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Abstract
This article is a semantic attempt to analyze 51 attributes of God in 28th.30th. Parts of the Holy Quran based on Liber’s semantic model. The present
study aims to investigate the semantic features of God's positive lexical
attributes mentioned in the Quran based on Liber's semantic model and to
examine the effectiveness of this model for semantic analysis of attributes in
Arabic. Data collection has been done by the library method and the
meanings of God's attributes have been extracted based on some
authoritative sources of vocabulary and interpretation. The reference to
bilingual cultures, in addition to the monolingual Arabic culture, has led to
the authors' greater mastery of the meanings studied and their assurance of
the correctness of the semantic analysis path. The results show that among
Liber’s semantic components [dynamic], [gradable], [IEPS] and [place] are
used in the semantic skeleton of the adjectives and the components
[material], [bound] and [structured] cannot be proposed in the analysis of
these lexical elements. The component gradable with a frequency of 70% is
the most frequent component and Vajra with a frequency of 9.5% is the least
frequent semantic component. Concerning the first level of adjectives’
semantic body, these words are divided into two groups; events and states.
The second level of adjectives’ semantic body shows speakers’ information
about those words. In the end, it is observed that Liber’s semantic
characteristics don’t have the efficiency to show semantic differences
between words; so the authors have proposed to consider the components
[comparison], [amount] and [confirmation] in the semantic skeleton of the
words to reach a more exact semantic analysis. Liber's semantic model, on
the one hand, is about text and is related to verbal contexts and rhetoric, and
its citation is due to the authors' emphasis on the theoretical view of
linguistics on the text of the Qur'an, and on the other hand, Liber's semantic
body is related to the science of meanings.
Keywords: Liber’s semantic model, God’s attributes, semantic components,
semantic skeleton, and semantic body.
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چکیده
در این مقاله 51 ،صفت خداوند در جزءهای  28تا  30قرآن ررآیم بآاسرا

نرآیرة لیبرآ ،تحلیرل

معنایی شدهاند .هدف پژوهش حاضآ ،بآرسی ویژگیهای معنایی صفات واژگانی ایجرابی خداونرد
در جزءهای یادشده بآاسا

مدل معنایی لیبآ و بآرسی میرزا رارنمردی ایرن مردل برآای تحلیرل

معنایی صفات در زبا عآبی است .گآدنوری دادهها به روش رتابخانهای صرررت گآتتره اسرت و
معانی اوصاف خداوند با استناد به بآخی منابع معتبآ لغت و تفسیآ اسرتخآا شردهانرد .رجررب بره
تآهنگهای دوزبانه ،اتزو بآ تآهنگ تکزبانة عآبی برآای حصررل تسرلب بیشرتآ نگارنردگا برآ
معانی بآرسیشده و اطمینا ننها از درستی مسیآ تحلیل معنایی برده اسرت .نترایپ پرژوهش نشرا
میدهند از میا مؤلفههای معنایی لیبآ ،مشخصههای پریا ،درجرهپريیآ ،وجرآا و منرا در اسرنلت
معنایی این صفات راربآد دارند و مؤلفههای «ماده ،مقید و ساختمند» در تحلیرل ایرن عناصرآ واژی
طآحشدنی نیست .همچنین مؤلفة [درجهپيیآ] با دارا برد ِ  70درصد ،بیشتآین بسرامد را داشرته و
رمتآین تآاوانی را نخستی معنایی «وجآا» با  9/5درصد به خرد اختصاص داده اسرت .در یرة اول
بدنة معنایی ،صفات به دو دسته تقسیم شدهاند ره یک گآوه در مشخصة رویداد و گرآوه دیگرآ در
مشخصة وضعیت با هم مشتآکاند .یة دوم بدنة معنایی هآ صفت نیز از سایآ صفات متمایز شرده
و مجمرعة اطالعات گریشرر دربارة ن عنصآ واژی را ارائه رآده اسرت .در پایرا مشرخ

شرده

است مشخصههای معنرایی لیبرآ رارنمردی زم را در نشرا داد تمرایزات معنرایی اوزا مختلر
نداشتهاند و پیشنهاد شده است با اتزود مؤلفههای معنایی [مقایسه][ ،مقدار] و [ثبرت] به اسرنلت
معنایی ،تحلیل معنایی دقیقتآی از این اوصاف به دست مینید .مدل معنرایی لیبرآ در برا مرتن و
مآبرط به سیاق لفری و بالغت است و استناد به ن به دلیل تأریرد نگارنردگا برآ نگراه نرآیرهایِ
زبا شناختی به متن قآن است .بدنة معنایی نیز در انگارة لیبآ با علم معانی مآتبب است.
واژههای کلیدی :مدل معنایی لیبآ ،اوصاف الهی ،مؤلفههای معنایی ،اسنلت معنایی ،بدنة معنایی
*نویسنده مسئول
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معنایی برده است .سپس از نرآیة معنرایی لیبرآ رره برا

طرح مسئله
مطالعة معنیشناختی قآن  ،به دلیل لزوم تهم هآچه

التفات ویژه به ساخت واژهها طآحریرزی شرده ،برآای

بیشررتآ و بهتررآ نیررات ن  ،همررراره از اهمیررت زیررادی

تحلیل معنایی اوصاف الهی بهرآه گآتتره شرده اسرت.

بآخرردار بررده و هسرت .ینری از روشهرای تحلیرل

انتخا

نرآیة معنایی لیبآ به این دلیل بررده اسرت رره

معنایی ،مدل معنایی لیبآ 1است ره بهتازگی به ن ترجه

ترصی های معنایی در این چهارچر

شده اسرت .در ایرن جسرتار ررشرش شرده اسرت 51

واژهها را نیز بهطرر غیآمستقیم نمایش میدهرد و ایرن

صفت ذرآشده بآای خداوند در جرزء هرای  28ترا 30

ویژگرری بررآای بازنمرراییِ معنررایی واژههررای عآبرری بررا

قآن رآیم در قالب این مدل معنایی ،تشرآی و تبیرین

پیچیدگیهای ساختاری خاص خررد در زبرا تارسری

شرند .مقالة حاضآ تالشی اسرت برآای پاسره بره سره

بااهمیت است؛ زیآا بره درک معنرایی عمیرقترآ منجرآ

پآسش -1 :اسنلت معنرایی 2اوصراف الهری در قرآن

مرریشرررد و ن جنبررههررای معنررایی مغفرررلمانررده در

شررامل ررردام مؤلفررههررای معنررایی لیبررآ اسررت و ررردام

تآجمههای قآن را روشن مریسرازد ترا تفراوتهرای

مشخصه های معنایی لیبآ در تحلیل این صفات رراربآد

مرجرد بآای مخاطبا قآن ره نانشنا یا رم نشنا با زبا

ندارند؟  -2ردامیک از این مؤلفههای معنایی بیشرتآین

عآبیاند ،به عمق بیشتآی از معانی دست یابند .ننتهای

و رمتررآین تآاوانرری را در اسررنلت معنررایی صررفات

ره پرژوهش حاضرآ برآ ن تأریرد ویرژه دارد ،رراربآد

بآرسیشده داشتهاند؟  -3نیا این مردل ،رارنمردی زم

نرآیههای نرین زبا شناختی در مطالعات قآننی اسرت

را بآای تحلیل معنایی اوصاف الهی در جزءهای  28ترا

ره میتراند تت بابی بآای نرنوریهایی در واژهنامههای

 30قآن رآیم نشا داده است؟

قآننی ،تآجمهها و تفاسیآ باشد .مردل معنرایی لیبرآ در

بآای انجام این پژوهش اوصاف واژگرانی خداونرد

با

سراختار واژیِ

متن و مآبرط به سریاق لفرری و بالغرت اسرت و

در جزء های  29 ،28و  30قآن رآیم استخآا شردند

استناد به ن به دلیل تأرید نگارندگا بآ نگاه نرآیرهایِ

و معررانی ننهررا بررا اسررتناد برره تآهنررگهررای لغررت

زبا شناختی به متن قآن است و بدنرة معنرایی نیرز در

المعجم الرسیب ،لسرا العرآ  ،ترآوق اللغرات ،تآجمرة

انگارة لیبآ با علم معانی مآتبب است.

تآهنگ بزرگ المنجد ،تآهنگ معاصآ عآبی  -تارسری
نذرتاش نذرنرش و تآهنگ دوجلدی معاصرآ عآبری -

 -2پیشینة پژوهش

تارسی عبدالبنی قیم ،تفسیآهای المیزا  ،نمرنه و تفسیآ

بخش پیشینة پژوهش به دو زیآبخش تقسریم شرده

یررک جلرردی مبررین اسررتخآا شرردهانررد .رجرررب برره

است :ابتدا پژوهش های انجامشده دربارة صفات الهری

تآهنگهای دوزبانه ،اتزو بآ تآهنگ تکزبانرة عآبری

در قآن بآرسی می شررند و سرپس پیشرینة مطالعراتی

بررآای حصرررل تسررلب بیشررتآ نگارنرردگا بررآ معررانی

انجامشده با محرریت نرآیة لیبآ مآور خراهد شد.

بآرسی شده و اطمینرا ننهرا از درسرتی مسریآ تحلیرل
 -1-2پژوهشهای مرتبط با صفات خداوند در قرآن
Rochelle Lieber
semantic skeleton

1
2

راد و عزتررری نراسرررته ( )1393در پژوهشررری بررره
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راربآدهای تفسیآی تناسب اسماء الهی در تهرم نیرات

عالم ،شآور راه یاتته و چگرنره از خداونرد متعرال رره

مطالعرات نمراری ،اسرماء الهری،

خیآ محض است ،این شرآور صرادر شرده انرد .نتیجرة

اسرم جاللرة اهلل ،حردود دو درصرد از

پژوهش این است ره باورِ به قدرت ،علم ،خیآخرراهی

واژگا قآننی را به خرد اختصاص داده اند و بیشتآ این

و دادگآی مطلقِ خداوند بره حررزة ذات الهری ارتبراط

اسماء در پایا نیات و به شنل مزدو – هرم نیری دو

دارد؛ ولی شآور به حرزة اتعال الهی تعلرق دارنرد رره

صفت با ینردیگآ  -نمرده انرد .تآضریة ایرن پرژوهش،

صفات الهی در این حرزه رآانهمند و مقیدند.

ررشیده اند .بآاسرا
بدو احتسرا

تناسب صفات مزدو پایانی نیات با گزاره های پیشرین
و رارنمدی ن در تهم مقاصرد نیرات بررده اسرت .در
پایا  ،ضمن اثبات اصل تناسب مدنرآ ،برآ ایرن اصرل
بهعنرا یک قاعدة تفسیآی تأرید شده است.

 -2-2پژوهشهای مربوط به نظریة لیبر
مررآادی و رآیمرری دوسررتا ( )1390نقررش معنررایی
پسرند  -ی را بآاسا

نرآیة لیبرآ بآرسری ررآده انرد.

راغبی و مهآیزی ( )1393به مفهررمشناسری «وجره

نریسندگا بآای وندها یک اسنلت معنایی و یک بدنة

اهلل» در قآن رآیم پآداختره انرد .در ایرن مقالره ضرمن

معنایی در نرآ گآتترهانرد .ایشرا برا ترجره بره سرابقة

بآرسی مفهرم واژة «وجهاهلل» و تآریباتی رره برآ وجره

تاریخی پسرند – ی ،ن را بهعنرا دو وند ،یرک ونرد

الهی د لت می رننرد ،مصرادیق وجرهاهلل نیرز روشرن و

اسمساز و یک وند صفتساز در نرآ گآتتهاند.

شبهات نیز پاسه داده شده انرد .ابآاهیمری و مآتضرری
( )1394پیرند اسماء الهی را با مضامین نیات در سرره

عباسی و رتیعی ( )1393طی تحقیقری بره مقایسرة
تآایند اشتقاق در دو گرنرة علمری و محراورهای زبرا

نل عمآا بآرسی ررآدهانرد .ارتبراط اوصراف الهری برا

تارسی پآداخته اند .نریسندگا مشخ

مضامین نیه های این سرره ،به چند صررت نمرد یاتتره

نرام واژه سازی اشتقاقی در هآ دو گرنره بآرسری شرده

است ره عبارت اند از :ارتباط با نیة خرد ،پیرنرد برا دو

بیشتآ از چه نررب ونردهایی اسرتفاده ررآده اسرت-2 .

نیة قبل و بعد ،ارتباط برا محتررای رلری چنرد نیره یرا

چگرنگی میزا استفاده از وندهای اشتقاقی مختل

در

معنای رلیدی سرره.

این دو گرنه بحث شده است -3 .تفراوت در نقرش و

رآدهاند ره -1

شفیعی مهدینباد ( )1395به بآرسی شیره های تهم

عملنآد این گرنه وندها در هآ دو گرنه بآرسری شرده

و معنارآد اسرماء و صرفات متشرابه خداونرد متعرال

است .نگارندگا در ایرن تحقیرق ،چگررنگی عملنرآد

پآداخترره اسررت .نریسررنده ابترردا راههررای معنرریرررآد

وندها را از مدل معنایی لیبآ ( )2004تعیین رآدهاند رره

اوصاف الهی را بیا و پرس از تبیرین ننهرا ،سره شریرة

رتیعی ( )1387بازبینی رآده اسرت .یرسرفیا  ،تراری و

نادرست را نقد و دو روش درست را نیز با بیرا دلیرل

مآادی ( )1394به بآرسی معنایی و دسته بندی حرآوف

اثبات رآده است .وترایی ( )1395بره تحلیرل وحیرانی

اضاتة زبا تارسی بآ پایة نرآیة لیبآ ررشش ررآدهانرد.

شآور برا تنیره برآ رآانره منردی صرفات الهری همرت

نریسندگا این نرشتار ،ویژگری هرای معنرایی حرآوف

گماشته است .پآسش این پرژوهش ایرن اسرت رره برا

اضاتة زبا تارسی را بآپایة مؤلفه های معنایی ،بآرسری

وجرد علم و قدرت و رحمت گستآدة الهری ،چرآا در

و دسته بندی رآده اند .نتایپ عبارت انرد از -1 :حرآوف
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اضاته بی معنی نبرده و معنادارند -2 .بره دلیرل داشرتن

 -3بدنة اصلی مقاله

مؤلفههای معنایی (منا و وجرآا) د لرت برآ منرا و

 -3-1چهارچوب نظری

خب سیآ دارند -3 .حآوف اضاته عرالوه برآ اسرنلت
معنایی ،دارای بدنة معنایی نیز هستند رره برآ مرراردی

دسررتیرراتتن برره نخسررتیهررای معنررایی ،محصرررل
بررهرررارگیآی تحلیررل مؤلفررهای اسررت ررره میررآا

ماننررد «جهررت ،بعررد ،دوری و نزدینرری برره سررط و

معنیشناسی ساختگآا برده است؛ این میآا

تما داشتن» در ننهرا نمررد پیردا ررآده اسرت -4 .در

معنیشناسی نرساختگآا از دیدگاه شرناختی برار دیگرآ

مقر ت شعاعی و مآررزی ،طبرق تآضریة پریشنمرنرة

بررآای تحلیررلهررای معنررایی برره رررار رتررت .پررس از

بنیا  ،اسنلت معنراییِ نمرنره اعلری برا سرایآ مفراهیم

نرساختگآایا  ،لیبآ نیز در رهیاتت شناختی ،بره رمرک

حاشرریهای ینسررا برررده و تفرراوت ننهررا در بدنررة

همین شیره با استفاده از نخستیهای معنایی ،بره تبیرین

معنایی شا است ره باتت ،تجآبه و دانش گریشرر ،ن

معنایی واژگرا ررشرش ررآد؛ برا ایرن تفراوت رره او

را تعیین رآده است.

نخستیهای معنایی را مشخصههای معنرایی نامگرياری

نهنگآ و مآادی ( )1395بره بآرسری و دسرتهبنردی

نررآی در

رآده است.

معنایی اجزای رالم زبا تارسری برآ پایرة نرآیرة لیبرآ
پآداختهاند .ننها به پیآوی از لیبرآ برآ پایرة مؤلفرههرای

 -3-2نظریة لیبر

«ماده» و «پریا» مقرلة معنایی مراده/شریء/جررهآ را در

راربآد مؤلفههرای معنرایی برهمنرررر ارائرة تحلیرل

زبا تارسی به چهار گآوه و بآپایة مؤلفه هرای «پریرا»،

معنایی از واژههای زبا در چهرارچر

معنریشناسری

«وجآا» و «منا » مقرلة معنرایی مرقعیرت را بره شرش

ساختگآا مطآح شد و از ن زما تا رنر به شیرههرای

گآوه و بآپایرة مؤلفره هرای «وجرآا» و «منرا » مقرلرة

مختل ر

و بررا جررآح و تعرردیلهررای گرنرراگر بررآای

معنایی روابب را به چهار گرآوه طبقرهبنردی ررآدهانرد.

تحلیلهرای معنرایی اسرتفاده شرده اسرت .مؤلفرههرای

حیرردری زادی ،حسررینی معصرررم ،نجفیررا و روشررن

معنایی پیشتآ نیز ازسری معنیشناسرانی جرز لیبرآ بره

( )1395به تحلیل یک نرب تعل مآرب تارسی بآاسا

نحری ارائه شده است؛ معنیشناسانی ره سعی بآ ارائرة

نرآیة اشتقاق تاز پآداخته اند و نتیجه گآتتهاند تعلهای

مدلهای تحلیل مؤلفهای رارنمد داشتهاند؛ از ن جمله،

مآرب دارای اشرتقاقی تازگرنرهانرد .در زبرا تارسری،

مرردل معنرریشناسرری مفهرررمی 1جننرردوف 2نرآیررة

ریشررة تعررل و جررزء غیآتعلرری در دامنررة یررک ترراز

پرسرررتییرتسرررنی 3و تآازبرررا معنرررایی طبیعررری

4

ساختراژی ادغام میشرند؛ سپس ن ریشهها بآای رتع

ویآژبیتسنا .5لیبآ ( )2004: 22با اذعا به قدیمبررد

نیازهررای اشررتقاقی یررا محاسررباتی برره پرسررتة ن ترراز

راربآد مؤلفه ها/مشخصه های معنایی ،مؤلفه های معنایی

ساختراژی حآرت میرنند.

معآتیشده ازسرری خررد را دارای دو جنبرة نرنورانره
1

conceptual semantics
Jackendoff
3
pustejovski
4
natural semantic metalanguage
5
Wierzbicka
2
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می داند و ن دو ویژگی عبارتاند از -1 :این مؤلفههرا

تعآی

مقرله گيرند؛ یعنی صآتاً بآای مقرلة دسرترری خاصری

قآار داشته باشند یا نرامآتبب بره ن باشرند .ایرن شرش

مانند تعل راربآد نمییابند و  -2ایرن مؤلفرههرا دارای

مؤلفة معنایی شامل ماده ،4پریا ،5وجآا (وضع یا جایگاه

ارزش دوگانهاند؛ یعنی هم بآای ایجاد هممعنایی و هم

رویرردادی اسررتنباطی) ،6منررا  ،7مقیررد 8و سرراختمند

9

بآای ایجاد تقابل معنایی به رار مریرونرد و اترزو برآ

هستند .او تأریرد ررآده اسرت برآای ترصری

عناصرآ

این ،ممنن است در اسنلت معنایی 1واژهای ،حاضآ یا

واژی ،این شمار راتی نیست و مؤلفة درجره پريیآ را

غایب باشند (هما  .)23 :مشخصره هرای معنرایی لیبرآ

هم به شش مؤلفة معنایی اش اتزوده اسرت .لیبرآ برا در

ممنرن اسررت در اسرنلت معنررایی یرک واحررد زبررانی

نرآ گآتتن ایرن مؤلفره هرا ی معنرایی ،عناصرآ واژی را

حضرر داشته باشند یا نداشته باشند؛ اگآ حضرر داشرته

مقرلهبندی رآده و در سه گآوه قآار داده اسرت .گرآوه

باشند ،ممنن است ارزش مثبت یا منفی بگیآنرد .لیبرآ

اول ماده/شیء/جرهآ نامیرده مری شررند؛ نماینردة ایرن

2

گآوه در دستگاه نحر زبا  ،مقرلة دسترری اسم اسرت.

اینگرنه بیا مریرنرد :هرآ عنصرآ واژی متشرنل از دو

گآوه دوم ،گآوه مرقعیت است ره بآ رویداد یرا وضرع

بخش است -1 :اسرنلت معنرایی؛  -2بدنرة معنرایی.3

د لت مریرنرد و بنرابآاین ،نماینردگا ایرن گرآوه در

اسنلت معنایی متشنل از دو قسمت است :ال  -یرک

دستگاه نحر زبا به مقرلههای نحری تعل و صفتانرد

 -یرک یرا چنرد مرضررب رره

معنرایی

چهارچر

نرآی خرد را با نرام نمررد معنرایی واژی

یا چند مؤلفة معنایی؛
مرضرعات بآاسرا

شرند یا نشرند؛ یعنی در ارتباط با یرک مفهررم

10

و سآانجام ،گرآوه روابرب رره برآای ترصری

اصرل هرم نمرایگی در اشرتقاق و

حآوف به رار می رود ،گآوه سرم را تشنیل می دهنرد.

تآریب بههم پیرند می خررند و عناصآ مشتق یا مآرب

در ادامه ،ترضی بیشتآ دربارة مفاهیم تخصصری مردل

را می سازند .در اسنلت معنایی مؤلفه های معنرایی نیرز

لیبآ بیا شده است .استفاده از این مردل معنرایی ابرزار

وجرد دارد ره بیا رنندة نقش معنایی عناصرآ واژیانرد

نرآی جدیدی را بآای تحلیل معنایی اوصاف الهری در

و همررة عناصررآ واژی عررالوه بررآ مؤلفررههررای معنررایی،

قآن در اختیار قآار میدهرد رره از دقرت خرربی نیرز

مرضرررب هررم دارنررد .بدنررة معنررایی بازنمررایی دانررش

بآخرردار است و بدین تآتیرب ،تآجمرههرا و تفاسریآ

دایآهالمعارتی و تآهنگی دربرارة واژههاسرت و شرامل

مرجرد را میترا با در نرآ گرآتتن ایرن ابرزار نررآی

اطالعاتی مانند شنل ،ابعاد ،رنگ ،رراربآد و خاسرتگاه

متأخآ در صررت لزوم ،برازبینی ررآد یرا تآجمرههرای

است.

دقیقتآی را بآای نانشنایا به زبا عآبی تهیره و ارائره
رآد.
نخستین مقرلرة معنرایی 11لیبرآ مراده اسرت .مقرلرة

 -3-3اسکلت معنایی از دیدگاه لیبر
لیبآ شش مؤلفة معنایی را معآتی ررآده رره ممنرن
اسررت درخصرررص اسررنلت معنررایی واحرردهای زبررا
1

semantic skleton
lexical semantic representation
3
semantic body
2

4

material
5
dynamic
6
IEPS
7
location
8
bounded
9
composed of individual
10
scalar
11
semantic category
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مری رنرد رره

این مؤلفة معنایی سرنر را نشرا مریدهرد و از ایرن

معنایی ماده ،شیء و جررهآ را ترصری

معادل مقرلة نحرری اسرم اسرت .او درخصررص ایرن

لحاظ در تقابل با مؤلفة (وجآا) قآار میگیآد رره دارای

مؤلفة معنایی میگرید «حضرر این مشخصه دال بآ این

مشخصة ( +پریا) اسرت .معنرای عناصرآ واژی دارنردة

است ره مقرلهای ره مفهرم مدنرآ در ن قآار میگیآد،

این مؤلفه ،با مرقعیتی خاص در منا یرا زمرا پیرنرد

ماده/شیء/جرهآ است و مقرلة نحری مآتبب با ن نیرز

خررده است؛ مانند "نشستن" ( +پریا + ،منا ).

اسررم اسررت» (همررا  .)24 :ارزش مثبررت ن دلیررل بررآ

پنجمین مؤلفة معنایی ره لیبرآ بره ن اشراره ررآده،

مررادیبرررد اسررت و اسررم ذات یررا عینرری را ترصرری

ویژگی مقیدبرد است .این مشخصه مآزهای منانی یا

می رند .ارزش منفی ن دلیل برآ غیآمرادی بررد اسرم

زمانی را در یک مرقعیت یا مراده/شریء/جررهآ نشرا

است و نشا دهندة اسم معنی یا انتزاعی است .دومرین

می دهد .لیبآ (هما  )136 :می گرید «اگآ این مشخصره

مؤلفة معنایی معآتیشدة لیبآ ،ویژگی پریایی است .این

در یک عنصآ واژی مرجرد نباشد ،این عنصآ از لحراظ

مؤلفه نشا میدهد ننچه واژه برآ ن د لرت مریرنرد،

هستیشناختی ممنن است به مآزهای منانی یا زمرانی

وضعیت است یرا ررنش .ارزش مثبرت ن بیرا رننردة

مقید باشد یا نباشد؛ اما مآزهایش از لحاظ زبا شناختی

رویررداد یررا رررنش رخداده اسررت و ارزش منفرری ن

یا مفهرمی ردگياری نشدهاند .اگرآ عنصرآ واژی دارای

نشا دهندة یک وضعیت یا حالت است.

مشخصررة [ +مقیررد] باشررد ،از لحرراظ زمررانی و منررانی
محدود می شرد .اگآ این مشخصه منفری باشرد ،عنصرآ

مؤلفة (وجآا) سرمین نخستی است ره لیبرآ بره ن
ترجه داشته است .اتزودهشد مؤلفة (وجآا) (وضعیت

واژی محدودیتهای درونی منا و زما را ندارد».

یا جایگاه رویدادی استنباطی) به اسنلت عنصرآ واژی،

مشخصة سراختمند د لرت برآ وجررد واحردهای

به اتزودهشد مؤلفة مسیآ 1منجآ می شرد؛ به این معنی

زمرانی و منرانی در عناصررآ واژگرانی دارد و ششررمین

رره اگرآ عنصرآ واژی مؤلفرة ( +وجرآا) را دارا باشرد،

مؤلفة معنایی نرآیة لیبرآ اسرت .جننردوف بره همرین

اسرت .مسریآ دربآدارنردة

مفهرم با عنرا ساخت درونی اشاره ررآده اسرت .اگرآ

تغییآ جایگاه یا وضعیت است .وجرد مؤلفه ( -وجرآا)

عنصآی دارای مشخصرة ( +سراختمند) باشرد ،چنرین

نشا دهندة مسیآ اتفاقی و غیآمستقیم اسرت و چناننره

استنباط میشرد رره ایرن عنصرآ از واحردهای درونری

لیبآ اشاره مریرنرد ،در صرررتی رره معنری یرک واژه،

مشابه و مجزا ساخته شده است.

نشا دهندة مسریآ مشرخ

اطالعاتی دربارة تغییآ و پیشآتت وضعیت یرا جایگراه

نخآین مؤلفة مدنرآ لیبرآ (درجرهپريیآ) اسرت رره

رنشگآ ندهد ،تاقد مؤلفة وجآاست .رابطرة ایرن مؤلفرة

رابطة برین مجمرعره ای از ارزشهرا را برا یرک مقرلرة

معنایی با مؤلفة (پریا) مستقیم است؛ یعنی اگآ ویژگری

مفهرمی بیا می رند .مرقعیت هایی ره نسبتداد میزا

پریایی بآای واژهای ارزش منفری داشرته باشرد ،مؤلفرة

به ننها مقدور است ،دارای مشخصة ( +درجرهپريیآ) و

وجآا نیز قطعاً ارزش منفی خراهد گآتت.

مرقعیت هایی ره امنا نسبتداد این مشخصه به ننها

چهارمین مشخصة مدل معنایی لیبآ ،منرا اسرت.

وجرد ندارد ،دارای مشخصة ( -درجره پريیآ) هسرتند.
صفات مدر دارای مشخصة ( +درجهپيیآ) و صرفات

path

1
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غیآمدر نشا دهندة ویژگی ( -درجهپيیآ) هستند.
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گآتتن واحدهای مشابه ساخته نشده است .دربارة بدنة
معنایی ن باید گفت مشخصه هایی همچرر «انسرا »،
«بالغ»« ،ميرآ»« ،نگراه»« ،تآمرانبآدار از خردا» و «دارای

 -3-4بدنة معنایی از دیدگاه لیبر
لیبآ (هما  )51 :بدنة معنایی 1را دربآدارنردة انرراب
اطالعات دایرآهالمعرارتی مری دانرد؛ اعرم از اطالعرات

نسمانی» بدنة معنایی ن را از دیدگاه نگارنردگا

رتا

نشا میدهند.

ادراری و اطالعات تآهنگی رره هرآ گریشررر از یرک
عنصآ واژی نزد خرد دارد .مشخصه هرای معنرایی رره

 -3-5دستگاه ساختواژی عربی

بدنة یک عنصرآ واژی را تشرنیل مریدهرد ،برآخالف

واژه ها در زبا عآبی در سره گرآوه اسرم ،تعرل و

مشخصههایی ره اسنلت معنایی را میسازند ،معرین و

حآف قآار میگیآند .از یک منرآ ،اسم را در عآبی بره

همهشمرل نیستند؛ بلنه از جامعه و تآهنگی به جامعره

دو گرنة جامد و مشتق تقسریم مری رننرد .اسرم جامرد

و تآهنگ دیگآ و از تآدی به ترآد دیگرآ متفراوتانرد؛

اسمی است ره ریشة تعلی نداشته باشد؛ مانند "رجرل،

بنابآاین ،انعطافپيیآیِ اطالعاتیِ بدنة معنایی ،بیشتآ از

جعفآ و شجآ" و درمقابل ،اسم مشتق اسمی است رره

اسنلت معنایی است .مشخصه هایی رره بدنرة معنرایی

از اصل تعل گآتته شده باشد؛ مانند "ناظآ ،منترر

یک عنصآ واژی را میسازند ،به رنرگ ،شرنل ،ابعراد،

اربررآ" (ماهیررار ،1380 ،ص  .)41اسررمهررای مشررتق یررا

راربآد و هدف از راربآد ن اشاره میرنند؛ بآای مثال،

صفتهای صآتی هشت گرنهاند ره عبارتاند از :اسرم

می ترا به واژة "پیامبآ" اشاره رآد و اسرنلت و بدنرة

تاعل ،اسم مفعرل ،صفت مشبهه ،اسم تفضریل ،صریغة

معنایی ن را تشآی رآد .این واژه را میترا در وهلرة

مبالغه ،اسم منا  ،اسم زمرا و اسرم نلرت (شرآترنی،

نخست با مؤلفة [ +ماده] نشا داد و با ترجه به ایننره

 ،1388ص  .)118با ترجه به ایننه پینآة بآرسریشرده

این واژه د لت بآ تآدی دارد ره "انتقال پیام" را انجام

در این پژوهش ،اوصاف الهی در سه جزء پایانی قرآن

میدهد ،باید بآای ن ویژگی [ +پریرا] را نیرز در نررآ

رآیم است و گنجید در زما و منا و نیز د لت برآ

داشت .مؤلفة [وجآا] نیز برآای ایرن واژه دارای ارزش

ابزار انجام رار از ذات مقد

پآوردگرار تاصرله دارد،

مثبت خراهد برد؛ زیآا تآایندی ره ایرن صرفت برآ ن

بآرسی اسم منا  ،اسم زما و اسم نلت در دسترر رار

د لت میرند ،در مسیآی به انجام میرسد رره طبیعتراً

نگارندگا قآار نمی گیآد و از ترضی اوزا و تعاری

ابتدا و پایانی بآای ن متصرر است .مشخصة منا نیز

ننها خردداری شده است.

و

ارزش مثبررت خراهررد گآتررت؛ زیررآا در نر رآ گررآتتن

اسررم تاعررل اسررمی اسررت ررره بررآ رننرردة رررار یررا

جایگاهی بآای "انقرال پیرام" هرم در منرا و هرم در

دربآدارندة حالت و وضعیتی د لت رنرد .اسرم تاعرل

زما مطآح است .این واژه مقید است؛ یعنری مآزهرای

تعل ثالثی مجآّد بآ وز "تاعل" ساخته میشرد؛ مانند

پيیآ است ،امرا سراختمند

و عالم .اسم تاعل سرایآ اتعرال (ثالثری مزیرد،

ن در زما و منا تشخی
نیست؛ زیآا طبق تعآی

ارائهشرده ،از رنرار هرم قرآار

ضار

رباعی مجآّد و رباعی مزید) بآ وز مضارب معلررم ،برا
قآارداد میم زائدة مضمرمه به جای حآف مضرارعه و

semantic body

1
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منسرررآد حآف ما قبل نخرآ ،اگرآ منسررر نباشرد،

متصآف ،بیشتآ بآ طبق این اوزا ساخته میشرد :تَعیل

ساخته می شررد؛ ماننرد مُنرآِم و مُردرحآِ (طباطبرایی،

مانند رآیم ،تَعرل مانند حرسرن ،تُعال مانند شُرجاب ،تُعرل

 ،1373ص  .)74اسررم تاعررل در عآبرری حامررل نقررش

مانند حُآٌّ ،اَتعرل مانند اَحمررآ ،تَعلرل ماننرد خَشلرن ،تَعرل

معنایی رنشگآ 1یا تجآبهگآ 2است .اسم مفعررل اسرمی

مانند سرهل ،تَعال مانند جربا  ،تاعل مانند طراهآ ،تَعرالء

یا چیزی ره رار بآ ن واقرع شرده

مانند حرمآاء ،تلعل مانند صلفآ ،تَعرل مانند زرلررل ،تلعرال

است ره بآ شخ

است ،د لت میرند؛ مانند منترر

و مضرآو  .اسرم

مفعرل از ثالثی مجآّد بآ وز "مفعرل" مینیرد؛ ماننرد

مانند هلجا  ،تَیعلل ماننرد مریترت ،تَعرال ماننرد سررنآا
(هما ).

منسرر و محفرظ .از تعل غیآثالثری برآ وز مضرارب

اتعل تفضیل یا اسم تفضریل اسرمی اسرت رره برآ

مجهرل ساخته میشرد؛ بدین طآیق ره به جای حرآف

بآتآی صفتی در مرصرتی نسبت بره مرصررتی دیگرآ

مضارعه ،میم مضمرم گياشته مری شررد و اگرآ حرآف

د لت می رند؛ مانند اعلم .اتعل تفضیل از اتعال ثالثری

پیش از نخآ مفترح نباشد ،تتحه میگیآد؛ ماننرد مُحرآم

مجآّد بآ وز اَتعل و تُعلی ساخته میشرد .اسم مبالغره

(ماهیررار ،1380 ،ص  .)43اسررم مفعرررل در

یا صیغة مبالغه ،صفتی است به معنی اسم تاعل رره برآ

و مُقررد

عآبی حامل نقش معنایی رنشپيیآ 3است.

وجرررد بسرریاری و تآاوانرری صررفتی در یررک مرصرررف

صفت مشبهه ،صیغه و سراختی اسرت رره از تعرل

د لت میرند .صریغة مبالغره از ثالثری مجرآّد سراخته

زم گآتته می شرد تا ثابتبرد و ماندگاری صرفتی را

می شرد و بیشرتآ وز هرای ن سرماعی اسرت .صریغة

در صاحب صفت نشرا دهرد؛ ماننرد ررآیم و حسرن.

مبالغه غالباً از اتعرال متعردی بنرا مری شررد .وز هرای

منررر از ثبرت و مانردگاری در ایرن تعآیر  ،وجررد

مشهرر صیغة مبالغه عبارت است از :تَعّال مانند جبّرار،

صفت در صاحب صفت بهطرر مطلرق و غیآمقیرد بره

ملفعال مانند ملفضال ،تلعّیل ماننرد صلردّیق ،تَعّالره ماننرد

مشرتق رره از

علّامه ،ملفعیل مانند ملسرنین ،تَعلرل ماننرد حرريلر ،تَعیرل

ثالثی و به معنای تاعل باشد ولری وز اسرم تاعرل را

مانند رحیم ،تَعرل ماننرد غَفررر ،تُعلره ماننرد ضُرحنه.

نداشته باشد و در عین حال ،ثبرت و ماندگاری صرفت

صیغة مبالغه وز های دیگآی هم دارد ره رراربآد ننهرا

در صاحب صفت را نیز نشا دهد ،صفت مشبهه است

رم است؛ بآای نمرنه ،میترا به مراردی همچر وز

یک زما خاص است .پس هرآ وصر

و همچنرین وز تَیعررل ماننرد قَیّررم

(شآترنی ،1388 ،ص  .)156ماهیار ( )53 :1380صفت

تُعُّرل در قُدُّو

مشبهه را صفتی میدانرد رره برآ اتصراف شخصری یرا

اشاره رآد (هما  ،ص .)57-55

چیزی بآ وصفی ثابرت د لرت مریرنرد .ترآق صرفت
مشبهه با اسم تاعل ن است ره اسم تاعرل برآ صرفت
حاد

 -3-6تحلیل دادهها

و متغیآ د لت میرند ،ولی صفت مشبهه ثابرت

ینرری از ننررات درخرررر ترجرره دربررارة صررفات

و دائم است .صفت مشبهه از تعل ثالثی مجرآّد زم و

بآرسیشده این است ره در اسنلت معنایی هیچیک از
ننها مشخصة [ماده] درواقع نمریترانرد حضررر داشرته

1

agent
experiencer
3
patient
2

باشد؛ اما مسلماً در مفهرم سازی های استعاری بره ویرژه
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در مراردی ره احاطة خداوند برآ هسرتی مردنرآ قرآار

رنند و ن رنش یا تآایند به تغییآ وضعیت منجآ شررد.

میگیآد ،راربآد مؤلفة مراده در تصریآسرازیهرا و نیرز

به بیا دیگآ ،صرفاتی رره برآ وضرعیتی/حالتی د لرت

مفهرمسازیهای منانی دیده میشرد .بیانات خداوندی

رنند ،مؤلفههای پریا و وجرآا برآای ننهرا ارزش منفری

مثالهایی است ره برآای تصریآسرازی حقرایق

خراهرد داشررت و صرفات د لررترننرده بررآ ررنش یررا

خار از حس زده شده تا ننچه خار از حس اسرت،

تآایندی دارای ارزش مثبت بآای مؤلفة [پریا] هسرتند،؛

بهصررت محسرسات در اتهام بگنجد و اینگرنه مثالها

اما مؤلفة [وجآا] بآای ننها بسته به معنریشرا ممنرن

در سخن خداوند بسیار است؛ ازقبیرل عرآش ،رآسری،

است ارزش مثبت یا ارزش منفی داشته باشد .با ترجره

لرررح ،قلررم و ( ...منررارم شرریآازی ،1388 ،ص .)446

به ایننه مؤلفة مقید دارابرد مآزهای زمرانی و منرانی

دومین ننتة درخرر ذرآ دربارة صفاتی است ره مؤلفرة

را نشا میدهد ،دربارة صفات بآرسیشده امنا طآح

[پریا] ارزش منفی گآتته است و بآ وضعیت و حرالتی

نمررییابررد؛ مگررآ در صررررتی ررره برره ضررآورت

د لت میرند و در صرررتی رره ایرن مشخصره ارزش

مفهرمسازیهای استعاری بهمنرررر تصریآسرازیهرای

مثبت گآتته است ،صفت مزبرر بآ یک رنش یا تآاینرد

ملمر

مؤلفههای ميررر ارزش مثبرت گآتتره باشرند.

د لت دارد .دربارة بآخی صفات مانند "ررآیم" دیرده

مؤلفة ساختمند نیز بره ایرن دلیرل رره تجمیرع عناصرآ

میشرد ره مؤلفة پریا هم ارزش منفی میگیرآد و هرم

زمررانی و منررانیِ مشررابه را بررآای مرجردیررت یرراتتن

مثبت .این دوگانگی به دلیل چنردمعنایی ایرن صرفات

پدیدهای نشا میدهد ،بآای صفات مطالعهشده در این

است؛ بآخی از معانی بآ وضرعیتی د لرت مریرننرد و

پژوهش امنا طآح نمییابد .در بیا معنی صرفات ،از

معانی دیگآ بآ رنش یا تآایندی د لت میرننرد .مؤلفرة

تآهنررگهررای لغررت المعجررمالرسرریب ،لسررا العررآ ،

[وجآا] دربارة صفاتی ارزش مثبت میگیرآد رره تغییرآ

تآوق اللغات ،تآجمة تآهنگ برزرگ المنجرد ،تآهنرگ

وضعیت درنتیجة تحقرق معنرایی ننهرا پدیردار شررد و

معاصآ عآبی  -تارسری نذرتراش نذرنررش و تآهنرگ

طیشد مسریآی ولرر برهصرررت انتزاعری درکپريیآ

دوجلدی معاصآ عآبی  -تارسی عبدالبنی قیم اسرتفاده

باشد .با این ترضری  ،مسرلم اسرت صرفاتی مؤلفرة [+

شده است.

از با

وجآا] را خراهند داشت ره بآ رنش یا تآایندی د لرت
جدول  -1 -4تحلیل صفات خداوند در جزءهای  28تا  30قرآن کریم برپایة مدل معنایی لیبر
ردیف

صفت و معنی عربی آن
احد
الراحد و هر اولالعدد

1

تی اسماءاهلل تعالی :و هر الفآد
اليی لم بزل وحده و لم ینن معه
نخآ

2

احنم

معنی صفت

اسکلت معنایی

بدنه معنایی

یگانهای ره بآای ن حتی در ذهن هم
دومی تصررشدنی نیست .معنی این صفت
از ن نرآ در تقابل با صفت «واحد» قآار
میگیآد ره بآای اسمی ره صفت واحد به
ن اختصاص داده شرد ،دومی هم در ذهن

( -پریا - ،وجآا- ،

<ینی>

درجهپيیآ)

<بیهمتا>

تصررشدنی است؛ اما بآای احد چنین
نیست.
بیشتآ از هآ مرجردی قرل و تعل او عین

( -پریا - ،وجآا+ ،

<داناتآ>
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اهلل سبحانه و تعالی احنم

حق ،صالح و سنجیده است؛ زیآا احنم

الحارمین و هر الحنیم له الحنم:

رسی است ره شناخت او از هآ چیز

<حسابگآتآ>

و اهلل اعلم بما اراد بها

همهجانبهتآی شناخت با دانش ارمل است

<راربلدتآ>

و به همین دلیل ،قرل و تعل او عین حق

<عادلتآ>

و الحنمه عباره عن معآته اتضل

درجهپيیآ)

<زیآکتآ>

است.

ا شیا با تضل العلرم
اعلم
3

جعل له او لها عالمه تی الحآ

و

داناتآ ،نگاهتآ از همه و باخبآ از نیات،

( -پریا - ،وجآا+ ،

<نگاهتآ /باخبآتآ>

اهداف و انگیزهها

درجهپيیآ)

<دارای دانش زیادتآ نسبت به سایآین>

 الثراعلی
4

عن الشیء :نزل عنه ،و – الشیء:

با تآ از هآ تصرر و خیال و قیا

رتعه و جعله عالیا

( -پریا + ،درجهپيیآ+ ،
منا  + ،وجآا)

<دارای با تآین مقام در مقایسه با
سایآین>
<مسلب بآ همه>
مراردی ره بدنة معنایی "ارآم" را
تشنیل میدهند ،هما مؤلفههایی
هستند ره دربارة صفت "رآیم" به رار
میروند؛ با این تفاوت ره دربارة "ارآم"
مفهرم مقایسه نیز به مؤلفههای ميررر

صیغة تفضیل است از صفت رآیم و از
ریشة رَآُمر در معانی ذیل:
-1

اضاته اتزوده میشرد و بآ بیشتآبرد
مؤلفههای تشنیلدهندة بدنة معنایی در

عطارنندهتآ از هآ رس بدو
نقصا در عطا

ارآم
5

-2

عطارنندهتآ از هآ رس بدو

اتی باو د رآام

طلب
-3

رَآُمر :اعطی بسهرله وجاد

مقایسه با دیگآا د لت دارد.

دارای ویژگی عفررنندگی و

( -پریا + /پریا+ ،

< -1محر خطا>

درجهپيیآ + ،وجآا)

<عدم سآزنش>

چشمپرشی از خطا بدو سآزنش

<بزرگرار>

امینتآ از هآ رس در

<مهآبا >

-4

2و< -3گشادهدست /دست و دل باز>

پیامنوری بدو نننه سخنی بآ پیام بیفزاید
-5

<غنی>

دورتآ از بدی و ناپسندی

<طلبننآد عرض>

نسبت به هآ رس دیگآ

<-4امانتدار>
<راستگر>
<-5پاک>
<ستم نمیرند>
رهاییبخش .در قآن رآیم این صفت
معادل «هستیبخش/از عدم پدیدنورنده» در
6

باری

نرآ گآتته شده است (سررة حشآ ،نیة )24

بآأ :اهللُ الخلق

و علت اینگرنه معنییابی را میترا در

البآیّه :الخلق

این ننته جستجر رآد ره وقتی خداوند به

( +پریا + ،وجآا- ،
درجهپيیآ)

<ترانا>
<دانا>
<هستیبخش>

مرجردی هستی/مرجردیت میبخشد ،ن
مرجرد از عدم رها میشرد.
<درک از راه دید >

بسیار بینا ،بسیارنگاه .دلیل ایننه چآا
7

بصیآ
بصیآ بالشیء :عرللمر بِه

«بصیآ» اتزو بآ بینا به نگاه تآجمه
میشرد ،ن است ره ینی از راههای مهم
رسب نگاهی از پیآامر  ،ادراک دیداری
است و همین ادراک دیداری درصد

( +پریا + ،درجهپيیآ+ ،
منا )

<درک منانی از یک وضعیت یا
رویداد>
<درک زمانی از یک وضعیت یا
رویداد>
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<همراره نگاه>

چشمگیآی از حصرل شناخت را رقم

ترضی  :زما در دل منا و بآاسا

میزند؛ اما چر خداوند از دارابرد عضرِ
چشم یا هآ اندام دیگآی بآی است ،این

درک منانی ادراک میشرد و به همین

صفت در پی مفهرمسازی استعاری به

دلیل ،منا و زما  ،مستقل از هم درک

معنی بسیار نگاه بآای پآوردگار به رار

نمیشرند.

میرود .این نگاهی مطلق و بدو هآ قیدی
است.
<تاصلهگآتتن منانی>
8

تعالی

منزه از هآ گرنه ناپسندی به دلیل با رتتن

( -پریا + ،درجهپيیآ+ ،

<رتتن به سری نینی (مقصد)>

تعالَیر تال  :ارتفع .و  -تآتع

و دورشد از ن

منا  + ،وجآا)

<تاصلهگآتتن از بدی (مبدا)>
<طیِ مسیآ>

ترّا  :وتقه للتربه
9

تربه :رجع عن المعصیه ،ا عتآاف
و الندم و ا قالب و العزم علی الّا
یعلردا نسا ما اقتآته

تربه به معنی پشیمانی و عزم بآ بازگشت
از مسیآ قبلی به مسیآ جدید است و ترا
به معنی بسیار تربهپيیآ ،بسیار پيیآنة

(+پریا + ،وجآا +
درجهپيیآ)

بازگشت بندگا به سری خرد است.

<بسیار مهآبا >
<بسیار چشمپرش از خطا>
<مسبب طیشد مسیآ جدید>

جبآ به معنی قهآ و غلبه است و جبار اسم
مبالغه از همین ماده است .اسم مبالغه بآ
10

جبّار

بسیاری و تآاوانی صفت در مرصرف

من اسمائه تعالی .و -المتنبآ .و-

د لت میرند و بنابآاین ،جبار به معنی

القتهآ العاتی المتسلب

دارای سلطه به دلیل بآخررداری از قدرت

<بسیار ترانا>
( +پریا + ،وجآا+ ،

<بسیار دانا>

درجهپيیآ)

<ایجادرنندة تغییآ>
<چیآه بآ هآ رس و هآ چیز>

زیاد است؛ بسیار قدرتمندی ره با ارادة
خرد هآ امآی را جبآا و اصالح میرند.
حنیم
من اسماء اهلل تعالی .و -
11

ذوالحنمه
الحنمه :معآته اتضل الشیاء
باتضل العلرم .و -العلم و التفقه

صفت مشبهه از مادة ثالثی مجآد است ،به

<همیشه دانا>

معنی رسی ره تعل و قرل او عین حق،

<دانای ننچه دیگآا نمیدانند>

صالح و سنجیده است و این صفت بآای

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<همراره دارای تشخی

<دارای عملنآد خالف انترار در بآخی

او همیشگی است .حنمت به معنی سخن
حق و تشخی

درست>

مرارد>

درست است.

صفت مشبهه از مادة ثالثی مجآد است ره
حلیم

بآ ماندگاری و ثبات شنیبایی در مرصرف

من اسماء اهلل

بهطرر مطلق و بدو قید د لت میرند؛
بنابآاین ،این صفت به معنی خریشتندار

12
الحللم :األناه و ضبب النفس .و-

است؛ نننه نفس و عقل خرد را حفظ

العقل

میرند و این از صفات ثبرتیه و ازلی و

<بسیار بآدبار>
( -پریا + ،درجهپيیآ)

<همراره بآدبار>
دوستدارندة بندگا >

ابدی اوست.

13

14

حمید

حمد عبارت از ستایش در مقابل صفات

و هر اليی یُنثآ حمد ا شیاء و

نیک اختیاری است؛ ولی «مدح» سترد

یقرل تیها ارثآَ مما تیها

صفات نیک ،اعم از اختیاری و غیآاختیاری
است .در تارسی «حمد» مساوی با ستایش

( -پریا + ،درجهپيیآ)

الحمد :الثناء بالجمیل و یرصر ُ

رآد و «مدح» به معنی سترد است

به

(طباطبایی.)20 :1367 ،

خالق

اسم تاعل است به معنی نتآیننده ره اشیا را

( +پریا + ،وجآا- ،

اسم من اسماء اهلل تعالی .و-

از عدم پدید نورده است.

درجهپيیآ)

<همراره متص

به صفات نیک>

<بسیار حمدشده>

<دانا>
<دارای تشخی

زیاد>
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15

المبدلبُ الشیء المختآعُه علی غیآ

<تعیینرنندة مقدار>

مثال سبرقَ

<پدیدنور>

خبیآ

صفت مشبهه از مادة ثالثی مجآد است به

اسم من اسماء اهلل عزّ و جل:

معنی نگاه از از هآ چیز از ازل تا ابد ،باخبآ

العالمُ بما را َ و ینر  .و –

از جزئیات امرر .این نگاهی مطلق ،بدو

ذوالخلبآه اليی یرخبُآُ الشیءر بعلمه

قید و همیشگی است.

<دانندة نشنار و نها >
( -پریا + ،درجهپيیآ)

<همراره دانا>
<باخبآ از هآ رس و هآ چیز>

خیآالآّازقین
من اسماء اهلل الحسنی؛ السبب
الآِزق
<گشادهدست>
16

الآِّزق( :بالنسآ) اسمُ الشیء
المآزوق و هم رل ما یُنتَفَع به و

بهتآینِ روزیدهندگا

(+پریا + ،وجآا+ ،

<بسیار بخشنده>

درجهپيیآ)

<غنی>
<مهآبا به بندگا >

یجرز أ یرضع رل منهما مرضع
اآلخآ و ما یُنتَفَعُ به مما یؤرل و
یُلبرس و ما یصلل الی الجرف
یتغيّی به
ذوالعآش
عآش به معنی تخت شاهی ،خیمه و چتآ
17

العرآش :المُلک و سآسآ الملک و

است .این صفت رنایه از داشتن حنرمت

تی التنزیل العزیز( :و لها عآش

و سیطآه بآ عالم و جهانیا است.

( -پریا - ،درجهپيیآ+ ،
منا )

<چیآه/دارای احاطه>
<قدرتمند>
<تصمیمگیآنده>

عریم) .و -قلرامُ ا مآ
ذوالفضل
تضل به معنی نینی بدو علت و زیاد
18

تَضل :الحسا ابتداء بال علّه .و-

است؛ نینی و احسا بدو سنجش لیاقت

الزیاده علی ا قتصاد .و -ما بقی

احسا شرنده

( -پریا - ،درجهپيیآ)

<بآتآ>
<نینیرننده>

من الشیء
( -پریا - ،درجهپيیآ+ ،
منا  + ،وجآا)
ذی المعار
العآ و العآجه :الرلَع والعآجا
19

بالتحآیک :مشیئه ا عآ
المعآ  :المصعد .و المعآ :
الطآیق اليی تصعد تیه المالئنه

معآ به معنی نآدبا و پلنا است و

ترضی  :با ترجه به

ذیالمعار  ،در پی مفهرمسازی استعاری

د لترآد این صفت بآ

منانی این واژه ،به معنی دارای درجات

وضعیت و حالتی ،ارزش

با در هآ صفتی است.

مؤلفة [پریا] بآای ن منفی

رسی ره صاحب درجات با ست ،درجات

است؛ اما وقتی سخن از

با را نیز اعطا میرند.

با برد به میا مینید،

<وا مقام>
<طیِ مسیآ در جهت عمردی رو به
با >

طیشد درجات و مسیآی
انتزاعی تا رسید به با به
ذهن متبادر میشرد.

رحمن
النثیآ الآحمه و هر وص
20

مقصرر علی اهلل عزّ و جل و

<بسیار مهآبا >

عطارنندة نعمتهای عمرمی به جمیع
مرجردات.
رحما چر صیغة مبالغه است بآ تزونی و

یجرز أ یقال لغیآه

رثآت د لت دارد و به همین مناسبت

ذو الآحمه التی غایه بعدها تی

است ره گفته میشرد رحما د لت بآ

( +پریا  +وجآا +
درجهپيیآ)

< بسیار بخشنده>
< بسیار گشادهدست>
< بسیار مسبب داراشد  /مسبب
طیشد مسیآ به سری داراشد >

تحلیل معنایی اوصاف الهی در جزءهای  28تا  30قآن رآیم با تنیه بآ مدل معنایی لیبآ و نقد این نرآیه
الآحمه
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رحمت عامه دارد (طباطبایی ،1367 ،ص
.)19

الآحمه :الخیآ و النعمه
عطارنندة ترتیق و امنانات (رحمت
رحیم
النثیآ الآحمه
21
الآحمه :الخیآ و النعمه
الآحمه :الآِّقه و التعطّ

خاص) در دنیا به نرب انسا بآای رسید

<همراره مهآبا >

به ایما رامل
چر رحیم صفت مشبهه است ،د لت بآ
استمآار و دوام دارد و به همین دلیل ن را

<همراره بخشنده>
( -پریا + ،درجهپيیآ)

<همراره گشادهدست>
<همراره مسبب داراشد  /مسبب

به معنی رحمت خاصه؛ یعنی نعمت دائم و

طیشد مسیآ به سری داراشد >

مستمآ دانستهاند ره مخصرص مؤمنا
است (طباطبایی ،1367 ،ص .)19
اسم مبالغه است ،بآ وز تعرل به معنی

رؤوف
22

بسیار دلرحم و مهآبا
تفاوت میا رأتت و رحمت این است ره

رأته :رحمه اشدّ رخمه و عط
علیه

رأتت در ریفیت از شدت بیشتآی نسبت

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<بسیار مهآبا >

به رحمت بآخرردتآ است (جزائآی،
 ،1407ص .)133

سبحا

23

سربر ر :بالنهآ و تیه -سبحا و

از مادة سب به معنی دوررتتن و

سباحه :عامر .و -الفآ  :مدّ یدیه

تاصلهگآتتن گآتته شده و در معنی منزّه از

تی الجآی .و النجرم :جرآَت تی

هآ بدی و راستی است.

<تاصلهگآتتن از بدی>
( -پریا + ،درجهپيیآ)

<نزدیکشد به نینی>
<طی مسیآ>

الفلک .و -تالم تی األرض :تباعردر
و حفَآَ و تقلبر متصآتا تی معاشه
( +پریا + ،وجآا- ،
درجهپيیآ)

سالم
اسم من اسماء اهلل تعالی

24

و -التسلیم و -التحیه

از مادة سلم به معنی  .1صل و نرامش و

عندالمسلمین .و -السالمه و

 .2امنیت ،بیخطآی گآتته شده و به معنی

البآائه من العیر  .و -ا ما  .و-

بخشندة امنیت و در پیِ ن  ،نرامش به

الصل

دیگآا است.

ترضی  :مؤلفة [وجآا] از ن
رو ارزش مثبت گآتته است

<مخاتظ>

ره در پیِ اعطای امنیت و

<ایمنیبخش>

نرامش ،در دریاتترننده

<نرامشبخش>

تغییآ وضعیتی پیش مینید
و مسیآی را از ناامنی به

سلم :السالم و السالنه :البآاءه

سری امنیت و نرامش طی
میرند.
نگاه از ننچه دیده نمیشرد .چناننه دربارة
صفت بصیآ گفته شد ،دربارة صفت سمیع

<درک از راه شنید >

نیز روشن است ره خداوند تاقد عضر
25

سمیع

شنرایی است؛ اما اشاره به این صفت به

احد اسماء اهلل الحسنی و السامع و

این دلیل است ره صآتاً ننچه عیا و

المُسملع

رؤیتپيیآ است ،در حیطة نگاهی
پآوردگار قآار نمیگیآد؛ بلنه ننچه از دیده
پنها است و نیز ننچه بآ زبا جاری
نمیشرد ،در حیطة علم و نگاهی خدا قآار

<درک منانی از یک وضعیت یا
( +پریا + ،درجهپيیآ+ ،

رویداد>

منا )

<درک زمانی از یک وضعیت یا
رویداد>
<همراره نگاه>
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دارد.
شدیدالعقا
26

شدیدهر :قَرِیر و مرتُنَ و ثَقُلَ
العُقب :نخآ رل شیء و خاتمه

از ننجا ره شدت به معنی  .1قدرت و نیآو
 .2تآارم و انباشتگی و  .3صالبت و سختی
است ،این صفت به معنی رسی ره
نیآومندانه و سخت مجازات میرند ،به رار

( +پریا + ،وجآا+ ،
درجهپيیآ)

<سختگیآ>
<پایا دهنده به مهلت>
<بیرحم پس از پایا یاتتن مهلت>

رتته است.
اسم مبالغه است به معنی بسیار سپاسگزار
و قدردا .
میا «شنآ» و «حمد» تفاوتی وجرد دارد و
ن عبارت است از ایننه «حمد» ثنای زبانی

شنرر
27

مبالغه الشارآ ،و من صفات اهلل عز
و جل :المُثیب المنعم بالجزاء .و-
من تبدو علیه نثار النعمه

است ،اما «شنآ» بزرگشمآد منعم بآای
<مهآبا >

نعمات نیک است ،هم با زبا و هم با
اعتقاد قلبی (جزائآی ،1407 ،ص .)116

(+پریا + ،درجهپيیآ)

<منص >
<قدردا >

تفاوتی نیز میا «شارآ» و «شنرر» وجرد
دارد و ن این است ره شارآ بآ قدردانی
(زبانی) د لت میرند ،اما شنرر رسی
است ره قدردانی را بهوترر هم به زبا و
هم به دل و اعضا و جرارحش انجام
میدهد (جزائآی ،1407 ،ص .)156

28

شهید

نگاه بآ همه چیز ،مطلع از همه چیز؛

شَهِدر علی ريا  -شهادهُ :أخبآ به

بهگرنهایره این نگاهی و دانش مطلق،

خبآا قاطعا

همیشگی بدو قید است.

صمد

 -1بینیازی ره همة مرجردات به او

 -( .1پریا + ،درجهپيیآ)

صرمدا و صُمردا :ثَبرتر و استمآ

نیازمندند.

 +( .2پریا - ،درجهپيیآ+ ،

أصمد :الیه ا مآ

 -2منتهای سیادت و سآپآستی

منا )

تصامدا :تغالبا تی الصمرد و الثبات

-3ذاتی است دائم ،ازلی و جاودانی

 -( .3پریا - ،درجهپيیآ)

( -پریا - ،درجهپيیآ+ ،
منا )

<دانندة همه چیز>
<گراهیدهنده بآ خر

و بد>

<حاضآ در همه منا ها و زما ها)
< -1غنی>

29

<بخشنده>
<پناه نیازمندا >
< -2چیآه>
<قدرتمند>
<-3همیشگی>
<مرجرد از ازل تا ابد>

عالم
یخفی علیه خاتیه تی األرض و
تی السماء .احاط علمی بجمیع
30

ا شیا باطنها و ظاهآها ،دقیقها و
جلیلها علی اتم ا منا

دانا ،مطلع ،نگاه

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<داننده/باخبآ>

العللم :ادراک الشیء بحقیقته و -
الیقین
31

عزیز
قری و بآی من اليّل
عریم

32

عررُمر الشیءعلرَما و عرامه :رَبُآَ و
– الآجل تَخُمر تهر عریم

33

عفرّ

قدرتمند ،شنستناپيیآ ،تسخیآناپيیآ

( -پریا + ،درجهپيیآ)

تنرمندبرد  ،هیبتانگیز برد  ،تآاخ و

( -پریا + ،درجهپيیآ+ ،

گستآده برد

منا )

از مادة عفر به معنی زدود  ،محررآد و از

( +پریا + ،وجآا+ ،

<دارای قدرت زیاد>
<ثابت>
<چیآه>
<قدرتمند>
<ترانا بآ انجام هآ راری>
<چشمپرش از خطا>

تحلیل معنایی اوصاف الهی در جزءهای  28تا  30قآن رآیم با تنیه بآ مدل معنایی لیبآ و نقد این نرآیه
النثیآ العرفر

بین بآد گآتته شده است .عفا به معنی

عفا ا ثآ :زال و أمحی

محرشد  ،زدودهشد و پاکشد است.

درجهپيیآ)

<محررنندة خطا>

عرفُر به معنی رسی است ره جآم و خطا را
محر و پاک میرند و از بین میبآد.
تفاوتی میا «عفر» و «صف » وجرد دارد و
ن این است ره «صف » بخشرد بدو
سآزنشرآد است؛ درحالیره عدم
سآزنش از معنی «عفر» الزاماً ایفاد نمیشرد
(جزائآی ،1407 ،ص .)160
علیم
34

<نننه بسیار میداند>

رثیآ العام

همراره دانا

العللم :ادراک الشیء بحقیقته و -

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<دانندة نشنار و نها >

الیقین
از غَفَآَ به معنی پرشاند و پنها رآد

غفّار
غَفَآَ الشیء :ستآه .ویقال :غفآ
اشیب بالخضا
35

و غفآ المتاب تی الرعاء :ادخله تیه
و ستآه
و غفآ اهللُ له ذنبه :ستآه و عفا عنه
و هر غاتآ
للمبالغه غفرر و غفّار

گآتته شده است .بهآامپرر ( ،1396ص
 )49در تفسیآ نیة  286سررة بقآه نورده
است «عفر در لغت به معنی محرساختن
اثآ چیزی است و منررر از ن  ،محر اثآ
گناه است  ...غفآا صآفنرآ رآد از

( +پریا + ،وجآا+ ،
درجهپيیآ)

<صآفنرآرننده از مجازات>
<بسیار بخشاینده>
<رساننده به مقصد امن>

مجازات است»؛ درنتیجه ،غفّار صیغة مبالغه
به معنی بسیار صآفنرآرننده از مجازات
است.
تَعرل ینی دیگآ از اوزانی است ره صیغة

غفرر
غَفَآَ الشیء :ستآه .ویقال :غفآ
اشیب بالخضا
36

<همراره دانا>

و غفآ المتاب تی الرعاء :ادخله تیه
و ستآه
و غفآ اهللُ له ذنبه :ستآه و عفا عنه
و هر غاتآ
للمبالغه غفرر و غفّار

مبالغه بآاسا
بآاسا

ن ساخته میشرد و

ترضیحات ترق به معنای بسیار

درگيرنده از مجازات خاطی است.
تفاوت میا عفر و مغفآت این است ره
«عفر» به معنی صآفنرآ از مجازات گناه

( +پریا + ،وجآا+ ،
درجهپيیآ)

<صآفنرآرننده از مجازات>
<بسیار بخشاینده>
<رساننده به مقصد امن>

است؛ اما «مغفآه» اتزو بآ این ،گناه را به
ثرا

بدل میرند (جزائآی ،1407 ،ص
.)173

غنیّ
37

رثآ ماله
غنی عن الشیء :لم یحتپ الیه

بینیاز ،ثآوتمند

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<ثآوتمند>
<بینیاز از هآ گرنه سرد>

وغنی عن المنا  :اقام تیه
قادر
<چیآه>

اسم او صفت هلل تعالی
در اختیار دارندة امرر

38

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<قدرتمند>
<تغییآدهندة امرر>

القُدرره :الطاقه .و -القره علی
الشیء و التمنن منه

<پاک>

قدّو
39

الطاهآ المنزه عن انقائ

و هر

بسیار منزّه از هآ عیب و نق

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<بدو عیب و ایآاد>

من صفات اهلل تعالی
40

قدیآ

<بدو راستی>

ترانا بآ انجام رار ،در اختیار دارندة امرر بآ

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<همراره چیآه>
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ذوالقدره ،و هر تاعل لما یشاء
علی قدر ما تقضیالحنمه

ثبرت و مطلقبرد این ویژگی در ذات

<همراره قدرتمند>

خداوند د لت میرند.

<تغییآ امرر به سهرلت و سادگی>

زائداعلیه و ناقصا عنه و ليالک
یرص

به ا اهلل تعالی

القُدرره :الطاقه .و  -القره علی
الشیء و التمنن منه
<مسلب>

قری
41

را ذا طاقه علی العمل

چیآه بآ انجام راری

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<دارای نفرذ>
<ترانا>

رآیم
من صفالت اهلل تعالی و اسمائه ،و
هر النثیآ الخیآ الجراد المعطی
اليی ینفد عطاؤه و -الصفرح .و
42

– صفه لنل ما یآضی و یحمد تی
بابه
و هر النآیم المطلقر و النآیم:
الجامع ا نراب الخیآ و الشآف و
الفضائل

< -1محر خطا>
 -1دارای ویژگی عفررنندگی و محر خطا

<عدم سآزنش>

بدو سآزنش

<بزرگرار>

 -2عطارنندهتآ از هآ رس بدو نقصا در

<مهآبا >

عطا

2و< -3گشادهدست /دست و دل باز>

 -3عطارنندهتآ از هآ رس بدو طلب
 -4امینتآ از هآ رس در پیامنوری بدو

( -پریا + /پریا+ ،
درجهپيیآ + ،وجآا)

<غنی>
<طلبننآد عرض>

نننه سخنی بآ پیام بیفزاید

<-4امانتدار>

 -5دورتآ از بدی و ناپسندی نسبت به هآ

<راستگر>

رس دیگآ

<-5پاک>
<ستم نمیرند>

لَطُ ر به معنی نازکبرد  -نآمشد  ،مالیم
و نرام شد است .لَطّ ر به معنی از شدت
لطی
من اسماء اهلل الحسنی :البرآُّ بعباده،
43

الآتیق بهم
و -العاللم بالخفایا ا مرر و دقائقها
و  -من ا جآام :ما جفاء تیه

و حدّت چیزی راستن و نیز به معنی
<دلرحم>

مالیمرآد تصمیم ،نآمرآد  ،تحملپيیآ
رآد است .با ترجه به این معانی،

( +پریا + ،وجآا+ ،

<مالحرهگآ>

"لطی " به معنی رسی است ره از شدت

درجهپيیآ)

<چشمپرش از بزرگی خطا>
<رساننده به امن و راحتی>

مجازات خاطی میراهد و بآ مالیمت
میاتزاید .این صفت در دارندة ن دائمی و
مطلق است؛ زیآا صیغهای از صفت مشبهه
است.
رَبُآَ به معنی ترسعه /گستآش یاتتن و رَبّآَ
به معنی گستآش داد و وسعت بخشید

متنبّآ
العریم ،ذو النبآیاء او المتعال عن
44

صفات الخلق
النبآیاء :العرمه و التجبّآ و التآتع
عن ا قیاد

است .متنبّآ.اسم تاعل است به معنی
حاضآ در همه جا.
تنبآ در مقایسه با استنبار و بآخالف ن ،
دارای بار معنایی مثبت است؛ استنبار به
معنی طلب بزرگی از غیآخداست و تنبآ
به معنی استحقاق بزرگی را داشتن است و
به همین دلیل ،متنبآ از صفات خداوند
تعالی است (جزائآی ،1407 ،ص .)37

( -پریا + ،درجهپيیآ+ ،
منا )

<حاضآ در همهجا>
<چیآه>
<نگاه>

تحلیل معنایی اوصاف الهی در جزءهای  28تا  30قآن رآیم با تنیه بآ مدل معنایی لیبآ و نقد این نرآیه
مجید
الراتآ المجد و اسم من اسماء اهلل
45

الحسنی

از مجد به معنی ستایش ،تعآی

و تمجید

گآتته شده است و به معنی سزاوار ستایش

المرجد :النَبلُ و الشآف و -المنارم

است.

( -پریا + ،درجهپيیآ+ ،

<وا مقام>

منا )

<سترده>

المأثرره عن اآلباء
محیب
.1العریمُ من البحار یحدقُ بالیایسه
46

.2احاطَ :الحائب :عمله و -القرم
بالبلد :احدقرا به .و یقال احاطت

دارای احاطه بآ مخلرقات از تمام جهات

( +پریا + ،درجهپيیآ،

<حاضآ در همهجا>
<چیآه>

 +منا )

<نگاه>

به الخیل و – ا مآ :ادرره من
جمیع نراحیه
مصرّر
من حآتته التصریآ
تصریآگآ ،شنلدهنده به ماهیت مرجردات
47

التصریآ :نقش صرره ا شیاء او

و پدیدنورندة صررت ظاهآی و باطنی

ا شخاص علی لرح او حائب او

مرجردات

<دانا>
( -پریا + ،وجآا- ،
درجهپيیآ)

<ترانمند>
<مشخ

رنندة مقدار>

<زیبایینتآین>

نحرهما بالقلم او بالفآجر او بآله
التصریآ
مرلَکر به معنی به تصآف خرد در نورد  ،به
دست نورد و در اختیار گآتتن است.
ملک به معنی دراختیاردارنده ،صاحب و
مالک است.
تفاوت ملک و مالک در این است ره
مالک ،قادر به تصآف در امرال خرد است؛
اما چنین محدودیتی درخصرص تدبیآ و

ملک
48

اهلل تعالی و هر مالک المطلق و
صاحب ا مآ و السلطه علی امه او
قبیله او بالد

تصمیمگیآی بآای ملک وجرد ندارد
(جزائآی ،1407 ،ص  .)214به بیا
طباطبایی ( ،1367ص  ،)23یک مالنیت

<اختیاردار>
(-پریا - ،درجهپيیآ+ ،

<قدرتمند>

منا )

↓
<صاحب نفرذ>

قآاردادی داریم؛ مانند مالنیت انسا نسبت
به یک قطعه زمین و یک مالنیت حقیقی
داریم ره در ن مملرک بستگی به مالک
دارد و مستقل از او نیست و هآ گرنه
بخراهد در ن تصآف میرند .مالنیتی ره
به خدا نسبت داده میشرد ،از نرب دوم
است.

مؤمن
أملنَ :اطمأ و لم یخ

تهر نملن

أَمرنَ به معنی اعتمادرآد و باوررآد است.

<ترانا>

مؤمن از این ریشه به معنی اعتمادرننده و
49

ایمانا :صار ذا أمن و  -به :وثلق و

باوررننده است .أَمن به معنی مصرنیت از

(+پریا + ،وجآا+ ،

صردقُهُ

خطآ و نرامش است .از این ریشه ،مؤمن

درجهپيیآ)

به معنی مصرنیتبخش از خطآ و
التأمین :عقد یلتزم احد طآتیه و
هر المؤمن ،قلبرل الطآف اآلخآ و

نرامشبخش است.

<دربآدارنده>
<مصرنیتبخش از خطآ>
<نرامشبخش>
<رساننده به امنیت و نرامش>
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هر المستأمن اداء ما یتفق شآط او
حلرل أجل تی نریآ مقابل نقدی
معلرم
مهیمن
من اسماء اهلل تعالی :الآقیب
50

المسیطآعلی رل شیء الحاتظ له
هریمرنَ تال  :قال نمین .و – علی
ريا :سیطآ علیه و راقبه و حفره

هریمرن به معنی مراظبت و نگهداری از

<مهآبا >

چیزی است .هریمرنه به معنی استیال ،سیطآه
و سلطه است .در حالت اول مهیمن ره
اسم تاعل است ،بآ رسی د لت میرند ره

<ترانا>
( +پریا - ،درجهپيیآ

<دربآدارنده>

 +منا )

<مآاقب>

نگهبا و مآاقب است و در حالت دوم بآ

<مصرنیتبخش از خطآ>

رسی د لت میرند ره سیطآه و سلطه بآ

<نرامشبخش>

تمام مرجردات دارد.

ودود
51

النثیآ الحب و اسم من اسماء اهلل
الحسنی بمعنی المحب لعباده

بسیار مهآبا و پُآمهآ

( -پریا + ،درجهپيیآ)

<پآعاطفه>
<مآاقب>

الصالحین

در جزء هرای  28ترا  30قرآن بره غیرآ از صرفات

بیچارگا به انسا دست می دهد و او را وادار میرنرد

"رحما و رحیم" ره در شآوب هآ سررة قآن نمدهاند

بآای رتع نراق

و تأمین احتیاجرات ننرا بنرشرد و

و بیشتآین بسامد وقرب را در میا سایآ صفات دارند،1

این معنی بعد از تحلیل به «بخشش و دهش بآای رترع

صفات "عزیرز ،حنریم ،علریم ،خبیرآ و غفررر" دارای

نیازمندیها» باز می گآدد  ...رحما چر صیغة مبالغره

بیشتآین تآاوانی و بسامد وقرب انرد .همچنرین صرفاتی

اسرت ،بررآ تزونری و رثررآت د لرت دارد و برره همررین

همچر "غنریّ ،مصررّر ،خیآالرآّازقین و ذیالمعرار "

مناسبت است ره گفته می شرد رحما بآ رحمت عامه

رمتآین بسامد وقرب را دارند .دربارة صفات رحمرن و

د لرت دارد  ...همچنرین چرر رحریم صرفت مشرربهه

رحیم ارائة ترضیحی به نقرل از تآهنرگ لسرا العرآ

است ،د لت بآ استمآار و دوام دارد و به همین دلیرل،

(المجلد الثانی عشآ ،1405 ،ص  )230ضآوری به نرآ

ن را به معنی رحمرت خاصره ،یعنری نعمرت دائرم و

می رسد :و اهلل الآحمن الآحیم :بنیت الصفه ا ولی علی

مستمآ دانستهاند رره مخصررص مؤمنرا اسرت» .ابرن

تعال أل معناه النثآه ،و ذلک أل رحمته وسعت ررل

منررر معتقد است «رحیم» بآ وز تعیل در معنیِ تاعل

شیء و هر ارحم الآاحمین ،تأما الآحیم تأنما ذرآ بعرد

به رار رتته است؛ همانگرنه ره سمیع به معنی سرامع و

الآحمن أل الرآحمن مقصررر علری اهلل عرزّ و جرل و

قدیآ به معنی قادر به رار مری رود (ابرن منرررر،1405 ،

الرآحیم قررد ینررر لغیررآه .طباطبررایی ( ،1367ص )19

ص .)231

مرریگریررد «رحمررا و رحرریم از مررادة رحمررت گآتترره

تحلیل معنایی صفات بآرسی شده نشرا داد جامرد

شده اند و رحمت در اصرل بره معنری حالرت نفسرانی

یا مشتق برد یک اسم در عآبی ،در مدل معنرایی لیبرآ

خاصی اسرت رره مرقرع مشراهدة منررآة نیازمنردا و

با مؤلفة [پریا] بازنمایی می شرد؛ البتره همرة اسرم هرای
مشتق نیز پریا نیستند؛ مانند "علیم" ره برآ وضرعیت و

 1درخور ذکر است  57سوره در جزءهای  28تا  30قرآن وجود دارد و تمامی
سورهها با "بسم اهلل الرحمن الرحیم" آغاز شدهاند.

حالتی د لت میرند.
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اسامی تفضیل ،صفت مشبهه و اسم مبالغه در ایرن

و حنیم"" ،تعالی و اعلی" و "علیم و اعلم" برا مؤلفرة

مدل معنایی با مؤلفة [درجهپيیآ] بازنمرایی مریشررند.

مقایسه نشا داده مری شررد .صرفات احنرم و حنریم

دربارة صفت مشبهه و اسم مبالغه بآتآی در مقایسه برا

بیا رنندة مشخصرة حرق و صرالحبررد تعرل و قررل

سررایآ مرصرررفهررای واجررد صررفت مرريررر ،در ننهررا

است؛ با این تفاوت ره در احنم بآ وز اتعرل ،مؤلفرة

ردگياری زبانی نشده است .منردرجات جردول نشرا

مقایسه وجرد دارد؛ اما در حنریم برآ وز تعیرل ،ایرن

می دهند اسنلت معنرایی صرفات "احنرم و حنریم"،

ویژگی با چیز(های) دیگآی ره واجد این ویژگریانرد،

"تعالی و اعلی" و "علیم و اعلم" ینسا انرد رره ایرن

مقایسه نشده و بآ ماندگاری و ثبرتل بریقیرد و مطلرق

امآ نشا دهندة نمایش نداد تمرایز معنرایی میرا ایرن

این صفت در مرصرف ن تأرید شرده اسرت .تفراوت

صفات است .برا ترجره بره ایرن ترضریحات ،بره نررآ

اعلی و تعالی و نیز تفاوت دو صفت "علیم و اعلم" از

میرسد اتزود مؤلفة [مقایسه] به اسنلت معنایی بآای

ریشة "علم" نیز از اینگرنه اسرت و ایرن تفراوتهرای

اسمهای تفضیل گریای تفاوتی خراهد بررد رره بره ن

واژی  -معنایی در اسنلت معنایی پیشنهادشرده ظهررر

اشاره شد.

نمییابد.

ماندگاری و ثبرتل بریقیرد بآخری صرفات در ذات

مفهرمسازیهای استعاری و درک مفاهیم اسرتعاری

خداوند با راربآد صفت مشربهه در زبرا عآبری نشرا

برررا مؤلفرررة [منرررا ] درکپررريیآ اسرررت .درواقرررع

داده شده است .نقطة اتترآاق صرفات قرادر و قردیآ در

مفهرمسازیهای استعاری با ایجاد قید بره منرا  ،درک

مؤلفة ثبرتل ویژگی ترانابرد در مرصرف خرد اسرت.

بیشتآ و بهتآ را امنا پيیآ میسازند .دلیل این امرآ نیرز

«قدیآ» اسم مبالغه اسرت و «قرادر» بره اعتبرار صریغه و

ن است ره با در نرآ گرآتتن مآاحرل رشرد شرناختی

ساختار اسم تاعل است؛ اما چرر بره اعتبرار معنرا برآ

انسا  ،مالحره میشرد «منا » بره دلیرل قابلیرت درک

ثبرت و پایداری د لت دارد ،صفت مشربه اسرت .ایرن

با حس بینایی و مسه ،از مفاهیم عینی به شما می رود

مانرردگاری و ثبرررت ،جایگرراهی در اسررنلت معنررایی

و مفهرم سازی ن مقدم بآ سایآ مفاهیم ازجملره زمرا
مفهرم منرا درک

واژههای بآرسیشده نیاتت و نگارندگا ن را در بدنة

است؛ بنابآاین ،مفهرم زما بآاسا

معنایی صفات ميررر نشا دادند .برا ترجره بره ایننره

میشرد؛ بآای نمرنه ،درک طررل زمرا بآاسرا

ویژگیِ ثبرت به دلیل سراختما خراص واژی صرفات

طرل منانی درک میشرد؛ زیرآا تهرم تاصرلة میرا دو

مشبهه درک پيیآ است ،ضآوری است جایگاهی برآای

نقطة منانی بآای ما با ادراک دیداری میسّآ مریشررد و

ن در اسنلت معنایی در نرآ گآتته شرد .بدین تآتیب،

ما چنین درری را به حررزة انتزاعری زمرا نیرز تعمریم

مشاهدة چنین مؤلفه ای در اسرنلت معنرایی یرک واژه

میدهیم .ما میترانیم دو حرزة مفهرمی منرا و زمرا

نشا میدهد ن واژه صفت مشبهه است و دررری رره

را درهم بیامیزیم و بهطرر مثال ،در پاسه به پآسرش از

از ن صفت به ذهن مخاطب متبادر میشرد ،دارابررد

اینجا تا اصفها چقدر راه است ،بگرییم هفت سراعت.

همیشگی و مطلق صفت رد در مرصرفل ن مینمایاند.

مندرجات جدول نشرا مری دهنرد هآجرا مؤلفرههرای

در داده های این پژوهش تمایز میا صفات "احنم

[وجرررآا] و [منرررا ] ارزش مثبرررت گآتتررره اسرررت،

درک
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مفهرررمسررازی اسررتعاری دیررده مرریشرررد و ایررن امررآ

تآجمههای دقیقترآ از قرآن و تردوین واژهنامرههرای

بهنربةخرد نشا مریدهرد در اینگرنره مررارد درکل ن

قآننی و نیز تهم بیشتآ و بهتآ ضآوری است.

جنبرره از ذات مقررد

پآوردگررار برردو مفهرررمسررازی

صفاتی ره در این تحقیق بآرسری شردهانرد ،بره دو

استعاری به شیرة ميررر و با اسرتناد بره مفهررم منرا

دسته تقسیم میشررند؛ دسرتة اول صرفاتیانرد رره برآ

امنا پيیآ نبرده است؛ بآای مثال ،درک مفهرم «محیب»

سآزد رنشی از سری مرصرف د لت مریرننرد و در

بدو در نرآ گآتتن مفهرم منا میسّآ نیست؛ زیرآا در

یة اول بدنة معنایی ننها از مؤلفة معنرایی >رویرداد<

صررتی «محیب» در ذهن ما تحقق معنایی مییابرد رره

استفاده میشرد .در دادههرای جسرتار حاضرآ ،صرفات

امنا ادراک حسی از همة جهات تآاهم شرد و مفهرم

"برراریء ،بصرریآ ،ت ررّا  ،جبّررار ،خررالق ،خیآال رآّازقین،

جهت نیرز برهنربرةخرد گرآهای ناگسسرتنی برا مفهررم

رحمن ،سالم ،سمیع ،شدیدالعقا  ،شرنرر ،صرمد (در

«منرررا » دارد .بررردین تآتیرررب مالحرررره مررریشررررد

معنی دوم) ،عفرّ ،غفّار ،غفرر ،رآیم ،مصررّر ،مرؤمن و

مفهرررمسررازیهررای منررانی بررآای درک بیشررتآ و بهتررآ

مهرریمن" مشخصررة >رویررداد< را در یررة اول بدنررة

اجتنا ناپيیآند.

معنایی خرد نمرایش مری دهنرد .در مقابرل ،دسرتة دوم

دربارة اوزا گرناگر اسمهای مبالغه نیز مؤلفة [بره

صفاتیاند ره بیا رنندة "وضعیت" و حالرت مرصررف

میزا زیاد] ویژگی معنایی است ره با ساختما خاص

خردند و بآ انجام رنش و عملی د لت ندارنرد رره در

این گآوه از واژهها پیرند خررده یا به بیا دیگآ ،ممیّرز

یة اول بدنة معنایی این صفات مشخصة >وضرعیت<

معنایی این گآوه از واژهها برا سرایآ واژههاسرت و بره

نمایش داده می شرد .صفات دسرتة دوم عبرارتانرد از

همین دلیرل ،ضرآوری مرینمایرد در اسرنلت معنرایی

"احد ،احنم ،اعلی ،اعلم ،ارآم ،تعالی ،حنریم ،حلریم،

بازنمرده شرد .اسنلت معنایی صفاتی ماننرد "غفررر و

حمید ،خبیآ ،ذوالعآش ،ذوالفضل ،ذیالمعار  ،رحریم،

غفّار" در مدل معنایی لیبآ ینسا نمایش داده میشرد؛

رؤوف ،سبحا  ،شرهید ،صرمد در معنری اول و سررم،

حال نننه مقدار و میزا نمآزندگی در ایرن دو صرفت

عالم ،عزیز ،عریم ،علیم ،غنریّ ،قرادر ،قردّو  ،قردیآ،

به یک اندازه نیسرت .برا وجررد نننره هرآ دو ،صریغة

قریّ ،لطی  ،متنبّآ ،مجید ،ملک و ودوود" .از صرفات

مبالغهاند ،غفّار به دلیل ثقلیه (مشدد) برد حآف "ف"

الهی مرجرد در جزء هرای  28ترا  30قرآن ررآیم38 ،

و درنتیجه ،تعداد حآوف بیشتآ در این صرفت ،شردت

درصد بیا رنندة وقرب رویرداد و عملریانرد و صرفات

بیشتآی از نمآزندگی را نسبت به غفرر نشا میدهرد.

دارای مشخصة >وضعیت<  62درصد از ررل صرفات

همچنررین تمررایز معنررایی میررا صررفات "سرربحا و

این پژوهش را به خرد اختصاص دادهاند .درخرر ذررآ

قدّو "" ،عرالم و علریم"" ،رؤوف و رحریم" نیرز برا

است چر داده های پژوهش حاضآ ،متعلرق بره مقرلرة

اتزود مؤلفة معنایی [مقدار] به اسرنلت معنرایی ایرن

دسترری صفاتاند ،چنین نتیجهای حاصل شده است.

عناصآ واژی ترجیهپيیآ خراهرد بررد و نمررد واژی -

چناننه پیشتآ نیرز ذررآ شرد در تحلیرل صرفات و

معنررایی ایررن صررفات را از ینرردیگآ متمررایز خراهررد

اسماء الهی ،چر خداونرد محردود بره زمرا و منرا

ساخت .ایجاد چنین تمایزی بهمنررر تسرهیل در ارائرة

خاصی نیست ،مؤلفة مقیرد درخصررص ایرن گرآوه از

تحلیل معنایی اوصاف الهی در جزءهای  28تا  30قآن رآیم با تنیه بآ مدل معنایی لیبآ و نقد این نرآیه
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صفات طآحشدنی نیست و در این جستار در اسرنلت

مؤلفه های منا و وجآا بهتآتیب با  14و  9/5درصرد،

معناییِ صفات ،این مشخصره ذررآ نشرد .همچنرین در

تآاوانی اندری در این جستار داشتهاند.

حرررزة صررفات الهرری ،مؤلفررة معنررایی سرراختمند نیررز
بحثپيیآ نیست؛ زیآا د لت بآ عناصآ مادی مشابه ره

نتیجهگیری

یک رل را تشنیل دهند ،منتفی است .مؤلفة [پریرا] برا

در این مقاله 51 ،صفت واژگانی ایجابی خداوند در

ارزش مثبت دربرارة صرفاتی بره ررار رتتره اسرت رره

چهارچر

مدل معنایی لیبآ تحلیرل شرد ترا در وهلرة

رویدادی را نشا می دهند؛ این صرفات عبرارتانرد از

نخست امنا نمایش معنرایی ایرن صرفات برهمنرررر

"برراریء ،بصرریآ ،ت ررّا  ،جبّررار ،خررالق ،خیآال رآّازقین،

سررهرلت و رارنمرردی بیشررتآ تآجمررههررا و ترردوین

رحمن ،سالم ،سمیع ،شردیدالعقا  ،شرنرر ،صرمد در

واژهنامررههررای قآننرری تررآاهم شرررد و در وهلررة دوم،

معنی دوم ،عفرّ ،غفّار ،غفررر ،ررآیم ،محریب ،مصررّر،

پیشنهادهایی برآای تحلیرل هرای معنرایی رارنمردتآ در

مؤمن و مهیمن" .در مقابل ( -پریا) در صرفات "احرد،

قالب مدل معنایی ميررر بآطآف شرد .در ذیل ،یاتتهها

احنم ،اعلی ،اعلم ،ارآم ،تعالی ،حنیم ،حلریم ،حمیرد،

و دستاوردهای این پژوهش ارائه میشرد:

خبیآ ،ذوالعآش ،ذوالفضل ،ذی المعار  ،رحیم ،رؤوف،

 -1در این پژوهش با صفاتی روبهرو بردیم رره برآ

سبحا  ،شهید ،صمد در معنی اول و سرم ،عالم ،عزیز،

سآزد رنشی ازسری مرصرف خرد د لت میرننرد و

عریم ،علیم ،غنیّ ،قادر ،قدّو  ،قردیآ ،قرریّ ،لطیر ،

در یة نخستل بدنرة معنرایی شرا  ،مؤلفرة >رویرداد<

متنبّآ ،مجید ،محیب ،ملک و ودوود" صادق اسرت رره

بررازنمرد مررییابررد و نیررز بررا صررفاتی ررره مشخصررة

وضعیت یا حالتی از پآوردگار را ارائه رآدهاند .دربرارة

>وضعیت< در یة اول بدنة معنایی دستة دوم صرفات

نخستی درجه پيیآ ،یادنوری این ننته ضرآوری اسرت

قآار میگیآد و بآ انجام رنش و عملی د لت ندارد.

ره این مؤلفه در نرآیة لیبآ دربارة صفات مردر دارای

 -2در پاسه به پآسش اول پژوهش مبنی بآ ایننره

ارزش مثبت است .اوصاف الهی "احنم ،اعلری ،اعلرم،

اسنلت معنایی 1صفات مدنرآ شامل ردام مؤلفره هرای

ارآم ،بصیآ ،ترّا  ،جبّار ،تعالی ،حنیم ،حلریم ،خبیرآ،

معنایی اسرت و رردام مشخصره هرای معنرایی لیبرآ در

خیآالآّازقین ،رحمن ،رحیم ،رؤوف ،سرمیع ،صرمد در

تحلیل صفات راربآد ندارنرد ،بایرد گفرت در اسرنلت

معنی دوم ،عالم ،عزیز ،عریم ،علیم ،غنیّ ،قرادر ،قرریّ،

معنایی هیچیک از صفات ،مشخصة [مراده] نمریترانرد

قدّو  ،قدیآ ،شنرر ،عفرّ ،غفّار ،غفرر ،رآیم ،محریب،

حضرررر داشررته باشررد .همچنررین چررر مؤلفررة [مقیررد]

سبحا  ،مؤمن ،لطی  ،متنبّرآ و ودوود" در جرزءهرای

دارابرد مآزهای زمرانی و منرانی را نشرا مریدهرد،

 28تا  30قآن رآیم ،صفات ( +درجهپريیآ) هسرتند و

دربارة صفات بآرسریشرده امنرا طرآح نمرییابرد و

 70درصد از رل صفات را تشرنیل دادهانرد .مشخصرة

مؤلفة [ساختمند] نیز به این دلیرل رره تجمیرع عناصرآ

( -پریا) ره پیشتآ به ن پآداخته شرد ،برا  62درصرد

زمانی و منانیِ مشابه را بآای مرجردیتیاتتن پدیدهای

تآاوانی به همآاه مؤلفة ( +درجهپريیآ) ،بسرامد برا یی

نشا میدهد ،باز هم بآای صفات مطالعهشرده در ایرن

در این پژوهش داشته انرد و ایرن در حرالی اسرت رره
semantic skeleton

1
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پژوهش امنا طآح نمرییابرد؛ مگرآ در صرررتی رره

حنیم"" ،تعالی و اعلری" و "علریم و اعلرم" ینسرا

بررهضررآورت مفهرررمسررازیهررای اسررتعاری بررهمنررررر

نمایش داده میشرند و درنتیجه ،تمایز معنایی میا این

مؤلفره هرای مريررر ارزش

نمی شرد .با ترجه به این ترضریحات،

تصریآسازی های ملمرر
مثبت گآتته باشند.

صفات مشخ

به نرآ می رسد اترزود مؤلفرة [مقایسره] بره اسرنلت

 -3صررفات دارای مؤلفررة [ +وجررآا] بررآ رررنش یررا
تآایندی د لت میرنند و ن رنش یا تآاینرد بره تغییرآ

معنایی بآای اسمهای تفضیل ،گریرای تفراوتی خراهرد
برد ره به ن اشاره شد.

وضررعیت منجررآ مرریشرررد؛ بنررابآاین ،صررفاتی ررره بررآ

 -6در پاسه به دومین پآسرش پرژوهش مبنری برآ

وضعیتی/حالتی د لت رنند ،مؤلفههای [پریا] و [وجآا]

ایننه ردامیرک از ایرن مؤلفرههرا بیشرتآین و رمترآین

بآای ننها ارزش منفی خراهد داشت و صرفاتی رره برآ

تآاوانرری را در اسررنلت معنررایی صررفات بآرسرریشررده

رنش یا تآایندی د لت مریرننرد ،دارای ارزش مثبرت

داشتهاند ،باید گفت از میرا مؤلفرههرای معنرایی لیبرآ،

بآای مؤلفة [پریا] هستند؛ اما مؤلفة [وجآا] برآای ننهرا

مشخصة [درجهپيیآ] با  70درصد ،بیشرتآین بسرامد را

بسته به معنی شا ممنن است ارزش مثبرت یرا ارزش

در تحقیق حاضآ داشرته اسرت .دلیرل تآاوانری مؤلفرة

منفی داشته باشد.

[درجه پيیآ] این است ره خداوند ذات خرد را با سایآ

 -4مفهرم سازی های استعاری با ایجاد قید به منا ،

مرجرداتل دارای این ویژگیها مقایسه ررآده اسرت ترا

درک بیشتآ و بهتآ را امنا پيیآ میسازند؛ زیآا «منا »

این نتیجه حاصل شرد رره ذات خداونرد بآترآ از هرآ

به دلیل قابلیت درک با حس بینایی و مسه ،از مفاهیم

پدیدة شناختهشده بآای انسا است.

عینی به شمار می رود و مفهرمسازی ن مقدّم بآ سرایآ

 -7ماندگاری و ثبرتل بیقید بآخی صفات در ذات

مفاهیم ازجمله زما است .هآجا مؤلفههای [وجرآا] و

خداوند با راربآد صفت مشربهه در زبرا عآبری نشرا

[منا ] ارزش مثبت گآتته است ،مفهرمسازی استعاری

داده شده است .این ماندگاری و ثبررت ،جایگراهی در

دیده میشرد و این امآ بهنربةخرد نشا میدهرد درکل

اسررنلت معنررایی واژههررای بآرسرریشررده نیاتررت و

جنبهای خاص از ذات مقد

پآوردگار بدو استناد به

مفهرم منا امنا پيیآ نبرده است.

نگارندگا  ،ن را در بدنة معنایی صفات مريررر نشرا
دادند .با ترجه به ایننه ویژگیِ ثبرت به دلیل ساختما

 -5مؤلفة [درجهپيیآ] در مدل معنایی لیبرآ ،مفهررم

خاص واژی صفات مشبهه درکپيیآ اسرت ،ضرآوری

مقایسه را بالقره به ذهن متبادر مریرنرد؛ امرا هرآ واژة

مینماید جایگاهی بآای ن در اسنلت معنایی در نررآ

دارای این مؤلفه ،الزاماً در مقایسه با سایآ مرصررفهرا

گآتته شرد .بدین تآتیب ،مشراهدة چنرین مؤلفرهای در

قآار نگآتته است و این در حالی اسرت رره اسرمهرای

اسنلت معنایی یک واژه نشا می دهد ن واژه صرفت

تفضرریل همرره نشررا مرریدهنررد مرصرررف بررا سررایآ

مشبهه است و درری ره از ن صفت به ذهن مخاطرب

مرصرف های واجد یک صفت مقایسه شرده و دربرارة

متبادر میشرد ،دارابرد همیشگی و مطلق صفت را در

ن صفت خاص دارای بآتآی است .به هنگرام تحلیرل

مرصرفل ن مینمایاند.

معنایی ،اسنلت معنایی بآخی صفات ماننرد "احنرم و

 -8در پاسه به سرمین و نخآین پآسرش پرژوهش

تحلیل معنایی اوصاف الهی در جزءهای  28تا  30قآن رآیم با تنیه بآ مدل معنایی لیبآ و نقد این نرآیه

مبنی بآ ایننه نیرا ایرن مردل ،رارنمردی زم را برآای
تحلیل معنایی اوصراف الهری در جرزءهرای  28ترا 30
قررآن رررآیم دارد ،بایررد گفررت نرررآ برره محرردودیت
مؤلفررههررای تشررنیلدهنرردة مرردل معنررایی لیبررآ و نیررز
مقرله گير برد این مؤلفهها ،راربآد این مردل معنرایی
بآخالف تحلیل مؤلفه ای ره تاقد هآگرنره محردودیتی
است ،برآای ترصری

مفراهیم قآننری و ازجملرة ننهرا

اوصاف الهی ،سردمند است؛ اما چر این مدل معنرایی
بآای دادههای زبا انگلیسی در وهلة نخست ،طآاحری
و ارائه شده است ،تمایزهرای معنرایی اوزا گرنراگر
واژه را در زبا عآبری نمرینمایانرد؛ بره همرین دلیرل،
پیشنهاد میشرد مؤلفههای [مقایسه][ ،مقدار] و [ثبرت]
به اسنلت معنرایی اسرمهرای تفضریل و مبالغره و نیرز
صفت مشبهه اتزوده شرند تا مخاطب غیآعآ زبا بره
وجره تفاوت واژههای هم ریشه پی ببرآد رره در اوزا
مختل

به رار بآده شدهاند.
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