َ
تحلحلی بر معناشناسی واژه «ک َجد» در قرآن
1

2

___________________ احمد اسدی _ وحجوحه غالوی _ وعصووه غالوی

3

___________

چكحده

حا رواج روخكرد معناشناسى در مطالعات قرآنى ،شيوه ا نوي در اي عر ه یدخد آمده
اسات .هاد اي ا شايوه ،ا ك زاا معنااايا اسات هاام كااه در خاههاا ماات نهفتاه شااده
اسات .ايا مهالاه حاا اساتفاده از رو ايزوتسااو و تكميا آن در حخاشهاا ارت ااط آخااات در
َ
محدوده سوره و در قرآن ،نخست واژه «ك َ د» را از منرر لغو و ساور معناشناساى بررساى
واژگان حا معنا نزدخ  ،متضاد و موازنه ساختار مت ،
كرده است .نوخسنده حا استفاده از
ِ
در چند مرحله آن را تجزخه و تحلي نماوده و حاه ايا نتيجاه رسايده اسات كاه مغااير مفهاوه
َ
متاداول واژه ك َ ااد ،ايا واژه معنااا منفاى در باار ناادارد و حاه محاادودختهاا عااالم ماااده و
حكمت الهى در اختيار انسان اشاره دارد.
َ
َ
کلیدولژهها :معناشناسى قرآن ،معناشناسى ك د،كدح ،اختيار انسان ،ايزوتسو.

وقدوه
دانش معناشناسی حه سجک امروػی آن دانشی نآظهور است اما حاخود تآضوه داشوت
که حئحاری اػ مجاحث آن وخشه در تاوخز اسالح و مئولمانان دارد .معناشناسوی اػ دحرحواػ
_____________________

 _1دانشوسآی دکتوری دانشوگاه علوآح و معوارف قورآن قوم و اسوتاد دانشوکده مقاهعوات تقجحقوی قورآن شووحراػ
assadi.ahmad@yahoo.com
 _2کارشناس ارشد دانشگاه علآح و معارف قرآن( .نوخئنده مئؤل) m91gholami@gmail.com
 _3کارشناس ارشد دانشگاه علآح و معارف قرآنGholami.massomeh66@gmail.co m .
دوخافت _1395 /1/31 :غحر 1395 /6/8 :
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حوه طوور ضودی در محوان علموا و دانشومندان مئولمان دنجوال شوده و حوه مراحلوی اػ کموال
رسحده که تا کنآن در نآق ظآد جینرحر جآده است .احتدا متکلمان حه وحوژه معتیهوه حوه احون
ححث پرداظته و ز اػ آنها فحلئآفان مشاجی نحی حه ححث دوحارۀ «هفوظ و معنوا» و راحقوۀ
محان «حست» تآضه نمآدهاند .حه همت علموای شوحعه احون علوم در سوالهوای اظحور حوه
کمال رسحدهاست( .اظتحار )117 :1348
قرآنپژوهان متأظر حه وو های معناشناظتی و ساظتارگراخانه آخات قرآن تآضوه جیشوتری
داشتهاند .در نگاه معناشناسی اػ طرحق تفاوتها و تقاجلهوا هومنشوحنی عناصور گآنوا گآن
و شجکهای اػ مفاهحم که حا خکودخگر وواحوط متقاجول دارنود مویتوآان معنوای کلموات کلحودی
قوورآن را خافووت( .اهجوورػی  )109 :1389در واقووع معناشووناس حووا دخوودی گئووتردهتوور حووه زحووان
مینگرد و حا نگاه ساظتاری وواحط جین واؼهها را جررسی میکند( .راد )86 :1390
تآشوح هحکآ احیوتئووآ اػ ضملوه کئووانی اسوت کووه وو

معناشناسوی را پیگحووری کورده و حووا

نآشتن دو کتاب وُاهحن دخنی و اخالدی در دران کرخن و خهدا و انسهان در دهران در حواب احون
نررخوه سوصن گفتوه اسوت .احیوتئووآ حاتآضوه حوه تئولط جور مفوواهحم قرآنوی حوه مقاهعوه ادجیووات
عرب دوره ضاهلی پرداظت تا کلمات حنحاد و اساسی قرآن را در آنوها وخشوهخاجی و تحوآل
و دگرگآنیهوواحی را کوووه در آنهوووا دخووود آموووده مشووصص کنووود و در ووومن حوووا نرووور و تآضحوووه
دانشمندان اسالمی دوحاره آن مضوامحن و مفواهحم آشونا شوآد(.دحنپرسوت  )32 :1382او حوا
نگوواه معناشووناظتی اػ طرحوووق مترادفووات و متضووواد خووک واؼه حووه دنجوووال جیووان معنووواحی آن
میحاشد .وی جورای وو

معناشن اسوی خوک واؼه طنودحن مرحلوه عکور مویکنود توا اػ طرحوق آن

حتآان حه معنای کلمه دست خافت .نصئوت تعرخوف حوافتی خوا متنوی کوه معنوای دقحوق خوک
واؼه را اػ ووی متن آن میتآان حهدست آورد( .راد )55 :1390
دوح تآضوه حوه واؼه هوای متوورادف ضانشوحن و متضواد خوک واؼه کووه در رسوحدن حوه معنووای
حقحقی آن واؼه خاری می دهد طرا که واؼه های مترادف هر خک جرای ظآد معنوای ظواص و
کاوجرد وحژه دارند و میتآان اػ آن نکتههوای حئوحار اسوتصراح کورد و اػ طرحوق احون واؼههوا
شجکه ای معناحی تشکحل داد که همگوی موا را حوه معنوای واؼه موورد نرور رهنموآن مویسواػند.
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در آظر اػ طرحق مآاػنۀ سواظتمان دسوتوری خعنوی آخواتی کوه سواظتاری شوجحه حوه هوم دارنود
نکات حه کار رفته در هر ساظتار استصراح میشآد( .احیوتئآ )83- 74 :1368
َ
بررسى واژۀ ك َجد
در احون قئومت حوه جررسوی واؼه کجود مویپوردازخم و ححوث را در دو محوور تجحوین مویکنووحم.
نصئت اػ نرر هغآی و دوح اػ طرحق معناشناسی که در طهار قئمت (حافوت متنوی واؼگوان
هممعنای کجد متضاد آن و مآاػنه ساظتاری) جیان میشآد:

َ
 _1ک َجد ان نٌر لغوی

«کجود» در هغووت حوه معنووای خکوی اػ اعضووای حودن آدمووی اسوت( .مصووقفآی/10 :1361/
 )15احون هفوظ جویش اػ خوکحوار در قورآن حوه کوار نرفتوه اسوت( .فحروػآحوادی  )72/ 6 :1411حوه
گفتوۀ راغوب «کجود» (جور وػن حئود) حوه معنوا درد اسوت کوه عوارض کجود انئوان (ضگوور
سحاه) می شآد سوپز حوه هرگآنوه مشوقت و رنسوی اطوال ،شوده اسوت( .راغوب اصوفهانی
.)695 /1 :1411
مؤهوف التحقحه اصول احوون کلموه را در تحمول سووصتی و هور عملوی کووه حوا رنوذ و سووصتی
هموراه حاشود مویدانوود سوپز موینوخئود « :ظلقووت انئوان در کجود مویرسوواند کوه انئوان حووه
گآنه ای ظلق شده است که حا تآضه حه ضنجه ووحانیا

استعداد عروح حوه مقاموات حواالتر

را دارد و جوورای رسووحدن حووه آن حاخوود رنووذ هووا را تحم ول و تووال

نماخوود( ».مصووقفآی :1361

)14/10
حوا تآضووه حوه معووانی هغووآی عکور شووده حووه نرور موویرسود وضووه اشووتراک هموه معووانی نووآعی
سصتی و مشقت عاتی است .حا تآضه حه تقاجق مفهآح احن واؼه در ػموان نویول کوه طجوق جیوان
راغب اصوفهانی حوه عضوآی اػ حودن اطوال ،گردخوده و احون واؼه توا کنآن نحوی در هموحن معنوای
حوهکوار جوورده می شوآد و وضووه تئومحه آن در مرکیخووت قورار گوورفتن احون عضووآ در حودن اسووت و
همشنحن نآق عملکورد احون عضوآ در حودن انئوان کوه حوا تکحوه جور علوآح تسرجوی اموروػ دقحوقتور
شووناظته شووده اسووت و عملکوورد کنترهووی و تعووادهی در حوودن اخفووا می کنوود (اػ خووک طوورف
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کنترلکننده ترکحجا ت ظآن در فراخند گورد

ظوآن جوآده و اػ سوآی دخگور جور نوآق موآاد غوغاحی

ووودی اػ سآی معده نروارت و کنتورل دارد) می توآان حوه احون نتحسوه رسوحد کوه احون واؼه حوه
مفهآح نآعی محدودخت و سصتی عاتوی اسوت کوه ناشوی اػ ماهحوت عواهم ظلقوت جوآده و در
عاهم ماده جرای انئان حکحمانوه تنروحم شوده اسوت .احون مفهوآح حوا مقلوق مفهوآح متوداول
رنذ و مشقت که در ترضمهها و تعجحرات جرظی اػ مفئران دخده میشوآد تفواوت دارد .احون
نآق سصتی هر دو مفهآح سصتی و مشقت و رنوذ در ػنودگی و همشنوحن ن
تآسو ط و اعتودال را
در ظآد ضای می دهد و حا آنشه مدنرر حقحوه علموای هغوت نحوی جوآده اسوت همصوآانی دارد.
احن مفهآح حا آخات دخگر قرآن در ػمحنه ظلقوت انئوان نحوی همصوآانی دارد کوه در حصوشهوای
مرجآ در ادامه مقاهه حدان پرداظته شده است.

َ
 _2ک َجد ان نٌر وعناشناسی

َ
الف  -تعرخف حافت وتنی واژه ک َجد
َّ
واؼه ک َّجد حه همراه مشتقاتش خک حار در قرآن حهکار رفته است .آخاتی که حه تعرخوف متنوی
َ
َ َْ
َّ
َ
ََ ْ َ َْ ْ ْ َ
خح َس ُ
واؼه ک َّجد میپرداػند آخات سوره حلد میحاشند :لقهد خلق َنها ِاِنسهان فهی ک َج ٍّهد * أ
هب أن
َ َ
َ
َ
َ َ
َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ً ُ َ ً َ َْ
َ َ ْ َْ
َ ْ
خح َسه ُ
لهن َخق ِهد َر َعل ْحه ِهه أ َحهد * خقههول أهلکهت وههاال لجهدا *أ
هب أن ل ْهن َيه َهر ُه أ َحهد * ألههن
نج َعهل له ُهه
َ َ
َ
حن* َو ِل َس ًانا َو َش َُ َت ْ
َع ْح َن ْ
حن * َو َهد ْخ َن ُاه الن ْجهد ْي ن (حلود )10- 4/حوه راسوتی کوه موا انئوان را در
رنذ آفرخدخم (و ػندگی او پر اػ رنذهاست)! آخا او گمان میکند که هحر کز نمویتآانود جور او

دست خاحد؟! میگوخد« :مال زخاد را (در کارها ظحور) نواجآد کوردهاح!» آخوا (انئوان) گموان
می کند هحر کز او را ندخده (که عمل ظحر انساح نداده) است؟ آخا جرا او دو طشم قورار

ندادخم و خک زحان و دو هوب؟ و او را حوه راه ظحور و ن
شور هوداخت کوردخم( .ترضموه واؼه کجود جور

اساس ترضمه آخااهّلل مکارح شحراػی میحاشد و در ادامه مورد نقد واقع میشآد).
طجق جیان عالمه طجاطجاحی حافت متنی احن آخوات حوه احون نکتوه اشواره دارد کوه ظلقوت
انئوان جور اسواس رنوذ و مشووقت اسوت و هوحر شوأنی اػ شوجآن ػنوودگی نحئوت کوه همور اه حووا
تلصویهووا و رنووذهوا و ظئووتگی هووا نجاشود .اػ آن ووػ
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کووه در شووکم موادر ووح حووه کاهجوود

دمحده شد تا ووػ

که اػ احن دنحوا رظوت جور موی حنودد هوحر راحتوی و آساخشوی کوه ظواهی اػ

تعب و مشقت حاشد نمی جیند و هوحر سوعادتی را ظواهص اػ شوقاوت نمویخاحود .تنهوا ظانوه
آظورت اسوت کووه راحتوی ا

آمحصتوه حووا تعوب نحئوت .حتووی اهول دنحوا کووه هموه همتشووان

رسحدن حه دنحا و شجآن آن است آن را حدون رنذ و ػحمت حه دست نمیآورنود اگور هوم حوه
دسوت آورنود حوودون تحمول سوصتیهووا نموی تآاننود آن را حفووظ کننود زحورا احوون عواهم اػ امووور
متضاد اػ تماخالت طجحعی گرفته توا ظحواهی و وهموی تشوکحل شوده اسوت .هکون اػ دخودگاه
ظداونووود متعوووال رسوووحدن حوووه شوووجآن احووون عووواهم حووودون رنوووذ و تحمووول حوووال ن
محئووور نحئوووت.
(طجاطجاحی )292 /20 : 1374
ادامه آخات حه جیان احون نکوات مویپورداػد کوه انئوان نموی تآانود احون گموان را حوه ظوآد راه
دهد که هحر کز جر او قادر نحئت .فقط انفا ،جورای رسوحدن حوه رسوتگاری کوافی نحئوت
حلکه انئان حاخد اػ مشقت عجآدخت جویش اػ آن را تحمول کنود و در مساهودات مؤمنوان گواح
حه گاح پیش وود .همشن حن پیمآدن راه ظحر و شر مئتلیح تحمل رنذ و مشقت است.
َ
ََ ْ َ ُ َ ْ َ
آخات سهگانه جور اثجوات مضومآن آخوه أخحس
هب أن ل ْهن َي َهر ُه أ َحهد حستوی
در ظالل احن ِ
نهفتووه اسووت و آن مضوومآن احوون اسووت کووه ظوودا متعووال اعمووال حنوودگان و ووماجر آنووان را

میجیند.
َ
َ َ َُ ْ َ ََ َ ْْ َ ْ َ ََ َ ْ ْ
ُ َ َ
اص ْوا ِحال َه ْر َح َه ِة
در انتهای آخات میفرماخد :ث َن کان ِو َن ال ِذين اونوا و تواصوا ِحالص ِجر و تو
ُ ْ َ َ َ َْ ُ َْ
اله ْح َه َن ِههة (حلووود17/و  ) 18سووپز اػ کئوووانی حاشوود کوووه اخموووان آورده و
* أولجههك أصهههحاب
خکودخگر را حوه شوکحجاحی و رحموت تآصوحه مویکننود! آنهوا «اصوحاب اهحموحن»انود (کوه نام وه

اعماهشان را حه دست راستشان میدهند).
اشاره «اوهجك» حه کئوانی اسوت کوه سوحا ،آخوات قجول جور آنوان دالهوت دارد و معنوا آخوه
طنحن است :اخنان که حه هر عقجه دشآار قدح نهادند و اػ کئانی جآدند که حه ظدا اخموان
آورده خکودخگر را حوه صوجر و مرحموت سوفار کردنود مردموی صواحب ُخمونانود و اخموان و
اعمال صاهحی را که اػ پیش جرا آظرت ظآد میفرستند طحی حوه ضوی مجوارکی و زحجواحی و
عامل ر اخت نمیدانند.
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آنشه حا تآضه حه ترضمهها و تفاسحر آورده شد همگی حا پیشفورض مشوقت و رنوذ جورای
مفهآح واؼه کجد حوه تعرخوف حوافتی و متنوی احون واؼه پرداظتهانود .حوه نرور میرسود هموانگآنوه
کووه در حصووش واؼه شناسووی اشوواره شوود معنوووای احوون واؼه حووه مفهووآح منفووی مشووقت و رنوووذ
نمی حاشد .اهجته عالمه طجاطجاحی در حصشوی اػ تفئوحر ظوآد کوه در حواال آورده شود حوه تضواد
عاتی در احن عاهم اشاره کردهاند که حه مفهآح وسحعتر احن واؼه اشاره دارد.
در تحلحل ا رتجا متنی مفهآح واؼه کجد حاخد گفت که کجود حوه معنوای ظلقوت انئوان در
عاهم ماده حا همه محدودختهوا و نحاػمنودی هوای آن اسوت .احون واؼه تنهوا حوه معنوای رنوذ و
مشقت حه مفهآح منفی نحئت حلکه حوه احون اشواره دارد کوه اقتضوای عواهم مواده احون اسوت
که انئان در حوػه عقول و اظتحواری کوه جو رای او حوه رسومحت شوناظته شوده حاخئوتی توال
کند .تال او حاخود در عوحن تآضوه حوه هودف کموال او حاشود دطوار تکجور نگوردد و اػ راه حوق
َ
َ َ
َ ْ َ ْ
ضدا نشآد که احن مفهآح حا آخه حعدی منقجق است :أ َخ ْح َس ُب أن ل ْن َخق ِد َر َعل ْح ِه أ َحد  .احون
مفهآح شجحه آخه  87سوره انجحاء در اشواره ظداونود حوه عمول «عا اهنوآن» اسوت کوه قوآح ظوآد را
َ
ََ َ ْ َ َْ
رها می کند و دست اػ تال جرمی دارد و ظداونود میفرماخود :فٌ َهن أن ل ْهن نق ِهد َر َعل ْحهه  .اػ
طرفوی نرواح محودودختػای مووادی همحشوه در اسوتفاده اػ فرصوتهووا نئوجی اسوت و احوون اػ
صفات احن عاهم است .حناجراحن انئان هرطند حه نحک خا حد حرکت کند نوآعی حئورت در
ً ُ
ُ ُ َ َ ْ
ظآد احئاس می کند و احن مفهآح حا آخه َخقول أ ْهلک ُت واال ل َجدا متناسوب اسوت .ومن
اخنکوه در مجحووث ضجور و اظتحووار حاخود حووه احوون نکتوه اشوواره کورد کووه اظتحوار هوورکز جراسوواس
شووراخط مححقووی و ارثووی اػ هوور دو ضنجووه مووادی و معنووآی او تعرخووف میشووآد کووه اػ آن حووه
وسوعت تعجحور مووی کنحم .حودحن معنوای کووه شوناظت وظحفووه محودود حوه و ووعی اسوت کووه
اهَّلل َن ُْسه ًههها إ َال ُو ْسه َ
اشوووصاص در آن قوووورار گرفته انووود .احوووون مفهووووآح حوووا آخووووه ال ُخ َک ِل ُهههف ُ
هههعها
ِ
ُ َْ ً َ
ً
َ ُ
َ َ ْ َُ ُ َ
اهَّلل َح ْعهد ُع ْس ٍّهر ُخ ْسهرا (طوال)7/،
اهَّلل نُسا ِإال وها اتاهها سهحجعل
(حقره )286/و آخه ال ُخک ِلف
منقجوق اسووت .وومن اخنکووه احون عوودح اسووتفاده مقلووق اػ نعموتهووا در ووػ قحامووت آشووکار
ْ
میشآد که حا مفهآح َي ْو َم ال َح ْس َر (مرخم )39/انقجا ،دارد.
در ادامه آخات نگاه ظداوند حه اعمال انئان و اخنکه توال
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انئوان اػ نگواه ظداونود دور

نصآاهد جآد خادشده سپز اشاره حه قدرت اظتحار انئان در حرکت حه سمت ظحور و شور و
همشنحن وظحفه هداختی ظداوند در شناساندن ظحر و شر در آخات  7و  10اشاره گردخوده کوه
ً َ َُ
َ ََ ْ ُ َ َ َ
السجحل ِإوها شها ِکرا َو ِإوها کُهورا (انئوان )3/میحاشود .محوان احون دو
منقجق حا آخه ِإنا هدخناه
آخه نحی حه اجیارهای ووودی و ظروضی انئان که مورد استفاده مثجت خا منفی او قرار می گحورد
َ َ َ ْ َ
ً َ َ
اشواره شووده اسوت .أ له ْهن ن ْج َعهل له ُهه َع ْح َن ْهح ِن َو ِلسههانا َو شهُ َت ْح ِن  .احوون آخوات نحووی مؤخود مفهووآح
جیانشده دو حارۀ واؼه کجد است.
در ادامه آخات واؼه عقجه نشان اػ نحروهای متضوادی اسوت کوه در فراخنود تصومحم گحری
انئوان اثور دارد .هموانگآنوه کوه مشواهده میشووآد تموامی مصوادحق عقجوه کوه در آخوات حعوود
جیوان شوده اسوت ضنجوه مواهی دارد .احون نشوان می دهود کوه مئواجل مواهی عامول اساسووی در
َ
َ
گغشتن اػ گغرگاه عقجوه اسوت .هموانگآنوه کوه در عجوارت أ ْو ِإ ْطعهام فهی َي ْهو ٍّم ذی َو ْسهغ َجة
مفهووآح می گووردد تصوومحم جوور انفووا ،در ووػی کووه ظووآد افووراد در تنگنووای موواهی قوورار دارنوود
تصمحم حئحار سصتی است .مسمآعوه عجوارات تآ وححی واؼه عقجوه در احون سووره حوا مفهوآح
اراجووه شووده جوورای واؼه کجوود منقجووق اسووت و همگووی مفهووآح تعووادهی و محوودودخت عاتوووی و
حکحمانه ظاهق را تأحید می کند.
در ادامه آخات نحی دو صفت صجر و رحمت جرای اخمانآوردگان را سجب نسات و گوغر اػ
عقجه می داند که ضنجه مثجت کجد را خادآور شده است و کفر و عدح انساح تکواهحف در حود
وسعت را عامل شکئت و ضهنم می داند که ضنجه منفی کجد و سصتی حقحقی است.
َ
ب  -واژگان جانشحن ک َجد
اوتحان
امتحان وقتی دوحارۀ طال و نقره حوه کوار مویو ود حوه احون معناسوت کوه آن را حوا آتوش عوب
میکنند تا ناظاهصی ا

اػ جین رفته صفا و ظلآص خاحد .منرور اػ امتحوان انئوان آػموآدن
مشصص شآد .وقتی ظدا حصآاهد حندها

را امتحان کند خوا او را

اوست تا حقحقت امر
ن
حه هر طه حصآاهد مکلف می کند خا محیانی اػ سصتی را جر او وارد میساػد تا حه وسحله فرمان
غحری خا استقامت محیان صدقش آشکار شآد( .راغب اصفهانی .)584/2 :1411
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«محنوت» حوه معنوای سوصتی ای اسوت کوه انئوان حوا آن آػمواخش مویشوآد توا آنشوه در دل
دارد شناظته شآد .اخنکه گفته می شآد او را امتحان کردح خعنی نگرخئوتم توا ججحونم تغحیور و
تحآالتش حه کسا میانسامد( .فراهحدی .)1681 /3 :1414
حووههمحن سووجب امتحووان ضووی حووا جرنامووها عملووی صووورت نموویگحوورد .عموول اسووت کووه
صفات دوونوی انئوان را ظواهر موی سواػد نوه گفتوار زحورا گفتوار هموان طوور کوه ممکون اسوت
َ
درست و راست حاشد ممکون اسوت دوو و ظوالف واقوع حاشود همشنوان کوه در آخوهِ :إنها
َ
ُ
َح َل ْو ُ
هحاب ْال َج َن ِهة (قلووم )17/و آخوه :إ َن َ
نهاه ْن َکههها َح َل ْونها أ ْصه َ
اهَّلل ُو ْج َت ِلههحک ْن ِح َن َه ٍّهر (حقووره)249/
ِ

امتحان حا عمل صورت گرفته است( .طجاطجاحی .)406 /1 :1374
احتال

َّ
مجتلوحن) حووه
در قورآن کورخم مصودر حوالء حووه معنوای آػمواخش و اسوم فاعو ِول احوتالء ُ(مجتلوی و
معنای آػماخشکنندگان نحی آمده استُ « .حلی االنئان ُ
واحتلی» ػمانی حه کار مویوود کوه آدموی
ِ
امتحان شآد« .حلآی» هوم حوه معنوای مصوحجت و تسرحوه کوردن اسوت( .فراهحودی /1 :1414

.)193
ن
احتالء اػ ن
سنتهای ققعی و مئلم اههی است که حه منروور ظهوور و جوروػ صوفات دوونوی
انئانها صورت می گحرد .احتالی ظداوند حه دهحل کشف مسهوآل نحئوت حلکوه موراد ظهوور
و

افعال حندگان است طرا که ظداوند حا اتکای حه علم ظوآد کحفور نموی دهود حلکوه وادا
َ
َ ََ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ
ههی ن ْعله َههن
عقووواب جووور اسووواس عمووول انئوووانهاسوووت .ظداونووود میفرماخووود :و لنجلهههونکن حته
َ
ُ َ َ
کن (محمود )31/و ن
الصاَّر َ
ْال ُه َج ِاه ِد َ
ين َو َن ْج ُل َهو ْا أ ْخ َج َهار ُ
اهجتوه شوما را مویآػمواحیم توا
و
نکن
و
ين
ِ
ِ
شوکحجاخان شووما را حواػ شناسوانحم و گوویار هوا ممرجوآ حووه ] شوما را رسووحدگی
مساهودان و
ِ

کنحم.

آخووه شوورخفه علووت واضووبکووردن قتووال را جوور مؤمنووان جیووان موویکنوود موویفرماخوود :ظداونوود
می ظآاهد شما را جیا ػماخد تا جراختان معلآح شآد مساهودان در راه ظودا و صواجران جور مشوقت
تکاهحف اههی طه کئانی هئتند.
ْ
َ
ً
َ
َ ُ ُ
در آخه  35سوره انجحواء موی فرماخودَ :و ن ْجلهوک ْن ِحالش ِهر َو الخ ْح ِهر ِف ْت َنهة موا شوما را حوه عنوآان
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آػموآن حووه ظحور و شوور مجوتال موویکنوحم .حووه هموحن سووجب ظودا سووجحان احون تصوورف اههووی اػ
ناححه ظآد و همشنوحن تآضحوه حوآادث را حوال احوتالء فتنوه و امتحوان ظآانوده اسوت و گوخوا
منرور اضمال همان تفصحلی است که در آخه زحر آورده میفرماخد:
َ
ََ َ ُ ُ
َََ ْ ْ ُ َ َْ ُ ُ ََ ْ
َ َْ ُ ََ َ
َ
َْ
فلوا ِاِنسان ِإذا وا احت
اله فقهد َر
اله َر ح ُه فل ک َر َو ُه َو نع َه ُه ف َحقهول َر َِّهی أ ک َهر َو ِن * َو أوها ِإذا وها احهت
َ ُ ُ
َ َْ
َ َ
َعل ْح ِهه ِر ند ُهه * ف َحقههول َر َِّهی أهههان ِن (فسور )16 _15 /و اموا انئووان وقتوی پروردگووار حوه عنووآان
آػماخش آجرو و نعمتش دهد می گوخد پروردگارح احتورامم کورده و اموا وقتوی کوه حواػ حوه عنوآان
آػماخش وػقش را تنگ میگحرد میگو خد پروردگارح ظآارح شمرده .حوه صوورت کلوی و عموآمی
َ َْ
َُ َ
َ
ً َ
ً
ْ
ُ
فرمآده استِ :إنا َج َعلنا وا َعلی اْل ْر ِ ِز َخنة لها ِل َن ْجل َو ُه ْن أي ُه ْن أ ْح َس ُن َع َهال (کهوف )7/موا
آنشوه در وو ػموحن اسووت جورا ػمووحن زخنتوی فرحجنووده قورار دادخووم توا مووردح را جیاػمواحیم کووه
کوداح خ وک اػ ححووث عموول جهترنوود .همشنووحن احوون خووک سو نونت اههووی شوومرده شووده اسووت و
َ
َ
َ َ َ َ ُ َ ْ َُُْ َ ْ َُ ُ ََ َ ُ ْ َُُْ َ
ون * َو َل َق ْد َف َت َنا ال ِذ َ
ين ِو ْن د ْج ِل ِه ْن
میفرماخد :أح ِسب الناإ أن خترکوا أن خقولوا اونا و هن ال خُتن
َ
َ َ َ ْ
َ ُ
* َف َل َهح ْع َل َه َن ُ
اهَّلل اله ِهذ َ
ين َصههددوا * َو ل َهح ْعل َه ن الکه ِهاذ َِّ َن (عنکجووآت 2/و  )3آخوا مووردح گمووان
کردند همحن که حگوخند :اخمان آوردخم حه حال ظآد رها میشآند و آػماخش نصآاهنود شود؟!
ما کئانی را که پیش اػ آنان جآدند آػمآدخم (و احنها را نحی امتحوان مویکنوحم) حاخود علوم ظودا
دوحاره کئانی که راست میگوخند و کئانی که دوو میگوخنود تحقوق خاحود و حتوی انجحواء را
هم اػ احن سنت ظآد مئتثنا ندانئته دوحواره حضورت اجوراهحم مویفرماخودَ :و ِإ ِذ ْاح َتلهی
َ
ُُ َ
هات (حقره )124/و در داستان عحز ئر اسماعحل مویفرماخودِ :إن ههذا
ِإ َّْ ِ
راه َحن َر حه ِحک ِل ٍّ
َل ُه َو ْال َجال ُ ْال ُهج ُ
حن (صافات.)106/
ِ
در احون آخووات حووه طوور

کووه مالحرووه مویکنحوود آػموواخش را شوامل تمووامی ضهووات انئووان

می داند طه اصل وضوآد

(نجتلحوه) و طوه اضویا وضوآد

(و ضعلنواه سومحعا حصوحرا) و

و حوه نحوآ مورتجط حوه وضوآد

نرحور اوالد ازواح و عشوحره

طه ضهات ظوارح اػ وضوآد

اصودقاء مووال ضوواه و تموامی طحیهوواحی کووه حوه گآنووها مووورد اسوتفادها
همشنوحن طحیهوواحی کوه در مقاجوول احون امووور قورار دارنوود اػ قجحول :موورگ کوور

قوورار موویگحوورد.
کوور

موورگ

اوالد ازواح عشحره دوستان فقور نداشوتن و خوا اػ دسوت دادن مقواح شکئوتن و سوآظتن
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وساحل مورد حاضت و امثال آن اػ مصاججی که متآضه او مویشوآد و سوصن کآتواه اخنکوه احون
آخات تمامی آنشوه اػ اضویا عواهم و احوآال آن ارتجواطی حوا انئوان دارد فتنوه انئوان دانئوته
همووه را وسوووحلها موووی دانوود کوووه اػ ناححوووه ظوودا و جووورا امتحوووان او درسووت شوووده اسوووت.
(طجاطجاحی .)53/4:1374
فتنه
«فتنه» شدخدترحن نآق آػمواخش و رسواترحن تعجحور جورای سوصتی امتحوان حوه شومار مویآخود.
احوون واؼه دوحووارۀ ظحوور و شوور حووه کووار مووی وود طنووان کووه ظوودا امووآال و اوالد را فتنووه شوومرده و
َ َ َ ً
َ ََ ْ ََ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ
نعمتی مانند آب را فتنه دانئته است :و أل ِو استقاووا ع
لهی الط ِر خق ِهة ْل ْسهق ْح َن ُاهن وها ً غهددا
(ضن )16/تا محیان اهت ماح حه آػمواخش حنودگان را حوا احون نعموت جرسواند( .عئوکری :1418
.)396
َ
َ
َ
ْ
َ ُْ َ َُ ُ َْ
َ َْ
فهی ال ُِ ْت َن ِهة
فتنه حه معنای عامل عغاب در آخه و ِونهن و ن خقول اجذن لهی و ال تُ ِتنهی أال ِ
َ َ َ
َ ْ
ُ ْ َ
َسق ُطوا َو ِإن َج َهن َن ل ُه ِح َحطة ِحالک ُِ ِر ين (توحه )49/و اػ آنوان کئوی اسوت کوه مویگوخود :مورا
مدر ماندن ] اضاػه ده و حه فتنه اح محنداػ .هشدار که آنان ظآد حه فتنه افتادهاند و جویتردخود
َ
نَّ
ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ
ْ َْ
شی أخ ُتهك ف َتقهول َههل أ ُدلکهن َعلهی
ضهنم جر کافران احاطه ُدارد .و حه معنای آػماخش ِإذ ته ِ
َ َ
ُُْ َ
َ َ َ
َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ
َ َ ََ
َْ
َو ن َخکُل ُه ف َر َج ْع َناك ِإلی أ ِوك کی تق َر َع ْح ُن َها َو ال ت ْح َزن َو د َتل َت نُ ًسا ف َنج ْح َناك ِو َن الغن َو ف َتناك
َ
َ
ْ َ َ َ َ َ
ْ
ُُ ً ََ ْ َ
َ
لهی دهد ٍّر َخها ُووسهی (طوه )40/آموده اسوت.
فهی أ ْه ِهل َوهد َي َن ثهن ِججهت ع
فتونا فل ِجثهت ِس ِهنحن ِ
حناجراحن فتنه اػ ظدا و حنده سر میػند .اگر اػ ظدا حاشد حه ظاطر حکمتهای اههوی اسوت
ن
و اگر اػ انئان حاشد د حکمت ظآاهد جآد .اػ احن وو ظداوند انئانها را نئوجت حوه انوآاق
فتنووه نکووآهش کوورده اسووت( .راغووب اصووفهانی « )371 :1412فتنووه» ماننوود «حووالء» دو حووارۀ
سصتی و آسانی حه کار میوود ه کن هر دو واؼه در معنای سوصتی ظهوور و کواوجرد جیشوتری
دارند.
وز آػموآن هوای اههوی حوه طوور کلوی جراسواس حکموت و جورای انسواح اعموال نحکوآ ضوودا
شوودن مووؤمن اػ منووافق و کووافر و قوورار گوورفتن در مئووحر کمووال و سووعادت اسووت و در سووقآح
مصتلف پیامجران مؤمنان کافران و انئانها عادی آػمآنها حا تفواوت درضوات معرفوت
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نئجت حه اسما اههی متفاوت است .حضوور اسومای اههوی در محودان فتنوه نقوش حئویاحی
دارد و پیامجران حه عنآان مرهر تسلی اسومای اههوی در محودان فتنوه جورای رسوحدن حوه کموال
ن
معنوآی حوظ وافور دارنود .رحمووت هودف اصولی ظلقوت اسووت و قورار اسوت در رسوحدن حووه
آخوات
رحمت رححمحه حه کمال معنآی و ظلحفه اههی جرسحم .رحمت هر طنود در حعضوی اػ ِ

گیخنش شده حضور ندارد وهی مئتفاد اػ الخههای دوونی آخات است که معناشناسی حدان

نرر دارد و مورد نرر واؼههای مورد ححث نحی می حاشد .حدحن معنا که تأحیدی است جر اظتحوار
انئان و گراخشها فقری ضهت دار او که جراساس نگاه رحمت تنرحم شده است.
کدَ
احون واؼه در قوورآن کوورخم دو مرتجووه حووه کووار رفتووه اسوت کووه خووکحووار حووه صووورت اسووم فاعوول
َُ ْ ْ ُ َ َ
کهادَ
می حاشد و هر دو حار در سوره انشوقا ،آموده اسوت .مویفرماخود :خها أي َهها ِاِنسهان ِإنهك ِ
َ َْ ً َ
ِإلی َر ِحك کدحا ف ُهالدحه (انشقا ) 6/،ا انئان! توآ حوا توال و رنوذ حوه سوآ پروردگوارت
میوو

و او را مالقات ظآاهی کرد.

ن
عموآح مفئوران کودح را در احون آخوه کوار کووردن حوا ضود و ضهود حئوحار کوه اثور آن در نفووز

ظوواهر گووردد معنووا کووردهانوود (طجاطجوواحی  360/2 : 1374مکووارح شوووحراػی /26 :1374
 296کاشوانی  192/80 :1415حوانآی اصوفهانی  45 /4 :1361قرشوی )96/12 :1377
خعنی تالشی که همراه حا رنذ و تعب و سصتی است( .طجرسوی  )459/5 :1416در تفئوحر
کشاف و وُاتحا الغحب و روَ الهعانی آموده اسوت :احون کلموه در اصول حوه معنوا ظراشوی
است که جر پآست تن وارد میشآد و حه هموحن مناسوجت حوه توال هواحی کوه در ووح انئوان
اثووور موووی گوووغارد اطوووال ،شوووده اسوووت( .ػمصشوووری  726 /4 :1407راػی 97/31 : 1411
آهآسی  )289 /15 : 1415تعجحر «مالقحه» در اخنسا نشان می دهود کوه احون رنوذ و ػحموت توا
ن
آن ووػ ادامه ظآاهد خافت و نحی گفتهاند تعدی حا حرف «إهی» میفهماند کوه معنوای سوحر حوه
کدح تضومحن شوده اسوت .وز انئوان اعوم اػ نحکآکوار و حودکار حوا خوک ػنودگی پور توال
سآی پروردگار

حوه

ووان است و عاقجت حه راحتی خا حه عغاب ظآاهد رسوحد( .قرشوی :1371

.)96 /6
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در کالح اماح علی

در نههج الجالغهه نحوی احون تعجحور آموده اسوت آنسوا کوه موی فرماخود:

ظاسر» طه حئحار ػحمتکشانی کوه زخوان دخدنود( .دشوتی  :1389ظقجوه /129
« ُر نَّب ک
ادح ِ
ٍ
 )244منرور کئی است که فقط جرای دنحا تال میکند.

ظالصۀ کالح اخنکه کدح اػ نرور معنوای اصوقالحی حوا واؼههوای سوعی و ضهود متورادف
است حوا احون تفواوت کوه حوه توال

و کآشوش در کوار سوعی مویگوخنود اگور هموراه حوا رنوذ و

سصتی حاشد ضهد نامحده مویشوآد و اگور احون توال ِ هموراه حوا ػحموت در ضئوم و ووح اثور
حگغارد کدح نامحده میشآد.
تهححص

« َّتمحوووحص» مصووودر فعووول « ن
محووووص» حوووه معنوووای ظوووواهص کوووردن طحووویی اػ عحووووب و
ناظاهصوی هووا و وواک کووردن گناهووان اسووت( .فراهحوودی  127 /3 :1414اجوون منرووور :1414
 )10 /7در تفئوحر وجههع الجحههان آموده اسوت :تمحووحص حوه معنوا رهوواحی خوافتن اػ مکووروه و
نوواراحتی اسووت .حنوواجراحن محووحص عجوووارت اػ مکووان رهوواحی اػ شوودت و مکووروه اسوووت.
(طجرسی .)309 / 16 :1416
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ َْ ُ َ
ون ِو ْن د ْجل َو َظنوا وا ل ُه ْن ِو ْن َ
َو َضل َع ْن ُه ْ
ححص (فصلت )48/و همه
و
ع
د
خ
وا
کان
وا
ن
ٍّ
ً
معجآدانی را که قجال می ظآاندند محآ و گم میشآند و می داننود هوحر گرحیگواهی ندارنود .در
آخات  35سوره شوری و  36سوره  ،نحی واؼه مححص در همحن معنا استفاده شده است.
َ
َ
َ
اهَّلل ِل َح َهذ َر ْال ُه ْهؤ ِو ِن َ
مرحوآح طجرسوی در تفئووحر آخوه َوها که َها َن ُ
حن َعله َهی َوها أ ُنهت ْن َعل ْحه ِهه َحتهی َخ ِهحه َهز
ْ َ َ َ َ
اهَّلل ل ُح ْطل َع ُک ْن َ
اهَّلل َخ ْج َتجی ِو ن ُر ُس ِل ِه َو ن َخ َشها ُ
لی ْال َغ ْحب َو َل ِک َن َ
الطحب َو َوا َکا َن ُ
َ
ع
الخ ِجحث ِو ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(آلعمران )179 /می نوخئد :آخوه ظقواب حوه مؤمنوان اسوت خعنوی ای مؤمنوان حکوم ظودا جور
ا حن نحئت که شما را حه همحن حاهت که هئتحد و موؤمن و منوافق اشوتجاه شوآد حواقی نگوه
دارد( .طجرسی .)895/2 :1416
نحووی در ظقجووه قاصووعه منرووور اػ امتحووان ظداونوود را تمحیووی و ضداسوواػی
امواح علووی
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ نَّ َّ ُ َّ َّ
وجحان ُه َّح َّجت ِلووی
مصلآقووات موویدانوود و موویفرماخوودَّ « :و هووآ دراد اهّلل دن خصلووق آدح ...و ِهکوون اهّلل سو
ْ َّ َّ ُ َّ َّ ً
ً
ً
َّ َّ َّ ُ َّ َّ َّ ُ َّ
کجار َّعو ُ
َّ َّ ُ َّ
السوت َّ
ونهم َّو ِإ َّحعووادا
ه
وا
و
فح
ن
و
وم
ه
ه
وار
و
ج
ت
ظ
اال
ح
ویا
و
ی
مح
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظلقوه ِجووجع ِ موا خسهلووآن دصوله ِ ِ
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ُ َّ
ِهلص َّحال ِء ِم ُنهم( ».دشتی ظقجه  )192و اگر ظداونود موی ظآاسوت آدح را اػ نووری کوه پرتوآ
طشمها را جیند و زحجاحیا

ِظردها را مجهآت ساػد  .. .میآفرخد  .. .وهی ظدای سوجحان

آفرخودگانش را حووه جرظوی طحیهووا کوه اػ اصوول و سوججش جوویظجرنود موویآػماخود تووا حودحن وسووحله
(ظآب و ِحد) آنان را اػ هم ضدا ساػد و کجر را اػ آنوان جیداخود و حواد غورور را اػ سرشوان جیورون

کند.

حا تآضه حه آنشه ححث گردخد جوین واؼه کجود حوا واؼگوان ضانشوحن آن خوک شوجکه معنواحی
دخوده موویشوآد کووه هور واؼهای ضنجووهای اػ خوک حقحقووت را نشوان می دهوود طراکوه معتقوودخم
هحر واؼه مترادفی در هفظ حکحمانه قرآن کرخم اػ سآی مؤهف استفاده نشده است.
ارتجا معناحی واؼه کجد حوا امتحوان احون اسوت کوه الػموه امکوان امتحوان وضوآد کجود در
ظلقوت اسوت .خعنووی کجود در کحفحووت ظلقوت انئوان علووت امتحوان در اضوورا را حوه وضووآد
می آورد و هر دو معنا در طآل خکدخگر هئتند.
امتحوان حوه مقلوق آػموواخش حوا اهوداف کحفحوت و ضیجحووات متنوآق گفتوه میشوآد و همووه
واؼگان دخگر را در جرمی گحرد .واؼه احتالء حه کحفحوت و ض یجحوات امتحانوات اههوی اشواره دارد.
در واؼه فتنووه منرووور امتحانوواتی اسوووت کووه کحفحووت آنهووا حوووه هحوواظ ضنجووههای ووحوووی و
ماوراحی و دهجئتگیهای قلجوی اػ دشوآاریهوا وحوژه ای نئوجت حوه دخگور امتحانوات جرظووردار
اسووت و اثوورات آن جووور فوورد و ضامعووه عمحوووق و تعحووین کننووده و سرنآشوووتسوواػ اسوووت .واؼه
تمحوحص حوه اهوداف و نتواخذ امتحانوات اشواره دارد و حکموت امتحانوات را در ضنجوههای
اضتماعی آن مدنرر قرار می دهد .واؼه کدح نحی که نیدخک ترحن مفهآح را حوه واؼه کجود دارد حوه
حرکت کلی انئان در نراح ظلقوت جورای رسوحدن حوه کموال و سوعادت جور مجنوای محودوده
عقل و اظتحار اشاره می کند.
حدحهی است کوه هور وخشوهای وقتوی در اجوآاب مصتلوف اسوتفاده میشوآد مفهوآح کلوی را
جراساس معنای ظاص آن حاب تحت تأثحر قرار میدهد.
َ
ح  -واژگان وتضاد ک َجد
متضووواد «کجووود» واؼه «ر وووا» و «سوووکحنه» اسوووت کوووه اػ مصوووادحق آن در قووورآن مووویتوووآان
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َ
َ
َ َ ُ َ ْ ََ ُ َ
ههن ْال ُههههاج َ
هون ِو َ
رين َو ْاْل ْنصههار َو ال َ
ههاح قون اْلوله
ههذين
ِ
ِ
«مهوواضرحن» و «انصووار» را نوواح جوورد :والس ِ
ُ
ْ
َ ُ
سان َر ِضی ُ
اهَّلل َع ْن ُه ْن َو َرضوا َع ْن ُه (توحوه )100/پیشوگامان نصئوتحن اػ مهواضران
ات َج ُعوه ْن َِّ ِإح ٍّ
و انصار و کئانی که حه نحکی و درستی اػ آنان پیرو کردند ظدا اػ اخشان ظشنآد اسوت و
آن ان هم اػ ظدا را ی هئتند.
ن
اػ ضمله ثمرات محجت اههی و اػ شراخط تحقق اخموان کامول انئوان موؤمن را وی جوآدن
حه قضا و قدر اههی است و احن مقاح ر ا اػ عاهیتورحن مقاموات ن
مقرحوان درگواه اههوی اسوت و

وخشه اصلی آن دوستی و اخمان حه ظدای متعال است زحورا دوسوتی حوا محجوآب اسوت کوه
ُ ْ ْ ُُْْ ُ ُ َ
هون َ
اهَّلل
مآضوب ر واخت و تئولحم در مقاجول محجوآب موویشوآد .آخوه شورخفه دهل ِإن کنهتن ت ِحجه
َ َ
ُ ْ ْ ُ ُ ُ َ َْ ْ َ ُ ْ ُُ َ ُ ْ َ ُ َُ
اهَّلل غُور َرحهحن (آل عموران )31/نحوی حوه محجوت
فات ِج ُعونی خح ِججکن اهَّلل و خغ ُِر لکن ذنوحکن و
ظداونوود در نتحسووه پیوورو اػ دحوون اههووی و رسووآل او اشوواره دارد .اػ احوون وو حاخوود گفووت احوون
صفت اػ وحژگی های مؤمنان راستحن است که در قرآن مسحد مؤمنان را حه آن ستآده است.
در قرآن کرخم آخات فراوانی دوحاره اوػ و فضحلت مقاح ر ای اههی آمده است .اػ دخگر
َ ْ ُ َ
َ
َ
َ
دهال ُ
دحن ِصهدد ُه ْن ل ُه ْهن
اهَّلل ههذا َي ْهو ُم َخ ْنُ ُهع الص ِهاد
نمادهای ر اخت در قورآن احون آخوه اسوت:
َ
َ
َ ً
ُ
َ َْ ُ
خاله َ
هدا َر ِض َهی ُ
َج َنهات َت ْجههری ِو ْهن َت ْح ِت َههها ْاْل ْن ُ
اهَّلل َعه ْهن ُه ْن َو َرضهوا َع ْنه ُهه ِذلهك الُه ْهون
هدين فحهها أحه
ههار ِ
ْال َع ُ
ٌهحن (ماجووده ) 119/ظوودا فرمووآد :احوون ووػ اسوت کووه راسووتگوخان را راسووتیشووان سووآد
حصشد .جرا آنان حا هاحی اسوت کوه اػ زحور مدرظتوان ] آن نهرهوا ووان اسوت .همحشوه در آن
ضواودان انود .ظودا اػ آنوان ظشونآد اسوت و آنوان منحوی] اػ او ظشونآدند .احون اسوت رسوتگار
جیرگ.
اػ پیوامجر اکوورح

وواخوت شووده اسوت کووه ووػی آن حضورت جوور گروهوی موویگغشووت .اػ

اخشان سؤال کرد :شم ا طه کئانی هئتحد؟
گفتند :حه ظدا سآگند اػ مؤمنان هئتحم.
فرمآد :عالمت اخمان شما طحئت؟
گفتند :جر حال صجر میکنحم و در حال آسواخش ظودا را شوکر موی کنحم و را وی حوه قضوای
اههی هئتحم.
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پیامجر فرمآد :اخنان مؤمنان واقعی هئتند.
در وواخووت دخگووری فرمووآد :اخنووان حکحمووان و دا ناخووانی هئووتند کووه نیدخووک اسووت کووه اػ
فقاهتشان حه مقاح پیامجر ناجل آخند( .مسلئی جیتا.)153 /71 :

جر احن اساس هر کز حوه مقواح ر وای اههوی رسود و عرموت اههوی و ن
حوب و ر وای او را
ََ
َ
احئواس درد و رنووذ
درک کنود در حالهوا و گرفتواریهوای مصودا ،آخوه ِو ْهن ش ِهر وها خله
نمیکند و گرفتار دهتنگی و ناظشنآدی نمیشآد.
َّ
ْ
ْ
ْ
در کوالح اموواح صواد ،آمووده اسووت« :إ نَّن َّ
اهّلل ِح َّعد ِه ِوه َّو ِحک َّم ِتو ِوه َّو ِعل ِم ِوه َّض َّعوول اهو نَّور ْو َّح َّو
ِ
ْ
َّ َّ ُن
نَّ ن َّ ْ ُ
َّ
َّ
ْاه َّف َّر َّح فی ْاه َّحقحن َّو ن َّ َّ
َّ
َّ ْ َّ
اهّلل و س ِولمآا
وك فار وآا ع ِون ِ
اهّلل َّو َّض َّعول اه َّه نوم َّو اه َّحوین ِفوی اهش ِ
اهر ا ع ِون ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ِأل ْم ِره» (همان  )152/68ظداوند جر اثور حکموت و عوداهت و دانواحی ظوآد راحتوی و جیورون
رفتن اػ ناراحتی را در خقحن ر ای اػ ظآد قرار داده است و ن
هم و غوم و نگرانویهوا و انودوه
را در شوک و تردخود و نار واختی اػ قضوا و قودر

قورار داده اسوت .وز شوما حاخود را وی حووه

ر ای اههی و تئلحم او حاشحد.
اػ احن وواخت استفاده میش آد کوه طوآن ظداونود مآصوآف حوه عوداهت و حکموت و علوم
است و همه مصاهز و مفاسد را می دانود و ظحور و صوالح حنودگان را مویدانود و مویظآاهود و
ن
هر طه جرای انئانها مقدر نماخد عحن صالح و حکمت است نجاخود هرگوی نارا وی حاشود توا
حتآاند ظآد را اػ غم و اندوه و نگرانیهای مصتلف راحت نم اخد اگرطوه امووری حاشود کوه حوه
َ ً
َ ْ ُ
َ َ ُ
َ ْ َ ْ
ظحال ظآد آنها را نا ئند میداندَ :عسی أن تک َر ُهوا ش ْحجا َو ُه َو خ ْحر لک ْن َو َعسهی أن ت ِح ُجهوا
َ َ َ
َ ْ ً َ َُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َْ
شحجا و هو شر لکن و
اهَّلل َخ ْعل ُن َو أن ُت ْن ال ت ْعل ُهون (حقره.)216/
حضوورت علووی

نحووی حووه نقووش واالی وضووآد اظتحووار و احووتالء در نروواح آفوورخنش اشوواره

فرمآده حتی دوحاره انجحواء و جرگیخودگان اههوی مویفرماخود «:اگور ظداونود متعوال مویظآاسوت
همراه حعثت انجحاء گنذ های زر و معادن طال را جر اخشان حگشاخد و حه آنوان حوا و حئوتانهوا
عقا کند و پرندگان آسمان و وحآ

ػموحن را حوه طاعوت و تئصحرشوان محشوور دارد انسواح

می داد وهکن اگر احن کار را میکرد احوتالء و امتحوان اػ محوان مویرفوت و ضویا و وادا

اهول

سوووصتی هووووا و احتال جووووات و امتحانوووات گرفتوووواران و کئووووانی کوووه شاخئووووته آن جآدنوووود الػح
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نمی گشت و اهل اخمان مئوتحق ثوآاب نحکآکواران نمویشودند و اسومهوا معوانی ظوآد را اػ
دست داده پوآخ و جیهوآده مویگشوتند ...هکون ظداونود سوجحان موی ظآاسوت کوه پیوروی اػ
پیوامجران و تصودحق حووه کتواب هوواخش و ظشوآق در مقاجوول او و ظضوآق در اػای فرمووانش و
تئلحم شدن حه طاعتش اموری ظواص جورای ظوآد او و ظواهص اػ هور شواججهای حاشود طورا
کوه هوور طووه گرفتواری و امتحووان جوویرگ توور حاشود ثووآاب و ووادا

نحکوآتر و شووحرحنتوور و گووآاراتر

ظآاهد جآد( .کلحنی .)189 /4 :1362
حناجرآنشوه ححوث گردخود ظلقوت انئوان در حکموت اههوی در شوراخط کجود تنروحم شوده
است .اما نآق انئان ز اػ مرحله ای اػ عاهم عقل و اظتحار

جراساس نتحسوه اعمواهش حوا

وضآد محدودختهای عاتی عاهم ظلق وارد مرحلهای میشآد که تحت حفاظت ظداوند و
مصدا ،آخه إ َال ِع َ
جاد َك ِو ْن ُه ُن ْال ُه ْخ َل َ
صحن (حسر )40/قورار می گحورد کوه حوا اسوتفاده اػ اسوم
ِ
َّ
ًَ َْ ًَ
راضهههحة ور ِضهههحة
مفعوووآل «مصلصوووحن» نشوووان داده شوووده اسوووت و احووون منقجوووق حوووا مقووواح ِ
(فسر )28/میحاشد.

د  -وواننه ساختاری
در احن حصش حه جررسی تقجحقوی آخواتی اشواره موی شوآد کوه وحژگویهوای ظلقوت انئوان را
جیان نمآده است .حا مآاػنه سواظتاری احون آخوات حوا آخوات سووره حلود میتوآان حوه ضنجوههای
مصتلف ظلقت انئان و حقاخقی در ظصآص واؼه کجد دست خافت.
ويژ گىهای خلقت انسان
در آخاتی اػ قرآن کرخم طگآنگی و وحژگیهای ظلقت انئان حوا تعجحرهوا مصتلفوی جیوان
شده است:
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ََ ْ
َ ْ َ
ُ
َ
ون (حسور )26/موا انئوان را اػ ِگول
صهال ِو ْهن ح َه ٍّهإ َو ْسهن ٍّ
َو لقد خلقنها ِاِنسهان ِو ْهن َصل ٍّ

ظشکحدها (همشآن سفال) که اػ ِگل حدجآ (تحرهرنگی) گرفته شده جآد آفرخدخم.
َف ْاس َت ُْ ِته ْن َأ ُه ْن َأ َش ُد َخ ْل ًقا َأ ْم َو ْن َخ َل ْقنها إ َنها َخ َل ْق ُ
نهاه ْن ِو ْ
الن ٍّب (صوافات )11/اػ
طهحن
هن
ٍّ ِ
ِ
ِ
آنان جپرس« :آخا آفرخنش (و معواد) آنوان سوصت تور اسوت خوا آفورخنش فرشوتگان (و آسومانهوا و
ػمحن)؟! ما آنان را اػ گل طئجندها آفرخدخم!
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ُ َ َ
ً
ً
َ ََْ ْ ْ َ
َ
لحه َف َج َع ْل ُ
ناه َسهحعا َحصحرا (انئان )2/ما انئان
ِإنا خلق َنا ِاِنسان ِو ْن ن ْطُ ٍّة أ ْو
شاح ن ْج َت ِ
ٍّ
را اػ نقفه مصتلقی آفرخدخم و او را میآػماحیم (حدحن سجب) او را شنآا و جینا قرار دادخم!
ْ
َ
َْ
َْ
ََ ْ َ ََْ ْ ْ َ َ َ
َ
ُ
رخهد
َو لقد خلقنا ِاِنسان َو ن ْعل ُن وها ت َو ْس ِهو ُإ ِح ِهه نُ ُس ُهه َو ن ْح ُهن أد َهر ُب ِإل ْح ِهه ِو ْهن َح ْج ِهل ال َو ِ
( )16/،موا انئووان را آفرخوودخم و وسآسووههووا نفووز او را مووی دانووحم و مووا حووه او اػ رگ قلووجش
نیدخکترخم).
ْ
َََ ْ َ ََْ ْ َ ْ ُ َ
ُ ََْ
نهاه ُن ْط َُ ًهة فهی َد َ
الل ٍّة ِو ْن طحن * ُث َن َج َع ْل ُ
کهحن * ث َهن خلق َنها
ولقد خلقنا ِاِنسان ِو ن س
ٍّ
هرار و ٍّ
ٍّ
َ ْ ً ُ َ َْ َ ْ
ْ
ْ
َ
ً
َ
َ
ُالن ْط َُ َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْق َنا ْال َع َل َق َة ُو ْض َغ ًة ف َخل ْق َنها ال ُه ْض َهغ َة ِعٌاوها ف َک َس ْهو َنا ال ِع َ
ٌهام لحهها ثهن أنشهل ُ
ناه
َ ْ ً َ ََ َ َ
ْ
جارك ُ
خهال َ
خلقا اخ َر فت َ
قحن (مؤمنوآن )14 _12/و موا انئوان را اػ عصوارها اػ ِگول
اهَّلل أ ْح َس ُهن ال ِ

آفرخدخم سپز او را نقفها در قرارگاه مقمجن مرحم ] قورار دادخوم سوپز نقفوه را حوه صوورت

علقوه مظووآن حئووته ] و علقووه را حووه صووورت مضوغه مطحووی شووجحه گآشووت ضوخووده شووده] و
مضغه را حه صورت استصآانهاحی درآوردخم و جور اسوتصآانهو ا گآشوت پآشواندخم سوپز آن
را آفرخنش تاػه ا دادخم ز جیرگ است ظداحی که جهترحن آفرخنندگان است.
َْ
ََ ْ َ ََْ ْ ْ َ
َ ْ
هوخن (توحن )4/کوه موا انئوان را در جهتورحن صوورت و
لقد خلقنا ِاِنسان فی أح َس ِهن تق ٍّ
نراح آفرخدخم.
حا مقاخئه آخاتی که حه ظلقت انئان پرداظته دو ضنجه مهوم قاجول جرداشوت اسوت .خکوی
ظلقووت ضئووم انئووان کووه در آخووات مصتلووف حووا تعوواجیر حکمووتآمحووی ضنجووههای مصتلووف
ظلقت ضئمی انئان مقورح شوده اسوت .عجارتهوای «طوحن الػب نقفوه امشواح سوالهه
من طحن من صلصال من حموأ مئونآن» و همشنوحن مراتوب ظلقوت ضئوم در رحوم کوه در
آخات سوره مؤمنآن اشاره گردخده است و دخگوری ظلقوت ووح و ضنجوههوای مواوراحی وضوآد
او و تماخال تی که حه آن نفز اطال ،شده است.
اما آنشه در آخات سوره حلد دخده میشآد تمواح احون مراحول را در جور مویگحورد .حودحن معنوا
که آخات سوره حلد حا تآضه حه سحا ،نشان دهنده حه رسومحت شوناظته شودن ضنجوه اظتحوار
انئووان در حک مووت ظلقووت اوسووت .ظلقووت انئووان در کجوود در حقحقووت

وومن جیوووان

محودودخت هووای عاتووی عوواهم موواده و نامحوودود نجووآدن امکانووات و اػ طرفووی نحاػمنوودیهووای
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انئوان در عوواهم موواده حووه اطوورافش احوون نکتووه را در جوردارد کووه انئووان حووا تآضووه حووه اظتحووار
می تآاند مئحر حق خا حاطول را انتصواب کنود و طوآن پیوروی اػ حوق او را حوا مشوکال تی هموراه
آمحصتوه حووا امتحوان اسووت توا او آػمووآده شوده حسووت جوراو تموواح

میسواػد تمواح ػنوودگی ا
گردد.
نتحجهگحری

حا جررسوی معناشناسوانه اػ طرحوق اجیارهوای هغوتشناسوی حافوت متنوی و سوحا ،واؼگوان
هممعنا و متضاد حا واؼه کجد که فقط خکحار در قرآن کرخم من سوره مجارکه حلود نواػل شوده
است میتآان احن نتاخذ را حه دست آورد:
_ جرظالف آنشه در ظاهر معنای واؼه کجد در جیشتر ترضمهها و تفاسوحر دخوده میشوآد و اػ
آن معنای سصتی و مشقت و رنذ و گرفتواری در ػنودگی انئوان اػ ضهوت منفوی آن فهمحوده
میشآد همانگآنه که دخده شد کجد حه معنای نآق محدودختها و نحاػهاحی اسوت کوه در
نراح ظلقت حه صورت عاتی وضآد دارد و جرای انئان نحی اضتنابنا غحر اسوت هوغا معنوای
منفی ندارد و تعادل را نشان میدهد.
_ حوه دهحول وضوآد رسومحت حکحمانوه در وضوآد عقول اسوتنجا گر و در نتحسوه آن اظتحووار
انئان ظلقت انئان در کجد نشاندهنده کششهای منفوی و مثجوت و دشوآاری در فراخنود
عمل حوه وظواخف حقوش
تصمحم گحری جرای انئان است طرا که وسآسههای منفی او را در ِ
در تنگنا قرار داده داجما او را تحت فشار می گغارد.

_ واؼه کجوود کووه نووآق ظوواص ظلقووت انئووان را وصووف می کنوود حئووتر الػح جوورای اخسوواد
امتحووان اح وتالء فتنووه و تمحووحص را تضوومحن می کنوود و واؼه کوودح در نیدخووکتوورحن ارتجووا
معناحی حا واؼه کجد است.
حا وضآد محدودخت های عاتی عاهم ماده جرای انئان و اػ طرفوی اظتحوار او در شوناظتن و
عموول حووه تکلحووف کئووانی کووه حتآاننوود اػ گردنووههای «عقجووه» حووه سووالمت حگغرنوود مووورد
حفاظت اههی قرار می گحرند که نهاخت آن وصآل حه مقاح را حه مر حه در ارضاق حوه سوآی
پروردگار میحاشد.
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