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  هاي شعاعي در معناشناسي قرآن  شبكه

  *نياعليرضا قائمي

  هچكيد
بـر طبـق   . شناسي شناختي استترين مباحث زبان نظرية شبكة شعاعي از مهم

ــ         اي دارد كـه ديگـر معـاني   اين نظريه، معنا يك حالت مركزي يا پيشنمونه
در فراوانـي   ايـن نظريـه   تـأثير.  حقيقي يا مجـازي ـ از آن توسـعه يافتـهانـد

 اين نظريـه در معناشناسـي       تأثيردر اين مقاله    .     معناشناسي بر جاي نهاده است
به نظر نگارنده، يكـي از معايـب   .    واژگان قرآن مورد بررسي قرار گرفته است

عمدة مطالعات ديني به طور كلي، و مطالعات قرآني به طور خـاص، فقـدان               
وصيفي اجمالي     در مقاله، نخست ت.      نظريات روشن و دقيق معناشناختي است

.                از شعاعيت معنا آمده و سپس دو تقريـر مختلـف از آن مطـرح شـده اسـت
  . باره بررسي كرده است سپس نگارنده مثالهايي از قرآن را دراين

شعاعي، معناي مركزي، رويكرد      شناسي شناختي، شبكةزبانواژگان كليدي:
  .  تعيين كامل، تغييرات طرحواره

                                                
  دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي*
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. آيـد   عنا سخن به ميان مي    مختي به جاي معنا از شبكة شعاعي        شنا  شناسي  معموالً در زبان  
ــار لكــاف  ــين ب ــراي اول  Claudia)  و بروگمــان(George lakoff) ايــن اصــطالح را ب

Brugman)  آنها مدل خاصي را در تحليـل معنـا در          . شناسي شناختي مطرح كردند      در زبان
   .ر گرفتند كه براي تحليل شناختي معنا بسيار سودمند افتادظن

شود و موارد جديـد       در اين مدل براي معنا يك مورد اصلي يا مركزي در نظر گرفته مي             
مـورد مركـزي معمـوالً      . آيـد   هاي آن مورد مركزي به حـساب مـي          عنوان شعاع  و نوظهور به  

هاي  كه گفتيم، معاني نوظهور شعاع چنان. شود ناميده مي (core meaning) »معناي مركزي«
 از معـاني پيـدا   ايشـبكه در نتيجه، . آيند هاي آن به حساب مي       توسعه آن معنا و به يك معنا،     

نمودار زيـر ايـن شـبكه را نـشان     .  نام دارد(radial network) »شبكة شعاعي«شود كه  مي
  . دهد مي

  
پـذير    توسيع معنايي به دو صـورت امكـان       . موارد جديد توسعه و بسط معناي اصلي هستند       

  .  شمولي و توسيع مجازي توسيع: ستا
دسـت   گاهي از معناي مركزي با تغييرات جزئي معاني ديگـري را بـه   :توسيع شمولي. 1
  . گيرند بلكه در دايرة معاني حقيقي قرار مي ؛اين معاني، معاني مجازي نيستند. آوريم مي

در ايـن   . دنوع ديگر توسيع معنايي در مورد معاني مجازي وجـود دار          : توسيع مجازي . 2
 . شوند صورت معاني جديد از دايرة معاني حقيقي خارج مي

  :در نظرية شبكة شعاعي دو رويكرد نسبتاً متفاوت وجود دارد

   شعاعيةشبك
    الف        ب                                             

                        ج                                             د           
                         
                                         ر ذ                       

                
  ت                             ز                         

  معناي مركزي 

الف، (معاني جديد 

 .....)ب، ج
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  رويكرد تعيين كامل. 1
  رويكرد چند معنايي اصولي. 2

  . دهيم هريك از اين دو رويكرد را توضيح مي

  رويكرد تعيين كامل
-full) »رويكـرد تعيـين كامـل     «رد لكاف است كـه      نخستين رويكرد در شبكة شعاعي رويك     

specification approach)   لكـاف بـراي   (. نسبت به معناشناسي واژگان نـام گرفتـه اسـت
مـا در   . پـردازد    در زبان انگليسي مي    overروشن ساختن ديدگاهش به ايضاح معناي حرف        

 نظـر لكـاف، معـاني       بـه  .)دهيم  را توضيح مي  » ]روي[/ باالي  ] از[/ بر«مقابل معاني متفاوت    
ارچوب هـ  كه در تجربة مكاني ريشه دارنـد، در چ         )over( »]روي[/ باالي  ] از[/ بر«مختلف  

در ايـن مثـال، معـاني مكـاني نـسبت بـه معـاني                .شـوند   هاي تصويري ساخته مي     واره  طرح
او براي معناي حرف اضافة . تر هستند اي نمونه غيرمكاني در نظر سخنگويان اصلي زبان پيش  

 و معنـاي    (above) »باالي«ر اين پيشنهاد را مطرح كرد كه معناي آن تركيبي از معناي             مذكو
وارة تصويري حرف مذكور عناصـري از         به عبارت ديگر، طرح   . است (across) »از عرضِ «

دهد و ديگـر      اي مقوله را نشان مي      نمونه  واره ساختار پيش    اين طرح . داردربراين دو معنا را د    
. شـوند   وارة تصويري ساخته مي     شوند با توجه به اين طرح        ادامه پيدا مي   معاني آن هم كه در    

هـاي تـصويري بازنمـايي كلـي و نـسبتاً             واره  تأكيد بر اين نكته هم ضروري است كه طـرح         
  . اند انتزاعي هستند كه از تجربة بدني گرفته شده

تـوانيم بـه يـك       رو، مي  ازاين. اي دارد   العاده  نتيجة فوق در معناشناسي لكاف اهميت فوق      
  :برداردراين اصل به طور كلي دو ادعا د. اصل مهم از آن سخن بگوييم

اي آن ارتباط دارد؛ اين معنا يا خود اين سـاختار            نمونه  معناي يك واژه با ساختار پيش     . 1
  . آيد دست مي ا از توسعة آن بهيدهد  را نشان مي

تغييـرات  . شـود  خص مـي وارة تـصويري مـش    مكانيسم توسعة معنا با توجه بـه طـرح        . 2
وجـود   دهد معاني جديد را بـه       واره رخ مي    بيني كه در ساختار اين طرح       پيش  مشخص و قابل  
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  . آورد مي
. شـناختي اشـاره كنـيم     شناسـي     اي از زبـان     پيش از طرح ديـدگاه لكـاف بايـد بـه نكتـه            

 هاي خاصي كمـك       واره  شناسان شناختي در مواردي براي تحليل معناي حروف از طرح           زبان
شـيئي   ((trajector) مـسيرپيما : شود ها دو چيز در نظر گرفته مي          واره  در اين طرح  . گيرند  مي

حدودي معـين كـه ممكـن        ((landmark) مرزنماو ديگر،   ) كه در يك خط مسير قرار دارد      
هـاي گونـاگوني ممكـن     مسيرپيما و مرزنما حالـت . )است مسيرپيما داخل آن باشد يا نباشد  

توانـد داشـته    هاي گوناگوني مـي  ز اين گذشته، خود مسيرپيما هم حالت   ا. است داشته باشند  
هـاي گونـاگون    همة اين حالـت . باشد؛ ممكن است در حال حركت يا در حال سكون باشد         

 و مرزنما را با     Trنوشت  مسيرپيما را با كوته   . به معناي واژة مورد نظر در جمله بستگي دارد        
  . دهند  نشان ميLmنوشت كوته

را  )over( »]روي[/ باالي  ] از[/ بر« وارة تصويري اصليِ    طرح) 2006 (بروگمانلكاف و   
  :به صورت زير نشان داده است

  
  
  

   
  
  :دهد وارة فوق جملة زير را نشان مي عنوان مثال، طرح به
  .  ساختمان پرواز كردبر روي هواپيما .1

در . از كـرده اسـت    پـرو ) سـاختمان  (بر روي مرزنمـا   ) هواپيما (در اين جمله، مسيرپيما   
بيـضي مـسيرپيما و بـردار جهـت مـسير آن را             .  نامعين است  Lmوارة تصويري اصلي     طرح

  . اين مسير باالي مرزنما قرار دارد. دهد نشان مي
وارة تصويري اصلي در سطح بسيار بـااليي كلـي اسـت و جزئيـات                 به نظر لكاف، طرح   

رو،  ازاين. دهد  مسيرپيما را نشان نمي   مربوط به مرزنما و تماس يا عدم تماس ميان مرزنما و            
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وارة اصلي ارتباط     دهد كه با طرح     وارة تصويري با جزئيات بيشتر را ارائه مي         او تعدادي طرح  
هاي مرزنما و     آيند كه ويژگي    دست مي  ها با افزودن اطالعات جديدي به       واره  اين طرح . دارند

ـ . سازند  تماس يا عدم تماس آن را با مسيرپيما مشخص مي          عنـوان مثـال، مرزنمـا ممكـن         هب
  : مثال زير چنين است.  باشدطور افقي گستردهاست به 

  .  حياط پرواز كردبر باالي پرنده .2
 Xلكاف اين ويژگي را با نماد       . از لحاظ افقي گسترده است    ) حياط (در اين مثال مرزنما   

 مانندِ مثال بـاال،     در مواردي كه ميان مرزنما و مسيرپيما تماسي در كار نيست،          . دهد  نشان مي 
 معنـاي متفـاوتي از    ) 2 (به همين دليل، به نظر لكـاف، مثـال        . كند   استفاده مي  NCاو از نماد    

ايـن  . وارة تصويري متفـاوتي دارد      و طرح دهد    را نشان مي   (over) »]روي[/ باالي  ] از[/ بر«
   .واره در زير آمده است طرح

                            
  . مرزنما در اين مثال همان حياط است

تپه در جملة زير    . زمان به طور افقي و عمودي گسترده است        ها مرزنما هم    در برخي مثال  
  :چنين است

  .  تپه پرواز كردبر باالي هواپيما .3
بنـابراين،  . دهـد    نـشان مـي    Vلكاف مرزنمايي را كه به طور افقي گسترده است با نمـاد             

 نـشان داده    VXكه هم به طور افقي و هم به طور عمودي گسترده است با نمـاد                مرزنمايي  
  . وارة اين مثال هم آمده است در زير طرح. شود مي
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  . اكنون به مثال ديگري توجه كنيد كه مرزنما در آن به طور عمودي فقط گسترده است
  .  ديوار پرواز كردبر بااليپرنده . 4

 :كاف براي اين مورد هم به صورت زير استوارة تصويري ل طرح

 
       

  
  
  

خورد كه در آنها مرزنما با مـسيرپيما          هاي ديگري به چشم مي      عالوه بر موارد فوق، مثال    
سـه نمونـه از ايـن قبيـل را ارائـه            . دهـيم    نشان مـي   Cاين موارد را هم با نماد       . تماس دارد 

  . دهيم مي
  .  سعيد بر روي پل قدم زد.5
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  .  سعيد بر روي تپه قدم زد.6

           
  .  سعيد بر باالي ديوار رفت.7

  . وارة تصويري اين مثال به صورت زير است طرح

                
وارة   يابيم كه در هريك از آنها تغييـرات جزئـي در طـرح              هاي فوق درمي    با بررسي مثال   
 . دهيم بنابراين، اين تغييرات را با نمودار زير نشان مي. دهد لي رخ مياص

     
     
  
   

      
    

] از[/ بر «هاي تصويري معناي متفاوتي از      واره  خالصه، به نظر لكاف، هريك از اين طرح       
وارة اصـلي ايـن واژه        بـر طبـق ايـن مـدل، طـرح         . دهد   را نشان مي   (over( »]روي[/ باالي  
 متفاوت دارد كه با يكديگر ارتباط دارند و در حافظـة معنـايي ذخيـره          كم شش معناي    دست
  . اند شده

رويكـرد تعيـين   «شود كه چرا ديـدگاه لكـاف عنـوان        با توجه به توضيح فوق روشن مي      
دهـد و     هـا را نـشان مـي        را گرفته است؛ چراكه اين مدل مكانيسم تكثير معنـايي واژه          » كامل

                            

 

                 Tr 
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دو نكتة ديگر نيز بايـد بـر        . شود  براي يك واژه پيدا مي    سازد چگونه معاني متعدد       مي روشن
ايـن دو نكتـه     . دسـت بيايـد    توضيح فوق افزوده شود تا تصوير نسبتاً كاملي از اين مدل بـه            

هريك از آنها را جداگانه . هاي مجازي  اي تصويري و توسعه     واره  تغييرات طرح : ند از ا  عبارت
  . دهيم توضيح مي

  اي واره تغييرات طرح. 1
آنهـا كـه درواقـع      . شـوند   هاي تصويري خاص پيدا مـي       واره  اني متفاوت از تأمل در طرح     مع

بـه  . شوند  دهند، در حافظة معنايي ذخيره مي       دست مي  وارة اصلي به    جزئيات بيشتري از طرح   
 image) »اي تـصويري  واره تغييـرات طـرح  «توانند از راه  نظر لكاف، اين معاني متفاوت مي

schema transformations)هاي تـصويري بازنمـايي پويـايي     واره طرح. ست آيندد  هم به
وارة ديگري    تواند به طرح    واره مي   شوند و يك طرح     يافته ناشي مي    هستند كه از تجربة تجسم    

عنوان مثال، وقتي رابطة يك سرچشمه و هدف را برحسب مـسير يـا بـالعكس            به. تغيير يابد 
يك نتيجة اين تغيير در كانون توجه از مسير         . ردتواند تحقق بپذي    فهميم چنين تغييري مي     مي

شود، يعني پايان مسير بـراي    معطوف مينقطة پايانبه هدف اين است كه كانون توجه ما به        
دهنـد بـا      ها رخ مي    واره  به عبارت ديگر، تغييراتي كه در طرح      . كند  ما اهميت خاصي پيدا مي    

اندازي كـه     چشم.  صورت گرفته است   انداز  آوريم از كدام چشم     تعبيري كه از يك صحنه مي     
گـردد كـه    گذارد و همين موجب مـي     مي تأثيرگزينيم در تعبير ما       نسبت به يك صحنه بر مي     

 هـم    واره  انداز طرح   پيداست كه با تغيير چشم    . كار گيريم  وارة خاص متناسب با آن را به        طرح
  . كند تغيير مي

 كه تغيير از سرچشمه به هدف در اين         كند  لكاف در مورد مثال قبلي اين نكته را بيان مي         
كـه قـبالً    ) 6 (و) 5 (بـه مثـال   . گـردد كـه دو معنـاي جديـد پيـدا شـود              مورد موجـب مـي    

  :هاي آنها را آورديم توجه كنيد واره طرح
 )(X. C .1 . سعيد بر روي پل قدم زد.5

 )(VX. C .1 .دم زدق سعيد بر روي تپه .6
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نقطة پايان در كانون توجه دو معناي ديگـر پيـدا           واره و قرار گرفتن       در نتيجة تغيير طرح   
  . دهند هاي زير آنها را نشان مي شود كه مثال مي

  .  علي بر روي پل است.8
  . كند  سعيد بر باالي تپه زندگي مي.9

  هاي مجازي توسعه. 2
بـه مثـال زيـر      . استعارة مفهومي در نظرية لكاف دربارة مقوالت شعاعي جايگاه خاصي دارد          

  :توجه كنيد
  .  رئيس داردبر روي او نفوذ بسيار عجيبي .10

بـه  . دانـد   مـي » سـلطه «لكاف معنـاي آن را      . معنايي استعاري دارد  » بر روي «در اين مثال    
 معنا نيست كه مسيرپيما بر روي مرزنما قرار دارد         بدين» بر روي « عبارت ديگر، در اين مورد    

معناي مركـزي   » سلطه«اين معناي   . )امعناي پوي  (كند  يا از روي آن حركت مي     ) معناي ايستا (
  . اي آن است و اصلي آن نيست، بلكه معناي فرعي و حاشيه

  نقد ديدگاه لكاف
پيش از پرداختن به ديدگاه ديگري كه در باب شعاعيت معنا مطرح شده اسـت بـه دو نقـد                    

 ,Evans& Green) .اند كنيم كه در پيدايش ديدگاه ديگر مؤثر بوده ديدگاه لكاف اشاره مي

2006: 339-340) 
نقد اول اين است كه در اين رويكرد خلطي ميان چند معنـايي و ابهـام صـورت گرفتـه                    

شود،   بسياري از مواردي كه لكاف به آنها اشاره كرده است به ابهام معنايي مربوط مي              . است
  . نه به پديدة چند معنايي

. آن اسـت » تيشـناخ  هـاي روش  محـدوديت «نقد دومي كه از رويكرد تعيين كامل شـده         
معناسـت   اين سخن بـدين   . دهد  لكاف هيچ مالك اصولي براي تعيين معاني متمايز ارائه نمي         

شود، نه از بررسـي دقيـق         كه تبيين چند معنايي صرفاً از شهود و حدس پژوهشگر ناشي مي           
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  . اي خاص در ذهن كاربر زبان نحوة حضور مقوله
به نظر سندرا، لكـاف بـه       . رده است  اين نقد را به طور مفصل مطرح ك        (Sandra) سندرا

اين مغالطه در صورتي پـيش  .  دچار شده است(Polysemy fallacy) مغالطة چند معنايي
به عبارت  . هاي از چند معنايي هستند      ل شويم همة كاربرد مقيد به سياق نمونه       ئآيد كه قا    مي

ط دارد چند معنـايي  هاي گوناگون ارتبا ل شويم كه در مواردي كه معنا با سياق   ئديگر، اگر قا  
تواننـد در     هـا مـي     به نظر سندرا، از اين نكته كـه واژه        . ايم  وجود دارد، دچار اين مغالطه شده     

شود كـه در هـر مـوردي واژه معنـاي             هاي گوناگون چند معنا داشته باشند، نتيجه نمي         سياق
اف اين  مشكل اصلي لك  . متفاوتي دارد و همواره در همة كاربردها چند معنايي در كار است           

شناختي روشني مبتني نساخته است تا به كمـك آنهـا             است كه ديدگاهش را بر اصول روش      
هـاي گونـاگون بـا چنـد          نخست مواردي كه در سـياق     : ميان دو دسته از موارد فرق بگذارد      

  . شويم، و ديگر مواردي كه چند معنايي در كار نيست رو مي همعنايي روب

  رويكرد چند معنايي اصولي
 رويكرد ديگري از شعاعيت را با توجه (Andrea Tyler)  و تيلر(Vyvyan Evans) اوانز

آنهـا   (Evans& Green, 2006: 342-344) .انـد  به نقدهاي سندرا بر لكاف مطـرح كـرده  
هـاي شـبكة معنـايي را         براي طرح رويكردي جديد به تعيين اصولي روي آوردند كه تحليل          

  : كنند  دو هدف را دنبال مياين اصول. سازند  و قابل تأييد مي عيني
. آيند  شمار مي  اين اصول بايد روشن سازند كه كداميك از معاني مستقل و جداگانه به            . 1

و معـاني وابـسته     ) چند معنايي  (در نتيجه، آنها بايد ميان معاني ذخيره شده در حافظة معاني          
  . فرق بگذارند) ابهام (شوند به سياق كه به طور مباشر ساخته مي

اي يا مركزي را كه با مقولة شـعاعي خاصـي همـراه               نمونه  ن اصول بايد معناي پيش    اي. 2
شناسـان شـناختي بـر سـر نحـوة            اين اصل از اين جهت اهميت دارد كه زبان        . است بسازند 

  . نظر دارند تعيين معناي مركزي اختالف
  :كنيم اكنون اصول مرتبط با هر دو هدف را بررسي مي
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  تمايز نهادن ميان معاني
يلر و اوانز دو اصل براي تعيين اينكه آيا معناي خاصي را بايد معناي جداگانه بـه حـساب                   ت

به عبـارت ديگـر، چنـد معنـايي براسـاس ايـن دو اصـل تعيـين                  . دهند  نه، ارائه مي   آورد يا 
  :ند ازا آنها عبارت. شوند مي

 در بـر    اي به حـساب آيـد، بايـد معنـايي           براي اينكه معناي مورد نظر معناي جداگانه      . 1
داشته باشد كه به طور محض سرشت مكـاني نداشـته باشـند يـا هيئـت مكـاني كـه ميـان                       

  . همراهند متفاوت باشد) حرف (مسيرپيما و مرزنما در كار است از ديگر معاني كه با واژه
توانيم آنها را     معنا كه نمي   ممكن است كه برخي از معاني از سياق مستقل باشند؛ بدين          . 2

  . دست آوريم و از سياق بهاز معاني ديگر 
  :به دو مثال زير توجه كنيد. پردازيم   اكنون به توضيح اين دو اصل مي

  . زند خوار بر روي گل در هوا در جا بال مي  مرغ مگس.1
  .  هليكوپتر بر روي شهر در هوا مانده است .2

 يـاد يـا ز  ) خـوار  مـرغ مگـس    (در هر دو جمله مسيرپيما بر روي مرزنما با فاصلة انـدك           
تفسير غيرمكاني نـدارد و هـر       » بر روي «يك از اين دو جمله،       در هيچ . قرار دارد ) هليكوپتر(

بر طبق اصل نخست در ايـن دو مـورد          . كنند  دو مورد رابطة مكاني واحدي را كدگذاري مي       
به معناي  » بر روي «در آنها   . رسد  بنابراين، نوبت به اصل دوم نمي     . دو معناي متفاوت نداريم   

  :اكنون آنها را با مثال ديگري مقايسه كنيد.  است»باالي«
  . اي را بر روي سوراخ سقف با ميخ كوبيد  حميد تخته.3

كه در دو مورد قبلي     » باالي«در اين مثال، رابطة مكاني ميان مسيرپيما و مرزنما با معناي            
از  .در اين مثال تخته درواقع زير سوراخ سقف نصب شده است          . در كار بود سازگار نيست    

بـر  «اين گذشته، در اين مورد جنبة غيرمكاني هم براي معنا در كار است؛ بخشي از معنـاي                  
پوشـاند و آن را از ديـدِ          اسـت؛ تختـه روي سـوراخ را مـي         » پوشـاندن «در اين مورد    » روي

وجـود  . خـورد   بـه چـشم نمـي     ) 2 (و) 1 (اين بخش از معنا در مثال     . دارد  ديگران پنهان مي  
معناست كه اصل اول در اين مورد برآورده شده اسـت و             اين مثال بدين  معناي غيرمكاني در    
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  . توانيم اصل دوم را بررسي كنيم مي

  ميزان :  مثال اول
  : آمده است» الميزان«در سورة الرحمن در سه آية متوالي سه بار كلمة 

وأَقِيموا الْوزنَ بِالْقِسطِ ولَا تُخْسِرُوا     * نِ  أَلَّا تَطْغَوا فِي الْمِيزَا   * والسماء رفَعها ووضَع الْمِيزَانَ     «
  .)7-9/الرحمن(» الْمِيزَانَ

و وزن را به انـصاف      . تا مبادا از اندازه درگذريد     آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت،       و
 . برپا داريد و در سنجش مكاهيد

ضمير استفاده شود، مگـر  آيد بايد از  از نظر ادبي وقتي يك اسم براي بار دوم يا سوم مي   
در دو  » ميزان«شود كه چرا      رو، اين پرسش مطرح مي     ازاين. اينكه نكتة ادبي لحاظ شده باشد     

شود كه هر سه ميـزان يـك          آية بعدي تكرار شده است؟ اين پرسش بر اين فرض مطرح مي           
  آيا اين فرض صحيح است؟ . معنا داشته باشند

اند؛ چراكه اگـر آنهـا        ين سه آيه با هم نازل نشده      اند كه ا    برخي از مفسران در پاسخ گفته     
اما از آنجـا در وقـت واحـدي         . آمد  با هم نازل شده بودند در دو آيه به جاي اسم ضمير مي            

  ) 265: ق1416االسكافي،  (.اند در هريك از آنها اسم آمده است نازل نشده
  . ترديد، اين فرض با اصل سياقمندي معنا همخوان نيست بي

در ) تـرازو  (ابـزار تعـديل   «را به يك معنا؛ يعني      » ميزان«هر سه   » التبيان«در  شيخ طوسي   
كـار   به نظر وي، بدين علت خداوند در دو آية بعـدي ضـمير را بـه               . دانسته است » معامالت

 .نبرده و از اسم استفاده كرده كه آنها مستقل باشند و هريك بر نهـي مـستقلي داللـت كننـد                    
   )465: 9تا، ج الطوسي، بي(

را داراي معنـايي متفـاوت دانـسته        » ميـزان «اسكافي در پاسخ پرسش فوق هريك از سه         
  :آوريم باره مي خالصة ديدگاه او را دراين. است
آيـة نخـست بعـد از رفـع     . است» بنية معتدل آدمي«به معناي » ميزان«در آية نخست،  . 1

بنيـة آدمـي از     . )ها ووضَع الْمِيـزَانَ   والسماء رفَع  (كند  سماء به وضع بنية معتدل آدمي اشاره مي       
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عناصر مختلفي تركيب شده است و از نظر حرارت و برودت و رطوبـت و يبوسـت داراي                  
  :به همين معنا، رفع آسمان و وضع بنية معتدل در سورة انبياء آمده است. اعتدال است

»      ضالْأَراتِ واومرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السي لَمأَو         ٍاءِ كُلَّ شَيلْنَا مِنْ الْمعجا ومتْقًا فَفَتَقْنَاهكَانَتَا ر 
   ).30/االنبياء(» حي أَفَلَا يؤْمِنُونَ

مـا   ها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند، و آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمان
ايمـان  ]  هم باز   [د آورديم؟ آيا اى را از آب پدي آن دو را از هم جدا ساختيم، و هر چيز زنده

 آورند؟ نمى

موجـود زنـده بـه    . يعني آسمان را بر باالي زمين افراشتيم و ميان آن دو هوا را آفريـديم  
خداوند با تركيب ايـن امـور مزاجـي معتـدل را در             . كند  ناگزير از هوا و نيز آب استفاده مي       

  .  ...آدمي پديد آورده است
) مانندِ احكام قصاص   (در احكام . است» حكم به عدل  «ه معناي   ب» ميزان« دوم،   ةدر آي . 2

عنوان مثال، نبايد در مقابل قتل يك نفس دو نفس را كشت، يا   به. به اعتدال حكم شده است    
  . در برابر يك گوش نبايد دو گوش را قطع كرد و غيره

) متعـارف يعنـي تـرازوي      (»ابزار تعديل و وزن كردن    «به معناي   » ميزان«در آية سوم،    . 3
آدمي در خريد و فروش بايد اجناسي را كه به وزن كردن نيازمندند درست وزن كنـد                 . است

  )265-266: ق1416االسكافي،  (.تا حقوق مردم را به طور دقيق پرداخت كند
شمارد، اين معـاني را بـه صـورت           اسكافي، هرچند سه معناي متفاوت براي ميزان برمي        

حل برخـي   توجه به راه. كند يات براي حل معضل مطرح مي تقريبي و بدون توجه به سياق آ      
  . ديگر از مفسران نيز سودمند است

شـود؛ يعنـي    عالمه طباطبايي گفته است مراد از ميزان هر چيزي است كه با آن وزن مـي         
ترازو . شود؛ خواه آن شيئ عقيده باشد يا قول باشد يا عمل باشد             اندازة شيئ با آن تعيين مي     

خداونـد  . معناسـت  شود از مـصاديق ميـزان بـدين         نگيني اجناس مشخص مي   هم كه با آن س    
  :فرموده است

ــلَنَا بِالْبينَــاتِ وأَنْزَلْنَــا معهــم الْكِتَــاب والْمِيــزَانَ لِيقُــوم النَّــاس بِالْقِــسطِ« ســلْنَا ر سأَر ــد  »...لَقَ



 

 

20  

ان 
بست

  تا
138

8
 /

اره 
شم

38 /
مي

 قائ
رضا

علي
نيا

   ).25/الحديد(
را فـرود   ل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو پيامبران خود را با دالي]ما    [به راستى 

    ...آورديم تا مردم به انصاف برخيزند
پس در ظاهر ميزان مطلق چيزي است كه با آن حق از باطل و صدق از كذب و عدل از                    

و شأن پيامبر اين اسـت كـه از نـزد خداونـد چنـين            . شود  ظلم و فضيلت از رذيلت جدا مي      
 ال و بِالْقِـسطِ  الْوزنَ أَقِيموا و الْمِيزانِ فِي تَطَْغوا أَلَّا«: مچنين، در قول خداوند   ه. ميزاني را بياورد  

است كه با آن ) ترازو (ظاهر اين است كه مراد از ميزان همان ميزان معروف         »الْمِيزانَ تُخْسِرُوا
ازوي اجناس باشـد، بيـان      هم، بر فرض اينكه مراد از ميزان تر        »تَطْغَوا أَلَّا«. شود  اشيا وزن مي  

معناست كه ميزان را در ميـان شـما          بدين براين، آيه ابن. )اَن تفسيريه است   (وضع ميزان است  
وضع كرديم و ميزان اين است كه در كشيدن وزن اجناس عدالت پيشه كنيد و در آن طغيان                  

، اين مـورد    گيري حق يا عدل باشد      بنا به اين فرض هم كه مراد از ميزان مطلق اندازه          . نكنيد
معناست كه الزم آنچه كه وضـع كـرديم از    استخراج حكم جزئي از حكم كلي است و بدين        

يعني ميزان بـه     (گيري حق و عدل ميان شما اين است كه اجناس را درست وزن كنيد               اندازه
 نهي ديگري »الْمِيزانَ تُخْسِرُوا ال «در ادامه هم  . )معناي دوم الزم ميزان به معناي نخست است       

    )97-98: 19ق، ج1417الطباطبايي،  (.و تأكيد آن است» أَلَّاتَطْغَوا«ست كه مبين معناي ا
خالصه، به نظر عالمه، ميزان اول معنايي عام دارد و مطلق تعيين حق از باطل و عدل از                  
ظلم است و ميزان دوم و سوم به معناي ترازوي متعارف نزد مردم است كه با آن اجناس را                   

سورة حديد را هـم بـه همـان معنـاي مطلـق              25در آية   » ميزان«ضمناً، عالمه   . دكنن  وزن مي 
كند و اين آيه را شاهدي بـر ادعـاي خـود     گيرد، هرچند احتمال ديگري را هم مطرح مي        مي
  . گيرد كه در سورة الرحمن هم در مورد اول ميزان به همان معناي مطلق است مي

استعاره از عدل ـ از باب تـشبيه   )  سورة حديد25 مانندِ آية (عاشور هم لفظ ميزان را ابن
هم اَن تفـسيريه و مفـاد آن امـر بـه عـدل      » تَطْغَوا أَلَّا«در . ـ دانسته است  معقول به محسوس  

اَن تفسيريه يا مصدريه است و ميزان عدل و وزن كردن اشيا را در خريد » أَلَّاتَطْغَوا«در . است
 ميزان به معناي عـدل اسـت و خداونـد بـه خـاطر           در آية سوم هم   . شود  و فروش شامل مي   
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البته ايـن احتمـال را      . كار نبرده است   شدت عنايتي كه به عدل دارد در اين مورد ضمير را به           
  . سوم ابزار وزن؛ يعني ترازو باشد» ميزان«هم ذكر كرده مراد از 

كـار بـرده     حرف في را به   »  الْمِيزان فِي تَطْغَوا أَلَّا«عاشور به اين نكته توجه كرده كه در          ابن
او ظرفيت را اين گونه توجيه كرده كه اين ظرفيت مجازي اسـت   . كه بر ظرفيت داللت دارد    

 ارزقُوهم و«: اين مانندِ قول خداوند است كه     . كند  و از كمترين ميزان طغيان بر ميزان نهي مي        
: 27، ج   ق1420عاشـور،     ابن (.يديعني آنها را از برخي روزي ده       )5 ،النساء( »اكْسوهم و فِيها
224-223(   

به سـياق توجـه     » ميزان«شود كه در فهم معاني واژة         بر همة اين تفاسير اين نقد وارد مي       
اي ديگـر بـه       در تفسير قرآن با قرآن هم نبايد صرفاً از اينكه يك واژه در آيه             . اند  كافي نكرده 

 واژه در آية مورد نظر هم به همـان          كار رفته است نبايد نتيجه گرفت كه آن        معنايي خاص به  
بلكه اصل در اين گونه موارد تفاوت معنا است و بايـد فـرض را بـر                 . كار رفته است   معنا به 

 تـأثير از اين گذشته، بايـد بـه        . اين گرفت كه در هر موردي معنايي خاص لحاظ شده است          
 سـورة  25اينكـه در آيـة   توانيم صرفاً از  بنابراين، نمي. ها توجه كرد   سياق هم در معناي واژه    

 آية فوق هم بـه   كار رفته، نتيجه بگيريم كه در مورد اول از سه   حديد ميزان به معناي عدل به     
هـا مفـاهيم مختلفـي را نـشان           بر طبق شعاعيت معنـا، ايـن واژه       . همين معنا اراده شده است    

اوتي كـه در  معاني متفـ . گيرند نمونه شكل مي دهند كه پيرامون يك معناي مركزي يا پيش     مي
  . دهند اي از مفاهيم پيرامون معناي مركزي را تشكيل مي شوند شبكه اثر سياق پيدا مي

تحليل معناي سه ميزان در سورة الـرحمن بـا توجـه بـه سـياق اطالعـات مهمـي را                      در
  :آوريم دست مي به

و خلـق انـسان و   ) توسط خداي رحمن به بـشر  (در اين سوره نخست به تعليم قرآن     . 1
و سجده ) الشَّمس والْقَمرُ بِحسبانٍ  (بيان و حركت ماه و خورشيد براساس حسابي دقيق        تعليم  

از سـياق   . اشـاره رفتـه اسـت     ) والـنَّجم والـشَّجرُ يـسجدانِ      (كردن گياه و درخت بر خداوند     
يكي رحمانيت خداوند در تعليم بيان      : شود  پيداست كه سورة الرحمن در سه محور آغاز مي        

قرآن، ديگر وجود حساب و دقت در حركت ماه و خورشـيد، و بـاالخره، سـجده كـردن                    و



 

 

22  

ان 
بست

  تا
138

8
 /

اره 
شم

38 /
مي

 قائ
رضا

علي
نيا

  . برخي از موجودات بر خداوند
سخن از نحوة خلقت آسـمان بـه        ) وضَع الْمِيزَانَ  والسماء رفَعها و   ( اين سوره  7در آية   . 2

يت خلق آسمان ارتباط    هم با امر آسمان و كيف     » ميزان«پيداست كه در اين مورد      . آيد  ميان مي 
او از . سـازد  فرض كنيد بنّايي ساختماني بلند را مي      . دربردارد آيه تشبيه بسيار جالبي را    . دارد
او . شـود  تدريجاً اين ساختمان بلندتر و بلندتر مي   . سازد  كند و ساختمان را مي      ين آغاز مي  يپا

اي بـا   كند و در هر مرحلـه  يه با دقت آن را بسازد از چيزي مانندِ شاقول استفاده م      نكبراي اي 
واقع، او از يك ميزان متناسـب بـراي ارزيـابي كـارش اسـتفاده           رد. سنجد  آن كار خود را مي    

خداوند هم وقتـي زمـين را آفريـد، گويـا از زمـين آغـاز كـرد و آسـمان را ماننـد                        . كند  مي
اده كرد  خداوند در مهندسي آسمان از ميزان هم استف       . ساختماني رو به طرف باال بر افراشت      

دهد كه خداوند كـار آسـمان را در           اين تشبيه نشان مي   . وجود بياورد  ترين نظام را به     تا دقيق 
در ايـن مـورد كـامالً متناسـب     » وضَع«و » رفَع«دو فعل . نهايت دقت و نظم انجام داده است      

ايـن  از  . شـود   شود وسپس با ميزاني سنجيده مـي       اند؛ نخست آسمان برافراشته مي      رفته كار به
گذشته، اين آيه با يكي از سه محور قبلي؛ يعني با محاسبة دقيـق حركـت برخـي از اجـرام                     

پـذير    اين علـت دقيقـاً محاسـبه       حركت آنها به  . يابد  هم ارتباط مي  ) خورشيد و ماه   (سماوي
در اين آيـه بـه      » ميزان«رو،   ازاين. شده است كه خود آسمان براساس ميزان خلق شده است         

  . است» محاسبة آسمانتعديل و «معناي 
 به اين نكته اشاره شده كه رفع آسمان و وضع ميـزان بـراي ايـن اسـت كـه            8در آية   . 3

ميـزان در ايـن آيـه بـه مثابـة ظرفـي         . )أَلَّـا تَطْغَـوا فِـي الْمِيـزَانِ        (آدمي در ميزان طغيان نكند    
ميـزان  ازآنجاكـه آسـمان براسـاس       . سازي شده است كه نبايـد درون آن طغيـان كنـد             مفهوم

اند و براي آنهـا هـم ميزانـي           برافراشته شده است و حركات اجرام سماوي هم محاسبه شده         
همة عالم براساس ميزان آفريده شـده       . كار رفته است، كل عالم به ميزان تبديل شده است          به

دهد كه ميزان به كل عـالم توسـعه يافتـه و              ظرفيت ميزان در آيه اين نكته را نشان مي        . است
عالم با توجه به سياق آيـات    . آدمي نبايد در اين ميزان طغيان كند      . ميزان شده است  كل عالم   

يكي از اين نظر كـه كـامالً براسـاس ميـزان آفريـده      : از دو جهت به ميزان تبديل شده است     
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موجودات در عالم بـراي     . شده، و ديگر از اين جهت كه ميزاني براي خود انسان شده است            
اين عالم براي انـسان ميـزان اسـت و او           . كنند   به او طغيان نمي    كنند و نسبت    خدا سجده مي  

هم معناي ميـزان و هـم معنـاي         . هم بايد به خداوند سجده كند و در اين مورد طغيان نكند           
نيـز  » والنَّجم والـشَّجرُ يـسجدانِ    «طغيان در اين آيه با يكي ديگر از محورهاي سوره؛ يعني با             

عالم تعديل  «و ميزان به معناي     » عدم سجده بر خداوند   «ان به معناي    طغي. كند  ارتباط پيدا مي  
عالم هم محـل زنـدگي انـسان اسـت و هـم ابـزار       . است» كند اي كه بر خدا سجده مي    يافته

  . تعديل او
و باالخره، به اين نكتـه  . شود قرآن از ميزان بودن آسمان به ميزان بودن عالم منتقل مي        . 4

. م بايد در مقام وزن اشيا قسط را بر پا بدارد و ميزان را كم نگذارد               كند كه انسان ه     اشاره مي 
كار رفته است و قرآن      اي و ترازوي معمولي به      نمونه  ميزان در اين مورد به همان معناي پيش       

اين معنا هـم بـا   . كند آيد و بر يك حكم مهم تأكيد مي در اين آيه در مقام تعليم انسان بر مي       
  . ن ارتباط داردمحور تعليم بيان و قرآ

چه معنايي دارد؟ عالمه طباطبـايي در ابتـدا آن را بـه همـان               » ميزان«اما در سورة حديد     
گرفته و سپس اين نكته را افزوده كه بعيد         ) ترازوي متعارف ميان مردم    (اي  نمونه  معناي پيش 

دم باشد و اين معنا با سياق هماهنگ است؛ چراكه دين به حـال مـر         » دين«نيست مراد از آن     
) 172: 19ق، ج 1417الطباطبايي،   (.شود  هاي آنها متعرض مي     از لحاظ قساوت يا خشوع دل     

ترازوي متعارف گرفته و به قـول        (اي  نمونه  آن را به معناي پيش    » التبيان«شيخ طوسي هم در     
) 534: 9تـا، ج   الطوسـي، بـي    (.اند  برخي هم اشاره كرده است كه آن را به معناي عدل گرفته           

  ) 324: 27، ج ق1420عاشور،  ابن (.م آن را به معناي عدل دانسته استعاشور ه ابن
وأَنْزَلْنَـا معهـم الْكِتَـاب       (با برپايي قسط ارتبـاط دارد     » ميزان«از بافت آيه پيداست كه اين       

ـ . ميزان براي اين است كه مردم بـا قـسط قـوام پيـدا كننـد               . )والْمِيزَانَ لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ    ه ب
بنـابراين، بـا    . عبارت ديگر، ميزان اموري را كه براي برقراري قسط مـورد نيازنـد دربـردارد              

اي آن اراده شده است، بلكه مراد  نمونه توجه به سياق از ميزان نه خود عدل و نه معناي پيش
ميزان در اين آيه   . ميزان هم درواقع نوعي معيار است     . است» اصول و معيارهاي قسط   «از آن   
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آنجاكه با كتاب همـراه شـده اسـت بـا آن            زا.  برقراري قسط با انبيا فرستاده شده است       براي
   .اصول و معيارهاي قسط با مضمون كتاب ارتباط دارند. ارتباط دارد

  فوق عباده : مثال دوم
. كار رفته است كند و در قرآن بسيار به هايي كه بر رابطة مكاني داللت مي     يكي از واژه  » فوق«

اند تا معاني گونـاگون       لغويين تالش كرده  . ر اصل به معناي علو مكاني بوده است       اين واژه د  
گفته است كه ايـن واژه بـر     » معجم مقاييس «فارس در    ابنعنوان نمونه،    به. آن را تحليل كنند   

به رجـوع   » فواق الناقة «عنوان مثال،    به. يكي علو و ديگر رجوع    : دو معناي اصلي داللت دارد    
   :را هم در آية» فواق«او واژة . شود شتر پس از دوشيدن آن گفته ميشير به پستان 

  .)15ص(»  ما لَها مِنْ فَواقٍةً واحِدةًصيحوما ينظُرُ هؤُلَاءِ إِلَّا «
 . سر خاراندنى در آن نيست] مجال    [برند كه هيچ  و اينان جز يك فرياد را انتظار نمى

فـارس،    ابـن  (.اند  برخي هم آن را به معناي مهلت دانسته       . دانسته است » رجوع«به معناي   
  )830-831: تا بي

ها خواهيم ديد، معنـاي مركـزي ايـن واژه از             كه در مثال   ، چنان »فوق«در تحليل شناختي    
كند؛   اين معنا رابطة ميان دو چيز را بيان مي        . آيد  دست مي  به» در طول «و  » باال«تركيب معناي   

جهـت مـسيرپيما    . گيـرد    و ديگري مرزنما كه در پايين آن قرار مي         يكي مسيرپيما كه در باال    
   .شود نسبت به مرزنما تعيين مي

چين در بـاالي      دو خط . دهد  بردار در نمودار مسير مسيرپيما را در باالي مرزنما نشان مي          
طـوري كـه نمـودار       البته ممكن اسـت، همـان     . دهند  مرزنما مرزهاي احتمالي آن را نشان مي      

. هد، مسيرپيما با مرزنما فاصله داشته باشد يا با سطح بااليي آن تماس داشته باشد              د  نشان مي 
است؛ در برخي از    ) يا البشرط  (بنابراين، معناي مركزي نسبت به تماس و عدم تماس خنثي         

» فـوق «وارة    در نتيجه، طـرح   . خورد  ها تماس و در برخي ديگر عدم تماس به چشم مي            مثال
بـه عبـارت ديگـر، مـا        . اسـت » واره  طـرح «بـه همـين دليـل، يـك         تواند دقيق باشـد و        نمي
تـوانيم متناسـب بـا هـر كـاربردي            شود و مي    اي داريم كه به طور دقيق ترسيم نمي         واره  طرح
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دهد ساختار    اي كه همة اين موارد را نشان مي         واره  اما طرح . اي دقيق را ترسيم كنيم      واره  طرح
    .دهد  نشان ميكلي آنها را بدون لحاظ تماس و عدم تماس

               
اي   نخـست بـه آيـه     . افكنـيم   اكنون به كاربردهاي عينـي ايـن واژه در آيـات نظـري مـي              

  :پردازيم كه معناي تماس در آن لحاظ شده است مي
»           مِنْ فَو جوقِهِ ممِنْ فَو جوم غْشَاهي يرٍ لُجحاتٍ فِي بكَظُلُم قَ      أَوا فَـوضُهعب اتظُلُم ابحقِهِ س

  ).40/النور( »...بعضٍ إِذَا أَخْرَج يده لَم يكَد يرَاها
هـايى اسـت كـه در دريـايى ژرف اسـت كـه مـوجى آن را                  ماننـد تـاريكي   ]   كارهايشان  [يا  
هـايى اسـت     كيتاري. باالى آن ابرى است    ]  و[   است   ]ديگر[   روى آن موجى    ] و[ پوشاند مى

 دستش را بيرون آورد، به زحمت  ] غرقه [ هرگاه . بعضى قرار گرفته است كه بعضى بر روى
 . .. بيندآن را مى

انـد و بـاالخره، در بـاالترين سـطح            ها بر روي هم سوار شده       مراد آيه اين است كه موج     
 دسـتش را  در چنين موقعيتي شخص در دريـا باشـد و از آب   . ابري بر آنها سوار شده است     

اعمال كـافران ماننـدِ ظلمـاتي اسـت كـه در چنـين            . بيند  بيرون بياورد، به دشواري آن را مي      
  . اين ظلمات همه جا را فرا گرفته و او در ميان آنها گم شده است. موقعيتي در كار است

در سورة انعام آمده    . پردازيم كه اهميت زيادي دارد      اكنون به بررسي كاربردي از فوق مي      
   :است

  ).18/ االنعام(» وهو الْقَاهِرُ فَوقَ عِبادِهِ وهو الْحكِيم الْخَبِيرُ«
 . و اوست كه بر بندگان خويش چيره است، و اوست حكيم آگاه

قاهر به معنـاي غلبـه و علـو         . اند  با هم آمده  » فوق عباده «و  » قاهر«در اين آيه دو عبارت      

 »فوق«تحليل شناختي معناي

tr
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متعلـق  » قـاهر «را به   » فوق عباده «ر در تفسير اين آيه      عاشو  ابن )865: تا  فارس، بي   ابن (.است
گويا مغلـوب را از بـاال       . كند  معنا گرفته كه خدا از فوق بر آنها غلبه مي          دانسته و آن را بدين    

: 6، ج ق1420عاشـور،     ابـن  (.كند  اي پيدا نمي    گيرد به نحوي كه آن مغلوب هيچ راه چاره          مي
44(  

 كـه  اسـت  غلبه نوعى قهرگفته است كه    » وق عباده ف«عالمه طباطبايي در توجيه عبارتِ      
 آثـار  از اثرى قبول به مجبور را آن كه كند ظهور و جلوه چنان ديگرى چيز بر چيزىدر آن   
 مقهـور  اثـر  بـا  مخـالف  فرض و عنايت به يا بالطبع يا: اين اثر بر دو قسم است     . نمايد خود
 را آن كـه  آب بـر  آتـش  ظهور و سازد، مى خاموش را آن كه آتش بر آب ظهور مانند ،است
 ايجـاد  تعـالى  خـداى  را، عـالم  اسباب تمامى ازآنجاكه. كند مى خشك را رطوبتش يا تبخير

 آثـار  از را مـسببات  كـه  اوسـت  و حـوادثى،  حـدوث  بـراى  باشند وسائطى تا كرده) اظهار(
 دهـستن  آثـارى  قبـول  به مجبور باشند، هرچه مسببات و اسباب اين و سازد مى متاثر اسباب،

 جهـت  ايـن  از اسـت،  خواسـته  ديگرى از را آن از انفعال و يكى، از را آن فعل خداوند كه
 پس. آنهاست ةهم بر قاهر سبحان خداى و سبحانند خداى مقهور آنها تمامى: گفت توان مى
 ؛شـود  مى اطالقو هم بر سلسلة اسباب       متعال خداى بر هم كه است اسمايى از »رقاه «لفظ
 ديگـر  بعضى بر رخيب او غير اگر زيرا ؛است فرق اسباب قهر و او قهر نبي كه تفاوت  اين با

 هـم  بـا  هستى، درجه و وجودى، مرتبه جهت از مقهور و قاهر حال درعين دارند غلبه و قهر
 خـودش  سـازد  مى مشتعل را آن و كند مى قهر هيزم بر مثالً آتش اگر كه معنا اينه  ب برابرند،

 مخـالف  يكـى،  طبـع  اقتضاى هست، كه چيزى. طبيعى دهستن موجودى دو هر هيزم، آن با
 اسـت  تـر  قوى هيزم، بر خود اثر تحميل در آتش طبع اقتضاى و است، ديگرى طبع اقتضاى

 و غلبـه  هيزم بر آتش كه است جهت اين از و آتش، بر خود اثر تحميل در هيزم اقتضاى از
  . سازد مى ثرأمت خود ثيرأت از را آن و كرده ظهور
 احاطـة  و تفـوق  بـه  اسـت  قاهر او بلكه نيست، هيزم بر آتش قهر مانند اوندخد قهر اما
 ور شـعله  و زدن آتـش  مـا  اگـر  كه معنا اين به ؛طبيعى اقتضاى در بودن تر قوى به نه مطلق،
 كـه  اسـت معن بـدين  دهيم نسبت سبحان خداى به را آن امثال و هيزم قبيل از چيزى ساختن
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 بـه  هـم  و كـرده  ايجاد را هيزم وجود آن با كه محدودى و مخصوص وجود به هم وندخدا
 و نمـوده  خواص آن به مجهز خود قدرت دست با را آن و داده آن به كه كيفياتى و خواص

 و اوسـت،  ملـك  آثارش و ذات نيز آتش آن و سازد خود طعمه را آن كه آتشى ايجاد به هم
 .اسـت  قـاهر  آن بـر  نمـوده  سـلب  آن از را آتـش  برابـر  در مقاومـت  نيـروى  اينكـه  به هم

  )35-36: 7ق، ج1417الطباطبايي، (
نخـست،  : رسد كه قاهريت بر دو قسم است        عالمه از اين بحث فلسفي به اين نتيجه مي        

خـورد و ديگـري،        كه در موجودات عالم نسبت به يكديگر بـه چـشم مـي             قاهريت عرضي 
معنا كـه    خداوند قاهر است؛ بدين   .  كه در خداوند نسبت به موجودات هست       قاهريت طولي 

فوق آنهاست و قاهريت او مانندِ قاهريت اشيا نسبت به يكديگر نيست كـه در عـرض هـم                   
 و در ايـن سـوره      اوالً، چرا قاهر اسم خدا شـده اسـت        : سازد كه   اين نكته روشن مي   . هستند

كار رفته است، و ديگر اينكـه چـرا          در دو جا به عنوان اسمي از اسامي الهي به         ) سورة انعام (
  پس از اين اسم آمده است؛ » ق عبادهفو«عبارتِ 

هاي گوناگوني بپردازيم كـه ايـن         ها و بافت    بايد به سياق  » فوق عباده «براي بررسي تعبير    
عالمه اشاره كرده، اين تعبير همراه با اسم القاهر در     طوري كه  همان. تعبير در آنها آمده است    

 اين سـوره؛    61ذشت و ديگر، آية      از سورة آنها كه بيان آن گ       18يكي آية   : دو آيه آمده است   
  : يعني آية

»     ـمهلُنَا وسر فَّتْهتَو توالْم كُمدأَح اءتَّى إِذَا جفَظَةً حح كُملَيرْسِلُ عيادِهِ وقَ عِبالْقَاهِرُ فَو وهو
  ).61/االنعام(» لَا يفَرِّطُونَ

كه  فرستد، تا هنگامىهبانانى بر شما مى و نگ؛ است  ]  و غالب [و اوست كه بر بندگانش قاهر
 . كنند كه كوتاهى نمى يكى از شما را مرگ فرا رسد، فرشتگان ما جانش بستانند، درحالى

ماجراي دو آيه كامالً متفاوت است و تعبير فوق در هريك از دو آيـه در بافـت خاصـي         
اسمِ . دگانش استآية نخست در اين بافت آمده كه خداوند مالك نفع و ضرر بن            . آمده است 

. كند  لة نفع و ضرر همواره غلبه مي      ئاست كه ارادة او در مس     ندر اين بافت به اين مع     » القاهر«
اگر خدا ضرر كسي را اراده كند و او هم تالش كند تا به نفع برسد، راه بـه جـايي نخواهـد      
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رسـت  در مورد نفع و خير هـم ايـن مطلـب د           . برد و ارادة او مغلوب ارادة الهي خواهد شد        
است؛ اگر خدا بخواهد به كسي خيري برسد و همه به ضرر او تالش كنند، بـاز آنهـا ناكـام              

در ايـن بافـت بـه ايـن         » فـوق عبـاده   «عبارت  . شود  مانند و ارادة آنها مغلوب ارادة او مي         مي
  . لة نفع و ضرر باالي بندگانش استئمعناست كه خدا در مس

خداوند كسي است كه جـان      . رح شده است   دوم در بافت مرگ و زندگي بشر مط        ةاما آي 
او . آورنـد   دسـت مـي    داند كه آنها در روز چه چيـزي را بـه            گيرد و مي    آدميان را در شب مي    

فرستد و وقتي زمان مرگ آنها فرا رسد فرشتگان او جان آنها را               نگهباناني را براي آدميان مي    
لة زندگي و مرگ    ئادة خداوند در مس   غلبة ار » القاهر«در اين بافت مراد از      بنابراين،  . گيرند  مي

 مرگ و زندگي همواره مغلوب ارادة الهي اسـت          مسئلةخواست و ارادة آدمي در      . بشر است 
  . برد و هر قدر هم تالش كند تا زمان مرگش را تغيير دهد راه به جايي نمي

ترديد، از فوقيت در اين مورد معناي مجرد و انتزاعي اراده شـده اسـت؛ خداونـد بـه                     بي
معنايي غيـر   » فوق عباده «اما در هر دو مورد      . عناي مادي باالي بندگانش قرار نگرفته است      م

حكـيم  «در آية نخست اين عبارت هم با قاهر و هـم بـا بعـدش؛ يعنـي                  . دارد» قاهريت«از  
اسـت؛  » احاطـه «استعارة مفهـومي بـراي   » فوق عباده«در اين بافت تعبير     . ارتباط دارد » خبير

گوييم او باالي آن قرار       كه نشان دهيم چيزي بر چيزي ديگر احاطه دارد، مي         معموًال براي اين  
وقتـي كـسي    . شناختي در كار است     شناختي و معرفت    هاي هستي   در اين مورد شباهت   . دارد

گونه اگر او از لحـاظ   به چيز ديگر احاطه دارد تمام جزئيات آن چيز در اختيار اوست؛ همان         
فوقيت مكـاني بـا     . بيند   از لحاظ بصري تمام جزئيات آن را مي        مكاني باالتر از آن قرار گيرد     

» احاطـة علمـي   «البته با توجه به ذيل آيه، مراد از احاطه          .  رابطة استعارة مفهومي دارد     احاطه
ارادة خدا در خير و شر بر ارادة آدميان غلبه دارد و در اين موارد احاطة علمي دارد و                   . است

ادة اين خير و شر از جانب خـدا براسـاس حكمـت و علـم     نجاكه حكيم و خبير است ار     آاز
) فوق عبـاده  (به عبارت ديگر، خدا به خير و شر بشر احاطه و آگاهي دارد  . گيرد  صورت مي 

  . )حكيم خبير (گزيند يكي از آنها را برمي و براساس علم و حكمت
» زنـدگي  در اداره و تعيـين مـرگ و           معنـاي احاطـه   «به  » فوق عباده «در آية دوم عبارت     
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تر، در اين مورد فوقيت نسبت به بندگان استعارة مفهومي بـراي بيـان                با به تعبير دقيق   . است
بـراي ايـضاح ايـن نكتـه توجـه بـه ذيـل آيـه                . احاطة خدا در ادارة حيات و مرگ آنهاست       

بينيم در ذيل آيه اين نكتـه بيـان شـده كـه خداونـد فرشـتگاني را بـراي                      مي. ضروري است 
فرستد و اگر زمان مرگ آنها فرابرسـد فرشـتگاني را بـراي اخـذ                 ميان مي حفاظت از جان آد   

كنـد و     معنا كه آنهـا را اداره مـي        االي بندگانش قرار دارد؛ بدين    بخداوند  . گمارد  جان آنها مي  
ازاين رو، او فرشـتگاني را بـراي حفاظـت از           . گيرد  راجع به مرگ و زندگي آنها تصميم مي       

فوقيت نسبت به   . گمارد  ن جان آدميان فرشتگان ديگري را مي      فرستد و براي گرفت     آدميان مي 
بندگان در اين بافت به معناي ادارة مرگ و زندگي آنهاست و در اين مورد، معنايي متفاوت                 

  . با آية قبل دارد
را در دو آيـه     » فـوق عبـاده   «و هـم در معنـاي       » القاهر«شعاعيت و سياقمندي هم معناي      

شـود كـه آيـا برداشـت عالمـه از دو آيـه                ين پرسش مطرح مي   اكنون ا . كند  پذير مي   انعطاف
كنند؟ در    درست است؟ آيا اين آيات به قاهريت طولي خداوند نسبت به بندگانش اشاره مي             

  :بايد چند نكته را بيان كنيم پاسخ
توان   قاهريت طولي خداوند نسبت به موجودات يك اصل مسلم فلسفي است و نمي            . 1

ين، مراد ما از بررسي برداشت عالمه انكار قاهريت طـولي خداونـد             بنابرا. در آن ترديد كرد   
شود   نيست، بلكه مراد بررسي اين نكته است كه آيا قاهريت طولي از آيات فوق استفاده مي               

  . يا نه
شـناختي   و ادعايي كلي و هستي      فلسفي (frame) )ارچوبهچ (قالبقاهريت طولي   . 2

كـه تحليـل بافـت       چنان. دات و آدميان غلبه دارد    است كه بر طبق آن، خداوند بر تمام موجو        
دهد، آنها درصدد بيان قاهريت طولي نيستند و مراد جدي اين آيات در               آيات فوق نشان مي   

هاي مذكور اشاره به اين نوع قاهريت نيست؛ آية نخست به قاهريت خداوند در امـور                  بافت
يت او در مرگ و زندگي و ادارة        خير و شر و احاطة علمي او به اين امور و آية دوم به قاهر              

  . شوند اين امور توسط خداوند مربوط مي
به تعبيـر ديگـر، بـراي اينكـه         . آيد  دست مي  قاهريت طولي با خروج از بافت آيات به       . 3
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دسـت   قاهريت طولي را از راه خـروج از بافـت آيـات و تعمـيم قـاهر موجـود در آيـه بـه                       
فرايند خروج از بافـت  . آيد دست مي اللت آيات بهاين فرايند از راه نوعي تعميم د    . آوريم  مي

   .باشد  مياي از موارد ديگر نادرست اي از موارد درست و در پاره و تعميم داللت در پاره

   »تاب«فعل : مثال سوم
و ديگـر مـشتقات     » تاب«توانيم با بررسي فعل       يكي از موارد جالب شعاعيت در قرآن را مي        

. انـد  گرفتـه » رجـوع از گنـاه  «توبـه را بـه معنـاي     هاي لغت   ببسياري از كتا  . آن نشان دهيم  
  . است) گناه ( گفته است توبه رجوع از ذنبمفرداتعنوان نمونه، راغب در  به

  : مانندِ. خورد در برخي از آيات هم همين معنا به چشم مي
  ).82/طه(» وإِنِّي لَغَفَّار لِمنْ تَاب وآمنَ وعمِلَ صالِحا ثُم اهتَدى«

بـه   و به يقين، من آمرزنده كسى هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايـسته نمايـد و  
 .ر شوداراه راست راهسپ

مشكل اصلي معناي فوق اين است كه در برخي مـوارد ايـن فعـل بـه خـدا اسـناد داده                      
اند اگـر     هاي لغت گفته    رو، در كتاب   ازاين. شود و در مورد خدا رجوع از ذنب معنا ندارد           مي

  : آمده استنثر طوبيدر . توبه به خدا اسناد داده شود به معناي پذيرش توبه است
و . توبه از بنده بازگشت به خدا است و از خدا رضاي از بنـده پـس از قهـر و خـشم                      «

 .»توانـست و نكـرد      گويند توبه پشيمان شدن از گناه است يا از هر كار كـه بهتـر از آن مـي                  
   )108: ق1398شعراني، (

هـاي لغـت      كتـاب . اي توبـه اسـت      نمونه  معناي پيش » رجوع از ذنب  «رسد كه     به نظر مي  
اند كه    گيرد، فرض كرده  باند كه اين معنا بايد تمام كاربردهاي آن را دربر           ازآنجاكه گمان برده  

رو، در مواردي كه با آن معنـا تناسـب نـدارد بـه      ازاين. اين معنا بايد معناي اصلي توبه باشد     
هـاي    اي با معناي اصـلي يكـي از خلـط           نمونه  درواقع، خلط معناي پيش   . اند  خوردهمشكل بر 

هاي لغت، خصوصاً لغات قرآني،        و به همين دليل، كتاب     هاي لغت بوده است     رايج در كتاب  
          .به بازنگري نيازمند است
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هـاي مـشتق از آن چيـست؟ در         شود كه معناي اصلي توبه و فعـل         اين پرسش مطرح مي   
شود كه نـوعي   به توبة بندگان به اين دليل توبه گفته مي   . ي توبه تغيير جهت وجود دارد     معنا

رود كـه     كار مي  معنا در مورد بازگشت از گناهان به       تغيير جهت در آن وجود دارد؛ توبه بدين       
گناهكار درواقع در جهتي غير از جهت خدا يا در جهت خالف آن قرار دارد و وقتـي توبـه     

  . دهد  ميگردد؛ يعني جهت خود را به سمت خدا تغيير خدا بر ميكند به سمت  مي

                     
است و به همين جهت، گاهي توبة       » تغيير جهت دادن به طرف مقابل     «معناي اصلي توبه    

  :رود كار مي به» الي«بندگان با 
»تُوبي ا فَإِنَّهالِحمِلَ صعو نْ تَابماوتَاب71/الفرقان(»  إِلَى اللَّهِ م.(  

 . گردد و هركس توبه كند و كار شايسته انجام دهد، در حقيقت به سوى خدا بازمى

يكـي از   . در اين آيه توبه تغيير جهت دادن به طرف مقابـل؛ يعنـي بـه سـوي خداسـت                  
.  اسـت مواردي كه چند بار فعل تاب در آن تكرار شده است دو آيه متـوالي از سـورة توبـه     

  : وجود آورده است يافتن معناي آنها مشكالتي را براي مفسران به
لَقَد تَاب اللَّه علَى النَّبِي والْمهاجِرِينَ والْأَنصارِ الَّذِينَ اتَّبعوه فِي ساعةِ الْعسرَةِ مِنْ بعـدِ مـا          « .1

  ).117/التوبة(»  إِنَّه بِهِم رءوف رحِيميهِمكَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنْهم ثُم تَاب علَ
 به يقين، خدا بر پيامبر و مهاجران و انصار كه در آن سـاعت دشـوار از او پيـروى كردنـد    

 بـاز . اى از آنـان منحـرف شـود    هـاى دسـته   ببخشود، بعد از آنكه چيزى نمانده بود كه دل

 .  رحيم استبرايشان ببخشود، چراكه او نسبت به آنان مهربان و

 الَّذِينَ خُلِّفُوا حتَّى إِذَا ضَاقَت علَيهِم الْـأَرض بِمـا رحبـت وضَـاقَت علَـيهِم                 ثةِوعلَى الثَّلَا « .2
                ـوه وا إِنَّ اللَّهتُوبلِي هِملَيع تَاب هِ ثُمأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيلْجظَنُّوا أَنْ لَا مو مهأَنفُس    الـرَّحِيم ابالتَّـو « 

 خدا

 گناهان   

 بنده

 توبه
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  ).118/بةالتو(
آنجا كه  تا] و قبول توبه آنان به تعويق افتاد[     بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند، ]   نيز  [و 

كه پناهى از  اش بر آنان تنگ گرديد، و از خود به تنگ آمدند و دانستند زمين با همه فراخى
ترديـد   بـى . كننـد   توبه داد، تا توبه  ]  توفيق[ به آنان  ]  خدا[  پس .  به سوى او نيستءخدا جز

 . پذير مهربان است خدا همان توبه

به خدا نسبت داده » تاب«يكي اين كه : گردد  دشواري فهم معناي دو آيه به دو نكته برمي        
اسـاس  زمخـشري در    . كار رفته است   در اين مورد به   » علي«شده است، و ديگر اينكه حرف       

و اگر بـه خـدا      » الي«ن نكته اشاره كرده است كه توبه به بنده اسناد داده شود با               به اي  البالغة
  :رود كار مي به» علي«اسناد داده شود با 

 »تــاب العبــد الــي اهللا مــن ذنبــه و تــاب اهللا علــي عبــده، و اهللا تــواب، و الــي اهللا المتــاب«
  )40:ق1402زمخشري، (

 فقط با ذكر مثال دو نوع كـاربرد را از           زمخشري در مورد اين نكته توضيح نداده است و        
  : معنا دانسته كه را بدين» تاب اهللا عليه «مصباح المنيرفيومي در . هم جدا كرده است

  ) 78: تا الفيومي، بي (»خدا او را بخشيد و از گناهان نجاتش داد«
 سـخن  پيوسـت،  وقـوع  بـه  آن پيرامون كه گوناگونى مطالب و تبوك جنگ از آيات اين

 و مهـاجرين  و پيـامبر  بـه  نـسبت  پروردگار پايان بى رحمت شمول به آيه نخستين. دگوي مى
 حـال  شـامل  خـدا  رحمـت  رو،  اسـت و ازايـن     كـرده اشـاره    حـساس  لحظات آن در انصار
 كردنـد،  پيـروى  او از بحرانى و شدت موقع در كه ها همان انصار، و مهاجران و )ص(پيامبر
 نزديـك  ها ناراحتي فشار و حوادث شدت اثر بر كه بود هنگامى به الهى رحمت شمول. شد
  . بگيرند تبوك از مراجعت به تصميم و بازگردند حق ةجاد از مسلمانان از گروهى بود

 دربارة دو آية فوق اين توضيح را افزوده كه هر دو آيه يكي هستند با اين تفاوت                  الميزان
 و )ص(بـر پيـامبر   نخـست بـه توبـة خـدا          ةآيـ . شوند   به جهتي خاص مربوط مي     هريككه  

وآنگهي، سـه نفـر دچـار    . كند مهاجرين و انصار، و آية دوم به توبة خدا بر سه نفر اشاره مي 
. چنين نبودنـد  ) يا برخي از آنها    (خالف و گناه شده بودند، ولي افراد مذكور در آية نخست          
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خالصه، دو آيه از نظر غرض و مدلول تفاوت دارنـد، ولـي هـر دو بـراي غـرض واحـدي                 
چرا چند بار توبه در اين دو آيـه تكـرار     . دهند  اند و يك كالم را تشكيل مي         داده شده  ترتيب

. دانـد  هاي مذكور در آنها را به اجمال و تفصيل مي      در پاسخ تفاوت توبه    الميزانشده است؟   
به عبـارت ديگـر،   . خداوند نخست توبه بر آنها را اجماالً و سپس به تفصيل ذكر كرده است      

ش بر همه اشاره كرده و سپس به حال دو فرقة مـذكور در آيـه پرداختـه و                   ا  نخست به توبه  
انعطاف و رجـوع    «توبه هم در اين مورد به معناي        .  را ذكر كرده است    هريكتوبة خاص به    

در نتيجـه، از    . اسـت » خدا به آنها با رحمت يا رجوع خدا به آنها با هدايت به خير و توفيق               
. اي از عبد محفوف به دو توبـه از پروردگـارش اسـت              بهآيد كه هر تو     دست مي  هآيه چنين ب  

پـس  . اين توبة نخست از جانـب خداسـت        كند و   اش رجوع مي    خدا با توفيق به سوي بنده     
و بـاالخره، خداونـد     ) جانب بنده است   اين توبه از   (كند  بنده را به سوي استغفار هدايت مي      

ايـن هـم    . سـازد   ول آمرزشش مي  گردد و او را مشم      به سوي بنده با آمرزش گناهان او برمي       
عالمه با توجه به تعدادي از قراين اين برداشت را تأييد كـرده             . توبة دوم از جانب خداست    

در آية نخست، خداوند به گناهي از آنان اشاره نكرد كه به خاطر آن استغفار كنند تـا                  . است
ته اشاره كـرد كـه انتظـار        بلكه تنها به اين نك    . اينكه توبة خدا بر آنها، پذيرش توبة آنها باشد        

در آية . اين نكته با توبة نخست خدا بر آنها تناسب دارد  . هاي آنها منحرف گردد     رفت دل   مي
به معناي استغفار آنهاست و خداوند آن را غايت توبة خودش قرار            » لِيتُوبوا«دوم هم عبارتِ    

  )400-401: 9ق، ج1417، الطباطبايي (.داده است و اين توبة خداوند بر توبة آنها تقدم دارد
ها معنـاي ثابـت و    خاطر ندارد و براي واژه     پذيري و شعاعيت معنا تعلق      عالمه به انعطاف  

كند براساس همين مبنـا تفـاوتي ميـان اسـتعمال      اما تالش مي  . گيرد  غيرسياقمندي درنظر مي  
آيات فـوق   از اين گذشته، تعدد توبة خدا بر بشر را در           . ل شود ئتوبه در مورد خدا و بشر قا      

ترديـد، رد پـاي       بـي . كنـد   اي مقبول و مبتني بر نكات معناشناختي دقيق توجيـه مـي             به شيوه 
خورد و بـا پـذيرش معنـايي ثابـت و             ها به چشم مي     پذيري معنا در اين گونه تحليل       انعطاف

ايـن پرسـش مطـرح      . توان برداشت مقبولي از اين قبيل آيات ارائه داد          غيرمتأثر از سياق نمي   
شود به معنـاي    كه براساس كدام توجيه معناشناختي توبه وقتي به بشر اسناد داده مي          شود  مي
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شود به معناي رجوع با رحمت و توفيق بـه            رجوع از گناهان و وقتي به خدا نسبت داده مي         
بندگان است؟ عالوه بر اين، چرا در صورت تعدد توبة خدا بر بشر در هر مـوردي معنـايي                   

هايي معنايي بايـد بـر پايـة شـعاعيت معنـا              است كه اين نوع فرض    متفاوت داشته باشد؟ پيد   
هاي شناختي بازگرديم و تالش كنيم شـعاعيت معنـا را             بنابراين، بايد به تحليل   . مبتني باشند 

  . در اين گونه موارد روشن سازيم
در اين . كار رفته است به» علي« دو بار توبه به خدا نسبت داده شده است و با  در اين آيه

دسـت   بـه » علـي «و قالب معنـايي   » تاب«از تركيب قالب معنايي     » تاب علي «ورت، معناي   ص
هم بر قرار گـرفتن بـر       » علي«. گفتيم در توبه تغيير جهت به طرف مقابل وجود دارد         . آيد  مي

به معناي تغيير جهت دادن بـه سـوي        » تاب علي «در نتيجه،   . چيزي داللت دارد  ) فوق (روي
  . ستچيزي از سمت باالي آن ا

                          
 اي بر آن    عنوان مقدمه  ، در پاسخ توبة بندگان يا به      )مانندِ دو آية فوق    (در بسياري از آيات   

عنوان نمونه،  به. نسبت داده شده است » علي«، فعل توبه به خدا با       )تَاب علَيهِم لِيتُوبوا  : مانندِ(
  : اسخ توبة بندگان مطرح شده استدر آية زير در پ
»حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع تُوبي فَإِنَّ اللَّه لَحأَصدِ ظُلْمِهِ وعمِنْ ب نْ تَاب39/المائدة(» فَم.(  

خـدا   پذيرد، كه پس هر كه بعد از ستم كردنش توبه كند و به صالح آيد، خدا توبه او را مى
  . مهربان استةآمرزند

اين تعبير در مورد خدا بازگشت به سرپرستي اشـخاص اسـت؛ بـه بـاالي سـر چيـزي                    
برگشتن و به سمت چيزي تغيير جهت دادن، در حقيقت تعبيري مجازي بـراي نـشان دادن                 

با توجـه بـه كاربردهـاي       . تغييري در جهت اداره و سرپرستي و مورد توجه قرار دادن است           

 

 

  تاب علي
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نيست؛ چراكه در اين    » رجوع از گناهان به سوي خدا     «ناي   كه اين واژه به مع      يابيم  توبه درمي 
نيـست؛  » آمـرزش گناهـان   «همچنين، معناي آن    . شود  صورت هرگز به خدا نسبت داده نمي      

بلكه معناي آن چيزي است كـه بـا تغييـرات جزئـي و              . شود  زيرا به بنده هم نسبت داده مي      
كـار   روف اضـافة مختلـف بـه      رود و وقتي بـا حـ        كار مي  پذيري در موارد مختلف به     انعطاف

شود و در نتيجه، براي اينكه با آنها تناسـب پيـدا              هاي معنايي آنها تركيب مي      رود با قالب    مي
   .يابد كند انعطاف خاصي مي

بر طبق تحليل شناختي فوق، معناي توبه در عبد تغيير جهت دادن به سمت خدا و توبة                 
 اوست؛ بنده به محض اينكه به سوي خدا         داري امور   خدا بازگشتن به باالي سر بنده و عهده       

 اصالح  ،در آية اخير بعد از توبه     . گردد  دهد خداوند هم به باالي سر او برمي         تغيير جهت مي  
؛ چراكه بنده اگر ظلـم كـرد و توبـه كـرد بايـد               )فَمنْ تَاب مِنْ بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح     (استآمده  

  .  به باالي سر او برگرددظلمش و آثار ظلمش را از بين ببرد تا خدا هم
به ايـن  ) مانندِ آية فوق (در برخيو در برخي آيات بعد از توبة بنده جهت هم ذكر شده          

اگر توبه بدون جهت ذكر شـود بـه معنـاي تغييـر جهـت اسـت و       . جهت اشاره نشده است  
 معناسـت كـه   بنابراين، آية فوق بدين. پنجرة توجه به سمت منتهاي اين تغيير باز نشده است       

با اين بيان . گردد اگر كسي از ظلم بازگردد و آن را اصالح كند خدا هم به باالي سر او برمي            
  :شود پذير مي تحليل برخي از آيات امكان

  ).71/الفرقان( »ومنْ تَاب وعمِلَ صالِحا فَإِنَّه يتُوب إِلَى اللَّهِ متَابا«
 . گردد  حقيقت به سوى خدا بازمىو هر كس توبه كند و كار شايسته انجام دهد، در

تغيير جهـت دهـد و      ) از كارهاي زشت   (كند؛ اگر كسي     اين آيه به اصلي كلي اشاره مي      
توبـة نخـست بـه      . عمل صالح انجام دهد، پس درواقع به سوي خدا تغيير جهت داده است            

ت اي است بر اينكه شخص از اعمال غيرصالح تغيير جهـ            عمل صالح مقيد شده و اين قرينه      
  . دهد مي

تري  اما تحليل عالمه از دو آية متوالي سورة توبه و تكرار توبه در آنها جاي بررسي دقيق
يكي اينكه توبه در خدا بـه معنـاي         : خورد  دو نكتة مهم در اين تحليل به چشم مي        . طلبد  مي
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رجوع او با رحمت و توفيق به سوي بنده است، و ديگر اينكه از تكرار توبه در ايـن آيـات                     
اي از عبد محفوف به دو توبه از خداوند است؛ خدا در ابتدا بـه                 گيريم كه هر توبه     تيجه مي ن

نكتة نخست با تمـام مـوارد       . آمرزد  دهد و سپس بعد از توبة او، او را مي           بنده توفيق توبه مي   
كه خواهيم گفت، اين اسناد در هر بـافتي معنـاي            اسناد توبه به خدا هماهنگ نيست و چنان       

اي از عبـد   نفسه مطلب درستي اسـت و هـر توبـه    اما نكتة دوم في  . كند   آن پيدا مي   مناسب با 
شود كـه آيـا در دو آيـه مـراد از      ولي اين پرسش مطرح مي. محفوف به دو توبه از خداست 

توبة خداوند همين است؟ به عبارت ديگر، آيا توبة اول خدا همان توفيق توبه به بنـده دادن                  
هـاي گونـاگون در دو        اوست؟ پاسخ اين پرسش، تحليل توبه      نو توبة دومش آمرزش گناها    

  . رو، بايد با توجه به بافت آنها معناي توبه را بيابيم ازاين. طلبد آيه را مي
كنـد و در هـر مـوردي     در دو آية متوالي با توجه به بافت، توبه معاني گوناگوني پيدا مي      

هاي گروهـي از      كند كه دل    ه اشاره مي  در آية نخست خداوند به اين نكت      . اي دارد   معناي تازه 
ارتباط  بي» ساعت عسرت«اين امر با . بود) كجي و انحراف ( در آستانة زيغ )ص(ياران پيامبر 

كنند و شـك      ها به انحراف و كجي تمايل پيدا مي         اي از انسان    در زمان دشواري دسته   . نيست
حـضرت پـيش آمـد و در    چنـين وضـعيتي در ميـان يـاران     . يابد و ترديد در دل آنها راه مي   

خداوند هم به باالي سر آنها برگـشت تـا بـا آسـان              . مسيري خالف خواست الهي پا نهادند     
لَقَد تَـاب اللَّـه      (با توجه به بافت، توبة نخست     . كردن امور زمينة انحراف آنها را مسدود كند       

ي سـر آنهـا بـراي رفـع عـسرت و            به معناي رجوع به باال    ) علَى النَّبِي والْمهاجِرِينَ والْأَنصارِ   
 هـم   )ص(به همين دليل اين توبـه مـشمول پيـامبر         . هاست  سازي امور پس از دشواري      آسان

در چنين وضعيتي توبة خدا بر      . رو شد  ههاي فراوان روب    آن حضرت هم با سختي    . شده است 
 تَاب  ثُم (اما توبة دوم  . ها و آسان نمودن امور بود       آن حضرت و يارانش، كاهش دادن سختي      

    حِيمر وفءر بِهِم إِنَّه هِملَيهم، به قرينة ذيل آيه، نـشان دادن رأفـت و رحمـت در ادامـة                ) ع
هاي آنان را كاهش داد، با رأفت و رحمت خود بـه              خداوند، پس از آنكه سختي    . ماجراست

   .باالي سر آنان بازگشت
هـا   آنهـا دچـار سـختي   . كند ه ميآية دوم به ماجراي سه نفري كه از جهاد بازماندند اشار       
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. شدند و زمين بر آنها تنگ شد و باالخره متوجه شدند كـه خداونـد تنهـا پنـاه آنـان اسـت                      
بنـابراين، عبـارتِ    .  بر آنها آسـان گردانـد       را  امور  تا رو، خدا به باالي سر آنها برگشت       ازاين

عطف شده و توبه در     » بِي والْمهاجِرِينَ والَْأنصارِ  علَى النَّ «به عبارتِ   » وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا   «
توبـه بـه معنـاي      ) ثُم تَاب علَـيهِم لِيتُوبـوا      (اما در ذيل آية دوم    . هر دو مورد به يك معناست     

تواب هم بـه  . سازي براي توبة آن سه نفر بوده است  بازگشت خدا به سوي آنها جهت زمينه      
گردد و متناسب با هر مـوقعيتي         اش بازمي   ردي به باالي سر بنده    اين معناست خدا در هر مو     
  . دهد او را مورد عنايت قرار مي

  : كند  دو معناي ديگر هم براي توبه ذكر ميالبحرين مجمعطريحي در 
  :مانندِ. )گيري آسان (به تخفيف) گيري سخت (رجوع از تشديد. 1

 مِنْ ثُلُثَي اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ مِـنْ الَّـذِينَ معـك واللَّـه               إِنَّ ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى     «
كُملَيع فَتَاب وهصأَنْ لَنْ تُح لِمع ارالنَّهلَ واللَّي رقَد20/المزمل(» ... ي.(  

  به دو سومداند كه تو و گروهى از كسانى كه با تواند، نزديكدر حقيقت، پروردگارت مى

 ست كه شب و روز رااخيزيد، و خد برمى   ]نماز[به   از شب يا نصف آن يا يك سوم آن را 

 شـما   هرگـز حـساب آن را نداريـد، پـس بـر      ] شـما  [ داند كـه    مى]او[    . كند گيرى مى اندازه

  ... ببخشود
 :مانندِ. )جواز (به اباحه) ممنوعيت (رجوع از حظر. 2

»  لَي أُحِلَّ لَكُم            كُنتُم أَنَّكُم اللَّه لِمنَّ علَه اسلِب أَنْتُمو لَكُم اسنَّ لِبه ائِكُمامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسيلَةَ الص
 نْكُمفَا ععو كُملَيع فَتَاب كُم187/ةالبقر(» ...تَخْتَانُونَ أَنفُس.(  

 آنان براى شما لباسى. رديده استخوابگى با زنانتان بر شما حالل گ هاى روزه، همدر شب

دانـست كـه شـما بـا خودتـان ناراسـتى             خـدا مـى   . هستند و شما براى آنان لباسى هـستيد       
  .. . كرديد، پس توبة شما را پذيرفت و از شما درگذشت مى

خـدا  . طريحي در هر دو مورد با توجه به بافت آيه اين معاني را براي توبه آورده اسـت                 
در شب امر كرد و خداوند در آيـة نخـست بـه آن حـضرت خطـاب                   را به قيام     )ص(پيامبر
داند كه تو و گروهي با تو هستند كه نزديك به دو سـوم از شـب    كند كه پروردگارت مي    مي

توانيد به اندازة سـاعات       داند كه نمي    خيزيد و مي    يا نصف آن يا يك سوم آن را به نماز برمي          
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در اين  . ر شما برگشت و بر شما آسان گرفت       رو، به باالي س    ازاين. شب وقوف داشته باشيد   
تـاب  «. باشد  آيه، با توجه به بافت، مراد از توبة خدا بر آنها آسان گرفتن حكم نماز شب مي                

   .كند پذيري كه دارد در بافت چنين معنايي پيدا مي به واسطة انعطاف» عليكم
بـا زنـان را در مـاه    كند كه خداونـد در ابتـدا نزديكـي     آية دوم هم به اين نكته اشاره مي   

رمضان تحريم نموده بود، ولي بعداً بر بندگانش توبه نمود و از گناه كساني كه اين حكم را                  
» توبه بـر بنـدگان    «. هاي اين ماه نزديكي را حالل شمرد        شكسته بودند درگذشت و در شب     

در اين مورد بعد از حكم حليت و برداشتن حكم قبلي آمده و بر تخفيف در حكـم داللـت                    
» تاب « از خورد كه پس    در آيه اين نكتة جالب توجه به چشم مي        . ارد كه همان اباحه است    د

در نتيجه، توبه خدا بر بندگان همواره به معنـاي عفـو گناهـان              . آمده است » عفا عنكم «فعلِ  
   .آنها نيست
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