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 (66/84/6863؛ تاریخ پذیرش: 18/66/6867: )تاریخ دریافت

 چکيده

بهه دقهایم    یهابی  دسهت  ههای  راه، یکی از ها و شناخت روابط مفهومی بین آنتحلی  معنایی واژگان 
و میهنش واژگهان آن در نهایهت     دمتعددی دار كه سطوح معنایی قرآن كریم. این امر در باب معناست

برحسب روابط بینامتنی میهان   «اغواء»ی واژة معنا در این پژوهش، .یابد می انسجام است، ضرورتی ویژه
است. در پرتو شناخت روابط مفهومی این واژه  ، با روش تحلیلی و توصیفی بررسی شدهواحدهای زبان

 را تفکهر  از مهوجی  شهود كهه   ، نظهامی تصهویری نمایهان مهی    «اغهواء »و « ربّ»و بسامد بهاالی همنشهینی   
در آن استعمال شده، یعنی صهحنة اِعتهذار   « اغواء»های واژة   ای كه اشتقاق محورهای دوگانه. آفریند می

مجرمان در پیشگاه الههی و داسهتان ابلهیس و خهروج او از بهشهت، تصهویرگر نظهام فرمهانروایی مطلهم          
طهرد  »و « فروافتهادن »ژه، قهدر مشهترک معهانی سهامی و عربهی، یعنهی       خداوند است. مفهوم این ریشة وا

معنهایی نیهز بها     ، نهوعی ههم  «عصهی »و « اضهالل »است. این واژه عالوه بر داشتن رابطة همنشینی با « شدن
نیز حاكی از نوعی بار عاطفی در آن است، « رشد»واژگان مذكور دارد. تقاب  معنایی این واژه با مفهوم 

 .كند بر فروافتادن و ساقط شدن معنوی و مقامی تأكید می به این مفهوم كه

 .معناشناسی، مفهومی روابط، اضالل، اغواء واژگان کليدی:

                                                           

 E-mail: e-ebrahimi@araku.ac.ir )نویسندة مسئول(    


 E-mail: dastranj@araku.ac.ir 
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 مقدمه

آن،  واسهطة شناسی، ابزار و روشی است كه به  روابط و پیوندهای مفهومی در علم زبان
در  قهرآن اژگهان  با توجه به آنکه معهانی برخهی و   .شود یممفهوم نهفته در متن بهتر فهمیده 
های كالمی و غیركالمهی دمهار    یدگاهداست و یا تحت تأثیر  گذر زمان، تطور معنایی یافته

 ارائهة  قرآنی بها  یها پژوهش در رویکرد معناشناسی و توجه به روابط مفهومیابهام شده، 

 یهها  هیه ال اسهت و  بهوده  مؤثر مطالعه، مورد مفاهیم تعریف دقیم در مند نظام راهکارهایی
های كالمی  فر  یشپینة شناخت معنای واژگان را فار  از زمو كشف  را معنا از یجدید

 آورد. یمو غیركالمی فراهم 

بهه   تفاسهیر لغهت و   ههای  فرهنهگ انگیز قرآنی است كه در  از مفاهیم بحث« اغواء» ةواژ
مباحث و مسائلی اسهت كهه در خهوانش قرآنهی ایهن      . است معنی شدهمختلفی  های صورت

سازد؛ زیرا  م اسالمی مطرح است، پژوهش و بررسی واژة اغواء را ضروری میواژه در كال
بهه خداونهد نسهبت داده     «اغوا»ها واژة  آیاتی است كه در آن« جبر»از مستندات مهم مقولة 

و نیهز  « گمراههی و ضهاللت  »است و در معنای واژة مهذكور، توجهه غالهب عالمهان بهه       شده
ایههن آیههات  (. لههذا89: 3ق.، ج 6467، ائیطباطبههر.ک؛ ) اسههت معطههوف بههوده «هالكههت»

اسهت و برخهی بها اسهتناد بهه آیهاتی        مستمسکی برای اثبات عقاید كالمی جبریه قرار گرفته
سورة ص بر حقّانیت و استواری مذهب جبریّه و ردّ اعتقهادات   83سورة اعراف و  61مون 

: 8، ج 6879نی، و اسفرای 166: 9ق.، ج6418اند )ر.ک؛ فخر رازی، مخالفان استدالل كرده
 قهرآن ضرورت واكاوی معنای این واژه در آیهات   قرآنهایی از آیات  (. منین برداشت69

و بهر اسهاس   معناشناسی توصیفی  درصدد است با روش لذا این پژوهشسازد.  ضروری می
 اغهواء معنایی واژه به بررسی توصیفی و تبیین جایگاه معنهایی   ةضمن تعیین هست مکتب بن،

 ارائهة زد و بها  نهردا ب معنهایی و تقابه  معنهایی    با تکیه بهر روابهط ههم    قرآنانی در نظام واژگ

سؤاالت پاسخ  این به واژه، با این مرتبط مفاهیم متضادها و ها، معنایی، مترادف های مؤلفه
اسهتعمال   هها  واژهدر ارتبهاط یها تقابه  بها كهدام       در كهاربرد وحیهانی  « اغهواء » ةواژ كه دهد
 است؟ كدام قرآن كریممختلف معنایی این واژه در  ایه الیه و سطوح ؟است شده
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ماننهد   ههایی  نامهه  انیپا و مقاالت ها، كتاب اگرمه دربارة پیشینة بحث الزم به ذكر است
 درصهد  یآمهار   یه تحل به ،یطاهر نایم اثر« قرآن كریم واژگان در یمفهوم روابط یبررس»

و  انهد  هها پرداختهه   سهوره  کیه تفک بهه  قرآن واژگان نیب در كاررفته به یمفهوم روابط بسامد
بهه بیهان   « شناسهی  آشهنایی بها معنهی   »و  شناسهی  درآمدی بر معنیكوروش صفوی در كتاب 
 قهرآن  واژگهان معناشناسهی   ةبه طهور مجهزا دربهار    مقاالتی نیزاند و  روابط مفهومی پرداخته

اء معناشناسهی بهه بررسهی اغهو     بُعهد  از و مسهتق   طور به كه پژوهشی امااست،  تألیف شده
شهناختی   پرداخته باشد، یافت نشد. تنهها اثهر مهرتبط بها ایهن پهژوهش، كتهاب بررسهی زبهان         

اثر شهرام هدایت است كه در آن، بر اساس معانی لغهوی واژه در   قرآن كریمهایی از  واژه
اسهت، حهال    بحث و بررسی شده قرآنمعاجم، ترجمة واژة مذكو و اشتقاقات آن در آیات 

کهرد معناشناسهی و توجهه بهه روابهط معنهایی بهه بررسهی ایهن واژه          آنکه این نوشتار بها روی 
 پردازد. می

 (Conceptual relations) یمفهوم. روابط 1

ی یها  مفههوم روابط . است شناسی، روابط مفهومی جدید در حوزة زبان مباحث جمله از
ر.ک؛ ) كنهد  مهی  یبررسه  واژگهان  انیه م موجود روابط برحسب را یمعنمعنایی،  یوندهایپ

 بهه  آن در كهه  اسهت  نینو یافتیره ییمعنا روابط(. 693: 6866 پالمر،و  67: 6868 ،صفوی
 ،معنهایی  شمول تقاب ، ترادف، مون یگوناگون های مؤلفه راه از گریکدی با واژگان ارتباط
 یهها  پهژوهش  بهه  افهت یره نیه ا خاسهتگاه  .پهردازد  مهی  ییمعنا مییتض ای صیتخص و توسعه

آن  واژگهان  گهر ید بها  ارتبهاط  در تنهها  ،واژه یمعنها  مراكهه  گهردد؛  برمی ییمعنا یها دانیم
 السهعران،  محمهود  ماننهد  دیه جد شناسهان  زبهان و  پژوهشگرانبرخی . شود یم آشکار حوزه
 اللغهه  فقهه  در را ییمعنها  روابط وابعبدالتّ رمضان و صالج یصبحی، الحجاز یفهم محمود

 این اص  استوار است برفهومی پیوندهای م یةنظر(. 74: 6864 مزبان،اند )ر.ک؛  داده یجا
 مهتن  کیه  یاجهزا  نیبه  انسجام و یوستگیپ ةرابط باشد و می وستهیپ هم به نظام کی زبان كه
 واژگهان  ییمعنا روابط به توجه. است متن در موجود میمفاه افتنی در مهم یعنصر و اریمع
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  یه تحل. اسهت  یلغهو  ةحهوز  از فراتهر  كه شد خواهد دیجد یمعان كشف به منجر متن کی
ایهن   كه است گریکدی كنار در واژگان یمتن درون روابط كشف به وابسته ،متن کی كام 

روابهط  بنهابراین،  . (68 :6866پهالمر،  ر.ک؛ ) اسهت  مهتن  بخهش  انسهجام  متنهی  روابط درون
میان واژگهانی یافهت    ،كه در نظام معنایی زبان دهند یروابط را تشکی  مطیفی از  ،مفهومی

ارتبهاط   ،امها در عمه    ،ر ابتهدا مسهتق  از ههم بهه نظهر برسهند      د شوند كهه ممکهن اسهت    یم
 .ها وجود دارد تنگاتنگی میان آن

 م نایی اغواء های دی م لفهر. بر2

 های از مؤلفه ای مجموعه توصیف مفاهیم برحسب مفاهیم، مطالعة های روش از یکی

 ت.( اسه necessary and sufficient conditions) و كهافی  الزم شهرایط  یها  معنهایی 

و وجهوه   دهنهد  یهها را تشهکی  مه    هسهتند كهه مفههوم واژه    ههایی  یژگیو ،معنایی یها مؤلفه
 بایهد  كهه  شرایطی(. 76 :6868صفوی، )ر.ک؛  دهند یمنشان اشتراک و افتراق مفاهیم را 

 بتوانند اگر و آیند می حساب به الزم شود، شرایط مفهومی دانسته تا شوند گرفته نظر در

 از شد. تحلی  معناهند خوا تلقی كافی شرایط متمایز سازند، مفاهیم سایر از را مفهوم آن

ر.ک؛ پهالمر،  ) دارد فراوانهی  كهاربرد  مفههومی  بررسی روابط در معنایی های مؤلفه طریم
 (.138 :6868 صفوی، و 647 :6866

نیهز مفهاهیم متقابه      و آن بهه  نزدیک مفاهیم سایر با ارتباط در «اغواء» مفهوم بررسی
 روش ههدف،  ایهن  به دستیابی درونی آن است. برای ساختمان تصویر كنندة تکمی  آن،

 و عناصر این روابط میان مفهوم، این معنایی عناصر است تا  شده انتخاب مفهومی تحلی 
 كاوش دارند، ارتباط آن ای با گونه به مفاهیمی كه سایر را با مفهوم این ك ّ میان روابط

 باید شود، می عرضه نظر مورد مضمون از مفهومی لی تح پس از كه تصویری نماییم. لذا

بخشهی،   وضهوح  عهین  در بتوانهد  تها  باشد كافی برخوردار غنای از بوده، تر دقیم تصویری
دسهتیابی بهه مهراد خداونهد، عهالوه بهر        رو، بهرای  ایناز دهد. نشان نیز را مفاهیم پیچیدگی

به ادبیهات خهاصّ قرآنهی نیهز     توجه به معنای وضعی و كاربردی الفا  در كالم عرب، باید 
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یکهی از اركهان مههم در مبحهث      توانهد  یمه ی نه یگز واژهدامنة فرهنهگ لغهت و   توجه نمود. 
ی بهرای راهیهابی   ا چهیدرتوجه به مصادیم و نیز سیاق آیات، معناشناسی باشد، همچنان كه 

 است. قرآن كریمبه فرهنگ و ادبیات 

معنهایی، روابهط    معنایی، تقابه   هم ،ترین روابط مفهومی در سطج واژگان از جمله مهم
. نیهز كهاربرد دارد   قهرآن كهریم  در « اغهواء »در تحلی  معنایی همنشینی و جانشینی است كه 

تقهابلی   و از روابط معنایی اشتدادی اغواء باید برای دستیابی به مفهوم درونی واژة بنابراین،
و اهمیهت بررسهی آن در   و از سوی دیگر، به سبب ارتباط واژگان با یکدیگر  رداستفاده ك

د تها بهه   نمهو واكهاوی  نیهز  سطج جمله و متن، روابط همنشینی، جانشینی و نیز سیاق واژه را 
معنهایی و تحلیه     یهها  بیهان مؤلفهه   بهرای . نخسهتین گهام   فهت معنایی آن دست یا یها مؤلفه

 و قرآن كریمنظر در  مورد ةاستخراج موارد كاربرد واژ برایتالش ، یک واژه ةمعناشناسان
در پایهان، تحلیه  و   مبتنی بر روابط اشتدادی، تقهابلی و   اغواء،احصای واژگان همنشین نیز 

 هاست. بررسی آن

ههای   در زبان« غوی»سازد كه ریشة واژة  نگاهی تاریخی به مفهوم این واژه مشخص می
(. Sivan, 1987: 187اسهت ) « سرنگون شهدن »و « افتادن»، «خم شدن»، «كج شدن»سامی، 

ههای لغهت برحسهب تقهدم زمهانی منهین اسهت:         ومی ریشة این واژه در قهاموس گسترة مفه
، «هالكههت»، «فسههاد»(، 18: 1ق.، ج 6464)فراهیههدی، « گمراهههی و فههرورفتن در ضههاللت»
تمایه  بهه   »، «انحراف»(، 614: 1، جم.6637درید،  )ابن« آنچه كه ضد رشد است»، «فریب»

، «انحههراف»، «مایهه  شههدن»، «اامیههدین»(، 498: 8ق.، ج6411)ازهههری، « مهلکههه»، «میههزی
ق.، 6464منظور،  )ابن« پوشاندن به وسیلة تاریکی»، «بال و مصیبت»، «از بین بردن»، «اسقاط»
« جهه  »(، 986: 4ق.، ج6464فیروزآبهادی،  )« آنچه بر سر انسان سایه افکنهد »(، 648: 69ج

سههیده،  )ابههن« آنچههه انسههان را بهها سههیاهی خههود بنوشههاند  »(، 878: 68م.، ج6619)زبیههدی، 
، (867: 8ق.، ج6488)شههرتونی،  «میهه  كههردن»، «سههرگردان شههدن»، (171: 1ق.، ج6467

شکست خهوردن  »و  «ایمانی ابلهانه عم  كردن از روی بی»، «در اشتباه بودن»، «خطا كردن»
و « ناكههام شههدن»، «منحههرف شههدن از راه و روش درسههت»، «در بههه دسههت آوردن مطلههوب
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شود، معنای این واژه  . همان گونه كه مالحظه می(Dozy, 1927, Vol. 1: 232« )هالكت»
و « فروافتهان »، «كهج شهدن  »تهوان   است. با وجود این، مهی  در گذر زمان توسعة معنایی یافته

 ها دانست. نامه را هستة معنایی مشترک این واژه در تمام لغت« سرنگونی»

، «غهوی »بهارة مفههوم   ههای سهامی و عربهی در    پذیرفتهه در زبهان   مقایسه و تطیبم صورت
است )ههدایت،  « گمراه شدن و از راه به دور افتادن»بیانگر آن است كه این ریشه به معنای 

اشهاره كهرد كهه    « أَغْوَیْتَنی»توان به قول مفسران در معنای  . در تأیید این نظر می(91: 6834
در لغهت بهه   « لعنهت »انهد و   معنها كهرده  « لَعَنتَنی»متناسب با بافت زبانی و سیاق آیات، آن را 

 (.913: 8، ج6871است )ر.ک؛ میبدی، « دور ساختن»معنای 

ها و مفاهیم جدیهدی از   رسد در گذر زمان با توسعة معنایی این واژه، اشتقاق به نظر می
پدید آمهده كهه بهه نهوعی بها معهانی اصهلی در ارتبهاط اسهت؛ مهواردی مهون            « اغواء»واژة 

منهدی و جلهب    بیراهه رفتن و انحراف و نیز عالقهگمراهی و ضاللت، كج شدن از راه و به 
میه  و سهوق   »شهود. بنهابراین، مهراد از واژة اغهواء،      كه خود نوعی تمای  تلقی مهی  دیگری
: 7ج ،6874)مصهطفوی،  « به سوی میزی است كه نتیجة آن گمراههی و فسهاد اسهت    دادن
از « دن و انحهراف كج شه »و « فروافتادن، سرنگون شدن، طرد شدن»رو، معانی  این (. از131

دربارة قته   « منذربن عمرو انصاری»است؛ در بیتی كه خواهر  این مفهوم بنیادی گرفته شده
« طههرد شههدن»و « سههرنگون شههدن»، «فروافتههادن»بههرادرش بههه دسههت كفّههار سههروده، معههانی 

 است: نهفته

 تغاوت علیه ذئاب الحجهاز »
 

 «بنویهثههههه و بنههههو جعفههههر  
 

ویهثههه و بنههوجعفر در هالكههت و از بههین بههردن او  گرگههان حجههاز از طایفههة بن »یعنههی؛ 
 «.همکاری نمودند

یعنهی  « مغواة»یابیم كه در آن از گودال به  ای را می عالوه بر این، میان امثال عرب نمونه

منظهور،   )ابهن  «أوشک أن یقهع فیهها   مغواةمن حفر »است:  یاد شده« مهبط و مح  فروافتادن»
 «.دالی حفر كند، مه بسا خود در آن افتد!كسی كه گو»(؛ یعنی 646: 69ج ق.،6464
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اسههت كههه ارتبههاط « غههوی»از جملههه معههانی « فروافتههادن و سههرنگونی»بنههابراین، مفهههوم 
تنگاتنگی با مفهوم اصلی، یعنی هدایت به سوی شر و فساد دارد و با گهذر زمهان، معهانی و    

 است. های جدیدی از آن حاص  شده اشتقاق

 های اغواء . برردی همنشين3

واژگان همنشهین  اما  دارد، های متعددی همنشینو ساختارهای مختلف آن « اغواء» ةژوا
بسامد باالیی در همنشینی بها  شوند و  یمواژه دیده  های این ریشه كه در غالب اشتقاقاصلی 
 .اهمیت بیشتری دارند اغواء دارند، در اولویت قرار داشته، واژة

 ينی إغوا و ربّهمنش. 1ـ3

قَـالَ رَبِّ بِمَـا أَغْـوَیتَنِی    در آیاتی مهون:  « إغوا»واژة  ا مشتقات ریشهب« ربّ»همنشینی 

 وَعَصَـی آدَمُ رَبَّـهُ فَغَـوَی   ؛ (86)الحجهر/  لَأُزَینَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعِـینَ 
ــا غَ  و (616)طههه/ ــاهُمْ کمَ ــا أَغْوَینَ ــذِینَ أَغْوَینَ ــاءِ الَّ ــا هَؤُلَ ــارَبَّنَ ر   (18)القصههص/ وَینَ
از  كهه  اسهت  قهرآن دخی  در  یها از جمله واژه ،«ر ب ب» ةاز ریش« ربّ» ةواژاست.  نموده

و اسهت  « پادشهاه »است. ایهن واژه در اسهتعمال اولیهه بهه معنهای       زبان عبری وارد عربی شده
 (.169 :6831، جفریر.ک؛ است ) در جوامع مسیحی به معنای خداوند تحول یافته آنگاه

های خدا و  و به عنوان یکی از نام« رحمان»و « اهلل»بار در اشاره به  693 ،قرآن كریم در
مورد بهه صهورت جهدلی بهرای      61اختیار و در  بدر پنج آیه به معنای انسان سرور و صاح

عهالوه بهر ایهن     ،ایهن واژه در كهالم عهرب   اسهت.   كار رفته خدای دروغین مخالفان پیامبر به
 (.67 :8 ج ،6874مصطفوی، ر.ک؛ است ) نیز آمده «احب و مالکص»به معنای  ،معانی

ی زیهر قلمهرو   هها  نیسهرزم بهر   یتمالک نیز به دلی « پادشاه»معنایی ربّ به معنای  توسعة
سهت؛ زیهرا   ر معنادر هر یک از این معانی، از نوع تطوّ« ربّ»استعمال لفظ بنابراین،  اوست.
پادشاه ارتباط  ،سروری و بزرگی و به عبارتی ، یعنی«ربّ»ک به نوعی با معنای اصلی یهر 
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صهاحب مملکهت    و« ربّ» ،، شاه در واقعكرد یدر قبایلی كه شاه بر آن فرمانروایی م. دارد
 بها « ربّ»بهه نهوعی در معنهای     هها  یژگه یواین . است های او مطاع بودهاوامر و دستور بود و

 إِالَّ إِلـهَ  الَ للَّهُا است:عرش  صاحبمراكه خداوند ؛ معادل فارسی آن خداوند نمود دارد
 عَلَیْهـا  :دهنهد  یمه  انجهام  را الههی  اوامهر  مالئکهه  و (11/ نمه  )ال بُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِرَ هُوَ

ـ  یَفْعَلُـونَ  وَ أَمَـرَهُمْ  مَـا  اللَّـهَ  یَعْصُـونَ  الَ شِدَادٌ غِالقٌ مَالئِکَةٌ و ( 1 /حهریم )الت ا یُـؤْمَرُونَ مَ
 الْـأَرْضِ  وَ السَّـمَاواتِ  مُلْـکُ  لَـهُ  الَّذِی :استاز آن خداوند ن آسمان و زمی فرمانروایی

 (.6 /بروجال)

وجهود تشهابه    سهبب ر معنا و بهه  استعمال لفظ رب به معنای خداوند بر اثر تطوّ بنابراین،
كهه   دشهو  یمه مشخص  این واژه و موارد استعمالبین خدا و پادشاه است. با دقت در معانی 

ایهن   ةیعنهی پادشهاه دارنهد و بهر اثهر توسهع       ،این واژه ةهمی با معنای اولیاین معانی ارتباط م
معنایی مهم مهرتبط   حوزةدو با  قرآنمشتقات این واژه در  .اند معنایی به وجود آمده ةحوز

معنهایی   حهوزة است و از سویی، با توحید و اسمای الهی ارتباط دارد و از سهوی دیگهر، بها    
ند دارد و متناسب بها ایهن حهوزة مفههومی، معنهای طهرد       عبادت و مفاهیم كلی عبودیت پیو

است؛ زیرا تصویر بهتری از تمرّد شیطان از امهر   تر مناسبواژه  شدن و راندن برای این ریشه
 كه عرصة فرمانروایی مطلم خدوند است. كند یمالهی و نیز صحنة قیامت ارائه 

 . همنشينی عصی و اغواء2ـ3

و « عصهی »همنشهینی   (،616)طهه/  دَمُ رَبَّهُ فَغَوَیوَعَصَی آدر آیات كلیدی همچون 
واژه ر  نموده كه تحلیه  معناشناسهی و بررسهی روابهط مفههومی در آن كمهک        این ریشه

روی  دنبالهه » عمومهاً « عصهی » واژةی لغت، ها فرهنگ. در دینما یمشایانی به فهم دقیم واژه 
آن را برخی نیهز   .(798 :8، جق.6484فارس،  ابنر.ک؛ ) است معنا شده «و نافرمانی نکردن

 .(696 :7ج، 6874مصهطفوی،  ر.ک؛ انهد )  كهرده معنها  متأثّر نشدن یا به زحمت متأثّر شدن 
هها   شهخص از آن  مهه بسها  ارشادی متصوّر است؛ زیرا  ودر اوامر و نواهی مولوی  این واژه

 :9ج ، 6873قرشهی،   و 869 :6831تاجهدینی،  ر.ک؛ ) بنهذیرد تأثیر  سختی یا به ،متأثّر نشود
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؛ بسیار نزدیک اسهت  «اعتداء»به معنای  «عصیان»معنای كلمة كه  ایزوتسو معتقد است .(61
 :6873ایزوتسهو،  ر.ک؛ انهد )  رفتهه كار  به قرآندر این دو واژه اغلب در كنار یکدیگر  زیرا
891). 

ـ  فَإِ ییراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِثِرَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَ ةآی در کَ  یاننَّهُ مِنِّی وَ مَـنْ عَصَ  فَإِنَـّ

 ینی. همنشه مشههود اسهت  عصهیان   مفههوم تبعیهت و   تقابه  دو  (،81)ابهراهیم/  یمٌغَفُورٌ رَحِ
 .مطلهم نافرمهانی اشهاره دارد    از آنکه بر مطلم گناه داللت كند، بر مشتقات این ریشه، بیش

 و« یعْصُهونَ »تقابه    (،ؤْمَرُونَا یُه فْعَلُونَ مَیَ وَ ا أَمَرَهُمْاللَّهَ مَ عْصُونَی الَ) شش سورة تحریم ةیآ
، طباطبهائی ر.ک؛ ) دینما یمعنای نافرمانی را تقویت م «رام» ةآن با واژ ینیهمنش و« یفْعَلُونَ»

 .(94: 9ج  ق.،6467

نزدیهک شهدن بهه     و ع()آدمحضهرت   نافرمهانی ، طهه  ةسهور  616 یهة در آ« عَصهی »واژة 
 ق.،6469 طبرسی، و 67: 7 ق.،6486 ر.ک؛ طوسی،) كشد یمرا به تصویر درخت ممنوعه 

وجهوب   جنبهة  ، فرمان الهی)ع(حضرت آدم دربارةمعتقد است  كه البته فخر رازی( 99: 7ج
 .(683ک 11ج ق.، 6418فخهر رازی،  ر.ک؛ تهرک اولهی اسهت )   رد و آنچه ر  داده، ندا
 إینِّهی » عبهارت  زمر بها سورة یونس و سورة  69ورة انعام، آیة س 69آیة در نیز « عَصَیتُ»فع  
اسهت. همنشهینی ایهن     تکرار شهده  پیامبران زبان از «عَظِیم  یَوْم  عَذَابَ رَبِّی تُیْعَصَ إینْ أَخَافُ
گفته در همنشهینی اغهواء و ربّ    و نیز تبعیّت درخور تأمّ  است و تناسب پیش« ربّ»واژه با 

 .كند یم دییتأرا بیش از بیش 

 ( واژة96ههود/   و 73المائده/  ؛661/ عمران  آل ؛16بقره/ ال ؛41/ نساءال) نیز پنج آیه در
در ایهن آیهه و برخهی    « عْتَهدُونَ انُوا یَكَه »این واژه با تركیب  ینیهمنش است كه آمده« عَصَوُا»

از  نیهز  «یعْتَهدُون » ةواژ. ( مشههود اسهت  81/ حزابألا و 18/ جنال ؛64/ نساءال) گریآیات د
ق.، 6464فراهیدی، ر.ک؛ اند ) گرفته« تجاوز»ابه معنای است كه لغویون آن ر« ودع» شةیر
و بها   انهد  داده معنایی منفی یکهدیگر  هم عمم بیشتری به بار واژه دركنار این دو. (168: 1ج

 یا مقدمهه  ه نافرمهانی اینگونه نتیجهه گرفهت كه    توان یم «یعْتَدُون»بر  «عَصَوُا»تقدم عنایت به 
 .استبرای تجاوزگری 
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فرشهتگان و   ةسهجد ، آفهرینش انسهان   ةبهه مسهئل   یمختلفه  هایا تعبیردر سورة اعراف، ب
د آمیختهه بهه   نوعی سركشهی و تمهرّ   ،سجده نکردن ابلیس. است شده اشارهسركشی شیطان 

ل الههی، تنهزّ   از مقام برجسته و قهرب  به سبب نافرمانی و كبرش خداوند او را .اعترا  بود
طغیهان   ،شیطان هنگامی كه خود را طردشده دیهد  .عًاجَمِی مِنْهَا اهْبِطُوا قُلْنَاداد و فرمود: 

آیهات   طبم .الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَک لَهُمْ لَأَقْعُدَنَّ أَغْوَیتَنِی فَبِمَا قَالَ نمود:و لجاجت را بیشتر 
نادرسهت   ةبه سبب مقایسو او  شیطان، مولود تکبر اوستبد  ، فرجامسورة اعراف 61 تا 66

معتهر  شهد   و به فرمهان او  نمود م و حکمت خدا را انکار عل، خلقت خود و حضرت آدم
 نتیجههه، او در (.81: 3ق.، ج 6467 ،طباطبههائی و 67 :1ج، 6871 کههارم شههیرازی، )ر.ک؛ م
 بهه  الههی  اغهوای  رو، ایهن  از كهرد.  محهروم  الهی هدایت از را خویش و برگزید را گمراهی

 .باشد ینی محرومیت از هدایت ممع

 «اغواء»ا ب« إضالل». همنشينی 3ـ3

ههای واژة   یکهی از همنشهین   (،1/ نجمال) ا غَویاحِبُکمْ وَ مَما ضَلَّ صَبا عنایت به آیة 
 اسهت « هدایت و راست راه از شدن منحرف»معانی  به لغت در ضاللتاست. « إضالل»، «اغواء»

، ضهایع و گهم شهدن میهزی و     «ضه ّ »اص  معنهای ریشهة   (. 17ق.: 6484اصفهانی،  )راغب
و فراهیههدی،  971ق.: 6484فههارس،  جایگههاه و حهمّ خههود اسههت )ر.ک؛ ابهن   خهروج آن از 

انهد؛ زیهرا فراموشهی بهه      نیز گرفته« فراموشی»(. برخی ضاللت را به معنای 3: 7ق.، ج6464
: 1ق.، ج 6489آیهد )ر.ک؛ فیهومی،    دنبال ناپدید شدن و گم شدن قوة حفظ به وجود مهی 

ترین وجهه معنهایی بهرای ایهن ریشهه مطهرح        گبه عنوان پررن« شدن  گم»از آنجا كه  (.814
تهوان فقهدان ههدایت را ضهاللت دانسهت       (، می663: 8، ج6817اثیر،  )ر.ک؛ ابن است شده

 (.647: 6م.، ج6637درید،  )ر.ک؛ ابن

بهه كلمهات متضهاد و یها متهرادف آن      توجه  ،قرآندر « إضالل»برای درک بهتر معنای 
 یهافتن اسهت.   معنهای ههدایت   بهه  «إهتهداء » ابه  مق در گمراهی معنای بهضروری است. إضالل 

یی معنها  ههم وجود دارد كه البتهه تهرادف و   « اغواء»و « إضالل»یی بین واژگان معنا همنوعی 
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است، با در نظر گهرفتن ارتبهاط میهان    « تسمیة المسبّب بإسم السبب»تامّ نیست، بلکه از باب 
( و در لغهت، ضهالل   191البقره/ د )دان می« رشد»را مقاب  « غیّ» قرآن كریمها و اینکه  واژه

بها توجهه بهه    « ضهالل »و « غهیّ »یی و تهرادف  معنا هممعرفی شده، « رشد»و « هدی»در مقاب  
 .شود روشن می« رشد»ها با  مقابلة هر دوی آن

ها بهه نهوعی    میان مفهوم هدایت و ضاللت رابطة تقاب  منطقی برقرار است و مفاهیم آن
هها تبیهین    در بافهت كهالم، مطهابم شهأن آن     هها  و معنای آنضدیّت ملکه و عدم ملکه دارند 

دهنهد   مهی  نسهبت  خهدا  بهه  مسهتقیم  طهور  به را ضاللت و قرآن، هدایت آیات از ای شود. دسته می
 مسهئول  را قهرآن، انسهان   آیهات  از دیگهر  ای (، حال آنکه دسته3 فاطر/ و 17 الرعد/ ؛11 )البقره/

(. بنهابراین،  18اإلنشهقاق/   و 76 عمران/ آل ؛63 یوسف/ ؛11 داند )األعراف/ می اعمال خویش
 وجهود  بهه  سهبب  و هسهتند  ارتباط در اختیار و جبر كالم اسالمی، مانند مهم با مباحث واژه دو این

اسهت، همهان گونهه كهه اغهواء نیهز        شده مسلمان دانشمندان بین در متفاوتی های آمدن دیدگاه
 انگیز در حوزة كالم اسالمی است. مفهومی بحث

 ر.ک؛ جهوهری، ) اسهت  «كهردن  راهنمهایی  و راسهت  راه یهافتن » معهانی  بهه  لغهت  در یتهدا
 كهه  ای گونهه  اسهت، بهه   لطهف  روی از راهنمهایی  و نیز به معنای داللت ( و198: 1ج ،ق.6484
ق.: 6484و راغهب اصهفهانی،    41: 1ق.، ج6484فارس،  باشد )ر.ک؛ ابن مطلوب به رساننده
649.) 

در فهم صحیج این واژه بسهیار كارگشاسهت.    قرآنیات توجه به مصادیم ضاللت در آ
های سهخت و   ، كفر در همة وجوهش ضاللت است. همچنین، كسانی كه دلقرآناز منظر 

؛ زیرا قساوت قلب از نداشتن شرح صهدر ناشهی   ندهست  یگمراهخشن دارند، در ضاللت و 
از یاد خدا تعریف به الزم آن، یعنی قساوت قلب « ضالل»سورة زمر،  18شود و در آیة  می
سورة  91سورة احزاب،  81آیات  طبم .(178: 67ق.، ج6467، طباطبائیر.ک؛ ) است شده

عصیان و نافرمانی خداوند و پیروی از هوی، علت اصلی ضاللت  سورة قصص، 98انعام و 
توانند سبب گمراهی و انحراف از  ، تقریباً بدون استثناء بر تمایالتی كه میقرآناست و در 

سهورة   18آیهة   اسهت.  آمهده « علهم »شود كه در نقطة مقاب  آن،  راست شوند، اطالق میراه 
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كننهد، بهه عنهوان     جاثیه از كسانی كه به عو  هدایت الهی از هوای نَفْس خود پیروی مهی 
كند. حال با توجه بهه تهرادف    اند، یاد می كسانی كه هوای خود را خدای خویش قرار داده

ی كهه سهببیّت و یها اقتضهای     امهور توان گفهت همهة    دو می آن« علت بودن»ضالل و غیّ و 
باب عالقة سبب و مسهبّب   ازشوند و این تسمیه  انحراف از حم را دارند، ضاللت نامیده می

 (.171است )ر.ک؛ همان: 
سورة یوسف، معتقدنهد ضهاللت عبهارت     3سورة اعراف و  18 یاتآبرخی با استناد به 
این معنا اعم از آن است كه مقصود حم باشد، یا  به سمت مقصود و است از فقدان هدایت

(. واژة ضهالل  86: 7، ج 6874باط ؛ مه مطلوب هر شخص نظر اوست )ر.ک؛ مصطفوی، 
مه در لسان خداوند متعال استعمال شود و مه در زبان بندگان خدا، یک معنی دارد، ولهی  

و غیرمطهابم بها   های غیرمعصوم گفته شود، محتم  است خودگمراهی  آنچه از سوی انسان
ی از راه انحرافه  گونه هر. بنابراین، ضالل به (171: 6873ر.ک؛ ایزوتسو، ) واقع و حم باشد

 شود. و مه سهوی گفته می مه عمدی

 م نایی اغواء و هالکت . هم4ـ3

بهین دو  یی اسهت كهه   روابهط معنها   یکی از انواع (Sameness of meaning) معنایی هم
. ، وجهود دارد كننهد  مهی كهه یکهدیگر را تأییهد و تقویهت      معنهایی مشهترک   ةمفهوم با مؤلف
 بهه  معنهی  ههم  واژة ای كه دو است، به گونه معنایی در اصطالح، یکسانی معنی ترادف یا هم

معنههایی از  نشههود. هههم حاصهه  تغییههری زنجیههرة گفتههار در و رونههد كههار بههه یکههدیگر جههای
(. 13: 6866؛ صهفوی،  ترین روابط مفهومی در سطج واژگان زبان است )ر.ک شده شناخته

ای دقیقهاً   معنها، ههی  دو واژه   اما حقیقت آن است كه با وجود امکان تمایز بین واژگان ههم 
عههاطفی، وسههعت معنهها و شههمول معنههایی،   هههای جنبههه یههک معنهها ندارنههد و تمایزهههایی در 

 (.681: 6866ر.ک؛ پالمر، ) هارا دارند همنشینسازی و تفاوت در  جانشین

 در ییمعنها  پوشهی  ههم  زانیه م و نهدارد  وجهود  واقعی ییمعنا هم ی،شناس زبان اصول طبم
 از تهوان  یمه  واژه منهد  ایه  دو نیبه  ییمعنها  هم زانیم سنجش یبرا. ستین کسانی ها مترادف
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بها وجهود ایهن، در ههی  زبهانی       (.38: 6876 ا،یرنیوزر.ک؛ ) كرد استفاده ینیگزیجا روش
توان یافت كه در تمام جمهالت   ی را نمیا معنایی مطلم وجود ندارد؛ یعنی هی  دو واژه هم

ر.ک؛ ) كهار رونهد و تغییهری در زنجیهره پدیهد نیاورنهد       زبان بتوانند بهه جهای یکهدیگر بهه    
 (.681: 6866صفوی، 

معنهایی   تا حهدود زیهادی ههم   « اغواء»واژة  های ریشه های معناشناسانه در همنشین بررسی
توان بیهان كهرد    تبیین نمود. لذا می« غواءا»را با « عصیان»و « إضالل»واژگان همنشین، مانند 

هها   ههایی دارد كهه بهه آن    كه حوزة معنایی اغواء بها ایهن واژگهان مهرتبط اسهت و اشهتراک      
رسهد ایهن واژه بها هالكهت نیهز نهوعی ارتبهاط         پرداخته شد. اما از سوی دیگر، بهه نظهر مهی   

 قهرآن رتبهه در  م 36ههای آن نزدیهک    و اشهتقاق « هلهک »ریشة واژة معنایی داشته باشد.  هم
 ،قهرآن كهریم   ههای مکهی و اوائه  نهزول اسهت. در      است كه بیشتر هم در سهوره  كار رفته به

 یکهی  هالكت كه شده بیان آن از اعرا  و توحید خط از انحراف پیامدهای دربارة آیاتی
فههارس،  ر.ک؛ ابههنشکسههتن و افتههادن اسههت ) بههه معنههای در اصهه  لغههتایههن  .هاسهت  آن از

ر.ک؛ ) انههد معنهها كههرده« تبههاه گشههتن»و  «ضههایع شههدن»رخههی آن را . ب(17: 9ق.، ج 6484
از »و « فسهاد »، «فقدان شیء»وجوه معنایی مختلفی مانند راغب . (667: 6، ج 6469طبرسی، 
كهار   بهه  یههای  مهر   در كنهد هالكهت   را ذكر و بیهان مهی   «فنا» و« مر »، «میزیبین رفتن 

 (.344ق.: 6484انی، ر.ک؛ راغب اصفه) است منظور آن در رود كه ذمّ می

 اسهت. در آیهات   مجیهد  قهرآن  در كلمهه  موارد استعمال ایهن  جمله از عادی البته مر 

ُنَا إِلَّا الدَّهْرُهْلِکُوَمَا ی (14/ الجاثیة) و َهْلِـک  مْلِک مِنَ اللَّهِ شَیئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ یُقُلْ فَمَنْ ی

الْأَرْضِ جَمِیعًا وَلِلَّهِ مُلْـک السَّـمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ وَمَـا بَینَهُمَـا       الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِی

برخهی مفسهران بها عنایهت بهه       (،67/ المائةدة ) لِّ شَـیءٍ قَـدِیرٌ  شَاءُ وَاللَّهُ عَلَی کُخْلُقُ مَا یَیَ
 «معمهولی  مهر  » معنهی  به اند كه هالک ، بیان كردهقرآنكاربردهای مختلف این واژه در 

 یهْلِکَ وَ نظیر آیاتی در رفتن بین از و تباهی (.669: 6ق.، ج 6469ر.ک؛ طبرسی، ) است

 الْحَیاة  ُ هَـذِهِ  فِی یُنْفِقُونَ مَا مَثَلُ( و 189)البقره/  الْفَسادَ یحِبُّ ال اللَّهُ وَ النَّسْلَ وَ الْحَرْثَ

 ،(667عمهران/   )آل فَأَهْلَکتْـهُ  أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا قَوْمٍ حَرْثَ أَصَابَتْ صِرٌّ فِیهَا رِیحٍ کَمَثَلِ الدُّنْیا
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 آن اسهتعمال  بیشتر موارد. هستند هالكت مصادیم از كه است رفتن بین از شدن و تباه مراد
 (98)النجم/ عَادًا الْأُولَی وَأَنَّهُ أَهْلَکَ مث : است؛ عذاب به وسیلة هالكت همان قرآن در
 فَـی بِرَبِّـک بِـذُنُوبِ عِبَـادِهِ خَبِیـرًا بَصِـیرًا      قُرُونِ مِنْ بَعْـدِ نُـوحٍ وَکَ  مْ أَهْلَکنَا مِنَ الْوَکَو 

 متعهدی  ، رفتهه  كهار  بهه  الزم همواره مجید قرآن در «هلک» فع  نماند ناگفته (.67)اإلسراء/ 
كهار   هبهد به   ههای  مهوت بهرای  تنهها  هالكهت   ،بنهابراین  .اسهت  شده استعمال افعال باب از آن
 ههای  امهت كفهار و   كهه فراوانهی كهاربرد ایهن واژه بهرای نهابودی       رسهد  میظر به ن رود. نمی

در هالكهت   حال آنکهه ، معنا كنند «مر  مذموم»را  «هالكت»لغویان ، سبب شده بدكردار
 عله   لجاجهت  و ، تعصهب قهرآن طبم آیات  .است بدكارانبه معنای فنا و نیستی این آیات 
 است. كتسقوط و هال مرحلة به گمراهی و رسیدن انحراف،

 م نایی در واژة اغواء . برردی تقابل5ـ3

 اسهت.  آن مقابه   واژگهان  شهناخت  واژه، ههر  مفههوم  و معنا شناخت های راه از یکی
 اسهت  مفهومی دو بین (Antonymy) «تضاد» ( یاSemantic opposition) «تقابلی روابط»
 نفهی  و عیفتضه  مقهام  در كهرده،  نقه.  را یکهدیگر  ولی دارند، مشترک معنایی مؤلفة كه

 یکهدیگر  بها  دیگهری  جههات  از معنها  كلّیهت  در اتحهاد  عین در رو، ازاین و هستند یکدیگر
 .(688 :6868زاده،  ر.ک؛ شفیع) دارند افتراق

بهه   تقابه   از ای گونهه  شود و تضاد، صرفاً می شام  را مختلفی های گونه معنایی تقاب 
 بهه  «اغواء»متضاد  مفهوم تحلی  «بأضدادها األمور تعرف»اص   با توجه به آید. می حساب

 كند. می كمک آن مفهوم از تری جامع درک

آیهاتی ماننهد    در كهه  است رفته كار مورد به 66 در آن مشتقات و «رشد»واژة  قرآندر 
قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی  /( و191)البقره    َوَ إِنْ یرَوْا سَبیلَ الرُّشْدِ ال یتَّخِـذُوهُ سَـبیالً و

برخهی از   ،باشهد  مهی  «غیّ»تقاب  با در ( 641)األعراف/ نْ یرَوْا سَبیلَ الغَی یتَّخِذُوهُ سَبیالًإِ
و  انهد  حقیقت امر دانسته معاجم با توجه به معنای وضعی و كاربردی رشد، آن را رسیدن به

 رسهد  یمه كسهی اسهت كهه تهدابیر او بهه غایهت و كمهال مطلهوب         « رشید»كه  اند كردهبیان 
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واكههاوی متههون دینههی (. 497ق.: 6489و فیههومی،  863: 1ق.، ج6484فههارس،  نر.ک؛ ابهه)
رو، در توصهیف برخهی    نیسهت. ازایهن   حاكی از آن است كه مراد از رشد، رشهد جسهمانی  

جهوهری،   ؛138: 6ق.، ج 6464است )ر.ک؛ فراهیهدی،   گفته شده «كبیرة غیر رشیده»افراد 
 (.168: 64ق.، ج6464و حرّ عاملی،  116: 9ق.، ج 6464، منظور ابن ؛6431: 4ق.، ج6484

 آن اوج كهه  داننهد  می و معنوی فکری حوزة در كمال رشد را معنای ،قرآنغالب آیات 

 اههداف  در جههت  ، رشهد قهرآن  دیدگاه از كه است آن به مربوط الزامات و پرستی حم

 ر.ک؛ كهاردان ) شود حاص  می انتخابی و اختیاری فع  طریم از حقیقی كمال و متعالی

 (.811: 6838دیگران،  و

 فَلْیسْتَجِیبُوا لِی وَلْیؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرْشُـدُونَ  همچون آیاتی در «رشد» واژة كاربرد
 به كرد؛ محقم را آن باید كه است ناظر وضعیتی به رشدكه  دهد می نشان( 631بقره/ )ال

 و الههی  لقهای  و بقهر  اگر د.آفرینش تلقی كر اهداف از را رشد توان می دیگر، عبارت
(، 96: 6876آملهی،   )ر.ک؛ جهوادی  خلقت باشد غایی هدف اللّهیخلیفةمرتبة  به رسیدن

 مکانهت  حیث از خلقت كلّی باشد. اهداف خلقت تواند هدف كلی نیز می «رشدیافتگی»

 بهرای  دارند كه مارموبی آن با معناداری ارتباط و نزدیک هستند بسیار غایی اهداف به

اسهت.   ذومراتهب  پویها و  ههدفی  كنند. بنابراین، رشهد،  می مشخص صیلیتف اهداف تعیین
اسهت،   رشهد  اسهباب  از كهه  ایمهان  و اجابهت، اسهتجابت   قرب، بقره، سورة 631 آیة طبم

 (.868: 6873آملی،  )ر.ک؛ جوادی دارد متفاوتی درجات و مراتب

 امها در اسهت،   برقهرار  «غهیّ » و« رشهد » اصلی میان در معناشناسی اغواء، تقاب  اگرمه

قُلْ إِنِّی لَا أَمْلِک لَکمْ ضَرًّا آیة  است. در آمدهنیز «شرّ»و  «ضرر»واژة رشد در مقاب   ،قرآن

 معنهای  به و نفع مقاب  در «ضرّ»است،  آمده« ضرّ»مقاب   در رشد (،16جن/ال) وَلَا رَشَدًا

 ی از آن( و این تقاب  حاك671: 4، ج 6873)ر.ک؛ قرشی،  است بدحالی و نقصان زیان،

وَ أَنَّا ال نَدْرِی أَ شَـرٌّ أُرِیـدَ   آیهة   است. در رشد و در هدایت حقیقی نفع و سود كه است

 است. شرّ آمده« شرّ» مقاب  رشد در (،68)الجن/  بِمَنْ فِی الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً
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: 4، ج 6873قرشهی،   كننهد )ر.ک؛  مهی  اعرا  آن از همه است كه قبیحی ضرر معنای به
64.) 

 بزرگتهرین  و خیهر  هر سبب این رابطة جانشینی در آیات، حاكی از آن است كه رشد

جوانهب   الزمة رشد، احاطهه بهه  ( و 478: 11، ج 6877ر.ک؛ مدرسی، ) است خیر مصداق
سهاز رشهد معرفهی     سهورة كههف، دانهش مهالزم یها زمینهه       19مختلف آن امر است. در آیة 

 آنجها  ؛(186: 9ق.، ج 6483الدّین درویش،  و محیی 919: 7ق.، ج6466است )حلبی،  شده
 عُلِّمْـتَ  مِمَّـا  تُعَلِّمَـنِ  أَن عَلَـی  أَتَّبِعُکَ هَلْ مُوسَی لَهُ قَالَ: دیگو یمبه خضر  )ع(كه موسی

گیهری   بهه موضهوعات مهورد تصهمیم     «احاطة خبری». بنابراین، یکی از لوازم رشد، رُشْدًا
 است.

است.  ین ركن رشدیافتگی، داشتن تصور صحیج از جوانب و عواقب اموربنابراین، اول
در  )ع(ههای خروجهی اسهت. امهام علهی      دیدن راه گاهی انتخاب راه ورود در امری، مستلزم

ی خردمنهد  :مِنْ رُشْهدِک  کَسُبُ َ غَیِّ مِنْ عَقْلِک، مَا أَوْضَجَ لَکَ كفَاکَ»: دیفرما یم حدیثی
. رشهد  (416/ ح البالغهه  نهج)« رگردانی را از رشد بازشناساندبرایت راه س تو همین بس كه

(. واژة 191)البقهره/   قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِـنَ الْغَـی   آیة در با اطاعت و تبعیت مالزم است.
 اسهت. لهذا   روشن شدن معنی به و دارد اثرپذیری و مطاوعی تفعّ ، معنای باب در« تبیّن»
 كهامالً  ضهاللت،  از رشهد  و یعنهی كمهال   تدریجی است؛ حصول برای آیه این در« تبیّن»

 (.199: 6، ج 6873)ر.ک؛ قرشی،  گردد روشن گناهکاران راه تا شد روشن

در « رشهد » ةاز ههدایت و ضهاللت اسهت؛ اسهتعمال كلمه      اعهمّ  ،«غیّ»و « رشد»بنابراین، 
و  یکی از مصهادیم رشهد  و  رسیدن به راه اصلی و وسط آن از باب انطباق بر مصداق است

معنای رشد، رسیدن به منین راهی است؛ مهون رشهد بهه معنهای رسهیدن بهه واقهع         ةیا الزم
پس رسیدن بهه راه، یکهی از    است.راه راست  یافتنمطلب است و رسیدن به واقع، منوط بر 

در  معنهایی دارنهد كهه    نهوعی ههم  « ههدایت »و « رشهد »ات كلم بنابراین،مصادیم واقع است. 
 وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهِیمَ رُشْدَهُ مِـنْ قَبْـلُ  ( 1نساء/ )ال تُمْ مِنْهُمْ رُشْداًفَإِنْ آنَسْی مانند آیات
 ( نمود روشنی دارند.96 /اءینبألا)
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 تهرادف تهاّم ندارنهد، بلکهه وجهوه افتراقهی دارنهد.       « ضهاللت »و « غهی » ةكلمه  ،همچنین
بهه  « غهی »ست، ولی ا به معنای انحراف از راه با در نظر داشتن هدف و مقصدهم « ضاللت»

منظههور،  ابههن)ر.ک؛ معنههای انحههراف از راه بهها نسههیان و فراموشههی هههدف و مقصههد اسههت  
 .(841 :1ج  ق.،6467، طباطبائی و 117 :1ج ، ق.6489، ؛ فیومی679 :8 ج ق.،6464

آن میزی است كه به سوی خیر و فالح داللت دارد و ههدایت  »عبارت است از « رشد»
است. بنابراین، مراد از این واژه، می  و سوق « ه سوی شر و فسادهدایت ب»و اغواء « كند می

تهری از   دادن به سوی میزی است كهه نتیجهة آن گمراههی و فسهاد اسهت كهه مرتبهة پهایین        
ای بهر آن اسهت )ر.ک؛ مصهطفوی،     ضاللت و فساد خواهد بود. در عین حهال، كهه مقدمهه   

 .(131: 7، ج6874

 بافت زبانی در «اغواء». برردی 6ـ3

 قهرآن بهار در   11یافتهه و غیراعاللهی،    در دو شک  كلّهی، اعهالل  « غوی»تقاقات واژة اش
توان این آیهات را در دو محهور عمهده بررسهی كهرد. در محهور        است كه می استعمال شده

 اول، آیات مربوط به آفرینش انسان و تمرّد شیطان از امر الهی قرار دارد، آیاتی مون:

 .(61)األعراف/  ی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَک الْمُسْتَقِیمَقَالَ فَبِمَا أَغْوَیتَنِه 

 .(86)الحجر/  قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیتَنِی لَأُزَینَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعِینَه 

 .(616)طه/  وَعَصَی آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَیه 

تصویر و اعتذار مجرمهان در پیشهگاه خهدا بیهان     در محور دوم نیز فرجام بد گناهکاران 
 است: شده

 .(81الصافات/) فَأَغْوَینَاکمْ إِنَّا کنَّا غَاوِینَه 

قَالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَغْوَینَا أَغْوَینَـاهُمْ کمَـا غَوَینَـا تَبَرَّأْنَـا     ه 

 .(18)القصص/  ا یعْبُدُونَإِلَیک مَا کانُوا إِیانَ
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 .(64)الشعراء/  هُمْ وَالْغَاوُونَ فِیهَافَکبْکبُوا ه 

 .(114)الشعراء/  وَالشُّعَرَاءُ یتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ه

 الْغَـاوِینَ وَاتْلُ عَلَیهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَینَاهُ آیاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکـانَ مِـنَ   ه 
 .(679/ )األعراف

 .(66)الشعراء/ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَه 

حاكی از آن است كه در آیهات محهور اوّل،    قرآنبررسی روابط مفهومی این واژه در 
گمراههی، ضهاللت و   »كنهد، مفههوم    یعنی آیاتی كه بر تمرّد شیطان از امر الهی داللت مهی 

رسد؛ زیرا در مفهوم كلی داستان، محملی وجهود نهدارد بهرای     مینظر ن صحیج به« ناامیدی
اینکه گمراهی، فریب و ناامید كردن به خدا نسبت داده شود. عالوه بر این، اقرار شیطان به 

 در تضاد است. ع()گمراه بودنش، با ادعای قبلی او مبنی بر برتری بر آدم

شدن و یا سهاقط شهدن از مقامهات    فروافتادن، مطرود »رو، معنای این دسته آیات،  ازاین
قَـالَ فَبِمَـا   سورة اعراف، سخن شیطان مبنی بر اینکه  68 است؛ برای مثال در آیة« معنوی

به دلی  اینکه مرا فروانداختی و مطرود سهاختی،   ...:أَغْوَیتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَک الْمُسْتَقِیمَ
. همچنین، ادامة آیه كه خداوند نشینم اه تو مییا از مقامات معنوی ساقط كردی، بر سَری ر

مَـذْءُومًا  و « از آن مقهام فهرود آی، بیهرون شهو    »یعنهی   ،قَالَ اخْـرُجْ مِنْهَـا  فرماید:  می

تأكید بیشتری بر فروافتادن، مطرود شدن و یا ساقط شهدن   تو از خوارشدگانی» :مَدْحُورًا
 از مقامات معنوی دارد.

در محور دوم كه عمدتاً بیان حالهت اعتهذار مجرمهان را در    « اغواء»های واژة  اما اشتقاق
اسهت. در ایهن   « می  و سوق داشتن به سوی گنهاه »كند، به معنای  پیشگاه خداوند بازگو می

رو،  ایهن  كننهد. از  قبی  آیات، مجرمان به جذبه و كششی كه در گناه وجود دارد، اشاره مهی 
آیهات نیهز    اسهت. در آن دسهته   واء استفاده نمودهبرای بیان منین مقصودی از واژة اغ قرآن

 ها متناسب با معنای ریشة كار رفته، معادل معنایی آن ها به در آن« غوی»كه اسم فاع  ریشة 
 ةاز ریشه « هبهوط » ةواژ )فروافتادن، ساقط شهدن و هبهوط مقهامی و معنهوی( اسهت.     « غوی»
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 ( و88: 1ق.، ج6484، سفهار  ابهن )ر.ک؛ اسهت   گرفتهه شهده   «فرود آمدن»به معنای « هبط»
را  «هبهوط »راغب  البته (.63: 69ق.، ج6464، منظور ابن)ر.ک؛  است «صعود»نقی. و ضد 

بهر   ،كار رود انسان به بارةكند كه این واژه مون در اضافه میداند و  می «پایین آمدن قهری»
 ،میزههای شهریف  بهارة  كهه در  «انهزال »باشد، برخالف  سبی  استخفاف و سبک شمردن می

آنچهه  (. 381ق.: 6484ر.ک؛ راغهب اصهفهانی،   است ) كار رفته به قرآنث  انزال مالئکه و م
پایین آمدن از جایی بلند اسهت   ،هبوطاین است كه  ،آید شناسان به دست می از كالم لغت

 كرد. استفادهمکان و مقام  برایتوان از آن  كه می

ز نهوعی تنهزل   نیه  )ع(روشهن شهد كهه هبهوط حضهرت آدم      ،با توجهه بهه آنچهه گذشهت    
حال منین تنزلی مکانی بوده یا مقامی و یا هر دو، میهان مفسهران اخهتالف نظهر      ،است بوده
، به عنوان معهادل معنهایی مناسهبی    «فرومایگان»رو، در این دسته از آیات، واژة  ازاین .هست

 رسد. نظر می برای مشتقات واژة اغواء به 

 آيةٍیتَکبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ وَإِنْ یرَوْا کلَّ سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِی الَّذِینَ طبم آیة 
 رَوْا سَبِیلَ الْغَی یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِنْ یَلَا یؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ یَ

 آیات تکذیب و غفلت (، استمرار641)األعراف/  غَافِلِینَانُوا عَنْهَا اتِنَا وَکَذَّبُوا بِآیَبِأَنَّهُمْ کَ

 جسهتجوی  در متکبهر  اسهت. قلهب   انتخهاب  و دیهدگاه  در انحهراف  و تکبر موجب الهی

 منحهرف  آن از خهود  ارادة و میه   بها  رشهد  راه نیست. بنهابراین، حتّهی بها دیهدن     حقیقت

 (.831: 8، ج6877)ر.ک؛ مدرسی،  شود می

 رسهول  ضهروری اسهت.   رشهد  مسهیر  در رفهتن  پهیش  و گمراهی از نجات برای تقوا

)ص(اكرم
فَقَهدْ   یَعْصِهمُهَا  مَهنْ  وَ رَشَهدَ  فَقَهدْ  رَسُهولَهُ  وَ اهللَ یُطِعی مَنْ» :اند فرموده زمینه این در 

 را ها آن هر كس و است یافته رشد قطعاً كند، اطاعت را رسول او و خدا كس هر :غَوَی
بهها تطبیههم  بنههابراین، (.191: 6818، الفصههاحه نهههج« )اسههت قطعههاً گمههراه كنههد، نافرمههانی
آن معنهایی   یهها  مؤلفهه اغواء و نیز تبیهین   ةواژ های ینواژگان جانشین با همنش های ینهمنش

 به تعریف دقیقی از واژه رسید. توان یم
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 گيری نتيجه

و  ی واژة اغهواء معنها تهوان   انهدراجی، مهی   و اشهراقی  ارتبهاط  مانند مختلفی های شیوه به
 بها  كهانونی  مفههوم  ارتبهاط  از حاكی آن، اشراقی ارتباط مفهمومی آن را تبیین كرد. روابط

كانونی و قدرمشترک معانی سهامی   مفهوم كه دربارة این واژه، است پیرامونی سایر مفاهیم
 نههوع از ای رابطههه انههدراجی، ارتبههاط در .اسههت «طههرد نمههودن »و « فروافتههادن»و عربههی، 

 و گیهرد  مهی  قهرار  دیگر مفهومی ذی  مفاهیم از برخی آن، در مراتب وجود دارد كه سلسله
 ایهن  كهه  دههد  می نشان «اغواء»مفهوم  تحلی  دهد؛ مثالً می تشکی  را آن از ابعادی یا بُعد

 با متفاوت «غیّ» است. البته معنوی هالكت نوعی نیز و گمراهی به رفتن معنای به مفهوم
، نظهام  قهرآن و نیهز بافهت زبهانی    « اغواء»و  «ربّ»از همنشینی است.  آن از اعمّ و «ضاللت»

ای كههه اشههتقاقات ایههن  شههود و محورهههای دوگانههه فرمههانروایی خداونههد متعههال ترسههیم مههی
واژه در آن استعمال شده، یعنهی صهحنة اعتهذار مجرمهان در پیشهگاه الههی و داسهتان         ریشه

ایهن واژه   ابلیس و خروج او از بهشت، عناصر اصلی این نظام تصویری است. در همنشهینی 
معنایی مشهود است. لذا ایهن واژگهان عهالوه بهر رابطهة       هم نوعی هم« عصی»و « إضالل»با 

نیهز حهاكی از   « رشهد »معنایی نیز دارند. تقاب  معنایی این واژه با مفههوم   همنشینی، رابطة هم
وجود نوعی بار عاطفی در این واژه است و اینکه فروافتادن و ساقط شدن، معنوی و مقامی 

 مراح  توان رفته، می كار به ها آن در آن مشتقات و« غی» واژة كه آیاتی بررسی با. است

 از غفلهت  تکهذیب و  همچهون  عهواملی  ابتهدا  در. كرد ترسیم را غی كلی سقوط و مسیر

وهُ سَـبِیلًا  تَّخِـذُ یَ وَإِنْ یرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِنْ یرَوْا سَبِیلَ الْغَـیّ  الههی  آیات

 امیال و شهوات از پیروی ،(641)األعراف/  انُوا عَنْهَا غَافِلِینَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَکَبِأَنَّهُمْ کَ ذَلِکَ

خداوند، مرحلة بعهدی   ( نافرمانی96)مریم/  وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ یلْقَوْنَ غَیا نفسانی
 بهه  شهود،  مهی  انحهراف  و خداونهد  برابهر  در موجب تکبر آن سرانجام، است كه استمرار

وَاتْـلُ عَلَـیهِمْ   بود:  خواهد ناپذیر نیز هدایت متعدد آیات عرضة با حتّی فرد كه ای گونه

 (. در671)األعهراف/  نَبَأَ الَّذِی آتَینَاهُ آیاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکانَ مِنَ الْغَاوِینَ
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معنوی هبهوط   های ارزش به كردن پشت و هواپرستی مون هایی اثر ویژگی حال، در این
 دهد. و سقوط مقامی ر  می

 عابمن

 .قرآن کریم
تحقیهم جلیه     .ثرفی غریب الحدیث و األ النهةية (.6817. )بن سهعادات  ینثیر، مجدالدّا ابن

 .مطبوعاتی اسماعیلیان ةقم: مؤسس .مأمون شیحا
. 6. طالمحقهم رمهزی منیهر بعلبکهی     . ُاللغةجمهر م.(.6637. )أبوبکر محمد، زدیاَ درید ابن

 .دار العلم للمالیینبیروت: 

 .ةالمعرف دار :بیروت. 6چ .ةاللغُتهذيب ق.(.6411. )محمدبن احمدازهری، 
صهحیج  ت .التـراجم فـی تفسـیر القـرآن لمعـاجم      تاج (.6879. )وربن طاهرفشاه اسفراینی،

 .علمی فرهنگی :تهران .لخراسانیاكبر الهی ا یعل و نجیب مای  هروی

التهرا    اءیه حإ دار . بیهروت: اللغاُةالمخصـ  فـی   ق.(. 6467بن اسماعی . ) سیده، علی ابن
 العربی.

 . تحقیم عبدالسالم ههارون. قهم:  ةاللغ سمقایی معجم ق.(.6484احمد. ) ابوالحسن فارس، ابن
 سالمی.مکتب األعالم اإل

والنشهر   للطباعة الفکردار : بیروت. 8. چن العربلسا ق.(.6464. )منظور، محمدبن مکرم ابن
 .دار صادر ه والتوزیع

 .ای فریهدون بهدره   ةترجمه  .دینی در قـرآن  ـ  مفاهیم اخالقی(. 6873ایزتسو، توشیهیکو. )
 : فرزان روز.تهران

 :تههران  ی.كهورش صهفو   ةترجمه  .1. چیشناس یتازه به معن نگاهی (.6866)فرانک.  ،پالمر
 د.ما كتاب مركز ه نشر

 .نشر مهاجر :. تهران6چ. فرهنگ جاویدان المیزان(. 6831. )تاجدینی، علی
 .توس تهران: ای. بدره فریدون ترجمة .قرآن در دخیل یها واژه (.6831آرتور. ) جفری،
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 . قم: نشراسراء.تفسیر تسنیم(. 6873جوادی آملی، عبداهلل. )

 . قم: نشر اسراء.سانو سیرت ان صورت(. 6876) ههههههههههههههههههههههههههه .

. بیهروت: دارالعلهم   ةالعربیُاو صـحاح   اللغاُةُتاةُ ق.(. 6484بهن حمهاد. )   جوهری، اسماعی 

 للمالیین.
 البیت. . قم: مؤسسة آلتفصیل وسائل الشیعهق.(. 6464عاملی، محمدبن حسن. ) حرّ
 .یدار إحیاء الترا  العرب :بیروت .التفسیر الکبیرق.(. 6418. )خر رازی، محمدبن عمرف

دفتهر نشهر    :تههران  .القـرآن  الفـاق  مفـردات  ق.(.6484. )محمد  بن حسینراغب اصفهانی، 
 .كتاب

 ر.بیروت: دار الفک .العروس من جواهر القاموس تاج م.(.6664. )، مرتضیزبیدی

اهلل  ةآیة  ةمکتبة . قهم:  و الشـوارد  ةالعربیالموارد فی فصح  قربأق.(. 6488شرتونی، سعید. )
 المرعشی النجفی.

 . ترجمة محمد دشتی. قم: ایران.البالغه نهج (.6867حسین. ) محمدبن الرضی، یفشر
بها تأكیهد بهر روابهط      قهرآن معناشناسهی كلمهه در   (. »6868زاده، مرضیه و همکهاران. )  شفیع

 .688ه66صص . 68. شی قرآن و حدیثها پژوه «. همنشینی و جانشینی
دفتر انتشارات  :قم .9. چسیر القرآنالمیزان فی تف ق.(.6467. )، سید محمدحسینطباطبائی
 ی.اسالم
 مؤسسةة  :بیهروت  .البیـان فـی تفسـیرالقرآن    مجمـع  ق.(.6469. )بن الحسهن  فض طبرسی، 
 علمی للمطبوعات.األ

تحقیهم و تصهحیج احمهد     .التبیان فی تفسـیر القـرآن   ق.(.6486. )طوسی، محمدبن حسن
 ی.سالمعالم اإلمکتب األ :قم .حبیب قصیر العاملی

 .مهر ةتهران: سور. 4. چیشناس یمعن بر یدرآمد(. 6868. )كوروش ،یصفو
 .وانیتهران: پژواک ك. 1. چشناسی آشنایی با معنی(. 6866ه . )ههههههههههههههههههههه

 .اسوه :قم .العین ق.(.6464. )بن احمد فراهیدی، خلی 
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 التهرا   حیهاء إ دار بیهروت:  .المحـیط  القاموس ق.(.6464یعقوب. ) فیروزآبادی، محمدبن
 .العربی

 .ةالهجر : دارقم .6. چالمنیر المصباح ق.(.6489فیومی، احمدبن محمد. )
 .ةسالمیاإلدارالکتب  :تهران .قاموس قرآن (.6873. )اكبر قرشی، علی

. تههران:  1. چدرآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی(. 6838محمد و همکهاران. )  كاردان، علی
 سمت.

ـ  (.6877محمدتقی. ) مدرسی،  قهدس  آسهتان  مشههد:  آرام. احمهد  ترجمهة  .هـدایت  یرتفس
 .رضوی

ـ   یدرآمـد  (.6864. )حسن یعل، مزبان ـ  یبـر معن ـ   یشناس  دیفرشه  ةترجمه  .یدر زبـان عرب
 .سمت :تهران. 6چ .تركاشوند

و  ةالثقافة  ةوزار :تههران  .التحقیق فی کلمـات القـرآن الکـریم    (.6874. )مصطفوی، حسن
 .رشاد االسالمیاإل

 .ةسالمیاإلدار الکتب  قم: .تفسیر نمونه (.6816و همکاران. ) صرشیرازی، نامکارم 
 كبیر.امیر . تهران:االبرار  عدسرار و األ کش  (.6871ین. )رشیدالدّ ابوالفض  میبدی،

 .قطره :تهران. 6چ .شناخت زبان(. 6876. )مایس ا،یرنیوز
 ت جاویدان.. تهران: انتشارا68چ (. ترجمة ابوالقاسم پاینده.6818. )نهج الفصاحه

: تهههران .هــایی از قــرآن کــریم بررســی زبــان شــناختی واژه(. 6834هههدایت، شهههرام. )
 و مطالعات فرهنگی. پژوهشگاه علوم انسانی
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