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Abstract
The language is the main means of human communication that plays a key
role in creating this relationship, and is a sign of a better understanding of
the speaker's intentions. Occasionally, Ava has an inherent intrinsic meaning
of what is known as onomatopoeia. The Holy Quran has used the high
standard of speech in communicating its message to Al-Qa'ir and
Saddamnah's vocals whose songs contain a certain meaning in their minds.
The purpose of this study is to analyze the derivatives derived from the
voices based on the theory of Ibn Jenni in the derivation and relying on the
case study (H, R, M) and the relationship between the lexical semantic
relation of "voices through analytic descriptive. From the findings of this
research, we can refer to the Ava's spiritual miracle in addressing the
audience, along with the miracle of minimizing it in the conception of
abstract concepts with minimal sound, since the derivatives with the same
phoneme have related meanings. For example, in the combination of voices
"H,R,M " in all material movements it means Heat, plurality and strength.
Keywords: Holy Quran, Phonetic Semantics, Sound of Meaning,
Derivation, Ibn Jenny.
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چکيده
یکی از مسائلی که ابوالفتح عثمان ابن جنی زبان شناس (وفات 392ق) مطرح می¬کند ،مساله منشاء زباان و
داللت ذاتی آوای الفاظ بر معنا است که از دیرباز در یونان باساتان مطارح باوده و باه ن ریاه (صادامعنایی)
معروف است .وی مدعی ارتباط معنایی میان مشتقاتی است که تعداد و نوع حروف اصالی آن¬هاا یکساان
ولی در ترتیب متفاوتند .واکاوی و شناخت جوانب این پدیده ،مایه دریافت دقیقتر مدلول و مفااهیم واژگاان
است و این نوع واژه¬شناسی می¬تواند مقدمه¬ای برای شاناخت دال¬هاا و مادلول و پیاام¬هاای متاون
هدفمند ،از جمله تفسیر آیات شریفه قرآن باشد.
در این جهت ،جستار حاضر براساس ن ریه ابن جنی باه واکااوی یکای از مشاتقات قرآنای کاه از آواهاای
(ح،ر،م) برگرفته ،پرداخته است و به تبیین تناسب معنایی واژگانی آواها از رهگذر توصیفی ا تحلیلی برآماده
است .از یافته¬های ایان پاووه

مای¬تاوان باه اعاااز معناوی آوا در تفهایم و اقنااع مخاطاب ،اعاااز

کمینه¬گویی قرآن در تاسیم مفاهیم انتزاعی با کمترین صوت اشاره کارد ،رراکاه مشاتقات باا وا ¬هاای
یکسان ،معانی مرتبطی دارند .مثال تمام ترکیب¬های متفاوت (ح،ر،م) به مثاباه یاک دال بار مادلول¬هاایی
قبیل حرارت پنهان ،کثرت ،بست و قوت هستند.
واژههای كليدی
قرآن کریم ،معناشناسی آوایی ،صدامعنا ،اشتقاق ،ابن جنی

*نویسنده مسئول
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 .2طبااق ن ریااه اباان جناای ،مشااتقات حاصاال از

طرح مساله
ابنجنی 1زبان را آواهایی میداند که اقوام مختلف
مقصود خود را به وسیله آن بیان مایکنناد (حااازی،

آواهااای (ح،ر،م) از رااه تناسااب معنااایی برخااوردار
هستند؟

 .)15 ،1379از آناا که آوا ،ابزار اصلی انتقال مفااهیم

 .3تبیین ریشهای مبتنای بار دادههاای معناشناسای

ذهنی به مخاطب و تاسیم معنا اسات ،زباانشناساان

آواها ،اصل اشتقاق و کشف رابطه معنایی ترکیبهاای

مباحث آواشناختی را اولین گام برای تفسایر زباانهاا

مختلف (ح،ر،م) ره کارکردی دارد؟

تلقی میکنند (خاقانی و فضایلت .)1 ،1393 ،بار ایان
اساس نق

آواهای القااگر کاه آهنان آنهاا معناای

 .1پيشينه و ضرورت پژوهش

خاصی را در ذهن تداعی مایکناد ،در تحلیال معاانی

آواشناسی ،باا انگیازه ادای صاحیح الفااظ قرآنای

قرآن کریم قابل توجه است .همچناین کشاف ارتبااط

پیشرفت یافت (زکای حساام الادین2000 ،م )104 ،و

معنایی میان مشتقات به عناوان یکای از مباحاث واژه

نق

آوا در درک بهتار مفااهیم قرآنای ،ماورد توجاه

شناسی 2مقدمهای بر فهم آیاات اسات ،تعاداد بااالی

اندیشمندان قرار گرفت .از ایان رو در کتاابهاایی از

واژگان اشتقاق کبیر در قرآن نیز تاکیدی بار ضارورت

قبیاال "التفساایر البیااانی للقاارآن الکااریم" (1347ش)

توجه به این پدیده زبانی است؛ بویوه آنکاه در ن ریاه

تالیف عائشه عبادالرحمن بنات الشااط " ،پرتاوی از

ابن جنی که منطبق بر صادامعنایی اسات ،باه ارتبااط

قرآن" (ش )1362تاالیف محماود طالقاانی" ،اعاااز

میان الفاظ و آواهاا در مشاتقات اشااره دارد .بار ایان

القرآن و البالغاه النبویاه" (1421ق) تاالیف مصاطفی

اساس مقاله حاضر درصدد است تا وجاود ایان ناوع

صادق رافعی و "التصویر الفنی فی القارآن" (1800م)

واژگان در قارآن کاریم را تبیاین نمایاد و از رهگاذر

تالیف سید قطب ،به این پدیده زبانی در قرآن مایاد،

واکاوی زبانشناختی آواهای القااگر و کشاف تناساب

به گونهای ویوه توجه شده است .محمد حسین علای

میان لفظ و معنا ،به صورت نمونه ،ارتباط معنایی باین

الصااغیر در کتاااب "الصااوت اللغااوی فاای القاارآن"

این شناخت در فهم واژگاان

(2000م) به کلیات مبحث آواشناسای و جنباه اعاااز

مشتقات (ح،ر،م) و نق

کالم الهی را بررسی کند و باه ساواالت زیار پاسا

موسیقایی و زیباییشاناختی در قارآن کاریم پرداختاه

گوید:

اساات ،همچنااین در مقالااه «التحلیاال الموساایقی ی

 .1بر اساس فرایند صدامعنایی داللتهاای معناایی

القرآن الکریم» نوشاته (سایدی و عبادی)59 ،1384 ،

آوا در قاارآن بااا محوریاات آواهااای (ح،ر،م)

دیدگاههای گذشته و جدید در زمینه موسیقی ناشی از

ریاان
ریست؟

آواها تبیین شده است .در جستار «رویکردی به جنبه-
هایی از زیباییشناختی موسایقی الفااظ قارآن کاریم»

 .1ابن جنى ،ابوالفتح عثمان بن جنى موصلی(  392ا  321ق) ،عالم به
صرف و نحو ،لغت و ادب عربیاست(.الزرکلی )204 ،4 ،1984
2ا شااتقاق در کتااب و مقاااالت معااادل ریشااه شناساای واژگااان یااا
 etymologieگرفته می شود (خوش من )13 ،1388 ،

(امیری )137 ،1386 ،نگارنده آن نقا

آوای کلماات

را بررسی کرده و نتیاه گرفته اسات« :آیاات پیاامآور
بشارت ،لحنی نارم و آهنگای لطیاف دارد» .در مقالاه
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"فرهنن نامآوایی"( )1375تنهاا باه فهرساتنویسای

(فالح و شفیعپور )1394 ،تبیین شده است که آواهای

انااواع نااام آوا ماایپااردازد .احماادی گیااوی و انااوری

ایاان سااوره در ترساایم حااوادی ع اایم قیاماات و

( )1385در "دستور زبان فارسی" ذیل مبحاث ناامآوا

تصویرسازی حال مومنان و مارماان ساهمی ساتر

تنها رگونگی ایااد صدا و قاعده ساختار زبانی آن را

دارند .همچنین در پایاننامهای با عنوان (داللت آوایای

توضاایح ماایدهااد .در جسااتار"صاادامعنایی در شااعر

آیات عذاب) (علیا شفیعی )1389 ،برخی از واژههاای

گفتاری معاصار" اثار محمادی و کمرخاانی ()1393
رگونگی آفرین

قرآنی از لحاظ آواشناسی بررسی شده است.

صدامعنایی و انواع آن تشریح شاده

گذشته از اینها ،در پووه هاای سابکشناساانه

است ،همچنین در مقاله "صدامعنایی بر مبنای زیباایی

قرآن ماید ،واکاوی سطح آوایی مد ن ر قارار گرفتاه

شناسی در شعر فرخی سیستانی" اثر حساین اتحاادی

است .به عنوان نمونه میتوان موارد ذیال را ناام بارد:

( )1393و در مقالااه «صاادامعنایی در شااعر اخااوان "

"سبک شناسی الیهای سوره مبارکه «نبأ» الیاه نحاوی،

توسط سید شهابالدین حساینی ( )1395باه مباحاث

نواد ،قاسم

ضرب آهنن یا موسایقی

آوایی ،واژگانی" توسط مهرانگیز خدابخ

مختاری ،ابراهیم اناری و محماود شاهبازی (فصالنامه

آوایی و نق

آن در افزای

لف ی متن پرداخته شده است.

پووهشاای ادباای ا قرآناای شااماره ")1397 ،2ساابک

برخی پووه ها نیز به معناشناسی واژگان قرآنای

شناسی سوره واقعه" توساط پرویاز آزادی و ساهیال

همچااون (رحماات) ( )1389توسااط اع اام پااررم و

نیکخواه (فصلنامه پووه هاای زباان شاناختی قارآن

همکاران پرداختهاناد کاه باه تفااوت معناایی صافت

شماره  )1397 ،7و پووه های سبکشناسانه دیگری

(رحمن) و (رحایم) اشااره ماینمایاد و در فصالنامه

که ذکر همه آنها در این ماال نمیگنااد .در بیشاتر

تحقیقات علوم قارآن و حادیث منتشار شاده اسات.

این پووه ها بعد زیباشناختی ،تصویرسازی و اعااز

ریشهشناسی واژه قرآنی (علام) در زباانهاای ساامی

موسیقایی فواصل آیات یا تکرار آوا مورد توجه باوده

( )1395توسااط علاای حاااجیخااانی و همکاااران نیااز

و کمتر داللت ذاتای آوا در انتقاال معناا تحلیال شاده

معانی این ریشه را مطالعه نماوده اسات ،یاا پاووه

است.

دیگری همچون فراینادهای واجای در قارآن ()1396

در زمینه صدامعنایی یاا ناامآوا نیاز رمضاان عباد

توسط شهریار ضیاءآذری و همکاران که به نمونههایی

اصوات

از اباادال در واژگااان ماایپااردازد و هاار دو در مالااه

التواب در مباحث زبان شناسی عربی به نق

پرداخته و آورده است« :مهمترین ویوگی زباان ساامی

جستارهای زبانی به راپ رسیدهاند.

تکیه بر اصوات صامت است .در ن ر ساامیان معناای

گذشته از اینها در منابعی رون (فاروق اللغاات)

اصلی کلمات به اصوات صامت ماربط مایشاود .باه

جزایااری ( )1380یااا (الفااروق فاای اللغااه) ابااوهالل

عنوان نمونه در ساختاهای گوناکون کلمه کتب معنای

عسگری ( )1400در حوزه واژهشناسای نیاز اکثارا باه

اصلی به آواهای کاف و تاء و باء برمای گاردد( عباد

جای مدن ر قرار دادن حرکت تقریبی باین واژگاان و

التاااواب .)45 ،1994،وحیااادیان کامیاااار در کتااااب

نزدیک ساختن ریشههاا باه هام ،حرکتای در جهات

 148دوفصلنامه علمی پووهشی «پووه های زبانشناختی قرآن» ،سال هشتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )16پاییز و زمستان 1398

مقابل یعنی توجه به تفاوتها را تاکید کردهاند کاه در

و تسلط بر آنها است ،می تواند در عرصه کماک باه

جای خود ارزشامند اسات ،اماا در کناار آنهاا ،آثاار

مشتاقان مفاهیم قرآنی و دان آموختگان زباان عربای

دیگری که هزاران واژه به ظاهر منفصال را باه سالک

سودمند باشد و مورد استفاده موسساات قرآنای قارار

همبستگی بکشاند ،یافت نمیشود ،حتی (اشتقاق) ابن

گرفته وگامی در جهت تبیاین یکای از وجاوه اعاااز

دریااد (( )321معاار)ب) جااوالیقی (( )539المزهاار)

قرآن باشد .به رغم همه این پووه هاای گرانسانن،

سیوطی ( )911و  ...یا با تکیه بر حدس و گماان ایان

تاااکنون پیرامااون ارتباااط معنااایی مشااتقات (ح،ر،م)

موضوع را به صورتی جسته وگریختاه میاان مطالاب

تحقیقاای فراگیاار و منطبااق باار رویکاارد اشااتقاق و

دیگر از ن ر گذراندهاند و یا به عنوان نمونه به تعاداد

صدامعنایی ،همچنین تحقیقی تحت عنوان صدامعنایی

اندکی از واژگان بسنده کردهاند و تالش رندانی برای

یا نامآوایی در قرآن کریم اناام نگرفته اسات .در ایان

اثبات آن ننمودهاند ،به نوعی این ناوع اشاتقاق ماورد

جستار متفاوت با تحقیقات پیشاین عاالوه بار تبیاین

بی مهاری علمااء ادب قارار گرفتاه اسات .باا وجاود

ویوگی حروف و شکل ساختاری دساتگاه صاوتی در

مقاالتی رون (فرهنن اشتقاقی تطبیقی واژگاان قارآن

هنگام تلفظ آوا و تاثیر آن در توصیف معناای آوا ،باه

کاه سایر

شکل نوشتاری حروف نیاز باه عناوان ابازاری بارای

تاریخی واژگاان و ارتبااط آن باا زباانهاای دیگار را

کشف و تبیین معنای آوا اشااره شاده اسات و ساعی

بررسی کرده است ،به ن ار مایرساد مقولاه اشاتقاق

میشود گذشته از بیان جنباه اعاااز آواهاا در انتقاال

(ریشهشناسی) در دهه اخیر کمتار ماورد توجاه باوده

معنا ،اعااز اقتصادی آنها نیاز بای

نمایاان

است همچنین فرهنگی که ارتباط ریشههاای واژگاان

شود.

کریم) ( )1388نوشته ابوالفضل خوشمان

از پای

همریشه در قرآن کریم که با یکدیگر اشتقاق دارناد را
در قالب خوشههاای واژگاانی باه صاورت علمای و

.2مبانی نظری پژوهش

روشمند بررسی کند و ارتباط آنها را با آواهای اصالی

معنا به واسطههای گوناگونی رون لحان ،سااختار

مشترکشان تبیین کرده باشد ،کمتار یافات مای شاود،

صرفی و نحوی (الکاراعین1993 ،م )102 ،یاا معناای

بنابراین این پووه

شیوهای ابداعی دارد.

معاماای (عباادالالیل2001 ،م )64 ،در ذهاان شااکل

عالوه بر این اشتقاق به مثابه پدیادهای دیریناه در

میگیرد .داللت صوتی برآماده از طبیعات آواهاا نیاز

فقه اللغۀ عربی ،یکی از رال های دستیابی باه شایوه

معنی خاصی را تداعی میکند ،زیرا آواهاا واحادهای

روشمند فهم واژگان است و توجه به واژگاان قرآنای

بیمفهومی نیستند ،بلکه سنبلی از معاانی جهات فهام

که با یکدیگر اشتقاق دارند ،میتواند در ایااد فضاای

مقصود گوینده میباشاد (فاالح و شافیعپاور،1394 ،

علمی و بینشای ساازمند ماوثر باشاد (خاوش مان ،

 )41و داللااتهااایی رااون شااادی ،نهاای و ...دارنااد

که بر اساس

(الصااغیر2000 ،م .)661 ،هاار دو صااورت گفتاااری و

اصل کمکوشی ،روشی کدینن و سریع جهت سهولت

نوشتاری واژه ،نشانهای بر معناای نهفتاه در آن اسات

فراگیری مفاهیم واژگان بیشمار ،به خاطر سپردن معناا

(الدایه 1996م )15 ،که نشانههای زبانی نامیده میشود

 .)11 ،1388نتایج حاصل از این پووه
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(زارع و همکاااران )72 ،1391 ،تبیااین ارتباااط آوایاای

در برابر معنا بیتناسب نیست و نوعی ارتباط میان آوا

معنااایی واژگااان نیااز ،معناشناساای آوایاای 1نااام دارد

و معنا متصور است (فالح و شافیعپاور.)52 ،1394 ،

(فراساااتخواه )166 ،1376 ،کاااه کااادهای آوایااای را

وضع واژگان متناسب با حاالت نفسانی انسان اولیاه و

بازخوانی میکند (حسینی .)7 ،1366 ،بر ایان اسااس

اثری بود که معنا بر روان او میگذاشت ،او با طبیعات

نشانهشناسی 2به شامار مایرود .ایان

سر و کار داشت و هر ریز تاازهای در کناارش حاس

بخشی از دان

میکرد ،را مینامید ،اما به تدریج نامگذاری از مرحلاه

دان  ،بهترین کلمات را آنهایی میداند که به محا
شنیدنشان ،معنا را منتقل میکنند (قهرمانی و جاوری،

آفرین

 .)127 ،1395به دیگر بیان آوا داللت ذاتای بار معنای

بنابراین صدایی که همزمان با تصویر رخ می داد ،ناام

دارد که با طبع انسان مانوس بوده و استفاده از ساابقه

آن را دربرداشت (یول1996 ،م.) 8 ،

ذهنی وی نسبت به محسوسات طبیعت است.

به تکرار کشید (شفیعی کادکنی)88 ،1370 ،؛

از آناا که متفکران اسالمی بزرگی رون خلیل بن
6

ابن جنی مناسابت طبیعای آوا بار معناا را داللات

احمد فراهیدی ،سیبویه ،عبادبن صایمری 5،میردامااد،

لف ی مایناماد (الکاراعین1993 ،م .)96 ،وی مادعی

ابو علی فارسی و ...از طرفداران رابطه طبیعای لفاظ و

تاثیر همخوانها در القاء معنای خاص میباشاد ،ماثال

معنا هستند (نیکوبخات )119 ،1383 ،درخاور توجاه

واژه (قضم) را به دلیل نیرومندی (قاف) برای جویدن

است .در (قصا

العلمااء) آماده اسات :از میردامااد

ریز خشک به کار میبرد (ابان جنای1956 ،م.)165 ،

معنی (فسک) و (پسک) را پرسیدند :ایشان پس از سه

این مساله از دیرباز در یونان مطرح بوده است (انیس،

روز فکر گفتند :گویا یکی مخر باول و یکای غاائط

1984م .)63 ،افالطون در رساله کراتیلوس 3باا اعتقااد

باشد و وقتی جواب او را تصدیق کردند ،دعااوی باد

به رابطه ذاتی بین دال و مدلول بیان میدارد :کلماه را

کرد که وی را به خاطر رنین کلماتی معطل کاردهاناد

طبیعت تعیین میکند نه قرارداد و کلمه اصالتا ریازی

(شفیعی کدکنی .)317 ،1373 ،الکرملای)1 ،1938( ،7

را بیان میکند که بر آن داللت دارد (روبیناز1997 ،م،

در توضیح ن ریه ابن جنی میگوید :زبان ،تقلیادی از

.)37

صداهای حیوانات و انسانهاا اسات (قادور1999 ،م،

هررند ن ریههای-1 :ذاتی یا -2قاراردادی باودن

 )193و بااین حااروف و مفاااهیم واژه ارتباااطی ذاتاای

داللت لفظ بر معنا مطارح اسات (نیکوبخات،1383 ،

وجااود دارد (نیکوبخاات .)53 ،1383 ،همچنااین در

 .)119برخی رون اپیکور 4موضع بیناابین را برگزیاد

اغلااب زبااانهااای دنیااا کلماااتی کااه بااا (ک) شااروع

که صورت واژه به طور طبیعی پدید میآید ولی وضع

میشوند ،همچون :کاله ،کاپشن ،کالسور و ...بر معنی

آن را پردازش مایکناد (روبیناز1997،م  )49 ،اماا در

پوش

ریزی بودن ،داللت دارند (پرین )100 ،1373

مقام وضع نیز ،زبانشناسان معتقدناد :قارار دادن لفاظ

رراکه آواها از زوایای روح انسان برمایآیناد و میاان

1

5از متفکران معتزلی قرن دوم هاری

فنو سمانتیک semanticsphono

2نشانهشناسی یا علم الدالله
cratylus

 EPICURUS 4پیرو مکتب فلسفی رواقیون

3

6

فیلسوف بزر

7

بطرس جبرئیل یوسف عواد مشهور به انستاس ماری الکرملی زبان

عصر صفوی

شناس معاصر عراقی لبنانی
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ذهن و زبان نیز رابطه ارگانیک وجود دارد (سایدی و

انساام لفاظ و معنای ،نماادپردازی صاوتی(1رگنای،

عبدی .)61 ،1384 ،سید قطب نیز به وحادت بیاان و

 )417 ،1382نغمااه حااروف ،دایااره هاام حروفاای

احساس اعتقاد دارد .بنابر ن ار او واژگاان باا معناای

(محمدی )13 ،1389 ،زائوم( 2شفیعی کادکنی1391 ،

خود رابطه طبیعی داشته کاه در آغااز روشان و قابال

 )138،نام آوا و صدا معنا 3بیان میشوند .صادامعنا یاا

تفسیر بوده ،اما باا گذشات زماان توجیاه ایان رابطاه

نام آوا الفاظی هستند که رابطهای طبیعی میاان صاوت

دشوار گشته است (سید قطب( .)46، 2003 ،الگزانرر

و معنا دارند (وحیدیان کامیار )10 ،1375 ،و با تقویت

پوپ) نیز معتقد است :آوا بازتابی از معنا دارد (ولک،

صاادا ،حرکاات و معنااا ،در زنااده کااردن زبااان و

.)1388،435

تنوعبخشی آن ماوثر هساتند (محمادی و کمرخاانی،

با تاملی ژرف در آراء ،به دست میآید که :آهنان

 )152 ،1393هررند صدامعنا یا نام آوا باه واژههاایی

حروف با صدای طبیعای پدیاده ماورد ن ار متناساب

محدود شده که با تقلیاد و الهاام از اصاوات طبیعات

است ،در نتیاه داللت آوایی پدیدهای بدیهی اسات و

سااااخته مااایشاااوند (نیکوبخااات .)122 ،1383 ،

بساایاری از زبااانشناسااان و ناقاادان معاصاار عاارب از

زبان شناساان آن را شاامل واژه ای دانساتهاناد کاه آوا

جمله :غنیمی هالل و احمد محمد قدور ن ریه داللت

تداعی کننده معنا باشد (وحیدیان کامیاار )1 ،1375 ،و

آوایاای حااروف را تاییااد ماایکننااد(قائمی و صاامدی،

آوا ،فارغ از اینکه اهل ره زبانی باشی ،معنا را به ذهن

 .)75 ،1390علی عبد الواحاد وافای ،صابحی صاالح،

متبادر سازد (درویشی و همکاران.)2 ،1391 ،

ابراهیم انیس و ...نیز با ابن جنی هامساو مای باشاند

بحث مناسبت طبیعای ،مساتلزم دریافات حقیقات

(یاسوف .)239 ،1388 ،حسن عباس هم با اعتراف به

معنا و بررسی ریشهای الفاظ بود و اینگوناه (اشاتقاق)

این داللت ،معانی مختلف حروف را بیان نموده است

مطرح شد (فرخنده .)106 ،1378 ،از دیگر مسائلی که

(عباس1998 ،م .)182 ،عالوه بار ایان باا اساتفاده از

ابن جنی مطرح میکند ،رابطاه معناایی باین مشاتقات

پردازش سیگنال و مقایسه فرکانسهای تشاکیل

است کاه آن را جهات نشاان دادن مهاارت خاود در

شده از صوت واژگان با فرکانس طبیعی پدیاده ماورد

برگرداندن ریشههای مختلف به معناایی مشاترک بناا

ن ر ،تطابق آوا با معنا را اثبات کاردهاناد (درویشای و

نهاااده اساات (حساان جباال .)247 ،1426 ،وی تمااام

همکاااران)2 ،1391 ،؛ بنااابراین داللاات آوایاای مبنااای

ترکیباتی را که باا تغییار صاامتهاای ریشاه حاصال

روشن علمی داشته و ناقدان معتقدند :آوای برخواسته

میشود (اشتقاق اکبر) خواناد (الکاراعین)96 ،1993 ،

از ریدمان حاروف ،عاالوه بار تقویات موسایقی بار

هررنااد بعاادها بااا یااافتن گونااههااای دیگاار اشااتقاق،

معنایی خاص داللت دارند (قائمی و صامدی،1390 ،

(اشتقاق کبیر) نام گرفت (الصالح.)174 ،1970 ،

دان

.)71
ارتباط آوایی ،معنایی کلماات باا تعاابیری راون:

 sound symbolism 1یعنی صوتهای آوایی منعکس کنناده صاوتهای
جهان بیرونی باشد.
 zaum 2در میان فرمالیست ها کاربرد دارد
 3مناسبت طبیعی میاان الفااظ و معناای آنهاا باه ن ریاه تقلیاد صاوتی
( )onomatopoeiaمعروف و صدامعنا یا نام آوا نام دارد
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به عنوان مثال :ترکیبات (جبار) را متضامن معنای
قااوت و شاادت ماایدانااد (اباان جناای1956 ،م)396 ،
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مشترکی دارند ،معنای خاص جدیادی نیاز ماییابناد
(الصالح1970 ،م)173 ،

(.1جَبَرتُ العَ مَ و الفَقیر) یعنای اساتخوان شکساته را

برخی معتقدند :ن ریه ابن جنای در برخای الفااظ

بستم و فقیر را توانگر سااختم.2.باه پادشااه باه دلیال

مصداق دارد ،نگارندگان این جساتار باه مبااحثی کاه

قاادرت او در تقویاات دیگااران (جبیااار) ماایگوینااد.

معرکه آراء موافقان و مخالفان است ،دامن نزدهاناد؛ از

«.3مار)ب» یعنی انساان باتارباه کاه باا گاداختن در

این رو پووه

حاضر صرفا با استناد به منابع موجود

کوره حوادی نیرومند میشاود.4 .باه غاالف شمشایر

و در حااوزه الفاااظ قاارآن بااه تبیااین مصااداقی ن ریااه

«جِراب» گویند زیرا سبب نگهداری و تقویت شمشیر

نامآوایی و اشتقاقی ن ریاه ابانجنای و بیاان یکای از

است«.5.بار» امر ع یم و دهشتناک «.6اباُر» مرد ناف

جنبههای اعااز قرآن ماید برآمدهاند .براسااس آنچاه

برآمده و نااف قاوی اسات .7بُار » قلعاه و قسامت

آورده شد ،داللت آوایی مبنایی علمی دارد ،از ایان رو

محکم سااختمان ع ایم «.8بَارَ » زیباایی و درشاتی

باید دربین واژگان با حاروف مشاترک (دارای داللات

سفیدی -سیاهی رشام کاه شادید و شافاف هساتند

خاص) نیز اشتراک معنایی وجاود داشاته باشاد .ابان

.9تبرُّ به معنای شادت آشاکاری اسات.10 .رجیباتُ

جنی معتقد است :اگر احیاناا برخای از ترکیابهاا باا

داشتم و باه کاارش قادرت

معنای مورد ن ر رندان ارتباط نداشت ،باید با تااویلی

بخشیدم.11 .عربها برای بزرگداشت ماه «رجاب» از

ماهرانه میان آنهاا رابطاه برقارار کارد (1956م،2 ،

جنن خودداری میکردند و ماهی با ع مت است کاه

. )136

الرجل» یعنی او را بزر

خیر و برکت دنباله دار دو ماه شعبان و رمضاان را باه

نشانه دیگر ایان ارتبااط معناایی پیوناد معاانی در

همراه دارد .12باه ساتاره دنبالاهدار و روده از جهات

الفاظ مشتق است از این رو تسلط بر مباحث اشاتقاق

درازی و بزرگی رجب گویناد «.13رَجبَاه» تکیاهگااه

به مثابه ویوگی بارز زبان عربی ،از شروط مفسر است

شاااخه درخاات پاار میااوه اساات تااا از خاام شاادن آن

(سیوطی1958 ،م )346 ،و اشاتقاق راز زباان عربای و

جلوگیری کند .14بندهای انگشتان را «راجبه» خوانناد

کلید فهم آن شمرده میشود (حسن جبال)3 ،1426 ،؛

زیرا موجاب قادرت و اساتحکام انگشات مایشاود

رراکه تناسب میان مشتقات باعث تداعی معانی آنهاا

«.15ربج» به معنی ع مت و اماتالء و رَبااجی ماردی

میشود و با ذکر واژهای ،ناخودآگاه واژهای متناسب با

مایناازد و آن را

آن به ذهن متبادر میگردد ،جساتاو و لاذت شانیدن

تقویت مایکناد ،حاالآنکاه آن انادازه ارزش نادارد.

واژه متناسب ،سبب مانایی آن در حاف اه گشاته و باا

.16الاربیۀ :مردمان قدرتمند .17جَرب :ناوعی بیمااری

کاه

تالش ذهن برای حفظ مفااهیم الفااظ بیشاتر،

پوستی است (ابان من اور )259 ،1414 ،کاه موجاب

روند انتقال پیام را تسریع مایبخشاد.ابن فاارس نیاز

خارش شدید پوست است .بناابراین واژگاان اشاتقاق

اساس اشتقاق را اختصاار مایداناد کاه هماان اصال

کبیر در تعداد و نوع حروف اصلیشان یکسان اماا در

کمکوشی 1است و اهمیت ویوهای در زبانشناسی دارد

خود بزر بین است که باه عملا

ترتیب حروف متفاوتناد و همچنانکاه معناای اصالی
1

 Least effortکم کوشی یا اقتصاد زبانی
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(فرخنده )120 ،1378 ،همچناین از آنااا کاه صاوت

میکنند (الصغیر2000 ،م .)176 ،انقطاع زبان در تلفاظ

آواها با معنا رابطه ملموستری دارند ،زودتر میتوانند

حرف (ر) بر از حد فراتر رفتن و تااوز این احسااس

مفاهیم ذهنی را منتقل کنند و به کوتاهترین فاصله دال

پنهااان حکایاات دارد (ثمااره )49 ،1371 ،از آناااا کااه

و مدلول و ایااد وحدت بیان آن دو اناامند (قهرمانی

درتلفظ وا (م) لبها روی هم نهااده مایشاوند ،راه

و جابری .)12 ،1395 ،بناابراین جاایگزینی ساریع در

عبور هوا از دهان بسته میشاود و باا امتاداد لابهاا

ذهن و اساتفاده بهیناه از آوا ویوگای اقتصاادی قارآن

صوت (میم) پدید میآید (ابنالازری ،بای تاا.)201 ،

کریم اسات ،بار پایاه صادامعنایی باا دانساتن معاانی

معنای واژه به وجود آمده از این حروف نیز کاامال باا

حروف ،معنای کلمه ماسم شده و بر اسااس اشاتقاق

آوای آن همسوست .در ترکیب «حرم» :معنای ممناوع

با دانستن معنای یک ریشاه مایتاوان ،معناای دیگار

بودن نهفته است ،رنانکاه انااام کاار حرامای راون

مشتقات آن را هم دریافت ،مسلما تبیین مفهوم ریشاه

شرک باعث ممنوعیت از بهشات مایشاود (مُحَرمماه)

در کنار مشتقات آن ،بسی آسانتر از فهم جداگانه همه

حرمت هر ریزی است که تااوز و شکساتن حاد آن

ریشهها ،بدون دانستن ارتباط معنایی بین آنها است و

جایز نیست ،مراد از (حُرُمات) کعبه و مسااد الحارام

راه را بر مشتاقان مفاهیم قرآنی هموارتر مایساازد تاا

است که محترم باوده ،حادودی دارد و ریزهاایی در

با فهم معنای یک ریشه به معاانی دیگار مشاتقات آن

آنها حرام (ممنوع) شده است (راغب.)229 ،1412 ،

هم دست یافته ،حالوت فراگیاری آساانتر و ساریعتر
مفاهیم واژگان بیشمار برای او میسر گردد.

 .2/3ر،م،ح :در هنگام تلفظ آوای (ر) تیازی ناوک
زبان پی در پی به سقف باال برخورد میکناد (زنادی،
 )45 ،1385و نمودی از حرکت به سمت باال ،تفخایم
و سر برافراشتن را القا میکند .وا (م) باا داللات بار

.3محور بحث (تحليل دادهها)
برای هر کلمه  6حالت را میتاوان فارن نماود،

ویوگیهای جمع ،پیوستگی ،قوت ،غل ات ،شادت و

ولی ممکن است برخی حاالت اصاال کااربرد نداشاته

کمال (عباس1998 ،م )71 ،اشاره صریحی بر جسامی

باشد( .الصالح1970 ،م .)187 ،همچنانکه (ابن من ور)

محکم دارد ،زیرا هررقدر ریزی جمع و فشره شاود،

معتقد است :ترکیاب (محار) کااربرد نادارد ،هررناد

قوت مییابد .در آخر نیز باعث در هم پیچیادن ریاز

(فراهیدی) معانی آن را بیان کرده است ،که باه تبیاین

دیگر میشود که انقبان دیواره حلق در هنگام تلفاظ

(آوایی_ لغوی)مشتقات (ح،ر،م) خواهیم پرداخت:

صامت (ح) ایان امار را باه خاوبی ماسام مایکناد

حرم

(ستودهنیا )50 ،1378 ،وگویای معنای نیزه (ابنمن ور،

رمح

محر

مرح

رحم
حمر

 )452 ،1414بااه عنااوان اباازاری تیااز ،سربرافراشااته و
محکم است .این هماان نقا

آوا در رساایی مفهاوم

است.

 .1/3ح،ر،م :غالبا واژگانی که همخوان (ح) در آن

 .3/3م،ر،ح( :میم) از وا های دولبی است کاه باه

به کار رفته است ،بار حالات نفساانی عمیاق داللات

حااام لاابهااا اساات

هنگااام تلفااظ مسااتلزم افاازای
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اسات ( زارع و همکااران،1391 ،

(ساادی و حسینی )15 ،1390 ،گاویی کااربرد آن در

فراوانی آن گرای

واژه سبب ایااد ابهت خاصی میگاردد کاه نشاان از

 )86و در نهایت صامت (م) لب فروبستن و خاموشی

قوت و هیبت دارد .به دنبال آمدن صاامت (ر) باعاث

را به دنبال دارد (المازنی1990 ،م .)67 ،میتوان اذعان

نوعی حرکت درونی به بیرونی (مومنی )48 ،1392 ،یا

کرد که آواها در ایان کلماه کاامال باا معنای (رحام)

انحراف است ،سپس احساسای پنهاان فارد را احاطاه

مطابقت و تناسب دارد؛ زیارا رحمات در آدمیاان باه

میکند و به هم پیوستگی ماااری صاوتی در هنگاام

و مهرباانی

معنی فراوانی عاطفه ،رقات قلاب ،نارم

محتا عارن میشاود و او

تلفظ آوای (ح) که از حروف حلقای اسات (فاالح و

است که از دیدن شخ

شفیعپور )60 ،1394 ،رسانای معنای آن است .از ایان

را به نیکی کردن وا میدارد (قرشی.)68 ،1371 ،

رو وا ها با درگیر گردن اندام صوتی تداعی کنناده و

 .6/3م،ح،ر( :میم) کاه صاامتی خیشاومی اسات،

القاگر معنای (مرح) یعنی غرور ،سرمستی وغرق بودن

داللاات باار وارد شاادن درون ریاازی را دارد (زارع و

درشادی متااوز از حد میباشند (ابان فاارس،1399 ،

همکاران .)83 ،1391 ،همچنین باا داللات بار قاوت،

.)316

داخل شدن در ریزی محکم و سپس پنهاان شادن آن

 .4/3ح،م،ر :وا (ح) هیاااهو و صاادای نااامفهوم

را هویدا میسازد ،رراکه (حاء) واجی مهماوس مای-

برخواسته از جنبوجوش و نفسنفس زدن حیواناات

باشد و از تاه حلاق باه صاورت ضاعیف و از عماق

را ملموستر میکند (قاائمی و صامدی.)96 ،1390 ،

خفایای پنهان انسان بیرون مایآیاد (عباداهلل2008 ،م،

هیاانی که با آوای (م) قاوت و شادت گرفتاه اسات

 )94ارتعاش صوت و لرزش زبان در حارف (ر) نیاز

(ابن جنی1956 ،م )196 ،و در نهایت در صاامت (ر)

حرکت ،روانی و فراوانی شیء داخلی را محسوستار

یادآور حرکت ساریع اسات (اقباالی .)27 ،1388 ،در

میکند (انیس1975 ،م )66 ،بسان دارو یا شیر کاودک

حقیقت وا های این واژه با آوای خود معانی (حمار)

که درون ظرفی محکم ریخته میشود تا بیرون نریازد

را در ذهن تداعی میکنند که هماان حیاوان معاروف

یا حیوانی که در پوساته صادفی محکام پنهاان شاده

(االغ) و رنن قرماز اسات (مصاطفوی.)283 ،1360 ،

است ،نیز حرکت اموا صوتی بیشمار درون استخوان

رنگی که ماورد خوشاایند انساان مایباشاد و باعاث

حلزونی گوش را تداعی مایکناد (فراهیادی،1410 ،

برانگیختن احساس ،تحرک و نشاط میشود.

 .)229با ایان توصایفات باه ن ار مایرساد ،اصاوت

 .5/3ر،ح،م :غالب واژگانی که همخاوان (راء) در
آن به کار رفته ،به خاطر صفت تکارار بار فراوانای و

حاصل از ترکیب حروف ،گویای معناای لغاوی ذکار
شده برای (محر) است.

کثاارت داللاات ماایکنااد (محمدبشاار1980 ،م)139 ،

از ماموع مطالب میتوان به این نکته دست یافت

همچنین همراه شدن آن با آوای (ح) نوعی تکارار در

که میان واژگان و آوای آنها ناوعی تناساب بار قارار

احساس و پیوستگی ایان امار را مایرسااند .ویوگای

است .نه تنها حروف به کار رفته در واژه بیانگر معنای

حلقی صامت (ح) نیز نشانهای بار تعلاق و وابساتگی

آن است ،بلکه به تقویت معنا نیز کمک میکند (پارین

احساس به اعماق روح انساان و نشاانه گساتردگی و

 )97 ،1373و رنان معنای واژه در آواهاای آن تبلاور
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یافته است که با شنیدن آوا مایتاوان باه معناای واژه

ویوگی (ح) در نداشتن نقطه و پیرایه است و بر معانی

دست یافت ،بنابراین اگر شنونده معنی لف ی را نداند،

زیبایی ،پاکی ،سر در باطن داشتن ،در هم پیچیدگی و

به کمک طنین برخواسته از حاروف باه آن مایرساد

خمیدگی بسان حلقه زلاف یاا پایچ

گاوش اشااره

(المازنی1990 ،م )67 ،همانگونه کاه وقتای از (عبااده

دارد(حیدری .)178-147 ،1394 ،تشابه شکل (ر) کاه

صاایرمی) درباااره معنااای (اذغاااغ) پرساایدند ،گفاات:

از حروف ذلقی است ،به سرسره یا قطرات بااران نیاز

میپندارم سنن باشد آن گوناه کاه از آوای خشان آن

بر سرازیر و روان شدن ،سرخوردن یا فراوانای اشااره

احساس می کنم (سیوطی1959 ،م )145 ،البته میتوان

دارد .استفاده از دادههای شکل نوشاتاری  ،مخاار و

عالوه بر استفاده از دادههای ساختار تلفاظ حاروف و

صفات حروف نه تنهاا در تبیاین بهتار معاانی کماک

ویوگی آواها که به آنها اشاره شد ،به شکل نوشتاری

میکند بلکه ذاتی بودن معانی آوا را نیز تاکید کارده و

حروف نیز توجه داشت و مساتندات حاصال از ایان

این گونه یافته های ما تنها مبتنی بر تخیل یا برداشات

سه دسته را تحت عناوین پیشنهادی -1سااختار معناا

درونی نیست ،بلکه جنبه علمی مییابد.

(شکل اندام گفتاری در هنگام تولید آوا) -2سیما معنا
(خط و شکل نوشتاری حروف ،کشیدگی ،خمیادگی،
بینقطه بودن و-3 )....آوا معنا (ویوگای معناایی ذکار

آوا

ویوگی

داللت های معنایی

ساختار گفتاری

نوشتاری

شده برای حروف) تقسیمبندی کرد و از داللاتهاای

دایره

بسته شدن لبها

منبع،بست،قوت،مالکیت،

بسته،

سپس امتداد آن در

مکث ،جمع ،کمال ،و...

آنها در جهت کشف معنا بهره برد.

امتداد

هنگام خرو

دنباله

صوت میم

پیچ ،

انقبان حلق ،عبور

حرارت،نابودی،لطافت،زی

بی نقطه

هوا باشدت و

بایی ،پیچیدن،احساس

بودن

سختی ،پراکندگی،

پنهان و...

همانگونااه کااه در درک توصاایفهااای آوایاای،
شااناخت اناادامهااای صااوتی ضاارورت مااییابنااد

م

ح

(حقشناس  )81 ،1388،و به جایگاه تولیاد (مخاار

فشردگی ،سای

حروف) یا شیوه تولید (حالت اندامهای صوتی) اشاره
می شود (یول1996 ،م )5 ،خط نیز باه عناوان وسایله
ثانویه در نمای

آوا بوده و زبان به دو جنباه گفتاار و

نوشتار تقسیم میشاود (زنادی .)15 ،1385 ،نوشاتار،
عرضه بیان در قالب زباان اشاارتگر اسات و تصاویر
حروف به عنوان رسالت بصری بر معانی آنها اشااره
دارد( .م) در نوشتن به گونهای است که گویاا حارف
(ه) را بااه (ا) رسااباندهانااد و باار معااانی ترکیااب،
پیوستگی ،تکامل و قوت اشاره دارد .نیز امتداد دنبالاه
(م) بر وسعت و نرمی و تنگنای حلقاهی (م) انساداد،
محو شدن ،سکوت و تسلیم را باه تصاویر مایکشاد.

و

زبری
ر

سرازیری

تیزی ،تکرار

حرکت ،فراوانی... ،

عالوه بر این ،مشتقات (ح،ر،م) از لحاظ لغوی نیز
معانی مرتبطی دارند .از دیگر نکات قابل توجه در این
هماهنگی ،گاهی تضاد معانی دو واژه است همچنانکه
بین مشتقات ارتباط معناایی تارادف ،تضااد ،افازای ،
تقابل ،تاوالی ،تاکیاد ،نفای و  ...را مای تاوان یافات،
رراکه رین

آواها به گونهای است که عالوه بر یاک

معنای کلی ،با جاباهجاایی آنهاا آهنگای متفااوت و
معنایی خاص را نیز القاا مایکناد همچنانکاه در باار

واکاوی صدامعنایی در قرآن کریم با تکیه بر ن ریۀ اشتقاق ابنجنی مطالعۀ موردی ترکیب آواهای (ح ،ر ،م)ه

155

معنایی واژگان (قاوت  ،شادت و ضاعف) نیاز ماوثر

(مرح) عبارات مرح الالاد :پوسات را نارم و روغان

و در دیگری

مالی کرد (فراهیدی )225 ،1410 ،امرح الکال الفارس:

مییابد و این امر میتواند تقابل ایااد کند .باه

گیاه تازه اسب را با نشااط کارد (ابانمن اور،1414 ،

عنوان نمونه در ریشه (حمر) سنه حمراء :خشکساالی

 )591ماارح المهاار :کااره اسااب را رام و ناارم کاارد و

ناشی از گرمای شدید اسات و (الحمااران) دو سانن

درخت انگور باا شااخههاای نارم و خمیاده (مهیاار،

شبیه االغ است که آنها را مثل رهارپایه قارار داده تاا

 )131 ،1375قرار دارد ،هررند ریشه (محر) در کاالم

روی آن ریزی خشک کنند (راغاب )542 ،1412 ،در

عرب شنیده نشده است و (میم) در (محاره) زائد و از

ریشه (رمح) نیاز اخاذت البهمای رمحهاا :اشااره باه

ریشه (حور) دانسته شاده اسات (ابانمن اور،1414 ،

مانع رریادن در آن

 )160اما معانی ذکر شده برای (حاور) نیاز باا معاانی

میشود (ابنفاارس )437 ،1399 ،همچناین در ریشاه

موجود مرتبط است :همچون پوست نرم دبااغی شاده

(حرم) محرماه :حولاهای اسات کاه باا آن ریازی را

یا ریزی کاه آساتری آن سارخ ،نارم و ناازک باشاد

خشک میکنند (مهیاار )20 ،1375 ،یاا ساوط محار)م:

(همان )217 ،1414 ،یا نوعی درخت بید که در جاای

شالقی است که نرم نشاده باشاد (مصاطفوی،1360 ،

نمناک مایرویاد و پوسات آن را باه رنان قرماز در

.)122

ماایآورنااد ( مهیااار )19 ،1375 ،باارای اینکااه ارتباااط

است و یک ویوگی در یک کلمه کاه
افزای

گیاهی خشک دارد که خارهای

در مقابل معنای اصالی ریشاه (رحام) نرمادلی و
نرمخااویی اساات (قرشاای )68 ،1371 ،یااا در ریشااه
حرم
عبور ،تااوز،
سرپیچی از قوانین
محروم از رحمت
دریدن حرمت در
اثر رخنه شیطان
بر قلب

رمح

مرح
سر باز زدن ،تکبر،

سر برافراشته و استوار

شادی بی

از حد

مااز
بی رحمی نیزه

خود برتر بینی و
نامهربان با دیگران

برندگی و دریدن

بریدن از حد مااز،

شکار

عدم تواضع

مشتقات به خوبی نمایان شود ،ساایر معاانی در برابار
هم و در جدول زیر نشان داده شده است.
حمر

رحم

محر (حور)

سرزندگی رنن

گذر از خشم ،رشمپوشی بر

عبور ،تااوز و سر

قرمز ،تمایز گورخر

خطا

ریز شدن آب راه

نامانوس با انسان

منع فعل حرام

دفع خطرات ،منع

نافذ بودن قرمز

خط قرمزها
بی بهره و نصیب

سرنیزه
شدت تیزی نیزه

قطع رحم نکردن و پیوند
منع ازدوا با محارم که ازیک

مناعت ،بلند پروازی

شکاف گوش یا
صدف

خویشاوندان
تابلو قرمز عبور

رحم_اند ،منع رحم جز بر

ممنوع

همسر ،منع ورود جسم خارجی

شکار در احرام
خونین و قرمز شدن

خویشاوندان
رسوخ ،شکار قلب با محبت،

منع رریدن گیاه
خاردار ،وسیله منع و

رحمت الهی ،انس و الفت

تحیر و سرگردانی

به رحم در بارداری
گلگون و پرخون

سرخی زمین از

کنترل خشم و جوش

خون،

مانع ،حفاظ،
پوش

استخوانی

صدف گونه
درختی که پوست

شدن رهره از

گرما رنن قرمز

مکان عاطفه و احساس در قلبی

آن را قرمز می کنند

شادی و هیاان

گورخر

مملو از خون

آستر قرمز

شادی فراوان ،رشم

دگرگونی ،شدت

رحمت فراوان و بیشمار الهی

دگرگونی کرم به
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بسیار اشک ریز

روزی او فراوان
نیست

گیاه تازه اسب را
نرم و رام کرد،

حوله ای برای
خشک کردن

نوعی گیاه خشک و

درحت انگور با

شالقی که نرم

خاردار

شاخه های نرم و

نشده

سرخی ،کرمی با

حشره نقصان،

پاهای بسیار

کاستی،

گورخر خشن و

نوعی درخت بید

وحشی ،سنگی شبیه

با شاخه های نرم

االغ برای خشک

خمیده ،زمین
حاصلخیز،

نرم دلی و نرم خویی

که در جای نمناک

کردن شبیه سه پایه،

می روید ،سفید و

خشکسالی و قحطی

لطیف
ظرف شیر بچه،

آماده بارداری و

انبار انگور ،توشه

حمل

دان آب

بچه دان و رحم زن

بچه شتری که شیر
میخورد ،گودال
آب

تحریم جنن

با نیزه سخت و محکم

سخت و

به یکدیگر یورش

خونریزی

بردند

حمایت و حرمت
محارم ،نرسیدن
دست اغیار به
زنان

به سوی سختی

ستاره ای که ستاره ای
رون نیزه در حمایت
و کنار اوست

مر

خونین و

معاشرت ،گذشت ،احترام،

محاوره و جدال

مصالحه و دوستی شدید و

کالمی سختی و

سخت

اسحکام صدف

جنن رفت

کشتار سخت

کاربرد مرحی در

تشبیه نادان به حمار

تشویق ،حمایت و

به جهت عدم

یاری و حمایت بین

تعاب از به هدف

انسانیت و یاری

خویشاوندان

زدن تیر انداز

نکردن محرومان

نصیحت و یاری

و اینگونه انطباق و ارتباط معانی آوایای مشاتقات

میتاوان در قالاب یاک نماودار نشاان داد و ارتبااط

با معنای لغوی و داللت آوا بار معناا بار پایاه ن ریاه

معنایی جالب بین آنها را نمایان ساخت ،رنانکاه باه

صدامعنایی و اشتقاق آشکار میگردد.

ن ر میرسد از ن ر سیاق آیات نیز مرتبط هستند ،زیرا

همچنین نتایج حاصل از مشتقات (م،ح،ر) که تنها
 5ترکیااب آن در قاارآن کااریم موجااود ماایباشااد ،را

مضامین آن اکثرا پیرامون آیاات  97-94ساوره مائاده
است.

تحریم و قطع رحمت از كسانی كه در
حال احرام هتک حرمت كنند

همان رحمت خاص بر متقينی كه به
و به وسيله نيزه شکار كنند هرچند

محرمات احترام می گذارند یا رحمتی

شکار فراوان و در تيررس باشد

كه عفو و بخشش به همراه دارد و
سرانجام ...

که با لذت بی اندازه  ،تکبر و
سرپیچی از محرمات همراه است

و منجر به خونين (قرمز) شدن
گورخری شده كه منافع فراوان آن بر
نعمت و رحمت الهی اشاره دارد

واکاوی صدامعنایی در قرآن کریم با تکیه بر ن ریۀ اشتقاق ابنجنی مطالعۀ موردی ترکیب آواهای (ح ،ر ،م)ه

خداوند متعال خانه کعبه را محتارم شامرده اسات
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﴿جَعَاالَ اللمااهُ الْکَعْبَااۀَ الْبَیْااتَ الْحَاارامَ قِیام ااً لِلنماااسِ﴾

اگرره زخمی و خونین کردن حیوانات وحشی در

المائدة 97:و آن را مایه قوام زنادگى ،تااارت و پایاه

دسترس افتخاری ندارد ،اما شکار آسان آنها ،صیاد را

حیات اجتماعى مردم قرار میدهد تاا دینشاان پایادار

شاد و سرمست میکند ،به غرور و سرپیچی از فرماان

گردد ،نیز برای آن حدودی همچون تحاریم جنان و

خدا (مرح) وامیدارد ﴿ذلِکُمْ بِما کُنْاتُمْ تَفْرَحُاونَ فِای

قتل ﴿ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْااِدِ الْحَارامِ﴾ البقارة191:

الْأَرْنِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِما کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ غافر 75:و باه

مقرر ماینمایاد ،کاه رعایات ایان تحریماات فوایاد

خاطر شادی بر احیا باطل خود و از بین بردن حاق،

بسیاری دارد ﴿مَنْ یُعَ ِّمْ حُرُماتِ اللمهِ فَهُاوَ خَیْار لَاهُ﴾

مستوجب عذاب میشود ،زیرا زیاد خوشحالى کاردن

اراده

بیرون از حد اعتدال اسات و خوشاحالى باه حاق آن

انسان و تحکیم قدرت او بر ضابط شاهوات ،تقویات

اساات کااه از باااب شااکر خاادا در براباار رحماات و

تقااو  ،احساااس مساالولیت و رحماات بااه دیگااران

نعمتها او صورت گیرد ،همچنانکه شدت هیااان

میشود ،و طعامى که با این هدف مخالف باشد ،حرام

و قرمز شدن یا خرامان رفتن همچون رهارپاا ناپساند

است ،همانگونه که شکار در حاال احارام ﴿ال تَقْتُلُاوا

است ﴿وَ ال تَمْ ِ فِی الْأَرْنِ مَرَحاً  ...لَنْ تَبْلُغَ الْاِباالَ

الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُارُم﴾ المائادة 95:تحاریم شاده اسات

طُوالً﴾ االساراء 37:رراکاه طاول قامتات باه کاوههاا

(طباطبایی.)138 ،6 ،1417،

نمىرسد (طبرسی.)639 ،6 ،1372 ،

الحاج 30:گاااهی تحاریم طعااام باعاث آزمااای

هررند شکار در تیاررس (نیازه) شاما باشاد اماا

همان کوههای سر بفلک کشایده کاه راههاائى باه

انساان اسات ﴿یاا أَیُّهَاا الماذینَ آمَنُاوا

رننها سافید و سارخ دارد ﴿وَ مِانَ الْاِباالِ جُادَد

لَیَبْلُوَنمکُمُ اللمهُ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدیکُمْ وَ رِمااحُکُمْ

بی

وَ حُمْر مُخْتَلِف أَلْوانُهاا﴾ فااطر 27:و خاطهاای

لِیَعْلَمَ اللمهُ مَنْ یَخافُهُ بِالْغَیْبِ﴾ مائاده 94:آیاه در عماره

راهراه گورخر را به ذهن تداعی مایکناد ﴿الْخَیْالَ وَ

حدیبیااه نااازل شااده اساات و اتفاقااا آن سااال بقاادر

الْبِغالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زینَۀً﴾ نحال 8:رهارپایاانی

وسیله آزماای

شکارها زیاد بود که سابقه نداشات و مسالمانان مای-

که مایه زینت هستند و شخ

توانستند به آسانى یا باه وسایله نیازه آنهاا را شاکار

احساس غرور مىکند راون حیاوان پرقادرتى رام او

کنند ،ولى رون در حال احارام بودناد ،اجاازه شاکار

شده است ،همچنین به صاحبان احسااس بای نیاازی

نداشتند و از حرمان شکار رنج مایبردناد .ایان نهاى

میدهد و در حال سواره با ع مت جلوهگر میشاوند.

آزمایشی بود تاا معلاوم شاود ،راه کسای از عاذاب

با تمام اینها باز نادانان از تهدیدها خدا نمىترسند و

خداوند مىترسد ،پا رو نفس خاود مایگاذارد و از

درحالیکه از تذکره نفرت و اعاران ماىکنناد ،شابیه

این نعمت وافر رشم مىپوشد و کدام یاک باا تکبار

گورخران وحشى هستند که از شیر مىگریزند ﴿کَأَنمهُمْ

سرپیچی میکند ،اما زمانیکه حمار وحشاى نازد (اباو

حُمُر مُسْتَنْفِرَة فَرمتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ المدثر 50:همچنانکاه

البشر بن عمرو) آمد ،در حال احرام با تیر آن را کشت

رنن قرمز با تداعی خونریزی مورد تنفر است .تشابیه

و مااورد مالماات قاارار گرفاات (کاشااانی:3 ،1336 ،

قومی از خود راضى که مکلف به تورات شدند ولى با

سوار بر آنها در خود
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ساارپیچی از حکاام خاادا ،حااق آن را ادا نکردنااد ،بااه

در یک جمعبندی توجه باه تحریماات و محتارم

درازگوشى که تنها بار کتاب را بدون اندیشاه و عمال

شمردن آن (حرم) رمز قوام و مانع بر ورود شیطان بار

بر دوش مىکشد ،مهنیگونه است ﴿مَثَالُ الماذینَ حُمِّلُاوا

حریم ماومن ،نیاز پیاروی از مناع شاکار در تیاررس

التموْراةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِماارِ یَحْمِالُ أَسْافاراً﴾

(رمح) رمز خرو از تکبیر (مرح) است ،هررند وفاور

الامعااۀ 5:هررنااد از رحماات پروردگااار اساات کااه

نعمت در قالبها گوناگون نشاانگر صابغه الهاى

رهارپا را آفرید ﴿و تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَکُونُاوا

(حمر) و دوام (رحمت) است ،اما هرره رنن خدایى

بالِغِیهِ إِالم بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنم رَبَّکُمْ لَرَؤُف رَحِیم﴾ النحل7:

نداشته باشد ،فانى و (محروم) از رحمت و بخشاای

و آنها بارها سنگینی را مىبرند که جز باا زحمات

است.

بسیار به شهر نمىرسید (بروجرد .)14 ،4 1366 ،
امنیت کعباه نیاز از رحمات خداوناد اسات ﴿أَنماا

نتيجه گيری

جَعَلْنااا حَرَمااً آمِنااً﴾ العنکبااوت 67:درنتیاااه رحاام و

-1با توجه باه شاواهد قرآنای و اساتنادات زباان-

مهربانی نسبت به حیواناتی که به ما نزدیک میشاوند،

شناسان ،یکی از ابزارهای خداوند برای انتقال ماوثرتر

را می طلبد ،همچنانکه خویشاوندان کاه ریشاه هماه

معانی و مفاهیم به مخاطبان استفاده از هنار آوامعناایی

یک رحم است ،با یکدیگر مهربان هساتند ﴿تَساائَلُونَ
بِهِ وَ الْأَرْحامَ﴾ نسااء 1:اماا کساانیکاه باه تحریماات
احترام بگذارند ،وارد بهشت میشاوند تاا رحمات و
بخشای

خداوند شامل حالشان گردد ﴿صَالَوات مِانْ

رَبِّهِمْ وَ رَحْمَۀ﴾ بقره157:و از رحمت خدا اسات کاه
مانع ورود شیطان به دلهای آنان مایگاردد ﴿وَ لَاوْال

به هدف تدبر در آیات و تقویت اعااز لف ی ،معناوی
و اقتصادی قرآن است.
 -2بار آوایی حروف با خصوصیات معناای ماورد
ن ر بسیار نزدیک است و به بهترین شکل معانی الفاظ
را القا میکند .بین مشتقات ،ارتباط معناایی ترادفای و
گاهی تضادی وجود دارد .به عنوان مثال :رین هاای

فَضْلُ اللمهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ الَتمبَعْتُمُ الشمیْطانَ إِالم قَلایالً﴾

(ح،م،ر) معااانی مشااترکی دارناد ،بااازخوانی کاادهای

النساء 83:اما کسیکه با انااام حارام ،از پاى شاهوات

آوایاای (ح) معنااای حاارارت دروناای ماای رساااند .و

خود رود ،باید کیفر نافرمانى خود را بچشاد ،هررناد

آواهای «حرم» بر هیاان پوشیده و پیچیاده در افکاار

باز باه خااطر رحمات ،از اشاتباه غیار عماد گذشاته

درونی گنااه آلاود و پوشااندن یاک واقعیات داللات

رشمپوشى میکند ،ولی اگر برای بار دوم تااوز کناد

میکند ،احرام به مثابه یکی از مناسک ،با ررخیدن و

(در حال احرام شکار کند) ﴿وَ مَن قَتَلَهُ مِنکُم مُّتَعَمِّاداا

پیچیدن به دور کعبه محقق می شاود .در (حمار) نیاز

فَاَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ ...لِّیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ...عَفَاا اللماهُ عَمَّاا

هیاان درونی ناشی از دیدن رنن قرمز ،آتشین مازا

سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللمهُ مِنْهُ﴾ المائدة 95:خادا از او

و وحشی بودن گورخر ،خطوط در هم پیچیده ،احاطه

انتقام میگیرد (بابایى  )558،1382،و از رفاتن بهشات

و پنهاان کنناده سافیدی بادن گاورخر را باه تصاویر

محروم میگردد ﴿فَقَدْ حَرممَ اللمهُ عَلَیْهِ الْاَنمۀَ﴾ مائاده72:

میکشد یا در (مرح) هیاان درونی ناشای از تکبار و

و این ررخه ادامه مییابد.

شادی بسیاری که فرد را فرا میگیرد ،تداعی میکند و

واکاوی صدامعنایی در قرآن کریم با تکیه بر ن ریۀ اشتقاق ابنجنی مطالعۀ موردی ترکیب آواهای (ح ،ر ،م)ه

در (رحم) احساس لطف درونی و گرای
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به دیگاری

را مفتون ،شاد و تحریک (مرح) میکند و به حرکت و

را نمایان میسازد ،به هماینساان در (رماح) نشاانگر

هیاان وا میدارد .به ن ر میرساد در (محار) نیاز بار

پنهان شدن حرکات نیازه در حاال پرتااب باه خااطر

حرکت و سیالن مایع درونی صادف یاا ظارف شایر،

سرعت زیاد آن است ،نیاز در هام پیچیادن شاکار و

دگرگونی ،فراوانی پیچ های صادف بساان خطاوط

سااراناام محااو و نااابودی شااکار را در ذهاان متبلااور

گاوش اشااره

میکند ،همانگونه که در (محر) بر پایچ

صادف یاا

استخوان حلزونی گوش و پنهان باودن حیاوان درون
صدف اشاره دارد.

گورخر یا حرکت اموا درون پایچ
دارد.

و در پایان کدهایی آوایی (م) با داللت بار قاوت،
بست و منع در (حرم) بر قوت و پافشااری بار انااام

همچنااین وا (ر) بااا داللاات باار معنااای کاادینن

کار حرام اشاره دارد ،همانگونه که کعبه و احرام مایاه

حرکت ،فراوانی و تاااوز و واژه (حارم) حرکات و

قوام انسان گشته اسات ،ناوعی مناع از انااام برخای

گذر از حالل به سمت حرام و کثرت تااوز انساان را

کارها را نیز به دنبال دارد .در (حمر) قاوت و غل ات

نمایان میسازد ،هررند در (رحم) بر فراوانی مهربانی

رنن قرمز مایل به سیاه ،قوت گورخر در حمل باار و

نسبت باه دیگاری اشااره دارد ،همچنانکاه

دویدن ،بسته بودن دهان آن همچون نادان یا منع انس

لطف الهی همیشه بر سر بندگان سایه افکنده اسات و

با انسان را بیان میکند( .مرح) احساس قوت و مغرور

شکار با نیزه را (جز در مااه حارام) بار آنهاا حاالل

شدن به توانایی خویشتن و ممانعات از انااام فرماان

نموده است تا از نعمت و روزی آن بهرهمند شوند .در

خدا است ،هررند در (رحم) منار به سکوت ،رشام

(رمح) نیز تیزی نیزه ،سارعت حرکات پرتااب ،مایال

بستن بر گناه بندگان ،بخش

اشتباهات آنهاا و ماانع

شدن آن به سمت شکار ،نشاط و تحرک پرتاب کننده

از خشم و عذاب میشود ،نیز بر وابستگی قاوی باین

هنگام زدن به هدف را به یاد میآورد که باعاث تکبار

خویشاوندان و قاوت عاطفاه باین آنهاا اشااره دارد.

و شادی تیرانداز یا تعاب (مارح) همگاان مایشاود،

استحکام ،فشردگی و قوت ضاربه نیازه در (رماح) و

از

استفاده از آن به عنوان مانع دفاعی نمود مییابد .قوت

حد مااز ،غرور و سرپیچی در (مرح) را طناینافکان

و ساختی پوشا

اسااتخوانی صادف در (محار) نیااز

کرده است .در (حمر) نیز سارعت دویادن و حرکات

برگرفته از داللتهایی آوایی (میم) است.

مکرر گورخر ،فراوانی رنان پوسات ،راه راه باودن و

-3برخااای کارکردهاااای پاااووه

و گرای

همچنانکه معانی حرکت ،انحراف یاا شاادی بای

عبارتناااد از:

متمااایز شاادن گااورخر از سااایر حیوانااات را ترساایم

هماهنگی نتایج صدامعنایی و ن ریه ابن جنی ،ارتبااط

آن ماانع اناس،

معنایی مشتقات بار اسااس اصال جانشاینی ،روشای

رافت یا رحمات او باا انساان اسات و از حمال باار

کدینن و سریع جهت سهولت به خاطر سپردن معنا و

ساارپیچی ماایکنااد .رناان قرمااز هاام قااویتاارین و

تسلط بر آنها بر اساس اصل کمکوشی و. ...

میکند .گورخری که عنااد و تاوح

مشخ

ترین رننها و به رنن خون اسات کاه مایاه

حرکت و قوام بدن است ،همچنین رنن قرمز ،بینناده
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