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 دو
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 ارزانی نمود . 
شکر  ت    استاد راهنما ؛ سرکار خانم دکتر قبادی و استادمشاور؛  جناب آاقی دکتر رهنمااز  
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 سه  

 چكيده

های یابی به معارف قرآن، شناخت دقیق معانی واژگان آن است. در سالنخستین قدم برای دست

ای نوین در این عرصه پدید آمد. هدف این قرآنی، شیوهاخیر با رواج رویکرد معناشناسی در مطالعات 

های متن نهفته شده است تا بتوان از طریق ساختار و الفاظ شیوه، کشف معنایی است که در ورای الیه

کریم با  در قرآن «خسر» معناشناسی» خودِ قرآن، معنای دقیق و جامع واژه مورد نظر را استخراج نمود

 روش معناشناختی ساختاری با استفاده از بوده و یابه روش کتابخانه «تحلیل ساختاری روش تکیه بر

 با رویکرد همزمانیمی پردازد. های معنایی آن از قرآن کریم و استخراج مؤلفه «خسر»ه تبیین مفهوم ب
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 مقدمه

 یابیو دست«خسر»های متفاوت معنایی دارد. فهم دقیق مفهوم در قرآن کریم سطوح و الیه« خسر»

متنی  عنوانبههای قرآن طلبد که مناسب با ویژگیمی روشمندای های معنایی آن، مطالعهبه الیه

نگاه معناشناختی به متن و تحلیل معنایی معنایی باشد.  -های زبانیو سرشار از پیچیدگی یهچندال

به مقصود اصلی گوینده است. این نوع  بردن یپیابی به دقایق معنا و ای دستهز راهواژگان آن، یکی ا

سخن خداوند و معجزه الهی  که به باور مسلمانان عیناً _ طور خاص در یک متن دینی مانند قرآننگاه به

مین سعادت ه دلیل اهمیت پیام و نقش آن در تأب _است و از سطوح معنایی متعددی برخوردار است

 یابد.بشر اهمیتی مضاعف می جاودانه

سازد این است که این کتاب آسمانی، ضمن توجه می درخوردر مورد قرآن  یژهوبهرا  یکردرواین  آنچه

به توسعه دستگاه معناشناختی زمان خویش پرداخته و تحوالت  أنوس جامعه نزولواژگان م یریکارگبه

شگرفی در معانی متعارف عصر خود ایجاد کرده و حتی در مواردی معنایی نو بر قامت واژگان پیشین 

ها در عصر نزول و های این متن وابسته به فهم معنای آن واژهفهم صحیح واژه روینازاپوشانده است، 

 ست.ا نهانحوه تعامل قرآن با آ

غاز آ یک از مفردات قرآن از ریشه شناسی واژه تعیین جایگاه معنایی دقیق هربرای  مثال عنوانبه

ا یابد سپس ب نماید تا به طیف معنایی واژه دستهای آن را بررسی میها و جانشیننشینکند و هممی

ها و و در گام بعدی مترادفیابد بر کاربردها و مفاهیم مختلف یک واژه وقوف می در نظر گرفتن سیاق

ه به مطالعات گذراند تا جایگاه یک واژه به روشنی مشخص شود. نگامتضادهای آن را از نظر می

مند برای این قسم کارهایی نظامدهد که این علم با ارائه راههای قرآنی نشان میمعناشناسی در پژوهش

مطالعه و تبیین جایگاه آن مفهوم در میان سایر  تحقیقات، عالوه بر ارائه تعریفی دقیق از مفاهیم مورد

های جدیدی از یک مفهوم گشته و در تعمیق معانی مستخرج از آیات مفاهیم قرآنی، موفق به کشف الیه

 نقشی به سزا داشته است.
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ضمن تعیین هسته  ،معناشناختی ساختاری یکردرومبنای  سعی شده است تا بر تحقیقاین  در

های معنایی مربوطه با سپس میدان این واژه درآیات قرآن پرداخته وهای ف الیه، به کش«خسر»معنایی 

 در سه فصل تنظیم شده است:این مهم  ؛جانشین بررسی شود نشین وهای همتوجه به واژه

، کلیات تحقیق و مباحث نظری مرتبط با آن، یعنی اصول و روش تجزیه و تحلیل نخستدر فصل 

خی مباحث مرتبط با روش معناشناسی این فصل سعی شده که با طرح برمعنایی بیان شده است. در 

 که در این پژوهش مورد نیاز است، فضای کلی روش تحقیق روشن گردد.

در لغت، مورد بررسی قرار گرفته و در «خسر» از فصل دوم، ابتدا معنا و مفهوم نخستین قسمتدر 

آن  برعه قرار گرفته است. عالوه سیاق آیات، مورد مطال بر اساس«خسر»کاربردهای مختلف  ؛دومقسمت 

در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران، به « خسر»یابی به معانی و مفاهیم به منظور دست در این بخش

دیدگاه عالمه مهم شیعه و سنّی پرداخته شده است، البته در نهایت  بررسی موردی برخی از تفاسیر

لی زیرا دأب اص؛ مبنای اصلی قرار گرفته است حفظه اهللآملی  اهلل جوادی و آیتاهلل  هرحم طباطبایی

 .انددادهنظر قرار  این دو مفسر، تفسیر قرآن به قرآن بوده و نقش سیاق را در فهم آیات مدّ

های معنایی و زوج«خسر»روابط معنایی میان ، به مطالعه یزمانهمدر فصل سوم، بر اساس بررسی 

مورد ارزیابی قرار «خسر» نشین و جانشینِمتناظر با آن روابط معنایی، مفاهیم هم آن پرداخته شده و

مطرح  یشناسروشبا کاربست اصول  آنهای معنایی های معنایی آن کشف گردد و مؤلفهگرفته تا گونه

 شده در فصل نخست، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

 تند.هس« خسر»های معنایی لفهبیانگر مؤ یکدیگر در کنار ال هستند زیرهای دوم و سوم مکمّفصل

لی ندارد، اند، رابطه تقابمعناشناسی غالباً با آنچه مفسران گفته روشمندهای شاید بتوان گفت تحلیل

اند و افزون بر بلکه تأکیدی است بر آراء مفسرانی که روشمند و با تکیه بر سیاق به تحلیل آیات پرداخته

 اند( را فراهم ساخته است.معنایی )گامی فراتر از آنچه مفسران برداشتهآن زمینه ترسیم شبکه 

 تبيين مسئله پژوهش -7-7

 اگرچهدهد، در این موارد های خود را از دست میمال و یا یکی دیگر از سرمایه ،گاهی انسان، مقام

یعنی بیرون از وجود اوست؛  اند.نبوده زیان کرده است ولی چیزهایی را از دست داده که جزء وجود او

الم در ک ان نبود؛برد که تا قبل از اسالم ذهنیتی از آن در مین از خسارتی دیگر نام میخداوند در قرآ اما

 زمانی خواهد بود که انسان اصل هستی ،توان نام آن را زیان حقیقی گذاشتترین زیان که میبزرگالهی 

 .و وجود خویش را ببازد خود را از دست دهد



 

4 

مند کاربرد آن نیاز و در نظام معنایی قرآن کریم و دستیابی به ژرفای معنایی« خسر»تحلیل مفهوم 

دقت در معنای لغوی این واژه و پرداختن به وجوه متعدد آن در کاربردهای قرآن کریم و بازشناسی 

 های فهمروش ینرکارآمدتمطالعات معناشناسی از  از آنجا که بنابراین مفهوم آن و واژگان مترادف است

های درون متنی یک زیرا در این روش کلیات، جزئیات و روش _ رودیممعنا در قرآن کریم به شمار 

 ابزاری برای استخراج مفهوم قرآنی ی،معناشناسدر این نوشتار  _شودیممند بررسی نظام صورتبهمفهوم 

های میدان ،«خسر»معنایی  هایلفهؤآوری م به دست. همچنین برای قرار داده شده است «خسر»

 «رخس»شبکه معنایی  ترسیم و...( و باالخره هاها، متضادها، مترادفها، جانشیننشین)هم معناشناختی

 مراحل روشمند کار خواهد بود.

 اهمّيت و ضرورت پژوهش -7-7

با پیروی از آن آدمی به شرف لقای الهی رهنمون  بدون تردید قرآن منشور هدایت انسانی است و

 کاریزیان و «خسر»ها را در قرآن همه انسان شودمتوجه می ،با یک نگاه اجمالی به سوره عصر .گرددمی

نمایند را  صبر تواصی به حق و عمل صالح داشته و اعالم کرده و در این میان تنها گروهی که ایمان و

اژه ه ذیل بررسی وحاضر ک این هشدار قرآن، دلیلی شد بر اهمیت و ضرورت تحقیق است و استثنا کرده

بررسی  را مورد آننشین و جانشین در حوزه معنایی در طی یک تحلیل ساختاری، کلمات هم «خسر»

ت و زیاد»با  «خسر»در طی مسیر معناشناسی و با کشف و تحلیل پیوندهای مفهومی  دهد. سپسقرار 

 «خسر»... به تجربه مخاطبان وحی از مفهوم  و «عمل صالح»، «ایمان»، «انسان»، «تجارت»، «نقصان

تا  دانداشته این واژهای از مفهوم احساسی -دریافت شناختیآنها چه شود. در نهایت بیان نماید  نزدیک

 .دست یابدبهتر قرآن کریم  یرو تفسبه فهم  در این طریق،

صحیح کالم الهی  در فهم قرآن پژوه نشود ممکن است به این مهم توجه ویژه چنانچهبدیهی است 

 ردد.گ یو سرگردانر یابی به صراط مستقیم دچار تحیّراه و دردچار لغزش 

 پژوهش اهداف -7-9

 شود:می در این رساله به دو هدف پیگیری

مند بودن معارف قرآنی وترسیم میدان معناشناسی خسران از طریق تحلیل الف. تبیین اندیشه نظام

 جانشین آن. کلمات همنشین و

جانشین در حوزه معنایی  از طریق بررسی کلمات همنشین و ،معارف نهفته در بطن آیاتب. کشف 
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 در نهایت ارایه مفهوم جدید قرآنی از خسران. خسران و

 پژوهش يهاپرسش -7-1

نشینی و ن کریم چیست و در یک تحلیل ساختاری، در سطح روابط همآدر قر« خُسر»معنای . 1

 و واژگان قرآنی مرتبط است؟ با کدام کلمات« خُسر»جانشینی، ماده 

 ؟در قرآن کریم چیست« خُسر»ترین واژه جانشین غالب، جانشینی نشینی وبه روابط هم با توجه. 7

 پژوهشهاي هيفرض -7-7

 به تر تیب عبارتند از:کفر، کذب و...«خسر». پربسامدترین واژگان همنشین1

مفهوم جانشین آن در نظام معنایی ، غالب ترین « خسر». با توجه به پربسامدترین واژگان همنشین2

 است.« عذاب»قرآن 

 پژوهش نهيشيپ -7-6

 .به طرح بحث پرداخت موضوع و روش جهتِ دو از دیبا پژوهش نهیشیپ مورد در

 يساختار يمعناشناس ؛پژوهش روش نهيشيپ -7-6-7

رآن در حوزه ق برای تحقیقات روش معناشناسی یریکارگبهتوان عنوان کرد که کلی می طوربهالف( 

توان تألیفات ایزوتسو را از نخستین تألیفات با محوریت معناشناسی دانست؛ می و سابقه زیادی ندارد

و ااشاره نمود؛ عالوه بر ایزوتسو شاگرد « دینی در قرآن–مفاهیم اخالقی »توان به کتاب برای نمونه می

توان یزوتسو رفته است. برای نمونه مینیز در شیوه معناشناسی بیشتر بر همان روش ا« ماکینوشینیا»

 اشاره نمود.« آفرینش و رستاخیز»به کتاب 

رخی ب به که درآمده ریتحر رشته به هاییکتابی، معناشناس مطالعات حوزه ی اخیر درهاسال درالبته 

 عبارت هستند از: هااز آن

صفوی، تهران: کتاب ماد،  شناسی، ترجمه: کورشمعنی به رابرت، نگاهی تازه پالمر، فرانک 

1587. 

 عنام ی ساده و قابل فهم برای غیرصورتبهوی نظریات و مسائل مربوط به حوزه دانش معناشناسی را 

 ،هدف خود را از تألیف این کتاب. وی کندگذارد و صحت و سقم آن را بررسی میشناسان به بحث می
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 کند.به معناشناسی ابراز می ندمعالقه اییرحرفهغیا افراد  پژوهاندانشآشنا ساختن 

 

 .1548تهران،  دانشگاه شناسی، تهران: انتشاراتاختیاری، منصور، معنی 

این کتاب اولین تألیفی است که تمام جوانب علم معناشناسی را به زبان فارسی مطرح کرده است و 

انیان است که سهم ایراین بوده  مؤلف بر کوشش به نوعی به بومی سازی این علم در کشور پرداخته است.

 تربیشهای فارسی استفاده کرده است. از ها از مثالو مسلمانان را در این علم روشن سازد. در بیان مثال

ی نظریه پردازان این علم را برای فارسی زبانان منابع اروپایی استفاده کرده است و برای اولین بار نظریه

 مطرح کرده است.

 .1587مهر،  سوم، تهران: سوره اشناسی، چاپمعن بر صفوی، کورش، درآمدی 

 دانشجویان برای نامهدرس نخستین شناسی،زبان علم حوزه از شناسییمعن زمینه در کتاب این

 دانش در بحث مورد نکات ترینمهم اجمالی نویسنده معرفی هدف. است شده تدوین زبان فارسی

 ناسیشمعنی مبانی اهمّ  کتاب این است. فارسی زبان از اغلب هانمونه کتاب، این در. است شناسییمعن

 کند.می معرفی را حوزه این در نو رویکردهای همچنین و

 .1588نوین، تهران: سمت،  معناشناسی شعیری، حمیدرضا، مبانی 

صول ا تالش نموده تانویسنده در این کتاب  ."معناشناسی زبان "منبعی است برای درس این کتاب 

 .دمعناشناسی نوین را که مبتنی بر مکتب پاریس است، با تکیه بر منابع اساسی و اصلی معرفی نمای

 .1583معاصر،  معناشناسی، تهران: فرهنگ توصیفی صفوی، کورش، فرهنگ 

 اساس، این بر. است شده تهیه شناسیمعنی دانش در رایج اصطالحات معرفی هدف با این کتاب

 ناسیشمعنی فلسفی، شناسیمعنی یعنی شناسی،معنی عمده شاخه سه در ثرمؤواژگان  به شده سعی

 .شود توجه زبانی شناسیمعنی و منطقی

 .1581کاوش،  ، تهران: فرهنگ(مقاله 11)هایی در معناشناسی افراشی، آزیتا، اندیشه 

 اًپایان هر مقاله عمدت در زبان است. شناسیمعنیاین مجموعه مشتمل بر یازده مقاله در حوزه  

 خالصه و نتیجه مقاله درج گردیده است.

 .1580 کیوان، پژواک صفوی، کورش، آشنایی با معناشناسی، تهران: نشر 

 است. شناسیمعنیموضوع اصلی این کتاب  
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 می،عل تهران: نشر های معناشناسی واژگانی،دیرک، گیررتس، ترجمه کوروش صفوی، نظریه 

1595. 

ها ه، دارد و نظریافتههایی که در حوزه معناشناسی واژگانی انجام یگزارشی از پژوهش این کتاب حالت

ین کتاب، معرفی روابط نظری و کند. نویسنده هدف خود را از تألیف ارا برحسب زمان مطرح می

 کند.شناختی ابراز میروش

 به یمعناشناس یهاروش تیمحور با ییهارساله و هانامهانیپامقاالت،  آثار، نیا کنار در همچنین

 :شودبه مواردی اشاره می که درآمده نگارش

 :مقاله

 هایروش از بر استفاده و احمد و بهمن، درآمدی مطلق، مهدی و نامور و پاکتچی مطیع 

 .18 ، شماره1588دینی،  قرآنی، پژوهش مطالعات در معناشناسی

ا بمعناشناسی، های چگونگی استفاده از روش یابیدستمعرفی و  تا بهتالش است  مقاله دراین 

ای و معناشناسی فلسفی در معرفی معناشناسی مکتب بن، معناشناسی شناختی، معناشناسی الیه

با مطالعات قرآنی و فرهنگ  راها سازی این روشسازی و بومیمتناسب بپردازد و ایده مطالعات قرآنی

 کند.مطرح میاسالمی 

 یاعتقاد مفاهیم تبیین در درزمانی معناشناسی مهرداد و مریم، کاربردافخم،  پور و عباسی 

 .49 ، شماره1596مبین،  ایزوتسو، صحیفه نگاه از اهلل مفهوم :قرآن

 ممفاهی کاملت و تحوّل سیر، در یدرزمان معناشناسی روش یریکارگبهبه شرح و بیان  این مقاله

 ت.اس پرداختهتوسط ایزوتسو  هللا مفهوم ویژهه ب قرآن اعتقادی

ریم، ک قرآن در معناشناسی هایروش کاربرد و طیبه، راد، محمدعلی فشارکی و اکبری لسانی 

 .59 ، شماره1580مبین،  صحیفه

معناشناسی که در درک معنی کاربرد دارند و با  یهاروشاین مقاله سعی دارد تا با کمک برخی  

های استفاده از روابط معنایی در سطح جمله و همچنین بافت زبانی و یا تقابل معنایی یک واژه با واژه

 ها ارائه دهد.تر از واژهشناختی دقیق ،دیگر

 :نامهیانپا

 حمدا :استاد راهنماکریم، کارشناسی ارشد،  قرآن تدبر در نژاد، مرتضی، معناشناسی سلمان 

 .1591علیه السالم،  صادق امام تهران، دانشگاه پاکتچی،
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های شناسی به تحلیل مؤلفهابزار علم معناشناسی و زبان یریکارگبهدر تالش است با  نامهپایاناین 

خ تاری شناسی ومباحث حول تدبر با تکیه بر سه رویکرد ساختاری، ریشه روینازامعنایی تدبر بپردازد. 

 شده است. گرفته یپانگاره 

احمد  :راهنما کریم، کارشناسی ارشد، استاد قرآن در معاد هاینام رهنما، هادی، معناشناسی 

 .1582علیه السالم،  صادق امام تهران، دانشگاه بادکوبه،

که به معنای کلی معاد )جهان  ییهاواژهمعاد صورت گرفته است، یعنی  یهاناماین تحقیق در قالب 

 دهند.ها و اتفاقات مرتبط با آن( ارجاع میپس از مرگ و نه بهشت و جهنم( و رستاخیز )نه نشانه

 محمد :راهنما ارشد، اساتید کریم، کارشناسی قرآن در قول معنایی حسینی، اعظم، شبکه 

 .1596اصفهان،  مطیع، اصفهان، دانشگاه و مهدی اسماعیلی حاجی رضا

یگاه آن در قرآن و جا، تصویری از این واژه «قول»مفهوم به  معنا شناسانه نگاهیبا ، نامهاین پایان

 کریم ارائه نماید.

 :راهنما کریم، کارشناسی ارشد، استاد قرآن در« کلمه»زاده، مرضیه، معناشناسی شفیع 

 .1596الزهراء علیها السالم،  بهارزاده، تهران، دانشگاه پروین

های تبیین و مؤلفه« کلمه» های نوین معناشناختی، مفهومبا استفاده از برخی روش رسالهاین در 

 معنایی آن از قرآن کریم استخراج شده است.

 احمد :راهنما ارشد، استاد کریم، کارشناسی قرآن در «عقل» کرمانی، سعید، معناشناسی 

 .1584علیه السالم،  صادق امام تهران، دانشگاه پاکتچی،

است و برای این منظور مؤلف کوشیده است تا با تکیه  ،تحقیق در پی شناساندن عقل مراد قرآناین  

های مکاتب مختلف در این زمینه فرضبر آیات قرآن سخن بگوید و تا حد امکان مانع تأثیرگذاری پیش

 شود.

 عباس :راهنما ارشد، استاد کریم، کارشناسی قرآن در «حق» معنایی هایآزادی، پرویز، مؤلفه 

 .1584علیه السالم،  صادق امام دانشگاه پور، تهران، مصالیی

 .و جانشینی اختصاص دارد نشینیهمهای معنایی حق از طریق روش به بررسی مؤلفه نامهپایاناین 

کارشناسی ارشد، استاد  در قرآن کریم،« دین»تقدیسی، محمدمهدی، معناشناسی واژه  

 .1592گاه امام صادق علیه السالم، راهنما: مهدی ایزدی، تهران، دانش

های قرآنی در گستره جامعه مندی از هدایتبا هدف بهره «معناشناسی واژه دین در قرآن کریم»اثر 
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و نویسنده تالش کرده تا از نظر محتوایی، فلسفی و ساختاری، ارتباط تنگاتنگی میان  نگاشته شده علمی

 نی در جامعه برقرار کند.های قرآنی و حاکمیت فرهنگ قرآتوسعه فعالیت

: ارشد، استاد راهنما کریم، کارشناسی قرآن در« معروف» کاشانیان، فاطمه، معناشناسی 

 .1594الزهرا علیها السالم، زاده، تهران، دانشگاه فتاحی فتحیه

در قرآن و با هدف تبیین انسجام و « معروف»های معنایی این پژوهش در راستای کشف الیه 

قرآنی تدوین شده است و با استفاده از روش نوین معناشناسی به تبیین مفهوم پیوستگی معارف 

 های معنایی مرتبط با آن پرداخته است.و کشف حوزه« معروف»

 هک نمود اشاره نامهانیپا و مقاله یتعداد به توانیم تنها ،«قرآن در «خسر»» موضوع با رابطه درب( 

 موضوع به مختصر صورتبه بعضاً و نداده قرار توجه مورداز منظر معناشناسی  را «خسر» یکیچه

، روتحقیق پیشذکر است که . شایان اندنمودهآن  قیمصاد به کوتاه یاشارات اجمال به و اندپرداخته

 است. «در قرآن کریم با تکیه بر روش تحلیل ساختاری «خسر»معناشناسی »ن پژوهش جدی در نخستی

 موضوع -7-6-7

 آراء مفسران که در ذیل آیات مرتبط فراهم آمده،، جز «در قرآن کریم «خسر»» در ارتباط با موضوع

 در انحاء مختلف نگارش شده: زیرموارد 

 :کتاب

، تهران: انتشارات سرای «پیامدهای خسران در آینه قرآن و حدیث عوامل و»دیانی، اکرم،  

 .1581 قلم، چاپ اول، سال

 نامه:یانپا

  شمال ، کارشناسی ارشد، واحد«حدیث از نظر قرآن وبررسی خسران »پور شمسی، رفعت،  

 .1577تهران،  اسالمى آزاد دانشگاه محمد باقر حجتی، سید: راهنما استاد

 استاز دیدگاه لغت و قرآن و روایات و اصطالح فقهاء  خسرمعنی آوردن  به دسترساله فوق در پی 

نجات از  در نهایت طرق پیشگیری و پرداخته وزیانکاری عوامل  در ادامه به بررسی انواع خسران و و

 خسران را ذکر نموده است.

 .1588کارشناسی ارشد، بهار  "خسران و بررسی آثار آن در قرآن"زارعی، طیبه،  

و بیان معنای اصطالحی آن، به عوامل خسران پرداخته و در بخش  "خسر"پس از تعریف  این رساله 
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 را بررسی نموده است.آخر آثار و نتایج دنیوی و اخروی آن 

 حضرت علمیه حوزه 2 سطح مدرک ، جهت اخذ"خسران از منظر قرآن"مسگرزاده، سمیه،  

 .88پاییز  تهران، استاد راهنما خانم سرخی،( عج) حجت

در این پژوهش به سؤاالت خسران چیست؟ تعابیر مختلف خسران در قرآن چه بوده و خاسرین چه 

آن و رسیدن به اهداف واالی انسانی، پاسخ  راه نجات از خسران وکسانی هستند؟ عوامل مصونیت از 

 داده شده است.

 :مقاله

 .96، راسخون، مهر،"خاسرین در قرآن"فقیهی، عبدالمجید،  

ه ب ادامههدف از این تحقیق آشنا شدن با برخی از آیات و تفاسیر پیرامون موضوع خسران است و در 

 نهایتو در  اشاره شده خسارت دنیوی و اخروی یهانشانهو  عوامل تداوم خسران خاسرین، هاییژگیو

 .است پرداختهمصونیت از خسران  یهاراهبه 

 پژوهش وشر -7-1

 یزمانمه کردیرو از آن ییمعناهای مؤلفه و« خُسر» ییمعنا شبکه به یابیدست منظوربه حاضر نوشتار

 و اتیرنظ و (ییمعنا روابط بر یمبتن یمعناشناس) گراساخت یمعناشناس روش از و است کرده استفاده

بر  یتنمب یمعناشناس) کنندمی فیتوص یزبان بافت چارچوب در را معنا که شناسانزبان یبرخ مطالعات

 .است یلیتحل -یفیتوص ق،یتحق نیا انجام روش لذا .است هجست بهره ،(یزبان بافت

مورد وجود دارد. این  03 مجموعاًآن  )مشتقات( ساختارهای مختلف و« خسر»واژه در قرآن کریم 

تالش می  ،«خُسر»آیات  نظر گرفتن در با موجود . رسالهآیه قرار گرفته است 06و سوره  53 درواژگان 

 قیطر از میکر قرآن اتیآ یبررس با سپس و داده قراری بررس مورد را آن یلغو یمعنا ابتدانماید تا 

 را «خسر»ماهیت  و مفهوم« خُسر» نیجانش و یننشهم میمفاه استخراجا ب گرا،ساخت یعناشناسم

 و اصول زا به غیر پژوهش نیارا در شبکه معنایی قرآن بیابد؛ همچنین  آن مختلف ابعاد تا نموده نییتب

 ردهک استفاده زین مفسران دگاهید از ،متن درون میمفاه نیب ارتباط کشف جهت در ،یمعناشناس قواعد

 .است
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 7«معنا»چيستي  -7-1

ی است که در مورد آن اختالفات زیادی وجود دارد شناسزبانترین اصطالحات در یکی از مهم "معنا"

 برای "معنا"دار دانست و به این ترتیب قائل شدن را جریانی جهت "معنا"توان می (06: 1580ای، )بدره

در معناشناسی، معنا نامیده  آنچه. (7: 1588)شعیری،  چیزی، در نظر گرفتن جهتی برای آن است

نوعی  صورتبهها سب مصداقکه برح یا مفهومی مصداقی است که در جهان خارج وجود دارد و شود،می

 (12: 1596)حسینی،  .(26: 1582)صفوی،  زبان، انباشته شده است یانگوسخنتصور در ذهن 

 «معناشناسي»چيستي  -7-3

های زبانی در ی پدیدهو به مطالعه) (15: 1587)پالمر،  ستا ی معنا، دانش مطالعه2معناشناسی

. در این علم، معنا در گرو (27: 1587)صفوی، . پردازدپیش انگاری می هر نوعچارچوب یک نظام بدون 

د نفسه و بدون قصجمله فی .کندرا گوینده قصد کرده، برداشت می آنچهقصد گوینده است و مخاطب، 

بنابراین . (264: 1586)قراملکی،  ی آن، تهی، فاقد معنا و غیرقابل صدق و کذب استیندهی گوو اراده

ساز و کار این کشف  دارعهده؛ شناسیمعناو روش است.  فهم و شناخت معنای متن دارای ساز و کار

اصطالح  ،5برآل م.« مقاالتی در باب معناشناسی»در کتاب  1897نخستین بار در سال ست. ا "معنا"برای 

 .(98: 1584)کروز،  معرفی شد ،است Sémantique ی فرانسویاز واژهکه معناشناسی 

داند و در این مطالعه، دار و معنادار میای نظامدر تجزیه و تحلیل، متن را مجموعه "معناشناسی"علم 

پردازد. ها وجود دارد، میهای فهم معنا و یا در بین آنبه اصول و قواعدی که در مسیر ساخت نشانه

)شعیری،  فرآیند است یریگشکلبنابراین تحلیل معناشناختی براین اصل استوار است که متن، محل 

تر و ایتر، چندالیهر، ادبیتهای متن ذخیره شده و هرچه متن پیچیده. معنایی که در الیه(0: 1588

: 1588، )مطیع شودتر میدرصدد انتقال معانی بیشتر با حجم زبانی کمتر باشد، کار معناشناسی سخت

160) . 

ی معنا با توجه به گوینده و شنونده است. مطالعه 3، دانش درک معنا و کاربردشناسی4نشانه شناسی

و باشد و مستقل از گوینده معناست، می 0ی انتقال معنا از طریق زبان که همان نمادمعناشناسی مطالعه

                                                           
1 .Meaning 

2 .Semantics 

3. M.Breal 

4.Semio – Semantics 

5. Peragmatics 

6. Index 
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 .(53-54: 1587)صفوی،  شناسی دانستی دانش نشانهمجموعهتوان آن را زیر است و می شنونده

از هر یک از   -منطق و فلسفه شناسی،زبان ریاضی، جملهاز -ی مختلف علوم با ارتباط معناشناسی در

 یهاروش سبب همین به و نگردمی معناشناسی به دید خود از پذیرفته که هر کدامثیراتی أعلوم ت این

 :ند ازهست که عبارت است شده ایجاد مطالعه علمی معنا در مختلفی

 7فلسفي عناشناسيم

گردد. آن ای دیرین دارد که به قرن چهارم قبل از میالد باز میی معنا سابقهاین شاخه از مطالعه

بازتاب یافته است. با  الخسو  کراتیلوسهای در رساله "معنا"درباره  افالطونزمانی که آرای فلسفی 

هان ستای شناخت جهای فلسفی در این زمینه در راشناسی، بررسیتوجه به سیر تاریخی مطالعات زبان

گردد باز می "معنا"و کشف ارتباط موجود میان زبان و جهان است و به ماهیت داللت و چگونگی درک 

 .(161: 1584)کروز، 

 7معناشناسي منطقي

ور ، زبان را ابزاری به منظگودال وتارسکی  ،فرگه ،بولزانوهای ه از مطالعه معنا برحسب دیدگاهاین شاخ

با توجه  معنا مطالعه برای که است صوری معناشناسی از بخشی یکردروداند. این ارتباط با جهان خارج می

 نوع این در است. ریاضی منطق بخشی از معناشناسی نوع که این گیردمی بهره به موقعیت جهان خارج،

 شود تعیین زبان جمالت سقم و صحت خارج جهان موقعیت به توجه با تا است آن بر سعی ،معناشناسی

 باشد.می 5بر رهیافتی ارجاعی مبتنی ی معنا،این روش مطالعه (163: 1583)صفوی، 

 1زبانيمعناشناسي 

معناشناسی  .است زبان خود توجه به آن در که است شناسیزبان دانش از بخشی ؛معناشناسی زبانی

 اصل در و است خود زبان طریق از معنا، درک در انسان ذهن عملکرد چگونگی به معنا، یمطالعه یا زبانی

 در قالب معنا مطالعه برحسب روش این. (28: 1587)صفوی، کاود یبازم را آدمی ذهن بازنمودهای

: 1587)صفوی،  است یبندطبقه قابل نظری و کاربردی معناشناسی گونه دو در اش،کاربردی یا نظری

 را متون و جمالت ها،واژه معنای که است شناسیزبان دانش از بخشی زبانی معناشناسی درنهایت. (98

                                                           
1  . Philisophical Semantics 

2 .Logical Semantics 

3. denotational approach 

4. Linguistic Semantics 


