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چکیده

دو فرهنگ لغت مشهور معجم مقاییس اللغة و کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،در فهمم

واژگان از نظریّۀ "اصل معنایی" بهره جستهاند .این نظریّه به طور جدّی و گسترده توسّط ابن فمار

مطرح گردید .در نظریّۀ یادشده معنای استعمالی واژه ،به عنموان اصمل و بمن و گموهر معنمایی آن
شناخته میگردد به گونهای که معنای اصل با تطوّر و تغییر هیئت واژه باقی می ماند .بر پایۀ نظریّمۀ
ابن فار  ،هر واژه میتواند دارای اصلهای متعدّد معنایی باشد و هر کدام از اصول در فهمم عمیمق
واژه تأثیری بهسزا دارند ،امّا این نظریّه ،نزد مصطفوی بر این اسا

استوار میباشد کمه همر ریشمۀ

لغوی دارای تنها یک اصل معنایی است و سایر معانی مناسب به آن اصل باز میگردند .با توجّه بمه
آنچه در این جستار میآید ،دستاوردهای ذیل قابل پیگیری است :شناسمایی و بازگردانمدن اصمول
معنایی واژه به یک اصل ،کاری اجتهادی است و لزوماً اجتهاد لغوی حاکی از راهیمابی بمه معنمای
حقیقی کلمه نخواهد بود .نگارندۀ کتاب التحقیق با وجود پذیرش اجمالی نظریّۀ اصل واحمد معنمایی
ابن فار  ،گاهی با مصادیق متعدّد اصول معنایی مورد ادّعای وی مخالفت میورزد و گاه به تصحیح
و تبیین مصادیق مذکور در معجم مقاییس اللغة میپردازد .در مواردی که ابن فمار

بمرای واژه ای

اصل معنایی ذکر نکرده است ،صاحب التحقیق سکوت و توقّف میکند .در فرجام میتموان گفمت
تالش صاحب کتاب التحقیق برای ارایه اصل واحد معنایی هرچند یک اجتهماد لغموی برخاسمته از
تسلّط وی بر دانشهای لفظی بهشمار میآید ،امّا خالی از تکلّف نیست.
واژگان کلیدی :اصل معنایی ،ابن فار  ،مصطفوی ،معجم مقاییس اللغه ،التحقیق فی کلمات القرآن
الکریم.
 -1استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان abasi1234@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری ،تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم ،نویسندۀ مسئول mortaza.1370@chmail.,ir
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان seyyedmosavi1375@gmail.com
تاریخ دریافت1398/04/27 :

تاریخ پذیرش1398/09/09 :
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 -1ادبیّات نظری پژوهش
 :1-1پیشینۀ پژوهش

مقاالتی دربارۀ روش کار و مبانی معجم مقاییس اللغةة و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم نوشته
شده است؛ از جمله -1 :مقاییس ابن فار
اللغة العربیة -2 .الزیادة عند ابن فار

و أسس المعنی نوشتۀ محمّد رشاد الحمزاوی ،مجلة مجمم

من خالل معجم المقاییس نگارندۀ مهدی بن علمی آل ملحمان،

مجلة علوم اللغةة -3 .بررسی محتوایی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم نوشتۀ صاحب علی اکبری و
فاطمه محرمی ،مجلۀ مشکوة -4 .تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی نوشتۀ محمّمد حسمن صمالح
هفشجانی و همکاران ،مجلۀ آموزه های قرآنی  -5مآخذ ابن فار

فی معجم المقماییس اللغةة مؤلّمف

سیف الدین الفقراء ،مجلة اللغة العربی االردنی -6 .منهج احمد بن فار

فی نقمد اللغموی فمی معجمم

المقاییس اللغة نوشتۀ محمود عبداهلل جفال ،مجلة اللغة العربیة االردنی .مقاالت ممذکور ،ویگگمیهمای
کلّی و روش کار معجم مقاییس اللغة ابن فار

و نیز التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مصطفوی را

مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند و با تتب صورت گرفته میتوان گفمت همیم مقالمهای بمه طمور
جداگانه نظریّۀ اصل معنایی را نزد ابن فار

و مصطفوی واکاوی نکرده است.

 :2-1اهمیّت و ضرورت پژوهش

با توجّه به اهمیّت شناخت مفردات قرآن کریم و نیز درک عوامل و مبانی مهمّ و مؤثّر در ایمن
دانش ،میتوان یکی از مبانی دانش مفردات قرآن را شناخت گوهر و بن معنایی همر واژه دانسمت.
مقصود از "اصل معنایی" در فرهنگ لغات قرآنی ،بن معنایی است کمه در اثمر و م وا معان و
کثرت استعمال شهرت یافته و معموالً میان ریشههای لغوی یک واژه ،این اصمل معنمایی مشمترک
است .بر اسا

تتّب نگارندگان ابن فار

نخستین کسی است که به طور جدّی و گسترده بمر ایمن

مطلب تکیه نموده و آن را پرورش داده و به عنوان مبحثی نو به عرصۀ علم لغت وارد کمرده اسمت.
این نظریّه را میتوان نزد دو لغت دان مشهور؛ یعنی صاحب کتماب التحقیمق فمی کلممات القمرآن
الکریم و مؤلّف معجم مقاییس اللغةة با دو بیان یافت .این جستار در صدد تبیین ایمن نظریّمه و بیمان
تفصیلی در پیوند با اصل معنایی و بیان و تجزیه و تحلیل تقریرهای دوگانه یادشده و نیز با رویکرد
به برخی از واژگان قرآن میباشد.
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 :3-1پرسشهای پژوهش

 -1مراد از اصل معنایی چیست؟
 -2آیا هر واژه ،دارای یک اصل معنایی است و یا میتواند مشتمل بر چند اصل معنایی باشد؟
 -3این اصل چه جایگاهی در بررسی واژگان قرآن دارد؟
 -2مفهوم شناسی
 :1-2معنی

واژه معنیّ اسم مفعول از ریشه «عنی» و در معانی مختلف به کار رفته است ،از جمله« :مقصمود
از سخن ،مراد کالم ،مضمون ،مفهوم ،منظور ،مراد ،غرض و ( »...دهخدا )18711/13 :1373 ،و نیمز
میتوان معنیّ را به صورت معنی تلفّظ نمود که در این صورت کلمه بر وزن مَفعَل به معنای مفعمولی
یا آن که مخفّف اسم مفعول «معنیّ» است (تهانوی .)1600/2 :1996 ،معنای اصطالحی واژۀ «معنی»
عبارت از آن تصویر ذهنی میباشد که در مقابل و به ازای واژه در ذهن انسان نقش میبندد و برای
آن و

شده است (همان).

 :2-2اصل

واژۀ اصل ،جم آن اصول و به معنای اسا

و ریشه هر چیزی است و اصل در اشیا بمه عنموان

پایینترین نقطه آن شیء ،به کار گرفته می شود (فراهیدی )156/7 :1410 ،هم چنین أصل الشّمیء-
ریشه و پایه هر چیزى است که اگر آن پایه و ستون در حال بلندشدن و بلندى توهّم شمود ،نیمروى
خیال نمىتواند آن را تصوّر کند (راغب اصفهانی )79 :1412 ،البتّه لغتدانان معاصر به ایمن معمانی
اشاره نمودهاند ،از جمله« :بیخ ،بنیاد ،بن ،پای ،پایه ،شالوده ،اسا  ،تنه» (دهخدا )2388/2 :1373 ،و
امروزه نیز در اصطالح «اصل» همان بنیانها و قوانین استواری است که هر علم بر آن تکیه میزنند،
آن گونه که هیم کس در موجودیّت آن بنیانها اختالف نکند و امری پذیرفتمه شمده میمان هممۀ
صاحب نظران آن علم باشد( .عک30 :1406 ،؛ شاکر.)42 :1382 ،
 :3-2مبنا

واژۀ مبنا از اصل «ب ،ن ،ی» که جم آن مبانی است در معانی مختلفی به کار رفته ،از جملمه:
بنیان ،شالوده ،اسا  ،بنیاد ،ابتداء ،اوّل ،پایه (دهخدا ،همان )17758/12 :و در اصمطالح نیمز «مبنما»
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وابط و پیش فرضهای پگوهشگری است که در ابتدای کار همانند یک اصل برای خود قرار ممی
دهد ،خواه دیگران آن را بپذیرند و خواه نپذیرند( .شاکر40/1382 ،؛ جواهری)75 :1388 ،
 :4-2روش

روش در لغت به معانی «طرز ،طریقه ،قاعده ،راه ،شپوه ،اسلوب ،منوال ،سبک ،سنت ،نممط و ...
آمده است( ».دهخدا ،همان )10904/8 :و در اصطالح به مجموعه اموری (راهها ،قواعد و ابزارها بما
فنونی) اطالق میشود که انسان برای رسیدن به هدف مورد نظر اتخاذ مینماید .میتوان شمیوههما و
مهارتهای دستیابی به هدف را روش نامید( .ساروخانی)489/1 :1375 ،
 -3نظریّات ابن فارس در معجم مقاییس اللغة

در کتاب معجم مقاییس اللغة ،دو نظر ابتکاری ابن فار

دارای اهمیّت بسیار است:

نخست آن که وی بر پایه آنچه ابن جنّی آن را اشتقاق اکبر نامیده،؛ برای هر واژه دو حرفی یا
سه حرفی ،یک یا چند حوزۀ معنایی و اصل در نظر گرفته است که در هممۀ واژههمای همم ریشمه
مشترک است و معنای واژههای مختلف که از آن ریشه مشتقّ میشوند ،بر پایۀ همین حوزه معنایی
مشخّص میگردد( .اسماعیل)354-353 :1976 ،
اگرچه این نظریّه پیش از آن در کتاب العین خلیل به گونه جا بمه جمایی حمروف یمک واژه
مطرح شده است (عبدالتواب ،)335 :1367 ،امّا ابن فار

نخستین کسی به شمار میرود کمه بمر آن

جامۀ یک نظریّۀ مستقلّ پوشانده است (اسماعیل ،همان) این نظریّه ابتدا در کتاب ثالثةة ابن فار

به

صورت فشرده و خام مطرح شده ،سپس در مهمّترین کتاب لغت وی؛ معجم مقماییس اللغةة بسمط و
گسترش یافته است.
دوم این که وی بر پایه نظر فوق به بحثی دیگر که خود آن را «نحت» یا واژه تراشمی خوانمده،
رسیده است که بنابر آن واژههای رباعی و خماسی در اثر آمیزش دو یا چند واژه و گاه یک جملمه
پدید آمده اند .چنانکه مثالً واژۀ «حیعل» از ترکیب واژه های حیّ و علی پدید آمده است( .همان)
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 :1-3نظریّۀ اصل معنایی نزد ابن فارس

اصل در لغت بر پایه و اسا

هر چیز اطالق می شمود (ابمن فمار 1404 ،ق)109/1 :؛ امّما در

اصطالح ابن فار  ،اصل ،به بن معنایی مشترک میان هیئتها و کاربردهای مختلف یک مادّۀ لغوى
در و

و لحاظ واحد گفته میشود و هم چنین میتوان گفت :اصل بر معنای مو وع له موادّ اطالق

می گردد که در کاربردها و گونههای مختلف یک ریشۀ لغوی موجود است .قبل از ابن فمار

نیمز

برخی از صاحبان معاجم ،اصل را در این معنا به کار برده اند (جبل ،)18-12 :2003 ،ولی در غالمب
موارد مقصودشان از اصل ،ریشۀ لغوی بوده است نه بن معنایی .مراد از بن معنایی ،همان معنایی است
که معانی کاربردهای مختلف برگرفته از آن و در اصطالح ،مشتقّ از آن باشند.
طیّب حسینی در این زمینه معتقد است "در تعریف اصل معنایی میتوان گفت معنایی که یمک
واژه در همۀ حاالت و صیغهها و مشتقّات آن دارا میباشد و در هنگام تطموّر ،آن معنمای اصملی را
حفظ می نماید؛ به نوعی معانی اصلی واژه خواهد بود .به سخن دیگر؛ اصل واحد همان معنای حقیقی
و مفهوم اصیل است که در مبدأ اشتقاق وجود دارد و در تمامی صیغههای مشتقّ جاری ممی گمردد.
آنچه باید به آن توجّه شود این است که بین اصل واحمد ثابمت و مفماهیم صمیغههمای مشمتقّات،
مغایرت ،مخالفت یا دّیتی از حیث معنا نیست؛ زیرا تطوّر هیئتها و اختالف میان آن ها در اصمل
معنای حقیقی ،مغایرت و اختالفی ایجاد نمیکند ،بلکه معنای مستفاد از تطوّر هیئمت کلممه نیمز بمه
معنای حقیقی ا افه می شود .هم چنین تمامی مشتقّات کلمه و فروع آن نیز باید به این اصمل واحمد
برگردانده شود و البتّه این معنا بر اغلب لغویان و ادبا و مفسّران پوشیده مانده است( ".طیّب حسینی،
 .)13 :1395به گونهای که معنای واژه می تواند به صورت زیر پی ریزی شود:
معنای واژه= معنای اصلی  +معنای هیئت واژه
 :1-1-3تبیین نظریّۀ ابن فارس در قالب مثالهای قرآنی

معنای اصلی ،در هیئتها و قالبهای مختلف واژه وجود دارد و مقصود از معنای هیئمت هممان
تغییرات صرفی بر روی واژه است که بر زمان ،مکان ،نوع و مقدار داللت مینماید و در معنای واژه
اثری به سزا دارد .با توجّه به مطالب بیان شده می توان اذعان داشت رویکرد به بمن و پایمه معنمای
واژه یا همان اصل در واژه تأثیری مهمّ در دریافت کامل معنای واژه خواهد داشت.
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 :1-1-1-3مثال و نمونۀ نخست قرآنی

ابن فار

در معنای واژۀ قرآنی جنّ می نویسد :الجیم و النون اصل واحد و هو السمتر و التسمتر

(ابن فار 1404 ،ق)421/1 :؛ یعنی معنای اصلی این واژه پنهان کردن و پنهان شدن اسمت و سمایر
واژگانی که از این مادّه شکل میگیرد ،این اصل معنایی در آن وجود دارد ،از قبیل الجنةة ،الجمن و
الجنان؛ شاید بتوان گفت که این نظریّه سعی در کشف پیوند میان واژگان هم ریشه دارد و به نوعی
قصد پیوند میان واژگان دارد.
 :2-1-1-3مثال و نمونۀ دوم قرآنی

ابن فار

در مادّۀ "هف" می گوید« :الهاء و الفاء أصل یدلّ علمى خفةة وسمرعةة فمی السمیر و

الصوت( ».ابن فار 1404 ،ق)10/6 :؛ یعنی گوهر معنایی این مادّه عبارت از "سبکی و سمرعت در
حرکت و صدا" است و این معنا در تمام استعماالت این ریشه وجود دارد:
الهفیف :حرکت سری الریح الهفهافة :بادی که به نرمی می وزد (معنای سبکی در حرکمت بماد
وجود دارد)؛ قمیص هفهاف :پارچۀ نازک (به این جهت نام این پارچه را هفهاف نهادند که سبک و
نرم است)؛
الشهد الهف :شانۀ عسل که دارای عسل کمی باشد (به جهت سبکی ،نام آن را هف گذاردند)؛
الهف :ابر سبک و ابری که در اثر باریدن سبک شده است ،الیهفوف :احمق (به جهمت سمبک
مغزی).
 :3-1-1-3مثال و نمونۀ سوم قرآنی

ابن فار

در مادّۀ بتل آورده است« :الباء و التاء و الالم اصل واحد ،یدل علی إبانةة الشمیء ممن

غیره ،یقال بتلت الشیء اذا ابنته الشیء من غیره و یقال طلّقها بتة و بتلة و منمه یقمال :ممریم العمذراء
«البتول» النها انفردت فلم یکن لها زوجها ... .و التبتل اخالص النیة هلل تعالی و االنقطاع الیه .قمال اهلل
تعالی :تبتّل الیه تبتیلًا ای انقط الیه انقطاعا( ».ابن فار  ،همان)196-195/1 :
بن معنا و اصل معنایی بتل ،جدایی چیزی از غیر آن است و واژه های بتول ،بتلة و تبتّل به همان
صورت که از بتل اخذ شده ،در تمامی این واژگان اصل و بن معنایی که همان " إبمانةة الشمی عمن
غیره" دیده می شود.
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 :2-3نقد استناد ابن جنّی به اشتقاق کبیر در تبیین اصل معنایی

بعضی از اهل لغت همچون حسین نصّار بر این عقیده اند که نظریّمۀ ابمن فمار

هممان نظریّمۀ

اشتقاق کبیر است (نصّار )78 :1408 ،در مقابل لغتدانان دیگر هم این نظریّۀ مقاییس را متفماوت از
نظریّه اشتقاق به شمار میآورند و آن را نظریّهای مستقلّ میدانند (جبل19 :2003 ،؛ حمزاوی:1419 ،
 .)124برای قضاوت در این راستا نیاز است به اختصار به بیان اشتقاق پرداخته شود تا وجه تمایز این
دو از یکدیگر روشن گردد.
 :1-2-3اشتقاق و انواع آن

اشتقاق؛ یعنی ساخت کلمه ای از یک یا چند کلمه دیگر با حفظ تناسب میان آن هما در لفمظ و
معنی (امین )1 :1420 ،از این جهت برخی از واژگان ،در لفظ و معنای خمود برگرفتمه از واژهمای
دیگر میباشند و از آن به "اللغة االشتقاقیة" یاد میشود( .زیدی)313 :2005 ،
ابن جنّی در رب آخر قرن چهارم در کتاب الخصائص به نوعی جدید از اشتقاق اشاره می نماید و
از آن با عنوان اشتقاق اکبر و گاهی اشتقاق کبیر یاد میکند (ابن جنّی ،بی تا )134/2 :همان طمور
که اشاره گردید ابن جنّی اصل معنایی را اشتقاق اکبر نامیده و از این جهت نیاز است بمرای تمییمز
مبحث اصل معنایی و اشتقاق ،به تبیین این دو مفهوم بپردازیم تا در نهایت وجه تمایز نظریّمۀ اصمل
معنایی و اشتقاق آشکار گردد.
 :1-1-2-3اشتقاق صغیر

اشتقاق صغیر یا همان اشتقاق صرفی عبارت از« :ساختن یک کلمه از کلمه ای دیگر است کمه
در معنای مادّه و ترتیب حروف اصلی متّفق و همسان باشند و کلمۀ دوم با وجود دارا بمودن معنمای
اصلی ،به دلیل اختالف در حروف یا شکل با کلمۀ اوّل ،بر معنایی زیادتر که مورد نظمر اسمت نیمز
داللت می کند ،مانندَ :ارب از رب و حَذِر از حذر .هنگامی که از اشتقاق به طور مطلق نام بمرده
می شود ،مقصود همین نوع از اشتقاق است( ».طلیمات)36 :1999 ،
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 :2-1-2-3اشتقاق کبیر

اشتقاق کبیر یا آنچه ابن جنّی اشتقاق اکبر مینامد و در تعریف آن مینویسد:
«اشتقاق اکبر عبارت از حمل معنایی واحد بر یک مادّۀ ثالثی و جابهجمایی همای ششمگانۀ آن
است ،به گونهای که این ترکیبهای ششگانه و تمام صیغههای آنها ،در آن معنای واحد مشمترک
باشند و اگر گاهی یکی از این ترکیبها و یا صیغه هایش با معنای مورد نظر ،چندان ارتباط نداشت
باید با توجّه و تأویلی ماهرانه میان آن دو رابطه برقرار کرد( ».ابن جنّی ،بیتا)134/2 :
از میان مثالهایی که ابن جنّی در این باره مطرح نموده به یک مثال بسنده می کنمیم .او معتقمد
است مادّۀ "ج ب ر" با ترکیبهای چهارگانۀ خود (جبر ،جرب ،برج ،رجب) به جز ترکیب "بجر"
و "ربج" که فاقد معنا است بر قوّت و شدّت داللت می کند؛ و در ادامه چنین می گوید« :
* جبرت العظم :قوّیته.
* الجبروت :القوة.
* الجبر واإلجبار :األخذ بالقهر والشدة.
* رجل مجرب :إذا مار

األمور فاشتدّت شکیمته.

* البرج :سمّی بذلک لقوّته ومناعته.
* رجبت الرجل :عظمته وقوّیت أمره.
* رجب :عظم القتال فی هذا الشهر( ».همان)
از مقایسۀ تعریفی که از نظریّۀ ابن فار

ارایه شده با تعریف اقسام اشتقاق روشن می گردد کمه

نظریّۀ او قابل تطبیق بر هیم یک از اقسام اشتقاق نبوده بلکه نظریّه ای مستقلّ و در عرض آن است.
تو یح اینکه تفاوت اصل معنایی از دیدگاه ابن فار

با اشتقاق صغیر در آن است که اشمتقاق

صغیر به تحوّالت ساختاری یک واژه می پردازد ،به عبارت دیگر از زاویۀ لفظی ،واژگان را بررسمی
می کند و در مواردی تنها به جهت اثرگذاری بر ساختار الفاظ به معانی اشاره دارد .به دیگمر سمخن
بحث اشتقاق صغیر ناظر بر تطوّرات الفاظ است و به مقداری اندک در عرصۀ تحوّالت معنمایی گمام
برمیدارد ،برای مثال در صرف آمده است ،واژگانی که بر رنگ داللت کنند مصدر آنهما بمر وزن
ُ
فعلة می آید و چنانکه بیانگر حرفه و شغل باشد مصدرشان بر وزن فعالةة است .امّا در معجم مقاییس
اللغة ،سیر تحوّل و تطوّر معانی واژگان و چگونگی ارتباط میان آنها با معنای اصملی ممورد مطالعمه
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قرار می گیرد ،به عبارت دیگر این نظریّه در پی کشف پیوند اشتقاقی میان معانی گوناگون اسمت و
به اشتقاق و تغییرهای ساختاری الفاظ توجّهی ندارد .البتّه اشتقاق صمغیر در اصمطالح لغویمان دارای
مفهومی مطابق با دیدگاهی می باشد که ابن فار

آن را نظریّۀ مقاییس نامیده اسمت؛ زیمرا مقصمود

لغویان از اشتقاق ،اشتقاق معنایی و داللی است بر خالف صرفیان که از آن اشتقاق را قصد مینمایند.
اختالف نظریّۀ ابن فار

با اشتقاق کبیر همان گونه که تو یح داده شد ،در این است کمه اشمتقاق

کبیر در پی کشف ارتباط معنایی میان ریشه هایی متعدّد بی در نظر گرفتن ترتیب میان آن ها است
که در حروف با هم مشترک باشند .امّا نظریّۀ مقاییس از یک سو به دنبال کشف ارتباط میان معنای
مفردات یک مادّۀ لغوی میباشد که در حروف اصلی و ترتیب حروف یکسمان هسمتند و از سموی
دیگر در صدد یافتن اصل یا اصول معنایی (بن معنایی) برای یک واژه است( .مؤیدی)34 :1392 ،
 :3-3وجود نظریّۀ مقاییس نزد لغویان پیش و پس از ابن فارس

می توان گفت که گروهی از واژه پگوهان عرب بر وجود نظریّۀ مقاییس در لغت عرب اتفماق
نظر دارند در همین باره می گویند:
«همۀ لغویان جز اندکی از آنان ،اجماع نموده اند که عربی زبانی قیا

پذیر است ،به ایمن معنما

که عرب پاره ای از واژگان را برگرفته از واژگان دیگر می داند ،مانند اشتقاق کلمۀ جنّ از اجتنمان
و حرف جیم و نون که پیوسته بر پوشماندن داللمت دارنمد( ».ابمن فمار 1425 ،ق )62 :2005 ،و
همچنین در برخی از کتابهای لغت که پیش از مقاییس اللغةة نگاشته شده اند ،پگوهشهایی مبتنمی
بر این نظریّه مشاهده می شود (ابن قتیبه1393 ،ق )467 :عالمانی چون شممر بمن حمدویمه (255ق)
(ازهری ،بی تا )150/10 :به وجود این نظریّه تصریح نموده اند.
 :4-3تعدّد معانی اصل

پرسش مهمّ در این نظریّه آن است که آیا کاربردهای متعدّد یک واژه دارای یک اصل معنمایی
هستند؟ و یا واژگانی می توانند برخوردار از تعدّد معانی اصلی باشند؟ به سخن دیگر آیا ریشۀ یمک
واژه ،دارای یک اصل معنایی است و یا می تواند مشتمل بر چند معنای اصلی باشد؟

85

سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،13بهار 1398

 :1-4-3نظر لغویان در مورد اصل معانی

واژه پگوهان پیشین عرب به صراحت به عنوان یک نظریّۀ مستقلّ به این مسئله نپرداخته اند ،امّما
از آنجا که ابن فار

شاگرد دو لغت دان بزرگ خلیل بن احمد فراهیدی نویسندۀ العین و ابن درید

صاحب جمهرة اللغة است ،این حد
دو استاد خود اقتبا

را می توان زد که ممکن است ابن فار

این نظریّه را از ایمن

و اخذ نموده باشد .با این وجود مشاهده می گردد که او ،تعدّد معانی را به ایمن

دو لغوی نسبت داده است؛ با این که دو لغوی یادشده آشکارا به این مطلب در کتاب خود نپرداخته
اند؛ امّا در کتاب معجم مقاییس اللغة به عنوان نمونه در مادّه "بق" آمده است:
«الباء و القاف فی قول الخلیل و ابن درید اصالن :أحدهما التفتح فی الشیء ،قولًا و فعلًما و الثمانی
الشی الطفیف الیسیر» (ابن فار 1404 ،ق« )185/1 :طبق نظر خلیل و ابن درید بق دارای دو اصمل
معنایی است ،یکی گشایش در چیزی خواه در گفتار یا کردار ،دوم چیزی کم و ناچیز».
می توان گفت که ابن فار

با آگاهی از هیمنه و تسلّط علمی این دو لغت دان بمه ایمن نتیجمه

رسیده است که آنان در این مادّه به دو اصل معنایی معتقد بوده اند.
در مقابل ،برخی از لغویان ،تنها به یک اصل معنایی در ریشه های زبان عربی ،اعتقماد دارنمد .از
جمله می توان به راغب اصفهانی اشاره کرد؛ زیرا وی در کتاب مفردات کمه مشمتمل بمر واژگمان
قرآنی است ،هیم گاه سخن از دو اصل به میان نیاورده است .این مطلب نشان می دهد که او ریشمه
های زبان عربی را دارای یک اصل لغوی می داند( .معارف )11 :1378 ،در میان معاصمران ،محمّمد
حسن جبل معتقد است ،واژگان زبان عرب همواره برخاسته از یک معنای اصلی و به گفتۀ او دارای
یک معنای محوری می باشند( .جبل )47 :2003 ،مصطفوی نیز به این دیدگاه باور دارد .از ایمن رو،
در عنوان کتاب خود آورده است «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،یبحث عن األصل الواحد فمی
کل كلمة و »...این عنوان نشان دهندۀ آن است که وی ریشه های زبان عمرب را تنهما دارای یمک
اصل معنایی میداند.
ابن فار

نیز در معجم مقاییس اللغةة بیشتر ریشه های عربی را به یک اصمل معنمایی بمر ممی

گرداند؛ امّا به اعتقاد او ریشه های لغوی در زبان عربی ،می توانند دارای چند اصل معنایی باشند ،بمه
همین جهت مکرّر از تعابیری چون "أصالن"" ،ثالثة أصول"" ،أربعة أصول" و مانند آن در نمایاندن
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معانی ریشه ها بهره برده است .گرچه دکتر صبحی صالح ،تالش ابن فار

را در بر شممردن معمانی

اصلی متعدّد برای یک ریشه ،نوعی بازی عقلی و یا اظهار فضل میداند و مینویسد:
«لكن قوله هذا بتعدد األصل ال يبدو لنا إال لونا من الترف العقلة وو التييةد العلمة ابمةا وااد بةه لة
العالمة الجلیل ون يظهر قوة ساعدة ف تلمس الفةرو الدقیقةة بةین المفةردات التة يةر ح البحة العلمة
المنهج ونها تفرعت من وصل واحد ال من وصول متفرقة( ».صالح« )176 :2009 ،امّا به نظمر ممیآیمد
گفتۀ او در ارتباط با تعدّد اصول ،نوعی بازی عقلی و یا اظهار فضل باشد ،چه بسا مقصود این عالممۀ
جلیل القدر نمایاندن قدرت علمی اش در فهم تفاوت های دقیق میان مفرداتی باشد که بحث علمی و
روشمند ،انشعاب آنها را از یک اصل معنایی نه از اصول پراکنده ترجیح میدهد».
میتوان گفت که ابن فار

در نظریّۀ خویش و در تعیین اصل برای واژگان به نوعی قایمل بمه

این مطلب است که هر لفظ میتواند بدون در نظر گرفتن معانی دیگر دارای اصمل معنمایی باشمد و
چنانچه لفظی به علّت کثرت استعمال یا و

لغویان معنای ثانوی برای لفظی برگزیده شد ،آن لفظ

می تواند به عنوان اصل دوم برای آن لفظ در نظر گرفته شود؛ امّا همان طور که بیمان خواهمد شمد
بعضی از لغویان که قایل به اصل واحد برای هر واژه هستند چنین می پندارند که بازگشت اصل دوم
به اصل اوّلیّه بوده و اصل ثانوی برگرفته و برخاسته از اصل اوّلیّه است؛ از این رو این دسته هممواره
در تالش هستند که در لغت ،ریشههای واژگان را به یک اصل واحد بازگردانند.
 :2-4-3پاسخ به یک اشکال (وجه تمایز اصل معنایی و ریشۀ لغوی)

ممکن است گفته شود واژۀ اصل ،ظهور در ریشۀ لغوى دارد؛ چراکه در سایر معاجم لغوی غالبماً
به معنای مادّه و ریشه به کار می رود ،به همین سبب با توجّه به آنکه ابن فمار

تعریفمی از ایمن

واژه ارایه نداده ،الزم است این واژه بر معنای ظاهری حمل گردد.
پاسخ آن است که ابن فار

گرچه به صراحت تعریفی از واژۀ اصل ارایه نداده است؛ امّا قراین

و شواهد فراوان وجود دارد که مقصود او از اصل ،بن معنایی است نه ریشمۀ لغموی ،برخمی از ایمن
قراین را این گونه میتوان برشمرد:
الف -ابن فار

در مقدّمۀ معجم مقاییس اللغة ،آنگاه که به بیان روش خود ممی پمردازد ،ممی

گوید :ما در ابتدای هر فصل به معنای اصلی آن که منشأ انشعاب سایر معانی است ،اشاره می کنیم:
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«و قد صدانا كل فصل بأصله الذي يتفرع منه مسائله ،حتى تكون الجملةة المةو ية شةاملة للتفصةیل ،و
يكون المجیب عما يسأل عنه مجیبا عن الباب المبسوط بأو ي لفظ و وقربةه» (ابن فار 1404 ،ق.)3/1 :
«و هر فصلی را با اصلی که سایر موارد از آن مشتقّ می شوند آغاز نمودیم تا ایمن عبمارت کوتماه
دربردارندۀ تفصیل باشد و پاسخگو بتواند پرسشها را با کوتاهترین و نزدیکترین لفظ پاسخ دهد».
مقصود از "بأصله" در این عبارت ،بن معنایی است و احتمال آن نمی رود که منظور ،مادّۀ لغوی
باشد؛ زیرا وا ح است که در این صورت با ادامۀ عبارت همخوانی ندارد .بنابر این هرگاه ابن فار
در آغاز بررسی یک مادّه می گوید اصل ،مرادش ریشۀ معنایی است نه ریشۀ لفظی( .مؤیدی:1392 ،
)40
ب -ابن فار

در برخی موارد کلمۀ معنا را جایگزین کلمۀ أصل قرار می دهد .به عنوان نمونمه

در مادّۀ "أصّ" می نویسد:
«اما الهمية و الصاد فله معنیان ،وحدهما وصل الشىء و مجتمعه ،و األصل األخر الرعةدة( ».ابن فار ،
همان)15/1 :؛ «امّا همزه و صاد دارای دو معنا می باشد؛ یکی از آن دو ،ریشۀ چیزی اسمت و اصمل
دیگر لرزش».
در متن یادشده در آغاز گفته "فله معنیان" و در ادامه از اصطالح اصل برای نشمان دادن معنمای
دوم استفاده کرده است .این مطلب نشان می دهد مقصود ابن فار

از اصمل ،معنمای اصملی اسمت.

(مؤیدی ،همان.)41 :
ج -وی در بسیاری از موادّ ،کلمۀ أصل را مبتدا و معنای آن مادّه را خبر قرار میدهمد .در ایمن
گونه موارد به جهت لزوم وحدت (این همانی) میان مبتدا و خبر نتیجه می گیریم که اصل ،همان بن
معنایی و معنای اصلی است ،برای مثال در مادّۀ "أثم" می گوید:
«الهمية و الثاء و المیم تدل على وصل واحد ،و هو البطء و التأخر .يقال ناقة آثمةة وي متةأخرة( ».ابمن
فار  ،همان« )60/1 :همزه و ثاء و میم بر اصل واحد داللت می کننمد و آن عبمارت از کنمدی و
تأخیر است ،گفته می شود ناقة آثمة ،یعنی شتری که عقب افتاده است».
ابن فار

در این عبارت واژۀ اصل را مدلول مادّۀ "أثم" قرار می دهد .از این رو ،باید مقصود او

از اصل ،معنا باشد نه ریشۀ لغوی و همچنین معنای بطء (کندی) و تأخّر را خبر هو قمرار داده اسمت
که به اصل بر می گردد؛ لذا به مقتضای وحدت میان مبتدا و خبر باید مقصود از اصل همان معنمایی
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باشد که گفته شد .نکته ای بسیار دقیق در اصطالح اصل وجود دارد که باید مورد توجّه قرار گیرد و
آن این که مقصود ابن فار

از این اصطالح تنها بن معنایی نیست ،بلکه بن معنایی ملحوظ در یمک

ریشه است؛ زیرا اگر نکتۀ مورد نظر ،صرفاً بن معنایی باشد الزم می آید ریشه هایی که در یک معنا
مشترک هستند یک جا جم آوری شوند ،به عنوان مثال ابن فار

در مادّۀ "رکن" می نویسد:

«الراء و الکاف و النون أصل واحد یدل على قوة» (ابن فار  ،همان )430/2 :اگر برداشت او از
اصل ،تنها معنای قوّت باشد و ارتباط این معنا با ریشۀ "رکن" لحاظ نشود ،باید ریشه همایی کمه در
معنای قوّت مشترک میباشند یک جا آورده شوند و به مفردات آنها اشاره گردد؛ زیرا همۀ آنهما
در معنای قوّت مشترک هستند .به عبارت دیگر اگر مقصود او از اصل در این مثال ،بن معنایی قوّت
باشد باید به تمام کلماتی که در این معنا اشتراک دارند اشاره کند گرچه دارای ریشه هایی مختلمف
باشند( .مؤیدی :1392 ،ص)42-41
از نکاتی که می توان در ارتباط با نظریّۀ تعدّد اصل ابن فار

به آن اشاره نمود ،این اسمت کمه

در واژۀ «صفر» شش اصل را یادآور می گردد:
« الصاد و الفاء و الراء ستة وو ه :فاألصل األول لون من األلوان و الثان الش ء الخالى و الثالة

ةوهر

من واهر األاض و الرابع صوت و الخامس زمان و السادس نبةت( ».ابن فار  ،همان« )294/3 :صاد و
فاء و راء دارای شش اصل معنایی است :معنای اول بر رنگی از رنگهما داللمت دارد و معنمای دوم
شیء تو خالی و سوم نوعی جواهر است و چهارم بر صوت داللت دارد و پنچم زمان و ششم گیماهی
است».
البتّه ریشه هایی که دارای یک معنای اصلی می باشند نسبت به ریشه هایی که معانی متعدّد دارند
از حجمی بیشتر برخوردار هستند .آمار زیر بیانگر این مطلب است:
ابن فار

در معجم مقاییس اللغةة به بررسی  4631ریشه میپردازد و از میان آنها  1808ریشه را

فاقد اصل معنایی می داند .شمار ریشه هایی که از جهت وحمدت و تعمدّد معنما دارای بمن معنمایی
شناخته شده اند ،به قرار زیر می باشند:
* ریشه هایی که دارای اصل معنایی می باشند ،به طور تقریبی .2823
* ریشه هایی که دارای یک معنای اصلی می باشند.2346 ،
* ریشه هایی که بیشتر از یک معنای اصلی دارند.477 :
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با کنار هم قرار دادن این ارقام در مییابیم که نسبت ریشههای تک معنما بمه ریشمههمایی کمه
معنایی فزونتر دارند  %83است( .جبل)46 :2003 ،
 :5-3مصادر ابن فارس در مقاییس اللغة

ابن فار

تالش کرده است برای هر مادّه اصول معنایی آن را ذکر کند و مشتقّات مختلمف آن

مادّه را به آن اصول برگرداند ،این کار گرچه اجتهادی به شممار ممیآیمد و در بسمیاری از مموارد
میتوان بر او اشکاالتی وارد کرد؛ امّا در نوع خود بی نظیر بوده و امروزه نیز نظریّۀ او بسمیار ممورد
نیاز است؛ زیرا وی نخستین کسی است که این کار را در این حجم وسی انجمام داده اسمت؛ چمون
پیش از او ابن درید چنین رویکردی را به صورت محدود و فقط درباره اسمامی قبایمل و نمامهمای
مرتبط با آنها تجربه کرده بود ،پس از او نیز کتابی با این توانمندی در گسترۀ یادشده بمه نگمارش
در نیامده است( .مؤیدی)37 :1392 ،
بنا بر آنچه گذشت این مطلب روشن می گردد که نظریّۀ اصل معنمایی ابمن فمار

از قمدرت

علمی و توان و تسلّط لغوی وی سرچشمه گرفته و در مواردی هم از اساتید خود بهره برده است .در
این راستا ابن فار

از مصادر و مناب خویش در تدوین معجم مقاییس اللغة ،چند کتماب را متمذکّر

می گردد:
 -1العین خلیل بن احمد فراهیدی (175ق)
 -2الغریب المصنف وغریب الحدیث نوشتۀ ابی عبید (224ق)
 -3اصالح المنطق ابن سکّیت (224ق)
 -4جمهره اللغة ابن درید (321ق)
 -5کتاب غریب الحدیث از عبید القاسم بن سالم.
سپس می نویسد:

ُ
«فهذه الكتب الخمسة معتمدنا فیما استنبطناه من مقايیس اللغة ،و ما بعد هذه الكتب فمحمول علیها و

اا ع الیها حتى ا ا وقع الشىء النادا نصصناه الى قائله ان شاء اللةه تعةالى» (ابمن فمار 1404 ،ق،)5/1 :
«این کتب پنج گانه مصادر ما در استنباط و سنجش لغوی به شمار می آید و دیگر کتب هم بمه آن
ها باز می گردد .حال اگر به مواردی نادر برخوردیم ،به آن نصّ اشاره می کنیم».
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از مقدّمۀ ابن فار

نیز بر می آید که غالباً از کتاب خلیل بن احمد بهره مند شده است و دربارۀ

او مینویسد:
« هذا الذی قاله الخلیل فدلیل لنا فى بعض ما كرناه من مقايیس الكالم و الخلیل عندنا فى هذا المعنةى
امام» (همان« ،)440/1 :آنچه که خلیل گفته است دلیلی برای ما در سنجش واژگان از پیش گفتمه
شده است و خلیل در این معنا پیشوای ما می باشد».
مراد وی از "هذا المعنی" نظریّۀ مقاییس اللغة می باشد( .مؤیدی)38 :1392 ،
 -4مبانی مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم

لغت دان معاصر ،حسن مصطفوی در مقدّمۀ کتاب خود ،با ارایۀ پیش فرض همای بنیمادین کمه
هنگام تدوین کتاب التحقیق از آن بهره جسته است ،تالش می کند به مخاطب ،اسملوب سماختاری
این کتاب را ارایه نماید تا او بتواند به آسانی با تکیه بر مبانی لغوی خود ،اصول و قواعد ریشه یمابی
و معناشناسی واژگان قرآنی کتاب را بازشناسد .با این تو یحات مبانی کتاب التحقیق بمه اختصمار
بیان می شود:
 -1ترادف حقیقی به معنای توافق دو لفظ در معنای واحد در جمی خصوصیّات ،در کالم عرب
و به ویگه در قرآن یافت نمی شود .هر لفظ مترادفی ،تفاوتی با الفاظ دیگر به ظاهر مترادف دارد که
در ذیل هر لغت مؤلف به آنها اشاره دارد.
 -2موادّ الفاظ و شکل آنها ،سبب خصوصیّت و امتیاز در معنا میگردد و بعید نیسمت بگموییم
داللت الفاظ در جمله ذاتی است ،اگرچه به درک تفصیلی آن پی نبریم.
 -3اشتراک لفظی به معنای اینکه یک لفظ دو یا چند معنا به نحو داللت حقیقی داشمته باشمد،
نزد برخی در کلمات عرب و به ویگه در قرآن موجود نیست .بنابراین اشمتراک لفظمی یما از بماب
مشترک معنویّ است یا از موارد استعمال در مصادیق و یا برگرفته از لغتمی دیگمر ،ماننمد عبمری،
سریانی و  ...به شمار میرود.
 -4از آنجا که کاربرد کلمات در قرآن ،از حکمت و توجّمه بمه خصوصمیّات واژه و لطمایف
مخصوص به آن است و با گزینش کلمۀ دیگر ،آن لطایف و نکتهبینیها از میان میرود ،تسمامح در
بیان معانی و اکتفا بر شواهد کلمات عرب (از نظم و نثر) صحیح نیست.
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 -5با توجّه به اینکه مجاز در خود اشعار و کلمات عرب نیز راه پیدا کرده و در شعر ،حمل بمر
مجاز به واسطۀ مناسبتهای قافیه و جز آن بیشتر مینماید ،میتوان گفت در قرآن ،استعمال کلممه
در معنایی ،داللت بر حقیقی بودن آن دارد و از استقصای کاربرد واژگان در معنایی و تحقیق موارد
آن ،معنای حقیقی نمایان و اصل واحد در کلمه برای ارجاع سایر معانی مشخّص میشود( .مصطفوی،
)8-7/1 :1360
 :1-4نظریّۀ اصل معنایی نزد مصطفوی

مبانی و پیش فرضهای بنیادی یک دانشمند باعث می گردد که بیش از هر چیز مبادی و اصول
آغازین علم خود را به صورت دقیق تنظیم کند و این مهمّ محقق نمی گردد مگر آن که مبانی علمم
به شیوۀ صحیح و منظّم پی ریزی شود به همین دلیل در بیشتر رشته همای علممی ،بخشمی مهممّ از
نیروی متخصّص صرف فراهم ساختن و تدارک مبانی می شود تا درکی درست از آن علمم حاصمل
گردد (کوئن ،)1 :1373 ،از این جهت بررسی مبانی و روش کار کتاب التحقیمق مرورت دارد و
باید به شناخت دیدگاه نویسندۀ آن درباره اصل معنایی همّت گماشت.
کتاب التحقیق دارای دو بخش بسیار مهمّ و اساسی است که مبنا و اولویّت بندی نویسندۀ کتاب
را به خوبی مشخّص می کند .در بخش نخست این کتاب در آغاز به ذکمر واژۀ ممورد بحمث ممی
پردازد و به نقل چکیده و مختصر کتب مختلف لغوی بسنده می نماید .نکتۀ قابل توجّه این بخش آن
است که مصطفوی در هنگام بررسی کتب لغوی پس از مراجعه و بیان نظر کتاب العین ،در مرحلمۀ
دوم به سراغ کتاب معجم مقاییس اللغة ابن فار

می رود و ایمن ممی توانمد نشمانه ای بمر عنایمت

نویسندۀ کتاب التحقیق به این کتاب باشد؛ زیرا مصطفوی در مقدّمۀ کتاب خویش مراج کتماب را
بر اسا

درجۀ استناد خود به آنها به ترتیب منظّم نموده است (مصطفوی . )11/1 :1360 ،در بخش

دوم کتاب ،ایشان بر اسا

اقوال لغت دانان گذشته و همچنین اجتهادات لغوی خمویش بمه کشمف

اصل واحد معنایی برای هر یک از واژگان ،همّت می گمارد( .همان)9 ،
 :1-1-4اصل واحد

اصل واحد همان معنای حقیقی و مفهوم اصیل است که در مبدأ اشتقاق وجود دارد و در تممامی
صیغه های مشتقّ جاری است .آنچه باید به آن توجّه شود این است که میان اصل واحد ثابت اصیل
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و مفاهیم صیغه های برساخته ،مغایرت ،مخالفت یا دیّتی نیست؛ زیرا تطوّر هیئت هما و اخمتالف
میان آن ها در اصل معنای حقیقی ،مغایرت و اختالفی ایجاد نمی کند ،بلکه معنای مسمتفاد از تطموّر
هیئت کلمه نیز به معنای حقیقی ا افه می شود .هم چنین همۀ مشتقّات کلمه و فروع آن نیز باید بمه
این اصل واحد برگردانده شود ،و البتّه این معنا بر اغلب لغویان و ادبا و مفسّران پوشیده مانده اسمت.
(مصطفوی)76 :1385 ،
 :1-1-1-4تبیین نظریّۀ مصطفوی در قالب مثالهای قرآنی

همان طور که اشاره گردید مصطفوی در این جهد و تالش لغوی سعی دارد که تمام واژگمان را
به اصل واحد معنایی برگرداند و این فعالیّت او را باید نشان از تسلّط و عممق درک وی از واژگمان
دانست .این نکته نیز شایان یادآوری است که ارایۀ این نمونهها از باب مثال است ،وگر نه نویسمنده
در بخشی گسترده از کتاب خود که در بررسی واژگان قرآنی است ،ای این شیوه پیروی مینماید.
 :1-1-1-1-4نمونه و مثال نخست قرآنی

مصطفوی در ذیل مادّۀ جنّ به اقوال متعدّد لغویان نظیر ابن فار

اشاره می کند .او در مورد این

واژه قایل به اصل واحد معنایی است« :أصل واحد ،و هو الستر و التستّر».
در عین حال صاحب کتاب التحقیق به تبیین اصل معنایی این واژه می پردازد و می نویسد« :ون
األصل الواحد ف هذه المادة :هو التغطیة و المواااة» (مصمطفوی )144/2 :1360 ،ایشمان هماننمد ابمن
فار

اصل واحد معنایی در این مادّه را پوشیدن ،پوشیده داشتن ،پوشانیدن ،نهمان کمردن و نهفمتن

دانسته است .مصطفوی با در نظر گرفتن این اصل واحد معنایی ،معنای واژگانی از قبیل جنین ،نةة،
ا نةة ،جنّات را به این اصل معنایی بر می گرداند و به تو یح و تفصیل این واژگمان ممیپمردازد و
ارتباط این واژگان با اصل واحد معنایی را روشن می سازد.
 :2-1-1-1-4نمونه و مثال دوم قرآنی

با دقّت در ذیل مادّۀ شطن در معجم المقاییس اللغة ،ابن فار

اصولی متعمدّد را ذیمل ایمن واژه،

مانند غرب ،بعید ،حبل در نظر می گیرد ،حتّی به سخن خلیل بن احمد فراهیدی برای تقویمت اصمل
معنایی حبل استناد می کند و می نویسد« :قال الخلیل :الشطن :الحبل الطویل».؛ امّا مصطفوی در ذیمل
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این واژه چنین می نویسد« :ون األصل الواحد ف هذه المادة :هةو المیةل عةن الحة و االسةتقامة و تحقة
العوج و االلتواء و من مصادي األصل :البئر العمی المعوج ،و البعد عن الح و القرب ،و الرمح فیةه عةوج،
و حرب خااج عن النظم و الجريان الصحیح» (مصطفوی )73/6 :1360 ،نکتۀ قابل توجّه این است کمه
او اصل واحد معنایی در این واژه را عدول از حقّ معنا می داند و در عین حال اصول معنایی دیگری
را که ابن فار

برای این واژه در نظر گرفته به عنوان مصداق تلقّی می نماید.

 :3-1-1-1-4نمونه و مثال سوم قرآنی

در مادّۀ بلس ،مصطفوی به اصل معنایی این واژه تصریح نمی کند و تنها به معنای این واژه ممی
پردازد و می نویسد« :أنّ الْإِبْلَا َ إفعال بمعنى الیأ

الشدید إذا کان من سوء عمله و أوجب حزنًما و

ابتالء شدیدًا م الخفض و الفقر الشدید»؛ امّا در مقابل ابن فار

به اصل معنایی ابال

یعنی یمأ

و

ناامیدی اشاره کرده و در ذیل معنای بلس آورده است« :أصل واحد ،و مما بعمده فمال معموّل علیمه.
فاألصل الیأ » (مصطفوی.)356/1 :1360 ،
 -5دیدگاه مختار در تفاوت نظریّۀ اصل معنایی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم و
معجم مقاییس اللغة

همان گونه که بیان شد مبحث ارجاع کلمات به یک یا چند اصل را نخستین بار ابمن فمار
کتاب معجم مقاییس اللغةة مطرح کرد .به طور روشن مبنای ابن فار

در

در کتاب یادشده آن است که

مشتقّات مختلف یک مادّه را به یک اصل و گاه به دو و سه و گاه به چهار اصل ارجماع ممی دهمد
(عبدالتواب 22 :1367 ،و )316-315؛ مانند :خر  :الخاء و الراء و السین اصمول ثالثةة :األول جمنس
من اآلنیۀ ،و الثانی عدم النطق ،و الثالث نوع من الطعام (ابن فار 1404 ،ق« ،)351/1 :خر ؛ دارای
سه اصل است ،اوّل؛ نوعی ظرف ،دوم :عدم نطق ،سوم :نوعی از غذا» این در حالی است که بعضی از
موارد دارای دو و سه و چهار اصل ،قابل ارجاع به یک اصل می باشند و عدّه ای مانند مصمطفوی در
التحقیق نیز تالش کرده اند همه را به یک اصل برگردانند( .مصطفوی :1360 ،ذیل تمام واژگان)
امّا در خصوص عمل ابن فار
فاصلۀ زمانی زیادی که از ابتدای و

برای ارجاع بعضی از کلمات به چند اصل باید گفت :بمه علّمت
لغات تا دوران تدوین زبان عربمی بمه دسمت ابمن فمار

و

دیگران وجود داشت ،تغییر و تحوّالتی در زبان عربی رخ داد و همین امر موجمب گسسمتن پیونمد
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میان معانی مفردات یک مادّه لغوی گردید؛ آنچنان که گویی اصالً رابطمه ای میمان آنهما وجمود
نداشته است( .عبدالتواب ،همان)334 :
حقّ این است که مشتقّات و فروع مختلفی که از یک لغت نشأت گرفته اند ،به یک اصل واحد
و معنای حقیقی برگردانده شوند؛ امّا در این خصوص باید یادآور شد که ارجاع کلمه به اصل واحمد
و مفهوم اصیل ،به دلیل فاصله زمانی بسیار طوالنی که از زمان و

لغات گذشته سرچشمه گرفتمه،

اجتهاد لغوی است و اجتهاد لغوی حاکی از راهیابی وی به معنمای حقیقمی کلممه نیسمت .و عممل
مصطفوی در ارجاع مشتقّات مختلف یک لغت به اصل واحد و معنای حقیقمی هممین گونمه اسمت.
(صالحی هفشجانی و همکاران)196 :1396 ،
 :1-5مقایسۀ دو دیدگاه ابن فارس و مصطفوی در تحلیل اصل واحد معنایی

در مقایسه و تحلیل اصل واحد معنایی در التحقیق فی کلمات القرآن کمریم و هممچنمین تعمدّد
اصول معنایی در معجم مقاییس اللغة ،می توان گفت:
 :1-1-5صاحب کتاب الحقیق گاهی از موارد اصل واحد معنایی معجمم مقماییس اللغةة را ممی
پذیرد و گاهی اوقات نظر ابن فار
اصل واحد معنایی میان ابن فار
مصطفوی نظر ابن فار

را تصحیح میکند و نیز دیده می شود که در بعضمی از لغمات
و مصطفوی هماهنگی وجود دارد .بمرای مثمال ذیمل واژۀ «بمدأ»

را یادآور می شود و هنگام اجتهاد لغوی خویش مهر تأیید بر معنای مذکور

در کتاب معجم مقاییس اللغة می زند:
ٌ
«بدء :مقا -بدو :من افتتاح الش ء؛ و التحقی :ون األصل الواحد ف هذه المادة :هو االبتةداء و االفتتةاح»
(مصطفوی)246/1 :1360 ،
هماهنگی ندارد ،بمرای

امّا گاهی از موارد نظر مصطفوی در ارایۀ اصل واحد معنایی با ابن فار
مثال ذیل واژۀ أدم چنین آمده است« :مقةا -ود ٌم :وصةل واحةد و هةو الموافقةة و المالئمةة؛ و التحقیة :ون
األصل ف المادة :هو خلةط» (همان .)57 ،ونیز همان طور که بیان شد مصطفوی اصل واحمد معنمایی
نزد ابن فار

را تص حیح و ترمیم می کند و با ذکر قید و شرحی مفهوم اصل معنایی را تبیمین ممی

نماید ،مانند« :مقا -وزا :وصل واحد و هو القوة و الشدة؛ و التحقی :ون األصل الواحد فة هةذه المةادة :هةو
بلوغ القوة» (همان)82 ،
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 :2-1-5هنگامی که در معجم مقاییس اللغة برای واژه ،اصل یا اصول معنایی ذکر نکرده و ابمن
فار

به واژه ای نپرداخته باشد ،صاحب کتاب التحقیق هم دربارۀ این کلمه سکوت می کنمد؛ ایمن

مسئله نشان می دهد که ایشان بسیار از ابن فار

تأثیر پذیرفته است ،ماننمد واژۀ اولموا کمه آممده

است« :و التحقی  :ون يقال :إن هذه الكلمة مشتقة من االول بمعنى الر وع» (همان)196 :
 :3-1-5اصول متعدّد معنایی ذکر شده در کتاب معجم مقاییس اللغةة ،در کتاب التحقیق توجیمه
شده و به عنوان تو یح ،آثار و مصادیق واژه در کتاب التحقیق ذکر می گردد و همچنین مشماهده
می گردد که مصطفوی در این فرآیند دچار تکلّف شده و سعی بلیغ و تالش بسیار در این مسئله بمه
کار میبندد تا اصول معنایی متعدّد را به یک اصل واحد معنایی بازگرداند ،مانند واژۀ برح :مقا -بَرِحَ:
وصالن يتفةرع عنهمةا فةروع كثیةرة .فةاألول -الةيوال و البةروز و االنكشةاف .و الثةان الشةدة و العظةم و مةا
وشبههما .و التحقی :ون األصل الواحد ف هذه المادة هو الةيوال فة مةواد االبةتالء و الم ةیقة و فة مةا ال
يالئم ،و بهذا اللحاظ تختلف خصوصیات معناه باختالف الموااد( »...همان)265 :
 :4-1-5مالحظه و مراعات دقیق اقوال لغویان گذشته به وفور در دو کتاب التحقیق فی کلمات
القرآن الکریم و معجم مقاییس اللغة دیده می شود.
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نتیجه گیری

از مجموعه مطالب ارایه شده در این نوشتار ،می توان بر نکات زیر بمه عنموان نتمایج پمگوهش
تأکید نمود:
یکی از مهمّترین راه های دستیابی به متون دینی اطمالع کاممل و جمام از لغمت ممی باشمد و
شناسایی معنای واژگان راهی برای ورود به دروازه متون اسالمی است .هر یک از لغت دانان بمرای
راهیابی به معنای واژگان از یک سلسله و پیش فرضهای بنیادی بهره می جویند تا بما یماری از آن
بتوانند دریافت معنا و مفهوم واژه را تسهیل کنند.
در این پگوهش دو فرهنگ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم و معجم مقاییس اللغةة بررسی شد؛
ابن فار

و مصطفوی در فرهنگ لغات خویش از نظریّۀ اصل معنمایی در کتمب خمویش اسمتفاده

کردهاند .بنا بر تتبّ انجام گرفته ،نظریّۀ اصل معنایی نمزد دو لغمت دان مشمهور ،خلیمل بمن احممد
فراهیدی و نیز ابن درید به عنوان اوّلین کسانی که این نظریّه را مطرح کمرده انمد ،شناسمایی شمد.
صاحب کتاب معجم مقاییس اللغة ،از این نظریّه بهره جسته و به صورت جدّی و گسترده در تممامی
واژگان مورد بررسی در کتاب خود ذکر کرده و آن را به عنوان مبنا و پیش فرض بنیمادی لغموی
خود به کار گرفته است .به مرور زمان این مسئله نزد لغت دانان دیگر به فراموشی سمپرده شمد بمه
گونهای که از اصل معنایی سخنی به میان نیامده است .امّا نکتۀ قابل توجّه آن اسمت کمه در عصمر
حا ر مصطفوی نویسندۀ کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،دوباره با تجدیمد نظمر در ایمن
نظریّه و با تکیه بر اجتهاد لغوی و انس با لغات فراوان نظریّۀ اصل معنایی را به صورت مترقّی مطرح
ساخت .وی در مقدّمۀ کتاب خود ،نظریّۀ اصل معنایی را چنین تعریف نمموده اسمت ":همر واژه ای
دارای یک اصل واحد معنایی است و سایر معانی مناسب ،به آن اصل باز می گردند" .
مقایسه و تحلیلی که میان این دو کتاب مشهور انجام گرفت؛ متضمّن چند نکتمۀ حمایز اهمیّمت
است :صاحب کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم گاهی از موارد اصمل واحمد معنمایی معجمم
مقاییس اللغة را می پذیرد و گاهی اوقات نظر ابن فار
در بعضی از لغات دارای اصل واحد معنایی میان ابن فار

را تصحیح مینماید و نیز دیده می شود کمه
و مصطفوی هماهنگی وجود دارد .دیگمر

آن که گاهی از موارد دیدگاه مصطفوی در ارایۀ اصل واحد معنایی با ابن فمار

همخموان نیسمت.

هنگامی که در معجم مقاییس اللغةة برای واژۀ اصل یا اصول معنایی ذکر نشده و یا ابن فار

به واژه
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ای نپرداخته باشد ،صاحب کتاب التحقیق هم درباره این کلمه سکوت می کند این مسئله نشان کمه
صاحب کتاب التحقیق به شدّت تحت تأثیر ابن فار

است و از او در این نظریّمه تبعیّتمی محاطانمه

دارد .و در نهایت ارجاع کلمه به اصل واحد ،به دلیل فاصله زمانی بسیار طوالنی که از زممان و م
لغات گذشته نشأت گرفته ،اجتهاد لغوی مصطفوی است و اجتهاد لغوی حماکی از راهیمابی وی بمه
معنای حقیقی کلمه نیست.
نظریّۀ اصل معنایی ابن فار

از قدرت علمی و توان و تسلّط لغوی ایشان برخاسته و در مواردی

هم از اساتید خود بهره گرفته است ،این کار اگرچه اجتهادی میباشد و در بسیاری از موارد میتوان
بر او اشکاالتی وارد کرد؛ امّا در نوع خود بی نظیر به شمار ممیرود و اممروزه نیمز ایمن رویکمرد
مصطفوی بسیار مورد نیاز است.
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اسالمى.
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سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،13بهار 1398

 -20صالح ،صبحى ( ،)2009دراسات ف فها الة  ،بیروت :انتشااات دااالعلم الماليین.

 -21طلیمات ،غازی مختاا ( ،)1999ابمد بن فارس الة وی ،دمش  :انتشااات داا طالس.

 -22طیب حسینى ،سید محمود (« ،)1395اوش شناسى قاموس قرآن دا شةرح كلمةات قةرآن» ،مجةاۀ ناماا
جامعا ،زمستان ،شمااه .120

 -23عبدالتواب ،ام ةان ( ،)1367میابث در فها الة و زبان شناس عرب  ،تر مةۀ حمیةد ااةا شةیخى،
چا اول ،مشهد :انتشااات آستان قدس ااوی.

 -24عک ،خالد عبدالرحمن ( ،) 1406اصول التفسیر و قواعده ،ط  ،2بیروت :دااالنفائس.
 -25فراهیدی ،خلیل بن احمد ( ،) 1410العین ،قم :هجرت.

 -26فیومى ،احمةد بةن محمةد مقةری ( ،)1405المصایا المنیار فا غریاب الشار الکییار لةرافعا  ،قةم:
منشواات داا الراى.

 -27كوئن ،بروس ( ،)1373میان جامعا شناس  ،تر مۀ عباسعلى توسلى و ااا ف ل ،چا سةوم ،تهةران:
سمت.

 -28مؤيدی ،حسین ( ،)1392فرآیند ریشا یاب واژگان نهج الیالغا با تأکید بر روش ابن فاارس ،پايةان نامةه
كااشناسى ااشد ،دانشگاه قرآن و حدي .

 -29مصطفوی ،حسن ( ،)1360التحهیق ف کةمات الهرآن ،تهران :بنگاه تر مه و نشر كتاب.

 -30ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ،)1385( ،روش عةم در ترجما و تفسیر قرآن مجید ،چا اول ،تهران :مركةي آثةاا
عالمه مصطفوی.

 -31معااف ،مجید ( ،)1378پژوهش در واژه شناس قرآن ،قم :انتشااات احسن الحدي .

 -32نصاا ،حسین ( ،)1988المعجم العرب نشأتا و ّ
تطوره ،ط  ،4قاهرة :انتشااات دااالمصر.

 -33هفشجانى ،محمد حسن و همكةااان (« ،)1396تحلیةل و براسةى مبةانى لغةوی التحقیة فةى كلمةات
القرآن الكريم» ،آموزه های قرآن  ،پايیي و زمستان ،شمااه  ،26صص ؟؟؟
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