
 
 
 
  

  اعجاز شناختي قرآن
  )اي جديد در باب اعجاز قرآن نظريه(

  
  *نيا عليرضا قائمي

  اشاره

اين مقالـه  . دارند اعجاز قرآن ةهاي گوناگوني دربار  دانشمندان اسالمي ديدگاه  
تـوان   شناسـي جديـد مـي    با اين پرسش سرو كار دارد كه آيا بر اسـاس زبـان      

ديدگاهي در اين زمينه اتخاذ كرد؟ به اعتقـاد نگارنـده، قـرآن نـوعي اعجـاز                 
اين نـوع اعجـاز     . بناميم» اعجاز شناختي «توانيم آن را      دارد كه مي   بنيادي دربر 

نگارنـده نخـست    .  قابل تبيين است   شناسي شناختي   هاي زبان   بر اساس تحليل  
هاي قرآن را در اين زمينه ارائـه كـرده و سـپس بـه                 سازي  هايي از مفهوم    مثال

  .برخي از ابعاد مختلف آن اشاره كرده است
سـازي، تلفيـق      شناسي شـناختي، شـناختي، مفهـوم        زبان: يكليد واژگان

  . توجه، حركت خياليةمفهومي، پنجر
***  

  مقدمه

ترين آنهـا     يكي از مهم  . هاي گوناگوني مطرح شده است      جاز قرآن ديدگاه  از قديم در باب اع    

                                                 
 عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي. *
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اند تا اين نوع اعجاز       مفسران تالش فراواني را انجام داده     . ـ بياني قرآن بوده است      اعجاز ادبي 
قرآن را در آيات آن نشان دهند و به همـين دليـل، علـوم ادبـي، و معـاني و بيـان در ميـان                          

اند به     نوع اعجاز كه مفسران در باب آن بسيار قلم فرسايي كرده           اين. مسلمانان پيشرفت كرد  
 ةبه عبارت ديگر، در اين نوع اعجاز بـه رابطـ          . شود  هاي گفتاري در قرآن مربوط مي       پوشش

كنـيم كـه نـوع        ما تالش مي  . شود  مختلف آن نظر مي   ) گفتاري(هاي    مضمون كالم با پوشش   
شناسي شناختي نشان دهيم       است به كمك زبان    را كه بسيار بنيادي   » اعجاز قرآني «ديگري از   

  .ناميم مي» اعجاز شناختي«و آن را 
  توضيح مفاهيم

برم   معاني مختلفي دارد، ولي من آن را به معنايي به كار ميcognitive» شناختي«اصطالحِ 
هاي ذهني  اين اصطالح در اين علوم بر فعاليت. رود كه امروزه در علوم شناختي به كار مي

به عبارت ديگر، ذهن . دهد شود كه ذهن بر روي اطالعات خام انجام مي  مياطالق
 اين پردازش را ةعلوم شناختي نحو. كند گيرد پردازش مي اطالعاتي را كه از عالم خارج مي

اي دارد  شناسي شناختي از اين نظر در ميان علوم شناختي جايگاه ويژه روان. كنند بررسي مي
اين دانش اهتمام . كنند شناختي از دستاوردهاي آن تغذيه ميو از جهتي برخي از علوم 

شناسي شناختي هم از  زبان. پردازد خاصي به بررسي فرايند پردازش اطالعات در ذهن مي
  .  گيرد دستاوردهاي اين بررسي متأثر است و نقش آنها را در تحليل تعابير زباني به كار مي

اند كه اين اصـطالح دو معنـاي          گفته» يشناخت«لكاف و جانسن هم در توضيح اصطالح        
آن دو معنـا    . آورد  هـايي را نيـز پـيش مـي          مختلف دارد كه گاهي عـدم تفكيـك آنهـا خلـط           

  :ند از عبارت
اين اصطالح در علوم شناختي در مورد هر نوع فعاليـت يـا سـاختار ذهنـي بـه كـار                     . 1
هـا بـه       ايـن فعاليـت    بـسياري از  . توانيم آن را به صورت دقيقي بررسي كنـيم          رود كه مي    مي

بـه عنـوان نمونـه، پـردازش تـصاوير و پـردازش             . گيرنـد   صورت ناخودآگـاه صـورت مـي      
هـا    پيدا است كه هـيچ يـك از ايـن فعاليـت           . اند  مسموعات توسط ذهن به اين معنا شناختي      

گيرند؛ چرا كه ممكن نيست ما به فرايندهاي عـصبي بـسيار گـسترده و              آگاهانه صورت نمي  
. ، آگـاهي داشـته باشـيم      شـوند    ديداري و شنيداري مـي     ةجب پيدايش تجرب  اي كه مو    پيچيده
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 ابعاد تفكر و زبان، خـواه آگاهانـه         ةهمهمچنين،  . اند  ه هم به اين معنا شناختي     حافظه و توج  
هاي   شناسي و دستور زبان و دستگاه       اين امر شامل واج   . اند  باشند و يا ناخودآگاهانه، شناختي    

  .شود ميمفهومي و واژگان ذهني نيز 
كـاربرد و معنـايي كـامالً متفـاوت         » شناختي«هاي فلسفي اصطالح      در برخي از سنت   . 2
در ايـن   . اسـت » اي  سـاختار مفهـومي يـا گـزاره       « در اين سنت تنها به معناي         شناختي .دارد

 اسـت؛ يعنـي     (Truth-conditional)  معنايي مشروط بـه صـدق      شناختياصطالح، معناي   
شود، بلكه با رجوع به اشيا در جهان          ني بدني يا ذهني تعيين نمي     صرفاً با رجوع به امور درو     

و ناخودآگاهانـه   » شـناختي «بسياري از چيزهايي كه در علوم شناختي        . شود  خارج تعيين مي  
 . شوند مطابق اين اصطالح شناختي نيستند محسوب مي

بـه كـار   ) معنـاي نخـست  (تـرين معنـاي ممكـن         در علوم شناختي اين اصطالح در غني      
كنـد كـه در زبـان، معنـا، ادراك            رود و هر گونه ساختار و فعاليت ذهني را توصيف مـي             يم

   (Lakoff& Johnson, 1999: 11-12). هاي مفهومي و تعقل در كارند حسي، دستگاه
  بان شناسي شناختي

شناسي شناختي در تحليل تعابير زباني سود  شناسي شناختي از دستاوردهاي روان گفتيم زبان
پرسش اصلي كه در اين گرايش . شناختي بسيار مهم است  اين گرايش زبانة وظيف.جويد مي

هاي ذهني چه ارتباطي دارند؟ تعابير  شود اين است كه تعابير زباني با پردازش مطرح مي
دهند؛ از اين رو، تحليل تعابير زباني يك  زباني در حقيقت عالم ذهن گوينده را نشان مي

برد  هايي كه او به كار مي واژه. هاي ذهني او است ن به پردازشگوينده راهي براي دست يافت
. هاي ذهني او از اطالعاتش ارتباط دارند و ساختار تركيب آنها به طور مستقيم با پردازش

  . شود هاي او مي تحليل زبان گوينده ابزاري براي تحليل انديشه
بق اين ادعا، زبان به بر ط. دهد شناسي شناختي را نشان مي سخن فوق ادعاي كلي زبان

دهد، بلكه زبان به طور مستقيم پردازش  هاي بيروني را نشان نمي طور مستقيم موقعيت
سازي  اي مفهوم هر گوينده. دهد ها و يا تعبير او از آنها را نشان مي آن موقعيت گوينده از

 .كند ها دارد و اطالعات خود را در قالب خاصي پردازش مي اي از موقعيت ژهيو
ي خود را در مـورد اعجـاز قـرآن توضـيح            ادعاشناسي شناختي،      از بيان ادعاي زبان    پس

   1.دهيم مي
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  بيان نظريه

هـاي مختلـف    سازي هاي قرآن از موقعيـت       مراد از اعجاز شناختي قرآن اين است كه مفهوم        
آيات قرآن . شود اين نظريه در واقع به پردازش اطالعات در آيات مربوط مي  . نظير هستند   بي
 پردازش خاصي از اطالعات     ةهايي ارتباط دارند و به واسط        مانند تعابير زباني با موقعيت     هم

  . دهند راجع به آن موقعيت، آنها را نشان مي
متفكـران  . شناختي است، نه ادبي به معنـاي رايـج          اي زبان   پيدا است كه اين نظريه نظريه     

نظريه از چند جهت با هم تفـاوت  اين دو . اند مسلمان از اعجاز ادبي قرآن بسيار سخن گفته       
  :دارند
 ةايـن اعجـاز بـه نحـو    . تـر اسـت   اعجاز شناختي نسبت به اعجاز ادبي و بياني بنيادي    . 1

اعجاز ادبي و بيـاني بـا تعـابير حقيقـي و            . شود  پردازش اطالعات توسط خداوند مربوط مي     
 اعجاز شناختي بـا     مجازي و لطافت تعابير مجازي و اقسام و انواع آنها سر و كار دارد، ولي              

  . سازي قرآن در موارد مختلف ارتباط دارد مفهوم
كـشف ايـن نـوع    . تواند اعجاز شناختي قـرآن را نـشان دهـد          مباحث ادبي هرگز نمي   . 2

  .پذير است هاي شناختي امكان اعجاز و ابعاد مختلف آن تنها بر اساس تحليل
اسـالمي اهميـت بيـشتري      اعجاز شناختي نسبت به اعجاز ادبي و بياني بـراي تفكـر             . 3
كشف ابعاد مختلف پردازش اطالعات توسط خداوند و يـافتن اصـول   . تواند داشته باشد    مي
تفكـر  . سـازد   شناختي حاكم بر آنها ابعادي بسيار مهم از تفكـر اسـالمي را آشـكار مـي                  زبان

  . شود  تحليل آيات الهي استوار ميةاسالمي، بيش از همه چيز، بر پاي
  مثال اول

هـاي    ـ از حـوزه  (Langacker) اكـر  آنها ـ به تعبيـر لنـگ   . ا نقش شناختي مهمي دارنده واژه
 معرفتـي خاصـي در      ةاز اين رو، گزينش يك واژه حوز      . كنند  مختلف معرفتي نمابرداري مي   

  :در قرآن توجه كنيد» عبد«و » رقبه «ةبه واژ. انگيزد ذهن مخاطب بر مي
     لَ مقْتنٍ أَنْ يمؤما كَانَ لمةٌ       ولَّمـسةٌ ميدو ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَأً فَتا خنمؤلَ مقَت نمطَأً وا إِلَّا خنمؤ

 هل٩٢النساء*...إِلَى أَه *  

و هر كس مـؤمنى را بـه اشـتباه    .  بكشد-جز به اشتباه  -و هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را         
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  اده او خونبها پرداخت كندكشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانو
از آنجـا كـه رقـاب       . بـه كـار رفتـه اسـت كـه معنـاي خاصـي دارد              » رقبه «ةدر اين آيه واژ   

كـشيدند، بـه بردگـان        بستند و آنها را به دنبال خـود مـي           بردگان را با طناب مي    ) هاي  گردن(
ها را بـه      هاي برده   در نتيجه، اين واژه از لحاظ وضع لغوي رنج و محنت          . شد  گفته مي » رقبه«

ها نازل شده است و در چنين سـياقي بايـد              فوق در سياق آزاد كردن برده      ةآي. آورد  ذهن مي 
هاي بردگان مخاطب را از لحاظ        ها و محنت    رفت كه با اشاره كردن به رنج        اي به كار مي     واژه

  .عاطفي تحريك كند
. معنايي فـوق را نـدارد     به كار رفته است كه بار       » عبد «ةواژ» رقبه«ها به جاي      در ديگر سياق  

مانند :  
                     ـدبالْعو ربِـالْح ـرلَـى الْحـي الْقَتف اصـصالْق كُملَـيع ـبـوا كُتنآم ينا الَّذها أَيي

دب١٧٨البقرة*...بِالْع *  

آزاد عوض آزاد و    :  قصاص مقرر شده    ] حق[ايد، در باره كشتگان، بر شما        اى كسانى كه ايمان آورده    
  ...ده عوض بندهبن

اي به كار برود كه       ترديد، در اين سياق بايد واژه       بي. پردازد   قصاص مي  ةلئاين آيه به بيان مس    
هـا    به كار رفته كه رنج    » عبد «ةبه همين دليل، واژ   . مخاطب را از لحاظ عاطفي تحريك نكند      

  :ةهمچنين، آي. دهد هاي بردگان را نشان نمي و محنت
  ريخ نمؤم دبلَع                ـةنو إِلَـى الْجعـدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كلَئأُو كُمبجأَع لَوو رِكشم نم 

بِإِذْنِه ةرفغالْمونَ وذَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنل هاتآي نيبي٢٢١البقرة* و *  

 كنيز با ايمان بهتـر از زن مـشرك اسـت، هـر              قطعاً. و با زنان مشرك ازدواج مكنيد، تا ايمان بياورند        
  . او شما را به شگفت آورد ] زيبايى [ چند 

به كار رفته است كه نسبت بـه        » عبد«در اين مورد هم     .  ازدواج است  مسئلةدر مقام بيان    
ـ           . كند  هاي بردگان اشاره نمي     ها و محنت    رنج و » عبـد  «ةخالصـه، در ايـن مـورد بـا دو مقول

  .برد كه قرآن هر يك از آنها را به تناسب با سياق به كار مي م روبرو هستي» رقبه«
  مثال دوم

توجه كنيد كـه بـا جريـان بـاران بـر      ) آب(» ماء «ةسازي قرآن در بار اكنون به يكي از مفهوم 
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  :   روي زمين ارتباط دارد
ه زرعا تأْكُلُ منه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَلَا       أَولَم يروا أَنا نسوق الْماَء إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ فَنخرِج بِ         

  * ٢٧السجدة* يبصرونَ

آوريم كـه   اى را برمى رانيم، و به وسيلة آن كشته   اند كه ما باران را به سوى زمين باير مى          آيا ننگريسته 
 بينند؟ خورند؟ مگر نمى هايشان و خودشان از آن مى دام

از لحـاظ مبـدأ، بـاران       . انـد   سازي شده   نتها به صورت ديگري مفهوم    در اين آيه مبدأ و م     
 آن گياهـاني پيـدا      ةاز لحاظ منتها، به وسيل    . راند  امري است كه خدا آن را به درون زمين مي         

هـاي بـاير    بارد و بـر روي زمـين   باران مي . خورند  هايشان از آنها مي     شود كه آدميان و دام      مي
هـايي را      آن كـشته   ةدهـد و بـه واسـط        درون زمـين سـوق مـي      خدا آن را به     . يابد  جريان مي 

  . روياند مي
كننـد تـا گياهـان آنجـا را           معموالً كشاورزان آب را از جايي به جاي ديگر هـدايت مـي            

فرستد  گياه و علف مي اما خداوند از آسمان باران را به سوي زمين خشك و بي . آبياري كنند 
. گويـد    مشركان مكه سـخن مـي      ة آيات قبل دربار   .كند  و آن را به زميني حاصلخيز تبديل مي       

فرمايد آيا براي آنها روشن نشده است كه چـه بـسيار از آنـان را در گذشـته در                      خداوند مي 
هـايي    در اين نكته بـراي آنهـا نـشانه        . رفتند، نابود كرديم    حالي كه در منازل خودشان راه مي      

  هست؛ چرا شنوا نيستند؟
هلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون يمشونَ في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لَآيات أَفَلَـا      أَولَم يهد لَهم كَم أَ    

  * ٢٦السجدة* يسمعونَ

در [ كـه اينـان     ]  آيا براى آنان روشن نگرديده كه چه بسيار نسلها را پـيش از آنهـا نـابود گردانيـديم                    
 شنوند؟ عبرتهاست، مگر نمى[ امر  ]  ين روند؟ قطعاً در ا سراهايشان راه مى

گويد و آنها را به تأمـل         قرآن به دنبال اين آيه از سوق دادن باران به زمين باير سخن مي             
سازي دقيقاً مطابق     اين مفهوم . خواند  در آن و پديد آمدن گياهان و علف از اين زمين فرا مي            

پرداختند و بـه      ه به تجارت مي   اهالي مك . حال مشركان مكه و بافت آيه صورت گرفته است        
هـايي    كردنـد و بـه منطقـه        هـاي طـوالني را طـي مـي          همين دليل، آنها گاهي در مسير بيابان      

يزرع بودند، اما اكنون ديگر سرسبز و يا داراي علف و گيـاه               رسيدند كه قبالً خشك و لم       مي
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در . كردنـد   اده مـي  هـا اسـتف     شان از آن گياهـان و علـف         از اين رو، آنها و چهارپايان     . اند  شده
اما از نظـر بافـت درونـي        . سازي قرآن كامالً با موقعيت مورد نظر تناسب دارد          نتيجه، مفهوم 

  : توجه به دو نكته الزم استآيات
در آيـات   . خوانـد   آية قبلي مشركان به توجه به هالك و نابودي گذشتگان فرا مي           . 1

يان آنها كه به امـر الهـي هـدايت         اسراييل و پيدا شدن پيشواياني در م        قبل به ماجراي بني   
اي اين گونه بودنـد و        اسراييل دسته   در ميان بني  ). وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا    (كردند    مي

بردنـد    آنها گمـان مـي    . كردند  اي ديگر هم منحرف بودند و از فرامين الهي فرار مي            دسته
بنـابراين، در ايـن آيـه از        .  را از هم جدا سازد     تواند در قيامت اين دو دسته       خداوند نمي 

ايـن پديـده در     . سخن به ميان آمده اسـت     ... سوق دادن باران به زمين توسط خداوند و       
آنها در قدرت خداوند ترديد داشـتند و در ايـن بافـت و              . واقع نشانة قدرت الهي است    

مچنـين، در آيـة   ه. سازي باران به عنوان نماد قدرت الهي متناسـب بـود      موقعيت، مفهوم 
دادنـد و از   بعد به اين نكته اشاره شده كه مشركان مكه پيامبر را مورد تمسخر قـرار مـي            

كند  پيـروزي چـه        پرسيدند كه وعد و وعيدهاي الهي كي تحقق پيدا مي          آن حضرت مي  
داشتند و با تمـسخر       خواهد بود؟ آنها با اين پرسش در قدرت الهي ترديد روا مي             زماني  

اي كه قدرت الهـي       سازي باران به گونه     بنابراين، مفهوم . كردند  خطاب مي آن حضرت را    
  .   را نشان دهد با آيات بعد هم تناسب دارد

» أَفَلَا يسمعونَ « قبلي تعبيـر     ةدر ذيل آي  . اي دارد    قبل هم تناسب ويژه    ةذيل اين آيه با آي    . 2
ته است؛ چرا كـه مـشركان از طريـق نقلـي            به كار رف  » أَفَلَا يبصرُونَ «و در ذيل اين آيه تعبيرِ       

ديدند كه باران به زميني بـاير و          واسطه مي   اخبار گذشتگان را شنيده بودند، ولي خودشان بي       
سـازي ذيـل دو آيـه تناسـب دارنـد و              مفهـوم . رويد  رود و گياهاني از آن مي       خشك فرو مي  

هم موردي جهت   مكمل يكديگرند؛ بدين معنا كه براي مشركان هم موردي جهت شنيدن و             
  . دهد ديدن ارائه مي

 تـصويري زيـر يكـي از        ةوار  طـرح .  اين مثال با مثال قبلي هـم سـودمند اسـت           ة مقايس
  .     دهد هاي مهم اين دو را نشان مي تفاوت
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وجه به سوي    ت ة نخست كانون پنجر   ةسازي باران تفاوت دارند؛ در آي       دو آيه از لحاظ مفهوم    
 .بـاز شـده اسـت   ) زمين( دوم به سوي محل نزول باران ةو در آي) آسمان(مبدأ نزول باران 

در بافتي آمده كه مشركان مأموريت آسماني پيامبر را تكـذيب  ) 27فاطر، ( نخست ةآي گفتيم
شود، وقتـي     هاي گوناگون پيدا مي     آيد و ميوه     طوري كه باران از آسمان مي       كردند و همان    مي
. شوند  هاي مختلفي پيدا مي     كند، انسان   آيد و پيامبري مأموريت پيدا مي       اي از آسمان مي     حيو

شود؛ چرا    شود و آسمان مرزنما مي       توجه به سوي مبدأ نزول باز مي       ةدر اين بافت بايد پنجر    
را هـم خداونـد در      ) 27سـجده،   ( دوم   ةآي. يابند  پيامبران هم از آسمان وحي و مأموريت مي       

آورد و چنان كه گفتيم، متناسب با ايـن مقـام، سـوق دادن آب بـه                    قدرت خود مي   مقام بيان 
 توجه بـه  ةاز اين رو، در اين بافت، پنجر. هاي خشك و پديد آمدن گياهان از آن است        زمين

شود كه آب بـه آن نفـوذ          سازي مي   شود و زمين به صورت مرزنما مفهوم        سوي زمين باز مي   
  .آورد كند و گياهاني را پديد مي مي

  ابعاد گوناگون

 ايـن ابعـاد را در ايـن مقالـه           ةاعجاز شناختي قرآن ابعاد بسيار مختلفي دارد و به ترديد، هم          
پـذير    فهم آنها با توجه به مباحث و اصول زبان شناسي شـناختي امكـان             . توان نشان داد    نمي
 بـه دو    بـه اختـصار   . شود  شود و بدون آشنايي با اين مباحث مقصود نگارنده روشن نمي            مي

  :اين دو بعد عبارتند از. كنم بعد با اشاره به توضيحاتي بسنده مي
  تلفيق مفهومي.1
  دستگاه توجه.2

كنم عد را به طور مستقل بيان ميهر يك از اين دو ب.  

  باران   
 

   
 زمين

  آسمان   

     

  )27ه، سجد(راندن آب به زمين )         27فاطر، (انزال باران
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  تلفيق مفهومي

 هــاي تلفيقــي ســاختار شــبكهشناســي شــناختي كــشف  يكــي از دســتاوردهاي مهــم زبــان
(Conceptual integration network)فوكونيه .  است(Fauconnier)  و ترنر(Turner) 

مـيالدي بـه تحليـل      1998در  »  مفهـومي تلفيقـي    ةفضاهاي ذهني؛ شبك  «اي با عنوان      در مقاله 
فضاهاي تلفيقـي يـا بـه تعبيـر         . ها و بررسي قواعد حاكم بر آنها پرداختند         ساختار اين شبكه  

شناسـي    ديگر در زبـان ةد دو نظريبرآين (Conceptual blending) »تلفيق مفهومي«ديگر، 
 فـضاهاي   ةفوكونيه نظريـ  .  مفهومي ةفضاهاي ذهني و استعار   : ند از ا  شناختي است كه عبارت     

ذهني را بسط داد تا به كمك آن بر تعدادي از مشكالت زباني در ساختن معنا غلبـه كنـد و                     
هـاي    برنامـه . خت استعاره به حل آن مشكالت پردا      ةانداز مطالعاتش در بار     ترنر هم از چشم   

هاي زيادي ميـان آنهـا در         شد و شباهت    پژوهشي آنها در بسياري از موارد به هم نزديك مي         
از جمله اين كه هر دو دريافتند كه در بسياري از موارد ساختن معناي يـك جملـه                  . كار بود 

  . شود پذير نمي صرفاً با اطالعات زباني امكان
بـه چنـد نمونـه از ايـن     . شناسي داشت در زبانبررسي تلفيق مفهومي نتايج بسيار مهمي       

  :كنيم نتايج اشاره مي
دهد كه معناي يك سـاختار چيـزي بـيش از مجمـوع معـاني        تلفيق مفهومي نشان مي   . 1
  .دهد گيري معنا را نشان مي اين نظريه مكانيسم تكوين و شكل. ها است بخش
  .دساز مكانيسم انتقال از يك قالب به قالب ديگر را روشن مي. 2
  .دهد گيري استعاره و مجاز نشان مي تأثير فضاهاي گوناگون را در شكل. 3

. آورد  انگيزي را براي تحليل تعابير زباني فراهم مي         فضاهاي تلفيقي ابزار جديد و شگفت     
گيرد و زاويـة نگـرش جديـدي را     از يك جهت، اين ابزار تمام كل تعابير زباني را در بر مي       

 هاي شـناختي آشـنا      ما هر چند در مباحث گذشته با تحليل       . آورد نسبت به آنها به وجود مي     
برد و ذهـن مفـسر را بـه قلمـروي             شديم، فضاهاي تلفيقي قدرت تحليل شناختي را باال مي        

در تلفيق دو فضاي    . گردد  كشاند كه در آن ابعاد پنهان تعابير زباني كامالً آشكار مي            جديد مي 
كه عناصري از هر يك از آنها با هم ارتبـاط پيـدا             گيريم      ذهني براي يك عبارت در نظر مي      

اند و اين ارتباط فضاي ديگري را به وجود آورده است كه تلفيق در آن صورت گرفته                   كرده
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 . است
ما دو مورد از كاربردهاي تلفيق مفهومي  طلبد و مجالي گسترده مي» تلفيق مفهومي«بسط 

  :دهيم را با توضيح اجمالي نشان مي
ايـم   در موارد گوناگون بر اين نكته تأكيد كـرده  :  مشابه در تلفيق مفهومي    تفاوت آيات . 1

 آيات مشابه؛ يعني آياتي كه در بخشي و يا در كل مشابه هـم هـستند، هـر چنـد در     ةكه هم 
هـاي گونـاگون      هاي قبلي از راه     در مثال . هاي اساسي دارند    ظاهر مشابه هستند، با هم تفاوت     

شناسـي     مباحث زبان  ةتوانيم از هم    ايم و در حقيقت، مي       داده تفاوت اين گونه آيات را نشان     
ها توجه به تلفيق مفهـومي آنهـا          يكي از بهترين راه   . شناختي  براي اين مقصود استفاده كنيم      

اين اصـل  . به عنوان يك اصل كلي؛ آيات مشابه در تلفيق مفهومي با هم تفاوت دارند        . است
با تحليل تلفيق مفهومي آيـات و بررسـي         . ناميم  يم» اصل تلفيق مفهومي  «را به طور خالصه     

  .    آيد ارتباط آن با سياق اطالعات بسياري به دست مي
شناختي و    هاي قرآني را با تفكيك وجوه هستي        پيش از اين استعاره   : ها  تحليل استعاره . 2

 مفهـومي   ةاين تفكيك دستاورد بحـث اسـتعار      . كرديم  شناختي آنها بررسي مي     وجوه معرفت 
توجه به تلفيق   . ها بررسي تلفيق مفهومي آنها است       هاي تحليل استعاره    يكي ديگر از راه   . بود

اوالً، توجه به تلفيق مفهومي در موارد بـسياري         : ها از دو نظر سودمند است       مفهومي استعاره 
هـا   ثانياً، وجود مقياس بشري را در اسـتعاره . سازد معناي جديدي را براي استعاره آشكار مي  

  . سازد روشن ميبيشتر 
   انسانةكارنام

  : ديگري توجه كنيدةبه تحليل آي
وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في عنقه ونخرِج لَه يـوم الْقيامـة كتابـا يلْقَـاه منـشورا                  . ١

  *١٣االسراء*

 در را آن كه آوريم بيرون اى شتهنو او براى قيامت روز و ايم بسته گردنش در را انسانى هر كارنامة و
  .بيند مى گشوده خود برابر
» عمـل «بر طبق قول نخست، مراد از آن        : در اين آيه دو قول است     » طائر« معناي   ةدر بار 

 ملزوم بر عمل    ةهم از باب ذكر الزم و اراد      » طائر«. عمل ممكن است خير يا شر باشد      . است
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كردنـد كـاري را انجـام دهنـد و            ه مـي  اطالق شده است؛ زيـرا قـوم عـرب زمـاني كـه اراد             
شود يا بـه شـر، بـه احـوال پرنـدگان توجـه        خواستند بدانند كه آن كار به خير منتهي مي     مي
پرنده هم گاهي خودش و گـاهي هـم   . كردند تا پرواز كند اي را رها مي  كردند؛ آنها پرنده    مي

ه طرف چـپ و گـاهي       همچنين، گاهي ب  . كرد  ترساند پرواز مي    پس از اين كه كسي او را مي       
گرفت و گاهي در سطح پايين بـه پـرواز ادامـه     گاهي اوج مي. كرد به طرف راست پرواز مي    

هر يك از اين حاالت براي آنها تعبير خاصي؛ از قبيلِ خير و شـر و شـؤم و نيـك و          . داد  مي
ب اين امر در ميان عرب بسيار شايع بود و به همين دليل خير و شر را ـ از بـا  . غيره، داشت

  .ناميدند» طائر«نامگذاري شيئ به اسم الزمش ـ 
احتمال ديگري را هم نقل كرده است كه بر طبق آن مـراد از            » غرائب القرآن «قتيبه در     ابن

اي از خير و شر دارد كـه          هر كسي بهره  .  هر كس از خير و شر است       ةحظ؛ يعني بهر  » طائر«
. گويد الزمِ گردنش است     اشد مي عرب هم به هر چيزي كه الزم انسان ب        . الزمِ گردنش است  

) پرنـده (گويد كه طائر      گفته شده است؛ زيرا عرب مي     » طائر« آدمي از خير و شر هم        ةبه بهر 
خيـر يـا     پرواز پرنده سـبب      ةپس بنا به مذهب آنها نحو     . براي او به خير يا به شر پرواز كرد        

ل آنهـا خطابـشان     خداوند هم با اسـتعما    . باشد   با سببش مي   شر است و اين نامگذاري شيء     
: 1تـا، ج  قتيبـه، بـي   ابـن . (اند الزم گردنشان قرار داده است      كرده و امري را كه طائر قرار داده       

214(  
عبـارت از لـزوم اسـت    ) گردن(قرطبي هم در تفسيرش از زجاج نقل كرده كه ذكر عنق     

  )149: 10، جه1422قرطبي، . (مانند لزوم قالده براي عنق
 : طّير و طائر آمده است تةدر آيات ديگر هم واژ

فَإِذَا جاَءتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هذه وإِنْ تصبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه أَلَـا إِنمـا                 . ٢

دنع مهرونَ طَائلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكو ١٣١االعراف*اللَّه *  

 خـود    ] شايـستگى  [ ايـن بـراى     «: گفتنـد  به آنان روى مى آورد مـى      ]  و نعمت    [پس هنگامى كه نيكى     
آگاه باشيد كـه    . زدند و چون گزندى به آنان مى رسيد، به موسى و همراهانش شگون بد مى             » ماست

، لـيكن    ] دهـد  كه آنان را به بدى اعمالـشان كيفـر مـى           [  بدشگونى آنان تنها نزد خداست        ] سرچشمه [ 
 .دانستند  نمىبيشترشان
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دانستند و اگر دچار مـصيبت        رسيد خود را مستحق آن مي       هر نعمتي كه به آل فرعون مي      
ـ       يا در سـختي مـي     . شدند    مي  بـدبختي  ةافتادنـد حـضرت موسـي و يـارانش را شـؤم و ماي
فرمايد كه نصيب آنها از شـرّ و شـؤم كـه عـذاب                خداوند هم در مقابل آنان مي     . دانستند  مي

  .اند پيش خداوند محفوظ است دانند كه آنچه انجام داده ست و لكن آنها نميباشد نزد خدا ا
عالمه طباطبايي در تفسير اين آيه احتمال دوم را مطرح كرده وگفته اسـت كـه تطّيـر از                   

آنها با برخي از پرنـدگان؛ ماننـد كـالغ،          . طير مشتق است؛ و آن نسبت شگون بد زدن است         
از اين رو، معنـاي     . هم از طير گرفته شد    ) تشؤم(بد زدن   پس معناي شگون    . زدند  فال بد مي  

ناميـده  » طـائر «ولي مطلق نصيب آدمي از شر و شـؤمي          . تطّير شگون بد زدن با پرنده است      
  )227: 8ق، ج1417الطباطبايي، . (شد

  : نمل آمده استة حضرت صالح در سورةاين ماجرا به صورت ديگري هم در بار
  * ٤٧النمل* وبِمن معك قَالَ طَائركُم عند اللَّه بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ الُوا اطَّيرنا بِكق. ٣

سرنوشت خوب و بدتان پيش     : گفت. ما به تو و به هر كس كه همراه توست شگون بد زديم            : گفتند
 .ايد خداست، بلكه شما مردمى هستيد كه مورد آزمايش قرار گرفته

 تـو و همراهانـت شـگون بـد          ةگفتند كه ما در بار      حضرت مي قوم حضرت صالح به آن      
حضرت صـالح هـم در   . ها و مصائب خواهد شد     ايم و هر كسي با تو باشد دچار سختي          زده

هم نزد خدا است و شما در       ) نصيب شما از خير و شر     (گفت كه طائر شما       پاسخ به آنها مي   
كند كه خير و شـر بـه قـدرت     ه ميدر واقع، اين پاسخ به اين نكته اشار   . حال امتحان هستيد  

داند كه براي هر كسي چه چيزي را تقدير           گيرد و او مي     الهي و به تقدير خداوند صورت مي      
  . كند

 يس هم از سخن فوق به عنوان ترفند كلي مشركان در برابر برخي از رسـوالن                 ةدر سور 
  :سخن به ميان آمده است

  * ١٩يس*رتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ قَالُوا طَائركُم معكُم أَئن ذُكِّ. ٤

! ؟ نـه  ] ورزيـد  مـي باز كفـر        [آيا اگر شما را پند دهند       . شومىِ شما با خود شماست    : گفتند] رسوالن[    
  .بلكه شما قومى اسرافكاريد

 و است شوم شما وجود (ايم گرفته بد فال به را شما) حضور (ما: گفتند رسوالن به كفار
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. كـرد  خـواهيم  عذاب و طرد را شما قطعاً نداريد بر دست حرفتان از اگر و) ما بدبختى ةماي
  . گفتند شومي شما با خودتان است رسوالن هم در مقابل مي

در فراز نخست، فضاي تلفيقي از      . خورد  دو فراز به چشم مي    ) 13اسراء  ( نخست   ةدر آي 
  : دو فضاي ورودي به وجود آمده است

  
  
. هايي وجود دارند    ها و طناب    هايي هستند و قالده     در اين فضا انسان   : 1فضاي ورودي . 1

  .اند  يا طنابي را بسته از اين گذشته به گردن هر انساني قالده

  .       ها و پرندگاني در اين فضا هستند انسان: 2 فضاي ورودي.2
هاي فـضاهاي     لفيق هم برخي از ويژگي    در ت . هايي وجود دارد     ميان اين دو فضا نگاشت    

اي شده كه به طـور محكـم بـه گـردنِ          مانند قالده ) طائر(پرنده  .  است  ورودي انعكاس يافته  
در تلفيق پرنده بدين معنا است كه عامل جزاي انـسان و سـرانجام              . شخص بسته شده است   

                                                          .او همواره به همراه او است
 اي به دنبال دارد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد اهداف تلفيق را              اما اين تحليل چه نتيجه    

دهد كه يك ايده يا       تلفيق مفهومي كار تخيلي است كه به ما اين امكان را مي           . بررسي نماييم 
ا بد بـشر    خداوند هم با اين تلفيق سرنوشت خوب ي       .  جديدي درك كنيم   ةانديشه را به شيو   

اند پرنده     قوم عرب نقل كرده    ةدر داستاني كه مفسران دربار    . كند   جديدي بيان مي   ةرا به شيو  
 ةبـه عبـارت ديگـر، بـه اعتقـاد آنهـا نحـو             . كند كه فرد چه سرنوشتي دارد       يا طائر تعيين مي   

يان  علّي م  ةاي رابط   بنابراين، به اعتقاد آنها گونه    . حركت پرنده در سرنوشت بشر تأثير داشت      

  آدميان

  ها پرنده
    آدميان 

  ها   قالده

ها در  پرنده

هاي   گردن
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وقتـي در تلفيـق     . پرنده و سرنوشت بشر در كار است و پرنده علت خير و شر آدمي اسـت               
آيد؛ بدين معنا كـه خـود طـائر خيـر و شـر           شود، يكتايي پديد مي      علّي فشرده مي   ةاين رابط 

ايم بـدين معنـا اسـت     فرمايد كه طائر هر كسي را به گردنش بسته   وقتي خداوند مي  . شود  مي
د انسان پيوند ناگسستني دارد و به دست ديگران نيست تا آنها با حركـت               كه اين طائر با خو    

 علّي  ةدر تلفيق هم طائر بر فشرده شدن رابط       . دادن آن ببينند چه سرنوشتي در انتظار اوست       
در نتيجه، ما دو نكته را بايد . داللت دارد و علت و معلول هر دو در اين تلفيق حضور دارند          

  :در معناي آيه لحاظ كنيم
بسته شدن طائر به گردن آدمي بدين معنا است كه طائر؛ يعني عامل خير يا شر آدمي،                 . 1

  .ست و در دست ديگران نيست ابه دست خود او
همـان خيـر و     ) طائر( علّي در تلفيق بدين معنا است كه اين عامل           ةفشرده شدن رابط  . 2

  .  شر آدمي است
عامل خير و شر آدمي كه همان خير        ود كه   ش  با ضميمه كردن اين دو نكته معناي آيه اين مي         

  .  و شر آدمي است به گردن خود او است، نه ديگران
دهد كه اين آيه تفاوت اساسي با آيات ديگـري دارد كـه در ظـاهر                تحليل فوق نشان مي   

  :ة شريفةبه عنوان آي. مضمون آنها به اين آيه نزديك است
 خيرٍ محضرا وما عملَت من سوٍء تود لَو أَنَّ بينهـا وبينـه    وم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من      یَ

  * ٣٠آل عمران*ويحذِّركُم اللَّه نفْسه واللَّه رُءوف بِالْعباد أَمدا بعيدا

 و  ;دروزى كه هر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده، حاضر شده مى ياب                  
 خـود    ] كيفر [ و خداوند، شما را از      . اى دور بود    فاصله  ] كارهاى بد  [ كاش ميان او و آن      : آرزو مى كند  

 .مهربان است ] خود  [  خدا به بندگان  ] در عين حال [ مى ترساند، و 

دهد كـه عمـل هـر كـسي در قيامـت نـزد او                 اين آيه نشان مي   .  مورد نظر تفاوت دارد    ةبا آي 
كند كـه اي كـاش ميـان او و اعمـال بـدش          هر كسي در قيامت آرزو مي     . هد بود حاضر خوا 

دهد كه عمل هر كسي در قيامت قـرين             اين تعبير نشان مي   . بود  مي) امد بعيد (اي دور     فاصله
 قبلـي، عامـل     ةبر طبـق آيـ    .  قبلي تفاوت دارد   ةمضمون اين آيه با مضمون آي     . او خواهد بود  

سـت و درقيامـت در       ا اين عامل در دنيا همراه او     . يوند دارد خير و شر هر كسي با خود او پ        
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فراز نخـست آيـه بـا دنيـا     . كتابي آن عامل و خير و شري را كه معلول آن است خواهد ديد          
امـا  . ارتباط دارد؛ اين عامل در دنيا همراه با خود شخص است، نه بـه دسـت كـسي ديگـر                   

  .  د و عملش از جدا نخواهد شد اخير، هر كسي عملش را در قيامت خواهد ديةبرطبق آي
  :  مشابه ديگري هم تفاوت داردة فوق با آيةمضمون آي

ونَ  مسخبا لَا ييهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا ويناةَ الديالْح رِيدكَانَ ي ١٥هود*ن *  

كارهايشان را در آنجا به طور كامـل بـه آنـان            [ جزاى  ]  كسانى كه زندگى دنيا و زيور آن را بخواهند          
  .دهيم، و به آنان در آنجا كم داده نخواهد شد مى

آمده است كه بدين معنا است كـه هـر كـسي دنيـا و               » نوف اليهم اعمالهم  «در اين آيه تعبير     
 پرداختن اعمـال كـسي  . كند هاي آن را بخواهد خدا تمام اعمالش را به او پرداخت مي      زينت

در اين آيه تلفيق مفهومي آشكاري به چـشم         . به او با پرداختن نتايج آنها به وي تفاوت دارد         
به عبارت ديگر، ميان اعمـال و نتـايج         . شود  اعمال سبب پيدايش جزا و پاداش مي      . خورد  مي

 ة علّـي در رابطـ     ةاما در اين آيه، به خاطر فشردگي رابط       .  علّي وجود دارد   ةاي رابط   آنها گونه 
در نتيجه، از پـرداختن اعمـال بـه آدميـان         . اند  ي، اعمال با نتايج آنها يكي به شمار آمده        يكتاي

. نيز در كار است) عمران  آل30 ةآي( قبلي ةاين تلفيق مفهومي درآي. سخن به ميان آمده است
در آن آيه به اين نكته اشاره شده كه هر كسي در قيامت آنچه را كه عمل كرده است حاضر                    

ر صورتي كه عمل سبب پيدايش جزا و پاداش است و در نظر بدوي، بايـد گفتـه                  د. يابد  مي
 اعمال با آن نتايج     ةاما قرآن با تلفيق مفهومي رابط     . شود كه نتايج اعمال خود را خواهند ديد       

دهد كه چرا برخي از مفـسران كـه در ايـن قبيـل مـوارد                  اين نكته نشان مي   . داند  را يكي مي  
   جزاي اعمـال آنهـا را      «اند مراد اين است كه        اند و گفته    ر تقدير گرفته  را د » جزا«چيزي مانند

بـه  » جزاي اعمال خود را در قيامت حاضر خواهنـد ديـد          «يا  » به آنها پرداخت خواهيم كرد    
 علّي بـه    ةدر هر دو آيه رابط    . اند  اند؛ چرا كه آنها به تلفيق مفهومي آيه توجه نكرده           خطا رفته 

ه همين دليل، هم اعمال و هم پاداش آنها در اين آيـات لحـاظ               ب. يكتايي فشرده شده  است    
به تعبير ديگر، در اين آيات ميان عمل و         . اي اتحاد ميان آنها لحاظ شده است        اند و گونه    شده

 عمـل و    ةاين نكته هنر قرآن را در تعبيـر آوردن از رابطـ           . جزاي آن دوگانگي در كار نيست     
دهد كه يك شيئ از جهتي عمل و از جهـت ديگـر              تلفيق نشان مي  . دهد  جزاي آن نشان مي   
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  .    تر، جزاء در خود عمل تحقق دارد جزاء است، و يا به تعبير دقيق
گرچه هر دو آيـه     . هم تفاوت دارد  )  اسراء 13 ةآي( نخست   ةبا آي ) هود15 ةآي( اخير   ة آي

پيوند عمل  نخست در صدد بيان    ةكنند، آي    عمل انسان با خودش را بيان مي       ةاي رابط   به گونه 
كند   اخير اين نكته را بيان ميةاما آي. با خود انسان در دنيا ، و نفي ارتباط آن با ديگران است

هاي آن هستند به طور كامـل پرداخـت           كه خداوند اعمال كساني را كه به دنبال دنيا وزينت         
  .   كند مي

 اخيـر   ةد و سه آيـ    دست نيستن   اما اين آيات يك   . آمده بود » طائر« فوق تعبير    ةدر چهار آي  
ايـن آيـه در سـياق       . كند   نخست به يك اصل كلي اشاره مي       ةآي.  نخست تفاوت دارند   ةبا آي 

. اما سياق آيات ديگر كامالً متفاوت است  . گويد  آياتي آمده كه نكاتي كلي راجع به انسان مي        
انّا «: دگفتن  در آنها برخي از پيامبران و رسوالن و يا خود خدا در مقابل سخن مشركان كه مي                

بنا بـر   . اين سخن در مقابل سخن مشركان است      . گويند طائر شما نزد خدا است       مي» ..تطّيرنا
از اين رو، اين سه آيه      . اراده شده است  ) پرنده(اي طائر     نمونه  اين، در اين موارد معناي پيش     

هـستند كـه خداونـد در مقابـل      *٥٤انآل عمـر *ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين     : ةمانند آي 
  . كنند تعبير مكر را به كار برده است مخالفان كه مكر مي

هاي  آيات مشابه     توانيم برخي از تفاوت      چنان كه ديديم، با استفاده از تلفيق مفهومي مي        
 از اين رو، در تفسير آيات با آيات بايد به تفاوت تلفيقي مفهومي كه در آنها نهفتـه               . را بيابيم 

هاي ديگري را هم در فصول بعدي براي بررسـي تفـاوت آيـات                ما روش . است توجه كنيم  
  . تفسير آيات با آيات ارائه خواهيم دادةمشابه و نحو

  دستگاه توجه

 توزيع كانون توجه در آيات مختلف مربـوط       ةيكي از ابعاد مهم اعجاز شناختي قرآن به نحو        
  . شناسي شناختي را توضيح دهيم ي از زبانبراي ايضاح اين نكته هم بايد نكات. شود مي

هـا در    انـد نقـش پنجـره       شناسان شناختي به آن توجه كـرده        يكي از نكات مهمي كه زبان     
هاي توجه را در مورد مـسيرهاي حركـت           براي روشن شدن نقش پنجره    . تعابير زباني است  

ت و به تعابير حركتي     اي بسيار گسترده در زبان اس       هاي توجه پديده    البته پنجره . كنيم  بيان مي 
  . ترين صورت اين تعابير هستند ولي ساده. اختصاص ندارد
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هـاي    ممكن است در تعابير زباني پنجـره      . گيرد  حركت همواره در يك مسير صورت مي      
پـذير اسـت كـه     بنا بر اين، كامالً امكان. هاي مختلف اين مسير باز شود توجه به روي بخش   
. هـاي ديگـر بـاز شـود          توجه بـه روي بخـش      ةرد و پنجر   قرار گي   زمينه  بخشي از مسير پيش   

بخش آغـازين، بخـش ميـاني، بخـش         : توانيم ميان سه بخش مسير فرق بگذاريم        معموالً مي 
 توجه هم ممكن است به روي بخش آغازين و يا بخش مياني و بخش پايـاني           ةپنجر. پاياني

  . پايانيآغازين، مياني، :  توجه داريمةدر نتيجه، سه نوع پنجر. باز شود
ممكن است فقـط يـك پنجـره و يـا           : پذير است   در تعبير زباني حاالت گوناگوني امكان     

. پـذير اسـت     از اين رو، در مجموع هفت صورت امكـان        . تركيبي از چند پنجره داشته باشيم     
 توجه مثالي را از تالمي آورديـم و هفـت صـورت را              ةدرفصل اول، به هنگام بحث از پنجر      

  : مثال عبارت از. يمنسبت به آن بيان كرد
اي كه در محفظة بار هواپيما بود، به بيرون از هواپيما پرت شد و در آسمان به طرف پـايين                      جعبه) 1

  . آمد و به دريا افتاد
جدول زيـر صـور مختلـف       . ها به روي مسير باز شده است        در اين مثال، بيشترين پنجره    

  .دهد اين مثال را نشان مي
  . بار هواپيما بود، به بيرون از هواپيما پرت شدةظاي كه در محف        جعبه

  :       تك پنجره. 1

a :به بيرون از هواپيما-    آغازينةمرحل   

                         b : در آسمان-     ميانيةمرحل   

                   c : به دريا-    پايانيةمرحل   

  

  : ها تركيب پنجره. 2

    a+b )به بيرون از هواپيما در آسمان -)     و مياني آغازين ةمرحل  

    a+c) به بيرون از هواپيما به دريا-)     آغازين و پايانيةمرحل   

    b+c) در آسمان به دريا-)       مياني و پايانيةمرحل  

    a+b+c) به بيرون از هواپيما در آسمان در دريا-)             مراحلةهم   
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 ةگيرد و نبايد همـ       توجه در تعابير زباني با ابزارهاي مختلفي صورت مي         ةباز شدن پنجر  
ممكن است گوينده به طور صريح بـا اسـتفاده از ابزارهـاي        . موارد را مانند مثال باال دانست     

هايي را كه مورد   هايي از مسير باز كند و بخش         توجه را به روي بخشي يا بخش       ةزباني پنجر 
همچنين، ممكن است، او بخشي را      . زمينه فرض بگيرد    نوان پيش توجه قرار نداده است به ع     

  . به طور صريح مورد توجه قرار ندهد
 بـاز شـدن پنجـره را پوشـش          ة مـوارد پديـد    ةمثال فوق خصوصيت خاصي دارد و همـ       

سـه نـوع مـسير متفـاوت        . براي ايضاح اين نكته بايد تمايز مهمي را توضيح دهيم         . دهد  نمي
 بـه مـسيري گفتـه    (open path) مسير باز. سير بسته و مسير خياليمسير باز، م: وجود دارد

مثـال فـوق از ايـن       .  متفاوت در فضا هستند    ة پايان آن، دو نقط    ة آغاز و نقط   ةشود كه نقط    مي
شود و   توانيم اين مسيرها را با پيكاني نشان دهيم كه از جايي آغاز مي              از اين رو، مي   .نوع بود 

   .يابد در جاي ديگري پايان مي
 ة آغـاز و نقطـ  ةشود كـه نقطـ    به مسيري گفته مي(closed path) مسير بستهدر مقابل، 

شوند و بايد آن را با پيكاني كه بـر روي يـك دايـره سـير      پايان آن در فضا بر هم منطبق مي      
  : به مثال اين نوع توجه كنيد. كند نشان دهيم مي

  .  ينجا بياوربرو آن را از يخچال بردار و به ا. من شير نياز دارم) 2
  

                           من شير نياز دارم

  .  برو-    آغازينةمرحل: a:         تك پنجره. 1

                         b :آن را از يخچال بردار-     ميانيةمرحل .  

                   c: آن را به اينجا بياور-    پايانيةمرحل  .  

  

  : ها تركيب پنجره. 2

    a+b )برو و آن را از يخچال بردار  -)    آغازين و ميانيةمرحل.  

    a+c) برو و آن را به اينجا بياور-)   آغازين و پايانيةمرحل .  

    b+c) آن را از يخچال بردار و به اينجا بياور-)     مياني و پايانيةمرحل . 

    a+b+c) دار و به اينجا بياور برو آن را از يخچال بر -)         مراحلةهم.  
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 توجه تنها به روي بخش آغازين بـاز         ةتوجه به اين نكته ضروري است كه معموالً پنجر        
دليل اين نكتـه بـسيار سـاده        . گيرد  شود و اين بخش به تنهايي در كانون توجه قرار نمي            نمي

ه خواهـد   دهد كه در كدام مسير ادامـ        شود نشان نمي    است؛ اين كه حركت از جايي آغاز مي       
گـردد و يـا بـه جـاي ديگـري خاتمـه               يافت و آيا آن حركت به همان جاي نخست باز مي          

از آنجا كه اطالعات موجود در بخش ابتدايي براي يافتن بخش ديگـر مـسير كـافي         . يابد  مي
  (Ungerer & Schmid, 1996: 226). رود نيست، اين بخش به تنهايي به كار نمي

هـاي   ايـن دو مثـال بـه دو زمينـه از تحليـل        . كنـيم   شاره مـي  ما به دو مثال در اين مورد ا       
  :ند ازا شناختي مربوطند كه عبارت

  حركت خيالي. 1
 هاي علّي زنجيره. 2

  )حركت خيالي(رحمت 

گاهي ايـن تعـابير صـورت حركتـي پيـدا           .  رحمت الهي دارد   ةقرآن تعابير گوناگوني در بار    
به عنوان مثـال، وقتـي   . يستا و ساكن استاين حركت نوعي تعبير پويا از موقعيت ا  . كنند  مي
در واقـع،   . آوريم  از موقعيتي ايستا تعبير پويا مي     » اند  درختان دور آبادي حلقه زده    «: گوييم  مي

  .  در اين مثال حركت خيالي وجود دارد. كنند تا دور جايي حلقه بزنند درختان حركت نمي
لهـي بـه صـورت حركـت        سازي خاصـي را از رحمـت ا          در ماجراي اصحاب كهف مفهوم    

  .بينيم انتشاري مي
                ئْ لَكُميهيو هتمحر نم كُمبر لَكُم رنشي فوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلَّا اللَّهدبعا يمو موهملْتزتإِذْ اعو

نرفَقًا  مم رِكُم١٦الكهف*أَم *  

ند كنـاره گرفتيـد، پـس بـه غـار پنـاه جوييـد، تـا         و چون از آنها و از آنچه كه جز خـدا مـى پرسـت         
  .پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و براى شما در كارتان گشايشى فراهم سازد

گيـرد كـه از آن بـراي اصـحاب كهـف              خداوند رحمت را به صورت منبعي در نظر مي        
 خيـالي از آن     شود كـه اشـياء      به عبارت ديگر، رحمت به يك منبع تبديل مي        . شود  منتشر مي 
رسـند    كنند و وقتي به اصحاب كهف در غـار مـي            شود و به طرف غار حركت مي        ساطع مي 

. دهـد   خداوند شمول رحمت بر آنها را با حركت خيالي انتشاري نشان مي           . شوند  متوقف مي 
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دانيم كه آنها فـرار كردنـد و          مي. اين تعبير با موقعيت و ماجراي اصحاب كهف تناسب دارد         
بنـا بـر    .  الهي هم به اين امر تعلق گرفت كه آنها در همان جا بماننـد              ةاراد.  بردند به غار پناه  

ايـن  . شـود  گيرد كـه بـر آنهـا در غـار منتـشر مـي        اين، خداوند رحمت را منبعي در نظر مي       
آنهـا در غـار ماندنـد، از ايـن رو بايـد             . وضعيت مشابه تابش نور آفتاب به درون غار است        

  . ر بر آنها بتابد و با حركت انتشاري به آنها برسدرحمت الهي بايد مانند نو
  :خورد  قابل توجه در حركت خيالي رحمت به چشم مية فوق سه نكتةدر آي

بـه  . كند و انتشار رحمت نسبت به آن شـكل اسـت             زمينه عمل مي   ةصدر آيه به منزل   . 1
 يگانه و پناه    و عبادت خداوند به عنوان معبود     ) اعتزال(عبارت ديگر، دور جستن از مشركان       

اين نكته بدين معنا است كـه در        . اي براي انتشار رحمت است      بردن به غار در مجموع زمينه     
اي دارند  العاده شوند و اهميت فوق اند برجسته مي اين سياق اموري كه در صدر آيه ذكر شده
  .    شود و به دنبال آن، انتشار رحمت هم مطرح مي

جه به سوي مقطع آغازين؛ يعني منبع انتشار باز شـده            تو ةدر آيه به طور صريح پنجر     . 2
سازي شده     منبع رحمت مفهوم   ةاز آيه، رب به مثاب    » ينشر لَكُم ربكُم من رحمته    «در فراز   . است
اصحاب كهف در واقـع مقطـع پايـاني         . است) لكم(اين انتشار به نفع اصحاب كهف       . است

به عبارت ديگـر، در آيـه بـه طـور         . رسد  ه به آنها مي   اند و رحمت مذكور در آي       رحمت الهي 
اما چـرا بـه طـور ضـمني؟ در          .  توجه به روي بخش پاياني هم باز شده است         ةضمني پنجر 

      لكـم «تعبير » اليكم«شود، ولي در آيه به جاي     نشان داده مي  » الي«حركت منتها اليه با حرف «
ر رحمت به نفـع آنهـا و بـراي آنهـا            كند؛ يعني انتشا    آمده كه بر منفعت و ملكيت داللت مي       

بـه  . دهد كه رحمت خداوند به آنها خواهـد رسـيد           اين تعبير به طور ضمني نشان مي      . است
  .   پاياني در داخل قلمرو توجه هست، ولي در كانون توجه قرار نداردةعبارت ديگر، پنجر

آنها بـه غـار      توجه كامالً با سياق هماهنگ است؛ هدف از پناه بردن            ةباز شدن پنجر  . 3 
در چنين سياقي بايد هم به منبع انتشار        . اعتقاد به توحيد ربوبي خدا و پرسيدن او بوده است         

دهد كـه     در واقع خداوند با بيان اين ماجرا نشان مي        . رحمت و مقطع آغازين آن توجه شود      
 اند كساني كه بـه خـاطر ايـن          اي بسيار مهم است و در طول تاريخ بوده          همسئلتوحيد ربوبي   

اند و به همين دليل رحمت الهي نـصيب آنهـا شـده      اعتقاد به همه چيز خود روي برگردانده      
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بـه  ) اصحاب كهف (در اين سياق اهميت اصلي با توحيد ربوبي است و مقطع پاياني             . است
هـاي توجـه را     باز شدن پنجرهةاصل اهميت  در اين مورد نحو      .  است  خاطر همان ذكر شده   

 پاياني ة آغازين اهميت دارد به صورت صريح آمده و پنجر ةكه پنجر كند؛ از آنجا      هدايت مي 
  .     به طور ضمني ذكر شده است تا كامالً با بيان توحيد ربوبي هماهنگ باشد

  : شوري هم آمده استةدر مورد رحمت در سور» ينشر« تعبير 
ر رنشيطُوا وا قَنم دعب نثَ ميلُ الْغزني يالَّذ وهو يدمالْح يلالْو وهو هتم٢٨الشورى*ح *  

آورد، و رحمـت خـويش را         فرود مى  - نوميد شدند   ] مردم [ پس از آنكه    -و اوست كسى كه باران را       
   .گسترد و هموست سرپرست ستوده مى

. در صدر آيه از فرسـتادن بـاران بعـد از نواميـدي مـردم سـخن بـه ميـان آمـده اسـت                        
معموالً بعد از اين كه بـاران نـازل         . ب در اين مورد نيز نشر رحمت است       سازي متناس   مفهوم

شـود كـه      بنا بر اين، در اين مورد منبعي در نظـر گرفتـه مـي             . كند  شد آفتاب نور افشاني مي    
  : از دو جهت تفاوت داردةاين آيه با آي. شود رحمت از آن منتشر مي

 انتشار رحمت را نشان نمي دهد؛       ةن قبلي، به تنهايي زمي    ة اخير، بر خالف آي    ةصدر آي . 1
 انتـشار   ةاند همـراه بـا صـدر آيـه زمينـ            بلكه مجموع برخي از نكات كه در آيات قبلي آمده         

هاي خداوند بر بندگانش و اين        در آيات قبلي به برخي از فضل      . دهند  رحمت را تشكيل مي   
 ة هم در  آيه از جمل    انزال باران و انتشار   . افزايد اشاره شده است     كه او همواره بر فضلش مي     

اما از آنجا كه در آيه به اين دو فضل الهـي اشـاره شـده و نـزول                   . هاي خداوند هستند    فضل
باران مانند انتشار آب از يك منبع است، رحمت هم به صورت امري كـه از منبعـي منتـشر                    

ر  تعبيـ  ةدر نتيجه، افزايش فضل الهي همراه بـا انـزال بـاران زمينـ             . شود لحاظ شده است     مي
  .    انتشار رحمت شده است

در آن نيامـده    » لكـم «اي كلي است و به همين دليـل تعبيـر             اين آيه درصدد بيان نكته    . 2
امـا شـامل    . آيـد   يابد و مانند باران از آسمان فرود مـي          است؛ رحمت الهي همواره انتشار مي     

 قبلـي  ةولـي آيـ  . دهـد  شود؟ آيه در اين مورد اطالعاتي بـه دسـت نمـي    حال چه كساني مي 
دهد؛ دوري از فضاي شرك و پرسـتش خداونـد            اطالعاتي در اين زمينه به مخاطب ارائه مي       

 قبلي به طور ضمني به كساني كه        ةبه عبارت ديگر، آي   . شود  يگانه موجب انتشار رحمت مي    
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برند اشاره كرده است، ولي اين آيـه تنهـا بـه انتـشار رحمـت از                   از رحمت الهي نصيب مي    
ان آورده است؛ چرا كه در سياق اشاره به فضل الهي بايد به بيـان خـود                 خداوند سخن به مي   

  .انتشار رحمت بسنده شود
ي حـضرت لـوط       در مـاجرا  . كنـيم   هاي رحمت اشاره مي     سازي   به برخي ديگر از مفهوم    

  :بينيم سازي ديگري از رحمت الهي را مي مفهوم
     م اهنيجنا ولْمعا وكْمح اهنيلُوطًا آتٍء          ووس موا قَوكَان مهثَ إِنائبلُ الْخمعت تي كَانالَّت ةيالْقَر ن

نيقفَاس   نيحالالص نم ها إِننتمحي رف اهلْنخأَد٧٤-٧٥االنبياء*و*  

  ] ىجنـس  [  كارهـاى پليـد    ] مـردمش  [ و به لوط حكمت و دانش عطا كرديم و او را از آن شهرى كـه                 

به راستى آنها گروه بـد و منحرفـى بودنـد و او را در رحمـت خـويش دال                    . كردند نجات داديم   مى

 .كرديم، زيرا او از شايستگان بود

 فوق رحمت به صورت مرزنما و ظرفي تصور شده است كـه خداونـد حـضرت                 ةدر آي 
ز ايـن رو،    ا. دادنـد   قوم لوط كارهاي زشت بسياري انجام مـي       . سازد  لوط را به آن داخل مي     

شد كه وقتـي حـضرت    سازي مي رحمت الهي بايد در مكاني بيرون از مكان قوم لوط مفهوم          
. كرد  شد و از دست آنها نجات پيدا مي         كرد از قوم خود دور مي       لوط به طرف آن حركت مي     

گيـرد   خداوند در اين موقعيت رحمت را مكان و ظرفي بيرون و دور از قوم لوط در نظر مي         
سـازي مـشابه      مفهوم. سازد  را به خاطر دور شدن از قومش به آن داخل مي          كه حضرت لوط    

  :بينيم  جاثيه ميةرا در سورديگري 
                 ـبِنيالْم زالْفَـو ـوه ـكذَل هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا الَّذفَأَم

  * ٣٠اجلاثية*

آورده و كارهاى شايسته كرده اند، پس پروردگارشان آنان را در جوار رحمت             و اما كسانى كه ايمان      

 .اين همان كاميابى آشكار است. گرداند خويش داخل مى

و به زانو در آمدن هـر امتـي از شـدت            ) انديشان  باطل(در آيات قبلي از خسران مبطلين       
در چنـين   .  سـخن بـه ميـان آمـده اسـت           هول و فزع در قيامت و نوشته شدن اعمـال همـه           

در . موقعيتي خارج ساختن مؤمنان از ميان آنها و داخل ساختن آنها در رحمت تناسب دارد              
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گيرد كه هر كـس را در آن          اين موقعيت هم خداوند رحمت را به صورت ظرفي در نظر مي           
بنـا بـر   . دست يافته است و از آن هول و فزع در امان خواهد بود    » فوز مبين «داخل سازد به    

كند پيش از آن  سازي مي  ر موردي كه قرآن رحمت را به صورت يك ظرف مفهوم          در ه اين،  
يـا شخـصي   ) مؤمنـان (اي خـاص   به وضعيت و موردي نامطلوب اشاره شده است كه عـده         

. بايد از آن وضعيت خارج شوند و در اين ظـرف قـرار گيرنـد              ) مانند حضرت لوط  (خاص  
قـت، خداونـد ايـن عـده را مـشمول            در حقي  .نوعي حركت خيالي در اين مورد وجود دارد       

كند كه آنها را از جايي خارج         سازي مي   اي مفهوم   اما در تعبير به گونه    . سازد  رحمت خود مي  
اي بـراي     وجود ايـن وضـعيت نـامطلوب زمينـه        . سازد  داخل مي ) ظرف(و در رحمت خود     

در مورد حضرت لوط اين وضـعيت بـا قـوم گـره             . شود  حركت خيالي به سوي رحمت مي     
 است و بايد آن حضرت از آنان دور شود تا به رحمت الهـي داخـل شـود، ولـي در                    هخورد

مؤمناني كـه   .  خود را خواهند ديد    ةشد  در هول و فزع خواهند بود و اعمال ثبت          قيامت همه 
اعمال نيك دارند، به خاطر ايمان و اعمال نيكشان از آن وضعيت خارج و در رحمت الهـي                  

  .داخل خواهند شد
مـاجراي  ( جاثيـه    ة سـور  ةاز چند جهـت بـا آيـ       ) ماجراي حضرت لوط  (نبياء   ا ة سور ةآي

  :و نيز با آيات قبلي تفاوت دارد) مؤمنان در قيامت
هستند كه نـسبت بـه      ) حضرت لوط يا مؤمنان   (در هر دو آيه شكل حركت اشخاص        . 1
در آيات قبلي رحمت در حركت خيالي بود و نسبت بـه            .  خاصي حركت خيالي دارند    ةزمين
اما در اين دو آيه رحمت مانند ظرفي اسـت كـه آنهـا بـه                . شد  اي در حركت لحاظ مي      نهزمي

  .  سوي آن در حركتند
اشـاره شـده    ) من القریـة  (به بخش آغـازين     ) ماجراي حضرت لوط  ( انبياء   ةدر سور . 2
 جاثيه به بخش آغازين اشاره نشده است و ما با توجه بـه سـياق                ة سور 30 ةاما در آي  . است

در ماجراي قوم لوط هالك آنها به خاطر گناهانشان اهميـت دارد، ولـي در               . فهميم  آن را مي  
 توجـه   ةبه همين خاطر، پنجـر    . قيامت وضعيت نهايي مؤمنان چشمگير است و اهميت دارد        

  .  جاثيه به روي بخش نهايي باز شده استة انبياء به روي بخش آغازين و در سورةدر سور
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  .دهد ات فوق را نشان ميهاي شناختي آي جدول زير تفاوت

  هاي توجه پنجره     زمينه   شكل  حركت خيالي در مورد رحمت
   )ضمني( پاياني+ آغازين  پرستي و شرك قوم بت  رحمت  16 ةكهف آي
  ــــــــــــ  فضل خداوند و نزول باران  رحمت  28 ةشوري آي

  پاياني+ آغازين  وضعيت قوم لوط  لوط  75-74 ةانبياء آي

  )رحمت(پاياني   وضعيت كافران  ؤمنانم  30 ةجاثيه آي

    )هاي علّي زنجيره(  تسخير خورشيد و ماه

تـسخير  « علّي در قرآن به نحو جـالبي پـردازش شـده در تعبيـرِ                ةيكي از مواردي كه زنجير    
  : لقمان توجه كنيدةاي از سور نخست به آيه. است» خورشيد و ماه

في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمـر كُـلٌّ            أَلَم ترى أَنَّ اللَّه يولج اللَّيلَ       

  * ٢٩لقمان*مسمى وأَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ خبِري يجرِي إِلَى أَجلٍ

ب و مـاه    آورد، و آفتا    در شب درمى    ] نيز [ اى كه خدا شب را در روز درمى آورد، و روز را              آيا نديده 
 كنيد آگاه است؟  خدا به آنچه مى ] نيز [  هر يك تا وقت معلومى روانند و  ] كه [ را تسخير كرده است 

  :چهار فراز در اين آيه قابل توجه است
  .ايالج شب در روز و عكس آن. 1
  .تسخير خورشيد و ماه. 2
  .جريان هر يك از آنها به سوي اجلي معين. 3
  .دهند ت به آنچه آدميان انجام ميخبير بودن خداوند نسب. 4

از ايـن گذشـته، ذكـر ايـن دو        .  علّي اشاره شده است    ة در فراز اول و دوم به خود حادث       
فراز نوعي توازن و مشابهت ميان آنها را هم لحاظ كرده است؛ بدين معنا كه خورشيد و ماه                  

بـه دنبـال هـم      مانند شب و روز هستند و همان طوري كه شب و روز تعاقب دارند و مدام                 
از اين رو، آنها در برخي موارد در قرآن بـا           . آيند  آيند، خورشيد و ماه هم به دنبال هم مي          مي

پـي در  . بـرد  در فراز سوم، قرآن تعبير جريان را در مورد آنها به كار مـي . روند  هم به كار مي   
ـ   اين جريان در جهت خاصي ادامه مـي       .  آنها نوعي جريان است    ةوقف  پي آمدن بي   د و بـه    ياب
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  . شود سوي چيزي انجام مي
  :    فاطر فراز سوم با اندكي تفاوت آمده استةاي از سور در آيه
ى               يمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسلِ وي اللَّيف ارهالن جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جول

اللَّه كُما ذَل لَه كُمبريٍ رطْمق نكُونَ ملما يم ونِهد نونَ معدت ينالَّذو لْك١٣فاطر*لْم *  

شب را به روز درمى آورد و روز را به شب درمى آورد، و آفتـاب و مـاه را تـسخير كـرده                        
 فرمانروايى از آنِ    ; اين است خدا پروردگار شما     ; هر يك تا هنگامى معين روانند       ] كه [ است  
 .نيستند  ] هم  [ خوانيد، مالك پوست هسته خرمايى  كسانى را كه بجز او مىو . اوست

. بـود » الي اجـل مـسمي    « قبل تعبير    ةآمده است، ولي در آي    » الجل مسمي «در اين آيه تعبير     
 ةدهد و در زنحير     منتهاي حركت را نشان مي    » الي«تفاوت اين دو تعبير روشن است؛ حرف        

) الجل مسمي (اما حرف الم در اين مورد       . كند  ايي را بيان مي    نه ةعلّي مقصود اصلي و حادث    
  . دهد قصد عامل حركت را نشان مي

انـد   زمخشري در بيان تفاوت دو آيه سخت به كساني كه هـر دو تعبيـر را يكـي دانـسته       
حرف الم بر اختـصاص  و حـرف        . تاخته و هر يك از آنها را به معنايي خاص دانسته است           

هر يك از اين دو معنا بـا غـرض خداونـد مناسـب اسـت؛ زيـرا                  . لت دارد بر انتها دال  » الي«
يجـري  «بدين معنا است كه در پايان به آن اجل خواهـد رسـيد و               » يجري الي اجل مسمي   «

الزمخـشري،  . (بدين معنا است كه بـه خـاطر ادراك ايـن اجـل جريـان دارد               » الجل مسمي 
  )  502: 3ق، ج1407

. بيان نكرده و فقط به اختالف آنها توجه كرده است         زمخشري علت اختالف دو تعبير را       
 نخـست بـه     ةفـضاي آيـ   . توانيم علت اين نكته را با توجه به فضاي دو آيه  تعيين كنـيم                مي

 خلق و بعث آدميان مانند يك نفـس سـخن           ة قبل در بار   ةدر آي . شود   حشر مربوط مي   مسئلة
  و در چند آيه   * ٢٨لقمان *» كَنفْسٍ واحدة إِنَّ اللَّه سميع بصري      ما خلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا    «: به ميان آمده  

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لَـا         «: بعد هم از ترس از قيامت سخن به ميان آمده اسـت           

         هدالو نازٍ عج وه لُودولَا مو هلَدو نع دالزِي وجي     قح اللَّه دعئًا إِنَّ ويبنـا بـر ايـن،       *٣٣لقمان *»... ش 
 حشر و بعث ارتباط دارد و مناسب با اين فضا توجه بـه پايـان حركـت                  مسئلةفضاي آيه با    

 توجه بـه روي مقـصود       ةبه همين دليل، در اين آيه پنجر      . خورشيد و ماه؛ يعني قيامت است     
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براي نشان دادن ايـن نكتـه بـه         » الي«ت و حرف    اصلي از جريان خورشيد و ماه باز شده اس        
  . كار رفته است

هـاي الهـي اختـصاص        به ابتداي خلق و بيان نعمت     )  فاطر ة سور ةآي( دوم   ةاما فضاي آي  
واللَّه خلَقَكُم   «:در آيات قبل به خلق بشر از خاك و قرار دادن آدميان به صورت ازواج                . دارد

    طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نا   ماجوأَز لَكُمعج هاي الهي و شكر در برابر آنها         و نعمت  *11فاطر *» ...  ثُم :
وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تـأْكُلُونَ لَحمـا طَرِيـا                   «

 *١٢فـاطر  *» وترى الْفُلْك فيه مواخر لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تـشكُرونَ          وتستخرِجونَ حلْيةً تلْبسونها  
هـا نـسبت      درآيات بعد هم به اجتناب از شرك ورزيدن و ناشنوا بودن بت           . اشاره شده است  

 ايـن   ةهمـ . به دعاهاي آدميان و فقير بودن همه نسبت به خداوند سخن به ميان آمده اسـت               
 علّـي تناسـب دارد؛ چـرا كـه بيـان خلقـت آدميـان و             ة نخست از زنجيـر    ةور هم با مرحل   ام

ها و فقيربودن آنها نسبت به خداوند با قصد الهي با به جريان در آوردن روز و شـب                     نعمت
اين جريان بـراي ايـن اسـت كـه آدميـان بـه دنيـا آينـد و از                    . و خورشيد و ماه ارتباط دارد     

شدند و از شرك اجتناب ورزند و دريابند كـه نـسبت بـه خداونـد       مند    هاي الهي بهره    نعمت
   . متعال فقيرند

 زمر به همين نكته توجـه  ةاي از سور با آيه) 29لقمان،( نحست ة آية   اسكافي در مقايس  
  :خداوند در اين سوره فرموده است. كرده است

علَى النهارِ ويكَور النهار علَـى اللَّيـلِ وسـخر    خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق يكَور اللَّيلَ   

رالْقَمو سمالش  فَّارالْغ زِيزالْع وى أَلَا همسلٍ مأَجرِي لج٥الزمر*كُلٌّ ي *  

شب را به روز درمى پيچد، و روز را به شب درمى پيچد و آفتاب               . آسمانها و زمين را به حق آفريد      
آگاه باش كه او همان شكست ناپـذير آمرزنـده          . هر كدام تا مدتى معين روانند     . ه را تسخير كرد   و ما 
 .است

او در بيان تفاوت آيات فوق به اين نكته اشاره كرده كه هـر جـا در قـرآن بـا الم آمـده                        
هـا و زمـين و        در موردي است كه از ابتداي خلقت و آفرينش آسمان         ) يجري الجل مسمي  (

و آغاز حركت ستارگان است و هر جا كه از حشر و بعث سخن به ميان آمده                 ها    بيان نعمت 
  )209: ه1416االسكافي، . (بوده است» الي«با 
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  : ديگري توجه كنيد كه با آيات قبلي تفاوت داردةاكنون به آي
 ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسنِ ويبائد رالْقَمو سمالش لَكُم رخس٣٣ابراهيم*و *  

 . مسخر شما ساخت ] نيز [  براى شما رام گردانيد و شب و روز را -كه پيوسته روانند-و خورشيد و ماه را 

را »دأب«راغـب   . اي منحصر به فرد اسـت       اين آيه ويژگي مهمي دارد و از اين جهت آيه         
  . هم در آيه به همين معنا است» دائبين« سير دانسته و ةبه معناي ادام
ــم  فيروزآ ــادي ه ــت   » دأب«ب ــسته اس ــل دان ــت در عم ــالش و زحم ــاي ت ــه معن . را ب

  ) 90: ه1424الفيروزآبادي، (
مرور الشیء فی العمل علـی      «به معنـاي    » دؤب«را از   » دائبين«نظام نيشابوري در تفسيرش     

بنـابراين، آيـه بـدين      . دانسته است ) اي پيوسته    در عمل بر طبق سيره     ءسير شي (» عادة مطردة 
ه خورشيد و ماه در مسيرشان و روشنايي بخشي و ديگر منافع بر طبـق منـوالي                 معنا است ك  

  ) 137: 13،جه 1400ابوري، سالني. (كنند پيوسته حركت مي
 قبـل هـم بـه    ةدر آي. شود  پس از آفرينش مربوط مي   ة دوم؛ يعني مرحل   ةاين آيه به مرحل   

پـس از آنهـا كـه       . تها و زمين و فروفرستادن باران و غيره اشـاره شـده اسـ               خلقت آسمان 
ها و زمين، و خورشيد و ماه را آفريد، نوبت به تـسخير آنهـا بـه صـورت پيوسـته و                        آسمان

اگر خداوند خورشيد و ماه را آفريد و آنها را براي           . فرارسيد) دائبين(اي مستمر     برطبق سيره 
وده  اين امور براي پرورش و رشد آدميان ب        ةرسيدن به اجلي معين به حركت در آورد و هم         

اي مـستمر     شد كه خورشيد و ماه بر اساس سيره         پذير مي   است، اين امر تنها با اين كار امكان       
به عبـارت ديگـر،   . رساندند دادند و منافع مورد نياز را به آدميان مي    به كار خودشان ادامه مي    

خداوند خورشـيد و مـاه را بـراي    . بايد در دنيا سنت الهي خاصي در اين زمينه در كار باشد      
آنها هم همچنان به اين كار ادامه       . انجام كارهايي به نفع بشر و بقاي حيات او گماشته است          

هـاي الهـي      در فضاي آيه هم به نعمت     . فرابرسد) اجل مسمي (خواهند داد تا آن وقت معين       
 بعد به اين نكته پرداخته كه هر نعمتي را از او خواستيد به              ةخداوند در آي  . اشاره شده است  

توانيد تعداد آنها را تعيين كنيد، ولي انسان ظلم           هاي او را بشماريد نمي       اگر نعمت  شما داد و  
 علّي بـه روي بخـشي       ةاين نكته با اين فضا تناسب دارد كه پنجر        . كند  وناسپاسي را پيشه مي   

  .  زندگي بشر در اين دنيا ارتباط داردة علّي باز شود كه با ادامةاز زنجير
 انبيـاء هـم   ةاي مـشابه از سـور     فوق بـا آيـه     ةشود كه آي    وم مي  با توجه به سخن باال معل     
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  :  تفاوت دارد
  * ٣٣االنبياء*وهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ 

دو در  هـر كـدام از ايـن        . و اوست آن كسى كه شب و روز و خورشيد و ماه را پديـد آورده اسـت                 
 . شناورند ] معين [ مدارى 

 خداوند نخـست    ؛ بدين معنا كه   شود  مربوط مي ) قبل از تسخير  ( متقدم   ةاين آيه به مرحل   
قرار داد تـا بـه حركـت ادامـه دهنـد و             ) مداري(خورشيد و ماه را آفريد و آنها را در فلكي           

  .سپس آنها را براي انجام كاري به تسخير درآورد
 علّـي   ةر آنها سخن از تسخير خورشيد و ماه به ميان آمـده زنجيـر             با توجه به آياتي كه د     

  .آوريم زير را به دست مي
  

  هاي توجه نسبت به تسخير خورشيد و ماه                  پنجره

  وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ كُلٌّ يجرِي إِلَى أَجلٍ مسمى     آغازينةمرحل: a: تك پنجره

  *29لقمان*

              b : نِ    مياني  ةمرحليبائرَ دالْقَمو سالشَّم خَّرَ لَكُمس33ابراهيم*      و*  

            c:ى   پايانيةمرحلمسلٍ مأَجرِي لجرَ كُلٌّ يالْقَمو سخَّرَ الشَّمس5الزمر*و*  

  

  -)        آغازين و ميانيةمرحل( a+b:     ها     تركيب پنجره

                            a+c) آغازين و پايانيةمرحل       (-  

                            b+c) مياني و پايانيةمرحل         (- 

                            a+b+c) مراحلةهم                (-  

  پايان سخن

ي از وجوه و ابعـاد اعجـاز شـناختي    شناسي شناختي برخ ما به كمك تعدادي از مفاهيم زبان    
بردن به اين جنبه از       دانم كه پي    باز هم تأكيد بر اين نكته را ضروري مي        . قرآن را نشان داديم   

بـردن    براي پي . شناختي است   اعجاز قرآن مسلزم آگاهي از مباحث و اصول اين گرايش زبان          
 ايـن پـردازش آشـنا       ة نحو  اطالعات در قرآن بايد با اصول و مباني         به معجزه بودن پردازش   
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رآن
ي ق

اخت
 شن

جاز
اع

  

كنند، ولي اين      آدميان تا حدي اطالعات خود را به هنگام ارتباط زباني پردازش مي            ةهم. بود
كشف تمـام ابعـاد     . خورد  ترين وجه در كالم خدا به چشم مي         فعاليت در باالترين و مناسب    

  .   اي بسيار گسترده است اين نوع اعجاز برنامه
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