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 چكيده

به سرمايه اصيل عربي است و اين واقعيت از استعمال گـسترده واژه در          وابسته  » آيه«واژه كهن   

هـاي  يوند بـا واژه با اين حال وقتي اين واژه به قرآن وارد شد در پ          . شودشعر جاهلي آشكار مي   

قرآني ديگر، مفهومي ديني به خود گرفت كه براي مخاطبان قرآن در عصر نزول، يعني مشركان               

و اهل كتاب شبه جزيره، ناشناخته نبود و آنان مستقيما و يا به واسطه اهل كتاب، با اين مفهـوم                   

مفهـوم  . نا بودنـد  به كار رفته بود آشـ      -)ot'(אות  -كه قبال در كتاب مقدس با همزاد عبري آيه        

 اعم از تعليمات    -ديني آيه در كتاب مقدس عبري عبارت است از فعلي الهي كه محتواي وحي             

ايـن مفهـوم الاقـل بخـشي از       . كند را تأييد و تأكيد مي     -گويي آينده هاي ديني و پيش   و معرفت 

 توجه قـرار  دهد؛ از اين رو در معناشناسي آيه در قرآن بايد مورد       تصور قرآني آيه را تشكيل مي     

  .بگيرد

  
  آيه، معناشناسي، شعر جاهلي، كتاب مقدس :هاكليد واژه

  مقدمه

 اسـت كـه     قرآن از پركاربردترين كلمات     - به معناي نشانه و عالمت     -»آية«واژة  
براي تعبير از امور به ظاهر پراكنده و غيرمرتبطي مانند وحـي الهـي بـر پيـامبران،                  

هـاي  اد خداونـد بـه مؤمنـان و معرفـت         هاي طبيعت، امد  معجزات رسوالن، پديده  
كوشد به مفهـوم مـشتركي كـه در         مقاله حاضر مي  . شهودي انبيا به كار رفته است     
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2  مفاهيم آيه در دوره پيش از اسالم 

هـا را جـايز   همه مصاديق آيه وجود دارد و اطـالق واژه فنـي آيـه بـر همگـي آن       
روشن است كه قرآن تعاليم خـود را بـه زبـاني عرضـه              . ساخته است، دست يابد   
اش قابل فهم باشد و اين بدان معناست كه         طبان بالواسطه كرده است كه براي مخا    

-بردهها را به كار مي    هايي استفاده كرده است كه مردم شبه جزيره آن        قرآن از واژه  

اند؛ هر چند بنا به اصـل افتراقـي بـودن    ها داشتهاند و تصوري راجع به مفاهيم آن   
واژگـان قـرآن، مفـاهيم    ها پس از ورود به دسـتگاه        هويت دالّ و مدلول، اين واژه     

در دوره پـيش از  » آيـه «اي نيز يافته اند؛ از اين رو، در اين گفتار مفهوم   نسبي تازه 
 مـسيحي، بـه ويـژه    -نزول قرآن، هم در فرهنگ عربي و هم در فرهنـگ يهـودي           

 از سوي   عهد قديم داللت اين كلمه در اشعار عرب جاهلي از يك سو و در متون              
بـه  » آيـه «رت جستجوي مفاهيم پيش از اسـالمي        ضرو. ديگر بررسي خواهد شد   

شود كه در نظر بگيريم عمده مخاطبان عصر نزول قـرآن بـه             مي ويژه وقتي آشكار  
 مسيحي آن روزگـار تعلـق       -هاي فرهنگ جاهلي يا فرهنگ يهودي     يكي از حوزه  

توانسته است به صورتي سلبي يا ايجـابي در شـكل   ها از آيه مي  داشتند و تلقي آن   
يالوگ قرآني در خصوص آيه سهيم باشد؛ لذا شناسـايي مفهـوم آيـه در               دهي به د  

 از اين لحاظ كه كاربرد دينـي ايـن واژه را در       -1عهد قديم  به ويژه    -كتاب مقدس 
تـر و   سازد براي هـدف ايـن تحقيـق مهـم         دوران نزديك به نزول قرآن آشكار مي      

  . تر استاساسي

                                                
 عهد جديدهاي شرقي آشكارا صبغه يهودي داشت و مسيحيت در بين فرقه«) 8؛ تاريخ القرآن(به گفته نولدكه . 1

 .» در حوزه تعاليم و مباني روحاني داشتعهد قديمود كه در كليساي كهن فاقد آن اهميتي ب
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  هاي سامي اشتقاق واژه آيه در زبان-1

   عربيشتقاق در زبان ا- 1-1

خليل بن احمـد و  . اتفاق نظر ندارند» آية«لغويان مسلمان در تشخيص ريشة واژه  
اند؛ در حالي كه ابن فارس آن      را ريشه آن ذكر كرده     1»أوي«و سيبويه   » يأي«فرّاء  

، العـين . نـك ،  ةضمان العـد  به معناي   (» وأي«و ابن دريد آن را ذيل       » أأي«را ذيل   
مالحظه ابن دريد قابل توجه . آورده است) Pyne Smith, i , 31.؛ قسذيل ماده

؛ )»ورث«و  » إرث«ماننـد   (شود  است؛ زيرا در صرف، گاهي واو قلب به همزه مي         
شـود  در اين صورت با در كنار هم قرار گرفتن دو همزه، دومي به الف تبديل مي               

ـ   » آيـة «آورد كه مؤنث يا مفـرد آن        را پديد مي  » آي«و شكل    دربـاره  . ودخواهـد ب
الـف  ) »يأي«ذيـل   (خليل  . شناسان اختالف است  ساخت اين كلمه نيز ميان لغت     

 قياس كرده است كه حروف اصلي       راية و   غايةوسط كلمه را ياء دانسته، آن را به         
.   دانـسته اسـت  فَعلَـة را  » آية«بدين ترتيب وي وزن     . است» يري«و  » ييغ«آنها  

گرفتـه  » فاعلـة «و كسائي آن را بر وزن       ) به سكون عين  (» فَعلَة«فرّاء آن را بر وزن      
-أي«، ذيل  لسان(اند   را برگزيده  فَعلَةاست؛ در حالي كه ديگران همچون خليل، وزن         

ابن . اند فعلي هم ريشه با آيه معرفي كنند      آنگاه برخي كوشيده  . )178 ؛ ابن انباري؛  »ي
كند اما شاهدي    ذكر مي  »عالمةً ضَعو«را به معناي    » آيةًأيا   «)؛ همان جا  لسان(منظور  

از ) باب تفاعـل  (»  تĤيوكم -تĤيا«و  ) باب تفعل (» تأييته«. آوردبراي اين كاربرد نمي   
شوند و شاهدي بر هـر يـك نقـل          افعال ديگري است كه هم ريشه با آيه ذكر مي         

شود اما پيونـد    از آنها فهميده مي   » قصد و آهنگ چيزي كردن    «شود  كه معناي     مي
  .رسدبه نظر نمي) عالمت و نشانه(شني ميان اين مفهوم و مفهوم آيه رو

                                                

 :نك(داند اين قول را جوهري به سيبويه نسبت داده است و ابن برّي اين نسبت را نادرست مي. 2
  ).ي ذيل أيلسان،



4  مفاهيم آيه در دوره پيش از اسالم 

  

  خانواده عربيهاي هم اشتقاق در زبان- 2-1

 به معناي نشانه را از فعـل عبـري          )ot’( אֹותجفري واژه عبري    :  عبري -1-2-1
ָוה )āwāhكـه فعلـي   ) 133، دخيـل (دانـد   به معناي نشانه گذاشتن مشتق مـي  )

 אֹותֹותو جمـع آن     )ot’(  אֹות تنهـا شـكل اسـمي      عهد قديم ر  اما د . ناقص است 
)'otot(  אֹות هاي ربانيان نيز    در نوشته «. توان يافت  را مي)’ot(      به همين نحو بـه 

كار رفته است؛ هر چند در آن جا معناي حرفي از حروف الفبا را هم پيـدا كـرده                   
  . )134همان، (» است
תא  همزاد آيه در آرامي واژه     : آرامي -2-2-1 )ātā(       است كه عالوه بر مفهـوم 

نيز به كار   ) نشانة نوشتاري براي اصوات گفتاري    (عام نشانه، به معناي حرف الفبا       
 و ذيل معـاني همـان   )جفري، همان جا(معناي اخير به زبان عبري وارد شد   . رودمي
 قرار گرفت با اين تفاوت كه لفظ مذكور در معناي حرف الفبا، به            )ot’( אֹותلفظ  

 اسـت   )otiot’( אֹוִתיֹותآيـد و جمـع آن       تبع لفظ آرامي، مؤنث به حـساب مـي        
  ).حييم؛ ذيل واژه(
هاي آرامي كتاب مقـدس، معـادل آيـه،          در بخش  : آرامي كتاب مقدس   -3-2-1

תواژه    )āt6؛  33-32: 3( سه بار به كار رفتـه اسـت          دانيال سفر است كه در     ) :
   ).همان جاجفري، ( از جانب خداوند باشد و به معناي نشان و عالمتي است كه) 28

در همان حال كه دقيقا ماننـد        «)ātā(  ��� در سرياني واژه ُ    : سرياني -4-2-1
 در هم ،يوناني σηµειουسميون رود و ترجمه   به كار مي   )ot’( אֹותواژه عبري   

ـ دل يمعنـا  در اسـت،  ديـ جد عهد در هم و تورات ينيسبع ترجمه  و برهـان  و لي
واژه ) سـرياني كتـاب مقـدس      ( پـشيتا  در). همانجا(» رود يم كار بهد  سن و شاهد
���
� � �

���
�

 )ātōtā( از همين ريشه به معناي حرف الفبا به كار رفته است )5، متي :
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: معاني ديگر اين واژه عبارت اسـت از . )Pyne-Smith, i. 32. قس. 17: 16، لوقا؛ 18
 ;Louis Costaz(و ضـمان  ) ايبعج. ج(رايت، مثَل و نمونه، اثر، يادبود، عجيبه 

22; Pyne-Smith, i, 31.(  

 بـه معنـاي نـشانه       )otā( אֹותא واژه ماندايي هم ريشه با آيـه         : ماندايي -5-2-1
  .)همانجاجفري؛ (است 

. ؛ قـس  133،  همـان ( اسـت  )at’( את  همـزاد فنيقـي آيـه واژه       : فنيقي -6-2-1
  ).49: 1، فرهنگ تطبيقيمشكور؛ 

   ؟اصيل آيه، دخيل يا ة واژ-2

-رسد واژه آيه و همزادهاي سامي آن، از واژه        با توجه به آنچه گذشت، به نظر مي       

كـه ميـان    » نـشانه «جا كه مفهوم اساسي      آيند و از آن   هاي كهن سامي به شمار مي     
تـوان بـه سـادگي    ها مشترك است، مفهومي عمومي و غير فنّي است، نمي    آن ةهم

-امـا خـاور   . ه اصلي اين واژه بوده اسـت      ها خاستگا ادعا كرد كه يكي از اين زبان      

آرتـور جفـري بـا     . انداي دخيل و غير اصيل در عربي دانسته       را واژه » آيه«شناسان  
، دخيل(نويسد  مي ،»واژه اين توجيه و تفسير در مسلمان لغويان كوشش«اشاره به   

 مركر نفُ كه همچنان معلوم، قرار از و ندارد، ريشه يعرب زبان در واژه اين«: )133
و پس از ذكر معاني كلمـه در      »  ، از سرياني يا آرامي گرفته شده است       است نوشته

با آن كه غير ممكن نيست كه عربها ايـن واژه           «: افزايدعبري، آرامي و سرياني، مي    
را از يهوديان گرفته باشند، بيشتر احتمال مي رود كه اين واژه از طريق مـسيحيان                

  ).134، همان(.»1سرياني زبان به آنها رسيده باشد
: شناس در ايراد اين نظر سه چيز بوده است        ظاهرا داليل اين دانشمندان زبان    

خانواده عربي، يعنـي سـرياني،      هاي هم هايي با تبار مشترك در زبان     وجود واژه ) 1

                                                

 . دهد كه اقتباس واژه از عبري را ترجيح مي،160ص ، در آستانه قرآنبالشر؛ : قس. 1
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شناسـان  اخـتالف نظـر لغـت     ) 2؛  )49/ 1مـشكور؛   : نـك (آرامي، عبري و فينيقي     
: ؛ نـك Abrahamov; v,3(ي واژه آيـه  مسلمان در توجيه ريشه و ساخت صرف

: نك() ot'(  אותشباهت نزديك مفهوم قرآني آيه با مفهوم عهديني         ) 3؛ و   )باالتر
و ديگـر همزادهـاي آن در سـرياني و    )  مفهوم ديني، در ادامه همـين مقالـه       -5-3

  . 1آرامي و رايج نبودن مفهوم ديني واژه در كاربرد جاهلي
اي در عربي قرضـي اسـت،       ين نتيجه كه واژه   از نظر علمي براي رسيدن به ا      

كنـد  هاي سـامي ديگـر كفايـت نمـي        صرف وجود همزادي براي آن واژه در زبان       
جـا كـه بـه ريـشه      تـا آن ... «) p. 80 (2بلكه به اقرار مينگانـا ) 450-449روحاني؛ (

توان با اطمينان تعيـين   شود، همواره دشوار مي   هاي عمومي مربوط مي   شناسي واژه 
هاي سرياني يا عبري يا حبـشي   واژة به كار رفته در قرآن، مستقيما از زبان كرد كه 

هـزاران واژه   . هـا مـشتق نـشده اسـت       گرفته شده يا اين كه اصال از هيچ كدام آن         
هاي سامي به طـور يكـسان    مادي وجود دارد كه در همه زبان      ] با مدلول [قاموسي  
اطعانه بگويد هر يـك از      نظري نيست كه ق    شود و هيچ دانشمند صاحب    يافت مي 

ايـن ويژگـي بـه طـور        .  ها از اين زبان سامي يا آن ديگري مشتق شـده اسـت            آن
اين كلمات به  . كندو غيره صدق مي   » يد«،  »رأس«خاص در باره الفاظ كهني مانند       

  » .گرددهاي سامي باز ميريشه مشترك سامي موجود در همه زبان
علـت قابليـت سـاختار كلمـه در         توانـد بـه     اما اختالف در صـيغه كلمـه مـي        

ويژه وقتي حروف اصـلي كلمـه دسـتخوش ابـدال و          ه  هاي مختلف باشد؛ ب    تأويل
شناسيم يـا آن كـه   ها نميها كه فعلي هم ريشه با آن      نيز بسا اسم  . اعالل شده باشد  
  .ها از اسم مشتق شده استفعل هم ريشه آن

                                                

  .ادامه مقاله: نك.  به كار رفته استكتاب مقدسمفهوم ديني مصطلح در در شعر حنفا آيه به . 2
3. Mingana 
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يـل دانـستن   حقيقت آن است كه مقصود جفري و ديگـر خاورشناسـان از دخ         
ها در قـرآن  ، قرضي بودن مفهوم ديني آن   »آيه«بسياري از كلمات قرآن و از جمله        

يـادآور شـده    ) 92،  دخيـل (آن گونه كه آرتور جفري در مقدمة كتاب خود          . است
عدم كفايت واژگـان بـومي عربـي        «ها در قرآن    علت به كار گيري وام واژه     : است

اصطالحات آماده و در «بود و اين نقيصه با دين اسالم » هاي تازهبراي بيان انديشه
ي برطرف گرديد كه از روزگاران پيش از اسالم به وسيله قبايـل عربـيِ               »دسترس

مسيحي شده و يا از طريق تجارت بـا يهوديـان، مـسيحيان و ايرانيـان وارد زبـان                   
به عبارت ديگر استقراض واژگاني در قرآن به سـبب مفـاهيم و    . عربي شده بودند  

 ساده عربـي  داشت و انديشهاي ضرورت يافت كه قرآن عرضه مي   اي تازه همدلول
بنـا بـر ايـن    ). Mingana, 78  ؛74،الجمـل . قـس (ها بيگانه بود در آن روزگار با آن

 مورد اهتمام خاورشناسان، مفهوم پردازي، آن هـم در سـطح دينـي اسـت؛                مسأله
 كه يـك واژه قرآنـي،   گاهي ترديدي نيست«، )94، دخيـل (چنان كه به تعبير جفري    

پيداست كه اگر اين مالحظه     . »هاي همزاد است  ترجمه اصطالحي از يكي از زبان     
تنها مالك در قرضي دانستن واژه باشد، با تعريـف علمـي از وام واژه همخـواني                 

ايزوتسو نظيـر  ). لفظ(ندارد؛ زيرا در اين حالت، صرفا مدلول قرضي است، نه دالّ  
 به ָנִביאكه به عقيده مستشرقان از عبري   » نبي«اژه ديني   همين مسأله را در مورد و     

» كلمـه «كند و چنين تصوري را ناشي از اشتباه         عاريت گرفته شده است، طرح مي     
  . )233ايزوتسو؛ (داند مي» تصور«با 

هـايي  هـاي قرضـي، مـالك      براي تـشخيص زبـانِ مبـدأ واژه        )p.81(مينگانا  
 زبان سرياني بر اسلوب قرآن را در شش         پس از آن كه تأثيرات    او  . برشمرده است 

هـاي عمـومي كـه كهـن نيـستند يـا در همـه               كند، در مورد واژه    احصا مي  1حوزه

                                                
) 5رسم الخط؛ ) 4هاي عمومي؛ واژه) 3مصطلحات ديني؛ ) 2هاي خاص، نام) 1: اين شش حوزه عبارتند از. 1

  .ارجاعات تاريخي بيگانه) 6ساختمان جمله؛ 
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شـوند، بـه    هـا يافـت مـي     هاي سامي وجود ندارند بلكه فقط در برخي از آن          زبان
رسـانند؛ ايـن معيارهـا      كند كه در تعيين زبان مأخذ ياري مـي        معيارهايي اشاره مي  

  :عبارتند از
معيار كلي در باره همه اين كلمات، اعـم از مـادي و تجريـدي، در نظـر                  ) 1

هاي سـامي و تطبيـق دادن واژه        گرفتن اصول دستوري و واژگاني هر يك از زبان        
در مورد واژگان مادي بايد بـه تـاريخ و جغرافيـا و مكـان               ) 2هاست؛  قرآني با آن  

كرد و ديد تا چه حد ايـن        نگاري سرزمين در ميان هر يك از اقوام سامي مراجعه           
در مورد واژگان تجريدي بايـد در نظـر         ) 3ها سازگاري دارد؛    كلمات قرآني با آن   

گرفت كه كدام يك از اقوام سامي زودتر تمدن ادبي پيدا كرده است و كدام يـك                 
بنا به جبر شرايط يا نزديكي به حجاز ترجيحا تأثير مستقيمي بر زبان قرآن در اين                

  . گذاشته استيا آن رشته ادبي
، بايد در نظر گرفت كه آيه در قـرآن هـم در             »آيه«براي داوري در باره واژه      

بـه كـار رفتـه      ) 128،197:؛ شـعراء  35: يوسف(معناي ديني و هم در معناي غير ديني         
وجـود  . شـود اي عمومي محسوب مـي    ؛ و اين واژه در معناي غير ديني واژه        است

 شاهدي است بر اين كه      1هاي سامي زبانهاي گوناگون اين واژه در بيشتر       صورت
از لحاظ دسـتوري و واژگـاني هـيچ         . اين كلمه به خزانه مشترك سامي تعلق دارد       

 بـا   آيـة دهد كه چگونه سـاختار لفـظ        شناسان توجيهي به دست نمي     يك از زبان  
ميان واژه . تر است تا با قواعد صرف عربيقواعد دستوري سرياني يا عبري منطبق 

 نيز از لحاظ آوايي يـا       آيةو واژه    (ot')אֹות  يا واژه عبري     )āt ā( ���سرياني ُ 
شكل نوشتاري مطابقت تام وجود ندارد تا با تكيه بر آن، اين كلمـه را وام گرفتـه               

از لحاظ اصالت داشتن مفهوم در سرياني يا عبـري   . از سرياني يا عبري تلقي كنيم     
، مفهـومي كـه در      )مطلـقِ نـشانه   (آيه  ) غير ديني (اوالً مدلول مادي    : نيز بايد گفت  

                                                
 .در واژگان حبشي همزادي براي آيه نيست. 2
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اي قرضـي بـه   عربي بي سابقه باشد نيست تا به اين اعتبار بتوان لفـظ آيـه را واژه       
ــيِ   ؛حــساب آورد ــاهيمِ دين ــيش از اســالم، برخــي مف ــه پ ــست ك ــد ني ــا بعي  ثاني

ها از آنها اخذ شده و بر       ها با اين فرهنگ    اثر مجاورت عرب   برمسيحي آيه     يهودي
؛ چنـان كـه در برخـي        )، دبا »آيه«آذرنوش؛  (ه نهاده شده باشد     دوش واژه عربي آي   

ثالثا بـا آن  ). ادامه همين مقاله. نك(شود اشعار جاهلي نيز چنين مفهومي يافت مي 
 مسيحي در قرآن به كار رفته است؛ اين -كه برخي از همين مفاهيم آشناي يهودي    

 مفهومي اين واژه در     بدان معنا نيست كه تصور قرآني آيه دقيقا منطبق بر مرزهاي          
دهـد كـه قـرآن       است بلكه پژوهش در مفهوم قرآني آيه نـشان مـي           كتاب مقدس 

اي نيز بـه    ، ابعاد تازه  (ot‘)  אֹותعالوه بر انعكاس برخي مفاهيم ديني واژه عبري       
  .اين مفهوم افزوده و آن را گسترش داده است

تـوان واژه   ت، نمـي  بنا بر اين با هيچ يك از اعتباراتي كه مينگانا برشمرده اس           
حوزه معنايي اين واژه در انتقال از       : توان گفت آيه را دخيل دانست بلكه صرفا مي      

دستگاه واژگان پيش از اسالمي به دستگاه واژگـان قـرآن، تحـول يافتـه و حامـل              
تطـور  . شده است كه با معناي عمـومي لفـظ بيگانـه نيـست            ) ديني(معاني جديد   

ي اسـت و در مقولـه اسـتقراض واژگـان قـرار       زبـاني رايجـ  مدلول كلمات پديده 
  . گيرد نمي

   كاربردها و مفاهيم آيه در دوره پيش از اسالم-3

   منبع شناسي- 1-3

هايي است كه شعر جاهلي را       و كتاب  عهد قديم  مجموعه   ،منابع ما در اين بررسي    
 ابـن قتيبـه،     الشعر و الشعراء  هاي شعراي جاهلي،    اند؛ از جمله ديوان   گزارش كرده 

زهر  ابوهالل عسكري، الصناعتين و االوائل ابوالفرج اصفهاني، كتب جاحظ،   غانيا
   ،پــس از آن.  بغــداديخزانــة األدب زمخــشري و ربيــع االبــرار قيروانــي، اآلداب
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  الجـيم كننـد، از جملـه  هـا ذكـر مـي     كتابهاي لغت كه شواهد شعري را ذيـل واژه        
 ابن اثير  النهاية ابن دريد و   جمهرة ابن انباري،    الزاهر خليل،   العينابوعمرو شيباني،   

خاورشناسان عمدتا براي اشعار جاهلي ارزش اثباتي . مورد توجه قرار گرفته است
هاي خود كمتر به اين و از اين رو در بحث) Mingana, 77(چنداني قائل نيستند 
از نظر ما همچنان كه نبايد در اعتماد به ميراث ادب جاهلي            . انداشعار استناد كرده  

به گفتـه  . مبالغه كرد، نيز نبايد آن را به كلي ناديده گرفت و سراسر مجعول خواند             
حتي اگر برخي اشعار جاهلي را هم جعلي بدانيم، البد اصـلي            ) 142ص(ايزوتسو  

هاي خاصي  است كه اين اشعار بر پايه آن اصل جعل و به شخصيت           وجود داشته   
  .  اندنسبت داده شده

   بسامد واژه- 2-3

 روي هم رفته كتاب مقدس در (otot') אֹותֹות و جمع آن   (ot')אֹות بري  واژه ع 
 30) نبييم( بار، در كتب انبيا 39 توراتدر :  بار به ترتيب زير به كار رفته است      79

ת  سـه بـار لفـظ آرامـي     كتاب دانيالعالوه بر اين در .  بار10 كتوبيمبار و در  

(āt)   واژه در سـفر پيـدايش  ،  توراتواژه در   از ميان كاربردهاي    . به كار رفته است 
اسـفار   شش بار در معاني غير ديني به كار رفته است؛ ايـن كلمـه، در                 (ot') אֹות

به ترتيب  ( بيش از هر جاي ديگر در معناي ديني به كار رفته است              تثنيه و   خروج
 اين كلمه سه بار در معناي غيـر دينـي و دو بـار در                 سفر اعداد  ؛ در ) بار 12 و   16

  .شود اثري از اين واژه ديده نميالويان ديني استعمال شده است و در معناي
در مورد بسامد آيه در شعر جاهلي، به علت اين كه اندكي از آن اشعار به ما                 

اما چنان كه در ادامه خـواهيم ديـد،         . توان اظهار نظر دقيقي كرد    رسيده است، نمي  
شـاعر و زاري بـر آن،   هـاي بـه جـا مانـده از منزلگـاه محبوبـه        جستجوي نـشانه  

 ،عـالوه بـر ايـن     . هاي جاهلي بـوده اسـت      در نسيب قصيده   مشهورترين مضمون 
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كمـا بـيش    » ًآيـة أال أبلـغ فالنـاً      «يـا   » ...ِ  بĤية«هاي تكرار شونده مانند     برخي قالب 
بيـشتر ايـن كاربردهـا در    . اند كه به طور گسترده استفاده شوندقابليت آن را داشته   
به تدريج از بين رفتند و اين واژه بيشتر در معاني جديدي بـه  دوره پس از اسالم،    

  .كار رفت كه پيش از اسالم رايج نبود

  هاي معنايي جانشين- 3-3

 اسـت    شده (ot') אֹות در بافتارهاي مشابه جانشين واژه       عهد قديم اي كه در    واژه
 םימֹופת و جمـع آن  )mofet (מֹופת كنـد، و تقريبا همان مفهوم ديني را افاده مي      

)mofetim (چيـز   ، دليـل  ، نـشاني  ، نمونـه  ،به معنـاي معجـزه     اين واژه كه  . است 
אֹות پـس از واژه   اسـت، ] حيـيم؛ ذيـل واژه    . نـك (، نادره، اعجوبـه      انگيز شگفت

('ot)  در مفهوم آيـه بـه كـار رفتـه           عهد قديم اي است كه در     ، پربسامدترين كلمه 
اسـم  ( اسـم مـشتق       ايـن واژه را    1فرهنگ عبري كتاب مقدس كينگ جيمـز      . است
در مفهـوم شـيء     ) به معني خوب و زيبا شـدن       ()yāfa( “ה פָי” از فعل ) مفعول

يـا نـشانه هـشدار      ) token(برجسته و بارز، شگفتي؛ و در مفهوم ضـمني نـشان            
گـاه بـه     אֹות و   מֹופת دو واژه    عهـد قـديم   در  . معرفي كرده اسـت   ) omen(آميز

 مشابه به جاي يكـديگر بـه كـار           و گاه در بافتاري كامالً     2شونديكديگر عطف مي  
  ). cf. Friebel ,28( 3روندمي

به معنـاي   ) 'pele( פלא  به معناي عجايب و    )niflā'ot (ִנפָלאֹותهاي  واژه
كتـاب  هـاي معنـايي آيـه در        شگفتي، كار خارق العاده يا عجيب از ديگر جانشين        

                                                
1. Hebrew Dictionary of the King James Bible 

؛ 3: 20، 18: 8 اشعيا؛ 11: 34، 2: 29، 46: 28، 8: 26، 3، 2: 13، 19: 7، 22: 6، 34: 4 تثنيه؛ 3: 7 خروج: نك. 1
  . 10: 9 نحميا؛ 9: 135، 27: 105، 43: 78 مزامير ؛21، 20: 32 ارميا
؛ 30: 2 يوئيل؛ 27، 24: 24، 11، 6: 12 حزقيال؛ 5، 3: 13 اول پادشاهان؛ 10، 9: 11، 9: 7، 21: 4 خروج: نك. 2

 . 31، 24: 32 دوم تواريخ ايام؛ 12: 16 اول تواريخ ايام؛ 5: 105 مزامير؛ 8: 3زكريا 
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 ,Judaica( زيادي وجود دارد ها تفاوت است، هر چند ميان تصورهاي آنمقدس

xii, 73.(.  
شـوند  هاي مذكور مي  هاي ديگري نيز در بافتارهاي مشابه جانشين واژه       واژه

، )mōrā'im( מוראים:  گردنـد كـه عبارتنـد از   و گاهي نيز با آنها همنـشين مـي      
 به معناي ترس، خوف، هيبت، كار شگفت آميـز و موجـب      )mōrā(מורא جمعِ  

ــشت،  ــا)yād ha-zāqā(ָיד ַהָזָקה وح ــه معن ــوي،  ب ــتِ ق  ֵזרֹוַע ְנטּוָיהي دس

)zerōa' netōyā(    ،ַמסֹת به معنـاي بـازوي برافراشـته )masōt(،  ַِמָסהجمـع 
)masā( (       ،ַמֲעֵׂשהبه معناي آزمايش، تجربه، امتحـان )ma'ase()      در اضـافه بـه

  .، به معناي عمل يا فعل الهي)يهوه يا الوهيم
 (ot')אֹות  از مفهوم ديني اي، در واقع جنبه  هاي جانشين هر يك از اين واژه    

  عهد قـديم   تري از مفهوم ديني آيه در     ها تصور دقيق  رود و بررسي آن   به شمار مي  
  .سازدفراهم مي
  
  
  

   مفاهيم غير ديني- 4-3

   عالمت شناسايي-3- 1-4

   در كتاب مقدس-الف

جـدا  «آمده است كـه خداونـد خورشـيد و سـتارگان را     ) 14/ 1 (سفر پيدايش در  
   ؛قــرار داد» هــاهــا و روزهــا و ســالب و بــراي آيــات و زمــان روز و شــةكننــد

هاي خود را با    يابند كه در شب خروج از مصر سر در خانه         بني اسرائيل فرمان مي   
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هايي را كه چنين عالمتـي  خون برة قرباني رنگين كنند تا عذاب الهي ساكنان خانه     
  . )13/ 12، خروج(دارند گرفتار نسازد 

   در شعر جاهلي-ب

ناميـده شـده    » آيـه «هاي به جا مانده از منزلگاه محبوب، در اشـعار جـاهلي             هنشان
 بن الورد، اشيايي مادي، نشانة محبوبة شاعر تلقـي  ةمثال در اين بيت از عرو  . است

  : كندشده است كه خاطرات او را در ذهن شاعر زنده مي

)1 (ضْ غَ حسانَعفت بعدنا من أموةٌـآي منها لِـمو في الرَّ      ررُ ال تغي          
  )206، 197/ 4ياقوت؛ (

محـو گرديـد و اينـك در        » غـضور «ام حـسان از ناحيـه       ] آثار[پس از جدايي ما     «
شعر زير از امـرؤ القـيس   » .شوداي از آن باقي است كه دگرگون نمي  ريگزار نشانه 

  :داردهمين مضمون را بيان مي

   رسِـ األحفـالـه سرَــَّّو غي                هـآيت ـسرد لٌلَـَن طملِ) 2(
                                   سِــ األنففغَـفه شَعرِـَو ي                 ادثٍـ من حتنكّره العينُ 

  )285 /1 قيرواني؛ (                                                                                 

هايش محو گرديـده و روزگـاران گذشـته آن را دگرگـون             ه نشانه اي ك آن ويرانه «
شناسد؛ در عوض، شوري كـه      ساخته از آن كيست؟ اين حوادث را چشم باز نمي         

يا كعب بـن  (سلمي شعر ديگر از زهير بن ابي    » .شناسددر جان من است آن را مي      
  :است) زهير

  ثوالـ مالتٍـ ماثضٍرُلوال           بذي ح الطُّن أم سلمى عرفتمِ أ) 3(
ينَـلِبـ و تحساًـّ رق حولينِرطِعن فَنَ ...        ...نـهـِاتـ آيبيالـح م            

  )451/ 10ابو الفرج؛ (
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هـاي متعلـق بـه ام سـلمي را در ذي حـرُض شـناختي كـه هنـوز                    آيا آن ويرانه   «
ها را بـه سـبب      هاي آن اند و اينك نشانه   فرسوده گشته ] هاآن ويرانه [؟  1پابرجاست

اينك شاهد  » .پندارياي كهنه مي  گذشت دو سال از آن ايام همچون پوست نوشته        
  : تميميةقيط بن زرارلَديگري از 

   ضابِـ بين المال فالهفحِ          إلى الس أقفرت بالجنابٌِةمنَن دِم لِ)4 (
               ِ  لغراب ا نعبو هاج لك الشوقَ ها            ـاتِـان آيـرفـ لعيتـكـب   

  )403 /22  همو؛(

امتداد دارد » هضاب«و پس از آن » مال«، ميان »سفح«تا » جناب«آثار منازلي كه از «
هـا بـه    هـاي آن  از شناسايي نشانه  ] كه[و اينك خالي مانده است، متعلق به كيست         

  » گريه افتادي و بانگ كالغ اشتياقي در تو برانگيخت؟
  :كندمنزلگاه ليلي را اين گونه وصف مي هذلي آيات  صخروأب

  ها سطرُ البين آياتُخرى بذاتِها      و أُ عرفتُ الجيش دار لليلى بذاتِ)5(
     رُـنا عصن بعدِ مِينِو قد مرّ للدار  را      ـيـغـتـم يـا اآلن لـمـهـأنـك

  )798/ 3قيرواني؛ (

 و سـرايي ديگـر در ذات     شناسمليال را در ذات الجيش سرايي است كه آن را مي          «
تو پنـداري كـه آن دو   . رسندهايي به نظر مي  همچون نوشته  هاي آن البين كه نشانه  

اند حال آنكه ديرزماني از آخرين ديـدار مـا از           سرا هم اكنون هيچ دگرگوني نيافته     
  ».اين مكان گذشته است

             :شيباني يكرَحارث بن شُ
               هنّ كواضح السطرِ    آياتُرِم بجانب الغَن الديارملِ) 6(

                                                
 .»لثم«؛ ذيل لسان. هاي ديگر، نكبراي قرائت. 1
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  )182، البرصانجاحظ؛ (

هـاي  هايشان به نوشتهمتعلق به كيست كه نشانه   » غمر«هاي واقع در كنار     آن خانه «
            ».ماندروشن مي

  ):مدرج الرّيح ( عامر بن المجنون الجرمي
    كالخلل عافٍ اآلياتِ طلل         دارس في الجو الجنّيبنةال) 7 (

    و طل درجت حيناًدرسته الرّيح من بين صبا           و جنوبٍ
  )91/ 3ابو الفرج؛     (     

گيـاه، از   هاي آن همچون زمين بي    اي است كه نشانه   دختر جني را در فضا ويرانه     «
وزنـد و گـاه     بادهاي صبا و جنوب كه گاه بـر آن مـي          . بين رفته و پاك شده است     

  » .اندبارد اين منزلگاه را فرسودهميباران بر آن 
در بيت زير شاعر، اعشي ميمون بن قيس، عالمتي را كه براي ميعادگاه معين           

  :1شود، آيه ناميده استمي

  اـهـبابــأسـي بـدت إلـ     و مٍةـيقينا على آـما التـ فل)8(
  )259/ 11همو؛  (             

  »... .كرديم و پس چون نزد عالمتي با يكديگر ديدار «

   علم و بيرق-3- 2-4

   كتاب مقدس-الف

- مي هايي كه براي نشانگذاري لشكرها به كار      ها و بيرق    علم  )4-3/ 74(در مزامير   

  دشـمنانت در ميـان جماعـت تـو غـرش      « :انـد  نـام گرفتـه  )’otot( אותותروند 

                                                
 .ضبط شده است» فلما التقينا علي بابها« به صورت ديوان اعشيدر . 1
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رق بـراي   از آنجا كه بي   . »نمايندهاي خود را براي عالمات بر پا مي       كنند و علم   مي
 سـفر اشـعيا  گرد آوردن افراد قبيله يا لشكر در كنار يكديگر است؛ اين مفهـوم در     

اسرائيل را بـه   كند و قوم پراكنده بني    براي كسي كه همين نقش را ايفا مي       ) 19/ 66(
و آيتي در ميان ايشان بر پـا خـواهم        « : آورد، استعاره شده است   دور خود گرد مي   

هـاي خانـدان   نـشان «هاي خانوادگي اسـباط را     بيرق )2/ 2(اعداد   سفردر  . »داشت
هـايي باشـد كـه      ها اشاره به سنگ   خواند؛ گرچه ممكن است اين نشان     مي» پدري

) 21-17/ 28(  سـفر خـروج    انـد و در   هريك مشخص كننده يكـي از اسـباط بـوده         

عالمـت  «ويژگي آنها ذكر شده است؛ در ايـن صـورت مفهـوم آيـه در ايـن جـا                    
  .بودخواهد » شناسايي

   شعر جاهلي-ب

شـود كـه     زده مـي   چنين كاربردي در شعر جاهلي شناخته شده نيست اما حـدس          
  :در اين بيت» آية«

  خرجنا من النقبين ال حي مثلنا                       بĤيتنا نُزجِي اللِّقاح المطافِال
بيـت  ادامـه مقالـه،     . نـك ). دبـا در  » آيه«آذرنوش؛  (به معناي رايت و پرچم باشد       

  . 15شماره 

   امر غير مادية دليل يا نشان-3- 3-4

   كتاب مقدس-الف

ها بـه   هاي فلكي كه منجمان و فالگيران از روي آن         نشانه )3-2/ 10(كتاب ارميا   در  
» آيات افـالك  «دادند،  پرداختند و بر اساس آن به مردم بيم و اميد مي          پيشگويي مي 

 يـاري   مزاميرسراينده  . م شده است  نام گرفته و اين سنت رسمي باطل و پوچ اعال         
كند تا بدخواهانش نامد وآن را طلب مياو مي» آيت احسان«و حمايت خداوند را 
تأخير عقوبت شـريران    ) 29/ 21( سفر ايوب در  . )17/ 86( گردند  با ديدن آن خجل     
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به پس از مرگ ايشان، واقعيتي انگاشـته شـده كـه بـا جـستجو در آثـار و اخبـار                   
  .نامد ميانكار ناپذيرگردد؛ ايوب اين داليل تجربي را يد ميگذشتگان تأي

   شعر جاهلي-ب

ابيات زير از معلقة    . در شعر جاهلي نيز گاهي آيه به معناي دليل به كار رفته است            
خواهـد دل عمـرو     كه در آن مي   ) 51 و   50ابيات  (حارث بن حِلِّزة يشكري است      

  : شمردقبيله خود به پادشاه را برميآورد و مواردي از خدمات بن هند را به دست 

)  9 (ن الخير آيان لنا عنده مِم..         ..    ـ القضهنّ في كلِّ ثالثٌتاء   
            واءـ ل حيكلِّـ لاًـءوا جميع      ..          .. إذ جاقيقةِـلشّ ا شارقِةُـيآ  

  )32 /11همو؛ (

كي ما در حق او هست كه هر سه شاهد          كه سه نشانه از ني    ) عمرو بن هند  (كسي  «
نبـرد شـارق شـقيقه اسـت؛     ) اول(نشانه : داوري قطعي دارد) بر دوستي ما با وي (

  »... .ها در رسيدند و هر يك رايتي به همراه داشتهنگامي كه همه تيره
د حالت، خو يـا وصـفي در شـخص           نشان و مؤي   ،اي محسوس گاهي پديده 

  :رشيد بن رميض العنزي. است

  ُ  ؤم أزرقـن اللُّ مِيبـ ضَكما كلُّ       كبرٍع ملقد زرقت عيناك يا ابنَ) 10 (
  ُ  أبلق من الخيلِكما الح مشهور   ها     ـى بتدـه يةٌـو للؤم فيكم آي       

  )425 /4 زمخشري؛ (                                                         

بود است همچنان كه همه اهل قبيله بني ضـبه از سـر             اي ابن معكبر چشمانت ك    «
-اي است كه بر فرومايگيتان داللت ميدر شما نشانه. پستي و لئامت كبود چشمند 

در اينجا » .درخشدشناسند از دور ميچنان كه اسب ابلق كه همه آن را مي كند؛ آن
  . كبودي چشم دليل پستي و لئامت شخص محسوب شده است
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به كار رفته اسـت كـه ظـاهرا كـاربرد           » بĤية«ير، صورت   در شواهد شعري ز   
بعالمة كذا و   « آن را به معناي      ،ابن منظور با اشاره به اين كاربرد      . رايجي بوده است  

  :دهدداند و شاهدي نيز ارائه مي مي1هاي مضاف به فعلو از اسم» أَمارته

ابكها مداما                     كأنّ علي سن              ِ يقدمون الخيلَ شُعثاً بĤية) 11 (
  ) »يأي«؛ ذيل لسان(

كوفتـه  [راندند و آن چنـان  به اين نشانه كه اسبان خاك آلود و ژوليده را پيش مي  «
  ».ها به شراب آلوده استهاي آنپنداري سم] از آميختن عرق با خون[كه ] بودند

  :شاهد ديگر، اين بيت از يزيد بن عمرو بن الصعق است

  2اماـعـون الطبـحي ما يةِ بĤ        بني تميمٍيكدأبلغ لَأال ) 12(
  )403/ 22 ابو الفرج؛(          

به بني تميم كه نزد تو ساكنند ابالغ كن به نـشانه آن كـه ايـشان بـه غـذا عالقـه                  «
شان به غـذا، همچـون نمـادي از         ، يعني عالقه  »ما يحبون الطعاما  «در اينجا   » .دارند

  .كندخواهد واقعه مذكور را يادآوري  با ذكر آن مييك واقعه است و شاعر
  :كندالكلب، نيز همين معنا را افاده ميبيت زير از جنوب، خواهر عمرو ذي 

  باالـّنا النـد ورثـ أن قةِـيĤـب          ةٍارـلناه فى غـقت: واـالـو ق) 13(
  )851/ 3 قيرواني؛  (          

                                                
 .432-431: 2بغدادي؛ . نك. گيردرا در تقدير مي» ما«موصول حرفي ابن هشام . 1

 بĤية«: روايت ديگري از اين شعر را از ابن السيد نقل كرده است كه در آن، قافيه مجرور است  ) 433: 2(بغدادي  . �
أبلـغ  أال  :  به نقل از ابـو محمـد سـيرافي آورده اسـت            شرح شواهد مغني  ؛ همچنين سيوطي در     »ما بهم حب الطعام   
  ).همانجا (بذات الضرع منه والسنام... أجارتها أسيد ثم غارت /  ذكرهم حب الطعامبĤية... لديك بني تميم 
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شانه آن ايـن تيرهاسـت كـه از او بـه دسـت              گفتند او را در شبيخوني كشتيم و ن       «
دهند، در اينجا تيرهاي عمرو كه يغماگران آن را به خواهرش نشان مي           » .ايمآورده

دادن نشاني چيـزي    «ها مفهوم   در اين مثال  »  ...يةبĤ«. حكايت از واقعة قتل او دارد     
شـعر زيـر از اسـحاق بـن     . رسـاند را مـي » براي مشخص ساختن آن نزد مخاطب 

  : كنديم موصلي، موسيقيدان و شاعر دوره عباسي، اين دريافت ما را تأييد ميابراه

  ُ  و رائحــتى هـت مــا قالـ مĤيةِـب  ني إليها عمرك اللّه يا فتى      كْْألِ
   تر حرّات الوجوه مالئحـ      و في السيةًـعش هنَّـت لـا قالـ مآيةِو 
      وارحـه الطـتـحرَّـ إذ طَدٍـا أسـخأ       ًرمية اكنّ فارمينَـيرن أرمـتخ

  )254/ 5ابو الفرج؛ (

 پيغام مرا به او برسان، به همان كسي كـه            !اي جوان كه خدا تو را عمر دراز دهاد        «
و به اين نشان كه شبي به زنان نمكين سيمايي كه در پس             » رود؟او كي مي  «گفت  

رگزينيـد و مـرد اسـدي را        ترين تيرانداز خود را ب    گفت چيره دست  پرده بودند مي  
  »... .نشانه بگيريد 

الصلت كه شاعري جاهلي و ظاهراً از حنفا بود، در قطعه شعري             بن ابي  أُمية
. دهدكنيم، حوادث پس از طوفان نوح را شرح مي        كه ما  دو بيت از آن را نقل مي         

. دانـ گفتـه وي بر اين گمان بوده است كه در آن دوران اشياء و حيوانات سخن مي   
كند؛ يعنـي   به دوراني بس دور اشاره مي     » ءٍ  قام ينطق كلّ شي    بĤية«شاعر با عبارتِ    

سپس به داستان فرسـتادن  .  اثر طوفان سراسر زمين در گل نشسته بود       برزماني كه   
كشتي نشينان  . كنداي مناسب پهلو گرفتن كشتي اشاره مي      كبوتر براي يافتن منطقه   

اي كه به آن گـل و الي   خود آورده بود، يعني ميوه   هايي را كه كبوتر با    وقتي نشانه 
چسبيده بود، بررسي كردند، به راستي خبر او واقف شـدند و بـه رسـم قـدرداني                  

  .براي او طوقي ساختند



20  مفاهيم آيه در دوره پيش از اسالم 

   الغرابيكِ الدَأمانةو خان             ءٍ يـ شلُّـق كـام ينطـ قِيةĤـب) 14(
    .............................                 ..........................     

    د السخابقِ كما علها طوقاً   وا             ـ صاغاتِـوا اآليـلما فرّسف
  )355 /4 ، الحيوانجاحظ؛ ( 

  :برج بن مسهِر طائي سروده است

  طافال الم اللقاحيزجخرجنا من النّقبين ال حي مثلنا      بĤيتنا نُ) 15(
  )62اري؛ ابن انب   (     

اي مانند ما نبود؛ به اين نـشان      از منزلگاه نقبين خارج شديم، در واقع هيچ عشيره        «
  » .رانديمهايشان در پيش روي خود ميكه شتران باردار را همراه بچه

بر ). 137: 3بغدادي؛  . نك(اند  گرفته» جماعت«را در اين بيت به معناي       » آيه«لغويان  
با جماعت خود از نقبين خارج شـديم،        : هد بود اين اساس معناي بيت چنين خوا     

هاي خود را همـراه  اي چون ما نبود؛ شتران باردار را كه بچهحال آن كه هيچ قبيله  
م (، به خليل    )»أأي«ذيل  ( معجماين قول را ابن فارس در       . رانديمداشتند پيش مي  

د و  شـو  چنين مطلبي ديده نمـي     العيندر نسخة موجود از     . 1دهدنسبت مي ) ه175
تـر ايـن قـول بـه او نـسبت داده شـده اسـت، ابـوعمرو         كسي كه در كتب قديمي     

خرجـوا  «: نويـسد مـي ) 57/ 1 (كتاب الجـيم  است كه در    ) ه216 يا   213م  (شيباني
در توجيـه تـسميه   ) 35غريـب، (ابـن قتيبـه   . »بĤيتهم، إذا خرجوا بأهلهم و أمتعتهم 

و هـو مـن     : حروف، قال الـشيباني    ال عة جما يةواآل«: نويسدفقرات قرآني به آيه مي    
چنـين تفـسيري از     ). 62ابن انباري؛   . قس(» خرج القوم بĤيتهم، أي بجماعتهم    : قولهم

بيت ابن مسهر دستماية كساني قرار گرفت كه به دنبال توجيه لغوي كاربرد آيه در       
 قرآني بودند؛ آنان با تمسك بـه ايـن بيـت و تفـسير ابـو عمـرو از آن،          مورد فقره 

                                                
 .»آية الرجل شخصه«كند كه همچنين از اصمعي نقل مي. 1
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انـد كـه جمـاعتي از حروفنـد         ند فقرات قرآن از آن رو آيه ناميده شـده         مدعي شد 
امـا ايـن    ). 1جـا  به نقل از ابن سكيت؛ ابن انباري؛ همان        همان جا    بغدادي؛: قس(

 التنبيهات على أغالط الرواةدر ) 375م (معنا، چنان كه علي بن حمزه بصري لغوي 
. اي نـدارد  هـيچ رابطـه   ) هعالمت و نشان  (متذكر شده است، با مفهوم اساسي واژه        

 ،اآلية العالمـة  وإنما«: نويسد را رد كرده مياصالح المنطقوي قول ابن سكيت در 
من كتاب اهللا عالمة يفضى منها إلـى غيـره، كـأعالم     فكأن اآلية... ال جماعة حروف

... آيه صرفا عالمت است، نه گروهي از حروف       : ترجمه(» الطريق المنصوبة للهداية  
آيه از كتاب خدا عالمتي است كه از آن به چيزي ديگر دست يافتـه               تو گويي هر    

) شـوند هايي كه در راه براي راهنمايي رهگذران نصب مـي         شود؛ همانند نشانه  مي
هاي عالوه بر اين، چنان كه گفتيم، بيت مذكور قابليت تأويل         ). جا بغدادي، همان (

سكّيت اين معنا را از واژه      احتمال دارد كه لغوياني چون ابن       . ديگر را نيز داراست   
اقتباس كرده باشند؛ زيرا همچنان كه گفتيم يكي از معـاني            )ātā( ���سرياني  

كنـد  طور كه نولدكه تأكيـد مـي   است ولي همان» حرف الفبا «اين واژه در سرياني     
  .، آيه در عربي به اين معنا به كار نرفته است)249، پاورقي 305ص(

رسد اين نام بـه تبـع        قرآن به آيه، به نظر مي      اما در مورد وجه تسميه فقرات     
نامـد، از ايـن تعبيـر قرآنـي         مـي » آيـات اهللا  «قرآن كه وحي خداوند به رسوالن را        

، نه آنكه به طور مستقيم از آيه به معني نشانه و عالمت گرفته شـده                2اقتباس شده 
. يمباشد؛ لذا درست نيست كه بخواهيم براي آن از معناي لغوي كلمه وجهي بجوي

                                                
مة أنها عال: فمعنى اآلية« :نويسداز قول ابوعبيده مي. كندوي سه وجه براي تسميه فقرات قرآني به آيه ذكر مي. 2

 است و قول سومي كه از خود» جماعت و گروهي از قرآن«قول دوم . »النقطاع الكالم الذي قبلها و الذي بعدها

: قس. »عجب من العجائب:  اآليات، أي فالن آية من: من قولهم«است ) شگفتي(=افزايد آيه به معني عجب مي
 . 62/ 14؛ لسان

 ).108:؛ آل عمران252:بقره(» لحقتلك آيات اهللا نتلوها عليك با«براي مثال . 1
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؛ ابن اثيـر؛    همانجاابن انباري؛   : نك(توجيهات لغويان در اين باره نيز تكلف آميز است          

1 /87(.  

   ضمان عهد-3- 4-4

   كتاب مقدس-الف

اي داد كـه    نـشانه ) قابيل(به قائن   « آمده است ك خداوند      )15/ 4( پيدايشدر سفر   
آيت «گين كمان  رن )17و13،  12/ 9(در همين كتاب    . »هر كه او را يابد وي را نكشد       

، خداونـد پـس از      كتاب مقدس بر اساس   . خداوند با بشر ناميده شده است     » ميثاق
بار ديگر «بندد كه  وفان، با همه جانداران عهد مي     طهالك جانداران روي زمين در      

جسدي از آب توفان هالك نشود و توفان بعد از اين نباشـد تـا زمـين را    هيچ ذي 
 :دهداي قرار مياق نشانه؛ آنگاه براي اين ميث»خراب كند

گذارم و نشان آن ميثـاقي خواهـد بـود كـه در             قوس خود را در ابر مي     
  )13/ 9، پيدايش(ميان من و جهان است 

 نـشانه عهـدي اسـت ميـان ابـراهيم و فرزنـدانش بـا                توراتسنت ختنه در    
 ).17پيـدايش،   (دهـد   خداوند كه ايشان را وعدة زادگان بسيار و تمليك كنعـان مـي            

هر كس  . ن كردن فرزندان گواه التزام فرد عبراني به ميثاقش با خداوند است           مختو
كه اين سنت را مرعي ندارد، از قوم خدا محسوب نخواهد شد؛ زيرا عهد يهوه را                

   ).14/ 17همان،(شكسته است 

و گوشت غلفة خود را مختون سازيد تا نشان آن عهدي باشـد كـه در                
  )11/ 17پيدايش، ( ميان من و شماست

 در سفر يوشع آمده است كه دو مرد از ياران يوشع كه بـراي جاسوسـي بـه                 
گيرند و راحاب كه آنان      بودند در خانه زني به نام راحاب پناه مي         اريحا وارد شده  
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كنندگان رهانيده است، از آنان براي تحت الحمايـه قـرار دادن            را از دست تعقيب   
يـاران  . طلبـد  مـي  1»طمينان بخـش  آيت ا «گيرد و بر اين عهد      اش تعهد مي  خانواده

اش ببنـدد و    دهند تا آن را بر دريچه خانه      يوشع ريسماني قرمز رنگ به آن زن مي       
  ).15-12/ 2يوشع، (اين ريسمان نشانِ پيماني ميانِ ايشان با راحاب است 

  .در شعر جاهلي كاربرد مشابهي يافت نشد:  شعر جاهلي-ب

   پيام-3- 5-4

   كتاب مقدس-الف

 אֹות واژه  2هاي الخيش شود اما در نامه   دي در كتاب مقدس يافت نمي     چنين كاربر 
)'ot(   به كار رفته است كـه نظاميـان از آن بـراي عالمـت دادن و                  در مورد آتشي 

  )."Jeffry; "Āya (اندكردهارسال پيام استفاده مي
   شعر جاهلي-ب

و دوره  در اشـعار جـاهلي      . به خـود گرفتـه اسـت      » پيام«در ابيات زير آيه مفهوم      
أبلـغ فالنـا    « يـا    3»لـة رسـا / يةفالناً آ ) عنّي(أبلغا  / أبلغ) أال(«كالسيك، قالب بياني    

                                                
 אֹות ֱאֶמת. ١

2 .Lachish Letters 1938-1932هاي اسي طي سالنهاي باستان ش نامه سفالين كه در حفاري21 تعداد 
اي  مايلي جنوب اورشليم، در اليه30، واقع در )تلّ الدوير كنوني(نزديك دروازه اصلي شهر باستاني الخيش 

ها با مركب و به اين نامه. كشف گرديد.) م.  ق586در سال (ي اين شهر به دست بابليان سوخته مربوط به ويران
  ؛www.formerthings.com/lachish.htm .براي اطالع بيشتر نك(اند حروف عبري نگاشته شده

www.everything2.com/title/Lachish+letters.( 


�	�� ��� �   :    در اين بيت از حاتم طائي. 3 �
 ����� ���� �         ����
 ���� ���� ��
 � �!"                
                                                                                     )$% ���& '() *���+,- //01(  

4 +��5 �4 3 �����     :  عمرو بن كلثومو اين شعر از�� 6	�
 �
             �"  ��789:; <�=>� � �?��% �    
                                                                                     ) '@�AB� CD�:��$��4E��F */1G(  


�	�� �H � :  و نيز اين بيت از كعب بن زهير �
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 قالبي آشنا و پركاربرد بوده است و از مقارنـه ميـان مـوارد فـراوان               1»لكةمأ/رسوالً
  : است»لةأبلغه رسا«به معناي » يةأبلغ فالنا آ«توان نتيجه گرفت كه مشابه مي

                    :اهليعوف بن الخرع، شاعر ج
  مقصرُةفهل أنت عن ظلم العشير             ًآية يحةَأال أبلغا عني جر   ) 14(

)60 /3 ،البيان و التبيينجاحظ؛ (                       

آيا تو از ظلم به عشيره دسـت     ) و بگوييد (از جانب من به جريحه پيامي برسانيد        «
  »بردار هستي؟

  : شمس بن عبدميةأبو العاص بن أ
  اـينـحا مبـ نصةًـآي           ةَيمأبلغ لديك بني أ) 15(

         2لقنا مفسديناما خُ     حين  ـلقنا مصلإنّا خُ
  )335 /38 ابن عساكر؛ (                                                                  

                                                

���N�X= K 4� 5��+ 4      : در اين بيت از عدي بن زيد. 1 6	�
                 �Y$��" � 4Z [�\ �% �= C:%      
                                                         )              ']�^�� :��/ /G_0 (  
� =� =+`�: قارنيز اين بيت از اعشي در واقعه ذي�X"             N�X=  K�& $�� )	a ��
 6	�
b(O	�� � b���,
    

                                                                                              ) ':c/G //0d( 

  
  

 

  
 

  :             خوردهمين مفهوم در ابيات زير كه متعلق به دوره اسالمي است به چشم مي. 2
	�
Je �� U��+= 6JUf �gJ�  )�� �h (&�i j:kUJ��U��l� Jm7  I  

�� ���� �J^&nE� (oX"  ��J      4=pJ	U KJ�?:h Jqr�$a �4= Jsm�   
    �
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  )125/ 67عساكر؛ ابن(                                                                                                
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و (برسـان   ) من(شكار  اميه كه نزد تو ساكنند پيامي مشتمل بر خيرخواهي آ         به بني «
شايد بتوان چنين مفهـومي را يكـي     » .ايم، نه تبهكار  ما اصالحگر آفريده شده   ) بگو

شـود، در نظـر   از اجزاء تصور قرآني آيه وقتي كه بر وحي الهي به انبياء اطالق مي 
  هـا  بـه سـوي انـسان     ) آيـات (گرفت؛ خداوند پيامبران را به همراه پيـام خـويش           

  .مأمور ابالغ رسالت يا آيات الهي به مردمندفرستد و پيامبران  مي

   مفاهيم ديني- 5-3

 همچون ديگر معاني آن، در بـر دارنـده مفهـوم عـام              )ot'( אֹותمفهوم ديني واژه    
است؛ جز اين كه اين مفهوم را در پيوند با مفاهيم ديني ديگري             » نشانه و عالمت  «

 و صبغه معنايي خاصـي    كند كه بار  القا مي » ايمان آوردن «و  » نبوت«،  »وحي«چون  
ر اثر كثرت استعمال واژه در اين حوزه خاص، به تـدريج          ب. بخشندبه اين واژه مي   

اين صبغه ديني بر كاربرد متداول واژه سايه انداخته و مفهومي مـستقل از مفـاهيم          
عمومي واژه پديد آورده است؛ به طوري كه يكي از معـاني اصـلي كـه در كتـب                   

  .  گردد همين مفهوم ديني استكر ميلغت در برابر اين واژه ذ
 در يك مفهوم واحد ديني به كار نرفته         )ot'( אֹות، واژه عبري    عهد قديم در  

 الاقل با چهار مفهوم متمايز براي ايـن  كتاب مقدساست بلكه در مواضع مختلف  
 اقنـاعي كـه دليلـي اسـت بـر درسـتي       ةآي) 1: كنيم كه عبارتند ازواژه برخورد مي 
ـ ) 2 حقيقتي دينـي؛      تـصديقي كـه دليلـي اسـت بـر درسـتي پيـشگويي نبـي؛                ةآي

  شـود؛ و   پيشگويي پيامبرانه كه در قالب وحي نمـادين بـه پيـامبر نمـوده مـي               ) 3 

                                                                                                              

  :ده استو نيز در اين شعر از شبيب بن البرصاء، شاعر دوره اموي، كه آن را در هجو عقيل بن علّفة سرو
��u� ��
 6	�
 �
J 4� ��J             K       v�t$�� � wQ�)$�� x�Uy�   

   R�)+�� <��
 �aYo D"            �g"� �        z{X�C�\ � �k=�N= �B�         
  )463/ 12ابو الفرج؛ (                                        
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 خـاطره   ،هـا هـا و جـشن    هاي آيات بزرگ الهي كه به شكل اشياء، آيين        يادمان) 4
  . كننداعمال عظيم خداوند در ميان بني اسرائيل را تجديد و احيا مي

نخست آن كه همگي فعـل   : سه مفهوم نخست در اموري چند اشتراك دارند       
مرتبطند؛ و سومين وجـه  ) به معناي اخبار از غيب(خداوندند؛ دوم آن كه با نبوت  

در اين بخش ابتدا به بررسـي  . هاستزايي آنمشتركشان كاركرد دالّ بودن و ايمان   
شيد وجه جامعي ميـان     جداگانه اين مفاهيم خواهيم پرداخت و سپس خواهيم كو        

  .ها بيابيم و برآن اساس تعريفي نسبتا فراگير از واژه فنّي آيه ارائه دهيمآن

  )مؤيد معرفت ديني( آيه اقناعي -3- 1-5

   كتاب مقدس-الف

 توان براي آيه از كتـاب مقـدس عبـري بـه دسـت آورد،               كه مي  ترين تعريفي مهم
لهي، تأييد و تأكيد محتواي وحـي       مدلول اين فعل ا   . است» فعل الهي دالّ  «عبارتِ  
كنند، به آيـه يـا      پيامبر، در برابر كساني كه در راستي پيام وحياني ترديد مي          . است

-ها متوسل مـي   گردد و بر حسب ضرورت در مقام احتجاج به آن         آياتي مجهز مي  

 حقايق ديني مورد انكـار مـردم عمومـا در مـورد خداونـد و                عهد قديم در  . گردد
لم مخلوقات، بويژه انسان است؛ بنا بر اين آيه نيز حقيقتـي دينـي را               رابطه او با عا   

توان گفـت آيـة اقنـاعي،       در واقع مي  . كندگردد، اثبات مي  كه به اين مسائل باز مي     
فعلي الهي است كه به طريقي تجربي، حقيقتي ديني را بـر مـردم آشـكار و حتـي             

 اسـت كـه در      تاب مقدس كترين مفهوم آيه در     اين مفهوم، شايع  . سازدملموس مي 
وقايع غير عادي «: چنين شرح شده است) J.L."miracle"; xii, 73(جودائيكا
هاي آوري كه خداوند براي ظاهر ساختن قدرت و اراده خود در موقعيتو حيرت

يهـوه بـا انجـام      «. »خاص، هنگامي كه بشر بايستي اقناع گردد پديـد آورده اسـت           
 ,"Miracle"[» است و يكتا خداوند استدهد كه قادر مطلق معجزات نشان مي

CBEOT, 716 .[  
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كتاب اول پادشاهان در .  فراوان استكتاب مقدسهاي اين نوع آيه در     نمونه
خوانيم كه ايليا براي اثبات اين كه يهـوه يگانـه خـداي حقيقـي             مي) 19-39/ 18(

كنـد  ، امـر مـي  است و همه معبودهاي ديگر باطلند، در حضور انبياي بعل و اشيره 
آنگـاه  . كننـد  قرباني -هاي آنان و ديگري را براي يهوه      يكي براي بت   -دو گاو را    

نهند تا خداي هر يك از آنها با فرسـتادن   خود را بر هيزم سرد ميهر گروه قرباني 
-پس از انتظار بسيار، چون از بـت       . آتش، قرباني را پذيرفت، خداي حقيقي باشد      

اي يهوه خداي ابراهيم «: دارددست به دعا بر ميزند، ايليا هاي قوم عملي سر نمي
و اسحاق و اسرائيل، امروز معلوم بشود كه تو در اسرائيل خدا هستي و مـن بنـده    

در اين  . »مرا اجابت فرما تا اين قوم بدانند كه تو، اي يهوه، خدا هستي            ... تو هستم 
كننـد  يق مـي  بلعد و همه حاضران سجده كنان تصد      هنگام آتشي قرباني ايليا را مي     

  .»يهوه خداست«كه 
 بارهـا   عهد قديم  ذكر شده و در سراسر       توراتترين آياتي كه در     اما معروف 

هـا  اولين آن. شود، آياتي است كه خداوند در مصر ظاهر ساخت   ها اشاره مي  به آن 
 و ديگري سپيدي غير معمول دسـت موسـي          مي شد عصايي بود كه به مار تبديل       

هـدف از نمـودن     ). 9-2 :4 خـروج (آورد  يبان بيرون مي  بود وقتي كه آن را از گر      
شود و يا با    تعبير مي ) علم يافتن / دانستن ()‘YD( ידעاين آيات معموال يا با ماده       

كـه در هـر صـورت كـاركرد        ) ايمان آوردن، تـصديق كـردن      ()AMN( אמןماده  
ه كه  آنگا). 17،  5-4/ 7،  9-8/ 4خروج  . نك(سازد  اقناعي اين آيات را روشن مي     

ايماني مصريان به اين آيات آشكار گشت، خداوند بالهايي پياپي بـر مـصريان              بي
و چون هيچ يك از ايـن بالهـا باعـث           ) ، باب هفتم الي يازدهم    خروج(نازل كرد   

اسرائيل را رها سازد، شب هنگام كه قوم موسي در حال فـرار             نشد كه فرعون بني   
اسـرائيل از    بنـي  ، با شـكافتن دريـا     ها،از مصر بودند و لشكر فرعون در تعقيب آن        

گذر كردند و فرعون و لشكرش در امواج دريـا          راهي كه در برابرشان گشوده شد       
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سـاز در تـاريخ   اي سرنوشـت اين واقعه حادثـه  . )31 -30: 14خروج  (غرق گرديدند   
اسرائيل را نجـات داد      بني ،شود؛ زيرا خداوند با قدرت قاهر خويش      يهود تلقي مي  
، اين حادثه همچون منّتي     عهد قديم در سراسر   . شان را هالك ساخت   و دشمنان اي  

 ةشود و نـشان    يادآوري مي  ،بزرگ كه مستلزم شكرگزاري و امتنان هميشگي است       
  .گرددعنايت ويژه يهوه به قوم برگزيده خويش و نفوذ تقدير او در جهان تلقي مي

د؛ زيـرا قـوم   اسـرائيل نبـو   اما خروج از مصر پايان نزول آيات در ميـان بنـي           
موسي نيز ايمان راستيني به يهوه، خداي قادر و حمـايتگر خـويش نداشـتند و بـا           

كـه الزمـه ايمـان بـه     -بروز هر مشكلي، به جاي استعانت از يهوه و توكـل بـر او          
چـارگي بـر آنـان       احساس نوميدي و بي    -خداوند حي و قيوم و قادر مطلق است       

 آنان را در بيابـان      ،نشان از مصر شده   شد و موسي را كه باعث بيرون آمد       چيره مي 
بنـا بـر ايـن      . گرفتنـد در دام مهالك افكنده بود، به باد سرزنش و بازخواست مـي           

نماياند، تا ايمـان قـوم بـه يهـوه،          اسرائيل مي خداوند آيات خويش را پياپي به بني      
چه به شكل لطف و رحمـت و        (خداي حي و قدير، با مشاهده مستقيم فعل الهي          

/ 17، 34-32 و16-11/ 16خـروج،  ( استوارتر گردد) لب عذاب و نقمتچه در قا 
، 2-1/ 23،11 -15/ 9اعـداد،   هاي نوزدهم و بيست و چهـارم؛        ، سراسر باب  5-7
ــدهم 46-50/ 16، 28-34/ 16، 9-10/ 12 ــاب هف ــر ب ) 6/ 21، 3-1/ 21،، سراس

ان گويي تقدير خداوند آن بود كه اين قوم چهـل سـال در بيابـاني كـه هـيچ امكـ              
شود، به سر ببرند و روزي هر روزه خـويش          طبيعي براي معاش در آن يافت نمي      

واسطه از دست خداوند بگيرند تا تصور خداي روزي دهندة قـادرِ قـاهر در      را بي 
  .)18-2/ 8تثنيه، (هاي بعد منتقل گردد عمق باورهايشان نقش بندد و به نسل

 نتيجة حاصل يا متوقـع در چندين موضع از تورات و كتب ديگر عهد قديم،         
از آيه و به عبارتي ديگر، هدف از ارائه آيه، حصول معرفتي معين راجع بـه خـدا                  

اين معرفت معموال خدايي يهوه، برتري يهوه بـر ديگـر خـدايان،             . ذكر شده است  
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اسرائيل و حمايـت او  مالكيت او بر جهان، يگانگي يهوه، حضور يهوه در ميان بني  
ــت   ــوم خداس ــك(از ق ــروج. ن -15، 29، 14/ 9؛ 19 -18، 10/ 8؛ 17، 5/ 7، خ

-34/ 4تثنيه،  ؛  11/ 14اعداد،  ؛  11/ 18؛  12-11،  3/ 16؛  31،  4/ 14؛  2-1/ 10؛16
ــع، ؛ 5/ 29؛ 18-19، 8-9/ 7، 35 ــاهان؛ 18-16/ 24يوش ، 39-36/ 18، اول پادش
  ).28-27/ 6دانيال، ؛ 24/ 24حزقيال، ؛ 19-17/ 19دوم پادشاهان، ؛ 28/ 20
   جاهلي شعر-ب

 آيه در چنين مفهومي به كار        در دو بيت زير كه به شاعران عصر جاهلي منسوبند،         
هـا را   تـوان آن  اگر نسبت اين ابيات به اين شاعران صحيح باشـد، مـي           . رفته است 

ايـن  . هـاي شـبه جزيـره تلقـي كـرد     دليلي بر رواج مفهوم ديني آيه در ميان عرب   
رآن، با تصور دينـي آيـه آشـنا بـوده      مطلب بدان معناست كه عرب معاصر نزول ق       

بـرده، در واقـع بـه    است و هنگامي كه قرآن اين واژه را در مفهوم ديني به كار مي     
وقتـي مـشركان از پيـامبر       . همان تصور آشـنا ميـان اعـراب اشـاره داشـته اسـت             

كردند، چنين تصوري از آن در ذهن خود داشتند و پاسخ قرآن            درخواست آيه مي  
بـديهي  . ا نيز بايد در محدوده همين فهم از واژه تفـسير كـرد            به اين درخواست ر   
اي جـز پـذيرفتن ايـن مـسأله         هاي قرآن به اهل كتاب، چـاره      است كه در خطاب   

به مفهومي مشترك ميان خـود و اهـل كتـاب اشـاره             » آيه«نداريم كه قرآن با لفظ      
  .كرده است

ت، كـاربرد    در وصف حمله ابرهه سروده اس      ثقفى الصلتوأبدر بيت زير كه     
كلمه به معناي قرآني آن نزديك است و اگر انتساب آن را به شاعر درست بدانيم،         

  : چنين كاربردي بايد تحت تأثير مفهوم عهديني آيه باشد

  فورـارى فيهنّ إلّا الكـ             ما يماتـيـاقـا بـنـ رباتِـإنّ آي) 16( 
    س حتّى          عس الفيل بالمبِحـقـه معـو كأنّـلّ يحبـظ  مور  

  )34، األوائلابو هالل عسكري؛  (
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. كنـد جز شخص ناسپاس در آن ترديد نمي. هاي پروردگار ما ماندگار است نشانه«
گرفتار آمد؛ سپس به زانو درآمد، گويي كـه پـي شـده             ) يا مغمس ( فيل در معمس  

اهللا الحرام با جلوگيري خداوند از پيشروي سپاه ابرهه به سوي مكه و بيت » .است
اي از قدرت و رحمت خداوند شمرده شده است كـه        ، نشانه گير ساختن فيل  زمين

د و كسي كه در آن ترديد كند، در برابـر ايـن         ْبايد در برابر آن سر تعظيم فرود آور       
  .نعمت خداوند ناسپاسي كرده و حق بزرگداشت او را به جا نياورده است

 و غالـب اشـعارش مـضاميني        1 داشـت  لبيد بن ربيعه كه به حنيفيت گرايش      
  كتـاب مقـدس    را در معنـايي نزديـك بـه كـاربرد         » آيات«ديني دارد، در اين بيت      

  :استعمال كرده است

   لمن لم يجهلِموعظةو الماء و النيران من آياته            فيهنّ ) 17(
  2)5، چهل و دو، بيت ديوانلبيد، (    

ها براي كسي كه جاهل نباشد پنـد  د؛ در آنهاي اوينو آب و آتش از جمله نشانه  «
  ».است

، آيه، فعلي الهي اسـت كـه بـر     كتاب مقدس در اين دو بيت نيز مانند كاربرد        
  .كندداللت مي) هستي خدا و تقدير او در جهان(معرفتي ديني 

   آيه تصديقي-3- 2-5 

 بـر    ارائه آيه براي تأييد و تأكيد مضموني است كـه          ،عهد قديم چنان كه گفتيم در     
در برخي موارد كه مضمون وحي انذار يا اخبـار از آينـده            . پيامبر وحي شده است   

پيوندد تا پيامبر يا مخاطبان وحي را از اي به وقوع مياست، گاهي در پي وحي آيه
در اين حالت، پيش از وقوع آيه پيامبر از آن بـاخبر   . وقوع حتمي آن مطمئن سازد    

                                                
 ).246 /15  ابو الفرج؛[ شعر ديگري نگفت گويند كه او در اسالم به جز يك بيت،. 1

  .171ايزوتسو؛ : قس. 1
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) Miracle", xii, 73" (جودائيكـا در . كندياست و غالبا ديگران را نيز مطلع م
نشانه ممكن است بـه عنـوان دليـل و گـواه            «: در باره اين نوع از آيات آمده است       

كند يا  هنگامي كه پيامبر در خواب از آينده خبر كسب مي         . » اعطا شود  1گوييپيش
شود، در صـورتي كـه      اي مطلع مي   از واقعه  2 صور مثالي  ةدر رؤياي نبوي با واسط    

طلبد كـه ايـن     اي مي ضمون وحي شده مورد انكار يا ترديد باشد، از خداوند آيه          م
شده اسـت و گـاه      بينياين نشانه گاهي همسو با واقعه پيش      . مضمون را تأييد كند   

تـرك برداشـتن    «اي از نـوع نخـست       نمونـه . رسدارتباطي ميان آن دو به نظر نمي      
ي نبيي اسـت كـه گفتـه بـود          گويدر تأييد پيش  » مذبح و ريختن خاكستر روي آن     

سوزانند به دست مـردي از فرزنـدان داوود         ايل بخور مي  كاهناني كه بر مذبح بيت    
 هايشان بر مذبح سـوزانده خواهـد شـد        در اين مكان ذبح خواهند شد و استخوان       

اول ، 35-28/ 16،  اعــدادتــوان درمــوارد ديگــر را مــي). 3/ 13 اول پادشــاهان،(
اين نوع آيـه انـذار و       .  ديد 30-29/ 44،   ارميا  و 18-16/ 12،  34-27/ 2،  سموئيل

   را مـشاهده    هشداري است تا مردمي كـه نمونـه كوچـك خـشم و عـذاب الهـي                
  . تـر دسـت از گنـاه و نافرمـاني بردارنـد           كنند، براي اجتناب از عذاب بـزرگ       مي

 تـوان در شوند، ميهايي به اين دسته از آيات را كه آيات تخويفي ناميده مي     اشاره
  .)59/ ، اسراء101/ يونس(قرآن كريم مشاهده كرد 

شده تشابهي  بيني مواردي هست كه واقعة آيه با واقعه پيش        عهد قديم  اما در   
-دهد به نظـر نمـي  ندارد و رابطه روشني ميان آيه و وحيي كه مورد تأييد قرار مي     

                                                
1. prophecy 

هـر  : نويـسد  مـي -پس از استثناي وحي به موسي-كنند ابن ميمون در تبيين انواع وحيي كه پيامبران دريافت مي       .3
چنـان  . كند درك مي  گاه شنيدني واقع شود، يعني نبي كالمي را بشنود اين در خواب است و در رؤيا فقط امثال را                  

امـا در رؤيـاي نبـوي فقـط امثـال يـا         ) 6/ 12،  اعـداد (» گـويم در خواب با او سخن مي     « آمده است    توراتكه در   
 را بـراي او فـراهم     -آيـد شبيه اموري كه با نظر كردن حاصل مي       -كند كه اموري علمي   ارتباطاتي عقلي را درك مي    

داند نه در عالم واقعـي      اعمال حزقيال و ارميا، را در رؤياي نبوي مي        وي همه كارهاي تمثيلي انبيا، مانند       . سازندمي
 ).443-442ص(
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ا را در   گويي اشعي گردد تا پيش  رسد؛ مثال سايه ساعت آفتابي آحاز به عقب باز مي         
داوران، . ؛ نيز نك 11-8/ 20دوم پادشاهان، ( مورد بهبود يافتن شاه حزقيا تأييد كند      

6 /16- 21 .( 

اسرائيل است، به اين نوع     قرآن كريم در دو حكايت كه اتفاقا درباره انبياي بني         
نخست گنگ شـدن موقـت زكريـا بـه نـشانه تأييـد بـشارتي كـه                : آيه اشاره دارد  

 1/20،  لوقا: قس. 41/ ، آل عمران  10/مريم( يحيي به او داده بودند       فرشتگان درباره تولد  

گويي نبـي   اسرائيل به نشانه اين كه پيش      و ديگر بازگشت تابوت عهد به بني       )22و
: قـس . 248/ بقره(در مورد برگزيدگي طالوت به منصب پادشاهي راست بوده است           

وحـي بـه   : مـان عناصـر  در اين دو مـورد نيـز ه  ). هاي ششم و نهـم  باباول سموئيل،   
خـورد؛ همچنـان كـه رابطـه       ، باور نكردن و آيه به چشم مي       )اخبار از غيب  (پيامبر

بـشارت  (و مضمون وحـي     ) گنگ شدن، بازگشت تابوت عهد    (آشكاري ميان آيه    
اي كـه اهـل كتـاب در        توان گفـت آيـه    مي. وجود ندارد ) فرزند، پادشاهي طالوت  

د نيز از همين نوع و بـراي تأييـد محتـواي    ماجراي تغيير قبله از پيامبر طلب كردن  
قبلـه  ] بـاز [اى براى اهل كتاب بياورى  هآيو اگر هر گونه    «: وحي سابق بوده است   

پيرو قبله آنان نيـستى، و خـود آنـان پيـرو قبلـه      ] نيز[كنند، و تو     تو را پيروى نمى   
ان هاى ايـش  آمده، از هوس  ]  حاصل[پس از علمى كه تو را       اگر  يكديگر نيستند، و    

 با توجه بـه  .)145: بقره(» پيروى كنى، در آن صورت جداً از ستمكاران خواهى بود 
توان گفت در اين كـاربرد، آيـه فعلـي از خـدا و مؤيـد      قدر مشترك اين آيات مي    

  . خبري غيبي است كه پيامبر از طريق وحي دريافت كرده است

  گويي در قالب رؤياي پيامبرانه پيش-3- 2-5

، گاهي آيه به برخي اعمال يا گفتارهاي منسوب به انبيا اطالق )بييمن(در كتب انبيا 
برخي محققان، مانند نويسنده مقالـه      . دهندشده است كه از حوادث آينده خبر مي       
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"Signs and Symbols" ها را اعمال و اقـوالي  آن 1كلوين فريبلجودائيكا و  در
ابن نحمان در   . در گشته است  اند كه در عالم واقعيت از انبيا صا       نمادين تلقي كرده  
-چنين اعمالي را كه نمايانگر تحوالت آينـده  ) 6/ 12(سفر پيدايش   تفسير خود بر    

شـوند و   اند، اعمالي شبه جادويي برشمرده است كه باعث وقوع ايـن وقـايع مـي              
 ,E. Li(انـد  فوهرر نيز بـر آن صـحه گذاشـته   . برخي محققان معاصر، نظير جي

xiv,1523; cf. Friebel; 42-6 .( اما موسي بن ميمون)428-426، 418ص (
اي خاص از تنبؤ دانسته است كه در قالب امثال  را گونهكتاب مقدسهاي اين نقل

 به آنان نمـوده     -گرددكه به وقت بيداري حادث مي      –در رؤياي پيامبرانه اين انبيا      
ت شـده اسـ   شده و سپس در همان رؤيا معناي آن امثال براي آنان تشريح مـي             مي
يا نبي پس از هشياري مقـصود از آن را در           ) هاي هفتم و هشتم    باب دانيال،مانند  (

 اما چون در كتب انبيا مرسوم نيست كه در ال بـه             )7/ 11زكريا،  مانند  (يافته است   مي
ها يادآوري و تأكيد شود كه اين امور در رؤياي نبوي اتفاق افتـاده              الي نقل نبوت  

 كـه ايـن افعـال و رفـت و آمـدها و پرسـش و                 كننـد است، عموم مردم گمان مي    
ها همگي در حالت ادراك حواس روي داده است و نه در رؤيـاي نبـوي و                  پاسخ

همو، (واقعا نبي چنين اعمالي را انجام داده و چنين سخناني را به زبان رانده است                

444-448( .  
ز گـويي وقـايع آينـده ا      بنا بر تفسير ابن ميمون، اين رؤياها چيزي جز پـيش          

طريق وحي نيست و اين كار از آنجا كه مستلزم احاطه به غيـب و فعلـي الـوهي                   
كنـد، علـم مطلـق الهـي و         است، عالوه بر اين كه الوهيت خبر دهنده را ثابت مي          

 چه به -توان گفت انباء از غيبرساند؛ پس ميتقدير خداوندي را نيز به اثبات مي   
ه شده است؛ زيرا فعلي الهي است        آيه ناميد  -شكل رؤياي نمادين و چه تأويل آن      

  .دهداي تجربي مورد تأييد قرار ميكه حقيقتي ديني را به شيوه

                                                
1. Kelvin Friebel  
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در : پردازيماند مي هايي از اين رؤياهاي نبوي كه آيه نام گرفته        اينك به نمونه  
و ) دمـشق (وحي خداوند به اشعيا، مصون ماندن سـرزمين يهـودا از تعـرض آرام             

 گـويي  اين دو مملكت در آينده نزديك، اين گونه پيش و نابودي   ) اسرائيل(افرايم  
  :شودمي

خـدا بـا    (=اينك زن جوان حامله شده پسري خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل              
 كره و عسل خواهد خورد تـا آنكـه تـرك كـردن بـدي و        -خواهد ناميد ) ماست

ختيـار  كه پسر ترك كردن بـدي و ا   زيرا قبل از آن-اختيار كردن خوبي را بداند  
 متـروك  ،ترسـيد كردن خوبي را بداند، زميني كه شـما از هـر دو پادشـاه آن مـي        

/ 8 ؛3/ 7. ، نـك  كتاب اشعيا هاي ديگر در    ؛ براي ديدن نمونه   16-14/ 7اشعيا،  (. خواهد شد 
  ).4-3/ 20؛1-4

بيند كـه خداونـد او را       حزقيال محاصره اورشليم را در رؤيا به اين نحو مي         
د و نام شهر اورشليم را بـر آن نقـش كنـد و آن را مقابـل                  فرمايد خشتي بگير  مي

دهد آن  هايي كه در مقابل آن قرار مي      ها و سنگرها و منجنيق    خود بگذارد؛ با برج   
/ 4حزقيال، ( ميان خود و شهر حايل سازد ،اي آهنين گرفتهرا محاصره كند و تابه

وي چـپ و   روز بـه پهلـ  390شود كـه سپس در همين رؤيا به وي أمر مي  ). 1-3
هايي اسـت    آنگاه چهل روز به پهلوي راست خود بخوابد؛ تأويل اين، عدد سال           
/ 4حزقيال، (اند كه هر يك از دو مملكت اسرائيل و يهودا در گنهكاري به سر برده          

 و نيز شماره روزهايي كـه محاصـره اورشـليم بـه طـول خواهـد انجاميـد                   )4-6
نگي اين دوران، در ايـن رؤيـا بـه    براي نشان دادن قحطي و گرس. )8/ 4،  حزقيـال (

 اندكي متشكل از غالت و حبوبات بخورد و ةشود كه جير حزقيال فرمان داده مي   
آب را جيره بندي شده بنوشد و در برابر چشم مردم نان جو را بر سرگين انسان                 

هاي كافر پراكنـده    اسرائيل در ميان امت   بپزد؛ تأويل قسمت اخير آن است كه بني       
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ــد شــد و  ــد خــورد  خواهن ــاك خواهن ــام ناپ ــال، (طع ــدن 13-9/ 4حزقي ــراي دي   ؛ ب

  .1)24-17،21-16/ 24؛ 14-3/ 12 ؛12-1/ 5، حزقيال. هاي ديگر، نكنمونه
 به وفور حزقيال و ارميا، اشعياويژه در   ه  ها را در كتب انبيا، ب     نظاير اين نبوت  

 رؤيـايي   ها وحي خداوند در باره حـوادث آينـده در قالـب           توان ديد كه در آن    مي
يابد و بـراي ديگـران شـرح        شود و نبي تأويل آن را در مي       نمادين بر نبي نازل مي    

- برخورد مي  اين تصاويرِ نمادين با قالب امثال كه در اناجيل فراوان با آن           . دهدمي

  . شباهت دارند،كنيم
با شرحي كه گذشت، اطالق آيه به نبـوت و اخبـار از آينـده نيـز در چهـار                    

گنجـد؛  مـي » فعل الهي مؤيد محتواي وحي« كلي سابق، يعني    چوب همان تعريف  
 وقتـي محتـواي     -اگر انباء از غيب را به مثابه فعلي الهي در نظر آوريم، اين فعـل              

 حقيقتي ديني، يعني علم فراگير خداونـد و حاكميـت           -گرددگويي محقق مي  پيش
كـه  -هـا بـوت  از اين رو معموال در ضمن اين ن        ؛كندتقدير او بر جهان را ثابت مي      

و حيني كـه ايـن واقـع    «: شوداي نظير اين گفته مي   جمله -غالبا از نوع انذار است    
  . )24/ 24حزقيال، (» باشمشود خواهيد دانست كه من خداوند يهوه مي

   يادآوري فعل الهي-3- 3-5

، تعلـيم   عهد قديم  و كتب ديگر     تورات بنا به اهميت آيات در دين يهود است كه          
ديان اين اعمال عظيم خداوند را به خود و فرزندان خود يادآوري            دهند كه يهو  مي

ابن نحمان يادآوري واقعـه خـروج از مـصر را بـا     . )18: 11تثنيه؛ 16: 13خروج(كنند  
بـشنو  «:  پس از ذكـر آيـه توحيـد   Emet ve-yatziv(2( ְוַיִּציב ֱאֶמת قرائت ذكر

                                                
 هوشع، :دهند ولي لفظ آيه درباره آنها به كار نرفته استاند كه از آينده خبر مي موارد زير نيز رؤياهايي پيامبرانه.1

  . ، باب نوزدهم، باب بيست و هفتماارمي؛ 31 -29/ 11،اول پادشاهانهاي اول تا سوم؛ باب
 

شود، با شكرگزاري به قرائت مي)  به بعد4: 6تثنيه ( اين نيايش كه در نماز صبح يهوديان پس از آيه توحيد .1
   .يابددرگاه خداوند به سبب نجات از مصر خاتمه مي
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دانـد كـه     امري واجـب مـي     در نمازهاي يوميه يهود   )  به بعد  4: 6تثنيه(» ...اسرائيل
). "Bick; "The purpose of signs and miracles. (تورات بدان امر كرده اسـت 

 شعائري كه براي يادآوري و بزرگداشت آيات خداونـد در ميـان قـوم               توراتدر  
برخي از اين . )E. Li, xiv, 1525(اسرائيل وضع گرديده نيز آيه ناميده شده است 

  : ازها عبارتندشعائر و آيين

عيد فصح در چهاردهم ماه آب، به بزرگداشت شب خـروج از          )  الف
  ؛)14/ 12، خروج(مصر 

اسـرائيل از سـر     خوردن نان فطير به ياد شب خروج از مـصر كـه بنـي             )  ب
  ؛)9-7/ 13خروج، (هايشان را بدون خميرمايه و به شكل فطير پختند شتاب، نان
 مصر كه خداوند نخـست    مذكر به ياد شب خروج از      ةزاد تقديم نخست ) ج

زادگان مصري، اعم از انسان و چهارپا، را ميراند و از نخـست زادگـان اسـرائيلي                 
  ؛)16-15/ 13 ،خروج(درگذشت 

 برگزيـدگي او و خانـدان الوي از جانـب           ةعصاي هـارون كـه بـه نـشان        ) د
خداوند، شكوفه داده و بادام رويانده بود و موسي آن را براي يادآوري اين عنايت            

  ؛)10-1/ 17اعداد، (ي به همه اسباط، بر روي تابوت شهادت قرار داد اله
 - بـه فرمـان يوشـع      -هايي كه بني اسرائيل هنگام گذر از رود اردن        سنگ) ه

هاي آينده يادآور شكافتن رود اردن در پـيش روي بنـي            جمع كردند تا براي نسل    
  ؛.)7-6/ 4، يوشع(اسرائيل باشد 

 و كتـب  تـورات ل الهي آفرينش است و در سبت كه نشانه و يادآوري فع  ) و
  ).13/ 31، خروج(آيه نام گرفته است ) 12/ 20،حزقيال(انبيا 

 - كه بويژه با مناسك حج مرتبطند-هاي الهيدر قرآن كريم، اين گونه يادمان
 و در يـك مـورد نيـز         )36و  32/ ، حـج  2/ ، مائده 158/ بقره(اند  غالبا شعائر ناميده شده   
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همچنين وقايع سرنوشت ساز در ميـان       . )97/ آل عمران (اند  گرفتهنام  » آيات بينات «
  .)5/ ابراهيم(نام گرفته و آيه خوانده شده است » ايام اهللا«قوم بني اسرائيل 

- همه به يك مفهوم واحـد بـر مـي          عهد قديم بنا بر اين مفاهيم ديني آيه در        

. كنـد يد مي است كه محتواي وحي را به شكل تجربي تأي        » فعلي الهي «گردد و آن    
گويي آينده و اخبار از غيب است       شود يا از قبيل پيش    محتواي وحيي كه تأييد مي    
شـود تـا بـاور       تأكيـد مـي     الوقوع اي قريب گويي واقعه كه در اين صورت با پيش     

گويي اصلي و نخستين برانگيزد و يا حقيقتي دينـي راجـع بـه          مخاطبان را به پيش   
گاهي . شودكند تأييد ميالهي كه بر آن داللت ميخداوند است و با فعلي از افعال     

اين فعل الهي، خود از نوع اخبار از غيب است و علم مطلق خداوند و تقدير الهي 
 همچنين شعائري كه يادآور افعال عظيم الهي در حيات توراتدر . كندرا ثابت مي

چنان . اندشوند نيز آيه ناميده شده    اسرائيل محسوب مي  خصوص بني ه  ها و ب  انسان
 ايمان و معرفت بخشيدن به ناباوران و تقويت         عهد قديم كه ديديم كاركرد آيه در      

  .ايمان و معرفت در مؤمنان است

  نتيجه

از الفاظ كهن سامي است كه در دوره پـيش          » آيه«با توجه به آنچه گفته شد، واژه        
و مفهـوم اساسـي آن عالمـت و نـشانه           . از اسالمي كاربردي گسترده داشته است     

ترين كاربرد آن در اشعار جاهلي براي وصف بقاياي منزلگـاه قبيلـه بـوده               معمول
. كاربردهاي ديگر واژه آيه در مورد نشانه امر غير مادي، دليل و پيـام اسـت      . است

همچنان كه براي اهل كتاب ساكن شـبه         ،مقدس كتاباحتماال مفهوم ديني آيه در      
اسطه مراودات فرهنگـي ايـشان بـا         به و  -جزيره شناخته بوده است براي مشركان     

 دليل اين امر كاربرد چنين مفهومي در شعر برخي  ، نيز آشنا بوده است    -اهل كتاب 
توان دقيقا تعيين كرد كه پيش از نزول قرآن، تصور دينـي آيـه كـه                نمي. حنفاست

 مطابقت  عهد قديم شناخته شده بود، چقدر با مفهوم آن در         ) ص(براي قوم پيامبر    
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تواند ما را تا حـد   مي،كندهايي كه قرآن از مشركان مي   ؛ اما نقل قول   كرده است مي
انـد، مفهـومي    كـرده زيادي مطمئن سازد كه آنان وقتي از پيامبر درخواست آيه مي          

بـراي  . انـد  از آيه اراده كرده است در ذهن خـود داشـته           كتاب مقدس مشابه آنچه   
براي مـا بيايـد قطعـا بـه آن        اگر آيتي   : گفتندمثال مشركان با سوگندهاي مؤكد مي     

تـوان ديـد كـه مـشركان از كـاركرد           همچنين مـي  ). 109: انعام(ايمان خواهيم آورد    
اى بـراى مـا نجوشـانى،        تا از زمين چـشمه     و گفتند «: اندزايي آيه خبر داشته   ايمان

آوريم تـا    هرگز ايمان نمى   گويند مى«؛  )90/اسراء(» هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد     
 »داده شـود  ) نيـز (ير آنچه بـه فرسـتادگان خـدا داده شـده اسـت بـه مـا                  اينكه نظ 

كردند كـه    اعتراض مي  - احتماال به تحريك يهود    -نيز وقتي مشركان  ). 124/انعام(
، بـا آيـات     )48/قصص( »چرا نظير آنچه به موسى داده شد، به او داده نشده است؟           «

را مستقيما از اهل كتـاب   موردهايشان در اين موسي آشنا بودند و اگر همه دانسته 
نگرفته بودند، ال اقل قسمتي را از آنان و قسمتي را به واسطه قـرآن كـسب كـرده                

هاي مستقيم خود به اهـل كتـاب، در بـاره           همچنين قرآن در برخي خطاب    . بودند
 و يهوديـان  )211/بقره(آياتي سخن گفته است كه خداوند بر بني اسرائيل نازل كرد       

و ديگران را نيـز بـه ايـن كـار     ) 145/ بقره(كردند واست آيه ميمدينه از پيامبر درخ  
لذا طبيعي است كه در اين كاربردها مفهومي از واژه ؛ )108/ بقره(كردند تحريك مي

عالوه بـر ايـن،   . آيه اراده شده باشد كه ميان قرآن و اهل كتاب مشترك بوده است  
 فهم دقيق معناي )10/ مريم،41/، آل عمران248/بقره(دست كم در چند موضع از قرآن 

در شرحي  .  تقريبا ناممكن است   عهد قديم آيه بدون اطالع از كاربرد مشابه آن در         
 ارائه كرده اسـت كه گذشت بر آن بوديم تا بستري را كه قرآن در آن تصور آيه را       
 ةطلبد كـه در رسـال  روشن سازيم اما بررسي مفهوم آيه در قرآن، بحثي مستقل مي      

ژوهش تطبيقـي مفهـوم و كـاركرد آيـه در قـرآن و عهـدين بـدان            پخود با عنوان    
  .ايمپرداخته
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