حتلیل شناختی مفهوم «آیه» در تفسیر تسنیم
(با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
شیما

حمیدی∗

چکیده
زبانشناسی شناخت عی رویاردی در مطالعۀ زبان است کـه بـه بررسـی رابطـۀ زبـان انسـان و ذهـن او
میپردازد و بر این اصل استوار است که زبان ،نوع اندیشه و ویژگـیهـای ذهـن گوینـده را بازتـاب
میدهد .این دانش مطالعۀ زبان را بهمعنای مطالعۀ الگوهای مفهومسازی درنظر میگیـرد تـا سـاختار
افاار ذهن گوینده مشخ شود .بررسی آیات قرآن با نظریات شناختی و درک مفهومسازیهای آن
در موقعیتهای مختلف ،ابزار تحلیلی مناسبی را در اختیار مفسر برای فهم بهتر مقصود خداوند قرار
میدهد .این پژوهش ،اشارهها و تحلیلهای آیت لال جوادی آملی را در تفسیر تسنیم دربارۀ مفهوم آیه
در بخشهای مرتبط با پدیدههای طبیعی ،ازنظر شناختی بررسی و برای یافتن مفهومسازیهای ایـن
پدیدهها ،از زاویهای نو در تفسیر تسنیم کنااش میکند .مفسر تسنیم در البـهالی مباحـث تفسـیری،
بهنظریات شناختی همانند استعارۀ مفهومی و پنجرههای علی اشاره میکند و نتایج تفسیر خـویش را
با مفهومسازیهای آیه عرضه میکند.
کلیدواژهها :آیه ،تسنیم ،شناختی ،پدیدههای طبیعی ،مفهومسازی
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مقدمه

زبان شناسی شناختی ،که معناشناسی شناختی شاخه ای از آن اسـت ،یاـی از مااتـب
نوین در زبانشناسی و از شاخه های علوم شناختی است .علـوم شـناختی 9مطالعـۀ علمـی
ذهن 2است .زبانشناسان شناخت گرا مانند همۀ زبانشناسان ،زبان را موضـوع علـم خـود
می دانند و میکوشند نظام و نقش زبان را توصیف کنند .زبانشناسی شناختی رویاردی به
تحلیل زبان های طبیعی است که زبـان را ابـزاری بـرای سامانبخشـی ،پـردازش و انتقـا
اطالعات می داند و به بررسی رابطۀ زبان انسان ،ذهـن و تجـارب اجتمـاعی و فیزیاـی او
می پردازد .این دانش این ناته را بررسی می کند که وقتی کاربران زبان می خواهند موقعیتی
را توصیف کنند ،اطالعـات ذهـن آن هـا چگونـه در مفهوم سـازی ،یعنـی سـاماندهـی آن
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موقعیت تأثیر می گذارد (قائمینیا .)45-44 :1073 ،زبانع ظرفیت انسـانی منحصـربهفردی
است .زبان معمولی که مردم عادی با آن صحبت می کنند ،اطالعـات خـام 9بـرای سـاختن
نظریههای زبان شناسی است .برقراری ارتبـاط زبـانی ،یعنـی کـاربران اطالعـات خـود را
پردازش خاصی می کنند و به آن سامان می دهند .سپس اطالعات را در قالب تعـابیر زبـانی
به دیگران انتقا میدهند؛ بهبیان دیگر ،ادعای زبان شناسی شناختی این اسـت کـه سـاختار
زبان ،انعااس مستقیم شناخت است؛ یعنی زبانع نظامی است که سـاختار مفهـومی 4مـا را
مستقیم منعاس میکند ( .) Evans and Green, 2006: 16فرض این نگرش آن است که
زبان الگوهای اندیشه و ویژگی های ذهن انسان را منعاس می کند و با مطالعۀ زبان میتوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Cognitive Science
2 . Mind
3 . Raw data
4 .Conceptual Organization

به ماهیت و ساختار افاار ذهن انسان پیبرد (راسخمهند) 5 :1070 ،؛ یعنی هر تعبیر زبـانی
با مفهوم سازی موقعیت خاصی همراه است .زبان موقعیت های بیرونـی را مسـتقیم نشـان
نمی دهد ،بلاه پردازش گوینده از آن موقعیته ا یا تعبیر او را مستقیم نشان می دهد و ذهن
گوینده است که مفهومسازی 9ویژهای از موقعیتها می کند ،اطالعـات خـود را در قالـب
خاصــی پــردازش می کنــد و زبــان آن مفهوم ســازی را نشــان می دهــد؛ ازایــنرو یاــی از
فرضیههای اساسی در زبان شناسی شناختی این است که معناشناسی همـان مفهـومسـازی
است؛ یعنی در معناشناسی باید دنبا کشف صـور گونـاگون مفهـومسـازی در زبـان بـود
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(قائمینیا)91 :1073 ،؛ بهبیان دیگر معنا چیزی جز مفهوم سازی ذهن نیست و شالودۀ تفار
معناشناسان شناختی بر این فرض استوار است که دانش زبـانی ،بخشـی از شـناخت عـام
آدمی است (اردبیلی و روشن .)17 :1077 ،زبـان شناسـان شـناختی دربـارۀ زبـان و نحـوۀ
انعااس شناخت در زبان فرضیهپردازی می کنند و معتقدند الگوی زبان شـناختی عالوهبـر
تبیین دانش زبانی افراد ،باید با دانشـی سـازگار باشـد کـه دانشـمندان علـوم شـناختی از
حوزه های دیگر شناخت به دست آوردهاند (راسخمهند.)10 :1070 ،
قرآن کتابی آسمانی است که محصو ارتباط زبانی خدا با بشر است .خداونـد دنیـایی از
معانی و مفاهیم را با این کتاب به بشر انتقا داده است .منظور از معناشناسی شـناختی قـرآن،
آن نگرش به معناشناسی قرآن است که از دستاوردهای زبانشناختی برای تحلیل معناشناسی

که هست ،پذیرفت و از برگردان آن به تعابیر دیگر اجتناب کرد .هـر عبـارت ،مفهـومسـازی
خاصی از موقعیتی است و زمانیکه آن را به عبارت دیگری برمیگردانیم ،مفهومسازی الهـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Conceptualization

از آن موقعیت بـههم مـیخـورد (قـائمینیـا .)171 :1073 ،ایـن رویاـرد و اسـتخراج ایـن
مفهومسازی ،در پرتو تدبر حاصل میشود که قرآن ما را به آن فرامیخوانـد« :افـال یتـدبرون
القرآن» (محمد)14/
مفسر گرانقدر تسنیم نیز در البهالی مباحث این تفسیر به برخی از این مفهومسـازیهـا
اشاره کرده است .این تحقیق درپِی آن است که به شناخت این مفهومسازیها دربـارۀ مفهـوم
آیه در مواردی که با پدیدههای طبیعی همچون باد ،باران و شب و روز ارتباط پیدا میکند ،در
پرتو رویارد شناختی دست یابد و با پردازش آنها مخاطب را با ابزار مهمـی آشـنا کنـد کـه
مفسر را برای برداشت مقاصد کالم الهی یاری میدهد؛ درنتیجه از دستاوردهای ایـن تحلیـل
در فهم قرآن ،نظاممند بهرهمند شود.
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واژۀ آیه در لغت

«آیه» از وا ههای بسیار کهن سامی است .آرتور جفری معتقد است ایـن کلمـه ازطریـق
مسیحیان سریانی یا آرامی به عربی راه یافته و در شعر کهن عربی پـیش از زمـان نـزو قـرآن
استعما شده است( 9جفری .)100 :1051 ،نظر بالشر این است که ایـن وا ه از زبـان عبـری
است (بالشر .)163 :1054 ،وا ۀ آیه بهصورت مفرد ،تثنیه و جمع 091 ،بـار در قـرآن بـهکار
رفته است .معنای اصلی کلمـۀ عربـی بـه کهنتـرین جوانـب زنـدگی بـدوی و اصـیلترین
سنتهای ادبی تعلق دارد و به نشانههایی «آیه» اطالق میشده است کـه از منزلگـاه قبیلـه در
بیابان بهجای مانده بود (آذرنوش .)10 :1073 ،اهللغت این وا ه را بهمعنای عالمـت آشـاار
(راغب ،)131 :1410 ،عالمت (جوهری139 :1403 ،؛ ابنمنظـور ،)151/1 :1439 ،عبـرت و
عجایب (طریحی )57 :1403 ،شخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1امروالقیس ،شعر  ، 67بیت .1

و نیز جمعی از حروف (ابن فـارس )97 :1411 ،معنـا

کردهاند .مفسر تسنیم آیه را بهمعنای عالمت و نشان درنظر میگیرد .ایشان عالمت و نشانهـا
را دو قسم میکنند )1 :اعتباری و قراردادی :مانند پرچم کـه تغییرپـذیر اسـت؛  )1حقیقـی و
تاوینی که بهاختالف زمین و زمان تفاوت میکند؛ مانند نشانه بودن دود بـرای آتـش .نشـانۀ
حقیقی و تاوینی گاهی در مقطع و محدوده معین ،عالمت شیء دیگر است؛ ماننـد درخـت
که در زمان سبز بودن ،نشانۀ آب است و در زمان پژمرده شدن ،نشانۀ آب نیسـت .گـاهی نیـز
ِ
ِ
پـیشرو
پشتسر گذاشته یـا
شیئی برای صاحب نشان در همۀ تصورات و ادوار وجودی که

مقطعی نشانۀ او باشد .قسم اخیر فقط درباره خداوند با موجودات جهان اماان فـرض دارد و
آسمانها و زمین و در همۀ ادوار و حاالت نشان خداسـت (جـوادی آملـی)135/9 :1097 ،؛
پس آنچه ارزیابی میکنیم ،ذیل قسم دوم نشانۀ حقیقی و تاوینی قرار میگیـرد کـه در همـه
اشاا خود بدون تعیین شرایط و محدوده ،آینۀ تمامنمای حقتعالی است.
یای از مهمترین اصو معنایی برای تحلیل آیات پدیدههای طبیعی ،این است کـه قـرآن
از این پدیدهها برای تبیین مفاهیم اصلی دینی مانند آخـرت ،معـاد ،توحیـد و دیگـر مفـاهیم
بنیادین استفاده میکند و این اصل را متناسب با سیاق بهکار میگیرد؛ پس توجه به مفهـوم یـا
ادعای موجود در سیاق و ارتباط پدیدۀ طبیعی بـا آن در تحلیـل مفهـومسـازیهـای موجـود
ضروری بهنظر میرسد (قائمینیا .)107 :1073 ،مفسر تسنیم نیز به این مقولـههـا بـهویژه در
قسمتهایی که با عنوان تناسب آیات در تفسیر تسنیم از آنها یاد شده است ،توجـه شـایانی
میکند و از این رهگذر برای تحلیل مفهومسازیها بهره میجوید .از پدیدههای طبیعی ،سـه
پدیدۀ باران ،شب و روز و بادها انتخاب شدهاند تا دیدگاه شناختی عالمه جـوادی آملـی را از
البهالی تحلیلهای تفسیر تسنیم خارج و با پردازش این مفهومسازیهـا ،رویاـرد مفسـر را
دراینباره برای مخاطب روشن کنیم.
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 .1انزال باران

پدیدۀ باران که قرآن از آن به آیـه و نشـانه یـاد کـرده اسـت ،بـه اشـاا گونـاگون و بـا
مفهومسازیهای متفاوت بهکار رفته است .قرآن از این پدیده بـرای تبیـین مفـاهیم بنیـادینی
بهره جسته است که با سعادت بشر و راه رسیدن به آن در زندگی خویش مرتبطاند.
ِ ِ
ِ
ِ
ل لَاُم عاْلَ عر َ ِ
ـن
السـماء مـاء فَـ َأ عخ َر َج بِـه م َ
عـز َ م َ
ماء بِناء َو َأن َ
الَّذی َج َع َ ُ
ـن َّ
ض فراشا َو َّ
الس َ
رات ِرزقا لَاُم فَال تجعلُوا ِ ل ِ
ل َأنعدادا َو َأنعتُ عم تَ ععل َُمونَ (بقره)11/
ال َّث َم ِ ع
ع َع َ
مفسر تسنیم در آیۀ  11سورۀ بقره با اشاره به پدیده باران با درنظر گـرفتن تتمـه بـودن
این آیه نسبت به آیۀ قبل ،آیات آفـاقی ذکرشـده را کـه نمونـه ای از نظـام آفـرینش اسـت،
درصدد تبیین توحید ربوبی می داند؛ زیرا خداوند در این آیه ،پدیدهها و دگرگونیهـای آن
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را میتوان زنجیرۀ علی در قرآن درنظر گرفت که متناسب با سـیاق ،پنجـرههـای توجـه را

عالم است ،کارها را به فاعل های قریب نسبت می دهد .درنهایت نیز آیه انسان را از هرگونه
شرک آشاار و پنهان نهی می کند تا همچون مسافر الی لال بتواند در پرتـو عبودیـت ،توشـۀ
راه را تحصیل کند کـه تقواسـت (جـوادی آملـی 071/1 :1059 ،و)071؛ بـهعبارتدیگر،
مفسر با درنظر گرفتن فضای آیه و مفهوم سازی آن ،که خداوند خـود را فاعـل ایـن پدیـده
معرفی می کند ،توجه به ربوبیـت خداونـد را اسـتخراج می کنـد و شـاهدی بـرای توحیـد

بهروی بخشهای مختلف آن باز میکند.
پنجرههای عل ّی

در تعبیرهای زبانی ،توجه به صورتهای مختلفی توزیع میشود .گاهی ایـن تعبیرهـای
زبانی در توصیف موقعیتی ،بخشی از آن موقعیت را با تصریحکردن به صـورت پـیشزمینـه

توجه قرار میدهند و بخش باقیمانده را با حذف کردن در پـسزمینـه قـرار مـیدهنـد .ایـن
فراینــد شــناختی ،بــاز کــردن «پنجــره توجــه» 9نــام گرفتــه اســت (قــائمینیــا.)96 :1073 ،
زبانشناسان شناختی این موضوع را در جمالت سببی (علی) بهکار گرفتهانـد .ویژگـی مهـم
زنجیرۀ علی ،قابلیت آن برای باز شدن پنجرۀ توجه است و بنابر قصد گوینده ،پنجرۀ توجه به
یک یا چند حلقۀ زنجیره علی 2باز میشود .این نظریه شناختی در تحلیل زنجیـرههـای قـرآن
کارایی بسیاری دارد .در قرآن نیز آن دسته از حلقههای زنجیرۀ علی در پنجره توجه قرار دارد

باران فرایند خاصی را در عالم طبیعت طی میکند :از آسـمان فرومیریـزد ،روی زمـین
جریان پیدا میکند ،سپس در زمین فرومیرود و باعث رویش گیاهـان مـیشـود .در آیـۀ 11
سوره بقره در ادامه انزا باران به پیدایش میوهها از زمین سخن بهمیان آمده که به یک حلقه از
زنجیرۀ علی اشاره شده است (همان .)616 :مفسر تسنیم نیز با اشاره به «باء» سببیت در کلمـۀ
«به» در عبارت «فأخرج به من الثمرات» آن را شاهدی برای اشارۀ خالق هستی به وجود نظام
سبب و مسببی در جهان عینی میداند (جوادی آملی .)070/ 1 :1059 ،خداوند در آیۀ قبل بـا
مخاطب قرار دادن همۀ انسانها ،آنان را به عبادت رب خالق مدبر فرامیخواند و در ایـن آیـه
به ذکر نعمـتهـایی مـیپـردازد کـه بـه انسـانهـا ارزانـی داشـته اسـت .ایشـان باتوجهبـه
مفهومسازیها ،تبیین نعمتها در قرآن کریم را متناسب با مخاطبـانی درنظـر مـیگیـرد کـه
خداوند با آنان سخن گفته است .خداوند در جایی که مخاطبان او تودۀ مردم باشند ،ربوبیـت
خویش را در قالب ذکر نعمتهای ظاهری تبیین میکند؛ ولی در جایی که مخاطب خداونـد
مؤمنان هستند ،ربوبیت خود را در قالب ذکر نعمتهای باطنی ،مانند ارسا رسل ،انزا کتب،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Focus of attention
2 . causative
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که قصد دارد آن حلقهها و مطالب در مرکز توجه مخاطب قرار گیرند.
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جعل نبوت و امامت تبیین میکند (همان .)077 :ایشان بار دیگر در توجه به مفهومسازی آیـه
علت اشاره به سه پدیدۀ فراش قرار دادن زمین ،افراشته شدن بنـای آسـمان و انـزا بـاران در
کنار یادیگر را به دلیل عدم کفایت هر یک به تنهایی در چرخه آفرینش میداند و به تـأثیرات
این پدیدهها بر یادیگر برای بقای موجودات اشاره میکند:
«در آیۀ موردبحث از زمین که بستر مناسبی برای زندگی است ،سخن بهمیان آمده و
چون زمین بهتنهایی برای پیدایش و پرورش انسانها ،حیوانات ،گیاهان و جمادات
کافی نیست ،سخن از بنای افراشتۀ آسمان بهمیان مـیآورد .براثـر تـابش خورشـید
است که آبها به بخار تبدیل میشود و با پیدایش ابر و ریزش باران گیاه میروید و
رشد میکند و حیوان و انسان سیراب مـیشـوند و بـا گـردش و حرکـت زمـین و
ستارگان آسمان است که فصو گوناگون پدید میآید و حیـات انسـان و حیـوان و
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316
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گیاه برروی زمین تأمین میشود( ».همان)076 :

مفسر تسنیم با اشاره به آیۀ دیگری در همین سـیاق ،پدیـدۀ بـاران را نمونـهای از جلـوۀ
ربوبیت حقتعالی و نمادی از قدرت بیکران و علم فراگیر خداوند معرفی میکند:
َبات کُل شَ ـی ٍء فَ َأ عخرجنـا مِنعـ ُه َخ ِ
َو هو الَّذی َأنعز َ مِن الس ِ
ضـرا
ماء ماء فَ َأ عخ َر عجنا ب ِ ِه ن َ
َ ع
َ َ َّ
َُ
ع
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن َأ عع ٍ
نـاب َو
ن عُخ ِر ُج منع ُه َحبًّا ُمتَراکبا َو م َن ال َّن عخ ِل م عن طَ لععهـا قنعـوانٌ دانیَـ ٌة َو َج َّنـات م ع
الزیتونَ َو الرمانَ مشع تبِها َو غَیر متشاب ِ ٍه انعظُ روا ِإلی ثَم ِر ِه ِإذا َأثعمر َو ینعع ِ ِ
ـه ِإنَّ فـی ذلِاُـ عم
عَ َُ
ُّ َّ ُ َ
َّ ع ُ
ََ َ
َ
ُ
َلی ٍ
ات لِق عَومٍ یُ عؤمِنُونَ (/77انعام)

بهعبارتدیگر ،خداوند توانا رویش هر گیاهی را با نزو آب انجـام مـیدهـد و ایـن را
گویای نظام اسباب و مسببات درنظر میگیرد( .جوادی آملـی .)437/16 :1071 ،بـرای فهـم
بهتر این موضوع ،از نظریۀ پنجرههای علی برای بررسی دقیقتر این آیه استفاده میکنیم.
این آیه به پدیدههایی اشاره میکند که در ادامۀ نزو باران ر میدهند .تفاوت ایـن آیـه
با آیۀ قبل این است که به پدیدهای بیشتری بعد از انزا باران اشاره کرده اسـت؛ بـهبیاندیگر،

در زنجیرۀ علی پنجره توجه بهروی چنـد مرحلـه بـاز شـده اسـت .ابتـدا بـه درآوردن گیـاه
هرچیزی ،سپس بیرون آوردن جوانۀ سبز و درنهایت نیز به خروج دانه متراکم از ایـن جوانـه
سبز اشاره شده است.
انزال

بیرون آوردن

خارج ساختن

خروج دانه

باران

گیاه هر چیزی

جوانه سبز

متراکم

تاوینی و نعمتهای آسمانی و زمینی ،مانند ایناه خداوند شاافندۀ دانه و هسته است ،زنـده
را مرده میکند و مرده را از زنده بیرون میآورد ،شاافندۀ صبح است و  ...سخن گفتـه اسـت
که با جزئیاتی تناسب پیدا میکند که در ادامۀ انزا باران آمده اسـت .آیـۀ  15سـجده 9نیـز بـه
برخی مراحل پس از انزا باران اشاره کرده اسـت .پسازآناـه بـاران روی زمـین مـیبـارد،
خداوند آن را در زمین بایر میراند و سپس بهواسطۀ آن گیاهانی میرویند که دامها و انسانها
از آن تغذیه میکنند (قائمینیا.)603 :1073 ،
مفسر تسنیم آیۀ  164بقره را که به معرفی چند پدیـدههـای طبیعـی اختصـاص دارد ،در
حام شارح آیۀ  173آ عمران 2میداند که بهاجما به بازگویی توحید پرداختـه اسـت؛ زیـرا
در آیۀ  164بقره اوصافی چون قدرت ،خالقیت ،رأفت ،رحمـت و رزاقیـت خـدا بـهتفصـیل
مطرح شده است (جوادی آملی.)777/06 :1074 ،
الف اللَّی ِل َو ال َّنها ِر َو الع ُفل ِ
اخت ِ ِ
ِ
ماوات َو عاْلَ عر ِ
عك الَّتی تَ عجری ف ِی العبَ عح ِر
الس
ض َو ع
ِإنَّ فی َخل ِعق َّ
ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ِ
ِ
َ .9أ َو ل عَم یر عوا َأنَّا نَسوقُ ال ِ
ععـام ُه عم َو َأنعف ُُس ُ َ
َ ِ
ـرونَ
ـر ِز فَنُ عخـ ِر ُج بِـه َز عرعـا تَ عأکُـ ُل منعـ ُه َأن ُ
َ
ُ
ـه عم أ فَـال یُبعص ُ
عماء إلَـی عاْل عرض ال ُعج ُ
ََ
(سجده)15/
الف اللَّی ِل و النَّها ِر َلی ٍ
ِ
ات ِ ُْلول ِی عاْلَل ِ
ماوات َو عاْلَ عر ِ
ِ
عباب (آ عمران)173 /
الس
عق
اخت ِ ِ ع َ
ض َو ع
ِ .2إنَّ فی َخل َّ
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توجه به سیاق آیه ما را به ناات مهمی رهنمون میکند .در آیات قبـل ،از تفصـیل آیـات
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ٍ
بِما ینعفَع ال َّناس َو ما َأنعز َ لال مِن الس ِ
ِ
ض بَ عع َد َم عوتِها َو بَ َّ
ـن کُـل
ماء م ِ عن ماء فَ َأ عحیا ب ِ ِه عاْلَ عر َ
ث فیهـا م ع
َ ُ َ َّ
َ ُ َ
ٍ
ٍ ِ
ـخ ِر بـین الس ِ
ِ
ِ
ـماء َو عاْلَ عر ِ
ِ
الس
َـومٍ یَ ععقِلُـونَ
ـحاب ال ُعم َس َّ َ ع َ َّ
صریف الریاح َو َّ
ض َلیـات لق ع
دابَّة َو تَ ع
(/164بقره)
ایشان باتوجهبه آیۀ قبل 9که از توحید خداوند سخن گفته است ،به تحلیـل و تفسـیر آیـۀ
مدنظر میپردازند که دربارۀ پدیدههای طبیعی است .مفسر تسنیم معتقـد اسـت ایـن آیـه بـر
مدعای آیۀ قبل ،براهین اقامه میکند که هریک تام و مستقل است .ایشان «آیت» را بـه برهـان
تعبیر میکند« :هرگاه قرآن بخواهد از دلیل و برهان وجود خدا و اوصـاف او سـخن بگویـد،
میفرماید این آیت الهی و نشان وجود خـدا و صـفات اوسـت( ».جـوادی آملـی/9 :1097 ،
 )159همچنین ایشان در آیۀ  164بقره با اشاره به محوری بودن انزا باران و متفرع بودن زنده
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کردن و پراکنده ساختن نسبت به این پدیده (همان )157 :بر باز شدن پنجرۀ توجه بهروی دو
مرحلۀ زنده کردن و پراکنده ساختن در این زنجیره علی تأکید کرده است؛ افزونبـراین ،ایـن
آب حیات است» اشارۀ ضمنی میکند (قائمینیـا )194 :1076 ،و در آیـات
پدیده به استعارۀ « ع
مختلفی به جنبههای گوناگون آن و ارتباطش با موجودات مختلف پرداخته شده است.
 .2اختالف شب و روز

مفهوم شب و روز از مفاهیمی هستند که قرآن در مـوارد گونـاگون از آنهـا بـرای بیـان
اهداف خاصی کمک میگیرد .این دو مفهوم اهمیت خاصـی در زنـدگی بشـر دارنـد؛ زیـرا
تقسیم زمان برای او با ایندو آغاز میشود و او تمام کارهـای روزمـرهاش را بـا ایـندو آغـاز
میکند (قائمینیا .)103 :1073 ،شب و روز ابعاد و ویژگیهای متفاوتی دارند و هر بـار بعـد
خاصی از آنها باتوجهبه بافت آیه روشن میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الرحی ُم (بقره)160/
الر عح ُ
من َّ
َ .9و إ ُلها عُم إل ٌه واح ٌد ال إل َه إالَّ ُه َو َّ

ل َو ال َّن َ ِ ِ
راد شُ اُورا (فرقان)61 /
ل اللَّیع َ
َو ُه َو الَّذی َج َع َ
راد َأنع یَذَّ ک ََّر َأ عو َأ َ
هار خلعفَة ل َم عن َأ َ
مفسر تسنیم اختالف را به رها کردن ماـان همـراه جـایگزینی معنـا کـرده اسـت؛ درنتیجـه
اختالف شب و روز ،یعنی با نظمی شگفتانگیز شب جای خود را به روز و روز جای خـود را بـه
شب میدهد (جوادی آملی .)779 /06 :1074 ،ایشـان جـایگزین شـدن شـب و روز را کـه براثـر
کروی بودن زمین و حرکت وضعی آن بدور خود است ،مانند دیگـر اجـزای هسـتی نشـانهای از
قدرت و حامت خداوند میداند (همان .)151 :شب و روز ،ابعاد و ویژگیهای متفـاوتی دارنـد؛

آنها باز شود؛ زیرا فقط در این صورت با بافت آیات تناسب پیدا میکند و بـا دعـوت دیگـران بـه
سجدۀ خداوند رحمان همخوانی پیدا میکند .این برداشت با ذیـل آیـۀ هـم تناسـب دارد :تعاقـب
روز و شب فرصت مناسبی برای افرادی است که بخواهند بـهیاد خـدا یـا در شـمار شـارگزاران
باشند (قائمینیا 106 :1073 ،و )105؛ بهعبارتدیگر هریک از شـب و روز مـیتوانـد جـایگزین
دیگری باشد برای جبران قصور آنچه در عبادت خداوند شـده اسـت .مفسـر تسـنیم نیـز بـا بیـان
ثمرات اختالف شب و روز به ثمرۀ مهمی اشاره میکند که با مفهومسازی در بافت آیات قبلی هـم
تناسب دارد« :کار عبادی و عمل صالحی که بنا بود در شب انجام شود ،درصورت عـدم تماـن از
آن میتوان از فرصت روز بهرهمنـد شـد و آن را بـهعنوان قضـا یـا وقـت دوم در روز انجـام داد و
بهعاس( ».جوادی آملی)154/06 :1074 ،
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ولی بافت آیه در این مورد اقتضا میکند که پنجرۀ توجه در آن به ویژگی تعاقب و جایگزین شـدن
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روز

اعمال
شب

ایشان بار دیگر دربارۀ پدیدۀ شب و روز ،ایـن دو آیـه (شـب و روز) را همچـون دیگـر
پدیدهها نشانهای بر وجود و وحدانیت الهی و اوصاف او دانستهاند .این سخن هرچند سخن
درستی است و همۀ موجودات بهاینمعنا از نگاه قرآن ،آیات الهـی هسـتند ،بایـد دیـد بافـت
آیات چه اطالعاتی به ما میدهد .توجه به تعابیر مشابه ،زوایـای دیگـری از ایـن دو نشـانه را
روشن میکند .در آیۀ  11سورۀ اسراء 9عالوهبر نشانه قرار دادن شب و روز ،از محو کردن آیۀ
شب و روشنیبخش قرار دادن آیۀ روز نیز سخن بهمیان آمده است و علت آن را طلـب فضـل
از خداوند و دانستن حساب و شمارش سا ها بیان کرده است .با نگاهی اجمالی به آیات قبل
درمییابیم که در دو آیۀ قبل ،از آماده شدن عذاب برای کسانی که به آخرت ایمان ندارنـد و از
عجو بودن انسان در طلب بدیها مانند طلب خوبیها توسط او سخن گفته است .با بررسی
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این دو آیه در کنار آیۀ قبل ،دو وجه تشابه میان شب و روز و دنیا و آخرت حاصل میشود:

است دیر یا زود باشد؛ اما درنهایت همانگونهکه خداوند آیۀ شب را محو میکنـد و آیـۀ روز
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فرامیرسد که روشنیبخش است ،زندگی دنیوی هم به پایان میرسـد و نوبـت بـه زنـدگی

1ـ شب و روز با تعاقبشان ،نظام ثابتی دارند .خداوند با نشانه قرار دادن هریک بـهتنهایی
ما را به ناتۀ ظریفی رهنمون میکند .مثل دنیا و آخرت همان مثل شب و روز اسـت .زنـدگی
دنیوی افراد باوجود همۀ تفاوتها درنهایت به پایان و نوبت بـه زنـدگی اخـروی میرسـد؛
ازاینرو تناسبی میان شب و روز ازیکطرف و دنیا و آخرت ازسویدیگر به چشم میخورد؛
همانگونه که مقدار زندگی دنیوی متفاوت است؛ درنتیجه ورود به زندگی اخروی هم ممان

اخروی میرسد که در آن کافران خود را به عذاب الهی مبتال میبینند؛
1ـ خداوند آیۀ روز را روشنی بخش قرار داد تا انسان ها در آن تالش کنند و درمقابل،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن فَمحونا آی َة اللَّی ِل َو جعلعنا آی َة النَّها ِر مب ِ
ـد َد السـنی َن
ص َرة لِتَبعتَغُوا ف عَضال م ِ عن َربا عُم َو لِتَ ععل َُموا َع َ
ل َو النَّ َ
َ .9و َج َعلعنَا اللَّیع َ
ُع
َ َ َ
هار آیَتَیع ِ َ َ ع َ ع
ٍ
ِ
عناه تَفعصیال (اسراء)11/
َو العح َ
ساب َو کُ َّل شَ عیء ف َّ
َصل ُ

در شب دست از کوشش بردارند و از دسترنج روز بهره بگ یرند .قرآن نیز می گویـد دنیـا
محل تالش او و آخرت نیز محل بهره گیری از تالش دنیـوی اسـت (قـائمینیـا:1073 ،
 ،)101به عبارت دیگر ،هریک از شب و روز این قابلیت را دارند که دو آیه برای آخـرت
درنظر گرفتـه شـود و باتوجه بـه بافـت آیـات و سـیاق شـب و روز همچـون دو نشـانه
مفهومسازی شدهاند.
ناتۀ مهم در کاربرد شب و روز ،شخصیت بخشیدن به این دو مقوله در زبان قرآن است.

پنداشته میشود .این شخ

انگاری اجازه میدهد گسترۀ وسیعی از تجربـههـای مـرتبط بـا

پدیدههای انسانی ،در چهارچوب تجربههـا و فعالیـتهـای انسـانی درک شـوند( .لیاـاف،
 ) 61 :1077شب و روز نیز در برخی آیات ،هماننـد موجـودی درنظـر گرفتـه شـدهانـد کـه
رفتارهای بشری در آنها لحاظ شده است.
َو اللَّیع ِل ِإذا یَ عس ِر (( )4فجر)4/
گذشتن و عبور کردن فعل آدمی است و در این آیه به شب نسبت داده شده است.
الصبع ِح ِإذا تَنَف ََّس (تاویر)19-15 /
َو اللَّیع ِل ِإذا َع عس َع َس َو ُّ
در این آیه ،شب بهصورت آدمی که روی برمیگرداند ،شخصیتپـردازی شـده اسـت و
صبح نیز بهصورت آدمی که نفس میکشد (قائمینیا.)015 :1076 ،
لصبع ِح ِإذا َأ عسف ََر (مدثر)04-00 /
َو اللَّیع ِل ِإ عذ َأ عدبَ َر َو ا ُّ
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در این آیه شب همچون انسانی شخصیتپردازی شده است که پشـت مـیکنـد و روی
برمی گرداند و صبح هم همچون انسـانی (زنـی) اسـت کـه پـرده از چهـره مـیافانـد و ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلیل شناختی مفهوم «آیه» در تفسیر تسنیم (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)

شخصیتبخشی 9یای از اشاا استعارۀ وجودی 2است کـه در آن شـیء فیزیاـی ،شـخ

1 . Personification
2 . Ontological Metaphor

مینماید.
َو اللَّیع ِل َو ما َو َس َق (انشقاق)15/
در این آیه نیز شب همانند انسانی پنداشته شده است که حیوانـات را بـرای هـدایت بـه
آشیانهشان جمعآوری میکند.
بهکار بردن این استعاره برای فهم بهتر از عـالم و کـارکرد اشـیاء آن در قالـب رفتارهـای
بشری است تا شناخت ملموستری از شاخ

ها و انگیـزههـای فعالیـتهـای پدیـدههـای

غیرانسانی بهدست آید.
 .3بادها

بادها از پدیدههایی هستند که در آیات بسیاری همچون رسوالن الهی در نظام تاوین یاد
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شدهاند .گاهی رسالت آنها رحمتی برای مؤمنان در جابهجا کردن ابرها برای تلقیح گیاهـان

9

است که بهفرمان الهی بهشال باران فرومیریزند و زمانی نیز مأموریت عـذاب الهـی 2بـرای
تبهااران را برعهده دارند؛ مانند بادهای صرصر و عقیم که هفت شب و هشـت روز بـر قـوم
عاد ناز شدند و به حیاتشان پایان دادند (جوادی آملی.)115/17 :1071 ،
َـد میـ ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ت
اح بُشع را بَیع َن یَ َد عی َر عح َمت ِ ِه َحتَّی ِإذا َأقَل ع
َو ُه َو الَّذی یُ عرس ُل الری َ
َّت َسحابا ثقاال ُسـقعن ُاه لبَل َ

فَ َأنعزلعنا ب ِ ِه العماء فَ َأ عخرجنا ب ِ ِه مِن کُل الثَّم ِ
ك ن عُخ ِر ُج ال َعم عوتی ل ََعلَّاُ عم تَذَ ک َُّرونَ (اعراف)75/
رات کَذل ِ َ
ع
َ َ ع
َ
َ

مفسر تسنیم دربارۀ عبارت «یرسل الریاح» معتقد است «این تعبیر بیـانگر رسـالت الهـی
بادها در نظام تاوین است .بادها در بشارت به نـزو بـاران رسـوالن الهـیانـد و خـدا آن را
پیشاپیش نزو باران در قالب نویددهنده ارسا میکنـد» (جـوادی آملـی.)117 /17 :1071 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1حجر.11/
 .2حاقه  6/و ، 5ذاریات.41/

ِ
مفهومی «بادها رسو هسـتند» منجـر مـیشـود کـه
بیان این عبارات به شال گرفتن استعارۀ
بدون نامگذاری به آن اشاره کردهاند.
نظریۀ استعارۀ مفهومی ،که از نظریـات مهـم در معناشناسـی شـناختی اسـت ،رویاـرد
جدیدی در استعاره است و در چهارچوب مختلفی به استعاره سـاختار مـیبخشـد .در بـاور
سنتی ،استعاره یای از ابزارهای تخیل شاعرانه و کاربردی در صنایع بالغی و نه زبـان عـادی
است و بهمنزلۀ ویژگی زبان ،در وا ه و نه در اندیشه سامان مـییابـد ( Lakoff & Johnsen,

)2003: 4؛ بهبیاندیگر ،استعاره زمانی پیدا میشود که وا ه در مدلو متعارفش بهکار نـرود و

تحلیل شناختی مفهوم «آیه» در تفسیر تسنیم (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)

مبدأ و حوزۀ مقصد تشایل شده است .حوزۀ مبدأ فیزیایتر و حوزۀ مقصد ،انتزاعیتر اسـت
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بر چیز دیگری اطالق شود .ویژگی دیگر این استعاره ،انحرافی بـودن زبـان آن اسـت؛ یعنـی
وا هها در معنای اصلی خود بهکار نمیرونـد (قـائمینیـا)75 :1076 ،؛ امـا بـرخالف نظریـۀ
موجود ،که دیدگاه زیباییشناختی دارد ،استعارۀ مفهومی مسـئلۀ فقـط زبـانی نیسـت ،بلاـه
پردازش تفار بشری ،بیشتر اسـتعاری اسـت ( .)Ibid: 7اسـتعارههـای مفهـومی در ماهیـت
تعامالت روزمره ما با جهان اطراف حضور دارند؛ بهبیاندیگر ،استعارههای مفهومی پایههای
تجربی دارنـد (اردبیلـی و روشـن .)110 :1077 ،از دیـدگاه شـناختی ،اسـتعاره جنبـههـای
مشخصی دارد که روابط دو مفهوم را تعریف میکنند .ازآنجاکه بنیان تمـامی اسـتعارههـا بـر
شباهت است و تمام شباهتها هم جزئیاند ،تمام استعارهها معموال برخی جنبههای حـوزۀ
خود را برجسته و بخشهای دیگر را پنهان میکنند (لیـوون .)57 :1077 ،اسـتعاره از حـوزۀ

(کوچش .)175 :1076 ،برای مشخ

شدن استعارههـا نیـز بایـد میـان دو حـوزه نگاشـت

برقرار شود .هر استعاره شامل حوزۀ مبدأ ،حوزۀ هدف و نگاشت مبـدأ بـه هـدف مـیشـود
مفهومی قلمرو مقصد را برحسب وا ههای قلمرو مبدأ
(لیااف .)453/1 :1077 ،استعارههای
ع
مفهومسازی میکنند .قلمرو مبدأ همان مستعارمنه است ،قلمرو مقصد بر مسـتعارله مطابقـت

دارد و نگاشت نیز همان وجهشبه یا جامع است .تفاوت دیگر استعارۀ سنتی با مفهـومی ایـن
است که در سنتی همیشه وجه شبه وجود دارد؛ برای مثـا  ،وجـه شـبه در «زیـد ماننـد شـیر
است» ،شجاعت است؛ اما استعارۀ مفهومی اینگونه نیست و لزومـا نبایـد شـامل وجـه شـبه
باشد ،بلاه با نوعی همبستگی و انسـجام دو حـوزه همـراه اسـت کـه از آن بـا عنـوان اصـل
همسانی یاد میکنند (راسخمهند)69 :1070 ،؛ بهعبارتدیگر ،حوزۀ مفهومی به حوزۀ حسـی
نگاشت پیدا میکند و دو حوزه بر یادیگر بار میشـوند و تمـام آن چیزهـایی کـه در حـوزۀ
مقصد بهصورت شاخ

وجود دارد ،در حوزه مقصد نیز وجود دارد؛ بـهاینترتیب اسـتعارۀ

مفهومی شال میگیرد.
استعارههای مفهومی قرآنی از ابعاد مختلف ،همچون نحوۀ نگرش مخاطـب بـه عـالم و
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دیگر موجودات و نیز فهم روابط دیگران در حوزههای مختلف نقشآفرینـی مـیکننـد .ایـن

مرده را به کانون فعالی از زندگی و باغهای پرمیوه بد میکننـد (جـوادی آملـی/17 :1071،
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 ،)115میگوید بادهـا همچـون رسـوالنی هسـتند کـه پـس از ابـالغ وظیفـهشـان هماننـد

استعارهها با دگرگونی فضای دیگر آیات در فهم آنان نیز تأثیر میگذارند (قـائمینیـا:1076 ،
 .)167مفسر تسنیم با اشاره به ایناه خداوند در این آیه ،بادها را با وصف «مبشـران رحمـت»
میستاید ،که رسالت بهدوش کشیدن ابرهای سـنگین بـاردار بـاران را برعهـده دارنـد و بـه
هدایت الهی بهسوی سرزمینهای مرده حرکت میکننـد و سـرانجام بـهامر خـدا بهصـورت
قطرات مالیم باران بر سطح زمین تشنه و خشک مینشیند ،در آن نفـوذ میکننـد و سـرزمین

فرستادگانی امین ،امر الهی را بیکموکاست اجرا میکنند.

استعارۀ مفهومی« :بادها رسول هستند»
نگاشتها

مبعوث شدن

فرستاده شدن

بشارت نزول آیات

بشارت نزول باران

انذار عذاب

انذار طوفان

واسطۀ خدا و انسان

واسطۀ ابر و باران

تذکر معاد ازراه طبیعت

مفسر دربارۀ مفهومسازی شال گرفته در ارتباط برقرار کردن میان این پدیـدۀ طبیعـی و
عبارت انتهای آیه باتوجهبه فضا و سیاق آن میگوید:
«در آیات گذشته برای آگاهی دادن به مبدأ عالم و آدم از ربوبیت الهـی و چگـونگی
تدبیر خورشید و ماه و ستارگان سخن بهمیان آمد .اکنون برای توجـه دادن بـه معـاد
عالم و آدم و پندآموزی مردم ،از ربوبیت و ابر و باد و باران و چگونگی زنـدهشـدن
زمین مرده و گیاهان خبر میدهد و میفرماید ما زندهکردن بذر مرده را در ایـن دنیـا
به شما نشان دادیم .انسانهای مرده را نیز در آخـرت اینگونـه از د خـاک بیـرون
میآوریم و حیاتی دوباره مـیبخشـیم".کذالک نخـرج المـوتی لعلاـم تـذکرون"
خداوند سبحان در آیات بسیاری برای تقریب به ذهن و نشان دادن چگونگی زنـده
شدن انسان پس از مرگ ،به حیات گیاهان مثا زده اسـت؛ همانگونهکـه گیاهـان و
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مبدأ :رسول

مقصد :باد
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درختان با فرارسیدن فصل پـاییز و زمسـتان چهـره ظاهرشـان پژمـرده مـیشـود و
برگهایشان فرومیریزند و کمکم به خواب زمستانی فرومیروند؛ اما ریشـۀ آنهـا
زنده است و با فرارسیدن فصل بهار بیدار میشوند و حیاتی دوباره را آغاز میکننـد.
انسان نیز با مرگ ،تنها بدنش میپوسد و ریشهاش که روح اوست ،زنده و نزد خـدا
ماندنی است .همانگونهکه خداوند در آغاز بهار ،فروع پژمرده را بـه اصـل و ریشـۀ
زنده آنها بازمیگرداند ،ذرات وجود انسان را نیز بار دیگر به روح زندهاش مـرتبط
میکند( ».جوادی آملی)103-117 /17 :1071 ،

توجه دقیقتر به ارتباط این پدیده با احیای مردگان و حشر و بعث ،ما را به نظریۀ پنجـرههـای
علی رهنمون میکند .برای فهم بهتر ،به پدیدههایی اشاره میکنیم که بهترتیب در آیه ر میدهند:
 -1فرستادن بادهای نویدبخش باران؛
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 -1پیدا شدن ابرهای گرانبار در ادامۀ آن بادها؛
 -0راندن آن بادها بهسوی زمین مرده؛
 -4انزا باران بر آن زمین؛
 -7بیرون آوردن هرگونه میوه از آن زمین.
پس از ارسا بادهای نویدبخش که زنجیرۀ علی ماست ،به حلقـههـای بسـیاری از ایـن
زنجیره اشاره شده است و پنجرۀ توجه بهروی مراحل بسیاری همچـون پیـدا شـدن ابرهـای
گرانبار در ادامۀ آن بادها ،راندن آن بادها بهسوی زمین مرده ،انزا باران بر آن زمـین و بیـرون
آوردن هرگونه میوه از آن زمین باز شده است.
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فرستادن

پیدا

راندن آن

انزال

بیرون

بادهای

شدن

بادها

باران بر

آوردن هر

نوید

ابرهای

بهسوی

آن زمین

گونه

بخش

گرانبار

زمین
مرده

میوه

فضای این آیه ویژگیهایی دارد که متناسب با آنها پنجرۀ توجه در آیه باز شده است .در
آیات قبل ،به رحمت الهی اشاره شده که هـدایت و رحمـت بـودن کتـاب 9و نزدیـک بـودن
رحمت خداوند به محسنین 2است .متناسب با این موضوع ،در این آیه هم به بادهـایی توجـه
شده است که بشارتدهندۀ رحمت الهیاند .در آیۀ بعدی نیز به برآمدن گیاه از زمین پـاک بـا
اذن خداوند اشاره شده است و ایناه از زمین ناپاک جز گیاه اندک و بیفایده بـاوجود بـارش
باران خارج نمیشود .انسانها نیز همینگونه هستند و وضعیت آنها بعـد از نـزو رحمـت

بر عدهای دیگر کوچکترین تأثیری نمیگذارد؛ ازسویدیگر ،زنده شدن مردگان هم مشـابه
همین وضعیت است .همانگونهکه زمین مرده با باران زنده میشود و میوههـای گونـاگون را
خارج میکند ،مردگان هم پس از زنده شدن ،مشابه میوههای مختلـف مـیشـوند :آنـان کـه
استعدادشان پرورش یافته است ،میوههای مختلف به بار میآورند و آنان کـه استعدادشـان را
پرورش ندادهاند ،همچون زمینهای خشک و بیحاصل میشوند (قـائمینیـا 615 :1073 ،و
 .)619استخراج این ناات ما را به لطایف و ظرایفی از آیات الهی میرساند که توجه بـه ایـن
مفهومسازیها ،زیباییهای کالم الهی را در چینش مطالب و انتقا آنها بـرای القـای معنـا و
مفهوم به مخاطب آشاار میکند.
نتیجهگیری

بهرهگیری از دستاوردهای زبانشـناختی در فهـم مقصـود کتـاب الهـی و تبیـین تعـابیر
مختلف بسیار مهم است .پردازش شناختی مفهومسـازیهـا ،اطالعـات جدیـدی در اختیـار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اعراف.71/
 .2همان.76/

تحلیل شناختی مفهوم «آیه» در تفسیر تسنیم (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)

الهی همانند وضعیت زمینهای مختلف پس از نزو باران است :عدهای متحـو میشـوند و
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مفسر قرار میدهد .پدیدههای طبیعی در قرآن ،که از آنها با عنوان آیه یاد شده است ،بـهدلیل
ارتباطشان با مفاهیم مهم قرآنی و شیوۀ زندگی بشر ،اهمیت واالیی دارند .تفسیر تسنیم نیز در
مباحث خود دربارۀ پدیدههای طبیعی همانند باران ،اختالف شب و روز و بادهـا ،باتوجهبـه
ابزارهای شناختی و پردازش مفهومسازیها ،این پدیدهها را با تبیین مفاهیم بنیادین همچـون
توحید و معاد گره میزند و معتقد است این مفهومسـازیهـا ،جلـوۀ ربوبیـت حـقتعـالی و
نمادی از علم و قدرت نامتناهی او را نمایش میدهد؛ بدینترتیب به استنباط حقایق موجـود
میپردازد ،که ظریف و هوشمندانه در موقعیتهای گوناگون کـالم الهـی پنهـان شـدهاند ،و
نتایج نهفتۀ آنها را برای بهرهگیری انسانها در زندگی دنیـوی در راسـتای زنـدگی اخـروی
نشان میدهد.
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316

91

منابع
 .1قرآن کریم.
 .1آذرنوش ،آذرتاش ( ،)1073واکاوی و معادلیابی تعدادی از واژگان قرآن کریم،
جهاد دانشگاهی ،تهران.
 .0ابنفارس ،احمد ( ،)1411معجم مقاییس اللغه ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .4ابنمنظور ( ،)1439لسان العرب ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .7اردبیلی ،لیال و بلقیس روشن ( ،)1071مقدمه ای بر معناشناسی شناختی ،علم ،تهران.
الثانیه ،دمشق.
 .5بالشر ،ر ی ( ،)1054درآستانه قرآن ،رامیار ،محمود ،فرهنگ اسالمی ،تهران.
 .9جفری ،آرتور ( ،)1051واژههای دخیل در قرآن مجید ،بدرهای ،فریدون ،توس ،تهران.
ل
عبدال ( ،)1059تفسیر تسنیم ،جلد  ،1اسراء ،قم.
 .7جوادی آملی،
 .13ــــــ ( ،)1097تفسیر تسنیم ،جلد  ،9اسراء ،قم.
 .11ــــــ ( ،)1071تفسیر تسنیم ،جلد  ،16اسراء ،قم.
 .11ــــــ ( ،)1071تفسیر تسنیم ،جلد  ،17اسراء ،قم.
 .10ــــــ ( ،)1074تفسیر تسنیم ،جلد  ،06اسراء ،قم.
 .14الجوهری ،اسماعیل ( ،)1403الصحاح ،دارالحدیث ،قاهره.
 .17راسخمهند ،محمد ( ،)1070درآمدی بر زبانشناسی شناختی ،سمت ،تهران.
 .16الطریحی ،فخرالدین ( ،)1403مجمع البحرین ،موسسه االعلمی للمطبوعات ،بیروت.
 .15عبدالباقی ،محمدفؤاد ( ،)1417المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم ،نوید اسالم،
قم.
 .19قائمینیا ،علیرضا ( ،)1073معناشناسی شناختی قرآن ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،تهران.
 .17ــــــ ( ،)1076استعارههای مفهومی و فضاهای قرآن ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،تهران.

تحلیل شناختی مفهوم «آیه» در تفسیر تسنیم (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)

 .6االصفهانی ،الراغب ( ،)1410مفردات الفاظ قرآن ،تحقیق عدنان داوری ،دارالقلم ،الطبعه

90

 .13کوچش ،زولتان ( ،)1077زبان ،ذهن و فرهنگ ،آگاه ،تهران.
 .11لیااف ،جورج ( ،)1077قلمرو تازه علوم شناختی ،میرزابیگی ،جهانشاه ،آگاه ،تهران.
 .22لیوون ،تئوون ( ،)1077آشنایی با نشانهشناسی اجتماعی ،ترجمۀ محسن نوبخت،
علمی ،تهران.
Evans, Vyvyan and Melanie Green (2006), Cognitive Linguistics: An

23.

Introduction, Routledge, New Jersey.
Lakoff, George and Mark Johnsen (2003), Metaphors We Live By, the
University of Chicago Press, London.

سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316

94

24.

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیتاهللجوادی آملی
امیر بنیعصار ∗

چکیده
کشف مقصود آیات ،هدف نهایی پژوهشهای قرآنی است؛ بهطوریکه عناصر متعددی در دسـتیابی
به آن نقش دارند .روایات تفسیری ،نگین عناصر موجود در دست یافتن بـه مقصـود آیـات هسـتند.
قرابت اهداف علم معناشناسی با روایات تفسیری این فرضیه را تقویت میکند که میتـوان در یـافتن
نشانههای علم معناشناسی در شرع مقدس کاوش بسزایی کرد و با احراز جریـان ایـن علـم ِ بـهظاهر
نوپدید ،در شیوۀ تفسیر اهلبیت :گامی برای بازاحیای علم تفسیر برداشت .چندوجهی بـودن آیـات
قرآن کریم ،که در آثار منقو از اهلبیت هم بر آن تأکید شده است ،زمینـۀ تفاسـیر متعـدد و متاثـر را
فراهم میآورد .تحلیل معناشناختی روایات تفسیری ازآنحیث مهم است که اماان قرائتهای متاثر
غیر نظاممند را بسیار کاهش میدهد .دستاوردهای مفسرین اسالمی ،زمینۀ مناسبی برای کناـاش در
علوم جدیدی مثل معناشناسی دارد و از آن نباید غفلت کرد؛ زیرا حاصـلش متنـاق یـافتن تفسـیر
سنتی با الگوهای نظاممند جدید خواهد بـود .مقالـۀ حاضـر درصـدد اسـت ازطریـق تبیـین برخـی
الگوهای معناشناختی و قرینسازی آن با نگاشتههای تفسیری آیت لالجـوادی آملـی ،ایـن فـرض را
مطرح کند که می-توان دستاوردهای معناشناسی را بر این نگاشتهها منطبق کـرد و تاحـدودی ثابـت
کرد که ردپای بسیاری از قواعد معناشناختی در تحلیلهای قرآنی ایشان یافت میشود.
کلیدواژهها :روایات تفسیری ،معناشناختی ،همنشینی ،آیت لالجوادی آملی ،تلفیق مفهومی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

∗ سطح چهار حوزه و استاد مرکز تخصصی حدیث حوزه ()a.baniasareh@gmail.com
تاریخ دریافت 76/35/31 :تاریخ پذیرش.76/11/17 :

مقدمه

امامان معصوم ،هر یک به اقتضـای زمـان خـویش ،تفسـیر آیـات را بـه خـوبی روشـن
نمودهاند .بخش عمدهای از این میراث گرانبها بـا عنـوان «روایـات تفسـیرى» در کتابهـای
پرشمار ازجمله البرهان ،نورالثقلین ،فرات و  ...انباشته شده است ،بیآناه کاوش بسـزایی در
تحلیل رف و تخصصی آنها ر دهد .دانـش تفسـیر بـهتبع ویژگیهـای انحصـاری قـرآن
کریم ،بهگونهای است که برای هر عصر ،پیام جدید و نتایج نویی دارد.
پاسخ به این پرسش برای اندیشـمند مسـلمان اهمیـت بسـیاری دارد کـه کـدامیـک از
روشهای دانشهای جدید را میتوان برای فهم متـون دینـی پـذیرفت .درمیـان دانشهـای
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کند که مفسران کنونی همچون عالمهجوادی آملی نگاه نظاممندی دارند؛ بهطوریکـه تطبیـق

جدید در قرن بیستم ،مطالعات زبانشناختی پیشرفت چشـمگیری داشـته و موجـب کشـف
الگوهای تحلیلی نو و تطبیقپذیر بر آموزههـای دینـی شـده اسـت .از شـاخههـای مختلـف
زبانشناسی ،معناشناسی جایگاه ویژهای دارد و به مفسر این اماان را میدهد کـه بـه تحلیـل
نظاممند متن بپردازد .قرابت معناشناسـی و روایـات تفسـیری ازآنروسـت کـه هـر روایـت
تفسیری ،تحلیل معناشناسانۀ آیـهای از قـرآن اسـت .ایـن مقالـه تـالش میکنـد بـا رویاـرد

یافتههای دانشهای جدید بر نگاشتههای ایشـان ،نمایشـگر عمـق درونمایـههای اسـالمی
است .ازآنجاکه پژوهشگران دینی ،پس از آشنایی اولیه با علم معناشناسی ،عالقۀ زیادی برای
استفاده از فرمو های آن پیدا میکنند .اولین مانع ،صعوبت تطبیق این فرمو ها بر گزارههـای
دینی است؛ ازاینرو نگارنده بـرای رفـع آن تـالش کـرده اسـت تاحـدودی زمینـه را بـرای

پژوهشهای معناشناسی و تطبیق آنها بر علم تفسیر فراهم کند.
تناسب معناشناسی شناختی با ویژگیهای قرآن

تحلیل معناشناختی آیات قرآن ،فعالیتی نظاممند در تحلیل متن قرآن است .احراز تناسب
معناشناسی با متن قرآن در درجۀ او  ،به تناسب آن با زبان عربی و در درجۀ دوم ،بـه ماهیـت
وحیانی قرآن بستگی دارد .زبان عربی از زبانهای پررازورمز است .عمـق و پیچیـدگی ایـن
زبان بهحدی است که بهسادگی نمیتوان به الیههای زیرین آن دست یافت؛ چناناه در نقـل
ِ ِ
ِ ٍ
ـن َو َال تُب ِینُـ ُه
ـن قَ ـ عو لال َعـ َّ
« َس ـ َألعتُ ُه َعـ ع
ـز َو َج ـ َّل -بِلســان َع َرب ِـی ُمب ِـی ٍن قَــا َ یُب ِـی ُن عاْلَل ُعسـ َ
عاْلَل ُعسن(کلینی»)601/1 :1435 ،
امام معصوم در تفسیر «بلسان عربی مبین »1فرمودند عربی میتواند معانی سایر زبانها را
روشن کند؛ اما سایر زبانها توان برگرداندن (کامل) معانی وا ههای عربـی را بـه زبـان خـود
ندارند.
ِ
ویژگی لغت عرب ،عمق آن را ازحیث معنا نشان میدهد .ظرافتهای معنـایی زبـان
این
عربی وقتی در کنار تعابیر اعجازآمیز و وحیانی قرآن قرار میگیرد ،بر اهمیت مطالعة نظاممنـد
این کالم نورانی میافزاید .معناشناسی بهمثابه ابزار مطالعۀ نظاممند معنا میتوانـد در خـدمت
مفسر قرار گیرد .قواعد این علم به مفسر این اماان را میدهد با بررسی علمی معنا ،به تحلیـل
آن بپردازد و مراد جدی شارع را کشف کند .بهکارگیری روشهـای علـم معناشناسـی وقتـی
میتواند اطمینان پژوهشگر مسلمان شیعی را جلب نماید کـه منافـاتی بـا شـیوۀ معناشناسـی
اهلبیت :نداشته باشد؛ ازاینرو الزم است با الگوگیری از روایـات تفسـیری و اسـتفاده از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شعراء.177 ،

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

بخشی از تراوشات نورانی یای از ائمۀ هدی آمده است:
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تحلیل مفسران بزرگی ازجمله آیت لالجـوادی آملـی ،صـحت و میـزان اسـتفاده از قواعـد و
راهاارهای این علم جدید بررسی شود.
تعریفهای متعددی از معناشناسی ارائه شده است؛ مانند «بررسی معنا»« ،دانشی کهه
به بررسی معنا میپردازد»« ،شاخهای که به بررسی شرایط الزم در رمز میپردازد»(مختار
عمر ،1831 ،ترجمه  .)191:یکی از تعاریف روانی که تاحدودی تناسب با متهن بیغیهی
مثل قرآ کریم را روشن میکند ،چنغن است:
«معناشناسی کار کشف سازوکارهای معنا را با مطالعۀ علمی بهعهده دارد؛ معنایی که
در پس الیههای متن ذخیره شده و هرچـه مـتن پیچیـدهتـر ،ادبـیتـر ،الیـهایتر و
درصدد انتقا معـانی بیشـتر بـا حجـم زبـانی کمتـر باشـد ،کـار معناشناسـی نیـز
بههمانمیزان سختتر و پرهیجانتر میشود و نیاز به قواعد منظم و قواعد منسـجم
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بیشتر ر مینماید(».مطیع ،پاکتچی و.)136: 1099،..

مراد از اصطالح «شناختی» در معناشناسی شناختی ،معنایی است کـه در علـوم شـناختی
بهکار میرود .این اصطالح در علوم شناختی بر فعالیتهایی اطـالق مـیشـود کـه ذهـن بـر
اطالعات خام انجام میدهد؛ بهعبارتدیگر ،این دانش بررسی میکند که وقتی کاربران زبـان
میخواهند موقعیتی را توصـیف کننـد ،اطالعـات ذهـن آنهـا چگونـه در مفهومسـازی آن
موقعیت تأثیر میگذارد؛ ازاینرو تحلیل تعبیرهای زبـانی ،راهـی بـرای دسـت یـافتن بـه آن
اطالعات و ساختار آنهاست(.قائمینیا )45: 1073،کاربست اصـطالح شـناختی در تفسـیر،
تحلیل تعبیرهای زبانی و وا ههای قرآنی است که ناظر به مفهومسـازی موقعیتهـای نـزو
آیات و با هدف کشف مقصود خداوند نسبت به هر یک از آیات قـرآن اسـت؛ بهگونهایکـه
برای عصر حاضر سودمند باشد.
تصدی چنین هدفی در فعالیتهای پژوهشی ،به سازگاری ادعای معناشناسی شـناختی

با تفسیر قرآن وابسته اسـت .ادعـای نخسـت زبـانشناسـان شـناختی ایـن اسـت کـه معنـا
انعطافپذیر است .معنا را نباید بستۀ مهرشدهای درنظر گرفت .انعطافپـذیری معنـا معـادلی
برای «تازگی قرآن در هر زمان» است .قرآن کریم ،کتاب جاودانۀ خاتم مرسلین محمد 6به
یک یا دو عصر اختصاص ندارد .قانون ثابت قرآن در هر عصر و زمـانی بهتناسـب پیشـرفت
علم و نیاز انسان ،با صورتی نو جلوه میکند و محتاج تحلیـل جدیـد اسـت .آیـت لالجوادی
آملی در این زمینه میگویند:
میجوشد و معارف ناپیدایش آشاار میگردد؛ پس همۀ موجودات جهان هستی هر
لحظه از خداوند چیزی میطلبند و او با فی

همیشگی خود نیاز آنهـا را برطـرف

میسازد(».جوادیآملی.)15: 1091،

ایشان این ویژگی قرآن را عالوهبر معقو دانستنش ،به روایتی از امامرضـا 7بـه نقـل از
پدرشان موسیبنجعفر مؤید کرده است:
«مردی از امامجعفر صادق 7پرسید چگونه است که هرچـه قـرآن بیشـتر بررسـی
میشود ،بر تازگی آن افزوده میشود؟ حضرت پاسخ دادند زیـرا خداونـد قـرآن را
برای زمان خاصی و مردم بهخصوصی ناز نفرموده است .بنابراین قرآن در هر زمان
جدید و تا روز قیامت برای هر قوم و گروهی از مردم تازه است»(ابن بابویه:1059 ،
ج.)95/1

برپایۀ این حدیث ،قرآن در هر زمان تازه است ،نه ایناه فقط مثل سنگ راکد باشد ،بلاـه
مانند چشمه ای جوشان همواره روان است؛ پس هر روز در منزلت جدیدی است و شـأنی از
آن با شأن دیگرش تـزاحم نـدارد؛ زیـرا مظهـر تـام گوینـدۀ خـود اسـت کـه او نیـز چنـین
است(.جوادی آملی.)19 :1091،
پژوهش حاضر درصدد است با بررسی انواع روایـات تفسـیری ازحیثمعنـا ،براسـاس

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

«قرآن چون چشمهای جوشان و جویباری پرآب اسـت کـه هـر روز آب تـازه از آن
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روشهای معناشناختی ،برخی گونههای معناشناختی روایات تفسیری را با تطبیق بر نظـرات
برشمرد .گونههای معنایی روایـات تفسـیری ،درونمتنـی و برونمتنیانـد .در
عالمهجوادی
َ
نوشتۀ حاضر به گونههای معنایی درونمتنی رسیدگی شده است .متن براساس روابط عناصر
درونیاش باهم یا با تجربیات خارجی ،به دو صورت مفهومی و مصداقی معناسازی میکنـد.
غرض از تعبیر درونمتنی ،نادیده گرفتن روابط بینامتنی با دیگـر متـون اسـت کـه کنـدوکاو
مستقلی میطلبد.
گونههای معناشناختی روایات مصداقی

روایات مصداقی با حضور گسترده در روایات تفسیری شیعه ،تاثیر معناداری در تفسـیر
اهلبیت :دارند؛ درحالیکه بهاقتضای تسامحی که از دیرباز با آنها شـده اسـت ،خـارج از
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حیطۀ تفسیر بوده و بهندرت در میراث تفسیری شیعه به تحلیل آنها پرداختهاند .از مهمتـرین
دلیلهای کمتوجهی به روایات تفسیری ،تفایک کامل مفهوم از مصداق است؛ بهگونهای کـه
در هیچ موردی نباید مصداق از مرز خود تعدی کند و وارد محدودۀ مفهوم شود؛ درحالیکـه
گاهی این مرزبندی مانع فهم خواهد بود .بسیاری از علوم دینی با مفهوم و مصـداق سـروکار
دارند .دو رویارد «منطقی» و «زبانشناختی» ،تعامل ایندو را متفاوت کـرده اسـت .مصـداق
براساس نگاه منطقی ،دایرهای کامال جدا از مفهوم دارد .مراد از مفهوم ،تصور ذهنی و مـراد از
مصداق ،حقیقتی خارجی است که مفهوم بر آن منطبق میشود(مظفر ،بـیتـا .)60 :براسـاس
این تعریف در نگاه ابتدایی ،مصداق هیچ دخالتی در فهم معنا نمیکند؛ اما بررسی دیدهوارانه
نشــان میدهــد تفایــک مصــداق از معنــا ،بنبســتی اســت ناشــی از معناشناســی ایســتا .در
معناشناسی ایستا نمیتوان مصداق و باطن را دخیل در معنای الفـاظ دانسـت؛ درحالیکـه در
معناشناسی پویا چنین نیست ،بلاه به تمام عوامل مؤثر در تعیین معنا توجه مـیکننـد .بـهنظر
می رسد تأکید مفسران بر تفایک روایات مصداقی از روایـات مفهـومی بـرای جلـوگیری از

تفسیرهای نادرست است که از عدم این تفایک بهوجود میآیـد .عالمـهطباطبایی نیـز ذیـل
بســیاری از روایــات مصــداقی بــه ایــن مطلــب تصــریح میکننــد .بــهتبع شــاگرد ایشــان،
آیت لالجوادی همین نگاه را دارند؛ برای مثا  ،ایشان در تبیین روایات مصـداقی آیـۀ پایـانی
سورۀ حمد ،بعد از روایات مصادقی میگوید:
«معرفی یهود بهعنوان "مغضوب علیهم" و مسیحیان بهعنوان "ضالین" در روایـات
ازباب جری و تطبیق است ،نه تفسیر؛ چون هـر دو گـروه هـم موردغضـبند و هـم
گمراه .گرچه در هرکدام ،یای از دو صفت بـارزتر اسـت؛ امـا ایـندو از هـم جـدا

مغضوبی بهاندازۀ مغضوب بودنش گمراه است(».جوادی آملی :1090 ،ج.)773/1

ازاینرو هرچند عالمهجوادی آملی همواره بر تفایک مفهوم از مصداق تأکیـد میکننـد؛
اما میتوان شواهدی بر ارتباط مفهوم و مصداق در کشف مقصود از تفسـیر ایشـان بهدسـت
آورد .این شواهد نشان از ارتااز صحیح ایشـان دارد و بـا تأکیـد بـر ایـن مطلـب کـه «نبایـد
تأثیرگذاری مصداق در یک مفهوم مانع تأثیر آن مصـداق در مفهـومی دیگـر شـود» میتـوان
اینگونه روایات را بـر تفسـیر ایشـان تطبیـق کـرد .گـواه بـر مطلـب مـذکور ،تصـریحی از
آیت لالجوادی آملی مبنی بر این است که روایات مصداقی تفسیر قرآن بهاندازۀ فهم مخاطـب
بوده است:
«دستهای ازاینروایات [تفسیری] ناظر به تفسیر مفهومی و برخـی نـاظر بـه تطبیـق
مصداقی است .این جریان [اختالفات مزبور در روایات تفسیری] نشـان مـیدهـد
ائمۀ معصومین  :با هرکس بهانـدازۀ فهـم او سـخن مـیگفتنـد»(همـان:1097 ،
ج.)077/0

نباید به دخالت مصداق در مفهوم نگاه افراطی کرد .برای کاربردی بودن ارتبـاط ایـندو
همین بس که مصداق در فهم مقصود میتواند تأثیر داشته باشد .براساس کیفیـت ایـن تـأثیر،
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نیستند ،بلاه هر گمراهی بهمیزان گمراهـیاش گرفتـار غضـب الهـی اسـت و هـر
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مناشی محتمل روایات مصداقی با عنوان گونههای روایات مصداقی وانمود میشود:
گونۀ نخست :تطبیق کلی بر مصداق

سادهترین گونۀ روایات مصداقی ،گونۀ تطبیق است .در تعریف تطبیق گفتهانـد «تطبیـق
حمل مفهوم بر مصداق و ارائۀ فردی خارجی برای مفهـوم ذهنـی اسـت» (مسـعودی:1077،
ج .)63/1برخی از روایات مصداقی ،فقط نشانهای برای تطبیـق معنـا هسـتند و دربردارنـدۀ
ویژگی های دیگری ازجمله مصداق اکمل و اتـم بـودن نیـز نیسـتند .در روایـات مصـداقی،
هرآنچه در فهم مطلب هرچند همچون نشانه ،مؤثر است ،تفسـیر اسـت و اهلبیـت در بیـان
روایات مصداقی به عنوان فردی از مصادیق آیه بهکار بردهاند؛ برای نمونه ،عالمه بحرانـی در
البرهان ،ذیل آیۀ شریف ف َِإنع آن عَستُ عم مِنع ُه عم ُرشع دا فَا عدف َُعوا ِإلَیع ِه عم َأ عمـوال َُهم  1از شیخصـدوق در
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من ال یحضره الفقیه ،راجع به آیه فـوق ،روایتـی نقـل کـرده اسـت .در ایـن روایـت ،از امـام
صادق 7نقل شده است[« :نشانۀ] رشد حفظ ما اسـت(».بحرانـی:1416 ،ج )17/1روایـت
دیگر ،نشانۀ رشد را محبت اهلبیت میداند« :اگر آنها را دیدید که محبت آ محمد را در د
داشتند [و حق را پذیرفتند] ،درجهاش را باال ببرید(».همان).
شیخصدوق این حدیث را با حدیث قبل سازگار میداند:
زمانیکه یتیم رشد یافت -مراد آمادگی برای حفظ ما است -مـالش بـه او تسـلیم
میشـود .همچنـین زمانیکـه رشـد در "قبـو حـق" در او تشـخی

داده شـود،

بدینوسیله آزمایش میشود .و این سنتی از سنن قرآنی است که گاهی آیـهای از آن
دربارۀ موضوعی ناز میشود و در موارد دیگر نیز جریان میپـذیرد(».ابـن بابویـه،
 :1410ج.)111/4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1نساء« :6 /پس اگر در ایشان رشد یافتید اموالشان را به ایشان رد کنید».

آیت لالجوادی میگوید:
« در این احادیث ،برخی از نشانه بلوغ ذکر شده و با سایر عالمات که در ادلـۀ دیگـر
وارد شده ،تعارضی ندارد؛ چون از سنخ مثبِتها هستند و رشد دو قسم است :رشـد
مادی و رشد معنوی و کسی از رشد معنوی برخوردار است که با ثقلین ،یعنی قـرآن
و عترت پیوند ناگسستنی داشته باشد( ».جوادی آملی :1097 ،ج.)095/15
گونۀ دوم :تبیین معنا بهکمک مصداق

در روایات تفسیری ،گاهی برای تعریـف وا ه و رسـاندن مفهـوم آن از مصـداق کمـک

به مصداق نیاز دارد .چرا ائمۀ اطهار در پاسخ به پرسشهایی دربارۀ معنای برخی کلمات ،بـه
بیان مصداق و کاربرد آن پرداختهاند؟ بهعبارتدیگر ،آیا بهطورمطلق میتوان مصداق و معنـا
را تفایک کرد یا همانطورکه بافت جمله در معنای وا ه اثر میگذارد ،مصداق هم در معنـای
وا ه اثر میگذارد؟ پذیرفتن این مطلب اندکی مشال اسـت؛ امـا مـیتـوان شـواهد عرفـی و
روایی بر آن یافت .برخی حدیثپژوهان معاصر گفتهاند:
«این بهمعنای گشودن پای مصداق خارجی به عرصۀ تفسیر و معناشناسی است کـه
در بسیاری از موارد ر میدهد و در زندگی روزمره هم متداو است؛ برای نمونـه،
برای فهماندن معنای سرهنگ به یک فرد و تفهیم تفاوت آن با معنای سرباز میتوان
این دو فرد نظامی را به او نشان داد .بیآناه قصد تشبیه داشته باشیم ،امامـان :نیـز
مخاطبان خویش را با ارائۀ مصداق بیرونی به فهم بهتر و روشنتری رسانده و آنهـا
را به مقصود حقیقی قرآن نزدیکتر نمودهاند(».مسعودی :1077 ،ج.)77/1

اینگونه از روایات مصداقی در روایات تفسیری ،نمونههایی دارد .یای از آنهـا دربـارۀ

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

گرفته شده است؛ کماایناه در گفتگوهای روزمره نیز گاهی مخاطب بـرای فهـم معنـای وا ه
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مردی است که میپنداشت بهدلیل آیۀ لَتسألُن یوم ٍ
ئذ َع ِن ال َّنعـیم  1خـدای متعـا از رطـب
ُ َّ َ َ
لذیذی او را بازخواست خواهد کرد که نزد امام معصوم میخورد .امام فرمـود خـدای متعـا
بزرگتر و کریمتر از آن است که طعام پاکیزهای به شما ببخشد و از آن لذت ببرید ،سـپس در
قیامــت درقبــا آن از شــما بازخواســت کنــد؛ امــا درقبــا نعمــت محمــد و آ محمــد6

بازخواست خواهید شد .در این روایت ،معنای لغوی نعـیم شـامل طعـام پـاکیزه مـیشـود؛

2

بههمیندلیل ،آن مرد که معنای لغوی را برداشت میکرد ،چنین پرسشی کرد؛ اما وا ۀ مـذکور
چون در بافت سؤا و مواخذه خداوند از نعیم قرار گرفته است و حمل بر معنای لغویاش با
کــریم بــودن خــدا نمــیســازد ،ایــن نتیجــه را مــیرســاند کــه شــامل طعــام پــاکیزۀ حــال
نمیشود(بحرانی:1416 ،ج .)546/7عالمهجوادی آملی در تفسیر آیه مـذکور و تحلیـل ایـن
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روایت تفسیری میگوید:
«قرآن کریم بخشی از نعمتهای معنوی و باطنی را به سالاان راهش ارزانی داشـته
است [ ]...ازاینرو حضرت صادق 7در تبیین مصداقی از آیۀ کریمۀ "لتسئلن یومئذ
عن النعیم" فرمود ما از مصادیق این نعیم هستیم .والیت نعمتی است که باوجود آن،
همــۀ نعمتهــا در جــای خــود مینشــینند و بــدون آن بــه نقمــت تبــدیل
میشوند(».جوادی آملی :1090 ،ج.)701/1

ِ
دانستن این روایت ،معنای نعمت را از مادی به معنـوی توسـعه
ایشان باوجود مصداقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تااثر.9 /
 .2بی توجهی کتب لغت به نقش بافت در معنای این وا ه باعث شده است برخی صاحبان معاجم ،نعیم را در این آیـه هـم

به همان معنای نفیشده توسط امام باقر 7حمل کنند (ابنمنظور )757 /11 :1414 ،و قوله تعالی :ثُ َّم لَتُ عسئَل َُّن یَ عو َمئ ِ ٍذ
َع ِ
ن النَّع ِیم ِ؛ أی تُ عس َألون یوم القیامة عن کل ما استمتعتم به فی الدنیا .عالمهطباطبایی ذیل این آیـه گفتـه اسـت بهقرینـه
سوا و توبیخ و تهدید ،مراد از این نعیم هرچیزی اسـت کـه انسـان را از خـدا بـازدارد و نیـز مـراد دینـی اسـت کـه

پیامبر 6آورده و بیانش را به امامان سپرده؛ لذا روایت میگوید سؤا از نعمـت محمـد و آ محمـد 6اسـت ،نـه
ایناه مراد گوشت ،نان و خرما باشد (طباطبایی.)071 /13 :1437 ،

داده است.
گونۀ سوم :معنای باطنی

اختالفنظر مفسران در معانی باطنی ،نمود بارزی دارد .عالمهطباطبایی معانی بـاطنی را
به معانی طولی برمیگرداند؛ 1کماایناه دیگر مفسران ،معانی باطنی را به معانی باز نسـبت بـه
آینده برمیگردانند 2.معانی بـاطنی ازآنحیـث وارد تفسـیر میشـوند کـه براسـاس روایـات
تفسیری ،مراد جدی خداوند درنظر گرفته شدهاند .گفتن نمونهای از روایات مصداقی باطنی

در تفسیر آیۀ شریف من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فاانما قتل الناس جمیعا
و من احیاها فاانما احیا الناس جمیعا 8روایتی از امامصادق 7آمده است کـه فرمودنـد معنـای
آیه این است « :کسی که نفسی را از گمراهی به هدایت برساند ،گویی آن را زنده کرده است و
کسی که نفسی را از هدایت به گمراهی برساند ،گویی آن را کشـته اسـت(».بحرانـی:1416 ،
ج .)191/1در روایت دیگری در مقایسۀ هدایت و نجات از غرق و حریق ،هـدایت را تأویـل
ِ
باطنی «احیـا» و «قتـل»،
اعظم احیا دانستهاند(.کلینی:1435 ،ج .)111/1در این روایت ،معنای
هدایت و ضاللت دانسته شده است؛ ازاینرو به مواردی تعمیمپذیر است که سـیاق و بافـت
آنها اجازۀ این تعمیم را بدهد؛ کماایناه ذیل آیۀ شریف فَلَنُ عحی ِیَنَّ ُه َحیاة طَ یبَـة  4احیـا را بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1معانی باطنی به نظر عالمه ،معانی طولی هستند .همۀ معانی باطنی از کالم اراده شدهاند؛ جـز ایناـه همـۀ آن معـانی در
طو هم اراده شدهاند ،نه در عرض همدیگر؛ یعنی نه اراده ظاهر لفظ ،باطن را نفی میکنـد و نـه اراده بـاطن ،مـزاحم
اراده ظاهر است (قائمینیا.)194 :1097 ،
 .2عالمهفضل لال در تفسیر من وحی القرآن معنای باطنی را معنای باز بهصورتکلی نسبت بـه آینـده میدانـد« :قـرآن در
مواردی که ناز شده منجمد نمیشود ،بلاه بهصورت قاعدهای کلی در موارد مشـابه از حـوادث جدیـد در زنـدگی
بشر نیز امتداد مییابد( ».همان)199 :
 .3مائده.01 ،
 .4نحل.75 ،

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی
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یای از مصادیق هدایت ،یعنی رضایت را به چیزی تفسیر کرده که خداوند برای انسان مقـدر
نـاه َو َج َعلعنـا لَـ ُه
کرده است(بحرانی :1416 ،ج .)470/0در آیۀ شریف َأ َو َم عن کانَ َمیعتا فَ َأ عحیَیع ُ
نُورا یم ِ
شی ب ِ ِه ف ِی النَّاس  ،1روایت تفسیری احیـا را بـه رهـایی از جهـل بـه امـام و هـدایت
َع
بهسوی امامی معنا کرده است که او را راهنمایی کند (همان :ج .)454/1آیت لالجوادی آملـی
باتوجهبه روایتی که در تفسیر آیۀ سورۀ مائده آمده است ،ضمن تسری آن به آیۀ سـوره انعـام،
هدایت را مصداق باالتر احیا نسبت به نجات شخصی دانستهاند که درحا سوختن یـا کشـته
شدن است:
«مصداق اعظم احیای انسان ،هدایت اوست و مصداق ظاهری آن نجات انسـانی از
غرق و سوختن ،و این برای کسی است که مهدورالدم نباشد؛ وگرنه نجات او چنین
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316
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فضیلتی را دربر ندارد؛ زیرا احیای او منافی حقوق بشر اسـت(.جوادی آملـی ،نـرم
افزار :1097 :ج )053/11احیا دارای دو قسم مادی و معنوی اسـت .احیـای مـادی،
نجات دادن انسان از حریق یا غرق و مانند آن است و احیای معنوی ،زنده کـردن از
تعلیم کتاب و حامت و تزکیه روح .آنچه در آیۀ أومن کان میتا فأحییناه بدان اشـاره
شده ،فرد اعالی احیا است که براساس حدیث امامباقر 7هدایت مصداق اعظـم آن
است(».همان.)067 :
گونۀ چهارم :بیان مصداق کامل

در روایات تفسیری مصداقی ،گاهی عنوانی را بر مصداق اتم و اکمل تطبیـق مـیدهنـد؛
برای نمونه ،در آیۀ  00سورۀ فصلت ،پیامبر امیرالمؤمنین 7را صالح مؤمنین معرفی مـیکنـد؛
درحالیکه بدونشک «من عمل صالحا» معنی وسیعی دارد که همۀ مؤمنـان صـالح ،بـاتقوا و
کاملاالیمان را شامل میشـود؛(همان :ج )573/4کماایناـه در آیـۀ  6تغـابن ،بینـات را ائمـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1انعام.111 ،

معرفی میکند؛(همان :ج )077/7زیرا آیه میفرماید« :این [مجازات دردنا الهی] بـرای ایـن
بود که فرستادگان آنها پیوسته با دالیل روشن بهسراغشان میآمدنـد و آنهـا همـه را اناـار
میکردند ».بیان مصداق در این آیه از نوع مصداق کامل است؛ زیرا دالیـل روشـن رسـوالن،
بیتردید مربوط به همۀ امم است و مصداق اتم آنها در زمان رسو خدا ،ائمۀ اطهار بودهانـد.
نمونۀ دیگر ایناه وقتی از امامباقر 7دربارۀ معنای کـان الاـافر علـی ربـه ظهیـرا 1میپرسـند،
اینگونه پاسخ میدهد« :مراد از رب ،رب در والیت علی 7است که در دشمنی با او پشـتیبان

کافرین همیشه و در همۀ موضوعات ،علیه دین خدا پشتیبان هم میشوند؛ امـا در اینجـا
به دلیل اهمیت مسئله والیت که مصداق اکمل برای دین خداست ،کفار علیه آن پشتیبان هـم
شدهاند؛ لذا از مواردی است که مصداق اتم بهحساب میآید..
برخی دیگر از مصادیق کامل که در روایات تفسیری آمده است ،بیـان پیشنمونـه بـرای
مقولهبندیاند 2.آیت لالجوادی آملی در تبیین این گون روایات ،بـه جـای مصـداق کامـل ،از
تعبیر مصداق بارز استفاده نموده اند:
«بارزترین مصداق عهد ،والیت و امامـت امـت اسـالمی اسـت کـه از آن در قصـۀ
حضرت ابراهیم بهعنوان عهد یاده شده است(جوادی آملی :1097 ،ج.)69/4
گونۀ پنجم :جری

یای دیگر از گونههای روایات مصادیقی ،روایات موسـوم بـه جـری هسـتند .روایـات
جری ،به آن دسته از روایات میگویند که مصـادیق آنهـا در طـو زمـان بـهوجود مـیآینـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1فرقان.77 /
 .2برای تفایک گونهها و تنقیح کامل پیشنمونه و مصادیق آن که در مقولهبندی بـهکار مـیرود ،ایـن مـورد را بـه گونـۀ
مقولهبندی ارجاع میدهیم.

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

هم میشوند( ».بحرانی :1416 ،ج.)144/4

75

اصطالح جری برگرفته از روایات اهلبیـت و شـیوۀ تفسیریشـان است(مسـعودی:1077 ،
ج .)66/1در روایتی امامصادق 7میفرماید « :إن القرآن [حی] لم یمت ،و إنـه یجـری ،کمـا
یجری اللیل و النهار ،و کما یجری الشمس و القمر :قرآن هرگز نمیمیرد ،بلاه همانند حرکت
روز و شب و خورشید و ماه ،در بستر زمان جارى است»(قمی مشهدی :1069 ،ج.)414/6
عالمهطباطبایی در تبیین این روایت میگوید:
«روش ائمه این بوده که آیاتی از قرآن را بر مواردى خارج از شأن نزو کـه قابلیـت
داشته ،منطبق میکردند .این کار ،موافق با "هدایتگری قرآن در همۀ زمانهـا" نیـز
هست؛ زیرا قرآن براى راهنمایی همۀ انسانها ناز شده و آنچه از شـریعت مقـدس
بیان کرده ،اختصاص به زمان و افراد خاصی ندارد [(»]...طباطبایی :1437 ،ج)41/1

ذیل آیۀ  16سنرۀ انبغا ،آیت لالجوادی آملی با بهکارگیری اینگونه از روایات مصداقی
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و جاری کردن آیه بر مصادیق عصر حاضر میگویند:
«اگر کسی با فریب گرفتار بتپرستی شد ،مشمو توبیخ حضرت ابراهیم است کـه
فرمود :اف لام و ما تعبدون مـن دون لال 1و ایـن اف ،نفرینـی مقطعـی و زودگـذر
نیست تا موعد آن سپری شده باشد؛ زیرا این سخن از همان قرآنی است که چونـان
مهر و ماه همواره در جریان است :یجری کما یجری الشمس و القمر؛ بنابراین امروز
هم سخن حجت عصر به هواپرستان این است :اف لام و ما تعبـدون مـن دون لال»
(جوادی آملی :1090 ،ج.)407/1

گونههای معناشناختی روایات مفهومی

ِ
روایات درونمتنی را روایاتی تشایل میدهند کـه در مقـام تحلیـل مفهـوم
دستۀ دوم از
آیات ،با قطعنظر از تجربیات خارج از ذهن هستند .این دسته از روایات ،بخش قابل تـوجهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1انبیاء /آیه .65

از گونههای معنایی و بیشترین کاربرد معناشناسی شناختی را به خود اختصاص دادهاند.
گونه نخست :معنای واژگانی

اولین و سادهترین و درعینحا مطمئنترین الگوی تفسیری ائمۀ اطهار :این است کـه
وا های را تفسیر میکنند .ساده بودن این گونۀ معنایی ازاینحیث است که مفسـر بـه فعالیـت
زیاد و تحلیلهای پیچیدۀ سایر گونههایی معنایی نیاز نـدارد« .معنـای وا گـانی» از عنـاوین
مشهوری است که در علم معناشناسی به آن توجه کردهاند:
در سا های آغازین قرن نوزدهم میالدی پدید آمد؛ اما این مطلب بهآنمعنا نیست که
پیش از این زمانه ،هیچ بحثی دربارۀ معنای وا هها مطرح نبـوده اسـت .مـا در طـو
تاریخ با سه سنت عمده مواجه میشویم که هریک بهنوعی با مطالعۀ معنـی وا ههـا
سروکار داشتهاند .یای ریشهشناسی نظرپردازانه ،دیگـری آمـوزش فـن بالغـت و
درنهایت ،فن تدوین فرهنگهای لغت»(گیررتس :1070 ،ترجمه.)01/

ِ
ـوم  1در روایـت
ـو َماعظُ ٌ
برای نمونه ،در تفسیر قمی ذیـل آیـۀ شـریف إ عذ نـادى َو ُه َ
ابیالجارود از امام بـاقر 7آمـده اسـت« :ماظـوم بـهمعنای مغمـوم اسـت»(بحرانـی:1416 ،
ِ
تبیین معنای وا گان ،گاهی اهمیـت بیشـتری یافتـه و در پاسـخ بـه شـبهات،
ج .)460/7این
یاریدهنده است؛ برای مثا  ،در روایتی ابوبصـیر از امامصـادق 7دربـارۀ داسـتان حضـرت
ابراهیم 7سؤاالتی میکند .حضرت در تبیین معنای «کیف تحیی الموتی »2میفرمایـد« :ایـن
آیه از متشابهات است و معنای آن سؤا از کیفیت احیای مردگان است (نـه اصـل اعتقـاد بـه
احیا) و کیفیت از افعا خداوند است و اگـر بنـدهاش آن را ندانـد ،عیـب نیسـت(».بحرانـی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قلم.49 /
 .2بقره.163 /
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 :1416ج .)707/1عالمهجوادی آملی ضمن استفاده ازاینروایت در پاسخ به برخی شـبهات
دربارۀ عصمت حضرت ابراهیم 7آن را تبیین کرده است:
«آنچه را باید یک مؤمن بدان اعتقاد داشته باشد ،اصل معـاد و زنـده شـدن مردگـان
است ،نه چگونگی آن؛ زیرا کسی از کیفیت زنده کـردن مردگـان در روز رسـتاخیز
آگاهی ندارد تا بـه آن کیفیـت ایمـان بیـاورد ،بلاـه تنهـا یقـین بـه اصـل آن کـافی
است(».جوادی آملی :1099 ،ج.)174/11
گونۀ دوم :همنشینی (بافت) و جانشینی معنایی

ِ
معناشناختی کشف معناسـت .ایـن گونـه از
همنشینی معنایی یا بافت ،یای از الگوهای
روابط معنایی به اماان وقوع واحدها در کنار هم برای ساخت واحـدهای بزرگتـر مربـوط
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است .در علم معناشناسی به تعابیر مختلفی از این گونۀ معنایی یاد کردهاند:
پورتسیگ برای معرفی این روابط وا گـانی بـر محـور همنشـینی از اصـطالح «روابـط
معنایی بنیادین» بهره گرفته است .فرث ( )1775در همین مورد از اصطالح «باهمآیـی» بهـره
گرفــت و کوســریو ( )1765از هــمبســتگیهــای وا گــانی ســخن گفــت(گیررتس:1070 ،
ترجمه .)141/ایزوتسو روابط همنشینی را تحت عنوان «بافت» نام بـرده و در تحلیـل آیـات
قرآن استفاده وافری از این گونۀ معنایی کرده است .او دربارۀ روابط همنشینی میگوید« :گـاه
معنای دقیق یک وا ه ازروی بافت آن و ازراه توصیف لفظی روشن میشود که به آن تعریـف
بافتی (متنی) میگویند(».شریفی.)175 :1074 ،
مفسران اسالمی ،تحت عنوان سیاق از این روابط نـام بـردهانـد؛ بـهعبارتدیگر ،سـیاقع
استعما عربی وا ۀ بافت است؛ پس باوجود تفـاوت ایـندو در علـم معنـاشناسـی 1،برخـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در معناشناسی ،بافت و سیاق و فضای یک متن فرق دارند (قائمینیا.)171 :1073،

پژوهشگران در تأیید ترادف معنایی بافت و سیاق گفتهاند:
«این کلمه [بافت] مراحل متعددی را پشتسر گذاشته تـا بـه معنـای امـروزی کـه
میشناسیم ،رسیده است .کتابهای تفسیری و اصولی از نخستین آثاری اسـت کـه
اصطالح سیاق (بافت) در آنها آمده است؛ برای نمونـه ،در الرسـاله شـافعی آمـده
است وا ۀ سیاق (بافت) در عرف مفسران بر کالمی اطالق میشود که مخرج واحد
داشته باشد و دربردارندۀ یک هدف ،یعنی مراد اصلی گوینده باشد .کلمات دیگری
مثل موقعیت و مقتضای حا و تـألیف نیـز بـر سـیاق (بافـت) داللـت مـیکننـد».

با تبیین الگوی همنشینی ،زمینه برای ماملی به نـام جانشـینی فـراهم میشـود .محـور
جانشینی به تداعی مشابهتها مربوط است .این تداعی گاهی ِ
صرف جانشین شـدن دو وا ه
است که ترادف گفته میشود؛ مثل ایناه در زبان فارسی وا ۀ «تیز» میتواند با «بُرنـده» و وا ۀ
«لیز» با « ُسـر» در تـداعی قـرار بگیرد؛(گیـررتس :1070 ،ترجمـه 1)141 /امـا گـاهی مسـئله
پیچیدهتر از این است و اجزای جمله با معانی وا ههایی از آن جمله مناسـبت و رابطـه دارنـد
که غایباند .مفسر باید بتواند این روابط را کشف کند .اگر نسـبت مفـردات را بـا وا ههـای
مرتبطی پیگیری کنیم که از جمله غایباند ،معنا یا معانی جدیدی برای کلمه بهدست میآید.
این نوع رابطه را جانشینی میگویند.
مفهوم همنشینی چیزی جز ارتباط عنصری زبانی با سایر عناصر زبان نیست؛ درحالیکه
جانشینی رابطۀ عنصر با سایر عناصری است کـه مـیتواننـد بـهجای آن بـهکار رونـد(پالمر،
ع
 :1071ترجمه .)177/توجه به این ناته مهم اسـت کـه مفسـر در جانشـینی ،کـار معاـوس
میکند؛ یعنی او بهدنبا جانشینی وا هها نیست ،بلاه میخواهد وقتی خداوند تبارک و تعالی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته بخشی از این مثا مسامحه دارد؛ زیرا وا ه تیز با برنده تفاوتهایی دارد و همیشه در تداعی قرار نمیگیرد.

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

(العموش :1099 ،ترجمه.)17 /
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از روابط جانشینی استفاده کرده است ،با کشف این رابطه ،معنای جدیـدی را بهدسـت آورد
که مقصود اوست .روابط معنایی بافـت یـا بـهتعبیری همنشـینی و نیـز روابـط جانشـینی در
روایات تفسیری زیاد بهکار رفتهاند .آیت لالجوادی آملی بهوفور از سیاق بهـره بـرده اسـت.
ایشان گاهی برای تشخی

مای یا مدنی بودن آیه(جوادی آملـی :1097 ،ج )07/1و گـاهی

برای ناات ادبی ،مثل تعیین معنای حروف( ،همان ،ج )161 /1افادۀ عموم از ناره در سـیاق
نفی(،همان ،ج 431/1؛ ج433/1و  )434کشـف محـذوف و مقـدر در آیـه(،همان ،ج)11 /0
تعیین ارکان جمله(همان ،ج )119 /0و مرجع ضمیر(همان ،ج 676 /7و )665و گـاهی بـرای
تشخی

مصادیق(همان ،ج )59/0و  ...استفاده کرده اسـت .ایشـان فرضهـای مختلفـی را

برای کاربست سیاق برشمردهاند:
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316
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«جملهای که در سیاق آیه یا آیات قرار میگیرد ،یا معنای آن معلوم اسـت یـا مـبهم.
درصورتیکه مراد آن روشن باشد ،نیـازی بـه اسـتفاده از وحـدت سـیاق نیسـت و
درصورتیکه مقصود از آن مجهو باشد ،میتـوان از ظهـور سـیاق قبـل و بعـد بـه
پیوستگی آن با پیام مجموع آنها یا گسستگی آن از مجموع پِیبرد .گـاهی از ظهـور
سیاق میتوان پیوستگی کلمـۀ مشـاوک بـه معلـوم را اسـتنباط کـرد [(»]...همـان،
ج.)110/1

برای تبیین بیشتر الگوی همنشینی و جانشینی ،توجه بـه نمونـهای از روایـات تفسـیری
مناسب است .در روایتی از امامموسیبنجعفر 7پرسیدند آیا خداوند در قرآن خمـر را حـرام
کرده است .مردم میدانند که از خمر نهی شده؛ اما حرمتی متوجه نشدهاند؟ امـام 7فرمودنـد:
«خیر ،چنین نیست ،بلاه در قرآن خمر حرام معرفی شده اسـت » سـائل طلـب دلیـل قرآنـی
میکند و امام 7میفرماید« :این قو خداوند که فرمود ِإنَّما حرم َربی العف ِ
ش ما ظَ َه َر مِنعها
َواح َ
َ َّ َ َ

َو ما بطَ َن َو ع ِ
اْلث َعم َو العبَغع َی بِغَیع ِر ال َعحق  1سپس فرمودند مراد از اثم «خمر» است؛ زیـرا خداونـد
َ
َك ع ِن ال َعخم ِر َو العمی ِ
ل ف ِی ِهما ِإث ٌعم کَب ِیـ ٌر  2پـس اثـم در
س ِر ُق ع
در آیۀ دیگر آورده است :یَ عسئَلُون َ َ
َع
ع
قرآن خمر و میسر است(.بحرانی :1416 ،ج )474 /1امام 7برای اثبات سخن خویش و پاسـخ
به پرسش ،از رابطۀ جانشینی استفاده و همنشین «اثم» یعنی خمر را جـایگزین وا ۀ «اثـم» در
آیۀ او کرده است.
آیت لالجوادی آملی در تحلیل این روایت تفسیری ،رابطۀ جانشینی آن را قیـاس منطقـی

آن آیــۀ موردبحــث [آیــه  117ســورۀ بقــره] اســت ،حرمــت خمــر را در بیــان قــرآن ثابــت
کردهاند(».جوادی آملی :1095 ،ج.)177/11
گونۀ سوم :تقابل معنایی

یای از گونههای مهم در کشف معنا ،تقابل معنایی است .اغلب تصـور مـیشـود تقابـل
معنایی نقطۀ مقابل هممعنایی است؛ درحالیکه زبانها الزاما محتاج وا ههای هممعنا نیسـتند؛
اما تقابل معنایی ،یای از ویژگیهای نظاممند زبان است .در فهم معنای وا ه ،توجـه بـه ایـن
ویژگی بسیار مفید است و الیههای مختلفـی را از معنـا روشـن مـیکنـد .تقابـل در کـاربرد
معناشناختی ،اعم از تضاد ،تضایف و تباین است و هرگونه تغایر معنایی را شـامل مـیشـود؛
بهطوریکه هرگاه برای مثا  ،بگویند «امروز شنبه نیست» میتواند هریک از روزهـای دیگـر
هفته باشد(.الیز :1071 ،ترجمه.)113 /
دو وا ۀ متقابل ممان است هم نشین شوند یا نشوند؛ اما تقابل ازآن حیث که در گونۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اعراف.00 /
 .2بقره.117 /
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میدانند« :امامکاظم 7با تشایل قیاسی منطقی ،که کبرای آن آیۀ  00سورۀ اعـراف و صـغرای
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هم نشینی استفاده شد ،غیر از حیثی است که در گونۀ تقابل معنایی استفاده میشود .فهـم
برخی وا ه های دینی باید در نظام فاری قرآن و روایات به دست آید؛ بـه عبارتی برخـی
وا ه ها وقتی در کنار سایر آیات و روایات و همراه با معنـای مقابـل خـود قـرار گیرنـد،
معنای اصلی خود را نشان می دهند .نمونههایی از این گونۀ معنایی را می توان در روایات
تفسیری دید.
یای از نمونههای لطیف کشف معنا ازطریـق تقابـل معنـایی ،آیـۀ قصـاص اسـت .وا ۀ
«حیات» بهمعنای «زندگی» است؛ اما وقتی کسی را میکشند و بـه او مـیگوینـد ایـن کشـتن
موجب حیات است ،از این تقابل ،معنای جدید و خاصی به ذهن میرسد که در حالت عادی
به ذهن نمیرسید .خداوند در آیۀ شریف َو لَاُم ف ِی العق ِ
صاص َحیا ٌة یا ُأول ِی عاْلَل ِ
ِ
عبـاب ل ََعلَّاُـ عم
ع
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تَتَّقُونَ  1از این تقابل استفاده و حامت قصاص را گفته است .در آیـة قبـل ،اهمیـت عفـو را
گفته که عفو به رحمت و رأفت نزدیکتر است تا انتقام ذالک تخفیف مـن رباـم و رحمـه2؛
زیرا حیات مجدد به قاتل داده است؛ اما در ادامه ،معنای عام ،رحمت و حیـات عمـومی را از
مقابلۀ «حیات و قصاص» القا میکند .امامسجاد 7ذیل این آیه ،دلیل این حیات بودن قصاص
را روشن و چند معنای د نشین از این تقابل بیان میکند .ایشان میفرماید:
«ای امت محمد در قصاص برای شما حیات و زندگی قرار داده شـده اسـت؛ زیـرا
کسی که ارادۀ قتل دیگری را داشته ،وقتی بداند که قصاص میشود ،این قصـاص او
را از قتل بازمیدارد .معانی جدیدی که از تقابل قصاص و حیات بهدست میآید ،از
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چند جهت است:
جهت نخست ایناه قصاص حیات است برای کسی که ارادۀ قتل او شـده اسـت و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بقره.157 /
 .2همان.159 /

بهایندلیل از قتلش صرفنظر شده است .جهت دوم ایناـه قصـاص حیـات اسـت
برای جانی که ارادۀ قتل کرده است (و بهسبب انصراف از قتل و جاری نشدن حاـم
قصاص ،حیات دوباره یافته است) .و جهت سوم ایناه قصاص حیات بـرای سـایر
مردم که غیر از این دو نفر هستند؛ زیرا وقتی بداننـد کـه قصـاص امـری واجـب و
حتمی است ،از تـرس قصـاص ،جسـارت بـر قتـل نمـیکننـد(».بحرانـی:1416 ،
ج.)059/1

عالمهطباطبایی این آیه را از بلیغترین آیات قرآن میداند:
و قصاص جمالت بلیغ و زیبایی داشتند که از زیبایی آنها به اعجاب میآمدند؛ مثال
میگفتند «کشتن بع

افراد ،احیاء همه است» یا ایناه «زیاد باشید تـا کشـتار کـم

شود» و از همه اعجابانگیزتر این جمله بوده که میگفتند «کشتن ،کشـتار را ازبـین
میبرد»؛ لان نزو این آیۀ شریف ،همۀ آن جمالت را از یاد برد؛ زیرا جملـۀ َو لَاُـ عم
ف ِی العق ِ
ِ
صاص َحیا ٌة از همۀ آن کلمات کوتاهتر و تلفظش آسانتر است؛ عالوهبرایناـه
در این جمله ،کلمۀ قصاص با الف و الم معرفه و کلمۀ حیاة بهصـورت ناـره آمـده
است تا داللت کند بر ایناه نتیجۀ قصاص و برکات آن ،کـه بـا عنـوان حیـات از آن
تعبیر شده است ،گستردهتر از خود قصاص است(».طباطبایی :1437 ،ج) 404/1

بافت آیه که با «تَتَقُّون» ختم شده است ،مؤیدی بر این معنای جدید است .اجرای حاـم
ِ
معنایی
قصاص برای این است که شاید از قتل دوری و پرهیز کنید .آیت لالجوادی در تحلیل
این آیه میگویند:
«اهتمام قرآن به قصاص(فی الجمله نه بالجمله) از تعلیل و تبیین آن بهدست میآیـد
که قصاص هرچند بهظاهر مرگ را بههمراه دارد ،لیان در باطن عامل زندگی است
و عفو هرچند درظاهر زندگی را به همراه دارد ،ولی در باطن مـانع زنـدگی اسـت؛
مگر در موردی که باطن آن با ظاهرش هماهنگ بوده و اثر تربیتـی فراوانـی را دربـر

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

«قبلازآناه قرآن کریم این جمله را دربارۀ قصاص ایراد کند ،بلغاى دنیا دربارۀ قتـل
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داشته باشد(».جوادی آملی:1099 ،ج.)171/7

ایشان در ادامه ،روایت مذکور از امامحسن عساری  7را دلیلـی بـر حامـت تشـریعی
قصاص معرفی میکند(.همان.)130 ،
گونۀ چهارم :توسعۀ معنایی

یای از اصو زبانشناسی ،کشدار بودن معناست؛ یعنـی وا ه قابلیـت توسـعۀ معنـایی
دارد .اگر مبنای تأثیر همنشینها را در یادیگر بپذیریم ،چنین تـاثیری بـه افـزایش و کـاهش
معنایی ،منجر خواهد شد؛ یعنی اگر قرار باشد بخشی از معنای واحدی زبانی به معنای واحد
دیگری انتقا یابد ،یای از این دو افزایش معنایی خواهد داشت (الیز :1071 ،ترجمـه.)149/
به این اصل در فرهنگسازی دینی شیعه بسیار توجه کرده و در روایـات تفسـیری نیـز از آن
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316

بهره گرفتهاند .فرهنگ دینی بهکمک چنین اصـولی ،معـانی وا ههـا را توسـعه داده و معـانی

خوردنیها را مصداق ثمن میداند .آیت لالجوادی آملـی میگویـد« :مقصـود امـام از ثمـن،
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خصوص کاالی مادی نیست ،بلاه هرگونه عوضی که درمقابـل تحریـف دریافـت شـود را

جدید تولید کرده است؛ برای نمونه ،خرید و فروش ،که غرض اصلیاش سود بـردن اسـت،
در آیات بهکار رفته است .این سود همیشه بهمعنای مـادی بـهکار نمـیرود ،بلاـه بهتناسـب
سیاق ،معنایش توسعه مییابد و شامل سودهای غیرمادی هم میشود .امامبـاقر 7در تفسـیر
آیۀ و ال تشتروا بآیاتی ثمنا قلیال ،حیبناخطب و کعببناشرف را از کسانی معرفـی میکنـد
که آیـاتی از تـورات را دربـارۀ خوردنیهـای ممنـوع یهـود تحریـف میکردنـد .امـام ایـن

ـرض (متـاع) باشـد ،خـواه غـرض (جـاه) (».جـوادی آملـی:1097 ،
شامل میشود؛ خواه َع َ
ج.)137/4
این خاصیت توسعۀ معنایی است کـه بهتناسـب سـیاق توسـعه مییابـد و شـامل ثمـن
غیرمادی ،مثل مقام و خواستههای نفسانی هم میشود.

گونۀ پنجم :معنای کانونی

هر گویندهای از جمله یا جمالت خود ،محوری اصـلی را مـدنظر دارد کـه عنـوان آن را
میتوان معنای کانونی یا کانون توجه نامید .وا ۀ کانونی از کلمات متن انتخاب میشود و بـار
کـانونی وا ۀ
اصلی در حوزۀ معناشـناختی بـر دوش اوست(.نصـرتی :1073 ،ص .)9کلمـۀ
ع
خاصی است که در میدان معناشناختی ،نقش مرکز میدان را دارد(مظفری .)70 /1074،تعیـین
این معنای کانونی ،نقش معناشناختی دارد .یای از نشانههایی که میتواند این محور کـانونی

«معموال در یک تعبیر (عبارت) قرآنی بخشی موردتوجه قرار میگیرد؛ ولـی همـان
مورد با تأکید به کانون توجه وارد میشود؛ درنتیجه نقش شناختی تأکید ،انتقا دادن
چیزی از "قلمرو توجه" به "کانون توجه" است .این سخن بدینمعنا اسـت کـه در
هر موردی ،تأکید باید با سیاق ارتباط داشته باشد و عنصرهایی از سیاق که قـبال در
قلمــرو توجــه قــرار گرفتــهانــد ،توســط تأکیــد بــه حیطــۀ کــانون توجــه داخــل
شوند(».قائمینیا.)147 :1037 ،

معنای کانونی را میتوان به دو صورت تصور کرد :گاهی کـانون و محـور سراسـر مـتن
است و گاهی در بافت خاصی محور و مقصود اصلی قرار میگیرد.
سورۀ بقره که از جامعترین سورههای قرآن است ،دربردارنـدۀ موضـوعات متعـددی از
معارف دین است .مفسران با استناد به روایات ،سورۀ بقره را افضل سورههای قـرآن و وجـه
افضلیت را جامعیت آن میدانند(.جوادی آملی :1097 ،ج .)16/1افضلیت این سوره نشـان از
محوری و کانونی بودن آن در متن قرآن دارد .در خود این سوره نیز برخـی آیـات نسـبت بـه
سایر آیات ،معنای محوری و کـانونی هسـتند .آیـت لالجوادی آملـی بـا محوریـت جایگـاه
آیهالارسی ،به روایات تفسیری استناد میکند:
«اوصاف ویژۀ آیةالارسی در روایات معصومین :نشانۀ جایگاه ممتاز آن در سورۀ

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی
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بقره است .برجستگی آیةالارسی براثر محتوای توحیدی ویژه آن است؛ بـهطورمثا
در روایتی امامصادق 7فرمودند هرچیزی را قلهای است و قلـۀ قـرآن آیةالارسـی
است یا پیامبر اکرم 6در پاسخ به پرسش از برترین آیات سـورۀ بقـره ،فرمودنـد
آیةالارسی(».همان ،ج.)01/1

آیت لالجوادی آملی از الگوی معنای کانونی ،نتایج ارزشمندی در تفسیر قرآن میگیرند؛
برای نمونه ،در تفسیر آیۀ «اعدت للاـافرین »1دو احتمـا مفسـران را در مرجـع ضـمیر
تأنیث« ،نار» و «حجاره» میداند و اسـتنباط وجـود فعلـی دوز را بنـا بـر احتمـا دوم،
نادرست و بنابر احتما او درست میدانند و با توجه به محور و کانون بـودن «نـار» در
آیه ،احتما او را صحیح میدانند:
«این احتما [بازگشت ضمیر تأنیث به حجاره] گرچه از ناحیۀ قـرب لفظـی مرجـع
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316
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ضمیر تأیید شود؛ ولی ازلحاظ بعد معنوی تضعیف خواهد شد؛ زیرا محـور اصـلی
بحث "نار" است ،نه "حجاره" و همۀ خصوصیتها دربارۀ آتش مطـرح شـده ،نـه
دربارۀ سنگهای دوز (».جوادی آملی :1097 ،ج.)497/1
گونۀ ششم :مقولهبندی

دستهبندی مفاهیم ،از روشهـای کشـف معنـای وا ههـای قریبالمضـمون اسـت .بـا
دستهبندی مناسب از تداخل و خلط مفاهیم جلوگیری میشود .زبانشناسان شـناختی تأکیـد
میکنند معانی وا هها و نحوۀ استعما آنها در ترکیب ،به ادراک حسی و مقولـهبنـدی مـا از
جهان بستگی دارد .جهان اطراف ما ساختار تناسبی دارد .انسانها بـا تایـه بـر ایـن سـاختار
مــیتواننــد مقــوالت را بســازند و آنهــا را نظــم دهند(راســخ مهنــد .)71 :1070 ،مــراد از
مقولهبندی ،توانایی تشخی

شباهتهای اشـیا و تشـایل مجموعـهای از افـراد بـه کمـک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آ عمران.101 /

آنهاست .یای از ویژگیهای اساسی آدمیان این است کـه مـیتواننـد شـباهتهـای اشـیاء
پیرامـون خــود را بیابنــد و آنهـا را در مقــوالت یــا مجموعـههــای جداگانــهای دســتهبندی
کنند(.قائمینیا )157 :1073 ،مقولهبندی دو روش دارد.
روش منطقی :روش منطقی ،روش متداولی در مقولهبندی بـوده و متـأثر از نگـاه منطـق
ارسطویی است(نصرتی .)07 :1074 ،در این روش برای هر مـاهیتی ،جـنس و فصـل آن یـا
شرط الزم و کافی آن را بیان میکنند تا محدوده مشترک و تمایزدهندۀ هر دسـته از مفـاهیم را

روش پیشنمونهای :روش دیگری که در مقولهبندی مطرح است و در معناشناسی به آن
عمل میکنند ،روش پیشنمونهای است .در این روش بدونایناه بـا حـد مشـترک و تمـایز
موجودات کار داشته باشیم و براساس ماهیتشان آنها را دستهبندی کنـیم ،مقولـهبنـدی را بـا
پیشنمونه آغاز میکنیم و سایر موجودات مرتبط با آن نمونه را در یک مقوله قرار مـیدهـیم؛
برای مثا  ،در مقولۀ پرنده ،پیشنمونۀ او را ماهیتی با عنوان «حیوان دوبا » قرار نمـیدهـیم،
ِ
ترتیب
بلاه مصداقی مانند گنجشک را که بیشتر با آن سروکار داریم ،پیش نمونه گرفتـه و بـه
ِ
میزان آشنایی مخاطب ،سایر پرنـدگان را در آن مقولـه جـای مـیدهـیم .مثـا دیگـر ایناـه
مسلمانان برای مفهوم نبوت و رسالت ،پیامبر را پیشنمونه میگیرنـد؛ کماایناـه مسـیحیان
حضرت عیسی 7را پیشنمونه میگیرند .پیشنمونه دو گونه است :نمونۀ اولیـه 1یـا شـخ
اعالی آن مقوله.

2

آنچه موجب پیدایش دستگاه مقولهبندی بشر میشود ،دو اصل اساسی است:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالک پیشنمونه بودن در نمونۀ اولیه این است که ذهن مخاطب ابتدا با آن آشنا شده باشد.
 .2نمونۀ اعال آن است که بیشتر از سایر مصادیق بتواند نمایندۀ مقوله باشد ،البته باید مصداق باشد (نه مفهوم انتزاعی) کـه
مهمترین ویژگیهای افراد نمونه را دارد.
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کنند و تعداد زیادی از مصادیق را ذیل آن بیاورند.
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 )1صــرفهجــویی شــناختی؛ یعنــی اطالعــات مشــابه را بهصــورت مقــوالت گونــاگون
مدرک جهان؛ یعنی توجه به همراهی برخی مفـاهیم بـا مفـاهیم
دستهبندی کردن؛  )1ساختار َ
دیگر(.قائمینیا.)159 :1073 ،
مقولهبندی قرآن و روایات تفسیری گاهی از نوع مقولهبندی پیشنمونه است و گاهی از
نوع منطقی .چون مفاهیم در مقولهبندی منطقی ،مرزبندی ماهوی دارند و نباید هـیچ مـوردی
داخل مرز ماهیت دیگری شود ،میتوان گفت مقولهبندی قرآن ترکیبی از ایندوست.

1

نزو قرآن برای انتقا برنامۀ خداوند اسـت و روایـات تفسـیری و بـهتعبیری مفسـر بـا
تحلیل مقولهبندی بهدنبا انتقا یا کشف صحیح و کامل اندیشـۀ شـارع اسـت؛ بـرای مثـا ،
مفسر در روایات تفسیری با مقولهبندی مراتب ایمان و کفـر بـهدنبا کشـف مقصـود کامـل
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شارع است.

ج .)170/0در رتبۀ دیگری از مقولهبندی منطقی استفاده شده است .علیبنابـراهیم براسـاس
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روایات ،چهار وجه و درجه برای ایمان بیان کرده است .در درجۀ او از معنای ایمان ،صرف

مقولهبندی ایمان و کفر

در مقولهبندی ایمان از دو نوع مقولهبندی استفاده شده اسـت .ابتـدا از پیشنمونـۀ فـرد
اکمل استفاده شده است؛ یعنی در روایت تفسیری ،امامصادق 7وقتی میخواهـد مـؤمنین را
مقولهبندی کند ،ابتدا از مصداق اکمل آنها یعنی پیامبر 6اسـتفاده کـرده اسـت (بحرانـی،
 :1416ج .)11/0سپس از نمونههای مراتب بعد ،یعنی ائمه و شیعیان بهره برده اسـت(.همان،

اقرار لسانی است و درجۀ دوم ایمان آن است که تصدیق بـه قلـب را عالوهبـر اقـرار بـهدنبا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ترکیب ایندو بهمعنای گونۀ سومی نیست ،بلاه گاهی از ایـن و گـاهی از آن و گـاهی از هـر دو بـرای انتقـا معنـا بـه
مخاطب کمک گرفته است .ناتۀ مهم این است که نمی توان گفت قرآن و روایات تفسیری فقط از مقولهبندی منطقـی
یا فقط از مقولهبندی پیشنمونه بهره بردهاند.

دارد .سپس یک درجه باالتر از حقیقت ایمان را ایمان به ادا دانسته است و درنهایت ،آخـرین
دسته از مقولهبندی ایمان را که باالترین درجه از حقیقت ایمان است ،ایمان به تأییـد معرفـی
میکند و فارق این چهار دسته ،بسته به درون قلـب مـؤمن بیـان میکنـد(.همان ،ج.)117/1
آیت لال جوادی آملی براسـاس ایـن روایـت و روایـات دیگـر کـه مراتـب ده گانـه ایمـان را
برشمردهاند و براساس روایتی از امامصادق 7تأثیر این مقولهبندی را آن میداند که هر درجه
بهمنزلۀ پلهای از نردبانی است که صاحب درجۀ دوم نباید به صاحب درجۀ یام بگوید :تو بر

در مقولهبندی کفر نیز مثل مقولهبندی ایمان از دو نوع مقولهبندی بهره برده شـده اسـت.
ابتدا از پیشنمونۀ اُولی استفاده شده است :بهدلیل معاشرت زیاد مردم با قـریش و گروهـی از
آنها که کافر بودند ،قریش نمونۀ اولیه برای این مقولهبندی است 1.مرحلـۀ بعـدی بنـیامیـه
است که مصادیق کامل کفر بودند 2.در رتبۀ دیگر ،امام صادق 7مثل مقولهبندی ایمان ،وجوه
کفر را چنین دستهبندی میکنند :در این مقولهبندی وجه او و دوم از وجوه کفر جحود است
که خود دو نوع است .و وجه سوم آن کفر بهدلیل ترک دستور خداست و وجه چهارم آن کفر
برائت و وجه پنجم کفر نعمتهاست(.بحرانی :1416 ،ج .)101 /1آیت لالجوادی آملی ایـن
روایت را با عنوان اقسام کفر بیان کرده است و وجـه مقولهبنـدی آن را شـدت و ضـعف هـر
مرتبه دانستهاند .هریک از این مراتب متناسب با شدت و ضـعف خـود اثـر خـاص خـود را
میپذیرد(.جوادی آملی :1097 ،ج.)111/1
اینگونه مقولهبندی در تفایک افراد تأثیر داشـته و در فرهنگـی قرآنـی براسـاس آن بـه
شناخت انسانها دست یازیده شده است؛ از شواهد چنین تاثیری آن است که ،عالمـهجوادی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1همو ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج 0ص.515
 .2همو ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص 545 :و البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.537 :

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

چیزی نیستی(.جوادی آملی :1097 ،ج.)191/1
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آملی جایگاه کسانی را که درحا تقیه هستند و نیز کسانی که منافق هستند ،با این دسـتهبندی
مشخ

کردهاند:
«انسان درحا تقیه دین را در باطن پذیرفته است ،گرچه درظاهر آن را نفی میکنـد:
اال من اکره و قلبه مطمئن باالیمان 1این قسم درحقیقـت جـزء مؤمنانانـد ،چنانچـه
قسم سوم (منافقان) نیز درحقیقت از کافراناند(».جوادی آملی :1097 ،ج.)173/1

در تفسیر ارزشمند تسنیم ،مقولهبندی از گونـههای تفسـیری اسـت کـه در موضـوعات
متعدد مثل شفاعت(همان ،ج )109/4و شئون امامت(همان ،ج )717/6و  ...و نیز دسـتهبندی
آیات و ادله بهکار رفته است.
گونۀ هفتم :تشبیه مفهومی
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از جمله مباحث مهم قابـل توجـه در تفسـیر و تحلیـل کـالم الهـی ،بررسـی تشـبیهات

خو گرفتن فهم عادی بشر با مفاهیم حسی است .مفسران در قرآن تشبیهات بسیاری را یافتـه
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و شرح دادهاند؛ اما نقش تلفیقی آنها را درنظر نگرفتـه و بیشـتر بـه جنبـۀ زیبـایی آن توجـه

گوناگونی است که در آیات به چشم میخورد .این صنعت معنایی درواقع گونـهای تلفیـق را
دربر دارد؛ از تلفیق ابعاد مختلف تشبیه میتوان معانی جدید بهدست آورد .بسیاری از حقایق
دینی ،مفاهیم مجرد و پیچیدهای هستند .مفاهیم پیچیده و نامحسوس شریعت وقتی میتوانند
بهآسانی و سریع در جان مخاطب قرار گیرند و و نگاه او را به هستی و روابط آن اصالح کننـد
که از صنعت مهمی به نام تشبیه (معقو به محسوس) بهرۀ الزم را ببرند؛ دلیـل چنـین امـری،

کردهاند .آنچه باعث پیدایش معانی نوظهور میشود ،نقش تلفیقی تشبیهات است .تشـبیهات
آنقدر لطیف و پرمعنا هستند که شاید بتوان بهتـرین راه رسـیدن بـه ُعمـق معنـای پیچیـده و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1نحل.136 /

غیرحسی را تشبیه دانست .این تشبیه وقتی قوت میگیرد و برای کشف معنای فرامادی قابـل
اعتماد میشود که از حقایق امور آگاه باشد .برای علم بـه حقیقـت امـور ،هـیچکس دانـاتر از
خداوند و کسانی که خداوند به آنها علم داده است یعنـی معصـومین :نیسـت .باتوجهبـه
تأثیر فراوان تشبیه مفهومی و استفادۀ فراوان آیات قرآن از این صـنعت ،ضـمن نمونـهای کـه
اندکی فراتر از روایات تفسیری است ،به بیان میزان تأثیر آن پرداخته خواهد شد .ایـن نمونـۀ
قرآنی مربوط به تشبیه حق و باطل به ماء و زبد است.

کرده است تا برای مردم عادی نیز مفهوم باشد .نتیجۀ تمثیالت قرآن بهگونهای است کـه حـق
در دنیــا در ظــاهر و بــاطن پیــروز اســت و فرجــام عــالم ِ
ازآن خداپرســتان و پرهیزکــاران
است(.همان ،ج .)670/13یای از این مثا ها ،تشبیه حق و باطل به ماء و زبد در سـورۀ رعـد
است .معقو در این تشبیه ،حق و محسوس ،ماء است؛ کماایناـه معقـو  ،هـوی و باطـل و
محسوس ،سیل و زبد است .خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
الب
«خدا از آسمان آبی ناز کرد که در هر دره و گودالی آبی جارى شد .سپس سـی ع
کفی پُفکرده را بهروى خود حمل کرد و نیز از فلزاتـی کـه بـراى بهدسـت آوردن
زینت و زیور یا کاال و متاع ،آتش بر آن میافروزند ،کفـی پُـفکرده ماننـد سـیالب

برمیآید .اینگونه خدا حق و باطل را [به امور محسوس] مثَل میزند؛ اما آن ِ
کف ــ
َ

روى سیل و روى فلز گداخته درحالیکه کنارى رفته ـ به حالتی متالشیشده ازمیان
میرود و اما آنچه ـ آب و فلز خال

ـ به مردم سود میرساند ،در زمـین مـیمانـد.

خدا مثلها را اینگونه بیان میکند [تا مردم در همۀ امور حق را از باطل بشناسند]»1

ََ

خداوند در این آیه ،تشبیه محسوس بسیار لطیفی را برای رساندن مفهوم عقلـی و دقیـق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رعد.15 ،

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

خدای سبحان پیروزی نهایی خداپرستان را با مثا های گونـاگونی در قـرآن کـریم بیـان
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حق و باطل بهکار برده است .در نگاه اولی ،ایـن تشـبیه خیلـی سـاده و معمـولی اسـت؛ امـا
دیدهورزی نظاممند مطلب را طور دیگری مینماید .وا ههای اصلی این تشبیه عبارتاند از:
وادى :دامنۀ کوه بزرگ که محـل جـاری شـدن آبهاست؛(طبرسـی :1051 ،ج.)499/6
زبد :به کف روی آب میگویند(اصفهانی ،بیتا )055 :که شامل هر کفی مثل کـف فلـزات و ...
هم میشود؛ رابیا :آنچه زیاد شود و بـاال آیـد؛(همان .)043:غثـاء :از ریشـۀ «غثـی» بـهمعنای
آشغا های خشای است که سیل همراه خود میآورد؛(فراهیـدی ،بیتـا :ج .)434/4احتمـا :
بهمعنای باسختی چیزی را بهدوش گرفتن است( .ابن منظور :1414 ،ج.)154/11
در این تشبیه بلیغ و عمیق ،از تلفیق معانی روشن ،چند معنای جدیـد بهدسـت مـیآیـد.
تفاوت تلفیقهای تشبیهی معناشناسانه با نگاه زیباشناختی ِ
صرف به تشبیه این اسـت کـه در
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316
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تشبیه تمام ویژگیهایی که از مشب ٌهبه برای مخاطب روشن است ،تاحدی که متناسب با مشبه
باشد ،تسریپذیر به مشبه است و معنای جدیدی تولید میکند .ازجملۀ ایـن معـانی عبـارت
است از:
معنای تلفیقی او  :تهی بودن باطل و آمیختگی موقت با حق؛ اولین معنای تلفیقـی کـه از
تمثیل حق و باطل به ماء و زبد بهدست میآید ،رابطهای است که آب با کف رویش دارد.
زبد و کف روی آب که باطل است ،درون تهی دارد و بیرون آن قشری از نم است .باطـل
همان درون تهی حباب است که زیر نم قرار گرفته و نم از آب اسـت .خداونـد در ایـن مثـا
میفرماید آن نمها نیز به آب بازمیگردد و آنگاه بطالن باطل روشن میشود؛ پـس باطـل آن
مجموعۀ حباب نیست ،بلاه همان فضای خالی است که با نم پوشیده شده است و رفتهرفتـه
با حرکت آب برطرف میشود(.جوادی آملی ،نرم افزار ،معرفت شناسی در قرآن ،ص.)161
معنای تلفیقی دوم :ثبات حق و اضمحال باطـل؛ در روایـت تفسـیری حضـرت امیـر
میفرماید:

7

«زبد در این تشبیه قرآنی ،عبارت از کالم ملحدین فرومایه است؛ 1چنانکه کـف در
هنگام برداشتن متالشی و مضمحل شود ،سخنان بیبنیان و تحریفگونۀ ایشان نیـز
بعد از تعمق نظر در آنها مضمحل میشود و آنچه مردمان به آن میگرونـد [حـق]،
آیاتی حقیقی است که ازطرف خداوند ناز شده است که د ها میـل بـه آن یافتـه و
زمین مذکور در این آیه عبارت از محل ثبات و استقرار علم است» (بحرانی:1416 ،
ج. )140/0

استادجوادی آملی در تبیین این معنای تلفیقی میگویند:
از ثبات و دوام برخوردار است؛ درحالیکه باطل براثر بیمحتوا بودن ثبات و دوامـی
ندارد و بهراحتی دیر یا زود زایل میشود(».جـوادی آملـی ،نـرم افـزار ،ادب فنـای
مقربان ،ج.)074/6

معنای تلفیقی سوم :ظرفیت هر انسان؛ از تلفیق «فسالت اودیه» و «فاحتمل» و تطبیـق بـر
انسان بهدست میآید .ظرفیتها متفاوت است .خداوند برای تشبیه ایمـان بـه مطـر یـا نـور
کفایت نمی کند تا اختالف درجۀ ایمان هر فرد را برساند .وقتی بر زمین باران نـاز میشـود،
هر قسمتی از زمین بهاندازۀ گنجایش خود باران را جمع میکند؛ پس هـر وادیـهای ازلحـاظ
گنجایش با دیگری متفاوت است .کسی که اندک آشنایی با این تجربه طبیعـی داشـته باشـد،
متوجه ظرافت و دقـت ایـن مطلـب میشود(.بسـتانی )163 :1411 ،آیـت لالجـوادی آملـی
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براساس روایات تفسیری آورده است:
«همانطورکه در استفاده از فی

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

«تشبیه حق به آب و تشبیه باطل به کف روی آن ،ازآنجهت است که حق ماننـد آب

عـام الهـی ،هـر وادی بهقـدر خـود آب میگیـرد

فسالت اودیه بقدرها در جریان آزمون نیز که زمینۀ رقی و بستر تعالی است ،آنکه از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مراد حضرت کالمی باطلی است که ملحدین بهقصد تحریف و تغییر قرآن گفته بودند.

ایمان قویتر برخوردار است ،آمادهتر است و هرکس آمادهتر بـود ،فـی

آزمـون و

بهرۀ ابتال بیشتر نصیب وی میشود؛ درنتیجه سیر و سلوک او با پیمـودن عقبـههای
کئود کاملتر و صعود وی به مراحل واالی اسمای حسنای الهی بیشتر خواهد بـود».
(جوادی آملی :1099 ،ج.)664 /5

معنای تلفیقی چهارم :میـزان ارتبـاط انسـان بـا خـدا؛ از تلفیـق معنـای سـابق (تفـاوت
ظرفیتها) با تعبیر «انز من السماء» بهدست میآیـد کـه مـالک ظرفیـت ایمـان هـرکس در
رسیدن به حق ،ارتباط با خداست .خداوند مـیتوانسـت بگویـد اَنهـار و اودیـه (درههـا) در
مساحت و اندازه مختلف هستند و ایمان و اسالم همچنین است؛ درحالیکه خداوند با اشاره
به مبدأ این آب یعنی آسمان ،بهصرف اودیه و ایمان اکتفا نارده و آنها را بـا آمـدن ازجانـب
خداوند تلفیق کرده است تا به مخاطب این مطلب را برساند کـه درجـات متعـدد و مختلـف
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ایمان بهجهت میزان التزام و ارتباط به این مبدأ است .آیت لالجوادی آملی آورده است:
«فی

هستی ،مانند بارانی است که خدا میفرستد که اگر هر قطرۀ جـاری از آن در

جای خود قرار گیرد و سیلی پدید نیاید ،کفی همراه نخواهد داشـت؛ امـا ازآنجاکـه
دنیا نشئۀ حرکت است ،وجود حق مح

میسر نیست و با هر حقی ،کف باطلی هم

هست؛ ولی با گذر از عالم طبیعت دیگر همه آب مح

معنای تلفیقی پنجم :احتیاج به راهنما در تشخی
آن میآید ،نشان از آمیختگی ایندو دارد که گاه تشخی

است» (همان ،ج.)174/10

؛ تلفیق دو تعبیر آب و کفـی کـه روی
آن را مشال میکند؛ پس اگر کسـی

از این آمیختگی ،آگاهی درستی نداشته باشد ،دچار اشتباه خواهد شد؛ لذا به راهنمـایی بـرای
تشخی

آب از کف نیاز است .آیت لالجوادی آملی این معنای تلفیقـی را بـا تـذکر بـه نیـاز

انسان به بدیهیات و وحی چنین بیان کردهاند:
«حق همانند آب و باطل بسان کف روی آب است و گاه کف روی آب با خـود آب
اشتباه میشود؛ ازاینرو برای رفع اشتباه باید شناخت و علم بـدیهی کـه معصـوم از

اشتباه است وجود داشته باشد و اگر علم نیز مبتال به آمیختگی و اشتباه باشـد ،هـیچ
راهی برای تمییز حق از باطل باقی نمیماند .این علم معصوم اگر میزان بـرای رفـع
شبهات است ،اگر از درون انسان باشد ،همان بدیهی اولی است و اگر از برون باشد،
رهاورد وحی است(».همان ،معرفت شناسی در قرآن.)135 :

نتیجهگیری

تالشهای مفسران اسالمی ،میراث ارزشمندی است که در کنااشهـای علمـی جدیـد

تحریف قرار داده ،زمینههای پیدایش علوم جدید را ازدست میدهد و موجب توهم تنـاق
یا تفاوت تفسیر سنتی با الگوهای نظاممند جدید میشود .از الگوهایی کـه در ایـن مقالـه بـه
آنها توجه شده و تالشی در جهت قرین سازی الگوهـای معناشناسـانه بـا تحلیـل و تفسـیر
آیت لالجوادی صورت گرفته است ،برخی مربوط به روایات مصـداقی و برخـی مربـوط بـه
روایات مفهومی است .در روایات مصداقی ،روشن شد که بسیاری از این روایات در مفهـوم
تأثیر میگذارند و باتوجه به فراوانی این روایات ،باید در تفسیر آیات قـرآن بیشـتر بـه آنهـا
توجه کرد .در روایات مفهومی نیز زمینۀ بسیاری از الگوهای معنـایی در تفسـیر ایـن حاـیم
فرزانه فراهم است؛ مانند رابطۀ همنشینی و جانشینی ،تقابل و توسعۀ معنایی ،معنای کـانونی،
مقولهبندی ،تشبیه و تلفیق مفهومی .نتیجۀ این مطالعه تطبیقی ،ایجاد این فرض برای مخاطب
است که اساس و شالوده دستاوردهای نوین معنایی در میراث سـنتی بزرگـان شـیعه وجـود
داشته است و تاحـدودی میتـوان ردپـای الگوهـای معناشـناختی را در تحلیلهـای قرآنـی
دانشمندان مسلمان جستوجو کرد .یای از اندیشمندانی که در نگاشتههای آنهـا ،بـازبینی
دقیق با نگاه جدید علمی ضروری بهنظر میرسد ،آیت لالجوادی آملی است.

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی

ازجمله معناشناسی باید به آن توجه کرد .غفلـت از ایـن میـراث تـاریخ علـم را دسـتخوش
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کربالیی ،اسراء ،قم.
 .13ــــــ (1090ش) ،تسنیم ،جلد او  ،چاپ هشتم ،تحقیق :علی اسالمی ،اسراء ،قم.
 .11ــــــ (1097ش) ،تسنیم ،جلد دوم ،چاپ ششم ،تحقیق :علی اسالمی ،اسراء ،قم.
 .11ــــــ (1097ش) ،تسنیم ،جلد چهارم ،چاپ ششم ،تحقیق :احمد قدسی ،اسراء ،قم.
 .10ــــــ (1099ش) ،تسنیم ،جلد هفتم ،چاپ چهارم ،تحقیق :حسن واعظی ،اسراء ،قم.
 .14ــــــ (1099ش) ،تسنیم ،جلد نهم ،چاپ سوم ،تحقیق :حسن واعظی ،اسراء ،قم.
 .17ــــــ (1095ش) ،تسنیم ،جلد یازدهم ،چاپ دوم ،تحقیق :سعید بندعلی ،اسراء ،قم.
 .16ــــــ (1099ش) ،تسنیم ،جلد دوازدهم ،چاپ دوم ،تحقیق :محمد حسین الهیزاده،
اسراء ،قم.
 .15ــــــ (1097ش) ،تسنیم ،جلد هفدهم ،چاپ دوم ،تحقیق :حسین اشرفی ،اسراء ،قم.
 .19ــــــ (1097ش) ،تسنیم ،جلد بیست و دوم ،چاپ او  ،تحقیق :حسین شفیعی و ،...
اسراء ،قم.

 .17ــــــ (1094ش) ،معرفت شناسی در قرآن ،چاپ سوم ،محقق :حمید پارسانیا ،اسراء،
قم.
 .13ــــــ (1099ش) ،ادب فنای مقربان ،چاپ او  ،تحقیق :محمد صفایی ،اسراء ،قم.
 .11خلود العموش1099( ،ش) ،گفتمان قرآن بررسی زبانشناختی پیوند متن و بافت
قرآن ،ترجمه حسین سیدی ،سخن ،تهران.
 .11راسخ مهند ،محمد1070( ،ش) ،درآمدی بر زبانشناسی شناختی ،سمت ،تهران.
 .10راغب اصفهانی حسین( ،بیتا) ،مفردات الفاظ القرآن ،دارالقلم ،بیروت.
 .14شریفی ،علی1074( ،ش) ،معناشناسی قرآن در اندیشه شرقشناسان ،دانشگاه ادیان و
 .17طباطبایی ،محمد حسین1437( ،ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،انتشارات اسالمی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .16طبرسی فضل بن حسن 1051( ،ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ناصر خسرو،
تهران.
 .15طریحی ،فخرالدین بن محمد1057( ،ش) ،مجمع البحرین ،ناشر :مرتضوی ،تهران.
 .19فراهیدی ،خلیل بن احمد( ،بیتا) ،کتاب العین ،نشر هجرت ،قم.
 .17قائمی نیا علیرضا1097( ،ش) ،بیولوژی نص ،انتشارات فرهنگ و اندیشه اسالمی،
تهران.
 .03ــــــ 1073( ،ش) ،معناشناسی شناختی قرآن ،انتشارات فرهنگ و اندیشه اسالمی،
تهران.
 .01قمی مشهدی ،محمد1069( ،ش) ،تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،تهران.
 .01کلینی ،محمدبن یعقوب (1435ق) ،کافی (ط.االسالمیه) ،مصحح :علیاکبر غفاری و
محمد آخوندی ،دارالاتب االسالمیه ،تهران.
 .00گیررتس،دیرک1070( ،ش) .نظریههای معنیشناسی واژگانی ،ترجمه کورش صفوی،
نشر علمی ،تهران.

تطبیق گونههای معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت لالجوادی آملی
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 .04مختار عمر ،احمد1096( ،ش) ،معناشناسی ،ترجمه :سید حسین سیدی ،انتشارات
دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد،
 .07مسعودی ،عبدالهادی1077( ،ش) ،تفسیر روایی جامع/مبانی و منابع و روش،
دارالحدیث ،قم.
 .06مظفر ،محمد رضا( ،بیتا) ،المنطق ،انتشارات دارالعلم ،قم.
 .05مظفری ،زهرا1074( ،ش) ،تحلیل میدان معنایی واژه وجه در آیات قرآن کریم،
دانشگاه قرآن و حدیث.
 .09مطیع ،مهدی؛ پاکتچی ،احمد؛ نامور مطلق ،بهمن؛ (1099ش)« ،درآمدی بر روشهای
معناشناسی در مطالعات قرآنی» ،مجله پژوهش دینی ،شماره .19
 .07نصرتی ،شعبان1074( ،ش) ،معناشناسی شناختی قلب در قرآن ،پایان نامه دکتری رشته
کالم امامیه ،دانشگاه قرآن و حدیث.
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 .43ــــــ (1073ش) :معناشناسی علم در قرآن با تأکید بر حوزههای معنایی ،دانشگاه
قرآن و حدیث.

