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چکيده
تحلی معنایی واژگان و شناخت روابط مفهومی بین آنها ،یکی از راهههای دسهتیهابی بهه دقهایم
معناست .این امر در باب قرآن كریم كه سطوح معنایی متعددی دارد و میهنش واژگهان آن در نهایهت
انسجام است ،ضرورتی ویژه مییابد .در این پژوهش ،معنای واژة «اغواء» برحسب روابط بینامتنی میهان
واحدهای زبان ،با روش تحلیلی و توصیفی بررسی شدهاست .در پرتو شناخت روابط مفهومی این واژه
و بسامد بهاالی همنشهینی «ربّ» و «اغهواء» ،نظهامی تصهویری نمایهان مهیشهود كهه مهوجی از تفکهر را
میآفریند .محورهای دوگانهای كه اشتقاقهای واژة «اغواء» در آن استعمال شده ،یعنی صهحنة اِعتهذار
مجرمان در پیشگاه الههی و داسهتان ابلهیس و خهروج او از بهشهت ،تصهویرگر نظهام فرمهانروایی مطلهم
خداوند است .مفهوم این ریشة واژه ،قهدر مشهترک معهانی سهامی و عربهی ،یعنهی «فروافتهادن» و «طهرد
شدن» است .این واژه عالوه بر داشتن رابطة همنشینی با «اضهالل» و «عصهی» ،نهوعی ههممعنهایی نیهز بها
واژگان مذكور دارد .تقاب معنایی این واژه با مفهوم «رشد» نیز حاكی از نوعی بار عاطفی در آن است،
به این مفهوم كه بر فروافتادن و ساقط شدن معنوی و مقامی تأكید میكند.
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مقدمه
روابط و پیوندهای مفهومی در علم زبانشناسی ،ابزار و روشی است كه به واسهطة آن،
مفهوم نهفته در متن بهتر فهمیده میشود .با توجه به آنکه معهانی برخهی واژگهان قهرآن در
گذر زمان ،تطور معنایی یافتهاست و یا تحت تأثیر دیدگاههای كالمی و غیركالمهی دمهار
ابهام شده ،رویکرد معناشناسی و توجه به روابط مفهومی در پژوهشهای قرآنی بها ارائهة
راهکارهایی نظاممند در تعریف دقیم مفاهیم مورد مطالعه ،مؤثر بهودهاسهت و الیههههای
جدیدی از معنا را كشف و زمینة شناخت معنای واژگان را فار از پیشفر های كالمی
و غیركالمی فراهم میآورد.
واژة «اغواء» از مفاهیم بحثانگیز قرآنی است كه در فرهنهگههای لغهت و تفاسهیر بهه
صورتهای مختلفی معنی شدهاست .مباحث و مسائلی اسهت كهه در خهوانش قرآنهی ایهن
واژه در كالم اسالمی مطرح است ،پژوهش و بررسی واژة اغواء را ضروری میسازد؛ زیرا
از مستندات مهم مقولة «جبر» آیاتی است كه در آنها واژة «اغوا» بهه خداونهد نسهبت داده
شدهاست و در معنای واژة مهذكور ،توجهه غالهب عالمهان بهه «گمراههی و ضهاللت» و نیهز
«هالكههت» معطههوف بههودهاسههت (ر.ک؛ طباطب هائی6467 ،ق ،.ج  .)89 :3لههذا ایههن آیههات
مستمسکی برای اثبات عقاید كالمی جبریه قرار گرفتهاسهت و برخهی بها اسهتناد بهه آیهاتی
مون  61سورة اعراف و  83سورة ص بر حقّانیت و استواری مذهب جبریّه و ردّ اعتقهادات
مخالفان استدالل كردهاند (ر.ک؛ فخر رازی6418،ق ،.ج 166 :9و اسفراینی ،6879 ،ج :8

 .)69منین برداشتهایی از آیات قرآن ضرورت واكاوی معنای این واژه در آیهات قهرآن
ضروری میسازد .لذا این پژوهش درصدد است با روش معناشناسی توصیفی و بهر اسهاس
مکتب بن ،ضمن تعیین هستة معنایی واژه به بررسی توصیفی و تبیین جایگاه معنهایی اغهواء
در نظام واژگانی قرآن با تکیه بهر روابهط ههممعنهایی و تقابه معنهایی بنهردازد و بها ارائهة
مؤلفههای معنایی ،مترادفها ،متضادها و مفاهیم مرتبط با این واژه ،به این سؤاالت پاسخ
دهد كه واژة «اغهواء» در كهاربرد وحیهانی در ارتبهاط یها تقابه بها كهدام واژههها اسهتعمال
شدهاست؟ سطوح و الیههای مختلف معنایی این واژه در قرآن كریم كدام است؟

معناشناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی /ابراهیم ابراهیمی و فاطمه دسترنج

013

دربارة پیشینة بحث الزم به ذكر است اگرمه كتابها ،مقاالت و پایاننامههههایی ماننهد
«بررسی روابط مفهومی در واژگان قرآن كریم» اثر مینا طاهری ،به تحلیه آمهاری درصهد
بسامد روابط مفهومی بهكاررفته در بین واژگان قرآن بهه تفکیهک سهورههها پرداختههانهد و
كوروش صفوی در كتاب درآمدی بر معنیشناسهی و «آشهنایی بها معنهیشناسهی» بهه بیهان

روابط مفهومی پرداختهاند و مقاالتی نیز به طهور مجهزا دربهارة معناشناسهی واژگهان قهرآن
تألیف شدهاست ،اما پژوهشی كه به طور مسهتق و از بُعهد معناشناسهی بهه بررسهی اغهواء
پرداخته باشد ،یافت نشد .تنهها اثهر مهرتبط بها ایهن پهژوهش ،كتهاب بررسهی زبهانشهناختی
واژههایی از قرآن كریم اثر شهرام هدایت است كه در آن ،بر اساس معانی لغهوی واژه در
معاجم ،ترجمة واژة مذكو و اشتقاقات آن در آیات قرآن بحث و بررسی شدهاسهت ،حهال
آنکه این نوشتار بها روی کهرد معناشناسهی و توجهه بهه روابهط معنهایی بهه بررسهی ایهن واژه
میپردازد.

 .1روابط مفهومی ()Conceptual relations
از جمله مباحث جدید در حوزة زبانشناسی ،روابط مفهومی است .روابط مفههومی یها
پیوندهای معنایی ،معنی را برحسب روابط موجود میهان واژگهان بررسهی مهی كنهد (ر.ک؛
صفوی 67 :6868 ،و پالمر .)693 :6866 ،روابط معنایی رهیافتی نوین اسهت كهه در آن بهه
ارتباط واژگان با یکدیگر از راه مؤلفه های گوناگونی مون ترادف ،تقاب  ،شمول معنهایی،
توسعه و تخصیص یا تضییم معنایی مهی پهردازد .خاسهتگاه ایهن رهیافهت بهه پهژوهشههای
میدانهای معنایی برمی گهردد؛ مراكهه معنهای واژه ،تنهها در ارتبهاط بها دیگهر واژگهان آن
حوزه آشکار میشود .برخی پژوهشگران و زبهانشناسهان جدیهد ماننهد محمهود السهعران،
محمود فهمی الحجازی ،صبحی صالج و رمضان عبدالتّواب روابط معنهایی را در فقههاللغهه
جای دادهاند (ر.ک؛ مزبان .)74 :6864 ،نظریة پیوندهای مفهومی بر این اص استوار است
كه زبان یک نظام بههمپیوسته می باشد و رابطة پیوستگی و انسجام بهین اجهزای یهک مهتن
معیار و عنصری مهم در یافتن مفاهیم موجود در متن است .توجه به روابط معنایی واژگهان
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یک متن منجر به كشف معانی جدید خواهد شد كه فراتهر از حهوزة لغهوی اسهت .تحلیه
كام یک متن ،وابسته به كشف روابط درونمتنی واژگان در كنار یکدیگر است كه ایهن
روابط درون متنهی انسهجامبخهش مهتن اسهت (ر.ک؛ پهالمر .)68 :6866 ،بنهابراین ،روابهط
مفهومی ،طیفی از روابط را تشکی میدهند كه در نظام معنایی زبان ،میان واژگهانی یافهت
میشوند كهه ممکهن اسهت در ابتهدا مسهتق از ههم بهه نظهر برسهند ،امها در عمه  ،ارتبهاط
تنگاتنگی میان آنها وجود دارد.

 .2برردی م لفههای م نایی اغواء
یکی از روشهای مطالعة مفاهیم ،توصیف مفاهیم برحسب مجموعهای از مؤلفههای
معنهایی یها شهرایط الزم و كهافی ( )necessary and sufficient conditionsاسهت.
مؤلفههای معنایی ،ویژگیههایی هسهتند كهه مفههوم واژههها را تشهکی مهیدهنهد و وجهوه
اشتراک و افتراق مفاهیم را نشان میدهند (ر.ک؛ صفوی .)76 :6868 ،شرایطی كهه بایهد
در نظر گرفته شوند تا مفهومی دانسته شود ،شرایط الزم به حساب میآیند و اگر بتوانند
آن مفهوم را از سایر مفاهیم متمایز سازند ،شرایط كافی تلقی خواهند شد .تحلی معنا از
طریم مؤلفههای معنایی در بررسی روابط مفههومی كهاربرد فراوانهی دارد (ر.ک؛ پهالمر،
 647 :6866و صفوی.)138 :6868 ،
بررسی مفهوم «اغواء» در ارتباط با سایر مفاهیم نزدیک بهه آن و نیهز مفهاهیم متقابه
آن ،تکمی كنندة تصویر ساختمان درونی آن است .برای دستیابی به ایهن ههدف ،روش
تحلی مفهومی انتخاب شده است تا عناصر معنایی این مفهوم ،روابط میان این عناصر و
روابط میان ك ّ این مفهوم را با سایر مفاهیمی كه به گونهای با آن ارتباط دارند ،كاوش
نماییم .لذا تصویری كه پس از تحلی مفهومی از مضمون مورد نظر عرضه میشود ،باید
تصویری دقیمتر بوده ،از غنای كافی برخوردار باشد تها بتوانهد در عهین وضهوحبخشهی،
پیچیدگی مفاهیم را نیز نشان دهد .ازاینرو ،بهرای دسهتیابی بهه مهراد خداونهد ،عهالوه بهر
توجه به معنای وضعی و كاربردی الفا در كالم عرب ،باید به ادبیهات خهاصّ قرآنهی نیهز
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توجه نمود .دامنة فرهنهگ لغهت و واژهگزینهی مهیتوانهد یکهی از اركهان مههم در مبحهث
معناشناسی باشد ،همچنان كه توجه به مصادیم و نیز سیاق آیات ،دریچهای بهرای راهیهابی
به فرهنگ و ادبیات قرآن كریم است.
از جمله مهمترین روابط مفهومی در سطج واژگان ،هممعنایی ،تقابه معنهایی ،روابهط
همنشینی و جانشینی است كه در تحلی معنایی «اغهواء» در قهرآن كهریم نیهز كهاربرد دارد.
بنابراین ،برای دستیابی به مفهوم درونی واژة اغواء باید از روابط معنایی اشتدادی و تقهابلی
استفاده كرد و از سوی دیگر ،به سبب ارتباط واژگان با یکدیگر و اهمیهت بررسهی آن در
سطج جمله و متن ،روابط همنشینی ،جانشینی و نیز سیاق واژه را نیهز واكهاوی نمهود تها بهه
مؤلفههای معنایی آن دست یافهت .نخسهتین گهام بهرای بیهان مؤلفههههای معنهایی و تحلیه
معناشناسانة یک واژه ،تالش برای استخراج موارد كاربرد واژة مورد نظر در قرآن كریم و
نیز احصای واژگان همنشین اغواء ،مبتنی بر روابط اشتدادی ،تقهابلی و در پایهان ،تحلیه و
بررسی آنهاست.
نگاهی تاریخی به مفهوم این واژه مشخص میسازد كه ریشة واژة «غوی» در زبانههای
سامی« ،كج شدن»« ،خم شدن»« ،افتادن» و «سرنگون شهدن» اسهت (.)Sivan, 1987: 187
گسترة مفهومی ریشة این واژه در قهاموس ههای لغهت برحسهب تقهدم زمهانی منهین اسهت:
«گمراهههی و فههرورفتن در ضههاللت» (فراهیههدی6464 ،ق ،.ج « ،)18 :1فسههاد»« ،هالكههت»،
«فریب»« ،آنچه كه ضد رشد است» (ابندرید6637 ،م ،.ج« ،)614 :1انحراف»« ،تمایه بهه
میههزی»« ،مهلکههه» (ازهههری6411 ،ق ،.ج« ،)498 :8ناامیههدی»« ،مای ه شههدن»« ،انحههراف»،
«اسقاط»« ،از بین بردن»« ،بال و مصیبت»« ،پوشاندن به وسیلة تاریکی» (ابنمنظور6464 ،ق،.
ج« ،)648 :69آنچه بر سر انسان سایه افکنهد» (فیروزآبهادی6464 ،ق ،.ج« ،)986 :4جهه »
(زبیههدی6619 ،م ،.ج« ،)878 :68آنچههه انسههان را بهها سههیاهی خههود بنوشههاند» (ابههنسههیده،
6467ق ،.ج« ،)171 :1سههرگردان شههدن»« ،می ه كههردن» (شههرتونی6488 ،ق ،.ج،)867 :8
«خطا كردن»« ،در اشتباه بودن»« ،ابلهانه عم كردن از روی بیایمانی» و «شکست خهوردن
در بههه دسههت آوردن مطلههوب»« ،منحههرف شههدن از راه و روش درسههت»« ،ناكههام شههدن» و
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«هالكت» ( .)Dozy, 1927, Vol. 1: 232همان گونه كه مالحظه میشود ،معنای این واژه
در گذر زمان توسعة معنایی یافتهاست .با وجود این ،مهیتهوان «كهج شهدن»« ،فروافتهان» و
«سرنگونی» را هستة معنایی مشترک این واژه در تمام لغتنامهها دانست.
مقایسه و تطیبم صورتپذیرفتهه در زبهانههای سهامی و عربهی دربهارة مفههوم «غهوی»،
بیانگر آن است كه این ریشه به معنای «گمراه شدن و از راه به دور افتادن» است (ههدایت،
 .)91 :6834در تأیید این نظر میتوان به قول مفسران در معنای «أَغْوَیْتَنی» اشهاره كهرد كهه
متناسب با بافت زبانی و سیاق آیات ،آن را «لَعَنتَنی» معنها كهردهانهد و «لعنهت» در لغهت بهه
معنای «دور ساختن» است (ر.ک؛ میبدی ،6871 ،ج.)913 :8
به نظر می رسد در گذر زمان با توسعة معنایی این واژه ،اشتقاقها و مفاهیم جدیهدی از
واژة «اغواء» پدید آمهده كهه بهه نهوعی بها معهانی اصهلی در ارتبهاط اسهت؛ مهواردی مهون
گمراهی و ضاللت ،كج شدن از راه و به بیراهه رفتن و انحراف و نیز عالقهمنهدی و جلهب
دیگری كه خود نوعی تمای تلقی مهیشهود .بنهابراین ،مهراد از واژة اغهواء« ،میه و سهوق
دادن به سوی میزی است كه نتیجة آن گمراههی و فسهاد اسهت» (مصهطفوی ،6874 ،ج:7
 .)131ازاینرو ،معانی «فروافتادن ،سرنگون شدن ،طرد شدن» و «كج شهدن و انحهراف» از
این مفهوم بنیادی گرفته شدهاست؛ در بیتی كه خواهر «منذربن عمرو انصاری» دربارة قته
بههرادرش بههه دسههت كفّههار سههروده ،معههانی «فروافتههادن»« ،سههرنگون شههدن» و «طههرد شههدن»
نهفتهاست:
«تغاوت علیه ذئاب الحجهاز

بنویهثههههه و بنههههو جعفههههر»

یعنههی؛ «گرگههان حجههاز از طایفههة بنویهثههه و بنههوجعفر در هالكههت و از بههین بههردن او
همکاری نمودند».
عالوه بر این ،میان امثال عرب نمونهای را مییابیم كه در آن از گودال به «مغواة» یعنهی
«مهبط و مح فروافتادن» یاد شدهاست« :من حفر مغواة أوشک أن یقهع فیهها» (ابهنمنظهور،
6464ق ،.ج)646 :69؛ یعنی «كسی كه گودالی حفر كند ،مه بسا خود در آن افتد!».
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بنههابراین ،مفهههوم «فروافتههادن و سههرنگونی» از جملههه معههانی «غههوی» اسههت كههه ارتبههاط
تنگاتنگی با مفهوم اصلی ،یعنی هدایت به سوی شر و فساد دارد و با گهذر زمهان ،معهانی و
اشتقاقهای جدیدی از آن حاص شدهاست.

 .3برردی همنشينهای اغواء
واژة «اغواء» و ساختارهای مختلف آن همنشینهای متعددی دارد ،اما واژگان همنشهین
اصلی كه در غالب اشتقاقهای این ریشهواژه دیده میشوند و بسامد باالیی در همنشینی بها
واژة اغواء دارند ،در اولویت قرار داشته ،اهمیت بیشتری دارند.

3ـ .1همنشينی إغوا و ربّ
همنشینی «ربّ» با مشتقات ریشهواژة «إغوا» در آیاتی مهون :قَـالَ رَبِّ بِمَـا أَغْـوَیتَنِی

لَأُزَینَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعِـینَ( الحجهر)86/؛ وَعَصَـی آدَمُ رَبَّـهُ فَغَـوَی
(طههه )616/و رَبَّنَــا هَؤُلَــاءِ الَّ ـذِینَ أَغْوَینَــا أَغْوَینَــاهُمْ کمَــا غَوَینَــا( القصههص )18/ر
نمودهاست .واژة «ربّ» از ریشة «ر ب ب» ،از جمله واژههای دخی در قهرآن اسهت كهه از
زبان عبری وارد عربی شدهاست .ایهن واژه در اسهتعمال اولیهه بهه معنهای «پادشهاه» اسهت و
آنگاه در جوامع مسیحی به معنای خداوند تحول یافتهاست (ر.ک؛ جفری.)169 :6831 ،
در قرآن كریم 693 ،بار در اشاره به «اهلل» و «رحمان» و به عنوان یکی از نامهای خدا و
در پنج آیه به معنای انسان سرور و صاحباختیار و در  61مورد بهه صهورت جهدلی بهرای
خدای دروغین مخالفان پیامبر بهكار رفتهاسهت .ایهن واژه در كهالم عهرب ،عهالوه بهر ایهن
معانی ،به معنای «صاحب و مالک» نیز آمدهاست (ر.ک؛ مصطفوی ،6874 ،ج .)67 :8
توسعة معنایی ربّ به معنای «پادشاه» نیز به دلی مالکیت بهر سهرزمینههای زیهر قلمهرو
اوست .بنابراین ،استعمال لفظ «ربّ» در هر یک از این معانی ،از نوع تطوّر معناسهت؛ زیهرا
هر یک به نوعی با معنای اصلی «ربّ» ،یعنی سروری و بزرگی و به عبارتی ،پادشاه ارتباط
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دارد .در قبایلی كه شاه بر آن فرمانروایی میكرد ،شاه در واقع« ،ربّ» و صهاحب مملکهت
بود و اوامر و دستورهای او مطاع بودهاست .این ویژگهیهها بهه نهوعی در معنهای «ربّ» بها
معادل فارسی آن خداوند نمود دارد؛ مراكه خداوند صاحب عرش است :اللَّهُ الَ إِلـهَ إِالَّ

هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ( النمه  )11 /و مالئکهه اوامهر الههی را انجهام مهیدهنهد :عَلَیْهـا

مَالئِکَةٌ غِالقٌ شِدَادٌ الَ یَعْصُـونَ اللَّـهَ مَـا أَمَـرَهُمْ وَ یَفْعَلُـونَ مَـا یُـؤْمَرُونَ( التحهریم )1 /و
فرمانروایی آسمان و زمین از آن خداوند است :الَّذِی لَـهُ مُلْـکُ السَّـمَاواتِ وَ الْـأَرْضِ

(البروج.)6 /
بنابراین ،استعمال لفظ رب به معنای خداوند بر اثر تطوّر معنا و بهه سهبب وجهود تشهابه
بین خدا و پادشاه است .با دقت در معانی و موارد استعمال این واژه مشخص مهیشهود كهه
این معانی ارتباط مهمی با معنای اولیة این واژه ،یعنهی پادشهاه دارنهد و بهر اثهر توسهعة ایهن
حوزة معنایی به وجود آمدهاند .مشتقات این واژه در قرآن با دو حوزة معنایی مهم مهرتبط
است و از سویی ،با توحید و اسمای الهی ارتباط دارد و از سهوی دیگهر ،بها حهوزة معنهایی
عبادت و مفاهیم كلی عبودیت پیوند دارد و متناسب بها ایهن حهوزة مفههومی ،معنهای طهرد
شدن و راندن برای این ریشهواژه مناسبتر است؛ زیرا تصویر بهتری از تمرّد شیطان از امهر
الهی و نیز صحنة قیامت ارائه میكند كه عرصة فرمانروایی مطلم خدوند است.

3ـ .2همنشينی عصی و اغواء
در آیات كلیدی همچون وَعَصَی آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَی( طهه ،)616/همنشهینی «عصهی» و
این ریشهواژه ر نموده كه تحلیه معناشناسهی و بررسهی روابهط مفههومی در آن كمهک
شایانی به فهم دقیم واژه مینماید .در فرهنگهای لغت ،واژة «عصهی» عمومهاً «دنبالههروی
نکردن و نافرمانی» معنا شدهاست (ر.ک؛ ابنفارس6484 ،ق ،.ج .)798 :8برخی نیهز آن را
متأثّر نشدن یا به زحمت متأثّر شدن معنها كهردهانهد (ر.ک؛ مصهطفوی ،6874 ،ج.)696 :7
این واژه در اوامر و نواهی مولوی و ارشادی متصوّر است؛ زیرا مهه بسها شهخص از آنهها
متأثّر نشود ،یا بهسختی تأثیر بنهذیرد (ر.ک؛ تاجهدینی 869 :6831 ،و قرشهی ،6873 ،ج :9
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 .)61ایزوتسو معتقد است كه معنای كلمة «عصیان» به معنای «اعتداء» بسیار نزدیک اسهت؛
زیرا این دو واژه اغلب در كنار یکدیگر در قرآن بهكار رفتههانهد (ر.ک؛ ایزوتسهو:6873 ،
.)891
در آیة رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی وَ مَـنْ عَصَـانی فَإِنَّـکَ

غَفُورٌ رَحِیمٌ( ابهراهیم ،)81/تقابه دو مفههوم تبعیهت و عصهیان مشههود اسهت .همنشهینی
مشتقات این ریشه ،بیش از آنکه بر مطلم گناه داللت كند ،بر مطلهم نافرمهانی اشهاره دارد.
آیة شش سورة تحریم (الَ یعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُهؤْمَرُونَ) ،تقابه «یعْصُهونَ» و
«یفْعَلُونَ» و همنشینی آن با واژة «امر» معنای نافرمانی را تقویت مینماید (ر.ک؛ طباطبهائی،
6467ق ،.ج .)94 :9
واژة «عَصهی» در آیهة  616سهورة طهه ،نافرمهانی حضهرت آدم(ع) و نزدیهک شهدن بهه
درخت ممنوعه را به تصویر میكشد (ر.ک؛ طوسی6486 ،ق 67 :7 ،.و طبرسی6469 ،ق،.

ج )99 :7كه البته فخر رازی معتقد است دربارة حضرت آدم(ع) ،فرمان الهی جنبهة وجهوب

ندارد و آنچه ر داده ،تهرک اولهی اسهت (ر.ک؛ فخهر رازی6418 ،ق ،.ج 11ک .)683
فع «عَصَیتُ» نیز در آیة  69سورة انعام ،آیة  69سورة یونس و سورة زمر بها عبهارت «إینِّهی
أَخَافُ إینْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذَابَ یَوْم عَظِیم» از زبان پیامبران تکرار شهدهاسهت .همنشهینی ایهن
واژه با «ربّ» و نیز تبعیّت درخور تأمّ است و تناسب پیشگفته در همنشهینی اغهواء و ربّ
را بیش از بیش تأیید میكند.
در پنج آیه نیز (النساء41 /؛ البقره16 /؛ آل عمران661 /؛ المائده 73 /و ههود )96 /واژة
«عَصَوُا» آمدهاست كه همنشینی این واژه با تركیب «كَهانُوا یَعْتَهدُونَ» در ایهن آیهه و برخهی
آیات دیگر (النساء64 /؛ الجن 18 /و األحزاب )81 /مشههود اسهت .واژة «یعْتَهدُون» نیهز از
ریشة «عدو» است كه لغویون آن رابه معنای «تجاوز» گرفتهاند (ر.ک؛ فراهیدی6464 ،ق،.
ج .)168 :1این دو واژه دركنار هم عمم بیشتری به بار معنایی منفی یکهدیگر دادهانهد و بها
عنایت به تقدم «عَصَوُا» بر «یعْتَدُون» میتوان اینگونه نتیجهه گرفهت كهه نافرمهانی مقدمههای
برای تجاوزگری است.
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در سورة اعراف ،با تعبیرهای مختلفهی بهه مسهئلة آفهرینش انسهان ،سهجدة فرشهتگان و
سركشی شیطان اشاره شدهاست .سجده نکردن ابلیس ،نوعی سركشهی و تمهرّد آمیختهه بهه
اعترا

بود .خداوند او را به سبب نافرمانی و كبرش از مقام برجسته و قهرب الههی ،تنهزّل

داد و فرمود :قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا .شیطان هنگامی كه خود را طردشده دیهد ،طغیهان
و لجاجت را بیشتر نمود :قَالَ فَبِمَا أَغْوَیتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَک الْمُسْتَقِیمَ .طبم آیهات

 66تا  61سورة اعراف ،فرجام بد شیطان ،مولود تکبر اوست و او به سبب مقایسة نادرسهت
خلقت خود و حضرت آدم ،علم و حکمت خدا را انکار نمود و به فرمهان او معتهر

شهد

(ر.ک؛ مکههارم شههیرازی ،6871 ،ج 67 :1و طباطبههائی6467 ،ق ،.ج  .)81 :3در نتیجههه ،او
گمراهی را برگزید و خویش را از هدایت الهی محهروم كهرد .از ایهن رو ،اغهوای الههی بهه
معنی محرومیت از هدایت میباشد.

3ـ .3همنشينی «إضالل» با «اغواء»
با عنایت به آیة ما ضَلَّ صَاحِبُکمْ وَ مَا غَوی( النجم ،)1 /یکهی از همنشهینههای واژة
«اغواء»« ،إضالل» است .ضاللت در لغت به معانی «منحرف شدن از راه راست و هدایت» اسهت
(راغب اصفهانی6484 ،ق .)17 :.اص معنهای ریشهة «ضه ّ» ،ضهایع و گهم شهدن میهزی و
خهروج آن از جایگههاه و حهمّ خههود اسههت (ر.ک؛ ابهنفههارس6484 ،ق 971 :.و فراهیههدی،
6464ق ،.ج .)3 :7برخی ضاللت را به معنای «فراموشی» نیز گرفتهانهد؛ زیهرا فراموشهی بهه
دنبال ناپدید شدن و گم شدن قوة حفظ به وجود مهیآیهد (ر.ک؛ فیهومی6489 ،ق ،.ج :1
 .)814از آنجا كه «گم شدن» به عنوان پررنگترین وجهه معنهایی بهرای ایهن ریشهه مطهرح
شدهاست (ر.ک؛ ابناثیر ،6817 ،ج ،)663 :8میتهوان فقهدان ههدایت را ضهاللت دانسهت
(ر.ک؛ ابندرید6637 ،م ،.ج.)647 :6
برای درک بهتر معنای «إضالل» در قرآن ،توجه بهه كلمهات متضهاد و یها متهرادف آن
ضروری است .إضالل به معنای گمراهی در مقابه «إهتهداء» بهه معنهای ههدایت یهافتن اسهت.
نوعی هممعنایی بین واژگان «إضالل» و «اغواء» وجود دارد كه البتهه تهرادف و ههممعنهایی
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تامّ نیست ،بلکه از باب «تسمیة المسبّب بإسم السبب» است ،با در نظر گهرفتن ارتبهاط میهان
واژهها و اینکه قرآن كریم «غیّ» را مقاب «رشد» میداند (البقره )191 /و در لغهت ،ضهالل
در مقاب «هدی» و «رشد» معرفی شده ،هممعنایی و تهرادف «غهیّ» و «ضهالل» بها توجهه بهه
مقابلة هر دوی آنها با «رشد» روشن میشود.
میان مفهوم هدایت و ضاللت رابطة تقاب منطقی برقرار است و مفاهیم آنها بهه نهوعی
ضدیّت ملکه و عدم ملکه دارند و معنای آنهها در بافهت كهالم ،مطهابم شهأن آنهها تبیهین
میشود .دستهای از آیات قرآن ،هدایت و ضاللت را به طهور مسهتقیم بهه خهدا نسهبت مهیدهنهد
(البقره11 /؛ الرعد 17 /و فاطر ،)3 /حال آنکه دستهای دیگهر از آیهات قهرآن ،انسهان را مسهئول
اعمال خویش میداند (األعراف11 /؛ یوسف63 /؛ آل عمران 76 /و اإلنشهقاق .)18 /بنهابراین،
این دو واژه با مباحث مهم كالم اسالمی ،مانند جبر و اختیار در ارتباط هسهتند و سهبب بهه وجهود
آمدن دیدگاههای متفاوتی در بین دانشمندان مسلمان شدهاسهت ،همهان گونهه كهه اغهواء نیهز
مفهومی بحثانگیز در حوزة كالم اسالمی است.
هدایت در لغهت بهه معهانی «یهافتن راه راسهت و راهنمهایی كهردن» اسهت (ر.ک؛ جهوهری،
6484ق ،.ج )198 :1و نیز به معنای داللت و راهنمهایی از روی لطهف اسهت ،بهه گونههای كهه
رساننده به مطلوب باشد (ر.ک؛ ابنفارس6484 ،ق ،.ج 41 :1و راغهب اصهفهانی6484 ،ق:.
.)649
توجه به مصادیم ضاللت در آیات قرآن در فهم صحیج این واژه بسهیار كارگشاسهت.
از منظر قرآن ،كفر در همة وجوهش ضاللت است .همچنین ،كسانی كه دلهای سهخت و
خشن دارند ،در ضاللت و گمراهی هستند؛ زیرا قساوت قلب از نداشتن شرح صهدر ناشهی
میشود و در آیة  18سورة زمر« ،ضالل» به الزم آن ،یعنی قساوت قلب از یاد خدا تعریف
شدهاست (ر.ک؛ طباطبائی6467 ،ق ،.ج .)178 :67طبم آیات  81سورة احزاب 91 ،سورة
انعام و  98سورة قصص ،عصیان و نافرمانی خداوند و پیروی از هوی ،علت اصلی ضاللت
است و در قرآن ،تقریباً بدون استثناء بر تمایالتی كه میتوانند سبب گمراهی و انحراف از
راه راست شوند ،اطالق میشود كه در نقطة مقاب آن« ،علهم» آمهدهاسهت .آیهة  18سهورة
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جاثیه از كسانی كه به عو

هدایت الهی از هوای نَفْس خود پیروی مهیكننهد ،بهه عنهوان

كسانی كه هوای خود را خدای خویش قرار دادهاند ،یاد میكند .حال با توجه بهه تهرادف
ضالل و غیّ و «علت بودن» آن دو میتوان گفهت همهة امهوری كهه سهببیّت و یها اقتضهای
انحراف از حم را دارند ،ضاللت نامیده میشوند و این تسمیه از باب عالقة سبب و مسهبّب
است (ر.ک؛ همان.)171 :
برخی با استناد به آیات  18سورة اعراف و  3سورة یوسف ،معتقدنهد ضهاللت عبهارت
است از فقدان هدایت به سمت مقصود و این معنا اعم از آن است كه مقصود حم باشد ،یا
باط ؛ مه مطلوب هر شخص نظر اوست (ر.ک؛ مصطفوی ،6874 ،ج  .)86 :7واژة ضهالل
مه در لسان خداوند متعال استعمال شود و مه در زبان بندگان خدا ،یک معنی دارد ،ولهی
آنچه از سوی انسان های غیرمعصوم گفته شود ،محتم است خودگمراهی و غیرمطهابم بها
واقع و حم باشد (ر.ک؛ ایزوتسو .)171 :6873 ،بنابراین ،ضالل به هر گونه انحرافهی از راه
مه عمدی و مه سهوی گفته میشود.

3ـ .4همم نایی اغواء و هالکت
هممعنایی ( )Sameness of meaningیکی از انواع روابهط معنهایی اسهت كهه بهین دو
مفهوم با مؤلفة معنهایی مشهترک كهه یکهدیگر را تأییهد و تقویهت مهیكننهد ،وجهود دارد.
ترادف یا هممعنایی در اصطالح ،یکسانی معنی است ،به گونهای كه دو واژة ههممعنهی بهه
جههای یکههدیگر بهههكههار رونههد و در زنجیههرة گفتههار تغییههری حاصه نشههود .هههممعنههایی از
شناختهشده ترین روابط مفهومی در سطج واژگان زبان است (ر.ک؛ صهفوی.)13 :6866 ،
اما حقیقت آن است كه با وجود امکان تمایز بین واژگان ههممعنها ،ههی دو واژهای دقیقهاً
یههک معنهها ندارنههد و تمایزهههایی در جنبههههههای عههاطفی ،وسههعت معنهها و شههمول معنههایی،
جانشینسازی و تفاوت در همنشینهارا دارند (ر.ک؛ پالمر.)681 :6866 ،
طبم اصول زبانشناسی ،هممعنایی واقعی وجهود نهدارد و میهزان ههمپوشهی معنهایی در
مترادفها یکسان نیست .برای سنجش میزان هممعنهایی بهین دو یها منهد واژه مهیتهوان از
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روش جایگزینی استفاده كرد (ر.ک؛ وزیرنیا .)38 :6876 ،بها وجهود ایهن ،در ههی زبهانی
هم معنایی مطلم وجود ندارد؛ یعنی هی دو واژهای را نمیتوان یافت كه در تمام جمهالت
زبان بتوانند بهه جهای یکهدیگر بههكهار رونهد و تغییهری در زنجیهره پدیهد نیاورنهد (ر.ک؛
صفوی.)681 :6866 ،
بررسیهای معناشناسانه در همنشینهای ریشهواژة «اغواء» تا حهدود زیهادی ههممعنهایی
واژگان همنشین ،مانند «إضالل» و «عصیان» را با «اغواء» تبیین نمود .لذا میتوان بیهان كهرد
كه حوزة معنایی اغواء بها ایهن واژگهان مهرتبط اسهت و اشهتراکههایی دارد كهه بهه آنهها
پرداخته شد .اما از سوی دیگر ،بهه نظهر مهی رسهد ایهن واژه بها هالكهت نیهز نهوعی ارتبهاط
هممعنایی داشته باشد .ریشة واژة «هلهک» و اشهتقاقههای آن نزدیهک  36مرتبهه در قهرآن
بهكار رفتهاست كه بیشتر هم در سهورهههای مکهی و اوائه نهزول اسهت .در قهرآن كهریم،
آیاتی دربارة پیامدهای انحراف از خط توحید و اعرا

از آن بیان شده كه هالكت یکهی

از آنهاسهت .ایههن لغههت در اصه بههه معنههای شکسههتن و افتههادن اسههت (ر.ک؛ ابههنفههارس،
6484ق ،.ج  .)17 :9برخههی آن را «ضههایع شههدن» و «تبههاه گشههتن» معنهها كههردهانههد (ر.ک؛
طبرسی ،6469 ،ج  .)667 :6راغب وجوه معنایی مختلفی مانند «فقدان شیء»« ،فسهاد» و «از
بین رفتن میزی»« ،مر » و «فنا» را ذكر و بیهان مهیكنهد هالكهت در مهر ههایی بههكهار
میرود كه ذمّ در آن منظور است (ر.ک؛ راغب اصفهانی6484 ،ق.)344 :.
البته مر

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

وَمَا یُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّهْرُ( الجاثیة )14 /و قُلْ فَمَنْ یَمْلِک مِنَ اللَّهِ شَیئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ یُهْلِـک
الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا وَلِلَّهِ مُلْـک السَّـمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ وَمَـا بَینَهُمَـا

یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَی کُلِّ شَـیءٍ قَـدِیرٌ( المائةدة ،)67 /برخهی مفسهران بها عنایهت بهه
كاربردهای مختلف این واژه در قرآن ،بیان كردهاند كه هالک به معنهی «مهر معمهولی»
است (ر.ک؛ طبرسی6469 ،ق ،.ج  .)669 :6تباهی و از بین رفتن در آیاتی نظیر وَ یهْلِکَ
الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال یحِبُّ الْفَسادَ( البقره )189 /و مَثَلُ مَا یُنْفِقُونَ فِی هَـذِهِ الْحَیاة ُ
الدُّنْیا کَمَثَلِ رِیحٍ فِیهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَکتْـهُ( آل عمهران،)667 /
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مراد تباه شدن و از بین رفتن است كه از مصادیم هالكت هستند .بیشتر موارد اسهتعمال آن

در قرآن همان هالكت به وسیلة عذاب است؛ مث  :وَأَنَّهُ أَهْلَکَ عَادًا الْأُولَی( النجم)98/
و وَکَمْ أَهْلَکنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْـدِ نُـوحٍ وَکَفَـی بِرَبِّـک بِـذُنُوبِ عِبَـادِهِ خَبِیـرًا بَصِـیرًا
(اإلسراء .)67 /ناگفته نماند فع «هلک» در قرآن مجید همواره الزم بههكهار رفتهه ،متعهدی
آن از باب افعال استعمال شدهاسهت .بنهابراین ،هالكهت تنهها بهرای مهوتههای بهد بههكهار
نمیرود .به نظر میرسهد كهه فراوانهی كهاربرد ایهن واژه بهرای نهابودی كفهار و امهتههای
بدكردار ،سبب شده لغویان «هالكت» را «مر

مذموم» معنا كنند ،حال آنکهه هالكهت در

این آیات به معنای فنا و نیستی بدكاران است .طبم آیات قهرآن ،تعصهب و لجاجهت عله
انحراف ،گمراهی و رسیدن به مرحلة سقوط و هالكت است.

3ـ .5برردی تقابل م نایی در واژة اغواء
یکی از راههای شناخت معنا و مفههوم ههر واژه ،شهناخت واژگهان مقابه آن اسهت.
«روابط تقابلی» ( )Semantic oppositionیا «تضاد» ( )Antonymyبین دو مفهومی اسهت
كه مؤلفة معنایی مشترک دارند ،ولی یکهدیگر را نقه .كهرده ،در مقهام تضهعیف و نفهی
یکدیگر هستند و ازاین رو ،در عین اتحهاد در كلّیهت معنها از جههات دیگهری بها یکهدیگر
افتراق دارند (ر.ک؛ شفیعزاده.)688 :6868 ،
تقاب معنایی گونههای مختلفی را شام میشود و تضاد ،صرفاً گونههای از تقابه بهه
حساب میآید .با توجه به اص «تعرفاألمور بأضدادها» تحلی مفهوم متضاد «اغواء» بهه
درک جامعتری از مفهوم آن كمک میكند.
در قرآن واژة «رشد» و مشتقات آن در  66مورد بهكار رفتهاست كهه در آیهاتی ماننهد
قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی( البقره )191 /و وَ إِنْ یرَوْا سَبیلَ الرُّشْدِ ال یتَّخِـذُوهُ سَـبیالً وَ
إِنْ یرَوْا سَبیلَ الغَی یتَّخِذُوهُ سَبیالً( األعراف )641/در تقاب با «غیّ» مهیباشهد ،برخهی از

معاجم با توجه به معنای وضعی و كاربردی رشد ،آن را رسیدن به حقیقت امر دانستهانهد و
بیان كردهاند كه «رشید» كسهی اسهت كهه تهدابیر او بهه غایهت و كمهال مطلهوب مهیرسهد
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(ر.ک؛ اب هنفههارس6484 ،ق ،.ج 863 :1و فیههومی6489 ،ق .)497 :.واكههاوی متههون دینههی
حاكی از آن است كه مراد از رشد ،رشهد جسهمانی نیسهت .ازایهنرو ،در توصهیف برخهی
افراد «كبیرة غیر رشیده» گفته شدهاست (ر.ک؛ فراهیهدی6464 ،ق ،.ج 138 :6؛ جهوهری،
6484ق ،.ج6431 :4؛ ابنمنظور6464 ،ق ،.ج  116 :9و حرّ عاملی6464 ،ق ،.ج.)168 :64
غالب آیات قرآن ،معنای رشد را كمال در حوزة فکری و معنوی میداننهد كهه اوج آن
حمپرستی و الزامات مربوط به آن است كه از دیدگاه قهرآن ،رشهد در جههت اههداف
متعالی و كمال حقیقی از طریم فع اختیاری و انتخابی حاص میشود (ر.ک؛ كهاردان
و دیگران.)811 :6838 ،
كاربرد واژة «رشد» در آیاتی همچون فَلْیسْتَجِیبُوا لِی وَلْیؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرْشُـدُونَ
(البقره )631 /نشان میدهد كه رشد به وضعیتی ناظر است كه باید آن را محقم كرد؛ به
عبارت دیگر ،میتوان رشد را از اهداف آفرینش تلقی كرد .اگر قهرب و لقهای الههی و
رسیدن به مرتبة خلیفةاللّهی هدف غایی خلقت باشد (ر.ک؛ جهوادی آملهی،)96 :6876 ،
«رشدیافتگی» نیز میتواند هدف كلی خلقت باشد .اهداف كلّی خلقت از حیث مکانهت
به اهداف غایی بسیار نزدیک هستند و ارتباط معناداری با آن دارند كه مارموبی بهرای
تعیین اهداف تفصیلی مشخص میكنند .بنابراین ،رشهد ،ههدفی پویها و ذومراتهب اسهت.
طبم آیة  631سورة بقره ،قرب ،اجابهت ،اسهتجابت و ایمهان كهه از اسهباب رشهد اسهت،
مراتب و درجات متفاوتی دارد (ر.ک؛ جوادی آملی.)868 :6873 ،
اگرمه در معناشناسی اغواء ،تقاب اصلی میان «رشهد» و «غهیّ» برقهرار اسهت ،امها در

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

وَلَا رَشَدًا( الجن ،)16/رشد در مقاب «ضرّ» آمدهاست« ،ضرّ» در مقاب نفع و به معنهای
زیان ،نقصان و بدحالی است (ر.ک؛ قرشی ،6873 ،ج  )671 :4و این تقاب حاكی از آن

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

بِمَنْ فِی الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً( الجن ،)68 /رشد در مقاب «شرّ» آمدهاست .شرّ
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به معنای ضرر قبیحی است كه همه از آن اعرا

مهیكننهد (ر.ک؛ قرشهی ،6873 ،ج :4

.)64
این رابطة جانشینی در آیات ،حاكی از آن است كه رشد سبب هر خیهر و بزرگتهرین
مصداق خیر است (ر.ک؛ مدرسی ،6877 ،ج  )478 :11و الزمة رشد ،احاطهه بهه جوانهب
مختلف آن امر است .در آیة  19سهورة كههف ،دانهش مهالزم یها زمینههسهاز رشهد معرفهی
شدهاست (حلبی6466 ،ق ،.ج 919 :7و محییالدّین درویش6483 ،ق ،.ج )186 :9؛ آنجها
(ع)

كه موسی

به خضر میگوید :قَالَ لَهُ مُوسَی هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلَـی أَن تُعَلِّمَـنِ مِمَّـا عُلِّمْـتَ

رُشْدًا .بنابراین ،یکی از لوازم رشد« ،احاطة خبری» بهه موضهوعات مهورد تصهمیمگیهری
است.
بنابراین ،اولین ركن رشدیافتگی ،داشتن تصور صحیج از جوانب و عواقب امور است.

گاهی انتخاب راه ورود در امری ،مستلزم دیدن راهههای خروجهی اسهت .امهام علهی(ع) در
حدیثی میفرماید« :كفَاکَ مِنْ عَقْلِک ،مَا أَوْضَجَ لَکَ سُبُ َ غَیِّکَ مِنْ رُشْهدِک :خردمنهدی
تو همین بس كه برایت راه سرگردانی را از رشد بازشناساند» (نهجالبالغهه /ح  .)416رشهد

با اطاعت و تبعیت مالزم است .در آیة قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِـنَ الْغَـی( البقهره .)191 /واژة
«تبیّن» در باب تفعّ  ،معنای مطاوعی و اثرپذیری دارد و به معنی روشن شدن اسهت .لهذا

«تبیّن» در این آیه برای حصول تدریجی است؛ یعنهی كمهال و رشهد از ضهاللت ،كهامالً
روشن شد تا راه گناهکاران روشن گردد (ر.ک؛ قرشی ،6873 ،ج .)199 :6
بنابراین« ،رشد» و «غیّ» ،اعهمّ از ههدایت و ضهاللت اسهت؛ اسهتعمال كلمهة «رشهد» در
رسیدن به راه اصلی و وسط آن از باب انطباق بر مصداق است و یکی از مصهادیم رشهد و
یا الزمة معنای رشد ،رسیدن به منین راهی است؛ مهون رشهد بهه معنهای رسهیدن بهه واقهع
مطلب است و رسیدن به واقع ،منوط بر یافتن راه راست است .پس رسیدن بهه راه ،یکهی از
مصادیم واقع است .بنابراین ،كلمات «رشهد» و «ههدایت» نهوعی ههممعنهایی دارنهد كهه در
آیاتی مانند فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً( النساء )1 /وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهِیمَ رُشْدَهُ مِـنْ قَبْـلُ
(األنبیاء )96 /نمود روشنی دارند.
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همچنین ،كلمهة «غهی» و «ضهاللت» تهرادف تها ّم ندارنهد ،بلکهه وجهوه افتراقهی دارنهد.
«ضاللت» هم به معنای انحراف از راه با در نظر داشتن هدف و مقصد است ،ولی «غهی» بهه
معنههای انحههراف از راه بهها نسههیان و فراموشههی هههدف و مقصههد اسههت (ر.ک؛ ابههنمنظههور،
6464ق ،.ج679 :8؛ فیومی6489 ،ق ،.ج  117 :1و طباطبائی6467 ،ق ،.ج .)841 :1
«رشد» عبارت است از «آن میزی است كه به سوی خیر و فالح داللت دارد و ههدایت
میكند» و اغواء «هدایت به سوی شر و فساد» است .بنابراین ،مراد از این واژه ،می و سوق
دادن به سوی میزی است كهه نتیجهة آن گمراههی و فسهاد اسهت كهه مرتبهة پهایینتهری از
ضاللت و فساد خواهد بود .در عین حهال ،كهه مقدمههای بهر آن اسهت (ر.ک؛ مصهطفوی،
 ،6874ج.)131 :7

3ـ .6برردی «اغواء» در بافت زبانی
اشتقاقات واژة «غوی» در دو شک كلّهی ،اعهاللیافتهه و غیراعاللهی 11 ،بهار در قهرآن
استعمال شدهاست كه میتوان این آیهات را در دو محهور عمهده بررسهی كهرد .در محهور
اول ،آیات مربوط به آفرینش انسان و تمرّد شیطان از امر الهی قرار دارد ،آیاتی مون:
ه قَالَ فَبِمَا أَغْوَیتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَک الْمُسْتَقِیمَ( األعراف.)61 /
ه قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیتَنِی لَأُزَینَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعِینَ( الحجر.)86 /
ه وَعَصَی آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَی( طه.)616 /
در محور دوم نیز فرجام بد گناهکاران تصویر و اعتذار مجرمهان در پیشهگاه خهدا بیهان
شدهاست:
ه فَأَغْوَینَاکمْ إِنَّا کنَّا غَاوِینَ( الصافات.)81/
ه قَالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَغْوَینَا أَغْوَینَـاهُمْ کمَـا غَوَینَـا تَبَرَّأْنَـا

إِلَیک مَا کانُوا إِیانَا یعْبُدُونَ( القصص.)18 /
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ه فَکبْکبُوا فِیهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ( الشعراء.)64 /
ه وَالشُّعَرَاءُ یتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ( الشعراء.)114 /
ه وَاتْلُ عَلَیهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَینَاهُ آیاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکـانَ مِـنَ الْغَـاوِینَ
(األعراف.)679 /
ه وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ( الشعراء.)66/
بررسی روابط مفهومی این واژه در قرآن حاكی از آن است كه در آیهات محهور اوّل،
یعنی آیاتی كه بر تمرّد شیطان از امر الهی داللت مهیكنهد ،مفههوم «گمراههی ،ضهاللت و
ناامیدی» صحیج به نظر نمیرسد؛ زیرا در مفهوم كلی داستان ،محملی وجهود نهدارد بهرای
اینکه گمراهی ،فریب و ناامید كردن به خدا نسبت داده شود .عالوه بر این ،اقرار شیطان به
گمراه بودنش ،با ادعای قبلی او مبنی بر برتری بر آدم(ع) در تضاد است.

ازاینرو ،معنای این دسته آیات« ،فروافتادن ،مطرود شدن و یا سهاقط شهدن از مقامهات

معنوی» است؛ برای مثال در آیة  68سورة اعراف ،سخن شیطان مبنی بر اینکه قَـالَ فَبِمَـا

أَغْوَیتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَک الْمُسْتَقِیمَ :...به دلی اینکه مرا فروانداختی و مطرود سهاختی،
یا از مقامات معنوی ساقط كردی ،بر سَری راه تو مینشینم .همچنین ،ادامة آیه كه خداوند
میفرماید :قَالَ اخْـرُجْ مِنْهَـا ،یعنهی «از آن مقهام فهرود آی ،بیهرون شهو» و مَـذْءُومًا

مَدْحُورًا« :تو از خوارشدگانی تأكید بیشتری بر فروافتادن ،مطرود شدن و یا ساقط شهدن
از مقامات معنوی دارد.
اما اشتقاقهای واژة «اغواء» در محور دوم كه عمدتاً بیان حالهت اعتهذار مجرمهان را در
پیشگاه خداوند بازگو میكند ،به معنای «می و سوق داشتن به سوی گنهاه» اسهت .در ایهن
قبی آیات ،مجرمان به جذبه و كششی كه در گناه وجود دارد ،اشاره مهیكننهد .ازایهنرو،

قرآن برای بیان منین مقصودی از واژة اغواء استفاده نمودهاسهت .در آن دسهته آیهات نیهز
كه اسم فاع ریشة «غوی» در آنها بهكار رفته ،معادل معنایی آنها متناسب با معنای ریشة
«غوی» (فروافتادن ،ساقط شهدن و هبهوط مقهامی و معنهوی) اسهت .واژة «هبهوط» از ریشهة
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«هبط» به معنای «فرود آمدن» گرفتهه شهدهاسهت (ر.ک؛ ابهنفهارس6484 ،ق ،.ج )88 :1و
نقی .و ضد «صعود» است (ر.ک؛ ابنمنظور6464 ،ق ،.ج .)63 :69البته راغب «هبهوط» را
«پایین آمدن قهری» میداند و اضافه میكند كه این واژه مون دربارة انسان بهكار رود ،بهر
سبی استخفاف و سبک شمردن میباشد ،برخالف «انهزال» كهه دربهارة میزههای شهریف،
مث انزال مالئکه و قرآن بهكار رفتهاست (ر.ک؛ راغهب اصهفهانی6484 ،ق .)381 :.آنچهه
از كالم لغتشناسان به دست میآید ،این است كه هبوط ،پایین آمدن از جایی بلند اسهت
كه میتوان از آن برای مکان و مقام استفاده كرد.
با توجهه بهه آنچهه گذشهت ،روشهن شهد كهه هبهوط حضهرت آدم(ع) نیهز نهوعی تنهزل
بودهاست ،حال منین تنزلی مکانی بوده یا مقامی و یا هر دو ،میهان مفسهران اخهتالف نظهر
هست .ازاینرو ،در این دسته از آیات ،واژة «فرومایگان» ،به عنوان معهادل معنهایی مناسهبی
برای مشتقات واژة اغواء به نظر میرسد.
طبم آیة سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِی الَّذِینَ یتَکبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ وَإِنْ یرَوْا کلَّ آيةٍ
لَا یؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الْغَی یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ

بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَکَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ( األعراف ،)641 /استمرار غفلت و تکذیب آیات
الهی موجب تکبر و انحهراف در دیهدگاه و انتخهاب اسهت .قلهب متکبهر در جسهتجوی
حقیقت نیست .بنهابراین ،حتّهی بها دیهدن راه رشهد بها میه و ارادة خهود از آن منحهرف
میشود (ر.ک؛ مدرسی ،6877 ،ج.)831 :8
تقوا برای نجات از گمراهی و پهیش رفهتن در مسهیر رشهد ضهروری اسهت .رسهول

اكرم(ص) در این زمینه فرمودهاند« :مَنْ یُطِعی اهللَ وَ رَسُهولَهُ فَقَهدْ رَشَهدَ وَ مَهنْ یَعْصِهمُهَا فَقَهدْ
غَوَی :هر كس خدا و رسول او را اطاعت كند ،قطعاً رشد یافتهاست و هر كس آنها را
نافرمههانی كنههد ،قطعهاً گمههراه اسههت» (نهههجالفصههاحه .)191 :6818 ،بنههابراین ،بهها تطبیههم
همنشینهای واژگان جانشین با همنشینهای واژة اغواء و نیز تبیهین مؤلفههههای معنهایی آن
میتوان به تعریف دقیقی از واژه رسید.
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نتيجهگيری
به شیوههای مختلفی مانند ارتبهاط اشهراقی و انهدراجی ،مهیتهوان معنهای واژة اغهواء و
روابط مفهمومی آن را تبیین كرد .ارتباط اشراقی آن ،حاكی از ارتبهاط مفههوم كهانونی بها
سایر مفاهیم پیرامونی است كه دربارة این واژه ،مفهوم كانونی و قدرمشترک معانی سهامی
و عربههی« ،فروافتههادن» و «طههرد نمههودن» اسههت .در ارتبههاط انههدراجی ،رابطهههای از نههوع
سلسله مراتب وجود دارد كه در آن ،برخی از مفاهیم ذی مفهومی دیگر قهرار مهیگیهرد و
بُعد یا ابعادی از آن را تشکی میدهد؛ مثالً تحلی مفهوم «اغواء» نشان میدههد كهه ایهن
مفهوم به معنای رفتن به گمراهی و نیز نوعی هالكت معنوی است .البته «غیّ» متفاوت با
«ضاللت» و اعمّ از آن است .از همنشینی «ربّ» و «اغواء» و نیهز بافهت زبهانی قهرآن ،نظهام
فرمههانروایی خداونههد متعههال ترسههیم مههیشههود و محورهههای دوگانهههای كههه اشههتقاقات ایههن
ریشه واژه در آن استعمال شده ،یعنهی صهحنة اعتهذار مجرمهان در پیشهگاه الههی و داسهتان
ابلیس و خروج او از بهشت ،عناصر اصلی این نظام تصویری است .در همنشهینی ایهن واژه
با «إضالل» و «عصی» هم نوعی هم معنایی مشهود است .لذا ایهن واژگهان عهالوه بهر رابطهة
همنشینی ،رابطة هممعنایی نیز دارند .تقاب معنایی این واژه با مفههوم «رشهد» نیهز حهاكی از
وجود نوعی بار عاطفی در این واژه است و اینکه فروافتادن و ساقط شدن ،معنوی و مقامی
است .با بررسی آیاتی كه واژة «غی» و مشتقات آن در آنها بهكار رفته ،میتوان مراح
كلی سقوط و مسیر غی را ترسیم كرد .در ابتهدا عهواملی همچهون تکهذیب و غفلهت از

آیات الههی وَإِنْ یرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِنْ یرَوْا سَبِیلَ الْغَـیّ یَتَّخِـذُوهُ سَـبِیلًا

ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَکَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ( األعراف ،)641 /پیروی از شهوات و امیال
نفسانی وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ یلْقَوْنَ غَیا( مریم )96 /نافرمانی خداوند ،مرحلة بعهدی

است كه استمرار آن سرانجام ،موجب تکبر در برابهر خداونهد و انحهراف مهیشهود ،بهه
گونهای كه فرد حتّی با عرضة آیات متعدد نیز هدایتناپذیر خواهد بود :وَاتْـلُ عَلَـیهِمْ
نَبَأَ الَّذِی آتَینَاهُ آیاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکانَ مِنَ الْغَاوِینَ( األعهراف .)671/در
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این حال ،در اثر ویژگیهایی مون هواپرستی و پشت كردن به ارزشهای معنوی هبهوط
و سقوط مقامی ر میدهد.
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هههههههههههههههههههههه  .)6866( .آشنایی با معنیشناسی .چ .1تهران :پژواک كیوان.
فراهیدی ،خلی بن احمد6464( .ق .).العین .قم :اسوه.
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فیروزآبادی ،محمدبن یعقوب6464( .ق .).القاموس المحـیط .بیهروت :دار إحیهاء التهرا
العربی.
فیومی ،احمدبن محمد6489( .ق .).المصباح المنیر .چ .6قم :دار الهجرة.
قرشی ،علیاكبر .)6873( .قاموس قرآن .تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
كاردان ،علیمحمد و همکهاران .)6838( .درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی .چ .1تههران:
سمت.
مدرسی ،محمدتقی .)6877( .تفسـیر هـدایت .ترجمهة احمهد آرام .مشههد :آسهتان قهدس
رضوی.
مزبان ،علیحسن .)6864( .درآمـدی بـر معنـیشناسـی در زبـان عربـی .ترجمهة فرشهید
تركاشوند .چ .6تهران :سمت.
مصطفوی ،حسن .)6874( .التحقیق فی کلمـات القـرآن الکـریم .تههران :وزارة الثقافةة و
اإلرشاد االسالمی.
مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران .)6816( .تفسیر نمونه .قم :دار الکتب اإلسالمیة.
میبدی ،ابوالفض رشیدالدّین .)6871( .کش األسرار و عد االبرار .تهران :امیركبیر.
وزیرنیا ،سیما .)6876( .زبانشناخت .چ .6تهران :قطره.
نهج الفصاحه .)6818( .ترجمة ابوالقاسم پاینده .چ .68تهران :انتشارات جاویدان.
هههدایت ،شهههرام .)6834( .بررســی زبــان شــناختی واژههــایی از قــرآن کــریم .تهههران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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