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Abstctra
The simultaneity approach of semantics is an attempt to represent the 
vocabulary of Quranic concepts. Because words in the Qur'an reveal their 
true meaning from the sum of intertextual connections in the form of a 
semantic network. The purpose of this article is to first examine the root 
of the word "taqah" in the word and its uses in the Qur'an. After that, 
the adjacent and mutual concepts of the taqah material will be studied. 
The approach of selecting cognate concepts is among words that have a 
semantic affinity with the word taqe. The search of Quranic data showed 
that words such as; Mobtilikam, Tohmalna, Asra', Bakhlo, Vasa and Iklof 
are the primary companions of the subject of taqah, which share the se-
mantic components of suffering, hardship and difficulty. In the secondary 
stage, each of these 6 words, which had a semantic affinity with taqah, 
have been paired with words in some verses that are included in the se-
mantic components of zakat. Then, by using the component of semantic 
contrast, the explanation of the four articles Yasir, Abbreviation, Rafq and 
Hun was discussed and the result of the concepts of these 4 articles is 
ease, comfort and lightness, which, while contrasting with the meaning of 
difficulty and difficulty in strength, ensures the involvement of the men-
tioned restrictions in addition to Ability will mean endurance. It should be 
noted that this article was written using library resources and descriptive-
analytical method.
Keywords:Semantics, coexistence axis, arch, semantic opposition,

1) Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, Shahrood University of Medical 
Sciences, Shahrood, Iran (The Corresponding Author)Email: ebadi@shmu.ac.ir
2) 3rd level scholar of Qur'an interpretation and sciences, specialized school of Qur'an and Atrat, Khorasan 
Seminary Email: mohammad_6120@yahoo.com



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11

پاییز و زمستان
1401

231

 ��
او

اک
 ی�

و�
 ها

ع�
هن

نش
یشه

ا� 
تق

 �
 ر

آره
 

مقاله علمی - پژوهشی،  صص 252-230

DOR: 20.1001.1.26455714.1401.6.2.6.5

وااکوی حوزه معناشنایس طاقت در قرآن
)بر اساس روابط مه نشنی و متقابل(

)تاریخ دریافت: 27-06-1401  تاریخ پذیرش: 1401-09-19(

مهدی عبادی1، محمد مختاری2

چکیده
رویکرد همزمانی معناشناسی، تالشــی در جهت بازنمایی واژگان مفاهیم قرآنی است؛ زیرا 
واژگان در قرآن معنای حقیقی خود را از مجموع ارتباطات بینامتنی به صورت شبکه معنایی 
آشکار می نمایند. نوشتار حاضر در پی آن است که نخست به بررسی ریشه ای ماده »طوق« 
لغت و کاربردهای آن در قرآن بپردازد. پس از آن مفاهیم هم نشین و متقابل ماده طاقه مورد 
مطالعه قرار خواهد گرفت. رویکرد گزینش مفاهیم هم نشین، از میان واژگانی است که دارای 
قرابت معنایی با کلمه »طاقت« هستند. جســتجوی داده های قرآنی نشان داد که واژگانی 
همچون »مبتلیکم، ُتحّملنا، اصراً، بخلو، وسع و یکلّف« هم نشین های اولیه ماده طاقه هستند 
که در مولّفه های معنایی رنج، مشــّقت و سختی اشتراک دارند. در مرحله ثانویه، هر کدام از 
این 6 کلمه که ضمن قرابت معنایی با »طاقه« هم نشــین بودند، در برخی آیات با واژگانی 
هم نشین شده اند که خود در دایره مؤلفه های معنایی طاقت قرار می گیرند. سپس با استفاده 
از مؤلفه تقابل معنایی به تبیین چهار ماده »یسر، خفف، رفق و هون« پرداخته شد و برآیند 
مفاهیم این 4 ماده آسانی، راحتی و سبکی است که ضمن تقابل با معنای مشّقت و سختی 
در طاقت، سبب اطمینان به دخالت قیود مذکور در کنار توانایی در معنای طاقت خواهند بود. 
الزم به ذکر است نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی_تحلیلی به 

رشته تحریر درآمده است.
واژگان کلید: معناشناسی، محور هم نشینی، طاقه، تقابل معنایی. 
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1. مقدمه
یکی از مهم ترین مراحل اولیه درک آیات قرآن، شناخت مفاهیم واژگان این کتاب مقدس 
است. از دیرباز تاکنون کتب لغت متعددی نگاشته شده و به بررسی معانی واژگان پرداخته اند. 
در معناشناســی نوین برای کشف مؤلفه های معنایی یک واژه، ضمن مراجعه به کتب لغت 
که از ضروریات است، باید با استفاده از کلماتی که در مجاورت واژه مورد بحث هستند یا 
واژگان متقابل یا واژگان قریب المعنا به اصل معنایی واژگان دست یافت. در پژوهش حاضر 
با استفاده از این روش معناشناسی به بررسی معنای دقیق و قرآنی طاقت پرداخت شده است.
ســوال اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است، این است که ماده طوق در قرآن 
چه معنای پایه یا نسبی دارد؟ برای پاسخ به این سوال اصلی، پاسخگویی به سواالت فرعی 
الزم اســت. ازجمله اینکه، ماده طوق با قید قرابت معنایی در قرآن با چه واژگانی هم نشین 
شــده و شــناخت این واژگان چطور به فهم معنای طاقه کمک خواهند کرد؟ ماده طاقه چه 

واژگان متقابلی از لحاظ معنا در قرآن دارد؟
تحقیقات بسیاری در زمینه معناشناسی براساس روابط هم نشین، جانشین و تقابل معنایی 
انجام شده است. اما در رابطه با کلمه »یطیقونه« تا آنجا که نگارنده یافته است، مقاله »بازکاوی 
واژه طاقت در آیه صوم« )مســعودی، 1391( نگارش شــده  که با رویکرد بررسی روابط 
هم نشین و متقابل انجام نشــده است. همچنین پژوهشی تحت عنوان نقش واژه شناسی در 
حل شبهات قرآنی؛ بررســی موردی واژه های »یطیقونه«، »ترائب«، »صبّی« )طیب حسینی، 
1399(، و مقاله بررســی تعلق تکلیف به وســع یا طاقت )ایزدی فرد و زارعی و شــکریان 
امیری، 1400( وجود دارد. در مقاله اول نویســنده پس از بررسی لغوی و قرآنی »یطیقونه« 
در قرآن، به بررسی و پاسخ به سه شبهه در مورد سه واژه قرآنی می پردازد. در مقاله دوم نیز 
نویسنده پس از بررسی لغوی و اصطالحی طاقه و همچنین کاربردهای قرآنی آن دو به ذکر 
دو دیدگاه در تعلق تکلیف به وسع یا طاقت پرداخته و نظریه تعلق تکلیف به وسع را با ذکر 

ادله اثبات می نماید.

2. تعریف لغوی واژه »طاقت«
درتبیین معنای این ماده بیان شده: »طوق همان طاقت است. گفته می شود هو فی طوقی؛ 

یعنی آن فعل در وسعش است.« )جوهری، 1407: 1519/4(
 در کتاب العین آمده؛ به هر چیِز دایره ای شــکل که شــیء دیگری را احاطه کند »طوق« 
گفته شــده، مانند سنگ آسیاب که محور را احاطه کرده است. »طائِق« هر چیز، آن است که 
اطرافش را احاطه کرده است؛ از قبیل کوه یا تپه و جمع آن »اطواق« است و »طوق« مصدر 

است از »طاقت« که اسم می باشد. )فراهیدی، 1409: 22/5(
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در المحیط فی الّلغه این گونه آمده است: »طاقت و طوق به یک معنا هستند. گفته می شود  

هر فردی به مقدار طاقتش مکّلف شده است.« )عبّاد، 1414: 481/5(
ی« یعنی آن چیز را طوق  قتُُه الَشّ برخی »یُطیقونَه« این کلمه را جمع »طوق«، می دانند و »َطَوّ
او قرار دادم. از تکلیف به طوق تعبیر شده است و طوق هر چیز، آن چیزی است که دور آن 

را احاطه کرده است. )فیومی، 1405ق: 521(
همچنین برخی ذیل کلمه »طاقه« چنین گفتند: »طاقت یعنی نهایت قدرت انســان. طاقت 
آن است که برای انســان انجام عملی همراه با مشّقت و سختی ممکن باشد.« )ابن منظور، 

)233/10 :1414
»یُطیقونه« فعل مضارع از باب افعال و از ماده »طوق« در اصل به معنی حلقه ای اســت که 
به گردن می اندازند و یا به طور طبیعی در گردن وجود دارد )مانند حلقه رنگین گردن بعضی 
از پرندگان( ســپس به معنای باری بر دوش کســی تحمیل کردن که او را به مشقت و رنج 
بیندازد، به کار رفته است و »طاقه« اسم است به معنای آن مقداری که انسان می تواند کاری 

را با مشقت انجام داده و به عجز رسد. )راغب اصفهانی، 1412: 532(
در التّحقیق فی کلمات القرآن، ذیل ماّده »طوق« آمده اســت: »أّن االصل الواحد فی الماّده: 
هو االحاطه و االستداره علی شیء محسوسا أو معقوال. و اذا کان النظر الی جهه صدور الفعل 
عن الفاعــل: هو الحاله المتحّصله  من الطوق، أی تحّمل طــوق و و الوقوع القهری تحت 
هذه المحدودیه »اصل در ماده طاقت همان احاطه بر شــی محسوس یا معقول است، اما از 
جهت صدور آن از فاعل، حالتی است که همراه با تحمل سختی و محدودیت همراه باشد.« 

)مصطفوی، 1368: 146/7(
نویسنده قاموس القرآن نیز چنین می نویسد: »طوق و طاقت هر دو به معنای قدرت است. 
َّنا و ال تَحمل َعَلینا اصراً کما حملتَه علی الّذین  "قالو ال طاقه لنا الیــوَم بجالوَت و جنوده"، "رب
من قَبلنا ربّنا و ال تَُحّملنا ما ال طاقه لَنا به" مراد از اصر و طاقت، بار ســنگین و تکلیف شاق 

است.« )قرشی، 1309: 257/4(
با توجه به مطالب ذکر شــده به نظر می  رسد بتوان طاق را به معنای رنج و مشّقت زیادی 
دانســت که با حمل بار یا امری بر دوش کســی حاصل شده و شخص در انجام آن کار به 
عجز نزدیک گردد. بنابراین طاقه به معنای قدرت نبوده، بلکه تکلیفی است که انجام آن بسیار 

دشوار است و قید مشّقت را باید در همه مشتّقات طاقه در نظر گرفت.

2. 1. ماده طاقه در قرآن
قبل از ورود تفصیلی به معناشناسی طاقت، الزم است استعماالت قرآنی این واژه به طور 
کامل بررســی شود تا به فهم دقیق تری از کلمه رسید. واژه »طاقت« و مشتّقات آن در چهار 
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آیه از قرآن کریم به کار رفته اســت: »به زودی آنچه که به آن بخل ورزیده اند، روز قیامت 
طوق گردنشان می شــود.« )آل عمران/180(1، »و بر آنان که روزه گرفتن طاقت فرساست، 
طعام دادن به یک نیازمند کّفاره آن اســت« )بقره/184(2، »گفتند: امروز ما را یارای مقابله با 
جالوت و ســپاهیانش نیست.« )بقره/249(3 »پروردگارا آنچه تاب آن را نداریم بر ما تحمیل 

مکن.« )بقره/286(4 
غیر از آیه 184 بقره در معانی آیات دیگر ابهامی وجود ندارد. در واقع از مهم ترین دالیل 
پرداختن به فهم معنای این واژه در تحقیق، ابهام کاربرد آن در آیه 184 ســوره بقره اســت. 
گروهــی حرف همزه در واژه »اطاقه« را همزه ســلب می داننــد و »اطاقه« را »ناتوانی« معنا 
کرده اند. بنابراین پرداخت فدیه فقط برای افرادی است که قدرت روزه گرفتن ندارند. )حقی 

بروسوی، بی  تا: 290/1(
دسته ای از مفسران با تبیین کلمه »طاقت« به قدرت توأم با رنج و زحمت بسیار، مصداق 
»یُطیقونَه« را روزه همراه با سختی دانسته اند. )آلوسی بغدادی، 1415: 456/1( برخی دیگر 
مفهوم آن را توســعه داده که شــامل حامل، مرضع و شاغالن کارهای سخت و سنگین نیز 

می شود. )رشید رضا، بی تا: 157/2(
یٍن« می فرماید: این  َِّذیَن یُِطیُقونَُه فِْدیٌَة َطعاُم ِمْســكِ عالمه مغنیه در توضیح عبارت »َو َعَلی ال
حکم درباره شــخصی نازل شده است که کهن سال، پیر و ضعیف باشد و در آن، زن و مرد 
با یکدیگر تفاوتی ندارند. »الّطاقة«، یعنی کســی که توان انجام کاری را با مشــّقت و تحّمل 
سختی داشته باشد. چنین کسی مخیّر است که روزه بگیرد و یا افطار کند و فدیه بدهد، یعنی 
مسکینی را اطعام کند. در این باره، روایت صحیحی از اهل بیت علیهم الّسالم رسیده است. 

)مغنیه، 1378: 503/1(
جمله »یُطیقونَه« در اینجا با توجه به اینکه ضمیر آخر آن به روزه برمی گردد، مفهومش این 
است که برای انجام روزه نهایت توانایی خود را باید بکار برند؛ یعنی شدیداً به زحمت بیفتند 
و این در مورد پیران و بیماران غیرقابل عالج می باشــد، بنابراین آن ها از حکم روزه معافند، 
و تنها به جای آن فدیه می پردازند. )ولی بیمارانی که بهبودی می یابند، موظفند قضای روزه 

را بگیرند.( )مکارم شیرازی، 1371: 28(
ابن عاشــور در تفسیرش به درستی اصل معنایی »یُطیقونه« را تبیین کرده و می گوید: در 
َّذیَن یُطیقونه« طاقت به معنی نزدیک ترین حالت به عجز بوده که فّراء آن  عبــارت »و َعَلی ال
را به جهد تفسیر می کند. در واقع پایین ترین مرتبه قدرت که پس از آن انسان ناتوان خواهد 

1( ﴿سیَُطّوقوَن ما بَخلو به یَوَم القیامه...﴾
2( ﴿و َعلی الّذیَن یُطیقونَه فدیه طعاُم مسكین﴾

3( ﴿و قالو ال طاقَه لَنَا الیوَم بجالوَت و جنوده...﴾
4( ﴿َربّنا و ال تَُحّملنا َما ال طاقَه لَنا به...﴾
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شد. از همین رو می گویند این تکلیف فوق طاقت است یا در قرآن آمده، ﴿ربّنا ال تَُحّملنا ما  

ال طاقَه لنا﴾ بنابراین مراد از ا»لّذین یطیقونه« در آیه افرادی هستند که توانایی بر روزه گرفتن 
داشته، اما این توانایی در نازل ترین حّد خودش قرار دارد. این حالت موجب تغییر حکم از 

وجوب روزه، به اختیار میان روزه و اطعام مسکین می شود. )ابن عاشور، 1420: 164/2(
َِّذیَن یُِطیُقونَُه فِْدیٌَة َطعاُم ِمْسِكیٍن﴾ حکم مذکور در این آیه، بیانی است برای قاعده  ﴿َو َعَلی ال
کلی از احکام شــریعت که همان تسهیل خداوند بر بندگان در عبادات است. »یطیقونه« به 
معنای کســانی است که توانایی کاری را همراه با مشّقت و سختی دارند؛ زیرا طاقت اسمی 
اســت برای قدرت بر شــئ، همراه با تحمل رنج فراوان و کلمه وسع برای قدرت همراه با 
سهولت به کار می رود. عرب أطاق را استفاده نمی کند، مگر زمانی که قدرت بر فعل به نهایت 

ضعف می رسد. )طنطاوی، 1997: 384/1(
 عالمه طباطبایی در تفسیر عبارت ﴿و علی الّذین یُطیقونَه فدیة طعاُم مسكین﴾ در آیه 184 
ســوره بقره می فرماید: »واژه »یُطیقونَه« از مصدر »اطاقه« است و این واژه در مفهوم به کار 
بستن تمامی قدرت در عمل استعمال شده است. الزمه این برداشت این است که اکثر نیروی 
انسان در انجام فعلی مصرف شود که موجب تحمل سختی فراوان خواهد بود.« )طباطبایی، 

)13/2 :1374
با توجه به کاربردهای قرآنی ماده طاقه و نظرات مفّسرین می توان چنین برداشت کرد، ماده 
طاقه هیچگاه در رابطه با خداوند استفاده نشده و گفته نمی شود خداوند طاقت انجام کاری 
را دارد، بلکه این ماده به انســان نسبت داده شده و برای افعال خداوند کلمه قدرت به کار 
می رود. همچنیــن با نظر به قاعده اصاله عدم ترادف و قاعده اصاله المبانی تدّل علی زیاده 
المبانی باید گفت که هم طاق، یطوُق )ثالثی مجرد( و هم أطاَق، یُطیُق )ثالثی مزید( معنای 
قادر بودن بر انجام کاری همراه با مشــّقت زیاد را می رســانند، با این تفاوت که باب إفعال 

»أطاق« داللت بر مبالغه بیشتری در رساندن مفهوم دشواری زیاد عمل دارد.

3. بررسی مؤلفه های معنایی طاقه
از مهم تریــن رویکردهای تحصیــل و توصیف مفاهیم کلمات، بررســی مجموعه ای از 
مؤلفه های معنایی واژگان است. این مؤلّفه ها عبارت اند از: خصوصیاتی که معنای کلمات را 
تشکیل داده و جنبه های اشتراک و تمایز را تبیین می کند. )صفوی، 1390: 71( این ویژگی ها 
به دو صورت الزم و کافی خود را نشــان می دهند. چنانچه منجر به فهم واژه شــود، شرط 
الزم خواهد بود و اگر ســبب روشن شدن وجه افتراق مفهومی از سایر مفاهیم شود، شرط 
کافی قلمداد خواهد شد. )پالمر، 1391: 147( بررسی مفهوم طاقت در ارتباط با سایر مفاهیم 
نزدیــک به آن و نیز مفاهیم متقابل آن، تکمیل کننده معنای واژه در بافت قرآنی خواهد بود. 
برای اینکه عناصر مفهومی این واژه را با مفاهیمی که به شــکلی با آن ارتباط دارند بررسی 
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نماییم؛ از روش تحلیل مفهومی اســتفاده خواهیم کرد. بنابراین آنچه پس از تحلیل مفهومی 
واژه مورد نظر تبیین می گردد، باید ضمن برخوردار بودن از غنای کافی برای روشــنگری، 
پیچیدگی مفهوم را نیز معلوم کند. از این رو، برای رســیدن به مقصود پروردگار، عالوه بر 
دقــت نظر در معنای وضعی و کاربردی الفــاظ در زبان عربی، باید به ادبیات خاّص قرآنی 
نیــز توّجه نمــود. دامنه فرهنگ لغت و واژه گزینی می تواند یکــی از ارکان مهم در مبحث 
معناشناســی باشد، همچنان که توّجه به مصادیق و نیز سیاق آیات، دریچه ای برای راهیابی 
به فرهنگ و ادبیات قرآن کریم اســت. از جمله مهم ترین روابط مفهومی در سطح واژگان، 
هم معنایی، تقابل معنایی، روابط هم نشینی و جانشینی است که در تحلیل معنایی »طاقت« در 

قرآن کریم نیز کاربرد دارد.

4. بررسی جانشین ها یا واژگان قریب المعنا با طاقه
یکی از مؤلفه های معناشناســی، بررسی جانشین ها یا به تعبیری واژه قریب المعنا با کلمه 
محوری است. از آنجا که هر گونه تغییر کوچک یا بزرگ در کلمات قرآنی موجب تفاوتی 
در معنی خواهد بود؛ زیرا انتخاب واژگان در قرآن بسیار حکیمانه انجام گرفته و عبارات آن 
جانشین ناپذیر است. )فراستخواه، 1376: 223 و 224( با در نظر گرفتن این نکته که واژگان 
به شــرطی مترادف دانسته می شوند که باعث تغییر عمده در معنا نشوند؛ )ایزوتسو، 1361: 
169( هم معنایی یکی از انواع روابط معنایی است که بین دو مفهوم با مؤلفه معنایی مشترک 
وجود دارد. طبق اصول زبان شناســی، هم  معنایی واقعی وجود ندارد و میزان هم پوشــانی 
در مترادف ها یکســان نیســت. هیچ دو واژه ای را نمی توان یافت که در تمام جمالت زبان 
بتوانند به جای یکدیگر به کار روند و تغییری پدید نیاورند. در عین حال برای تعیین میزان 
هم معنایی بین دو یا چنــد واژه می توان از روش جایگزینی کمک گرفت. )وزیرنیا، 1379: 
83( مــا در این تحقیق به این جنبه از مؤلفه های معنایــی نخواهیم پرداخت و تنها واژگان 

هم نشین و تقابل معنایی با کلمه طاقه را بررسی خواهیم کرد.

5. بررسی همنشین های ماّده طاقه
مجموعه ای کلی از الگوهای معنادار در رابطه با طاقت را می توان با معناشناسی و تشخیص 
الفاظی که در مجاورت یا هسته معنایی طاقه قرار دارند، دریافت. واژه »طاقت« و ساختارهای 
مختلف آن همنشین های متعددی دارد، اما کشف و تبیین واژگان همنشین اصلی که دارای 

قرابت معنایی با واژه مورد بحث خواهند بود، اهمیت بیشتری دارد.

5. 1. ُمبَتلیکم
َ ُمْبتَلِیُكْم  ا فََصَل َطالُوُت بِالُْجنُوِد قَاَل إِنَّ اللَّ در آیه 249 ســوره بقره خداوند می فرماید: ﴿فََلمَّ
َُّه ِمنِّي إاِلَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفًَة بِیَِدِه فََشِربُوا ِمْنُه إاِلَّ  بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنُه فََلْیَس ِمنِّي َوَمْن لَْم یَْطَعْمُه فَِإن
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َِّذیَن   َِّذیَن آَمنُوا َمَعُه قَالُوا اَل َطاقََة لَنَا الْیَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدهِ قَاَل ال ا َجاَوَزُه ُهــوَ َوال قَلِیًل ِمْنُهْم فََلمَّ

ابِِریَن﴾  ُ َمَع الصَّ ِ َواللَّ ِ َکْم ِمْن فِئٍَة قَلِیَلٍة َغَلبَْت فِئًَة َکثِیَرًة بِِإْذِن اللَّ َُّهْم ُمَلقُو اللَّ یَُظنُّوَن أَن
در این آیه، از کلماتی که ضمن هم نشینی با طاقه، معنای نزدیکی به آن دارد، واژه »مبتلیکم« 
اســت. باتوجه به آنچه در کتب لغت ذکر شده است؛ »باَلء« آزمایشی است که با سختی و 
محنت همراه اســت؛ زیرا موجب مشــّقت بدن، روح یا کاستی در اموال است. به این معنا 
در آیه 155 سوره بقره اشاره شده اســت. آنجا که می فرماید: ﴿َولَنَْبُلَونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف 
ابِِریَن﴾ )فیروزآبادی، 1415: 327/4(  ِر الَصّ َوالُْجوِع َونَْقٍص ِمَن اْلَْمَواِل َواْلَنُْفِس َوالثََّمَراِت َوبَِشّ

در مجمع البحرین نیز به معنی امتحان و آزمایش آمده است. )طریحی، 1375: 60/1(
در التّحقیق بیان شــده، اصل در این ماّده ایجاد تحّول و دگرگونی برای رسیدن به نتیجه 
منظور است. )مصطفوی، 1402: 335/1( ابتالء می تواند با خیرات یا شرور باشد که در اولی 
مؤلفه شکر مورد امتحان قرار می گیرد و در دومی مؤلفه صبر. )راغب اصفهانی، 1412: 145( 
به بیان دیگر »بالء« گاهی به وســیله نعمت هاســت که آن را »بالء حسن« می گویند. مانند 
قول خداوند که فرمود: ﴿...َولِیُْبلَِي الُْمْؤِمنِیَن ِمْنُه بََلًء َحَسنًا...﴾ )انفال/17( و گاهی به وسیله 
مصیبت ها و مجازات هاست که به آن »بالء سی ء« گفته می شود، چنان که در باره بنی اسرائیل 
ــیِّئاِت﴾ ؛ آن ها را به وسیله مصائب آزمودیم. )اعراف/168( و آیه  می خوانیم  ﴿َو بََلْوناُهْم بِالسَّ
﴿انّما نبلوکم باالّشّر و الخیر﴾ )انبیاء/35( که اشاره به با هم بودن ابتالء به شر و خیر دارد. از 
مجموع آیاتی که ماّده بلو در آنان به کار رفته است، تنها در سه مورد با کلماتی هم نشین شده 

که در دایره واژگان مؤلفه معنایی طاقه قرار دارند.
1. در آیه 16 سوره فجر آمده: ﴿َوأََمّا إَِذا َما ابْتََلُه فََقَدَر َعَلْیِه ِرْزقَُه فَیَُقوُل َربِّي أََهانَِن﴾ در این 
آیه، واژه ابتاله با قدر هم نشــین شده است. صاحب مجمع البحرین می گوید: ُقدَر یا قَدَر با 
رزق به معنای تنگ نمودن یا سخت گرفتن است. )طریحی، 1375: 447/3( یعنی رزق کم 

شد که اثر آن سختی است.
مویّد این معنا در آیه 87 سوره انبیاء آمده؛ ﴿َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضبًا فََظنَّ أَْن لَْن نَْقِدَر َعَلْیِه 
الِِمیَن﴾ کسی که معتقد باشد  ِّي ُکْنُت ِمَن الظَّ َحانََك إِن ُلَماِت أَْن اَل إِلََه إاِلَّ أَنَْت ُســبْ فَنَاَدى فِي الظُّ
حضرت یونس )ع( گمان کرد خداوند قادر نبوده کافر شده است. زیرا کسی که چنین گمانی 
به خدا ببرد قطعاً غیر مؤمن است، در حالی که یونس رسول خدا بود و چنین ظنّی از او جایز 
نبوده و با مقام عصمت انبیاء ناسازگار است. پس معنای »فظّن أن لن نقدَر علیه« چنین است 
که او گمان کرد ما او را در تنگنا قرار نخواهیم داد و شــرایط را بر او سخت نخواهیم کرد. 
اما خدا او را در شدیدترین مضیقه قرار داد و او از این گمان خود پشیمان شد. )ابن منظور، 
1414: 77/5( در توضیــح دیگری آمده، َقَدر رزُقه یا ُقدَر یعنی بر او تنگ گرفت بر خالف 
وقتی که بی حســاب عطا می کرد. و این معنا به صورت استقاللی در این ماده وجود ندارد، 
بلکــه یکی از لوازم و آثار اختیار تاّم که در مــاده َقدَر وجود دارد توانایی تنگ گرفتن یا به 
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مشّقت انداختن است که خداوند این کار را می تواند انجام دهد. )مصطفوی، 1402: 208/9(
2. در آیه 186 آل عمران: ﴿ثَُمّ أَنَْزَل َعَلْیُكْم ِمْن بَْعِد الَْغِمّ أََمنًَة نَُعاًســا یَْغَشــی َطائَِفًة ِمْنُكْم....
ُدوِر﴾ در این آیه واژه  َص َما فِي قُُلوبُِكْم َوالَلُّ َعلِیٌم بَِذاِت الُصّ َولِیَْبتَلَِي الَلُّ َما فِي ُصُدوِرُکْم َولِیَُمِحّ
الغّم با لیَبتَلَی هم نشــین شده است. پس از بررســی کلمه غم در کتب لغت معنای کرب و 
سختی به دست آمد. )أزهری، 1421: 27/8( لذا این واژه نیز در محدوده واژگان قریب المعنا 

با طاقه قرار می گیرد.
3. در آیه 186 آل عمران: ﴿لَتُْبَلُوَنّ فِي أَْمَوالُِكْم َوأَنُْفِســُكْم َولَتَْسَمُعَنّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الِْكتَاَب 
ِمْن قَْبلُِكْم َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُکوا أًَذى َکثِیًرا...﴾ در این آیه واژه أذًی با لتبلوّن هم نشین شده است. 
أذًی در لغت به معنای تضّرر، تألّم و امر ناپســند آمده است. )موسی، 1410: 191/1( أَذی : 
ناخوشایند، ناپسند ﴿ال تُْبِطُلوا َصَدقاتُِكْم بِالَْمنِّ َو اْلَذى ﴾ )بقره/264( صدقات خود را با منت 
گذاردن و کار ناپسند باطل نکنید. گوئیم: فالنی مرا اذیت کرد یعنی درباره من کار ناپسندی 
انجام داد. )قرشی بنابی، 1309: 58/1( این واژه نیز ضمن قرابت معنایی با ماده بلو در مشّقت 

یا سختی، در دایره واژگانی قرار می گیرد که با طاقه مرتبط می باشد.
ابِِریَن َونَْبُلَو أَْخبَاَرُکْم﴾  4. در آیه 31 سوره محّمد: ﴿َولَنَْبُلَونَُّكْم َحتَّی نَْعَلَم الُْمَجاِهِدیَن ِمْنُكْم َوالَصّ
در این آیه کلمه »مجاهدین« با »لنبلونّکم« هم نشین شده است. ماده جهد در اصل به معنای 
بذل طاقه و انجام نهایت سعی و کوشش برای رسیدن به سر حد مقصود است. )مصطفوی، 
1402: 128/2( بــا این مفهوم نیز با واژه طاقــه در معنا نزدیک بوده و با ماده ابتال از حیث 

معنای زحمت و مشّقت قرابت پیدا خواهد کرد. 
در ادامه بررسی واژگان هم نشین با طاقه، آیه  286 سوره بقره را بررسی خواهیم کرد.

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َکَسبَْت َوَعَلْیَها   در آیه 286 سوره بقره خداوند می فرماید: ﴿اَل یَُكلُِّف اللَّ
َِّذیَن  َّنَا َواَل تَْحِمْل َعَلْینَا إِْصًرا َکَما َحَمْلتَُه َعَلی ال َّنَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخَطْأنَا َرب َما اْکتََسبَْت َرب
ْلنَا َما اَل َطاقََة لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَْت َمْواَلنَا فَانُْصْرنَا َعَلی  َّنَا َواَل تَُحمِّ ِمْن قَْبلِنَا َرب

الَْقْوِم الَْكافِِریَن﴾
در این آیه 4 واژه »یُکّلُف، ُوســع، اصراً و تَُحّملنا« با »طاقه« هم نشــین شده اند که در معنا 
نیز به نوعی قرابت دارند. در ادامه تحقیق و در جهت کشف شبکه معنایی طاقه، به بررسی 
این واژگان، تببین مفاهیم هر یک از حیث هم نشین های مرتبط با خودشان در سایر آیات و 

مرتبط با معنای طاقه خواهیم پرداخت.

5. 2. یُکّلُف
در کتاب الّصحاح آمده »کّلف« به معنای نقطه و خالی اســت که در پوســت چهره ظاهر 
مي شود و رنگی است میان سیاهی و سرخی، سپس در امر کردن به کاری که مشّقت در آن 
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باشد استعمال شده است. )جوهری، 1407: 1424/4( 

اصــل در این ماّده عبارت اســت از: تعّلق گرفتن امری به شــئ، بــه صورتی که در آن 
شــئ مشّقتی برخالف جریان عادی وارد شــود. اعّم از آنکه مشّقت ماّدی یا معنوی باشد. 
)مصطفوی، 1402: 99/10( همچنین بیان شده، کلف به معنی ظهور اثر است و الزام شاّق را 
از آن جهت تکلیف گویند که اثرش در انسان ظاهر مي شود. تکّلف آن است که انسان کاري 

را با مشّقت یا تصنّع انجام دهد. )قرشی بنابی، 1309: 136/6(
 َکلََّف، تَْكلِیفًا، کّلفُه: او را به کاری ســخت گمارد، نَْفَســُه َعناًء: خود را به کاری ســخت 
انداخت . )بســتانی، 1375: 119( با توّجه به معانی مطرح شــده در کتب لغت، قرابت ماده 
»کلم« با »طاقه« روشن است؛ زیرا هر دو داللت بر کاری  می کند که با مشّقت همراه باشند.

از هم نشــین های مــاده »کلف« که در معنا قرابت با آن دارنــد، می توان به واژگان »بأس، 
تنکیاًل، ُقِدر و ُعسر« )طالق/7( اشاره کرد.

ِض الُْمْؤِمنِیَن َعَسی الَلُّ  1. آیه 84 سوره بقره: ﴿فََقاتِْل فِي َسبِیِل الَلِّ اَل تَُكَلُّف إاَِلّ نَْفَسَك َوَحِرّ
أَْن یَُكَفّ بَْأَس الَِّذیَن َکَفُروا َوالَلُّ أََشُدّ بَْأًسا َوأََشُدّ تَْنِكیًل﴾ در بیان معنای بأس آمده است: بأس 
به معنای شّدت است. مصادیق آن متفاوت بوده که مصداق اتّم آن در جنگ است که انسان 
از هر طرف شدیداً تحت فشار قرار می گیرد. )جوهری، 1407: 906/3( الزمه این فشار همه 
جانبه تحمل و اســتقامتی است که اسباب مّشقت را به وجود خواهد آورد. در بیان دیگری 
آمده »بأسا« اسمی است مخصوص جنگ، ضرر، مشّقت و ... . مرد بائس کسی است که بال 
بر او نازل شده است. )فراهیدی، 1409: 316/7( اصل در این ماده، شدت در هر امری است 
که سازگار با طبع نباشد. )مصطفوی، 1402: 207/1( با توجه به آنچه در معنی بأس ذکر شد 
اقتران معنایی کلف با بأس در شّدت، مشّقت و زحمت تبیین گردید. معانی که در طاقه نیز 
وجود دارد و کشف ارتباط هم نشین اولیه ی طاقه )کلف( با هم نشین ثانویه )بأس( آن ما را 

در رسیدن به خانواده کلمات طاقه نزدیک می کند.
ا آتَاُه الَلُّ اَل  2. آِیه 7 ســوره طالق: ﴿لِیُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قُِدَر َعَلْیِه ِرْزقُُه فَْلیُْنِفْق ِمَمّ
یَُكلُِّف الَلُّ نَْفًسا إاَِلّ َما آتَاَها  َسیَْجَعُل الَلُّ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا﴾ الزم به ذکر است، ماده قدر در بحث 

واژگان هم نشین با ماده بلو بررسی گردید و در این بخش به آن نخواهیم پرداخت.

5. 3. ُوسَعها
در ریشــه این واژه بیان شده، وقتی گفته می شود: انفق علی قدر وسعک، یعنی به مقدار 

وسع و توانایی انفاق کن. وسع همان طاقت است. )فراهیدی، 1409: 203/2(
در کتاب مفردات بیان شــده است: »وسع به میزان توانایی مکلف است. خداوند در قرآن 
می فرماید: ﴿ال یكلف الل نفسا إال وسعها﴾ به خاطر اینکه تنبیه دهد که بندگان را به کمتر از 
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نهایت توان و طاقتش تکلیف کرده است، )راغب اصفهانی، 1412: 870(
در التحقیق في کلمات القرآن ذیل مادة »وسعه« این گونه آمده است: »وسع در مقابل ضیق و 
طاقت است، زیرا وسع انجام عمل با گشایش و راحتی است.« )مصطفوی، 1368: 103/13(
همچنین بیان شده: »ما أََسُع ذلِك، أي: ما أُطیَقه« یعنی چه مقدار توانایی و طاقت دارد! و 
معنای »هل تََســُع هذا؟« یعنی آیا او طاقت و توانایی انجام آن کار را دارد؟ در حالی که این 

سخن نوعی مجاز است. )زبیدی، 1407: 512/11(
»وسع کلمه ای است که برخالف ضیق و تنگی و عسر است. گفته می شود: َوُسَع الشئ، و 
اتََّســَع.« وی در ادامه گوید: »و الوضع الجسد و الطاقة« وسع همان وثاقت و توان فرد است. 
)ابن فارس، 1404: 109/6( با توجه به اینکه برخی از لغت شناسان وسع و طاقت را به یک 
معنا گرفته اند، اما به نظر می رسد وسع تکلیفی است که در حد توانایی انسان باشد هر چند 
او را به زحمت اندازد. اما طاقت به معنای تکلیفی است که برای مکّلف مشّقت فراوان داشته 
باشــد. با این توضیح معنای ﴿ال یكّلف الل نفسًا اال ُوسعها﴾ ثابت می کند که تکلیف به وسع 
افراد تعّلق می گیرد نه طاقت ایشــان. )ایزدی فرد؛ زارعی و شکریان امیری، 1400: 168( لذا 

کلمه طاقه در آیه 286 بقره با وسع که معنای متقابل آن است، هم نشین شده است.

ّملنا 5. 4. حَّ
ماده حمل در اصل معنا مفهوم تکّلف و به زحمت افتادن را می رساند. راغب در مفردات 
می گویــد: لیحملوا أی کّلفوا )راغب اصفهانــی، 1404: 257/4َ( ماده حمل، در امور معنوی 
و مادی به معنای بر دوش گرفتن امری که انجام آن متوقّف بر ســعی باشد که گاه موجب 
زحمت و رنج شود، استعمال شده است. )مصطفوی، 1402: 285/2( در سه آیه قرآن، ماده 

حمل با واژگانی هم نشین شده که به نوعی با آن در معنا مرتبط هستند.
1. در آیه 12 ســوره عنکبوت: ﴿َو ما ُهْم بِحاِملِیَن ِمْن َخطایاُهْم ِمْن َشــيْ ٍء...﴾ در این آیه 
»بحاملین« با »خطایاهم« هم نشــین شده اســت. در تعریف به اضداد، خطا را ضّد صواب 
دانسته اند )ابن منظور، 1414: 65/1( در ماده خطا چنین آمده: هنگامی  که انسان اراده می کند 
کارش را به نحو أحســن انجام دهد، لکن خالف آنچه اراده کرده واقع می شود. البته گاهی 
اشتباه به اراده اصابت می کند و خطای اراده و قصد موجب خطای در فعل می شود. )راغب 
اصفهانی، 1404: 287/3( با توجه به این معنا هر زمان خطایی رخ دهد زمینه زحمتی فراهم 
خواهــد آمد؛ چرا که یا باید آن کار دوباره انجام شــود و یا اینکه به نحوی جبران شــود. 
ارتباط حمل و خطا در این است که حمل کردن خودش زحمت دارد و حمل خطا زحمتی 

مضاعف که در این آیه نفی حمل خطای مؤمنین توسط کافران شده است.
2. در آیه 13 سوره عنکبوت: ﴿لَیَْحِمُلنَّ أَثْقالَُهْم َو أَْثقااًل َمَع أَْثقالِِهْم... ﴾ صاحب مصباح المنیر 
ثقل را به معنی هر آنچه مقابل خفیف باشد می داند. در واقع خّفت می تواند در وزن یا ارزش 
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باشــد. پس ثقیل نیز ممکن است در وزن باشــد و گاهی از حیث ارزش )فیومی، 1405ق:  

83/2( مثاًل در حدیث ثقلین کتاب اهلل و عترتی به عنوان دو شئ گران بها معرفی شده اند نه 
ســنگین. در ترجمه آیه چنین آمده است: و قطعاً بار سنگین )گناهان(شان را، و بار سنگین 
)گناهان دیگران( را، با بار ســنگین )گناهان(شان بر دوش می کشند. و مسلماً روز رستاخیز 
از آنچه همواره )بر خدا به دروغ( می بســتند، بازپرســی خواهند شــد. بنابر گزارش های 
لغت شناسان، حمل و ثقل هر دو به جهت به دوش کشیدن و سنگینی، ارتباط معنایی خوبی 
با یکدیگر برقرار می کنند که نتیجه آن چیزی جز عارض شدن رنج و زحمت نخواهد بود.

3. در آیه 25 سوره نحل: ﴿لِیَْحِمُلوا أَْوزاَرُهْم کاِمَلًة یَْوَم الِْقیاَمِة...﴾ به گفته فراهیدی، »وَزُر« به 
معنای پناهگاهی در کوه است. و »الِوزر« به کسر واو به معنای حمل ثقیل و سنگین استعمال 
شــده که گاهی در امور معنوی به خصوص اثم به کار می رود. طبق گفته خلیل بن احمد، 
اصل معنای ثقل حمل در ِوزر خوابیده و از این جهت ارتباط وزر و حمل روشن تر خواهد 
بود. )ابن منظور، 1414: 380/7( کما اینکه نســبت ارتباط این دو واژه با طاقه نیز تا حدی 

واضح می شود.
ْینَا اْلِنَْساَن بَِوالَِدیِْه إِْحَســانًا َحَمَلْتُه أُُمُّه ُکْرًها َوَوَضَعْتُه  4. در آیه 15 ســوره احقاف: ﴿َوَوَصّ
ُکْرًها﴾ در کتاب صحاح به نقل از أبی عبیدة چنین آمده، واژه ُکره به معنای مشــّقت است. 
گفته شــده؛ قمت علی ُکره، به معنا علی مشّقه. در واقع آنچه ناپسند یا ناخوشایند باشد در 
معنای ُکره وجــود دارد که طبیعتاً انجام آن با زحمت و رنج خواهد بود. )جوهری، 1407: 

)2247/6

5. 5.  إصراً
اصل در این ماّده همان تقیّد اکید و حبس شــدید اســت که موجب تکّلف یا ســنگینی 
هم باشــد. مصادیق آن عبارت اند از: عقد، عهد، ذنب و... )مصطفوی، 1402: 93/1( معنای 
ســنگینی و سختی ناشی از حبس یا مقید شــدن در اصر نهفته است، در طوق نیز مشاهده 
می شود. همچنین در معنای ﴿ربّنا ال تَُحّملنا اصراً﴾ گفته شده؛ »ال تَُكلِّْفنا تَْكلیفًا شاقًّا نَْعَجُز عن 
القیاِم بِِه«؛ یعنی ما را مکّلف به تکلیف شاق و دشواری نکن که از انجام آن عاجز باشیم. یا 
عهد و میثاق سنگینی از ما نستان تا تنوانیم به آن پایبند باشیم. بنابراین مراد از اصراً، هر امر 
سخت و طاقت فرسا است. )مدنی، 1384: 34/7؛ قرشی بنابی، 1309: 88/1؛ حمیری، 1420: 
271/1( غیر از آیه 286 سوره بقره، در دو آیه دیگر نیز ماده إصر آمده است که در هر دو آیه 

یک کلمه که قرابت معنایی با إصر دارند به عنوان هم نشین ذکر شده است.
1. آیه 81 ســوره بقره: ﴿َوإِْذ أََخَذ الَلُّ ِمیثَاَق النَّبِیِّیَن لََما آتَْیتُُكْم ِمْن ِکتَاٍب َوِحْكَمٍة ثَُمّ َجاَءُکْم 
ٌق لَِما َمَعُكْم لَتُْؤِمنَُنّ بِِه َولَتَْنُصُرنَُّه قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعَلی َذلُِكْم إِْصِري قَالُوا أَْقَرْرنَا  َرُسوٌل ُمَصِدّ

اِهِدیَن﴾ قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم ِمَن الَشّ



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11
پاییز و زمستان
1401

242

ابن فارس می گوید: وثق  کلمه ای است که داللت بر عقد و احکام می کند. هنگامی که گفته 
می شود وثّقت الّشــی، یعنی آن عقد را محکم کردم و میثاق عبارت است از عقد و عهدی 
محکم که قابل اعتماد است. )ابن فارس، 1404: 85/6( با این وجود اگر چنین عقدی نقض 
شود موجبات مشّقت را برای طرفین فراهم خواهد کرد. چرا که ممکن است تبعات سوئی 
داشــته باشــد. بنابراین هر دو واژه »میثاق« و »إصری« معنای تقیّد و احکامی را که موجب 
پایندی شود، دربردارند. از این نظر به لحاظ معنایی به یکدیگر نزدیک بوده و رابطه میثاق با 

طاقه نیز از حیث عدم عمل به میثاق است.
ُسوَل النَّبَِيّ اْلُِمَّيّ الَِّذي یَِجُدونَُه َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم  2. آیه 157 ســوره اعراف: ﴿الَِّذیَن یَتَّبُِعوَن الَرّ
فِي التَّْوَراِة َواْلِنِْجیِل یَْأُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف...َویََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواْلَْغَللَ الَّتِي َکانَْت َعَلْیِهْم...﴾ در 
الصحاح آمده است: الُغلُّ بالضم مفرد اغالل است. گفته می شود غّلی از آهن در گردنش قرار 
گرفته اســت. )جوهری، 1407: 1783/5( اگر غّل را همان آهن یا طوق بر گردن بگیریم از 
این جهت موجب رنجش، تقید و در بند شــدن افراد می گردد و با واژه اطاقه بسیار قرابت 
معنایی پیدا می کند. در واقع هم نشین اولیه طاقه که إصر است، در مرحله ثانویه و در آیه ای 

دیگر با واژه ای هم نشین شده که آن واژه نیز از قرابت معنایی با قاطه برخوردار است.

5. 6. بَخلوا
چهارمین واژه که در آیه 180 ســوره آل عمران با ماده طاقه هم نشــین شده است، کلمه 
»بخلوا« است. خداوند می فرماید: ﴿َواَل یَْحَسبََنّ الَِّذیَن یَْبَخُلوَن بَِما آتَاُهُم الَلُّ ِمْن فَْضلِِه ُهَو َخْیًرا 
َماَواِت َواْلَْرِض َوالَلُّ بَِما  قُوَن َما بَِخُلوا بِِه یَْوَم الِْقیَاَمِة َولِلَِّ ِمیَراُث الَسّ لَُهْم بَْل ُهَو َشــٌرّ لَُهْم َســیَُطَوّ

تَْعَمُلوَن َخبِیٌر﴾1 
آیه فوق، سرنوشــت مسلمانان بخیل را در روز رستاخیز توضیح می دهد، همان ها که در 
جمع آوری و حفظ ثروت مي کوشند و از انفاق کردن در راه بندگان خدا خودداری می کنند. 
در واقع تمام توان خود را صرف حفظ و گردآوری اموال می کنند. )مکارم، 1371:  190/3( 

از این جهت با طاقه که استفاده از تمام قدرت است هماهنگ می باشد. 
  همچنین در معنای این واژه گفته شــده: در معنای بخل، دو جهت ســختی و قرب قرار 
دارد. سختی پرداخت حقوق )اعم از واجب و مستحب( که نتیجه آن نزدیک شدن به منیّت 
و خودخواهی اســت. )فیومی، 1405ق: 37/2( برخی بخل را ضّد کرم می دانند )صاحب، 
1414ق: 210/5( و با توجّه به اینکه کرم و سخاوت نهایت بخشندگی در افراد است، معنای 

بخل نهایت امساک در نگهداری اموال است. )زبیدی، 1414: 45/14(

1( »و کسانی که ]نسبت [ به آنچه خدا از بخشش خود به آنان داده، بخل می ورزند، هرگز نپندارند که آن ]بخل [ برای آنان خوب 
است؛ بلکه آن برایشان بد است؛ بزودی در روز رستاخیز، آنچه که به آن بخل ورزیده اند، طوق گردنشان خواهد شد. و میراث 

آسمان ها و زمین، فقط از آِن خداست؛ و خدا از آنچه انجام می دهید، آگاه است.«
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یکی از آیاتی که ماده بخل در آن به کار رفته اســت؛ مقرون با کلماتی است که آن ها هم  

داللت بر معانی نزدیک به بخل و طاقت دارند. در آیه 37 سوره محمد بعد برای نشان دادن 
میزان دلبستگی غالب مردم به اموال و ثروت های شخصی می افزاید: ﴿إِْن یَْسئَْلُكُموها فَیُْحِفُكْم 
تَْبَخُلوا َو یُْخِرْج أَْضغانَُكمْ ﴾1 واژه »یحفکم« از ماده احفاء است. ابن منظور آن را به معنی جهد 

گرفته که نهایت تالش در مطالبه و درخواست را می رساند. )ابن منظور، 1414: 188/14(
 همچنین به معنی اصرار در مطالبه و ســؤال است، و در اصل از حفا به معنی پابرهنه راه 
رفتن است. این تعبیر کنایه از کارهایی است که انسان تا آخرین حد آن را پیگیری می کند، 
لذا »احفاء شارب« به معنی اصالح کردن سبیل در کوتاه ترین حد است. )زمخشری، 1386: 
228( همچنین برخی مفّسرین در معنای احفاء، اجهاد، نهایت غایت و تحمیل مشقت را بیان 

کرده اند. )زمخشری، 1407: 330/4؛ طباطبایی، 1390: 249/18(
»اضغان« جمع »ضغن« را به معنای کینه شدید گرفته اند که شخص نهایت توان خود را در 

آن به کار گیرد. )راغب اصفهانی، 1404: 509(

6. واژگان متقابل معنایی طاقه
اصطالح تقابل معنایی در معناشناســی نوین بیشــتر کاربرد دارد کــه در مقابل اصطالح 
معناشناسی سنّتی، به بررسی مفاهیم متضاّد واژگان پرداخته می شود. البته تقابل معنایی شامل 

1( »هرگاه اموال شما را مطالبه کند، و حتی اصرار ورزد بخل می کنید، بلکه از آن باالتر کینه ها و خشم شما را آشکار می سازد!«
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رده های متفاوتی است که به هنگام ورود آن الزم است از یکدیگر متمایز شده و بازشناخته 
شــوند. )صفوی، 1379: 41( برای مثال یک گونه از تقابل از نوع تباین کامل اســت که در 
این صورت دو واژه متقابل کاماًل در نقطه مقابل یکدیگر قرارگرفته و هیچ گونه همپوشــانی 
میانشان دیده نمی شود. همچنین ممکن است این تباین به شکل جزئی باشد که رابطه عموم 
و خصوص من وجه میان دو کلمه برقرار خواهد بود. )نصرتی، 1390: 11( در میدان تقابل 
معنایی، دو مفهوم محوری و اصلی روبروی یکدیگر قرار گرفته و تبیین هر واژه به شناخت 
معنای واژه دیگر کمک شــایانی خواهد کرد. )همان: 298( بــدون در نظر گرفتن کارکرد 
تقابل های واژگان که می توانند به صورت دوگانه یا بیشــتر باشــند، روند کشف مفهوم با 
کندی پیش خواهد رفت. چرا که همواره در ذهن بشر، بسیاری از مفاهیم در تقابل با مفهوم 
متضادشان ادراک می شوند. برای مثال معانی همچون؛ زنده در برابر مرده، شب در برابر روز، 
سیاه در برابر سفید و مثبت در برابر منفی از این قبیل مقوله ها هستند. )هارلند، 1380: 21( 
ارتباط متقابل غالباً میان دو مفهومی برقرار می شــود که دارای مؤلفه های معنایی واحد بوده، 
امــا با این حال یکدیگر را نقض کرده و یا در جهت نفی هم مفهوم ســازی می کند. لذا در 
عین یگانگی در مؤلفه مشترک، افتراقاتی در سایر جهات خواهند داشت. )شفیع زاده، 1393: 
103( امروزه تئوری تقابل معنایی در دایره شــبکه مؤلفه معنایی قرار گرفته که در مطالعات 
قرآنی یکی از ابزارهای مهم در فرایند درک و شناخت واژگان قرآنی محسوب می شود؛ چرا 
که پدیده ها در این نظام دو قطبی تقابل ها همواره بر حسب ضّد خودشان تعریف می شوند. 
)داد، 1385: 83( بنابراین برای درک و شناخت بهتر مفهوم طاقه، بررسی واژگان متقابل آن 

ضروری است.

6. 1. یُسر
در کتاب مفردات واژه یســر را ضد عسر معنا کرده و می گوید: یسر به معنای مهیا شدن 
همه امور و سهولت در انجام اســت. )راغب اصفهانی، 1412: 891( صاحب لسان العرب 
یســر را به لینت و نرمی معنا کرده )ابن منظور، 1414: 295/5( که در مقام عمل با متابعت 
ســریع و انقیاد در فعل همراه است. )فراهیدی، 1409: 295/7( همچنین واژه یسر را چنین 
ریشه یابی کرده اند: »گشایش و سبکی و سبک بالی و دیگری، عضوی از اعضا« )ابن  فارس، 
1404 : 155/6؛ مصطفوی، 1402: 242/14( یسر به معنای آسانی و بی نیازی و الیُسری نیز 
از ریشــه »ی س ر« مونث »االیسر« به همین معناست. )الزبیر، 1991: 1026/2( با توجه به 
معانی مطرح شده در یسر که عبارت اند از: آسانی، آسایش و راحتی در کار و زندگی؛ متضاّد 
همین معانی را در طاقت که عبارت باشــند از مشّقت، سختی فراوان و دشواری تکلیف یا 
امور، مشاهده می کنیم. البته این تقابل تا حّدی در برخی آیات به صورت هم نشینی با کلمات 

هم نشین طاقت خود را نشان می دهد.
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ٌة ِمْن أَیَّاٍم أَُخَر  یُِریُد الَلُّ بُِكُم   1. آیه 185 ســوره بقره: ﴿... َوَمْن َکاَن َمِریًضا أَْو َعَلی َسَفٍر فَِعَدّ

الْیُْســَر َواَل یُِریُد بُِكُم الُْعْسر...﴾ پس از اینکه در آیه 184 بقره خداوند تکلیف مریض، مسافر 
و افرادی که روزه بر ایشان مشّقت دارد بیان می کند، در این آیه شریفه به ذکر مجدد حکم 
مریض و مســافر اکتفا کرده و سپس عبارت »یُِریُد اهلَلُّ بُِکُم الْیُْسَر« را به کار می برد. در واقع 
واژه »یُســر« در مقابله با »یطیقونه«، که روزه گرفتن برایشان بسیار دشوار است و همچنین 

مریض و مسافر استفاده شده است.
وا الَْحَجّ َوالُْعْمَرَة لِلَِّ  فَِإْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْیَسَر ِمَن الَْهْدِي... فََمْن  2. آیه 196 سوره بقره: ﴿َوأَتُِمّ
َکاَن ِمْنُكْم َمِریًضا أَْو بِِه أًَذى ِمْن َرأِْســِه فَِفْدیٌَة ِمْن ِصیَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُســٍك﴾ در این آیه واژه 
»استَیَسَر« با دو واژه »أحصرتُم و أذی« همنشین شده است. در بخش واژگان هم نشین طاقت، 
ماده ابتالء را مورد بررســی قرار دادیم که یکی از کلمات هم نشــین آن واژه »أذًی« بود که 
مورد بررســی قرار گرفت.1 اما واژه »احصرتم« از ماده حصر در لغت این طور گفته شده که 
به معنای تنگ گرفتن و محبوس ساختن است. حبس گفته است ﴿َو ُخُذوُهْم َو اْحُصُروُهمْ﴾  
)توبه/5( بگیرید آن ها را و حبس کنید. )قرشــی، 1309 : 147/2( برخی آن را به معنی منع 
و در بند کشــیدن معنا کرده )ابن فارس، 1404 : 110/6( که مستلزم همه این معانی سختی، 
مشّقت و ناراحتی است که با معانی طاقت مشترک است. همچنین با توجه به معانی مطرح 
شده در ماده حصر و اذًی، ضمن رابطه هم نشینی این دو واژه با یُسر، شاهد رابطه جانشینی 

یا تقابل معنایی این واژگان نیز هستیم.

6. 2. خفف
عموم لغت شناسان، ماّده خفف را ضد ثقل و سنگینی می دانند. آنچه سبک باشد و حمل 
نقل آن آسان اســت. )جوهری، 1407ق: 1353/4؛ راغب اصفهانی، 1412: 288( یا نسبت 
به افراد به معنای سبک ســری و جهالت به کار می رود مانند: ﴿فَاْســتََخفَّ قَْوَمهُ  فََأَطاُعوُه﴾ 
)زخرف/54( و درباره افعال به معنای سبک شمردن نیز به کار رفته است. مانند حدیث: »َمْن 

»ِ اْستََخفَّ بَِصَلتِِه اَل یَِرُد َعَليَّ الَْحْوَض اَل َو اللَّ
1. در آیه 80 ســوره نحل، عبارت ﴿َوَجَعَل لَُكْم ِمْن ُجُلوِد اْلَنَْعاِم بُیُوتًا تَْســتَِخُفّونََها...﴾ به 
معنای سبک بودن حمل است به گونه ای که جابجایی آن آسان باشد، مانند این قول خداوند 
در آیه 189 اعراف: ﴿َحَمَلْت َحْمًل َخِفیفًا﴾ که نشان از حملی دارد که موجب سختی و اذیت 
نخواهد شــد و به آسانی انجام می شود. )طریحی، 1375ش: 48/5( و بحث تخفیف عذاب 
الهی که در بسیاری از آیات قرآن مطرح شده، اشاره به کاستن از مشّقت و سختی آن است. 

در دو آیه قرآن ماده خفف و ثقل نیز در مقابل و هم نشین هم به کار رفته اند:
ا أَْثَقَلْت َدَعَوا  ْت بِِه  فََلَمّ اَها َحَمَلْت َحْمًل َخِفیًفا فََمَرّ ا تََغَشّ 2. آیه 189 ســوره اعراف: ﴿...فََلَمّ

1( أذًی در لغت به معنای تضّرر، تألّم و امر ناپسند آمده است. )موسی، 1410: 1/ 191( أَذی : ناخوشایند.
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الَلَّ َربَُّهَما...﴾ طنطاوی در تفسیر این عبارت می گوید: آنچه حمل کرد سبک بود و محمولش 
جنینی بود که در ابتدای حمل قرار داشت، بسیار سبک بود به طوری که آن زن سنگینی آن 

را احساس می کرد. )طنطاوی، 1997:  453/5(
3. آیه 41 ســوره توبه: ﴿انِْفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوأَنُْفِسُكْم﴾ در این آیه ماده 
خفافاً و ثقاال در کنار یکدیگر به کار رفته که بیانگر تقابل معنایی نیز می باشد؛ زیرا مراد از آیه 
این است که برای جنگ کوچ نمایید، خواهد سبک بار که جنگ در این حالت به صورت نفر 
خفیف بوده از حیث نزدیکی مســافت یا ضعیف بودن دشمن و یا اینکه جنگ مهمی است 
که الزمه آن حمل و استفاده از تجهیزات سنگین و إحیاناً برداشتن توشه برای مسافت دور 

خواهد بود. )مدّرسی، 1419:  179/4(
در بررســی واژه »تَُحّملنا« که به صورت مستقیم با کلمه طاقت هم نشین شده بود، معنای 
ماده ثقل را به مناسبت هم نشینی و قرابت معنایی آن با ماده حمل بیان کردیم.1 سپس تبیین 
شد که میان ثقل و طاقت به عنوان هم نشین ثانویه طاقت، قرابت معنایی وجود دارد. بنابراین 
با توجه به قرابت معنایی ثقل و طاقت و مقابله ثقل و خّف، می توان ماّده خفف را به عنوان 

تقابل معنایی طاقت نیز در نظر گرفت.

6. 3. رفق
عموماً ماده رفق را به معنای ضّد عنف دانسته اند و صاحب مجمع البحرین در بیان معنای 
ماده عنف می گوید: از مفاهیم متضاد رفق می توان به شّدت، مشّقت  و ضیق اشاره می کنند. 
)طریحی، 1375: 104/5( همچنین معنای کراهت و مشّقت در عنف اشاره می کند. )فراهیدی، 
1409: 157/2؛ ابن فارس، 1404ق: 158/4( مرفق را بعضی بفتح »م« و کســر »فاء« و بعضی 
بعکس آن خوانده اند. و آن با دو وزن فوق و همچنین بفتح »م« و »ف« مصدر است به معنی 
لطف و ســهولت. یعنی خدا برای شما از مشکلی که دارید سهولت و گشایش پیش آورد. 
)قرشی، 1309: 110/3( صاحب التحقیق نیز اصل در ماده رفق را همان برخورد با سازگاری 
و نرم خوبی دانسته که عنف به معنای شّدت و خشونت در مقابل آن قرار دارد. )مصطفوی، 

 )186/4 :1402
در آیه 16 سوره کهف خداوند نسبت به اصحاب کهف می فرماید: ﴿َو یَُهیِّْئ لَُكْم ِمْن أَْمِرُکْم 
ِمْرفَقًا﴾ عالمه طبرسی ذیل ترجمه این آیه که می فرماید: اکنون به طرف غار رو کنید و آنجا 
را منزل و مأوای خود قرار دهید، تا خداوند از نعمت خود بر شما بگستراند و دشواري ها را 
بر شما آسان گرداند و دست ستم شاه را از سر شما کوتاه سازد و لطف خود را شامل حال 
شما گرداند. معنای »مرفق« را هر چیز آسان و راحتی می دانند که موجب آسایش و آرامش 

1( صاحب مصباح المنیر ثقل را به معنی هر آنچه مقابل خفیف باشد، می داند. در واقع خّفت می تواند در وزن یا ارزش باشد. پس 
ثقیل نیز ممکن است در وزن باشد و گاهی از حیث ارزش. )فیومی، 1405 : 83/2(



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11

پاییز و زمستان
1401

247

 ��
او

اک
 ی�

و�
 ها

ع�
هن

نش
یشه

ا� 
تق

 �
 ر

آره
انسان شود. )طبرسی، 1372:  701/6( 

با توجه به آنچه ذکر شــد و معنای عنف که ســختی، مشّقت و کراهت در آن بیان شده، 
می توان عنف را هم معنای طاقت دانســت و از این جهــت چون عنف در مقابل رفق قرار 

گرفته، به قرینه تقابل معنایی رفق با طاقت نیز دست یافت.

6. 4. هون
در ریشه شناسی این کلمه آمده، َهون به معنای وقار و آرامش است. َهون مصدر هاَن است. 
هاَن علیه الّشــئ، یعنی آن حکم بر او سبک و راحت شد یا  خدا در مجازات به او تخفیف 
داد. )جوهری، 1407: 2218/6( ماّده خفف در معنای این واژه نیز به کار رفته است. از امام 
صادق )ع( منقول اســت: مراد یمشــون هوناً آن مردی است که به طبیعت خود راه مي رود 

خودپسندی و تکّلف ندارد. )طبرسی، 1372: 279/7(
1. در آیه 9 ســوره مریم آمده: ﴿قاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهیٌِّن﴾؛ خدایت گفت: آن بر من آسان 

است.
َِّذي یَْبَدُؤا الَْخْلَق ثُمَّ یُِعیُدُه َو ُهَو أَْهَوُن َعَلْیهِ﴾؛ اوست که  2. در آیه 27 ســوره روم: ﴿َو ُهَو ال
آفریدن را شروع مي کند و سپس آن را از سر مي گیرد خلقت دّوم بر او از خلقت اّول آسانتر 
است. در کنار ماده هون، ریشه وهن وجود دارد که به معنای ضعف و سستی است. فراهیدی 
می گوید وهن به معنای ضعف در عمل و اشیاء است. )فراهیدی، 1409: 92/4( با این معنا 
نیز شاید بتوان ماده وهن را مقابل با طاقه دانست، از این جهت که عمل در هر دو با ضعف، 

سستی و نهایت توان همراه است.
  بنابراین میان هون و خّف قرابت معنایی وجود دارد و ذیل بررســی ماده خفف، وجود 

تقابل معنایی خّف با طاقه تبیین شد، لذا می توان به تقابل معنایی هون و طاقه نیز پی  برد.
به طور کلی در بخش بررسی واژگان متقابل معنایی با طاقه، چهار ماده یسر، خفف، رفق و 
هون پرداخته شد و برآیند مفاهیم این 4 ماده بیانگر معانی همچون؛ آسانی، راحتی و سبکی 

است که در تقابل با معنای مشّقت و سختی در طاقت، می باشند.
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نتیجه گیری
با بررسی های انجام گرفته در این مقاله، نتایج زیر حاصل شد:

1- در نوشــتار حاضر  نخست به بررسی ریشه ای ماده »طاقه« در لغت پرداخته شد که با 
توجه به مطالب ذکر شده به نظر می  رسد بتوان طاق را به معنای رنج و مشّقت زیادی دانست 
که با حمل بار یا امری بر دوش کسی حاصل شده و شخص در انجام آن کار به عجز نزدیک 
گردد. بنابراین طاقه به معنای قدرت نبوده، بلکه تکلیفی است که انجام آن بسیار دشوار است 

و قید مشّقت را باید در همه مشتّقات طاقه در نظر گرفت.
2- ســپس کاربردهای ماده طاقه در قرآن و به خصوص فعل »یطیقونه« در آیه 184 بقره 
بررســی گردید. با توجه به کاربردهای قرآنی ماده طاقه و نظرات مفّســرین می توان چنین 
برداشت کرد، ماده طاقه هیچ گاه در رابطه با خداوند استفاده نشده و گفته نمی شود خداوند 
طاقت انجام کاری را دارد، بلکه این ماده به انســان نســبت داده شــده و برای برای افعال 
خداوند کلمــه قدرت به کار می رود. همچنین با نظر به قاعده اصالت عدم ترادف و قاعده 
اصاله المبانی تدّل علی زیاده المبانی باید گفت که هم طاق، یطوُق )ثالثی مجرد( و هم أطاَق، 
یُطیُق )ثالثی مزید( معنای قادر بودن بر انجام کاری همراه با مشــّقت زیاد را می رسانند، با 
این تفاوت که باب إفعال »أطاق« داللت بر مبالغه بیشــتری در رساندن مفهوم دشواری زیاد 

عمل دارد.
در مرحله ســوم مفاهیم هم نشــین و متقابل ماده طاقه مورد مطالعه قرار گرفت. رویکرد 
گزینش مفاهیم هم نشــین، از میان واژگانی انجام شد که دارای قرابت معنایی با کلمه طاقه 
باشــند. جستجوی داده های قرآنی نشــان داد که واژگانی همچون؛ مبتلیکم، تُحّملنا، اصراً، 
بخلو، وســع و یکّلف هم نشین های اولیه ماده طاقه هســتند که در مؤلفه های معنایی رنج، 
مشــّقت و سختی اشتراک دارند. در مرحله ثانویه، هر کدام از این 6  کلمه که ضمن قرابت 
معنایی با طاقه هم نشین بودند، در برخی آیات با واژگانی هم نشین شده اند که خود در دایره 
مؤلفه های معنایی طاقت قرار می گیرند. سپس با استفاده از مؤلفه تقابل معنایی به تبیین چهار 
ماده یسر، خفف، رفق و هون پرداخته شد و برآیند مفاهیم این 4 ماده آسانی، راحتی و سبکی 
اســت که ضمن تقابل با معنای مشــّقت و سختی در طاقت، سبب اطمینان به دخالت قیود 

مذکور در کنار توانایی در معنای طاقت خواهند بود.



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11

پاییز و زمستان
1401

249

 ��
او

اک
 ی�

و�
 ها

ع�
هن

نش
یشه

ا� 
تق

 �
 ر

آره
کتاب نامه 

ابن عاشور، محمد طاهر )1420ق(: »التحریر و التنویر«، بیروت: مؤسسة التاریخ.- 
ابن فــارس، احمد )1404ق(: »معجم مقاییس الّلغه«، محّقق/مصّحح: عبد الّســالم، محمد هارون، قم: - 

مکتب االعالم االسالمی.
ابن منظور، محمدبن مکرم )1414ق(: »لسان العرب«، بیروت: دارالفکر للّطباعه و النّشر و التّوزیع.- 
أزهری، محّمدبن احمد )1421ق(: »تهذیب الّلغه«، بیروت: دار إحیاء التّراث العربی.- 
ایزدی فر، علی اکبر و زارعی؛ محمد مهدی و شــکریان امیری، حسین )1400ش(: »تکلیف به وسع یا - 

تکلیف به طاقت«، تهران: پژوهش های فقهی، دوره17، شماره1.
ایزوتسو، توشی هیکو )1361ش(: »ساختمان مفاهیم اخالقی_دینی در قرآن«، ترجمه فریدون بدره ای، - 

تهران: قلم.
بستانی، فواد افرام )1375ش(: »فرهنگ ابجدی«، تهران: اسالمی، چاپ دوم.- 
پالمر، فرانک )1391ش(: »نگاهی تازه به معنی شناسی«، ترجمه کورش صفوی، تهران: مرکز کتاب ماد.- 
جوهری، اسماعیل بن حّماد )1407ق(: »صحاح الّلغه«، بیروت: دارالعلم.- 
حّقی بروسوی، اسماعیل )بی تا(: »روح البیان«، بیروت: دارالفکر.- 
حمیری، نشوان بن سعید )1420ق(: »شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم«، دار الفکر.- 
داد، سیما )1385ش(: »فرهنگ اصطالحات ادبی«، تهران: نشر مروارید، چاپ سوم.- 
راغب اصفهانی، حسین بن محّمد )1404ق(: »مفردات الفاظ القرآن«، تهران: دفتر نشر کتاب.- 
رشید رضا، محمد )بی تا(: »تفسیر المنار«، بیروت: دار المعرفه، چاپ دوم.- 
زبیدی، محمد )1414ق(: »تاج العروس من جواهر القاموس«، محقق/مصّحح: علی شیری، بیروت: دارالفکر.- 
الّزبیر، محمد )1991م(: »سجل أسماء العرب«، بیروت: جامعه الّسلطان قابوس.- 
زمخشری، محمودبن عمر )1407ق(: »الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه - 

التأویل«، بیروت: دار الکتاب العربي، چاپ سوم.
ــــــــــــــــــــــــــ )138ش(: »مقدمة األدب«، تهران: موسسه مطالعات اسالمي.- 
شــفیع زاده، مرضیه و همکاران )1393ش(: »معناشناســی کلمه در قرآن با تأکید بر روابط همنشینی و - 

جانشینی«، پژوهش های قرآن و حدیث.
صاحب، اسماعیل بن عبّاد )1414ق(: »المحیط فی الّلغه«، بیروت: عالم الکتاب.- 
صفوی، کوروش )1390ش(: »درآمدی بر معنی شناسی«، تهران: سوره مهر.- 
طباطبایی، محمدحسین )1390ش(: »المیزان في تفسیر القرآن«، بیروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، - 

چاپ دوم.
ــــــــــــــــــــــ )1374ش(: »ترجمه تفسیر المیزان«، قم: جامعه مدرسین، چاپ پنجم.- 
طبرسی، فضل بن حسن )1372ش(: »مجمع البیان في تفسیر القرآن«، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.- 
طریحی، فخرالّدین  بن محّمد )1375ش(: »مجمع البحرین«، محّقق/مصّحح: احمد حســینی اشکوری، - 

تهران: مرتضوی، چاپ سوم.
طنطاوی، محمد سید )1997م(: »التفسیر الوسیط للقرآن الکریم«، قاهره: نهضة مصر.- 
فراستخواه، مقصود )1376ش(: »زبان قرآن«، تهران: علمی و فرهنگی.- 
فراهیدی، ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد )1409ق(: »العین«، قم: دار الهجره، چاپ دوم.- 
فیروزی آبادی، محمدبن یعقوب )1415ق(: »القاموس المحیط«، بیروت: دار الکتب العلمیّه.- 
فیومی، احمدبن محّمد )1405ق(: »المصباح المنیر«، قم: دارالهجره.- 
قرشی بنابی، علی اکبر )1309ش(: »قاموس قرآن«، تهران: دارالکتب االسالمیه.- 
 مدّرسی، محّمدتقی )1419ق(: »من هدی القرآن«، تهران: دار محبي الحسین.- 
مدنی، علی خان بن احمد )1384ش(: »الّطراز االّول و الکناز لما علیه من لغه العرب«، مشهد: موسسه آل - 

البیت علیهم الّسالم الحیاء التّراث.
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مصطفوی، حسن )1402ق(: »التّحقیق فی کلمات القرآن«، تهران: مرکز الکتاب للتّرجمه و النّشر.- 
مغنیه، محمدجواد )1378ش(: »ترجمه تفسیر کاشف«، قم: بوستان کتاب.- 
مکارم شیرازی، ناصر )1371ش(: »تفسیر نمونه«، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ دهم.- 
موسی، حسین یوسف )1410ق(: »االفصاح فی فقه الّلغه«، قم: مکتب االعالم االسالمی.- 
وزیرنیا، سیما )1379ش(: »زبان شناخت«، تهران: قطره.- 
هارلند، ریچارد )1380ش(: »ابرساخت گرایی )فلسفه ساخت گرایی و پساساخت گرایی(«، ترجمه فرزان - 

سجودی، تهران: انتشارات سوره مهر.
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