معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم
علیرضا

قائمینیا

چکیده
یای از رویاردهای مهم زبانشناختی در قـرن بیسـتم ،زبانشناسـی شـناختی اسـت .ایـن رویاـرد
ادعاهای خاصی درباره رابطه زبان و واقعیت و نحوه مفهومسازیها در زبان و ارتباط آنهـا بـا ذهـن
دارد .در این مقاله ،نخست دربارۀ ادعای اصلی این رویارد توضیح کلی میدهیم و اصو مهـم آن را
برمیشمریم .این اصو عبارتاند از :اصل چشـمانداز؛ اصـل پویـایی؛ اصـل دایرةالمعـارف؛ اصـل
کاربرد و تجربه .اصالت تعابیر ،مهمترین دستاورد نگاه شناختی به قرآن است که بنابر آن ،مفسر بایـد
خود مفهومسازیهای قرآن را اصل قرار دهد ،آنهـا را تحلیـل کنـد و از تحویـل و تقلیـل آنهـا بـه
مفهومسازیهای دیگر اجتناب کنـد .مفسـران رویاردهـای متفـاوتی بـه مفهومسـازیهـای قـرآن
داشتهاند :گاهی به خود آنها پرداخته و گاهی آنها را به مفهومسازیهای دیگـری برگرداندهانـد .در
ادامه ،نمونههایی از تأثیر این اصو را در فهم و تفسیر قرآن و سرنوشت اصالت تعابیر در آیات آورده
و مواردی از تفسیر تسنیم را بررسی کردهایم.

کلیدواژهها :شناختی ،معناشناسی ،زبانشناسی شناختی ،مفهومسازی ،اصالت تعابیر ،مقولهبندی ،وجه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه (.)Qaeminia.a@qhu.ac.ir
تاریخ دریافت 76/37/17 :تاریخ پذیرش.76/11/17 :

مقدمه

زبانشناسی شناختی با مطرح کردن این ادعا که ساختار زبان ،انعااس مستقیم شـناخت
است ،هر تعبیر زبـانی را بـا مفهـومسـازی موقعیـت خاصـی همـراه مـیدانـد؛ پـس زبـان
موقعیتهای خارجی را مستقیم نشان نمیدهـد ،بلاـه ذهـن از موقعیـتهـا مفهـومسـازی
ویژهای میکند و زبان آن مفهومسـازی را نشـان مـیدهـد؛ بـهتعبیردیگر ،معنـا چیـزی جـز
مفهومسازی ذهن نیست ( .)Lee, 2001: 2زبان در این نگاه ،مخزن معارفی است کـه از جهـان
داریم .این مخزن ،مجموعه ساختارمندی از مقوالت معنادار است که به ما در فهم تجـارب جدیـد
و ذخیرهکردن اطالعاتی دربارۀ تجارب قبلی کمک میکند ( .)Geeraerts, 1997: 8زبانشناسـی
شناختی از ارتباط معنا با ساختار زبان بحث میکند .تالش متخصصان این دانش برای کشف
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ابعاد گوناگون این ارتباط است .آنها بهدنبا چگونگی ارتباط پیدا کردن ساختار زبان با معنـا
یا مفهومسازیاند.
1ـ اقسام معناشناسی

یای از شاخههای مهم زبانشناسی که در قرن بیستم گسترش و رشد فراوانی پیدا کرده،
معناشناسی اسـت کـه در زبـان عربـی آن را «علمالداللـه» ترجمـه کردهانـد و گـاهی بـه آن
«سمانطیقا» نیز میگویند .معناشناسی دانش معناست؛ یعنی معنا را نظاممند و علمـی بررسـی
میکند .از اصطالح معناشناسی دستکم در چهار حوزه استفاده میکنند:
1ـ1ـ معناشناسی فلسفی :فالسفه از نظریههای معنا و ماهیـت معنـا در قلمـرو سـؤاالتی
ازقبیل چیستی هویت معنا بحث میکنند .معناشناسی فلسفی با زبـانهـای خاصـی سـروکار
ندارد و فقط به نظریهپردازی دربارۀ ماهیت معنا میپردازد .ایـن نـوع معناشناسـی را در آثـار
کارناپ ،تارسای و دیویدسن میبینیم؛
1ـ1ـ معناشناسی منطقی :منطقدانان بخشی از منطق جدید را معناشناسی نامیـدهانـد .در

این بخش ،از معنای فرمو های منطقی در منطق گزارهها و موجهات همانند تعیـین صـدق و
کذب فرمو های منطقی بحث میکنند .تفایک نحوشناسی از معناشناسی در منطق ،یاـی از
دستاوردهای مهم منطق جدید است؛
1ـ  0ـ معناشناسی نشانهشناختی :از معنای نشانهها ،اعم از نشانههای زبانی ،تصـویری و
 ...بحث میکند .بحث در این حوزه مطلق است و به بحثهای زبانی اختصاص ندارد؛
1ـ4ـ معناشناسی زبانی :معناشناسـی زبـانی (رویاـرد تحقیـق مـا) از معـانی وا ههـا و
جمالت و درکُل از معانی نشانههای زبانی ،درون نظـام زبـان بحـث مـیکنـد .معناشناسـی
بهاینمعنا شاخهای از نشانهشناسی است (قائمینیـا .)57 :1070 ،معناشناسـی زبـانی ،تمـایز
بسیار دقیقی با معناشناسی فلسفی دارد .معناشناسی فلسفی بر مباحث انتزاعی فلسفی اسـتوار

میآورد و هدفش حل مسائل ماهیت نیست؛ پس چندان به بحثهای فلسفی راجع بـه معنـا
نمیپردازد (چپمن .)197 :1094 ،این علم که قدمت آن به یونـان باسـتان میرسـد ،در قـرن
بیست گسترش محسوسـی پیـدا کـرد .در سـنت تفاـر اسـالمی ،بحثهـای معناشـناختی
گستردهای درگرفته است .ظهور مباحث ادبی در اسالم و مباحـث زبانشناسـی متناسـب بـا
زبان عربی ،بهدلیل محوریت داشتن کتاب و سنت است؛ زیـرا تمـدن اسـالمی ،تمـدن نـ
است و در چنین تمدنی ،مباحث زبانی محوریت پیدا میکند .کسی میتوانـد در ایـن سـنت
ادعای تملک ن
2ـ مفهوم
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کند که تحلیل معناشناختیاش از آیه و روایت ،دقیقتر باشد.

شناختی1

این اصطالح در علوم شناختی برای هر نوع فعالیت یا ساختار ذهنی بهکـار مـیرود کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Cognitive

بیشتر ناخودآگاه است .برخالف کاربرد ایـن وا ه در برخـی سـنتهـای فلسـفی کـه فقـط
بهمعنای «ساختار مفهومی یا گزارهای» است ،در علـوم شـناختی توصـیف هرگونـه فعالیـت
ذهنی است که در زبان ،معنا ،ادراک حسی ،دستگاههای مفهومی و تعقـل اسـتفاده مـیشـود
( .)Lakoff & Johnson, 2003: 12زبانشناسی شناختی بهاینمعنا شناختی است که نقـش
شناخت ،یعنی نقش اطالعات ذهن را در مفهومسازی موقعیتهای خارجی بررسی میکند.
3ـ معناشناسی شناختی

این اصطالح را نخستین بار لیااف در مقالهای با همـین عنـوان مطـرح کـرد .طبـق ایـن
نگرش ،دانش زبانی انسان ،مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست .ایـن دیـدگاه مقابـل آرای
زبانشناسانی همچـون چامسـای اسـت کـه دانـش سـاختهـا و قواعـد زبـان را از دیگـر
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فرایندهای ذهنی انسان ،ازجمله اندیشیدن جدا میدانند؛ بنـابراین دانـش زبـانی ،بخشـی از
شناخت عام انسان است (صفوی.)136 :1071 ،
مــراد از معناشناســی شــناختی قــرآن ،رویاــردی بــه معناشناســی قــرآن اســت کــه از
دستاوردهای زبانشناسی شناختی کمک میگیـرد و تالشـی بـرای دسـت یـافتن بـه نقشـه
شناختی این کتاب آسمانی برای نشان دادن مفهومسازیهای قرآن در توصیف موقعیتهـای
گوناگون است .معناشناسی با تفسیر قرآن یای نیست .در تفسیر تالش میکنند معانی آیات و
مراد جدی آنها را بفهمند؛ اما در معناشناسی قـرآن ،اصـو کلـی حـاکم بـر معـانی آیـات را
نظاممند بررسی میکنند و در تفسیر ،به ارتباط آنها با یادیگر و تأثیر این ارتبـاط بـر معـانی
تفسـیر معـانی آیـات را
آیات نظر نمیکنند .نگاه معناشناسی به معانی آیات ،کلیتـر اسـت و
ع
موردی بررسی میکند؛ درنتیجه ،مباحث معناشناسی قـرآن بنیـادیتـر از مباحـث تفسـیری
است .در معناشناسی شناختی قرآن ،تفسیر قرآنبهقرآن جایگاه علمی و دقیـق پیـدا مـیکنـد.
هریک از آیات قرآن جایی را در نقشه شناختی قرآن به خود اختصاص میدهنـد و موقعیـت

متفاوت و دقیق هریک از آنها باتوجهبه بقیه تعیین میشود؛ ازاینرو ،معناشناسـی شـناختی
بهعالیترینشال ،روش تفسیر قرآنقهقرآن را بهکار میگیرد.
4ـ اصول معناشناختی
4ـ1ـ اصل چشمانداز

معنا فقط بازتاب عینی جهان خارج نیست ،بلاـه شـیوهای از شـالدهی جهـان اسـت؛
بهعبارتدیگر ،چون معنا تعبیر خاصی از جهان است ،چشمانداز خاصـی بـه جهـان اسـت.
پردازش گوینده از موقعیتهای بیرونی ،چشمانداز خاصی به آنها فراهم میکنـد؛ درواقـع،
در هر تعبیر زبانی ،به چهرهای و گوشهای از واقعیت میپردازیم.
4ـ2ـ اصل پویایی

شرایط میشود و همواره اماان تغییرات جزئی در معانی وجود دارد؛ یعنی نمیتوانیم زبان را
ساختار ثابت و انعطافناپذیری درنظر بگیریم؛ درنتیجه ،معنا پویا و انعطافپذیر اسـت .ایـن
پویایی ایجاب میکند معانی واحدی برای وا هها درنظر نگیریم و در کاربردهـای گونـاگون،
تغییرات معنایی را اصل بدانیم.
4ـ3ـ اصل دایرةالمعارف

معنایی که با زبـان سـاخته مـیشـود ،واحـد مسـتقلی از ذهـن بشـر نیسـت .سرشـت
دایرةالمعارفی معنا از مفروضات محوری زبانشناسی شناختی است و بر دو ادعا استوار:
1ـ وا هها هرگز مستقل معنایی را افاده نمیکنند ،بلاه به مخزن معرفت دایـرةالمعـارفی
مرتبط وابستهاند؛
1ـ معرفت دایرةالمعارفی براساس تعامل بشر بـا دیگـران (تجربـۀ اجتمـاعی) و جهـان
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پیرامون (تجربۀ مادی) است (قائمینیا.)74 :1073 ،
معنی قاموسی ،بخشی از معنی دایرةالمعارفی است (راسخمهنـد .)54 :1070 ،معـانیای
که ما با زبان میسازیم ،از معارف دیگر ما مستقل نیست.
4ـ4ـ اصل کاربرد و تجربه

مع نا ضمن کاربرد تعیین می شود .این اصل که پیامدهای زبان شناختی بسیاری دارد،
به این ناته اشاره می کند که برای تعیین معنا باید خود کاربرد وا ه را تحلیل کنیم و برای
معنایی ثابت و مشخ

نمی توان نشانگر همۀ کاربردها را درنظـر گرفـت؛ به نحوی کـه

همۀ آن ها را پوشش دهد .توجه به سیاقی که تعبیری زبانی در آن به کار می رود ،در معنـا
تأثیر می گذارد؛ برای مثـا  ،وا ه «در» در کاربردهـای مختلـف ،ماننـد « گـل در گلـدان
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است» و « در گلدان شاافی هست» معنای خاصی را افاده میکند« .در» رابطه ظرفیت را
نشان می دهد؛ یعنی جایی به کار می رود که چیزی درون چیز دیگر قرار دارد .هریـک از
این جمالت ،رابطه ماانی را با تفاوتی جزئی نشان می دهد .این مثا ها نشان میدهد که
معنای «در» ثابت نیست ،بلاه عنصرهایی که در جمله همـراهش هسـتند ،در معنـای آن
تأثیر می گذارند ( ) Evans & Green, 2006: 112؛ درنتیجه بدون توجه به این تغییرات
اندک ،معنای این جمله ها فهمیدنی نیست.
 ۵ـ اصول معناشناختی قرآن

در این بخش ،برخی از اصولی را که در معناشناسی شناختی پذیرفته و در تفسـیر آیـات
بهکار گرفته شدهاند ،با مقایسه آنها با تفسیر تسنیم میآوریم.
۵ـ1ـ اصالت تعابیر قرآنی

هر تعبیر قرآنی بر مفهومسازی خاصی اسـتوار اسـت؛ بنـابراین در معناشناسـی آن بایـد
مفهوم سازی نهفته آن را بیابیم .اصالت معنا یعنی مفسر باید از برگرداندن هر تعبیری به تعبیـر

دیگر پرهیز کند و مفهومسازی نهفته هر تعبیری را آنگونه بیابد که است .باید «موقعیتهـای
قرآنی» و تعبیرهای مختلف آن موقعیتها را از یادیگر متمایز کنـیم .مـراد از موقعیـتهـای
قرآنی ،حادثه یا واقعیتی است که آیهای آن را توصیف میکند .آیه هـم تعبیـر خاصـی را از آن
موقعیت نشان میدهد .اصالت تعابیر قرآنی ،یعنی نمیتوانیم تعبیرهای دیگری بهجای تعبیـر
قرآنی بیاوریم (قائمینیا .)103 :1073 ،مفسران گاهی بـرای توضـیح آیـات ،مفهـومسـازی
خودشان را جایگزین آیات کرده و با درنظر گرفتن تقدیم و تأخیر یا حذف و تقـدیر ،معـانی
عبارت مفهومسازی خاصی از مـوقعیتی اسـت.
وا هها و تعبیرهای قرآنی را تغییر دادهاند .هر
ع
زمانیکه آن را به عبارت دیگری برمیگردانیم ،درواقع مفهومسازی الهی از آن موقعیت بههم
میخورد .اصالت تعابیر قرآنی درمقابل تمایل رایج مفسران به برگرداندن تعبیرهای قرآنی بـه

نظریه است .برای نمونه ،وا ه وجه و تقدیم و تأخیر آن را از مفسر تسنیم بررسی میکنیم.
 ۵ـ  1ـ 1ـ معنای وجه
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شَ عیء َو ما م ِ عن حساب ِ َ
عالمهجوادی آملی عبارت «یریدون وجهه» را «خالصانه جویای رضای خداوند بـودن»
معنا میکند (جوادی آملی )170 /17 :1073 ،و آن را هدف مردان الهی میداند .زمانیکه ایـن
جمله را با رویارد شناختی تحلیل میکنیم ،به ارتباط وجه با کانون توجه منتقـل مـیشـویم.
وقتی به صورت کسی نگاه میکنیم ،او در کانون توجه ما قرار میگیرد .در این آیه نیـز همـین
معنا درنظر است« .یریدون وجهه» یعنی خدا در کانون توجه آنها قرار میگیرد و برای انجـام
دادن هر کاری او را درنظر میگیرند .حا «یبقی وجه ربک» به چه معناست؟ آیه نمیخواهـد
این حقیقت بدیهی را بگوید که همهچیز فانی است ،ولـی ذات خـدا بـاقی اسـت؛ بلاـه بـه

معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

تعبیرهای دیگر قرار میگیرد و درنهایت ،رد وجود ترادف در الفاظ قرآنی از پیامـدهای ایـن
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حقیقت واالتری اشاره میکند :کسانی که در کانون توجه خدا قـرار مـیگیرنـد :یعنـی خـدا
عنایت خاصی به آنها میکند ،در توجه زنده خداوندند و جایگاه ممتازی نزد او دارند .وجـه
خ دا هم باقی است؛ درنتیجه ،ایناه کسی دربرابر وجه او قرار گیـرد ،مهـم اسـت .کسـی کـه
دربرابر وجه اوست ،در کانون توجه خدا قرار میگیرد .خالصه همه فانیاند و فقط وجه خدا
باقی میماند؛ ازاین رو باید وجه او را اراده کنید تا دربرابر وجه او قرار گیرید .آنگاه در کانون
توجه خدا قرار میگیرید .آیه درضمن ،آدمیان را به یک حقیقت فرامیخواند .اگر وجـه خـدا
باقی است ،فقط آن ارزش طلب دارد .رسیدن به وجه خدا ،یعنی رسیدن به بقـا؛ پـس معنـای
وصف «ذوالجال و االکرام» هم روشن میشود .این صفت خود وجه است ،نـه ذات و دقیقـا
با بقای وجه ارتباط دارد .هرکسی دربرابر وجه خدا قرار گیرد ،دربرابـر چیـزی قـرار گرفتـه
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316

است که جال و اکرام دارد و برای کسی که دربرابر آن قرار بگیرد ،عظمت و اکرام دارد .ایـن

میداند .ایشان معتقد است صدر آیه ،یعنی «من اسلم وجهه لل» ناظر به حسن فاعلی و اعتقـاد
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صحیح است و ذیل آن ،یعنی «و هو محسن» ناظر به حسن فعلی و داشتن عمل صالح است و

اوصاف دقیقا با هدف آیه ارتباط دارد .وجه خدا باقی است و به آن رسیدن ،یعنی رسـیدن بـه
چیزی که جال و اکرام دارد.
۵ـ1ـ2ـ اسالم وجه

مفسر تسنیم در جای دیگری ،وجه را «چهره هویت» معنـا مـیکنـد و در توضـیح دلیـل
تعبیر به «اسالم وجه» ،اسالم وجه هرکسی را معاد انقیـاد هویـت وی و تسـلیم بالمنـازع او

مجموع آن ایمان تام را دربر دارد که جامع عقیده قلبی ،اقرار زبانی و عمـل جـوارحی اسـت
(جوادی آملی .)177-174 /6 :1090 ،ایشان در جای دیگری درباره وا ه «وجه» در «اسلمت
وجهی لل» معتقد است:
«وجه در این عبارت بهمعنای چهره هستی است ،نه صورت ظاهری؛ چنانکه در آیه

فاقم وجهک للدین حنیفا (روم )03/نیز بههمینمعناست؛ یعنی قلبت را که جایگـاه
و مظهر عقیده است و نیز شئون نفسانی را که پایگاه اخالق و اوصاف کمالی است و
اعضا و جوارحت را که ابزار عمل صالح است و تمامی هسـتیات را بهسـوی دیـن
کن؛ زیرا مجموعه دین همان اعتقاد قلبی ،اخالق نفسانی ،اقـرار زبـانی و عمـل بـه
ارکان است (جوادی آملی».)456 /10 :1095 ،

وجه در وضع و کاربرد اولی ،بهمعنای صورت است .به صورت آدمی «وجه» میگوینـد.
دیگر کاربردهای وجه از همین معنا توسعه یافتهاند .وا ة «توجه» هم که مصـدر بـاب تفعـل
است ،از وجه گرفته شده .معموال در موارد مادی ،وقتی به چیـزی توجـه مـیکنیم ،وجـه یـا
صورت خود را بهطرف آن برمیگردانیم و به آن نگاه میکنیم .ابزارهای دیدن در آدمیان ،کـه
چشماناند ،در صورت آنها قرار دارند .برگرداندن صورت هـم هنگـام توجـه بـرای دیـدن

دارند و وجه در آنها میتواند نشانة توجه قرار گیرد.
حا فرض کنید چیزی در کانون توجه ما قرار گیرد .آن چیز تمام فضای توجـه مـا را پـر
میکند و دیگر چیزها بیرون از آن قرار میگیرند .وقتی چیزی مادی در کانون توجه مـا قـرار
میگیرد ،وجه یا صورت ما بهطرف آن قرار میگیرد .اگر آن چیز حرکت کند ،صورت ما هـم
با آن حرکت میکند؛ بهعبارتدیگر ،وجه ما تابع آن میشود .گاهی در قرآن این معنا با تعبیـر
«توجیه وجه» (برگرداندن صورت بهسوی چیزی) آمده است.
«اسالم وجه» به خدا (تسلیم کردن وجه به خداوند) بهمعنای تابعکردن کانون توجـه بـه
خدا و روی برگرداندن از دیگر چیزها بهسوی اوست .این معنا مستلزم استغراق در خداست؛
زیرا وقتی چیزی در کانون توجه شخ

قرار میگیـرد ،همـه چیزهـای دیگـر از آن خـارج

میشوند؛ به تعبیردیگر ،فقط آن چیز که در کانون توجه او قرار دارد ،برای او حالت زنده پیـدا

معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

شیء مدنظر است .این تحلیل نشان میدهد در کاربردهای مادی اولیه ،توجـه و وجـه رابطـه
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میکند و دیگر چیزها برای او میمیرند؛ درنتیجه اصالت تعابیر قرآنی بـا دو اصـل کلـی بیـان
میشوند:
1ـ در هر موقعیتی که خداوند میخواهد توصیف کند ،فقط یـک تعبیـر مناسـب قرآنـی
درکار است؛
1ـ هر تعبیر قرآنی فقط با یک توصیف از آن موقعیت تناسب دارد که خداوند میخواهد
آن را توصیف کند.
اصل فوق دربرابر تحویلگرایی تفسیری قرار میگیرد .این نوع تحویـلگرایـی ،معنـای
آیات را اعم از تغییر ترتیب ،تبدیل وا هها و حروف اضافه تغییر میدهد.
 ۵ـ 2ـ اصل تعیینپذیری
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316
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در بخش قبل گفتیم هر تعبیر قرآنی بر زمینه مفهومسازی ویژهای استوار است .اصل دوم
میگوید مفهومسازی در هر موردی با بافت و سیاق تناسب دارد .ایـن معناشناسـی مسـتلزم
پذیرش رابطه خاص مفهومسازی قرآنی و سیاق آیات است .این مفهومسازیها در خـ ر
نمیدهند ،بلاه متناسب با سیاق و بافتاند (قائمینیا .)171 :1073 ،این اصل که تـأثیر بافـت
را در مفهومسازی روشن میکند ،مفهـومسـازی نهفتـه را در تعبیـری قرآنـی ،بـا اطالعـات
بهدستآمده از بافت و سیاق درونی آیات تعیین میکند .مراد از بافت ،روابـط درونـی آیـه و
حوادث مذکور در آن است .آیات قبل از آیه ،سیاق آن آیهاند و آیات قبل و بعد و بافت خـود
آیه نیز فضایی معنایی میسازند.
فضای آیه
......سیاق.....

 ........بافت ........

....آیات بعدی....

با مقایسه دو مورد که در هریک تعابیر مشابهی بهکار رفته است ،تأثیر بافت و سیاق را در
مفهومسازی نشان میدهیم:
 ۵ـ2ـ 1ـ خلق و فعل

ال یَف َععـ ُل مـا
ُالم َو ق عَد بَلَغَن ِ َی ال ِعابَ ُر َو عام َر َأتی عـاق ِ ٌر قـا َ کَـذل ِ َ
قا َ َرب َأنَّی یَاُونُ لی غ ٌ
ك لُ
شاء (آ عمران.)43/
یَ ُ
ِ ِ
َ
شـاء ِإذا قَضـی
قال ع
ال یَ عخل ُُق ما یَ ُ
َت َرب أنَّی یَاُونُ لی َول ٌَد َو لَ عم یَ عم َس عسنی بَشَ ٌر قا َ کَذلك ل ُ
َأ عمرا ف َِإنَّما یَقُو ُ لَ ُه ک عُن فَیَاُونُ (آ عمران.)45/
قرآن کریم درباره خلقت مسیح ،تعبیر «یخلق ما یشاء» و درباره یحیـی تعبیـر «یفعـل مـا

خارق عادت بودن والدت هر دو ،خرق عادت در والدت مسیح قویتر و ظـاهرتـر اسـت و
قرآن وا ه فعل را در مواردی بهکار میبرد که با علتهای ناشناخته انجام شـده اسـت؛ ماننـد
«الم تر کیف فعل ربک بعاد» یا «باصحاب الفیل» .ایشان درکُل آنچه را از خداوند در فرهنـگ
قرآن صادر میشود ،مشمو عنوان فعل خلق و صنع میداند ،هرچنـد ایـن دو وا ه متـرادف
نیستند (جوادی آملی .)105/14 :1095 ،برای بهتر فهمیدن این تعابیر ،به تحلیل شناختی ایـن
آیات و تأثیر بافت ،یعنی روابط موجود در آیه در مفهومسازی آن میپـردازیم .در ابتـدا بایـد
پرسید اگر هر دو ماجرا مشابهاند ،چرا دو پاسخ گوناگون درکار است؟ در مـاجرای حضـرت
زکریا ،عوامل طبیعی برای پیدایش فرزند وجود داشتند و فقط موانعی مانند پیـری حضـرت
زکریا و نازایی همسرش درکار بود و تاوین بشر بهطورطبیعی از پدر و مادر بـرای حضـرت
یحیی وجود داشت؛ بنابراین تعبیر «فعل» مناسب است ،نه خلـق .خداونـد در رونـد طبیعـی
آفرینش دست میبرد و موانع را ازمیان برمیدارد؛ اما در ماجرای تولد حضرت عیسـی ،روا

معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

یشاء» را بهکار برده است .مفسر تسنیم باتوجهبه مفهومسـازی آیـات معتقـد اسـت بـاوجود
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طبیعی تاوین درکار نیست .خدا در اینجا خلق میکند ،نه ایناه در جریـان طبیعـی آفـرینش
دست برد و موانع را ازمیان بردارد؛ درنتیجه تعبیر مناسب این بافت ،خلق است ،نه فعل.
 ۵ـ2ـ2ـ علم و فقه و ایمان

در تحلیلی دیگر ،در سوره انعام به سه آیه برخورد میکنیم که عبارات مشابه آخـر آیـات
با افعا متفاوتی بهکار رفته است .علت آن با مفهومسازی موجود در آنها مشـخ

خواهـد

شد.
ِ ِ
ِ
ل لَاُم النُّج ِ
َـومٍ
َو ُه َو الَّذی َج َع َ ُ ُ َ
وم لتَ عهتَ ُدوا بِها فی ظُ لُمات العبَر َو العبَ عح ِر ق عَد ف ََّصلعنَا عالیات لق ع
یَ ععل َُمونَ (انعام.)75/
واح َد ٍة فَمستقَر َو مستود ٌع ق عَد فَصلعنَا عالی ِ
َو هو الَّذی َأنعشَ َأکُم مِن نَف ٍعس ِ
ات لِق عَومٍ یَفعق َُهونَ
ع ع
ُ ع َ ٌّ ُ ع َ ع َ
َّ
َُ
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(انعام.)79/

عالمهجوادی آملی میگوید این افعا مناسب مضمون آیات است؛ برهمیناسـاس ،انتخـاب
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جمالت پایانی آیات در قرآن کریم ،با بحث آن آیه متناسب است .ایشـان بـا درنظـر گـرفتن

ِ
َبات کُـل شَـ عیءٍ فَ َأ عخ َر عجنـا مِنعـ ُه َخضِـرا
السماءِ ماء فَ َأ عخ َر عجنا بِهِ ن َ
َو ُه َو الَّذی َأن َعز َ م َن َّ
ن عُخرِج مِنعه حبا متراکِبا و مِن النَّ عخ ِل مِن طَ لععِها قِنعوانٌ دان ِی ٌة و جنَّ ٍ
ات م ِ عن َأ عع ٍ
الزیعتُـونَ َو
نـاب َو َّ
ع
َ َ َ
َ َ
ُ ُ َ ًّ ُ َ
ٍ
ٍ ِ
ِ
ِـ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َـومٍ
الر َّمانَ ُمشع تَبِها َو غَیع َر ُمتَشابِه انعظُ ُروا إلی ث ََمرِه إذا َأثعمَـ َر َو یَنعع ه إنَّ فـی ذلاُـ عم َلیـات لق ع
ُّ
یُ عؤمِنُونَ (انعام.)77/
در پایان این آیات ،سه فعـل متفـاوت یَ ععل َُمـونَ  ،یَفعق َُهـون و یُ عؤمِنُـونَ انتخـاب شـدهانـد.

سیاق آیه ،علت بهکارگیری فعل «یعلمون» را در آیه او  ،سخن گفتن از موضوعات ریاضی و
نجومی میداند که فهم آنهـا بـه علـم و تخصـ

ویـژه نیـاز دارد (جـوادی آملـی:1071 ،

) 075/16؛ درواقع ،علت اشاره به عجایب صنع الهی این است که معرفت ابتدایی به خداونـد
را در اختیار آدمیان قرار دهد .در بافت آیه هم به قرار دادن سـتارگان بـرای هـدایت بشـر در

تاریای دریا و خشای اشاره شده است که هدف ،زنده کردن معرفتـی ویـژه در بشـر اسـت.
ایشان درباره علت بهکارگیری فعل «یفقهون» در آیه دوم میگوید چـون سـخن از شـناخت
انسان و معرفت نفس است و عالوهبر آگاهی و تخص

 ،به تدبر و رفنگری خاصـی نیـاز

است و رسیدن به عمق مطلب ،نوعی مراقبه و محاسبه نفسانی الزم دارد ،تعبیر فقاهت بـهکار
می آید (همان) .قرآن برخالف مورد قبلی ،از ماده فقه استفاده میکنـد .تفـاوت «یفقهـون» بـا
«یعلمون» این است که ماده فقه جایی بهکار میرود که دشوارتر ،دقیقتـر و عمیـقتـر باشـد.
فیروزآبــادی در قــاموس ،فقــه را بـهمعنای علــم بــه چیــزی ،فهمیــدن آن و فطنــت میدانــد
(فیروزآبادی .)1171 :1414 ،راغب نیز در مفردات آن را اخ

از علم میداند (راغب ،بیتا:

 .)094آیه از این ماده به دلیل دشواری و عمیق و مهم بودن استفاده کرده است؛ زیـرا معرفـت

ستارگان و یافتن راه با آنها .عالمهطباطبایی میگوید سـر درآوردن از خصوصـیات نفـس و
اسرار خلقتش ،عالوهبر داشتن مئونه علمی کافی ،به مراقبت باطن و تهذیب نفـس نیـاز دارد
(طباطبایی .)173/5 :1415 ،درنهایت ،مفسر تسـنیم علـت کـاربرد وا ه «یؤمنـون» را در آیـه
سوم ،مالک ایمان برای شناخت حقیقت و ربوبیت خداوند میداند .ایشـان میگویـد هنگـام
اشاره به موضوع کشاورزی و فهم نمودهای ربوبیت حق ،که به نجوم و فقاهت معرفت نفس
نیاز ندارد ،از ایمان یاد میشود (جوادی آملی .)075/16 :1071 ،باوجود سیاق مشـترک ایـن
آیه با دو آیه قبل ،بافت درونی آن متفاوت است .در این آیه به نزو باران ،رویاندن گیاهـان و
درختان ،پیدایش میوهها و  ...اشاره شده است که همه از نعمتهـای الهـی و مسـتلزم شـار
بشرند .همه اینها برای ایمان آوردن بشر تفصیل یافتهاند .مفسر تسنیم نیـز مسـئله توحیـد و
ربوبیت را از مفهومسازی آیه استخراج مـیکنـد؛ زیـرا آیـات بعـدی بـه توحیـد خداونـد و
خالقیتش اشاره میکنند؛ درنتیجه فعل یؤمنون بهکار رفته است .تعابیر بافت و سیاق آیات باال

معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

داشتن به تحوالت بشر در این دنیا ،فهم عمیـقتـر و دشـوارتری را مـیطلبـد تـا آشـنایی بـا
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با گزینش فعل خاصی چشمانداز شناختی ویژهای فراهم میکننـد .بـهکارگیری ایـن افعـا ،
جهت خاصی به توجه مخاطبان میدهند و تعیین میکند که مخاطب باید از کدام چشمانـداز
به این حوادث بنگرد.
 ۵ـ3ـ علیت و پنجرههای علّی

علیت نقش مهمی در تجربه روزمره بشر دارد .زندگی مـا براسـاس علیـت تنظـیم شـده
است .ما همهچیز را در قالب علیت میفهمیم .علیت بهدلیل قرار داشتن در معرض تعبیرهای
زبانی گوناگون ،برای زبانشناسـان شـناختی اهمیـت پیـدا مـیکنـد .در علیـت پدیـدههـا،
سلسلهعواملی را داریم و ممان است گوینده بـه برخـی از آنهـا توجـه یـا نقـش برخـی را
برجسته کند و برخی را نادیده بگیرد؛ بنابراین علیت در زبان همواره دستخوش تعبیر است و
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316
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ممان است رابطهای علی بهصورتهـایمختلف تعبیـر شـود (قـائمینیـا .)611 :1073 ،بـا
بررسی آیات مربوط به زنجیره علی و پنجرههای مرتبط ،به تصویری از مراحل مختلـف الزم
از آن زنجیره در قرآن دست مییابیم؛ بـهعبارتدیگر ،توجـه بـه زنجیـرههـای علـی ،روش
مناسبی برای دستهبندی معنایی آیات است.
انزال کتاب

قرآن در جاهای مختلف از انزا کتاب سخن میگویـد .مفسـر تسـنیم میگویـد کتـاب
آسمانی هم برای پیامبر و هم برای مردم ناز شده است؛ ازاینرو خداوند انزا و تنزیـل را در
یک آیه ،یاسان به پیامبر و مردم نسبت داده ،با این تفاوت در تعبیر کـه بـرای پیـامبر انـزا و
ك الذکعر لِتبین لِلنَّ ِ
اس ما نُز َ ِإلَیع ِه عم (نحـل)44/؛ بنـابراین
برای امت تنزیل استَ :و َأن َعزلعنا ِإلَیع َ
َ َُ َ
پایان سیر وحی ،د های مردم است ،نه قلب پیامبر .پس از رسیدن وحـی بـه مـردم ،هـرکس
خواست ،میپذیرد و هرکس نخواست ،نمیپذیرد؛ پس وحی بهواسطه رسو اکرم بـه همـه
امت میرسد و حجت خدا بر همگان تمام میشود (جوادی آملی .)41/7 :1099 ،تحلیل ایـن

آیه از زاویه ساختار علی ،ناات جدیدی را برای ما روشن میکند .انزا کتاب ،ساختار علـی
خاصی دارد و در هر موردی بهتناسب سیاق پنجره علی بهروی زنجیره علـی بـاز مـیشـود.
ك ال ِعاتاب لِلنَّ ِ
اس بِال َعحق ف ََم ِن ا عهتَـدى
نخست به آیهای از سوره زمر توجه کنیدِ :إنَّا َأن َعزلعنا َعلَیع َ
َ
عس ِه َو من َض َّل ف َِإنَّما ی ِ
فَلِنَف ِ
عت َعلَیع ِه عم ب ِ َوکی ٍل (زمر )41/در این آیه ،سه بخـش
ض ُّ
ل َعلَیعها َو ما َأن َ
َ ع
َ
را جدا میکنیم:
 . 1انزا کتاب بر پیامبر برای مردم :کتاب بر پیامبر ناز شده؛ اما برای مردم است؛
 .1هرکس هدایت شود ،بهسود خود اوست؛
 . 0هرکس گمراه شود ،برعهده خودش است و پیامبر دربرابر گمراهی او وکیل نیست.
این آیه بهطورضمنی به هدف از انزا کتاب اشاره میکند؛ یعنـی هـدایت ،زیـرا پـس از

پس از انزا کتاب به دو دسته تقسیم میشوند :آنانکه هـدایت یافتـه و آنـانکـه در گمراهـی
ماندهاند (قائمینیا .)614 :1073 ،در این آیه ،پنجره توجه بهروی مرحله پس از انزا و نتیجـه
ضمنی آن باز شده است.
الء من ی عؤمِن ب ِ ِ
ك ال ِعاتاب فَالَّذین آتَیناهم ال ِعاتاب ی عؤمِنُونَ ب ِ ِه َو مِن ُ ِ
ـه
ك َأن َعزلعنا ِإلَیع َ
َو کَذل ِ َ
ع
هؤ َ ع ُ ُ
َ ع ُ ُ
َ
َ ُ

َو ما یَ عج َح ُد بِآیاتِنا ِإالَّ العااف ِ ُرونَ (عنابوت)45/

هرچند وظیفه پیامبر ،انذار و تبشیر است ،دیگران ممان است ایمان بیاورند یا نیاورند و
عناد بورزند .در این آیه ،پنجره توجه به چیزی که در ادامه انذار و تبشیر میآید؛ یعنی بـهروی
حا دیگران (ایمان یا بیایمانی) باز شده است؛ ازاینگذشته ،جحد و عنادورزی کافران هـم
در ادامه انزا کتاب مطرح میشود.
ِ
ِ
َو ما َأ ن عز ل عنا ع ل َی َ ِ
َـو مٍ
تاب إِالَّ ل ِت ُب َی َن ل َُه ُم الَّذِی ع
ك ال عا َ
اخ ت َل َفُوا فیه َو هُـ دى َو َر عح مَـ ة ل ق ع
َ َ ع

یُ عؤ م ِنُونَ (نحل)64/
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انزا آن ،هدایت یا ضاللت مردم بهدلیل پیروی ناردن از آن مطرح میشود؛ ازایـنرو ،مـردم
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در این آیه ،انزا کتاب بهدلیل تبیین چیزی که مردم در آن اخـتالف دارنـد ،و هـدایت و
رحمت معرفی شده است.
 ۵ـ 4ـ اصل مقولهبندی

یای از اساسیترین توانایی های بشر ،توانایی مقوله بندی پدیده ها و رویدادهاسـت
(کوچش .) 61 :1077 ،در قرآن نیز سطوح مختلف مقوالت به چشم می خـورد .درجـه و
میزان حرکت از مقوالت پایه به سمت مقـوالت بـاال (فرادسـت) یـا پـایین (فرودسـت)
براساس سیاق و هدف آیه است و به کار بردن مقوله ای بهجای مقوله ای دیگر در موردی
خاص ،نتایج معنایی دارد.
اکل بهمعنای مطلق تصرفات
سال دوم ـ شماره دوم ـ پیاپی  4ـ بهار و تابستان 9316

13

بان لَی عأکُلُونَ َأموا َ النَّ ِ
یا َأی َها الَّذی َن آمنُوا ِإنَّ کَثیرا م ِ َن عاْلَ عحبا ِر َو الر عه ِ
اس بِالعباط ِ ِ
ـدونَ
ـل َو یَ ُص ُّ
ُّ
ع
َ
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال فَبشر ُه عم ب ِ َع ٍ
ذاب َألـیم ٍ
َع عن َسبی ِل لال َو الَّذی َن یَاعن ُزونَ الذَّ َه َ
ب َو العف َّض َة َو ال یُنعفقُونَها فی َسبی ِل ل َ ع
(توبه)04/
مفسر تسنیم درباره تعبیر «اکل» در «لیأکلون اموا الناس بالباطل» و مانند آن دو مطلب را
یادآوری میکند )1 :چون بیشتر تصرفات به اکل برمیگردند و مهمترین صرف بـرای حفـظ
حیات اکل است ،در تعبیرهای فارسی یا عربی از مطلق تصرف به اکل و خوردن یاد میکنند؛
مانند سوره بقره آیه  199و سوره فجر آیه  .17روشن است که همه میراث خـوراکی نیسـتند؛
مانند باغ ،خانه ،فرش و ...؛
1ـ گرفتن مقدمه اکل است؛ ازاینرو نهی «ال تاکلو اموالام بینام» شامل گرفتن رشوه نیز
میشود؛ یعنی اینگونه نیست که گرفتن رشوه حـال  ،ولـی خـوردنش حـرام باشـد ،بلاـه
خوردن آن نیز حرام است (جوادی آملی.)773/00 :1070 ،
این سخن تاحدی صحیح است؛ اما وا ه یأخذون بهمعنای گـرفتن ،کـه برخـی مفسـران

ِ
فرادست خوردن اسـت و
(رازی )04/16 :1413 ،یأکلون را استعاره از آن دانستهاند ،مقولهای
فقط یک مرحله ،یعنی گرفتن غذا را نشان میدهد .در این آیه از وا ه «بیـنام» اسـتفاده شـده
ِ
باطـل آدمیـان اسـت کـه در آن
است .این تعبیر ازاینحیث بهکار رفته است که مراد معامالت
چیزی درمقابل چیزی دیگر مبادله میشود و هر طرف چیـزی را در ایـن معاملـه ـ هرچنـد
نادرست ،اخذ میکند .آیه  01توبه بیانگر این است کـه دانشـمندان یهـود و راهبـان بهتـرین
بخش اموا مـردم را برمیگزیدنـد و سـپس آن را بـه امـوا خودشـان ضـمیمه مـیکردنـد.
همانطورکه گرسنه از پیرامونش بهترین غذا را انتخاب میکند ،دانشمندان یهود و راهبان هم
بهترین بخش را از اموا دیگران برمیگزیدند .این نتیجه معنایی ،از بهکار رفـتن مقولـه اکـل
بهجای مقوله اخذ بهدست میآید.

یای از اصو مهم معناشناختی ،استفاده از اصل بدنمندی است .بدنمندی تجربه مستلزم
این است که ما دیدگاه خاص به نوع خودمان را نسبت به جهان بهخاطر سرشـت بـدنهـای
مادیمان داریم؛ بهعبارتدیگر ،تعبیری که از جهان داریم ،بهواسطه سرشت بدنهای ماست
و بدنمان در تجارب ما تأثیر میگذارد .در قرآن کریم نیز افعا بدنی و حرکتی نقـش ویـژهای
برای بیان حقایق دینی و اخالقی دارند.
عالمهجوادی آملی باتوجهبه همین اصل ،آیه  16اعراف (ربنا افرغ علینا صبرا) را تفسـیر
می کنند .ایشان با اشاره به ناز شدن صبر همانند فضایل وجودی دیگر از مبدأ فـی

معتقـد

است که درخواست ابتدایی آن از خدا بهصورت «انزا صبر» ،مسئلت میانی آن «افاضـه» آن و
تقاضای نهایی آن بهصورت «افراغ صبر» است؛ یعنـی خـالی کـردن مظـروف فـائق صـبر و
ریختن همه آنها در قلب درخواستکننده بهدلیل درپیش بودن حادثهای سهمگین است کـه
تحمل آن بدون داشتن صفت صبر بسیار طاقتفرساست (جـوادی آملـی)691/17 :1071 ،؛

معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

 6ـ کاربرد تجربه بدنمند
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بهبیاندیگر ،ایشان افراغ صبر ،یعنی درخواست صـبر فـراوان را در قالـب مسـئلت مظـروف
میداند .افراغ دراصل بهمعنای خالی کردن ظرف و ریختن مواد آن است و سپس برای مطلـق
ریختن بهکار رفته است؛ اما دربارۀ صبر ،درون انسان چیزی درنظر گرفته شده است که بایـد
صبر در آن ریخته تا پر شود؛ بهعبارتدیگر ،وجود انسان بهمثابه قالبی است که باید با صبر پر
شود .ازآنجاکه این قالب را خداوند پر میکند ،با تعبیر «علی» بهکار رفته اسـت .ناتـه جالـب
دیگر در کاربرد فعل «افرغ» برای صبر و بهکار نبـردن فعـل «صـب» بههمینمعناسـت .فعـل
«صب» با شدت و قوت مالزمت دارد؛ بههمیندلیل از این وا ه درباره عذاب در آیه  10سوره
فجر استفاده شده است« :فصب علیهم ربک سوط عذاب» و فعل «افرغ» که با آرامش همـراه
است ،درباره صبر بهکار رفته که نیازمند این صفت است.
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تجربه ادراک بدنی از تجربههای اساسی تأثیرگذار در زبان است و در فهم معانی وا ههـا

میگیریم .برخی بهاشتباه بدنمندی را با فیزیاالیسم 9و «منحصر کـردن همـه موجـودات بـه
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موجود مادی» یای گرفتهاند؛ درحالیکه بدنمندی هرگز بهمعنای مادی بودن ذهـن ،عقـل و

در جملهها و نحوه کاربرد آنها برای شناخت مفهومسازیها کمک بسیاری میکنـد .گـاهی
بهاشتباه بدنمندی را با تجربهگرایی یای میگیرند؛ درصورتیکه تجربـهگرایی دربـاره منـابع
معرفت بشر است؛ یعنی بنابر تجربهگرایی ،همه معارف بشر به تجربه برمیگـردد .بدنمنـدی
چنین ادعایی نمیکند ،بلاه میگوید ما در بسـیاری از مـوارد از تجـارب بـدنی بـرای فهـم
پدیدههای ناآشنا استفاده میکنیم .گاهی ما حتی از تجربه بدنی در فهم معارف عقلـی کمـک

زبان و نفی وجود غیرمادی نیست .فیزیاالیسم نظریهای درباره هستی است که هر موجودی
را مادی میداند .این نظریه ،هستیشناختی است .بهتر است دو گونه مادیـت را ازهـم جـدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. physicalism

کنیم )1 :مادیت مضمونی؛  )1مادیت ساختاری .مراد از مادیت مضمونی این است که اندیشه
و ذهن هویت کامال مادی دارد و جوهر مجردی وجود ندارد .ما ایـن نـوع مادیـت را دربـاره
اندیشه و ذهن نمیپذیریم .با مبانی فلسفی میتـوان دراینبـاره بحـث کـرد .مـراد لیاـاف و
دیگران هم از طرح ادعای بدنمندی ،ورود به بحث مـادی یـا مجـرد بـودن ذهـن و اندیشـه
نیست؛ ازاینگذشته ،بدنمندی منافاتی با تجرد ذهن و اندیشه ندارد؛ درمقابـل ،بنـابر مادیـت
ساختاری ،ذهن و اندیشه ساختار مادی دارد؛ یعنی روابـط مـادی بـدن بـا عـالم پیرامـون در
ساختار ذهن و اندیشه تأثیر میگذارد.
بدنمندی ادعایی شناختی است؛ یعنی درباره فرایندهای ذهنی و ارتباط آنها با روابط
ع
بدنی است؛ درمقابل ،تجرد ذهن و اندیشه کـه در فلسـفه اسـالمی بـر آن تأکیـد میکننـد،
تفاوت بنیادین دارد .بدنمنـدی ادعـای هستیشـناختی 9نیسـت ،بلاـه شـناختی 2اسـت.
بدنمندی نه ادعا میکند که تنها منبع معرفت بشری تجربه اسـت ،نـه وجـود کلیـات و نـه
تجرد نفس را نفی میکند .بدنمندی تنها ادعایی شناختی است که بر نقش تجارب بدنی در
فهم تأکید میکند؛ بهعبارتدیگر ،ما چگونه فضاهای مجهـو را مـیفهمیم؟ بـرای مثـا ،
کلیات و مجردات را چگونه میفهمیم؟ بنابر بدنمندی ،ما با تجارب بدنی بهتدریج به فهـم
فضاهای جدید مجرد و انتزاعی میرسیم و درعینحا  ،متوجه هستیم که آنهـا فضـاهای
مادی نیستند؛ برای مثا  ،نسبت خدا را با موجودات در رابطه ماانی باالـ پایین میفهمیم و
میگوییم «خدا باالتر از موجودات است» .این رابطـه ماـانی از تجـارب بـدنی مـا ناشـی
میشود؛ درعینحا  ،خدا مادی نیست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ontological
2. cognitive
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ادعایی هستیشناختی است؛ یعنی نوع وجود ذهن و اندیشه با نـوع وجـود اشـیاء مـادی،
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 7ـ مثالهای مادی در آیات

زبان ازلحاظ پیدایش مادی است؛ یعنـی آدمـی زبـان را نخسـتین بـار در رویـارویی بـا
پدیدهها و اشیای مادی بهوجود آورده است .او نخست با اشیا و پدیـدههـای مـادی روبـهرو
میشود و از زبان برای اشاره کردن به آنها و سخن گفتن درباره آنها کمک میگیرد .روابـط
ماانی و زمانی نیز عناصر اجتنابناپذیر زباناند .بسـیاری از جمـالت ،ایـن روابـط را دربـر
میگیرند .آدمی برای معنویات و مجردات هم از این روابط کمـک میگیـرد .ایـن دو ناتـه،
نتیجه شناختی مهمی دارند .آدمی تالش میکند همهچیز را در قالب و روابـط مـادی بفهمـد.
البته این سخن بهمعنای مادی دانستن همهچیز نیست ،بلاه یعنی او چیزهای غیرمادی را هـم
در قالب مادی و با برقراری روابط معرفتشـناختی و هسـتیشـناختی مناسـب میـان آنهـا
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میفهمد .گذر از مادیت زبان به حقایق معنوی و فهم مادی نبـودن آنهـا براسـاس فراینـدی

برای حقایق عالی و فراتر از فهم عامه مردم از این جنبه کمک بگیرد .تعابیر قرآنی نسـبت بـه
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بطونشان جنبه َمثل دارند؛ یعنی نسبت به معارف الهیه که از سطح فهمهای عادی بسی بـاالتر

استعاری است .در این فرایند هرگز صورت مادی زبان حذف نمیشود؛ ولی ذهن بـهخـوبی
درمییابد که آن حقایق مادی نیستند (قائمینیا.)111 :1076 ،
عالمهطباطبایی میگوید تعابیر قرآنَ ،مثلی برای حقایق برترند .عالمه برای تبیین معانی
باطنی و نشان دادن جایگاه آنها در دین ،به تحلیل سرشت زبان دین میپـردازد .بـهتعبیـر او
معانی ظاهری نسبت به معانی باطنی ،جنبه َمثل را به خود میگیرند .دین چـارهای نـدارد کـه

استَ ،مثلهایی برای نزدیک کردن معارف به آن فهمها هستند (طباطبایی.)070/4 :1415،
عالمه جنبه تمثیلی زبان قرآن را اصل کلی میداند و آن را با آیـاتی تأییـد میکنـد؛ ماننـد
آن مِن کُل مثَ ٍل فَ َأبی َأکعثَـر النَّ ِ
ِ ِ ِ
ـاس ِإ َّال کُفُـورا (اسـراء )97/و
َولَق عَد َص َّرفعنَا للنَّاس فی َهذَ ا العق عُر ِ ع
َ
َ
ُ
عك عاْلَمثَا ُ ن عَض ِربها لِلنَّ ِ
ِ
اس َو َما یَ ععقِل َُها ِإ َّال ال َععـال ِ ُمونَ (عنابـوت .)40 /هـر دو آیـه نشـان
َُ
َوتل َ ع

میدهد َمثل ،سازوکار مناسبی در قرآن برای گفتن معارف عالی است.
بیتردید در زبان دین چارهای جز تمثیل نیست .دین بدون تمثیل نمیتواند همه حقـایق
را بگوید؛ زیرا زبان طبیعی بشر ،که قـرآن از آن اسـتفاده میکنـد ،در وضـع اولـی در قلمـرو
محسوسات و مادیات بهکار رفته است؛ اما حقایق دیـن ،غیرمـادی و مجردنـد؛ ازایـنرو ،بـا
تمثیل میتوان حقایق غیرمادی را در قالب زبان درباره قلمرو مادی گفت .ناته جدیـدی کـه
عالمه اضافه میکند ،این است که سازوکار حرکت از معانی ظاهری به معانی بـاطنی ،همـان
تمثیل است و هر معنای ظاهری نسـبت بـهمعنای بـاطنی ،حاـم َمثـل را دارد؛ درمقابـل ،در
زبانشناسی شناختی تأکید میکنند که در فهم قلمرو مجرد و انتزاعی ،استفاده از ایـن مثلهـا
اجتنابناپذیر است .مثلها و تعابیر مادی فقط ابزاری اختیاری برای گفتن اندیشهها نیسـتند.

بهکار بردن افعال مادی درباره خدا

یای از مواردی که مادیت زبان در آن پررنـگ مـیشـود ،کـاربرد افعـا مـادی دربـاره
َك َص ًّفا َص ًّفا (فجر )11/مفسران درباره مراد
ك َو ال َعمل ُ
جاء َربُّ َ
خداوند است؛ برای نمونهَ ،و َ
این افعا  ،اختالف دارند .مهمترین دیدگاهها عبارتاند از:
 .1معنای حقیقی :برخی مانند مجسمه معتقدند این افعا بهمعنای مادی حقیقـی دربـاره
خداوند بهکار رفتهاند؛
 .1معنای مجازی :جمهور مفسران به مجاز معتقد شدهاند .خـدا ازروی مجـاز بـه آمـدن
متصف میشود؛
 .0معنای تشایای :عالمهطباطبایی تشایک در معنا را مطرح میکند .بهنظر ایشـان ایـن
موارد معنای بسیار لطیف و دقیقی دارند؛ نه چیزی در تقدیر است و نه مجازی درکـار اسـت.
ال ُه َو العغَن ِ ُّی (فاطر )17 /و قا َ َربُّنَا الَّذی َأ ععطی کُ َّل شَ عی ٍء َخلعقَ ُه ثُ َّم َهـدى
آیاتی مانند َو ل ُ

معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

ما برای فهم واقعیتهای برتر ،چارهای جز آنها نداریم.
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(طه )73/بر این ناته داللت دارند که خداوند چیزهایی از خلقت ،شـئونات و اطـوار آن دارد
که به موجودات میدهد و خودش مملو از چیزهایی است که به دیگران میبخشد .البته برای
ذهنهای ما ،ازآنحیث که به ماده و احاام جسمانی آن عادت کردهاند ،دشوار اسـت تصـور
چگونگی اتصاف خداوند به برخی چیزها که به مخلوقات افاضه مـیکنـد؛ ولـی وقتـی ایـن
معانی از قیود ماده مجرد شود ،نسبت دادن آنها به خداونـد مشـالی نـدارد .نقـ
مالک سلب معنایی از خداوند است؛ پس اگر معنایی ازراه تجرید مالزم نقـ

و نیـاز،

و نیـاز نبـود،

نسبت دادن آن به خداوند درست است.
معنای مت عارف مادی مجیء و اتیان این است که جسمی فاصله خود تا جسم دیگر را بـا
حرکت طی میکند و به آن نزدیک میشود .اگر ویژگیهای ماده را از این معنا جدا کنـیم ،بـه
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«حصو قرب و برداشته شدن مانع از میان دو چیز از یک جهت» میرسـیم؛ درنتیجـه اسـناد
این معنا بهصورتحقیقی و بدونمجاز به خداوند صحیح است .عالمه در پایان ،این بحث را
از حقایق قرآنی میداند که بحث فلسفی بهسادگی و بدون تأمل کافی به آن راه نـدارد و فقـط
با فهم تشایک درحقیقت اصیل هستی (وجود در شـدت و ضـعف ،مراتـب مختلفـی دارد)
میتوان این ناته را اثبات کرد (طباطبایی )134-130/1 :1415 ،مفسر تسـنیم دربـاره اسـناد
َـر
َك َص ًّفا َصـ ًّفا (فجـر )11/و ق ع
ك َو ال َعمل ُ
جاء َربُّ َ
اتیان به خداوند در آیاتی مانند َو َ
َـد َما َ
ِ
ِ َ
ال بُنعیان َُه عم م ِ َن العقَواع ِ ِد (نحل )16/بـا پـذیرش همـین مطلـب معتقـد
الَّذی َن م عن قَبعل ِه عم فَأتَی ل ُ
است فعل «آمدن و رفتن» درصورتی از صفات سلبی خداست که با جسم و ماده همراه باشد؛
ولی اگر همراه جسم و ماده نباشد و بهمعنای ظهور ،قرب و احاطه باشـد ،اسـناد آن بـه خـدا
بیمحذور است؛ ازاینرو الزم نیست این آیات را طبق نظر برخی مفسـران جـزء متشـابهات
بدانیم ،به محامات بازگردانیم و راه ارجاع آنها به محامات ،با تقدیر کلمه «امـر» یـا ماننـد
آنها باشد (جوادی آملی .)013/13 :1097 ،این دیدگاه ازآنجاکه با تقدیر نگـرفتن کلمـه ،بـه

اصالت تعابیر قرآنی پایبند است ،ستودنی است .نظریه تشـایک نیـز هرچنـد بـهخودیخود
درست است و این افعا معانی تشایای دارند و مرتبه عاری از نقـ

آنهـا بـرای خداونـد

بهکار میرود ،انطباقش با مراد آیه جای بحث دارد؛ بهعبارتدیگر ،درست بودن این دیـدگاه
بهاینمعنا نیست که در آیه هم همان اراده شده است .بـهنظـر عالمـه معنـای متعـارف مـادی
مجیء و اتیان این است که جسمی فاصله خودش تا جسم دیگر را با حرکت طی میکند و به
آن نزدیک میشود .اگر ویژگیهای ماده را از این معنا جدا کنیم ،به «حصو قرب و برداشـته
شدن مانع از میان دو چیز از یک جهت» میرسیم .اسناد این معنا به صورت حقیقـی و بـدون
مجاز به خداوند صحیح است؛ پس اتیان (آمدن) خدا بهسوی آنها بـهمعنای برداشـته شـدن
موانع میان آنها و قضای خدا در حق آنهاست؛ اما براساس این تحلیل ،آیه چه معنایی دارد؟

میشود؛ ولی آیه صحنه دیگری را توصیف میکند .در این صـحنه ،خـدا مـیآیـد و مالئاـه
صف بسته اند .فرض کنید سلطان بیرون از دربار است و برای حسابرسی وارد دربار میشود.
تمام درباریان ،فرماندهان و وزیران صف میبندند .قرآن هم برای نشان دادن فرارسیدن زمان
حسابرسی از چنین صحنهای آغاز میکند .برای ایضاح معنا میان دو چیز تفاوت میگذاریم:
 . 1موقعیتی که در محشر وجود دارد ،یعنی رسیدن وقت قضای خداوند در حق مردم؛
 .1موقعیتی که آیه توصیف میکند؛ یعنی آمدن خدا و صف کشیدن مالئاه.
این دو موقعیت یای نیستند .آیه دو بخش دارد :یای آمدن خدا و دیگـر صـف کشـیدن
مالئاه .اگر آمدن خدا بهمعنای مدنظر باشد ،بخـش دوم را بایـد چگونـه معنـا کنـیم؟ صـف
کشیدن مالئاه با برداشـته شـدن موانـع میـان آنهـا و قضـای خداونـد چـه ارتبـاطی دارد؟
ازاینگذشته ،چگونه آمدن خدا میتواند بهمعنای برداشته شدن موانـع میـان آنهـا و قضـای
خدا در حق آنها باشد .عبارت دوم همان آمدن عاری از نق

نیست .در مفاهیمی مانند علم

معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

َك َص ًّفا َص ًّفا یعنی موانع میان آنها و قضای خدا در حق آنهـا برداشـته
ك َو ال َعمل ُ
جاء َربُّ َ
َو َ
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و  ...چنین ناتهای را میتوان تصور است که علم مرتبه ناق
آدمیان مرتبه ناق

داشته باشد و مرتبـه بـینق

.

دارند و علم آنها همواره با جهل آمیخته است؛ اما در خدا هیچ جهلی راه

ندارد؛ عالوه براین ،علم خدا برخالف بشر ،از ذاتش اسـت و از بیـرون نمـیآیـد؛ درنتیجـه،
معنای آمدن خدا را نمیتوانیم باتوجهبه تشایک در معنا حل کنیم .رجوع به تشایک مـا را از
معنا و مفهومسازی آیه دور میکند و موجب میشود موقعیت بیرونی و مفهومسـازی آیـه را
خلط کنیم؛ یعنی آنچه در عالم واقع ر میدهـد (موقعیـت بیرونـی) ،مسـئله حسابرسـی و
قضای الهی در حق آنان است؛ اما مفهومسازی آیه با این موقعیت متفاوت است .مفهومسازی
آیه چیست؟ توجه به صحنه آیه ،پاسخ این پرسش را روشن میکند.
 .1فرض کنید سلطانی از دربار خود بیرون میرود .در غیـاب او ،درباریـان و مـردم او را
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فراموش میکنند ،برای خود استقاللی قائل میشـوند و کارهـایی را انجـام مـیدهنـد کـه او
رضایت ندارد .وقتی سلطان به دربار وارد میشـود ،همـه درباریـان صـف مـیکشـند ،ادای
احترام میکنند و گوشبهفرمان او میایسـتند؛ بنـابراین ورود سـلطان بـه دربـار ،واسـطه دو
مرحله است :مرحله غیاب او و مرحله صدور فرامین او و اداره کارها.
 .1اکنون باید به موقعیت متناظر با آیه توجه کنیم .خداوند در دنیا تا حـدی غیـاب دارد؛ یعنـی
کافران و مناران حضور او را درنمییابند ،برای خود استقال میبینند و هر کاری را کـه بخواهنـد
انجام میدهند ،هرچند خداوند رضایت نداشته باشد؛ اما در قیامت ،این صحنه دگرگون میشـود،
ناگهان همه حضور خدا را درمییابند و مالئاه گوشبهفرمان خداوند صف میکشند.
براساس این دو ناته ،آیه استعاره مفهومی و شخصیتبخشی 9دارد .خداوند برایایناـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شخصیتبخشــی یاــی از اشــاا اســتعاره وجــودی اســت کــه در آن شــیء مــادی را شــخ
شخ

درنظــر میگیرنــد.

انگاری این اماان را به ما میدهد که گستره وسیعی از تجربههای مرتبط با پدیدههای غیربشـری را در قالـب

انگیزهها ،اوصاف و فعالیتهای بشری بفهمیم.

انتقا از دنیا به آخرت و ظهور خود را به همه نشان دهد ،خود را مانند سـلطان (فـرد انسـان)
درنظر میگیرد که وارد دربار میشود.
طبق این دیدگاه ،که با دیدگاههای پیشین تفاوت دارد ،آیه اصال درصدد اسناد «آمدن» بـه
خداوند نیست تا بگوییم مجاز است یا حقیقت .آیه فقط تشابه صحنهای را با صحنه دیگـری
ازنظر معرفتشناختی و هستیشناختی بیان میکند؛ بهعبارتدقیقتر ،وجود نگاشتهـایی را
میان دو حوزه نشان میدهد .در این صحنه ،شخصیتبخشی ر داده است ،نه ایناه خداوند
حقیقتا یا مجازا انسان باشد؛ بههمیندلیل ،فعل آمدن با حذف نواق

هم به خـدا اسـناد داده

نشده است (قائمینیا)171-147 :1076 ،؛ بهعبارتدیگر ،مراد جدی آیه اصال اسناد فعل بـه
خدا نیست ،بلاه خدا بهصورت انسان فرض (شخصیتبخشی) و سپس فعـل بـه او نسـبت

این صحنهپردازی ،انتقا به مرحله ظهور خداوند ترسیم شده است .ایـن مـورد هـم یاـی از
مواردی است که قرآن با زبان مادی ،حقیقتی معنوی را کامال متناسب نشان داده است.
نتیجهگیری

دانش معناشناسی زبانی ،معنا را علمی و نظاممند بررسی میکند .مفسران بزرگ قرآن در
موراد مختلفی به مباحث معناشناختی پرداختهاند .در تفسیر تسنیم هم مباحـث معناشـناختی
ذیل آیات به چشم میخورد .بررسی و نظمبخشی به این مباحث میتوانـد در فهـم و تفسـیر
آیات نیز تأثیر بگذارد .اصالت تعابیر قرآن را میتـوانیم یاـی از مبـانی مهـم معناشـناختی در
معناشناسی قرآن بدانیم که برخی مفسران آن را پذیرفتهاند؛ بنـابراین ،مفهومسـازی آیـات را
باید بدون تحویل و تقلیل به ساختارهای دیگر تحلیل کرد .این مبنا با اسـتعاره بـودن برخـی
تعابیر قرآنی منافات ندارد؛ زیرا مفهومسازی استعاری ،پدیدهای رایج نزد کاربران زبان اسـت
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داده شده است .در صحنهپردازی خاص آیه ،خداوند بهصورت فرد بشر مفهـومسـازی و بـا
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و آنها در موارد مختلفی از چنین تعـابیری اسـتفاده میکننـد .تحلیلهـای شـناختی درمیـان
مفسران شـایع اسـت و آنهـا در مـواردی بـه چنـین تحلیلهـایی پرداختهانـد .مـواردی از
تحلیلهای شناختی در تفسیر تسنیم نیز به چشم میخورد .دانـش معناشناسـی میتوانـد بـه
نظاممندی و تبیین علمی این موارد کمک کند.
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