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Abstract 
Slandering God is attributing something unjustly or without 
knowledge to God Almighty or describing Him to things that do not 
exist in Him. The purpose of this research is to discover the semantic 
system of defamation of God in the Holy Quran with the ontology 
method, which is a method of information science and epistemology 
to manage information in a scientific field. The question is, how can 
ontology help us in discovering the semantic geometry of slandering 
God in the Qur'an? It is obvious that the existence of a precise, 
objective and transparent map in every scientific field and research 
topic can be a road map for researchers and make the production of 
thought in that field smoother. In order to achieve this purpose and 
with the analytical descriptive method, after defining the concept of 
ontology and defamation, it has been tried to extract concepts that are 
related to "defamation of God" in the Qur'an and commentaries, and 
with the ontological method, the type of communication They should 
be discovered and classified. The finding of the research is that several 
concepts are semantically related to "defamation of God"; These 
concepts include: guidance, growth, misguidance, harm, mercy, 
forgiveness, charity, distortion of religion, polytheism, disbelief, 
idolatry, solitude, divine curse, divine wrath, cruelty, divine 
punishment, happiness, misery, salvation and security.  
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 آن میدر ترس شناسییافترا بر خدا و نقش هست ییهندسه معنا

   زادهحسن نیحس
اطالعات و مدارک پژوهشگاه علوم و فرهنگ  یگروه سازمانده اریاستاد

 رانی. ا،قمیاسالم

 چکیده
ناحق و یا بدون علم به خدای تعالی و یا توصیف او به چیزهایی است که  افترا بر خدا، نسبت دادن چیزی به

در او وجود ندارد. هدف این پژوهش کشف منظومه معنایی افترا بر خدا در قرآن کریم با روش 

شناسی برای مدیریت اطالعات در یک ای از علم اطالعات و دانششناسی )آنتولوژی( است که شیوه هستی

تواند ما را در کشف هندسه معنایی افترا بر خدا شناسی چگونه میؤال این است هستیحوزه علمی است. س

در قرآن کمک کند؟ بدیهی است وجود نقشه دقیق، عینی و شفاف در هر حوزه علمی و موضوعات 

ین گران بوده و تولید اندیشه در آن زمینه را هموارتر سازد. برای نیل به اتواند نقشه راه پژوهشپژوهشی می

است مفاهیمی که شناسی و افترا، سعی شدهمقصود و با روش توصیفی تحلیلی، پس از تعریف مفهوم هستی

در قرآن و تفاسیر، ارتباط دارد استخراج گردد و با روش هستی شناسی، نوع « افترا بر خدا»به نوعی با 

ارتباط « افترا بر خدا»عددی با بندی شود. یافته پژوهش این است که مفاهیم متها کشف و دستهارتباطات آن

 دین، تحریف خیرات، مغفرت، رحمت، ضرر، ضاللت، رشد، معنایی دارند؛ این مفاهیم عبارتند از: هدایت،

 و رستگاری شقاوت، سعادت، الهی، عذاب ظلم، الهی، غضب الهی، لعنت خلود، بت، پرستش کفر، شرک،

 امنیت.  

 .افترا، افترا در قرآن یدروغ، معناشناسافترا، افترا بر خدا،  :ها واژهکلید

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 نویسنده مسئول : shaakhali@gmail.com 

http://orcid.org/0000-0002-6278-1069


 341 | زاده  حسن؛  آن میدر ترس یشناس یافترا بر خدا و نقش هست ییهندسه معنا

 . مقدمه5

از سایر مصادیق افترا بیشتر است؛ به همین جهت افترا بر خدا  پیامدهای اعتقادی و اخالقی

شود؛ اما مبارزه با ناهنجاری ضرورت مبارزه با این رفتار ناپسند اخالقی بیشتر احساس می

علمی به همه جوانب آن، نتیجه مطلوبی های شایع در یک جامعه، بدون آگاهی و احاطه 

ناپذیر است. از سویی ندارد؛ بنابراین ضرورت وجود نقشه مفهومی در این مسئله نیز اجتناب

به دالیلی که جای  -قرآن به عنوان آخرین کتاب الهی و نسخه شفابخش دین جاوید الهی

اعتقادی، اخالقی و های نقشه راه سعادت بشر در همه عرصه -طرح آن در این مقاله نیست

ای جامع ها از جمله رفع نقیصه اخالقی افترا بر خدا، برنامهرفتاری بوده و در همه عرصه

(. شیخ 98)نحل:  ﴾ءٍ شَیْ لِكُلِّ تِبْیاناً الْكِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ﴿فرماید: که میدارد؛ همچنان

تا، مشكلی است)ر.ک؛ طوسی، بینویسند: قرآن بیان برای هر طوسی در تفسیر این آیه می

 (.۸۱9: ۶ج

است. بدیهی است بار در قرآن شریف استعمال شده ۶۱واژۀ افتراء و مشتقات آن 

کثرت استعمال یک واژه توسط متكلم، دلیل اهتمام او به این مسئله است)ر.ک؛ نقیب، 

( از سویی شناخت این برنامه، بدون کشف اطلس ۸9: ۱۸11؛ روستایی، ۱21: ۱981

ای از واژگان افترا و مشتقاتش و نیز واژگان مرتبط با مفهومی افترا که طبعا بر پایه مجموعه

باشد ممكن نیست. مسئله این مقاله کشف اطلس مفهومی افترا بر خدا در قرآن است. آن می

شناسی برای ای در علم اطالعات و دانشسؤاالت تحقیق این است آیا آنتولوژی که شیوه

تواند ما را در ترسیم اطلس معنایی افترا ها است، میعات مفاهیم و موجودیتمدیریت اطال

توان از این شیوه برای ترسیم افترا بر بر خدا در قرآن و تفاسیر کمک نماید و چگونه می

 خدا در قرآن استفاده نمود. 

 . پیشینۀ پژوهش5-5

هش مستقلی یافت نشد ولی است در بارۀ هندسه مفهومی افترا بر خدا، پژوبا تتبعی که شده

های تفسیری و اخالقی، در بارۀ مفهوم عام افترا، عالوه بر تبیین موردی آن در کتاب

است که بخش عمده آنها نگاه جرم انگارانه به ها و مقاالت متعددی نیز نگاشته شده کتاب
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ن و روایات آن از نظر قانونی و فقهی و برخی نیز ناظر به جنبه معنا شناسی این واژه در قرآ

 است مانند:

نوشته « یواژه پژوهی موضوع»با تأکید بر روش « افتراء»معناشناسی واژه »الف. مقاله 

  پژوهی، واژه افترا را در قرآن برر سی کرده و نتیجه گرفتهعلیرضا طیبی که بر اساس واژه

یا عقالنی افتراء عبارت از گفتار و کرداری است که فاقد پشتوانه علمی، دینی و »که است 

 اسالمی(. علوم در پژوهی واژه ملی ؛ نخستین همایش۱981)ر.ک؛ طیبی، «است

 افک، کذب،: موردی مطالعه قرآن؛ در نما مترادف واژگان معناشناسی»ب. مقالۀ 

 نگاهی مرادی که باشاه فاطمه سیده حسینی و حكیمه بینوشته بی« افتراء و بهتان

 استداده و نتیجه گرفته قرار مطالعه قرآن را مورد در تفاوت واژگان مذکور معناشناختی،

 شخص اگر که دروغی است و آوردن در خود از چیزی و دروغ جعل به معنای افتراء که

 علوم در پژوهیواژه ملی نخستین همایش ؛۱981شود)ر.ک؛ حسینی،  ناراحت بفهمد

 اسالمی(.

 روایات نوشته سیدحسن و کریم قرآن در بهتان و افترا معنایی حوزۀ ج. مقالۀ بررسی 

انصاری که از حیث لغوی و گستره مصداقی آن شامل  رقیه خداپرست و مهین بطحایی و

؛ ۱981 است)ر.ک؛ بطحائی،افترا به خدا افترا به پیامبران و افترا به مؤمنان، بررسی شده

  اسالمی(. علوم در پژوهی واژه ملی نخستین همایش

نوشته اعظم وفایی « ناسی افترا و بهتان و قلمرو آن در قرآنشجستاری در معنا»د. مقالۀ 

توضیح داده است)ر.ک؛  که پس از بررسی لغوی واژه افترا، مصادیق آن را در آیات قرآن

 (۱21 -۱11: صص۸، شماره ۱98۶وفایی، 

نوشته « حدیث حوزه در رسول و خدا بر افترا و کذب به نو نگرشی»هـ. مقالۀ 

 و خدا بر وافترا کذب زشتی سپس افترا، و کذب معنای که ابتدامحمدحسین امامی جو، 

 که گیرد می نتیجه و کرده بررسی را دین بودن وحیانی انكار ویژه به آنها، اقسام و رسول

، 91: شماره ۱981جو، شود)ر.ک؛ امامی می حدیث رد از مانع حدیث صدق احتمال

 (.19-9۱صص
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به عنوان یكی از مصادیق افترا در قرآن است  تمرکز مقالۀ حاضر بر محور افترا بر خدا

است با استفاده از روش آنتولوژی در علم که عالوه بر تبیین معنای آن، تالش شده

شناسی، منظومه معنایی و ارتباطات آن در قرآن استخراج گردد و همین اطالعات و دانش

 نیز از امتیاز این مقاله است.

 . روش پژوهش5-2

شناسی )آنتولوژی( وش توصیفی تحلیلی، نحوۀ استفاده از روش هستیدر این مقاله با ر

برای کشف اطلس مفهومی افترا بر خدا در قرآن و تفاسیر و ترسیم آن به نمایش گذاشته 

خواهند در مسئله افترا بر خدا، محققانی که می است تا نقشه راهی باشد برای همۀشده

 تحقیق و پژوهش نمایند.

 شناسی. مفهوم2

 شناسی. هستی2-5

شناسی نیز کاربرد دارد. شناسی اساساً مفهومی فلسفی است اما امروزه در علم دانشهستی

از  ۱881شناسی از آغاز دهه  در علم کتابداری یا علم دانششناسی )آنتولوژی( واژه هستی

فلسفه وارد هوش مصنوعی شد و به یكی از مباحث پژوهشی مهم در علوم رایانه تبدیل 

های مختلف هوش مصنوعی از قبیل مهندسی دانش، پردازش زبان  گردید و در حوزه

های داده و  افزار، پایگاه ( مهندسی نرم18: ۱999صفری،  ؛طبیعی و بازنمون دانش )ر.ک

است؛ ارائه شده واژههای متعددی از این  وب معنایی مورد مطالعه قرار گرفت. تعریف

واضح و ذکر خصوصیات صریح از مفاهیم  آنتولوژی را تشخیص روشن، ۱گروبر

(. 91: ۱999؛ صفری، 9۸: ۱99۸جو،  ؛ صنعت۱98: ۱99۸شیخ شعاعی، ر.ک؛ داند) می

ها با هدف کمک به  بندی یافته رده ها شكل گسترش شناسی معتقد است هستی 2سورگل

« سوآ»از نظر  (9۸: ۱99۸جو،  صنعتر.ک؛ کاربران در بازیابی متون بر روی وب است)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gruber 

2. Sorgel 
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ها در یک حوزه موضوعی خاص و نیز انواع  ذکر مشخصاتی از انواع مدخل هستی شناسی

 (. 91: همانر.ک؛ اند) روابط خاص است که در یک ترتیب جزئی و ساده سازمان یافته

این است که  به رغم تفاوت در تعابیر، یک نقطه اشتراک دارند و آن  این تعاریف

، هیم در یک حوزۀ خاص به همراه روابط دقیقشناسی عبارت است از مجموعه مفا هستی

نامه رسد تنها تفاوت اساسی میان اصطالح و به نظر میآن مفاهیم. عینی و گویا میان صریح، 

گویایی »در همین قید اخیر )گویایی رابطه بین مفاهیم( باشد. مقصود از  هاشناسیهستیو 

عنایی روشن و دقیق میان مفاهیم کاهش ابهام مفهومی و وجود روابط م« رابطه بین مفاهیم

ها  شناسی (. وجود روابط معنایی دقیق در هستی۶19: ۱989بهشتی، ر.ک؛ یک علم است )

های بازیابی و فرایندهای خودکار استدالل ماشینی و همچنین  برای بهبود و تقویت سیستم

وب معنایی بسیار مهم و الزم است )همان(. رویكرد حاکم بر طراحی و توسعه 

ها که عمدتاً مبتنی بر  نامهها بر آن است تا به جای ساختار ایستای اصطالحشناسی تیهس

، ساختاری پویا و چندوجهی به دست دهد و میان استمراتبی میان مفاهیم  روابط سلسله

ای برقرار سازد؛ همچنین این رویكرد به دنبال آن است مفاهیم، روابطی غیرخطی و شبكه

رچه بیشتر از زبان مصنوعی منفک کند و به زبان طبیعی و واقعی که بازنمون دانش را ه

توانند منطقاً بازنمون ها می ها نسبت به اصطالحنامهشناسی نزدیک سازد؛ از این جهت هستی

 (.۸۱1: ۱981فتاحی، ر.ک؛ تری از دانش ارائه دهند)بخش کارآمدتری و رضایت

 . افترا2-2

قطع کردن و شكافتن  بریدن، در اصل به معناى «ف ر ی»از ریشه در لغت  ۀ افتراءواژ

( برخی ۱12: ۱1ق، ج ۱۸۱۸ابن منظور، ؛ ۸8۶ :۸ج  ق، ۱۸21 ،)ر.ک؛ ابن فارساست

شكافتن آن به قصد « اِفراء»به معناى بریدن پوست براى دوختن و اصالح و  «فری»اند: گفته

 .(۶9۸ق: ۱۸۱2فهانی، ر.ک؛ راغب اصرود) کار مى در هر دو معنا به« افترا»افساد است و 

است)مرکز  کسى دادنو نسبت غیر واقع به  در اصطالح به معناى از پیش خود بافتن

وجه ارتباط این معنا با گفته شده، ممكن است  (8۱: ۸، ج۱99۶فرهنگ و معارف قرآن،
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این باشد که فرد با افتراى به دیگرى و متهم کردن وى ارتباط او را با جامعه  ،معناى لغوى

 ( . )همانکند و او را طرد مىقطع 

 . افترا بر خدا2-2-5

افترا به خدا یعنی نسبت دادن چیزی به ناحق و یا بدون علم به خدای تعالی و یا توصیف او 

( افترا بر خدا ۱99: ۱1ق، ج۱۸۱1به چیزهایی است که در او وجود ندارد)ر.ک؛ طباطبایی، 

اسناد دهند )اثبات منفی( و کاری که خدا است به او این است که کاری را که خدا نكرده

است، نفی و انكار کنند )انكار مثبت(؛ نظیر افترایی که مدعی دروغین نبوت و انجام داده

 (.181: 2۸، ج۱981بندد)ر.ک؛ جوادی آملی،  منكر نبوت به خدا می

 . افترای کذب بر خدا2-2-2

 اللَّهِ عَلىَ  افْترََى فَمَنِ»ها با تعبیر آناست برخی از مضمون افترا بر خدا با تعابیر مختلف آمده

( است. با توجه به این که افترا اخص کذب است)ر.ک؛ طیب، 8۸)آل عمران: «  الْكَذِب

شود که ( آنگاه این سؤال مطرح می8۱: ۸ای از محققان، ج؛ مجموعه92: 1ش، ج۱919

را همان کذب عمدی اند: چون افتمقصود از افترای کذب بر خداوند چیست؟ برخی گفته

تا، است بنابر این ذکر واژه کذب بعد از افترا، از باب تأکید است؛ )ر.ک؛ ابن عاشور، بی

به جهت مصداق این افترا یعنی « افترا»بعد از « کذب»رسد ذکر واژه ( به نظر می11: ۶ج

د انافترای بر خدا است. بیان مطلب این است که همان گونه که برخی از مفسران گفته

مقصود از افترای کذب بر خدا را همان شرک به خدای تعالی است)ر.ک؛ عالمه 

ها اگر چه ها است زیرا بعضی از دروغترین دروغ( که دروغ299: 1ق، ج۱۸۱1طباطبایی، 

از یک جهت دروغ است اما از جهتی دیگر ریشه در واقعیات دارد مثل نسبت دزدی به 

از آن جهت که انتساب دزدی به شخص معین است؛ این نسبت شخصی که دزدی نكرده

است دروغ است یعنی خبر غیر مطابق با واقع است اما اصل دزدی در عالم خارج وجود 

که انتساب شریک به خدای تعالی  دارد؛ ولی شرک، اینگونه نیست؛ یعنی در عین این

ات خالف واقع است خود شرک نیز اساسا امكان وجود ندارد چون ممتنع الوجود بالذ
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است بنابراین قرار دادن شریک برای خدای تعالی از هر دو جهت، غیر مطابق با واقع است 

 ها نیست. به همین جهت دروغ بودن آن قابل مقایسه با سایر دروغ

 شناسی افترا بر خدا. هستی3

فهم مراد متكلم از استعمال یک لفظ، بدون توجه به منظومه استعمال واژگانی در آثار 

فهم کاملی نیست. برای فهم حقیقت مفهوم افترا بر خدا از منظر قرآن باید مجموعه متكلم، 

کاربرد این واژه در قرآن و واژگانی که به نوعی در ارتباط با آن هستند مورد توجه قرار 

 شوند. ها در سه سطح زیر بررسی میشناسیها با توجه به ساختار هستی گیرد. این واژه

 افترا بر خدا (مفهوم عام) . کالس3-5

. هستند «ها کالس» ها،شناسیهستی در موجود کلیدواژگان و اصطالحات اول طبقۀ

 های ویژگی دارای که اشیا یا موجودات از گروهی: »اندکرده تعریف گونه این را «کالس»

 «مفهوم» واژه از شناسی، هستی ادبیات در اصطالح این جای به گاهی. هستند مشابهی

 که است اموری مشابه هایویژگی از مقصود(. ۱11: ۱991 شریف،)«شود می استفاده

 دارای مفاهیم شامل که باشند می کالس یک تحت ها زیرکالس اندراج کنندۀتوجیه

 .است مذکور( مفهوم) کالس با واژه کلید یک وجودی رابطه نوع هر و معنوی اشتراک

 در موجود هایواژه کلید و اصطالحات آیا سایر که شود ممكن است سؤال

 نقش تواندمی آن دقیق پاسخ که است پرسشی این. نیستند مفاهیم زمرۀ در هاشناسی هستی

 هاکلیدواژه و اصطالحات که نیست تردیدی. نماید هویدا را شناسانۀ آنتولوژیهستی

 اصلی محوریت سویی از هستند؛ یكدیگر با هاانسان ارتباط داالن و ذهنی مفاهیم محصول

 تقسیم علت پس دهندمی تشكیل و کلیدواژگان اصطالحات همین نیز را هاشناسیهستی

 که است این جوابش چیست؟( هازیرکالس) هانمونه  و( هاکالس)مفاهیم بخش به آنها

 کاری انتزاعی صرفاً مباحث با و بوده واقع اساس بر آنتولوژی در اطالعات مدیریت نحوه

 این اما اند؛گرفته خود به را شناسی هستی عنوان که همین جهت است به خاطر و ندارند

 همین بشر افراد تعامالت مبدأ که چرا باشد نمی مفاهیم گرفتن نادیده معنای به هرگز مسأله
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 مقام در مفاهیم آن حقایق به توجه عدم و مفاهیم به کردن بسنده سویی از هستند؛ مفاهیم

 عناوین به هاشناسیهستی در جهت همین به است؛ انسان گراییواقع عدم معنای به واقع

با کالس  واقعی و عینی ارتباط که هاییزیرمجموعه به و شده مفهوم یا کالس اطالق عام،

 (.۸۱: ۱981شود)ر.ک؛ حسن زاده،  می اطالق زیرکالس و نمونه عنوان )مفاهیم( دارند

« کالس»عنوان یک رسد که افترا بر خدا را نباید به با توجه به مطلب فوق، به نظر می

در نظر گرفت، زیرا افترا بر خدا مصداقی از افترا در قرآن است؛ از سویی، افترا نیز مفهوم 

تری دارد که عبارت از مفهوم کذب است بنابر این، کالس )مفهوم عام( افترا بر خدا عام

هشتاد و دو مرتبه در و با مشتقاتش دویست همان مفهوم کذب است که در قرآن کریم 

دلیل این که کذب به عنوان کالس )مفهوم عام( افترا بر خدا است نه افترا، . استرآن آمدهق

 توجه به تفاوت این دو واژه است.

 است؛ مانند: برای کذب تعاریف متفاوتی مطرح شده

: 8ج ق،۱۸۱1 طباطبایی، ؛۱99 :۱۸۱9 ر.ک؛ جرجانی،)واقع با خبر مطابقت عدم - 

۸12). 

ر.ک؛ )محفوظ لوح با آن مطابقت عدم یعنی االمرنفس با خبر مطابقت عدم -

 .(18۶: 9 ق،۱۸19 طریحی،

 ر.ک؛ راغب) مخبرعنه)واقع(. و انسان( )نهان ضمیر با قول مطابقت عدم-

 (. ۸19 ، صه.ق۱۸۱2اصفهانی،

است)دایرۀ المعارف قرآن، واژه افترا( که در  کسى دادنافترا نیز نسبت غیر واقع به 

است. سؤال این است که  واقع با خبر مطابقتواقع متضمن معنای کذب است یعنی عدم 

 اند:تفاوت افترا با دروغ چیست؟ برخی گفته

شود که انسان به دروغ بودن آن قطع و یقین هایی اطالق میبه آن دسته از دروغ افترا

 اند: ( بعضی هم گفته99ق: ۱۸11دهد)ر.ک؛ عسكری،  ز آن خبر میدارد و در عین حال ا

گاهى « کذب»دروغ بر ضد دیگران است با کالمى که آنان بدان رضایت ندارند؛ اما  ،افترا

در حق خود است و گاهى در حق دیگران، افزون بر اینكه آنان ممكن است رضایت به آن 
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ى در مدح شخصى یا با هدف اصالح بین نیز داشته باشند؛ مانند اینكه کالمى غیر واقع

 قرآن، المعارف دایرۀمتخاصمین بیان گردد که چنین کالمى دروغ است؛ اما افترا نیست)

. نتیجه مطلب فوق این است که افتراء، نوعی دروغ است که با واژگان زیر (افترا واژه

 ارتباط معنایی دارد: 

 بهتان .3-5-5

 خَطِیَۀً یَكْسِبْ مَن وَ﴿کار رفته است؛ مانند: آیه قرآن به واژۀ بهتان با مشتقاتش هشت بار در

ارتباط معنایی افترا با بهتان  (۱۱2نساء: ) ﴾مُّبِینًا إِثْمًا وَ بهُتَانًا احْتَمَلَ فَقَدِ بَرِیًا بِهِ یَرْمِ ثُمَّ إِثمًا أَوْ

محققان،  اند)ر.ک؛ جمعی ازای است که برخی آن را مترادف افترا تلقی کردهبه گونه

در اصل به معنای دهشت و حیرت )ر.ک؛ ابن « بهت»و « بهت» ریشه از (. بهتان9۸ش: ۱99۶

: ۱ج ق،۱۸1۸ فارس، ر.ک؛ ابن) ( و در لغت به معنای دروغ911: ۱ق، ج۱۸1۸فارس، 

گفته شده بهتان،  (۱82: 2ش، ج۱911)ر.ک؛ طریحی،  است.و افترای دروغ آمده (911

ر.ک؛ )شودآید و از آن مبهوت میواجهه با آن خوشش نمیدروغی است که انسان در م

 (.99ق: ۱۸11 عسكری،

 رسد بهتان اخص از افترا است. با توجه به تفاوت جهات معنایی بهتان و افترا، به نظر می 

 
 گراف دروغ و بهتان .5شکل

 . اختالق3-5-2

 عبارتند که را دارد افترا بار معنایی کذب که است آیه دو «ق ل خ» ریشه از کریم قرآن در

 ما﴿ ( و آیه۸1: 9تا، ج)ر.ک؛ طوسی، بی (۱91: شعراء) ﴾الْأَوَّلینَ خُلُقُ إِالَّ هذا إِنْ﴿ā آیه :از

 .(1: ص)﴾اخْتاِلقٌ إِالَّ هذا إِنْ الْآخِرَۀِ الْمِلَّۀِ فِی بِهذا سَمِعْنا

و ایجاد کردن  در بررسی معنای واژۀ اختالق باید به ریشه آن که همان خلق کردن

 است دروغی اند: اختالق، شناسان گفتهاست نیز توجه شود؛ به همین جهت بعضی از لغت
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ر.ک؛ )کند می نقل و بافد می را دروغ یعنی کند می خلق خود نزد از را آن انسان که

واژه را برای تبیین معنای اختالق مد نظر بیشتر مفسرین نیز دو کلید (99ق: ۱۸11 عسكری،

: 2۶ق، ج۱۸21)فخر رازی، «. کذب»)تخمین زدن( و « تخرص»اند که عبارتند از:  دهقرار دا

رسد اختالق،  ( با در نظر گرفتن این مطلب، به نظر می129: 9ش، ج۱912؛ طبرسی، 9۶8

زند، قطع به دروغ افترا است و تفاوتش با افترا این است که کسی که افترا می متضمن معنای

نوعی گمان و تخمین است یعنی افترا زننده « اختالق»دهد ولی یبودن دارد و از آن خبر م

زند که دروغ است؛ طبق این معنا  قطع به دروغ بودن آن ندارد و فقط حدس و تخمین می

 اختالق، نوعی از افترا است. 

 
 گراف دروغ و اختالق .2شکل

  های افترا بر خداها یا زیرکالسنمونه .3-2

تواند شود و هر نمونه میمی گفته( مفهوم)کالس اعضای از یک هر به نمونه،

ای از افترا و افترا نیز هایی داشته باشد؛ بنابراین افترا بر خدا، خودش یک نمونه زیرکالس

 به تواندمی نمونه شناسی قرآن است. یکنمونه و زیرکالسی از کالس کذب در هستی

 در موجود هایکالس تعداد از بیشتر مراتب به ها، نمونه. باشد داشته تعلق کالس چندین

 ها ده تا صدها از است ممكن شناسیهستی یک هایکالس تعداد است، هاشناسیهستی

 حتی یا و هزار صدها تا صدها از هایکالس زیر یا ها نمونه تعداد که حالی در باشد هزار

 اخص از اعم) اخص واژگانکلید به اختصاص ها نمونه( 1 :۱998 ر.ک؛ پایدار،)باشد بیشتر

 هر شامل و نداشته( عام مفهوم یک مصداق و مورد یا و کل و جزء نوعی، و جنس های

دارد و به همین  واقعی و عینی ارتباط( کالس) عام مفهوم با که شود می ای کلیدواژه نوع

ای ترتیب، زیر نمونه ها نیز اختصاص به مصادیق و واژگان اخص ندارند بلكه شامل هر واژه

 (.۸۱: ۱981)ر.ک؛ حسن زاده، شود که ارتباط وجودی با زیر نمونه دارندمی
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 های کلیدواژه افترا بر خدا به شرح زیر است: با توجه به مطالب فوق، زیر نمونه

 : ظلم و ظالم 5. نمونۀ3-2-5

هایی است که از نظر وجودی یعنی در هندسه و بافت واژه ظلم و ظالم، یكی از نمونهکلید

قرآن و تفاسیر، مرتبط با افترای بر خداست و نوع این ارتباط نیز با دقت در آیه و تفاسیر آن 

 لَا إِنَّهُ بَایَاتِهِ کَذَّبَ أَوْ کَذِبًا اللَّهِ عَلىَ  افْترَى مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ﴿فرماید:  قابل فهم است. قرآن می

است برای کشف  . در این آیه چند مطلب وجود دارد که الزم(2۱: انعام) ﴾الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ

 شود: رابطه افترا بر خدا با مسئله ظلم، به آن توجه

است؛ پس افترای بر  افراد ترین ظالم بندد، می افترا تعالی خدای به که اوالً: کسی

 خداوند، بزرگترین ظلم است.

بزرگترین ظلم است پس  -به عنوان بارزترین مصادیق افترا –ثانیاً: اگر افترا بر خدا 

 خود افترا نیز ظلم است.

 ثالثاً: مقصود از افترای دروغ به خدا در آیه فوق طبق دیدگاه برخی از مفسران،

 اثبات (۸98: ۸ج ش، ۱912 طبرسی، ک؛.ر) برای خدا شریک عنوان به آلهه قراردادن

 ق، ۱۸۱1 طباطبایی، ر.ک؛ عالمه) دین احكام در بدعت و نبوت ادعای و او برای شریک

ها و اعتقاد به این که فرشتگان الهی دختران خدایند و نیز اعتقاد به شفاعت بت (۸1: 1ج

( و مقصود از افترا زنندگان، کفار و 29۱: ۶ق، ج۱۸۱1است )ر.ک؛ آلوسی، 

 (.۱9: ۱2ق، ج۱۸۱2اند)ر.ک؛ طبری،  منافقین

است به تصویر کشیده شده« افترا بر خدا»با « ظلم»شناسی کلید واژه ، هستی9در شكل 

 و نتایج آن با توجه به واقعیت آیه فوق و تفاسیر موجود ذیل آیه مذکور، عبارت است از:

 الف. افترا بر خدا به دلیل عظمت وجودی باری تعالی، بزرگترین مصداق افترا است.

 زرگترین مصداق ظلم است.ب. افترا بر خدا ب

ج. قرار دان آلهه به عنوان شریک خدا و اثبات شریک برای او و نیز ادعای نبوت و 

 بدعت در احكام دین، از مصادیق افترای بر خدا است.
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د. چون افترا بر خدا بزرگترین مصداق ظلم است پس قرار دان آلهه به عنوان شریک 

نبوت و بدعت در احكام دین بزرگترین مصداق  خدا و اثبات شریک برای او و نیز ادعای

 ظلم است.

هـ. بت پرست، مدعی دروغین نبوت، بدعت گذار، کافر و منافق، طبق دیدگاه قرآن 

 و مفسران قرآن، بارزترین افترا زنندگان به خدای تعالی هستند.

و. چون افترا بر خدا، بزرگترین ظلم است پس بت پرست، مدعی دروغین نبوت، 

 ترین افراد بشر هستند.  ار، کافر و منافق، ظالمبدعت گذ

 
 هستی شناسی افترا بر خدا  .3شکل

 : عدم رستگاری 2. نمونۀ 3-2-2

عدم »در بافت معنایی قرآن، کلید واژه « افترا بر خدا»های کالس  یكی دیگر از نمونه

سوره انعام، فالح  2۱آیه  اساس است. خدای تعالی بر« الیفلح»است که ترجمه « رستگاری

 عَلىَ  افْترَى مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ﴿فرماید:  و رستگاری را از افترا زنندگان به خدا نفی کرده و می

  .﴾الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ لَا إِنَّهُ کَذِبًا اللَّهِ
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الذکر بیانگر این واقعیت است که مفهوم عدم فالح بررسی تفاسیر مربوط به آیه فوق

رستگاری در این تفاسیر با مفاهیم متعددی گره خورده و با آن مفاهیم ارتباط عینی دارد و 

شناسانه دارد. این مفاهیم عبارتند از: رحمت و در نتیجه با افترا بر خدا نیز ارتباط هستی

الهی، ثواب الهی، رضوان الهی، نجات، جهنم، عذاب، بهشت، امنیت، سعادت، فالح، 

 حرمان، خواری، مطالبات دنیوی و اخروی و روز حشر.رستگاری، ناکامی، 

 به تصویر کشیده شده، به شرح زیر است:  ۸شناسی که در شكل تفصیل این هستی 

کارترین الف. طبق تصریح آیه فوق الذکر، کسی که به خداوند افترا ببندد جزء ستم

سخن این است که  است؛ معنای اینافراد است آنگاه فالح و رستگاری از ظالمان نفی شده

رستگاری، معلول و نتیجه افترا بر  ظلم افترا بر خدا، علت عدم رستگاری، و عدم فالح و

خدا است و این عدم رستگاری نه به خاطر ذات افترا زننده بلكه به خاطر فعل افترا است که 

 ترین ظلم است.بزرگ

است؛ بدیهی ب. رستگاری، ضد افترا بر خداست و این نیز الزمه عدم رستگاری 

باشد و رستگاری، ضد مفهوم  است که ضد نتیجه یک فعل، در تضاد با خود آن فعل نیز می

 عدم رستگاری است که نتیجه افترا بر خداست؛ پس رستگاری، ضد افترا بر خداست.

های تفسیری در بارۀ ج. محرومیت از رحمت، ثواب و رضوان الهی، یكی از دیدگاه

و چون عدم  (۸99: ۸ج ،۱912 ر.ک؛ طبرسی،)الذکر استوقدر آیآ ف« ال یفلح»جملۀ 

الهی نتیجه  رضوان و ثواب رحمت، از رستگاری نتیجه افترا بر خدا است پس محرومیت

 افترا بر خدا نیز است.

است و واسطه این ارتباط نیز مفهوم  الهی رضوان و رحمت ثواب، د. افترا بر خدا مانع

الهی نتیجه عدم  رضوان و ت از ثواب، رحمتعدم رستگاری است زیرا اگر محرومی

 رضوان و رحمت رستگاری و به تبع آن نتیجه افترا بر خداست پس افترا بر خدا مانع ثواب،

 الهی است.

 نجات عدم آتش و هـ. در برخی از تفاسیر، مقصود از عدم رستگاری، عدم نجات از

: ۱ج ق،.ه۱۸2۸ دینور،؛ ۸99: ۸ج ،۱912 ر.ک؛ طبرسی،)استالهی تفسیر شده عذاب از
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و معنای عدم نجات از آتش و عذاب الهی، ورود در آتش  (۱9: 9ج م،2119 طبرانی، ؛222

و عذاب الهی است؛ پس افترا بر خدا سبب ورود در آتش و عذاب الهی است؛ و چون 

الهی  عذاب آتش و از نجات مفهوم عدم رستگاری، نتیجه افترا بر خدا است پس عدم

 نتیجه افترا بر خدا است. عذاب الهی( )ورود در اتش و

و. افترا بر خدا مانع نجات از آتش است و این نیز الزمه مطلب فوق الذکر است؛ از 

سویی نجات از آتش، مصداقی از مفهوم نجات است پس افترا بر خدا در تضاد با اصل 

 باشد. نجات نیز می

ز. یكی دیگر از نتایج افترا بر خدا، عدم درک بقاء در بهشت است و واسطه این 

رستگاری است چرا که مقصود از عدم رستگاری، طبق نظر  و فالح عدم ارتباط نیز مفهوم 

 (.۱11: 1ه.ق، ج۱۸۱2عدم درک بقاء در بهشت است)ر.ک؛ طبری،  برخی از مفسران،

ایمنی از عذاب الهی است؛ و واسطه این ارتباط نیز، ز. از جمله نتایج افترا بر خدا عدم 

مفهوم عدم رستگاری است که طبق نظر بعضی از مفسران، مقصود از عدم رستگاری افترا 

؛ طبرانی، 222: ۱، ج۱۸2۸اهلل است )ر.ک؛ دینور، زنندگان به خدا، عدم ایمنی از عذاب

 .است( پس افترا بر خدا ضد امنیت از عذاب الهی ۱9: 9م، ج2119

اند)ر.ک؛ را به معنای عدم سعادت تفسیر کرده رستگاری ح. برخی از مفسران، عدم

( و چون عدم رستگاری طبق 921: 9ه.ش، ج۱91۱؛ میبدی، 9۸9: ۱ه.ق، ج۱۸۱1واحدی، 

آیه مذکور، نتیجه افترا بر خدا است؛ پس عدم سعادت نیز نتجه افترا بر خدا، و افترا بر خدا 

 مانع سعادت است.

اند، گروهی آن را رخی از مفسران درباره قلمرو عدم رستگاری نیز نظر دادهط. ب

اند)ر.ک؛ مكی، شامل عدم رستگاری در دنیا و روز حشر جمیع خالیق معنا کرده

( و بعضی هم آن را منحصر در عدم رستگاری دنیوی ۱899: 9ه.ق، ج۱۸28

شناسی ست که در هستیاش این ا( نتیجه۸1۱: ۶ه.ش، ج۱9۶۸اند)ر.ک؛ قرطبی،  دانسته

 قرآن و تفاسیر قرآن، افترا بر خدا در تضاد با سعادت دنیوی و سعادت اخروی است.
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رستگاری را ناکامی در  عدم مقصود از« فالح»ی. بعضی با توجه به معنای لغوی 

( نتیجه این که افترا 211: 2ه.ق، ج۱۸22اند)ر.ک؛ ابن عطیه، آرزوها و عدم پیروزی دانسته

موجب ناکامی در آرزوها و عدم پیروزی است. و چون برخی از مفسران مقصود از بر خدا 

عدم پیروزی را عدم پیروزی در مطالبات دنیوی و اخروی و در نتجه باقی ماندن در حرمان 

( پس افترا بر خدا موجب 11۱: ۱2ه.ق، ج۱۸21اند)ر.ک؛ فخر رازی،  و خواری تفسیر کرده

 و اخروی و در نتیجه حرمان و خواری است. عدم پیروزی در مطالبات دنیوی 

 
 . هستی شناسی افترا بر خدا4شکل 
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 : عرضه بر خدا 3. نمونه 3-2-3

شناسی معارف قرآن در هستی« افترا بر خدا»ای دیگر از زیر کالس عرضه بر خدا نمونه

قرآن آن است و نوع این رابطه نیز از قبیل رابطه عمل و نتیجه عمل است و خدای تعالی در 

 کَذِبًا اللَّهِ عَلىَ  افْترَى مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ﴿فرماید: را یكی از نتایج افترا بر خدا دانسته و می

 عَلىَ اللَّهِ لَعْنَۀُ أَلَا رَبِّهِمْ  عَلىَ کَذَبُواْ الَّذِینَ هَؤُلَاءِ الْأَشْهَدُ یَقُولُ وَ رَبِّهِمْ  عَلىَ یُعْرَضُونَ أُوْلَئکَ

 .(۱9هود: )﴾الظَّالِمِینَ

شود هر چند مسئله عرضه بر خدا عمومیت داشته و شامل همه بندگان خدا می

-( اما آنچه از ذیل آیه استفاده می۸9)کهف:  ﴾صَفًّا رَبِّکَ  عَلى وعُرِضُوا﴿که فرمود: همچنان

شود این است که این عرضه، حاکی از نوعی از مؤاخذه و بازخواست است؛ چرا که 

هایی هستند ها همانگویند: اینها پیامبران و فرشتگان هستند میهدان که در رأس آنشا

اند مقصود، عرضه که به پروردگارشان دروغ بستند؛ به همین حهت برخی از مفسران گفته

( عالمه طباطبایی 99۱: ۱1ق، ج۱۸21بر خدا برای مفتضح شدن است)ر.ک؛ فخر رازی، 

ر خدا ایستادن در پیشگاه خدای متعال بدون هیچ مانعی برای نویسند: مقصود از عرضه بمی

فصل قضا است و الزمه آن نیز رفع حجاب بین بنده و خدا است )ر.ک؛ طباطبایی، 

 مِنْهُمْ اللَّهِ عَلَى  یَخْفى ال بارِزُونَ هُمْ یَوْمَ﴿فرماید: ( همچنان که می۱99: ۱1ه.ق، ج۱981

از عرضه بر خدا را سؤال از اعمال افترا زنندگان  ( بعضی هم مقصود۱۶ :)مؤمن ﴾ءٌ شَیْ

( برخی هم مقصود از عرضه بر خدا را 921: 9ه.ق، ج۱۸1۸اند)ر.ک؛ سیوطی، تفسیر کرده

( و نیز گفته شده، مقصود از 29۱: ۶ه.ق، ج۱۸۱1اند)ر.ک؛ آلوسی، عرضه اعمال دانسته

 ق،.ه۱۸۱1 ر.ک؛ آلوسی،)ستعرضه بر پروردگار، عرضه بر فرشتگان الهی یا انبیای الهی ا

 .(29۱: ۶ج

به تصویر کشیده « افترا بر خدا»با «  خدا بر عرضه» واژه شناسی کلید، هستی1در شكل 

است و نتایج آن با توجه به واقعیت آیه فوق و تفاسیر موجود ذیل آیه مذکور، عبارت شده

 است از:
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پیشگاه خدا )یعرضون  الف. الزمه عرضه بر خدا، حضور اضطراری افترا زنندگان در

علی ربهم(و رفع حجاب بین بنده و خدای تعالی است و مكان این حضور هم روز قیامت 

 است.

واژه عرضه بر ب. عرضۀ افترا زنندگان بر انبیا و فرشتگان الهی، تفسیری از کلید

 خداست.

ج. طبق نظر برخی از مفسرین، مقصود از عرضه بر خدا، عرضه اعمال یا سؤال از 

 ال است.اعم

د. هدف عرضه افترا زنندگان بر خدا به خاطر داوری الهی و مؤاخذه و مفتضح شدن 

هاست و سبب و علت این امر نیز افترا بر خدا است پس عرضه بر خدا معلول و نتیجه  آن

 افترا بر خداست. 

هـ. کافران، مشرکان، منافقان و بدعت گذاران از مصادیق بارز افترا زنندگان و فاعل 

 افترا بر خدا هستند.

گذار، بارزترین کسانی هستند که در روز قیامت و. پس کافر، مشرک، منافق و بدعت

اند در پیشگاه الهی حاضر شده و مؤاخذه گشته و مفتضح به خاطر افترایی که به خدا بسته

 خواهند شد.
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 هستی شناسی افترا بر خدا .1شکل 

 : شاهدان )اشهاد(4. نمونۀ3-2-4

)شاهدان( است. خدای « اشهاد»های زیرکالس افترا بر خدا، کلید واژه دیگر از نمونهیكی 

جمع « اشهاد» (۱9هود: )﴾ الْأَشْهَادُ یَقُولُ وَ رَبِّهِمْ  عَلىَ یُعْرَضُونَ أُوْلَئکَ﴿فرماید:  تعالی می

 (.221: 1ه.ش، ج۱912شاهد و نیز گفته شده جمع شهید است)ر.ک؛ طبرسی، 

است به تصویر کشیده شده« افترا بر خدا»با «  اشهاد» رتباطات کلید واژه ، ا۶در شكل 

و نتایج آن با توجه به واقعیت آیه فوق و تفاسیر موجود ذیل آیه مذکور، این است که 
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 ه.ق،۱۸۱2طبری، ر.ک؛ طبق نظر برخی از مفسران، فرشتگان الهی )« اشهاد»مقصود از 

 بر اساس دیدگاه بری دیگر، انبیای الهی است؛ ( و29۱: ۶ه.ق، ج۱۸۱1؛آلوسی، ۱9: ۱2ج

)ر.ک؛ مقاتل، « الناس»ای دیگر مقصود آن را ( عده211: 2ه.ق، ج۱۸29)ر.ک؛ مقاتل، 

: ۱ه.ش، ج۱9۶9)ر.ک؛ قمی، « ائمه»( و بعضی دیگر مراد از آن را 211: 2ه.ق، ج۱۸29

 .(221: 1ش، ج۱912)ر.ک؛ طبرسی، انددانسته« شهداء تمام اعصار»( و برخی دیگر 921

 
 هستی شناسی افترا بر خدا .1شکل 

 « لعنت الهی: »1. نمونۀ3-2-1

افترا »است. این مفهوم نیز با « لعنت الهی»مفهوم « افترا برخدا»های زیرکالس از جمله نمونه

 شناسانه )معطوف به ارتباطات آن دو در قرآن و تفاسیر( است.ارتباط عینی و هستی« بر خدا

به تصویر کشیده شده، به شرح زیر  1ارتباطات دو مفهوم مذکور که در شكل نوع 

 است:

است و این « افترا بر خدا»نتیجه « لعنت الهی»و « لعنت الهی»سبب « افترا بر خدا»الف. 

 مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ﴿فرماید: نتیجه نیز محصول اراده و اختیار افترا زننده است. خدای تعالی می

 .(۱9هود: )﴾الظَّالِمِینَ عَلىَ اللَّهِ لَعْنَۀُ أَلَا  ... اللَّهِ عَلىَ  افْترَى
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وقتی خداوند سبحان افترا بر خود را بزرگترین ظلم دانسته و آنگاه لعنتش را شامل 

 شود که افترا زننده بر خدا مشمول لعنت الهی است.اش این میکند نتیجهظالمان می

)طبرسی، « دوری از رحمت خد»نظر بعضی از مفسران طبق « لعنت اهلل»ب. مقصود از 

ای است. )همان( عده« دوری از خیر»( و بر اساس نظر برخی دیگر 221: 1ه.ش،  ج۱912

ه.ق، ۱۸۱۶اند)ر.ک؛ سمر قندی، تفسیر کرده« غضب الهی»و « عذاب الهی»هم آن را به 

 (.۱۸۸: 2ج

نیز دو نظر وجود دارد برخی آن  چه کسی است« اهلللعنت»که قائل قول  ج. در بارۀ این

اند)ر.ک؛ یعنی شاهدان در قیامت دانسته« اشهاد»را کالم خدای تعالی و بعضی دیگر کالم

 (.۸29: 9م، ج2119؛ طبرانی، 221: 1ه.ش، ج۱912طبرسی، 

 
 . هستی شناسی افترا بر خدا7شکل 

 « جهنم: »1 نمونۀ. 3-2-1

 است.« جهنم»کلیدواژه « خداافترا بر »ها و زیرکالس  از جمله نمونه
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به تصویر کشیده شده به شرح  9ارتباط این دو مفهوم در قرآن و تفاسیر که در شكل 

 زیر است:

 جاءَهُ لَمَّا بِالْحَقِّ کَذَّبَ أَوْ کَذِباً اللَّهِ عَلَى  افْتَرى مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ﴿فرماید:  الف. قرآن می 

 (۶9: عنكبوت)﴾لِلْكافِرینَ مَثْوىً جَهَنَّمَ  فی لَیْسَ أَ

که افترا زننده دروغ به خدا را ستمكارترین فرد پس از آن-خداوند تعالی در این آیه 

فرماید: آیا جایگاه کافران در جهنم نیست؟ معنایش این است که افترا زننده بر می –دانسته 

ر خدا سبب ورود در اش این است که افترای بخدا، کافر و جایگاهش جهنم است. نتیجه

 جهنم است.

 اصنام پرستش باره در تعالی خدای به دروغ نسبت آیه این در افتراء از ب. مقصود

 ۱912 ر.ک؛ طبرسی،)استنداده مشرکان به را ایاجازه چنین خداوند که حالی در است

 .(۸19: 9ج ش،

ه.ش، ۱99۶. افترا بر خدا موجب خلود در جهنم برای کافران است)ر.ک؛ کاشانی، 9

 (.۱11: 1ج

( 981: 9ه.ق، ج۱۸29یعنی جایگاه است )ر.ک؛ مقاتل، « مأوی»به معنای « مثوی»

و این استفهام نیز اسفهام -کند  خداوند در این آیه از افترا زنندگان دروغ به او سؤال می

دانید آیا نمی -حقیقی نیست بلكه استفهام تقریری است که نوعی از استفهام مجازی است

دانید کافران در جهنم مخلد هستند پس هنم جایگاه کافران است یعنی شما که میکه ج

 (. ۸9: 1م، ج۱899دهید به خدا افترا بزنید )ر.ک؛ ابوالسعود،  چگونه به خود جرئت می
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 هستی شناسی افترا بر خدا .8شکل 

 « اثم مبین: »7. نمونه 3-2-7

 است. « اثم مبین»، کلید واژه «افترا بر خدا»یكی دیگر از نمونه های قابل طرح در آنتولوژی 

به تصویر کشیده شده، به  8که در شكل « افترا بر خدا»با « اثم مبین»ارتباطات عینی 

 شرح زیر است:

 است.« اثم مبین»از مصادیق بارز « افترا بر خدا»الف. 

 اللَّهِ عَلَى یَفْتَرُونَ کَیْفَ انْظُرْ﴿فرماید: قرآن است که میاین ارتباط با توجه به تصریح 

بندند، و همین ببین چگونه بر خدا افترای دروغ می (11نساء: ) ﴾مُبیناً إِثْماً بِهِ  کَفى وَ الْكَذِبَ

 ها کافیست.گناه آشكار برای آن

خیرات باز داشته و  از مصادیق بارز افعال زشتی است که انسان را از« افترا بر خدا»ب. 

 سازد.  رسیدن خیرات را کند و دور می

است. اثم در لغت به معنای بطء )کندی(، « اثم»رابطۀ فوق با توجه به معنای لغوی 

( تقصیر و کوتاهی است)ر.ک؛ عسكری، ۶1: ۱ق، ج۱۸1۸تأخر )ر.ک؛ ابن فارس، 

انع رسیدن به ثواب و داند که م( راغب اصفهانی آن را اسم برای افعالی می228ق: ۱۸11

ی همین معنا را در تفسیر ( عالمه طباطبای۶9ق: ۱۸۱2خیرات است)ر.ک؛ راغب اصفهانی، 
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)فعل مذمومی که مانع رسیدن انسان به « اثم»نویسد: تعبیر به مد نظر قرار داده و می آیه فوق

 خیرات است( مناسب با افترا بر خدا است زیرا شرک و فروعات آن مانع نزول رحمت

 (.91۸: ۸ق، ج۱۸۱1است و کفر نیز مانع مغفرت است)ر.ک؛ عالمه طباطبایی، 

 مانع نزول رحمت و مغفرت است.« افترا بر خدا»ج. 

این رابطه نیز الزمه تفسیر عالمه طباطبایی است. بیان مطلب این است که ایشان از 

ک و یک سو شرک و کفر را مانع نزول رحمت و مغفرت دانسته و از سوی دیگر، شر

مانع نزول رحمت و مغفرت « افترا بر خدا»داند؛ پس می« افترا بر خدا»کفر را از مصادیق 

 است.

از مصادیق ضرر آشكار است. این رابطه با توجه به نظر برخی از « افترا بر خدا»د. 

با « اثم»به معنای ضرر است و این معنا به دلیل مقابله « اثم»اند:  مفسران است که گفته

)ر.ک؛ ﴾نَفْعِهِما مِنْ أَکْبَرُ إِثْمُهُما﴿فرماید:  سوره بقره است که می 2۱8در آ یه  «منفعت»

 (.21: ۱ق، ج۱۸۱2قرشی، 

 
 هستی شناسی افترا بر خدا .9شکل 
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 : ضاللت 8. نمونۀ 3-2-8

به تصویر کشیده  ۱1که در شكل « ضاللت»با مفهوم « افترا بر خدا»ارتباطات هستی شناسانه 

 زیر است:شده به شرح 

 است. « افترا بر خدا»نتیجه « ضاللت»و « ضاللت»سبب « افترا بر خدا. »۱

 أَوْالدَهُمْ قَتَلُوا الَّذینَ خَسِرَ قَدْ﴿کند: گونه تصریح میقرآن کریم رابطه فوق را این

انعام: ) ﴾مُهْتَدینَ کانُوا ما وَ ضَلُّوا قَدْ اللَّهِ عَلَى افْتِراءً اللَّهُ رَزَقَهُمُ ما حَرَّمُوا وَ عِلْمٍ بِغَیْرِ سَفَهاً

کسانی که با کشتن فرزندانشان از روی سفاهت و بدون علم و حرام کردن روزی  (۱۸1

 خدا بر خود، بر خدا افترا بستند به تحقیق که گمراه شده و هدایت نیافتند.

 موجب انحراف از حق است.« افترا بر خدا. »2

لت است که در اصل به معنای ضایع شدن چیزی و این رابطه با توجه به معنای ضال

، 9ق، ج۱۸1۸استفاده از آن در مسیر نادرست یعنی انحراف از حق است. )ابن فارس، 

 ( 91۶ص

ضد هدایت و رشد است. این رابطه با توجه به معنای ضاللت است « افترا بر خدا. »9

 (.981: ۱۱ق، ج۱۸۱۸ اند)ر.ک؛ ابن منظور،که برخی آن را ضد هدایت و رشد معنا کرده
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 شناسی افترا بر خداهستی .51شکل 

 های افترا بر خدا. خصیصه3-3

نیز « خصیصه»شناسی به آن است که در اصطالح هستی« رابطه»مسئله  هاآنتولوژی سورکن 

 افترا بر خداآنتولوژی  واقعی(. تحقق عینی و ۸۱۸: ۱982 ر.ک؛ دوخانی،شود )گفته می

شناسانه میسر نیست و بدون نگاه هستی متوقف بر رعایت دقیق این رکن است و این مهم نیز

« افترا بر خدا»شناسانه این است که رابطه مفاهیم دیگر با موضوع مقصود از نگاه هستی

منطبق با واقعیت مورد نظر در قرآن و تفاسیر باشد و این مهم نیز تنها از طریق ترسیم روابط 

-ا( میان واژگان به صورت کامل، غیر مبهم، دقیق، شفاف و صریح حاصل میه)خصیصه

 است؛ مانند: منعكس شده ۱1تا  9های شود که در شكل

 ؛«ضاللت»با مفهوم « افترا بر خدا»بین « سببیت و نتیجه». رابطۀ ۱

؛ یعنی «رشد»و « هدایت»با مفهوم « افترا بر خدا»بین « ضدیت و مانعیت» . رابطۀ 2

 ت و رشد انسان مانع افترا بر خدا است و افترا بر خدا در تضاد با هدایت و رشد است.هدای
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 «افترا بر خدا»شناسی . نمودار کلی هستی55شکل 

 گیریبحث و نتیجه
را از جهت روابطی که با سایر مفاهیم « افترا بر خدا»شناسی، موضوع این مقاله با شیوۀ هستی

کرده و مفاهیم متعددی مانند هدایت، رشد، انحراف از حق،  در قرآن و تفاسیر دارد بررسی
ضاللت، ضرر، رحمت، مغفرت، خیرات، تحریف دین، شرک، کفر، پرستش بت، خلود 

در جهنم، لعنت الهی، غضب الهی، ظلم، عذاب الهی، شاهدان قیامت، عرضه بر خدا، 
 ارتباط «خدا بر ترااف»مفهوم  ها با سعادت، شقاوت، رستگاری و امنیت را کشف و بین آن

 ها نوع ارتباطات آن و مفاهیم این ه است. نتیجه به دست آمده این است کهمعنایی برقرار کر
 شناسیدانش و اطالعات مدیریت برای ای شیوه که( آنتولوژی)تنها با منطق «خدا بر افترا» با

های علمی از  شود از این شیوه در همه حوزه قابل کشف و ترسیم است و پیشنهاد می است

جمله در خصوص معناشناسی مفاهیم قرآن )اعم از خرد و کالن( استفاده شده و اطلس 
 مفهومی جامع و کاملی را از یک مفهوم در قرآن ارائه نمود. 
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http://orcid.org/0000-0002-6278-1069


 3413 زمستان | 13شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 311

 منابع
 . نسخه عثمان طه. ترجمه فوالدوند.قرآن کریم

. بیروت: شرکت کتاب التسهیل لعلوم التنزیله.ق(. ۱۸۱۶ابن جزی غرناطی، محمدبن احمد. )

 داراالرقم بن اب االرقم، چاپ اول.

ه.ق(. متشابه القرآن و مختلفه. چاپ اول. قم: ۱۸۱1آشوب مازندرانی، محمد بن علی. )ابن شهر

 انتشارات بیدار. 

 جا.بی التحریر و التنویر.تا(. ابن عاشور، محمدبن طاهر. )بی

چاپ اول.  المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز.ه.ق(. ۱۸22عطیه، عبدالحق بن غالب. )ابن

 علمیه. منشورات محمد علی بیضون.بیروت: دارالكتب ال

چاپ اول. قم: مكتبه االعالم  معجم مقاییس اللغه.ه.ق(.  ۱۸1۸ابن فارس، احمد بن فارس. )

 االسالمی.

کثیر(، بیروت:  )ابن العظیم.تفسیر القرآنه.ق(. ۱۸۱8کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو. )ابن

 دارالكتب العلمیه.

 . بیروت: دارالفكر للطباعه والنشر والتوزیع.لسان العربه.ق(.  ۱۸۱۸ابن منظور، محمدبن مكرم. )

 القرآن مزایا الى السلیم العقل ارشاد).السعود ابى تفسیرم(. ۱899ابوالسعود، محمدبن محمد. )

 ( چاپ اول. بیروت: دار احیاء التراث العربی. الكریم

مجله حدیث.  حوزه در رسول و خدا بر افترا و کذب به نو (. نگرشی۱981حسین. )جو، محمدامامی
 .19-9۱. صص91شماره  مطالعات قرآن و حدیث سفینه بهار.

 بیروت: دارالفكر. البحر المحیط فی التفسیر.ه.ق(. ۱۸21اندلسی ابوحیان، محمدبن یوسف. )

بیروت: دارالكتب  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم.ه.ق(. ۱۸۱1آلوسی، سید محمود. ) 

 العلمیه.

. نخستین روایات و کریم قرآن در بهتان و افترا معنایی حوزه بررسی(. ۱981، حسن. )بطحائی

 /https://civilica.com/doc/508529 .اسالمی علوم در پژوهیواژه ملی همایش

 قم: نشر بنیاد بعثت. .آالءالرحمن فی تفسیر القرآن .ه.ق(۱۸21) .بالغی نجفی، محمد جواد

 دار احیاء التراث. :بیروت .تفسیر مقاتل بن سلیمان .ه.ق(۱۸29) .بلخی، مقاتل بن سلیمان

 دار احیاء التراث العربی. :بیروت .انوار التنزیل و اسرار التأویل .ه.ق(۱۸۱9) .بیضاوی، عبداهلل بن عمر

https://civilica.com/doc/508529/


 311 | زاده  حسن؛  آن میدر ترس یشناس یافترا بر خدا و نقش هست ییهندسه معنا

  http: wwatlab.um.ac.ar سایت ،«شناسیمهندسی هستی» .(ه.ش۱998) .پایدار، صمد
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https://civilica.com/doc/508531/ 

 تهران: انتشارات صدوق. .تفسیر عاملی .ه.ش(۱9۶1) .عاملی، ابراهیم

 بیروت: داراآلفاق الجدیده. الفروق فی اللغه. .ه.ق(۱۸11) .عسكری، حسن بن عبداهلل

قم: انتشارات جامعه  .کشف المراد فی تجرید االعتقاد .ه.ق(۱۸۱1) .عالمه حلی، حسن بن یوسف

 علمیه قم. مدرسین حوزۀ

قم: انتشارات  .کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد .ه.ق(۱۸۱1) .عالمه حلی، حسن بن یوسف 

 جامعه مدرسین قم.

 قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین. .تفسیرالمیزان .ه.ق(۱۸۱1) .طباطبایی، محمدحسین

https://civilica.com/doc/508531/
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بیروت: دار احیاء  چاپ سوم. .مفاتیح الغیب .ه.ق(۱۸21) .خر رازی، ابو عبداهلل محمد بن عمرف

  .التراث العربی

قم: مؤسسه  البضاء فی تهذیب االحیاء.. المحجهه.ق(۱۸۱1) .فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی

 انتشارات اسالمی جامعه مدرسین. 

 تهران: انتشارات الصدر. .صافیتفسیر  .ه.ق(۱۸۱1)فیض کاشانی، مال محسن. 

 قم: مرک انتشارات دفتر تبلیغات. .االصفی فی تفسیر القرآن .ه.ق(۱۸۱9) .فیض کاشانی، مال محسن

 قم: نشر دارالمنار. .سواطع االلهام فی تفسیر القرآن .ه.ق(۱۸۱1) .فیضی دکنی، ابوالفضل

 : مؤسسه دارالهجره.قم .الكبیر المصباح المنیر فی غریب شرح .ه.ق(۱۸۱۸) .فیومی، احمدبن محمد

 : نشر دارالكتب االسالمیه.تهران .قاموس قرآن .ه.ق(۱۸۱2) .قرشی، علی اکبر

 تهران: انتشارات ناصر خسرو. .الجامع الحكام القرآن .ه.ش(۱9۶۸) .قرطبی، محمدبن احمد

 قم: نشر دارالكتاب. چاپ سوم. .تفسیر قمی .ه.ش(۱9۶9) .قمی، علی بن ابراهیم

فروشی تهران: کتاب .تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین .ه.ش(۱99۶) .اهللی، مال فتحکاشان

 محمد حسن علمی.

تهران: سازمان چاپ و انتشارات  .مواهب علیهه.ش(. ۱9۶8. )کاشفی سبزواری، حسین بن علی 

 اقبال.

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. .بحاراالنوار .ه.ق(۱۸19) .مجلسی، محمد باقر

. چا قم: مؤسسه بوستان کتاب .دایرۀ المعارف قرآن کریم .(۱99۶) .مرکز فرهنگ و معارف قرآن

 ت اسالمی حوزه علمیه قم(.)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغادوم. 

، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ تفسیر مقاتل بن سلیمان .ه.ق(۱۸29) .مقاتل، ابن سلیمان

 اول. 

قم: نشر مدرسه امام علی بن  .االمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل .ه.ق(۱۸2۱) .مكارم شیرازی، ناصر

 ابی طالب.

 کلیۀالشارقه. چاپ اول. امارات: نشر جامعه .الهدایه الی بلوغ النهایه. ه.ق(۱۸28)مكی، ابن حموش. 

 العلمی. البحث و العلیا الدراسات

 بیروت: نشر اعلمی. چاپ اول. .مصباح الشریعه .ه.ق(۱۸11) .منصوب به امام صادق علیه السالم
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بیروت: مؤسسه  .مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن .ه.ق(۱۸18) .موسوی سبزواری، سید عبداالعلی

 .اهل البیت)ع(

 عبداهلل خواجه تفسیر به معروف) االبرار عدۀ و االسرار کشف .ه.ش(۱91۱) .میبدی، احمدبن محمد

 تهران: نشر امیر کبیر.  .(انصارى

 جا.بیالسعادات : جامع تا(.)بی .نراقی، مهدی بن ابی ذر

تحلیلی ترجمه قرآن بهرام پور و صفوی بر پایه الگوی –بررسی تطبیقی  .(۱981). نقیب، سید محمد

مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ  و حسن)مطالعه موردی سوره نازعات(.انسجام هلیدی 

 .۸9ض -۱2۱صص .شماره چهارم .سال دوم .اسالمی

بیروت: نشر چاپ اول.  .الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز .ه.ق(۱۸۱1) .واحدی، علی بن احمد

 دارالقلم.

 مجله مفتاح قرآن. در آن قلمرو و بهتان و افترا معناشناسی در جستاری .(۱98۶) .وفایی، اعظم
 .۱21-۱11صص .۸شماره  .(قرآنی معناشناختی و تفسیری مطالعات)
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