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تحلیل و ب رسی ف ایند «تلقی کلمات» و توبۀ خداوند ب پایۀ
آیۀ سی و هفتم سورۀ بق ه
محمد سلطانی رنانی



استادیار علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

محمود حاجی احمدی
استادیار معارف اسالمی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریاف10 :،ن10ن13۹7؛ تاریخ پذیرش10 :ن08ن)13۹۹

چکیده
آیه  37سوره بقره از جامعترین تعبیرات قرآنی درباره پذیرش توبه انسدان گندهکار از سدوی پروردگدار
اس .،پرسش اصلی در این آیه آن اس ،که «تلقی کلمات به چه معناس ،و چده جایگداهی در فرایندد
توبه آدمی و خداوند دارد؟ تحقیق در این مسأله ،معنا و مراحل «توبه را در جایگاه آمدوزهای دیندی بدا
جنبههای اخالقی ،کالمی و عرفانی ،تبیین میکند .بر پایده تفحدص وتحقیدق در لغد ،وبالغد ،عربدی،
دیگر آیات قرآن و سخن مفسران و متکلالمان ،چنین دریاف ،میشود کده «کلمدات در بافد ،ایدن آیده
حقایقی اس ،که در قالب واژهها پدیدار میشود ،این حقایق ریشه در ربوبید ،الهدی دارد .آدمدی ایدن
حقایق را «تلقی میکند ،تلقی گونهای دیدار وپذیرش دوسویه اس ،و اختالف قرائ ،موجود در آیده
نیز این دوسویه بودن را تقوی ،میکند .پیش وپ از توبه آدمی ،توبه خداوندد بدر آدمدی اسد،؛ توبده
پیشین ،توبه اِذن اس،؛ قرار دادن «کلمات در صحنه اختیار انسان گنهکار .وتوبده پسدین ،پدذیرش توبده
بنده و به معنای اثر قرار دادن در توبه وی اس .،از این روی خداوند «توالا اس ،،هر توبه آدمی با دو
توبه خداوند همراه اس .،اختتدام آیده ،دو صدف ،خداوندد را دربدردارد :تدوا و رحدیم .تدوا بدودن
خداوند بشارت به همه بندگان اس ،و رحیم بودن خداوند هدم بشدارت اسد ،و هدماندذار؛ بشدارت بده
توبهکنندگان که مهربانی خداوندد را پذیرفتهاندد ،و اندذار گندهکاران توبدهناکرده کده از سدایه رحمد،
همیشگی خداوند برون رفتهاند.

واژگان کلیدی :آیۀ سی و هفت سورۀ بقره ،تلقی کلمات ،توبه آدم ،کلمات اهلل ،ت ّواب.
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مقدمه
داستان عصیان آدم و همسرش ،اخرار آن دو از بهش ،،و توبه و پددذیرش توبدده آنددان،
گذشته از آنکه رویدادی حقیقی اس ،که بر پدددر و مددادر نخسددتین مددا روی داده؛ داسددتان
همه پسران آدم و دختران حوا اس .،همه آدمیان ،مگر آن کسان که خداونددد از کددجروی
و نادرستی در امانشان داشته ،همچون پدر و مادر خویش ،نعم،های پدداکیزه آفریددگار را
وامینهند و گِرد معدود میوه ممنوعه میچرخند و سرانجام پروردگار خددویش را نافرمددانی
میکنند .نافرمانی بددا دور افتددادن و رانددده شدددن همددراه اسدد ،،و خداونددد آدمدی را توفیدق
میدهد که بددازگردد و بازگشددتش را میپددذیرد .یکدی از زیبدداترین و جددامعترین تعبیدرات
قرآنی درباره توبه ،آیة  37سورة بقره اس.،
ب ال َّ ِیمُ﴾؛ پد
ب عَلَیْ هِ إِنَّ هُ هُ وَ التَّ وَّا ُ
ت فَتَ ا َ
﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِ نْ رَبِّ هِ کَلِمَ ا ٍ

آدم از

پروردگارش کلماتى را دریاف ،نمود و [خدا] بر او بازگش ،،تنها همو توبه پددذیرِ مهربددان
اس.،
این آیه از نخستین توبه خبر میدهد؛ نخستین توبدده آدمدی و نخسددتین پددذیرش توبدده از
سوی پرودگار .آیه بددر سددر جملدده مشددتمل اسدد،؛ جملدده نخسدد ،از «تل القدی کلمددات خبددر
میدهد ،و جمله دوم از توبه خداوند بر آدم ،وجمله سوم اختتام آیه اسدد ،کدده خداونددد را
به دو صف ،توالا ورحیم توصی میکند .آیه گذشته از آنکه از توبدده آدم و پددذیرش آن
خبر میدهد؛ راه توبه را در برابر فرزندان آدم نیز میگشاید و مراحددل سددهگانه توبدده را نیدز
متذکر میشود.

مسألۀ پژوهش
دو پرسش اصلی در این آیده موددرح اسدد :،نخسدد ،آنکدده «کلمددات چیسددتند و تلقدی
کلمددات بدده چ ده معناسدد،؟ و دوم آنکدده تکددرار مدداده تددو و نسددب ،دادن آن بدده آدم و
پروردگار چه مفهومی دربردارد؟ یافتن پرسددش ایدن پاسددخ ،جایگدداه تلقدی کلمددات ،توبدة
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آدمی و توبة پیشینی و پسینی پروردگار را در فرایند توبه آشددکار میکنددد؛ بددا بررسدی ایدن
آیه ،مفهوم توبه و مراحل آن در فرهنگ قرآنی تبیین میشود.
شناخ ،دقیق واژگان قرآنی و فهم دقیق روابط بین آنها در ترکیبها و گزارههددا تدداثیر
بزرگی در فهم و تفسیر آیات قرآن کریم دارد .از ایدن رو ،بددر پایده معنددای واژههددا ،سدیاق
آیه ،ودیگر استعماالت قرآنی ،به تبیین معنای آیه  37سوره بقره خواهیم پرداخ .،وصددول
بدین هدف در شددش گددام امکددان پددذیر اسدد،؛ شددناخ ،معنددای «تلقدی  ،شددناخ ،معنددای
«کلمات  ،هم نشینی تلقی وکلمات ،تاثیر اختالف قرائ ،،معنای توبة خداونددد بددر بنددده ،و
بررسی اختتام آیه.
الزم به تذکر اس ،که بررسی و بیان روایات در تفسیر این آیه ،به ویژه تعیین مصددداق
برای «کلمات  ،ب

گسترده و پردامنه اس،؛ تحقیق و بررسی این روایات مجددال مسددتقلی

را میالبد.

پیشینۀ پژوهش
همه مفسِّران قرآن کریم کم وبیش به بررسدی مفددردات ونقددل روایدات و اقددوال وبیدان
معنای آیه  37بقره پرداختهاند .در این میان به ویژه میتوان از چهار تن نام برد .فخددر رازی
مفسدر ،م671 .ق).
متکلِّم ومفسِّر ،م 606 .ق ).نُه مسئله سرفصل) ،و محمد قرابی فقیه و ِّ
هش ،مسئله ذیل آیه بیان میکنند .مالصدرا محمدددابراهیم شدیرازی ،م1050 .ق ).نکددات
بدیعی در تفسیر خویش بر این آیه میآورد .و البته علالامه سید محمدحسین اباابائی نیز به
شرح و توضیح آیه از جهات مختل میپردازد .متکلمان شیعه این آیده را در سدده مبحددث
مورد بررسی قددرار دادهانددد و از آن بهددره بردهانددد :نخسدد ،در پاسدخِ شددبهات در عصددم،
پیامبران ،دوم در بیان شرایط توبه و پذیرش آن ،و سوم در مسئله جواز و مولوبید ،توسددل
به اهل بی .،در این جه ،میتوان از سیدمرتضی علی بنحسدین موسددوی ،م۴36 .ق ).در
مجموعه «رسائل و در کتا «تنزیه االنبیاء  ،قاضی نوراهلل مرعشی م10۹0 .ق ).در کتا
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«احقاق الحق  ،سیدهاشم بحرانی م1107 .ق ).در «غایه المرام  ،و شیخ محمدحسین مظفر
م1381 .ق ).در کتا «دالئل الصدق نام برد.
فرایند توبه از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار گرفتهاس ،،در ایدن بدین برخدی
آثار بیشتر مورد توجه اس:،
 مقالة «تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرک ،جوهری از منظر انسددان شناسددی صدددراییاثر آقایان نظددری و ملددکزاده در فصددلنامه آیددین حکمدد ،،ش ،38.زمسددتان  :13۹7صددص
 213-238؛ توبه را از نظر کالمی-فلسفی بررسی کردهاس.،
 مقالة «تحلیل و تبیین فقهی ،حقوقی و عرفددانی توبدده در اسددالم اثددر آقایدان رضددایی وپنجهپور و اسدی کوهباد در فصلنامه عرفان اسالمی ،ش  ،55بهار  :13۹7صص .350-333
 مقاله «نقش شاخص علم و زمان در پذیرش توبه اثر آقایان زارعی و راد در فصددلنامهعلوم حدیث ،ش ،85.پاییز  :13۹6صص .55-30
 پایاننامدده «بررسدی توبیقدی توبدده از دیددگاه قددرآن و تددورات اثددر زهددرا عظیمدی بددهراهنمایی کیوان احسانی :13۹3 ،دانشگاه اراز.
 پایاننامه «معناشناسی واژه توبه در قرآن اثددر راضدیه اشددرافیان بدده راهنمددایی علیرضددادلافکار :13۹5 ،دانشگاه پیام نور تهران جنو .
 پایاننامه «بررسی توبیقی ابعاد کالمی توبه از منظر ادیان توحیدی اثر زکیه حیدری،به راهنمایی جواد پورروستایی :13۹6 ،دانشگاه یزد.
 پایاننامه «توبه و مراتب آن از دیدگاه قرآن و حدیث اثر ثریدا قدددمی ،بدده راهنمدداییمنصور پهلوان :13۹0 ،دانشگاه اصول الدین.
 پایاننامه «زمینهها و کارکردهای معرفتی  -معنویتی توبه در قددرآن کددریم اثددر نددادرهاحمدی ،به راهنمایی محمدجواد رودگر :13۹5 ،دانشگاه المصوفی.
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آثاری نیز دربارة مفهوم کلمه وکلمات اهلل انتشار یافتهاند:
 مقالة «کلمه الهی :انددواع آن وتوددابق میددان آنهددا از منظددر عرفددانی اثددر خددانم حریددریوآقای پازوکی در
نشریه جاویدان خرد ،سال پانزدهم ،ش ،33.تابستان  :13۹7صص .11۴-۹3
 مقالة «بررسی توبیقی آیه  12۴سوره بقره از نگاه مفسران فریقین اثر آقایدان رضدداییهفتادر ،صحرایی ومحمدی در مجله پژوهش هددای تفسددیر توبیقددی ،ش ،7.تابسددتان :13۹7
صص .17۹-15۴
و آثاری که به ویژه داستان حضرت آدم وتوبه وی را مورد توجه قرار دادهاند:
 مقالة «تجلی اشارات عرفانی حضرت آدم در آثار عوددار اثددر خددانم موسددوی وآقددایفرزاد در فصلنامه عرفان اسالمی ،ش ،۴3.بهار .13۹۴:165
 پایاننامه «داستان آدم در قرآن و تورات اثددر عبددداهلل فروزانفددر ،بدده راهنمددایی صددباحااهری :1377 ،دانشگاه تربی ،مدرالس.
آثار فوق از جنبههای گوناگون به بررسی توبه پرداختهاند و البته به مناسب ،دربارة آیددة
 37سورة بقره ،کلمات الهی و تلقی آن ،و همچنین مراحل فراینددد توبدده ،بدده اجمددال سددخن
گفتهاند .در این مقاله به ویژه فرایند سه مرحلهای توبه با تأکیدد بددر تلقدی کلمددات و معددانی
توبه خداوند بر آدمی ،و بر محور آیة  37سورة بقره بررسی میشود.

 .۱تحلیل «تلّقی کلمات»
در ایدن بخددش دو واژه تلقدی و کلمددات و برآینددد همنشدینی آن دو ،بررسدی میشددود.
همچنین تأثیر اختالف قرائ ،در اسناد «تلقی کلمات مورد تحلیل قرار میگیرد.

122

تحلیل و بررسی فرایند «تلقّی کلمات» و توبۀ /...محمد سلطانی رنانی و محمود حاجی احمدی

 .۱-۱شناخت معنای «تَلَقی»
«تلقَّى فعل ماضی مفرد مذکر غایب در با تفعُّل و از ریشه «لقی اس .،بنابر جستجو
در نرمافزارهای قرآنی ،این ریشه لغوی  1۴6بار در ساختارهای پرشماری در قددرآن کددریم
به کار رفته اس ،ر.ز؛ که  ،62،اعراف ،115-116،وانسان.) 11،
احمدبن فارس م 3۹5 .ق ).برای ماده لقی) سه معنددای اصددلی ذکددر میکنددد :نخسدد،
آنچه موجب کجی شود؛ دوم به هم رسیدن دو چیز و معنای سوم فرواندختن چیدزی ابددن
فارس5 :1۴23 ،ن.)261
راغددب اصددفهانی م 502 .ق ).در معنددای مدداده لقدی مینویسددد« :لقدداء روبددرو شدددن و
برخورد دو چیز با یکدیگر اس ،ر.ز؛ راغب.)7۴5 :13۹2 ،
ابن اثیر جزری م 606 .ق ).در بیان معنددای «لقدی در آیدات و روایدات ده وجدده ذکددر
میکند ،به بیان وی« ،تلَّقی با تفعالل از ماده لقی) به معنای آموختن و آگاه کردن اس،
ر.ز؛ ابن اثیر ،بی تا۴ :ن .)267-8
با تأمل در سخن لغ،شناسان و موارد استعمال ماده لقی در قرآن کریم چهددار نکتدده بدده
دس ،میآید:
ال ) لقاء نخس ،در دیدار و برخورد حسی و پ

از آن در استعمال ثددانوی در دیددار

معنوی به کار رفتهاس .،همچنین القاء نخس ،در فرو انداختن حسی به کار رفتدده و پد
آن درباره امور فراحسی استفاده شدهاس .،چنانکه ابن اثیر جزری نقل میکنددد کدده عددر

از

جاهلی چون به حج میآمد بر این پندار بود که در لباسی که گناه کرده نباید اواف کند،
پ لباس های پیشین خود را فرو میانداخ ،و لباسی نو میخرید و آن لبدداس فروانداختدده
شده را «لقی میگفتند ر.ز؛ ابن اثیر ،بی تا۴ :ن .)267
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در قرآن کریم نیز هر چند بیشتر موارد استعمال ماده لقی در امور محسوس به دیدن یدا
شنیدن اس ،،ولی موارد از استعمال این ماده در امور فراحسی نیز وجود دارد ،از آن جمله

استفاده از ماده لقی درباره خداوند در آیددة ﴿فَمَنْ کَ انَ یَ ْجُ و لِقَ اءَ رَبِّ ه﴾ کهد ن )110و

اسددتفاده از واژه القدداء دربدداره دشددمنی و کیندده در آی ده ﴿أَلْقَیْنَ ا بَیْ نَهُمُ الْعَ دَا َوۀَ َو الْبَغْرَ اءَ﴾

مائدهن.)6۴
شیخ اوسی استعمال ماده لقی را در نامحسوسات مجازی میشمرد .وی در تفسیر آیددة

ب الَّذِینَ کَفَ ُوا ال ُّعْبَ﴾ آلعمرانن )151مینویسد :معنای حقیقی القاء در
﴿سَنُلْقِی فِی قُلُو ِ

اعیان خارجی) اس ،مانند آیده ﴿ َوأَلْقَى الْ أَلْوَا)َ﴾ اعددرافن )150و القدداء بدده اددور مجدازی
درباره هراس رعب) به کار رفتهاس ،ر.ز؛ اوسی3 :1۴0۹ ،ن .)15
) در ساختار با افعال ،تفعیل و تفعالل از ماده لقی ،مفهددومِ دریافدد ،آگاهاندده وجددود
دارد .بدین معنا که القاء ،تلقین و تل القی در مواردی استفاده میشود که فرد آگاهانه چیدزی

را بپذیرد و با آمادگی پیشین چیزی بر او فرو انداخته شود .مومنان بنی اسراییل بدده کسددانی

ب اللَّ هِ خَی ٌ لِّمَ نْ امَ نَ َو عَمِ لَ
که شیفته ثروت قارون شده بودند ،میگفتند ﴿ َویْلَکُمْ رَوَا ُ

صَالِحًا َو لَا یُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِ ُون﴾ قصصن)80؛ همچنین خداوند پد
نیکوکاری ،حتی در برابر دشمن ،فرا میخواند؛ میفرمایددَ ﴿ :و ما یُلَقَّاها إِلا الَّذینَ صَ بَ ُوا َو
از آنکدده همگددان را بدده

ما یُلَقَّاها اِلا ذُو َظٍّ عَظیمٍ﴾ فصل،ن.)35

آشددکار اسدد ،کدده در ای دن دو آی ده ،معنددای پددذیرش آگاهاندده در واژه «یُل الق دی لحدداظ
شدهاس .،مفسرالان بدین معنا تصریح کردهاند؛ چنان که علالامه ابرسی مینویسد :سددخنی را
بر او القاء نمددودم یعندی آن سددخن را بدده او گفددتم .و آن سددخن را تلقدی کدرد یعندی آن را
پذیرف ،ر.ز؛ ابرسی6 :1۴0۴ ،ن .)168
ر) در مواردی که ساختارهای برگرفته از ماده «لقی به قول سخن) تعلق گرفتهاسدد،؛
آموزش و آموختن ملحددوظ اسدد .،چنددان کدده دربدداره وحدی ربالد نی بدده چندین تعبیدری بددر

میخوریم﴿ :إِنَّا سَنُلْقی عَلَیْكَ قَوْالً رَقیالً﴾ مزمِّلن.)5
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همانگونه که در ترکیب «القاء قول  ،مفهوم آموزش و تعلیم منظور اس ،،در ترکیدب

«القاء سمع  ،آموختن و تعلالم مورد نظر اس،؛ چنان که در تفسیر آیة ﴿أَ ْو أَلْقَى السَّمْعَ َو هُ وَ

شَهِیدٌ﴾ قن )37عموم مفسران «القاء سمع را به معنای آن گونهای گوش سپردن میشمرند
که به فهم و درز بیانجامد ،به عنوان نموندده ابنعاشددور م 13۹3 .ق ).در تفسدیر ایدن آیده
مینویسد« :القاء سمع یعنی به خوبی گوش سپردن تا آنکه سددخنی کدده بدده او گفتدده شددده،
بفهمد ر.ز؛ ابن عاشور1۹ :1۴0۴ ،ن .)206
د) «القاء بهویژه آن گاه که درباره سخنان استفاده میشود ،بر عظم ،و گرانبدداری آن
چه القاء شده ،دالل ،دارد .در استعماالتی مانند «القی ُ،علیده ُسدؤالاً أو مُحاضدرةً أو کالمد ًا
گویی گوینده پرسش ،سخنرانی یا کالم را همچون باری بر دوش شنونده گذاشتهاسدد .،و
آن پرسش یا سخن گرانبار و واالمرتبه اس .،سیدرضدی محمددد بددن حسدین موسددوی ،م.
 ۴06ق ).در بیان معنای آیة ﴿أَأُلْقِیَ الذِّکْ ُ عَلَیْهِ﴾ قمرن )25مینویسد :ترکیدب «القدداء ذکددر

در این جا استعاره اس ،،و منظور از آن قددرآن اسدد ،کدده جایگدداهی بلنددد دارد و بدده انجددام
رساندن آن دشوار اس،؛ مانند بار سنگینی کدده بددر حددامالنش سددخ ،باشددد .و همدینگوندده

اس ،سخن خداوند﴿ :إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْكَ قَوْلًا رَقِیالً﴾ و همچنین سخن گویندهای که میگوید:
بر فالنی پرسشی را القاء کردم یا بر او حسابرسی را القاء نمودم .بدان معنا کدده از او چیدزی
پرسیدم که ذهددن وی را بدده زحمدد ،میاندددازد و اندیشدده وی را بدده کددار میگیدرد ر.ز؛
سیدرضی2 :1۴06 ،ن .)318
این معنا در آیة ﴿ َو أَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّۀً مِنی﴾ اهن )3۹نیز مورد توجه اسدد،؛ آن محبدد،
و دوستی که خداوند برای حضرت موسی بر دیگددران القدداء مینمددود ،سددنگین بددار و تدداثیر
گذار بود .سید رضی در تفسیر این آیه نیز مینویسد :منظور آن نیس ،که به اددور حقیقدی
چیزی بر او فرو افتاده باشد؛ بلکه معنای آیه آن اسدد ،کدده خداونددد حضددرت موسدی را بدده
گونه ای قرار داد که هر ک وی را میدید ،دوستش داش ،و دلش بدده سددوی او متمایدل
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میشد تا آنجا که فرعون و همسرش نیز وی را دوس ،داشتند ر.ز؛ سیدرضی2 :1۴06 ،ن
.)223
مالصدرا تلقی کلمات از سوی حضرت آدم را گونهای «کسب میشمرد .در توضدیح
این سخن باید گف :،هر کسی با استفاده از آفریددههای آفریددگار و نیروهددای خدددادادی
کارهایی را انجام میدهد .از این رو ،قرآن کریم کردارهای آدمیان را «کسب مینامد .بر
این اساس ،مالصدرا نیز تلقی حضرت آدم را کسب میداند ،بدددین معنددا کدده آن حضددرت
در توبه خویش از حقایق و نیروهایی خدادادی بهددره بددردهاسدد ،ر.ز؛ مالصدددرا:1366،
3ن.)130

 .۲-۱شناخت معنای «کلمات»
کلمات جمع مونث سالم از کلمدده اسدد .،ابنفددارس مینویسددد :مدداده «کلددم دارای دو
معنای مستقل اس .،نخس ،آنکه بر سخن معنددادار داللدد ،میکنددد .کلمدده ،کددالم ،کلِددم و
کلمات .عر یک واژه معنادار را کلمه مینامد؛ همچنین داستان یا قصدیده کدداملی را نیدز
کلمه مینامد و معنای دوم زخم اس ،که واژة «کلمددم دربدداره آن بدده کددار مدیرود ر.ز؛
ابنفارس5 :1۴23 ،ن .)131
راغب اصفهانی سعی بر آن دارد که بین این دو معنا ارتباط برقرار کند؛ وی مینویسد:
«کلم بر تأثیری دالل ،دارد که به یکی از دو ح شنوایی یا بینایی) درز شددود؛ کددالم
آن تاثیری اس ،که به گوش درز میشود و کلمم به ح ال بینددایی درز میشددود ر.ز؛
راغب.)722 :13۹2 ،
ماده «کلم هفتاد و پنج بار در ساختارهای مختلفی در قرآن کریم به کار رفتهاس ،کدده
در همه موارد به معنای سخن و سخن گفتن یا معانی مجازی مرتبط بدان اس.،
قرآن کریم به ویژه در معنای «کلمدده توسددعه میدهددد و ایدن واژه را دربدداره حضددرت
مسیح به کار میبددردَ ﴿ :وکَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَ ى مَ ْیَمَ﴾ نسدداءن  )171علالامدده اباابددائی در تفسدیر
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«کلمات اهلل مینویسد :همانا هیچ چیزی یا رویدادی نیسدد ،و واقددع نمیشددود مگددر آنکدده
کلمهای از خداوند باشد؛ زیرا هر چیزی نشانهای از اوسدد .،آری ،در عددرف قددرآن کددریم
واژه کلمه کلمات) ویژه آن پدیدههایی شده اس ،که داللتشان بر خداوند آشکار باشد و
هیچ تغییر و تباهی و پنهانی در آن نباشد ،مانند حضرت مسیح یا مددواردی از حکددم قوعدی
خداوند ر.ز؛ اباابائی13 :13۹3 ،ن .)20۹
در توضیح این سخن میتددوان گفدد ،کدده سددخن و سددخن گفددتن در مددورد خداونددد از
حرک ،زبان و تاثیر حنجره و دهان پیراسته و به دور اس،؛ بلکه سخن خداونددد آن معددانی
و مفاهیمی اس ،که از مقصود و مراد خداوند خبر میدهد و در چهارچو واژگددان قددرار
گرفتهاس .،و از آنجا که کالم الهی در زمره افعال اس ،،در مرحلهای گستردهتر ،میتوان
گف :،هر آن کرداری که بیواسوه به خداوند مسددتند باشددد و از مددراد و مقصددود خداونددد
خبر بدهد« ،کلمة اهلل نامیده میشود.
علالامه اباابائی در تفسیر آیة «و اذا ابتلی ابراهیم ربُّه بکلماتال بقرهن )12۴بدین مولددب
تصریح میکند که کلمه و کلمات همواره بر سخن یا آنچدده کدده بتددوان بدده گونددهای آن را
سخن دانس ،،ااالق شدددهاسدد .،بنددابراین در ایدن آیده نیدز منظددور از کلمددات ،پیمانهددا و
آزمونهددایی اسدد ،کدده خداونددد بدده واسددوه کددالم خددویش بدده حضددرت ابددراهیم متوجدده
ساختهاس ،ر.ز؛ اباابائی1 :13۹3 ،ن .)155
مالصدددرا در تفسدیر «کلمددات در ایدن آیده شددریفه بیدان زیبددایی دارد .وی مینویسددد:
کلمات الهی کدده آدم بدددان متوسددل شددد ،همددان کلمددات اهلل اسدد ،کدده هدیچ گدداه از میدان
نمیرود و پایان نمیپذیرد .این کلمات رابوهای اختصاصی [میان بنده و خداوند] اس ،که
گاه از آن به مودالت نیز تعبیر شدهاس ،،همان گونه که خداوند به پیامبر میفرماید :بگو بددر
پیامبری مزدی جز مودت در «قربی از شما نمیخواهم شورین )23و گاه از این رابوه بدده
والی ،و تولی تعبیر میشود ر.ز؛ مالصدرا3 :1366 ،ن .)130
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بنابر آنچه گذش ،کلمه و کلمات ،در معنای حقیقی خویش بددر واژه و سددخن داللدد،
دارد ،و اگر در مواردی بر اعیان خارجی یا قضایا و مفاهیم ااالق شود؛ بدین اعتبددار اسدد،
که آن اعیان یا قضایا با سخن و واژه ارتباط وثیق داشددتهاند؛ بدده واسددوه سددخن وجددود پیددا
کردهاند یا انتقال داده شدهاند.

 .۳-۱همنشینی تلقی و کلمات
ساختارهای برگرفته از ماده «لقیم در قرآن کریم به موارد مختلفی تعلق گرفتهاند و با
واژههای قول ،سمع ،کلمه ،ذکر ،محبة ،سِلم ،معاذیر ،عداوة ،رعب و ...همنشینی دارند.
در این میان موارد ،همنشین القاء با کلماتی کدده بددر سددخنگفتن داللدد ،میکنددد؛ قابددل
توجه اس ،،همانند:
﴿فَأَلْقَوْا إِلَیْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّکُمْ لَکاذِبُونَ﴾ نحلن )86سیدرضی درباره همنشینی مدداده لقدی بددا
قول در این آیه مینویسد :منظور از القاء قول سخن گفتن با گونهای خضوع و خاکسدداری
و پنهانی و رازآلودگی اس .،همچنان که آیه ﴿تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِ الْمَوَدَّۀِ﴾ ممتحنددهن )1دربدداره
برخی از مسلمانان نازل شد که در پنهانی و از روی قراب ،و مالاف ،،اخبار پیامبر اکددرم و
مومنان را به منافقان میگفتند.
پ

از آن سیدرضی مینویسددد :ایدن سددخن دربدداره آیددة ﴿فَ أَلْقَوْا إِلَ یْهِمُ الْقَ وْلَ إِنَّکُ مْ

لَکاذِبُونَ﴾ نحلن )86جریان ندارد؛ زیرا سددخن گفددتن ب،هددا بددا ب،پرسددتان در روز قیامدد،
روی میدهد که هیچ رازگویی و پنهانکاری وجود ندارد .بنابر این القاء قول در ایدن آیده
به معنای گونهای سخن گفتن همراه با خضوع و فروتنی و کوچکی اس ،،و این خضوع و
خاکساری ناشی از خوف خداوند اس.،
سیدرضی مستند این سخن را کالم عددر میشددمارد کدده میگوینددد« :ألمقددى فددالنٌ یددد
العانی  ،یعنی آن فرد مانند اسیر شکس،خورده خاکسار شد ر.ز؛ سیدرضدی2 :1۴06 ،ن
.)1۹۴
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القاء قول یا ترکیبهایی همانند آن در مورد وحی الهی نیز به کار رفته اس ،،همانند:
 ﴿أَءُلْقِىَ الذِّکْ ُ عَلَیْهِ مِن بَیْنِنَا﴾ قمرن.)25 ﴿إِنَّا سَنُلْقیعَلَیْكَ قَوْالً رَقیالً﴾ مزملن.)5و در یک آیه ماده لقی) به اور مستقیم درباره قرآن به کار رفتهاس:،
 ﴿ َو إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُ ْءَانَ مِن لَّدُنْ َکِیمٍ عَلِیمٍ﴾ نملن.)6القاء آن گاه که به ماده قول یا واژههای مرتبط بدان تعلق گیرد بر آن داللدد ،دارد کدده
سخنگو بر پایه خواس ،پیشین ،سخنی مهم و گرانبددار را بدده مخااددب یدا مخاابددان خاصدی
متوجه ساخته اس .،بنابر این تلَّقی نیز به معنای پذیرش و دریاف ،آگاهانه چندین سددخنی از
سوی مخااب اس .،در این تعری باید دایره معانی مجازی کلمدده و کدالم را نیدز در نظددر
گرف .،به ویژه در استعماالت قرآنی که واژه کلمدده دربدداره اعیدان خددارجی بدده کددار رفتدده
اس ،،باید گف ،که القاء کلمه به معنای متوجه ساختن سخن یا آنچه که به واسددوه سددخن
انتقال داده میشود و شکل میگیرد ،میباشد و تلقی کلمه به معنددای پددذیرش چندین بسددته
معنایی اس.،
در قرآن کریم ،در دو موضع ،واژه های برگرفته از مصدددر تل القدی تفعُّددل) بدده سددخن و
آنچه بدان مرتبط اس ،،تعلالق گرفته اسدد :،نخسدد ،آیده  37سددورة بقددره کدده تلقدی بددا واژه

کلمات همراه شده-اس .،و دوم آیة  15سددوره نددور﴿ :إِذْ تَلَقَّوْنَ هُ بِأَلْسِ نَتِکُم﴾ .در ایدن آیده،
«تلقَّون در اصل تتلقَّون ،فعل مضارع جمع مخااب مذکر در با تفعُّل اسدد .،مفعددول بدده
صورت ضمیر مفرد مذکر آمدهاس ،که به افک بددازمیگردد .و افددک ،تهمدد ،و افترایددی
اس ،که به زبان گفته و به گوش شنیده شود« .تل َّقومنهُ بِألمسِن ِتکُم  ،پددذیرش و پخددش نمددودن
یک افتراء اس،؛ گسترش شایعه و تهمتی ناروا.
علالامه اباابائی در تفسیر این آیه مینویسددد :تلقدی قددول بدده معنددای برگددرفتن سددخن از
گویندهای اس ،که سخن را بدده مخااددب القدداء کددردهاسد ،و در ایدن آیده تل القدی بدده السددنه
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زبانها) مقید شدهاس ،تا بر آن دالل ،کنددد کدده ایدن برگددرفتن و پددذیرش سددخن ،انتقددال
سخن از زبانی به زبان دیگر بودهاس ،بدون آنکه پیگیدری و اندیشددهای در آن شددده باشددد
ر.ز؛ اباابائی15 :13۹3،ن .)۴7
این سخن علالامه بر آن اشاره دارد که تلقیِ قول در اصل خویش بر پددذیرش و دریافدد،
آگاهانه دالل ،دارد ،و تقیید این ترکیب به السنه در آیه افک نشاندهنده پذیرش و انتقددال
ناآگاهانه و بدون تدبر سخن میباشد.
از مجموع آنچه گفته شد میتوان دو نتیجه گرفدد :،نخسدد ،آنکدده هددم نشدینی القدداء و
تلقی با واژههای مرتبط با سخن قول ،سمع ،کلمه و کلمات) بر انتقال آگاهانه و بددا توجدده
یک سخن یا آنچه در قالب سخن در میآیدد از سددوی گوینددده و پددذیرش آگاهاندده آن از
سوی مخااب دالل ،دارد.
نتیجة دوم آنکه در قرآن کریم القاء و تلقین درباره وحی الهدی بدده کددار رفتدده اسدد ،،و
البته درباره سخنان دیگر نیز به کار رفتهاس .،بر این اساس نمیتددوان گفدد ،القدداء یدا تلقدی
کلمه و کلمات الزاما با وحی الهی و نزول کتا آسمانی و مقام پیامبری مالزم ،دارد.
نکته دیگر در «تل القی کلمات آن اس ،کدده آدم کلمددات را از پروردگددارش [مِددن ربِّدهِ]
تلقی نمود .از میان همه اسماء حسنای الهی در این مقام ،نام مبارز «ر ال متولی ارسددال و
الهام کلمات میباشد .به عبارت دیگددر الهددام ایدن کلمددات از سدوی خداوندد ،از شددئونات
ربوبی ،باری تعالی اس .،و به بیان سوم ،سبب و سرچشمه کلمدداتی کدده آدمدی پددذیرف ،و
زمینهساز توبه و رحم ،شد ،ربوبی ،خداوند اس .،هرچند موضددع تفصدیل و اسددتدالل بددر
این مدعا ،این مقاله نیس ،،ولی اشاره بدان نیکوس ،که :اصل ،سرچشمه و بازگش ،همدده
صفات فعلی خداوند ،ربوب الی ،اس .،اضافه صف ،ر ال بدده ضددمیر راجددع بدده آدم نیدز بددر آن
دالل ،دارد که ربوبی ،الهی گذشته از جنبددههای عددامال و فراگیدرش ،ماننددد ارسددال رسددل و
انزال کتب و تشریع شرایع ،جنبههای فردی و جزیی نیدز دارد .بدده عبددارت دیگددر ،خداونددد
همان گونه که عالم به کل الیات و جزئیات اسدد،؛ ر ال و پروردگددار کدلال و جددزء آفریددگان
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اس .،گذشته از ربوبی ،همه آدمیان ،خداوند ر ال تکتک آنان نیز هس .،ربوبید ،الهدی
هم عمومی ،مجموعی دارد و هم عمومی ،استغراقی.

 .۴-۱اختالف قرائت
عموم قاریان قرآن ،آیه  37سوره بقره را بدین گونه تالوت کردهاند:
ت﴾ در این قرائ ،،آدم فاعل فعل تل القدی ،و کلمددات مفعددول
 ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَا ٍاس.،
از قاریان هفتگانه ،عبداهلل بنکثیر م 103 .ق ).آیه را چنین قرائ ،نمودهاس:،
ت﴾ و از قاریان چهددارده گاندده ،محمدددبددن محیصددن م123 .
 ﴿فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَا ٌق ).نیز از ابنکثیر پیروی نمودهاس ،ر.ز؛ بناء1 :1۴27 ،ن .)176
بنابراین قرائ ،،فاعل تل القی ،کلمات اس ،و مفعول آن آدم .معنای آیده چندین میشددود
که کلماتی از سوی پروردگار ،آدم را فراگرف.،
برخی از مفسِّران پ

از نقل قراءت ابنکثیر ،وجوهی را در معنای آیه شددریفه بنددابراین

قرائ ،بیان کردهاند.
ال ) تلقی و لقاء در این آیه به یک معناس ،و هر دو قددراءت مشددهور و ابنکثیدر) بدده
یک معنا بازمیگردد .کلمددات بدده آدم رسدیدهاسدد ،و آدم آن کلمددات را دریافدد ،کددرده
اس ،،آدم کلمات را تلقی نموده و کلمات نیز آدم را تلقی کردهاس ،برای نموندده ر.ز.
قرابی1 :1۴08 ،ن  ،326غرناای 1 :1۴03ن  ،۴5ابنزنجلدده1 :1۴02 ،ن  ،۹۴واباضدی:1۴01 ،
1ن .)267
) تعلق تلقی به کلمات مجازی اس .،به بیان دیگر ،این گوندده قددراءت حدداوی مجداز
عقلی مجاز در اسناد) اس .،کلمات فاعل حقیقی تلقی نیس ،،بلکه کلمات بدده سددوی آدم
آمده و به او رسیدهاس ،،و چون فرارسیدن کلمات سبب و زمینهساز تلقدی کلمددات بددوده،

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۵تابستان ۱۳9۸

131

بنابر عالقه سببی ،و به مجاز ،تلقی به کلمات اسناد داده شدهاسدد .،برخدی از مفسددران نیدز
چنین سخن گفتهاند ر.ز؛ سمرقندی ،بی تا1 :ن ،71ابنعاشددور1 :1۴0۴ ،ن  ،۴3۹آلوسدی،
1 :1۴05ن .)237
ر) معنای سوم برای این قرائ ،آن اس ،که تلقی کلمات به معنای نجات دادن آدم از
خشم خداوند و دستیابی وی به توبه و رحم ،اس .،کلمات ،آدمی را پذیرف ،بدددان معنددا
که آدم به واسوه این کلمات توبه کرد و شایسته رحم ،الهی شد .ایدن معنددا نیدز مجدداز در
اسناد به علقه سببی ،اس .،ابن عویدده اندلسددی و علالامدده محمددد هددادی معرفدد ،چندین بیدانی
داشتند ر.ز؛ ابن عویه1 :1۴13 ،ن  ،130معرف1 :1۴28 ،،ن .)372
د) آخرین وجهی که در معنای این قراءت میتوان بیان کددرد ،صددنع ،ادبدی «قلدب در
اسناد اس ،،بدین معنا که فعل معلوم) به جای آنکه به فاعل نسب ،داده شددود ،بدده مفعددول

قابل) نسب ،داده میشود؛ همانگونه که در آیه ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَیُّظًا

َو مَفِی ًا﴾ فرقانن )12در اسناد روی ،به دوزر ،قلب روی داده اس،؛ بدین معنددا کدده دوزر
دوزخیان را نمیبیند ،بلکه دوزخیان دوزر را میبینند .این وجه نیز گونهای مجاز در اسددناد
اس.،
با توجه به همه وجوه فوق میتوان گف :،قرائ ،ابنکثیر بر آن داللدد ،دارد کدده آدم و

کلمات ارتباای دوسویه برقرار نمودهاند ،آدم کلمات را برگرف ،و پددذیرف ،و از آن سددو
کلمات ربالانی نیز آدم را دربرگرف ،و جایگاه داد و نتیجه این رابوه دو سددویه ،توبدده آدم و
شمول رحم ،خداوند بر او بود .به بیان دیگر ،قرات عموم قاریان بر تدداثیر کلمددات و تدداثالر
آدم ،و قرائ ،ابنکثیر بر تاثیر آدم و تاثالر کلمات دالل ،دارد.

تحلیل و بررسی فرایند «تلقّی کلمات» و توبۀ /...محمد سلطانی رنانی و محمود حاجی احمدی

132

 .۲توبه خداوند بر بنده
پ

از آنکه آدم «کلمات را «تل القی نمود ،خداونددد بددر او توبدده کددرد .توبدده آدمدی بدده

معنای بازگش ،آدمی از غفل ،یا نافرمانی به سوی آگاهی و فرمانبری اس ،،توبه خداوند
بر آدمی به چه معناس،؟

 .۱-۲معنای توبه خداوند
در قرآن کریم 3۴ ،بار توبه به خدا نسب ،داده شدهاس .،از این تعداد ،در هشدد ،آیده،
توبه خداوند در پی توبه بنده و در دو آیه در پدی اسددتغفار بنددده و در چهددار آیده همددراه بددا
مغفرت الهی آمده-اس .،توبه بنده به سوی خدا بددا حددرف «الدی متعدددی میشددود کدده بددر
جه،گیری و حرک ،دالل ،دارد .و توبه خدا بر بنده با حرف «علی متعدی میشود کدده
بر استعالء و برتری دالل ،دارد ر.ز؛ واعظزاده8 :1388 ،ن.)187
در آیة  117سوره توبه ،دو بار سخن از توبه خداوند بر پیامبر اکرم و اصحابش به میدان
آمده اس:،
ب اللَّهُ عَلَى النَّبِیِّ َو الْمُهَاجِ ِینَ َو الْأَنْصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِی سَ اعَۀِ الْعُسْ َۀِ مِ نْ
﴿ -لَقَدْ تَا َ

ب عَلَیْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُو ٌ رَ ِیمٌ﴾.
ب فَ ِیقٍ مِنْهُمْ رُمَّ تَا َ
بَعْدِ مَا کَادَ یَزِیغُ قُلُو ُ

بنابراین آیه ،علالامه اباابائی توبه خداوند بر بنده را بدده دو معنددا دانسددته اسدد :،خداونددد
توفیدق توبدده بدده بنددده میدهددد ،و توبدده بنددده را میپددذیرد؛ توبدده اِذن و توبدده قبددول .ر .ز؛
اباابائی1 :13۹3 ،ن .)13۴
ب عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا﴾ وآیدات  3غددافر10۴ ،
آیة  118توبه در معنای اول صریح اس﴿ :،رُمَّ تَا َ
توبه و 25شوری در معنای دوم صراح ،دارند﴿ :یَقْبَلُ التَّوْبَۀَ عَنْ عِبَادِهِ﴾.
با دق ،در آیات قرآنی معنای سومی برای توبه خدا بر بنده آشکار میشددود :بازگشدد،
رحم ،الهی و نسخ یا تسهیل حکم دشوار پیشین .آیات قرآن بر این معنا دالل ،دارند کدده
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توبه از سوی خدا به گونهای بر معنای بازگش ،در حکم خداوند نیز دالل ،دارد .بنددده ای
که از گناه خویش بازگشته و توبهاش مورد پذیرش خدا نیز قددرار گرفتدده ،تدداکنون سددزاوار
کیفددر بددوده و اکنددون بدده جددای کیفددر یدا خددذالن ،سددزاوار رحمدد ،و مهربددانی الهدی قددرار
گرفتهاس .،از این روی در شانزده آیه ،توبه خداوند بر بنده با رحم ،الهی همراه اس.،
همچنین توبه خداوند بر بنده گاه با نسخ یا تسهیل حکم همراه میشود :در آیدات 187
سورة بقره ۹2 ،سورة نساء13 ،سورة مجادله و 20سددورة مزمددل ،توبدده خداونددد بددر بنددده بدده
گونهای بازگش ،و تسهیل در احکام میانجامد.
از سویی دیگر در آیه  128سوره بقره توبه خداوند بر بنده در پی گناه یدا خوددای بنددده
نیس .،حضرت ابراهیم و اسماعیل پ از بنای خانه کعبه از خدا درخواسدد ،میکننددد کدده
ما و دودمان ما را تسلیم در برابر خویش قرار ده و مناسک ما را بده مددا بشناسددان ،و پد

از

ب ال َّ ِیمُ﴾ .ابراهیم و اسددماعیل خوددا
خوا به خداوند گویندَ ﴿ :و تُبْ عَلَیْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّا ُ
یا گناهی انجام ندادهاند که توبه آنان پذیرفته شود و خوایشان آمرزیده شود .شیخ اوسدی
بدین نکته تصریح میکند و توبدده خداونددد را در ایدن آیده بدده معنددای بازگشدد ،رحمدد ،و
غفران الهی میداند ر.ز؛ اوسی1 :1۴0۹،ن  )۴63محمدبن عرفه تونسی م 803 .ق ).نیز
توبه خدا در این آیه را به معنای انتقال ابراهیم و اسماعیل به مرتبدده واالتددر میدانددد ر.ز؛
ابنعرفه1 :1۴2۹،ن  )167مجموع این قراین معنای سوم توبه خدا بر بنده را آشکار میکند:
بازگش ،رحم ،الهی ،نسخ یا تسهیل حکم ،و ارتقای رتبه بنده در پیشگاه خدا.

 .۲-۲توبهپذیری؛ وجوب عقلی یا سمعی
شیخ اوسی بر این باور اس ،که پذیرش توبه بنده بددر خداونددد وجددو عقلدی ندددارد.
آری ،خداوند وعده داده که توبه بندگان را بپذیرد و از آنجا که خل وعده قبدیح اسدد،،
پذیرش توبه بنده و در پی آن ،سقوط کیفر گناه بددر خدددا واجددب میشددود .بددر ایدن اسدداس
توبهپذیری خداوند وجو عقلی ندددارد ،بلکدده وجددو سددمعی دارد و بددر پایده رحمد ،و
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تفضل الهی شکل میگیرد .شیخ اوسی بر این معنا چنین استدالل میکند کدده توبهپددذیری
خداوند با صفات رحیم و غفور همراه شده اس،؛ اگر پددذیرش توبدده بددر خداونددد وجددو
عقلی داش ،،آمدن این صفات معنا نداش ،و تذکر بدین دو صف ،در اختتام آیدات توبدده
خداوند بر بنده نشاندهنده آن اس ،کدده خداونددد بدده مهربددانی و بزرگددواری خددویش توبدده
گنهکاران را میپذیرد ر.ز؛ اوسی2 :1۴0۹،ن  ۴8و 3ن .)518
به گزارش شیخ ابرسی ،عموم متکلمان شیعه ،قبول توبه را بددر خداونددد واجددب عقلدی
نمیدانند و عموم متکلمان معتزلی ،قبول توبه را بر خداوند واجب عقلدی میداننددد ر.ز؛
ابرسی1 :1۴0۴،ن .)16۴

 .۳-۲اختتام آیه
اختتام آیات قرآن ،به ویژه آن گاه که اسمای حسنای الهی را دربردارد ،کلید فهم آیده
اس .،علالامه اباابائی بارها بر این معنا تاکید میکنددد کدده صددفات و اسددمای الهدی وارد در
اختتام آیات ،در واقع بیان علال ،و ذکر دلیل بر مفاد آیه اس .،اختتام آیده  37سددوره بقددره،
دو نام خداوند« :توالا

و «رحیم را بیان میکند .جمله اختتام اسمیه اسدد ،،بددا «اِنال همددراه

شده و ضمیر متصل به «انال  ،با ضمیر منفصل تأکید شدهاس .،این تاکید ضمیر منفصددل بدده
متصل و همراهی توا و رحیم با «ال بر انحصار این دو ویژگی در خداوند داللدد ،دارد.
در مجموع آیات قرآنی ،یازده مرتبه خداونددد بدده نددام «تدوالا خوانددده شدددهاسدد .،از ایدن
تعداد ،نام «توالا یک بار به تنهایی و یک بار به همددراه نددام «حکدیم و نُدده بددار نیدز بددا نددام
«رحیم آمدهاس.،
خداوند از این روی «توالا نام دارد که پیش و پ از توبدده آدمدی ،توبدده خداونددد بددر
آدمی اس،؛ توبه پیشین ،توبه اِذن اس ،کدده همانددا قددرار دادن «کلمددات در صددحنه اختیدار
انسان گنهکار اس .،و توبه پسین ،پذیرش توبه آدمدی اسدد ،،ایدن پددذیرش بدده معنددای اثددر
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هر توبه آدمی بددا دو توبدده خداونددد همددراه اسدد ،،و همدده

آدمیان خواکار در گسترة آن جای میگیرند.
همراهی این دو نام حسنای الهی نیز لویفهای در بر دارد« .توا

صدیغه مبالغدده اسدد ،و

بر فزونی و گستردگی دالل ،دارد .در حددالیکدده «رحدیم صددف ،مشدبالهه اسدد ،و بددر دوام
دالل ،دارد .توالا بودن خداوند چه به معنای توفیق توبه و چه به معنای پددذیرش آن) هددر
چند گسترده و فراگیر اس ،،ولی همیشگی نیس ،و این توفیق توبه و پذیرش آن ،زمینهای
برای دریاف ،رحم ،همیشگی و دائمی خداوند اس.،

نتیجهگیری
آدم ،پدر نخستین آدمیان ،آفریدگارش را نافرمانی میکند و بدده همدین سددبب از مقددام
قُر الهی دور میشود ولی او بنا بر بازگشدد ،دارد« ،کلمددات را از سددوی خدددا دریافدد،
میکند و پذیرا میشود .سخنان دیگران ممکن اس ،ریشه در حقیق ،نداشددته باشددد ،ولدی
خداونددد حددق اسدد ،و سددخن وی همددواره ریشدده در حقیقدد ،دارد .از ای دن رو« ،کلمددات
حقایقی اس ،که رابوه خداوند و آدمی را ایجاد ،تقوی ،و به-سازی میکند ،حقایقی که
در قالب واژه وسخن درمیآید .نمود خارجی این «کلمات نیدز واژههددایی اسدد ،کدده آدم
توبهکار بر زبان جاری میکنددد .ایدن حقددایق از سددوی پروردگددار اسدد ،،و یکدی از نتددایج
صف ،پروردگاری اوس .،القاء کلمات از سوی پروردگار ،نخسددتین مرحلدده توبدده اسدد،،
آن را میتوان اذن توبه نیز نامید ،خداوند اذن میدهد که بر پایده حقددایقی ربالددانی ،بنددده از
عصیان خویش بازگردد .
آدمی بر پایه اراده آزاد خویش میتواند پذیرای ایدن «کلمددات باشددد و ممکددن اسدد،
آنها را نادیده بگیرد .پذیرش کلمات و بازگش ،بنده از کجراهه عصیان ،همان توبدده بنددده
اس.،
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پ

از توبه آدمی ،و بر پایه رحم ،وبخشددش خداونددد ،دوریِ ناشدی از گندداه از میدان

میرود ،گویی گناهی نبوده اس .،و این قُر پ

از بُعد معنددای توبدده خداونددد بددر آدمدی

اس.،
در فرایند توبه ،خداوند همواره فاعل خیر اس ،،امر و منع وی حکیماندده وخیدر اسدد،،
ربوبی ،وی نیز خیر اس .،او «کلمات را برای بازگش ،آدمدی قددرار داده و بدددین واسددوه
اذن توبه دادهاس .،و پ

از تلقی کلمات و بازگش ،بنده ،خداوند توبهپذیر اس،؛ از این

رو هر توبه آدمی در میانه دو توبدده پروردگددار اسدد ،،پد

آدمدی تائددب اسدد ،و خداونددد

«توالا اس .،آدمی نیز فاعل اس ،،فاعل بدده اختیدار خددویش کدده گدداه خیدر و گدداه شدرال را
برمیگزیند .ولی فعل بنده همددواره در چددارچو اختیدار خدددادادی اسدد،؛ آن زمددان کدده
نافرمانی میکند ،نافرمان وی از سرِ غلبه بر پروردگارش نیس ،،بلکه بدده اجددازه اوسدد ،،و
آن زمان هم که بدده سددوی حدقال بددازمیگردد ،بددر پایده پددذیرش «کلمددات الهدی اسدد ،کدده
پروردگار برای بازگش ،بنده عصیانگر قرار دادهاس.،
توبهپذیری خداوند گسترده و فراگیر اس ،،ولدی تنهددا در ایدن دنیدا کدده آدمدی اختیدار
بازگش ،دارد .آن گاه که فرص ،توبه به سر آید ،خداوند «رحیم خواهددد بددود ،تنهددا آن
بندگانی از مهربانی دائمی وی بهرهمند میشوند که در تاریکی عصدیان فرونرفتدده باشددند و
کم و بیش شایستگی دریاف ،نور رحم ،را در قلب خویش حفظ کرده باشند .از ایدن رو
صف« ،رحیم از سویی ریشه وسرچشددمه توبدده اذن و توبدده قبددول را آشددکار میکنددد ،و از
سویی دیگر منتها و پایان توبهپذیری خداوند را متذکر میشود.

منابع و مآخذ
آلوسى ،محمود بنعبداهلل حسینی1۴05 .ق .).رو) المعانى ف ى تفس ی الق آن العظ یم و

السبع الميانی .بیروت :دارإحیاء التراث العربى.

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۵تابستان ۱۳9۸

اباضی ،محمد بنیوس

137

بنعیسی وهبی1۴01 .ق .).همیان الزاد ال ی دار المع اد .عمددان:

وزارهالتراث.
ابناثیر ،مبارز بنمحمد شیبانی جزری ،بیتا) .النهایه فى غ یبالحدیث واالر  .بیددروت:
دارالکتب العلمیه.
ابنزنجله ،ابوزرعه عبد الرحمن بنمحمددد1۴02 .ق .).ج ۀ الق اءات .بیددروت :مؤسسدده
الرساله.
ابنعاشور ،محمد ااهر بنعاشددور1۴0۴ .ق .).تح ی المعنى السدید وتنوی العقل الجدید

من تفسی الکتاب المجید .تون  :الدار التونسیه.
ابنعرفه ،محمد بنمحمد مددالکی تونسدی1۴2۹ .ق .).تفس ی الق آن .بیدروت :دارالکتددب
العلمیه.
ابنعویه ،عبد الحق بنغالب اندلسددى1۴13 .ق .).المح ر الوجیز فی تفسی الکتاب العزی ز.
بیروت :دارالکتب العلمیه.
ابن فارس ،احمد بنفارس رازی1۴23 .ق .).معجم مقاییس اللغ ه .بیدروت :اتحداد الکتددب
العر .
بنالاء ،احمد بنمحمد دمیداای1۴27 .ق .).إتحا فرالء البش فی الق اءات األربع ه عش .
بیروت :دارالکتب العلمیه.
راغب اصفهانى ،حسین بنمحمددد بنمفضددل13۹2 .ق .).المف دات ف ی غ ی ب الق آن.
بیروت :دارالکتب العربیه.
سمرقندی ،ابو لیث نصر بنمحمد بنابراهیم .بیتا) .بح العلوم .بیروت :دار الفکر.
سید رضی ،محمد بن حسین موسوی1۴06 .ق .).تلخیص البی ان ف ى مج امات الق آن.
بیروت :دار األضواء.
اباابائى ،سید محمدحسددین13۹3 .ق .).المی زان ف ى تفس ی الق آن ب الق آن .بیددروت:
مؤسسه االعلمى.

138

تحلیل و بررسی فرایند «تلقّی کلمات» و توبۀ /...محمد سلطانی رنانی و محمود حاجی احمدی

ابرسى ،امین االسالم فضلبن حسن1۴0۴ .ق ).مجمعالبیان فی تفس ی الق آن .بیددروت:
موسسه االعلمى .
اوسی ،ابو جعفر محمدبن حسددن1۴0۹ .ق .).التبیان الجامع لعل وم الق آن .بیددروت :دار
احیاء التراث العربى.
فراهیدی ،خلیل بن احمد بن عمرو بصری1۴0۹ .ق .).العین .تحقیق مهدی مخزومی .قم:
دار الهجره.
قرابی ،ابوعبداهلل محمد1۴08 .ق .).الجامع أل کام الق آن .بیروت :دار الکتب العلمیه.
غرناای ،محمد بن أحمدد1۴03 .ق .).التسهیل لعلوم التنزیل .بیدروت :الناشددر دار الکتددا
العربی.
معرف ،،محمالدهادی1۴28 .ق .).تلخیصُ التَمهید .قم :مؤسسه النشر اإلسالمی.
مالصدرا ،صدرالدین محمد شیراز 1366 .ش .).تفسی الق آن .قم :انتشارات بیدار.
واعظزاده خراسانى ،محمددد1388 .ش .).المعجم فى فقه لغه الق آن و س بالغت ه .مشددهد:
آستان قدس رضو .

