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 چکيدُ
َب ثاب تًخاٍ ثاٍ و اب      معىبؽىبعٓ ثٍ معىبْ مغبلعٍ علمٓ معىب اس عزٔق تطلٕل معىبْ ياصٌ

َبٔٓ کٍ امزيسٌ در معىبؽىبعٓ مًرد تًخٍ پضيَؾگزان قزار تزٔه راٌ معىبٔٓ آن اعت. مُم
ؾٕىٓ اعت؛ سٔزا اس عزٔق ثزرعٓ ياصگبن در عإب   وؾٕىٓ ي خبو گزفتٍ، تکٍٕ ثز رياثظ َم

تاًان ثاٍ معىابْ دقٕاآ اس ياصٌ دعات ٔبفات. ياصٌ       آٔبت ي رعٕدن ثٍ ؽجکٍ معىبٔٓ، مٓ
ٔکٓ اس پزثغبمدتزٔه ياصگبن قزآوٓ اعت. در پضيَؼ ضبضز ثٍ أه عاال پبعا   « عٓکَهَ»

زٕغات  در پاضيَؼ   « عٓکَهَ»َبْ رٔؾٍ َب ي خبوؾٕه وؾٕه تزٔه َم ؽًد کٍ مُم دادٌ مٓ
 ياصگبوٓ ضبضز رٔؾٍ عٓکَهَ ي مقدر عکًوت ثب ريػ تًفٕفٓ ي تطلٕلٓ اس عزٔق مغبلعٍ

َاب  َاب ي خبوؾإه   وؾٕه ي قًاعد معىبؽىبعٓ مًرد مداقٍ قزار گزفتٍ ي تطلٕل اس عزٔق َم
وبغات  « عٓاکَهَ »ثىابثزأه، پاظ اس اوتبابة ياصٌ مطاًرْ رٔؾاٍ       فًرت گزفتٍ اعت؛

َاب، ثاٍ ثزرعآ    وؾإه َام  ي عاسظ ثاز اعابط    غبمد أاه ياصٌ تعٕإه  َبْ پزث وؾٕه َم
وؾإىٓ   ؽًد. ثب وگبَٓ معىبؽىبختٓ ثز اعبط مطًر َمَبْ أه مفًُ  پزداختٍ مٓ خبوؾٕه

، «اللَٕال » ثاب ياصگابوٓ زاًن    در قازآن کازٔم  « عٓکَهَ»تًان گفت کٍ ياصٌ ي خبوؾٕىٓ مٓ
ٍ    وؾٕه  ي... َم« اَوْشَل»، «فٓلًتُک»، «سٓيخُٓب» عابس   ؽدٌ اعت؛ ززاکاٍ أاه عًامال، سمٕىا

ي « اعمٕىابن »آرامؼ َغتىد. اس عزف دٔگز، در مطًر خبوؾٕىٓ وٕاش ثاب ياصگابوٓ زاًن     
 ؽًود.عبس آرامؼ مٓ وًعٓ سمٕىٍ معىبٔٓ وغجٓ اعت کٍ َز کدا  ثٍداراْ َم« رٓثٓظَ»

 وؾٕىٓ، خبوؾٕىٓ عٓکَهَ، عٓکِٕىٍَ، َم معىبؽىبعٓ،ّب:کل٘ذٍاطُ
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 . هقده0ِ

پضيَؼ در راثغٍ ثب معىبْ فطٕص ياصگبن قزآن، مب را ثٍ ضإات مفبَٕم مًرد و از خاداْ   

گزداود. معىبؽىبعٓ ثٍ دوجبل کؾف زگًوگٓ عملکازد هَاه   تعبلٓ در قزآن کزٔم وشدٔک مٓ

(. معىبؽىبعآ، مغبلعاٍ علمآ    28: 1383اوغبن ي درک معىب اس عزٔق سثبن اعت )فافًْ،  

ٓ       درک خُبن مى ًر ياصگبن کلٕدْ سثبن ثٍ گًٔىاد.  ثٕىآ قاًمٓ اعات کاٍ ثاب آن عابه ما

ي مؾتابت آن اس کلمبت پزثغبمد قزآن کزٔم اعت کاٍ  « عٓکَهَ»(. رٔؾٍ 4 :1361)أشيتغً، 

در « عٓکَهَ»در ثٕؾتز کتت لغًْ ي تفغٕزْ اس آن ثطث ؽدٌ اعت؛ امب رئکزد معىبؽىبعبوٍ 

   ٍ ٔاب ثبفات کلآ قازآن اس مى از       قزآن ثب تًخٍ ثٍ مدبيرت کلمبت ي ثب تکٕاٍ ثاز مدمًعا

تز عبسد ي َمسىٕه تًاود اوغدب  ي پًٕعتگٓ معبرف قزآن را ريؽهوؾٕىٓ ي خبوؾٕىٓ مٓ َم

وؾإه ي خبوؾإه    ؽًد معبرف وُفتٍ در ثبعه آٔبت اس عزٔق ثزرعٓ عجبرات َممًخت مٓ

ؽىبعابن کاٍ امازيس تًعاظ مفغازان ي       َبْ مًرد اعتفبدٌ سثابن کؾف ؽًد. اس خملٍ ريػ

گٕزد، عٕب  ٔب َمبن پًٕعتگٓ ثٕه اخاشاْ  اوؾمىدان علً  قزآوٓ وٕش مًرد اعتفبدٌ قزار مٓد

ٔبثٓ ثٍ مفًُ  دقٕق ي خابم  ٔاک ياصٌ قزآوآ، وٕبسمىاد در و از      ٔک مته اعت؛ سٔزا دعت

ري، تطلٕل کبمال ٔاک   گزفته و ب  کل معبوٓ ي ارتجبعبت آن ثب دٔگز ياصگبن اعت. اس َمٕه

وؾٕىٓ ي خبوؾٕىٓ ياصگبن در کىابر ٔکادٔگز    متىٓ مثل َمف رياثظ درينمته، ياثغتٍ ثٍ کؾ

 (.2 :1395 اعت کٍ اوغدب  ثبؼ مته َغتىد )عٕجٓ ي رمضبوٓ،

خدا ي اوغابن  »ي کتبة « دٔىٓ در قزآن مدٕد_مفبَٕم اخالقٓ»در آثبر أشيتغً ٔعىٓ 

تىُاب عاٍ مابلاٍ ثاٍ     مًرد ثزرعٓ قزار وگزفتٍ اعت. در أه سمٕىٍ « عٓکَهَ»رٔؾٍ « در قزآن

 پزداختٍ ؽدٌ اعت:« عٓکَهَ»ؽزش سٔز ثٍ ثزرعٓ رٔؾٍ 

مطماد مقاغفبٔٓ؛ دکتاز    « ي مؾتابتؼ در قزآن کزٔم« عٓکَهَ»يخًٌ معىبٔٓ رٔؾٍ » -1

، 1مًعٓ سرقٓ؛ خبوم عبَزٌ دلجازْ، َمابٔؼ ملآ ياصٌ پضيَآ در علاً  اعاالمٓ، ديرٌ       

پزداختاٍ  « عٓکَهَ»معىبؽىبعٓ تبرٔبٓ ياصٌ  ػ. در أه مابلٍ ثٕؾتز ثٍ 1395داوؾگبٌ ٔبعًج، 

 ثز عجق آٔبت قزآن ارائٍ ؽدٌ اعت.« عٓکَهَ»ثىدْ خبمعٓ اس رٔؾٍ  ؽدٌ اعت ي عجاٍ
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، اثزإَم کالوتزْ؛ مطمد رضب آرا ؛ خابوم  «معىبؽىبعٓ ياصٌ عکٕىٍ در قزآن کزٔم» -2

 ي بٕٔش، پا 2 َؾاتم، ؽامبرٌ   ي زُال  عابل  ضادٔث  ي قزآن َبْ عکٕىٍ زمه پٕمب، پضيَؼ

ػ. در أه مابلٍ ثٍ معىبؽىبعٓ تبرٔبٓ ياصٌ عکٕىٍ در قزآن پزداختاٍ ي در   1394 سمغتبن

وُبٔت ثٍ أه وتٕدٍ رعٕدٌ اعت کٍ در أه ياصٌ، معىابْ متمابٔشْ غٕاز اس آوساٍ در رٔؾاٍ      

 لغًْ آن يخًد دارد، لطبػ وگزدٔدٌ اعت.

، 5عزاج مىٕاز، ؽامبرٌ   ، مزٔم فزَبدْ، فقلىبمٍ «مفًُ  ؽىبعٓ عکٕىٍ در قزآن» -3

ػ. در أه مابلٍ، ؤًغىدٌ ثب وگبَٓ تفغٕزْ ثٍ ثٕابن مفُاً  ياصٌ    1390عبل دي  سمغتبن 

 عکٕىٍ پزداختٍ ي ثٍ معىبؽىبعٓ أه ياصٌ يريد وکزدٌ اعت.

ي مؾتابت آن پزداختٍ وؾادٌ   «عٓکَهَ»در أه عٍ مابلٍ، ثٍ معىبؽىبعٓ تًفٕفٓ رٔؾٍ  

 َب اعت:ٍ در فدد پبعبگًٔٓ ثٍ أه پزعؼاعت؛ اس َمٕه ري، أه مابل

 ي مؾتابت آن اس دٔدگبٌ لغًٔبن زٕغت « عٓکَهَ»ا مفًُ  لغًْ ياصٌ 1

  وؾٕه ي خبوؾٕه ؽدٌ اعت َبٔٓ َمدر ثبفت ي عبختبر قزآٓو ثب زٍ ياصٌ« عٓکَهَ»ا ياصٌ 2

 ٍ اْ ثٍ در پضيَؼ ضبضز ثب اعتفبدٌ اس ريػ تًفٕفٓ ا تطلٕلٓ ي ثز پبٍٔ مىبث  کتبثببو

وؾإىٓ ي خبوؾإىٓ    ثز اعبط رياثاظ َام   ي مؾتابت آن در قزآن« عٓکَهَ»ؽىبعٓ ياصٌ معىب

ؽًد. الس  ثٍ هکز اعت کٍ ثب عىبٔت ثٍ گغتزدگٓ مجبضث معىبؽىبعبوٍ، فاظ ثاٍ  پزداختٍ مٓ

 وؾٕىٓ ي خبوؾٕىٓ پزداختٍ ي اس يريد ثٍ مجبضث تضبد خًددارْ ؽدٌ اعت. مطًرَبْ َم

 اسي ٍ اقسام آىهعٌاشٌ فیتعر .2

 ؽًد:َب اؽبرٌ مٓ تعبرٔف متعددْ ثزاْ معىبؽىبعٓ هکز ؽدٌ کٍ ثٍ زىد مًرد آن

ٍ   داوؼ خًاوٓ اعت کٍ در وٕم« علم الداللٍ»ي ٔب  1معىبؽىبعٓ َابْ  قزن اخٕز ثاٍ سمٕىا

ؽىبعٓ افشيدٌ ؽدٌ ي در قلمزي ٔک رؽتٍ علمٓ در آمادٌ اعات. مى اًر اس ريػ    علم سثبن

                                                 
1- semantics 
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ثىدْ ؽادٌ، عاسظ    آيرْ ي فُزعت َبْ عٕىٓ خم ثتدا ياقعٕبت ي پدٔدٌعلمٓ آن اعت کٍ ا

ؽًد ي وتبٔح ي فزضٕبت ثٍ دعت آمادٌ آسمابٔؼ   َب، وتبٔدٓ ضبفل مٓاس ريْ أه فُزعت

عىاًان ٔاک و زٔاٍ، پذٔزفتاٍ ٔاب مازديد        گزدد ي در فًرت درعت ي وبدرعت ثًدن، ثٍمٓ

ؽًد کٍ خبم ، مابو ، فازٔص، مبتقاز ي    اْ پذٔزفتٍ مٓعًر معمًل، و زٍٔ ؽىبختٍ ؽًد. ثٍ

 (.7 :1397 )مزعلٓ، مفٕد ثبؽد.

ثٕىآ  مى ًر درک خُابن  أشيتغً معىبؽىبعٓ را تطإق ي مغبلعٍ کلمبت کلٕدْ سثبن ثٍ

( در علم 4 :1373 ،گًٔىد، تعزٔف کزدٌ اعت. )ر.ک: أشيتغًقًمٓ کٍ ثب آن سثبن عبه مٓ

ي کبرَبْ وُفتٍ در کال ِ داراْ رياثظ مٕبن دال معىبؽىبعبن در پٓ کؾف عبس »معىبؽىبعٓ، 

 :1396 )رکعٓ ي وقزتٓ،« ي مدلًل ي تدشٍٔ ي تطلٕل آن ثز اعبط ٔک ريػ علمٓ َغتىد

تز، درفد اوتابل معبوٓ، ثٕؾتز تز، زىد الٍٔتز، ادثٓثٍ عجبرت دٔگز، َز زٍ مته پٕسٕدٌ (؛24

تز ي ثٍ تجا  آن، وٕابس ثاٍ    مٕشان عبتي ضدم سثبوٓ کمتز ثبؽد کبر معىبؽىبعٓ وٕش ثٍ َمبن 

 (.3 :1388 ؽعٕزْ،) ؽًدَبْ مىغدم، ثٕؾتز مٓقًاعد مى م ي قبوًن

صهبًٖتَص٘فٖ(ٍدسِ)صهبًٖهعٌبشٌبسّٖن-2-1

آوسٍ در أه پضيَؼ مًرد و ز اعت، معىبؽىبعٓ سثبوٓ اعت. در معىبؽىبعٓ سثبوٓ، تًخاٍ  

َابٔٓ زاًن   در أاه داواؼ، ريػ   (28 :1387 ثٍ خاًد سثابن معغاًف اعات. )فافًْ،     

َبْ معىبٔٓ( ثزاْ مغبلعٍ معىب ثٍ کبر گزفتٍ ؽدٌ کاٍ أاه ريػ   ضًسٌ) اْمعىبؽىبعٓ ضًسٌ

(. در 191-196 سمابوٓ تکٕاٍ دارد )َمابن:    در مغبلعٍ معىب ثٍ دي رئکزد درٕسمابوٓ ي َام  

رعآ  سمبوٓ ٔب تًفٕفٓ، معىبْ ياضدَبْ و ب  سثابن در ٔاک ماغا  سمابوٓ ثز     رئکزد َم

ؽًد. در زىٕه يضعٕتٓ ثزخالف رئکزد درٕسمبوٓ، ثٍ تغٕٕز معىب در عاًل سمابن تًخاٍ     مٓ

ؽًد، ثلکٍ َز سثبوٓ را در ثزؽٓ اس سمبن ثٍ مىشلٍ ٔک و ب  ارتجبعٓ خًدکفب ي مغاتال  ومٓ

سمابوٓ   دَد. أه ؽًٌٕ مغبلعٍ معىاب را معىبؽىبعآ َام   مغزش کزدٌ ي مًرد ثزرعٓ قزار مٓ
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ثىبثزأه ثزرعٓ مزاضل سمابوٓ تطاًالت ياصگابن در أاه      (؛418 :1384 ٕىش،ريث) وبمىد مٓ

تًان ثز اعابط مطإظ   ريػ، ايلًٔت ودارد. در أه وًع معىبؽىبعٓ، معىبْ ٔک ياصٌ را مٓ

يقًع آن در ٔک ثبفت سثبوٓ تعٕٕه کزد؛ ٔعىٓ ثز رياثظ دعتًرْ ي معىابٔٓ أاه ياضاد ثاب     

 (.166 :1387 ففًْ،) اللت داردسودٕزٌ گفتبر ثب مته د دٔگز ياضدَبْ

ثىبثزأه مى ًر اس  تبرٔبٓ( خبرج اس ثطث أه مابلٍ اعت؛) سمبوٓ معىبؽىبعٓ در

 تًفٕفٓ( اعت.) سمبوٓ معىبؽىبعٓ در أه مابلٍ، َمبن معىبؽىبعٓ َم

 زهاًي ًشيٌي ٍ جاًشيٌي در هعٌاشٌاسي ّن هفَْم رابطِ ّن -3

  ٓ ً     رئکزد معىبؽىبعبوٍ در ضًسٌ متاًن دٔىا  ، عابثاٍ زىاداوٓ وادارد. تًؽإُٕکً أشيتغا

ؽىبط ي فٕلغًف معزيف صاپىآ اس وبغاتٕه کغابوٓ     ؽىبط، سثبن  ( اعال  1914-1993)

عًر خدْ ثٍ أه رئکزد معىبؽىبعبوٍ در قزآن تًخاٍ کازدٌ اعات. گزيَآ اس      اعت کٍ ثٍ

ٔاک ثبفات    اعبط مطٕظ يقاًع آن در  تًان ثزمٓ ؽىبعبن معتادود معىبْ ٔک ياصٌ را سثبن

 سثبوٓ تعٕٕه کزد. در ياق  ثبفت مدمًعٍ عًاملٓ اعت کٍ در تفغإز معىاب ماثزواد. )پابلمز،    

ري، گبٌ معىبْ دقٕاق ٔاک ياصٌ اس ريْ ثبفات آن ي اس راٌ تًفإف     (. اس َمٕه158 :1391

 (.1394 :197 گًٔىد )ؽزٔفٓ،گزدد کٍ ثٍ آن، تعزٔف ثبفتٓ مٓلف ٓ، ريؽه مٓ

ؽىبط سمبوٓ در تطلٕل مفبَٕم ياصگبن، اس سثبن زْ معىبؽىبعٓ َمأشيتغً در ثٍ کبرگٕ

گًواٍ راثغاٍ کلآ     مؾًُر، فزدٔىبن عًعًر متإثز اعت. عًعًر معتاد اعت کٍ معىب در دي

وؾٕىٓ ثٍ ثزرعٓ رياثظ درين متىآ ٔعىآ    وؾٕىٓ: راثغٍ َم گزدد: الف: راثغٍ َمثزرعٓ مٓ

 پزداسد. آٔىد اوتابل معىب مٓزگًوگٓ قزار گزفته عىبفز در کىبر َم ي فز

خابٔگشٔىٓ  ة: راثغٍ خبوؾٕىٓ: ثز اعبط راثغٍ خبوؾٕىٓ، راثغٍ ثٕىبمتىٓ ٔعىٓ زگًوگٓ 

خبْ ياصگابن اضتمابلٓ ثزرعآ     خبْ َم ي علت اوتببة ياصٌ هکز ؽدٌ در مته ثٍ عىبفز ثٍ

ًٔ  وؾٕه آن را َام  َبْ َمتؾبٕـ معىبْ ياصٌ اس عزٔق معىٓ ياصٌ»ؽًد. مٓ ىاد؛  وؾإىٓ گ

(. در 161 :1391 )پابلمز، « تًاوىد معبوٓ خبؿ ثٍ خًد گٕزواد وؾٕىٓ مٓ َب در َمسٔزا ياصٌ
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َاب،  َابْ ياصٌ َب ي مادلًل ثىدْ ثز اعبط ؽجبَت مًخًد مٕبن مفًُ وغجت خبوؾٕىٓ دعتٍ

کلمبتٓ کٍ در ٔاک آٔاٍ قازآن ثاٍ کابر      » (.130 :1396 رکعٓ ي وقزتٓ،) گٕزدفًرت مٓ

اْ کٍ اگز الفابػ درين   گًوٍ اْ َمبَىگ داؽتٍ ثبؽىد؛ ثٍثب َمدٔگز راثغٍ تًاوىداود، مٓ رفتٍ

ثبؾٓ ثٍ ثبؼ دٔگز در َمبن عىًان ٔک مطًر افآ در و ز ثگٕزٔم، اس ارخبع ٔک آٍٔ را ثٍ

ٓ   تًان معىبْ ياصٌ را ثٍ دعت آيرد. ثٍ أه ريػ، راثغٍ َمآٍٔ مٓ ؽاًد. در  وؾٕىٓ گفتاٍ ما

در آٔبت، دي گًوٍ اعت: راثغٍ افآ ي راثغٍ عمًدْ. اگز ثٍ ارتجبط  َبياق ، راثغٍ مٕبن ياصٌ

آٔد ثٍ يعإلٍ تًفإف ثابفتٓ،    الفبػ در مطًر افآ ثىگزٔم، معىبٔٓ کٍ اس ياصٌ ثٍ دعت مٓ

امب اگز وغجت کلمبت را در مطًر عمًدْ ثىگزٔم، معىاب ٔاب معابوٓ     وؾٕىٓ اعت؛ متىٓ ٔب َم

ٓ  دٔگزْ اس راٌ خبوؾٕىٓ ثزاْ کلمٍ ث (؛ ثىابثزأه،  199 :1394 )ؽازٔفٓ، « آٔاد ٍ دعات ما

َابْ ياصٌ، فاًرت   َاب ي مادلًل  ثز اعبط ؽجبَت مًخًد مٕبن مفُاً  « راثغٍ خبوؾٕىٓ»

ي ثزخٓ « رٔؾٍ عٓکَهَ ي مؾتابت آن»گٕزد. در ادامٍ ثٍ ثزرعٓ مفًُ  لغًْ ي افغالضٓ  مٓ

 اَد ؽد.َبْ آن پزداختٍ خًَبْ پزثغبمد ي خبوؾٕهوؾٕهتزٔه َم اس مُم

 ٍ هشتقات آى «سَکَيَ» هفَْم لغَی ٍ اصطالحي ٍاشُ -4

ثزاْ مب ريؽه گزدد، ثبٔد اثتدا آن را در کتات لغات   « عٓکَهَ»ثزاْ أىکٍ مطًر معىبٔٓ ياصٌ 

 :312 خالف اضغزاة ي ضزکت اعت. )فزإَادْ، « عٓکَهَ»ثزرعٓ کىٕم. معىبْ افلٓ ياصٌ 

ي مؾتابت آن، َؾت معىٓ لطبػ کزدٌ کٍ « کَهَعٓ»ثزاْ « العٕه»( فزإَدْ در کتبة 1409

ثاٍ معىآ اس ثإه رفاته     « الغُاکًن »مبوىد  َمٍ ثٍ وطًْ ثب آرامؼ ي عکًن ارتجبط دارود؛

« الغُاکبن »ثٕت.  ثٍ معىٓ اَل« الغَکهُ»َز دي ثٍ معىبْ خبوٍ. « الغَکَهُ ي المِغکه»ضزکت. 

اْ ثادين کزأاٍ.   ٔعىٓ خبوٍ« الغُکىَٓ»ؽًد. ثٍ معىٓ دوجبلٍ کؾتٓ کٍ ثبعث تعبدل در آن مٓ

ثٍ معىٓ وٕبسمىدْ ي ثٕسبرگٓ کاٍ  « المِغکَىٍَ»ثٍ معىٓ آرامؼ َمزاٌ ثب ثزدثبرْ. « الغَکٕىٍ»

ثٍ معىبْ زبقً « الغِکٕه»ي  ؽًددر افل اس معىبْ عد  ضزکت ثزاْ کغت معبػ وبؽٓ مٓ

را « عٓاکَهَ »ففُبوٓ، افال  راغت ا (1409 :312 فزإَدْ،) اعت« الغَکبکٕه»ي خم  آن، 
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 ٓ داواد ي در عابکه ؽادن ي مىاشل     ثٍ معىبْ أغتبدن ي ثبثت ؽدن زٕشْ ثعد اس ضزکت ما

ٔعىآ مىاشل گشٔاد. اعام مکابن آن،      « عٓکَهَ فالنٌ مکابن کاذا  »مبوىد  ريد؛گشٔدن ثکبر مٓ

: 2/235 راغات افافُبوٓ،  ) ثٍ معىبْ خبْ عکًوت ي خما  آن، مغابکه اعات   « مٓغکه»

« عٓاکَهَ َٓادٓؤ ثٓعادٓ تَطٓاز کٓ    » وًؽتٍ اعت:« عٓکَهَ»مى ًر وٕش در خقًؿ مبدٌ (. اثه 1374

عٓکَهَ ثٍ معىبْ آرامؼ ثعد اس ضزکت اعت ي وٕش ثٍ معىبْ َز آن زٕشْ اعت کٍ آدمآ ثاٍ   

 (.1414 :13 :211 اثه مى ًر،  ) گٕزدآن آرامؼ مٓ

أه وتٕدٍ رعٕد کٍ َماٍ  تًان ثٍ َبْ لغت اودب  گزفت، مَٓبٔٓ کٍ در کتبةثب ثزرعٓ

ثٍ وطًْ ثب مفًُ  اعتازار ي آرامؼ در ارتجابط َغاتىد. الجتاٍ ثاٍ     « عٓکَهَ»مؾتابت رٔؾٍ 

کٍ َٕر ارتجبعٓ ثاب مفُاً     «الغُکَٕه/ ضمبر يضؾٓ»ي « عِکّٕه/ زبقً»َبْ اعتثىبْ ياصٌ

ٓ آرامٓ َب، دخٕل َغتىد ي افلآرامؼ در آن يخًد ودارد ي ثٍ و ز آرتًر خفزْ، أه ياصٌ

 (.258ي  257 :1386 خفزْ،) دارود

 ٍ هشتقات آى در قرآى «سَکَيَ»کاربرد ٍاشُ  -5

ٍ    66ثابر ي در   69ثب مؾتابت مبتلفؼ، مدمًعبً « عٓکَهَ»مبدٌ  َابْ  فاًرت  آٔاٍ قازآن ثا

 مبتلف ثٍ ؽزش سٔز ثٍ کبر رفتٍ اعت:

فإغٍ خما     ( ي13 )اوعب ،« عٓکَهَ»فًرت فعل مبضٓ، فٕغٍ مفزد مذکز غبئت  ثٍ -1

 (6 ؛ عال ،45 )اثزإَم،« عٓکَىتُم» مذکز ضبضز

« ٔٓغاکُهُ »در گزيَٓ اس آٔبت وٕش در قبلت فعل مضبرع، فٕغٍ مفزد ماذکز غبئات    -2

« تَغکُىًُن» ي خم  مذکز ضبضز (86 )ومل،« لِٕٓغکُىًُا»خم  مذکز غبئت  ( ي ٔب189 )اعزاف،

 ( ثکبر رفتٍ اعت.61فز/؛ غب21؛ ري /73)ققـ/ «لِتَغکُىًُا» ( ي72 )ققـ،

در َمٕه آٔبت، خدايود آفزٔىؼ َمغزاوٓ اس خىظ اوغبن کٍ مبٍٔ آرامؼ يْ ثبؽد را 

َبْ آؽکبر خًد ؽمزدٌ اعت. َمسىٕه قزار دادن ؽات را ثازاْ آراماؼ اوغابن،     اس وؾبوٍ

اْ اس آٔابت، مؾاتابت أاه مابدٌ     ثبؾٓ اس رضمت خًد ثز اوغبن ؽامزدٌ اعات. در پابرٌ   
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 )اثازإَم، « اَعاکَىتٓ » ٓ مشٔد اس ثبة افعبل، فعل مبضٓ ثٍ فٕغٍ متکلم يضدٌفًرت ثالث ثٍ

، فعال اماز ثاٍ فإغٍ خما  ماذکز ضبضاز        (18)المامىًن، « اَعکَىَب» ي متکلم م  الغٕز (37

 کبررفتٍ اعت. ثٍ معىٓ اعکبن دادن ي عبکه عبخته ثٍ (6 )الغّال ،« اَعکِىًا»

/ 24 )التًّثاٍ،  «مٓغابکِه »( ي 15 )عاجإ، « همٓغاکَ » مؾتابت دٔگزْ اس قجٕل اعم مکبن

 / آل عمازان، 61 )الجاازٌ، « مٓغکَىَّ» ي...( مقدر مٕمٓ 13 / االوجٕبء،12 / فف،45 اثزإَم،

 38 / الازّي ، 26 / االعزاء،184 )الجازٌ،« مِغکٕه»ي فٕغٍ مجبلغٍ  ( ثٍ معىبْ درمبودگ112ٓ

 ي...( ي اعاام آلاات 36 ي 8 عااجإ،/ 215 ي 177 ،83)الجااازٌ، « مغاابکٕه» ي...( ي خماا  آن

( در آٔبت قزآن آمدٌ اعت. عکٕىٍ ثٍ معىبْ آرامؼ قلت ي اعمٕىابن  31 )ًٔعف،« عِکّٕه»

عًرٌ  26 ي 18 ي 4 خبْ اعم مقدر آمدٌ اعت ي در آٔبت خبعز اعت کٍ مقدر ثًدٌ ي ثٍ

 ثٍ کبر رفتٍ اعت. 40 ي 26/تًثٍ، 248فتص/ ثازٌ، 

 که در قزآنفزاياوٓ ياصٌ ع :1 خديل ؽمبرٌ

 ياوٓافز کلمٍ فزاياوٓ کلمٍ ياوٓافز کلمٍ فزاياوٓ کلمٍ

 1 ُتغٕکَهْ 1  لِٕٓغٕکُهَ 2 عٓکَىبً 2  اعٕکُه

 2  مٓغبکِىُُٔم 2 َ  مٓغبکِه 3  الْمِغٕکِٕهِ 2 الْمٓغٕکَىَُّ

 3  الْمِغٕکِٕهَ 3 عٓکِٕىَتٍَٔ 2 اُعٕکُىًُا 6 الْمٓغبکِٕهِ

 1  مٓغٕکَىُِِم 2 عٓکَىْتُم 1  لِمٓغبکِٕهَ 2 الْمٓغبکِٕهَ

 1 ِ  ٔٔغٕکِه 1  عٓکَهَ 3 مٓغبکِىُِِم 1  مِغٕکِٕه

 2الغَکِٕىََّ 4 لِتَغٕکُىًُا 1 فَإَعٕکَىَبٌ 1عٓکِٕىٌَّ

 3 مِغٕکِٕىبً 1عِکِٕىبً 1 مٓغٕکًُوٍَّ 1  تَغٕکُىًُن

 1 ؤَعٕکِىًَُٔهَ 1  مٓغبکِىَکُمٕ 1 عبکِىبً 1  لَىُغٕکِىَىَکُم

 1 مِغٕکِٕهٍ 1 لِٕٓغٕکُىًُا 2  مٓغبکِٕهَ 1  ؤَعٕکَىْتٔ

 1 الْمٓغبکِٕهُ 1 مِغکٕهٌ 1 َعبکِىِکُمٕ   2 ْ  مٓغبکِه
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 هعٌاشٌاسي ریشِ سَکَيَ ٍ هشتقات آى -6

وؾإىٓ ي خبوؾإىٓ ثاٍ     ثب اعتفبدٌ اس معىبؽىبعٓ ثز اعبط ثبفت سثبوٓ ثب ثزرعٓ رياثظ َام 

تب ثاب اعاتفبدٌ اس    پزداسٔمدر ثبفت سثبوٓ قزآن کزٔم مٓ« عٓکَهَ»تطلٕل معىبٔٓ مفًُ  رٔؾٍ 

تطلٕل أه رياثظ ثٍ معىبْ ياقعٓ أه مؾتابت کٍ تب ضدْ ثب َم متفبيت َغتىد، پٓ ثجزٔم. 

 ؽًد.پزداختٍ مٓ« عٓکَهَ»َبْ رٔؾٍ  وؾٕه تزٔه َم اثتدا ثٍ ثزرعٓ ثزخٓ اس مُم

«سَکَيَ»ًشٌ٘بىٍاطُّن-6-1

، ثٔعدْ اس اثعبد معىابٔٓ آن  الفبظٓ َغتىد کٍ ثب آمدن در کىبر آن« عٓکَهَ»ْ ياصٌ َب وؾٕه َم

ٔک معىبْ اعبعٓ دارد کٍ ثٍ معىبْ اعتازار، عکًن ي « عٓکَهَ» ْياصٌ عبسود.را ريؽه مٓ

تًقف اعت. أه ياصٌ در گذر سمبن، دزبر تًععٍ معىبٔٓ ؽدٌ ي کبرثزدَبْ گًوبگًوٓ پٕادا  

 پٕدا کىٕم، ثُتز اعت کاٍ َاز  « عٓکَهَ»ٔىکٍ درک ثُتزْ اس معبوٓ مؾتابت کزدٌ اعت. ثزاْ ا

 تزْ ثزعٕم.ٔک اس أه مؾتابت را خدا ثزرعٓ کزدٌ تب ثٍ وتبٔح دقٕق

سمبن داراْ دي کبرثزد مثجت ي مىفٓ اعت. کبرثزد مثجت در معىبْ  َم« عٓکَهَ»رٔؾٍ 

مٓغٕکَىَّ(  -مِغٕکٕه ) ي خًارْ گٕز ؽدني کبرثزد مىفٓ در معىبْ سمٕه اعتازار ي آرامؼ

اعت. ثزاْ تجٕٕه أه تضبد معىبٔٓ وٕبس ثٍ ٔک مغبلعٍ تبرٔبٓ ي فزَىگٓ در عزة عقز 

وشيل اعت. اس َمٕه ري وٕبس ثٍ پضيَؾٓ مغتالٓ دارد کٍ اس ثطث أه مابلٍ خبرج اعت. 

گٓ تًان گفت کٍ عزة در ديرٌ خبَلٓ ثٍ دي فًرت ضضزْ ي ثديْ سود عًر کلٓ مٓ ثٍ

ٔعىٓ اعتازار ي « عٓکَهَ»کزدود. اعزاثٓ کٍ در ؽُز عکًوت داؽتىد اس کبرثزد مثجت ياصٌ مٓ

وؾٕىٓ  َب مىًط ثٍ کًذ امب اَعزاة ثٓدٓيْ کٍ ضٕبت ي سودگٓ آن کزدود؛ آرامؼ را اعتعمبل مٓ

کزدود؛ سٔزا سمبوٓ کٍ مدجًر  را اعتعمبل مٓ« عٓکَهَ»ي ضزکت ثًد اس کبرثزد مىفٓ ياصٌ 

ي ياصٌ مٓغٕکَىَّ ي  اْ خش درمبودگٓ ي ثٕسبرگٓ وداؽتىدود در ٔکدب عبکه ؽًود، زبرٌثًد

 آيرد أه ثٕىؼ اعت. مِغکِٕه رٌ
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 کبهلتَلفًٍش٘يٍاطُسَکَيَدسهعٌبٕسکَىّبّٕنٍاطُ-6-1-1

در معىابْ عاکًن ي تًقاف ثکابر     « عٓکَهَ»َبٔٓ کٍ در قزآن در کىبر ياصٌ  وؾٕه ٔکٓ اس َم

ثٍ معىبْ خًاعته اعت. َزگبٌ خداْ تعبلٓ ثب آن يفف ؽًد، ثٍ معىبْ « ؽَبء»عت، رفتٍ ا

فبعل( ي زًن غٕز خدا را ثب آن يفف کىٕم، ثٍ معىٓ مفعًل ٔعىٓ رعٕدن ثٍ ) خًاَىدٌ اعت

 (.2/366: 1374 راغت اففُبوٓ،) زٕشْ اعت

ي تًقف اعات  َب در معىبْ عکًن  در آن« عٓکَهَ»دي آٍٔ در قزآن يخًد دارد کٍ ياصٌ 

 َب ؽدٌ کٍ در معىبْ فبعلٓ ٔعىٓ خًاعته اس عزف خدا اعت: وؾٕه آن ي مقدر ؽَبء َم

؛ «الًِِ٘دَل ٘فَهَذَالّظِلٍََلََشبءَلَجَعَلَُِسبکٌِبًثُنَجَعَلٌَبالشَوسَعَلَ٘اَلَنتَشَاِلٖسَثِکَکَ»

خًاعت، آن را عبکه ت  ي اگز مٓاْ کٍ پزيردگبرت زگًوٍ عبٍٔ را گغتزدٌ اعآٔب ودٔدٌ»

 (45 )الفزقبن،« داد؛ آوگبٌ خًرؽٕد را ثز آن دلٕل گزداوٕدٔمقزار مٓ

کزد ي ثٍ يعٕلٍ آفتبة، عابٍٔ را اس ثإه   خًاعت، عبٍٔ را دائمٓ مٓاگز خدا مٓ»ٔعىٓ 

ٓ  ومٓ  داردثزد. أه آٍٔ ثز أه داللت دارد کٍ اگز خدا ثبًاَد، خًرؽٕد را اس ضزکت ثابس ما

 (.17/211 :1360 )عجزعٓ،« تب عبٍٔ، َمٕؾٍ ثبثت ثمبود

فَٗسکِيِالشُّٗشَإَٗاِى»در آٍٔ دٔگز آمدٌ:  لِکُلَِ٘حَ فٖرَلِکَ اِىَ عَلَٖظَْشُِِ سٍََاکِذَ ّظلَليَ

ثز پؾت )آة( متًقف  (َبگزداود ي )عفٕىٍاگز خدا ثبًاَد، ثبد را عبکه مٓ» ؛«صَجَبسٍشَکَس

 (33 )الؾًّرْ،« َب عت.در أه )امز( ثزاْ َز ؽکٕجبْ ؽکزگشارْ، وؾبوٍ مبوىد. قغعبًمٓ

َب ريْ آة درٔب اوداسد ي در وتٕدٍ، کؾتٓاگز خدايود ثبًاَد، ثبد را اس ضزکت مٓ»

 «ومبٔىد؛ سٔزا آة درٔب خًد ثٍ خًد ضزکتٓ وداردمبوىد ي اس خبْ خًد ضزکت ومٓراکد مٓ

 (.22/149: 1360 )عجزعٓ،

خًاعت ي اگز خدا ثبًاَد، دي آٍٔ، ياصٌ لًَ ؽبءٓ ياِن ٔٓؾَإ ثٍ معىبْ اگز خدا مٓدر أه 

خًاَد ي َمٍ زٕش ثز أه داللت دارد کٍ خدايود، عکًن ي تًقف کبمل را در عبلم مبدٌ ومٓ

ْ رياکد ؽًرْ، ياصٌ 33در أه عبلم در ضبل ضزکت ي تغٕٕز َغتىد. َمسىٕه در آٍٔ 
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ٌ ٔٔغکِهُ اعت کٍ قزاثت معىبٔٓ ثب آن وٕش دارد. رٓکَدٓ المبءٔ ي الزٔصٔ وؾٕه دٔگزْ ثزاْ ياص َم

 ريدعًر أه ياصٌ درثبرٌ کؾتٓ َم ثکبر مٓ ٔعىٓ آة ثبران ي ثبد عبکه ي آرا  ؽد. َمٕه

 (.2:1374/104 راغت،)

ًش٘يثبسَکَيَدسهعٌبٕلشاسگشفتيٍسبکيشذىّبّٕنٍاطُ-6-1-2

فِٖالٍََ»فزمبٔد:  خدايود مٓ هَبسَکَيَ السَو٘لَُِ ٍَََُّ ٍَالٌَْبسِ العَل٘لِ ي »؛ (13 )االوعب ،« نُ٘عُ

 «ي تکبپً( دارد اس آن ايعت ي اي ؽىًا ي داوبعت) ريس آرا  آوسٍ در ؽت ي

ؽت ي ريس ثٍ مىشلٍ مغکىٓ عمًمٓ ثزاْ اخشاْ عبلم اعت ي دخبلت تبمٓ در تکًن 

ي عکًن در لٕل ي وُبر، ثٍ معىبْ يقًع در ظزف عبلم  عمً  مًخًدات متکًوٍ در آن دارد

 (.7/38: 1374 عجبعجبٔٓ،) عجٕعتٓ اعت کٍ ادارٌ آن ثٍ دعت لٕل ي وُبر اعت

اَسکٌَتُهِيرُسِ»در آٍٔ دٔگز آمدٌ:  ثَ٘تِٖثََِادٍغََٗسَثٌََباًِِّٖ الوُحَشَمِ٘شِرِٕصَسعٍعٌِذَ تِکَ

لِ ٘مُ٘سَثٌََب الّصَالَٓ اِلَوَُا تََِْٕ الٌّبسِ هِيَ اَفئِذًَٓ لَعَلَُْنِْن.٘فَبجعَل الّثَوَشاتِ هِيَ اسصُلُْن ٍَ

کؾت، وشد خبوٍ مطتز  تً،  ثٓ اْ ٔکٓ اس( اس فزسوداوم را در درٌّ) پزيردگبرا مه»؛ «شکُشٍُىََٗ

بن عًْ آو َبْ ثزخٓ اس مزد  را ثٍ تب ومبس را ثٍ پبدارود، پظ دل عکًوت داد  پزيردگبرا

 (37 )اثزإَم، «گشارْ کىىد دٌ، ثبؽد کٍ عسبط گزأؼ دٌ ي آوبن را اس مطقًالت ريسْ

 :12 عجبعجبٔٓ،) اعت« اَعکَىتٔ» متعلق ثٍ خملٍ« عِىدٓ ثٕٓتِکٓ المٔطٓزَ ِ»ظزف مکبن در 

در  ي...« »عٓکَىتُم فٓ مٓغٓبکِه ِالَذٔهَ ظَلَمًا اَوفُغُٓٔم »يٓ در آٍٔ دٔگز آمدٌ: (. »1374/111

 (45 )اثزإَم،« عزاَبْ کغبوٓ کٍ ثٍ خًد عتم ريا داؽتىد عکًوت گشٔدٔد...

در آن ثٍ معىبْ اعتازار ٔبفته ي عبکه ؽدن اعت، ثٍ « عٓکَهَ»َب آٔبتٓ کٍ ثب ثزرعٓ

در آن آٔبت، قٕد مکبن ي قٕد سمبن َغتىد. در ياق  أه « عٓکَهَ»َبْ وؾٕهدعت آمد کٍ َم

عًرٌ  13عًر مثبل، در آٍٔ  َب َغتىد. ثٍَب ي سمبنته در آن مکبنقًٕد، دلٕل اعتازار ٔبف

فِٓ »مامىًن  18ي « فِٓ مٓغبکِه»اثزإَم قٕد مکبن  45ي آٍٔ « فِٓ اللَٕٕل يٓ الىَُبر»االوعب  

 وؾٕه ؽدٌ اعت. ي... ثب قًٕد مکبن ي سمبن َم« االَرٕك
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هَسبکِ٘ي(-هِسِکِ٘ي)هبًذُدسًش٘يثبسَکَيَدسهعٌبٕثٌَ٘اٍّبّٕنٍاطُ-6-1-3

« عَعٓمٓ»َبٔٓ کٍ در قزآن ثٍ ؽکل مکزر در کىبر ياصٌ مِغٕکِٕه آمدٌ، رٔؾٍ وؾٕهٔکٓ اس َم

ثٍ معىبْ خًردن غذا اعت ي َز زٕشْ کٍ اس آن « الغَعم»ثبر تکزار ؽدٌ اعت.  7اعت کٍ 

« أٓ درد اوگٕش ي گلًگٕزغذ»؛ «ععبمبً هَا غُقٍَّ»ؽًد.  وبمٕدٌ مٓ« عَعمٌ ي ععب ٌ»خًرود  مٓ

عًر مثبل در آٍٔ  ريد. ثٍ َم ثکبر مٓ« ؽزثت»در خًردن آة ي « عَعِمتٔ( »13 )المشمل،

فَلَ»فزمبٔد:  عًرٌ ثازٌ خدايود مٓ 249 هٌُِِ هٌٍَِِٖهَيلَن٘فَوَيشَشِةَ هٌَِِٖٗسَ فَبًَُِِ « طعَوُِ

 (.2/486 :1374 ( )راغت،249 )الجازٌ،

ىک ٍث زىد و  ؽًد: وؾٕه مغکٕه ؽدٌ اعت اؽبرٌ مٓ َم« عَعٓمٓ»مًٍو اس آٔبت قزآن کٍ ياصٌ ٔا

طعِوَُىٍََُٗ»(؛ 44 )المدثز،« دادٔم. ي ثٕىًأبن را غذا ومٓ»؛ «يٍََ٘لَنًَکًُُطعِنُاالوِسکِ»

اعٕز را ديعتٓ )خدا(، ثٕىًا، ٔتٕم ي ( ي ثٍ )پبط»؛ «شًا٘وّبٍاس٘تًٌٗبٍ٘الطَعبمَعَلَٖحُجِِهِسک

الوِسک»(؛ 8 )االوغبن،« دادود. خًراک مٓ عَلَٖطَعبمِ التَحَبّضَُىَ ؛ ثٍ خًراک دادن «يٍَِ٘

 (18 اوگٕشٔد. )الفدز، ثٕىًا َمدٔگز را ثز ومٓ

اؽبرٌ کزد کٍ زُبر ثبر « اَتَٓٓ»تًان ثٍ مؾتابت  َبْ دٔگز ياصٌ مِغٕکِٕه مٓوؾٕهاس َم

« فَأتِ»ري   38ي « آتِ»اعزاء  126، «آتِٓٓ»ثازٌ  177، «آتًا»عًرٌ ثازٌ  183در آٔبت 

 ؽدٌ اعت. در قزآن تکزار

َب در کىبر ياصٌ مغکٕه ضبکٓ اس آن اعت کٍ مغکٕه فزدْ وٕبسمىد اعت  وؾٕه هکز أه َم

کىد، لذا خدايود در قزآن ثٍ اععب  ي ثبؾؼ ثٍ مغکٕه عفبرػ کزدٌ  کٍ وٕبسػ را اثزاس ومٓ

 کىىد مًرد تًثٕ  قزار دادٌ اعت. ا ثٍ اععب  مغکٕه، تؾًٔق ومٓاعت ي کغبوٓ کٍ دٔگزان ر

زٕشْ ي فاز،  عًرٌ ثلد، ثبالتزٔه مزتجٍ مغکٕه را اس لطبػ ثٓ 16خدايود در آٍٔ 

 «اَي مِغکِٕىًب هَا مٓتزَثٍّٓ»فزمبٔد:  کىد ي مٓ وؾٕه معزفٓ مٓ مغکٕه خبک
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سکٌَٔ(هَ)چبسُ٘ثًش٘يثبسَکَيَدسهعٌبّٕبّٕنٍاطُ-6-1-4

کىد،  خًثٓ معىبْ آن را ثبسگً مٓ کىبر ياصٌ مغکىّ قزار دارد ي ثٍ َبٔٓ کٍ در وؾٕه اس َم

وٕش اعت ي مأد آن ياي عغفٓ « مغکىّ»داراْ تزادف معىبٔٓ ثب ياصٌ « هِلَّ» هلت اعت.

لٓ ؽد. َب مغتً آن ؛ پغتٓ ي سثًوٓ ثز«تَزَٓأُُم هِلٌَّ»فزمبٔد:  اعت کٍ يخًد دارد. خدايود مٓ

ثدر ( ي ٔإىبً خدا ؽمب را در )خىگ»؛ ...«ٍَلَمَذًَّصَشَکُنُاهللُثِجَذسٍٍَاًَتُناَرِلٌَٔ»(؛ 27 )ًٔوظ،

 (.1374/17 :2 ( )راغت،123)آل عمزان، « ثب آوکٍ وبتًان ثًدٔد ٔبرْ کزد

 ياصٌ مغکىّ در دي آٍٔ اس قزآن يخًد دارد:

ّضُ»... لَکُنهَبسَبَلتُنٍَ رالِکَ٘شِثَتعَلَفَبِىَ اهللِ هِيَ ثِغَضَتٍ ثَبءٍُ ٍَ الوَسکٌََُٔ ٍَ الزِّلَُٔ ِْنُ

 «عتَذٍُىََٗشِالحَكِّرالِکَثِوَبعَّصََاٍَکبًَا٘يَثِغَِّ٘٘متُلَُىَالٌَجَٗبتِاهللٍَِٗکفُشٍُىَثِأَٗثِبًََُْنکَبًَُا

اعت ي )داغ( خًارْ ي وبدارْ ثز أد ثزاْ ؽمب در آودب مُٕب  کٍ آوسٍ را خًاعتٍ»... 

َبْ خدا کفز  ي ثٍ خؾم خدا گزفتبر آمدود؛ ززا کٍ آوبن ثٍ وؾبوٍ َب سدٌ ؽد )پٕؾبوٓ( آن

کؾتىد؛ أه، اس آن ريْ ثًد کٍ عزکؾٓ ومًدٌ ي اس  وبضق مٓ ي پٕبمجزان را ثٍ يرسٔدٌ ثًدود

 (61 )الجازٌ،« ضد در گذراوٕدٌ ثًدود.

ثٍ معىبْ هلتٓ « هُل»ثزاْ وًع، عبختٍ ؽدٌ ي کلمٍ  مقدرْ اعت کٍ« هِلت»کلمٍ 

ثٍ معىبْ هلتٓ اعت کٍ اس وبضٍٕ تعقت ي تکجز « هِلّّ»ي  اعت کٍ اس قُز ي غلجٍ وبؽٓ ؽًد

گزدد ي معىبْ عمًمٓ آن دي، عجبرت اعت اس اوکغبر ي را  ؽدن در ثزاثز خقم  وبؽٓ مٓ

 (.1374/594 :3 )عجبعجبٔٓ،

ؤّ٘ضُشِثَتعَلَ»مبٔد: فزخدايود در آٍٔ دٔگز مٓ الزِّلَُٔ ٍَِْٗنُ اهللِ هِيَ هَبثُمِفَُااِلّبثِحَجلٍ يَ

هِيَاهللٍَِّضُشِثَتعَلَ ثَبءٍاثِغَضَتٍ ٍَ الٌّبسِ هِيَ ثِبًََُْنکبًَا٘حَجلٍ رالِکَ الوَسکٌََُٔ کفُشٍُىَِْٗنُ

ٗثِأ ٍَ اهللِ االًَجِٗبتِ ثِغَ٘متُلَىَ رالِکَ٘بءَ حَكٍّ شِ کبًَا ٍَ عَّصََا َز کدب ٔبفتٍ »؛ «عتَذٍىَٗثِوب

اود مگز آوکٍ ثٍ پىبٌ امبن خدا ي سٔىُبر مزد  ي ثٍ خؾمٓ اس  ؽًود، ثٍ خًارْ دزبر ؽدٌ

أه ثدان عجت ثًد کٍ ثٍ آٔبت خدا کفز  آوبن سدٌ ؽد. خدا گزفتبر آمدود ي )مُز( ثٕىًأٓ ثز
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ي وٕش( أه عاًثت ثٍ عشاْ آن ثًد کٍ ) کؾتىد. وبضق مٓ يرسٔدود ي پٕبمجزان را ثٍ مٓ

 (112 )آل عمزان،« گذراوٕدود. وبفزمبوٓ کزدود ي اس اوداسٌ در مٓ

زىبوکٍ در المىبر آمدٌ، مثل آن اعت کٍ  «ثٓبءٔيا ثغضتٍ مِهَ اهللِ»ثٍ معىبْ مغبيات ي « ثٓبئُ»

کٍ ثٍ غضت ثگًٕٔم فالوٓ خم  کزد ي ثٍ ففت مغجًن ثزگؾت، ٔعىٓ وتٕدٍ ععٓ ًُٔد آن ؽد 

 (.1/246: 1371 قزؽٓ،) ؽًد: ثب غضت خدا قزٔه ؽدود خدا ثزگؾتىد ي معىٓ آٍٔ أه مٓ

تًان مغکىّ را خًارْ ي سثًوٓ  َبْ ياصٌ مغکىّ در أه دي آٍٔ مٓوؾٕهثب تًخٍ ثٍ َم

 معىب کزد کٍ ثب غضت خدا قزٔه ؽدٌ اعت.

کَيَثِهعٌبٕآساهشعوَهٍٖاطُسَّبًٕش٘يّن-6-1-5

اؽبرٌ « سٓيج»ي « اللَٕل»تًان ثٍ  ثٍ معىبْ آرامؼ عمًمٓ مٓ« عٓکَهَ»َبْ ياصٌ وؾٕهس َما

در قزآن تکزار ؽدٌ « عٓکَهَ»وؾٕه  عىًان َم دي ثبر ثٍ« سٓيج»زُبر ثبر ي « اللَٕل»کزد. 

 اعت ي َز کدا  اس أه دي، عًامل آرامؼ َغتىد.

ٕل ثٍ معىبْ تبرٔکٓ ي عٕبَٓ وٕش ثٍ معىبْ ؽت ي ضد ريس اعت. َمسىٕه اللَ« اللَٕل»

« اللَٕل»(. در سٔز ثٍ زىد ومًوٍ اس آٔبتٓ کٍ ياصٌ 8:312/363 آمدٌ اعت. )فزإَدْ،

 کىٕم. ثٍ معىبْ آرامؼ عمًمٓ ؽدٌ اعت اؽبرٌ مٓ« عٓکَهَ»وؾٕه  َم

الَ» ٍَجَعَلَ االِصجبحِ حُسجبًبً٘فَبلكُ ٍَالمَوَشَ ٍَالشَوسَ سَکٌَبً ؽکبفىدٌ ( تَمًع»)؛ ...«لَ

)االوعب ، « ؽت را ثزاْ آرامؼ ي خًرؽٕد ي مبٌ را يعٕلٍ ضغبة قزار دادٌ... فجص اعت، ي

الَ»(؛ 96 لَکُنُ جَعَلَ سَحوَتِِِ هِي فٍَ٘ لِتَسکٌَُا ٍَالٌَْبسَ ٍَلَعَلَکُن٘لَ فَضلِِِ هِي لِتَجتَغَا ٍَ ِِ

زار داد تب َم در آن آرامؼ ق ؛ ي اس رضمت ايعت کٍ ثزاْ ؽمب ؽت ي ريس را«تَشکُشٍىَ

 (73 داؽتٍ ثبؽٕد. )الاقـ،

ؽت ثزاْ آرامؼ ي عکًوت درعت ؽدٌ ي آن ؽت اعت کٍ ثب پزدٌ ظلمتؼ دٔدگبن 

اػ َمٍ زٕشَب را کٍ متضمه  کىد ي در مابثل آن ريس اعت کٍ ثب ريؽىٓ را در ضدبة مٓ

 (.1374/572 :15 دَد )عجبعجبٔٓ، مىبف  ضٕبت آدمٓ اعت وؾبن مٓ
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ثِهعٌبٕآساهش«سَکَيَ»ًشٌٍٖ٘اطُّن-6-1-6

ؽًد.  سيج ثٍ َزٔک اس دي َمغز مزد ي سن ي در ضًٕاوبت کٍ ثب َم خفت َغتىد اعال  مٓ

َمسىٕه ثٍ َز دي خفتٓ، زٍ در مشايخت ي ٔب در غٕز آن، مثل ٔک خفت کفؼ وٕش سيج 

ثبؽىد، خًاٌ ؽجبَتٓ ؽًد. َمسىٕه ثٍ َز دي زٕشْ کٍ ثب ٔکدٔگز ؽجٍٕ ي َمبوىد  اعال  مٓ

 (.158/ 1374 :2 راغت،) ٔکغبن ي ٔب وبَمغبن، سيج گًٔىد

 در معىبْ آرامؼ اعت:« عٓکَهَ»وؾٕه  کلمٍ سيج در آٔبت سٔز َم

ايعت آن کظ ...« »ْب٘سکُيَاِلَ٘خَلَمَکُنهِيًَفسٍٍاحذٍٍََٓجَعَلَهٌِْبصٍَجَْبلََُِّٕالَز»

« خفت يْ را اس آن پدٔد آيرد تب ثدان آرا  گٕزد. ي کٍ ؽمب را اس وفظ ياضدْ آفزٔد

ٌَکُنْ٘بٍَجَعَلَثَ٘بتِِِاَىخَلَكَلَکُنهِياًَفُسِکُناَصٍاجبًلِتَسکٌَُُااِلٍََٗهِيآ»؛ (189 )االعزاف،

فِ اِىَ سَحؤًَ ٍَ لَأٖهَََدًَٓ ٗرالِکَ لِمََمٍ )وًع( َبْ اي أىکٍ اس  ي اس وؾبوٍ»؛ «تَفَکَشٍىَٗبتٍ

ي مٕبوتبن ديعتٓ ي رضمت وُبد،  َب آرا  گٕزٔد خًدتبن َمغزاوٓ ثزاْ ؽمب آفزٔد تب ثدان

 (21 )الزي « َبٔٓ اعت. اودٔؾىد قغعبً وؾبوٍ آرْ، در أه وعمت ثزاْ مزدمٓ کٍ مٓ

کىد ي  وتٕدٍ آوکٍ خدايود ؽت ي َمغز )سيج( را اس عًامل آرامؼ در قزآن معزفٓ مٓ

 وغجٓ ثب عٓکَهَ در معىبْ آرامؼ عمًمٓ اعت. عجبتبً داراْ تزادف

کَيَثِهعٌبٕآساهشاختّصبصٍٖاطُسَّبًٕش٘يّن-6-1-7

 اعت.« فٓلًتُکٓ/دعبْ پٕبمجز»در معىبْ آرامؼ اختقبفٓ « عٓکَهَ»َبْ وؾٕهٔکٓ اس َم

زىبوکٍ اس مًرد اعتعمبل آن ثٍ « فٓلًِ»ٔعىٓ تًخٍ ي اوعغبف. معىٓ خبم  « فٓلًِ»

ؽًد. فٓلًِ اس خبوت خدا ثٍ  آٔد اوعغبف اعت ي ثٍ اختالف وغجت، متفبيت مٓ دعت مٓ

 :4 قزؽٓ،) ئکٍ، اعتغفبر ي اس خبوت مزد ، دعب اعت   معىبْ رضمت ي اس عزف مال

عًرٌ ثازٌ دعب کزدن اس خبوت  157ثز اي دعب کزد . آٍٔ « فٓلَٕتٔ عٓلٍَٕ( »1371/146

 (157 )الجازٌ،...« ِْنصَلَاتْهِيسَثِِّْنٍَسَحؤٌَ٘لَاٍُلئِکَعَ»دَد:  خدايود را وؾبن مٓ
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؛ «وبًٍَِِ٘سَلِّوَُاتَسلِ٘يَآهٌََُاصَلَّاعَلََْٗبالَزِٗباَٖٗالٌَجِّّٖصَلَُىَعَلَٗاِىَاهللٍََهَالئِکَتَُِ»

کىد ي مالئکٍ اعتغفبر اْ اَل أمبن ؽمب َم ثز اي فلًات  خدايود ثز اي رضمت مٓ»

 (56)االضشاة/« ثفزعتٕد ي اس خدا رضمت ثبًإَد ي عال  کىٕد.

در اعال  َمبن عجبدت ثشرگٓ اعت کٍ اس ارکبن دٔه اعت ي تبرک آن در « فلًِ»

اود: زًن قغمتٓ اس آن دعب اعت اس ثبة تغمٍٕ  ردٔف کبفز اعت. در يخٍ تغمٍٕ آن گفتٍ

عًرٌ تًثٍ  103(. آٍٔ 1371/149 :4 قزؽٓ،) اود کل ثٍ اعم خشء أه عمل را فٓلًِ گفتٍ

تُطِْشُُّن»دَد: خًثٓ وؾبن مٓ را ثٍ« عٓکَهَ»ي « فٓالتُکٓ»وؾٕىٓ  َم خُزهِياَهَالِِْنصَذَلًَٔ

عَلٍََ٘تُضَکِ سَوِْ٘نثِْبٍَصَلِ لَُْنٍَاهللُ سَکَيٌ صَالتُکَ عَلِْ٘ناِىَ ؛ اس امًالؾبن سکًِ ثگٕز، «نْ٘عْ

َب دعب که کٍ  کىٓ ي يقت سکبت گزفته ثز آن پبکٕشٌ مٓ پبک ي َب را ثدان يعٕلٍ تً آن

 (103َب آرامؼ اعت. )التًّثٍ،  دعبٔت ثزاْ آن

ثٍ معىبْ زٕشْ اعت کٍ دل را راضتٓ ي « اِنَ فٓالتُکٓ عٓکَهٌ لَُٔم»در خملٍ « عٓکَهَ»

ثد ٔب ثبؾد ي مى ًر أه اعت کٍ وفًط أؾبن ثٍ دعبْ تً عکًوت ي آرامؼ مٓ آرامؼ مٓ

 (.9/512 :1374 عجبعجبٔٓ،) ي أه وًعٓ تؾکز اس مغبعٓ أؾبن اعت

َب ثٍ  ؿ( در ضق مامىٕه ثبعث وشدٔکٓ آن) عًرٌ تًثٍ وٕش دعبْ پٕبمجز 99در آٍٔ 

تًان ثٍ أه وتٕدٍ رعٕد کٍ  ؽًد. ثب قزار دادن أه دي آٍٔ در کىبر ٔکدٔگز مٓ خدا مٓ

ؽًد، ثٍ  فدقٍ ي سکبت ضبفل مامىٕه مٓآرامؾٓ کٍ اس دعبْ پٕبمجز ثٍ عجت پزداخت 

 کىىد. خبعز تازثٓ اعت کٍ ثٍ خدا پٕدا مٓ

هَي»فزمبٔد:  خدايود در آٍٔ دٔگز مٓ االَعشَاةِ هِيَ الٍَٗ ٍَ ثبِهللِ ٘ؤهِيُ ٍَ اٙخِشِ تَخِزَُٗمِ

سَحوَتِِِاِىَاهللَٖذخِلُُْناهللُفّ٘بلُشثٌَٔلَُْنسٌَفِكُلُشُثبتٍعٌِذَاهللٍَِصَلَاتِالشَسَُلِاَلَبآىٗهَب

 (99 )التًثٍ،« نْ٘غَفَُسْسَح

« َب قُزثٌّٓ اَلَب آن»ي ضمٕز در خملٍ « مٓب ٔٔىفِقُ»عغف اعت ثز خملٍ « فٓلًاتِ الزَعًٔلِ»

گزدد. معىبْ آٍٔ أه اعت کٍ:  ثزمٓ« فٓلًاتِ الزَعًٔلِ»ي « مٓب ٔٔىفِقُ»در « مب»ثٍ کلمٍ 
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ي  عتبٔىد وؾٕىبن کغبوٓ َغتىد کٍ أمبن ثٍ خدا دارود ي اي را ثٍ ٔگبوگٓ مٓ دٍٔاْ اس ثب پبرٌ

ي اوفب   ي ثٍ ريس خشا أمبن داؽتٍ ي ضغبة ي خشا را تقدٔق دارود يرسود ثٍ يْ ؽزک ومٓ

ؿ( ثٍ خٕز ي ثزکت اعت ) در راٌ خدا ي تًاث  آن را کٍ َمبن دريد ي دعبْ رعًل خدا

داوىد َبن! آگبٌ ثبؽٕد کٍ أه اوفب  ي دعبْ خٕز  پزيردگبر مٓ َبْ تازة ثٍ َمٍ را يعٕلٍ

ؿ( مبٍٔ تازة أؾبن اعت ي خدايود يعدٌ دادٌ اعت کٍ أؾبن را داخل ) رعًل خدا

 (.503 َمبن،) رضمت خًد کىد

کٌِِ٘ثِهعٌبٍٕلبسٍآساهشدسًٍٍٖاطُسَّبًٕش٘يّن-6-1-8

وؾٕىٓ  اعت. أه َم« اَوشَلَ اهللُ»در آٔبت قزآن  َبْ عٓکِٕىٍوؾٕهٔکٓ اس پزثغبمدتزٔه َم

گًٔد: تىشٔل در آودبعت کٍ وبسل کزدن  پىح ثبر در قزآن، تکزار ؽدٌ اعت. راغت مٓ

 راغت،) ؽًد تدرٔدٓ اعت، يلٓ اِوشال اعم اعت ي ثٍ اِوشال تدرٔدٓ ي دفعٓ اعال  مٓ

1374 :4/314.) 

کىٕم: وؾٕه عکٕىٍ ؽدٌ اعت تًخٍ مٓ َم« اَوشَلَ اهللُ» أىک ثٍ زىد ومًوٍ اس آٔبتٓ کٍ

سَک»فزمبٔد:  خدايود مٓ اهللُ اًَضَلَ عَلَ٘ثُنَ ٍَعَلٌََٖتَُِ لَن٘الوُؤهٌِٖسَسَلِِِ جٌَُداً ٍَاًَضَلَ يَ

ي عسبَٕبوٓ  آوگبٌ خدا آرامؼ خًد را ثز فزعتبدٌ خًد ي ثز مامىبن فزيد آيرد»؛ ...«تَشٍََّب

ضبلت قلجٓ اعت کٍ « عٓکٕىَت»کلمٍ  (26)التًّثٍ  «دٔدٔد،... ومٓ َب را فزي فزعتبد کٍ آن

عًرٌ تًثٍ  26ؽًد ثب اسدٔبد أمبن تًؤ  اعت ي در آٍٔ  مًخت عکًن وفظ ي ثجبت قلت مٓ

 مالس  ثب کلمٍ تاًا ؽدٌ اعت.

ٍافٗاِرجَعَلَالَز»فزمبٔد:  خدايود مٓ ٌَتَُِ٘سَکِٔفَبًَضَلَاهللَُ٘ٔالجَبِّلَِ٘ٔحَوِ٘لُلَُثِِْنالحَوِٖيَکَفَش

ٍَاَّلَْبٕيٍََاَلضَهَُْنکَلِؤََالتَمَ٘الوُؤهٌِٖسَسَُلٍَِِِعَلَٖعَل ااَحَكَثِْب  (26 )الفتص،...« ٍَکبًَ

عبسد ي اوغبن را َم اس کجبئز  عٓکٕىَت، قلت آدمٓ را ثٍ پزَٕش اس مطزمبت الُٓ يادار مٓ

دَد  دايود در کتبة قزآن، وشيل عکٕىت را ثٍ خًد وغجت مٓدارد. خ ي َم اس فغبئز ثبس مٓ
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: 1374دَد )عجبعجبٔٓ،  اختقبؿ مٓ عًر کٍ دمٕدن ريش در ثدن را ثٍ خًد َمبن

ثٍ أه وتٕدٍ رعٕدٌ اعت کٍ اوشال « قبمًط قزآن»(. ثز اعبط آٔبت قزآن، ؤًغىدٌ 9/301

ثز دفعٓ ثًدن ي در ثبة تفعٕل  ي تىشٔل َز دي ثٍ ٔک معىٓ َغتىد، يلٓ غبلت در ثبة افعبل

 (.7/49: 1371کىد. )قزؽٓ، ثز تدرٔدٓ ثًدن داللت مٓ

...»فزمبٔد:  خدايود مٓ سَکٗاِر اهللُ فَبًَضَلَ هَعٌَب اهللَ اِىَ َتحضَى ال لِّصبحِجِِِ عَلَ٘مَلُ ٌَِِ٘تَُِ

 (40 )التًّثٍ،...« بٍَ٘کَلِؤَُاهللِالعُلٖلَيَکَفُشٍاالسُفٗذَُُِثجٌَُدٍلَنتَشٍَّبٍَجَعَلَکَلِؤََالَزٍَٗاَ

خدايود عکٕىت خًد را ثز رعًل خًد وبسل کزد ي رعًل خًٔؼ را ثٍ خىًدْ کٍ 

َبْ مبتلفٓ اس يْ مىقزف  دٔدود، تإٕٔد ومًد ي آن خىًد دؽمىبن را اس راٌ دؽمىبن ومٓ

ٍ اثًثکز، أه اعت کٍ َمٍ گزدد ي وٍ ث ثٍ پٕبمجز ثزمٓ« عٓلٍَٕ»کزدود. دلٕل أىکٍ ضمٕز  مٓ

، «اَخزَخٍٓٔ» ،«وَقٓزٌ» ،«اِلَب تَىقٔزُئٌ» ضمٕزَبٔٓ کٍ قجل ي ثعد اس أه ضمٕز اعت مبوىد:

 (.9/375: 1374عجبعجبٔٓ،) گزدد َمٍ ثٍ آن خىبة ثزمٓ« أَدٌٓٔ» ،«لِقبضِجٍِِ»

َبْ ياصٌ عکٕىٍ  ٕهوؾ اس َم« خىًدٍ»ُضمٕز در علٍٕ( ي ) ي رعًل« اَوشَلَ اهللُ»در أه آٍٔ 

وبًِِْنٍَلِلِِّجٌَُدُٗوبًبًهَعَاٗضدَادٍاا٘يَلِ٘لُلَُةِالوُؤهٌٌََِٖٔفََُِّ٘الَزٕاًَضَلَالسَک»ثبؽىد.  مٓ

 (4 )الفتص، ...«السَوبٍاتٍَِاالَسضِ

 )اعم مًفًل کٍ« اَلَذْ»، «اَوشَلَ»تًان ثٍ:  َبْ ياصٌ عکٕىٍ در أه آٍٔ مٓ وؾٕه اس َم

ي مامىٕه اؽبرٌ کزد. مزاد اس اوشال عکٕىت در قلًة مامىٕه « قلًة»گزدد(،  ثٍ خدا ثزمٓ

ؽًد کٍ قزآن کزٔم خلات ي  أدبد عکٕىت اعت ثعد اس آوکٍ فبقد آن ثًدود. زًن ثغٕبر مٓ

 (.388/ 1374 :18 ( )عجبعجبٔٓ،25 )الطدٔد،« اَوشَلىَبالطٓدٔدٓ»مبوىد  خًاود؛ أدبد را اوشال مٓ

ثٍ عىبٔت « فٓ»متعددْ ؽدٌ ي آيردن کلمٍ « فٓ» در آٍٔ ثب ضزف« اوشال»ٍ کلم

َب  ي در دل َبعت کالمٍٕ ثًدٌ، ٔعىٓ در کال  أه معىب رعبٔت ؽدٌ کٍ عکٕىت مزثًط ثٍ دل

َب اس خُت علً، تعجٕز  ؽًد، َمسىبن کٍ در اثز رعبٔت ياق  ؽدن عکٕىت در دل مغتاز مٓ

آٍٔ أه اعت کٍ: خدا کغٓ اعت کٍ ثجبت ي اعمٕىبن را کٍ ثٍ اوشال کزدٌ اعت. پظ معىبْ 
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تب أمبوٓ کٍ قجل اس وشيل  اْ اس مزاتت ريش اعت را در قلت مامه خبْ داد السمٍ مزتجٍ

 تز ؽًد )َمبن(. عکٕىت داؽت ثٕؾتز ي کبمل

ِٖٓفَعَلِنَهبفِعًََُکََتحتَالشَجَشَٗجَبٗيَاِر٘اهللُعَيِالوُؤهٌِٖلَمَذسَّضِ»فزمبٔد:  خدايود مٓ

السَک لَشٌََ٘ٔعَلَ٘لُلَثِِْنفَبًَضَلَ ثٍ راعتٓ خدا َىگبمٓ کٍ مامىبن، سٔز »؛ «جبًِْٗنٍَاَثَبثَُْنفَتحبً

َبٔؾبن ثًد ثبس ؽىبخت ي  ي آوسٍ در دل کزدود اس آوبن خؾىًد ؽد آن درخت ثب تً ثٕعت مٓ

 (18 )الفتص،« ب پبداػ داد.َ ثز آوبن آرامؼ فزي فزعتبد ي پٕزيسْ وشدٔکٓ ثٍ آن

َبْ عٓکِٕىٍ َغتىد. ثب تًخٍ ثٍ  وؾٕه َم« قُلًُة»ي « مٔامِىٕه»، «اَوشَلَ»در أه آٍٔ 

وؾٕه  َب ثب اَوشَلَ َم تًان وتٕدٍ گزفت کٍ َمٍ ومًوٍ َب، مٓ َبْ آن وؾٕه آٔبت هکز ؽدٌ َم

وؾٕه  امىٕه اعت. َمؽدٌ کٍ اس ثبة افعبل؛ ٔعىٓ وشيل دفعٓ ي اس عبلم ثبال ثٍ رعًل ي م

دٔگز قلت اعت کٍ مطل وشيل عکٕىٍ اعت. در عٍ آٍٔ دٔگز کٍ قلت يخًد ودارد، ثب 

متعدْ ؽدٌ کٍ عجق قبعدٌ خبوؾٕىٓ در معىبؽىبعٓ َمبن قلت، ظزف درٔبفت « عٓلٓ»

عًرٌ فتص  26َبْ دٔگز اِوشال خىًد رئٔت وبپذٔز اعت کٍ در آٍٔ  وؾٕه عکٕىٍ اعت. اس َم

ثزاْ مامىبن ثٍ کبر رفتٍ ي « اَوشَلَ» ثزاْ کفبر در مابثل« خٓعٓلَ»ؽدٌ اعت.  ثٍ آن اؽبرٌ

الَز»در تابثل خدْ ثب عٓکِٕىٍ قزار گزفتٍ اعت. « ضٓمِٕٓت» جَعَلَ فٗاِر کَفَشٍا لُلَُثِِْنٖيَ

سَکَ٘ٔالجَبِّلَِ٘ٔحَوِ٘الحَوِ اهللُ فَبًَضَلَ عَلِ٘ٔ ٍَعَلٌََٖتَُِ ( ي أه 26 )الفتص،...« يَ٘الوُؤهٌِٖسَسَُلِِِ

کىد ي خبلت آوکٍ ظزف ضٓمِٕٓت َم  تز مٓ تز ي عزٔ  تابثل، معىب کزدن َز دي کلمٍ را راضت

 قلت اعت.

 «سَکَنَ»جانشینان واژه  -5-6

َبْ عٓکِٕىٍَ الفبظٓ َغتىد کٍ تؾبثٍ وغجٓ معىبٔٓ ثب ياصٌ عکٕىٍ دارود ي َز کدا   خبوؾٕه

اود کٍ عٓکِٕىٍَ وٕش در َمبن عٕب  آمدٌ  آن دارود ي در عٕبقٓ آمدٌاْ اس معىبْ  اؽبرٌ ثٍ الٍٔ

َبْ مؾتزک ثب ٔکدٔگز دارود ي ثب ثٍ دعت آيردن  وؾٕه َبْ مؾتزک ي َم اعت، ئضگٓ
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در ادامٍ ثٍ ثزرعٓ تًان تب ضد سٔبدْ ثٍ معىبْ دٔگزْ وشدٔک ؽد.  معىبْ ٔکٓ مٓ

 خًإَم پزداخت. «عٓکَهَ» َبْ خبوؾٕه رٔؾٍ ياصٌ

ّبٕجبًش٘يثبهِسکِ٘يٍاطُ-6-2-1

تًان ثٍ تابرن معىبٔٓ آن ثب ياصٌ  َبٔٓ کٍ مٓعًرٌ ضح، ٔکٓ اس ياصٌ 36ثب تًخٍ ثٍ آٍٔ 

عَلَ... »فزمبٔد:  اعت. خدايود مٓ« الاَبوِ »مِغکِٕه اؽبرٌ کزد ياصٌ  اهللِ اسنَ ْب٘فَبرکُشٍُا

اَطعِوَُاالمَبًِعٍََالوُعتَشَکَزَالِکَسَخَشًََْبلَکُنلَعَلَکُنصََآّفَفَإِرَاٍَجَجَتجٌَُُثَُْبفَکُلَُاهٌَِْ بٍَ

اود ثجزٔد ي زًن ثٍ پُلً در  َب در ضبلٓ کٍ ثزپب أغتبدٌ آن پظ وب  خدا را ثز»؛ «تَشکُشٍُىَ

گًوٍ ثزاْ  عبئل( ثبًراوٕد أه) غٕز عبئل( تىگ دعت) َب ثبًرٔد ي ثٍ ثٕىًا غلتٕدود اس آن

 «ا  کزدٔم، امٕد کٍ ؽکزگشار ثبؽٕد.ؽمب ر

اعت. مزاد اس « خىت»خم  « خىًة»ثٍ معىبْ عاًط اعت ي کلمٍ « يخًة»کلمٍ 

أه اعت کٍ ثب پُلً ثٍ سمٕه ثٕبفتد ي کىبٍٔ اس أىکٍ ثمٕزد. امز « يخًة خىًة قزثبوٓ»

تًاوٕد  ثزاْ اثبضٍ ي رف  ممىًعٕت اعت ي ثٍ أه معىبعت کٍ مٓ« فَکُلًُا مِىُٓب» خملٍ

کىد، زٍ  ثٍ معىبْ فإزْ اعت کٍ ثٍ َززٍ ثٍ اي ثدَىد قىبعت مٓ« قبو »ثبًرٔد. کلمٍ 

 :14 عجبعجبٔٓ،) فإزْ اعت کٍ ثزاْ عاال وشد تً آمدٌ ثبؽد« مٔعتَز»عاال ثکىد ٔب وکىد ي 

1374/530.) 

خؾىًد ؽًد. ؽًد کٍ کغٓ راضٓ ي  سمبوٓ اعتعمبل مٓ« قَىِ ٓ، ٔٓاىَ ٔ، قَىبعًّٓ ي قَىَعبوبً»

ؽًد کٍ کغٓ اس ريْ وٕبسمىدْ پزعؼ ي عاال  وٕش سمبوٓ اعتعمبل مٓ« قَىَ ٓ، ٔٓاىَ ٔ، قُىًُعبً»

يرسد ي اس َززٍ ثٍ اي ثدَىد خؾىًد ي  مغتمىد ي عبئلٓ اعت کٍ افزار ومٓ« قبو »کىد. 

ٍ گفت« مٓعٓزَِ»کىد. ثٍ َز سٔبن ي مضزتٓ  کغٓ اعت کٍ عاال مٓ« مٔعتَزَ»راضٓ اعت. 

رعٕد ثٍ ؽمب اس أه راٌ  پظ مٓ» ؛«فَتُقِٕجٓکُم مِىُٔم مٓعٓزٌَِ ثِغَٕزِ عِلمٍ...»ؽًد. زىبوکٍ در آٍٔ  مٓ

 (573/ 1374 :2 راغت:) ( آمدٌ اعت.25 )الفتص،« ضزر ي سٔبوٓ وبآگبَبوٍ
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 ثِهعٌبٕآساهشعوَهٖ«کَيَسَ»ٍاطُّبٕجبًش٘ي-6-2-2

« عٔجبتبً»بٔغٍ عٕب  آٔبت پٓ ثٍ معىبْ آرامؼ در ياصٌ عًرٌ فزقبن ي ما 47ثب تًخٍ ثٍ آٍٔ 

ايعت کغٓ »؛ «لَلِجبسبًٍَالٌََمَسُجبتبًٍَجَعَلَالٌَْبسًَُشَساً٘جَعَلَلَکُنُالٍََََُّٕالَزِ»ثزٔم.  مٓ

کٍ ؽت را ثزاْ ؽمب پًؽؾٓ قزار داد ي خًاة را مبٍٔ آرامؼ ي ريس را سمبن ثزخبعته 

 (47 )الفزقبن،« ؽمب گزداوٕد.

يٓ خٓعٓلىَب »عًرٌ وجإ  9ٔعىٓ قغ  ي ثزٔدن. آٍٔ « عٓجت»اعت. « عٓجت»عٔجبتبً اس رٔؾٍ 

ٔعىٓ خًاة را يعٕلٍ قغ  ي تعغٕلٓ کبرتبن قزار دادٔم. َمسىٕه ثب تًخٍ ثٍ « وًَمٓکُم عٔجبتبً

تب در ؽت ثٕبرامٕد « ٍٕخٓعٓلَ لَکُمٔ الَٕلَ لِتَغکُىًُا فِ»فزمبٔد  ًٔوظ کٍ خدايود مٓ 67عٕب  آٍٔ 

تًاود  مٓ« عٔجبتبً»تًان وتٕدٍ گزفت کٍ  ( م1374/174ٓ :2 راغت،) ي آرامؼ گٕزٔد

 ثٍ معىبْ آرامؼ ثبؽد.« عٓکَهَ»خبوؾٕه مىبعجٓ ثزاْ 

هشتمبتطَوَئيَجبًشٌٖ٘ثشإسکٌِ٘-6-2-3

غت در تعزٔف اعت. را« عَمٓئهَ»َبْ عٓکِٕىٍ در قزآن کزٔم، مؾتابت ياصٌ  ٔکٓ اس خبوؾٕه

 ٔعىٓ آرامؼ خبعز ثعد اس ثٕتبثٓ ي اضغزاة« الغُمٓإوِٕىَّ ي الِبعمٕىبن»گفتٍ اعت: « عَمٓئهَ»لغًْ 

ٔعىٓ عکًن ي آرامؼ. و ز عٕجًٍٔ در مًرد اِعمٓبَنَ « عَإمٓهَ الؾَٓءٓ» (2/501 :1374 راغت،)

 (268/ 13 :1414 أه اعت کٍ آن مالًة اعت ي افلؼ عَإمٓهَ اعت. )اثه مى ًر،

 :کىٕم در قزآن عٕشدٌ ثبر ثکبر رفتٍ اعت کٍ ثٍ زىد ومًوٍ اس آن اؽبرٌ مٓ« عَمٓهَ»رٔؾٍ 

ثُشش» اِلّب اهللُ جَعَلَُِ عٌِذِاهللٍَِٕهب هِي اِلّب الٌَّصشُ ٍَهَب ثِِِ لُلَثُکُن ٍَلِتَطوَئِيَ لَکُن

ْ ؽمب قزار وداد تب )ثدٔه ي خدا آن )يعدٌ پٕزيسْ( را خش مضدٌ اْ ثزا»؛ «نِ٘ضِالحَکٗالعَض

ي ٔبرْ خش اس خبوت خدايود تًاوبْ  َبْ ؽمب ثدان آرامؼ ٔبثد يعٕلٍ ؽبدمبن ؽًٔد( دل

 (126 عمزان، )آل« ضکٕم وٕغت.
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گزدد  ثزمٓدر أه آٔبت ثٍ زٍ زٕشَبٔٓ « لَکُم»ي « خٓعٓلٍَٔ»ثزاْ أىکٍ ثداوٕم ضمبٔز در 

لِلوؤهٌِ»فزمبٔد:  مٓ ثبٔد آٔبت مب قجل آن را ثزرعٓ کىٕم. خدايود تَمَلُ ٘اِر اَلَي اَى٘کفِٗيَ کُن

هٌُضِلٗ الواَلئِکَِٔ هِيَ ءاالّفٍ گفتٓ: آٔب ؽمب را  آن گبٌ کٍ ثٍ مامىبن مٓ»؛ «يَ٘وِذَکُنسَثُکُنثِّثاَلثٍَٔ

 (124 عمزان، )آل «ثظ وٕغت کٍ پزيردگبرتبن، ؽمب را ثب عٍ َشار فزؽتٍ فزيد آمدٌ، ٔبرْ کىد 

 گزدد ثٍ امداد خدايود ثزمٓ« خٓعٓلٍَٔ»ٔبثٕم کٍ ضمٕز )ٌ( در  ثٍ عٕب  آٔبت در مٓ ثب تًخٍ

تًان  گزدد. پظ مٓ ثٍ مامىٕه ثزمٓ« لَکُم»در « کُم»کٍ ؽبمل عٍ َشار فزؽتٍ ثًد ي ضمٕز 

 آل عمزان )اهلل، مامىٕه ي خىًد خدايود( را وب  ثزد. 126در آٍٔ « لتَغمٓئِهَ»َِبْ  وؾٕه اس َم

لِتَطوَئِيَثِِِلُلَُثِکُنٍَهَبالٌَّصشُاالهِيعٌِذٍَِٕهبَجَعَلَُِاهللُاِلّبثُششَ»فزمبٔد:  د مٓخدايو

 (10 )االوفبل،« نْ٘ضٌحَکٗاهللِاِىَاهللَعَض

ؽًد  عًرْ کٍ اس عٕب  آٍٔ مؾبـ مٓ اعت ثٍ« ثٍِِ» ي در« خٓعٓلٍَٔ» دي ضمٕزْ کٍ در

مى ًر  ي معىبْ آٍٔ أه اعت کٍ امداد ثٍ فزعتبدن مالئکٍ ثٍگزدد  ثٍ امداد غٕجٓ ثزمٓ

َبْ ؽمب ثًد وٍ ثزاْ أىکٍ کفبر ثٍ دعت آوبن َالک  ثؾبرت ؽمب )مامىٕه( ي آرامؼ دل

 (9/23 :1374 عجبعجبٔٓ،) گزدود.

  ٍ عىاًان خبوؾإه عاکٕىٍ     ياصٌ اعمٕىبن ثب ياصٌ عکٕىٍ قزاثت معىبٔٓ سٔابدْ دارد ي ثا

ٓ   ؽًد. ثباوتببة مٓ ؽاًد   وگبٌ کلٓ ثٍ عٕب  آٔبت مزثًط ثٍ عکٕىٍ ي اعمٕىبن مالض اٍ ما

اود، َمگآ عإب     اهلل، مامىٕه ي امدادَبْ غٕجٓ ؽدٌ وؾٕه آٔبتٓ کٍ ياصٌ عکٕىٍ ي اعمٕىبن َم

گٕزود ي در قزآن خبوؾإه ٔکادٔگز    ثؾبرت دارود. أه دي ياصٌ در ٔک ضًسٌ معىبٔٓ قزار مٓ

ًخٍ داؽت کٍ اعمٕىبن داراْ مزاتجٓ اعت ي ثبالتزٔه درخاٍ آن  ؽًود. الجتٍ ثبٔد ت مطغًة مٓ

ٓ    تًاود خبوؾٕه ياصٌ عکٕىٍ گزدد. آٍٔ هٔل وبسل مٓ دَاد کاٍ    تزٔه مزتجٍ اعمٕىابن را وؾابن ما

 خبوؾٕه عکٕىٍ وٕغت ي آن اعمٕىبن ثٍ سودگٓ دوٕب ي راضٓ ؽدن ثٍ آن اعت:

بتٌِ بٗيَُّ نعَ يءاٗبٍَاطوَبًََُاثِْبٍَالَز٘بِٓالذًُ٘حَشجَُىَلِمبءًَبٍَسَّضَُاثِبلٗيَالٗاِىَالَز»

خًػ کزدٌ ي ثدان اعمٕىابن   ي ثٍ سودگٓ دوٕب دل ؛ کغبوٓ کٍ امٕد ثٍ دٔدار مب ودارود«غبفِلَىَ

 (7 اود. )ًٔوظ، ي کغبوٓ کٍ اس آٔبت مب غبفل اود ٔبفتٍ
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کٌِ٘سثشإٍاطُسَثَطَجبًشٌٖ٘-6-2-4

( 60 /االوفابل، 200 عمازان،  /آل10 /الاقاـ، 14 /الکُاف،  11 االوفابل، ) در قزآن پىح ثبر

وؾٕه ؽدٌ اعت. در َز پىح مًرد معىبْ  آمدٌ کٍ عٍ مًرد ثب قلت َم« رٓثٓظَ»مؾتابت رٔؾٍ 

 فزإَدْ، راغت، اثه مى ًر، مقغفًْ ي قزؽٓ(.) ثغته، مطکم کزدن ي ثجبت يخًد دارد

کُنهِ يَالسَ وبءِه بءٌَّ٘ ضِلُعَلَ ٗع بسَاَهٌََ ًٔهٌِ ٍَُِکُنُالٌُ٘غَشّٗاِر»فزمبٔد:  خدايود مٓ

ثاٍ ٔابد   »)؛ «ّثَجِتَثِِِاالَلذامَٗلُلَثِکُنٍَٖشثِطَعَلَ٘طبىٍَِلِ٘زِّتَعٌَکُنسِجضَالشَٗطَِْشَکُنثٍَِِِ٘لِ

آيرٔد( َىگبمٓ را کٍ )خدا( خًاة عجک آرامؼ ثبؾٓ کٍ اس خبوت اي ثًد ثاز ؽامب مغالظ    

ي يعًعاٍ ؽإغبن    ي اس آعمبن ثبراوٓ ثز ؽمب فزي رٔشاوٕد تب ؽمب را ثب آن پبک گزداود بختع

 (11 )االوفبل،« َبٔتبن را ثدان اعتًار دارد. َبٔتبن را مطکم عبسد ي گب  را اس ؽمب ثشدأد ي دل

ثٍ معىبْ « تُغؾٍٕ» اثتداْ خًاة را گًٔىد کٍ عجبرت اعت اس خًاة عجک ي« وُعبط»

ٓ   « مِىٍ»ي ضمٕز در  ثٍ معىبْ امبن اعت« اَمٓىَّ. »اضبعٍ اعت  گازدد.  ثٍ خاداْ تعابلٓ ثزما

َابْ   يعًعٍ« رِخشَالؾَٕغبنِ» ثٍ معىبْ پلٕدْ ي ودبعت اعت ي در أىدب ماقًد اس« رِخش»

ثىبثزأه معىبْ آٍٔ أه اعت: أه وقازت ي ماددکبرْ    ٔبثد؛ پلٕدْ اعت کٍ در قلت راٌ مٓ

َب، َمبن مًقعٓ ثًد کٍ در اثاز آراماؼ ٔابفته     رامؼ دادن ثٍ دلخدا ثٍ يعٕلٍ ثؾبرت ي آ

تبن ثٍ خًاة رفتٕد ي معلً  اعت کٍ اگز تزط ي رعت ؽامب اس ثإه وزفتاٍ ثاًد     َب َمٍ دل

معاًل وجًد کٍ در مٕدان خىگ خًاة ثز ؽمب مغلظ ؽًد، خدايود ثبران را َم ثز ؽمب وبسل 

َبٔتابن را قاًْ ي    تاب دل  َبٔتبن ثشدأد اس دل کزد تب ؽمب را پبکٕشٌ کىد ي يعًعٍ ؽٕغبن را

کىبٍٔ اس تؾدٕ  اعت ي وٕش تب ثب فزعتبدن ثابران  « لِٕٓزثِظَ عٓلَٓ قُلًثِکُم» وٕزيمىد عبسد. خملٍ

َبٔتبن را مطکم  َبْ ثٕبثبن اعتًار ومًدٌ ي ٔب ثدٔه يعٕلٍ دل َبْ ؽمب را ثز ريْ رٔگقد 

 (.9/24 :1374 عبسد )عجبعجبٔٓ،

لُلََثِِْناِرلبهَافَمبلَاسَثٌُ بسَةُالسَ وبٍاتٍَِاالَسضٍَِٖسَثَطٌبعَل»فزمبٔد: ٓ خدايود م

ثٍ ققد مببلفت ) َبٔؾبن را اعتًار گزداوٕدٔم آن گبٌ کٍ ي دل»؛ ...«لَيًَذعََُاهِيدًٍِِِاِلْبً
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اي َزگاش   َب ي سمٕه اعت. خاش  ثب ؽزک( ثزخبعتىد ي گفتىد: پزيردگبر مب پزيردگبر آعمبن

 (14 )الکُف،« معجًدْ وبًإَم خًاود...

کىبٔاٍ اس عالت اضاغزاة ي    « َب رثظ دل»ثٍ معىبْ مطکم ثغته اعت ي « رٓثظ»کلمٍ 

ثٍ معىبْ خزيج اس ضد ي تدابيس اس ضاق اعات ي کلماٍ     « ؽَغَظَ»َب اعت. کلمٍ  قلق اس آن

 (13/348 :1374 عجبعجبٔٓ،) علغبن ثٍ معىبْ ضدت ي ثزَبن اعت.

ٖثِِِلََالاَىسَثَطٌبعَلٕفبسِغبًاِىکبدَتلَتُجذٍَٖاَصجَحَفُؤادُاُمِهَسَ»فزمبٔد:  د مٓخدايو

ي دل مبدر مًعٓ )اس َز زٕش، خش اس فکز فزسود( تُٓ گؾات.  »؛ «يَ٘لَلجِْبلِتَکَىَهِيَالوُؤهٌِ

ثاًد کاٍ آن    اگز قلجؼ را اعتًار وغبختٍ ثًدٔم تب اس أمبن آيرودگبن ثبؽد، زٕاشْ ومبوادٌ  

 (10)الاقـ/« )راس( را افؾب کىد.

ثاٍ  « رٓثظ»اس مبدٌ « رٓثٓغىب»ثٍ معىبْ اظُبر اعت. کلمٍ « اِثداء»اس مقدر « تُجدْ» کلمٍ

َز زٕش ثغته آن اعت ي در أه آٍٔ کىبٍٔ اس اعمٕىبن دادن ثٍ قلات مابدر مًعآ     معىبْ ثز

ؼ اس تزط ي اوديٌ خبلٓ ؽد ي )ع( اعت ي مزاد اس فزاغت قلت مبدر مًعٓ أه اعت کٍ دل

ي در  َبْ پزٔؾابن در دلاؼ خغاًر وکىاد     السمٍ أه فزاغت قلت أه اعت کٍ دٔگز خٕبل

اي فزعاتبد. اس   وتٕدٍ اعزار فزسودػ را اظُبر وکىد ي أه ثٍ عجت يضٕٓ ثًد کٍ خدايود ثاز 

ي علت  آٔد کٍ عجت اظُبر وکزدن مبدر مًعٓ َمبوب فزاغت خبعز اي ثًدٌ ظبَز عٕب  ثز مٓ

 (.1374/13 :16فزاغت خبعزػ رثظ ثز قلجؼ ثًدٌ کٍ خدا عجت آن ؽدٌ اعت )عجبعجبٔٓ، 

گزدد ي  کٍ ثٍ خدا ثزمٓ« وب»ثب ضمٕز « رٓثٓظَ»دَد کٍ ياصٌ  ثزرعٓ أه آٔبت وؾبن مٓ

دَد کٍ خدايود در ؽزأظ عبت ثز قلًة مامىٕه  وؾٕه ؽدٌ ي وؾبن مٓ َم« قُلًُة»

ثب عکٕىٍ « رٓثٓظَ»کىد ي أه دلٕلٓ اعت ثز آوکٍ ياصٌ  تاز مٓآرامؼ ي ثجبت دل را مغ

 خبوؾٕه اعت.

 گيری ًتيجِ

دارد؛ سٔزا رياثظ معىبٔٓ ثٕه مفبَٕم  معىبؽىبعٓ در ضًسٌ مغبلعبت قزآوٓ ثغٕبر واؼ مُمٓ 

 ٍ ٓ      مبتلف را ؽىبعبٔٓ ي ؽاجک کىاد. در  اْ اس معابوٓ مازتجظ ثاٍ َمادٔگز را اعاتبزاج ما
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ؽاًد ي معىابْ ٔاک    ٔب تًفٕفٓ، ٔک ياصٌ ثب تًخٍ ثٍ مته ثزرعٓ مٓ سمبوٓ معىبؽىبعٓ َم

ي « عٓاکَهَ »تًان ثز اعبط مطٕظ يقًع آن در ٔک ثبفت سثبوٓ تعٕإه کازد. ياصٌ   ياصٌ را مٓ

ثبر در قزآن تکزار ؽدٌ ي داراْ ٔک معىبْ اعبعٓ اعتازار، عکًن ي تًقاف   69مؾتابتؼ 

کبرثزدَبْ گًوبگًوٓ پٕدا کزدٌ اعت ي لذا ثاب  اعت کٍ در گذر سمبن دزبر تًععٍ معىبٔٓ ي 

َبْ متفبيتٓ پٕدا کازدٌ اعات کاٍ     وؾٕه َب ي َم تًخٍ ثٍ معبوٓ َزٔک اس مؾتابت، خبوؾٕه

 ثبٔد خدا خدا ثزرعٓ گزدد.

 وؾٕه ؽدٌ اعت. عٓکَهَ در معىبْ عکًن ي تًقف کبمل ثب مقدر ؽَبء َم -1

وؾٕه ؽدٌ  ثب قٕد مکبن ي قٕد سمبن َمعٓکَهَ ثٍ معىبْ قزار گزفته ي عبکه ؽدن کٍ  -2

 َب َغتىد.َب ي سمبني داللت ثز أه وکتٍ دارد کٍ أه قًٕد دلٕل اعتازار ٔبفته در آن مکبن

« قابو  »، «عَعٓمٓ»َبْ  عٓکَهَ ثٍ معىبْ ثٕىًا کٍ مِغکٕه مؾتابتٓ اس آن اعت، ثب ياصٌ -3

 وؾٕه ؽدٌ اعت. َم

ي « هِلَّ»َبْ  ىَّ مؾتابتٓ ثب أه معىب اعت، ثب ياصٌعٓکَهَ ثٍ معىبْ درمبودٌ کٍ مٓغکَ -4

 َمسىؾٕه ؽدٌ اعت.« ثبئًُ ثِغَضَتٍ مِهَ اهلل»

 وؾٕه ؽدٌ اعت. َم« سٓيج»ي « اللَٕل»َبْ  عٓکَهَ ثٍ معىبْ آرامؼ عمًمٓ ثب ياصٌ -5

کٍ ثٍ « ک»کٍ ضمٕز « فٓلًتُک»عٓکَهَ ثٍ معىبْ آرامؼ اختقبفٓ ثب عجبرت  -6

 وؾٕه ؽدٌ اعت. گزدد، َم مٓرعًل خدا ثز

، «قَلت»، «اهلل»، «اَوشَلَ»َبٔٓ زًن  عکٕىٍ ثٍ معىبْ يقبر ي آرامؼ دريوٓ ثب ياصٌ -7

 وؾٕه ؽدٌ اعت. َم« خٔىًُد»ي « رٓعًٔل»، «مٔامىٕه»
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