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مقدمات  از  قرآن،  آیات  مفردات  دقیق  فهم  و  واژه ها  لغوی  معنای  شناخت  چکیده: 
ع، از صدر اسالم تا به حال  اصلی فهم قرآن و تفسیر آن بوده و به خاطراهمیت این موضو

مکتوبات فراوانی در این مورد به رشته ی تحریر درآمده است.
کرم؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ اولین، بهترین و موثق ترین مفسراِن  اما می دانیم پیامبرا
مورد  در  مختلف  مناسبت های  به  هم  گاهی  و  ویژه  طور  به  گاهی  آنان  و  هستند  قرآن 
تفسیر  و  توضیح  در  که  روایی ای  منابع  به  مراجعه  لذا  کرده اند،  صحبت  قرآن  مفردات 
آیات بسیار  کرده اند، می تواند در فهم معنای  گردآوری  را  آیات قرآن، احادیِث  مفردات 

کارگشا بوده و روشن کننده تفسیرآیات باشد. 
بقیه ی  برای  و  شده  ذکر  مثال  عنوان  به  »تقوا«  و  »عصمت«  واژه های  مقاله،  این  در 
گفتار هم خالصه ی بررسی تمامی  مفردات سوره، خالصه ی مقاله آورده شده و در انتهای 

گردیده است. ج  واژگان مهم سوره، در جدولی در

کلید واژه ها: روایات، مفردات، ظاهر لغت، مصداق، اشتقاق.
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ارزیابی تطبیقی روایات معصومان؟مهع؟ با اقوال لغویان در مفردات آیات 1۰1 تا 2۰۰ سوره آل عمران

مقدمه . 1

      آشنایی با دانش مفردات و دانستن معنای صحیح از مفردات آیات قرآن، یکی از مقدمات مهم برای فهم قرآن 

می باشد.

کرده اند  کتاب های ویژه در زمینه ی مفردات قرآن، تالش  کتاب های لغت و نیز  لذا قرآن پژوهان همواره با مراجعه به 

کرده و از  گر قرآن پژوهان فقط به آرای لغویان توجه  که ا کنند، اما بسیار واضح است  تا به معنای آیات قرآن دسترسی پیدا 

ع غافل شوند، در بسیاری از موارد ممکن است به فهم صحیحی از آیات قرآن نرسند.  روایات معصومان؟مهع؟ در این موضو

کنار آرای لغویان، از مقدمات مهم، برای فهم آیات  نتیجه آن که مراجعه به روایات صادرشده از ناحیه معصومان؟مهع؟ در 

و در نتیجه تفسیرقرآن می باشد.

بیان مسأله. 2

اولیه  که مخاطبان  گونه ای  کتاب به زبان عربی فصیح و روشن نازل شده است، به       به تصریح خود قرآن، این 

کلمات و مفردات آن را درک می کردند. آنان بر اساس اصل  قرآن یعنی اعراب صدر اسالم، زبان آن را می شناختند و ظواهر 

حجیت ظواهر قرآنی به فهم ساده خود از آیات قرآن اعتماد داشتند و البته ریزبینی ها و موشکافی های دقیق هم در برخی 

کشف دقیق تِر ظواهر قرآن منجر می شد. که به  موارد توسط صحابه ی قرآن دان انجام می گردید 

به تدریج در طول تاریخ اسالم، علمای ادب و لغت عرب درجهت خدمت به قرآن و درک بهتر مفاهیم قرآن توسط 

گرفت.  کار وسعت  عموم مردم، شروع به تدوین لغت نامه های عربی و نیز لغت نامه های قرآنی نمودند و به مرور زمان این 
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کالم معروف »اهُل البیِت ادری بما فی البیت« )مجلسی محمد باقر، 1403ق، ج50، ص311( و  که به قول  اما می دانیم 

کلینی، 1429 ق، ج 8، ص 311(، مخاطبان اصلی قرآن اهل بیت پیامبر؟ص؟  »انما یعرُف القرآَن من خوطب به« )شیخ 

گاه ترند! که قرآن در خانه ی آنان نازل شده و اهل خانه به آن چه در خانه هست از بقیه آ هستند و آنان هستند 

که ایشان فرمودند: به خدا قسم! من در تمام مواقع نزول  در حدیث بسیار معروف از امیرالمومنین علی؟ع؟ می خوانیم 

کسی نازل شد، در روز نازل  که هر آیه ای در چه موردی، در چه مکانی، در مورد چه  قرآن همراه پیامبر؟ص؟ بودم و می دانم 

کوه نازل شد یا در دشت! )سلیم ابن قیس هاللی، 1405ق، ج2، ص802(. این گونه احادیث و حقایق  شد یا در شب، در 

گاه مردم عادی یا  که هر  که بهترین معلم و مفسر قرآن همان معصومان؟مهع؟ هستند  تاریخی در صدر اسالم بیان گر آنست 

کمال تواضع و در حد فهم مخاطبان، معنای  گران قدر از آنان در مورد معنای آیه ای سئوال می کردند؛ ایشان با  صحابه ی 

آیات قرآن را توضیح می دادند.

کامل به معانی و حقایق قرآن را در  خالصه این که معلمان اصلی قرآن معصومان؟مهع؟ بودند و خداوند سبحان علم 

گاهی هم به صورت مستقل به بیان معانی مفردات و  گاهی در پاسخ به سئوال مردم و  اختیارآنان قرار داده بود. لذا آنها 

تفسیرآیات قرآن می پرداختند.

فرضیه ها. 3

     فرضیه ی اول: به نظر می رسد محتوای روایات صادر شده از ناحیه معصومان؟مهع؟ ناظر به همان معنای لغوی و 

که با دیدگاه لغویان تطابق دارد. عرفی مفردات می باشد 

فرضیه ی دوم: برخی از روایات از لحاظ مفهومی، با اقوال لغویان مطابقتی ندارند و ناظر به معنای تأویلی و یا مصداقی 

و یا باطنی مفردات قرآن می باشد.

اشتقاق  واژگان معرب،  لهجه ی قوم عرب،  به  بیشتر  تبیین مفردات،  در  لغویان  که  به نظر می رسد  فرضیه ی سوم: 

گذرکرده اند و با توجه به ظرفیت اشخاص و نیاز  لغت و سایر علوم لغت توجه نموده اند، ولی اهل بیت؟مهع؟ غالبًا از این حد 
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که مردم در خود احساس می کردند، به تبیین مراد خداوند متعال از واژگان قرآن، با عبور از معنای ظاهری آنها  و سؤالی 

پرداخته اند.

پیشینه ی پژوهش. 4

از  استفاده  بر  قرآن پژوهان عالوه  کنون،  تا  گذشته  از  کریم،  قرآن  فهم  در  مفردات  ناپذیر  انکار  نقش  به  توجه  با       

سطوح  در  را  متعدد  لغوی  کتاب های  قرآن،  مفردات  زمینه ی  در  ویژه ای  طور  به  عربی،  لغت  کتاب های  و  فرهنگ ها 

کرد: که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره  مختلف، به رشته ی تحریر در آورده اند 

کتاب العین، خلیل ابن احمد فراهیدی   -1

2- مفردات الفاظ قرآن، حسین ابن احمد راغب اصفهانی 

کلمات القرآن، حسن مصطفوی  3- التحقیق فی 

کتاب های روایی مختلف و نیز در تفاسیر  کنده در  که به صورت پرا روایات معصومان؟مهع؟ در زمینه ی مفردات آیات نیز 

که روایات  ح شده اند، راهنمای خوبی برای قرآن پژوهان است، اما تحقیقی به شکل این مقاله  روایی در ذیل هر آیه مطر

کنون صورت نگرفته است و بدین لحاظ، این سبک  تا  کرده باشد،  با اقوال لغویان مقایسه  را  آیات  مربوط به مفردات 

کاماًل نوین است. پژوهش، 

اهمّیت و ضرورت. 5

که مفردات  گاهی از معنای صحیح و دقیق مفردات قرآن، یکی از ضروریات است، چرا      امروزه برای هر قرآن پژوهی، آ

کنارهم قرار دادن آنها، معنا و مفهوم آیات روشن می شود. پرده ی ابهام را از چهره ی آیه برداشته و از 

کنار روایات معصومان؟مهع؟، یکی از مقدمات ضروری برای پویندگان دانش های  بنابراین مراجعه به آرای لغویان، در 

کامل تر شده و مفسران برای بیان معانی آیات،  کار فهم آیات آسان تر و  گیرند،  کنار هم قرار  گر این دو در  قرآنی است. اما ا
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سریع تر و با اطمینان بیشتر عمل می نمایند.

گان نمونه. 6 بررسی واژ

 بررسی واژه ی »َیعَتِصم« در آیه ی ]آل عمران،101[ به عنوان نمونه اول:

ْسَتِقیٍم< نُتْم ُتْتلَی َعَلْیُکْم َءاَیاُت اهلِل َو ِفیُکْم َرُسوُلُه َو َمن َیْعَتِصم ِباهلِل َفَقْد ُهِدَی ِإلَی صَراٍط ّمُ
َ
َکْیَف َتْکُفُروَن َو أ >َو 

بر شما خوانده  آیات خدا  و(  گرفته اید،  قرار  اینکه )در دامان وحی  با  کافر شوید،  ترجمه: و چگونه ممکن است شما 

راهی  به  کس به خدا تمّسک جوید،  )بنابراین، به خدا تمّسک جویید!( و هر  او در میان شماست؟!  و پیامبر  می شود، 

راست، هدایت شده است.

بررسی منابع لغت . 1 . 6

1- العین )خلیل ابن احمد فراهیدی، بی تا، ج1، ص 313(:

، أي: َیدَفُع عنک. و اْعَتَصْمُت باهلل، أي: امتنعت به من الشر. و اْسَتْعَصْمُت، أي:  الِعْصَمة: أن َیْعِصَمک اهلُل ِمَن الّشِرّ

ْعَصْمُت، أي: لجأت إلی شی ء اعتصمت به 
َ
أبیت. و أ

کند. کند یا اینکه شّر را از تو دفع  العصمة: یعنی اینکه خداوند تو را از شّر حفظ 

کردم( ِاعَتَصمُت باهلل: ای: ِامتَنعُت به من الشّر )یعنی با عنایت خدا خود را از شّر حفظ 

َاعَصمُت: یعنی اینکه به چیزی پناه بردم.

2- تهذیب اللغة )محمدبن احمدازهری، بی تا، ج2، ص 34(:

کردن است( کالِم العرب: المنع )معنای اصلی عصمت، منع  العصمة فی 
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کرد.( ِاستعَصَم: اذا ِامتنَع و أبی )وقتی امتناع و خود داری 

3- معجم مقاییس اللغة )محمدبن احمدازهری، بی تا، ج 2، ص 34(:

کرد. گرسنگی حفظ  ع یعنی او را از  َعَصَمُه الطعاُم: َمَنَعُه من الجو

حسینی،  خسروی  غالم رضا  ترجمه ی  اصفهانی،  راغب  محمد  ابن  قرآن)حسین  الفاظ  مفردات  تحقیق  و  4-ترجمه 

1374 ش، ج 2، ص 608(:

اْعِتَصام : تمّسک و دست آویز چیزی است، در آیات زیر:

>َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِمیعًا< )آل عمران،103(، >َو َمْن َیْعَتِصْم ِباهلِل < )آل عمران،101( 

گفت:>َفاْسَتْعَصَم< )یوسف،  کند.  گناه ورزیدن حفظ  که او را از  که چیزی را طلب می کند  گویی  ک،  اْسِتْعَصام : استمسا

کند و در آیه ی:>َو ال ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم اْلَکواِفِر< )ممتحنه،1(1  گناه حفظ  که او را از  32( چیزی را خواست و به چیزی پناه برد 

گرفته شود. که با دست  کوزه و ظرف  ِعَصام : دسته 

کردن خدای، انبیا را به صورت های زیر: ِعْصَمُة النبیاِء: حفظ 

گردانیده است. گوهر مخصوصشان  کی  که از جهت صفا و پا اّول: عصمت انبیاء به آنچه را 

دوم: به فضائل جسمی و نفسانی.

سّوم: به نصرت و پیروزی و ثبات قدمشان.

کردن آرامش بر آنها و حفظ دلهاشان از دغدغه و عدم سکینه. چهارم: به وارد 

کافر نبایستی پیمان و علقه همسری باشد و شما به آنها اعتباری مگزارید. 1. - میان شما و زنان 
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گوید: که تأئیدشان نموده و شایسته شان داشته، خدای تعالی  پنجم: به توفیقی 

گزند مردم حفظ می کند و در امان می دارد.ِعْصَمة:  از  را  تو  اِس < )المائده،67( یعنی:خدای  الّنَ ِمَن  َیْعِصُمک  اهلُل  >َو 

چیزی است شبیه دستیاره و دستبند.

که تشبیهی است به دستبند سیمین و نقره گون  ِمْعَصم : مچ دست و جای دستیاره و سپیدی مچ دست و سر شانه ستور 

اعتصام: چنگ زدن به چیزی، ِاسَتعَصَم: کاری کرد که محفوظ بماند گویا در طلب راهی بود تا خود را از گرفتار شدن در 

گناه بود. در آیه ی >وال تمسکوا بعصم الکوافر<  گناه حفظ نماید، >َفاستعَصَم< )یوسف، 32( دنبال راه نجات و خالصی از 

)الممتحنه،10(، عصام یعنی: دستگیره.

قرار  این عزیزان  باطنی در وجود  که صفای  انبیاء توسط خداوند،  از  کردن  یعنی حفاظت  االنبیاء«  اصطالح »عصمة 

و  حفظ  راه  در  و  فرموده  تأیید  را  آنها  و  کرده  عنایت  بزرگان  این  به  ویژه ای  جسمی  فضائل  و  خصوصیات  سپس  داده، 

کی مصون فرموده  کرده و قلوبشان را از هر ناپا گردانیده و آرامش خاصی را بر آنان وارد  کدامنی، انبیاء را ثابت قدم و موفق  پا

گردن بند هم دارد. است. خداوند سبحان فرمود: >و اهلل یعصمک من الناس< )المائده،67( البته عصمه معنای 

5- لسان العرب )ابن منظور، بی تا، ج 12، ص 403(:

کرد. گناه حفظ  َعَصَم اهلل عبَدُه: یعنی اینکه خداوند بنده اش را از 

َعَصَمُه، یعِصُمُه َعصمًا: َمَنَعُه و وقاُه

6- تاج العروس من جواهر القاموس )زبیدی، بی تا، ج 17، ص 482(:

عصمُت اهلِل عبَدُه: َان یعصَمُه مّما یوِبُقُه

7- مجمع البحرین )طریحی، 1375 ش، ج 5، ص 347(:
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از امام سجاد؟ع؟ سؤال کردند که معنای معصوم چیست؟ فرمودند: کسی که به ریسمان الهی چنگ انداخته و ریسمان 

الهی همان قرآن است، و این دو، تا روز قیامت از هم جدا نمی شوند و امام به قرآن هدایت می  ند و قرآن هم به امام هدایت 

ذیَن 
َ
ُر اْلُمْؤِمنیَن اّل ْقَوُم َو ُیَبّشِ

َ
أ تي ِهَي 

َ
ِلّل که می فرماید: >ِإّنَ هَذا اْلُقْرآَن َیْهدي  می کند و این معنای قول خداوند؟زع؟ است 

َکبیرًا< )اإلسراء،9(. ْجرًا 
َ
ّنَ َلُهْم أ

َ
اِلحاِت أ َیْعَمُلوَن الّصَ

گردن  کردن،  کرده اند مثل: منع و امتناع، حفظ  8- نتیجه ی بحث لغوی: لغویان معانی مختلفی برای عصمت ذکر 

بند، اتصال به ریسمان الهی و مصونیت.

تفاسیر روایی. 2 . 6

1-البرهان فی تفسیر القرآن )بحرانی سید هاشم، 1416ق، ج 1، ص 667(:

 معصومًا«، امام؟ع؟ پاسخ 
ّ

هشام ابن حکم از امام صادق؟ع؟ سؤال می کند از معنای این حدیث »ِاّنَ االماَم الیکوُن اال

که به وسیله ی خداوند از تمامی محارم االهی محفوظ شده )المعصوُم هو الممتنُع باهلِل  کسی است  که: معصوم  می دهند 

من جمیِع محارِم اهلل( و سپس فرمودند: >و َمن یعتِصم باهلل فقد ُهِدَی الی صراٍط مستقیٍم< )آل عمران،101(

کاشانی، 1415ق، ج 1، ص364(: 2- تفسیر الصافی )فیض 

که اطاعت  کسی است  از امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه ی )آل عمران ،101( سؤال شد و ایشان فرمودند: »معصوم 

کفران«. کر است بدون  می کند بدون عصیان، و همیشه بیاد خداست، بدون فراموشی، و شا

3- تفسیر نور الثقلین )عروسی حویزی، 1415ق، ج1، ص376(:

عن ابی عبداهلل؟ع؟ قال: أیما عبد أقبل قبل ما یحب اهلل؟زع؟ أقبل اهلل قبل ما یحب و من اعتصم باهلل عصمه اهلل، و 

کان  کانت نازلة نزلت علی أهل الرض فشملتهم بلیة  من أقبل اهلل قبله و عصمه لم یبال لو سقطت السماء علی الرض، لو 

ِمیٍن«.
َ
ِقیَن ِفي َمقاٍم أ کل بلیة، أ لیس اهلل؟زع؟ یقول: »ِإّنَ اْلُمّتَ في حزب اهلل بالتقوا من 
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کتاب الخصال عن أبي عبد اهلل؟ع؟ انه قال: »قال إبلیس: خمسة أشیاء لیس لي فیهن حیلة و سایر الناس في  في 

قبضتي، … و من اعتصم باهلل عن نیة صادقة و اتکل علیه في جمیع أموره«

که حیله ی  گفت: پنج چیز است  که فرمودند: »ابلیس  کتاب خصال شیخ صدوق هم آمده از قول امام صادق؟ع؟  در 

که از روی نیت صادق به خداوند پناه ببرد و در  کسی  کارگر نیست و بقیه ی مردم در دستِ  من هستند... و  من به آنها 

کند«. تمام امورش به خداوند تکیه 

امام  که  آورده  صدوق  شیخ  مرحوم  االخبار  معانی  از  نقل  به  حدیثی  ص378  ج1،  تفسیر،  این  در  هم چنین 

موسی ابن جعفر؟ع؟ از پدرش امام صادق؟ع؟ و ایشان از پدرش امام باقر؟ع؟ و او هم از پدرش امام سجاد؟ع؟ که فرمودند: 

که در ظاهر و خلقت )صورت بدنی و ظاهری  از خاندان ما نیست مگر آنکه معصوم باشد و عصمت طوری نیست  امام 

شخص( معلوم باشد تا بدان وسیله شناخته شود و به همین دلیل بایستی نّص بر آن وجود داشته باشد.

که: ای فرزند رسول خدا؛ معنای معصوم چیست؟ کردند  بعد از ایشان )امام سجاد؟ع؟( سؤال 

که به ریسمان الهی متصل است، و ریسمان الهی قرآن است و این دو یعنی امام و  کسی است  ایشان فرمودند: معصوم 

که به طرف قرآن هدایت و دعوت می کند و قرآن هم دعوت به  کسی است  قرآن از هم جدا نمی شوند تا روز قیامت؛ و امام 

ْقَوُم<، پس منظور 
َ
ِتي ِهَي أ

َ
که فرمود: >ِإّنَ هَذا اْلُقْرآَن َیْهِدي ِلّل امام و هدایت به آن می کند و این قو:ل خدای متعال است 

از عبارت »هَی اقوم« همان امامان معصوم؟مهع؟ هستند.

کاشانی، 1423ق، ج1، ص532(: 4- زبدة التفاسیر )مال فتح اهلل 

 فی مجامع اموره، یعنی اینکه اعتصام به خداوند را این گونه معنا 
َ
و من یعتصم باهلل: و من یتمّسک بدین اهلل او یلتِجأ

کارهایش به خداوند پناه ببرد. که به دین خدا چنگ بزند یا اینکه در تمام  کس  که: هر  کرده است 
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5- الدر النظیم)یوسف ابن حاتم الشامی، ص 248(:1

قال علی؟ع؟: … . و یقتضُی العقُل أن یکون هذا النُص منه؟ص؟ علی معصومٍ  الّن اهللَ عّزوجّل عصم رسوله من الزیغ و 

الزلل و الخطأ في القول و العمل، و نزهه عن أن یحکَم بالهوی و یمیَل إلی الدنیا 

کند، برای آنکه  که این نّص از پیامبر؟ص؟ بر معصوم تطبیق پیدا  یعنی: امام علی؟ع؟ فرمودند: … و عقل اقتضا می کند 

کندیا  کرده و او را از اینکه بر اساس هوای نفس حکم  گناه و لغزش و خطا در سخن و عمل حفظ  خداوند؟زع؟ رسولش را از 

کاملی  کرده است. طبق این حدیث شریف امیر المؤمنین علی؟ع؟ معصوم را به شکل  کند، منزه و مبّرا  تمایل به دنیا پیدا 

کرده اند: تعریف 

گناه و لغزش و خطا در قول و فعل، و نیز برّی از حکم دادن بر اساس هوای نفس و  که مصون از  کسی  معصوم یعنی 

تمایل به دنیا باشد.

نتیجه ی بحث لغوی و تفسیری واژه عصمت . 7

گهربار امامان معصوم؟مهع؟ صادر شده،  که از زبان  کرده اند با معنایی  که لغویان از واژه ی اعتصام و عصمت       معنایی 

کاربردهای آن وقتی به صورت حقیقت  گرچه در اصل، لغِت عصمت به معنی منع و جلوگیری است، اما در  یکسان است 

گرفت که معصومان؟مهع؟ فرموده اند و در یک جمله خالصه شده: »المعصوُم  ح می شود همان معنایی را خواهد  شرعیه مطر

هو الممتنُع باهلِل من جمیِع محارِم اهلل«

که از طریق روایت بدست می آید( وجود دارد، زیرا در لغت  بنابراین تناسب بین معنای لغوی و معنای روایی )معنایی 

گناه وجود دارد. منع آمده و در عصمت هم نوعی منع و امتناع از 

کتابخانه اهل بیت؟مهع؟ 1.   نک: نرم افزار 
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ابعاد تقوا طبق آیات قرآن:

1- تقوای مالی:

ْؤِمِنیَن< )البقره،278(. ُکنُتم ّمُ َبوْا ِإن  ُقوْا اهلَل َو َذُروْا َما َبِقَی ِمَن الّرِ ِذیَن َءاَمُنوْا اّتَ
َ
َها اّل ّیُ

َ
>َیأ

 َیْبَخْس ِمْنُه َشًیئًا...<)همان، 282(.
َ

ُه َو ال ِق اهلَل َرّبَ >... َو ْلَیّتَ

2- تقوای عاطفی:

 َسِدیًدا< )النساء،9(.
ً

ُقوْا اهلَل َو ْلَیُقوُلوْا َقْوال ًة ِضَعًفا َخاُفوْا َعَلْیِهْم َفْلَیّتَ ّیَ ِذیَن َلْو َتَرُکوْا ِمْن َخْلِفِهْم ُذّرِ
َ
>َو ْلَیْخَش اّل

3- تقوای سیاسی:

َکاَن َعِلیًما َحِکیًما< )الحزاب، 1(.  ُتِطِع اْلَکاِفِریَن َو اْلُمَناِفِقیَن ِإّنَ اهلَل 
َ

ِق اهلَل َو ال بِی اّتَ یَها الّنَ
َ
>َیأ

4- تقوای خانوادگی:

ِق اهلل...< )الحزاب،37(. ْمِسک َعَلْیک َزْوَجک َو اّتَ
َ
ْنَعْمَت َعَلْیِه أ

َ
ْنَعَم اهلُل َعَلْیِه َو أ

َ
ِذی أ

َ
>َو ِإْذ َتُقوُل ِلّل

5- تقوای اجتماعی:

ُکْم ُتْفِلُحون< )البقره ،189(.
َ
ُقوْا اهلَل َلَعّل ْبَواِبَها َو اّتَ

َ
ُتوْا اْلُبُیوَت ِمْن أ

ْ
>... َو أ

6- تقوای عملی:

ِشیٌد< )هود،78(.  َلْیَس ِمنکْم َرُجٌل ّرَ
َ
 تُخُزوِن فِی َضْیِفی أ

َ
ُقوْا اهلَل َو ال >...َفاّتَ

بررسی واژه ی »اّتقوا« در آیه ی )آل عمران ، 102(

ْسِلُموَن< نُتم ّمُ
َ
 َو أ

َّ
 تُموُتّنَ ِإال

َ
ُقوْا اهلَل َحّقَ ُتَقاِتِه َو ال ِذیَن َءاَمُنوْا اّتَ

َ
ا اّل یّهَ

َ
>َیأ
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که حق تقوا و پرهیزکاری است، از خدا بپرهیزید و از دنیا نروید، مگر  گونه  که ایمان آورده اید؛ آن  کسانی  ترجمه: ای 

کنید( . گوهر ایمان را تا پایان عمر، حفظ  اینکه مسلمان باشید! )باید 

الف( منابع لغوی: 

1-مجمع البحرین ) طریحی، 1375 ش، ج 1، ص 451(:

الطاعة و  ُقوِن)البقره، 41(. و  َفاّتَ اَي  ِإّیَ َو  الهیبة و منه قوله تعالی:  ِلَمعاٍن: الخشیة و  العزیز جاءت  الکتاب  التقوا في  و 

کما قیل- هي  القلوب عن الذنوب، و هذه-  ُتقاِتِه< )آل عمران، 102(. و تنزیه  ُقوا اهلَل َحَق  >اّتَ العبادة و منه قوله تعالی: 

ولِئک ُهُم اْلفاِئُزوَن< )نور،52(
ُ
ْقِه َفأ الحقیقة في التقوا دون الولین، قال تعالی: >َو َمْن ُیِطِع اهلَل َو َرُسوَلُه َو َیْخَش اهلَل َو َیّتَ

یعنی: تقوای در قرآن به چند معنا آمده: خشیت و هیبت مثل>و ِاّیاَی فاتقون< ]2،41[ و نیز طاعت و عبادت مثل>اتقوا 

که در واقع حقیقت تقوا همان است. گناه هم به کار رفته  کردن قلب از  ک  اهلل حقّ  ُتقاقِتِه< ]3،102[ و در معنای پا

کردن و نگاه داشتن مثل: اللهم اجعله وقایًة لمحمٍد؟ص؟: ای حفظًا لهُ   وقایه: حفظ 

قاُء )الصید(: نکشتن صید … . ِاَتّ

2- العین )فراهیدی، بی تا، ج 5، ص 238(:

 ما وقی شیئًا فهَو ِوقاٌء لُهو وقایٌة
ُ

کّل و 

، تقوا در اصل وقوی بوده است. : رجلٌ  وقّیٌ رجٌل تقّیٌ

3- تهذیب اللغه )ازهری، بی تا، ج9، ص 278(:

َن اهلِل ِمن َواٍق< )الرعد،34( واٍق: ای من دافعٍ  َشّقُ َو َما لُهم ّمِ
َ
ْنَیا َو َلَعَذاُب ااْلِخَرِة أ

ُ
>لُهْم َعَذاٌب فِی الَحَیوِة الّد

کردن  وقایه = دفع 
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4- لسان العرب )ابن منظور، بی تا، ج 15، ص403(:

که به وسیله ی او دشمن  کسی است  … . فی الحدیث »إّنما االماُم جّنه ٌی ُیتّقی بِه و یقاتل ِمن ورائِه« یعنی: این که امام 

دفع می گردد و مردم پشت سر او می جنگند.

پس در اینجا هم َوقی= َدَفَع

5- فرهنگ ابجدی )فؤاد افرام بستانی، 1375ش، ج 2، ص 992(:

گونه  کرد، بنابراین وقایه نگه داشتن از هر  وقی - وقایه ًی و وقیًاو واقیه ًی ]وقی[ فالنًا: فالنی را از رنج و نامالیمات حفظ 

بدی را می گویند.

کبر قرشی، 1371ش، ج 7، ص 236(: 6- قاموس قرآن )علی ا

وقی، وقایة و وقاًء: حفظ شیء است از آنچه اذیت و ضرر می رساند.

که  تقوا: اسم است از اتقاء و هر دو به معنای خود نگه داشتن و پرهیزکردن است. عالمه راغب می گوید: تقوا آن است 

گویند. تقوا در اصل  خود را از شیء مخوف در حفظ قراردهیم، این حقیقت تقوا است، سپس خوف را تقوا و تقوا را خوف 

که واو به تاء تبدیل شده است. وقوی بوده است 

َن اهلِل ِمن َواٍق< )غافر،21(:یعنی اینکه  کَاَن َلُهم ّمِ َخَذُهُم اهلُل ِبُذُنوبِهْم َو َما 
َ
واقی: مصون دارنده و محفوظ دارنده>َفأ

که از عذاب خداوند محفوظشان دارد. کسی نبود  گرفت و  گناهانشان به عذاب  خداوند آنان را به سبب 

نتیجه بحث لغوی. 8

کردن دشمن است. ع بدی و دفع  کردن و نگاه داشتن از هر نو معنای لغوی وقایه و تقوا، حفظ 

ب( بررسی منابع روایی
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1- البرهان فی تفسیرالقرآن )بحرانی، 1416 ق، ج 1، ص 667(:

الصفار، عن أحمد بن  الحسن  الولید، قال: حدثنا محمد بن  الحسن بن أحمد بن  ابن بابویه، قال: حدثنا محمد بن 

ُقوا اهلَل َحّقَ  َبا َعْبِد اهلِل؟ع؟ َعْن َقْوِل اهلِل؟زع؟- اّتَ
َ
ْلُت أ

َ
محمد، عن أبیه، عن النضر، عن أبي الحسین، عن أبي بصیر قال: »َسأ

ُر.
َ

 ُیَکّف
َ

 ُیْنَسی َو ُیْشَکُر َفال
َ

 ُیْعَصی َو ُیْذَکُر َو ال
َ

ُتقاِتِه َقاَل: ُیَطاُع َو ال

کردم در مورد معنای این عبارت در قرآن >اتقوااهلَل حّق ُتقاتِه< ایشان  یعنی: ابوبصیر می گوید: از امام صادق؟ع؟ سؤال 

که فرمان خداوند اطاعت شود بدون عصیان، پیوسته خدا در یاد باشد بدون فراموشی، و  فرمودند: >حق تقاته< آن است 

کفران سپاسگزاری شود. از خدا بدون 

ِذیَن 
َ
َها اّل ّیُ

َ
که عبد خیر از علی ابن ابی طالب؟ع؟ در مورد آیه ی>یا أ کرده  هم چنین ابن شهرآشوب از تفسیر وکیع نقل 

که به غیر از ما اهل بیت؟مهع؟ هیچ کس به  کردم و ایشان پاسخ دادند: »به خداوند قسم  ُقوا اهلَل َحّقَ ُتقاِتِه< سؤال  آَمُنوا اّتَ

کفران و خدا را  که ما اهل بیت پیامبر؟ص؟ خدا را یاد می کنیم بدون فراموشی و او را سپاسگزاریم بدون  آن عمل نکرد، چرا 

که ما نمی توانیم  گفتند  اطاعت می کنیم بدون عصیان« و هنگامی که این آیه نازل شد بعضی از اصحاب به پیامبرخدا؟ص؟ 

ُقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتم< )تغابن،16( این گونه تقوایی داشته باشیم، لذا بعد این آیه نازل شد: >َفاّتَ

کاشانی، 1415ق، ج1، ص 364(: 2- تفسیر صافی )فیض 

 
َ

عیاشی از امام صادق؟ع؟ از آیه ی فوق در مورد >حّق تقاته< سؤال می کند و ایشان هم جواب می دهند: »ُیَطاُع َو ال

ُر«
َ

 ُیَکّف
َ

 ُیْنَسی َو ُیْشَکُر َفال
َ

ُیْعَصی َو ُیْذَکُر َو ال

3-تفسیر نور الثقلین )عروسی حویزی، 1415 ق، ج 1، ص 376(:

از:  است  عبارت  که  است  کرده  بیان  هم  دیگری  وجه  مجمع البیان  صاحب  طبرسی  عالمه  ُتقاِتِه<  >حق ّ  مورد  در 

این  و  کند  به قسط  قیام  امنیت  و  در موقع ترس  و  نترسد  از سرزنش هیچ مالمتگری  این که  و  راه خداوند  در  مجاهدت 
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معنای حق تقوا است.

4- تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن )طبری، 1412ق، ج4، ص 19(:

کنید  گناهان پرهیز  کنید و بترسید و به اطاعت و بندگی او مشغول باشید و از  >اّتقوااهلَل< یعنی: این که از خداوند پروا 

گناه و این سه مورد، ارکان اصلی تقوا هستند. یعنی: تقوا = ترس از خدا + اطاعت خدا + دوری از 

کنز الدقائق و بحر الغرائب )قمی مشهدی، 1368ش، ج 3، ص 183(: 5- تفسیر 

کردن توفیق وسیع از خدا برای انجام واجبات و ترک محرمات.  حق تقوا: طلب 

6- غررالحکم )تمیمی آمدی، 1410ق، ص 268(:

قال علی؟ع؟: »التقوا اجتناٌب« یعنی:تقوا همان پرهیز است. 

گناهی، پرهیز نماید. که انسان از هر   َما ُیْؤِثُمه« یعنی: تقوا آن است 
َ

ُکّل ِقَي اْلَمْرُء  ْن َیّتَ
َ
قال علی؟ع؟: »التقوا أ

گناهان  که از  کسی است  َه َعِن اْلُعُیوِب« یعنی:پرهیزکار  ُه َمْن َتَنّزَ ُنوِب َو اْلُمَتَنّزِ
ُ

َقی ِمَن الّذ ِقي َمِن اّتَ قال علی؟ع؟: »اْلُمّتَ

که خودش را از عیوب مبّرا و پیراسته نماید. کسی است  کند و  دوری 

قال علی؟ع؟: »رأُس التقوا ترُک الشهوه« )همان،ص377(یعنی: سر تقوا، ترک امیال نفسانی است.

که بر هوس های خودش مسلط باشد،  َکاَن َتِقّیا« )همان،ص 607(. یعنی: هرکس  قال علی؟ع؟: »َمْن َمَلک َشْهَوَتُه 

پرهیزکار است.

َجاِح«. )همان،ص322(  الّنَ ِح َو ِمْصَباُح 
َ

ال َلِمْفَتاُح الّصَ َها  ِإّنَ َو  ِقیَن  اْلُمّتَ یِن َو ِعَماُد  الّدِ قال علی؟ع؟: »ِإّنَ تقوا اهلِل ِعَماَرُة 

کلید درستی و چراغ نجات است. کردن دین و ستون متقین است و آن  که تقوای الهی همان آباد  یعنی: بدرستی 

7- مصباح الشریعه )منسوب به امام صادق؟ع؟، 1400 ق، ص 38، باب 17(:
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ْبَهِة َو ُهَو تقوی َخاّصِ اْلَخاّصِ 
ُ

 َعِن الّش
ً

ِف َفْضال
َ

ْوُجٍه تقوی ِباهلِل َو ُهَو َتْرک اْلِخال
َ
َثِة أ

َ
اِدُق؟ع؟:  »التقوی َعَلی َثال َقاَل الّصَ

اِر َو اْلِعَقاِب َو ُهَو َتْرک   َعِن اْلَحَراِم َو ُهَو تقوی اْلَخاّصِ َو تقوی ِمْن َخْوِف الّنَ
ً

ُبَهاِت َفْضال
ُ

َو تقوی ِمَن اهلِل َتَعاَلی َو ُهَو َتْرک الّش

اْلَحَراِم َو ُهَو تقوی اْلَعام «.یعنی: امام صادق؟ع؟ فرمودند: تقوا 3 وجه دارد:

که شبهه در آن است. که عبارت است از ترک خالفی  1- تقوای خاص خاص 

که احتمال حرام بودن دارد.  که عبارت است از ترک شبهاتی  2- تقوای خاص 

که عبارت است از ترک حرام به خاطر ترس از آتش )جهنم( و مجازات. 3- تقوای عام 

8-روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )فتال نیشابوری، 1375 ش، ج 1، ص 111(:

َک تقوا و ایماٌن و بغُضَک  کثیرًا ما یقول لی: ُحّبُ کان حبیبی رسوُل اهلل صلی اهلل علیه وآله  »...علی؟ع؟قال: … و لقد 

کذَب من زعَم أّنُه ُیِحّبنی و ُیبِغُضَک« در این حدیث، دوست داشتن علی  کفٌر و نفاٌق و أنا بیُت الحکمِه وانت مفتاُحُه و 

کفر و نفاق. ؟ع؟مساوی با تقوا و ایمان معرفی شده است و دشمنی با او معادل 

نتیجه ی کلی بررسی واژه ی تقوا. 9

همان  به  آنها  همه ی  اما  است،  شده  تقوا  از  مختلفی  تعابیر  و  تعاریف  معصومان؟مهع؟  ناحیه  از  رسیده  روایات  در      

گرچه در بعضی موارد هم مثل حّب امام علی؟ع؟، یکی از مصادیق تقوا  اصل حفظ و نگه داری از هر بدی بر می گردد. 

گردیده است. تعیین شده و یا اینکه انواع تقوا، تبیین شده و یا ارکان تقوا بیان 

خالصه بررسی سایر مفردات سوره آل عمران )آیات 101 تا آخر سوره(:

به طور خالصه از بررسی 30 واژه ی مهم در آیات 101 تا 200 سوره ی آل عمران، می توان نتایج زیر را بدست آورد:

1- در بسیاری از موارد معانی لغوی بیان شده توسط علمای لغت با معانی به کار رفته در روایات معصومان؟مهع؟ منطبق 
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کلی نتایج و مثال ها در آخر این بخش آمده است(. ح و.. )جدول  است مانند: بطانه، ِصّر، قر

2- در بعضی از موارد اختالف از این جهت است که معصومان: معنای مصداقی از یک واژه کرده اند مثل ابرار، نفاق و …

3- در بسیاری از موارد که اختالف بین معانی لغوی و معنای روایی وجود دارد بدین دلیل است که مراِد معصومان؟مهع؟ 

گسترده تر از معانی روایی( مثل ربا، غرور، مفازة و … .  یکی از چند معنای لغوی بوده است )معانی لغوی 

گسترده تر از معنا یا معانی  که مصادیق ذکر شده توسط معصومان؟مهع؟ خیلی  4- در بعضی از موارد هم دیده می شود 

لغوی واژه می باشد مثل: حبُل اهلل، فاحشًة و … .

جدول خالصه نتایج بررسی مفردات سوره آل عمران - آیات 101 تا 200. 1 . 5جدول 

گروه گروهنام  گروهشاخص  توضیحات تکمیلیواژگان 

یک
انطباق معنای لغوی و 

روایی

 - ُغلّو- غیب )1(-
ٌ

ٌح - فّظ  - بطانة- ِصّرٌ -قر
ُ

- تسوّد تبیّضُ
طوق - ظلم )2(

که  گفته اند ظلم همان شرک است  گرچه در بعضی روایات   )2(
یک تعریف مصداقی است.

)1(به امام غائب؟جع؟ نیز 
که تعریف مصداقی  تفسیر شده 

است.

دو
تعریف و بیان مصداقی 

توسط معصومان؟مهع؟
مین - أمنًةُنعاسًا -نفاق - اولی االلباب )3( -  خیَر اّمةٍ  - مسّوِ

ابرار

)3( البته در بیشتر موارد معنای 
لغوی اولی االلباب با معنای 

روایی آن منطبق است.

سه
گسترده تر از  معنای لغوی 

معنای روایی

ربا )4( - ِرّبّیون - تُحّسونهم - مضاِجِعهم - فقیر - قربان - 
زبور - غرور - مفازٍة 

)5( مفازة در قرآن به معنای نجات و محل نجات و در روایات 
کا رفته است. اغلب به معنای بیابان به 

)4( ربا در روایات همان معنای 
قرآنی واژه را دارد و یک حقیقت 

شرعیه است.

چهار
گسترده تر  معنای روایی 

از معنای لغوی
تقوا _ حبل اهلل _ فاحشًة
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