
 

 

  
  
  

  سيماي صبح در آينة قرآن 
  

   ∗دكتر غالمرضا رحمدل شرفشادهي
  

  چكيده
 در سه سطح مورد ،هاي آن در اين مقاله پديدة صبح با توجه به ظرفيت  

  :  گيرد بررسي و مطالعه قرار مي
هاي پيشين و علل   ظهور و افول اُمت،در اين سطح:  ظرفيت تاريخيـ1

  .حوري صبح مورد بررسي قرار گرفته است در برهة م،ها تعذيب آن فروپاشي و
 كاركرد زباني صبح ،استناد به آيات و روايات در اين محور با:  ظرفيت زبانيـ2

در اين سطح از .  به تصوير كشيده شده است،واژگاني آن با توجه به توانش
يافته و معناي » فعلي« هويت ،شده بررسي، صبح از هويت اسمي خود تخليه 

هاي متعارف متفاوت است و  )شدن(كه با  صيرورتي. كند افاده ميرا » صيرورت«
به عبارت ديگر هر گاه قرآن . گردد از آن برداشت مي» فرايند گذار« مفهوم 

خواسته است فرايند حسي يك دوره تناوب روحي و عاطفي را به مخاطب انتقال 
 صبح استفاده كرده است» فعليِ«دهد از ظرفيت.  

پردازيم كه صبح  در اين سطح از بررسي، به اين نكته مي: ي ظرفيت استعارـ3
و ) ذهن محورانه(و حيثيت ايده آليستي ) طبيعت محورانه(از حيثيت رئاليستي

كند و با قرار گرفتن  خود قالب تهي مي) تجربه محورانه(موجوديت پوزيتويستي 
 . يابد  حيثيت استعاليي مي،در منظومة سوگندهاي رباني

  تاريخ -5         زبان -4      استعاره -3     قرآن  -2      صبح  -1: ليديهاي ك هواژ
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نش، از طرفي معطوف بـه ظرفيـت روش شـناختي آن در شـناخت               كاركرد آن در نظام آفري    

آن در فهـم    ) آيـه مـداري   (عظمت آفرينش و از طرفـي نـاظر بـه ماهيـت نـشانه شـناختي                 
 هـم در هيـأت جغرافيـاي طبيعـي و هـم در چهـرة                ،مكان در قـرآن   . هاي ديني است    گزاره

بـه عنـوان    هـم   خ دارد و    زمان نيز از يك سـو، روي بـه تـاري          . يابد  نمود مي  جغرافياي انساني 
بـه  . يابـد   نقش و نمـود مـي     اي مستقل از تاريخ       عنوان پاره و هم به    اي از زنجيرة تاريخ       حلقه

را » فلـسفه تـاريخ   « هم قابليـت ورود بـه حـوزة          ،عبارت ديگر معارف ديني معطوف به زمان      
  : اند  از آن جمله،را» هستي«دارند و هم ظرفيت ورود به فلسفة 

  نپديدة مكا. 1. 1
كه مكّه بلد االمين است، كوه طور به سـبب           چنان :حيثيت قدسي و ملكوتي   . 1. 1. 1

شـود، و چـاالك     گـاه جمـال خـدا مـي          تقـدس يافتـه، جلـوه      ،قرار گرفتن در دامنـة ميقـات      
  .)، ني نامه، دفتر اول12(گردد مي

 با قرار گـرفتنِ در شـبكة تـداعيِ    ،جرقة ناشي از اصطكاك سم اسب مجاهدان با سنگ  
دامنة طور، به قرينـة درخـششِ       . شود  يابد و معرض سوگند خداوند مي       مجاورت، قداست مي  

واسـطة   بـي » فـاخلع نعليـك  «به نيروي ) ع(شود تا پاهاي موسي     وادي مقدس مي   ،كالم خدا 
عرفات و مشعر و منا و جبل النـور و جبـل الرحمـه              .  قداست ميقات را شهود كند     ،پاي افزار 

تا سپيد جامگان حلّ و حـرم در پرتـو طـواف و سـعي و بيتوتـه و                   يابند    حيثيت ملكوتي مي  
كلمـه  . شـوند   سدره و طوبي بهشتي مـي     . وقوف، عرفان و شعور و ايمان را به تماشا بنشينند         

اش تا آسمان     اش ثابت و ساقه و شاخه       شود، درختي كه ريشه     پاك به درخت پاك تشبيه مي     
  . آيد ميبركشيده شده و با تنفس فرشتگان به اهتزاز در 

 جهت تعميق   ،مدار و معنادار با انديشة اولي االلباب        برقراريِ روابط نشانه  . 2. 1. 1
هـايي هـستند     نـشانه ،كه خلقت آسمان و زمين و آمد و شد شب و روز       چنان :خداشناسي

ان فـي خلـق الـسموات و االرض و اخـتالف الليـل و النهـار اليـات الولـي                      :براي اولوااللباب 
  ).90/انآل عمر(االلباب

  1طبيعت و برخورداري از جان مقدس .2 .1
 درخت به زبـانِ  ،در اين سطح از كاركرد قدسي طبيعت :در حوزة نفوس ناميه   . 1. 2. 1

رويـد و خـدا در زبانـة آتـش ظـاهر               آتـش مـي    ،گويد، از درخت سبز     نور با موسي سخن مي    
ت قديسان سـجاده    به كسو ) نجم و شجر  (گويد، گياه و درخت       شود و با موسي سخن مي       مي

  .شوند آيند و انجير و زيتون جاندار و مقدس مي نشين در مي
كوه موجوديتي فرا جمادي به خود گرفته به سرعت باد به            :در حوزة جمادات  . 2. 2. 1

لو انزلنا هذالقرآن  (و يا   ) ها جامده فهي تمر مرّ السحاب     بتري الجبال تحس  (آيد    حركت در مي  
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آب و گيـاه      درة بـي  . )21/  و حشر  88/ نمل ()دعاً من خشيه اهللا   علي جبل رأيته خاشعاً متص    

  .كند شود و پيراهن يوسف چشم يعقوب را روشن مي بلد االمين مي) واد غير ذي زرع(
طبيعت عالوه بر كاركرد گـسترده در حـوزه جغرافيـاي انـساني و جغرافيـاي طبيعـي و                   

هاي گسسته    پاره.  زنده و فعال دارد    فلسفة تاريخ و فلسفة هستي، در فلسفة زبان نيز كاركرد         
آيند و با زبان زنـده و متحـرّك قـرآن پيونـد               نماي طبيعت وقتي كه به كسوت كلمه در مي        

در . آينـد   خورند از شيئيت خود خارج شده و به صورت موجودي زنده و مقـدس در مـي                  مي
حـول و آشـنايي زا      چنان مت  مدار قرآن آن    پرتو منظومة زنده كلمات، ساختار معنادار و نشانه       

گويد، پيراهن يوسف از شيئيت خود خارج شده   سخن مي،با پرندگان) ع(شودكه سليمان مي
يابد تا قابل استشمام يعقوب شود، حس بساوايي جـاي خـود            اي مقدس تبلور مي     و در رايحه  

فاذاقها اهللا لباس الجوع و الخـوف  ( شود دهد و پوشيدني، چشيدني مي  ي مي يرا به حس چشا   
آيـد و سـر     كلمه به هيأت درخت در مي   ،كشد   نفس مي  ، صبح ،)16/نحل ()ا كانوا يصنعون  بم

شود، ستارگان به كسوت پرنـدگان در         آورد و روييدني و باليدني مي       از اسطورة رويش در مي    
 تـالوت   ،شـوند   آيند، كلمات، رسـتنگاه تـالوت آفـرينش مـي           آمده و به آشيانه خود فرود مي      

هـا، خاموشـي     ها در فرآيند پراكندن كـوه        تالوت قيامت به زبان نشانه     آفتاب از حنجرة ماه و    
  .ها ها و شكافتن آسمان ستاره
سطح مورد مطالعـه     شناسي در دو   قرآن در حوزة زبان    :شناسي  در حوزة زبان  . 3. 2. 1

  : كند گيرد و انتظار مخاطب را تأمين مي قرار مي
 براساس منطق مكالمة    ،از نزول قرآن  اين سطح    : يا سطح در زماني    ،تنزيل. 1. 3. 2. 1

  . ناس استوار گشته و هدي للناس است
 عبارات و تعبيرات قـرآن      ،در اين سطح از ادراك    : تأويل يا سطح همزماني   . 2. 3. 2. 1

شـوند تـا      گريزند و به سرچـشمة ديگـري ارجـاع داده مـي             از هنجارِ داللت مطابقي زبان مي     
شوند و از واقعيت تمثـالي بـه           از تاريخيت، تخليه مي    ،مفاهيم. ادارك اولوااللباب را برانگيزند   

  .يابند حقيقت مثالي ارتقا مي
 آوايي و نحوي قرآن بـا       ،هاي گسسته نماي ساخت ِمعنايي       پاره ،در اين سطح از تفسير    

 خواننده را در جريان سـيال كلمـات شـناور       ،زداي تأويل   قرار گرفتن در حوزة منطق آشنايي     
 و مكالمـه در درون      ،رسـد    بـه حجـم مـي      ،ي در دنياي متن از خط و سطح       سازند و زندگ    مي

، 2 (»اي كه معناي آن پنهـان اسـت         مكالمه «،يابد  ارتقا مي » مكالمه در درون روح   «كلمه به   
» راسخون في العلم  «يعني چرخة مكالمه از سطح تخاطب ناس به سطح تخاطب           . )615 :ص
عبـور داده   » زيغ قلوب « كه متشابهات را از سطح       مخاطبيني. يابد  انتقال مي » اولوااللباب«و  

صـبح يكـي از     . )7/آل عمـران  (بخـشند   ها يعني علم تأويـل اسـتقرار مـي         به جايگاه اصلي آن   
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هاي طبيعت است كه هم در سطح پديده و هم در سطح پديـدار و هـم در كاركردهـاي                    پاره

  . دارداي در قرآن  جايگاه قابل مالحظه،ايِ فلسفة زبان معنايي و نشانه
هاي مختلف تـشخيص و       تنوع چشم اندازهاي قرآنيِ صبح در شعرِ فارسي نيز در شكل          

 ،هاي بـديع از صـبح      خاقاني كه به دليل تصويرگري    . تداعي و توصيف، تصويرگري شده است     
كشد كه    به شاعر صبج و آفتاب لقب يافته است، صبح را در سيماي جنگجويي به تصوير مي               

  : ر كشيده استخنجر از حمايل آسمان ب
 كيمخت كُه اديم شد از خنجر زرش صبح از حمايل فلك آهيخت خنجرش 

و در قصيده منطق الطير خود با الهام از آية مباركة والصبح اذا تنفّس، نـسيم عطـر افـشان                    
 به صبح، اين پديـدة طبيعـي   2بهاري را به تنفس صبح تشبيه مي كند و با شخصيت بخشي          

 روحانيان و   ، طناب ، خيمه ، نقاب ، و با استخدام كلماتي مانند     كند  را، محسوس و ملموس مي    
  : گويد با كعبه و باديه العرب مي ،3ها در شبكة تداعي آزاد قرار دادن آن

 ر طناببخيمه روحانيان كرد معن ه مهر صبح ملّمع نقاببزد نفس سر 
ذر عمـر، از  و حافظ با برقراري تداعيِ آزاد بين صبح و دم غنيمـت شـمري و شـتابناكيِ گـ                

  : گويد طلبد و مي ساقي قدحي پر شراب مي
 دور فلك درنگ ندارد شتاب كن صبح است ساقيا قدحي پر شراب كن 
  ما را زجام بادة گلگون خراب كن  زان پيشتر كه عالم فاني شود خراب 

  زمان . 3. 1
ور نماي   با چشم انداز و د     ، سحر ،كه چنان :برخورداري از انرژي ويژة معنوي    . 1. 3. 1

 ،نمايد كـه مـستعد پـرورشِ اسـتغفار اسـت            خيزي رخ مي   لطيفش در چهرة سرزمين حاصل    
اسـتغفار  . )18/الذاريات(و يا باالسحار همم يستغفرون     )17/آل عمران (والمستغفرين باالسحار 

اش مـوج     لسان الغيب شيراز كه قرآن در سـينه         و ،هاي قرآني است    سحرگاهان يكي از آموزه   
  : گويد جا كه مي ي و سالمت طلبي را از قرآن ياد گرفته بود، آنزد، صبح خيز مي

  هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم طلبي چون حافظ  صبح خيزي و سالمت
ترين زمان براي تجلي اخـالص و ايمـان           مناسب ،هاي كوبنده و سخن استوارش      با قدم  ،شب

  .تر است تر و با فضيلت ر فيضماه نيز پ است و شب قدر، گوهر گمشدة خداجويان، از هزار
ـ        :»ايـام اهللا  «به  » ايام العرب «تبديل  . 2. 3. 1 جـاي مفـاخره    ه  نـشاندن ذكـر خـدا ب
هـا را بـه لبـة پرتگـاه      هاي نژاد پرسـتانه آن    مفاخره جويي ). ايام اهللا ه  ذكر ب (هاي عرب    جويي
نعمـت  » هللايـام ا  «قـرار داده بـود و       ) حفره من النـار   (و گودال آتش    ) علي شفا جرف  (آتش  

  .ها ارزاني داشته بود برادري را به آن
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  صبح گسترة پادافرة نافرمانان  :بحث. 2
معنادار از اين حيـث كـه       . اي معنادار و نشانه مدار وجود دارد        بين صبح و قيامت رابطه    

و نشانه  ) يوم القيامه (مقيد شده است    » يوم« پيشين   ءصبح آغاز روز است و قيامت نيز با جز        
قيامت كه فرا   . نشاند  يِ تداعي مي  ي، هر دو را به رشتة نامر      »مندي زمان«آن جهت كه    مدار از   

چه در زمين است   آنةهاي ناشي از زلزلة هم شود و تكانه رسد، زمين دستخوش زلزله مي مي
قيامـت  ) اخرجـت االرض اثقالهـا  (افكند  ريزد و زمين سنگيني خود را بيرون مي  را بيرون مي  

آورد و سره و ناسرة موجوديـت         را به لرزه در مي     ان را نيز كشف كرده آن     گاه ضمير انس   مخفي
در قيامـت، چـشم و گـوش و         . آورد  ريزد و پيش روي او به نمايش در مي          انسان را بيرون مي   

اند از  هاي او بوده ها و دراز دستي ها ملعبة كجتابي زبان و دست و ساير اعضاي انسان كه سال
 عليـه   ،گيرند و بدون واهمـه      يگر ابزار استتار اين و آن قرار نمي       كشي وي خارج شده و د       بهره

نـوردد و     را در مـي   ) پردة استتار طبيعـت   ( شب   ،صبح نيز . دهند  خواجگان دنيادار گواهي مي   
صبح و قيامت هر دو نمـاد       . كند  ماهيت طبيعت و جوامع بشري را پيش روي بشر آشكار مي          

 ارادة عـذاب    ،ند براي نافرمانان و دروغ گويان     روشنگري هستند از اين روست كه وقتي خداو       
. دهـد    صبح را زمان مناسب براي نزول اين عذاب سخت و درهم شكننده قـرار مـي                ،كند  مي

را دروغ  انـد كـه رسـالت انبيـا       اين نافرمانان در زمرة ستمكاران لجوج و خشك مغـزي بـوده           
خواهانـة انبيـا،     هاي عـدالت   دعوتو براي مقابله با     ) انا بما ارسلتــم به كافرون    (پنداشتند    مي
 بـه  ،پيـروان انبيـا را از سـرِ خـوار داشـت     ،  )9/هـود  (كردنـد   ها را تهديد به سنگـسار مـي        آن

 ،فروشي و خيانت در ترازو     ، با كم فروشي و گران     )27/هود(ساختند  پابرهنگان دون، ملقب مي   
 را كه جزو منـابع      ، آب و مرتع   )14/هود(شدند  هاي ثروت مي    هاي فقر و قله     موجب بروز حفره  

هـاي خـود اختـصاص داده و حتـي شـتر             اند به آبـشخور دام      طبيعي و مواهب عام الهي بوده     
. )77/اعـراف (كردنـد  دريغِ خداوند پـي مـي   پيغمبر خدا را به جرم ورود به مرعي و مشربِ بي      

افـشاندند و مـستانه در        پنداشتند، در زمين خدا تخم فساد مي        هاي عذاب را افسانه مي      وعده
  .4زدند زمين خدا نعره مي

 وقتي كـه ظلـم آن نافرمانـان از حـد            ،خداوند نيز براي گوشمالي آنان و عبرت ديگران       
هـاي    اي از سـنت     آورد و عـذاب را بـه عنـوان نمايـه            خود را به نمايش در مي      گذشت قهر   مي

انگر اغلب  هاي سخت و وير    اين عذاب . آورد  ماندگار و تغيير ناپذير تاريخ بر نافرمانان فرود مي        
هـاي    چشمة خورشيد را بـا نفـس       ،كه نافرمانان  گرفت يعني پيش از آن      انجام مي » صبح«در  

 باشـند و گريـز       ترين واكنشي را داشته    كه فرصت كوچك   گناه آلود خود بيااليند و قبل از آن       
  . آمد ها فرود مي  عذاب خدا بر سر و روي آن،گاهي بجويند
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  نمونه ها . 1. 2

اين آيه دربارة اصحاب حجر است كـه   ): 83/حجر(هم الصيحه مصبحين  فاخدت. 1 .1. 2
شـمردند و دعـوت       آيـات خـدا را مـردود مـي        ) قوم لـوط و شـعيب     (چون اصحاب االيكه     هم

  .پنداشتند پيامبران را دروغ مي
ساختند تا به گمان باطل  ها منزل مي آنان مردان و زناني تنومند و قوي بودند و در كوه

كردنـد و     اوند در امان بمانند و بدين ترتيب آشكارا با خدا اعالم جنگ مـي             خود از عذابِ خد   
اما وقتي كه طليعة عذاب آسماني در       . )، ذيل اصحاب االخدد   8(گرفتند  در مقابل او سنگر مي    

نيـاز نكـرد و پـادافرة         ها را بي   هاي مرتفع و بازوان توانايشان آن      صبح موعود دميده شد، خانه    
 "فمـا اغنـي عـنهم مـا كـانوا يكـسبون      "همگـان را در هـم كوبيـد    گيـر خـدا      يكريز و نفس  

  .)84/حجر(
اين آيه دربارة قـوم لـوط       ): 81/هود(ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب     . 2 .1. 2
وقتي كه موعد عذاب خداوند فرا رسيد،       . راندند  جنسان خود شهوت مي    قومي كه با هم   . است

. بود بر سرِ بخشش آن قوم با خـدا مجادلـه كـرد     ) اباو(كه اصالتاً پيامبري رئوف     ) ع(ابراهيم
گري دست بردارد كـه افـساد قـوم بـه حـد اشـباع        خداوند از ابراهيم خواست از اين ميانجي    

چنان گستاخ شده بودنـد كـه    قوم لوط آن. گيري گذشته است ها از ميانجي  رسيده و كار آن   
لوط براي . ن آن پيامبر دست يابند   به خانة لوط نيز هجوم برده و قصد داشتند كه بر ميهمانا           

هـاي هنجـار    ها از كـنش   تشويق مهاجمينِ منحرف به امر مقدس ازدواج و مصون داشتن آن          
ها گفتند ما را به دختران تـو       آن. ها خواست كه با دخترانش ازدواج كنند       شكن جنسي از آن   

 لـوط   )79/هـود ()دانك لتعلم ما نُري   (خواهيم    داني كه ما چه مي     تمايلي نيست و تو خوب مي     
به اذن خدا و ياريگري كارگزاران ملكـوتي پروردگـار، شـبانه بـا اهـل خـانواده  بـه جـز زن                        

 شهر را ترك كرد تا صبح يعني صبحي كه در آن لحظة فرا رسيدن عذاب نزديك       ،اش  خاطي
 مقابـل   ،چهره نمايد و عذاب درهم كوبنده و ويرانگـر خداونـد را در طلـوع انفجـار                . شده بود 
هاي  وقتي صبح موعود فرا رسيد سنگ     . ينه عبرت است به نمايش در آورد      ياريخ كه آ  چشم ت 
ينـة  يامان فرو ريخت و بساط هستي نافرمانان را زير و زبـر كـرد تـا آ                   بي ،5بار و نشاندار   مرگ

  .)83/هود("ماهي من الظالمين ببعيد"عبرتي باشند براي همة ستمگران عالم 
در اين آيه نيز خداوند چون آيات       ): 38/قمر(ستقرماب  م بكره عذ  ه لقد صبح  .3 .1. 2

جاي مفاهيم  ه   و ب  ،پردازد  شناختي متعارف صبح مي    پيش گفته به آشنايي زدايي شبكة روان      
 طراوت و نسيم حيات بخـش كـه بـه قرينـه مجـاورت در حلقـة تـداعي صـبح جـا                        ،لطافت
نشاند، اين آيـه نيـز        مياند، مرگ و عذاب و صيحة وحشتناك را به حلقة تداعي صبح               گرفته
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 در زمـين    ،مند بودن از پيامبران روشنگر و خيرخواه       در مورد قوم لوط است كه با وجود بهره        

  .كردند افشاندند و آيات خدا را انكار مي خدا تخم فساد مي
 سـيماي   ،كه فرصت بيابند تا بار ديگر بـا تـنفس خـود            آن  هاي آغازين روز بي     در لحظه 

كـه خـواب از بـستر        هـا اسـتقرار يافـت و پـيش از آن           ب خداوند بـر آن    صبح را بيااليند، عذا   
  .ها كوچ كند، در هم كوبيده شدند هاي آن ها بيدار شود و از پلك هاي آن چشم

  
   از اسم به فعل6صبح فرايند گذار. 3

يوهانس ايتن . يابد در اين چشم انداز، صبح به فراخور كاركردي ديگر، معنايي ديگر مي   
 يك نقاش نمود رنگ بيشتر تعيين كننده است تا ذات رنگ كـه در فيزيـك و              گويد براي   مي

 و ويتگنشتاين نيز معتقد است كه كلمه نه در )15: ، ص3(گيرد شيمي مورد مطالعه قرار مي  
وضـع  (كلمـه در حيثيـت ذاتـي        . )15: ، ص 6(يابـد   ذات خود، بلكه در كاركرد خود معنا مي       

يابد و در حيثيت هنري و ادبـي          عي نقش و نمود مي    هاي خطي و ارجا    خود در زبان  ) طبيعي
 از بارِ اسمي    ،بدين ترتيب كلمه صبح در اين چشم انداز       . هاي حلقوي و حجمي    خود در زبان  

گرديـدن و شـدن و      » مـصدرِِ «اندازد و سر از       خود تخليه شده و معناي اسميِ آن پوست مي        
هـاي فعـل    نِ قرآن در زمره اسـم   آورد و در محورِ جانشيني زبا        در مي  "شد" و   "گرديد"فعل  

  .آيد ساز در مي
اي معنادار برقرار شده و اصبح        در متون تفسيري بين معنايِ فعلي و اسمي صبح رابطه         

 بين غـروب    )103: ، ص 15: ، ج 7(مترادف گشته است  ) به بامدادان درآمد  (با اصبح   ) گرديد(
كنـد و در      را سـپري مـي    » شدن« يك دوره كامل از      ،»تاريكي«خورشيد و طلوع دوباره آن،      

صيرورتي كه با كليد    . شود  كم و كاست از موقعيت پيشين خود كامالً تخليه مي           صيرورتي بي 
 فاصلة بين يك رشته جزر و مد روحي و رواني است كـه              ،شود  واژه صبح به ذهن نزديك مي     
  .گيرد موجوديت انسان را در بر مي

   ها نمونه. 1. 3
ها و كـشتن     هاي ظالمانه فرعون در دريدن شكم       م فرمان در تداو ) ع(جان موسي  .1 .1. 3

شـد در معـرض       طلب درباري تنظـيم مـي       هاي پشت پرده ساحران جاه     پسران كه با سياست   
وحيِ مقدس در هيأت امري قلبي و فارغ از حـرف و گفـت از               . خطري جدي قرار گرفته بود    

ايـن  . نه رسانده بـود ئنفس مطمجانب خدا بر قلبِ مادر موسي پنجه افكنده و او را به مرتبة     
اي از اطمينـان رسـيده بـود كـه            چنـان مرتبـه    بانوي خداپرست در پرتو وحي مقدس به آن       

بـرد هـر جـا كـه        «سـپارد تـا        تابوت كوچك فرزند نو رسيده را به دست امواج مي          ،واهمه  بي
  . »خواه اوست خاطر
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 وارد  ، اغواگرانـه  ،داردپنـ    كه سعادت خداجويان را به زيان خـود مـي          ،اما ناگهان ابليس  

  : هاي خداگريزانه خود ساخت و گفت ميدان شد و قلبِ مادرِ موسي را دستخوش وسوسه
   .ـ فرزندت را با دست خود به كام امواج سپردي1
  .شدي  دست كم از دية مقتول  برخوردار مي،گذاشتي كه فرعون او را بكُشد ـ اگر مي2
 هـم وجـدانت را بـه زيـان     ،ـ حال كه فرزندت را به اختيار خود به كام مرگ سپردي          3

  .)103 :، ص15: ، ج7(را  هم دنيا را از دست دادي و هم آخرت،خود برانگيختي
. وسوسة ابليس مادر موسي را نا آرام كرد و ذهن و ضمير او را به تـسخير خـود درآورد   

لذاست كـه دوبـاره قلـبِ مـادر     . كند ه خود رها نمياما خداوند در چنين موقعيتي مؤمن را ب      
نيروي توكل را از حاشيه به مـتن آورد و اضـطراب را از او               . موسي را به نور وحي روشن كرد      

و فرايند گذار از ظلمت اضطراب به نور اطمينان         » فراغت«قرآن از اين آزادي به      . دور ساخت 
اي   موس ساختن اين مرحلـة گـذار، كلمـه        راستي را كه براي مل    . كند  تعبير مي » صبح«را به   
    .خورد تر و ظرفيت پذيرتر از صبح به چشم نمي ظريف

 سـورة مائـده     31 – 30نمونة ديگر از كاركرد فعلي كلمـة صـبح را در آيـات              . 2 .1. 3
ايـن  . اين آيه به ماجراي تاريخي هابيل و قابيل اختصاص دارد          7ماية درون. كنيم  مالحظه مي 

 بـه   ،اند براي بازيابي جايگاه بندگي خود در نزد پروردگـار           ندان رسالت بوده  دو برادر كه از خا    
  .ورزند كنشِ قرباني مبادرت مي

كـه   قابيل به جـاي آن    . افتد  شود، اما قرباني قابيل مقبول نمي       قرباني هابيل پذيرفته مي   
» خـود «عوامل عدم پذيرش قرباني را كشف كـرده و مواضـع آسـيب شناسـي تقـرّب را در                    

بيننـد، كمـر بـه قتـل           و كند، مانند همة كساني كه اثبات خود را در نفي ديگران مي            جستج
ابليس، كه ديروز به هيأت مار خوش خط و خال درآمده و آدم را از رهگذر ميوة                 . برادر بست 

 امروز به درونِ فرزند آدم رسوخ كرده و به صـورت            ،ممنوعة بهشتي به زمين هبوط داده بود      
آمـد عمـلِ نـسنجيده و شـتابزدة قابيـل             اولـين پـي   . كـرد   ل خلجان مي  حسد در شريان قابي   

كشتن برادر نه تنها سودي به او نرسانيد بلكه او را از موقعيت پيشين خود نيـز  . خسارت بود 
شود   كار فقط به خسارت ختم نمي      جنايت اما كار . اش را از او گرفت      دور نمود و اصل سرمايه    

كـه در عـين   ايـن چنـين اسـت    ا هـم بـه همـراه دارد،        بلكه خسارت در بطن خود، ندامت ر      
حال كه ندامت و  در همان. رود احساس خسارت، شرنگ تلخ ندامت نيز به كام قابيل فرو مي     

خون هابيل نيز پيش روي قاتـل بـه         ه  فشرد، جنازة غرقه ب    احساس خسران قلب قابيل را مي     
كـار افتـاده باشـد، مانـده بـود كـه       اي كه مغز و دلش از  زمين افتاده بود و قابيل مانند مرده 

جنازه را چه كند، گرچه او به داللت ِنمادين يك كالغِ مهاجم، توانست جنـازه را بـه خـاك                    
تر جـواب خـدا را چـه         اما جواب پدر، جواب تاريخ و از همه مهم        ) َ اخي ةفاواري سوء (بسپارد  
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سـازي  بـراي ملمـوس كـردن موقعيـت و حالـت استيـصال قابيـل و محـسوس                   . خواهد داد 

سرنوشت تلخ و عبرت انگيز او الزم است كه انسان خود را به تاريخ نزديـك كنـد و از نقطـة      
اي از    آغازين تاريخ خود را به جريان سيال زمان بسپارد و سير نزولي و روند سراشيبي شاخه               

و از خسارت تا ندامت به تجربه       » حس خسارت «تا  » حلقة رسالت «سرنوشت نسل بشر را از      
هاي حـسي و      ها و تداعي     با توجه به زمينه    ، به معناي گرديدن   ، اصباح از ريشة صبح    .بنشيند

تواند حامل انتقالِ كامل اين رونـد    گزينة واژگاني مناسبي است كه مي،معنايي و تاريخي آن   
  . حسي و انديشگي باشد

اين آيه در قالب تمثيـل بيـان شـده اسـت در ايـن               :  از سورة كهف   45 آية   .3. 1. 3
اي سيال از رنگ و حس و         اما مشبه به در شبكه    ) حيوه الدنيا (مثيل مشبه مفرد مقيد است      ت

توانـد   خواننده تا خود را در فـضاي حـسي مـشبه بـه قـرار ندهـد نمـي                  . حركت جريان دارد  
بـارد و پـس از آن روح بـاران در              باران از آسـمان مـي      ،را به تصوير بكشد    محتواي سيال آن  

تنند و زمـين را محـاط در گـسترة     هم ميه ها و درختان ب  سبزه،شود ميكالبد زمين دميده  
باد خون گياهان را . گردد پايد كه زمين دستخوش باد خزان مي    ديري نمي . سازند  خويش مي 

هـا جـدا    شـوند و از سـاقه    همگي خـشك مـي     ،ها و گياهان سرسبز و سرزنده      مكد و برگ    مي
رب لهم مثـل الحيـوه الـدنيا كمـاءِ انزلنـاه مـن              فاض(گردند    شوند و در خاك پراكنده مي       مي

در اين آيه جوهر زندگي بـه آب        )  به نبات االرض فاصبح هشيماً تذروه الرياح       طالسماء فاختل 
 اجـل بـه     ،تشبيه شده است، دوره جواني به بوستاني سرسبز و درهم تنيده از گياه و درخت              

اصـبح بـه معنـاي      .  گياهـان  هـا و   باد خزان و مردن به خشك شدن و پراكنـده شـدن بـرگ             
 گزينة واژگاني مناسبي است براي انتقالِ جريان گذار از باران تا بهـار و از بهـار تـا                    ،گرديدن

 وقتي كه اين مناظر مصور و متحرك طبيعت به جريان انديشة مخاطب يا              ،خزان و برگريزان  
ـ هشـود و از پديـد       از وضع طبيعي خود تخليـه مـي        ،يابد  خواننده انتقال مي   ه پديـدار ارتقـا    ب

اين مناظر متحرك وقتي كه در تعامل با ذهن         . گيرد  يابد و حيثيت استعاليي به خود مي        مي
  . ها را باز سازي و باز توليد كند دهند كه آن گيرند به او فرصت مي خواننده قرار مي

.  اي از سورة قـصص اسـت         آيه ،ايِ صبح    نمونة ديگر از اين قسم كاركرد چرخه       .4. 1. 3
ي در دفاع از يك موحد مغلوب كه او را به ياري فراخوانده بـود طـي درگيـري بـا فـرد                       موس

 فرعون دسـتورِ تعقيـب و       ،رساند  ضارب كه از شهروندان حكومت فرعون بود او را به قتل مي           
از يك  . تلخ كرده بود  ) ع(شرايط جديد، زندگي را به موسي     . كند  بازداشت موسي را صادر مي    

ظرفيت بر قلبش مستولي شده بود و از طرفي بايست پيوسته مراقـب             ترين   سو ترس با بيش   
 كليـد   ،در آين آيه نيز، اصبح به معناي گرديـدن        . باشد كه به دست مأموران حكومتي نيفتد      

فاصـبح فـي   (باشد هاي دروني موسي مي واژة ايست كه بيانگر روند تالطمات روحي و ناآرامي   
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تـر و      زمـاني پـر رنـگ      ،عليق بـين مـرگ و زنـدگي       خوف و نگراني و ت    ) المدينه خائفاً يترقب  

 كه همان موحد گمراه پيشين دوباره به دام منازعه بـا حريفـي قدرتمنـد                ،تر گرديد  برجسته
انـك  (موسي روي به او كرد و گفت راسـتي را كـه گمراهـي               . افتاد و از موسي مدد خواست     

   .)لغوي مبين
 از آل عمــران مــشاهده 103  چــشم انــداز ديگــري از فعــل اصــبح را در آيــة.5. 1. 3

اصبح در اين آيه واسطة بيانِ صيرورتي است متعـالي كـه در رونـد آن سرنوشـت                  . كنيم  مي
يعنـي صـيرورت از     . يابـد   تاريخي يك امت و يك نسل از حضيض ذلّت به اوج عزّت ارتقا مي             

ل از  مخاطبِ تنزيليِ قرآن مـسلماناني هـستند كـه قبـ          . »نعمت برادري «لبة پرتگاه آتش به     
ت        تشّرف به دين اسالم و قرار گرفتن در منـشور بـرادري و پـيش از آن                 كـه نامـشان در امـ

هـا ايـن    آن. ريختنـد  ثبت شود، با هم دشمن بودند و خون همديگر را مي    ) ص(واحده محمد 
پنداشـتند    سند هويت تاريخي خود مي    » ايام العرب «ها را تحت نامِ        كشي  ها و نسل    آدمكشي

هـا را   آن.... ند و غافل از آن بودند كه شرك و جهل و بردگي و بـرده داري و                  باليد  و بدان مي  
ها با تـشرف     آن. ها را در آستانة انقراض قرار داده است        به لبة پرتگاه آتش كشانده و نسل آن       

فعـل  . هـاي نـور رسـيدند      هاي آتش عبور كردند و به قلّه        از دره ) ص(به دين توحيدي محمد   
رايند گذار از دره آتش به قلّـة نـور را بـا همـه ذخـاير ناشـي از حـس                      اصبح از مادة صبح، ف    

دهـد و مقابـل       اش در ذهن خواننـده انتقـال مـي          شناختي، حس تاريخي و حس انساني      روان
كشد تا هم ناقلِ معناي يك جريان زندة تاريخي در ذهن باشد و  چشم خواننده به تصوير مي  

) يبين اهللا لكم آيته لعلكـم تهتـدون       ( تبيين نمايد    هم نشانة خدا را در ذهن هدايت يافتگان       
  ."فاصبحتم بنعمته اخواناً و كنتم علي شفا حفره من النار"

هاي   پيش از واوِ حاليه، گزاره    » اصبحتم «شود، با قرار گرفتن     گونه كه مالحظه مي    همان
 بـين دره    تقابـلِ :  آيـد   در مي  8دوگانه دوگانة آيه اشاره شده در ذهن مخاطب به هيأت تقابل         

 ،كلمات براي ملموس كـردن جريـان گـذار از درة آتـش تـا قلّـة نـور                  . آتش و نعمت برادري   
  .شوند تر مي تر و فعال حسي

  
   كليد واژة سوگندهاي رباني،صبح. 4

 از وضع طبيعي و هويت واژگاني و زبـاني خـود            ، صبح ،در اين سطح از كاركرد معنايي     
 نقـاب از  ،كـشد  شود، نفس مـي  و مقدس تبديل ميدار  كند و به موجودي جان  قالب تهي مي  

شود، در اين سطح   خاستگاه سوگند خداوند مي،اش گيرد و موجوديت فرا قدسي چهره بر مي 
 بلكـه   ،اي گسـسته از بدنـة زمـان نيـست            ديگـر پديـده    ،از تحول مفهومي و معرفتي، صـبح      

 نقطـة  ،هـاي آينـده   ههاي گذشته و رستنگاه لحظـ    اي است بر تافته از سرچشمة لحظه        لحظه
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دار و مقـدس آفـرينش بـه مركزيـت زمـان، در ايـن سـطح از                   عطفي است در منظومة جان    

بيان تحت الـشعاع نحـوة      «گيرد و     خود مي ه  ي شناختي ب   بافت هنري و زيباي    ،پردازش، صبح 
  .)3: ، ص4(»گيرد بيان قرار مي

  ها  نمونه. 1. 4
اندازهايي از شكوه قيامـت بـه          چشم  پس از توصيف   ه در اين سور   : سورة مدثر  .1. 1. 4

 وليد  ،سران مشركين مانند نضربن حارث    . پردازد  هايي از انكارجويي مشركين مي       گوشه بيان
دانستند، استقرار احكام اسالمي و نهادينه شدنِ         چون مي ...  عتبه بن ابي معيط و       ،بن مغيره 

رد مخاطره قـرار داده و رونـد        ها را مو    منافع و سيادت آن    ،معيارهاي قرآن در جوامع طبقاتي    
ها قـرار    همان كسان را روياروي آن زودي غالمان و بردگانِه روشنگري و جهل زداييِ قرآن ب     

 بر آن شدند تا با فرود آوردنِ تبر ترديد در هويت آسمانيِ قرآن و شـبهه افكنـي                   ،خواهد داد 
و ضـمير مـردم      از گسترش روز افزون كتـاب خـدا در ذهـن             ،)ص(در رسالت حضرت محمد   

خواننـد، و كتـاب      لذاست كه قرآن را ساخته و پرداختة شخص پيامبر مـي          . جلوگيري نمايند 
  .ندهد معرض ترديد و تخطئه قرار ميدر خدا را 

هاي مشركين و بيمار دالن       ها و تخطئه     شبهه پراكني  ،ها  خداوند در مقابل ترديد افكني    
و ) انهالَاحـدي الكبـر   (ترين آيات خداسـت      گنمايد كه قرآن يكي از بزر        اعالم مي  ،با قاطعيت 

ها است تا هـركس كـه خواسـت          نذير و راهنماي عمل براي همه عصرها و براي تمامي نسل          
هـاي    كه خداوند در مقابل انكارجويي     اما پيش از آن   . پيش افتد و هركس كه خواست بازماند      

ي طبيعت سوگند يـاد      به نمودها  ،بپردازد) ص(مشركين به دفاع از حقانيت جبرئيل و رسول       
كه اين نمودها قابليت الزم را براي سوگندهاي ربـاني داشـته باشـند، بـه                 كند و براي آن     مي

ـ پـردازد و بـا قرا      ت مألوف و متعارف طبيعت مـي      ئساخت شكنيِ قرا    طبيعـت را    ،ت قدسـي  ئ
ت ئقرادر اين   . كند   مي طبيعي به آن اعطا    يسازي و باز آفريني كرده و هويت زنده و ماورا           باز

شـود    متصف مي ) رويگرداني(و ادبار   ) رويكرد( شب تار به صفات اقبال       ،از موجوديت طبيعت  
هاي خبريه تناسق  هاي قسميه و مفاد گزاره     گيرد و بين مفاد گزاره      صبح نقاب از چهره بر مي     

 توان به يك معادلة تمثيلي تأويـل        اين دو گزاره را مي    . شود  برقرار مي ) خوانيِ هنري  هم(فني  
يك سوي معادله رو كردنِ صـبح و پـشت كـردنِ شـب اسـت و سـوي ديگـر معادلـه                      . نمود

بازگشت شب و باز آمـدن صـبح بـه عنـوان دو نمـود از                . روكردنِ قرآن و پشت كردن جهل     
والليل اذا  (شود     به هم پيوستة منظومة آفرينش در معرض سوگندهاي رباني واقع مي           ياجزا

  ).سفرادبر و الصبح اذا ا
 به خود صبح و شب سوگند ياد نشده بلكه وقتي كـه             ،يهآبه ذكر است كه در اين       الزم  

از سطح مفهوم به سطحِ كـاركرد ويـژه طبيعـي           » اذا« گري اين نمودهاي آفرينش با ميانجي    
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 شب، فقط   ،به عبارت ديگر  . شوند  دار مدار و فرا قدسي مي       مشمول موجوديت جان   ،رسند  مي
گـاه زنـده و مقـدس        يابد و صبح، فقط آن      مجال بازگشت مي  زنده و قدوسي،    » اي  لحظه«در  

  .گيرد است، كه نقاب از چهره بر مي
اي   ت نيـز، صـبح در پرتـو اسـتعاره         ئدر اين قرا  : )18/تكوير(و الصبح اذا تنفّس   . 2. 1. 4

كنــد و بـا گــريزي         لطيف از حيثيـت آفـاقي و مـدلول مطــابقي خـود قالــب تــهي مـي                  
يابـد، از    جـان مقـدس مـي    9اي   و جزميت فقـه اللغـه      و عرف عقال   رمندانه از وضـع واضع   هـن

يابد، و معرض سوگند خداوند قـرار    مي موجود زندة مثالي و اثيري ارتقاسطح كلمه به مرتبة   
 صبح با گريز از داللت وضعي و لفظي و با شكـستن             ،گيرد، در اين رويكرد از افق معنايي        مي

اي از واژگـان    در كنـار شـبكه  ،بـر ذهنيـت تـاريخي    جبر طبيعت و ج ، جبر زمان  ،جبر مكان 
در ايـن سـطح از رويكـرد        . نـشيند   دار و ملكوتي تنفّس در ديار قدسيان را به تجربه مي           جان

 بلكه موجود زنـده و      ،جان نيست   اي از حروف جامد و بي       مفهومي، كلمة صبح ديگر مجموعه    
  .مقدسي است كه خداوند به آن سوگند ياد كرده است

 سـورة تكـوير اسـتفاده       15 –18اي آيـات      مفاد سـوگندهاي زنجيـره    نه كه از    گو همان
 ،ها في حد ذاته مقدسند و نه صرف پنهان شدن و چهره پوشاندن آن            » ستارگان«شود نه     مي
بلكـه هيـأت   » نفس كشيدن«و نه » صبح« نه ،في نفسه مقدس است و نه تيرگي    » شب«نه  

شب و مخفي شدن و صبح و نفس كـشيدن يعنـي            حاصله از تقارن ستاره و چهره پوشيدن،        
هـا   اي است كه روحِ قدسي و حيثيت انفسي بدان          هاي زنجيره   مند اين جفت    كاركرد موقعيت 

 ،تاريـك شـدن خورشـيد     (هـاي قيامـت        پس از توصـيف نـشانه      ،صبح در اين آيه   . بخشد  مي
 ،شيهـا، جمـع آمـدنِ حيوانـات وحـ           بـه حركـت درآمـدن كـوه        ،گون شـدن سـتارگان      تيره
در زنجيرة كليد واژگانِ سوگند رباني قرار گرفته است تـا خداونـد             ....) شدن درياها و      ور  شعله

و ) ص( حقانيـت رسـول  ،با اين سوگندها، حقانيت جبرئيل كريم و نيرومند و مطـاع و امـين     
ماية   قدرت و ثروت خود را از دست       ،مشركين. حقانيت كتاب خدا را به زبانِ تأكيد بيان دارد        

هل مردم به دست آورده بودند، آنان با آمدنِ وحي و ظهور شاهد و بـشير و نـذير و سـراج         ج
شنيدند و بـه مـرگ تـاريخي خـود نزديـك              هاي جهل را مي     صداي شكستن استخوان   ،منير
 مـي كوشـيدند،     ،هاي ناروا به پيامبر و كالم خـدا        شدند، با تهمت افكني و انتساب نسبت        مي

  .به تأخير اندازندمرگ محتوم تاريخي خود را 
هاي مختلف و به زبان تأويـل قابـلِ تبيـين اسـت، از      اسناد تنفّس براي صبح از ديدگاه  

  : جمله 
ـ خداوند، آزاد شدن صبح از چنگـال زنگـيِ شـب را بـه تـنفس صـبح تعبيـر كـرده                 1
  .)192: ، ص26 :، ج11(است
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  .فته شده است استعاره از تنفس صبح گر،ـ جريانِ نسيم كه در بستر صبح مي وزد2
 عـين زنـدگي     ،ـ روي كردن به ظلمت به منزلة مرگ و چهره گشودن به سـوي نـور               3

  .تلقي شده است
ا هـر دو        ،ـ شب و صبح گرچه بر حسب ظاهر       4 بـه هـم     ي اجـزا  ، نقطة مقابل همند امـ 

اند كه همان ساختار آفرينش اسـت، لذاسـت كـه از              پارچه پيوستة يك ساختار مقدس و يك     
  .رويد و از روز شب  روز مي، از شب،رويد و از زندگي مرگ  زندگي مي،مرگ

  
  نتيجه گيري. 5

صبح در قرآن از ابعاد مختلـف مفهـوم شـناختي و معرفـت شـناختي قابـل مطالعـه و              
 ذهن را به فراسوي تـاريخ و دل را بـه فراسـوي عبـرت                ،تحقيق است، يك سوي ظرف صبح     

گـشايد و سـوية       يش روي خواننده مي    سويه ديگر صبح ظرفيت زباني آن را پ        ،دهد  سوق مي 
در اين سويه از چشم انـداز،       . سازد  دار و قدسي مي     پديداري جان  ، از اين پديدة طبيعي    ،ديگر

كند و با قرار گرفتن در منظر  نگـاه هـستي              صبح از الية رويين و مألوف خود قالب تهي مي         
  .يابد  مي10 حيثيت استعاليي،آفرين

تـصاويري از سـقوط    » نـاس «اي انذار ستمگران و عبرت      به عبارت ديگر هرگاه قرآن بر     
. شـود    پديدار مي  ، ظرفيت تاريخي صبح   ،آورد  ه و اقوام سركش را به نمايش در مي        ياعراب باد 

يابـد و   حسي، تغيير مـي  و زماني كه ساخت اسمي كلمة صبح به ساخت فعليِ مضاف به  بار     
پيوندد، ظرفيت     به شبكة تداعي آزاد مي     خواني با مفاهيم و حاالت ديگر      سويي و هم   براي هم 

شـود،    مايـة سـوگند ربـاني مـي        گاه كـه دسـت     يابد و آن    شناختي آن تجسم مي    زباني و روان  
قرارگرفتن مفهوم صبح در افق زبـاني و كـاركرديِ          . يابد  طبيعي مي ي  حيثيت قدسي و ماورا   

ت قـرآن ايـن كلمـات       يابي به نيروي پنهان كلما      بيانگر اين حقيقت است كه با دست       ،متنوع
سطح مكالمـة  (آيند و عالوه بر داللت مطابقي    مقدس از خط به حجم و از سطح به عمق مي          

پـيش روي   ) در سطح فهم راسـخون فـي العلـم        (اي را نيز      چشم اندازهاي معنايي تازه   ) ناس
  . گشايند مخاطب بر مي

  
ها يادداشت  

1- personification – Holy                         
2- personification 
3- free association  

  )مولوي(به جام باده دستي به زلف يار ـ ـ دستي 4
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