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 :چکیده

ترین کلمات کلیدی قرآن کریم که ابعاد و زوایای آن در گستره آیات ترسیم شده، واژه پرکاربرد  یکی از مهم

در گذر زمان، مفسران و مترجمان فارسی بنا به شرایط و اقتضائات، در انتخاب معنا و گزینش . است "کفر"

در نتیجه، معنای آن در این منابع فراز و . اند های مختلف برای این واژه، رویکردهای متفاوتی داشته معادل

طبعا، هر یک از این . ع یافته استی معنایی آن تنگ و مضیق شده و گاه دیگر توسّ هایی داشته گاه دامنه فرود

به گریبان  مینک با برخی از تبعات سوء آن دسترویکردها آثار و نتایجی را به دنبال داشته که جهان اسالم ه

 .است

رون رفت از تنگناهای به وجود آمده در بیین دقیق معنای کفر، رمزگشایی و تباین پژوهش با هدف 

زهای به نیازهای جهان معاصر، با استفاده از الگوهای معناشناسی های فکری و پاسخ گویی به نیا عرصه

با معانی ارائه شده در میراث تفسیری و  "کفر"تاریخی، کوشیده است ضمن بررسی و تحلیل رابطه لفظ 

تر و  بر ترسیم روند این تغییرات و تحوالت، تبیین دقیقسال، عالوه  066های موجود در طول  ترجمه

 . مفهوم کلیدی قرآنی به دست دهدتری از این  جامع

و بهره گیری از روش تحلیلی، توصیفی نشان  01تا  06ترجمه ی فارسی قرن و تفسیر  39این نوشتار با جستاری در

نتایج این پژوهش، بیانگر آن  .توسّع یافته استمی دهد که برابر نهادهای این واژه در طی این گستره ی زمانی، 

های این واژه  به خداوند منسوب شده، تغییرات کم و نامحسوسی در برابر نهاده "کفر"است که در آیاتی که 

معادل کفّر بیان  "پوشاندن گناهان"و  "محو کردن"و گاهی  "بخشیدن"مشاهده می شود، بطوریکه زمانی 

آیات به مفسران به سیاق معنوی  با افزایش توجه انسان اشاره شده، "کفر"در دیگر آیات که به  امّا .شده است

 7، 06به طوریکه در قرن هدف نزدیک شدن به مدلول اصلی، معادلهای متنوعی در مفهوم این واژه ذکر شده، 

 . کفر بیان شده استمعادل برابر نهاد در  97، 01معادل و در قرن 

 01تا  06های فارسی قرآن، تفاسیر فارسی، برابر نهادکفر، قرون  ترجمه :واژه های کلیدی
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 پیشگفتار

بشر را ( اال بلسان قومه لیبین لهمو ما ارسلنا من رسول )آن زمان که خداوند متعال با پیام 

مورد خطاب قرار داد کلید فهم و دریافت این کتاب هدایت را نیز به او داد تا بدین وسیله 

 .مقدمات تدبّر و تفکّر در این صحیفه نور فراهم گشته و فرامین سعادت بشر هویدا شود

ای آن با توجه به فهم و دریافت این کتاب هدایت بدون در اختیار داشتن معانی واژه ه

فرهنگ زمان نزول آیات میسر نیست و از طرفی دقت در تغییر معنای واژه در طول زمان و 

معناشناسی از شاخه . یا داشتن معانی گوناگون در یک زمان در اقوام مختلف ، ضروری است

 مسلمانان نیز به دلیل های اصلی زبان شناسی است که به مطالعه معنا در زبان می پردازد

مباحثی چون . لزوم فهم و تفسیر معنای قرآن به دانش معناشناسی توجه جدی نشان دادند

ثبت معانی واژگان غریب در قرآن، حوزه مجاز ، وجوه و نظایر و پیدایش فرهنگهای موضوعی 

در حوزه مباحث معناشناسی جای می گیرد یکی از مباحث مهم دانش معناشناسی، مطالعه 

نایی است، واحدهای معنایی در طول زمان تحت تأثیر عوامل زیادی درزمانیِ حوزه های مع

از  یکی از انواع تغییرات معنایی. مانند کاربرد و نیاز دچار تحول و تغییر در معنا می شوند

است یعنی حوزه معنایی و کاربردی واژه گسترش می  نظر زبانشناسان گسترش معنایی

زبان قرآن کریم، به مثابه یک زبان از این تغییرات معنایی مستثنی  .(1391:37سیدی،)یابد

نبوده است و معنای واژگان این کتاب هدایت در طی زمان از معنای اصلی زمان نزول فاصله 

گرفتند، فرآیند تغییر در زمانیِ حوزه های معنایی یک فرآیند طبیعی در زبان است لکن 

کریم از این تغییرات طبیعی، در انتقال مفاهیم آن مصون نگه داشتن معنای واژگان قرآن 

بسیار تاثیر گذار است زیرا خداوند در قالب زبان مردم عصر نزول راههای هدایت را به بشر 

دریافت مفاهیم قرآن در قالب معنای واژگان در عصر نزول ما را به مفهوم .نشان داده است

 . اصلی آیات نزدیک می کند

این . مشتق شده است« کُفر»رد در قرآن کریم الفاظی است که از ریشه از واژه های پر کارب 

ریشه در قرآن کریم در قالب مجرد و مزید در باب افعال و تفعیل به صورت فعل، فاعل و 

مصدر به کار رفته است به طوریکه مجموع بسامد مشتقات این ریشه در قرآن کریم، بیش از 

ت در گرو فهم دقیق از معنای واژه کفر و ومشتقات آن و فهم بسیاری از آیا. مرتبه است 511
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این واژه مانند بسیاری از حوزه های معنایی دچار تغییر در دامنه معنای خود شده . می باشد

 .این تغییرات مفاهیم ثانویه ای را به مفهوم اولیه تحمیل می کند. است

کفر در تفاسیر و ترجمه محوریت پژوهش حاضر،  بررسی تحول معنایی برابر نهادهای واژه 

تالش میکند در ابتدا با  در این راستا این پژوهش .می باشد 15تا  11های فارسی قرن 

نگاهی  بر هسته معنایی این واژه در زبانهای باستانی و زبان عصر نزول قرآن کریم به هسته 

های معنایی این واژه نزدیک شود و سپس در دو بخش به بررسی برداشت مفسران و معادل

پردازد تا از این  می 15تا  11و ترجمه های فارسی قرن مترجمان از واژه کفردر تفاسیر 

رهگذر به تحول معنای واژه کفر در این مقطع زمانی دست یابد و در پایان به تحلیل این 

 .تحوالت پرداخته می شود
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 کلیات پژوهش.1

ها و  و ضرورت آن پرداخته، و با نگاهی به اهداف پژوهش، پرسش در راستای بیان کلیّات پژوهش، به تبیین

 .های آن را نیزبیان خواهیم کرد فرضیه

 تبیین مساله.1. 1

هر گوینده ای با الفاظی قابل فهم برای مخاطب مفهومی را برای او انتقال می دهد و در واقع مفاهیم مورد 

متعال در قرآن کریم مفاهیمی را در قالب الفاظ به ما خداوند .در قالب الفاظ انتقال پیدا میکندنظر او 

انتقال داده است تا مقدمه هدایت بشر فراهم شود که اگر مفاهیم به درستی انتقال پیدا نکند هدف اصلی 

 .که هدایت بشر بوده است محقق نمی شود 

زندگی اسالمی پس شناخت واژه ها و مفاهیمی که انتقال می دهند برای هدایت بشر و دریافت مبانی 

این نکته باید در نظر گرفته شود که در طول تاریخ تفسیر مفاهیم ثانویه . امری ضروری و انکارناپذیر است

واژه کفر یکی از واژه های . ای به علل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به مفهوم اولیه تحمیل شده است

این واژه در قرآن تبعات سیاسی و اساسی و پر کاربرد قرآن کریم است که عدم دریافت مفهوم اصلی 

مراد، چه کسانی یا زمانی که در قرآن کریم می فرماید الذین کفروا باید دید . در پی داشته است اجتماعی

 هایی است؟ چه گروه

مفسران این طور نبوده که این دسته گروهی هستند که هرگز بخشیده نمیشوند و باید از برخی نگاه در 

در آیاتی در قابل ایمان ،گاهی در مقابل تقوا، خداوند متعال کفر را زمانی در م .شوندجامعه مسلمین طرد 

اطالق شده است و ...در بعضی آیات به منکران خدا و هم مقابل عمل صالح قرارداده است این لفظ گاهی 

، یمانفقط در یک مورد خداوند می فرماید که هرگز بخشیده نمیشوند و آن زمانی است که که بعد از ا

همین سبک رفتار الهی در مقابل این افراد آموزشی است برای . اصرار کنند دوباره کافر شده و بر کفر خود

مسلمانان در جامعه اسالمی که حتی اگر با معیارهای قرآنی بتوان گروهی رادر این دسته قرار دادآنها 

اسالمی که با تندروی به آسانی به در واقع، روش جریانهایی در جامعه . برگشت پذیر به مسیر حق هستند

. کنند؛ سبک  دهند و به ضرورت  طرد آنها از جامعه اسالمی تأکید می خروج مسلمانان از دین حکم می

این نوع تفکر افراطی باعث بی میلی و دوری جوانان از اسالم شده و باعث جذب آنها به . ش قرآنی نیست.ر

مبانی فکری اسالم ضربه  از انحراف پس از چندین دهه اینیشود و به مرور گروههای انحرافی منحرف م

یتوانستند باعث تقویت انسانهای زیادی را که م و اسالمی وارد میکند ی را به جوامعهای جبران ناپذیر
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بررسی دامنه نوسانات معنایی  .مبدل میکند ان قسم خوردهباشند به دشمنو بالندگی جوامع  اسالم ورشد

عواملی دامنه معنایی کفر را تنگ یا گسترده کرده است ما را به واقعیت معنایی واژه  واژه کفر و اینکه چه

 .سیاسی و فرهنگی بهره برداخت در حوزه مسایل اجتماعی، کفر بسیار نزدیک میکند و میتوان از این شن

 اهمیت و ضرورت پژوهش . 1. 2

ما در جهان با جریانهای تندرویی مثل داعش و گروههای سلفی تکفیری که بدون علم حکم میدهند و به 

آنها خود را پیرو اسالم ناب معرفی میکنند ولی با فاصله گرفتن از .حکم خود عمل میکنند مواجه هستیم

م به تکفیر می دهند و و دوری از تفکر در آیات الهی به عنوان یک متن بهم پیوسته حکمفهوم اصلی آیات 

مقابله با این نوع نگرش، نیازمند شناخت دقیق مبانی فکری آنها و . اسالم اعمال خشونت می کنند با نام

 .گیرند هایی است که به کار می نیز شیوه

زیرا در صورت . مقابله کرد با عقبه فکری این گروه که تاثیر اغوا کننده بر جوانان رادارد نیزپس الزم است، 

های این تفکر باقی خواهد ماند و در قالب گروهها و  دم فرهنگ سازی و انتقال مفاهیم حقیقی، ریشهع

های مقابله با این  یکی از راه. کنند عناوین دیگر تجدید سازمان کرده به انحاء مختلف ایجاد مزاحمت می

 .الم استهای واقعی اس های افراطی یا تفریطی مشابه، بیان دیدگاه نوع نگرش و دیدگاه

لذا در این پژوهش در پی آنیم . قرآن به عنوان نص قطعی الصدور در رأس منابع معرفی معارف دین است

های فارسی  تا از طریق بررسی کفر در این کتاب آسمانی و سیر تحول معنای آن از خالل تفاسیر و ترجمه

 .قرآن، در گذر شش قرن، معنای اصلی آن را بیابیم

 اهداف پژوهش .1. 3

 15تا  11بدست آوردن معنای جامع و کاملی از واژه کفر در نظرات مترجمان و مفسران قرن  (الف

 15تا  11شناخت کاملی از سیر تحول معنایی این واژه در قرن (ب

 پرسش های پژوهش.1. 4

 برای واژه کفر چه حوزه معنایی را در نظر گرفته اند ؟ 15تا  11مفسران و مترجمان قرن (الف

 چه تغییراتی ایجاد شده است؟ 15تا  11حوزه معنایی واژه کفر در قرن در (ب
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 فرضیه های پژوهش. 1. 5

مانند کافران،مشرکان،دشمنان،انسانهای  معادل های متعددی15تا  11ترجمه و تفسیرهای قرن در -1

 .برای این واژه ذکر شده است ..لجوج،منکران خدا و

معنایی متنوع،  برای کفر و مشتقات آن بیان شده است و این حوزه های  برابر نهادهای مختلفی با حوزه-2

 .های معنایی دچار توسیع شده است

 پیشینه پژوهش. 1. 6

ها برخی پژوهش های مرتبط با این تلف از جمله مقاالت و پایان نامهبا بررسی و جستجو در منابع مخ

 :پایان نامه به شرح زیر است

 3ش 1391،ادب عربی ،پاییز "زبان شناختی واژه قرآنی کفر بررسی "آذرنوش ،آذرتاش،مقاله 

 ،ادب عربی"شناختی تاریخی واژه کفر از کاربست جاهلی در قرآن کریم معنی"قره خانی ،ناصر، مقاله 

 2شماره  1395زمستان 

 1384تابستان ،24شماره ،علوم قرآن و حدیث"اژه قرآن کریمحوزه معنایی و"مقاله  ،شهیدی ،سید مهدی

 1373خرداد  ،درس هایی از مکتب اسالم"اه قرآن کفر از دیدگ"حقانی زنجانی،حسین ،مقاله

 1379 ،مایی فضل اهلل حسینی دانشگاه آزادبه راهن"عیسی والیی"عنوان ارتداد ،پایان نامه

 1385 ،، مترجم مجد الدین کیوانی نشر مرکزوی ایمان و کفر شیخ محمود شبستری، فراسلوییزن لیونارد

 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.1. 7

چیستی "از مباحث مشترک مورد توجه فیلسوفان، عارفان، فقیهان، متکلمان، محدثان و مفسران بحث 

هر یک از این عالمان به فراخور تخصص و حوزه مطالعاتی خود . یا نقطه مقابل آن، ایمان بوده است "کفر

هر چند این مکتوبات به طور . به بررسی کفر و ابعاد مختلف آن پرداخته، کتابها و رساله ها نگاشته اند

نده ی آنان به وفور می توان مستقل و با عناوین مصرح منتشر نشده اند؛ اما از خالل آثار و میراث برجا ما

در این میان، دایره ی معنایی کفر و مصادیق آن گاه . به آراء و نظرات آنان در خصوص این واژه دست یافت

؛ طبعا، هر یک از این رویکردها روبه رو بوده است تنگ و مضیق می شده و گاه دیگر با توسع و گشادگی

بی تردید، در این فراز و فرودها عوامل مختلفی اثرگذار بوده . آثار و نتایج مختلفی را به دنبال داشته است
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در محدوده ی ) آنچه مورد نظر این پژوهش است بررسی سیر تحول معنایی این واژه در گذر زمان .است

 . است( 15تا  11سده های 

 روش انجام پژوهش و جمع آوری اطالعات .1. 8

رویکرد ( 15تا  11بررسی سیر تحول معنایی در قرن )با توجه به موضوع پژوهش و مسئله اصلی در آن 

جمع آوری اطالعات در پژوهش حاضر با . تحلیل تاریخی می تواند روش مناسبی برای این پژوهش باشد

و  15تا 11ترجمه ها و تفاسیر قرندر آن، استفاده  ای صورت میگیرد و از ابزارهای موردروش کتابخانه 

 .ین حوزه استا موجود در نرم افزارهای تخصصی

 مفاهیم پژوهش.2

های سامی و  ، به بررسی واژه کفر در زبان(و سیر تحول آن)در این راستا با نگاهی بر معناشناسی

 .پردازیم های عربی می قاموس

 معنا شناسی. 2. 1

 . پردازیم ، به انواع معنا و تغییرات آن می(و پیشینه آن)« معناشناسی»در این بخش با بررسی 

 معناشناسی و پیشینه آن . 2. 1. 1

معناشناسی از شاخه های اصلی زبان شناسی است که به مطالعه معنا در زبان می پردازد به بیان دیگر 

در لغت به معنای اراده کردن، قصد کردن و در نظر . معنا، موضوع مهم و اصلی دانش معنا شناسی است

وم، مضمون، مفاد، و محتوا و مدلول هم به معنای نقصود، مفه. داشتن و چیزی را منظور داشتن است

 (31ص: 1391سیدی،. .)هست

نقطه آغازین کاربرد اصطالح معناشناسی به لحاظ زمانی فاصله ای بس طوالنی با اولین رگه های مطالعاتی 

گرچه کاربرد این اصطالح قدمتی صد و چند ساله دارد، اما مطالعات معناشناختی تحت . در این زمینه دارد

ریشه در ... و « پدیدار شناسی»، «هستی شناسی»، «آگاهی»، «معرفت»، «شناخت»مختلفی چون عناوین 

از دیرباز فالسفه، منطقیون و زبان شناسان به مطالعه معنا توجه داشته اند . قرون و اعصار کهن دوانده است

ر گذر تاریخ، د. می توان یافت( م.ق 944-974)ولی اولین رگه های جستجوی معنا را در آراء سقراط 

نظریات این فیلسوف بزرگ یونانی، پیش زمینه ای شد برای آنچه امروز تحت عنوان علم معناشناسی 

به « semantic»اما اولین کاربرد اصطالح  (.68: 0944پایان نامه حسینی به نقل ازخسروی زاده،)مطرح است 



  

٥ 
 

مروری اجمالی بر تاریخچه معناشناسی، نشان می دهد این اصطالح از واژه . صد و چند سال پیش می رسد

: معانی منعکسه»در مقاله ای با عنوان  0649های نوافزوده به زبان انگلیسی است و نخستین بار در سال 

پایان نامه حسینی به نقل )ید که به انجمن زبان شناسان آمریکا ارائه شد، مطرح گرد« نکته ای در معناشناسی

 (. 67: 0944ازپالمر،

 .مسلمانان نیز به دلیل لزوم فهم و تفسیر معنای قرآن به دانش معناشناسی توجه جدی نشان دادند

مباحثی چون ثبت معانی واژگان غریب در قرآن، حوزه مجاز ، وجوه و نظایر و پیدایش فرهنگهای موضوعی 

نگارش فرهنگهایی در حوزه معنای مجازی و حقیقی توسط . می گیرددر حوزه مباحث معناشناسی جای 

و تالش در یافتن تغییرات ممکن یک ریشه با حفظ بار معنایی مشترک در ( اساس البالغه)زمخشری

مشتقات توسط ابن جنیّ در الخصائص یعنی اشکال مختلف کلمه در حاالت گوناگون از تالشهای اولیه در 

هم چنین تالشهای علمای اصول که به طور مبسوط به داللت الفاظ . می آیدباب معناشناسی به شمار 

پرداخته اند به مباحثی چون داللت لفظ، داللت منطوق، داللت مفهوم، تقسیم لفظ، ترادف، اشتراک، عموم 

 (37ص: 1391سیدی،.)و خصوص، تخصیص و تقیید برای فهم معنا اشارات مهمی داشته اند

   «6معناشناسی»و  «0معنا»چیستی  .2. 1. 2

شعیری،    )معنا جریانی جهت دار است و قائل شدن معنا برای چیزی، در نظر گرفتن جهتی برای آن است 

آنچه در معناشناسی، معنا نامیده می شود، مصداقی است که در جهان خارج وجود دارد و یا  (.7: 0966

ن سخن گویان زبان انباشته شده است مفهومی است که بر حسب مصداق ها، به صورت نوعی تصور در ذه

نظریه های معناشناسی، متن یا کالم را مجموعه ای معنادار می . (67: 0944پایان نامه حسینی به نقل صفوی،)

راه پیشنهادی معناشناسی برای دستیابی به چنین . دانند که می توان به مطالعه و درک آن پرداخت

 (.06: 0966شعیری،)د یا سطوح گوناگون برای متن است مجموعه های معناداری، در نظرگرفتن ابعا

معناشناسی در تجزیه و تحلیل کالم، متن را مجموعه ای منسجم و معنادار می داند و به مطالعه و بررسی 

بنابراین . تمام وقایعی که در ژرف ساخت نشانه های فهم معنا و یا در بین آن ها وجود دارد می پردازد

به (. پیشین)این اصل استوار است که متن، محل شکل گیری فرآیند معنایی است  تحلیل معناشناختی بر

زبان دیگر، معناشناسی مطالعه علمی معناست و به توصیف پدیده های زبانی در چارچوب یک نظام، بدون 

 (.67: 0944پایان نامه حسینی به نقل ازصفوی،)هر پیش انگاری می پردازد

                                                           
meaning ۱ 

۲ semantic  
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، مطالعه معنا با توجه به گوینده و 9دانش درک معنا و کاربرد شناسی، 9بنابراین اگر نشانه شناسی

شنونده باشد، معناشناسی مطالعه انتقال معنا از طریق زبان و مستقل از گوینده و شنونده است 
 (. 67ص:همان)

 کارکرد و هدف معناشناسی .2. 1. 3

این علم . ی متن یا کالم استمعناشناسی در خدمت تجزیه و تحلیل گفتمان و کلیدی برای گشایش درها

ابتدا به برش یا تقطیع کالمی متن می پردازد و پس از بررسی معناشناختی این قطعات، اتصال آن ها به 

ویژگی این روش، برخورداری از دقت ویژه در تحلیل . یکدیگر برای دستیابی به کل معنایی را آغاز می کند

می محدودی معطوف می کند تا بتواند بررسی موشکافانه متن است؛ چرا که مطالعه خود را به پیکره کال

هدف معناشناسی، روشمند کردن مطالعه و بررسی متن یا کالم است، یعنی این علم در پی . ای انجام دهد

معرفی راه هایی است که با آن بتوان هر نوع متن یا سخن، اعم از کالمی یا غیر کالمی را معرفی کرد 

شناسی عهده دار مطالعه روابط میان نشانه ها از یک طرف و مظاهر ذهنی آن ها از معنا(. 09: 0966شعیری،)

، و عالوه بر نشانه ها، به بررسی مجموعه های (67: 0944پایان نامه حسینی به نقل ازاختیار،)طرف دیگر است 

نوان مجموعه معنادار که در بر گیرنده نشانه های گوناگون هستند می پردازد؛ در نتیجه متن و کالم به ع

. از دیدگاه معناشناسی، هر آنچه دریافتنی و درک شدنی باشد متن است. های معنادار اهمیت می یابد

متن مجموعه داده ها و پدیده هایی است که قابلیت تجزیه و تحلیل شدن دارند، اما کالم فعالیت یا 

 (. 94، 90: 0966شعیری،)عملیاتی است گفتمانی که به تولید گفته منجر می شود 

علی رغم توجه معناشناسی به بررسی رمزها و نظام آنها، حتی خارج از چارچوب زبان، تاکید معناشناسی 

به طور یقین فعالیت کالمی دارای معنای کاملی است و تنها از واژگان . در میان نظام رمزها بر زبان است

ه های آن ها به مکث یا وقف و شکل نیافته است؛ بلکه پدیده های کالمی جمله هایی هستند که نشان

اگر این مسلم باشد، پس معناشناسی متکی بر واژه ها نیست، زیرا کلمات تنها  . امثال آن مشخص می شود

واحد هایی هستند که سخنگویان کالمشان را از آن می سازند و نمی توان هر یک از آن ها را پدیده 

 (.64، 04: 0968ر،مختار عم)کالمی مستقل و قائم به ذات محسوب نمود 

اگر بتوان برای گفتمان معنای ابتدایی و ثانوی قائل شد، معناشناسی در جستجوی معنای ابتدایی و 

از این دیدگاه، کالم مجموعه منسجمی است که معناشناس، کشف انسجام و بررسی . شناساندن آن است

دی متمرکز چنین کشفی ممکن نیست مگر آنکه وی، توجه خود را بر مطالعه فرآین. آن را به عهده دارد

اعتقاد به . کند که در آن حیات یا موجودیت کالم رقم می خورد؛ این فرآیند همان عمل گفتمان است

عامل گفتمان به عنوان مرجع معنایی، یعنی اعتقاد به وجودی زنده و حساس که در فرآیند گفتمان تحت 
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پردازد، در معناشناسی دیده می تاثیر زیبایی، هیجان، دانسته ها و حضور دیگران به فعالیت گفتمانی می 

 (. 09: 0966شعیری،) شود

که در پس  یای علمی به عهده دارد، معنایکارهای معنا را با مطالعه و معناشناسی کار کشف سازبنابراین 

بیشتر  تر و درصدد انتقال معانیایتر و چند الیهتر، ادبیهای متن ذخیره شده و هر چه متن پیچیدهالیه

شود و نیاز به تر میتر و پرهیجانانی کمتر باشد، کار معناشناسی نیز به همان میزان سختبا حجم زب

  (.64: 0944پایان نامه حسینی به نقل ازمطیع،)نماید های منسجم، بیشتر رخ میقواعد منظم و قانون

، ظاهری مشروح و به نظر غیر پیوسته (اِحکام)قرآن کریم در عین برخورداری از پیوستگی معنایی 

. دارد؛ بدان معنا که جنبه های مختلف یک مسئله را در جایگاه های متفاوت بیان می فرماید( تفصیل)

ع به سرتاسر این بنابراین دستیابی به مفهوم دقیق یک موضوع از دیدگاه قرآن کریم، نیازمند نگاهی جام

معناشناسی به عنوان ابزاری برای (. 64: 0944همو،)کتاب شریف است تا جایی از مسئله مغفول نماند 

پایان نامه حسینی به )مطالعه علمی معنا، به توصیف پدیده های زبانی در چارچوب یک نظام می پردازد 

: 0944همو،)نماید ی صحیح توجه می و به تمامی عوامل موثر در استنباط معنا( 90: 0944نقل ازصفوی،

90 .) 

 شاخه های معناشناسی  .2. 1. 4

از این رو هر علم، . معناشناسی با علوم مختلفی از جمله ریاضی، زبان شناسی، فلسفه و منطق ارتباط دارد

از دیدگاهی به معناشناسی می نگرد و به همین سبب روش های مختلفی در مطالعه معنا ایجاد شده است 

 : این بخش متکفل بیان آن استکه 

شاخه ای از مطالعات فلسفی است که نسبت به معناشناسی منطقی و :  معناشناسی فلسفی .2. 1. 4. 1 

م و آراء و افکار فلسفی سقراط و افالطون .ق 9زبانی از قدمتی بسیار طوالنی برخوردار است و حتی به قرن 

سیر تاریخی مطالعات زبان شناسی . و الخس باز می گردددرباره معنا در رساله های سوفیست، کراتیلوس 

نشان می دهد که بررسی های فلسفی در این زمینه، در راستای شناخت جهان و کشف ارتباط موجود 

 (.040: 0969صفوی،)میان زبان و جهان است و به ماهیت داللت و چگونگی درک معنا باز می گردد 

 :8معناشناسی منطقی .2. 1. 4. 2 

بخشی از معناشناسی صوری است که از معناشناسی زبان های صوری برای مطالعه معنا در زبان های 

معناشناسان منطقی، زبان را . طبیعی بهره می گیرد و منطق ریاضی بخشی از این نوع معناشناسی است
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ت تا با توجه به در این نوع معناشناسی سعی بر آن اس. ابزاری برای ارجاع به جهان خارج در نظر می گیرند

. موقعیت جهان خارج، صدق یا کذب یا به عبارت دقیق تر ارزش صدق هر جمله زبان تعیین شود

نظریه هایی که در . راسل دانست. فرگه و ب. بولزانو، گ. پیشگامان این روش مطالعه معنا را می توان ب

ابل طبقه بندی است معناشناسی منطقی معرفی شده اند، در دو گروه نظریه های خرد و کالن ق
     (. 04همان،)

 7:معناشناسی زبانی .2. 1. 4. 3

. معناشناسی زبانی بخشی از دانش زبان شناسی است که در آن توجه، معطوف به خود زبان است

معناشناسی زبانی با مطالعه معنا به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنا از طریق خود 

این شیوه مطالعه معنا را رهیافتی باز نمودی . بازنمودهای ذهن آدمی را باز می کاودزبان است و در اصل 

معناشناسی زبانی بر حسب روش مطالعه معنا در قالب  (.96: 0944پایان نامه حسینی به نقل ازصفوی،)می نامند 

اشناسی زبانی معن. نظری یا کاربردی اش، در دو گونه معناشناسی نظری و کاربردی قابل طبقه بندی است

در نهایت معناشناسی زبانی بخشی از دانش  (.69: 0969صفوی،)است « semantic»معادل واژه فرانسوی 

پایان نامه )زبان شناسی است که معنای واژه ها، جمالت و متون را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد 

 (. 99: 0944حسینی به نقل ازخسروی زاده،

 انواع معنا .2. 1. 5

نوع معنا در دانش معناشناسی  5معناشناسان در تعیین انواع معنا اختالفاتی وجود دارد اما میتوان به  میان

 :اشاره کرد

هم  cognitiveیا ادراکیconceptual معنای اصلی یا مرکزی که به آن معنای تصوری یا مفهومی (الف

اصلی زبان یعنی تفاهم و انتقال این معنا همان عامل اصلی ارتباط زبانی و نماینده حقیقی . میگویند

 .اندیشه ها است

معنایی که لفظ از طریق آنچه که در کنار معنای تصوّری (ثانوی یا ضمنی)معنای اضافی یا عرضی(ب

این معنا زاید بر معنای اصلی است و صفت ثابت و فراگیر آن . خالص به آن اشاره دارد، صاحب میشود

 .یا تجربه تغییر میکند نیست بلکه با تغییر فرهنگ یا زمان و

معنای سبکی، که نوعی از معناست که پاره ای از زبان رابا توجه به شرایط اجتماعی سخنگویان و (ج

 .منطقه جغرافیایی وابسته به آن در برمیگیرد
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شخصی است و -بنابراین یک معنای فردی. معنای روانی که به داللتهای یک لفظ در نزد فرد اشاره دارد(د

 .یک معنای مقیّددر نتیجه 

با توجه به شفاف بودن  -معنای ارجاعی، که نوعی از معناست که به کلمه هایی با قدرت خاص برالهام(ه

 (39ص: 1391سیدی.)وابسته است-آن

 تغییر معنایی .2. 1. 6

یعنی مطالعه رابطه میان . از مباحث مهم دانش معناشناسی، مطالعه درزمانیِ حوزه های معنایی است

مطالعه درزمانیِ حوزه . معنایی هم حوزه میتوانداز دو دیدگاهِ درزمانی و همزمانی صورت پذیرد واحدهای

. شود های معنایی عبارت است از این که یک معنادر یک حوزه معنایی خاصدر طول زمان دچار تغییر می

 :توان تصور کرد حاالت مختلفی برای این تغییرات می

فت که در این دو حوزه معنایی نه تغییری در مجموعه واژه ها پدید آمده شرایطی را میتوان در نظر گر(الف

 .است و نه تغییری در روابط مفهومی میان این واحدهای هم حوزه

شرایطی که در آن، یکی از واحدهای حوزه معنایی، در طول زمان جای خود را به واحد دیگری می (ب

 .دهد ولی تغییری در روابط مفهومی پدید نمی آید 

 .شرایطی که بدون تغییر در واژه ها، ساخت درونی حوزه مفاهیم تغییر کند(ج

 .گاهی هم واژه ها و هم در روابط مفهومی میان واحدهای حوزه معنایی تغییر رخ میدهد(ه

گاهی هم در شرایطی با افزایش یک واژه به حوزه معنایی، تغییری در روابط مفهومی واحدهای این حوزه (و

 .پدید می آید

عواملی که بر تحول و . زبان به مثابه یک پدیده طبیعی و یکی از رفتارهای انسانی در حال تغییر است

واژگان . تغییر معنایی تاثیر میگذارند فراوان هستند که دو عامل اساسی در این تغییر، کاربرد و نیاز است

 .ول می شوندزبان تا زمانی که در گفتار و نوشتار به کار می روند دچار تغییر و تح

 :کنند از نظر زبان شناسان تغییرات معنایی به چند گونه بروزز می

مانند واژه یخچال که در . یعنی حوزه معنایی و کاربردی واژه گسترش می گردد: گسترش معنایی.1

 .گذشته صرفا به تودههای یخ کوهستان اطالق می شد ولی اکنون به یک وسیله برقی نیز اطالق می شود


