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A Comparative Study of the of Shiite and Sunni viewpoints’ Interpretations on the
semantics of human traits in the Quran (case study of Ẓalūm and Jahūl)
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Abstract
Semantics deals with the scientific study of meaning, and meaning is awareness of the
cultural context as well as the relation of a word to another vocabulary in a text. The present
research aims to explain and define the semantic components of the two words "oppression
(Ẓalūm)" and "ignorance (Jahūl)" from different views of Shiite and Sunni commentators,
based on the syntagmatic and paradigmatic relations, in order to draw a clear picture of the
oppression and ignorance of human being.
A comparative study of the views of the commentators from the both religious traditions,
conducted in a descriptive analytical method, showed that most Sunni scholars believe that
the attributes of oppression and ignorance are in the nature and temper of all human beings,
and no human being is outside from the circle of oppression and ignorance. On the opposite
side, most Shiite scholars believe that oppression and ignorance are not inherent in the
human’s attributes, but are particular in those who have deviated from the path of divine
guidance and have not been cultivated.
Keywords: Semantics, syntagmatic and paradigmatic relations, Ẓalūm (oppression), Jahūl
(ignorance).
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مطالعۀ تطبیقی دیدگاههای تفاسیر شیعه و سنی دربارۀ معناشناسی صفات انسان در قرآن؛
مطالعۀ موردی ظلوم و جهول
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چکیده

پژوهش پیش رو با هدف تبیین و تعیین مؤلفههای معناییِ دو واژۀ «ظلوم» و«جهول» از البهالی دیدگاههای مختلف مفسران
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 -1پیشگفتار
قرآن کریم با جایگاه محوری و ویژژهاش در نظژام فکژری
اسالم ،الیه های سترگ و پیچیدهای دارد که کشف و تبیین
این مفاهیم دقیق در فهم و تفسیر کالم نژور دارای اهمیژت
ویژهای است؛ بنابراین مفسژران و قژرآنپژوهژان از همژان
سده های نخست برای یافتن معانی هرچه دقیقتر واژههای
بهکاررفته در آن از هیچ تالش و کوششی دریغ نکردهاند و

روابط اهداف زیر را محقق سازد:
 -1آشنایی با تحوالت معنایی واژگان ظلوم و جهول با
معناشناسی تاریخی و توصیف؛
 -2شناخت و فهم معانی این دو واژه از لحژا

بافژت

متنی و موقعیتی؛
 -3بررسی تطبیقی معانی این واژگان با بهژره گیژری از
دیدگاههای مفسران شیعه و سنی.

این تالش ها در عصر حاضر نیز همچنان ادامژه دارد .آنهژا
برای بررسژی و کشژف معژانی نهفتژه در واژگژان قرآنژی،

 -2پیشینۀ پژوهش

شیوه ها و روش های گونژاگونی را بژه کژار بسژتهانژد و از

در رابطه با واژگان «ظلوم وجهول» طبق آگژاهی نگارنژده،

جوانژژب مختلفژی بژژه متژژون قرآنژی توجژژه کژژردهانژژد و از

تحقیق و پژوهش مستقلی از زاویژ معناشژناختی صژورت

زاویههای گوناگونی به آن نگریستهاند؛ یکی از این شیوهها

نپذیرفته است؛ اما در حوزۀ معناشناسی تاریخی و توصیفی

نگاه معناشناختی است .این نوع نگژاه بژه قژرآن ،بژه دلیژل

واژگان قرآنی ،چندین کتاب ،پایاننام کارشناسی ارشژد و

هژژدایتگژژری آن و نقشژش در تژژیمین سژژعادت دنیژژوی و

مقاله به زیور طبع آراسته شده اسژت؛ ازجملژه مهژمتژرین

اخروی بنیآدم ،اهمیت فراوانی دارد.

آنها :کتاب التحقیق فی کلمات القرآن اثر حسن مصژطفوی

معناشناسی بخشی از زبانشناسی امروزی «زبانشناسی

و معناشناسی واژگان قرآن کریم تژیلیف صژالح عضژیمه و

توصیفی و ساختگرا» ،روشی است برای بررسی واژگژان.

ترجم سیدحسین سیدی و بررسی معناشناختی واژۀ کفژر

در معناشناسی ،زبانشناس فرآوردۀ لغتشناسان را ابژزاری

در قژژرآن کژژریم نوشژژت حسژژن خژژودروان .همچنژژین از

کارآمد برای کشف معانی جدید در متن می دانژد؛ ابژزاری

پایژژاننامژژههژژا در رابطژژه بژژا معناشناس ژی واژگژژان قرآن ژی،

که از تژاریخ تطژور معنژایی هژر واژه پژرده بژر مژیدارد و

«معناشناسی رحمت در قرآن» نوشژت سژحرناز زارعژی در

جهانبینی حاکم بر زبانی را بررسی میکند که سبب تولیژد

آذرماه  1391است و نیز ازجمله مقژاالت نگاشژتهشژده در

متنی شده است و نیز به فرهنگ و آداب و رسوم نگارنژدۀ

ارتباط با این موضوع «معناشناسی واژۀ ذکر در قرآن کریم»

متن ،توجه میکند و افزون بر استفاده از صرف و اشژتقا

از سهراب مروتی و سارا ساکی در سال  1392است.

و نحو و بالغت ،به ساختار داخلی متن و به بافتار «سیا »
آن نیز مینگرد (هادی.)24 :1391 ،

اما نوشتار پیش رو با هدف کشف و ارائ تصویری واضژح
از جایگاه واژگان ظلوم و جهول و مشتقاتشان در قژرآن کژریم،

بر همین اساس این پژوهش در نظر دارد بژا تکیژه بژر

عالوه بر تمرکز بر محور روابط جانشژینی و هژمنشژینی در پژی

روابط جانشینی و همنشینی و با بهرهگیری از تفاسیر اهژل

پاسخ دادن به این پرسش است که سطوح و الیههژای مختلژف

سنت و اهل تشیع بژه بررسژی مفژاهیم دو واژۀ «ظلژوم» و

معنایی این دو واژه در قرآن کریم چیسژت و چگونژه مژیتژوان

«جهول» بپردازد تا به روابط معنژایی میژان ایژن دو واژه و

انسان را ظلوم و جهول نامید و چنین اوصژافی را بژه او نسژبت

سایر مفژاهیم مژرتبط بژا ایژن دو دسژت یابژد و درنهایژت

داد .وجه تمایز مهم این پژژوهش بژا پژژوهشهژای پیشژین در

مؤلفه های معنایی این دو واژه را مشخص سژازد؛ بنژابراین

تطبیقیبودن آن است؛ زیرا در مقال حاضژر ،موضژوع بژا روش

این نوشتار بیش از هر چیز دیگری بر روابژط جانشژینی و

مقارنه ای و با استفاده از دیدگاههای تفاسیر اهژل تشژیع و اهژل

همنشینی تمرکز دارد و در پی این است تا با محوریت این

تسنن بررسی شده است.
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 -3چهارچوب نظری

قرارگرفتن در نظام و شبک خاص در ارتباط با سایر کلمژات،

 -3-1معناشناسی

رنگ معناشناختی به خود میگیرند که اگر بیرون از دسژتگاه و

اصطالح معناشناسی در زبژان انگلیسژی بژه ()semantics

بدون در نظر گرفتن بافت و سیا آیات لحا شژوند ،هرگژز

مشهور است .در زبان عربی علم الدالل یا علم المعنی نژام

آن معنا را در بر نمیگیرند (ایزوتسو.)25 :1361 ،

دارد؛ گرچه در عربی نیز برخی آن را سژمانتی

مژینامنژد

بنابراین برای پرده برداشتن از معانی و مفژاهیم واقعژی
کلمات و واژگان و آیات قرآنی ،بهکارگیری روش معنژایی

(مختار عمر.)11 :1998 ،
قژرن

ضروری مینماید؛ زیرا از ویژگی های قرآن کریم این است

میگذرد .م.بژرآل در سژال  1893مژیالدی ،واژۀ فرانسژوی

که کمتر به موضوعی یکجا و کنار هم پرداخته و آن هم به

را نخستین بار و با اقتباس از زبان یونژانی بژرای

دلیل حکمت الهی و سژیر تژاریخی نژزولش اسژت کژه در

از ظهور معناشناسی به منزل علم ،قریب بژه یژ
سمانتی

این علم وضع کرده است (پالمر.)28 :1391،
در تبیژژین و تعریژژف معناشناسژژی مژژیتژژوان گفژژت
معناشناسی فنی است که بژه مطالعژ دقیژق معنژی اطژال
میشود و معنی نیز صرفاً دانستن معنای لغت نیست؛ بلکژه

شکل گرفته و هژر بژار و در هژر بخشژی بژه موضژوعات
متنوعی پرداخته است (ابراهیمی و صالحی.)1 :1393 ،
در این روش ،معناشناسژی یژ

واژه طژی دو مرحلژه

واژه بژا واژگژان

انجام میشود .در مرحله نخست ،چگونگی زایش و سپس

متن است (دهقانپور و بخشژی:1393 ،

واژه در طژژول زمژژان بررس ژی م ژیشژژود کژژه

آگاهی از بافت فرهنگی و نیز رابط یژ
دیگر در داخل ی

مناسبتها و موقعیتهای مختلف طژی  23سژال آرام آرام

تطژژور ی ژ

 .)62به دیگر بیان ،در معناشناسی سه کار انجام مژیشژود:

معناشناسی تاریخی نامیده میشود .برای تحقژق ایژن امژر،

متن بررسی می شود؛ بنابراین

کتژژب لغژژت براسژژاس اولویژژت قژژدمت تژژاریخی بررس ژی

باید براساس همان متن ،مفاهیم جانشین آن واژه مشخص

می شوند؛ اما مرحل دوم ،معناشناسی توصیفی واژه اسژت؛

شوند؛ زیژرا معناشناسژان بژراین باورنژد کژه هژیچ واژهای

بدین ترتیب که در مژوارد کژاربرد واژه در قژرآن ،کلمژات

بهطور مطلق بژه معنژای واژۀ دیگژری نیسژت ،حتژی اگژر

همجوار با آن ازقبیل مترادفژات و متضژادها و نیژز آثژار و

مصدا های آنها یکسان باشند .مرحل دوم مشخص کژردن

لوازم اختصاص یافته بدان واژه ،تدبر می شژود و درنهایژت

مفاهیم همنشین و آخرین کار ،تعیین واژههای متقابل است

تصویر روشژنی از معنژای آن لغژت در آیژات قژرآن ارائژه

(مصطفوی.)63 :1360،

میشود (عسگری.)25 :1389 ،

نخست اینکه واژه ای در ی

 -3-2معناشناسی واژگان قرآنی

 -3-3محور همنشینی و جانشینی

جایگاه محوری قرآن کژریم در نظژام فکژری اسژالم و

سوسور انواع رابطههای ساختاری را بر دو نوع ،تقسیم

ویژگیهای منحصربهفرد آن ،باعث شده است تژا خداونژد

و آن دو را رابط همنشژینی و رابطژ جانشژینی اصژطالح

متعال نسبت به تدبر در این کتژاب الهژی و بهژره منژدی از

کرده است .پیوند همنشینی پیوندی است که میان واژگژان

اصول و آموزههای آن بهمثاب راهنمژای جژاودانگی ،بارهژا

مختلف در ی

زنجیرۀ گفتاری مشاهده میشژود؛ بژهطژور

سفارش کند.

مثال در جمل «من به خانژه دوسژتم رفژتم» مژن ،دوسژتم،

به عقیدۀ ایزوتسو برای فهم درست و دقیق مفاد و معژانی

خانژه ،رفژتم ،چهژار جژزء زنجیژرهای گفتژاری را تشژکیل

واژه ها باید به بافت و سیا هم توجه کرد؛ بژه ویژژه در متژون

می دهند؛ یعنژی آنهژا جزئژی از یژ

زنجیژرۀ حقیقژیانژد

دینی ماننژد قژرآن کژریم کژه مجموعژ تصژادفی و اتفژاقی از

(فکوهی.)186 :1386 ،

کلمات بژدون نظژم و قاعژده نیسژت؛ بلکژه واژه هژای آن بژا

رابط جانشینی به ارتباط اجزایژی گفتژه مژیشژود کژه
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زنجیره گفتاری ندارند؛ بلکژه

ابنسعید در این رابطه می نویسد :ظلم در اصل عبارت

لزوماً حضور فیزیکی در ی

در زنجیرهای حافظهای درک می شوند و در ورای گفتههژا

است از قراردادن هر چیزی در غیر جای خود؛ امژا بعژدها

و جمالت حضور دارند (فکوهی)187 :1386 ،؛ برای مثال

این معنا توسعه یافتژه اسژت و هرگونژه اجحژافی را ظلژم

«بَرًّا بِوَالِدَیْهِ» (مریم )14/با «بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا» (االحقژاف)15/

گفتهاند (ابندرید1987 ،م ،ج.)134: 3

رابط جانشینی دارد.

عالمه مصطفوی نیز دراین باره آورده است :اصل ایژن

بنابر آنچه گفته شد توجه به واحژدهای هژمنشژینی و

ماده عبارت است از پایمال کردن حق و ادانکردن آن؛ حال

جانشینی موضوع مدنظر ،معنای آن را برای مخاطژب بهتژر

این پایمالکردن در حق خویشتن باشد یا در حق دیگژران

تبیین میکند؛ بهویژه مواقعی که یژ

کلمژه بژیش از یژ

یا در حق پروردگار متعال و چه در حق عقالء باشد یا غیر

معنا داشته باشژد یژا معنژای آن نامشژخص و مژبهم باشژد

آنها و چه دربارۀ حقو مادی باشد یا معنوی یژا روحژانی

(صفوی 41 :1379 ،و بارت.)63 :1370 ،

(مصطفوی ،1360 ،ج.)171 : 7
اما راغب اصفهانی دو معنژای اساسژی بژرای ایژن واژه

 -4معناشناسی واژۀ «ظَلُوم»

بیان می کند و مژیگویژد :ظلژم نژزد اهژل لغژت و بخژش

 -4-1معنای بنیادی واژۀ «ظلوم» و کاربردهای مختلف

عمدهای از اندیشمندان عبارت است از قراردادن چیزی در

آن در فرهنگ عربی

غیر مکان اصلیاش؛ حال این عدول با کاستن باشد یژا بژا

واژۀ ظلم از مهمترین واژههژای ضدارزشژی اسژت کژه بژا

افزودن و خواه عدول زمانی باشد یژا مکژانی .معنژای دوم

مشتقاتش ،بیش از سیصد بار در قرآن کژریم تکژرار شژده

این واژه عبارت است از دستیازیدن و تجاوز بژه حقژو

است .گسترش کاربرد این واژه با شژیوه هژای مختلژف در

مسلم دیگران؛ حال این تجاوز انژدک باشژد یژا زیژاد؛ بژه

سراسر قرآن ،نقش بسژیار مهژم و کلیژدی ایژن واژه را در

همین دلیل است که میبینیم همزمان هم به گناه کوچ

و

شبک وسژیع مفژاهیم قرآنژی ،آشژکار مژیسژازد؛ بنژابراین

هم به گناه بزرگ و هم بژه تجژاوزگری انسژان و هژم بژه

دریافت معنای اساسژی ایژن واژه و شژناخت سژیر تحژول

تجاوزگری ابلیس ،ظلم گفته میشود ،هرچنژد در مراتژب،

تاریخی آن اهمیت فراوانی دارد.

متفاوت و مختلفاند (راغب اصفهانی.)352/354 :1412 ،

واژۀ «ظلوم» از مژاده ظلللژمَ گرفتژه شژده اسژت .گفتژه

این واژه در اشعار عرب نیز در همژین معژانی بژه کژار

میشود «ظلللمَ یظلِم ظللما» با فتح اولش مصدر حقیقی ایژن

رفته است:

ماده است و با ضم آن اسم مصدر است ،فهو ظالم ،وظللوم

وَإِذا عتِبژژژژژژ ژتَ عَلژژژژژژژژَ السَژژژژژژژژفیه وَلُمتلژژژژژژژژه

(الزبیدی1965 ،م .)34: 33 ،پس «ظلوم» فلعول بژه معنژای

فژژژژژژی مِثژژژژژلِ مژژژژژژا تژژژژژیلتی فلیلنژژژژژتَ ظللژژژژژژوم

فاعل یعنی به معنای ظالم است .خلیژل بژن احمژد معتقژد

(السیوطی1966 ،م ،ج)571 :2

است ظلم دارای دو معنای اساسی است -1 :گژرفتن حژق

هر زمان انسانِ سب سژری را دربژارۀ کژاری سژرزنش

غیر؛  -2شرک (فراهیدی ،بیتا.)162 / 8 :
ابنفارس دربارۀ اصل این واژه معتقد است از حروف

کنی که خودْ آن را انجام میدهژی ،ظلژم رواداشژته و کژار
نابهجایی کردهای.

«ظاء ،الم ،میم» دو واژه ساخته میشود؛ یکی عبارت است

هرچند معنای حقیقی و اساسی ظلم نزد اکثریت قریب

از «الظُلمژه» آنچژژه مخژالف و ضژژد نژور اسژژت و دیگژژری

به اتفا اهل لغژت و بنژابر گفتژ راغژب اصژفهانی همژان

«الظُلم» یعنی قراردادن چیزی در غیژر مکژان اصژلیاش از

تجاوز از حد و قراردادن چیزی در غیژر مکژان اصژلیاش

روی تجاوز و تعدی (ابنفارس ،1422 ،ج .)468 :3

است؛ اما این واژه در فرهنگ عربی کاربردهای دیگری هم

مطالعه تطبیقی دیدگاههای تفاسیر شیعه و سنی دربارۀ معناشناسی صفات انسان در قرآن؛ مطالع موردی ظلوم و جهول 99 /

دارد؛ برای مثال میگویند «ظلمَ االرضَ» زمژانی کژه شخصژی
زمینی را در غیر محل مناسبش حفر کند و «ظلمَ البعیرل» زمانی

تا زمانی که خورشید شروع کژرد بژه غژروب کژردن و
تاریکیاش مکانهای ترسناک کوهها را پوشاند.

که شخصی شتری را سر ببرد ،بدون اینکه شتر بیمژار باشژد و

«کلفّار» و «کلفور» به کسی گفته میشود که بژه شژیوهای

«ظلم السیل االرضَ» زمژانی کژه آب از حژد همیشژگی خژود

مبالغهآمیژز و زیژادهروانژه و افژراطگرایانژه کفژران نعمژت

باالتر آید و «ظلم السیل البطاحَ» هرگاه آب و علیالخصژوص

میکند؛ اما «کلفّار» حاوی مبالغ بیشژتری اسژت نسژبت بژه

سیل به حدی باال بیاید که خط الماء قبلی را تغییر دهژد و اثژر

واژۀ «کلفور» (راغب اصفهانی ، 1412 ،ج.)714-716 :1

جدیدی به وجود آورد و «ظلم الحمار االتانل» زمانی کژه قبژل

ماده «ک ،ف ،ر» و مشتقاتش  523بار در قژرآن کژریم

از موعد و در حژال آبسژتن بژودن ،بژا آن جفژتگیژری کنژد

به کار رفته که از این تعداد دفعات  304بار در قالب فعلی

(الزبیدی1965 ،م ،ج.)32-38 :3

«ماضی ،مضارع و امر» و  219بار در قالب اسمی اسژتعمال

 -4-2معناشناسی «ظَلُوم» براساس محور همنشینی

شده است؛ از ایژن میژان مشژتقات «کفژر»  5بژار در کنژار

در این قسژمت واژگژانی بررسژی شژدند کژه بژا واژۀ

مشتقات واژۀ «ظلم» به کار رفته که در ادامه به چنژد تژا از

«ظلوم» رابط همنشینی دارند .هژمنشژینهژای واژۀ ظلژوم
واژگانیاند که بهصورت فعلی و اسمی در جوار ایژن واژه
قرار گرفتهاند و با همنشینی در کنار این واژه ،معنای دقیژق
و مؤلفههای معنایی آن را بهتر مشخص میکنند.
یکی از مفاهیم کلیدی قرآن کریم ،مفهوم کفر است که
هم صفات منفی دیگر بر محور این صفت در گردشانژد
و هرکدام به نوعی با کفر در ارتباطاند .با پیوند این صفات
به هم دیگر ،شبک مفهومی وسیعی ایجاد میشود که مرکژز
تمام آنها کفر است .ارتباط این ویژگی ها با کفر به شژکلی
است که گاه موازی با آن ،گژاه مقدمژ آن و گژاهی نیژز از
نتایج آن به شمار میآیند.
گژژاهی نقژژی

ایمژان و

شژژکر اسژژت (فراهی ژدی ،بژژیتژژا.)356/5 :

ابنمنظور در لسانالعرب آورده است :کفژر هژم مژیتوانژد
نقی

ایمان باشد و هم نقی

شکر به معنای کفر نعمژت

و هم ضد شکر به معنای انکار نعمت .او در ادامه میگوید
کفر در لغت به معنای پوشاندن است ،همژانطژور کژه بژه
کسی که سراپا سالح به خود بسته است کافر میگوینژد و
نیز به کشاورزان کفار گفته شده است و بدینسان به شژب
تاری

آیه «إِنِ الِذِینل کلفلرُوا وَظلللموا للمْ یَکُنِ اللِه لِیَغْفِرل للهمْ وَللژا
لِیَهْدِیَهمْ طلرِیقًا» (نسژاء)168/؛ در ایژن آیژه هژر دو واژه در
قالب فعلی و در ساختار فعل ماضی همنشین هم شژدهانژد

 -4-2-1همنشینی دو واژۀ «کَفّار» و «ظَلُوم»

خلیل بن احمد میگوید :کفژر گژاهی نقژی

آنها اشاره شده است:

هم کافر میگویند ،همانطور که لبید سروده است:

و درضمن این همآیی به بارزترین مظهژر از مظژاهر ظلژم
اشاره شده است یا به عبارت دیگر ،بژه فجیژعتژرین انژواع
ظلم کژه کفژر و بژیایمژانی اسژت و در آن بنژده ابتژدا بژه
پروردگار ظلم میکند؛ زیرا الوهیت و ربوبیت پروردگار را
منکر میشود و درنتیجه ،به خودش با دورشدن از رحمت
الهی ظلم می کند .این آی شریفه بیانکنندۀ شنیعترین انواع
ظلم است و به کار بردن تعبیر «للمْ یَکُنِ اللِه لِیَغْفِژرل للهژمْ»...
چنین میفهماند که خداوند بر آن نیست آنان را بیژامرزد و
باز تعبیر به خلود و تیکید آن با کلمه «يبدا» در آیژ بعژدی
به این دلیل است که آنها عالوه بر گمراهبودن ،کوشژش در
گمراهی دیگژران دارنژد و ایژن مسژوولیت عظیمژی اسژت
(مکارم.)217-218/4 :1374 ،
نمون دیگژر از همنشژینی ایژن دو واژه در آیژه «وَقُژلِ
الْحَق مِنْ رَبِّکُمْ فلمَنْ شلژاءَ فللْیژؤْمِنْ وَمَژنْ شلژاءَ فللْیَکْفُژرْ إِنِژا
يلعْتلدْنلا لِلظِالِمِینل نلارًا( »...کهف )29/به چشم مژیخژورد .در
این آیه تعبیر «فللْیؤْمِنْ و فللْیَکْفُر» برای تسویه و مختارکردن
مخاطب در انتخاب است؛ اما این تعبیر ،سؤالی را در ذهن

حتژژژژژژژَ إِذا يللقلژژژژژژژت یژژژژژژژداً فژژژژژژژی کژژژژژژژافِر
ويلجژژژژژژژژنِ عژژژژژژژژوَراتِ الثغُژژژژژژژژورِ ظلالمهژژژژژژژژا

شنونده برمیانگیزد :مصژیر و سژرانجام کسژی کژه کفژر را

(ابنمنظور ، 1414 ،ج)144-147 :5

انتخاب میکند ،چیست؟ بنابراین بژا جملژ مسژتانف «إِنِژا
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يلعْتلدْنلا »..جواب این سؤال را داده و سرنوشت دردنژاکی را

سنت و اهل تشیع اختالفاتی بژه چشژم مژیخژورد کژه در

برای این دسته به تصویر کشژیده اسژت کژه تنژوین کلمژه

ادامه به قسمتی از آن اشاره میشود:

«نلارًا» بر هول و سختی این عژذاب افژزوده اسژت (همژان،

برخی از مفسران اهل سنت معتقداند دو صفت «ظلژوم

 .)308/15اما نکت جالب توجه اینکه در آخژر آیژه نگفتژه

و کلفّار» مختص انسانهایی انژد کژه از راه ایمژان منحژرف

است «إِنِا يلعْتلدْنلا لِلکافِرِینل» ،بلکه گفتژه اسژت «إِنِژا يلعْتلژدْنلا

شدهاند و کفر پیشه کردهاند و «ال» واردشده بژر «االنسژان»

لِلظِژالِمِینل» .تبژدیل کلمژ کژافر بژژه ظژالم در ایژژن آیژه بژژه

برای اسژتغرا و شژمول جژنس انسژان نیسژت (الزجژاج،

جانشژژینی دو واژه «ظژژالمین» و «کژژافرین» اشژژاره دارد و

1988م ،ج( ،)164 :3السژژژژمرقندی ،بژژژژیتژژژژا،)245/2 ،

همچنین بیان میکند کفر از مظاهر بارز ظلم است و یکژی

(الشوکانی ، 1414 ،ج.)589 :5

از انژژواع ظلژژم را بیژژان مژیکنژژد و میژژان ایژژن دو عمژژوم و

در مقابل ،بیشتر مفسران اهل سژنت معتقدانژد ایژن دو

خصوص مطلق برقرار است؛ زیژرا ظلژم مصژادیق زیژادی

صفت در تاروپود وجودی تمام انسانها نهادینه شدهانژد و

دارد و یکی از مصدا هایش کفر است و به تعبیر دیگری،

«ال» واردشده بژر واژۀ «االنسژان» در ایژن آیژه بژرای بیژان

هر کفری ظلم است ولی هر ظلمی کفر نیست.

حقیقت جنس است و تمژام بنژی بشژر را شژامل مژیشژود

اما همنشینی واژۀ «کلفّار» با واژۀ «ظلوم» که واژۀ معیژار

(الزمخشری ، 1407 ،ج( ،)232 :4زحیلژی ، 1422 ،ج:2

در این نوشته است در آی «وَآتلاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَیللْتُموه وَإِنْ

( ،)1202السعدی ، 1420 ،ج( ،)932 :1ابوالفداء ،بژی تژا،

تلعدُّوا نِعْمَتَ اللِژهِ للژا تُحْصژوهَا إِنِ الِْْنْسَژانل للظللُژومَّ کلفِژارَّ»

ج( ،)423 :4المراغژژی ، 1365 ،ج( ،)223 :30القیروانژژی،

(ابراهیم )34/به چشم میخورد.

 ، 1429ج( ،)3822 :5النیسژژژژ ژابوری.)195/4 : 1416 ،

این آیه دو صفت را در قالب صژیغ مبالغژه بژرای انسژان

مفسرانی مانند امام قرطبژی و شژیخ نسژفی و شژیخ سژعید

برشمرده است .یکی صفت «ظلوم» و دیگری صفت «کِفار» و

حوی نیز ،مثل بیشتر علمای اهژل سژنت همژین اعتقژاد را

کژژاربرد صژژیغ مبالغژژه در ظلژژوم و کفژژار بژژه فراوانژژی و

دارند.

شمارش ناپذیر بودن نعمت های الهی اشاره دارد؛ همانطور که

در اینجا بیان دو نکته خالی از لطف نیست:

فرازهایی از آی «وَإِنْ تلعدُّوا نِعْمَتَ اللِهِ للا تُحْصوهَا» ایژن مهژم

نخست اینکه انسان بر حسب طبیعت و سرشت خژود

را تیکید میکند؛ به این معنا که به انژدازۀ زیژادی نعمژتهژای

بر نسیان آفریده شده است؛ بدین معنژا کژه هژر وقژت بژه

پروردگار ،کفران نعمت هم از جانب دسژتهای از انسژانهژای

نعمتی رسژید سژریع آن را فرامژوش مژی کنژد و بژا تژرک

ستمپیشه زیاد است (ابن عاشور1984 ،م ،ج.)237 :13

شکرگزاری در وادی ظلم و ستم قرار می گیرد و اگژر هژم

ی

این باهم آیی داللت واضحی بر تعلق این دو صفت بژه

آن را فراموش نکند ،در غیر جهژت اصژلی ،آن را بژه کژار

حوزۀ معنایی دارد که حوزۀ صفات انسان است .آمدن

میگیرد و بدین صورت در وادی کفران قدم مینهد.

این دو واژه پشژت سژرهم و بژدون فاصژله ،نشژاندهنژدۀ

دوم اینکه خداونژد در اینجژا مژی فرمایژد :إِنِ الِْْنْسَژانل

ارتباط مفهومی عمیق میان آنهاست؛ ایژن ارتبژاط پژیشتژر

للظللُومَّ کلفِارَّ و در مقابل در سوره نحل مژیفرمایژد :إِنِ اللِژهَ

توضیح داده شد .ایژن هژم نشژینی بژهویژژه در سژیا آیژ

للغلفُورَّ رَحِیمَّ و در این مقابژل نکژات ریژز و لطیفژی نهفتژه

بحث شده دربارۀ نعمتهای فراوان الهی ،به یکی از انژواع

است ،گژویی خداونژد مژی فرمایژد :ای انسژان هرگژاه بژه

ظلم اشاره دارد که همانژا کفژران نعمژت و نادیژدهگژرفتن

نعمتهای فراوان رسیدی ،بدان که گیرنده تویی و دهنژده

نعمتهای فراوان الهی است.

من؛ اما تو در رویارویی با نعمژتهژا دو صژفت بژه خژود

در تحلیل و تفسیر این دو صفت ،میژان مفسژران اهژل

میگیری وآن دو ظلومبودن و کفاربودناند؛ اما مژن هنگژام

مطالعه تطبیقی دیدگاههای تفاسیر شیعه و سنی دربارۀ معناشناسی صفات انسان در قرآن؛ مطالع موردی ظلوم و جهول 101 /

ارزانیداشتن نعمت دو صژفت دارم و آن دو غفوربژودن و

در قرآن مجید بهعنوان موجودی که دارای جنبههای منفژی

رحیمبودنانژد .پژس ای انسژان ،مژن پروردگژار در مقابژل

فراوان و نقطههای ضژعف متعژددی اسژت ،معرفژی شژده

ظلومبودن تو غفور و در مقابل کفّار بودنت رحژیم هسژتم

است .آیا این همان انسانی است که خدا او را در "يلحْسَنِ

(الرازی ، 1420 ،ج.)100 :19

تلقْوِیم " و بهترین ساختمان آفریژده اسژت ؟ "للقلژدْ خلللقْنلژا

اما الزم است در مقابل ،به دیژدگاه برخژی از مفسژران
شیعه نیز اشاره شود:

الِْْنْسَانل فِی يلحْسَنِ تلقْوِیم " تژین -4/و نیژز آیژا ایژن همژان
انسانی است که خدا معلم او بوده و آنچژه را نمژیدانسژته

دستهای از مفسران اهژل تشژیع معتقدانژد در ایژن آیژه

است به وی آموخته است "عَلِژمَ الِْْنْسَژانل مَژا للژمْ یَعْللژمْ "

منظور سرشت همگی انسانهاست ،که بیشتر در اثر هژوای

(علق )5/باید دید اینها چه انسانی هسژتند کژه بژا آن همژه

نفس از نعمتهای الهی غافل میشژود یژا آن را ناسپاسژی

کرامت و محبت الهی این همه نقاط ضعف و نارسژایی از

می کند (جعفری1376 ،ش ،ج( ،)618 :5طیژب1369 ،ش،

خود نشان میدهند؟ ظاهر این است که این بحثها همژه

ج.)393 :7

مربوط به انسانهایی است که تحت تربیژت رهبژران الهژی

اما بیشتر مفسران شیعه اعتقاد دارند منظور از انسان در

قرار نگرفته اند ،بلکه بهصژورت گیژاهی خژودرو پژرورش

این آیه انسانهای پرورش نیافته است نه تمامی انسژانهژا.

یافتهانژد ،نژه معلمژی و نژه راهنمژایی و نژه بیدارکننژدهای

از میان این دسته از مفسران تنها آیت اهلل مکارم شیرازی به

داشتهاند ،شهواتشان آزاد و در میان هوسها غوطهورنژد

تفصیل به این موضوع در قرآن پرداخته اسژت .در تفسژیر

.بدیهی است چنین انسژانی نژهتنهژا از امکانژات فژراوان و

نمونه ،ایشان می گوید «دربارۀ انسان تعبیژرات مختلفژی در

سرمایههای عظیم وجود خویش بهره نمیگیرد ،با بژه کژار

قرآن مجید آمده است « ...و عجیژب اینکژه در بسژیاری از

انداختن آنهژا در مسژیرهای انحرافژی و غلژط بژهصژورت

آیاتی که از او به انسان تعبیر شده است ،صفات نکوهیژده

موجودی خطرناک و سرانجام ناتوان و بینوا در مژیآیژد و

و مذمومی برای او ذکر شده است؛ مثالً در جایی بهعنژوان

اال انسانی که با استفاده از وجود رهبژران الهژی و بژه کژار

موجود ضعیف "خُلِژقل الِْْنْسَژانُ ضلژعِیفًا " و در جژایی

گژژرفتن اندیشژژه و فکژژر و قرارگژژرفتن در مس ژیر حرکژژت

موجژود سژتمگر و کفژرانکننژده "إِنِ

تکاملی و حق و عدالت به مرحله "آدمیت " گام مینهد و

الِْْنْسَانل للظللُومَّ کلفِژارَّ " و در جژایی دیگژر انسژان را بخیژل

شایسته نام "بنی آدم " میشود ،بهجایی میرسد که به جز

"کلانل الِْْنْسَانُ قلتُورًا " و در مورد دیگژر ،موجژودی عجژول

خدا نمیبیند» (مکارم ،1374 ،ج.)240 –41– 42 :8

ی

دیگر بهعنژوان یژ

"کلژژانل الِْْنْسَژژانُ عَجولًژژا " و در مژژورد دیگژژر موجژژودی

از مفسران صژاحب نظژر دیگژر در ایژن زمینژه عالمژه

پرخاشگر "کلژانل الِْْنْسَژانُ يلکْثلژرل شلژیْء جَژدَلًا " و در مژورد

طباطبایی و عالمه طبرسی هستند (طباطبایی ، 1417 ،ج:2

دیگر ،کفور مبین و کفرانکنندۀ آشکار "إِنِ الِْْنْسَانل للکلفُژورَّ

( ،)340/341طبرسی ،1372 ،ج.)487 :6

مبِژژینٌ " و در مژژورد دیگژژر ،موجژژودی کژژمظرفیژژت و

 -4-2-2همنشینی دو واژۀ «جَهُول» و «ظَلُوم»

دمدمیمزاج که هنگام نعمت بخیل و به هنگام بال پر جزع

راغب اصژفهانی دربژارۀ مژاده «ج ،ه ،ل» گفتژه اسژت:

است "إِنِ الِْْنْسَانل خُلِقل هَلُوعًا * إِذلا مَسَّه الشِژر جَزُوعًژا *

جهل بر  3نوع است -1 :خالی بودن انسان از هرگونه علژم

وَإِذلا مَسَّه الْخلیْرُ مَنُوعًا» و در جای دیگژر ،مغژرور حتژی در

و دانش که این معنای اساسی و بنیژادی جهژل اسژت؛ -2

برابر خدا "یَا يلیُّهَا الِْْنْسَانُ مَا غلژرِکَ بِرلبِّژ َ الْکلژرِیمِ " و در

اعتقژژاد بژژه امژژری بژژرخالف حقیقژژت و واقعیژژت آن؛ -3

مورد دیگر ،موجودی که به هنگام نعمت طغیژان مژیکنژد

انجامدادن کاری برخالف شیوۀ صحیح و معمول آن ماننژد

"کللِا إِنِ الِْْنْسَانل للیَطْغلَ " و به این ترتیب میبینیم که انسان

کسی که بهعمد نمازی را ترک میکند.
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این واژه در آیه «إِنِژا عَرلضْژنلا الْیلمَانلژ ل عَللژَ السَّژمَاوَاتِ

قتل رساند .از این مفسران ،ثعلبی و سمرقندی هستند.

وَالْیلرْضِ وَالْجِبَالِ فلیلبَیْنل يلنْ یَحْمِلْنلهَا وَيلشْفلقْنل مِنْهَژا وَحَمَللهَژا

بعضی دیگر معتقدند این آیه اشاره دارد به اینکه انسان

الِْْنْسَانُ إِنِه کلانل ظللُومًا جَهولًا» (احزاب )72/با واژۀ «ظلژوم»

در طبیعت دارای این صژفات اسژت (البیضژاوی، 1418 ،

همنشین شده است .از این باهم آیی می توان برداشت کژرد

ج( ،)24 :4النیسابوری ، 1416 ،ج.)30 :2

جهل ،مقدم ظلم است؛ زیرا نادانی ،انسان را به وادی ستم

در طرف مقابل ،از میان مفسران شیعه ،عالمه طباطبایی

پیشگی میکشاند؛ بنابرین این دو واژه پیوند عمیقژی بژاهم

معتقد است انسان ذاتاً مستعد ایژن دو صژفت اسژت و دو

داشته و به حوزۀ معنایی خاصژی تعلژق دارنژد کژه حژوزۀ

کلم «ظلوم» و «جهول» دو وصف از ظلژم و جهژل انژد و

صفات انسان است .از نکات جالب توجه دیگر در این آیه

کسی را ظلوم و جهول گویند که ظلم و جهل در او امکان

اینکه هرچند در سیا آیه ،واژۀ ظلژوم تقژدم ذکژری دارد،

داشته باشد و انسان نیز اگرچه ذاتاً مستعد متصفشدن بژه

درواقژژع و در ترتیژژب عقل ژی ظلژژومبژژودن انس ژان بعژژد از

این دو وصف اسژت ،قابلیژت آن را دارد کژه از حضژی

جهولبودن او قرار میگیرد .بژه دیگژر بیژان ،جهژولبژودن

ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ارتقا پیدا کند (موسوی،

انسان مقدمهای برای ظلومبودنش است و ظلومبودن انسان

 ،1374ج.)528 :16

از آثار و نتایج جهولبودن اوست؛ زیژرا انسژان در مرحلژ

درمقابل بیشتر مفسران شیعه گفته اند منظژور از انسژان

نخست ،نسبت به جاللت قدر امانت الهی و ناتوانی خژود

در این آیه ،انسان کافر و منافق است نژه تمژامی انسژانهژا

جاهل و نادان بود و تصوری خالف واقع داشت و همژین

(استرآبادی( ،)459 :1409 ،قمی مشهدی1368 ،ش ،ج:10

جهل باعث شد بژار ایژن امانژت را بژر دوش بکشژد ،امژا

( ،)449کاشانی1418 ،ه  ،ج( ،)101 :4عژاملی1360 ،ش،

نتوانسژژت حژژق امانژژت را ادا کنژژد و در امانژژت و در حژژق

ج.)204 :7

خویش مرتکب ظلم و ستم شد ،پس در ترتیب بیانی ،آیژه

اما باز آیتاهلل مکارم شیرازی قدری بیشژتر از دیگژران

مخالف و عکس ترتیب عقلی این فرآیند است و امژا ایژن

مطلب را باز می کنژد و مژیگویژد :تنهژا سژؤالی کژه بژاقی

تقدم بیانی هم ،بیدلیل و خالی از لطژف نیسژت؛ زیژرا بژه

می ماند ،مسول «ظلوم» و «جهول» بودن انسژان اسژت .آیژا

نظر میرسد جلوافتادن ظلوم در بیان به این دلیل است کژه

توصیف انسان به این دو صفت کژه ظژاهر آن نکژوهش و

تبعات و آثار منفی ظلومبودن انسان به مراتب مشژهودتر از

مذمت اوست ،به دلیل پژذیرش ایژن امانژت «الهژی» بژوده

آثار جهول بودنش است و نیز بیشتر مشکالتی که بژر سژر

است؟

انسان میآید ،ناشی از ظلومبودن انسان است و نیژز اشژاره

مسلماً پاسخ منفژی اسژت؛ زیژرا پژذیرش ایژن امانژت

میشود که وقتی خواننده ،آیه را میخواند ،مشژتا اسژت

بزرگ ترین افتخار و امتیژاز انسژان اسژت .چگونژه ممکژن

سریع بفهمد درنتیج حمل امانت چه بر سژر انسژان آمژد؛

است به دلیل قبول چنین مقام بلندی او را مذمت کرد؟ یژا

بنابراین نخسژت جژواب ایژن سژؤال ایجادشژده در ذهژن

اینکه این توصیف ها به دلیل فراموشکاری بیشتر انسانهژا

مخاطب را پیش میکشد و بیان میکند که انسان نتوانسژت

و ظلمکردن بر خودشان و آگاهی نداشتن از قدر و منزلژت

حق این امانت را ادا کند.

آدمی است .انسژانی کژه او را از «کنگژرۀ عژرش مژیزننژد

در تبیین معژانی دو واژۀ «ظلژوم» و «جهژول» و تعیژین

صفیر» ،بنیآدمی کژه تژاج «کلرِمْنلژا» برسرشژان نهژاده شژده

مصادیق خارجی این دو واژه ،بعضی از مفسران اهل سنت

است ،انسانهایی که به مقتضای «إِنِّی جَاعِژلٌ فِژی الْژیلرْضِ

معتقدند مقصود این دو واژه مشخصاً قابیل پسر آدم است؛

خللِیفل ً» نمایندۀ خدا در زمین اند ،بشری که مسجود مالئ

زیرا در امانت پدرش که هابیل بود ،خیانت کرد و او را به

آسمان شد ،چقدر باید «ظلوم» و «جهژول» باشژد کژه ایژن
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ارزشهای بزرگ و واال را به دسژت فراموشژی بسژپارد ...
آری پژژذیرش ایژژن خژژط انحرافژژی کژژه متیسژژفانه رهژژروان

واژۀ «کلفِار» شدهاند:

«وَآتلاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَیللْتُموه وَإِنْ تلعژدُّوا نِعْمَژتَ اللِژهِ للژا

بسیاری از آغاز داشته است و دارد ،بهترین دلیل بژر ظلژوم

تُحْصوهَا إِنِ الِْْنْسَانل للظللُومَّ کلفِارَّ» (ابراهیم)34/

و جهول بودن انسان است؛ بنابراین حتی آدم کژه در آغژاز

«يللْقِیَا فِی جَهَنِمَ کُلِ کلفِار عَنِید» ( )24/

این سلسله قرار داشت و از مقام عصمت برخژوردار بژود،

و قرین دوم ،داشتن ساختار مشترک که در آیههای زیر

اعتراف می کند بژر خویشژتن سژتم کژرده اسژت (مکژارم،

به چشم میخورد:
«حَمَللهَا الِْْنْسَانُ إِنِه کلانل ظللُومًا جَهولًا» (احزاب)72/

 ،1374ج.)455-456 :17
 -4-3معناشناسی «ظَلُوم» براساس محور جانشینی

«کللِا إِنِه کلانل لِآیَاتِنلا عَنِیدًا» (مدثر)16/

رابط جانشینی با مطالع واژههایی مشخص مژی شژود

عالوه بژر آنچژه گفتژه شژد ایژن دو واژه مؤلفژههژای

که جایگزین همدیگر می شوند .مترادف ها در ی

واژگژان

مشترکی دارند؛ ازجملژه قژد علژم کژردن در برابژر حژق و

بینشهای باارزشی دربژارۀ روابژط جانشژینی یژ

واژه بژا

پایمالکژردن آن و عنژاد و سرکشژی در مقابژل تکژالیف و

دیگر واژگان زبان به دست مژی دهنژد .اقژالم واژگژانی بژه

درخواستهای خداوند؛ ضمن اینکه این دو واژه به حوزۀ

شرطی مترادف دانسته می شژوند کژه بژدون ایجژاد تغیییژر

معنایی خاص تعلق دارند که حوزۀ صفات انسان است.

عمژژده در معنژژای جملژژه بژژه جژژای یکژژدیگر قژژرار گیرنژژد

 -4-3-2جانشینی دو واژۀ «أَثِیم» و «ظَلُوم»

(ایزوتسو.)196 :1361 ،

راغب اصفهانی دربارۀ این واژه میگوید :اثژم عبژارت

انتخاب واژگان جانشین با مؤلفههای معنایی مشژترک،
تشابه معنایی ،ساختارهای مشابه و داشژتن همنشژینهژای
مشترک امکانپذیر اسژت .بژا توجژه بژه اینکژه واژۀ ظلژوم
دارای مؤلفههای معنایی فراوانژی اسژت ،شژمار زیژادی از
واژگان قرآنی که با این واژه از لحا معنژایی هژمپوشژانی
دارند ،جانشین آن مژی شژوند و اگرچژه تطژابق و تژرادف
صددرصدی ممکن نیست ،رابطهای شژبهترادفژی را ایجژاد
میکنند .از واژگانی که میتوانند جانشین واژۀ ظلوم شوند،
دو واژۀ زیرند:

است از انجام هر کاری که ثواب و پاداش را از کف انسان
خارج کند (راغب.)63 :1412 ،
در دو آیژژه از قژژرآن دو واژۀ «يثِژژیم» و «ظللُژژوم» دارای
همنشین مشترکاند:

«وَآتلاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَیللْتُموه وَإِنْ تلعژدُّوا نِعْمَژتَ اللِژهِ للژا
تُحْصوهَا إِنِ الِْْنْسَانل للظللُومَّ کلفِارَّ» (ابراهیم)34/

«یَمْحَقُ اللِه الرِّبَا وَیرْبِی الصَّدَقلاتِ وَاللِژه للژا یحِژبُّ کُژلِ
کلفِار يلثِیم» (بقره)276/
بر اساس این و با توجه به مؤلفههای معنژایی مشژترک

 -4-3-1جانشینی دو واژۀ «عَنِید» و «ظَلُوم»

این دو واژه و تعلقداشتن به ی

عنید از مادۀ «ع ن د » گرفته شژده اسژت و «عَنلژدَ ،یَعنُژد،

رابط جانشینی برقرار است.

حوزۀ معنایی ،میژان آنهژا

عنُوداً عن الطریق ،ای عدلل عن الطریق» یعنژی از راه منحژرف

 -4-4معناشناسی «ظَلُوم» براساس بافت

شد و «عَنلدَ ،یَعنِد ،عنوداً ،يی :خالف و ردَّ الحقل وهژو یعرِفُژه»؛

بافت زبانی در تعیین معنای ظلژوم نقژش مهمژی دارد؛

یعنی با اینکه حق را میشناخت بژا آن مخالفژت کژرد و آن را

زیرا حروف تشکیل دهندۀ این واژه اشارات لطیفی را در بر

نپذیرفت (جوهری1984 ،م ،ج .)513 :2

دارند که کامالً به جانب معنوی و مفهومی و حوزۀ معنایی

رابط جانشینی میان واژۀ «عنید» و واژۀ «ظلژوم» از دو
قرین زیر به دست میآید:
یکی ،داشتن همنشین مشترک؛ زیرا هر دو هژمنشژین

این واژه ارتباط دارند.
این واژه از سه حرف «ظژاء ،الم ،مژیم» تشژکیل شژده
است:
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ظاء دارای صژفات جهژر ،رخژاوه ،اسژتعالء ،اطبژا و

اشاره میکند :آنچه نقی

علم اسژت ،خژود را بژه نژادانی

اصمات است که بهجز رخاوت ،بقیه از صژفات قژویانژد؛

زدن ،مژژردم را نژژادانپنداشژژتن ،نادیژژدهگژژرفتن دیگژژران

بنابراین ظاء از قویترین حروف هجا است.

(ابنمنظور .)129/11 :1414 ،راغب اصفهانی معتقد اسژت

الم دارای صژژفات جهژژر ،انحژژراف ،اسژژتفاله ،ترقیژژق و

جهل سه نوع دارد :خالیبودن نفس از گون علم و آگژاهی

ذالقه است که از این میژان جهژر از صژفات قژوی و بقیژه

که معنای اصلی این واژه است ،اعتقاد به چیزی بژرخالف

همگی از صفات ضعیفاند؛ بنابراین حرف الم از حژروف

واقعیت آن و انجژامدادن کژاری بژرخالف شژیوۀ عژادی و

ضعیف به شمار میآید.

معمول آن (راغب اصژفهانی .)209/1 :1412 ،ایژن واژه در

واو دارای صفات جهژر ،اصژمات ،رخژاوت ،اسژتفاله،

اشعار عرب نیز با همین معانی بهکار رفته است:

انفتاح و خفژاء اسژت کژه از ایژن میژان دو صژفت اول از

سَژژژژژلی إِن جَهِلژژژژژتِ النژژژژژاسَ عَنّژژژژژا وَ عَژژژژژنهم

صفات قوی و بقیه از صفات ضعیف محسوب مژیشژوند؛

فلللژژژژژژژژیسَ سَژژژژژژژژواءً عژژژژژژژژالِمَّ وَ جَهژژژژژژژژولُ
(االبشیهی)144/1 : 1419 ،

بنابراین این حرف نیز از حروف ضعیف به شمار میرود.
میم دارای صفات جهر ،توسط ،انفتاح ،اذال و استفاله
است که تنها جهر از صفات قوی به حساب میآید و ایژن
باعث میشود میم از ضعیفترین حروف حساب شود.
همان طور که مشاهده شد ایژن واه از لحژا سژاختار
ی

هرگاه ندانستی دربارۀ ما و آنها از مردم سؤال کن؛ زیرا
دانا و نادان مثل هم نیستند.
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با توجه به اینکه واژۀ جهول ،تنهژا یژ

بژار در قژرآن

واژۀ ضعیف است و این نشان میدهد شخص ظالم از

کریم به کار رفته است ،واژه های همنشژین زیژادی نژدارد.

ابتدا قوی و بدون جلودار میبیند ،ولی کم کم به ضژعف و

تنها واژۀ مهم در تبیین معنای جهول ،واژۀ ظلوم است کژه

سستی میگراید تا اینکه به اوج ضعف و پستی میرسد.

پیش تر دربارۀ این باهم آیژی توضژیح داده شژد و تنهژا بژه

برخی از صفات و ویژگیهای حروف بژیارتبژاط بژه

برخی از مؤلفههژای معنژایی مشژترک ایژن دو واژه اشژاره

جنب معنوی و حژوزۀ مفهژومی واژه نیسژتند؛ بژرای مثژال،

میشود که عبارتاند از -1 :قراردادن امری در غیژر جژای

صفت استعالء داللت دارد بر اینکژه شژخص ظژالم دچژار

اصلیاش؛  -2تجاوزگری؛  -3درکنکردن و رفتژارنکژردن

نوعی استکبار و خژودبزرگبینژی اسژت و همژین او را بژه

براساس واقعیت؛  -4خود را به نادانی زدن و پایمالکژردن

سمتی میبرد که خود را از حق بزرگتر ببیند و ستم پیشه

حقو .

کند و صفت انحراف اشارۀ لطیفی دارد بژه اینکژه شژخص

 -5-3معناشناسی «جَهُول» براساس محور جانشینی

ظالم و ستمپیشه دچار بزرگترین نوع انحراف شده است.

 -5-3-1جانشینی دو واژۀ «کَفَّار» و «جَهُول»
رابط ژ جانش ژینی میژژان ایژژن دو واژه از قرین ژ داشژژتن

 -5معناشناسی واژۀ «جَهُول»

هم نشین های مشترک به دست میآید؛ زیرا در دو آی زیژر

 -5-1معنای بنیادی واژۀ «جَهُول»

هر دو با واژۀ ظلوم رابط همنشینی دارند:

واژۀ «جَهژژول» از ریشژ جهژژل گرفتژژه شژژده اسژژت .گفتژژه
میشود «جهِژلل ،یجهَژل ،جهژالً و جهالژه و هژو جاهژل و

«وَآتلاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَیللْتُموه وَإِنْ تلعژدُّوا نِعْمَژتَ اللِژهِ للژا
تُحْصوهَا إِنِ الِْْنْسَانل للظللُومَّ کلفِارَّ» (ابراهیم)34/

جهول و ذاک مجهول» .جَهول نیز ماننژد ظلژوم فلعژول بژه

«إِنِا عَرلضْنلا الْیلمَانل ل عَللژَ السَّژمَاوَاتِ وَالْژیلرْضِ وَالْجِبَژالِ

معنای فاعل یعنی به معنژای جاهژل اسژت .ابژنمنظژور در

فلیلبَیْنل يلنْ یَحْمِلْنلهَا وَيلشْفلقْنل مِنْهَا وَحَمَللهَژا الِْْنْسَژانُ إِنِژه کلژانل

لسانالعرب در ذیل این واژه به معانی مختلف آن اینگونژه

ظللُومًا جَهولًا» (احزاب)72/
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با بررسی دقیق این باهمآیی به نکژات زیژر بژه دسژت

ذالقه است که از این میان جهر از صفات قژوی و بقیژه از

میآیند -1 :در آی  72سورۀ احزاب بحث از امانت الهی و

صفات ضعیف محسوب میشوند؛ بنابراین ایژن حژرف از

در آی  34سورۀ ابراهیم بحث از نعمژتهژای الهژی شژده

حروف ضعیف محسوب میشود.

است .در هر دو آیه بژر رفتژار ناشایسژت انسژان در برابژر

بنابر آنچه گفته شد واژۀ جهول دارای ی

حرف قوی

امانت و نعمتهای الهی تیکید شژده اسژت؛  -2هژم کفژر

و سه حرف ضژعیف اسژت و همژین امژر ایژن واژه را در

نعمت و هم نادانی یا خود را بژه نژادانی زدن از مصژادیق

شمار حروف ضعیف قرار میدهد.

ظلم به شمار می آیند؛  -3هر دو آیه از ظلم و جهل و کفر

شروعشدن واژۀ جهول با حرف قوی و سپس گراییدن

بهعنوان خصایص ذاتی بنیبشر یژاد مژیکننژد؛  -4هژر دو

آن به ضعف شاید بیمناسبت با این امر نباشد که شژخص

مفهوم کفر و جهل مؤلفههای مشترک معنایی دارنژد؛ زیژرا

جاهل یا متجاهل ابتژدا خژود را قژوی مژیپنژدارد ،سژپس

جهل نیز نوعی کفران نعمت عقل و اندیشه است.

ضعف و ناتوانی و نادانیاش بر همگژان واضژح و آشژکار

 -5-4معناشناسی «جَهول» براساس بافت

میشود.

بافت زبانی نقش حائز اهمیتی در تعیین و تبیین معنای
هر واژهای دارد؛ زیرا حروف تشکیلدهندۀ هژر واژه دارای

نتیجه

اشارات دقیق و لطیفیاند که کامالً با جنبژههژای معنژوی و

 -1بررسی توصیفی نشان داد واژۀ «ظلوم» ی بژار بژا واژۀ

مفهومی و حوزۀ معنایی واژه ارتباط دارند.

«کفار» همنشینی دارد و در ضمن این هم آ یی اشژاره شژده

واژۀ «جهژژول» از چهژژار حژژرف «جژیم ،هژژاء ،واو ،الم»
تشکیل شده است:
جیم :دارای صژفات جهژر ،شژدت ،اسژتفاله ،انتفژاح و

است به اینکه کفر بژارزترین مصژدا از مصژادیق ظلژم و
ستم است؛ زیرا کفر تمام ابعاد مفهوم ظلم به پروردگژار و
ظلم به خویشتن و ظلم به دیگران را در بر میگیرد.

قلقله است که از میان آنها قلقله و جهر و شدت از صفات

 -2هژژر دوی واژگژژان مطالعژژهشژژده در آیژژه  72سژژوره

قوی و استفاله و انفتژاح از صژفات ضژعیفانژد؛ بنژابراین

احزاب ،هم نشین شدهاند .در ضمن این همنشینی به تمژام

حرف جیم از حروف قوی حساب میشود.

سیهروزیهای دنیوی و اخژروی انسژان از ظژالم و جاهژل

هاء :دارای صفات رخاوت ،همس ،ترقیژق ،اسژتفاله و

بودنش اشاره دارد.

انفتاح است که همگی از صژفات ضژعیفانژد و ایژن امژر

 -3بررسی معناشناختی نشژان مژی دهژد واژۀ ظلژم در

باعث شده است هژاء از ضژعیف تژرین حژروف هجژا بژه

بافت قرآنی براساس محور همنشینی بژا واژههژای کلفّژار و

حساب آید.
واو :دارای صفات ،جهر ،اصژمات ،رخژاوت ،اسژتفاله،
انفتاح و خفژاء اسژت کژه از ایژن میژان دو صژفت اول از
صفات قوی و بقیه از صفات ضعیف محسوب مژیشژوند؛
بنابراین ایژن حژرف نیژز از حژروف ضژعیف بژه حسژاب
میآید.
الم :دارای صفات جهژر ،انحژراف ،اسژتفاله ،ترقیژق و

جهول در ی

حوزۀ معنایی خژاص جژای مژیگیرنژد کژه

حوزۀ صفات انسان است.
 -4مطالع توصژیفی نشژان داد واژۀ ظلژوم بژر محژور
همنشینی با دو واژۀ اثیم و عتید روابط معنایی دارد.
 -5براساس مطالع تاریخی ،واژههای ظلژوم و جهژول
در زبان قرآن نسبت به قبل از نزول قژرآن توسژع معنژایی
پیدا کردهاند.
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 -6براساس روابط همنشینی و جانشینی مشخص شژد

فظائل العتژره الطژاهره ،تحقیژق حسژین اسژتاد ولژی ،قژم،

همنشینی «ظلوم» با واژۀ «کفژار» بیشژتر بژه ناسژپاسبژودن

انتشارات جامعه المدرسین ،چاپ اول.

انسان و کفران نعمت از جانب او اشاره دارد؛ بژهویژژه کژه

 -3ابژژنعاشژژور ،محمژژد بژژن طژژاهر1984( ،م) ،التحریژژر و

قبل از این همآیی به نعمتهای بیشمار پروردگژار اشژاره

التنویر ،تونس ،دارالتونسیه للنشر.

شده است؛ اما «ظلوم» در کنار «جهژول» از یکژی دیگژر از

 -4ابنمنظور ،محمد بن مکژرم ،) 1414( ،لسژان العژرب،

مظاهر و مصادیق ظلومبودن انسژان پژرده برمژی دارد و آن

بیروت ،دارصادر ،چاپ سوم.

جاهلبودن نسبت به امانت الهی و درنتیجه خیانتکردن و

 -5ابواسحا الزجاج ،ابراهیم بن السری1988( ،م) ،معانی

ستم روا داشتن در حق این امانت بوده است.

القرآن و اعرابه ،تحقیژق عبژدالجلیل عبژده ،بیژروت ،عژالم

 -7پس از مطالع الیه هژای معنژایی واژه هژای قرآنژی

الکتب ،چاپ اول.

«ظلوم» و «جهول» از البه الی دیدگاههای تفسیری مفسران

 -6ایزوتسژژو ،توشژژیهیکو ،)1361( ،سژژاختمان مفژژاهیم

شیعه و سنی این نتیجه به دست آمژد کژه اهژل تفسژیر در

اخالقی – دینی در قرآن ،ترجم فریدون بژدرهای ،تهژران،

تبیین ماهیت و نوع ظلم و جهل انسان اختالف نظژر دارنژد

قلم.

و برخی معتقدند این ظلژم و جهژل بخشژی از سرشژت و

 -7البیضاوی ،ناصرالدین ،) 1418( ،انوار التنزیل و اسرار

نهاد آدمیت است .درمقابژل دسژته ای دیگژر اعتقژاد دارنژد

التاویل ،تحقیق محمد المرعشلی ،بیروت ،داراحیاء التژرا

ظلوم و جهول بودن انسان ،عارضژی و در اثژر انحژراف از

العربی ،چاپ اول.

مسیر هدایت الهی پدید میآید.

 -8جعفری ،یعقوب ،)1376( ،تفسیر کژوثر ،قژم ،مؤسسژ

 -8بعد از استقرای ناقص و تحقیق صژورتگرفتژه در

هجرت ،چاپ اول.

تعدادی از تفاسیر علمای متقژدم و متژاخر هژر دو مژذهب

 -9جوهری ،اسماعیل بن حماد1984 ( ،م) الصحاح ،تژاج

مشخص شد بیشتر علمژای اهژل تسژنن معتقدنژد صژفات

اللغ و صحاح العربی  ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.

ظلوم و جهول جزو سرشژت و طبیعژت تمژامی انسژانهژا

 -10الخلوتی ،ابوالفداء اسژماعیل بژن مصژطفی( ،بژیتژا)،

هستند و هیچ انسانی از دایرۀ ظلوم و جهول بودن ،خژارج

روحالبیان ،بیروت ،دارالفکر.

نیست و در طرف مقابل ،بیشتر علمای اهل تشژیع عکژس

 -11األبشیهی ،محمد بن احمد ،) 1419( ،المستطرف فی

این را گفتهاند و معتقدند ظلوم و جهول بودن جزو صفات

کل فن مستظرف ،بیروت ،عالم الکتب ،چاپ اول.

ذاتی انسان نیست ،بلکه مختص کسانی است کژه از جژادۀ

 -12ابن درید ،محمد بن حسن1987( ،م) ،جمهژره اللغژه،

هدایت الهی منحرف شده و پرورش نیافتهاند.

تحقیق رمزی منیر بعلبکی ،بیروت ،دارالعلم ،چاپ اول.
 -13ابن فژارس ،احمژد ،) 1422( ،معجژم معژاییر اللغژه،

منابع

تحقیق عبدالسالم هارون ،بیروت ،دارالفکر.

 -1ابراهیمی ،ابژراهیم و همکژاران« ،)1393( ،معناشناسژی

 -14بارت ،روالن ،)1370( ،عناصر نشانهشناسژی ،ترجمژ

واژۀ سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم» ،پژوهشهژای

مجید مجیدی ،تهران ،هدی.

ادبی – قرآنی ،سال دوم ،شمارۀ اول ،صص .81-97

 -15پالمر ،فران  ،)1391( ،نگاهی تازه به معنژیشناسژی،

 -2استرابادی ،علی ،) 1409( ،تاویل اآلیات الظژاهره فژی

ترجم کوروش صفوی ،تهران ،مرکز نشر ،چاپ ششم.
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 -16الرازی ،فخرالدین ،) 1420( ،مفاتیح الغیب ،بیژروت،
داراحیاءالترا

العربی ،چاپ سوم.

شیطان» ،پژژوهشهژای قرآنژی ،سژال  ،16ش  ،64صژص
.204-219

 -17راغژژب اصژژفهانی ،حسژژین بژژن محمژژد،) 1412( ،

 -31فراهیدی ،خلیل بژن احمژد( ،بژی تژا) ،کتژاب العژین،

المفردات فی غریب القرآن ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

تحقیژژق مهژژدی مخرومژژی و ابژژراهیم سژژامرائی ،ایژژران،

 -18الزبیدی ،محمد بن محمد1965( ،م) ،تاجالعروس من

دارالهجره ،چاپ دوم.

جواهر القاموس ،الکویت ،دارالهدایه.

 -32فکوهی ،ناصر ،)1386( ،تاریخ اندیشه و نظریژههژای

 -19زحیلژژی ،وهبژژه ،)1422( ،التفسژژیر الوسژژیط ،دمشژژق،

انسانشناسی ،تهران ،نشر نی.

دارالفکر ،چاپ اول.

 -33القژژژرآن الکژژژریم ،)1376( ،متژژژرجم محمدمهژژژدی

 -20الزمخشری ،محمود بژن عمژرو ،) 1407( ،الکشژاف

فوالدوند ،تهران ،دارالقرآن الکریم.

عن حقائق عوام

التنزیژل ،بیژروت ،دارالکتژاب العربژی،

 -34قمی مشهدی ،محمد بن محمدرضا ،)1368( ،تفسژیر

چاپ سوم.

کنز الدقائق و بحر الحقائق ،تحقیق حسین درگاهی ،تهران،

 -21السعدی ،عبژدالرحمن بژن ناصژر ،) 1420( ،تیسژیر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.

الکریم الرحمن فی تفسیر کالم المنان ،تحقیق عبژدالرحمن

 -35القیروانی ،ابومحمد مکی بن ابژی طالژب،) 1429( ،

اللویحق ،بیروت ،مؤسس الرساله ،چاپ اول.

الهدایه الی بلوغ النهایه ،جامعه الشارقه ،چاپ اول.

 -22السمرقندی ،نصر بن محمژد( ،بژیتژا) ،بحژر العلژوم،

 -36کاشانی ،فی

بیروت ،دارالکتب العلمیه.

تحقیق محمدرضا نعمتی و محمدحسین درایتی ،قم ،مرکز

 -23السیوطی ،جالل الدین ،)1966( ،شرح شواهد المغنی،

نشر ،چاپ اول.

لبنان ،لجنه الترا

العربی.

 ،) 1418( ،اآلصفی فی تفسیر القژران،

 -37مختار عمر ،احمد ،)1998( ،علم الدالله ،قاهره ،عژالم

 -24الشوکانی ،محمژد بژن علژی ،) 1414( ،فژتحالقژدیر،

الکتب.

دمشق ،دار ابن کثیر ،چاپ اول.

 -38المراغژژی ،احمژژد بژژن مصژژطفی1365( ،ه ) ،تفسژژیر

 -25صفوی ،کوروش ،)1379( ،درآمدی بژر معناشناسژی،

المراغی ،مصر ،مکتبهالبابی ،چاپ اول.

تهران ،سوره مهر.

 -39مصژژطفوی ،حسژژن ،)1360( ،التحقیژژق فژژی کلمژژات

 -26طباطبایی ،محمدحسین ،)1417( ،المیزان فژی تفسژیر

القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

القرآن ،قم ،جامع مدرسین حوزۀ علمیه قم.

 -40مکژژارم شژژیرازی ،ناصژژر و دیگژژران ،)1374( ،تفسژژیر

 -27طبرسی ،فضل بن حسن ،)1372( ،مجمژعالبیژان فژی

نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.

تفسیر القرآن ،تهران ،نشر ناصرخسرو ،چاپ سوم.

 -41موسوی ،محمدباقر ،)1374( ،ترجم تفسیر المیژزان،

 -28طیب ،عبدالحسین ،)1369( ،اطیب البیژان فژی تفسژیر

جامع مدرسین حوزۀ علمیه قم ،چاپ پنجم.

القرآن ،تهران ،نشر اسالم ،چاپ دوم.

 -42النیسابوری ،نظام الدین1416( ،هق) ،غرائب القژرآن و

 -29عژژاملی ،ابژژراهیم ،)1360( ،تفسژژیر عژژاملی ،مصژژحح

رغائبالفرقان ،تحقیق زکریا عمیژرات ،بیژروت ،دارالکتژب

علیاکبر غفاری ،تهران ،کتاب فروشی صدو  ،چاپ اول.

العلمیه ،چاپ اول.

 -30عسژژگری ،انیسژژه« ،)1389( ،معناشناسژژی نژژوین واژه

 -43هژژادی ،اصژژغر« ،)1391( ،معناشناسژژی عبودیژژت»،
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آموزههای قرآنی ،شماره  ،16صص .23-52
 -44هادی ،اصغر« ،)1391( ،روشی نژوین در معناشناسژی
مفاهیم و واژههژای قرآنژی» ،پژژوهشهژای قرآنژی ،ش ،4
صص .81-102

