
 
  همنشینی روابط پایه بر سجادیه صحیفه در "إنابه" و "توبه" واژگان شناختی معنی تفاوت
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  چکیده
باشد کـه بـا   می 'در نظام دینی و به تبع آن گفتمان معصومان واژگان کلیدي از "إنابه"و  "توبه"دو واژه 

شناسـی و  از ارزش واالیی جهت تعمق در مفهـوم  ي آن در ندامت از گناه و رجوع به مسیر الهیتوجه به نقش برجسته
معنـی بنـابر روابـط    شناختی این دو واژه به ظاهر هـم کاربست صحیح آن در نظام هستی برخوردار است. بررسی معنی

هاي معنایی نهفته در هر یک اشاره دارد که نقش جایگزینی همنشینی، به کاربست هر واژه در موقعیت خاص و ظرافت
 پـس از  تحلیلـی -توصیفیروش واژه را از بین خواهد برد. پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر جفتواژگانی این 

نشین در متن صحیفه سـجادیه  با واژگان هم "إنابه"و  "توبه"شناسی لغوي این دو واژه به ارتباط معنایی واژگان مفهوم
هاي ممیزانه آن ، به میدان معنایی هر واژه و ظرافتاشاره داشته و در این میان با تحلیل موردي برخی روابط همنشینی

، "دعـاء "، "نَـدم "بپردازد؛ رهیافتهاي حاصل آنکه واژه توبه در متن مذکور، در پی روابط همنشینی با واژگانی ماننـد  
ك تـر "، "فراخـوانی خداونـد و عبـادت   "، "ندامت"، مفاهیمی ویژه مانند "ضمایر عائد إلی اهللا"و  "عفو"، "معصـية"

نیـز در پـی    "إنابـه "سـازد و واژه  را مطرح مـی  "سیر إلی اهللا"و در نتیجه  "حبط گناهان و فرجام خوش"، "معصیت
هـاي معنـایی خاصـی همچـون     ، ظرافت"اهللا"و ضمایر ارجاعی به  "طاعة"، "معصية"واژگانی همچون "همنشینی با 

را تجلـی داده اسـت. بـا توجـه بـه ایـن        "لـی اهللا سیر إ"و در نتیجه  "بندگی خالصانه"، "تداوم ترك ارادي معصیت"
خوانش، لوازم اولیه در این دو واژه از تفاوت برخوردار بوده چنانچه ندامت الزمه توبه و ترك معصیت الزمه انابه بوده 

سـاس  آورد؛ مهم آنکه برآورد معنا بـر ا اي را فراهم میهاي معنایی ممیزانهو همین امر افزون بر معانی مشترك، ظرافت
کاهد و از عدم تـرادف کامـل   مند واژگان میاین سازوکار زبانی، مدلی روشمند به شمار آمده که از جایگزینی غیرنظام

  آورد.گوید و فهم صحیح از واژگان و مراد اصلی خالق اثر را فراهم میواژگان سخن می
  

  توبه، انابه.معنایی، صحیفه سجادیه، شناسی، روابط همنشینی، هممعنی ها: کلید واژه
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  ألهبیان مسمقدمه و  -1

ایـن ابـزار   اسـت.   روابـط اجتمـاعی  و حفـظ  یشه اند تبادل مند براينظام ، ابزاريزبان
 ي، واژگــانی،ا ســازه هايســاختار يدارا ،(Organic)واره ارتبــاطی بســان موجــودي انــدام

) 163مـوري،  کند. (مع یواحد عمل م یکدر قالب  که هم پیوسته بودهبه ییمعنا ي ودستور
شناسی و با تکیه بـر  پژوهی متن، جهت دریافت صحیح معنی با رویکردهاي جدید معناواژه

بینی واژه و حوزه معنایی آن اثرگذار خواهد بود؛ از ایـن  روابط همنشینی، در شناخت جهان
گـردد. (گیـررتس،   معنـا برجسـته مـی   دریچه تفاوت معنایی هر واژه با واژگان به ظاهر هم

ر پی روابط همنشینی که بر روابط دستوري و معنایی یک واحد با دیگر واحـدهاي  ) د143
گونـه کـه    همان تردید،شود. بیهاي معنایی واژه کشف میزنجیره گفتار ارتباط دارد، ظرافت

 یز، خواننده ندهدآیی واژگانی خاصی را شکل میباهم ي سخن،ارائهدر  یسندهنو یا یندهگو
جهت فهم دقیق متن مورد مداقه قرار دهد چراکـه معنـی و    را  موجود همنشینیروابط  یدبا

  )  51هاي آن متن قرار دارد. (تاجیک، نوشتهپیام یک متن، در بن
ظاهر مترادف در متون دینـی از  بنیاد به واژگان بهگزینش چنین رویکردي در نگاه معنی

منشـینی پدیـدار در هـر    جمله صحیفه سجادیه نیز قابل تأمل است، زیرا توجه به روابـط ه 
عبارتی، مؤلفۀ معنایی هریک از این واژگان را نشان داده و از تناسب واژگـان بـا موقعیـت    

-توان با توجه به این مدل روشمند بـا ایـن سـخن زبـان    گوید؛ همچنین میآیات سخن می

 ها وجود نـدارد زیـرا دو واژة کـامالً   شناسان همراه شد که ترادف مطلق و تام در میان واژه
ها به جاي یکدیگر بنشینند؛ در حقیقـت، هـیچ   معنی باید بتوانند در تمامی بافت و سیاقهم

توان یافت که در تمامی عبارات زبان جانشین یکدیگر شوند و تغییري در اي را نمیدو واژه
    )106معناي آن زنجیره پیش نیاید. (صفوي، 

معنـاي  ژه بـه ظـاهر هـم   شـناختی دو وا محوریت پژوهش حاضر، بررسی تفاوت معنی
با رویکرد برخـی از   "توبه"در صحیفه سجادیه و به ویژه دعایی با عنوان  "هاناب"و  "توبه"
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روابط همنشینی است که معناي این واژه را پس از ورود به نظام زبانی این مـتن، از معنـاي   
هم، پیچیده دهد. این دو واژه از مفاهیم ماساسی و پایه به سوي سایر معانی ضمنی سوق می

و پربسامد در صحیفه سجادیه است که در نظام معنایی متن مذکور در ارتبـاط و مجـاورت   
هـاي معنـایی   اي یافته و مؤلفـه با برخی واژگان خاص، مفهوم تازه و محتواي تصوري ویژه

دهـد. نوشـتار حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا بررسـی         گاه مشترك و منفاوتی را شـکل مـی  
در متن صـحیفه بـا رویکـرد روابـط همنشـینی بـه        "إنابه"و  "توبه"شناسی دو واژه  معنی

  هاي ذیل پاسخ گوید:پرسش
هـاي  ترین واژگان همنشین با واژه توبه کـدام اسـت و چـه مؤلفـه    در متن صحیفه، مهم

 معنایی را به دست داده است؟  

 هـاي ترین واژگان همنشین با واژه انابه کـدام اسـت و چـه مؤلفـه    در متن صحیفه، مهم
 معنایی را به دست داده است؟  

 هاي معنایی قابل بررسی است؟در خوانش روابط همنشینی این دو واژه، چه تفاوت

  
  پیشینه پژوهش -2

شـناختی دو واژه  هاي صورت گرفته در حوزة تفـاوت معنـا  درمیان مطالعات و پژوهش
ی در شکلی عـام  و تحلیل روشمند آن بر پایه روابط همنشینی، پژوهشهای "إنابه"و  "توبه"

  و گاه با واکاوي در سایر متون دینی صورت گرفته است:
ش)؛ نگارنـده در ایـن کتـاب، بـه     1378زاده (اثر مهوش عرب» استغفار و توبه«کتاب 

هایی مانند ارکـان  اشاره داشته و مؤلفه "استغفار"و  "توبه"شناسی لغوي و اصطالحی مفهوم
را از نگرگاه قرآن و احادیث بررسی نمـوده اسـت.    توبه، مصادیق، شرایط و زمان توبه و...

گفتنی است نگاه معنابنیاد به واژگان با تکیه بر روابط همنشینی صورت نگرفته و پردازشـی  
 عام مورد توجه بوده است.

ش)؛  1391اثـر محمـود ویسـی و همکـاران(    » توبه از دیـدگاه قـرآن و سـنت   «مقاله 
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ی عام توبه و برخی الفاظ مترادف اشاره داشته و بـه  شناسنگارندگان در این مقاله، به مفهوم
هاي عام آن در شکل فلسفه توبه، مصادیق آن در قرآن و احادیـث نبـوي و سـایر    شاخصه

اند؛ خـوانش صـورت گرفتـه در ایـن اثـر،  بـا رویکـرد        متون دینی و عرفانی اشاره داشته
صادیق از صحیفه سجادیه معناشناسی و روابط مفهومی زبانی نبوده است. گفتنی است این م

 نیز استخراج نشده است.

ش)؛ نگارنـده بـه   1395اثر راضـیه اشـرافیان (  » معناشناسی واژه توبه در قرآن«نامه پایان
شناسی تاریخی واژه و همچنـین معناشناسـی توصـیفی آن و واژگـان مترادفـی همچـون       معنا

 بررسی آیات مطرح نبوده است.ندامت، استغفار و... اشاره داشته اما بحث روابط همنشینی در 

ارزش آن در  و "روابـط همنشـینی  " هـاي صـورت گرفتـه پیرامـون    پژوهش با توجه به
شناسایی تفاوت معناشناختی واژگان به ظاهر مترادف و خوانش معنابنیاد آن در متون دینی و 

انابـه در  هاي معنایی دو واژه توبـه و  به ویژه متن صحیفه سجادیۀ، پژوهشی که به تعیین مؤلفه
خورد، لذا پژوهش حاضـر  شکل روابط همنشینی در متن صحیفه بپردازد، چندان به چشم نمی

تحلیلی و با تکیه بر روابـط همنشـینی موجـود در ایـن دو      - بر آن است تا با روش توصیفی
هاي معنایی موجود در هر یـک بپـردازد.   واژه، به مراد اصلی گزینش خاص واژگان و ظرافت

نشین با این دو واژه، برخی از واژگان بـه  توجه به بسامد باالي تنوع واژگان هم گفتنی است با
  هاي معنایی از این طریق فراهم گردد.شکل موردي انتخاب شده تا بستر شناسایی مؤلفه

 
  شناسی متنروابط همنشینی در گسترة معنی -3

؛ در شوندیوارد م در آن واژگان واحد زبانترین مباحثی است که از مهم روابط مفهومی
ی/ همنشـین  محورکه بر دو  باشدمیتوصیفی از عملکرد زایاي زبان  ،طرح این روابطاصل، 
) 127 (چنـدلر،  اسـتوار اسـت.  ) paradigmaticعمـودي (  /) و جانشینیsyntagmatic( افقی

 در کـه  دهنـد موجود میان واحدهایی را شکل مـی  ۀدر اصل رابط )،بییترک(رابطه همنشینی 
بـه عنـوان   ی، نیهمنشدهند؛ و عمل انتقال معنی را انجام می گیرندمی قرار یکدیگر با ترکیب
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چسـون،  دهنـد ن، جمالتی از نـص را شـکل مـی   اگواژ ریواژه با سا کی یوستگیپ 122 (ا( 
  )  257 ،ي(صفو .باشدمیمؤثر  ي معناییواحدها هیاول رییتغ ایدر حفظ  تحلیل چنین روابطی
نخست، فهم معناي یک واژه بنابر معنـاي اساسـی و یـا وضـعی     شناختی، در نظام معنی

گیرد سپس در تکمیل حوزة معنایی آن واژه باید به ارتباط آن بـا سـایر واژگـان    شکل می
توان گفت در نظام زبان، واژگـان پـیش از ورود بـه درون نظـام     توجه نمود؛ در حقیقت می

همنشینی معانی نسـبی و یـا سـیماي    اي، معنایی اصلی داشته و کاربست آن در محور نشانه
اي بـراي  هاي معنایی جدید و حواشـی تـازه  نماید؛ این امر حوزهدومی را با واژه حمل می

  ).226نیا، آورد. (قائمیواژگان به وجود می
هـاي کـاربردي واژه و   معنایی واژگان، کانونهاي مختلفی مانند همروابط همنشینی در حوزه

ها در شناسـایی میـدان معنـایی    ی است که خوانش هر یک از این حوزهتقابل معنایی قابل بررس
دهـد  واژه تأثیرگذار خواهد بود؛ در حقیقت روابط همنشینی نتایج معنایی جدیدي به دسـت مـی  

گر متن با گزینش این مدل زبانی و حتی بدون توجـه بـه روابـط جانشـینی بـه وادي      که تحلیل
اي براي زایش یـک معنـی و یـا کشـف     ن، این رابطه قرینهنهد؛ به تعبیري روشجدید معنی پا می

  ).  231(همو،  گردد.دلیل ارتباط میان برخی واژگان در متون مختلف می
در هر زبان، قاعده کلى بر این استوار است که در ازاى یک معنا، فقـط یـک لفـظ وجـود     

ف را خالف اصـل  تراد "بیضاوى"به نقل از  "سبکی") چنانچه 349داشته باشد؛ (عبدالتواب، 
) بر این اساس، توجه به روابط همنشینی واژگان به ظاهر مترادف بـه  1/241داند.(سبکی، می

شناختی واژگان و در حقیقت عدم جایگزینی واژگانی و اذعان به تـرادف نسـبی   تفاوت معنی
  گذارد.هاي زبانی متن و اوج خالقیت خالق اثر را به نمایش میاشاره دارد که برجستگی

  
  شناسی واژه توبۀمفهوم -4

تـوب -تاب"، مصدر ثالثی مجرد از "توبۀ"شناسی لغوي، واژه در مفهوم و جمـع آن   "ی
انـد. (األزهـري،   دانسـته  "إنابـه "و  "رجـوع "باشد. برخی توبـۀ را در معنـاي   می "تَوب"
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 دانـد. فارس معناي اصلی و وضعی این واژه را رجوع مـی ) ابن9/541سیده، ؛ إبن14/236
را رجوع از گناه (ذنب) بـه همـراه   » توب«)؛ مصطفوي معناي اصلی ماده  357فارس، (إبن

م) از آن می د معنایی واژه توبه در صورتی اسـت کـه بـه بنـده     داند. لذا در مؤلفه پشیمانی (نَ
توان مفهوم (ندم) و (رجوع) را مشاهده نمود. این واژه اگر بـه خداونـد   نسبت داده شود، می

رود و بـر رجـوع از راه برتـري و اسـتیال     به کار مـی » علی«ه شود با حرف جر نسبت داد
) با توجه به آنکه ایـن نـدامت در وجهـی خـاص صـورت      431کند. (مصطفوي، داللت می

شود امـا  گیرد، توبه، اخص از ندم معرفی شده است؛ زیرا گاه انسان از چیزي پشیمان می می
شـود.  انی در توبه بدون اعتقاد به قبح حاصل نمـی به قبحش اعتقادي ندارد حال آنکه پشیم

). با شناسایی لـوازم و مصـادیق واژه توبـه در صـحیفه سـجادیه      147-1/146(عسکري، 
چه بررسی همنشین هـا و لـوازم   تري از این واژه دست یافت. چنانتوان به معناي عمیق می

کنـد و کـار مقایسـه    تـر واژه توبـه مـی   معنایی، کمک شایانی براي رسیدن به معناي صحیح
    واژگان توبه و إنابه را تسهیل می نماید.

  
  در گستره روابط همنشینی "توبه"معناشناسی واژه  -5

مرتبـه بـه    35بار در صحیفه سجادیه آمده اسـت کـه    56واژه توبۀ به همراه مشتقاتش 
  شکل مصدري به کار رفته است.
توبه با صفاتی ماننـد فضـل الهـی،    اي میان همنشینی ویژه %با توجه به کالم امام سجاد

توبه پذیري و رحمت خاص (رحیمیت) پروردگار صورت گرفته که ضرورت طلب توبـه را  
نی«دارد: میبیان  مح ار م یا فَ ح ر ینَ أَ مالرَّاح ...و تُب لَیع إِنَّک أَنْت ابالتَّو یم ح (صحیفه  »الرَّ

هایی مانند وجود بصیرت و ی واژگانی توبه با مؤلفهآی) همچنین باهم50/7، 1/22، سجادیه
به ویژه در آنچه با خداوند مخالفت نمـوده (صـحیفه سـجادیه،     تفکر بنده نسبت به اعمالش

تواننـد محـرك و مقدمـه    ) مـی 15/4(صحیفه سجادیه،  ) و حتی عاملی چون بیماري31/7
شـناختی و بـا   با خوانشی زبان هاي توبه نیزتوبه در انسان گنهکار باشند. گفتنی است زمینه
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رویکرد همنشینی واژگانی فراهم آمده است، چنانچه در برخی تعابیر بدست آمـده از مـتن   
تر العـور صحیفه، این باهم و ةآیی به نمایش درآمده که خداوند متعال با پوشاندن عیوب (س (

نها، همـواره زمینـه   گران و مهلت دادن به آاش و حلم در برابر عصیانپنهان کردن فساد بنده
لْ«کند: توبه را آماده می عا فَاجم ت رْ تَ نَ سم ر وةِ الْع و تی فَ خْ نَا واعظاً ِخيلَةِ الدَّ  منَ أَ ـراً  و لَ  زاجِ

قِ سوء عنْ رَاف و الْخُلُ ت یاً والَْخِطيئَِة  اقْ عَلى س ـ  پوشاندن این پس«. »...الَْ�ِحيَةِ التَّْوبَِة  إِ  و اعیبه
 و معصـیت  ارتکـاب  و بـدخویى  از اى بازدارنـده  و پنددهنـده  ما براى را فسادها داشتن نگاه پنهان
  ).45/9، 34/3(صحیفه سجادیه، » ، قرار دهزداید مى را گناه که اى توبه راه پیمودن ى وسیله

با توجه به تعابیر مطرح شده در متن صحیفه، موضوعات مهمـی از توبـه ماننـد، زمـان     
لل توبه، شرایط پذیرش توبه و لوازم و ضروریات پیدایش توبه مطرح شده است که توبه، ع

باشـد:  قابل تحلیل می "توبه"شناسایی هر یک در گستره روابط همنشینی واژگان مرتبط با 
ـات) ترسـیم    آیی صورت گرفته با گناهـان و لغـزش  در این میان علل توبه در باهم هـا (زلّ

هم إنی أتوب«گردد:  می ئاتی  اللَّ ن سیإلیک فی مقامی هذا من کبائر ذنوبی و صغائرِها، وبواط
ثها،  حواد ی ولَّات ز فها وسوال رِ رُ أنتوبَة وظواه ضمبمعصیته والی ه ث نفسد ح ن الیـی   م عـود فی

ه (صحیفه سجادیه ت   ).14و  31/6، خطیئَ
دف واژه بـه ظـاهر متـرا    ، همنشـینی دو "توبه"آیی صورت گرفته در واژه از دیگر باهم

يا«بوده است:  "إنابه"و  "توبه" ذ ه عظُمت لَّ ذُنُوب لَّتج قَنَ و... فَ أَی ه ب لَا ... أَنَّ رَ ه م  ـه ـک  لَ نْ ع 
قَّاك خَْلص و نَابَةِ بِالْإِ تَلَ ۀَ لَک أَ بالتَّو قَام یک فَ لَ قَلْبٍ إِ رٍ بِ طَاه یق م نَ ت دعاك ثُ ولٍ بِص ائح یف  »خَ
کننـد،  توصیف مـی  "انابه"توبه کننده را با حالت  %)؛ با توجه به آنکه امام12/8 ،جا(همان
  دانست. "توبه"را الزمه  "إنابه"توان در این خوانش معنایی می

نیـز در بررسـی روابـط    » عصـیان «و » إصـرار بـر گنـاه   «در صحیفه سجادیه، دو واژه 
ـو   «اند: با واژه توبۀ قرار گرفتهتقابل معنایی  همنشینی، در ـنَ التَّ م ـک حبوبِ رنا إلی م ی صبـةِ و 

ـنَ اإلصـرار    م ـک کروه ن ملنا ع زِ ) و از سـویی دیگـر   40/5، 9/1، (صـحیفه سـجادیه  » وأَ
 "عوامل حفظ توبه"هاي صورت داده، به موضوع الهی نیز با همنشینی "قوت"و  "تعصم"
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ه ال«کنند: اشاره می فاء لی بالتَّواللهم وإنَّ ـا   بةو تک، وال استمساك بِی عن الخَطایا إلَّ صمإلَّا بِع
 ).31/19، (صحیفه سجادیه» عن قُوتک..

  
  "نَدم". همنشینی واژه توبه با 5-1

ـدم "مصدر ثالثی مجرد از فعل الزم » نَدم« ). در 5/36أثیـر،  باشـد (إبـن  مـی  "ینـدم  - نَ
عبـاد،  رت و افسوس بر امري که زمانش گذشته، آمـده اسـت. (إبـن   ها به معناي حسنامه لغت

). عسکري نیز توبـه را اخـص از   796؛ راغب اصفهانی، 411/ 5فارس، ؛ إبن9/328، 1414
فقـط   "نـدم "داند زیرا توبه، پشیمانی از چیزي همراه با اعتقاد بر قبح آن است امـا در  ندم می

اي نـدم اسـت.   ی توبه نیست در حالیکـه هـر توبـه   پشیمانی لحاظ شده است؛ بنابراین هر ندم
را رویگردانـی (انصـراف) و دور شـدن     "نـدم "). مصطفوي نیز معناي ماده 1/147(عسکري، 

  ).12/74(انزجار) مطلق از چیزي که از خود شخص واقع شده، بیان کرده است. (مصطفوي، 
ـ  4بـار در صـحیفه آمـده کـه در      10واژه ندم به همراه مشتقاتش،  "توبـه "ت بـا  موقعی

  همنشین شده است:  
ذَا  ی هقَام ی مف کی لَ هتَْوبََة أَتُوب إِ نْ طَ م رَ مٍ عَلى ما فَ 12/12صحیفه سجادیه، ( نَاد(.  

  ت ـأْ ج مِ، و لَ د ت لَک منَ النَّ رْ ه ظْ ها ما أَ ی رضُک و منْ علَ یها و أَ نْ فم و اؤُكمس عمس تَ نْ لک لَ
ی لَ یه منَ إِ ف 28و  31/26(صحیفه سجادیه التَّْوبَِة ک(.  

 ذَار ت نَّ اعه رِ نْ نَظَائم نَّ وه نْ هِی م لَ یک یا إِ لَ ر إِ ذ تَ نََداَمٍة أَع  ـی ـا ب مظاً لاعکُونُ و ـنْ   ی م ي ـد نَ ی
هِنَّ اهب شْ   ).3و 38/2 (صحیفه سجادیه، .أَ
م النَّلَک د قْ نَا ع مِنَ قُلُوبِ ذَارد ت اعقُ ال د نَا ص ت نَ س لْ   . )45/2صحیفه سجادیه، (ِ ، و منْ أَ

در محور همنشینی قابل توجه اسـت؛ آنکـه    "ندم"و  "توبه"آیی واژگانی آنچه در باهم
هـاي گذشـته   باشد، زیرا ناظر بر لغزش میهاي معنایی توبه از مهمترین لوازم و مؤلفه "ندم"

 %امـام تواند این ویژگی را داشته باشد. از سویی دیگر اگـر  ز میاست و به تبع آن، توبه نی
هم إن یکن الندم «دعاي توبه  28ر فراز د مین و إن یکـن التـرك   توبًة أللَّ الناد إلیک فأنا أندم
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نیبینإنابًة لمعصیتک  اند، شاید به این علت باشد را در معناي توبه گرفته "ندم"، »فأنا أولُ الم
مترین لوازم توبه است و گویا ایشان با این بیان قصد تأکید بر ضرورت ندامت در که ندم از مه
رسد ضرورتی که در همراهی ندامت هنگـام توبـه وجـود دارد در    اند؛ به نظر میتوبه را داشته

از دعـاي توبـه    28باشد. چنانکه یکی از اندیشمندان، در تبیین فراز باقی لوازم آن مشهود نمی
در  - »و إن«- یعنی پشیمانی تأکید داشته است. به اعتقاد ایشـان معنـاي اگرهـا    بر ریشه توبه 

این فراز در معناي حقیقی خود نیست بلکه در معنـاي اسـتعطاف (طلـب لطـف و رحمـت از      
دهند اصل توبـه پشـیمانی اسـت کـه ایـن      به ما آموزش می %خداوند) است به طوریکه امام

  ).1397نیا، که باید فقط براي خداوند باشد.(فاطمیپشیمانی یک قید دارد و آن هم این است 
توبـه و از  از آثـار   شود که نـدم مالحظه می» ندم«و » توبه«در بررسی رابطه همنشینی 

ط یاز شـرا در معناي رجوع إلی اهللا و گریز از معاصی بـوده کـه    توبهو  لوازم اولیه آن است
د؛ بدین شکل که ندم مکمل توبـه و  ناپذیر هستنپذیرش این ندامت است. ندم و توبه تفکیک

رجوع در این ندامت  نیز شرط الزم پذیرش این ندامت اسـت. بـر ایـن اسـاس در تعیـین      
توان آن را ندامت قلبی همـراه بـا سـیر    هاي معنایی توبه در رابطه همنشینی با ندم میمؤلفه
  گریزي دانست.مداري و معصیتاهللا و تبلور عملی این رجوع با حق إلی

  

  . همنشینی واژگانی توبه و دعاء5-2
ـا "مصدر ثالثی مجرد از  "هدعو"و  "دعاء"واژه  عو  -دـدع دریـد،  باشـد. (إبـن  مـی  "ی

توحیـد و   -1کنـد.  صورت بیان مـی  3). ازهري معناي دعا را در 2/376؛ صافی، 2/666
مد"ثناي خداوند:  نا لک الح ـم  " در خواست از خداوند بـراي عفـو و رحمـت:    -2 "رب ه اللّ

رلنَا ی ماالً و ولداً"درخواست بهره از دنیا  -3 "اغفقن هم ارز . وي معتقد است همـه اینهـا   "اللّ
حمن)   را دعا می نـا، یـار گویند چون از انسان با ندا دادن أسماء یا صفات خداوند (اللهم، رب
  )3/76شود. (أزهري، صادر می
ل نمودن چیزي بـه سـویت بـه وسـیله     را مای "دعو"فارس معناي اصلی براي ماده إبن

کـونُ منـک    هو أن تَمیلُ الشیء «می از خودت صوت و کال و کـالمٍ ی ـوت بیـان  » إلیک بِص
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میل دادن چیزي به » هدعو«داند که واژه را در این می» دعاء«با » هدعو«کند سپس فرق  می
  .)2/279سوي طعام است. (إبن فارس، 

طلب چیزي جهت تمایل یا رفـتن یـا رغبـت بـه     » دعو«در التحقیق معناي اصیل ماده 
ه إلیه أویسیرُ إلیه أو یرغَب الیـه «سوي او، بیان شده است:  تَوج الشیء ألنّ ی کـه  » هو طلب

معناي هر مورد بر حسب همان مورد است. سپس ندا را مقدمه دعا و إسـتغاثه را از لـوازم   
  ).3/238وي، (مصطف داندآن و دعا به معناي مطلق را میل و توجه می

مورد بـا واژه   2مرتبه در صحیفه سجادیه آمده که در  61دعا به همراه سایر مشتقاتش، 
در برخی از فرازهاي صحیفه که  ).51/8، 12/8، . (صحیفه سجادیهتوبۀ همنشین شده است

اي دارد؛ به طـوري  باشند، دعا و خواندن خداوند جایگاه ویژهدر مقام توبه کننده می %امام
ـص  و «...رسد دعا کردن یکی از لوازم توبه است، چنانکه در فـراز  ه نظر میکه ب خْلَ ـک  أَ  لَ

قَامالتَّْوبَـَة  یک فَ لَ قَلْبٍ إِ رٍ بِ طَاه یق م نَ ت دعاك ثُ ولٍ بِص ائح  ـی ف ت. یعنـی دعـا   آمـده اسـ  » خَ
ب«... رازهمچنین در ف )12/8صحیفه سجادیه، (تواند با توبه همراه باشد.  می بـاً  ر تَائ  ـب تُ  فَ
لَیذاً عوتَع یاً...  م اعی فَلَا دند رُ باً تَ 51/8همنشینی مشهود است. (صحیفه سجادیه،  این» خَائ .(

م « %از سویی دیگر، با توجه به کالم امام ه (صحیفه سـجادیه،   »الدعاءإَِجابََة ویا منْ ضَمنَ لَ
نیز یکی از مهمترین نتایج دعاست و با توجـه بـه اینکـه    » تإجاب«توان گفت: ) می12/10

ـ «توان باشد، پس می» توبه«نیز می تواند الزمه » دعا«إجابت نتیجه دعاست و  را » تإجاب
به معناي توبه اضافه نمود و آن را از لوازم توبه نیـز دانسـت؛ همچنـین در فـراز دیگـري،      

کنند کـه تـرك آن إسـتکبار بنـده و در     کر میدعا را مصداقی از عبادت پروردگار ذ %امام
جِب ادعونی قُلْت و«نهایت دخول به جهنم را در پی دارد:  تَ س ـم  أَ کُ ـذینَ  إِنَّ لَ رُونَ   الَّ بِ کْ ـتَ س ی 

بادتی عنْ خُلُونَ ع د ی س م نَّ ه رِینَ ج اخد تی مس ـاد  دعاءك فَ ب ةً ع و  ـه رْکَ اراً  تَ ب کْ ـت اس و  ت ـد عتَو  
ه عَلى رْک خُولَ تَ د م نَّ ه رِینَ ج اخرسـد  )؛ بنـابراین بـه نظـر مـی    45/15(صحیفه سـجادیه،   »د
نیز محسـوب کـرد، بـا     "عبادت پروردگار"را به سبب مالزمت دعا با آن، » توبه«توان  می

ت حق و توجه به این محور همنشینی، بعد عملی توبه که عبادت الهی و دعا به درگاه حضر
    یابد.پیوند با خالق هستی است، اهمیت می
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  . همنشینی واژگانی توبه و معصیت5-3
) و 2/198باشـد (فراهیـدي،   مـی  "یعصی -عصی"واژه معصیت مصدر ثالثی مجرد از 

اند. (إبـن دریـد،   ها آن را در مقابل طاعت و به نوعی خروج از آن بیان کردهنامهبیشتر لغت
). ابوهالل عسـکري معتقـد اسـت کـه     570؛ راغب اصفهانی، 6/2429؛ جوهري، 2/1076

). مصطفوي نیز معناي اصلی 1/503شود. (عسکري، معصیت چیزي است که از آن نهی می
باع«ماده عصی را در مقابل  ّیعنی عدم تبعیت به طور مطلق، بدون در نظر گرفتن نتیجـه  » إت
  ).  8/192کند. (مصطفوي، حاصل از آن بیان می

، حمـد  %بار در صحیفه آمده است. در کالم امـام  43معصیت به همراه مشتقاتش  واژه
 انـد. (صیام) و قرآن کریم به عنوان موانعی براي معصیت خداونـد ذکـر شـده    خداوند، روزه

لِ و ...«). براي نمونه در فراز 44/6 ،42/10، 32/13صحیفه سجادیه، ( عآنَ اج رْ قُ نَا الْ ـی  لَ ف 
مِ یال ظُلَ ساً یاللَّ ونم نْ وم زَغَات یطَانِ نَ رَات و الشَّ ساوِسِ خَطَ ساً الْو ارِ ح نَا و امد قْ أَ ـنْ  ل ـا  ع ه قْل  نَ
َلى ساً الْمعاصی إِ اي بـراي معاصـی   خواهند قرآن را بازدارنـده ایشان از خداوند می...»  حابِ

، خـوار شـدن بنـده توسـط     توان غضب الهـی قرار دهد. همچنین با توجه به کالم ایشان می
طْ لَا و«شیطان و تباهی حسنات را از نتایج معصیت به شمار آورد:  بِ ح نَاتی تُ س ا حا بِمه شُوب ی 

تک منْ ی صعآمیختـه  آن بـا  کـه  نافرمـانى  و معصـیت  سـبب  بـه  مرا نیک کارهاى و«...»  م 
همچنـین در صـحیفه   ) 47/131، 32/13 ،17/2، (صـحیفه سـجادیه  » مساز تباه ...شود مى

فْ«آمـده اسـت:    تبارها در تقابـل بـا واژه طاعـ    تسجادیه، واژه معصی ـنْ    ح ـماً م اصظـاً ع
کت َلى طَاع تک، هادیاً إِ ی صعمکت ب ح مالً ل متَع س ات باز دارد و  حفظی که ما را از نافرمانی» (، م

تت  د.) و یا در عبارتی دیگر به کار گیربه فرمان برداریت راهنمایی کند و براي عشق و محب
لِّ«آمده است:  ص م ه ه اللَّ آل و د مح َلى معی، واصعنَ الْمی من ی بِالطَّاقن تَعملْ اس ی َعةِ ، ون قْ ز ار و ،
سنَ الْإِنَا بَةِ حی بِالتَّورْن ه دنی بَةِ ، و طَ أَی د ایدا(خ »ِبالِْعْصَمةِ ، و و آلش درود فرسـت و  ! بر محم

بازگشـت را   کویو ن ریاز خود به کار گ يبردار مرا از گناهان حفظ کن و به طاعت و فرمان
ـ از گناه  يساز و به توبه پاکم کن و به دور ام يروز  صـحیفه سـجادیه،   : ـکـ ن). (ده ام ياری

  .)14و  37/10 ،23/3 ،16/33، 8/2، 6/17
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» معصیت«صحیفه، رابطه بیناواژگانی میان  فراز از متن 3با تکیه بر روابط همنشینی در 
لْ و «... با واژه توبۀ صورت گرفته است. در فراز عاج تَام ا خی مصح ـا  تُ نَ ی ـا  كَتَبَـةُ  علَ نَ المأَع 

نَا لَاَمْقبُولًَة تَْوبًَة  فُ ا تُوقه د عَلى بذَنْبٍ ع نَاه ح رَ تَ اج ۀٍ  لَا و ـی صعـا  م نَاه فْ رَ تَ ، صـحیفه سـجادیه  » (اقْ
کننـده  اي را دارنـد کـه محو  در مقام توبه کننده از خداوند درخواست توبـه  %). امام11/3

باشد. بنـابراین بـا توجـه بـه کـالم       -که همان توبیخ و سرزنش الهی است -تبعات معاصی
م«توان عدم توبیخ الهی به سبب معاصی را از نتایج توبه دانست. در فراز ایشان می ه ـی  اللَّ  إِنِّ

أَتُوب کی لَ قَامی فی إِ ذَا م نْ هرِ م ائب دثُ لَا منْتَْوبََة  ... ذُنُوبِی کَ ح ی  ـه س فْ (صـحیفه  » ِ�َْعِصـيَةٍ  نَ
اش حتی  بهکنند که با تواي را از خداوند طلب میگونه توبهآن %) نیز امام31/14، سجادیه

خواهند به رابطه مستقیم بین توبـه و  عبارت میفکر معصیت را نیز نکند؛ گویا ایشان با این 
همـان   %توان ترك معصیت که بنا بر نظـر امـام  عدم معصیت اشاره نمایند؛ به طوري که می

  ) را از لوازم توبه در نظر گرفت.31/28(صحیفه سجادیه،  است،» هإناب«
نَا«در فراز  تْ م دینَ أَ تَ ه رَ م ی ینَ غَ ینَ ضَالِّ عرَ طَائ ی ـ  غَ س ینَم ه رِ کْ ینَ  تَ بِ ـائ ـرَ  تَ ی ـینَ  غَ اصع ـا  و  لَ

رِّینَ صتوان همین نیز می» تائبین«با » عاصین«)، در همنشینی 5/ 40،(صحیفه سجادیه ..».م
در برخـی از  » تمعصـی «و » توبـه «تحلیل را ارائه نمود. با توجه به رابطۀ همنشینی میـان  

اي مسـتقیم بـا   شاره نمود که توبه رابطـه هاي معنایی اتوان بدین مؤلفهفرازهاي صحیفه، می
هـاي  شـود و مصـونیت از وسوسـه   ترك معصیت دارد؛ در این زمینه تثبیت نفس مطرح می

هاي معنایی همچون (رجوع گیرد لذا توبه در این همنشینی مؤلفهنفسانی و معاصی شکل می
  . گیرداهللا) و (معصیت) را در برمی إلی

  
  عفو . همنشینی واژگانی توبه و5-4

فو"واژه  فواً"فعل مصدر ثالثی مجرد از  "ع عفُو عفَا ی هـا آن  نامه. برخی لغتباشدمی "ع
و  "عفـو "). عسـگري در مقایسـه دو واژه   2/938درید، اند (إبنرا مقابل عقوبت معنا کرده

کند اما واجب شـدن ثـواب را   گوید که عفو از میان رفتن نکوهش را اقتضا میمی "غفران"
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کنـد پـس ایـن امـر فقـط      خالف غفران که ایجاب ثواب را نیز اقتضا مـی رکند، بنمیاقتضا 
 ي عفو افزون بر خداونـد در مـورد عبـد (غیـر    مخصوص خداوند است؛ بر این اساس واژه

فا زید عن عمروٍ«توان گفت شود پس می) نیز استعمال میخداوند یعنـی زیـد عمـرو را    » ع
  ).1/387عفو کرد. (عسکري، 

طلـب چیـزي    -2ترك چیـزي   -1رس دو معناي مجزا براي آن ذکر کرده است. فاابن
فو« ) در مفردات راغب4/56، فارس(إبن گرفتن چیزي"به معناي » ع آمـده اسـت.   "قصد ،

  .)574(راغب اصفهانی، 
داند و آن صرف نظـر از چیـزي اسـت کـه     را داراي یک اصل می» عفو«مصطفوي نیز 

  ).222و  8/221(مصطفوي، اي آن نظر و توجه است. اقتض
آنچه در صحیفه سجادیه درباره واژه عفو نمایان است این است که مصداق عفـو کننـده   

در برابر عفو کسانی که به ایشـان   %باشد. امامعالوه بر خداوند متعال شامل بندگان نیز می
فْوِ«نمایند: اند از خداوند طلب عفو براي خود میبد کرده نْ عی من ـوك  وعوضْ فْ ع م ه ـنْ ي ع  و

 ـک نِّ نَّا بِم لٌّ م جو کُ نْ ی و کفَضْل نَّا بِ م د احلُّ و د کُ عس تَّى ی ح تَک مح ر م ه و جـزاى  « »منْ دعائی لَ
مرا در برابر عفو من از ایشان، عفوت، و در برابر دعایم در حق آنان رحمتت قرار ده، تا هر کدام از 

صـحیفه  (» و سعادتمند شده، و هر یک از ما بـه احسـان تـو رسـتگار گـردیم     ما به سبب فضل ت
گیـري را در پـی دارد کـه عفـو     ) همچنین توجه به این فراز این نتیجـه 3 و 39/2سجادیه، 

  تواند جزاي نیک و عفو پروردگار را نیز در پی داشته باشد. دیگران توسط بنده می
، "سـیئه "بط همنشینی را با واژگـانی چـون   روا "عفو خداوند"، %با توجه به کالم امام

قـاب "بارها از واژه  %به دنبال دارد. همچنین ایشان "هخطیئ"، "ذنوب" در مقابـل واژه   "ع
ه«اند: استفاده نموده "عفو" قَابِ نْ عَلى مأَع هفْو ي ع ذ ) 29و  16/7، (صحیفه سجادیه» وأَنْت الَّ
)کم رَ فِّع فی خَطَایاي کَ ـِوك ع، وشَ فْ ی بِعئَات ی َلى سع د     ـک ت قُوب ـنْ ع ـی م زَائ ـی ج زِن ج ـا تَ ) ، و لَ
کنـد:  به این همنشینی تقابلی اشاره مـی  %) همچنین در فرازي از دعاي عرفه امام31/24(
» فُو أَنْ تَع أَنْ تُعاقبو أَنَّک بِ نْک بِ َلى م أَو  م ب ـرَ قْ رَ أَ ـتُ س أَنْ تَ رَ   ، و أَنَّک بِ ـه شْ ـى أَنْ تَ لَ ـک إِ ». نْ
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بـه آن اشـاره شـده،     %) و از آثار عفو الهی کـه در کـالم امـام   47/116(صحیفه سجادیه، 
پوشاندن (ستر) گناهان بنده در دنیا، مصونیت بنده از عواقب خطاهایش در آخرت و رهایی 

م«شود: باشد که به یک فراز اشاره میاز خشم و غضب (سخط) خداوند می ه یرَ لی اللَّ ف  لَا خَ
زُّك ی عرْن فُ یخْ نْک فَلْ م      ـاي ـی خَطَای ن تْ جلَ أَو ـد ـلُک، و قَ ـی فَضْ ل فَع شْ ی یک فَلْ لَ یع لی إِ ف ، و لَا شَ

كفْو نِّی ع م یؤْ ـ حما میبـرا  فـرت ی! از کایخدا» (فَلْ ـ پـس با  سـت؛ ین يا کننـده  تی ت و   دی عـزّ
ـ پس با ست؛ین یعیتو شف شگاهیدر پ میکند و برا تمیحما ات ییتوانا مـن   عیاحسـانت شـف   دی

، .) (صحیفه سـجادیه بخشش و گذشتت مرا امان دهد دیشود و گناهانم مرا ترسانده؛ پس با
31/25، 32/21، 39/10 ،48/13(  

در صحیفه سجادیه، یکی از اموري که عفو خداوند را در پی دارد،  %با توجه به کالم امام
ي  أَنْت«با یکدیگر در فراز  "هتوب"و  "عفو"همنشینی دو واژه باشد؛ گفتنی است، توبه می ـذ  الَّ
تح تَ بادك فَ عاباً لَلى ب فِْوك إِ ع ه تَ ی مس و خـود  بخشـش  سوى به درى بندگانت بر که تویى«» بَةَ التَّو 
ر توبـه  عفـو از آثـا  "). معناي 10/45 . (صحیفه سجادیه،»اى نامیده توبه باب را آن و اى، بازکرده
سازد. و اگر عفو از نتایج توبه باشد پس نتایج عفو نیـز بـر توبـه    را  به ذهن متبادر می "است

مترتب خواهد شد؛ به تعبیري روشن، با توبه، انسان شامل عفو الهی شده و در نتیجه گناهانش 
  پوشانده و از عواقب گناهانش و غضب الهی در آخرت ایمن خواهد شد.

توان می "عفو"و  "توبه"و همنشینی و انسجام و تالزم بینا واژگانی با بررسی فراز فوق 
بدین نتیجه دست یافت که اثر و نتیجۀ توبه، عفو و بخش الهی است که بـا حـبط گناهـان،    
ایمنی از عواقب الهی و مصونیت از نافرجامی و درك رستگاري حقیقی همراه است.  نتیجه 

ي دهد که این پدیدهاین واژه، به خوبی نشان می آنکه بررسی اهم روابط همنشینی در حوزة
هـاي معنـایی پنهـان آن بسـیار تأثیرگـذار       هاي معنایی واژه و ظرافتزبانی در تعیین مولفه

است؛ بنابر آنچه گفته آمد جایگزینی واژگان به ظاهر مترادف با تکیه بر روابـط همنشـینی،   
گـر مـتن بایـد از ارجـاع آن بـه      حلیلدهد که تاز اصالت تعبیر در گزینش هر واژه خبر می

تعابیري دیگر خودداري نماید و به همان معناي تعیین شده در یک متن بدون هیچ تغییـري  
  )  130و  129نیا، دست یابد. (قائمی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 22

https://pnmag.ir/article-1-1454-fa.html


  219///  همنشینی روابط پایه بر ادیهسج صحیفه در "إنابه" و "توبه" واژگان شناختی معنی تفاوت

  . همنشینی توبه با ضمیر عائد إلی اهللا 5-5
چشـم  در قریب به اتفاق فرازهایی که شامل واژه توبه است، همنشینی با ضـمایري بـه   

باشد؛ به ها میاست و این نمونه از پربسامدترین همنشینیخورد که مرجع آنها پروردگار می
م» «إلیک« در» ك«توان به ضمیر مخاطب عنوان نمونه می ه ـوب  إِنَّا اللَّ تُ ـک  نَ ی لَ ـی  إِ مِ  ف ـو ی 

رِنَا ي فطْ ذ ه الَّ تَ ینَ جعلْ ن م یداً للْمؤْ در » أنـت «) و ضمیر مسـتتر  45/52صحیفه سجادیه، ( ...»ع
ـلْ «...، »إنک أنـت التـواب  «در عبارت » أنت«و » ك«و ضمائر ظاهري » إقبل«فعل  ب  واقْ
تی بلَا تَو ی ون جِع رْ جِع تَ رْ نْالَْخيْبَِة  مم کت مح ر إِنَّک أَنْت  ابـو ـى  التَّ ینَ  علَ بِ ـذْن صـحیفه ..» الْم) 

شـود  آنچه از این همنشینی در صحیفه سجادیه حاصـل مـی  ) اشاره نمود. 31/29سجادیه، 
پذیر همیشه خداوند است بـه   قبال خداوند وضع شده است و توبه این است که واژه توبه در

باشد. لذا کانون توجه می» توبه«رسد توجه به پروردگار نیز الزمه مهم طوري که به نظر می
پـذیر وجـود داشـته     کننده و توبه میان توبه  باشد و پیوستگی کاملدر توبه باید به سوي اهللا

توبـه اشـاره    باشد، بنابر نظر نگارنده آنچه به این پیوستگی و اتصال به خالق هستی در امر
را  "اي غایـت انته"باشد که با توجه به مباحث نحوي نیز می "إلی"دارد گزینش حرف جر 

ر الزم در توبه مطرح اسـت کـه   گذارد، با توجه به مفهوم انتهاي غایت، این امبه نمایش می
هدف در توبه و مقصد نهایی انسان در توبه باید رجوع به ذات اقدس الهی و پیوسـتگی بـا   

  .ملجأ و پناه واقعی باشد
  

  هإنابشناسی واژه مفهوم -6
نـوب -نـاب "از  "نَوب"مصدر باب إفعال است. مصدر ثالثی مجرد آن  "هإناب"واژه  ی" 

إعتبار مکانٍ و  -فارس عبور از یک مکان و رجوع به آن ). ابن1/382درید،  (إبنباشد. می
پـس از  آورده است. از آنجاکـه زنبـور    "نوب"را تنها معناي اصلی براي ماده  -رجوع الیه
) 5/367فـارس،   گویند. (ابـن می» نُوب«گردد، به آن نیز پی به کندویش باز میدر گشتنِ پی

نزول (پیاده شدن و پائین آمدن) در محلی همـراه بـا    اما مصطفوي معناي اصیل این ماده را
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داند کـه بـر   نیز آن را براي متعدي کردن می هاختیار و قصد تعبیر کرده است و در مورد إناب
کند لذا آن را به معناي إنزال (فرود آوردن) معنا کـرده  قیام فعل به وسیله فاعلش داللت می

معانی مـاده اصـلی إنابـه، رجـوع و نـزول       ) بر پایه این299و  12/298است. (مصطفوي، 
  همراه با میل و اراده و اختیار قائم است.

  
  معناشناسی واژه إنابه در گستره روابط همنشینی -7

مرتبه در صحیفه سجادیه تکرار شـده اسـت.    10به همراه مشتقات اسم فاعل،  همصدر إناب
می مصادیق ایـن واژه در همـان   رسد که تمابا توجه به بررسی این واژه در صحیفه به نظر می

  باشد.   می "نزول در محلی با اختیار و قصد"یا  "رجوع"معناي اصلی و کانونی خود یعنی 
یت و«فراز  قَّ مِ عصاك منْ تَلَ حلْ هلْت و بِالْ م د منْ أَ قَص ه س فْ نَ مِ ل م بِالظُّلْ ه رُ نْظ تَ س أَنَاتک تَ َلى بِ  إِ

تْ واْإلِنَابَِة  م ُركتَ ه تَ َلى معاجلَ یلَاالتَّْوبَـِة  إِ کَ ل کله ی کی م علَ ه کُ البـه  تـو  بـا  کـه  آن با و...» «ه 
 مهلـت  کـرده  ستم خویش حق در که آن به و شوى مى روبرو بردبارى با برخاسته مخالفت

 ى مواخـذه  در و بازگردنـد  حضرتت به تا دهى مى مهلتشان خود بردبارى و صبر با دهى مى
 هالك تو رضاى بدون آنان ى شونده هالك تا شوند موفق توبه به تا کنى نمى شتاب عاصیان
تواند حاوي این پیام باشد که خداوند بـا حلمـش در   ) می45/9(صحیفه سجادیه، ...» نشود

ـ  اش و توبـه را بـراي بنـده    هبرابر عصیان بندگان و مهلت دادن به ایشان، در واقع مقدمه إناب
  .کندمهیا می

ـ «از لوازم » هإناب«همانگونه که قبال اشاره شد،  باشـد و از نتـایجش هماننـد    مـی » هتوب
ـاده     «...در این فراز  %، قبولی آن نزد خداوند است. چنانکه امام»هتوب« ب ع د ـو ـنْ ع ا می و

بولَ الْإِنَا م    بَِة قَ ه ـد فَاس ح ـلَ تَص ـنِ اس ا می ِبالتَّْوبَـِة وآنکـه بـا گذشـت نیـک بـر       اى و...» «و
پذیرى عادت داده و اى آنکه اصـالح   و اى آنکه بندگانش را به توبه آفریدگانش منت نهاده

بـه آن اشـاره    )12/10(صـحیفه سـجادیه،   » ى توبه خواسـته  هاى ایشان را به وسیله تباهى
تواند ی) خاطئین به سوي خداوند مه، بازگشت (إناب%اند. همچنین با توجه به کالم امامکرده
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إِنَّک أَنْت التَّواب عَلى «اش مورد رحمت خاص خداوند (رحیمیت) قرار گرفتن، باشد: نتیجه
ینَ یبِ ن ینَ الْم ئ لْخَاطل یم ح ینَ و الرَّ بِ ذْن 37/14، 31/29صحیفه سجادیه، (. »الْم(    

  
  تهمنشینی واژگانی إنابه و معصی .7-1

همنشین شده است؛ بـه طـوري    "هإناب"مرتبه با  2 "تمعصی"در صحیفه سجادیه، واژه 
م  «اند.را به ترك معصیت خداوند تعبیر نموده هإناب %که امام ـد کُنِ النَّ إِنْ ی م ه ـک  تَْوبَـًة اللَّ ی لَ إِ

ینَ م النَّاد م د أَنَا أَنْ تک إِ و فَ ی صعمْرك ل کُنِ التَّ ینَإِنَابَـًة نْ ی یبِ ن لُ الْمأَنَا أَو ما «...و ...» فَ أَ ـی  فَ اصالْع 
َرك م یک الْمواقع و أَ ه م نَ ه فَلَ تک تُعاجِلْ مق نَ کَی بِ لَ لد ب تَ س ی ه الح تک فی بِ ی صعالَ مَلىاْإلِنَابَـِة  ح  إِ

کت کـه  است کسى روش و برده را تو فرمان که است کسى حال ، اینمن خداى اى» «طَاع 
 کیفرش در پس شده مرتکب را نهیت و نیاورده بجا را تو امر که کسى اما کرده گىبند را تو

»  دهـد  تغییـر  طاعتت به بازگشت و توبه حال به معصیتت در را خود حال تا نکردى شتاب
توان استنباط کرد که تـرك معصـیت از   از این تعبیر می) 37/14، 31/28، (صحیفه سجادیه

انـد.  انابه و ترك معصیت را به یک معنا گرفته %طوریکه امام باشد بهمی» هإناب«لوازم مهم 
با تکیه بـر روابـط همنشـینی     "إنابه"و  "توبه"در حقیقت در تبیین تفاوت معنایی دو واژه 

دهد؛ لـذا  توان گفت إنابه که از لوازم آن ترك معصیت است، خود لوازم توبه را شکل میمی
ت ترك معصیت ناظر به حال و آینده اسـت، یعنـی   إنابه مقدمه پذیرش توبه است؛ گفتنی اس

دوري کردن از گناهی که بنده هم اکنون مشغول آن است و گناهانی کـه در آینـده بـا آنهـا     
انـد  ترك معصیت را إنابۀ قلمـداد کـرده   %مواجه خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه امام

رك معصیت گذشته و عدم مبـادرت  لذا شرط قبولی توبه تناظر به آینده است. پس إنابه نیز 
  به گناهان آینده است.

  
  تهمنشینی واژگانی إنابه و طاع. 7-2

باشـد.  از بـاب إفعـال مـی    هاسم مصـدر از مصـدر ثالثـی مزیـد إطاعـ      "تطاع"واژه 
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داند که بر حسـب آنچـه اراده کننـده    را عملی می "تطاع"). عسگري، 2/209(فراهیدي، 
این امر زمانی است که اراده کننده از جهت رتبـه بـاالتر از    شود واراده کرده است، واقع می

هم در برابر خالق و هم در برابر مخلوق اسـت و در معنـاي    "تطاع"فاعل آن فعل باشد. 
مجازیش تبعیت شخص دعوت شده از دعوت کننده به سوي آن چیزیسـت کـه او دعـوت    

  ).1/349کرده است، گرچه تبعیت منظور نباشد. (عسکري، 
ـرَه «به معناي انقیاد و فرمانبري آمده که نقطـه مقـابلش    "الطَوع"ردات، مصدر در مف » کَ

 تداند با این تفاوت کـه طاعـ  می "طوع"را همانند مصدر  "تطاع"ذکر شده است. راغب 
ه«بیشتر در فرمانبري با رأي و اختیار در آنچه امر شده است و طیعه ی نیز به معناي او » أطاع

  ).530و  529نهاد، می باشد. (راغب اصفهانی،  گردن را فرمان برد و
نمایند و آن عمل به مقتضـاي امـر و   ارائه می " طوع"مصطفوي یک معناي اصلی براي 

صـدق   "کره"حکم به همراه رغبت و خضوع است که اگر قید رغبت (تمایل) نباشد، معناي 
نیز اسـم  " تطاع" نظر از اینکه دو قید خضوع و عمل موجود باشد یا نباشد. صرف کند؛می

مصدر باب إفعال اسـت و در آن قیـام فعـل بـه      تو به معناي اصل مفهوم ماده است. إطاع
شود؛ بر همین اساس در قرآن کریم از اطاعت بنـده بـه لحـاظ اینکـه از او     فاعل لحاظ می

شود و بنده باید به آن توجه داشته باشد و این کار بـه اراده و اختیـار اوسـت بـه     صادر می
  ).7/165) تعبیر شده است. (مصطفوي، تإطاعإفعال ( صیغه

ـونُ  «توان گفت، حمد الهی، در صحیفه سجادیه می تبا بررسی لوازم واژه طاع کُ داً ی مح
َلىُوْصلًَة  باً إِ ب س و فْوِه ع و ه ت َلى طَاع ه و  إِ انَلىَذِريَعـًة رِضْو ه إِ رَت ف ، صحت و سالمتی انسان »مغْ

ري از نیرو و توان مناسب، مقدماتی هستند که زمینـه را بـراي طاعـت خداونـد     و برخوردا
در اطاعـت  ). ثبـوت نیـت   37/13 ،23/3 ،15/3، 1/29کنند. (صحیفه سـجادیه،  آماده می

م«آن را از خداوند خواستارند:  %هایی است که امام خداوند یکی از مؤلفه ه ـت  و اللَّ ب ـی  ثَ ف 
کت ی طَاعت ی ن و م ک ح بادتک فی أَ ی عیرَت صتوان آن را الزمـه طاعـت پروردگـار     میکه ...» ب

ـا  و«...، نجات مطیعـین  %دانست. با توجه به کالم امام ـنْ  ی م  ـه تُ ـینَ نََجـاٌة  طَاع یع طلْمل«... ،
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د و الصوابِ«رسیدن به خیر و رشد و صواب؛  شْ رِ و الرُّ ی ینَ للْخَ ق فَّ والْم و کت و خضوع » بِطَاع
یه «بیشتر در برابر خداوند  ف کت الِ طَاعکْم ت نَا بِاس ی م علَ أَتْمکسـب ثـواب و جـزاي    »الِْمنَّةَ و ،

ـادك    «الهی و تکمیل نعمت الهی بر بنده  ب رَ ع ـکْ ـأَنَّ شُ تَّى کَ ح یه ف ا تُطَاعیلِ م َلى قَلع یب و تُث
ی بت علَ ج ي أَو ذ مالَّ ه ابثَو ـ    «، »ه ت ـی طَاع ـوا ف یضُ ف ـلَ أَنْ ی ب م قَ ه ابثَو ت د د أَع و در نهایـت  » هو

تُک«وصول به شرافت انسانی  طَاع ه تْ فَ رَّ رِیف منْ شَ ، همه از نتایج اطاعت خداونـد  »فَإِنَّ الشَّ
  .)43/7 ،12و  7 و 37/6 ،35/4 ،25/11 ،6/7است. (صحیفه سجادیه، 

اند (صـحیفه  دو مرتبه در صحیفه سجادیه با یکدیگر همنشین شده إنابهو  تطاعواژگان 
ذَا«)؛ در فراز 37/14، 16/33سجادیه،  ا ههِی ی لَ ما ... إِ أَ ـَرك  الْعاصی فَ م ـع  و أَ اقوالْم  ـک ی ه  نَ

م ه فَلَ تک تُعاجِلْ مق نَ کَی بِ لَ لد ب تَ س ی ه ال ح تک فی بِ ی صعالَ مَلىاْإلِنَابَِة  ح ـک  إِ ت اى ایـن ...» «طَاع 
 کیفـرش  در پـس  شـده  مرتکـب  را نهیـت  و نیاورده بجا را تو امر که کسى اما..  من خداى
» دهـد  تغییـر  طاعتت به بازگشت و توبه حال به معصیتت در را خود حال تا نکردى شتاب
ت حاصل خواهد شد را به إنابه و رجوعی که به سبب ترك معصی %) امام37/14 ،جا(همان

اند پس با توجه بـه ایـن فـراز مشـخص     إنابه و بازگشت به سوي طاعت خداوند بیان کرده
آن را ترك معصیت تعبیر نموده بودنـد،   31/28از إنابه که در فراز  %شود که قصد اماممی

رسد تقابل در واقع انابه و بازگشت به سوي طاعت پروردگار است. عالوه بر این به نظر می
رساند که این دو واژه در در این فراز این پیام را می "تطاع"و  "تمعصی"معنادار دو واژه 

توان باشد. بنابراین میاي که نفی یکی موجب اثبات دیگري میتناقض با یکدیگرند به گونه
تـوان   یز بـه همـراه دارد و مـی   داوند را ناست، طاعت خ هگفت، ترك معصیت که الزمه اناب

  محسوب کرد. "إنابه"را نیز از لوازم مهم  "تطاع"فزون بر ترك معصیت واژه ا
نیـز   "توبـه "بیان شد که ترك معصیت از لـوازم   "توبه"با  "معصیت"در همنشینی واژه 

را نیز با تحلیلی که بیان شد از لوازم توبـه محسـوب کـرد،    » طاعت«توان  میباشد پس می
نْ«چه در فراز چنان نَا ع م      واجعلْ ه ـنْ م ـت بِلْ ـک و قَ تَ ب ح م ـم ه ـت لَ ب ج ینَ أَوذ ینَ الَّ دك منَ التَّوابِ
رَا ینَ َجَعةَ م ل ادلَ الْعد ا أَعی کت قرارده کـه محبـت و    کنندگانى از توبه خود ما را نزد و« »طَاع
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  اى پذیرفتـه  ایشان بازگشت به طاعتت را از اى و دوستیت را براى آنها واجب و الزم نموده
توان همراهی طاعت با توبه ) می45/54(صحیفه سجادیه، » ترین عدالت دارندگان اى عادل

  را مشاهده نمود.   
  

  همنشینی واژگانی إنابه با ضمایر عائد إلی اهللا .7-3

هستند؛ به طوریکه در هر کجا از صحیفه  "هإناب"هاي این ضمایر پربسامدترین همنشین
کار رفته است، این ضمایر نیز وجود دارند که مرجع همه آنها به خداوند باز  که واژه إنابه به

نمایند همانند گردد و قرائنی هستند که معناي إنابۀ را بازگشت به سوي خداوند تعبیر میمی
ي«ضمیر (ك) در (تَلقّاك) در این فراز  ذ ه عظُمت الَّ ذُنُوب لَّتج ب لَا و... فَ رَ ه م ه نْ لَ عک قَّاك  تَلَ

)، بنابراین در صحیفه سجادیه واژه إنابه همانند واژه توبـه  12/8صحیفه سجادیه، ( »ِباْإلِنَابَةِ 
  .تنها در معناي بازگشت به سوي پروردگار استفاده شده است

و تحلیـل   "إنابـه "و » توبـه «اساس تبیین روابط معنایی دو واژه به ظاهر هم معنـاي  بر
اي در هـم تنیـده و تعـاملی    ق روابط همنشینی در متن صحیفه، شـبکه هاي آن از طریمؤلفه

شناختی هر یـک را  که تفاوت معنی پذیردمعنادار میان واژگان همنشین هر یک صورت می
  آورد.فراهم می

  
  نتایج مقاله

، این واژه در کـانون ارتبـاط بـا واژگـانی     "توبه"در بررسی واژگان همنشین با واژه . 1
و  "حـبط گناهـان  "، "تضرع و عبـادت بـه درگـاه الهـی    "، "دامت از گناهن"مطلوب مانند 

آیی، الزمه توبه، گردد؛ در این باهمپدیدار می "کانون توجه خداوند بودن و رجوع إلی اهللا"
 ندامت از گناه مطرح شده که شرط الزم براي پذیرش توبه خواهد بود.  

، "تـرك معصـیت  "یق اصـلی را  ، مصـاد "إنابـه "در بررسی واژگان همنشین با واژه . 2
با توجه به این خـوانش،  گیرد، دربرمی "رجوع به سوي خداوند"و  "طاعت و بندگی حق"
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  225///  همنشینی روابط پایه بر ادیهسج صحیفه در "إنابه" و "توبه" واژگان شناختی معنی تفاوت

تواند در توسعه معنایی آن نقش داشـته  إنابه در زمره لوازم معنایی واژه توبه قرار دارد و می
که این امر به  شرط الزم براي پذیرش انابه، ترك معصیت از گناه گذشته و آینده بودهباشد؛ 

ندم همان توبه است که ناظر بر تفاوت معنایی دو واژه مذکور اشاره دارد؛ به تعبیري روشن، 
و ناظر به آینـده اسـت. از سـوي     "إنابه"باشد همچنانکه ترك معصیت به معناي گذشته می
براین تواند معناي خود را به توبه توسعه دهـد بنـا  الزمه توبه است و می ،"إنابه"دیگر واژه 

تواند ناظر به آینده هم باشد یعنـی  غیر صحیح نیست اگر گفته شود توبه نیز بدین وسیله می
گیرد و پا بر جاست که تائب عالوه بر پشیمانی از گناه گذشته، از گناه توبه زمانی شکل می

 حال و آینده نیز دست بردارد.

ـ   در خوانش لوازم معنـایی و همنشـینی   . 3 در صـحیفه   إنابـه ه و هـاي بیناواژگـانی توب
سجادیۀ، واژه توبه نسبت به إنابه از بسامد باالیی در گستره لوازم معنایی و روابط همنشینی 

ـ تواند معناي وسیعبا سایر واژگان برخوردار است؛ در نتیجه می در  هتري نسبت به واژه إناب
به بوده حال آنکه خود حمل نماید؛ در حقیقت، واژه توبه شامل تمامی لوازم معنایی واژه إنا

 است.  » توبه«واژه إنابه فاقد بسیاري از لوازم معنایی 

هاي واژگانی هر یک از این دو واژه، واژه نـدم، فقـط از لـوازم    آییي باهمدر گستره. 4
شود در حالیکه به هیچ وجه همنشـین بـا إنابـه یـا از لـوازم معنـایی آن       توبه محسوب می

توان براي واژه إنابه مشاهده کرد شینی دعا و عفو را نمیباشد. همچنین در صحیفه، همن نمی
 افزاید.  در حالیکه این دو واژه با توبه همنشین شده و سایه معناهایی را به آن می

افزون بر معانی مشترکی همچون، کانون توجه خداوند بودن و رجوع إلی اهللا در توبه . 5
روابط همنشینی موجود در هر واژه شـکل  و إنابه، معانی ضمنی با توجه به سیاق آیات و و 

  هاي مختلف دارد.گرفته که حکایت از ترادف نسبی و عدم جایگزینی این دو واژه در سیاق
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