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بر   در فارسي گفتاريهاي مذهبي ها و عبارتگسترش معنا و بافت كاربردي واژهبررسي 
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  بشير جم (دانشيار گروه زبان انگليسي دانشگاه شهركرد، شهركرد، ايران)
  

  55-81صص: 

    چكيده

هاي مذهبي بسياري را از عربي وام گرفتــه اســت. شــماري از ها و عبارتواژهزبان فارسي  

شان دستخوش انــواع گســترش نسبت به معنا يا بافت كاربردي اوليه هاها و عبارتاين واژه

بافــت كــاربردي ايــن اســت كــه   اند. منظور از گسترشگسترش بافت كاربردي شده  يامعنا  

 ليــةها تغيير نكرده، بلكه افزون بر به كار رفتن بــا معنــي اوها و عبارتواژهاين    اولية  معناي

ها گسترش پيدا كرده اســت. ها يا بافت ت اولية خود كاربرد آنها به ساير حوزهخود و در باف

بوده كه چه بــا تغييــر  هاي مذهبيها و عبارتواژه ةزباني مورد بررسي شامل مجموع  ةپيكر

روند. روش و چه بدون هر گونه تغييري در گفتار به كار مي  معنا يا گسترش بافت كاربردي

شــم  مبتنــي بــر هاي مــذهبيها و عبارتواژهدر يا گسترش يير نوع تغتشخيص    و  شناسايي

ــ   تحليلــي  - توصــيفيپژوهش  اين  نگارنده بوده است.  زباني   هاي بســياري نمونــه  ةبــا ارائ

 )1986(«ربط» اسپربر و ويلسون  ةدر چارچوب نظريرا    هااين تغييرها و گسترشچگونگي  

گويشــوران دهــد كــه نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي  دهد.مورد بحث قرار مي

اي فرهنگي مشتركشان پيرامــون ها و اطالعات زمينهها، تجربهزبان فارسي با توجه به دانش

به   دانند، همهاي مذهبي را ميها و عبارتاولية واژههم معناي    هاي مذهبيها و عبارتواژه

شنونده هنگامي كه  «ربط»  . مطابق با نظريه  دسترسي دارند  يافتة آنهامعاني و كاربرد گسترش

اطالعات  با آن را كند، با در نظر گرفتن بافت موقعيت،يا عبارتي مذهبي را دريافت مي واژه

كند كه منظــور گوينــده معنــي دهد و سرانجام درك ميتطبيق ميسنجد و مي خود ايزمينه

  . است  آن  يافتةسترشيا معني گ  ،عبارت مذهبي  و اولية آن واژه
 

 بافت كاربردي،  گسترش معنايي، گسترش  هاي مذهبي،هاي مذهبي، عبارتواژه  : ها كليدواژه 
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 مقدمه.1

در زبان فارسي وجود دارنـد كـه وام گرفته از عربي  هاي مذهبي  ها و عبارتشماري از واژه

گسـترش بافـت   يـاشان دسـتخوش انـواع گسـترش معنـا  نسبت به معنا يا بافت كاربردي اوليه

هـا و واژهايـن  اوليـة اين است كـه معنـاي گسترش بافت كاربردي   اند. منظور ازكاربردي شده

در بافـت اوليـة خـود  اوليـة خـود و ها تغيير نكرده، بلكه افزون بر به كار رفتن با معنيعبارت

ها همچـون ها يا بافتها گسترش پيدا كرده است. بسياري از اين عبارتكاربرد آنها به ساير حوزه

اند. زيرا مطابق با تعريـف ) تبديل شدهinterjections«ماشااهللا» و «يا ابالفضل» به مقولة اصوات (

) اصـوات 120:  1373ناتـل خـانلري (و  )  208:  1372افشـار (  همچون عماد  دستورنويساني

براي بيان حاالت روحي و عاطفي و نظر گوينده يا نويسنده چـون تحسـين و تعجـب بـه كـار 

شـوند ناميـده مي 2اصـوات فرعـي هاگونه عبارت اين 2017(  1روند. نيز مطابق با نظر كروزمي

«آخ» كه . گفتني است كه اصواتي همچون «وه»، «هان»، «آه» و  نيستنددر اصل جزء اصوات  زيرا  

  اند اصوات اصلي هستند.ذاتا صوت

هاي بزرگتـر ها از يكديگر نه تنها در قالب واژه بلكه در قالب عبارتگيري زبانوامدر واقع  

هـاي هـايي كـه زبـان انگليسـي از زبانواژهپذيرد. براي نمونه، افـزون بـر  از واژه نيز انجام مي

ديگر هاي  اژه (به صورت گروه)هستند نيز از زبانهايي كه فراتر از وگوناگون وام گرفته، عبارت

 exempli ) و و ماننـد آن(=  et cetera(etc)هـاي . ماننـد عبارتاندوارد زبان انگليسـي شـده

gratia (e.g)  =)از التينـي، و براي نمونه (vis-a-vis (= در برابـرِ) و  Bon appetite!=)  نـوش

     است.  گيري شده) كه از زبان فرانسه وامجان!

را از اين زبـان بسياري  هايي  هاي عربي بسيار زياد، عبارتواژهوامزبان فارسي نيز افزون بر  

 ن حيـث المجمـوعمِـ)، همچنان(=  كماكان)، گذرسخت(= صعب العبور؛ مانند  وام گرفته است

 )،افزارنوشـت(= التحريرلـوازم)، سخن روشن و تعيين كننده(=فصل الخطاب)،  روي هم رفته(=

 )،به پيمانم عمل كـردم(=  الوعده وفا  )،مانند اين كه نبوده چنانكه نبود، لغو شده(=  كان لم يكن

    ).كه اجازه بيرون رفتن از كشور را ندارد كسي(=  ممنوع الخروج) و بدنام(=   معلوم الحال 

 
1- Cruz 
2- secondary interjections 
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؛ ماننـد دارنـداند كـه منشـاء مـذهبي  زبان عربي وام گرفته شده  ازهايي  ها و عبارتنيز واژه

 (= الحمـدهللا  )،  نـام او (خـدا) كـه واالسـته  بـ(=    باسمه تعالي)،  درود بر شما(=  سالم عليكم

يـوم )،  روز خـدا(=  يـوم اهللا)،  به خدا پناه مي بـريم(=  نعوذو باهللا)،  ستايش از آن خداوند است

سـخن (=  كـالم اهللا  )،روزى كه شك هست آخر ماه شعبان است يـا اوّل مـاه رمضـان(=  الشك

سـالم اهللا  )،خونخـواه اوسـت) خدا، يعني حسين (ع)امام  «خون خدا» (لقب (=ثاراهللا )،خداوند

» و مـن اهللا توفيـق)، «بـاد درودهاي خدا بـر او(= صلوات اهللا عليه )،درود خدا بر او باد(= عليه

بر پا كننده (=  مفسد في االرضو    )دارايي مسلمانان(=  المال  بيت  )،پيروزي از سوي خداست(=

  ).كننده زمينفساد و آلوده

معنـا و گسـترش بافـت كـاربردي ضرورت انجام اين پژوهش لزوم تبيين چگـونگي تغييـر 

منـدان بـه مباحـث است تـا مـورد اسـتفاده عالقه  هابه ساير حوزه  هاي مذهبيها و عبارتواژه

بـه ويـژه كـه  هاي آتي باشـداي براي پژوهشمعناشناختي و كاربردشناختي قرار بگيرد و انگيزه

علمي   ةنده تاكنون پژوهشي در اين مورد آن هم در چارچوب يك نظريوجوي نگارطبق جست

    شناختي انجام نشده است.زبان

  پژوهش پيشِ رو به هدف پاسخ به دو پرسش زير انجام شده است:  

دستخوش تغيير معنا و گسـترش بافـت كـاربردي   هاي مذهبيها و عبارتواژه  كدام  - الف 

  اند؟شده

قابليت را دارد كه چگونگي رخداد تغييرات معنـايي و گسـترش كدام نظريه زباني اين    - ب

  تحليل كند؟   هاي مذهبيها و عبارتواژهبافت كاربردي را در 

  پيشينة پژوهش.2

گوناگون پيرامون تغيير و گسـترش معنـا و   يهادر بخش پيشينة پژوهش، نخست به ديدگاه

هـاي پس، چند پژوهش كه به واژهها و بافت موقعيت پرداخته شده است. سبافت كاربردي واژه

  شوند.  اند معرفي ميمذهبي پرداخته

ها اجزايي ايستا نيستند، بلكـه مـاهيتي پويـا و ) اظهار مي دارد كه واژه181:  1990(1نرليش

توانند آنها را در چارچوب گفتاري كه در پذير دارند. بدين علت است كه گويشوران ميانعطاف

 
1- Nerlich 
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ها ذاتاً حامل معني نيسـتند افزايد كه واژهبستر فرهنگ يك جامعه قرار دارد به كار ببرند. وي مي

ها فقـط افزايد واژها معني بر اساس معناي كلي بافت زباني به آنها تفويض شده است. او ميزير

اي كه شنونده در بافت زبـاني بـراي آنهـا دار قلمداد كنيم و تا اندازهاي كه آنها را معنيتا اندازه

ه نيسـت. معني قائل شود داراي معني هستند. براساس اين ديدگاه تغيير زباني فرايندي غيرمنتظر

هاسـت. صـفوي دارد كه بافت موقعيت دليـل تغييـر كـردن معنـاي واژه) بيان مي185وي (ص

دارد كه دو ديدگاه در مورد معنـي واژه وجـود دارد؛ ديـدگاه نخسـت كـه ) نيز بيان مي1392(

هايي همچون معني اوليه، معني اصلي و هستة معنايي براي هر واژه معني يا معاني ثابتي را با نام

شناســي را از دانــد و معنيمعنــي جملــه را از معنــي گوينــده متمــايز مي و ر نظــر مــي گيــردد

 اسـت كـه هـر واژه از مجموعـة  آنسـت. و ديـدگاه دوم كـه بـر  انگـاردمي  جدا  كاربردشناسي

مدارانـه بـودنش، معنـي ديدگاه به دليل بافتاين    .برخوردار استوابسته  بافتنامحدودي معني  

شناسـي داند و به همين دليل نيز به وجود تمايزي بين معنيمعني گوينده نمي  جمله را متمايز از

ل نيست. در شكل افراطيِ اين نگـرش دوم، واژه اساسـاً دربرگيرنـدة معنـي ئو كاربردشناسي قا

)، اين كـه واژه يـا 1989(1شود. بر اساس كاپالنگفتار تعيين مياش تنها در پارهنيست و مفهوم

صي داشته باشد به معناشناسي مربوط اسـت. ولـي دليـلِ نسـبت دادنِ معنـاي عبارتي معناي خا

خاصي به يك واژه يا عبارت و اين كه چرا از يك عبارت معناي خاصي اراده شده، ارتباطي بـه 

اللهي، نيا و حبيـب(سـتوده دارد معناشناسي ندارد. زيرا اين موضوع به حيطه كاربردشناسي تعلق

1393.(  

گفتـار يعنـي گوينـده، اي پيرامـون يـك پاره) بافت را متشكل از عناصر پايه1989(كاپالن  

) 1970(  2دانـد. ولـي اسـتالنِكرگفت در آن ايجاد شده ميزمان، مكان، و جهان ممكني كه پاره

هاي اجتمـاعي و فرهنگـي را گسترة بافت را از اين هم فراتر دانسته و باورهاي مشترك و زمينه

) تغييـر معنـايي 77:  1995(  3). ولپ1393اللهي،  نيا و حبيبشمرد(ستودهبرمينيز جزء بافت  

هاي فرهنگي، بـافتي داند. زيرا دگرگونيها را حاصل دگرگوني در بافت فرهنگي جامعه ميواژه

 دهند.است را تغيير ميكه نشانة زباني در آن به كار رفته

 
1- Kaplan  
2- Stalnaker 
3- Volpe 
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هـاي ين چگونگي تغييـر معنـي در بافتتبي  ،ها در مورد درك زبانيكي از بزرگترين چالش

هاي مطرح شده در مورد چنين چالشي بـه وجـود دو ). ديدگاهxi؛  2009،  1كاربردي است(اِوِنز

ها فارغ از بافت همـواره اند: نخست، معني مستقل از بافت، به اين معني كه واژهنوع معني قائل

بنيـاد برخوردارنـد و ها از معني بافتهداراي معني هستند. دوم، معني وابسته به بافت، يعني واژ

شوند. طبق فرايند تقويت كاربردشـناختي كـه اي متفاوت تعبير ميهاي مختلف به گونهدر بافت

) مطرح كرده معـاني جديـد واژه كـه تحـت تـاثير بافـت پديـد 263-314:  1974(  2تراگوت

شناسان شناختي ). زبان166:  2007شوند (اونز،  آيند در حافظة معنايي گويشوران ذخيره ميمي

گويند. در اين انگاره براي معنا يك نمونة اصلي نيز به جاي معنا از شبكة شعاعي معنا سخن مي

اي از معاني وجود دارد كه در آن شود. در نتيجه، شبكهيا مركزي به نام معناي مركزي تصور مي

ان و بـر اثـر كـاربرد آن در اي داراي يك معناي اوليه و كانوني است كه با گذشـت زمـهر واژه

پــذيرد مي اي راشـود و معناهـاي تــازههـاي گونـاگون، دســتخوش گسـترش معنــايي ميبافت

هـاي قرآنـي و در ادامه اين بخش چند پژوهش كـه بـه واژه ).2: 1395(بامشادي و همكاران، 

  اند.اند معرفي شدهمذهبي پرداخته

تـوان بـه مي )1986( ويلسون و اسپربر 3«ربط» ةدر چارچوب نظريهاي ايرانيان از پژوهش

در بخشي از پژوهش خود پيرامون طنز در زبان اشاره كرد كه  )  1389و كرامتي يزدي (  شريفي

بررسـي  ) بـه13٩٤و همكاران ( محقق محجوبيهمچنين، اند. بهره برده«ربط»  ةفارسي از نظري

شـمس و  .انـدالمثل پرداختهضـرب و ادبـي، دينـي متون در سكوت كاركردهاي شناختيجامعه

تحليلي ادبيـات   ةدر فلسف«ربط»    ةهاي معنايي از جمله نظري) نيز به نقد نظريه1396مشكات (

  اند.  پرداخته

) معاني و چگونگي گسترش معنايي حـرف اضـافة «عـن»، كـه 1396نيا و حسومي (توكل

د معناشناسـي شـناختي يكي از پركاربردترين حروف در قرآن كريم اسـت را در قالـب رويكـر

 به آنها در كلمات» واژة «كلمه» يا كريم كه قرآن هايآيه )1393اند. جم (مورد بررسي قرار داده

 تفسـيرها و هابررسي ترجمه از پس داده و  قرار بررسي مورد شناختي زبان را به لحاظ رفته كار

 
1- Evans 
2- Traugott 
3- Relevance Theory 
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 آمده قرآن در پنج معني زير در گوناگون بافتهاي در واژه اين منابع گوناگون مشخص كرده كه از

  است:

 كلمه) واژة صريح و مركزي (معني جمله و سخن واژه، معاني در «كلمه»   . كاربرد1

 خداوند؛ آفريدة موجودات معناي كاربرد«كلمه» در .2

 توحيد؛ معناي در «كلمه»   . كاربرد3

 سنت؛ و فرمان وعده، معاني در كلمه . كاربرد4

 (ع)؛  مسيح عيسي معناي در «كلمه»   كاربرد .5

ها مطلق نبوده و در بسـياري از مـوارد بـين معـاني دارد كه اين دسته بنديالبته وي بيان مي

مختلف همپوشاني وجود دارد، به ويژه معناي مركزي واژة «كلمه»  كه بر اساس تفسـيرها غالبـاً 

 و صـريح داللت دو هر از ايهموارد نيز آميز ثراك با ساير موارد نيز ارتباط و همپوشاني دارد. در

 وجود دارد. ضمني در واژة «كلمه»

هايي در زبان فارسي پرداختـه كـه بازنمـايي ) در تحليل ديگري به بررسي واژه1397جم (

شان در سبك رسـمي يـا اصـلي تفـاوت معنـايي آنها در سبك گفتاري با بازنمايي واجي  آوايي

مذهبي «قائم» صرف نظر از معاني ديگرش، لقب حضرت مهدي(عج) به دارد. براي نمونه، واژة  

به گفتة جم، به دليل پنهان بودن حضـرت مهـدي(عج) از  .معني قيام كننده و به پا خيزنده است

بودند كه عبارتي همچـون «امـام قـائم» بـه معنـاي   ديدگان، گويشوران زبان فارسي تصور كرده

جديد «پنهان كـردن» بـه كـار   واژه در زبان فارسي به معنايوامرو، اين  «امام پنهان» است. ازاين

كند كه اين معناي جديد با امـالء و تلفظـي متفـاوت بـه رود. جم به اين نكتة مهم اشاره ميمي

عبـارتي همچـون « قـائم» در  به جاي  « قايم» را    تواننميشود و  صورت «قايم» نوشته و ادا مي

در واقع دو صورت «قائم» و «قايم» در توزيع تكميلـي قـرار كرد.    به كار برد و تلفظ  «امام قائم»

دارند. حتي به دليل امالء و تلفظ متفاوتِ اين دو صورت بايسـتي آنهـا را دو واژة جداگانـه بـه 

  شمار آورد. 

وجوي نگارنـده اينك پس از برشمردن كارهاي پيشين الزم به ذكـر كـرد كـه طبـق جسـت

هـاي هـا و عبارتواژه  پيرامون تغييرات معنـايي و كاربردشـناختيتاكنون هيچ پژوهش جامعي  

توان بيـان كـرد كـه معنـاي بندي بخش پيشينه را بدين گونه ميانجام نشده است. جمع  مذهبي

باورهـاي مشـترك و ها و بافت شامل بافت زباني، بافت موقعيت و بافت فرهنگـي شـامل  واژه
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توانـد بـه مـرور اي كه تغيير بافت ميتعاملند. به گونهپيوسته با يكديگر در  هاي اجتماعي  زمينه

  هاي گوناگون معاني متفاوتي دارند.  ها در بافتها بشود و واژهزمان موجب تغيير معناي واژه

 روش پژوهش .4

 )1986(  2و ويلسـون  1نظرية «ربط» اسپربر  تحليلي  - توصيفيپژوهش  اين  چارچوب نظري  

ها در كاربردشناسي ارتباط است. در اين بخـش پـس از ن نظريهترييكي از پيشرفته  باشد كهمي

چگونگي به كارگيري اين نظريه در تحليل گسترش معنا و بافت و مباني آن،  طرح نظرية «ربط»  

  گيرد.  هاي مذهبي مورد بحث قرار ميها و عبارتواژه  كاربردي

، از ة اصـل «ارتبـاط»تيافگسـترشدر واقـع انگـاره    )1986نظرية «ربط» اسپربر و ويلسون (

) به ترتيب نظرية 1978) و (1967گرايس ( .است  ٤گرايس  3همكاري زباني چهارگانه اصول 

تر اصل همكاري زباني را مطرح كرد. ايـن نظريـه چهـار اصـل و نظرية پيشرفته 5معناي ضمني

را بگوييـد  چهآن( 7كيفيّت(به اندازه بگوييد، نه بيشتر، نه كمتر)،  6كميّت :دارد كه عبارت اند از

را كه به موضوع مربوط است بگوييد)  شـيوة  چهآن(فقط  8كه باور داريد درست است)، ارتباط

(كوتاه و بدون ابهام بگوييد). در اين نظريه فرض بر اين اسـت كـه گويشـوران بايـد بـه   9بيان

كه گوينـده همـواره در  شوداي سخن بگويند كه سوء تعبير نشود. زيرا اين گونه فرض ميشيوه

) نظريـة گـرايس 1: 1989( 10بـر اسـاس لـوچنبروز صدد رعايت اين اصول چهارگانه اسـت.

 محور  است.  - شنونده  «ربط» اسپربر و ويلسون  محور و نظرية- گوينده

 خود كوشش همة دارد انتظار گوينده از شنونده كه است معنا اين به«ربط»، ارتباط  ةدر نظري

 را دريـافتي پيام با همين انتظار نيز خود و باشد برخوردار ربط حداكثر از پيام  تا دهد خرج به را

 پيـام ربط و هرچه بود خواهد بيشتر آن ربط باشد بيشتر پيام بافتي اطالعات هرچه كند.مي تعبير

 و اسـپربر گفتـة بـود. بـه خواهـد كمتـر آن تعبيـر بـراي الزم ذهنـيِ كوشـش باشـد بيشـتر

 
1- Sperber  
2- Wilson  
3- cooperative principles 
4- Grice  
5- Theory of implicature 
6- quantity 
7- quality 
8- relation 
9- manner 
10- Luchjenbroers 
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 نظـر از كننـده دريافـت كـه فـرض اين اساس بر گفتش،پاره در توليد گوينده ،)1986(ويلسون

 همـة و كنـدمي محـدود را خـود پردازشـي تـالشِ ممكن، تعبيرِ به اولين يافتن دست با منطقي

 شناختي فرآيند . هر)97: 1،2000گالينانس (كندمي عمل گيرد،مي ناديده را ديگر هايجايگزين

 شـناخت طبيعـت كـه كننـدمي استدالل  )1986(ويلسون و اسپربر است. تالش مقداري نيازمند

 از تفسير ترينمربوط پس، .بگردد اطالعات ترينمربوط دنبال  به كه يافته تكامل ايانسان به گونه

 و باشـد تالش كمترين نيازمند ديگر، متغيرهاي بودن يكسان فرض با كه، است هماني يك گفته

 و تالش كمترين كه گزينندبرمي اي رانگارهپيش باشد. شنوندگان داشته را شناختي تأثير بيشترين

  . )1396(شمس و مشكات،    بگيرد آنان از را زمان

اي ها  و اطالعـات زمينـههـا، تجربـهدانش اي ازمجموعه فرد هر ذهن در نظرية «ربط»، طبق

اطالعـات  بـا آن را كنـد،پيـام گوينـده را دريافـت ميهنگامي كه شـنونده  دارد. مشترك وجود

كند تا به نتايج جديدي برسـد و در نهايـت پيـام گوينـده را سنجد و تطبيق ميمي خود ايزمينه

كنند تا بيشترين همكاري را با هم داشـته باشـند و اصـل درك كند. گوينده و شنونده تالش مي

) اگر معنـاي ضـمني 280-279: 1996(3هيزليو  2همكاري را رعايت كنند. بر اساس هرفورد

   كند.مي از ظاهر پيام آشكار نشود، شنونده با تالش ذهني پيام را استنباط

كننـد ة «ربط» تكيه دارد به گوينده و شنونده كمـك ميكه بر فرهنگ و نظرياطالعات بافتي  

نـد تـا ارتبـاط بـه ترين گزينـه را انتخـاب كتا از ميان گسترة وسيع دانش تجربي خود، مناسبت

شــناختي و ) بافــت را  ســاختاري روان15:1986اســپربر و ويلســون ( .درســتي شــكل گيــرد

اند. عوامل مهم خارجي مانند هاي شنونده درباره جهان توصيف كردهفرض  اي از پيشمجموعه

فرهنگ، جنسيت، نژاد، طبقه اجتماعي، گويش، تربيت خانواده، سن، تحصيالت و غيره در ايـن 

  ن نقش دارند.  ميا

ارتباط داشته   فردرهنگي و زبانيِ  پيام، اطالعات دريافتي بايد با بافت اجتماعي، ف  براي درك

هـا، كه فرد زباني را بداند كافي نيست؛ بلكه بايـد بتوانـد پـيش فرضباشد. به سخني ديگر، اين

ده و گيرنـدة بديهي است كـه فرسـتن .اش را به كار گيرددانش خود از جهان و تجربيات گذشته

زماني قـادر بـه درك   شنوندهداشته باشند.    يپيرامون موضوع مورد بحث دانشِ مشتركبايد  پيام  

 
1- Galiñanes 
2- Hurford   
3- Heasley   
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هاي زمينـه و تجربـههـا، دانـش پسيك گفته است كه بتواند عوامل بافتي آن را با پـيش فرض

گيرند(سـيدجاللي، اش گره بزند، كه همه اين موارد زير چتر مفهـوم فرهنـگ قـرار ميشخصي

1393.(  

ها  و هـا، تجربـهدانش اي ازمجموعه گويشور زبان فارسي هر ذهن در بر طبق نظرية «ربط»،

گويشـوران  دارد. هاي مذهبي وجودها و عبارتاي فرهنگي مشترك پيرامون واژهاطالعات زمينه

اي فرهنگـي هـا و اطالعـات زمينـهزبان فارسي (شامل گوينده و شنونده) با توجه به اين دانش

هاي مذهبي مورد بررسي در پژوهش پـيشِ رو را ها و عبارتمشتركشان، هم معناي اصلي واژه

 يافتة آنها دسترسـي دارنـد. مطـابق بـا نظريـة «ربـط»،دانند، هم به معاني و كاربرد گسترشمي

 كند، با در نظر گرفتن بافـت موقعيـت،يا عبارتي مذهبي را دريافت مي هنگامي كه شنونده واژه

كنـد كـه منظـور دهد و سـرانجام درك ميسنجد و تطبيق ميمي خود اياطالعات زمينه با آن را

يا عبارت مذهبي اسـت. بـراي نمونـه، شـنونده تشـخيص   گوينده كدام معني و كاربرد آن واژه

هـاي گونـاگون كـدام معنـي يـا كه منظور گوينده از بيان عبارت «يا علـي» در موقعيت  دهدمي

داند كه منظور گوينده از بيان اين عبارت هنگام دعا كـردن حاجـت كاربرد آن است. زيرا او مي

خواستن از آن حضرت و در هنگام برخاستن يا برداشتن شيئي سنگين ياري خواستن از ايشـان 

وگو بـه «يا علـي» در پايـان گفـت  دهد كه منظور گوينده از بيانتشخيص مياست. نيز شنونده  

 پردازشي شنونده تالشِ معناي «خدا نگهدار» است. پس بدين گونه است كه طبق نظرية «ربط»،

  گزيند.  ترين گزينه را برميگيرد و مناسبتمي ناديده را ديگر هايگزينه كند،مي محدود را خود

اي كـه هـاي مـذهبيهـا و عبارتردآوري، تشخيص و شناسايي واژهدر پژوهش پيشِ رو گ

افزون بر به كار رفتن با معني اصلي خود و در بافت اصلي خود در زبان فارسي، دچار گسترش 

اند با توجه به شـم زبـاني و انـدك تجربـة نگارنـده در معنا يا گسترش بافت كاربردي نيز شده

زبـاني مـورد  ةپيكـرصـورت پذيرفتـه اسـت.  «ربـط»  ةينظرشناختي مطابق با  هاي زبانپژوهش

معنـا يـا بافـت بوده كـه چـه بـا تغييـر    هاي مذهبيها و عبارتواژهبررسي نيز شامل مجموعه  

رونـد. بـراي در گفتار به كار مي معنا و بافت كاربرديو چه بدون هر گونه تغييري در   كاربردي

در بخش مقدمه ذكر شدند، بـا وجـود ايـن كـه كه  منشاء مذهبي  با    هايها و عبارتواژهنمونه،  

زباني مورد بررسي ايـن   ةاند جزء پيكرنشده  معنا و بافت كاربرديخوش تغيير خاصي در  دست

  اند.    پژوهش بوده
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  هاتحليل دادهتجزيه و .4

اي كه نسبت به معنا هاي مذهبيها و عبارتمعناي اولية عربي واژهاين امكان وجود دارد كه  

شان در زبان عربي دسـتخوش انـواع گسـترش معنـا و بافـت كـاربردي يا بافت كاربردي اصلي

رايج در زبان فارسي    شانعربي  معناي اوليةرايج نباشد. نيز ممكن است  اند در زبان فارسي  شده

افـزون يا اين كه    .ودبربافت جديدي در زبان فارسي به كار    افزون بر بافت اصلي درولي    باشد

تلفـظ يـا حتـي بـا  شان)، معني جديدشان در زبان فارسي  بر به كار رفتن با معناي اوليه ( عربي

هـاي ايـن پـژوهش ايـن ها نشان داد كه در بسـياري از دادهبررسي  .به كار برودامالي متفاوتي  

  توان آنها را از يكديگر تفكيك كرد.اي كه نمياحتماالت همپوشاني دارند. به گونه

ها افزون بر به كـار رفـتن بـا معنـي تحليل دادهبخش  مورد بررسي در    هايو عبارت  هاواژه

 ،اندگسـترش بافـت كـاربردي شـده  يـااصلي و در بافت اصلي خود دستخوش گسترش معنـا  

توان صـرفًا بـه . پس نميها در مواردي در سبك گفتاري رخ داده استهرچند كه اين گسترش

ها را ناديده انگاشـت. روش تحليـل دليل متفاوت بودن دو سبك رسمي و گفتاري اين گسترش

اللفظي و همچنين بافت   شناختي يا تحتها بدين گونه است كه پس از بيان معناي اوليه، زبانداده

ت كـاربردي آن در زبـان ، به گسترش معنـا و/ يـا بافـمذهبي يا عبارت كاربردي اصلي هر واژه

  شود.فارسي با ذكر نمونه پرداخته مي

هاي مذهبي ضمن گسـترش معنـا و بافـت كـاربردي ها و عبارتواژه  چهچنانگفتني است  

مطـابق بـا باشند به اين تغييرات آوايي نيز پرداخته شده اسـت.    دستخوش تغييرات تلفظي شده

تا معنـي و   آيندميشنونده  كمك  افت موقعيت به  اين تغييرات تلفظي نيز افزون بر ب«ربط»  ةنظري

 شان تشخيص دهد.يافتهاز معني و كاربرد گسترشرا  كاربرد اصلي آنها  

 «، «(نيم)بسمل(كردن)» اللّهالرحيم»، «بسمالرحمناللّه«بسم - 

الرحيم» بـه معنـاي «بـه نـام خداونـده بخشـاينده الرحمناللّههاي قرآن مجيد با «بسـمسوره

الرحيم» بـر الرحمناللّهشوند. به پيروي از قرآن پيش از آغاز كار يا عملي «بسـممهربان» آغاز مي

آور بيان مي شـود تـا خداونـد شود. همچنين، در موقعيت هاي خطرناك و دلهرهزبان رانده مي

الرحيم» پيش از آغاز كار يا عملـي بيـان الرحمناللّهمتعال فرد را محافظت كند. از آنجا كه «بسم

اي امري  به معنـي «(بـا » به صورت جمله)بگو(  اللّهشود، بخش آغازين اين آيه، يعني «بسممي
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نام خدا) آغاز كن» براي ترغيب و تشويق مخاطب براي آغاز كـردن عملـي يـا هنگـام تعـارف 

مخاطب به منظور گوينده واقف اسـت. بـه   «ربط»  ةنظريبق  طبراي غذا خوردن به كار مي رود.  

با قرار داشتن تكيه بر هجـاي  mell[bes[1به صورتبا اين منظور اين عبارت  ويژه كه كاربرد

با قرار داشتن تكيـه بـر هجـاي پايـاني تلفـظ   [besmell]بگو» به صورت    اللّهدوم و در «بسم

اهللا» بـه يِ بسـمشود. نيز عبارت « از بي پاياني در واژة «اهللا» تلفظ نمي/h/ود. در ضمن،  شمي

  معناي «از نقطة آغاز» و «از همان اول كار» است.   

گوينـد، در گذشـته بـه الرحيم» ميالرحمناللّهنيز از آنجا كه پـيش از ذبـح حيوانـات «بسـم

است. فعـل «بسـمل  «اللّهگفتند كه كوتاه شده «بسممي«بسمل»  حيواني كه سر او را بريده باشند

كشـته بـه مـذبوحي بسمل» نيز به معنـاي نيم«نيم  .رفتكردن» نيز به معني ذبح كردن به كار مي

كشته رها كـردن بـود. بسمل كردن» نيز به معني نيم«نيم گفتند كه هنوز جان داشته باشد. فعلمي

  آور زبان پارسي:شاعران نامهاي زير از مانند نمونه

  اين كمين گشاده گاه آن كمان كشيده 

  (حافظ) بسملتا كي كبوتر دل باشد چو مرغ 

  تپيدم  ز عفت چو مرغِ بسمل شب و روز مي

  چو به لب رسيد جانم پس از اين دگر تو داني 

  هم برآوردي سر از لطف خدا   (عطار) 

  شدي (مولوي)  بسملهم به شمشير خدا 

  خرامم  اهللا به صحرا ميكه بسم

  مگر بسمل شود مرغي به دامم (نظامي) 

  دل ماندند  آن همه مرغان چو بي

  ماندند (عطار)  بسملهمچو مرغ نيم

  در غم يار   بسملچو مرغ نيم

  ميان خون تپانم، با كه گويم؟ (عراقي) 

  بسمل شده را خاصه به تيغ چو توئي  نيم

 به سمل چه عالج (محتشم كاشاني)  جز نهادن سر تسليم

 
  ) انجام شده است. IPAالمللي فونتيك (هاي به كار رفته در پژوهش پيِش رو با استفاده از الفباي بينآوانگاري -1
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    «ال اله اال اهللا» - 

گويشوران زبان نيست خدايي جز خداوند يگانه و بي همتا». «ال اله اال اهللا» بدين معناست: « 

كننــده و ناخوشــايند يــا هنگــامي كــه طــرف مقابــل ســخن هــاي ناراحتفارســي در موقعيت

، «ربـط» ةنظريـبق طگويند: «ال اله اال اهللا».  ناخوشايندي را به زبان مي آورد با لحني انتقادي مي

ر اين دبه منظور گوينده واقف است. به ويژه كه    طرف مقابلبا توجه به دانش فرهنگي مشترك  

شـود تلفـظ تر از حد رايج كه «تكيه تاكيـدي» ناميـده مياي قويحالت واژة «ال» معموًال با تكيه

گردد. علت اين كاربرد اين است كه در احاديث و روايات مكرر تأكيـد شـده كـه ايـن ذكـر مي

آور و سبب اطمينان قلـب عالج وسوسه، نشاط ها،سبب نجات از گرفتاريگشا،  راهنما، مشكل

 وگوي جواني خودسر با پدرش:مانند نمونه زير در گفت  .است  ز هر «اندوه و ترسي»ا

  پدر: ال اله اال اهللا.        كنم. جوانِ خودسر: چه بخاين چه نخاين من با اين دختر ازدواج مي

  «يا اهللا»، «ياالّ» - 

رود. در فرهنگ به معناي «اي خدا»  در هنگام دعا، استمداد و استغاثه به كار ميذكر «يا اهللا»  

گويند، تـا اگـر زن نـامحرم در خانـه هسـت روي «يا اهللا» ميايراني مردان هنگام ورود به خانه  

، با توجه به دانش فرهنگي و مذهبي مشـترك «ربط»  ةنظريبق  نيز طخود را بپوشاند. زن نامحرم  

براي گرامـي داشـتن نيز هنگام ورود شخص محترمي به مجلسي به منظور گوينده واقف است.  

كه نتيجـه حـذف دو واج   [jll]ولي اين عبارت ضمن تغيير تلفظ آن به    .گوينداو «يا اهللا» مي

/a/  و/h/ هجـاي آغـازين اسـت، دچـار تغييـر  جايي تكيه بـه«اهللا» و جابهواژة  از آغاز و پايان

  اي امري به معني زود باش! و عجله كن! تبديل شده است:نحوي و معنايي نيز شده و به جمله

→ [jll]   /j  allh/  

  الّ»«ماشا  اهللا»،ماشا «

باشد. ولي اين عبارت ضمن تغيير تلفظ به معناي آنچه خدا خواست/ خواسته مياهللا»  ماشا  «

جايي «اهللا» و جابـهواژة  از آغـاز و پايـان /h/و  /a/كه نتيجه حـذف دو واج  [mll]آن به 

  رود:، در معاني زير به كار مي(m  allh/ → [mll]/)تكيه به هجاي آغازين است  
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كنـد، ها يـا عضـو خـانواده او تعريـف و تمجيـد ميز مخاطب، داشـتههنگامي كه گوينده ا

گويد تا مانع نگراني مخاطـب از هزار ماشاهللا» مي  ّاليا براي تاكيد بيشتر« ماشا  الّ»،ماشا«  گويد:مي

  خوردن بشود. مانند نمونه زير:  چشم

  (هزار ماشاهللا) بهروز چه قدي كشيده! الّماشا

گويد، مخاطب يا فرد ديگـري بـه گاهي هم كه گوينده هنگام تعريف و تمجيد «ماشاّال» نمي

، اين حاكي از وقوف هـر دو طـرف بـه «ربط»  ةنظريبق  طكند كه «بگو ماشاّال».   او يادآوري مي

» موجب گسـترش معنـايي آن شـده و نيز اين كاربرد «ماشاّالاست.   «ماشاّال»  اين كاربرد عبارت  

رود. گفتني است كه «ماشاالّ» اين عبارت به معناي آفرين! و زنده باد! (هنگام تشويق) به كار مي

  رود.به صورت نام كوچك نيز به كار مي

       شاءاهللا» «ان - 

ولـي ايـن است.  »شاءاهللا» به معناي اگر خداوند مقدر فرمود و «به خواست خدا عبارت «ان

 از آغـاز و پايـان /h/و  /a/حـذف دو واج  ةكه نتيج [ill]بارت ضمن تغيير تلفظ آن به ع

 ةرود كـه گوينـده آينـدهنگامي به كار مـي جايي تكيه به هجاي آغازين است،و جابه  «اهللا»  ةواژ

تـا مـانع نگرانـي كنـد،  ها يا عضو خـانواده او آرزو ميخوب و خوشي را براي مخاطب، داشته

  بشود. مانند نمونة زير:   خوب و خوش ةآن آيند  خوردن يا محقق نشدن مخاطب از چشم

  بخت بشين!ايشاالّ خوش

اده شـده از بازنمايي واجي تا بازنمايي آوايي در زير نشـان د  [ill]مراحل اشتقاق تلفظ

  است:

 /en  allh/ بازنمايي واجي

 ell «اهللا» واژة  از آغاز و پايان  /h/و   /a/ن» و  «اِ ي /n/حذف 

 /   ill/ بر اثر همگوني با همخوان كامي /e/كامي شدگي واكه 

 ill  درج بست چاكنايي 

 [ill] بازنمايي آوايي

  »، «تكبير»اكبرالّلُه « - 
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كه وصف شود ) و برتر و واالتر است ( از همگـان). يعني خدا بزگتر است ( از آن  اكبراللّهُ  

»  اكبـراللّـهُ  » كاربردهاي بسياري دارد. در مقام تعجـب از عظمـت و شـگفتي چيـزي «اكبراللّهُ  «

  .اكبراللّهُ  : خرمشهر آزاد شد. هنموناين  گويند. مانند  » مياكبراللّهُ  گويند. نيز هنگام پيروزي«مي

»  در فرهنگ ايراني در هنگام نماز خواندن است؛  اكبراللّهُ  يافتة «يكي از كاربردهاي گسترش

دنـد فردي كه در حال نماز خواندن است نمي تواند با كسي سخن بگويد. پس اگر او را صدا ز

» بـراي فـردِ در اكبراللّهُ  خواند. كاربرد ديگر «گويد تا اطالع دهد كه دارد نماز مي» مياكبراللّهُ  «

اي مهـم (ماننـد كـم كـردن هنگام هشدار دادن يا جلب كردن توجه مخاطب به نكته  حال نماز،

گويد تا »  مياكبراللّهُ  زند) است. او «صداي تلويزيون يا باز كردن در خانه براي كسي كه در مي

  مخاطب آن كار را انجام دهد.  

، تكبيـر كـاربردي انقالب اسـالمي ايـران پيروزينيز«تكبير» گويند. پس از  اكبراللّهُ به گفتن 

رود. بدين گونه كه فردي از ميان ران به كار ميو حمايت از گفتة سخن تأييدنوين يافته و براي 

واژة  رانسـخن سـخنِ تأييدراني به نشانة درخواست از حاظران براي جماعتِ حاضر در سخن

كرده بـا صـداي بلنـد،  گرهرا  هامشت آورد. سپس، حاظران«تكبير» را با صداي بلند بر زبان مي

  .گويندسه بار تكبير مي

  «استغفراهللا» - 

كنم» است. گويشوران زبـان فارسـي ذكر «استغفراهللا» به معناي «از خداوند طلب بخشش مي

آورد يـا هاي ناخوشايند كه طرف مقابل سخني ناشايست را بر زبـان مـيدر مواجهه با موقعيت

گويند «استغفراهللا». نيز هنگامي كه خودِ گوينده در آسـتانة دهد مييرفتاري ناشايست را انجام م

كنـد و بر زبان راندن سخني منفي كه ناشـي از ناخرسـندي اوسـت از گفـتن آن خـودداري مي

، بـا توجـه بـه «ربـط»  ةنظريـبق  طگويد«استغفراهللا».  خورد به جاي آن ميسخن خود را فرو مي

 ناخرسـندي  تعبـارايـن    با بيانگوينده  شنونده آگاه است كه  دانش فرهنگي و مذهبي مشترك  

  .  دهدنشان ميرا خود 

  «واهللا»   - 

امـال و عبارت بـا است. ولي اين  »به معناي «به خدا سوگند [vallh]با تلفظعبارت «واهللا» 

دو معني «راستش (را   جا شده بههجاي آغازين جابهكه در آن تكيه نيز به    [vll]  »اوآلّ«تلفظ  
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اين «ربط»  ةنظريرود. مطابق با  بخواهي)» و «درست است (در تاييد سخن مخاطب)»  به كار مي

تـا معنـي و كـاربرد اصـلي  آيندميشنونده كمك تغييرات تلفظي نيز افزون بر بافت موقعيت به 

  تشخيص دهد.  نآ  يافتةاز معني و كاربرد گسترشرا    اين عبارت

  زير:  هايهمانند نمون

  شما ندارم.  پيشنهادمن هيچ مخالفتي با  اوآلّ  ؛در معني «راستش (را بخواهي)» - 

  ا!شنونده: وآلّ             شه.  گوينده: آدم تا تالش نكنه موفق نميكسي؛     در تاييد سخن - 

تلفـظ  [ej vall]رت همچنين هنگامي كه واژة «اي» پيش از عبارت «واهللا» بيايد بـه صـو

نيز صورت كوتاه شـده و عاميانـه   [ej val]»اي وَل «شود و به معناي آفرين! است. عبارت مي

  آن است.   

  «حزب اللهي» - 

اسـاس برخـي روايـات  است. بر قرآنيحزب اللّه، به معناي گروهِ منسوب به خدا، تعبيري 

پـس از پيـروزي  .اسـت علي(ع) شيعيانو  رسول ، مراد از حزب اهللا، مطيعان خدا، پيروان شيعه

انقالب اسالمي ايران، واژة «حزب اللهي» ساخته شد كه به معني نوين مومن و هوادار و حـامي 

 نظام جمهوري اسالمي است.   

 «المذهب» - 

دين» اسـت. ولـي ايـن واژه به معني آدم كـافر و «بـي /lmazhab/ «المذهب» با تلفظواژة 

ب»   همزمـان دچـار كـاهش و افـزايش   [l.mas.sab]ضمن تبديل امالء و تلفظ آن بـه «المصـّ

از بازنمايي واجي تا بازنمـايي آوايـي در  [l.mas.sab]معنايي شده است. مراحل اشتقاق تلفظ  

  ت:زير نشان داده شده اس

   /l.maz.hab/ بازنمايي واجي

 h/  l.mas.hab/واك در اثر همگوني با همخوان بي   /z/واكرفتگي

 h/  l.mas. ab/حذف همخوان 

 s/   l.mas.sab/شدگي همخوان  مشدد 

 [l.mas.sab] بازنمايي آوايي

تمجيـد (تـوام بـا واژة «المصّب» معموًال براي ابراز شگفتي، انتقـاد يـا بـرعكس، تعريـف و 

دين» نيست. براي نمونه، ايـن واژه رود و به معناي آدم «بيشگفتي) از كسي يا چيزي به كار مي
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ب »، «آخه المصّب چـرا درس نمي!قدر سردههاي «هوا المصّب چهدر جمله خـوني؟» و «المصـّ

عنتـي» اسـت. مـروّت» يـا «لدين» نيست. بلكه به معني «بي» به معناي كافر و «بي!عجب ماشينيه

كنـد. ها جايگزين آن كنـيم، معنـاي آنهـا تغييـري نميمروّت» را در اين جملهزيرا اگر واژة «بي

به جاي هم به كـار  [l.mas.sab]و «المصّب» [l.maz.hab] همچنين، دو صورت «المذهب» 

  روند:نمي

  هستند.  [l.mas.sab]كافران افرادي «المصّب»  *

  »  !عجب ماشينيه [l.maz.hab]«المذهب  *  

در توزيع تكميلي با يكديگر قرار دارند. حتي به دليل معني، تلفـظ بنابراين، اين دو صورت  

  توان آنها را دو واژة جداگانه به شمار آورد.  و امالي متفاوتشان مي

  ياد خدا و بزرگان دين - 

واسـطه (ع) معصومين  .در روايات بسياري ياد خدا و اولياي الهي، عبادت معرفي شده است

فيض حق بر بندگان هستند. و هنگامي كه ما اين مقربين درگاه خدا را خطاب قرار مي دهـيم و 

دهيم. چـون ايـن طلبيم در واقع آنان را واسطه بين خود و پروردگار قـرار مـياز آنان كمك مي

بـه  .دهيمرار مـيبزرگواران در پيشگاه خداوند داراي احترام و آبرو هستند ايشـان را واسـطه قـ

«يـا علـي» ، «يـا  هاي ورزشي پـيش از آغـاز رقابـتبسياري از ورزشكاران و تيم  ،عنوان نمونه

توان به كـاربرد را به زبان مي آورند. نيز مي .…اباالفضل» ، «يا حسين»، «يا زهرا»، «يا مهدي» و 

نگي، پرتاب موشـك نام بزرگان دين در نظام جمهوري اسالمي به عنوان «رمز» آغاز عمليات ج

ة فرمان آغاز عمليـات سـه بـار تكـرار نشانها اشاره كرد كه فرمانده عمليات آن را به و رزمايش

  شده است:كند. در ادامه به گسترش بافت كاربردي برخي از اين عبارات پرداختهمي

  ، «حضرت عباسي»«يا اباالفضل»،  «يا حضرت عباس» - 

گـام گرفتـاري بـه حضـرت اباالفضـل (ع) توسـل شيعيان به هنگام حاجـت خواسـتن و هن

يا «يا حضرت   1الحوائج الي اهللا است. كاربرد دو عبارت «يا اباالفضل»جويند چون ايشان بابمي

اصـوات  صـورت) بـه آميزطعنـهزدگي(چه حقيقي و چه عباس» گسترش يافته و هنگام شگفت

خود   زدگيشگفتكه گوينده    بردمطابق با نظريه ربط شنونده نيز پي ميرود.  به كار مي  )فرعي(

 
1 شود.  اين عبارت معموالً به صورت «يا ابوالفضل» نوشته و تلفظ مي   
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سـوگند»  حضرت عباسرا اين گونه ابراز كرده است. عبارت «حضرت عباسي» نيز به معني «به  

هـاي مـذهبي همچـون نـام خداونـد، هـا و عبارتگفتني است كـه كـاربرد واژهرود.  به كار مي

زدگي ويژگـي خـاص در هنگام شـگفت )فرعي(اصوات  صورتپيامبران و اشخاص مقدس به 

ها نيز رايج است. بـراي نمونـه، در زبـان انگليسـي ه در بسياري از زبانزبان فارسي نيست، بلك

 Jesus Christو   God (Oh my) هـاي و آسـمان و عبارت بـه معنـاي بهشـت heavensواژة 

 ،Jeez(geez)و حتي صورت كوتاه شده آن   Jesus(عيسي مسيح (ع)) يا فقط نام كوچك ايشان  

براي بيان شگفتي يا حتي ناخرسـندي بسـيار بـه (خداي خوب)  Bon Dieu!و در زبان فرانسه 

  هاي زير:مانند نمونه رود.كار مي

Good heavens – I didn’t realize it was getting so late! 
Oh my God, I've never seen anything like it! 
Jesus  Christ, just look what a mess they've made! 
Jesus, I wish they'd tell us what is going on.  
"Jeez! It's not fair!" 

  «علي»،  «يا علي»    - 

ها و از آنجا كه براي شيعيان حضرت علي (ع) نماد نيرومند بودن هستند و به دليل رشـادت

هاي ايشان، گويشوران هنگام انجام كاري همچون برخاسـتن يـا برداشـتن يـك شـيء شجاعت

 طلبنـد. عبـارت«(يـا)علي» از ايشـان يـاري ميسنگين كه به نيروي بيشتري نياز دارد با گفـتن  

كند نيز به كـار «ياعلي بگو» نيز هنگامي كه گوينده مخاطب را به آغاز يا انجام كاري تشويق مي

رود. نيز يكي ديگر از كاربردهاي «ياعلي» هنگـام خـداحافظي اسـت كـه گوينـده بـه جـاي مي

دهد كه شنونده تشخيص ميربط    ةبا نظريمطابق  گويد «ياعلي».   دار» مي«خداحافظ» يا «خدانگه

هاي گوناگون كدام معني يا كاربرد آن اسـت. منظور گوينده از بيان عبارت «يا علي» در موقعيت

داند كه منظور گوينده از بيان اين عبارت هنگام دعـا كـردن حاجـت خواسـتن از آن زيرا او مي

خواسـتن از ايشـان اسـت. نيـز حضرت و در هنگام برخاستن يا برداشتن شيئي سـنگين يـاري 

وگو بـه معنـاي «خـدا دهد كه منظور گوينده از بيان«يا علي» در پايان گفتشنونده تشخيص مي

 را خـود پردازشـي تـالشِ شـنونده ،«ربـط» ةنظرينگهدار» است. پس بدين گونه است كه طبق 

  گزيند.  برمي  را  انتخابترين  و مناسبت گيردمي ناديده را ديگر هايگزينه كند،مي محدود

  «يا حق» - 
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«يا حق» به معنـاي «اي خـدا» و «يـااهللا» اسـت. نيـز هنگـام خـداحافظي گوينـده بـه جـاي 

  گويد «يا حق».دار» مي«خداحافظ» يا «خدانگه

  «صلواتي»، «پدرصلواتي»«با سالم و صلوات»، «صلوات»،   - 

پيـامبر «اَللّهُمَّ َصلِّ عَلي مُحمّدٍ وَ آِل مُحمّد» بـه معنـاي «درود بـر   ةذكر«صلوات»، يعني جمل

و نيز هنگام شنيدن يا بـر زبـان آوردن  نماز تشهددر  مسلمانان و خاندان او» است. اسالم(ص)

جملة امري «صلوات بفرست» درخواست گوينـده  .فرستندصلوات مي حضرت محمد(ص)نام 

صلوات در فرهنگ ايرانـي بـراي است. يكي از كاربردهاي  از شنوندگان براي فرستادن صلوات  

گويـد «صـلوات پايان دادن به مشاجره و دعوا است كـه گوينـده بـه هـر دو طـرف درگيـر مي

كـه منظـور گوينـده   واقفنـدبا توجه به فرهنگ مشتركشان، طبق نظريه ربـط  بفرستين». آنها نيز  

  اينست كه به مشاجره و دعوا پايان دهند.

رود. مثالً، بـه اصطالح «با سالم و صلوات» نيز به معاني «با احترام» و «با احتياط» به كار مي

گوينـد «بـا سـالم و صـلوات از او جاي اين كه بگويند از كسي با احتـرام اسـتقبال كـرديم، مي

گردد به گذشته كه براي اداي احترام به فرد محترمـي اصطالح بر مي  استقبال كرديم». ريشه اين

هنگام وارد شدنش به مجلسي يا بازگشت او از سفر زيارتي، با سالم و فرستادن صـلوات از او 

كردند. البته اين رسم هنوز نيز رايج است. همچنين، به جاي اين كه مثالً بگوينـد بـا استقبال مي

  گويند «با سالم و صلوات رانندگي كرديم».مياحتياط رانندگي كرديم، 

شربت و چـاي بـه رزمنـدگان از ، ميوه، در زمان جنگ ايران و عراق، در ازاي ارائة خوراكي

ها هـا و شـربتشد كـه صـلوات بفرسـتند. از ايـن رو بـه ايـن گونـه خوراكيآنها خواسته مي

شهرها نيز رايج شد. به گونـه اي كـه گفتند. سپس، اين اصطالح در پشت جبهه و «صلواتي» مي

واژة «پدرصـلواتي» رود. واژة «صلواتي» با گسترش معنايي اكنون به معناي «رايگان» به كـار مـي

نوعي اعتراض و ناسزاي كامال محترمانه است كـه بيشـتر نيز  سوخته» است  «پدر1كه ُحسنِ تعبيرِ

 .روددر مورد كودكان بازيگوش به كار مي

 «كُنْ فَيَكونُ» - 

 
ـِه يا  ُحسن تَعبيرناخوشايند است را  معناياي كه داراي اي خوشايند به جاي واژهكاربرد واژه -1 اي  گويند. واژهمي گويي ب

  .گويندمي واژهبه اي با معناي ناخوشايند به كار برود را با معناي خوشايند كه به جاي واژه
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شـود» . ايـن عبـارت بـر «باش! پـس موجـود مي  :عبارت «كُنْ فَيَكونُ» يعني خداوند گفت

دربـارة  قـرآناشـاره دارد. ايـن عبـارت در هشـت آيـة  خداونـدخلقت اشياء به محـض ارادة 

به كار رفتـه اسـت.  قيامتو وقوع  آفرينش(ع)، عيسيموضوعاتي چون تولد غيرعادي حضرت 

گويـد: ، فقط به آن ميخداوند هنگامي كه چيزي را مقرّر دارد (و فرمان هستي آن را صادر كند)

اما اين عبارت در زبـان فارسـي بـه معنـي زيـر و رو  .شودموجود باش! آن نيز فوراً موجود مي

رود كه معنايي تقريبا متضاد با معنـاي اصـلي ن شده و درهم ريخته به كار مياشده، درب و داغ

  آن در عربي است. مانند جملة زير از فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده:

  فيكون كرد.اين زلزله شهر نهاوند را كن

  القمر»«شق - 

معجـزات ديگـري  آيات قرآن گواهي مي دهند كه پيامبر گرامي (ص) عالوه بر معجزة قرآن

داشته است. اين معجزات در جلب و هدايت مـردم بـه اسـالم نقـش بنيـادي داشـتند. يكـي از 

ود به ماه اشـاره نمـود و مـاه دو القمر» است، بدين معنا كه حضرت با انگشت خمعجزات «شق

از آنجـا كـه ايـن  .نيم شد. و پس از مدت زمان كوتاهي دو نيمة ماه دوباره به هم متصل شـدند

در زبان فارسي «شق القمر كردن»   .كار خارق العاده بوده، به «معجزة شق القمر» تعبير شده است

رود: آميز به كار مـيورت كنايهبه معني كار بس مشكل و دشوار انجام دادن است كه غالبا به ص

 اي؟مگر شق القمر كرده

  «طاغوت» - 

اي قرآني به معني هر آن چيز يا كسي است كه بـه جـاي خداونـد در جايگـاه طاغوت واژه

طبق اين تعريف، هر خدايي جـز خـدا، شـيطان، بتهـا،   .اطاعت و پذيرش يا پرستش قرار گيرد

شـود. واژة «طـاغوت»پس از حاكمان غيرالهي، يا هـر مصـداق ديگـري طـاغوت محسـوب مي

هاي «دورة انقالب اسالمي براي اشاره به حكومت پهلوي به كار رفته است. براي نمونه، عبارت

ز واژة «طـاغوتي» بـه معنـاي طاغوت» و «زمان طاغوت» به معناي دورة حكومت شاه است. نيـ

  طلب» و طرفدار رژيم پهلوي و همچنين به عنوان متضاد مستضعف به كار رفته است.«سلطنت

 «يأجوج و مأجوج» - 
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هاي نزديك شدن قيامت در انگليسي) از نشانه در عبري و1ياجوج و ماجوج (گاگ و مگاگ

ج سخن به ميـان آمـده اسـت؛ در دو سورة قرآن مجيد، از ياجوج و ماجو  .باشدعصر ظهور مي

سورة انبياء. آيـات قـرآن بـه روشـني  ٩٦سورة كهف و ديگري در آية  ٩٨تا  ٩2يكي در آيات 

دهد كه اين دو نام، متعلق به دو قبيلة وحشي خونخـوار بـوده اسـت كـه مزاحمـت گواهي مي

ا ولـي ذوالقـرنين (كـورش بـزرگ) بـ  .شديدي براي ساكنان اطراف مركز سكونت خود داشتند

ساختن سدي در برابر آنان جلوي هجومشان را گرفت. در زبان فارسـي يـاجوج و مـاجوج بـه 

  رود. عجيب و غريب دارند به كار مي  يا رفتاري  كنايه از آدمهاي وحشي يا كساني كه ظاهر

  

  

  «مومن» - 

مومن به معني باايمان، باديانت، پارسا، پرهيزگار، متدين، متقي، مـذهبي، مسـلمان و معتقـد 

ست. يعني كسي كه به خدا و رسول ايمان آورده باشد. ولي برخي گويشوران مذهبي اين واژه ا

را به صورت «عنوان خطاب» براي خطاب قرار دادن يكديگر به كـار مـي برنـد. ماننـد: مـومن، 

  پاشو نمازتو بخون.

 «حاج»، «حاجي» - 

ان فارسـي ايـن واژه گويند كه در مكه مراسم حج بجا آورده باشد. در زبحاجي به كسي مي

رود. ماننـد حـاجي هسـتند بـه كـار مـي  به صورت «عنوان خطاب» در مورد مرداني كه حاجي

حسين. نيز اين عنوان خطاب با گسترش بافت كاربردي به معني «آقا» معموال در مورد هر مـرد 

نـام رود. نيـز تركيـب حـاج +  فارغ از حاجي بودن يا نبودن او بـه كـار مـي  ترو مسنميانسال  

كوچك (مانند حاج حسين) در مورد مردي كه در مكه مراسـم حـج بجـا آورده باشـد بـه كـار 

هاي خطاب «حاج آقا» و «حاج خانم» نيز به همين صورت معموال در مـورد رود. ولي عنوانمي

رود. البته عنوان خطاب «حاج هر فرد ميانسال به باال فارغ از حاجي بودن يا نبودن او به كار مي

  رود.  آقا» در مورد روحانيان با هر سني نيز به كار مي

  «قيامت» - 

 
1 Gog and Magog 
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همه مردگان بـه طـور ، در روز قيامت، قرآن آياتبر اساس  قيامت به معني رستاخيز است. 

شـوند، از گورهـا بيـرون آمـده و در ناگهاني و به يكباره، با قدرت پروردگار دوبـاره زنـده مي

اين گرد هم آمدن انسـانها در  .شودآنان رسيدگي آيند تا به حساب گرد هم مي صحراي محشر

روز قيامت و شور و غوغاي آنهـا موجـب شـده كـه در زبـان فارسـي واژة قيامـت بـه معنـاي 

  آميزِ «بسيار شلوغ » به كار برود. براي نمونه، مي گويند: شب عيد بازار قيامته.  مبالغه

  «محشر» - 

ز بودن روز قيامت و انگي«محشر» جاي گرد آمدن مردم در روز قيامت است. به دليل شگفت

شـور و شور و غوغاي انسانها در روز قيامت، در زبان فارسي فعل «محشـر كـردن» بـه معنـاي 

صفت «محشر»  نيز بـه  .استكردن غوغا برپا كردن و كاري شگفت و جالب كردن و هنرنمائي 

  گويند: فيلمش محشر بود. براي نمونه، مي  .نظير استانگيز، خيلي عالي و بيمعني شگفت

 «هيهات» - 

اي معـروف از جملة «هَيهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» به معناي «محال است َتن به ذلّت دهـيم» جملـهشبه

هـاي عاشـورايي جـزء است. اين شعار به عنـوان يكـي از آموزه عاشورادر روز   امام حسين(ع)

برگرفته از اين شعار است به معنـي محـال اسـت و دور   اصول شيعيان است. واژة «هيهات» كه

رود. ماننـد بـه كـار مـي حسرتو دريغ  ،سفأت ، سوسافدر فارسي به معناي  باشد كهاست مي

 كس بر تو توان گزيد؟ حاشاك              مهر از تو توان بريد؟ هيهات       بيت زير از سعدي:

 «نماز وحشت»- 

در اولـين   تميّـبراي آرامش و كاهش فشار قبـر  «نماز وحشت» نمازي دو ركعتي است كه  

عبارت «نماز وحشت» در زبان فارسـي كـاربردي طنزآميـزي نيـز   شود.ميخوانده  شب دفن او  

  رود. مانند نمونه زير:دارد و به كنايه از ترس و وحشت از چيزي به كار مي

  بينه بايد بره نماز وحشت بخونه!شو ميآدم قيافه

 «فاتحه» - 

 هفاتحـگان قـرآن كـريم اسـت. چـون بـراي درگذشـته حمد نام نخستين سـورة » ياه«فاتح

خوانند، فعل «فاتحه خواندن» در زبان فارسي گسترش معنايي يافته و به معاني كار كسـي يـا مي
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بـه كـار  چيزي تمام شدن، اميد بازيافتن چيزي را نداشتن و مصرف كردن و به اتمـام رسـاندن

  گويند:رود. براي نمونه، ميمي

كيفيت بايد فاتحـه تيمـو بي بيبا اين مر  -   اس.مون خوندهاگه اين جوري پيش بره فاتحه  - 

  بخونيم.

  «اصول الدين» - 

، نبـوت، توحيـدمذهب شيعه به ترتيب شامل پنج اصـل در نزد  «اصول دين» (اصول الدين)  

مسلمان بودن است. از آنجا كه پرسشِ «اصـول  ةهستند كه باور به آنها الزم امامتو  عدل ، معاد

آمـوزان بسـيار هاي رايج ديني است كه از افراد به ويـژه دانشين چه هستند؟» يكي از پرسشد

كنـد كـه فـرد شونده احساس ميهاي ديگر نيز هنگامي كه فرد پرسششود، در بافتپرسيده مي

آميـزي پرسـد، بـا لحـن اعتراضكننده بيش از حد در مورد جزئيات موضـوعي از او ميپرسش

 پرسي؟ين مياصول دگويد:  مي

  «التماس دعا»   - 

درخواست دعاي خير كردن است. در زبـان فارسـي معنـي و «التماس دعا» داشتن به معناي  

و در  كاربرد اين عبارت گسترش يافته و براي موارد ديگري يعني انتظار كمك از كسـي داشـتن

رود. براي نمونه، اگـر بـه اسـتادي بگوينـد كـه فـالن انتظار دريافت چيزي بودن نيز به كار مي

بيشـتري بـه او  ة«التماس دعا» دارد يعني آن دانشجو از استاد درخواسـت دارد تـا نمـردانشجو  

  بدهد.

  «صراط مستقيم»  - 

اره شده، راهي است بـه «صراط مستقيم» به معني راه راست كه بارها در قرآن كريم به آن اش

اش تواند انسان را به خوشـبختي و سـعادت و قـرب الهـي و كمـال وجـوديسوي خدا كه مي

گوينـد كـه «بـه هـيچ صـراطي مسـتقيم رهنمون سازد. در زبان فارسي وقتي در مورد كسي مي

  عقل آورد.     شود او را متقاعد كرد يا سرپذير نيست يا نمينيست» يعني آن فرد اصالح

  السالم»عليه«- 
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دعايي است به معني «درود بـر او بـاد!» ايـن تركيـب را پـس از نـام اي  جملهالسالم»  «عليه

رود السالم» يعني (ع) به كـار مـيآورند. در نوشتار صورت اختصاري «عليهپيامبران و امامان مي

لحـاظ  السالم» در زبـان فارسـي بـه معنـي سـالم (بـهشود. «عليهولي به صورت كامل تلفظ مي

رود. بـراي نمونـه، راه است كه البته فقط در جمالت منفي به كار مـييا سربه  ، درست)اخالقي

يـا  السـالمي نيسـت» يعنـي وي فـرد سـالم، درسـتگوينـد «آدم عليهوقتي در مورد كسـي مي

 راهي نيست.  سربه

  «حرام» - 

، عملي است كه انجـام آن ممنـوع و تـرك آن از مـردم خواسـته شـده اسالم«حرام» در فقه  

است. واژة حرام (متضاد حالل) در مورد موادي كه اسـتفاده از آنهـا يـا خوردنشـان بـه لحـاظ 

استفاده هسـتند، در زبـان رود.  از آنجا كه مواد حرام غيرقابل  شرعي ممنوع است نيز به كار مي

هاي «حرام كردن» و «حرام شدن» گسترش معنـايي يافتـه و بـه فارسي واژة حرام در قالب فعل

  هاي زير:رود. مانند نمونهمعاني «غيرقابل استفاده» و «هدر رفته» به كار مي

  كنن.  ها خيلي نون حروم ميبعضي خونواده - كنن. آدمهاي ولخرج پولشونو حروم مي - 

  لخالق»ا«جل - 

ولـي در زبـان فارسـي هنگـام   عبارتي است به معنيِ  «بزرگ است آفريـدگار»لخالق»  ا«جل

  شود. مانند نمونه زير:بيان مي) اين عبارت  آميزطعنهتعجب و ناباوري (چه حقيقي و چه 

  الخالق، به حقّ چيزهاي نديده و نشنيده!جل

  «نور علي نور»     - 

كـه آيـة  نـور سـورة 3٥ عبارت «نورعلي نور» به معناي «روشنايِي بر روي روشنايي» در آية

نور نام دارد آمده است. منظور از «روشنايِي بـر روي روشـنايي» ايـن اسـت كـه پرتـو آن نـور 

ان دائمـى و پـى در پـى اسـت. انس  (حقيقت) بر روي نور (معرفت) قرار گرفته است و هدايت

و «ديگر از  عبارت «نورعلي نور» در زبان فارسي به معني «داراي مزيتي افزون بر مزيت پيشين»

ببرمون شـهربازي، اگـه شـام هـم خواد شود» است. مانند نمونة زير: بابا امشب مياين بهتر نمي

  شه نورِعلي نور.  بريم رستوران كه مي

  «استخاره» -  
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در اصطالح دينـي، واگـذاردن  به معناي خير خواستن و بهترين را خواستن است.  «استخاره»

انتخاب به خداوند در كاري است كه انسان در انجام دادن آن مردد است و خير و صـالح كـار 

شـود. از آنجـا داند.  «استخاره»  غالبا از راه تفأل به وسيلة تسبيح يا قرآن انجـام ميخود را نمي

شود، اين واژه در زبان فارسي به گيري انجام ميفتن هنگام مردد بودن در تصميمكه استخاره گر

گويند: رود. براي نمونه ميهاي امري منفي به كار ميمعاني مردد بودن و معطل كردن  در جمله

  استخاره نگير، بيا بريم، دير شد.   

 گيرينتيجه .5

مورد بررسي در اين پژوهش يا دسـتخوش  هاي مذهبيِو عبارتها واژه  )(عربي  همعناي اولي

هـاي گونـاگون در بافت  ،هـابه ساير حوزه  شانبافت كاربردي  گسترشاند يا با  تغيير معني شده

اوليـة  انـد. البتـه معنـيشامل بافت زباني، بافت موقعيت و بافت فرهنگي معـاني متفـاوتي يافته

افـزون بـر بـه كـار يا اين كـه    نيز رايج استها در زبان فارسي  و عبارتها  بسياري از اين واژه

تلفظ يا حتي امـالي متفـاوتي با  و پيدا كردهزبان فارسي  ي در  رفتن با معناي اوليه، معني جديد

هاي اين پژوهش ايـن احتمـاالت همپوشـاني دارنـد. بـه . البته در بسياري از دادهودربه كار مي

  آنها را از يكديگر تفكيك كرد.توان  اي كه نميگونه

اي فرهنگـي مشتركشـان پيرامـون گويشوران زبان فارسي با بهره بـردن از اطالعـات زمينـه

بـه   داننـد، هـمهاي مـذهبي را ميها و عبارتاولية واژههم معناي  هاي مذهبي  ها و عبارتواژه

يا عبارتي مـذهبي را   اژهيافتة آنها دسترسي دارند. هنگامي كه شنونده ومعاني و كاربرد گسترش

سـنجد و مي خـود اياطالعـات زمينـه با آن را كند، با در نظر گرفتن بافت موقعيت،دريافت مي

يا عبـارت  كند كه منظور گوينده كدام معني و كاربرد آن واژهدهد و سرانجام درك ميتطبيق مي

  مذهبي است.  

يـا كـاربرد دسـتخوش تغييـرات هاي مذهبي ضمن گسترش معنـا ها و عبارتبرخي از واژه

كننـد تـا اند. اين تغييرات تلفظي نيز افزون بر بافت موقعيت به شنونده كمك ميتلفظي نيز شده

  شان تشخيص دهد.يافتهمعني و كاربرد اصلي آنها از معني و كاربرد گسترش

در پاسخ به هدف و ضرورت انجام پژوهش پيشِ رو يعني پاسخ به دو سوال تحقيق «الـف» 

اند؟) و دستخوش تغيير معنا و گسترش بافت كاربردي شـده  هاي مذهبيها و عبارتواژه  (كدام
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«ب» (كدام نظريه زباني اين قابليت را دارد كه چگونگي رخـداد تغييـرات معنـايي و گسـترش 

هـا و واژهتحليل كنـد؟) بايـد بيـان كـرد كـه    هاي مذهبيها و عبارتواژهبافت كاربردي را در  

هـا بـه سـاير حوزه  معنا و گسـترش بافـت كـاربرديتغيير    اي كه دستخوشمذهبي  هايعبارت

ديگري نيـز وجـود داشـته   هاي مذهبيها و عبارتواژهاند معرفي شدند. البته ممكن است  شده

ربـط قابليـت تبيـين  ةباشند. نيـز نشـان داده شـد كـه نظريـباشند كه از نظر نگارنده دور مانده 

ها را دارد. ضرورت ديگـر ايـن پـژوهش ايـن بـود كـه تـاكنون رگونيچگونگي رخداد اين دگ

  چنين پژوهشي انجام نشده بود.اين
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Abstract 

Persian has borrowed numerous religious (Islamic) words and expressions 
from Arabic. However, a number of these words and expressions have 
undergone extension of meaning and/ or physical context. Extension of the 
physical context means that the original meaning and the physical context of 
some of these words and expressions have not changed; rather they are used 
in other physical contexts in addition to their original contexts. The corpus 
under study includes religious words and expressions used in spoken 
Persian with or without extension of meaning and physical context. 
Identifying whether a word or an expression has undergone extension of 
meaning and physical context is based on the linguistic intuition of the 
author as a native speaker of Persian. This research presents several 
examples and discusses them within the framework of Relevance theory 
(Sperber & Wilson, 1986). In line with this theory, there exists a 
combination of knowledge, experiences and shared background cultural 
information about religious words and expressions in the mind of every 
Persian speaker. Using this combination, not only Persian speakers are 
aware of their original meanings and physical contexts but also they have 
access to their extended meanings and/ or physical contexts. In accordance 
with the Relevance theory, when a Persian speaker hears a religious word or 
expression s/he considers the physical context to evaluate it and then 
matches it with her/his background cultural knowledge in order to figure out 
if the speaker intended its original meaning or its extended meaning. 
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