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 چکیده

تأمین نیاز انسان به احترام، شایستگی و قدرت موجب اعتماد بـه نَفْـس، خودشـکوفایی و موفقیـت     
گردد. هدف از این تحقیم، بررسی  شود و ضربه به این نیاز نیز موجب احساس ضعف و حقارت می می

های مـرتبط بـا    اژهبنیاد، كلیدو دادهمنظور، با شیوة  به این است.  قرآناین نیاز و بنیادین بودن آن از نگاه 
محتــوا بــه شــکل   كــار كدگــذاری همــراه بــا تحلیــلكیــودا وارد شــدند و  افــزار مکــس احتــرام در نــرم

معنـایی    های مختلف انجام گرفت. بـرای معنایـابی واژگـان در ایـن تحقیـم، از روش میـدان       بندی مقوله
ی اسـتفاده شـد. تحلیـل    ساختگرا و معناشناسی شناختی و برای موارد بینـامتنی از روش تفسـیر موضـوع   
اسـت و   نشان داده قرآنكلیدواژگان و موارد بینامتنی، فراوانی پانصد كد مرتبط با موضوع احترام را در 

گیـری یـا مقابلـه بـا احتـرام را       سطوح متعددی از راهکارهای رشد یا ضربه به احترام و نیـز علـل شـکل   
 قـرآن ر بنیادین بـودن نیـاز بـه احتـرام از نگـاه      است. در نتیجه، این میزان از بسامد نشانگ استخراج كرده

یرمجموعـة قـدرت در برابـر ضـعف و     زدو  هـا  آنهـای   های احتـرام و همنشـین   است. بررسی كلیدواژه
 دهند. یمشایستگی در برابر تحقیر را برای نیاز احترام نشان 

 احترام، شایستگی، قدرت، طعناشناسی شناختی، طعناشناسی ساختگرا. واژگان کلیدی:

                                                            

 E-mail: mahdisafurayi@gmail.com 
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 مقدمه

( و ایـن نیازهـا در كـودكی بیشـتر     69اسـت )الفـاطر/   انسان موجودی نیازمند خلم شده
آینـد و   هایی برای انواعی از رفتارها درمی (. نیازهای او به صورت انگیزه99هستند )الروم/ 

 ,Carver and Scheirشـوند )  رفتارها نیز به منزلة بازتابی از احساس به نیاز محسـوب مـی  

از جمله نیازهای بنیـادین انسـان در متـون روانشناسـی، نیـاز بـه احتـرام اسـت         . (99 :1992
(Young and etal, 1391: 32.) 

هـای انسـانی بنیـاد نهـاده      های قرآنی بر پایه و اصول احترام بـه انسـان و كرامـت    آموزه
)بر ها را  آنبه تحقیم ما به فرزندان آدم كرامت بخشیدیم و »فرماید:  ؛ چنانچه میاست شده
لذیذ و پاكیزه روزی دادیم ها را از هر غذای  سوار كردیم و آن خشکی و دریاب( در مركَ
. (78/سـراء إل)ا 6«ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت كامـل بخشـیدیم   و آن

طلبـی و   خـواهی، قـدرت   خواهی، میل فطری نوع انسان است و استقالل احترام و شخصیت
تکامـل  بـرای  هـای فطـری    این خواسـت آیند.  هایی از آن به شمار می طلب از شاخه شهرت

وجـود ایـن،    . بـا  گـردد  انسان برمی دوستی ها به كمال انسان مفید و مؤثر هستند و منشاء آن
یـزدی،    های محدود جلوه كننـد )ر.ک؛ مصـباح   رفت در شکلممکن است بر اثر نقص مع

  ،در همـة ابعـاد تکامـل    یو یانسـان و ارتقـا   یـت گام نخست در راه ترب (.698ـ696 :6868
درک كند و در نظام هستی را  یشخو جایگاهكه  یریمس رداو  گرفتنقرار بر است مبتنی 
خـود   یصـورت، بـرا   یـن ا یـر ورزد. در غ یسـته اهتمام شا یش،خو یشتنخو یواال به شئون

نگـاه   .(39: 6869)ر.ک؛ صـدر،   كوشـد  مـی ن یشاصالح وضع خو یكند و برا مین یهمت
پذیر خواهد بود كه با تمام واژگان یـا بـافتی كـه ایـن      جامع به موضوع احترام زمانی امکان

 مورد جستجو قرار بگیرد. قرآنرسانند، با روشی منسجم در  موضوع را می

را پیرامـون نیـاز اولیـة انسـان بـه احتـرام جسـتجو         قـرآن ویـژه   الم، بهاین تحقیم نظر اس
هـای   زیر است: آیـا احتـرام در آمـوزه    سؤاالتیابی برای  كند. همچنین، درصدد پاسخ می

 قـرآن هـایی در   است؟ این نیاز با چه كلیدواژه قرآنی به عنوان یک نیاز بنیادین مطرح شده
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هایی دارند؟ راهکارهای تأمین یا ضربه به این نیاز از نگاه  قابل برداشت است و چه ویژگی
 شود؟ چگونه توصیف می قرآن

گـردد؛   گـری برمـی   تحلیـل  شناسی، به نظریة روان پیشینة طرح این نیاز در نظریات روان
ش تأمین های فروید در مراحل رشدی دوم و سوم، بر نق جایی كه اریکسون متأثر از آموزه

كند. به عقیدة اریکسون، كـودک در سـال دوم زنـدگی،     یمـ روانی تأكید  این نیاز زیستی
خواهـد شـد و افکـار و     یدترد شرم وو استقالل كافی را در خود نیابد، دچار اراده چنانچه 

شـود. در مرحلـة بعـدی نیـز اگـر       هیجانات نتوانستن و سرافکندگی در كودک تثبیـت مـی  
احساس گنـاه و  از او گرفته شود، دچار ابتکار نبیند و توان  دار هدفا كودک افعال خود ر

ـ اجتمـاعی خـود بایـد بـه      رشد روانـی  چهارم شود. همچنین، كودک در مرحلة می یرتقص
برسـد تـا بتوانـد جایگـاه شایسـته و       یسـتگی شاكمک والدین و محیط مدرسه به احسـاس  

د. شکست در هر یـک از ایـن مراحـل    بگریزحقارت مناسب خود را در اجتماع بیابد و از 
 Shaffer andشـود )  ضعیف در ساختمان شخصیت كودک می« من»گیری  موجب شکل

Kipp, 2007: 45.) 

چراكه خـود   ؛افراد آدمی دارای احساس حقارت هستند ةهم م.(6676) 1آدلر یدةعق به
ین بردن و یـا  از ب برای شود یو همین احساس حقارت باعث م بینند یكمال م یرا ناتمام و ب
شامل  شوند، یكه موجب احساس حقارت م ییها د. جنبهمایتالش زیادی نخود برتر شدن 

زن  ی،داشتن نقص، زشت ةبه واسط یا یدر كودك ویژه به ی،بدن ـ حقارت6موارد زیر است: 
 یـت، عـدم حما  ی،احسـاس گنـاه، رهـا شـدگ    مانند:  ـ حقارت روانشناختی؛1و غیره. بودن 
 یین،هــوش پــا یــادگیری،جهــل، مشــکل در ماننــد:  ی؛عقالنــ ـــ حقــارت8غیــره. و  یــرتحق
اعضـا و   یگـر تولـد و رفتـار د   یـب ترت ؛ مانند:در خانوادهفرد  ـ موقعیت9غیره. و  یمهارت یب

ــ همچنـین، مسـائل    1غیـره.  و  یهمعلـم، همسـا   یـل، فامرفتار  ـ منشاء اجتماعی؛ مانند9غیره. 
شـوند )بـه    غیره موجب احساس حقارت میو  یالم یناامن یکاری،فقر، ب اقتصادی، همچون
 (.79ـ71: 6861نقل از: كاویانی، 
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 9یا احتـرام بـه خـود    9سفْت نَعزّكسب  میل یا نیاز بهها  نشان داد انسان 8تحقیقات مزلو
محکم و استواری  ةاین ارزشمندی بر پای دارند و نیازمندند كه خویشتن را ارزشمند یابند و

، موفقیتقدرت، به شود: اول میل  خود به دو زیرمجموعه تقسیم میمیل این  بنا شده باشد.
استقالل و آزادی. دوم میـل بـه    ،مهارت و اطمینان در رویارویی با دنیاكفایت،  ،شایستگی
در بـین  وقـار و قـدردانی    ،بزرگی ،توجه ،نفوذ ،وازهآ ،افتخار ،مقام جایگاه، ،اعتبار كسب
س، ارزشـمندی،  فْـ شخص احساس اعتمـاد بـه نَ   ،ارضا شود. وقتی نیاز احترام به خود مردم

امـا عقـیم    .یابـد  كند و وجود خود را در دنیا مفید و الزم مـی  توانایی، قابلیت و كفایت می
خـود   ةو این احساسات بـه نوبـ   ،ضعف و نومیدی ،احساس حقارتباعث ماندن این نیازها 

 ,Maslow)شـود   مـی  1ناكارآمـد  جبرانی های گرایش ،دلسردی بنیادی و در نتیجه بموج

1970: 45.) 

 یـت، بـه قـدرت، موفق   یـاز بـه ن  7گالسر یةانسان در نظر یادینبن یازهایدسته از ن ینسوم
بــه كســب قــدرت، ثــروت،  یــازن یعنــی شــود؛ یمــ یــرشــهرت تعب ی یــاشخصــ یارزشــمند

 حـس  یـاز ن یـن ا ین،انجـام كارهاسـت. همچنـ    ییبـه توانـا   یازن یزو ن یتو موفق یرگذاریتأث
. شود یشامل م یزرا ن ییو خودشکوفا یو خودارزشمند یتافتخار، اهم یشرفت،پ یت،موفق

 ینو ا استاز مشکالت  یاریبس یشةر ی،دست آوردن احساس خودارزشمند در به ناكامی
 گیـرد،  یشـکل مـ   یو اسـاس خودارزشـمند   یـه كه پا یزندگ یةاول یها سال بمسئله در با

 (.Glasser, 1967: 58-61)دارد  ای یژهو یگاهجا

های محیطی نیاز  دهد چنانچه سبک تربیتی والدین یا كنش یمتحقیقات جدیدتر نشان 
رو  از حـد و یـا الگـودهی ناكارآمـد روبـه      هیجانی بنیادین كودک را با ضربه، ارضای بیش

ویـژه در نیـاز او بـه خـودگردانی و عملکـرد مسـتقل، ممکـن اسـت هـر یـک از            سازند، به
شکسـت،   یتی،كفـا  یو بـ  ینقص، وابستگارآمد زیر در فرد تثبیت شوند: های ناك واره طرح

هـا الگوهـایی از افکـار و     واره یی. این طرحجو یرشپذ ینی وبدب ییگرا یمنف یثار،اطاعت، ا
 یهـا  واره طـرح سـازند.   نَفْس انسان را متـأثر مـی   كنند كه حرمت  هیجانات پایدار ایجاد می

و سـاختارهای شـناختی    رسـان  یبناسازگار اولیه، الگوهای هیجـانی و شـناختی خـود آسـ    
خود، دیگران و محیط هستند كه از ارضـا نشـدن نیازهـای     ةعمیقی، شامل باورهایی دربار
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ر.ک؛ یانـگ و  ) گیرنـد  كـودكی سرچشـمه مـی    ةنیازهـای هیجـانی در دور   یـژه و به ،اولیه
 (.87ـ81 :6866، دیگران

 وهشپژ  روش. 1

ها در این مقاله، مرور متون مربوط به احتـرام در متـون    آوری و تحلیل یافته روش جمع
محتواسـت؛ روشـی كـه     با استفاده از روش تحلیـل  قرآنیسة تطبیقی آن با مقاروانشناسی و 

مند و طراحـی   بندی نظام های متنی از طریم تفسیر ذهنی و با فرایندهای كدبندی، طبقه داده
بـرای  (. Hsieh and Shanon, 2005شـوند )  شـده خالصـه و ارائـه مـی     هی شـناخت الگوهـا 
 راهبـرد  كنـد؛ یـک   استفاده مـی  3بنیاد ها، این تحقیم از نظریة داده آوری و تحلیل داده جمع
اسـتراوس و   از سـوی  مـیالدی  6617است كه در سـال   یریو تفس ییعام، استقرا یپژوهش
كشـف   (. تمركز این نظریه بـر 67ـ16: 6831فرد و امامی،  تدوین شد )ر.ک؛ دانایی گلیزر

بـرای رسـیدن بـه     هـا  منـد داده  بـر اسـاس گـردآوری نظـام     كیفـی هـای   تئوری در پژوهش
الگـویی  سـازد   را قادر میپژوهشگران كه است  ای از شناخت موضوع مورد مطالعه مرحله
 Glaser andنـد ) هـای موجـود مقایسـه كن    بـا نظریـه  بنـا كننـد و   های واقعـی   بر دادهمبتنی 

Strauss, 1967: 21.) 

« میـدان معنـایی  »از روش  كـریم  قـرآن این تحقیم برای یافتن نظـام معنـایی احتـرام در    
، ر.ک؛ ایزوتسـو شـود )  محسـوب مـی   قـرآن به  قرآنكند كه از مصادیم تفسیر  استفاده می

، برای یافتن میدان معنـایی  ،ستشده از مکتب ساختگرا (. این روش كه برداشت69: 6816
، از جملـه معنـای اساسـی و سـنس     فهـم ابتـدایی كلمـه   ( 6گیـرد:   در نظر میرا مراحل زیر 

كـردن   یـدا ( پ8و  كـانونی  ةپیدا كردن كلمات كلیدی در متن و یا شناخت كلمـ ( 1نسبی، 
هر . دراین شکل از معناشناسی، كلی با كمک چینشی معنادار ةتصویری یا مجموع ساخت
را درپیرامون  سطح بعدی تعدادی از كلمات كلیدی ،كلیدی در هر مرحله از سیرش ةكلم

مفهـوم كلیـدی بـه     ةتجزیـ . سـازد  معناشناختی مـی  ةآورد و یک یا چند حوز خود گرد می
كه با آن انشعاب مفهومی كشف شـود،   های معنایی( تعدادی عناصر و اجزای ذاتی )مؤلفه

هـای   بلکه در میان خود گروه ،اند كار نرفته منفرد بهچراكه كلمات تنها و است؛ گام بعدی 
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هـای مختلـف پیونـد     هـا بـا هـم از راه    سـازند و ایـن گـروه    گوناگون بزرگ و كوچک می
هـا   در این نظریه، معنی بر حسب روابط موجود میان واژه (.91ـ99: ر.ک؛ همانگیرند ) می

شـود. مفهـوم همنشـینی     مـی   سـی ها برر متقابل آن رابطةو روابط همنشینی و جانشینی و نیز 
دهندة زبان نیست، در حـالی كـه    یلتشکچیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر 

كـار   توانند به جای آن به یک عنصر با سایر عناصری است كه می رابطةاصطالح جانشینی 
ــا جــایگزین شــوند )  ــرده شــوند و ی ــالمرب ــا و  (. احصــای همنشــین696: 6839، ر.ک؛ پ ه

و بـه عبـارت    قـرآن در حقیقـت بازنمـای نگـرش جـامع      قـرآن، های یک واژه در  ینجانش
بینی قرآنی در كـابرد یـک واژه اسـت و در مرحلـة بعـد، بـا تحلیـل منطقـی          تر، جهان دقیم

یافـت كـه     توان به یک نگرش سیستمی از یک كـل دسـت   مصادیم و مفاهیم آن واژه می
هستند )ر.ک؛ قراملکی   و دارای رتبه و درجه اجزا و عناصر آن، همه با یکدیگر در ارتباط

 (.66ـ77: 6861ران، دیگو 

كنــد.  ی نیـز اسـتفاده مـی   شـناخت  یمعناشناســاز روش عـالوه بـر ایـن، پـژوهش حاضـر      
ــامعن ــناخت یشناس ــةدر نت یش ــذیریتأث یج ــان یرپ ــ زب ــ از روان یشناس ــتالت و  یشناس گش
هـا،   و گـزاره  یممفـاه  ینتکـو طبم رویکرد شناختی،  است. آمده یدپد یشناخت یشناس روان

بـه عنـوان    یهمگـ  ،جهـان خـارج   یهـا  یدهاز پد یو ذهن یزبان یبند مجاز و مقوله ،استعاره
یرند و زبان، ابزاری برای پذ یاز جهان خارج صورت م یشناخت آدم یاز روند كل یبخش

 (.11ــ 8: 6831نیـا،   قـائمی بخشی، پردازش و انتقـال اطالعـات اسـت )ر.ک؛     نظم و سامان
هـای   شناختی این است كه زبـان بـه طـور مسـتقیم موقعیـت      شناسی ادعاهای زبان ینتر مهم

دهـد.   را نشـان مـی  او  یمعناسـاز بینـی گوینـده و    جهـان دهـد، بلکـه    خارجی را نشـان نمـی  
ــان ــد  مــیشناســان شــناختی تــالش  زب ــا كنن ــزارت ــدایش  قواعــد و اب مختلفــی را كــه در پی
ها و تعابیر گوناگون از یک موقعیت نقش دارند، بررسی كنند. برخـی از ایـن    یساز مفهوم
ای،  جرح و تعدیل سنجهمندی،  فضای ذهنی، مقولهانداز،  از: چشم عبارتند)ابزارها(  قواعد
در ایـن  (. 666ــ 671: 6831 ،مهنـد  ه )ر.ک؛ راسـخ غیـر  و ، علیّـت نما، قلمـرو توجـه   ترسیم

هایی مانند صفت، راهکار، فاعل، مفعول، علـت و   مقولههای مختلف در  پژوهش، همنشین
 شوند. باقی موارد تنظیم می
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روش  رو، برای نشان دادن بنیادین بودن نیاز به احترام، نیازمنـد اسـتفاده از    تحقیم پیش
موضوع  یک ةكه دربار یمختلف یاتآاست. در این روش، سنتی به شکل ی موضوع تفسیر

و  یآور اسـت، جمـع   مختلـف آمـده   یهـا  حوادث و فرصـت  ةدربار یدمج قرآندر سراسر 
آن موضـوع و ابعـاد آن روشـن     ةدربـار  قـرآن و از مجمـوع آن، نظـر    گردد یم یبند جمع
یکـی از قواعـد ایـن تفسـیر، توجـه بـه        .(16: 6ج ، 6876شود )ر.ک؛ مکارم شـیرازی،   یم

هـای   تتصویر كامل دین از یک موضوع است كـه بـا توجـه بـه سـنّت و عقـل بـه برداشـ        
فراتـر از داللـت كلیـدواژگان    هـا ممکـن اسـت     رسد. این برداشـت  در موضوع میبینامتنی 

هـایی كـه در ایـن تفاسـیر      داللـت  ،رو از ایـن   (.176ــ 181: 6836گـر،   باشند )ر.ک؛ خامه
آینـد؛ بـه    حسـاب مـی  های آن موضوع بـه   اند، جزو فراوانی شده پیرامون موضوع برداشت 
ـ   یإِنِّ لِلْمَلَائِکَتةِ وَإِذ  قَالَ رَبُّکَ عنوان نمونه مفسران از آیة   ...فَتةً يخَلِال ـأَر ضِ   یجَاعِـل: فِ

وَسَخَّرَ لَکُم  الشَّم سَ وَال قَمَرَ َسَخَّرَ لَکُم  ال فُل کَ لِتَج رِیَ فِی ال بَح رِ بِـأَم رِهِ وَسَـخَّرَ   ، (88بقـره/ ال)

كننـد. ایـن    كرامت انسان را برداشت میبرخی دیگر از آیات،  ( و61نحل/ال) ال أَنهَارَلَکُم  
تـر گفتـه    هایی كه پـیش  با توجه به روشو  ینامتنیبدر حالی است كه بدون توجه به روابط 

 برداشت امکان نداشت.این  ،شد

ح به منظور تشخیص بنیادین یا برتـری یـک مفهـوم در مـتن، معیارهـای مختلفـی مطـر       
هاست. در این  است كه معیار آماری و وحدت قاموسی دو نمونه از پركاربردترین آن شده

انـد،   هـا كـه كمتـر تکـرار شـده      شـوند، مركـزی و آن   یشتر تکرار مـی بروش، واژگانی كه 
(. ایـن معیـار بـر ایـن     83ـ7: 6869آیند )ر.ک؛ شجاعی و دیگران،  ای به حساب می حاشیه

زه مفهومی نزد گوینده )یا گویندگان( اهمیت بیشـتری دارد،  اصل استوار است كه هر اندا
گیـرد   فراوانی و تنوع واژگان بیشتری نیز دارد؛ یعنی مورد توجـه و تأكیـد بیشـتر قـرار مـی     

(Overschelde and et al, 2004) هـایی هسـتند    . با توجه به این نکته، نیازهای بنیـادین آن
بسامد بیشتری دارند. این پژوهش در ادامـة شناسـایی نیازهـای بنیـادین انسـان       قرآنكه در 

(، آزادی ، الـف 6861گلی و دیگـران،   پس از بحث بر نیاز انسان به پذیرش و محبت )علی
هـای مـرتبط بـا احتـرام را در      ( و كلیدواژه، ب6861، دیگرانگلی و  و اختیار )ر.ک؛ علی

 جستجو خواهد كرد. قرآن كریم
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یز بافت ن یمتحق ینا یها است و نمونه قرآن كریم یاتتمام آ یمتحق ینا یعة آمارجام
هـا قـرار    در آنبـه احتـرام   انسـان   یازهـای مرتبط با ن های یدواژهكلیاتی هستند كه آ و سیاق

عزت، كرامت، قدرت، تعظیم، قوت، علوّ، فضـل و تفضـیل،   »هایی مانند؛  دارند؛ كلیدواژه
ذلّت، هون، ضعف، هـز،، سـخر،   »های متقابل مانند  و واژه« سواءترفیع درجه، مکّن، لیس 

یة این واژگان از كتب لوت اصیل برداشت شده، سنس با توجه بـه روابطـی   اولمعانی . «لمز
هـا بـا موضـوع احتـرام      اند، سعی شد مـراد الهـی برداشـت و ارتبـاط آن     كه در جمله داشته
 استخراج شود.

 یافزارهـا  نـزول از نـرم   یـب با توجه بـه ترت فوق و  های یدواژهكل از یمتحق ینا یها داده
 6یـودا ك افـزار مکـس   و در نرم اند برداشت شده ،6/6نسخة  «ذكر»و  8نسخة  «یرالتفاس جامع»

. 68گرفـت مختلـف صـورت    هـای  یبنـد  و مقولـه  یو كار كدگذار اند شدهوارد  61نسخة 
انـد، جـزء فراوانـی     ای احتـرام بـوده  یدواژة مورد نظر در بافت وارد شده در معنـ كلچنانچه 

بر كلیدواژگان، هـر یـک از مـوارد     رود. عالوه  اهتمام گوینده در این موضوع به شمار می
شود. همراه با جستجوی فراوانی، نشانگانِ مرتبط با احترام  بینامتنی نیز به فراوانی افزوده می

انـد. بـا    ه كدگذاری شـده و غیره در مقوالتی جداگان همچون علت، راهکار، فاعل، مفعول
 تری به احترام دست یافت. توان نگاه جامع بندی این مقوالت در پایان تحقیم، می جمع

بـه   یکـدیگر هـا بـا    با توجه بـه بسـامد و ارتبـاط مؤلفـه     یادینبن یازهایاز ن یینها یالگو
تـا   شـود  یموجب م های كیفیافزار از نرم گیری بهره. شوند یم استنباطافزار  نرم ینا كمک
 یهـا كدگـذار   چراكه تمام ارتباطات و اسـتنباط  ؛برخوردار باشند یشتریب ییها از روا داده
و امکـان حـک و اصـالح خواهنـد      گیرنـد  یقـرار مـ   انمحققـ  یگـر و در دسترس داند  شده
 باشـند واضـح و روشـن  زنی، نمایـهبنـدی و  فرایند طبقـهشود تا  سبب می همچنین،ت. شدا

و شــرح دادن بــه دیگــران باشــد  یشنمــا ،هــا قابــل دنبــال كــردن لاســتدال یــنو ســاختار ا
(Lewando, Beckerleg and Abed, 1977: 372-380). ی بـا  متعـدد  یها داده ین،همچن

هـا   رفـتن آن   دسـت  و نسـبت بـه از   وندشـ  مـی  ینگهـدار  یکنارچـه افزار به صورت  نرم این
 (.981ـ918: 6831ان، دیگرو  ر.ک؛ یمانی) كند یم یریجلوگ
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 عزت 

قرآنی پیرامون مفهوم احترام است؛ چراكه این ریشـه نسـبت بـه     واژةترین  مهم« عزّت»
در معنـای مـادّی و   « عـزّت »كـاربرد دارد.   666دیگر واژگان مرتبط، بیشترین بسامد، یعنی 

كـه بـه    است؛ چنـان  آمده« جایگاه بلند، غالب، سخت، محکم و شدید»یة خود، به معنای پا
نایافتنی و یا سـخت   ها دست او بر فراز كوه النةشد؛ زیرا جایگاه و  گفته می« عزیزه»عقاب 

( و به زمینی كه محکم و نفوذناپذیر بـوده  689.: ق 6988و دشوار است )ر.ک؛ عسگری، 
(. همچنین، به باران شدید و گوشت 77: 6ج .، ق 6986فراهیدی،  شد )ر.ک؛ نیز گفته می
(. متناسـب بـا ایـن    339: 8ج .، ق 6968است )ر.ک؛ جوهری،  گفته شده« عزیز»سفت نیز 

بزرگی، شـوكت، رفعـت و غلبـه، توانـایی و قـدرت در      »معانی در امور غیرمادّی به معانی 
 .:ق 6961و قرشی،  688: 3ج .، م 6639است )ر.ک؛ فیروزآبادی،  كار رفته به« مقابل ذلّت

918.) 

اسـت. بافـت قرآنـی كـه      به عنوان صفت خداونـد مطـرح شـده    قرآنبار در  36« عزیز»
صفات خداوند در آن مطرح شده، به صورت صریح یا ضمنی مرتبط با آن صـفت هسـتند   

. رونـد  ساز برای آن شکل كه در بافـت آمـده، بـه شـمار مـی      و صفات الهی زمینه یا صحنه
چنانچه دو صفت در بافت آمده باشد؛ یعنی دو زمینه برای دو شکلی كه در بافت موجـود  

است، به عنـوان   ـ اسمی كه مقدم شده حضور دارند، به این صورت كه یکی از اسامی الهی
نیـا،   شـود )ر.ک؛ قـائمی   زمینة اصلی و دیگری به عنوان زمینة غیراصلی و ضمنی تبدیل می

بـه عنـوان اسـم    « عزیـز »گرفتن این نکته، بافت و سیاقی كه همراه با  (. با درنظر697: 6868
شوند، در تمام موارد، مصادیقی از توانمندی  می« عزیز»های  اند و شامل همنشین الهی آمده

و بزرگی علمی، عملی، حکومت و قدرت بالمنازع خداوند هستند. نمودار زیر با توجه بـه  
 دهد: یمت زیر نمایش را در موضوعا ها آنها،  این همنشین



 1316 زمستان، 31 ، شمارة8سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛ 16

 

 
 صفات و مفاهیم همنشین با عزت الهی: 1نمودار 

در موضـوعاتی ماننـد بزرگـی و    « عزیـز »هـای   دهـد كـه همنشـین    یمنمودار فوق نشان 
مورد، قدرت در خلم  6مورد، در علم به غیب و شهود در  66وحدانیت خداوند با فراوانی 

مـورد مطـرح    67و یاری پیـامبران و مؤمنـان در    مورد 66ها و زمین در  موجودات، آسمان
(. 9روم/)الـ  بِنَص رِ اللحهِ ینصُرُ مَن یشَاءُ وَهُوَ ال عَزِیزُ الـرححِیمُ فرماید:  كه می است؛ چنان شده
كار رفته كه در شش مورد  دربارة خداوند به« عزت»بر این، در هفت مورد دیگر نیز  عالوه 
تُعِزُّ مَن تَشَـاءُ وَتُـذِلُّ مَـن    است؛ مانند  د توصیف شدهمخصوص خداون« عزت»ها،  از آن

در تمـام  « اخـذ، نصـر، جـزاء، حکـم و...    »بـا  « عـزت »همنشینی  (.11 عمران/ )آل  ...تَشَاءُ
بزرگـی و حکـومتی معنـا    « عـزت الهـی  »بینی الهـی،   دهد كه در جهان یمموارد فوق نشان 

اسـت و هموسـت    الهی نشأت گرفته علم ـ8و  قدرت ـ1، عظمت ـ6شود كه منبع آن از  می
 ــ 6هـای   خداونـد را در مصـداق  « عـزت »دهد. این منابع،  یمحقیقی « عزت»كه به دیگران 

رسـل و كتـب نشـان     ارسـال  ــ 9یـاری مؤمنـان و    ــ 8گـذاری،   قانون ـ1و پاداش،  مجازات
 دهند. یم

یـا   اسـت، شـامل جایگـاه واالی حکـومتی     عزتی كه بـرای غیـر خداونـد بـه كـار رفتـه      
و « ملـوک، رهـط )فامیـل(، آلهـه، مـال، نفـر      »هایی مانند؛  مورد با همنشین 66اجتماعی در 
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ا قَـو مِ أَرَه طِـی أَعَـزُّ عَلَـیکم مِّـنَ      یَشود؛ مانند:  می« نفرات بیشتر» مورد 1غیره، همچنین، 

بـا   است و در ایـن مـوارد، خداونـد    (. چنین عزتی را خداوند واقعی ندانسته61)هود/ اللحهِ
است و تکیه بـه چنـین عزتـی را     نکره آوردن و سیاق آیات، عزت بودن آن را تأیید نکرده

ــی  ــوهش م ــائی،   نک ــد )ر.ک؛ طباطب ــم در   691: 1ج ، 6879فرمای ــث مه ــی از مباح (. یک
بخشی خیالی است. مخاطب گـاهی   معناشناسی شناختی، توجه به ساختار معنایی و حركت

بخشـد   یمـ یـابی حركـت    ت بـا دادن مسـیرهای دسـت   زاویة توجه خود را به موضوعی ثابـ 
(. خداوند برای دستیابی به عـزت دنیـایی مسـیرهای حركتـی     916: 6868نیا،  )ر.ک؛ قائمی

أَه لِهَـا   أَعِتزَّةَ وَجَعَلُـوا  ها قابل وضع و رفـع اسـت؛ ماننـد:     دهد كه از سوی انسان یمنشان 

 بِال ـِِث مِ  الْعِتزَّةُ أَخَذَت هُ (؛ 3 المنافقون/) مِن هَا ال أَذَلحلَیخ رِجَنح ال أَعَزُّ (؛ 89)النمل/ أَذِلَّةً
درمقابـل، عـزت الهـی، مسـتقیم و بـدون       (.36 )مـریم/  لِّیکونُوا لَهُم  عِـزًّا (؛ 181)البقره/

( و 11عمـران/    )آل تُعِزُّ مَن تَشَـاءُ وَتُـذِلُّ مَـن تَشَـاءُ    شوند؛ ماننـد:   حركت بخشیده می
ٍفَعَزحز نَا بِثَالِث  /دهد عزتی كه خداوند بـه فـرد    یماین توییر زاویة توجه نشان (. 69)یس
آیـد، جـزء شخصـیت فـرد و      دسـت مـی   دهد و با كمک ایمان راستین و عمل صالح به یم

هـا نگـاه    شود و فرد را در سـختی  شود. چنین عزتی از سوی دیگران زایل نمی سو می درون
كند، بـه كمـک نیروهـای دیگـر      ها اشاره می به آن قرآنهای دنیایی كه  دارد. اما عزت می

های عزت كه مرتبط با حکومت، قدرت اجتماعی،  منشینشوند. توجه به ه وضع یا رفع می
 مال و نفرات بیشتر هستند، مؤید این موضوع است.

 ذلّت 

اسـت. در لوـت بـه معـانی     « ذلیـل »، «عزیـز »كه در آیات فوق آمده، مفهوم مقابل  چنان
« لیـل حـائط  ذ »و « ذَلُـول   هٌدابّة »است؛ مانند؛  آمده« خوار و پست، نرم و رام، كوتاه و پایین»

انـد.   آمده قرآن كریممورد در  19(. مشتقات این ریشه، 193: 66ج .، ق 6969منظور،  )ابن
است و باقی موارد معنای  به معنای مالیمت و رام بودن نیز در هشت مورد وارد شده« ذلیل»

گـری در   هفت مورد به عنوان پیامد نامطلوب كفـر و طویـان  « ذلّت»دهد.  خوار و پست می
شده كـه   شود )ذلت در دنیا برای كسانی توصیف آخرت و سه مورد در دنیا متوجه فرد می
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هـای ذلـت:    انـد(. همنشـین   عالوه بر كفر و طویان، مرتکب قتل پیامبر و افتـرای بـارز شـده   
« ذلت»دهند كه  و این موارد نشان می هستند« غضب خدا، خزی، خشوع بصر، فقر و غیره»

شـود كـه نقطـة مقابـل آن،      مطلوب انسان نیست و به عنوان عذاب الهی در نظر گرفتـه مـی  
 است.« عزت»

ذلیل شدن قابل كدگـذاری هسـتند.   « علّتِ»معرفی  مقولةبیشتر در « ذلت»های  همنشین
واقعیت و مسـتقل از ذهـن   همانند دیگر مفاهیم، تنها بازتاب شناسی شناختی  علیّت در زبان
گیری  شناختی انسان در شکل ها نیز مفاهیم انسانی هستند كه ساختار زیست نیست، بلکه آن
اللّفظی علّیت بسیار ضعیف و بخش بزرگـی   های تحت ها نقش مهم دارند. جنبه و انتقال آن

دارد كـه   بندی شعاعی عبارت دیگر، شدّت علیّت طبقه از معانی علیّت، استعاری هستند؛ به 
در مركز آن، كاربرد مستقیم و ارادی نیروی فیزیکـی بـرای توییـر در جسـمی دیگـر قـرار       

بخشـی   یابی در این تحقیم، بررسی نوع توجـه  منظور از علت. (Lakoff, 1991: 171دارد )
 ةُالذِّلَّت ضُرِبَت  عَلَیهِمُ خداوند به علل احترام یا نقطة مقابل آن است؛ به عنوان مثال، در آیة 

(، ذلّتـی كـه شـامل    661 عمران/ )آل  ذَلِک بِأَنحهُم  کانُوا یکفُرُونَ بِآیاتِ اللحهِ ...أَینَ مَا ثُقِفُوا 
بینـی الهـی    هـایی كـه در جهـان    ها تعلیل آورده شد. علـت  سبب كفر آن این گروه شده، به 

 اند: است، در نمودار زیر ترسیم شده ذكر شده« ذلّت»برای 

 
 یابی در مقولة علت« ذلّت»های  همنشین :9نمودار 



 11 صفورایی و... مهدیمحمدبا تأکید بر.../  قرآننیاز اولیة انسان به احترام از نگاه 

 

بنـدی اسـت كـه بـا عنـوان       بر این، نوع برخورد كفار و منافقـان نیـز قابـل مقولـه     عالوه 
ــدی مــی راهکارهــای منفــی كدگــذاری و دســته  شــوند. منظــور از راهکارهــای منفــی،   بن

گیرنـد.   كـار مـی   هایی است كه منافقان و كفار معاند در مواجهه با دین و دینداران به روش
شـود؛ ماننـد تمسـخر     كار گرفتـه مـی   برخی از این راهکارها از سوی خداوند علیه ایشان به

توان برخی از ایـن راهکارهـا را    متقابل خداوند و مؤمنان. همچنین، در جنگ روانی نیز می
تعداد شمردن طرف مقابل و زیاد نشان دادن گـروه   كار گرفت؛ مانند كم علیه این گروه به

 ها و غیره. اعتنایی و كوچک شمردن آن ا بیمؤمنان ی

 
 در مقولة راهکارهای منفی« ذلّت»های  همنشین :3نمودار 

ـ   تعبیر  دربارةمفسران  نویسـند:   ( مـی 666)اإلسـراء/  مِـنَ الـذُّلِ   یوَ لَم  یکـن  لَـهُ وَلِ
یمان بسـتن  پها برای افزایش قدرت و عزت خود و برای دوری از ضعف و زبونی با  انسان»

برنـد، خداونـد در ایـن آیـه،      بهـره مـی   "یـارگیری "قسم شدن با یکدیگر، از راهکـار   و هم
یارگیری اینچنینی را كه برای دوری از ضعف و حقارت است، از خود به طور مطلم نفـی  

 (.191: 69ج .، م 6639و زبیدی،  611: 69ج .، ق 6961)طبری، « كند می

 کرامت 

اسـت و   پیرامـون مفهـوم احتـرام آمـده     قرآن كریمدیگری است كه در  واژة« كرامت»
، ایـن واژه در  قـرآن آید. پـیش از نـزول    به حساب می« عزت»های  طبم آیة زیر از جانشین

: 9ج .، ق 6968)جـوهری،  « خیـز و بـاران   انگور، شراب، زمـین حاصـل  »معنای مادّی اولیة 
رفـت. سـنس بـه معنـای سـخاوت و       ار مـی ك ( به968: 61ج .، ق 6969منظور،  و ابن 1818

هــا و  ، بخشــشقــرآنبخشــش زیــاد تســری یافــت. كســی كــه در فرهنــگ پــیش از نــزول 
كرد  داشت، جایگاه و منزلت اجتماعی باال كسب می گون  های زیاد و اسراف نوازی مهمان
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شـد و در مقابـل آن، لـؤم و پسـتی قـرار داشـت )ر.ک؛ قراملکـی و         خوانده مـی « كریم»و 
آوردنـد، گـاه    دسـت مـی   (. منزلت اجتماعی كه با بذل و بخشش به66ـ77: 6861، دیگران

گوینـد:   منشاء سوء رفتار و منّت است، چنانچه فرشتگان عذاب با طعنه بـه اهـل جهـنم مـی    
ُذُق  إِنحــک أَن ــتَ ال عَزیــزُ ال کــریم (96/ المعــارج) شــأن نــزول ایــن آیــه در روایــات بــا .

(. 968: 9ج .، ق 6969كاشـانی،   است )ر.ک؛ فیض دانسته شدهفخرفروشی ابوجهل مرتبط 
و  شـرافت  سـخاوت، بـر    عالوه« كرامت»بینی اسالمی به ادبیات عصر نزول،  با آمدن جهان

(. البتـه انتقـال   918.: ق 6961مادّی بر شرافت الهی نیز تعمیم یافـت )ر.ک؛ قرشـی،    عزت
های اخالقـی   و تقوای الهی در اندیشه های مادّی به شرافت از جنبه« كریم و شریف»معنای 
(. قراملکـی و  889: 6818وجـود آورد )ر.ک؛ ایزوتسـو،    العـرب نـوعی انقـالب بـه     جزیرة

، «كـرم » مـادة شناسی سـاختگرا بـرای    ( با پژوهش مبتنی بر روش مفهوم6861همکارانش )
 اند: شناسی زیر را به دست آورده منت  از روابط همنشینی و جانشینی، هرم هستی

 



 81 صفورایی و... مهدیمحمدبا تأکید بر.../  قرآننیاز اولیة انسان به احترام از نگاه 

 

 (66ـ77: 6861، ی و دیگرانقراملک) قرآنشناسی مصادیم كرم در  هرم هستی :1شکل 

فاعلی دربارة خداونـد،   مقولةاست. كرامت در  تکرار شده قرآنبار در  97« كرم»ریشة 
هـای   ترین همنشین . نمودار زیر فراوانی مهماست شدهو غیره مطرح  قرآنپیامبر، فرشتگان، 

 دهد. یمبافت این كلیدواژه را نشان 

 
 مفاهیم همنشین با كرامت :4نمودار 

یا بخشش نعمـت از   ها نعمتمندی از  ـ بهره1ـ جایگاه واال. 6دهد:  یماین نمودار نشان 
« كرم»در معنای « بخشش نعمت»ترین اجزای معنای كرامت است و در موارد زیادی،  مهم

 أَکـرَمَنِ وَ نَعَّمَهُ فَیقُولُ رَبِّی  فَأَکرَمَهُفَأَمَّا ال ِِن سانُ إِذا مَا اب تَالهُ رَبُّهُ مانند: است؛  لحا  شده
نمـودِ بیشـتری   « توانمنـدی »، معنـای  «عـزت »این در حالی است كه در ریشـة   (.69)الفجر/ 

های مادّی )دنیایی یا آخرتی(، كرامت ذاتی انسان و برتـری   داشت. خداوند با این بخشش
اسـت؛   است و ذات او را بـزرگ و شـریف داشـته    او نسبت به دیگر مخلوقات را نشان داده

َو حَمَل نـاهُم  ِفـی ال َبـرِّ َو ال بَح ـِر َو رََزق نـاهُم  ِمـَن الطحیبـاِت َو         آدَمَ یوَ لَقَد  کرحم نا بَنمانند: 

: 68ج ، 6879)ر.ک؛ طباطبـائی،   (78/سـراء إل)ا کثیرٍ مِمَّن  خَلَق نـا تَف ضـیالً   یفَضحل ناهُم  عَل
(. بــا ایــن حــال، كرامــت حــالتی پویــا دارد و در حــال رشــد یــا افــول اســت. بررســی 166
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راهکارهای دستیابی بـه    كنند، در آیاتی كه زندگی كریمانه را ذكر می« كرم»های  همنشین
 كند: ها اشاره می دهد. نمودار زیر با روش شبکة معنایی به آن یمكرامت را نشان 

 
 راهکارها مقولةدر « كرم»های  همنشین :2نمودار 

گانـة فـوق همـراه     هـای یـازده   بـا همنشـین   قـرآن كـریم  رسیدن به جایگاه كریمانـه در  
است  صالح در چندین مورد به همراه راهکارهای فوق تکرار شده  است. ایمان و عمل شده
گانه از مصادیم ایمان و عمل صـالح هسـتند.    این مطلب است كه موارد یازده دهندة نشانو 

إِنح أَکرَمَکم  عِن دَ آیة  رو، طبم  معنای ایمان و عمل صالح است. از این كنندة تقوا نیز جمع

، تقـوا از مصـادق ارزشـیابی كرامـت در     (68الحجـرات/ ) اللحهِ أَت قاکم  إِنح اللحهَ عَلیمٌ خَبیـر: 
در برابر محافظت خود »از معنای مادّی اولیة خود، یعنی  قرآن كریمدر « تقوا»است.  قرآن

بسـط، و سـرانجام،   « از خـدا  مؤمنانهترس »در معنابخشی قرآنی به « مخرّب یخارج یروین
: 6861اسـت )ر.ک؛ شـیرافکن و دیگـران،     یافتـه « تبعیت از اوامر و نواهی خداونـد »معنای 
بشر گـرایش فطـری بـه كسـب     »نویسد:  (. عالمه طباطبائی در تفسیر آیة فوق می663ـ676

ن جسـتجو  حسب و نسب و امثال آ ، مقام، زیبایی،در مالكرامت دارد و بیشتر مردم آن را 



 83 صفورایی و... مهدیمحمدبا تأکید بر.../  قرآننیاز اولیة انسان به احترام از نگاه 

 

« آیـد  یشة الهی با قرب الهی و تقوا بـه دسـت مـی   انداما كرامت حقیقی انسان در  ،كنند یم
 (.968 :63ج  ،6879 ،)طباطبائی

( 89 )المعـارج/  مُّکرَمُـونَ  جَنحـاتٍ  فِـی  أُولَئِـک تکریم اهل بهشت در آیاتی ماننـد  
بهشـتیان قابـل دسـتیابی    هـای احتـرام از نـوع برخـورد بـا       رساند كه راهکارها و شاخصه می

هـا و غـذاهای    ها، لباس مندی از مکان است؛ مانند: برخورد مؤدبانه، دادن جایگاه واال، بهره
 فاخر، پیشواز رفتن و غیره.

 اهانت 

، مقابـل عـزت اسـت. همچنـین،     «خوار، پست، حقیـر، نـاقص  »در لوت به معنای « هُون»
منظـور،   اسـت )ابـن   آمـده « دوستی و رفمسبک، آسان، بدون تکبر، وقار، »به معنای « هَون»

را مقابــل « هـون » قـرآن كـریم  (. 1163: 1 ق.، ج 6968و جـوهری،   986: 68 ق.، ج 6969
. بیشتر معـاجم لوـوی،   (63 )الح / مُّکرِمٍ مِن  لَهُ فَمَا اللحهُ یُهِنِ وَ مَن دهد:  قرار می« كرم»

انـد،   آورده« سـکینه و وقـار  »معنای اول در این ریشـه را   العینو  العروس تاج، صحاحمانند 
 67، به معنای خواری و حقـارت آمـده كـه    قرآنكاربرد این ریشه در  11مورد از  16ولی 

كننـدة   یـان ب، «عـذاب »است. همنشینی با « عذاب مهین: عذاب خواركننده»مورد آن دربارة 
برداشـت  « عـذاب مهـین  »ر ایـن، از  بـ   نامطلوب بودن اهانت برای نَفْس انسان است. عـالوه 

شوندگان كه در آیات دیگـر آمـده، دیگـر     شود كه نوع برخورد با اهل جهنم و عذاب می
رسانند؛ مانند: تنبیه دردآور، مکان و غذای نامناسب،  های تحقیر را می راهکارها یا شاخصه

 ها و غیره. دستور به سکوت یا گوش ندادن به كالم آن

شدن روزی و یا دختردار   بینی قرآنی، افرادی كه تفکر مادّی دارند، كم مطابم با جهان
وَأَمَّا إِذَا مَا اب تَلَاهُ فَقَـدَرَ عَلَیـهِ رِز قَـهُ فَیقُـولُ رَبِّـی      دانسـتند:   شدن را مساوی با حقارت می

مطـابم نمـودار    اسـت و  اسناد را اصـالح كـرده   نحوةاما خداوند این  (.61 )الفجر/ أَهَانَنِ
ان و مانند آن مؤمنزیر، علت حقارت را نتیجة استکبار، استهزاء، كفر و فسم، افترا و ایذای 
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بینی و به دنبـال آن، معناسـازی كـه خداونـد از ایـن ریشـه        داند؛ به عبارت دیگر، جهان می
 گرایانة پیش از نزول متفاوت است. رساند، با نگاه مادّی می

 
 شناسی در مقولة علت« عذاب مهین»های  همنشین :6نمودار 

 قدرت 

كـردن، قسـمت،     توانایی، حکم قطعـی، انـدازه، ارزش، كـم   »به ترتیب به معانی « قَدر»
إِنح اللحـهَ  اسـت. توانـایی؛ ماننـد:     آمـده « سرمایه، مقایسه، تفکر، تدبیر، مهیا كردن و تزیین

عَلَی ال مُوسِعِ قَـدَرُهُ وَ عَلَـی   (، تضییم و قسمت؛ ماننـد:  18ه/بقر)ال قَدِیر: ءٍ یکلِّ شَ یعَل

وَ مـا  (، اشـاره بـه جایگـاه؛ ماننـد:     6)الطـالق/  وَ مَن  قُدِرَ عَلَیهِ رِز قُهُیـا   ال مُق تِرِ قَدَرُهُ

ــد رِه  ــقح قَ ــهَ حَ ــدَرُوا اللح ــن66)األنعــام/ قَ ــ79: 9ج .، ق 6969منظــور،  ( )ر.ک؛ اب و  38ـ
دیـگ غـذا، پخـتن غـذا،     »در معنای مادّی خود به « قدر(. »668: 9ج .، ق 6986فراهیدی، 

 (.879ـ878 :7ج .، م 6639است )ر.ک؛ فیروزآبادی،  آمده« قد باالی كتف و انسان كوتاه

کذحبُوا بِآیاتِنَا کلِّهَا فَأَخَذ نَاهُم  أَخ ـذَ عَزِیـزٍ   در آیـة  « عزیز»با « قدر»با توجه به همنشینی 

تواننـد در یـک مقولـه     مـی  هـا  آندو ریشـه،   های ایـن  و تشابه همنشین (91 القمر/) رٍمُّق تَدِ
دهـد خداونـد خـود را منشـاء تمـام       یمـ نشـان   قرآنبندی شوند. بررسی این ریشه در  دسته
مـورد، خـود را قـادر بـر هـر       81كه در نمودار زیر آمـده، در   است و چنان ها دانسته قدرت
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پـردازد   ها می كد مرتبط با این ریشه، به قدرت محدود انسان 19داند. پن  كد از  كاری می
رو، نمـودار قـدرت الهـی در ادامـه ذكـر       و بقیة كدها پیرامون قدرت الهی هسـتند. از ایـن   

در توان خلم « قدرت»دهد كه بیشترین نماد  یمشود. معناسازی خداوند از قدرت نشان  می
( و قـدرت الهـی   مـورد  1( اسـت. علـم )  مورد 6( و گرفتن جان )مورد 66بخشی ) و حیات

 3(، تـوان مجـازات )  مـورد  66هـا ماننـد مالـک بـودن )     رابطة دوسویه دارند. باقی همنشـین 
در  قـرآن كـریم  هـایی هسـتند كـه     ( و غیره شـکل مورد 9ها ) (، وضع و رفع حکومتمورد

 كند. زمینة قدرت الهی، معناسازی می

 
 مرتبط با خداوند« قدر»یشة رهای  فراوانی همنشین :7نمودار 

 667)شـامل   قـرآن سازی قدرت با نگاه درزمانی، یعنی با توجه به ترتیـب نـزول    مفهوم
قـدرت در خلـم و   »سـازد كـه در آیـات مکـی،      ، این نکته را روشن مـی سال 18مورد( در 
  رسد، همـان گونـه   ل میاند و هرچه به انتهای عصر نزو با فراوانی بیشتری نازل شده« حیات

بیشـتر  « قدرت خداوند بر تمـام امـور  »و « مالکیت الهی»كه در نمودار زیر نشان داده شده، 
گیرند. این توییر زاویة توجه با در نظر گرفتن شرایط مخاطـب توجیـه    یممورد تأكید قرار 

از سـازی، و آنگـاه بـه دنبـال تثبیـت و پیشـگیری        شـود كـه در ابتـدا بـه دنبـال فرهنـگ       می
 بینی الهی است. های جهان آسیب
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 با توجه به نگاه درزمانی قرآنتفاوت مصادیم قدرت در : 2نمودار 

 سُخره 

(. 138: 1ج ق.،  6968)جـوهری،  « تمسخر و خندیدن بر كسی است»به معنای « سخر»
منـدی رام و راحـت از وسـیله یـا      یا بدون مزد و یا بهره با قهر و اجباره كاری وادار كردن ب
ـ »گویند؛ مانند  می« تسخیر»فردی را نیز  ـ سُ . (998: 9ج .، ق 6969منظـور،   )ابـن « اخِروَفُن  سَ

اجبـار   بـه مخصوصـی   برای هدفرا  ء یست كه شا تسخیر آنمعتقد است  اصفهانی راغب
 .حركت دهند

مورد آن، پیرامـون تمسـخر اسـت.     69استعمال داشته كه  قرآنبار در  91« سخر»ریشة 
كارهـای عملـی    مقولـة از  هـا  آنهای  و همنشین« سخره و اهانت»با توجه به اینکه مشتقات 

اسـت.   كارهـایی ارائـه شـده    هستند و در نتیجه، برای مقابله با این رفتارِ كفـار و منافقـان راه  
« عذاب مهـین »های آن غالباً علّت  همنشینتر هستند و  كه انتزاعی« هون»برخالف مشتقات 

 كنند. را بیان می

 
 راهکار مقولةدر « سخر»های  همنشین :1نمودار 
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 قدرت در مالکیت قدرت بر خلم و حیات قدرت بر كل شیء
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تـرین راهکارهـای    دهـد كـه از جملـه مهـم     نشان مـی « سخر»یشة رهای  بررسی همنشین
مقابله با این رفتار، تهدید با عذاب است. همچنین، در برابر تمسخر ابتدایی كفار كـه كـار   

زدایـی   ای، یعنی تمسخر متقابل، قاطع است؛ چراكه موجب غفلت زشتی است، پاسخ مقابله
و یا اینکه جنبة مجازات دارد و این حجت  از قبیل پیشبرد هدف و اتمامیی عقال ای یدهفاو 

(. همچنــین، بــرای پیشــگیری از 886 :68ج ، 6879)ر.ک؛ طباطبــائی، زشــت نیســت كــار 
دهـد   یماست و این سبک شناختی را آموزش  تمسخر در بین مؤمنان این كار را نهی كرده

 ها بهتر باشد. كه همیشه احتمال بدهند شاید طرف مقابل از آن

 استهزاء 

: 6ج ق،  6968به معنای تمسخر و ریشـخند اسـت )ر.ک؛ جـوهری،    « هزء»تهزاء از اس
، «أهـزأ الرّجـل  »آیـد.   سـرما مـی   واسـطة (. همچنین، به معنای مرگ ناگهانی و مرگ به 38

، یعنــی حیــوان را ســریع رانــد )ر.ک؛ «أهــزأت دابَّتَــهُ»یعنــی داخــل ســرمای شــدید شــد و 
 89اسـت و   فقط به معنای اول آمده قرآندر « استهزاء(. »131: 6ج .، م 6639فیروزآبادی، 

اشتقاق از این ریشه استعمال شده كه نمودار زیر فراوانی تمام كدهای استهزاء را به تصویر 
 است. راهکارهای الهی برای مقابله با استهزاء در ادامه خواهد آمد. كشیده

 
 «هزء» شده از ریشة های استخراج كدها یا همنشین :10نمودار 
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طبم نمودار فوق، كفار و منافقان با بازی گرفتن، لهـو و لعـب خوانـدن دیـن، مسـخره      
پردازنـد.   خواندن اوامر و یا مجادله با دین به مقابله با دین، آیـات و فرسـتادگان الهـی مـی    

درصد آیات مرتبط با اسـتهزاء جـزء    19دهد كه  یمبررسی این ریشه به ترتیب نزول نشان 
مباالتی مؤمنـان بـه احکـام     آیات مکی هستند و غالب آیات مدنی به استهزای منافقان و بی

دهد كه در برابر استهزای مخالفان كه موجب ایجـاد فشـار    یمپردازند. این مطلب نشان  می
هکارهای حمایت الهـی در برابـر   شود، حمایت نیز باید بیشتر شود. نمودار زیر را روانی می

 كند. استهزا را توصیف می

 
 راهکارها مقولةدر « هزء»یشة رهای  همنشین :11نمودار 

ــا حركــت    ــوارد ب ــب م ــتهزاء و تمســخر در غال ــات اس بخشــی صــورت  معناســازی آی
اسـت، بـه ایـن صـورت كـه پـیش از اسـتعمال ایـن ریشـه، از افعـال شـروع اسـتفاده              گرفته
ایـن   سِـخ رِیا  أَتحخَـذ نَاهُم   هُـزُوًا  اتحخَذَهَایا  یس تَه زِئُونَ بِهِ کانُوامانند:  است؛ شده

بـا  « هر وقـت »نکته در تحلیل رفتارشناسی منافقان و كفار بیانگر این مطلب است كه ایشان 
 61كننـد. آیـة    شـمرند و تحقیـر مـی    شوند، آنها را كوچـک مـی   رو می دین و متدینان روبه
إِلحـا کـاَنُوا  بِـهِ     وَ مَا یأ تِیهِم مِّن رَّسُـولٍ فرماید:  د این موضوع است كه میسورة حجر مؤی

این آیه، چنـین روشـی را جـزء سـلوک      .ینکذَالِک نَس لُکهُ فی قُلُوبِ ال مُج رِمِ یس ته زِءُونَ
 كند. ها معرفی می دائمی آن
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 قوّت 

شود، نیرومنـدی و تـوان از آن    میگفته « قویّ»و جمع آن « القوّه»های ریسمان  به رشته
شد؛ چراكه اثر ریسـمان بـر بـدنش     گفته می« شدید القوی»است و به فرد قوی،  گرفته شده

به معنای خالی بودن زمین یا خانه اسـت )ر.ک؛ فراهیـدی،   « الدّار اقتوا و أقوت»نشست.  می
نیـز  « قَـوَی »و  اسـت  را زمین خالی دانسـته « قِیّ» العروس تاج(. صاحب 187: 9ج .، ق 6986

غـذایی اسـت كـه    « قُوت(. »683: 18ج م.،  6639دهد )ر.ک؛ فیروزآبادی،  یممعنای فقر 
شود. فعل آن بـه معنـای قـوی كـردن، غـذا سـاختن و        موجب قوام و نیروی بدن انسان می

بـه معنـای    (39النساء/) مُقیتاً ءٍ یکلِّ شَ یوَ کانَ اللحهُ عَلیة آدر « مُقیت»آید.  مرافقت می
: 1ج .، ق 6969منظـور،   اسـت )ر.ک؛ ابـن   نیز معنا شـده « حافظ و شاهد»است كه « مقتدر»
(. توان بالقوه، بیشتر نزد فالسفه كاربرد دارد و به موجود یا آماده بودن برای فعلیـت  71ـ79

 (.168 .:ق 6961شود )ر.ک؛ راغب اصفهانی،  خاص معنا می

اشـتقاق دارد كـه در    91، «تـوان و نیرومنـدی  »نای در مع« قوّت»یدواژة كلهای  همنشین
های گذشته  مورد فاعل آن خداوند، هفت مورد اشاره به قوت زیاد انسان 69فاعلی،  مقولة

است و  ها استناد داده را به انسان« قوّت»هاست، چهار مورد  آموزی از سرنوشت آن و عبرت
برای انجام كـار یـا   « قوت»های  یناست. همچنین، همنش باقی موارد كه در نمودار زیر آمده

است. در پـن  مـورد، خداونـد خواسـته تـا بـا        نیز در نمودار زیر ترسیم شده« قوت»مفعول 
در ایجــاد آثــار زمینــی از « قــوّت»اهتمــام نشــان داده شــود. ســنس تــأثیر  قــرآنبــه « قــوّت»

دار بـه  در ایـن مقولـه در نمـو   « قـوّت »های  های این كلیدواژه است. دیگر همنشین شاخصه
 اند. نمایش درآمده
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 )مفعول(« قوت برای»و « فاعل»های قوت در مقوله  همنشین :19نمودار 

راهکارهـای  »و « راهکارهـای الهـی  »هـای   در مقوله« قوّت»های  گروه دیگر از همنشین
 شوند. بندی می دسته« منفی

 
 «راهکار منفی»و « راهکار»های قوت در مقولة  همنشین :13نمودار 

 ضعف 

دوبرابـر یـا   »بـه معنـای   « ضِـعف »، و «ناتوانی یا بیمـاری »مخالف قوت به معنی « ضَعف»
تواند بیشتر از دو برابر نیـز معنـا دهـد،     است و با توجه به سیاق كالم می« همانند یک شیء
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(. 187ـــ189: 6ج .، ق 6969منظــور،  آیــد )ر.ک؛ ابــن فعــل آن بــه معنــای زیــاد شــدن مــی
مـورد آن در معنـای اول و مـرتبط بـا موضـوع       19دارد كـه   قـرآن اشتقاق در  91« ضَعف»

احترام است. در مواجهه با ضعف، راهکارهای متعددی ارائه شده كه حمایـت خداونـد از   
دهـد. كـدهای مقابلـه بـا ضـعف در دو گـروه        یمـ مستضعفان و مقابله با مستکبران را نشان 

اسـت و نیـز گـروه دوم    « جام دهنـد صاحبان قدرت باید ان»و « دهد یمآنچه خداوند انجام »
راهکارهایی است كه افراد ضعیف و یا در معرض استضعاف باید انجام دهنـد، در نمـودار   

 اند: زیر توصیف شده

 
 «راهکارهای خداوند، صاحبان قدرت و مردم»در مقولة « ضعف»های  همنشین :14نمودار 

در دو كـدگروه كفـار   شـود،   نوع برخورد منافقان و كفار كه منجر بـه استضـعاف مـی   
كنـد.   ها را توصیف مـی  بندی شدند. نمودار زیر راهکارهای آن مستکبر و مستضعف مقوله

رفتـار مشـترک همـة كفـار یـا منافقـان       « تراشی و كم كردن تعداد مؤمنین استفاده از دلیل»
ها نیز برخی رفتارهای خاص توصیف شده كـه در   حال، دربارة مستضعفان آن است. با این 

 است. ه آمدهادام
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 «راهکارهای منفی»در مقولة « ضعف»های  همنشین :12نمودار 

 ترفیع درجه 

هـای نردبـان و پلکـان، راه رفـتن آرام، طریـم، مـرگ بـدون         یة پلهاولبه معنای « درجه»
دهد )ر.ک؛ جوهری،  یمجانشین است و نیز معنای جایگاه، رتبه، منزلت، روش و مسلک 

نیز بـه معنـای   « رفع»لحا  كرد.  توان به معنای ثانویه و انسانی می( كه 868: 6ج .، ق 6968
(، دربـارة  68ه/ بقـر )ال وَ رَفَع نا فَو قَکمُ الطُّـورَ باال بردن جسم از مکان خود است؛ مانند: 

 إِب راهِیمُ ال قَواعِدَ مِنَ ال بَیـتِ  یر فَعوَ إِذ  ساختمان به معنای بلند ساختن آن است؛ ماننـد:  
/ حاشـر )ان وَ رَفَع نا لَک ذِکرَک اگر ترفیع ذكر باشد؛ یعنی شهرت یـافتن:  (.617ه/بقر)ال
 وَ رَفَع نـا بَع ضَـهُم  فَـو قَ بَع ـضٍ دَرَجـاتٍ     گاهی نیز باال بردن جایگاه اسـت؛ ماننـد:   و ( 9
 (.818.: ق 6961( )راغب اصفهانی، 81/ زخرف)ال

است  بار استعمال شده 66، «باال بردن جایگاه»به معنای « ترفیع»یا « ترفیع درجه»تركیب 
دهـد و هـدف از ایـن اخـتالف      یمـ را بـه خـود اختصـاص      و در همة مـوارد، خداونـد آن  

(. آنچـه موجـب برتـری و ترفیـع درجـه      619)األنعـام/  66خوانـد  ها را آزمـایش مـی   جایگاه
موجـب برتـری   یرمقولة عوامل مخصوص به انبیاء و اولیاء اسـت و آنچـه   زشود، در دو  می

 شود: غیر ایشان است، در نمودار زیر ارائه می
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 «علت»در مقولة « ترفیع درجه»های  همنشین :16نمودار 

 فضل 

معنـا  « اضـافی »و « بـاال  درجـة احسـان، برتـری،   »اسـت و معنـای   « نقص»فضل، مخالف 
زیـاده از  »نویسـد:   ة این ریشه مـی دربار(. راغب 919: 66ج .، ق 6969منظور،  دهد )ابن یم

گویند و این زیاده در امـور مثبـت مـادّی معنـای      می "فضل"اصل یک شیء یا امر مقرر را 
دهـد. همچنـین،    یمـ بخشش و احسان و در امور غیرمادّی، معنای برتری، رحمت یا ثواب 

دخالـت   در امور منفی مادّی، معنای اضافی، زیادی و در امور غیرمادّی، معنـای فضـولی و  
الرِّجالُ قَوَّامُونَ ـ تکوینی و در اصل خلقت است؛ مانند:    دهد. فضیلت گاهی ابتدایی یم

(. در این موارد، بـه سـبب بخشـش    89)النساء/ بَع ضٍ یعَلَی النِّساءِ بِما فَضحلَ اللحهُ بَع ضَهُم  عَل
د. گاهی نیـز فضـل   رو استعدادهای خاص، تکالیف بیشتر و متناسب با این برتری انتظار می

از نوع اكتسابی است كه فرد به سبب تالش علمی یا عملی، ایمان، خلوص نیـت و نیـز بـه    
 لَیسَ عَلَیکم  جُنَاحٌ أَن تَب تَغُوا فَض لًا مِّـن رَّبِّکـم   شود؛ ماننـد:   خواست الهی به فرد داده می

 61درخواسـت شـدنی  كم و زیاد شـدنی ویـا   « فضل»(. برخالف نوع اول، این 663 )البقره/
 (.686ـ687: 6ج ، 6818( )ر.ک؛ مصطفوی، 81است )النساء/ 

 86در « برتـری جایگـاه  »بـه معنـای   « فضل و تفضـیل »دهد كه  یمبررسی محققان نشان 
های این ریشه از بین این مـوارد، در مقولـة بیـان علـت      مورد قابل برداشت است و همنشین

، مواردی هستند كه موجـب ایجـاد    ر زیر آمدهگیرند. عواملی كه در نمودا برتری جای می
 شوند: برتری می
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 «علت فضل یا تفضیل»در مقولة « فضل»های  همنشین :90نمودار 

خـواهی   اهمیـت احتـرام   دهنـدة  وجود عوامل متعدد برای رسیدن به جایگاه برتر، نشـان 
الهی است. برای رسیدن به ایـن احتـرام نیـز راهکارهـایی مطـرح       المعارف ةدائرصحیح در 

است. همچنین، گروه منافقان و كفار نیز راهکارهای منفی برای تحقیر مؤمنان دارنـد؛   شده
خواننـد تـا از جایگـاه واالی او     ها پیامبران را افرادی همانند مردم عادی مـی  مانند اینکه آن

شمارند. نمودار زیر بـه ایـن    ا افرادی با جایگاه پست مینزد مردم بکاهند یا اینکه مؤمنان ر
 كند: راهکارها اشاره می

 
 «راهکارها»در مقولة « فضل»های  همنشین :91نمودار 
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 ّعلو 

است. فعل آن نیز به معنـای  « بلندی و ارتفاع»معنای مادّی آن مخالف پایین و به معنای 
 ة عِلَةاو  »و « روز بـاال آمـد   :تَعَـالَی النّهـارُ  »شـود:   است؛ چنانچه گفته می« صعود و باال رفتن»
اسـت. بـه شـتر     گفتـه شـده   «ةعِلَاو »به سر و گردن هم  سبب،این  به «.باالی آن چیز ءِ: یالشّ

(. بـه شـهر   39: 69ج .، ق 6969منظـور،   گوینـد )ر.ک؛ ابـن   مـی « عِلْیـان »تنومند و قوی نیز 
مازاد بر « عاِلوة»شد و  گفته می« عوالی»، و به جمع آن« عالیه»های حجاز،  مدینه و سرزمین

به فرد محکم و قوی گفتـه  « عَلیّ»گویند و  نیز به هر موضع مرتفع می« ع الیة»چیزی است. 
یرالمـؤمنین  امدهـد كـه نمونـة كامـل آن،      یمـ شود. همچنین، معنی شریف و رفیـع نیـز    می
بـه معنـی    تدر مـذمّ  «ـ یَعلُو  یعَلَ(. »169: 66ج .، م 6636بود )ر.ک؛ فیروزآبادی،  )ع(علی

 به هر دو معنـای شـرافت، جایگـاه واال و برتـری     ستایشدر  سركشی، طویان، غلبه، تکبر و
الٍ فِی ال أَر ضِ وَ إِنحـهُ لَمِـنَ   لَعَ ؛(9/قصص)ال إِنح فِر عَو نَ عَال فِی ال أَر ضِآید؛ مانند:  می

ـ  عَلِـی »امـا   .(91/مؤمنـون )ال ینَکانُوا قَو ماً عـالِ  فَاس تَکبَرُوا وَ و (38/یـونس ) ینَال مُس رِفِ
 6986شـود )ر.ک؛ فراهیـدی،    یگفته نمـ  ،جز در چیزی كه ستوده و پسندیده است «یَعلَی
برتر و واالتر « أَعلی»تر از همه.  دربارة خداوند، یعنی برتر و شریف« عَلِیّ(. »199: 1ج .، ق

پـردازان،   كـه برتـر و واالتـر از درو  درو    كسی است « متعالی»از هر شریف و بزرگ، و 
 (.939 .:ق 6961كنندگان و علم عارفان است )ر.ک؛ راغب اصفهانی،  توصیفِ توصیف

كـد از آن پیرامـون احتـرام و قـدرت معنـا       97هفتـاد اشـتقاق دارد كـه     قرآندر « علو»
« و الهـی علـ »است كه صفات همنشـین   به خداوند نسبت داده شده« علوّ»مورد  19دهند.  می

 اند: در نمودار زیر ترسیم شده
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 در مقولة صفات الهی« علوّ»های  همنشین :99نمودار 

هـای دیگـری    دانست، فاعـل  را مخصوص به خود می كه خداوند آن « عزت»برخالف 
كه مؤمنـان را بـه شـرط ایمـان صـاحب جایگـاه برتـر         كند؛ چنان معرفی می« علو»نیز برای 

 أَع مَـالَکم   یتِـرَکم   وَلَـن  مَعَکم  وَاللحهُ ال أَع لَو نَ وَأَنتُمُ السَّل مِ إِلَی وَتَد عُوا تَهِنُوا فَلَاخواند:  می
یة خودباوری، شایستگی و اعتمـاد بـه نَفْـس را در مؤمنـان     روح(. به این گونه، 89 )محمد/

ل برداشـت  هـای ایـن ریشـه قابـ     بر این، راهکارهای زیر از همنشـین  كند. عالوه  تقویت می
 است:

 
 در مقولة راهکار« علوّ»های  همنشین :93نمودار 
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« علـو »از كاربردهـای   درصد 73رساند كه  با نگاه به ترتیب نزول، بررسی این ریشه می
دهد كه در شـرایط سـخت، نمـایش برتـری و      یمجزو آیات مکی هستند و این نکته نشان 

مقابـل كفـار و منافقـان نیـز راهکارهـا و      غلبه باید مـورد تأكیـد قـرار گیـرد. همچنـین، در      
 است. ها در نمودار پیشین آمده ای آن گیرند كه راهکارهای مقابله هایی را به كار می روش

 
 در مقولة راهکارهای كفار و منافقان« علوّ»های  همنشین :94نمودار 

 های بینامتنی داللت. 2

بر این، مفسـران   است. عالوه  های كلیدواژگان های معنایابی فوق مبتنی بر داللت روش
كنند. این آیات و كـدهای   های بینامتنی برخی آیات استنباط می مفهوم احترام را از داللت

تـرین آیـات در ایـن     گیرند. مهم آن، در كنار دیگر آیات مرتبط با موضوع احترام قرار می
 زمینه از قرار زیر هستند:

ــاتی اســت كــه انســان را جانشــین و   ــی  دســتة اول، آی ــد در زمــین معرف خلیفــة خداون
باشـد و شـئون   خـود  ف خلیفه نمایشگر مستخلَجایگاهی است كه مقام خالفت . 68كنند می

در این آیات، این جایگـاه بـه انسـان     كند. میاحکام و تدابیر او را حکایت  ،آثار ،وجودی
ایـن جانشـینی    قوّةها  ، بلکه همة انسان69است و فقط مخصوص پیامبران نیست بخشیده شده
تدری   بهطوری كه به ، است ودیعه سنرده ه ها ب خدای تعالی این علم را در انسانرا دارند و 
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: 6ج ، 6879)ر.ک؛ طباطبـائی،   فعـل درآورد ه ه بـ آن ودیعه را از قـوّ تواند  میهدایت و با 
 .(638ـ679

 سـجدة  یستةشا دانسته كه ارزشمند را چنان انسان الهی روحدستة دوم، آیاتی است كه 
ذاتـی انسـان اسـت     شرافت و بیانگر كرامت خداوند به انسان روح اضافة .69است فرشتگان

 نـه  و الهـی  منشـاء  و گویـای ( 161 :66ج  ،6818 و عبدالعظیم حسینی، 699: ر.ک؛ همان)
  بـه  الهـی  صـفات  تمـام  پـس  .(611 :68ج  ،6838 ر.ک؛ قرائتی،) است انسان روح خاكی
 از یک هیچ برای انسان روح دربارة وصف این. است شده تعبیه آدمی وجود در نسبی طور

 (.167 :3تا، ج  طوسی، بیر.ک؛ )است  نرفته كار به فرشتگان حتی الهی، های آفریده

. 61داننـد  مـی انسان  یبراتحت اختیار و  راموجودات جهان دستة سوم، آیاتی است كه 
مسـخّر   ینشموجودات آفر ةهم كه به فرمان خداوند، ددار جایگاه ارزشمندیچنان  انسان

 را دارد تـا  یعتطب یروهاین توان تسخیركه  یدهآفر یا انسان را به گونه یزو خدا ن او هستند
امکانات زمین و آسمان برای انسـان اسـت و از غـذاهای     ها به نفع خود استفاده كند. از آن

 .(1196 :9، ج .ق 6916اهلل،  فضلر.ک؛ )كند  پاک مصرف می

 انسـان بخشی نسبت بـه ارزش ذاتـی    در این آیات، آگاهی  ترین راهکارهای مطرح مهم
ها ممکـن اسـت بـرای یـافتن ارزشـمندی       در جهان هستی و نزد خداوند متعال است. انسان

گرانه دست بزنند، اما با این راهکار متعالی، انسان خـود را   خود به رفتارهای دفاعی نمایش
رسد. راهکارهایی كه از آیات این قسمت برداشت شـده، در   به آرامش میارزشمند یافته، 

 شود: نمودار زیر نشان داده می

 
 های موارد بینامتنی در مقولة راهکار همنشین :92نمودار 
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 های تحقیق یافته. 3

بـه عنـوان اولـین،     قرآن كریماین پژوهش برای بازنمایی معناسازی موضوع احترام در 
اسـت.   كـد اسـتخراج كـرده    6188هـای اسـالمی، تعـداد     ترین منبع آموزه معتبرترین و مهم

بود كـه طبـم نمـودار     قرآن كریماصلی این پژوهش، بررسی بسامد این موضوع در  سؤال
اسـت. بـا توجـه بـه مـالک بـودن        مرتبط با موضوع احتـرام بیـان شـده    كد 989زیر، تعداد 

تحقیم، این میزان از فراوانی استعمال به همـراه راهکارهـا، علـل و صـفات      فراوانی در این
اهمیت و بنیادین بودن این نیاز انسـان نـزد خداونـد اسـت. نمـودار زیـر،        دهندة متعدد نشان

 دهد: یمرا نشان  قرآنمیدان معنایی و فراوانی كلیدواژگان مفهوم احترام در 

 
 قرآنمیدان معنایی مفهوم احترام در  :96نمودار 

دهـد كـه نیـاز بـه      های كلیدواژگان فوق نشـان مـی   تحلیل مقوالت مختلف در همنشین
شـود: اول   تـر تقسـیم مـی    كـم بـه دو میـدان جزئـی     دسـت  قرآن كریماحترام در معناسازی 

هـا بیشـتر    كلیدواژگانی كه مفهـوم توانمنـدی و قـدرت در برابـر نـاتوانی و ضـعف در آن      
قوت، »اند و در مقوالت مختلف، شباهت بیشتری به یکدیگر دارند؛ مانند:  دگذاری شدهك
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، و كلیدواژگانی كه مفهـوم ارزشـمندی و جایگـاهی    «ذلت و وهنقدرت، عزت، ضعف، 
درجـه، سـخره،     فضل، علـو، رفـع  »اند؛ مانند:  واال در برابر پستی و حقارت كدگذاری شده

ین این دو دسته در مقوالت مختلف موارد همنوشانی نیـز  هرچند ب«. سفلی، اهانت و استهزا
 است. وجه نشان داده شده وجود دارد كه در شکل به صورت عام و خاص مِن

اسـت.   بـه خداونـد بخشـیده شـده     قرآن كریمبیشترین احترام )توانمندی و جایگاه( در 
رتبط بـا  هـای مـ   هـایی موجـود در بافـت كلیـدواژه     برخی از علل احترام الهـی در همنشـین  

 ةلسلس مجموعةموضوع احترام، در این پژوهش مورد كدگذاری قرار گرفتند. جدول زیر 
 دهد: علل احترام الهی را به شکل خالصه نشان می

 لمخَقدرت 
81 

علم به 
و  یبغ

 66 شهود

، اخذ
مجازات و 

 87 پاداش

قدرت 
 یلتبد

 مخلوقات
8 

و  یبزرگ
یت وحدان
66 

ارسال 
رسل و 
 61 قرآن

ی گذار قانون
3 

مت حک
91 

یک شر
 66نداشتن 

یه نزول آ
9 

 1 بخشش
بخشش 
 1 نعمت

  حمایت
 خدا كردن
66 

یت مالک
68 

 1ت نصر
 حکومت
9 

ی ده یروز
8 

 6سمیع 

و  قدرت
 66غلبه 

 8ت قو 9 سبحان
گرفتن 
 6 جان

مت رح
61 

 6 ظیحف

یم عظیر و كب
68 

 6یز عز

 ها علل جایگاه و توانمندی خداوند به همراه فراوانی آن :1جدول 

یـابی   عالوه بر خداوند، در سطح انبیاء و اولیاء نیز برتری و احترام ایشان نیز قابل علـت 
قَو مِهِ نَر فَعُ دَرَجاتٍ مَـن  نَشـاءُ إِنح رَبَّـک     یوَ تِل ک حُجَّتُنا آتَیناها إِب راهیمَ عَلاست؛ ماننـد:  

(. در این آیه، باال بردن جایگاه، متفرع بـر برخـورداری از دلیـل    38/ نعامأل)ا حَکیمٌ عَلیمٌ
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 )ع(است. جدول زیر علل برتـری انبیـاء   )ع(است و بیانگر علت برتری ابراهیم عقلی بیان شده
 دهد: یمرا نشان 

برخورداری 
 علم واز 

 8 حکمت

صاحب 
 كتاب
بودن 

 1 یامبرپ

یل تفض
برخی 
 6انبیاء 

برخورداری 
 ادلةاز 
 1ی عقل

ن شتدا
 معجزات
1 

مندی  بهره
نعمت از 
 6یاد ز

ی اله ییدتأ
6 

یركی ز
 6یوسف 

 ها علل احترام )توانمندی و جایگاه( پیامبران به همراه فراوانی آن :9جدول 

 شود: زیر خالصه میدر سطح عموم مردم، علت احترام در موارد 

داشتن 
 حکومت
6 

مندی  بهره
 1 علماز 

منتخب 
 خدا بودن
6 

 8 جهاد
نفقه 
 6 دادن

فرزند 
رسول 
 9 بودن

اجر و 
نعمت 
 یبهشت
61 

مندی  بهره
از 
های  نعمت
 9مادّی 

با  ینرم
و  انمؤمن

عزت بر 
 6 كفار

همراه 
 یامبرانپ

و شهدا 
 6 بودن

 یدننترس
از 
 6 مالمت

و  یمانا
 عمل صالح

1 

مندی  بهره
رزق از 

 6پاک 

مندی  بهره
حمل و از 

 6 نقل

محبت 
 ةدوطرف
خدا و 
 6 مؤمن

اطاعت 
از خدا و 
 6 رسول

وراثت 
 6 كتاب

 یبرخ
 ها یتوانمند
مردم  یبرا

1 

 ها ها به همراه فراوانی آن علل جایگاه و توانمندی بیشتر برای انسان: 3جدول 

دهد كه برای رسیدن به توانمندی و ارزشـمندی،   یمبررسی میدان معنایی احترام نشان 
های كلیدواژگان فوق و موارد بینامتنی، راهکارهایی قابـل برداشـت اسـت.     از بین همنشین

ـ راهکارهایی كه مخصوص خداوند و 6پذیر هستند:  های زیر تقسیم این راهکارها به مقوله
یی كـه علیـه   ها آنـ 8است.  ـ راهکارهایی كه در ارتباط با خداوند1صاحبان قدرت است. 
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ــ  9گیرنـد.   ـ راهکارهای منفی كه كفـار بهـره مـی   9شوند.  یمكار گرفته  كفار و منافقان به
كار بگیرند تا جایگـاه و توانمنـدی    هایی هستند كه مؤمنان باید به بیشترین راهکارها نیز آن

 اند: خود را حفظ كنند و آنگاه ارتقا دهند كه در جدول زیر آمده

 به بهشت یدام + توكل یمانا
به  شدن آگاه
 یواال یگاهجا

 انسان

به قدرت  اسناد
 یاله

 تفقه + صبر

+ عمل  یمانا
 صالح

توجه به 
 خدا حمایت

 یشترب افراد
از  یریگ بهره

 آتش
 یابی و راه یلهح

نداشتن  آرزو
یگاه و جا

 یگراند توانمندی
 یزیکیف دوری

 سازی اموال فراهم
 یشترب

 یایقتل اول
 یاطینش

 درنکردن خضوع 
 برابر دشمن

ها به  تفاوت اسناد
 خواست خدا

 تهمت ترک
 یادآوری حمایت
 خدا در جنگ

شاهد  یانوشتن 
 یگرفتن برا

 یوند
 یارگیری

دانستن  آزمایش
 اختالف درجه

ترک 
 ییجو یبع

بردن به قدرت  پناه
 برتر

 یدقول سد
 توجه به اجر

 یاخرو
در  یروزیپباور به 
پاداش  یا یادن

 یاخرو

 یبتترک غ
 

 تقوا دشمن ترساندن
ی به رسان اطالع

برخورد نامناسب 
 كفار

اشتراک باور به 
 همه یبرا ها یسخت

بهتر  احتمال
 دیگران بودن

و  یرون تدارک
 یاسبان جنگ

 ست نشدنسُ
شمردن  جاهل

 تمسخر

 مهاجرت
با  همانندیابی

 یاءانب
به  پاسخ
 یطلب مبارزه

  نشدن یفضع

 مجموعه راهکارهای مؤمنین برای رشد ارزشمندی و خودباوری در میدان معنایی احترام :4جدول 

 یاران پناه دادن تالش افراد یدند
راه دادن به 

 ینمؤمن
یادآوری یاری 
 خداوند

 آشکارسازی
نفاق 

 هزاكنندگانتاس
ی و ستاز سُ ینه برداشتن حرج كفارنکردن  یاری یاریو  ییدتأ یستبه عدم سُ امر
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 تسلیم یمو تسل
 یهمراه یادآوری
 خدا

 برخورد عادالنه تعداد كم كفار دادن رزق پاک
و  یمتسل نهی از

 حزن
كردن  یمعرف برتر

 انمؤمن
علم به ضعف + 

 یفتخف

 یضعف واقع
 گروه كفار

حکومت به دادن 
 انمؤمن

بزرگ داشتن 
 انمؤمن

كردن  یمعرف برتر
 یامبرپ

ی به بخش قدرت
 انمؤمن

به ترک  دستور
 ییجو یبع

 نکردن شماتت
 آشکارسازی
نفاق 
 كنندگان اسهتزا

 یبه سركش امر
در برابر نکردن 
 خدا

كفار با  ةمواجه
 ترسشان

 از تمسخر نهی
تمسخر متقابل 

 كفار یهخدا عل

 یدتهد
استهزاكنندگان به 

 عذاب
به عدم  دستور

 ترس
برتر شمردن 

 یامتدر ق ینمؤمن
از استهزاء  نهی

 یند

راهکارهای خداوند و صاحبان قدرت برای رشد ارشمندی و خودباوری در میدان مجموعة  :2جدول 
 معنایی احترام

ان در ارتباط با خداوند، با شکر، استوفار، دعا، تقرب الهی و تسـبیح  مؤمنعالوه بر این، 
توانند جایگاه خود را نزد خداوند عزیز و جهان تکـوین بـاال ببرنـد و بـه عـزت واقعـی        می

باید از راهکارهـایی ماننـد آوردن دلیـل آشـکار، یـاری       برسند. اما در برابر كفار و منافقان 
ها بر خود پیشگیری  ها بهره بگیرند تا از تسلط آن یگاه آنها و پایین خواندن جا نکردن آن
ها همواره به دنبال تحقیر مؤمنان هسـتند و در ایـن راسـتا، از راهکارهـای      چراكه آنكنند؛ 

 كنند: زیر استفاده می

 مجادله ینبر د افترا یارگیری مکر
امور  انکار

 یقینی
 اسراف

 استضعاف
 تهمت

 ییجو یبرتر
و  یاانب قتل

 جنگ
 به ناداس

 قدرت خود
 یهعل اتحاد
 حم

 و ییخوداتکا
 تکبر

 فساد
بازی گرفتن 

 حم
 یتربوب ادعای

به  اسناد
 علم خود

 یطلبمبارز
و  هالكت
 ینابود
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 ظلم
ی برتر ادعای

 نداشتن
 یپندار همسان
 یامبربا پ

مسخره 
پنداشتن 
 اوامر

 یاتآ انکار
غم و  ایجاد
 یدیناام

 یناخراج مؤمن استکبار
خواندن  تر یینپا

 انمؤمن

 شکست
در  انمؤمن

 جنگ

مجموعة راهکارهای مورد استفادة كفار و منافقان در برابر دین و اهل دیـن   :6جدول 
 در میدان معنایی احترام

 گیری نتیجه

جایگاه مهمی دارد؛ چراكه فراوانـی بـیش از پانصـد     قرآن كریممفهوم احترام از نگاه 
های متعددی برای این نیاز انسان  مورد دارد. در كنار این بسامد، راهکارها، علل و شاخص

الهـی   المعـارف  ةدائةر دهندة بنیادین بودن ایـن نیـاز انسـان در     است و این نشان معرفی شده
 است.

، مفـاهیم و فضـاهای متفـاوتی را بـه     هـا  پژوهش فوق نشان داد كه هر یک از كلیدواژه
ــی ــثالًكشــند؛  دوش م ــع »در  م ــا  «درجــه ترفی ــرتبط ب ــت»، كــدهای م ، «ضــعف»و در « عل

كم دو ساحتی  ای قابل استخراج هستند. تحلیل كلیدواژگان بیانگر دست راهکارهای مقابله
گی در است. نیاز به قدرت در برابر ضعف، و نیـاز بـه شایسـت    قرآن كریمبودن این نیاز در 

 های این نیاز بنیادین هستند. برابر حقارت جزء زیرمجموعه

های مختلف  های شناختی و ساختگرا در كلیدواژه شناختی با تركیب روش بررسی زبان
 كنندة دهد كه آیات در موضوع احترام، انسجام مطالب دارد و تقویت یمنشان  قرآن كریم

یندة واحـد هسـتند. همچنـین، بررسـی     گو ها از یکدیگر هستند. در نتیجه، مؤیّد صدور آن
صاحب سـبک بـودن ایـن كتـاب      دهندة نشان قرآن كریمشناختی موضوع احترام در  روان

مقدس در موضوع راهبردی احترام اسـت و زیرمجموعـة ایـن راهبـرد كلـی، راهکارهـای        
 توجه است. دهد كه در بسط نگاه انسان به موضوع احترام شایستة  یممتعددی ارائه 
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، نه بر مبنای یـک امـر   قرآندر  ها انسانها، احترام  با توجه به موارد بینامتنی و كلیدواژه
 ،آن اءكـه منشـ   اسـت  شناختی و اصـیل  قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس یک امر هستی

واالتـرین   شـود.  ذات خلقت بشری است و نیز بر مبنای احکام و فـرامین الهـی توجیـه مـی    
خداست و اولیای او با اتصـال هرچـه بیشـتر بـه خداونـد، جایگـاه و        ارزش و احترام از آنِ

« بخشـی  بیـنش »گـردد.   كنند. ارزش واقعی انسان نیز به همـین ارتبـاط برمـی    قدرت پیدا می
فرماید:  كه می ترین راهکارهاست؛ چنان انسان نسبت به جایگاه خود در عالم هستی از مهم

َن تُمُ ال أَع لَو نَ إِن  کن تُم  مُؤ مِنینَوَ ال تَهِنُوا وَ ال تَح زَنُوا وَ أ ( 686عمران/  آل)    بـا توجـه بـه .
كـه ایـن نکتـه در روایـات      این نکته، ارزش خود را به بهای اندک )مادّی( نفروشد؛ چنـان 

ـ كَ» فرماید: می )ع(است. امام حسین زیادی نیز آمده : چطـور  نَسَـبْتَنِی  فَ لَـا أَسْـتَعِزُّ وَ إِلَیـکَ   یْ
در نتیجه، هر انسانی جایگـاه واالیـی   «. عزتمند نباشم، در حالی كه مرا به خود نسبت دادی

ـ نَ یراسـت  هبـ »فرماید:  می )ع(یرالمؤمنین علیامدارد و باید آن را حفظ و تقویت كند.  س و فْ
و هر كه آن گرداند  میكند، برتر  یرا نگاهدار كس آن هر .پربهاست یجان انسان گوهر

 .(186: 6811آمدی،  )تمیمی  67«اندازد مین گرداند، او را از مرتبه را زبو

عنـوان امـری اكتسـابی ـ دارنـد،       این پژوهش نشان داد فقط افرادی كه كفر و نفاق ـ به 
تقرب بیشتر به منبع احترام، یعنی خداوند داشته هرچه انسان  نَفْس محترم ندارند. در مقابل،
عمـل كنـد و    یو شـرع  یاخالقـ  یرچه برخالف هنجارهـا و هباشد، جایگاه واالتری دارد 

. در شـود  یاز كرامـت و حرمـت او كاسـته مـ     یـز ن یـزان به همـان م  ،گذارد یر پارا ز ینقوان
احترام پیوستاری است كه هر فرد پـس از تولـد، میزانـی از آن را دارد. سـنس بـا       یقت،حق

عوامل مادّی مانند علم، قدرت، سـرمایه،   .كند یمرفتار اختیاری خود آن را حفظ یا ساقط 
های خاص، هرچند شایستگی  نسبت با افراد برتر، حمایت گروهی، داشتن برخی توانمندی

 قـرآن حال، راهکاری اصیل در دایرة معرفتـی   برند، با این  و قدرت نفسانی انسان را باال می
 نیستند.

تحقیقـات علمـی و    توانـد چـارچوب نظـری بـانفوذی بـرای      نتای  پژوهش حاضـر مـی  
ای نگـاه   رشـته  ـ اسالمی فـراهم آورد. همچنـین، ایـن پـژوهش بـین      های روانشناسی مداخله
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یــة توجــه، زاوایــن توییــر كنــد كــه  شناســانة جدیــدی بــه مباحــث قرآنــی ارائــه مــی  روش
 های جدیدی را نتیجه خواهد داد. برداشت

 ها: نوشت پی

حَمَلْنــاهُمْ فِــی الْبَــرِّ وَ الْبَحْــرِ وَ رَزَقْنــاهُمْ مِــنَ الطَّیبــات وَ وَ لَقَــدْ كَرَّمْنَــا بَنِــی آدَمَ وَ ـــ 6
 .فَضَّلْناهُمْ عَلی كثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً

2- Adler Alfred. 
3- Abraham Harold Maslow. 
4- Self-esteem. 
5- Self-respect. 
6- Discouragement or else compensatory or neurotic trends. 
7- Glasser William. 

ــ 3 ــام  ـ ــا ن ــرد ب ــن راهب ــته از داده  ای ــه برخاس ــای نظری ــه  ه ــه زمین ــا، نظری ــ ه  ةای و نظری
 شود. بنیادی نیز شناخته می

9- MaxQDA 
 است. های این پژوهش به دفتر مجله ارسال شده داده ـ68

ــعَ  ـــ 66 ــأَرْضِ وَ رَفَ ــفَ الْ ــذی جَعَلَکــمْ خَالئِ ــوَ الَّ ــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجــات  وَ هُ ــکمْ فَ بَعْضَ
 .لِیبْلُوَكمْ فی ما آتاكمْ إِنَّ رَبَّک سَریعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَوَفُورٌ رَحیمٌ

 .وَ اسَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِکلِّ شیء  عَلِیمًاـ 61
ا یهَــقَــالُواْ أَ تجْعَــلُ فِ خَلِیفَةةةًإِنــی جَاعِــل  فــی الْــأَرْضِ  ئکةةةِالِلْم لَوَ إِذْ قَــالَ رَبُّــک ـــ 68

ـ مَن یفْسِـدُ فِ  قَـالَ إِنـی أَعْلَـمُ     حَمْـدِک وَ نُقَـدِّسُ لَـکَ   ا وَ یسْـفِک الـدِّمَاءَ وَ نحَـنُ نُسَـبِّحُ بِ    یهَ
 (.88بقره/ال) مَا لَا تَعْلَمُون

ــ 69 ــ ـ ــذِی جَعَلَکــمْ خَلَ ــوَ الَّ ــأَرْضِ...فَ ئِاوَ هُ ــام/أل)ا الْ ــاكُمْ و  (619نع ــمَّ جَعَلْنَ ثُ
 (.69)یونس/ خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ

ثَُمّ َسوَّاُه وَ نَفَـخَ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـهِ فَـ ِذَا سَـوَّیتُهُ وَنَفَخْـتُ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـی فَقَعُـوا لَـهُ             ـ 69
 (.71/ص و 16/حجرال) سَاجِدِینَ
ــ 61 ــد: ـ ــدْ كَرَّمْنَــ مانن ــنْ      لَقَ ــاهُمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَ ــرِّ وَالْبَحْ ــی الْبَ ــاهُمْ فِ ــی آدَمَ وَحَمَلْنَ ا بَنِ

ــیالً   ــا تَفْضِ ــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِمَّ ــی كَثِی ــلْنَاهُمْ عَلَ ــاتِ وَ فَضَّ ــذِی ( و 78)اإلســراء/ الطَّیِّبَ ــوَ الَّ وَ هُ
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ــتَخْرِجُواْ  ــا وَ تَسْ ــا طَرِی ــهُ لَحْمً ــأْكلُواْ مِنْ ــرَ لِتَ ــخَّرَ الْبَحْ ــک   سَ ــرَی الْفُلْ ــونَهَا وَ تَ ــةً تَلْبَسُ ــهُ حِلْی مِنْ
 (.61)النحل/ مَوَاخِرَ فِیهِ وَ لِتَبْتَوُواْ مِن فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ

 «.مَنْ صَانَهَا رَفَعَهَا وَ مَنِ ابْتَذَلَهَا وَضَعَهَا لَج وْه رَةٌ ثَمِینَةٌإِنَّ النَّفْسَ »ـ 67

 منابع و مآخذ

 نشر مکتب األعالم األسالمی.قم:  اللغه. مقاییس معجمق.(. 6989فارس، احمد. ) ابن
 دار صادر. بیروت: .8چ .العرب لسان ق.(.6969مکرّم. ) محمدبن منظور، ابن
 و األبیـاری  ابـراهیم  السـقا،  مصـطفی  تحقیـم  .النبویّتة  السيرة تـا(.  عبدالملک. )بی هشام، ابن

 .المعرفة دار بیروت: شلبی. عبدالحفیظ
 انتشـار  احمـد آرام. تهـران:   ة. ترجمـ خدا و انسان در قـرآن (. 6816)توشـیهکو.   ،ایزوتسو
 .یسهام
 پـژوه   عیـار «. كیفی محتوای تحلیل(. »6869) نوشادی. محمدتقی و محمودرضا، ایمان

 .99ـ69. صص1 پیاپی .1ش .8س .انسانی علوم در
. تهـران:  9ترجمـة كـوروش صـفوی. چ    .نگاهی تازه به معناشناسی (.6839) پالمر، فرانک.
 كتاب ماد.

. «استقرایی و قیاسی رویکردهای منظر از كیفی محتوای تحلیل» (.6868). منصوره، تبریزی
 .683ـ689 صص .19ش  .16د . فصلنامة علوم اجتماعی

 قم: اسراء. .1ج .تسنیم تفسیر (.6838عبداهلل. ) آملی، جوادی
 عبدالوفور احمدبن تحقیم .العرب لغة فی الصحاح ق.(.6987)حمّاد.  بن اسماعیل جوهری،
 دارالعلم. بیروت: .9 چ عطار.

 العلم . بیروت: دارالعربية صحاح و اللغة تاج الصحاحق.(. 6968ــــــــــــــــــــــــــــــــ . )
 للمالیین.
 .)ع(البیت مؤسسة آل . قم:الشيعةوسائل ق.(. 6986. )محمدبن حسن ،حر عاملی

 یردر تفسـ  یکردشش رو یمعرف» قرآنموضوعات  ییشبکه معنا(. »6836)محمد.  ،گر خامه
 .181ـ176 صص. 18ـ11 ش .قرآنی یها پژوه  .«قرآن كریم یموضوع
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بـر   ی: تـأمل یفـی پـژوهش ك  هـای  یاستراتژ(. »6831) ی.امام حسن و سیدمجتبی فرد، ییدانا
 .67ـ16 ص. ص1. ش6د. یشة مدیریت راهبردیاند«. یادبن داده پردازی یهنظر
 .بخـارا «. یشـناخت  یدر زبانشناسـ  یـادی بن یممفـاه اصـول و  (. »6831. )محمـد  ،مهند  راسخ
 .666ـ671. صص18ش

. قـم:  اإلسـالم  فـیض نقـی   علی . تصحیحالبمغةنهج ق.(. 6969. )محمدبن حسین ،رضیسید
 هجرت.

 یقات.م. تهران: جلد 69.یعشر تفسیر اثنی(. 6818) .حسین یمی،عبدالعظ شاه
در مطالعـات   ییمعنـا  یهـا  حوزه یهكاربرد نظر» (.6868محمدصادق و دیگران. ) ی،شجاع

ـ   مطالعات«. یمنابع اسـالم  یةبر پا یتساختار شخص یواژگان . 3س .یاسـالم و روانشناس
 .83ـ7. صص 69ش

بـر روش   یـد حوزه مقابـل تقـوا بـا تأك    یلتحل(. »6861) ین و دیگران.حسمحمد یرافکن،ش
 .663ـ676 صص. 76. ش63د  .مجلة ذهن«. یزوتسوا یمعناشناس

ـ  ینـا  ر:صد یامام موس یشهدر قلمرو اند(. 6869) ی.موسـ  یدس ،صدر  یعلـ . ترجمـة  یو ن
 .صدر یامام موس یقاتیتحق یفرهنگ ةسسؤم. قم: 9ی. چكرمان یحجت

 .)ره(. قم: نشر مؤسسة امام خمینیمنطق فهم حدیث(. 6868طباطبایی، سیدمحمدكاظم. )
 . بیـروت: البیان فی تفسیر القرآن )تفسیر الطبری( جامع ق.(.6961. )محمدبن جریر ،طبری

 .دارالمعرفةنشر 
 68یـب عـاملی.   احمد حبتصحیح التبیان فی تفسیر القرآن تا(. . )بیمحمدبن حسن ،طوسی
 ی.دار إحیاء التراث العرب بیروت:. جلد
 داراالفاق. بیروت: .اللغة فی الفروقق.(. 6988ابوهالل. ) ری،عسک
 یرشانسان به پذ یةاول یازن(. »6861گلی، جعفر، سیدحمید جزائری و همایون سراقی. ) علی

 .یکنگرۀ قرآن و علوم انسان «.یشناس مطرح روان یاتو نظر قرآن یدگاهاز د

انسـان   یازتحول ن(. »6861محمد صالحی. ) گلی، جعفر، محمدمهدی صفورایی و علی علی
کنگـرۀ قـرآن و    «.یشناسـ  مطرح در روان های یهو نظر قرآناز نگاه  یارو اخت یبه آزاد

 .یعلوم انسان
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 .هجرت . تهران:1چ. ینکتاب الع ق.(.6986) .حمدابن  خلیل ،فراهیدی
 .دارالمالک بیروت:. ج 19. من وحی القرآنق.(. 6966) .محمدحسین ،اهلل فضل
 نشر الکویت. :یتكو. قاموس المحیط م.(.6639) .یعقوبمحمد بن  یروزآبادی،ف

 .)ع(كتابخانه أمیرالمؤمنین علی. اصفهان: یالوافق.(. 6981. )محمد ،كاشانی فیض
 مکتبةة  تهـران: اعلمـی.  حسـین  تصـحیح  . یالصـاف  یرتفسق.(. 6969ــــ . )ـــــــــــــــــــــ

 .الصدر
. 3 . دمجلـة ذهـن  «. قرآن كـریم  یرو تفس یشناخت یشناس زبان(. »6831علیرضا. ) یا،ن یقائم

 .11ـ8صص. 88ش
 ی.اسالم یشةفرهنگ و اندقم: . قرآن یشناخت یمعناشناس(. 6868) ــــــــــــــــــــ .

 ییمعنـا  یهـا  مؤلفـه » (.6861. )زاده یفقهـ عبدالهادی  و قاسم احمدمریم  ،فرامرز ی،قراملک
«. یمنطقـ  ــ  یلیتحل یکردهایو رو یساختار یبر اساس معناشناس قرآندر  "كرم" مادة

 .66ـ77 صص. 6. ش98د. های قرآن و حدیث پژوه 
 .قرآنهایی از  مركز فرهنگی درس. تهران: ج 68.تفسیر نور(. 6833) .محسن ،قرائتی
 .یةسالماإلدارالکتب : تهران .قاموس قرآن ق.(.6961. )كبرا علی ،قرشی
 آخونـدی.  و محمـد  اكبر غفاری تحقیم علی .یالکافق.(. 6987یعقوب. ) محمدبن كلینی،
 .اإلسالمیة دارالکتب . تهران: نشر9چ

. قـم: نشـر پژوهشـگاه    سبک زندگی اسالمی و ابزار سنج  آن(. 6861كاویانی، محمـد. ) 
 حوزه و دانشگاه.

 نشر رسا. :تهران یروزبخت.مهرداد ف ة. ترجمانتخاب گالسر یةنظر(. 6831یلیام. )و گالسر،

نگـاهی شـناختی بـه مفهـوم سـببیت در      (. »6831سحر بهرامی خورشید. ) و گلفام، ارسالن
 .11ـ87 صص. 99ش. پژوهشنامة علوم انسانی«. زبان فارسی

 . كویت: نشرالقاموس جواهر من العروس تاج م.(.6639محمد. ) مرتضی زبیدی، محمدبن
 الکویت.

اسکندی. قم: نشر . تحقیم محمدحسین اخالق در قرآن(. 6866یزدی، محمدتقی. ) مصباح
 امام. مؤسسة 
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. تحقیـم كـریم سـبحانی. قـم: نشـر      به سوی خودسازی(. 6838ــ . )ـــــــــــــــــــــــــــ
 امام. مؤسسة 

نشـر دار الکتـب   تهـران:  . ج 13. تفسـیر نمونـه   (.6876) .و دیگـران  ناصـر ، شیرازی مکارم
 .اإلسالمیة

 .محـور  واره طـرح  رویکـرد : شخصـیت  اختالالت درمانی شناخت(. 6838) جفـری.  یانگ،
 ارجمند. تهران: نشر حمیدپور. حسن و صاحبی علیترجمة 

 راهنمـای )درمانی  واره طرح (.6866مارجوری ویشـار. )  و ژانت كلوسکو جفری، یانگ،

تهـران: نشـر    انـدوز.  زهرا و حمیدپور حسنترجمة  .(بالینی متخصصین برای کاربردی
 ارجمند.

 یهـا  پـژوهش  یها تحلیل داده(. »6831. )یمنجم نصر و امیرحسن ، احمدرضانیکو ،یمانی
ـ م«. افـزار  كیفی با استفاده از نـرم   صصـ . 63ش . 7د. آمـوزش در علـوم پزشـکی    ةجل
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