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چکیده
از آنجا که ق ن کتاب هدایت است ،انتخاب وا هها و نظم و ترتی آیات آن برای ما موضوعی مهم تلقای میشاود.
دانستن معانی دقیق کلمات نیز به فهم و تفسیر صحیح آیات میانجامد و به همین دلیال ،تشاخی دقیاق معاانی
وا ههایی که هممعنا به نظر میآیند ،ضروری و مهم ارزیابی میشود .مشخ کردن معنای اصالی وا ه از معاانی
ای که در شعاع آن شکل گرفتهاند ،موضوع «شبکههای شعاعی» است .شابکۀ شاعاعیُ ،مادلی اسات کاه نشاان
میدهد معانی متفاوت و در عین حال مرتبط ،چگونه در حافظه معنایی ذخیره میشاوند« .تکلایم الهای» یکای از
موضوعات اساسی در جهانبینی قرآنی است که بسیاری از مفاهیم و وا ههای قرآنای را پیراماون خاود شاکل داده
است .وا ههایی مانند قول ،کالم و وحی با معانی و مفاهیم پیرامونی خود شبکهای از معااتی باا محوریات تکلایم
الهی ایجاد کردهاند .برای بررسی معنای کالم الهی و بازشناخت فرایند «تکلیم الهی» الزم اسات معناای اصالی و
مرکزی این شبکه معنایی و وا ههایی که در شعاع آن قرار گرفتهاند ،تحلیل و روشن شود .این مقاله باه بررسای ایان
موضوع میپردازد.
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معناشناسی شناختی ،مقوالت معنایی ،شبکه شعاعی ،تکلیم الهی.
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ورود مباحری از قبیل استعاره و َمجاز ،مقولهبندی و تعیین پایشنموناه ،فضااهای ذهنای و تلفیاق
مفهومی و دیگر مباحث در معناشناسی شناختی برای کشاف رابطاه معناا و ارجااع آن در جهاان
واقعیات است .بدنمندی ساختار مفهومی در ذهن و ایانهماانی سااختار مفهاومی باا سااختار
معنایی ،از اصول بنیادین در این مباحثاند .از مباحث مهمی که در بررسی رابطه معناا باا جهاان
خارجی و عینی مطرح میشود ،مبحث «شبکههای شعاعی» است .مبحث شابکههای شاعاعی
در ادامه بحث از مقوالت معنایی و در تقابل با دیدگاه ارسطو در باب مقوالت مطرح میشود.
به نظر ارسطو ،اگر چیزی یا کسی عضوی از مقولهای شود ،شرایط الزم و کافی برای عضویت
را احراز کرده است ،و گرنه نمیتواند در آن مقوله جای گیرد .عضو بودن برای مقوله امری هماه یاا
هیچ است؛ به این معنا که اگر همه ویژگیها را دارا باشد ،عضو آن مقوله اسات و اگار حتای یاک
ویژگی را نداشته باشد ،عضوی از مقوله نخواهد بود.
آیا میتوان گفت که همه مواردی که در یک مقوله آمدهاند دارای ویژگیهاای صددرصاد مشاتر
ً
هستند و هر مقولهای به نوبه خود کامال از مقولههای دیگر جداست؟ ممکن اسات ایان طبقهبنادی
برای ذهن کاری مطلوب و سریعالوصول به نظر آید ،اما با بررسی جهان واقعی به نظار میرساد کاه
ً
نمیتوان با قطعیت به این ویژگیهای کامال مشتر بین افراد دست یافت و طبقاه آنهاا را از دخالات
ً
افراد طبقه کامال جدا ساخت .گنجشک ،کبوتر و کالغ را بهراحتی میتوان از گوناه و طبقاه پرنادگان
دانست ،اما آیا میتوان شترمرغ ،خفاش و پنگوئن را هم به همین سرعت و سهولت در طبقه پرنادگان
جای داد؟ اینجا بود که دیگران برای جایدادن افراد در یک مقوله به معیارهای دیگاری روی آوردناد.
ویتکنشتاین از جمله این افراد بود که با تخفیف در میزان مشارکتهای افراد ،قائل شاد کاه نمیتاوان
بین افراد یک طبقه انتظار داشت که صد درصد با هم شبیه باشند ،بلکه همینقدر کاه شاباهتی میاان
آنها باشد ،کافی است؛ همانگونه که افراد یک خانواده در عین حال که هر یاک ویژگیهاای خااص
خود را دارند ،با دیگر افراد خانواده شباهتهایی هم دارند و میتوان بین موارد یک مقوله نیز به هماین
اندازه شباهت بسنده کرد و راضی بود و آنها را متعلق به یک طبقه دانست.
ً
معناشناسان ،حکم به همه یا هیچ نمیکنند و اساساا فارد باودن در یاک مقولاه را اماری تشاکیکی
َ
میدانند« .راش» با انتقال جایگاه مقولهبندی از جهان واقع به عالم فکر ،با آزمایشهایی در صدد ایباات
این نکته برآمد که در ما از مقوالت و نحوه قرار گرفتن عناصر در مقاوالت مختلاف دارای سااختار
ذهنی است و «مفهوم پیشنمونه» نقش بسزایی در آن دارد (.)Rosch ,1975 ; Rosch, 1977, pp. 1- 49
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مقوالت شعاعی

مقوالت معنایی و شبکه شعاعی 1از جمله مباحث معناشناسانه در سطح وا گاناند .معناشناسان،
معنای وا هها را پدیدهای یابت و الیتغیر نمیدانند و تثکید میکنند که ممکن اسات «معناا» در دو
حالت تغییر کند )۱ :ممکن است در طول زمان و به تدریج معنایی به معنای دیگار تبادیل شاود؛
همانگونه که در وا ه «دعا» میبینیم که زمانی به معنای دعوت کردن و فراخواندن افراد بود است،
اما بهتدریج به معنایی تبدیل شده است کاه ماا آن را باه فراینادی از حااالت و عواطاف خاصای
اطالق میکنیم که کسی با معبود خویش برقارار میساازد )2 .ممکان اسات کاه معناای وا ه در
ترکی های مختلف زبانی در یک دوره خاص تغییر کند؛ همانطور که وقتی میگوییم «خاناهام را
فروختم» و «خانهام را رنگ زدم» ،وا ه «خانه» در هر یاک از ایان دو ترکیا دو معناای متفااوت
مییابد .آنچه در بحث شبکه شعاعی مطارح اسات ،ایان قسام از تغییار معناا اسات .بناابراین،
انعطا پذیری در مفهومسازی ،موج انعطا پذیری در کاربرد وا هها خواهد شد.
وجوه ایجاد شبکۀ شعاعی

79

این که وا های در ترکی های گوناگون تغییر معناا میدهاد ،باه یکای از ایان ساه جهات مرباوط
میشود :انطباق ،منطقه فعال ،و انعطا پذیری (قائمینیا ،۱3۹0 ،ص  .)3۱0منظاور از «انطبااق» ایان
است که هر واحد معنایی وقتی در ترکیبی از واحدهای معنایی دیگار قارار میگیارد ،از یاکدیگر
تثییر میگیرند و در معنای اجزای همنشین جارح و تعادیل ایجااد میکنناد« .پریادن» در جملاه
«او از جوی پرید» با «کبوتر ،از دیوار پرید» دو معنای متفاوت دارد و ایان تغییار معناا باه جهات
قرار گرفتن این فعل در دو ترکی متفاوت است.
ّ
«منطقه ّفعال» به آن قسمت از بافت وا ه اشاره میکند که فعال است و باه قسامتهای دیگار
کار ندارد .وقتی میگویم «خانهام را فروختم» ،یعنی همه خانه ،و وقتی میگویم «خانهام را رناگ
زدم» ،یعنی قسمتی از آن را .بنابراین ،اگر چه وا ه «خانه» در هر دو جمله آمده است ،اما باه یاک
معنا نیست .در هر یک از این جمالت بخشهای ّفعال با دیگری متفاوت است.
علت انعطا پذیری معنا این است که معنا در قلمروهای مختلفی از معار شاکل میگیارد.
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معنای «قند» وقتی برای ما روشن میشود که او را در قلمروهای مختلفی از رنگ ،طعام ،انادازه،
شکل و … بیابیم .مجموعه این قلمروها برای تعیین معنای آن چیز یک شبکه را ایجااد میکنناد و
از همینروست که زبانشناسان شناختی ،معنا را در شبکهای از معانی جستوجو میکنند.
اصطالح «شبکۀ شعاعی» نخستینبار توسط لکا و بروگمان مطرح شد (قائمینیا .)۱3۸۸ ،آنهاا باا
بررسی معنای وا ه در زبان ،دیدگاه معناشناسی وا گانی شناختی را ارائاه دادناد .ایان نظریاه بار پایاه
دیدگاههای لیکا دربارۀ مقولهبندی ،مدلهای شناختی ایدهآل و همچنین استعاره و مجاز مفهاومی
شکل گرفته است (راسخ مهند .)۱3۸۹ ،در این شابکه یاک معناای مرکازی 1وجاود دارد کاه آن معناایی
ّ
متعین و مشخ دارد و ساس در ایار انعطا پاذیری معناای مرکازی ،معاانی نو هاور دیگار کاه
به عنوان پرتوها و شعاعهای آن هستند ،شکل میگیرند .اینها مفاهیمی هستند که در نسابت باا یاک
معنای مرکزی و پیشنمونه ،مقوالت شعاعی آن را تشکیل میدهند (.)Brugman, 1988. pp. 477-507
معناشناسان ،در بحث شعاعیت معنا ،به دنبال ایبات این اصل هستند کاه واحادهای معناایی
امری متصل و تغییرناپذیر نیستند که در هر ترکیبی بتوانند شکل و معناای خاود را حفاظ کنناد؛
ً
به همین دلیل است که آنها معموال در جایی که بخواهند از معنا سخن بگویناد از شابکه معناایی
گفتوگو میکنند .البته ،الزم است در اینجا به این نکته توجه کرد که شعاعیت معنا با سیاقمندی
آن متفاوت است .بر اساس سیاقمندی ،معنا در درون بافت متعین میشود و این در جایی اسات
که جزئی از اجزای معنا دارای معنایی متعین و مستقل از سایاق باشاد ،و گرناه معناای محصالی
به دست نمیآید .به عبارت دیگر ،کشسانی معنا در محدودهای است کاه از پرتاو معناای مرکازی
ً
بیرون نرود در غیر این صورت ،اساسا کاربرد وا ه در آن معنا از دست میرود.
یکی از نتایج این بحث این است که زبانشناسان شناختی برای تحلیل معنای حارو آنهاا را
در چارچوب طرحوارههای تصویری 2تفسیر میکنند .در واقع ،یک «طرحواره» تصویری انتزاعای
زمینه همه کاربردهای یک حر اضافه قرار میگیرد .در این طرحوارههاا ،حااالت گونااگونی کاه
مسیرپیما و مرزنما 3از خود نشان میدهناد ،بساتگی باه معناای وا ه ماورد نظار در جملاه دارد.
1. core meaning
 .2طرحوارههای تصویری ،ریشه در تجربیات بدن انسان دارند که از مشاهده جهان و تعامل با آن ناشای میشاوند .طارح
وارههای تصویری هم خود فینفسه دارای معنا هستند و هم میتوانند مفااهیم دیگار را پدیاد آورناد« .حرکات ،نیارو،
احاطه ،جهتهای مکانی ،توازن» از جمله طارحوارههاای تصاویری هساتند .بارای مطالعاه بیشاتر ،ناک :صافوی،
کوروش ( .)۱3۸2بحری درباره طرح های تصویری از دیدگاه معنیشناسی شناختی۶۵ ،)۱2۱(۶ .۔.۸۵
3. trajector & landmark
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(قائمینیا ،۱3۹0 ،ص .)327

اوانز و تیلر برای تشکیل معنای مرکزی ،مال هایی ارائه کرده اند و معتقداند که بارای تشاکیل
معنای مرکزی ،به چهار دسته از شواهد زبانی نیاز داریم .این شواهد که در نهایت ،ما را به گزینش
یک معنا از میان معانی متعدد ،رهنمون میکنند ،عبارتند از )۱ :نخستین معنایی که مورد تصادیق
قرار گرفته است؛  )2تفوق در شبکه معنایی؛  )3رابطه معنایی با دیگر معانی حرو ؛  )۴ساهولت
پیشبینی توسعههای معنایی (قائمینیا ،۱3۹0 ،ص  .)32۹ایان مال هاا در حارو  ،اساامی و افعاال
به کار میآیند.
1. Andrea Tyler
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بنابراین ،معانی متفاوت از تثمل در طرحوارههای تصاویری خااص حاصال میآیناد .آنهاا کاه از
طرحواره اصلی جزئیات بیشتری ارائه دهند ،شانس آن را خواهناد داشات تاا در حافظاه معناایی
ذخیره شوند .یک طرحواره ممکن است به طرحواره دیگری تغییر یابد و این تغییرات طارحوارهای
تصویری موجا اخاتال معاانی خواهاد شاد (.)Radial network in Cognitive Linguistics, p 109
هنگامی که از صحنهای گزارش میدهیم ،چشماندازی که اختیار کردهایم در تعبیار ماا از صاحنه
تثییر مستقیم میگذارد؛ و همین امر موجا میشاود تاا ماا طارحواره خااص متناسا باا آن را
بهکار گیریم .بنابراین ،با تغییر چشمانداز طرحواره نیز تغییر میکند.
نکته دیگر این که استعارههای مفهاومی در مقاوالت شاعاعی جایگااه ویاژهای دارناد .وقتای
میگوییم «من روی پرو ه کار میکنم» وا ه «روی» در اینجا معناای اساتعاره مفهاومی دارد و باه
معنای مدیریت و نظارت است« .روی» یک معنای اصلی دارد و آن زماانی اسات کاه مسایرپیما
(شیءای که در یک خط مسیر قرار دارد) بر روی مرزنما (حدود معینی که مسیرپیما با آنسنجیده
میشود) قرار میگیرد و یک معنای فرعی و حاشیهای دارد و آن همان نظارت و اشرا اسات کاه
ّ
در این عبارت مد نظر است.
اوانز و تیلر 1در بررسی و نقد دیدگاه لکا  ،رویکرد دیگری از شعاعیت معناا مطارح کردهاناد
( )Evans & Green, 2006و در این راستا ،اصولی را پیش میکشند که دو هد را دنبال میکند .یکی
این که این اصول باید مشخ کنند که کدامیک از معانی مستقل و جداگاناه باهشامار میآیناد،
یعنی میان چندمعنایی و ابهام معنایی باید تفاوت بگذارند .هد دوم که باید ایان اصاول تعقیا
کنند این است که معنای پیشنمونه یا مرکزی را که با مقوله شعاعی خاصی همراه اسات ،بساازند

ما فعل «خوردن» را برای انسان بهکار میبریم؛ همانگونه که آن را به یک گربه نسبت مایدهیم
با اینکه بخوبی میدانیم که نحوه خوردن انسان با گربه بسیار متفاوت اسات .ماا آن قادر ایان دو
فرایند را مشابه میدانیم که از تمام آن اختالفات صر نظر میکنیم .شباهتی که  -باهرغم تفااوت
ها  -میان این دو فرایند قائل میشویم ،تنها یک دلیل دارد و آن قابلیات تطاابق و کشساانی فرایناد
«خوردن» است .این قابلیت انعطا را در مورد بسیاری از پدیادهها میتاوان مشااهده کارد؛ باه
عبارتهای زیر توجه کنید:
من از پشت بام پریدم.
گربه از دیوار پرید.
گنجشک از درخت پرید.
هواپیما از باند پرید.
آفتاب پرید.
رنگش پرید.
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اگر در این جملهها دقت کنیم در دو جمله اول فعل «پرید» به معنای جستزدن و سااس باه طار
ً
پایین آمدن است .در جمله سوم به معنای جست زدن است ،اما لزوما به معنای پایین آمادن نیسات.
ً
ً
در جمله چهارم به معنای جست زدن و لزوما باال رفتن است .در جمله چهارم ،مساتقیما باه معناای
جست زدن از جایی نیست ،بلکه به نتیجه جست زدن ،یعنی بودن چیازی در آن قبال و نباودن آن در
زمان کنونی اشاره میکند و با مفهومی انتزاعی در جمله بعد هم همین معنا مستتر است.
ما با صر نظر از تمام این اختالفات که بین پریدن من ،گربه ،گنجشاک ،هواپیماا ،آفتااب و
رنگ وجود دارد ،همچنان به دلیل معرفتی که از نحوه پیدایش این پدیدهها بدست میآوریم ،ایان
فرایند را مشابه میبینیم و نام مشتر بر آن میگذاریم .اگر پدیده پریدن قابلیت ارتجاع نداشات و
معنا و مدلول هر وا ه امری یابت مینمود ،یا باید برای هار یاک از ایان پدیادهها وا های مساتقل
میآوردیم و یا برخی از آنها را به معنای مجازی میگرفتیم.
مقوالت شعاعی در قرآن

در ق ن ک یم نیز وا ههایی را میبینیم که هممعنا به نظار میآیناد .ایان وا ههاا باه دلیال انعطاا
معنایی خاصی که دارند در کاربردهای گوناگون یک شبکه معنایی را تشکیل میدهند .برای آن که

✺

« .1بتپرستان ،میگویند جوانی را میشناسیم که او را ابراهیم صدا میکنند» .اکرر مترجمان «سامعنا» را در ایان آیاه باه
«شنیدن» ترجمه کردهاند که به نظر میرسد از دقت الزم برخوردار نیست.
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بتوانیم پدیدههای معنایی در قرآن را تبیین کنایم ،بایاد ایان شابکههای معناایی را بررسای کنایم.
به عبارت دیگر ،برای آن که در معنا و تفسیر آیات قرآن از تحمیل معناای بیارون از ماتن اجتنااب
کرده و معنای وا هها را  -در سیاق آیات  -به درستی دریابیم ،باید معانی وا ههای قارآن را انعطاا
پذیر و قابل توسعه در سیاقهای مختلف بدانیم .منظر شبکۀ شعاعی در باب وا ههای قرآنای ایان
امکان را به ما میدهد تا در اسم ها (اشیاء) ،اوصا  ،افعال (فرآیندها) و حرو بتوانیم وا ههاای
قرآن را با در نظر گرفتن بافت و سیاق آیات ،ترجمه و تفسیر کنیم.
برای نمونه ،وا ه «سمع = شنیدن» به فرایندی اشااره میکناد کاه بسایاری از موجاودات بارای
حفظ بقای خود از آن برخوردارند .این موجودات هر یک به فراخور سطح زندگی و حیاتی کاه در
آن به سر میبرند با این فرایند آشنا و از چگونگی به کارگیری مکانیسم آن آگااهی دارناد .بارای آن
ّ
که فعل «شنیدن» تحقق یابد ،سه عنصر اساسی در آن مدخلیت دارند« :شنونده» کاه فاعال ایان
ّ
فعل است ،حس شنوایی که به وسیله «گوش» فرایند شانیدن را محقاق میساازد و «صاوت» یاا
آوایی که مفعول فعل شنیدن است و به واسطه گوش دریافت و به شنونده منتقل میشاود .گاوش،
َ
ابزاری جسمانی و مادی است که صداهایی را که در عالم طبیعت تولیاد مایشاوند  -باه واساطه
اعصاب ّ
حسی و حرکتی  -به مغز منقل میسازد و شنونده آن اصوات را احسااس و سااس ادرا
میکند .از اینرو ،حوزه معنایی فعل شنیدن در یک محیط مادی و محسوس شاکل میگیارد .ماا
هر روز از این فرایند تجارب شخصی داریم و تماام آنچاه را کاه در لحظاات زنادگی میشانویم
عناصر اصلی تجارب شنیداری ما بهشمار خواهد آمد .این وا ه دارای شبکهای معنایی اسات کاه
در سیاقهای مختلف آیات قرآن ،انعطا معنایی یافته و متناس با بافت آیات معانی دقیق خاود
را بازمییابد .در اینجا به عنوان نمونه به برخی آیات اشاره میکنیم.
َ
َ َ َ ً
َ
ُ
قال َْلبیه یا َأ َبت ل َم ّ
تعباد ماا ال یس َام ُع َوال یبصار وال یغنای عناك شای ا»
اشاره آیه شریفه «ىذ
(سوره مریم ،آیه  )۴2به ا هار نظر ابراهیم دربارۀ بتهایی است که باه دسات اساتاد پیکارتاراش
شکل میگیرند و فاقد هر گونه آیار حیات اهری و مادی هستند .در اینجاا فرایناد شانیداری باه
همان معنای محسوس بهکار رفته است که دیگر موجودات زنده تجربههای بسایاری از آن دارناد.
ُ
ُ
َ
ُ
یقال َل ُه ىبر ُ
اهیم»( 1ساوره اباراهیم،
در صورتی که وا ه «سمعنا»در آیۀ شریفه «قالوا َسمعنا ف ًتی یذک ُر ُهم
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آیه  ،)۶0به پدیدهای مادی و طبیعی اشااره نادارد ،بلکاه باه مرحلاهای فراتار کاه عباارت اسات از
«شناختن» ،داللت دارد.
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
الر ُسول تری أعین ُهم تفیض م َن الادمع م َّماا ع َرفاوا م َ
در آیهای دیگر « َوىذا َسم ُعوا ما أنزل ىلی َّ
ان
َ ِّ ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ َّ
الشاه َ
دین» (سوره مائده ،آیاه  ،)۸3فرایند «شنیدن» نه حاکی از شنیدن
الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع
محسوس و ملموس است و نه بیانگر شناخت و تصدیق است ،بلکه حکایتگر «ایمان» و باوری
است که مؤمنان به خدا و پیامبر او دارند که چون وحی ارسال شده بار پیاامبر را بشانوند چشامان
آنها از اشک لبریز شود .آنها قدرتی بر شنیدن وحی ندارناد و صار شانیدن وحای نیاز موجا
جاری شدن اشک از چشمان کسی نمیشود .بنابراین ،در اینجا اگر چه از فرایندی ملموس سخن
به میان آمده است ،اما سمع به معنای شنیدنی که همگاان آن را میشناساند و از آن تجرباه دارناد
نیست ،بلکه حکایت از ایمانی خال و سرشار از عشق به حقتعالی است که امری نامحساوس
است« .سمع» فرایندی ملموس و طبیعی است که در جهان مادی شکل میگیرد ،اما در ایان آیاه
معنایی غیر مادی را اراده میکند که همان اندیشیدن و ادراکی است کاه در نهایات ،باه تصادیق و
باور منتهی میشود که قل را از ایمان و چشمها را از اشک عشق به محباوب و خشایت در برابار
معبود ،لبریز میسازد.
شعاعیت در کالم

ّ
«تکلیم و تکلم» نیز پدیدهای است که در معرض شعاعیت قارار دارد؛ زیارا مانناد هماه فراینادها
همواره در تثییر و تثیر متقابل با دیگر پدیدههای زبانی است .کتابهاای لغات« ،کاالم» را باه آن
َ ََ
تثییری معنا کردهاند که با گوش در میشود«« .ال َک َال ُم :مادرك ّ
بحاساة ّ
السامع… فاالکال ُم یقاع
علی اْللفاظ المنظوماة و علای المعاانی التای تحتهاا مجموعاة» (راغا اصافهانی ،۱۴۱2 ،ص.)722
در برخی از آیات ،همین معنا از «کالم» دیده میشود؛ مانند:
ً َ ُ َ َ َّ ُ َ ِّ َ َّ َ َ َ َ َ
َ
َّ ً
اس یالیة أ ٍیام ىال َرمزا؛ ]زکریا[ عرض کارد:
قال َر ِّب اج َعل لی آیة قال آیتك أال تکلم الن
پروردگارا! نشانهای برای من قرار ده! گفت :نشانه تو آن است که سه روز ،جز به اشاره و
رمز ،با مردم سخن نخواهی گفت» (سوره آل عمران ،آیه .)۴۱
َ َ َ ً َُ
َ ً
َ َ ًَ
َُ
ِّ َ َ ُ
َّ
فکلی َواش َربی َوق ِّری عینا فإ َّماترین م َن ال َبشر أحدا فقولی ىنی ناذرت للارحمن صاوما
َ َ ُ َ ِّ
فلن أ کل َم الیو َم ىنسیا ؛ بخور و بنوش و چشمت را ]به این مولود جدیاد[ روشان دار! و
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هر گاه کسی از انسانها را دیدی] ،با اشاره[ بگو :من برای خداوند رحمان روزهای نذر
کردهام؛ بنا بر این امروز با هیچ انسانی هیچ سخن نمیگویم!» (سوره مریم ،آیه .)2۶

فرآیند «کالم» در این آیات ،به معنای کالم ملفوظ است که با سامعه ادرا میشود ،اما در برخی
آیات نمیتوان آن را به همین معنا دانست .از جمله آیات زیر که «کالم» به خدا نسابت داده شاده
است.
َ
َ
َ َّ
َ
ُ َ َ
َو َل َّما َ
جاء ُموسی لمیقاتنا َوکل َم ُه َر ُّب ُه قال َر ِّب أرنی أنظر ىلیك؛ و هنگامی که موسای باه
میعادگاه ما آمد ،و پروردگارش با او سخن گفت ،عرض کرد :پروردگارا! خودت را باه
من نشان ده ،تا تو را ببینم! (سوره اْلعرا  ،آیه .)۱۴3

َ َّ ّ
َ ُّ ُ َ َّ
َ َ
الر ُسل فضلنا َبعض ُهم علی َبعض من ُهم َمن کل َم الله؛ بعضی از آن رساوالن را بار
تلك
ٍ
بعضی دیگر برتری دادیم؛ برخی از آنها ،خدا با او سخن میگفت (سوره بقره ،آیه .)2۵3

و همچنین آیهای دیگر که کالم را به اعضای بدن مانند دست نسابت میدهاد کاه در روز قیامات
عملکرد آدمیان را بازگو میکنند.
ُ َ ِّ َ
َ َ
َ ُ َ ُ
ُ
َ
َ
الیو َم نخت ُم علی أفواههم َوتکل ُمنا أیدیهم َوتش َهد أر ُجل ُهم بما کانوا یکس ُبون؛ اماروز بار
دهانشان ُمهر مینهیم و دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان کارهایی را که
انجام میدادند شهادت میدهند (سوره یس ،آیه .)۶۵

در دو آیۀ اول« ،کالم» به معنای سخن منطوقی است که با زبان ادا میشود .عناصر اصلی یک زباان
صداها هستند .مجموعهای از این صداها در یک گروه «وا »1را میسازند و در سطحی باالتر ،گاروه
صداها را «تکوا » 2مینامیم .حرو الفبا در هر زبانی عناصر آن زبان هستند و کنار هم قارار گارفتن
این حرو  ،در شکلی خاص ،ساخت آن را تشکیل میدهند (محسنیانراد ،۱3۹2 ،ص .)۱۹0
1. phenome
2. morphen
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و نیز آیهای که کالم را به فرشتگان نسبت میدهد.
َ
َ َّ َ َّ
َ ُ ًّ
َ َ ُ َّ ُ َ
ً
الر ُ
یو َم ُیق ُوم ُّ
من َوقال َصاوابا؛ روزی
وح َوال َمالئکة َصفا ال َیتکل ُمون ىال َمن أذن له الرح
که«روح» و«مالئکه» در یك صف میایستند و هیچ یک ،جز به اذن خداوند رحمان،
سخن نمیگویند ،و (آن گاه که میگویند) درست میگویند! (سوره النبث ،آیه .)3۸

۸۶
1399
تابستان
ی |■ 3
پژوهاره
اخالق شم
■
علمی ۔اهل بیت
دوفصلنامه کالم
139۶
بهار3و| پاییز
شماره
پژوهشی
فصلنامۀ

در آیات مزبور حضرت زکریا و حضرت مریم دستور یافتهاند که پیامهای خاود را ناه از طریاق
زبان که مستلزم ایجاد صدا از دستگاه گویش است ،بلکه با اشارات بدنی و رمزهای غیرکالمی باه
دیگران برسانند .قدر متیقن معنای کالم ،ایجاد اصوات و شکل دادن خاص به چینش این اصوات
در کنار یکدیگر است؛ به گونهای که ّقوه ساامعه مخاطا را تحات تاثییر قارار دهاد و بارای او
قابل دریافت و ادرا باشد .حضرت زکریا و حضرت مریم انسان هستند و نسبت دادن کاالم باه
ُ
ایشان در گرو به کاارگیری دساتگاه گاویش اعام از شاشهاا ،حلقاوم ،حنجاره ،دهاان ،زباان و
ل هاست ،اما مشکل این معنا برای کالم در جایی پیش میآید که به غیر انسان نسبت داده شود؛
همانگونه کاه در آیاات دیگار چناین اسات .خادا و فرشاتگان ،موجاودات غیرماادی هساتند و
نسبت دادن کالم به آنها ،آن گونه که به آدمیان نسابت داده میشاود ،مساتلزم برخاورداری آنهاا از
جهازات گویش (حلقوم ،ل و زبان) است.
اگر کالم را به معنای یابت و غیرمنعطف در نظر آوریم یا باید برای خادا و فرشاتگان قائال باه
همان جهازاتی بشویم که بارای انساانها قائال میشاویم کاه الزماهاش جسامانی باودن و بادن
مند بودن آنها است ،و یا نسبت کالم به خدا و فرشتگان را به معناای مجاازی و اعتبااری در نظار
آوریم که این با حقیقت صفات الهی ناسازگار خواهد بود.

معنای مرکزی مقوله شعاعی در تکلیم الهی

به نظر میرسد که دلیل این تضییق معنایی این است که معنای پیشنمونه به جای معناای اصالی
در نظر گرفته شده است .منظور از «معنای پیشنمونه» ،معنایی اسات کاه پایش از معاانی دیگار
مورد تصدیق میگیرد و در شبکه معنایی تفوق بیشتری نسبت به دیگار معاانی دارد .معناای پایش
نمونه با دیگر معانی حرو رابطه معنایی دارد و به همین جهات در توساعههای معناایی بایش از
معانی دیگر قابل پیشبینی است.
با توجه به شاخ هایی که پیشتر برای معنای پیش نمونه بیان کردیم مایتاوان معناای پایش
نمونهای کالم را عبارت از «الفاظ منطوقی دانست که متضامن معنااییاناد و باا قادرت ساامعه،
ادرا میشود» .برخی از مفسرین و لغتدانان با خلط معنای پیشنمونهای کالم با معنای اصلی
آن ،معنای کالم را که از ریشه «کلم» و به معنای «تثییر ایر» است باه معناای «صادای برآماده از
دستگاه گویش» محدود کردهاند و چون به هنگام تعمیم آن معنا بر موجودات غیر مادی به مشکل
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برخوردهاند ،به دنبال چارهسازی برآمدهاناد .در صاورتی کاه اگار معناای کاالم را همانگوناه کاه
راغ اصفهانی نیز آورده ،از ریشه «کلم» و به معنای صر «تثییر» بدانیم ،رابطه کالمای آدمیاان
بااا هاام تنهااا یکاای از مصااادیق رابطااه کالماای خواهااد بااود .راغاا اصاافهانی «کلاام» را
«ایرگذاری»تعریف میکند و میگوید این ایرگذاری ممکن است با حس شنوایی دریافت شاود؛
همانگونه که در ارتباطات کالمی انسانها جریان دارد و ممکن است به حاس دیاداری و بیناایی
ادرا شود؛ همانگونه که ایر زخمی را در بدن ببینیم.
السمع وال َکل ُمّ :
الحاستین َفال َک َال ُم :مدرك ّ
ّ
بحاسة ّ
بحاسة
الکل ُم :التثییر المدرك بإحدی
َ
البصرَ ،وک َّلم ُت ُه :جرحته جراحة َبان ُ
تثییرها؛ کلم تثییری است که با چشم یا گوش در
ّ
شود .کالم با گوش و کلم (زخم) با چشم در میشود« .کلمته» ،یعنی به او زخمای
زدم که ایرش اهر شد (راغ اصفهانی ،۱۴۱2 ،ص .)722

َ َ ُ
و یا حتی از سوی جنبندهای باشد که سر از خا برآرد و با انسانها سخن کندَ « .وىذا َوق َاع القاول
َ
ََ َ
َ
ً
ُ َ ِّ ُ ُ َ َّ َّ َ ُ
َ
اس کانوا بآیاتنا ال یوق ُنون» (سوره نمل ،آیه .).۸2
علیهم أخ َرجنا ل ُهم َد َّابة م َن اْلرض تکلمهم أن الن
ق ن ک یم با صحه گذاردن بر معناای اصالی کاالم کاه تثییرگاذاری بار دیگاری اسات ،آن را
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قاموس ق ن نیز در تعریف کالم به نقل از مجمع البیان میگوید« :کلم ،به معناای زخام اسات و
معنای اصلی آن تثییر است .کلم (زخم) ایری است که داللت بر زخمزن دارد و کالم ایری است
ّ
که داللت بر معنا دارد» و به نقل از شرح جامی گوید« :علت این تسمیه آن است که کلمه و کالم
در نفوس و اذهان ایر میکند؛ مانند زخمها در اجسام .پس منطوق انسان را از آن جهات کلماه و
کالم گویند که در اذهان ایر میگذارند بهواسطه داللت بر معانی خود (قرشی ،۱37۱ ،ج  ،۶ص .)۱۴۱
بنابراین ،معنای اصلی کالم« ،تثییرگذاری بر نفس» است .این تثییرگذاری کالم بر نفس میتواناد
از طریق ایجاد اصوات توسط جهازات گویشی باشد که بر سامعه کسی وارد میآید؛ آن گوناه کاه در
َ
ارتباط کالمی و گفتاری میان آدمیان رایج است و ممکن است از ورای شی ی از اشایای عاالم باشاد؛
آن گونه که خدا حضرت موسی را از ورای درختی مورد خطاب قرار داد و با او سخن گفت.
ً َ َ
ُّ
ُ ُ ِّ
ََ َ َ َ َ َ
َف َل َّما َقضی ُم َ
سار بثهله آن َس من جان الطور نارا قال ْلهله امکراوا ىنای
وسی اْلجل و
َ َ
َ ُ ً َ ِّ
ُ
َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
آنست نارا ل َعلی آتیکم منها بخ َب ٍر أو َجذ َو ٍة م َن َّالنار ل َعلکم تصطلون * فل َّما أتاها نودی
َ
َّ َ َ
ِّ َ َ ّ
ُ َ ُ ََ
بارکة م َن الشج َرة أن یا ُموسای ىنای أناا اللاه َر ُّب
من شاطئ الواد اْل َیمن فی البقعة الم
َ
عال َ
مین ( سوره قص  ،آیه 2۹۔.)30
ال
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متضمن استقالل شخصیت برای متکلم میداند .این مفهومسازی قرآن از کالم تاا آنجاسات کاه
حتی برای اعضاء و جوارح بادن انساان نیاز قائال باه اساتقالل شخصایت میشاود .در آیاۀ ۶۵
سورۀ یس ،بیان میکند که آدمی در روز حساب زبانش بسته میشود و دستها و پاهای او درباارۀ
ُ َ ِّ َ
َ َ
َ ُ َ ُ
ُ
َ
او با خدا سخن میگویند« .الیو َم نخت ُم علی أفواههم َوتکل ُمنا أیدیهم َوتش َاهد أر ُجل ُهام بماا کاانوا
َ
یکس ُبون» .مفهومسازی قرآن در این آیه به نحوی اسات کاه دساتها و پاهاای آدمای ،باه عناوان
شاهدی مستقل که در صحنه حادیهای ایستاده و وقایع آن را گزارش میکند دربارۀ صااح خاود
شهادت میدهد .تثییر کالم دستان و شهادت پاها بهگونهای اسات کاه مخاطا را کاه محکماه
عدل الهی باشد به اجرای عدالت در مورد صاح خود فرا میخواند.
این مفهومسازی قرآن از معنای تثییرگذاری کالم در آیات دیگر نیز به چشام میخاورد .در آیاه
ََ َ َ ّ ُ َ
َ َ َّ َ
ٌََ
َ َ َ َ ََ َ
جارك فثجرُه ح َّتی یسمع ک
الم الله ی َّم أبلغ ُه َمث َم َن ُاه ذلاك باثن ُهم قاو ٌم ال
« َوىن أحد م َن ال ُمشرکین است
َ َ
یعل ُمون» (سوره توبه ،آیه  ،)۶خدا به پیامبر خود فرمان میدهد که به کفاری که از تو پنااه میخواهناد
فرصت ده تا سخن خدا را بشنوند .این دستور خدا برای آن است که چاهبساا کساانی از کفاار باا
شنیدن سخن خدا تحت تثییر قرار گرفته و راه بازگشت به خدا را در پیش گیرند.
آیه  7۵سورۀ بقره ،با لحنی حاکی از استبعاد ،به مسلمانان گوشزد میکند که به حمایات یهاود
از خود در برابر کفار به هیچ وجه امید نداشته باشند و ساس به عنوان شاهد مرال ،توجه مسالمانان
را به واقعهای معطو میکند که یهود  -به دلیل عناد شدید و روحیه حقستیزی بیحد و حصاری
که داشتند  -حاضر به پذیرش حق نشدند و در مقابل کالم خدا مقاومت کردند و حتی پیامبر خود
َ َ
ََ
َُ َ
ُ َُ ََ َ
کان َف ٌ
ون َک َ
االم
ریق من ُهم یسمع
را به خیانت در پیام خدا متهم کردند «أف َتط َم ُعون أن یؤمنوا لکم وقد
ََُ
ّ ُ َّ َ ُ َ
َ َ
یح ِّرفون ُه من َبعد ما عقل ُوه َو ُهم یعل ُمون» .و بالفاصله به مسلمانان خاطرنشان میساازد کاه
الله یم
سران یهود وقتی میبینند که همکیشان آنها تحت تثییر کالم حق قارار میگیرناد و مسالمانان را از
مؤیداتی که در تورات برای هور پیامبر اکرم آمده است آگاه میکنند ،به آنها نهیا میزنناد
که این حقایق را برای مسلمانان نگویند (سوره بقره ،آیه .)7۶
آنچه از این آیات و آیات دیگر استفاده میشود ،نقش تثییرگذاری کالم است که گااه در مقابال آن
ایستادگی میکنند و حاضر به پذیرش آن نمیشوند؛ همانگونه که در مورد سران یهود در زمان موسی و
مشرکان حجاز با پیامبر اکرم میبینیم و گاه در مقابال تاثییر کاالم حاق تااب مقاومات نیااورده؛
همانطور که قرآن خبر میدهد که برخی از یهود برخال میل رهبران خود عمل کارده و مسالمانان
را از خبر هور پیامبرشان در تورات خبر میدهند .همچنین داساتان اساالم آوردن اساعد بان زراره و
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تحذیری که مشرکان قریش به او داده بودند که در گوش خود پنبه بگذارد تا سخن پیاامبر اکارم
نشنود نمونهای از تثییرگذاری کالم بر دیگران است (عالمه مجلسی ،۱۴03،ج  ،۱۹ص  ۸۔ .)۱0
بنابراین ،همانگونه که در آیات قرآن نیز بهخوبی نشان داده شاده اسات ،معناای اصالی «کاالم»
عبارت است از تثییرگذاری ،اما از آنجا که رابطه آوایی و منطوق میان انسانها این تثییرگذاری را بایش
از هر چیز دیگر به نمایش میگذارد و نشان میدهد که چگونه اصاوات و آواهاا بار مخاطا تاثییر
میگذارند و او را به نشان دادن واکنش وادار میسازد ،منطوق بودن کالم نسبت به معنای تثییرگاذاری
آن تفوق معنایی یافته و این سهولت معنایی موج شده تا معنای پیشنمونهای کالم از «تثییرگذاری»
به «الفاظ منطوقی که متضمن معنایی است و با قدرت سامعه ادرا میشود» تغییر یابد.
در ارتباط کالمی ،هر یک از طرفین با تولید و ارسال نشانههایی تالش میکند تا طر دیگار را
تحت تثییر قرار دهد .طر مقابل با دریافت و کادخوانی آن نشاانهها باه قصاد و ّنیات فرساتنده
ّ
پی میبرد و در قبال آن واکنش خاصی از خود بروز میدهد .این رابطه متقابل و تثییر و تاثیری کاه
میان طرفین برقرار میشود ،از شکل گرفتن ارتباط کالمی حکایت دارد .ارتبااط کالمای ،یکای از
ُ
شکلهای ارتباطی میان افراد است که در آن نشانهها و کدهای ارسالی از سوی فرستنده از جانس
کدهای زبانی ،و کانال ارتباطی نشانههای ملفوظ یا مکتوب حامل امواج صوتی است .هرجاا کاه
این عناصر حاضر باشند ،در آنجا ارتباط کالمی برقرار اسات .ایان ارتبااط میاان آدمیاان باا هام
برقرار است و ما آن را مشاهده میکنیم .ممکن اسات میاان موجاودات دیگار نیاز ناوعی ارتبااط
کالمی برقرار باشد که اگر چه ما هنوز چیز چندانی از آن نمیدانیم ،اما دانشمندان حدسهایی در
این باره زدهاند.
ً
اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا لزوماا تولیاد نشاانهها و دریافات آنهاا تنهاا توساط آدمیاان
صورت میپذیرد؟ در پاسخ باید گفت که اگر چه در ارتباط کالمی میان انسانها کدهای ارتبااطی و
ً
نشانههای تولیدی لزوما از جنس نشانههای زبانی میان انسانها هستند و باید ایان نشاانهها از ساوی
ً
فرستنده به گیرنده ارسال شود ،اما لزوما فرستنده یاا گیرناده انساان نیساتند .ایان کاه طارفین ارتبااط
ً
کالمی انسان هستند  -به معنای فلسفی  -عادتا امری معمول است ،اما ضرورت عقلی ندارد.
«وحی» گونهای ارتباط میان خدا و انسان است« .وحی» ارتبااطی گفتااری ،زناده و شافاهی
میان خدا و بشر است .در این ارتباط ،خدا و بشر ،هر دو حضور دارند و با هم ساخن میگویناد.
این ارتباط در دو سطح و از باال به پایین در فضاایی غیرطبیعای و غیرماادی برقارار شاده اسات.
در ارتباط وحیانی ،خداوند نشانههایی را تولید کارده اسات و پیاامبر آن نشاانهها را دریافات و باه
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ً
دیگران منتقل ساخته است .پیامبر در دریافت وحی و رساندن آن به دیگران شخصا هیچ دخاالتی
ً
نداشت .ارتباط عمودی خدا با پیامبر ،ارتباطی زنده بود کاه اساساا نیاازی باه بازساازی وحای و
دخالت پیامبر در آن نداشت .در ارتباط وحیانی خدا با پیامبر ،نیز ،عناصر ارتبااط کالمای وجاود
دارند .فرستنده «وحی» خداست و گیرنده وحی پیامبر است .کانال ارتباط وحیانی قلا پیاامبر و
کدهای انتقال پیام ،رموزی زبانی از زبان قوم پیامبر ،یعنی زبان عربی ،بود .این کدها حامال پیاام
خدا به پیامبر بودند که مانند هر ارتباط دیگری در فضایی خاص منتقل میشدند.
در ارتباط کالمی خدا با پیامبر ،هر دو طر ارتباط نقش فعالی دارند و البته ،نقش هر یاک باه
ً
ً
فراخور مرتبۀ وجودی آنهاست و کامال با هم متفاوت است .مسلما خداوناد اطالعاات معناایی و
تواناییهای کیفی ،عاطفی و کنشی الزم برای برقراری ارتباط با انسان را دارد و پیامبر نیز که طار
دیگر این ارتباط است ،از تواناییهای معنایی و دیگر تواناییهای الزم برخوردار بوده است وگرناه
چنین رابطهای برقرار نمیشد .این که خدا به پیامبر خطاب میکند که تاو را بارای ارتبااط کالمای
ُ َ َ
ََ
خود برگزیدم ،نشان دهنده برخورداری او از ایان تواناییهاا اسات؛ « َوأناا اخ َترتاك فاس َاتمع لماا
یوحی» (سوره طه ،آیاه  )۱3و اینکه قل او را به عنوان کانال ارتباط وحیانی خود با پیامبر برمیگزیند،
َ َ َّ َ َ
ُ
َ َُ
دلیل بر حضور ّفعال پیامبر به عنوان طر گیرنده وحی است «قل َمن کان عد ًّوا لجبریل فإن ُه ن َّزل ُاه
ّ
َ َ َ
َّ
الله ُم َص ِّد ًقا لما َب َین َیدیه َو ُه ً
دی َو ُبشری لل ُمؤم َ
نین» (سوره بقاره ،آیاه  )۹7و نیاز « َوىن ُاه
علی قلبك بإذن
َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ َ
ُّ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ
ان ال ُمناذ َ
اون م َ
ساان ع َربای
ل
ب
*
رین
ک
ت
ل
ك
ب
ل
ق
لی
ع
*
مین
اْل
وح
الر
ه
ب
ل
لتنزیل رب العالمین .نز
ٍ
ُ
مبین» (سوره شعراء  ،آیه ۱۹2۔.)۱۹۵
ٍ
بنابراین« ،کالم» به معنای اصلی خود عبارت است از تثییرگذاری بر دیگری و به معنای پیشنمونه
ای ،به معنای لفظ منطوقی است که از سوی متکلم صادر میشود و پس از آن که مخاطا آن را باه
مدد ّقوه سامعه دریافت و ادرا کرد ،تحت تثییر آن کالم ،واکنش خاصی نشان میدهد.
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