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  ۱۳۹۱  زمستان پاييز ـ،۱۶شمارة  ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  معناشناسي عبوديت در قرآن
  ١  اصغر هادي  

  چكيده
، )گرا ساختشناسي توصيفي و     زبان(شناسي امروزي    معناشناسي بخشي از زبان   

معناشناسي به دنبال مطالعه و بررسي شرايط توليد معنا و دريافت آن نـزد             . است
ستور زباني و گرامـري     نده، اثر را به عنوان توليد د      نويسدر واقع،   . خواننده است 

بيني حـاكم بـر آن     فرهنگ واژه و جهان    ةكند و در نگاهي نو به مطالع       نگاه نمي 
اين روش در ميان مستشرقان     . از اين رو، با علم تفسير متفاوت است       . پردازد يم

پـژوهش  . نظير ايزوتسو و برخي از محققان اسالمي به كـار گرفتـه شـده اسـت               
پـردازد و در     يت در قـرآن در چهـار گـام مـي          حاضر به معناشناسي مفهوم عبود    

 آن از ديـدگاه     بينـي   جهـان  عبوديـت و تبيـين       ة تعريف معناشناسان  ةنهايت با ارائ  
 مفهوم عبوديت در قرآن با مفهوم عبوديت در پيش از اسالم و           ةقرآن، به مقايس  

  .پردازد نيز مفهوم عبوديت در روايات و مصطلحات دانشمندان اسالمي مي
  .معناشناسي، عبوديت، بندگي، ايزوتسوواژگان قرآن،  :يواژگان كليد

                                                        
 ۱۲/۱۱/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۲۲/۸/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
استاديار مركز مطالعات اسالمي اصفهان وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنـگ اسـالمي دفتـر تبليغـات                  . ١

  .(hadi202021@gmail.com)  قمة علميةاسالمي حوز
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  مقدمه
: ك.ر() گـرا  ساختشناسي توصيفي و     زبان(شناسي امروزي     بخشي از زبان   ١معناشناسي

در معناشناسـي،   . است  روشي براي بررسي واژگان    ،)۶۷ـ ۶۵ و   ۴۸ ـ۴۷: ۱۳۸۵الديني،    مشكوی
د براي كشف معاني جديد در مـتن     شناسان را ابزاري كارآم     لغت ة فرآورد شناْس زبان

 حاكم بر زباني    بيني  جهان و   دارد يمريخ تطور معنايي هر واژه پرده بر       كه از تا   داند يم
فرهنـگ و آداب و   كه سبب توليد متني شده اسـت؛ چنـان كـه بـه            كند يمرا بررسي   

 و افزون بر استفاده از صـرف،        كند يمرسوم يا فرهنگ آنكه متني را نگاشته است توجه          
  .نگرد يمآن نيز ) سياق( نحو و بالغت، به ساختار داخلي متن و بافتار ،اشتقاق

اژگـان و كـشف معـاني        جديد براي بررسي و تبيين مفاهيم و و        يمعناشناسي روش 
 است و در ميان مستشرقان نظير       ريو تفس  علوم قرآن    ةپديد در عرص  جديد و روشي نو   

ه شده است و گروهي نيز در مراكـز  ايزوتسو و برخي از محققان اسالمي به كار گرفت      
  .اند كردهعلمي كشور آن را دنبال 

 معناشناسي، در اين است     ةپژوهش از ديگر آثار محققان قرآني در زمين       اين   امتياز
  .پردازد  به معناشناسي عبوديت در قرآن مي٢كه بر اساس روشي نوين از سوي نگارنده

وديت در قرآن بر اساس روش عب«پاسخ به اين پرسش است كه پي  در  پژوههاين  
اين اسـت كـه      پرسش ديگر . »؟شود يمشده چگونه معنا و تفسير      ياد ِ  نوين معناشناسي 

مفهوم عبوديت در قرآن با مفهوم عبوديت در پيش از اسالم و نيـز مفهـوم عبوديـت          «
  .»هايي دارد؟ در روايات و مصطلحات دانشمندان اسالمي چه تفاوت

اسخ پرسش تحقيق، معناشناسي عبوديت در قـرآن در         براي نيل به اين مقصود و پ      
  .گردد  مينييتبچهار گام 
شـناختي اسـت و ابـزار     ي از نقلي وحيـاني و ادبـي زبـان   ا زهيآماين پژوهش   روش  

نوع اين تحقيق   . ي در دسترس است   ها پژوهش و   ها كتاب، قرآن و    ها دادهگردآوري  
  .ررسي است تبيين و نقد و ب،بنيادي و مراحل آن گزارش، تحليل

                                                        
1. Semantics. 

از سـوي نگارنـده     »  در معناشناسي مفاهيم و واژگـان قرآنـي        روشي نوين «اي با نام     اين روش در مقاله   . ٢
  .تدوين شده است
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  معناشناسي واژگاني عبوديت) الف
  ديت در عصر جاهلياژة عبوتحليل صرفي و اشتقاقي و. ۱

بــر دو اصــل » د ب ع«ة نويــسان قــديم زبــان عربــي، ريــش برخــي از فرهنــگة بــه گفتــ
  :نما داللت داردمتضاد

بـه معنـاي   » عْبـد «نخست : نرمي و رامي، كه داراي دو كاربرد متفاوت است     : يكم
و مـصدر ديگـر آن      » عبـاد و عبيـد    « كـه جمـع آن       ،گـر خـدا     و پرسـتش   ندهكن  عبادت

مشتق شده اسـت و     ] ثالثي[ فعل   ابه اين معن  » د ب ع«و از   . است» یعبودي«و نيز   » یعباد«
به معناي مملوك، كه به صورت مفرد و جمع اسـتعمال شـده اسـت و از                 » عْبد«ديگر  

 ؛»اصـار عبـدً   «، به معنـاي     »َعبََّد«ن  و تنها از آ   (مشتق نشده است    ] ثالثي مجرد [آن فعل   
 كـه داللـت بـر مملـوك دانـستن           ،و ماننـد آن   » اعتبد«يعني اقرار به مملوكيت كرد و       

  ).خود و مملوك گرفتن ديگران دارد، مشتق شده است
هـذا ثـوب     «شود يمدر اين معنا به لباس محكم گفته        . قّوت و صالبت است   : دوم

وأعبـد أن  «:  فـرزدق ةچيزي؛ ماننـد گفتـ  ز  رت ا است غضب و نف    و از اين معن    »یله عبد 
 )دارم هجـو شـود    ة  كليب در مقابل قبيل   ة  من نفرت دارم كه قبيل     (»تهجي كليب بدارم  

  .)۵۰۵ ـ ۲/۵۰۲ :۱۴۰۷ ،جوهري؛ ۲۰۷  و۴/۲۰۵: ۱۴۰۴ ؛ ابن فارس،۲/۵۰: ۱۴۰۹، فراهيدي: ك.ر(
  .شده داردبه دو معناي يادبازگشت ) د ب ع(هاي ديگر كاربرد

  در دوران جاهليت» گر پرستش«به معناي » د ب ع«ة رد ريشكارب
 ا، به ايـن معنـ     دنديپرست يميي را به عنوان خدايان خود       ها بتمردم در دوران جاهليت     

 ـ دنديپرسـت  يمرا نيز » اهللا«چنان كه   ـ كردند يمها اظهار نرمي و رامي  كه در مقابل آن
ابـن كلبـي،    (» یعبـد منـا   «ماننـد   ؛  ردندك يمگذاري   و فرزندان خويش را به آن معبود نام       

  .)۱۸: همان(» عبد العزّي« و )۱۳: ۱۳۸۵
و گـر    پرسـتش « با نقش فـاعلي و بـه معنـاي           ها يگذار در اين نام  » عبد«كه  دليل اين 

، ايـن  »مملـوك و شده عبد«ه با نقش مفعولي و به معناي است ن» خدايانة  كنند عبادت
 كردند يم و در برابر آنان قرباني       ردندشم يمي مذكور را بزرگ     ها بتاست كه آنان    
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  .)۱۱: همان( جستند يم و به آنان تقّرب )۱۳: همان( دادند يمبراي آنان هديه و 
عبادت «هر جا متعلّق آن اهللا يا خدايان باشد، به معناي           » عبد« نيز در مشتقات فعلي   

در گمان  ـان  زيرا سزاوار اهللا و ديگر خداياست نه به معناي مملوك و برده؛» و پرستش
به معناي مملـوك    » عبد« در   اهاست و اين معن     عبادت و به بزرگي ياد كردن آن       ـ  آنان

از سوي ديگـر، در سـخن بـاال گفتـه شـد كـه از ديـدگاه          . و برده ملحوظ نبوده است    
در كـالم  » بـرده «و » مملـوك «به معنـاي   » عبد«نويسان زبان عرب، مشتقات فعلي       فرهنگ

كـه  به ويـژه آنجـا     ـ »عبد«از اين رو، در مشتقات فعلي ريشة . عرب به كار نرفته است
» پرسـتش « گفت كه مـراد معنـاي   توان يمـ از روي اطمينان  متعلّق آن اهللا يا خدايان است     

به معناي مملـوك،    » عبد«نزديكي دو كاربرد سبب شده است تا معناي         . است نه مملوك  
 ةبـرد = بنـده  «را بـه معنـاي   » هللاعبـدا «از اين رو، . خلط شود ) عبادت(با معناي نخست    

 و  ١اند معنا كرده » بردگي=  بندگي«خدا را   » عبادت«و  » برده= بنده  «را  » عبد«، و   »خدا
  .چه در ميان اعراب پيش از اسالم رايج بوده است، سازگاري ندارداين معنا با آن

/ نحل؛ ۲۲۱ و ۱۷۸/  بقره:ك.ر(در قرآن » مملوك«به معناي  » عبد«گفتني است كاربرد    
سياق، به آسـاني  ة  به كمك قرائن موجود در آيات از جمله قرين    )۲۲ /؛ شعراء ۳۲/ نور ؛۷۵

  .قابل شناسايي است
و » قـّوت «بـه معنـاي   » د ب ع«همچـون   ـو آيات آن نيز  » مملوك«به معناي » عبد«

عبادت «به معناي   » د ب ع«ة   از موضوع اين پژوهش خارج است و تنها ريش         ـ»صالبت«
  .و آيات مربوط، موضوع اين پژوهش است» و پرستش

  »عبادت و پرستش«در كاربرد آن به معناي » د ب ع «٢معناي اساسي
در پـيش از اسـالم در تركيبـاتي         » عبادت و پرستش  «به مفهوم   » د ب ع«ة كاربرد   بر پاي 
هاي آن در قـرآن و قـرون        و نيز كاربرد  » عبد مناف «و  » عزّيعبد ال «و  » یعبد منا «مانند  

ي چون حديث، فقـه، اخـالق، عرفـان         پس از اسالم در علوم گوناگون اسالم      متمادي  
نرمي و رامي نـسبت بـه معبـودان    «، معناي كاربردهاة  ادعا كرد كه در هم توان يم... و

                                                        
را  دبـ از مفـّسران نيـز ع     ي  برخـ . زبانان و مترجمان قرآن به فارسي، شايع اسـت          در ميان فارسي   ااين معن . ١

  ).۳۴۰ـ۶/۳۳۹: تا ، بيييطباطبا: ك.ر(اند   دانستهكمملوة شديد تجريمعنا
  .۱۵ ـ۱۳: ۱۳۸۸ايزوتسو، : ك.رهاي آن   و تعريف و ويژگيچيستي معناي اساسية باردر. ٢
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معنايي را از كاربردهاي    زبانان همين تبادر     عرب. متبادر است »  با نوعي قداست   همراه
متبـادر  » پرسـتش « از   اانان نيـز همـين معنـ      زب چنان كه به ذهن فارسي    مذكور دارند؛ هم  

نويـسان متقـّدم و متـأخّر        خضوعي كه فرهنگ  و  سوي ديگر، اظهار تذلّل     ز  ا. شود يم
؛ ۴/۲۰۵: ۱۴۰۴ ابـن فـارس،   ( عباراتي نزديك به يكديگر      با» عبادت«زبان عربي در معناي     

انـد، گـواه بـر       هگفت )۸/۱۲: ۱۳۶۰ مصطفوي،   ؛۵۴۲: ۱۴۱۲؛ راغب اصفهاني،    ۲/۵۰۳ :۱۴۰۷ ،جوهري
در كـاربرد آن بـه      » د ب ع«كـه معنـاي اساسـي        نتيجـه آن   .شـده اسـت   صّحت تبادر ياد  

 ـ  هـا  اهللا و ديگر الـه     ـ هانرمي و رامي نسبت به معبود     «، همان   »عبادت و پرستش  «مفهوم  
 هـا  فرهنـگ در قرآن و ديگر     » د ب ع«يافته  معناي تطور . است»  با نوعي قداست   همراه

  .است كه معناي اساسي در ضمن آن استهمان معناي نسبي 

  ت در عصر جاهلية عبوديبيني و فرهنگ قومي واژ جهان. ۲
 مهم در فهم معناي واژه است، براي معناشناسـي          يمعناي اساسي هرچند گام   شناخت  

 ـ  گيري واژه در قـرآن متبـادر بـوده اسـت    ريعني معنايي كه پيش از بـه كـا   ـواژه  ة اّولي
 او در پـيش از      بينـي   جهـان واژه و نيـز     ة   به كارگيرند  ِ   قومي الزم است فرهنگ بومي و    

 قرآن نيز بررسي گردد؛ زيـرا شـرايط محيطـي و حتـي شـرايط خـاص           كاربرد آن در  
  . او در معناشناسي واژه دخيل استبيني جهانگوينده و 
  :گردد يمدر شبه جزيره پيش از ظهور اسالم، به پنج دسته تقسيم موجود اديان 

  نپرستا بت: يكم
يـا  « را بـه خطـاب       ها آن باور داشتند و     ها بت خود به ربوبيت     بيني  جهانپرستان در    بت
 و در جلب خيـر بـراي خـود و ديگـران و              ساختند يم مخاطب   )اي پروردگارم ( »ربِّ

و  ۵۹،  ۵۴: ۱۳۸۵ابـن كلبـي،     : ك.ر( بردند يم پناه   ها بداندفع دشمنان از آنان ياري جسته و        
ي هـا  بـت عالم نبودند؛ چنـان كـه قـريش    ة  كار  خالق و همه   ها تب در اعتقاد آنان،     .)۶۱
الت، ُعزّي و منات را در حال طواف كعبه ياد كـرده، دختـران اهللا و شـفيعان       ة  گان سه

  .)۱۱: همان( دانستند يمدرگاه او 
 كردنـد  يمـ  و به هـر دو، قَـَسم يـاد           دانستند يم ها بت از   تر بزرگ اهللا را    پرستاْن بت

 كردنـد  يمـ لبيك خود از شريكان به عنـوان ِملـك خـداي تعـالي يـاد                در  . )۱۷: همان(
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ر اسـت، او     اعتقاد اعراب جـاهلي، اهللا حـاكم و مقـدِّ          در. )۱۹۴ـ۱۹۳: ۲۰۰۵؛ داود،   ۷: همان(
اين برابنــ. )۱۷۸ و ۱۷۳: ۲۰۰۵داود، : ك.ر( و علــم غيــب از آِن اوســت فرســتد يمــبــاران را 

نرمي و رامي در مقابـل    «: نه عبارت است از   عبوديت در نظر آنان از ديدگاه معناشناسا      
 دارنـد  ها آني مقّدس و محدود كه خالق نيستند و تنها نقشي ربوبي در امور        هايمعبود

و شفيعان و وسايل تقرب به درگـاه اهللا هـستند؛ و نيـز نرمـي و رامـي در برابـر اهللا بـه                         
ل مخـصوص  آلود كه سزاوار مقام ربوبي نيـست، بـا انجـام دادن اعمـا        اي شرك  گونه
  .»... و١قرباني كردن، طواف كردن: مانند

  حنيفان: دوم
. دانـد  يمـ   كه خود را منسوب به دين ابراهيم خليل        شود يمحنيف به كسي گفته     

الصلت و زيد بن عمرو بن        بن ابي  یدر روزگار عرب پيش از اسالم، گروهي مانند امي        
آنان . دانستند يم ابراهيم خود را بر دين حضرت       )۲۲ـ۲۱: ۱۳۸۵ابن كلبي،   : ك.ر(نفيل  

 ها بت و از دنديپرست يمـ را  شده است  و نه زاييدهاي كه نه زاينده آفريننده خداي يگانه ـ 
، به روز حساب باور داشـته و شـراب و زنـا را حـرام و ختنـه را روا                     جستند يمبيزاري  

  .)۴۳ـ۳۸: ۲۰۰۵؛ كرملي، ۲۱۹ ـ۱۹۶: ۲۰۰۵؛ داود، ۲۵۰: تا شهرستاني، بي: ك.ر( شمردند يم
 آنـان، از ديـدگاه معناشناسـانه و بـا توجـه بـه معنـاي اساسـي         بينـي  جهانبر اساس  

رامـي و نرمـي در برابـر خـداي          «: از نظر حنيفان عبـارت اسـت از       » عبادت«عبوديت،  
  .»آيين ابراهيمي كه آنان بدان معتقد بودندة يگانه و پرستش او به شيو

  نصارا يهود و: سوم
دو گروه  . اند كرده يم العرب زندگي    یارا پيش از اسالم در جزير     ترديد يهود و نص    بي

ي ديگـر بـه     هـا  نيسـرزم  يهودياني كـه از      ،نخست: كردند يميهود در جزيره زندگي     
جزيره مهاجرت كرده بودند؛ دوم، اعرابي كه يهوديـت را اختيـار كـرده بودنـد و بـه                 

  .)۶/۴۱۰: ۱۴۲۷علي، (اصطالح متهّود بودند 
 بـه   .)۳۰/توبه: ك.ر( دهد يمرا به يهوديان نسبت     » زيرُع« پسر اهللا بودن     قرآن اعتقاد به  

                                                        
انفـال بـه آن     ة  سـور  ۳۵آية  ه در   كف زدن در حال طواف بوده است        ك آنان سوت و     ياز اعمال عباد  . ١

  .اشاره شده است



  

آن
ر قر

ت د
ودي

ي عب
ناس

ناش
مع

/ 
هش

پژو
ها

۲۹  

يهوديان نيست، بلكه سـخن برخـي از يهوديـان          ة  همة  برخي از مفّسران اين گفت     گفتة
: ك.ر(] دهنـد  يمـ موّحدان قرار   ة  زيرا يهوديان را در زمر    [ بوده است؛    معاصر پيامبر 

  .)۸۸ ـ ۱/۸۲: ۱۳۸۵هينلز، 
» عـدي «، مانند   كردند يمان نيز به طور پراكنده در جزيره زندگي         برخي از مسيحي  

پرست بود و سپس به كـيش نـصراني          وي پيش از آنكه اسالم آورد، بت      . »حاتم«پسر  
 و ماننــد اســد بــن ناعــصه شــاعر معاصــر عنتــره كــه او و )۶۱: ۱۳۸۵ابــن كلبــي، (درآمــد 
ز موّرخان از وجـود نـصارا در         برخي ا  )۱/۲۹۸: ۱۹۸۰زركلي،  (اش از نصارا بودند      خانواده

: ۱۳۹۱ابـن خلـدون،     (انـد     العرب در ربيعه، اياد، زابلـه، غـّسان و قـضاعه خبـر داده              ریجزي
 بـا آنـان مـشهور       پيـامبر ة   حضور مسيحيان نجران در مدينه و داستان مباهل        .)۴/۲۲۷

  .)۶۱ / آل عمرانةتفاسير ذيل سور: ك.ر(است 
 اهللا بـودن عيـسي پـسر مـريم          ،)۷۳ /؛ مائده ۱۷۱ /نساء: ك.ر( گانه سههاي   اعتقاد به اقنوم  

 از عقايـد    ،)۳۰/ توبه: ك.ر(عيسي  بودن   يگانه   ي و فرزند حقيقي خدا    )۷۲ و   ۱۷ /مائده: ك.ر(
 و بـه شـدت بـا آن مبـارزه           دهد يمآميز مسيحيان است كه قرآن به آنان نسبت          شرك

يدي در عصر نزول قرآن    نتيجه آنكه نقل قرآن، خود گواهي بر وجود چنين عقا         . كند يم
كم در ميان مسيحيان و نصارايي كه در بخشي از جزيری العـرب   دست در ميان مسيحيان ـ 

  .)۴۸۶ـ۶/۴۵۵: ۱۴۲۷علي، : ك.ر( است ـكردند يمزندگي 
از ديـدگاه معناشناسـانه     » عبـادت «بيني يادشـده از يهـود و نـصارا،           بر اساس جهان  
ــارت اســت از  ــر ا  «:عب ــي در براب ــي و نرم ــراردادن  رام ــريك ق ــتش او و ش هللا و پرس

  .» در اين خضوع و پرستش“عزير و مسيح”باالستقالل مخلوق 

  پرستان صابئان و ستاره: چهارم
 ايـن آيـات     .)۱۷ /؛ حـج   ۶۹ /؛ مائده  ۶۲ /بقره: ك.ر(در قرآن سه بار از صابئان ياد شده است          

كم   يا دست  )۳۳: ۲۰۰۵داود،  ( اند كرده يمداللت دارند كه آنان در سرزمين عرب زندگي         
نسبت پرستش . شده بودند اند و نزد مخاطبان قرآن شناخته ي عربي بوده ها نيسرزممجاور  

 و ديگر اجرام سماوي به عنوان مقّرب به سوي آفريدگار، به گروهي از اعراب               ستارگان
ه بيني آنان، از ديدگاه معناشناسان      بر اساس جهان  . )۳۴۲ـ۳۳۴: همان( جاهلي ثابت شده است   
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پرسـتان عبـارت اسـت از        از نظر سـتاره   » عبادت«با توجه به معناي اساسي عبوديت،       و  
  .»خاص براي تقّرب به اهللاة  به شيوها آنرامي و نرمي در برابر ستارگان و پرستش «

  ديگر در عربمعبودهاي پرستش : پنجم
صـاحب  .  چون جـن مرسـوم بـوده اسـت         يي ديگر هادر ميان اعراب، پرستش معبود    

 آيـة  و   دنديپرسـت  يمـ را  مليح از خزاعه جـن        تصريح كرده است كه بنو     الصناماكتاب  
 م ْإن الذین تدعون من دون اهللا عباد أمثـا لُک

ُ َ ْ َ ٌ َُ ِ ِ َّ ِ
ْ َِ َ َُّ ْ َ

ِ
َّ

ِ )ة  دربـار )۱۰۰/ ؛ انعـام ۴۱ /سـبأ : ك.ر؛ نيز ۱۹۴/ اعراف
  .)۳۴: ۱۳۸۵ابن كلبي، (آنان نازل شد 

هاي گوناگون هـر     بيني و فرهنگ   اس جهان بر اس » عبادت«نتيجه آنكه معناشناسي    
يك از اديان عرب در پيش از اسالم، با ديگري متفاوت است و چنان كه بيـان شـد،                   

خود را از معناشناسي واژگاني عبـادت دارنـد؛         ة  هر يك از اديان يادشده تعريف ويژ      
  .اگرچه همه در معناي اساسي مشترك هستند

 بر اسـاس    توان يمان يادشده اشاره شده،     در هر جاي قرآن كه به موضوع عبادت ادي        
  .هر يك از اديان در عبادت، به معناي دقيق آيات قرآني نايل شدة معناشناسي ويژ

  ي معناشناسيها دانيم) ب
ي معناشناسي عبوديـت،    ها دانيم، تشكيل   »عبوديت در قرآن  «گام دوم در معناشناسي     

ي مـرتبط از لحـاظ      هـا   واژهـ  ۳تضاد؛  ي م ها  واژهـ  ۲؛  )مترادف(معنا   ي هم ها  واژهـ  ۱: شامل
  .باشد يم ها مالزم ـ۴فعاليت و انفعاليت؛ 

  )مترادف(معنا  ي همها عبارت و ها واژه. ۱
نرمـي و رامـي     «: »عبـادت و پرسـتش    «در كاربرد آن به معنـاي       » د ب ع«معناي اساسي   
) د ب ع(مـشتقات   . اسـت »  همراه با نوعي قداست    ـها اهللا و ديگر اله    ـ هانسبت به معبود  

معنا را در كنار     ي مترادف و آيات هم    ها واژهدر قرآن و    » عبادت و پرستش  «به معناي   
ي هـا   واژهمقصود از   . ي مترادف شكل گيرد   ها  واژه تا ميدان معناشناسي     ميده يمهم قرار   

 از ايـن رو،  .)۳۲۳: ۱۹۹۹التواب، عبـد : ك.ر(مترادف، ترادف نـسبي يـا شـبه تـرادف اسـت        
مترادف باشند يا ممكن است     ولي  ديگر خاص باشد،    ة  عام و واژ  اي   ممكن است واژه  
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ديگر مترادف نباشد، ولي سـياق و بافـت عبـارت بـه واژه              ة   از نظر لغت با واژ     اي واژه
  .)۱۱۰ـ۱۰۶: ۱۳۸۷صفوي، : ك.ر( كند يمديگر مترادف ة  كه آن را با واژبخشد يممعنايي 

 »عبـد « مفـرد  ِ  به صورت مـصدر   در اين معنا در قرآن      » د ب ع «ةاز كاربردهاي ريش  
» عبـدين «  و نيز مثنّـي    )۶۵/ ؛ مريم ۱۷۲/ نساء: ك.ر(» یعباد« و   )۱/ ؛ اسراء ۴/ ؛ انفال ۲۳/ بقره: ك.ر(
؛ ۱۸۲ /آل عمـران : ك.ر(» عبيـد « و )۱۷/ ؛ فرقان۶۵/ كهف: ك.ر( »عباد« و جمع  )۱۰/ تحريم: ك.ر(

: ك.ر(، مضارع   )۴ /كافرون ؛۲۰/ ؛ زخرف ۳۵/ ؛ نحل  ۶۰/ مائده: ك.ر(ي ماضي   ها فعل و   )۵۱/ انفال
  .است...  و)۴۴ /مريم: ك.ر(، نهي )۵۱ /؛ آل عمران۲۱ /بقره: ك.ر(، امر )۱۳۳/ ؛ بقره۵ /فاتحه

يي كه با مفهوم عبوديت در قرآن تـرادف نـسبي دارنـد،             ها واژهدر ادامه، به تبيين     
 نزديكـي معنـاي   ها بر اساس روش استقرايي،   مالك در گزينش اين واژه    . ميپرداز يم

  .و نيز براي خدا بودن فعل است» د ب ع«آنها به معناي اساسيِ 

  »ه ل أ«ة ريش
؛ ابـن  ۴/۹۰: ۱۴۰۹فراهيـدي،  (اسـت  » َعَبـدَ «بـه معنـاي   » لََهأَ«نويسان عرب،  فرهنگة  به گفت 
، ماننـد  »ه ل أ« فرازهاي قرآنـي كـه مـشتقات         .)۶/۲۲۲۳: ۱۴۰۷؛ جوهري،   ۱/۱۲۷: ۱۴۰۴فارس،  

، در آن به كار رفته است، با گستردگي نسبي خـود، در ميـدان               ...و» إلًها«و  » إله» «اهللا«
  .رنديگ يمجاي » عبوديت«معناي  ي مترادف و همها واژه

  »ک س ن«ة ريش
» یالعبـاد «را بـه معنـاي      » کالنـس «نويـسان عـرب      فرهنگ. است» عَبد«به معناي   » کنَس«

 فرازهاي  .)۴/۱۶۱۲: ۱۴۰۷؛ جوهري،   ۵/۴۲۰: ۱۴۰۴؛ ابن فارس،    ۵/۳۱۴: ۱۴۰۹فراهيدي،  (اند   دانسته
در آن به كار    » مناسک«و  » منسک«،  »نسک«،  »ناسكون«مانند  » ک س ن«قرآني كه مشتقات    

  .رنديگ يمجاي » عبوديت«معناي  ي مترادف و همها واژهرفته است، همگي در ميدان 

  »د ج س«ة ريش
سـجده بـراي    . )۲/۴۸۳: ۱۴۰۷جـوهري،   (اسـت   » خضَع«به معناي   » سَجد«جوهري  ة  به گفت 

 معنـاي اساسـي   ابـ كـه   يعني رامي و خـضوع بـراي معبـود    ـ حقيقي و دروغين ـمعبود  
 همراه بـا نـوعي   )ها اهللا و ديگر اله(معبودها نرمي و رامي نسبت به  ـ عبوديت و عبادت  
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تـرادف نـسبي از آن جهـت كـه سـجده،            (معنـايي نـسبي دارد        ترادف و هـم    ـ  قداست
هاي قرآني كـه   بر اين اساس، فراز   ). رفي شده است  ه شكل خاص مع   خضوع و نرمي ب   

د، در  نـ  دروغين اشـاره دار    هايبه سجده براي خدا و دوري از سجده در مقابل معبود          
  .رنديگ يمجاي » عبوديت«معناي  ي مترادف و همها واژهميدان 

هاي قرآني كه به سجده براي غيـر خـداي تعـالي، نـه در جايگـاه معبـود،                   اما فراز 
 و امتناع ابليس از سـجده        مانند سجده كردن مالئكه به حضرت آدم       ؛دنشاره دار ا

ي متـرادف و  هـا  واژه در ميـدان  )۱۰۰ و  ۴ /يوسـف : ك.ر( و مانند آن     )۳۴ /بقره: ك.ر(بر وي   
. ؛ زيرا سجده براي آنان در جايگاه معبود نيـست         رنديگ ينمجاي  » عبوديت«معناي   هم

  .معنايي ندارند هيچ گونه ترادف و هم» وديتعب«از اين رو، با معناي اساسي 

  »ع ش خ«ة ريش
: ۱۴۰۴ابـن فـارس،     (به معناي ذُلّ و رامي است       » خضَع«است و   » خضََع«به معناي   » خشََع«
نويسان اعتقاد دارند كـه خـشوع همـان        برخي از فرهنگ   .)۱/۱۱۳: ۱۴۰۹؛ فراهيدي،   ۲/۱۸۹

 در بـدن و چـشم و صـوت          خضوع است، با اين تفاوت كه خضوع در بدن، و خشوع          
اگر خشوع منسوب به شخص و براي معبود باشد، يعنـي           . )۱/۱۱۲: ۱۴۰۹فراهيدي،  (است  

نرمـي و رامـي    خضوع و رامي فرد براي معبود، در اين حال، به معناي اساسي عبوديـت ـ  
ـ نزديك است و فرازهاي        همراه با نوعي قداست    )ها اهللا و ديگر اله   (معبودها  نسبت به   
معناي  ي مترادف و هم   ها واژهباشند در ميدان    » خشَع«شده  ه داراي معناي ياد   قرآني ك 

  .رنديگ يمجاي » عبوديت« نسبي
اگر خشوع براي خداي بزرگ نباشد يا به فرد منـسوب نباشـد، بلكـه بـه اعـضا و                    

ت ندارد  يي و ترادف با معناي اساسي عبودي      معنا جوارح مانند چشم منسوب باشد، هم     
 البتـه يـادآوري   .رديـ گ ينمـ دف عبوديـت جـاي      اي متر ها واژهناسي  و در ميدان معناش   

در قرآن براي خدا به كار برده نشده است، از اين رو در » ع  ض خ«گردد كه ريشة      مي
  .گيرد قرار نمي» د ب ع«هاي مترادف نسبي  واژه

  »ت ب خ«ة ريش
ز ديدگاه  ا. به معناي خشوع و خضوع است     » خَبتَ«فعال  مشتقات ثالثي مزيد از باب اِ     
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: ۱۴۰۹فراهيـدي،  ( كننده است به معناي خاشعِ تضّرع  » ُمخْبِت«نويسان عرب،     فرهنگ برخي
؛ ۱/۲۴۷: ۱۴۰۷جـوهري،   (به معناي خـشوع اسـت       » اخبات«به اعتقاد برخي ديگر،     . )۴/۲۴۱

معنايي نسبي   ترادف و هم  » عبد« بر اين اساس، با معناي اساسي        .)۲/۲۳۸: ۱۴۰۴ابن فارس،   
م إلـه  را در آية    » المخبتين« اين ترادف، گفتة برخي از مفّسران است كه          مؤيد. دارد ٌإهل َ

ِ ِْ ُک ُ َ

بتـني ر  َواحد فله أسلموا و ِ ِ ْمل
ُ ْ ا ِ

َبشِّ َ َُ ِ ْ
َ ُ ٌَ َ

ِ ) ۲/۸۴: ۱۴۰۴قمـي،  ( كـرده اسـت     امعنـ » عابـدين « بـه    )۳۴ /حـج(. 
  . معبود باشددارد كه براي» عَبد«معنايي نسبي با  بنابراين اخبات آن هنگام ترادف و هم

  »رع ض«ة ريش
: ۱۴۰۴؛ ابـن فـارس،      ۱/۲۶۹: ۱۴۰۹فراهيـدي،   (است  » ذلَّ«و  » خضََع«در لغت عرب به معناي      

بـه  » لـي اهللا  إتـضّرع   «اسـت و    » تذلُّل«به معناي   » تضّرع« و   )۳/۱۲۴۹: ۱۴۰۷؛ جوهري،   ۳/۳۹۵
عبـود باشـد،    از اين رو، اگر تضّرع براي م.)۳/۱۲۴۹: ۱۴۰۷جوهري، (است  » تخشُّع«معناي  

معنايي و تـرادف نـسبي     همهاـنرمي و رامي نسبت به معبود ـبا معناي اساسي عبوديت  
مـشتقات  . چه تضّرع نوعي خاص از نرمـي و رامـي بـه سـوي معبـود اسـت                 دارد؛ اگر 

ي متـرادف و  هـا  واژههمگـي در ميـدان   » رع ض«ة شـده در قـرآن از ريـش   كار برده    به
  .رنديگ يمجاي » عبوديت«معناي  هم

  »و دع«ة ريش
ترادف نسبي نـدارد، بـا ايـن وصـف، در قـرآن             » د ب ع«با معناي اساسي    » و دع«ة  ريش

ِوقـال ربـمک ادعـوىن   در آيـة  . عبادت خداي تعالي و خواندن او يكي شـمرده شـده اسـت            
ُ ْ ُ ُ ُّ َ َ َ َ

ربون عـن عبـاديت م إن الـذین  ب  ِأ
َ َ ِ ْ ََ َ َُّ

ِ
ْ تکُ َلک َـْس ِ

َّ
ِ ْ

َ ْ
ِ
َ ْس َ

َ سـیدخلون جھـ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ داخـرینَ
ِ ِ َ ) ۶۰ /غـافر(،  ِادعـوىن

ُ ْ ُ  بـه 
ِعن عبـاديت ة  قرين

َ َ ِ ْ َ       ايـن  گواه ديگر بـر     . )۸/۳۴۴ :تا طباطبايي، بي (از جهت معنا اتحاد دارند
ْقل ما یعبأ بمک رىب لوال دعاؤمک فقـد کـذبمت فـسو ة  االسالم طبرسي در ذيل آي      امين مطلب، سخن  َْ َ َْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ِّ َ ْ ُ

ِ
ُ َ ْ َ َ ْ َف ُ

ًون لزاما َ ُ
ِ ْدعاؤمک  است كه    )۷۷ /فرقان( َیُک ُ ُ َ ُ         اسـت  » عبـادتكم «به گفتة برخي بـه معنـاي

  .)۸/۲۸۴و۷: ۱۳۷۴(
انــد، از  از ايــن رو، فرازهــاي قرآنــي كــه در آن بنــدگان، خــدا تعــالي را خوانــده 

گيرنـد   هستند و در ميدان معناشناسـي آن جـاي مـي          » د ب ع«ة   نسبي ريش  هاي دفامتر
د از متـضادهاي نـسبي   نـ كن هايي كه در آن خواندن غير خداي يگانه را بيان مـي        فراز(
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سـاير  ). گيرنـد  هـاي متـضاد عبوديـت جـاي مـي           و در ميـدان معناشناسـي واژه       هستند
دعـوت   يـا  ونـد خدابندگان از جانب در قرآن مانند خواندن    » و دع«ة  كاربردهاي ريش 

  .نيستا از اين معن... مردم به سوي خداي يگانه از جانب پيامبران و

  ي متضادها عبارت و ها واژه. ۲
» عبـادت و پرسـتش    «در كـاربرد آن بـه معنـاي         » د ب ع«گفته شد كه معنـاي اساسـي        

 همـراه بـا نـوعي    ـ هـا  اهللا و ديگر الـه   ـ هانرمي و رامي نسبت به معبود     «: عبارت است از  
محـور عبوديـت    كـه   اين اكنون با توجه به معناي اساسي و روش استقرايي و            .»قداست

 و عبـارات    هـا  واژهدر جايگـاه معبـود حقيقـي و يگانـه اسـت، بـه بيـان                 » اهللا«در قرآن   
  .ميپرداز يم در راستاي اين محور در قرآن ١متضاد

  استكبار
 )۲/۸۰۱: ۱۴۰۷جـوهري،  (» عظُـمَ «به معنـاي    » كُبَر«نويسان زبان عرب،     فرهنگة  به گفت 

 )۵/۱۵۳: ۱۴۰۴ابن فـارس،    (» ِصغَر«خالف  » ر ب ك«ة  برخي از آنان، ريش   ة  است و به گفت   
به تنهايي تضاد و تقابلي نـدارد،       » د ب ع« با معناي اساسي     ااين معن . است» كوچكي«و  

 كـه بـه كمـك قـرائن، در يكـي از اقـسام               رديگ يمي قرار   ا ژهيوبلكه گاهي در سياق     
ورزيـدن در   استكبار  «،  »ر ب ك«ة  از ميان مشتقات ريش   . شود يمواقع  ) و تقابل (تضاد  

فرازهايي كه بر اين تضاد داللت دارند       . در تضاد است  » عبادت كردن او  «با  » برابر اهللا 
ــد از ف عــن  : عبارتن ن ومــن  ملقــر ة  ملال ون عبــدا هللا وال  ف  أن  ْلــن  ْ َ َ َْ َْ َ ُ َ

ِ تنکِ ئکــ یکــ ْتنک َْ َْ ــسْ َــس ََ َ َ ُْ َّ َُ ُ َْ اْ ا ُا
ِ
َ َ

ِ َِّ ً ْ َ َ ِملــس
َ ْ َ

رب  ــه و عبادت
َ َفس َ ْ

ِ ــْسَتْک َ َ ِ ِ َ َ ــاِ ــه جخیع ًشر إلی ِ َ ِ
َ
ِ
ْ ُ ُ ُ ــ ْ )ــساء ــذین   و )۱۷۲/ ن م إن ال ب  ــمک ادعــوىن أ ــال رب َوق َِ

َّ َّ
ِ ِْ ُلکــ

َ ْ ُّ
ِ
َ ــ ْس َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ

َربون عن عباديت سیدخلون جھ داخرین ْ
ِ ِ َِ ََ َّ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ

ِ
َ َ ُ

ِ َْسَتْک
 )۶۰ /غافر(.  

  استنكاف
و منقبض شـدن از     است، يعني امتناع    » نفأ«هر دو به معناي     » االستنكاف«و  » النكف«

 اگـر  .)۵/۴۷۹: ۱۴۰۴؛ ابـن فـارس،   ۵/۳۸۳: ۱۴۰۹فراهيـدي،  (چيزي از روي حميت و تعـصّب   
نرمـي و رامـي نـسبت بـه      ـ» د ب ع«امتناع از خداي يگانه باشد با معناي اساسي        انف و 

                                                        
  .۲۲۳ـ۲۲۰: ۱۹۹۸احمد مختار، : ك.؛ نيز ر۱۱۰ـ ۱۰۲: ۱۳۸۷صفوي، : ك.دربارة تضاد در علم معناشناسي ر. ١
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ون عبـدا   آيات قرآني .  ناسازگاري دارد  معبودهاـ ف  أن  ًلن  ْ َ َ یکـْ ُتنک ََ َ ُ ِملس
َ ْ ا ِ

ْ َ َْس ْ ة َ ملال ُهللا وال  َئکـ ِ
َ َ ْ ا َ َ ِ َِّ

شر إلیــه جخیعــا رب  ف عــن عبادتــه و ن ومــن  ًملقــر ِ َ ِ ِ
َ
ِ
ْ ُ ُ َُّ ــ ْ َ َفس ََ ْ

ِ
ْ تکْ َتنک َْ ــسْ َــس ََ ْ ْ َِ َ َ ِ َ

ِ
ْ َ َ ُ ُ ْ ات ٭ا ِ فأمــا الــذین آمنــوا وعملــوا الــصا َِ ِ َّ ُ َ َ َُ َ َِّ

َّ َ َ

َفیوف أجور ویزید من فضله وأما الذین َ ْ َِ
َّ َّ َ ُ

ِ ِ
ْ َ ِّ َ

ِ
ْ ُْ ُُ

ِ
َ َ ُ ْ

ِ
َ دون هلـم مـن ُ ربوا فیعذ عـذابا أ وال  فوا وا ْ ا َ َِ ْ ُ

َ َ ُ ـ
ِ
َ َ ً ِلـ َ ً َ َِّ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ستکَ َستنک َْ ُْ ْ

ـريا ًدون اهللا ولیا وال  ِ
َ َ َ ًَّ ِ ِ َّ ِ

ُ )بـر تـضاد اسـتنكاف از عبـادت اهللا بـا عبـادت او                ،)۱۷۳ــ ۱۷۲ /نساء 
  .داللت دارد

  شرك
از سـوي ديگـر، از شـريك        . در كالم الهي بر عبادت خداي يگانه تأكيد شـده اسـت           

از اين رو، شريك قرار دادن براي       . قرار دادن براي او در مقام پرستش منع شده است         
  .خداي يگانه در مقام پرستش با پرستش خداي يگانه در تضاد است

   دروغينهايعبادت معبود
از ايـن رو، مـشتقات ايـن        . است» د ب ع«ة  مترادف ريش » ه ل أ«ة  يادآور شديم كه ريش   

عبـادت  ة  در قرآن كـريم دربـار     . گردد يم در ميدان معناشناسي عبوديت داخل       ريشه
» إله«ة در يكي از آن موارد با به كارگيري واژ       . بسياري شده است   خداي يگانه تأكيد  

ي هـا  عبـارت  اهـاي دروغـين را بـ       انحصار معبود حقيقي در خـداي يگانـه و نفـي الـه            
  .ي متفاوت تقرير كرده استها وهيو شگوناگون 

  خداي يگانه غير سجده بر
است به شـرط آن كـه سـجده بـراي           » د ج س«ة  ، ريش »د ب ع«ة  از مترادفات نسبي ريش   

از اين رو، سجده كـردن      ).  حضرت آدم  برة فرشتگان   نه مانند سجد  (معبود باشد   
  .غير خداي يگانه در جايگاه معبود، با عبادت خداي يگانه در تضاد است بر

  گانهتضّرع نكردن براي خداي ي
از اين رو، تضّرع    . از مترادفات نسبي عبوديت براي خداي بزرگ تضّرع براي اوست         

َولقـد أخـذنا بالعـذاب فمـا  آيـة   . نكردن براي خداي يگانه بـا عبـادت او در تـضاد اسـت              َ
ِ

َ َْ ْ َ
ِ
ْ ُ َ َ َ ْ َ َ

ضرعون ا لر وما  ا َا ُ َّ ََ َْ َ َ َ
ِ
ِّ
ِ

ُ َستَک ْ )بر عدم تضّرع در برابر  تنها فراز قرآني است كه )۷۶ /مؤمنون
  .پروردگار داللت دارد
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   دروغينهاي معبودخواندن
 ا، بـه كمـك قرينـه، يگـانگي و اتحـاد در معنـ              »د ب ع«ة  يي كه با ريش   ها شهيريكي از   

است بـه شـرط آنكـه خوانـدن معبـود باشـد؛ از ايـن رو، خوانـدن                   » و دع«ة  دارد، ريش 
  .است دروغين با خواندن خداي يگانه در تضاد هايمعبود

  ي مرتبط از لحاظ فعاليت و انفعالها عبارت و ها واژه. ۳
 و هـا  سـبب  قرآنـي داراي عوامـل، علـل،    ـ  كـم هـر مفهـوم كليـدي     دسـت  ـهر مفهوم  

، هـا  معلـول كننـده در مفهـوم و از سـويي ديگـر، داراي               كه به عنوان فعال    رهاستمؤثّ
نده از مفهـوم، ميـدان      شـو  مسبَّبات، متأثّرها و پيامـدهايي اسـت كـه بـه عنـوان منفعـل              

ي فعال و انفعـال     ها واژهميدان  . دهند هاي فعال و منفعل را تشكيل مي       معناشناسي واژه 
  :ميكن يمدر عبوديت را بر اساس روش استقرايي در دو بخش بيان 

  ي فعال در عبوديتها واژه .۱ـ۳
  يكـي معبـود و ديگـري عابـد        : كنـد  يمـ دو ركن اساسي معنا پيـدا       ة  عبوديت به واسط  

ي هـا  دانيـ ميادشـده در    ة  ي گـسترد  هـا  دانيـ ماز ايـن رو، بـا توجـه بـه           . گر و پرستش 
ي متضاد نسبي ها عبارت و ها واژهي ها دانيممعناي نسبي و نيز      ي مترادف و هم   ها واژه

ــرآن،   ــت در ق ــا واژهعبودي ــه ــهمؤلّال و ي فع ــا ف ــذكور را ه ــن م ــؤثر در دو رك   ي م
  :كنيم بيان مي

  ودي فعال در معبها واژه: يكم

كننـده   ي داللـت  ها عبارت: اهللا، و صفات اهللا مانند    : ي فعال در معبود عبارتند از     ها واژه
 ،)۵۱ /؛ آل عمـران   ۷۷ /حـج ( )پروردگـار ( رّب   ،)۲/ آل عمـران   ؛۲۵۵/ ؛ بقـره  ۱۴ /طه( بر توحيد 

 /؛ آل عمـران   ۲۵۵ /بقـره ( زنده و پايدار     ،)۲۰/ ؛ نحل ۳۷/ ؛ فصلت ۲۲/ ؛ يس ۱۰۲ /انعام(آفريدگار  
/ ؛ بقـره  ۲۷ـ  ۲۶/ آل عمـران  (مالـك   ،  )۷ /؛ عنكبـوت  ۷۳ /؛ نحل ۲۷ـ۲۶/ آل عمران (رسان    روزي ،)۲

؛ ۱۹۴ /اعـراف (  اجابت دعا  ،)۳ /فرقان( ... صاحب اختيارِ نفع، ضرر، مرگ و      ،)۲۲ /؛ سبأ ۲۵۵
ي ها نام ،)۲۲/ ؛ يس ۱۲۳/ هود( بازگشت به آفريدگار     ،)۴۲ /مريم(  بينايي و شنوايي   ،)۱/ رعد

  .)۱۸۰ /فاعرا(نيكو 
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  گر ي فعال در عابد و پرستشها واژه: دوم

گروهـي بـه عنـوان     : شـوند  يمـ گر به دو دسته تقسيم       ي فعال در عبد و پرستش     ها واژه
  ديگـر اي   ي فعال كه براي عمـوم بنـدگان در قـرآن ذكـر شـده اسـت و دسـته                   ها واژه

آنـان  بـه   اي نـسبت      كه قرآن عنايـت ويـژه      ة عباد الرحمن  ي فعال ويژ  ها واژهبه عنوان   
  .داشته است

انـد   گر كه به نحـو عمـومي در قـرآن ذكـر شـده              ي فعال در عبد و پرستش     ها واژه
 ،)۴۰ /؛ صـافات  ۲۴ /يوسـف (مخلَص بودن    ،)۱۴ /؛ زمر ۲ /زمر(اخالص در عبادت    : عبارتند از 

؛ آل   ۶۵ /مـريم ( صـبر    ،)۱۲۲ /هـود ( توكـل    ،)۹۹ /حجـر (استمرار در عبادت تا پايان زندگي       
 ،)۶۳/ ؛ مـريم  ۱۶/ ؛ زمـر  ۳/ ؛ نوح ۱۶/ عنكبوت( تقوا   ،)۵ /حمد(استعانت از خدا    ،  )۱۷و   ۱۵/ عمران
 ،)۱۸/ آل عمران ( عقل و علم     ،)۳۱ /اعراف( زينت كردن هنگام عبادت      ،)۱۴ /طه(نماز  ة  اقام

ة سـوي  پرهيـز از عبـادت يـك   ، )۱۴۲ /نساء( پرهيز از كسالت  ،)۳/ نوح(اطاعت از پيامبران    
 ،)۴۴ و ۳۰ /؛ ص ۸/ ؛ ق۹/ ســبأ(كننــده بــه ســوي خــدا   بازگــشت،)۱۱ /حــج(خــداي يگانــه 

، )۱۵ /نمـل ( مـؤمن بـودن    ،)۱۰/  تحـريم  ؛۱۹/ نمـل ( صالح بـودن     ،)۳ /اسراء(شكرگزار بودن   
/ ؛ سـجده ۵۶/ ؛ اعـراف ۵۳/ ؛ اسـراء ۱۷ـ ۱۵/ آل عمران(اعتقاد به ربوبيت، و نيز مجموع صـفات      

درخواست نگه داشتن از عذاب آتش       درخواست آمرزش گناهان از پروردگار،       ،)۱۶
، انفاق، استغفار كردن در سحرها، )خضوع داشتن(يي، قنوت گو راستاز پروردگار،   

  .اميد از روي ترس و) عبادت(گفتن سخن بهترين، و خواندن 
ي برتـرين   هـا  يژگيوي از   ا مجموعهگر،   ي فعال در عبد و پرستش     ها واژهاز ديگر   

ايـن صـفات   .  از آن يـاد شـده اسـت   بـاد الـرحمن  عبندگان است كه به عنوان صفات     
نه در برابـر رفتـار جـاهالن، سـجده و           ارتكّبر، برخورد بزرگوا   راه رفتن بي  : عبارتند از 

خواسـت نجـات از دوزخ از       اب دوزخ و در   قيام شبانه براي پروردگار، اعتقاد بـه عـذ        
 ،از قتل نفسپروردگار، اعتقاد به ربوبيت، اعتدال در انفاق، پرستش موّحدانه، دوري         

هماننـد  نه با لغو و بيهـودگي،  ادوري از زنا، دوري از شهادت باطل، برخورد بزرگوار      
، دعاي خير براي همـسران و فرزنـدان       ،  كران و كوران ننگريستن در آيات پروردگار      

يافته داشتن و راضـي       نفس آرامش  ،)۷۴ـ ۶۳ /فرقان(درخواست پيشوايي بر پرهيزگاران     
  .)۲۹ ـ۲۷ /فجر(و مرضي بودن 
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   منفعل در عبوديتيها واژه. ۲ـ۳
ي منفعـل از عبوديـت و متـأثر از آن يـاد شـده اسـت،            ها واژهچه در قرآن به عنوان      آن

 دروغـين اسـت؛ از ايـن رو         هايپرستش خداي يگانه و شرك و پرستش معبود       ة  نتيج
  :ي منفعل در دو قسمت جداگانه بيان گرددها واژهالزم است 

  ي منفعل در پرستش خداي يگانهها عبارت و ها واژه: يكم

هاي داي يگانـه و بـه عبـارت ديگـر پيامـد        ي منفعل در پرستش خـ     ها عبارت و   ها واژه
 اراده و طلـب     ،)۱۱۰ /كهـف ( اميد به لقـاي پروردگـار     :  از ندپرستش خداي يگانه عبارت   

ي بهـشتي   هـا  نعمـت  ،)۱۱۱ و   ۱۰۹ /صافات(سالم خداي يگانه     ،)۲۸ /كهف( وجه پروردگار 
 آمـرزش خـداي     ،)۶۵ /اسـراء ( منع تسلّط شيطان     ،)۷۶ـ۷۵ و   ۶۳/ ؛ فرقان ۲۸ و   ۲۶ـ۲۵،  ۲۲/ طه(

 ارزشمندي ،)۲۱ /بقره( تقوا ،)۴ـ  ۳/ نوح( تأخير اجل تا اجل مسّمي     ،)۵۹ /زمر؛  ۴ـ  ۳ /نوح(يگانه  
 ،)۲ /مـريم (  رحمـت  ،)۶۴ /آل عمـران  (  وحـدت ميـان اديـان      ،)۵ /؛ تحـريم  ۷۷/ فرقـان ( انسان

بخـشي خـداي      فزون ،)۱۷ـ  ۱۶/ سجده( روشني پاداش مخفي و چشم    ،)۷۷ /حج( رستگاري
  .)۲۹ /فتح(يگانه و رضوان 

   دروغينهايي منفعل در شرك و پرستش معبودها عبارت و ها واژه: دوم

 هـاي ب، معلول و به عبارتي پيامد شرك و پرستش معبود         يي كه در قرآن، مسبَّ    ها واژه
، )۷۲/ مائـده ( بهشت و داخل شدن در آتش        محروم شدن از  : عبارتند از هستند  دروغين  

، سرزنش )۵۹ /اعراف( ، هالكت و عذاب)۱۰۱/ ؛ هود۱۵/ زمر(، خسران )۶۵/ زمر(حبط عمل 
ــاء( ــراف(، پليــدي و غــضب )۶۷ـ  ۶۶ /انبي ــا هــا، دشــمني و ضــد شــدن معبود )۷۱ـ ۷۰/ اع  ب

  .)۸۲/ ؛ مريم ۶/ احقاف(گران آنان  پرستش
 و عنـاوين    هـا  نمونـه اس قانون تضاد، موارد مقابل      الزم به يادآوري است كه بر اس      

مثالً متـضاد حـبط عمـل       ؛   از پيامدهاي پرستش خداي يگانه باشد      تواند يميادشده نيز   
  .استه دروغين، عدم حبط عمل در پرستش معبودهايدر پرستش معبود

  ي مالزمها واژه. ۴
ناپـذير   زم و جداييكه شرط الهستند ) و مفاهيمي (ها واژهي مالزم، ها واژهمقصود از   
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 شـرط الزم    ،مـاده بـودن   «: شـود  يمـ  مثـال، هنگـامي كـه گفتـه          ياربـ . باشند  مي ءيش
. گردد يم ماده بودن، حاملگي نيز منتفي       ي، به اين معناست كه با انتفا      »حاملگي است 

عبوديـت و   ة   كـه چيـزي الزمـ      ادو طرفي؛ بـه ايـن معنـ       ة  مالزم: مالزمه دو گونه است   
 ۱۳۸ ـ۱۳۷: ۱۳۸۶صفوي، : ك.ر(يز باشد؛ يا اينكه يك طرفي است آن چة عبوديت نيز الزم

  .)۸۹ ـ ۸۷: ۱۳۸۷ همو، ؛۱۵۳ـ۱۵۲و 
ي مالزم عبوديت در قرآن بر اساس روش استقرايي و بـا توجـه بـه معنـاي                  ها واژه

  :عبارتند از» د ب ع «ةاساسي ريش
 رو، اهللا از  ِ قـرآن، اهللا اسـت، از ايـن          جا كه معبود در عبوديت مـورد نظـر        از آن : اهللا
. ي فعال در عبوديت است و بدون اهللا عبوديت مورد نظر قرآن متـصّور نيـست               ها واژه
  .ي فعال در معبود، مانند ربوبيت، در آن دخيل استها واژهمركب اهللا، ميان ة واژ

 ،جـا كـه در مفهـوم عبـادت و معنـاي اساسـي آن               از آن  :نرمي و رامي در برابـر اهللا      
 در  امتبـادر اسـت و ايـن معنـ        »  همراه با نوعي قداست    هابودنرمي و رامي نسبت به مع     «

ترديد نرمـي و رامـي در برابـر معبـود در مفهـوم               ذات آن نهفته و همراه آن است، بي       
عبوديت در قرآن كه محـور آن خـداي يگانـه اسـت، نيـز وجـود دارد؛ زيـرا معنـاي                      

ة مـي الزمـ   از ايـن رو، نرمـي و را       . گـردد  ينمـ اساسي هيچ گاه از معنـاي كلمـه جـدا           
  .عبوديت خداي يگانه در قرآن است

توحيـد  ؛  دروغـين هايتوحيد و نفي معبود   ؛  استنكاف نورزيدن ؛  استكبار نورزيدن 
دو طرفه دارنـد،  ة موارد مذكور با عبوديت مالزم: و شرك نورزيدن در مقام پرستش    

ر عبوديت هستند و از طرف ديگـ      ة   كه از ديدگاه قرآن موارد يادشده الزم       ابه اين معن  
  .شده استة موارد يادعبوديت الزم

مـوارد  : خوانـدن معبـود   ؛  تـضّرع ؛  اتبـ اخ؛  خشوع كـردن در برابـر خـداي يگانـه         
خشوع و اخبـات و   ة   كه الزم  ايك طرفه دارند، به اين معن     ة  چهارگانه با عبوديت رابط   

عبوديـت مـوارد    ة  تضرع براي خدا بزرگ و خواندن او، عبوديـت اسـت، ولـي الزمـ              
 عبوديت باشد ولي خشوع و اخبـات و تـضرع و خوانـدن           تواند يم چهارگانه نيست و  

در آن وجـود    ) يـك طرفـه    (الجملـه  يفـ  ةدر هر صورت مالزمـ    . خداي بزرگ نباشد  
  .دارد
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. ي مترادف نسبي عبوديـت در قـرآن اسـت         ها واژهسجده كردن از    :  كردن سجده
 توانـد  يمـ اي   اي يك سويه برقرار است؛ يعني هر سـجده         بين سجده و عبادت مالزمه    

جـا كـه    اين، از آن   عبادت باشد، ولي ممكن است عبادتي بدون سجده باشد، با وجود          
 گفت توان يمسجده كردن براي خداي بزرگ در قالب عبادت و نماز واجب است،         

اي بـه   ي برقـرار اسـت؛ پـس هـر سـجده     شـرع ة  كه بين عبادت و سجده كردن مالزمـ       
. ي سـجده را همـراه دارد      شـرع ة  زملغوي عبادت است و هر عبادتي هم به مال        ة  مالزم

جا، سجده براي خداي بزرگ است و مـوارد        كه مقصود از سجده در اين     گفتني است   
  .ديگر سجده در قرآن از اين بحث خارج است

قرآن در بيان عبوديـت نـسبت بـه خـداي           : دين ارزشمند و استوار   ؛  صراط مستقيم 
نيـز بـه كـار بـرده        ت است   كه گوياي عينيت با عبودي    را  مفهوم ديگري   گاهي  تعالي،  
از ايـن قبيـل     . دنرسـان  يمـ مفهوم مزبور را بـا عبـادت        ة  اين گونه تعبيرات مالزم   . است

ــه و  » صــراط مــستقيم«اســت  ــراي پرســتش خــداي يگان ــراي پرســتش » ضــاللت«ب ب
ِّن اهللا رىبِإ  دروغين در فراز     هايمعبود َ َ َّ ٌ وربمک فاعبـدوه هـذا صـراط مـستقميَّ ِ َ ْ ُ ٌ َ ِ

َ َ ُْ ُ ُ َ ْ ُ ُّ َ َ ) ؛ نيـز ۵۱/ آل عمـران: 
 كه پرستش خـداي يگانـه را عـين صـراط مـستقيم و در                ،)۶۱/ ؛ يس  ۶۴/ ؛ زخرف ۳۶ /مريم

ــَیــ مقابــل آن در فــراز  ُدعو مــن دون اهللا مــا ال  َ َ َ ِ َّ ِ
ُ ْ ِ ُ َره ومــا ال یْ َ َ َ ُ ُنفعــه ذلــك هــو الــضالل البعیــدُّ ُِ َ

ْ ُ ََّ َ ُ َ
ِ
َ ُ َ ْ )۱۲/ حــج(، 

 عبادت خداي يگانـه     همچنين. لت شمرده است  پرستش غير خداي يگانه را عين ضال      
ــراز ــِإ  در ف م إال هللا أمــر أال تعبــدوا إال إی َّن 

ِ ِ ِ
َّ َّ َُّ ُ ْ َ َ ََ َ ِ َِّ ُ ُْکــ ْ ا ُاه ذلــك الــدین القــميِ ِّ َ ْ ُ ِّ َ

ِ
َ ن أکــ النــاس ال یُ َ و َ َ

ِ
َّ َ َ ْ َ َّ َعلمــونِلکــَ ُ َ ْ 

ست كه اين عينيت    شمرده شده ا  » دين ارزشمند و استوار   « عين   ،)۵/  بينه :؛ نيز ۴۰/ يوسف(
  .داللت دارد» دين ارزشمند و استوار«ميان عبادت خداي يگانه و ة بر مالزم

ي مذكور منجر شود،    ها مالزمالزم به يادآوري است كه اگر امري به عدم تحقق           
مانند اينكه ايمان نياوردن به خداي يگانه و يا پيامبران به استكباري كه با عبوديت در                

 در اين صـورت، ايمـان آوردن بـه خـداي يگانـه و پيـامبران،                 شود، تنافي است منجر  
چـه  آن. رود يمي عبوديت به شمار     ها مالزم از   ،مالزم عبوديت است و با واسطه     ة  الزم
ي هـا  بحـث ي بالواسـطه اسـت و در ميـان          هـا  الزمـه ي عبوديت ذكر شد،     ها مالزمدر  

  .ي باواسطه اشاره خواهد شدها الزمهبعدي به برخي از 
ما را در معناشناسي عبوديت     ) ي معناشناسي ها دانيم( در گام دوم     ها يسبررة  نتيج
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 و بـه    كنـد  يمـ دور  » د ب ع« قرآن از محـدودنگري و انحـصار بحـث در مـشتقات              در
هاي متـرادف، متـضاد، فعـال و انفعـال و مـالزم رهنمـون و                 گستردگي بحث در واژه   

  .زدسا يمآماده ) مطالعات متني و فرامتني(براي دو گام بعدي 

  مطالعات متني) ج
فرآينـد مطالعـات متنـي      . ميپـرداز  يم در اين گام به مطالعات متني عبوديت در قرآن        

  :گردد يمعبوديت در مراحل زير تبيين 

  تحليل معنايي مفهوم عبوديت در قرآن. ۱
نرمـي و رامـي     «: معناي اساسي عبوديت را در گام يكم بيان كرديم كه عبارت بود از            

همين معناي اساسـي نيـز     . » همراه با نوعي قداست    ـها اهللا و ديگر اله    ـ هانسبت به معبود  
ي پيدا كرده   تر كاملهمراه است؛ اگرچه معناي تطوريافته و       » د ب ع«واژه  در قرآن با    

  .است
 ِ ي متــرادف و متــضاد نــسبيهــا واژهي معناشناســي هــا دانيــميكــي از برآينــدهاي 

در گـام   (ت و پرسـتش خـداي يگانـه         ي مالزم عبوديـ   ها واژه ميدان تشكيل    ،عبوديت
 بهره بـرد،    معناشناسانهي مالزم در يك تحليل      ها واژهبراي آنكه بتوان از     . است) سوم

ي معنايي كه در علـم معناشناسـي بيـان          ها مؤلفهالزم است لوازم عبوديت را در قالب        
  .)۳۱۵ ـ۲۷۵: ۱۳۸۷صفوي، : ك.ر(شده است، تحليل كرد 

ي مـالزم بيـان     هـا  واژهكه در ميدان معناشناسي      رآن مالزم عبوديت در ق    يها واژه
استنكاف ؛  استكبار نورزيدن ؛  ي يگانه نرمي و رامي در برابر خدا     ؛  اهللا :شد، عبارتند از  

توحيـد و شـرك نورزيـدن در مقــام    ؛  دروغـين هـاي معبودتوحيـد و نفـي   ؛ نورزيـدن 
ديـن  ؛  صراط مستقيم ؛  خواندن معبود ؛  سجده كردن ؛  تضّرع؛   اخبار وخشوع  ؛  پرستش

  .رارزشمند و استوا
اي نقـش دارنـد؛      ي دوسـويه در تحليـل مؤلّفـه       هـا  مالزمي مذكور تنها    ها مالزماز  

ي يك سـويه هـستند      ها مالزمبنابراين، خواندن معبود، تضّرع، اخبات و خشوع كه از          
  .گردد ينم عبوديت منتفي ها آن ي؛ زيرا با انتفانديآ ينماي به كار  در تحليل مؤلّفه
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اي و اختـصاري چنـين     بـه تحليـل مؤلّفـه    توان يمي عبوديت را    ها مالزمرو   اين   از
  ] اســتكبار-] [اهللانرمــي و رامــي در برابــر ] [+ اهللا : [+ در قــرآن عبوديــت:بيــان كــرد

توحيـد در مقـام     ] [+  اعتقاد به معبودان دروغـين     -] [اعتقاد به توحيد  ] [+  استنكاف -[
ديـن  ] [+ صـراط مـستقيم   ] [+  كـردن  سـجده ] [+  شرك در مقام پرستش    -] [پرستش

  ].ارزشمند و استوار
، چهار مؤلّفه منفي، و هفت مؤلّفه مثبـت اسـت؛ يعنـي             گانه ازدهي ي ها مؤلفهاز اين   

 منفـي و تحقـق هفـت مؤلّفـه          ةبراي تحقق عبوديت مورد نظر قرآن، نبود چهار مؤلّفـ         
  .مثبت شرط است
ة يــه كــه هميــشه همــراه واژاي مــذكور مــا را از معنــاي اساســي اول تحليــل مؤلّفــه

مـورد نظـر ايـن پـژوهش        ة  اي كـه از روش معناشناسـان       عبوديت است به معناي نـسبي     
از » عبوديـت «ة  بر اين اساس، معناي نـسبي اّوليـ        .سازد يمدست آمده است نزديك      به

سجده است در برابـر اهللا      ة  نرمي و رامي كه دربردارند    « :ديدگاه قرآن عبارت است از    
استكبار و استنكافي، كه با اعتقاد به وحدانيت و پرستش موّحدانـه و             بدون هيچ گونه    

 دروغين و نفي هر شـريكي در مقـام پرسـتش، قـرين اسـت؛                هاينفي اعتقاد به معبود   
  .»ناپذير است عبوديتي كه از ارزشمندي و صراط مستقيم جدايي

بعـدي،  ة  ي معناشناسـان  هـا  ليـ تحلمعناي نسبي مذكور، ابتدايي است و بـه كمـك           
  .ه خواهد شدئي از آن معناي نسبي اراتر قيدقتصوير 

  معنايية شبك. ۲
 از ـ مذكور در گام پيشين ـي معناشناسي عبوديت  ها دانيمدر اين مرحله، با استفاده از 

ي فعاليت و انفعال عبوديت كه نقش فعال و منفعل در مفهوم            ها دانيمي  ها واژهجمله  
ي كليـدي، كـانوني،     هـا  واژهفهوم عبوديـت،    هر يك با م   ة  عبوديت دارند و بيان رابط    
بينـي و فرهنـگ عبوديـت در         در اين ميان، جهان   . گردند يممركب و بسيط شناسايي     

اين فرآينـد مـا را بـراي        . شوند يمقرآن كه بخشي از معناشناسي واژه است، نيز تبيين          
  .كند يم معناي نسبي عبوديت ياري تر كامل و تر قيدقدستيابي به مفهوم 

در اين ميان، بارزترين نقش از آِن .  نيستيكساني فعال در عبوديت ها اژهونقش  
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 كـه ماهيـت     هـا  واژهايـن   . ي معنايي عبوديت بيان شـد     ها مؤلفه است كه در     ييها  واژه
ناپذيرنـد و عبوديـت بـدون         شكل گرفته اسـت از عبوديـت جـدايي         ها آنعبوديت از   

 هـا  آني فعال ديگر نيـز بـدون        ها ژهوااي كه تحقق      نخواهد داشت؛ به گونه    ا معن ها آن
  . خنثي خواهد بودها آننقش و  نبوده سودمند

  گر ي فعال در عبد و پرستشها واژهمعناشناسي ة  تحليل شبك.۱ـ۲
گـر و در نتيجـه       گر، اگرچه داراي نقش در عبد و پرسـتش         ي فعال در پرستش   ها واژه

 در عبوديـت    هـا  واژهايـن   ة  به عبارت ديگر، هم   . در عبوديت هستند، مالزم آن نيستند     
اي  ي مـذكور در تحليـل مؤلّفـه       هـا  واژهعبوديت بر اساس    . ناپذير ندارند  نقش جدايي 

يي كه در عبـد و  ها واژه و برخي از رديگ يم شكل ـبيان شد) ۱(ة كه در تحليل شمار   ـ 
گونـه    نقشي مالزم  عبوديتي يادشده نيستند، در     ها مؤلفهگر فعال هستند و از       پرستش
 ا دارنـد؛ بـه ايـن معنـ        عبوديتكننده در     نقش تكميل  ها واژه، اين   اين  با وجود  .ندارند

گـر فعـال باشـند، عبـد بـه حقيقـت              در عبـد و پرسـتش      هـا  واژه اين   تر شيبكه هر چه    
بر همين  . كند يمي پيدا   تر شيب او ژرفاي    عبوديت و   شود يم نزديك   تر شيب عبوديت

 مـستلزم   عبوديـت الزم است، تعميـق در       با صراط مستقيم م    عبوديتپايه، از آنجا كه     
  .تعميق در صراط مستقيم است

 هـستند،  ١گر به نحو عمومي، از نوع معرفتـي  ي فعال در پرستشها واژهگروهي از  
 كه از ُبعد    پرستشگرندي فعال در    ها واژهاز  » مؤمن بودن «و نيز   » عقل و علم  «ي  ها واژه

  .كنند يمگر نقش ايفا  معرفتي در عبد و پرستش
. انـد   به نحو عمـومي، از نـوع عـاطفي         عبوديتي فعال در    ها واژههي ديگر از    گرو

ي بــسيط و فعــال در  هــا واژه، از »از روي تــرس و اميــد ) عبــادت(خوانــدن «ة واژ
  .كند يمگر نقش ايفا   در عبد و پرستش،گر است كه از ُبعد عاطفي پرستش

ي انسان هـستند  ها خواستهگر از  ي فعال در عبد و پرستش    ها واژهگروهي ديگر از    
درخواست نگه داشتن از عـذاب آتـش        «. كنند يمگر نقش ايفا     كه در عبد و پرستش    

                                                        
كـه هـر گروهـي بـه     ـ  اختياري انسان به پنج گروه  ة  بندي، حوز  برخي از اساتيد، در يك گروه     ة  فتبه گ . ١

هـا؛    ؛ خواسـته  عـاطفي معرفتي؛  : شود بندي مي   تقسيم ـُبعد يا ابعادي از افعال اختياري انسان داللت دارد        
  .)۳۳: ۱۳۸۵سينا، ؛ پور۱۱۶: ۱۳۸۵شجاعي، : ك.ردر اين باره (؛ شخصيت و منش افعال
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درخواست آمـرزش   «ي بسيط و    ها واژه، از   »استعانت از خداي يگانه   «و  »  پروردگار از
هـاي مركـب فعـال در        هاز واژ » اسـتغفار كـردن در سـحرها      «و  » گناهان از پروردگـار   

  .ندعبوديت
گر از نوع افعال انساني هـستند،        ي فعال در عبد و پرستش     ها واژهگروهي ديگر از    

، »پرهيز از كسالت  «،  »نمازة  اقام«،  »استمرار در عبادت تا پايان زندگي     «: كه عبارتند از  
، »گفـتن سـخن بهتـرين     «،  »ييگـو  راسـت «،  »خداي يگانـه  ة  سوي پرهيز از عبادت يك   «
، »اخالص در عبـادت   «ي بسيط و  ها واژهكه از   » زينت كردن هنگام عبادت   «و  » قنوت«
كـه  » شكرگزار بـودن  «،  »اطاعت از پيامبران  «،  »تقوا«،  »صبر«،  »توكل«،  »مخلَص بودن «

  .روند يمگر به شمار  ي مركب فعال در عبد و پرستشها واژهاز 
گـر نقـش      عبـد و پرسـتش     عبوديـت صدور اين افعال از انسان، در رشد و تعميـق           

معلوم نباشد، ولي از آنجا كه خداي حكيم در قرآن          تأثير براي ما    ة  دارد؛ هرچند نحو  
  .بيان كرده است، براي ما پذيرفتني است

، اگـر بـه     ...برخي از صفات فعال مذكور از نوع افعال، مانند صـبر، تقـوا، شـكر و               
گر فعال باشند، از نوع شخصيت و منش خواهند  عنوان صفت ثابت در عبد و پرستش    

  .بود
گر به نحـو     ي فعال در عبد و پرستش     ها واژه يك از    الزم به يادآوري است كه هر     

گر فعال هستند، با اين وصف، تأثير هـر واژه بـه             عمومي، به تنهايي در عبد و پرستش      
بـه بيـان   . گر نيز مـورد نظـر قـرآن اسـت        ي فعال ديگر در عبد و پرستش      ها واژهة  اضاف

را دارا باشد تا     عبوديتي فعال در    ها واژهة  ديگر، مطلوب قرآن اين است كه عبد هم       
  . دست يابدتر كامل عبوديتبه 

  گر ي فعال در برترين عبد و پرستشها واژهمعناشناسي ة  تحليل شبك.۲ـ۲
 ة، مجموعـ  )عبـاد الـرحمن   (گر به نحـو ويـژه        ي فعال در برترين عبد و پرستش      ها واژه

ترديـد داراي صـفات       باشـد، بـي    ها آنگر داراي    صفاتي است كه اگر عبد و پرستش      
 در عبد به نحو عمومي نيز خواهد بود؛ زيرا برتر بودن برخي از بندگان به سـبب                  فعال

دارا بودن صفات ويژه به اين معناست كه اينان از ديگر بندگان كـه صـفات عمـومي                  
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 و در صــراط مــستقيم تــر كامــل عبوديــتگــر را دارنــد، در   در عبــد و پرســتشفعــال
كـه بـه    را  فات عمومي فعـال در عبـد        آنان ص كه   طلبد يم و اين كمال واال      ترند قيعم

 تامـه   عبوديـت اي كـه بـه مقـام         بنـده . طور نسبي مورد مدح قرار گرفته نيز دارا باشند        
 و در هنگـام رجـوع بـه پروردگـار و بـه خطـاب نفـس                  )۲۰/۲۸۶: تا طباطبايي، بي (رسيده  
راضي و مرضي، مورد عنايت قرار گرفته، معني ندارد كـه از اخـالص و               ة  يافت آرامش

گر خالي باشد؛ از ايـن رو، شـيخ طوسـي     ير صفات عمومي فعال در عبد و پرستش  سا
  .)۷/۵۰۴: تا بي: ك.ر( نموده است ا را به مخلصان معنعباد الرحمن

گـر   ي فعال در برترين عبـد و پرسـتش        ها واژهي فعال در ميدان معناشناسي      ها واژه
انواع معرفتي، عـاطفي،    يا بسيطند يا مركب و هر يك در         ) عباد الرحمن (به نحو ويژه    

  .رنديگ يم، افعال و شخصيت و منش جاي ها خواسته
 ننگريـستن در    هماننـد كـران و كـوران      اعتقاد به ربوبيت، اعتقاد به عذاب دوزخ،        

نخـست  ة   كـه دو واژ    انـد  يمعرفي  ها واژهآيات پروردگار هنگام پندپذيري از آن، از        
  .فعال دوم بسيط استة  و واژمركْب

ي مركـب و از نـوع    هـا  واژهته داشتن و راضي و مرضـي بـودن از           ياف نفس آرامش 
  .عاطفي هستند

 و  دعاي خير براي همـسران و فرزنـدان       درخواست نجات از دوزخ از پروردگار،       
ي انـساني   هـا  خواستي بسيط و از نوع      ها واژهدرخواست پيشوايي بر پرهيزگاران، از      

  .از پروردگار است
ــان  ــا واژهاز مي ــهه ــبانه  ي پرســتش موّحدان ــام ش ــاق، ســجده و قي ــدال در انف   ، اعت

ــا، دوري از شــهادت باطــل، دو    بــراي پروردگــار، دوري از قتــل نفــس، دوري از زن
 بـسيط و همگـي از نـوع افعـال انـسان             ها واژهي مركب و ساير     ها واژه نخست از    ةواژ

  .هستند
نـه در برابـر رفتـار جـاهالن،         اتكبـر، برخـورد بزرگوار     هر سه صفِت راه رفـتن بـي       

  نه با لغو و بيهودگي، بسيط و نمايـانگر مـنش و شخـصيت متواضـع               ارخورد بزرگوار ب
  گـر در برابـر رفتـار جـاهالن و لغـو و بيهـودگي        برترين عبـد و پرسـتش     ة  شد و ساخته 

  .است
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   در قرآنعبوديت كليدي و كانوني يها واژه

 هستند   كلماتي نيتر مهماند؛ يعني     عبوديت كليدي  ة واژ مرتبط با ي  ها واژهگروهي از   
 تصوري بيني  جهان فعالند و نقشي واقعاً قطعي در ساختن         ة عبوديت كه در اطراف واژ   

 نقـش واژگـان كـانوني را ايفـا          هـا  واژهبرخي ديگـر از ايـن       .  در قرآن دارند   عبوديت
 تـر   بـا اهميـت    عبوديـت بينـي     و نقششان از واژگان كليدي در ساخت جهان        ندينما يم

مهمـي هـستند كـه در اطـراف يـك واژه گـرد              است؛ زيرا واژگان كليـدي كلمـات        
 و واژگان كانوني افزون بر اين ويژگي، به عنوان يك كلمه در مركز عنوان،               نديآ يم

خـود نيـز هـستند و نقـش محـوري و            ة  ي زيرمجموع ها دانيم وحدت در    ةايجادكنند
  .كنند يممتحدكننده و متمايزكننده را نيز ايفا 

يي است  ها واژه نيتر مهماست كه از    » اهللا«د   در قرآن، معبو   عبوديتبيني   در جهان 
بينـي اعـراب جـاهلي و      و آن را از جهـان   سـازد  يمـ  را متصور    يبيني توحيد  كه جهان 

توحيـد در مقـام     . سـازد  يمـ پـيش از اسـالم ممتـاز        ة  ديگر اديان موجود در شبه جزير     
ة پرستش و نفي پرستش بتان و هرگونه معبود ديگر در مقام پرستش نيـز خـود گوشـ                 

؛ معبـودي كـه داراي تمـام        دهـد  يمـ  توحيدمحور قرآن را شـكل       عبوديتديگري از   
اي كـه در آن تنهـا نرمـي و           بيني عبـودي   سني و از هر عيب مبّراست و جهان       اسماء حُ 

ثابت و اسـتوار  رامي و سجده در برابر اهللا پذيرفتني است؛ عين صراط مستقيم است و    
  .ناپذير استو تغيير

بـا آن گـستردگي     ( را در اخـالص، تقـوا، ايمـان          عبوديـت بيني، كمـال     اين جهان 
 تامـه را در نفـس       عبوديـت و مقـام    ... ، استغفار، شكر، انفـاق و     )ة آن معناشناسانة  حوز

  .راضي و مرضي هنگام رجوع به پروردگار دانسته استة يافت آرامش
نـد، از واژگـان كـانوني مفـاهيم         عبوديتي كليـدي در     هـا  واژهايمان و تقوا كـه از       

  .ني نيز هستند و در قرآن نقش محوري و متحدكننده دارندقرآ

   در قرآنعبوديتاهميت 

. گـردد  يمـ  آشكار عبوديتي منفعل از   ها واژه در قرآن با مراجعه به       عبوديتاهميت  
ي هـا  نعمتاميد به لقاي پروردگار، اراده و طلب وجه پروردگار، سالم خداي يگانه،             
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دگـار، تـأخير اجـل تـا اجـل مـسّمي، تقـوا،              ، منع تسلّط شيطان، آمـرزش پرور      بهشتي
ــي و      ــاداش مخف ــتگاري، پ ــان، رحمــت، رس ــان ادي ــسان، وحــدت مي ارزشــمندي ان

روشني و بخشش خداي بزرگ و رضوان، از نتايج مثبت پرستش خداي يگانـه               چشم
رســتگاري، آمــرزش، بخــشش خــداي بــزرگ و رضــوان، و برخــورداري از  . اســت
 است كه اهميـت زيـاد آن را         عبوديتي منفعل   ها واژه نيتر مهمي بهشتي از    ها نعمت

از سوي ديگر، محروم شدن از بهـشت و داخـل شـدن در آتـش، حـبط            . كند يمبيان  
عمل، خسران، هالكت و عذاب، سـرزنش، پليـدي و غـضب، دشـمني و ضـد شـدن                   

  كه  دروغين است  هايگران آنان، از نتايج شرك و پرستش معبود         با پرستش  هامعبود
  . استعبوديتي منفي منفعل در ها هواژ نيتر مهماز 

   در قرآنعبوديتمعناي نسبي . ۳
كـانوني اسـت كـه نقـش محـوري و        ة   واژ نيتـر  مهمتوحيد و از جمله توحيد ربوبي،       

 دارد و بــدون آن عبوديــتي فعــال در هــا واژهمتحدكننــده و متمايزكننــده در ســاير 
  . نداردا مورد نظر قرآن معنعبوديِت

 در قرآن اسـت  عبوديتصوير دقيق آن، همان معناشناسي     معناي نسبي مذكور با ت    
 پايـان يافتـه اسـت، ولـي         ااين معنـ  . يند معناشناسانه به دست آمد    اكه بر اساس يك فر    

  .بخشد يمي شتريب وضوح ا، به اين معنگردد يمبيان ه مطالعات فرامتني كه در ادام

  عبوديتمطالعات فرامتني ) د
ة گانـ  سـه ي  هـا  گام. آني، مطالعات فرامتني است   آخرين گام در معناشناسي مفاهيم قر     

 در  عبوديـت بيني و معنـاي نـسبي و معناشناسـي مفهـوم             گفته در رسيدن به جهان     پيش
 و  عبوديـت  از معناشناسـي     تـر  قيدقدر گام چهارم، به منظور درك       . قرآن كافي است  

ول قرآن پيش از نزة تمايز ميان معناي واژه در زمان نزول و تطورات اين واژه در دور
  .رديپذ يمي پس از عصر نزول، مطالعات فرامتني صورت ها دورهو 

   پيش از نزول قرآنعبوديتمطالعات فرامتني . ۱
 در عصر نـزول بـا دوران جاهليـت يكـي اسـت و آن عبـارت                  عبوديتمعناي اساسي   
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. » همراه با نـوعي قداسـت      ـها اهللا و ديگر اله    ـ هانرمي و رامي نسبت به معبود     «:  از است
 در دوران   عبوديـت  در قرآن، بـه طـور كامـل از           عبوديتبا اين وصف، معناي نسبي      

گـر و    ي فعـال در معبـود و پرسـتش        هـا  واژهجاهليت متفاوت اسـت؛ ايـن تفـاوت بـه           
ي عبوديـت در قـرآن بـا        هـا  تفاوتدر ادامه به بخشي از      . كند يمبيني بازگشت    جهان

  :شود يمعبوديت در دوران جاهليت اشاره 
 مورد نظر قرآن، اهللا اسـت بـا اعتقـاد بـه توحيـد او و نيـز                   عبوديتود در   معب: يكم

 تنها معبودي ؛ ـ جلّ جالله  ـ  شرك از ساحت مقّدس اوپرستش موّحدانه و نفي هرگونه
  . ... از آن اوستها شيستاة كه سزاوار پرستش است و هم

است كـه    انقالبي   نيتر بزرگ،  )شامل توحيد ربوبي  (آن  ة  توحيد به معناي گسترد   
 خـود را بـر آن   عبوديت انجام داد و آور آن  پيامةقرآن در عصر جاهليت به وسيل 

  .گذاري كرد اساس پايه
 مورد نظر قرآن، اين است كه از هر عيـب           عبوديتي معبود در    ها يژگيواز  : دوم

 اين در حـالي اسـت كـه در دوران جاهليـت،     .از آِن اوست  ي نيكو ها ناممنزّه است و    
؛ آنـان   دادند يممقام الوهيت نبود، به اهللا نسبت       ة  ك، اموري را كه شايست    عالوه بر شر  

، بـه   گشتند يمدختراني را كه خود از آنان بيزار بودند و از بشارت به تولّد آنان متأثّر                
 و نيز بتان را در قرباني نذورات خود         )۵۹ ـ ۵۷/ نحل: ك.ر( دادند يمخداي بزرگ نسبت    

چـه سـهم بتـان بـود، اهللا در آن شـراكتي             ، پـس آن   تندداشـ  يمـ بر خداي سبحان مقّدم     
 حتي يهود نيز    .)۱۳۶/ انعام: ك.ر(چه سهم اهللا بود، بتان در آن شريك بودند           و آن  نداشت

 نبودنـد،   ابه خداي بـزرگ مـستثن      يينارواهاي    نسبتدادن چنين    العرب، از    یدر جزير 
/ آل عمـران  (» اهللا فقير است  « يا    و )۶۴/ مائده( »دست اهللا بسته است   «مانند اين گفتة آنان كه      

  . كه در قرآن به آنان نسبت داده شده است)۱۸۱
ي فعـال   هـا  واژه. گر اسـت   ي فعال در عبد و پرستش     ها واژهتفاوت ديگر در    : سوم

عباد الرحمن كه پـيش از ايـن بيـان شـد،     ة  گر به نحو عمومي و ويژ      در عبد و پرستش   
 مورد نظر قرآن نقـش      عبوديت، در   خودة  مجموعي زير ها دانيمهمگي با گستردگي    

  .دارند
 مـورد نظـر     عبوديـت  است،   عبوديتي منفعل در    ها واژهتفاوت ديگر در    : چهارم
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، سعادت، اميد به لقاي پروردگار، اراده و طلب وجه پروردگـار، سـالم خـداي                قرآن
، تأخير اجل تا اجـل      پروردگاري بهشتي، منع تسلّط شيطان، آمرزش       ها نعمتبزرگ،  
قوا، ارزشمندي انـسان، وحـدت ميـان اديـان، رحمـت، رسـتگاري، پـاداش                مسّمي، ت 

از سـوي ديگـر،   .  بخشش پروردگار و رضوان را به دنبال دارد،روشني مخفي و چشم  
محروم شدن از بهـشت و داخـل شـدن در آتـش، حـبط عمـل، خـسران، هالكـت و                      

نان، گران آ   با پرستش  هاعذاب، سرزنش، پليدي و غضب، دشمني و ضّد شدن معبود         
  . مردود از ديدگاه قرآن استعبوديتاز نتايج شرك و 

 در دوران عبوديــت مــورد نظــر قــرآن بــا عبوديــتي هــا تفــاوتاز ديگــر : پــنجم
/ ؛ نمل ۱۸/ آل عمران (گر است     در قرآن بر علم و تعقّل پرستش       عبوديتجاهليت، ابتناي   

ــود ۶۱ ــه ،...)؛  ۸۷/ ؛ ه ــت در حــالي ك ــا عبودي ــر جهــل و گم ــت ب ــد  در جاهلي ن و تقلي
  .)۱۷۰ /؛ بقره۶۷ـ ۶۶/ انبياء(كوركورانه مبتني است 

   پس از نزول قرآنعبوديتمطالعات فرامتني . ۲
، وجـود ايـن    بـا    .انـد    به ذكر مصاديق پرداخته    شتريب،  عبوديتروايات اسالمي در بيان     

 در پاسـخ بـه   امـام صـادق  . گاهي نيز به بيـان و حقيقـت آن پرداختـه شـده اسـت        
نيكويي نّيت نسبت به طاعت از آن جهت كه خـداي بـزرگ             «: فرمودچيستي عبادت   

نيكويي نّيت نسبت به طاعت از آن «: و در روايت ديگر در پاسخ فرمود    » اطاعت شود 
  .)۱/۲۶۱: ۱۳۷۰برقي، (» جهتي كه به آن امر شده است

گام پيش بيـان   از ديدگاه قرآن در عبوديتاين تعريف با تعريفي كه از عبادت و  
كـه چگونـه اعمـال      گويا روايت بـه اين    . آن مرتبط است  چند با   فاوت است؛ هر  شد، مت 

كه اگر نّيت را نيكـو گردانـد و از ايـن جهـت              بادي كنيم، اشاره دارد؛ به اين     خود را ع  
اش از عمل، اطاعت خـداي تعـالي يـا انجـام فرمـان او باشـد، عمـل او عبـادي                     انگيزه

 را  عبوديـت  حقيقت   مام صادق عنوان بصري ا  معروف   و نيز، در روايت      گردد يم
  :ديفرما يمچنين بيان 

 است، ملكيتي نبينـد و بـراي خـود          او كرده كه عبد در آنچه خداي بزرگ ِملك        اين
مجلـسي،  (چه او امر و نهي كـرده اسـت باشـد            ة اشتغالش به آن   تدبيري نينديشد و هم   

۱۴۱۲ :۱/۲۲۴(.  
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 روش بنـده شـدن را بيـان         ، بلكه پردازد ينم روايت نيز در حقيقت به بيان عبادت         اين
  . ارتباط داردـ  در قرآنعبوديتمعناي نسبي  ـي عبادت ها يژگيوچند با ؛ هركند يم

: ي عبادت و انواع آن اشاره شـده اسـت         ها زهيانگدر گروهي ديگر از روايات، به       
رهبت و ترس است و از نوع عبادت بردگان است؛ عبـادتي كـه             ة  عبادتي كه به انگيز   

ي الهـي و ثـواب اسـت و از نـوع عبـادت بازرگانـان و                 هـا  نعمـت بـه   رغبت  ة  به انگيز 
شـكر يـا محّبـت پروردگـار و از نـوع عبـادت              ة  مزدوران است و عبادتي كه به انگيز      

  .)۲/۷۹: ۱۳۶۳؛ كليني، ۱۷۱: ۱۴۰۸رضي، (آزادگان است 
در گروهي ديگر از روايات، به مصاديق عبادت يا برتري برخي مصاديق اشاره شـده               

علم به  ،  )۱۵۰: همان( دوستي اهل بيت     ،)۱/۳۰: ۱۳۷۰برقي،  (يقي مانند استغفار    است؛ مصاد 
: ۱۳۶۳صـدوق،   (، انتظـار فـرج      )۲۹۲: همـان (، عفت شكم و دامن      )۲۹۱: همان(خداي يگانه   

 به عنوان مصاديق عبادت به منظـور        ها آنكه معرفي   ...  و )۶: ۱۴۱۴طوسي،  (، تواضع   )۲۸۷
 يا در ديـدگاه آنـان       دانسته ينماز امور را عبادت     زدودن افكار غلطي است كه برخي       

رابطة مصاديق يادشده با عبوديت قرآن از آنجاسـت   . ارزش عبادي آن اندك بوده است     
  .است... بادت در قرآن چون ايمان و تقوا وي فعال عها واژه ةمجموعكه زير

 قـرآن  عبوديت. بيني قرآن متفاوت است بيني و فرهنگ زمانة روايات، از جهان  جهان
بينـي روايـات از      پرستي و نشر توحيد است، در حالي كه جهـان          در مبارزه با شرك و بت     

به عبارت ديگـر، روايـات در   . توحيد گذشته و در حقيقت درگير مبارزه با شرك نيست     
اساس فرهنگ اعتقادي خود ر  عبادت را بمبارزه با افكاري كه در برابر اهل بيت   

 و حّب اهل بيـت      پردازند يم، به تبيين عبادت     كنند يمدر طرد واليت و امامت تفسير       
 در حقيقت، تفـسير ايمـان كـه از          .دانند يم يا انتظار فرج را عبادت       يا امير مؤمنان  

ي فعال در عبادت است، در روايـات ايـن گونـه تفـسير شـده                ها واژهديدگاه قرآن از    
برتـري برخـي از     مـردم و فرهنـگ آنـان، بـه          ة  نيز در روايات در رد افكار عامـ       . است

  .پرداخته شده است... عبادت چون طلب روزي حالل و عفّت شكم و دامن و
در اصـطالح  . عبادت در مصطلحات دانـشمندان اسـالمي معـاني گونـاگوني دارد         

متفـاوت اسـت؛    » عبوديـت «از اصـطالح    » عبـادت «دانشمندان فقه و اصول، اصطالح      
ي فقـه چـون     ها باب به بخشي از      و رود يمدر اعمال عبادي به كار      » عبادت«اصطالح  
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يي كه به بيان    ها باببه  » عبوديت«اختصاص دارد و اصطالح     ... ، نماز، روزه و   طهارت
از نظر  » عبوديت«اين در حالي است كه      . ، اختصاص دارد  پردازد يم هماحكام عبد و اَ   
هاي اعراب در پيش از اسالم و روايات، هم در عبادت خداي يگانه و              لغت و كاربرد  

هـاي   در كاربرد  ن نيـز  اهمين معنا را فقها و اصـولي      .  كاربرد دارد  همدر باب عبد و اَ    هم  
ميـان دو اصـطالح در كاربردهـاي        را  شـده    و تفـاوت ياد    رنديگ يملغوي خود به كار     

  .)۴۶۹ ـ۲/۴۶۸: تا ؛ عبدالمنعم، بي۵۶۷ـ ۵۶۵: ۱۳۸۹جمعي از محققان، : ك.ر(لغوي مد نظر ندارند 

  گيري نتيجه
بـر اسـاس   .  شدپرداختهاضر در چهار گام به معناشناسي عبوديت در قرآن    حة  در مقال 

بـه معنـاي    » عْبـد «بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه نبايـد             ) معناشناسي واژگـاني  (گام يكم   
گر خلـط شـود، چنـان كـه گروهـي دو معنـا را بـا                  به معناي پرستش  » عْبد«مملوك با   

 معنـاي مملـوك و بنـده و يـا           گر را بـه    به معناي پرستش  » عْبد«يكديگر خلط كرده و     
در ايـن گـام نيـز پـس از اشـاره بـه معنـاي اساسـي عبوديـت،                    . انـد   كـرده  ابندگي معن 

بيني عبادي اعراب در پيش از اسالم و معناي نـسبي عبوديـت از ديـدگاه آنـان                   جهان
ناشناسـي  مـا را در مع    ) ي معناشناسـي  هـا  دانيـ م( در گام دوم     ها يبررسة  نتيج. بيان شد 

 كنـد  يم دور   »د ب ع«نگري و انحصار بحث در مشتقات       رآن از محدود  عبوديت در ق  
 هاي مترادف، متضاد، فعال و انفعـال و مـالزم رهنمـون            و به گستردگي بحث در واژه     

بـر اسـاس    . دنمايـ  يمآماده  ) مطالعات متني و فرامتني   ( و براي دو گام بعدي       سازد  مي
بينـي آن    ريف عبادت و جهان   به تع ) مطالعات متني (گام سوم در معناشناسي عبوديت      

 در قرآن، معبود،    عبوديتبيني   در جهان . از ديدگاه معناشناسانه در قرآن دست يافتيم      
محور قرآن  بيني توحيد  يي است كه جهان   ها واژه نيتر مهماست كه توحيد او از      » اهللا«

تعريـف  ة  بـا مقايـس   ) مطالعـات فرامتنـي   (در گام چهـارم، برآينـد       . سازد يمرا متصور   
 آن با معنـاي     ة عبوديت در قرآن با عبوديت در دوران جاهلي و نيز مقايس           ةاشناسانمعن

 دانـشمندان اسـالمي، بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه               مصطلحاتعبوديت در روايات و     
 دانـشمندان   مـصطلحات عبوديت در قرآن از عبوديت در دوران جـاهلي، روايـات و             

  .ستخود را داراة بيني ويژ اسالمي متفاوت است و جهان
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  شناسي كتاب
  .ق ۱۴۰۸ مدرسين، ةقم، جامعگردآوري سيد شريف رضي، ، هنهج البالغ .۱
  .ق ۱۳۹۱ ، االعلميی، بيروت، مؤسستاريخ ابن خلدونالرحمن بن محمد، ابن خلدون، عبد .۲
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