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  چکیده
 اختصاص یشعاع شبکه یهمشتقات آن با استفاده از نظر یو برخ اتقو یواژگان یمعناشناس به حاضر مقاله
محسوب  يبند مبحث مقوله یجاز نتا ،است یشناخت یمهم در معناشناس یاتاز نظر یکی که یهنظر این دارد.

 یلتحل يبرا یشناخت یمؤثر معناشناس ابزارهاي از یکیتوان به  یم یهنظر ینا یجاستفاده از نتا با گردد. یم
 هر یه،نظر این طبق یافت. دستمختلف  يها سیاق در معنایی توسیع و معنایی چند تحلیل عنا،م یواژگان

 ییسعه معنا    مختلف تو هاي یاقدر س تواند یاما واژه م ؛است يا نمونه یشپ یا يحالت مرکز یک يواژه دارا
با ورود در  اآنجا که واژه تقو از. گیرد یصورت م ییشبکه معنا یکدر  ییتوسعه معنا ینا که کند یداپ

 تغییرات تواند یآن م يبرا یهنظر ینکاربرد ا ،است یدهگرد ییمعنا یعو توس ییردچار تغ یو قرآن ینیفرهنگ د
مرتبط با آن  آیات دقیق سازي مفهوم بهاز واژه  يتر یقدق معناينظر به  با ،کرده تحلیلآن را در قرآن  ییمعنا
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   مقدمه  
. مفسر در قرآن با است زیادي اهمیت داراي قرآنی مطالعات در واژگانی معناشناسی 

به نظر رسد همه آنها  یندر ابتدا چن یدکه شا شود یرو م هواژه روب یکمختلف  يکاربردها
 در واژه معتقدند برخی. هست یت متفاوتیامورد نظر ینا دراما  کنند؛ می دهمعنا را افا یک

واژه در  ییمعنا تفاوت بر مبنی نیز نظریاتی اما دارد؛ واحدي معناي خود مختلف کاربردهاي
 استو مشتقات آن روشن  اواژه تقو يتوجه به کاربردها با متفاوت وجود دارد. هاي یاقس
 نیز قرآن متن در که است شده معنایی توسیع و تغییر دچار دینی فرهنگ رد واژه این که

 این شود، یم همقاله به آن پرداخت ینا درکه  يا لهئمس باشد. می برداشت قابل موضوع این
 شناختی معناشناسی الگوهاي قالب در آن ریشه مشتقات و تقوا معنایی تغییرات که است

 جدیدي نتایج چه شناختی معناشناسی هاي تحلیل از استفاده با نیز و شود می تحلیل چگونه
 .آید می دست به آن مشتقات و تقوا واژگانی معناشناسی در

 ،کرده یلمند تحل نظام ییدر قالب الگو راواژه  یک تغییر معناي شناختی یشناس زبان  
و در  یجیمعنا هم به صورت تدر ییرتغ ینا دهد. می ارائه یشناسارا در معن یديمف یجنتا
 گرفته نظر در خاص زمان یک در زبانی مختلف هاي ترکیب در هم واز زمان  يا دوره لطو
 یشناخت یشناس در زبان يبند موضوع مقوله یلکه در ذ یشعاع يها شبکه نظریه .شود می

 یلتحل یواژه را در چارچوب شناخت یک ییمعنا يها یعتوس یچگونگ ید،مطرح گرد
  .کند یم

  نمونه یشپ یهنظر. 1
 مقوالت در ذهن است. یريگ شکل يمورد مبنا در جدید نظریات از یکی نمونه پیش نظریه

که در ذهن ما  است یشناخت يازساختارها یکی )Categorizationي (بند ساختار مقوله
 يبند را مقوله یخارج يها یتو واقع یااش یعیصورت طبه ذهن ما ب گیرد. یصورت م

که ساختار ینهد. در مورد اد یقرار م ییها در دسته بیند، یرا که م یاییاش یعنی کند؛ یم
در زبان منعکس  يبند مقوله ینوا کند یم يبند ما چگونه از جهان خارج مقوله یادراک

  وجود دارد. یمختلف یاتنظر شود، یم
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 ذهن در مفاهیم بندي مقوله که است آن مبین بندي مقوله در ییارسطو یا یککالس نظریه
 و) 251ص ،2006گرین،  و(اوانز  شود می انجام آنها کافی و الزم هاي ویژگی اساس بر

 شباهت نوعی اساس بر مفاهیم بندي دسته که است عقیده این بر خانوادگی شباهت نظریه
 باکه  نمونه پیش . نظریه)67-66ص ،1978ین، اشتا یتگن(و گیرد می صورت خانوادگی

 ،1987یکاف، (لید مطرح گرد النر راش توسط  یککالس یهبه نظر یواردکردن اشکاالت
. شود یانسان محسوب م یشناخت قواعد روان یامدپ يساز کرد مقوله معتقد است عمل )7ص
از  يا مجموعه یقکه ما از طر شود یم یمدع يساز مقوله یسنت یهدر مقابل نظر او
امر از رهگذر  ینبلکه ا دهیم، یرا به مقوالت نسبت م اشیاکه  یستن یاصل هاي یژگیو

نمونه  یا ، سرنموننمونه یشپ پذیرد. یمورد نظر صورت م یهبا نمونه اول یزآن چ یسهمقا
 ،1384مهند، (راسخ شناسیم  یآن ما مقوله را ب یکاست که غالباً  يا نمونه ینبهتر یاعل
  .)8ص

 یهاست که در نظر یندر ا نیز یشباهت خانوادگ یهنمونه با نظر یشپ یهتفاوت نظر
شباهت  ینا یزاناما م ،دارند یرا با نمونه اعل یمقوله هر کدام شباهت یک ينمونه اعضا یشپ

مقوله هر کدام  یک ياعضا یشباهت خانوادگ یهدر نظر ی کهدر صورت ؛است یشترب یاکمتر 
  عضو شباهت نداشتند. یکاما لزوماً به  ،را دارا بودند یشباهت یگرچند عضو د یا یکبه 

در مقوله  یزچ یک یتدرباره عضو یريگ یمآن است که تصم دهنده نشان شارمشاهدات 
از  یکهر  یگرد ياز سو گیرد؛ ینمونه صورت م یشپ يها با مؤلفه یزآن چ یسهمقا یقاز طر
 يتا حد یدبلکه صرفاً با یست،نمونه ن یشهمانند پ یااعضا  یرهمانند سا یقاًمقوله، دق ياعضا

    .آن باشد یهشب
  نمونه یشپ یینتع. 2-1
از  یکیمثالً  ؛شده است یشنهادپ ییها شود مالك ییننمونه تع یشمقوله پ یکدر  ینکها يبرا

 هنمون یشپ ،منطقه فراوان باشد یکدر  يا پرنده ی کههنگام .است یفراوان یزانها م مالك
 مطرح نمونه پیش یک از بیش مقوالت از برخی در همان نوع خواهد بود. ،پرنده همقول

نمونه  یشپ یکتوان از  یم  یساختگ يها مقوله یبرخ يمعتقد است تنها برا راش .است
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 شود یب مسبنمونه منفرد  یککردن از  صحبت یعی،طب يها در مقوله .واحد صحبت کرد  
صحبت کرد  ینمونگ یشاز درجات پ توان یم ینبنابرا ؛اطالعات نشان داده نشود یبرخ

 .)15ص ،1978 (راش،

وجود  یفرمول خاص آن، یینتع يبرا ،شود یینتع یدنمونه با یشگرچه پ او به عقیده
 یکدر  یمعرف يبودن برا آسان یادگیري و یبودن، راحت مانند واضح یمثالً مشخصات ؛ندارد

 يبرا تواند یعضو م یکبه  يشده بعد عناصر اضافه ینب يها فرهنگ، استفاده از شباهت
 یکهرچه  ،انجام داد راشکه  یمشاهداتبر اساس . (همان) نمونه به کار رود یشپ یینتع

 ،مقوله باشد یکاز  یشتريب بارز هاي یژگیو يمقوله دارا یکنمونه از  یک یاعضو 
 ،2006گرین،  و(اوانز  نمونه آن مقوله باشد یشپ یا یندهآن را دارد که نما یستگیشا

  .)260ص
  معنا ییرو تغ یمقوالت شعاع. 2

 بامانند آن  و یوانات، حسبزیجاتمانند  یارتباط با مقوالتها در  نمونه یشمفهوم مقوالت و پ
 یمباحث برايها  مقوله واژه در یشناخت یاما در معناشناس شود؛ می دیده بیشتريوضوح 

واژه  یکمعنا که  ینبد گردد؛ میمطرح  یزن يو بسط مجاز يبسط استعار یی،مانند چند معنا
و خواص و قواعد  انگاشتآن مقوله  يمختلف آن را اعضا یمقوله و معان یک توان یرا م

 نمایانگر واژه یک نمود. يها را در مورد آن جار نمونه یشپ آمده درباره مقوالت و دست به
 ییها ها مقوله ادعا کرد که واژه یکافلبا هم.  مرتبط اما جداگانه معانی شامل است اي مقوله

 یاست که معان ینا یمنظور از مقوالت شعاع دهند. یم یلتشک یرا به صورت شعاع
  ).331ص، همان( شوند یم یلنمونه تشک یشپ یا يمرکز يمعنا یک یرامونجداگانه در پ

  معنا . تغییر1-2
 یگرزمان و د یط در تدریجی یکی کنند: یم بررسیبه دو صورت  رامعنا  ییرشناسان تغ زبان

  مختلف. هاي یاقواژه در س يمعنا ییرتغ
 هاي سیاق در اما زمان، یک در را واژه یک معانی متعدد، هاي سیاق در معنا تغییر
 معانی داراي فارسی در زبان » شنیدن« مانند حسی افعال مثالً کند؛ می بررسی گوناگون
 .)44ص ،1393 ،ی(صامت و افراشکردن  اطاعت و شدن مطلع جمله از است، متعددي
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 و شنیدن جمله از متعدد معانی داراي که است »سمع« فعل عربی، زبان در واژه این معادل
 یکل طور به .باشد می آن مشابه معنایی بسط داراي نیز دیگر هاي زبان در و باشد می فهمیدن

 يها ها از خانواده است و در همه زبان یجهان يا پدیده ی،واژگان يواحدها ییچند معنا
   .)3ص ،2008 افتد (ونهوف، یاتفاق م یخیتار يها متفاوت و در تمام دوره یزبان

  مختلف هاي سیاق در معنا تغییر . علت2-2
 انطباق، مسئله مسئله :کند می مطرح دلیل سه ،مختلف هاي یاقمعنا در س ییرتغ براي تیلر

  .)462ص ،2002یلر، (ت پذیري انعطاف و فعال منطقه
 و حذف گیرند، می قرار یکدیگر کنار معنایی واحدهاي وقتی: انطباقمسئله ) الف
 فعل نکته این ایضاح براي اکر لنگ آورند. می به وجود همنشین اجزاي در اضافاتی

 پاست؛ داراي حیوانات سریع حرکت معناي به معموالً فعل این آورد. می مثال را »دویدن«
 با را آن انواع همه ما ذهن حال عین در نیست. یکی هم با موجودات در دویدن شیوه ولی

 دو هر اما است، متفاوت انسان دویدن با خرگوش یک دویدن مثال فهمد؛ می دویدن مفهوم
 تغییر خودش فاعل با انطباق هنگام دویدن شوند. پس می فهمیده )Runدویدن ( واژه با

واحد در نظر گرفته  يمعنا یکمصداق  انواع، این همه سنتی شناسی زبان دهد. در می معنایی
موارد  ینانواع ا یتمام یدنمعتقدند انسان با د یشناختشناسان  زبان ی کهدر صورت شوند؛ یم

  .)311ص، 1390یا، ن ی(قائمکند  یاز آنها انتزاع م یمفهوم کل یکاست که 
 هستیم. رو روبه فعال منطقه پدیده با معموالً زبانی هاي جمله درفعال:  منطقهمسئله ب) 

 هم با مستقیم طور به آنها از خاصی ابعاد تنها دارند، مشارکت موقعیت یک در چیز دو وقتی
است.  فیزیکی ابعاد با فیزیکی ساده بعد آن، ازمنظور  -آوردم را تلویزیون :اند ارتباط در

 پخش تلویزیون از . برنامهاست یزیونتلو یداخل يمدارها منظور، -کردم تعمیر را تلویزیون
  تلویزیونی. آنتن یک از برنامه یک انتشار -شد

 از اي حوزه یا اطالعات از اي مجموعه با حقیقت در واژه هر که دهد  می نشان پدیده این
 فعال اطالعات آن از بخشی موقعیتی هر در و یابد می ارتباط پیوسته هم به اطالعات

  :شود می
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 معارف از مختلفی قلمروهاي به باید چیز یک تعیین براي گاهیپذیري:  انعطاف )ج
 از خاصی قلمرو به یک هر که کنیم اشاره آن طعم و اندازه رنگ، به براي نمونه کنیم؛ اشاره

 چیز آن معناي تعیین براي قلمروها این مجموعه دارد. تعلق مزه) و کمیتها،  (رنگ معارف
 معنا شود می سبب قلمروها شبکه و فعال منطقه پدیده دهند. می تشکیل را شبکه یک

  .شود برجسته اطالعات از خاصی بخش مختلف هاي سیاق در و باشد پذیر انعطاف
  شعاعی هاي شبکه و نمونه . پیش3

 که مرکزي معناي یک درباره نیز ها واژه معناي شد، ذکر نمونه پیش مقوالت در که گونه همان
 معانی خود انعطاف با مرکزي معناي این و گیرند می شکل باشد، می نمونه پیش معناي همان
 شعاعی شبکه را آن که شود می ساخته اي شبکه معانی، این تکثیر با سازد. می را دیگر

 در مفاهیم شعاعی مقوالت که است شده استوار فرض این پایه بر شعاعی شبکه نامند. می
 است؛ ذهنی واژگان معنایی حافظه از مراد شوند. می انباشته مدت دراز »معنایی حافظه«

 ذخیره معنایی درازمدت حافظه در یابند، می راه شعاعی شبکه یک در که معانی یعنی
  .)333ص ،2006 گرین، و(اوانز  شوند می
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 ناپذیر انعطاف و ثابت چیزي واژه یک معناي که است آن معنا شعاعیت اصلی ادعاي
واژه  یک يکه در معنا یودي. قباشد نداشته راه آن در تحولی و تغییر گونه هیچ که نیست

 یرپذ امکان یدکاربرد را در موارد جد یسان کش ینند و  اا سان کش شوند یمشاهده م
طبق  کند. یم یرويپ ینیمع یناست که از قوان ینديفرا يمعنا دارا ییرتغ ینالبته ا سازد. یم

 يمرکز يمعنا یک يصورت است که هر واژه دارا ینبه ا ییرتغ ینا، معنا یتشعاع یهنظر
 یخاص یلجرح و تعد یاقو در هر س یابد یگون توسعه ماگون يها معنا در بافت یناست و ا

است که اگر از آن  یمشخص يها و مرزها محدوده يمعنا دارا ینکه البته ا کند یم یداپ
را  يمرکز يمعنا ینا. نادرست خواهد بود ،استعمال واژه در آن کاربرد یگرد ،خارج شود

 ،1390 نیا، قائمی( کنیم یینتع یريتصو يها و طرحواره یشناخت هاي یلتحل اب توانیم یم
  .)315ص

 نمونه پیش معناي . تعیین1-3

آنها  .پردازند یم ییدر چندمعنا يمرکز يمعنا یینتع يبرا ییها مالك یینبه تع اوانزو  تیلر
شود  یدهمتعدد برگز یمعان یانمعنا از م یکآورند تا  یاز شواهد را فراهم م یاساس یگروه
هیچ  گوید می اوانز. )47ص ،2003 ،یلراند (اوانز و ت یافتهاز آن گسترش  یمعان یگرکه د
 وقتی اما باشد؛ نمونه پیش معناي تعیین ضابطه تواند نمی تنهایی به معیارها این از کدام

 کنند، پیدا همگرایی دیگر معانی میان از معنا یک حول و روند کار به یکدیگر با معیارها
  .اند یافته توسعه آن از معانی دیگر که است معنایی همان این دریافت توان می
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 .کرد استفاده زبانی و تجربی هاي شاخص از توان می نمونه پیش شناخت براي  
 صورت به اند، شده معرفی حروف نمونه پیش معناي شناخت براي که زبانی هاي شاخص

  :باشند می زیر
  است؛ گرفته قرار تصدیق مورد که معنایی نخستین .1
 معنایی؛ شبکه در تفوق .2

 دیگر؛ حروف معناي با رابطه .3

 معنایی؛ هاي توسعه بینی پیش در سهولت .4

 ترکیبی. هاي شکل در استفاده .5

اضافه در زبان  حروف ينمونه برا یشپ يمعنا یینتع يها را برا مالك ینا یوانزا گرچه
 کلمه شامل اسم و یگرها در مورد انواع د مالك ینا از یاما  برخ کند، یمطرح م یسیانگل

 داند؛ یمتفاوت م یارافعال بس ينمونه را برا یشپ یینتع پولمان .استقابل استفاده  یزحرف ن
 مقوله نتوان رسد می نظر به گوید یم او .ندا ها ملموس کمتر از اسم یارافعال بس یراز

 برخی براي نمونه پیش تعیین و گرفت نظر در ها فعل مفاهیم از برخی براي را مشخصی
اطالعات  يبند بر مقوله يشواهد ینوجود ا با .)109ص ،1983 (پولمان، نیست ساده افعال

 تعیین دیگر، تحقیقات . )151ص ،2010(دگمار، دارد  وجود یزحوادث ن و افعال با مرتبط
 مورد در کی و کولمان تحقیق جمله از دهد؛ می نشان کاربردي را افعال براي نمونه پیش
 يها مثال یدر بررس. )2011کی،  و(کولمان  انگلیسی در گفتن دروغ فعل معنایی نمونه پیش
با استفاده از  قرآن در را صفات و افعال و حروف معنایی بسط نیا قائمی کترد یقرآن
 .)38-18ص ،1388نیا،  قائمیکرده است ( یلتحل تجربی هاي كمال

  و مشتقات آن ادر واژه تقو معنایی . تغییر4
دو  ینا شود. یم یدهد یزمتما ياز مشتقات آن دو معنا یو برخ اتقو واژه ينگاه اول برا در

 »وقی« ریشه از مصدر تقوا .وجود دارد یزبان عرب یگرهم در متون د یمعنا هم در متن قرآن
معنا  ینا است. رفته کار به ضرر و خطر از حفظ و صیانت معناي به فعل این و شده ساخته

 معناي در اواژه تقو یعنیاما مصدر آن  ؛به کار رود یزن ینیدیرغ هاي یاقدر س تواند یم
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) و خوف خدا و اطاعت امر خدا 279، ص9ج ،1421 ي،(ازهر معاصی از نفس داشتن نگاه
قراردادن  ااند: تقو گفته ینآن را چن يلغو معناي .کاربرد دارد ینیمعنا شده و در فرهنگ د

در عرف شرع حفظ نفس از گناه است  انفس است در حفظ از آنچه مورد ترس است و تقو
 شود. می دیدهدو معنا  ینا یزن »قاءاتّ« یدمز یثالث فعل . در)881ص ،1412 اصفهانی،ب (راغ

 الیتَّخذ: «حفظ از خطر مانند يمعنا است. رفته کار به معنا دو هر براي فعل این همدر قرآن 
 أَنْ إِالَّ ء شَی فی اللَّه منَ فَلَیس ذلک یفْعلْ منْ و الْمؤْمنینَ دونِ منْ أَولیاء الْکافرِینَ الْمؤْمنُونَ

 هر که گیرند دوست کافران از واگذاشته، را ایمان اهل نباید : مؤمنانُتقاًة منْهم تَتَّقُوا
 از بودن امان در به خاطر این کار اینکه مگر گردد، می قطع خدا با او رابطه کند، اینچنین کس
 در .»اوست به سوى همه بازگشت و ترساند می خود عقاب از را شما خدا. باشد آنها شرّ

 ورع از معنایی هیچ و شود می دیده »تَتّقوا« فعل در کافران خطر از خود حفظ معناي آیه ینا
 الَّذینَ علَى ما« :مانند گناه و نافرمانی از اجتناب معناي به نیست. نیز آن در گناه از اجتناب یا

 به که است سیاقیبعد از  یهآ این». یتَّقُون لَعلَّهم  ذکْرى لکنْ و ء شَی منْ حسابِهِم منْ یتَّقُونَ
 امر آیه این در سپس روند، بیرون خدا آیات کنندگان استهزا جمع از کند می امر )ص(پیامبر

 يمعنا کنند که اجتناب کار این از نتیجه در و کنند تقوا شاید دهند تذکر را آنان که کند می
   شود. یم یدهد یتقونوضوح در فعل  اجتناب به

 فَإِنْ«آیه  مانند دارند، همپوشانی یکدیگر با شده نزدیک بسیار اوقات گاهی معنا دو این
لُوا لَمتَفْع لُوا لَنْ وفَاتَّقُوا تَفْع ی النَّارا الَّتهقُودو النَّاس اْلِحجارُة و تدرِین أُعلْکافاین». ل 
 معناي اما دهد؛ می نشان »اتّقوا« فعل در مستقیماً را آتش خطر از خود نگهداري معناي آیه

  .دارد وجود نگهداري و ترس پی در نیزگناه  از اجتناب
نمونه تقوا باشند  یشپ توانند یمعنا م ینا يهر دو نمونه، یشپ يها درنظرگرفتن مالك با

با در  .باشد شده حاصل آن از یزن یگرد يها یعتوس ،نمونه بوده یشپ یگريد يبرا یکی یا
 دقیق سازي مفهومبه  توان می ،نمونه یشگرفتن پ مختلف و درنظر یاتدر آ یاقنظر گرفتن س

 تعیین به سپس نمونه، پیش تعیین به ابتدا مقاله این در منظور این براي یافت. دست فعل این
 .شود می پرداخته آیات از برخی در فعل این دقیق معناي
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  تقوي فعل و مصدر براي نمونه پیش معناي تعیین . 1-4  
توسعه  یتو قابل ییو تفوق معنا یخیتار یتاز سه مالك اول انمونه تقو یشپ یینتع براي
که  یحس يو معنا ییمعنا یبرجستگ یتجرب مالك یزآن را در نظر گرفته و ن اوانزکه  ییمعنا

  گیریم: بهره می است، بدان اشاره کرده يبند در بحث مقوله راش
 از قبل که معنایی »وقی« ریشه مورد در تاریخی اولیت نظر ازتاریخی:  الف) اولیت

 ء الشی وقَیت«: است »صیانت و حفظ«معناي  است، داشته کاربرد فعل این براي قرآن نزول
، 1414منظور،  (ابن است اذیت از چیزي کردن محافظت که »األَذى عن ستَرْتَه و صنْتَه إذا أَقیه
  :آمده است عرب شعر . در)401ص ،15ج

  المهبِل فی ذلک له خُطَّ             وقیاتُه الموت تَقه ال
   .بود نوشته او براي مادر بطن در این، که نکردند حفظ مرگ از را او او، یعنی نگهبانان

 پیش کلمه این«یگوید: قبل از اسالم م اشعار در فعل این درباره خود تحقیق در ایزوتسو
 حنفیان خاص محفل در جز رفت، نمی کار به دینی معناي به اصال کلی صورت به اسالم از
 ،1361یزوتسو، (ا »بودند یهودیت نفوذ زیر آشکارا سلمی ابی بن زهیر همچون که کسانی و

 آورده یانتحفظ و ص يفعل در معنا ینرا از کاربرد ا يمتعدد يها نمونه . او)304ص
قبل از  یزاجتناب از گناه و ورع ن يدر معنا اتقو دهد یسخن نشان م ینا یاما از طرف است؛

 گردیده مطرحمعنا  ینبا ا یانو حنف یهودیان یگفتمان مذهب در ،اسالم شناخته شده بوده
 مانند است، رفته کار به معنا این در تنها مصدري شکل این در اتقو گفت توان می .است

  :سلمی ابی بن زهیر از شعري
  الرحم و اهللا العثرات سیء من      یعصمه و التقوي ضریبته من و               

  )162، ص1944سلمی،  ابی زهیربن(
  دارد می نگاه بد هاي لغزش از را او رحم صله و خدا و اوست طبیعت از اتقویعنی 

 براي اوانز دیگر مالك که معنایی توسعه قابلیت نظر ازمعنایی:  توسعه ب) قابلیت
 معناي براي را معنایی توسعه قابلیت تواند می حفظ و صیانت معناي بود نمونه پیش تعیین
گناه  از نگاهداري خود و اجتناب هرگونه زیرا باشد؛ داشته نافرمانی و گناه از اجتناب و ورع
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 با فعل یک مصدر نیز دستوري توسعه نظر از دارد دربر را حفظ و خود داشتن نگه معناي
 داشته تواند می را تري نمونه پیش حالت آن به نسبت فعل ریشه و شود می ساخته فعل ریشه
  است. یانتحفظ و ص يبه معنا »یوق«کلمه  ینا یشهر و باشد

 فعل این بگیریم، نظر در را قرآن در آن کاربردهاي اگر همچنینمعنایی:  ج) برجستگی
 یتو اول یوضوح، برجستگ که غیرمادي معناي در هم رفته است کار به مادي معانی در هم
از آن گسترش  يمادیرغ یاست و معان يماد یمعان ينمونه، برا یشدر بحث پ ییمعنا

 در مطرح است. ینمونه قرآن یشپ يفعل در قرآن برا ینا يماد يپس معنا یابد؛ یم
  :باشد می فعل این شامل زیر آیه مادي زندگی با مرتبط موضوعات

و لَ اللَّهعج ا لَکُممالالً خَلَقَ مظ لَ وعج نَ لَکُمأَکْناناً الْجِبالِ م لَ وعج رابِیلَ لَکُمس یکُمتَق 
 از داد، قرار هایى سایه آفریده آنچه از شما براى خدا و :...بأْسکُم تَقیکُم سرابِیلَ و الْحرَّ
 از را شما که داد قرار شما براى هایى پوش تن و آورد وجود به برایتان هایى گاه پناه ها کوه

... کند مى حفظ نبردتان و جنگ آسیب از را شما که]  مقاوم[ هایى پیراهن و دارد مى نگه گرما
  .)81 (نحل:
شما را از گرما  ،که حفظ کند ییها لباس ینکها يبه معنا »الْحرّ تَقیکُم سرابِیلَ« اینجا در

  خود به کار رفته است. يواضح ماد يکردن در معنا حفظ يبه معنا »یتق«فعل  يمعنا
 قرآن در نیز اخروي آتش از خود حفظ معناي به آن استعاري بسط صورت به معنا این

و  خود نارا: أَهلیکُم و أَنْفُسکُم قُوا«هست:  نیز گناه از اجتناب آن، نتیجه که است رفته کار به
 صیانت و حفظ معناي یزن  مالك این با ).6 :یم(تحر» کنید حفظ آتش از راتان  خانواد

  تقواست. نمونه پیش
  نمونه پیش به توجه با »تقوي«مصدر  يمعنا . توسعه2-4
 تر روشن قرآنی کاربردهاي در را آن معناي توان می تقوا نمونه پیش معناي به توجه با

ه بار در قرآن ب دوازده باشد، می یوق یشهکه به صورت مصدر از ر تقوا نمود. واژه دریافت
 این معناي در یقابل توجه معنایی توسعه آیات این سیاق درنظرگرفتن با کار رفته است.
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به دنبال خواهد  را  یهآ يساز مفهومفهم  دردقت  ،درنظرگرفتن آن که شود می مشاهده واژه  
  .شود می بررسی نوشته این در آن از نمونه چند .داشت

    نفس به تعلق هنگامتقوا  . معناي1-2-4
»نَفْسٍ و اها ما ووها* سمها فَأَلْهورفُج در مورد  یاقس یهآ ینا . در)7 (شمس: »تَقْواها و

شده و در مقابل  الهامبه او  ،فجور نفس نفس، تسویه از پس .نفس است یهخلقت و تسو
و فجور  تقواشناساندن  گوید یم عاشور ابن شده است. الهاماو  به یزنفس ن ايفجور، تقو

 آنچه تا است ادراك قوه وجود ،و فجور به نفس تقواو الهام  شود یانجام م یامبرانتوسط پ
 سیاق به اگراما . )327ص ،30ج ،1420عاشور،  (ابن بفهمند کنند، می دعوت آن به پیامبران

 مسئله در ینچون ا کهاست  ینا رسد، یمسئله به نظر م یناز ا یشترب آنچه شود، توجه آیه
 یاگرقتن در معرض دعوت انب الهام فجور و تقوا قبل از قرار ،خلقت نفس است یانب یاقس
  .دارد وجودخلقت نفس  در یزن

 راهاز  انحراف يمعنا بهدر مورد انسان  باشد، میکردن  آن پاره يلغو يفجور که معنا  
تقوا  .تقوا قرار دارد فجور، مقابل در .)26ص ،11ج ،1421ي، (ازهراست  شده معناراست 

  . )189ص ،2006گرین،  ونشان داده شود (اوانز  مقاوم یرويبا طرحواره ن تواند یم ینجادر ا
   F یرويمقابل ن در R مقاومت                                                                           

  
 و کنار زدن آن Rبر مقاومت  غلبه         

                                                                                                                 
                                                                                                        
                                                                                                                      

 F نیروي          

 F یرويشدن نآزاد

  
F فجور نفس است که مقاومت تقوا ( یروينR.در مقابل آن قرار دارد (   

و مقاومت نفس در مقابل آن  يفجور انسان است و نگاهدار یرويتقوا در مقابل ن
 یزن یطهح ینبلکه قبل از ورود به ا یست،ن یعتشر یطهمنحصر به ح یرون ینا باشد. یم



کاربست نظر

نمونه و شبکه شعاع شیپ هی

در معناشناس ی

شناخت ی

تقوا در قرآن ی

 105 

  

 

نمونه  یشمتناسب با پ تقوا يمعنا .نفس را دارد انحرافمقاومت در مقابل  یرويانسان ن
 به ورود از قبل خورد؛ یعنی می چشم به کمتر آن در ترس مؤلفه اما است؛ نگهداري و حفظ

 یزن یعتبعد از ورود در شر دارد. را فجور از خودنگاهداري و تقوا انسان نیز شریعت
  .باشد می خداوند فرامین پذیرش وسیلهنفس،  تقواي
 در تقوا شود. می دیده تقوا براي معنایی تغییر و فاعلی نظر از انطباق مسئله نیز اینجا در

 يبرا انحرافو  شود می داده نسبت است، نفس که انسان فرابدنی ابعاد از یکی به آیه این
بلکه  ،حفظ خود از خطر ينه به معنا ینجادر ا او تقو گیرد یانسان در بعد نفس صورت م

  نفس از  فجور است. ينگهدار يبه معنا
  قلببه  تعلقتقوا در  . معناي2-2-4

 تَقْوى منْ فَإِنَّها اللَّه شَعائرَ یعظِّم منْ و ذلک«شود:  یبه قلب نسبت داد م یگريد یهآ در تقوآ
کارکرد  شده،به قلب نسبت داده  یهآ ینکه در ا ااست تقو . واضح)32 (حج: »الْقُلُوب
 يتقوا آثاراما از  ؛نفس از فجور است ينفس نگاهدار تقواينفس دارد.  ياز تقوا متفاوتی

 بلکه یست،ن انحرافاز  یريجلوگ کند یم يآنچه قلب نگاهدار .شعائر خداست یملب تعظق
 معرفتی حوزه در قلب اینجا .خداست یمتعظ یجهشعائر خدا نت یمچون تعظ ؛ستحفظ خدا

معنا  ییرتغسبب انطباق فاعل با مفعول خود  ینا .)7ص ،1393رکعی،  و ی(نصرت دارد قرار
 نیز انسانی مختلف ابعاد مورد در است، یکی تقوا براي فاعل آنکه با آیه دو این در .شود یم

 شود، داده نسبت نفس به وقتی انسان مورد در و شود می مشاهده معنا سانی کش و تفاوت
  .یابد می معنایی تغییر شود، داده نسبت قلب به که وقتی با
  خداوند مورد در تقوا معنایی . تغییر3-2-4

 بهمورد  یکاما فقط در  است؛ تمام موارد به انسان نسبت داده شدهدر  قرآندر  تقوا
 أَنْ إِلَّا یذْکُرُونَ ما و«کند:  یم یمعرف »ياهل التقو«  اخداوند ر و شود می داده نسبت خداوند

شاءی اللَّه ولُ هالتَّقْوى أَه  لُ واهل اوست. نگیرند پند نخواهد خدا تا : واْلمْغِفرِة أَه 
  ).  56: (مدثر» آمرزش اهل و تقوا

 مورد در گناه از حفظ یا است ترس مورد آنچه از نفس حفظ تقوا اریفبا توجه به تع
 مورد در را التقوي هلا لغت، کتب و تفاسیر بیشتر دلیل همین به کند؛ نمی صدق خداوند
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او استحقاق دارد که بندگان از او تقوا کنند و از عقاب او «: اند کرده معنا گونه این خداوند  
عاشور،  ابن /593ص ،10ج ،1372طبرسی،  /657ص ،4ج ،1407زمخشري، ( »بترسند
 /89ص، 4ج، 1409 / فراهیدي،100ص، 20جق، 1417طباطبائی،  /310ص ،29ج ،1420

، 4ج ،1415یروزآبادي، ف /599ص ،6ج، 1421یده، س ابن /402، ص15ج منظور، ابن
   .)464ص

داده  نسبت وندرا به خدا تقوا التقوي، اهل معناي بیان در طریحی تنها لغت کتب میان در
إن   أَتَّقی  أهل أن أناأي «: گوید می طریحی دارد. را بندگان تقواي استحقاق اینکه نه است

 »کنم غفران و کردند عصیانم اگر کنم تقوا که آنم اهلمن  أغفر: أن أهل أنا و عصیت
 بیان خداوند مورد در را اتقی فعل معناي طریحی البته. ).449، ص1، ج1375 یحی،(طر
  .کند نمی

طورکه  همان -مصدر آن است توجه شود اکه تقو »یوق«نمونه فعل  یشپ يبه معنا اگر
اما  ؛در آن موجود است یزحفظ از خطر است و مؤلفه خوف ن يواژه به معنا ینا -ذکر شد

نمونه در  یشو حفظ خود از گناه و ترس از عذاب از توسعه پ یزگاريمثل پره یگرد معانی
 به موارد تمام در معنا توسعه این نیست الزم و  یدآ یمتناسب با آن به دست م هاي یاقس

  .رود کار
قابل  یربه صورت ثابت و غ ،که در باال بحث شد »یوق« ییمعنا هاي یژگیو یاها  مؤلفه

در  یلیتعد جرح و ها، ینهمنش یگرد یابلکه ممکن است در انطباق با فاعل  یستند،ن ییرتغ
سپس کاربرد  ،تهحفظ خود به کار رف يدر مورد انسان برا »یوق«فعل  ید.آ یشآنها پ
اما  ؛شده در آمده است مفهوم شناخته یکبه صورت  ی،صفت انسان یک يآن برا يمصدر

 براي قرآن در مرتبه دهفعل  ینا ،در مورد خداوند دقت شود »یوق«فعل  ياگر به کاربردها
 /11 :انسان /18 :طور( است رفته کار به یئاتس و عذاب از بندگان حفظ معناي در خداوند

 الیذُوقُونَ« مانند ؛)45 :/ غافر27 :طور /9 :غافر /7 :غافر /16 :عمران آل /201 :/ بقره9 :غافر
 نخستین، مرگ جز آنجا : درالْجحیم عذاب وقاهم و  الْأُولى اْلموَتَة إِلَّا الْموت فیها

  .)56: (دخان »دارد مى نگاه دوزخ عذاب از را آنها] خدا[ و چشید نخواهند مرگ
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به خداوند  تواند یم یزفعل ن ینمصدر ا شود، یذکر م »یوق«خداوند فاعل  یوقت بنابراین 
 و سیئات اصابت از بندگان حفظ يمعنا بهدر مورد خداوند  یرتعب ینا .نسبت داده شود

 به مختلف موارد در پذیري انعطاف و جزئی تغییرات با تواند می تقوا معناي هاست. عذاب
 با تناسب براي و شود ترکیب آنها معنایی قالب با دیگر هاي واژه با همنشینی در و رود کار
  .یابد انعطاف آنها

اهل آن است که عذاب خود را از  خداوندمعناست که  ینبد التقوي اهل یقتحق در
 ؛تناسب داردنیز  آمده آیه ادامه در که »المغفره اهل« ینیمعنا با همنش ینبندگان باز دارد و ا

 کهاوست  ،را از بندگان باز دارد خودعذاب  يا که اهل آن است که به هر بهانه یچون کس
 که دانست روایتی توان می را معنا این شاهد .میدهد قرارهر بهانه بندگان را مورد مغفرت  به
 ألّایعذّب جالله و بعزّته أقسم اللّه إنّ: -السالم علیه -قال و« :است شده نقل آیه این ذیل در

 که (ع)ائمه دعاهاي از هایی فراز . نیز)252ص ق،1415کاشانی،  فیض(بالنّار  توحیده أهل
 است آمده بخشش طلب و عذاب از حفظ طلب سیاق در خداوند براي التقوي اهل صفت

 /36، ص1411طاووس،  ابن /432، ص1418 ی،کفعم /302، ص94ج، 1403 مجلسی،(
 أَحقُّ أَنْت ذَنْبٍ لکُلِّ أَستَغْفرُك و اللَّهم« :دعا این مانند ،)391ص، 1419المشهدي،  ابن

هرِفَتعإِذْ بِم لَى کُنْتبسترته أَو ]تْرِهبِس  [لُ  فَإِنَّکالتَّقْوى  أَه  لُ ومجلسی،( »اْلمْغِفرة أَه 
  .)333، ص84ج ،1403
 معنایی مرزهاي بودن مبهم همان این، و شود می حذف ترس مؤلفه تقوا واژه در اینجا در
و حفظ  رود یدر مورد خداوند به کار نم یدنترس يچون معنا میکند؛ اثبات را ها واژه براي

 این در را تقوا واژه شعاعی شبکه .نیست خداوند ترسیدن دنبال بهبندگان  يخداوند برا
                                       :گرفت نظر در زیر صورت به توان می موارد

                                                                                                                        
        

C                                                    B         
                                                                                                        

A                                                                                            
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                                                             D 

a. خوف؛ با همراه دارد ضرر آنچه از حفظ تقوا نمونه پیش معناي 

b. ؛)نفس آن و محل انسان فاعل( معاصی انجام و طغیان مقابل در مقاومت 

c. آن محل و انسان فاعل( شعائر خدا تعظیم  و خدا مورد در نگاهداري 
 ؛)قلب

d. خداست فاعل(سیئات  و عذاب از بندگان حفظ(. 

  نوع مفعول ییربا تغ» اتّقوا«فعل  يمعنا . توسعه5
 اتّقاء فعل نمونه . پیش1-5
و مضارع و امر  یکه به صورت ماض تقوا مصدر یدمز یفعل ثالث ییشبکه معنا یبررس يبرا

 »وقی« ریشه از امر فعل  »اتَّقُوا« .میگیریم نظر در را »اللَّهاتَّقُوا «عبارت  ،در قرآن آمده است
 معانی تواند می افتعال باب عربی، زبان نحو و صرف قواعد نظر از که است افتعال باب در

 فعل، مبدأ کردن فراهم و اتخاذ اثرپذیري، و مطاوعه جمله از بسازد؛ ریشه یک از را جدیدي
 . برخی)1175ص، 1392جمالی، (مبالغه  و تأکید طلب، تکلف، و کوشش مشارکت،

به  »یوق«فعل  یمعنا که وقت ینبد ؛اند در نظر گرفته اتقاء يمطاوعه را برا يمفسران معنا
کردن  حفظ يبه معنا یو چون وق شود یآن حذف م يها از مفعول یکی رود، یباب افتعال م

 ینکها یا باشد یم یزيچ یتشدن از اذ حفظ يبه معنا» اتّقا« ،است یگرد یزچ یتاز اذ یزيچ
 باب يبرا یزاتخاذ ن يمعنا . البته)310، ص1390ید، کردن (مستف آن حفظ یتخود را از اذ

 کند می ذکر اتخاذ معناي داشتن يبرا را اتقاء فعل یحلب ینسم است؛ شده ذکرافتعال 

  .)90ص، 1جق، 1406 ی،الحلب ین(السم
 فاعل کوشش با فعل اینکه بر دارد داللت که است کوشش افتعال باب دیگر معانی از
 یزيتبراست. » طَلَب منه الرِزق«ي به معنا که »ارتَزَقه«مانند  طلب نیز معناي و شود می انجام

ما تخافه حاجزاً  ینو ب ینکاالتقاء ان تجعل ب«آورده است:  حماسه یوانددر شرحش بر 
قرار  یزيچ ترسی، می آن از که چیزي و خود میان که است این از عبارت یحفظک: اتّقاء

  .)254ص ،1995تبریزي، ( »یده
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  خورد: می چشم به زیاد معنا این با کلمه این اشعارجاهلی، در
  یمقدم یقتضا یاالسنه لم اخم                         عنها و لکن یب یتقون ان

 خود تا دهند می قرار دشمنان هاي سرنیزه و خودشان میان مرا دوستانم یعنی هنگامی که
 کنم پیشروي خوب توانم نمی ولی نمیکنم، تهی شانه کنند، اصالً حفظ من سر پشت در را
 اولیت مالك طبق را معنا . این)216ص، 1348 ،زاده ترجانی(شود  می تنگ من پاي جا و

   .آورد حساب به اتقاء معناي نمونه پیش توان می تاریخی
 به خود مادي معناي در اتّقاء کلمه که آید می دست به چنین شد، ذکر که شواهدي از 

 *تصوري طرحواره توان می است. دیگري چیز برابر در چیزي وسیله به خود حفظ معناي
  :داد نشان صورت بدین را معنا این

  
  خطر دارد آنچه                                                                        

  
                                         شود یآنچه از خطرحفظ م                                                                        

 یحس يبه معنا یکنزد ییاز قرآن که اتقاء در آنها معنا یاتیدر آ توان یمعنا را م این 
 فَاتَّقُوا« :گوید یم کند، حفظ اخروي آتش از را خود انسانکه یندر مورد ا .دارد مشاهده کرد

ی النَّارا الَّتهقُودو النَّاس ة وجاراخروي معناي مورد در جمله این گرچه .)24 :بقره( »الْح 
 همان سازد که می را آتش خطر از خود حفظ مفهوم همان کرده استفاده که اي استعاره است،

حفظ  ياست برآنکه همان معنا يشاهد ین،که ا دهد می نشان را آن باال تصوري طرحواره
ترس را  يکلمه وجود معنا یندر ا نیز راغب .نمونه اتقاء باشد یشپ يمعنا ،خود از خطر
اصفهانی، وجود خوف است (راغب  يحفظ از خطر مقتضا ی کهجهته ب است،متذکر شده 

  .)881ص ،1412

                                                
 تکراري الگوهاي از خارج جهان با آنان حسی ارتباط و آنسان بدنی حرکات شناختی شناسی زبان در  *

 دارند. نام تصوري هاي طرحواره که کنند می پیروي

tr 

lm 
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 اي نمونه پیش خاصیت داراي معنا این نیز مادي معناي و معنایی وضوح مالك طبق  
  را در نظر گرفت: یرز ییمعنا هاي یژگیو توان یاتّقاء م يبرااست. 

  انسان؛ براي خطر وجود) الف
  خطر؛ آن از ترس) ب
  نگهدارنده. یک وسیله به خطر از انسان حفظ) ج

به  ها یژگیو یوجود تمام یسنت یهنمونه بر خالف نظر یشپ یهنظر در ،گفته شد که چنان
 واژه معانیاز  یبلکه ممکن است برخ یست،واژه ن یک یدر تمام معان یصورت الزم و کاف

  .نباشند ها یژگیو یناز ا یبرخ يدارا

 ،»اتقوالنار« مفعول در قرآن به کار رفته است: نوع پنجاتّقوا به صورت فعل امر با  فعل
 مفعول با »منهم تتقوا« نیز و فتنه مفعول با »اتقوا« قیامت، روز معناي به »یوماً اتقوا«

  .مشرکان گرفتن قرار
 آن شر از خود حفظ آن، و شود می دیده واحدي معنایی مؤلفه موارد، این تمامی در
بار در  42است که  »اهللا«مفعول پنجم است.  شده واقع فعل این مفعول که است چیزي

مفعول قرار  »فاتّقون«متکلم به صورت  یرخداوند با ضم یزمرتبه ن چهارقرآن تکرار شده و 
  .گرفته است

 یناتّقوا در نظر گرفته و ا ياحتراز و اجتناب را برا یاثابت خوف  يمعنا یرتفاس در
 یا »معاصیه اتقوا«یا  »اهللا معاصی اجتنبوا«  یااند  نموده» اتقوا عذاب اهللا« جمله را حمل بر

ي، برسو یحق /293ص، 3، ج1372ی، (طبرس اند کرده معنا »معاصیه احذروا و عذابه اخشوا«
 پایه بر قرآنی تعبیر هر شناختی، معناشناسی نتایج اساس بر ؛ اما)388ص، 2ج، ]تا [بی

 برگرداندن از باید مفسر آن، معناشناسی در بنابراین است؛ شده استوار خاصی سازي مفهوم
 هست، که گونه آن را تعبیري هر در نهفته سازي مفهوم و کند پرهیز دیگر تعبیر به تعبیري هر

  .)130ص ،1390 نیا، قائمی ( بیابد
  اتّقاء فعل معنایی . تغییر2-5
 وسیله ابتغاء با اتّقواهللا عبارت معنایی . انطباق1-2-5
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 نمود، بررسی اتّقوااهللا جمله در رفتن کار به با اتّقوا واژه معنایی شبکه در توان می که آیاتی از
 سبِیله فی جاهدوا و اْلوِسیَلَة إِلَیه ابتَغُوا و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذینَ أَیهایا « :است زیر آیه

لَّکُمون: اى لَعحبه تقرّب براى  اى وسیله و آویز دست و کنید تقوا خدا از! ایمان اهل تُفْل 
  .»شوید رستگار تا کنید جهاد او راه در و بجویید او سوى

 و است معاصی و منهیات ترك معناي به اینجا در اللَّه اتَّقُوا جمله اند گفته مفسران برخی
 وسیله پی در سپس کنید، معاصی ترك ابتدا یعنی است؛ طاعات انجام مقدمه معاصی ترك

 ند کرده معنا معاصی از اجتناب را جمله این نیز دیگر تفاسیر باشد. خداوند سوي به

 ،1372طبرسی،  /294، ص3ج ،1415ی، آلوس /349ص ،11ج ،1420ي،راز فخرالدین(
  .)293،ص3ج

ذکر  یلهامر به جهاد بعد از  ابتغاء وس گوید: یم یهآ ینا یلدر ذ ییطباطباعالمه  اما
ذکر خاص بعد از  یزن »اتّقوا اهللا«بعد از امر به  »یلۀابتغاء وس« خاص بعد از عام است وذکر

چه جهاد با کفار چه جهاد  ،منظور، مطلق جهاد است گوید یدر مورد جهاد م .عام است
آن را به دست  کند، یکه شما را با خدا مرتبط م یلهقبل از آن گفت هر وس ینکهنفس و ا

  .)329ص، 5ج ،1417 طباطبائی،است (  یلهوس یناز ا يا پس جهاد نمونه ید،آور
 یات،از آ یاريدر بس یریم،نظر بگاست در  اللَّه اتَّقُوا جمله شامل که را دیگر آیات اگر

جهاد  یزن ینجادر ا .ذکر شده است یترك عمل یابه صورت ذکر خاص بعد از عام انجام 
مفهوم  نمونه پیش معناي نظر . ازمصداق عام تر یلهو ابتغاء وس باشد تقوامصداق  تواند یم
 گیرد، انجام باید که است مراقبت بلکه نیست، اتّقوا معناي در حیاتی هاي ازمؤلفه ،»اجتناب«

 که باشد موافق آیه ظاهري بافت با تواند می بیشتر این و فعل یک انجام با چه اجتناب با چه
 معنا معاصی از اجتناب اینجا در اتّقوا نیست دلیلی بنابراین باشد؛ اتّقاء از نوعی وسیله ابتغاء
 یکند،است را ذکر نم» اتّقوااهللا«از ینوع یلهکه ابتغاء وسینا چگونگی یطباطبائ عالمه .شود

در  ،داده شود یقتطب یلهگاه با ابتغاء وس نمونه اتّقوا توجه شود و آن یشپ ياما اگر به معنا
  .گردد یفعل مشاهده م ینا ییمعنا یريپذ انعطاف ینجاا



تابستان 112

/ شمار1395 

، علیرضا قائمیرپویلین میمر/ 66 ة

نیا، شعبان نصرتی

 .)298، ص7، ج1409 یدي،(فراهباشد  می کردن قرب طلب شده گفته وسیله معناي در  
 یریمدر نظر بگ ،باشد یخطر م نمونه اتّقاء را که حفظ و مراقبت+ خوف+ یشپ ياگر معنا
که وجود دارد قطع ارتباط با خداست و خدا را  يخطر کند، یم یقبافت تطب ینآنچه با ا

 ،بشود یدبا يپس آنچه نگهدار ؛قطع ارتباط است یندادن و خوف هم خوف از هم دست از
 یقهم ازمصاد یلهگاه ابتغاء وس آن ؛داشتن است نگه خود يخدا را برا یاارتباط با خداست 

 یقتطب یکدیکردو معنا با  ینباشد و ا یداشتن م نگه خود يحفظ ارتباط و خدا را برا ینهم
  دارند.
 در او حمایت و او به نزدیکی و ارتباط و خدا دادن دست از  انسان ي) وجود خطر براالف

  ها عذاب برابر
  دادن خدا دست از از خوف  ) ترس از آن خطرب
 یک با) حفظ انسان از خطر ج

  نگهدارنده
 و خدا نگهداشتن و شدن نزدیک و ارتباط براي وسایل جستن

  او حمایت
 یفاست و تخو یامتکه ذکر عذاب ق یریمدر نظر بگ یزبعد ن یهرا با آ یهآ یماگر بخواه 

از  دارند، یخود نگه م يبراشوند و خدا را  یکه به خدا وصل م یگفت کسان توان یبا آن، م
حفظ ارتباط با خدا و  یتاهم یهآ ینپس ذکر آن بعد از ا ؛باشند یدر امان م یامتعذاب ق

 یآن با کم يصورت طرحواره تصور ینبد دهد. یداشتن را نشان م نگه خود يخدا را برا
  داده شود: یشنما تواند یم یرنمونه به صورت ز یشاز پ ییرتغ

  
 
  
  
  
 مع اللَّه أَنَّ اعلَموا و اللَّه اتَّقُوا و« :شود می مشاهده زیر آیه در معنا این با مشابه معنایی 

 این . در)194 :بقره( »است پیشگان تفوا با خدا که بدانید و نمایید، تقوا خدا از الْمتَّقین: و
 کردن را خدا پاسداري و خداست نظر بازهم شود می نگهداري آنچه اهللا و بنده میان بافت،

lm 

tr 
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 صدق هم اینجا در قبلی تصوري طرحواره همان که نرفتن بیرون او معیت حیطه از و
  .کند می
  شدیدالعقاب صفت با اتّقواهللا عبارت معنایی . انطباق2-2-5
»اتَّقُوا و اللَّه وا ولَمأَنَّ اع اللَّه یدقاب شَد196 (بقره: »الْع(.  

 شود. یذکر م »الْعقاب شَدید اللَّه إِنَّ«سپس جمله  و اللَّه اتَّقُوا جمله یاتدسته آ ینا در
که  گونه اعمال را آن ینا ی کهکس يست براهو ترساندن  یفتخو یهآ یندر ا تردید بی

در  است،قبل آز آن آمده   اللَّه اتَّقُواچرا جمله  ینکهاما ا ؛انجام ندهد ید،مافر یخداوند م
گفت جمله قبل از آن  توان یاست و م ینهزم یدالعقابصفت شد ینکهجا با توجه به اینا

است که اگر بخواهد  يخوف از خداوند ینجامؤلفه خوف در ا ینه،زم ینا يشکل است برا
 ینداده شده، با توجه به ا ییها است و چون قبل از آن فرمان یدعقاب او شد ،عقاب کند

پس با توجه به  .دارد یرا در پ يعقاب خداوند ،نشود ينگاهدارها  اگر آن فرمان ینهزم
 قرارگرفتناز  يهمان نگاهدار دارد یآنچه انسان را از عقاب خدا نگاه م ،نمونه یشپ يمعنا

 یخدا را با عدم انجام آن شعائر، نافرمان یعنی ست؛العقاب خدایددر حالت بروز صفت شد
کننده  یجادنه عذاب را تا خوف از فاعل و ا است ادهاهللا را مفعول قرار د ینجاپس در ا ؛کند

 شود. یادآورمسئله را  یبزرگ ،است یدعذاب باشد و عظمت او که عقاب او شد
 
  

  
  شود می رو روبه انسان با شدیدالعقاب صفت با خدا که اي منطقه

  کند یمنطقه حفظ م ینکه انسان را از ورود به ا یانجام اعمال   
  کند یم یتکه انسان فرمان خدا را رعا يا منطقه                    

 
 اینجا در خوف معنایی مؤلفه شده، ذکر شدیدالعقاب صفت اینجا در اینکه به توجه با
 دسته یک اعضاي از برخی در نمونه پیش نظریه در شد، گفته که چنان است. موجود بیشتر
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 ایجاد و تذکر با خدا شعائر حفظ تأکید اینجا در است. شدیدتر حیاتی هاي مؤلفه از یکی  
  .اوست بودن شدیدالعقاب از خوف

  :داد تشکیل زیر صورت بهتوان  می را اتّقاء فعل شعاعی شبکه
                      B2                                                                     

      
                                                                     B1                              

     
                               A                                             

                                               
A - بدن تا  يبرا یمانع یانمونه تقوا که عبارت است از قراردادن پوشش  یشپ يمعتا

 .به آن اصابت نکند یرونیضرر از جانب خطر ب

B1-  ياو را برا یتو مع یت: مراقبت در مورد خداوند تا نظر و رضااتقواهللادر مورد 
 یم.خود حفظ کن

B2-  انجام عدم یا او مرا انجام و خدا شدیدالعقابی صفت از ترس:  اهللا اتّقوا مورددر 
  او. نهی

 که معنا بدین شود، گرفته نظر در گردید ذکر اهللا اتقو معناي مورد در که را مفهومی اگر
 با را معنا این »دارید نگه خود رابراي خدا یا خداوند مورد در کنید پاسداري«

 بنده و کند حفظ را بنده خواهد می همواره خداوند بگیریم، نظر در خداوند بودن التقوي اهل
 داشت. خواهد نگاه را او هم خداوند دارد، نگاه خود براي را او و کند حفظ را خدا اگر

 بود؛ خواهد بنده و خداوند بین طرفه دو دیگر صفات از بسیاري مانند نیز تقوا ترتیب بدین
 دارد، پاس را خدا بنده، اگر گردد، برمی او سوي به خداوند کند، توبه اگر بنده که گونه همان

 .کند می حفظ را او نیز خداوند

  گیري نتیجه
 نظریه به متفاوت هاي سیاق در واژه یک براي معنا انگاشتن یکسان از دید زاویه تغییر با

 دست حقایقی به توان می متفاوت هاي سیاق و بافت در معنا سانی کش و معنا شعاعیت
 هاي طرحواره کاربردن به با است. مانده پنهان واژه، معناي از یکسان تلقی با که یافت
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 قرآنی معارف از مهم نکاتی به توان می کلمات نمونه پیش معناي و تبیین قرآن در تصوري
  .یافت دست

 مصدر صورت به چه مزید فعل صورت به چه آن، مختلف کاربردهاي در تقوا واژه
 با است. توجیه قابل نمونه پیش نظریه و شعاعی شبکه نظریه با معنایی نظر از مجرد، ثالثی
 صورت به واژه مورد در ثابت معناي گرفتن درنظر با که ازخطاهایی نظریه این به توجه
 کشسانی و معنایی چند بحث نیز و شود می پیشگیري گیرد می صورت معنا یک دادن تعمیم

  .گردد مورد این در رأي به تفسیر از مانع تا گیرد می صورت ضوابطی تحت نیز معنا
 غیر براي هم »اتقواهللا« صورت به خداوند براي هم اتّقاء مزید ثالثی فعل در تقوا ریشه
 گرفتن نظر در با تفاسیر بیشتر است. رفته کار به »فتنه اتقوا«و  »النار اتقوا« صورت به خداوند
 از صورت بدین و نموده اتقوااهللا  براي را الهی عذاب از ترس تعبیر تقوا براي ثابت معناي
 آیات سیاق و بافت و متن خصوصیات به توجه با اند. گشته خارج متن ظاهري تعبیر

 تقوا معناي متفاوت هاي سیاق در خداوند اسماي هدفمند کارگیري به مسئله و مختلف
 تقوا نمونه پیش اینجا در .است متفاوت موارد دیگر با شود، واقع مفعول خداوند هنگامی که

 کوچکی تغییرات آن معناي تواند می سیاق به بسته اما است؛ خطر  از حفاظت و داري نگه
  شد. خواهد دیگري حقایق فهم به منجر که باشد داشته
 یا فتنه یا عذاب مثل دارد، ضرر انسان براي ذاتاً که است امري اتقوا مفعول وقتی .1

 چیز آن خطر از خود حفظ است که خود نمونه پیش معناي به تقوا معناي دشمن،
  باشد. می

 از ترس معناي به تقوا شود، می متذکر را خداوند بودن شدیدالعقاب که هایی سیاق در .2
 صفت این با خداوند اینکه از مراقبت و است صفت این داراي که است خداوندي

 نکند. برخورد ما با

 ملجأ او غیر و خداست با ارتباط محتاج انسان که است این متذکر که هایی سیاق در .3
 به نسبت خداوند عنایت و نظر که است این از حفاظت تقوا معناي ندارد، پناهی و
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 خود براي را خدا عبارتی به و  نرود بیرون الهی نظر حیطه از و گردد حفاظت انسان  
 .دارد نگاه

 نمونه پیش معناي است، رفته کار به انسان مورد در بیشتر که »تقوا« مصدر مورد در
 از طغیان از نفس نگاهداري معناي به تقوا انسان مورد است. در خطر از حفظ همان

 قلب کارکردهاي از خدا تعظیم از پس خدا حفظ معناي به و است نفس کارکردهاي
 از اجتناب و خداوند اوامر رعایت آن مصداق مختلف هاي سیاق به توجه است. با
 آیه در و شود می داده نسبت خداوند خود به تقوا هنگامی که اما باشد؛ می او منهیات
 انسان براي که یافته گسترش معناي همان دیگر شود، می نامیده »التقوي اهل« خداوند

 به توجه با بلکه نیست؛ مطرح گناهان از اجتناب و اوامر اتیان یعنی شده، مطرح
 فعل که دیگري آیات گرفتن نظر در و سیاق گرفتن نظر در خطر و از حفظ نمونه، پیش
 خداوند براي التقوي اهل معناي دهد، می نسبت خداوند به فاعلی صورت به را وقی
 ضرر او براي آنچه از را خود بنده که است این اهل حال هر در خداوند که است این

 که بندگانی براي الهی حفظ این آیات دیگر به توجه با البته کند. حفظ است، خطر و
 خاص صورت به هستند، تقوا اهل خود و دارند می نگاه خود براي را خداوند عنایت
  .دارد وجود

  منابع و مآخذ
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