بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی
با انگارههای زبانشناسی شناخت ی
مریم نیلیپور



چکیده
فهم آیات قرآن مستلزم داشتن مبانی درست برای فهم متن استت بررستی تطبیقتی از روشهتایی
است که میتواند مزیتها و نقتایص روشهتای مختلت

را ناتان دهتد براستاو ش وه هتای

جدید ،زبانشناسی مدرن در شتا ۀ معناشناستی شتنا تی کتارایی تود را در در مههتوم آیتات
قرآن ناان داده است نظریۀ شنا تی شی نمونه بتا نظریتۀ ستنتی روح معنتا هتر دو متیتوانتد در
تحلیل معنای واژگان متاابه یتا واژههتایی کته در کاربردهتای گونتاگون و معتانی متهتاوت بتهکار
میروند ،استهاده شود؛ ازاینرو مقایسۀ ایندو در یتک دامنتۀ مناست

متیتوانتد متوارد رجحتان و

کاربردی بودن هریک را روشن کند عالمتهجوادی آملتی در تهستیر تود ،از ایتن نظریته بستیار
استهاده کرده است؛ ازاینرو از تحلیل ایاان برمبنای نظریۀ روح معنتا بترای مقایستۀ آن بتا تحلیتل
زبانشناسی شنا تی استهاده کردیم با مثالهایی از واژههای کتاربردی در دو نظریته ماننتد میتزان،
عرش ،تقوی ،ذوق و تحلیل آیات در دو روش ،تهاوتها و شتباهتهای ایتن دو نظریته در عمتل
روشن میشود تهاوتها بیاتر شتامل ا تتالد در معنتای واحتد استت و نیتز در میتزان انعطتاد
معنایی در موقعیتهای مختل

در این دو نظریه

کلیدواژهها :قرآن ،نظریۀ روح معنا ،جوادی آملی ،شی نمونه ،زبانشناسی شنا تی ،استعارۀ شنا تی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 دکتری علوم قرآن دارالحدیث و مدرو داناگاه شیام نور اصههان ()Nilipoor92@gmail.com

تاریخ دریافت 96/20/20 :تاریخ شذیرش96/02/02 :

مقدمه

قرآن متنی است که از حقایقی ماورای دنیای محستوو و زنتدگی متادی روزمتره بتا
انسان سخن گهته است و با روش اص ود ،در انستان را از محسوستات بته حقتای
غیرمادی ارتقا می دهد که یکی از دالیلی است که انسانها هرچه در قترآن تتدبر کننتد ،بته
حقای بیاتری دست واهند یافت عال مان اسالمی در گذشته به این نکته توجته کترده و
ازطری علوم سنتی بالغت به تعم در این مسئله شردا تهاند
زبان شناسی جدید در حوزۀ شنا تی به بررسی چگونگی عملکترد ذهتن در ستا ت
مههوم و تجلی آن در زبان میشردازد؛ یعنی این علم به مههوم اصی میشردازد که گوینتدۀ
متن درصدد سا تن آن و انتقال آن به شنوندۀ متن استت؛ مووتوعی کته میتوانتد کتاربرد
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منحصربه فردی در متن الهی داشته باشد؛ چون آنچه در فهم قرآن مهم است ،مههومی است
که داوند میسازد و به انسان متذکر میشود و یکی از بخ هتای مهتم در کتتال الهتی،
نحوۀ گسترش دادن فهم انسان از محسوسات متادی بته مهتاهیم متاورای متاده و حقتای
غیرمادی است که در این حوزه ،معناشناسی زبانی میتواند زوایای مهمی را از کالم آشکار
کند
نظریۀ سنتی روح معنا دربتارۀ معنتای واژگتان استت و در نظریتات عالمتان استالمی
ازجمله غزالتی ،صتدرالمتهلهین و عالمتهطباطبایی بتهکار رفتته و در ستالهای ا یتر نیتز
ش وه هایی دربارۀ این نظریه انجام شده است دو نظریۀ مهم از معناشناسی شتنا تی در
این بخ  ،نظریۀ شی نمونه و نظریۀ استتعارۀ شتنا تی استت کته از نظریتات معاصتر در
معناشناسی است و در سالهای ا یر ،ش وه هایی نیز در حوزۀ قرآن با ایتن روش انجتام
شده است ازآنجاکه موووع در مبحث شی نمونه دربارۀ توسیع معنایی است ایتن نظریته
را میتوان با نظریۀ سنتی روح معنا مقایسه کرد که دربارۀ مصداقهای غیرمادی لهظ سخن

می گوید و تهثیرآن را در تهسیر آیات دید در این نوشته شت
تطبی آنها در دو ستط مبتانی نظتری و ستت

از معرفتی هتر دو نظریته بته

تحلیتل آیتات شردا تته میشتود چتون

عالمهجوادی آملی نظریۀ روح معنا را از مبانی زبانی و فلسهی در تهسیر ود قرار دادهاند،
بررسی در کالم ایاان میتواند موارد رجحان هریک از دو نظریۀ را در کا

مهاهیم قرآن

 .1نظریۀ سنتی روح معنا

نظریۀ روح معنا حاکی از این است که الهاظ قرآن تنها بر معنتای متادی تود داللتت
نمیکنند ،بلکه معانی مجرد و غیرمادی را نیز شتامل میشتوند؛ بترای مثتال الهتاای ماننتد
اعضای بدن که به داونتد نستبت داده میشتود ،مثتل «یتد» و «عتین» و نیتز الهتاای کته
درارتباطبا افعال داوند یا حقای غیرمادیاند ،مانند عرش ،کرسی ،لوح ،قلم و میتزان کته
دربارۀ محسوسات معنای واوحی دارند ،برای مصداقهای غیرمادی هتم معنتای حقیقتی
دارند و از مقولۀ مجاز نیستند
این نظریه از غزالی است و مالصدرا آن را تبیین کترده استت بزرگتانی چتون فتی
کاشانی و عالمهطباطبایی ،عالمهمصطهوی ،امام مینی و عالمهجوادی آملی نیز آن را مبنتا
قرار دادهاند (غزالی10- 14 :0100 ،؛ صدرا062-011 :0846 ،؛ مینی)89 :0806 ،
در تقریر دیگر ،این نظریه میگوید الهاظ دراصل بتر ای ارواح معتانی ووعشتدهاند و
صوصیات مصداقهای لهظ در ووتع آن لهتظ درنظتر گرفتته ناتده استت؛ بترای مثتال
مالصدرا دربارۀ واژۀ «میزان» میگوید این واژه بر هرچیزی ووع شده است که بتا آن وزن
اشیا سنجیده شوند؛ درواقع ،معیار امر است واژۀ «قلم» را واوتع زبتان بتر قلتم غیرمتادی
ووع کرده و بعد در دنیای ماده برای قلم مادی بهکار رفته است واژۀ «عرش» ابتتدا بترای
نامیدن مصداق مجرد ووع شده و بعد در دنیای ماده به شیئی مادی نسبت داده شده است
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نمایان کند
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این تقریر از نظریۀ روح معنا مستلزم این است که واوتع زبتان انستان نباشتد (مالصتدرا،
 108-108/9 :0840و )062-011/0 :0846؛ حتی در تعتابیر عرفتانی ایتن نظریته ،اطتالق
کلمات برای مصادی مجرد آن حقیقتی و بترای مصتداقهای متادی ازروی مجتاز استت
( مینی)010 - 014 :0802 ،
«این تقریر از نظریۀ روح معنا را در متون عرفانی بیاتر میتتوان شیگرفتت؛ متثال
قیصری در شرح ود بتر فصتوصالحکم میگویتد حترود بهصتورت مهترد و
مرک

بر معانی غیبی داللت دارند و واژهها بهازاء حقتای الهتی ووتع شتدهاند »

(شیوا :0890 ،ص )000

امام مینی نیز در آدالالصلوة چنین میگوید:
«البته تقر یرهای دیگری نیز بر این نظریه عنوان شده که شامل مسئلۀ ووتع الهتاظ
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بر معنای غیرمادی نیست و تنها وجود یک معنتا را در کاربردهتای مختلت

لهتظ

اعم از مادی و غیرمادی بیان میکند و درمورد اینکه واوع زبتان آن را ابتتدا بترای
کدام مصداق ووع نموده ستاکت استت کته آنچته از آثتار عالمتهطباطبائی دیتده
میشود ایاان این تقریر را از نظریۀ دنبال میکنند » (همان)080- 082 :
1ـ .1مبنای فلسفی نظریه

استگاه این نظریه ،مبنایی فلستهی استت کته فالستههای ماننتد غزالتی و شت
مالصدرا و فی
مرات

مختل

از او

کاشانی آن را مطرح کردهاند :جهان هستتی مراتبتی دارد و هتر شتیء در
وجود ،مصداقی در همان مرتبه دارد و متناس

با همان ناتئه استت ایتن

مصداقها در عالم ماده ،مثال و عقل ،جامع ماترکی دارند؛ اما شدت وجتود در هتر مرتبته
تهتتا وت دارد موجتتودات جستتمانی مثتتال موجتتودات ملکتتوتی هستتتند؛ بتتهعبارتدیگر،
موجودات عالم ملکوت و مجردات روح موجودات عالم مادهاند (غزالتی10 -14 :0100،؛
فی

کاشانی )80 :0101 ،آیت هلال جوادی آملی در سراسر تهسیر ود بر این نکتته اشتاره

میکند ایاان در جایی دربارۀ معنای نامهای نعمات بهات میگوید:
«بر ی از قدما براثر غهلت از حقیقت تاکیك به اشتراك لهظی اسمای نعمتهتای
بهات و نعمتهای دنیا فتوا دادهاند و [ ] گهتتهانتد هیچچیتزی از بهاتت شتبیه
آنچه در دنیا وجود دارد نیست؛ مگر در "اسم"؛ یعنی فقط در لهظ و اسم شبیه هم
میتواند دارای درجات گونه ِ
گون وجود باشد و در مرات

طبیعت ،مثتال ،عقتل

وجودهای متعددی باشد؛ واه آنچه از این وجودهای طولی منتزع است ،ماهیتت
باشد و واه مههوم البته بهلحاظ مبدأ قابلی تهاوت فراوانتی بتین نعمتت بهاتت،
مانند میوهها و بین نعمتهای دنیا وجود دارد؛ زیترا میتوههتای بهاتت محصتول
در ت نمتاز و روزه و ستایر اعمتال صتال و میتوههتای دنیتا محصتول در تت
بر استه از آل و اك و کود و هوا و نور فیزیکی است؛ لتیکن اصتل هستتی کته
دارای درجات طبیعی ،مثالی ،عقلی و الهی است در جایی که نیازمند علتت استت
تقوم بته مبتدأ قتابلی در حقیقتت هتیچ موجتودی از
متقوم به مبدأ فاعلی است و ل
ل
جهت اصل هستی د یل نیست ،بلکه براثر وی گی مورد استت » (جتوادی آملتی،
0849ل)190 :
1ـ .2نقدهای نظریۀ روح معنا

بزرگانی چون مصطهی مینی و دیگران نقدهایی به نظریۀ روح معنا وارد کردهاند کته
به آنها اشاره می کنیم دو نقد اول تنها دربارۀ تقریری از نظریتۀ روح معناستت کته معتقتد
است ووع الهاظ از ابتدا برای روح معنا و معانی الهی بوده است (موسوی مینتی:0802 ،
010-014؛ الهیجی110-116 :0800 ،؛ کاشانی)10 ،0840 ،
 .1-2-1تعارض با واقعیت زندگی بشر

بنابر نظریۀ روح معنا ،واوع زبان هنگام ووع لهظ آن را برای شیء محتدودی ووتع
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است ،نه در معنا و محتوا؛ زیرا ذوات آنها متباین است؛ درحالیکته شتیء واحتد
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نکرده ،بلکه بر معنای جامعی ووع کرده است که در آینده بر تمامی مصتداقهای آن لهتظ
صدق کند؛ برای مثال ،هنگام ووع لهظ قلم برای وسیلۀ نوشتن ،آن را ووتع کترده نته بتر
شیء ماخصی که در آن زمان مصداق قلم بوده است
آنچه در واقعیت زندگی بار می بینیم ،این است که لهظتی بترای مصتداقی قترار داده
میشود ،با گذشت زمان برای مصداقهای دیگتر نیتز بتهکار متیرود و معنتای آن توستعه
ِ
بدونا ینکه ابتدا برای معنای کلی جامع ووع شده باشد
مییابد
 .2-2-1آمیختن مطالب فلسفی با بحثهای زبانشناسی

در فلسهه یا عرفان میگویند موجودات عالم ماده ،مثالی از موجودات روحانیاند؛ امتا
دلیل بر این نیست که الهاظ نیتز ابتتدا بتر موجتودات روحتانی ووتع شتده و بعتد بترای
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موجودات مادی بهکار رفته باشند ،بلکه آنچه در واقعیت تاریخ زندگی باتر ازنظتر زبتانی
می بینیم ،این است که انسان ابتدا دنیای ماده و ح

بدنی ود را میشناسد ،ست

همتان

الهاظ را برای مهاهیم انتزاعی و آنگاه برای موجودات مجرد و غیرمادی بهکار میبرد
مصطهی مینی به دلیل آمیختن مباحث زبانی و مسائل فلسهی و عرفانی بر این نظریته
رده میگیرد ( مینی )99-94/0 :0104 ،ازطرفی در طترح نظریتۀ روح معنتا میگوینتد
استهاده از این نظریه باعث می شود انسان از مرات

مادون دنیای ماده فراتر برود و به در

حقای روحانی و ملکوتی برسد؛ اما ازنظر زبانشناسی میتوان گهتت ادرا حقتای برتتر
میتواند از در مادی شروع شتود و بتا توستعۀ معنتایی بهصتورت استتعاری در مطالت
غیرمادی و حقای ماورای ماده ادامه یابد (قائمینیا)010 :0896 ،
 .3-2-1تحلیل زبانی بعد از بهوجود آمدن مصداقهای لفظ

نظریۀ روح معنا ش

از دیدن مصداق های متعدد لهظ تالش می کند معنای واحدی

را برای آن ها درنظر بگیر د؛ مانند کاری که عالمه مصطهوی برای تاخیص اصل هتر

کلمه انجام می دهتد (مصتطهوی ) 0862 ،و بعتد از تاتخیص ایتن معنتای جتامع و
جمع بند ی کاربردها می گوید واوع از ابتدا لهظ را بر همین معنا ووع کترده استت؛
درحالی که ماخص نیست ابتدا واوع این مصداق ها و کاربردها را بترای ایتن معنتا
درنظر گرفته باشد (قائمی نیا) 010 : 0896 ،

عالمهجوادی آملی در تحلیلهای تهسیری ود بیاتر به نظریۀ روح معنا شایبند استت
و در مواوع مختل

به آن اشاره میکنتد (جتوادی آملتی0849 ،الت

0844 ،11 :ج،122 :

0849ه0849 ،000/08 :د0849 ،91/01 :ه0844 ،004/8 :ل0849 ،848/0 :ح،009/1 :
0849ز)802/02 :
ایاان در تهسیر واژههای متاابه و موووعات عالم غیرجسمانی مانند عرش و کرسی
می گوید الهاظ بر معانی جامع شتامل معتانی متادی و غیرمتادی ووتع شتدهاند (جتوادی
آملی0844،و)108/06 :
مبنای فلسهی ایا ان در کاربرد این نظریه ،ذومرات
داوند برای صحبت از مرات

بودن عالم وجتود استت و اینکته

باالتر و حقای برتتر از ایتن عتالم ،از زبتان عترد زمتان

استهاده کرده؛ درحالی که فرهنگ و ادبیات زمان جاهلیت ،گنجای
نداشته است؛ ش

معتارد بلنتد الهتی را

برای انتقال این حقای به انس ِ
ان آن زمان ،بدونآنکه تغییری در این زبتان

ایجاد کند ،با همان واژگان ،توسعۀ معنایی در آنها و مجتاز و تمثیتل ،انستان را بته ادرا
حقای غیرمادی و روحانی سوق داده است ایاان اگرچه مجاز و تمثیل را در قرآن تهییتد
میکند ،اصالت را بر استعمال واژهها در معنای حقیقیشان قرار میدهد و بر همین مبنا نیتز
از نظریه روح معنا در تهسیر آیات استهاده می کند (جتوادی آملتی0844 ،ل،009-006/0:
0844 ،000/0 :0846ه0844 ،080/00 :ج0849 ،122 :ه0849 ،001/0 :التتتتت :0841 ،11 :
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1ـ .3نظر عالمهجوادی آملی دربارۀ نظریۀ روح معنا

080

0840 ،08-00/0ال 006-008 :؛ مسعودی)0891 ،
عالمه جوادی آملی مبنای این نظریه را حدو میداننتد ،نته استتدالل عقلتی یتا نقلتی
(جوادی آملی0844 ،و)10- 16/06 :
او معتقد است حدو دیگری که مواف با روند طبیعی زبان باری است ،این است که
الهاظ بر همان مرتبۀ معنایی اولیه ووع شده و ستت

توستعۀ معنتایی یافتته باشتد ایاتان

دربارۀ این دو طرح چنین میگوید:
«توسعۀ فرهنگِ مهاهمه ،راههای فراوانتی دارد کته بخاتی از آن ،دو طترح رایتج
(بهنحو مانعهالخلو) است که درمورد واژگان ارائه شده استت :یکتی اینکته الهتاظ
برای ارواح معانی ووع میشود ،اگرچته واوتعان ابتتدایی ،بر تی از مراتت

آن

ارواح بلند را ندانند و براثر جهتل یتا غهلتت از مراحتل عتالی ،انحصتار معنتا در
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مصداق اص را توهم کنند و طرح دیگر آنکه اگرچه الهاظ برای همتان مرتبته از
معنا که موردفهم واوعان ابتدایی است ،ووع میشود ،لیکن استعمال آنها دربتارۀ
مصادی دیگر یا تطبی آن معنا بر مصداق برتتر از قبیتل توستعه و مجتاز استت »
(جوادی آملی  0844ل)004/0 :

در جای دیگر اشاره میکند« :این الهاظ برای مصادی عرفی ووع شده است و اطالق
توستع استت » (جتوادی آملتی0840 ،الت -006 :
آن در مصادی برتر یا مجردات ازبال ل
)000
ایاان در بر ی از تحلیلهتای تود نیتز از مبنتای توستعۀ معنتایی استتهاده میکنتد
(جوادی آملی0849 ،004-000/0 :0846 ،11 /00 :0844 ،ال )11/0 :
1ـ .4نظریۀ شناختی پیشنمونه

در معناشناسی شنا تی ،نظریهای با عنتوان شی نمونته مطترح میشتود کته از نتتایج
مبحث مقولهبندی شتنا تی استت (0 :0940 ، Lakoff؛  )01 :0904 ، Roschایتن نظریته

میگوید هر لهظی در زبان میتواند معانی مختلهی داشته باشد و این کار بهصورت توستعۀ
معنایی برای معنای شی نمونه انجام میگیرد  .شی نمونۀ معنای هر واژه ،شنا تهشدهترین
معنای آن و معنایی است که بیاتر و شی تر از بقیه معانی موقتع شتنیدن آن لهتظ بته ذهتن
متبادر میشود در تاخیص معنای شی نمونه معموال شنا تهشدهترین معنا ،معنتای متادی
و ملموو آن و نیز شرکاربردتر ین معنایی است که در زبان یا فضای گهتتاری تاص دیتده
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که معانی آن همه دا ل مقولۀ آن لهظ هستند این معانی همگی یک وی گی ندارنتد ،بلکته

088

میشود ( )062 :0226 ، green & Evans
توسعۀ معنایی به دو صورت است )0 :در طول زمان ،که شامل تغییرات معنای لهتظ بتا
گذشت زمان است؛  )0معانی مختلهی استت کته لهتظ در ستیاقهای متنتی متهتاوت شیتدا
میکند
نظریۀ شی نمونه ابتدا دربارۀ مقوالتی مانند شرنده و مصداقهای آن مطترح شتد طبت
این نظر ،کلمۀ شرنده شی نمونته یتا نمونتۀ ماخصتی دارد کته وی گیهتایی دارد و تمتام
موجوداتی که این وی گیها را دارند ،شرنده نامیده میشوند؛ اما این وی گیها ممکن استت
در همۀ اعضای مجموعۀ شرنده ها موجود نباشد؛ برای مثال ،وی گی شرواز کردن در شترمرغ
موجود نیست؛ اما شرنده نامیده میشود؛ بهعبارتی مرزهای هر مقولته متبهم استت (همتان:
)060
نظریه شی نمونه بعدها دربارۀ کلمات و معنایاان مطرح شد :هر لهظی مقولهای استت

بر ی از این وی گیها را دارند که شبیه معنای شی نمونه است
لهظ با معنای شی نمونه هنگامیکه در یک سیاق قرار میگیرد ،مطاب آن سیاق معنایی
مییابد و معنا در سیاق دیگر تغییر میکند ایتن معتانی کته حتول معنتای شی نمونته و بتا
تغییراتی در آن ایجاد میشوند ،شبکۀ شعاعی را تاکیل میدهنتد؛ ازطرفتی وقتتی معنتای

دومی از شی نمونه بهوجود آید ،از آن نیز ممکن است معانی دیگری بهوجود آید
برای تغییر معنا در سیاق ،سه دلیل زبانی مطرح شده است یکی شدیدۀ انطبتاق استت؛
یعنی الهاظ هنگامیکه در سیاق واحد در کنار یکدیگر قرار میگیرند ،تغییرات و حتذد و
اوافههایی در معنای آنها بهوجود میآید ،مانند انطباق افعال با فاعل یا مهعول؛ برای مثتال،
فعل دویدن ابتدا مههوم دویدن انسان را دارد؛ اما اگر به رگوش نسبت داده شود ،بر تی
از وی گیها دویدن انسان حذد و بر ی از وی گیهتای دویتدن رگتوش بته آن اوتافه
میشود یا هنگامیکه فعل وردن برای وردن سوپ بهکار میرود ،بتا موقعیکته همتین
فعل برای وردن گوشت بهکار میرود ،تهاوت دارد و فعل بتا مهعتول تود انطبتاق شیتدا
میکند ( )160 :0220 ،Tayorاین موووع برای دریافتن معنای افعالی که بته داونتد یتا
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مالئکه نسبت داده می شود ،کاربرد دارد؛ برای مثتال ،فعتل رحتم بته انستانها نستبت داده
میشود؛ اما به داوند نیز نسبت داده می شود بدیهی استت فعتل هنگتام نستبت دادن بته
داوند ،همراه لوازم باری نیست ،بلکه این قسمت از فعل از معنا حذد میشود و همراه
با شدید آمدن رقت و احساسات منعط

انسانی نیست

دلیل دیگر ،شدیدۀ منطقۀ فعال است وقتی دو چیز در موقعیت تعامل با یکتدیگر قترار
میگیرنتد ،قستتمتهای اصتتی از آنهتتا مستتقیم بتتا یکتتدیگر در تماوانتتد هنگامیکتته
میگویند ماشین را آوردم ،کل جسم فیزیکی ماشین منظتور استت هنگامیکته میگوینتد
ماشین را تعمیر کردم ،منظور قسمت موتور ماشین است
1ـ .۵بررسی تطبیقی

در این بخ

ش

از مرور مبانی دو مبحث نظریۀ روح معنتا و نظریتات زبانشناستی

شنا تی ،به دو گونه مقایسۀ این دو نظریه میشردازیم
1ـ۵ـ .1بر رسی تطبیقی مبانی نظری زبان شناسی و نظریۀ روح معنا

اشترا این دو نظریه هست این است کته هتر دو قائلانتد کته واژه میتوانتد غیتر از
مصداق عرفی ود ،مصداقهای متعدد در مقوالت مختل

داشته باشد و هنگامیکته واژه

در دامنۀ دیگری غیر از دامنۀ معمول ود بهکار رود ،بهوی ه هنگامیکته بترای موجتودات
غیرمادی بهکار میرود ،الزاما مجازگویی اتهاق نیهتاده است تهاوتهتای آنهتا را میتتوان

 .1-1-۵-1مقایسۀ نظریۀ روح معنا و اصل تشکیک با اصول شناختی

یکی از مسائل در نظریۀ روح معنا ،تاکیک میتان معتانی معقتول و محستوو استت؛
یعنی میان مصادی محسوو و معقول برای هر لهظ ،معنای ماتترکی بهصتورت تاتکیک
وجود دارد؛ برای مثال ،لهظ نور هم به نور مادی اطالق میشود و هم به نتور معنتوی؛ امتا
معنای نور برای نور معنوی شدیدتر است (صدرا818/1: 0866 ،؛  11 /0و )800/1
کاربرد لهظ را برای چیزهای انتزاعی و حقای غیرمادی ازنظتر زبانشناستی شتنا تی
می توان با نظریۀ استعارۀ شنا تی تبیین کرد طبت ایتن نظریته ،انستان ابتتدا بتا چیزهتای
محسوو آشنا میشود ،آنها را میشناسد و لهظ را برای آنها بهکار میبترد ستت
شنا ت ود را افزای

دامنتۀ

میدهد؛ اما از الهاای که در دامنۀ محسوو استهاده میکرد ،بترای

چیزهای انتزاعی نیز استهاده می کند تا مههوم جدیدی را در دامنۀ جدید بسازد؛ برای مثتال،
لهظ روشن را برای فضای مادی می شناسیم؛ اما ش

از آشنایی با مسائل ادراکی و انتزاعی،

آن را برای واو شدن نیز بهکار میبریم؛ برای مثال ،میگوییم مسئله برای من روشن شد
کاربرد واژه در دامنۀ جدید ،مههوم جدید را در ذهن میسازد و ممکن استت بتهمرورِزمان
این معنا را معنای دوم لهظ باناسیم حال هنگامیکه قرآن انسان را با دامنۀ چیزهای مجترد
و غیرمادی آشنا میکند ،باز از الهاظ محسوو در این دامنه استهاده میکند تتا انستان را بتا
حقای آن دامنه آشنا کند؛ ش

با بهکار بتردن واژههتای مربتوط بته چیزهتای محستوو و

روابط زمانی و مکانی در دامنۀ مجرد ،انسان با این حقای آشنا میشود؛ اما آنچه این نظریه
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در چند بخ

ناان داد

081

به آن شایبند است ،این است که روابط زمانی و مکانی ابزار کمکی زائدی نیستند که ش

از

فهم ،آن را کنار بزنیم (قائمینیا )898 :0892 ،هرچه انسان با دامنتۀ حقتای روحتانی آشتنا
میشود ،به مههوم کلماتی که از دامنۀ مادی بهکار برده است ،شنا ت بیاتری شیدا میکنتد
معنای مادی همیاه همراه لهظ است؛ اما در دامنۀ معقول ،مهاهیم جدید را میسازد
 .2-1-5-1مقایسۀ معنای مشترک در نظریۀ روح معنا با زبانشناسی شناختی

ال

معنای ماتر یا هستۀ معنایی

تهاوت دیگر این دو نظریه این است کته نظریتۀ شی نمونته میگویتد معنتای لهتظ از
معنای شی نمونه شروع میشود و ست

در معانی دیگر توسعه مییابد معنای شی نمونته

الزاما معنای ماتر مصداقها نیست؛ اما نظریۀ روح معنا بتا مقایستۀ معتانی شنا تهشتدۀ
واژه ،روح معنایا معنای جامع ماتر آنها را تاخیص میدهتد و ایتن معنتا را در تمتامی
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316

086

کاربردهای واژه ساری میداند؛ ازاینرو نظریۀ شی نمونه بر شواهد جامعۀ باتری استتوار
است و اینکه بار ابتدا لهظی را بر یک نمونۀ واو مادی ووع میکند و ست
اشیاء دیگر بهکار می برد این کار اغل

استعاری است و ست

آن را برای

استعاره بهصتورت توستعۀ

معنایی درمیآید
ل انعطاد معنایی
نظریۀ روح معنا ،معنای واحد ماتر ِ مصتداقهای لهتظ ،اعتم از متادی و غیرمتادی
درنظر میگیرد این معنای ماتر ذات ،روح یا کارکرد لهظ است این حقیقتت ماتتر ِ
مصادی گوناگون یک لهظ ،همان ذات یا ماهیتت آنهاستت؛ ازستویدیگر ایتن حقیقتت
ماتر را میتوان غایت یا کارکرد ماتر مصادی دانست؛ برای مثتال ،کتارکرد نوشتتن
روی چیز دیگر ،معنای ماتر مصداقهای مختل
)80

قلم آن است (فتی

کاشتانی:0101 ،

در زبان شناسی شنا تی و نظریۀ شعاعیت معنا ،عالوهبراینکه یک معنتای مرکتزی یتا
شی نمونه را درنظر میگیرند ،این معنا را انعطادشذیر میدانند؛ ش
باتوجهبه وی گیهای شی نمونه و سیاق انعطاد شیدا میکند؛ ش

این معنا در هر ستیاق
نظریۀ شعاعیت معنا هتم

معنای ماتر را میشتذیرد و هتم معنتا را ستیاقمند میدانتد (:0220 ، Green & Evans

در نظریۀ سنتی روح معنا ،این فرایند طبیعی در تغییر معنتا اعمتال نمیشتود ،بلکته بتا
دیدن مصداقهای متهاوت لهظ ،معنای واحد از آنها استتنباط میشتود نظریتۀ روح معنتا
میگوید الهاظ بر ارواح معانی ووع شدهاند و وی گیهای مصداقهای متهتاوت در ووتع
الهاظ بر معانی درنظر گرفته ناده است این نظریه انعطادهای معنایی را درنظر نمیگیترد
که واژه در کاربرد آن در سیاقهای مختل
نظریۀ روح معنا از کاربردهای مختل

و در دامنههای هستیشنا تی متهاوت دارد
لهظ فقط یک معنا را روح معنای آن تاتخیص

می دهد و طبیعی است که در مواوعی که در شنا ت معنای لهظ تردید دارد ،از همان معنا
استهاده میکند؛ اما نظریۀ شی نمونه برای شی نمونۀ معنای لهظ ،تعتدادی وی گتی حیتاتی
درنظر میگیرد این وی گیها در کاربردهای لهظ ،بسته به سیاق و عرد گوی

آن ،امکتان

کم و زیاد شدن دارند
مطل

دیگری که نظریۀ شبکه شعاعی در زبانشناسی شنا تی میگوید این است کته

وقتی معنای دومی از معنای شی نمونه شیدا میشود و کاربرد شیتدا میکنتد ،ممکتن استت
معنای سوم از معنای دوم گسترش یابتد متال در ایتن گستترشها ،وجتود وی گیهتای
حیاتی است؛ البته با قابلیت حذد و اوافه شدن
ج چگونگی تعیین معنای ماتر و معنای شی نمونه
تهاوت دیگر دو نظریه در این موووع ،تعیین معنای ماتر استت نظریتۀ روح معنتا
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)888

080

با دیدن مصداقهای گوناگون لهظ ،معنای ماتر را از آنها استنباط میکنتد و آن را روح
معنا درنظر میگیرد؛ اما نظریۀ شی نمونه برای یافتن معنتای شی نمونته ،مال هتایی دارد؛
ازجمله برجستگی معنایی که معموال در معنای محسوو دیده میشود ،بسامد تکترار معنتا
در فرهنگ یا متن واحد و اولیت تاریخی بهمعنای اولین معنای لهظ ازنظتر زمتانی (Evans

&)120 :0228 ،Tyler
 .2-۵-1بررسی تطبیقی برخی نمونههای تفسیری استفاده از نظریۀ روح معنا و نظریۀ پیشنمونه

 .1-2-5-1میزان

این واژه در آثار صدرالمتهلهین ،عالمهطباطبایی و عالمهجوادی آملی ،مثتال واوت در
تبیین نظریۀ روح معناست لهظ میزان بر مصادی متعتدد ماننتد طکت  ،شتاقول ،گونیتا،
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ترازوی دوکهه و انواع دیگر سنج

وزن و اسطرالل اطالق میشود؛ ازطرفی همین لهتظ

شده و استعمال و تطبی مههوم آنها بر مصادی شیاین و کنتونی حقیقتی استت؛ زیترا در

084

ووع الهاظ ،نظر به مصداق و وی گیهای مصداقی نیست؛ ازاینرو مههوم میزان افتزونبتر

بر علم نحو ،عروض ،منط و نیز جوهر عقل و انسان کامل اطالقشذیر است طبت نظریتۀ
روح معنا چنین الهاای بر معنای مطلقی ووع شده است که شامل مصادی حسی و عقلتی
میشود و وی گیهای مصداق ،ارج از موووعله است (شیرازی98-90 :0868 ،؛ فتی
کاشانی)80 :0811 ،
عالمهجوادی آملی میگوید «میزان» و «ترازو» برای مههوم کلی «وسیلۀ سنج » ووع

مصادی متعدد مادی ،مصادی معنوی و غیبی نیز دارد؛ چنانکه قرآن و عترت :میزاناند
و استعمال این واژه در مصادی غیبی و طولی آن نیز حقیقی استت ،نته مجتازی (جتوادی
آملی0844 ،ه)080/00 :؛ بدین ترتی

نظریۀ روح معنا با دیتدن مصتداقهای مختلت

ایتن

لهظ ،روح معنا را از آن استخراج میکند؛ در این حالت ،برای کاربردهای جدید در متتن و

سیاقهای مختل

از این روح معنا استهاده میکند

واژۀ میزان چهار کاربرد در سیاقهای متهاوت دارد:
السماء رفعها و ووع الم ِیزان (الرحمن)0/؛
و َّ
أ َّال تطغوا ف ِی الم ِی ِ
زان (الرحمن)4/؛
ِ
ِ
ِ
ِ
تاو بِالقِستط
لقد أرسلنا ُر ُسلنا بِالبینات و أنزلنا مع ُه ُم الکتتال و المیتزان لیقُتوم النَّ ُ
(حدید)01/؛
و نض ُع الموازِین القِسط ل ِیومِ الق ِیامةِ فال تُظل ُم نه

شیئا (انبیا)10/؛

که مهسرین برای آنها معانی مختلهی گهتهاند که طرح تمام آنها در مجال ایتن نوشتته
نیستت؛ 1امتتا بتترای بررستتی آنهتتا بتتا مبنتتای نظریتتۀ روح معنتتا ،نظتتر عالمتتهطباطبتتایی و
عالمهجوادی آملی را میآوریم
عالمه طباطبایی در آیۀ اول ،با مبنا قرار دادن روح معنتای میتزان کته همتان کتاربرد آن
یعنی وسیلۀ سنج

است ،معنای «ووع الم ِیزان» را همان وسیلۀ سنج

و تاخیص حت

از باطل معنا میکند و آن را با کلمۀ میزان در آیۀ  01سورۀ حدیتد هتممعنتا میدانتد؛ یعنتی
مقصود از آن ،معیارهای سنج

ح است که به رسوالن داده شده است

ایاان معنای میزان را در دو آیۀ بعد ،همان ترازوی معمولی میداند ( طباطبایی:0100،
)068/09
عالمه جوادی آملی اگرچه در جایی معنای میزان را با استهاده از روح معنا همان وسیلۀ
سنج

می داند ،در تحلیل دیگری ذیل آیۀ سوره الترحمن ،معنتای میتزان را برقرارکننتدۀ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 1ر  :علیروا ،قائمی نیا ( ،)0896استعاره های مههومی و فضاهای قرآنی ،ش وهاگاه فرهنگ و اندیاه اسالمی،
تهران ،ص 811-880

بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناخت ی

و أق ِی ُموا الوزن بِالقِسطِ و ال ُتخسِ ُروا الم ِیزان (الرحمن)9/؛

089

تعادل میداند ] [« :ترازو رسالتی دارد که وزن و موزون را هماهنگ کند و بتدون تهتاوت
بین آنها عدل را برقرار نماید (و ووع المیزان أالل تطغوا فی المیزان) » (جوادی آملی ،بتی
تا)068/8 ،
میتوا ن گهت ایاان در اینجا از نظریۀ روح معنا استهاده نکرده است ،بلکه معیار را در
بیان کلمۀ میزان ،تعادل و هماهنگی دو کهۀ ترازو و ست

همین تعادل در آستمان و زمتین

میداند؛ ازاینرو تحلیل ایاان با نظریۀ شی نمونه تطاب دارد
معنای آیه براساس نظریۀ پیشنمونه

معنای شی نمونه بترای واژۀ میتزان ،تترازوی دوکهته استت کته دو وی گتی دارد0 :
سنج
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وزن؛  0تعادل داشتن نظریۀ شی نمونه معنای واژه را براساو سیاق میداند و بته

انعطاد در معنا قائل است؛ اما معیتار ایتن انعطتاد ایتن استت کته معنتای شی نمونته بتا
وی گیهای سیاق هماهنگ میشود
شی نمونۀ میزان در اینجا همان ترازوی معمولی استت از ایتن معنتا میتتوان معتانی
دیگر را مناع

دانست؛ برای مثال ،به شاقول نیز میزان میگویند در اینجا بیاتر ،وی گتی

تعادل در ترازو درنظر گرفته شده و معنا گسترش یافته است؛ چنانکه در زبان عربی ،وسط
روز میگویند «قام م ِیزانُ النهار أی انتص » (ابنمنظور )116/0101،08،که در ایتن کتاربرد
لهظ ،باز معنای تعادل دو طرد در ترازو درنظر گرفته شده است
اگر سیاق را در آیۀ  0سورۀ الرحمن درنظر بگیریم ،سیاق آیه دربارۀ وی گتیای استت
که داوند هنگام لقت آسمان در آن قرار داده و آن بلند کتردن آن استت آنچته بتا ایتن
سیاق متناس

است ،این است که منظور از ووع میزان برقراری تعادل و معیتار داشتتن و

حسال و مقدار داشتن موجودات است که منتج آن هم این است که انستان بتا ایتن نظتام
متعادل می تواند و مسئول است در اعمال ود حسال ،مقدار ،عدل و تعادل را رعایت کنتد

و از آن طغیان نکند؛ ش

میزان در آیۀ  0ستوره الترحمن بتهمعنای وجتود تعتادل و مقتدار

داشتن موجودات و آسمان درارتباط با زمین است یکی از نتایج بلند کردن آسمان و میزان
فاصلۀ اجرام آسمان با زمین ،مقدار وزن مواد در زمین است اگر چنین نبود ،مقدار وزن در
زمین و مسائل دیگر متهاوت بود ،نظام حیات و حرکت موجودات مختل میشد انسان در
است :أ َّال تطغوا ف ِی الم ِی ِ
زان
تهاوت دو تحلیل در معنای واژۀ میزان در این آیات می تواند روشن کنندۀ اثر این
دو مبنا در تحلیل باشد طب مبنای نظریه روح معنا با استهاده از روح معنتا عبتارت
است از « وسیلۀ سنج

» این معنا با دیدن مصداق های متهاوت ایتن لهتظ به دستت

می آید؛ اما براساو نظریۀ شی

نمونه ،و ی گیها ی معنایی شی

نمونه که همان معنای

حسی و معنای ترازوی معمولی است که بسته به سیاق میتواند وی گی ستنج

یتا

وی گی تعادل منظور باشد؛ براین اساو ،در آیۀ ههت سورۀ الرحمن ،معنتای برقترار
کردن تعادل و حسال داشتن موجودات را در ارتباط بتا یکتدیگر و در آیتۀ هاتت
الرحمن ،رعایت تعادل و عدل و مقدار درست در اعمال انسان و معنای آن در آیۀ نُه
همین سوره ،ترازوی معمولی و در آیۀ  01سورۀ حدید ،معیارهای رعایت قسط و عدل
است که در قوانین شریعت آمده و به رستوالن داده شتده استت (قائمی نیتا: 0892 ،

010

) 811
اما معنای این واژه در آیۀ  10سورۀ انبیا براساو نظریتۀ شی نمونته ،باتوجهبته ستیاق
همان وسیلۀ سنج

است که در قیامت ،مطاب با جن

اعمال قرار داده میشود این معنتا

همان معنایی است که با مبنتای نظریتۀ روح معنتا نیتز تعیتین میشتود (طباطبتایی:0100 ،
)000/09

بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناخت ی

این نظام میتواند مقادیر را بسنجد و با عدل و قسط رفتار کند که معنای میزان در آیتۀ بعتد

 .2-2-۵-1تقوی

یکی از انعطادهای معنایی در واژهها ،انطباق معنتایی استت افعتالی در قترآن بتهکار
میرود که صورت اولیه و شی نمونۀ آن دربارۀ انسان است؛ اما در آیات به داوند نستبت
داده می شود یا صهتی که از آن ریاه است ،به داوند نسبت داده میشود؛ برای مثال ،فعل
یتول» که بیاتر دربارۀ انسان بهکار میرود ،در قرآن به داوند نسبت داده میشتود
«تال
ُ
مصدر تقوی که دربارۀ انسان بهکار میرود ،بهشکل صهت اهلالتقوی بته داونتد نستبت
داده شده است
ِ
ال ُهو أه ُل التَّقوى و أه ُل المغهِرةِ (مدثر)16/
و ما یذک ُُرون إ َّال أن یااء هل ُ
دربارۀ اهل التقوی بودن داوند ،بیاتر تهاسیر چنین معنتا کردهانتد « :داونتد اهلیتت
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دارد کتته از او شتتروا شتتود و انستتان درمقابتتل او تقتتوا ورزد » (زمخاتتری610/1: 0120 ،؛
طبرستتتتی198/02 :0800 ،؛ ابنعاشتتتتور802/09 :0102،؛ طباطبتتتتایی022/02: 0100 ،؛
فراهیدی49/1 :0129 ،؛ ابنمنظور120/01 :؛ ابنسیده199/ 6 :0100،؛ فیروزآبتادی:0101 ،
)161/1
در کت

لغت فقط طریحی تقوا را به داوند نسبت داده است ،نه اینکته او استتحقاق

تقوای بندگان را دارد وی دربارۀ معنای این آیه میگوید « :من اهل آنم که تقتوا کتنم اگتر
عصیانم کردند و غهران کنم » (طریحی )119/0 :0801 ،البته طریحی معنای فعل «اتقی» را
دربارۀ داوند بیان نمیکند
نقد این تهاسیر این است که اهلالتقوی نزدیکی و اهلیت داوند را به این فعل ناتان
می دهد؛ یعنی داوند اهل تقوا کردن است؛ همانگونهکه اهلالمغهره است؛ یعنی داوند
اهل مغهرت کردن است؛ اما اشکال این است که اگتر تقتوا را بتهمعنای تترو از عتذال و
شرهیز از گناه بگیریم ،بر داوند صدق نمیکند

در اینجا مسئلۀ انطباق فعل تقوا با فاعل داوند مطرح میشود عالمهجوادی آملی در
تهسیر عرفانی از اهلالتقوی بودن داوند میگوید« :تقوا بهمعنای شروای از نقص و عی ،
صهت ممتاز شروردگار است؛ یعنی داوند اهلتقواست؛ چه اینکه اهلآمرزش است" :هو
أهل التقوی و أهل المغهرة"" ،اللهم أهل التقوی"» (جوادی آملی0844 ،ال )090 :

توجه کنیم ،این واژه بهمعنای حهظ از طر یا اذیت و عذال است و مؤلهۀ تود نیتز در
آن موجود است (ابنمنظور)120/01 :0101 ،؛ اما معانی دیگر مثل شرهیزگاری ،حهظ تود
از گناه و ترو از عذال ،از توسعۀ شی نمونه در سیاقهای متناس
الزم نیست این توسعۀ معنا در تمام موارد بهکار رود (راغ

آن بهدستت میآیتد و

اصههانی)440 :0100 ،

مؤلههها یا وی گیهای معنایی «وقی» ،ثابت و تغییرناشذیر نیستند ،بلکه ممکن است در
انطباق با فاعل یا دیگر همناینها ،جرح و تعدیلی در آنها شی آید فعتل «وقتی» دربتارۀ
انسان ،برای حهظ ود بتهکار رفتته و ستت

کتاربرد مصتدری آن بترای صتهت انستانی،

بهصورت مههومی شنا تهشده درآمده است؛ اما اگر بته کاربردهتای فعتل «وقتی» دربتارۀ
داوند دقت کنیم ،ده مرتبه در قرآن بترای داونتد بتهمعنای حهتظ بنتدگان از عتذال و
سیئات بهکار رفته است (طور04/؛ انسان00/؛ غافر9/؛ بقتره020/؛ آل عمتران06/؛ غتافر0 /؛
غافر9 /؛ طور00 /؛ غافر :)11 /ال یذُ وقُون فِیها الموت إِ َّال الموتة اْلُولتی و وقتا ُهم عتذال
الج ِحیم (د ان)16 /

018

وقتی داوند فاعل فعل «وقی» باشد ،مصدر این فعل نیز میتواند به داونتد نستبت
داده شود این مصدر دربارۀ داوند بهمعنای «حهظ بندگان از اصابت سیئات و عتذالها»
است معنای تقوا میتواند با تغییرات جزئی و انعطادشذیری در موارد مختل
در همناینی با واژههای دیگر با قال

بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناخت ی

در تحلیل زبانشناسی اگر به معنای شی نمونۀ فعل «وقی» که تقوی مصتدر آن استت،

معنایی آنها ترکی

شود و بترای تناست

بتهکار رود،
بتا آنهتا

انعطاد شیدا کند
درحقیقت «اه ُلالتقوی» یعنی داونتد اهتل آن استت کته عتذال تود را از بنتدگان
بازدارد و این معنا با همناینی «اه ُلالمغهره» نیز تناس

دارد که در ادامۀ آیته آمتده استت؛

چون کسی که اهل آن است که به هر بهانهای عذال تود را از بنتدگان بتازدارد ،اوستت
که به هر بهانه بندگان را میآمرزد شاهد این معنا را میتوان روایتی دانست کته ذیتل ایتن
آیه نقل شده است (فی

کاشانی « :)010 :0101 ،داوند به عزت و جالل ود قستم یتاد

کرد که اهل توحید را به آت

عذال نکنتد » و نیتز فرازهتایی از دعاهتای ائمته :کته در
حهتظ از عتذال و طلت

آنها صهت «اه ُلالتقوی» برای داوند در سیاق طل

بخات

آمتتده استتت (مجلستتی 820/91 :0128 ،؛ کهعمتی180 :0104 ،؛ ابتتنطتتاووو86 :0100 ،؛
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ابنالماهدی)890 :0109 ،؛ مانند « داوندا و از تو مغهرت میطلبم بترای هتر گنتاهی کته
تو به دانستن آن شایستهتری؛ همانگونهکه تو به مستور داشتن آن شایستتهتری ،کته تتویی
اهلتقوی و اهلمغهرت » (مجلسی)888 /41 :0128 ،
در روایتی از شیامبر آمده است « :داوند تعالی میفرماید من از بندۀ ود حیا متیکتنم
درحالیکه دستان

را باال آورده است و من آنها را رد کنم مالئکه میگوینتد شروردگتارا،

او شایسته (اهل) نیست داونتد گویتد متن اهتلتقوا و اهتلمغهرت هستتم » (ستیوطی،
 )040/6 :0121این روایت حالت بندهای را وص

میکند که مالئکه او را شایستۀ مغهرت

داوند نمیدانند؛ اما داوند او را رد نمیکند و دلیل آن را «اه ُلالتقوی» و «اهت ُلالمغهتره»
بودن ود ذکر میکند
در واژۀ تقوا در این سیاق ،مؤلهۀ ترو حذد میشود که همان متبهم بتودن مرزهتای
معنایی واژهها را اثبات میکند؛ چون معنای ترسیدن برای داوند بهکار نمتیرود و حهتظ
داوند برای بندگان ،بهدنبال ترسیدن داوند نیست

 .3-2-۵-1ذوق

فعل ذوق بهمعنای چایدن ،در قرآن برای موارد غیرمادی بهکار رفته است؛ مانند:
وع و الخو ِ
فکهرت بِهن ُعم ِ هلالِ فهذاقها هلال لِباو ال ُج ِ
د (نحل)000/؛
ُ
کُل نه

ذائِق ُة المو ِ
ت (آل عمران)041/؛

ِ
ِ
ِ ِ ِ
تبون
ثُ َّم قیل للَّذین ال ُمتوا ذُوقُتوا عتذال ال ُخلتد هتل تُجتزون إِ َّال بِمتا کُنتتُم تکس ُ
(یون )10/
شیخطوسی در تهسیر ذائقةالموت میگوید:
«بهکار گرفتن واژۀ ذوق در آیۀ مزبور از نوع مجاز است؛ زیرا ذوق یعنی چاتیدن،
در ماهیات و امثتال آنهتا حقیقتت استت؛ آنستانکه زبتان انستان متزۀ غتذاها را
میچاد؛ بنابراین مرگ چیزی نیست که نه

انسان آن را بچاتد و همانطورکته

عرل بهمجاز میگوید "شرل کهو المنون؛ جتام مترگ را سرکاتید" قترآن نیتز
بهمجاز میفرماید هر نهسی مرگ را میچاد » (جوادی آملی0844 ،د)090/1:

عالمهجوادی آملی این تهسیر را صحی نمیداند و میگوید:
«الهاظ برای ارواح معانی ووع شده ،نه بترای مصتادی متادی و شخصتی آنهتا؛
بنابراین ذوق بهمعنای چایدن است؛ واه چانده و چایدهشتده متادی باشتند و
واه مجرد؛ درنتیجه اطالق ذوق در آیۀ کریمه حقیقت است ،نته مجتاز و انستان
حقیقتا چانده است ،نه مجازا و شدیدۀ مرگ حقیقتا چایده میشتود ،نته مجتازا »
(جوادی آملی0844 ،د)090/1 :

ذوق ازنظر شنا تی ،ابتدا در معنای حسی بدنی بهصتورت شی نمونته بته کتار رفتته
است ست
ست

با مهعولهای دیگر غیربدنی به کار میرود ،ابتدا بهصورت استعارۀ شنا تی و

بهصورت توسعۀ معنایی انعطاد می یابد توسعۀ افعال حسی به معتانی غیربتدنی در

بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناخت ی

فذاقت وبال أمرِها (طالق)9/؛

011

تمامی زبانها رخ میدهد ()8 :0224 ،Vanhove؛ مانند فعل سمع یتا بصتر کته در معتانی
غیربدنی توسعه یافته ،به میزان زیادی در کاربردهای مجرد در قرآن بهکار رفته است
وی گیهای حیاتی واژۀ ذوق ،یکی ح

کردن با زبان بدونواستطه و دیگتر توردن

مقدار کمی از چیزی برای اطالع از مزۀ آن است (ابنمنظور000/02 :0101 ،؛ فیروزآبتادی،
)406 :0101؛ اما این وی گیها در تمامی کاربردها حهظ نمیشود
عالمهمصطهوی که شیرو نظریۀ روح معناس ت ،اصل واحد را در معنای ذوق ،احستاو
کردن نمونهای از چیزی با احساو بدنی یا غیربدنی میداند (مصطهوی)814/8 :0862 ،
این فعل در شبکه گستردهای از معانی بهکار میرود؛ برای مثال ،در زبتان عربتی بترای
نزول عذال و چیزی گهته شده استت کته انستان نمیشستندد امتا بته او میرستد :یذوقته
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(فراهیدی )020/1 :0129 ،در اینجا وی گی مقدار کم داشتن فعال نیست

دربارۀ «ذائقهالموت» باتوجهبه سیاق میتوان فهمید هر نهسی ودش بیواسطه مترگ

016

را میچاد و احساو میکند در اینجا معنتای چاتیدن مقتدار کتم منظتور نیستت ،بلکته

به کسی که زود ازدواج کند و زود طالق دهد ،ذواق میگویند در اینجا وی گی مقدار
کم چایدن فعال است
راغ

میگوید در عرد عرل بیاتر برای مقدار کم بهکار میرود ،اما برای مقدار زیاد

هم استهاده میشود (راغ  )880 :0100 ،که همان انعطاد معنتایی و حتذد و اوتافه در
وی گیهای حیاتی معنای واژه است

وی گی احساو کردن بی واسطه در وجود ود مطرح است
در اینجا درنظر گرفتن مقدار کم یا «نمونه» صحی نیست؛ چون در بسیاری از متوارد،
معنای ذاق یا چایدن فقط بر احساو کردن بیواسطه در نه
وی گی معنایی حذد میشود

معنا میدهد و مقدار کم از

َ .4-2-۵-1وجه

واژۀ وجه در قرآن هم به داوند نسبت داده شده و هم به انسان و برای کلمتۀ «نهتار»
نیز بهکار برده شده است:
ِ ِ
ل فهینما تُولوا فث َّم وج ُه هلال (بقره)001/؛
و هلل المارِقُ و المغرِ ُ
وس
اقتُلُوا ُی ُ
إِنَّما نُطع ِ ُمکُم لِوجهِ هلالِ ال نُرِی ُد مِنکُم جزاء و ال شُ کُورا (انسان)9/؛
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ
ُتروا
و قالت طائهة من أه ِل الکتال آمنُوا بالَّذی أنزل علی الَّذین آمنُوا وجه النَّهار و اکه ُ

آ ِ ر ُه لعلَّ ُهم یر ِج ُعون (آل عمران)00/

عالمهجوادی آملی طب نظریۀ روح معنا معتقد است واژۀ وجه یک معنا دارد:
«"وجه" چیزی است که انسان به آن رو میکند و وجه هرچیز نیز بتا همتان چیتز
متناس
عنوان فی
و طال

است وجه دای سبحان همان اهتور زوالناشتذیری استت کته از آن بتا
مطل و عام دا یاد میشود و مؤمنان که بهامید لقای ح کتار کترده
وجه ه لالاند ،واهان نیل بته اهتور تاص ایتن فتی

منبستط هستتند »

(جوادی آملی0849 ،و)060/6 :

بنابراین در آیۀ اول ،معنای وجه هلال را چنین درنظر میگیرند« :به هر ستو رو کنیتد ،بته
وجه هلال رو کردهاید و در هر حال دعا کنید ،وجها هلل با شماست درون شما نیز فتی

تدا

هست » (همان)061 :
ایاان در آیاتی که نیت مؤمنان را از کارهای یر «لوجه هلال» عنوان میکنند؛ ماننتد آیتۀ
إنلما نطعمکم لوجه هلال ال نرید منکم جزاء و ال شتکورا میگوینتد« :روتای تدا مظتاهری
دارد که از بهترین آنها بهات است و کسانی که در کارهای ود وجه هلال را اراده میکننتد
و دا را نه از ترو دوزخ یا طمع در بهات ،بلکه بهامید لقای او عبادت میکنند » (همان)

بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناخت ی

وه أروا یخ ُل لکُم وج ُه أب ِیکُم (یوس )9/؛
أوِ اطر ُح ُ

010

در تحلیل شنا تی این واژه ،شی نمونۀ آن را درنظر میگیتریم کته نمونتۀ متادی و در
دسترو آن است
دربارۀ اشیای مادی ،قسمت بیرونی جسم که انستان بتا آن مواجته میشتود ،وجته آن
است؛ چنانکه در احجام هندسی ،ستط بیرونتی آن را وجته مینامنتد و نیتز هنگامیکته
بخواهند بهسوی جسم رو کنند ،بته وجته او رو میکننتد کته معنتای «جهتت» را در وجته
می رساند وی گی ثانوی دیگر در وجه این است که وقتی بخواهند به چیزی توجته کننتد،
وجه ود را بهسوی

میگردانند؛ شت

بر تی وی گیهتای حیتاتی عبارتانتد از ستط

بیرونی؛ سمت؛ توجه
این وی گیها باتوجهبه سیاقهای گوناگون فعال میشود در آیۀ و قالتت طائِهتة مِتن
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أه ِل الکِ ِ
تال آمِنُوا بِالَّذِی ُأنزِل علی الَّذِین آمنُوا وجه النَّهارِ و اکه ُُروا آ ِ ر ُه لعلَّ ُهتم یر ِج ُعتون

و تضیء فی وجه الظالم منیرة
ِ ِ
ل فهینما تُولوا فث َّم وج ُه هلال (بقره )001/که سمت و رو
در آیۀ و هلل المارِقُ و المغرِ ُ

014

کردن مطرح است ،از وجه همان جهتی مطرح است که با داوند روبرو میشویم تتا او را

(آل عمران)00/
وجهالنهار بهمعنای ابتدای روز استت؛ یعنتی همتان اول روز کته انستان بتا آن مواجته
می شود که همان وی گی سط بیرونی را دارد این عبارت در زبان عترل بتهکار میرفتته؛
چنانکه در شعر عرل ،وجهالظالم بهمعنای ابتدای ش

است:

کجمانة البحرى سل نظامها( 1لبید)000 :0846 ،

روبهروی ود عبادت کنیم این آیه درشِی جدال دربارۀ تغییر قبله ،انسان را متوجته مطلت
فراتری میکند و اینکه به هر جهت مکانی کته رو کنتیم ،در همتان حتال بتا تدا روبتهرو
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1آن گاو ستید رنگ در اول ش  ،همانند لؤلؤ دریایی که در یك رشته کایده و بند کرده شده است

هستیم و این واسع بودن دا و محیط بر مکان بودن اوست و اینکه انستان در هتر جهتت
مکانی با او روبهرو ،مقابل او و حضور اوست
وس
در آیۀ اقتُلُوا ُی ُ
یوس

وه أروا یخ ُل لکُم وج ُه أب ِیکُم (یوست  )9 /بترادران
أوِ اطر ُح ُ

با اندا تن او به چاه می واهند توجه شتدر را از یوست

منقطتع کننتد و بته تود

مطل

برای داوند مطرح می شود و در آیاتی که مؤمنان در عمل یر تود طالت

دا هستند ،درواقع طال

وجته

توجه داوند هستند

اما در آیاتی نظیر إِنَّما نُطع ِ ُمکُم لِوجهِ هلالِ ال نُرِی ُد مِنکُم جتزاء و ال شُ تکُورا (انستان/
 )9عالمهطباطبایی وجه دا را صهات فعلی دا میداند؛ یعنی صهات کریمهای که افاوتۀ
یر بر ل و لقت و تدبیر و رزق آنها یا رحمت عامۀ او از آن صهات ناهت میگیترد؛
بنابراین اینکه عملی به اطر وجه هلال انجام شتود ،یعنتی در انجتام دادن عمتل ایتن نتیجته
منظور شود که رحمت دای تعالی و انودیاش جل

شود

بر ی تهاسیر گهتهاند منظور از «وجه هلال» همان ذات داست؛ چون داوند صتورت
جسمانی ندارد (مکارم شیرازی )811/01 :0801 ،یا گهتهانتد منظتور روتای تدا (شتبر،
880/6 :0120؛ طبرستتی )600/02 :0800 ،یتتا ثتتوال داستتت (ابنکثیتتر096/4 :0109 ،؛
طنطاوی ،بی تا)002/01 :
ازنظر زبان شناسی شنا تی اگتر معنتای استتعاری وجته را درنظتر بگیتریم ،صتورت
جسمانی فقط شی نمونۀ واژۀ وجه است و میتواند در اینجا بهمعنای توجه داوند باشتد؛
یعنی انسان در عمل یر دنبال توجه اص داوند است
 .6-2-۵-1عرش

اقوال مهسران دربارۀ معنای این واژه و نسبت دادن آن به شروردگار در جملۀ استتعاری

بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناخت ی

ا تصاص دهند در اینجا وجه بهمعنای توجه و معنای استعاری مطرح استت ماتابه ایتن

019

«استوی علی العرش» متعدد است؛ برای مثال ،ایتن جملته را استتعاره از عظمتت داونتد
میدانند که به عقول بندگان نمیرسد یا معنای سلطه یافتن را مطرح کردهانتد (ابنعاشتور،
 )01- 08 :0104عالمتتهطباطبایی ( )000/01 :0100آن را کنایتته از تتتدبیر امتتور میدانتتد
عالمهجوادی آملی (0844ه )080/00 :با اشاره به نظر عالمهطباطبایی میگوید:
«باتوجهبه اینکه الهاظ در اصل قرارداد برای ارواح معانی ووع شده یا بتهمرور در
معنای عام مستتقر شتدهانتد ،واژۀ "عترش" و "کرستی" نیتز بترای مههتوم کلتی
"جایگتتاه تتتدبیر و متتدیریت و ربوبیتت" ووتتع شتتده و هریتك از ای تندو دارای
مصادی عروی (مادی و طبیعی) و مصادی طولی (غیبی) استت کته بتا مصتداق
مثالی و عقلی منطب است و تطبی مههوم عرش و کرسی بتر هریتك از مصتادی
عروی یا طولی آن بهنحو حقیقت است ،نه مجاز »
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012

اما در جای دیگر (0840ل )010/0 :معنای «استوی علتی العترش» را یکستان بتودن
فی

داوند بر همه میداند:
« داوند از نسبتی مساوی با همۀ امور بر وردار است او بته همتۀ امتور نزدیتك
است و قرل او به همۀ اشیا مطل است و هیچ موجودی در قیاو با قترل مطلت
او ،اولویت صدور ندارد و در آفرین

او از هر نقطه که آغاز کند ،تقتدیم مهضتول

بر فاول راه ندارد او اگر بخواهد ،میتواند همۀ مرات
کند و لقت همراه موجودات ،موج

را همراه با یکدیگر لت

طهره نیتز نمتیشتود او بتا آفترین

موجود ،رتبۀ آن را نیز میآفریند؛ یعنی کثیتر مترتت

هتر

و متتدرج دفعتتا از او صتادر

میشود »

اگر به این استعاره نگاه شنا تی کنتیم ،ناستتن انستان (معمتوال شادشتاه) بتر تختت،
شی نمونۀ آن است در این عمل ،چند وی گی معنایی دیده میشود :آغاز تتدبیر بتر امتور؛
سلطه بر همه؛ تساوی استیال و احاطه بر افراد شایینتر؛ عظمت شادشاهی

سا تار این ا ستعاره ،عناصر متعددی دارد ناستن بر تخت ،بیشک هتم در متردم آن
عصر و هم قرون دیگر ،فضای ناستن شادشاه را بتر تختت میستازد و زمتان ناستتن بتر
تخت ،زمان شروع تدبیر رعایا همراه با آغاز قتدرت بتر آنهاستت همچنتین مههتومی از
عظمت در آن وجود دارد این فضا هم ناانگر اقتدار است برای شادشاه و هم ناانگر تدبیر

آنها یکی است؛ چنانکه در فعل استوی نوعی باال بودن و همستط بتودن استت حتال در
فضایی که داوند قادر مطل بوده و است ،این استعاره مههوم شروع تدبیر مخلوقات،ش
از لقت آنهاست و نیز درحالیکه او به تمامی مخلوقات فی
این استعاره در هر سیاقی ،وی گیهای معنایی متناس

میرساند

با سیاق واهد داشت

ِ
ِ
ماوات و اْلرض و ما بین ُهمتا فِتی سِتتَّةِ أ َّیتام ثُت َّم استتوى علتی
الس
در آیۀ الَّذی ل َّ
ِ
من فسئل بِهِ ب ِیرا (فرقان )19/سیاق آیۀ قبتل و ایتن آیته دربتارۀ توکتل بتر
الرح ُ
العرش َّ
داست و بیان اینکه او این صهات را دارد چنانکه عالمهطباطبایی اشاره میکنتد ،توکتل
به معنای وکالت دادن و مستلزم داشتن حیات ،علم ،تسلط و حکم است که حیات ،علتم و
آگاهی را در آیه قبل و تسلط و حکمرانی را در این آیه بیان میکند ،در اینجتا استتوای بتر
عرش بهمعنای داشتن تسلط و حکمرانی است
ِ
ِ
ماوات و اْلرض ف ِی سِتَّةِ أ َّیام ثُ َّم استوى علی العتر ِ
ش یعلت ُم
الس
در آیۀ ُهو الَّذی ل َّ
ِ
ِ
ما یل ِ ُج ف ِی اْلر ِ
السماءِ و ما یع ُر ُج ف ِیها و ُهو معکُم أیتن متا
ض و ما یخ ُر ُج منها و ما ینزِلُ من َّ
ال بِما تعملُون بصِیر (حدید )1/معنای علم او به همه و معیت او بتا همته مطترح
کُنتُم و هل ُ
می شود و استوای بر عرش با معنتایی متناست

استت کته عالمتهجوادی آملتی میگویتد

داوند نسبتی مساوی با همۀ امور دارد او به همۀ امور نزدیك است
و در آیات زیر ،حالت فرمانروایی و تدبیر امور را با نمونههایی از آنها بیان میکند:

بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناخت ی

امور همراه قدرت و هم اینکه شادشاه از باال به زیردستان ود نگاه میکنتد و نستبت او بتا
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ِ
إِنَّ ربکُم ه ِ
ماوات و اْلرض ف ِی سِتَّةِ أ َّیتام ثُت َّم استتوى علتی العتر ِ
ش
الس
ال الَّذی ل َّ
َّ ُ ل ُ

ُیغاِی اللَّیل النَّهار یطل ُُب ُه حث ِیثا (اعراد)11/؛

ِ
ه ِ
ماوات بِغیرِ عمد ترونها ثُ َّم استوى علی العر ِ
تخر الاَّ تم
الس
ش و س َّ
ال الَّذی رفع َّ
لُ

و

القمر کُل یجرِی ِْلجل ُمس ًّمی ُیدب ُر اْلمر (رعد)0/
 .7-2-۵-1یَد

این واژه بهمعنای دست؛ اما در زبان عربی و در قرآن برای داونتد هتم بتهکتار رفتته
است:
ب ِیدِك الخی ُر إِنَّك علی کُل شیء قدِیر (آل عمران)06/؛
ُوت کُل شیء (مؤمنون)44/؛
قُل من ب ِیدِهِ ملک ُ
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ك و ُهو علی کُل شیء قدِیر (ملک)0/؛
تبارك الَّذِی ب ِیدِهِ ال ُمل ُ
أ و لم یروا أنَّا لقنا ل ُهم م ِ َّما عمِلت أیدِینا أنعاما ف ُهم لها مالِکُون (ی )00/
مالصدرا دربارۀ ید و معنای آن میگوید روح ید و معنای اصلیاش ،بته عضتو متادی
بدن انسان منحصر نیست ،بلکه معنای
گوشت ،ون و عص

واسطه در قب

باشد یا نه؛ بدینترتی

و بسط استت؛ تواه متاتکل از

او معنای واسطه بودن را برای روح معنتای

ید درنظر گرفته است (صدرا )800/1 :0866 ،عالمهمصطهی گتوهر معنتایی آن یتا همتان
معنای جامع را قدرت اجرایی میداند (مصطهوی )081/01 :0862 ،عالمته جتوادی آملتی
دربارۀ معنای ید ازنظر شیعه میگوید:
«ید را بهمعنای قدرت ،ملك ،نعمت ،عنایت و مانند آن متیداننتد؛ زیترا دستت در
موارد مختل

و بهکمك قرینه بر یکی از این معانی بترای تدای ستبحان اطتالق

موت مطویلتت ب ِیمینِته)
والست ُ
شده است؛ چنانکه تعبیتر دستت راستت بترای او ( َّ
بهمعنای همراهی قدرت وی با یمن و برکت است و در روایات نیز آمده است کته

ِ
دست (بیدستی) تدا بتا میمنتت و برکتت همتراه
«کلتا یدیه یمین» یعنی هر دو
است » (جوادی آملی)001/08 :0892،

ایاان نوعی انعطاد معنایی را همراه با سیاق برای این واژه درنظر گرفتهانتد اگتر بته
این واژه نظر زبانشناسی کنیم ،شی نمونۀ آن دست بهمعنای عضو بدن انسان است که این

محل بروز قدرت؛ قدرت اجرایی؛ قب

و احاطۀ قدرت؛ بسط ،زدن و اعمال قدرت؛ ارادۀ

دادن و گرفتن
آنچه در سیاقهای مختل

بروز میکند ،این است که این وی گیهای حیاتی بسته بته

ِ
ال بِهیتدِیکُم و
سیاق در معنای این کلمه کم و زیاد میشتوند در آیتۀ قتاتلُو ُهم ُیعتذب ُه ُم هل ُ

ُیخزِهِم (توبه ) 01/معنای واسطه بودن برای دست بیاتر دیتده میشتود؛ یعنتی داونتد
بهواسطۀ شما می واهد آنها را عذال کند و معنای قب

و احاطۀ قدرت یا اهور قتدرت

در آن کمتر دیده میشود
در بر ی آیات ،معنای اراده و بروز اراده و قدرت بیاتر دیده میشود و معنای واسطه
بودن حذد میشود؛ مانند ب ِیدِك الخی ُر إِنَّك علی کُل شتیء قتدِیر (آل عمتران )06/در
بر ی سیاق ها نیز احاطۀ قدرت و قب

برای این واژه متناس

است؛ مانند قُل من ب ِیتدِهِ

ك و ُهو علی کُل شتیء قتدِیر
ُوت کُل شیء (مؤمنون )44/و تبارك الَّذِی ب ِیدِهِ ال ُمل ُ
ملک ُ
(ملک)0/
ض جم ِیعتا
واژۀ ماابه آن یمین هم در آیۀ  60ستورۀ زمتر همتین معنتا را دارد :اْلر ُ
ِ ِ
ماوات مطوِ َّیات ب ِیم ِینِه
الس
ُ
قبضتُ ُه یوم القیامة و َّ
نتیجهگیری

نظریۀ سنتی روح معنا و نظریات زبانشناسی شنا تی دارای ماترکاتی متی باشتند در

بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه عالمهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناخت ی

وی گیهای حیاتی را در آن میتوان دید :واسطه بودن برای اعمال اراده؛ محتل بتروز اراده؛
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هر دو تحلیل ،واژهها دربارۀ مصتداقهای غیرمحستوو میتواننتد معنتای حقیقتی داشتته
باشند؛ اما نظریۀ روح معنا این معنای حقیقی را معنای جتامع دریافتشتده از مصتداقهای
گوناگون میداند؛ درحالیکه در رویکرد شنا تی ،این معنا با استهاده از معنتای شی نمونته
و شذیرش انعطاد معنایی در سیاقهای مختل

و در دامنههای متهاوت است

آیت هلالجوادی آملی بر حقیقی بودن معنای واژهها در قرآن تا حد ممکن معتقتد استت
و با شذیرش نظریۀ روح معنا ،اینگونه آیات را بدون درنظر گرفتن مجاز تحلیل میکند؛ اما
هم ازلحاظ نظری این نظریه را حدسی می داند و راه دوم برای تحلیل این آیات را توستعه
معنایی می داند ایاان در عمل برای این واژهها توسعۀ معنایی را اعمال میکند
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