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دكتر كاظم قاضي زاده

ليالمرادي
استاديادردانشگاه تربيت مدرس

كارشناس ارشدعلوم قرآن وحديث دانشگاه تهران
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چكيده:
   برخی از واژگان، عالوه بر معنای پايه، دارای معنای نسبی نيز هستند. »مع« از واژه هايی است که در 
دو حوزه معنايی پايه و نسبی در قرآن به کار رفته است. اين نوشتار می کوشد پس از ذکر معنای پايه 
مع سه نوع همراهي مطلق، مطلوب و نامطلوب را بيا ن نمايد. همچنين به منظور بيان معناي نسبی 
مع از طريق معنا شناسی ساخت گرا که به بررسی روابط معنايی بين واژه ها و جمله ها می پردازد، دو 
معنای »نصرت و ياری رساندن« و »علم و احاطه داشتن« و برخی کاربردهای قرآنی اش را بيان نمايد 
و معنای »بعد از، پس از« را که در يكی از کاربردهای قرآنی)انشراح/ 5و6 ( آمده است را بر اساس 

رويكرد تاريخی به ساخت معنا و تغييرات معنايی )تغيير مدلول( بررسي نمايد.
کليد واژه ها: معنا شناسی، معيت، نصرت، علم، معنای پايه، معنای نسبی

طرح مسأله
كلمات به مثابه موجودات زنده ای هستند كه معنايشان با تغيير عوامل محيطی، تغيير 
می يابد. در حقيقت می توان گفت كلمات دارای يك معنی پايه و اصلی هستند و در 
برخی موارد هم دارای معنای نسبی می شوند. يعنی زمانی كه عوامل مختلفی چون 
بافت زبانی، تاريخی، فرهنگی و ... بر آنها تأثير ندارد موجب ايجاد مدلول های معنايی 
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جديدی مي شود.
»مع« يكی از واژه هايی است كه در تعداد بی شماری از آيات به كار رفته است و دارای 
از  می توان مجموعه ای  را  معنايی  است. حوزه های  نسبی«  و  »پايه  معنايی  دو حوزه 
واحدهای معنايی به شمار آورد كه در يك وجه مشترك گرد آمده اند. به بيانی ديگر 
اشتراك در يك شرط الزم )شرطی كه سبب افتراق مفاهيم است( سبب طبقه بندی 

واحد های معنايی می شود.1 
»مع« اسمی است كه بر مصاحبت و همراهی در زمان، مكان، رتبه و منزلت داللت 
می نمايد2 و نيز گفته شده: در اصل اسمی است مبنی كه در صورت اضافه شدن به 
اسمی ديگر به معنی مصاحبت و همراهی كردن است و همواره در قرآن به صورت 

تركيب اضافی استعمال شده است.3
با توجه به اقوال مذكور، به نظر می رسد معنی پايه و اصلی»مع« مصاحبت و همراهی 
نمودن باشد. نكته قابل توجه آن است كه در همه موارد چنين معنايی از آيات مستفاد 
نمی شود؛ زيرا فضای متن بر كلمات و واژه ها، تأثير گذاشته معنای جديدی ايجاد نموده 
َ َمَع الُْمتَِّقيَن«4 و آيات نظير آن نمی توان  است. به عنوان نمونه در آيه شريفه »أَنَّ اهللَّ
معنای همراهی نمودن را برداشت نمود؟! و درآيه شريفه »ُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم«5 و  
آيات نظير آن نيز چنين معنايی قابل برداشت نيست؟ بدان جهت كه خداوند از همه 
ا َيِصُفوَن«6 پس همراهی او در زمان و  چيز و همه كس، برتر و واالتر است »َوتََعالَی َعمَّ
مكان با بندگانش، نمی تواند معنا داشته باشد. چنانكه علی عليه السالم فرمود: مع كّل 

شئ ال بمقارنه؛ با هر چيز هست و همنشين و يار آن نيست.7
 بدين ترتيب به منظور درك معنای چنين آياتی نياز به رويكرد معناشناسانه داريم 

تا از طريق بررسی عوامل مؤثر بر شكل گيری معنا، به درك معانی جديد كه معانی 
نسبی اند دست يابيم. 

معانی مع در قرآن
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 مع در قرآن در اكثر موارد در معنای پايه و اصلی اش )همراهی نمودن( به كار رفته 
است كه در سه نوع مطلق، مطلوب و نامطلوب نمود پيدا كرده است و در برخی آيات بر 
اساس تأثير بافت زبانی در معنای نسبی اش به كار رفته است. معانی نسبی مع عبارتند 
از: نصرت و ياری رساندن و همچنين احاطه علمی داشتن كه اين دو معنا در مورد 
معيت خداوند استعمال شده است و معنای )بَعد( كه در آيه شريفه »إِنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا« 

8 آمده است.

الف( معنای پايه و اصلی مع )همراهی نمودن(
1. همراهی مطلق

در برخی كاربردهای قرآني »مع« به معنای مطلق همراهی آمده است. به عنوان نمونه 
می توان به همراهی يوسف عليه السالم با برادران كه برای بازی و تفريح بيرون از شهر 
رفته بودند، اشاره نمود. 9 و نيز آياتی كه بيانگر بهانه های كفار، برای پذيرش دعوت 
پيامبران است »أَْو َجاَء َمَعُه الَْمالئَِكُة ُمْقَتِرنِيَن«10 و »أَْو َجاَء َمَعُه َملٌَك«11 در اين آيات 
مراد از همراهی، صرف همراه داشتن چيزی است. از اين همراهی ها معنای مطلوب و 

نامطلوب برداشت نمی شود.
2. همراهی مطلوب

 مفهوم همراهی های مطلوب از آياتی كه خداوند به آنها امر می كند قابل برداشت است 
اِدِقيَن«13 و نيز از آن دسته آياتی كه بيان كننده  اِكِعيَن«12 »َوُكونُوا َمَع الصَّ »َواْرَكُعوا َمَع الرَّ
مطلوب  األبَْراِر«15 همراهی  َمَع  »َوتََوفََّنا  اِهِديَن«،14  الشَّ َمَع  »َفاْكُتْبَنا  مؤمنان اند:  دعای 

دارای دو حوزه دينی و سياسی است.
حوزه دينی

الف( همراهی با انبياء الهی در گرايش به يگانه پرستی 
به  اطاله كالم  از  به جهت جلوگيری  است كه  فراوانی  دارای مصاديق  اين همراهي 
ذكر برخی از مصاديق بسنده می شود. يكی از نمودهای همراهی مطلوب در زندگی 
موسی عليه السالم تحقق يافته است. زمانی كه برای هدايت بنی اسرائيل از خداوند 
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درخواست نمود تا هارون را به عنوان پشتيبان و ياور با او همراه نمايد »َفَأْرِسلُْه َمِعَي 
ُقنِي«16 مراد از »ردء« آن است كه يار و حامی او باشد.17 پس از اجابت دعا،  ِرْدًءا ُيَصِدّ
همراه هارون به سوی فرعون رفت و به او خطاب نمود »َفَأْرِسْل َمَعَنا بَنِي إِْسَرائِيَل«18 
و  نموده  عليه السالم همراهی  موسی  با  اندكی  عده  معجزه ها  اظهار  از  سرانجام پس 
ّيٌه ِمْن َقْوِمِه«19 و نيز می توان به همراهی بلقيس  ايمان آوردند »َفَما آَمَن لُِموَسی إاِل ُذِرّ
با سليمان عليه السالم اشاره نمود. به محض آنكه بلقيس )ملكه سبا( وارد قصر شيشه ای 
إِنِّي  َرِبّ  سليمان عليه السالم شد، درحالي كه شگفت زده و متحير شد گفت: »َقالَْت 
ِ َرِبّ الَْعالَِميَن«20 نكته جالب در استعمال واژه مع  َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن هلِلَّ
آن است كه نزد خداوند همه برابرند و همه پس از پذيرش حق يكسانند.21 آنهايی كه 

سبقت در ايمان داشته اند و چه آنهايی كه بعدها به اهل ايمان پيوسته اند.
 پذيرفتن دعوت توحيدی انبياء الهی و همراه شدن با ايشان سبب نجات مؤمنان از 

هالكت و عذاب های دنيوی می شود.
مؤمنان  و  او  تا  می كند  درخواست  خداوند  از  عليه السالم  موسی  نمونه22  عنوان  به 
نِي َوَمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنِيَن«23 از ديگر پيامدهای  همراه و همدل را نجات دهد »َونَِجّ
همراهی های مطلوب آن است كه خداوند مؤمنان را به عنوان اسوه هايی شايسته و نيك 
معرفی می نمايد تا ديگران در طريق هدايت، آنها را الگو قرار دهند »َقْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوٌة 
َحَسَنٌة ِفي إِبَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه«24 و نيز در آخرت مؤمنان دچار خواری و ذلت نمی شوند. 

ُ النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُوُرُهْم«25 »َيْوَم ال ُيْخِزي اهللَّ
ب( همراهی با انبياء در عبادت

جلوه های  زيباترين  از  يكی  عبادت،  در  عليه السالم  داود  با  مرغان  و  كوه ها  همراهی 
همراهی مطلوب در قرآن است. بدان سبب كه داود عليه السالم به تعبير قرآن در اجرای 
امر خداوند بسيار نيرومند ]مصمم[ بود و دائم به درگاه خداوند توبه می نمود،26 خدای 
تعالی كوه ها و مرغان را مسخر او گردانيد تا با تسبيح و نغمه الهی داود عليه السالم 
هم آهنگ و همراه شوند.27 از ديگر مواردی كه بيانگر همراهی با پيامبران در عبادت 
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است، همراهی مؤمنان با پيامبر صلي اهلل عليه و آله در اقامه نماز است. در سوره نساء 
خداوند به منظور حفظ موقعيت و قوای نظامی مسلمانان به پيامبر صلي اهلل عليه و آله 
امر می نمايد كه عده ای همراه تو به نماز بايستند و عده ای ديگر از اسلحه ها مراقبت 
نمايند تا غفلت موجب حمله غافلگيرانه دشمن و در نهايت پيروزی آنها نشود.27 يكی 
ديگر از موارد همراهی مؤمنان با پيامبر صلي اهلل عليه و آله در اقامه نماز شب است كه 
از خواب اندك شبانه مؤمنان خبر داده، فرمود: »َقلِيال ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن«29 و نيز از 
همراهی آنان در پيروی از سيره پيامبر صلي اهلل عليه و آله خبر داده فرمود: »إِنَّ َربََّك 

َيْعلَُم أَنََّك تَُقوُم أَْدنَی ِمْن ُثُلَثِي اللَّْيِل َونِْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك«30
حوزه سياسی

همراهی با پيامبر صلي اهلل عليه و آله در هجرت و جهاد
در آيه 74 سوره انفال پس از بر شمردن اوصاف مؤمنان حقيقی به اين مطلب اشاره 
می كند و آنهايی كه بعداً ايمان آورده و همراه پيامبر صلي اهلل عليه و آله و ساير مؤمنان 
هجرت و جهاد نمودند از مؤمنان حقيقی محسوب می نمايد.31 هر چند در ايمان آوردن، 
متأخر از مؤمنان نخستين بوده اند؛ اما به علت همراهی با پيامبر در هجرت و جهاد در 

زمره مؤمنان حقيقی قرار دارند. 
3. همراهی های نامطلوب

اين نوع همراهی از آن دسته آياتی قابل برداشت است كه بيان كننده نهی خداوند از 
همراهی نمودن با گروه هايی خاص مانند ظالمان است.32 و نيز از دعای اعرافيان كه در 
قيامت از خداوند درخواست می نمايند آنها را همراه ظالمان قرار ندهد.33 همراهی های 

نامطلوب در قرآن دارای دو حوزه دينی و سياسی است.
حوزه دينی 

شريک قرار دادن همراه خداوند
اعتقاد باطل شرك گرايان كه همراه خداوند، قائل به آلهه و خدايانی بودند، همواره از 
َمَعُه  َكاَن  َوَما  َولٍَد  ِمْن   ُ اتََّخَذ اهللَّ سوی خداوند باطل و بيهوده دانسته شده است. »َما 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


يث
حد

ن و
قرآ

وم  
ي عل

صص
تخ

مه 
صلنا

/ ف
سنا 

ح

74

بَِما َخلََق«34 در آيه شريفه، سه موضوع مطرح شده است:  إِلٍَه  لََذَهَب ُكلُّ  إًِذا  إِلٍَه  ِمْن 
1. نفی فرزند برای خداوند 2. نفی همراه و اله ديگری با او 3. اقامه برهان بر محال 
بودن تعدد آلهه35 و نيز فرمود: »ُقْل لَْو َكاَن َمَعُه آلَِهٌة َكَما َيُقولُوَن إًِذا البَْتَغْوا إِلَی ِذي 
الَْعْرِش َسبِيال«36 يعنی اگر همراه خدا، آلهه ديگری وجود داشته باشد هر يك از آنها 
همچنين  می نمايند.37  عجز  اظهار  و  می جويند  تقرب  عرش  صاحب  خدای  سوی  به 
به نفی شريك  تدبير،  آيات64-60 سوره نمل، ضمن متذكر شدن شئون خلق و  در 
ِ« زيرا الزمه تدبير، الوهيت است كه به معنای  برای خود پرداخته، فرمود: »أَإِلٌَه َمَع اهللَّ
استحقاق ربوبيت نيز هست و از آنجا كه مشركان نتوانستند دليل و برهان بر ادعای 
خويش بياورند، بيهوده بودن ادعايشان ثابت می شود؛ زيرا اگر بخواهند برای الوهيت 
دليلی بياورند بايد آن دليل، تدبير ناحيه ای از عالم باشد. درحالی كه ثابت كرد تدبير 

تمامی خاليق به تنهايی از جانب خداوند است. 38
در آيات ديگری عالوه بر آنكه از شريك قرار دادن همراه خداوند نهی نمود به پيامد 
ناگوار آن )خذالن و خواری( است، اشاره نموده است.39 همراهی پسر نوح عليه السالم 
نوح  همراه  كه  آنگاه  است.  خداوند  به  ورزيدن  شرك  نمونه های  از  يكی  كافران،  با 
عليه السالم و مؤمنان طبق درخواست پدر، بر كشتی سوار نشد و به اميد نجات در پاسخ 
به درخواست پدر گفت: »َسآِوي إِلَی َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن الَْماِء«؛40 اما سرانجام امواج دريا 

بين پدر و پسر فاصله انداخت و پسر از غرق شدگان گرديد.
حوزه سياسی

عدم حضور در جهاد
آله  پيامبر صلي اهلل عليه و  از پذيرش دعوت توحيدی  آنكه كفار و مشركان  از  پس 
تخلف نمودند، خدای تعالی به پيامبر صلي اهلل عليه و آله دستور جهاد با كافران داد و 
فرمود: »َفال ُتِطِع الَْكاِفِريَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكبِيًرا«41 و نيز مؤمنان از سوی خداوند 
 ِ َسبِيِل اهللَّ َوأَنُْفِسُكْم ِفي  بَِأْمَوالُِكْم  َوَجاِهُدوا  َوثَِقاال  ِخَفاًفا  به جهاد مأمور شدند: »انِْفُروا 
َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم تَْعلَُموَن«42 در اين ميان افرادی كه به ايمان تظاهر می نمودند 
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به سبب عالقه به تعقالت دنيوی از امر الهی تخلف كردند و از پيامبر صلي اهلل عليه 
و آله اجازه عدم حضور در صحنه جهاد را با بهانه های واهی می طلبيدند »َوإَِذا ُأنِْزلَْت 
ْوِل ِمْنُهْم َوَقالُوا َذْرنَا نَُكْن َمَع  ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذنََك ُأولُو الطَّ ُسوَرٌة أَْن آِمُنوا بِاهللَّ
الَْقاِعِديَن« و پيامد عمل خانه نشينان آن است كه جهنم آنها را احاطه مي كند و آنان را 

در بر خواهد گرفت.44 
ب( معنای نسبی مع

رويكرد معناشناسانه روش مناسبی برای درك معانی نسبی آيات است. توصيف معنا بر 
اساس بافت زبانی، يكی از روش هايی است كه در درك معنای نسبی مع به ما كمك 
می كند. برخی زبان شناسان معتقدند كه معنی يك واژه را می توان بر اساس وقوع آن 
در يك بافت زبانی  )linguistic context( تعيين كرد. از ذكر »مع« در كنار نام 
خداوند در برخی آيات نمی توان معنای پايه )همراهی نمودن( آن را درك كرد، پس بايد 
گفت در يك چنين بافت زبانی، »مع« به معنی »نصرت و ياری رساندن« و »احاطه و 

علم داشتن« به كار رفته است.
همچنين از طريق زبان شناسی تاريخی كه گاهی گذر زمان منجر به تغيير مدلول و معنا 
می شود به درك معنای مع در آيه شريفه »إِنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا«45 دست می يابيم. عناوين 
زير ضمن اشاره نمودن به برخی نمونه های قرآنی، معنای نسبی »مع« را بيان می كند.

1. نصرت و ياری نمودن
ذات مقدس خدای تعالی، همواره نصرت و ياری خويش را به انبيائش افاضه فرموده 
است و مؤمنان به ايشان را نيز ياری  نموده است. »إِنَّا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي 
نَْيا«46 همچنين می توان گفت بين »مع« به معنای مذكور و »نصر« ترادف  الَْحيَاِة الدُّ

وجود دارد.
1-1 نصرت به انبياء الهی

1-1-1 نصرت خداوند به نوح عليه السالم 
نوح عليه السالم پس از ساليان طوالنی قومش را به سوی يكتا پرستی دعوت نمود و 
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چون از سركشی و عصيان آنها خسته شد از خداوند ياری طلبيد و به امر و تأييد الهی 
اقدام به ساختن كشتی نمود تا همراه مؤمنان در كشتی سوار شوند و از عذاب الهی كه 
موجب هالكت ظالمان بود رهايی يابند.47 بدين ترتيب، سرانجام نوح و همراهانش از 
رحمت و بركات الهی بهره مند گرديدند »ِقيَل َيا نُوُح اْهبِْط بَِسالٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت َعلَْيَك 

ْن َمَعَك«48 َوَعلَی ُأَمٍم ِممَّ
 2-1-1  نصرت خداوند به موسی عليه السالم  

موسی عليه السالم پس از ماموريت يافتن از جانب خداوند برای هدايت بنی اسرائيل، 
ترس از تكذيب شدن و عدم شرح صدرش را موانع پذيرش دعوتش دانست49 به همين 
سبب از خدا درخواست نمود تا برادرش هارون را يار و پشتيبانش گرداند.50 خدای تعالی 
هم با اجابت دعای موسی عليه السالم او را دلگرم كرد و فرمود: »َفاْذَهَبا بِآَياتَِنا إِنَّا َمَعُكْم 
ُمْسَتِمُعوَن«51 بدين ترتيب خداوند ياری و پشتيبانی اش را از آن دو اعالم نمود. پس از 
اين ماجرا، موسی عليه السالم به ياری خداوند آنچنان دلگرم شد كه خطاب به يارانش 

زمانی كه از غلبه ساحران می ترسيد، گفت: »إِنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِديِن«52 
3-1-1 نصرت خداوند به حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله 

ياری خداوند نسبت به پيامبر صلي اهلل عليه و آله در تمامی عرصه های حساس زندگی 
آن بزرگوار بوده است. به ويژه در صحنه بدر و حنين كه خداوند مالئكه را به ياری سپاه 
مسلمانان فرستاد.53 در اين مجال به جهت اختصار تنها به ذكر موردی كه»مع« در آيه 
شريفه به كار رفته، بسنده می نماييم. زمانی كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله در غار ثور 
پنهان شد تا از آزار مشركان در امان  باشد، ابوبكر نيز همراه حضرت بود و می ترسيد 
كه مبادا مشركان به مخفی گاهشان دسترسی پيدا كنند؛ اما پيامبر صلي اهلل عليه و آله 
َ َمَعَنا«54  با وعده دادن به نصرت خداوند او را با اين بيان آرام نمود. »ال تَْحَزْن إِنَّ اهللَّ

2-1 نصرت خداوند به نيكوکاران )محسنين(
گروه های ديگری كه خداوند معيت خويش را در مورد آنها بيان نمود دارای اوصاف 

خاصی هستند: صبر)بقره/249,153؛ انفال/66,46(، تقوی)بقره/194؛ توبه/123,36(، 
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مومنان)انفال/19( و نيكوکاران )عنكبوت/69؛ نحل/128( 
به نظر می رسد با رويكرد مولفه ای به معنا می توان معنای »احسان« را بر ساير اوصاف 
مذكور اطالق نمود. مراد از رويكرد مولفه ای آن است كه معنا به مولفه های تشكيل 
دهنده اش خرد شود تا مولفه های هسته ای و اجزاء معنی از هم تفكيك شوند.55 در تعريف 
ِ َوالَْيْوِم اآلِخِر َوالَْمالئَِكِة َوالِْكَتاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَی  »نيكی« آمده: »َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاهللَّ
َقاِب  الِرّ ائِلِيَن َوِفي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالَْمَساِكيَن  َوالَْيَتاَمی  الُْقْربَی  ُحبِِّه َذِوي  الَْماَل َعلَی 
اِء  رَّ ابِِريَن ِفي الَْبْأَساِء َوالضَّ َكاَة َوالُْموُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ الَة َوآتَی الزَّ َوأََقاَم الصَّ
َوِحيَن الَْبْأِس ُأولَئَِك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن«56 مالحظه می كنيم كه )نيكی 
و احسان( دارای شمول معنايی با واژگان ايمان، صبر، صداقت و تقوا است. اوصافی كه 
خداوند ياريش را نسبت به دارندگان آن اوصاف تنها با تاكيد »اّن« بيان نموده است. 
در حالي كه براي ياري نيكوكاران دو حرف تاكيد »اّن« و »الم تاكيد« به كار رفته 
َ لََمَع الُْمْحِسنِيَن«57 گويا )احسان و نيكی( دربرگيرنده ساير اوصاف مذكور  است »إِنَّ اهللَّ
است، يعنی نيكی بر هر يك از آن اوصاف به تنهايی اطالق می شود. به همين دليل 
جهت ياريش را به نيكوكاران با تاكيد بيشتری بيان نمود؛ زيرا نيكوكاران، جامع تمامی 

اوصاف مذكورند. 
2. علم و احاطه داشتن

ذات  از  چيزی  و  است  موجودات  تمامی  آشكار  و  نهان  اسرار  به  دانا  متعال،  خداوند 
َماَواِت َوال ِفي األْرِض«58 در  ٍة ِفي السَّ مقدسش پنهان نيست. »ال َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَّ
برخی آيات مانند: »َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم«59 و »َما َيُكوُن ِمْن نَْجَوی ثاَلثٍَة إاِل ُهَو 
َرابُِعُهْم َوال َخْمَسٍة إاِل ُهَو َساِدُسُهْم َوال أَْدنَی ِمْن َذلَِك َوال أَْكَثَر إاِل ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما 
َ بُِكِلّ َشْيٍء َعلِيٌم«60 معنايی كه از معيت  َكانُوا ُثمَّ ُيَنبُِّئُهْم بَِما َعِمُلوا َيْوَم الِْقيَاَمِة إِنَّ اهللَّ
خداوند برداشت می شود، همراهی به معنای »علم و آگاهی« است. مؤيد معنای مذكور 
در ابتداي آيه چهارم سوره حديد كه از علم خداوند به تمامی موجودات سخن به ميان 

آمده است وجود دارد.
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در روايتی از پيامبر صلي اهلل عليه و آله آمده است: برترين مرحله ايمان انسان اين 
است كه بداند هر جا باشد خدا با اوست ]از احوالش آگاه است[61 اصواًل اين معيت خدا 
با بندگان آنقدر ظريف است كه هر انسان متفكر و مومنی به مقدار انديشه و ايمانش 

آن را درك می كند و از عمق آن با خبر می گردد.62 
3. بعد و پس

شرايط زمانی از عوامل تأثيرگذار بر شكل گيری معناست. مطالعه زبان شناسی تاريخی 
از مراحل آن»تغيير مدلول« است، در فهم معنای  تغييرات معنايی كه يكی  در فهم 
آيه شريفه،  در  كه  ياری می رساند  ما  به  ُيْسًرا«  الُْعْسِر  َمَع  »إِنَّ  آيه شريفه  در  »مع« 
»مع« به معنای »بعد، پس« آمده است. زيرا به داللت عقلی همواره پس از سختي ها 
و مشكالت، گشايش در امور حاصل می شود و آيه شريفه جز با اين معنا فهم درستی 

را ارائه نمي كند. 
رشته های اتصال ميان حوزه های معنايی مع

يكی  معانی  اين  دارد.  ارتباطی وجود  و  پيوند  نسبی »مع«  معنای  و  پايه  معنای  بين 
نيستند؛ اما متباين از هم نيز نيستند. گويی معنای پايه »مع« )همراهی( در بن معانی 
در  ناميد.  نيز  تركيبی«  را »معانی  نسبی  معانی  اين رو می توان  از  است.  نهفته  نسبی 

حقيقت می توان گفت: خداوند با علم و ياريش همراه انبيائش و ... است.
نتيجه

  1. »مع« از واژه هايی است كه دارای دو حوزه معنايی پايه و نسبی در قرآن است.
پايه آن »همراهی نمودن« به كار رفته است كه دو نوع  آيات، معنای  اكثر  2. در    
مطلوب و نامطلوب آن، دارای دو حوزه دينی وسياسی در قرآن اند. همراهی های مطلوب 
و  نجات  به  را  انسان  است-  خداوند  وحدانيت  به  اعتقاد  آن  عالی  مصاديق  از  –كه 
رستگاری در دو جهان می رسانند درحالی كه همراهی های نامطلوب –كه از مصاديق 
بارز آن شرك به خداوند است و ساير پليدی ها را نيز به دنبال می آورد-سبب هالكت 

و خسران انسان در دو جهان می شوند.
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  3. معنای نسبی »مع« در قرآن عبارتند از: نصرت و ياری رساندن كه در اين حوزه 
معنايی با »نصرت« مترادف است و همانگونه كه مالحظه شد نصرت خداوند شامل 
انبياء، مؤمنان به ايشان و محسنين است كه از طريق رويكرد مؤلفه ای به معنا، مؤمنان، 
تقوا پيشه گان و صابران از محسنين محسوب می شوند. معنای ديگر مع »علم و احاطه 
داشتن« است. كه درك اين معانی از طريق دقت در بافت زبانی و روابط هم نشينی 
بين واژه ها به دست می آيد. يكی ديگر از معانی نسبی»مع« »بعد و پس از آن« است 
ُيْسًرا«  الُْعْسِر  َمَع  آيه شريفه »إِنَّ  )تغيير مدلول( در  تاريخی  براساس زبان شناسی  كه 

درك می شود.
  4. بين دو حوزه معنايی مع، ارتباطی وجود دارد كه رشته اتصال اين دو حوزه معنايی 
او  قالب نصرت و علم  يعنی می توان گفت: همراهی خداوند در  به هم است،  نسبت 

تحقق يافته است. پس معنای همراهی در بُن معنای نسبی مع نيز نهفته است.
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