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چكيده
معناشناسی شنناتیی مینخت ت ین و هن زمنا مطن تن ین ییناهاد یم مننا ی ینههنای
معناشناسی معاص است که طی چهام یهة هذشیه یشو و یما یافینه اسنتد یم اهمننت اینن
ی یه همنن بس که ذهن ایایشمناا هویاهویی ما به توی معطوف کن ید اسنتد مانایی و
مؤلفههای این ی یه کاام است؟ آیا میتوا این ییاهاد ما پامایایمی موجه یم زبا شناسنی
و معناشناسی یایست که پاسخهوی مسائل حوزة زبا و معناست؟ ینن اینن پ سنر بن ای
پژوهره ا مسلما بسی مه است که آیا میتوا این ی یه ما چهامچوبی مسا و اسنیوام
یم توایر مفاهن ق آ و معناشناسی معامف آ ایگاشت؟ این جسیام تالشی اسنت بن ای
پاسخ به پ سرهای فوق که به موش تحلنلی ن تطانقی تکوین یافیه اسنتد مؤلن  ،ضنمن
بازتوایی عناص اصلی ی یة معناشناسی شناتیی ،به ب مسی آ ها بهوینژد از من ن فلسنفة
علمی میپ یازی و سپس توا و ظ فنت این ی یه ما یم بازیمنایی ف هنن قن آ مجننا و
عوال معنایی آ میسنجاد
کليدواژهها :معنا ،معناشناسی شناتیی ،تج به ،بایمنای شناتت ،اسیعامة مفهنومی ،منطن
تج بی ،منط عقلی ،ظاه  ،باطن ،تاب  ،منط هفیما ق آ  ،مقصوید

 .1مقدمه
زبا شناسی و معناشناسی معاص با یام ف یینا سوسوم پنویا تنومید اسنتد زبنا شناسنی و
معنیشناسی یم طی این مات یه هوییهای بسنام یافینه اسنتد تق ین هنای هویناهویی بن
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ساتیامه ایی سوسومی مفت و ی یههنای میفناوت ییگن ی چنو یقنره اینی و ی ینة
قومی ن ف هنگی تا ی یههای تفسن ی و ییاهاد تِ َیه ایایة چامسکی ،بهمثابة تق ین ی ینو از
ساتیامه ایی ،ع ضه شاد زبا شناسی شناتیی و یم پی آ معنیشناسنی شنناتیی یم زمن ة
آت ین ی یههایی است که ق یب چهام یهنه از پنناایر آ منیهنذمید اینن ی ینه یوما
آزمو و تطا ما میهذمایا و با چالرهای جای مویاموی استد پ سر آ اسنت کنه آینا
این ی یه میتوایا الگویی معیان یم زبنا شناسنی و معننیشناسنی بنهشنمام آینا و تمنامی
حوزدهای مع فیی زبایی و معنایی ما پوشر یها؟ و اما پ سر اساسیت ب ای زبنا شناسنا
و فنلسوفا میخله آ است که آیا ب اساس این ی یه میتوا مفاهن وحی الهی و ق آ مجننا
ما مقولهبنای ک ی و به معنیشناسی آ پ یاتت؟ به هفیة ییگ  ،اعیاام منطقی اینن ی ینه بنا
توجه به فلسفة عل تج بی و شناتت بایمننا آ چگوینه تنخمنن منیشنوی؟ و بنا ی ن بنه
مؤلفههای ذاتی توی چگویه میتوایا مُالی ه هو با زبا قن آ و چهنامچوبی مناسنب یم
توایر معایی آسمایی ق آ محسوب شوی؟ این جسیام ،با توجه به مؤلفنههنای معناشناسنی
شناتیی ،ب تی مدیافتهای این ی یه ما مثات تلقی میکنا ،اما ی به زی بنای تج بنی اینن
ییاهاد یم حوزة شناتت ،مفهومسازی ،و معننا ،کنه ایگنامدای مضننق از مع فنت و حقنای
شناتتپذی ما بهیمایر میهذامی ،با شخصیسازی آ ها که مالزم با یسانت اسنت ،عناو
از منط عقلی و پنشاتج بیِ مع فت که عنام اعیاام ه یایر بشن ی اسنت ،و ت سنن ایسنا
بهمثابة حنوا فلسفی یا مجموع م کب اعصناب و موجنوی ینومویی کنه ینافی یفنس مجن ی
ایسایی است ،ماایی و عناص اصلی این ی یه ما یم اساس یاتمام و یافی واقعه اینی امزینابی
میکناد به هما این ماق ی به فن یکالنس مع فیی ،زبایی ،و معننایی ،معناشناسنی شنناتیی
یسایی با فضای معنایی ق آ یاامی و یسیی آ چنا کامآما یم جنس و ماهنت مفهنومسنازی
ق آ و چگویگی توایر آ یاامید

 .2پيدایش
معناشناسی شناتیی ( )cognitive semanticsالگویی اسنت کنه حناوی سنا  0391یم قالنب
بخشی از زبا شناسی شناتیی پایا آماد لنکاف یم  0311به ه ماد تالمی ،لنگاک  ،و فوکویننه
از زبا شناسی و معنیشناسی زایشی یست کشنا و یوعی زبا شناسنی جاینا و سنازهام بنا
علوم شناتیی و یوموساینس ما پایهمی ی ک ی (ینلنیپنوم)13 :0931 ،؛ اسناس اینن ییناهاد
پنویا منا یسیوم و معناست (هن متس)911 :0939 ،د معنیشناسی شناتیی ب آ اسنت کنه
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زبا بخشی از توایایی شناتیی ایسا است و میتوایا یینای میصوم آیمنا ما توضنن یهناد
م ای از اصطال شناتیی مویک یی به زبا است که ب پایة تج بة ما از جها و شننودای کنه
آ ما ایماک و مفهومسازی میکنن اسیوام است ()Ungerer and Schmid, 6991: xد
پنرزمننههای معناشناسی شناتیی مطالعات موا ن زبا شناسی بوی که مابطة فکن و
زبا و ماهنت فک ما مطالعه میک ید بنا بنه هفینة لنکناف ،وی و الیگناک و فوکویننه و
تالمی زبا شناسی ما ش وع ک ییا (ینلیپوم)22 :0931 ،د اصطال معنیشناسی شنناتیی
یخسیننبام از سوی جومج لنکاف ( )G. Lakoffمط شاد ب اساس اینن یگن ش یاینر
زبایی مسیقل از ایایشنا و شناتت ینسنت (صنفوی)919 :0932 ،د آ چنه امن وزد یم
منا زبا شناسا با عنوا معنیشناسیِ شناتیی مع فنی منیشنوی وجنود مشنی ک آمای
ه وهی از معنیشناسا سه ب هة اتن  ،بهویژد مویالا الیگناکِ ( ،)R. Langackerجنومج
لنکاف ،ب وهمن ( ،)C. Brugmanمامک جایسو ( ،)M. Johnsonفوکویننه (،)Fauconnier
تننالمی ( ،)L. Talmyک افننت ( ،)Croftت ینن ( ،)Turnerو سوییسِنن ( )Sweetserاسننت
(صفوی)0992 ،د

 .3تعریف
چنا که اشامد شا ،زبا شناسی و همننطوم معنیشناسنی شنناتیی تق ین واحنای یاامیناد
یقطة مشی ک ف ضنههای ع ضهشاد یم این زمننه آ است که «این یاینر زبنا ما بنا توجنه
به کامک یهای شناتیی آ ب مسی میکنا»د یم این ییناهاد زبنا مجموعنهای سناتیاممنا از
مقوالت معنایام است که ما ما یم فه تج بههای یو و یگهیاشین آهاهی تج بنههنای پنشننن
یامی میمسایا ()Geeraerts, 6991: 8د «یایر زبایی بخشی از شناتت عنام آیمنی اسنت»
(صفوی911 :0932 ،؛ )Saeed, 6991: 229د
به اعیقای این یسیه از معناشناسا  ،معنا ماینیب ساتتهای مفهنومی قن امیایی شناد
استد به این ت تنب ساتتهای معنایی ه چو سای حوزدهنای شنناتیی ،مقنوالت
ذهنی ما بازمییماینا که ایسا ها از ط ی تج بناتشا به آ شنکل یایداینا (صنفوی،
911 :0932؛ )Lakoff, 6988: 021-021د

اف و ب این اهمنت معنای عمومی و دائرةالمعارفی ب تاسیه از تجامب ایسایی معطنوف ی ن
یم مویک ی شناتیی استد یگ ش معنا یم یک «حوزد» از سوی الیگناک ()Langacher, 0391
و «قالب» معنایی از سوی فنلموم ( 0311و  )0391یشا یهناة این اهمنت استد ه چنا کنه
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یم کامب ی از جمله اصو ی یة شنناتیی مطن

اسنت

باوم به یوعی معنای بافیی و منعط
(هن متس)911 :0939 ،د
شاتصة این ی یه ابیناب تج به استد این ییاهاد ذهن ،زبا  ،معنی ،و مع فت ما بنهتمنامی
ب پایة تج بهه ایی میسنجاد اشمنت و اویگ م با تمای قائلشا منا یو کامب ی از زبنا شناسنی
شناتیی ،یعنی کامب یی که زبنا ما حاصنل تج بنه و ایماک منا از جهنا و مفهنومسنازی آ
مییایا و کامب یی که یگ شی منطقنی بنه زبنا یامی ،تخکننا یامینا کنه م ایشنا از اصنطال
زبا شناسی شناتیی کامب ی یخست است ()Ungerer and Schmid, 0331: xد

 6.9مفهوم معنا
ه چنا که بنا شا ،مؤلفههای اصطال معناشناسی شناتیی یم کنام یو مکیب سناتتهن ا
و یقره ا یخسیننبام از سوی لنکاف مط شا و این یگ ش ما مع فی ک ی که معنا بهطنوم
تاص و همة ف ایناهای زبا بهطوم عام بخشی از اسنیعاایهای شنناتیی ایسنا ما تشنکنل
مییهنا و یایر زبایی مسیقل از ایایشنا و شناتت ینستد معناشناسی شناتیی اینن ایعنا
ما مط ک ی که زبا ایعکاس مسیقن شناتت اسنت؛ بناین معننا کنه هن تعانن زبنایی بنا
«مفهومسازی» از موقعنت تاصی ه ماد استد زبا بهصومت مسیقن موقعنتهای تنامجی
ما یشا یمییها ،اما سنسی شناتیی ذهن واقعنت ما بهتصوی میکشا و معننا همنا یحنوة
شناتت و مفهومسازی ذهن هویناد از موقعنت یا صحنه استد پنس یم اینن ی ینه «معننا»
هما «مفهومسازی ذهن» است ()Lee, 2006: 2د اصطال «شناتیی» یم این ی یه به معننای
ساتیام مفهومی یا ه امدای یا مش وط به صاق ( )truh-conditionalیاوید است که بنا مجنوع
به اشنا یم جها تامج تعننن میشوی ،بلکه هویة ساتیام و فعالننت ذهننی (بنهطنوم غالنب
یاتویآهاد) ما توصن میکنا که یم زبا  ،معنا ،ایماک حسی ،یسیگادهای مفهنومی ،و تعقنل
یم کامیا ()Lakoff and Jahnson, 6999: 66-62د

 3.9چشماندازیبودن معنا
یم توضن ی یة معنایی زبا شناسا شناتیی بایا اصنل ییگن ی ما یم ی ن یاشنت کنه بنا
عنوا چش ایاازیبوی معننا بننا کن یدایناد ابیننای معننا بن چشن اینااز ( )perspectiveاز
ویژهیهای ی یة شناتیی استد مفهوم این اصل آ است که معنا مدآومی یگ شی تاص بنه
موقعنننتهننای بن ویننی و کاهننذامی ( )incodingویننژدای از امننوم اسننتد تعان هننا یننا
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مفهومسازیهای میفاوت از یک موقعنت به باوم لنگاک یاشی از چش ایااز ینا زاوینة یینا و
کایو توجه میفاوت کنامب ا زبنا اسنتد ب پاینة اینن یگناد معننای زبنایی امن ی وابنت و
ازپنرتعنننشاد ینست ،بلکه من ی است که جها ما از آ یمیچه میبننن د وی این مفهنوم
ما با اصطال یماسازی ( )profiligمع فی میکنا ()Langacher, 6918د

 .4باورها و مؤلفهها

 6.1فرضیة بدنمندی شناخت
معنیشناسا شناتیی یم پی آ ایا تا پنویا منا ساتیام مفهومی ذهن و تج بنات ایسنا
ما ب اساس ف ضنة بایمنای شناتت تاننن کنناد ب پایة این ف ضنه آ چن ی که سنازما
مفهومی ما معنایام میکنا هما تج بنات ایسا از محنط پن امو استد ی ینة شنناتت
بایمنا یخست بنا «طن وامة تصنومی» جایسنو بننا شناد طن وامدهنای تصنومی
مفاهنمیایا که از تج بههای بایمنا پایا میآیناد جایسو ( )Johnson, 0391یم کیناب
با یم ذهن میهویا که تج بههای بایمنا یمو ی ام مفهومی ط وامدهنای تصنومی ما
بهوجوی میآومیناد یم زبنا شناسنی شنناتیی اصنطال طن وامدهنای تصنومی (مایننا
ط وامة حجمی ،قامتی ،ح کیی ،و ددد) شامل تمامی تج بههنای حسنی منیشنوید لنکناف
یمتصوص بایمنای ذهن ( )embodied mindمیهویا ،ب اساس چهام سخنمایی از فنلمنوم
(قالبهای معنایی) ( ،)frame semanticsتالمی (طن وامدهنای تصنومی) (،)image schemas
ماش (مقولههای سنط بنننایی) ( ،)basic level categoriesو پنا کنی (مانایی ینومویی
می ها) ( ،)neural basis of colorهمة باومهایی که وی یمبامة ذهن و زبا یاشیه اسنت
یه هو شاد و او به این یینجنه مسنناد اسنت کنه ینایهن یهنای منا ماننای بایمننای
( )embodidmentیامیا و همة یایهن یهای ما ب اساس تج بههای بایمناما یم ذهن شکل
میهن یا (ینلیپوم)21 :0931 ،د کیاب ذهن بایمننا ،طن مشنی ک جایسنو و لنکناف،
ب اساس این ف ضنه یم  0333بهساما آماد استد

 3.1نظریة نورونی و اصول سهگانة ذهن
ب اساس اصل شناتیی ،زبا شناسا شناتیی توجنه وینژدای بنه علنوم شنناتیی و شنناتت
ایسا یامیا و تالش میکننا ماهنت ذهن و ف اینا ینایهن ی ما ب مسنی کننناد ابن ام و بلکنه
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معنام ه هویه شناتت از ی این ه ود تج به استد آ ها ف اینا شناتت ما فقنط یم قلمن و
فعالنتهای عصای تع ی میکنننا ()Lakoff and Johnson, 6999: 21د لنکناف یم سنخنا
اتن توی ین ب هما هفیههای یو یهة قال تخکنا منیومزید وی یم مصناحاه بنا بن اکمن
میهویا :شایا تخملب ایگن ت ین یینجة این مطالعه بنناییت ین یینجة آ باشنا ،ایننکنه منا
ایسا ها موجویات یومویی هسین د مغ ما یمو یایهای توی ما از با ما یمیافت میکنناد
چگویگی وجویی با ما و شنوة کامک ی آ یم یینای تامج است که ساتیام مفناهنمی ما
که یمبامة آ ها فک میکنن تعننن میکناد ما بهتوییتوی یمیتواین یمبامة ه چن ی کنه
بخواهن فک کنن  ،بلکه فقط یمبامة آ چه مغ بایمنا ما به ما اجازد منییهنا منیتنواین
فک کنن (ینلیپوم)11 :0931 ،د ما با مغ توی فک میکنن و ماد ییگ ی بن ای فک کن ی
وجوی یاامید تفک ما بایمنا است ،ایادها و مفاهنمی که ساتیه میشویا همه بنه شننودای
بایمنا یم ساتیامهای مغ ی ما پن یازش منیشنویاد ایایشننا حاصنل ب ایگنخینهشنا
ه ودهای یومویی تاصی یم مغ ماستد ه چن ی که مییاینن از ط ین مغن منا تلن
میشوید مغ بایمنا امکا شکلهن ی مفاهن و ایادها ما ف اه میکننا و هن چنننن هن
چن ی که امکا فک ک ی یمبامة آ ما مغ و ماهنت مغ ایجام مییهاد با وجنوی ایننهنا
هنوز مطالب بسنام زیای ییگ ی ب جای مایاد اسنت تنا بنااین مغن منا چگوینه ذهنن ما
میسازی (Lakoff, 2008: 61؛ ینلیپوم)001 :0931 ،د همننطوم لنکاف و جایسو یم آغناز
کیاب ذهن بایمنا این پ سر ما ط میکننا که ما ایسا ها کنسنین ؟ آ هناد یم پاسنخ بنه
این پ سر اصو سههایة تویر ما یمبامة ذهن و شناتت بنا میکننا0 :د ذهن ایسا ذاتنا
بایمنا است؛ 2د بسنامی از ایایشههای ما یاآهاهایهایا؛ 9د مفاهن ایی اعی عماتا اسنیعامیاینا
()Lakoff and Johnson, 6999: 61د

 9.1حیوان فلسفی و شناخت
جایسو و لنکاف ،ب اساس اصو سههایهای که ب ای ذهن و زبا بنا یاشیهاینا و بنا توجنه
به یقر تج بة محنطی یم شنوة یایهن ی زبا یم ذهن ،اهمنت یقر اسیعامی مؤلفههنایی ما
مط میکننا که باو یایهن ی زبا و ایبنات ممکن ینسنتد توایناییهنایی مایننا اسنینااط
منطقی ،تحقن ک ی  ،حل مسئلة پنچناد ،امزیابیکن ی  ،اییقنایک ی  ،تخمنل یم مفینام تنوی و
ییگ ا  ،شناتت توی و ییگ ا و جها اط اف ،و شع هفیند با تکنه ب همنن تاصنتهنای
ت ی ایسا و یقر زبا یم شکلهن ی شناتت است که لنکاف و جایسنو ایسنا ما فقنط
«حنوا فلسفی» مع فی میکننا (Lakoff and Johnson, 6999؛ ینلیپوم)011-093 :0931 ،د
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 1.1بدنمندی ساختار مفهومی
«بایمنای ساتیام مفهومی» ( )embodiment of conceptual structuerیقطة م ک ی ی ینههنای
معناشناسی شناتیی است ()Evans and Gree, 2001: 11د بایمننای ذهنن بنه مفهنوم یقنن
کلمه ب آ است که ساتیام مفهومی و سازوکام ایایشه یم یهایت ب تاسیه و شنکله فینه از
یسیگاد حسی ن ح کیی مغ و جس است (ینلیپوم)12 :0931 ،د معنا یم تج بة حسی ن ح کیی
ما زمننهسازی شاد استد مسئله این است کنه ب اسناس شنواها چنه ینوع ی ینهای یمبنامة
شناتت ایسا ض ومی است و میتوایا شکلهای هویاهو مفاهن ایسایی و همة شنودهنای
بنا یمایین ما توجنه کنا ()Johnson and Lakoff, 2002: 212–212د

 4.1واقعیتگرایی بدنمند
لنکاف و جایسو تخکنا یامیا که واقعنته ایی بهتماممعنا بایمنا استد
هنچ یوع ایفصا یا مهایی منا ابعای بایمنای معنا وجوی یاامید ذهن بایمننا اسنت،
معنا بایمنا است ،و ایایشه ه به عمن ت ین مفهوم کامب ی کلمه بایمننا اسنتد اینن
جوه وجویی یک واقعنته ایی بایمنا استد واقعنته ایی بایمنا ،بهیحوی که منا
یمک میکنن  ،ییاهاهی است ب محوم تج بی معننا و ایایشنه کنه عانامت اسنت از
مجموعة ه کنرهایی که ج یا یمک ما از جها تامج ما تشکنل مییهناد ب اساس
این ییاهاد ،هنچ یوع جاایی بنن ذهن و جس ینست و منا همنوامد از ط ین اعمنا
بایمنا و تج بههای توی یم تماس هسین د هما طنوم کنه یم کیناب فلسنفة بایمننا
مط ک یی ()ibidد

 1.1منطق تجربی
ییایجی که لنکاف از ی یة شناتیی با ابینناب اسنیعامدهنای مفهنومی و بایمننای ذهنن
میهن ی آ است که «اساس همة مفاهنمی کنه ایسنا یم زیناهی شخصنی و اجیمناعی
توی ف اه فیه است مانای تج بی یامیا و ب اساس اسیعامدهای بایمنا شکل ه فینهاینا»
(ینلیپوم)19 :0931 ،د
ویژهی زبا شناسی شناتیی یم یگاد لنکاف و جایسو اینهویه توصن

میشوی:

یکی از پایادهای شگفتایگن یمبامة زبا شناسی شناتیی این است که ما ما بنه سنوی
یک فلسفة میعها به تج بهمنای و واقعنته ایی تج بهمنا هاایت منیکنناد اینن ینک
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ی هاد فلسفی میفاوتی است که مسائل فلسنفی ما بنا پن یاتین بنه موضنوعات موجنه
فلسفی بن ای ب مسنی ماهننت حقنقنت ،معننی ،ایماک ،ذهنن ،مفناهن  ،تِن ی ،علننت،
مویاایها ،زما  ،و حیی اتالق موظن منیکنناد اینن ی هناد چنن ی ینسنت کنه بنه
زبا شناسی اف وید شاد باشا ،بلکه از بنناییت ین شواها تج بی بنهیسنت آمناد اسنت
(Lakoff and Johnson, 6999؛ ینلیپوم)000 :0931 ،د

یم حوزة معناشناسی ین شاتصة بامز این ییناهاد تنالش بن ای یسنتینابی بنه ماننایی
تج بی یم معناستد از ی آ ها ساتتهای مفهومی ایعکاسی از تج بنات جهنا تنامج یم
ذهن ایسا است و توجه معناشناسا شناتیی به هما شناتیی اسنت کنه از جهنا تنامج
کسب شاد است (صفوی)913 :0992 ،د

 7.1استعارههای مفهومی
هما طوم که پنرت اشامد شا لنکاف یم  0311بنه هن ماد تنالمی ،لنگناک  ،و فوکویننه از
زبا شناسی و معنیشناسی زایشی یست کشنا و یوعی زبا شناسنی جاینا و سنازهام بنا
علننوم شننناتیی و یوموسنناینس ما پایننهمی ن ی ک ن ید یکننی از یو ف ضنننة اصننلی وی یم
زبا شناسی و معننیشناسنی شنناتیی طن «اسنیعامدهنای مفهنومی» یم سنا  0319بنا
همکننامی جایسننو بننوی کننه یم سننا  0391بننا عنننوا اسننیعامدهننایی کننه بنناوم یامی ن
( )Metaphores we Live Byاییشام یافتد یم این ف ضنه یقر مفهومی و شناتیی اسیعامدهنا
(یه یقر زبایی) مط و ایعا شا که اسیعامدها سازوکامهای بننایی مفهومسازی ذهنن منا
هسینا (ینلیپوم)13 :0931 ،د
اسیعامد از مفاهن کلنای یم معنیشناسی شناتیی است که یوع ایایشنا منا ما شنکل
مییهاد لنکاف ( )Lakoff, 0391ب آ است که یایر منا یمبنامة جهنا شنکل و شنمایل
الگوهای شناتیی ما بهتوی میهن ید این الگوهای مؤو یم زبا به این یلننل آممناییشناد
یام میهن یا که ایی اعاتی از جها واقعنیاینا و یوعنا زی بننای مفناهن پننریموینه قن ام
میهن یا (هن متس)119 :0939 ،د ی یة اسنیعامة مفهنومی ()conceptual metaphor theory
ماینیب سه ه امد استد او آ که اسیعامد پایادای شناتیی اسنت و ینه صن فا واژهنایی؛
یوم اینکه اسیعامد ما بایا یم قالب اسینساخ ینا یگاشنت ( )mappingحنوزدای بن حنوزة
ییگ تحلنل ک ی؛ سوم اینکه مفهوم معنیشناسی زبنایی مایننیبن تج بنه اسنتد ماهننت
شناتیی اسیعامد میضمن این واقعنت است که بایا این پایاد ما مفهومی زی بننایی فن
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ک ی که به یوع ایایشنا ما شکل میبخشا (هما )103 :د یم این ی یه سناتیام مفهنومی
ب اساس یگاشتهای بنن حوزدهای شناتیی شنکل منیهنن ید من نوم از یگاشنت تطانن
ویژهیهای یو حوزة شناتیی است که یم قالب اسنیعامد بنه هن ییگن ی یینک شناداینا
(ماسخ مهنا)11 :0993 ،د اسیعامد ما میتوا یگاشت سازما یافیه از حوزة مانا (مسنیعاممنه
ماینا :ساتیما  ،سف  ،و ددد) به حوزة مقصا (مسیعامله ماینا :ی یه ،اسنیاال  ،و ددد) یایسنت
و یگاشت هما «جامع» ( )groundیا وجهشاه یم تشانه اسنتد وقینی هفینه منیشنوی «اینن
ی یه تکنههاد محک ت ی الزم یامی» یا «واال بنای اسیاال ما ف ومیمی ی» ،ی یه ینا اسنیاال
بهمثابة ساتیما لحاظ شاد و واژة ی یه یا اسنیاال جنای سناتیما بنهکنام مفینه اسنت
(هن متس)120 :0939 ،د

 4.1طرحوارههای تصوری و جسمیتیافتگی معنا
ی یة «شناتت بایمنا» بننای معناشناسی شناتیی ما تشکنل مییها که بنا جسنمنتینافیگی
معنا س وکام یامید به ی جنایسو  ،تننج بنات منا از جهنا تنامج (مایننا ح کنتکن ی ،
تومی  ،ح فزی  ،و ددد) ساتتهایی یم ذهن منا پایا میآومیا که مننا آ هنا ما بنه زبنا
توی اییقا منییهن د اینن ساتتهای مفهومی هما ط های تصومیایاد طن تصنومی
یوعی ساتت منفهومی اسنت که ب حسب تج بة ما از جننها تننامج یم زبننا منا یمنوی
منننییابنناد جایسننو ( )Johnson, 0391بننا امائنة ی ینة طن وامدهننای تصننومی شننناتت
جسمیشاد ما ب مسی ک ید ط وامدهای تصومی سناتیامهای معننییام و جسنمیشنادای
هسینا که حاصل ح کات جس ایسنا یم فضنای سنهبعنای ،تعنامالت ،ایماکنی ،و یحنوة
ب تومی با اجسامایاد الگوی پ شا لنوا و س می شنا آ زمنننة سناتت مفهنوم ایی اعنی
س می شا صا میشوی« :کاسة صا م لا ی شا»د به هفیة جایسو طن وامدهنای تصنومی
بهصومت مسیقن میشه یم تج بة حسی ما از محنط پن امنو یامینا ()Johnson, 6981: xixد
یم آوام لنکاف و جایسو ( )Lakoff and Johnson, 0391فه سنیی از اینن طن وامدهنا بننا
میشوی (هن متس)121 -121 :0939 ،د

 .5نتایج و پیآمدهای نظریۀ شناختی
ب تی از ط احنا و ی ینهپن یازا اصنلی زبنا شناسنی و معنناشناسنی شنناتیی یینایو و
پیآماهایی ما ب ای ی یة شناتیی بنا ک یدایا که تص یحات آ ها ین قابل توجه استد

 67جستاری در معناشناسی شناختی و کارآیی آن در خوانش قرآنکریم

 6.4چالش با فلسفة سنتی ،نفی خردگرایی ،و هر نوع آگاهی فطری
لنکاف میهویا یینجة اساسی این اصو  ،ه چنا که از یام این کیاب (فلسفة بایمنا) پنااسنت،
چالر با اصو فلسفة سنیی غ ب ماینا ی یة سازهامی ،ی یة صاق ،ی ینة معننی لف نی ،و
یمبامة ماهنت غن بایمنای ایایشه ،و یسیاومیهای آ  ،و پنریهنای کنامهنذامی مانایی فلسنفه
ب اساس یایر پنشننی و تخسنس فلسفهای ماینیبن شنواها تج بنی اسنتد وی مناعی اسنت
ب اساس اصو سههایة شناتیی یافیههای جاینای یمبنامة ماهننت ی نام اتالقنی ،شننودهنای
مفهومسازی ساتیامهای یاتلی تویما  ،و حیی یمبنامة ماهننت واقعننت (صناق) بنهیسنت
آومید است (ینلیپوم)12 ،11 ،19 :0931 ،د همة این اصنو اسنیعامدهنای مایننیبن بایمننای
است چنا که ب اتنالق تصن ی منیکننا (همنا )11-11 :د همنننطنوم لنکناف و جایسنو
میهوینا ما به «تِ یه ایی» و «تج بهه ایی» باوم یاامی د پنریهای ما ه ایر سنومی اسنت کنه
یناز به یوهایهه ایی یاامی و آ «تج بهمننای» اسنت و سنپس آ ما یم کیناب فلسنفة بایمننا
«واقعنته ایی بایمنا» یامنای ()Johnson and Lakoff, 2002: 212–212د جایسو و لنکناف
همننطوم میهوینا عل عصب پایة جایا تقابلها و یوهایگیهای فط ی ن اکیسنابی ینا
طانعت ن پ ومش ما کنام هذاشیه استد یافیههای جایا یشا یاید اسنت کنه کنویک یم
یوما جنننی یم مح مایم آهن صاای مایم توی ما ف امیهن ی که یم یینجنه موضنوع
تقابل بنن فط ی ن اکیسابی یم زبا ما زی سؤا میب ی ()ibidد

 .6بررسی و نقد
«زبا شناسی و معناشناسی شناتیی» این یقاط ب جسیه ما یامی که بنه معننا یم سناتیام زبنا
توجه میکنا و یقر کامب ی و همننطنوم یاینر دائررةالمعرارفی ما یم معنناشناسنی یاییناد
یمیایگامی و چنامعنایی ما بهصومتی موسَعت مط میکنا ،اما بنا اینن وصن مادب یهنای
اساسی این ی یه مشیهای ابهامات جای یامی که بننا آ ما با چالر اساسی مواجه میکنناد
ب مسی تمامی زوایای این ی یه ،پنرایگاشنیههنا ،یعناوی ،و پنیآمناهای آ الاینه ینازمننا
ف صیی یماز است ،اما ب مسی مه ت ین تاسیگادهای این ی یه میتواینا چشن اینااز یسنایا
موشنی ما ف اه آومید

 6.1فقدان تقریر واحد
پنر از ه چن این یکیه تخملب ایگن است که مویک ی شناتیی ،با بنر از سنه یهنه از عمن
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تویر ،تق ی ی واحا یم قالب چهامچوبی مقاو و مناقشهیاپذی یاامی ،بلکه عمناة یعناوی
م بوط به این ی یه یم قالب ف ضنههای هویاهو اوااتیشاد و مناقشهپنذی ب جسنیهسنازی
میشوید «یه یک زبا شناسی شناتیی بلکه زبا شناسیهای شناتیی یا مویک یهنای مخیلن
شناتیی به زبا طانعی وجوی یامی» (قائمیینا)11 :0931 ،د

 3.1بدنمندسازی شناخت و سقف کوتاه معرفت
بایمناسازی شناتت و وابسیهیایسین شناتتها و ساتیام مفهومی ایسا بنه تج بنة حسنی
اساسیت ین یغاغة معناشناسنا شنناتیی اسنت ،امنا یمنیتنوا یاییناد ه فنت کنه چنننن
مویک یی مالزم با یگ شی مضن یم ماایی مع فت و شناتت ایسا استد یخسنینن معننای
عل یایسین مقابل یاایسین و مطل آهاهی اسنت کنه شنامل هن ینوع شنناتت و مع فنت
میشوی ( ،)knowledgeاما مفهوم یوم عل که یم ق حاضن مواج یافنت یم یایسنینیهنایی
منحص شا که از ط ی تج بة مسیقن حسی بهیست میآیا ()scienceد مقابل اینن اصنطال
همة یایسینیهای آزمو یاپذی چو میافن یک ،اتالق ،و یین ق ام ه فت (بهمن وم یقنا اینن
مویک ی ← مصاا ی یی :0919 ،ج )211-200 ،0د

 6.2.1تعلق ادراک به نفس مجرد
ه چنا که فنلسوفا الهی از یی باز بننا کن یداینا ،امنوم یفسنایی کنه علن و ایماک از آ
جملهایا با اینکه تابع قواینن علنت عمومیایا و با ماید امتااط یامینا ،امنا تنواص عمنومی
ماید ما یاامیاد بهتعان ییگ پناایر ایماکات حسی ه چنا معلنو عوامنل منایی تنامج از
ظ ف ذهن ایسا است و یم ف اینا معلومات حسی و سلسنله اعصناب ایسنا و حننوا از
عوامل تامجی میخو شاد و فعالنتهای عصای تاصی ما ایجام مییهنا ،امنا حقنقنت ایماک
ام ی مج ی ومای فعالنتهای عصای است و فعالنتهای عصای مقامة پناایر آ اسنت ینه
عنن آ هاد یکی از سایدت ین یالیل تج ی ایماک آ است که اه ایماک حسنی از قاننل فعنل
و ایفعاالت مایی میبوی ،بایا همنشه با ف اه شا ش ایط مایی تحق یابا ،یم صنومتی کنه
بسنامی از اوقات با وجوی ف اه بوی ش ایط مایی ،بهساب تم کن یفنس بن امن ییگن ی،
تحق یمییاباد پس یینجه میهن ی که حصو ایماک منوط به توجه یفس است و یمیتنوا
آ ما از قانل فعل و ایفعاالت مایی یایست ،ه چنا اینن فعنل و ایفعناالت یقنر مقامنه ما
ب ای تحق ایماک ایفا میکننا و یفس ب او تعل به با ینازمنا به این مقامات و زمننههنای
مایی است (هما  :ج )211 ،2د
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یکی از فنلسوفا مسلما  ،پس از بنا مقاماتی یم چگنویگی پنناایر ایماکنات حسنی،
مییویسا :یایشمناا موحی از ماد یاوی ایطااق تواص اموم موحی ب تواص عمنومی مناید
اواات میکننا که اموم موحی که حضوما به آ ها آهادای مایی ینسنینا پنس یمنیتوایننا بن
فعالنتهای عصای منطا شویا و فعالنتهنای عصنای مقامنة پنناایر ینک سلسنله امنوم
غن ماییایا یه عنن آ ها ،اما یایشمناا مایی بنه جنای آ کنه وابنت کنننا آ چنه منا یمک
میکنن عنن هما فعالنتهای عصنای اسنت ،از مطالنب تنامجشناد از کینب فن ینک ینا
فن یولوژی یا موا شناسی جایا ب اسناس مشناهاد و تج بنه مطنالای ما ذکن منیکنننا کنه
امتااطی به ماعای فالسفه یاامی (مطه ی ،بیتا :ج )31 -31 ،0د این فنلسوف مسنلما یکنی
از یالیل تج ی عل ما اینهویه تق ی میکنا :مغ تغننن منیکننا و یم طنی عمن ینک فن ی
چناینبام مایة مغ ی وی با همة محیویات توی عو شناد و منایة ییگن ی جنایگ ین آ
شاد است یم صومتی که تاط ات یفسایی وی چه تصومات ،ماینا چه ة مفن اینام کنویکی
و قنافة آموزهامش که پس از یومة یبسیا او ما یایناد ،و چنه تصنایقات ،مثنل ایننکنه یم
یبسیا شنناد امسطو شاه ی افالطو بوید است و او به اینن مطلنب اذعنا (تصنای ) پنناا
ک ید است ،همة اینها یم ذهن باقی استد اه اینها جایگ ین یم ماید بنوی ،تغننن منیکن ی
(هما )001-013 :د

 2.2.1گسترۀ قلمرو ادراک
عل یم یگاد فنلسوفا مئالنست هسی دای ف اخ و ع ضی عن ی ،،شنامل علن حضنومی و
حصولی ،تصومی و تصایقی ،و بایهی و ی ی ،یامید حسه اینا مانا همنة تصنومات و
ایماکات ج ئی و کلی ،معقو و غن معقو  ،ما حواس مییایناد از ییاهاد حکنما مئالنسنت
ایماک ج ئنات مقام ب ایماک کلنات است ،اما ایماکات حسی فقط بخشی از شنناتتهنای
ایسا و منشخ معلومات حسی استد از ییا حکمای اسالمی پنامدای از تصنومات کلنی مثنل
مفهوم ایسا  ،یمتت ،و اسب از ماد یکی از حواس وامی ذهن شاداینا و سنپس عقنل آ ما
تج یا ک ید و تعمن یاید و معنای کلی سناتیه شناد اسنت (معقنوالت اولنی) ،امنا بخنر
ییگ ی از مفاهن مسیقن از ماد حواس وامی ذهن یشادایا ،بلکه ذهن با فعالنت تاصی اینن
مفاهن ما از صوم حسنه ایی اع میکنا (معقوالت واینة فلسفی) مایننا مفهنوم وجنوی و عنام،
واجب و ممکن ،ض ومت ،امکا و امینناع ،وحنات و کثن ت ،و مایننا آ د از سنوی ییگن
ایماکات تصومی ایسا ین فقط منحص یم صوم ذهنی که مینخو از واقعننات بن وینی چنو
تصوم یمتت ،سن  ،سفنای ،و س یی ینسینا ،بلکنه یسنیة ییگن ی از ایماکنات تصنومی
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ایسا اموم یفسایی و یمویی و از افعا یفس ایسا ایا ماینا یمک لذت ،مینو ،شنوق ،اماید ،و
غن د که یم یاتل یفس ایسا حضومی یافت میشویاد اینها صومت ینک چنن محسنوس
تامجی ینسینا که از ط ی حس تاصی وامی ذهن شاد باشناد از سنوی ییگن « ،علن هنای
تصایقی» و «احکام» و یساتهایی که ذهن منا یک محمو و موضنوع ب قن ام منیکننا و
تصومات مف ی ما به یکییگ پنویا مییها ،ماینا کل ب مگت از ج ء است ،ه ه یمیتنوا
ایعا ک ی که از مج ای یکی از حنواس وامی ذهنن شناد اسنت (مطهن ی :0919 ،ج )21 ،2د
یمبامة این پ سر که آیا احکام کلی ذهن مش وط به تج به است ینا هننچ یسنایی بنا امنوم
تامج یاامی؟ بیهما کسی یمیتوایا ایکام کنا که پامدای از احکنام کلنی ذهنن وابسنیه بنه
تج بة اموم بن ویی است ،ماینا قواینن علوم طانعی ،اما یسنیة ییگن ی از احکنام کلنی ذهنن
هنچ یسات وابسیگی به عال تامج یاامی ،فقط تصوم موضوع و محمو بن ای حکن ذهنن
کافی است ،ه چو بایهنات اولنة تصایقی یم منط  ،مایننا اصنل امینناع تنناق ،و امینناع
صُافه یا معلو باو علتد

 6.2.1شناخت یا مقدمات شناخت
ب تی از معنیشناسا شناتیی اص ام یامیا که ما ایسا ها موجویات یومویی هسین د مغن منا
یمو یایهای توی ما از با ما یمیافت میکنا؛ ما با مغ توی فکن منیکننن و ماد ییگن ی
ب ای فک ک ی وجوی یاامی؛ تفک ما بایمنا است ،ایادها و مفاهنمی کنه سناتیه منیشنویا
همه به شنودای بایمنا یم ساتیامهای مغ ی ما پ یازش میشویا؛ ذهن ایسنا ذاتنا بایمننا
است ،و ماینا آ د اینها پامدای از سخنا لنکاف و جایسو اسنتد آمی ایسنا مغن یامی و
مغ یقطة پنویا همنة عصنبهنا ی منیشن یم بنا ایسنا اسنتد فعنل و ایفعناالت تمنامی
سلسلهعصبهای بنا واقعنینی موشنن اسنت ،امنا ینه ایسنا مسناوی بنا همنا اجیمناع
سلسلهعصبهاست که با ما تشکنل مییهنا و یه علت فناعلی تفکن  ،سناتت اینادهنا و
مفاهن  ،سلسلهعصبها ،و مغ استد مغ و همة عصبهای م تاط بنا آ ابن امهنای منایی
یفس مج ی ایسا ایا و عامل اصلی همة این اموم «مَن» یا هما «تُوی» واقعنی ایسنا اسنت
که هوییی غن مایی یامید شواها تج بی یشا مییها که بامها اتفناق افیناید اسنت شنما بنه
یوسیی که یم حا صحات با شخص ییگ و یا یم حنا مطالعنه و ینا ایجنام کنامی اسنت
سالم یا ایای احی ام میکننا یا از او سؤالی میپ سنا و هنچ عکنسالعملنی از او یمنیبنننناد
بعا یاماحت میشویا و از او هالیه میکننا و او عنذمتواهی منیکننا و منیهوینا میوجنه
سالم ،ایای احی ام ،یا سؤا شما یشاد استد این یم حنالی اسنت کنه تمنامی فعالننتهنای
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عصای یا بهاصطال آقایا یومویی م بوط به یسیگاد بنننایی ینا شننناامی وی تحقن یافینه
است و با این همه ایماک ییا یا شننا محق یشاد استد اینن مطلنب یشنا یهنناة اینن
واقعنت است که ایماک فعل یفس مج ی ایسا است و فعالننتهنای ینومویی همگنی ابن ام
یفس ب ای یمک این سنخ مُامَکات استد اسینای به ف ضنههای پژوهره ایی ماینا «هنب» و
«اسپایک» یم حک موابط فن یولوژی با یم ف اینا عل و ینایهن ی (ینلنیپنوم)91 :0931 ،
ین یمب یامیاة یکیة تازدای ینست ،زین ا بنا و همنة اب امهنای فن یولنوژیکی بنایی و مغن
مقامات یایهن ی و علل اِعاایی عل ایا یه توی عل د علت تام و فاعلی حصو علن همنا
یفس مج ی ایسایی است که این سنخ فعالنتها اب ام فعل یفس بهشمام میموید

 6.2.1ذهن ،عقل ،و اندیشه و قوای نفس
ذهن و عقل چنست و یسات آ با یفس و با چنست؟ مطناب ییناهاد فنلسنوفا الهنی
یفس آیمی حقنقیی ب ت از ماید است که وجوی واحا شخصیِ ،م اتب ،شنئویات ،و قنوای
هویاهو یامید به هفیة ییگ  ،قوای طانعی ،یااتی ،حنوایی ،و ایسایی یم ایسا عننن همنا
یفس ایسا و ایسا ین عنن هما قوا و توایمنایهاستد اینن ی ینه معن وف بنه ی ینة
وحات یم عنن کث ت و کث ت یم عنن وحات استد یفس با اینکه یک وجوی است ه
میشنوی ،ه میبننا ،ه قامت یامی ،و ددد؛ همة این حقای به وجویی واحنا موجوییناد
این است تعان صامالاین شن ازی «النفس فی وحدتها کر القری » (صنامالاین شنن ازی،
 :0390باب  ،1فصل  ،1ج )221 ،220 ،9د
و ذهن به مفهوم اسیعاای یفس ب اکیساب یایرهایی است که حاصل ینسیناد «الذهن هری
قیه النفس علی اکتساب العلیم التی هی غیر حاصله» (هما  :ج )101 ،9د ذهن اسنیعاای ایسنا
ب اکیساب علومی است که ب ای یفس ف اه ینسیناد واقعنت ذهن چن ی ج صوم علمنی و
مفاهن ایماکی ینست که یفس بهتامیو تحصنل میکننا (مطهن ی :0919 ،ج )219 ،1د ذهنن
اسیعاای و قوة یفس ب ای بهیستآومی علوم است و ذهن از شئو یفس بنهشنمام منیآینا
(جوایی آملی :0911 ،ج )11 ،0د
قوة تفک و تعقل ین از قوای ویژة یفنس ایسنایی ایسنا اسنتد فکن یم لغنت ه هوینه
فعالنت ذهنی و یم منط و فلسفه یوع تاصی از فعالنت جهتیام و به دهن ی از یایسنیههنا
ب ای حل یک مسئله استد ابنسننا یم تع ی فک میهویا« :اعنی بالفکر هیهنا ما یکین عنرد
اجماع االنسان ان ینتق عن امیر حاضره فی ذهنه متصریرره او مصردرب بهرا  ...الری امریر غیرر
از فک آ است که ایسا اماید میکننا بن ای
حاضره فیه» (ابنسننا :0911 ،ج )01 ،0د غ
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اییقا از آ چه یم ذهن وی حاض است ،اع از تصوم یا تصنای  ،بنه آ چنه یم ذهنن وی
حاض ینستد این تع ی یشا مییها کنه ح کنت فکن ی و اماید بن ت تننب مقنامات و
تحلنل معلومات حاض ب ای مسنا بنه آهناهی ینو وینژة یفنس ایسنا اسنت و ینه ییگن
حنوایاتد مالصاما یم ب تی آوام توی این تعان ما تص ی میکنا کنه فکن اییقنا یفنس از
معلومات حاض  ،اع از تصوم و تصای  ،به مجهوالتی است که یم طلب حضنوم آ هاسنت
(صننامالاین شننن ازی :0390 ،ج 101 ،9؛ صننامالاین شننن ازی)099 :0919 ،د مطهنن ی
میهویا« :عالیت ین و یم عنن حا شگفتایگن ت ین فعالنتهای ذهنی هما اسنت کنه بنه
حسب اصطالحات منطقی «فک » یامناد شناد اسنت» (مطهن ی :0919 ،ج )931 ،1د بنه هن
موی عقل و ذهن ه یو از توایاییهنا و قنوای یفنس اسنت و ایماک یم اصنل از آ یفنس
ایسایی ایسا است و از آ حنث که ذهن از ط ی حواس بن ویی یا یموینی زمنننة اعناایی
ف اینا فک و ایماک ما ف اه میکنا هاد به تسام فک و ایماک ما به ذهن یسات منییهنناد
ه چنا که تعقل و تفک ین فعل یفس ایسا است و یسات تعقل و تفک حقای عقالینی و
امومی که فقط از ط ی توا تعقلومزی و اسیاال ب هایی بهیست میآیا ایماک ما به عقنل
یسات مییهناد به هفیة ییگ اینن یفنس مجن ی ایسنایی اسنت کنه یم عننن یگاینهبنوی و
تج یهیاپذی ی شئویات هویاهو و توایمنایهای میعای و با احاطه ب تمامی شئو وجنویی
توی ه میایایشا ،ه میبننا ،ه میشنوی ،ه احساس شایی یا غ میکننا ،و هن اماید
و ع م ب ایجامیای یا ایجامیاای فعلی میکناد یم تمامی این اموم الایه اب امهنای م بنوط یم
جس ایسا مایکامیا ،اما آ ها همه علل مُعاّد بهشمام میمویا و علت فناعلیِ افعنا ایسنا
تویِ یفسِ ایسا استد

 9.1حیوان فلسفی یا نفس مجرد انسانی
ب تالف یگاد زبا شناسا و معنیشناسا شناتیی ،بهویژد لنکناف و جایسنو کنه ایسنا ما
حنوا فلسفی مع فی میکننا ،ایسا ایسا است یه حنوا فلسفید یفس ایسا یا همنا مو
ایسا غن از با ِ ایسا است و هوییی غن مایی یامید فنلسوفا الهی با تکنه ب اوصنافی کنه
ایسا یامی و مایة مطل فاقا آ هاست ب ای ایسا جناهای غن مایی اواات ک یداینا کنه آ ما
«یفس» مییامناد یفس یا «توی» ایسا هوییی عامی از صنفات مناید هن چنو بعنا ،تغننن ،
تقسن پذی ی ،اشغا مکا  ،زماییبوی  ،امیناای ،و جن آ  ،همایننا محناوییت ،بنیتان ی،
ی می ،سخیی ،س یی و ح امت ،و ددد استد از آ سو ،این هویت واجنا صنفاتی هن چنو
شعوم و ایماک و واات و تویآهاهی استد ماید از توی و اجن ای تنوی بناتا ینسنت ،امنا
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ایسا از وجوی توی باتا و به هسیی توی آهاهی یامید این «تویآهاهی» ایسا ما یمیتنوا
با هنچ منط منایی توجننه کن ی ،یناه ی توجننه آ یم حقنقینی غن منایی و بعنای ییگن
جستوجو میشوی که «یفس» یام یامید به هفیة ییگ ه ایسایی به وجوی تنوی علن یامی و
«مَنِ» توی ما حضومی و بیهنچ واسطه مییاباد هاد از این «من» تعان به «یفنس» منیشنوید
من ایسا غن از با استد ه چنا ب تی فک میکننا تویِ آ ها همنن با مایی است ،امنا
این تفسن یاصحن ِ مَنِ مج ی بهوسنلة عل حصولی است (ش تج ی یفس ← صنامالاین
شن ازی :0390 ،سف  ،1باب )1د از جمله یالیل تج ی یفس «وحات هویت» ایسنا از آغناز
پناایر تا پایا عم با یک تشخص است یم حالی کنه بنا ایسنا یم زیناهی پنوسنیه یم
حا سوتتوساز و یه هویی است؛ این یگایگی شخصنت یشا یهناة هویت اصنل و مَننِ
واقعی ایسا یعنی یفس مج ی یا مو استد ی یة معناشناسا شناتیی که ایسنا ما حننوا
فلسفی و تواص ایسایی ما یم قالب بایمنای مقولهبنای میکننا هما ی ینة منایی اسنت
که ،ب اساس میاولوژی حسه ایایه ،یفس یا مو ما فقط بهمثابة تشکل و اجیمناع و امتاناط
مخصوص اج ای ماید میشناسنا و تواص یفسایی ما ین تاصنتهای اج ای من تاط مناید
مع فی می کنناد این یم حنالی اسنت کنه حکنمنا الهنی مو ما (کنه از ح کنت و تکامنل
جوه ی ماید پناا شاد است) یم عنن امتااط و تعل ذاتی بنا مناید یامای شخصننت مسنیقل
مییایناد ب اساس این یگاد «من» یک موجوی واحا میشخص و وابت و باقی یم ضمن جمننع
حاالت و عنوام و تعاییاپنذی و تکث یاپنذی و تفاسنایاپذی اسنتد از جملنه یالینل بن
حقنقت وحاایی «مَن» آ است که ه کس بالوجاا تشنخنص منییهنا کنه یم هذشنیه و
حا یکی است و یه بنرت (مطه ی ،بیتا :ج )029-022 ،0؛ ین تنوی ینا منن یمککننناة
ام ی بسنط و تقسن یاپذی است و یمیتوا آ ما به یو ینمه مَن قسمت ک ی یم صومتی کنه
اساسیت ین ویژهی اجسام قسمتپذی ی استد
الایه این سؤا که :عامل پنوینا و پایناامی یو موجنوی بنگاینه بنا اقیضنائات میفناوت و
ت کنب جا و تن چنست؟ پ سشی پنچناد است و فنلسوفا یم حل آ تالشها کن یدایناد
مطاب آت ین تحقن فنلسوف ب مگ اسالمی ،صامالمیخلهنن ،مو توی عالیت ین محصنو
ماید و مولوی تکامل ذاتی طانعت استد مطاب ی یة این یایشنمنا هننچهوینه یینوامی بننن
عال طانعت و ماوماءالطانعه وجوی یاامی؛ یعنی ممکن است ینک موجنوی منایی یم م احنل
تکامل توی تاایل به موجوی غن مایی شوی (هما )31 :د ی یة ح کت جوه ی صاما ما بن
این یکیه واق ک ی که مو محصو ح کت جوه ی بنا اسنت و بنا یسنات بنه مو
حالت قود و زمننه ما یامی و ش ایط ظهوم مو ما مهنا میکننا ،بنهسنا یمتنت کنه زمنننة
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شکوفایی منود ماد ییاهاد تاص مالصاما یم یسات مو و با و ینازمنای مو به بنا یم
پناایر و اسیقال مو یم بقای تویر از ش ایط مایی و با بنا عننوا «الررو جسرمانیه
الحدوث ،روحانیه البقاء و التعق » مشهوم است (صناالاین شنن ازی :0390 ،سنف  ،1بناب ،1
فصل  0یم کنفنت تعل یفس به با )د مطناب ی ن صناما یفنس ایسنا هنگنام پنناایر از
آت ین م حلة صومت مایی مد میسپامی و بنه اولننن م حلنة صنوم ایماکنی ماد منییابنا و
وجویش یم این م حله آت ین پوسیة جسمایی و اولنن مغ موحایی محسوب منیشنوید یم
این ی یه مو یا یفس ایسا از حنث تعل به با یم حاوث و تص فْ جسمایی است ،امنا
یم بقا و تعقلْ موحایی استد تص ف مو یم اجسام جسمایی است ،اما تعقنل وی از تنوی
و آف یاهام توی موحایی (هما  :فصلهای  9و )1د

 1.1تجربهگرایی افراطی
بایمناسازی شناتت معای با یوعی تج بهه ایی اف اطی و وابسیهک ی ه یوع شنناتت بنه
ماایی حسی و تج بی استد ماسیی چه تفناوتی اسنت مننا ییناهاهی کنه ذهنن ،فکن  ،و
ه هویه شناتت ایسا ما وابسیه به تج به مییاینا و ییناهاد تج بنهه اینا ؟ معننیشناسنی
شناتیی با ایاة ذهن بایمنا ،ه چنا که فنلسوف تحلنلی ماکوا تص ی ک ید اسنت ،چنن ی
ج یک تج بهه ایی اف اطی ینستد یکیة اصلی که میتنواه بگنوی اینن اسنت کنه فقنط
زمایی میتوا به ی یة ساتیام اسیعامی مفاهن باوم یاشت که یوعی تج بهه ایی اف اطنی ما
از لنکاف و جایسو بپذی ی  ،اما بسنام ت ییا است که یسخهای از تج بهه اینی اف اطنی هن
صحت یاشیه باشا ()Rakova, 2002: Vol. 62, 262-211د
این مویک ی یایآوم سخن تج بهه ایا است« :اه از چن ی آهاهی تج بی ییوا یاشنت،
از آ هنچ آهاهیای یمیتوا یاشت»د محاویک ی معنا به مُامَکات تج بی منیهی به یگ شی
مُضنّ یم باب معنا میشوید اه معنا مفهومسازی ایماکات ماست ،قلم و ایماکات ایسا فقط
اموم تج بی ینستد ایسا یم حنطة فه توی با ایحنایی از واقعننات یفنساالمن ی و عنوال
معنایی مواجه است و از آ ها مفهومسازی میکنا که بالض ومد همگی بایمنا ینسیناد پاسنخ
لنکاف و جایسو به یقا ماکوا ین امناوامکنناد ینست و ص فا تخکنای ب ایعای پنشنن استد
ما شواها هسی یدای بن ای موضنع تج بنهمننای تویمنا کنه حاصنل سناتیامهای
شناتیی حسی ن ح کیی بایمنا و تولناکنناة معنا یم ج یا ه کنرها یم امتاناط بنا
تغنن ات محنطی است امائه یایدای د تج به هموامد یک ف اینا ب ه کنشنی یمهنن بنا
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محاویتهای یومویی فن یولوژیکی ایسا و تصوصنات محنطی ،ب ای موجویاتی بنا
یوع جس و مغ ماست ()Johnson and Lakoff, 2002: 212–212د

وایگهی این ایعا که «آ چه شواها تج بی ب ای ما تخینا ک ید این است که یاشین توجننه
بایمنای ب ای یحو ،معناشناسی ،کامب یشناسی ،و مسائل امزشی ب ای یمک مناسب شنناتت
و زبا ایسا یک ض ومت مطل است» ( )ibidمشیمل ب تناقضی آشکام است ،زین ا تج بنه
فاقا این تصنصه است که «ض ومت مطل » ما اواات کناد

 6.6.1منطق تجربی قانون علمی نمیسازد
معناشناسا شناتیی اعیمایشا ب تج به چنا است که هنویی مادهشنای تمنامی مشنکالت
مع فتْ زبا و معناستد ط فیاما منط تج بی بن ای حصنو شنناتت فقنط بن عنصن
مشاهاد و تج به و سن از احکام ج ئی ذهنن بنه احکنام کلنی تخکننا منیومزیناد آینا بنه
زی ساتت اساسی عل بهیمسیی و بهطوم عمن توجه یک یدایا که اکیفا بنه تج بنة حصنو
عل و همننطنوم شنناتت واقعننت ما بنا چنالر مواجنه منیکنناد توسنعة حکن منوامی
آزمایرشاد ب مصایی آزمایریاشاد و ساتت قایو کلی فقط بنا اذعنا بنه ینک سلسنله
اصو کلی پنشاتج بی موجه میشوید تعمن تج به یم قالب قنایو علمنی و سنن از حکن
ج ئی ذهن به حک کلی فقط ب اساس قایو امیناع صُافه و اصل علننت و قنایو سننخنت
بنن علت و معلو صومت میهن ید مفای اینن اصنل ،کنه بنهصنومت طانعنی یم ذهنن هن
ت یمنای یهفیه و حا وسط ق ام میهن ی ،آ است که حک وابت ب ای ب تی از افن ای کلنی
و ب ای همة اف ای کلی وابت است و حک اشنای مماول ،مماونل ینکییگن اسنتد بنه بناوم
فنلسوفا عقله ا «تج به» ه چنا ش ط الزم و معنام مسائل «علوم طانعی» اسنت ،امنا تنوی
این معنام ین فییفسه ینازمنا به معنام اساسی ییگ ی است کنه همنا احکنام بنایهی اولنی
ذهن استد مالک معنامبوی احکام این سنخ قضایا آ است که ذهنن بنا تصنوم موضنوع و
محمو باو یناز به هنچهویه حا وسط و اسیاال حک جازم یامی ،ماینا «حک بنه امینناع
یقنضنن»« ،حک به امیناع صُافه» ،و حاوث معلو باو علتد احکنام بنایهنات اولننه سنه
ویژهی اساسی یعنی «کلنت»« ،یوام» ،و «ض ومت» یامیا ،که هننچینک از اینن سنه ویژهنی
یمیتوایا مولوی تج به باشاد باین مو همة ه امدهنای تج بنی کنه پنااشنیه منیشنوی فقنط
وابسیه به آزمایر است آ هاد صومت قایو کلی میهن ی که یک یوع قنناس عقلنی م کنب
از بایهنات اولنة عقلی یم آ ها مف و ه فیه شوید یم غن اینصومت تج بننات منا یینجنة
کلی یمییهاد از سوی ییگ همة احکام ی ی و غن بایهی ذهن که یناز به حنا وسنط یامی
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اع از آ که آ حا وسط تج به باشا یا چن ییگ  ،یاه ی بایا به احکام بایهی اولی منیهنی
شننوید مف ن و یگ ن فین بننایهنات اولنننه یم ایننن احکننام ی ن ی مسننیل م شننک مطل ن و
سوفسطاییه ی و ایکام واقعنت است (مطه ی :0919 ،مقالة پننج )د بنه همننن موی اسنت
که سنت علمی یم منا یایشمناا یپذی فین یو ی ینة یقنن ،اسنت ،زین ا بنا یفنی مطلن
قضایای پنشاتج بی و از جمله قضنة امینناع یقنضننن ،شنناتته اینا یاه ی ینا حکن بن
صحت ی یة شناتیی یم زبا و معنی و ه زما حک ب یاوی صحت آ ما بپذی ینا منطن
عل و ی یههای علمی ب این پایه اسیوام بوید است که ه ه یمیتنوا یو ی ینة مایننیبن
یفی و اواات ما یم ه امدهای علمی پذی فتد

 4.1رهیافتی مضیَّق از معنا و عوالم معنایی
ی یة شناتیی با مانای بایمناسازی شناتت و اسیعامدهای مفهومی فاقا ط حنی جنامع بن ای
واقعنتهای یفساالم ی و هسی ة ف اخ عوال معنایی است کنه قابلننت مفهنومسنازی یامینا و
فقط مدیافیی مضن از معنا ما ت سن میکنناد این یاتوایی بنهوضنو یم سنخن لنکناف آشنکام
استد وی یم پاسخ به این ای ای ماکوا یمبامة ییاهاد فلسفة بایمنا کنه« :بنه یشنوامی منیتنوا
یمک ک ی چگویه مفاهن یقن ،و عام تناق ،از تج به یاشنی شناد باشنا» ( Rakova, 2002:
 )Vol. 62, 262-211پاسخی یمتوم امائه یمیکناد ه چننن یم ب ابن اینن سنؤا کنه چگوینه
ممکن است کسی که از بییهایت تج بهای یاامی بییهایت ما یمک کنا؟ اذعا میومزی کنه بنه
یینجهای ی سناد است (ینلیپوم)10-11 :0931 ،د یم این جا بایا اشامد یاشت که هن ی ینهای
یم معناشناسی یاه ی است تصوی موشنی از «معنا» امائه کناد

 6.5.1معنای معنا
معنی هما میصوم ذهنی ما از واقعنتهای یفنساالمن ی اشناسنت ،امنا صنومت ذهننی ینه
بهعنوا صومت ذهنی بلکه به حنث طانعت بیقناوش ط واقعنتهای یفساالم ی است کنه
قابلنت یمک و حکایت و مفهومسازی یامیاد واژة «یفس» یم این عننوا بنه معننای «ذات» و
واژة « م » یم آ به معنای «شنیء» اسنتد مفهوم یفساالم به معنای «توی شیء» استد
المراد بنفساالمر ما یفهم من قیلنا هذا االمر کرذا فرینفسه أو لیس کرذا ا فری حرد ذاتره
بالنظر الیره ،مرع قرطع النظر عن ادراک المدرِک و اخبار المخبِر ،علری ان المررراد برراالمر،
الشأن و الشیء و بالنفس ،الذات (قوشجی ،بیتا)11 :د
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قنا حقنقت یفساالم ی یم این تع ی بنا ه آ است که معنی اتیصاص به حقنای
عننی به معنای تاص یا واقعنات تامجی و همننطوم معایی مسیقل یاامی و شنامل اینواع
حقای یفساالم ی استد حقنقت یم ه چن بهحسنب تنوی آ شنامل حقنای عنننی و
ذهنی ،ج ئی و کلی ،مسیقل و مابط ،حقنقنی و اعیانامی ،موجنوی و معناوم ،و ممکنن و
محا استد به تعان ییگ یفساالم یعنی واقع ه شیء بهحسب تنویشد اینن واقنع یم
امنوم وجویی وجوی و یم اموم عامی عام استد یفساالم ه چن واقع هما چن است
و واقع شیء هاد امن تنامجی است ،هاد ذهننی ،هاد عنام اسنت ،هناد عنامی ،و هناهی
محننا اسننت (مطهنن ی :0111 ،ج 101 ،901 ،2؛ مصنناا ینن یی 0111 ،ق)19 :د پننس
یفساالم یعنی واقع و تامج ه چن  ،اما واقع و تامج ه چن میناسب با تویش شنامل
همة م اتب وجوی عننی اع از مج ی و مایی ،م اتنب ذهنن ،و عنوال اعیانامی و عنامی
استد این اصطال از «واقع» شامل همه یوع از واقعننت اعن از وجنوی واجنب و وجنوی
ممکن ،وجوی تامجی و ذهنی ،و حیی عام ممینع و عام ممکن و اعیاامیات میشوی ،امنا
واقع یم ه یک به تناسب توی آ د پس عوال معنا که قابلنت فهن و مقولنهسنازی یامینا
بسی هسی یدت از واقعنتهای فن یکی تج بنهپذی ینا آ طنوم کنه معنناشناسنا شنناتیی
ت سن میکنناد

 2.5.1معنا ،هویتی چندسویه
وقیی سخن از معنا میموی ،یک حقنقت پنچناد و چناساحیی منومیی اسنت ،ینه مناهنیی
بسنط و تکساحیید از این مو یمیتوا باو ی به جناههای هویاهو آ بنه ینک ییناهاد
مالّل یست یافتد ال ) معنی پنر از تکوین و شکلهن ی مساوق بنه واقعنناتی اسنت کنه
منشخ پ ومش آ یم ایایشه و ذهن ایسا استد ما از آ حقای به «واقعننات یفنساالمن ی»
یای ک یی ؛ ب) معنا یم م حلة پ ومش و تکوین یم ذهن ایسا یک ساحَت وجویی همایننا
ییگ ِ پایادهای هسیی ،وجوی میشخص توی ،و یک حنثنت عنوایی ما یاماسنت کنه تمنامی
مصایی توی از ه سنخ ما یم ب میهن ید این میصقوم ذهنی (یه مقنا به ذهنیبنوی ) هنوییی
ایی اعی یامی و یم ذات توی مسیقل از وجوی ذهنی و تامجی (البشن ط) و از سننخ مفهنوم
استد ب ای مثا معنای «وجوی» /هسیییاشین هما یمک ،مفهوم ،و میصوم ذهنی اسنت کنه
شامل همة م اتب و مصااقهای وجوی از تُ ی و کال  ،مایی و مج ّی ،و جن آ منیشنوید
معنا و مفهوم «عل » /یایسین هما مفهوم میصوم از «عل بما هو عل » اسنت کنه مصنایی و
ایحای عل های حصولی و حضومی ،تصومی و تصایقی ،عل اکیسابی ایسنا و علن ذاتنی
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تاا ،و ج آ ما یم ب میهن ید معنی پ یاد یعنی آ ذات و طانعیی که همنة پ ینادهنا یم آ
طانعت و ذات اشی اک یامیا ،یه پ یاة موجوی یم ذهن که آ محاوی به ذهن صناحب ذهنن
است و یه مصااق پ یادهای موجوی که یم این صومت پ یادهای معاوم ما یم ب یمنیهنن ی؛
یم حالی که معنای پ یاد بما هو پ یاد فامغ از ذهنیبوی و تنامجیبنوی همنا طانعنت و
ذات معنای پ یاد است؛ ج) معنا یم ساحت تق ّم زبایی و مفهومسازی زبایی اسنتد سناتت
یشایههای زبایی یا به اصطال زبا شناسا و اصولنا مسلما «وضع» یاظ بنه اینن م تانه از
معناستد معنای قاموسی و یقطة ش وع معنیشناسی زبایی این م تاه از معناسنت؛ ی) معننا یم
م تاة کامبست یشایههای زبنایی و ایجنای الگوهنای صنومی زبنا م تانة ییگن ی از ف ایننا
معناستد این م تاه توی یو جناة میمای و یم عننن حنا بنه هن پنوسنیه یامید ینک جنانه
ت کنب یشایههای زبایی و پناایر ساتیام کالم است که با جمله محق میشوید یم ایننجنا
یقر ساتیام میننوع جملنه و سنخن یم بنامومی معننا ،ماهننت یاللنت ،و یامننه و ایحنای
یاللتهای مسیقن و یامسیقن یم منا استد معناشناسی (سمایینک) بنرازپنر یاظ به اینن
یقطه از معناست؛ هن) امایة میکل و کامی که قصا ایجام آ ما از ط ی عاامات کالمنی یامی
بُعا ییگ ی از معناست که یم م حلة سناتت کنالم قابنل مالح نه اسنتد تحلننل «یاللنت
تصایقی» یم اصو فقه اسالمی و «کامب یشناسی» یم یومة جایا معطوف بنه اینن جنانه از
معنی استد

 1.1واقعیتگرایی یا نسبیگرایی
بایمناسازی ذهن وابسیهک ی شناتت ایسا به ف اینا مناسناات ینومویی یم هن کنشنی بنا
یایدهای بن ویی منیهی به یسانت حنای مع فنتشنناتیی و وجویشنناتیی و موجنب سنلب
اعیاام منطقی شناتت ایسا تواها شاد ه چنا صاحاا ی یة شناتیی تالش میکنننا اینن
یسات ما از ی یة تویر یوم کننا؛ با اینن وصن اذعنا منیکنننا کنه موضنع آ هنا ینه
یسننانته ایننی کالسنننک و یننه ضایسننانته ایننی کالسنننک ،بلکننه موضننعی سننوم یعنننی
واقعنته ایی بایمنا است ()Johnson and Lakoff, 2112: 211–219د
این مویک ی جایگاهی ب ای واقعنته ایی علمی و مع فیی باقی یمیهنذامید «یمک ایننکنه
چگویه واقعنته ایی علمی میتوایا با ماهنت عمن مفاهن اسنیعامی ب ه فینه از سناتیامهای
معنایی بایمننا سنازهامی یاشنیه باشنا یشنوام اسنت» ()Rakova, 2112: Vol. 09, 201-211د
یمیتوا این یکیه ما ین یاییاد ه فت که زبا هنوییی اجیمناعی یامی ،تخکننا بننر از حنا بن
تج بههای ف یی با این ویژهی زبا یاه سو مییمایا (صفوی)0992 ،د
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 7.1استعارهای مفهومی و بیپاسخگذاشتن واقعیت
اسیعامییایسین مفاهن ایی اعی این یقصا اساسی ما با توی یامی که موجب ف وکاسین مفناهن
میافن یکی و امجاع آ ها به مفاهن یمایین و مخلوقات ذهنی معنییام امنا فاقنا محکنی عنننی
میشوی ،اما این تالی اِع ا از مویک ی مئالنسیی اسنت و مسنئلة اصنلی واقعننات مینافن یکی،
اتالقی ،و یینی ،ماینا هسیی عننی تاا و اوصاف او ،حقنقت مو  ،وجنوی مسنیاتن  ،و مایننا
آ ما بیپاسخ میهذامید اتکا به این اصل تااعیکنناة مویک ی ایاآلنسیی یم فلسنفة علن اسنت
که عل ما به تمامی محصو ذهن و وابتهای فن یک ما بهکلی ذهنی میایگاشنت و ینه ب آیننا
عننی و بازآمایی ذهن (بامبوم)922 ،211 ،210 :0911 ،؛ الایه یلنل اینن امن ینن موشنن اسنت،
زی ا اسیعامة مفهومی ماینیب تج به است و مفهوم «تجس » ( )embodimentین یاظ بنه ماهننت
مایی همنن مانای تج بی است (هن متس)121 :0939 ،د

 6.7.1فقدان مستند ،استعارۀ مرده
ی یة اسیعامة مفهومی ،به تص ی هن متس ،از من موششناسنی بنا اییقایهنای میعنایی
مواجه بوید استد با الگوی اسیعامی ی ن «عش جن است» ممکن اسنت مناعی شنوی
که میتوا عاامتهای میعایی یافت ،اما اه این الگوی اولنه یایمست باشا ،بنا یشنوامی
مواجه میشوی د با توجه به اییقایهای هن متس ( )Geeraerts, 0331و ت اوهنوت (،)0391a
یم مقایسه با آمای لنکاف و جایسو  ،جاییای چننن اسیعامدهایی یم ساتت چننامعنایی
ینازمنا یقت کامل استد ی یة اسیعامة مفهومی سعی یامی اسیعامدها ما ب حسنب مقایسنة
تعابن بلنغشا با معنی اصلی واژد معلوم کنا ،اما اه ق ام باشا ما به شاکة شعاعی مفناهن
زبایی توجه یاشیه باشن  ،ه یک از تعنابن هن واژد یم اینن شناکه منیتواینا یقطنة آغناز
پناایر یک اسیعامد بهحساب آیاد این مطلب یم سایدتن ین شنکل تنوی ی ینة اسنیعامة
مفهومی ما مل م میکنا تا ب وجوی اسیعامدهنای من ید صنحه بگنذامی؛ یعننی الفناظی کنه
ساتیی اسیعامی یاشیهایا و طی زما آ قام بهکام مفیهایا کنه کنامب ا زبنا اینن معننی
اسیعامی اولنه ما به پای یکی از معایی اصلی آ واژد میهذامیا که به ف هنن یامنههنا ماد
یافیه و ق امیایی شاد است (هن متس)123-129 :0939 ،د یو یکیة ییگ ینن بننا شنایی
است یکی از من یمزمایی ،که تعننن یک اسیعامد یناز به پژوهرهنای تنامیخی یقنن بنا
مسیناات کافی یامی و ییگ ی از من ه زمایی ،بایا معلوم شوی آیا اسیعامة منومیی منا
بهواقع زیاد است یا ینست (هما )190 :د یمتصوص مفع یگ ایی او شناتیهتن ین موش
هما «موا تشخنص اسیعامد» ( )metaphor idintification procedure/ MIPاز سوی هن ود
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 paggiejazمع فی شاد استد با این وص  ،بایا اذعا یاشت که هنوز هننچ موش آمنامیِ
معنامی ب ای تشخنص اسیعامد ب حسب پنک دهای مینی یم اتینام ما ینستد هویا با توجنه
به ماهنت اسیعامدها ،چناا ه یمیتوا به پایاآما چننن موشهایی ی توش ک ید از
من موششناتیی ین بایا به این یکیه اشامد ک ی که بنرت مطالعات مطن شناد قلمن و
ماا یا حوزة مسیعاممنه ما مانای تحلنل توی ق ام یایدایاد این مومی بهلحاظ بننا شنناتیی
ما ما با یو تط مواجه میکناد یخست اینکه یم یهایت معلوم یمیشوی ما یمبامة چه ینوع
الفاظی به اسیعامدسازی یست میزین  ،و یوم اینکه مشخص یمیشنوی معننای اسنیعامی
مسیعاممنه و معنای تحتاللف ی واژدای که یقر مسیعاممنه ما پذی فیه است چنه وضنعنیی
یسات به ه یامیا (هن متس)191 ،123 :0939 ،د

 2.7.1سخنی کهنه در جامهای نو
اف و ب این جای پ سر است که آیا هفیههای زبا شناسا شناتیی یمبامة اسیعامد صن فی ن
از یشوامیهای اساسی آ ها سخنی یو به ه ماد یامی یا سنابقة اینن سننخ مطالعنات و توسنعة
مفاهن اسیعامی یم ای ا به چنناین قن پننر یم یوشنیه هنایی ی نن اسن امالاالغه و یالئنل
االعجاز ج جایی (ی  110ق) و ییگ زبا شناسا مسلما بنازمیهن یی؟ و بن ای هننچ تنازهی
یاامید ه چنا که یم زمننة مجاز ین سخنا زبا شناسا جایا هنچ ح ف تازدای یناامی ،بلکنه
یم اینجا ما با ف اینا کاهر سن وکام یامین کنه ب پاینة واحنا حاضن بن موی زیجنن ة یمک
واحاهای غایب ما ممکن می کناد یم جملة «سنماوم قنلقنل منیزینا» سنماوم یم معننی آب
سماوم بهکام ی فیه است ،بلکه حضوم سماوم و قلقل میزیا امکنا یمک واحنا کناهریافینة
آب ما ف اه میکنا (صفوی)199 :0939 ،د

 6.7.1تعهد به واقعیت در زبان علم و زبان متافیزیک
فلسفة زبا طانعی ،تواد یم زبا علوم طانعی و تج بی و تواد یم حوزة میافن یک ،تعها بنه
توصن واقعنت استد سخنایی چو عاامات زی تنااعیکننناة همنا منطن پوزیینویسنیی
است که زبا عل ما معنام همهچن تلقنی منیک یینا :بن تالف علنوم طانعنی کنه از زبنا
غن اسیعامدای و ملموس به د میهن یا زبا یین زبنایی سنماولنک و اسنیعامی اسنت ،زین ا
یین عماتا یم باب حقای ایی اعی و مفاهنمی هفتوهو میکننا کنه بن ای آیمننا ملمنوس
ینستد پس ب ای تق یب آ مفاهن یم ذهن مخاطانایر ینازمننا زبنا مجنازی و اسنیعامی
است ()Schreurs, 2002: 11د
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تفک ایی اعی تصوصا یم باب مج یات و اموم معنوی اسیعامدای اسنت ،چ اکنه اساسنا
بهشکل تحتاللف ی و عاامات غن اسیعامدای یمیتوا یم باب اموم ایی اعی بحنث کن ید
پس تفک یم باب این اموم شکل اسیعامدای بنهتنوی منیهنن ی و زبنا هن بنهتانع آ
صومت اسیعامدای مییابا (قائمیینا)012 :0999 ،د

«بنناو اسننیفاید از اسننیعامة مفهننومی بخننر عمننادای از مفنناهن ایی اعننی بالتکلنن
بنا یاشاد میمایا» (هوشنگی و سنفی پ هو)01 :0999 ،د

و

این سنخ ه امدها ،یایسیه یا یاایسیه ،منا یو منط علمی تج بی و منط علمی عقلهن ا
تمای یگذاشیه استد منط تج بی و مع فت شناتیی جسماینتیافیه ،که ماا همة شناتتها
ما وابسیه به اب امهای حسی و عصبها مییایا ،یاه ی است مفاهن یاظ به معایی و حقنای
ف اطانعی و ف اتج بی ما یم قالب اسنیعامدهنای مفهنومی ف وکاهنا ،زین ا احکنام (قضنایا و
تصایقات) عقل بایهی و عقل ب هایی به ط ی اسیاال قناسی ما باوم یاامی کنه پاینة اعیانام
همة ایواع ایماکات استد ین منط تج بی به یایدهای وحنایی ،یم حک بخشی یستیایافینی
از مع فت ایسا یمبامة حقای عال هسیی بهواسطة ایانا «وعلَّمک مالم تکن تعلم» (یساء،)09 :
باوم یاامی و ه ی ی ج این یاامی که همة مفاهن ایی اعی و ف احسی ما اسیعامی و به مفاهن
حسی امجاع یها ،اما منط مع فیی معیقا به م اتنب چناسناحیی بن ای مع فنت اسنت کنه
اف و ب تج به ،که ش ط الزم شناتت پایادهای طانعت و الزمة علوم طانعنی اسنت ،عقنل
بایهی و ب هایی و مع فت وحنایی ما بهمثابة یقطة اتصا ایسا ب ای کشن عنوال ف اتن از
عال ماید ،چو وجوی تاا ،اوصاف و افعا او ،وجوی مو  ،ویژهیها و افعا او ،و ج این
مادهشای ایسا به اف های ف ات از طانعت مییایا و یاه ی ینست ب ای شنناتت اینن سننخ
حقای یست به چننن توجنهات بامیی ب یا ،بلکه شناتت ه سنخ از واقعننت ما من تاط بنا
توا وجویی و اب ام مخصوص به هما واقعنت منسوم ایسا مییایاد

 4.1تطبییق این رویکرد بر قرآن کریم با کدام منطق؟
با وجوی اینکه ی یة شناتیی تق ی واحای یاامی و از سوی ییگ محققا مومی یقناهای
اساسی واقع شاد است و یمنیتنوا آ ما یم حکن ی ینهای مقانو یم زبنا شناسنی و
معنیشناسی تلقی ک ی ،چهطوم میتنوا آ ما ی ینهای مسنا بن ای ت سنن معنایی قن آ
یایست؟ و اه بنا ب پذی ش این تئومی و تطان آ ب ق آ باشا ،آینا منیتنوا آ ما بنا
همة اضالع و اج ا و با تلفن مویک یهای هویاهو آ بیهنچ یقای پنذی فت؟ اهن اینن
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ی یه که ماینیب تج بهه وی است ماینا ییگ ی یههای علمی تج بی یه هنویی یافنت،
یم این صومت تکلن ما با ق آ بهمثابة مینی الهی بن ای همنة یوما هنا چنه منیشنوی؟
(یص ی)0930 ،د

 6.8.1فیزیکالیسم شناختی ،زبانی ،معنایی ،و بازنمایی فرهنگ قرآن؟!
معناشناسی شناتیی مویک یی تج بههن ا و فن یکنا اسنت و معننام همنهچنن ما تج بنه و
ه کنشی فن یولوژی با با جها بن و مییایاد چننن مویک یی چگوینه منیتواینا معان ی
مسا و اتکاپذی ب ای مقولهبنای جها های یاک ایمنا معنایی ق آ تلقی شوی؟ مویکن یی کنه
اموم شناتتپذی ما منحص یم مفاهن قابل امجاع به تج به مییایا یشوام است ماهی بن ای
پذی ش مفاهن بن و از اموم تج بهپذی  ،از قانل کما مطل  ،هسیی بییهایت ،اموم غنانی و
عوال توحنای و ایمایی ما قاو کناد اساسا یم یگناهی کنه سن وشهنای منذهای قایسنا
(بهقاعاد وحی ین ) توه های ساتیاممنا تلقی میشویا (ینلیپنوم ،)93 :0931 ،جنایی بن ای
پذی ش وحی بهمثابة سخن تاا باقی میمایا تا بخواهن مفاهن وحی ما ب اساس این ی ینه
مقولهبنای کنن ؟ با این لحاظ بسنام یشوام است بیوا پنوینای مننا اینن ی ینه و ف هنن
معنایی مفاهن ق آ ب ق ام ک ی ،تا چه مسا آ ما «مه تن ین یاینرهنا یم تنامت قن آ و
تفک یینی» (قائمیینا )21-21 :0931 ،ایگاشتد آیا بهواقع میتوا ب اساس این ی ینه همنة
مفاهن و آیات ق آ ما تفسن ک ی یا یم بنرت موامی با مشکل جای مواجه میشوی ؟

 2.8.1مراتب واال و بواطن ژرف قرآن در ظرفی کوچک؟!
ق آ ک ی یامای ظاه و باطن و الیههای می تب معنایی است و اف و بن زبنا از عمن بنه
سط زبا از سط به عم ین یامید چگویه میتوا کنام سناتت زبنایی قن آ ما یم قالنب
زبا شناسی شناتیی هنجایا؟ و معنیشناسی شناتیی ما ی یهای مسا یم تنوایر الینههنای
تویمتوی معایی ظاه ی و باطنی ق آ ایگاشت؟ شگفت است ی یهای کنه (بنهیلننل منطن
تج بی) از پایبست فاقا اعیاام منطقی است ،چگویه منیتنوا آ ما «اقنایوسنی بنیپاینا از
قابلنتها یم اتینام معنیشناسی ق آ » یایست؟ (هما )11 :د قن آ کن ی معجن دای ماینا از
سوی تاای آف یاهام ایسا ب ای مادبن ی ایسنا هنا یم مسنن سناتت زیناهی توحننای و
سعایت ابای یم عص تاتمنت استد اعجاز ق آ یم معنا و ساتیام بنیبنایل مدآومی علن
احاطی تااستد «فاعلمیا انما انزل بعلم اهلل»« ،انزله الذ یعلم السر فیدد» ایسا ما سن ی کنه بنا
تالش فک ی توی جناههایی از وجود اعجاز ق آ ماد بازیابا ،اما این سخن یشوام اسنت کنه
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بیوا ب اساس مویک یی تج بهماام «اصو حناک بن مفهنومسنازی قن آ ما یسنت یازینا»
(هما )21 :د اه این هن از ایسا ب آیا ،بایا پنذی فت کنه تحنای قن آ بنه ماینناآومی ما
مم هشایی ک ید است با این وصن چگوینه منیتنوا ایعنایی غن میصنوم یمبنامة ی ینة
شناتیی مط ک ی و هفت« :میتوا به کمک این یاینر قن آ ما همنا هوینه کنه هسنت
تحلنل ک ی» (هما )21 :؟ بیهما این ایعایی ه اف استد ق آ ما آ هویه که هسنت کسنی
ج معصوم یمیشناساد شناتت ق آ از ط ی اب امهای زبایی بنیشنک شنناتیی بن وینی و
شناتت یک بنگایه استد ق آ ما بهتماممعنا و آ هویه که هست کسی میشناسنا کنه تنوی
ایسا کامل و ق آ یاط باشا (موسوی تمننی)090 :0911 ،د

 6.8.1مقاصد متافیزیکی در قوارۀ رویکرد مادی!
ق ن آ مقاصننای میننافن یکی و ف اطانعننی چننو ذات و اوصنناف و افعننالی الهننی ،حنننات
مسیاتن ی ،و کماالت ب تاسیه از زیست توحنای و باوم و عمنل صنال  ،و حننات طننب
ایمایی ما ب ای ایسا یم ی یامی که بن و از جنس عال محسنوس و آزمنو پنذی تج بنی
استد بناب این چگویه میتوا ییاهاد ماینیب ذهن بایمنا ما جامهای مسا ب ای ایعکاس اینن
ت از از معایی یایست؟ و با توجه به یقصا هنای ماننایی ی ینة شنناتیی یم زبنا و معننا و
پیآماهای آ  ،چگویه و با چه معنامی میتوا آ ما «مه تن ین یاینر یم تنامت قن آ و
مع فت یینی» (قائمیینا )21 -21 :0931 ،قلماای ک ی؟

 6.8.1انسان قرآن ،انسان مادی ،دو تراز نامتقارن
مویک یی که هویت ایسا ما منحص یم با مایی و مجموعة میشکل عصبها منییاینا و
بس یسایی با ایسا ت از ق آ یاامی که ب تومیام از یفخة مو الهنی و یفنس مجن ی اسنتد
ق آ ایسا ما یامای مع فت فط ی به تاا و توی مییایا و مجامی مع فنت ایسنا ما ،جن
حس و تج به ،عقل و وحی میشمامید
یگ ش معناشناسی شناتیی ماینیب ماییت ایسنا و بایمننای ذهنن ایسنا و بایمننای
واقعنته ایی و معنا و ایایشه به عمن ت ین مفهوم آ اسنت ( Johnson and Lakoff, 2002:
)212–212د یشوام مییمایا که چنننن ی ینهای بیواینا منالی میناسنب یم زبنا شناسنی و
معناشناسی ق آ و توایمنا یم امائة ما ایسا ق آ باشا و یسیی یم چناوچو مقولهبننای
مفاهن ق آ و مدیافیی از هسیی و ایسا و امزشهای مومیی ق آ یاشنیه باشنا و ط فنی
یم این ع صه ب بناید
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 5.8.1تدبر در آیات قرآن یا فرضیههای زبانی؟
صحت و امتاناط ،بن ای معنناشناسنی
سویجسین از اب امها و یایرهای جایا الایه با ف
ق آ  ،بهحسب من ا اعیاام ه یک از این اب امها بهمثابة ق ائن ام ی مقاو و مفنا اسنت ،امنا
بهی یمیمسا که اسیفاید از اب امها و یایرهای یو امتااطی با تاب موشمنا یم آینات قن آ
یاشیه باشا تا چه مسا که از مصایی ب جسیة آ بهشمام آیا (قنائمییننا)21 :0931 ،د تناب
یم آیات ه چنا که از عنوایر هویااست امتااطی بننامینی یم یمو توی آینات اسنتد «بنه
کمک این یایر ،میتواین آیات ق آ ما ب اساس توی آ هنا تحلننل کننن » (همنا )21 :د از
کجای این ی یه ،با توجه به یامنة اتیالفات و شااهیی که به ف ضننههنای پ اکنناد از سنوی
پژوهره ایی میفاوت یامی ،این تصنصه ب میآیا؟ و با وجوی ای ایهنای جنای کنه بن آ
وامی است و ی یهای که اساسا یگاهی تج بی به زبا یامی ،چگویه میتنوا یم چهنامچوب
آ آیات ق آ ما ب اساس توی آ ها تحلنل ک ی؟

 1.8.1هنجارهای زبانی شرط الزم تفسیر
صحت و اسیوامی ،وینژة سناتت و فهن هفیمنا میعنامف
اب امها و قواعا زبایی ،با ف
صنحت ،شن ط الزم بن ای
ایسایی اع از زبا عایی یا زبا تالّق استد این قواعا با ف
تفسن ق آ ایا یه ش ط کافی و اکیفا به این قواعا بن ای مادینابی بنه مقصنوی قن آ مصنااق
موش یاقص و تفسنن بنه م ی اسنت (طااطانایی :0939 ،ج )91 ،9د قواعنا لغنت و عن ف
مدهشای مفهوم و معنای ق آ ایا و ق آ یم این حا ه سو با آ هاست ،اما قن آ یم من ای و
مقصنوی تننوی تننابع آ هننا ینسننت (همنا  :ج  )19 ،2و تفسننن بننه م ی اسننتد بنناین موی
صحت مانایی و
زبا شناسی شناتیی و معناشناسی شناتیی یم حک ی یهای زبایی با ف
یعاوی آ امزش یسای یامید

 7.8.1خأل ترسیم منطق گفتمان قرآن
پنر از آ که یک ی یة تاص زبا شناسی یا معناشناسی ما ب ق آ تطانن کننن و قن آ ما
ب اساس آ ما قالبمی ی و توایر کنن  ،ض ومی است که پامایای موشنی یمبامة منطن
و زبا ق آ هفیما یاشیه باشن د آیا منط هفیما ق آ معای با منط هفیما ع فی اسنت؟
یا این زبا تشکنکی و الیهالیه و ذوم اتب است که ه ظهن یامی هن بطنند اهن منا فاقنا
چننن منط و پامایایمی باشن  ،ممکن است مدیافتهایی ب ق آ باننای کنه بنا مو قن آ
بنگایه استد تطان ف ضنة اسیعامدهای مفهومی ب معامف توحنای قن آ یم آونام ب تنی از
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پژوهره ا  ،فامغ از ای ایهای ذاتی ف ضنة مذکوم ،یاشی از این تأل اساسی استد از جملنه
علل این تطان تکنه ب تلقیای است که پنااشیه میشوی محققنا مسنلما منطن و زبنا
هفیما ق آ ما معای با زبا ع ف مییاینا و تفسن آ ما ین ب اسناس مفناهن لغنوی و
فه ع ف عص ی و مقولهبنای میکننا ،اما این پناام یسایی یاپن اسنیه و عنامی از یقنت
کافی یم زمننة ط بحث است که بهطوم عماد اصنولنا مسنلما یم مقنام یفنی ییناهاد
اتاامیا و بهمن وم تخکنا ب حجنت ظواه ق آ و ک یاللت ق آ بنا یاشیهاینا (بن ای
آهاهی بنرت ← سعنای موشن)01 :0931 ،د عالودبن اینن مدیافنت فنوق بنا مناقشنات
جای موبهمو استد مجوع به ع ف و لغت ب ای فه مقاصا ق آ الایه شن ط الزم و هنام
یخست یم ف اینا تفسن ق آ است ،یه ش ط کافید فه مقصوی یهایی ه مفهوم و ینا آینة
ق آ اف و ب این با اسیماای از ییگ مفناهن و آینات مشنابه و قن ائن یموینی و بن وینی
ف اه میشوید ق آ مسالت توی ما تانننن حقنایقی منییاینا کنه جن از ماد وحنی فهن
یمی شویا ،تعابن ی چو «و علم االنسران مرا لرم یعلرم» و «و علمرک مرا لرم تکرن تعلرم»
(یساء )009:یاظ ب همنن یکیه ایاد ق آ مفناهن واالی الهنناتی ما یم قالنب همننن الفناظ
میعامف یم منا یک جامعة زبایی جای یاید است ،اما اینکه واژهنا یم قن آ بنه همنا
معنای لغوی و ع فی است یا معنای ییگ ی م ای است ،با مجوع به آینات ییگن و ییگن
ق ائن لف ی و عقلی بهیست میآیاد مفهوم واژهایی ماینا قضاوقام ،لو محفنوظ ،عن ش،
ک سی ،توفی ،موت و حنات ،مزق ،و ج آ یم کامبست ق آ یاظ به حقنایقی میناسنب
با قلم و هاایت ایسا و یقطة اتصا ایسا به عال ماومای ماید است و یه مفهوم لغوی ینا
ع فی مایو یم عص ی و د اف و ب اینکه یگ ش فوق مفهومسنازی ما مایننیبن مویکن ی
تج بی و جسماینتیافیگی معنا یم ذهن میایگامی ،مشابه ی یهای که وضع الفاظ ما بن ای
معایی و مصایی محسوس و مایی مییایا و کامبست الفاظ یم معایی و مصایی ف امنایی
ما مَجاز یا اسیعامد میایگامی ،اما ه چنا که یم تال این مااحث بنا شا یه عالَ معنایی
و حقای محاوی به واقعنتهای مایی و تج بهپذی است ،یه مفهومسنازی ذهننی منحصن
به تولنا مفاهن یم چهامچوب بسیة جسماینتیافیگی استد هن چنننن یم یسنات لفن و
معنا ،ی یهای ما اصولنا یقن الن مسلما مط ک یدایا که یمیتوا بهسهولت از کننام
آ عاوم ک ید این ییاهاد که با یامهای هویاهویی چو  :طانعنت معننا (غن وی اصنفهایی،
 0101ق ،)21 ،0 :حقای مطلقه و معایی عامنه (موسنوی تمنننی ،)210-219 :0911 ،اموا
معایی (جوایی آملی ،)109 ،01 :0931 ،یا فوائنا مسنمی (طااطانایی 0939 ،ق)991-923 ،2 :
یامناد میشوی (سعنای موشن )011-019 :0930 ،تصوصنات مایی ما ج ء معنای الفناظ
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یمییایاد ب اساس این ی یه ،معنای «اساسی» واژدها ذات و طانعت معناست کنه بن همنة
مصایی مایی و ف امایی صاق میکناد طانعت معنای تکل افهام ما فی الضمن و مسایا
مقصوی یمویی به مخاطب بی ه قنای چو حنج د ،میه ،زبا  ،هوا ،و جن آ اسنتد بنه
این معنا تاا ین میکل است؛ الایه تکل یم مصااق ایسا ینازمنا قنوی فوق است ،اما اینن
قنوی یه م بوط به طانعت معنا بلکه م بوط به تصوصنات ب تی مصایی استد بناب این با
یاشین چننن ی یههای اسیوامی آیا ما ینازمننای بن ای تانننن مفناهن ایی اعنی قن آ بنه
اسیعامدهای مفهومی میوسل شوی ؟

 8.8.1استعارۀ مفهومی یا معنای حقیقی مفاهیم قرآن؟
هما طوم که بنا شا ،یم سا های اتنن بنا اسنیقاا از معنناشناسنی شنناتیی ب تنی از
پننژوهرهن ا مسننلما بننه تطانن پننامدهننایی از ی یننة معناشناسننی شننناتیی از جملننه
اسیعامدهای مفهومی ب ب تی از مفاهن ق آ ک ی چنو ینوم و ظلمنت ،ایمنا و کفن ،
مع فت و غفلت (پوماب اهن و ییگ ا  :0931 ،ج  ،)91-03 ،1و عاا و عاایت (عننالنای،
 ،)0991اسیعامة مفهومی سف یم زیاهی ،یاظ به یو شنوة اتالقی تنوب و بنا یم قن آ
( ،)Shokr, 2001: 606-601و یومبوی اهلل یم ق آ و قام و قاَم (قائمییننا :0999 ،ش
 ،)1و ج آ (هوشنگی و سنفی پ هو )2 :0999 ،پ یاتیهایاد
یم اینجا یاه ی م بام ییگ به هسیة کایویی معناشناسی شناتیی اشامد کن د یقطة م کن ی
معناشناس ی شناتیی منط تج بی یم شنناتت اسنتد اینن مویکن ی مع فنت ما مسناوی بنا
یافیههای تج بی جسمایی از ط ی مجامی حسی ایسنا منییایناد یم واقنعه اینیِ تج بنی،
ب تالف یو مویک ی عننیه ا و تج بهه ا ،معنا ب اساس تجس تع ی میشوی؛ یعنی ب اساس
ظ فنتهای زیسیی جمعی و تجنامب فن یکنی و اجیمناعی ایسنا یم محننط ( )Yu, 26-22و
«تجس » مفهومی کلنای یم ی یة معناشناسیِ شناتیی و ین ی یة معاص اسیعامد استد اینن
مفهوم بنا میکنا که معنا ب اساس تج به ،بهویژد تج بنة ایسنا از سناتیام بناییاش ،ایجنای
میشوی ()Lakoff and Johnson, 6980: 609د
با این وص  ،هما طوم که بنا شا ،یشوام میتوا مفاهن ق آ ما که مسنیوای معننایی
آ ها به ماا ییگ ی از شناتتهای قابل فه ایسا بهواسطة یمیافت ایاننا م بنوط اسنت یم
که ما ب تی از مفاهن قن آ چنو
چهامچوب شناتتهای بایی مقولهبنای ک ی؟ به ف
سمع و بص  ،ص اط و سانل ،تجامت ،و ماینا آ ما ،که یم اموم تج بنهپنذی و بنهاصنطال
ط وامدهای تصومی امجاع میشوی ،ب اساس اسیعامة مفهومی توایر ک یی  ،آیا میتنواین
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مفهننوم اهلل ،توحنننا ،تسننان  ،قنننوم ،مصقننوم ،ایمننا  ،اتننالص ،توکننل (معننا ،)91 :سننؤا
(ینازتواهی) موجویات از تاا (ال حمن ،)23 :وحنی ،هناایت ،اضنال امناای و اسنیاماج،
مسیاتن  ،وجهاهلل ،توفی (یوس  ،)010 :تغنن ایفس (معا ،)00 :و ماینا آ یم ق آ از من ن
اسیعامة مفهومی توایر کنن ؟ آیا امجاع این مفاهن به ماایی تج بهپذی باعث تخویل منایی
این مفاهن و تهیک ی آ ها از معنای واقعی یمیشوی؟ یم این صنومت چنن ی از حقنقنت
ق آ باقی میمایا؟ یم این صومت آیا این هما تطان ییاهاد پوزیینویسیی ب ق آ ینست؟

 6.8.1خوانش موت و حیات و نور و ظلمت در قرآن
مفاهن موت و حنات منسوب به کاف ا و مؤمنا و همننطوم ب تومیامی از ینوم و فقناا
یوم از جمله ه امدهای الهناتی ق آ یم چگویگی زیست معنوی ایسا ها با تااسنت کنه بنه
صومتهای هویاهو بنا شاد است« :من عم صالحا من ذکر او انثی و هری مرنمن فلنحیینره
حییه طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانیا یعملین» (یحل)31 :د «او من کان میترا فاحینیراه و
جعلنا له نیراً یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زیرن للکرافرین
ما کانیا یعملین» (ایعام)022 :د
بیشک کاف ا ین چو مؤمنا از آوام حنات (آهناهی و اماید) ب تومیامینا ،پنس من ای
ق آ از م یدشم ی کاف ا چنست؟ ب تی از مفس ا کامب ی واژها حنات ،منوت ،ینوم ،و
ظلمت ما یم این آیات ب مجاز م سل یا اسیعامة تمثنلی حمل ک یدایاد ب این اسناس ،ایمنا
به حنات ،کف به موت ،جهل از وظای بناهی به ظلمت ،و عل به ینوم تشنانه شناد اسنت
(طا سی :0912 ،ج 111 ،1؛ آلوسی :0101 ،ج )219-212 ،1د
اما به این ییاهاد یقاهای جای وامی شاد اسنت و مفسن ایی ییگن کنامب ی اینن آینات یم
ق آ ما حقنقی یایسیهایاد یم منط ق آ ایسا کاف فاقا م تانة حننات ایمنایی و حقنقینا من ید
است و یم ظلمت بهس میب ی و مؤمن اف و ب حننات میعنامف حننوایی واجنا حننات ب تن
ایمایی با آوام حقنقی است (طااطانایی 0939 ،ق :ج 991 ،1؛ فضنلاهلل 0103 ،ق :ج 0211 ،92؛
جوایی آملی)0931 ،د
منشخ تفاوت این یو تفسن مویک ی میفاوت این مفس ا یم زبا شناسنی قن آ و کنامک ی
یین یم تعامل با ایسا جستوجو میشوید یم مویک ی یخست الفاظ ق آ یم معنایی لغنوی
و ع فی آ ها بهکام مفیه استد حننات ظهنوم حنالیی یم شنیء اسنت کنه منشنخ آهناهی از
محسوسات و ایجام افعا امایی است؛ یم این مویک ی حنات یه ام ی مشنکک و ذوم اتنب،
بلکه ام ی بسنط و واحا است و کاف ماینا مؤمن از حنات و آونام آ ب تنومیام اسنتد یم
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به دمنای از حقنقت حنات تفاوتی منا مؤمن و کاف ینستد یم این مویک ی الین ام بنه یینن
موجب تحولی یم مو و حنات ایسا یاوید است ،باوم به معامف یین از جنس ییگ علنوم
ی ی است و ه چو ییگ ایایشههای بش ی تغنن ی بننایین یم مو و حنات ایسا پاینا
یمیآومید یم این ییاهاد الی ام بنه آمنوزدهنای یینن فقنط اصنال جامعنه و تن نن موابنط
اجیماعی و پایاشهای ات وی ما یم پی یامی ،اما یه هویی اساسنی یم ایایشنه و توایمننای
یم مو ایسا ایجای یمیکنا (طااطاایی 0939 ،ق :ج 39 ،0؛ ج )991-991 ،1د
امننا ب اسنناس مویکن ی یوم ف وکاسننین معننامف قن آ یم سننط فهن عامنایننه یم واقننع
بهابیذا کشایا معامف ق آ است (هما  :ج  ،0ج  )1و ما یلنلی یاامی که واژدهای منوت،
حنات ،یوم ،و ظلمت یم آیات مومیبحث ما ب معنای مجازی ،تمثنل ،و اسیعامد ف وبکناهن ؛
حنات ماا آهاهی و افعا امایی است ،به همنن یلنل ،ایسا و حنوا ما زیناد منیشنمامی ،
اما بایهی است که حنات ایسایی با حننات حننوایی تمنای اساسنی یامی ،زین ا آونام حننات
(آهاهی و افعا امایی) یم این یو یوع حنات ه سا ینستد تفاوت آهناهیهنای ایسنا یم
معقوالت و افعا امایی ایسا یم تسخن طانعت یم مقایسه با حنوایات شگفتایگنن اسنتد
همنن تفاوت یم آوام حنات ساب شاد است که حنات ما به حنات حنوایی و حنات ایسنایی
تقسن کنن د به هفیة ییگ  ،آوام و لوازم حنات میفناوت و یامای یمجنات اسنت ،بنه همننن
یلنل ،ماا این آوام ین ذوم اتب استد آیات ق آ ص احت یامیا که ایمنا حقنقنی و الین ام
به یین یم آهاهیها و افعا امایی (آونام و لنوازم حننات) منؤمن تحنولی بنننایین صنومت
مییهاد آیات «او من کان متیا فاحینیاه» (ایعام )022 :و «من عم صالحاً من ذکرا و انثری و هری
منمن فلنحیینه حیاه طیبه» (یحل )31 :بهص احت ب زیادک ی مؤمن و اعطای حننات جاینا
به وی یاللت یامیاد تفسن احنا یم این آیات ب هاایت به یین تنالف ظناه آینات و فاقنا
یلنل استد اه م ای از «فلنحیینه حیاة طیبة» طنبشا هما حننات پنشننن بنوی ،ینه افاضنة
حناتی یو به مؤمن ،یم این صومت بهی آ بوی به جای جملة یایشناد منیف منوی «فلنطنناّنّ
حناته» (طااطاایی 0939 ،ق :ج )910 ،02د بناب این ایمنا حقنقنی حنناتی افن و بن حننات
مشی ک منا مؤمن و کاف بهاممغا میآومی (هما )د
یلنل این سخن آ است که ق آ تخکنا یامی مؤمن یم حنات یو و ایمایی تویر آهناهی
و امایدای بس ف ات از آهاهی و امایة کاف یامید آیاتی چو «و اعبد ریک حتی یاتیک الیقرین»
(حج « ،)33 :اتقیا اهلل و یعلمکم اهلل» (بق د« ،)292 :ان تتقیا اهلل یجع لکم فرقاناً» (ایفنا  ،)23 :و
«و علمنا من لدنا علما» (که  )11 :یاللنت یامینا کنه ایمنا حقنقنی بن ای منؤمن یاینر و
آهاهیهای ویژدای ف اه میآومید ه چننن آیاتی ماینا «اولئک کتر فری قلریبهم االیمران و
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ایدهم برو منه» (مجایله )22 :و «و کان حقاً علینا نصر المنمنین» (موم )11 :یاللت یامینا کنه
ایما اماید و ین ویی فوق میعامف ب ای مؤمن یم پی یامی (هما )د
تالی از لط ینست این یکیه ما ینن بنفن ای کنه بنا وجنوی ب یاشنت سنطحی و تلقنی
مجازی یا اسیعامدای از اطالق یوم ب تااویا ،تحلنل یقن این مفهوم یشا مییهنا کنه واژة
یوم /چن ی که پناا و پنااکنناد است ،موشن و موشنکنناد است ،معنای حقنقنی یامید «لفن
«یوم» وضع شاد است ب ای ه چن ی که موشنکنناد باشاد وقینی منا ینوم ما بنه اینن معننا
ه فین  ،یعنی حقنقت پناا و پنااکنناد و ییگ بنر از این یم آ یگنجاینای کنه پنناا بن ای
چش یا عقل و یا ی  ،و به این جهت کامی یااشین که چگویه پنااست و پنااکنناد ،به اینن
معنا یمست است که ما تاای میعا ما ه «یوم» بااین  ،یعنی حقنقینی اسنت یم ذات تنوی
پناا و پنااکنناد؛ به این معنا ییگ هنچچن ی یم مقابل تاا یوم ینست ،یعنی همنة یومهنا یم
مقابل تاا ظلمتایا ،چنو آ چنن ی کنه یم ذات تنویش پنناا و پنااکننناد اسنت فقنط
تااست ،ییگ اشنا اه پناا و پنااکنناد هسنینا ،تناا آ هنا ما پنناا و پنااکننناد قن ام یاید
است« :اهلل نیرالسمیات واالرض» (مطه ی)011-39 :0911 ،د

 .7نتيجهگيری
معناشناسی شناتیی ییاهاهی است م کب از ف ضنههای هویاهو که ه یک یم جنای تنوی
ینازمنا اواات استد این مویک ی تالشی است ب ای تکمنل ی یههای معنناشناسنی معاصن و
این حسن ما یامی که اف و ب ساتیام یقر کامک یی زبا یم پنوینا بنا معننا ما ینن یم ی ن
یامید ییای که بُنمایة معناشناسی شنناتیی «شنناتت» اسنتد زبنا یم اینن یگناد ت جمنا
شناتت آیمی و معنا هما یحوة شنناتت و مفهنومسنازی ذهنن اسنت ،امنا شنناتت چنه
چن ی؟ چگویه و با چه اب امی؟ شناتت اموم تج بهپذی بهوسنلة شاکههای عصنای حسنی،
اما این مادب ی هما منط تج بی به مع فت ،معنا ،و زبا اسنت کنه ایسنا ما ینن یم قامنت
مجموعهای میشکل از عصبهای مایی تفسن میکناد ییای که این از بننا وین ا اسنت و
مویک ی تج بی با یفی ه هویه اصو پنشاتج بی اعیانام شنناتت ما بنه یسنانت منیکشنایا،
واقعه ایی ما مخاوش میکنا ،و اواات ه امدهای (قنواینن) علمنی ما بنهچنالر منیکشناد
اواات ک یی یه ماایی شناتت منحص یم حس و تج به است و یه واقعننتهنا محناوی بنه
واقعنتهای تج بهپذی د یفس ایسا با هویت ف امایی توی توا یمک حقای و واقعنتهنای
بسنام ،حیی واقعنتهای ممینع ،ما یامید وقیی واقعنیی ب حسب ماایی ف ات از تج بة بایمننا

محمدباقر سعیدی روشن 66

به حنطة فه ایسا یمآما ،به هما یسات پای مفهومسازی و مقولهبنای و معنای زبنایی ینن
یم منا تواها آماد با توجه به این مشنیه مااحنث زی بننایی معلنوم شنا کنه معنناشناسنی
شناتیی که ماینیب فن یکالنس شناتیی است مبط و یسایی با ف هن و مفناهن الهنی قن آ
یاامی و این جامه بسنام کوتهت از آ است که ب قامت بلنا و مایای ق آ ماست آیا ،یسنیی
یم مقولهبنای آ یا مادکامی یم توایر آ بناف ینناد آمی اینن ی ینه یم حنا ینک ی ینة
زبایی تج بی به من ا صحت و اعیاامش فقط مصااقی از ق ائن تج بی کامآما تواهنا بنوی
و بسد و سپاس تاای ما یم آغاز و یم پایا
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