
 دو فصلنامة تفسير پژوهي   

 تم، شماره چهاردهمسال هف

 99پایيز و زمستان       

 57-83صفحات        

 *وجوه معنایي خشونت در قرآن کریم

 **خورکوثر حالل

 ***ایرج گلجانی

 چکيده

ها و به ویژه متون دینی  لقیی  برانگیز در همه فرهنگاز مفاهیم پیچیده و چالش خشونت
لوان به معنای مورد وفاق  از آن در میان اندیشیمندان دتیت که کمتر م  شود، لا آنجام 

مفیاهیم وویود دارد،  گونهنیدر کنار رویکردهای مختقف  که برای لبیین و لعریف ا یافت.
بهیره مناتی  نیز برای رتیدن به یک لعریف  قرآن از رویکردی  لوان م رتد به نظر م
 بیردن بیین از و انسیان حییو  کیردن پایمال به که اقدام  هرگونه . در قرآن کریمگرفت
 و لبعیی  قانون، نف  برابر در بیان، لساوی آزادی انتخاب، حق حق مانند او ذال  کرامت

 ، خشیونتانجامد م دیگر گروه بر گروه  اراده لحمیل برای نامشروع قدرت یریکارگبه
این حیو  و به صورت منطی  لواند این اقدام گاه  در وهت دفاع از و البته م  شده لقی 

و مشروع صورت پذیرد، لذا خشونت به عنوان آخرین راه حل و فیط در وهت دفیاع در 
هیای پیشیگیرانه و برابر لجاوز و برقراری عدالت مورد لووه قیرار گرفتیه اتیت و اگیر راه

و اخالق  را لحیق بخشد نیازی بیه اعمیال خشیونت بخشش و رأفت بتواند میاصد عادالنه 
لحقیق  به واکاوی معناشناتانه واژگان قرآن  حوزه -این میاله به روش لوصیف  بود. اهدنخو

شید،، دع،، لقظیت، ل،ی ، »های لحییق داللت دارد که هفت واژه پردازد. یاقتهخشونت م 
از ومقه واژگان  هسیتند کیه در شیبکه معنیای  واژگیان قرآنی  حیوزه « میت، لیظ و فظ،
 در مواردی اشتراک معنای  و در مواقع  لفاوت مفهوم  دارند.گیرند، که خشونت قرار م 
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 بيان مسأله -1

واکاوی و رمزگشای  از واژگان کقیدی که بار مفهوم  و لیاییر عمقی  خطییری در حییات 

ندان بیه وییژه در دوران معاصیر محسیوب آدم  دارند، از امور مهم و مورد اهتمام اندیشم

برانگیز خشونت اتت که خود انبیوه  از شود. از ومقه این واژگان اتات  مفهوم چالشم 

منتیدان در دروان اخییر بیا لکییه بیر متیون میید  بیه »واژگان وانب  را به همراه دارد. 

ایشان چنین اتیت کنند و اتتدالل آمیز اتتناد م لرین شواهد مرلبط با امر خشونتتطح 

ای بسیار قدرلمند و در قال  منابع مختقف شیفاه  و مکتیوب، نهاد دین در میام پدیده»که 

و –ای در دتتر  و یا اتاتیا  ریروری گیری از خشونت و ونگ را به صورت گزینهبهره

« کنیدبرای برخورد با تایر اع،یای وامعیه انسیان  مطیر  می  -«واو »به زبان دین  

(2005 ،nelson-pallmeyer به عبارت دیگر .)هرگونیه  دهی  خیودلیید  دین با قدرت

 بیه خشیونت بیه بخش مشروعیت برای مروع  و کندهدف یا عمقی  را لوویه اخالق  م 

 یاز لیوان وبیر یرگیامر کننده به بهره یرا نهاد نید» شانیتب  ا نی. و به ارودم  شیمار

و مشخصیا  متیون میید  را مسیئول  نید جهینت و در دانند م گرانیدر لعامل با د  کیزیف

:  26) «شیمارند برمی  در ووامیع انسیان  کییزیف  یونگ و آتیونت، بروز خش میمستی

2006 ،harris »)(.4: 1393زاده، و حسن ی)اکبر 

 و متنی درون تییا  با لووه بیه دو آمیز قرآن بایدظاهر خشونتبه که آیات در حال 

 از گرلوطئیه و متجیاوز برابیر در دفاع معنای به مشروع شونتخ لا شوند لفسیر متن برون

 بیه را لووه بیه تییا ، قیرآن بدون آیات لفسیر صورت این لیر در و شود اتتنتاج قرآن

 ییا ، قاعیدهاز قواعد مهم فهم معنای کقمات ییک میتن» تازد. زیرام  متهم طقب خشونت

کیریم،  قیرآن لفسییر ویژه، بیهینی این قاعده در حوزه عقوم و معارف داتت.  تیا  قرینه

 عنوانبه دیگر آیات از قرآن آیات لفسیر در که کسان دارد.  ایکنندهلعیین و گسترده کاربرد

 از یکی  عنوانبیه آییات تییا  از اتت تزاوار گیرندم  کمک کالم فهم در منفصقه قرائن
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 هیاآن تییا  ریمن رد آییات معنیای در نتیجه لا نورزند لفقت کالم فهم در حالی،ه قرائن

 مراد کشف و معان  به آگاه  در زیادی لأییر آیات تیا  که نیست شک زیرا شود؛ دانسته

 .(202: 1381)اوت ، « دارد هاآن از

 ابعاد و ماهیت»لوان به این موارد اشاره کرد: در میاله در خصوص پیشینه پژوهش م 

قرآنی ،  یهیاپژوهشنشیریه (، 1383، تیدحسین هاشم ، )«قرآنانداز چشمدر  خشونت

هاى نویسنده پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امیروز، تیویه، 38 و 37 شماره

و ققمرو حکومت با اتتناد به آیات قیرآن ، خشونت را از زاویه رفتار فردى، ققمرو اوتماع

 بیه، هیاى گونیاگون از خشیونتنید و بررتى لعریف پس ازمورد بررتى قرار داده اتت. 

نگره قرآنیى اشیاره  کننده خشونت دربه عنوان واژه کقیدى لرتیم «مظق»شناتى واژه معنى

حکومتى را به لفصیل با اتتفاده از آیات و  هاى فردى، خانوادگى، اوتماعىده و خشونتش

ی، امحمدرریا هیزاوه، «خشیونت  معناشناتی»میاله  اتت. هگرفتقرآن مورد بررتى قرار 

ها و خشیونت را در دو میولیه هسیت، 23شیماره نان، ز یراهبرد مطالعات(، مجقه 1383)

در بخش اول پس از لعریف خشیونت، بیه اقسیام  و مورد بیررت  قرار داده اتت باییدها

های مجاز و لیرمجاز، فیزیک  و لیرفیزیک ، فردی و اوتمیاع  خشونت از قبیل خشونت

، ای قیانون  و لیرقیانون هخشیونت»به ته دتته های مجاز خود خشونت پرداخته اتت.

لیسییم شیده اتیت. در « های مفید و م،یرخشونت، های رروری و لیررروریخشونت

 یمهید   وچ چائ یرتول اکبر، «قرآن  شواهددر  مستییم خشونت لحریم واکاوی»میاله 

پیژوهش ، نویسیندگان معتیدنید 20شیماره  ، قرآنی یهاآموزه(، مجقه 1393، )زادهحسن

قرآن  متمرکز شده اتت که با نف  خشونت، بیه وییژه در مییام لحیریم  حارر بر محتوای 

شنات  خشیونت، روشین ای مشخص از نوعیابد. مطابق با گونهخشونت مستییم ارلباط م 

لواند مصادیی  از خشونت مستییم که در قرآن کریم لحریم شده اتت در واقع م  شده اتت

یت و نیز آزادی و حری،ت را با چیالش مواویه نیازهای اتات  انسان به بهروزی، معنا و هو
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لوان دریافت کیه آنچیه خداونید متعیال در موریوعات تازد. با لووه به شواهد قرآن  م 

دار تاختن مسئقه بیا و محیروم تیاختن چهارگانه فو  طرد و نف  کرده اتت صرفا  خدشه

م خشونت مستییم در قرآن عالوه بر لحری بقکه شان به حیات نیستها از نیاز اتات انسان

لووه به حق نظیر ها در حیییت، ابعاد مختقف آن تطح ظاهر یعن  تتاندن وان تایر انسان

مندی از معنا و هوییت و بیا و حیات انسان در تطح آشکار لا نیازهای  چون بهروزی، بهره

کیه بیا نیز آزادی را نیز در نظر داشته اتت. به عالوه، اهتمام قرآن کریم به لحریم خشونت 

 ت.یابد نیز قابل لووه اتپنداشت لولید صقح منف  ارلباط م 

لرین واژگان قرآن  حوزه خشونت، وووه معنای  و شبکه میاله پیش رو با واکاوی مهم

 دهد.مفهوم  این الفاظ را مورد لحقیل و مداقه قرار م 

 . معناشناسي خشونت2

رآن کریم به کار نرفتیه ولی  واژگیان ای عرب  دارد. این واژه خود در قواژه خشونت ریشه

متعدد حوزه آن که هر یک به نحوی بر ووه  از وووه حشونت داللیت دارنید، در خیالل 

 خورد. آیات کریمه به چشم م 

لغات عرب  معان  متعددی برای مفهوم خشونت مطر  شده اتیت. گیاه بیا  در فرهنگ

ه خشونت در اصل برای اشیاء بیه شود کادعا م « نرم»با واژه « خش»مت،اد دانستن واژه 

رود ول  هر موقع درباره انسان اطال  شود، گفتار و رفتار خشن و لند فرد میصیود کار م 

: 1409؛ فراهییدی، 13/140: 1414؛ ابین منظیور، 6/243: 1375اتت )ر.ک؛ طریحی ، 

ابین ) و در برخ  فرهنگ لغات به خشونت در کالم و عمل اشاره گردییده اتیت (4/170

 . (4/170: 1409؛ فراهیدی، 13/140: 1414ور، منظ

الششين  ا»القغة آورده اتت: ف  نویسنده کتاب المحیط ََ اَخُشن ََ ن ََ َشن  َو اخالخ  ً اهونناَخٌشن ُءاُخُشننة
ًو ا ناُء:اَقٌحَط ًواَخش  َناُء:اكثريُةالشسٌ الح اخاَسَن ًواَخش  َب اَخٌشنا  اخاَكٌتين  َناءُالشريُجُل:اشٌَبَساَخٌشنا اأخاقالاقَنن ًل  ا-خالخَلش 
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َو:اَمٌ ني ُ ال نال-ََم ُدخدة َُ اخارَُجنلواُأَخي ٌشن َشن ًُواخاَجبَنلواأخ  ٌََليةن الش ُُ ًواَخض رلُءاَخرَُقوااَقٌصري اخاهن الرر  « :ابَنق ل

 (.4/225: 1414)صاح  بن عباد، 

خلحندوااأصنلواالشننن اخالششنياخالخلاء»القغة ذیل این واژه آمده اتت:  میاییس در کتاب معجم
َوااءواَىايقالا لشلٌ نياخالفُاانهاخ َشَاإًلياال َجراىفايقنشن ايكاُدخ اًلاخ اَخٌش ََااخ الرخ  ن ََ الشريُجنلواإملالخَشن 

ََا ًَااتركاخامتاَت  (.2/183: 1404)ابن فار ، « لشسٌ الحاكثريةااخشناُءواأىاكتيبًااخ الشُّتر َه

ََا» َوا)اةَنُع واهَنُونَااٌخاَلفُا:اَخُش َوا)ارَُجنلوااخ(اَخٌش نٌديدو اٌنى اقَن(اَخٌشن ُوااخاََ ًوا)اَأر  ً ااٌخناَلفُا(اَخٌشنَن َل اقَنالَااَسنو 

َُا َجرٌااىفايَنُقنُشن اَيَكاُدخ َااًَلااخَااهَاٌرس االب  َُا)اإًل اال َ  َش ٌَشفٌا(اَأخ   (.2/170: 1414)فیوم ، « ابر 

رتد دشواری اصق  در پرداختن به موروع ارلباط بیین به نظر م »و اما در اصطال  

نفسیه یکی  از مفیاهیم بسییار آمیز از آن باشد که خشیونت فی تمتن مید  و امر خشون

برخ  معتیدند که ابهام مفهوم خشونت (. »7: 1393زاده، )اکبری و حسن« پذیر اتتمناقشه

و نییز لوویه بیه وویه  1تنجش  ییا ارزشی  شناخت  ندارد بقکه به ترشتدالیل معرفت

از منظری دیگیر . »(1995on, Jacks-Burgess :421)« یابدمعنای آن ارلباط م  2هیجان 

چنان لیرشیفاف، لغیزان و نیاهمگن اتتفاده از واژه خشونت در نظریات مدرن و معاصر آن

بندی برداشت  روشین  از اتت که در روند واکاوی ارلباط آن با دین یا متون دین ، صورت

 .(Howes, 2009: 35)« تازدآن را رروری م 

یاری از مفاهیم نیوین از نظیر مفهیوم  خیال  از ابهیام واژه خشونت مانند بسبنابراین 

لعریف  مورد وفا  از آن به دتت داد. در کنار رویکردهای مختقفی  کیه  لوان نیست و نم

هیا بیا آن  وتیتگیپمفاهیم وویود دارد، و بیا وویود بیه هم گونهنیبرای لبیین و لعریف ا

 رتید ، به نظیر مکند م ریناپذمختقف که نوع  نسبیت در لعاریف را اوتناب یهافرهنگ

بسیا چنیین از رویکردی دین  نیز برای رتیدن به یک لعرییف بهیره گرفیت و چه لوان م

                                                 
1. Evaluative character. 

2. Emotive meaning. 
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 یهیانظران، آموزهبرای وفا  پدید آورد. گرچه برخ  صاح  یلررویکردی زمینه منات 

زمیان هم، زیرا دانند نما مچون خشونت، صقح و ونگ متناق  ی هادین  را در زمینه مؤلفه

مشروعیت داشیتن  دهد اند، ول  واکاوی اندیشه اتالم  نشان مهر دو مورد لأکید قرار گرفته

صحنه تیات  و مفاهیم  همچون قصیاص و  مفاهیم  همچون وهاد، قتال، حرب و لنازع در

اتیتوار بیا حیق و عیدل اتیت و  لازیانه زدن و دیگر مجازات در صحنه ق،ائ  در پیوندی

اتیت کیه در  یاگونیههیا بهبیرای آن شدهنییلع یهاتیو محدود هانییآ احکام و آداب و

هیا را خشیونت نامیید، ترشیت و ویوهره آن لیوان نم یروچیهنگر بیهوانبهنگاه  همه

ها و میوارد خشیونت ماننید همیه شیکل لیوان گونه که در لاریخ زندگ  بشر نیز نمهمان

  محکوم کرد. کسرهیمجازات مجرمان را 

 2«مسیتییم»خشیونت را در تیه دتیته  1«یوهیان گالتونیگ»پژوه وهیان  قحپدر ص

(35: 2013Galtung & Fischer,  ،)« 3«فرهنگی (1990Galtung, )  4«تیاختاری»و 

(Galtung, 1969: 170)  دهد. طبق نظر وی چهار دتته نیازهای اتاتی  انسیان  وای م

شکل نیی  یا تق  آن نیازهیای اتاتی  وی «. بیا، بهروزی، هویت و معنا، آزادی»عبارلند از: 

میر  و فنیا، درمانیدگ  و بیمیارگونگ ، »دهنید را که در وریان خشونت مستییم رخ م 

 .(Galtung & Fischer, 2013: 36)شمارد م « زدگ شدگ ، ترکوب و واپسبیگانه

اتیت. « ناپذیریاوتناب»از ومقه نکات بسیار مهم دیگر در لعریف خشونت، موروع 

شود. به نکوهش یا لحریم م « قابل اوتناب»واهد قرآن  خشونت به مثابه پدیداری در ش»

لعرییف و گرا، خشونت به طور مطقق و در ف،ای خالء قابلبیان دیگر در یک لقی  واقعیت

                                                 

1. Johan Galtung. 

2. Direct Violence. 

3. Cultural violence. 

4. Structural violence. 
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نه  نیست؛ زیرا هرگونه کنش  واکنش  را در برخواهد انگیخت و این نکته در روابطی  کیه 

یابد. بدین لرلی ، گویا با در نظیر گییتن و الزامال  عین  م  یک طرف آن انسان اتت معنا

روانشنات  نگرش و رفتارهای انسان  که لالبا  بر پاییه نیازهیای اتاتی  و در پاتیخ بیه 

وویود  1«میل لیقیدی»یابد و یا بر اتا  الگوی های متنوع او شکل م محرک و انگیزش

شود. بنابراین ن  و رروری شمرده م در لعریف خشونت بسیار عی« پذیریاوتناب»عنصر 

شکق  از خشونت مستییم نکوهش و لحریم قطع  قرآن  شده اتت که امکیان اوتنیاب از 

فعل آن برای فرد ووود داشته باشد. لووه به این نکته بسیار ظریف در فهم رویکرد قیرآن 

 (.23: 1393)اکبری و حسن زاده، « کندنسبت به خشونت اهمیت پیدا م 

ه به اینکه مفهوم خشونت از دیرباز مورد لووه اندیشمندان بیه وییژه فالتیفه و با لوو

های فقسیف ، نظریه و هامکت  لمام  مشترک قدر و لوافق نیطه»شناتان بوده اتت وامعه

 را انسان خواتت و اراده که اتت این اوتماع  و شناخت شناخت ، زیستاقتصادی، وامعه

 تو ده  و تمت و انگارندم  نادیده -درون  یا ی بیرون  ریوب لأییرگذار برابر عوامل در

 ققمرو از خارج و فرالر را بشری هایگروه و افراد رفتارهای و کردارها و اوتماع  زندگ 

 بیه بیینخوش هایدیدگاه و هادانند. در میابل مکت م  عیالن  نبایدهای و بایدها لدبیر و

 گیرخشیونت ترشیت دارای و بالیذات شیرور را آدمی  کیه اتیالم مکت  ومقه از انسان

 عوامیل و عقیل در را هاانسان خشن و پرخاشجویانه رفتارهای که آنند پ  در شناتندنم 

 (.4: 1383)هاشم ، « کنند ووو وست بیرون 

 قدرت، به از اتت: توءاتتفاده آمده خشونت لعریف در Blackحیوق   فیرهنگ در»

شدت،  با همراه موارد بیشتر در که قدرت قیانون  میجوز بیدون و نادرتت بردن کار

عموم ،  حیو  رد بر کیه قیدرل  از تیوءاتتفاده اتت؛ همچنین زیاد خشم یا حرمت ب 

 نیروی هیر بیا زور اعمال ترانجام و شود گرفته کار به همگان  هایآزادی و قوانین

 (.2: 1383ابرندآبادی، )نجف  « توءاتتفاده یا زدن، خسارت صدمه برای فیزیک 
                                                 

1. Mimetic desire. 
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، روانی  و شخصی نظر  از»اند: گفته خشونت مختقف هایونبه وداتازی با نیز ایپاره

 کیه اتیت نیرویی  انفجارگونه و ناگهان  بروز یا و گیرانهتخت منش و خشونت، لندخوی 

 ، خشیونت، بیهاجتمیعی  جنبی  از .گییردم  خود به قتال گاه و ، مخربدکنندهیلهد صورت

 مخیرب ایشیوه به قدرت و زور از اتتفاده» یا و «فکری یریدگرناپذ»مذهب ،  بارینابرد

 لعریف «نهادها اینموردنظر  لایات لحصیل راتتای در اوتماع  هویات یا نهادها قهیوتبه

 و تیات ، قاطعیت رقبای با مماشات عدم» ، خشونت، یعن سیعس  بعد درکه چنانشود. م 

 حیاوی کیه تیاتی  رفتار نوع »، «مجریان و متهمان خطای و خالف از  پوشچشم عدم

 (.123: 1377کاشان ،  )حنای  «اتت قدرت ناشایست اعمال عنصر

 آیید، لعرییفم  پ  در را آنچه اوتماع  آتی  لعریف و ماهیت از الهام با نیز برخ 

میال،  وسم، وان، شیرف، عقیه اقدام»: دانند م خشونت برای هالعریف تایر به نسبت بهتر

 «اوتمیاع  هنجارهیای و هیافیرد، افیراد، هویت معنوی و فطری، طبیع ، اوتماع  حیو 

قتیل،  چیون فیزیکی  اقیدام شیامل لعرییف این در اقدام واژه»(. 127: 1379)میرخقیق ، 

و ...  لهدید، لوهین، بهتان، تخریه مانند معنوی هایاقدام نیز و ررب، ور ، لارت، دزدی

 هایلعرییف، گونیه اینکه چنان، اتت عقیه اقدام قیاز مصادطیف،  دو هر این چه گردد؛م 

 خیویش ققمیرو در را فرهنگی  و فردی، گروه ، تیات ، روان ، اقتصادی خشونت متنوع

 (.65: 1383)هاشم ، « دهدم  وای

 و قرآنی  هیایآموزه با خشونت لعریف لریننزدیک لوانم  را خشونت از لعریف این

 ققمیرو در را رفتارهیا از وتییع  قرآن، شیمار چه دانست؛ خشونت هب نسبت دین  نگرش

، ترقت، زنا، رباخواری، لمسخر، وور رربچون، قتل،  رفتارهای  دهد؛م  قرار خشونت

 کیرده ادیها آن از قرآن که هستند آمیزیخشونت رفتارهای از لیبت، بخش  و اتتهزا، افترا

 کیه ظقیم واژه مفهیوم  فراخنای درلأمل  و رنگد راه از قرآن  نگره این به رهیافت. اتت

 .گرددم  ، میسراتت قرآن  نگره در خشونت لبیین و لرتیم در کقیدی واژه
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 کرامت بردن بین از و انسان حیو  کردن پایمال به که اقدام  هرگونه قرآن بنابراین در

 و بعیی ل قیانون، نفی  برابیر در بییان، لسیاوی آزادی انتخیاب، حیق حق مانند او ذال 

 ، خشیونتانجامید م دیگیر گروه بر گروه  اراده لحمیل برای نامشروع قدرت یریکارگبه

لواند در وهت احیا  این حیو  و به صیورت منطیی  و و البته گاه این اقدام م  شده لقی 

 مشروع صورت پذیرد.

 . وجوه معنائي خشونت در قرآن3

از ومقه « ، غلظة، غضب، مقت، غیظ و فظّشدة، دعّ»با واکاوی آیات کریمه قرآن ، هفت واژه 

گیرند که در زیر به بررت  واژگان مهم  هستند که در حوزه معنای  خشونت قرار م 

 شود: ها پرداخته م ارلباط و نسبت آن

 ت. شد3-1

اتتوار و محکم تاختن »، «محکم بستن»رال  اصفهان  در کتاب مفردات برای شد، معان  

و « نظربخیل و لنیگ»، «لر بودن از حیث نیروتخت« »تهمگین و هولناک»، «در آفرینش

 (. 310-2/308: 1374را اتتفاده کرده اتت )رال  اصفهان ، « ترعت داشتن»

أ الششندةا ا»ابوهالل عسکری در لبیین این واژه با بیان لفاوت شد، و قو، گفته اتیت: 
شقندرةاخذن لاًلايقنالاداَنديدواخلشقننةا نَالًلصلاه ا باشًَا اخصفالششئا اصالبًاخشيساهنا َاقبينلال

مخالشقنننةا»أياأقنننىا نننو اخ الشقننر  اا«أَنندا نننو اقنننة»قبيننلالشقنندرةاملننىا ننااخصنن ناواختخيننلاقنشنن اتعننا ا
 (.1/297لا: )العسکری، ب « أيالشعةي الششأ ا الشقنةاخهنالتساعا«لملتني

ديدالشقنىواخقنمارجلاَد»زمخشری در اتا  البالله ذیل این واژه نوشته اتت:  يداَخ

ا اهاَتدت  دالشعقدة اَخ اخأَدلء  الشناثق»َدلد ا«هشدخل اَداهللاا: اخيقال: اهاَتدو ايشده اقنله دهاهللا: َخ
 نك اخهناَديداملىاقن  واخقداَددامليو  اخ َاَدداَدداهللااتعا املي  اخرجلاَديدا شد:اَديدا

اده:اقاخلها ا الشعدخاخلَتد  ا ا«يشادالشديَايَلب خ َا»لشدلبً اخأَدالشقنم اخه لا شدالشعصابً اَخ د  َخ
اَدل ا اخأاتين اَديدا  اخهال  اأَده  اخبلغ الششدة  اهال  ا َ اخقاسيت اخصالبتوا  الرُر اَدة ا  خل ش
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اَدةا امليو  دخل اَخ الرت ام   اخهن الشضحى د اَخ الشنوار اَد اخأاتان اختشدد  اَدة اخهي  اخبيلو خ تشدد:
 (.1/489: 1419)زمخشری، « صادقً

ََدٌا»االول آمده اتت:  در کتاب الطراز اًلاایملادوايخهنا خقداواهب ارَأفُايَاقنٌ ٌ :امخاغلةًاخَج اء 
ََديداهللُااملدل ايَتشدٌااو يََديدامل َدا ََدي ا  َ ََدياا  ي اخَ  ََدٌااخَأ دلدل واٌإملاکا املادلبي  ا  َ دد اواهوناُ شَده ايلشريُجُلاٌإ

اایهاَتَشديدَااخ امل اخبدوايََدٌااخهنا  يهاساٌ حيُالَر ٌر: دو: اخُ َتَشدٌ  اخهلوايو اخَتَشدردو ا يو ديهوو ابض ٌ ااخبَنَلغَااٌَ ُهو َُدي َأ
الششيباٌباخ بدَأال ُُل واَأخاَأخيشَ ُازٌهٌايي:اکماَلاقُننيتٌٌ اخمقٌلٌ اخمتَانيٌالشش ٌا َي  (.8/6: 1426)مدن ، « واَأخاٌس

خُا:الششيدرالشدللاخالششني»صاح  بن عباد آورده اتت:   الششيٌديدٌااَ ص َدرُا:الششٌ ديةُااق ُد اخلشعَااخ الشَعد 
ةُااخ َدد اناخا لشُقني ة ااََ ً واخاأي:اََدي ة ااََديااخا ك لاا اَتَشديدَااخ اقَننيي ت :اهالان ااََديد تُااخا ٌ ثن ُل :اَُُدخ دل ااََح َل :اَ َشدي
ََديااخا قَنَورَااأي مُااأ َدلدل ااَدَخلهبر اكاَةت اااإمل:الشَقن  هاءَالششي  ااََديااخا ُ ن ٌشطوا:اُ ٌشد ااهال وااخ اٌَ ا ااخ اَيٌشدرهاخاَيُشدر
ها اامبعىن:اهالان ااََديا ََدي  (.7/253: 1414القغة،  ف  )المحیط« أ

اگون در کل قیرآن مجیید ومعیا  های گونهای متفاوت و به شکلدر صیغه« شد،»واژه 

ن آیات مطال  زیر قابل کار رفته اتت که از مجموع ایآیه به 99توره و  48بار و در  102

 برداشت اتت: 

 در نیرومند و قهرمان و پهقوان معنای به اتت که شدت ماده از شدید ومع کقمه شداد»

 و زدن گیره) از شید، (. منظیور260-11/259: 1374)طباطبیای ، « اتیت عمل و لصمیم

 بیه شید،» (.10/168)همیان، « اتیت( کیردن باز و گشودن) میابل حل در معنای ( بستن

 لالی  اتت، چون مختقف قوی و شدید اتتعمال موارد هست که اتت، چیزی قوت معنای

 انیدگفته کهطوریبه قوی اتتعمال موارد لال  اتت، و محسوتات در شدید اتتعمال موارد

 شیدید ولی  شیودم  گفته قوی لعال  خدای به وهت همین به اتت، و محسوتات لیر در

نٌديدٌا(. »16/428)همان، « شودنم  گفته  عییابش خداونید یعنی ( شیکنجه تخت)الش ٌعقناباََ

ُدد ااخَا)(. »21/228: 1360)طبرت ،  «اتت شدید  َ  نیز را اندیشه و لفکر قدرت (قُنلُننهٌبٌ  ااَملیال

ٌديدُاالّلليَااَأ يااخَا). »(8/373: 1374)مکارم، « بگیر آنان از  «شد،ت» به عذاب لوصیف( لش َعن لباََ

« اتیت اوسیام مخصیوص کیه اتیت صیفال  از شید،ت زیرا اتت مبالغه روی از و مجاز

 (. 2/153: 1360)طبرت ، 
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گونیه بییان لیوان اینبنابراین با لووه به معنای شد، در فرهنگ لغات و نیز لفاتییر م 

 داشت که: 

کاری پس از اعمال خشیونت کاری اتت؛ محکمیک معنای شدت در قرآن، محکم -

از آنکه در چنگ مسقمانان به بند آمد امکان فرار  ای که دشمن متجاوز پسگونهدر وهاد به

یا امکان واتوت  نداشته باشد. در واقع این نوع شدت برای حفیظ، امنییت پیس از پاییان 

شدت بیه خیرج دادن در -یافتن زمان ونگ اتت. بنابراین شدت، خشونت مشروع دوم  

ون شهدا به هدر آوردهای خلا ره -وهاد-اتت پس از خشونت مشروع اول  -حفظ، امنیت

گیری و شدت نیوع نرود. که خشونت مشروع اول برای دفع شر دشمن متجاوز بود و تخت

ُتُمنُه  ااٌإملاَحتيی»شنات  اتت؛ دوم میام پیشگیری و آتی   (.4/)محمد «لش َناثقَااَهُشدرخلاَأث َخنن 

ات شدید الیوی در مورد ح،رت وبرائیل به معنای دارا بودن مرال  بااللر اختییار -

مرال  فرشتگان اتت. بنابراین شیدید در اینجیا بیه معنیای لوانمنیدلر بیودن در در تقسقه

نداَمليَمن ُا»؛ -شدید: بیاال-لعال  اتت برداری از ح،رت حقها و فرمانرتیدن به خواتته ادُاََ

 .(5/نجم) «لش ُقنی

 ای به معنای اتتحکام و پایداری و دوام اتیت و عیدم نفیوذ تسیت  وشدت در آیه -

دلدلاَسب عا ااهَنن َقک  اابَننَينااخَا» گسیختگ ؛لالش  و از هم  .(28/انسان) «َأس َرُه  ااَََدد اناخَا»؛ (12نباء/) «ٌَ

در معنای دیگری شدت در میابل رحمت اتت. رحمیت یعنی  خطاپوشی ، یعنی   -

کمک کردن به کسان  که مستحق کمک هستند. پس شدت با کفار به این معناتت که نیازها 

ای رفتار کرد که بیه دشیمن لیرمسیتحق گونههای کفار را نباید برآورده کرد یا بههو خواتت

شدت: ل،یعیف -کمک نشود و با نیرومند شدن دشمن قدرلمند لجاوزگری به او داده شود. 

ََااخَا» ؛-دشمن لءُااَ َع ُاالشي ي دي ٌَ  (.29/)فتح «بَينَنُو  ااُرََحاءُاالش ک يارٌااَمَلیاَأ

های دیگیر خیش و اتت یعن  کسی  کیه نسیبت بیه انسیانشدید به معنای بخیل  -

خشیونت در کمیک نکیردن و -رود. گیر اتت که انتظار کار خیر و انفا  از او نمی تخت
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 .(8/عادیات) «َشَشديدواالخل َريٌااٌ ُب ٌااٌإةي ُااخَا» -انفا ؛ بخیل

دهد خشیونت  کیه در عیدالت عذاب شدید یعن  وبال و عاقبت تنگین که نشان م  -

ها در ایین دنییا اتیت. )لناتی  بیین ویرم و اتت متنات  با اعمال مجرمانه انسیاناله  

 .(26/ ) «لششيٌديدٌاالش َع لبٌااٌهی»رتد(؛ مجازات که این لنات  به لجسم در عدل اله  م 

لر بودن عاقبیت مرال  دارد. شدت به معنای وخامت بیشتر یا تنگیناشد اشاره به  -

مَااخَا»لر اتت؛ لر و لقخترانجام تنگینانسان اتت. پس اشد به معنای  ًٌااين  ند ٌااٌإشیايَردرخ َاالش ٌقياَ  ََ اَأ

 .(85/بیره) «لش َع لبٌا

برداری او را در امنییت داشتن اتت. یعن  مقک و قدرت فرمانبه معن  در امان نگه -

بخش  اعمال قدرت و خشونت در برابر متجاوزان اتیت.  کامل نگه داشتیم. که الزمه امنیت

َدد اناخَا»؛ -نت برای حفظ، نظام و امنیتخشو_  .(20/ص) «ُ ل ک ُااََ

ای گونهشدت به معنای قساوت و تنگدل  اتت. یعن  کشتن احساتات اخالق  به -

اَمَلىا؛اقُنُلنهٌبٌ  ااَخَتَ الّلليُاَملى-که قدرت لشخیص حق از باطل را نداشته باشند  َ اُذَااقُنُلنب اَأم  ؛ -َأقن 

ُدد ااخَا»  َ  (.88/)یونس «ُلنهٌبٌ قنُااَملیال

ها دچار لوهم شده اتت. وقت  انسان -قوم عاد-گاه  شدت به معنای لرور زیاد  -

َ ااقاُشنلاخَا» دانند؛و خود را در داشتن قدرت و عِد،ه و عُد،ه از دیگران بااللر م  ََدرااَ  ة ااٌ نيااَأ  «قُنني

 (.15/)فصقت

وائیکه و عاطف  اتت لا  -ت معرف-شدت در این آیه به معنای یبات در قوای عیق   -

ُلغَااَحتی»؛ -یبات-قدرت لشخیص مصقحت از مفسده خود را بشناتد  هُاايبن  َُدي  (.34/اتراء) «َأ

لیسیم اتت: شدت به معن  اتتحکام لوان گفت شدت به دو دتته کق  قابل در کل م 

خشونت  ها و زمین، و ...، و شدت به معن  خشونت مشروع نظیردر بقوغ، خقیت در آتمان

بخش  اعمال قدرت و خشونت در برابر متجاوزان برای حفظ، امنیت وامعه که الزمه امنیت

اتت، ل،عیف دشمن، اعمال قدرت مفید و مؤیر لا موو  شکست مسقمانان نشود، وهاد، 
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کاری و شدت به خرج دادن در حفظ، امنیت برای حفظ، دتتاوردها و وقوگیری از محکم

 و ... .  هافشان زایل شدن وان

 غلظة. 3-2

الغقظة: تخت  و لندی، میابل رقه یعن  »آمده اتت: « لقظ»در کتاب مفردات ذیل واژه 

شود رود ول  برای معان  هم اتتعاره م اصقش این اتت که در اوسام بکار م »، «نرم 

که چیزی اتتَغقَظَ: برای تخت  و لندی آماده شد در وقت »، «های کبیر و کثیرمثل واژه

 (.2/710: 1374)رال  اصفهان ، « رودمحکم و تخت شد بکار م 

اهيو ا»زمخشری در اتا  البالله آورده اتت:  اخةكى اغليةا و ا يثاقا  ا ن  اأخ  الجملاز: خ َ
ً ا»ةكاايتاغليةًواخغلظاملىاخصم واخ اهال اغلةً ا خ ااأغلظاطبامو واخأغلظاش اا«خشيجدخلاهيك اغلة

الرمي اأبغلظ اش  اخحلف الشقنلو اختَايةين؟   اختعارضين اختَاشةينو اتَاشطين اخ اشك )زمخشری، « ا و

1419 ،1/707.) 

-)العسکری، ب « لشَلةًايكنان ا الشقلباأ الشرقًاخ»در کتاب الفرو  ف  القغة آمده اتت: 

 (.1/259لا: 

های گوناگون در کل قرآن مجید های متفاوت و به شکلدر صیغه« لقظ»کاربرد واژه 

ها ای که این واژه در آنآیه 13آیه بوده اتت. از  13توره و  10در  بار و 13ومعا  

 لوان مطال  زیر را بیان کرد: مورداتتفاده قرارگرفته اتت م 

 اتت این میام با لرمنات  اتت، و رقیق رد لقیظ اتت، و ومع لقیظ کقمه لالظ»

« دارند عمل خشونت که باشد فرشتگان  لالظ و فرشتگان لقیظ از فرشته منظور که

 (لش ُمناٌهٌقنيَااخَاالش ک يارَااجاٌهدٌا)ومقه  دنبال در (َمَليٌو  االغ ُلظ ااخَا)ومقه (. »19/560: 1374)طباطبای ، 

(. 457-9/456)همان، « اتت خشونت و وهاد، لقظت از میصود که باشد معنا این بر شاهد

 .(4/86)همان،  «رأفت اتت و رقت نداشتن از اتت کنایه قق  بودن لقیظ»



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه   70

 بین اینکه و. عطوفت و مهرب  و تنگدل -الْیَقْ ِ لَقِیظَ. بدخقق و وفاپیشه -فظ،ا»

 فظ،اظت که اتت این برای هستند المعن  قری  دو هر با اینکه کرده ومع لقظت و فظ،اظه

 نف  او از را دل تخت  و قساوت هم و کالم در خشونت هم پس اتت کالم در خشونت

 و لند تخنانش که اتت کس  معن  به لغت در فظ،(. »4/314: 1360)طبرت ، « فرموده

 محبت  و انعطاف عمال  و اتت تنگدل که میگویند کس  به الیق  -لقیظ اتت، و خشن

 در لالبا  یک  اما اتت خشونت معن  به دو هر گرچه کقمه دو بنابراین، این دهدنم  نشان

)مکارم، « رودم  کار هب عمل در خشونت مورد در دیگری و تخن در خشونت مورد

َ ااََنييناُه  ااخَا)(. »3/141: 1374  «اتت بزر  و تنگین معنای به لقیظ (َغٌليظاَم لب ااٌ 

  .(12/80: 1360)طبرت ، 

الشكالماأمسامو اخاهب الرملاإحاللاملىاقلب ايقنيال اشنبي اتعا ا ن ال راَمَلي ٌو  االغ ُلظ ااخَااقنش اخ»

 (.5/260لا: )طوت ، ب «  مليوايرقاًلاخالششديدالشَليظ

 بمعنى «لقظة» باش. گیرتخت آنها بر یعنى: مليو اَديدلاكَااخالىاَمَلي ٌو  االغ ُلظ ااخَا»

 (.4/91: 1390)خسروی، « فظ،ع و اشتد، -اى. لقظا یغقظ لقظ نکردن رحم و خشونت

  گونه بیان داشت:لوان اینبا لووه به معنای لقظ در فرهنگ لغات و نیز لفاتیر م 

، لقیظ به معنای محکم گرفتن پیمان  اتت که شکستن «میثا  لقیظ»در عبارت  -

گیری در آن، عذاب در پ  دارد. پس لقیظ در اینجا به معنای بااللرین رلبه لعهد و تخت

 پیمان گرفتن اتت که اگر آن پیمان مورد خیانت قرار بگیرد، عذاب لقیظ به تب  آن عهد

حجت که بااللرین مرلبه پیمان و خشونت مشروع ای المامکش  خواهد آمد. )لقیظ به معن

 (.21/نساء) «َغٌلية اا ٌ يثَاق ااٌ نک اَأَخ   َا» اتت(؛

گردد؛ قدرل  اتت که موو  اتتحکام و ایستادگ  و پایداری م « فَاتْتَغْقَظَ» -

َ َلظَا»شود؛ بنابراین هر قدرل  موو  ایستادگ  نم  َت َتَنیاهَاس   .(29فتح/) «ُسنٌق اَملیاهَاس 

به معنای قدرت بازدارندگ  اتت لا در شما احسا  رعف و خیال لجاوز « لقظة» -
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 .(123لوبه/) «ٌغل ةًَاٌهيک  ااش يٌجُدخل ااخَا»به خود راه ندهند؛ 

َ ااََنيَناُه اخَا»لنات  مکافات و ورم دارد؛ اشاره به « عذاب لقیظ» -  «َغٌليظاَمَ لب اا ٌ 

 .(58/هود)

گیری اتت که تست  به همراه نیاورد. یعن  در راه ختلقظة به معنای شدت و ت -

حجت به تتم ها پس از الماموا نشان ندهید چون آنمبارزه با کفار و منافیین مالطفت ب 

 (.9)لحریم/ «َمَليٌو الغ ُلظ ااخَاالش ُمناٌهٌقنيَااخَاالش ک يارَااجاٌهدٌا»دهند؛ ادامه م 

عن  خشونت اخالق  در برابر به معنای خشونت متنات  با ورم اتت ی« لالظ» -

ا»مجرمین که به معنای مکافات عادالنه اتت و برای احیا  حق مظقوم؛  اٌغاَلظوااَ َلئکًوااَمَليو 

َدلدوا به معنای الماض نکردن اتت یعن  فرشتگان « لالظ»دیگر عبارت. به(6لحریم/) «ٌَ

از خود نشان پوش  لیرعادالنه وا و چشمگونه رأفت ب در کیفر دادن وهنمیان هیچ

 گردد.( برم 9)لحریم/ «َمَليٌو الغ ُلظ ااخَاالش ُمناٌهقنيَااخَاالش ک يارَااجاٌهدٌا»دهند که این نکته  به آیه نم 

ت دارد، اللماندگاری دو  یبوت بر آن هیئت و اتت مشبهه صفت که لقیظ یواژهاز »

قفظ،، آوا و بانگ کقمه به هنگام لاین  و شودمفهوم شدت و صالبت پایدار اتتفاده م 

 (.5: 1390خواه، )مقکول « کندو لأکید م  ای دارد که مفهوم یاد شده را لداع ویژه

بحث اتت: لقظة به لوان نتیجه گرفت که لقظة در دو دتته زیر قابل بنابراین م 

 حجت و قدرت بازدارندگ ، و نیز لقظة به معناینظیر المام« تختگیری و شدت»معنای 

نظیر لنات  ورم و مکافات، خشونت متنات  با ورم، « روع و اخالق خشونت مش»

 الماض نکردن، مکافات عادالنه و ... .

 . دع  3-3

)رال  اصفهان ، « دع،: دفع شدید»در کتاب مفردات رال  اصفهان  به معن  « دع،»واژه 

 ( آمده اتت.1/76: 1374

 (.2/344: 1412)قرش ، « راند خود از و کرد دفع وفا و بظقم را یتیم یعنىالش َيٌتي َاادَعيا»
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ا»نویسنده الصحا  آورده اتت:  اتعا خ اقنش  ا ن  اخ ادهعت   اأى اَدمًّاو اَأُدمرُ  اَدَمع ُتُ  اٌشكَاَه :
الش َيٌتيَ  الشيٌ ي ً اايَدُعر ايقالاشلمعزاخاص  اقالاأبنزيد: اخاهبااَدم َدم تُا: اقال: ادمنهتا  اإمل ً و ًُااَدم َدَم اأ الشديم َدَم
واكمااُق  ااأى!ادَع اادَع ا:اشلعاثراتقنل ً االشرجلاَدم دَعَاا:اشعا  اخاأةشد:اخيقالاهاةتعش  َدم َدلما واأىاَمَدلااخاَدم َدَم

خل اهي ابطءواخالشتنلءوا  (.3/1208: 1407)ووهری، « َمد 

بار و  3در کل قرآن مجید ومعا  « دع،»های متفاوت و کاربردهای گوناگون واژه صیغه

 لوان مطال  زیر را بیان کرد: مورد مذکور م  3 بوده اتت. از این آیه 2توره و  2در 

مَا)»  کردن پرت و دفع معنای به -عین لشدید با -کقمه دع  (َدمًّااَجَوني َااانرٌااٌإشیايَدمرن َااين 

 رد معنای به کقمه دع (لش يٌتي َاايدُعراالشيٌ یاَه ٌشک)(. »19/3: 1374)طباطبای ،  «اتت شدتبه

 با را او یتیم( لش يٌتي َاايدُعراالشيٌ یاَه ٌشک)(. »20/633)همان، « اتت وفا به و زوربه کردن

 او برای ندارد، پس او بر دادن پاداش به ایمان او اینکه میراند، برای و کرده دفع خشونت

 و خشونت با حیش از را یتیم: گویند مجاهد و عب،ا  ابن .نیست یتیم آن راندن از رادع 

 معن  به( ود وزن بر) دع(. »27/305: 1360)طبرت ، « رنجاندم  را او و محروم تتم

 (. 22/21: 1374)مکارم، « اتت عنف و خشونت با لوأم راندن و شدید دفع

 (.5/768: 1416)بحران ، « حق امَايدهع الش َيٌتيَ واأيايَدُعراالشيٌ ياَه ٌشكَا»

 را عاطفگىبى و دلى تنگ و اتت تختى و نیرو با کردن دور معنى دع، به که اندگفته»

 تب  به که نیست طال  را لرحمى و مهربانى وز آنان از یتیم که صورلى رتاند، درمى

 شخصى مصالح محور گرد بر که تنگى دل اتت، ولى مانده محروم آن از شدن یتیم

 آن پى در یابد، چهنمى خود در او به کردن مهربانى و یتیم پذیرفتن براى گردد، باعثىمى

 (.18/354: 1377)مترومان،  «کندنمى لصور عاوقى دنیوى مصقحت

الشيتي واخايدعاأة اص ت ا َاأ اابشديَواهبنيايك بالش ياخصف(الش َيٌتي َااَيدُعراالشيٌ ياَه ٌشكَا)اقنش اخ»
املي واد م ايكاهئاأبة ايقراملَامن واكماارلدعاش املي واهليساابجلزلءايؤ َاًلارة امشكامن ا واخايدهع ا عناه
« حق امَايدهع ا عناه(الشيتي ايدع)اقتادةاخاجماهداخامباسالبَاقالاَديدل واخادهعا اادهع اإملادما اايدم 

 (.415 /10لا: )طوت ، ب 
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 لوان ارلباط آن با خشونت رابا لووه به معنای دع در فرهنگ لغات و نیز لفاتیر م 

 گونه بیان داشت که: این

دن کس  اتت که به انسان نیازمند اتت که خود خشونت  دع در قرآن به معنای ران -

 (.لش يٌتي َاايدُعرا)نامشروع اتت؛ 

پناه  مح  قرار یک معنای دع به معنای خشونت  اتت که انسان مجرم را در ب  -

 دهد؛ یعن  دتت کشیدن از کمک به او؛ یعن  خذالن.

برخورد با فرد مجرم، گناه نظیر یتیم و هم در بنابراین دع هم در برخورد با فرد ب 

لرین مردم که به بدلرین حالت خودش اتت آید. رعیفحساب م خشونت نامشروع به

های پذیرلرین انسانلرین و آتی پناهباشند که در قرآن کریم و روایات یتیمان ب یتیمان م 

های خشونتها از بدلرین آمیز نسبت به آناند که کمک نکردن خشونتشدهروی زمین معرف 

 نامشروع اتت.

 . غضب3-4

 ووشش و هیجان: الغ، »در کتاب مفردات رال  اصفهان  پیرامون این واژه آمده اتت: 

 شتر و خشمگین، مار بسیار: ماللت. ل،وب و اندوه یعن : انتیام. ل،به برای قق  خون

م خش زود و لندخو او: ل،به شود. فالنم  وصف -ل،وب واژه با هم زدههیجان و قرارب 

 ول  باش  خشمگین اتت زنده که کس  از که اتت وقت : لفالن ل،بت بگویند اتت. اگر

 (.2/701: 1374)رال  اصفهان ، « باشد مرده که او اتت وقت : به ل،بت -عبارت

)العسکری،  «إستعمالالشَضبا اص اتاهللااتعا اجمازاخحقيقت اإجيابالشعقاباشلمَضنباملي »

 (.1/186لا: ب 

اخلشسخطالشَضبابنيالش رق» الشصَرياملىالشكبرياخ َالشكبرياملىالشصَريا َايكن الشَضباأ :
ارضي ايقالالشرضااخالفاهونابن س امديت اإملالشصَريواخلشسخطاملىالشكبريا َاإًلايكن اًلاخلشسخط
امقاب اأرلداإملاملي اهللااسخطاتقنلالشَضبامبعىناهونابعلىامديت اخإملاخسخط  الشَضبابنيالش رق 
اظخلشَي ال كمًاتنجب الش ياخلشَضبال ميًاتنجب الش يالشَضبابنيالش رق: اتنجب الش يالشَضباأ :
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الشرضاايضادالشعقنبًا َاجنسال كمًاتنجب الش يالشنج واخلشَضباتَريا ايةوراحبالالشطبعاإةتقاُال ميً
الشعقابا َاقتض يا عىنالشَضباأ :الًلةتقاماخإرلدةالشَضبابنياب  الش رقاهللااينصفالش يالشَضباخهن
اممااهكاةتاتقد تاًلهناالًلرلدةاك شكااحكم واخشيسايَرياخًلاملي الشن ساتنطنياغريا َاجنس اطريق
الملَضنباهإ الشَضبواخأيضااك شكااحكم واخشيساغريتالش علاصحبتاهإملالش علاملىالشن ساتنطَ
 (.1/386)همان، «  ستقلاخهنالملرلداةةريا َاملي 

اخلشَضبالشَيظابنيالش رق» اخهناضدالشَضباأب ابينومااهرقاقد: الملستحقالشعقاباإرلدةالشرضاو

 (.1/391)همان، « ابملعاص 

اَغضنبواأىال رأةاخا شقن  اُ رلٌغما ااُ َاٌضبا واأىاَمَهبَااٌإم االشنرن ٌااَملاخَا:اتعا اقنش اخ ارلغم :اغَاَضَب اخ»

ََض بُا:الشسكيتالبَا َمبنس  (.1/194: 1407)ووهری،  «َغض باأَحرُاايقالاخ ال ُمرةالششديدالرَحر:الش

های گوناگون در قرآن مجید در های متفاوت و به شکلدر صیغه« ل، »کاربرد واژه 

آیه از قرآن کریم اتت. و لذا با لووه به این کاربردها  21توره و  15بار و در  24کل 

 لوان مطال  زیر را اتتنباط کرد: م 

 دو با اتف از که اتفا کقمه همچنین اتت، و  ل، ماده از مشبهه صفت کقمه ل،بان»

 به ل، (. »14/267: 1374)طباطبای ، « اتت ل،  شدت و اندوه معنای به و فتحه

 لعال  خدای شودم  گفته که اتت وهت همین به و اتت مجازات یا و انتیام اراده معنای

 بیول ل، » .(4/28)همان،  «کندم  لیظ لعال  خدای شودنم  گفته ول  کندم  ل، 

 به و گرددم  شخص گیردامن نعمت و ررا بجای دنیا در که اتت بدبخت  و بالء بع، ، آن

« دید خواهد خود گناهان تب  به آخرت در انسان که اتت عذاب  آن دیگران عییده

 لوأم اندوه معن  به گویدم  مفردات در که رال چنانآن اتف(. »1/196: 1360)طبرت ، 

 ریشه و شودم  اطال  نیز لنهای به دو این از یک هر به گاه  کقمه یناتت، ا خشم با

 ناراحت  این اگر اتت شود، طبیع  ناراحت چیزی از شدیدا  انسان که اتت این آن اصق 

 ظاهر آلودخشم العملعکس دادن نشان و خشم صورتبه باشد زیردتت افراد به نسبت

 بوده نیست هاآن برابر در میاومت لاب که کسان  و باالدتت افراد به نسبت اگر شود، وم 
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 و اندوه) ل،  و حزن که شده نیل نیز عبا  ابن از گرددم  آشکار اندوه شکل به باشد

              (.6/376: 1374)مکارم، « اتت مختقف هاآن لفظ، اگرچه دارد ریشه یک( خشم

ا عىناهنالشرضاواخاةقيض الإلةكارواخاششدةالشطباعالًلةتقاصادماءالًلةتقامال ايدمنا عىنالشَضباخ»
اهنالشَضب:اغريهاقالاخ الشر ايناقنلالشسخطواه لالشَضبا ثلاخ الشطباعا يلادماءالًلةعامال ايدمن
اخا رلدهااخقعاإملاإًلاب شكاتنصفاًلاأهنااإًلالًلرلدةاهنالشرضاالشسخطواخا ثل امبستحقي واخالشعقابالرلدة
واخاملىامشكاإطالقاازجاذ لاكرلهًواخاايتعقبواامل اإ :ايقالاأ اجازاملاالشر ايناقاش ا ااملىالر راكا ااشنالّللي
 (.4/447لا: )طوت ، ب « مليو اسخطاأة اًلالشك ارواخاملىاغضبالّلليا

اهون» اهقداشع لبالملستتبعالّلليااسخطالشَضبو امليك الّلليااأقاماأ ابعدالشقنلامليك احق االشنارو

 (.10/167: 1419اهلل، )ف،ل« مليواامتردمتال جًواخ

بنابراین با در نظر گرفتن مطال  مووود در زمینه ل،  در فرهنگ لغات و لفاتیر 

 گونه بیان کرد: این لوان ارلباط آن با خشونت رام 

ل،  به معنای طغیان قوه خشم اتت؛ یعن  هیجان باال در قوه ل،  و فروکش  -

َََضبُاانسی رااَمَاَسکتَااَشميااخَا»کردن قوه شهوت؛  َش َنلحَااَأَخ َاالش   .(154اعراف/) «لر 

یک معنای ل،  به معنای لأتف خوردن در نتیجه خشمگین شدن در راه حق  -

آمیز در برابر ورم که چنین خشم  قابل کنترل اتت اتت نه قدرت انتیام. خشونت لأتف

َ ٌ رُااُه  ااَغٌضُبنل ااَ ااٌإَملاخَا» آمده اتت؛« هم یغفرون»چون عبارت   .(37شوری/) «خ ي

کاربرد دیگر ل،  در خصوص فردی اتت که آگاه شود نه نابود. به عبارت دیگر  -

ٌ  ٌااٌإشیاُ نسیارََجعَااَشميااخَا»یعن  امید به اصال  ووود دارد؛   .(150اعراف/) «َأٌس  ااَغض َبا َااقَنن 

بر دهد. این خشم  اتت که مُغارِبا  به معنای قدرل  اتت که پایداری و یبات م  -

َيااُ َاٌضبا ااَمَهبَااٌإم االشنرن ٌااَملاخَا» آید؛ایر ناامیدی از اصال  و نجات پیش م  َ ااَأ  ااهة   «َمَلي  اةَنق ٌدرَااَش

 .(87انبیاء/)

 های  که مجرم بهها و دشواریمغ،وب به معنای عذاب مکافات اتت یعن  تخت  -

َ ضُااَغري ا»گردد؛ های خود نصیبش م خاطر گناهان و تتم  .(7فالحه/) «ًَللشضياشٌ نياخَااَمَليٌو  اانبٌالش َم
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معنای دیگر ل، ، ناخشنودی اتت؛ یعن  ررایت و خشنودی خدا را از دتت  -

َََضب ااهَباؤُا»دادند. یک ناخشنودی اتت که پیش از آن خشنودی بوده اتت؛   «َغَضباَملیاٌب

 (.90)بیره/

َ ااخَا»در آیه  -  (.1اتت )طه/ به معنای عذاب« َغضٌبیاَمَلي  ٌااََي ٌلل ااَ 

بنابراین خشونت  در اتالم مووه و مشروع اتت که در مواوهه با کفار و قابل کنترل 

خاطر امید داشتن برای  ورزی و خشمگین شدن در راه حق و بهدیگر ل، عبارتباشد؛ به

گیری و نابودی؛ که خشونت پس از بخش  به مجرم بکار رود نه از حیث انتیامآگاه 

گردد. همچنین به معنای لنات  میان عذاب   و نجات را نیز شامل م ناامیدی از اصال

ورزی با لووه به لغییر شرایط های خشونت و خشونتمکافات و ورم اتت. پس مالک

 .-امید به اصال ، در راه حق بودن، لنات  مکافات و ورم و ...-کند لغییر پیدا م 

 . مقت3-5

)رال  اصفهان ،  «اتت قبیح کار مرلک   بینم  که به کس  نسبت شدید بغ  میت»

1374 :4/235).  

 قت ا قتا اخهنابَضامَاأ راقبيح اخ قتاإ الشناسا قاتًواحنن:ابَضابَاضًواخهناَمقنتاخ قيتوا»

 (.2/221: 1419)زمخشری، « خمتقتاإشي :اةقيضاحتب باإشي  اخ اقت  اخمتاقتنلواخ ق ت اإيل :اقب حاهعل 

َص لٌا» َ ضٌالملَق ُتاٌ الر  الشُب  (.4/346: 1399)ابن االییر، « :اأَدر

 (.1/226: 1407)ووهری، « َ َقَتُ اَ ق تا :اأبَض »

های گوناگون در قرآن مجید در های متفاوت و به شکلدر صیغه« میت»کاربرد واژه 

آیه از قرآن کریم اتت. و لذا با لووه به این کاربردها  5توره و  4بار و در  6کل به لعداد 

 لوان مطال  زیر را مورد لووه قرار داد: م 

 عبودیت از انسان شودم  باعث کفر اتت، چون خشم شدت معنای کقمه میت به»

 که شودم  باعث عمل این نیز بشمارد، و خوار را او مید  تاحت و برلابد تر خدا
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 داشت از تعادت قابقیت که را خود نفس بینند، چون خسارت خود نفس در کافران

 خود انتیال مسیر در زودیبه کردند، که بال و شیاوت به گردد، مبتال برخوردار نیتانسا

 را کرد، ول  خسار ربهم به عند میید را اگر میت و .شوندم  روبرو آن با وزا دار تویبه

 لبدیل و کفر به ایمان لبدیل آیار و لبعات از که خسار بود این نکرد، برای آن به میید

 خشم شدت که ها، ول  میتانسان خود نزد در اتت امری این اتت، و شیاوت به تعادت

 کقمه میت» (.76-17/75: 1374)طباطبای ، « تبحان خدای نزد در اتت امری اتت خدا

 تخت خشم و دشمن  میت(. »17/474)همان، « اتت خشم مرحقه شدیدلرین معنای به

 «اتت شدید ل،  و مخش معناى به مَیْتُ »(. 21/237: 1360)طبرت ،  «گویند را

 (.10/253: 1383)قرائت ، 

 لوان ارلباط آن با خشونت رابا لووه به معنای میت در فرهنگ لغات و نیز لفاتیر م 

 گونه بیان داشت: این

کند و آن شدیدلرین مرلبه خشم اتت که میت مرلبه و شدت خشم را بیان م  -

دیگر بیانگر لنات  میان ورم و ارتعبدارد؛ بهانسان کافر و عصیانگر در حق خود روا م 

که همین خشم نسبت به خود از توی مکافات برای بندگان از توی خداوند اتت درحال 

 ایر اتت. بندگان امری ب 

 . فظ  3-6

فظ، یعن  آب   -اتتعاره صورتبهی، و از این لفظ، خوزشتالفظ،: »گفته اتت:  رال 

)رال  « شود نمازمندی زیاد، نوشیده که خوردنش مکروه اتت و وز در ررورت و نی

 (.4/73: 1374اصفهان ، 

ةالخلُلُنقا» ند  ٌَ نَرُس اَخلش ُمنَرلُداَهاُهنَناا  َ اأص نَعباُخُلق نااَخَأ :اَأي  اهُناَل    َ اٌ ن رَُجلواهظ :اسنيٌ ئالخلُلُنق اَخهُناَل واَأهنظ 

اخلشٌَا ًَاٌ الش ة اظًَ ََ  (.3/459، 1399)ابن االییر، « ل ةًابَني َنُوَماخُخُشنةًالجلاٌةبواَخملَ ايُرٌداهٌبٌَماالش ُمَباَش
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الشرجنُلواخاهنناأ ايسنقىابعنريهاُّايشندراهمن اشنئالاجينُّتيواهنإملا» نَتظي :الشرجُلالشَليُظ اخا ن اقنذ :الهن  لش ظ 

 (.3/1176: 1407)ووهری، « أصاب امطشاَقيابطَن اهعصراهَنر ثَُ اهشرٌبَ 

 .(2/28: 1419)زمخشری، « ظاهة اظواكأ اأخالقو اهة اظختقنل:اقنماغال اأحنىاملي اب ة اظت اخمن  »

« لش َقل نباَغلنيظَااهة نا»این واژه در قرآن کریم فیط یک بیار بیه کیار گرفتیه شیده اتیت 

 لوان مطال  زیر را مورد لووه قرار داد: ( و لذا با لووه به این کاربرد م 159عمران/)آل

 نداشیتن از اتیت کناییه ققی  بودن لقیظ و اتت رحمب  وفاکار معنای به کقمه فظ،»

)همیان،  «بیدخقق و وفاپیشیه -فظ،یا(. »4/86: 1374)طباطبیای ، « رأفت اتیت و رقت

 الیق  -لقیظ اتت، و خشن و لند تخنانش که اتت کس  معن  به لغت در فظ،(. »4/314

 ود بنابراین، ایین دهدنم  نشان محبت  و انعطاف عمال  و اتت تنگدل که گویندم  کس  به

 و تیخن در خشیونت میورد در لالبیا  یکی  اما اتت خشونت معن  به دو هر گرچه کقمه

 (.3/141: 1374)مکارم، « رودم  کار به عمل در خشونت مورد در دیگری

اقسنننةا الش َقل ننبٌاالخللننقواَغٌلننيظَاالملعا لننًواسنني ئالشطبنناعواخشننَاخالشلسننا اهننظ ااأياهة ننااُكن ننتَاااشَننن ااََاو»

 (.6/342: 1419اهلل، )ف،ل« لشسلبيًاابشطريقًاةبضات اخاقات خ ا الشدلخل الإلحساس

 قرار زیر اتت: با لووه به معنای فظ، در فرهنگ لغات و لفاتیر ارلباط آن با خشونت به

گردد. پس هر ها م گسیختگ  انسانفظ، به معنای خشونت  اتت که باعث لفرقه و ازهم -

اَغليظَااهة اشود. در این آیه هم )فظ، نامیده م نوع خشونت  که وحدت را لبدیل به لفرقه کند 

 عاطفگ .( به معنای شدت از دتت دادن عاطفه و مهربان  اتت؛ یعن  بااللرین مرلبه ب لش َقل ب

گردد که باعث لغییر از بنابراین فظ، شامل خشونت نامشروع اخالق  و کالم  م 

نه اتت که در فرهنگ اتالم  لوزاشود. همچنین فظ، یک خشونت کینهوحدت به لفرقه م 

 در که اتت ققب  حالت  کینه اتت؛ اخالق  رذایل از گناه ققب  حید اتت. کینه و حید یک 

 شود.م  آشکار دشمن  با ظاهر

 . غیظ3-7
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)رال  « اتت لیظ اظهار: لغیظ شدید و خشم: لیظ»در مفردات گفته اتت  رال  چنانکه

  (.2/730: 1374اصفهان ، 

ََي ا» َنااُهنَناهإ يالش اَمشٌنَكالشنص نٌفواَخٌإ ي  َ ٌتدلدهوايَنَتَحر كاَذَاواخهللاُايَتعنا اَمن لنقاٌمن َدالح  ََرير اٌ الملَخ  ظاٌصَ ًاتَن

ًوا ً اٌمن نَدالّلليٌااٌكَناَي َناٌءاُمقنبن َمس  ََدراَأص َحاٌباَهٌ ٌهالر  اَأةيُ اَأ ٌ :اَأي  اُمقنبَت اشلُمَتَسمٌ  اهٌبََ لالًٌلس   َ یییر، )ابین اال« َم

1399 ،2/492.) 

لش ننرقابنننيالشَننيظاخلشَضننب:اقننداهننرقابينومننااأب الشَضننباضنندالشرضنناواخهننناإرلدةالشعقننابالملسننتحقا»
 اايكن ا َالملعاص واخش شكايقنال:ا)غضنباهللااملنىالشك نار(واخًلااخلشَيظ:اهيجا الشطبعابكثرةاابملعاص  

لشقلنباشطلنبالًلةتقنام اخملنىاهن لاهناشَيظاايقال:الغتاظا نو  اخمرفالشَزليلاخغريهالشَضباأبةن :اغلينا ادم
ابمتبناراغاينًالشَاينًاكنأكثرالشصن اتواهإهننااابمتبناراا-تعا -خلشَضبا ُّتلدها واخيكن اإطالقالشَضباملي ا

لشَنناايتاًلالملبننادي الش ننرقابنننيالشَننيظاخلشَضننب:اأ الًلةسننا اجينننزاأ ايَتنناظا ننَاة سنن اخًلاجينننزاأ ايَضننبا
ضننرراشلمَضنننباملينن اخًلاجينننزاأ ايرينندالًلةسننا الشضننرراشن سنن واخلشَننيظامليوننااخمشننكاأ الشَضننباإرلدةالش

 (.392-1/391لا: )العسکری، ب « يقربا َااببالشَ 

 (.1/718: 1419)زمخشری، « خ َالجملاز:اخهال ايَايظاصاحب ا الشعملاأيايباري اخيَاشب »

َواشلعاجز» اكا   (.3/1176: 1407)ووهری، « لشََي ُظ:اغضبو

های گوناگون در قرآن مجیید در های متفاوت و به شکلدر صیغه« لیظ»کاربرد واژه 

آیه از قرآن کریم اتیت. و لیذا بیا لوویه بیه ایین  10توره و  8بار و در  11کل به لعداد 

 لوان مطال  زیر را موردلووه قرار داد: کاربردها م 

 بیه لیظ کقمه(. »3/600: 1374)طباطبای ،  «اتت کینه و خشم معنای به کقمه لیظ»

 که ل،  خالف اتت، به نامالیمات درپ پ  مشاهده ایر در انتیام برای طبع هیجان معنای

 خیدای: شیودم  گفتیه کیه اتت وهت همین به اتت، و مجازات یا و انتیام اراده معنای به

 به لیظ(. »4/28)همان، « کندم  لیظ لعال  خدای شودنم  گفته کند، ول م  ل،  لعال 

« اتیت خشم و اندوه معنای به کقمه لیظ(. »9/549)همان،  «باشدل،  م  شدت معنای

 العیادهفو  هیجیان و برافروختگ  حالت و ل،  شدت معن  به لیظ(. »16/435)همان، 
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: 1374)مکیارم، « دهیدم  دتیت انسیان بیه نامالیمیات مشیاهده از بعد اتت، که روح 

 آشیکار فرییاد و نعره با را خود مخش انسان که اتت حالت  از عبارت لغیظ(. »3/97-98

 (.5/186لا: )طوت ، ب « لشن ساابةزماجالشطبعاةقصالشَيظاخ(. »15/36)همان، « تازدم 

 قرار زیر اتت: با لووه به معنای لیظ در فرهنگ لغات و لفاتیر ارلباط آن با خشونت به

 (.108مقک/ -120یک معنای لیظ بیانگر مرلبه و شدت خشم اتت )لوبه/ -

گیری در پ  مشکالت ای دیگر لیظ صرفا  داشتن هیجان طبع برای انتیاممعن -

 (.134عمران/باشد برخالف ل،  که اراده عمق  برای انتیام اتت )آلم 

دیگر کاربرد لیظ در لبدیل ائتالف و وحدت به لفرقه و ودای  در ایر بغ  و کینه  -

 (.119عمران/اتت )آل

نه یک اقدام –شبیه یک حالت روح  اتت  لوان گفت که لیظ بیشتربنابراین م 

ورزی داشتن اتت و در حیطه خشونتکه همراه با لم و اندوه و بغ  و کینه نگه -عمق 

 شود.گیری، و ... متجق  م نامشروع در قال  لفرقه در ایر کینه، هیجان انتیام

 گيری. نتيجه4

اژگان  هسیتند در از اهم و« شد،، دع،، لقظة، ل، ، میت، لیظ و فظ،»هفت واژه  -1

گیرند. )البته منحصر به ایین هفیت واژه شبکه معنای  واژگان قرآن  حوزه خشونت قرار م 

بطیش و ... نییز دال بیر خشیونت  -وبار -کره –قتل  –فتنه  -نیست و به طور مثال اذی

 هستند که از بررت  آنها صرف نظر شده اتت(.

شیونت بیرای حفیظ، امنییت خ لالبا  به معن  خشونت مشروع نظییر« شد،»واژه  -2

 بخش ، اعمال قدرت و خشونت در برابر متجاوزان اتت.  وامعه که الزمه امنیت

« تختگیری و شیدت»بحث اتت: لقظت به معنای در دو گونه قابل« لقظة»واژه  -3

« خشونت مشروع و اخالق » حجت و قدرت بازدارندگ ، و نیز لقظت به معناینظیر المام

 ات، خشونت متنات  با ورم، الماض نکردن و مکافات عادالنه. نظیر لنات  ورم و مکاف
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گناه نظیر یتیم و هم در برخورد با فرد مجرم، هم در برخورد با فرد ب « دع،»واژه  -4

 آید. حساب م خشونت نامشروع به

بییه معنییای خشییمگین شیدن، در راه حییق و امییید داشییتن بییرای « ل،ی »واژه  -5

گیری و نابودی؛ کیه خشیونت پیس از ه از حیث انتیامبخش  به مجرم به کار رود، نآگاه 

گردد. همچنین به معنیای لناتی  مییان عیذاب ناامیدی از اصال  و نجات را نیز شامل م 

 مکافات و ورم اتت. 

کنید و آن شیدیدلرین مرلبیه خشیم مرلبه و شدت خشم را بیان م « میت»واژه  -6

دیگر بیانگر لنات  میان عبارتد؛ بهداراتت که انسان کافر و عصیانگر در حق خود روا م 

 ورم و مکافات برای بندگان از توی خداوند اتت. 

گردد که باعث لغیییر از شامل خشونت نامشروع اخالق  و کالم  م « فظ،»واژه  -7

لوزانه اتت که در فرهنگ اتیالم  گنیاه ققبی  شود. فظ، خشونت  کینهوحدت به لفرقه م 

 شود. حید لقی  م 

، همراه بیا -نه یک اقدام عمق -بیشتر شبیه یک حالت روح  اتت  «لیظ»واژه  -8

 گیری.ورزی نامشروع و هیجان انتیامداشتن کینه و در حیطه خشونتلم و اندوه و بغ  و نگه
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