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يكي از علوم كاربردي در پژوهشهاي قرآني ،بهرهگيري از علم معناشناسي در اين پژوهشهاست .در
اين پژوهش تلاش بر اين است كه يكي از مصاديق قوة نطق در انسان يعني مشتقات واژة »نطق« در قرآن
اين واژه در زبان قرآن كريم براي اشاره به سخنگفتن غيرانسان نيز به كار رفته است و اين در حالي است
كه زبانشناسان و واژهشناسان عرب كاربرد اين واژه و مشتقات آن را ويژة انسان دانستهاند .نتايج

بهدستآمده از تحليل دادهها در چارچوب نظرية تلفيق مفهومي مؤيد اين واقعيت است كه كاربرد مشتقات
»نطق« براي اشاره به سخنگفتن غيرانسان در زبان قرآن كريم به منظور تقريب ذهن بشر به حقايق

غيرمادي با واسطة اشيا و پديدههاي ملموس و عيني جهان مادي است .قرآن كريم براي بيان مفاهيم
انتزاعي همچون روشن شدن حقايق بر انسان در روز قيامت ،از تلفيق مفاهيم عيني و ملموس بهره برده

است.
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بررسي شود .نكتهاي كه در زمينة كاربرد اين واژه در زبان قرآن كريم مطرح ميباشد ،اين است كه مشتقات

مقدمه
يكي از واژههاي مورد استفاده در زبان قرآن كريم كه مرتبط با زبان يا توانايي تكلم است،
واژة »نطق« در متن قرآن است .اين واژه به همراه مشتقات آن دوازده مرتبه در قرآن آمده
است .فيروزآبادى در القاموس المحيط ميگويد» :نطق كرد ،يعني با صدا و حروفى كه
١٣٦

از آن معانى فهميده شود ،سخن گفت« .جوهرى در صحاح اللغة بر اين باور است كه

»منطق ،كلام است .نطق نمود ،يعنى سخن گفت و تكلم كرد« .از منظر راغب اصفهانى

»نطق« در عرف اصوات بريدهاى است كه بر زبان جارى ميشود و به گوش مىرسد و

جز بر سخنان انسان اطلاق نمىشود .به عقيدة علامه طباطبائى واژة »نطق« هر جا
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بهطورحقيقى استعمال شود نه مجازى ،معنايش اظهار مافىالضمير از راه زبان و سخن

گفتن است و چنين معنايى محتاج آن است كه ناطق علمى داشته باشد و بخواهد آن را
براى غير خود فاش كند )طباطبائي ،١٤١٧ ،ص ،٣٧٩به نقل از :راغب اصفهاني .(١٣٩٥ ،ايشان
ميگويد:

واژههاي »منطق« و »نطق« هر دو به معناى صوت يا صوتهاى متعارفى است كه

از حروفى تشكيل شده و طبق قرارداد واضع لغت ،بر آن معانى كه منظور ناطق
است ،دلالت مىكند و در اصطلاح اين صوتها را كلام مىگويند و بنا بر آنچه
راغب گفته است ،اين دو كلمه جز بر سخنان انسان اطلاق نمىشود؛ مثلاً به

صداى گوسفند يا گنجشك نطق يا منطق گفته نمىشود )همان(.

آنچه از بررسي ديدگاه زبانشناسان و واژهشناسان عرب همچون راغب اصفهاني و

علامه طباطبائي بر ميآيد اين است كه اين ريشة فعلي در مورد انسان به كار ميرود .به
بيان ديگر ،واژة »نطق« در جملهاي به كار ميرود كه فاعل آن جمله انسان باشد .اما نكتهاي

كه در بررسي محتواي آيات دربردارندة اين ريشة فعلي مشخص ميشود ،اين است كه

اين واژه براي غيرانسان همچون پرندگان ،كتاب الهي و حتي برخي اعضاي بدن انسان
)پوست بدن( نيز به كار رفته است .نگارندگان در اين پژوهش در تلاش هستند با بهره-

گيري از نظرية تلفيق مفهومي ) (Conceptual Blendingكه از سوي فوكونيه

) (Faucconierو ترنر ) (Turnerدر چارچوب معناشناسي شناختي معرفي شده است،

كاربرد واژة »نطق« در زبان قرآن كريم را تحليل كنند .كاربرد متفاوت اين فعل در زبان

قرآن و استفاده از آن براي اشاره به سخنگفتن موجوداتي غير از انسان ،سبب شد اين
فعل و مشتقات آن در زبان قرآن تحليل شود.

اين پژوهش داراي چهار بخش است :در بخشهاي پيش رو نخست به پژوهشهاي

معناشناختي مرتبط با موضوع پژوهش اشاره ميشود .در بخش دوم به معرفي مباني نظري

پژوهش پرداخته ميشود و تلاش ميشود از اين طريق ابزار نظري لازم براي تحليل

١٣٧

دادههاي پژوهش فراهم آيد .در بخش سوم دادههاي پژوهش كه جملگي آياتي از متن
بخش پاياني اين پژوهش نيز به نتيجهگيري و يافتههاي پژوهش اختصاص مييابد.
تاكنون مطالعات معناشناختي متعددي در زمينة موضوع مورد بحث در اين پژوهش
صورت گرفته است .در يكي از اين پژوهشها ،نگارندگان به سه ديدگاه اصلي دربارة

تسبيح اين موجودات پرداختهاند كه از ميان اين سه ديدگاه ،ديدگاه سوم كه به ارادي و
آگاهانهبودن و حقيقيبودن تسبيح اين موجودات اعتقاد دارد ،برگزيده شده است .ايشان
پس از ارائة معناي لغوي تسبيح و بررسي نظرات مفسران دربارة تسبيح موجوداتي كه

داراي شعور نيستند و همچنين معناي »نطق« در قرآن ،اينگونه نتيجهگيري ميكنند كه

حمد و تسبيح همة موجودات ،حقيقي ،تشريعي و به زبان قال است و قوليبودن تسبيح
موجودات حتم ًا لازم نيست با الفاظ قراردادي و اصوات باشد ،بلكه به هر طريقي كه

مافيالضمير خود را ابراز ميدارند ،تسبيح آنها قولي و حقيقي خواهد بود.
در پژوهش ديگري ،پس از اشاره به ديدگاههاي رايج دربارة ماهيت زبان ،به بررسي
ريشههاي فعلي »كلم«» ،وحي«» ،بين«» ،سمو«» ،قول«» ،لسن« و »نطق« در قرآن پرداخته

شده است .نويسنده به منظور كشف ديدگاه قرآني در زمينة ماهيت زبان به ارائة تفسيرهاي
گوناگون صورتگرفته از آيات حاوي ريشههاي مذكور پرداخته است .نتايجي كه نگارنده

در پايان به آنها دست يافته است ،از اين قرار است:
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قرآن كريم است در چارچوب نظرية تلفيق مفهومي مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد.

 .١استقلال استعداد ذاتي زبان از نمود آن ،كه به صورت گفتار متجلي ميشود.
 .٢اثبات لايهلايه بودن زبان.

 .٣قرآن زبان را ابزار انديشه و تفكر ميداند و تجلي انديشه را در زبان ميبيند و
بدين وسيله بر ارتباط تنگاتنگ اين دو عنصر حياتي در زندگي رو به رشد بشر تأكيد
ميورزد.

١٣٨

همانگونهكه ملاحظه ميشود و آنچه از مطالعة پيشينة مرتبط با موضوع پژوهش بر

ميآيد ،نشان ميدهد كه تاكنون مطالعة زبانشناختي در چارچوب معناشناسي شناختي در
زمينة واژة »نطق« در زبان قرآن كريم صورت نگرفته است.
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الف( زبانشناسي شناختي
در اين بخش مفاهيم و مباني نظري كه در تحليل دادههاي پژوهش از آنها استفاده خواهد
شد ،معرفي ميگردد .هدف از معرفي اين مفاهيم در اين بخش ،آشنايي خواننده با

ابزارهاي نظري است كه در تحليل دادههاي پژوهش به كار خواهد آمد.

زبانشناسي شناختي ريشه در مباحث زباني و علوم شناختي نوظهور در دهههاي

 ١٩٦٠و  ١٩٧٠ميلادي ،بهويژه در بررسي مقولهبندي ) (Categorizationدر ذهن انسان
و روانشناسي گشتالتي دارد ) .(Evans, 2006, p.3زبانشناسان شناختي به بررسي رابطة

ميان زبان انسان ،ذهن او و تجارب اجتماعي و فيزيكي او ميپردازند .يكي از دلايل مهم

آنها در مطالعة زبان ،بر اساس اين فرض است كه زبان الگوهاي انديشه و ويژگيهاي
ذهن انسان را منعكس ميكند )همان( .درواقع ميتوان گفت زبانشناسي شناختي

رويكردي به مطالعة زبان بر اساس تجربيات ما از جهان ،نحوة درك و شيوة مفهومسازي

است .اين نگرش برآيند نزاعهاي زبانشناختي ميان معناشناسان زايشي از يك سو و
طرفداران چامسكي از سوي ديگر است .طرفداران اين نظريه معتقدند بنياد مطالعات زباني

بايد بر اساس معنا و با توجه به قواي شناختي انسان باشد .در اين نگرش نمادهاي معنايي

ثابت و از پيش تعيينشده نيستند ،بلكه فرايندهاي ذهني هستند كه لانگاكر )(Langacker

در اشاره به آنها به جاي اصطلاح مفهوم ) (Conceptاز اصطلاح مفهوم-
سازي) (Conceptualizationبهره ميبرد )راسخمهند ،١٣٩٤ ،ص .(٩اصطلاح مفهوم
بهنوعي معناي ثابتبودن را ميرساند ،اما اصطلاح مفهومسازي به پويا ) (Dynamicبودن

معنا در اين نگرش تأكيد دارد.
 .١فضاهاي ذهني
در زبانشناسي شناختي واژهها دريچهاي به معناي دانشنامهاي ) (Encyclopedicهستند

و جملهها نيز دستورالعملهايي براي ساختن معنا يا حوزههاي مفهومي هستند .اين حوزه-

١٣٩

هاي مفهومي را فضاهاي ذهني ) (Mental spacesمينامند كه با يكديگر در ارتباط بوده
در چارچوب اين نظريه درك معنا فقط به درك معناي جمله خلاصه نميشود و تمام
معناي جمله نيز در معناي واژههاي تشكيلدهندة آن خلاصه نميشود ،بلكه آنچه مهم
است ،ساختن معنا يا مفهومسازي است .اين نظريه درك معناي جمله را جدا از بافت
كلام ممكن نميداند .مطابق اين نظريه در هر لحظه از گفتوگو طرفين شركتكننده در

گفتوگو در حال ساختن معنا هستند و معنا از قبل در درون واژهها و جملات تعبيه نشده

است و به همين دليل است كه شنيدن يك جملة واحد در موقعيتهاي متفاوت ميتواند
موجب آفرينش فضاهاي ذهني متفاوت و در نتيجه تعبيرهاي گوناگون از آن جمله شود.

در چارچوب زبانشناسي شناختي ،با وجود اينكه نقش زبان را در رمزگذاري معنا

انكار نميكنند ،اما اين معنا را كامل نميدانند و معتقد هستند اين معنا ،گوينده يا همان
مفهومساز ) (Conceptualizerرا در ساختن الگوهاي مفهومسازي هدايت ميكند.

عبارتهاي زباني معنا ندارند ،بلكه به ما نشان ميدهند چگونه از طريق فرايندهاي
شناختي كه ميدانيم ،معنا را بسازيم .از همين رو بايد گفت كه معنا از قبل در درون
واژهها وجود ندارد و واژهها مستقل از فرايندهاي شناختي و دانش زمينهاي مفصلي كه ما
با خود داريم ،چيز ديگري به ما نميگويند ) .(Turner, 1991, p.206درواقع ساختن

معنا فرايندي پيچيده است كه در سطح مفهومي صورت ميگيرد.
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و به گويشور اين امكان را ميدهند كه به فضاهاي ذهني قبلي بازگردد )همان ،ص.(١٢١

طبق نظرية فضاهاي ذهني دو فرايند در ساختن معنا دخيل هستند :ايجاد فضاهاي
ذهني و برقراري نگاشتها ) (Mappingيا انطباقهايي ميان آن فضاهاي ذهني .عمل

برقراري ارتباط ميان فضاها در بافت صورت ميگيرد .اين فضاها دربردارندة اطلاعات
خاصي هستند كه بر پاية اطلاعات زباني ،كاربردي و فرهنگي ساخته ميشوند
) .(Fauconnier, 1997اجازه دهيد اين مفهوم را با ذكر اين مثال توضيح دهيم

١٤٠

)راسخمهند ،١٣٩٤ ،ص :(١٢٥در اين نقاشي ،رستم با ديو ميجنگد.

در اين جمله گروه حرف اضافهاي »در اين نقاشي« توجه خواننده يا شنونده را از

يك زمان و مكان به فضا و مكان ديگري جلب ميكند .به بيان ديگر ،فضاي ذهني نبرد
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رستم با ديو در شاهنامه ،در قالب فضاي ذهني ديگري كه همان فضاي نقاشي است،
بازنمايي شده است؛ بنابراين با تكيه بر فضاهاي ذهني متفاوت ميتوان تعابير گوناگوني
براي يك جملة واحد در نظر گرفت .هر يك از اين فضاها همراه با خود ،تعابير متفاوتي
دارند كه نشان ميدهد ما چگونه مشاركان رويداد را نظاره ميكنيم .پس ،همانگونهكه
پيشتر گفته شد ،معنا در درون واژهها نيست ،بلكه در فرايندهاي مفهومي است كه بين
موقعيتهاي واقعي و فرضي برقرار ميشود.

با دقت در مثال ) ،(١درمييابيم كه عناصر تشكيلدهندة فضاهاي ذهني عبارتاند از:
 .١فضاسازها ) :(Space Buildersعناصر زباني نظير گروههاي حرف اضافهاي،
گروههاي قيدي يا ساختهاي شرطي و متممي كه يا باعث پيدايش يك فضاي
ذهني جديد ميشوند يا شنونده را به فضاي ذهني قبلي ميبرند.

 .٢گروههاي اسمي :عنصر يا عناصر موجود در هر فضاي ذهني به كمك گروههاي
اسمي بيان ميشوند.
 .٣گروه فعلي :وظيفة ربطدادن عناصر موجود در فضاي ذهني يا تعريف روابط
موجود ميان آنها را بر عهده دارد.

 .٢نظرية استعارة مفهومي و نظرية تلفيق مفهومي
ازآنجاكه نظرية تلفيق مفهومي را ميتوان صورت اصلاحشدة نظرية استعارة مفهومي

دانست ،ابتدا نگاهي خواهيم داشت به سازوكار نظرية استعارة مفهومي و اينكه نارسايي
اين نظريه چيست كه سبب شد انگارة ديگري از سوي فوكونيه و ترنر معرفي شود.
مهمترين نكتهاي كه در نظرية استعارة مفهومي بايد مد نظر قرار گيرد ،اين است كه اين

نظريه ،استعاره را مختص زبان ادبي ) (Figurative Languageنميداند ،بلكه تفكر

انسان و ذهن او را داراي ماهيت استعاري ميداند .ديدگاه سنتي ،استعاره را يكي از فنون
بلاغي ميداند كه بر اساس شباهت ميان دو پديده شكل ميگيرد و تفاوت آن با تشبيه اين

است كه در استعاره ادات تشبيه بيان نميشود )صفوي ،١٣٧٩ ،ص .(٣٦٨در نظرية سنتي،

١٤١

استعاره را موضوعي مربوط به زبان ميدانند و به رابطة آن با تفكر توجهي نميكنند.

زندگي روزمرة ما ،نه تنها حوزة زبان ،بلكه حوزة انديشه و عمل را دربرگرفته است و
اساس نظام مفهومي ما بر پاية استعاره استوار است .استعاره صرف ًا ابزاري زباني براي بيان

انديشه نيست ،بلكه راهي براي انديشيدن دربارة چيزهاست ).(Lakoff, 1980, p.37

استعارة مفهومي ابزاري است كه ميتواند دنياي ذهني ما را گسترش دهد يا حتي

بسازد .براي مثال:

 .١من به اين نتيجه رسيدم كه ديگر ادامه ندهم؛
 .٢منظور من را نگرفت؛

 .٣تو بد مخمصهاي افتاديم.

همانگونهكه ملاحظه ميكنيد ،در اين مثالها يك مفهوم انتزاعي همچون يك مفهوم
عيني و ملموس به تصوير كشيده شده است .درواقع استعاره يعني بازتاب توانايي ما در
فكركردن يا تعبير چيزي به جاي ديگري كه در آن بهطورمعمول يك مفهوم انتزاعي در
قالب يك مفهوم عيني و ملموس بيان ميشود .بنابراين استعارة مفهومي برآيند نگاشت

 ((Mappingبرخي وجوه حوزة مبدأ  ((Source Domainكه معمول ًا مشتمل بر عناصر
فيزيكي است ،در فضاي مقصد  ((Target Domainاست.
حوزة

حوزة مبدأ

مقصد
شكل ) .(١نگاشت در استعاره
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ليكاف و جانسون قلمرو استعاره را محدود به زبان نميدانند و معتقدند استعاره سراسر

در نظام زبان ،ساختهايي وجود دارند كه تبيين آنها در قالب نظرية استعارة مفهومي

كه مشتمل بر نگاشت ميان دو حوزة مبدأ و مقصد است ،امكانپذير نيست .مؤذني )مؤذني،

١٤٢

 ،١٣٩٣ص (١٣در بررسي بيت زير كه برگرفته از بوستان سعدي است ،معتقد است كه
درك معناي اين شعر ،نيازمند چيزي فراتر از درك معناي استعارة مفهومي است كه همان

تلفيق مفهومي است:
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اگر مرده مسكين زبان داشتي

به فرياد و زاري فغان داشتي

آنچه از تحليل اين بيت بر ميآيد آن است كه براي درك معناي اين جمله به چندين
فضا نياز داريم :فضاي ذهني يك انسان مرده و فضاي ذهني يك انسان زنده .در فضاي
ذهني انسان مرده امكان فغان و زاري وجود ندارد؛ حال آنكه در فضاي ذهني انسان زنده

چنين امكاني هست .جملة فوق اين دو فضا را با هم آميخته و فضاي سومي را پديد

آورده كه در آن فضا انسان مرده با امكان فغانكردن ديده ميشود .فضاي ذهني انسان
مرده )با عدم توانايي فغانكردن( با فضاي ذهني انسان زنده )با امكان فغانكردن( با هم

تلفيق شده است .اين فضاي تلفيقي بيگمان فضايي ناممكن است و تلفيق مفاهيم در

تخيل صورت ميگيرد .مؤذني بهدرستي معتقد است فضاي انسان مرده و انسان زنده را
در اينجا نبايد با دامنة مبدأ و مقصد در استعارة مفهومي يكي دانست .چنين نيست كه

ويژگيهاي دامنة مرده و زنده در اينجا همسان انگاشته شده باشد تا فضاي ذهني انسان
مرده درك شود ،بلكه بايد گفت كه اين دو فضا در حكم دو درونداد هستند كه فضاي

سومي پس از تلفيق آنها پديد ميآيد .فوكونيه و ترنر اين نظريه را براي توصيف ساخت-
هاي زباني خلاقانه پيشنهاد دادهاند؛ هرچند پژوهشهاي بعدي نشان داد از اين نظريه

ميتوان در توصيف مسائل هنري ،مذهبي و علمي نيز بهره برد )راسخمهند ،١٣٩٤ ،ص.(١٢٦
بنابراين افزون بر نظرية فضاهاي ذهني و استعارة مفهومي در معناشناسي شناختي ،از

نظرية ديگري نيز ياد ميشود به نام »نظرية تلفيق مفهومي« .نظرية تلفيق بيشترين شباهت
و نزديكي را به نظرية فضاهاي ذهني دارد؛ تا آنجا كه برخي معناشناسان شناختي اين

نظريه را بسط نظرية فضاهاي ذهني ميدانند .همچون فضاهاي ذهني در اين نظريه نيز
ساخت معنايي ماهيتي پويا دارد .ماهيت اين نظريه وابسته به نظرية قبلي است و فضاهاي
ذهني بخشي از ساختار نظرية تلفيق مفهومي قلمداد ميشوند .درواقع اين نظريه مفاهيمي

را به دو نظرية قبلي اضافه ميكند .در نظرية تلفيق ،معناي بهدستآمده بيشتر برآيند تلفيق
ساختارهايي است كه در هر يك از آن ساختارها به تنهايي وجود ندارد .تلفيق عملكرد

١٤٣

اوليه و عام ذهن آدمي است و فرايندي پايهاي در روش تفكر ما به شمار ميآيد .فرايند
از:
 فضاي درونداد (Input Space) ١؛
 فضاي درونداد ٢؛
 فضاي عام يا فراگير )(Generic Space؛
 فضاي تلفيق )(Blended Space؛

دروندادها را ميتوان تا حد زيادي معادل حوزهها در استعارة مفهومي دانست .فضاي
عام اطلاعات انتزاعي و طرحوارهاي ) (Schematicاست كه ميان دو فضاي درونداد و
همچنين بين فضاهاي ديگري غير از اين دو فضا ،مشترك است .فضاي تلفيق ،فضايي

است كه با تركيب عناصر موجود در دروندادها ساختار نوظهوري را پديد ميآورد كه در
هيچ كدام از دروندادها موجود نيست .به بيان ديگر ،فضاي تلفيق هم شامل عناصري از
دروندادهاست و هم ساختار نوظهوري را در خود دارد كه در هيچ يك از دروندادها

نبوده است .به همين دليل است كه فوكونيه و ترنر مدعي شدهاند فضاي تلفيق ،فضايي
مشابه دروندادها نيست و از آنها كپيبرداري نشده است .درواقع فوكونيه و ترنر جنبههايي

از دو چارچوب مفهومي استعاره و فضاهاي ذهني را بسط داده و انگارهاي جديد معرفي
كردند با عنوان شبكة تلفيق .شبكة تلفيق سازوكاري براي انگارهسازي است ،اينكه چگونه
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ذهني تلفيق مفهومي داراي چهار حوزه يا فضاي ذهني است .اين چهار حوزه عبارتاند

معناي نوظهور پديد ميآيد.

١٤٤

فضاهاي درونداد ،اطلاعات خود را از دانش دانشنامهاي ما به دست ميآورند؛ يعني
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يلي،يق ،١٣٩٤ص.(٣١
دانشي كه در نتيجة تجربيات ما در زندگي به دست آمدهاند )اردب
شكل ) .(٢شبكة تلف

ب( تحليل دادهها

همانطور كه پيشتر گفته شد ،واژة »نطق« به همراه مشتقات آن دوازده مرتبه و در يازده
آية قرآن كريم آمده است :اين واژه و مشتقاتش در سه آيه در مورد انسان به كار رفته
است؛ آنجا كه كلام وحي در دو مورد به سخنگفتن كافران )نمل /٨٥ :مرسلات (٣٥ :و در
يك مورد به سخن گفتن اهل يقين )نجم (٣ :اشاره ميكند .بنابراين در سه آيه كاربرد اين

واژه منطبق با كاربرد اصلي آن است .در آيات  ٦٣و  ٦٥سورة انبياء و همچنين آية ٩٢
سورة مباركة صافات قرآن به گونهاي طعنهآميز مشتقات اين واژه را براي اشاره به ناتواني

سخنگفتن بتها به كار برده است .گويا ناتواني اشياي بيجاني همچون بت در

سخنگفتن و درعينحال ،كاربرد مشتقات »نطق« براي اشاره به اين موضوع ،تأييدي است
بر ادعاي پژوهشگران زبان عربي دربارة مؤلفههاي معناشناسي اين واژه.

اما در آيات ديگر واژة »نطق« واقع ًا به چيزي غير از انسان نسبت داده ميشود :در دو
آيه به سخن گفتن كتاب )مؤمنون /٦٢ :جاثيه ،(٢٩ :در يك مورد به سخن گفتن پرندگان
)نمل (١٦ :و در آيهي ديگري نيز دو بار از سخن گفتن پوست بدن انسان اشاره شده

است) .فصلت (٢١ :درواقع ،افزون بر انسان در قرآن كريم واژة »نطق« براي اشاره به سه

شيء بيجان )كتاب ،پرنده و پوست بدن( به كار رفته است .اين در حالي است كه بنا بر
آنچه پيش از اين و در بخش مقدمه اشاره شد ،از منظر پژوهشگران و لغتشناسان زبان
عربي ،واژة »نطق« و مشتقاتش براي اشاره به سخنگفتن انسان به كار ميرود .با بررسي

آثار ايشان در زمينة واژة »نطق« و مشتقات آن ،ميتوان نكات ذيل را برشمرد:
» نطق« و مشتقات آن جز به سخن انسان اطلاق نميشود.
» نطق« و مشتقات آن دربارة ديگر موجودات ،ازجمله حيوانات كاربرد ندارد.
 اينكه در تعريف انسان به خصلت ناطقبودن اشاره شده است ،ناظر بر همين

١٤٥

مطلب است كه نطق براي انسان بهتنهايي اختصاص دارد.

معنا و مفهوم باشد .به بيان ديگر ،قيد حاكم بر كاربرد واژة نطق براي صدايي،
معنادار بودن آن صداست.

بنابراين پرسشي كه در ابتدا مطرح كرديم ،اينجا رخ مينمايد :بهرغم اينكه از نظر

پژوهشگران و واژهشناسان زبان عربي فاعل »نطق« و مشتقات آن انسان است ،تناقضي كه
در آيات فوق ديده ميشود چه تبيين زبانشناختي دارد؟ براي پاسخگويي به اين پرسش،

دادههاي پژوهش در چارچوب نظرية تلفيق مفهومي ارائهشده از سوي فوكونيه و ترنر

بررسي ميشود .در همين راستا و به سبب آنكه آيات بررسيشده نشان ميدهند سه شيء
بيجان فاعل واژة »نطق« قرار گرفتهاند ،سه آيه از آيات مد نظر را كه در آنها به ترتيب
»پوست بدن«» ،كتاب« و »پرنده« به كار رفته و داراي تناقضي معناشناختي هستند ،بر

ميگزينيم و شبكة تلفيقي آن را رسم ميكنيم .براي اولين نمونه آية  ٢١سورة مباركة
فصلت را در نظر بگيريد:

خ َلقَكُ ْم
ل َشيْ ٍء َو ُه َو َ
ق ُك َّ
»وَقَالُوا ِلجُلُو ِد ِه ْم ِل َم َشهِد ُّت ْم عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّـ ُه ا َّلذِي أَن َط َ

أَ َّو َل َم َّر ٍة وَ ِإلَيْهِ ُت ْرجَعُو َن :به پوستهايشان گويند چرا بر ما گواهي داديد؟ گويند ما را
خداوندي كه هر چيز را به سخن درآورد ،به سخن درآورده است ،و او شما را نخستبار
]كه چيزي نبوديد[ آفريد ،و به سوي او بازگردانده ميشويد« )فصلت.(٢١ :
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 براي آنكه صداهاي موجود در طبيعت را نطق بناميم ،بايد صداي مد نظر داراي

در آية شريفة فوق ،فضاي ذهني يك انسان با ويژگيهايي كه از آن سراغ داريم ،به
عنوان درونداد اول و فضاي ذهني يك شيء بيجان به عنوان درونداد دوم براي شبكة

تلفيق در نظر گرفته ميشود .فضاي سومي از تلفيق اين دو پديد آمده است كه در آن
فضا ،ساختار نوظهور »سخنگفتن يك شيء بيجان )پوست بدن انسان(« به وجود آمده

است .مخاطب اين آية شريفه به لحاظ اينكه در دنياي مادي زندگي ميكند و تنها قادر به
١٤٦

درك مفاهيم عيني و ملموس است ،توانايي درك مفاهيم جهان آخرت ،ازجمله توانايي

درك آشكارشدن حقايق هستي بر انسان را در آن جهان ندارد .نمونهاي از اين حقايق كه
در آن جهان بر انسان آشكار ميشود و در برخي آيات قرآن كريم از آن سخن به ميان
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آمده است ،اين است كه همة آنچه انسان در اين جهان انجام ميدهد -چه كارهايي كه
در حضور ديگران و چه اعمالي كه در نهان و خفا انجام ميدهد -گم نميشود و همه و
همه شمارش ميشود و به احدي ظلم نميشود.
به باور نگارندگان ،خداوند متعال در اين آية شريفه براي تقريب ذهن بشر به حقايق

جهان آخرت و تبيين اين واقعيت كه در آن جهان حقايق عالم هستي بر انسان آشكار
ميشود ،با تلفيق دو فضا و ايجاد فضايي جديد با ويژگي نوظهور در آن ،به انسان در

درك اين حقيقت كمك ميكند .با توجه به ويژگيهايي كه ما از يك موجود ناطق سراغ
داريم و زندهبودن ،يكي از پيششرطهاي آن است ،سخنگفتن اشياي بيجان يك ساختار
نوظهور است كه در فضاي تلفيقي شاهد آن هستيم .ويژگياي كه در هيچ كدام از فضاهاي
درونداد مشاهده نميشود.

فضاي عام
موجودات
عالم
ويژگيها و

انسان
درونداد
١

عضوي از
بدن

جاندار

بيجان

داراي ادراك

فاقد ادراك و

و شعور
ناطق

عضوي از بدن
بيجان

شعور

داراي ادراك

ناطق

شعور

فاقد نطق

درونداد
٢

١٤٧

عنوان انسان حضور دارد با ويژگيها و تواناييهايي كه از آن سراغ داريم كه از آن جمله
ميتوان به توانايي سخنگفتن انسان و ويژگي صاحبشعور و دركبودن او اشاره كرد.

در فضاي درونداد دوم شاهد حضور عنصري بيجان ،يك شيء مادي با ويژگيها و
خصوصيات منحصر به يك شيء بيجان هستيم كه ازجملة اين ويژگيها ميتوان به
ناتواني در سخنگفتن و فاقد شعور و ادراك بودن اين اشيا اشاره كرد .در فضاي عام هم
مفاهيمي انتزاعي وجود دارد كه در دو فضاي ذهني مشترك هستند .در مثال بالا ،فضاي

عام شامل عناصري نظير موجودات ،تواناييها و ويژگيهاي عام موجودات است .در
فضاي تلفيقي هم شاهد پيدايش ساختار نوظهوري هستيم كه در هيچ كدام از فضاهاي
درونداد به تنهايي موجود نيست و آن حضور شيئي بيجان است كه توانايي سخنگفتن
دارد؛ درحاليكه اين ويژگي متعلق به موجودي جاندار به نام انسان است.
در ادامه ،آية  ٦٢سورة مؤمنون را بررسي ميكنيم:

ق وَ ُه ْم لَا يُ ْظلَمُو َن :و ما هيچ كس
ح ِّ
ق بِا ْل َ
ب يَن ِط ُ
»وَلَا نُكَ ِّلفُ نَفْس ًا إِلَّا ُوسْ َعهَا َو َلدَيْنَا كِتَا ٌ
را جز به اندازة توانش تكليف نميكنيم و نزد ما كتابي است كه به حق سخن ميگويد،
و به ايشان ستم نرود« )مؤمنون.(٦٢ :
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همانگونهكه در شبكة تلفيقي فوق ميبينيد ،در فضاي درونداد اول ،موجودي با

در آية شريفة فوق يكي از كيفيتها و ويژگيهاي انساني به عنصري بيجان )كتاب(
نسبت داده شده است و از سياق آيه چنين بر ميآيد كه اين كتاب توانايي سخن گفتن

دارد و آنچه ميگويد حق است .اين در حالي است كه بنا به نظر واژهپژوهان عرب ريشة
فعلي »نطق« مختص انسان بوده و ديگر موجودات -چه جاندار و چه بيجان -اين توانايي

را ندارند .در اينجا نيز دو فضاي درونداد وجود دارد :درونداد اول متعلق به انسان است
١٤٨

كه داراي عناصري از قبيل ويژگيها و تواناييهاي انساني است و درونداد دوم ،فضايي

متعلق به عنصر بيجاني همچون كتاب است با ويژگيها و خصوصياتي كه از آن مي-

شناسيم .افزون بر فضاي عام كه ماهيتي انتزاعي و فراگير دارد ،فضايي تلفيقي وجود دارد
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كه در آن شاهد ظهور ساختار نوظهوري هستيم .در اين فضا شيء بيجاني چون كتاب
توانايي سخنگفتن دارد .سخن »كتاب« درواقع سخن قادر متعال است كه به پديدهاي

عيني و فيزيكي نسبت داده شده است .خداوند براي اهل زمين قابل ديدن و شنيدن نيست،
بلكه وجودش به واسطة نعمتهاي او و نظم موجود در آفرينش او قابل درك است .در

اين آيه »كتاب« ،به عنوان شيء عيني در جهان مادي واسطهاي است براي بيان سخن خدا
به عنوان حقيقتي در جهان غيرمادي .شبكة تلفيقي واژة »نطق« در آية  ٦٢سورة مؤمنون
فضاي عام

را در اينجا مشاهده ميكنيد:

موجودات
عالم

كتاب

انسان

درونداد
١

بيجان

جاندار

فاقد ادراك و

داراي ادراك و

شعور و

شعور
ناطق

فاقد نطق
كتاب

جانيقي آية  ١٦سورة نمل
براي آخرين نمونه از اين دست آيات ،به ترسيم شبك بةيتلف
داراي ادراك و
شعور
ناطق

فضاي تلفيق

شكل ) (٤شبكة تلفيق مفهومي در آية  ٦٢سورة مؤمنون

درونداد
٢

ميپردازيم:
ل َشيْ ٍء إِ َّن
ث ُسلَيْمَانُ دَاوُو َد َوقَا َل يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُ ِّلمْنَا مَن ِطقَ الطَّ ْيرِ َوأُوتِينَا مِن ُك ِّ
»وَ َو ِر َ

ن :و سليمان از داوود ميراث برد و گفت اي مردم! به ما ]فهم[ زبان
ل الْمُبِي ُ
ض ُ
هَـذَا َل ُه َو الْ َف ْ
مرغان آموخته شده است ،و بسي چيزها به ما بخشيده شده است ،اين بخششي آشكار

است« )النمل.(١٦ :

در اين آية شريفه از قول حضرت سليمان نقل شده است كه وي توانايي درك

زبان پرندگان را داشته است و به استناد اين آيه ،پرندگان صاحب قوة نطق معرفي شدهاند.

١٤٩

در اين آيه نيز شاهد اين هستيم كه توانايي نطق و تكلم كه منحصر به انسان دانسته شده

آيه نيز همچون مثالهاي پيشين ،دو فضاي درونداد داريم :يكي فضايي است كه در آن
انسان با خصوصيات و قابليتهاي انساني حضور دارد و در فضاي درونداد ديگر عنصري
غيرانساني و جاندار ،پرنده ،با قابليتهاي شناختهشدة آن حضور دارد .در فضاي تلفيقي
هم ساختاري نوظهور پديد آمده است؛ فضايي كه در آن موجودي غيرانساني داراي
ويژگي انساني سخنگفتن شده است.

آنچه در اينجا ميبينيم ،قابل سنجه با آن چيزي است كه در ادبيات با عنوان آراية

ادبي تشخيص ) (Personificationمشهور است .بر خلاف تعريفهايي كه برخي
منتقدان از تشخيص به دست ميدهند و آن را به دادن صفات و حالات رفتاري و رواني

انسان به اشيا و عناصر طبيعي و مفاهيم محدود ميكنند )معين ،١٣٩٤ ،ص ،(٣٤ميتوان
اين دايرة معنايي را با نسبتدادن صفات و رفتارهاي حيواني به اشيا ،عناصر طبيعي و
مفاهيم گسترش داد و تعريف فراگيرتري از آن به دست داد و گفت :تشخيص عبارت از
حياتبخشي و شكل انساني دادن به مفاهيم انتزاعي و مادي زنده يا جامدات است .هرچند

افزون بر حياتبخشي و جنبش و تحركدهي ،صفات و حالاتي رواني وجود دارد كه
ويژة انسان است و به عناصر طبيعي و مفاهيم انتزاعي نسبت داده ميشود و حتي حيوانات
با گرفتن اين حالتهاي انساني به نوعي ديگر تشخص مييابند؛ مانند تشخيص تمثيلي
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است ،به موجودي غيرانساني )در اينجا پرندگان( نسبت داده شده است .در تحليل اين

كه در آن اِنطاق ]سخنگفتن[ صورت ميگيرد و قهرمانان تمثيل كه اشيا ،مفاهيم يا حيوان
هستند ،سخن ميگويند .پيش از اين گفتيم براي آنكه صداهاي موجود در طبيعت را نطق
بناميم ،بايد صداي مد نظر داراي معنا و مفهوم باشد .اين ويژگي انساني سبب شده است

كه پرنده به گونة ديگري تشخص يابد.
فضاي عام

١٥٠

موجودات
عالم
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ويژگيها و
انسان

درونداد ١

پرنده
جاندار

جاندار

فاقد ادراك و

داراي ادراك و

درونداد ٢

شعور

شعور

فاقد نطق

ناطق
پرنده

جاندار
داراي ادراك و
شعور
ناطق

فضاي تلفيق

شكل ) (٥شبكة تلفيق مفهومي در آية  ١٦سورة نمل

نتيجهگيري
آنچه از اين پژوهش بر ميآيد ،آن است كه »نطق« براي انسان استفاده ميشود و براي
حيوانات به كار نميرود .اين نكتهاي است كه بيشتر واژهشناسان در آن ديدگاه يكساني

دارند و نطق را ويژة انسان ميدانند .نكتة ديگري كه از توضيحات اين پژوهشگران
دربارة واژة نطق فهميده ميشود ،اين است كه آنچه نطق را مختص انسان ميسازد ،معنادار

بودن آن است؛ ازاينرو كاربرد واژة نطق براي هر صدايي كه از هر موجودي در جهان
آفرينش شنيده شود ،صحيح نيست .درواقع قيد معنادار بودن حاكم بر استعمال درست

اين واژه است .اينكه اين واژه در قرآن براي غيرانسان به كار ميرود ،به اين دليل است
كه صداي شنيدهشده از اين موجودات براي هر كسي كه آنها را در شرايط مد نظر مي-

شنود ،معنادار است .بنابراين قيد معنادار بودن در اين كاربردهاي واژة نطق نيز رعايت

١٥١

شده است.

كاربرد اين ريشة فعلي در زبان قرآن كريم براي غيرانسان ،با علم به اينكه اين ريشة فعلي
در زبان عرب )به اذعان واژهشناسان اين زبان( مختص فاعل انساني است ،نمونهاي از
فرايند تلفيق مفهومي در زبان قرآن كريم است .به باور نگارندگان كاربرد تلفيق مفهومي

در زبان قرآن كريم ،به منظور تقريب ذهن مخاطب دربارة مفاهيم انتزاعي مربوط به
سرنوشت انسان در جهان آخرت يا نزديكي ذهن به حقيقت جهان غيرمادي در قالب
عناصر مادي و عيني جهان مادي است.
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پس از تحليل دادههاي پژوهش در چارچوب نظرية تلفيق مفهومي ،مشخص شد كه
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١٥٢

زبانشناسي همگاني ،دانشكدة ادبيات ،زبانها و تاريخ؛ دانشگاه الزهراء)سلامالله عليها(،
.١٣٩٠
 .٣راسخمهند ،محمد؛ درآمدي بر زبانشناسي شناختي؛ تهران :انتشارات سمت،
.١٣٩٤
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