معناشناسی واژهی «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم

«وعــد» از واژگان پرکاربــرد قــرآن کریــم اســت کــه در لغــت ،بــه
چکیده معنــی عهــد و در اصطــاح عبــارت اســت از تعهــد بــه انجــام
رش؛ و اختصــاص پیــدا کــردن
امــری ،خــواه آن امــر خیــر باشــد یــا ّ
بــه یکــی از آنهــا ،بهواســطهی قرینــه معیــن میشــود .بررســی دقیــق ایــن واژه و
مفاهیــم آن میتوانــد زمینــهی فهــم بهــر مضامیــن و آموزههــای قرآنــی را فراهــم
ســازد .ایــن پژوهــش بــا روش معناشناســی ،بــه تبییــن معنــای واژهی «وعــد» در
قــرآن پرداختــه ،ســپس مفاهیــم تربیتــی مرتتــب بــر آن را بررســی کــرده اســت.
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش کــه بــا تحلیــل کاربردهــا و اســتخراج مفاهیــم
واژگان انجامگرفتــه اســت ،مشــخص گردیــد کــه مؤلفههــای معنایــی واژهی
وعــد ،بــر حســب وجــوه اشـراک ،بــه دو دســته تقســیم میشــود :دســتهی اول از
مؤلفههــای معنایــی «وعــد» ،مربــوط بــه وعــده یــا وعدههــای خداونــد اســت
کــه در آیــات متعــددی ،وعــده یــا وعدههایــی بــه خداونــد نســبت داده اســت
و ایــن دســته ،خــود در دو طیــف (مصــداق) قابــل تقســیمبندی اســت :الــف.
مقصــود از وعــدهی الهــی ،داللــت زبانــی و قولــی اســت کــه بهعنــوان وعــدهای
از جانــب خداونــد ترصیحشــده اســت؛ ب .مقصــود از وعــدهی الهــی ،سـ ّنتها و
قوانینــی اســت کــه بهعنــوان امــور تکوینــی الهــی ،در نظــام هســتی جریــان دارد.
دســتهی دوم از مؤلفههــای معنایــی «وعــد» ،مربــوط بــه وعــده یــا وعدههــای
انســان اســت کــه بهصــورت داللــت زبانــی و قولــی اســت و در بعضــی از آیــات،
بــه برخــی از انســانها نســبت دادهشــده اســت؛ همچنیــن آشــکار شــد کــه
وعدههــای الهــی بــه لحــاظ تربیتــی ،مفاهیــم گوناگونــی در بــردارد و در یــک
دســتهبندی میتــوان مفاهیــم تربیتــی مرتتــب بــر آن را در دو حــوزه برشــمرد
و مؤثــر دانســت :الــف .حــوزهی شــناخت؛ ماننــد خداشناســی ،انسانشناســی و
هستیشناســی؛ ب .حــوزهی عمــل؛ ماننــد افزایــش ایــان و ترغیــب و تشــویق.
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 .1بیان مسئله

رویکــرد معناشــناختی و تحلیــل معنایــی واژگان ،یکــی از راههــای نویــن و مؤثــر بـرای دســت یافــن بــه
مقصــود اصلــی گوینــده اســت .بــا توجــه بــا کارایــی نــگاه معناشــناختی در زمینــهی کشــف و فهــم مقاصــد
مــن ،در دورهی معــارص ،پژوهشــگران و قرآنپژوهــان بــه ایــن رویکــرد و روشهــای مختلــف آن توجــه
داشــتهاند .ایزوتســو ،مســترشق و قرآنپــژوه ژاپنــی ،از روش معناشناســی ب ـرای کشــف معانــی حقیقــی و
مدنظــر گوینــده اســتفاده کــرده اســت .بــه عقیــدهی وی ،بـرای فهــم درســت و دقیــق معانــی واژگان ،بایــد
بــه بافــت و ســیاق هــم توجــه کــرد ،بهویــژه در متــون دینــی ماننــد قــرآن کــه یــک مجموعــهی تصادفــی از
واژگان بــدون نظــم و قاعــده نیســت ،بلکــه واژههــای آن بــا قـرار گرفــن در نظــام و شــبکهی خــاص در ارتباط
بــا ســایر واژگان ،رنــگ معناشــناخی بــه خــود میگیرنــد کــه اگــر بیــرون از دســتگاه ،بــدون در نظــر گرفــن
بافــت و ســیاق آیــات لحــاظ شــوند ،هرگــز آن معنــا را در بــر منیگیرنــد (ایزوتســو ،۱۳۶۱ ،ص .)۲۵
همچنیــن پرداخــن بــه مفاهیــم قرآنــی بــا رویکــرد معناشــناختی ،از آن جهــت کــه ایــن رویکــرد و روش
معناشناســی ،بــه کشــف معانــی و مقاصــد مــن کمــک میکنــد ،در زمینــهی تبییــن مفاهیــم و گزارههــای
تربیتــی قــرآن نیــز مؤثــر اســت .بااینحــال ،تاکنــون بســیاری از واژگان و مفاهیــم قرآنــی ،بــا ایــن رویکــرد و
روش مطالعــه نشــدهاند ،همچنانکــه واژهی «وعــد» یکــی از واژگان پرکاربــرد قــرآن اســت کــه تاکنــون بــا
ایــن رویکــرد بررســی نشــده و مفاهیــم تربیتــی مرتتــب بــر آن ،تبییــن نگشــته اســت .بــا در نظــر داشــن ایــن
مباحــث ،ایــن پرســش محــوری مطــرح میشــود :بــر اســاس رویکــرد معناشــناختی ،واژهی «وعــد» در قــرآن
چــه بــار معنایــی دارد و مفاهیــم تربیتــی مرتتــب بــر آن چیســت؟ بـرای پاســخگویی بــه این پرســش ،پژوهش
حــارض بــر آن اســت بــا رویکــرد معناشــناختی و روش تحلیــل کاربردهــا و اســتخراج مفاهیــم واژگان ،به تبیین
معنــای واژهی «وعــد» و اســتخراج مؤلفههــای معنایــی آن از قــرآن بپــردازد و مفاهیــم تربیتــی مرتتــب بــر
آن را مطالعــه و بررســی کنــد.

 .2پیشینهی پژوهش

بــر اســاس بررســی بهعملآمــده ،تاکنــون پژوهــش مســتقلی دربــارهی مســئلهی معناشناســی واژهی
وعــد و مفاهیــم تربیتــی مرتتــب بــر آن در قــرآن انجامنشــده و در ایــن زمینــه ،منبــع مســتقلی بهدســت
نیامــده؛ امــا منابعــی وجــود دارد کــه در آنهــا بهنوعــی بــه ایــن مســئلهی اشارهشــده یــا بــا آن مرتبــط اســت
کــه اجــاالً معرفــی میگــردد.
• محمــد کاوه و فاطمــه محمدحســنی ( ،)1398در مقالــهی «ویژگــی وعدههــای الهــی در قــرآن و
روایــات» ،بــر اســاس مفاهیــم آیــات و روایــات ،ویژگیهــای وعدههــای الهــی را در ابعــاد روششــناختی،
معرفتشــناختی ،انسانشــناختی و هستیشــناختی بررســی کــرده ،ســپس شــیوههای (قالبهــای) بیــان
وعــده در قــرآن را در چهــار گــروه دســتهبندی منودهانــد کــه شــامل وعــدهی لفظــی ،وعــدهی نوشــتاری،
وعــده در قالــب الهــام و وعــده در قالــب رؤیــای صــادق میشــود .در آخــر ،بــه برخــی اهــداف تربیتــی
وعدههــای الهــی در قــرآن پرداختهانــد کــه اهــداف مطرحشــده در ایــن مقالــه عبارتنــد از :ارزشآفرینــی،
جنب ـهی تشــویقی ،افزایــش و ترغیــب بــه ایــان ،عربتآمــوزی و مغــرور نشــدن.
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• ســعید عباســینیا و ابوالفضــل ســاجدی ( ،)1397در مقالــهی «مدلــول زبانــی وعــد و وعیــد در قــرآن»،
مختصــات اســلوب وعــد و وعیــد در قــرآن را بررســی کردهانــد .بــر اســاس ایــن مقالــه ،بالــغ بــر  1800آیــه از
قــرآن ،متضمــن وعــد و وعیــد اســت کــه ایــن فراوانــی ،در گســرش مفاهیــم قرآنــی و شــکلگیری کلــی زبــان
قــرآن و مختصــات آن تأثیـرات بســیاری دارد .بــر اســاس یافتههــای ایــن مقالــه ،مدلــول زبانــی وعــد و وعیــد،
ایصــال و القــای قصــد وعدهگ ـزار و حتمیــت آن بــه مخاطــب و اظهــار طلــب و ارادهای از ســوی متکلــم،
بـرای واداشــن مخاطــب بــه فعــل و حــاالت مطلــوب او اســت ،در قبــال تعهــدی کــه بــه انجــام مفــاد وعــد
و وعیــد میســپارد .برآینــد ایــن اظهــار قصــد ،اراده و طلــب ،هــان انگیزشــی اســت کــه بــه خــوف و رجــا
و افعــال احتاملــی دیگــر منجــر میشــود .بــر اســاس ایــن ،مدلــول زبانــی در وعــد و وعیــد ،نوعــی انگیــزش
اســت کــه خــوف و رجــا و افعــال بعــدی مخاطــب بــر آن مرتتــب میگــردد .بــا ایــن تقریــب ،مدلــول زبانــی
وعــد و وعیــد ،داخــل در زبــان انگیزشــی قــرآن اســت.
• ســمیه عــادی اندانــی و اعظــم پرچــم ( ،)1395در مقالــهی «نقــش اســای حســنای خداونــد در
میدانهــای معناشناســی وعــد و وعیدهــای الهــی در قــرآن» ،بــا رویکــرد معناشــناختی ،نقــش اســای
الهــی رحــان ،غفــور ،رحیــم ،عزیــز ،حکیــم و غنــی ،در وعــده و وعیدهــای خداونــد بــه مؤمنــان ،پیامـران،
گناهــکاران و مجرمــان را بررســی کردهانــد .بــر اســاس نتایــج ایــن مقالــه ،اســای الهــی هریــک فراوانــی
معنایــی دارنــد و هرکــدام از انســانها بــه اقتضــای ظرفیتهــای وجودیشــان ،از اســامی و وعــد و وعیدهــای
الهــی ،بــه صورتهــای گوناگــون بهرهمنــد میشــوند .اگرچــه در ایــن مقالــه ،واژهی وعــد معناشناســی
نشــده و محوریــت مقالــه ،معناشناســی اســای الهــی بــوده اســت؛ امــا ازآنجاکــه اســای الهــی ،واژگان
همنشــین وعــد هســتند ،معناشناســی اســای الهــی در شــناخت معنــای وعــده مؤثــر اســت.
هامنگونــه کــه مالحظــه میشــود مســئلهی مدنظــر ،در تحقیقــات پیشــین بهصــورت تحلیلــی
بررســی نشــده ،بلکــه بهشــکل خالصــه بــه آن پرداختهشــده یــا بعضــی از مســائل مرتبــط بــا آن ،همچــون
ویژگیهــای وعدههــای الهــی( ،قالبهــای) بیــان وعــده در قــرآن ،مختصــات اســلوب وعــد و وعیــد در
قــرآن و معناشناســی واژگان همنشــین بــا واژهی وعــد بررســی گردیــده اســت.

 .3چیستی معناشناسی

معناشناســی یــا ســانتیک 1یکــی از روشهــای فهــم مــن اســت کــه از پایهگــذاری آن بهعنــوان یــک
علــم ،کمــر از یــک قــرن میگــذرد .واژهی « »Semanticsبــه معنــای «علــم مطالعــه ی معنــا» ،از لغــت
یونانــی « »Semantikaاقتبــاس شــده اســت (پاملــر ،1387 ،ص .)14
معناشناســی را میتــوان مطالعـهی علمــی معنــای مـراد و لــوازم زبــان در گــذر تاریــخ یــا دورهای خــاص
دانســت کــه موضــوع آن میتوانــد هــر چیــزی باشــد کــه نقــش نشــانه یــا رمــز را ایفــا میکنــد کــه ایــن
نشــانهها و رمزهــا ،گاه غیرزبانــی ،امــا معنــادار و گاه زبانــی هســتند (مختــار عمــر :1386 ،ص  20ـ .)19
معناشناســی را میتــوان بــه ســه شــاخهی عمــده تقســیم کــرد و آنهــا را از یکدیگــر متامیــز منــود:
1- Semantics
معناشناسی واژهی «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم

107

معناشناســی زبانــی ،معناشناســی فلســفی و معناشناســی منطقــی (صفــوی ،1379 ،ص  .)28آنچــه در ایــن
پژوهــش مدنظــر اســت« ،معناشناســی زبانــی» اســت کــه در آن ،توجــه بــه ســوی زبــان اســت و معنیشــناس
بــا مطالعـهی معنــی ،در پــی کشــف چگونگــی عملکــرد ذهــن انســان در درک معنــی از طریــق زبــان اســت
(صفــوی ،1379 ،ص  .)28درواقــع ،معناشناســی زبانــی ،معنــای واژههــا ،جملههــا و منتهــا را تحلیــل و
بررســی میکنــد (خــرویزاده ،1378 ،ص .)1
در تقســیمبندی معنــا در دانــش معناشناســی ،انواعــی از روابــط معنایــی همچــون هممعنایــی ،تناقــض
معنایــی ،چندمعنایــی ،تضــاد معنایــی و شــمول معنایــی وجــود دارد (محمــد الع ـ ّوا ،1389 ،ص )1؛ امــا در
بررســی واژگان قــرآن ،ایــن روابــط معنایــی را میتــوان بــه دو دســتهی «رابطــهی نحــوی -معنایی یــا مکملی»
و «رابطــهی معنایــی -معنایــی» تقســیم کــرد کــه دوبـهدو بــا یکدیگــر همنشــین شــدهاند .رابطــهی معنایــی-
1
معنایــی نیــز ،خــود بــه چهــار گونــهی «مکملــی»« ،اشــتدادی»« ،تقابلــی» و «توزیعــی» تقســیم میشــود.
از ســوی دیگــر ،بنــا بــر دیــدگاه برخــی از زبانشناســان و صاحبنظـران در حــوزهی معناشناســی ،معنــای
یــک واژه را میتــوان بــر اســاس محیــط وقــوع آن در یــک بافــت زبانــی تعییــن کــرد ،هامنطــور کــه دو
واژه ،درصورتیکــه در بافتــی بتواننــد جانشــین یکدیگــر شــوند ،میتــوان آنهــا را هممعنــی دانســت ،حتــی
اگــر چنیــن اســتداللی بدیــن معنــا بیانجامــد کــه هیــچگاه دو واژه منیتواننــد هممعنــا باشــند (پاملــر،1387 ،
ص  .)159-158معناشناســی مبتنــی بــر بافــت زبانــی ،معنــا را برحســب روابــط بینامتنــی میــان واحدهــای
زبــان بررســی میکنــد .مقصــود از روابــط بینامتنــی ،روابطــی شــامل بافــت یــا ســیاق ،روابــط همنشــینی
و جانشــینی اســت کــه از ارتبــاط یــک واژه بــا ســایر واژههــا پدیــد میآیــد و در ســطح جملــه و مــن
قابلبررســی اســت (حــدادی ،1389 ،ص .)72
رابطــهی همنشــینی یــا «رابطــهی نحــوی» ،رابطــهای از نــوع ترکیــب میــان الفاظــی اســت کــه در
یــک زنجیــرهی کالمــی در کنــار یکدیگــر ق ـرار گرفتهانــد (بییرویــش ،1374 ،ص  .)30رابطــهی جانشــینی،
رابطـهای از نــوع انتخــاب و جایگزینــی ،میــان هــر یــک از الفــاظ یــک زنجیــرهی کالمــی بــا الفاظــی اســت
کــه میتواننــد جایگزیــن آنهــا شــوند( .آزادی ،1384 ،ص  .)2مؤلفههــای معنایــی یــا «رشایــط الزم و کافــی»،
ویژگیهایــی هســتند کــه مفهــوم واژههــا را تشــکیل میدهنــد و وجــوه اشــراک و افــراق مفاهیــم را
میمنایاننــد؛ بهعنوانمثــال «انســان بــودن» و «مؤنــث بــودن» ،رشایــط الزم مفهــوم «زن» اســت و «بالــغ
بــودن» ،چــون آن را از مفهــوم «دخــر» متامیــز میکنــد ،رشط کافــی بـرای آن محســوب میشــود (صفــوی،
 ،1387ص .)71
« -1رابطـهی مکملـی» میـان دو واژه ،براسـاس سـاختار نحـوی اسـت؛ ماننـد ارتباطـی کـه میـان «فعل» و دیگـر اعضای جملـهی فعلیه از قبیـل «مبتدا و
خبر»« ،مضـاف و مضافالیـه» و ...وجـود دارد« .رابطهی اشـتدادی» (هممعنایی ،شـمولمعنایی) ،میان دو مفهوم با مولفهی معنایی مشترک وجود دارد
کـه یکدیگـر را تأییـد و تقویـت میکنند .البته همپوشـی این دو معنا ،گاه نسـبی (بر -تقـوی :طغیان -کفر) و گاه کامل (جبت–طاغوت) اسـت« .رابطهی
تقابلـی» یـا «تضـاد» ،میـان دو مفهومـی اسـت کـه مؤلفـهی معنایی مشترک دارنـد؛ اما یکدیگـر را نقض میکننـد و در مقـام تضعیف و نفـی یکدیگرند
و از ایـنرو ،در عیـن اتحـاد در کلیـت معنـا ،زوجهایـی بـا تقابـل معنایی هسـتند« .رابطهی توزیعـی» نیز میان دو مفهـوم واقع در یک حـوزهی معنایی،
امـا بـا قلمروهـای متامیـز برقـرار اسـت؛ بـرای مثـال میتوان به روابـط «دو بـه دو» ی جهات جغرافیایـی ،روزهای هفتـه ،رنگهای اصلی ،جسـم و روح،
غیـب و شـهادت و مـواردی از این قبیل اشـاره کـرد (نک :شـفیعزاده و همکاران ،1393 ،صـص .)103 -101
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بــا در نظــر داشــن تعریــف ارائهشــده از معناشناســی و نیــز بــا اســتفاده از روش معناشناســی بــر اســاس
بافــت زبانــی یــا معناشناســی همزمانــی کــه در کشــف معنــای مفــردات قرآنــی پرکاربــرد اســت ،در ادامــه،
معناشناســی واژهی «وعــد» از طریــق بررســی رابطــهی همنشــینی ،بــا بررســی پیونــد میــان واژگان ،بررســی
میشــود.

 .4واژگان همنشین «وعد» در قرآن

اســتخراج و تحلیــل واژگان همنشــین ،یکــی از مراحــل کشــف مؤلفههــای معنایــی اســت .در ادامــه،
بـرای دســتیابی بــه مفهــوم درونــی واژهی وعــد ،از روابــط معنایــی مکملــی ،اشــتدادی ،تقابلــی و توزیعــی
اســتفاده خواهــد شــد و بــا توجــه بــه ارتبــاط واژگان بــا یکدیگــر و اهمیــت بررســی آن در ســطح جملــه
و مــن ،بــا محوریــت روابــط همنشــینی ،ســیاق واژه در نظــر گرفتــه میشــود تــا مؤلفههــای معنایــی آن
روشــن گــردد .بدیــن منظــور ،در ادامــه ،ابتــدا همنشــینهای واژهی «وعــد» در طیفــی (گروهــی) از آیــات
گزینــششــده اســت و از میــان آنهــا ،پربســامدترین زوجهــای معنایــی بهعنــوان همنشــینهای اصلــی
«وعــد» تعییــن میشــود:
آیه

واژهی اصل

« َربَّ َنـا َوآتِ َنـا َمـا َو َع ْدتَ َنا َع َلى ُر ُسـلِ َك َو َل تُ ْخ ِزنَا یـ ْو َم الْ ِقیا َم ِة إِن ََّك
َو َع ْدتَ َنا  -الْ ِمی َعا َد
َل ت ُ ْخلِ ُـف الْ ِمی َعـادَ» (آلعمران.)194 :
َ
ـاب ال َّنا ِر أ ْن قَ ْد َو َج ْدنَـا َما َو َع َدنَا
ـاب الْ َج َّن ِة أَ ْص َح َ
« َونَـادَى أَ ْص َح ُ
َو َع َدنَاَ -و َع َد
َربُّ َنـا َحقًّـا فَ َه ْـل َو َج ْدت ُ ْم َما َو َعـ َد َربُّ ُك ْم َحقًّـا( »...اعراف)44 :
ُـوح َربَّـ ُه فَق َ
َـال َر ِّب إِ َّن ابْ ِنـی ِمـ ْن أَ ْهلِـی َوإِ َّن َو ْعـد ََك
« َونَـادَى ن ٌ
َو ْعد ََك
ْـت أَ ْحكَـ ُم الْ َحاكِ ِمی َن» (هـود.)45 :
الْ َح ُّـق َوأَن َ
« َویقُولُـو َن ُسـ ْب َحا َن َربِّ َنـا إِ ْن كَا َن َو ْعـ ُد َربِّ َنـا لَ َم ْف ُعـولً » (إرساء:
َو ْع ُد
.)108
«ق َ
َـال َهـذَا َر ْح َمـ ٌة ِمـ ْن َربِّی فَـ ِإذَا َجـا َء َو ْع ُد َربِّـی َج َعلَـ ُه َدكَّا َء
َو ْعدَُ -و ْع ُد
َوكَا َن َو ْعـ ُد َربِّـی َحقًّـا» (کهـف.)98 :
« َج َّن ِ
ـب إِنَّـ ُه كا َن
ـات َعـ ْدنٍ الَّ ِتـی َو َعـ َد ال َّر ْحمـ ُن ِعبـا َد ُه بِالْ َغ ْی ِ
َو َع َد
َو ْعـ ُد ُه َمأْتِ ًّیـا» (مریـم.)61 :
َـال یـا قَـ ْومِ أَلَـ ْم ی ِع ْدكُـ ْم َربُّكُـ ْم َو ْعـدًا َح َسـ ًنا أَفَط َ
«ق َ
َـال علَی ُكم
َ َ ُ ی ِع ْدكُ ْم – َو ْعدًا -
َ
َ
َ
ِ
ِ
ـب مـ ْن َربِّكُـ ْم فَأ ْخلَ ْفتُ ْم
الْ َع ْهـ ُد أ ْم أ َر ْدت ُـ ْم أ ْن یح َّـل َعلَیكُـ ْم غَضَ ٌ
َم ْو ِع ِدی
َم ْو ِع ِـدی» (طـه.)86 :
(مؤمنون)93 :
«ق ُْل َر ِّب إِ َّما تُرِی ِّنی َما یو َعدُونَ» .
َو ْع َد
«خَالِ ِدی َن ِفی َها َو ْع َد اللَّ ِه َحقًّا َو ُه َو الْ َعزِی ُز الْ َح ِكی ُم» (لقامن.)9 :
َو ْعدًا
«لَ ُهـ ْم ِفی َهـا َما یشَ ـا ُءو َن خَالِ ِدیـ َن كَا َن َع َل َربِّ َك َو ْعدًا َم ْسـئُ ًول»
(فرقان.)16 :

همنشین

رابطه

َربَّ َنا

مکملی

َربُّ َناَ -ربُّ ُك ْم

مکملی

َر ِّب  -أَ ْح َك ُم الْ َحاكِ ِمی َن

مکملی

َربِّ َنا

مکملی

َربِّیَ -ربِّی

مکملی

ال َّر ْحم ُن

مکملی

َربُّ ُك ْم َ -ربِّكُم

مکملی

یو َعدُونََ -ر ِّب
الْ َعزِی ُز الْ َح ِكی ُم
َربِّ َك َو ْعدًا

مکملی
مکملی
مکملی
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آیه

«قَالُـوا یـا َویلَ َنـا َمـ ْن بَ َعثَ َنا ِمـ ْن َم ْرق َِدنَـا َهذَا َمـا َو َعـ َد ال َّر ْح َم ُن
َو َصـد ََق الْ ُم ْر َسـلُونَ» (یـس.)52 :
«لَ ِكـنِ ال َِّذیـ َن اتَّقَـ ْوا َربَّ ُهـ ْم لَ ُهـ ْم غُـ َر ٌف ِمـ ْن فَ ْو ِق َها غُـ َر ٌف َمبْ ِنی ٌة
ت َ ْجـرِی ِمـ ْن ت َ ْح ِت َهـا ْالَنْ َهـا ُر َو ْعـ َد اللَّـ ِه لَ ی ْخلِ ُـف اللَّـ ُه الْ ِمی َعادَ»
(زمـر.)20 :

واژهی اصل

همنشین

رابطه

َو َع َد

ال َّر ْح َم ُن

مکملی

َو ْع َد

َربَّ ُه ْم

مکملی

جدول شامرهی 1؛ واژگان همنشین واژهی وعد.

در ادامه ،هر یک از واژگان پربسامد همنشین با واژهی «وعد» مطرح میگردد:

الف .همنشینی «وعد» با « َر ّب»

واژهی « َر ّب» از مــادهی «ربــب» و مشــتقات آن ،حــدودا ً  1002بــار در قــرآن آمــده اســت (نــک :کردنــژاد،
 ،1389ص  .)42واژهی « َر ّب» از واژگان پربســامد همنشــین بــا واژهی «وعــد» اســت و در آیــات متعــددی،
همنشــین ایــن واژه شــده اســت ،همچنــان کــه ایــن رابطــهی همنشــینی در آیــهی  108ســورهی ارساء آمــده
اســت و میفرمایــدَ « :ویقُولُــونَ ُسـ ْب َحانَ َربِّ َنــا إِنْ كَانَ َو ْعــدُ َربِّ َنــا لَ َم ْف ُعـ ً
ـول» (إرساء)108 :؛ همچنیــن ،در آیــهی
ـم ِفی َهــا َمــا یشَ ــا ُءونَ خَالِ ِدی ـ َن كَانَ َعـ َـى
 16ســورهی فرقــان بــه ایــن اشــاره شــده اســت و میفرمایــد« :لَ ُهـ ْ
َربِّــكَ َو ْعــدًا َم ْس ـ ُئ ًول» (فرقــان .)16 :عــاوه بــر ایــن ،ایــن رابطــهی همنشــینی در آیــات «آلعم ـران،»194 :
«اعـراف« ،»44 :هــود« ،»45 :کهــف« ،»98 :طــه« ،»86 :مؤمنــون »93 :و «زمــر »20 :نیــز آمــده اســت.
واژهی « َر ّب» بــدون اضافــه بــه چیــزی ،تنهــا بــر خداونــد اطــاق میشــود و یکــی از اســای الهــی اســت
رب الــدار؛ یعنــی مالــک خانــه (طریحــی،
و اطــاق آن بــا اضافــه ،بــر غیــر خــدا نیــز صحیــح اســت؛ ماننــد ّ
 ،1375ج  ،۲ص 64 -63؛ ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،1ص  .)339لغویــون معانــی گوناگونــی را بـرای واژهی « َر ّب»
مطــرح کردهانــد؛ امــا بــه نظــر میرســد اصــل معنایــی ایــن واژه« ،تربیــت کــردن و ســوق دادن بهســوى
كــال» اســت ،همچنــان کــه راغــب اصفهانــی ،دربــارهی اصــل معنایــی ایــن واژه آورده اســت« :ال ـ َّر ّب :در
اصــل ،بــه معنــى تربیــت و پــرورش اســت؛ یعنــى ایجــاد كــردن حالتــى پــس از حالتــى دیگــر در چیــزى تــا بــه
حـ ّد نهایــى و متــام و كــال آن برســد» (راغــب اصفهانــی ،1374 ،ج  ،2ص )29؛ همچنیــن عالمــه مصطفــوی
نیــز ،معنــای اصــل ایــن مــاده را ســوق دادن چیــزى بهســوى كــال دانســته و آورده اســت« :اصــل واحــد در
ایــن مــاده عبــارت اســت از ســوق دادن چیــزى بهســوى كــال و رفــع نقایــص در جهــات مختلــف مــادى و
معنــوى ،ذاىت و عــرىض و اعتقــاد و صفــات و اخالقیــات یــا اعــال و آداب یــا علــوم متــداول ،در انســان یــا
حیــوان یــا گیــاه ،در هــر شــیء ،برحســب آنچــه اقتضــای ارتقــای منزلــت و کامــل کــردن امــور آن اســت»
(مصطفــوی ،1368 ،ج  ،4ص .)18
بنابرایــن ،اصــل معنایــی « َر ّب» ،هــان پــرورش و تکامــل اســت و ســایر معانــی ،رویههــای مختلفــی از
ایــن اصــل معنایــی اســت .بــر اســاس ایــن ،وعدههــای الهــی از بــاب ربوبیــت و تربیــت خلــق ب ـرای نیــل
بــه کــال ،شــامل بنــدگان میشــود .بــر اســاس نظــر برخــی مفـران ،وعدههــای خداونــد برحســب تفضّ ــل
ربوبیــت بــر بنــدگان اســت و وعیدهــای خداونــد از بــاب اســتحقاق آنــان ،همچنــان کــه آمــده اســت :وعــده
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از بــاب فضــل خداونــد شــامل بنــدگان میشــود ،نــه از بــاب اســتحقاق آنــان؛ زیـرا بنــده هرچــه ایــان و عمل
صالــح او کاملتــر و زیادتــر باشــد ،منیتوانــد شــکر نعمتهــای الهــی را ادا کنــد تــا مســتحق دریافــت آن
وعدههــا شــود؛ ولــی وعیــد از راه اســتحقاق بنــدگان اســت و پــروردگار ســبحان زائــد بــر اســتحقاق ،هیــچ
بنــدهای را عــذاب منیمنایــد ،چهبســا کــه میبخشــد و عفــو میکنــد (طیــب ،1378 ،ج  ،9ص .)275
بــا در نظــر داشــن اصــل معنایــی واژهی « َر ّب» و بــا توجــه بــه همنشــینی ایــن واژه بــا واژهی «وعــد»
و تک ـرار ایــن رابطــه در آیــات برمیآیــد کــه واژهی « َر ّب» و مشــتقات آن ،پربســامدترین واژگان همنشــین
«وعــد» در آیــات اســت و در ایــن رابطــهی همنشــینی ،ارتبــاط معنایــی وجــود دارد.

ب .همنشینی «وعد» با «رحامن»

واژه یکــی از
«رحــان» صیغــهی مبالغــه از ریشــهی «رحــم» و  ۱۵۷بــار در قــرآن آمــده اســت .ایــن 
ـده بــه اســم «رحــان» نســبت دادهشــده اســت،
واژگان همنشــین وعــد اســت و در بعضــی از آیــات ،وعـ 
ِ
ِ
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كانَ َو ْعــدُ ُه َمأْتِ ًّیــا» (مریــم .)61 :منظــور از «وعــده بــه غیــب» ،وعــده بــه چیــزى اســت كــه هنــوز موعــود
آن را منىبینــد و از نظــر غایــب اســت .مقصــود از «مــأىت بــودن وعــد» ایــن اســت كــه تخلّــف منیكنــد
و قطع ـاً فرامیرســد (طربســی ،1360 ،ج  ،15ص  .)186آیــهی یادشــده اشــاره مــیدارد کــه مؤمنــان ب ـرای
همیشــه ،در باغهــاى بهشــتى خواهنــد بــود ،باغهــای کــه هنــوز از نظــر مــردم دنیــا غایــب هســتند؛ امــا
خداونــد بخشــنده آن را بــه مؤمنــان وعــده داده و تحقــق ایــن وعــده ،قطعی اســت .بــا توجه به آنکــه واژهی
«ال َّر ْحم ـ ُن» بــه معنــى بخشــندگى اســت ،اســتفاده مىشــود کــه خــداى بخشــنده ،اینگونــه باغهــا را بــه
بندگانــش مىبخشــد ،نــه اینكــه اجــر و پــاداش اعــال آنــان باشــد (نجفــى خمینــى ،1398 ،ج  ،11ص .)191
همچنیــن در آیــهی دیگــر ،ایــن رابطــهی همنشــینی آمــده اســت و میفرمایــد« :قَالُــوا یــا َویلَ َنــا َم ـ ْن
بَ َع َث َنــا ِمـ ْن َم ْر َق ِدنَــا َهـ َذا َمــا َو َعــدَ ال َّر ْح َمـ ُن َو َصـ َ
ـدَق الْ ُم ْر َسـلُونَ» (یــس.)52 :
رحــان از اســاء و صفــات الهــی اســت و در آیــات نامــرده  ،بهعنــوان اســم خــاص (علــم) بـراى خداونــد
اطــاق شــده اســت ،هامنطــور کــه در روایــات نیــز ،از واژهی از «الرحمــن» بهعنــوان اســم مخصــوص
خداونــد تعبیــر شــده و در روایتــی ،امــام صــادق(ع) بــه ایــن مفهــوم اشــاره کــرد و فرمــود« :ال َّرحم ـ ُن اِ ْس ـ ٌم
ـاص ب ِِص َفــة عا َّمــة (عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،1ص )14؛ رحمــن اســم خــاص اســت [مخصــوص خداونــد]،
خـ ٌ
ا ّمــا بــا وصفــى عــام».
بنابرایــن ،بــا در نظــر داشــن روابــط همنشــینی دو واژهی «رحــان» و «وعــد» ،چنیــن برمیآیــد کــه
میــدان معنایــی ایــن دو واژه ،ارتبــاط و همپوشــی دارنــد.

ج .همنشینی «وعد» با «عزیز و حکیم»

دو واژهی «عزیــز» و «حکیــم» ،از واژگان همنشــین واژهی «وعــد» در آیــات قــرآن هســتند ،همچنــان
کــه ایــن رابطــه در آیــهی  9ســورهی لقــان آمــده اســت« :خَالِ ِدی ـ َن ِفی َهــا َو ْعــدَ اللَّ ـ ِه َح ًّقــا َو ُه ـ َو الْ َعزِی ـ ُز
ـم» (لقــان.)9 :
الْ َح ِكیـ ُ
معناشناسی واژهی «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم
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«عزیــز» و «حکیــم» ،از اســا و صفــات الهــی هســتند و در قــرآن کریــم ،ایــن دو صفــت ۴۷ ،بــار در
كنــار هــم آمدهانــد« .عزیــز» از مــاده «عــزز» ،صفــت بـرای كــى اســت كــه بــه ســبب نیرومنــدى و اقتــدار،
امــرش جــارى و غالــب اســت و مغلــوب و مقهــور منىشــود (راغــب اصفهانــی ،1374 ،ج  ،2ص  .)590حکیــم
نیــز برگرفتــه از مــادهی «حكــم» ،صفــت و بــه معنــای متقـنکار و کســی اســت کــه هیــچ فعــل و عملــی از
روی جهــل و بیهودگــی انجــام منیدهــد؛ بلکــه هــر چــه از وی ناشــی میشــود از روی علــم و مصالــح اســت
(طباطبایــی ،1374 ،ج  ،19ص .)531
بــر اســاس ایــن ،شــخصی کــه از صفــات عزیــز و حکیــم برخــوردار اســت ،توانایی انجــام هــر کاری را دارد
کــه بــه آن وعــده داده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن صفــات در آیــهی یادشــده ،بالفاصلــه پــس از وعــده
آمــده اســت ،چنیــن برمیآیــد کــه خاســتگاه اولیــهی وعــدهی مطرحشــده ،همیــن صفــات عزیــز و حکیــم
الهــی اســت؛ بنابرایــن ،صفــات الهــی عزیــز و حکیــم را میتــوان مبنایــی بـرای وعــده دانســت.

 .5واژگان همنشین «وعد الله» در قرآن

«وعــد اللــه» یکــی از ترکیبهــای پرکاربــرد واژهی وعــد در آیــات قــرآن اســت و بررســی ایــن ترکیــب
و واژگان همنشــین آن میتوانــد بــرای تبییــن معنــای ایــن واژه در قــرآن مؤثــر باشــد .در ادامــه ،ابتــدا
همنشــینهای ترکیــب «وعــد اللــه» مبتنــی بــر روابــط چهارگانــهی مکملــی ،اشــتدادی ،تقابلــی و توزیعــی
ش شــده اســت و از میــان آنهــا ،پربســامدترین زوجهــای معنایــی ،بهعنــوان
در گروهــی از آیــات گزینــ 
همنشــینهای اصلــی «وعــد اللــه» تعییــن میگــردد.
آیه

ـات َسـ ُند ِْخلُ ُه ْم َج َّن ٍ
الصالِ َح ِ
ـات ت َ ْجرِی
« َوال َِّذیـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
ِمـ ْن ت َ ْح ِت َهـا ْالَنْ َهـا ُر خَالِ ِدیـ َن ِفی َهـا أَبَـدًا َو ْعـ َد اللَّـ ِه َحقًّـا َو َمـ ْن
أَ ْصد َُق ِم َن اللَّ ِه ِق ًیل» (نساء.)122 :
الصالِ َح ِ
ات لَ ُه ْم َم ْغ ِفـ َر ٌة َوأَ ْج ٌر
« َو َعـ َد اللَّـ ُه الَّ ِذیـ َن آ َم ُنوا َو َع ِملُـوا َّ
َع ِظیـ ٌم» (مائده.)9 :
ُ
«إِلَیـ ِه َم ْر ِج ُعكُـ ْم َج ِمی ًعـا َو ْعـ َد اللَّـ ِه َحقًّـا إِنَّـ ُه یبْـ َدأ الْ َخل َْـق ث ُ َّم
ـات بِالْ ِق ْس ِ
الصالِ َح ِ
ـط»...
ی ِعیـ ُد ُه لِی ْجـزِی ال َِّذیـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
(یونـس.)4 :
الصالِ َح ِ
َیسـتَ ْخلِ َف َّن ُه ْم
« َو َعـ َد اللَّ ُه ال َِّذی َن آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا َّ
ات ل ْ
ِفی ْالَ ْر ِض( »...نور.)55 :
«لَ ِكـنِ ال َِّذیـ َن اتَّقَـ ْوا َربَّ ُهـ ْم لَ ُهـ ْم غُـ َر ٌف ِمـ ْن فَ ْو ِق َها غُـ َر ٌف َمبْ ِنی ٌة
تَ ْجـرِی ِمـ ْن ت َ ْح ِت َهـا ْالَنْ َهـا ُر َو ْعـ َد اللَّ ِه َل ی ْخلِ ُـف اللَّـ ُه الْ ِمی َعادَ»
(زمر.)20 :
بر إِ َّن َو ْعـ َد اللَّـ ِه َح ٌّق َو ال یَ ْسـتَ ِخ َّف َّن َك ال َِّذیـ َن ال یُو ِق ُنون»
«ف ْ
َاص ِ ْ
(روم.)60 :
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واژۀ اصل

همنشین

رابطه

َو ْع َد اللَّ ِه

َوال َِّذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
الصالِ َح ِ
ات
َّ

مکملی

َو َع َد اللَّ ُه

ال َِّذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
الصالِ َح ِ
ات
َّ

مکملی

َو ْع َد اللَّ ِه

ال َِّذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
الصالِ َح ِ
ات
َّ

مکملی

َو َع َد اللَّ ُه

ال َِّذی َن آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا
الصالِ َح ِ
ات
َّ

مکملی

َو ْع َد اللَّ ِه

ال َِّذی َن ات َّ َق ْوا

مکملی

َو ْع َد اللَّ ِه

َاص ِ ْب
ف ْ

مکملی

آیه

بر إِ َّن َو ْعـ َد اللَّ ِه َح ٌّـق َو ْاسـتَ ْغ ِف ْر لِ َذنْب َِك َو َسـبِّ ْح ِب َح ْم ِد َربِّ َك
ف ْ
َاص ِ ْ
بِالْ َع ِشـی َو ْ ِ
البْكَارِ» (غافر.)55 :
َاص ِ ْب إِ َّن َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّق( »...غافر.)77 :
««ف ْ
الصالِ َح ِ
ـات ِم ْن ُهـ ْم َم ْغ ِفـ َر ًة
« َو َعـ َد اللَّـ ُه ال َِّذیـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
یم» (فتح.)29 :
َوأَ ْج ًرا َع ِظ ً

واژۀ اصل

همنشین

رابطه

َو ْع َد اللَّ ِه

َاص ِب
ف ْ

مکملی

َو ْع َد اللَّ ِه

َاص ِ ْب
ف ْ
ال َِّذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
الصالِ َح ِ
ات
َّ

مکملی

َو َع َد اللَّ ُه

مکملی

جدول شامرهی 2؛ واژگان همنشین «وعد الله» در قرآن.

در ادامه هر یک از واژگان پربسامد همنشین با ترکیب «وعد الله» مطرح میشود:

الف .همنشینی «وعد الله» با «ایامن و عمل صالح»

«ایــان» و «عمــل صالــح» ،از ترکیبهــای پرکاربــرد در قــرآن اســت و حــدود  100مــورد ،ایــان و
عمــل صالــح هم ـراه باهــم آمدهانــد (محدثــی ،1388 ،ص  .)8در بعضــی از آیــات ،ایــن ترکیــب در کنــار
«وعــد اللــه» بـهکار رفتــه اســت .توجــه بــه ترکیــب ســه مؤلفــهی «ایــان»« ،عمــل صالــح» و «وعــد اللــه»
در قــرآن و بررســی کیفیــت قرارگیــری آنهــا در کنــار یکدیگــر ،بــر نقــش مؤثــر ایــان و عمــل صالــح در
تحقــق وعدههــای داللــت دارد ،همچنــان کــه در آیــهی  122ســورهی نســاء ،بــه مؤمنــان و کســانی کــه
اعــال صالــح انجــام دادهانــد ،وعــدهی مغفــرت و اجــر عظیــم دادهشــده اســت و میفرمایــدَ « :والَّ ِذی ـ َن
ـات َسـ ُندْ ِخلُ ُه ْم َج َّنـ ٍ
الصالِ َحـ ِ
ـات تَ ْجـرِی ِمـ ْن تَ ْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر خَالِ ِدیـ َن ِفی َهــا أَبَــدًا َو ْعــدَ اللَّـ ِه َح ًّقــا
آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
َو َمـ ْن أَ ْصـ ُ
ـدَق ِمـ َن اللَّـ ِه ِقیـ ًـا» (نســاء)122 :؛ همچنیــن در آیــهی  9ســورهی مائــده ،بــه کســانی کــه ایــان
آورده و اعــال صالــح انجــام دادهانــد ،وعــدهی آمــرزش و پــاداش بزرگــی داده اســت و میفرمایــدَ « :و َعــدَ
الصالِ َحـ ِ
ـم» (مائــده .)9 :نزدیــک بــه همیــن مضمــون،
ـم َم ْغ ِفـ َر ٌة َوأَ ْجـ ٌر َع ِظیـ ٌ
ـات لَ ُهـ ْ
اللَّــهُ الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
الصالِ َحـ ِ
ـم َم ْغ ِف ـ َر ًة
ـات ِم ْن ُهـ ْ
در آیــهی دیگــری آمــده اســت و میفرمایــدَ « :و َعــدَ اللَّــهُ الَّ ِذی ـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
َوأَ ْجـ ًرا َع ِظیـ ًـا» (فتــح)29 :؛ همچنیــن در آیــهی دیگــر ،بــه کســانی کــه ایــان آورد ه و اعــال صالــح انجــام
ـم َو َع ِملُــوا
دادهانــد ،وعــدهی خالفــت در زمیــن داده اســت و میفرمایــدَ « :و َعــدَ اللَّــهُ الَّ ِذی ـ َن آ َم ُنــوا ِم ْنكُـ ْ
الصالِ َحـ ِ
ـى
ـم الَّـ ِذی ا ْرتَـ َ
َیسـ َت ْخلِ َف َّن ُه ْم ِفــی ْالَ ْر ِض كَـ َـا ْاسـ َت ْخل َ
ـم ِدی َن ُهـ ُ
ـم َولَی َمكِّ َنـ َّن لَ ُهـ ْ
َف الَّ ِذیـ َن ِمـ ْن َق ْبلِ ِهـ ْ
َّ
ـات ل ْ
ِ
ِ
ِ
َ
یشكُــونَ ِبــی شَ ــی ًئا» (نــور .)55 :عــاوه بــر ایــن آیــات،
ـم أَ ْم ًنــا ی ْع ُبدُونَ ِنــی َل ِْ
ـ
ه
ِ
ف
و
خ
د
ـ
ع
ب
ن
ـ
م
ـم
ـ
ه
ن
ل
ب
َی
ل
و
ـم
ـ
لَ ُه ْ َ َدِّ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ
ایــن رابطــهی همنشــینی در آیــهی  4ســورهی یونــس نیــز آمــده اســت.
«ایــان» نقیــض کفــر ،هــان بــاو ِر دینــی و ق ـرار گرفــن عقیــده در قلــب اســت .بدیهــی اســت کــه
منظــور از بــاور ،تنهــا داشــن علــم و ادراک نیســت ،بلکــه عبــارت اســت از پذیرفــن و قبــول داشــن آنچــه
درک شــده اســت و نشــانهی داشــن چنیــن پذیرشــی ایــن اســت کــه قــوا و جــوارح آدمــی نیــز ،در برابــر ایــن
بــاور تســلیم شــود و آن را تصدیــق کنــد (طباطبایــی ،1374 ،ج  ،16ص  .)396همچنــان کــه ایــن مفهــوم در
احادیــث نیــز آمــده و حــرت علــی(ع) دربــارهی ماهیــت ایــان فرمودنــدِ ْ :
ـب َو إِقْـ َرا ٌر
«الیـ َـا ُن َم ْع ِرفَـ ٌة بِالْ َقلْـ ِ
ـالَ ْركَان (نهجالبالغــه ،حکمــت )227؛ ایــان شــناخت بــه دل ،اقـرار بــه زبــان و عمــل بــه
بِالل َِّســانِ َو َع َمـ ٌـل ِبـ ْ
اندا مهاســت» .
معناشناسی واژهی «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم
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«عمل صالح» نیز در برابر عمل فاسد قرار دارد و منظور از آن ،فعلی است از روی قصد (ن ّیت) و اختیار
که سازنده و شایسته باشد و فساد و زشتی در آن نباشد (آلوسی ،بیتا ،ج  ،1ص 201؛ بیضاوی ،1416 ،ج ،1
ص .)23
بــا مطالعـهی آیاتــی کــه ترکیــب «ایــان»« ،عمــل صالــح» و «وعــد» در آنها آمده اســت ،روشــن میشــود
کــه یکــی از ترکیبهــای پربســامد در قــرآن اســت کــه بــر نقــش مؤثــر ایــان و عمــل صالــح در تحقــق
وعدههــای الهــی داللــت دارد؛ بــهایــن ترتیــب کــه کســانی کــه از اعتقــاد دینــی صحیــح برخــوردار باشــند و
عمــل شایســته بــه جــای آورنــد ،مــورد فضــل و رحمــت خداونــد قـرار خواهنــد گرفــت و وعدههــای الهــی
شــامل حــال آنــان میشــود؛ بنابرایــن ،میتــوان اذعــان کــرد پاداشهایــی همچــون مغفــرت ،پــاداش عظیــم،
ورود بــه بهشــت و اســتخالف در زمیــن ،نتیجــهی حقیقــی ایــان و عمــل صالــح نیســت و بههیچوجــه چنین
پاداشهایــی ،بــا اعــال ناچیــز انســان برابــرى نــدارد ،بلکــه اینهــا پاداشــی از رس فضــل و رحمــت خداونــد
اســت کــه شــامل حــال ایــن افـراد میشــود.

ب .همنشینی «وعد الله» با «تقوا»

یکــی دیگــر از واژگان همنشــین بــا ترکیــب «وعــد اللــه» در قــرآن ،واژهی «تقــوا» و مشــتقات آن اســت،
همچنــان کــه در آیــهی  20ســورهی زمــر ،ترکیــب «اتَّ َق ـ ْوا» و « َو ْع ـ َد اللَّــه» باهــم همنشــین شــده و آمــده
ف َم ْب ِنیـ ٌة تَ ْجـرِی ِمـ ْن تَ ْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر َو ْعــدَ اللَّ ِه َل
ف ِمـ ْن َف ْو ِق َهــا ُغـ َر ٌ
ـم ُغـ َر ٌ
ـم لَ ُهـ ْ
اســت« :لَ ِكــنِ الَّ ِذیـ َن اتَّ َقـ ْوا َربَّ ُهـ ْ
ـف اللَّــهُ الْ ِمی َعــادَ» (زمــر)20 :؛ همچنیــن در بعضــی از آیــات« ،تقــوا» بــا واژهی «وعــد» همنشــین شــده،
ی ْخلِـ ُ
همچنــان کــه ایــن ترکیــب در آیــهی  35ســورهی رعــد و  15ســورهی محمــد آمــده اســت.
«تقــوا» از مصــدر وقایــه و ریشـهی «و ق ی» ،در اصــل بــه معنــای «حفــظ کــردن ،خویشـنداری و نــگاه
داشــن از بــدی و گزنــد» اســت (فراهیــدی ،1409 ،ج  ،5ص  .)239 -238ابتداییتریــن معنــای واژهی تقــوا ،بــه
کاربــرد آن در میــان عــرب پیــش از اســام برمیگــردد [کــه لزومـاً معنــای دینــی یــا اخالقــی نداشــته اســت] و
بــه ایــن معناســت کــه شــخص میــان خــود و چیــزی کــه از آن میترســد ،مانعــی مــادی قـرار دهــد تــا از گزنــد
آن حفــظ شــود (ایزوتســو ،۱۳۶۱ ،ص )۳۰۵؛ امــا در اصطــاح رشع اســام ،تقــوا یعنــى خودنگهــدارى از آنچــه
بــه گنــاه مىانجامــد و ایــن معنــا بــا پرهیــز از آنچــه خداونــد نهــى کــرده اســت ،حاصــل مىشــود و كــال
آن بهوســیلهی تــرك برخــى مباحــات تح ّقــق مىیابــد (راغــب اصفهانــی ،1374 ،ج  ،4ص .)480
هامنگونــه کــه مالحظــه میشــود ،در آیــهی مزبــور بــه اهــل تقــوا ،بهرهمنــدی از بهشــت و مغفــرت
خداونــد وعــده داده اســت ،بــا در نظــر داشــن مفــاد ایــن آیــه ،روشــن میشــود کــه تقــوا یکــی از عوامــل
تحقــق وعدههــای الهــی اســت؛ بنابرایــن ،میــان دو ترکیــب «تقــوا» و «وعــد اللــه» ،ارتبــاط معنایــی برقـرار
اســت.

ج .همنشینی «وعد الله» با «صرب»

«صبر» از واژگان همنشـین واژهی «وعـد» در قـرآن اسـت و با توجه به کاربـرد دو واژهی «وعد» و «صرب»
روشـن میشـود کـه صبر یکی از مؤلفههـای تحقق وعده اسـت ،هامنطور که پیامبر اکـرم(ص) را خطاب قرار
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

َاص ِ ْب
میدهـد کـه در برابـر نامالیامت ،صرب پیشـه کنـد؛ زیرا وعدهی یاری خداوند حق اسـت و میفرمایـد« :ف ْ
إِنَّ َوعْـدَ اللَّـ ِه َح ٌّـق َو ال یَ ْسـ َت ِخ َّف َّنكَ الَّ ِذی َن ال یُو ِق ُنـون» (روم)60 :؛ همچنین نزدیک به همین مضمون ،در آیهی
بر إِنَّ َوعْـدَ اللَّـ ِه َح ٌّـق ( »...غافـر)55 :؛ و نیـز در آیـهی دیگـر ،رابطهی
دیگـر آمـده اسـت و میفرمایـد« :ف ْ
َاص ِ ْ
ِ
ِ
بر إنَّ َوعْدَ اللَّه َح ٌّـق( »...غافر.)77 :
«صبر» و «وعـد اللـه» آمده اسـت و میفرماید« :ف ْ
َاص ِ ْ
صــر در لغــت عــرب ،نقیــض َجـ َزع (بیتابــی)و بــه معنــای خویشـنداری و اســتقامت کــردن در تنگنــا
و ســختی اســت (فیومــی ،1414 ،ج  ،2ص  .)331بــه لحــاظ معنــای اصطالحــی ،صــر عبــارت اســت از آرامــش
و ثبــات نفــس در برابــر بالیــا و ســختیها ،بهطوریکــه از اطمینــان پیــش از آن حــوادث بیــرون نــرود و
زبــان از شــکایت و اعضــا و جــوارح از حــرکات ناهنجــار نــگاه داشــته شــود (نراقــی ،1422 ،ج  ،3ص .)281
صــر جــزء صفــات اختیــاری اســت و انســان بــا اراده و اختیــار میتوانــد ایــن صفــت را تحصیــل کنــد.
عمدهتریــن دلیــل بــر اکتســابی بــودن صــر ،دادن ثــواب بــه صــر اســت کــه در قــرآن و روایــات مکــررا ً
آمــده اســت و تردیــدی نیســت کــه پــاداش ،بـرای عملــی داده میشــود کــه انســان بــا اراده و اختیــار آن را
انجــام دهــد ،وگرنــه چنانچــه امــری ذاتــی انســان و خــارج از اراده و اختیــار انســان باشــد ،پاداشــی بــر آن
نخواهــد بــود (غزالــی ،1426 ،ج  ،12ص  .)40بــر اســاس آموزههــای دینــی ،تحصیــل صــر از جهــات گوناگونــی
مهــم و رضوری اســت .ازجملــهی مهمتریــن جهــات ،نقــش صــر در تحكیــم ایــان و اینكــه ایــان تنهــا در
ســایهی صــر حفــظ و شــكوفا میشــود؛ زیـرا اگــر در طریــق بندگــی ،عنــر صــر ،مؤمــن را همراهــی نكنــد،
چهبســا ایــان او بــا انــدك پیشــامدی دچــار خطــر شــود و ایامنــش را از دســت بدهــد؛ بدیــن ســبب اســت
كــه در روایــات ،از صــر نســبت بــه ایــان ،بهمنزلــهی رس نســبت بــه بــدن تعبیــر شــده اســت (موســوی
خمینــی ،1378 ،ص  .)260نکتــهی دیگــر اینکــه یــاری صابـران از وعدههــای الهــی اســت کــه در قــرآن کریــم
بــر آن تأکیــد شــده و خداونــد بــر خــود مقــرر داشــته و وعــده داده كــه بنــدگان صابــر خــود را یــارى كنــد؛ از
همیــن رو ،آیــات یاددشــده اشــاره دارد كــه رســول اکــرم(ص) بایــد در عمــل و موضــع خویــش و در مواجــه بــا
نامالیــات ،اســتقامت داشــته باشــد.

 .6مفاهیم تربیتی مرتتب بر وعد در قرآن

یکــی از رویکردهــای نســبتاً جدیــد در حــوزهی مطالعــات معناشــناختی و کشــف و فهــم مقاصــد مــن،
بهرهگیــری از ایــن دانــش در حــوزهی مســائل تربیتــی اســت .از ایــن جهــت ،بــا اســتفاده از روش معناشناســی
و بررســی آیــات مرتبــط بــا موضــوع وعــد ،میتــوان مســائل تربیتــی ،ازجملــه مفاهیــم و گزارههــای تربیتــی
مرتتــب بــر وعــد را شناســایی کــرد.

 .1-6حوزهی شناخت

از آثار مرتتب بر وعد در حوزه ی شناخت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1-1-6خداشناسی
خداشناســی و شــناخت خداونــد ،یکــی از مهمتریــن مفاهیــم تربیتــی مرتتــب بــر وعــد در قــرآن کریــم
اســت .بــا در نظــر داشــن آیــات مرتبــط بــا ایــن موضــوع و توجــه بــه موضوعــات مطرحشــده در ایــن
معناشناسی واژهی «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم
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آیــات روشــن میشــود کــه پربســامدترین موضوعــی کــه در ایــن آیــات آمــده ،اوصــاف و صفــات خداونــد
اســت و از همیــن رو ،یکــی از پرتکرارتریــن الگوهــای روابــط همنشــینی واژگان بــا واژهی وعــد ،همنشــینی
«رب» (آلعمـران194 :؛
واژگانــی اســت کــه مبیّــن اســاء و صفــات خداوند اســت .اســاء و صفاتــی همچــون ّ
اع ـراف44 :؛ هــود45 :؛ ارساء108 :؛ مؤمنــون93 :؛ فرقــان16 :؛ زمــر« ،)20 :رحمــن» (مریــم 61 :و یــس،)52 :
«عزیــز» (ابراهیــم47 :؛ لقــان« ،)9 :حکیــم» (هــود 45 :و لقــان« ،)9 :ذو انتقــام» (ابراهیــم« ،)47 :صــادق»
(آلعمــران152 :؛ نســاء122 :؛ احــزاب22 :؛ زمــر74 :؛ احقــاف16 :؛ ذاریــات )5 :و قــدرت (مؤمنــون)95 :
ازجملــهی اســاء صفــات الهــی هســتند کــه در رابطــهی همنشــینی بــا واژهی «وعــد» آمدهانــد ،همچنــان
«رب» بــا واژهی «وعــد» آمــده اســت و میفرمایــدَ « :ویقُولُــونَ ُس ـ ْب َحانَ َربِّ َنــا إِنْ كَانَ َو ْعــدُ َربِّ َنــا
کــه واژهی ّ
لَ َم ْف ُعـ ً
ـول» (إرساء .)108 :هامنگونــه کــه دو صفــت «عزیــز» و «ذو انتقــام بــودن» بــا واژهی «وعــد» آمــده
ِ
ِ
ِ
ِ
ـف َو ْع ـده ُر ُس ـلَهُ إِنَّ اللَّــهَ َعزِی ـ ٌز ُذو انْت َقــامٍ» (إبراهیــم)47 :؛
ـن اللَّــهَ ُم ْخلـ َ
اســت و میفرمایــدَ « :فـ َـا تَ ْح َسـ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم» (لقــان:
همچنیــن در جــای دیگــر میفرمایــد« :خَالدی ـ َن فی َهــا َو ْعــدَ اللَّ ـه َح ًّقــا َو ُه ـ َو الْ َعزِی ـ ُز الْ َحكیـ ُ
 .)9در جــای دیگــر ،صفــت «صــادق بــودن» بــه همـراه «وعــد» آمــده اســت و میفرمایــد« :إِنَّ َــا تُو َعــدُونَ
ل ََصــا ِد ٌق» (ذاریــات.)5 :
خداشناســی از مســائلی اســت کــه اذهــان بــر همــواره بــه آن توجــه داشــته اســت و میتــوان اذعــان
داشــت کــه شــناخت خداونــد مســئلهای اســت کــه تو ّجــه بــه آن ،وجــه مشــرک میــان همــهی انسانهاســت.
بدیهــی اســت کــه طــرح اوصــاف و صفــات الهــی در قــرآن کریــم و توجــه بــه مفاهیــم مطرحشــده در آیــات،
معــارف گســردهای را دربــارهی خداشناســی در اختیــار بــر ق ـرار میدهــد ،ســبب آگاهــی بیشــر انســان
نســبت بــه صفــات الهــی و نشــانههای وجــود ذات او میشــود و درنتیجــه ،شــناخت بهــر خداونــد را
میــر میســازد ،همچنــان کــه طــرح اوصــاف و صفــات الهــی بــه همـراه وعــده ،ایــن مفهــوم را میرســاند
کــه وعدههــای الهــی ،برخاســته از صفــات و ذات اوســت و از ربوبیــت ،رحمــت ،حکمــت ،عــزت ،صداقــت
و قــدرت خداونــد نشــأت میگیــرد؛ بنابرایــن ،همنشــینی واژگان مب ّیــن صفــات الهــی بــا واژهی وعــد ،از
جنبههــای مختلــف ،زمین ـهی درک و معرفــت خداونــد را فراهــم میســازد.
 .2-1-6انسانشناسی
شــناخت انســان و ویژگیهــای انســانی ،یکــی از مفاهیــم تربیتــی اســت کــه از رابطــهی همنشــینی
واژگان بــا واژهی «وعــد» بهدســت میآیــد .شــناخت محــدودهی قــدرت و توانایــی و سیســتم ادراکــی و
شــناختی انســان ،ازجملــهی مفاهیــم انسانشناســی اســت کــه از ایــن رابطــهی همنشــینی در قــرآن حاصــل
میشــود ،همچنــان کــه واژهی «وعــد» بــا واژهی «عجــز» هم ـراه اســت کــه بــه محدودیــت قــدرت انســان
ـم بِ ُ ْعجِ زِیـنَ» (أنعــام.)134 :
اشــاره دارد .در ایــن رابطــه ،خداونــد میفرمایــد« :إِنَّ َمــا تُو َعــدُونَ َل ٍت َو َمــا أَنْ ُتـ ْ
آیــه ،واژهی «ت ُو َعــ ُدونَ» بــا واژهی «بِ ُ ْع ِجزِیــ َن» همنشــین شــده اســتُ « .م ْع ِجزِیــ َن» از ریشــهی
در ایــن 
« َعجــز» ،بــه معنــی «ناتوانــی» اســت (ابنفــارس ،1404 ،ج  ،4ص  .)232ایــن آیــه ،بــه محــدود بــودن قــدرت
انســان در برابــر قــدرت نامحــدود و نامتناهــی خداونــد اشــاره دارد و نیــز بــه ایــن مفهــوم داللــت دارد کــه
آنچــه خداونــد وعــده داده ،از قبیــل حــر و نــر و پــاداش و كیفــر و ،...بهطــور حتــم و یقیــن محقــق
خواهــد شــد و در ایــن میــان ،انســان منیتوانــد از قلمــرو و ملــك و قــدرت او خــارج شــود ،بلکــه در مامنعــت
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از تحقــق وعدههــای الهــی عاجــز اســت (طربســی ،1377 ،ج  ،2ص .)258
واژهی «قلــب» ،از دیگــر واژگان همنشــین بــا «وعــد» اســت کــه در زمینــهی شــناخت وجــودی انســان
مؤثــر اســت و آمــده اســتَ « :وإِ ْذ ی ُقـ ُ
ـم َمـ َر ٌض َمــا َوعَدَ نَــا اللَّــهُ َو َر ُســولُهُ إِ َّل
ـول الْ ُم َنا ِف ُقــونَ َوالَّ ِذیـ َن ِفــی ُقلُو ِب ِهـ ْ
ُغـ ُرو ًرا» (أحـزاب .)12 :واژهی قلــب ،در  ۱۳۲آیــه بـهکار رفتــه اســت .بــا در نظــر داشــن کاربردهــای ایــن واژه
در قــرآن و کاربــرد آن در آیــهی یادشــده چنیــن برمیآیــد کــه قلــب ،قــوهی ادراک انســان اســت؛ ازاینروســت
کــه قــرآن بــا تعابیــر مختلــف و بــا اســتفاده از واژگانــی همچــون عقــل (حــج ،)46 :فهــم (انعــام ،)25 :تدبّــر
(مح ّمــد ،)24 :هدایــت (تغابــن )11 :و ...کار ادراک را بــه قلــب نســبت میدهــد؛ بنابرایــن ،شــأن قلــب ایــن
اســت کــه ادراک کنــد؛ پــس اگــر ادراک منیکنــد ،بــه ســبب ســامل نبــودن آن اســت کــه اگــر ســامل میبــود،
ناگزیــر عمــل ادراک را انجــام مـیداد.
واژهی «علم» ،یکی دیگر از واژگان همنشین با «وعد» است که در زمینهی انسانشناسی مؤثر است،
اس َل ی ْعلَ ُمونَ» (روم .)6 :این رابطهی
ف اللَّهُ َوعْدَ ُه َولَ ِك َّن أَك َ َْث ال َّن ِ
همچنان که آمده استَ « :وعْدَ اللَّ ِه َل ی ْخلِ ُ
همنشینی در آیات «نحل« ،»38 :قصص »13 :و «یونس »55 :نیز آمده است .مادهی «علم» و مشتقات آن،
بیش از  700بار در قرآن بهکار رفته است .علم بر اساس نظرات اهل لغت ،به معنای «ادراک حقیقت شیء»
است ،همچنان که دربارهی مفهوم این ماده آمده استِ « :علم ،ادراك حقیقت چیزى است و بر دو گونه
است .1 :ادراك ذات شیء؛  .2حكم كردن بر وجود چیزى با وجود چیز دیگر كه برایش ثابت و موجود است
یا نفى چیزى كه از او دور و منفى است» (راغب اصفهانی ،1374 ،ج  ،2ص )634؛ ازاینرو ،درک حقیقت
یکی از ویژگیهای مختص انسان است که این نوع ادراک ،با وعدههای الهی نیز ارتباط دارد؛ به این طریق
که وعدههای خداوند از آن جهت که حق و ثابت هستند ،میتوانند مجموعهای از آگاهیها را برای انسان
به ارمغان آورد؛ بنابراین ،وعدههای الهی ،همچنان که به لحاظ معرفتی میتواند زمینهی درک حقایق را برای
انسان فراهم سازند ،در حوزهی عملکرد انسان نیز میتواند تأثیرگذار باشد و به اعامل او سمتوسو دهد.
درمجمــوع ،چنیــن برمیآیــد کــه یکــی از مفاهیــم تربیتــی رابطــهی همنشــینی واژهی وعــد بــا ســایر
واژگان ،شــناخت وجــودی انســان اســت ،همچنــان کــه موضوعــات محدودیــت قــدرت و توانایــی و قــوهی
ادراکــی و شــناختی انســان ،ازجملــهی مفاهیــم و موضوعــات انسانشناســی هســتند کــه در ایــن رابطــهی
همنشــینی مطــرح شــدهاند.
 .3-1-6هستیشناسی
یکــی از مفاهیــم تربیتــی وعــد در قــرآن ،جهتدهــی بــه باورهــا و تصــورات انســان دربــارهی جهــان
هســتی اســت .همنشــینی واژگانــی همچــون «ســاوات و ارض» و «دنیــا» بــا واژهی «وعــد» در قــرآن،
دربردارنــدهی مفاهیــم هستیشناســی اســت کــه بــه نگــرش انســان دربــارهی هســتی سمتوســو میدهــد،
همچنــان کــه واژگان «ســاوات و ارض» بــا واژهی «وعــد» همنشــین شــده اســت« :أَ َل إِنَّ لِلَّــ ِه َمــا ِفــی
السـ َـا َو ِ
ـم َل ی ْعلَ ُمــونَ» (یونــس)55 :؛ همچنیــن در آیــهی
ات َو ْالَ ْر ِض أَ َل إِنَّ َو ْعــدَ اللَّ ـ ِه َحـ ٌّـق َولَ ِك ـ َّن أَك َ َْث ُهـ ْ
َّ
َ
ِ
ِ
ـاس إنَّ َو ْعــدَ اللَّ ـه َحـ ٌّـق
دیگــر ،بــا رابطــهی همنشــینی واژگان «دنیــا» و «وعــد» آمــده اســت« :یــا أی َهــا ال َّنـ ُ
ـم بِاللَّ ـ ِه الْ َغ ـ ُرو ُر» (فاطــر.)5 :
ـم الْ َحیــا ُة الدُّ نْیــا َو َل ی ُغ َّرنَّكُـ ْ
َفـ َـا تَ ُغ َّرنَّكُـ ُ
در جهانبینــی قرآنــی ،خداونــد مالــک مطلــق هســتی اســت ،عــامل مــاده بهصــورت همهجانبــه در
معناشناسی واژهی «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم
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حاکمیــت و تســلط كامــل او قـرار دارد و هیچیــک از اجـزای ایــن جهــان منىتوانــد از حاکمیــت و مالکیــت او
بیــرون رود ،همچنــان کــه قوانیــن و سـ ّنتهای الهــی بــر هســتی حاکــم شــده اســت کــه تحقــق وعدههــای
الهــی را فراهــم میســازد؛ ازایـنرو ،تخطــی هریــک از اجـزا و افـراد ایــن عــامل ،از قوانیــن و سـ ّنتهای الهــی
حاکــم بــر آن ،رویارویــی آن جــزء یــا فــرد بــا قوانیــن الهــی را ســبب میشــود کــه بــا توجــه بــه تســلط و
قــدرت الیـزال الهــی ،نتیجــهی ایــن تخطــی ،تحقــق وعدههــای الهــی و اضمحــال یــا اصــاح عضــو خاطــی
خواهــد بــود؛ ازایــنرو ،در آیــات یادشــده ،بــه انســانها بهعنــوان یکــی از اجــزای عــامل هســتی اعــام
م ـیدارد کــه آگاه باشــید کــه «متــام جهــان هســتی کــه انســان بــا حــواس خــود بــا آنهــا در ارتبــاط اســت،
در حاکمیــت و مالکیــت خداونــد اســت و خداونــد قــادر اســت کــه هرگونــه تــرىف كــه فــرضشــود ،در آن
بنامیــد و غیــر از خداونــد ،هیچكــس ســهمى از ایــن حاکمیــت و مالكیــت نــدارد و چــون خداونــد ســبحان
ارادهاى انجــام آن را منایــد ،بــدون آنکــه یــاری کننــدهای او را یــاری کنــد ،یــا مانعــی از كار او جلوگیــرى كنــد و
هــرگاه وعــد ه دهــد ،وعــده حــق اســت و تخلّفــی در آن نیســت؛ از ایــن جهــت ،وعدههــای خداونــد محقــق
میشــود ،اگرچــه بیشــر مــردم بــه ایــن حقیقــت ،نظــر دقیــق ندارنــد و ازای ـنرو ،از درك آن ناتواننــد ،یــا
تــوان درك آن را دارنــد؛ ولــی بــه فهــم عوامانــهی خــود اكتفــا میکننــد» (طباطبایــی ،1374 ،ج  ،10ص .)110
بدیهــی اســت کــه ایــن بــاور میتوانــد بینــش انســان را نســبت بــه جهــان هســتی معنــیدار کنــد و بــه
عملکــرد او ،سمتوســو دهــد ،هامنگونــه کــه در آیــهی  5ســورهی فاطــر اشارهشــده اســت .ازجملــهی
باورهــای انســان دربــارهی جهــان کــه میتوانــد در عملکــرد وی تأثیــر مثبــت داشــته باشــد ،ایــن نگــرش
اســت کــه دنیــا ،گــذرگاه و جایــگاه تکامــل اوســت؛ نــه قـرارگاه دامئــی و محــل خوشگذرانــی .همیــن حــد از
شــناخت ســبب میشــود انســان ،نهتنهــا بــه دنیــا وابســته نباشــد ،بلکــه موجبــات رشــد خــود را نیــز فراهــم
کنــد (مطهــری ،بیتــا ،ج  ،2ص .)88
بنابرایــن ،توجــه بــه وعدههــای قرآنــی و دقــت در مفاهیــم مطرحشــده در آنهــا ،در جهانبینــی و بینــش
انســان نســبت بــه جهــان هســتی مؤثــر اســت و انســان را نســبت بــه قوانیــن عــامل و ســنتهاى خدایــى
حاکــم بــر جهــان آگاه میســازد و روشــن میکنــد کــه همــهی هســتی ،تحــت تســلط كامــل خداونــد اســت
و هیچیــک از اج ـزای هســتی منیتوانــد مانــع از تحقــق وعدههــای الهــی شــود.

 .2-6حوزهی عمل

از آثار مرتتب بر وعد در حوزه ی عمل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1-2-6افزایش ایامن
«افزایــش ایــان» ،الت ـزام علمــی و عملــی و ش ـ ّدت یافــن ایــان اســت .اصــوالً هامنگونــه کــه ایــان
درجــات مختلــف دارد ،التـزام بــه آن نیــز شــدت و ضعــف دارد؛ بــه ایــن معنــی کــه فــرد مؤمــن ممکن اســت
در عیــن ایــان بــه یــک حقیقــت ،در میــدان عمــل بــه بعضــی از آنچــه بــدان ایــان آورده ،پایبنــد و عامــل
باشــد و نســبت بــه بعضــی دیگــر ،کوتاهــی کنــد ،همچنــان کــه آمــده اســت« :ایــان ،رصف علــم نیســت،
بلکــه ایــان بــه هــر چیــز عبــارت اســت از علــم بــه آن بــه اضافــهی التـزام بــه آن ،بهطوریکــه آثــارش در
عملــش ظاهــر شــود و معلــوم اســت كــه هریــك از علــم و التـزام مذكــور ،امــورى اســت كــه شــدت و ضعــف
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مىپذیــرد و ازآنجاییکــه علــم و التـزام ،هــر دو از امــورى هســتند كــه شــدت و ضعــف و زیــادت و نقصــان
مىپذیرنــد ،ایــان هــم كــه از آن دو تألیــف شــده ،قابــل زیــادت و نقصــان و شــدت و ضعــف اســت»
(طباطبایــی ،1374 ،ج  ،18ص .)389 -388
بــر اســاس رابطــهی همنشــینی واژگان در قــرآن ،افزایــش ایــان یکــی از آثــار تربیتــی وعــد اســت،
اب قَالُــوا َهـ َذا َمــا َوعَدَ نَــا اللَّــهُ َو َر ُســولُهُ َو َصـ َ
ـدَق اللَّــهُ
همچنــان کــه آمــده اســتَ « :ولَـ َّـا َرأَى الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ ْالَ ْحـ َز َ
یم» (احـزاب .)22 :ایــن آیــه ،بــه رویارویــی مســلامن بــا لشــکر ک ّفــار
َو َر ُســولُهُ َو َمــا زَا َد ُهـ ْ
یمنًــا َوت َْسـلِ ً
ـم إِ َّل إِ َ
و متحــدان آنــان در جنــگ اح ـزاب اشــاره دارد .هامنگونــه کــه در آیــه بــه آن اشارهشــده و در اخبــار و
روایــات نیــز آمــده اســت ،پیامــر اکــرم(ص) پیــش از ایــن رویارویــی ،بــه مســلامنان خــر داده بــود كه بــهزودی،
احـزاب عــرب بــر علیــه آنــان قیــام خواهنــد کــرد و بــا ایشــان مقاتلــه خواهــد منــود؛ امــا وعــده داد كــه در
ایــن رویارویــی ،غلبــه و پیــروزى بــا مســلمین خواهــد بــود .پــس از ایــن خــر و وعــده ،هنگامیکــه طالیــهی
ســپاه احـزاب آشــكار گردیــد ،مصــداق خــر و وعــدهی پیامــر(ص) بــر ایشــان روشــن شــد و وعــدهی پیــروزی،
بــر ایــان و تســلیم مســلامنان افــزود (طربســی ،1360 ،ج  ،20ص .)72 -71
وعدههــای الهــی از ایــن جهــت کــه تحقــق آنهــا ،قطعــی و حتمــی اســت ،هــم باعــث ایجــاد آگاهــی
و معرفــت قبلــی مؤمــن نســبت بــه امــور و قضایــا میشــود و هــم ســبب پایبنــدی عملــی او میگــردد
و پایــدارى و ارصار در مقــام عمــل را بــه هم ـراه دارد .بــر اســاس ایــن ،وعدههــای الهــی همچنــان کــه از
جنبـهی معرفتــی و شــناختی ،مؤثــر و تأثیرگــذار هســتند ،بــه لحــاظ عملــی نیــز تأثیرگذارنــد و ســبب افزایــش
پایــداری و اســتقامت مؤمــن ،در مواقــع و مواضــع گوناگــون میشــوند.
 .2-2-6ترغیب و تشویق
ترغیــب و تشــویق مخاطــب یکــی از گزارههــای تربیتــی مرتتــب بــر وعــد در قــرآن کریــم اســت.
بهطورکلــی یکــی از روشهــای قــرآن ب ـرای دعــوت بــه ارزشهــا و امــور پســندیده ،ترغیــب و تشــویق در
قالــب وعــده و وعیــد اســت و ازای ـنرو ،قــرآن کریــم در بســیاری از آیــات ،بــا اســتفاده از یــک کارگفــت
اظهــاری [همچــون وعــده دادن] ،مخاطــب را بــه ارزشهــا و فضایــل و خصلتهــای پســندیده دعــوت
میکنــد کــه دال بــر کارگفتــی ترغیبــی و تشــویق اســت ،همچنــان کــه بدیــن منظــور ،مــردم را بــه ایــان
بــه خــدا ،روز ج ـزا ،مالئکــه ،انبیــاء و کتــب آســانی دعــوت میکنــد و بــه اهــل ایــان ،وعــده میدهــد
و از ایــن طریــق ،مخاطــب خــود را بــه ایــان دعــوت میکنــد (نامــداری ،1396 ،ص )113 -112؛ همچنیــن
قــرآن وعــده داده اســت کــه آمــرزش و اجــر عظیــم ،نصیــب مؤمنــان و صالحــان خواهــد شــد و بدیــن شــکل،
مخاطــب خــود را بــه ایــان و عمــل صالــح ،ترغیــب و تشــویق میکنــد؛ ازجملــه میفرمایــدَ « :و َعــدَ اللَّــهُ
الصالِ َحـ ِ
ـم» (مائــده )9 :و نیــز در آیــهی دیگــر ،نزدیــک بــه
ـم َم ْغ ِفـ َر ٌة َوأَ ْجـ ٌر َع ِظیـ ٌ
ـات لَ ُهـ ْ
الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
الصالِ َحـ ِ
ـم َم ْغ ِفـ َر ًة
ـات ِم ْن ُهـ ْ
همیــن مضمــون آمــده اســت و میفرمایــدَ ...« :و َعــدَ اللَّــهُ الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
َوأَ ْج ـ ًرا َع ِظیـ ًـا» (فتــح.)29 :
«وعد خربى است که متض ّمن نفع موعود است و قرآن ،مؤمنان و صالحان را وعده داده است که ایشان را
بیامرزد و مزد عظیم دهد؛ پس خداوند براى ترغیب مكلّفان بر طاعت ،آنان را وعدهی آمرزش و ثواب مىدهد
تا عزم آنان بر فعل طاعت و اجتناب از معصیت قوی باشد» (ابوالفتح رازى ،1408 ،ج  ،6ص .)287 -286
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نکتــهی دیگــر اینکــه مفهــوم هــر دو آیــه ،بــر ایــن داللــت دارد کــه آمــرزش و پــاداش عظیــم ،از جهــت
حــدوث و بقــاء ،مــروط بــه ایــان و عمــل صالــح اســت؛ یعنــی کســی کــه در باطــن ایــان نداشــت ه باشــد
و ماننــد منافقیــن ایامنــش زبــاىن بــوده اســت ،مغفــرت و پــاداش عظیــم نصیــب او منیشــود؛ همچنیــن اگــر
كســی در آغــاز ایــان آورده؛ امــا بعــدا ً بــه كفــر و رشك گراییــده باشــد ،مغفــرت و اجــر عظیــم مشــمول وی
منیشــود ،همچنــان کــه اگــر كــى ایــان بیــاورد و از كفــر و رشك برگــردد ،امــا عملــش صالــح نبــود ،او نیــز
مغفــرت و اجــر عظیــم نــدارد (طباطبایــی ،1374 ،ج ،18ص .)489 -448
بنابرایــن ،وعدههــای الهــی بــا طــرح پــاداش ب ـرای پایبنــدی و الت ـزام بــه ارزشهــا و امــور پســندیده،
ســبب ایجــاد رغبــت در مخاطــب بــرای بهدســت آوردن پاداشهــای الهــی میشــود و از ایــن جهــت،
اینگونــه وعدههــا ،مخاطــب خــود را ترغیــب و تشــویق میکنــد و متأثــر میســازد.

نتیجهگیری

بــا بررســی کاربردهــا و اســتخراج واژگان همنشــین «وعــد» در قــرآن و تحلیــل مؤلفههــای معنایــی آن،
نتایــج زیــر بهدســت آمــد:
 .1بــا توجــه بــه کاربــرد واژهی «وعــد» در قــرآن [بــر محــور همنشــینی واژگان] ،مؤلفههــای معنایــی
واژهی وعــد برحســب وجــوه اش ـراک بــه دو دســته تقســیم میشــود:
دســتهی اول از مؤلفههــای معنایــی «وعــد» ،مربــوط بــه وعــده یــا وعدههــای خداونــد اســت کــه در
آیــات متعــددی ،وعــده یــا وعدههایــی بــه خداونــد نســبت داده اســت؛ ازجملــه در آیــات «لقــان،»9 :
«مریــم« ،»61 :اع ـراف »44 :و ماننــد آن؛ امــا ایــن دســته خــود در دو گــروه (مصــداق) قابــل تقســیمبندی
اســت:
الــف .مقصــود از وعــدهی الهــی ،داللــت زبانــی و قولــی اســت کــه بهعنــوان وعــدهای از جانــب خداوند،
در قــرآن بــه آن ترصیحشــده اســت ،همچنــان کــه بــر اســاس مفــاد آیــهی «احـزاب ،»22 :خداونــد از طریــق
پیامــر اکــرم(ص) پیــش از جنــگ احـزاب ،رویارویــی مســلامن بــا لشــکر ک ّفــار را وعــده داده بــود.
ب .مقصــود از وعــدهی الهــی ،ســنتها و قوانینــی اســت کــه بهعنــوان امــور تکوینــی الهــی ،در نظــام
هســتی جریــان دارد ،همچنــان کــه در آیــهی «فاطــر »5 :وعــده میدهــد کــه خداونــد هــر عامــى بــه سـزاى
اعاملــش مىرســاند؛ از همیــن رو نیــز ،در آیــات متعــددی بــه مؤمنــان و صالحــان وعــده دادهشــده کــه مــورد
فضــل و رحمــت خداونــد قـرار خواهنــد گرفــت (نســاء122 :؛ مائــده9 :؛ فتــح 29 :و.)...
دســته دوم از مؤلفههــای معنایــی «وعــد» ،مربــوط بــه وعــده یــا وعدههــای انســان اســت کــه بهصــورت
داللــت زبانــی و قولــی اســت و در بعضــی از آیــات بــه انســانها نســبت دادهشــده اســت؛ ازجملــه در آیــهی
«طــه »86 :کــه وعــدهای بــه حــرت موســی(ع) و در آیــات « 12و  22ســورهی اح ـزاب» وعدههایــی بــه
حــرت مح ّمــد(ص) نســبت دادهشــده اســت.
رب ،رحــان ،عزیــز و حکیــم ،رابطــهی
 .2واژهی کانونــی «وعــد» در قــرآن ،بــا واژگانــی همچــون ّ
رب ،رحــان ،عزیــز و
واژگان
معنایــی
همنشــینی دارد و بــر اســاس ایــن رابطــه و در نظــر داشــن اصــل
ّ
حکیــم ،واژهی وعــد بــا اســاء و صفــات الهــی در یــک حــوزهی معنایــی قــرار میگیــرد.
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« .3وعــد اللــه» یکــی از ترکیبهــای واژهی وعــد در قــرآن اســت کــه بــا واژگانــی همچــون ایــان و
عمــل صالــح ،صــر و تقــوا ،رابطــهی همنشــینی دارد و بــر اســاس ایــن رابطــه و در نظــر داشــن اصــل معنایی
واژگان ایــان و عمــل صالــح ،صــر و تقــوا ،واژهی وعــد بــا باورهــا و اعتقــادات ،اعــال و کُنشهــای رفتــاری
انســان ،در یــک حــوزهی معنایــی ق ـرار میگیــرد.
 .4وعدههــای الهــی بــه لحــاظ تربیتــی ،مفاهیــم مختلفــی در بــر دارد و در یــک دســتهبندی میتــوان
مفاهیــم تربیتــی مرتتــب بــر آن را در دو حــوزه برشــمرد :الــف .حــوزهی شــناخت؛ مفاهیمــی همچــون
خداشناســی ،انسانشناســی و هستیشناســی؛ ب .حــوزهی عمــل؛ مفاهیمــی ماننــد افزایــش ایــان و ترغیــب
و تشــویق.
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 •حــدادی ،آمنــه؛ «حــس فرامــن در قــرآن»؛ پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنــا :مهــدی مطیــع؛ دانشــگاه
تربیــت معلــم تهـران 1389 ،ش.
 •خرسویزاده ،پروانه؛ نگاهی گذرا به تاریخچهی معناشناسی؛ تهران :دانشگاه آزاد اسالمی 1378 ،ش.
 •راغب اصفهانی ،حسینب ن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ چاپ دوم ،تهران :مرتضوی 1374 ،ش.
 •ش ــفی عزاده ،مرضی ــه و هم ــکاران؛ «معناشناس ــی کلم ــه در ق ــرآن ب ــا تأکی ــد ب ــر رواب ــط همنش ــینی و جانش ــینی»؛
پژوهشه ــای ق ــرآن و حدی ــث ،ش ــارهی  1393 ،1ش.
 •صفوی ،کوروش؛ درآمدی بر معنیشناسی؛ تهران :سازمان تبلیغات اسالمی 1379 ،ش.
 •طباطبای ــی ،محمدحس ــین؛ املیــزان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن؛ چ ــاپ پنج ــم ،ق ــم :جامعــهى مدرس ــین ح ــوزه علمی ــه
ق ــم 1374 ،ش.
 •طربس ــی ،فضلبــ ن حس ــن؛ جوام ــع الجام ــع؛ چ ــاپ دوم ،مش ــهد :بنی ــاد پژوهشه ــاى اس ــامى آس ــتان ق ــدس
رض ــوى 1377 ،ش.
 •__________________؛ مجمع البیان ىف تفسیر القرآن؛ تهران :فراهانی 1360 ،ش.
 •طریحی ،فخرالدینب ن مح ّمد؛ مجمع البحرین؛ چاپ سوم ،تهران :مرتضوی 1375 ،ش.
 •طیّب ،عبدالحسین؛ أطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ چاپ دوم ،تهران :اسالم ۱۳۷۸ ،ش.
 •عروىس حویزى ،عبدعىلبنجمعه؛ نورالثقلین؛ چاپ چهارم ،قم :اسامعیلیان 1415 ،ق.
 •غزالی ،محمدب ن محمد؛ احیاء علوم الدین؛ بیروت :دارالكتاب العربی 1426 ،ق.
 •فراهیدی ،خلیلبناحمد؛ کتاب العین؛ چاپ دوم ،قم :هجرت 1409 ،ق.
 •فیومی ،احمدبنمح ّمد؛ املصباح املنیر؛ چاپ دوم ،قم :دارالهجرة 1414 ،ق.
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 •کردنژاد ،نرسین؛ «معناشناسی واژه رب»؛ حسنا ،شامرهی  1389 ،4ش.
 •محدثی ،جواد؛ «عمل ،معیار ایامن»؛ فرهنگ کوثر ،شامرهی  1388 ،78ش.
 •محمـــد العـــ ّوا ،ســـلوی؛ بررســـی زبانشـــناختی وجـــوه و نظائـــر در قـــرآن کریـــم؛ ترجمـــهی حســـین ســـیدی؛
مشـــهد :بهنـــر 1389 ،ش.
 •مختار عمر ،احمد؛ معناشناسی؛ ترجمهی حسین سیدی؛ مشهد :دانشگاه فردوسی 1386 ،ش.
 •مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی كلامت القرآن الكریم؛ تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1368 ،ش.
 •مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار شهید مطهری؛ تهران :صدرا ،بیتا.
 •موس ــوی خمین ــی ،روح الل ــه؛ رشح چه ــل حدی ــث؛ چ ــاپ نوزده ــم ،تهــران :مؤسس ــه تنظی ــم و ن ــر آث ــار ام ــام
خمین ــی(ره) 1378 ،ش.
 •نام ــداری ،اس ــاء؛ «مطالع ــه م ــوردی برخ ــی از آی ــات بش ــارتدهنده در ق ــرآن کری ــم از منظ ــر نظری ــهی زبان ــی
کارگف ــت»؛ مطالع ــات زبانه ــا و گویشه ــای غ ــرب ایــران ،ش ــاره  1396 ،19ش.
 •نجفى خمینى ،محمدجواد؛ تفسیر آسان؛ تهران :اسالمیه 1398 ،ق.
 •نراقی ،محمدمهدی؛ جامع السعادات؛ بیروت :اعلمی ۱۴۲۲ ،ق.
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