
  
  

  مطالعة معنا در سنت اسالمي
  

  ∗دكتر احمد پاكتچي
  

  چكيده
پژوهان مملكت اسـالمي      رب و آشنايي انديشمندان و دانش     توسعة روزافزون علوم جديد در غ     [

فـرض را بـه وجـود آورده اسـت كـه در دانـش نظـري و علـوم و          ما با اين دستاوردها، ايـن پـيش       
توانـد در حكـم    هاي گوناگون، هيچ نظر يا ديدگاهي در سنت فكري ايراني ـ اسـالمي نمـي    فناوري

هاي معرفتي صادق اسـت،    عالً در برخي از شاخه    اين گمان هرچند ف   . مطرح باشد » پيشرو«ديدگاهي  
ها باشـيم،     اي غربي كنندة دستاورده   هاي معرفتي فقط مصرف     اما اين تصور كه ما بايد در همة شاخه        

  .محل تأمل است
در همـين   . اسـت » معناشناسـي «يكي از علومي كه شايد در بدو امـر چنـين گمـاني را دامـن زنـد،                   

  . در غرب و دستاوردهاي آن آشنا شديممجموعه با مكاتب معناشناسي معاصر
، كه در همين مجموعه بدان پرداخته شده است و          نوينهاي معناشناسي     مقايسة اين مطالب با ديدگاه    

انـد،   هايي را كه علماي اسالمي درباب مسائل معنا بيان كـرده      هاي مفسران و اصوليون، توان آموزه       ديدگاه
توانـد    شود كه آگاهي دقيق و عميق از سنت فكري اسالمي مـي             سازد و اين نكته را يادآور مي         مي آشكار
معنـا بـين      هاي نظري، به از ميان برداشتن هر گونه فاصلة معنادار يا بي             كم در حوزة برخي از دانش       دست

  ].ايران اسالمي و غرب بينجامد
  

  ها كليدواژه
  .ا در علم تفسير و اصولمعناي معنا در قرآن، نظرية بيان، نظرية معنا در قرآن، بسط نظرية معن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سالميالمعارف بزرگ ا ةاستاديار بنياد داير ∗
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  مقدمه
 پـيش  ، سـال 1400كنيم، يك دورة تاريخي حدود    وقتي از سنت اسالمي صحبت مي     

بيان همة اتفاقات و جزئيات اين سـنت فكـري در ايـن گـسترة زمـاني در             . روي ماست 
 عظـيم ايـن   اي هقالب يك سخنراني يا يك مقاله و كتاب، ميسر نيست و بايد در مجموع            

همة متفكران و علماي اسالمي در همة مذاهب و فرق اسالمي به            . ي كرد مسئله را بررس  
كردنـد تـا      از افراد اديبي كه در حوزة ادبيات و شـعر كـار مـي              [. اند  مسئلة معنا پرداخته  

دانان، هريـك بـه       شناسان و فيلسوفان و منطق      علماي علم اصول فقه و مفسران و حديث       
 ].اند نوعي با مسئلة معنا درگير بوده

خـواهيم معنـا را در سـنت          كنيم و مـي     ماني كه خود را از علم معناشناسي فارغ مي        ز
اسالمي مطالعه كنيم، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه متفكران اين سـنت فكـري،                 

انــد و هــيچ تعهــدي بــه علــم معناشناســي و  برداشــت و تلقــي خــود را از معنــا داشــته
ذا اگر كسي بخواهد اين سنت فكري را از منظـر           ل. [اند    اصطالحات و مكاتب آن نداشته    

علم معناشناسي بازخواني كند و مطالعات تطبيقي انجام دهد، بايد بـه ايـن نكتـه توجـه                  
داشته باشد كه اين سنت فكري، كه اتفاقاً در مطالعـة معنـا نيـز كارهـاي بـسيار زيـاد و                      

.] كنـد   ا بحـث مـي    پراهميتي در آن انجام شده است، با اصطالحات و تلقي خود از معنـ             
بنابراين، ممكن است كه بسياري از اوقات، متفكران سنت اسالمي اصطالحاتي را بـراي              

كار برده باشند كه اساساً با اصطالحات علم معناشناسي متفاوت باشد و بـسياري                معنا به 
تر ايـن اسـت كـه         رو، روش موجه    ازاين. از تعابير آنان با تعابير معناشناسان منطبق نباشد       

خواهيم اين سنت فكري را در حوزة مسائل معنا مطالعه كنيم، به همان سـبك و                   مي اگر
اي  سياق و در همان سنت فكري، مسائل معنا را بررسي كنـيم و اگـر خواسـتيم مقايـسه             

هـايي   انجام دهيم، اين مقايسه در سطوح كالن مسائل و مباحث باشد و با چنين مقايـسه  
  .اي نرسيم ا اساساً به هيچ نتيجه يمناسبيشايد در جزئيات به نتايج 
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  هاي مطالعة معنا در سنت اسالمي زمينه
اولـين زمينـة آن فهـم قـرآن         .  وسيع بوده و است    بسيارزمينة مطالعة معنا در سنت اسالمي       

است، زيرا براي هر مسلماني فهم قرآن، در حكم كتاب آسـماني و مقـدس و يكـي از منـابع                     
به همين دليل، علمي به نام تفسير به .  با اهميت بوده استاستخراج حكم و دستور الهي، بسيار    

و ائمة  ) ص(در كنار قرآن، احاديث پيامبر    . وجود آمد كه دغدغة آن معنا و فهم قرآن بوده است          
، در حكم ثقل دوم براي مسلمانان مطرح بوده است؛ فهم حديث هم مسائلي را بـه                 )س(اطهار

در علـم   . ط بوده و با مسائل علم تفسير متفاوت است        وجود آورد كه با مسائل معنا و فهم مرتب        
ها، وحي الهـي اسـت و         فرض وجود دارد كه همة آيات و الفاظ موجود در آن            تفسير اين پيش  

ايـم    مسئله فقط فهم و دستيابي به معنا و مضمون آيه است؛ اما در احاديث با اين مسئله مواجه                 
 ، در دسـت اسـت يـا راويـان احاديـث           )ع(كه يقين نداريم كه عين جمالت و الفاظ معـصوم         

بـه همـين    . ايم  مواجه» نقل به معنا  «اند؛ به بيان ديگر، با مسئلة         برداشت و فهم خود را بيان كرده      
از . گاه براي يك مفـسر مطـرح نيـست          الحديث مسائلي مطرح است كه هيچ       دليل، در علم فقه   

  .رو نيست ا روبهگاه با موضوع نقل به معن جمله يك مفسر به معناي سنتي آن هيچ
طـور عـام      بخش ديگري از مطالعات در سنت اسالمي، بـه فهـم نـصوص دينـي بـه                

يعني براساس مجموعة نصوص ديني، اعم از قـرآن و احاديـث،            . اختصاص داشته است  
سـاز علـم      اين مطالعات در واقع زمينه    . بتوان به فهم احكام و استخراج حكم الهي رسيد        

شده، علم اصول فقه را بـه وجـود           هاي بيان   حل  شده و راه   اند كه تدوين مسائل مطرح      فقه
بحث الفاظ  . در علم اصول فقه، بخش عظيمي از مطالعات پيرامون مسئلة معناست          . آورد

شود كه بخش قابـل تـوجهي از          پردازد و با كمي تأمل مشخص مي        به وضوح به معنا مي    
  .ناست مسئلة معمباحث ديگر، از جمله مالزمات عقليه، در ارتباط با

خصوص شعر، با مسئلة معنا مرتبط اسـت و   در حوزة ادبيات نيز فهم متون ادبي و به  
بينيم كـه از حـدود قـرن دوم           اگر به تاريخ مطالعات ادبي و فهم اشعار مراجعه كنيم، مي          

  . است1گيرد كه در واقع علم معناشناسي شاعرانه الشعر شكل مي هجري، علم معاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Poetic Semantics 



 سوم ةسال نهم، شمار فرهنگي،   نامة پژوهش  124

 

الشعر   لم معاني و بيان را هم داريم كه متأخر از علم معاني           در شاخة مطالعات ادبي، ع    
اين علم شامل سه بخش معاني،      . است و در قرون اوليه چنين علمي به وجود نيامده بود          

 را در ايـن علـم       تفتـازاني مختـصر    و   مطولهايي چون     بيان و بديع است و معموالً كتاب      
  . رح استدر اين علم اساساً مسئلة معنا مط. كنند مطالعه مي

هاي مطالعاتي در سنت اسالمي كه با مسئلة معنـا مـرتبط اسـت،                يكي ديگر از حوزه   
از اواخــر قــرن دوم هجــري و بــا شــروع نهــضت ترجمــه در . فلــسفه و منطــق اســت

. الحكمه، يكي از علومي كه وارد سنت فكري اسالمي شد، علم منطق ارسطويي بود               بيت
پـردازد و ايـن مباحـث را          مباحث الفـاظ مـي    در اين علم و در بخش ايساغوجي، كه به          

شـود كـه بـا مـسئلة معنـا            بعدها مسلمانان تكميل كردند، مجموعة مـسائلي مطـرح مـي          
  .اند و يكي از منابع سنت اسالمي در مطالعة معناست مرتبط

هايي كه در باال مطرح شد در قالب يـك مقالـه و حتـي يـك                   پرداختن به همة حوزه   
بـا ايـن مباحـث مقـدماتي، كـه تـا            .  دارد   چندين تخـصص   كتاب ميسر نيست و نياز به     

كند، بـراي ادامـة بحـث         حدودي جغرافياي مسائل معنا را در سنت اسالمي مشخص مي         
با مراجعه به قرآن، يا ثقـل اول، مـسائل          كنيم   شده سعي مي    فارغ از اين جغرافياي ترسيم    

  .معنا را مطالعه كنيم
اين دو مسئله يكي    . كنيم   را بازخواني مي   براي اين منظور، با دو مسئلة مشخص قرآن       

هاي قرآن در مسئلة معنـا در آيـات و            نحوة بسط آموزه  «و ديگري   » معناي معنا در قرآن   «
  .است» طوركلي سنت اسالمي احاديث و تفاسير و به

  
  معناي معنا در قرآن

ا در  عمران، يكي از آيات مهم و به منزلة نقطة آغاز مطالعة معن              سورة آل  7آية شريفة   
 چند مفهوم اساسي كه در مطالعـة معنـا براسـاس اصـطالحات          ادر اين آيه ب   . قرآن است 

  :شويم قرآني اهميت فراوان دارند آشنا مي
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منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون «
 »... اال اهللا و الراسخون في العلم ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله

يعنـي برخـي از آيـات قـرآن،         . در اين آيه، بحث محكم در برابر متشابه بيان شده است          
اند كه صراحت      محكم، آياتي  براساس درك مشهور  .  متشابهات ،ياتآمحكماتند و برخي از     

عني هر فردي با هر     ي. هاي گوناگون نيستند    اي است كه قابل تأويل و بيان        گونه  معنا و بيان به   
به بيان ديگر، سـخن     . تواند مقصود اين آيات را درك كند        ديدگاهي و با هر مقدار فهمي مي      

اند كه  در مقابل، آيات متشابه. خداوند در اين آيات آشكار است و امكان توجيه وجود ندارد    
» يـغ ز«شـان     ها واضح است، اما اين وضوح براي افرادي است كه در قلب             هرچند معناي آن  

يعني چون اين افراد گرايش به باطـل  . زيغ به معني گمراهي و گرايش به باطل است   . نيست
  .پردازند  توجيه و تأويل آيات ميدارند و در اين آيات امكان توجيه وجود دارد، به

آية ديگري كه تعابيري مشابه آية فوق دارد، اولين آيـة شـريفة سـورة هـود، بعـد از                    
  :ستحروف مقطعة شروع سوره ا

 »كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير«

ثم «نكتة مهم ديگر، تعبير . كار رفته است  دربارة آيات به  » اِحكام«در اين آيه نيز تعبير      
آيه با تعبير   . پردازيم  است كه با بحث معنا مرتبط است و در جاي خود بدان مي            » فصلت

 و  مرتبط اسـت  » احكام«با تعبير   » يمحك«پايان يافته است و تعبير      » من لدن حكيم خبير   «
  .كند به نوعي به آن بازگشت مي

  :آمده است» سورة محكمه«نيز تعبير ) ص( سورة محمد20در آية شريفة 
يقول الذين آمنوا لوال نزّلت سورة فاذا أنزلت سورة محكمة و ذكـر فيهـا القتـال        و«

 »الموت فاولي لهمرأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من 

آيات «بينيم كه در آنجا تعبير        عمران مقايسه كنيم، مي      سورة آل  7اگر اين آيه را با آية       
فـي قلـوبهم    «و همچنين در آنجـا تعبيـر        » سورة محكمه «و در اين آيه تعبير      » محكمات

  .را داريم» في قلوبهم مرض«تعبير و در اينجا » زيغ
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مطـرح  » تـشابه «در برابـر    » احكام«كنيم كه     ه مي با مقايسة اين آيات به راحتي مشاهد      
از اِحكام گريزاننـد و بـه سـوي تـشابه و آيـاتي              » مرض/الذين في قلوبهم زيغ   «است و   

  .اند روند كه قابل توجيه و تأويل مي
در آيـة   . اسـت » تبيـين «گيرد، تعبير     تعبير ديگري كه در قرآن در برابر تشابه قرار مي         

  :ت سورة بقره آمده اس70شريفة 
 »...قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا «

هاي سامي و از      در خانوادة زبان  » بين«ريشة  . به معناي جدا كردن است    » تبيين«كلمة  
، »تبيـين «بنابراين، معناي دقيق كلمـة      . است» جدا كردن «جمله عربي، در اصل به معناي       

، معانيِ متأخر و ثـانوي  »بيان كردن«و » دادنتوضيح «جدا كردن امور از يكديگر است و    
  . اند اين واژه

در ايـن   . اسرائيل بيان شده اسـت      هاي بني   اسرائيل و بهانه    در اين آيه، داستان گاو بني     
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقـره تـشابه            «اسرائيل بيان شده است كه        آيه، از قول بني   

اسرائيل   هاي آن گاو را بيان كرد، باز بني          ويژگي ، يعني بعد از اينكه حضرت موسي      »علينا
بينـيم كـه      هاي بيشتري شـدند؛ در ايـن آيـه مـي            جويي خواستار بيان ويژگي     از سر بهانه  

  . آمده است» تشابه«در مقابل » تبيين«
  : همين سوره آمده است118همچنين در آية شريفة 

كذلك قال الذين من قبلهم مثل      وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا او تأتينا آية           «
 »قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا اآليات لقوم يوقنون

گوينـد چـرا خداونـد بـا مـا سـخن              مـي ) ص(اين آيه مربوط به كفار است كه به پيامبر        
در ادامة آيه، بيان شـده اسـت كـه ايـن داسـتان              . دهد  اي نشان نمي    گويد يا به ما معجزه      نمي

در اينجا ما دوباره با مـسئلة       . اند   چنين سخناني بر زبان آورده     تكراري است و اقوام قبلي هم     
هـاي    ، اين تشابه را به قلب     »تشابهت قلوبهم «خداوند با بيان    . ايم  تبيين در مقابل تشابه مواجه    

خداوند در ايـن    . هم مطرح شده است   » قلب«،  »تشابه«يعني در كنار    . ها نسبت داده است     آن
  .و روشن است» بين«آورند،  اي كساني كه يقين ميفرمايد كه اين آيات بر آيه مي
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و ريـشة آن  » تبيـين «و » حكـم «و ريشة آن يعني    » اِحكام«تا كنون مشاهده كرديم كه      
مطرح شـده   » تشابه«از سوي ديگر، هرجا مسئلة      . ، در مقابل تشابه قرار دارند     »بين«يعني  

  .نيز به ميان آمده است» قلب«است، پاي 
  :آمده است» اختالف«در مقابل » تبيين«و » حكم«سورة زخرف،  63در آية شريفة 

 و البـين لكـم بعـض الـذي          ةمــ ولما جاء عيسي بالبينات قال قـد جئـتكم بالحك         «
 »تختلفون فيه فاتقوا اهللا و اطيعون

در لسان قرآن، حكم و حكمت به يك معنا استعمال شده اسـت و ايـن معنـايي كـه                    
. فهميم يك معنـاي ثـانوي اسـت          يا حكم دادن مي    به معني حكم كردن   » حكم«امروز از   

كما اينكه در قرآن، دربارة پيامبري كه از كودكي به او حكمـت داده شـده اسـت تعبيـر                    
در ايـن   . انـد   در معناي اول يكي   » حكمت«و  » حكم«آمده است و    » واتيناه الحكم سبيال  «

  .آمده است» اختالف«در مقابل » حكم«و » تبيين«آيه، 
  :  سورة نحل هم به گونة ديگري آمده است64در آية شريفة » اختالف«و » تبيين«تقابل 

 »...و ما انزلنا عليك الكتاب اال لتبين لهم الذي اختلفوا فيه «

اموري كه مـردم در آن      » تبيين«فرمايد كه كتاب خدا براي        خداوند در اين دو آيه مي     
شـن و از يكـديگر جـدا        كنند، آمده است؛ يعني اموري كـه بـراي مـردم رو             اختالف مي 

نيستند و كتاب و آيات الهي براي روشن كردن و تفكيك امور مورد اختالف مردم آمده                
. ، آشكارسازي را در خود دارد و نيازي به تأكيد بـر روي آن نـداريم               »بين«كلمة  . [است

ها قابل تصور اسـت و        ها براساس آشكار بودن آن      زيرا تفكيك امور و متمايز ساختن آن      
  .]اند قبل از اينكه آشكار شوند از يكديگر تفكيك كرد ود اموري را كه مبهم و تيرهش نمي

و » تـشابه «در مقابـل    » تبيين«و  » حكم«بينيم كه     با توجه به آنچه تاكنون بيان شد، مي       
حكم و تبيين در جاهايي است كـه معنـا آشـكار اسـت و هـيچ                 . اند  بيان شده » اختالف«

در » اخـتالف «و  » تـشابه « معنا وجود ندارد و در مقابـل،         امكاني براي تأويل و دگرگوني    
جاهايي است كه هرچند معنا روشن است، اما به سبب وجود تمايل به گمراهي و باطل،  

  .امكان تأويل و دگرگوني معنا وجود دارد
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اگر بخواهيم با استفاده از اصطالحات معناشناسي، مطلب فوق را تقرير كنـيم، بايـد               
» تشابه و اختالف  « معنا و    1»وضوح يا شفافيت  «در ارتباط با    » تبيين«و  » حكم«بگوييم كه   

  .  گيرند  معنا قرار مي2»تيرگي يا ابهام«در ارتباط با 
هـاي آن   خـانواده  و هـم » مبـين «بايد به اين نكته توجه داشت كه در قرآن صدها بار تعبيـر      

قـدر وضـوح دارنـد و         چـه دهندة اين است كه آيـات الهـي           اين مطلب نشان  . كار رفته است    به
در قرآن در واقع نفي تيرگي و ابهام معنايي و بـه بيـان ديگـر، چنـد                  » مبين«كاربردهاي فراوان   

  :است» تبيين«، اسم »بيان«. را داريم» بيان«دربارة خود قرآن، تعبير . معنايي از آيات الهي است
 )138/ آل عمران (»...هذا بيان للناس «

  .مور از يكديگر استيعني خود قرآن جداكنندة ا
  )18-19/ قيامت (»فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه«

شـود از     است كه وقتي آيات الهـي بـرايش نـازل مـي           ) ص(اين آيه خطاب به پيامبر    
نكتة مهم در آية بعد ايـن اسـت كـه خداونـد خـودش               . خوانش آيات قرآن پيروي كند    

  .قرآن را به عهده گرفته است» بيان«
 : سورة نحل است89ترين آية قرآن، آية شريفة  بتوان گفت شاخصشايد 

  »...و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ ... «
تبيان شكل ديگري از مصدر     . به كار رفته است   » تبيان«در اين آيه، دربارة قرآن تعبير       

 تعبيـر   است كه در ادامه دربارة اين     » تبيانا لكل شيء  «در اين آيه، قرآن     . باب تفعيل است  
  .دهيم توضيح بيشتري مي

  
  در قرآن» تفصيل«معاني 

و » تفـصيل «يكي ديگـر از مفـاهيم اساسـي قـرآن كـه مـرتبط بـا بحـث معناسـت،                     
 جهت اهميت دارد كه در قرآن به معناي حكم           از اين » تفصيل«. هاي آن است    خانواده  هم

  :است سورة حج آمده 17در آية شريفة . كار رفته است و داوري و تبيين به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Transparency 
2. Opacity 
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  »ةـان اهللا يفصل بينهم يوم القيام«
 سورة انعـام،  119در آية شريفة . به معناي حكم و داوري است» تفصيل«در اين آيه،    

  :آمده است» تبيين«به معنا » تفصيل«
 »و قد فُصل لكم ما حرم عليكم«

بـه شـكل ديگـري در آيـة         » تبيـين «به معناي   » فصلت«تر ديديم، تعبير      چنانچه پيش 
  : سورة هود آمده است1شريفة 

 »كتاب احكمت آياته ثم فصلت«

  :اند كار برده به» معنا بودن بي«بودن را به معني » تفصيل بي«اند كه  نكتة مهم، آياتي
 )44 /فصلت (»ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لوال فصلت آياته«

  )13ـ14/ طارق (»انه لقول فصل و ما هو بالهزل«
در آيـة   . كار رفتـه اسـت      به» معنا بودن   بي«در حكم   » يل بودن تفص  بي«در اين دو آيه،     

فرمايد اگر قرآن به زباني غيـر از عربـي            زبان دارد و مي     اشاره به مردم عرب   » لقالوا«اول،  
گفتند چرا آيـات      گفتند چرا آيات تفصيل ندارد؛ به بيان ديگر، مي          مي» آنان«شد،    نازل مي 

معنا نيستند،    شود كه آيات قرآن سخن هزل و بي         ن مي در آية دوم، صراحتاً بيا    . معنا ندارد 
بـه  » تبيـين «بينيم كـه      با مقايسة آيات فوق مي    . ، يعني معنادارند  »فصل«بلكه اين سخنان،    

نيـز ماننـد تبيـين، بـه        » تفـصيل «. كار رفته است    معناي افزودن وضوح و كاستن تشابه به      
جاهايي كه ممكن اسـت بيـان       معناي افزودن وضوح و كاستن تشابه و بيان تفصيلي، در           

  . كار رفته است آيات اجمالي باشد و همچنين به معناي حكم به
را، كه اسم آن است، به معني آشكار كردن و رفع سوءتفاهم در نظر              » بيان«و  » تبيين«اگر  

دار كردن و حكم صادر كردن و رفـع         را به معني حكم   » حكم«و  » اِحكام«بگيريم و همچنين    
  .هاست وجود سوءتفاهم در مقابل آنگاه تشابه به معني   بگيريم، آنسوءتفاهم در نظر

بيـان  اكنون ببينيم كه رفع سوءتفاهم در قرآن چگونـه اسـت؟ يعنـي چگونـه قـرآن                  
 كه آيات الهي وضوح معنا دارند و در جاهـايي كـه بـا ابهـام و تيرگـي در معنـا               دارد  مي
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كه متمايـل   كه از ناحية قلوبي است       اين ابهام در حقيقت نه از طرف آيات، بل         ،روبروييم
  اند؟ به باطل و گمراهي

است و صـدها بـار در       » نشانه«آيه به معني    . است» آيه«يكي از مفاهيم اساسي قرآن،      
» حكم«و  » اِحكام«،  »تفصيل«،  »تبيين«اگر به رابطة بين     . جاهاي مختلف تكرار شده است    

سـوي ديگـر توجـه        از  »  آيـه «مفهـوم   با  » اختالف«و  » تشابه«سو و رابطة      از يك » آيه«با  
دربارة آيات  » آيات بيِنات «در قرآن بارها تعبير     . شود  كنيم، پاسخ سؤال فوق مشخص مي     

. انـد  كُننده يعني آيات، متمايزكننده و به تعبير ديگر شفاف    » آيات بينات «. كار رفته است    به
  :گرفته استكنندگي و تبيين را خود به عهده  در تعابيري، خداوند اين شفاف

 )75/ مائده(» انظر كيف نبيِن لهم االيات«

  :در تعابير ديگري، اين شفافيت و وضوح با مفهوم تفصيل بيان شده است
  )97/ انعام(» قد فصلنا االيات لقوم يعلمون«

  :آمده است» تفصيل«و » تبيين«در ارتباط با » كل شيء«در قرآن دوبار تعبير 
  )12/ راءاس(» و كل شيء فصلناه تفصيال«
  )89/ نحل(» و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء«

كـل  «البتـه اينكـه     . در اين دو آيه، تبيين و تفصيل دربارة همة امور بيان شـده اسـت              
امـا همگـي    . گيرد يا نه، بين مفسران اختالف نظر اسـت          همة امور عالم را دربرمي    » شيء
نچه را در خود قرآن بيان شـده اسـت          ، همة آ  »كل شيء «قبول دارند كه تعبير     متيقَن  قدر  

اگر همين قدر متيقن را در نظر بگيريم، مقايسة آياتي كه بيـان شـد نـشان                 . گيرد  دربرمي
دهد كه قرآن در تبيين نظام معنايي خـودش و در تبيـين آنچـه در قـرآن در جريـان                       مي

قال معنا به   يعني آنچه براي رساندن و انت     . كند  تأكيد مي » تفصيل و تبيين  «است، بر نظرية    
مخاطب اهميت دارد، تمايز است و همة آنچه در قرآن در جريـان اسـت و قـرار اسـت                  

  .ها را بفهمد با تفصيل و تبيين همراه است مخاطب آن
در قـرآن   » نظريـة بيـان   «هـاي زيـر را در قالـب           توان گزاره   با توجه به اين نكات مي     

  :استنباط كرد
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دعي اين نيستيم كه همه چيـز نـشانه اسـت؟     چرا م.تواند نشانه باشد  همه چيز مي   ●
لذا ممكن است امري در قرآن بـراي  .  در ارتباط با مخاطب، نشانه است    نشانهزيرا  

عبارت ديگر، همه چيز از منظر        به. فردي نشانه باشد و براي فرد ديگر نشانه نباشد        
 .تواند در حكم نشانه باشد مخاطب مي

آيـات  « .آيد برداشتن ابهام و سوء تفاهم مي      خود متمايزكننده است و براي       ،نشانه ●
اگر قـرار باشـد كـه نـشانه      . اند  بيانگر اين است كه آيات، خود متمايزكننده      » بينات

بودنش زير سؤال     زدايي نكند، اساس نشانه     متمايزكننده نباشد و در فهم و معنا ابهام       
  .رود مي

نبيِن لهـم   « .گيرد رت مي  تمايزافزايي صو  ،ها نيز از سوي گوينده      خود نشانه  ةدربار ●
دهنـد كـه خـود خداونـد تمـايزافزايي و             نـشان مـي   » قد فصلنا االيات  «و  » االيات

  . شفافيت آيات را به عهده گرفته است و در اين امر دخيل است
 هـردوي  .هاسـت  پاي تن زدن از اصل توجه به نـشانه         تن زدن از تمايز افزوده، هم      ●

هـا مـرض و زيـغ         ي كساني كـه در قلـوب آن       يعن. هاي كفار است    ها از ويژگي    اين
ها و آيات توجهي ندارند و گاهي هم كه تفصيل يا اِحكـامي      است معموالً به نشانه   

  .دهند ميگيرد در برابر آن از خودشان مقاومت نشان  صورت مي
 و  دشـو   معنـايي مـي     تمايز است و دور شدن از تمايز موجب بـي          ،مبناي معناداري  ●

  .افزودن غناي معنايي استموجب  افزودن تمايز بالعكس
 نه انتقال از عدم به وجود، بلكـه انتقـال نـسبي و تـدريجي از                 ،1بيان يا معناسازي   ●

 يعني چنين نيست كه قرآن معنايي را كه         .ابهام به وضوح و اجمال به تفصيل است       
اصالً موجود نبوده به وجود آورده است، بلكه معاني از پيش موجود را از حالـت                

 .تدريج به حالت وضوح و تفصيل درآورده است و اجمال، بهابهام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ويراستار علمي. (تعبير معناسازي از آقاي دكتر پاكتچي است. 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بحث تأويل در قرآن
در قـرآن،   . دهند  معموالً در زبان عرف و حتي علما، تأويل را در برابر تفسير قرار مي             

كـار رفتـه اسـت و     كار نرفته است، اما واژة تأويل در چندين آيه بـه            واژة تفسير اساساً به   
بــه معنــاي » اُول«از ريــشة تأويــل . ر ذهــن ماســت، داردچــه د معنــايي متفــاوت از آن

از » اوّل«كلمـاتي ماننـد      اسـت و     »باز گرداندن معنا  « ،تر ، يا به تعبيري دقيق    »بازگرداندن«
 :  در قرآن كاربرد داردي بازگرداندن معنادرهمين معنااند و  اين ريشه

  )6 /يوسف (»و كذلك يجتبيك ربك و يعلمك من تأويل االحاديث«
در ايـن آيـه،   . أويل در اين معنا يعني بازگرداندن معناي امري كه اتفاق افتاده اسـت      ت

هاست كـه از   ها يا تعبير خواب   به معني علم بازگرداندن معناي خواب     » تأويل االحاديث «
يعني برخالف تصور ما كه تأويل را امري        . سوي خداوند به يوسف تعليم داده شده بود       

ير قرار دارد و بارِ معنايي منفي براي آن قائليم، در قرآن، تأويـل              دانيم كه در برابر تفس      مي
  .ها از سوي خداوند به يوسف تعليم شده است خواب

؛ يعني تأويـل نـه بـه معنـاي           بيشترين اهميت را دارد    ،در معناي اسمي  تأويل  كاربرد  
ند يايندي در جهت عكسِ فر    افرتأويل در اين كاربرد     . مصدري، بلكه به معناي اسمي آن     

امـا جهـتِ    . افزايي و آشكارسازي براي امري ناآشـكار اسـت          نوعي وضوح  ،بيان و خود  
 به بيان ديگر، تأويـل هـم، ماننـد تبيـين و             . از امر پسين به امر پيشين است       ،مفروض آن 

افزايي است، اما جهت آن برخالف تبيين و تفصيل از امر پسين بـه                تفصيل براي وضوح  
  .سمت امر پيشين است

  :است» معني بازگردانده شده«يا » معني« كاربرد اسمي خود به معناي تأويل در
 )78/ كهف (»سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا«

است، به حضرت   ) ع(در اينجا، آن عبد صالح، كه در روايات آمده كه حضرت خضر           
ان ها صبر نكردي بيـ      گويد كه من تأويل يا معناي اموري را كه در برابر آن             مي) ع(موسي

اي وجـود دارد و   يعني در تأويـل، پيـشينه  . است» معني«در اينجا تأويل به معنيِ . كنم  مي
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به بيـان ديگـر، يـك       . شود  امري كه بعداً به وجود آمده است به آن پيشينه بازگردانده مي           
  .شود ق به امر سابق برگردانده ميامر الح

آشـكار از پـيش موجـود       نكتة مهم اين است كه چه در بيان و چه در تأويل، معناي              
نيست و معناي آشكار قبل از بيان يا فرارسيدن تأويل محقق نيست و رجـوع بـه آيـات                   

  :كند قرآن نيز اين نكته را نمايان مي
 )18-19/ قيامت (»فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه«

  )100 /يوسف (»...يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل ... «
كنـيم كـه خداونـد خطـاب بـه             سـورة قيامـت، مـشاهده مـي        19 و   18در آيات شريفة    

فرمايد كه از خوانش قرآن پيروي كنـد و بعـد حقـايق ايـن آيـات را بـراي                      مي) ص(پيامبر
كنـيم كـه آشـكار         سورة يوسف نيز مشاهده مـي      100در آية شريفة    . كند  بيان مي ) ص(پيامبر

ؤيا يك صورت ناآشـكار اسـت       ر. شدن معنا پس از تأويل رؤياي يوسف اتفاق افتاده است         
كه قبالً اتفاق افتاده و تأويل آن، كه صورت آشكار همان رؤياي ناواضح است، بعـداً اتفـاق                  

لذا با توجه به اينكه در خود واژة تأويل، بازگرداندن معنا هست، ممكـن اسـت                . افتاده است 
عنـاي پيـشين    اين سوءتفاهم ايجاد شود كه يك معناي پيشين وجود دارد و در تأويـل، آن م               

  .عناي آشكار، اساساً پيشيني نيستطور كه در آيات فوق ديديم م شود، اما همان بيان مي
  

   تهي در قرآنمواجهه با معناي
يعنـي الفـاظي    . هايي است كه تهي از معنايند       يكي از مباحث معناشناسي، وجود واژه     

 تهـي صـحبت     در قـرآن، گـاهي از معنـاي       . اند و خـالي از معناينـد        كه فقط فرم و شكل    
هـا    كـه تفكيكـي بـين آن      ايم بـدون آن     در قرآن با دو طيف از معناي تهي مواجه        . شود  مي

  .صورت بگيرد
سخن كذب، سخني است    . در حكم سخنان تهي از معنايند     » كذب«در قرآن، سخنان    

يعنــي امــر . رو كــاذب اســت كنــد و از همــين كــه بــا آنچــه وجــود دارد مطابقــت نمــي
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شده دربارة آن، بـا آن امـر مطابقـت نـدارد و بـه                كه سخن بيان   داري وجود دارد    واقعيت
  . همين دليل آن سخن كاذب است

ن قرآن، طيف ديگري از سخنان تهـي از معنـا وجـود دارد كـه بحـث تطـابق                    زبادر  
انـد كـه    اين سخنان در واقـع سـخنان مزينـي       . ها مطرح نيست    نداشتن با واقع، دربارة آن    

دربارة . اند داري بيان نشده  نيستند و با نظر به هيچ امر واقعيت     اساساً در ارتباط با واقعيت      
اين سخنان بحث صدق و كذب مطرح نيست، بلكه اساساً اين جمالت ادعـايي دربـارة                

كنند تا مسئلة صدق و كذب مطـرح شـود و صـرفاً كالمـي مـزين و            واقعيت مطرح نمي  
د بسياري از سـخنان شـاعرانه يـا         مانن. اند كه با جهان واقع ارتباطي ندارند          سخني آراسته 

  .اند هاي پريشان كه صرفاً فرم و كالمي آراسته خواب
ارز يكديگرند و در آياتي، بـه ايـن دو            اين دو طيف سخنان تهي از معنا، در قرآن هم         

  :طيف از سخنان تهي از معنا اشاره شده است
 )44 /يوسف (»اضغاث احالم و ما نحن بتأويل االحالم بعالمين«

  )5/ انبياء (»...الوا اضغاث احالم بل افتراه بل هو شاعر بل ق«
و ما هو بقول كاهن * وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون        * انه لقول رسول كريم     «

  )30ـ32/ حاقه (»قليال ما تذكّرون
  )112/ انعام (»يوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غرورا«
  )23 /جمن (»ان هي اال اسماء سميتموها انتم و آباؤكم«
  )40 /يوسف(» سماء سميتموها انتم و آباؤكمااال ما تعبدون من دونه «

 سورة يوسف دربارة خواب پادشاه مصر است كه در رؤياي خود ديده 44آية شريفة 
خوردند و هفت خوشة خشك، هفت خوشة سبز          بود هفت گاو الغر، هفت گار فربه را         

خواهد كه رؤياي او را تعبيـر كننـد و            ندان مي پادشاه از بزرگان و دانشم    . را از بين بردند   
گويند كـه     اما بزرگان خطاب به او مي     . ديگر، معناي اين خواب را به او بگويند         عبارت  به
دانـيم؛ بـه بيـان ديگـر، ايـن       هـا را نمـي   هاي پريشان است و ما تأويل ايـن        ها خواب   اين

از . الم واقـع نـدارد     كـه ارتبـاطي بـا عـ         ها فقط شكل و صورتي از اتفاقاتي است         خواب
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در . انـد   معني  ها بي   دانيم و اين خواب     رو بزرگان گفتند كه ما تعبير اين رؤيا را نمي           همين
معنا يا تهي از معنا همين تعبير تكرار شـده    سورة انبياء نيز دربارة سخنان بي5آية شريفة  

 سـخنان   يعني سخن پريشان و شاعرانه كه ارتباطي با واقعيـت نـدارد و همچنـين              . است
 1.ها اشاره شده است به آن» افترا«كذب كه خالف واقعيت است و با تعبير 

معنايي   كنيم كه بي    مشاهده مي ) ع( سورة يوسف  40 سورة نجم و     23در آيات شريفة    
پرسـتان    خداونـد در ايـن آيـات خطـاب بـه بـت            . به اسامي هم نسبت داده شده اسـت       

يعنـي اسـامي هـم در       . ند كه حقيقت ندارنـد    معناي  هايي بي   ها نام   فرمايد كه اسامي بت     مي
  .توانند معنادار يا تهي از معنا باشند لسان قرآن در ارتباط با واقعيت مي

  
  بسط نظرية معنا در علوم اسالمي

علماي اسالمي با توجه به مسائلي كه در ارتباط با فهم قرآن و استخراج احكام الهي                
ة معناي قرآن را بسط دادند و با الفـاظ و           شد، نظري   از قرآن و احاديث برايشان مطرح مي      

مراجعه به اولين آثـار مكتـوب       . اصطالحات ديگري نظرية معنا در قرآن را توسعه دادند        
دهندة دقت علماي اسـالمي و توجـه بـه            دربارة تفسير قرآن و فهم معاني آيات آن نشان        

حث، ضمن  در ادامة ب  . ظرايف و دقائق مسائل معناشناسي در سنت فكري اسالمي است         
يافتة مسئلة معنا در بين علماي اسالمي، به بعضي از      هاي گسترش   اشاره به برخي از جنبه    

  .آثار مكتوب باقي مانده به ترتيب تاريخي نيز اشاره خواهد شد
طبـري در   . اسـت » تفسير طبري « در تفسير قرآن،     مند  مدون و نظام  يكي از اولين آثار     

هـا مطـالبي را        ديگـر و نقـد و بررسـي آن         تقدمنقل مضامين تفاسير م   تفسير خود ضمن    
  .كند  و معناي آيات قرآن بيان ميدربارة مسائل فهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها   نكته ضروري است كه در اينجا بحث بر سر درست بودن اظهارنظر كفار و تعبيركنندگان خواب توجه به اين. 1
وگرنه در . ن تهي از معنا، به چه مصاديقي اشاره شده استبلكه بحث اين است كه در قرآن براي سخنا. نيست

  .كند رؤياي پادشاه مصر را تأويل يا معنا مي) ع(بينيم كه حضرت يوسف مي) ع(ادامة سورة حضرت يوسف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مفـسران از مسائلي كه در فهم معاني آيات قرآن مورد توجه و تأكيد طبري و ديگـر                 
هـا    طبري دربارة ماهيت الفاظ و رابطة آن      . است» الفاظ و معاني  «قرار گرفته است، رابطة     

  :نويسد  ميبا معاني چنين
وضعت ابتداء للتمييز ال شك، ثم احتيج عند االشتراك الـي المعـاني      ) االلفاظ(فانها  

  .)384 و 58 :1ج  ،ق 1405طبري، تفسير ( المفرقة بين المسمي بها
كند كه از الفاظ تبيين و تفـصيل كـه در قـرآن               استفاده مي » تمييز«در اينجا طبري از لفظ      

. كنـد  در اينجا طبري بحث تمييز و سپس تفريق را بيان مي     . دترن  آمده است، براي ما ملموس    
. )90: همـان  (انـد   از نظر طبري شكي در اين نيست كه در ابتدا الفاظ براي تمييز وضع شده              

شود كـه اگـر       اما بالفاصله ابهامي براي او مطرح مي      . يعني مبناي معناداري الفاظ تمييز است     
مبناي وجود الفاظ اسـت،     » تمييز«اگر  . شترك داريم گونه است پس چرا در زبان، الفاظ م         اين

كند كه به سبب اينكه اشـتراك در الفـاظ پـيش              در ادامه بيان مي   .  داريم »مشترك لفظي «چرا  
به بيان ديگر، حتـي در الفـاظي كـه          . دهنده و جداكننده احتياج پيدا شد       آمد، به معاني تفريق   

شود، در واقع تفريق اين لفظ با          ديده نمي  ها  اند و تصور بر اين است كه تمييز در آن           مشترك
يعني با توجه به قرائني كه مثالً در مـتن          . شود  توجه به قرائن موجود براساس معنا انجام مي       

در ايـن حالـت،     . كار رفتـه اسـت      شويم كه اين لفظ در چه معنايي به         وجود دارد متوجه مي   
و براساس اين شـواهد بـين   در معنا براساس شواهد موجود در متن است » وضوح و تمايز «

  .رسيم معاني متعدد لفظي واحد، به معناي مورد نظر مي
تمييـز، اشـاره بـه      . نكتة مهم در بيان طبري، وجود تفاوت بين تمييز و تفرقـه اسـت             

در . تر است   هاي خيلي جزئي و جدي      هاي ظريف است و تفرقه، اشاره به تفاوت         تفاوت
. ي قرار داده شدند، هدف، تمييـز بـين معـاني بـود          واقع، در آغاز كه الفاظ در مقابل معان       

امـا در   . شـدند   يعني معناهايي كه خيلي نزديك به هم بودند بايـد از يكـديگر جـدا مـي                
مواردي كه مشترك لفظي داريم فاصلة معاني خيلي از يكديگر زياد است و تفاوت بـين                

فـظ وجـود    معاني، يك تفاوت تدريجي نيست، بلكه يك تفاوت قاطع بـين معـاني آن ل              
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در » شـير «مـثالً لفـظ     . كنند  ها معناي مورد نظر را مشخص مي        در اين حالت، قرينه   . دارد
گـاهي مـراد از شـير، مـايع         . زبان فارسي، سه معنـاي اساسـاً متفـاوت از يكـديگر دارد            

خوراكي است و گاهي منظور وسيلة بازوبسته كردن راه آب و گـاهي مـراد از آن، شـير                   
م معنا مراد گوينده يا نويسنده است، بـا توجـه بـه شـواهد ديگـر              اينكه كدا . درنده است 

لـذا طبـري، تعبيـر تمييـز را بـراي بيـان             . شـود   موجود در متن و زمينة بحث مشخص مـي        
هـاي اساسـي و       هاي جزئي و معاني نزديك به هم و تعبير تفريق را براي بيان تفاوت               تفاوت

  .اند  از او هم به اين مورد اشاره كردهكار برده است، كه مفسران بعد معاني دور از هم به
يكي از مسائلي كه در درك مفهوم تمييـز و ارتبـاط آن بـا مفـاهيم تبيـين و تفـصيل                

بطـالن  «شـويم، مـسئلة       اهميت دارد و در تفاسير قرون سوم و چهارم با آن مواجـه مـي              
فـساد  « ،كاربرد الفاظ در معنـايي غيـر از معنـاي معـروف           . است» فساد معاني «يا  » معاني
معـاني   يـا    تفـسير طبـري   در موارد زيادي در     . را به همراه دارد    »بطالن معاني « يا   »معاني
كننـد و در تحليـل و         كنيم كه رأي مفسر ديگـري را نقـل مـي             نحاس مشاهده مي   القرآن

: 6طبـري، ج  تفسير   (كنند كه چنين رأيي موجب بطالن معناست        ارزيابي آن رأي بيان مي    
در اينجا  » من«كند كه      مثالً مفسري در تفسير يك آيه نقل مي        .)42: ق 1409؛ نحاس،   61

بينيم كه طبـري و نحـاس وارد    در چنين اظهارنظرهاي تفسيري مي. است» الي«به معناي   
گويند كه شاهدي نداريم تا به چنين نظري برسيم و اين برداشت از        شوند و مي    بحث مي 

. ومرج معنايي است    وزي موجب هرج  آيه موجب بطالن يا فساد معناي آن و به تعبير امر          
ديگر، وقتي بحث تمييز در كانون تفسير نباشـد در مقابـل آن بـا ابهـام و چنـد                      عبارت  به

به همين علـت، مفـسران در برابـر چنـين           . شويم  ومرج در معنا مواجه مي      معنايي يا هرج  
 .دادند اظهارنظرهايي مقاومت نشان مي

 
  نسبي بودن معاني

بـودن وضـوح    بريم، مـسئلة نـسبي      با تأمل در قرآن بدان پي مي       يكي از مسائل مهمي كه    
يعني چنين نيست كه همة معاني قرآني به شكل يكساني متمايز از معاني ديگر              . معاني است 
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اين وضوح و تمايز معاني، امري نسبي است و هر معنايي در مقايسه با معناي ديگـر                 . باشند
اين مسئله، مورد توجه مفسران و علمـاي علـم          . ممكن است وضوح بيشتر يا كمتري داشته باشد       

  .اند هايي را در خصوص آيات قرآن انجام داده بندي اصول بوده است و بر اين اساس تقسيم
ر برخـي از آيـات، وضـوح در حـدي اسـت كـه هـيچ           براساس يك تقسيم سنتي، د    

بـارت را   بارها اين ع  . شود   گفته مي  نصبه اين آيات اصطالحاً     . ها نيست   اختالفي در آن  
در . قرآن است؛ يعني بيان آيه كامالً آشكار و واضح است          نصايم كه فالن مطلب       شنيده

شويم كه يك معنا      برخي از آيات وضوح مانند نص نيست، اما با تأمل در آيه متوجه مي             
عالمـه حلـي،     (شـود    گفته مـي   ظاهربه اين آيات در اصطالح،      . بر معاني ديگر غلبه دارد    

مسئلة ظاهر يـا سـياق ظـاهري آيـه بـسيار      . )10: 2 ق، ج    1416ي،  ؛ سيوط 65:  ق 1404
كنيم كه مفسري معنايي را از يك آيـه اسـتنباط             لذا در مواردي مشاهده مي    . اهميت دارد 

كند كه چنين معنايي يا برداشتي بـا سـياق            كند كه مفسر دوم در نقد اين رأي بيان مي           مي
ين معنايي مورد نظر باشد بايد، ظاهر آيـه         خواني ندارد و اگر قرار بود چن        ظاهري آيه هم  

هاي متفاوت وجود دارد و لذا ممكـن اسـت در        اما امكان برداشت  . بود  به فالن شكل مي   
وضـوح در   در برخـي از آيـات،       . اين قبيل آيات با اختالف نظر مفسران مواجـه شـويم          

ه ايـن   ب.  خارجي امكان ترجيح معنايي بر معاني ديگر نيست        ةكه جز با قرين   است  حدي  
 .گويند  ميمتشابه يا مشكلآيات، آيات 

اند كه وضوح معنـا امـري نـسبي اسـت و            دهندة اين واقعيت    ها نشان   بندي  اين تقسيم 
  .همة آيات قرآن داراي يك درجه از وضوح نيستند

  
  ورود اصطالحات جديد در بسط نظرية معنا در قرآن

اصطالحاتي است كه براي كنيم  يكي از مواردي را كه در تفاسير متقدم مشاهده مي 
اساساً تا پـيش از قـرن       . شود  بيان مسائل معنايي قرآن وارد حوزة مطالعات مفسران مي        

در . كنيم كه از عنوان تفسير قرآن استفاده شود         پنجم و ششم هجري، كمتر مشاهده مي      
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ــاراتي مثــل   ــشابه«، »القــرآن معــاني«قبــل از ايــن دوران معمــوالً از عب ــا » القــرآن مت ي
دهنـدة    اين عبارات در واقـع نـشان      . شد  به جاي تفسير قرآن استفاده مي     » القرآن  وجوه«

بينيم كه در بسط اين تـأمالت و          دنبال آن مي    ها و تأمالت مفسر است و به        نوع فعاليت 
هاي متأخرتر، يعني از قـرن پـنجم و           در دوره . گيرند  نظريات، علوم جديدي شكل مي    

مة اين علوم و دسـتاوردهاي محققـان قبـل در           ششم به بعد، شاهديم كه مفسران از ه       
كنند و لذا ديگر اين تعابير و اصطالحات كاربرد ندارد و همـه   تفاسير خود استفاده مي  

يكي از  » القرآن  معاني«علم  . )15، ج   1387پاكتچي،   (شود  در قالب علم تفسير بيان مي     
ت بـا همـين     هايي هم كه در اين علم نوشـته شـده اسـ             اين علوم متقدم است و كتاب     

هـاي    قالـب  ةمطالعـ هـا بـه       در اين كتاب  . اند   به رشتة تحرير درآمده    القرآن  معانيعنوان  
هـا و      براي دستيابي به معاني الفاظ و عبارت پرداختند و با دستيابي به اين قالب              زباني

ايـن  . تري را در مـسئلة فهـم معـاني قـرآن دنبـال كردنـد                ها، تأمالت جدي    مقايسة آن 
انـد و بـه مطالعـة     شناسي  شناسي در مطالعات زبان     هاي سبك    شبيه كتاب  ها بيشتر   كتاب
هـل اتيـك    «بـراي مثـال وقتـي عبـارت         . پردازند  هاي گفتار مي    هاي بيان و قالب     سبك

دنبال اين بودنـد      دادند بيشتر به    را مورد مطالعه قرار مي    ) 1، آيه   غاشيه(» حديث غاشيه 
شـود و بـه ايـن         كار برده مي     در زبان به   به چه معنا يا معناهايي    » هل اتيك حديث  «كه  

اي اسـت و بـا تحليـل جزئيـات الفـاظ موجـود در                 از چه ريشه  » اتي«مطلب كه مثالً    
بسط آن با مرور تاريخ اين علم، شاهد . يابند، كمتر توجه داشتند عبارات به معنا دست

 وجود دارد يم كه در اين دو علم اخير هم همان رويكردالشعر  معاني واالخبار به معاني
كتـاب  . و گاهي هم شـاهد دادوسـتدهايي بـين ايـن علـوميم            ) 152: 1350نديم،    ابن(

  .هاي چنين رويكردي است  از نمونه نحاس يكيالقرآن معاني
دنبـال     به رشتة تحريـر درآمدنـد كـه بـه          القرآن  متشابههاي ديگري تحت عنوان       كتاب

 نگاشـته شـدند     القرآن  وجوهوان  هايي كه تحت عن      قرآن بودند و كتاب    تأويل كالمي آيات  
يعني عبارات يا الفاظ را در مواضع مختلـف مطالعـه           . به مطالعة تنوع كاربردها پرداختند    
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در جـايي ممكـن     » خيـر «اي مثل     مثالً واژه . كردند كه به چه معنايي به كار رفته است          مي
» المـ «و در جاي ديگـري بـه معنـي          » بدي«در مقابل   » خوبي«يا  » خوب«است به معني    

تـرين    از مهـم   است كه    القرآن تفليسي   ةوجوها، كتاب     از نمونة اين كتاب   . كار رفته باشد    به
در ايـن   . )1340چـاپ مهـدي محقـق، تهـران،         (متون برجاي مانده در اين زمينه اسـت         

ها در واقع معناي لفظ يا عبارت، بر حسب موقعيت قرارگيري مورد نظـر اسـت و                   كتاب
بتوانـد در     امكان را ايجاد كردند كه بحث موقعيت قرارگيري         اين القرآن  ةوجوهاي    كتاب

  .اي مورد مطالعه قرار بگيرد جهان اسالم به شكل نظريه
  

  هاي جديد   ها با نظريه    القرآن و مقايسة آن     هاي معاني   تنوع رويكردهاي كتاب  
  شناسي زبان

 نگـاه علمـاي   . ، توجه به يك نكته ضـروري اسـت        القرآن  معانيهاي    در خصوص كتاب  
تواند نظام معنـايي   گونه بود كه يك كتاب خاص مي   اسالمي به بحث معاني و مسائل آن اين       

طور مستقل به مطالعـة       توان به   هاي ديگر مي    خاص خود را داشته باشد و بدون نظر به كتاب         
گاهي هم يك نظام معنايي در يك حيطة خـاص       . نظام معنايي موجود در آن كتاب پرداخت      

توان نظام معنايي يـك زبـان را بـدون محـدود              شود و نهايتاً مي     ه مي از معرفت بشري مطالع   
هايي هم  ها كتاب براساس اين ديدگاه. كردن آن به كتاب يا حيطة معرفتي خاصي مطالعه كرد

 با رويكرد مطالعة    سهالحما معاني  و المتنبي معاني ابيات ،  القرآن معاني هاي  مثالً كتاب . نوشته شد 
ها اين است     فرض نويسندگان اين كتاب     پيش. اند  خاص نوشته شده  معنا محدود به يك متن      

هاي  توان آن را مستقل از كتاب كه كتاب مورد مطالعه، نظام معنايي خاص خود را دارد و مي
  .ها بررسي كرد عنايي موجود در آنديگر و نظام م

مـتن  ها مطالعة معنا محدود به يك         شمار ديگري از آثار به وجود آمد كه رويكرد آن         
هايي تحت عنوان     مثالً كتاب . اي از معرفت بشري بود      خاص نبود، بلكه محدود به حيطه     
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هـا    آنالفهرست ابن نـديم توان در  هاي ديگري كه مي    و كتاب  الشعر  معاني يا   االخبار  معاني
  .اند وجو كرد، با اين رويكرد نوشته شده را جست

م مراجعه كنيم، اين رويكـرد را        روسي در قرن بيست    1گرايان  هاي صورت   اگر به نظريه  
طـور    تـوان بـه     هاي معنايي هر متن خاصي را مي        ها هم معتقد بودند كه قالب       آن. بينيم  مي

طـور   تـوان بـه    تولـستوي را مـي  جنگ و صلحهاي معنايي   مثالً قالب . مستقل مطالعه كرد  
ر هـاي معنـايي مجموعـة آثـا         تـوان قالـب     تر، مـي    در محدودة وسيع  . مستقل مطالعه كرد  

تـر، مجموعـة آثـار ادبـي يـك دورة             اي گـسترده    تولستوي را مطالعه كرد و در محـدوده       
اين رويكـرد در روسـيه در قـرن    . (Erlich, 1981) تاريخي خاص روسيه را مطالعه كرد

كه در سنت اسالمي از اواخر قرن دوم و خصوصاً در طـول               بيستم شكل گرفت، درحالي   
  .غني با اين رويكرديمهايي  قرن سوم هجري شاهد نگارش كتاب

  
  نظرية بيان نزد عالمان ديني

مبنـاي ايـن    . در توسعة نظرية بيان در قرآن، عالمان ديني مطالعـات وسـيعي كردنـد             
ولو جعلنـاه قرآنـا اعجميـا لقـالوا لـوال فـصلت آياتـه               مطالعات نيز وجود آياتي از قبيل       

ز اصطالحات معناشناسـي  اگر بخواهيم اين نظريه را با استفاده ا     . بوده است  )44/فصلت(
نوع ارتباط فرايندي بـين مـتكلم و   دنبال يك   توضيح دهيم، بايد بگوييم كه نظرية بيان به       

يعني نظريـة بيـان معتقـد بـه ايـن نيـست كـه مـا                . مخاطب در ارتباط با تحقق معناست     
كنـد، بـه يكـي از         اي از معاني را در اختيار داريم و وقتي متكلم لفظي را بيان مي               گنجينه

بلكه معنا در طي ارتباطي كه بين متكلم و مخاطب بـه            . دهد  معاني اين گنجينه ارجاع مي    
 بيانبه همين علت بر روي . شود و امري از پيش موجود نيست        آيد، محقق مي    وجود مي 
در نظرية بيان، هدف، عرضة معنايي واضح و متمايز از معاني ديگر اسـت              . كند  تأكيد مي 

هـا و     رود كه مخاطب بـه آن معنـا برسـد و همـة سـوءفهم                مياي پيش     گونه  و گوينده به  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Formalists 
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فرض كـه خداونـد گوينـدة آن          اكنون در خصوص قرآن با اين پيش      . ها منتفي شود    ابهام
گيريم كه همة سازوكارها و قرائن مورد نياز          است و عالم و حكيم مطلق است، نتيجه مي        

  .تمايز فراهم كرده استرا براي رفع سوءتفاهم و رسيدن مخاطب به معنايي واضح و م
توان آن را از فروعـات مفـروض در           در ارتباط با نظرية بيان، يكي از مواردي كه مي         

  يعنـي در بيـان، همـة آن       . اين نظريه دانست مسئلة عربيت و درك قومي از زبـان اسـت            
زيـرا فراينـد    . شود و ضرورتي هم ندارد      كند، بيان نمي    اموري كه معنا را كامالً روشن مي      

شود كه گوينده فقـط بـه    هايي انجام مي زمينه اط بين متكلم و مخاطب، براساس پيش      ارتب
هاي موجـود     زمينه  افزايي براساس پيش    قرائن ضروري و مورد نياز مخاطب براي وضوح       

شد تا پيـام الهـي را بـه           ديگر، وقتي آيات قرآن به پيامبر نازل مي         عبارت  به. كند  اشاره مي 
زبانند يـا      بود كه اين آيات قرار است براي افرادي كه عرب          فرض اين   مردم برساند، پيش  

يعني قرائنـي را كـه خداونـد در آيـات           .  خوانده شود  ،به زبان عربي آشنايي كامل دارند     
كنـد، براسـاس ايـن        قرآن براي رسيدن مخاطب بـه معنـاي واضـح و متمـايز بيـان مـي                

اي بـراي     زمينه  پيشدهد و     زبان اين قرائن را تشخيص مي       فرض است كه يك عرب      پيش
لــذا . گيــرد افزايــي صــورت مــي ايــن فراينــد وجــود دارد و براســاس آن ايــن وضــوح

زمينه در صـورتي   پردازان نظرية بيان از قبيل شافعي و جاحظ معتقدند كه اين پيش    نظريه
يعني شـرط اينكـه مخاطـب بتوانـد از          . وجود دارد كه زبان مادري مخاطب، عربي باشد       

محمـدبن  . را بفهمد اين است كه زبان مادري او زبان عربـي باشـد         آيات، معناي درستي    
عمـروبن بحـر    و  ) 21:  ق 1358شـافعي،   ( هالرسالكتاب   در   )204وفات  (ادريس شافعي   

، نظرية بيـان را مطـرح       ) ق 1351جاحظ،   (التبيين و   البيان  در كتاب  )255وفات  (جاحظ  
دعا بر سر اين است كـه كـساني كـه           ها ا   در اين كتاب  . اند  اند و پيشگامان اين نظريه      كرده

. زباناننـد   ها عربي نيست در فهم معاني آيـات و احاديـث، طفيلـي عـرب                زبان مادري آن  
اند، اما در بين علماي شيعه، شيخ مفيد نيـز            پردازان اصلي نظرية بيان، سني      هرچند نظريه 

. ده اسـت  اين ديـدگاه را بيـان كـر        تصحيح االعتقاد معتقد به اين نظريه است و در كتاب         
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زبـان    ابن بابويـه عـرب    چون  يكي از انتقادات شيخ مفيد به ابن بابوية قمي اين است كه             
  ).115 :ق1414مفيد،  (1نبوده در مواردي معناي آيات و احاديث را به درستي نفهميده است

نظرية بيان، در واقع به نوعي با درك قومي در زبـان رابطـه دارد و از سـوي ديگـر،                     
هـاي   توان آن را با ديدگاه    كند و از اين منظر مي        در درك زبان مطرح مي     مسئلة عربيت را  

هومبولــت و پيــروان او در مطالعــة زبــان، ديــدگاه زبــان ـ   . هومبولتيــان مقايــسه كــرد
براساس اين ديدگاه، زبان يـك ملـت در حكـم روح آنـان       .  را مطرح كردند   2شناسي  قوم

ها  كنند كه از برخي جنبه ي زندگي ميهاي هاي گوناگون در جهان    است و سخنگويان زبان   
  :چند آموزة اساسي در نظرية هومبولت وجود دارد. اند با هم متفاوت

گفتار و سخن هر ملتي روح آن ملت است و روح هـر ملـت گفتـار و سـخن آن                      ●
 . خويش استةهر زباني حاصل گذشت. است

 آواهـاي گفتـار      از آبـشخور   ها به هيچ روي منحصراً     هاي موجود ميان زبان    تفاوت ●
هـا   هـا و برداشـت     گيرند كه در دريافـت     ميمايه  هايي   خيزند، بلكه از تفاوت    برنمي

 .وجود دارد

هايي اسـت    كردن داده  بندي كشيدن و مقوله   نظم  صورت دروني هر زباني مسئول به      ●
هـاي   گويـان زبـان   آيند، تـا جـايي كـه سـخن      زباني فراهم مي  ةكه از رهگذر تجرب   

اي جهات با هـم      كنند كه از پاره    هايي زندگي مي   ن سبب در جهان    به همي  گوناگون
 .ندا متفاوت

. يابنـد   يعني زبان با روح يك ملـت رابطـه دارد و معـاني در ايـن بـستر تحقـق مـي                     
بنابراين، يادگيري يك زبان به معني يادگيري الفاظ و معاني مقابل زبان مادري در زبـان                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اي بود كه چنين گونه كه فاصلة زماني بين شافعي و جاحظ با نزول آيات به اين نظريه در زماني مطرح شد . 1
زبانان نيز با توجه به مسئلة تحول تاريخي  اما امروزه در مورد خود عرب. قبول باشد توانست قابل اي مي نظريه

بودن در فهم آيات الهي مزيت خاصي  زبان توان اين نظريه را مطرح كرد و در دورة ما، عرب معاني و مفاهيم نمي
  .شود محسوب نمي

2. Ethno-lingustics 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زندگي و گذشـتة    ملت و به تعبير ديگري با نحوة        دوم نيست و معاني زباني با روح يك         
  .آنان سروكار دارد

  
  تأثير نهضت ترجمه و آثار يوناني در بسط نظرية معنا در سنت اسالمي

الحكمه به فرمان مأمون، ما شاهد جريان ديگري     از قرن دوم هجري و با تأسيس بيت       
از . ي بسيار تأثيرگذار بود   طوركلي بر علوم اسالم     ايم كه به    در حوزة معرفتي عالم اسالمي    

ترين آثاري كه ترجمه شد و خيلي در عالمان مسلمان تأثيرگذار بـود، آثـار ارسـطو                   مهم
ارسطو، به منزلة نمايندة علم و حكمت يوناني و سرآمد آنان، هم در جهان اسالم و                . بود

 1ارگانونيكي از آثار مهم ارسطو كتاب     . هم در غرب صدها سال محل ارجاع بوده است        
. است كه در علم منطق نوشته شده است و مسلمانان آن را به زبان عربي ترجمه كردنـد                 

ارسطو دو رسالة ديگر هم در حكم متمم        .  رساله است  6 ارسطو، مشتمل بر     منطقكتاب  [
 8 ارگـانون  اضافه شد و ابواب كتاب       ارگانونعلم منطق نوشته است كه بعدها به ابواب         

 بـاب   9ريوس به اين كتاب اضافه كرد كه مشتمل بـر           صناعات خمس را فرفو   . باب شد 
هاي منطقـي خـود بـا         سينا نيز در كتاب     دانان مسلمان و در رأس همة آنان ابن         منطق. شد

ابـن  . انـد    بـاب را مـورد بحـث قـرار داده          9تغييراتي در ترتيب ابواب و مباحث، همين        
ر منطق ارسـطو و     در مقدمة خود ب   ) 1024ـ1028: 1353محمد پروين گنابادي،    (خلدون  

كنـد كـه بحـث كليـات       ارسطو، اشاره مـي ارگانوناشاره به تحوالت علم منطق و كتاب      
 اضافه شده است و بـه همـراه دو رسـالة ديگـر ارسـطو،                ارگانون خمس بعدها به كتاب   

. گوينـد   كليات خمس را باب ايساغوجي مي     .  باب شده است   9 مشتمل بر    ارگانون كتاب
 ارگانون بابي 9، ابواب منطق را براساس كتاب   اشارات و تنبيهات   سينا به غير از كتاب      ابن

و به تبعيت از ترتيب ارسطو تنظيم كرده است، اما در كتاب اخير، باب ايساغوجي را كه                 
دانان مسلمان نيز به تبعيت       باب نهم ارگانون است، در نهج اول آورده است و همة منطق           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Organon 
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. انـد   هاي منطقي خود را تنظـيم كـرده         ل كتاب ، ابواب و فصو   اشارات و تنبيهات  از منطق   
 فصل دارد، پس از بيان غرض از علـم منطـق            17سينا در نهج اول منطق اشارات كه          ابن

  :كند در فصل اول، در فصل سوم بحث، رابطة الفاظ با معاني را مطرح مي
و النَ بين اللفظ و المعني عالقه ما و ربما اثـرت احـوال فـي اللفـظ فـي احـوال                      «
عني فلذلك يلزم المنطقي ايضاً ان يراعي جانب اللفظ المطلق من حيـث ذلـك غيـر                 الم

  .»مقيد بلغه قوم دون قوم اال فيما يقول
كنـد و همچنـين بـه         سـينا رابطـة بـين لفـظ و معنـا را بيـان مـي                 در اين عبارت، ابن   

رت نكتة مهـم در ايـن عبـا       . كند  هاي الفاظ اشاره مي     ر اثر دگرگوني  دهاي معنا     دگرگوني
كنند، نه از حيث رابطة آن  طور مطلق مطالعه مي سينا اين است كه در منطق، لفظ را به        ابن

ها و    يعني بحث معنا در منطق ارسطو عام بوده و دربارة همة زبان           . با قوم يا زباني خاص    
شايد چنين به نظر برسد كه اين رويكرد كه متأثر از ارسطوسـت،             . كند  ها صدق مي    ملت

بل رويكرد شافعي و جاحظ قرار دارد كه بحث دريافت معنا را با قوميـت و                دقيقاً در مقا  
. انـد   اما بايد خاطرنشان كرد كه كلية مباحث منطق، صـوري         . كنند  زبان مادري وابسته مي   

هـاي    ترين صور الفاظ و جمالت سروكار دارنـد كـه در زبـان              يعني در علم منطق با عام     
هـا     رابطـة لفـظ بـا معنـي بـه انـواع داللـت              مثالً وقتـي در بحـث     . گوناگون وجود دارد  

كننـد   كنند و سعي مـي  پردازند، اين مسئله را فارغ از زبان يا قوميت خاص مطالعه مي   مي
كه انواع داللت را با حصر عقلـي بيـان كننـد و آن داللتـي را كـه در علـم منطـق بـدان                   

  .]پردازند، متمايز كنند مي
ك رابطة دوگانه بين لفظ و معنا يا عبارت         در منطق ارسطويي رابطة بين لفظ و معنا ي        

. اين الگوي ارسطويي در همان قرون اوليه به آثار غيرفلسفي نيـز راه يافـت              . و معناست 
 در مباحثي كه طبـري در خـصوص معنـاي الفـاظ و عبـارات بيـان            تفسير طبري مثالً در   

  . كند، اين الگو راه پيدا كرده است مي
لفظ و معنا در علم منطق، در سنت اسالمي توسـعه           درك فلسفة يوناني از رابطة بين       

يافت و به مباحث الفاظ علم اصول فقه نيـز راه پيـدا كـرد و در آثـار مكتـوب علمـاي                       
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اسالمي در قرن چهارم و در مباحث باب ايساغوجي، كه اضـافة فرفوريـوس بـه منطـق                  
 تـرادف و    مباحثي چون وضـع،   . كار گرفته شد    ارسطو بود، در مبحث الفاظ اصول فقه به       

بندي معنا، يعني معناي اوليـه و معنـاي ثـانوي يـا معنـاي                 اشتراك لفظي و همچنين رتبه    
  . منطق به علم اصول فقه منتقل شدحقيقي و معناي مجازي، از علم

در ادامة مطالـب، صـرفاً بـه جهـت اشـاره بـه گـسترة سـنت اسـالمي در مباحـث                       
شـود و بعـد از آن،         ول فقه اشاره مي   معناشناسي، مختصراً به اقسام تقرر معنا در علم اص        

طوركلي در سنت اسالمي مورد توجه علما         كنيم كه به    وار موضوعاتي را بيان مي      فهرست
  .دهيم گيري كلي بحث را خاتمه مي بندي و نتيجه بوده است و در نهايت با جمع

  
  اقسام تقرر معنا در اصول فقه

ي فراتر از منطـق بحـث كـرده    يكي از علومي كه در بسط نظرية معنا در سنت اسالم        
از مسائلي كه در علم اصـول مـورد توجـه اصـوليون بـوده               . است، علم اصول فقه است    
در . گيـرد   يعني يك معنا چگونه در برابر يك لفظ قـرار مـي           . است، اقسام تقرر معناست   

هـاي    يعنـي يكـي از راه     .  معنا پرداخته شده است    وضعمنطق و در بحث الفاظ به مسئلة        
  . ن يك معنا در برابر يك لفظ، وضع لفظ براي اشاره به آن معناستقرار گرفت

  
  وضع تعييني و تعيني

علماي علم اصول با تأمل در بحث وضع، دو گونه از وضع را از هم متمايز كردند و              
براسـاس  . اين از ابداعات علماي علم اصول بود كه منطقيون متعـرض آن نـشده بودنـد               

گاهي در وضع يك لفظ در برابر يك معنـا بـا            . استتحقيقات اصوليون، وضع دو قسم      
ايم كه ممكن است از ناحيـة حاكمـان يـا دانـشمندان و          يك رابطة از باال به پايين مواجه      

يعنـي  . گوينـد    مـي  تعيينيديگر افراد صاحب نفوذ در جامعه اعمال شود كه به آن وضع             
ين نحـوة وضـع، امـروزه       ا. كنند كه لفظي در برابر يك معنا قرار بگيرد          گروهي تعيين مي  
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كنند كه چه لفظـي در برابـر چـه            ها تعيين مي    هم در مواردي مرسوم است و فرهنگستان      
قسم ديگري از وضع را كه مورد توجه اصوليون قرار گرفت و بسيار             . معنايي قرار بگيرد  

 .)22:  ق 1049؛ خراساني،   14:  ق 1404حائري،   (گويند   مي تعينيحائز اهميت است، وضع     
ن نحوة وضع، رابطة باال به پايين وجود ندارد، بلكه قرار گرفتن يك لفظ در برابـر                 در اي 

ايـن نحـوة    . يك معنا در يك فرايند تاريخي و نحوة استفادة مردم از زبان مطـرح اسـت               
يعني تقرر معنا از سوي يك گـروه تعيـين          . افتد  تقرر معنا بيشتر از نحوة تعييني اتفاق مي       

اين . يابند  رفته معاني تقرر مي     ريخ و در اثر استعمال زبان، رفته      شود، بلكه در طول تا      نمي
دهندة رشد مباحث معناشناسي در سنت اسالمي است و امروز            بحث يكي از موارد نشان    

  .پردازند ن جديد به اين مسئله مينيز معناشناسا
ـ    . تواند رابطه وجود داشته باشد      البته بين وضع تعييني و تعيني مي       ا اين رابطه را ب

حدود دو يا سه سـال اسـت كـه لفـظ            . دهيم  استفاده از يك مثال امروزي توضيح مي      
زبانان و شايد بهتر است بگوييم مردم شـهر تهـران و    وارد الفاظ ما فارسي   » بان  پارك«

بان، فردي است كه در محلي كـه بـراي    پارك. شايد چند شهر بزرگ ديگر شده باشد    
دهـي بـه ايـن        است معموالً وظيفـة سـامان     پارك كردن خودروها در نظر گرفته شده        

ايـن  . شـده دارد    ها و صدور مجوز پارك و اخذ مبلغ را براساس ضوابط تعريف             محل
بينـيم    شده است، امـا مـي  طور تعييني وضع ربط به نهادهاي ذيلفظ در واقع از سوي   

معمـوالً  . كه در همين مدت كوتاه يك معناي تعيني نيز براي آن به وجود آمده است              
در ايـن سـؤال منظـور فـرد،         » بـان دارد؟    اينجا پارك «كنند    هديم كه افراد سؤال مي    شا

بان براي اشاره به يك       يعني ابتدا پارك  . بان نيست؛ بلكه محل پارك خودروست       پارك
فرد تعيين شد، اما در كاربردهاي بعدي، يك معناي تعيني هم پيدا كرد و براي اشاره                

هاي بعد حتي فردي بـه نـام          ممكن است سال  . ودر  كار مي   به محل پارك خودروها به    
 معنـاي  ماند و در همـين  وجود نداشته باشد، اما اين لفظ در زبان باقي مي     » بان  پارك«

  .شود تعيني هم استفاده مي
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  تبادر
در بحث تبادر،   .  است تبادراند، بحث     يكي ديگر از مسائلي كه اصوليون مطرح كرده       

شـود، گـويي    اي چند معنايي بيان مي ند كه وقتي واژها اصوليون به اين مطلب توجه كرده   
كه كدام زودتر به ذهـن منتقـل          افتد    اي اتفاق مي    در ذهن مخاطب بين اين معاني مسابقه      

اصوليون . اساساً در لفظ تبادر، به نوعي بحث سبقت گرفتن و مسابقه وجود دارد            . شوند
شـود، داراي اهميـت       ادر مـي  گويند آن معنايي كه زودتر به ذهن مخاطب معمولي متب           مي

يعني اين معنا بيشتر كاربرد دارد و اين معنا بيشتر مورد توجه اهـال زبـان                . اساسي است 
بنـابراين، تبـادر در انتخـاب معنـا     . )226:  ق1269؛ اصفهاني،  13:  ق 1303قمي،   (است

رر  تبـادر نيـز يكـي از اقـسام تقـ           1.داردكننـده     براي لفظي كه چند معني دارد، نقش تعيين       
  .معناست كه مورد توجه انديشمندان اسالمي بوده است

  
  2استعمال

در بين معناشناسان معاصر و حدود سـي سـال بعـد از فردينـان دو سوسـور، لـوئي                    
براسـاس نظريـة    .  بحث كاربرد يا استعمال را در مباحث معناشناسي مطرح كرد          3يمسلئو

كـرد، كـاربرد و        فرض مـي   يمسلئو، برخالف ديدگاه سوسور كه معاني را اموري پيشين        
يعني چنين نيست كه معـاني  . كنند استعمال اهالي زبان، معاني را تثبيت يا حتي منتقل مي 

گيرند كه اين معاني را چگونـه و در كجـا             اند و اهالي زبان فقط ياد مي        از پيش مفروض  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها گذشته است، محل اشكال  لة تبادر در خصوص دستيابي به معناي عباراتي كه زماني طوالني از بيان آنمسئ. 1
ديگر، زماني قابل كاربرد  عبارت به. تبادر در زماني مورد استفاده است كه بتوان آن را در اهالي زبان دريافت. است

اما . كند ، ابتدا كدام معنا به ذهن مخاطب خطور ميشود است كه بتوان تحقيق كرد كه وقتي لفظي چند معنا بيان مي
توجهي با ما دارد  توان براي دستيابي به معناي لفظ يا عبارتي كه از لحاظ زماني فاصلة قابل از اين قاعده نمي

زبان با شنيدن لفظي، معنايي به ذهنش خطور كند كه اساساً با معناي  مثالً امروز ممكن است يك عرب. استفاده كرد
  .ورد نظر از همين لفظ در قرآن يا يك روايت متفاوت باشدم

2. Usage 
3. Louis Hjelmslev 
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هـد  د  تأمل در نحوة استعمال زبان از سوي اهالي يك زبان خاص نشان مـي             . كار ببرند   به
  .برند ها پي مي لفاظ به معاني آنها در نتيجة كاربرد ا كه آن

كـم از قـرن       اين نگاه به نحوة تقرر معنا در زبان در بين علمـاي علـم اصـول دسـت                 
يعنـي يكـي از     . ها در دسـترس اسـت، وجـود داشـته اسـت             چهارم، كه آثار مكتوب آن    

هالي زبان است و از همان      هاي تقرر معنا، استعمال الفاظ و عبارات زبان از سوي ا            روش
  . اند گيري، مباحث علم اصول به اين مسئله توجه داشته اوايل شكل

به اين شكل كه استعمال زيـاد       . بحث استعمال با بحث وضع تعيني نيز مرتبط است        [
يك لفظ يا عبارت در بين اهالي زبان در يك معنا يا چند معناي خـاص، موجـب تعـين         

ديگـر، وضـع      عبـارت   بـه . شود  فظ يا عبارت در طول زمان مي      آن معنا يا معاني براي آن ل      
  .گيرد  اثر كثرت استعمال صورت ميتعيني در

او در  . در بين فيلسوفان جديد نيز ويتگنشتاين، بحث معنا را در كاربرد زبان مطرح كـرد              
كنـد، كـه      هاي فلسفي، بحث خود را با انتقاد از نظرية آگوسـتين شـروع مـي                كتاب پژوهش 

ها   اند كه فرد بايد آن      دگاه آگوستين به زبان، معانيِ زباني اموري از پيش مفروض         براساس دي 
كند و به نحوة      هاي متعددي را بيان مي      ويتگنشتاين براي بيان مقصود خود مثال     . را ياد بگيرد  

دهد كه كودكان در اثر استعمال الفـاظ و عبـارات،             پردازد و نشان مي     آموزي كودكان مي    زبان
  :نويسد هاي فلسفي مي  از پژوهش340او در فقرة . فهمند  را ميها معاني آن

بايد ناظر به كاربرد آن شـد و از       . كند   چگونه عمل مي    توان حدس زد كه واژه      نمي«
  .آن آموخت

. داوري كه بر سر راه ما در انجام دادن اين كار است دشـوار اسـت       اما رفع آن پيش   
  .»اي نيست داوري احمقانه آن پيش

داوري دربـارة زبـان و تلقـي           در اين عبارت ويتگنشتاين اين است كه اين پـيش          نكتة مهم 
  .]داوري احمقانه نيست آگوستيني از ماهيت زبان و معاني و نحوة تقرر معاني زباني، يك پيش

پـيش از بيـان ايـن       . بحث استعمال، اصطالحات ديگري را هم وارد علم اصول كرد         
ت كه وقتـي صـحبت از اسـتعمال مـردم عـادي             اصطالحات، توجه به اين نكته الزم اس      
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است، در واقع اشاره به اين مطلب است كه يك معنـا از سـوي مـردم شـناخته شـده و                      
  . شود يعني بر اثر كاربرد فراوان در آن معنا معروف است و شناخته مي. معروف است

امـا  . دانـيم   يمعنـا مـ     امروز ما مهمل را امري بي     . در برابر لفظ استعمال، لفظ مهمل را داريم       
يعني اصوليون دربارة لفظي كه در يك معناي خاصـي          . معناي اصلي مهمل، بدون كاربرد است     

و در برابر آن، لفظي را كـه مـردم در يـك معنـا               » الناس  اهمله«شود، تعبير     استفاده نشده يا نمي   
ي مـدعي معنـايي     ديگر، وقتي فرد    عبارت  به. كنند  بيان مي » الناس  استعمله«برند با تعبير      كار مي   به

كننـد كـه آيـا مـردم آن را در آن معنـي           شود، اصوليون به اين نكته توجه مي        براي يك لفظ مي   
در واقع مهمل به . گويند اگر در آن معني استعمال نشود، به آن مهمل مي         . كنند يا نه    استعمال مي 

اريخي يا معني واگذاردن يا كنار گذاردن است و ممكن است كه يك معنايي در يك موقعيت ت   
  . جغرافيايي مهمل باشد و در موقعيت تاريخي يا جغرافيايي ديگري مستعمل باشد

يكي از نكاتي كه در نظريات اصوليون در خصوص استعمال وجود دارد و به منزلـة                
تـوان بـه آن اشـاره كـرد،           يك نظرية مترقي و پيشروتر از نظريات معناشناسي جديد مي         

اند و    دازان معناشناسي جديد به بحث استعمال پرداخته      پر  نظريه.  است اهمالطرح مسئلة   
بـه همـان    . انـد   اند، اما به مسئلة اهمال اساساً توجـه نكـرده           پردازي كرده   دربارة آن نظريه  

اندازه كه استعمال در تقرر معنا سهم دارد، اهمال نيز در عدم تقرر معنا يا از بـين رفـتن                    
  . اند تة مهم توجه كردهمعنا نقش دارد و علماي علم اصول به اين نك

  

  وار به گسترة مباحث معناشناسي در سنت اسالمي اشارة فهرست
  اقسام ارجاع لفظ به معنا

 معناي عام داللت ●

  اقتضاء/ افاده ●
  انصراف ●
  ايماء/ اشاره ●
  )مصداق(صدق  ●
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 درجات وضوح در ارجاع

  احتمال ●
  ظهور ●
  قوت/ غلبه ●
  نص ●

  ارادة معنا از لفظ
 اطالق ●
  )مراد(اراده  ●
  )مطلوب(طلب  ●

  اقسام ارادة معنا از لفظ
  خاصةاطالق عام و اراد ●
 اطالق خاص و ارادة عام ●

  اقسام دريافت معنا از لفظ
 فهم/ استفاده ●

  )عبارت به معاني، مخارج عبارت به معاني(اخراج / صرف ●
  استخراج/ استنباط ●
  تأويل ●
  و معناهاي رابطة لفظ  گونه
 )متفقات المعاني(اتفاق در معنا / ترادف ●
  )متقاربات المعاني(تقارب در معنا  ●
   فروق، مانند الفروق اللغوية ابوهالل عسكريةمطالع ●
 )مشترك لفظي(مشترك  ●
  استعمال لفظ در بيش از يك معنا ●
 چندگونه تفسيرپذيري قرآن ●
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  مطالعة معنا بدون تكيه بر لفظ
 ح واژههايي از روابط معنايي در سط گونه

  )شمول معنايي(عموم و خصوص مطلق  ●
  وجه عموم و خصوص من ●
  )داري رابطه با بحث نشان(مطلق و مقيد  ●
 هايي از روابط معنايي در سطح جمله گونه

  تضاد در مبحث قضاياي منطـق، بـه نـوعي در مبحـث اجتمـاع              (تضاد معنايي    ●
  )ضدعام و ضدخاص:  ضدة امرونهي و مسئل  
  )داخل در مبحث قضاياي منطقت(شمول معنايي  ●
  )رابطه با استلزام معنايي(مالزمات عقليه  ●

  تفاوت وجوه در قضاياةمباحثي دربار

  داللت بر صحيح يا اعم ●
  داللت نهي بر فساد ●
 داللت خبر بر انشاء و انشاء بر خبر ●

  مطالعة معنا بدون اعتنا به لفظ
 ) معنايية آن با حوزةرابط(اشتراك معنوي  ●

  )هاي معنايي مؤلفه( معاني در معنا ةرينظ ●
   معنا و ذات معناةنظري ●

  كليات مطالعة لفظ و معنا
 .گيرند  موضوع مطالعه قرار مي، اغلب در همراهي با هم،معنا و لفظ ●

   معنا، قطب متكلم و قطب مخاطـب نيـز   ـ    در اين مطالعه، افزون بر قطب لفظ ●
  . مورد توجه است  
  ماننـد ( مخاطب   ةو دربار ) مانند حكيم بودن شارع   ( متكلم   ةها دربار  فرض پيش ●
  .ندا  سه جانبهةمبناي اين مطالع)  آشنايي با عرف  
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  پيشنهاد
با توجه به مرور اجمالي مسئلة معنا در سنت اسالمي، در ايـن نوشـتار ديـديم كـه                    [

نون در جهان اسالم به سبب دستيابي بـه معـاني آيـات و احاديـث، در كـا                 » مسئلة معنا «
بسياري از مسائل قرار داشته و دارد و همين امر باعث شده تا حجم زيادي از تحقيقات                 

  .معطوف به اين مسئله باشدعلماي اسالمي 
اين التفات علماي اسالمي به مسئلة معنا، دستاوردهاي نظري فراواني را سـبب شـد               

انة خـود را در  هـاي معناشناسـ   علمـاي اسـالمي ديـدگاه   .  پياده كردندكه در عمل آنها را  
كـار    هـي عمـالً بـه     تفسير آيات قرآن و فهم معاني آيات و روايات و اسـتنباط احكـام ال              

  .گرفتند
از ايـن   شده در اين حوزه، صرفاً ارزش نظـري نداشـته و              هاي انجام   پردازي  ازآنجاكه نظريه 

شـده    استفاده مـي  مباحث نظري در فهم معاني آيات قرآن و احاديث و دستيابي به احكام الهي               
ناپـذير بـوده      ها در طرح مسائل و مباحث، امري اجتناب         ، حساسيت علما و دقت نظر آن      است
تنهـا در زمـان خـود بـسيار      وجود آورد كه نه اي از مباحث را به هايي، گستره چنين دقت . است

ايـن  .  غـرب قابـل مقايـسه اسـت        نوينپيشرو بود، بلكه هنوز هم با دستاوردهاي معناشناسي         
ر برخي از مسائلي كه مطرح شده است، اساسـاً بـديع و ابتكـاري بـوده اسـت و                    دستاوردها د 

  .وجو كرد  در غرب جستنوينتوان در مباحث معناشناسي  نمونة آن را نمي
ها، بررسي جوانب مختلف مسائل سبب شده است تـا جامعيـت              در كنار اين ويژگي   

هـاي    اتب بيـشتر از جريـان     مر  هاي آنان، به    هاي علماي اسالمي و توان آموزه       نسبي نظريه 
 بيـان   نـوين طور كه در نوشتار معرفي مكاتب معناشناسي          همان. معناشناسي معاصر باشد  

انـد   هاي ديگر غفلت كرده ها پرداخته و از جنبه      شد، هر كدام از مكاتب به برخي از جنبه        
شده  هاي عرضه   ها و مباني نظري ديدگاه      فرض  و به دليل اينكه در بسياري از موارد، پيش        

كند، تلفيق ايـن نظريـات        امكان به وجود آمدن يك ديدگاه تلفيقي مناسب را فراهم نمي          
  .پذير نيست  جامع امكان چوب نظريبراي دستيابي به يك چار
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مراجعه به سنت اسالمي در باب معنا و مسائل آن، براي دستيابي به چارچوب نظري             
هم آمده از نظريات معناشناسـي      هاي فرا   مناسبي كه داراي جامعيت بيشتري از چارچوب      

البته ايـن جمـالت بـدين معنـا         . دهد  غربي باشد، امكانات بيشتري در اختيار ما قرار مي        
هاي موجود در سنت اسالمي به تمام آنچه در بحث معنـا نيـاز داريـم                  نيست كه ديدگاه  

يـن  اند و ديگر امكان طرح مـسائل جديـد و توسـعة ا              ها را بيان كرده     يافته و يا آن     دست
رغـم   مباحث وجود ندارد؛ بلكه به معني اين است كه ابتنا بـر ايـن سـنت فكـري، علـي             

كفايتي و ناكارآمدي مباحث علماي اسالمي در خصوص          تصورات اوليه در خصوص بي    
  . تنها امري ممكن، بلكه موجه است معنا و مسائل آن، نه

 شده است، در    از سوي ديگر، همة آنچه در باب مسائل معنا در سنت اسالمي مطرح            
ايـن  . معاني بوده است و ايـن همـان مـسئلة اساسـي معناسـت             » وضوح و تمايز  «جهت  

وضوح و تمايز نيز در يك فضاي آرماني مورد توجه نبوده و نيـست، بلكـه بـا نظـر بـه             
معنايي تا ابهـام و از ابهـام تـا وضـوح و از              هاي متكلم و مخاطب در طيفي از بي         ويژگي

لذا نظريات موجود، با لحاظ مسائل مربوط به مخاطـب و           . گيرد وضوح تا تمايز قرار مي    
رو جامعيـت نـسبي آن     فهم عرف در كنار مسائل خالص زباني بيان شده اسـت و ازايـن             

  . مراتب بيشتر از مكاتب معناشناسي غربي بوده است به
رسد ابتنا بر سنت اسالمي به منزلة چارچوب نظري در بيـان مـسئله و                 لذا به نظر مي   

  .پذير و هم موجه باشد ضات پژوهش، در باب معناي ارشاد، هم امكانمفرو
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