رویکردی ساختگرا به معناشناسی «عمل صالح» در قرآن کریم

«عمــل صالــح» یكــی از ترکیبهــای وصفــیِ بســیار پركاربــرد
چکیده در قــرآن كریــم اســت .م ـراد خداونــد از ایــن عبــارت چیســت؟
مف ـران ب ـرای دســتیابی بــه پاســخ آن ،از روشهــای گوناگــون
بهــره جســتهاند .در ایــن پژوهــش ،از روش معناشناســی ســاختگرا استفادهشــده
اســت .هــدف ایــن مقالــه ،نشــان دادن دوایــر معنایــیِ «عمــل صالــح» و دســتیابی
بــه معنــای آن اســت؛ ازایــنرو ،نخســت بــر اســاس معناشناســی تاریخــی،
ریشهشناســی آن بررســی شــده و ســپس بــر پایــهی معناشناســی ســاختگرا،
دوایــر معنایــیِ «عمــل صالــح» بــا توجــه بــه دوایــر معنایــیِ واژههــای متقــارب
آن« ،خیــر»« ،حســن» و «معــروف» و واژههــای متقابــل آن« ،كــذب»« ،فســق» و
«فســاد» تجزیهوتحلیــل گشــته اســت .نگارنــده ،ضمــن پذیــرش اجاملــی تعریــف
مشــهو ِر «عمــل صالــح» یعنــی جمـعِ ُحســن فعلــی و ُحســن فاعلــی در یــک عمل،
بــر نقــش تعیینکننــدهی «ولــی» و «عقــل» و ارتبــاط آن بــا «هـ ِ
ـدف» عمــل تأکیــد
ورزیــده و بــر دوایــر معنایــیِ ایــان ،اخــاص ،اســتمرار و تکـرار ،وســعت ،تناســب
و عامــلِ زمــان و شــخص در معناشناســیِ «عمــل صالــح» پــای فــرده و درجــات و
مراتبــی بـرای «عمــل صالــح» برشــمرده اســت.
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مقدمه

در قـرآن کریـم 70 ،بـار از ترکیـب وصفـی «عمـل صالـح» در کنـار «ایمان» ،بـه شـکلهای گوناگونـی،
الصالِ ِ
حـات ( »...فصلـت )8 ،یادشـده و بـه کسـانی کـه ایـن دو ویژگـی
ازجملـه «إِنَّ الَّ ِذیـ َن آ َم ُنـوا و َ َع ِملُـوا َّ
ایمان و عمـل صالـح -را داشـته باشـند ،پاداشهـای بزرگی وعده دادهشـده اسـت (نسـاء)57 ،؛ همچنین درآیـات گوناگونـی ،از مؤمنـان خواستهشـده تا «عمـل صالح» انجام دهنـدَ ...« :و ا ْع َملُـوا صالِحاً( »...سـبأ.)11 ،
مـراد خداونـد از ایـن عبـارت چیسـت؟ خداونـد چـه عملـی را «عمـل صالـح» میدانـد تا انسـانها بـه انجام
دادن آن همـت گامرنـد؟ از سـوی دیگـر ،پیـش از انجـام «عمـل صالح» ،الزم اسـت مؤمنان نسـبت بـه معنایِ
«عمـل صالـح» ،آگاهـی و تذكّـر پیـدا كننـد تـا بـر اسـاس آن ،عمـل خویـش را بـا «عمل صالـ ِح» مدنظـر قرآن
كریـم منطبـق سـازند؛ ازایـنرو ،مفسران و قرآنپژوهـان معـارص پیوسـته کوشـیدهاند بـه روشهای سـنتی و
نویـن ،معنـای «عمـل صالـح» را توضیـح دهند؛ اما متأسـفانه ،روشهای سـنتی چندان علمی و دقیق نیسـت
و بیشتر تقلیـد و تکـرار را نشـان میدهـد کـه در آثـار مفسران و تکنگاشـتههای قرآنـی بازتـاب یافتهانـد
و روشهـای نویـن در دو اثـر بررسیشـده ،بـا وجـود بیـان نـکات قابلتوجـه ،امـا بـه سـبب بررسـی ناقـص
(تنهـا واژههـای متقـارب و نـه واژههـای متقابـل) و خلـط روشهای سـنتی با معنیشناسـی نویـن و درنتیجه
دسـتیابی بـه تعاریفـی نزدیـک بـه تعاریـف روشهای سـنتی ،معنای روشـمند و دقیقـی از عمل صالـح ارائه
ندادهانـد .هـدف ایـن مقالـه ،تبییـن روشـمند دوایـر معنایی عمل صالـح ،از راه تحلیـل کاربردهـای قرآنی آن
و بررسـی واژههای متقارب و متقابل آن بر اسـاس معناشناسـی ساختگراسـت؛ ازاینرو ،مسـئلهی اصلی آن،
چیسـتیِ معنـایِ «عمـل صالح» از دیـدگاه قرآن کریم اسـت.
لغتشناســان در آثــار وجــوه و نظایــر ،بــرای عمــل صالــح ،معانــی گوناگونــی ذکــر کردهانــد
(النیســابوری ،1408،ص 348؛ الدامغانــی ،1424 ،ص 299؛ تفلیســی ،1371 ،ص  .)174مفـران در طــول تاریخ
تفســیر قــرآن کریــم نیــز ،در ذیــل آیــات مربــوط بــه عمــل صالــح ،دیدگاههــای خــود را بیــان کردهانــد
(طوســی ،بیتــا ،ج  ،8ص 416؛ االندلســی ،1411 ،ج  ،1ص 111؛ فخــر رازی ،بیتــا ،ج  ،25ص  .)33در دوران
معــارص تکنگاشــتهایی دربــاره عمــل صالــح بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت (نــک :اولیایــی1387 ،؛
حســینی1381 ،؛ ذوالفقــارزاده )1389 ،و پژوهشهــای متعــددی دربــارهی «عمــل صالــح» انجامشــده كــه
ـران ،در آنهــا مــوج میزنــد؛ امــا از زاویــهی بررســی معناشناســی عمــل
تكـرار مكــررات و بازنویســی آراء مفـ ّ
صالــح ،دو اثــر منترششــده اســت .کتــاب معناشناســی عمــل صالــح و حوزههــای معنایــی مرتبــط بــا آن در
قــرآن کریــم ،بــه بررســی واژههــای بـ ّر ،خیــر ،معــروف و احســان و ارتبــاط آنهــابــا حوزههــای معنایــی مرتبط
بــا عمــل صالــح پرداختــه و تفــاوت هــر یــک را بــا عمــل صالــح گ ـزارش کــرده اســت (اکــری راد.)1395 ،
دیگــری در مقالـهی «بررســی حــوزهی معنایــی عمــل صالــح در قــرآن» ،حــوزهی مفهومــی «عمــل صالــح» را
روشــن ســاخته و ارتبــاط آن را بــا عمــل خیــر ،عمــل حســن و  ...مشــخص کــرده و نتیجــه گرفتــه کــه حــوزهی
مفهومــی «عمــل صالــح» ،از حوزههــای مشــابه خــود ،محدودتــر اســت (خوشــدلمفرد .)1388 ،برجســتگی
ایــن مقالــه ،نســبت بــه پژوهشهــای گذشــته ،در ارائـهی روششناســیِ جدیــد در ســاحت معناشناســیِ قــرآن
1

 -1منظور ،وصف اصولی است كه شامل ،صفت ،حال ،متییز ،جار و مجرور و  ...میشود (املظفر ،1405 ،ج  ،1ص .)123 -122
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کریــم ،نتایــج متفــاوت ،وســعت و تنــوع بررســی واژههــای متقــارب و متقابــل ،مترکــز بــر رویکــرد ســاختگرا
و بــه دســت دادن تعریــف جدیــد دربــارهی «عمــل صالــح» اســت.
روش بهکاررفتــه در ایــن مقالــه ،معناشناســی واژگانــی بــا رویکــرد ســاختگرا اســت .مــن ،دســتگاه
و ســامانهای اســت كــه متامــی عنــارص آن بــا یكدیگــر همبســتهاند و تبییــن هــر عنــر ،تنهــا بــا حضــور
همزمــان عنــارص دیگــر امكانپذیــر اســت .بــا اینکــه هــر لفــظ بــا معنــی خاصــی ارتبــاط دارد ،ارزش معنایــی
واقعــی یــك واژه ،در درون جملــه و در ارتبــاط بــا اجــزای دیگــری كــه بــا آن همنشــین شــدهاند و یــا
میتواننــد جانشــین آن بشــوند ،روشــن میگــردد .بررســی ایــن روابــط ،شــناخت بافتهــای هممعنــا
(متقــارب) و جدامعنــا (متقابــل) را نیــز ممكــن میســازد (باقــری ،1370 ،ص  .)253هنگامیکــه طبیعــت
واژهای چنــان باشــد كــه بــا بســامد فراوانــی ،در بافتهــای خاصــی ،هم ـراه بــا واژهی متضــادش بــه كار
رود ،لزومـاً ارزش معنایــی برجســته ی جفــت خــود را كســب میكنــد (ایزوتســو ،1378 ،ص  .)51معانــی بــا
یكدیگــر رابطــه دارنــد و یــك معنــی ،بــه شــكل انتزاعــی و منفــك از دیگــر معانــی نیســت .در بررســی تحــول
یــك معنــی بایــد معانــی دیگــری را كــه بــا آن معنــی نســبت دارنــد ،نیــز در نظــر گرفــت (بهشــتی،1387 ،
ص )60؛ بنابرایــن ،بـرای بررســی یــك واژه در قــرآن كریــم ،الزم اســت ضمــن بررســی كاربردهــای آن در قــرآن
كریــم ،از طریــق واكاوی معنایــیِ واژههــای هممعنــا (متقــارب ،م ـرادف) و جدامعنــا (متقابــل ،متضــاد)
آن ،دوایــر معنایــی آن دقیقتــر بررســی شــود .همچنیــن بــا اســتفاده از واژههــای همنشــین و جانشــین در
جمــات و آیــات و یــا بــه تعبیــر قرآنپژوهــان بــا بررســی ســیاق ،میدانهــا و مؤلفههــای معنایــی آن نیــز
تجزیهوتحلیــل میگــردد .از برآینــد نتایــج بــاال ،معنــای مدنظــر قــرآن كریــم تــا حــد قابلتوجهــی بــه دســت
خواهــد آمــد .در ایــن نوشــتار ،از اصطــاح «متقــارب» بــه جــای «مـرادف» و از اصطــاح «متقابــل» بــه جــای
«متضــاد» ،بــه ســبب انطبــاق بیشــر بــا نظریــات جدیــد استفادهشــده اســت.

ریشهشناسی «عمل» و «صلح»

«عمــل» ازجملــه واژگانــی اســت كــه در زبانهــای حبشــی ،رسیانــی ،آرامــی ،عــری ،فنیقــی ،اوگاریتــی
و اكــدی بهکاررفتــه اســت .در ایــن زبانهــا« ،عمــل» بــه معانــی متعــددی آمــده؛ امــا ایــن معانــی در «کار
کــردن» بــا یكدیگــر مشــرکاند .از بررســی معنــایِ «عمــل» در ایــن زبانهــا بــه دســت میآیــد كــه عنــر
ســختی در آن شــدت دارد؛ زی ـرا نَ ْفـ ِ
ـس كار كــردن ،ســخت اســت و هنگامیکــه از كا ِر ســخت ســخن بــه
میــان میآیــد ،ســختی آن شــدت مییابــد (مشــکور ،1357،ج  ،2ص 586؛ « .)Zammit, 2002,p. 296صلــح»
در عــری بــه معنــای «در وضــع و حــال خــوب و نیــك بــودن» و در آرامــی ،ســبئی و رسیانــی بــه معنــایِ
«پیرشفــت كــردن ،نیــك انجــام شــدن» اســت (مشــکور ،1357 ،ج  ،1ص  .)490در رسیانــی و آرامــی «پوســت
انداخــن» ،در فنیقــی «فرســتادن» و در اوگاریتــی و اکــدی بــه معنــای «تیرانــدازی بــا ســاح» آمــده اســت
( .)Zammit, 2002,p.250ظاه ـرا ً همــهی معانــی ذکرشــده از ســوی زامیــت ،در یــك نقطــه مشــرکاند و
آن «جــدا شــدن چیــزی از چیــز دیگــر» و نظـرات مشــكور در یــك نقطــه مشــرکاند و آن «تغییــر» اســت.
میــان ایــن دو نیــز مشــابهتی برقـرار اســت .نتیجــه اینکــه ظاهـرا ً در زبانهــای ســامی« ،صلــح» بــه معنــای
تغییــر اســت .حــال اگــر «صلــح» ،صفتــی بـرای «عمــل» قـرار بگیــرد ،معنــای آن ،انجــام كار بســیار ســخت
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اســت كــه بــه تغییــر منجــر شــود.

كاربرد «عمل صالح» در قرآن كریم

«عمــل» ،بــه هــر كاری گفتــه میشــود كــه از هــر جانــداری بــا قصــد رس زنــد (راغــب االصفهانــی،1412 ،
ص  .)587از بررســی کاربردهــای قرآنــی روشــن میشــود کــه واژهی «صلــح» ،بیشــرین ارتبــاط معنایــی را
بــا دو واژهی «عمــل» و «أمــن» دارد؛ یعنــی ایــن ســه واژه در عبــارت «آمنــوا» و «عملــوا الصالحــات» یــك
مثلــث معنایــی ســاختهاند كــه در مــوارد بســیاری ،ایــن مثلــث بــه همیــن شــكل تركیبــی تكـرار شــده اســت.
ـح ،فعــل الزم اســت و مصــدر آن َصالح ـاً و ُصلُوح ـاً (نیکــی کــردن) اســت و هنگامیکــه بــه
ـح یــا َصلُـ َ
َصلَـ َ
بــاب إفعــال بــرود -إصــاح -متعــدی میشــود و بــه معنــای از بیــن بــردن فســا ِد امــر یــا چیــزی و یــا ایجــاد
ُصلــح و برقـراری آشــتی میــان افـراد اســت .واژهی «صالــح» صفــت مشــبهه اســت؛ نــه اســم فاعــل تــا هــر
باصالحیتــی را شــامل شــود (جــوادی آملــی 1389 ،الــف ،ج  ،19ص « .)431صلــح» در قــرآن کریــم ،هــم بـرای
الصالِ ِحی ـ َن
«عمــل» بهکاررفتــه اســت «َ ...فلْ َی ْع َمـ ْـل َع َمــا َصالِ ًحــا( »...کهــف )110 ،و هــم ب ـرای انســان «َ ...و َّ
ـم( » ...نــور)32 ،؛ بنابرایــن« ،صالــح» بــه كســی گفتــه میشــود كــه افــزون بــر اعــال
ـم َو إِ َمائِكُـ ْ
ِمـ ْن ِع َبا ِدكُـ ْ
ظاهــری و اخــاق درونــی ،خــودش نیــز صالــح و بــه ســامان شــده باشــد .منطــق قــرآن كریــم ایــن اســت كــه
بــا بیــان مصادیــق ،معانــی كلیــدی را روشــن ســازد؛ ازایـنرو ،در قــرآن كریــم بـرای «عمــل صالــح» تعریفــی
ارائــه نشــده اســت ،بلكــه رصف ـاً از طریــق گ ـزارش مصادیــق ،معنــی «عمــل صالــح» بیانشــده اســت .در
اغلــب مــوارد ،واژهی «عمــل» بهعنــوان پایـ ه بـرای وصـ ِ
ـف «صالــح» قرارگرفتــه 1و فعــل «عملــوا» بهصــورت
ماضــی آمــده اســت كــه بــر انجــام عمــل صالــح در زمــان گذشــتهاشــعار دارد .از میــان دیدگاههــای گوناگــون،
بــه نظــر میرســد كاربــرد زمــان گذشــته در ایــن مــوارد ،تك ـرار ،تــداوم و تثبیــت عمــل صالــح در مؤمنیــن
را بازگــو میكنــد .بــه ســخن دیگــر ،آنقــدر ایــن اعــال را در گذشــته انجــام دادهانــد كــه در درون آنــان
تثبیتشــده اســت .جمــع بــودن «الصالحــات» كــه اغلــب پــس از «عملــوا» میآیــد و اشــعار بــر تك ـرار
فـراوان اعــال صالــح توســط فــرد صالــح دارد ،ایــن نظــر را تقویــت و تأییــد میكنــد.

صلح و فسد

واژهی «فسـد» مهمتریـن و نزدیكتریـن واژهی متقابـل بـا «صلـح» ،اسـت .بـه خـارج شـدن هـر چیزی از
حالـت اعتدالـش «فسـاد» گوینـد ،كم باشـد یـا زیاد و نقطـهی مقابـل آن «صالح» اسـت و ایـن واژه دربارهی
جـان ،بـدن و اشـیایى بـه كار مـیرود كـه از حد اعتدال خارج مىشـوند (راغـب االصفهانـی ،1412 ،ص .)636
هـر چیـزی در عـامل هـدف ،وظیفـه و نقشـی دارد كـه بایـد بـرای هـدف و نقـش خـود حركت كند كـه صالح
او در آن اسـت .حـال اگـر در انجـام هـدف یـا وظیفـهی خـود دچـار نقص و كاسـتی گردد و از مسـیر صالح و
متعارف خود خارج شـود ،به دایرهی «فسـاد» گام نهاده اسـت (حمودی ،2009 ،ص  .)5فسـاد در قرآن كریم،
ِما آلِ َهـ ٌة إِال اللَّـهُ لَف ََسـدَ تَا( »...انبیـاء )22 ،و گاه در اعمال « َو إِ َذا ِق َیل لَ ُه ْم
گاه در وجـود خارجـی «لَـ ْو كَانَ ِفیه َ

 -1در حقیقت ،صالحات صفت برای االعامل محذوف است :عملوا (االعامل) الصالحات (طباطبایی ،1417 ،ج  ،13ص .)48
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التُف ِْسـدُوا ِفـی األ ْر ِض قَالُـوا إِنَّ َـا نَ ْح ُن ُم ْصلِ ُحونَ» (بقره )11 ،اسـت (مصطفـوی ،1360-1368 ،ج  ،9ص  .)85از
بررسـی كاربردهـای قرآنـی بـه دسـت میآید کـه «صالح» با «فسـاد» تقابـل دارد و این تقابل ،دسـتکم در 9
آیـه (بقـره 11 ،و 220؛ اعـراف 56 ،و 85؛ یونـس81 ،؛ شـعراء152 ،؛ منل )48 ،خود را آشـكارا نشـان داده اسـت:
الصالِ َح ِ
ـات كَالْ ُمف ِْسـ ِدی َن ِفـی األ ْر ِض ( »...ص .)28 ،همچنیـن فسـاد مراتبی
«أَ ْم نَ ْج َع ُـل الَّ ِذیـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
دارد و در پیوسـتاری جـای میگیـرد كـه در یـك رس پیوسـتار ،گناهـان بزرگـی ماننـد اعتقاد ناصواب هسـت و
در دیگـر رس پیوسـتار ،گناهانـی مانند کمفروشـی قـرار دارد .قرآن كریـم اعتقاد ناصواب را از همهی فسـادها
بزرگتـر میدانـد (انفـال .)73 ،مجـازات شـدید و متنـوع فاسـدان (دار زدن ،بریـدن دسـت و پا ،تبعیـد و ،)...
تنـوع راههـای گوناگـون بـرای از بیـن بـردن فسـاد (نصیحـت و پنـد و اندرز ،تذكـر و جنگ) ،شـدت و ضعف
و مراتـب فسـاد را تقویـت میکنـد (طباطبایـی ،1417 ،ج  ،5ص  .)330-336فسـاد ،مفهومی اجتامعی اسـت؛
ازایـنرو ،گاه میانفـردی (کمفروشـی ،دزدی) (هود85 ،؛ یوسـف )73 ،و گاه میـان گروهی (فعالیت علیه نظام
اسلامی) (منـل )48-49 ،و گاه یـك جامعـه را در برمیگیـرد (برتریجویـی و رسكشـی) (قصـص )83 ،و گاه یـك
نسـلی را درگیر میكند (از بین بردن كشـت و نسـل) (بقره )205 ،و گاه گسترهی تاریخ را پهنهی رسكشیهای
خـود قـرار میدهـد (كفـر كافران) (انفـال .)73 ،در همهی ایـن مصادیق ،تأثیر اجتامعی و گسترهی ماندگاری
فسـاد ،هامننـد حلقـهی وصلـی ،مشترك اسـت؛ ازایـنرو ،دامنهی گستردهی تأثیرگذاری فسـاد ،یكـی از دوایر
معنایـیِ جـدی آن اسـت .از  50مـوردی كـه ایـن واژه در قرآن كریم بهکاررفتـه 39 ،مورد آن بـا واژهی «االرض»
و واژههـای شـبیه بـه آن آمده اسـت .تعبیر «فسـاد فی االرض» ،از یـك واقعیت در زندگی اجتامعی انسـانها
پـرده برمـیدارد و آن اینكـه مفاسـد اجتامعی ،بهواسـطهی ارتباطـات اجتامعی میان انسـانها ،از یك گروه به
گـروه دیگـر رسایـت میكنـد و بهرسعت ،در هر منطقهای گسترش مییابـد .در رشایط كنونـی دنیای معارص،
رسعـت انتقـال فسـاد بهگونـهای اسـت كـه در هـر جـای زمیـن ،فسـادی رسبـرآ َو َرد ،آتـش آن همـهی زمین را
میگیرد .قرآن كریم ،با تكرار این تركیب ،بخشـی از معنای فسـاد را نشـان داده اسـت كه هامن رسعت انتشـار
آن و تأثیـرات مخـرب آن در جوامـع و فضای بیناملللی اسـت؛ همچنین ،این واژه با بحثهای سیاسـی جامعه و
بهویژه با حاكم و حكومت ارتباط تنگاتنگی دارد .قرآن كریم ،حكومت اسـتبدادی و طغیان حاكم فاسـد را یكی
از مهمترین عوامل فسـاد در جامعه میداند (فجر)11-13 ،؛ همچنین ،حاكامن سـتمگر را مفسـدانِ روی زمین
برمیشمارد (کهـف )94 ،و متولیـان ِ
ناپـاك جامعـه را نیـز فسادگسترانِ زمیـن معرفـی میكند (بقـره )205 ،و
كار اصلی پادشـاهان را فسـادانگیزی میخواند (منل)34 ،؛ به سـخن دیگر ،فسـاد در فضای حكومت و حاكم
فاسـد ،رشـد رسیعتـر و آسـیب بیشتری را بـه دنبـال دارد و بـه همـهی بخشهـای جامعـه نفـوذ خواهد كرد
و مانـدگاری و تأثیـرات مخـرب آن صدچنـدان میشـود تـا جایـی كه نهـاد جامعـه را از درون ویران میسـازد؛
ازایـنرو ،فسـاد ،خاصیـت سازماندهیشـدگی دارد .مصلـح دقیقـاً برابرنهـاد مفسـد اسـت؛ بدین سـبب ،میان
عمـل صالـح و عمـل فاسـد پیونـدی برقـرار میشـود .ایـن پیونـد هنگامـی اسـتوارتر میگـردد که قـرآن کریم
از مؤمنـان (صالـح) خواسـته اسـت از روش مفسـدان پیـروی نکننـد و نسـبت بـه اصلاح جامعـه اقـدام کنند
(عنکبـوت .)36 ،برآینـد سـخن آنكـه همچنـان کـه فسـاد ،عمل اجتامعـی با تأثیـرات مخرب اجتامعی اسـت؛
«عمـل صالـح» نیـز بُعد اجتامعـی و تأثیرات اجتامعـی دارد؛ همچنین «حاكمیت» دایـرهی معناییِ کلیدی در
«فسـاد» اسـت .بـه همین صـورت ،برای «عمـل صالح» ،دایـرهی معنایـیِ «ولی جامعه» متصور اسـت.
رویکردی ساختگرا به معناشناسی «عمل صالح» در قرآن کریم
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صلح و فسق

واژهی «فسـق» دومیـن واژهای اسـت كـه در تقابـل بـا «صلـح» قـرار میگیـرد .در فرهنـگ جاهلـی ،عبارت
الرطب» هنگامی به كار میرود كه خرما از پوسـتهاش خارج شـود و به موش «فویسـقه» گفته میشـود؛
«فسـق
ُ
زیـرا پیدرپـی از النـهاش خارج میشـود (راغب االصفهانـی ،1412 ،ص  .)636در قـرآن کریم ،به هرگونه خروجی
از مقـررات دینـی یـا عقلـی یـا طبیعی «فسـق» گفته میشـود .اسـتعامالت قرآنیِ «فسـق» بسـیار تنبهآفرین و
دقیـق اسـت .ایـن واژه ،تنهـا در  24سـوره آمـده اسـت كه اغلـب آن سـورهها نیز مدنیاند .همچنیـن در بعضی
از سـورهها بسـیار تکـرار شـده اسـت (مائـده 8 ،بـار ،توبـه 7 ،بـار ،بقـره 5 ،بـار) .محـور اصلـی ایـن سـورهها بر
عهدشـكنی منافقـان و اطاعـت نکـردن از فرمانهـای رسـول و بیتوجهـی به آیات كتاب و ناسپاسـی نسـبت به
نعمتهـای الهـی ،بهویـژه ناسپاسـی نسـبت بـه بزرگتریـن نعمـت خداونـد اسـتوار بوده كـه هامن فرسـتادن
پیامربان اسـت (طباطبایی ،1417 ،ج  ،5ص  .)157فسـق ،بیشتر مربوط به قلب و امور قلبی اسـت (توبه8 ،؛ صف.)6 ،
هنگام جداسـازی مؤمنان از فاسـقان و هدایت یافتگان از فاسـقان ،بیشتر مردم در دستهی فاسقان قرارگرفتهاند
(بقره26 ،؛ آلعمران110 ،؛ حدید .)26 ،فاسـقان ،پیامنشـکن (بقره ،)27 ،آمر به منكر و ناهی از معروف (توبه )67 ،و
مفسـدند (بقـره .)27 ،كسـی كـه همـهی عهدهای الهـی را نقض كند ،او افسـق فاسـقان و بهاصطالح « ِف ِّسـیق»
اسـت (نسـاء( )145 ،جوادی آملی ،1378 ،ج  ،2ص  .)546از سـوی دیگر ،میان دو واژهی «فسـق» و «نفق» تشابه
معنایـی وجـود دارد .قریـب بهاتفاق آیات متعددی كه دربارهی فسـق و فاسـق آمده ،مختص به منافقان اسـت.
مشـابهت دو حـرف از سـه حـرف یعنـی «فاء» و «قاف» بر اسـاس دیـدگاه نزدیكـیِ دوای ِر معنایـیِ واژههایی كه
حـروف مشـابه دارنـد (الصالـح ،1388 ،ص  ،)141 -172ایـن گفتـه را نیـز تقویـت میكنـد .نکتهی بـاال در ارتباط
معنایـیِ میـانِ «فسـد» و «فسـق» نیز بیشتر مشـهود اسـت .میـانِ آن دو ،دسـتکم به لحـاظ «خروج» ،تشـابه
معنایـی وجـود دارد .نتیجـه آنکـه در انتخـاب تقابلهـایِ «صلح» ،مسـیر ،درسـت انتخابشـده و میـان همهی
واژههای متقابلِ «صلح» ،ارتباطات تنگاتنگی به لحاظ آوایی و معنایی برقرار اسـت؛ همچنین در بررسـی دوایر
معناییِ این واژهها ،افزون بر تأكید بر دوایر معناییِ مشرتكشـان در برابر دوایر معناییِ «صلح» ،با بررسـی دوایر
معنایـیِ متفـاوت آنهـا ،چشـماندازهایی از دوایر معناییِ «صلح» نیز آشـكار میشـود .كاربردهـای قرآنی نیز این
نكتـه را تقویـت میكند که فاسـقین مفسـدند (بقـره 12 ،و 26؛ مائـده .)103 -33 ،از دقّت در فضایِ سـورههایِ
«نقض عهد» محوریترین دایرهی معناییِ فسـق اسـتِ .
یادشـده و آیات باال روشـن میشـود كه ِ
«نقض عهدی»
كه یکسـوی آن ،موالسـت و دیگر سـویِ آن فاسـق .حال این موال ،گاه بهصورت مسـتقیم یعنی خداوند اسـت
و گاه بهصـورت غیرمسـتقیم یعنـی پیامبر ،ولی ،كتاب آسمانی و رشیعت و  ...آمده اسـت .درسـت همین نكته
در «عمـل صالـح» نیـز جلوهگـر اسـت؛ یعنـی «عمل صالح» عملی اسـت كـه بر پایهی عهـدی انجام شـود ،حال
ایـن عهـد یـا مربـوط بـه خداوند اسـت و یا این عهد بـه پیامرب و ولی و كتاب آسمانی مرتبط میشـود .آنچه در
اینجـا اهمیـت دارد ،اطاعـت و تعهـد نسـبت بـه ولی اسـت .بر اسـاس این ،ظاهـرا ً میتوان گفـت که هر عملی
كـه مدنظـر ولـی باشـد« ،عمل صالح» اسـت .اگر كسـی عملِ مدنظـر ولی را انجـام ندهدِ ،
نقض عهد كـرده و از
دایـرهی «صالـح» خارجشـده و بـه دایـرهی «فاسـق» واردشـده اسـت .آیـات متعددی ایـن تقابلها را بهروشـنی
نشـان میدهند (آلعمران110 -114 ،؛ مائده .)81 -84 ،در سـورهی انبیاء میان پیامربان كه از صالحین هسـتند و
اقـوام آنـان كـه از فرمانهـا و دسـتورات آنان رسباز زدند و از فاسـقین شـدند ،تقابل زیبایی را به تصویر كشـیده
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ُوب نَا ِفلَ ًة َوكُال َج َعلْ َنا
كه بهصورت رفتوبرگشـت میان دو «صالحین» قرارگرفته اسـتَ « :و َو َه ْب َنا لَهُ إِ ْسـ َح َاق َویَ ْعق َ
َصالِ ِحیـنَ» (انبیـاء)72 ،؛ « َولُوطًـا آتَ ْی َنا ُه ُحك ًْم َو ِعل ًْما َونَ َّج ْی َنا ُه ِم َن الْ َق ْریَ ِة الَّ ِتی كَان َْت تَ ْع َم ُل الْ َخ َبائِ َ
ـث إِنَّ ُه ْم كَانُوا َق ْو َم
الصالِ ِحینَ» (هامن .)75 ،این تقابل در سـورهی سـجده
َسـ ْو ٍء ف َِاسـ ِقینَ» (هامن)74 ،؛ «َأَ ْد َخلْ َنا ُه ِفی َر ْح َم ِت َنا إِنَّهُ ِم َن َّ
به اوج زیبایی خود میرسـد .نخسـت ،خداوند به تقابل میان «مؤمن» و «فاسـق» میپردازد« :أَ َف َم ْن كَانَ ُم ْؤ ِم ًنا
كَ َم ْن كَانَ ف َِاسـقًا ال َی ْسـ َت ُوونَ» (سـجده)18 ،؛ سـپس وارد بُعد اجتامعی و گروهبندیهایِ آنان میشود« .مؤمنان»
الصالِ َح ِ
ات
كـه پیوسـته «عمـل صالـح» انجام میدهنـد ،در یك دسـته قرار میگیرنـد« :أَ َّمـا الَّ ِذی َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
ْمأْ َوى ( »...همان )19 ،و «فاسـقان» نیز در دسـتهی مقابل آنان جـای دارندَ « :وأَ َّما الَّ ِذی َن ف ََسـقُوا
ـم َج َّن ُ
َفلَ ُه ْ
ـات ال َ
ُـم ال َّنـا ُر ( »...همان .)20 ،از بررسـ ی سـورهها و آیههـای بـاال نتیجه میگیریم كه در قـرآن كریم دربارهی
ف ََمْ َواه ُ
ولـی و دربارهی
«صالحیـن» ،از یکسـو بـر پایـداری بـر پیامن و عهد سـخن میرود و از سـوی دیگـر ،بر اطاعت ّ
ولی سـخن به میان آمده اسـت .از تقابل میان کاربردهایِ «عمل
«فاسـقین» ،پیوسـته از عهدشـکنی نسـبت به ّ
صالح» در برابر «عمل فاسـق» روشـن میشـود كه برخی از دوایر معناییِ «عمل صالح» با دوایر معناییِ «عمل
ولی به عهـد خود وفادار اسـت و اینیکـی ،با اطاعت
فاسـق» پیونـد ناگسسـتنی دارنـد .آنیکـی ،با اطاعـت از ّ
ولـی و بـر اسـاس هوای نفـس خویش ،عهد خویش را میشـکند.
نکـردن از ّ

صلح و كذب

واژهی «صــدق» دقیقــاً مقابــل «کــذب» اســت (عنکبــوت( )3 ،ابنمنظــور ،بیتــا ،ج  ،1ص .)704
«كــذب» در لغــت بــه آنچــه مخالــف حــق و واقعیــت باشــد ،گفتــه میشــود ،چــه در گفتــار (آلعم ـران،
 ،)75چــه در رفتــار (علــق )15 -16 ،و چــه در امــر خارجــی (یوســف )18 ،و یــا در امــر معنــوی (نجــم)11 ،
(مصطفــوی ،1360-1368 ،ج  ،10ص  .)34تقابــل میــان واژهی «كــذب» و «صلــح» در درونِ یــك آیــه ،در قــرآن
كریــم بــه چشــم منیخــورد؛ امــا تقابــل در دو آیــه ،در بیــش از ده مــورد بهکاررفتــه اســت .قریــب بهاتفــاق
تقابلهــای مذكــور هنگامــی اســت كــه ایــن واژه در بــاب تفعیــل بهصــورت «كذّبــوا بآیاتنــا» و در تركیــب
« َوالَّ ِذیـ َن كَ َفـ ُروا َو كَ َّذبُــوا بِآیَاتِ َنــا» استفادهشــده اســت (روم15 -16 ،؛ مائــده9-10 ،؛ تغابــن .)9-10 ،در ایــن
تقابلهــا ،نتیجـهی عمــل صالــح ،بهشــت و نتیجـهی تكذیــب ،جهنــم گزارششــده اســت كــه میــان ایــن دو
نیــز تقابــل مــوج م یزنــد .ازآنجاکــه «صــدق» نقطـهی مقابــلِ «كــذب» اســت و «صــدق» ،خــود بهصورت مســتقل
الصالِ ِحیـ َن »...
الصدِّی ِقیـ َن َو الشُّ ـ َهدَا ِء َو َّ
ـم ِمـ َن ال َّن ِب ِّییـ َن َو ِّ
ـم اللَّــهُ َعلَ ْی ِهـ ْ
در كنــار «صلــح» قرارگرفتــه ...« :أَنْ َعـ َ
(نســاء ،)69 ،شــاید بتــوان گفــت كــه «كــذب» بــه لحــاظ مؤلفههــای معنایــیِ خــود ،كامـاً در برابــر «صــدق»
قــرار میگیــرد و بــه لحــاظ بعضــی از مؤلفههــای معنایــیِ خــود ،در برابــر «صلــح» قــرار میگیــرد .در
قــرآن كریــم ،از مقایسـهی میــانِ «كــذب» و «صلــح» ســخن رفتــه و دقیقـاً ایــن مقایســه دربــارهی «صــدق»
و «كــذب» نیــز آمــده اســت (حدیــد)19 ،؛ یعنــی در آیــات متعــددی ،در یــک ســو« ،صالحیــن» قـرار دارنــد
و در ســوی دیگــر« ،تکذیبکننــدگان آیــات الهــی» و در آی ـهی بــاال ،در یکســو «صدیقیــن» ق ـرار دارنــد و
در ســوی دیگــر« ،تکذیبکننــدگان آیــات الهــی» .بــر اســاس ایــن كاربردهــا ،همچنــان كــه میــان «صــدق» و
«صلــح» تناظــر یکبهیــک نیســت ،میــان نقیــض ایــن دو یعنــی «كــذب» نســبت بــه هــر یــك از ایــن دو نیــز،
تناظــر یکبهیــک وجــود نــدارد .بــه ســخن دیگــر ،نــه «صــدق» مـرادف «صلــح» اســت و نــه تناقــض میــان
رویکردی ساختگرا به معناشناسی «عمل صالح» در قرآن کریم
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«كــذب» و «صلــح» بهانــدازهی تناقــض میــان «كــذب» و «صــدق» اســت .شــاید بتــوان گفــت كــه همچنــان
كــه «عمــل صالــح» از «ایــان» ناشــی میشــود و میــوهی ایــان اســت ،تكذیــب آیــات الهــی نیــز میــوه و
نتیجـهی كفــر اســت؛ زیـرا در اغلــب مــوارد ،عبــارت «كذّبــوا بایاتنــا» پــس از عبــارت «الذیــن كفــروا» آمــده
اســت .ایــن در حالــی اســت كــه «عمــل صالــح» غیــر از «ایــان» اســت؛ زیـرا «ایــان» مربــوط بــه ســاحت
بــاور و عقیــده اســت و «عمــل صالــح» مربــوط بــه حــوزهی رفتــار و كنــش اســت و «تكذیــب» نیــز فراتــر از
«كفــر» اســت؛ زیـرا «كفــر» رصف انــكار اســت و «تكذیــب» افــزون بــر انــكار ،موضعگیــری و تكذیــب ســخن
نیــز هســت .درهرحــال ،تقابــل میــان «صلــح» و «كــذب» ،یــك تقابــل فرعــی اســت و نــه یــك تقابــل اصلــی؛
بنابرایــن ،دربــارهی ارتبــاط میــان مؤلفههــای معنایــیِ «كــذب» و مؤلفههــای معنایــیِ «صلــح» بایــد گفــت
كــه «عمــل صالــح» عملــی اســت كــه كامـاً در جبهـهی برابــر تكذیــب قـرار میگیــرد و بــا ایــان ،صــدق و
راسـتگویی عجیــن اســت .بــه ســخن دیگــر« ،عمــل صالــح» عملــی اســت كــه صــدق انطبــاق ایــان و رفتــار
فــرد را نشــان میدهــد؛ بنابرایــن ،اعاملــی كــه شــائبهی انطبــاق نداشــن بــا ایــان را دارنــد ،از دایــرهی «عمــل
صالــح» خــارج هســتند .نیــز همچنــان كــه دامن ـهی مصادیــق كــذب ،بســیار گســرده اســت ،بهطوریکــه
گفتــار ،كــردار ،امــر خارجــی و معنــوی را در برمیگیــرد ،دامنــهی «عمــل صالــح» نیــز گســرده اســت و
ســاحتهای گوناگونــی را پوشــش میدهــد.

صلح و حسن

«سـ َو َء» دقیقـاً مقابــل «حســن» اســت« .حســن» ،آنچــه زیبایـیاش در وجــود انســان ،نشــاط پدیــد
واژهی َ
آورد و «حســنه» ،نعمتــی اســت كــه مایـهی شــادمانی روح ،بــدن و یــا حــاالت انســان شــود (راغــب االصفهانــی،
 ،1412ص 235؛ مصطفــوی ،1360-1368 ،ج  ،1-2ص  .)222در كاربــرد قرآنــی ،ایــن واژه بــه دو صــورت بــه كار
مـیرود :الزم و متعــدی .احســان الزم ،بــه معنــای انجــام دادن عملــی بــا صــورت نیكــو و پســندیده اســت كــه
هیچگونــه ن ّیــت فاســد در آن نباشــد كــه از خــود فاعــل ناشــی میشــود (کهــف )30 ،و احســان متعــدی ،بــه
ایــن معناســت كــه كســی بــه دیگــری نیكــی كنــد (بقــره( )83 ،جــوادی آملــی ،1390،ج  ،23ص  .)546از بررســی
مــوارد كاربــرد «حســن» و «عمــل صالــح» روشــن میشــود كــه بیشــر دوایــر معنایــی ایــن واژه بــا دوایــر
معنایــی «عمــل صالــح» مشــرك اســت ،بهطوریکــه در مــوارد متعــددی ،از «عمــل صالــح» و «احســان» در
ـح إِنَّ اللَّــهَ ال ُی ِضیـ ُـع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِسـ ِنینَ» (توبــه)120 ،؛
ـم ِبـ ِه َع َم ٌل َصالِـ ٌ
ـب لَ ُهـ ْ
یــك آیــه یادشــده اســت ...« :إِال كُ ِتـ َ
همچنیــن (کهــف 2 ،و  30و 88؛ فرقــان70 ،؛ نحــل .)122 ،نزدیــک بــودن ایــن دوایــر آنچنــان اســت کــه عالمــه
طباطبایــی معتقــد اســت« :احســان» هــان «عمــل صالــح» اســت (طباطبایــی ،1417 ،ج  ،1ص  .)258از ســوی
دیگــر ،چهــار گـزارش دربــارهی درخواســت بازگشــت كافـران بــه دنیــا در قــرآن کریــم آمده اســت کــه در یکی
از ایــن گزارشهــا ،کافـران انجــام عمــل حســن را آرزو کردهانــد (زمــر )58 -59 ،و در ســه مــورد دیگــر ،آرزوی
انجــام عمــل صالــح داشــتهاند (مؤمنــون99-105 ،؛ فاطــر37 ،؛ ســجده .)12-20 ،از مقایســهی ایــن گزارشهــا
روشــن میشــود کاف ـران پــس از مــرگ ،نســبت بــه عمــل حســن و عمــل صالــح بصیــرت پیــدا میکننــد و
پــس از آن ،آرزوی انجــام آنهــارا در دنیــا دارنــد؛ ازایـنرو ،بصیــرت و تعقــل ،دایــرهی معنایــی مشــرک میــان
ایــن دو اســت؛ یعنــی در شــناخت ،انتخــاب و انجــام عمــل حســن و عمــل صالــح ،بصیــرت و بهرهگیــری از
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عقــل ،نقــش حیاتــی دارد .از بررســی كاربردهــای قرآنــی روشــن میشــود میــان واژهی «حســن» و مســائل
مالــی و اقتصــادی ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد .در بعضــی از مباحــث اقتصــادی در قــرآن كریــم« ،حســن»
بهعنــوان صفتــی بـرای یــك عمــل اقتصــادی بهکاررفتــه اســت؛ ماننــد «قــرض حســن» (بقــره )245 ،و «رزق
حســن» (نحــل .)67 ،همچنیــن ،گاه از انفــاق (آلعمـران )134 ،و کمــک مالــی به نیازمنــدان (ذاریــات)16 -19 ،
و پرداخــت زکات و اطعــام نیازمنــدان (لقــان3-4 ،؛ حــج )35 -37 ،بهعنــوان ویژگیهــای «محســنین» ســخن
بــه میــان آورده اســت .در مــوردی از پرداخــت مهریــه از ســوی «محســنین» ،بــه تناســب توانایــی مالیشــان
حكایــت میكنــد (بقــره .)236 ،در ایــن مــوارد ،ســخن از یــك موضــوع اقتصــادیِ رصف نیســت ،بلكــه ســخن
از جداســازیِ بخشــی از مــال بـرای كمــك بــه دیگرانــی اســت كــه بــدان نیازمندنــد .بــر پایبســت ایــن مطلب
میتــوان گفــت كــه ظاهـرا ً «احســان» بــا حــوزهی نیازهــا مرتبــط اســت؛ زیـرا احســان هنگامــی معنــا پیــدا
میكنــد كــه بــه نیــازی پاســخ داده شــود ،البتــه پاســخی کــه از هــر جهــت زیبــا باشــد؛ ازای ـنرو ،احســان،
بیشــر مربــوط بــه ســاحت ظاهــری و بیرونــی انســان اســت و معنــایِ زیبایــی ظاهــری را بــه ذهــن متبــادر
میســازد ،هرچنــد ایــن زیبایــیِ ظاهــری ،درون انســان را شــاد میســازد و از ایــن زاویــه ،بــا باطــن انســان
ارتبــاط دارد؛ امــا ریشــه در ظاهــر دارد .ایــن در حالــی اســت كــه «صــاح» فراتــر از ظاهــر قـرار دارد و بیشــر
مربــوط بــه ســاحت باطــن و جوهــرهی درونــی انســانی و ن ّیــت میشــود .در ایــن واژه نیــز ظاهــر و بیــرون
انســان نیــز نقــش دارد؛ امــا تفــاوت ایــن دو واژه ،در نســبت ســهم درون و بیــرونِ هــر یــك بــه دیگــری اســت.
شــاید بتــوان گفــت كــه عنــر «بصیــرت» و تشــخیص بهموقــع در «عمــل صالــح» بــه لحــاظ هدفمحــوریِ
آن برجســته اســت ،درصورتیکــه عنــر «زیبایــی» ،محــو ِر جدایــیِ «عمــل حســن» از «عمــل صالــح» اســت.
ِ
بصیــرت عقلــی و باطنــی زمینهســاز اســت كــه نیــاز بــه شــكوفایی دارد و در دیگــری زیبایــی
در یكــی،
بیرونــی ،كــه بسرتســاز شــكوفایی باطنــی اســت .نهایــت اینکــه «عمــل حســن» بــه ظاهــر عمــل توجــه بیشــر
دارد کــه مربــوط بــه مرحل ـهی اجراســت و بــا شــیوهها و نیازهــا رسوکار دارد و «عمــل صالــح» بــه باطــن
عمــل و نتیجـهی آن بیشــر توجــه میکنــد کــه مربــوط بــه مرحلـهی نیــت و اراده اســت و بــا برنامهریــزی
و هدفگــذاری ارتبــاط دارد.

صلح و خیر

رش» دقیقـاً مقابــل «خیــر» اســت .خیــر بــه لحــاظ واژگانــی ،انتخــاب و برگزیــدن چیــزی و برتــری
واژهی « ّ
دادن آن بــر غیــرش اســت (مصطفــوی ،1360-1368 ،ج  ،3ص  158و  .)151از تحلیــل ســخنان لغتشناســان
بــه دســت میآیــد کــه انســان ،نخســت نســبت بــه چیــزی میــل پیــدا میكنــد ،ســپس آن را برمیگزینــد و
بــه همیــن مرحلــه اكتفــا منیكنــد ،بلكــه ســعی دارد چیــزی را انتخــاب کنــد کــه نســبت بــه همردیفانــش
برتــر باشــد .در یــك كالم ،خیــر ،یعنــی میــل بــه انتخــاب برتــر .هــر چیــزى ،تنهــا هنگامــی «خیــر» نامیــده
مىشــود كــه بــا چیــز دیگــرى مقایســه شــود و نســبت بــه آن چیــز مؤثــر باشــد .نیــز ،واژهی «خیــر» صفــت
مشــبهه اســت نــه افعــل تفضیــل (طباطبایــی ،1417 ،ج  ،3ص  .)132-134واژهی «خیــر» گاهــی بــه شــكل
وصفــی و منســلخ و عــاری از معنــی تفضیلــی بــه كار مـیرود (عادیــات )8 ،و صفــت فعــل اختیــاری نیســت،
بلكــه بهعنــوان صفــت مــال بـهکار رفتــه اســت كــه عیــن خارجــی اســت .گاه «خیــر» بهعنــوان صفــت افعــال
رویکردی ساختگرا به معناشناسی «عمل صالح» در قرآن کریم
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اختیــاری اســتفاده شــده (نســاء )59 ،و معنــی ارزشــی و اخالقــی دارد (مصبــاح یــزدی ،1376 ،ج  ،1ص .)60-61
واژهی «خیــر» در بعضــی مــوارد بــه معنــای تعییــن اســت (جــوادی آملــی 1389 ،ب ،ج  ،14ص )381؛
همچنیــن معنــای جامــع و وســیعی دارد و معیــار آن ،عقــل و نقــل (قــرآن و سـ ّنت) اســت نــه طبــع انســان
(هــان ،1385 ،ج  ،10ص « .)216خیــر» هــم بــه جهــت مصادیــق ،فراگیــر اســت و هــم بــر حســب زمانهــا
و مكانهــا و گروههــا گوناگــون اســت (موســوی ســبزواری ،1409 ،ج  ،3ص  .)294نتیجــه اینکــه «خیــر» در
قــرآن كریــم ،گاه معنــای اســمی و گاه معنــای وصفــی دارد و گاه معنــای تفضیلــی و گاه معنــای تعیینــی از آن
بهدســت میآیــد .هــرگاه واژهی «خیــر» صفــت فعــل اختیــاری انســان باشــد ،معنــی اخالقــی خواهــد داشــت
كــه در اینجــا ،بحــث در ســاحت معانــی اخالقــی اســت« .خیــر» بــا «علــم» و «جهــل» پیونــد ناگسســتنی
دارد (توبــه .)41 ،رسعــت ،شــتاب و ســبقت در «خیــر» برجســته شــده (مؤمنــون )61 ،و «ایــان» و «تقــوی»
زمینــهی بهرهمنــدی از پــاداش «خیــر» اســت (بقــره .)103 ،میــان «مــال»« ،انفــاق مــال» و «صدقــه» و
«خیــر» ارتبــاط برقــرار اســت (بقــره)215 ،؛ همچنیــن در «خیــر»« ،انتخــاب» ،حضــور چشــمگیری دارد
(توبــه109 ،؛ یوســف )39 ،و «اجتنــاب» و «دوری» از انجــام برخــی امــور ،خــود نوعــی «خیــر» اســت .بــه
ســخن دیگــر« ،خیــر» هــم جنبــهی اثباتــی دارد و هــم جنبـهی ســلبی .تــرك تثلیــث (نســاء ،)171 ،تــرك جنــگ
(انفــال ،)19 ،تــرك دروغ (حــج )30 ،و اجتنــاب از فســاد (اعـراف )85 ،بــه جنبـهی ســلبی خیــر ناظر اســت .در
قــرآن كریــم ،مــوارد متعــددی گزارششــده كــه واژهی «خیــر» در كنــار واژهی «صلــح» جــای گرفتــه اســت و
ایــن نــوع كاربــرد ،راه را بـرای درك حوزههــای معناشــناختی آن دو همــوار میكنــد (آلعمـران .)114 ،واژ هی
«خیــر» بهعنــوان یکــی از معانــی عــام اخالقــی قــرآن كریــم كــه بســیاری از واژههــا و معانــی اخالقــی را در
خــود جــای داده« ،عمــل صالــح» را نیــز در برگرفتــه اســت؛ بنابرایــن ،میتــوان گفــت هــر «عمــل صالحــی»،
مصداقــی از مصادیــق «خیــر» اســت؛ امــا منیتــوان گفــت هــر «خیــری»« ،عمــل صالــح» اســت؛ زی ـرا در
«عمــل صالــح» ویژگیهایــی وجــود دارد كــه در هــر نــوع «خیــری» وجــود نــدارد.

صلح و معروف

واژهی «منكـر» دقیقـاً مقابـل «معـروف» اسـت (فیروزآبـادی ،بیتـا ،ج  ،3ص « .)179معـروف» ،چیـزی
اسـت كـه انسـان بـدان آرامـش یابـد (ابنفـارس ،1387 ،ج  ،4ص  )281و هـر چیـزی كـه نفْـس ،آن را خیـر
بدانـد و بـدان شـاد شـود (ابنمنظـور ،بیتـا ،ج  ،9ص « .)239-240معروف» چیزی اسـت كه عقل سـامل آن را
بپذیـرد و بـرای موافقـت بـا عقـل ،حـق و رشع نیـز آن را تأیید کند و یک معنی كلی اسـت كه بـر هر موردی
منطبـق اسـت و ویژگـی آن بـه تفاوت موارد كاربـرد ،گوناگون اسـت (مصطفـوی ،1360-1368 ،ج  ،8ص .)98
ازاینرو ،دوایر معناییِ «معروف» ،یك پیوسـتا ِر دوسـویه اسـت كه در یکسـوی آن ،خداوند اسـت و در سـوی
دیگـر آن ،انسـان قـرار دارد .انسـان بـا ابـزار عقل سـلیم« ،معروف» را میشناسـد و خداوند بهوسـیلهی رشع،
«معـروف» را معرفـی میكنـد .انطبـاق ایـن دو با یكدیگر ،شناسـاییِ «معـروف» را نتیجـه میدهد.
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شکل یک .ارتباط شناخنت و شناساندن «معروف».

كاربردهــایِ «معــروف» بــه ســه دســتهی كلــی قابلتقســیم اســت :مربــوط بــه زن ( 20آیــه) ،مربــوط
بــه امربهمعــروف ( 9آیــه) و ســایر موضوعــات عــام ( 10آیــه)« .معــروف» دوایــر معنایــیِ اصلــی و فرعــی
دارد .یعنــی در هم ـهی مــوارد در قــرآن كریــم ،دوایــر معنایــیِ اصلــی آن ثابــت اســت؛ امــا دوایــر معنایــی
فرعــی آن متناســب بــا كاربردهایــش متغ ّیــر اســت؛ ازای ـنرو ،میــان معانــیِ «معــروف» تفاوتهایــی بــه
ـران
چشــم میخــورد كــه بازگشــت آن بــه تفــاوت دوایــر معنایــیِ فرعــی آن اســت .از مجمــوع نظـرات مفـ ّ
دربــارهی تعریـ ِ
ـف «معــروف» ،پنــج شـ ِ
ـاخص «رشع»« ،عقــل»« ،فطرت»« ،ســنتهای انســانی و حیــات اجتامعی»
و «نقــش تعیینکننــدهی مــردم» بــه دســت میآیــد كــه همـهی ایــن شــاخصها در كنــار یكدیگــر ،فضــای معناییِ
«معــروف» را روشــن میســازند (طباطبایــی ،1417،ج  ،2ص 232؛ و ج  ،8ص 380؛ طربســی ،1372 ،ج  ،9ص .)414
ایــن واژه ،یــك واژهی اجتامعــی اســت كــه رســتنگاه آن ،فضــای تعامــات اجتامعــی اســت و حدومــرز معنایــیِ
آن را مبــادالت و ارتباطــات اجتامعــی تعییــن میكنــد .بــه ســخن دیگــر ،محــور اصلــیِ معنایــیِ ایــن واژه،
كنشهــا و واكنشهــای اجتامعــیِ جامعــه اســت كــه میتوانــد از جامعــهای بــه جامعــهی دیگــر نیــز
متفــاوت باشــد؛ همچنیــن ایــن واژه ،معنایــی اعــم دارد كــه مطابــق بــا قرینــهی مقــرون بــه آن ،بــر معنــای
مقصــود داللــت دارد؛ ازای ـنرو« ،معــروف» هــم بــه لحــاظ گســرهی كاربــرد و هــم بــه لحــاظ اجتامعــی
بــودن ،همعــرض واژهی «عمــل صالــح» اســت؛ همچنیــن امــوری چــون ســخن ،مصاحبــت ،طریقــه و ِ
روش
وصیــت ،همنشــین «معــروف» شــدهاند كــه ایــن حاكــی از ایــن اســت كــه در بســیاری از كارهــا بایــد آداب
اجتامعــی جامعــه و زمــان لحــاظ شــود (اکــریراد و ملــکزاده ،1388 ،ص  .)78ایــن در حالــی اســت کــه
امربهمعــروف ،خــود یكــی از مصادیــق عمــل صالــح اســتَ ...« :ویَأْ ُمـ ُرونَ بِالْ َم ْعـ ُر ِ
وف َویَ ْن َهـ ْونَ َعــنِ الْ ُم ْنكَـ ِر
َویُ َســا ِر ُعونَ ِفــی الْخیـر ِ
الصالِ ِحیـنَ» (آلعمـران )114 ،و بعضــی از مصادیــق «عمــل صالــح»
ات َوأُولَ ِئــكَ ِمـ َن َّ
ازجملــه نیکــی بــه پــدر و مــادر ،دقیقـاً مصــداق «معــروف» اســت (لقــان .)14 -15 ،نتیجــه اینکــه دوایــر
معنایــیِ واژهی «معــروف» ،بــا بخــش قابلتوجهــی از دوایــر معنایــیِ واژهی «عمــل صالــح» همپوشــانی دارد؛
بنابرایــن ،میتــوان گفــت بعضــی از «اعــال صالــح» مصداقــی از مصادیــق «معروف»انــد؛ امــا منیتــوان
گفــت هــر «معروفــی»« ،عمــل صالــح» اســت.
رویکردی ساختگرا به معناشناسی «عمل صالح» در قرآن کریم
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از بررســی دوایــر معنایــیِ مهمتریــن واژههــای متقابــلِ «عمــل صالــح» یعنــی «فســد»« ،كــذب» و
ـارب «عمــل صالــح» یعنــی «حســن»« ،خیــر» و «عــرف» بــه دســت آمــد
«فســق» و مهمتریــن واژههــای متقـ ِ
کــه دوایــر معنایــیِ «عمــل صالــح» از یکســو ،بســیار نزدیــك بــه دوایــر معنایــیِ واژههــای متقــارب آن و از
ســوی دیگــر ،كامـاً در برابــر دوایــر معنایــیِ واژههــای متقابــل آن اســت .همچنیــن نهتنهــا ایــن تقابلهــا و
ـارب آن اســت ،بلكــه دوایــر معنایــیِ واژههــای
تقاربهــا میــان «عمــل صالــح» بــا واژههــای متقابــل و متقـ ِ
متقــارب نیــز بســیار نزدیــک بــه یکدیگــر اســت ،همچنــان كــه دوایــر معنایــیِ واژههــای متقابــل نیــز بســیار
بــه یكدیگــر نزدیكانــد؛ ازای ـنرو ،از یکســو ،تقابلهــا و تقاربهــای معناشــناختیِ زبانــی در قــرآن كریــم
مــوج میزنــد و از ســوی دیگــر ،در هــر صــف و دســتهای نیــز نزدیكیهــا ،هممعناییهــا و تقاربهــا نیــز
شــگفتآور اســت ،در عیــن اینکــه تفاوتهــا نیــز جایــگاه خــود را دارنــد .همیــن نزدیكیهــایِ معنایــی ،كار
را بـرای پــی بــردن بــه تفاوتهــای كلیــدی بســیار مشــكل ســاخته اســت .بــه ســخن دیگــر ،ایــن واژههــا در
ســطح و گســره ،بســیار نزدیــک بــه یکدیگرنــد؛ امــا در عمــق و مراتــب تفاوتهــای قابلتوجهــی دارنــد كــه
مراتــب انســانی را بازگــو میكننــد .بــر اســاس ایــن« ،عمــل صالــح» عملــی اســت كــه بــه لحــاظ ســلبی ،در
آن انحـراف ،ناسپاســی ،پیامنشــکنی ،انطبــاق نداشــن بــا ایــان و  ...چــه در بینــش و چــه در كــردار و گفتــار
ماننــد فســق ،فســاد و كــذب وجــود نــدارد .ایــن در حالــی اســت كــه بــه لحــاظ ایجابــی« ،عمــل صالــح»،
دوایــر معنایــیِ ویــژهای دارد كــه واژههــای خیــر ،احســان و معــروف از آن بیبهــره هســتند.
ـی ،مهمتریــن دایــرهی معنایــیِ عمــل صالــح اســت .در آیــهی  120و  121ســورهی توبــه،
والیــت و ولـ ّ
(ص)
ـی جامعــه بیانشــده اســت .هرگونــه عملــی
بهروشــنی ،ارتبــاط عمــل صالــح بــا پیامــر اکــرم بهعنــوان ولـ ّ
ـی جامعــه و بــه دســتور او باشــد ،عمــل صالــح اســت .حتــی تشــنگی ،اگــر ب ـرای خداونــد
کــه در کنــار ولـ ّ
ـی او باشــد ،عمــل صالــح اســت .هدفمحــوری دومیــن دایــرهی معنایــیِ
و ب ـرای حامیــت و اطاعــت از ولـ ّ
عمــل صالــح اســت .هــدف اصلــی از انجــام «عمــل صالــح» در فرهنــگ قــرآن کریــم ،رســیدن بــه قــرب الهــی
ـی
اســت (کهــف .)110 ،در بســیاری از آیــات مربــوط بــه «عمــل صالــح» ،پیوســته از دو حجــت عقــل و ولـ ّ
بـرای تشــخیص هـ ِ
ـدف عمــل ،ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ یعنــی انســان بــا کمــک عقــل و بــه راهنامیــی
ولــی ،هــدف و بــه دنبــال آن عمــل صالــح را تشــخیص میدهــد؛ ازایــنرو ،میتــوان نتیجــه
و هدایــت ّ
ـی بـرای تحقــق هدفــی ،بــه آن امــر کــرده باشــد« ،عمــل صالــح» اســت .بــه تعبیــر
ـ
ول
ـه
ـ
ک
ـی
ـ
گرفــت کــه عمل
ّ
دقیقتــر ،عقــلِ وحیمحــور «عمــل صالــح» را تعییــن میکنــد.
سومین دایرهی معناییِ عمل صالح ،استواری آن بر پایهی ایامن است .با توجه به اینکه در متام کاربردهای
قرآنی ،پیش از «عمل صالح» از «ایامن» سخن به میان آمده است ،روشن میشود که مبنای «عمل صالح»،
هامن «ایامن» است که «عمل صالح» بدون آن ،دیگر «عمل صالح» نیست؛ بنابراین ،اعامل غیر مؤمن ،عمل
صالح بهشامر منیآید .اساساً عمل فرد که با ایامنش انطباق داشته باشد ،عمل صالح است .همچنین از عطف
«عمل صالح» بر «ایامن» به دست میآید كه این دو با یكدیگر تغایر دارند و «عمل صالح» غیر از «ایامن»
الصالِ ِ
حات» ،به دوالیهی درونی انسان (ایامن) و برونی آن (عمل
است .به سخن دیگر ،عبارت «آ َم ُنوا و َ َع ِملُوا َّ
صالح) اشاره دارد كه این الیهی برونی ،بروز و ظهور آن الیهی درونی است .اخالص و انجام عمل ،تنها برای
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خداوند ،دایرهی معنایی دیگری است که در عمل صالح رخمنایی میکند .در سنت تفسیری ،مفرسان از آن با
(ص)
عنوان ُحسن فاعلی یاد میشود .در آیهی  110سورهی کهف ،نخست از دو ساحت عادی و الهیِ پیامرب اکرم
سخن به میان آمده و سپس به لقاءالله اشارهشده و برای رسیدن به قرب الهی ،از «عمل صالح» و «رشک نداشنت
به خداوند» یادشده است .اگر عبارت « َو ال یُ ْشِكْ ِب ِعبا َد ِة َربِّ ِه أَ َحداً» را که روی دیگر اخالص است ،تأکیدی بر
ُحسن فاعلی عمل صالح در عبارت « َفلْ َی ْع َم ْل َع َمالً صالِحاً» بگیریم ،آنگاه دستیابی به این مرحله ،یعنی رشک
نداشنت به خداوند و دستیابی به اخالص متامعیار ،تنها از مسیر کمک و عنایت پیامرب اکرم(ص) میرس خواهد
بود که در ابتدای آیه از ساحت الهی آن یادشده بود .در این آیه ،ارتباط ولی ،هدف ،اخالص در عمل صالح،
بهصورتی کامالً شفاف منایان است .پنجمین دایرهی معناییِ عمل صالح ،استمرار و تکرار است« .عمل صالح»
اغلب به عملی گفته میشود که از تکرار برخوردار باشد .این نکته از کاربرد شکل ماضیِ «عملوا الصالحات»
به دست میآید .این کاربرد ،مشعر به تکرار و تثبیت عمل صالح در مؤمنین است؛ همچنین بر اساس این
عبارت ،الف و تاء جمع مؤنث بر رس «الصالحات» بر تکرار آن داللت دارد (عباس ،1367 ،ج  ،1ص )125؛
ازاینرو ،انجام قریب بهاتفاق اعامل ،بدون استمرار و دوام به سبب تحو لزا نبودن در فرد و جامعه ،از دایرهی
«عمل صالح» بیروناند« .وسعت» ،دایرهی معنایی دیگر «عمل صالح» است .دایرهی «عمل صالح» نسبت به
واژههای خیر ،معروف و حسن ،محدودتر است؛ اما نسبت به اعامل صالحی که انسان میتواند انجام دهد،
نهتنها محدود نیست ،بلکه بسیار وسیع است؛ زیرا رشایط زمینهای عمل صالح نسبت به افراد ،زمانها و
مکانها و فضای سیاسی و اجتامعی و  ...گوناگون ،متفاوت است .به تعبیر دیگر ،به تعداد افراد ،زمانها و ...
«عمل صالح» وجود دارد .حتی در یک فرد نیز در زمانها ،مکانها و  ...گوناگون ،اعامل صالح گوناگون وجود
دارد .با این نگاه ،رشایط حداقلی «عمل صالح» در بسیاری از اعامل ،ساری و جاری است« .تناسب» نیز در
«عمل صالح» قابلتوجه است .منظور از تناسب ،تناسب زمانی ،مکانی و فردی است؛ ازاینرو خداوند« ،عمل
الصالِ َح ِ
ف نَفْساً
ات الَ نُکَلِّ ُ
صالح» را بهقدر وسع و توانایی انسان تعریف کرده استَ « :و الَّ ِذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
إِالَّ ُو ْس َع َها ( » ...اعراف .)42 ،کاربردهای گوناگون «عمل صالح» نشان میدهد که «عمل صالح» به تناسب
فرد ،زمان ،مکان و رشایط فرهنگی و سیاسی متنوع است؛ ازاینرو ،هر مؤمنی به تناسب تواناییهای خود ،در
زمان و مکان خاصی ،به عملی باید همت بگامرد که بیشرتین تأثیر را داشته باشد ،در این صورت است که آن
عمل ،شایستگی «عمل صالح» را پیدا خواهد کرد؛ بهعنوان منونه ،تشنگی در فضای جنگ در کنار پیامرب (توبه،
« ،)120عمل صالح» بهحساب میآید؛ اما در زمان و مکان و فضای دیگری« ،عمل صالح» قلمداد منیشود.
دایرهی معناییِ دیگر «عمل صالح» ،مراتب آن است .بررس ی کاربردهایِ گوناگونِ «صالحین» نشان میدهد که
برای «صالحین» هم در دنیا و هم در آخرت ،مراتبی متصور است .روشن است که مالک مرتبهبندیِ «صالحین»
به ن ِ
َفس «عمل صالح» است؛ پس هامنگونه که «صالحین» مراتب دارند ،خود «عمل صالح» نیز مراتبی دارد.
بر این پایبست« ،عمل صالح» به تعدد مقاصد انسانها در راه قرب الهی ،مراتب دارد .گاه انسان ،مصداق
«عملوا الصالحات» و گاه مصداق «صالحین» است« .صالح» وصف کسی است که براثر استمرار در کارهای
خیر ،صالح ،ملکهی وی شده و گوهر وجودی و ذات او صالح است؛ بنابراین ،معیار صالح شدن ،داشنت ملکهی
نفسانی صالح است؛ نه رصف عمل صالح (جوادی آملی 1389،الف ،ج  ،19ص .)431
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نتیجه

ـی» و «عقــل» ،دو حجت
«ایــان» ،رشط پیشــینیِ عمــل صالــح و «هــدف» ،رشط پســینی آن اســت و «ولـ ّ
بـرای تعییــنِ هــدف و ایــن «هــدف» اســت کــه ُحســن فعلــی و فاعلــی عمــل را نســبت بــه شــخص و زمــان
رقــم میزنــد .اخــاص ،اســتمرار ،تک ـرار ،وســعت ،تناســب و مراتــب نیــز از دوایــر معنایــی عمــل صالــح
بهشــار میآینــد .بــر اســاس ایــن ،مصــداق «عمــل صالــح» ،یــک تعریــف خطــی نــدارد کــه در همــهی
زمانهــا و بـرای همـهی اشــخاص« ،عمــل صالــح» بهشــار آیــد ،بلکــه بــه تناســب شــخص و زمــان ،متغ ّیــر
اســت؛ یعنــی یــک «عمــل صالــح»  -مصداقــی و نــه مفهومــی -میتوانــد در یــک زمــان و ب ـرای شــخصی
«عمــل صالــح» بهشــار آیــد و هــان عمــل ،در زمــان دیگــری و ب ـرای شــخص دیگــری« ،عمــل صالــح»
نباشــد.

شکل دو .مؤلفههای معنایی عمل صالح.
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•قرآن کریم.
•ابنف ــارس ،احمدبــ ن فارسب ــنزکری ــا؛ ترتی ــب مقایی ــس اللغ ــه؛ تحقی ــق و ضب ــط عبدالس ــام محم ــد ه ــارون؛
ق ــم ،مرک ــز دراس ــات الح ــوزه و الجامع ــه 1387 ،ش.
•ابنمنظور ،محمدبنمكرم؛ لسانالعرب؛ بیروت ،دار صادر ،بیتا.
•اکـــریراد ،طیبـــه؛ معناشناســـی عمـــل صالـــح و حوزههـــای معنایـــی مرتبـــط بـــا آن در قـــرآن کریـــم ،تهـــران،
دانشـــگاه تهـــران 1395،ش.
•االندلس ــی ،ابوحی ــان اثیرالدی ــن ابوعبدالل ــه محمدبنحی ــان؛ التفس ــیر الکبی ــر املس ــمی البح ــر املحی ــط؛ بی ــروت،
دار احی ــاء ال ـراث العرب ــی 1411 ،ق.
•اولیایی ،مصطفی؛ ایامن و عمل صالح؛ همدان ،دانشجو 1387 ،ش.
•ایزوتس ــو ،توش ــیهیكو؛ مفاهی ــم اخالق ــی -دین ــی در ق ــرآن مجی ــد؛ ترجمــهی فری ــدون ب ــدرهای؛ تهــران ،ن ــر و
پژوه ــش روز ف ــرزان 1378،ش.
•باقری ،مهری؛ مقدمات زبانشناسی؛ تهران ،دانشگاه پیام نور 1370 ،ش.
•بهش ــتی ،ســ ّید محمدرض ــا؛ «تحــ ّول تاریخ ــی مفاهی ــم»؛ نام ــة پژوه ــش فرهنگ ــی ،پژوهش ــگاه فرهن ــگ ه ــر و
ارتباط ــات ،س ــال نه ــم ،دوره ســ ّوم ،ش ــارهی  3،1387ش.
•تفلیسی ،ابوالفضل حبیشبنابراهیم؛ وجوه قرآن؛ به اهتامم ،مهدی محقق؛ تهران ،دانشگاه تهران 1371 ،ش.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ تسنیم ،تفسیر قرآن كریم؛ جلد نوزدهم ،قم ،ارساء 1389 ،الف.
•ــــــــــــــــــ؛ تسنیم ،تفسیر قرآن كریم ،جلد چهاردهم ،قم ،ارساء 1389 ،ب.
•ــــــــــــــــــ؛ تسنیم ،تفسیر قرآن كریم ،جلد دهم ،قم ،ارساء 1385 ،ش.
•ــــــــــــــــــ؛ تسنیم ،تفسیر قرآن كریم ،جلد بیست و سوم ،قم ،ارساء 1390 ،ش.
•حس ــینی ،حس ــین؛ ای ــان و عم ــل صال ــح و نق ــش رس ــانه در تثبی ــت آن؛ ق ــم ،مرک ــز پژوهشه ــای اس ــامی ص ــدا
و ســیام 1381 ،ش.
•حم ــودی ،ه ــام باق ــر عبداملجی ــد؛ «مصطل ــح الفس ــاد ف ــی الق ــرآن الکری ــم»؛ ح ــوار الفک ــر ،املرك ــز العراق ــی
للبحـــوث والدراســـات املســـتقبلیة ،دروه  ،5شـــارهی  11،2009م.
•خوش ــدلمفرد ،حس ــین؛ «بررس ــی ح ــوزهی معنای ــی «عم ــل صال ــح» در ق ــرآن»؛ عل ــوم و مع ــارف ق ــرآن کری ــم،
دانش ــکده عل ــوم و مع ــارف ،س ــال اول ،ش ــارهی  1388 ،4ش.
•الدامغان ــی ،ابوعبدالل ــه الحس ــینبنمحمد؛ الوج ــوه و النظائ ــر أللف ــاظ کت ــاب الل ــه العزی ــز؛ تحقی ــق ،عرب ــی
عبدالحمی ــد عل ــی؛ بی ــروت ،دارالکت ــب العلمی ــه 1424 ،ق.
•ذوالفق ــارزاده ،محمدمه ــدی؛ درآم ــدی ب ــر مدیری ــت صالحی ــن ،رویک ــردی آیندهنگ ــر؛ تهــران ،دانش ــگاه ام ــام
صـــادق 1389 ،ش.
•راغـــب االصفهانـــی ،حســـینبنمحمد؛ مفـــردات الفـــاظ القـــرآن؛ تحقیـــق صفـــوان عدنـــان داوودی؛ دمشـــق،
بیـــروت ،دارالقلـــم ،دارالشـــامیه 1412 ،ق.
•الصالح ،صبحی؛ دراسات فی فقه اللغه؛ بیروت ،دارالعلم للمالیین 1388 ،ش.
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•طباطبای ــی ،محمدحس ــین؛ املی ـزان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن؛ ق ــم ،دف ــر انتش ــارات اس ــامی جامع ــه مدرس ــین ح ــوزه
علمی ــه ق ــم 1417 ،ق.
•طربس ــی ،فضلبنحس ــن؛ مجم ــع البی ــان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن؛ تصحی ــح ،فضلالل ــه ی ــزدی طباطبای ــی؛ تهــران،
نارصخ ــرو 1372 ،ش.
•طوسی ،محمدبنحسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت ،دار احیاء الرتاث العربی ،بیتا.
•عباس حسن؛ النحو الوافی؛ تهران ،نارص خرسو 1367 ،ش.
•فخر رازی ،محمدبنعمر؛ التفسیر الکبیر ،مفاتیح الغیب؛ بیروت ،دار احیاء الرتاث العربی ،بیتا.
•فیروزآبادی ،محمدبنیعقوب؛ القاموس املحیط؛ بیجا ،موقع الدرر ،بیتا.
•مشکور ،محمدجواد؛ فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی؛ تهران ،بنیاد فرهنگ ایران 1357 ،ش.
•مصب ــاح ی ــزدی ،محمدتق ــی؛ اخ ــاق در ق ــرآن؛ تحقی ــق و ن ــگارش محم ــد حس ــین اس ــكندری؛ جل ــد اول ،ق ــم،
موسس ــه آموزش ــی و پژوهش ــی ام ــام خمین ــی 1376 ،ش.
•مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی كلامت القرآن الكریم؛ تهران،بنگاه ترجمه و نرش كتاب 1360 -1368 ،ش.
•املظفر ،محمدرضا؛ اصول الفقه؛ بیجا ،دانش اسالمی 1405 ،ق.
•موسوى سبزوارى ،سید عبداالعىل؛ مواهب الرحامن فی تفسیر القرآن؛ بیروت ،موسسه اهل بیت 1409 ،ق.
•نیس ــابوری میدان ــی ،ابوالفض ــل احمدبنمحم ــد؛ مجم ــع األمث ــال؛ عل ــق علی ــه نعی ــم حس ــین زرزور؛ بی ــروت،
دارالکت ــب العلمی ــه 1408 ،ق.
• Crowley, Terry & Bowern, Claire, "An Introduction to Historical Linguistics", Fourth Edition,Oxford
University Press, 2010.
• .35 Zammit, Martin R. A Comparative Lexical Study of QuranicArabic,Brill, Leiden, Boston, 2002.
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