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چکیده
تفسیر نوین قرآن با محوریت معناشناسی نیاز مبرم پژوهشهای قرآنی است .این پژوهش ،به بررسی معنی-شناسی یکی از
واژههای برجسته قرآن؛ یعنی واژه فجور پرداخته و برآن است تا با کمک دانش معناشناسی و تحلیل آیات به این پرسش ها
پاسخ گوید :حیطه های معنایی واژه ی فجور در قرآن کریم چیست؟ جانشینها و همنشینهای معنایی آن در قرآن کدامند
؟ کدام واژگان در قرآن با واژه فجور در تقابل معنایی قرار دارند؟ با بررسیهای به عمل آمده این نتیجه حاصل شد که در
قرآن کریم واژه ی فجور در چهار حیطهی معنایی فجر و فجور و انفجار و تفجیر به کار رفته که در هر چهار حیطه معنای
شکافتن لحاظ شده است و این واژه در خصوص اعمال کسانی به کار میرود که پرده ی دیانت را دریدهاند .این واژه بر
محور جانشینی ،دارای رابطهی معنایی با مفاهیم فسق ،کفر ،فساد ،جبّار ،شقیّ و عصیّ است و از طرفی در تقابل شدید با
مفاهیم تقوا ،برّ ،احسان و طاعت است .از رهگذر این پژوهش به دست آمد که به منظور درک مفهوم مفردات قرآنی توجه به
معنای اساسی و نسبی ،تشکیل شبکه معنایی واژگان در سطح روابط معنایی و تقابل های معنایی امری ضروری است و
شیوه تحقیق در این نوشتار به روش کتابخانهای و در تجزیه و تحلیل اطلاعات با استناد به قرآن کریم و تفاسیر آن ،کتب
روایی ،لغوی و متون اسلامی معتبر استفاده شده است.

واژگان کلیدی :فجور ،معنای اساسی ،معنای نسبی

 -6تاریخ وصول6931/40/16 :

تأیید نهایی6931/66/60 :

*Ebrahimi78 @yahoo.com

24

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسا نی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 61پاییز 6931

 .1مقدمه
معناشناسی الفاظ در فهم صحیح متن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و غفلت از آن موجب بدفهمی متن خواهد شد،
معناشناسی واژههای قرآن نیز یکی از اساسیترین پایههای فهم و تفسیر دقیق قرآن است .دستیابی به معنای یک
واژه در قرآن از ریشهشناسی آغاز میشود اما صِرف بررسی لغت برای تعیین مقصود قرآن کافی نیست چرا که معنای
دقیق واژه ،تنها در بافت خود قابل توصیف خواهد بود ،به این دلیل که میان کلمات قرآن پیوستگی
نظاممندی برقرار است که هدف از آن علاوه بر ارائه جایگاه واژه در فرهنگ قرآنی ارائه یک موضوع منسجم در کنار
دیگر موضوعات و مفاهیم است .در این پژوهش تلاش شده است تا واژهی فجور در قرآن در گام اول ریشهیابی و پس
از آن معنای نسبی و اساسی آن بررسی و در مراحل بعدی از طریق کشف روابط معنایی و تقابل معنایی با دیگر
واژگان مرتبط ،مفهوم واژه را در شکل تخصصی در حوزه معنایی خاصی که در آن قرار گرفته است تبیین شود،که
البته در این بررسی تخصصی رابطهی افقی فجور با دیگر مفاهیم که همان رابطه از نوع ترکیبی و همنشینی است
شناسایی و نیز رابطهی عمودی واژه مذکور با دیگر واژگان کشف و به عبارتی معلوم گردد که کدام واژگان در قرآن
کریم قابلیت جانشینی فجور و تقوا را دارند و میتوانند جایگزین آن شوند.
بحث فجور که در آیات قرآن به آن پرداخته شده دارای اهمیت بسیار است ،از یک سو تبیین مساله فجور و از
سوی دیگر تبیین موضوعات همنشین و جانشین با فجور و نیز بیان موضوعات مقابل آن و شرح و بسط آنها خود
گامی بلند در شناسایی نشانههای فجور و نیز شناسایی ویژگیهای مفاهیم مقابل آن است ،به علاوه با شناسایی این
علائم برای هرکس که بخواهد راه پروردگارش را پیش بگیرد ،هزار نکتهی باریکتر از مو وجود دارد که نقش عظیمی
در تصحیح رفتارها و عقاید فرد در همین دنیا دارد و در ادامه حیات برزخی و اخروی او را نیز به طرز نیکویی تحت
تأثیر قرار میدهد .با غور و پژوهش در مساله فجور و مفاهیم همسو و مخالف آن وکسب علم واقعی در این خصوص با
عنایت به آیات کریمه ،این فواید متصور است که از سویی فجور در حقیقت آخر خط است و کسی که قوانین و حدود
الهی را از هم میدرد و تغییر محیط را برای عوض کردن ماهیت اطراف خود از نوع فاجر بودن و پارهکردن کلیهی
حدود الهی می خواهد در حقیقت دچار خسران واقعی شده و از مسیر سعادت حقیقی فرسنگ¬ها فاصله گرفته است
و در همهی عوالم مظهر اسماء غضب و قهر الهی قرار میگیرد و از سوی دیگر مسیر سعادت حقیقی چیزی غیر از
فجور و همان کسب تقوا است ،که البته یکی از موضوعات مهم در قرآن کریم بحث تقوی است که از مفاهیم عام و با
إن أکرم ُکم ِعنداهللِ
فجور تقابل معنایی دارد و هم خانوادههای آن در قرآن فراوان استعمال شده است و با توجه به آیهی« َّ َ َ
اتقا ُکم»(الحجرات « )69/بىتردید گرامىترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست» ،بر جنبه معیاری بودن آن تاکید
شده و خدایتعالی آن را محور تقرب معرفی نموده است و متقین را رستگاران و سعادتمندان معرفی نموده است که
شناخت متقین که مراقبت و محافظت از گناه دارند بدون شناخت فجارکه اقدام به گناه دارند و پردهدری میکنند و

َّقین َکال ُف َّجار»(ص « )11 /و یا
بدون معناشناسی فجور ممکن نیست زیرا که خود قرآن کریم می فرماید«أم نَ َ
جع ُل َ
المت َ
متقین را مانند فجار قرار مىدهیم»؟ و نیز در این معناشناسی رابطهی معنایی فجور با فسق و دیگر مفاهیم مورد
تفحص و بررسی قرار میگیرد.
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 .4بیان مسأله
معناشناسی یکی از دانشهایی است که به صورت مبنایی در علم تـفسیر از آن استفاده میشود بنابراین با توجه به
این دانش که به حوزه ی معنایی وگستره معنایی واژگان میپردازد ،در این پژوهش حوزه معنایی وگستره معنایی
واژه فجور را در قرآن مورد بررسی و از طریق کشف روابط معنایی و تقابل معنایی واژه مذکور با دیگر واژگان ،ارتباط
میان معانی و پیامهای قرآن کشف و پیوستگی میان آنها اثبات شود ،به این ترتیب مفاهیم متقابل و نیز مفاهیم
همسو با فجور کشف و فراوانی مربوط به آنها به دست آورده می شود و اینکه بین فجور و مفاهیم متقابل و نیز
مفاهیم همسو با آنها چه رابطهی معنایی برقراراست ،به عبارتی فجور با چه واژگان و مفاهیمی در قرآن کریم
همتراز شدهاند و با آنها رابطه ی همنشینی دارد و یا با چه مفاهیم و واژگانی رابطهی جانشینی دارد و آیا نظم
منطقی در تکرار این واژه وجود دارد .که البته در این بررسی نه سخن از سوره است و نه از آیه بلکه بحث از مفاهیم
وکلمات وتعیین جایگاه آنها در کنار مفاهیم وکلمات دیگر است تا در نهایت جهان بینی قرآن در مورد واژه مذکور و
دیگر واژگان مرتبط کشف و تصویر جامعی از معنای آنها ارائه گردد.
 .۳مفهوم شناسی مصطلحات
مفهوم در لغت آنچه مورد فهم واقع شدهاست وﺩﺭ ﺍ ﻼﻁﻼﺡ :معنایی که لفظ بر آن دلالت میکند و از لفظ فهمیده
میشود.
 .۳.1مفهوم فجور
فجور از ریشهی فجر است .فجر واژهای قرآنی و صفت مشبّهه است و معنای آن ظاهر و هویدا مىباشد(حسینی
همدانی6404،ق ،ج )696 :1و در اصل به معنى شکافتن وسیع است و از آنجا که نور سپیده صبح تاریکى شب را
مىشکافد از آن تعبیر به فجر شده است (بابایی6911 ،ق ،ج011 :5؛ الراغب الاصفهانی ،6919 ،ج61 :9؛ قرشی،
651 :6916؛ فراهیدی6064 ،ق.)666 :
واژهی فجور در اصطلاح به معنای دریدن پرده دین و پوشش دیانت و انحراف از حق است .هنگامی که خداوند
انسان را از کاری نهی میکند ،در حقیقت میان او و آن کار پرده ای قرار میدهد و اگر انسان مرتکب آن کار شود ،آن
پرده را دریده است .به خاطر همین به چنین انسانی فاجر یعنی بدکاره ،اهل زشتکاری و به کار او فجور می
گویند(طباطبایی6061 ،ق ،ج10 :9؛ الراغب الاصفهانی،6919:ج .)63 :9به تعبیری فجور به معنى بر انگیخته شدن در
گناهان است و گناه را اگر فجور مىگویند ،براى این است که گناهکار ،پرده حیا را پاره مىکند ،و از صراط مستقیم
خارج گشته ،به بسیارى از گناهان مبتلا مىشود ،و اگر صبح را فجر مىگویند ،باز براى این است که روشنى پرده
ظلمت را پاره کرده به همه جا منتشر مىشود(خوانسارى ،6911 ،ج 909 :9؛ طباطبایی6061 ،ق ،ج.)119 :14
 .4 .۳مفهوم تقوا
تقوا از ریشه َوقْى و از ماده وقایه اخذ شده است و از نظر لغوی به معنای نگهداشتن چیزی است که ضرر و زیان
میرساند (قرشی191 :6916،؛ البستانی .)331 :6914 ،همچنین به معنای خودنگهدارى و منتها درجه صیانت و
خوددارى است(مطهرى ،6911 ،ج161 :11؛ نجفى خمینى6931 ،ق ،ج636 :1؛ مکارمشیرازى ،6910 ،ج )13 :6و در
اصطلاح تقوی یعنی انسان نفس و جان خود را از آنچه که از آن بیمناک است نگه دارد ،این حقیقت معنی تقوا است
(الراغب الاصفهانی ،6916 ،ج .)014: 9تقوی در کتاب حق تعالی به دو معنی آمده یکی خشیت و هیبت نظیر آیهی
«وإِيَّاي فَاتَّ ُق ِ
اهللَ َح َّق تُقاتِِه» (آل عمران/
ون »(بقره )06 /و فقط از من پروا کنید و دیگری طاعت و عبادت در آیهی «اتَّ ُقوا َّ
َ َ
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 )641آن چنان که شایسته ترس از خداست از او بترسید(طریحی .)056 :6915 ،اما در شریعت و دین تقوی یعنی
خود نگهداری از آنچه که به گناه میانجامد به تعبیری به معنای پرهیز از هر گونه گناه است و این تقوی را به ترک
مانع تعبیر میکند که با ترک نمودن حتی بعضی از مباهات که گناه هم ندارند کامل و تمام میشود(الراغب
الاصفهانی ،6916 ،ج016 :9؛ نجفى خمینى6931 ،ق ،ج .)614 :9در واقع حقیقت تقوا ،جامع همه کمالات معنوى و
فضائل خلقى است و تنها پرهیز در ظاهر یا تسلیم ظاهری به دین وآیین نیست (طالقانی،6911 ،ج )55 :6بلکه عبارت
است از امتثال اوامر خداى تعالى و اجتناب از آنچه که از ارتکاب آن نهى فرموده است (طباطبایی ،6910 ،ج.)513 :9
 .۳.۳مفهوم معنای اساسی
معنای اساسی یا پایه آن است که واژه ،چه در آن متن خاص و چه در بیرون آن ،حاوی آن است .به عبارت دیگر ،هر
کلمه فردی ،یک معنای ظاهری و معمولی و پیش افتاده دارد که اگر به صورت منفک و جدا از دیگر کلمات در نظر
گرفته شود ،معنای اساسی یا محتوای تصوری ویژه خود را دارد و چون آن کلمه را ازمتن خاص مانند قرآن هم بیرون
بیاوریم ،باز این معنا را برای خود حفظ میکند خواه در قرآن باشد یا در خارج آن ،معنای اساسی واحدی دارد مثلاً
کلمه کتاب ،این کلمه تا زمانی که به صورت یک کلمه احساس شود ،معنای اساسی خود را که نوشته و نامه است،
حفظ می کند .این عنصر معناشناختی ثابت را که هرجا این کلمه به کار رفته و هرکس آن را به کار برده ،پیوسته آن
بوده است ،معنای اساسی کلمه می گویند(هادی.)11 :6934 ،
 .2 .۳مفهوم معنای معنای نسبی
معنای نسبی یک دلالت ضمنی است .به عبارتی ،معنای اساسی اگر وارد نظام خاصی شود ،وضع ویژهای در آن نظام
پیدا میکند که معنای نسبی نامیده میشود .این وضع ویژه بدین خاطر است که عناصر تازه معناشناختی پیدا کرده
که همه برخاسته از این وضع خاص کلمه و نیز از روابط و نسبت ها و پیوستگیهای آن با دیگر تصورها و مفاهیم این
نظام است در مثال بالا کلمه کتاب به محض اینکه وارد نظام و دستگاه تصوری قرآنی شد ،ارتباط خاصی با بعضی
کلمات مهم قرآنی همچون الله ،وحی ،تنزیل و نبی پیدا کرد .هم-چنین این کلمه در ترکیب خاص اهل کتاب در
قرآن ،معنای مردمان دارای کتاب آسمانی همچون یهودیان و مسیحیان را یافت (همان.)11 :6934 ،
 .2کاربردها و مصادیق واژه فجور در قرآن
ریشهی واژه فجور در قرآن کریم به صور مختلفی آمده است ،این واژه با مشتقاتش واژهای پرتکرار است که  10مورد
در قرآن و در  16آیه به کار رفته است .بر اساس نظر لغت شناسان و مفسرین در همهی صور آن معنای شکافتن
حفظ شده است .این کلمه در قرآن بر اساس ساختار و شاکله کلامی ،نسبتاً از تنوع معنایی قابل تأملی برخوردار است.
تعدد معنایی واژه فجور با مشتقات آن در چهارچوب حیطههای معنایی چهارگانهی فجور ،فَجر ،تفجیر ،انفجار تعریف
میشوند که مانند ظرفی سایر محدودههای معنایی سیاق را در بر می گیرند که در ادامه این حیطهها مورد واکاوی
قرار میگیرند.
 1 .2فجور
فُجور مصدر سماعی ثلاثی مجرد فجر است ،اسم فاعل آن فاجر است به معنای بدکاره ،اهل زشتکاری و جمع فاجر،
فُجّار و فَجَرَه است و با توجه به آیات در معنای فاسق ،گناهکار و کسی که پرده عفاف و تقوا را به خاطر عدم ایمان به
خدا و معاد میدرد به کار رفته است و از آیات اینگونه برداشت میشود که فاجران به خاطر همین بیایمانی و فسق و
فجوری که در آن غوطه ورند در همین دنیا در آتش اعمال خود میسوزند و در روز قیامت آتشی سوزندهتر و عمیقتر
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در انتظارشان است«یَصْلَوْنهَا یَوْمَ الدِّینِ» (الانفطار  )65/و آیهی پیش از این گواه این مطلب است« َو إِ َّن الْ ُف َّج َار لَفي
َجحیم» (انفطار )60/و آنها که بدکارند در جهنمند .فُجّار جمع فاجر در اصل از فجر به معنى شکافتن وسیع است ،و
طلوع صبح را به این جهت طلوع فجر مىگویند که گویى پرده سیاهى شب با سپیده دم به کلى شکافته مىشود ،و از
همین رو واژه فجور در مورد اعمال کسانى که پرده عفاف و تقوى را مىدرند و در راه گناه قدم مىگذارند به کار
مىرود (مکارم شیرازی ،6910 ،ج.)199 :11
مقصود از فجّار در آیه شریفه کفّارى هستند که پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم را تکذیب نمودند و آنان که
همان کافران و فاسقان باشند ،جاى ایشان در دوزخ است (طبرسی ،6911 ،ج119 :64؛ رازی6041 :ق ،ج611 :14؛
ملاحویش آل غازى6911 ،ق ،ج )561 :0و نیز کلمه فجّار به معناى گنهکاران پرده در است ،و ظاهراً مراد کفار هتّاک
باشد ،نه مسلمانان گنهکار ،چون مسلمانان در آتش مخلد نمىشوند( .طباطبایی6061 ،ق ،ج. )111 :14
.4. 2فجر
کلمهی فجر به معناى باز کردن و شکافتن است .در آغاز سوره فجر خداوند باریتعالی به پنج سوگند بیدارگر اشاره
کرده است و نخست مىفرماید« :وَ الْفَجْرِ » قسم به فجر و شکافتن پرده سیاه شب و در آیه مبارکه به همان معنای
اصلی خودش که همان شکافتن وسیع است به کار رفته است و از آنجا که نور صبح تاریکى شب را مىشکافد از آن
تعبیر به فجر شده است ،بعضى فجر را در این آیه به معنى مطلق آن یعنى سپیده صبح تفسیر کردهاند که یکى از
نشانههاى عظمت خداوند است (مکارم شیرازی ،6910 ،ج .)001 :11یعنی خدایتعالی به فجر قسم خورده همچنانکه
َس َفر (المدثر  ،)43/و ُّ ِ
به صبح قسم یاد کرده است :و ُّ ِ
َّس(التکویر  ( )61 /الزمخشری6041 ،ق ،ج:0
َ
َ
الصْب ِح إذا أ ْ َ
الصْب ِح إذا تَنَف َ
الم ِه َي َحتَّى َمطْلَ ِع الْ َف ْج ِر» (قدر  )5 /این شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صبحگاه .در
 )101و نیز میفرمایدَ « :س ٌ
آیه شریفه مراد از فجر همان صبح و سپیده دم است و معنای اصلی آن همان است که در آیهی قبل گذشت و مطلع
الفجر طلوع صبح است که سلامتى و برکت و فضیلت تا پایان آن براساس مقتضای آیه امتداد دارد و نیز فرموده است:
ك َحتَّى تَ ْف ُجَر لَنا ِم َن ْاْل َْر ِ
ض يَْنبُوعا » (الإسرا  )34 /و صریح ًا گفتند :ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا
« َو قالُوا لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ

آنکه از زمین براى ما چشمه آبى بیرون آرى.
آیه شریفه به فرمودهی علامه طباطبایی معجزهای را حکایت مىکند که قریش علیه رسول خدا (صلی الله علیه
وآله) اقتراح و از وى مطالبه مىکردهاند و ایمان آوردن خود را به قرآن که خود معجزهی جاوید است مشروط به آن
ن
مىنمودند و هدفشان در واقع خوار شمردن قرآن بوده است و معناى آن این است که قالوا یعنى قریش گفتند« :لَ ْ
ض» براى ما از زمین مکه با همه
ن الْأَرْ ِ
نُؤْمِنَ لَکَ» اى محمد به تو ایمان نمىآوریم«حَ ّتَى َتفْجُرَ» تا آنکه بشکافى« لَنا مِ َ
کمآبیش«ینبوعا» چشمه آبى که آبش خشک نشود« او تکون( اعجازا) لک» تا اینکه به عنوان معجزه براى تو بوده
باشد(طباطبایی6061 ،ق ،ج.)141 :69

 .۳ .2تفجیر
تفجیر مصدر باب تفعیل و همانند کلمهی فجر به معناى باز کردن و شکافتن است ،با این تفاوت که تفجیر مبالغه و
بسیارى را هم مىرساند(طباطبایی6061 ،ق ،ج141 :69؛ قرشی،6911 ،ج )014 :66و چون در بیشتر آیات شریفه
نظر به شکافتن نهرهاى زیاد در زیر درختها است از باب تفعیل استعمال شده است (مصطفوى ،6914،ج )195 :69و
شکافتن در آن به معنای مطلق آن است یعنی یکسان است که این شکافتن زمین به واسطه ی چشمه ها باشد یا
شکافتن افق بواسطهی نور سپیده دم(مکارم شیرازی، 6910 ،ج .)606 :3به عبارت دیگر تفجیر دریدن چیزى براى
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ظاهر شدن آب یا روشنی است (طبرسی ،6911 ،ج )141 :60و معنای دقیقتر تفجیر سوراخ شدن و پاره شدن بعضى
از جاهاى آب است بر بعضى دیگر بنا بر تکثیر و زیادى و فجور و فجر هم این چنین است (همان ،ج.)116 :64
ض ُعیُونا فَالْتَ َقى الْماءُ َعلى أ َْمر قَ ْد قُ ِد َر» (قمر  )61 /و زمین را به
خداوند باریتعالی در قرآن می-فرمایدَ « :و فَ َّج ْرنَا ْاْل َْر َ
صورت چشمههایى جوشان بشکافتیم ،این دو آب به منظور اجراى فرمانى که رانده بودیم به هم برخوردند.
 .2 .2انفجار
انفجار از ماده فجر است و از باب انفعال براى پذیرش(طالقانى،6911 ،ج )614 :6اصل انفجار انشقاق (شکافتن) و
اتّساع است .انفجار بردمیدن و فوران آب ازچشمه است و عبارت است از انشقاق و شکاف خوردن چیزى بهطوریکه
چیزى از آن ظاهر گردد ،مانند ظهور نور از شکافتن ظلمت ،و بیرون آمدن آب از شکاف کوه (رازی6041 ،ق  ،ج:6
941؛ مصطفوى ،6914 ،ج.)940 :6
تنها آیهی مشتمل بر واژه انفجار آیهی  14سورهی بقره است که میفرماید:
ِ
ِ
ت ِمْنهُ اثْنَتا َع ْشَرَة َعْینا قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أُناس َم ْشَربَ ُه ْم ُكلُوا َو ا ْشَربُوا ِم ْن ِرْزِق
ب بِ َع َ
استَ ْسقى ُموسى ل َق ْوِم ِه فَ ُق ْلنَا ْ
صاك الْ َح َجَر فَانْ َف َجَر ْ
اض ِر ْ
« َو إِذ ْ
اهللِ و ت  تَعووا فِي ْاْلَر ِ ِ
دين» (البقره .)06 /
ْ
َّ َ ْ َ ْ
ض ُم ْفس َ
«هنگامى که موسى براى قوم خود آب طلبید به او گفتیم« :با عصایت بر آن سنگ بزن ،».ناگاه دوازده چشمه آب
از سنگ جوشید و هر گروه آبشخور خود را شناخت .از روزیهاى الهى بخورید و بیاشامید و فساد را بر زمین
نگسترانید» .در آیه شریفه «ا ْن َفجَرَتْ » به معنای با سرعت و شدت جارى شد ،است که به صورت ناگهانی و جوشیدن
و فوران زیاد است (مکارم شیرازی ،6910 ،ج.)116 :6
 . ۵چگونگى فجور از نظر قرآن
از آیات قرآن استفاده مىشود که«فجور» بزرگترین بلاى اخلاقى جامعه است؛ زیرا فجّار براساس خواهشهاى
نفسانى حرکت مىکنند نه مطابق فرمانهاى الهى و دستورهاى عقل .سرنوشت چنین جامعه یا افرادى چیزی جز
هلاکت در دنیا و سختترین عذابها در آخرت نیست.
قرآن درباره فجار ،چهار نکته را بیان می کند:
. 6تمایل طبیعی انسان به سمت فجور از نظر قرآن ،انسان به طور طبیعی دوست دارد آزاد باشد و«فجور» و کارهای
ِ
يد ِْ
َمامهُ» (قیامه )5 /بلکه انسان می خواهد در مهلتی
مطابق خواست هوای نفسش را انجام دهد« .بَ ْل يُر ُ
اْلنْسا ُن لیَ ْف ُجَر أ َ
که در پیش دارد ،فسق و فجور کند .البته داشتن میل و انگیزه در انسان تعجبی ندارد ،زیرا انسان بودن ،مستلزم
داشتن فطرت سلیم است تا او را به پرهیز از گناه دعوت کند و هم غرایز طبیعی که او را به سوی خود بکشد« :فالهمها
فجورها و تقويها »آنگاه نافرمانی و پرهیزکاری اش را در آن الهام کرد.
 . 1نابودی جامعه در اثر فجور براساس آموزه های قرآنی ،فرجام و سرنوشت جامعه گنهکار نابودی و کوتاه شدن عمر
آن ملت است .حضرت نوح(ع) پس از چندسال تبلیغ ،وقتی برایش ثابت میشود که قومش هدایت نخواهند شد و جز
افراد فاجر و کافر تربیت نخواهند کرد ،درخواست نابودی آنها را کرد .حضرت چنین استدلال میکرد که اگر اینان
ضلُّواْ ِعباد َك و َت  يلِدواْ إَِّت  فَ ِ
اجرا َكفَّارا (نوح .)11/که اگر آنان
َّك إِن تَ َذ ْرُه ْم يُ ِ َ َ َ َ ُ
باقی بمانند صالحان را هم گمراه خواهند کرد .إِن َ
را باقى گذارى ،بندگانت را گمراه مىکنند و جز نسلى بدکار و ناسپاس زاد و ولد نمىکنند.
ك ُه ُم الْ َك َفَرةُ الْ َف َجَرةُ» (عبس 04 /تا )01
وه يَ ْوَمئِذ َعلَْیها َغبَ َرةٌ تَ ْرَه ُقها قَتَ َرةٌ اُولئِ َ
. 9جهنمی ها غیر از کفار و فجار نیستند « َو ُو ُج ٌ
«و چهرههایى غبارآلود و اندوهبار که ظلمت و کدورت از آن مىبارد آنان همین کافران فاجرند».
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ب ال ُفجَّا ِر َلفِی سِجِّینٍ (مطففین )1چنین نیست ،بیگمان کارنامه نافرمانان
 .0جایگاه خاص فجار در جهنم کَل َّا إِنَّ کِتا َ
در سجین است .گرچه همه دوزخیان در رنج و عذابند ،شدت یا جایگاه عذاب برای بعضی از گناهان دشوارتر است.
سجین به قرینه وزن ،مبالغه و تقابل با علییّن به معنای زندان بس سخت میباشد که گویا سختی و تنگی آن افزوده
میشود .سجین زندان و محیط عذاب و رنج است که اندیشه و عمل تبهکاران درباره و در شأن یا در محیط یا در
جهت سجین است(فهیم نیا.)110- 115 :6913 ،
 .4روابط معنایی فجور در قرآن
در متن قرآن کریم ،بهرهمندی از اسلوب کنار هم قرارگیری واژگان در پیدا کردن معانی دقیقتر و عمیقتر از آیات
شریفه بسیار مؤثر و راهگشا بوده است .از آنجا که هـمواره بـرای تبیین مفهوم یک واژه ،ازجمله واژه مورد بحث این
پژوهش یعنی فجور ،بررسی دستههای هم معنا که دارای رابطهی معنایی خاصی با یکدیگر هستند ضروری است،
برخی از واژگان و مفاهیمی که با فجور دارای رابطه معنایی هستند مورد بررسی وکاوش قرار میگیرند تا در نهایت
زمینه برای دستیابی به جهان بینی قرآن در خصوص واژگان مذکور فراهم گردد و در این خصوص در حوزه دانش
معناشناسی ،برای تبیین واژه مورد نـظر ،مـحورهایی تـرسیم میشود تـا در قالبی نظاممند تـمام ابعاد مورد بررسی و
پژوهش قرارگیرد از جمله این موارد محورهای هـمنشینی و جانشینی است کـه رابطه همنشینی رابطه ای از نوع
ترکیب میان الفاظی است که در یک زنجیره کلامی در کنار یکدیگر قرار می گیرند .به همین جهت مؤلفه های معنایی
فجور در آیات و روابط معنایی آن مورد واکاوی قرار میگیرد.
 .1 .4فسق
فسق از جمله واژه هایی است که با توجه به آیات ،با فجور رابطهی معنایی دارد .فسق و مشتقات آن در  50آیهی
قرآن به کار رفته است و در همه این آیات معنای لغوی و ظاهری خود را حفظ کرده است .این واژه در اصل به معنای
بیرون رفتن یا جستن است(طالقانى6911 ،ش ،ج641 :6؛ میرزا خسروانى693 ،ق ،ج )605 :6و از نظر لغوی به معنى
خارج شدن هسته از درون خرما است (بابایى ،6911 ،ج .)51 :6و در اصطلاح شرع عبارت است از خروج از طاعت و
بندگی خداى متعال(الحلّی ،6911 ،ج154 :1؛ طبرسی ،6911 ،ج101 :6؛ مصطفوى ،6914 ،ج 11 :3؛ مراغى ،بیتا،
ن
ج )59 :1و نیز خروج از حق است چنانکه درباره ابلیس فرمود :كا َن ِم َن الْ ِج ِن فَ َف َس َق َع ْن أ َْم ِر َربِِه(کهف )54/یعنى او از ج ّ
بود و از دستور خدایش خارج شد و اطاعت نکرد(قرشی ،6916 ،ج.)611 :5
ك آيات ب یِنات و ما ي ْك ُفر بِها إِت َّ الْ ِ
فاس ُقو َن» (بقره  «)33 /با اینکه
با تامل در برخی آیات مانند آیهی « َو لََق ْد أَنْ َزلْنا إِلَْی َ
َ
َ َ ُ
آیاتى که ما بر تو نازل کردهایم همه روشن است و کسى بدان کفر نمىورزد مگر فاسقان» ،میتوان به این نتیجه رسید
که فسق و فجور در برخی از مؤلفهها مشترکند مانند کفر که در این آیهی شریفه به عنوان یکی از مؤلفههای فسق
مطرح است و علامه طباطبایی علت کفر کفار را فسق ایشان بیان می-کند(طباطبایی6061 ،ق ،ج )194: 6اگر چه
آیه اشاره به اهل کتاب است(طبرسی، 6911 ،ج 11 :6؛ حسینى همدانى6040 ،ق ،ج )111 :6و بر اساس آنچه در
قسمت قبل بیان شد که کفر از جمله مؤلفه-های فجور نیز می باشد میتوان گفت که با تأمل در آیات از نظر قرآن
فسق جانشین فجور و از نظر معنا به آن نزدیک است ،این دو در مؤلفههای کفر ،انجام گناهان ،بی ایمانی و عدم انجام
ك ُه ُم الْ َك َفَرةُ الْ َف َجَرهُ» (عبس )01 /آنان همین کافران فاجرند و
کارهای صالح مشترک بوده و دیگر آیات فجور مانند«أُولئِ َ
ِ ِ
تاب ال ُف َّجا ِر لَفي ِس ِجین» ( /1مطففین)در آن روز همه یک جور سرنوشت ندارند بلکه نامه بدکاران در سجین
« َكالَّ إ َّن ك َ
است ،مؤید این مطلب است .یک رمز مشترک بین فسق و فجور وجود دارد که همان راز رابطهی جانشینی آنها با
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یکدیگر است و آن انحراف و تمایل هر دو ازحق است ،به فاسق فاجر گفته میشود زیرا از حق رویگردان و منحرف
است(ابن هائم6019 ،ق910 :؛ حقى بروسوى ،بیتا ،ج .)105 :64ماحصل کلام اینکه مسیر حرکت فاجر و فاسق یکی
است و آن هواهای نفسانی است نه فرامین الهی واین همان وجه اقتراب آن دو است.
 .4. 4کفر
می
کفر در لغت پوشیده شدن چیزى است ،شب را هم به خاطر اینکه اشخاص و اجسام را با سیاهیاش
پوشاند با واژه کافر وصف کردهاند و زارع را هم که پیوسته بذر و دانه را در زمین مىافشاند و در خاک پنهان مىکند
ب
کافر میگویند ( قرشی ،6916 ،ج615 : 1؛ داور پناه ،6915 ،ج )915 :1چنانچه در قرآن میفرماید« َك َموَ ِل َغْیث أ َْع َج َ

َّار نَباتُهُ» (حدید «)14/مانند بارانى که رویانیدن آن زارعین را به شگفت در میآورد»(طیب6911 ،ش ،ج )116 :6و
الْ ُكف َ
کفر در اصطلاح بىایمانى است(بلاغى 6911 ،ق  ،ج943 :1؛ فراهیدى 6064،ق  ،ج )951 :5و عبارت است از انکار
الوهیت و نبوت و رسالت پیمبران و انکار معاد و آنچه از ضروریات دین به شمار می رود ،کسى که انکار نماید
ضروریات دین را اگر چه یکى از آنها باشد به اتفاق تمام مسلمانها چنین کسى از دائره اسلام خارج و در زمره کفار
محسوب می گردد(امین، 6916 ،ج661 :6؛ داورپناه،6915 :ج.)141 : 6
دو واژه کفر و فجور در آیات کریمه قرآن هر کدام کارکرد خاص خود را دارند لیکن همجواری آنها در برخی آیات
نشان از وجود یک رابطه معنایی خاص بین آنهاست ،با بررسی آیات می توان به این نتیجه رسید که بین کفر و فجور
در آیات قرآن رابطه جانشینی برقرار است آیاتی که بیانگر این رابطه اند به شرح ذیل هستند:
ك ُه ُم الْ َك َفَرُة الْ َف َجَرةُ» (عبس « .)01-04 /و چهرههایى غبارآلود و اندوهبار ،که
وه يَ ْوَمئِذ َعلَْیها َغبَ َرٌة تَ ْرَه ُقها قَتَ َرةٌ أُولئِ َ
ُ «َ .6و ُج ٌ
ظلمت و کدورت از آن مىبارد.آنان همین کافران فاجرند ».
ِ
ضلُّوا ِعباد َك و ت  يلِدوا إِت َّ ِ
قال نُوح ر ِب ت  تَ َذر علَى ْاْلَر ِ ِ
َّك إِ ْن تَ َذرهم ي ِ
فاجرا َكفَّارا» (نوح .)11-11 /
َ َ َُ
ين َديَّارا إِن َ
ْ َ
ْ
ُْ ْ ُ
َ «.1و َ ٌ َ
ض م َن الْكاف ِر َ
«و نوح عرض کرد پروردگارا (اینک که قوم از کفر و عناد دست نمىکشند) تو هم این کافران را هلاک کن و از
آنها دیارى بر روى زمین باقى مگذار ،که اگر از آنها هر که را باقى گذارى بندگان پاک با ایمانت را گمراه مىکنند و
فرزندى هم جز بدکار و کافر از آنان به ظهور نمىرسد ».
ك ُه ُم الْ َك َفَرُة الْ َف َجَرةُ» :اینها همان کفر پیشگانند
این آیات به شرح ویژگیهای کافران و فاجران پرداخته است« .أُولئِ َ
که استعدادهاى انسانى خود را تباه کردند و راه گناه پیش گرفتند و کار بىبندى و سرکشى آنها به آنجا رسید که
همه بندهاى اخلاقى و قانونى را از میان بردند .برای همین پیوسته به گناهان تمایل داشته و از هر خیر و رحمت و
فضیلت بىبهره خواهند بود(طالقانى ،6911،ج611 :9؛ حسینى همدانى6040 ،ق ،ج .)911 :61پس همانهایی
هستند که در قیامت با روى گرفته غبار آلوده وارد محشر میگردند و آنان کفّار و فجار میباشند که سیاهى کفر و
فسقشان از باطن به ظاهر سرایت نموده و صورتهاى آنان را تاریک و گرفته کرده است و به دین خدا کافرشده و
افعالشان تماماً فجور وگناه است(امین 6916 ،ش ،ج65: 65؛ سبزوارى نجفى 6063 ،ق.)536:
در آیه دوم هم قضیه همین است «و ت  يلِدوا إَِّت  ِ
فاجرا َكفَّارا » َکفّار مبالغه در کفرکسی است که متصف به این
َ َُ
ویژگی است یعنی کافر(ابن عاشور6014 ،ق ،ج )633 :13و فاجِراً کَ ّفَاراً کسی است که بین کفر و فجور جمع کرده
است که در واقع همان فاسقان وکاذبان هستند که به خدایتعالی و آنچه انبیائش آوردند کفر ورزیده و مرتکب معاصی
شدند(الزحیلى6061 ،ق ،ج.)94:11
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این آیات به روشنی بیان می کند که کفر جانشین فجور و با آن قرابت معنایی در حد ترادف دارد .یعنی کفار همان
فجارند و نه غیر ایشان .اما ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه نمیتوان دقیقا هم حکم کرد که هردو به یک معنا
به کار رفتهاند بلکه کفر زیر شمول فجور است و دایره معنایی فجور وسیعتر است .و آنطورکه فخر رازی گفته کافر و
مسلمان عاصی تحت عنوان فجّار قرار می گیرند ،پس فجور اعم از کفر است (الرازی 6014 ،ق ،ج.)14 :96
 .4.۳فساد
فساد و مشتقات آن در  01آیه از قرآن کریم به کار رفته است و به معنی تباهی است ،با توجه به آیات شریفه ،فساد
يدو َن ُعلُ ًّوا فِي ْاْل َْر ِ
ض َو ت  فَسادا »(قصص )19/در زمین برترى (خود
مرتبط با فجور است و با آن رابطه معنایی دارد« :ت  يُِر ُ

پسندى) و تباهى اراده نمیکنند(قرشی 6916 ،ش ،ج )610 :5و در لغت عرب آنرا ضدّ صلاح گفتهاند( مصطفوى،
6914ش ج 10 :3؛ فراهیدى 6064 ،ق ،ج .)196 :1همچنین معانی دیگری برای آن ذکر شده است از قبیل ظلم و
ستم بر مردم(سبزوارى نجفى6063 ،ق 046 :؛ فیض کاشانى6061 ،ق ،ج )391: 1انجام گناهان(ابن عجیبه6063 ،ق
ج )114 :0اخذ مال به ناحق (سمرقندى6061 ،ق ،ج ) 111 :1دعوت به عبادت غیر خدا (مظهرى6061 ،ق ،ج:1
 )611قتل انبیاء و مؤمنین(قرطبى 6910 ،ش ،ج )914 :60تباهکارى از روى ستم ،هلاک کردن افراد و دعوت به
اطاعت غیرالله(فیضى دکنى 6061 ،ق ،ج )194 :0صدّ سبیل الله (قاسمى 6061 ،ق ،ج .)504 :1با دقت در معانی
متعدد این کلمه ،این نکته روشن میشود که همه این معانی در یک معنای کلی اشـتراک دارند و هر یک از معانی
ذکر شده ،به منزلهی مصداقی از مفهوم کلی فساد میباشند.
دو واژهی فساد و فجور با یکدیگر تفاوت معنایی دارند لیکن با توجه به آیات مرتبط با فساد و فجور و مؤلفه های
معنایی این دو میتوان به رابطه معنایی آنها با یکدیگر پی برد این دو در بیشتر آیات با هم رابطه جانشینی دارند و با
دقت در بافتی که قرارگرفتهاند میتوان گفت در معنای مترادف استعمال شدهاند .آیهی ذیل گویای این مطلب است :
ِ
« أَم نَجعل الَّذين آمنُوا و ع ِملُوا َّ ِ ِ
دين فِي ْاْل َْر ِ
َّقین َكالْ ُف َّجا ِر »(ص .)11/
ْ َْ ُ َ َ َ َ
ض أ َْم نَ ْج َع ُل الْ ُمت َ
الصالحات َكالْ ُم ْفس َ
« و یا پنداشتند که ما با آنهایى که ایمان آورده و عمل صالح کردند و آنهایى که در زمین فساد انگیختند یکسان
معامله مىکنیم و یا متقین را مانند فجار قرار مىدهیم» .با توجه به اینکه فساد خود از مؤلفههای فجور است ،این
نتیجه حاصل است که فجور به طور کلی نسبت به فساد عمومیت و کلیت بیشتری دارد و شمول معنایی آن در
مقایسه با فساد وسیعتر است و فساد در بیشتر آیات نسبت به فجور مقام جانشینی دارد.
 .4.2جبّار
جبّار نیز از دیگر واژگانی است که با فجور ارتباط معنایی دارد ریشهی لغوی جبار در اصل یا از ماده جبر به معنی
قهر و غلبه و قدرت است یا از ماده جبران به معنی برطرف ساختن نقص چیزی و در اصطلاح کسی است که بار خود
را به مردم تحمیل میکند ولی خود بار مردم را تحمل نکند(مهدوی کنی.)6911:654 ،
واژه جبّار در قرآن ده مورد به کار رفته که نه مورد آن در مورد افراد ظالم و گردنکش و تنها یک مورد در مورد
خداوند آن هم در آیه  19سوره حشر آمده است (قرائتی ،6911 ،ج  .)61 :1در عرف به اشخاص قوى پنجه درشت
اندام با قدرت و شوکت و صلابت اطلاق می شود و به مناسبت دلالتش بر عظمت و اقتدار و استحقاق خوف ،از اسماء
الهى شده است (ثقفىتهرانى6931 ،ق ،ج )639 :1و در خصوص ذات مقدس او مدح و در غیر او ذمّ شمرده مىشود،
براى اینکه در غیر خدا معنایش این است که بنده خدا جبّاریت را به خود بندد (طباطبایی6061 ،ق ،ج)944 :65
بنابراین اگر در مورد انسان به کار رود به معنى ظالم و ستمگر است که اراده خود را به اجبار به انسان تحمیل مىکند
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و اگر در مورد خدا به کار رود به معنى مصلح است زیرا جبر در اصل به معنى اصلاح با نوعى از قهر و به معنى بستن و
پیوند دادن است(قرشى،6916 ،ج.)1 :5
جبّار با توجه به آیات ازجمله واژههایی است که با فجور رابطه معنایی دارد گرچه در درون آیات هر کدام معنا و
کارکرد خاص خود را دارند اما میتوان گفت که با توجه به جامعیت معنای فجور که در برگیرندهی همهی گناهان
است و به اصطلاح نوعی پرده دری در دین است میتوان گفت که جبّار به منزله مصداقی از مصادیق فجور میباشد و
در هرآیهای که مشاهده شود در واقع جانشین فجور است .به عنوان نمونه در آیهی« و تِْلك عاد جح ُدوا بِ ِ
آيات َربِ ِه ْم َو
َ َ ٌ ََ
ص ْوا ُر ُسلَهُ َو اتَّبَ ُعوا أ َْمَر ُك ِل َجبَّار َعنید» (هود ( ) 53 /و این قوم عاد که اثرى به جاى نگذاشتند آیات پروردگارشان را انکار
َع َ
نموده ،فرستادگان او را نافرمانى کردند و گوش به فرمان هر جبارى عناد پیشه دادند و در نتیجه از پروردگار خود
غافل شدند) ،از مؤلفه های جبار در این آیه انکار آیات الهی و نافرمانی انبیاء است.
ِ
ِ
ِ ِ
ك يَطْبَ ُع اللَّهُ َعلى ُك ِل قَ ْل ِ
ِ ِ ِ َّ
َّ
ب
ذين َآمنُوا َكذل َ
ذين يُجادلُو َن في آيات اللَّه بِغَْی ِر ُس ْلطان أ ُ
َتاه ْم َكبُ َر َم ْقتا عْن َد اللَّه َو عْن َد ال َ
و نیز آیهی  «.ال َ
ُمتَ َكبِر َجبَّار» (غافر .)95 /
« همان کسانى که بدون دلیلى آسمانى در آیات خدا جدال مىکنند و این جدال عداوت بزرگى است نسبت به خدا و
به کسانى که ایمان آوردهاند خداوند این چنین مهر مىزند بر هر قلبى که متکبّر و جبّار باشد».
آیه بیانگر این است که جدال عداوت گونه در آیات الهی از مؤلفههای جبار است(طبرسی ،6914 ،ج .)111 :16با
دقت در این آیات این مطلب حاصل است که انکار آیات الهی و نافرمانی انبیاء و جدال عداوت گونه در آیات الهی از
مؤلفه های جبار است که تحت عنوان کفر که از مؤلفههای فجور است قرار میگیرند و بقیه آیاتی که جبّار در آنها به
کار رفته است همگی زیرمجموعه و مصادیق فسق و فجورند که نهایت ًا همه آنها دست به دست هم لباس ایمان را از
تن خارج کرده و پرده دیانت را میدرند .بنابراین از مجموعهی آیات به دست میآید که فجور نسبت به جبّار شمول
معنایی داشته و گویا جبّار در آیات شریفه با فجور رابطهی جانشینی دارد.
ی
 .۵ .4شق ّ
با توجه به آیات این واژه با فجور ارتباط معنایی دارد شقى از شقاء با مشتقاتش  61بار در قرآن کریم استعمال شده
است و به معنی سختى و شدّت و عسرت و گمراه و جمع آن أشْقِیَاء است(مصطفوى، 6914 ،ج945 :69؛ البستانی،
 .)591: 6914شقى را به معنى بدبخت و روسیاه هم گفتهاند و در اصطلاح به معنى فراهم بودن اسباب گرفتارى و
ی کسى است که پذیراى
مجازات و بلاست(داورپناه ،6915 ،ج690 :9؛ مکارم شیرازى ،6910 ،ج )195 :3و شق ّ
خیرخواهى دیگران نباشد ،و به کردار زشت خود در نافرمانى خدا بدبخت گشته(طباطبایی6061 ،ق ،ج01 :60؛
طبرسی ،6911 ،ج )135 :5در نتیجه کفر ورزیده و دچار استکبار و به تبع آن مرتکب گناهان نیز شده و از ثواب
ناامید و به جهت کسب در معصیت مستحق عقاب است است(طباطبایی6061 ،ق ،ج611 :61؛ کاشانى ،6991 ،ج0
016:؛ جرجانى ،6911 ،ج .)119 :0به منظور بررسی رابطه شقی با فجور اشاره به این نکته ضروری است که شقاوت
هر فرد شقى در اثر عصیان و تخلف از اداء وظایف دینى است ،همچنین سعادت هر فردى نیز در اثر ایمان و عمل به
وظایف الهى است(حسینى همدانى6040 ،ق ،ج .)545 : 1بر این اساس شقى کسى است که نه خدا را اطاعت کند و
نه از گناهان و معاصى خوددارى نماید(موسوی الخویی .)043 :6916 ،پس شقاوت فرد شقی به انجام فجور برمیگردد
و در واقع نام فجّار معرّف اشقیاست که پیرو شیطان هستند وآیهی (طه  )661 /خطاب به حضرت آدم گویای این
مطلب است« :فَ ُق ْلنا يا آدم إِ َّن هذا عد ٌّو لَ ِ ِ
ك فَال يُ ْخ ِر َجنَّ ُكما ِم َن الْ َجن َِّة فَتَ ْشقى» گفتیم :اى آدم این دشمن تو و همسر تو
ك َولَزْوج َ
َُ َ
َُ
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است مواظب باشید شما را از این بهشت بیرون نکند که تیره بخت مىشوى .که در این آیهی شریفه پیروی از شیطان
از مظاهر شقاوت معرفی شده است.
ِ
ِ ِ
تاب ال ُف َّجا ِر لَفي ِسجین» (المطففین  «)1 /نه این چنین نیست یقین ًا نامه
با توجه به آیهی شریفه « َکالَّ إ َّن ك َ
گنهکاران در سجّین است» هر یک از آحاد بشر اگر متّصف به صفات سجییّن گردیده و خود را به ویژگیهای فجّار و
اشقیاء آراسته کنند شکى نیست که داخل در حزب شیاطین و مطرودین شده و جایگاهشان دار عذاب و دورى از
رحمت حقتعالى است(امین ،6916 ،ج.)115 :1
بنابراین فجور مفهوم عام و وسیعی است که متضمن مؤلفههای شقیّ است و یک هم معنایی بین آنها وجود دارد.
شرح و توصیفی که از فجّار در آیات شده به مثابه رمزی است که مفهوم مورد نظر را در دیگر آیات که متضمن
جانشینهای فجور هستند به آسانی به ذهن منتقل میکنند لذا هر یک از مؤلفههای شقیّ به منزلهی مصداقی از
مفهوم فجورند و شقیّ از واژههای زیر شمول فجور است که با آن رابطه جانشینی دارد .
ی
 .4.4عص ّ
ى (بر وزن شریف) به معنای نافرمان و
یکی دیگر از واژگانی که در ارتباط معنایی با فجور است ،واژه عصیّ است .عَصِ ّ
گنهکار و سرکش است(قرشى ،6916 ،ج61 : 5؛ البستانی 169 :6914 ،؛ مهدویکنی )656 :6911 : ،و در اصطلاح
عصىّ(عصیانا) وقتى است که کسى از اطاعت و فرمانبرى خارج شود( الراغب الاصفهانی6061 ،ق ،جْ « .)514 :6آْل َن َو
ِ
قَ ْد عصیت قَبل و ُک ِ
دين»(یونس()36/خطاب رسید) حالا ایمان آوردى؟! در حالى که قبلا نافرمانى کردى و از
َ َْ َ ْ ُ َ َ
نت م َن الْ ُم ْفس َ
مفسدان بودى؟
براساس سیاق آیات قبل فرعون هنگام غرق شدن اظهار ایمان نمود به همین جهت به او گفته شد اکنون ایمان
مىآورى در حالى که قبل از این از مفسدان بودى که مردمان با ایمان را میکشتى و ادعاى خدایى میکردى و
کارهاى کفرآمیز دیگرى را انجام میدادى .
آیه گویای این مطلب است که ارتکاب فساد و فسق و فجور از ویژگیها و شاخصهای عصیان است که تحت
ِ
يد ِْ
َمامهُ» (قیامه  )5 /بلکه انسان مىخواهد ما دام العمر گناه
معنای این آیهی شریفه قرار میگیرد « بَ ْل يُر ُ
اْلنْسا ُن لیَ ْف ُجَر أ َ
کند .که آیه شریفه بر ارتکاب انواع گناهان از جمله فساد و عصیان دلالت دارد.
بررسی آیاتی از این دست به روشنی بیان میکند که عصیّ(عصیان) جانشین فجور و با آن قرابت معنایی دارد و
آیات با بیان مصادیق فجور در مؤلفه های عصی این رابطه را ایجاد کرده است .البته همپوشانی فجور با همه
جانشینانش غیر قابل انکار است ولی چنانکه گفته شد تفاوت معنایی با یکدیگر دارند ولی توجه به مؤلفهها در آیات
شریفه این نتیجه را میرساند که فجور شمول معناییش از همه جانشینها از جمله عصیان بیشتر است.
 .۷تقابلهای معنایی فجور در قرآن
به منظور فهم درست و دستیابی صحیح به معنای یک واژه در قرآن کریم استفاده از روشهای گوناگون معناشناسی
امری ضروری است تا در پرتو آنها بتوان به توصیف و تفسیر دقیق معنای آن واژه رسید و مقصود خدایتعالی را از
بیان آن واژه به دست آورد .یکی از این روشها کشف تقابل معنایی واژه با دیگر واژگان است .بدین منظور در این
قسمت به بررسی و تبیین تقابلهای معنایی فجور پرداخته میشود که مهمترین آنها تقوا است سپس دیگر واژگان
که با فجور تقابل معنایی دارند مورد بررسی وکاوش قرار میگیرد .
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 .1 .۷تقابل معنایی تقوا با فجور
کلمه تقوا از ریشه وَقْى به معنى خودنگهدارى(مطهرى ،6911 ،ج161 :11؛ نراقی ،6911 ،ج )196 :1و از کلمه وقایه
اخذ شده است .معنى لغوى کلمه وقایه منتها درجه صیانت و خوددارى است(نجفى خمینى6931 ،ق ،ج636 :،1؛
مکارم شیرازى،6910 ،ج .)13 :6یعنى از اسباب هلاک خود را دور نگاه داشتن(مدرسی ،6911،ج )006 :69و به
عبارتی این دور نگاه داشتن ،همان حفظ شىء است از آنچه اذیّت و ضرر ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺩ یعنی خود را از شىء مخوف در
وقایه و حفظ قرار دهیم (الراغبالاصفهانى6061 ،ق 111 :؛ قرشى ،6916 ،ج191 :1؛ مطهری )113 :6911 ،و در
اصطلاح عبارت است از امتثال اوامر خداى تعالى ،و اجتناب از آنچه که از ارتکاب آن نهى فرموده و شکر در برابر
نعمتهایش و صبر در هنگام ابتلاء به بلایش (طباطبایی ،6910 ،ج.)513 :9
با دقت در آیات مربوط به فجور و با توجه به سیاق این آیات و با توجه به شمول معنایی تقوا درمییابیم که تـقریب ًا

در تمامی موارد ،فجور در برابر تقوا و فجّار در برابر متقین قرار گرفتهاند .آیه زیر بیانگر همین مطلب است « أ َْم نَ ْج َع ُل
ِ
الَّذين آمنُوا و ع ِملُوا َّ ِ ِ
دين فِي ْاْل َْر ِ
َّقین َكالْ ُف َّجا ِر» (ص  )11/و یا پنداشتند که ما با آنهایى که
َ َ َ َ
ض أ َْم نَ ْج َع ُل الْ ُمت َ
الصالحات َكالْ ُم ْفس َ
ایمان آورده و عمل صالح کردند و آنهایى که در زمین فساد انگیختند یکسان معامله مىکنیم و یا متقین را مانند
فجار قرار مىدهیم .در این آیه متقین به صراحت در مقابل فجور قرار گرفتهاند و اما ویژگیهای هریک از این گروه در
آیات دیگر باز شمرده شده است ودقت در آن آیات تقابل فجور و تقوا را عمیقتر نمایان میکند به عنوان نمونه قرآن
کریم پایان کار فجّار را آتش دوزخ نشان دادهَ « :و إِ َّن الْ ُف َّج َار لَفي َجحیم» (انفطار )60/و آنها که بدکارند در جهنمند .و
ن »(الحجر/
ت وَ عُیُو ٍ
ن فی جَنَّا ٍ
در مقابل پایان کار متقین را باغها وچشمهسارهای بهشت عنوان میکند «:إِنَّ الْمُ ّتَقی َ
 )65محققا مردم با تقوى در بهشتها و چشمهسارهایى وصفناپذیرند.
این آیات شریفه خود گویای تقابل بین تقوا و فجور هستند و همانطورکه گفته شد تقوا در انجام مطلق کارهای
خیر و جلوگیری از کارهای بد و نقطه مقابل آن فجور به معنای دریدن پرده دین و ارتکاب انواع گناهان به کار رفته
است .بنابراین با عنایت به همین مطلب میتوان به این نتیجه رسید که به صورت کلی آن چیزیکه بین تقوی و فجور
ایجاد تقابل میکند ،ایمان و عمل صالح و عدم آن میباشد.
 .4 .۷تقابل معنایی برّ با فجور
واژه برّ مصدر ثلاثی مجرّد از ریشه «ب رر» که به معنى رفتار نیک و شایسته است (حسینى همدانى6040 ،ق ،ج:6
601؛ نجفى خمینى6931 ،ق ،ج660 :6؛ طیب،6911 ،ج61 :1؛ فیضى دکنى6061،ق ،ج )36 :6و نیز به معنای
توسع در کار نیک است(حجازى6069 ،ق ،ج 91 :6؛ الزمخشرى6041 ،ق ،ج699 :6؛ طبرسى ،6911 ،ج.)01 :6
علامه طباطبایی فرموده است برّ به معناى توسع در خیر است و نیز به معناى باز بودن دست و پاى آدمى در کار خیر
میباشد(طباطبایی ،6061 ،ج.)905 :9
در آیات زیر برّ و فجور با هم تقابل معنایی دارند « :إِ َّن ْاْلَبْ َر َار لَِفى نَعِیم َو إِ َّن الْ ُف َّج َار لَِفى َج ِحیم »(الانفطار  )69 - 60 /و
در روز قیامت آنها که نیکوکارند در نعیمند ،و آنها که بدکارند در جهنمند.
در این آیات به مسیر نهائى نیکان و بدان اشاره کرده ،مىفرماید :البتّه ابرار و نیکان در بهشتاند و ابرار اولیاء مطیع
خدایند در دنیا و فجار و بدکاران در جهنّم و جایگاه آنان در قیامت جحیم است .و پاداش نیکان و اهل ایمان و تقوى
در دنیا آن است که در آخرت در نعمتهاى بىشمار متنعم خواهند بود و عقوبتهایى که برای فاجر و تبهکار آماده
شده محصول کفر و شرک و انواع گناهان و قطع رابطه ارادى آنها با خداوند تعالی است .در آیات شریفه کلمه نعیم و
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جحیم را نکره آورده و به فرموده علامه طباطبایی براى این بوده که بفهماند عظمت آن نعمت و هول و هراس آن
دوزخ چیزى نیست که بتوان به آن پى برد(طباطبایی6061 ،ق ،ج .)111 :14البته قرآن کریم در آیات دیگری این دو
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ین» (المطففین /
گروه را مقابل هم قرار داده و جایگاه نامه اعمال آنها را متذکر شده است «:كالَّ إ َّن كتَ َ
اب ْاْلَبْ َرار لَفى علی َ

 )61نه چنین است همانا نامه اعمال نیکو کاران در بهشت علیین است .ابرار در مقابل ایمان و اعمال صالحی که
داشتند و آن اعمال نیکو را حفظ کرده وبا خود به محشر آوردند ،اکنون ،پاداششان این است که نامه اعمالشان در
جایگاهی رفیع و بلندترین مقام جای گیرد و در مقابل ،نامه اعمال تبهکاران در پَستترین درکات دوزخ منزل
ِ ِ
اب الْ ُف َّجا ِر لَ ِفى ِس ِجین »(المطففین  )1 /نه چنین است که پنداشتهاند همانا نامه اعمال بدکاران در
میگزیندَ « :كال إ َّن كتَ َ
سجّین است .در برخی تفاسیر(رازى6041 ،ق ،ج )011 :0هم صراحت ًا به تقابل ب ّر و فجور اشاره شده و برّ را نقیض
فجور دانستهاند .
بنابراین از بررسی آیات فوق الذکر ،این نتیجه حاصل است که چون برّ در انجام اعمال نیکی که با قصد و اراده
صورت میگیرد ،است وجه تقابل آن با فجور در انجام اعمال سوئی است که با قصد و اراده صورت میگیرد مانند ایجاد
فساد و تباهی در زمین .
 .۳ .۷تقابل معنایی احسان با فجور
واژهی احسان مصدر باب افعال از ریشهی حُسن به معنی هر چیز بهجت آور که انسان به آن راغب شده و موجب
سرورش است ،میباشد (الراغب الاصفهانی6061 ،ق ،ج .)915 :6و نیز به معنای نیکیکردن است (داورپناه،
،6915ج119 :1؛ مکارم شیرازی ،6910 ،ج .)11 : 5واژه احسان به نظر برخی از مفسرین جامع تمام نیکیها و شامل
جمیع خیرات مىباشد و اغلب ،به معناى بخشش مال به کار مىرود(.مدرسی ،6911 ،ج061 :9؛ طبرسی،6914 ،
ج90 :60؛ حسینى همدانى6040 ،ق ،ج501 :3؛ حسینى شاه عبدالعظیمى ،6919 ،ج.)111 :1
در آیات شریفه واژه احسان به صراحت در مقابل فجور نیامده ولی بررسی همنشینها و جانشینهای احسان و
ِِ
ِ ِ َّ ِ
َح َسنُواْ ِ
فى
ين أ ْ
ين ءَ َامنُواْ اتَّ ُقواْ َربَّ ُك ْم للَّذ َ
تقابل مفهومی آنها با فجور ،گویای این رابطه است .در آیهی مبارکه « قُ ْل يَاعبَاد الذ َ
َه ِذهِ الدُّنْیَا َح َسنَةٌ » (الزمر  )64 /بگو :اى بندگان مؤمن ،از پروردگارتان بترسید و براى نیکوکاران در این دنیا پاداشى
نیکوست ،احسان جانشین تقواست و در آیهی « َو إِن تُ ْح ِسنُواْ َو تَتَّ ُقواْ فَِإ َّن اللَّ َه كاَ َن بِ َما تَ ْع َملُو َن َخبِیرا »(النساء )611 /و اگر
نیکى کنید و پرهیزگارى پیشه سازید خداوند از کردارتان آگاه است ،احسان همنشین تقوا و مکمل معنای آن است
(طبرسی ،6914 ،ج )13 :1بنابراین هر مفهومی که با تقوا رابطه تقابل داشته باشد با احسان هم همین رابطه را خواهد
ِ
ِِ
داشت این تقابل تقوا با فجور در آیهی «أَم نَجعل الَّ ِذين ءامنُواْ و ع ِملُواْ َّ ِ ِ
فى ْاْل َْر ِ
ين ِ
ین
ْ َْ ُ َ ََ َ َ
ض أ َْم نَ َ
جع ُل الْ ُمتَّق َ
الصال َحات كاَلْ ُم ْفسد َ
كاَلْ ُف َّجا ِر»(ص )11 /آیا کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام دادهاند مانند مفسدان در زمین قرار مىدهیم یا
پرهیزکاران را چون بدکاران؟ نمایان است پس از آنجایی که احسان با تقوا رابطه هم معنایی در دو محور جانشینی و
همنشینی دارد پس با واژه مقابل آن یعنی فجور هم رابطه تقابل دارد و نیز احسان در کاربرد قرآنیش به معنای انجام
هر کار نیک و آنچه به صورت معروف بر امت اسلامی واجب شده به کار رفته است و معنای فجور هم دریدن پرده
دیانت و ارتکاب و اشتغال به انواع معاصی بود بنابراین دو معنی متضاد ،یعنی انجام هر کار نیک و انجام هر کار بد،
احسان و فجور با هم رابطه تقابل دارند.
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 .2 .۷تقابل معنایی طاعت با فجور
دیگر از مفاهیمی که با فجور به لحاظ مفهومی رابطه تقابل دارد واژه طاعت است .طاعت از ریشة طوع و به معنای
ال َلها َو لِ ْْل َْر ِ
ض ائْتِیَا
انقیاد و تسلیم است ولی بیشتر در فرمانبرى و اطاعت به کار میرود و متضاد آن کُره است « :فَ َق َ

طَْوعا أ َْو َك ْرها »(فصلت  )66 /و به آسمان و زمین فرمود :با میل یا کراهت بیایید(الراغب الاصفهانی6061 ،ق ،ج:6
513؛ ابن منظور6060 ،ق ،ج106 :1؛ قرشی،6916 ،ج101 : 0؛ فراهیدی6064 ،ق ،ج .)143 :1طاعت در اصطلاح
یعنى فرمان پذیرى ،پس طاعت خدا یعنى پذیرفتن اوامر او باز ایستادن از نواهى او ،طاعت رسول هم فرمان پذیرى از
اوامر اوست که همان طاعت خداست زیرا خدایتعالى دستور اطاعت از رسول خود را داده ،پس کسی که پیامبر صلّى
َطاع اللَّهَ»(نساء ( )08 /الراغب
الر ُس َ
اللّه علیه و آله را اطاعت کرده در واقع خدا را اطاعت کرده است َ « :م ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَ َق ْد أ َ

الاصفهانی، 6915 ،ج.)11 :1
این واژه درآیات قرآن در تقابل مستقیم با فجور نیامده ولی از دو جهت تقابل آن با فجور معلوم است اول از طریق
ِ
َطیع ِ
ِ
ون »(نوح  )9 /خدا را بپرستید و از
همنشینی اطاعت و تقوا در قرآن کریم که میفرماید « :اَن ْاعبُ ُدواْ اللَّ َه َواتَّ ُقوهُ َوأ ُ
مخالفت او بر حذر باشید و مرا اطاعت کنید .عبارت «وَ ا َّتقُوهُ »در آیهی شریفه دعوت به اجتناب از گناهان کبیره و
صغیره است ،یعنى شرک و پایینتر از شرک ،و انجام اعمال صالحهاى که انجام ندادنش گناه است ،و عبارت« َو
أَطِیعُونِ» دعوت به اطاعت از پیامبر(حضرت نوح) است و اطاعتشان از او مستلزم این است که رسالتش را تصدیق
نموده ،معالم دین خود را و دستور یکتاپرستى را از او بگیرند ،و این دستورات را سنت حیاتى خود قرار دهند .و
ِ
َطیع ِ
ِ
ون» ،ایشان را به اصول سهگانه دین دعوت مىکند .جمله اول یعنى« وَ اعْبُدُوا اللَّهَ» به
جمله« أَن ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َو اتَّ ُقوهُ َو أ ُ

توحید ،و جمله «وَ ا َّتقُوهُ» به تصدیق معاد که اساس تقوى است دعوت مىکند ،چون اگر معاد و حساب و جزاى آن
نبود ،تقواى دینى معناى درستى نداشت و جمله «وَ أَطِیعُونِ» به تصدیق اصل نبوت که همان اطاعت بىچون و چرا
ِ
ین كاَلْ ُف َّجا ِر»(ص )11 /قرآن کریم به صراحت تقوا را در برابر فجور
است فرا مىخواند .از طرفی در آیه ی «أ َْم نَ َ
جع ُل الْ ُمتَّق َ
قرار داده است بنابراین رابطه تقابل معنایی که در رابطه با تقوا و فجور جاری است در رابطه با همنشین تقوا یعنی
اطاعت و فجور هم هست .زیرا فجّار براساس خواهشهاى نفسانى حرکت مىکنند نه مطابق فرمانهاى الهى و مفهوم
مقابل آن مطیعین هستند که اطاعت بىچون و چرا از فرامین خدا و رسول دارند.
از جهت دیگری هم رابطهی تقابل بین طاعت و فجور قابل اثبات و بررسی است و آن از طریق واژگان مقابل
اطاعت در آیات قرآن است که آن واژگان با فجور رابطه هم معنایی داشته ،از جمله این واژگان ،واژه عصیان است که
از واژههای زیرشمول فجور است و با آن رابطه معنایی دارد و در قرآن ،در نـقطة مقابل اطاعت از خداوند و رسول او به
کار رفته استَ ...« :وَمن يُ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهَُ * ...وَم ْن يَ ْع ِ
ص اللَّهَ َوَرسُولَهُ( »...نـساء  .)69-60 /در آیهی شریفه رابـطة تقابلی
اطاعت و عصیان به وضوح نمایان است و نشان میدهد در نظام توحیدی آنچه موجب سعادت ابدی انسان می شود،
اطاعت پذیری بی چون و چرا از خدا و رسول است و در نقطة مقابل آن ،نافرمانی از دستور خدا و رسول و ارتکاب
معاصی ،موجب سقوط انسان و خلود در عذاب همیشگی خواهد بود بنابراین همچنانکه عصیان در قرآن به عنوان واژه
مقابل اطاعت مطرح است فجور هم که با عصیان رابطه معنایی دارد و به عبارتی هم معنای آن است با اطاعت رابطه
تقابل معنایی دارد.
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 .4نتایج
معناشناسی یکی از دانشهایی است که به صورت مبنایی در علم تـفسیر از آن استفاده میشود ،در این پژوهش
حوزه معنایی وگستره معنایی واژه فجور را در قرآن مورد بررسی قرار داده و یافتههای زیر بدست آمد.
 مادهی اصلی فجور ،فجر و به معنای شکافتن و دریدن است ،این واژه در قرآن در قالب چهار حیطهی معناییِ فجر،فجور ،تفجیر و انفجار تعریف شده است ،که معنای شکافتن در هر چهار حیطهی معنایی لحاظ شده است .
 واژهِ فسق ،بیرون رفتن است و با واژهی فجور ارتباط تنگاتنگ معنایی دارد و چون ماهیت آن ،سرپیچی از اوامر الهیو خروج از زیّّ بندگی است ،مقدمه و زمینه ساز فجور است.
ی به معنای
 فجور با واژگان کفر به معنای انکار حق و جبّار به معنای گردنکش و عصیّ به معنای نافرمان و شق ّبدبخت و گنهکار ،رابطهی معنایی در سطح جانشینی داشته و هر کدام بعدی از ابعاد فجور را آشکار کردهاند.
 بین کفر و فجور در آیات قرآن رابطه جانشینی برقرار است یعنی کفار همان فجارند البته کفر زیر شمول فجور استو کافر و مسلمان عاصی تحت عنوان فجّار قرار می گیرند ،پس فجور اعم از کفر است.
 مصادیق یکسان مفسدین و فجار در آیات بیانگر این نکته است که این دو واژه مکمل معنای یکدیگر هستند؛ ونسبت به هم ،همپوشانی دارند و فجور به طور کلی نسبت به فساد عمومیت و کلیت بیشتری دارد.
 واژه جبّار به معنى ظالم و ستمگر به منزله مصداقی از مصادیق فجور میباشد و در هرآیهای که مشاهده شود درواقع جانشین فجور است.
 شقاوت فرد شقی به انجام فجور برمیگردد و در واقع نام فجّار معرّف اشقیاست و هر یک از مؤلفههای شقیّ بهمنزلهی مصداقی از مفهوم فجورند.
ى در مورد کسى است که از اطاعت و فرمانبرى خارج شود بنابراین عصیّ(عصیان) جانشین فجور و با آن قرابت
 عص ّمعنایی دارد و آیات با بیان مصادیق فجور در مؤلفه های عصی این رابطه را ایجاد کرده است.
 بین فجور و تقوا تقابل کامل وجود دارد ،و وجه اصلی تقابل آنها در ایمان و عمل صالح و عدم آنها میباشد. برّ با فجور تقابل معنایی دارد .برّ در انجام اعمال نیکی که با قصد و اراده صورت میگیرد ،است بنابراین وجه تقابلآن با فجور در انجام اعمال سوئی است که با قصد و اراده صورت میگیرد.
 احسان در کاربرد قرآنی¬¬اش به معنای انجام هر کار نیک است و معنای فجور هم دریدن پرده دیانت و ارتکاب واشتغال به انواع معاصی است بنابراین دو معنی متضاد ،یعنی انجام هر کار نیک و انجام هر کار بد ،احسان و فجور با
هم رابطه تقابل دارند.
 قرآن اطاعت را همنشین تقوا قرار داده است بنابراین واژهی طاعت در تقابل با فجور است چون قرآن به تقابل فجوربا تقوا صراحت دارد.
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منابع
 القرآن الکریم6910( ،ش) ترجمه آیتی ،عبد المحمد ،تهران ،انتشارات سروش ،چ چهارم. ابن عاشور ،محمد بن طاهر6014(،ق) التحریر و التنویر ،بیروت ،التاریخ العربی ،چ اول. ابن عجیبه ،احمد بن محمد6063(،ق) البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید قاهره ،دکتر حسن عباس زکى. ابن منظور ،محمد بن مکرم6060(،ق) لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،چ سوم. ابن هائم ،شهاب الدین احمد بن محمد6019(،ق) التبیان فى تفسیر غریب القرآن ،بیروت ،دارالغرب الإسلامی ،چ اول. امین ،سیده نصرت6916(،ش) مخزن العرفان در تفسیر قرآن ،تهران ،نهضت زنان مسلمان. بابایى ،احمد على6911(،ش) برگزیده تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب الاسلامیه ،چ سیزدهم. بحرانی ،میثم بن علی6915(،ش) ترجمهشرحنهجالبلاغه ،قربانعلىمحمدىمقدم(مترجم) ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسلامیآستان قدس رضوی ،چ اول.
 البستانی ،فواد افرام6914(،ش) فرهنگ ابجدی عربی – فارسی ،رضا مهیار(مترجم) ،تهران ،انتشارات اسلامی ،چ دوم. غدادى ،علاء الدین على6065( ،ق) لباب التاویل فى معانى التنزیل ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،چ اول. بلاغى ،سید عبد الحجت6911( ،ق) حجۀ التفاسیر و بلاغ الإکسیر ،قم ،انتشارات حکمت. ثقفى تهرانى ،تفسیر روان جاوید 6931 ( ،ق) تهران ،انتشارات برهان ،چ سوم. جرجانى ،حسین6911(،ش) جلاء الأذهان و جلاء الأحزان ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چ اول. جوادی آملی ،عبدالله6911( ،ش) مراحل اخلاق در قرآن کریم ،قم ،مرکز نشر اسراء. حجازى ،محمد محمود6069( ،ق) التفسیر الواضح ،بیروت ،دار الجیل الجدید ،چ دهم. حسینى شیرازى6010( ،ق) سید محمد ،تقریب القرآن إلى الأذهان ،بیروت ،دار العلوم ،چ اول. حقى بروسوى ،اسماعیل(،بیتا) تفسیر روح البیان ،بیروت ،دارالفکر. الحلّی ،حسن6911(،ش) ترجمه وشرح کشف المراد ،علی شیروانی(مترجم) ،قم ،دارالعلم ،چ سوم. حسینى شاه عبدالعظیمى ،حسین6919(،ش) تفسیر اثنا عشرى ،تهران ،انتشارات میقات ،چ اول. حسینى همدانى ،سید محمد حسین6040( ،ق) انوار درخشان ،تهران،کتابفروشى لطفى ،چ اول. خطیب ،عبدالکریم(،بیتا) التفسیر القرآنى للقرآن ،بیروت ،دارالفکر. خوانسارى ،جمال الدین محمد6911( ،ش) شرحغررالحکمودررالکلم ،تهران ،انتشاراتدانشگاهتهران ،چ سوم. داورپناه ،ابوالفضل6915(،ش) انوار العرفان فى تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات صدر ،چ اول. الراغب الاصفهانى ،حسین بن محمد6061(،ق) المفردات فی غریب القرآن  ،دمشق بیروت ،دارالعلم الدارالشامیة ،چ اول. 6915( .................................................ش) ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،سید غلام رضا خسروی حسینی (مترجم وشارح)،تهران ،انتشارات مرتضوی ،چ دوم.
 لزحیلى ،وهبة بن مصطفى،ـ6061ق) التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعۀ و المنهج ،بیروت دمشق ،دار الفکر المعاصر ،چ دوم. الزمخشرى ،محمود6041 ،ق) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت ،دار الکتاب العربی ،چ سوم. سبزوارى نجفى ،محمد6063(،ق) ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات ،چ اول. سمرقندى ،نصربن محمد6061(،ق) بحرالعلوم ،بیروت ،دارالفکر ،چ اول.شبر ،سید عبد الله6041(،ق) الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ،کویت ،مکتبة الألفین ،چ اول. شریف لاهیجى ،محمد بن على6919(،ش) تفسیر شریف لاهیجى ،تهران ،چ اول. شوکانى ،محمد بن على6060(،ق) فتح القدیر ،بیروت ،دار ابن کثیر ،دار الکلم الطیب ،چ اول. صالحى اندیمشکى ،محمد6919( ،ش) القرآن و فضائل اهل البیت 6919 ،قم ،انتشارات ذوى القربى ،چ اول. -طالقانى ،سید محمود6911(،ش) پرتوى از قرآن ،تهران ،شرکت سهامى انتشار ،چ چهارم.
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طباطبایى ،سید محمد حسین6061(،ق) المیزان فى تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسلامى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم،چ پنجم.
 طبرسى ،فضل بن حسن6911(،ش) مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو ،چ سوم.  )6914( ،................................ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن(،مترجمان) ،تهران ،انتشارات فراهانى ،چ اول. طریحى ،فخر الدین6915(،ش) مجمع البحرین ،تهران ،کتابفروشى مرتضوى ،چ سوم. طیب ،سید عبد الحسین6911(،ش) اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات اسلام ،چ دوم . الرازى ،محمد بن عمر(فخرالدین)  ،مفاتیح الغیب6014 ،ق ،بیروت ،دار احیاء التراث العربى ،چ سوم.ـ فراهیدى ،خلیل بن احمد6064( ،ق) کتاب العین ،قم ،انتشارات هجرت ،چ دوم.
 فهیم نیا ،محمد حسین )6913( ،مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی در قرآن ،قم ،بوستان کتاب قم. فیض کاشانى ،ملا محسن6061(،ق) الأصفى فى تفسیرالقرآن ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى ،چ اول. فیضى دکنى ،ابوالفضل6061( ،ق) سواطع الالهام فى تفسیر القرآن ،قم ،دارالمنار ،چ اول. قاسمى ،محمد جمال الدین6061(،ق) محاسن التاویل ،بیروت ،دار الکتب العلمیه ،چ اول. قرائتی ،محسن )6911( ،پرسش ها و پاسخ های قرآنی ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،چ اول. قرشى ،سید على اکبر )6916(،قاموس قرآن ،6916 ،تهران ،دار الکتب الإسلامیة ،چ ششم. قرطبى ،محمد بن احمد )6910( ،الجامع لأحکام القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو ،چ اول.کاشانى ،ملا فتح الله )6991( ،تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،تهران ،کتابفروشى و چاپخانه محمد حسن علمى. مدرس وحید ،احمد ( ،)6914شرحنهجالبلاغه ،قم ،احمد مدرس وحید ،چ اول. مدرسی ،سید محمد تقی )6911(،تفسیر هدایت( ،مترجمان) ،مشهد ،بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى ،چ اول. مراغى ،احمد بن مصطفى(،بیتا) تفسیر المراغى ،بیروت ،داراحیاء التراث العربى.ـ مصطفوى ،حسن )6914(،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،چ اول.
 )6914( ،----------------تفسیر روشن ،تهران ،مرکز نشر کتاب ،چ اول. مطهری ،مرتضی )6911(،ده گفتار ،تهران ،انتشارات صدرا ،چ پنجم. مظهرى ،محمد ثناءالله6061(،ق) التفسیر المظهری ،کویته پاکستان ،مکتبة رشدیه. مغنیه ،محمد جواد6010(،ق) تفسیر الکاشف ،تهران ،دار الکتب الإسلامیة ،چ اول. مکارم شیرازى ،ناصر )6910( ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب الإسلامیة ،چ اول. ملاحویش آل غازى ،عبدالقادر )6911(،بیان المعانى ،مطبعة الترقى ،دمشق ،چ اول. موسوی الخویی ،ابوالقاسم )6916(،بیان در علوم و مسائل کلى قرآن ،محمدصادق نجمى  /هاشم هاشم زادههریسى(مترجمان) ،اصفهان ،موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت.
 مهدوی کنی ،صدیقه )6911( ،ساختار گزاره های اخلاقی قرآن ،تهران ،دانشگاه امام صادق علیه السلام ،چ اول. میرزا خسروانى ،على رضا )6934(،تفسیر خسروى ،تهران ،انتشارات اسلامیه ،چ اول. نجفى خمینى ،محمد جواد6931( ،ق ) تفسیر آسان ،تهران ،انتشارات اسلامیه ،چ اول. -نراقی ،مهدی )6911( ،جامع السعادات ،سید جلال الدین مجتبوی (مترجم  /مصحح ) ،تهران ،انتشارات حکمت ،چ چهارم.

نشریۀ پویش در آموزش علوم انسا نی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 61پاییز 6931

۵4
نرم افزار

 -جامع التفاسیر مؤسسه نور ،نسخه 1/5

