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Abstract
 Knowing the exact meaning of Qur'an words is the first step to achieve 
its knowledge. The semantic study of the terms of the Quran leads to co-
herent and systematic research, extracts precise concepts, and counts the 
different uses of selected words from the Holy Quran. In the constructiv-
ist approach, the words of a language are not a collection of words but a 
network of interrelated words, in terms of various semantic connections. 
The importance of the category of “Time” is such that it can be consid-
ered as a tool for understanding existence; therefore, the present article 
examines the conceptual relationships of words related to “Time” in the 
Holy Qur'an based on a constructivist approach and the semantics of rela-
tionships. Also, the meaning of the dictionary and the study of interpreta-
tions related to words are the criteria. This study's aim is classifying the 
Qur'an words related to “Time” in three axes: “ambiguous time sensors”, 
“general and accurate time sensors” and “partial and accurate time sen-
sors”. The results of the study show a semantic network and conceptual 
relationships exist between these words in each axis, which is considered 
as Synonymy, Hyponymy, Antonymy and Meronymy.
Keywords: Relational Semantic, Conceptual Relations, Semantic Signi-
fication, Time Quantifiers, Time.
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 برریس داللت  های معنایی واژگان مرتبط با »زمان« در قرآن رکمی 
)بر مبنای نظریه معناشنایس رابطه  ای(
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زهرا رضائی1 
شهریار نیازی2
عزت مالابراهیمی3

چکیده
مطالعه معناشناســانه واژه های قرآن کریم منجر به بررســی منسجم، نظام مند و هم چنین 
اســتخراج مفاهیم دقیق به همراه شــمارش کاربرد مختلف واژگان منتخب از قرآن کریم 
می گردد. در رویکرد ســاخت گرا، واژگاِن زبان، انباشــته ای از واژه ها نیستند، بلکه شبکه ای 
از الفاظ اند که برحســب تنوعی از پیوندهای معنایی، در رابطه متقابل با یکدیگرند. اهمیت 
مقوله »زمان« به حدی اســت که می توان آن را ابزار درک هستی دانست. ازاین رو نوشتار 
حاضر با روش توصیفی_تحلیلی به بررســی روابط مفهومــی واژگاِن مرتبط با »زمان« در 
قرآن کریم مبتنی بر رویکرد ساخت گرا و معناشناسی رابطه ای پرداخته است. برای کشف و 
استخراج این روابط میان واژگان، از معنای معجمی و تفاسیر مربوط به واژگان، استفاده شده 
است. دســته بندی واژگان مرتبط با »زمان« موجود در قرآن در سه محور »سنجشگرهای 
مبهم زمان«، »سنجشگرهای کلی و دقیق زمان« و »سنجشگرهای جزئی و دقیق زمان« 
از جمله یافته های پژوهش است؛ همچنین میتوان به ترسیم شبکه معنایی و روابط مفهومی 
میان این واژگان همچون شمول معنایی، هم معنایی، تضاد معنایی و جزءواژگی در هر محور 
به صورت جداگانه، اشاره نمود. از دیگر دستاوردهای پژوهش آن است که تنها رابطهای که 
میتوان میان »واژگان مبهم زمان« و »واژگان دقیق زمان« برقرار نمود، رابطه اشتمال میان 

دو واژه »مدة« و »وقت« با سایر سنجشگرهای کلی و جزئی »زمان« است.
واژگان کلیدی: معناشناســی رابطه ای، روابط مفهومی، داللت معنایی، سنجشــگرهای 

زمان، زمان
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1. مقدمه
»زمان« یکی از پدیده های طبیعی و از ضروریات زندگی انسان است. هم چنین معیاری برای 
فعالیت های انســان اســت به طوری که بدون آن بسیاری از جنبه های زندگی دچار بی نظمی 
می گردد. اگر »زمان«، مفهوم خود را از دســت بدهد و گذشته، حال و آینده ای وجود نداشته 
باشــد، آنگاه هیچ معیاری برای تنظیم امور وجود نخواهد داشت. ازاین رو، تشکیل واحدهای 
زمانی همچون ســال، ماه، هفته اهمیت می یابد. قرآن کریم نیز نسبت به این مسأله بی تفاوت 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ نبوده و به بحث زمان و محاسبه آن توجه نموده است. برای نمونه در آیه ﴿إِنَّ ِعدَّ

ِ اْثنا َعَشَر َشْهراً﴾ )توبه/36(، تعداد ماه های سال قمری نزد خداوند را دوازده ماه می شمارد. اللَّ
بنابر آیات قرآن کریم و سنت رسول خدا )ص(، »زمان« و توجه به آن در زندگی و اعمال 
مسلمانان اهمیت ویژه ای دارد؛ چراکه احکام شرعی در چارچوب زمان وضع شده اند. برای 
َلَة َكانَْت َعَلى الُْمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا﴾ )نساء/103(، ادای فریضه  مثال خداوند در آیه ﴿إِنَّ الصَّ
نماز را محدود به اوقات خاصی نموده است. )ابوغدة، بی تا: 9( در دیگر فرائض می توان به 
حج، روزه و اعیاد مسلمین اشاره نمود که هر کدام ایام مخصوصی دارند. هم چنین در آیاتی 
دیگر علت خلقت روز و شــب و خورشید و ماه را »دانستن حساب وقت ها ﴿لِتَْعَلُموا َعَدَد 

نيَن َو الِْحساَب﴾ )یونس/5( بیان می کند. السِّ
»زمان« مفهومی انتزاعی است که از دیرباز تعاریف متعددی داشته است. اهل زبان از آن به 
اسم »وقت« یاد کرده اند که می تواند زیاد یا کم _اسٌم لقلیل الوقت و کثیِره _ باشد )جوهری، 
1376: 2131/5( و برخی آن را »مقدار حرکة الفلك« )زرکشی، 1957: 123( یا »ساعات اللیل 
و النهار« )طبری، 1960: 9( دانسته اند. در این پژوهش »منظور از زمان، زمانی است که با آن 
سر و کار داریم و از آن با ساعت، روز و ماه، یاد می شود. زمان به دو دسته داخلی و خارجی 
تقسیم می شــود. زمان خارجی منظور زمانی است که انسان در آن حرکت می کند _تئوری 
انیشــتین_ و زمان داخلی زمانی است که قابل قیاس نیست و در درون انسان وجود دارد.« 

)عبدالملك، 1972: 165(
گستردگی مفهوم »زمان« سبب شده هریك از اندیشمندان دیگر حوزه ها، متناسب با زاویه 
نگاه خود تعاریفی از آن ارائه دهند. به همین دلیل برای زمان اقسام و انواعی در نظر گرفته 

شده است: )نظری و موسوی، 1399: 35(
- زمان اجتماعی: این زمان نظام مند اســت و در نتیجه حرکت ستارگان حاصل می شود 
)همان(؛ منظور زمانی است که ما بر اساس آن وقت خود را تنظیم می کنیم و تمامی بشر بر 

سر آن اتفاق نظر دارند. 
- زمان فلسفی: این قسم، وجود خارجی ندارد، بلکه از نوع دیدگاه فالسفه نشأت می گیرد. 

)همان(
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- زمان درونی: این مقوله بیان کننده حاالت روانی انسان و احساسش نسبت به زمان است 
)همان(؛ زمانی است که با ثانیه و دقیقه شمرده نمی شود. شبیه زمانی که انسان در رویاها و 

خاطرات و در درون ذهن خود سپری می کند.
- زمان مبتنی بر زبان: این نوع در دانش های ساخت واژه و دستور زبان کاربرد دارد؛ برای 

مثال گذشته/حال/آینده زمان دستوری اند. )همان(
در علم، »زمان« به عنوان موجودی ســاده و بدون در نظــر گرفتن اینکه دارای وجودی 
مســتقل اســت یا اینکه مفهومی انتزاعی از رویدادهای عینی است، وارد معادالت فیزیکی 
می شــود. مفهوم مکان )فضا( مانند مفهوم زمــان از ایده حرکت برمی خیزد. مفاهیم زمان و 
مکان )فضا( چنان با هم آمیخته اند که جدا کردن آن ها از یکدیگر ناممکن اســت. اشــیاء یا 
رویدادهــا در مکان ایده هایی با بار زمانی انــد. )مختاری، 1394: 95( حوادث و اتفاقات در 
زمان به صورتی در حال سپری شدن هستند که امکان ندارد ترتیب زمانی آن ها نقض شود. 
در واقع زمان به لحاظ تئوری، مفهوم وقت ســپری شده بین دو رویداد معین را دارد. واحد 
اندازه گیری زمان عموماً ثانیه )در دستگاه 1SI( است؛ اما می توان برحسب واحدهای دیگری 
نیز گزارش کرد. از جمله »سنجشــگرهای زمان2« می توان به موارد ذیل اشــاره نمود: ثانیه، 

.)Conversion دقیقه، روز، هفته، ماه، فصل و سال )سایت

1. 1. بیان مسئله
نوشــتار حاضر در پی آن است تا با نگاهی معناشناسانه به واژگان مرتبط با »زمان« که در 
قرآن کریم نظیر »ساعة«، »وقت«، »ســنة«، »یوم«، »شهر«، »عام«، »ُمدة«، »أجل«، »أبد«، »أمد« 
و هم چنین اوقات مختلف روز و شــب همچون »نهار«، »فجر«، »صبح«، »شفق«، »ضحی«، 
»عصر«، »لیــل« و غیره، داللت های معنایی هر کدام از ایــن واژگان و روابط مفهومی میان 
واژگان فوق را بررسی نماید و به ترسیم شبکه معنایی واژگان مرتبط با زمان نیز بپردازد. به 

عبارت دیگر پژوهش درصدد پاسخگویی به سواالت زیر است:
1. داللت هــای معنایی هر کــدام از واژگان مرتبط با »زمان« بــه صورت جداگانه به چه 

صورت است؟
2. روابط مفهومی میان واژگان مرتبط با »زمان« به چه صورت است؟

3. شبکه های معنایی واژگان مرتبط با »زمان« به چه صورت ترسیم می شود؟
همچنین فرضیه های پژوهش عبارتند از:

1. داللت هــای معنایــی واژگان زمان با توجه به فرهنگ های لغت و کتب تفســیر قابل 

1)  Système International d’ unités
2)  Time Units
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شناسایی و تبیین است.
2. روابط مفهومی میان واژگاِن زمان در پنج دسته »اشتمال، هم معنایی، شمول معنایی، تضاد 

معنایی و جزء و کل« تقسیم می گردد.
3. شــبکه های معنایی میان واژگاِن زمان، در سه دسته سنجشگرهای مبهم، سنجشگرهای 

دقیق و جزئی و سنجشگرهای دقیق و کلی قابل ترسیم است.
روش پژوهــش حاضر، تحلیلی_توصیفی بوده و روش گــردآوری داده های پژوهش به 
صورت اکتشافی_توصیفی است. الزم به ذکر است در شناسایی و گردآوری واژگان مرتبط 
با زمان، واژگانی که بر مبنای علم صرف و نحو بر زمان داللت دارند نظیر »ســـ«، »سوف«، 
»إذ«، »إذا«، »حیَن«، »أیّاَن« و غیره را کنار گذاشته و به واژگان معربی که به نحوی بر زمان و 
اوقات مختلف آن اشــاره دارند، پرداخته شده است. هم چنین این واژگان شناسایی شده در 
کتاب های لغت و تفسیر که به عصر نزول قرآن نزدیك بوده اند _نظیر کتاب »العین« از خلیل 
بن احمــد فراهیدی )متوفی 175 ق(، کتاب »فروق اللغة« از ابوهالل عســکری )395 ق( و 
»مفردات ألفاظ القرآن« از راغب اصفهانی )425 ق(؛ و کتب تفسیری هم چون »تفسیر مقاتل 
بن سلیمان« )متوفی 150 ق(، »التبیان فی علوم القرآن« از شیخ طوسی )460 ق(، »مجمع البیان 
فی تفسیر القرآن« از فضل بن حسن طبرسی )548 ق( و تفسیر »المیزان فی تفسیر القرآن« از 

عالمه طباطبایی_ بررسی شدند.

1. 2. پیشینه پژوهش
از جمله پژوهش های صورت گرفته در حــوزه مفهوم »زمان« در قرآن کریم، می توان به 
پایان نامه درخشــان فر )1395( با عنوان »معناشناســی واژگان اوقات نماز در قرآن )دلوک، 
غسق، قرآن الفجر(« اشاره نمود که وی با استفاده از دانش ریشه شناسی و معناشناسی تاریخی، 
مفهوم دقیق ســه واژه فوق را روشن نمود. این تحقیق نشان می دهد که این واژگان در مقام 
بیان مفهومی فراتر از معنای حســی و طبیعی است که مفسرین بیان کرده اند؛ هم چنین این 
معانی یکــی از مصادیق و معانی ظاهری این واژگان اســت. هم چنین پیروزی فر )1392( 
در پایان نامه »معناشناســی واژگان یوم و ایام در قرآن کریم«، به کمك معناشناســی تاریخی 
و توصیفــی، معانی و کاربردهای مختلف این واژگان در قرآن کریم، کتب معتبر تفســیری 
تاریخی، شــعرهای عربی و ضرب المثل ها در سه دوره مختلف جاهلی، مخضرمین و عصر 
اسالمی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نهایی شامل تفاوت ها، شباهت ها و تطورات معنایی 
این واژگان را بیان نموده اســت. هم چنین کربوعة )2014( در مقاله »الفاظ الزمن فی القرآن 

الکریم: اللیل و النهار أنموذجا«، به مطالعه شب و روز در قرآن کریم می پردازد.
از دیگر پژوهش ها در این زمینه مقاله »زمان در قرآن« از براتی و دیگران )1395( است که 
با روش تحلیلی و توصیفی درصدد تبیین این نظریه هستند که زمان در عالم رؤیا و طبیعت 



سال پنجم 
شمارة دوم
پیاپی: 9

پاییز و زمستان 
1400

245

یکی نیست. سال هایی که در عالم رؤیا سپری می شود، نسبت به عالم طبیعت در یك لحظه 
جمع می شــود؛ اما این حقیقت در جهان آخرت چنان رقیق و جمع می شــود که بر اساس 
آیات الهی، یك روز آن مطابق هزار یا پنجاه هزار ســال طول می کشد؛ که با احوال کافران 
و مؤمنان متغیر اســت. آن زمان حقیقتی درونی، شخصی و کیفی است و این زمان حقیقتی 

کمی و بیرونی است.
اسدی )1393( نیز در پایان نامه »بررسی آیات زمان در قرآن کریم« درصدد است تا با اتخاذ 
روش توصیفی _ تحلیلی، آیات زمان را بر اساس عوالم سه گانه هستی )دنیا، برزخ و آخرت(، 
به ســه دسته تقســیم کرده و مواضع قرآن را در خصوص زمان در هر یك از مراتب عالم، 
بیان نموده، سپس به واکاوی آن بپردازد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که زمان، در لسان 
قــرآن در دو معنا به کار رفته؛ هم چنین زمان به معنای متعارف تنها در عالم دنیا موضوعیت 

دارد و نه عوالم فوق ماده.
در این راســتا می توان به پژوهش ممتحــن )1392( با عنوان »مفاهیم زمانی در ادبیات و 
قرآن« نیز اشــاره نمود؛ ایشــان واژه هایی که بر زمان داللت می کنند را ذکر کرده و در ذیل 
هر کدام به توضیح مختصری پرداخته اســت. شایان ذکر است پژوهش فوق در گردآوری 
واژگان مرتبط با زمان، تحقیق جامعی اســت. به عالوه کتاب »المواسم و حساب الزمن عند 
العرب قبل اإلســالم«، اوقات مختلف زمان نزد عرب ها قبل از اســالم را مورد مطالعه قرار 
داده است )حمور، 2000( و هم چنین کتاب »الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم« در پنج 
فصل ذیل به مباحث مربوط به زمان پرداخته است: »منطلقات في دراسة الزمن«، »الزمن من 
خالل الوقت«، »الزمن من خالل رموز الحیاة و الموت«، »تحوالت الزمن إلی معاني السلطان 

و الناس و المرأة« و »مواقف الشعراء العرب قبل اإلسالم من الزمن.« )الصائغ، بی تا(
An Ontological Model for Representing Semantic Lexicons: An Ap�«  در مقاله
plication on Time Nouns in the Holy Quran« )2010( در راســتای ارائــه یــك مدل 
پیشنهادی برای فرهنگ لغت رایانه ای مبتنی بر تکنولوژی »هستی شناسی«، از کلمات مرتبط 

با زمان در قرآن کریم بهره برده است.
تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های صورت گرفته در آن است که این نوشتار درصدد 
دقیق کردن زمان به کار رفته در قرآن اســت؛ رابطه میان زمان های به کار رفته در قرآن را از 
نظر بحث معناشناسی مورد بررسی قرار داده و به دنبال ترسیم شبکه های معنایی و شناسایی 
روابط مفهومی میان آن ها است. به عبارتی می توان گفت در این پژوهش، کلیه واژگان مرتبط 

با زمان به صورت جامع و منسجم مورد مطالعه قرار گرفته اند.

2. مبانی نظری
شیوه های زبان شناختی در بررسی معنا _از همان آغاز_ بر معنای قاموسی یا بررسی معنای 
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کلمه مفرد به منزله واحد اصلی نحو و معناشناســی تأکید داشت. )مختار عمر، 1385: 51( 
»معنا شناســی ساخت گرا1« یکی از این شیوه هاست که با الهام از برداشت ساخت گرا نسبت 
به زبان و تحت تأثیر آرای فردینان دوسوسور2، مرحله تازه ای را از مطالعه معنای واژه پیش 
رویمان قرار می دهد. )گیررتس، 1395: 122( گونه های معنا شناسی ساخت گرا به سه دسته 
ذیل تقســیم می شــود: 1. نظریه حوزه واژگانی3، 2. تحلیل مؤلفه ای4، 3. معنا شناسی روابط 

مفهومی یا »معنا شناسی رابطه ای5«. )همان: 132-131(
»معنا شناســی رابطه ای«، رابطه ای نگرشی اســت که روش تبیین روابط ساختارِی میان 
واژه های مرتبط با یکدیگر را معلوم می کند و به آن دسته از واژگان نظری محدود می شود 
کــه در این تبیین دخیل اند. در تحلیل مؤلفه ای، مختصات توصیفی ای نظیر جنســیت و 
نســل در نظام واژگان خویشــاوندی، مختصات متعلق به واقعیت های جهان خارج اند. 
ایــن نوع مختصه ها، مشــخصات مصداق های موجود در جهان خــارج را نمی نمایانند؛ 
اما ســاخت گرایی به دنبال تبیین ساخت زبان اســت و نه ساخت جهان خارج از زبان؛ 
بنابراین، ســاخت گرایان نیازمند تجهیزاتی اند که تا حد امکان، زبانی باشند، معنا شناسی 
رابطــه ای به دنبال یافتِن چنین تجهیزاتی اســت، آن هم در شــکل روابط واژگانی نظیر 
هم معنایی یا تضاد معنایی. این نکته که عمو و عمه بر حســب نســبت با پدر یا مادر در 
قالب یك نســل امکان طبقه بندی می یابند، واقعیتی متعلق به جهان خارج است؛ اما این 
که ما ســیاه و ســفید را در تقابل با هم قرار می دهیم، به واژه ها و زبانمان مربوط است و 
چنیــن تقابلی در جهان خارج وجود ندارد. )گیررتس، 1395: 132-133( این نگرش در 
ســال های دهه 1960 در یکی از عمده ترین آثار جان الینز6، زبان شناس بریتانیایی مطرح 
شــد. )همان: 133( وی بدون این که مستقیمًا به سراغ مترادف ها و متضادهای یك واژه 
برود، به سراغ نوع تازه ای از توصیف معنی واژه ها رفت و مدعی شد که معنی هر واژه را 
می توان بر حسب مجموعه روابط معنایی اش با معنای سایر واژه ها توصیف کرد. )همان: 
184( پس از الینز عمده ترین پژوهشی که درباره روابط مفهومی صورت پذیرفته است به 
آلن کروز7 )1986( تعلق دارد. )همان: 187( در نمودار ذیل، عمده ترین »روابط مفهومی8« 

میان واژه ها ذکر شده است.

1)  Structural Semantics
2)  Ferdinand de Saussure
3)  Lexical Field Theory
4)  Componential Analysis
5)  Relational Semantics
6)  John Lyons
7)  Alan Cruse
8)  Sense Relations
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شکل 2-1: روابط مفهومی در نظریه معناشناسی رابطه ای

3. سنجشگرهای »زمان« در قرآن کریم
همان طور که پیشــتر اشــاره شــد، برای اندازه گیری مقیاس »زمان« نیاز به کمیت نما یا 
سنجشــگر است. پس از مطالعه و بررسی آیات قرآن کریم، مجموعه واژگان ذیل در حیطه 
»زمان« اســتخراج شد. در جدول 4-1 سنجشگرهایی که در قرآن برای اندازه گیری زمان به 

کار رفته اند، به همراه میزان فراوانی هر کدام آمده است.

جدول 3-1: بسامد فراوانی واژگان مرتبط با »زمان« در قرآن کریم

میزان فراوانیمشتقاتواژگان زمان

28أبد1

21أجل2

4أمد3

2دهر4

1-1أحقاب-حقبحقب5

1صورت فعلیمدة6

1-1-8-3وقت-میقات-موقوت-صورت فعلیوقت7

2پلک زدنثانیة8

48ساعة9

3آناء10

443یوم-أیامیوم11

5الیوم21

4أمس13

5غد14

8اآلن15

1-8سبت-صورت فعلیسبت16

2جمعة17

21شهر18
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میزان فراوانیمشتقاتواژگان زمان

1رمضان19

1نسیء20

1أهلة21

1صیف22

1شتاء23

19سنة-سنینسنة24

9عام25

2حول26

2-1سحر-أسحارسحر27

2فلق28

7فجر29

1إشراق30

1-2طلوع-مطلع الشمسطلوع31

3-2-5ُغُدّو-غداة-صورت فعلیغداة32

2-7بکرة-إبکاربکرة33

2-1-1-4-5صبح-مصبحین-إصباح-صباح-صورت فعلیصبح34

57نهار35

1-7ضحی-صورت فعلیضحی36

1-1ظهیرة-صورت فعلیظهر37

1دلوک الشمس38

2عصر39

1صورت فعلیمساء40

1-2غروب-مغربغروب41

1شفق42

92لیل-لیالیلیل43

1ناشئة اللیل44

1-1غاسق-غسقغسق اللیل45

2-11عشی-ِعشاءعشی46

3-4أصیل-آصالأصیل47

3بیات48
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سنجشــگرهای زمان به دســت آمده در جدول فوق را می توان به صورت زیر تقسیم بندی 
نمود:

* واحدهای مبهم »زمان« در قرآن: منظور آن دســته از سنجشــگرهای زمان است که 
اندازه گیری آن ها در علم ریاضی مشــخص نیســت و به طور کلی بر عنصر »زمان« داللت 

دارند. این سنجشگرها عبارت اند از: »أبد«، »أجل«، »أَمد«، »دهر«، »حقب«، »وقت« و »مدة«.
* واحدهای دقیق »زمان« در قرآن: مراد کمیت نماهایی هستند که در علم ریاضی برای 
اندازه گیری »زمان« مطرح شــده و دارای ترتیب زمانی هستند. شایان ذکر است، این بخش 
از واحدهای زمان در قرآن را می توان در ذیل دو دسته »تقسیمات کلی زمان« و »تقسیمات 

جزئی زمان برحسب شبانه روز« تقسیم و بررسی نمود:
* تقســیمات کلی زمان: مراد تقسیم بندی زمان بر حسب کوچك ترین واحد 
اندازه گیری _یعنی ثانیة_ تا بزرگ ترین واحد اندازه گیری زمان _یعنی سنة_ است. 
ایــن واژگان عبارتند از: »ثانیة*«، »ســاعة«، »آناء«، »یوم«، »الیــوم«، »اآلن«، »غد«، 

»أمس«، »أسبوع*«، »شهر*«، »فصل*«، »سنة«، »عام« و »حول«.
* الزم به ذکر است برخی واژه های فوق با این که در قرآن کریم به کار نرفته اند؛ 
امــا زیرمجموعه های آنها به کار رفته اســت نظیر واژه »ثانیــة« در قرآن کریم به 
صورت مســتقیم به کار نرفته اما می توان به داستان حضرت سلیمان )ع( و تخت 
ملکه سبا )آیات 38-39 سوره نمل( اشاره نمود. هم چنین واژه »أسبوع« به معنای 
هفته در قرآن کریم به کار نرفته اســت؛ اما نام دو روز از روزهای هفته _»سبت« 
و »جمعة«_ در قرآن کریم وجود دارد. عالوه بر واژه »شــهر«، واژه های »رمضان«، 
»نسئ« و »أهلة« نیز هر کدام به نحوی بر معنای »شهر« داللت دارند. واژه »فصل« 
در قرآن کریم به کار نرفته است؛ اما نام دو فصل از فصول چهارگانه سال در قرآن 

آمده است: »صیف«، »شتاء«.
* تقسیمات جزئی زمان برحسب شبانه روز: برحسب تحوالت شب و روز و 
تغییرات خورشید و ماه، می توان اوقات مختلف یك شبانه روز را تقسیم بندی نمود. 
واژگان مرتبط با »زمان« به کار رفته در قرآن کریم را که بر تحوالت شــب و روز 
اشاره دارند عبارت اند از: »سحر«، »فلق«، »فجر«، »صبح«، »إشراق«، »طلوع الشمس«، 
»غداة«، »بکــرة«، »نهار«، »ضحی«، »ظهر«، »دلوک الشــمس«، »عصر«، »مســاء«، 

»غروب«، »شفق«، »لیل«، »ناشئة اللیل«، »غسق اللیل«، »عشي «، »أصیل« و »بیات«.

4. بررسی روابط مفهومی واژگان مرتبط با »زمان« در قرآن کریم
برای تبیین روابط مفهومی سنجشگرهای زمان در دو دسته مبهم و دقیق، یك بار در میان 
واژگانی که بر سنجشــگرهای مبهم زمان داللت دارند، و یك بــار در میان واژگانی که به 
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صورت دقیق بر این سنجشگرها داللت می کنند، جستجو و واکاوی صورت می گیرد. برای 
مثال رابطه هم معنایی یك بار میان سنجشگرهای مبهم زمان شناسایی و تبیین می گردد و یك 

بار میان سنجشگرهای دقیق زمان.

4. 1. رابطه هم معنایی1
منظور از رابطه هم معنایی یا ترادف، تضمن دو جانبه میان دو کلمه است. برای مثال )الف( 
و )ب( در صورتی مترادفند که )الف( متضمن )ب( باشــد و )ب( نیز متضمن )الف( باشد؛ 

مثل دو واژه »أم« و »والدة«. )مختار عمر، 1385: 86(
اگر هم معنایی را در قالب رابطه مفهومی میان دو یا چند واژه در بافت معرفی کنیم، دو واژه 
زمانی با هم مترادف یا هم معنایی مطلق خواهند داشــت که بتوانند در یك بافت جایگزین 
یکدیگر شــوند، بدون این که تغییری در ارزش معنایِی لفظ تولید شــده پدید بیاورند. این 
جایگزینی باید دوسویه باشد تا جایگزینی واژه شامل به جای واژه زیرشمول را، از این رابطه 
مفهومی منفك کنیم. برای مثال در جمله )برادرش برایم گالیل خرید(، به جای واژه گالیل 
می توان از واژه گل اســتفاده کرد ولی برعکس آن ممکن نیست؛ آن هم بدین دلیل که گل 
انواع دیگری را شامل می شود. هم معنایی نسبی یا جزئی زمانی رخ می دهد که دو یا چند واژه 
در بافت های خاصی جایگزین یکدیگر شــوند و این امکان در تمامی بافت ها وجود ندارد. 
برای نمونه دو واژه فرش و قالی که در جمله )کل اتاق را با موزاییك ___ کردیم( به جای 

خط تیره، فقط واژه فرش را می توان به کار برد. )گیررتس، 1395: 191-190(
در ادامه رابطه هم معنایی در دو بخش ذیل بررسی شده است: 1. میان سنجشگرهای مبهم 

زمان 2. میان سنجشگرهای دقیق زمان.

4. 1. 1. رابطه هم معنایی میان واحدهای مبهم »زمان«
* رابطه هم معنایی میان واژگان: »أبد«، »دهر«، »حقب«، »عصر«. واژه »دهر« به معنی »أبد 
الممدود« یا أبد ادامه دار است. )فراهیدی، 1409: 23/4( ازاین رو رابطه میان دو واژه »دهر« و 
»أبد« هم معنایی است. البته این هم معنایی مطلق نیست و یك تضاد نسبی با یکدیگر دارند؛ 

چراکه یکی متناهی )دهر( و دیگری نامتناهی )أبد( است.
واژه »حقب« نیز به معنای »دهر« و زمان های مبهم و بســیار طوالنی که آغاز آن مشخص 

نباشد )طباطبایی، 1390: 167/20(، رابطه هم معنایی با »أبد« و »دهر« دارد.
شــایان ذکر است که واژه »عصر« که تنها یك بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ اگر به 
معنای »دهر« باشــد )فراهیدی، 1409: 292/1(، همراه با سه کلمه فوق -حقب، دهر، أبد- 

رابطه هم معنایی برقرار می کند.

1)  Synonymy
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شکل 4-1 : رابطه هم معنایی میان واژگان »أبد«، »دهر«، »حقب«، »عصر«
* میــان دو واژه »أجل« ]به معنی غایة الوقت )فراهیدی، 1409: 178/6([، »أمد« ]به معنی 

منتهی کل شیء و آخره )همان: 89/8([ رابطه هم معنایی و ترادف وجود دارد.
شایان توجه است که ابوهالل عســکری معتقد است بعضی از »أجل«ها به اندازه »دهر« 
هستند. )عســکری، 1400: 263( ازاین رو شاید بتوان رابطه »دهر« و واژه های هم معنای آن 
_که پیش تر ذکر شــد_ را با واژه »أجــل«، نوعی رابطه هم معنایی در نظر گرفت؛ به عبارت 

دیگر شاید بهتر باشد شکل  51 را به صورت زیر تکمیل نمود:

شکل 4-2: رابطه هم معنایی میان واژگان »أبد«، »دهر«، »حقب«، »عصر«، »أجل«، »أمد«

* واژه »مــدة« ]به معنی غایة )فراهیدی، 1409: 16/8([ بــا واژه »وقت« ]به معنی مقدار 
مــن الزمان )همان، ج 5: 199( زمان نهایی بــرای انجام کاری )راغب، 1412: 879([ رابطه 

هم معنایی دارند.
واژه »أمد« نیز به معنای مدتی از زمان اســت که حدود آن مبهم و مجهول و هم چنین به 
معنی غایة اســت )طباطبایی، 1390، ج 19: 161(. طبرسی معتقد است واژه »أمد« به معنای 
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»وقت ممتد« است. )طبرســی، 1372: 357/9( کاربرد قرآنی آن نیز همین معنا را گویاست 
نظیر آیات ﴿فَطاَل َعَلْيِهُم اْلََمُد﴾ )حدید/16(، به معنی »مدة و وقت« است؛ ﴿تََودُّ لَْو أَنَّ بَْينَها َو 

بَْينَُه أََمداً بَعيداً﴾ )آل عمران/30(، به معنی »الغایة التي ینتهي«. )طوسی، بی تا: 437/2(
ازاین رو می توان میان »أمد« و »وقت« و »مدة« رابطه هم معنایی برقرار نمود.

شکل 4-3: رابطه هم معنایی میان واژگان »مدة«، »وقت«، »أمد«

4. 1. 2. رابطه هم معنایی میان واحدهای دقیق »زمان«
 رابطه »ســنة« و »عام«، هم معنایی است. هرچند این دو با یکدیگر تفاوت هایی دارند؛ از 

جمله: )عسکری، 1400: 264(
- مجموع روزها را »عام« و مجموع ماه ها را »سنة« گویند. )همان(

- »عام« را زمانی به کار می بریم که آن ســال به چیز خاصی اختصاص یافته باشــد )عام 
الفیل( ولی »سنة« این طور نیست. )همان(

- در هنگام گفتن تاریخ یا تقویم از »ســنة« اســتفاده می شــود نظیر: )سنة مائة( و )سنة 
خمسین(. )همان(

- از »ســنة« برای سال های ســخت و قحطی استفاده می شــود ولی از لفظ »عام« برای 
سال هایی که پررونق و بارور باشد، استفاده می شود. )راغب، 1412: 598(

یکی از معانی کلمه »حول«، »سنة« است و وجه تسمیه آن به دلیل انقالب و گردش »سنة: 
سال« و گردش خورشید _طلوع و غروب های آن_ است. )همان: 266( رابطه »حول« با دو 

واژه فوق، نیز رابطه هم معنایی است.
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شکل 4-4 : رابطه هم معنایی میان واژگان »سنة«، »عام«، »حول«
* دو واژه »یوم« و »نهار« نیز با یکدیگر رابطه هم معنایی دارند؛ البته این ترادف نسبی است 

و با یکدیگر تفاوت هایی دارند:
- کلمــه »نهار« عالوه بر معنای روز، داللت بر گســترش نور نیــز دارد و به همین دلیل 
فقط این کلمه در هم نشینی و تقابل واژه »لیل« به کار رفته است. کلمه »یوم« را در مواردی 
اســتعمال می کنند که عنایتی به افاده گســترش نور نداشته باشد، نظیر مواردی که سخن از 

شمردن ایام باشد همچون )عشرة أیام و عشرین یوما(. )طباطبایی، 1390، 13/10(
- »نهار« اسمی برای وقت و زمان نیست. ولی »یوم« اسمی برای مقداری از زمان است که 
در آن روشنایی وجود دارد. به همین دلیل نحویان می گویند: منظور گوینده از )ِسرُت یوما( 
معین نمودن مقدارِ وقت و منظور گوینده از )ســرت الیوم أو یوم الجمعة( مشخص نمودن 
تاریخ و منظور از )ســرت نهارا أو النهار( تعیین کردن میزان وقت یا مشخص کردن تاریخ 
نیســت بلکه معنایش این است که گوینده در روشنایی روز حرکت کرده است. )عسکری، 

)266 :1400

شکل 4-5 : رابطه هم معنایی میان واژگان »یوم« و »نهار«
* »فلق« و »فجر« با یکدیگر رابطه هم معنایی دارند؛ چراکه هر دو به معنای شکافتن چیزی 
و بیرون آمدن صبح از دل شــب داللت دارند. )طبرســی، 1372: 735/10 و راغب، 1412: 

)645
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شکل 4-6: رابطه هم معنایی میان واژگان »فلق« و »فجر«
* ســه واژه »غداة«، »بکرة« و »صبح« به ابتدای روز )نهار( اشاره می کنند )راغب، 1412: 

603 و140 و473(؛ ازاین رو، می توان به نحوی هر سه را هم معنی دانست.

شکل 4-7: رابطه هم معنایی میان واژگان »غداة« و »بکرة«
* دو واژه »شروق« و »طلوع« با یکدیگر رابطه ترادف معنایی دارند؛ با این تفاوت که واژه 
»طلوع« عام تر است. )عسکری، 1400: 304( البته واژه »شروق« در قرآن کریم نیامده و واژه 

»إشراق« از مشتقات آن در آیه ﴿يَُسبِّْحَن بِالَْعِشيِ  َو اْلِْشراِق﴾ )ص/18( به کار رفته است.

شکل 4-8: رابطه هم معنایی میان واژگان »إشراق« و »طلوع«
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* میان واژگان »ظهر« و »دلوک الشــمس« رابطه هم معنایی برقرار اســت. هر دو بر زوال 
آفتاب در وقت ظهر اشاره می کنند. )فراهیدی، 1409: 37/4 و همان، 329/5(

شکل 4-9: رابطه هم معنایی میان واژگان »دلوک الشمس« و »ظهر«
* فراهیدی واژه »عشــی« به معنی »آخر النهار: انتهای روشــنایی روز« )فراهیدی، 1409: 
188/2( را هم معنی »أصیل« می داند )همان: 156/7(؛ ازاین رو با یکدیگر رابطه هم معنایی دارند.

شکل 4-10: رابطه هم معنایی میان واژگان »عشی« و »أصیل«
* دو واژه »ِعشــاء« _به معنی »أول ظالم اللیل: ابتدای تاریکی شــب« )فراهیدی، 1409: 
188/2(_ و »ناشئة اللیل« _به معنی »أول اللیل« )همان:  288/6(_ با یکدیگر رابطه هم معنایی 

دارند.

شکل 4-11: رابطه هم معنایی میان واژگان »ِعشاء« و »ناشئة اللیل«
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4. 2. رابطه شمول معنایی1
اشــتمال از آن جهت که متضمن یك جانبه است با ترادف تفاوت دارد. »الف« مشتمل بر 
»ب« است در حالی که »ب« در تقسیم بندی شاخه ای2باالتر است؛ مانند کلمه »فرس« که به 
دسته باالتر »حیوان« وابسته است. بدین ترتیب معنای »اسب« متضمن معنای »حیوان« است. 

)مختار عمر، 1385: 87(
نوع دیگری از اشتمال وجود دارد که به آن »جزئیات متداخل3« می گویند؛ یعنی مجموعه 
واژگانی که هر واژه متضمن واژه بعد از خود اســت؛ مانند ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، 

ماه، سال. )همان(
ســطح بندی رابطه میان واژه شامل و واژه های زیرشمول در تشخیص واژه های هم شمول 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای نمونه، انگور واژه زیرشمول میوه است و با سیب، 
پرتقال، موز و جزء آن، هم شــمول به حســاب می آید. انگور به نوبــه خود، برای یاقوتی، 
کندری، عسکری و جزء آن واژه شامل به حساب می آید؛ بنابراین یاقوتی با سیب هم شمول 
نیست، زیرا رابطه شان به دو سطح مختلف از شمول معنایی تعلق دارد. این امکان وجود دارد 
که واژه شــامل و واژه زیرشمول، همنام باشند. در این مورد می توان اسب را نمونه آورد که 
کنار نوع ماده اش که مادیان نامیده می شود، نوع نرش را باز اسب می نامیم؛ در چنین شرایطی، 
با شــمول معنایی »همنام« مواجه می شــویم. این مطلب نشان می دهد که شمول معنایی نیز 
همچون هم معنایی و تضاد معنایی، رابطه میان واژه ها نیست بلکه رابطه ایست میان واژه ها در 

تعبیر خاصی از آن ها. )گیررتس، 1395: 188(
رابطه شــمول معنایی نیز در دو بخش بررسی می گردد: 1. میان سنجشگرهای مبهم زمان 

2. میان سنجشگرهای دقیق زمان.

4. 2. 1. رابطه شمول معنایی میان واحدهای مبهم »زمان«
* رابطه میان »أجل« و »مدة«، اشــتمال اســت؛ چراکه طبق نظر ابوهالل عســکری، هر 
»أجل«ی »مدة« اســت؛ اما هر »مدة«ی »أجل« نیســت. )عسکری، 1400: 266( هم چنین از 
« می داند )راغب،  آنجایی که راغب اصفهانی »مدة« را به معنی وقت ادامه دار: »الوقت  الُْمْمتَدِّ
1412: 763(؛ نیز می توان دو واژه »مدة« و »وقت« را تقریباً مترادف یکدیگر دانست. ازاین رو 

رابطه »أجل« و »وقت« نیز اشتمال است.

1)  Hyponymy
2)  Taxonomic
3)  Overlapping Segments
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شکل 4-12: رابطه اشتمال میان »وقت« و »مدة« با »أجل«
* دو واژه »مــدة« و »وقــت« با واژگان »دهر« و »حقب« و »عصر« رابطه اشــتمال دارند. 
ابوهالل معتقد است »مدة« از »دهر« طوالنی تر است )عسکری، 1400: 263(؛ ازاین رو شاید 
بتوان گفت »دهر« یا »حقب« یا »عصر« نوعی »مدة« یا »وقت« است. البته در اینجا »عصر« به 
معنی »دهر« )فراهیدی، 1409: 292/1-293( و زمان زیاد و روزگاران طوالنی در نظر گرفته 

شده است.

شکل  4-13: رابطه اشتمال میان »وقت« و »مدة« با واژگان »دهر«، »حقب«، »عصر«

4. 2. 2. رابطه شمول معنایی میان واحدهای دقیق »زمان«
* همان طور که پیشــتر ذکر شــد، رابطه میان مجموعه واژگانی که هر واژه متضمن واژه 
بعد از خود اســت نظیر ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، نوعی اشتمال محسوب 
می شود. ازاین رو رابطه میان سنجشگرهای کلی زمان نظیر »ثانیة«، »ساعة«، »یوم«، »أسبوع«، 
»شهر« و »سنة« با یکدیگر، نوعی اشتمال یا »جزئیات متداخل1« محسوب می شود؛ و از آنجا 
که اشــتمال نوعی تضمن یك طرفه است؛ یعنی واژه شامل می بایست متضمن معنای واژه 
زیرشــمول هم باشد؛ بنابراین می توان گفت »ســاعة« متضمن معنای »ثانیة«، »یوم« متضمن 

معنای »ساعة«، »أسبوع« متضمن معنای »یوم« و ... است.
هم چنین »أســبوع« شامل روزهای هفته نیز می شود که در قرآن تنها نام دو تا از روزهای 
هفته آمده است: »سبت« و »جمعة«. »شهر« نیز متضمن 12 ماه سال می شود که در قرآن تنها 

1)  Overlapping Segment
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ََّما  نام ماه »رمضان« آمده اســت. هم چنین واژه »نسیء« که یك بار در قرآن کریم در آیه ﴿إِن
ُمونَُه عامًا﴾ )توبه/37( آمده است  َّذيَن َكَفُروا يُِحلُّونَُه عامًا َو يَُحرِّ النَّسي ُء ِزياَدٌة فِي الُْكْفِر يَُضلُّ بِِه ال
به معنای جابجایی یکی از چهار ماه حرام ]رجب، ذی القعدة، ذی الحجة و المحرم[ با ماه های 
دیگر سال است )فراهیدی، 1409، ج 7: 306(؛ پس این واژه نیز به نحوی زیرشمول »شهر« 
حساب می شود. هم چنین »أهلة« که تنها در آیه ﴿يَْسئَُلونََك َعِن اْلَِهلَِّة قُْل ِهَي َمواقيُت لِلنَّاِس 
﴾ )بقره/189( به کار رفته؛ به معنای قرص قمر در شب اول و دوم ماه )راغب، 1412:  َو الَْحجِّ
843(، جزئی از »شــهر: ماه« حساب می شــود. به همین ترتیب، دو واژه »صیف« و »شتاء« 

زیرشمول کلمه »فصل« می شوند.

شکل 4-14: رابطه اشتمال میان سنجشگرهای دقیق و کلی زمان

4. 3. رابطه تضاد معنایی1
انواع متعددی از تقابل وجود دارد که زبان شناسان آن ها را تحت نام »تضاد« جای می دهند:
1. تقابل مدرج یا قابل درجه بندی2: در این حالت انکار یك عضو تقابل به معنای اعتراف 
به عضو دیگر نیســت. برای مثال وقتی گفته می شود: »آش داغ است« بدین معنا نیست که 
»آش ســرد است«؛ این نوع تضاد نسبی اســت. در نظر منطق دانان این همان »تضاد« نامیده 

می شود. )مختار عمر، 1385: 89(
2. تقابل شدید یا تضاد غیرقابل درجه بندی3: نفی یك تقابل یعنی اعتراف به دیگری؛ نظیر 
مرده و زنده، متأهل و مجرد، مذکر و مؤنث. اگر بگوییم فالنی ازدواج نکرده اســت یعنی 
مجرد اســت. منطق دانان این رابطه را »تناقض« می دانند: »نه با هم قابل تصدیق اند و نه قابل 

تکذیب«. )همان(

1)  Antonymy
2)  Gradable Opposition
3)  Non-gradable Opposition
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3. تقابل دوســویه یا عکس1: وقوع یکــی از واژه های متقابل، متضمن وقوع واژه دیگر نیز 
هست. )گیررتس، 1395: 194( هم چنین به رابطه میان واژگان زوج گفته می شود؛ برای نمونه 
خرید و فروش، زوج و زوجه. مثاًل اگر بگوییم »محمد همسر فاطمه است« یعنی »فاطمه همسر 
محمد است«. منطق دانان این نوع رابطه را »تضایف« می دانند. در نظر آن ها متضایفان، دو چیزی 

هستند که تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست. )مختار عمر، 1385: 90(
4. تباین2 یا تقابل چندوجهی3: در اصل نوعی تقابل معنایی اســت که میان مفهوم چند 
واژه در یــك حوزه معنایی پدید می آید. برای مثال در گروه های ذیل نفی هر کدام منجر به 
تأیید اعضای دیگر می گردد: »شمال، جنوب، شرق و غرب« یا »شنبه، یکشنبه، دوشنبه، ... ، 

پنجشنبه، جمعه«. )صفوی، 1399: 120(
* میزان: در رایج ترین شکل تباین، تقابل چند واژه برحسب »میزان« پدید می آید؛ مثاًل میزان 
دما که در مورد جوش، داغ، گرم، نیم گرم، ولرم، خنك، سرد مطرح است. این همان شرایطی 
اســت که پایه شرایط مدرج را تشــکیل می دهد. )گیررتس، 1395: 195( کتاب »درآمدی بر 

معناشناسی« از این رابطه با عنوان »تباین ردیفی4« یاد می کند. )صفوی، 1399: 121(
* مرتبه: مثاًل ســرتیپ، سرهنگ، سرگرد، سروان، ستوان. در این مورد بُعد تقابل گسسته 

است و مدرج به حساب نمی آید. )گیررتس، 1395: 195(
* دور: یکی دیگر از ابعاد، تباین میان واحدهای تکرارشــونده و دوری است؛ مثاًل تباین 
میان روزهای هفته و ماه های ســال )همان(. مجموعه های دوره ای5مثل ماه ها، فصل ها و ایام 
هفته هــم در آن جای می گیرند؛ یعنی هر عضو از مجموعه بین دو مجموعه قبل و بعدش 
وضع شــده اســت. در این جا درجه یا رتبه وجود ندارد؛ مثاًل شنبه، قبلش جمعه و بعدش 
یکشنبه اســت. )صفوی، 1399: 93( کتاب »درآمدی بر معناشناسی« از این رابطه با عنوان 

»تباین مدور6« یاد می کند. )همان: 121(
رابطه تضاد معنایی هم در دو بخش ذیل بررسی می گردد: 1. میان سنجشگرهای مبهم زمان 

2. میان سنجشگرهای دقیق زمان.

4. 3. 1. رابطه تضاد معنایی میان واحدهای مبهم »زمان«
* واژه »أبد« با واژگان ذیل در تضاد اســت: »أجل«، »أمد«، »مدة«، »وقت«. از آنجایی که 
»أبد« به آینده بی انتها اشــاره دارد )طوســی، بی تا: 193/5( و در مقابل »أجل« به معنی تمام 

1)  Converse Opposition
2)  Contrast
3)  Multiple Opposition
4)  Serial Contrast
5)  Cyclical Sets
6)  Cyclical Contrast
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شــدن مدت مقرر )طبرسی، 1372: 288/3( )چه فرارسیدن مرگ، چه پایان زمان ادای دین، 
چه پایان ِعّده زنان( است؛ بنابراین »أجل« با »أبد« رابطه تضاد نسبی )تقابل مدرج( دارد.

»أمــد« نیز به معنی انتهای چیزی اســت )فراهیــدی، 1409: 89/8(؛ ازاین رو با »أبد« که 
بی انتهاست و انتهای آن مشخص نیست در تضاد است؛ حتی در کاربرد قرآنی این واژه _﴿أَْم 
يَْجَعُل لَُه َربِّي أََمداً﴾ )جن/25( و ﴿فَطاَل َعَلْيِهُم اْلََمُد﴾ )حدید/16(_ به ترتیب به معنی »غایة« 

و »مدة و وقت« به کار رفته است.
»مدة« به معنی »غایة« یا »الوقت الممتد« )طبرسی، 1372: 357/9(، در تضاد با »أبد« است. 
»وقت« نیز در قرآن کریم در اغلب موارد به زمان وقوع قیامت اشاره دارد. در کتب لغت نیز 
این واژه به معنی زمان نهایی برای انجام کاری اســت )راغب، 1412: 879(؛ »میقات« نیز به 
همین معنی اســت: زمان یا مکانی برای چیزی که برای آن وقت تعیین شده است. )همان( 
ُســُل أُقِّتَْت﴾ )مرسالت/11( به معنی معین کردن وقت  »توقیت« نیز در آیه در آیه ﴿َو إَِذا الرُّ
چیزی اســت. )طباطبایی، 1390: 149/20( پس می توان گفت واژه »وقت« و مشــتقاتش با 

»أبد« در تضاد است؛ چراکه در »أبد« انتها مشخص نیست.

شکل  4-15: تضاد نسبی میان واژه »أبد« با واژگان »أجل، أمد، مدة، وقت«

4. 3. 2. رابطه تضاد معنایی میان واحدهای دقیق »زمان«
* رابطه میان واژگان »أمس: دیروز«، »الیوم: امروز« و »غد: فردا« نوعی تباین معنایی از نوع 
»مرتبه« محسوب می شود؛ چراکه هم به نوعی نفی هر کدام منجر به تأیید دیگری است و هم 
میان مجموعه ای از واژگان نوعی تقابل وجود دارد. از آنجایی که این تقابل خطی و گسسته 

یا به عبارت دیگر مدرج است، ازاین رو این تباین از نوع »مرتبه« است.
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شکل  4-16: تباین معنایی »رتبه« میان واژگان »أمس«، »الیوم«، »غد«
* در میان مجموعه کلماتی که داللت بر تقسیمات زمان برحسب تحوالت شبانه روز دارند 
می توان نوعی تقابل معنایی را دید به نحوی که نفی یکی منتهی به تأیید دیگر واژگان می شود. 
این مجموعه عبارت اند از: »سحر«، »فلق«، »فجر«، »بکرة«، »صبح«، »إشراق«، »طلوع الشمس«، 
»غــداة«، »نهار«، »ضحی«، »ظهر«، »دلوک الشــمس«، »عصر«، »مســاء«، »أصیل«، »غروب«، 
»شــفق«، »لیل«، »ناشئة اللیل«، »غسق اللیل«، »عشــي « و »بیات«. از آنجایی که این مجموعه 
داللت بر تحوالت خورشــید و ماه در طی یك شبانه روز دارد؛ بنابراین این سنجشگرهای 
زمان، به صورت یك چرخه تکرارشــونده، تکرار می شوند؛ به عبارت دیگر می توان رابطه 

میان کمیت نماهای دقیق و جزئی »زمان« را تباین معنایی از نوع »مدور« متصور شد.
همان طور که گفته شد، مجموعه های دوره ای نظیر ماه ها، فصل ها و روزهای هفته در این 
دســته قرار می گیرند. در این جا هر عضوی بین دو مجموعه قبل و مابعدش جای می گیرد. 
برای نمونه »ســحر« به معنی انتهای »لیل« )فراهیدی، 1409، 135/3( و قبل از »طلوع فجر« 

است )طبرسی، 1372: 714/2(؛ پس مابین »لیل« و »فجر« قرار می گیرد.

شکل4-17: تباین معنایی »مدور« میان واحدهای جزئی »صبح«
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شکل  4-18: تباین معنایی »مدور« میان واحدهای جزئی »نهار«

شکل 4-19: تباین معنایی »مدور« میان واحدهای جزئی »لیل«
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شکل4-20: تباین معنایی »مدور« میان واحدهای جزئی زمان برحسب شبانه روز

* البته می توان برای بهتر نشان دادن ترتیب زمانی مجموعه سنجشگرهای جزئی زمان در 
یك شبانه روز، از رابطه تباین خطی بهره برد.

شکل 4-21: تباین معنایی »خطی« میان واحدهای جزئی زمان برحسب شبانه روز
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* یکی از تضادهای واضح، تناقض میان روشــنایی و تاریکی است؛ تناقضی که غیر قابل 
جمع است. ازاین رو می توان واژگانی که بر روشنایی داللت می کنند را در تقابل با واژگانی 

که داللت بر تاریکی دارند، تصور نمود.

شکل  4-22: تقابل غیر مدرج میان واژگان مرتبط با روشنایی و تاریکی شبانه روز

هم چنین این تضاد را می توان میان واژگان مرتبط با طلوع خورشــید و واژگان مرتبط با 
غروب خورشید یافت:

شکل4-23: تقابل غیرمدرج میان واژگان مرتبط با طلوع و غروب خورشید
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* البته اشــاره به هم نشــینی واژگان متقابل در قرآن کریم خالی از لطف نیست. در قرآن 
کریم برخی از واژگان متضاد در کنار یکدیگر به کار برده شــده  اند. برای مثال کلمه »َعشي« 
در هم نشینی با کلماتی نظیر »ظهر«، »إشراق«، »بکرة« و »غداة« آمده است که از نظر معنایی با 
این کلمات در تناقض یا تقابل غیر مدرج است. از جمله تضادهای قرآنی می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:

جدول 4-24: جدول تضادهای قرآنی

مثال قرآنیواژگان متضادواژه

ْمِس َو قَْبَل الُْغُروِب﴾ )ق/39(غروبطلوع ﴿َسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبَل ُطُلوِع الشَّ

ِ ِحينَ  تُْمُسونَ  َو ِحينَ  تُْصبُِحوَن﴾ )روم/17(مساءصبح ﴿فَُسْبحاَن اللَّ

لَة َطَرفَِي النَّهاِر َو ُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ ﴾ )هود/114(نهارلیل ﴿َو أَقِِم الصَّ

حى َو اللَّْيِل﴾  )ضحى/1-2(ضحی ﴿َو الضُّ

ماواِت َو اْلَْرِض َو َعِشيًّا َو حيَن تُْظِهُروَن﴾ )روم/18(ظهرعشی ﴿َو لَُه الَْحْمُد فِي السَّ

﴿يَُسبِّْحَن بِالَْعِشيِ  َو اْلِْشراِق﴾ )ص/18(إشراق

بکرة
إبکار

یم/11( ﴿أَْن َسبُِّحوا بُْكَرًة َو َعِشيًّا﴾ )مر
﴿َو َسبِّْح بِالَْعِشيِّ َو اْلِبْكاِر﴾ )آل عمران/41(

غداة
غدو

َُّهْم بِالَْغداِة َو الَْعِشِي﴾  )أنعام/52( َّذيَن يَْدُعوَن َرب ﴿ال
ا َو َعِشيًّا﴾ )غافر/46( ﴿النَّاُر يُْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدوًّ

﴿يَُسبُِّح لَُه فيها بِالُْغُدوِّ َو اْلصالِ ﴾ )نور/36(غدوأصیل

﴿َو َسبُِّحوُه بُْكَرًة َو أَصيًل﴾ )أحزاب/42(بکرة

4. 3. رابطه جزء واژگی1
منظور رابطه کل به جزء میان دو مفهوم است؛ همانند رابطه دست با جسم و رابطه چرخ با 
ماشین است. این رابطه همچون شمول معنایی نوعی رابطه سلسله مراتبی میان اجزاء و کل 
تشکیل دهنده آن اجزاء برقرار می کند. )صفوی، 1399: 103( فرق این رابطه با رابطه اشتمال 
یا تضمن، روشن است؛ بدین صورت که دست نوعی از جسم نیست اما جزئی از آن است، 

برخالف انسان که نوعی از حیوان است نه جزئی از آن. )مختار عمر، 1385: 89(
رابطه جزء واژگی نیز در دو بخش ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است: 1. میان سنجشگرهای 

مبهم زمان 2. میان سنجشگرهای دقیق زمان.

1)  Meronymy



سال پنجم 
شمارة دوم
پیاپی: 9

پاییز و زمستان 
1400

266

4. 3. 1. رابطه جزء واژگی میان واحدهای مبهم »زمان«
* بنابر گفته ابوهالل عسکری نسبت میان »وقت« و »زمان« نسبت جزئی از بدن با کل بدن 
اســت )عسکری، 1400: 264( و از آن جایی که پیش تر گفته شد واژه »مدة« ]به معنی غایة 
)فراهیــدی، 1409: 16/8([ با واژه »وقت« ]به معنی مقدار من الزمان )همان: 199/5([ رابطه 

هم معنایی دارند. ازاین رو دو واژه »مدة« و »وقت« با کلمه »زمان« رابطه جزء و کل دارند.

شکل  4-25: رابطه جزء و کل میان »زمان« و دو واژه »مدة« و »وقت«

4. 3. 2. رابطه جزء واژگی میان واحدهای دقیق »زمان«
* واژگان »فلق«، »فجر«، »صبح«، »إشــراق«، »طلوع الشــمس«، »غداة«، »بکرة«، »ضحی«، 
»ظهر«، »دلوک الشــمس«، »عصر« و »مســاء« هر کدام جزء و بخشــی از »نهار« محسوب 

می شوند.

شکل 4-26: رابطه جزء و کل میان »نهار« و سایر واژگان مربوطه
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* واژگان »غروب«، »شــفق«، »ناشئة اللیل«، »غسق اللیل«، »عشــي «، »أصیل«، »بیات« و 
»سحر« نیز هر کدام جزئی از »لیل« حساب می شوند.

شکل 6-27: رابطه جزء و کل میان »لیل« و سایر واژگان مربوطه

نتیجه گیری
مطالعات معناشناســی در پژوهش های قرآنی نشان می دهد این علم با ارائه راهکارهایی 
نظام مند، عالوه بر ارائه تعریفی دقیق از مفاهیم مورد مطالعه و تبیین جایگاه آن مفهوم در میان 
سایر مفاهیم قرآنی، موفق به کشف الیه های جدیدی از یك مفهوم گشته و در تعمیق معانی 
مســتخرج از آیات نقشی به سزایی داشته است. در این مقاله در راستای بررسی داللت های 
معنایی هر کدام از واژگان مرتبط با »زمان« در قرآن کریم مبتنی بر معناشناســی رابطه ای و 
شناسایی روابط مفهومی میان واژگان مذکور، مجموعه واژگان »زمان« را می توان در سه دسته 

ذیل تقسیم نمود:
1. واحدهای مبهم »زمان«

2. واحدهای دقیق و کلی »زمان«
3. واحدهای دقیق و جزئی »زمان«

بر مبنای تقســیم بندی فوق می توان به ترسیم شــبکه های معنایی میان مجموعه واژگان 
مذکور دست یافت.
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شکل 5-1: شبکه معنایی واحدهای مبهم »زمان« در قرآن کریم

شایان ذکر است در شبکه معنایی فوق، واژه »عصر« در صورتی لحاظ می شود که به معنای 
»دهر« فرض شود.

شکل 5-2: شبکه معنایی واحدهای دقیق و کلی »زمان« در قرآن کریم



سال پنجم 
شمارة دوم
پیاپی: 9

پاییز و زمستان 
1400

269

شکل 5-3: شبکه معنایی واحدهای دقیق و جزئی »زمان« در قرآن کریم_تحوالت در یک شبانه روز

نکته قابل توجه در روابط مفهومی واژگان »زمان« آن اســت که میان واژگان مبهم و دقیق 
رابطه ای برقرار نشده است. در صورت برقراری رابطه ای میان این دو، تنها می توان به رابطه 
میان دو واژه »مدة« و »وقت« با سایر سنجشگرهای کلی و جزئی »زمان« اشاره کرد. این رابطه 
نوعی اشتمال یا »جزئیات متداخل« اســت؛ چراکه هر کدام از این واژگان نوعی »وقت« یا 
»مدة« محسوب می شوند و هم اینکه رابطه میان مجموعه واژگانی که هر واژه متضمن واژه 

بعد از خود باشد از نوع رابطه اشتمال یا جزئیات متداخل است. )شکل 4-5(
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شکل 5-4: رابطه اشتمال میان »وقت« و »مدة« با واژگان کلی و جزئی )دقیق( زمان
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کتابنامه 
قرآن کریم.- 
ابوُغّدة، عبدالفتاح )بی تا(: »قیمة الزمن عند العلماء«، حلب: مکتب المطبوعات اإلسالمیة، چاپ دهم.- 
اسدی، هاجر )1393(: »بررسی آیات زمان در قرآن کریم«، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن - 

و حدیث، دانشگاه مازندران.
براتی، مرتضی و دیگران )1395(: »زمان در قرآن«، آیین حکمت، شماره 27، صص 31-7.- 
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