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چکيده
كاربست طرح «مؤلفههای معنایی» به عنوان یکی از طرحهای نوین در مطالعات معناشناختی علهوم
قرآنی ،نقش بسزایی در دستیابی به معانی دقیم واژگان ایهن كتهاب الههی و شهناخت انسهجام و ارتبهاط
سیستماتیک مفاهیم آن دارد .با توجه به مسئلة محدودیتهای گزینشی واژگان نسبت بهه یکهدیگر ،در
زبان قرآن كریم كه محدود به متنی مشخص و ثابت است ،همانند هر متن دیگری ،امکانات تركیهب و
همنشینی محدود و مقید است .لذا كاربست نظریة مؤلفههای معنایی بهه عنهوان ابهزاری بهرای تشهخیص
مرایی همنشینی واژگان و نیز محدودیتههای گزینشهی آنهها امهری اجتنهابناپهذیر مهینمایهد .بهدین
تصور ،نوشتار حاضر بر آن است كه با تکیه بر روش توصیفیه تحلیلی و كاربست رویکرد مؤلفههههای
معنایی در مقام پاسخگویی به این پرسش اساسی برآید كه علت همنشینی سه مفهوم «وهن»« ،ضعف» و
«استکانت» و نوع مینش آنها میست؟ گهزاره ههای قرآنهی نشهان داد كهه مفههوم ضهعف بها توجهه بهه
مؤلفههای معناساز خود ،واژة شام و دو مفهوم دیگر زیرشمولهای آن به شمار میآیهد .همچنهانكهه
مفهوم «ضعف» و «وهن» به دلی اشتراک در خردهمعناهایشان رابطة اشتدادی (هممعنایی) دارند كهه در
مؤلفة ععارضیب و عگذر زمانب از یکدیگر متمایز میشوند .افزون بر این ،در میان این سهه واژه ،مفههوم
«استکانت» شدیدترین حالت نداشتن قوت و ناتوانی را بیان میدارد.

واژگان کليدی :وهن ،ضعف ،استکانت ،قرآن ،مؤلفههای معنایی ،معناشناسی.
(نویسندة مسئول) E-mail: ala.rastgoo@hotmail.com
E-mail: Marzyeh.mahdizadeh@gmail.com
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مقدمه
قرآن كریم به عنوان كتاب هدایت و تربیت ،حام جامعترین معارف وحیانی به زبهان

عربی است .این پیام جاوید پیامبر خهاتم(ص) تنهها كتهابی اسهت كهه از زمهان نهزول تهاكنون
مهم ترین مشغلة فکری اندیشمندان و قرآنپژوهان بههشهمار مهیآیهد؛ مراكهه دسهتیابی بهه
معارف بلند آن در گرو كاوشی روشمند و دقیم در تمام زوایای پیدا و پنهان آن است.
در عصههر حاضههر ،بهها ظهههور نظریههههههای كارآمههدی مههون زبههانشناسههی و معناشناسههی،
پژوهشگران عرصة قرآن نیز تالش كردهاند تا با كاربست این نظریهها در مطالعات قرآنی ،بهه
شناخت دقیم واژگان و كشف معانی نهفته در متن قرآن دست یابند؛ مه قرآن كریم به دلیه
وسعت قلمرو معنایی و محدودیت متن نیازمند منین دانشی است.
بی تردید برای درک صهحیج معهانی و فههم دقیهم موضهوعات قهرآن بایهد بتهوان ضهمن
برقراری ارتباط بین قسمت های مختلف متن آن و ایجاد زنجیره های واژگانی در ذهن خهود،
شبکهای از روابط واژگانی و زنجیرهها را خلهم كهرد .مسهلم اسهت كهه بررسهی ایهن روابهط
معنایی و تجزیه و تحلی همنشینها و جانشینهای واژگان ،در گرو رهایی از مطالعات سهنّتی
و جمله بنیاد است و گسترش زاویة دید را نسبت به مهتن قهرآن كهریم مهیطلبهد؛ زیهرا بیشهتر
بررسی ها و مطالعاتی كه تهاكنون دربهارة قهرآن كهریم انجهام گرفتهه  ،بهر واقعیهات پراكنهده،
همچون حرف ،كلمه و جمله متمركز است ،اما امروزه محققان علوم قرآنهی و زبهان شناسهان
ثابت كرده اند كه دستیابی بهه معهانی و مفهاهیم دقیهم قهرآن كهریم ،در گهرو توجهه بهه نظهام
ارتباطی موجود در متن قرآن و كشف روابط داخلی آن است.
با این تصور ،نوشتار حاضر بر آن اسهت تها بها اسهتفاده از الگهوی تجزیههمهدار «تحلیه
مؤلفهای» پاسخی شایسته برای همنشینی سه واژة همحوزة «وههن»« ،ضهعف» و «اسهتکانت»
در آیههة  641آل عمههران و نحههوة میههنش آنههها اقامههه نمایههد .گفتنههی اسههت اساسههیتههرین
پیشفر این نوشتار آن است كه كالم مجید با توجه به مشخصههای اصهلی معناسهاز سهه
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واژة «وهن»« ،ضعف» و «استکانت» آنها را در ترتیب و مینشی معنادار قرار دادهاست كهه
این مشخصهها و منین واژگان مذكور ،مدرج بودن ناتوانی را به تصویر میكشند.

 .1روش پژوهش
بدیهی است كه یکی از ابزارهای مهم مطالعه و تحقیم در حوزة علهوم انسهانی ،كتهاب
است .بر این اساس ،كلیدیترین منبع مطالعاتی جستار حاضر ،قهرآن كهریم و گهزارهههای
قرآنی و نیز لغتنامهها و كتب تفسیری به شمار میآیند .افزون بهر ایهن ،روش گهردآوری
اطالعات و داده ها به شیوة كتابخانه ای و تحلی معناشناختی متن است و نگاه حاكم بر ایهن
نوشتار صرفاً درونمتنی به شمار میآید.

 .2پيشينة پژوهش
در عصر حاضر نیز با ظهور دانشهای نوین زبهانشناسهی و معناشناسهی و بازتهاب آنهها بهر
دیگر علوم ،رویکرد مطالعات میانرشتهای با شتاب بسیاری گسترش یافت ،بهه گونههای كهه در
حوزة مطالعات متون مقهدس ،بههویهژه قهرآن كهریم ،آن انهدازه پهژوهشههای زبهانشهناختی و
معناشناختی به انجام رسیدهاست كه فضای نوینی را در این مطالعهات گشهودهاسهت و توسهعه و
گسترش روزافزون آن را انتظار میكشد .در این میان ،میتوان از آثار ذی نام برد:
ه مؤلفههای معنایی حهم در قهرآن كهریم ( )6868اثهر پرویهز آزادی :نویسهنده در ایهن
كتاب با استخراج مفاهیم همنشین و جانشین مفهوم «حم» ،مؤلفههای معنایی ایهن مفههوم را
تبیین كردهاست .آزادی بر اسهاس همنشهینههای مفههوم حهم ،مؤلفههههای «از سهوی خهدا
بودن»« ،روشن بودن و نداشتن ابهام»« ،اسوه بودن بهرای مهردم» و ...را بهر مخاطهب عرضهه
میدارد و در محور جانشینی هم دو مؤلفة «خدایی بودن» و «واكهنش دوگانهة انسهانهها در
مواجهه با این امور» را به دست میدهد.
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ه نظریههای معناشناسی واژگانی ( )6868عنهوان كتهابی از دیهرک گیهررتس و ترجمهة
كورش صفوی است .در این كتاب ،مههمتهرین رهیافهتههای معناشناسهان در مههارموب
معناشناسههی تههاریخی ،سههاختگرا ،زایشههی و شههناختی تعریههف شههدهاسههت .نویسههنده ذی ه
معناشناسی ساختگرا به فرضیة تحلیه مؤلفههای نیهز مهیپهردازد كهه بهیشهک بهه رهیافهت
حوزههای معنایی گره میخورد.
ه معناشناسی واژة دین در قرآن كریم ( )6861كتاب دیگهری اسهت كهه محمدمههدی
تقدیسی آن را تألیف كردهاست .تقدیسی ضمن اشهارهای اجمهالی بهه مههمتهرین مباحهث
دانش معناشناسی ،نظیر تحلی مؤلفهای ،حوزههای معنایی ،روابط همنشینی و جانشینی و...
و سابقة حضور واژة «دین» در بسیاری از زبانههای دیگهر ،نظیهر عبهری ،اكهدی ،سهریانی،
اوستایی و ...به مفاهیم همنشین و جانشین این واژه پرداختهاست .همچنان كه فصه پایهانی
این كتاب به تحلی حوزهههای معنهایی واژة دیهن بهه معنهای قضهاوت و داوری اختصهاص
دارد.
ه مقالة «بررسی هم معنایی در گفتمان قرآنی بر پایة نظریة تحلی مؤلفهای» ( )6861كار
مشترک كبری راستگو و فرشته فرضیشهوب ،مطالعهة معناشهناختی دیگهری اسهت كهه در
حوزة واژگان مترادف قرآن انجهام شهدهاسهت .نویسهندگان بهر اسهاس تجزیهة تعهدادی از
واژگان هممعنا به واحدهای معنایی كومکتر ،نشان دادند كه از بین واژگان هممعنها ،ههر
یک شایستة كاربست در بافتی معین است و جایگزینی آنها با یکهدیگر موجهب انحهراف
در داللت معنایی میشود.
ه «مؤلفههای معنهایی واژة "نهزول" در قهرآن كهریم بها تکیهه بهر دو محهور همنشهینی و
جانشینی» ( )6861مقالة دیگری است كه با همکاری پژمان ظفری ،جهانگیر امیهری ،علهی
سلیمی و تورج زینیوند نوشته شدهاست .نویسندگان به ایهن مههم دسهت یافتههانهد كهه در
قههرآن كههریم ،واژة «نههزول» در محههور همنشههینی بهها صههفاتی مههون «رحمههان و رحههیم»،
«رب العالمین»« ،عزیز حکیم»« ،حکیم حمید» و «حم» همنشین شدهاست و منین كهاربردی
عظمت و قداست قرآن را نمایان می سازد و در حقیقت« ،كنشگر حقیقی» و «فاعه وحهی»
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را خداوند معرفهی مهی كنهد .در محهور جانشهینی نیهز بها واژگهانی مهون «وحهی»« ،القهاء»،
«قرائت»« ،تالوت»« ،آتی»« ،جاء» و «جع » جانشین شده است كه هر كدام به گونه ای نزول
قرآن را حکایت میكنند و رابطة پیامبر(ص) با فرشتة وحی را به تصویر میكشند.

ه مقالة بعدی «بررسی معناشناختی مفههوم "بهأس" در قهرآن كهریم بها رویکهرد تحلیه
مؤلفهای» ( )6867نوشتة كبری راستگو و مرضیه مهدیزاده است كه نویسندگان اَتهمههای
معنایی مفهوم «بهأس» را در قهرآن كهریم ،ع +فشهارب ،ع +مقهدارب ع +انتزاعهیب و ع +موقعیهت
نامالیمب دانسته اند كه این مشخصه ها استعمال واژة «بأس» را محدود میكند به بافهتههایی
همچون فقر ،جنگ ،كفر و شرک و امثال آن كه ناصّ درصدد برجسته سازی آن موقعیهت
نامالیم است .ازاین روست كه در گزاره های قرآنهی مفههوم بهأس غالبهاً در فضهای كفهر و
مقایسة عقوبات بشری با عقوبات الهی استعمال شدهاست.
در میان پژوهشها و مطالعات معناشناختی قرآن مجید ،خهالء پژوهشهی كهه بهر مبنهای
طرح مؤلفههای معنایی ،مرایی جمع میهان سهه واژة «وههن»« ،ضهعف» و «اسهتکانت» را در
آیة  641سورة آل عمران تبیین نماید ،به مشم میخورد .ازاینرو ،نویسندگان بر آن شدند
تا در پرتو اص مذكور ،تحلیلی نظاممند و علمی از این آیه به دست دهند.

 .3ت ریف م ناشنادی
یکی از بخشهای دانش زبهانشناسهی ،معناشناسهی ( )Semanticsاسهت كهه از نهام یونهانی
 ،Semaیعنههی نشههانه و فع ه  ،Semainoیعنههی معنههی دادن گرفتههه شههدهاسههت .معناشناسههی یهها
سمانتیک در زبان انگلیسی نامهای متعهددی دارد كهه مشههورترین آن ،واژة  Semanticاسهت.
در زبان عربی ،به آن «علمالدالله» یا «علمالمعنی» میگویند (ر.ک؛ عمر.)66 :6839 ،
«معنا» در لغت بهه معنهای اراده كهردن ،قصهدكردن ،در نظرداشهتن و میهزی را منظهور
داشتن ،مقصود ،مفهوم ،مضمون ،مفاد ،محتهوا و مهدلول اسهت و معناشناسهی در حقیقهت،
مطالعة محتوای زبان و یا به بیان دیگر ،علم مطالعة ویژگی های سهاختار كهالم در گفتهار و
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نیهز بررسههی آن اسهت ،بههه منظهور اینکههه در كههاربرد زبهان بههر طبهم شههرایط و موقعیههت ،از
اشتباهات جلوگیری شود .لذا هدف این دانش ،شناخت امکان انتقهال و عوامه بازدارنهدة
ارتباط معنا میان كسانی است كه با هم سخن میگویند (ر.ک؛ فضیلت.)11 :6839 ،
در معناشناسی ،صرفاً معنای درونزبهانی مهورد مطالعهه قهرار مهیگیهرد و زبهان در ایهن
محدوده ،بهه صهورت روزمهره بهرای ارتبهاط همگهانی بهه كهار مهی رود .بهه ایهن دلیه  ،در
معناشناسی به آن معنایی توجه می شود كه از درون زبان به دست آیهد و نیهازی بهه داشهتن
اطالعات خارج از زبان نباشد (ر.ک؛ صفوی ،)86 :6869 ،همچنان كه واحهدهای مطالعهة
این نوع معنا ،واژه و جمله است.

 .4چيستیِ م لفههای م نایی
تعیههین مختصههات واجههی از سههوی واجشناسههان «مکتههب پههرا » ( )Prague schoolو
پذیرش آنها به عنوان مؤلفههایی جهانی ،معناشناسان را بر آن داشهت تها بها الگهوگیری از
واج شناسی ،به مؤلفه هایی در مطالعة معنا دست یابند كه جهانی باشد .لذا طرح «مؤلفهههای
معنایی» ( ،)Semantic componentیا «نخستیههای معنهایی» ( )Semantic primitivesو
تحلی معنا از این طریم كه معموالً «تحلی مؤلفهای» نامیده میشود ،شک گرفهت (ر.ک؛
گیررتس618 :6868 ،؛ صفوی 81 :6838 ،و آزادی.)63 :6868 ،
جرالد كتز ( ،)Jerrold Katzجری فودور ( )Jerry Alan Fodorو پُه پسهتال ( Paul

 )Postalاز معروفترین معناشناسانی هستند كه كوشیدند بر اسهاس ایهن گونهه واحهدهای
كمینة معنایی ،الگویی برای تحلی زبان به وجود آورند (ر.ک؛ صفوی.)173 :6869 ،
در نگرش این گروه ،هدف از انجام منین تحلیلی ،دستیابی به تعدادی واحهد اولیهه یها
«مشخصة معنایی» ( ،)Semantics featureیا «اتهم معنهایی» ( ،)Semantic atomیها «بنیهان
معنههایی» ( )Meaning postulateو ...اسههت كههه در اثههر كنههار هههم قههرار گههرفتن آنههها،
واحدهای بزر تر معنایی ساخته شوند .طبیعتاً با یافتن این مؤلفهههها و بها اعتقهاد بهه اصه
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تركیبپذیری معنایی بسیاری از اهداف نظریة معنایی قاب حصول مینماید .بر طبهم اصه
تركیب پذیری معنایی ،معنای ههر لفهظ ،تهابعی اسهت از معهانی اجهزای آن و نیهز قاعهدهای
نحوی كه این اجزاء را به هم پیوند میدهد (ر.ک؛ افراشی.)691 :6836 ،
مؤلفه های معنایی یک مفهوم را نشان های ( )Marksآن مفهوم می نامند؛ بهرای نمونهه،
شرایطی كه باید در نظر گرفته شود تا میزی «مفهوم» شوهر باشد ،شهرایط الزم بهه حسهاب
میآید و اگر بتواند این مفهوم را از سایر مفاهیم متمایز سازد ،شرایط كهافی تلقهی خواههد
شد .بنابراین ،به نظر میرسد« ،انسان بودن»« ،بالغ بودن»« ،مهذكر بهودن» و «همسهر داشهتن»
مهار مؤلفه یا شرطی است كه در كنهار ههم ،مؤلفهه ههای معنهایی یها شهرایط الزم و كهافی
مفهوم «شوهر» را تشکی میدهند؛ به بیهان دیگهر ،تحلیه واژة «شهوهر» بهر اسهاس تحلیه
مؤلفهای به شرح ذی است:
الف) ع +انسانب ،ع +مذكرب ،ع +جاندارب ،ع +بالغب ،ع +ازدواجب و غیره
كه برای رعایت اقتصاد در تحلی میتوان موارد حشو را حذف كرد:
ب) ع +مذكرب و ع +ازدواجب (ر.ک؛ آزادی.)16 :6868 ،
در مثالی دیگر ،مؤلفههای معناساز الزم بهرای دو مفههوم «زن» و «بچهه» را مهیتهوان در
حالت كمینه به صورت زیر بیان كرد:
* زن :ع +انسانب ،ع +مؤنثب ،ع +جاندارب
* بچه :ع +انسانب ،ع +جاندارب
منانكه مالحظه میشود ،ذی مفهوم «بچه» مؤلفة جنس ذكر نشد ،به دلی اینکهه بچهه
میتواند مذكر یا مؤنث باشد .لهذا ایهن مفههوم در مؤلفهة جنسهیت نسهبت بهه مفههوم «زن»،
بی نشان و خنثی است .به هر روی ،مؤلفههای مذكور برای تشکی معنای دو مفههوم فهوق،
گرمه ضروری و الزم هستند ،اما كافی نیستند؛ زیرا میتوان مؤلفههای «زن» را در مفهاهیم
دیگری همچون «پیهرزن»« ،دختهر»« ،خهواهر» و ...دیهد .همچنهانكهه مؤلفههههای «بچهه» را
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میتوان برای مفاهیم «مرد»« ،زن»« ،دختر»« ،پسر» و ...ذكر كهرد .امها مؤلفهة ع +بلهو ب و ع+
ازدواجب برای مفهوم «زن» و مؤلفة عه بلو ب ذیه واژة «بچهه» مؤلفههههای كهافی ایهن دو بهه
شمار میآیند.
بر اساس این مؤلفههاست كه عق آدمهی حکهم مهیكنهد در جملهة «ههههههه ركهن دوم
تولیدمث است» ،مفهوم «زن» باید استعمال شود؛ مه مفهوم همنشین «تولیهدمث » ،مؤلفهة ع+
بلو ب و ع +ازدواجب را میطلبد و در عبارت «سن شیردهی به هههههه تا دو سال اسهت» ،قطعهاً
مفهوم «بچه» مناسب خواهد بود ،نه «زن»؛ زیهرا مفههوم همنشهین «سهن شهیردهی» مؤلفهة ع-
بلو ب و ع -ازدواجب را اقتضا میكند؛ به بیان دیگر ،طرح مؤلفههای معنایی در ابتداییتهرین
حالت خود ،نوعی الگو در مفهومشناسی واژگان به دست میدهد .پهیشفهر ایهن طهرح
آن است كه معنا و مفهوم واژگان را میتوان برحسهب مجموعههای محهدود از واحهدهای
تشکی دهندة مفاهیم ،یعنی همان مؤلفههای معناساز تبیین كرد.
گفتنی است كمترین دستاورد كاربست طرح مؤلفههای معنهایی ،تشهخیص مؤلفههههای
تمییزدهندة معنایی واژگان هممعنا و نیز تعیین وجه معنایی مشترک در واژگهان منهدمعنا و
غیره به شکلی روشمند و علمی است؛ به عنوان نمونه ،با كاربست طرح مهذكور ،مخاطهب
قادر است وجه معنایی را كه سبب افتراق دو مفهوم «نصهر» و «إعانةة» مهیشهود ،تشهخیص
دهد و بافتهای مناسب آنها را در اختیار مخاطب قرار دهد و بها كمهک ایهن اطالعهات،

مرایی مینش و مرتبة این دو مفهوم را مثالً در كالم مشهور امام حسین(ع) «هَه ْ مِهنْ نَاصِهر
یَنْصُرُنی ،هَ ْ مِنْ مُعِین یُعِینُنی» رمزگشایی كند و در مرحلة بعد ،با توجه به مفاهیم همنشهین
و جانشین به مؤلفههای كلیتری اشاره نماید؛ یعنی با تأم در دو محور روابط همنشهینی و
جانشهینی ،عوامه تحقههم نصههرت و اعانةةة ،انههواع ایهن دو مفهههوم ،نتههایج نصههرت و اعانههه،
ویژگیهای افرادی كه نصهرت و اعانةة مهیدهنهد و نمهیدهنهد ،جایگهاه آنهها در دنیها و
آخرت و سرنوشت ایشان و اطالعاتی از این دست را به مخاطب عرضه دارد.
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 .5تحليل م لفهای واژگان «وهن»« ،ض ف» و «ادتکانت»
به منظور تبیین علت همنشینی سه واژة «وهن»« ،ضهعف» و «اسهتکانت» و ترتیهب آنهها
در آیة  647سورة شریفة آل عمران ،الزم است ابتدا هر یک از این سه واژة مهذكور را بهر
اساس عناصر و مؤلفههایی انتزاعی و زیربنایی خرد نماییم؛ عناصهری كهه ههر یهک از ایهن
واژگان بر طبم آنها میتوانند تداعیگر یها نهافی و سهلبكننهدة واژگهان دیگهری باشهند.
بدیهی است بر اساس این مؤلفهها میتوان تها حهد زیهادی اشهتراكات و افتراقهات واژگهان
مجاور و نیز مرایی همنشینی آنها را تبیین نمود.

5ـ .1تحليل م لفهای «وهن»
این واژه و مشتقات آن 6 ،بار در ك ّ قرآن آمدهاست و در دو معنای ضهعف و سُسهتی
خُلقی و دیگر ضعف و سُستی خَلقی استعمال شدهاست؛ بهه بیهان دیگهر ،ایهن واژه ههم بهر
ضعف و سُستی در جسم و هم بر ضعف در رفتار داللت دارد .معنای اصهلی ریشهة «وههن»
ضعف در عم و اشیاء است .این مفهوم دربهارة اسهتخوان نیهز كهاربرد دارد و عهربزبهان
میگوید« :قَدْ وَهَنَ الْعَظْمُ یَهینُ وَهْناً» (فراهیهدی6486 ،ق ،.ج « ،)61 :4تَهوَهَّنَ تَوَهننهاً الطَّهائِرُ:
پرنده از خوردن دانههای سنگین و كثیف سنگین شد و نتوانست پرواز كند»« ،وَهَّنَ الْبَعِیهرُ :شهتر
خوابید»« ،المَوْهُون :ناتوان»« ،الوَاهِن :ناتوان ،رگی در زیر شانه كه تا كتف كشهیده شهدهاسهت»،
«الوَاهِنَة» مؤنث «الواهِن» است ،به معنی سُستی ،بازو ،مهرهای كه در پشت گردن میباشد ،پهایین
دندهها ،بادی كه در دوش یا بازوها و یا شریانهای پهس گهردن افتهد و ایهن بیمهاری در هنگهام
پیری اتفاق میافتد« ،وَهّنَهُ تَوْهِیناً :او را ناتوان كرد» و «الوَهْنُ مِنَ الرِّجَهالی أَوی اإلیبه  :مهرد یها شهتر
فربه و كوتاه» (ر.ک؛ ازهری6416 ،ق ،.ج  189 :1و ابهنعبهاد6464 ،ق ،.ج  .)76 :4بهرای ایهن
ماده ،معنای دیگری كه بر زمان داللت دارد نیز عنوان كردهاند؛ مانند« :الْوَهْنُ» و«الْمَوْهِنُ»،
یعنی پاسی از شب یا نیمة شب و «أَوْهَنَ الرَّجُ » مرد به نیمة شب درآمد (ر.ک؛ ابنفارس،
6484ق ،.ج 646 :1و جوهری6487 ،ق ،.ج .)1161 :1
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راغب نیز «وهن» را ضعف در خلقت و اخالق بیان نمودهاست؛ ماننهد آیهة قَـالَ رَبِّ

إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیباً وَلَمْ أَکُنْ بِدُعائِک رَبِّ شَـقِیا :گفهت :پروردگهارا!
استخوانم سُست شدهاست و شعلة پیری تمام سرم را فراگرفتهاست و مهن هرگهز در دعهای

تو از اجابت محروم نبودهام( مریم )4/كه بیانگر ضعف جسمی است و آیة وَکَأَیِّنْ مِنْ

نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَکانُوا وَاللَّـهُ

یُحِبُّ الصَّابِرینَ :مه بسیار پیامبرانی كه مردان الهی فراوانی به همهراه آنهان جنهگ كردنهد!
آنها هی گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان میرسید ،سُست و ناتوان نشدند (و تهن بهه
تسلیم ندادند)؛ و خداوند استقامتكنندگان را دوست دارد( آل عمران )641/كه ضعف

روحی را به تصویر كشهاندهاسهت (ر.ک؛ راغهب اصهفهانی ،6874 ،ج )464 :4؛ یعنهی در
مقاب بالیی كه در راه خدا رسید ،روحیة خود را نباختند.
مصطفوی نیز اص این مادّه را واحد میداند و از «وهن» به پدیدار شدن ضعف در اثهر
بروز علتی طبیعی و یا غیرطبیعی در بدن یا عم یا فکر و یا مقام یاد نمودهاست .وی معتقد
است اطالق وهن بر پاسی از نیمهشب به اعتبار ضعف طبیعی است كه در آن ر مهیدههد
(ر.ک؛ مصطفوی6488 ،ق ،.ج181 :68ه.)186
بدیهی است كاربرد قرآنی مادّة «وهن» نیز میتواند در تعیین مؤلفهههای معنهایی ایهن واژه

مؤثر باشد .صاحب المیهزان ذیه آیهة مباركهة وَالَ تَهِنُـوا وَالَ تَحْزَنُـوا وَأَنْـتُمُ الْـأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْـتُمْ

مُ ـؤْمِنینَ :و سُسههت نشههوید! و غمگههین نگردیههد! و شههما برتریههد اگههر ایمههان داشههته باشههید( آل
عمران ،)686/مراد از «وهن» را ضعف در خُلم ،یعنی ضعف مسلمانان از جهت عزم و اراده
و تالش در اقامة دین و مقابله با دشمنان بیان نمهوده اسهت و علهت آن را مشهاهدة مجهروح
شدن عده ای در مقاب اقتدار و تسلط كفار دانسته اسهت؛ مهه در واقعیهت خهارج ،ایهن نیهز
صادق بود كه هرمند كفار پیروز میدان نشدند ،ولی شهدیدترین صهدمات را بهر مسهلمانان
وارد نمودند و این سبب وهن آنان شد و همین كه تعبیر «وَ أَنْتُمُ األَعْلَوْنَ »...در مقهام تعلیه
مطلب واقع شده است ،داللت بر این دارد كه نهی از وهن و حهزن ،نههی از وههن و حزنهی
است كه در خارج واقع شده بود ،نه از وهن و حهزن فرضهی و مبهادایی .لهذا ایهن تعبیهر را
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مطلم آورد و باالدست بودن مسلمانان را مقید به هی قیدی به جز ایمهان نکهرد تها بگویهد
اگر مسلمانان ایمان داشته باشند ،نباید در عزم خود سُست شوند و نباید به سهبب اینکهه بهر
دشمنان ظفر نیافته اند و نتوانسته اند از آنهان انتقهام بگیرنهد ،انهدوهناک گردنهد؛ مهه ایمهان
امری است كه با علو ایشان قرین و توأم است و به هی وجه ممکن نیست بها حفهظ ایمهان
خود زیردست كفار واقع شوند (ر.ک؛ طباطبائی ،6874 ،ج  .)86 :4همچنانكه ابنعاشهور
اص آن را ضعف در ذات (مانند ضعف جسمانی) میداند .سنس از باب مجهاز در معهانی
سُستی اراده ،تبدی امید به ناامیدی شجاعت به ترس ،یقین بهه شهک و امثهال آن اسهتعمال
میگردد (ر.ک؛ ابنعاشور6418 ،ق ،.ج  .)117 :8صاحب كشهاف نیهز مهراد از «وههن» را
در آیه ،سُستی و ترس میداند (ر.ک؛ زمخشری6487 ،ق ،.ج .)463 :6
روشن است كه منظور از «وهن» در آیه ،ضعف و ناتوانی جسهمانی نیسهت كهه در اثهر
جنگ و یها كشهته شهدن وارد مهی شهود ،بلکهه مقصهود حهالتی اسهت ماننهد حهزن ،تهرس،
درماندگی و اضطراب كه در اثر جنگ و با گذشت زمهان بهر روح و روان انسهان حهاد
می شود و این احوال از صفات فع مخلوق است و ذاتی آدمی نیست ،بلکهه در اثهر عامه
یا عواملی بر انسان عار

می گردد .لذا با توجه به بافتار آیة مذكور میتهوان دو مؤلفهة ع+

انتقال از قوّتب و ع +گذر زمانب را برای مادة «وهن» برشمرد.
این دو مؤلفه در آیة شریفة وَوَصَّینَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ

فِی عَامَینِ أَنِ اشْکرْ لِی وَلِوَالِدَیک إِلَی الْمَصِیرُ :و ما به انسان دربارة پدر و مادرش سفارش
كردیم .مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حم كرد (و به هنگام بارداری هر روز رنج و
ناراحتی تازه ای را متحم مهی شهد) و دوران شهیرخوارگی او در دو سهال پایهان مهی یابهد.
(آری ،به او توصیه كردم) كه برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور كه بازگشهت
(همة شما) به سوی من است( لقمان )64/نیز مشهود است؛ زیرا حتی اگر بهر طبهم آنچهه
آلوسی نق كردهاست ،مراد از «وهن» در آیه ،ضعف مادر بهه هنگهام بهارداری ،زایمهان و

دورة نفاس باشد« ،وأیاً مَا كان فالمرادُ تَضعفُ ضعفاً مُتزایداً بازدیادِ ثِق ی الحَمه ی إلهی مُةدةةِ
س»(ر.ک؛
ف النِّفها ی
م وضهع ُ
ف الطَّله ی
ف الحَمه ی وضهع ُ
الطَّلمی ،وقی  :ضعف ًا متتابعه ًا وههو ضهع ُ
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آلوسی6469 ،ق ،.ج  ، )39 :66دو مؤلفة ع +انتقال از قوّتب و ع +گذر زمانب در این معهانی
كامالً پذیرفتنی است.
از نظر علمی و تجربی ثابت شده است كهه مهادران در دوران بهارداری گرفتهار وههن و
سُستی می شوند؛ مرا كه جنین برای رشد خود در گذر زمان از مادر تغذیه می كند و مهادر
شیرة جان و مغز استخوانشان را به پرورش جنین خود اختصهاص مهی دههد و از تمهام مهواد
حیاتی وجود خود بهترینش را تقدیم او می كند .به همین دلی  ،مادران در دوران بهارداری
به مرور زمان گرفتار سُستی و كمبود انواع ویتامین هها مهی شهوند كهه اگهر جبهران نگهردد،
ناراحتی هایی برای آن ها به وجود می آورد ،حتّی این مطلب در دوران رضهاع و شهیر دادن
نیز ادامه می یابد؛ مراكه «شیر ،شیرة جان مادر است» (مکارم شیرازی و دیگران ،6876 ،ج
.)48 :67
آیة دیگری كه در تعیین مؤلفههای مادة «وهن» میتهوان بهدان استشههاد كهرد ،آیهة 46

سورة عنکبوت است كه می فرماید :مَثَلُ الَّـذِینَ اتَّخَـذُوا مِـنْ دُونِ اللَّـهِ أَوْلِیـاءَ کمَثَـلِ

الْعَنْکبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیوتِ لَبَیتُ الْعَنْکبُوتِ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ :مَثَ كسانی كهه
غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند ،مَثَ عنکبوت است كه خانهه ای بهرای خهود انتخهاب
كرده است ،در حالی كه سُست ترین خانهه هها ،خانهة عنکبهوت اسهت ،اگهر مهی دانسهتند!
(العنکبوت .)46/در این آیه ،سُستی و ضعف خانة عنکبوت را به تصویر مهیكشهد .سُسهت
بودن خانة عنکبوت از دو نظر قاب توجه و بررسی است :مادّی و معنوی.
جنبة مادّی آن به این علت است كه خانة عنکبوت از مجموعة تارههای ابریشهمی نهازک
تشکی شده است؛ زیرا در برابر سرما ،گرما ،باران و حملة دشمن محکهم و محهافظ نیسهت و
اما جنبة معنوی آن بهه ایهن علهت اسهت كهه خانهة عنکبهوت فاقهد روابهط خهانوادگی ،ماننهد
صمیمیت ،آرامش ،دوستی ،سکونت و ...است و نه برای صاحبش آرامشی در آن است و نهه
برای مهمان ،بلکه برای دام ساخته شدهاست! در علم جدید ثابت شده كهه تارههای عنکبهوت
از قوی ترین بافته های طبیعی است كه استحکام آن از آهن هم بیشتر اسهت و از آن بهه «آههن
حیوانی» تعبیر میشود .همچنین ،از مطالعه در زندگی عنکبوتیان به دسهت مهیآیهد كهه نظهام
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اجتماعی و روابط خانوادگی آنان بر اساس مصالج موقت است ،به طهوری كهه هرگهاه تمهام
شود ،دشمن یکدیگر میگردند (صالح و رضایی اصفهانی14 :6838 ،ه.)17
بر این اساس ،خانة عنکبوت ذاتاً ضعیف نیست ،بلکه ساخت آن اساساً به منظور شهکار
حشههرات و راه ارتههزاق عنکبههوت اسههت و سههکونت در آن در مرتبههة بعههدی اولویههت قههرار
می گیرد؛ منان كه قرآن كریم می فرماید :وَاللَّـهُ جَعَلَ لَکم مِّن بُیُوتِکُمْ سَکَنًا وَجَعَـلَ لَکُـم

مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُیوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِکُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا

أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَی حِینٍ :و خدا برای شما از خانه هایتان مح سکونت (و آرامش) قهرار داد و
از پوست مهارپایان نیز برای شما خانه هایی برپا كرد كهه روز كهوچ كهردن و روز اقامهت
خود به آسانی می توانید آن ها را جا به جا كنید ،و از پشم و كُرک و موی آنهها بهرای شهما
اثا و متاع (و وسای مختلف زندگی) تا زمان معینی قرار داد( النح )38/؛ بهه عبهارتی،
كلمة «من تبعی( ».طباطبائی ،6874 ،ج  )494 :61در آیه نشان میدهد كه تنهها در برخهی
از خانه ها سکونت در درجة اول اهمیت است ،نه همة آن ها .بی شک خانة عنکبهوت یکهی
از این خانه هاست .از سوی دیگر ،بنا به حکمت الهی ارتهزاق عنکبهوت از طریهم خانهه اش
با ساخت تارهای لزج میسر میشود كه این تارها با گذر زمان لزج بودن خهود را از دسهت
داده ،سُست میشوند .ازاینروست كه واژة «وهن» در آیة مورد بحث استعمال شهدهاسهت.
البته با وجود مَثَ شدن سُستی تار عنکبوت ،نکتهة درخهور توجهه كهه از عجایهب آفهرینش
است ،نحوة ساخت و مصالج این تارهای بسیار نازک است.
تارهای عنکبوت از مهایع لزجهی سهاخته مهیشهود كهه در حفهرهههای بسهیار كهومکی
همچون سَری سوزن در زیر شکم او قرار دارد .این مایع تركیب خاصی دارد كهه هرگهاه در
مجاورت هوا قهرار گیهرد ،سهخت و محکهم مهی شهود .عنکبهوت آن را بهه وسهیلة منگهال
مخصوص خود از این حفرهها بیرون میكشد و تارهای خود را از آن میسازد .می گوینهد
هر عنکبوت قادر است با همین مایع بسیار مختصر كه در اختیار دارد ،حدود پانصد متهر از
این تارها بتند! بعضی نوشته اند كه سُستی این تارها بر اثر نازكی فوق العاده است ،وگرنهه از
تار فوالدینی كه به ضخامت آن باشد محکم تر است! عجیب اینکهه ایهن تارهها گهاهی ههر

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،01شمارة  ،63بهار 0638

011

كدام از مههار رشهته تشهکی شهده اسهت و ههر رشهته ای نیهز خهود از ههزار رشهته تشهکی
یافته است كه هر كدام از سورا بسیار كومکی كه در بدن اوست ،بیرون می آیهد .اكنهون
فکر كنید هر یک از این تارهای فرعی مه اندازه ظریهف ،دقیهم و باریهک تهیهه مهی شهود
(ر.ک؛ صالح و رضایی اصفهانی.)11 :6838 ،
مکارم شیرازی معتقد است افرادی كه غیر خدا را ولی و یاور خود انتخاب نمهوده انهد،
مث عنکبوتها هستند؛ زیرا خانهای كه انتخاب میكنند ،سُستتهرین خانهههاسهت و ههی
یک از صفات خانه را ندارد .خدایان دروغین نیهز منهین هسهتند و تکیهه و اعتمهاد بهر غیهر
خدا ،تکیه بر تار عنکبوت است .همچنین ،تعبیر به «اولیهاء» (جمهع ولهی) بهه جهای «اصهنام»
شاید برای اشاره به این باشد كه نه تنها معبودهای ساختگی ،بلکهه پیشهوایان و رهبهران غیهر
الهی نیز همین حکم را دارند (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6876 ،ج 177 :61ه.)138
بنابراین ،می توان گفت توصیف قرآن از خانة عنکبوت به سُست تهرین خانهه بهه ایهن علهت
است كه كسانی كه غیر خدا را دوست و یاور خود می گیرنهد ،فقهط بهرای انجهام مصهالج
دنیوی است؛ زیرا زمانی كه این مصالج تمام می شهود ،یها در دنیها و یها در آخهرت دشهمن
یکدیگر می شوند؛ منان كه در آیة  17سهورة زخهرف بهدان اشهاره شهده اسهت :األَخِـالَّءُ
یَوْمَئِ ـذٍ بَعْضُ ـهُمْ لِ ـبَعْضٍ عَ ـدُوٌّ إِالَّ الْمُتَّقــین :دوسههتان در آن روز دشههمن یکدیگرنههد ،مگههر
پرهیزگاران( الزخرف.)17/
بر اساس آنچه گفته شد« ،وهن» عبارت است از اینکه حالهت قهوّت در گهذر زمهان بهه
ضعف انتقال یابد و بنا بر كاربردهای لغوی این مادّه در لغتنامههها و گهزارهههای قرآنهی،
عناصر ع +القوةةب ،ع +مدرجب ،ع +انکسارب ،ع +معمولب و ع +گذر زمان /عارضیب را میتهوان
جزء نخستیهای معنایی این واژه برشمرد.

5ـ .2تحليل م لفهای «ض ف»
واژگان مشتم از «ضعف» 91 ،بار در قرآن در  14هیئت اسمی و فعلی بیان شهدهاسهت.
لغتشناسان برای واژة «ضعف» دو معنی در نظر گرفتهانهد :یکهی «ضَهعُف» بهه فهتج و ضهمِّ
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اول؛ یعنههی نههاتوان شههد و نههاتوان اسههت؛ ماننههد آیههة ضَــعُ َ الطَّالِــبُ وَالْمَطْلُــوبُ:

پرستشكنندگان و معبودان هر دو ناتوانند( الحج )78/كه مقاب «قوّت» میباشد و جمهع

آن« ،ضعفاء» است؛ منانكه در آیة  66سورة توبه آمدهاست :لَیْسَ عَلَی الضُّعَفاءِ وَالَ عَلَی

الْمَرْضی وَالَ عَلَی الَّذِینَ الَ یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ :...بر ضعیفان و بیماران و آنههایی كهه

وسیلهای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند ،ایهرادی نیسهت« .اِستَضْهعَفَهُ» ،یعنهی «نهاتوانش
یافتم»« .استضعاف» كه از مادة «ضعف» است ،در باب ثالثهی مزیهد اسهتعمال شهدهاسهت و
بیانگر حالت ضعیف قرار دادن كسی و ناتوانی او از نظر جسمی ،فکهری و روحهی اسهت؛
مانند :وَنُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً :مها مهیخهواهیم بهر

مستضههعفان زمههین منّههت نهههیم و آنههان را پیشههوایان و وارثههان روی زمههین قههرار دهههیم
(القصص.)9/
دیگری «ضِعْف» است؛ مانند« :أَضْعَفْتُ الشّیءَ وضَعَّفْتُهُ وضَاعَفْتُهُ»؛ یعنهی مثه آن را بهه
او ضمیمه كردم ،پس افزون شد؛ مانند آیة :إِذاً لَأَذَقْنَا

دومنههدان عههذاب زنههدگی و مههر

َ ضِعْ َ الْحَیة وَضِـعْ َ الْمَمَـاتِ:

را بههه تههو مشههاندیم( اإلسههراء( )79/ر.ک؛ راغههب

اصههفهانی ،6874 ،ج 491 :1؛ فراهیههدی6486 ،ق ،.ج 136 :6؛ جههوهری6487 ،ق ،.ج :4
 6868و ابنمنظور6464 ،ق ،.ج 188 :6ه.)184
باری ،صاحب التحقیم (ر.ک؛ مصطفوی6488 ،ق ،.ج  ،)86 :7این واژه را دارای یک
معنا و در مقاب «قوّت» می داند .بهه بهاور مصهطفوی ،ضهعف ههم در امهور مهادّی اسهتعمال
میشود؛ مانند ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوَّ ٍ ضَعْفاً وَشَیبَةً :سنس بعد از ناتوانی ،قوّت بخشید و بهاز

بعد از قوت ،ضعف و پیری قرار داد( الروم )94/و هم در امور معنوی؛ ماننهد إِنَّ کَیْـدَ

الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفاً :زیرا نقشة شیطان (هماننهد قهدرت او) ضهعیف اسهت( النسهاء )71/و
اسم مفعول «مُستَضعَف» از باب استفعال ،نقطة مقابه اسهم فاعه «مُسهتکبیر» از همهین بهاب
است؛ به بیان دیگر ،مستکبر كسی است كه مستضعَف را ناتوان و ضعیف قرار میدهد .امها
در باب ضِعف (به كسر ضاد) و مضاعفه ،بهرغم اینکهه معتقهد اسهت ایهن مهادّه برگرفتهه از
ریشة عبری است و نزدیک به همین مادّه و معنا در زبان آرامی نیهز وجهود دارد .بهاری ،بها

013

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،01شمارة  ،63بهار 0638

توجه به رابطة تقابلی بین این دو مفهوم سعی میكند وجه تناسبی میان این دو مهادّه برقهرار
كند؛ بدین صورت كه تضاعف را همان حصهول قهوّت در مقابه ضهعف مهیدانهد .یها بهه
عبارتی ،تضاعف و مضاعفه را مشتم بر معنای استمرار و مداومت میداند؛ به بیان دیگهر،
«ضِعف» به این دلی از ریشة «ضَعف» اشتقاق یافتهاست كه نشان دهد شیء مضهاعفشهده
به واقع ،ضعیف و كم محسوب میشدهاست و ازاینرو ،بدان میزی افزودند .در اصهطالح
نیز «ضَعف» به میزی اطالق می گردد كه موجب كاهش قدرت و قوای حسی یا غیرحسی
میشود؛ به عبارت دیگر ،همان القوّت است.
پس از بررسی لغهوی واژة «ضهعف» تأمه در كاربردههای قرآنهی آن نیهز بهرای تعیهین
مؤلفههای معناساز این واژه اجتناب ناپذیر مینماید .با توجهه بهه آیهة شهریفة اللَّـهُ الَّـذِی
خَلَقَکمْ مِنْ ضَعْ ٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْ ٍ قوَّ ً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوَّ ٍ ضَعْفاً وَشَایبَةًُ یَخْلُـقُ مَـا

یَشَاءُ وَهُوَ الْعَلیمُ الْقَدیرُ :خدا همان است كه شما را آفریهد ،در حهالی كهه ضهعیف بودیهد.
سنس بعد از ناتوانی ،قوّت بخشید و باز بعهد از قهوّت ،ضهعف و پیهری قهرار داد .او هرمهه
بخواهد ،میآفریند و دانها و تواناسهت» (الهروم ،)98 /كهاربرد «ضهعف» در ایهن آیهه نشهان
می دهد كه آدمی در ابتدای والدت ،ضعیف و القهوّه اسهت ،بهه طهوری كهه بهرای حیهات
خویش نیازمند مساعدت اطرافیان خویش است .همچنان كه در كهنسهالی و دوران پیهری،
به دلی از دست دادن قوای خود ،حالت ضعف بر او عهار مهیگهردد .همهان طهور كهه
ابن عطیه به نق از قتاده و دیگران ،ضعف اول را خلقت آدمی از آبی پَست معنا میكنهد و
ضعف دوم را پیری و سالخوردگی؛ «و "الضَّعفُ" األولُ هُوَ كَونُ اإلنسانی مِنْ مَهاءٍ مَهیهین ،و
"القوة" بَعْدَ ذلک الشبیبةُ ،وقوةةُ األسری ،والضّعفُ الثّانی الهَرْمُ والشَّیخُ هَذَا قَولُ قتادةَ وغیریه»؛
به بیان دیگر ،مادة «ضعف» می تواند مشمول زمان باشد (آنجا كه آدمهی در طهول زمهان و
رسیدن به سن كهولت دمهار حالهت ضهعف مهیگهردد (ر.ک؛ ابهنعطیهه6411 ،ق ،.ج :4
 .)848همچنانكه ضعف میتواند ،دفعتاً عار شود؛ مانند انسان و یا هر جانهدار دیگهری
كه در بدو تولد با ضعف و ناتوانی همراه است .بنابراین ،میتوان ادعها داشهت كهه مفههوم
«ضعف» نسبت به مولفة عگذر زمانب حالت خنثی و بینشان دارد.
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گفتنی است در آیة یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یخَفِّ َ عَنْکُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعیفاً :خدا مهیخواههد
(با احکام مربوط به ازدواج با كنیزان و ماننهد آن )،كهار را بهر شهما سهبک كنهد و انسهان،
ضعیف آفریده شده است (و در برابر طوفان غرایهز ،مقاومهت او كهم اسهت» (النسهاء.)13/
بینشان بودن مفهوم «ضعف» نسبت به مولفة گذر زمان ،محسوستر است.
آیة فوق نشان می دهد كه خداوند كهریم بها توجهه بهه نظهام وجهودی انسهان و طبیعهت
غریزی او تسهیالتی برایش در نظر میگیرد تا ایهن موجهود منهدان تحهت فشهار و سهختی
نباشد؛ مه آدمی همان گونه كه صاحب البحر المحیط ضهعف را در آیهه بها غرایهز جنسهی
انسان مرتبط مهیدانهد (ر.ک؛ ابوحیهان6418 ،ق ،.ج ،)189 :8طبهم طبیعهت غریهزی خهود
ممکن است دفعتاً قوّه یا قوایی (مث قوة بازدارنهدگی) را از دسهت بدههد و دمهار ضهعف
گردد .لذا «ضعف» ،مفهومی است كه میتواند با مرور زمان حاد شود و یها اینکهه دفعتهاً
تحقم یابد .همچنانكه با توجه به دو آیهة فهوق مهیتهوان خنثهی بهودن مفههوم «ضهعف» را
نسبت به دو بُعد جسمی و روحی /روانی مالحظه كرد؛ به بیان دیگر ،كهالم مجیهد در آیهة
 94سورة روم ،ضعف جسمی و در آیة  13سورة نساء ،ضعف روحی /روانی را بهه تصهویر
كشیدهاست.
بر اساس آنچه گفته شد ،به نظر میرسد مؤلفههای معناساز واژة ضعف را مهیتهوان ع+
القهوّهب ،ع +معمههولب ،ع +انکسههارب و ع +مههدرجب دانسههت .شایسههتة ذكههر اینکههه بهها توجههه بههه
مؤلفههای فوق میتوان برای دو مفهوم «ضعف» و «وهن» به دلی وجود برخی مؤلفههههای
مشترک ،رابطة معناییه معنایی از نوع اشتدادی (هممعنهایی) متصهور شهد؛ بهه بیهان دیگهر،
مفهوم «وهن» مانند مفهوم «ضعف» قابلیت درجهبندی را دارد ،آنجا كه خداوند میفرماید:
وَوَصَّینَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَـی وَهْـنٍ وَفِصـالُهُ فِـی عَـامَینِ أَنِ اشْـکرْ لـی
وَلِوالِدَیک إِلَی الْمَصیرُ :و ما به انسان دربارة پدر و مادرش سهفارش كهردیم .مهادرش او را
با ناتوانی روی ناتوانی حم كرد (به هنگهام بهارداری ههر روز رنهج و نهاراحتی تهازهای را
متحم میشد) ،و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایهان مهییابهد( .آری ،بهه او توصهیه
كردم) كه برای من و برای پدر و مادرت شکر بهجا آور كه بازگشت (همة شما) به سهوی
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من است( لقمان .)64/تردیدی نیست كه ظهور درجات مختلف ،نیازمنهد مهرور زمهان و
گذشت آن است.
از سوی دیگر ،هر دو تحت تأثیر عاملی محقم میشوند؛ خواه این عام طبیعهی باشهد؛
مانند سُست شدن استخوان ها در سن پیهری .خهواه غیرطبیعهی؛ ماننهد سُسهت شهدن روحیهة
جنگجویان در صحنة نبرد .اما آنچه این دو مفهوم را از یکدیگر اندكی متمهایز مهی سهازد،
مولفة ع +گذر زمانب است؛ مه مادة «ضعف» نسبت به این مشخصه خنثی و بینشان اسهت؛
یعنی ضعف میتواند در گذر زمان اتفاق بیفتد و یا اینکه تحت تأثیر عهاملی دفعتهاً عهار
شود .اما مادة «وهن» نسبت به این مؤلفه نشاندار است؛ یعنی وههن تنهها در اثهر گهذر زمهان
محقم میشود.

5ـ .3تحليل م لفهای «ادتکانت»
واژة «استکانت» و مشتقات آن 1 ،بهار در قهرآن آمهدهاسهت .همنشهینی ایهن واژه بها دو
مفهوم «وهن» و «ضعف» در آیة مورد بحث (آل عمهران )647 /بیهانگر آن اسهت كهه ایهن
واژه با دو واژة مذكور تقارب معنایی دارد كه میتوان آنها را در یک حوزة معنایی جای
داد.
«استکانت» از جمله واژگانی است كه لغویون در ریشهة آن بها یکهدیگر اخهتالف نظهر
دارند .برخی آن را از مهادة «سهکون» بهه معنهی سهاكن شهدن در هیئهت خضهوع و خشهوع
میدانند و در این صورت ،از باب افتعال خواهد بهود كهه در اصه «اسهتکن» بهودهاسهت و
فتحة كاف ،اشباع و تبدی به الف و در نتیجه« ،اسهتکان» شهدهاسهت و بعضهی گفتههانهد از
مادة «كَون» از باب «استفعال» به معنی طلب اسهتقرار در مکهانی تهواَم بها خضهوع و خشهوع
است .به هر حال ،حالت تواضع بنده را در برابر پروردگار منعکس میكند و اینکهه بعضهی
آن را به معنی دعا ذكر كردهاند ،به سبب آن است كه دعا كردن یکی از مصادیم خضهوع
و تواضع است .احتمال سومی نیز وجود دارد كه از مهادة «كَهین» (بهر وزن «عَهین») از بهاب
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استفعال باشد؛ زیرا این مادّه به معنی خضهوع آمهده اسهت و تمهام ایهن معهانی قریهب األفهم
میباشد .سطور آتی به تشریج این سه ریشه اختصاص یافتهاست.
صاحب المحیط فی اللّغه میگوید:
«الکَین و الکُیون ،به غددی گفته می شهود كهه داخه فهرج زنهان اسهت و بهه
واسطة آن ،فرج تنگ و باز میشود و"كان الرّج یَکینُ کَینةً" ،یعنی فروتنی كرد
ُ المُکتانُ" گفته می شهود ،و"اكتیانُهه الحهزنَ"

و به انسان حزین و غمگین" ،الرج
زمانی است كه انسان ناراحتی خود را از مردم پنهان كنهد ،و"اسهتکان" از همهین
ریشه است» (ر.ک؛ ابنعباد6464 ،ق ،.ج .)884 :1

ابنسیده نیز آن را از ریشة «كین» دانستهاست و میگوید« :ابوعلی فارسی آن را از بهاب
استفعال میداند و دیگران آن را از باب افتعال و از ریشة "سکن" مهیخواننهد» (ابهنسهیده،
6416ق ،.ج  .)661 :7صههاحب أسههاس البالغههه نیههز مههیگویههد« :كههان الرّج ه یکههین کَینةةة
واستکان استکانة؛ خضوع و فروتنی كرد و "أكانه" او را خوار ساخت .وی ریشة اینهها را
"كین" به معنای گوشت داخ فرج یا خود فهرج معرفهی كهردهاسهت؛ مراكهه در پهایین و
پستترین نقطه قرار دارد» (ابنسیده6676 ،م.)994 :.
ابنمنظور نیز این واژه را ذی مهدخ "كهین" قهرار دادهاسهت و بهه نقه از ابهنانبهاری
مینویسد:
«دربههارة "اسههتکان" دو قههول آمههدهاسههت؛ نخسههت اینکههه اسههتکانت از ریشههة
"سکینه" و اص آن" ،استَکَن" بوده ،سهنس فتحهة كهاف را اشهباع كهرده ،آن را
"استکان" خواندهاند؛ همچنانكه "أنظُرُ" را با اشباع ضمه" ،أنظورُ" مهیخواننهد و
واژة "شِمال" را با اشباع كسره" ،شیمال" تلفظ میكنند .وجه دیگر آنکه این واژه
از ریشة "كان یکون" و باب استفعال است» (ابنمنظور6464 ،ق ،.ج .)876 :68

مصطفوی اص این مادّه را واحد و آن را وجود همراه با شکست ،پستی و پایین بهودن
معنا نمودهاست .وی وجود حرف یاء را دلی اصلی این معنا میداند و اص مفهوم خضوع
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و خواری را نیز همین شکست و پَستی معرفی میكند .وی استکانت را از ریشهة «كَهون» را
طلب تحقم و ثبوت و آرامش معنا میكند و معنای آن را از ریشة «كین» ،طلب خضهوع و
تذل میداند؛ منانكه اشتقاق آن را از ریشة «سکون» و بهاب افتعهال نادرسهت مهیشهمارد
(ر.ک؛ مصطفوی6488 ،ق ،ج .)698 :68
باری ،راغب مفهوم استکانت را از ریشة «كَون» مشتم دانستهاست و میگوید« :اسْهتَکانَ
فالنٌ؛ یعنی فروتنی و خضوع كرد؛ گویی از این حاالت به سکون و آرامشی رسهیدهاسهت
كه دیگر بیتهابی و خهواری را تهرک نمهودهاسهت (ر.ک؛ راغهب اصهفهانی ،6874 ،ج :4
 .)686همچنههانكههه در القههاموس المحههیط (ر.ک؛ فیروزآبههادی6469 ،ق ،.ج  )113 :4و
مجمعالبحرین (ر.ک؛ طریحی ،بیتا ،ج )888 :1و تاجالعهروس (ر.ک؛ زبیهدی6464 ،ق،.
ج  ،)466 :63این واژه ذی مدخ «كَون» آمدهاست.
افزون بر بررسی لغوی ،مفهوم «اسهتکانت» و مشهتقات آن ،كهاربرد ایهن مفههوم درآیهة

شریفة وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَکَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا یتَضَرَّعُونَ :ما آن هها را بهه عهذاب و
بال گرفتار ساختیم (تا بیدار شوند) ،اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع كردند و نه به

درگاهش تضرع میكنند( المؤمنون )71/نیز به منظور تشهخیص مؤلفههههای معناسهاز آن
ضروری است.
بافت آیة فوق و آیة پیش از آن ،یعنی وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَکَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِـنْ ضُـرل لَلَجُّـوا فِـی

طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُون :و اگر به آنان رحم كنید و گرفتاریهها و مشهکالت آنهان را برطهرف سهازیم،
(نهتنها بیدار نمیشوند ،بلکه) در طغیانشهان لجاجهت مهیورزنهد و (در ایهن وادی) سهرگردان
میمانند( المؤمنون ،)79/بیانگر عدول كافران از صراط مستقیم الهی است ،به طوری كهه نهه
رحمت خداوند موجب شکرگزاری ،استکانت و تضهرع در آنهان مهی شهود و نهه عهذاب او؛

مراكه بارها به عذاب الهی گرفتهار شهدند ،ولهی بهه درگهاه خداونهد متعهال خاضهع نگشهتند
(ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6876 ،ج .)137 :64
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همان گونه كهه مالحظهه مهیشهود ،در ایهن بافهت ،واژگهان ضهعف یها وههن اسهتعمال
نشده اند ،بلکه مفهوم استکانت جایگزین آن ها شده است .در توجیه این امر باید گفت طبم
معنایی كه اغلب مفسران ذی «استکانت» بیان داشتهاند و آن را «تذل »« ،فروتنی»« ،خود را
خوار داشتن و اظهار عجهز كهردن» معنها كهردهانهد (ر.ک؛ ابوحیهان6418 ،ق ،.ج 971 :7؛
ابههنعجیبههه 6466 ،ق ،.ج  966 :8و كاشههانی ،6881 ،ج ،.)188 :1در مفهههوم «اسههتکانت»
برخالف دو مفهوم دیگر« ،ضعف» و «وهن» ،مولفة ع +اختیارب به مشم میخورد كه وجهود
این مؤلفه موجب گزینش آن شدهاست؛ بدین معنا كه كافران بهرغم دریافهت نعمهتههای
الهی و نیز مبتال شدن به مجازات او نه تنها دست از رفتار كفرآمیز خود برنمیدارنهد كهه بها
اختیار خویش بر مسیر كفران ،ناسناسی و عصهیان خهود ایسهتادهانهد و مهداومت مهیكننهد.
بیشک گزینش این مفهوم با برخورداری از منین مؤلفهای ،بهیش از ههر مفههوم دیگهری،
گستاخی و نمک نشناسی كافران را به منصة ظهور می رسهاند و تهوبیخ و تقبهیج بیشهتری را
متوجه ایشان می سازد .از سوی دیگر ،منانچه انسهان كهافر بهه اختیهار خهویش از ناسناسهی
نعمتهای الهی دوری گزیند و در مقام شکرگزاری برآیهد و تواضهع و خضهوع بهه خهرج
دهد ،ارزش و زیبایی این رفتار بیش از هر رفتار مثبت دیگری است كهه بهه اكهراه صهورت
پذیرد.
شایستة ذكر اینکه بررسی همنشهینی مفههوم «تضهرع» بها اسهتکانت نیهز خهالی از لطهف
نیست« .تضرع» در اص از مادة «ضرع» (بر وزن فرع) به معنی «پسهتان» گرفتهه شهدهاسهت.
بنابراین ،فع «تضرع» به معنهی دوشهیدن شهیر از پسهتان مهیآیهد و از آنجها كهه بهه هنگهام
دوشیدن شیر ،انگشتها بر نوک پستان در جهات مختلهف حركهت مهیكننهد ،ایهن كلمهه
دربارة كسی كه با حركات مخصوص خود اظهار خضوع و تواضع میكند ،بهكار مهیرود

(ر.ک؛ مکههارم شههیرازی شههیرازی ،6876 ،ج  .)186 :1در حههدیثی از امههام صههادق(ع) نیههز
آمدهاست كه فرمودند« :اإلسةتکانةُ الهدنعاءُ والتَّضهرّعُ رَفهعُ الیَهدَینی فهی الصةةالةِ :اسهتکانت
دعاست و تضرع نیز دست بلند كردن در نماز میباشد» (طبرسی6818 ،ق ،.ج  .)17 :67از
معنای لغوی و كاربرد این مفهوم در روایت مذكور برمی آید كه مولفة اختیار در ایهن واژه
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نیز مشهود است و همنشینی آن با مفهوم استکانت بیش از پیش بهر گردنکشهی و ناسناسهی
كفار داللت دارد.
بر اساس آنچه گفته شد ،به نظر میرسد ریشة «كین» برای مفهوم «استکانت» سازگارتر
و مناسبتر از دیگر ریشههاست؛ زیرا حرف مناسب با مفهوم شکست و پَسهتی حهرف یهاء
است ،نه واو .بنابراین ،مؤلفههای معناسهاز آن عبهارت اسهت از :ع +القهوّهب ،ع +انکسهارب ،ع+
اختیار /آزادی عم ب و ع +مقدار فراوانب.

 .6تحليل م ناشناختی همنشينی «وهن»« ،ض ف» و «ادتکانت» در آیـة 146
آل عمران
بر اساس آنچه در تحلی مؤلفهای سه واژة «وهن»« ،ضهعف» و «اسهتکانت» گفتهه شهد،
میتوان مفهوم «ضعف» را واژه ای شام دانست كه دو مفهوم دیگر زیرشمول آن به شمار
می آیند .در نتیجه ،میتوان ادعا كرد كه اجتماع واژگان مذكور در آیة وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِـیِّ
قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَکَانُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ

الصَّابِرینَ :مه بسیار پیامبرانی كه مردان الهی فراوانی به همراه آنهان جنهگ كردنهد! آنهها
هی گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان میرسید ،سُست و ناتوان نشدند (و تن به تسهلیم
ندادند) و خداوند استقامت كنندگان را دوست دارد( آل عمران ،)641/هدفمند اسهت و
توجیه معناشناختی لطیفی در ورای همنشینی آنها وجود دارد.
آیة فوق به دنبال حوادثی كه در اُحهد اتفهاق افتهاد ،بها یهادآوری شهجاعت و اسهتقامت
پیروان پیامبران گذشته ،مسلمانان را نیز به شجاعت و استقامت دعوت مینمایهد و افهرادی
را كه از میدان جنگ گریخته بودند ،سهرزنش مهیكنهد و در وصهف ایهن تربیهتشهدگان
مکتب الهی میگوید:
«آن ها به یاری پیامبران خود برخاستند و از تلفات سنگین ،جراحات سخت و
مشکالت طاقت فرسایی كه در راه خدا دیدند ،هرگز سُست و ناتوان نشدند و در

تحلیل معناشناختی همنشینی «وهن»« ،ضعف» و «استکانت» در /...کبری راستگو و مرضیه مهدیزاده

016

مقاب دشمن ،هی گاه تضرع ،زاری ،خضوع و كُرنش نکردند و خهود را تسهلیم
ننمودند» (مکارم شیرازی و دیگران ،6876 ،ج .)616 :8

لههذا بنهها بههه گفتههة صههاحب المیههزان (ر.ک؛ طباطبههائی ،6874 ،ج  ،)11 :4در ایههن آیههه،
موعظتی و اعتباری آمیخته با عتاب و نیز تشویقی برای مؤمنان است تا به ربیّون اقتهدا كننهد
و در نتیجه ،خدای تعالی هم ثواب دنیا و حُسن ثواب آخرت به ایشان بدههد؛ همهان گونهه
كه به ربیّون داد و ایشان را به سبب احسان ایشان دوست بهدارد ،همهان گونهه كهه آنهان را
بدین سبب دوست داشت و خدای تعهالی از فعه و قهول آنهان میزههایی را بهرای مؤمنهان
حکایت كرد كه مایة عبرت آنهان باشهد و آن را شهعار خهود سهازند تها مبهتال بهه كهردار و
ی
گفتاری نشوند كه آنان در جنگ اُحد بهدان مبهتال شهدند؛ گفتهار و كهرداری كهه مرضه ّ
خدای تعالی نبود تا در نتیجه ،خدا نیز هم ثواب دنیا را به ایشان بدهد و هم ثهواب آخهرت
را ،همان گونه كه نسبت به آن ربیّون میان ثواب دنیا و ثواب آخرت جمع كرد.
بدین ترتیب ،خداوند حکیم برای برخهورداری مؤمنهان از ثهواب دنیها و آخهرت یهک
درس ارزنههده از برنامههة مجاهههدان پیشههین بیههان مههیكنههد و آن اینکههه در برابههر حههواد و
نامالیمات و عوام خارجی كه بدیشان عار

میشود ،دمار وهن و ضعف در روحیهه و

عزم و اراده نشوند (التَهینُوا)؛ زیرا به مح .از دست دادن روحیه و سُسهتی عهزم و اراده در
مقاب دشمن ،حالت ضعف دفعتاً بر ایشان عار میگردد و بهیانگیزگهی و بهیارادگهی،
موجبات ضعف قوای جسمی آنان را فراهم میكند (مَا ضَعِفُوا) .بیشک هرگهاه انسهان در
خود یارای قیام و تدبیر امور و ماره اندیشهی و مقابلهه بها مشهکالت و نامالیمهات را نبینهد،
دمار استکانت و تسلیم میشود و زمام امور خویشتن را به دیگهران وامهیگهذارد؛ بهه بیهان
دیگر ،كهالم مجیهد در ایهن آیهه بهه طهور ضهمنی مؤمنهان را بهه صهبر و بردبهاری در برابهر
نامالیماتی كه در مسیر حم بر ایشان عار می شود ،تشویم میكنهد و آنهها را از سُسهت
شدن و از دست دادن اقتدار و قوّت ایشان بازمیدارد .ازاینرو ،ابتدا مادة «وهن» را بههكهار
برده است و نشان میدهد كه با توجه به سهختیهها و نامالیمهاتی كهه در مسهیر حهم گهاه و
بی گاه بر مؤمنان عار

میشود ،احتمال از دست دادن قوت و اقتدار (وَهْن) ،امری شدنی
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است و در مرحلة بعد ،مادة «ضعف» را استعمال مهیكنهد؛ زیهرا پهس از سُسهت شهدن و از
دست دادن روحیة قوی ،حالت ضعف دفعتاً بهر انسهان عهار

مهی گهردد و آدمهی یهارای

مقابله با دشمن را در خود نمیبیند ،بهطوری كه اعضا و جوارح او نیز او را یاری نمیدهند
و بیشک در منین مرحلهای ،دشمن بهراحتی میتواند بر او میهره شهود و او را بهه تسهلیم
درآورد.
همههان گونههه كههه مالحظههه شههد ،كههالم مجیههد بهههزیبههایی واژگههان «وهههن»« ،ضههعف» و
«استکانت» را در مینشی معنادار و ترتیبهی تصهاعدی قهرار دادهاسهت .ایهن ترتیهب ،بیهانگر
شدت ضعف در استکانت است كه به معنای وقوع و تحقم ضهعف در ذات شهیء و یها در
حالت آن است و الزمة آن ،خضوع ،افتادگی و دور شدن از تحرک و فعالیهت مهیباشهد،
بیشک این حالت در مرتبهای فراتر از ضعف قرار میگیرد ،همچنانكه «ضعف» بهه دلیه
خنثی بودنش نسبت به دو مؤلفة «گذر زمان» و «عارضی بودن» ،عامتر از مفهوم «وههن» بهه
شمار میآید .ازاینرو ،در مرتبهای باالتر از آن قرار میگیرد.
در این میان ،آنچه مح تأم اسهت اینکهه بهینشهانی مفههوم «ضهعف» دو مؤلفهة فهوق
میتوان عاملی برای بینیازی آیه از استعمال مفهوم «وهن» باشد .پس مرا قهرآن مجیهد بهه
ذكر «ضعف» بسنده نکرد و مفهوم «وهن» را هم بهكار برد؟ در پاسخ به این سؤال میتهوان
گفت كهه آیهة مهورد بحهث ،عهالوه بهر انگیزشهی بهودن آن و ترغیهب مؤمنهان بهه صهبر و
استقامت ،مدح و تمجیدی برای پیروان راستین انبیاء بهشمار میآید و بیشک اطالة كهالم
و اطناب در مشخصهها و ویژگیهای ممدوح بیش از هر میزی شایستة مقهام مهدح اسهت.
ازاینرو ،كالم مجید مفهوم «وهن» را در آیه بهكار میگیرد تها در مهدح ایشهان بهه شهکلی
برجسته بر مسئلة گذر زمان داللت نماید؛ بدین گونه كه پیروان راستین پیهامبران و مؤمنهان
واقعی بیتردید در زمانهای مختلف به اشکالی گوناگون ،دستخوش نامالیمات عدیهده و
سخت می شوند ،لیکن گذشت زمان تأثیری بر صبر ،پایمردی و ارادة استوار آنها ندارد و
دمار «وهن» نمی شوند و ایهن موضهوعی اسهت كهه جهز بها اسهتعمال مهادة «وههن» ممکهن
نمیشد؛ مه مفهوم «ضعف» ،همان گونه كه گفته شد ،نسبت به مؤلفة گذر زمان بهینشهان
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است .لذا با كاربست این مفهوم ،زیبایی پایداری مؤمنان راسهتین در گهذر زمهان مسهکوت
میماند.
از سوی دیگر ،با توجه به بهینشهانی «ضهعف» در مؤلفهة ع -/+عارضهی بهودنب ،اقتهدار
مؤمنان دستخوش ابهام میشد؛ زیرا مفهوم «ضعف» هم میتواند بر ضهعف طبیعهی و ذاتهی
داللت كند و هم بر ضعف عارضی ،و این امر البته با موقعیت مهدح در تعهار اسهت؛ بهه
بیان دیگر ،كاربست مفهوم «ضعف» بهتنهایی این توهم را ایجاد میكند كه پیروان راسهتین
انبیاء ذاتاً انسانهایی ضعف هستند كه در گذر زمان ممکن است به قوت دسهت یابنهد .امها
كاربست مفهوم «وهن» به دلی نشاندار بودن نسبت بهه مؤلفهة فهوق بههروشهنی بهر ایهن امهر
داللت میكند كه مؤمنان راستین انسانهای ضعیفی نیستند و این امر نههتنهها موجهب مهدح
ایشان می شود ،بلکه راه طعنه و تمسهخر را نیهز بهر كهافران و افهراد سُسهتایمهان بهانههجهو
میبندد .لذا آنها نمیتوانند پیروان انبیاء را مشتی انسان ضعیف و ناتوان بخوانند كه از سَری
درماندگی به آیین پیامبران خویش روی آوردهاند .بدین ترتیب ،كالم مجیهد در توصهیف
مههدحآمیههز پیههروان راسههتین انبیههاء و ترغیههب دیگههر مؤمنههان بههه الگههوبرداری از ایشههان ،از
ضعیفترین تا شدیدترین حاالت نهاتوانی و القهوّتی را بیهان كهرده ،مسهلمانان را از منهین
حاالتی برحذر میدارد.

نتيجهگيری
در زبان قرآن كریم كه محدود به متنی مشخص و ثابت است ،همانند هر متن دیگری،
امکانههات تركیههب و جانشههینی محههدود و مقیههد اسههت .الگههوی تحلی ه مؤلفهههای از جملههه
الگوهایی است كه میتواند بیانگر علت این محدودیتههای گزینشهی باشهد؛ مهثالً مفههوم
«وهن» طبم الگوی تحلی مؤلفهای از اتمهای معنایی ع +القوّهب ،ع +مدرجب ،ع +انکسهارب ،ع+
معمولب ،ع +گهذر زمهانب و ع +عارضهی /غیرذاتهیب برخهوردار اسهت كهه ایهن مشخصهههها
استعمال مفهوم مذكور را به موقعیتهایی مانند بارداری ،پیری ،جنگ و نظایر آن محهدود
میكند كه مشخصة گذر زمان در آنها برجسته است؛ منانكه خهردهمعناههای ع +القهوّهب،
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ع +معمولب ،ع +انکسارب و ع +مدرجب را میتوان برای مفهوم «ضعف» برشمرد .این مؤلفههها
كاربرد این مفهوم را در موقعیتههایی همچهون والدت و مکهر شهیطان كهه ضهعف ذاتهی
آنهاست و یا موقعیت جنگ و امثال آن كه ضعف در آنها عارضی است ،اقتضا میكند.
ازاینروست كه در گزارههای قرآنی ،ناتوانی در موقعیت والدت با مفهوم «ضهعف» نشهان
داده شدهاسهت ،نهه بها «وههن»؛ مهه مؤلفهة ذاتهی بهودن در مفههوم «وههن» جهایی نهدارد و
برعکس ،در موقعیت پیری ،ناتوانی با مفههوم «وههن» بهه نمهایش درآمهدهاسهت؛ مهه ایهن
موقعیت بر گذر زمان داللت دارد .از سوی دیگر ،با كاربست طرح مؤلفههای معنایی برای
مفهوم «استکانت» مؤلفههای ع +القوّهب ،ع +انکسهارب ،ع +اختیهار /آزادی عمه ب و ع +مقهدار
فراوانب به دست آمد .این مفهوم در مقایسهه بها دو مفههوم دیگهر ،بهه دلیه برخهورداری از
مؤلفة عمقدار فراوانب بر شدیدترین حالت نهاتوانی داللهت دارد .ازایهنروسهت كهه در آیهة
 647سورة آل عمران در مرتبة آخر قرار گرفتهاست.
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