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یکی از مصادیق اشاره به زبان در قرآن کریم واژۀ "لسان" میباشد .این واژه به صورت
مفرد و جمع بیست و پنج مرتبه در قرآن تکرار شده است .نکتهای که در زمینۀ کاربرد
واژۀ "لسان" در زبان قرآن جلب توجه میکند ،کاربرد این واژه در معانی متعدد است.
هدف از نگارش این مقاله یافتن انگیزش نهفته در پس بسطهای مفهومی صورت گرفته
در خصوص واژۀ "لسان" و یافتن معنای مرکزی و سرنمون این واژه میباشد .بدین
منظور تمامی موارد استفاده از این واژه در زبان قرآن به کمک نرمافزار پارسقرآن
استخراج گردید و دادههای به دست آمده در چارچوب استعاره و مجاز مفهومی مورد
تحلیل و بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل دادهها مؤید این نکته است که کاربرد
واژۀ "لسان" در معنای زبان به عنوان عضوی از بدن معنای اصلی و مرکزی این واژه
میباشد .دیگر کاربردهای این واژه در معنای زبان به عنوان نظام ارتباطی انسان و در
معنای گفتار تحت فرایند مجاز و دو مورد از کاربرد این واژه نیز تحت فرایند استعاره
صورت گرفته است.
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 .1مقدمه
برخورداری از نعمت زبان از ویژگیهای خاص انسان است .این پدیدۀ منحصر به فرد که در نگاه
نخست بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر میرسد ،وجوه متفاوتی دارد که گاه برای اشاره به هر
یک از آنها عبارات زبانی متفاوتی به کار گرفته میشود .یکی از منابعی که با عبارات متفاوت اشارات
متعددی به این قوۀ منحصر به فرد بشر دارد ،قرآن کریم است .با مطالعۀ این کتاب آسمانی در موارد
متعددی شاهد اشاره به توانایی سخن گفتن ،زبان و قوۀ نطق در انسان هستیم .از جمله واژههایی
که بدین منظور به کار رفته است واژۀ "لسان" میباشد .در زبان عربی این واژه اغلب برای اشاره به
"عضوی از بدن" مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما با مراجعه به تفاسیر و ترجمههای صورت گرفته از
قرآن کریم شاهد ترجمه و تعبیرهای دیگری از این واژه نیز هستیم .از همین روی ،در این پژوهش
واژۀ "لسان" به همراه مشتقات آن در قرآن مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و تالش میشود در
قالب چارچوب معنیشناسی شناختی 1تحلیلی شناختی از کاربرد این واژه و مشتقات آن در زبان
قرآن کریم ارائه گردد.
تاکنون تحلیلی زبانشناختی از واژۀ "لسان" در قرآن کریم تنها در یک اثر با عنوان "بررسی
زبانشناختی واژۀ لسان در قرآن" توسط کامبوزیا و تقوائی ( )1395ارائه شده است .نگارندگان در
این پژوهش که به روش توصیفی صورت گرفته پس از بررسی آیاتی که در آنها واژۀ "لسان" به کار
رفته ،به بررسی ترجمۀ آیات ،شأن نزول ،بافت موقعیت و تفسیر آیهها با استفاده از تفاسیر نمونه و
المیزان پرداختهاند .به اعتقاد ایشان واژۀ "لسان" در بیست و چهار مورد در معنای "ابزار اندیشه و
ارتباط" به کار رفته ،و تنها در یک مورد در معنای «اندام فیزیکی موجود در دهان» به کار گرفته
شده است.
واژۀ "لسان" در متن قرآن ،بیست و پنج مرتبه و در بیست و چهار آیه آمده است .با تأمل در
دادههایی از متن قرآن کریم که در آنها از واژۀ "لسان" و مشتقات این واژه استفاده شده است ،میتوان
دریافت که عالوه بر معنای اصلی ،این واژه در موارد متعددی دچار گسترش مفهومی 2شده است .بنابراین،
semantics
extension

1 cognitive

2 conceptual
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مسألۀ اصلی در مواجهه با این واژه در قرآن کریم نخست یافتن معانی متفاوت آن و سپـس مبنای زبان-
شناختی این گستردگی معنایی است .به عبارت دیگر انگیزش گسترش مفهومی واژۀ "لسان" و ظهور این
واژه در معانی جدید عالوه بر معنی سرنمون( 1عضوی از بدن) آن چیست؟ به منظور پاسخگوئی به این
پرسش در وهلۀ نخست همۀ موارد وقوع این واژه در متن قرآن به کمک نرمافزار قرآنی پارسقرآن استخراج
گردیده ،و با توجه به معنای هر مورد دادهها در چهار دسته طبقهبندی میشوند؛ سپس به کمک ابزارهای
نظری معنیشناسی شناختی به بررسی و تحلیل هر یک از این چهار دسته پرداخته میشود.

 .2چارچوب نظری پژوهش

این بخش به معرفی دو نظریۀ مفهومی در چارچوب معنیشناسی شناختی میپردازد :استعارۀ
مفهومی 2و مجاز .3همانطور که میدانیم زبانشناسی شناختی ریشه در مباحث زبانی و علوم
شناختی نوظهور در دهههای  1960و  1970میالدی ،بهویژه در بررسی مقولهبندی 4در ذهن انسان
و روانشناسی گشتالتی دارد (ایوانز 5و گرین .)3 :2006 ،6زبانشناسان شناختی به بررسی رابطۀ
میان زبان انسان ،ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی وی میپردازند .یکی از دالیل مهم آنها در
مطالعۀ زبان بر اساس این فرض است که زبان الگوهای اندیشه و ویژگیهای ذهن انسان را منعکس
میکند (ایوانز و گرین .)4 :2006 ،در واقع ،میتوان گفت زبانشناسی شناختی رویکردی است به
مطالعۀ زبان بر اساس تجربیات ما از جهان ،نحوۀ درک و شیوۀ مفهومسازی .7ظهور این نگرش بیش
از هر چیز حاصل نزاعهای زبانشناختی میان معنیشناسان زایشی و طرفداران چامسکی است.
طرفداران این نظریه معتقدند بنیاد مطالعات زبانی باید بر اساس معنی و با توجه به قوای شناختی
انسان شکل بگیرد .در این نگرش نمادهای معنایی ثابت و از پیش تعیینشده نیستند بلکه فرایندهای

1 prototype

metaphor

2 conceptual
3 metonymy

4 categorization
5 Evans,

V.
M.
7 conceptualization
6 Green,
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ذهنی هستند که لنگکر 1در اشاره به آنها به جای اصطالح مفهوم 2از اصطالح مفهومسازی بهره
میبرد (راسخ مهند .)9 :1394 ،اصطالح مفهوم به نوعی معنی ثابت بودن را میرساند اما اصطالح
مفهومسازی به پویا بودن معنی در این نگرش تأکید دارد؛ این پویایی معنایی را میتوان در قالب
نظریۀ استعارۀ مفهومی به روشنی دریافت.
 .1.2استعارۀ مفهومی
لیکاف 3و جانسون 4در کتاب مشترکی با عنوان "فلسفۀ جسمانی "5بحث در خصوص نظریۀ استعارۀ
مفهومی را با طرح سه پرسش معرفتشناختی 6بنیادی در مورد ماهیت و مبانی یادگیری زبان در
ذهن انسان آغاز میکنند:
 ما انسانها چه نوع موجوداتی هستیم؟
 ما جهان را در ذهن خود چگونه میشناسیم؟
 ما جهان را در ذهن خود چگونه مقولهبندی میکنیم؟
پاسخهای ایشان به این پرسشها از این قرار است:


ما جهان را از طریق تجربه میشناسیم.



ابزار اولیۀ ما برای شناخت جهان دستگاه حسی-حرکتی ماست.

 دنیای پیرامون ما از پیش مقولهبندی نشده است ،این ما هستیم که جهان اطراف خود را
مقولهبندی میکنیم.


ابزار بعدی ما در مقولهبندی جهان ،زبان است.

 شیوۀ طبقهبندی ما برای بیان مفاهیم انتزاعی به کمک زبان و به شیوۀ استعارۀ صورت
میگیرد.

R. W.

1 Langacker,
2 concept
3 Lakoff,

G.
M.
5 Philosophy in the Flesh
6 epistemological
4 Johnson,
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در ادامۀ این بحث نیلیپور ( )20 :1393به نقل از لیکاف و جانسون ( )1999به چهار اصل
در خصوص ماهیت معنا اشاره میکنند:

 )1اساس و پایۀ استعارهها مفاهیم هستند نه واژهها ،به عبارت دیگر استعاره واحدی واژگانی
نیست بلکه واحدی مفهومی است.

 )2استعارهها عموماً بر اساس تشابه نیستند بلکه بر اساس زمینههای تجربی محیطی ما
بین دو حوزۀ مفهومی متفاوت شکل میگیرند.

 )3حتی عمیقترین مفاهیم نظیر زمان ،علیت ،اخالق و غیره به وسیلۀ استعارههای
چندگانه درک میشوند.

 )4نظام استعارههای مفهومی ،قراردادی یا صرفاً دارای زمینۀ تاریخی نیست ،بلکه تا حد
زیادی بر اساس وجه مشترک ماهیت جسمانی ما و رابطۀ آن با دنیای پیرامونی و
تجربههای روزانۀ ما شکل میگیرد.
مهمترین نکتهای که در نظریۀ استعارۀ مفهومی میبایست مورد توجه قرار گیرد این است
که این نظریه ،استعاره را مختص زبان ادبی 1نمیداند بلکه تفکر انسان و ذهن او را دارای ماهیت
استعاری میداند .دیدگاه سنتی ،استعاره را یکی از فنون بالغی میداند که بر اساس شباهت بین دو
پدیده شکل میگیرد و تفاوت آن با تشبیه این است که در استعاره ادات تشبیه بیان نمیشود
(صفوی .)368 :1379 ،در نظریۀ سنتی ،استعاره را موضوعی مربوط به زبان میدانند و به رابطۀ آن
با تفکر توجهی نمیکنند .لیکاف و جانسون قلمرو استعاره را محدود به زبان نمیدانند و معتقدند
استعاره سرتاسر زندگی روزمرۀ ما ،نه فقط در حوزۀ زبان ،بلکه در حوزۀ اندیشه و عمل را دربرگرفته
و اساس نظام مفهومی ما بر پایۀ استعاره استوار است .استعاره صرفاً ابزاری زبانی برای بیان اندیشه
نیست ،بلکه استعاره راهی برای اندیشیدن دربارۀ چیزهاست (لیکاف و جانسون .)37 :1980 ،به طور
خالصه بنیادیترین استداللهای پشتوانۀ نظریۀ معاصر استعاره را میتوان اینگونه بیان کرد:

language

1 figurative
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 استدالل قراردادی بودن :1استعاره تنها مختص گفتار خالقانه مثل شعر و زبان ادبی نیست،
بلکه به وفور در زندگی روزمره و در گفتار عادی افراد جامعه کاربرد دارد و به عبارتی بین اهل
زبان قراردادی میشود.

 استدالل ساختار مفهومی :استعاره فقط یک پدیدۀ زبانی نیست .اسـتعارههای زبانی بازتاب
شیوۀ سازماندهی مفاهیم در ذهن ما هستند .ما نه تنها از طریق نگاشت 2یا انطباق دانش خود
از یک مفهوم (مفهوم مبدأ) به مفهوم دیگر (مفهوم مقصد) آن را توصیف میکنیم ،بلکه آن را
درک نیز مینمائیم .از آنجا که طبق اصل قراردادی بودن بخش بزرگی از زبان ما استعاری
است ،میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که دانش مفهومی ما نیز به میزان زیادی استعاری
است.

 استدالل بدنمندی :3بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی ،مفاهیم مبدأ عموماً ملموس ،عینی
و بدنمند هستند ،در حالی که مفاهیم مقصد غالباً انتزاعی بوده و مستقیماً قابل تجربه و
ادراک نیستند .از آنجا که بسیاری از مفاهیم در ذهن استعاری هستند ،پس درک مفهومی ما
نیز وابستگی بسیاری به ماهیت تن و محیط فیزیکی پیرامون ما دارد (میردهقان62 :1395 ،
به نقل از لیتلمور.)2014 ،4

در اینجا به منظور تبیین دیدگاه نظریه در این زمینه به ذکر مثالی میپردازیم .همۀ ما
جمالتی نظیر جمالت ذیل را در گفتار روزمرۀ خود به کار میبریم و یا بارها از دیگران شنیدهایم:
( )1آنها در موضوع بحث به جمعبندی رسیدند.
( )2هر کاری کردیم نتوانستیم به تفاهم برسیم.
( )3او دیگر به آخر خط رسیده بود.

در مثالهای شمارۀ  1و  2و 3باال مفاهیم انتزاعی "به جمعبندی رسیدن"" ،به تفاهم رسیدن"
و "به آخر خط رسیدن" بر پایه و اساس مفهوم عینی و ملموس "به جایی رسیدن" رمزگذاری شدهاند.
1 conventionality
2 mapping
3 embodiment

J.

14

زبان و شناخت – شماره پنج

4 Littlemore,

در واقع ،در این نمونهها مفهوم عینی "به جایی رسیدن" حوزۀ مبدأ ماست که بر اساس آن مفاهیم
انتزاعی "به جمعبندی رسیدن"" ،به تفاهم رسیدن" و "به آخر خط رسیدن" به عنوان حوزۀ مقصد
درک میشوند .به بیان دیگر ما با تجربه و برداشتی که از مفهوم ملموس "به جایی رسیدن" داریم با
مفاهیم انتزاعی نظیر "به جمعبندی رسیدن"" ،به تفاهم رسیدن" و "به آخر خط رسیدن" به گونهای
رفتار میکنیم که گویی اینها نیز جایی یا مکانی هستند که ما به آنجا میرسیم.
 .2.2مجاز
اساس و بنیاد مجاز متفاوت از استعاره است .در حالی که استعاره اساساً دارای بنیادی مقایسهای
است ،مجاز بر اساس نوعی قرابت 1یا مجاورت 2بنا شده است .مجاورت رابطۀ نزدیک یا مستقیم بین
دو ماهیت است ،مانند فضای یک رستوران یا کافیشاپ که در آن مشتری پشت میزی نشسته است.
پیشخدمت رستوران میتواند به جای اشاره به نام مشتری به شمارۀ میز او اشاره نماید .در بحث
مجاز برخالف استعاره رابطۀ دو مقوله در درون یک حوزه است (راسخمهند .)70 :1394 ،از آنجا که
در مجاز شاهد یک حوزۀ معنایی واحد هستیم طبیعتاً نگاشتی هم صورت نمیگیرد.

حوز

حوز

ب) نگاشت در استعاره
الف) مجاورت در مجاز
شکل  :1تفاوت استعاره و مجاز
(برگرفته از ایوانز و گرین)313 :2006 ،

1 proximity
2 contiguity
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برای درک بهتر تفاوت بین مجاز و استعاره به مثال شماره  4که برگرفته از لیکاف و جانسون
( )35 :1980است ،توجه کنید:
(4) The ham sandwich is waiting for his check.

فرض کنید این جمله را پیشخدمت رستوران به پیشخدمت دیگری میگوید ،در این جمله
عبارت "ساندویچ همبرگر" برای اشاره به فردی به کار رفته است که این ساندویچ را سفارش داده
است .اگر جملۀ باال را دارای کارکرد استعاری بدانیم ،نمیتوان آن را راجع به مشتریای دانست که
ساندویچ سفارش داده است؛ بلکه در این صورت با نوعی استعارۀ انسانپنداری 1مواجه هستیم و باید
آن را غذایی در نظر گرفت که خصوصیات انسانی پیدا کرده است (لیکاف و جانسون.)35 :1980 ،
از جمله روابط ارجاعی که مبنای مجاز قرار میگیرند میتوان به "تولیدکننده به جای محصول"،
"شیء مورد استفاده به جای استفادهکننده"" ،مؤسسه به جای افراد"" ،مکان به جای مؤسسه"،
"مکان به جای رویداد"" ،کل به جای جزء" و "معلول به جای علت" اشاره کرد.

هاینه 2در کتاب "مبانی شناختی دستور "3در زمینۀ رابطۀ میان زبان و ذهن ،به دیدگاه
لیکاف و جانسون مبنی بر این که زبان انعکاس قابلیت مفهومسازی ذهن است ،اشاره میکند .وی
( )16 :1997معتقد است:

"چنین رویکردی قابلیت بیشتری در تبیین مباحثی همچون سازماندهی مفهومی 4و انتقال
مفهومی 5دارد .این رویکرد در بحث سازماندهی مفهومی امکان یافتن توضیحی برای ارتباطات
نظاممند میان اصطالحات گوناگون زبانی را فراهم میسازد .از همه مهمتر این که چنین رویکردی
این امکان را فراهم میسازد که بتوان ساختار زبان را بر اساس تجارب انسان و شیوههای به کار
گرفتن این تجارب در برقراری ارتباط توضیح داد".

1
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یکی از مصادیق بارز مجاز در نظام زبان کاربرد بدنواژها( 1واژههایی که به عضوی از اعضای
بدن اشاره میکنند) ،در معنایی غیر از معنای اصلی آنهاست .تجربۀ بدن مقدم بر دیگر تجارب ما و
محور تجارب روزمرۀ ماست .شاید به همین دلیل هم باشد که بدن در بسیاری از زبانها مرجعی
غنی برای مفهومسازی و مقولهبندی اشیاء و روابط در جهان اطراف ماست .تا امروز مطالعات رده-
شناختی متعددی در زمینۀ واژههای برگرفته از نام اعضای بدن در زبانهای گوناگون انجام شده
است و برخی پژوهشگران همچون هاینه ادعا میکنند که در این زمینه گرایشهای جهانی وجود
دارد (انفیلد 2و همپژوهان .)138 :2006 ،به عنوان مثال میتوان به کاربرد واژۀ "بدن"" ،سر" و
"خون" در معنایی غیر از معنای اصلی آنها در مثالهای شمارۀ  5و  6و  7اشاره نمود:
(5) We need a couple of strong bodies for our team.
(6) There are a lot of good heads in the university.
(7) We need some new blood in the organization.

در مثال شمارۀ ( )5واژۀ "بدن" در معنایی جدید (فرد) به کار رفته است .در مثال ( )6واژۀ
"سر" در معنای فرد باهوش مورد استفاده قرار گرفته است و در مورد ( )7واژۀ "خون" در معنای
نیروی جدید به کار رفته است .کاربرد بدنواژهها در معنایی جدید ،نه تنها موردی عجیب نیست،
بلکه مورد انتظار نیز هست ،زیرا در زبانشناسی شناختی طبق اعتقاد لیکاف و جانسون ()1985
مفهومسازی ما از جهان اطراف در حوزههای انتزاعیتر بر مفاهیم ملموس بنا نهاده شدهاند.
 .3تحلیل واژۀ "لسان" در قرآن کریم
در این قسمت به تحلیل و بررسی واژۀ "لسان" در چهار بخش مجزا میپردازیم .همانطور که پیشتر
اشاره شد واژۀ "لسان" در متن قرآن ،بیست و پنج مرتبه و در بیست و چهار آیه به کار رفته است.
با رجوع به ترجمهها و تفاسیر معتبر قرآنی چهار طبقۀ معنایی مجزا برای این واژه به دست آمده
است:

words
N.

1 body

2 Enfield,
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 .1.3دستۀ اول :واژۀ "لسان" به معنای عضوی از بدن
در اولین طبقهبندی از آیات حاوی واژۀ "لسان" به سه آیۀ زیر برمیخوریم:
 نور ،آیۀ  :24یوْمَ تَشْهَدُ عَلَیهِمْ اَلْسِنَتَهُم وَأَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یعْمَلُونَ ]روزی که زبان و
دست و پاهایشان بر آنها به کارهایی که کردهاند شهادت دهند[ .

 القیامۀ ،آیۀ  :16لَا تُحَرِِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ [زبانت را به [بازخوانی وحی] مجنبان که در
کار آن شتاب کنی[.


البلد ،آیۀ  :9وَ لِسَانًا وَشَفَتَینِ [و زبانی و دو لب[

در هر سه آیۀ فوق واژۀ "لسان" در معنای اصلی و اولیۀ خود ،یعنی عضوی از اعضای بدن
انسان به کار رفته است .این معنی معنای سرنمون واژۀ "لسان" در قرآن کریم است که سایر معانی
را میتوان گسترش معنایی این معنای اصلی دانست.
 .2.3دستۀ دوم" :لسان" به معنای نظام ارتباطی انسان
یکی از معانی واژۀ "لسان" در قرآن کریم نظام ارتباطی نوع بشر میباشد که در هشت مرتبه و در
هفت آیه به شرح ذیل به کار رفته است؛ در آیۀ  103سورۀ نحل این واژه دو بار تکرار شده است:
 المائدۀ ،آیۀ  :78لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمَ ذَلِکَ
بِمَا عَصَوا وَّکَانُوا یعْتَدُونَ [از میان فرزندان اسرائیل ،آنان که کفر ورزیدند ،به زبان داوود و
عیسى بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند .این [کیفر] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و [از
فرمان خدا] تجاوز مىکردند[.
 ابراهیم ،آیۀ  :4وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیبَینَ لَهُمْ فَیضِل اللَّـهُ مَن یشَاءُ وَیهْدِی
مَن یشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ [و هیچ پیامبری نفرستادهایم مگر [با پیامی] به زبان قومش ،تا
[احکام و حقایق را] برای آنان روشن بدارد ،آنگاه خداوند هرکس را بخواهد بیراه میگذارد و
هرکس را که بخواهد هدایت میکند و او پیروزمند فرزانه است[.
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 النحل ،آیۀ  :103وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یقُولُونَ إِنَّمَا یعَلِِّمُهُ بَشَرٌ لِِّسَانُ الَّذِی یلْحِدُونَ إِلَیهِ أَعْجَمِی وَهَـذَا
لِسَانٌ عَرَبِی مبِینٌ [و به خوبی میدانیم که ایشان میگویند همانا بشری او را آموزش میدهد

[حاشا ،چرا که] زبان کسی که اینان کژاندیشانه ادعا میکنند ،گنگ و بیگانه است و این زبان
[زبان قرآن] عربی [شیوا و] روشن است[ .

 مریم ،آیۀ  :97فَإِنَّمَا یسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لدًّا ]ما قرآن را به زبان
تو (که عربی است) ساده و آسان فراهم آوردهایم ،تا به وسیلۀ آن ،پرهیزکاران را (به رضا و
نعمت خدای مهربان) مژده دهی ،و مردمان سرسخت (دشمن حق و طرفدار باطل) را با آن
(از ناخوشنودی و عذاب یزدان) بترسانی[.
 الشعراء ،آیۀ  :195بِلِسَان عَرَبِی مبِین [به زبان عربی شیوا [.
 الروم ،آیۀ  :22وَمِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ
لَآیات لِِّلْعَالِمِینَ [و از جمله آیات او آفرینش آسمانها و زمین است و دگرگونی زبانهای شما
و رنگهای شما ،بیگمان در این برای دانشمندان مایههای عبرت است[.
 األحقاف ،آیۀ  :12وَ مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَۀً وَهَـذَا کِتَابٌ مصَدِِّقٌ لِِّسَانًا عَرَبِیا لِِّینذِرَ
الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ [و پیش از آن کتاب موسی رهنما و رحمت بود ،و این کتابی
است همخوان [با آن] ،به زبان عربی [/شیوا] ،تا ستمپیشگان [مشرک] را هشدار دهد ،و
بشارتی برای نیکوکاران باشد[.
با بررسی آیات باال و دقت در ترجمۀ این آیات درمییابیم که در همۀ این دادههای زبانی واژۀ "لسان"
در معنای زبان به عنوان نظام ارتباطی بشر به کار رفته است .پرسشی که در این بخش مطرح است ،این
است که چه عامل انگیزشی در چارچوب شناختی را میتوان در پیدایش این معنی جدید از معنای اصلی
بدنواژۀ "لسان" (به عنوان عضوی از اعضای بدن انسان) دخیل دانست؟ به باور نگارندگان در پیدایش معانی
جدید از این بدنواژه عالوه بر استعارۀ مفهومی ،مجاز مفهومی نیز دخیل است .بهطور مثال در همین
دادههای مورد بحث که در این قسمت به آنها اشاره شد ،میتوان مجاز "عضو به جای کارکرد آن" را در
پیدایش معنی جدید دخیل دانست .واژۀ "لسان" در معنای عضوی از اعضای بدن انسان ،تحت فرایند مجاز
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مفهومی در قامت معنایی جدید "معنای نظام ارتباطی انسان" ظاهر شده است .به عبارت دیگر ،در این
هفت آیه از عضو "لسان" برای اشاره به کارکرد آن استفاده شده است .نکتهای که نمیبایست از نظر دور
داشت آن است که در اینجا کارکرد واژۀ "لسان" ماهیتی انتزاعی دارد؛ چنین برداشتی از این واژه در آیات
باال قابل مقایسه با آن چیزی است که در انگارۀ چامسکیایی تحت عنوان توانش 1زبانی معرفی میشود .زبان
در این آیات در معنای پدیده و سیستمی نظاممند است که کارکردی انتزاعی دارد.
 .3.3دستۀ سوم :واژۀ "لسان" به معنای گفتار
گروه سوم آیات که دارای واژۀ "لسان" هستند مجموعاً دوازده آیه را دربرمیگیرد که در آن مقصود
از این واژۀ "گفتار" است .به این آیات توجه کنید:
 طه ،آیۀ  :27وَاحْلُلْ عُقْدَۀً مِِّن لِِّسَانِی ]گره از زبانم بگشا[.
 الشعراء ،آیۀ  :13وَ یضِیقُ صَدْرِی وَلَا ینطَلِقُ لِسَانِی فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ [و سینهام تنگ مىگردد،
و زبانم باز نمىشود ،پس به سوى هارون بفرست[.
 الدخان ،آیۀ  :58فَإِنَّمَا یسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لَعَلَّهُمْ یتَذَکَّرُونَ [جز این نیست که آن را به زبان تو
به آسانی روان ساختهایم ،باشد که پند گیرند[.
 النحل ،آیۀ  :62وَ یجْعَلُونَ لِلَّـهِ مَا یکْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْکَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ
لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مفْرَطُونَ ]و برای خداوند چیزی را که خودشان هم خوش ندارند قائل میشوند
و به زبانشان به دروغ مدعی میشوند که بهشت از آن آنان است ،حقا که آتش [دوزخ] نصیب
آنان است و ایشان [در این راه] پیشتازند[.
 النحل ،آیۀ  :116وَ لَاتَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّـهِ
الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْکَذِبَ لَا یفْلِحُونَ ]تا بر خدا افترا بندید ،براى هر دروغ که
بر زبانتان مىآید مگویید که این حالل است و این حرام .کسانى که به خداوند دروغ مىبندند
رستگار نمىشوند [.

1 competence
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 مریم ،آیۀ  :50وَ وَهَبْنَا لَهُم مِِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْق عَلِیا ]و رحمت خویش را به
آنها ارزانى داشتیم و سخن نیکو و آوازۀ بلند دادیم[.
 الشعراء ،آیۀ  :84وَاجْعَل لِِّی لِسَانَ صِدْق فِی الْآخِرِینَ ]و برای من در میان امتهای آینده
سخن [گوی] نیک قرار ده[ .
 القصص ،آیۀ  :34وَ أَخِی هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِِّی لسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءًا یصَدِِّقُنِی إِنِِّی أَخَافُ أَن
یکَذِِّبُونِ [و برادرم هارون زبانش از من گویاتر است ،پس او را همراه من بفرست که یاور و
دستیارم باشد تا [در همۀ امور] مرا تصدیق کند؛ زیرا میترسم [فرعون و فرعونیان] تکذیبم
کنند[ .
 األحزاب ،آیۀ  :19أَشِحَّۀً عَلَیکُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَیتَهُمْ ینظُرُونَ إِلَیکَ تَدُورُ أَعْینُهُمْ کَالَّذِی
یغْشَى عَلَیهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوکُم بِأَلْسِنَۀ حِدَاد أَشِحَّۀً عَلَى الْخَیرِ أُولَـئِکَ لَمْ
یؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّـهُ أَعْمَالَهُمْ وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّـهِ یسِیرًا ]و در حق شما بسیار بخیلاند و چون
بیمی فرارسد ،میبینیشان در حالتی که دیدگانشان مانند کسی میگردد که از نزدیکی مرگ
بیهوش شده باشد ،به سوی تو مینگرند ،و چون آن بیم برطرف شود ،به شما با زبانهای تند
و تیز خویش آزار میرسانند ،و آزمند مال [غنایم]اند ،اینانند که ایمان نیاوردهاند و خداوند
اعمالشان را تباه [و باطل] میگرداند و این بر خداوند آسان است [.
 الفتح ،آیۀ  :11سَیقُولُ لَکَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا یقُولُونَ
بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَیسَ فِی قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن یمْلِکُ لَکُم مِِّنَ اللَّـهِ شَیئًا إِنْ أَرَادَ بِکُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِکُ ْم
نَفْعًا بَلْ کَانَ اللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا [به زودی واپسماندگان اعرابی [/جهادگریزان بادیهنشین]
به تو گویند اموال ما و خانوادههایمان ما را [از همراهی با شما] مشغول داشت ،پس برای ما
آمرزش بخواه ،به زبانهایشان چیزی را میگویند که در دلهایشان نیست ،بگو پس چه
کسی در برابر خداوند  -اگر در حق شما زیانی یا در حق شما سودی بخواهد -از شما حمایت
خواهد کرد؟ آری خداوند به آنچه میکنید آگاه است[.
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 الممتحنۀ آیۀ  :2ان یثْقَفُوکُمْ یکُونُوا لَکُمْ أَعْدَاءً وَیبْسُطُوا إِلَیکُمْ أَیدِیهُمْ و َأَلْسِنَتَهُم بِالسوءِ وَوَدوا
لَوْ تَکْفُرُونَ [اگر بر شما دست یابند دشمنان شما خواهند بود و دست و زبانشان را به بدی در
حق شما میگشایند ،و خوش دارند که شما کفر بورزید[ .


النور ،آیۀ  :15إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِکُم مَّا لَیْسَ لَکُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَیِِّنًا وَهُوَ
عِندَ اللَّـهِ عَظِیمٌ ]زیرا شما آن سخنان را از زبان یکدیگر تلقِّی کرده و حرفی بر زبان میگفتید
که علم به آن نداشتید و این کار را سهل و کوچک میپنداشتید در صورتی که نزد خدا
(گناهی) بسیار بزرگ بود[.
همانطور که مالحظه میکنید در همۀ موارد فوق واژۀ "لسان" در معنی گفتار یا سخن به

کار رفته است .آنچه سبب میشود چنین معنایی از این واژه ایفاد شود در قالب مجاز مفهومی قابل
تبیین است :مجازِ "عضو برای اشاره به کارکرد آن عضو" .بدیهی است که کارکرد مهم و کانونی
"لسان" به عنوان عضوی از اعضای بدن انسان تسهیل برقراری ارتباط با دیگر همنوعان است .به بیان
دیگر کارکرد محوری و کانونی این عضو بیان سخن میباشد و در اینجا برای اشاره به این کارکرد
محوری از خود واژۀ "لسان" استفاده شده است .همانطور که پیشتر اشاره شد استعاره و مجاز
فرایندهایی شناختی هستند که از طریق آن مفاهیم و تجاربی که مرزبندی نامشخصتری دارند و
به عبارتی مفاهیمی انتزاعی هستند ،بر مبنای مفاهیم و تجاربی فیزیکی بیان میشوند ،که مرزبندی
مشخصتری دارند و در عین حال عینیتر هستند (لیکاف و جانسون .)60 :1980 ،نکتۀ قابل تأمل
اینجاست که در گروه سوم از آیات حاوی واژۀ "لسان" برخالف گروه دوم ،منظور از کارکرد زبان
تجلی فیزیکی و عینی زبان به عنوان یک ویژگی انسانی است .چنین برداشتی از مفهوم زبان منطبق
با مفهومی است که در اصطالحشناسی چامسکی کنش 1زبانی نامیده میشود.
 .4.3دستۀ چهارم :واژۀ "لسان" در معنای استعاری تحریف واقعیت
در دستۀ دیگری از آیات واژۀ "لسان" نه به معنای عضوی از بدن است و نه به کارکرد اصلی آن
یعنی نوعی نظام ارتباطی اشاره دارد .در این آیات "لسان" در قالبی عینی و ملموس تداعیکنندۀ
1 performance
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مفهومی انتزاعی است .به منظور بررسی دقیقتر این معنی و همچنین با توجه به این که در این
آیات بر خالف سه دستۀ دیگر نوعی گریز از معنای سرنمون وجود دارد فقط به یک ترجمه اکتفا
نشده و عالوه بر بررسی ترجمههای مختلف در مورد هر آیه ،به سه تفسیر قرآنی نیز رجوع شده
است.
 آل عمران ،آیۀ  :78وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا یلْ ۥوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْکِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْکِتَبِ وَ مَا هُوَ مِنَ
ٱلْکِتَبِ وَیقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَیقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْکَذِبَ وَهُمْ یعْلَمُونَ
]ترجمۀ  :1و از میان آنان گروهى هستند که زبان خود را به [خواندن] کتاب [تحریفشدهاى]
مىپیچانند ،تا آن [بربافته] را از [مطالب] کتاب [آسمانى] پندارید ،با این که آن از کتاب
[آسمانى] نیست؛ و مىگویند :آن از جانب خداست ،در صورتى که از جانب خدا نیست ،و بر
خدا دروغ مىبندند ،با این که خودشان [هم] مىدانند [( .فوالدوند)
]ترجمۀ  :2همانا گروهى از آنها هستند که به هنگام تالوت کتاب ،زبان خود را چنان
مىپیچانند که گمان کنید [آنچه مىخوانند] از کتاب خداست در حالى که آن از کتاب خدا
نیست ،و ادِّعا مىکنند که آن از جانب خداست در حالى که از جانب خدا نیست ،و بر خدا
دروغ مىبندند [( .بهرامپور)
[ترجمۀ  :3و همانا برخی از اهل کتاب ،قرائت کتاب آسمانی را تغییر و تبدیل میدهند تا شما
آنچه آنها از پیش خود خواندهاند از کتاب خدا محسوب دارید ،و هرگز آن تحریف شده از کتاب
خدا نخواهد بود ،و گویند :این از جانب خدا نازل شده ،در صورتی که هرگز از خدا نیست ،و با
آن که میدانند به خدا دروغ میبندند]( .الهی قمشهای)
[تفسیر  :1ظاهراً مراد از جملۀ "یلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ" این باشد که سخنان غیر آسمانى که خود
آن را جعل مىکردند ،به لحنى مىخواندند که با آن لحن تورات را مىخواندند تا وانمود کنند
این سخنان نیز جزء تورات است ،با اینکه از تورات نبود][ .تفسیرالمیزان]
[تفسیر " :2یلون" از مادۀ "لى" (بر وزن حى) به معنى پیچیدن و کج کردن است و این
تعبیر در اینجا کنایۀ جالبى از تحریف سخنان الهى است .گویا آنها هنگام تالوت تورات وقتى
به صفات پیامبر اسالم که بشارت ظهورش در آیات تورات آمده بود مىرسیدند در همان حال
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آن را تغییر مىدادند و چنان ماهرانه این عمل انجام مىگرفت که شنونده گمان مىکرد آنچه را
مىشنود متن آیات الهى است][ .تفسیر نمونه]
[تفسیر  :3و از آنان گروهى هستند که زبان خود را به تالوت آیاتى ساخته و پرداخته خویش
مىپیچانند؛ تا شما آن آیات دروغین را از کتاب آسمانى بپندارید .آغاز آیۀ شریفه ،به آغاز آیۀ
مبارکۀ  75پیوند دارد که مىفرماید« :و من اهلالکتاب من ان تأمنه»...؛ و نشانگر آن است که
خدا تحریف کتاب را از معنا و مفهوم واقعىاش ،به گردش زبان تعبیر کرده ،که ممکن است
در تغییر واژهها و آنگاه تغییر پیام و جهت آن باشد][ .تفسیر مجمعالبیان]
 النساء ،آیۀ  :46مِّنَ ٱلَّذِینَ هَادُوا یحَرِّفُونَ ٱلْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَیقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَینَا وَٱسْمَعْ
غَیرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَیا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّینِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا
لَکَانَ خَیرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَکِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِکُفْرِهِمْ فَلَا یؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِیلًا
[ترجمۀ  :1برخى از آنان که یهودىاند ،کلمات را از جاهاى خود برمىگردانند ،و با پیچانیدن
زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین [اسالم ،با درآمیختن عبرى به عربى] مىگویند:
«شنیدیم و نافرمانى کردیم؛ و بشنو [که کاش] ناشنوا گردى ».و [نیز از روى استهزا مىگویند:
«راعنا» [که در عربى یعنى :به ما التفات کن ،ولى در عبرى یعنى :خبیث ما] و اگر آنان
مىگفتند« :شنیدیم و فرمان بردیم ،و بشنو و به ما بنگر» ،قطعاً براى آنان بهتر و درستتر
بود ،ولى خدا آنان را به علِّت کفرشان لعنت کرد ،در نتیجه جز [گروهى] اندک ایمان
نمىآورند] ( .فوالدوند)
[ترجمۀ  :2از یهود کسانى هستند که کلمات را از جاهاى خود تغییر مىدهند و از راه
زبانبازى و براى طعنه زدن به دین مىگویند :شنیدیم و نافرمانى کردیم ،و بشنو که هرگز
نشنوى ،و [با تمسخر مىگویند :راعنا ،حال آن که اگر مىگفتند :شنیدیم و فرمان بردیم و
سخن ما بشنو]( .بهرامپور)
[ترجمۀ  :3گروهی از یهود کلمات (خدا) را از جای خود تغییر داده و گویند( :فرمان خدا را)
شنیدیم و (از آن) سرپیچیم و (به جسارت گویند) بشنو که (کاش) ناشنوا باشی؛ و گویند ما
را رعایت کن .و گفتار ایشان زبانبازی و طعنه و تمسخر به دین است .و اگر (به احترام)
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میگفتند که ما (فرمان حق را) شنیدیم و (تو را) اطاعت کنیم و تو نیز (سخن ما) بشنو و به
حال ما بنگر ،هر آینه آنان را نیکوتر بود و به صواب نزدیکتر ،لیکن چون کافر شدند خدا آنها
را لعنت کرد ،و به جز اندکی ایمان نخواهند آورد]( .الهی قمشهای)
[تفسیر « :1لَیا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِی الدِّینِ» اصل (ل -ى -ى) به معناى تاب دادن و پیچاندن
است ،پس معناى جملۀ مورد بحث این مىشود که یهودیان مورد بحث زبان خود را مىپیچند،
تا به این وسیله سخن باطل خود را به صورت حق جلوه دهند][ .تفسیر المیزان]
[تفسیر  :2تمام اینها به منظور آن بود که با زبان خود حقایق را از محور اصلى بگردانند و در
آیین حق طعن زنند (لیا بالسنتهم و طعنا فى الدین) .لى بـر وزن حـى بـه مـعـنـى تـابـیـدن
طـنـاب و مانند آن و به معنى تغییر و تحریف نیز آمده است][.تفسیر نمونه].
[تفسیر « :3لىِّ» به معنی پیچانیدن است« .السنه» هم جمع "لسان" به معنی زبان است].

[تفسیر مجمعالبیان].
با توجه به آنچه در ترجمهها و تفاسیر متعدد آمده است در هر دو آیۀ شریفۀ باال صحبت از
ن
"تحریف واقعیت" و "دروغ گفتن" است .در آیۀ هفتاد و هشتم سورۀ آلعمران از عبارت «یلْوُۥ َ
أَلْسِنَتَهُم» برای اشاره به این موضوع استفاده شده است و در آیۀ چهل و ششم سورۀ النساء از عبارت
«لَیا بِأَلْسِنَتِهِمْ» استفاده شده است .همانگونه که از مرور ترجمههای صورت گرفته از این آیه و
همچنین مرور تفاسیر متعدد آن برمیآید ،بین مترجمین و مفسرین قرآن در زمینۀ معنا و تفسیر
این آیات اتفاقنظر وجود دارد و جملگی مترجمین و مفسرین این عبارات را در معنی "پیچاندن
زبان" و در مفهوم "تحریف واقعیت" دانستهاند.
به باور نگارندگان در این آیات شریفه عبارت پیچاندن زبان در حکم تحریف واقعیت دانسته شده
است و میتوان این موضوع را در قالب چنین استعارهای بیان کرد" :تحریف واقعیت"" ،پیچاندن زبان" است.
به بیان سادهتر در این موضع برای اشاره به مفهوم انتزاعی "تحریف واقعیت" از اصطالح عینی و ملموس
"پیچاندن زبان" استفاده شده است .در زبان روزمره و در سخن گویشوران زبان فارسی نیز شاهد موارد
متعدد کاربرد این استعارۀ زبانی هستیم .عباراتی نظیر "قصد پیچاندن کسی را داشتن" در گفتار روزمرۀ
فارسیزبانان خود مؤید این نکته است که این استعارۀ زبانی در زبان فارسی هم مورد استفاده قرار میگیرد.
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 .4نتیجهگیری
در این پژوهش واژۀ "لسان" به عنوان یکی از مصادیق اشاره به زبان در متن قرآن کریم مورد تحلیل
و بررسی قرار گرفت .دادههای استخراج شده در این بخش در چهار دسته طبقهبندی شد .به بیان دیگر
واژۀ "لسان" در قرآن کریم در چهار معنی به کار رفته است .معانی مورد نظر عبارت بودند از" :لسان"
در معنی "نظام ارتباطی انسان"" ،لسان" در معنی "گفتار"" ،لسان" در معنی "عضوی از بدن" و
"لسان" در معنی تحریف واقعیت .پس از دستهبندی دادهها در این دستههای چهارگانه دادههای هر
بخش به منظور تبیین انگیزش نهفته در پس گسترش معنای واژۀ "لسان" ،در چارچوب استعاره و
مجاز مفهومی مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل دادهها مؤید این نکته است که واژۀ
"لسان" هرگاه در معنای زبان به عنوان عضوی از بدن انسان به کار رفته است ،در معنای اصلی این
واژه مورد استفاده قرار گرفته و معانی ثانویۀ این واژه حاصل بسط مجازی و استعاری معنای این واژه
هستند" .لسان" در معنای زبان به عنوان نظام ارتباطی انسان و در معنای گفتار تحت فرایند مجاز
"استفاده از عضو برای بیان کارکرد آن عضو" گسترش معنایی یافته است و در دو آیه نیز این واژه در
ترکیب با دیگر واژهها در معنای استعاری "تحریف واقعیت و دروغ گفتن" به کار رفته است.
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Abstract
One of the words used to refer to language in Quran is the word “lisæ:n”.
In Quran this word has been used 25 times in singular and plural forms.
The point is that, this word is used in different meanings. The goal of this
research is to find the motivation for the extension of its meaning and to
determine the central meaning of the word. To do so, all cases of its usage
in Quran were extracted using Pars-Quran software and the data was
analyzed in the framework of conceptual metonymy and metaphor. The
results of the research indicates that when the word “lisæ:n” is used to refer
to tongue, it is used in its prototypical meaning and when it is used to refer
to language as a means of communication or speech, the process of
conceptual metonymy is the motivation for this extension of meaning.
Also two cases of extension in its meaning are motivated by conceptual
metaphor.
Keywords: lisæ:n, cognitive linguistics, metaphore, metonymy, Quran

زبان و شناخت – شماره پنج

28

