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مقدمه
انسان موجودی نیازمند خلم شدهاسـت (الفـاطر )69/و ایـن نیازهـا در كـودكی بیشـتر
هستند (الروم .)99 /نیازهای او به صورت انگیزههایی برای انواعی از رفتارها درمیآینـد و
رفتارها نیز به منزلة بازتابی از احساس به نیاز محسـوب مـیشـوند ( Carver and Scheir,
 .)1992: 99از جمله نیازهای بنیـادین انسـان در متـون روانشناسـی ،نیـاز بـه احتـرام اسـت
(.)Young and etal, 1391: 32
آموزههای قرآنی بر پایه و اصول احترام بـه انسـان و كرامـتهـای انسـانی بنیـاد نهـاده
شدهاست؛ چنانچه میفرماید« :به تحقیم ما به فرزندان آدم كرامت بخشیدیم و آنها را (بر
مركَب) در خشکی و دریا سوار كردیم و آنها را از هر غذای لذیذ و پاكیزه روزی دادیم
و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت كامـل بخشـیدیم»( 6اإلسـراء.)78/
احترام و شخصیتخواهی ،میل فطری نوع انسان است و استقاللخـواهی ،قـدرتطلبـی و
شهرتطلب از شاخههایی از آن به شمار میآیند .این خواسـتهـای فطـری بـرای تکامـل
انسان مفید و مؤثر هستند و منشاء آنها به كمالدوستی انسان برمیگـردد .بـا وجـود ایـن،
ممکن است بر اثر نقص معرفت در شکلهای محدود جلوه كننـد (ر.ک؛ مصـباح یـزدی،
696 :6868ـ .)698گام نخست در راه تربیـت انسـان و ارتقـای وی در همـة ابعـاد تکامـل،
مبتنی است بر قرار گرفتن او در مسیری كه جایگاه خویش را در نظام هستی درک كند و
به شئون واالی خویشتن خویش ،اهتمام شایسـته ورزد .در غیـر ایـن صـورت ،بـرای خـود
همتی نمیكند و برای اصالح وضع خویش نمـیكوشـد (ر.ک؛ صـدر .)39 :6869 ،نگـاه
جامع به موضوع احترام زمانی امکانپذیر خواهد بود كه با تمام واژگان یـا بـافتی كـه ایـن
موضوع را میرسانند ،با روشی منسجم در قرآن مورد جستجو قرار بگیرد.
این تحقیم نظر اسالم ،بهویـژه قـرآن را پیرامـون نیـاز اولیـة انسـان بـه احتـرام جسـتجو
میكند .همچنین ،درصدد پاسخیابی برای سؤاالت زیر است :آیـا احتـرام در آمـوزههـای
قرآنی به عنوان یک نیاز بنیادین مطرح شدهاست؟ این نیاز با چه كلیدواژههـایی در قـرآن

نیاز اولیة انسان به احترام از نگاه قرآن با تأکید بر /...محمدمهدی صفورایی و...

61

قابل برداشت است و چه ویژگیهایی دارند؟ راهکارهای تأمین یا ضربه به این نیاز از نگاه
قرآن چگونه توصیف میشود؟
پیشینة طرح این نیاز در نظریات روانشناسی ،به نظریة روانتحلیـلگـری برمـیگـردد؛
جایی كه اریکسون متأثر از آموزههای فروید در مراحل رشدی دوم و سوم ،بر نقش تأمین
این نیاز زیستیـ روانی تأكید میكند .به عقیدة اریکسون ،كـودک در سـال دوم زنـدگی،
چنانچه اراده و استقالل كافی را در خود نیابد ،دچار شرم و تردید خواهـد شـد و افکـار و
هیجانات نتوانستن و سرافکندگی در كودک تثبیـت مـیشـود .در مرحلـة بعـدی نیـز اگـر
كودک افعال خود را هدفدار نبیند و توان ابتکار از او گرفته شود ،دچار احساس گنـاه و
تقصیر میشود .همچنین ،كودک در مرحلة چهارم رشد روانـیـ اجتمـاعی خـود بایـد بـه
كمک والدین و محیط مدرسه به احسـاس شایسـتگی برسـد تـا بتوانـد جایگـاه شایسـته و
مناسب خود را در اجتماع بیابد و از حقارت بگریزد .شکست در هر یـک از ایـن مراحـل
موجب شکلگیری «من» ضعیف در ساختمان شخصیت كودک میشـود ( Shaffer and
.)Kipp, 2007: 45
به عقیدة آدلر6676( 1م ).همة افراد آدمی دارای احساس حقارت هستند؛ چراكه خـود
را ناتمام و بیكمال میبینند و همین احساس حقارت باعث میشود برای از بین بردن و یـا
برتر شدن خود تالش زیادی نماید .جنبههایی كه موجب احساس حقارت میشوند ،شامل
موارد زیر است6 :ـ حقارت بدنی ،بهویژه در كودكی یا به واسطة داشتن نقص ،زشتی ،زن
بودن و غیره1 .ـ حقارت روانشناختی؛ مانند :احسـاس گنـاه ،رهـا شـدگی ،عـدم حمایـت،
تحقیــر و غیــره8 .ــ حقــارت عقالنـی؛ ماننــد :جهــل ،مشــکل در یــادگیری ،هــوش پــایین،
بیمهارتی و غیره9 .ـ موقعیت فرد در خانواده؛ مانند :ترتیـب تولـد و رفتـار دیگـر اعضـا و
غیره9 .ـ منشاء اجتماعی؛ مانند رفتار فامیـل ،معلـم ،همسـایه و غیـره1 .ــ همچنـین ،مسـائل
اقتصادی ،همچون فقر ،بیکاری ،ناامنی مالی و غیره موجب احساس حقارت میشـوند (بـه
نقل از :كاویانی71 :6861 ،ـ.)79
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تحقیقات مزلو 8نشان داد انسانها میل یا نیاز به كسب عزّت نَفْس 9یا احتـرام بـه خـود
دارند و نیازمندند كه خویشتن را ارزشمند یابند و این ارزشمندی بر پایة محکم و استواری
بنا شده باشد .این میل خود به دو زیرمجموعه تقسیم میشود :اول میل به قدرت ،موفقیت،
شایستگی ،كفایت ،مهارت و اطمینان در رویارویی با دنیا ،استقالل و آزادی .دوم میـل بـه
كسب اعتبار ،جایگاه ،مقام ،افتخار ،آوازه ،نفوذ ،توجه ،بزرگی ،وقـار و قـدردانی در بـین
مردم .وقتی نیاز احترام به خود ارضا شود ،شخص احساس اعتمـاد بـه نَفْـس ،ارزشـمندی،
توانایی ،قابلیت و كفایت میكند و وجود خود را در دنیا مفید و الزم مـییابـد .امـا عقـیم
ماندن این نیازها باعث احساس حقارت ،ضعف و نومیدی ،و این احساسات بـه نوبـة خـود
1
موجب دلسردی بنیادی و در نتیجه ،گرایشهای جبرانی ناكارآمـد مـیشـود ( Maslow,
.)1970: 45
سومین دسته از نیازهای بنیادین انسان در نظریة گالسر 7بـه نیـاز بـه قـدرت ،موفقیـت،
ارزشــمندی شخصـی یــا شــهرت تعبیــر مـیشــود؛ یعنــی نیــاز بــه كســب قــدرت ،ثــروت،
تأثیرگذاری و موفقیت و نیز نیاز بـه توانـایی انجـام كارهاسـت .همچنـین ،ایـن نیـاز حـس
موفقیت ،پیشرفت ،افتخار ،اهمیت و خودارزشمندی و خودشکوفایی را نیز شامل میشود.
ناكامی در بهدست آوردن احساس خودارزشمندی ،ریشة بسیاری از مشکالت است و این
مسئله در باب سالهای اولیة زندگی كه پایـه و اسـاس خودارزشـمندی شـکل مـیگیـرد،
جایگاه ویژهای دارد (.)Glasser, 1967: 58-61
تحقیقات جدیدتر نشان میدهد چنانچه سبک تربیتی والدین یا كنشهای محیطی نیاز
هیجانی بنیادین كودک را با ضربه ،ارضای بیشاز حـد و یـا الگـودهی ناكارآمـد روبـهرو
سازند ،به ویـژه در نیـاز او بـه خـودگردانی و عملکـرد مسـتقل ،ممکـن اسـت هـر یـک از
طرحوارههای ناكارآمد زیر در فرد تثبیت شوند :نقص ،وابستگی و بـیكفـایتی ،شکسـت،
اطاعت ،ایثار ،منفیگرایی بدبینی و پذیرشجویی .این طرحوارههـا الگوهـایی از افکـار و
هیجانات پایدار ایجاد میكنند كه حرمت نَفْس انسان را متـأثر مـیسـازند .طـرحوارههـای
ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجـانی و شـناختی خـود آسـیبرسـان و سـاختارهای شـناختی
عمیقی ،شامل باورهایی دربارة خود ،دیگران و محیط هستند كه از ارضـا نشـدن نیازهـای
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اولیه ،بهویـژه نیازهـای هیجـانی در دورة كـودكی سرچشـمه مـیگیرنـد (ر.ک؛ یانـگ و
دیگران81 :6866 ،ـ.)87

 .1روش پژوهش
روش جمعآوری و تحلیل یافتهها در این مقاله ،مرور متون مربوط به احتـرام در متـون
روانشناسی و مقایسة تطبیقی آن با قرآن با استفاده از روش تحلیـلمحتواسـت؛ روشـی كـه
دادههای متنی از طریم تفسیر ذهنی و با فرایندهای كدبندی ،طبقهبندی نظاممند و طراحـی
الگوهـای شـناختهشـده خالصـه و ارائـه مـیشـوند ( .)Hsieh and Shanon, 2005بـرای
جمعآوری و تحلیل دادهها ،این تحقیم از نظریة دادهبنیاد 3استفاده مـیكنـد؛ یـک راهبـرد
پژوهشی عام ،استقرایی و تفسیری است كه در سـال  6617مـیالدی از سـوی اسـتراوس و
گلیزر تدوین شد (ر.ک؛ داناییفرد و امامی16 :6831 ،ـ .)67تمركز این نظریه بـر كشـف
تئوری در پژوهشهـای كیفـی بـر اسـاس گـردآوری نظـاممنـد دادههـا بـرای رسـیدن بـه
مرحلهای از شناخت موضوع مورد مطالعه است كه پژوهشگران را قادر میسـازد الگـویی
مبتنی بر دادههای واقعـی بنـا كننـد و بـا نظریـههـای موجـود مقایسـه كننـد ( Glaser and
.)Strauss, 1967: 21
این تحقیم برای یافتن نظـام معنـایی احتـرام در قـرآنكـریم از روش «میـدان معنـایی»
استفاده میكند كه از مصادیم تفسیر قرآن به قـرآن محسـوب مـیشـود (ر.ک؛ ایزوتسـو،
 .)69 :6816این روش كه برداشتشده از مکتب ساختگراست ،برای یافتن میدان معنـایی،
مراحل زیر را در نظر میگیـرد )6 :فهـم ابتـدایی كلمـه ،از جملـه معنـای اساسـی و سـنس
نسبی )1 ،پیدا كردن كلمات كلیدی در متن و یا شناخت كلمـة كـانونی و  )8پیـدا كـردن
ساخت تصویری یا مجموعة كلی با كمک چینشی معنادار .دراین شکل از معناشناسی ،هر
كلمة كلیدی در هر مرحله از سیرش ،تعدادی از كلمات كلیدی سطح بعدی را درپیرامون
خود گرد میآورد و یک یا چند حوزة معناشناختی مـیسـازد .تجزیـة مفهـوم كلیـدی بـه
تعدادی عناصر و اجزای ذاتی (مؤلفههای معنایی) كه با آن انشعاب مفهومی كشف شـود،
گام بعدی است؛ چراكه كلمات تنها و منفرد بهكار نرفتهاند ،بلکه در میان خود گروههـای
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گوناگون بزرگ و كوچک میسـازند و ایـن گـروههـا بـا هـم از راههـای مختلـف پیونـد
میگیرند (ر.ک؛ همان99 :ـ .)91در این نظریه ،معنی بر حسب روابط موجود میان واژههـا
و روابط همنشینی و جانشینی و نیز رابطة متقابل آنها بررسـی مـیشـود .مفهـوم همنشـینی
چیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر تشکیلدهندة زبان نیست ،در حـالی كـه
اصطالح جانشینی رابطة یک عنصر با سایر عناصری است كه میتوانند به جای آن بهكـار
بــرده شــوند و یــا جــایگزین شــوند (ر.ک؛ پــالمر .)696 :6839 ،احصــای همنشــینهــا و
جانشینهای یک واژه در قـرآن ،در حقیقـت بازنمـای نگـرش جـامع قـرآن و بـه عبـارت
دقیمتر ،جهان بینی قرآنی در كـابرد یـک واژه اسـت و در مرحلـة بعـد ،بـا تحلیـل منطقـی
مصادیم و مفاهیم آن واژه میتوان به یک نگرش سیستمی از یک كـل دسـت یافـت كـه
اجزا و عناصر آن ،همه با یکدیگر در ارتباط و دارای رتبه و درجه هستند (ر.ک؛ قراملکی
و دیگران77 :6861 ،ـ.)66
عـالوه بـر ایـن ،پـژوهش حاضـر از روش معناشناسـی شـناختی نیـز اسـتفاده مـیكنــد.
معناشناســی شــناختی در نتیجــة تأثیرپــذیری زبــانشناســی از روانشناســی گشــتالت و
روانشناسی شناختی پدید آمدهاست .طبم رویکرد شناختی ،تکـوین مفـاهیم و گـزارههـا،
استعاره ،مجاز و مقولهبندی زبانی و ذهنی از پدیدههـای جهـان خـارج ،همگـی بـه عنـوان
بخشی از روند كلی شناخت آدمی از جهان خارج صورت میپذیرند و زبان ،ابزاری برای
نظم و سامان بخشی ،پردازش و انتقـال اطالعـات اسـت (ر.ک؛ قـائمینیـا8 :6831 ،ــ.)11
مهمترین ادعاهای زبانشناسی شناختی این است كه زبـان بـه طـور مسـتقیم موقعیـتهـای
خارجی را نشـان نمـیدهـد ،بلکـه جهـانبینـی گوینـده و معناسـازی او را نشـان مـیدهـد.
زبــانشناســان شــناختی تــالش مــیكننــد تــا قواعــد و ابــزار مختلفــی را كــه در پیــدایش
مفهومسازیها و تعابیر گوناگون از یک موقعیت نقش دارند ،بررسی كنند .برخـی از ایـن
قواعد (ابزارها) عبارتند از :چشمانداز ،فضای ذهنی ،مقولهمندی ،جرح و تعدیل سنجهای،
ترسیمنما ،قلمـرو توجـه ،علیّـت و غیـره (ر.ک؛ راسـخمهنـد671 :6831 ،ــ .)666در ایـن
پژوهش ،همنشینهای مختلف در مقولههایی مانند صفت ،راهکار ،فاعل ،مفعول ،علـت و
باقی موارد تنظیم میشوند.
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تحقیم پیش رو ،برای نشان دادن بنیادین بودن نیاز به احترام ،نیازمنـد اسـتفاده از روش
تفسیر موضوعی به شکل سنتی است .در این روش ،آیات مختلفی كه دربارة یک موضوع
در سراسر قرآن مجید دربارة حوادث و فرصـتهـای مختلـف آمـدهاسـت ،جمـعآوری و
جمعبندی میگردد و از مجمـوع آن ،نظـر قـرآن دربـارة آن موضـوع و ابعـاد آن روشـن
میشود (ر.ک؛ مکارم شـیرازی ،6876 ،ج  .)16 :6یکـی از قواعـد ایـن تفسـیر ،توجـه بـه
تصویر كامل دین از یک موضوع است كـه بـا توجـه بـه سـنّت و عقـل بـه برداشـتهـای
بینامتنی در موضوع میرسد .این برداشـتهـا ممکـن اسـت فراتـر از داللـت كلیـدواژگان
باشند (ر.ک؛ خامهگـر181 :6836 ،ــ .)176از ایـن رو ،داللـتهـایی كـه در ایـن تفاسـیر
پیرامون موضوع برداشت شدهاند ،جزو فراوانیهای آن موضوع بـه حسـاب مـیآینـد؛ بـه
عنوان نمونه مفسران از آیة وَإِذ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَتةِ إِنِّی جَاعِـل :فِـی الـأَرضِ خَلِيفَتةً...

(البقـره ،)88/وَسَخَّرَ لَکُم الشَّمسَ وَالقَمَرَ َسَخَّرَ لَکُم الفُلکَ لِتَجرِیَ فِی البَحرِ بِـأَمرِهِ وَسَـخَّرَ

لَکُم الأَنهَارَ( النحل )61/و برخی دیگر از آیات ،كرامت انسان را برداشت میكننـد .ایـن
در حالی است كه بدون توجه به روابط بینامتنی و با توجه به روشهایی كه پـیشتـر گفتـه
شد ،این برداشت امکان نداشت.

به منظور تشخیص بنیادین یا برتـری یـک مفهـوم در مـتن ،معیارهـای مختلفـی مطـرح
شده است كه معیار آماری و وحدت قاموسی دو نمونه از پركاربردترین آنهاست .در این
روش ،واژگانی كه بیشتر تکرار مـیشـوند ،مركـزی و آنهـا كـه كمتـر تکـرار شـدهانـد،
حاشیهای به حساب میآیند (ر.ک؛ شجاعی و دیگران7 :6869 ،ـ .)83ایـن معیـار بـر ایـن
اصل استوار است كه هر اندازه مفهومی نزد گوینده (یا گویندگان) اهمیت بیشـتری دارد،
فراوانی و تنوع واژگان بیشتری نیز دارد؛ یعنی مورد توجـه و تأكیـد بیشـتر قـرار مـیگیـرد
( .)Overschelde and et al, 2004با توجه به این نکته ،نیازهای بنیـادین آنهـایی هسـتند
كه در قرآن بسامد بیشتری دارند .این پژوهش در ادامـة شناسـایی نیازهـای بنیـادین انسـان
پس از بحث بر نیاز انسان به پذیرش و محبت (علیگلی و دیگـران ،6861 ،الـف) ،آزادی
و اختیار (ر.ک؛ علیگلی و دیگران ،6861 ،ب) و كلیدواژههـای مـرتبط بـا احتـرام را در
قرآن كریم جستجو خواهد كرد.
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جامعة آماری این تحقیم تمام آیات قرآن كریم است و نمونههای این تحقیم نیز بافت
و سیاق آیاتی هستند كه كلیدواژههای مرتبط با نیازهـای انسـان بـه احتـرام در آنهـا قـرار
دارند؛ كلیدواژههایی مانند؛ «عزت ،كرامت ،قدرت ،تعظیم ،قوت ،علوّ ،فضـل و تفضـیل،
ترفیع درجه ،مکّن ،لیس سواء» و واژههای متقابل مانند «ذلّت ،هون ،ضعف ،هـز ،،سـخر،
لمز» .معانی اولیة این واژگان از كتب لوت اصیل برداشت شده ،سنس با توجه بـه روابطـی
كه در جمله داشتهاند ،سعی شد مـراد الهـی برداشـت و ارتبـاط آنهـا بـا موضـوع احتـرام
استخراج شود.
دادههای این تحقیم از كلیدواژههای فوق و با توجه بـه ترتیـب نـزول از نـرمافزارهـای
6
«جامعالتفاسیر» نسخة  8و «ذكر» نسخة  ،6/6برداشت شدهاند و در نرمافـزار مکـسكیـودا
نسخة  61وارد شدهاند و كار كدگذاری و مقولـهبنـدیهـای مختلـف صـورت گرفـت.68
چنانچه كلیدواژة مورد نظر در بافت وارد شده در معنـای احتـرام بـودهانـد ،جـزء فراوانـی
اهتمام گوینده در این موضوع به شمار میرود .عالوه بر كلیدواژگان ،هـر یـک از مـوارد
بینامتنی نیز به فراوانی افزوده میشود .همراه با جستجوی فراوانی ،نشانگانِ مرتبط با احترام
همچون علت ،راهکار ،فاعل ،مفعول و غیره در مقوالتی جداگانه كدگذاری شـدهانـد .بـا
جمعبندی این مقوالت در پایان تحقیم ،میتوان نگاه جامعتری به احترام دست یافت.
الگوی نهایی از نیازهای بنیادین با توجه بـه بسـامد و ارتبـاط مؤلفـههـا بـا یکـدیگر بـه
كمک این نرمافزار استنباط میشوند .بهرهگیری از نرمافزارهای كیفی موجب میشـود تـا
دادهها از روایی بیشتری برخوردار باشند؛ چراكه تمام ارتباطات و اسـتنباطهـا كدگـذاری
شدهاند و در دسترس دیگـر محققـان قـرار مـیگیرنـد و امکـان حـک و اصـالح خواهنـد
داشت .همچنین ،سبب میشود تا فرایند طبقـهبنـدی و نمایـهزنی ،واضـح و روشـن باشـند
و ســاختار ایــن اســتداللهــا قابــل دنبــال كــردن ،نمــایش و شــرح دادن بــه دیگــران باشــد
( .)Lewando, Beckerleg and Abed, 1977: 372-380همچنین ،دادههای متعـددی بـا
این نرمافزار به صورت یکنارچـه نگهـداری مـیشـوند و نسـبت بـه از دسـت رفـتن آنهـا
جلوگیری میكند (ر.ک؛ یمانی و دیگران918 :6831 ،ـ.)981
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 عزت
«عزّت» مهمترین واژة قرآنی پیرامون مفهوم احترام است؛ چراكه این ریشـه نسـبت بـه
دیگر واژگان مرتبط ،بیشترین بسامد ،یعنی  666كـاربرد دارد« .عـزّت» در معنـای مـادّی و
پایة خود ،به معنای «جایگاه بلند ،غالب ،سخت ،محکم و شدید» آمدهاست؛ چنـانكـه بـه
عقاب «عزیزه» گفته میشد؛ زیرا جایگاه و النة او بر فراز كوهها دستنایافتنی و یا سـخت
و دشوار است (ر.ک؛ عسگری 6988 ،ق )689 :.و به زمینی كه محکم و نفوذناپذیر بـوده
نیز گفته میشد (ر.ک؛ فراهیدی 6986 ،ق ،.ج  .)77 :6همچنین ،به باران شدید و گوشت
سفت نیز «عزیز» گفته شدهاست (ر.ک؛ جوهری 6968 ،ق ،.ج  .)339 :8متناسـب بـا ایـن
معانی در امور غیرمادّی به معانی «بزرگی ،شـوكت ،رفعـت و غلبـه ،توانـایی و قـدرت در
مقابل ذلّت» بهكار رفتهاست (ر.ک؛ فیروزآبادی 6639 ،م ،.ج  688 :3و قرشی 6961 ،ق:.
.)918
«عزیز»  36بار در قرآن به عنوان صفت خداونـد مطـرح شـدهاسـت .بافـت قرآنـی كـه
صفات خداوند در آن مطرح شده ،به صورت صریح یا ضمنی مرتبط با آن صـفت هسـتند
و صفات الهی زمینه یا صحنهساز برای آن شکل كه در بافـت آمـده ،بـه شـمار مـیرونـد.
چنانچه دو صفت در بافت آمده باشد؛ یعنی دو زمینه برای دو شکلی كه در بافت موجـود
حضور دارند ،به این صورت كه یکی از اسامی الهیـ اسمی كه مقدم شدهاست ،به عنـوان
زمینة اصلی و دیگری به عنوان زمینة غیراصلی و ضمنی تبدیل میشـود (ر.ک؛ قـائمینیـا،
 .)697 :6868با درنظر گرفتن این نکته ،بافت و سیاقی كه همراه با «عزیـز» بـه عنـوان اسـم
الهی آمدهاند و شامل همنشینهای «عزیز» میشوند ،در تمام موارد ،مصادیقی از توانمندی
و بزرگی علمی ،عملی ،حکومت و قدرت بالمنازع خداوند هستند .نمودار زیر با توجه بـه
این همنشینها ،آنها را در موضوعات زیر نمایش میدهد:
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نمودار  :1صفات و مفاهیم همنشین با عزت الهی

نمودار فوق نشان میدهـد كـه همنشـینهـای «عزیـز» در موضـوعاتی ماننـد بزرگـی و
وحدانیت خداوند با فراوانی  66مورد ،در علم به غیب و شهود در  6مورد ،قدرت در خلم
موجودات ،آسمانها و زمین در  66مورد و یاری پیـامبران و مؤمنـان در  67مـورد مطـرح
شدهاست؛ چنانكه میفرماید :بِنَصرِ اللحهِ ینصُرُ مَن یشَاءُ وَهُوَ العَزِیزُ الـرححِیمُ( الـروم.)9/
عالوه بر این ،در هفت مورد دیگر نیز «عزت» دربارة خداوند بهكار رفته كه در شش مورد
از آنها« ،عزت» مخصوص خداوند توصیف شدهاست؛ مانند تُعِزُّ مَن تَشَـاءُ وَتُـذِلُّ مَـن
تَشَاءُ( ...آل عمران .)11 /همنشینی «عـزت» بـا «اخـذ ،نصـر ،جـزاء ،حکـم و »...در تمـام
موارد فوق نشان میدهد كه در جهانبینی الهـی« ،عـزت الهـی» بزرگـی و حکـومتی معنـا
میشود كه منبع آن از 6ـ عظمت1 ،ـ قدرت و 8ـ علم الهی نشأت گرفتهاسـت و هموسـت
كه به دیگران «عزت» حقیقی میدهد .این منابع« ،عـزت» خداونـد را در مصـداقهـای 6ــ
مجازات و پاداش1 ،ـ قانونگـذاری8 ،ــ یـاری مؤمنـان و 9ــ ارسـال رسـل و كتـب نشـان
میدهند.
عزتی كه بـرای غیـر خداونـد بـه كـار رفتـهاسـت ،شـامل جایگـاه واالی حکـومتی یـا
اجتماعی در  66مورد با همنشینهایی مانند؛ «ملـوک ،رهـط (فامیـل) ،آلهـه ،مـال ،نفـر» و
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غیره ،همچنین 1 ،مورد «نفرات بیشتر» میشود؛ مانند :یَا قَـومِ أَرَهطِـی أَعَـزُّ عَلَـیکم مِّـنَ

اللحهِ( هود .)61/چنین عزتی را خداوند واقعی ندانستهاست و در ایـن مـوارد ،خداونـد بـا
نکره آوردن و سیاق آیات ،عزت بودن آن را تأیید نکردهاست و تکیه بـه چنـین عزتـی را
نکــوهش مــیفرمایــد (ر.ک؛ طباطبــائی ،6879 ،ج  .)691 :1یکــی از مباحــث مهــم در
معناشناسی شناختی ،توجه به ساختار معنایی و حركتبخشی خیالی است .مخاطب گـاهی
زاویة توجه خود را به موضوعی ثابـت بـا دادن مسـیرهای دسـتیـابی حركـت مـیبخشـد
(ر.ک؛ قائمینیا .)916 :6868 ،خداوند برای دستیابی به عـزت دنیـایی مسـیرهای حركتـی

نشان میدهد كه از سوی انسانها قابل وضع و رفـع اسـت؛ ماننـد :وَجَعَلُـوا أَعِتزَّةَ أَهلِهَـا

أَذِلَّةً( النمل)89/؛ لَیخرِجَنح الأَعَزُّ مِنهَا الأَذَلح( المنافقون)3 /؛ أَخَذَتهُ الْعِتزَّةُ بِالـِِثمِ

(البقره)181/؛ لِّیکونُوا لَهُم عِـزًّا( مـریم .)36 /درمقابـل ،عـزت الهـی ،مسـتقیم و بـدون
حركت بخشیده میشوند؛ ماننـد :تُعِزُّ مَن تَشَـاءُ وَتُـذِلُّ مَـن تَشَـاءُ( آل عمـران )11 /و
فَعَزحزنَا بِثَالِثٍ( یس .)69 /این توییر زاویة توجه نشان میدهد عزتی كه خداوند بـه فـرد
میدهد و با كمک ایمان راستین و عمل صالح بهدسـت مـیآیـد ،جـزء شخصـیت فـرد و
درونسو میشود .چنین عزتی از سوی دیگران زایل نمیشود و فرد را در سـختیهـا نگـاه
میدارد .اما عزتهای دنیایی كه قرآن به آنها اشاره میكند ،بـه كمـک نیروهـای دیگـر
وضع یا رفع میشوند .توجه به همنشینهای عزت كه مرتبط با حکومت ،قدرت اجتماعی،
مال و نفرات بیشتر هستند ،مؤید این موضوع است.

 ذلّت
چنانكه در آیات فوق آمده ،مفهوم مقابل «عزیـز»« ،ذلیـل» اسـت .در لوـت بـه معـانی
«خوار و پست ،نرم و رام ،كوتاه و پایین» آمدهاست؛ مانند؛ «دابّةهٌ ذَلُـول» و «حـائط ذلیـل»
(ابنمنظور 6969 ،ق ،.ج  .)193 :66مشتقات این ریشه 19 ،مورد در قرآن كریم آمدهانـد.
«ذلیل» به معنای مالیمت و رام بودن نیز در هشت مورد وارد شدهاست و باقی موارد معنای
خوار و پست میدهد« .ذلّت» هفت مورد به عنوان پیامد نامطلوب كفـر و طویـانگـری در
آخرت و سه مورد در دنیا متوجه فرد میشود (ذلت در دنیا برای كسانی توصیفشده كـه
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عالوه بر كفر و طویان ،مرتکب قتل پیامبر و افتـرای بـارز شـدهانـد) .همنشـینهـای ذلـت:
«غضب خدا ،خزی ،خشوع بصر ،فقر و غیره» هستند و این موارد نشان میدهند كه «ذلت»
مطلوب انسان نیست و به عنوان عذاب الهی در نظر گرفتـه مـیشـود كـه نقطـة مقابـل آن،
«عزت» است.
همنشینهای «ذلت» بیشتر در مقولة معرفی «علّتِ» ذلیل شدن قابل كدگـذاری هسـتند.
علیّت در زبانشناسی شناختی همانند دیگر مفاهیم ،تنها بازتاب واقعیت و مسـتقل از ذهـن
نیست ،بلکه آنها نیز مفاهیم انسانی هستند كه ساختار زیستشناختی انسان در شکلگیری
و انتقال آنها نقش مهم دارند .جنبههای تحتاللّفظی علّیت بسیار ضعیف و بخش بزرگـی
از معانی علیّت ،استعاری هستند؛ به عبارت دیگر ،شدّت علیّت طبقهبندی شعاعی دارد كـه
در مركز آن ،كاربرد مستقیم و ارادی نیروی فیزیکـی بـرای توییـر در جسـمی دیگـر قـرار
دارد ( .)Lakoff, 1991: 171منظور از علتیابی در این تحقیم ،بررسی نوع توجـهبخشـی
خداوند به علل احترام یا نقطة مقابل آن است؛ به عنوان مثال ،در آیة ضُرِبَت عَلَیهِمُ الذِّلَّتةُ
أَینَ مَا ثُقِفُوا  ...ذَلِک بِأَنحهُم کانُوا یکفُرُونَ بِآیاتِ اللحهِ( آل عمران ،)661 /ذلّتـی كـه شـامل
این گروه شده ،به سبب كفر آنها تعلیل آورده شد .علـتهـایی كـه در جهـانبینـی الهـی
برای «ذلّت» ذكر شدهاست ،در نمودار زیر ترسیم شدهاند:

نمودار  :9همنشینهای «ذلّت» در مقولة علتیابی
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عالوه بر این ،نوع برخورد كفار و منافقـان نیـز قابـل مقولـهبنـدی اسـت كـه بـا عنـوان
راهکارهــای منفــی كدگــذاری و دســتهبنــدی مــیشــوند .منظــور از راهکارهــای منفــی،
روشهایی است كه منافقان و كفار معاند در مواجهه با دین و دینداران بهكـار مـیگیرنـد.
برخی از این راهکارها از سوی خداوند علیه ایشان بهكار گرفتـه مـیشـود؛ ماننـد تمسـخر
متقابل خداوند و مؤمنان .همچنین ،در جنگ روانی نیز میتوان برخی از ایـن راهکارهـا را
علیه این گروه بهكار گرفت؛ مانند كمتعداد شمردن طرف مقابل و زیاد نشان دادن گـروه
مؤمنان یا بیاعتنایی و كوچک شمردن آنها و غیره.

نمودار  :3همنشینهای «ذلّت» در مقولة راهکارهای منفی

مفسران دربارة تعبیر وَ لَم یکـن لَـهُ وَلِـی مِـنَ الـذُّلِ( اإلسـراء )666/مـینویسـند:
«انسانها برای افزایش قدرت و عزت خود و برای دوری از ضعف و زبونی با پیمان بسـتن
و همقسم شدن با یکدیگر ،از راهکـار "یـارگیری" بهـره مـیبرنـد ،خداونـد در ایـن آیـه،
یارگیری اینچنینی را كه برای دوری از ضعف و حقارت است ،از خود به طور مطلم نفـی
میكند» (طبری 6961 ،ق ،.ج  611 :69و زبیدی 6639 ،م ،.ج .)191 :69

 کرامت
«كرامت» واژة دیگری است كه در قرآن كریم پیرامـون مفهـوم احتـرام آمـدهاسـت و
طبم آیة زیر از جانشینهای «عزت» به حساب میآید .پـیش از نـزول قـرآن ،ایـن واژه در
معنای مادّی اولیة «انگور ،شراب ،زمـین حاصـلخیـز و بـاران» (جـوهری 6968 ،ق ،.ج :9
 1818و ابنمنظور 6969 ،ق ،.ج  )968 :61بهكار مـیرفـت .سـنس بـه معنـای سـخاوت و
بخشــش زیــاد تســری یافــت .كســی كــه در فرهنــگ پــیش از نــزول قــرآن ،بخشــشهــا و
مهماننوازیهای زیاد و اسرافگون داشت ،جایگاه و منزلت اجتماعی باال كسب میكرد
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و «كریم» خوانده مـی شـد و در مقابـل آن ،لـؤم و پسـتی قـرار داشـت (ر.ک؛ قراملکـی و
دیگران77 :6861 ،ـ .)66منزلت اجتماعی كه با بذل و بخشش بهدسـت مـیآوردنـد ،گـاه
منشاء سوء رفتار و منّت است ،چنانچه فرشتگان عذاب با طعنه بـه اهـل جهـنم مـیگوینـد:
ذُق إِنحــک أَنـتَ العَزیـزُ الکــریمُ( المعــارج  .)96/شــأن نــزول ایــن آیــه در روایــات بــا
فخرفروشی ابوجهل مرتبط دانسته شدهاست (ر.ک؛ فیضكاشـانی 6969 ،ق ،.ج .)968 :9
با آمدن جهانبینی اسالمی به ادبیات عصر نزول« ،كرامت» عالوه بـر سـخاوت ،شـرافت و
عزت مادّی بر شرافت الهی نیز تعمیم یافـت (ر.ک؛ قرشـی 6961 ،ق .)918 :.البتـه انتقـال
معنای «كریم و شریف» از جنبههای مادّی به شرافت و تقوای الهی در اندیشههای اخالقـی
جزیرةالعـرب نـوعی انقـالب بـه وجـود آورد (ر.ک؛ ایزوتسـو .)889 :6818 ،قراملکـی و
همکارانش ( )6861با پژوهش مبتنی بر روش مفهومشناسی سـاختگرا بـرای مـادة «كـرم»،
منت از روابط همنشینی و جانشینی ،هرم هستیشناسی زیر را به دست آوردهاند:
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شکل  :1هرم هستیشناسی مصادیم كرم در قرآن (قراملکی و دیگران77 :6861 ،ـ)66

ریشة «كرم»  97بار در قرآن تکرار شدهاست .كرامت در مقولة فاعلی دربارة خداونـد،
پیامبر ،فرشتگان ،قرآن و غیره مطرح شدهاست .نمودار زیر فراوانی مهمترین همنشینهـای
بافت این كلیدواژه را نشان میدهد.

نمودار  :4مفاهیم همنشین با كرامت

این نمودار نشان میدهد6 :ـ جایگاه واال1 .ـ بهرهمندی از نعمتها یا بخشش نعمـت از
مهمترین اجزای معنای كرامت است و در موارد زیادی« ،بخشش نعمت» در معنای «كرم»
لحا شدهاست؛ مانند :فَأَمَّا الِِنسانُ إِذا مَا ابتَالهُ رَبُّهُ فَأَکرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَیقُولُ رَبِّی أَکـرَمَنِ
(الفجر .)69 /این در حالی است كه در ریشـة «عـزت» ،معنـای «توانمنـدی» نمـودِ بیشـتری
داشت .خداوند با این بخششهای مادّی (دنیایی یا آخرتی) ،كرامت ذاتی انسان و برتـری
او نسبت به دیگر مخلوقات را نشان دادهاست و ذات او را بـزرگ و شـریف داشـتهاسـت؛
ت َو
ن الطحیبـا ِ
حمَلنـاهُم فِـی البَـ ِّر َو البَحـ ِر َو َرزَقنـاهُم مِـ َ
مانند :وَ لَقَد کرحمنا بَنی آدَمَ َو َ
فَضحلناهُم عَلی کثیرٍ مِمَّن خَلَقنـا تَفضـیالً( اإلسـراء( )78/ر.ک؛ طباطبـائی ،6879 ،ج :68
 .)166بــا ایــن حــال ،كرامــت حــالتی پویــا دارد و در حــال رشــد یــا افــول اســت .بررســی
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همنشینهای «كرم» در آیاتی كه زندگی كریمانه را ذكر میكنند ،راهکارهای دستیابی بـه
كرامت را نشان میدهد .نمودار زیر با روش شبکة معنایی به آنها اشاره میكند:

نمودار  :2همنشینهای «كرم» در مقولة راهکارها

رسیدن به جایگاه كریمانـه در قـرآن كـریم بـا همنشـینهـای یـازدهگانـة فـوق همـراه
شدهاست .ایمان و عمل صالح در چندین مورد به همراه راهکارهای فوق تکرار شدهاست
و نشاندهندة این مطلب است كه موارد یازدهگانه از مصادیم ایمان و عمل صـالح هسـتند.
تقوا نیز جمعكنندة معنای ایمان و عمل صالح است .از این رو ،طبم آیة إِنح أَکرَمَکم عِندَ
اللحهِ أَتقاکم إِنح اللحهَ عَلیمٌ خَبیـر( :الحجـرات ،)68/تقـوا از مصـادق ارزشـیابی كرامـت در
قرآن است« .تقوا» در قرآن كریم از معنای مادّی اولیة خود ،یعنی «محافظت خود در برابر
نیروی خارجی مخرّب» در معنابخشی قرآنی به «ترس مؤمنانه از خـدا» بسـط ،و سـرانجام،
معنای «تبعیت از اوامر و نواهی خداونـد» یافتـهاسـت (ر.ک؛ شـیرافکن و دیگـران:6861 ،
676ـ .)663عالمه طباطبائی در تفسیر آیة فوق مینویسد« :بشر گـرایش فطـری بـه كسـب
كرامت دارد و بیشتر مردم آن را در مال ،مقام ،زیبایی ،حسب و نسب و امثال آن جسـتجو
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میكنند ،اما كرامت حقیقی انسان در اندیشة الهی با قرب الهی و تقوا بـه دسـت مـیآیـد»
(طباطبائی ،6879 ،ج .)968 :63
تکریم اهل بهشت در آیاتی ماننـد أُولَئِـک فِـی جَنحـاتٍ مُّکرَمُـونَ( المعـارج)89 /
میرساند كه راهکارها و شاخصههـای احتـرام از نـوع برخـورد بـا بهشـتیان قابـل دسـتیابی
است؛ مانند :برخورد مؤدبانه ،دادن جایگاه واال ،بهرهمندی از مکانها ،لباسهـا و غـذاهای
فاخر ،پیشواز رفتن و غیره.

 اهانت
«هُون» در لوت به معنای «خوار ،پست ،حقیـر ،نـاقص» ،مقابـل عـزت اسـت .همچنـین،
«هَون» به معنای «سبک ،آسان ،بدون تکبر ،وقار ،دوستی و رفم» آمـدهاسـت (ابـنمنظـور،
 6969ق ،.ج  986 :68و جـوهری 6968 ،ق ،.ج  .)1163 :1قـرآن كـریم «هـون» را مقابــل
«كرم» قرار میدهد :وَ مَن یُهِنِ اللحهُ َفمَا لَهُ مِن مُّکرِمٍ( الح  .)63 /بیشتر معـاجم لوـوی،
مانند صحاح ،تاجالعروس و العین معنای اول در این ریشـه را «سـکینه و وقـار» آوردهانـد،
ولی  16مورد از  11كاربرد این ریشه در قرآن ،به معنای خواری و حقـارت آمـده كـه 67
مورد آن دربارة «عذاب مهین :عذاب خواركننده» است .همنشینی با «عـذاب» ،بیـانكننـدة
نامطلوب بودن اهانت برای نَفْس انسان است .عـالوه بـر ایـن ،از «عـذاب مهـین» برداشـت
میشود كه نوع برخورد با اهل جهنم و عذابشوندگان كه در آیات دیگـر آمـده ،دیگـر
راهکارها یا شاخصههای تحقیر را میرسانند؛ مانند :تنبیه دردآور ،مکان و غذای نامناسب،
دستور به سکوت یا گوش ندادن به كالم آنها و غیره.
مطابم با جهانبینی قرآنی ،افرادی كه تفکر مادّی دارند ،كم شدن روزی و یا دختردار
شدن را مساوی با حقارت میدانسـتند :وَأَمَّا إِذَا مَا ابتَلَاهُ فَقَـدَرَ عَلَیـهِ رِزقَـهُ فَیقُـولُ رَبِّـی
أَهَانَنِ( الفجر .)61 /اما خداوند این نحوة اسناد را اصـالح كـردهاسـت و مطـابم نمـودار
زیر ،علت حقارت را نتیجة استکبار ،استهزاء ،كفر و فسم ،افترا و ایذای مؤمنان و مانند آن
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میداند؛ به عبارت دیگر ،جهانبینی و به دنبـال آن ،معناسـازی كـه خداونـد از ایـن ریشـه
میرساند ،با نگاه مادّیگرایانة پیش از نزول متفاوت است.

نمودار  :6همنشینهای «عذاب مهین» در مقولة علتشناسی

 قدرت
«قَدر» به ترتیب به معانی «توانایی ،حکم قطعـی ،انـدازه ،ارزش ،كـم كـردن ،قسـمت،
سرمایه ،مقایسه ،تفکر ،تدبیر ،مهیا كردن و تزیین» آمـدهاسـت .توانـایی؛ ماننـد :إِنح اللحـهَ
عَلی کلِّ شَیءٍ قَدِیر( :البقره ،)18/تضییم و قسمت؛ ماننـد :عَلَی المُوسِعِ قَـدَرُهُ وَ عَلَـی
المُقتِرِ قَدَرُهُ یـا وَ مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ( الطـالق ،)6/اشـاره بـه جایگـاه؛ ماننـد :وَ مـا
قَــدَرُوا اللحــهَ حَــقح قَــدرِه( األنعــام( )66/ر.ک؛ ابــنمنظــور 6969 ،ق ،.ج 79 :9ـ ـ 38و
فراهیدی 6986 ،ق ،.ج « .)668 :9قدر» در معنای مادّی خود به «دیـگ غـذا ،پخـتن غـذا،
باالی كتف و انسان كوتاهقد» آمدهاست (ر.ک؛ فیروزآبادی 6639 ،م ،.ج 878 :7ـ.)879
با توجه به همنشینی «قدر» با «عزیز» در آیـة کذحبُوا بِآیاتِنَا کلِّهَا فَأَخَذنَاهُم أَخـذَ عَزِیـزٍ

مُّقتَدِرٍ( القمر )91 /و تشابه همنشینهای ایـندو ریشـه ،آنهـا مـیتواننـد در یـک مقولـه
دستهبندی شوند .بررسی این ریشه در قرآن نشـان مـیدهـد خداونـد خـود را منشـاء تمـام
قدرتها دانستهاست و چنانكه در نمودار زیر آمـده ،در  81مـورد ،خـود را قـادر بـر هـر
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كاری میداند .پن كد از  19كد مرتبط با این ریشه ،به قدرت محدود انسانها میپـردازد
و بقیة كدها پیرامون قدرت الهی هسـتند .از ایـن رو ،نمـودار قـدرت الهـی در ادامـه ذكـر
میشود .معناسازی خداوند از قدرت نشان میدهد كه بیشترین نماد «قدرت» در توان خلم
و حیاتبخشی ( 66مورد) و گرفتن جان ( 6مورد) اسـت .علـم ( 1مـورد) و قـدرت الهـی
رابطة دوسویه دارند .باقی همنشـینهـا ماننـد مالـک بـودن ( 66مـورد) ،تـوان مجـازات (3
مورد) ،وضع و رفع حکومتها ( 9مورد) و غیره شـکلهـایی هسـتند كـه قـرآن كـریم در
زمینة قدرت الهی ،معناسازی میكند.

نمودار  :7فراوانی همنشینهای ریشة «قدر» مرتبط با خداوند

مفهومسازی قدرت با نگاه درزمانی ،یعنی با توجه به ترتیـب نـزول قـرآن (شـامل 667
مورد) در  18سال ،این نکته را روشن مـیسـازد كـه در آیـات مکـی« ،قـدرت در خلـم و
حیات» با فراوانی بیشتری نازل شدهاند و هرچه به انتهای عصر نزول میرسد ،همـان گونـه
كه در نمودار زیر نشان داده شده« ،مالکیت الهی» و «قدرت خداوند بر تمـام امـور» بیشـتر
مورد تأكید قرار میگیرند .این توییر زاویة توجه با در نظر گرفتن شرایط مخاطـب توجیـه
میشـود كـه در ابتـدا بـه دنبـال فرهنـگسـازی ،و آنگـاه بـه دنبـال تثبیـت و پیشـگیری از
آسیبهای جهانبینی الهی است.
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قدرت در مالکیت

قدرت بر خلم و حیات

قدرت بر كل شیء

نمودار  :2تفاوت مصادیم قدرت در قرآن با توجه به نگاه درزمانی

 سُخره
«سخر» به معنای «تمسخر و خندیدن بر كسی است» (جـوهری 6968 ،ق ،.ج .)138 :1
وادار كردن به كاری با قهر و اجبار یا بدون مزد و یا بهرهمنـدی رام و راحـت از وسـیله یـا
فردی را نیز «تسخیر» میگویند؛ مانند «سُـفُن سَـوَاخِر» (ابـنمنظـور 6969 ،ق ،.ج .)998 :9
راغب اصفهانی معتقد است تسخیر آن است كه شیء را برای هدف مخصوصـی بـهاجبـار
حركت دهند.
ریشة «سخر»  91بار در قرآن استعمال داشته كه  69مورد آن ،پیرامـون تمسـخر اسـت.
با توجه به اینکه مشتقات «سخره و اهانت» و همنشینهای آنهـا از مقولـة كارهـای عملـی
هستند و در نتیجه ،برای مقابله با این رفتارِ كفـار و منافقـان راهكارهـایی ارائـه شـدهاسـت.
برخالف مشتقات «هون» كه انتزاعیتر هستند و همنشینهای آن غالباً علّت «عذاب مهـین»
را بیان میكنند.

نمودار  :1همنشینهای «سخر» در مقولة راهکار
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بررسی همنشینهای ریشة «سخر» نشان مـیدهـد كـه از جملـه مهـمتـرین راهکارهـای
مقابله با این رفتار ،تهدید با عذاب است .همچنین ،در برابر تمسخر ابتدایی كفار كـه كـار
زشتی است ،پاسخ مقابلهای ،یعنی تمسخر متقابل ،قاطع است؛ چراكه موجب غفلتزدایـی
و فایدهای عقالیی از قبیل پیشبرد هدف و اتمام حجت و یا اینکه جنبة مجازات دارد و این
كــار زشــت نیســت (ر.ک؛ طباطبــائی ،6879 ،ج  .)886 :68همچنــین ،بــرای پیشــگیری از
تمسخر در بین مؤمنان این كار را نهی كردهاست و این سبک شناختی را آموزش میدهـد
كه همیشه احتمال بدهند شاید طرف مقابل از آنها بهتر باشد.

 استهزاء
استهزاء از «هزء» به معنای تمسخر و ریشـخند اسـت (ر.ک؛ جـوهری 6968 ،ق ،ج :6
 .)38همچنین ،به معنای مرگ ناگهانی و مرگ به واسـطة سـرما مـیآیـد« .أهـزأ الرّجـل»،
یعنــی داخــل ســرمای شــدید شــد و «أهــزأت دابَّتَـهُ» ،یعنــی حیــوان را ســریع رانــد (ر.ک؛
فیروزآبادی 6639 ،م ،.ج « .)131 :6استهزاء» در قرآن فقط به معنای اول آمدهاسـت و 89
اشتقاق از این ریشه استعمال شده كه نمودار زیر فراوانی تمام كدهای استهزاء را به تصویر
كشیدهاست .راهکارهای الهی برای مقابله با استهزاء در ادامه خواهد آمد.

نمودار  :10كدها یا همنشینهای استخراجشده از ریشة «هزء»
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طبم نمودار فوق ،كفار و منافقان با بازی گرفتن ،لهـو و لعـب خوانـدن دیـن ،مسـخره
خواندن اوامر و یا مجادله با دین به مقابله با دین ،آیـات و فرسـتادگان الهـی مـیپردازنـد.
بررسی این ریشه به ترتیب نزول نشان میدهد كه  19درصد آیات مرتبط با اسـتهزاء جـزء
آیات مکی هستند و غالب آیات مدنی به استهزای منافقان و بیمباالتی مؤمنـان بـه احکـام
میپردازند .این مطلب نشان میدهد كه در برابر استهزای مخالفان كه موجب ایجـاد فشـار
روانی میشود ،حمایت نیز باید بیشتر شود .نمودار زیر راهکارهای حمایت الهـی در برابـر
استهزا را توصیف میكند.

نمودار  :11همنشینهای ریشة «هزء» در مقولة راهکارها

معناســازی آیــات اســتهزاء و تمســخر در غالــب مــوارد بــا حركــتبخشــی صــورت
گرفته اسـت ،بـه ایـن صـورت كـه پـیش از اسـتعمال ایـن ریشـه ،از افعـال شـروع اسـتفاده
شده است؛ مانند :کانُوا بِهِ یستَهزِئُونَ یا اتحخَذَهَا هُـزُوًا أَتحخَـذنَاهُم سِـخرِیا ایـن
نکته در تحلیل رفتارشناسی منافقان و كفار بیانگر این مطلب است كه ایشان «هر وقـت» بـا
دین و متدینان روبهرو میشوند ،آنها را كوچـک مـیشـمرند و تحقیـر مـیكننـد .آیـة 61
سورة حجر مؤید این موضوع است كه میفرماید :وَ مَا یأتِیهِم مِّن رَّسُـولٍ إِلحـا کـاَنُوا بِـهِ
یستهزِءُونَ کذَالِک نَسلُکهُ فی قُلُوبِ المُجرِمِین .این آیه ،چنـین روشـی را جـزء سـلوک
دائمی آنها معرفی میكند.
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 قوّت
به رشتههای ریسمان «القوّه» و جمع آن «قویّ» گفته میشود ،نیرومنـدی و تـوان از آن
گرفته شدهاست و به فرد قوی« ،شدید القوی» گفته میشد؛ چراكه اثر ریسـمان بـر بـدنش
مینشست« .اقتوا و أقوتالدّار» به معنای خالی بودن زمین یا خانه اسـت (ر.ک؛ فراهیـدی،
 6986ق ،.ج  .)187 :9صاحب تاجالعروس «قِیّ» را زمین خالی دانسـتهاسـت و «قَـوَی» نیـز
معنای فقر میدهد (ر.ک؛ فیروزآبادی 6639 ،م ،.ج « .)683 :18قُوت» غـذایی اسـت كـه
موجب قوام و نیروی بدن انسان میشود .فعل آن بـه معنـای قـوی كـردن ،غـذا سـاختن و
مرافقت میآید« .مُقیت» در آیة وَ کانَ اللحهُ عَلی کلِّ شَیءٍ مُقیتاً( النساء )39/بـه معنـای
«مقتدر» است كه «حافظ و شاهد» نیز معنا شـدهاسـت (ر.ک؛ ابـنمنظـور 6969 ،ق ،.ج :1
79ـ .)71توان بالقوه ،بیشتر نزد فالسفه كاربرد دارد و به موجود یا آماده بودن برای فعلیـت
خاص معنا میشود (ر.ک؛ راغب اصفهانی 6961 ،ق.)168 :.
همنشینهای كلیدواژة «قوّت» در معنای «تـوان و نیرومنـدی» 91 ،اشـتقاق دارد كـه در
مقولة فاعلی 69 ،مورد فاعل آن خداوند ،هفت مورد اشاره به قوت زیاد انسانهای گذشته
و عبرتآموزی از سرنوشت آنهاست ،چهار مورد «قوّت» را به انسانها استناد دادهاست و
باقی موارد كه در نمودار زیر آمدهاست .همچنین ،همنشینهای «قوت» برای انجام كـار یـا
مفعول «قوت» نیز در نمودار زیر ترسیم شدهاست .در پـن مـورد ،خداونـد خواسـته تـا بـا
«قـوّت» بــه قــرآن اهتمــام نشــان داده شــود .ســنس تــأثیر «قـوّت» در ایجــاد آثــار زمینــی از
شاخصههای این كلیدواژه است .دیگر همنشینهای «قـوّت» در ایـن مقولـه در نمـودار بـه
نمایش درآمدهاند.
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نمودار  :19همنشینهای قوت در مقوله «فاعل» و «قوت برای» (مفعول)

گروه دیگر از همنشینهای «قوّت» در مقولههـای «راهکارهـای الهـی» و «راهکارهـای
منفی» دستهبندی میشوند.

نمودار  :13همنشینهای قوت در مقولة «راهکار» و «راهکار منفی»

 ضعف
«ضَعف» مخالف قوت به معنی «ناتوانی یا بیمـاری» ،و «ضِـعف» بـه معنـای «دوبرابـر یـا
همانند یک شیء» است و با توجه به سیاق كالم میتواند بیشتر از دو برابر نیـز معنـا دهـد،
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فعــل آن بــه معنــای زیــاد شــدن مــیآیــد (ر.ک؛ ابــنمنظــور 6969 ،ق ،.ج 189 :6ــ.)187
«ضَعف»  91اشتقاق در قـرآن دارد كـه  19مـورد آن در معنـای اول و مـرتبط بـا موضـوع
احترام است .در مواجهه با ضعف ،راهکارهای متعددی ارائه شده كه حمایـت خداونـد از
مستضعفان و مقابله با مستکبران را نشان مـیدهـد .كـدهای مقابلـه بـا ضـعف در دو گـروه
«آنچه خداوند انجام میدهد» و «صاحبان قدرت باید انجام دهنـد» اسـت و نیـز گـروه دوم
راهکارهایی است كه افراد ضعیف و یا در معرض استضعاف باید انجام دهنـد ،در نمـودار
زیر توصیف شدهاند:

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

نوع برخورد منافقان و كفار كه منجر بـه استضـعاف مـیشـود ،در دو كـدگروه كفـار
مستکبر و مستضعف مقولهبندی شدند .نمودار زیر راهکارهای آنها را توصیف مـیكنـد.
«استفاده از دلیلتراشی و كم كردن تعداد مؤمنین» رفتـار مشـترک همـة كفـار یـا منافقـان
است .با این حال ،دربارة مستضعفان آنها نیز برخی رفتارهای خاص توصیف شده كـه در
ادامه آمدهاست.
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نمودار  :12همنشینهای «ضعف» در مقولة «راهکارهای منفی»

 ترفیع درجه
«درجه» به معنای اولیة پله هـای نردبـان و پلکـان ،راه رفـتن آرام ،طریـم ،مـرگ بـدون
جانشین است و نیز معنای جایگاه ،رتبه ،منزلت ،روش و مسلک میدهد (ر.ک؛ جوهری،
 6968ق ،.ج  )868 :6كه میتوان به معنای ثانویه و انسانی لحا كرد« .رفع» نیز بـه معنـای
باال بردن جسم از مکان خود است؛ مانند :وَ رَفَعنا فَوقَکمُ الطُّـورَ( البقـره ،)68 /دربـارة
ساختمان به معنای بلند ساختن آن است؛ ماننـد :وَ إِذ یرفَع إِبراهِیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیـتِ
(البقره .)617/اگر ترفیع ذكر باشد؛ یعنی شهرت یـافتن :وَ رَفَعنا لَک ذِکرَک( انشـراح/
 )9و گاهی نیز باال بردن جایگاه اسـت؛ ماننـد :وَ رَفَعنـا بَعضَـهُم فَـوقَ بَعـضٍ دَرَجـاتٍ
(الزخرف( )81 /راغب اصفهانی 6961 ،ق.)818 :.
تركیب «ترفیع درجه» یا «ترفیع» به معنای «باال بردن جایگاه» 66 ،بار استعمال شدهاست
و در همة مـوارد ،خداونـد آن را بـه خـود اختصـاص مـیدهـد و هـدف از ایـن اخـتالف
جایگاهها را آزمـایش مـیخوانـد( 66األنعـام .)619/آنچـه موجـب برتـری و ترفیـع درجـه
میشود ،در دو زیرمقولة عوامل مخصوص به انبیاء و اولیاء اسـت و آنچـه موجـب برتـری
غیر ایشان است ،در نمودار زیر ارائه میشود:
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نمودار  :16همنشینهای «ترفیع درجه» در مقولة «علت»

 فضل
فضل ،مخالف «نقص» اسـت و معنـای «احسـان ،برتـری ،درجـة بـاال» و «اضـافی» معنـا
میدهد (ابنمنظور 6969 ،ق ،.ج  .)919 :66راغب دربارة این ریشه مـینویسـد« :زیـاده از
اصل یک شیء یا امر مقرر را "فضل" میگویند و این زیاده در امـور مثبـت مـادّی معنـای
بخشش و احسان و در امور غیرمادّی ،معنای برتری ،رحمت یا ثواب مـیدهـد .همچنـین،
در امور منفی مادّی ،معنای اضافی ،زیادی و در امور غیرمادّی ،معنـای فضـولی و دخالـت
میدهد .فضیلت گاهی ابتدایی ـ تکوینی و در اصل خلقت است؛ مانند :الرِّجالُ قَوَّامُونَ
عَلَی النِّساءِ بِما فَضحلَ اللحهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ( النساء .)89/در این موارد ،بـه سـبب بخشـش
استعدادهای خاص ،تکالیف بیشتر و متناسب با این برتری انتظار میرود .گاهی نیـز فضـل
از نوع اكتسابی است كه فرد به سبب تالش علمی یا عملی ،ایمان ،خلوص نیـت و نیـز بـه
خواست الهی به فرد داده میشود؛ ماننـد :لَیسَ عَلَیکم جُنَاحٌ أَن تَبتَغُوا فَضلًا مِّـن رَّبِّکـم
61
(البقره .)663 /برخالف نوع اول ،این «فضل» كم و زیاد شـدنی ویـا درخواسـت شـدنی
است (النساء( )81 /ر.ک؛ مصطفوی ،6818 ،ج 687 :6ـ.)686
بررسی محققان نشان میدهد كه «فضل و تفضـیل» بـه معنـای «برتـری جایگـاه» در 86
مورد قابل برداشت است و همنشینهای این ریشه از بین این مـوارد ،در مقولـة بیـان علـت
برتری جای میگیرند .عواملی كه در نمودار زیر آمده ،مواردی هستند كه موجـب ایجـاد
برتری میشوند:

11

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،8شمارة  ،31زمستان 1316

نمودار  :90همنشینهای «فضل» در مقولة «علت فضل یا تفضیل»

وجود عوامل متعدد برای رسیدن به جایگاه برتر ،نشـاندهنـدة اهمیـت احتـرامخـواهی
صحیح در دائرةالمعارف الهی است .برای رسیدن به ایـن احتـرام نیـز راهکارهـایی مطـرح
شده است .همچنین ،گروه منافقان و كفار نیز راهکارهای منفی برای تحقیر مؤمنان دارنـد؛
مانند اینکه آنها پیامبران را افرادی همانند مردم عادی مـیخواننـد تـا از جایگـاه واالی او
نزد مردم بکاهند یا اینکه مؤمنان را افرادی با جایگاه پست میشمارند .نمودار زیر بـه ایـن
راهکارها اشاره میكند:

نمودار  :91همنشینهای «فضل» در مقولة «راهکارها»

نیاز اولیة انسان به احترام از نگاه قرآن با تأکید بر /...محمدمهدی صفورایی و...
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 علوّ
معنای مادّی آن مخالف پایین و به معنای «بلندی و ارتفاع» است .فعل آن نیز به معنـای
«صعود و باال رفتن» است؛ چنانچه گفته میشـود« :تَعَـالَی النّهـارُ :روز بـاال آمـد» و «عِلَةاوة
الشّیءِ :باالی آن چیز» .به این سبب ،به سر و گردن هم «عِلَاوة» گفتـه شـدهاسـت .بـه شـتر
تنومند و قوی نیز «عِلْیـان» مـیگوینـد (ر.ک؛ ابـنمنظـور 6969 ،ق ،.ج  .)39 :69بـه شـهر
مدینه و سرزمینهای حجاز« ،عالیه» و به جمع آن« ،عوالی» گفته میشد و «عِالوة» مازاد بر
چیزی است« .عالیة» نیز به هر موضع مرتفع میگویند و «عَلیّ» به فرد محکم و قوی گفتـه
می شود .همچنین ،معنی شریف و رفیـع نیـز مـیدهـد كـه نمونـة كامـل آن ،امیرالمـؤمنین
علی(ع) بود (ر.ک؛ فیروزآبادی 6636 ،م ،.ج « .)169 :66عَلَی ـ یَعلُو» در مـذمّت بـه معنـی
سركشی ،طویان ،غلبه ،تکبر و در ستایش به هر دو معنـای شـرافت ،جایگـاه واال و برتـری
میآید؛ مانند :إِنح فِرعَونَ عَال فِی الأَرضِ( القصص)9/؛ لَعَالٍ فِی الأَرضِ وَ إِنحـهُ لَمِـنَ
المُسرِفِینَ( یـونس )38/و فَاستَکبَرُوا وَ کانُوا قَوماً عـالِینَ( المؤمنـون .)91/امـا «عَلِـیـ
یَعلَی» جز در چیزی كه ستوده و پسندیده است ،گفته نمـیشـود (ر.ک؛ فراهیـدی6986 ،
ق ،.ج « .)199 :1عَلِیّ» دربارة خداوند ،یعنی برتر و شریفتر از همه« .أَعلی» برتر و واالتر
از هر شریف و بزرگ ،و «متعالی» كسی است كـه برتـر و واالتـر از درو درو پـردازان،
توصیفِ توصیفكنندگان و علم عارفان است (ر.ک؛ راغب اصفهانی 6961 ،ق.)939 :.
«علو» در قرآن هفتـاد اشـتقاق دارد كـه  97كـد از آن پیرامـون احتـرام و قـدرت معنـا
میدهند 19 .مورد «علوّ» به خداوند نسبت داده شدهاست كه صفات همنشـین «علـو الهـی»
در نمودار زیر ترسیم شدهاند:

16
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نمودار  :99همنشینهای «علوّ» در مقولة صفات الهی

برخالف «عزت» كه خداوند آن را مخصوص به خود میدانست ،فاعـلهـای دیگـری
نیز برای «علو» معرفی میكند؛ چنان كه مؤمنـان را بـه شـرط ایمـان صـاحب جایگـاه برتـر
می خواند :فَلَا تَهِنُوا وَتَدعُوا إِلَی السَّلمِ وَأَنتُمُ الأَعلَونَ وَاللحهُ مَعَکم وَلَـن یتِـرَکم أَعمَـالَکم
(محمد .)89 /به این گونه ،روحیة خودباوری ،شایستگی و اعتمـاد بـه نَفْـس را در مؤمنـان
تقویت میكند .عالوه بر این ،راهکارهای زیر از همنشـینهـای ایـن ریشـه قابـل برداشـت
است:

نمودار  :93همنشینهای «علوّ» در مقولة راهکار

نیاز اولیة انسان به احترام از نگاه قرآن با تأکید بر /...محمدمهدی صفورایی و...
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با نگاه به ترتیب نزول ،بررسی این ریشه میرساند كه  73درصد از كاربردهـای «علـو»
جزو آیات مکی هستند و این نکته نشان میدهد كه در شـرایط سـخت ،نمـایش برتـری و
غلبه باید مـورد تأكیـد قـرار گیـرد .همچنـین ،در مقابـل كفـار و منافقـان نیـز راهکارهـا و
روشهایی را به كار میگیرند كه راهکارهای مقابلهای آنها در نمودار پیشین آمدهاست.

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

 .2داللتهای بینامتنی
روشهای معنایابی فوق مبتنی بر داللتهای كلیدواژگان است .عالوه بر این ،مفسـران
مفهوم احترام را از داللتهای بینامتنی برخی آیات استنباط میكنند .این آیات و كـدهای
آن ،در كنار دیگر آیات مرتبط با موضوع احترام قرار میگیرند .مهمتـرین آیـات در ایـن
زمینه از قرار زیر هستند:
دســتة اول ،آیــاتی اســت كــه انســان را جانشــین و خلیفــة خداونــد در زمــین معرفــی
میكنند .68مقام خالفت جایگاهی است كه خلیفه نمایشگر مستخلَف خـود باشـد و شـئون
وجودی ،آثار ،احکام و تدابیر او را حکایت میكند .در این آیات ،این جایگـاه بـه انسـان
بخشیده شدهاست و فقط مخصوص پیامبران نیست ،69بلکه همة انسانها قوّة ایـن جانشـینی
را دارند و خدای تعالی این علم را در انسانها به ودیعه سنردهاست ،به طوری كه بهتدری

18
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و با هدایت میتواند آن ودیعه را از قـوّه بـه فعـل درآورد (ر.ک؛ طباطبـائی ،6879 ،ج :6
679ـ.)638
دستة دوم ،آیاتی است كه روح الهی انسان را چنان ارزشمند دانسته كه شایستة سـجدة
فرشتگان است .69اضافة روح انسان به خداوند بیانگر كرامت و شرافت ذاتـی انسـان اسـت
(ر.ک؛ همان 699 :و عبدالعظیم حسینی ،6818 ،ج  )161 :66و گویـای منشـاء الهـی و نـه
خاكی روح انسان است (ر.ک؛ قرائتی ،6838 ،ج  .)611 :68پـس تمـام صـفات الهـی بـه
طور نسبی در وجود آدمی تعبیه شدهاست .این وصف دربارة روح انسان برای هیچ یک از
آفریدههای الهی ،حتی فرشتگان بهكار نرفتهاست (ر.ک؛ طوسی ،بیتا ،ج .)167 :3
دستة سوم ،آیاتی است كه موجودات جهان را تحت اختیار و برای انسان مـیداننـد.61
انسان چنان جایگاه ارزشمندی دارد كه به فرمان خداوند ،همة موجودات آفرینش مسـخّر
او هستند و خدا نیز انسان را به گونهای آفریده كه توان تسخیر نیروهای طبیعت را دارد تـا
از آنها به نفع خود استفاده كند .امکانات زمین و آسمان برای انسـان اسـت و از غـذاهای
پاک مصرف میكند (ر.ک؛ فضلاهلل 6916 ،ق ،.ج .)1196 :9
مهمترین راهکارهای مطرح در این آیات ،آگاهیبخشی نسبت بـه ارزش ذاتـی انسـان
در جهان هستی و نزد خداوند متعال است .انسانها ممکـن اسـت بـرای یـافتن ارزشـمندی
خود به رفتارهای دفاعی نمایشگرانه دست بزنند ،اما با این راهکار متعالی ،انسان خـود را
ارزشمند یافته ،به آرامش میرسد .راهکارهایی كه از آیات این قسمت برداشت شـده ،در
نمودار زیر نشان داده میشود:

نمودار  :92همنشینهای موارد بینامتنی در مقولة راهکار

نیاز اولیة انسان به احترام از نگاه قرآن با تأکید بر /...محمدمهدی صفورایی و...
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 .3یافتههای تحقیق
این پژوهش برای بازنمایی معناسازی موضوع احترام در قرآن كریم بـه عنـوان اولـین،
معتبرترین و مهمترین منبع آموزههـای اسـالمی ،تعـداد  6188كـد اسـتخراج كـردهاسـت.
سؤال اصلی این پژوهش ،بررسی بسامد این موضوع در قرآن كریم بود كـه طبـم نمـودار
زیر ،تعداد  989كد مرتبط با موضوع احتـرام بیـان شـدهاسـت .بـا توجـه بـه مـالک بـودن
فراوانی در این تحقیم ،این میزان از فراوانی استعمال به همـراه راهکارهـا ،علـل و صـفات
متعدد نشاندهندة اهمیت و بنیادین بودن این نیاز انسـان نـزد خداونـد اسـت .نمـودار زیـر،
میدان معنایی و فراوانی كلیدواژگان مفهوم احترام در قرآن را نشان میدهد:

نمودار  :96میدان معنایی مفهوم احترام در قرآن

تحلیل مقوالت مختلف در همنشینهای كلیدواژگان فوق نشـان مـیدهـد كـه نیـاز بـه
احترام در معناسازی قرآن كریم دسـتكـم بـه دو میـدان جزئـیتـر تقسـیم مـیشـود :اول
كلیدواژگانی كه مفهـوم توانمنـدی و قـدرت در برابـر نـاتوانی و ضـعف در آنهـا بیشـتر
كدگذاری شدهاند و در مقوالت مختلف ،شباهت بیشتری به یکدیگر دارند؛ مانند« :قوت،

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،8شمارة  ،31زمستان 1316

111

قدرت ،عزت ،ضعف ،ذلت و وهن» ،و كلیدواژگانی كه مفهـوم ارزشـمندی و جایگـاهی
واال در برابر پستی و حقارت كدگذاری شدهاند؛ مانند« :فضل ،علـو ،رفـع درجـه ،سـخره،
سفلی ،اهانت و استهزا» .هرچند بین این دو دسته در مقوالت مختلف موارد همنوشانی نیـز
وجود دارد كه در شکل به صورت عام و خاص مِنوجه نشان داده شدهاست.
بیشترین احترام (توانمندی و جایگاه) در قرآن كریم بـه خداونـد بخشـیده شـدهاسـت.
برخی از علل احترام الهـی در همنشـینهـایی موجـود در بافـت كلیـدواژههـای مـرتبط بـا
موضوع احترام ،در این پژوهش مورد كدگذاری قرار گرفتند .جدول زیر مجموعة سلسلة
علل احترام الهی را به شکل خالصه نشان میدهد:
قدرت
تبدیل

علم به

اخذ،

غیب و

مجازات و

شهود 66

پاداش 87

قانونگذاری

حکمت

شریک

نزول آیه

3

91

نداشتن 66

9

مالکیت
68

نصرت 1

قدرت خَلم
81

حمایت
كردن خدا
66
قدرت و
غلبه 66
كبیر و عظیم
68

سبحان 9

قوت 8

مخلوقات
8

بزرگی و

ارسال

وحدانیت

رسل و

66

قرآن 61

بخشش 1

حکومت
9

روزیدهی
8

گرفتن

رحمت

جان 6

61

بخشش
نعمت 1
سمیع 6

حفیظ 6

عزیز 6

جدول  :1علل جایگاه و توانمندی خداوند به همراه فراوانی آنها

عالوه بر خداوند ،در سطح انبیاء و اولیاء نیز برتری و احترام ایشان نیز قابل علـتیـابی
است؛ ماننـد :وَ تِلک حُجَّتُنا آتَیناها إِبراهیمَ عَلی قَومِهِ نَرفَعُ دَرَجاتٍ مَـن نَشـاءُ إِنح رَبَّـک
حَکیمٌ عَلیمٌ( األنعام .)38 /در این آیه ،باال بردن جایگاه ،متفرع بـر برخـورداری از دلیـل
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(ع)

عقلی بیان شدهاست و بیانگر علت برتری ابراهیم(ع) است .جدول زیر علل برتـری انبیـاء
را نشان میدهد:
برخورداری
از علم و
حکمت 8

صاحب
كتاب
بودن
پیامبر 1

تأیید الهی

زیركی

6

یوسف 6

تفضیل
برخی
انبیاء 6

برخورداری داشتن
معجزات
از ادلة
1

عقلی 1

بهرهمندی
از نعمت
زیاد 6

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

در سطح عموم مردم ،علت احترام در موارد زیر خالصه میشود:
داشتن

بهرهمندی

منتخب
خدا بودن
6

جهاد 8

حکومت
6

از علم 1

همراه

اجر و

بهرهمندی

نرمی با

نعمت

از

مؤمنان و

پیامبران

بهشتی

نعمتهای

عزت بر

و شهدا

61

مادّی 9

كفار 6

بودن 6

بهرهمندی

بهرهمندی

از رزق

از حمل و

پاک 6

نقل 6

محبت
دوطرفة
خدا و
مؤمن 6

اطاعت
از خدا و
رسول 6

نفقه

فرزند

دادن 6

رسول
بودن 9

نترسیدن

ایمان و

از

عمل صالح

مالمت 6

1
برخی

وراثت

توانمندیها

كتاب 6

برای مردم
1

جدول  :3علل جایگاه و توانمندی بیشتر برای انسانها به همراه فراوانی آنها

بررسی میدان معنایی احترام نشان میدهد كه برای رسیدن به توانمندی و ارزشـمندی،
از بین همنشینهای كلیدواژگان فوق و موارد بینامتنی ،راهکارهایی قابـل برداشـت اسـت.
این راهکارها به مقولههای زیر تقسیمپذیر هستند6 :ـ راهکارهایی كه مخصوص خداوند و
صاحبان قدرت است1 .ـ راهکارهایی كه در ارتباط با خداوند است8 .ـ آنهایی كـه علیـه
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كفار و منافقان بهكار گرفته میشوند9 .ـ راهکارهای منفی كه كفـار بهـره مـیگیرنـد9 .ــ
بیشترین راهکارها نیز آنهایی هستند كه مؤمنان باید بهكار بگیرند تا جایگـاه و توانمنـدی
خود را حفظ كنند و آنگاه ارتقا دهند كه در جدول زیر آمدهاند:
آگاه شدن به
ایمان  +توكل

امید به بهشت

ایمان  +عمل
صالح

توجه به
حمایت خدا

آرزو نداشتن
جایگاه و

دوری فیزیکی

توانمندی دیگران

جایگاه واالی
انسان

الهی

افراد بیشتر

بهرهگیری از
آتش

حیله و راهیابی

فراهمسازی اموال

قتل اولیای

خضوع نکردن در

بیشتر

شیاطین

برابر دشمن

اسناد تفاوتها به
خواست خدا

ترک تهمت

یادآوری حمایت
خدا در جنگ

آزمایش دانستن

ترک

پناه بردن به قدرت

اختالف درجه

عیبجویی

برتر

باور به پیروزی در
دنیا یا پاداش

ترک غیبت

اسناد به قدرت

نوشتن یا شاهد
گرفتن برای

یارگیری

دیون
قول سدید

توجه به اجر
اخروی
اطالعرسانی به

ترساندن دشمن

تقوا

اخروی

برخورد نامناسب
كفار

باور به اشتراک

احتمال بهتر

تدارک نیرو و

سختیها برای همه

بودن دیگران

اسبان جنگی

همانندیابی با

پاسخ به

انبیاء

مبارزهطلبی

مهاجرت

تفقه  +صبر

سُست نشدن

جاهل شمردن
تمسخر

ضعیف نشدن

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

پناه دادن یاران

امر به عدم سُستی

تأیید و یاری

راه دادن به

یادآوری یاری

مؤمنین

خداوند

یاری نکردن كفار

برداشتن حرج

آشکارسازی
نفاق
استهزاكنندگان
نهی از سُستی و
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و تسلیم
یادآوری همراهی

تسلیم
نهی از تسلیم و

دادن رزق پاک

تعداد كم كفار

برخورد عادالنه

برتر معرفی كردن

علم به ضعف +

ضعف واقعی

دادن حکومت به

بزرگ داشتن

مؤمنان

تخفیف

گروه كفار

مؤمنان

مؤمنان

برتر معرفی كردن

قدرتبخشی به

دستور به ترک

پیامبر

مؤمنان

عیبجویی

امر به سركشی
نکردن در برابر

مواجهة كفار با

خدا

نهی از تمسخر

ترسشان

خدا
دستور به عدم

برتر شمردن

نهی از استهزاء

ترس

مؤمنین در قیامت

دین

حزن

آشکارسازی
شماتت نکردن

تمسخر متقابل
خدا علیه كفار

نفاق
اسهتزاكنندگان
تهدید
استهزاكنندگان به
عذاب

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

عالوه بر این ،مؤمنان در ارتباط با خداوند ،با شکر ،استوفار ،دعا ،تقرب الهی و تسـبیح
می توانند جایگاه خود را نزد خداوند عزیز و جهان تکـوین بـاال ببرنـد و بـه عـزت واقعـی
برسند .اما در برابر كفار و منافقان باید از راهکارهـایی ماننـد آوردن دلیـل آشـکار ،یـاری
نکردن آنها و پایین خواندن جایگاه آنها بهره بگیرند تا از تسلط آنها بر خود پیشگیری
كنند؛ چراكه آنها همواره به دنبال تحقیر مؤمنان هسـتند و در ایـن راسـتا ،از راهکارهـای
زیر استفاده میكنند:
مکر
استضعاف
فساد

یارگیری

افترا بر دین

مجادله

انکار امور
یقینی

اسراف

تهمت

قتل انبیا و

اسناد به

اتحاد علیه

خوداتکایی و

برتریجویی

جنگ

قدرت خود

حم

تکبر

بازی گرفتن
حم

ادعای ربوبیت

اسناد به
علم خود

مبارزطلبی

هالكت و
نابودی
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ظلم

استکبار

ادعای برتری

همسانپنداری

نداشتن

با پیامبر

اخراج مؤمنین

پایینتر خواندن
مؤمنان

مسخره
پنداشتن
اوامر

انکار آیات

ایجاد غم و
ناامیدی

شکست
مؤمنان در
جنگ

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

نتیجهگیری
مفهوم احترام از نگاه قرآن كریم جایگاه مهمی دارد؛ چراكه فراوانـی بـیش از پانصـد
مورد دارد .در كنار این بسامد ،راهکارها ،علل و شاخصهای متعددی برای این نیاز انسان
معرفی شدهاست و این نشاندهندة بنیادین بودن ایـن نیـاز انسـان در دائةرةالمعـارف الهـی
است.
پژوهش فوق نشان داد كه هر یک از كلیدواژههـا ،مفـاهیم و فضـاهای متفـاوتی را بـه
دوش مــیكشــند؛ مــثالً در «ترفیــع درجــه» ،كــدهای مــرتبط بــا «علــت» و در «ضــعف»،
راهکارهای مقابلهای قابل استخراج هستند .تحلیل كلیدواژگان بیانگر دستكم دو ساحتی
بودن این نیاز در قرآن كریم است .نیاز به قدرت در برابر ضعف ،و نیـاز بـه شایسـتگی در
برابر حقارت جزء زیرمجموعههای این نیاز بنیادین هستند.
بررسی زبانشناختی با تركیب روشهای شناختی و ساختگرا در كلیدواژههای مختلف
قرآن كریم نشان میدهد كه آیات در موضوع احترام ،انسجام مطالب دارد و تقویتكنندة
یکدیگر هستند .در نتیجه ،مؤیّد صدور آنها از گویندة واحـد هسـتند .همچنـین ،بررسـی
روانشناختی موضوع احترام در قرآن كریم نشاندهندة صاحب سـبک بـودن ایـن كتـاب
مقدس در موضوع راهبردی احترام اسـت و زیرمجموعـة ایـن راهبـرد كلـی ،راهکارهـای
متعددی ارائه میدهد كه در بسط نگاه انسان به موضوع احترام شایستة توجه است.
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با توجه به موارد بینامتنی و كلیدواژهها ،احترام انسانها در قرآن ،نه بر مبنای یـک امـر
قراردادی و اعتباری ،بلکه بر اساس یک امر هستیشناختی و اصـیل اسـت كـه منشـاء آن،
ذات خلقت بشری است و نیز بر مبنای احکام و فـرامین الهـی توجیـه مـیشـود .واالتـرین
ارزش و احترام از آنِ خداست و اولیای او با اتصـال هرچـه بیشـتر بـه خداونـد ،جایگـاه و
قدرت پیدا میكنند .ارزش واقعی انسان نیز به همـین ارتبـاط برمـیگـردد« .بیـنشبخشـی»
انسان نسبت به جایگاه خود در عالم هستی از مهمترین راهکارهاست؛ چنانكه میفرماید:
وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحزَنُوا وَ أَنتُمُ الأَعلَونَ إِن کنتُم مُؤمِنینَ( آل عمران .)686 /بـا توجـه بـه
این نکته ،ارزش خود را به بهای اندک (مادّی) نفروشد؛ چنـانكـه ایـن نکتـه در روایـات
زیادی نیز آمدهاست .امام حسین(ع) میفرماید« :كَیْـفَ لَـا أَسْـتَعِزُّ وَ إِلَیـکَ نَسَـبْتَنِی :چطـور
عزتمند نباشم ،در حالی كه مرا به خود نسبت دادی» .در نتیجه ،هر انسانی جایگـاه واالیـی
دارد و باید آن را حفظ و تقویت كند .امیرالمؤمنین علی(ع) میفرماید« :بـهراسـتی نَفْـس و
جان انسان گوهری پربهاست .هر كس آن را نگاهداری كند ،برتر میگرداند و هر كه آن
را زبون گرداند ،او را از مرتبه میاندازد»( 67تمیمی آمدی.)186 :6811 ،
این پژوهش نشان داد فقط افرادی كه كفر و نفاق ـ بهعنـوان امـری اكتسـابی ـ دارنـد،
نَفْس محترم ندارند .در مقابل ،هرچه انسان تقرب بیشتر به منبع احترام ،یعنی خداوند داشته
باشد ،جایگاه واالتری دارد و هرچه برخالف هنجارهـای اخالقـی و شـرعی عمـل كنـد و
قوانین را زیر پا گذارد ،به همـان میـزان نیـز از كرامـت و حرمـت او كاسـته مـیشـود .در
حقیقت ،احترام پیوستاری است كه هر فرد پـس از تولـد ،میزانـی از آن را دارد .سـنس بـا
رفتار اختیاری خود آن را حفظ یا ساقط میكند .عوامل مادّی مانند علم ،قدرت ،سـرمایه،
نسبت با افراد برتر ،حمایت گروهی ،داشتن برخی توانمندیهای خاص ،هرچند شایستگی
و قدرت نفسانی انسان را باال میبرند ،با این حال ،راهکاری اصیل در دایرة معرفتـی قـرآن
نیستند.
نتای پژوهش حاضـر مـیتوانـد چـارچوب نظـری بـانفوذی بـرای تحقیقـات علمـی و
مداخلههای روانشناسیـ اسالمی فـراهم آورد .همچنـین ،ایـن پـژوهش بـینرشـتهای نگـاه
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روششناســانة جدیــدی بــه مباحــث قرآنــی ارائــه مــیكنــد كــه ایــن توییــر زاویــة توجــه،
برداشتهای جدیدی را نتیجه خواهد داد.

پینوشتها:
6ــ وَ لَقَـدْ كَرَّمْنَــا بَنِــی آدَمَ وَ حَمَلْنــاهُمْ فِــی الْبَـرِّ وَ الْبَحْـرِ وَ رَزَقْنــاهُمْ مِـنَ الطَّیبــات وَ
فَضَّلْناهُمْ عَلی كثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً.
2- Adler Alfred.
3- Abraham Harold Maslow.
4- Self-esteem.
5- Self-respect.
6- Discouragement or else compensatory or neurotic trends.
7- Glasser William.

3ـــ ایــن راهبــرد بــا نــامهــای نظریــه برخاســته از دادههــا ،نظریــه زمینــهای و نظریــة
بنیادی نیز شناخته میشود.
9- MaxQDA

68ـ دادههای این پژوهش به دفتر مجله ارسال شدهاست.
66ـ ـ وَ هُ ـوَ الَّــذی جَعَلَک ـمْ خَالئِ ـفَ الْ ـأَرْضِ وَ رَفَ ـعَ بَعْضَــکمْ فَ ـوْقَ بَعْ ـضٍ دَرَجــات
لِیبْلُوَكمْ فی ما آتاكمْ إِنَّ رَبَّک سَریعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَوَفُورٌ رَحیمٌ.
61ـ وَ اسَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِکلِّ شیء عَلِیمًا.

68ــ وَ إِذْ قَــالَ رَبُّــک لِلْملَائکةةِ إِنــی جَاعِــل فــی الْـأَرْضِ خَلِیفَةةً قَــالُواْ أَ تجْعَـلُ فِیهَـا

مَن یفْسِـدُ فِیهَـا وَ یسْـفِک الـدِّمَاءَ وَ نحَـنُ نُسَـبِّحُ بِحَمْـدِک وَ نُقَـدِّسُ لَـکَ قَـالَ إِنـی أَعْلَـمُ
مَا لَا تَعْلَمُون( البقره.)88/
69ـــ وَ هُــوَ الَّــذِی جَعَلَکــمْ خَلَــائِفَ الْــأَرْضِ( ...األنعــام )619/و ثُــمَّ جَعَلْنَــاكُمْ
خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ( یونس.)69/
ن رُوحِـی َف َقعُـوا لَـ ُه
ت فِیـ ِه مِـ ْ
ن رُوحِـ ِه فَـ ِذَا سَـ َوّی ُت ُه َو َن َفخْـ ُ
خ فِیـ ِه مِـ ْ
م َس َوّا ُه َو َنفَـ َ
69ـ ُ ث َّ
سَاجِدِینَ( الحجر 16/و ص.)71/
61ـــ ماننــد :لَقَــدْ كَرَّمْنَــا بَنِــی آدَمَ وَحَمَلْنَــاهُمْ فِــی الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَــاهُمْ مِــنْ
الطَّیِّبَــاتِ وَ فَضَّ ـلْنَاهُمْ عَلَــی كَثِی ـرٍ مِمَّ ـنْ خَلَقْنَــا تَفْضِــیالً( اإلســراء )78/و وَ هُ ـوَ الَّ ـذِی
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سَ ـخَّرَ الْبَحْ ـرَ لِتَ ـأْكلُواْ مِنْ ـهُ لَحْمًــا طَرِیــا وَ تَسْ ـتَخْرِجُواْ مِنْ ـهُ حِلْی ـةً تَلْبَسُــونَهَا وَ تَ ـرَی الْفُلْــک
مَوَاخِرَ فِیهِ وَ لِتَبْتَوُواْ مِن فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ( النحل.)61/
67ـ «إِنَّ النَّفْسَ لَجوْهرَةٌ ثَمِینَةٌ مَنْ صَانَهَا رَفَعَهَا وَ مَنِ ابْتَذَلَهَا وَضَعَهَا».
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كتاب ماد.
تبریزی ،منصوره« .)6868( .تحلیل محتوای كیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی».
فصلنامة علوم اجتماعی .د  .16ش  .19صص 689ـ.683
جوادیآملی ،عبداهلل .)6838( .تفسیر تسنیم .ج .1قم :اسراء.
جوهری ،اسماعیل بن حمّاد6987( .ق .).الصحاح فی لغة العرب .تحقیم احمدبن عبدالوفور
عطار .چ  .9بیروت :دارالعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 6968( .ق .).الصحاح تاجاللغة و صحاح العربية .بیروت :دار العلم
للمالیین.
(ع)

حر عاملی ،محمدبن حسن6986( .ق .).وسائل الشيعة .قم :مؤسسة آلالبیت .
خامهگر ،محمد« .)6836( .شبکه معنایی موضوعات قرآن «معرفی شش رویکرد در تفسـیر
موضوعی قرآن كریم» .پژوه های قرآنی .ش 11ـ .18صص 176ـ.181
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داناییفرد ،حسن و سیدمجتبی امامی« .)6831( .استراتژیهـای پـژوهش كیفـی :تـأملی بـر
نظریهپردازی دادهبنیاد» .اندیشة مدیریت راهبردی .د .6ش .1صص 16ـ.67
راسخ مهند ،محمـد« .)6831( .اصـول و مفـاهیم بنیـادی در زبانشناسـی شـناختی» .بخـارا.
ش .18صص671ـ.666
سیدرضی ،محمدبن حسین6969( .ق .).نهج البمغة .تصحیح علینقـی فـیضاإلسـالم .قـم:
هجرت.
شاهعبدالعظیمی ،حسین .)6818( .تفسیر اثنیعشری 69.جلد .تهران :میقات.
شجاعی ،محمدصادق و دیگران« .)6868( .كاربرد نظریه حوزههـای معنـایی در مطالعـات
واژگانی ساختار شخصیت بر پایة منابع اسـالمی» .مطالعات اسـالم و روانشناسـی .س.3
ش .69صص 7ـ.83
شیرافکن ،محمدحسین و دیگران« .)6861( .تحلیل حوزه مقابـل تقـوا بـا تأكیـد بـر روش
معناشناسی ایزوتسو» .مجلة ذهن .د  .63ش .76صص 676ـ.663
صدر ،سید موسـی .)6869( .در قلمرو اندیشه امام موسی صدر :نـای و نـی .ترجمـة علـی
حجتی كرمانی .چ .9قم :مؤسسة فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
طباطبایی ،سیدمحمدكاظم .)6868( .منطق فهم حدیث .قم :نشر مؤسسة امام خمینی(ره).
طبری ،محمدبن جریر6961( .ق .).جامعالبیان فی تفسیر القرآن (تفسیر الطبری) .بیـروت:
نشر دارالمعرفة.
طوسی ،محمدبن حسن( .بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآنتصحیح احمد حبیـب عـاملی68 .
جلد .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
عسکری ،ابوهالل6988( .ق .).الفروق فی اللغة .بیروت :داراالفاق.
علیگلی ،جعفر ،سیدحمید جزائری و همایون سراقی« .)6861( .نیاز اولیة انسان به پذیرش
از دیدگاه قرآن و نظریات مطرح روانشناسی» .کنگرۀ قرآن و علوم انسانی.
علیگلی ،جعفر ،محمدمهدی صفورایی و علیمحمد صالحی« .)6861( .تحول نیاز انسـان
به آزادی و اختیار از نگاه قرآن و نظریههای مطرح در روانشناسـی» .کنگـرۀ قـرآن و
علوم انسانی.
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فراهیدی ،خلیلبن احمد6986( .ق .).کتاب العین .چ .1تهران :هجرت.
فضلاهلل ،محمدحسین6966( .ق .).من وحی القرآن 19 .ج .بیروت :دارالمالک.
فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب6639( .م .).قاموس المحیط .كویت :نشر الکویت.
فیضكاشانی ،محمد6981( .ق .).الوافی .اصفهان :كتابخانه أمیرالمؤمنین علی(ع).
ـــــــــــــــــــــــــ 6969( .ق .).تفسیر الصـافی .تصـحیح حسـین اعلمـی .تهـران :مکتبةة
الصدر.
قائمینیا ،علیرضا« .)6831( .زبانشناسی شناختی و تفسیر قرآن كـریم» .مجلـة ذهـن .د .3
ش .88صص8ـ.11
ــــــــــــــــــــ  .)6868( .معناشناسی شناختی قرآن .قم :فرهنگ و اندیشة اسالمی.
قراملکی ،فرامرز ،مریم قاسم احمد و عبدالهادی فقهـیزاده« .)6861( .مؤلفـههـای معنـایی
مادة "كرم" در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی ــ منطقـی».
پژوه های قرآن و حدیث .د .98ش .6صص 77ـ.66
قرائتی ،محسن .)6833( .تفسیر نور 68.ج .تهران :مركز فرهنگی درسهایی از قرآن.
قرشی ،علیاكبر6961( .ق .).قاموس قرآن .تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
كلینی ،محمدبن یعقوب6987( .ق .).الکافی .تحقیم علی اكبر غفاری و محمـد آخونـدی.
چ .9تهران :نشر دارالکتب اإلسالمیة.
كاویانی ،محمـد .)6861( .سبک زندگی اسالمی و ابزار سنج

آن .قـم :نشـر پژوهشـگاه

حوزه و دانشگاه.
گالسر ،ویلیام .)6831( .نظریة انتخاب گالسر .ترجمة مهرداد فیروزبخت .تهران :نشر رسا.
گلفام ،ارسالن و سحر بهرامی خورشید« .)6831( .نگـاهی شـناختی بـه مفهـوم سـببیت در
زبان فارسی» .پژوهشنامة علوم انسانی .ش .99صص 87ـ.11
مرتضی زبیدی ،محمدبن محمد6639( .م .).تاجالعروس من جواهر القاموس .كویت :نشر
الکویت.
مصباحیزدی ،محمدتقی .)6866( .اخالق در قرآن .تحقیم محمدحسین اسکندی .قم :نشر
مؤسسة امام.
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 نشـر: قـم. تحقیـم كـریم سـبحانی. به سوی خودسازی.)6838( . ـــــــــــــــــــــــــــــ
.مؤسسة امام
 نشـر دار الکتـب: تهـران. ج13 . تفسـیر نمونـه.)6876( . ناصـر و دیگـران،مکارم شیرازی
.اإلسالمیة
. رویکـرد طـرح وارهمحـور: شناختدرمانی اختالالت شخصـیت.)6838( . جفـری،یانگ
. نشر ارجمند: تهران.ترجمة علی صاحبی و حسن حمیدپور
 طرحواره درمانی (راهنمـای.)6866( . ژانت كلوسکو و مارجوری ویشـار، جفری،یانگ
 نشـر: تهـران. ترجمة حسن حمیدپور و زهرا انـدوز.)کاربردی برای متخصصین بالینی
.ارجمند
 «تحلیل دادههای پـژوهشهـای.)6831( . احمدرضا نصر و امیرحسن منجمی، نیکو،یمانی
 صـص.63  ش.7 د. مجلـة آمـوزش در علـوم پزشـکی.»كیفی با استفاده از نـرمافـزار
.981ـ918
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