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د

:تشکر و قدردانی

،16ج، محدث، وسائل الشیعه، (نوري»جلَّزَّ وعَاهللا رِشکُلَم ینَخلوقیِالممنَ منعالمشکُرِلَم یمن «:عن الرضا (ع) قالَ
)313ص

وفیق تبه فضلش ته امحمد و سپاس خداوندي که لطف فرمود با فضلش بیشتر آشنا شوم، به امید آنکه هر آنچه نوش
ا که بباديقکتر دسرکار خانمحترماکنون شایسته است با کمال خضوع از استاد ارجمند و مد. عمل عنایت فرمای

سید قاي آر  جناب مشاونمایی هاي روشنگرانه خود در تمام مراحل تألیف این رساله راهگشاي حقیر بودند و استادراه
ان از تشکر فراوباو. مرا ابراز داررا در راه پژوهش یاري نمودند کمال تشکر خودمکه دلسوزانه محمد هادي گرامی

ن طی دوراانه دراو این رساله محقق شد، او که دلسوزيهمسرم که با پشتیبانی و حمایت ها وکمکهاي بی وقفه
و زیزعوص مادر وجودش دلگرمی من است و با تشکر از پدر و بخصهست وزندگی همراه و یاورم بوده وتحصیل و

زم است ازالند. وردشنا کمهربانم که محبت خود را ره توشه ام ساختند و مرا با عشق خدا و اهل بیت(ع) و راه آنان آ
از آن ها به نامیامهنایان ن پدر ایي تحقیق راهگشا بودند ودوستانی که در زمینهشان بهره بردم وماساتیدي که از عل

داشته باشم.میان نیامده و مسؤولین محترم کتابخانه کمال تشکر را 

نیبو إِلیه أُعلَیه تَوکَلتما تَوفیقی الّا بِاللَهو

هرا اسکندريز



ه

:تقدیم به

مگیري. که هالعسگمحور عالم سر مکنون الهی، امام و پیشواي ایمان و صاحب العصر و الزمان، حجه بن الحسن
نتظار اهورش در مید ظمنتظر ظهور ایشان هستیم آنکه مصداق تام و أکمل فضل حضرت حق می باشد و در ساحل دعا به ا

عصر هستند ا در اینهخوبی روح متعالی رهبر کبیر انقالب امام خمینی (ره) که بیانگذار همه يم. و تقدیم به نشسته ای
رم و امیدواي عزیزفرزانهدخترم زیزم محمد مهدي و محمد حسین و پسران عي دلم، هاو تقدیم به نور چشمم و میوه

حق هپوي راهکه رد و تقدیم به همه ي کسانینغرق فضل و رحمت حق تعالی قرار گیرانکه در تمام مراحل زندگیش
.هستند



و

چکیده
ر آیات قرآن به کاررفته، گسترده بار د90ش از ي کلیدي قرآن کریم، که بیهاو مشتقاتش، به عنوان یکی از واژه"فضل"معناي 

در طول ارسی زبانفرجمان دستیابی به این معانی در درك مفاهیم آیات قرآن نقش بسزایی دارد. مفسران و متو پردامنه است. 
ر منابع تفسیري و آن، دعناياند. لذا، ماژه رویکردهاي یکسانی نداشتهوهاي مختلف براي این ها، در انتخاب معنا و گزینش معادلسده

ي معنایی آن تنگ و ها به اقتضاي شرایط مختلف، متغیر بوده است. نوع این تغییرات نیز متفاوت بوده، گاه، دامنهویژه ترجمهبه
محدود شده و گاهی دیگر وسعت یافته است. 

حلیل تبررسی و ت ضمنی، کوشیده اسبا استفاده از الگوي معناشناسی تاریخ"فضل"این پژوهش با هدف دستیابی به معناي 
سیم روند این تغییرات، سده، عالوه بر تر6هاي موجود در طول با معانی ارائه شده در میراث تفسیري و ترجمه"فضل"ي لفظ رابطه

گیري و بهرهي فارسی از قرون دهم تا پانزدهمتفسیر و ترجمه67ي به دست دهد و با جستاري در تبیین جامعی از مفهوم  این واژه
ه است. نتایج گیري داشتچشمسعهي زمانی، توهاي این واژه در طی این گسترهدهد که برابر نهادهاز روش تحلیلی، توصیفی نشان می

بر ار انسان،ج از اختیوري خاربه امي معانی آن به خدا نسبت داده شده، دامنه"فضل"این پژوهش، بیانگر آن است که در آیاتی که 
با "لفض"تی که ی در آیاگیرد. ولبه تمام موجودات از جمله انسان تعلق می"اقتضاء نظم"و "تدبیر"، "تقدیر"،"متحک"حسب 

ست.اگونه اعمال اختصاص یافته و استمرار در این"عمل صالح"ي معانی به انجام انسان در ارتباط است، دامنه

ه به کار م این واژر مفهوهاي متنوعی دشدن به مدلول اصلی، معادلبا افزایش توجه مفسران به سیاق آیات و با هدف نزدیک 
ن شده است. بیا"فضل"ي برابر نهاد براي واژه56، 15معادل و در قرن 28، 10که در قرن رفته است، به طوري

هاي فارسیقرآن، فضل، تفاسیر فارسی، ترجمه:واژه هاي کلیدي
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س

پیشگفتار
إِالَّ رسولٍأَرسلْنا منْو ما«یان بگامی که خداوند متعال بر بشر منت نهاد و آیات قرآن را بر قلب پیامبر اکرم (ص) نازل کرد، با هن

ه است، لذا انسانها ن خود آنها سخن گفتومی به زباقاین پیام را به انسانها منتقل کرد که خداوند با هر گروه و » بِلسانِ قَومه لیبینَ لَهم
ت راه رسـیدن بـه سـعاد   کر کننـد و قادرند از طریق زبان مقصود و مفهوم پیامها را دریابند و با فهم معانی آیات قرآن درآنها تدبر و تف

ابدي را بیابند.

صـر نـزول و   عه رهنگ جامعـ ها در زمان نزول آیات، آشنایی با ففهم مفاهیم عمیق آیات قرآن در گرو در نظر گرفتن معانی واژه
نی گونـاگون در  کاربرد معادر گذر زمان مستلزم توجه به"فضل"ي حتی پیش از آن است. از این روي، توجه به تغییرات معنایی واژه

ي جملـه واژه ویژه در میان اقوام مختلف عرب عصر نزول است. باید دید در طول زمـان، معـانی واژگـان از   مقاطع مختلف زمانی و به
چه شرایطی تغییر یافته اند؟ و چه عواملی بر این تغییرات اثرگذار بوده است؟ در "فضل"

به مسیر هدایتییاببراي راههاي هدایت و سعادت را به انسانها نشان داده است. بنابراین،خداوند با زبان مردم در هر عصري راه
ولیه و ضرورت هاي ز لوازم ازول ابه معانی واژگان در عصر نقرآنی باید معناي واژگان قرآن درست فهمیده شوند. در این میان توجه

د. یر دار(هدایت و سعادت) نقشی انکارناپذالمحاله است؛ زیرا در فهم صحیح معناي آیات و رساندن به مقصد

ست. در ای شده یراتهاي دیگر دچار تغیبار در قرآن کریم آمده و حوزه معنایی آن مانند بسیاري از واژه90بیش از "فضل"واژه 
. ه استفرایند این تغییرات گاه، برخی از معانی نخستین منسوخ شده و گاه، معانی جدیدي بدان افزوده شد

تا 10قرن هاي فارسی و منتخب تفاسیردر ترجمه"فضل"ي ههاي واژدار بررسی تحول معنایی برابر نهادهپژوهش حاضر، عهده
ي یم بـه هسـته  ول قرآن کرش می کند در ابتدا با نگاهی به معناي این واژه در زمان عصر نزاست. در این راستا این پژوهش تال15

هاي فارسـی  مهسیر و ترجمعنایی آن نزدیک شود و سپس در دو بخش به بررسی برداشتها و برابرنهادهاي مفسران و  مترجمان در تفا
بد.ي زمانی مورد نظر دست یات معنایی این واژه در بازهبپردازد تا از این رهگذر به چگونگی روند تغییرا15تا 10قرن 



ع

فصل اول

کلیات پژوهش



1

کلیات پژوهش1,1

هـا و  سشپردازیم. سپس با توجه به اهداف پژوهش، پرپژوهش، ابتدا به تبیین و ضرورت آن میمعرفیجهت 
هاي آن را بیان خواهیم کرد.فرضیه

لهتبیین مسا1. 1.1
ـ     خداوند متعال در قرآن کریم مفاهیمی هدایت ا بخش را در قالب الفاظ و عباراتی بـه مـا انتقـال داده اسـت ت

مـاعی و  هـاي اجت ي سعادت بشر هموار گردد. دامنه معنایی هر یک از الفاظ قـرآن در شـرایط و موقعیـت   زمینه
اهیم عمیـق و اند. بنـابراین، فهـم مفـ   شدهفرهنگی مختلف، از زمان نزول و پس از آن، دچار تغییرات و تحوالتی 

عالی قرآنی نیازمند توجه به این تغییرات معنایی است. 

هیم آیات ي این هدایت، فهم و درك عمیق و صحیح معانی و مفاهدف از نزول قرآن هدایت بشر است و الزمه
ه ن اضـافه شـد  ي الفـاظ قـرآ  لیهاي به مفهوم اوقرآن است. حال باید دید در طول تاریخ تفسیر چه مفاهیم ثانویه

ایـن  است و این تغییرات معنایی در چه شرایط و موقعیتهاي اجتماعی و سیاسی صورت بسـته اسـت. توجـه بـه    
نگی را برگزیـده اسـت؟ بـه بیـان دیگـر، شـرایط، در چگـو       معناهاییشرایط نشان می دهد که چرا مفسر چنین 

پذیر دارد.استنباط مفاهیم ثانویه از سوي مفسر نقشی انکارنا

د آیا در طـول هاي قرآن کریم است. براي دریافت مفهوم آن در آیات قرآن باید دییکی از واژه"فضل"ي واژه
ت اثـر  ین تغییرااتاریخ مفهوم این واژه تغییراتی داشته است؟ دامنه این تغییرات تا چه حد بوده؟ چه عواملی در 

در ي معنایی آن در گذر زمان فـراز و فـرودي نداشـته و   و گسترهگذار بوده است؟ یا اینکه تغییر چندانی نداشته 
یک مسیر مستقیم ولی داراي تنوع معنایی و بدون تغییرات قابل توجهی پیش رفته است. 

اهمیت و ضرورت پژوهش1. 2.1
ه چیست؟ دقیقا چ"فضل"ما این اه همه موجودات از آن برخوردارند،است کواهب الهییکی از م"فضل"

ا معنوي؟یمادي از چه سنخی است؟نواعی دارد؟ الهی است یا انسانی به بیان دیگر اکتسابی است یا موهبتی؟ا
آیا قابل افزایش و کاهش است؟ چه عواملی بر این کاهش و افزایش اثرگذار است؟ و... 
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ان و تاریخ، مفسرکاررفته است. در طول در قرآن، در معانی متنوع و متفاوتی به"فضل"ي پرتکرار واژه
ي معنایی و تهي معنایی این واژه را گاه موسع و گاه تنگ و مضیق گرفته اند. دستیابی به هسمترجمان، دامنه

دقیق مند وتغییراتی که از سوي مفسران و مترجمان در معناي این واژه صورت بسته، نیازمند تحقیقی روش
ی به عنوان نصدر قرآن کریم،"فضل"ر تغییر معنایی واژه در این پژوهش برآنیم تا از طریق بررسی سیاست. 

یم.هاي فارسی قرآن، در گذر شش قرن، معناي اصلی آن را بیابقطعی الصدور، از خالل تفاسیر و ترجمه

اهداف پژوهش1. 3.1
15تا 10در نگاه مترجمان و مفسران قرن "فضل"ي الف) به دست آوردن معناي جامع واژه

15تا 10تحول معنایی این واژه در قرن وندترسیم رب) 

در قرآن کریم"فضل"ج) تبیین جامعی از مفهوم 

هاي پژوهشپرسش1. 4.1
د ؟هایی را در نظر گرفته انچه معادل"فضل"ي براي واژه15تا 10الف) مفسران و مترجمان قرن 

ست؟دچار چه تغییراتی شده ا15تا 10در قرن "فضل"ي ب) معناي واژه

چه بوده است؟15تا 10ي زمانی قرن دربازه"فضل"ي واژهعامل تغییر معنایی ج) 

فرضیه هاي پژوهش    1. 5.1
، رسالت، افزونی و زیادتی، موهبتددي مانند:هاي متعمعادل15تا 10ها و تفسیرهاي قرن ر ترجمهد- الف

... براي این واژه ذکر شده است.تحصیل علم، احسان، برتري، رحمت، رزق، غنیمت، ریاست و 

گرایش یافته استبیشتريی این سده ها، به سمت معانی اجتماعیاین واژه طي معنایی دامنه-ب

.بوده استایی غالبا تابع تحوالت سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی رخ داده در این بازه زمانیتغییرات معن-ج

پیشینه پژوهش 1. 6.1
امه نن پایانبط با ایهاي مرتها برخی پژوهشنامهر منابع مختلف از جمله مقاالت و پایانبا بررسی و جستجو د

به شرح ذیل است:
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و د؛ الفضلي أولوبررسی و نقد دیدگاه فخر رازي از آیهدژآباد، حامد؛ موسوي مقدم، سید محمد ؛ -
.12، شماره 5ي علمی پژوهشی قیم، سال فصلنامه

ي نور بررسی شده سوره88سران اهل سنت براي اثبات خالفت ابوبکر با توجه به آیهدر این مقاله دیدگاه مف
کند ات نمیر را اثبابوبکدانند. اما بنا بر نظر شیعه این آیه مقام خالفتاست آنها مراد از فضل را فضل در دین می

ي وزهیات دو حیر آل سنت در تفسو هیچ فضیلت و منقبتی براي ابوبکر قائل نیست. در ادامه با توجه به اینکه اه
ي لهتندات ادتیب مساند، به تفکیک و تراستناد به روایات اسباب نزول و تحلیل درونی را مورد توجه قرار داده

آنان را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

؛ مینی العالي إنّی فضّلتکم علمقصود از افضلیت بنی اسرائیل در آیه؛ 94علیرضا کمالی؛ زمستان -
ي علمی پژوهشی مطالعات تفسیري.فصلنامه

ائیل عطا فرموده راي بقره نعمتهایی را که خداوند به بنی اسرسوره122و 47ي این مقاله با توجه به آیه
ض با در تعارتی همبرشمرده است و بیان کرده که افضلیت بنی اسرائیل به معنی برتري بر جهانیان است. اما آیا

ا برتر اسالم ریامبراست که تعدادي از آنها بنی اسرائیل را نکوهش می کنند و تعدادي از آیات پاین آیه آورده
می داند. مقاله با تبیین دقیق الفاظ آیه و تفسیر آن تعارضات را برطرف می کند.

داري ازل برخورمفهوم شناسی فضل الهی و عوامموسوي، سیده مریم؛ فالح، ابراهیم؛ ابوترابی، محمود؛ -
6ي ، شماره4ي ي الهیات قرآنی، دوره؛ ؛ دو فصلنامهآن در قرآن کریم

یق آن راو مصادي فضل صحبت کرده است و معانی لغوي و اصطالحی این واژهاین مقاله در مورد مفهوم واژه
ز ومیت احرموامل عبیان کرده و در ادامه با توجه به تفاسیر عوامل برخورداري از فضل را ذکر کرده است؛ سپس 

فضل الهی را برشمرده است. 

علمی پژوهشی يفصلنامههاي برخورد با آن در قرآن کریم؛مصادیق و شیوه؛ 1393قبادي، مریم؛ نشوز، -
. 24تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 

یسندهاست. نوهاي زندگی مشترك است، پرداختهها و آسیباین مقاله به بررسی و تحلیل نشوز که از آفت
در این "دانافضلیت مر"و "فضل"سوره نساء شده و به همین مناسبت به بحث 35و 34ناگزیر از بررسی آیه 

آیه وارد شده و ابعاد آن را با استفاده از آیات ترسیم کرده است. 
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ان شناختی ي پژوهشهاي زب؛ دو فصلنامهتغییر معناي واژگان در قرآن کریم؛ 1394بستانی، قاسم؛ -
. 2، شماره 4قرآن، سال

وصاً شعررآن خصاین مقاله به بررسی تغییر معانی الفاظ بر اساس قرآن کریم و زبان عربی قبل از نزول ق
عناي آن مینکه جاهلی پرداخته است تا روشن کند که واژگان قرآن همچنان به معناي جاهلی به کار رفته یا ا

ته است.ت گرفلت دوم این تغییرات به چه شکلی صورتغییر کرده و تبدیل به اصطالح قرآنی شده است و در حا

هشهاي ي پژوفصلنامهروش پلکانی مفهوم شناسی واژگان قرآن؛؛ 1388سعیدي روشن، محمد باقر؛ -
. 1قرآن و حدیث، دفتر 

ه است تعمال شدنوشتار بررسی این مسأله است که واژگـان بسـیط قـرآن در چـه نـوع معنـایی اساین هدف 
ی و غوي، عرفلقیقت شی میتوان معناي مقصود آنها را باز یافت؟ در این مقاله با اشاره به سه نوع حو با چه رو

رآن در نگ قـشـرعی و تحلیـل مفـاد وضـع بـه ویـژه از منظـر اصولیان شیعه و بیان نقش بافت سخن و فره
نـی اص قرآرفی و معناي خهـاي آن، مفردات قرآن در سه گروه مفهوم لغوي، معناي عترسـیم معنـاي واژه

صر اول در عجویی گام به گام سه سنخ معناي وضـعی، معنـاي عرفـی متـدشود و آنگاه پیبنـدي میدسـته
رآن قفاهیم هـاي مـوثر در شناخت منزول و معناي برخاسته از بافت و فرهنگ خاص قرآن، به عنوان مولفه

یابی است.ابل دستقمعرفی میگردد که با روش تدریجی و گام به گـام

؛ پژوهش تمانآراء تفسیري مفسران بر اساس مفهوم گفتحلیل؛ 1396نکونام، جعفر؛ محمد فام، سجاد؛ -
. 34ي دینی، شماره

به این است. وي معاصر پرداختهاین مقاله به بررسی تفاوت بین فهم و تفسیر قرآن در عصر نزول و دوره
د؟آییمه وجودبمیقرآن کراتیآیبرخریفسدر فهم و تیو تحول آرائاختالف نظر نیاساساً چرا چنپرسش که 
حول تپژوهش نیدر اپاسخ داده است. ارائه کرد؟ يرخدادنیچنيبرایعلمحیو توضنییتبتوانیو چگونه م

مفهوم ده ازبا استفانیشیپهايهدر دوره معاصر نسبت به دورمیاز قرآن کریاتیآریصورت گرفته در تفس
ايهنفتماگيرگیاست که در دوره معاصر، شکلنایگربه دست آمده نشانجیشده است. نتایگفتمان بررس

مفسران معاصر شده است.ریموجب تحول در فهم و تفسدیجد

.ماره اولشسال دوم، ي معرفت اخالقی؛؛ مجلهفضیلت گرایی در اخالق؛ 1389زمستان ، احمد؛ دبیري-

بررسی وشود، به روش فلسفی تحلیل ضیلت که جزئی از شخصیت فردي محسوب میدر این مقاله اخالق ف
شده است. 
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ستاد راهنما: اي فضل الهی از منظر قرآن کریم؛ ؛ کارشناسی ارشد؛ آموزه1388پور، سمیه؛ طباطبایی-
.ف اصفهانه معاراحمدي؛ وزارت علوم و تحقیقات، دانشگاشهاب الدین ذوالفقاري، استاد مشاور: محمود حاجی

، از خدا"فضل"، درخواست "فضل"ي در این پایان نامه به مباحثی مانند معناي لغوي و اصطالحی واژه
و همچنینمسأله حکمت،"فضل"وارتباط مسائلی چون رابطه عدلو"فضل"تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با 

ز اند شدن مشرایط و ضوابط بهره،یحق تعال"فضل"هاي فردي و ارتباط هر کدام از این مباحث با تفاوت
پرداخته شده است.وري از فضل الهیوظایف انسان در برابر بهره، "فضل"

ي ک آیهها تنها یاند برخی از آنپرداخته"فضل"ي هاي ذکر شده هر کدام از یک منظر به مفهوم واژهپژوهش
ی ل معناینزول و معناي معاصر، تحوي معناي کهن عصراند و برخی از طریق مقایسهفضل را بررسی کرده

ز منظر ای و گاه اخالقاند. این آثار گاهی از لحاظ دینی و اعتقادي و گاه از لحاظ فلسفی ورا بررسی کرده"فضل"
ی ول معنایه سیر تحاند. تحقیق حاضر بپرداخته"فضل"ي لغوي و معنایی به بررسی واژگان قرآن و از جمله واژه

فته است.قرار نگردهم تا معاصر پرداخته است که در آثار گذشته این مسأله مورد عنایتدهاز س"فضل"ي واژه

روش انجام پژوهش و جمع آوري اطالعات1. 7.1
ی توانـد  )، رویکرد تحلیل تاریخی مـ 15تا 10با توجه به موضوع پژوهش (بررسی سیر تحول معنایی در قرن 

گیرد یاي صورت مآوري اطالعات در پژوهش حاضر با روش کتابخانهروش مناسبی براي این پژوهش باشد. جمع 
جـود در ایـن   و نرم افزارهـاي تخصصـی مو  15تا 10و از ابزارهاي مورد استفاده در آن، ترجمه ها و تفاسیر قرن

حوزه است.

مفاهیم پژوهش1. 2
هاي و قاموسشعار عرب جاهلیدر ا"فضل"ي تغییر معنایی، به بررسی واژهمفهومدر این راستا با نگاهی به

پردازیم.عربی می

.تغییر معنایی1. 2. 1
ي هاي معنایی است. دراین مطالعه، رابطهي در زمانیِ حوزهاز مباحث مهم دانش معناشناسی، مطالعهیکی 

یرد. گزمانی مورد بررسی قرار میاز دو دیدگاه درزمانی و همیک واژهحوزه براي هممیان واحدهاي معنایی 
اریخی دستتهاي معنایی این امکان را فراهم می آورد که بتوان به نوعی معناشناسی ي در زمانیِ حوزهمطالعه

.)40، ص1390(سیدي،یافت و چگونگی تحول مفهوم واحدهاي هم حوزه را در طول زمان مورد بررسی قرار داد 

انواع تغییر معنایی1. 2,1,1
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مختلفی رخ می دهد:هاي تغییر معنایی، به گونه

ن آو به معناي کاربردي شدهي واژه ایجادادر این نوع، تغییر در معناي اصلی و هستهالف) گسترش معنایی:  
هنگ بان و فردر زتسرّي می یابد. براي نمونه می توان به توسیع معنایی واژه حج اشاره کرد که معناي عام آن

رآن گسترشق، در نظام معنایی نگ و قصد  بود. اما پس از نزول وحیگیري زخم، آهعربی پیش از اسالم  اندازه
است.رفتهمعنایی یافته و به عبادتی خاص، در زمانی معین( ماه ذي الحجۀ) و با مناسکی مخصوص به کار

ر د"الهص"ب) کاهش یا تخصیص معنایی: یعنی کاسته شدن و محدودیت حوزه ي کاربرد واژه. مثال واژه
م به ز اسالجاهلی به معناي مطلق هر گونه ذکر و دعاست، که در زبان و فرهنگ عربی پیش افرهنگ و زبان

، دایرهسالمیامعناي مطلق دعا وعبادت بوده است. اما پس از نزول وحی، در نظام معنایی قرآن و در فرهنگ 
مدلول آن محدود شده و صرفا به عبادتی خاص با مناسک مخصوص اطالق می شود. 

رایطی کهشال در دییر مدلول: نوعی از تغییر معنایی است که عبارت است از ادامه زندگی یک لفظ یا ج)  تغ
هاي مختلف، بر حسب برداشتی که از آن می شود، تغییر می یابد. مثال معنی یا مدلول آن به شیوه

جانور یا "ی موجود زنده اي بسیار معمولی و به معناي ایستار دفاعدر دوران پیشااسالمی واژه"تقوي"يواژه
ان ن به عنور قرآدر برابر نیروي خارجی مخرب به کار می رفته است. اما همین معناي مادي و طبیعی، د"انسان

ایزوتسو، (فت یکی از کلمات کلیدي برجسته اهمیت فراوان پیدا کرد و معناي زهد و پارسایی خالص و محض یا
.)84، ص 1373

نا. علل تغییر مع1. 2. 1. 2

عی، رات اجتماي کلی: عوامل درون زبانی و غیر زبانی مثل تغییتوان به دو دستهعوامل تغییرات معنایی را می
د:دانسیاسی، فرهنگی و اقتصادي تقسیم کرد. بالنک، عامل تغییر معنا را یکی از عوامل زیر می

نده ها می تواند به دو صورت گویآوريگونه نوي جدید. این. نیاز جامعه به ایجاد مفاهیم و در نتیجه واژه1
. در زندري میچون اصل اقتصاد زبانی و یا قیاس دست به نوآوبنیاد یا شنونده بنیاد باشد. گوینده به عللی هم

بی درك به خوخواهد شنونده مقصود او راروش شنونده بنیاد، تغییر معنایی به این علت است که گوینده می
هايِتر واژهروشناربردکر شود، بنابراین به دالیلی چون پرهیز از ابهام و چند معنایی و کند و کارآیی ارتباط بهت

زند.پیچیده دست به نوآوري می

استفاده از مجاز یا استعاره.بیان مفاهیم انتزاعی با. 2

شوند.هاي جدید میفرهنگی که موجب پیدایی مفاهیم و در نتیجه واژه–. تحوالت اجتماعی 3


