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سخن پژوهشکده

سخن پژوهشکده

بایستگی تحقیق دقیق و منسجم در متون دینی و ضرورت پردازش علمی و روزآمد
در حوزه بااورداشااتهاای بهدساات آمده از قرآن و روایات ،تأساایس پروژهها و
برنامههای کالمی متنمحور را جهت تبیین صاحی و دفاع مستند از اندیشه دینی
ضرورت میبخشد.
پژوهشااکده کالم اهل بیت پژوهشااگاه قرآن و حدیث به همین منظور
مباحث معناشاناسای را  -به دلیل اولویت و ضرورت انکار ناپذیر در مطالعات
متنی  -در دسااتور کاار گروه مبانی معرفتی دانش کالم قرار داده که نساابت به
مباحث کالم نقلی بنیادی به حساااب میآیند؛ چرا که این مباحث تفساایر متون
مقدس را متحول میسازند.
از آنجا که یکی از ضااروریترین رسااالتهای معرفتی دانش کالم ،شااناخت
روشهای گوناگون متنپژوهی و بومیسازی و پیراستگی آنان از هرگونه مولفههای
نااسااازگار با مبانی اعتقادی و ضااروری دین اساات ،بررساای روشهای جدید
معناشناسی و کارکرد آنها در حوزه متون مقدس اسالمی در اولویت پژوهشی گروه
مبانی معرفتی دانش کالم قرار گرفت و تحقیق حاضاار بر اساااس فرآیند پژوهشاای
مذکور و در راستای اهداف پژوهشکده کالم اهل بیت به رشته تحریر درآمد.
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میدانهای معنایی در کاربست قرآنی در حقیقت ارائه کننده اصول و قواعد فهم
مقدسترین متن مسالمانان است .این اثر ،تحقیقی بینارشتهای بهشمار میرود که
میان دسااتاوردهای معناشااناساای میدانهای معنایی و تفساایر قرآن ارتباط برقرار
میکند .پیش از این اثر دانشاامند ژاپنی توشاایهیکو ایزوتسااو به عنوان مبدع روش
«معناشااناساای میدانهای معنایی» این روش را در تحلیل موضااوعات قرآنی به
خدمت گرفت اما هیچگاه به تبیین مبانی و قواعد این روش در تحلیل متن قرآن به
صاورت منساجم و نظاممند نپرداخت و توضیحات وی در معرفی و بیان مبانی آن
کافی به نظر نمیرسااید .به همین دلیل پژوهشااگرانی که پس از وی به کاربرد این
روش در موضوعات قرآنی پرداختند هر یک برداشتی شخصی را از دیدگاه ایزوتسو
مورد توجه قرار دادهاند .به همین دلیل مولفان این اثر به دلیل آثار منحصر به فرد این
روش در اسااتخرام معارف دینی از متن قرآن به تبیین مبانی ،قواعد و تکنیکهای
استفاده از روش معناشناسی میدانهای معنایی در موضوعات قرآنی اقدام کردهاند.
در خااتماه امیادواریم از دیدگاههای صااائب پژوهشااگران ،دانشااجویان و
عالقهمندان به مباحث معناشناسی در اصالح و تکمیل اثر حاضر بهره ببریم.
محمد تقی سبحانی
رئیس پژوهشکده کالم اهلبیت

پیشگفتار

پیشگفتار

روش معناشاناسای میدانهای معنایی بهعنوان نخساتین روش معناشناسی جدید در
قرآن و حدیث نخستین بار از سوی ایزوتسو در قرآن بهصورت کاربردی مطرح شد و
در پی آن تحقیقاات فراوانی باا این رویکرد معنااشااناساای در قرآن و روایات به بار
نشاسات .با این حال ،الزم بود این روش بهصورت عملیاتی و منسجم در مطالعات
قرآنی و روایی پیگیری شااود .از سااوی دیگر ،در مادت برگزاری کاارگااههااا و
نشاستهای معناشناسی ،مشاوره پایاننامهها ،کالسهای متنپژوهی ،همچون علم
و معرفت در قرآن و حدیث ،مباحث جدید دانش تفسیر با درخواستهای گونهگونی
از سااوی دانشااجویان به معرفی منابع فارساای در مطالعات معناشااناساای در قرآن و
حدیث روبهرو شدیم .در حوزۀ «معناشناسی میدانهای معنایی» منابع معرفی شده،
دانشاجویان و محققان را قانع نمیسااخت .به نظر دانشجویان ،کتابهای ایزوتسو
همچون خدا و انسااان در قرآن و مفهوم ایمان در کالم اسااالمی که منابع اصاالی این
رویکرد را تشااکیل میدهند ،از دو جهت دارای نقیصااه بود؛ یکی در تبیین مبانی و
دیگری در کاربردساازی .ایزوتساو تنها به نظریهپردازی و بومیسازی آن بسنده کرده
اسات و متن او یک متن آموزشی به شمار نمیرود و همچنین از برخی مبانی غفلت
شاده اسات .از ساوی دیگر ،ایزوتساو مراحل کاربردسازی را بهدقت در کتاب خود
منعکس نکرده اساات ،درحالیکه نیاز دانشااجویان و پژوهشااگران در حوزۀ قرآن و
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حدیث مباحث کاربردیتر از این روش معناشناسانه است .منابع دیگر نیز بهصورت
مساتقل به این بحث نپرداخته و دانشاجویان  -چه در تشاخی چیستی میدانهای
معنایی و چه قواعد کاربردی آن  -با مشااکل روبهرو بودند .از اینرو ،با درخواساات
پی در پی دانشاجویان بر آن شادیم تا کتابی با عنوان میدانهای معنایی در کاربست
قرآنی تدوین کنیم.
این اثر در دو بخش «مبااحاث نظری» و «مباحث کاربردی» تنظیم شااده
است .در بخش مباحث نظری به تبیین و توضی مبانی این رویکرد در مطالعات
قرآنی و بیان قواعد و تکنیکهای کاربردی روش معناشناسی میدانهای معنایی
و نقدهای طرحشده پرداخته و در بخش کاربردی ،نمونههایی در بهکارگیری این
روش ارائه دادهایم.
الزم اسات در اینجا از تالش تمامی اسااتید و محققانی که ما را در به سرانجام
رسااندن این اثر یاری کردهاند ،تشاکر کنیم؛ بهویژه از ریاست محترم مؤسسه علمی
فرهنگی دارالحدیث حضرت آیةالله محمد محمدی ریشهری که اهتمام ویژهای به
پژوهشهای نو در مطالعات قرآن و حدیث دارند تشکر وافر داریم .از اساتید بزرگوار
حجتاالساالم والمسالمین محمدتقی سبحانی و حجتاالسالم والمسلمین دکتر
قائمینیا و حجتاالسالم والمسلمین دکتر برنجکار که با حمایتها و راهنماییهای
خود بر غناای این اثر افزودناد و از معااونین محترم پژوهشااکده کالم اهل بیت
آقاایان ساایدهادی سااید وکیلی ،عطاءالله جباری و اکبر اقوام کرباساای که هر یک
ساهمی در به سامان رسیدن این اثر داشتهاند و همچنین از پژوهشگرانی که در گروه
مبانی معرفتی دانش کالم با ما همفکری داشااتهاند آقایان سااید مهدی میرزا بابایی و
رسااول احمادی و دوسااتاان دیگری کاه از تالشهای علمی آنان بهره بردیم آقایان
ساایادمحمادبااقر برقعی مادرس و غالم محمد شااریعتی و خانم زهرا علیمردانی
قدردانی و تشکر میکنیم.
ّ ّ
محمد رکعی
شعبان نصرتی و

بخش اول:
مباحث نظری

فصل اول :کلیات و مفاهیم

فصل اول:
کلیات و مفاهیم

ضرورت و جایگاه معناشناسی
قرآن و حدیث ،از منابع اصیل استنباط آموزههای دینیاند که دانشمندان مسلمان،
روشاامند به آن اسااتناد میکنند؛ از اینرو ،سااامان دادن به روشهای فهم متن ،از
دیرباز دغدغۀ متنپژوهان بوده است .این امر سبب پیدایش علومی همچون علوم
قرآنی ،علوم حدیث ،لغت ،معانی و بیان شده است .با بهکارگیری روشهای نوین
و بومیسازی آنها ،میتوان تحولی در فهم متن ایجاد کرد و با کمک آن روشهای
رایج را توسااعه داد .اندیش امندان عرب زبان ،آثار و تألیفات گونهگونی در راس اتای
بومیساازی روشهای معناشاناسای نگاشاتهاند 1.باید توجه داشت که بسیاری از
 . 1اندیشاامندان عرب در این زمینه آثار تصاانیفی و تألیفی گونه گونی نگاشااته اند که از آن جمله
می توا ن به آثار زیر اشاره کرد.
 . 9عبد الظافر بن الشهری ،استراتیجیات الخطاب.
 . 0محمد یوسف حبل  ،البحث الداللی عند االصولیین.
 . 2محمد الصغیر بنانی ،النظریات اللسانیة والبالغة عند العرب.
 . 2میشل زکریا ،مباحث فی النظریة االلسنیة وتعلیم اللغة.
 . 2سعید بحیری ،دراس ات لغویه تطبیقیه فی العالقه بین البنیة والداللة.
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مبااحاث پایهای روشهای نوین ،مورد توجه قرآنپژوهان مساالمان بوده اساات.
بنابراین ،روشهای نوین بیگانه از روشهای پیشااین نیسااتند؛ هرچند تفاوتهایی
میان آنان نیز وجود دارد.
جایگاه نظری معناشناسی
آشنایی با روشهای جدید کشف معنا و میزان کارآمدی آن در متون مقدس دارای
یک الزام اساات و یک خطر را نیز از ساااحت قرآن و حدیث دور میگرداند .الزام
موجود از یاک سااو به فهم هرچه بهتر مراد و مقصااود از متون کمک میکند .در
صااورتی که روشهای جدید بتوانند گرهای از فهم مراد جدی شااارع بگشااایند و
افقهای جدید معنایی را در قرآن و روایات نشان دهند از همان مصلحت بحث و
بررساای روشهای ساانتی برخوردار خواهند بود .از سااو یی روشهای جدید فهم
متن همچون هرمنوتیاک و برداشااتهای نادرساات از آنها ،متون اسااالمی را با
چالشها و شابهاتی روبهرو کرده و فرصاتهای بسیاری را از عالمان اسالمی در
دفاع از قرآن و حدیث به خود مصروف ساخت .معناشناسی ،روش جدیدی است
که در مقابل روشهای نادرست فهم متون قرار گرفته و پاسخی علمی به نظریههای
فهم متن پیشاین ارائه میکند .بدین ترتیب ،معناشاناسی در جنبۀ نظری خود از دو
مصاالحات ارائاهکننادۀ مباانی صااحی فهم متن و دفاع از متون دینی در مقابل
روشهای ناکارآمد برخوردار است.
معناشناسی ،ارائهکنندۀ مبانی فهم متن
دانشهای زبانی از قبیل نشانهشناسی ،زبانشناسی ،معناشناسی و تحقیقات جدید
 . 2علی حاتم الحسن ،التفکیر الداللی عند المعتزلة.
 . 2احمد عزوز ،اصول التراثیة فی حقول الداللیة.
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بهصاورت یک دانش در نیامدهاند .معناشاناسی از این جهت میتواند فهم ما را از
قرآن و احادیث نظاممند و روشمند کند.
دوم ،اینکه معناشناسی در مطالعات دینی ،رفع انسداد میکند .امروزه عالمان
دین با نوعی انسداد در مطالعات دینی روبهرو هستند .روشهای سنتی تا جایی که
توان داشتهاند به فهم آیات ،روایات و معارف اسالمی یاری رساندهاند .در صورتی
که بخواهیم فراتر برویم چارهای جز رفتن به سوی روشهای جدید وجود ندارد .به
این ترتیب دانشهای جدید زبانشاناسی و معناشناسی ،انسدادی را که در معارف
دینی رخ داده اسات ،رفع میکنند و در واقع ،سبب میشوند تا به افقهای جدیدی
قدم بگذاریم و نکات جدیدی را به کمک این روشها از آیات و احادیث بهدسات
آوریم .البته ،این به معنای نفی روشهای سانتی نیسات؛ زیرا در معناشناسی هیچ
نظریهای به طور کلی کنار گذارده نمیشاود؛ بنابراین ،روشهای سنتی نیز در ذیل
روشهای جدید قرار میگیرند و تلفیقی از مزایای آنها بهکار گرفته میشود.
سااوم ،اینکاه میتوان به کمک روشهای جدید از آیات و روایات تحلیلهای
دقیقتری ارائه داد .تحلیلهایی که از لحاظ معرفتی زنده و پویا هسااتند .مقصااود از
برداشتهای معرفتی زنده ،برداشتهاییاند که در دستگاه معرفتی انسان تأثیرگذارند
و برداشاتهای مرده برداشاتهایی از متون به شامار میروند که در دستگاه معرفتی
انسااان تاأثیری ایجاد نمیکنند .میتوان آیه و روایت را بهگونهای دریافت که در نظام
فکری انسان هیچ تأثیر و نقش معرفتی نداشته باشد ،اما گاه نکتهای را در مییابیم که
نقش کلیدی در دسااتگاه معرفتی پیدا میکند؛ بنابراین ،معارف زنده نقش مهمی در
مباحث راجع به تغییر و تحول علوم انسانی ایفا میکنند.
جایگاه کاربردی معناشناسی
لزوم بازساازی دانشهای اساالمی ،همچون تفسیر و فقه الحدیث همواره یکی از
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مهمترین اندیشههای عالمان مسلمان بوده است .ازاینرو ،هر دسته از منطقدانان،
علمای علم اصااول فقه و مفس اران از منظر خود برخی محورهای معناشااناساای را
بررسی کردهاند .فهم مراد و مقصود از متون مقدس ما را وا میدارد تا از روشهای
جادیاد فهم متناسااب با فرهند دینی بهره گیریم .از اینرو ،لزوم فرا خواندن همه
دانشهایی که دریچهای جدید به سوی فهم متون دینی میگشایند همواره احساس
میشود؛ چه سود جستن از ابزارها و دانشهای جدید خود نوعی تدبر روشمند در
آیات قرآن و روایات اهلبیت خواهد بود.
از سااوی دیگر ،نزاعهایی که در عالم اسااالم صااورت گرفته بهویژه نزاعهای
کالمی و تفسایری ،نشان میدهد که آنها در اصل و اساس نزاعهایی معناشناختی
ً
بودهاند .برای مثال ،نزاعهای کالمی که میان معتزله و اشااعره رخ داده است ،غالبا
نزاعهای معناشااناختی بودهاند؛ زیرا اساااساایترین مس ائلۀ آنان این بوده که قرآن و
احادیث را چگونه و بر اسااس چه اصولی ،باید معنا کرد .برای مثال ،آیا میتوان از
َمجاز برای تعیین معانی واژههای قرآنی استفاده کرد .نهتنها نزاعهای کالمی ویژگی
معناشااناختی داشااتند و در ریشااه آنها مباحث معناشااناختی پنهان بوده اساات که
نزاعهای تفسیری و فقهی نیز اینگونه بودهاند .بخش بسیاری از فقه در واقع ،به این
موضااوع باز میگردد که زبان فقهی شااارع را چگونه و بر اساااس چه اصااولی باید
شناخت .با توجه به همین مشکالت بود که دانشمندان ،فقه ،علم اصول و مباحث
زبانی آن را بنا نهادند .معناشاناسی با ارائۀ اصول و قواعد زبانی مشترک میتواند به
برداشتهایی نو یی از متون بیانجامد و از نزاعهای علمی بکاهد.

تعریف معناشناسی
برخی از معناشااناسااان« ،معناشااناساای» را مطالعۀ معنا توصاایف کردهاند 1.در
 . 1نک :پالمر ،نگاهی تازه به معنی شناسی زبان ،ا.92
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معناشناسی جنبههای قراردادی معنا که در کلمهها و عبارات یک زبان نمود مییابد
بررسای میشاوند .به بیان دیگر ،معناشاناسی علمی است که بر رابطۀ میان لفظ و
نشااانههای زبانی با معنا یا رابطه لفظ  -بهعنوان دال  -و معنا (مفهوم و مصااداق) -
بهعنوان مدلول  -تمرکز یافته است و درپی آن است تا روشن کند الفاظ با معانی چه
ارتبااطی پیدا میکنند و چگونه میتوان به مدلولهای نشااانههای زبانی راه یافت.
ً
اساسا تولید معنا در زبان چگونه صورت میگیرد و تحول معنای زبانی چه فرآیندی
دارد .صاحبنظران دانش معناشناسی در صدد تدوین الگوها و چارچوبهاییاند
تاا چگونگی کاربرد نشااانههای زبانی و کارکرد معنایی آنان را قاعدهمند سااازند؛
بنابراین ،معناشاناساان در پی کشف سازوکارهای نهفته در کالم دارای روابط میان
دال و مدلول و تجزیه و تحلیل آن  -بر اساااس یک روش دقیق علمی  -هسااتند .بر
1
این اساس ،به طور دقیقتر معناشناسی «مطالعه علمی معنا» تعریف میشود.

گونههای معناشناسی
«معناشناسی» در حوزههایی مختلف بهکار میرود .بسیاری از مباحث حوزۀ منطق
ً
یاا برخی مباحث «علم اصااول» مانند نظریۀ وضااع و بحثهایی که معموال در
مباحث الفاظ علم اصاول مطرح میشاوند ،خصلت معناشناختی دارند .به همین
جهت معناشاناسای دارای گونههای معناشاناسای منطقی ،معناشاناساای فلسفی،
معناشناسی نشانهشناختی و معناشناسی زبانی است؛ اما معنایی که در معناشناسی
یا سمانتیک به طور مصطل از آن بحث میشود معنای زبانی معناشناسی است.
معناشناسی منطقی
«معناشاناسای منطقی» شااخهای از منطق اسات که به تفسیر فرمولهای منطقی
 . 1صفوی ،درآمدی بر معنی شناسی ،ا.02
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پرداخته و دربارۀ صدق و کذب این فرمولها بحث میکند .در اینگونه معناشناسی
تالش میشاود تا با توجه به واقع و جهان خارم درساتی یا نادرستی جمالت زبان
مشخ و حکم به صحت یا عدم صحت آنان شود .تارسکی ،معناشناسی منطقی
را معرفی صاوری گزارۀ صادق برای جمالت یا قواعد زبانی صوری توصیف کرده
اسات 1.معناشاناسان منطقی از نظریۀ مطابقت ( )correspondence theoryدر مطالعۀ
معناا بهره میبرند و اعتقاد دارند که سااخنگویان یک زبان با شاارایط و موقعیت
محاط بر سااخن ،میزان مطابقت یا عدم مطابقت آن را با جهان خارم درمییابند.
2
این روش مطالعۀ معنا را رهیافت ارجاعی ( )denotationalنیز مینامند.
معناشناسی فلسفی
باساابقهترین نوع معناشاناسای ،معناشاناسای فلسفی است که پیشینۀ آن به یونان
باستان و آرای افالطون باز میگردد .بررسی طبیعی یا قراردادیبودن داللت لفظ بر
معنا از نخستین مباحث معناشناسی است که در فلسفه مطرح شد .مباحث دیگری
چون وجود ذهنی و عینی ،مصااداق و مفهوم از مبااحثیاناد کاه نخسااتینبار در
معناشاناسای فلسفی مطرح شدهاند .معناشناسی فلسفی از نظریههای معنا بحث
میکناد .اینکه معنا چیسااتآ آیا معنا آن اساات که در ذهن وجود داردآ آیا معنا
ً
چیزی اساات که به مدلول مرتبط میشااودآ یا اساااسااا معنا مقولۀ سااومی اسااتآ
معناشاناس فلسفی بر آن است تا نشان دهد زمانی که یک واژه بهکار برده میشود
مخااطاب از آن ،چاه معناایی را درک میکناد .باه بیان دیگر ،مساائلۀ اصاالی در
معناشاناسای فلسافی این است که چگونه دربارۀ وجودهای عینی و خارجی باید
سااخن گفت تا مخاطب آن را درک کند یا رابطۀ میان مصااداق و مفهوم چیساات.
 . 1نک :کیمبسون ،نظریة علم الداللة (السیمانطیقا) ،ا.22
 . 2صفوی ،درآمدی بر معنی شناسی ،ا.04
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فیلسوفان همواره در پی پاسخ به این پرسش بودهاند که انسان چگونه به درک مفاهیم
و سپس مصادیق دست مییابد.
معناشناسی نشانهشناختی
سومین کاربرد معناشناسی در «نشانهشناسی» است« .نشانهشناسی» دانشی است
که نشانهها را بهصورت مطلق بررسی میکند؛ اعم از نشانههای زبانی و غیرزبانی.
«معناشناسی نشانهشناختی» شاخهای از نشانهشناسی است که از معانی نشانههای
زبانی بحث میکند .معناشاناسای نشانهشناختی رابطۀ نشانهها را با توجه به قواعد
حاکم بر آنها بررسای میکند .نشاانهشاناسای علمی است که به مطالعۀ نظامهای
نشاانهای همچون زبان ،رمزها و عالئم میپردازد و معناشاناسای نشانهشناختی به
بررسای معنای نشانه به طور عام میپردازد .هر پیامی از نشانهها تشکیل میشود و
دانش نشاانهها با نظامهای نشاانهای گوناگون و پیامهای متفاوتی که نشانهها در بر
1
دارند ،سروکار دارد.
معناشناسی زبانی یا زبانشناختی
دانش معناشناسی بر آن است که توضی دهد چگونه معانی را درک کنیم و همچنین
چگوناه از این ادراک برای تولیاد جملاههاا و عباارتهاا اسااتفااده کنیم .از اینرو،
معناشاناسی با منطق و فلسفه در ارتباط است ،اما معناشناسی زبانی به معنای کشف
چگونگی کارکرد ذهن در کشاف معنا از طریق خود زبان است و نه دانشی خارم از
آن .معناشاناسای زبانی از معانی واژهها و جمالت زبانی بحث میکند .معناشناسی
ً
زبانی دانشاای اساات که ریشااه در مباحث قدیمی و تاریخی دارد ،اما تقریبا از س ادۀ
 . 1برای توضی بیشتر ،نک :قائمی نیا ،بیولوژی نص ،ا.40-21
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هجدهم به بعد تبدیل به یک دانش مساتقل شاده اسات .این دانش از ضوابط تعیین
معنا ساخن میگوید و اینکه بر اسااس چه ضوابطی میتوان معنای یک واژه یا یک
جمله را تعیین کرد و چه اصااولی را باید در این رابطه مد نظر قرار داد .بر این اساااس
معناشااناساای زبانی دربرگیرندۀ مباحثی نظاممند اساات که ضااوابط و نظام حاکم بر
تعیین معنا را پی میگیرد.
در معناشناسی زبانی ،جنبههای قراردادی معنا که در کلمهها و عبارتهای یک
زبان نمود مییابند ،بررسای میشاوند .صاحبنظران دانش معناشناسی ،درصدد
تادوین الگوها و چارچوبهایی هسااتند تا چگونگی کاربرد نشااانههای زبانی و
کارکرد معنایی آنها را قاعدهمند ساازند .هر کسای که با زبان ساروکار داشاته باشد
نیازمند ابزار علمیای است تا به کمک آن کالم و متن را تحلیل کند؛ بنابراین ،این
معناشاناسان در پی کشف سازوکارهای اطالعات نهفته در کالم و تجزیه و تحلیل
آن بر اساس یک روش دقیق علمی هستند.

تاریخچه معناشناسی
دربارۀ تاریخ تحول معنا ،به دو ساانت اسااالمی و غربی میپردازیم .زبانشاناسای
اساالمی و غربی با یکدیگر این تفاوت را دارند که معناشناسی اسالمی از زبان و
قرآن و معناشاناسای غربی از فلسافه سارچشمه میگیرد .با این حال و به رغم این
تمایزها ،این دو سنت معناشناسی ،شباهتهایی نیز دارند.
سنت معناشناسی اسالمی
سانت و تفکر اساالمی نسبت به مباحث معناشناختی بیگانه نیست .مسلمانان در
آثار ادبی خود در کتابهای صارف و نحو ،معانی و بیان ،کتب منطقی و اصولی،

08

|

میدانهای معنایی در کاربست قرآنی

مباحث گساتردهای در زمینۀ معناشاناسی داشتهاند ،اما مطالعات سنتی بهصورت
ضابطهمند و نظاممند تحت عنوان معناشناسی مطرح نشد.
قرآن را باید خاسااتگاه زبانشااناساای اسااالمی دانساات .جاذبۀ قرآن و عالقۀ
مسلمانان به قرائت صحی  ،تعبیر و درک اعجاز آن سبب شد تا مسلمانان به مطالعۀ
ححد دقیق زبان عربی بپردازند .از این و ،در مراحل اولی
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و شااشاام هجری قمری یاافات .در این حوزه همچنین باایاد از افرادی همچون
جرجاانی ،زمخشااری ،سااکاکی و تفتازانی نام برد .جرجانی با نگارش دو کتاب
دالئل االعجاز و اسرار البالغه تحول بزرگی در علم بالغت به وجود آورد .ازاینرو،
وی را مبتکر علم معانی و بیان میدانند.
بر این اساس ،در حوزۀ معناشناسی اسالمی تمام مسائل مربوط به معناشناسی
دساتوری (علم معانی) و کاربردشاناسی بررسی میشوند .مباحثی چون مقتضای
حال ،اساناد خبری ،اساناد حقیقی و مجازی ،اساتعاره و انواع آن ،احوال مسند و
ٌ
مسندالیه ،قصر حقیقی و اضافی ،قلب ،راههای حصر مواردی از معناشناسی زبانی
هستند که در علم معانی و بیان مورد توجه بودهاند و نشان میدهند که معناشناسی
اسالمی از غنای فراوان و پیشینه درخشانی بهره میبرد.
بااید اعتراف کرد که این بخش از پژوهشهای صااورت گرفته در قلمرو علوم
اسااالمی  -چه بهلحاظ حجم و چه بهلحاظ سااط تحقیق  -همگن نیسااتند .در
برخی زمینهها از عمق و دقت تحسااینبرانگیزی برخوردارند ،حال آنکه در برخی
ابعاد تنها قدمهای اولیه برداشااته شااده اساات؛ برای نمونه ،می توان به بخشهای
مهمی از مبااحث الفاظ علم اصااول اشاااره کرد که ساانخیت فراوانی با مباحث
معناشاناساای دارد و در محورهایی مانند چیساتی معنا ،مقولۀ داللت و اقسااام آن،
نسابت داللت و ارادۀ متکلم نظریههای بدیعی در معناشاناسای ارائه داده اسات و
می تواند منبع غنی و قابل اعتمادی برای چالش با نظریه پردازی های رقیب در این
حوزهها باشد.
مطالعات معنایی مسلمانان تا سدههای هفتم و هشتم ادامه پیدا کرد و مفاهیمی
نظیر صااورت و معناا ،داللات و اطالق ،روابط معناایی ،معلوم و مجهول مطرح
شدند .در واقع ،مفاهیم ساختاری و معنایی هر دو با هم در مطالعات بالغی لحاظ
شدند .پس از آن مطالعات معنایی مسلمانان تا به امروز جنبه تکمیلی و تشریحی
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پیدا کرده است .برخالف زبانشناسی غربی که پیشرفت خود را مدیون تالشهای
صاورت گرفته در ساده معاصار است .در واقع ،زبانشناسی غربی در این سده از
حوزه ساانتی خود خارم شااد و بهصااورت علمی و نظاممند مطرح گردید .این در
حالی است که فرصت پیشرفت دوبارۀ زبانشناسی اسالمی در دوره اخیر به دست
نیامده ،بر همان دستاوردهای زبانشناختی اولیه متمرکز است .به هر حال ،میتوان
بساایاری از مباحث زبانشااناساای اسااالمی را که از غنای کافی نیز برخوردارند
بهصورت نظاممند و در چارچوب نظریههای نوین زبانشناسی مطرح کرد.
سنت معناشناسی غربی
اولین مطالب زبانشااناساای جهان را به یک هندی به نام پانینی( )Paniniدر ساادۀ
سوم یا چهارم پیش از میالد نسبت دادهاند که دستور زبان سانسکریت را با دقت
تدوین کرده اساات1.مطالعات معناشااناساای در غرب به یونان باسااتان و آرای
افالطون دربارۀ معنا برمیگردد .رسالۀ کراتیلوس( )Cratylusافالطون به کلی مربوط
2
به مسائل زبانشناختی است.
افالطون در این رساله واژه را واحد معنا در نظر میگرفت که به چیزی در جهان
خاارم داللت میکند و رابطه واژه را با چیزی که در جهان خارم اساات ،نشااان
میدهد 3.این رابطه ،رابطهای مساتقیم و طبیعی اسات .ارسطو شاگرد افالطون در
رسالهای با عنوان عبارت 4رابطۀ میان واژه و خارم را قراردادی میداند و اعتقاد دارد
 .1برای توضاایحات بیشااتر ،نک :مشااکوة الدینی ،ساایر زبان شااناساای ،ا 2-2؛ میلکا ایویچ،
اتجاهات البحث اللسانی ،ا.04-02
 . 2نک :روبینز ،تاریخ مختصر زبان شناسی ،ا.21
 .3درآمدی بر معنی شناسی ،ا 22؛ مختار عمر ،معناشناسی ،ا.02
4. De Interpretatione
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که اهل زبان واژه را برای اشاره به اشیاء وضع کردهاند 1.پس از یونان باستان مسائل
معناشاناساای تاکنون در حوزههای مختلفی نظیر فلساافه مطرح بوده اسات .گرچه
البهالی مباحث ارسطو ،افالطون و سقراط مباحث معناشناختی دیده میشود ،اما
ً
تقریبا در نیمۀ سادۀ هجدهم این دانش با نام «دانش معناشناسی» مطرح شد و در
سادۀ نوزدهم بهصورت مستقل اعالم وجود کرد .با وجود این از نظر مسائل مورد
ً
بحث ،دانشای کامال کهن به شامار میآید و به ساختی میتوان تاریخ مشاخصی
برای آن ارائه کرد.

مکاتب معناشناسی
بر اساااس چگونگی تحلیال و تعاامال معنا در زبان ،مکتبهای مختلفی تاکنون
ً
ظهور کردهاناد .این مکتابهاا را تقریباا میتوان در پنج گروه دسااتاهبنادی کرد.
معناشااناساای تاریخی – لغوی ،معناشااناساای ساااختارگرا ،معناشااناساای زایشاای،
معناشناسی نوساختارگرا و معناشناسی شناختی.
معناشناسی تاریخی  -لغوی

2

نخساتین رویکرد و مکتبی که در معناشاناسای در غرب شاکل گرفته معناشناسی
تاریخی – لغوی است .این مکتب در ٔ
دهه 9422م شکل گرفت و تا 9122م مطرح
بوده اسات و بیشاتر کساانی که آن را مطرح کردهاند فرانسوی زبان بودهاند .ادعای
اصلی معناشناسی تاریخی – لغوی این بود که با مراجعه به تاریخ و با توجه به سیر
تطور و تحول واژههاا میتوان باه معاانی آنهاا پی برد .معنای واژها در طول دوران
 . 1نک :مشکوة الدینی ،سیر زبانشناسی ،ا.02-92
 . 2برای مطالعه بیشتر ،نک :همان  ،فصل پنجم.
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متمادی متغیر است و این تغییرات در معنای یک واژه تأثیرگذارند و یک زبانشناس
با توجه به این تحول و تطور میتواند معنایی کلی برای یک واژه ارائه کند.
معنااشاانااساای تااریخی – لغوی ،سااه ویژگی مهم دارد؛ ویژگی اول ،اینکه
معناشااناساای تاریخی – لغوی تحت دانشهای تاریخی میگنجد .زبانشااناساای
تاریخی از دانشهایی است که تاریخ و نگاه تاریخی در آنها اهمیت ویژهای دارد.
َ
طبیعی است که در نگاه تاریخی ،زبانشناس باید اسناد تاریخی یک واژه را بررسی
َ
کناد .از جملۀ اسااناد تاریخی ،کتابهای لغتی هسااتند که در دورههای گوناگون
نوشاته شادهاند .از مزیتهای این روش این است که این زبانشناسان کتابهای
لغت را با توجه به دورهای که نگاشته شده بودند ،از هم متمایز میکردند .برای مثال،
دوره قبل یک زبان نگاشته شده بود از کتابی که در ٔ
کتابی را که در پنج ٔ
دوره سوم به
ً
نگارش در آمده بود ،کامال جدا میکردند؛ زیرا سااط این دو نشااان میداد که چه
تغییرات معنایی در کاربرد یک واژه صورت گرفته است.
ویژگی دوم معناشناسی تاریخی این بود که متکی به اسناد تاریخی و تفسیر آن
َ
اسااناد اساات .مهمترین روش مکتب تاریخی روش تفساایری بود؛ یعنی اسااناد
تااریخی موجود نساابت به واژگان و جمالت یک زبان را تفساایر میکرد؛ زیرا
گزارشهایی که در کتابهای لغت آمده اساات به تفساایر جدی نیاز داشااتند .از
این نظر معناشااناساای تاریخی – لغوی متأثر از هرمنوتیک دیلتای بود که علوم
تااریخی را در مقاابال علوم طبیعی قرار میداد .روش علوم تااریخی تفساایر
هرمنوتیکی و روش علوم طبیعی و معرفاتشاانااساای اساات .باه اعتقاد آنها،
زبانشناسی تاریخی شاخهای از علوم تاریخی به شمار میآید که روش آن تفسیر
اسات و زبانشاناس این وظیفه را بر عهده دارد که در تعیین معانی واژهها سراغ
اسناد تاریخی برود و آنها را تفسیر کند.
ویژگی ساوم ،که مهمترین ویژگی این مکتب نیز بهشمار میرود این است که
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زبانشااناسااان تاریخی رویکرد روانشااناختی نساابت به معنا داشااتند .آنان معنا را
چیزی میدانسااتناد کاه در روان و ذهن افراد وجود دارد و بااید از آن تحلیلهای
روانشااناختی ارائه داد .زبانشااناسااان تاریخی برای یافتن معنای یک واژه به ذهن
کاربران آن زبان مراجعه میکردند .بنابراین ،باید گفت که مهمترین مساائلۀ مکتب
تاریخی ،مسئلۀ تغییر است و اینکه معانی واژهها چگونه در طول تاریخ تغییر پیدا
میکنند و بر اساااس چه اصااولی باید این انواع تغییر را دسااتهبندی کرد .از اینرو،
زبانشااناسااان تاریخی فهرسااتهای مختلفی را از انواع تغییر معانی زبانی ارائه
میکردند و تحلیلهای آنان نیز بیشتر جنبۀ ذهنی و روانشناختی داشت.
معناشناسی ساختارگرا

دومین مکتب معناشناسی ،معناشناسی ساختارگرا1است که از ٔ
دهه 9122م مطرح
شاد .وایزگربر و تریر دو شاخصایت مهم این مکتب هساتند که با انتشار مقالهای
نخست نقدهایی بر زبانشناسی تاریخی وارد کردند .مهمترین نقدی که این دو بر
معناشاناسی تاریخی وارد میدانستند که اساس مکتب ساختارگرایی را نیز تشکیل
میدهد ،این بود که چرا در تعیین معانی واژهها باید به روان و اذهان افراد توجه کرد
و چرا خود دستگاه زبان را لحاظ نمیکنیم .به اعتقاد آنها باید نگاه سیستمی به معنا
داشت و معنا را درون دستگاه زبان در نظر گرفت .این نگاه سیستمی اساس مکتب
سااختارگرایی را تشکیل میدهد .از آنجا که این مکتب معانی واژهها و جمالت را
درون دسااتگاه زبان و یک ساااختار منظم و کلی لحاظ میکند« ،ساااختارگرایی»
نامیده شاده اسات؛ بنابراین ،مکتب ساختارگرایی برای ساختار و رابطهای که یک
واژه با واژههای دیگر زبان برقرار میسااازد ،اهمیت ویژهای قائل اساات .بر خالف
 . 1برای مطالعه بیشتر ،نک :مشکوة الدینی ،سیر زبان شناسی  ،فصل ششم.
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نگاه تاریخی که واژهها را از سیاقها و ساختارها خارم و خود واژه را بهصورت یک
امر انتزاعی و فارغ از سیاق بررسی میکرد و نسبت آن واژه را با واژههای دیگر زبانی
مورد توجه قرار نمیداد ،معناشااناساای ساااختارگرا چنانکه از نامش پیداساات به
ساختار و متن اهمیت میدهد.
زبانشاناساان ساختارگرا برای توضی مراد خود از مثال بازی شطرنج استفاده
کردهاند .آنها میگویند مهرههای شطرنج را بیرون از بازی شطرنج نمیتوان تعریف
کرد .مهره پیااده یا رخ بیرون از بازی شااطرنج معنا ندارند و درون بازی شااطرنج
تعریف میشااوناد .این کاه یاک مهره نساابت به مهرههای دیگر چه حرکتهایی
میتواناد انجاام دهاد و چه محدودیتها و قابلیتهایی دارد .این محدودیتها و
قابلیتها معنای مهره شااطرنج را مشااخ میکنند .رابطه واژهها نیز نساابت به
دساتگاه زبان مانند رابطۀ مهرههای شاطرنج اسات نسبت به بازی شطرنج .واژهها
درون زبان محدودیتها و قابلیتهایی دارند .این قابلیتها و محدودیتها معانی
واژهها را تشکیل میدهد .هنگامی که قصد داریم معنای یک واژه را تعیین کنیم باید
ببینیم آن واژه وارد چاه بازی زبانی میشااود و چه محدودیتهایی دارد .با در نظر
گرفتن مجموع این قاابلیاتهاا و محدودیتها ،میتوان معنای واژه را تعیین کرد.
اینجا مسئله نسبت مطرح میشود .چه نسبتی میان یک واژه و واژههای دیگر زبان
پیادا میشااود و یک واژه در چه جمالتی میتواند بهکار رود .این نگاه نوعی نگاه
سیستمی به زبان است.
ً
ً
زبانشاناساانی مانند ساوساور این نگاه را کامال گسترش دادند و تعبیر کامال
هماهند و سازگاری از آن ارائه کردند .این دیدگاه دو پیامد مهم داشت .یک پیامد
ایجابی و یک پیامد سالبی .پیامد ایجابی ساختارگرایی این بود که نگاه تاریخی در
تعیین معنا کفایت نمیکند و باید نگاه سیستمی هم به زبان داشت .نسبت یک واژه
را باا واژههاای دیگری که بهعنوان مثال اکنون بهکار میرود نیز باید تعیین کرد .در
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حقیقت ،پیامد ایجابی دیدگاه جدید این بود که روش اصاالی معناشااناساای باید ترکیبی
بااشااد از تااریخی و یا در زمانی و همچنین همزمانی .البته ،تأکید اصاالی بر تحلیل
همزمانی اسات .گرچه آنها در ابتدا به نگاه تاریخی هم تأکید داشتند ،ولی در ٔ
ادامه این
ً
مکتب کامال آن نگاه تاریخی به حاشایه رانده شاد .پیامد سلبی ساختارگرایی این است
کاه معنا را نباید توصاایف روانشااناختی کرد ،بلکه برای تعیین معنا بهجای مراجعه به
اذهان کاربران زبان باید ساراغ رابطۀ میان واژهها رفت .به بیان دیگر ،معنا را باید توصیف
عینی کرد نه توصایف ذهنی .ایزوتسو از این جریان برای تحلیل متن قرآن و تحلیلهای
کالمی در کتاب مفهوم ایمان در کالم اسالمی استفاده کرده است.
نکتۀ دیگر اینکه بساایاری از جریانهای معناشااناختی در غرب در صاادد حل
مسئلۀ محوری دیگری نیز بودند .آن مسئلۀ محوری این است که رابطه ذهن ،زبان
و خارم چیست و زبان در اینباره چه نقشی برعهده داردآ آیا زبان واقعیت را نشان
میدهد یا ذهن را یا چیز دیگری در میان است .نگاهی که در زبانشناسی تاریخی
حاکم بوده این است که زبان ،ذهن و روان افراد را نشان میدهد و با واقعیت ارتباط
ندارد؛ اما زبانشااناساای ساااختارگرا میان زبان و واقع ارتباط برقرار میسااازد ،ولی
ارتباط آن با واقعیت اینگونه نیست که تکتک اجزای زبان چیزی را در عالم واقع
نشان دهد ،بلکه زبان بهصورت اجمالی با جهان خارم ارتباط دارد.
جریانهای مهم مکتب ساختارگرایی
 .0معناشناسی میدانی

ساه جریان مهم در مکتب ساختارگرایی به وجود آمد؛ نخست جریان معناشناسی
میدانی که در تعیین معانی واژهها میدانهای معنایی ترسایم میشود .بر اساس این
روش مفاهیم مرتبط یک میدان معنایی را تشااکیل میدهند و درون یک حوزه قرار
میگیرند .زمانی که ر ٔ
ابطه زبان را با عالم خارم میساانجیم ،درون زبان برشها یا
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حوزههای مفهومی پیدا میشااود .این برشها را «میدان معنایی» نامیدهاند .میدان
معنایی درواقع ،مجموعهای از مفاهیم درون یک زبان است که ارتباط متقابل با هم
دارند .برای مثال در متن قرآن واژ ٔه ایمان ،کفر ،تصدیق ،تکذیب ،شکر با هم ارتباط
ً
دارند که ارتباط برخی آنها ایجابی و برخی دیگر سالبی است .مثال مفهوم ایمان با
ابطه ایجابی برقرار میسااازد ،ولی با مفهوم کفر ر ٔ
مفهوم شااکر ر ٔ
ابطه ساالبی دارد.
ٔ
مجموعه این روابط یک برش مفهومی را تشکیل میدهند.
وجه تسامیه این روش متأثر از پیشارفتهایی است که در علم فیزیک و علوم
طبیعی صااورت گرفتاه بود .برای مثال ،در فیزیک از میدان جاذبه بحث میکنند.
ُ
برای مثال ،کره زمین برای خود از یک میدان جاذبه برخوردار اساات .گویا دور کره
زمین هالهای وجود دارد که هر زمان جساامی وارد آن هاله شااود به ساامت مرکز
کشایده میشاود .تصویری که ساختارگرایان این جریان از ر ٔ
ابطه زبان با عالم واقع
ارائه میدادند ،چنین بود .زبان برشهایی دارد که هر برش بخشی از عالم واقع را به
ساامات خود میکشاااناد .از اینرو ،تعبیر میادانهای معنایی را به موازات همان
اصطالحی که در علم فیزیک وجود داشت ،بهکار میبردند .بر این اساس اینگونه
نیساات که کل زبان ،تمام واقعیت را بهصااورت یکدساات جذب کند ،بلکه هر
بخشی از آن با بخش خاصی از عالم واقع ارتباط برقرار میکند.
 .0معناشناسی نسبتی

دومین جریانی که در مکتب سااختارگرایی شاکل گرفت« ،جریان نسبتی» است.
طرفداران این جریان در مقابل معناشناسی میدانی معتقد بودند برای اینکه معنای
یک واژه را توصایف کنیم یافتن میدان معنایی کافی نیسات .بر اساس معناشناسی
میدانی برای توصیف معنای یک واژه باید دید آن واژه درون چه میدانی قرار میگیرد
و با چه واژههایی نسابت برقرار میکند ،اما پیروان معناشناسی نسبتی معتقدند که
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برای تعیین معنای یک واژه باید به روابطی که درون زبان است نیز رجوع کرد؛ یعنی
نسااباتهایی که یک واژه درون زبان ،با واژههای دیگر برقرار میکند .برای نمونه،
یک واژه ممکن است با واژههای دیگر ترادف داشته باشد یا یک واژه با واژه دیگری
تضااد داشاته باشد؛ بنابراین ،باید تمام نسبتهایی که درون یک زبان میان واژهها
وجود دارد ،پیدا و دستهبندی کرد.
 .2معناشناسی سازهای یا مؤلفهای

سومین جریانی که درون این مکتب وجود دارد «معناشناسی سازهای یا مؤلفهای»
اسات .این گروه نه تشاکیل میدان معنایی و نه تحلیل نسبتی را برای کشف معنای
واژهها کافی نمیدانند ،بلکه معتقد به تحلیل سااازهای هسااتند .مراد آنان از تحلیل
سازهای این است که ما در معنا با دو بخش روبهرو هستیم .یک بخش شالوده ،بنیاد
و اساااس معناا را تشااکیل میدهد و بخش دوم چیزهایی اساات که به آن افزوده
میشاود .هنگامی که قصاد داریم معنای یک واژه را تحلیل کنیم ،نخست باید آن
معانی بنیادی را بیابیم و ساپس ببینیم چه چیزهایی با آن معنا ترکیب شده تا معنای
این واژه به وجود آمده است .برای مثال ،میتوان به معنای ٔ
واژه «مرد» اشاره کرد .در
زباان فارساای برخی ویژگیها مانند انسااان بودن برای مرد جایگاه بنیادین دارند.
از اینرو ،در توصیف معنای واژۀ «مرد» انسان بودن را اساس قرار میدهیم و سپس
ماذکر بودن و دیگر ویژگیهاای آن را تاا معنای کاملی از مرد ارائه شااود .این نوع
معناشناسی را معناشناسی سازهای یا مؤلفهای نامیدهاند.
معناشناسی زایشی
«معناشناسی زایشی »1تحتتأثیر معناشناسی ساختارگرا پدید آمده است .همچنین
 . 1برای مطالعۀ بیشتر ،نک :روبینز ،تاریخ مختصر زبان شناسی ،ا.241-222

28

|

میدانهای معنایی در کاربست قرآنی

معناشاناسای زایشای تحت تأثیر زبانشاناسای زایشی چامسکی است .چامسکی
تالش کرد که زبان را فرمولبندی کند از اینرو ،کتابهایی که دربارۀ زبانشاناسی
زایشای تألیف شده مملو از فرمولهایی شبیه فرمولهای ریاضیاند که جمالت را
ترجمه و زبان را به شکل فرمولهای ریاضی صورتبندی میکنند 1.چامسکی دو
ادعای اصلی داشت .یکی اینکه معنا فطری است .معنایی که ما در زبان واژهها
میشاناسیم در ذهن کار بران حضور دارد .زبان مبتنی بر معانی و مفاهیم فطری
ً
اسات .چامسکی تقریبا دیدگاهی مشابه دیدگاه دکارت را در زبانشناسی مطرح
کرد؛ زیرا دکارت در فلساافه به وجود مفاهیم فطری قائل بود .چامسااکی معتقد
بود که مفاهیم فطری در ذهن بشاار وجود دارند و زبان مبتنی بر حضااور مفاهیم
فطری است.
از اینرو ،به زبان باید در دو ساط نگریسات؛ یک ساط روبنا و یک سط
زیربنا .جمالت زبانی یک سااختار ظاهری دارند و یک سااختار درونی .ساااختار
ظااهری جمالت باا یاکدیگر متفااوت هسااتناد ،اماا ساااختاار باطنی آنها و یا
بهبیان دیگر ،ژرف ساااخت آنها یکسااان اساات .بخش ژرف ساااخت زبان فطری
اساات؛ بنابراین ،ما باید رو ساااخت زبان را صااورتبندی ،تحلیل و به شااکل
فرمولهای ریاضی عرضه کنیم تا بتوانیم به تدریج به ژرف ساخت و زیربنای زبان
که فطری اسات ،نزدیک شاویم .چامسکی نزدیک یک دهه رشد کرد و طرفداران
بسیاری نیز پیدا کرد 2.معناشناسی زایشی از یکسو متأثر از ایدههای چامسکی بود
و از سویی از معناشناسی ساختارگرا تأثیر پذیرفته بود.
 . 1برای مطالعۀ بیشااتر در باب کاربرد نظریۀ چامسااکی در زبان عربی ،نک :درام ،االتجاهات
المعاصره فی تطور دراسات العلوم اللغویه ،ا.922-992

 . 2برای مطالعۀ بیشااتر در باب موافقت ها و مخالفت ها در مورد زبان شااناساای زایشاای ،نک:
ویلسون ،زبان شناسی نوین ،نتایج انقالب چامسکی ،ا.940-929
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اساات؛ بناابراین ،نوعی ابهاام در معناای این واژه پدید میآید .در معنای این واژه
اطالعاتی از کاربردهای زبانی به دساات میآید .دسااتهای از مصااادیق مشااخ
میشاود و دستهای از واژهها در واقع ،رفع ابهام از واژه مورد نظر میکنند .بر اساس
نظریه معناشناسی زایشی این دو دسته را باید با فرمولهای منطقی نشان داد.
معناشناسی نوساختارگرا
مکتاب دیگری کاه در مجموعه مکاتب معناشااناختی وجود دارد معناشااناساای
نوسااختارگراسات .سااختارگرایی ساه جریان عمده داشت .معناشناسی سازهای،
معناشااناساای میدانی و معناشااناساای نساابتی .میتوان به طور تقریبی ادعا کرد که
معناشاناسای سااختارگرا نوعی معناشاناسی نسبتی است که نسبت میان واژهها را
تعیین میکند و به طور عمده به واژههای همنشین و جانشین میپردازد .به یک معنا
میتوان گفت گوهر معناشاناسای سااختارگرا تعیین نسبت معنایی درون یک زبان
اسات و اینکه چه نسبتهای معنایی وجود دارد و یک واژه با چه واژههایی نسبت
برقرار میکند و چه واژههایی میتوانند جایگزین یک واژه شوند .جریانهای بعدی
که در معناشناسی ظهور و بروز پیدا کردهاند این نوع از معناشناسی را تکمیل یا نقد
میکنند .معناشاناسای نوسااختارگرا نیز به نوعی ساختارگرایی کالسیک را تقویت
میکند .ادعای اصاالی برخی جریانهای نوساااختارگرا این اساات که برای تعیین
معانی واژهها درسات نیست که مانند معناشناسی زایشی اطالعات درختوارهای را
به دساات آوریم و درساات نیساات که معنا را به بدیهیات معنایی برگردانیم .ادعای
یکی از جریانهای مهم معناشناسی نوساختارگرا که در اصطالح به آن «معناشناسی
طبیعی» میگویناد این اساات کاه یکسااری معاانی بدیهی و اولیه وجود دارد که
بهصاورت تعریف شاده در ذهن انسان وجود دارند .معنای هر واژه را قصد داشته
باشایم کشاف کنیم باید بهگونهای به معانی پایه یا اولیه باز گرداند .ازاینرو ،پروژه
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اصلی معناشناسی این است که بررسی کند که برای مثال ،معنای کلمه «مجرد» از
چه مفاهیم اولیهای تشااکیل شااده اساات و زمانی که آن معنای پایه کشااف شااد
بهگونهای معنای کلمه «عزب» را به همان مفاهیم پایه ارجاع یا تغییر دهد.
معناشناسی شناختی
مکتب معناشاناسایشاناختی به یک معنا روشهای پیشاین را تکمیل میکند و از
کارایی بیشاتری برخوردار اسات و برای مطالعات دینی نسبت به جریانهای دیگر
سودمندی بیشتری دارد .معناشناسی شناختی در درجۀ اول از تحقیقاتی که دربارۀ
مغز انسان صورت گرفته پدید آمد و اینکه مغز و دستگاه عصبی انسان چگونه کار
میکنند .به تدریج ،دیدگاههایی که در این زمینه مطرح میشاد به زبانشناسی نیز
گسااترش پیدا کرد و پرسااشهایی در رابطۀ زبان و مغز بشاار ،رابطۀ زبان با تجربۀ
بصری و شنیداری بشری پدیدار شد 1.به تدریج ،پاسخ به این پرسشها به پیدایش
معناشناسی شناختی انجامید .زبانشناسان این فاز از معناشناسی را نوعی انقالب
تلقی میکنند که جهش خاصاای در مباحث زبانشااناساای پدید آورد که پس از
دورهای طوالنی در زبانشناسی آمریکا از سوی شاگردان چامسکی شکل گرفت.

ادعاهای معناشناسی شناختی
انعطافپذیری معنا
ادعای نخست ،زبانشناسانشناختی این است که معنا انعطافپذیر است .معنا را
نباید یک بساته مهر شاده در نظر گرفت .برخالف معناشاناسی سازهای که اعتقاد
داشت معنای یک واژه برایمثال چهار مؤلفه دارد و اگر این مؤلفهها را با هم ترکیب
 . 1روشن و اردبیلی ،مقدمه ای بر معناشناسی شناختی ،ا.91
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کنیم معنای واژه پدیدار میشاود .در واقع ،معناشاناسی سازهای ،معنا را بستهبندی
شده و تمام شده در نظر میگرفت .در نوساختارگرایی نیز همینگونه بود .در تمامی
جریانهای پیشین معناشناسی تا اندازهای ادعا شده که معنا را یک بستهبندی کامل
در نظر بگیرید؛ اما معناشناسی شناختی معتقد است که معنا را باید یک چارچوب
یا بسااتهبندی ناتمام در نظر گرفت .معنا ،انعطافپذیر اساات و دو رو دارد .یک
روی آن بسااته و روی دیگر باز اساات .از اینرو ،در معنا یک نوع انعطافپذیری
1
پدید میآید.
سیاقمندی معنا
انعطافپذیری به این معناست که از سیاقی به سیاق دیگر در معنای واژه یک سری
تغییراتی پیدا میشاود .اگر معنا ساخت و تمام شاده بود ،از سیاقی به سیاق دیگر
تغییری در معناا پدید نمیآمد .از اینرو ،باید معنا را طوری تبیین کرد که درون آن
انعطافپذیری وجود داشته باشد .البته ،انعطافپذیری معنا در معناشناسی با عدم
تعین معنا در هرمنوتیک تفاوت اساااساای دارد .در هرمونوتیک ،معنا را نامتعین در
نظر میگیرند ،اما معناشاناسی قائل است که معنا تعین دارد .نامتعین بودن معنا در
هرمونوتیک اینگونه است که معنا از خوانندهای به خواننده دیگر تغییر میکند؛ زیرا
خواننده به معنا تعین میبخشد.
بناابراین ،معناا در بند ذهن مخاطب و پیشفرضها و فهم اوساات .از اینرو،
بر اسااس هرمنوتیک گادامری معنا نسبی و انعطافپذیر است ،اما انعطافپذیری
ً
معنا به ذهن خواننده باز میشود و اصطالحا خواننده محور است .ولی معناشناسی
در هر مکتبی که باشد خواننده محور نیست .معناشناسی متن محور و زبان محور
1. Geeraerts, Cognitive linguistics: Basic readings , p. 4.
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است .انعطافپذیری معنا را باید نسبت به زبان معنا کرد .مقصود از انعطافپذیری
معنا در معناشاناسای شاناختی این نیست که معنا نسبت به خوانندگان دستخوش
تغییر شود ،بلکه نسبت به سیاقهای متنی و کاربردهای زبانی معنا تغییر مییابد.
کاربردی بودن معنا
افزون بر انعطافپذیری ،معنا کاربردی اساات .معنا را باید در کاربرد تعیین کرد و
بیرون از کاربرد نمیتوان معنا را به طور کامل تعین بخشید؛ زیرا معنا انعطافپذیر
است و بر اساس اینکه در چه سیاقی بهکار رود ،تغییر میکند .انعطافپذیری معنا
در حقیقت تبیینی بر سایاقمندی و همچنین مبتنی بر کاربردی بودن معناست .هر
کتااب لغتی را کاه تورق کنیم معنااهاایی را کاه در واقع ،کاربردهای مختلف واژه
1
هستند ،ثبت کرده است ،زیرا بیرون از کاربرد معنایی وجود ندارد.
بدنمندی معنا
معنا ،بدنمند است .بدنمندی معنا عبارت است از این که معنا در پیدایش خود به
تجارب بدنی انساان بر میگردد .نسابتهایی که انساان بهواسطۀ چشم و گوش و
دیگر حواس خود با جهان پیرامون برقرار میکند سبب میشوند تا معانی به وجود
ً
آیند ،اما معانی کامال از عالم ماده جدا نمیشااوند و نمیتوان آنها را به اصااطالح
فلسفی تنها یک سری وجودهای ذهنی در نظر گرفت.
در نهاایت ،میتوان معانی را موجودات مثالی در نظر گرفت که در هر عالمی
که باشند صورت مادی دارند .معانی در نسبت انسان با عالم ماده بهوجود میآیند.
اساس زبان بشر را مفاهیم مادی تشکیل میدهند از اینرو ،به کمک مفاهیم مادی
1. Geeraert, Cognitive linguistics: Basic readings, p. 5
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است که انسان سخن میگوید .حتی زمانی که دربارۀ حوزۀ انتزاعی یا دربارۀ حوزۀ
مجرد سخن میگوییم ،گرچه میدانیم این حوزهها مادی نیستند ،اما از زبان مادی
و نساابتهایی که در عالم ماده وجود دارند کمک میگیریم؛ برای نمونه ،باالتر و
پایینتربودن یک رابطۀ مکانی یا رابطۀ بدنی است .باالتر و پایینتر از آنجا پیدا شده
که ما موجودات بدنمندی هستیم .بعضی از موجودات باالتر از سر ما قرار گرفتهاند
و بعضی زیر پای ما هستند .از این موقعیت بدنی باال و پایین پیدا شده است.
ازاینرو ،هرگاه قصااد داریم برای مثال ،رابطۀ خداوند نساابت به موجودات را
درک کنیم بر اساس همین روابط مکانی میفهمیم و در عین حال متوجه هستیم که
خاداوند موجود مادی نیساات ،اما ذخیرۀ فکری ما اینگونه اساات .ذخیرۀ فکری
انسان با مفاهیم مادی شکل گرفته است .زبانی که با آن دربارۀ مادیات ،انتزاعیات و
مجردات سخن میگوییم از زبان مادی بهره میگیریم و انسان در حقیقت در مورد
انتزاعیات و مجردات زبان مادی را گسترش میدهد.
مادی بودن از زبان جدا نمیشود از اینرو ،در نهایت ،بر اساس دیدگاههایی که
در فلسفه وجود دارد میتوان معنا را یک موجود مثالی در نظر گرفت که اوصاف و
صورت مادی از آن جدا نمیشود .بشر در هر عالمی که سخن بگوید و از لفظ و
معنا در ارتباط زبانی استفاده کند از همین زبان مادی بهره خواهد برد و نمیتواند
زبان مادی را کنار بگذارد.
بنابراین ،با همین روابط مکانی با خداوند سااخن میگوید .حتی بنا بر این
فرض که بهشت هم عالم عقلی باشد با خداوند و فرشتگان بهواسطۀ زبان مادی
سااخن خواهد گفت .این نکته در تحلیل بساایاری از اسااتعارههای قرآنی و زبان
قرآن بهکار میآید .به همین دلیل بساایاری از روایات ،مفاهیم مادی را برجسااته
َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ
َ َ َ َّ
الرأس
میکنند؛ مانند روایت «ع ْن أبی ع ْبدالله قال :الصابر من اْلیمان بمنزلة
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َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
ْ ُ
الص ْب ُر ذ َه َب اْل َیمان».
من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد کذلک إذا ذهب
در این روایت ،از تشاابیهات بدنی اسااتفاده شااده اساات .در بساایاری از موارد
ً
اسااساا بدون تشابیه مادی نمیتوان مفهومی را درک کرد .تشبیهها و استعارهها در
ً
قرآن صاارفا به این منظور بهکار نرفتهاند که خداوند اراده کرده اساات به زیبایی در
کالم بیافزاید ،بلکه علت اصالی این اسات که در بسایاری از موارد بدون تشبیه و
اسااتعااره انسااان درکی از مفااهیم نخواهاد داشاات .هرگااه خاداوناد اراده کند
حقیقتهایی را در اختیار انسان بگذارد ،آن حقایق برتر را در قالب زبان مادی ارائه
مینماید؛ زیرا فکر بشاار و زبان او خصاالت مادی دارند .البته ،اسااتعمال زبان در
انتزاعیات و مجردات به معنای حذف مادیت زبان نیساات ،بلکه همان زبان مادی
2
با نگرشی جدید بهکار گرفته میشود.
1

معناشناسی و دانشهای همگن
دانشهای مشابه بسیاری برای معناشناسی وجود دارد .معناشناسی با هرمنوتیک،
زبانشاناسای ،نشاانهشاناسی و کاربردشناسی ارتباط و شباهت دارد .شباهت این
دانشها در چیساتآ در تمامی این علوم دربارۀ معنا و لفظ سخن به میان میآید.
در هرمنوتیک مباحثی در تفسیر متن مطرح میشود؛ یعنی رسیدن به معنا از طریق
متن .زمانی که معناشاناسای نشاانهشاناسی را بحث میکنیم ،از نشانهای با عنوان
لفظ آغاز میکنیم و در نهایت ،میرساایم به معنایی که از لفظ گرفته میشااود .در
زبانشااناساای نیز همین گونه اساات .از یک سااو ،لفظ و از سااویی معنا قرار دارد.
همین اتفاق در کاربردشناسی نیز رخ میدهد.
 .1کلینی ،الکافی ،م ،0ا.42
 . 2برای آشانایی بیشاتر با نظریه بدن مندی معنا ،نک :روشان ،اردبیلی ،مقدمه ای بر معناشناس ی
شناختی ،ا.20-29
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معناشناسی و هرمنوتیک
برخی از نویساانادگاان معااصاار هرمنوتیک را دانش فهم تعریف کردهاند 1،ولی
معناشناسی دانش معناست .هرمنوتیک در اینباره بحث میکند که فهم چیست و
چه عناصااری در شااکلگیری فهم دخیلاند و در چه شارایطی فهم ممکن اساات.
هرمنوتیک فراز و فرودهای فراوانی داشااته و مرتب موضااوع خود را تغییرداده ،اما
هرمنوتیاک معاصاار که همان هرمنوتیک گادامری اساات در واقع ،در فهم بحث
میکناد؛ بناابراین ،میتوان آن را باه طور مطلق «دانش فهم» ناامیاد .هرمنوتیک
معاصاار بحثی فلساافی در اینباره اساات که فهم چیساات .آیا فهم مبتنی بر پیش
فهمها و پیشفرضهاساات و آیا فهم روش داردآ به بیان دیگر ،هرمنوتیک گادامری
رویکردی هساتیشناسانه به فهم دارد و آن را یک مقوله وجودی در نظر میگیرد و
نه یک مقوله معرفتشناختی .در مقابل ،معناشناسی از معنا بحث میکند ،معنای
درون زبان چیست ،چگونه به وجود میآید و چگونه میتوان معنای جمله یا واژه را
یافت .از این جهت معناشناسی یا سمانتیک را میتوان در مقابل دانش فهم ،دانش
معنا تعریف کرد .البته ،فهم و معناشااناساای با هم ارتباط دارند؛ به این معنا که اگر
قصاد داشاته باشیم دربارۀ فهم تحقیق کنیم طبیعی است که باید اطالعاتی دربارۀ
معنا نیز داشااته باشاایم ،اما تفاوت عمده این دو دانش در این اساات که هرمنوتیک
بیشتر شکل ذهنی پیدا کرده است .هرمنوتیک جدید سابجکتیو( )subjectiveاست.
ولی معناشناسی طرفدار روشی عینیگرا و آبجکتیو( )objectiveاست.
به این ترتیب ،میتوان گفت که معناشااناساای مقابل هرمنوتیک قرار میگیرد.
مهمترین آموزۀ هرمنوتیک گادامری در مقایسه با معناشناسی این است که فهم تنها
یک واقعه و حادثه است که برای مفسر رخ میدهد و در عملیات فهم روش کارایی
 . 1رضایی اص فهانی ،منطق تفسیر قرآن ،م ،0ا.221
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نادارد 1.نهایت کاری که با هرمنوتیک میتوان انجام داد نقد فهمهای گذشااتگان
است .این در حالی است که هرمنوتیک در مقابل این نقد نمیتواند روش جدیدی
ارائاه دهاد؛ از اینرو ،هرمنوتیک تنها نقش تخریبی پیدا کرده اساات و از قدرت
بازساازی برخوردار نیست .در مقابل ،معناشناسی به دلیل عینیگرا بودن ضوابطی
در کشف معنا ارائه میدهد .بدین ترتیب ،معناشناسی کارکرد ایجابی داشته ،مقابل
جریانهای هرمنوتیکی قرار میگیرد .از اینرو ،به نظر میرسد تنها راه رویارویی با
2
گرایشهای هرمنوتیکی ،جریانهای زبانشناختی و معناشناختی است.
در طول تاریخ اسالم نیز هر زمان مسائل هرمنوتیکی مطرح شدهاند در مقابل
جریانهای زبانشناختی و معناشناختی قوت گرفته و قواعد زبانشناختی شبهههای
ناشی از دیدگاههایی که ماهیت هرمنوتیکی داشتهاند را پاسخ گفته است .برای مثال
در دورۀ صدر اسالم ادعای افرادی همچون خوارم در مورد فهم قرآن که در حقیقت
یک ادعای هرمنوتیکی بود با مباحث زبانشناختی در تقابل بوده است.
ً
بحث اصلی خوارم این بود که در فهم قرآن اساسا به چیزی ورای قرآن نظیر
امام نیاز نداریم .مفهوم کفایت کتاب خداوند نیز این اساات که معصااوم هیچ
نقشاای در تأویل ،فهم و معناشااناساای قرآن نخواهد داشاات .این به معنای عدم
وجود هرگونه ضاابطه و روشی در فهم قرآن است و اینکه هر مخاطبی میتواند
برداشتهای بدون ضابطه خود را به قرآن نسبت دهد.
در مقاابال حضاارت علی با تأکید بر پیدایش ادبیات ،نحو و امثال آن،
بهگونهای که ذیل بحثهای زبانشااناساای و معناشااناساای قرار داشاات بر ایجاد
ضابطه و قانون در فهم متن تأکید میورزیدند.
 . 1ایزدپور ،فهم دینی در بستر آ گاهی های جدید ،ا.922
 . 2برای مطالعۀ بیشتر در این باره ،نک :قائمی نیا ،وحی و افعال گفتاری ،ا.222-292
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معناشناسی و نشانهشناسی
معناشاناسای ،مطالعۀ انتقال معنا از طریق زبان است .در این میان دانش عامتری
وجود دارد که از آن با عنوان نشانهشناسی یاد میشود .نشانهشناسی به طور کلی به
معنای انتقال معنا از طریق نشاانههاسات؛ حال چه این نشانهها زبانی باشند و چه
غیر زبانی .نشاانهشاناسی علمی است که به مطالعۀ نظامهای نشانهای نظیر زبان،
رمزها و عالئم میپردازد .بدین ترتیب ،معناشناسی زبانی بخش کوچکی از دانش
4
نشانهشناسی را تشکیل میدهد 1.در نشانهشناسی سه واحد شمایل ،2نمایه 3و نماد
بررساای میشااوند .شاامایل ،نشااانهای اساات که میان صااورت و معنای آن نوعی
شباهت صوری یا تصویری وجود داشته باشد؛ مانند تصاویر و کاریکاتورها .نمایه،
نشانهای است که میان صورت و معنای آن نوعی ارتباط علی یا طبعی برقرار باشد؛
مانند داللت دود بر آتش و نماد ،نشانهای است که میان صورت و معنا نوعی رابطۀ
قراردادی باشد؛ مانند عالیم راهنمایی و رانندگی .بنابراین ،نشانههای زبانی به دلیل
ماهیت قراردادیشان در دستۀ نمادها قرار میگیرند.
معناشناسی و زبانشناسی
همانگونه که معناشاناسی مطالعۀ علمی معناست ،زبانشناسی نیز مطالعۀ علمی
زبان تعریف میشاود .زبانشاناسای در واقع ،مطالعۀ علمی و دقیق زبانهاست و
تالش میکند که زبان را معرفی کند و دریابد که چگونه در ذهن انسااانها شااکل
گرفته است .شاخههای اصلی این علم عبارتند از:
⚫

آواشناسی ()phonetics

 . 1پاویو و سرفاتی ،النظریات اللسانیه الکبری ،ا.999

2. sign vehicle
3. icon
4. index
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وامشناسی ()phonology
تاریخ تحوالت لغوی ()morphology
علم نحو ()syntax
علم معانی ()semantics
فراگیری زبان ()language Acquisition

بدین ترتیب علم معانی (یا  )semanticsبخشاای از دانش زبانشااناساای را تشااکیل
میدهد .بر این اسااس و بنا به اعتقاد الینز ،معناشناسی زبانشناختی مطالعه معنایی
اساات کاه باه شااکل نظاممند در واژگان و دسااتور زبانهای به اصااطالح طبیعی
1
رمزگذاری شده است.
معناشناسی و کاربردشناسی
یکی از مشکالت پیش روی معناشناسان تمایز میان معناشناسی و کاربردشناسی
بوده اساات؛ زیرا در هر دو ،مساائله معنا و انتقال آن از طریق زبان مطرح اساات.
نخسااتین بار کارنا  ،به وجود دانشاای به نام «کاربردشااناساای» قائل شااد .او
کاربردشاناسای را مطالعۀ معنا با توجه به گوینده و شاانونده دانست .این در حالی
اسات که معناشاناسای مطالعه معنا مساتقل از گوینده و شانونده است؛ بنابراین،
تفاوت معناشناسی با کاربردشناسی عبارت است از:
 .9معنا در معناشناسی قائم به دو طرف است ،ولی در کاربردشناسی ،قائم به سه
طرف است؛
 .0معناشناسی با مراد استعمالی و کاربردشناسی با مراد جدی سروکار دارد؛
 .2در معنااشاانااساای صاارف اطالعاات زباانی کفاایات میکناد ،ولی در

2

 . 1الی نز ،درآمدی بر معنی شناسی زبان  ،ترجمه کورش صفوی ،پیشگفتار .

2. pragmatics

21

|

میدانهای معنایی در کاربست قرآنی

کاربردشناسی ،اطالعات غیرزبانی نیز مورد نیاز است.
امروزه بسایاری از معناشاناساان مرزبندی میان معناشاناساای و کاربردشااناسی را
نادرساات میدانند و این تمایز را مخل مطالعۀ جامع معنا به شاامار میآورند؛ زیرا
معتقدند حذف آنچه که بهعنوان شارایط گوینده و شنونده در کاربردشناسی مطرح
اسات از معناشاناسی در حقیقت حذف بافت غیرزبانی از مطالعۀ معناست و این
1
مطالعۀ ناق معنا در معناشناسی را در پی خواهد داشت.

قلمرو معناشناسی
امروزه معناشناسی بهعنوان روشی برای فهم معنای متن شناخته میشود درحالیکه
معناشاناسی در تعریف رایج خود عبارت است از مطالعۀ علمی معنا و با هر چیزی که
با معنا ساروکار دارد .پس فروکاسات آن به معناشاناسی زبانی تنها به این دلیل است که
توجه معناشااناسااان به این جنبه از معناشااناساای بیشااتر از جنبههای دیگر اساات .اگر
معناشاناسای با تمام آنچه که با معنا مرتبطاند سار و کار داشاته باشاد گسترۀ وسیعی را
شاامل میشاود و تبدیل به دانشی فراگیر میشود و به همین دلیل است که معناشناسی
را در سه رویکرد معناشناسی فلسفی ،منطقی و زبانی مطالعه میکنند.
باید توجه داشت که معناشناس در حوزههای فرآیند ساخت معنا ،فلسفۀ ذهن،
رابطاۀ ذهن و زباان ،فرآیناد تعبیر و فرآیند کشااف معنای متن ،دارای نظام فکری
منساجم اسات .به این معنا که معناشاناس باید در تمامی این رشتهها نظریهپرداز
باشاد اما این الزام وجود دارد که میان نظریههای انتخاب شده در این حوزهها باید
انسجام درونی داشته باشد.
اگر معناشاناس در حوزۀ فهم متن از قواعدی خاا استفاده میکند ،از سوی
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نظریاههای دیگری در حوزههایی مانند رابطۀ ذهن و زبان پشااتیبانی میشااود؛ به
طوری که اگر خود معناشاناس بداند که نتیجۀ قواعد بهکار گرفته شادۀ او ،حاصل
نظریههایی اساات که رابطۀ ذهن و زبان را بیان میکند ،شاااید آن قواعد را نپذیرد.
برای مثال ،کسای که در نظریۀ معناشاناسای خود در تفسیر متن به دو واحد واژه و
ساااختار بساانده میکند ،دانسااته یا ندانسااته به این نظریه تن داده اساات که برای
شااناخت جهانبینی یک متن همین دو واحد زبانی کافیاند و در نتیجه از عوامل
دیگری نظیر بافت ،سایاق و میدانهای معنایی بهره نبرده اسات و کسی که این دو
بخش زبان را در انعکاس اندیشه کافی نمیداند ،بیشک باید از قواعد دیگری نیز
استفاده کند .هرچه در یک نظریه این روابط بهصورت جزییتر و دقیقتر مشخ
شااود این امر در قواعاد کاربردیتر بروز و ظهور مییابد .افزون بر آن تمام قواعد
کاربردی بهصورت منسجم بهکار بسته میشود؛ یعنی ممکن است زبانشناسان در
علوم گونااگون همچون َصاارف ،نحو ،معاانی و بیاان قواعد جزئی و پرشااماری
استخرام کرده باشند و از آنجا که به مبانی این قواعد توجه ندارند در کاربست آنها
نظاممند و سازگار حرکت نمیکنند .غفلت از حوزههای فلسفۀ ذهن ،رابطۀ ذهن و
زبان و مانند آن در حوزۀ قواعد کاربردی معناشناس را با مشکالتی روبهرو میکند.
حااصاال اینکه نباید معناشااناساای را به روش فهم متن فروکاساات؛ چه اینکه
معناشاناسای بر شااناخت تکیه کرده و فهم متن یکی از ابعاد شاناخت به حسااب
میآید نه همۀ ابعاد آن.

