا  ،واژه و

(ابنالجني ،3 ،1913 ،ص.)264

جمله ام ي تصادفي نبوده است؛ بلکره در زير و برم

وا «صرراد» برره دليررل داشررتن صررفت صررفي

واژه معاني شعاعي افزو ب معاني م کزي جلوهگر ي

(ابنالجزري ،1376 ،ص )128ب صداي باد و سوزش

ميکند و در پي اين تجلري زيبراييهراي سراختاري و

آ داللررت دارد کرره بنرراب عقيرردۀ نگارنرردگا فزونرري

معنايي متن ق آ ب جسته ميشود.

مضاعف ح ا صاد نشا دهندۀ شدت انفجراري ايرن
باد و عظمت آ و درنتيجه خسارتهاي جب ا ناپرذي
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آ است .وا «راء» نيز به دليل داشتن صفت تک ي و

كريم

جه موجود در آ (ابنالجرزري ،1376 ،ص )123بر

در گس رۀ ب فت واژگ ن قترآن

از مهم ت ين ويژگيهاي واژگرا در قر آ کر يم

عملي داراي ل زش داللت ميکند کره همرواره تکر ار

آنکه ه واژه در جايگاه مناسب خود ق ار گ فته است

ميشرود و آرام نمريگير د .ازسرويي معنراي شرعاعي

و وظيفۀ خود را در اداي معناي خاص برهخروبي ايفرا

ديگ ي هنگام خوانش لفظ در ق ا ت ت سيم ميشرود

ميکند .در تعرابي ع بري زبرا قر آ گراه واژگرا از

و آ اينکه به دليل وجود ح ا سايشي صاد و ح ا

يکديگ وام گ فته و جرايگزين يکرديگ مريشروند.
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بيشک موقعيت (مقام) در گرزينش واژگرا و تغيير

ميکند و از اين آرايش واژگاني ،زيبايي مرتن قر آ و

آنها در سياق مشابه تأثي گذار اسرت .يکري از روابرط

وجه اعجاز آ بيا ميشود.

واژگاني در ق آ ک يم مقولرۀ هرم معنرايي اسرت کره
ضمن مبحث جايگزيني واژگاني ب رسي ميشود .طبق
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اين مبحرث مقولرۀ هرممعنرايي چنردا جايگراهي در

كريم

در گس رۀ ب فت صترف قترآن

گفتمرا ق آنرري نردارد .در ب خرري آيرات ايررن مسرئله

يکي ديگ از عوامل مؤث در زايش معاني شعاعي

رمزگشايي ميشود و اين سبک خواننده را بره معراني

در زبا ق آ کارب د واژگا منتخب با ساختار ص في

شعاعي در بافت سوق ميدهد ،چنانچره در آيرۀ ذيرل

خاص است.

آمده است:

به بيا ديگ نمونره واژگراني منتخرب ،دگ گروني

(حَتذ* زرْتُم الْمَقاب ) (التکاث )2:

معنايي را از ط يق اشکال معنيدار سراخت واژي بيرا

واژۀ «زرتم» در ف هنگ لغت مت ادفراتي همچرو

ميکند .صيغه هاي مبالغه يکي از اين اشکال معنريدار

سکنتم ،أقمتم ،قب تم و ...دارد؛ اما در اين واژه مسئله-

ساخت واژي به شمار ميروند که تناسب آنها برا نظرام

اي يافت مي شود که بافت را از پذي ش ديگر الفرا

آوايي و سياق و پيوند عميق اوزا آنهرا برا معراني از

باز ميدارد .واژۀ زرترم در خرود داراي نروعي تقابرل

مهرمتر ين رويک دهراي زبررا قر آ در کررارب د ايرن

معاني است (ابنعاشور ،30 ،1984 ،ص)458؛ زير ا

صيغه ها است .همرا گونره کره در سرورۀ همرزه ايرن

زا شخصي است کره سرکونت او در جرايي دا مري

مسئله در همساني شکل ساخت واژي دو واژۀ «همَزۀ»

نيست (أبوحيا األندلسي ،8 ،1420 ،ص(507؛ بلکه

و «لُمَزۀ» با واژۀ «حطعمَۀ» مشاهده ميشود:

ناگزي از رجو و بازگشت بره جايگراه اصرلي خرود

(وَيْل لِکُلر همَزعۀٍ لُمَزعۀٍ* الذذِي جَمَعَ ماال وَعَرددَه*

است .اين نو تقابل معنايي در ديگ واژههاي هممعنا

يَحْسَب أع ذ مالعه أعخْلعردَه* کعرالذ لعينْبَرذع ذ فِري الْحطعمَرۀ)م

وجود ندارد.

(همزه)5-1:

بناب اين گزينش چنرين واژهاي برا مؤلّفرۀ معنرايي

واژۀ «حطعمَۀ» ب وز فُعَلۀ يکري از اوزا مبالغره

خرراص خررود ،اله رامبخررش معرراني شررعاعي در ذهررن

است که «بسيار در هم شکننده» معنا ميدهد و از آنجا

مخاطب است .خداوند بلندم تبه برا کرارب د ايرن واژه

که آتش جهنم اعضاي کاف ا را بسيار درهم شکسته،

يادآور ميشود که انسا بسا زا ي قب را ديدار مي-

خ د ميکند ،ب جهنم اطرالق شرده اسرت (الشر يف

کند .ب ايناساس قبر منزلگراه جاويرد انسرا نيسرت؛

ال ضرري ،1406 ،ص .)240ايررن واژه برره مجررازات دو

بلکه اين زيارت رجوعي به منزلگه اصلي پيشگاه الهي

گ وه از اف اد ب وز «همرزۀ» و «لُمرزۀ» ،اشراره دارد.

اسررت (عبرردال حمن ،1990 ،ص .)206نتيجرره آنکرره

بناب اين بين اين سه واژه (حطمرۀ ،همرزۀ و لمرزۀ) از

گزينش واژهاي اينچنين در اين بافت موقعيتي حالت

نظ بافت ص في ،همساني شکل ساختواژي وجرود

تصادفي و بيهردا نردارد؛ بلکره در زير و برم واژه

دارد .علرت گرزينش چنرين بافررت صر في برا معرراني

معاني شعاعي افزو ب معناي م کزي آ جلروهگر ي

شعاعي خاصي هم اه ميشرود .در ايرن عبرارات واژۀ

ب رسي معاني شعاعي عناص بافتبنيا در گفتما ق آني 209

حطمرۀ بره نرو جزايري اشراره دارد کره گ يبرا گير

در آيۀ فوق آرايش واژگراني در ميرا معطوفرات

صاحبا جزاء يعنري همرزۀ و لُمرزۀ (بسريار عيبجرو و

موجود ديده ميشود که به ت تيب از واژۀ «أخيه» آغاز

مسخ هکننده) خواهد شد .درحقيقت همسراني شرکل

شده و تا «بنيره» ادامره دارد .نرو تقرديم و ترأخي در

ساختواژي ميا جزاء و نو عمرل افرزو بر آنکره

چينش واژگاني فوق از معاني شعاعي خاصي حکايت

را به تصوي مريکشرد،

و

تساوي نو گناه با نو عذا

دارد که بيرانگ شردت تر س ،وحشرت ،اضرط ا

به صفت عدالت الهي و حساب سي عادالنۀ وي اشراره

خفقا در آ روز اسرت و ايرن امر کرامال برا بافرت

دارد.

موقعيتي کالم سازگار است .در ايرن آيره ،خداونرد از
گ يز انسا از حوادث سهمگين روز قيامت حکايرت
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در گس رۀ ب فت نحتوی قترآن

دارد ،گ يزي که پاي قر ار را حتري از برود در کنرار
محبو ت ين اف اد زندگياش يعني ب ادر ،مرادر ،پردر،

كريم
بافررت نحرروي ،شرراخۀ مهررم دسررتور ه ر زبررا ،

همس و ف زند ميگي د .واژگا نامب ده در يک شبکۀ

نظام مندي و خالقيت ف اواني را طلب ميکند .در اين

معنايي با نام «خانواده» ق ار دارند که هم آيري آنهرا نره

سازه کارک د بافت در سط روابط همنشيني آشکار و

تنها طبق نظ هليدي در نظ يۀ انسجام او -البته از نو

ارتباط کلمه با ديگ کلمات مجاور سنجيده ميشود؛3

واژگاني -موجرب پيوسرتگي و پيردايش ارتبراط برين

بناب اين مسا لي نظي ق ارگر فتن واژهاي گزينشري در

واژگا اين آيه و آيات قبل و بعد آ ميشود کره بره

مجاورت واحردهاي ديگر در جملره ،نحروۀ چيرنش

زايش معنايي ف ات از معناي م کزي در آيه ميانجامد.

واژه ها و يا ذک و حرذا آنهرا و ...معنرايي خراص و

مسلّم است که کاربست اين واژگرا خويشراوند

افزو ب معناي م کزي را به دسرت مريدهرد (عمر ،

که بره دليرل حضرور مشرت ک در يرک بافرت يکسرا

 ،1998ص.)68

همديگ را تداعي ميکننرد و نيرز نحروۀ چيرنش آنهرا
تحت ترأثي بافرت موقعيرت سروره قر ار دارد .بافرت
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در چینش واژگ ن قرآن

موقعيت اين سروره دربرارۀ واقعرۀ قيامرت اسرت کره

آرايرش يا چينش واژگاني از ارتبراط واژگرا در

واقعه اي بس عظيم و دهشتناک است و شدت آ روز

محور همنرشيني به وجود ميآيد .گراه اين آرايش برا

بحد است که اق با انسرا و نزديکرانش کره يرک

تقديم و تأخي هاي خاصي هم اه است که کدگشرايي

روز طاقت ف اقشا را نداشت و آنها را ياور و بازو

بافت نحروي آ از معراني جديردي پر ده ب مريدارد،

خررود در زنرردگ* مرر*پنداشررت ،در آ روز از آنررا

چنانچره خداونرد بلندم تبرره در توصريف روز قيامررت

م*گ يزد؛ ب ا اينکه شدت آ  ،چنا آدمي را احاطره

ميف مايد:

م*کند که نم*گذارد به يراد چيرز و کسر* بيفترد و

(يَوْمَ يَفِ ُّ الْمَ ْء مِنْ أعخِيهِ* وَأُمِّهِ وَأعبيهِ* وَصراحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ) (عبس)36- 34:

اعتناي* به غي خود کنرد ،حرال غير خرودش ه کره
م*خواهد باشد .اما همانطور که پريشتر اشراره شرد،
وجود ب خي واژهها در آيۀ بحرث شرده سربب پيشري
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گ فتن و يا مؤخ شد اين واژگا خويشراوند شرده
است.

نگارندگا پرژوهش حاضر بر ايرن باورنرد کره
معناي شعاعي ب گ فته در آيۀ فروق ترداعيگر آيرۀ 2
سورۀ ح است که خداوند در آ جنرو و ديروانگي

دربارۀ پيشيگ فتن واژۀ «أخيه» ب ديگر واژگرا
ب خي از مفس ين (ابن عاشرور ،30 ،1984 ،ص119؛

انسا را در صح اي محشر بره تصروي مريکشرد و

اآللوسرري ،15 ،1415 ،ص251؛ الزمخشرر ي،1407 ،

پديردار در

 ،4ص )705ب اين باورند کره بره دليرل وجرود واژۀ

اعمال غي ارادي ،جنرو آميرز و اضرط ا

تمام وجود آنها را در ذهن ت سيم ميکند( :يَوْمَ تع عوْنعها

«يف ّ» چينش اين گ وه هاي خويشاوندي ب اساس سي

تعذْهَلُ کُلُّ م ْضِعَۀٍ عَما أعرْضععَتْ وَتعضعع کُلُّ ذاتِ حَمْرلٍ

صعودي و پلکاني صورت گ فته است؛ زي ا انسا در

حَمْلعها وَتع ع النذاسَ سکار وَما هرمْ بسرکار وَلکِرنذ

دورا کودکي با ب ادر خود روابط نزديرک تر ي دارد،

عَذا َ اللذهِ شعدِيدٌ) (ح .)2 :
در آيۀ فوق ،خداوند در ت سيم صرحنۀ قيامرت از

سپس به والدين اشاره ميکند؛ زي ا والدين بيش از ه
ف د ديگ ي به ف زند خود عشق ميورزند .در همرين

صفت مست بر اي انسرا هرا اسرتفاده مريکنرد؛ زير ا

م حله نيز ذک «أم» ب «أ » پيشي گ فته است؛ چرو

بيآنکه ش ابي نوشيده باشرند ،از سرختي حروادث آ

عشق و مه مادر به ف زندش بيش ت از پدر اسرت .از

روز بسا اف ادي مست ،رفتاري ديوانهوار و غي ارادي

سوي ديگر فر ار انسرا از پردر بيشرت بر تر س و

انجام ميدهند.

تنش هاي فکر ي مخاطرب مريافزايرد؛ زير ا پردر در

افزو ب ساختار زباني يادشده ،بره گرزينش واژۀ

سختي ها و مشکالت تکيهگاه محکمي خواهرد برود و

«الصاخۀ» نيز در اين آيه اشاره ميشود .با نگراهي بر

ف ار از چنين تکيه گاه محکمي نيز پيرامي جرز شردت

ساختار آوايي واژه که درب دارندۀ ح ا صفي ي صراد

حوادث و سختي هاي آ روز نردارد .در نهايرت امر ،

مشدّد در کنار ح ا مردّ الرف و حر ا خشرن خراء

رابطۀ انسرا برا همسر و ف زنردانش مسرتحکم تر و

است ،بار ديگ معاني شرعاعي صرحنههراي هولنراک،

و

احساس غم و ت س ف اوا تجسم مييابد و کرامال برا

شديدت از گ وههاي پيشين است .بناب اين اضط ا
ت س و وحشت روز قيامت بهاندازهاي است که انسا

بافت موقعيتي کالم هم اه ميشود.

ه چه پيشت ميرود و اين ق ابت را بيشرت احسراس
ميکند ،به دنبال آ ب ت سش افزوده ميشود.
نتيجۀ سخن اينکه کاربست چنين چينش واژگاني
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در هنجت رگريزی از ضتمیر

به اسم ظ هر

در معطوفات موجود در آيره ،آبسرتن معراني شرعاعي

علرم نحررو در کررالم اصررول و معيرراري را حرراکم

خاصرري ماننررد شرردت حرروادث ،تر س مهارناشرردني،

ميسازد که در نظم کالم استفاده ميشود؛ امرا گراه در

خفقا و ناامني مف ط در روز واقعه است که خداونرد

يک ساختار نحوي نظم موجود در کالم به هم ريختره

حکيم بر اي بره تصروي کشريد آ از نزديرکتر ين،

و آرايش و نظم جديدي ب جسته مريشرود (ال افعري،

ملموست ين و گويات ين روابط انسراني سرود جسرته

 ،2 ،2000ص .)258ب خررورد موشررکافانه بررا شرريوۀ

است.

جديررد سرراختار نحرروي بررا مقولررۀ «هنجررارگ يزي»،
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«آشناييزدايي» يا «انح اا از نُ م »16تحقق مييابد کره

ضمي جايز نيست؛ امرا در ايرن آيره واژۀ يوسرف در

در پس خود معاني شعاعي ب خاسته از حاالت عاطفي

م تبۀ دوم به جاي ضمي ب جسته شده که ف اهنجاري

و رواني را ميآف يند (شميسا ،1380 ،ص .)36در پري

نحرروي را ايجرراد کرر ده اسررت .در واکرراوي چنررين

چنين آشناييزدايي ،زايرش فکر ي و تعبير ي جديرد

بازآف يني کالمي گفته ميشود ،اين چ خش از ضرمي

صررورت مرريپررذي د .گفتنرري اسررت اسررتفاده از هنرر

به اسم ظاه درنهايت هدفمندي صورت مريگير د و

ب جسررتهسررازي يررا آشررناييزدايرري کرره در قالررب

معاني حاشيهاي و دريافتهاي عراطفي خاصري را بره

هنجارافزايي يا ف اهنجاري رخ مرينمايرد ،اگر داراي

هم اه دارد که ب خي از مفس ين به رگههرايي از ايرن

انسجام با بافت مروقعيتي کرالم باشرد ،از عيرب مبر ا

معاني اشاره داشتهانرد .هنگرامي کره يکري از بر ادرا

است و خالقيتي هن ي به شمار ميآيرد و بر عناصر

يوسف ب ادرا ديگ را مخاطب ق ار ميدهد و از آنها

زيباييشناختي کالم ميافزايد.

ميخواهد که يا يوسف را بکشند و يا او را در جرايي

دراينميرا ف اينرد هنجرارگ يزي در زبرا قر آ

رها کنند ،ب ادري ديگ آنها را از کشرتن يوسرف منرع

ک يم سهم گست ده اي در زايش معاني شعاعي به خود

ميکند و لفظ يوسف را برار ديگر در عبرارت خرود

اختصاص داده است .نکتۀ مهم آنکره تبلرور سرازوکار

«التقتلوا يوسف» به شکل اسم ظاه ميآورد .درحالي

هنجارگ يزي در ساختار زباني قر آ کرامال هدفمنرد

که در جملرۀ پيشرين اسرم ظراه در عبرارت «اقتلروا

صورت گ فته است؛ بهطوريکه ايرن ب جسرتهسرازي

يوسف» بيا شده بود .آلوسي در کترا

روحالمعراني

کالمري برا توجره بره زبرا معيرار نروعي بازسررازي و

ب اين باور است که گويندۀ عبارت «التقتلوا يوسرف»

بازآف يني زبا معيار در نظر گ فتره مريشرود کره از

در نظ داشته تا با ب جستهسازي موجود در اسم ظاه

بسياري اليههاي معنايي مرتن واعجراز ادبري آ پر ده

آنها را از کشتن کسي که ب ادر آنهاست ب حذر دارد و

ب ميدارد (شبايک ،2016 ،ص.)6

حس شفقت را نسبت به بر ادر و همخونشرا ايجراد

هنجارگ يزي ب آمده از چ خش ضرمي بره اسرم

کند؛ زي ا قتل از جمله گناها کبي ه اسرت (اآللوسري،

ظاه يکي از انوا هنجارگ يزي در زبا قر آ اسرت

 ،6 ،1415ص )384و اگ اين قترل ،قترل بر ادر بره

کره موجرب زايرش فکر و معنراي جديرد مريشررود.

دست ب ادر باشد ،در نهايت سنگدلي است.

همچنا که در سورۀ يوسف مشاهده ميشرود( :اقْتُلُروا

در کتا

«محاسن التأويل» نيز در واکاوي معنايي

يوس رفَ أعو اطْ عحرروه أعرْضررا يَخْ رلُ لعکُ رمْ وَجْرره أعبرريکُمْ

اين عبارت به ساختار زباني کالم در قالب ف اهنجاري

وَتعکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قعوْما صالِحِينع * قرالع قا ِرل مِرنْهمْ ال

فوق اشاره ميشود که کاربست چنرين سرازوکاري در

تعقْتُلُوا يوسفَ وَأعلْقُوه فِي غعيابَتِ الْجربِّ يَلْتعقِطْره بَعْر

اين آيه ب بار عاطفي کالم ميافزايد و حس ب ادري را

السيارَۀ إ ْ کُنْتُمْ فاعِلِينع) (يوسف.)10-9:

به شکلي ب جسته به تصوي ميکشد .حال آنکه وجود

علماي علم نحو در بحث از اسم ظاه و ضرمي

ضمي  ،معاني شعاعي همچو ايجاد حرس شرفقت و

معتقدند ضمي بهمنظور تک ار نک د اسم ظراه مري-

ت حم و منع از قتل کره از گناهرا کبير ه اسرت را در

آيد .در چنين جايگاهي تکر ار اسرم ظراه بره جراي

شکلي ب جسته تداعي نميکند...« :القترل مرن الکبرا

 212دوفصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشهاي زبا شناختي ق آ » ،سال ششم ،شماره دوم ،پياپي( )12پاييز و زمستا 1396

الصرالح وإنمرا أظهر ه فري

يا انشقاق نيست؛ بلکه تمامي ابزارها ب اي رخداد ايرن

التي يخاا معها سدّ با

مکا اإلضمار اسرتجالبا لشرفقتهم عليره ،أو اسرتعظاما

واقعه به شکلي خودکار دسرت بره عمرل مريزننرد و

لقتله» (قاسمي ،6 ،1418 ،ص.)156

تمامي انفجارها و متالشيشد ها به شرکل ناگهراني و
خودکار صورت ميپرذي د (عبردال حمن،1 ،1990 ،
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در گستت رۀ ب فتتت بالغتت

ص .) 68با توجره بره ايرن زايرش معنرايي در آيره بره
اصالت تعبي در ق آ اشاره و آ مجاز نوعي حقيقت

قرآنكريم
مجاز عقلي از جمله ساختارهاي بالغي است کره

قلمداد ميشود؛ زي ا يکي از مهمت ين نکاتي که دانش

ب اسناد فعل يا آنچه در معناي فعرل اسرت ،بره غير

نوين «زبا شناسي شرناختي» بر آ تأکيرد دارد ،ايرن

فاعل حقيقي اطالق مريشرود .اسرناد مجرازي ،مجراز

اصل پ بار است که ه تعبي ي ب مفهومسازي خاصي

اسنادي يا مجاز حکمي از جمله اصطالحاتي است که

مبتني اسرت .انسرا از يرک موقعيرت ،تعرابي زبراني

از اين نو مجاز حکايت دارد؛ زي ا به رابطۀ نسبت يا

مختلفي دارد .اين تعابي ه چند يک موقعيت را نشرا

حکم بين کلمات اشاره دارد که عقل بشر بره داوري

ميدهد؛ اما تفاوتهاي مهمي ميرا آنهرا وجرود دارد.

در چنين ام ي ب ميخيزد (نجاريا  ،1385 ،ص.)133

بهبيا ديگ اصل پيشگفته ب اين باور اسرت کره هر

دکت شميسا معتقد است ،اسناد مجازي نوعي اغتشاش

تعبي ي داراي اصالتي است که بايرد از ب گ دانرد آ

در محور ت کيبي يا همنشيني زبا ايجاد ميکند و اين

به تعابي ي ديگ خرودداري کر د و بره همرا معراني

نو اسناد به مسنداليه شکلي نامتعارا دارد (شميسرا،

نهفته در يک متن بردو هري تغيير ي دسرت يافرت

 ،1380ص 292و.)293

(قا مينيا ،1390 ،ص .)130- 129درنتيجه اين مفهروم

خداوند بلندم تبه در سورۀ قم آورده است:

سازي ذهني يعني اسناد اقت ا

(اقْتع عبَتِ الساعَۀُ وَانْشعقذ الْقعمَ ُ) (قم )1:

ماه نه تنها مجاز نيست؛ بلکه يک حقيقت نروزايش در

در اين آيه فعل اقت

و انشقّ به جاي اسرناد بره

فاعل حقيقي به ساعت و ماه نسبت داده شرده اسرت.

و انشقاق به ساعت و

اينگونه نسبتسازي به شمار ميآيد که معاني شعاعي
موجود در آ تنها با هما تعامرل امر ذهنري برا امر

خرود بره تفسري ي

عيني فهميده ميشرود .پرس کرارب د چنرين فضراهاي

بالغي از اين مجاز اشاره دارد که با استنباطات فر دي

آميخته در موقعيتهاي خراص تنهرا تعبير اصرلي بره

در اين بافت به معاني شعاعي دسرت يافتره اسرت .از

شمار ميآيد که هي کاربست ديگ ي قادر بره تجلري

نگرراه عايشرره عبرردال حمن نسرربت فعررل برره فاعررل

چنين معناي نوپديدي نيست.

دکت عايشه عبدال حمن در کترا

غي حقيقري در ايرن عبرارت الهررامبخرش ايرن معنرراي
شعاعي است که تمامي مخلوقرات عرالم بر اي زمرا
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ب پرايي روز قيامررت برهطررور خودکرار آمرراده هسررتند.

موقعیت قرآن كريم

بهطوريکه همه تحت سيط ۀ اين واقعه ق ار گ فتهاند
و بهايندليل نياز به ف ماندهاي ب اي ام ک د به اقت ا

در گس رۀ ب فت غیر زب ن /ب فت

بافت موقعيت  -همانطور که پيشت گفتره شرد-
عاملي تعيين کننده و بسيار مؤث در تحليل متن اسرت؛
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چ اکرره معرراني و تفسرري مررتن در بافررت موقعيررت

کُنْت قُلْتُه فعقعدْ عَلِمْتعه تععْلعم ما فِي نعفْسِي وَال أععْلعم ما فِي

دستيافتني است.

نعفْسِکَ إنذکَ أعنْتَ عَالذم الْغُيو * مرا قُلْرت لعهرمْ إالذ مرا

اين بافت داراي ابعاد و گست ۀ مختلفي اسرت .در

أعمَ ْتعنِي بهِ أع اعْبدوا اللذرهَ رَبِّري وَرَبکُرمْ وَکُنْرت عَلعريْهمْ

کنررار موقعيررتهرراي مختلررف اجتمرراعي ،ف هنگرري و

شعهيدا ما دمْت فِيهمْ فعلعما تعوَفذيْتعنِي کُنْرتَ أعنْرتَ ال ذقِيربَ

رواني« ،تابو» از جمله تحوالت معنايي است که از آ

عَلعيْهمْ وَأعنْتَ عَل* کُلر شعيْءٍ شعهيدٌ* إ ْ تُعَرذربْهمْ فعرننذهمْ

با عناويني ماننرد «مالحرن» و «توريره» يراد مريشرود

حکِريم)
ت ا ْلعَزير ُز ا ْل َ
ک عأنْر َ
ک وَإ ْ عت ْغفِر ْ لعهر ْم فعننذر َ
عِبراد َ

(زوين ،2000 ،ص .)15در اين مقوله ح امواژههرا بره

(ما ده)118-116:
حض ت عيسي( ) در گفتما با خداونرد نهايرت

دليل ت س از ض ر و زيا يا به دليرل ک اهرت امر از

و نزاکت را در مقابل مقرام واالي ذات اقدسرش

بيا ص ي بازداشته ميشوند و به جاي آ از ساختار

اد

کنايهاي و «تلطيفکرالم» اسرتفاده مريشرود .اينگونره

به نمايش ميگذارد .با وجود آنکه سرؤال خداونرد در

تابوها در موقعيتهاي مختلرف اجتمراعي ،ف هنگري،

مقام توبيخ اسرت ،حضر ت عيسري( ) برا توجره بره

دينرري و روانرري مطرر ح مرريشرروند (اولمررا ،1975 ،

موقعيررت رفيررع خداونررد کررالم خررود را بررا عبررارت

ص )174و به زايش معاني شعاعي ميانجامند.

«سبحانک» ش و مريکنرد کره ايرن واژه الهرامبخرش
نهايت اد
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در موقعیتت دينت گف مت ن

و اظهار خرواري در ب ابر عظمرت الهري

است .همچنين آ جنا

با ايرن عبرارت مبر ا برود

خود را از اعتقراد بره شر يک بر اي خداونرد ت سريم

پی مبران ب خداوند
زبا ق آ در تمرامي ابعراد زنردگي همچنرين در
حوزۀ ط ح مسا ل ديني ،جنسي ،اجتماعي و ...برا نرام

ميکنرد (البغردادي ،2 ،1415 ،ص .)94ابرنکثير در
تفسي خود علت گرزينش چنرين پاسرخي را نشرانگ

زبانيمعيار مدّنظ ق ار مريگير د؛ زير ا قر آ در ايرن

اد

زمينرره از صرر احتگررويي در کررالم و بيررا الفررا

مي داند که نرو گرزينش واژگراني بردا اشراره دارد.

تح يکآميرز و دور از اد

سر باز مريزنرد .يکري از

و عفرت گفتمرراني عيسرري( ) در ب ابر خداونررد

چنانچه ميگويد« :هرذا توفيرق للترأد

فري الجروا

نمونههاي حفظ حر يم خداونرد و دوري از تابوهراي

الکامل» (الدمشقي ،2 ،1419 ،ص )121چنين معنراي

موجود در موقعيت ديني ،سرخني اسرت کره از زبرا

ذک شده از جانب ابنکثي معناي شعاعي و ف اوضرعي

حضر ت عيسري( ) در گفتگررو برا خداونررد صررورت

ب گ فته از واژه است.

گ فته است .وي در پاسخ به خداوند دربرارۀ دروغري

در ادامۀ آيه نيز حضر ت عيسري( ) بره اقتضراي

که نصاري به او و مرادرش بسرتهانرد ،اينگونره پاسرخ

موقعيت ديني موجود از عبارتي بره شرکل (إ کنرت

ميدهد:

قلتُه فقد علمتعه) استفاده ک ده است که اين عبارت هم

(وَإذْ قالع اللذه يرا عِيسَر* ابْرنع مَر ْيَمَ أع أعنْرتَ قُلْرتَ

تأکيدي ب رعايت اد

وعفت کالمري ايشرا اسرت؛

لِلنذرراس اتذخِررذُونِي وَأُمِّرري إلهَرريْن مِررنْ دو اللذررهِ قررالع

زير ا بررهجرراي پاسررخي برردين شررکل کرره (مررن آ را

سبْحانعکَ ما يَکُو ُ لِي أع ْ أعقُولع مرا لعريْسَ لِري بحَرق إ ْ

نگفتهام) علم کامل را نزد خداونرد مريدانرد و اشراره
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دارد که خداوند به احوال بندگا و اس ار و نها آنهرا
آگاه است .بناب اين در نهايت اد

به مقام شامخ الهي

اد  ،عفت و متانت رفتاري و گفتاري اسرت (وافري،
 ،1973ص .)263چنانچه در اين آيه آمده است:

نيز اعت اا مريکنرد (ابرن قريم ،2 ،2003 ،ص.)378
درحقيقت تابوهاي ديني در گفتما با خداوند ساختار

(نِساؤُکُمْ حَ ْث لعکُمْ فعأْتُوا حَر ْثعکُمْ أعنذر* شِرئْتُم)...
(بق ه)223 :

زباني و گزينش واژگاني خاصي را در آيات مردّ نظر
ايجا

ميکند.

واژۀ ح ث در لغت به معناي آماده و هموارک د
زمين ب اي کشت است و به اولين کاشرت و پاشريد

در عبارت بعردي يعنري (مَاقلرت إالّ مَرا أعمَ تعنري)

بررذر در زمررين اطررالق مرريشررود (الجرروزي،1979 ،

خواننررده درمررييابررد کرره حضرر ت عيسرري( ) از

ص .)91بررهکررارگي ي واژۀ ح ر ث در آيرره مبتنرري ب ر

يکسا سازي در عمل خود و خداوند پ هيز مريکنرد؛

سازوکار تشبيه است که در آ  ،باروري ز به باروري

زي ا ب اي دستور خود بره نصراري از فعرل (قلرت) و

زمين ب اي توليد همانند شده اسرت و ايرن بره سربب

ب اي دستور خداوند به خود از فعل (أمر تَ) اسرتفاده

ارتباطي است که ميا نتيجۀ جما (آميزش) و نتيجرۀ

ک ده است .اين مسئله الهامبخش اعتقاد قلبي حض ت

ح ث (کاشت زمين) وجود دارد .مقصود از «حر ث»

عيسي( ) به انحصار ام و دستور حقيقي به خداونرد

در اينجا هما اشاره به مقاربت جنسري اسرت کره در

است (اآللوسي ،2 ،1415 ،ص .)413اين بيا نهايت

اين آيه از ص احتگويي به دور اسرت و از تشربيه و

اد  ،خشو  ،تسليم و خواري حض ت عيسري( ) در

کنايه ب اي اين منظور اسرتفاده شرده اسرت .از تشربيه

ب اب معبود را به تصوي ميکشد؛ زي ا مقام شامخ الهي

موجود در آيه که به شکل کنايي به عمل جنسي اشاره

تنها سزاوار چنين ساختار زباني است.

دارد ،اينگونره اسرتنباط مريشرود کرره انسرا بايررد در
صحبت از مسا ل زناشويي و مقاربت جنسري متانرت

 - 5- 2مع ن شع

ت بوه ی اج مت

در گست رۀ

مس ئ جنس
قر آ ک ر يم ط ر ح مسررا ل جنسرري را در رديررف

گفتاري داشته باشد و از ص احت در اين ام بپ هيزد.
درواقع ق آ با ايرن سراختار کالمري معراني شرعاعي
وزينرري همچررو اد

و م اعررات حرر يم فرر دي و

تابوهرراي اجتمرراعي جرراي مرريدهررد و در ايررن راه از

اجتماعي را ب اي انسا به تصوي ميکشد .زمخشر ي

عبرراراتي کنايررهوار مرردد مرريگيرر د( .الصررغي ،1420،

کنايات و عبارات غي ص ي در اينگونه آيات را داراي

ص)15؛ زي ا تعبي ص ي و بيپ ده از اين مسرا ل در

حکمتهاي نهفتۀ الهري مريدانرد؛ زير ا در براور وي

موقعيتهاي اجتماعي و ف هنگي شايستۀ فط ت پراک

ساختار زباني اين آيرات ،تعلريم و ت بيررتي ق آنري را

انسا نيست و بايد در ايرن زمينره از متانرت گفتراري

متبلور ميسازد و انسا کامل را به چنين اد

گفتاري

هم ر اه بررا بيررا کنررايي و غي صرر ي اسررتفاده کرر د.

و رفترراري ملررزم مرريکنررد« :مررن الکنايررات اللطيفررۀ

بهديگ سخن استفاده از زبا رمز ،ايما و کنايه در ايرن

والتع يضات المستحسنۀ وهذه وأشباهها في کرالم اهلل

بافت هاي موقعيتي ،تصوي گ معاني شعاعي همچرو

آدا

حسنۀ عل* المؤمنين أ يتعلموهرا ويترأدبوا بهرا
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ويتکلفوا مثلها في محاورتهم ومکاتبتهم» (الزمخش ي،
 ،1 ،1407ص265و.)266

 معرراني شررعاعي مررتن ق ر آ ک ر يم از البررهاليساختارهاي زباني و غي زباني دريافت ميشود .با ايرن

کنايۀ موجود در اين آيه از واژۀ ح ث اسرت کره

ويژگي که اين ساختارها نزد خوانندهاي خاص معنايي

ز را در بحث توليد نسل و محافظت از آ به زمينري

را به شکلي آزاد تداعي مي کند که آ معنرا بره ذهرن

حاصلخيز تشبيه ميکند تا نهال را درو خود پ ورش

ديگ اف اد آ محيط زباني خطور نک ده است .علرت

دهد و از آ تا زمرا ب داشرت محافظرت کنرد .نکترۀ

اين ام هما تفاوت تج بيات و حاالت دروني است.

شايا ذک آنکه خداوند حکيم با آورد واژۀ «حر ث»

در اين ميا ساختارهاي زباني همچو ساختار آوايي،

بهجاي «جما » عالوه بر متانرت در گفترار وآمروزش

واژگاني ،ص في ،نحوي و بالغري در واکراوي معراني

جنسي به اليههاي معنايي ديگ نيز اشاره دارد و

پنها متن از اهميت ب خوردار هستند .بافت غي زباني

آ اينکه در بحث زناشرويي مسرئلۀ مهرم تنهرا لرذت

نيز برا رويکر دي تحليلري در مسرا ل روانري ،دينري،

جنسي و مادي نيست .درواقع بايد گفت ايرن مسرئله

اجتمرراعي در گررزينش سرربکهرراي مختلررف قرر آ

اد

نميشود؛ بلکه با آورد بحرث

تأثي گذار است .گفتني اسرت تغيير روسراختهرا در

هدا اصلي محسو

ح ث مسئلۀ توليد نسل و حفظ آرامشي که در تولد و

تحررول زي سرراختهررا و درنتيجرره تحررول معنررايي

خلقت انساني بره وجرود مريآيرد ،مهرمتر ين معراني

ساختارهاي زباني ق آ تأثي بسزايي دارد.

شعاعي در اين کنايه اسرت و بر ارزش وجرودي ز

 -همخررواني واکهررا و همخرروا هررا در سرراختار

مي افزايد و م د را از نگاه کاالگونه و شرهواني بره ز

آوايي ق آ کر يم معراني شرعاعي خاصري را آف يرده

باز ميدارد.

است .استفاده از ح وا ن م يا خشن کامال برا بافرت

گزيدۀ کالم آنکره معراني شرعاعي در بافرتهراي

موقعيتي کالم هماهنگي دارد .در ساختار صر في نيرز

مختلف اجتماعي ،ف هنگري ،روانري و دينري در ايرن

توجرره برره سرراختار واژههررا از نظ ر همسرراني شررکل

آيات خالصه نميشود و ايرن بافرتهرا سراختارهاي

ساخت واژي ،تع يف و تنکي در زايش معاني شعاعي

مختلف زباني از آوا و ح وا گ فته تا کلمه و جملره

تأثي گذار بوده است .همچنا کره در سراختار نحروي

را شامل ميشود و شبکههاي شرعاعي معنرا را ايجراد

زيباييشناسي تقديم و تأخي و ف اهنجارهاي موجرود

کند که در نمود اعجاز ادبي ق آ مهم تلقي ميشود.

در آ در زايش معاني شعاعي نقشآف يني ميکند .در
ساختار ادبي ف اهنجارهاي موجود در محور جانشيني

 - 6رهی فته ی پژوهش
در صفحات پيشين ايرن جسرتار معراني شرعاعي

و در قالب استعارات برديع ،کنايرات و مجراز ،معراني
شعاعي متميزانهاي را به وجود ميآورد.

حاصل از عناص بافت بنيا در گفتما ق آنري تحليرل

 -در فهم معنا توجه به سراختارهاي زبراني مرتن

معنا شناسانه شد و ضمن پار ه اي از آيات قر آ کر يم

بدو توجه به اسبا

نزول يا هما موقعيت موجرود

نشا داده شد که:

آ ساختار زباني معنراي کامرل و دقيرق را بره وجرود
نميآورد؛ بناب اين از آنجا که متن به مقتضاي موقعيت
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زبا نوشتاري خود را ميپ وراند ،توجه توأما به هر
دو ساختار در شناخت معاني شعاعي دخيل است.
 در بافت موقعيتي شبکههاي شرعاعي معرانيايهمچو ت س ،حس بدبيني وحقارت و ...بره ف اخرور
موقعيرتهرراي مختلررف اجتمراعي ،دينرري و ف هنگرري
و...توليررد مرريشررود و در تابوهرراي مرر تبط بررا ايررن
موقعيتها نيرز اد

ق آنري و حفرظ حر يم فر دي و

اجتماعي به تصوي کشيده ميشود که کامال با ساختار
زباني کنايه يا مجاز همخواني دارد.
 در پژوهشهاي ق آنري چره در براتحليل متن و چه در با

 .8أولمررا  ،اسررتيفن ( ،)1975دور الکلمررۀ فرري اللغررۀ،
تقديم وت جمرۀ وتعليرق کمرال محمدبشرر  ،عمرا  :مکتبرۀ
الشبا .
 .9اآللوسي ،محمود ( ،)1415روحالمعراني فري تفسري
الق ر آ والسرربع المثرراني ،تحقيررق علرري عبرردالباري عطيررۀ،
بي وت :دار الکتب العلميۀ.
 .10باق ي خليلي ،علياکب ؛ مر يم ،محمرودي نوسر
(« ،)1392منظورشناسري جملرههرراي پ سشري در غزليرات
سعدي» ،فصلنامۀ تخصصي سبک شناسي نظم و نث فارسري
(بهار اد ) ،سال ششم ،ش اول.

تفسري و

 .11بالم  ،اا .ار ( ،)1985علمالداللۀ ،ت جمرۀ مجيرد

ت جمره بره معراني شرعاعي

الماشطۀ ،الع اق :مطبعۀ العمالالم کزيۀ ،طالثانيۀ.

کمت توجه ميشود .حال آنکه توجه به چنين معنرايي

 .12البغدادي ،عليبرنمحمرد ( ،)1415لبرا

التأويرل

در تصوي سازي تمامي مکملهاي معنايي متن و تبلور

فرري معررانيالتنزيررل ،تقررديم محمرردعليشرراهين ،بيرر وت:

حکمتهاي نهفتۀ آ مهم تلقي ميشود.

دارالکتب العلميۀ.
 .13جا اهلل ،أسرامۀعبردالعزيز ( ،)2009السرياق فري
الدراسرات البالغيرۀ واألصروليۀ دراسررۀ تحليليرۀ فري ضرروء

منابع

نظ يۀ السياق (رسالۀ الماجست ) ،مص  :جامعۀ کف الشيخ.

 .1ق آ ک يم.
 .2ابنجني ،أبوالفت عثما ( ،)1913الخصا

 ،تحقيرق

علمالبيا  ،تعليق محمد رشيدرضا ،بي وت :دار المع فۀ.

محمدعلي النجار ،القاه ۀ :دارالکتب المص يۀ.
 .3ابنعاشور ،محمدبنطاه ( ،)1984التح ي والتنروي ،
 .4ابنقيم الجوزيۀ ،محمد بن أبيبکر ( ،)2003مردار
السالکين بين منازل إيراک نعبرد وإيراک نسرتعين ،تصرحي
الع بري،

طالسابعۀ.
 .5أبوحيا األندلسي ،محمد بن يوسف ( ،)1420البحر
المحيط ،تحقيق صدقي محمد جميل ،بي وت :دارالفک .
 .6أنيس ،إب اهيم ( ،)2013األصروات اللغويرۀ ،القراه ۀ:
مکتبۀ النهضۀ.
 .7أنيس إب اهيم ( ،)1984داللۀ األلفا  ،القراه ۀ :مکتبرۀ
األنجلو المص يۀ ،طالخامسۀ.

 .15الج جاني ،عبدالقاه ( ،)2005دال لاإلعجاز فري
علم المعراني ،تعليرق محمرد التنجري ،بير وت :دار الکترا

تونس :الدار التونسيۀ للنشر  ،طالعاش ۀ.

محمد المعتصم باهلل البغدادي ،بي وت :دارا الکترا

 .14الج جاني ،عبدالقاه ( ،)2002أس ار البالغۀ فري

الع بي.
 .16الجررزري ،أبرروالخي محمررد بررن محمررد (،)1376
درآمدي ب علم تجويد ،ت جمۀ ابوالفضرل عالمري و صرف
سفيدرو ،قم :نش حضور.
 .17الجوزي ،عبردال حمنبرنعلري ( ،)1979منتخرب
ق ّۀ العيو النواظ في الوجروه والنظرا فري القر آ الکر يم،
تحقيررق محمررد السيدالصررفطاوي وفررؤاد عبرردالمنعمأحمررد،
االسکندريۀ :منشأۀ المعارا.
 .18حسا  ،تمرام ( ،)1413البيرا فري روا رع القر آ
دراسۀ لغويۀ وأسلوبيۀ للن

الق آني ،القاه ۀ :عالمالکتب.
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 .19خلف ،نوال ( ،)2006االنسجام في الق آ الکر يم
(سورۀ النور أنموذجا) (رسالۀ الردکتوراه) ،الجزا ر  :جامعرۀ
الجزا .

ته ا  :نش ميت ا ،چ سوم.
 .33شميسا ،سي وس ( ،)1381نگاهي ترازه بره برديع،

 .20الدمشقي ،ابرنکثير اسرماعيلبرنعمر و (،)1419
تفسي القر آ العظريم ،تحقيرق محمدحسرين شرمسالردين،
بي وت :دار الکتب العلميۀ.

ته ا  :نش ف دوس ،چ دوازدهم.
 .34الصررغي  ،محمدحسررينعلرري ( ،)1420أصررول
البيرررا الع بررري فررري ضررروء القررر آ الکررر يم ،بيررر وت:

 .21ال اغب األصفهاني ،حسرين برن محمرد (،)1412
المف دات في غ يب الق آ  ،بي وت :دارالعلم.
 .22ال افعي ،مصرطف* صرادق ( ،)2000تراريخ آدا
الع

 .32شميسا ،سي وس ( ،)1388کليات سربکشناسري،

دارالمؤرخالع بي.
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2. Core meaning
3. Layonz
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13.Symmetrical
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15.Phonotactics
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