پديدة اشتراک لفظی و چند معنايی در زبان عربی
محمود شهبازي
استاديار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه اراك
()136-119
تاريخ دريافت ،1391/12 /05 :تاريخ پذيرش1394/05/25 :

چکیده
اشتراك لفظي در کنار ترادف و اضداد ،از جمله مباحث معناشناسي است که زبانشناسان پیشین بدان
پرداختهاند و تعريفهايي نیز از آن ارائه دادهاند .زبانشناسان معاصر بر اين باورند که در بررسي
اشتراك لفظي ،بايد میان دو اصطالح «چند معنايي» ( )Polysemyو «اشتراك لفظي» ( )Homonymyتفاوت
گذاشت .در اشتراك لفظي ،دو واژه از روي تصادف ،ساختار صرفي واحدي پیدا ميکنند و هر يک با
حفظ معناي خود ،همآوا و هم نويس ميشوند و میان آنها رابطة معنايي ،وجود ندارد؛ مانند« :الخال» به
معناي خال روي چهره ،برادر مادر و تپه .همچنان که میان آنها ارتباط ريشهاي نیز وجود ندارد؛ مانند
قانع به معناي راضي و سائل که در معناي نخست از «قنََِعَ يَقنَعُ قَنَعاًو قَنعاناً» و در معناي دوم از«قَنَعَ يَقنَعُ
قنوعاً» است ،ولي در پديدة چند معنايي ،يک واحد زباني پس از انتقال و تغییر معنايي در گذر زمان ،از
چند معنا برخوردار ميشود مانند «سیاره» که در قديم به معناي کاروان و امروزه به معناي ماشین به کار
ميرود .اين مقاله در صدد است ضمن تحلیل و بررسي اين دو پديده ،با آوردن نمونههايي عیني از زبان
عربي به تفاوت و تشخیص اين دو پديده و چگونگي پیدايش آنها در زبان بپردازد.

واژههاي كلیدي :اشتراك لفظي ،چند معنايي ،اضداد ،مجاز و حوزة معنايي.

 پست الکترونیك نويسندهm-shahbazi@araku.ac.ir :
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 -1مقدمه
در زبان عربي از همان دورههاي نخست ،کتابهاي بسیاري تألیف شدده کده بده بررسدي
پديدة اشتراك لفظي پرداختهاند .برخي از اين کتابها ،اين پديده را در حديث نبوي مورد
بررسي قرار دادهاند .تنها کتابي که در زمینة بررسدي مشدترك لفظدي در حدديث نبدوي بده
دست ما رسیده ،کتاب «
» نوشتة «ابو عبیدالقاسم بن سالم» (م 226هد) است .برخي ديگر از اين کتدابهدا
اين پديدة زباني را در زبان عربدي مدورد بررسدي قدرار دادهاندد .از جملدة ايدن کتدابهدا
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
« -1
« -2

»

(م ؟)

»

« -3

(م ؟)

»
(م 225هد)

رويکرد برخي ديگر از اين کتابها ،بررسي پديدة اشتراك لفظي در قرآن است .اين
کتابها غالباً تحت عنوان «

» تألیف شدهاند« .وجوه و نظائر» يعني اينکه

يک واژه در بافت آيههاي قرآن چنان جاي ميگیرد که با وجود شباهت در لفظ و آوا
در هر بافت ،معنايي متفاوت پیدا ميکند .در وجوه و نظائر ،مراد از وجوه ،معاني و مراد
از نظائر ،واژگانند.
نخستین نوشتهها در باب اشتراك لفظي در قرآن به قرن دوم هجري يعني کتاب
مقاتل بن سلیمان بلخي (م150هد) با عنوان «

» باز ميگردد.

پس از وي ،نوشتهها در اين موضوع همچنان ادامه يافت و افراد ديگري چون هارون
بن موسي أزدي (م170هد) و حسین بن محمد دامغاني (م478هد) نیز با نوشتن کتابهايي
زير عنوان «

» اين پديده را در قرآن مورد بررسي قرار

دادند .سیوطي (م 911هد) نیز از ديگر کساني است که اشتراك لفظي را در قرآن مورد
بررسي قرار داده است .وي در کتاب «

» واژگان مشترك را

مهمترين اعجاز قرآن برشمرده و ميگويد« :اين وجه ،بزرگترين اعجاز قرآن است
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به گونهاي که يک واژه بر بیش از بیست وجه و يا کمتر داللت دارد و اين در کالم بشر،
يافت نميشود» (

.)387/1 :1988 ،

امروزه زبانشناسان معاصر ،از پديدة زباني ديگري سخن به میان ميآورند که
چند معنايي نام دارد و اشتراك لفظي يا همآوايي و همنويسي را مقولهاي جدا از چند
معنايي ميدانند .اين در حالي است که زبانشناسان پیشین عربي ،میان اشتراك لفظي و
چند معنايي تفاوتي قائل نبوده ،بلکه در نزد آنان اشتراك لفظي ،مفهوم واحدي بوده که
در مقابل پديدة ترادف قرار داشته است .اين مقاله در صدد است تا ضمن بررسي و
تحلیل اين دو پديدة زباني به پرسشهاي زير پاسخ دهد:
 -1چرا و در اثر چه عواملي پديدة اشتراك در زبان رخ ميدهد؟  - 2پديدة چند معنايي
که زبانشناسان معاصر از آن ياد ميکنند ،چه اشتراکات و افتراقاتي با اشتراك لفظي
دارد؟ چند معنايي چرا و چگونه رخ ميدهد؟
 -2اشتراک لفظی
اشتراك لفظي يعني يک لفظ با چند معنا« .دانشمندان اصول نحو در تعريف مشترك
لفظي گفتهاند :لفظ مشترك ،لفظي است که در نظر اهل زبان بر دو معناي مختلف يا
بیشتر ،به طور يکسان و برابر داللت کند» (عبد التواب .)366 :1367 ،براي مثال سیوطي در
«المزهر» شعري را از «حرمازي» ميآورد که در آن واژة «غروب» بر سه معناي مختلف
داللت ميکند:

واژة غروب در بیت اول به معناي غروب خورشید ،در بیت دوم جمع غَرب ،به
معناي دلو بزرگ پر از آب و در بیت سوم ،جمع غرب به معناي درة پست است.
(السیوطي ،بيتا.) 376/1 :

نور الدين المنجد از زبانشناسان معاصر در تعريف مشترك لفظي ميگويد « :مشترك
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لفظي واژة مفردي است که با همان حروف و حرکات و در يک محیط و نیز در يک
زمان ،بر دو يا بیش از دو معنا داللت کند .در صورتي که میان اين معاني رابطة بالغي
يا معنوي وجود نداشته باشد» (المنجد.)37 :1999 ،

 -1-2عوامل پیدايش اشتراک لفظی
عوامل پیدايش اشتراك لفظي در زبان عربي را ميتوان در موارد زير خالصه کرد:
الف -وضع اولیة زباني:
عدهاي از پژوهشگران بر اين باورند که مشترك لفظي گاه از سوي واضع واحدي و به
قصد ايجاد ابهام صورت ميگیرد؛ چرا که گاه ممکن است تصريح باعث بروز فساد
گردد .براي مثال «برخي از مردم الفاظ مشترك را براي گريز از سوگندي که بدان ناچار
بودند ،به کار گرفتند .مثالً زماني که کسي ميگفت« :

»

(به خدا سوگند هرگز از فالني حاجتي نخواستم) نزد خود معنايي را از واژة «

»

در نظر ميگرفت که با معناي متداول آن يعني «نیاز» فاصلة بسیار داشت .اين معناي
پیچیده و دور از ذهن عبارت بود از نوعي درخت خار دار» (عبد التواب)378 :1367 ،

«يا زماني که ابوبکر به همراه پیامبر (ص) به غار ميرفت مردي از ابوبکر پرسید:
من هذا؟ در پاسخ گفت« :

» ،واژة «

» را به کار برد تا با ايجاد ابهام

در آن ،پیامبر (ص) از سوي دشمنان شناسايي نشود» (السیوطي ،بي تا.)369/1 :

ب -وام گیري از زبانها و تداخل لهجهها:
گاه ،واژهاي بیگانه وارد زباني ميشود که ميتوان در همان زبان واژهاي را يافت که از
نظر صوري مشابه واژة بیگانه است؛ اما از جهت داللت با آن تفاوت دارد .مثالً «واژة
«سَکر» که ضد «صحو» است هم به معناي بیهوشي آمده است و هم به معناي «مسدود
کردن شکاف»؛ کاربرد اين واژه در معناي نخستین کامالً عربي است؛ اما در معناي دوم
از زبان آرامي گرفته شده است » (العوّا1382 ،ش.) 5 :

بسیاري از پیشینیان از جمله ابن درستويه ،ابو علي فارسي و ابن سراج به اين عامدل
اشاره کردهاند .در اين مورد ،قبیلهاي ،واژهاي را براي معنايي و قبیلهاي ديگر همدان واژه
را براي معنايي ديگر ،وضع ميکندد .بدا گذشدت زمدان ،اسدتعمال دو معندا بدراي واژه،
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شايع ميشود .براي مثال «قبیلة قیس واژة «اَلْفَت» را بر انسان احمق و قبیلة تمدیم همدین
واژه را بر انسان چپ دست اطالق ميکنند .همچنین طبق روايت اصمعي ،عامة عرب به
روغن« ،سلیط» ميگويند؛ اما اهالي يمن از ايدن واژه تنهدا بدراي نامیددن روغدن کنجدد
استفاده ميکنند» (السیوطي ،بي تا.)382/1 :

پ -تطور صوتي:
گاهي دو واژه از نظر ساختار و معنا با يکديگر تفاوت داشتهاند؛ اما به دنبال دگرگدوني
در برخي اصوات يکي از واژهها ،آن دو با وجود اختالف معندا ،بدا يکدديگر همداهنگي
آوايي پیدا کردهاند« .اشتراك ساخت در چندین واژههدايي ،ناشدي از اشدتراك در معنداي
اصلي آنها نیست؛ بلکه به دلیل تغییر در آواي برخي از آنهاست که باعث همساني در
لفظ و اختالف در معنا شده است» (انیس .)170 :1948 ،براي مثال در کلمة «أسدر» کده بده
معناي «آشکار شد» و «پنهان گشت» است« ،ميتوان معناي آشکار شدن را به اصل «أشر»
با «شین» برگرداند که «شین» به «سین» تغییر کرده و با کلمة «أسر» به معناي «پنهان شدد»
شباهت يافته و تضاد 2شکل گرفته است» (مختار .)171 :1386 ،همچنین واژة «أقدوي» کده
هم به معناي «قوي» است و هم به معناي «ضدعیف»« :ريشدة اصدلي «أقدوي» در معنداي
نخست« ،قَوَِيَ» است؛ بنابراين گفته ميشود« :

» يعني با من رقابت کرد و مدن

بر او پیروز شدم .معناي ديگر واژه در اثر ابددال در واژة «أخدوي» اسدت .ايدن واژه بده
معناي خالي بودن است که متضاد «قوي» است .در ايدن واژه ،حدرف «قداف» جدايگزين
حرف «خ» شده است (ربحدي )13 :1975 ،يا مانند حَنَک الغراب « :دهان ،شدت سیاهي در
کالغ» (ر.ك :فیروزآبادي( :1913 ،حَنَکَ) ،ج .)300/3بدي ترديدد ،واژة حَنَدکَ بده معنداي دوم،
صورت دگرگون يافتة «حَلَکَ :شدت سیاهي» است که حرف «الم» ،قلب به «نون» شدده
است (ر.ك :اللغوي الدحلبي.)402/2 :1960 ،

ت -مجاز:
بسیاري از زبان شناسان ،مجاز را يکي ديگر از عوامل پیدايش اشتراك لفظي دانسدتهاندد.
مانند واژة «عین» که در معاني جاسدو
جاسو

و ديددهبدان ارتدش بده کدار مديرود؛ زيدرا در

و ديدهبان ،چشم مهمترين وظیفده را بدر عهدده دارد .از ديگدر معداني «عدین»
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برگزيدة يک چیز ،آقا و کوهان شتر است .يعني اين سه ،از نظر مقام و منزلت ،به مقام و
منزلت چشم نسبت به ساير اعضاي بدن ميماند .همچنین کاربرد چشم در معاني ديندار،
چشمة خورشید و چشمة آب و گودي سر زانو از جهت تشبیه آنها است به چشدم در
گرد بودن يا جاري شدن اشک از آن.
شايان ذکر است که مجاز به عنوان عامل پیدايش اشتراك ،تنها از سدوي زبانشناسدان
قديم پذيرفته شده است و زبانشناسان معاصر ،مجاز را از دايدرة اشدتراك لفظدي خدارج
ساختهاند؛ زيرا «اصل در واژههاي مشترك ،اين است که در يک واژه و بدا مددلولهداي
جداگانه باشد .مدلولهايي که میان آنها رابطة مشابهت يا مجازي وجود نداشته است و
اين امر در نهايت به حذف تعداد زيادي از واژههاي مشترك ميانجامد» (المنجد)41 :1999 ،

و «اشتراك لفظي حقیقي ،زماني است که میان معاني ،رابطهاي وجود نداشته باشد .مانندد
زماني که به ما گفته ميشود« :األرض» به معناي کرة زمین و سرما خوردگي اسدت و يدا
زماني که به ما گفته مديشدود« :الخدال» بده معنداي خدال روي صدورت ،بدرادر مدادر و
تپة کوچک است» (انیس.)124 :1948 ،

 -3چند معنايی
زبان شناسانَِ گذشته ،میان اشتراك لفظي و چند معنايي ،تفاوتي قائل نشدهاند و از پديدة
چند معنايي ،سخني به میان نیاوردهاند .حال آن که زبان شناسان معاصر بدر ايدن باورندد
که در بررسي اشتراك لفظي ،بايد میان دو اصطالح «چندد معندايي» و «اشدتراك لفظدي»
فرق گذاشت .وقتي گفته ميشود اين واژه مشترك لفظي به شمار ميآيد يعني در اصدل
«دو واژة قاموسي است که تصادفاً ساختار واحددي دارندد» (العدوّا )58 :1382 ،مانندد واژه
«خال» که هم بر «دايي» و هم بر «خال روي صورت» و واژه «نوي» که بر «دوري» و بدر
جمع «نواة» يعني «هستهها» اطالق ميگردد و رابطهاي میان اين معاني احسا

نميشود

و دلیلي راسخ بر هم ريشه بودن آنها نیست ،اما چند معندايي «اصدطالحي اسدت کده در
تحلیل معنايي ،بر يک واژة قاموسي که دربردارندة معاني مختلف است ،اطالق ميشود».
(همان )58 :مانند واژه «رقبه» که به معناي جزيي از بدن (گدردن) و يقده پیدراهن بدوده و
پیداست که میان هر دو معنا ،ارتباط وجود دارد و در حقیقت يک واژه بوده که دو معندا
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يافته است .بنابراين «اگر دو واژه به دو اصل مختلف از هم برگردد ،مشدترك لفظدي بده
شمار ميآيد و اگر دو واژه به يک ريشه برگردد در حوزة چند معنايي قدرار مديگیدرد»
(رمضان.)1 :2008 ،
برخي از پژوهشگران ،معتقدند که اصطالح «اشتراك» بر هر دو نیز داللت ميکند و
با اضافه شدن واژة «لفظي يا معنوي» ،تخصیص مييابد که بدين ترتیب مشترك لفظي
بر ( )homonmyو مشترك معنوي بر ( )polysemyاطالق ميشود.
زبانشناسان معاصر تالش کردهاند براي تمییز چند معنايي از اشتراك لفظي ،معیارهايي
را قرار دهند که يک مورد صرفي و برخي معنايي است .معیار صرفي عبارت است از:
اشتقاق :آن گونده کده از تعريدف چندد معندايي و اشدتراك بده دسدت آمدد ،يکدي از
روشهايي که ميتواند ما را در تفکیک واژگان چند معنا از واژگان همآوا و هدمندويس،
ياري کند ،بررسي ريشه شناختي ( )Estymologyايدن واژگدان اسدت .در صدورتي کده
معاني واژة مشترك ،برگرفته شده از ريشههاي متفاوتي باشد که با گذشت زمان ،ساختار
يکسان پیدا کردهاند ،از آن به اشتراك يداد مديشدود و در صدورتي کده بده يدک ريشده
برگردند ،در دايرة چند معنايي قرار ميگیرد .براي مورد اول (اشتراك) ميتوان «
» را مثال زد؛ قانع به معناي راضي از ريشة «

معناي «

»و«

«

» است و قانع به معناي سائل از ريشه «

» و مصدر آن «

» بده

» و مصدر آن
» اسدت.

براي مورد دوم (چند معنايي) فعل «أدرك» را ميتوان مثال زد که داراي معاني متعدددي
است و میان آنها پیوندي وجود دارد و بافت متن ،معناي آن را مشخص ميکند« :
» يعني به او پیوست« ،
«

» يعني بدا او هدم عصدر شدد و

» يعني میوه رسید« .پالمر ( )Palmerاين روش را عمالً مردود ميداند؛ زيرا

معتقد است که موقعیت کنوني يک زبدان ،همدواره بازتداب گذشدتة آن زبدان نیسدت و
اهل زبان نیز شناختي نسبت به اين تاريخ ندارند» (پالمر.)115 :1385 ،

معیارهاي معنايي نیز عبارتند از:
 -1هستة معنايي :برخي از زبان شناسان بر آنند که براي تمییز و تفکیک چند معنايي از
اشتراك لفظي ،بايد به رابطة معنايي میان معاني يک واژه توجده داشدت يدا يدک معنداي
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مرکزي میان معاني واژة مشترك ،وجود داشته باشد .در طرح چنین مسألهاي ،اگدر میدان
معاني يک واژه ،رابطة معنايي وجود داشته باشد ،آن را چند معنا مينامیم و اگدر چندین
رابطهاي وجود نداشته باشد ،هر يک از معاني واژه به کلمهاي مستقل برميگردند کده بدا
گذشت زمان ،داراي يک تلفظ و نوشتار گشتهاند .مانند واژة «حجر» که هستة معنايي آن
«محفوظ بودن» است ،سپس به معاني مختلف به کار رفته است« :حِجدر»( :عقدل)؛ زيدرا
انسان را از گمراهي حفظ ميکند؛ «حَجَر» (سنگ)؛ زيرا به دلیدل محکدم بدودن ،محفدوظ
است؛ «حَجْرُ االنسان» (آغوش انسان)؛ زيرا وقتي کسي را در آغوش ميگیدرد ،او را حفدظ
مي کند؛ «حِجر» (حرام)؛ زيرا انسان خودش را از حرام حفدظ مديکندد و«حُجدره» (خانده)
چون انسان را پناه ميدهد و حفظ ميکند .بدين ترتیب هستة معنايي «حفظ» در همدة ايدن
معاني وجود دارد (ر.ك :المصطفوي1393 ،ق« .)200/2 :امدا تعیدین هسدتة معندايي بدراي همدة
واژهها امکان پذير نیست؛ زيرا براي نمونه معناي مرکزي واژة «دل» چیسدت کده در زبدان
فارسي هم ميتواند به معناي «قلب» باشد و هم به معناي «شکم»؟ (صفوي.)116 :1379 ،
 -2حوزة معنايي مشترك :برخي از زبان شناسان در نظر گرفتن حوزة معنايي
( )Semantic fieldsمشترك براي معاني يک واژه را براي تشخیص چند معنايي از
تشابه و همآوايي و همنويسي پیشنهاد کردهاند .در صورتي که معاني يک واژه ،وابسته
به يک حوزة معنايي واحد باشند ،واژه چند معنا خواهد بود مانند «قَسَطَ» که هم به
معناي جور و هم به معناي عدل به کار ميرود و به يک حوزة معنايي يعني قضاوت
برميگردند و اگر به حوزههاي معنايي متعدد برگردند ،پديدة تشابه يا اشتراك لفظي رخ
داده است .براي مثال واژة «أبد» در زبان عربي که به معناي مدت زمان و توحش به کار
ميرود؛ با توجه به حوزة معنايي متفاوت ،از اشتراك به شمار ميآيد( .ر.ك :مصطفوي:

 )23/1 :1393يا کلمة  Bankدر معناي بانک به حوزة مؤسسهها اختصاص دارد و در
معناي ساحل به حوزة مناطق نزديک به آب اختصاص دارد.
 -3مولفة معنايي :برخدي ديگدر از زبدان شناسدان در نظدر گدرفتن مؤلفدههداي معندايي
( )Semantic componentsرا براي تمايز تشابه از چند معنايي مطدرح کدردهاندد .مانندد
واژة «روشن» در نمونههاي زير:
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چراغ را روشن کن.
هوا روشن شد.
لبا

آبي روشن پوشیده.

مسأله برايم روشن شد.
مؤلفدة معنددايي [ +نددور] در همدة معدداني واژة روشددن وجددود دارد .پددس ايددن واژه،
چند معنا به شمار ميآيد يا «رقبه» در زبان عربي که به معناي جزيي از بدن ،يقة پیراهن،
باريکي شیشه و نوار باريکي از زمین به کار رفته اسدت و در همدة آنهدا مولفدة معندايي
مشترك يعني «باريک بودن» وجود دارد؛ «اما مشکل همچنان بداقي اسدت؛ زيدرا تعیدین
مؤلفة مناسبي که بر آن تکیه شود ،دشوار است ،با اين معیدار دو واژة  Bankبده معنداي
بانک و ساحل با در نظر گرفتن مؤلفههاي مشترکي مانند شيء ،مادي ،محسدو

و غیدر

زنده تحت چند معنايي جاي ميگیرد» (مختار.)142 :1386 ،

 -1-3عوامل تغییر معنايی واژگان
واژگان ،همچون موجودات زندهاي هستند که معاني آنها در طول زمان ،دستخوش
تغییر و تحول ميشود .همین تغییر در معاني واژگان است که منجر به چند معنايي
واژگان در نظام زبان ميشود .نکتة قابل توجه آن است که در طرح چند معنايي در
سطح واژه ،بايد به دو نوع چند معنايي «همزماني» و «در زماني» توجه داشته باشیم.
«يک صورت زباني ميتواند در يک مقطع زماني از چند معنا برخوردار باشد و يا در
طول زمان ،معاني متفاوتي بیابد» (صفوي .)113 :1379 ،مهمترين عوامل تغییر معنايي
واژگان عبارتند از:
 -1عامل اجتماعي و فرهنگي :با گذشت زمان و پیشرفت عقل بشدري در اثدر تحدوالت
اجتماعي و فرهنگي ،معناي واژه ،همواره دستخوش تغییر قدرار مديگیدرد .بدراي مثدال،
آمدن اسالم ،معناي بسیاري از واژگان دورة جاهلي را تغییدر داد .احمدد بدن فدار

در

کتاب «الصاحبي» دربارة تغییراتي که اسالم در معاني برخي واژگان ايجاد کرد ،ميگويد:
«عرب در دوران جاهلي زبان ،آداب و خويشاوندي خويش را از پدرانشان به ارث برده
بود؛ با آمدن اسالم احوال عرب دگرگون و ديدن او باطدل شدد و بسدیاري از واژههدا از
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معناي نخست خود به معناي ديگر انتقال يافت» (ابن فار  )83 :1953،مانند واژه شهید که
در دورة جاهلي فقط به معناي حاضر و ناظر بود؛ اما در دورة اسالمي معاني اقرار کردن
و کشته شدن در جهاد را نیز پیدا کرد و بسیاري ديگر از واژگان از قبیل :صداله ،تدیمم،
ذکر ،محراب و ..نیز از همین قبیلند .يا هم زمدان بدا اکتشدافات و اختراعدات جديدد در
علوم و فنون ،بسیاري از واژگان قديم با معاني جديد بده کدار گرفتده مديشدود ،مانندد:
،

،

 ،المدذياع و....يدا تبلیغدات سیاسدي ،تجداري و فرهنگدي باعدث

ميشود برخي از واژگان با معاني جديدد ظداهر شدود ،بدراي نمونده :مغدازه دار ،مغدازة
خودش را« ،

» ،آرايشگر« ،

» و خیاط« ،

» مينامد و بددين

ترتیب خال فرهنگ لغتها نیز پر ميشود.
 -2عامل عاطفي و رواني :در هر زبان ،واژگاني هستند که بر امري زشت يا ناخوشايند
اطالق ميشوند يا شنیدن آنها در انسان ايجاد تر

ميکند؛ مانند واژگاني که بر فحش و

ناسزا ،يا اعمال جنسي ،يا بر بیماري ،مرگ و ....داللت ميکنند ،به طور معمول اهل زبان
از به کارگیري آنها خودداري ميکنند و براي بیان چنین معاني از واژگاني ديگر به صورت
کنايي استفاده ميکنند ،براي نمونه قرآن کريم وقتي از رابطة جنسي زن و مرد سخن
ميگويد از صراحت گويي دوري کرده و از واژگاني مانند :الحرث ،المالمسه و ....استفاده
ميکند و مردم نیز براي بیان چنین معنايي از «النوم» و«االستحمام» استفاده ميکنند و اين
واژگان ضمن داشتن معناي نخستین با معناي ديگري در ذهن مردم جاي ميگیرند .ايجاد
چنین تغییر معنايي در هر زبان تابع روش فکري و تربیتي اهل آن زبان است.
 -2-3شکلهاي تغییر معنا
زبان ،مجموعهاي نظاممند و به هم پیوسته است که در عین يکپارچکي ،پیوسته در
حال تکامل ،دگرگوني و پويايي است .همانگونه که پیش از اين گفته شد اين تکامل،
دگرگوني و پويايي در معاني واژگان هر زبان نیز جاري است؛ به همین دلیل در مطالعة
تاريخي هر زبان در کنار واژههايي که از ديرباز تا کنون معناي خود را حفظ کردهاند،
گاه به واژههايي بر ميخوريم که معاني جديدي يافتهاند .روند تحول معنايي واژگان را
در هر زباني ميتوان به شکلهاي گوناگون ديد:
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-1گسترش معنايي
«منظور از توسیع معنايي ،گسترش مفهوم يک واژه است به شکلي که به چند معنايي آن
واژه بیانجامد و سبب گردد تا آن واژه ،واحدي در حوزة معنايي ديگري نیز به حساب
آيد .در اين باره ميتوان واژة «سپر» را نمونه آورد که در گذشته تنها در کنار واحدهايي
چون «گرز» «شمشیر» «زره» و  ...حوزة معنايي خاص را تشکیل داده بودند و امروزه به
دلیل توسیع معنايي ،عالوه بر حوزة گذشتة خود يکي از واحدهاي حوزة معنايي
متشکل از واحدهايي نظیر «شاسي» و ديگر بخشهاي اتومبیل را نیز به خود اختصاص
دادهاند» (صفوي.)5 :1383 ،

زبان شناسان ،علت گسترش معنايي را گريز انسان از خستگي و برگزيدن آسايش
خود ميدانند؛ به گونهاي که انسان براي آسايش خود از دقت خويش در تعبیر ميکاهد
و در معناي مورد نظر خود تنها به اشارهاي بسنده ميکند .از جمله ميتوان واژة «راکب»
را مثال زد« .اين واژه مختص به کسي است که سوار بر شتر شده ،سپس بر سوار شوندة
هر وسیله و حیواني ،از اسب گرفته تا ماشین نیز اطالق شده است» (طلیمات:2000 ،

 .)232يا مانند واژة «سُري» که در اصل به حرکت در شب اطالق ميشد سپس گسترش
يافته و به هر حرکتي اطالق ميشود (ر.ك :المصطفوي.)145-140/5 :1393 ،

 -2تخصیص معنايي
تخصیص معنايي ،عکس فرآيند گسترش معنايي است .در اين فرآيند ،دايرة مدلولي واژه
تنگتر ميشود يعني معناي واژه از عام به خاص ،تغییر مييابد .از جملة اين واژهها
ميتوان به واژة «اَلشرم » اشاره کرد« .اين واژه در اصل به معناي شکافتن است و واژگان
مرتبط با اين ريشه نیز معناي عامي را در بر دارند؛ اما واژة «الشرم» تخصیص معنايي
يافته و بر دريا نیز اطالق شده است» (

)313 :1996 ،؛ يا مانند «

» که در دورة

جاهلي به دعا اطالق ميشد ولي پس از اسالم بر شکل خاصي از دعا يعني نماز اطالق
شد (ر.ك :مصطفوي.)326-322/7 :1393،

 -3تغییر معنا از محسو

به مجرد

زبان شناسان جديد بر آنند که پیدايش معداني حسدي ،مقددم اسدت و معداني مجدرد و
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غیر حسي شاخهاي از حسیات است که از طريق مجاز پیدا شده است.
زبان عربي پس از پشت سر نهادن دوران جاهلي و روي آوردن به اسالم ،شاهد
انتقال معاني بسیاري از واژگان از محسو

به مجرد بود .با ترجمة کتابهاي فلسفي

يونان و نیز کتابهاي ادبيَِ فارسي و رياضيَِ هندي نیاز به پويايي واژگاني احسا

شد،

به گونهاي که اين واژگان بتوانند مفاهیم مجرد را نیز در بر گیرند؛ بنابراين زبان عربي
لبا

حسي را از بسیاري واژگان در آورد و آنها را براي پذيرفتن مفاهیم مجرد آماده

کرد .براي مثال مفهوم منافق برگرفته از يک مفهوم حسي است« .ابو عبیده ميگويد :از
آن جهت به منافق اين اسم اطالق ميشود که [در پشت تظاهر به دين داري] پنهان
ميشود و النفق تونلي در زمین است و گفته شده علت نامیده شدن منافق به اين نام اين
است که پنهان کاري ميکند همانگونه که موش صحرايي در النهاش داخل ميشود»
(ابن منظور)359/10 :؛ يا مانند «ضالل که در اصل بر گم شدن اطالق ميشد سپس بر
گمراهي ديني به کار رفت (ر.ك :المصطفوي )40/7 :1393 ،و «وزر» که در اصل بر چیز
سنگیني اطالق ميشد که بر چیز ديگري حمل ميشد سپس به معناي گناه منتقل شد.
(ر.ك :همان.)101/13 :

 -4ترفیع معنايی
در ترفیع معنايي بار عاطفي يک واژه به سمت مثبت سوق مييابد .در اين باره ميتوان
واژة «جمیل» را نمونه آورد« .اين واژه در دوران جاهلي به معناي ذوب کردن چربي
کوهان شتر بوده که از «اجتمل الرجل» (چربي را آب کرد و خورد) گرفته شده است،
سپس اين واژه به معناي زيبايي و نکويي اخالق ترفیع معنايي يافته است» (نهر:2007 ،

 ) 625يا مانند «فتن» که در اصل به معناي سوزاندن است« :فتنتُ الذهب بالنار» (طال را
با آتش سوزاندم) تا از اين طريق ،زر خالص از تقلبي شناخته شود سپس بر هر چیز
زيبايي به کار رفت (ر.ك :مصطفوي1393 ،ق.)23/10 :

 -5تنزيل معنايی
در تنزيل معنايي ،عکس فرآيند ترفیع معنايي تحقق مييابد و بار عاطفي مفهوم يک
واژه به سمت منفي سوق مييابد« .معنا شناسان از مقولة تنزل و ترفیع معنايي با عنوان
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«انتقال معنا» ياد ميکنند؛ چرا که واژه در نردبان کاربرد اجتماعي به سمت باال و گاه
پايین در حرکت است .چندي نميپايد که واژه بعد از رسیدن به باالي نردبان به سمت
پايین سقوط ميکند .براي مثال «طويل الید» (بلند دست) در زبان عربي زماني کنايه از
بخشش و سخاوتمندي بود؛ اما همین عبارت تنزل معنايي يافت و وصفي براي دزد
گشت به گونهاي که به دزد گفته ميشود «هو طويل الید» (عبد الجلیل )72 :2001 ،يا مانند
«غانیه» که بر زن زيباي بي نیاز از آرايش به کار ميرفت؛ اما امروزه بر زن بي بندوبار
استعمال ميشود ،يا واژة «بلهاء» که بر زن کريم اطالق ميشد اما سپس براي زن احمق
به کار رفت ( نهر.)624 :2007،

 -6تغییر معناي واژه به معناي متضاد
از ديگر شکلهاي چند معنايي ،تغییر معناي واژه به ضد آن است که پس از اين مبحدث

از اضداد سخن به میان خواهد آمد .مانند«صريم» در آية

(قلم )20/

اين واژه از فعل «صَرَمَ» به معناي قطع کرد ،مشدتق شدده اسدت .بده شدب و روز
«صريم» گفته ميشود؛ چرا که شب از روز و روز از شب جدا ميشدود و هدر دو
معناي واژه يعني شب و روز به يک معناي اصلي يعني قطع شدن باز مديگردندد
(ر.ك :الطبرسي:1988 ،

) 504 -506/9،10؛ يا واژة «سُجّر» در آيدة

تکوير« ) 6/مسجور يعني پر و برخي گفتهاند :المسجور يعني تهي ،گفتهاندد کده در
حجاز به حوضي که در آن قطرهاي آب نباشد« ،مسجور» گفته مديشدود .ممکدن
است اطالق آن بر «پر بودن» به سبب تفاؤل باشد ،همانگونه که به انسدان تشدنه،
«ريان» [سیراب] و به شخص مار گزيده« ،سلیم -تندرست» ميگويند»

(سجسدتاني،

1414ق )126 :يا از جهت ادب به شخص نابینا «بصیر» گفته ميشود.
 -7استعاره
هر چند که ما استعاره را يکي از صنايع ادبي ميدانیم که زينت بخدش کدالم اسدت؛ امدا
پیش از آن بايد گفت ،اسدتعاره مکانیسدم گسدترش زبدان و خلدق معداني جديدد بدراي
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واژههاست .استعارهها معاني جديدي را براي واژگان به ارمغان ميآورد و کدمکدم و بدا
کثرت استعمال در کنار معاني گذشتة واژگان سر از واژهنامهها در ميآورند.
استعاره که در مفهوم ارسطويي و پس از آن در بالغت اسالمي بر جانشیني واژهها و
انتقال معنايي يک واژه به واژة ديگر محدود ميشود ،در واقع همان تشبیه فشرده است
که در آن مشبهبه ،ذکر شده و مشبه حذف ميشود .بنابراين استعاره در کنار مجاز به راه
انتقال معنا و در عین حال عاملي مهم در چند معنايي واژگان است؛ زيرا باعث ميشود
واژه عالوه بر معنايي که براي نخستین بار براي آن وضع شده معناي ديگري نیز بیابد.
با همین فرايند است که واژة «بَرد» در آية
(نبداء  )24/هدم بدده معنداي «آشددامیدني» وهدم بده معندداي «خدواب» گرفتدده شدده اسددت؛
«اصل البدرد در مقابدل الحَدر يعندي گرمدا قدرار دارد ،گداه ذات آن مدورد اعتبدار اسدت
از اين رو ميگويندد :بَدرَدَ کدذا :يعندي سدرد شدد» (اصدفهاني .)116 :1431،گداهي نیدز بده
معندداي خددواب گرفتدده مدديشددود کدده «يددا بدده دلیددل عددارض شدددن سددردي در ظدداهر
پوست است و يدا بده دلیدل آرام گدرفتن بددن اسدت» (همدان .)117 :1431 ،ابدن منظدور
دربارة اطالق واژة «البَدرْد» بده خدواب و مدرگ مديگويدد« :البَدرد يعندي خدواب؛ چدرا
که چشم را خنک مديکندد و باعدث شدادابي و روشدنايي آن مديشدود و «بَدرَدَ رجدل
يبدرُدُ بَددرداً» يعنددي مُددرد و ايددن وجدده اشددتقاقي درسددت اسددت؛ چددرا کدده شخصددي کدده
ميمیدرد بددنش حدرارت نددارد» (ابدن منظدور )85/3 ،پدس «بَدرد» از راه مشدابهت بدراي
خواب استعاره گرفته شده است.
البته در بسیاري از اين واژگان ،حقیقت و مجاز را نميتوان تشخیص داد؛ زيرا رابطة
تشابه با گذشت زمان مبهم ميشود؛ بدين ترتیب «رابطة استعاري زبان ،واژة واحدي را
براي پديدههايي که به حوزههاي متفاوتي تعلق دارند به کار ميبرد .در چنین شرايطي
کاربرد يک واژه ،تعمیم مييابد و پديدة ديگري نیز تحت پوشش آن واژه قرار ميگیرد»
(فیاضي.)93 -94 :1387 ،

اگر خوب دقت کنیم در میان معاني واژگاني که از راه استعاره گسترش يافته يک
هستة معنايي مييابیم که معاني يک واژه را به هم پیوند ميدهد؛ زيرا اين تشابه بوده که

پديدة اشتراک لفظی و چند معنايی در زبان عربی 133/

باعث شده معناي يک واژه براي معناي ديگر نیز استعاره گرفته شود؛ به همین دلیل
هنگامي که معاني يک واژه از راه استعاره گسترش يافته باشد ،بايد از مقولة چند معنايي
سخن به میان آورد نه اشتراك لفظي ،هرچند دانشمندان گذشته مانند سیوطي ،مجاز و
استعاره را عامل پیدايش اشتراك لفظي در زبان ميدانستند .براي نمونه ،سیوطي در
«المزهر» واژة «هالل» را به عنوان نمونهاي براي اشتراك لفظي ميآورد و ميگويد« :در
آمده است :هالل همان هالل آسمان است و هالل الصید با توجه به هماننديش
به هالل آسمان ،قالبي است که با آن خر وحشي را ميفريبند .الهالل معاني ديگري را
نیز داراست :قطعة آسیاب ،باقي ماندة آب در حوض ،ماري که پوست اندازي کند،
قالب ماهیگیري و شتري که به دلیل راه رفتن بسیار ،الغر شده است» (السیوطي ،بي.تا:

 .)372اين عبارت گوياي اين است که قدما میان اشتراك لفظي و چند معنايي ،تفاوتي
قائل نبودهاند؛ حال آنکه اين واژه به طور حقیقي براي هالل ماه و به طور مجازي در
معاني ديگر به کار رفته است و میان معاني متعدد اين واژه ،رابطة تشابه ديده ميشود
(ر.ك :المنجد1999 ،م.)43 :

بسیاري ديگر از واژگان از طريق مجاز با عالقههايي غیر از مشابهت ،مانند :مجاورت
و سببیت و ...دچار چند معنايي ميشوند؛ مانند:
(اعراف )150/واژة «اسف» در اصل به معناي اندوه است و براي خشم نیز به کار ميرود و
انتقال آن از اندوه به خشم از باب مجاورت است (ر.ك :اصفهاني )75 :1431 ،يا مانند
«الرجم» که در اصل به معناي «پرتاب کردن سنگ» است و از باب مجاز و با عالقة
سببیت بر کشتن نیز اطالق ميشود؛ زيرا پرتاب سنگ باعث کشته شدن ميشود.
 -4نتیجه
مشترك لفظي و چند معنايي هر دو از مباحث مهم در علم معنا شناسیند ،با اين تفاوت
که مشترك لفظي از دير باز مورد توجه زبانشناسان گذشته  -به ويژه زبانشناسان
عربي -بوده ،حال آنکه پديدة چند معنايي گويا از دل اشتراك لفظي بیرون آمده و
زبان شناسان معاصر را بر آن داشته تا مفهوم کلي مشترك لفظي را به دو مفهوم تشابه يا
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همآوايي و همنويسي و چند معنايي تقسیم کنند .در واقع با توجه به مطالب بیان شده
در مقاله ميتوان نتیجه گرفت که واژة چند معنايي يک اصل قاموسي است که دچار
تحول معنايي شده است؛ اما در اشتراك لفظي با دو اصل قاموسي روبرو هستیم که
ساختار آنها يکسان ولي معناي هر دو متفاوت است و در ظاهر چنین مينمايد که يک
واژهاند با دو يا چند معناي مختلف.
چند معنايي در پي نیاز اهل زبان و پیشرفتهاي اقتصادي ،فرهنگي ،سیاسي و ...رخ
ميدهد و منجر به پويايي و پیشرفت زبان ميشود؛ ولي اشتراك با توجه به عوامل ياد
شده اين گونه نیست ،هر چند اشتراك نیز به موسیقي کالم کمک ميکند.
اختالف میان انديشمندان در اين زمینه ،اختالفي بنیادين نیست؛ بلکه بیشتر به نوع نگاه
و تعريف آنها از موضوع برميگردد .گذشتگان به صورت کلي و عام دربارة موضوع
سخن گفتهاند و معاصران به طور دقیق و جزيي موضوع را مورد کنکاش قرار دادهاند.
پینوشتها
 -1واي بر قلب من از دلبستگي و دلدادگي؛ به ويژه آنگاه که يارانم ،هنگام غروب سفر کردند /.چشم
من نیز به دنبال آنها رفت در حالي که آنها تصمیم خود را گرفته بودند و چنان ميگريستم که ريزش
اشکهاي من همچون ريزش آب از دلو چاه بود /.در میان آنها دختر بچه نجیبي بود که دندانهايش بسان
بابونههاي دره بود.
 -2تضاد نیز به عنوان بخشي از مشترك به شمار ميآيد؛ اما با توجه به تعاريف جديدي که از مشترك
لفظي و چند معنايي ارائه شد ،ميتوان بسته به عامل پیدايش معناي متضاد ،اين واژگان را نیز به دو
گروه چند معنايي و مشترك لفظي تقسیم کرد.
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