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  یآن با معنا  ۀ»التَّهلُکَه« و رابط ۀقرآن در واژ  یزبان نشیآفر
 »انفاق«

 زینب روستایی
   رانیا ، م ، میعلوم و معا ف  رآن کرداناگاه  ،عرب زشان و ادشیام یا  استاد

 زاده زهرا محمدی
 ران یا ، م ، میداناگاه علوم و معا ف  رآن کر ،ا شد  فسیر  رآنکا شناسی 
 ( 1399ن09ن01 :یرش؛  ا یخ پذ1398ن09ن20ت: یاف یخ د  ا  

 هچکید
شا   ی د  زشان عرش  یگریکلمه د  چیه  است و خا     یاواژه  ی صرف واژه »التَّهلُکَه« شر وزن »التَرالفعُلَه« از نظر  

 هیرژه د  آن شه کرا   فتره، انفراق اسرت. آوا  زیسو ه شقره که ا  195  یةوزن وجود ندا د. موضوع آ  زیا
 هیرآ زیو  اه متنا   ذیل ا متفاوم یی رهای.  فسدا دی ا  شدن شه  هلکه شاز مضمز امر شه انفاق از  رفت

امسراک   ایر  اسرراف  د   خرود  انرداختز  ه،کت  شه  از  امتناع  هاآن  زی ر-مهم  جمله  از  که  استشده  انیش
 دیرشناخت حدود انفاق شا یمذکو ، شرا هیواژه شا انفاق د  آ  زیا  یمعنا  ی انفاق است. شا  وجه شه واشستگ

 انگریرامر ش زیه،کت و انفاق وجود دا د  هم انیم ی   باطه اچ کهزیو ا  افت،ی هلکه  ا د   قید    ینامع
 -ی لریواژه د   ررآن، شره  وش  مل ارهی  ی حاصرل از شر سر  ی هلکه است. نترا  یمعناشناخت    تیاهم
 ا  یوداز نراش ی »هر ل. ک.« نوع خاص اهی  یاز آن است که معنا  ی حاک  ی ناختش  کردیو شا  و   ی فی وص

 ه،یرآ  ی شرناخت  لیشا  مل  ی طرف   از.  استناد  شه کا   فته  ی صرف   ساختا   زیکه کلمه شا ا  وهیشه و    ساندی م
. شرا د ک شرودی مر دییاز شه ه،کت افکندن خود شا امساکِ د  انفاق  أ  یخوددا   ی عنی  هیدوم آ  ینامع
و  ه انفراق مرالکت است؛ خواانسان از ه،  شخشیی که انفاق  ها  دیآی شه دست م  قتیحق  زیمعنا، ا  زیا

ونرد، خدا   اه  شرا شرذل آن د   جران و عمرر کره  ی عنریثرروم انسران؛    زیز رریانفراق عز  ایشاشد و    یی دا ا
 .دیآی حاصل م  ی جاودانگ

 .یزبان نشیآفر  ،یسسوره بقره، معناشنا ۱95 هیالتَّهلُکَة، انفاق، آ ی:یدکلان واژگ
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 دمهمق.  ۱

 یاشی شه مفهوم نوشتا  است. ایررز دانررش د دست  معناشناسی واژ ان از  اهبردهای مهم
علررم لغررت  ا  یررز  واز ا ؛اسررت مفسر ر یا ی ،م شه ویوه د  د یافت معنی آیامکری   رآن

، .ق1418معرفررت،   .ک؛     انرردکررریم آو ده   رررآن  نیاز د   فسرریرهای پیش د  زمره دانش 
 (. 53 :1ر

 واژ ررانونگی کررا شرد و فهررم چگرر هررا واژهدون معناشناسرری د یررق  د یافت معنای آیه ش
 بِأَیْودیکُمْ  واَوالتُلْقُو  لَّهِلا  سَبیلِ  فی  َوأَنْفِقُوا﴿ممکز نیست. د  خصو  آیة    ، رآند     کلیدی

( د   فاسیر  فتگو شسیا  اسررت. 195نةالبقر   ﴾الْمُحْسِنین  یُحِ ُّ  اللَّهَ  إِنَّ  َوأَحْسِنُوا  التَّهْلُکَۀِ  إِلَى
نا زیر از شر سی شناختی واژه  هلکه خواهیم شررود.   ،یز  فسیر ریاشی شه صمیحجهت دست

 کرره شیاررتریز کررا شرد  دهدمیناان     رآنآیام     د  ،آنماتقام    و یاه »هر لر ک«  شر سی  
رکان و د صررد(، د   وصرریف عررذاب مارر  65شیش از   ؛آیه  69آیه از مجموع    45  آن یعنی

 شررا »عررذاب الهرری« اه »هر لر ک«   ی سد د  معنای   نهکا ان است. شا ایز وصف شه نظر می
مررر بط شررا عررذاب  یمعنایاز ه،ک،  ،شه شیان دیگر  ا  باطی خا  و همبستگی وجود دا د؛

 ،السرر،محضرم یوسررف علیرره  وفام  هنگام سخز ازد. از سوی دیگر  شوذهز متباد  میشه  
 ه سررو  176د  آیرره    و نیز د  شیان شخای از احکام ا ث شرای عمرروم،  سو ه غافر  34د  آیه  
 ونه ا  برراطی هیچ است. د  دو آیه اخیر واژه »هَلَ َ«  فتهماتقام همیز واژه شه کا    نساء،

 لقرری اولیرره د  خصررو  واژه، نرروعی ناسرراز ا ی و اشهررام د  اشعرراد   د.عذاب الهی نرردا   شا
و د    « ناشودی»که د  کا شرد  وصیف عذاب، آن  ا    شه طو ی  آو د؛ذهز میشه    آنمعنایی  

استثنا   ایل شهشناشرایز نا زیر    یرند؛مید  نظر    « مطلق مرگ»شده شه طو  ویوه،  آیه یاد    دو
یافررت شررود.  نهررا  اه ممکررز شرررای لیلی شرررای آن  د  کهشدون آن؛  شوندمید  معنای هل   

ی اصررلی واژه و وجرره اشررتراک د  یررافتز معنررا ،کررا شرد ایررز  یارره هایی از دو انگی د  
 شاشد.یکا شردهای شه ظاهر دو انه آن م
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های مختلف، د  خصررو  واژه  هلکرره پررووهش مسررتقلی شا شر سی مقاالم و پووهش 
 إِلَررى شِأَیْرردیکُمْ  وَال ُلُْقررواای شررا عنرروان »د  معنررای  هالرر مق   لمانی  حیمرری د یافت ناد. امیر س

شرره شر سرری اسررت، چرراپ شررده  1386مجله ماکوة د  سال    97و    96که د  شما ه    « التَّهْلُکَةِ
-شر سرری ننمرروده  شه طو  خررا   سو ه مبا که شقره پرداخته؛ اما ایز واژه  ا  195 فسیر آیه  
 داخته شاشد، یافت نگردید. ه پرواژ ه شه  یاه ایز چنیز پووهای کاست. هم

کررت نیفکنیررد و نیکرری  وید: »و د   اه خدا انفاق نمایید و خود  ا شه ه، معنای آیه می
دا د.« د  سه جمله پرری د  پرری ایررز آیرره، امررر کنید که همانا خداوند نیکوکا ان  ا دوست 

  شررود. اینرر مرری دیرردهنیکی نمایید« کنید« و امر »»انفاق کنید«، نهی »خود  ا شه ه،کت نیف 
شررا  وجرره شرره   شرره خصررو  د  ایررز آیرره  معنای د یق ه،کت  شود کهایز پرسش مطر  می

 چگونرره اسررت انفرراق  اشطه آن شا  چیست  و « و »احسان« انفاق»دو امر  آن د  میان    جایگاه
 سرری ملیلی و شررا  ویکرررد شررناختی شر   - وش  وصیفیشه    «  هلکه»واژه    ،پاسخیافتز  شرای  
 .شودمی

 ساخت و معنای لغوی واژه »التَّهلُکَۀ« یت کیف. 2

چرره از شر سرری اسررت، از نظررر صرررفی آن « ةو شر وزن »الَتفعُلَرر  یاه »هر لر ک« از    التَّهلُکَة
کررا شرد آن است که وزن  َفعُلَه د  زشان عرشی شسیا  کررم  ،شد  د  دسترس حاصل  همه مناشعِ

اسررت. ن دیررده نارردهشررر ایررز وز واژه دیگررری ه هلکرر  چنان ناد  است، که غیر از واژهو آن
جرروهرى،  .ک؛     انرردها نیز شه ایز موضوع  صریح داشتهنامهو سایر لغت  الصما چه  چنان
شررا ایررز وصررف  انررد.هدانسررت ی اسم مصد  (. شرخی آن  ا مصد  و شرخ1616  :4ر  ،ق.1376
ایررز زیرا  یی ایز وزن یافت؛شرای داللت معنا  اعده کلی ، وان مانند سایر اوزان صرفینمی
دا ای   حترری د  زشرران عرشرری نیررز  اسررت وکریم معرفی شده   رآن   نها شا ی  کلمه د وزن  

 نهررا آ رراهی د   اسررتخرار نمررود. د شررا ه آن، ایهای متنوع نیست  ررا شترروان  اعرردهکا شرد
 اعررده شود، مصد  شودن، ناد  شررودن و شرریحاصل میخصو  ایز وزن که از مناشع لغوی  

ماننررد  « هلُکَه َچند  فته شده » هر .(504 :10ق.، ر1414اشز منظو ،  .ک؛    استودن آن  ش
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ه شرره کسررر  زن » َفعِلَه« شوده و مانند  اعده نموی »جررر علرری الجرروا « و » َجرِشَه« شر و  » َبصِرَه« 
اصل ایررز  اعررده مررو د اما    ؛(238:  1رق.،  1407،  زمخاری .ک؛     استضمه  بدیل شده

زیرررا   ؛اسررتشرردهنیررز کمتررر پذیرفترره     رررآنآن د      شرداک  و  لمای نمو نیست بول شیاتر ع
 ونرره  واعررد متمسرر  شررده که شه ایررز    د  ممصو  فرض نمود وان ک،م الهی  ا آننمی
 یررری داناررمندان  ویررد: »از سررختاختا  صرفی ایز واژه میفخر  ازی د   بییز س  شاشد.

چرره آن  سرری شیاشنررد کرره شرررن ا ررر شررعر ناشنانرراآ   ونه موا د شسرریا  د  شررگفتم؛نمو د  ایز 
حررالی کرره   د   پندا نررد،شوند، و آن  ا دلیلی  وی میمی  خواهند  واه شاشد، شه آن شادمی

اسررت، د  موافررق و مخررالفی  وشررز  آمدن ایز کلمه د  ک،م الهی که فصاحت آن شر هررر  
 (.294:  5ر،  ق.1420 ازی،  فخررر      ررر اسررت« دلیلرری شایسررته  ،د ستی واژه و اسررتمکام آن

آیررد آن سرراختا  صرررفی کلمرره شررر مرریهای انجام شده د شررا ه ز ایز  فته و شر سیا  چهآن
- فترره کریم شه کا    رآنواژه، شلکه وزن صرفی آن شرای اولیز شا  د   است که نه  نها ایز  

 است.

 ل .ر یاه »هرر  ا از   وم هجری  ا عصر حاضر، التَّهلُکَةهای عرشی از  رن دنامه مامی واژه
د  معنررای  یارره  مقاییس اللغةمعجم  (.377: 3ر  ،ق.1409فراهیدى،   .ک؛   انددانستهک«  
الممکررم و الممرریط   (.62:  6ر،  ق.1404اشز فررا س،     «  و سُقوط وید: »یدلُّ على کَسْرٍمی
و  (139 :4ر  ،ق.1421اشز سیده،   .ک؛     استدانسته  « مرگ»ایز  یاه  ا شه معنای    عظماأل

 .(273 ق.:1386زمخارررى،   .ک؛  اسررتکرررده معنررا « نشررد ا » لررف ن آ مقدمررة األدب
شرره جررایی کرره ندانررد عررا بتش و یا »حرکت چیررزی  »فساد«   معنای آن  ا »سقوط« و  المغرب

 ا »مررردن«   ایررز  یارره  العرررب  لسان  (.387:  2ر  ،.م1979   مطرزى،است  دانسته  کجا است« 
نیررز آن  ا شرره  ممیطالالقاموس ( و 503: 10ر ،ق.1414اشز منظو ،  .ک؛    استمعنا نموده

سررر شناشرایز معنای ک  (.443:  3ر  ،ق.1415فیروزآشادى،   .ک؛     استمعنای »مرگ« دانسته
« .ک ل.  یارره »هررراز  شدن، فساد و حرکت شه سوی عا بت نامعلوم  و سقوط، مرگ،  لف

  ردد.شرداشت می
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 عررا بتش ی اسررت کرره  دا نررد کرره  هلکرره چیررزا فاق نظررر    واژه  هلکه  معناید   مفسران  
یرُ »کُررلُّ شرری. شررودمرریو منجر شه ه،کت   است  ناماخ  عا بترره إلررى الهرر،کِ فهررو ٍء  َصررِ

شرره یرر  معنرری   و هرر،ک  ا  ع،مه طباطبررایی  هلکرره  (.403:  1ر  ،ق.1414ثعالبى،   «   َهْلُکَةُ
کرره انسرران ندانررد شرره کجررا منتهرری  شه طررو یسرانجام و عا بت انسان،  ا شه » دانسته و  هلکه

آمده که ه،ک   التبیان(. د   64  :2ر  ،ق.1417طباطبایی،   .ک؛     استنمودهمعنا    شود« می
 (.152 :2 ررا، رشرری عکبررری، .ک؛   نموی که نداند کجا استاز شیز  فتز چیزی است شه  

وان از  رر نمرریاست کرره    نیز د   فاوم میان ه،ک و  هلکه  فته شده: »ه،ک چیزیچهم
(. مصررد  215 :1ر ،ق.1412  مظهرررى، « دو ی نمود وان اما از  هلکه می آن دو ی نمود؛

  هلکرره،  رررآن ه از ایررز  یارره د شه کررا   فترر است،  نها وجه اسمی    نیامده   رآند     ه،ک
 نیسررت – که د  شرخرری  فاسرریر نقررل شرردهچنان - د  انفاق«  وی است. معنای  هلکه »زیاده

، د  سررو ه شقررره 195 همرریز آیرره ذیررل؛ چرررا کرره (295: 5ق.، ر1420، فخررر  ازی  .ک؛ 
: انفاق خا ر شدن چیزی از مل  کسی شه مل  دیگررری اسررت و استآمده عریف انفاق  

چرره (. از آن151 :2 ررا، رشرری عکبری، .ک؛   ه،ک و ناشود  ردد نام آن انفاق نیستا ر  
اسررت و د  ده، آن هم  نها ی  شررا  آمرر ن رآ، فقط د   شود که ایز واژهشیان شد، معلوم می

یاشی شرره معنررای د یررق ایررز واژه نیازمنررد شر سرری شناشرایز دست  ؛استون دیده نادهدیگر مت 
 معناشناسانه است.

 «.ک کاربردهای قرآنی ریشه »ه. ل. .3

هررای معنررایی متنرروع شرره کررا  کریم شا حرروزه   رآن  تلفی ازد  آیام مخ یاه »هر لر ک«  
ت و شر سرری ایررز  یارره های معنررایی آیررام د  شررناخشندی حوزهسی و جمعاست. شر  فته

  یرد.چنیز زمان و مکان نزول آیام نیز مو د  وجه  را  میهم  ضرو ی است؛
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 بررسی آماری  .۱-3

شررا  شرره کررا   68آیه شرره  عررداد  63و  مدنی( 9مکی و  31سو ه    40  د  یاه »هر لر ک«  
ا یرر  اسررت کرره  نهرر ها، شیش از ی  شا   کرا  شدهو هاست. ایز کلمه د  شعضی از س فته

هررای د صررد د  سررو ه 78مو د آن، د  سو ه مدنی است؛ یعنی کررا شرد  یارره ایررز کلمرره 
ه های مکرری کرر نسبت سو ه .(1   ة نمودا  شماهای مدنی است    سو هد صد د  22مکی و  

 (2 نمودا  شما ه د صد   35  های مکی،شه کل سو ه  استها شه کا   فته یاه هل  د  آن
 29هررای مرردنی ارره د  آن کررا شرد دا د شرره کررل سررو هیز  یهای مدنی که او نسبت سو ه
 .(3   نمودا  شما ة  د صد است

هررای مکرری شرره طررو  د  سررو ه یاه »هر لررر ک« شود که کا شرد ه میشه ایز  ر یب دید 
 اسررته نررازل شرردهسو ه شقره نیز د  مدین   195آیه    های مدنی است.معنادا ی شیش از سو ه

د     رررآند  زشرران    ، وان  فت  بییز معنای  یاررهشناشرایز می(؛  583:  1346   .ک؛  امیا ، 
و پررس از اسررت  انجررام شررده   رآنه ویوه مفسران  اشتدای نبوم و د  مکه شرای مسلمانان و ش

. شرای اندمسلمانان  لقی یکسانی از معنای ایز واژه داشته  ،اهلل علیه وآلههجرم پیامبر صلی  
 .شودمیهای مکی مراجعه  آن، اشتدا شه سو ه  و ماتقام واژهد یافت معنای صمیح ایز  
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 «.ک»ه. ل.های معنایی ریشه حوزه. 2-3

داللت معنررا  ها آمده، از نظر موضوع ود  آن (هل    کریم که ماتقام   رآن  زآیا ی ا
 شوند:شندی مییر روه  قسیمو چند ز (4   نمودا  شما ة شا  وجه شه سیاق، د  دو  روه

شه کا   فته، عذاشی که  رراه   « عذاب»واژ ان مو د نظر د  موضوع    آیا ی که  .۱-۲-۳
کند. ویو ی ایز دسررته آن اسررت کرره آیرره از  ررول د میخود انسان و  اه اموال آنان  ا ناشو

 ه طررو شرر « .ک»ه. ل.کررریم  یارره   رررآنآیرره از  45است. د  پیامبران شیان شده  و یا  خداوند
 است.صریح د  وصف چگونگی عذاب  

 :(5 نمودا  شما ه    شوده خود شه دو دسته  قسیم میایز  رو

 شه عنوان نمونه:   ویندآیا ی که سخز از عذاب  مقق یافته می الف(

ََ قَووْ ٍ ظَلَهذِهِ الْحَیا  مَثَلُ ما یُنْفِقُونَ فی﴿ مُووا ۀِ الدُّنْیا کَمَثَلِ ریحٍ فیها ِْرٌّ أَْابَتْ حَورْ

 (117نعمرانآل  ﴾لَمَهُمُ اللَّهُ َو لکِنْ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَفَأَهْلَکَتْهُ َو ما ظَأَنْفُسَهُمْ 

رْضِ ما لَمْ نُمَکوونْ لَکُومْ َو أَرْسَولْنَا لَکْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَأَ لَمْ یَرَْوا کَمْ أَهْ﴿
ری مِونْ تَحْوتِهِمْ فَأَهْلَکْنواهُمْ بِوذُنُوبِهِمْ َو أَنْشَوأْنا مِونْ لْنَا الْأَنْهارَ تَجْمْ مِدْراراً َو جَعَالسَّما َ عَلَیْهِ

 (6ننعاماأل  ﴾نَبَعْدِهِمْ قَرْناً آخَری

 ﴾لظَّوالِمُونَاللَّوهِ بَغْتَوۀً أَْو جَهْورَۀً هَولْ یُهْلَوکُ إِالَّ الْقَووْ ُ ا  قُلْ أَرَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَوذاُب﴿
 (47ننعاماأل 
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کرره شررا   از احتمال شعید و وع عذاب است؛ یعنی احتمالی  ها، سخز آنآیا ی که د   ب(  
 و عدل الهی خا ر است:حکمت   از دایره  ،د  نظر رفتز حقایق موجود

شَویْئاً إِنْ  مِونَ اللَّوهِ  إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ  لَقَدْ کَفَرَ الَّذینَ قالُوا﴿
ماواِت َو هْلِکَ الْمَسیحَ ابْنَ مَرْیَمَ َو أُمَّهُ َو مَنْ فِی الْوأَرْضِ جَمیعواً َو لِلَّوهِ مُلْوکُ الأَرادَ أَنْ یُ سوَّ

 (17نةمائدال  ﴾ ٍ قَدیرکُلو شَیْ  َو اللَّهُ عَلىالْأَرْضِ َو ما بَیْنَهُما یَخْلُقُ ما یَشا ُ

نا فَلَمَّوا أَخَوذَتْهُمُ الرَّجْفَوۀُ قوالَ رَبو لَووْ شِوئْتَ  سَبْعینَ رَجُالً لِمیقاتِقَوْمَهُ مُوسى َو اخْتارَ﴿
یَ إِالَّ فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشوا ُ َو ایَ أَ تُهْلِکُنا بِما فَعَلَ السُّفَها ُ مِنَّا إِنْ هِأَهْلَکْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ َو إِیَّ

 (155نعرافأل ا ﴾حَمْنا َو أَنْتَ خَیْرُ الْغافِرینَیُّنا فَالْفِرْ لَنا َو ارْشا ُ أَنْتَ َولِتَهْدی مَنْ تَ

 ﴾نَ مِنْ عَذاٍب أَلویمٍهُ َو مَنْ مَعِیَ أَْو رَحِمَنا فَمَنْ یُجیرُ الْکافِریقُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَکَنِیَ اللَّ﴿
 (28نمل ال 

د  آیرره  ی هستند،واسطه پیامبران الها واسطه و یا شیش  ،فوق  وینده سخز   هر سه آیةد   
السرر،م و د  آیرره آله، د  آیه دوم حضرم موسی علیررهه واول حضرم مممد صلی اهلل علی 

یرره سررخز از و د  هر سه آ  هستند وینده سخز    وآله  ضرم مممد صلی اهلل علیهسوم نیز ح
 ت.اسمعنای هَلَ َ شه عنوان احتمالی است که هر ز ممقق ناده

؛ هی نیست، و انررواع دیگررری از نرراشودیسخز از عذاب ال  هاد  آن  آیا ی که  .۳-۲-۲
 :(1 جدول شما ه    دا د ا شیان می یعنی ناشودی افراد یا مال و مل 

 معنای عذاب غیر همبسته شا « .ک. کا شردهای  یاه »ه. ل.1جدول شما ه 

 شما ه آیه  نام سو ه  شما ه سو ه   دیف 
واژه ماتق از  

 یاه 
 "هل "

همبستگی معنای  
 واژه شا عذاب 

ایی  اشا ه معن
مکی یا   واژه 

 مدنی 

 مدنی موضوع پووهش ندا د التَّْهلُکَة  195 شقره 2 1

 205 شقره 2 2
 یُْهلِ 

 ندا د
جرررررررررررررران و 

 مدنی مال هردو(
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 مدنی جان ندا د َهلَ  176 نسا 4 3

 مدنی جان ندا د یُْهلِ  17 مائده 5 4

 مکی جان ندا د کیزاْلهاِل 75 یوسف 12 5

 58 اسراء 17 6
 وهامُْهلِکُ

 ندا د
جرررررررررررررران و 

 مکی مال هردو(

 مکی جان ندا د مَْهلِ  49 نمل 27 7

 88  ص  28 8
 هالِ 

 ندا د
جرررران و مررررال 

 مکی  هردو(

 مکی جان ندا د َهلَ  34 غافر 40 9

 مکی جان ندا د یُْهلِکُنا 24 جاثیه  45 10

 مکی مال و مل  ا دند َهلَ  29 حا ه  69 11

 مکی مال و مل  ندا د أَْهلَکْت 6 شلد 90 12

 کنند: ا شیان می  هاانسانآیا ی که ناشودی الف( 

 ﴾یوهِ ما شَهِدْنا مَهْلِکَ أَهْلِهِ َو إِنَّا لَصوادِقُونَلَنُبَیوتَنَّهُ َو أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِهِ  قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّ﴿
 (49نملن ال 

 (85نیوسف  ﴾ یُوسُفَ حَتَّى تَکُونَ حَرَواً أَْو تَکُونَ مِنَ الْهالِکینَقالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ﴿

کُنا إِالَّ الدَّهْرُ َو ما لَهُمْ بِوذلِکَ مِونْ إِالَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوُت َو نَحْیا َو ما یُهْلَِو قالُوا ما هِیَ  ﴿

 (24نةجاثی ال  ﴾إِالَّ یَظُنُّونَ عِلْمٍ إِنْ هُمْ

  که ناشودی دا ایی یا مل   ا د  شردا ند:آیا ی  ب( 

ََ َو النَّسْلَ َو اللَّهُ ال یُحِ ُّ لِیُفْسِدَ فیهافِی الْأَرْضِ   َو إِذا تَوَلَّى سَعى﴿  ﴾الْفَسادَ َو یُهْلِکَ الْحَرْ
 (205نةبقرال 
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 (29نةما ال  ﴾هَلَکَ عَنوی سُلْطانِیَهْ﴿

 (6ندبلال  ﴾یَقُولُ أَهْلَکْتُ ماالً لُبَداً﴿

سِونُوا إِنَّ اللَّوهَ یُحِو ُّ التَّهْلُکَوۀِ َو أَحْسَوبیلِ اللَّوهِ َو ال تُلْقُووا بِأَیْودیکُمْ إِلَوى    َو أَنْفِقُوا فی﴿

 (195نالبقرة  ﴾الْمُحْسِنینَ
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 یند معنای هالک از همنشینی با عذاب الهی . برا3-3

کننررده کنررا  واژ رران شیرراند  « .ک  یارره »ه. ل.کرره شیاررتریز همناررینی ایررز شا  وجه شه  
اژه سرررزنش و  رروشیخ د  معنررای ایررز و سررد مفهرروم عذاب ا وام مختلف است، شه نظر مرری

عذاب الهی ندا ند، ایررز فرضرریه  ا اما کا شرد آن د  آیا ی که اشا ه شه    شاشد؛  وجود داشته
نا د  ، اسررتث ن، شه ناچررا  شایررد د  شرخرری از کا شردهرراکند؛ زیرا د  صو م پذیرفتز آ د می
شه شیرران دیگررر    فاوم وجود ندا د.حالی که از نظر لغوی دلیلی شر ایز    شود، د  رفته    نظر
 رفترره و ذهررز  ا د    شرهَلَرر َ  ا د  ای از معنای غضب و عذاب الهی هموا ه ماتقامهاله

یْسَ لَهُ َولَدٌ َو لَوهُ أُخْوتٌ کُمْ فِی الْکَاللَۀِ إِنِ امْرٌُؤ هَلَکَ لَیَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتی﴿مو د آیررام  

 مِمَّا تَرَ َ َو ها َولَدٌ فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانَِو هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَفَلَها نِصْفُ ما تَرَ َ 
نُ اللَّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا َو اللَّوهُ بِکُولو کَرِ مِثْلُ حَاو الْأُنْثَیَیْنِ یُبَیوإِنْ کانُوا إِخْوَۀً رِجاالً َو نِسا ً فَلِلذَّ

 ٍ هالِکٌ إِالَّ َوجْهَهُ یْزُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ کُلُّ شََو ال تَدْ﴿ (،76نساءنال  ﴾ ٍ عَلیمٌشَیْ

سُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَیوناِت فَما زِلْتُمْ َو لَقَدْ جا َکُمْ یُو﴿و  (88قص نال  ﴾ونَلَهُ الْحُکْمُ َو إِلَیْهِ تُرْجَعُ

کَوذلِکَ یُضِولُّ کَ قُلْتُمْ لَنْ یَبْعَ َ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُووالً مَّا جا َکُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَشَکٍّ مِ  فی

  دا د؛ چرا که آیررام مررذکو  شرره طرروه  فکر وا می( ش34 غافرن  ﴾اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاٌب
چون سخز از نوع شار است   ء نساسو ه    176نمایند. د  آیه  ماخ  ایز  اعده  ا نق  می

از انررذا  وجهرری که  وان پذیرفت کند، شه هیچ وجه نمیشرعی  ا شیان می  و یکی از احکام
م شرعی د  هنگام و رروع پدیررده و یا  وشیخ وجود دا د؛ زیرا آیه د  مقام شیان یکی از احکا

سررو ه  صرر  واژه هَلَرر َ  88 د  آیررة دهررد.ه شرای هر انسانی  خ میطبیعی مرگ است ک
جررا نیررز آیرره از معنررای فته و واضررح اسررت کرره د  ایررز   د شا ه  مام موجودام عالم شه کا 

غررافر د   وصرریف حررال مررردم پررس از  حلررت حضرررم   34آیرره       هی است. وشیخ و انذا
شرره   ضررمیر مسررتتر اسررت کرره اشررا ه  ، َجا فاعل فعل هَلَشاشد. د  ایز الس،م مییهیوسف عل

ای بر الهرری از واژهد  مقررام احترررام شرره پیررام ،الس،م دا د. شایسته استحضرم یوسف علیه
شنرراشرایز ایررز آیرره شرره  هرری پیررامبر  ا نارران دهررد.داشت مقررام الشاشد که شز گ استفاده شده
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نررذا  یررا غضررب و ا  برراطی شررا  رروشیخ و ا»هر لر ک«  دهد که  یاه ریز وجه ناان می وشز 
 ندا د.عذاب الهی  

 « .کریشه »ه. ل.. »از بین رفتن آثار« در معنای ۱-3-3

اب، آن است که نرراشودی ناشرری از عررذ ،های الهی د  دنیااشتراک عذابیکی از وجوه 
َو إِنْ مِونْ ﴿  نمایرردناشود می  های حیام افراد عذاب شده  ا نیز مام آثا  مو د انتظا  و ناانه

فِوی الْکِتواِب  مُهْلِکُوها قَبْلَ یَوْ ِ الْقِیامَۀِ أَْو مُعَذوبُوها عَذاباً شَودیداً کوانَ ذلِوکَ نَحْنُ قَرْیَۀٍ إِالَّ

است همه ا وام پرریش از  وز  یامررت شرره ح نمودهچه آیه  صریچنان  (،58نء سرااإل   ﴾مَسْطُوراً
سرنوشررت   دو  ، ردند. د  ایررز آیرره ه،کررت و عررذابدچا  میه،کت و یا عذاب شدید  

های انسانی  بل از  وز  یامت است کرره نتیجرره هررر کرردام مرررگ و از شرای  روه  ، انهجدا
ایسررته عررذاب . آنرران کرره شاسررت  ای شرای شرپا شرردن  یامررتها است و مقدمهز آنمیان  فت 
ه نموی دیگر. آیرره فرروق الررذکر ها که شایسته عذاب نباشند، ششه وسیله عذاب و آن  ،هستند

  رروان جملرره  بررل وجا که نمرریو از آناست ماخ  نموده ک و عذابمرزی د  میان ه، 
هررا شرردون اسررتثنا ایز علت که معذب شودن  مام امررت شه شعد از »أو«  ا مترادف فرض نمود؛

یررد: فرماکررریم مرری  رررآن شود.ز وصف مرز میان ایز دو نمایان مییست، شا ای اشل  صو  ن
مانُها إِالَّ قَوْ َ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذاَب الْخِوزْیِ فَعَها إیفَلَوْ ال کانَتْ قَرْیَۀٌ آمَنَتْ فَنَ﴿

 رروم یررونس  ررومی شررود کرره شرره سرربب  (96 یررونسن ﴾حوینٍ الْحَیاۀِ الدُّنْیا َو مَتعْناهُمْ إِلىفِی  
 طباطبررایی، .ک؛     فرررا  سررید  هرراه اجل طبیعی آنکایمانش  رفتا  عذاب الهی ناد  ا ایز 

کند که شرخی ا وام شه اجل طبیعی خود همیز ی  نمونه  وشز می  (.126:  10ق.، ر1417
»وَ إِنْ مِررْز اسررت:  سو ه اسرا آمررده  58نه شا عذاب الهی.  أکیدی که د  آیه  از میان  فتند و  

ن شرره شیررا   ذا د؛شا ی نمی  ،فرمایدامه شیان میچه د  اد َرْیَةٍ إِالَّ« جای هیچ استثنایی شرای آن
سازد کرره  مام ا وام شاید د  دامنه شمول معنای ایز آیه  را  شگیرند و ایز  وشز می  ،ردیگ
سررو ه   58آیرره    چررهآن  چنیز همه مفسران شررراز مسأله عذاب جدا است. هم  ،،کتسأله هم

 صررالح  ا شرره مرررگ طبیعرری هررایخداونررد  بررل از  وز  یامررت امررت  کرره  دا داسرا شیان مرری



 109 ۱۳9۸ پاییز ،۳۶رة ا شم ،۱۰سال  اج منیر؛سر

 

دیداً« از میرران خواهررد»مُهلِکُوهَا« و امت  های طالح  ا شه عذاب الهی »أَوْ مُعَررذِّشُوها عَررذاشاً شررَ
؛ 132:  13ر،  ق.1417؛ طباطبررایی،  653:  6، ر1372 .ک؛ طبرسرری،     ندا فاق نظر دا   ،شرد

: 6ا، ر رر ؛ طوسرری، شرری358: 20ر، ق.1420 ازی، ؛ فخررر674: 2ق.، ر1407 زمخاررری،
، عذاشی است کرره از ی ذیل ایز آیه ذکر نمودهاطبائامه طب چه علالید« چنان»عذاب شد  (.492

شنرراشرایز  (؛132: 13، رق.1417، یطباطبررائ .ک؛   شررردکنررد و از شرریز مرری یارره  طررع مرری
 ردند، یکرری از اثرررام نررزول عررذاب الهرری ید  رفتا  میا وامی که شه عذاب شد  انقراض

یرردی از هرردایت زمان د خواست عررذاب پررس از ناامه حضرم نو  د   ونه کاست. همان
ا تَذَرْ  لَبورَ﴿نگذا د:  خواهد که حتی یکی از آنان  ا شر زمیز شا ی   وم خود، از خداوند می

هررای یکی از حکمررتکه   سد  شه نظر می  چنیز   (26و ن ن  ﴾عَلىَ الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّارًا
د  ا شایسته عذاب زمیز از آثا  حیام افرادی است که خوسازی  اکنزول عذاب د  دنیا پ

 خواهررد ردد که د  ادامه ذکر اند. شر ایز مدعا شواهد دیگری از آیام نیز یافت مینموده
کرره  دا دشررر ایررز داللررت کرره     سد ایز آیرره از جملرره آیررا ی اسررتچنیز شه نظر میشد. هم

 .« ه،کت همیاه د   رو عذاب نیست»

نرراشود شررده و   کام، ممو و  هاشوده که آثا  زند ی آنها شه نموی  امتاب شر  و وع عذ
 ها شاشررد، شرررآندهنده حیام  ذشته چیزی که ناان  ،انجز داستانی از زند ی و ناشودی آن

لَهُومْ  تَسْومَعُهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِونْ أَحَودٍ أَْو َو کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَ﴿  جای نمانده اسررت:

، و (15 :3ق.، ر1409فراهیرردى،  .ک؛   ى دیرردنشرره معنررا « احسرراس» (،98نمررریم  ﴾رِکْوزا
: 2ر ،م.1988د یررد، اشررز  .ک؛   یررا حررس اسررت و شه معناى صرروم شسرریا  خفیررف  «  کز»

ن ه،ک کردیم. آیا حتی از ی  نفر آنان اثررری چه شسیا ند مردمى که  بل از ایاا»(.  708
 لَمْ یَغْنَوْا فیهَا الَّذینَ کَذَّبُوا شُوعَیْباً الَّذینَ کَذَّبُوا شُعَیْباً کَأَنْ﴿  « شنوی صدایی میشینی و یا  می

هُومْ أَال بُعْوداً أَنْ لَمْ یَغْنَوْا فیها أَال إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّکَ﴿(،  92عرافناأل   ﴾کانُوا هُمُ الْخاسِرینَ

د  آن  چنان نرراشود شرردند کرره  ررویی هر ررزآن  یهَا« یعنیلَمْ یَغَْنوْا ف( »کَأَنْ  68 هودن  ﴾لِثَمُودَ
تْ عَلَیْوهِ  ٍ أَتَما تَذَرُ مِنْ شَیْ﴿  اندکردند و آثا ی نیز از خود شه جا نگذاشتهدیا  زند ی نمی
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 کررهکنررد، مگررر آن»ما  ذ « یعنى هیچ چیررز  ا  هررا نمررى  (42ذا یامنال   ﴾إِلَّا جَعَلَتْهُ کَالرَّمِیمِ
اسررت کرره هرر،ک و شرره معنرراى هررر چیررزى   سازد. » میم« یده آ دش مىچون استخوان پوس

: 17ق.، ر  1417طباطبررایی،   .ک؛     شاشد، مانند استخوان پوسیده پررود  شررده  پوسیده شده
هرریچ اثررری از آن شررهر و دا د که شعد از عررذاب الهرری  آیه اخیر شه صراحت شیان می  (.380

شرره طررو  معمررول  صررو  د  جهان هسررتی، شر اساس هدف و مقصود  ناسل دیا  شا ی نماند.  
شمانند و یررا از شعررد از ه،کررت شررهر و  جاای دیگر شه، عده ومی  ناشودیاز    پس شود که  می

چرره ایررز آیررام  وشررز نررانامررا چ ؛آن شررهر و دیررا  شررا ی شمانررد دیا ی، حرردا ل آثررا ی از
شناشرایز کا شرد   ؛استنماندهجا   ونه اثری شهکننده، هیچهای ه،کازد، شعد از عذابسمی

 ب  وم عاد و ثمود و مانند آن از ایز جهت است.ا« شرای عذاواژه »اُهلِکُو

 در قرآن کریم  ک« .ل  . ریشه »هـمعنای مشترک .  2-3-3

اب شررا آیررا ی کرره د  آیام مرشرروط شرره عررذ ک« ل.   ..»هروجه اشتراک د  کا شرد  یاه  
 ، ودکه شه طو  معمول انتظا  مرریست از شیز  فتز آثا  و نتایجی ا  ،داللت شر عذاب ندا ند

 ود، فررردی کرره از دنیررا مرری ،ء سررو ه نسررا 176  شاشد. د شا ة آیررة  ای شر جای ماندهاز پدیده
کرره  ز جهت ادامه نسررلیا ا ویی که د  ایز دن  ﴾امْرٌُؤ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ َولَدٌ  إِنِ﴿  فرزندی ندا د:

اسررت شرره خصررو   شه جررای نگذاشررته  ریز آثا  حیام دنیوی است، آثا ی از خوداز مهم
 ،آیرردکرره سررخز از ا ث شرره میرران مرری  و زمررانی  شاشدم شیان احکام ا ث میچون آیه د  مقا

چرره چنان  شوند؛اولیز کسانی هستند که شه ذهز متباد  می  ،فتهیا  معموالً فرزندان فردِ از دن
بوکَ ثَوابواً َو  الْباقِیاُت الصَّالِحاُت خَیْرٌ عِنْدَ رَزینَۀُ الْحَیاۀِ الدُّنْیا َو  الْمالُ َو الْبَنُونَ﴿  ا ی مانندآی

نررد ی دنیررا زینررت ز  ،مال و فرزنرردان  دهد.ایز موضوع  ا ناان می  (46نء سرااإل   ﴾خَیْرٌ أَمَال
مانررد. د  مررو د هررا شررر جررا مررید از آنشاشند که شه عنوان آثا  دنیایی پس از مرررگ افرررامی

إِذَا حَتوىَّ  ﴿آیه نهفترره اسررت:    د  خود  ،د ک موضوع  حضرم یوسف علیه الس،م نیز کلید

از دنیررا   دم شعرردکرره مرررعلررت آنشاید    (34ن غافر  ﴾هَلَکَ قُلْتُمْ لَن یَبْعَ َ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا
عوث نخواهد شد، ایز شود که فرزندی  فتز آن حضرم  مان کردند که دیگر پیامبری مب 
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هررا ه سررالو ایز موضوع شر حسب عادم مردم آن زمان ک  تندفرزندان ایاان  ا پیامبر نیافاز  
کرره شعررد از حضرررم ناشناخته شود. چنانیافتند، عجیب و  پیامبران  ا نسل اند  نسل می  ،شود
م شرره پیررامبری یعقرروب، سرر س یوسررف علرریهم السرر،   پررس از اوراهیم، حضرم اسماعیل،  اش

 شررود.همرریز نسررل شرانگیخترره مرریمبعوث شدند و مردم  مان داشتند که شاز هم پیامبری از 
،م پیررامبری  فت، ایز شود که از نسل یوسف علیه السد  آن زمان انتظا  میچه  شناشرایز آن

  وان شه ایررز چنیز میشود. هم ه  صریح خود آیه ممقق نگردیدهمبعوث  ردد؛ که ایز امر ش
پیامبر پررس از او وا ررف مردم شا از دنیا  فتز هر پیامبر شه    ،موضوع  وجه نمود که مد ی شود

نرری پیررامبر شعررد از او، یعاز دنیا  فتز حضرررم یعقرروب علیرره السرر،م، چه هنگام  شودند. چنان
 .ک؛ طبرسرری،   شیررت المقرردس دفررز نمودنررد  حضرم یوسررف علیرره السرر،م ایارران  ا د 

  (.814: 8، ر1372

یررامبر خرردا که  وشیخ شاشررد و متوجرره پشه کا  یری ایز واژه د  آیه اخیر شدون آن  وجه
ر  صررو  و د یافررت مررردمِ هررم عصررر حضرررم  رر  ردد، همیز اشتراک است  ررا  وصرریف

امه آیه فرموده اسررت: چه د  ادم آن حضرم شاشد. شه  ناسب آنیوسف علیه الس،م از وفا
از او   : »... فتیررد خداونررد شعررد﴾...یَبْعَ َ اللَّوهُ مِون بَعْودِهِ رَسُوولًاحَتىَّ إِذَا هَلَکَ قُلْتُمْ لَن  ...﴿

 .« کندپیامبری مبعوث نمی

و  ألذهَررَبزَّ فَّمَّررا هُلْرر ُ ررال »خو د: های کهز عرشی نیز شه چام مینامهلغت ایز معنا د 
هررا ذیررل مررهناکه د  اکثر لغررت  المثل(، د  ایز ضرب12:  6ر  ،ق.1421زهرى،   ا  « إِمَّا مُلْ ُ

همان معنررای   ،ی آنم کنایآمده و مفهو  « مل »ذکر شده، هل  د  مقاشل   یاه »هر لر ک«  
کرره شرخرری   « هُلُ ُ  هَلَکَتْفْعَلْ ذاک إمالا  طو  جمله »ادا د. همیز یان میچیز  ا ش  هیچ یا همه

داده ، شه افررراد فقیررر یررا  یرراه اسررتناد  اندذکر کردهایز  یاه    هایدد  کا شراز لغت شناسان  
پایرران عمررر   عنررایو د شا ه  یاهرران شرره م  (1616:  4ر،  ق.1376جوهرى،   .ک؛     استشده

شَُیرروده فقررال النبررام و: »الهَلَکَة فی جُُفرروف است   فتز آنشیز ی   یاه شا پوسیده شدن و از  
منظررو ،  اشز   وشَُیرروده«   هَلَکَِترره   مامه، ثم  َوَلِّیه وإِدشا ه إِلررى  یصف النبام: مز لَدُنِ اشتدائه إِلى
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« و »د  الفررروق فرری اللغررام» ررر د  پرریش  نیررز واژه  ا »عررام شررودن«  (،503 :10ق.، ر1414
م یررد ایررز معنررا اسررت. د  « مااهده نمودیم کرره خررود   اموس القرآن  »شر یری آثا «  ا د

کرره »از شرریز (  265:  1386زمخارررى،   .ک؛     اسررتآمرردهنیررز    معنای ایز واژه » لف شدن« 
نیم: خررواذیررل ایررز واژه مرری  نامه دهخرردالغتکه د   دا د. چنان«  ا شیان می فتز آثا  متو ع

اشررا ه شه ایز حکایت سررعدی  فتز« و د  ادامه»ضایع و خراب شدن، ناشود شدن، از دست  
پام   :و ت آمد و  لف شد.  فتیکنا ه  ود نیل پنبه کاشته شودیم، شا ان ش  کند که »شرمی

های لغررت شر سی کتاب شاشناشرایز  (.25681: 1377هخدا،  د شایستی کاشتز  ا  لف نادی« 
 .شود أیید میشرای ایز واژه    ن  فتز آثا  متو ع« معنای »از میا

ک«  ا د    ل.  ..هایی که ماتقام  یاه »هررر ر یب نزول سو ه  از سوی دیگر شا م،حظه
ارره، ایررز  ی  ا یخیشر سی    که د   آیدایز حقیقت شه دست می،  (2ل شما ه  جدو   شر دا د
، د  ایز شازه است فتهشه کا     های الهی، اشتدا شا ها و شا ها د   وصیف عذاب رآنماده د   

و معنای واژ ان خررا  زشرران   شدندمیآشنا     رآنکه، مردم  فته  فته شا زشان  زمانی و د  م
 ونه که مفاهیمی ماننررد  وحیررد، معرراد، ایمرران و وحرری شرره انکردند، هم ا د ک می   رآن
هررای واژه االبترره شرر  د ک آنان از ایز مفاهیم  شررد نمررود.  د  ذهز آنان  وشز شد و   د ی
صررلالی اهلل علیرره    عررالیم پیررامبر  ه همرریز  ر یررب از طریررقش  هم انس  رفته و   رآنزشان  دیگر  
متعرردد هررای داسررتانشیان  ،د  ایز میان .ندکردشناخت پیدا می  ،حقایق  رآن  نسبت شه  ،وآله
و آثا شرران از  شرردندکه شه سبب اعمال خود  رفتا  عررذاب الهرری   ایز سرنوشت ا وام پی از  

هررا نهادینرره  ا د  ذهررز آن « هلرر »شرررای ماررتقام    رآن فت، مفهوم د یق مو د نظر  میان  
و یررا مطلررق  »ناشودی« همان  ،ها پیش از آننایز واژه شرای آ معمولا ر کا شرد  حتی  نمود؛

پررس از  و... ء نسررا ،م مو د شمث د  سو ه غررافرنزول آیا  جا کهاز آن  »مرگ« شوده شاشد و
ماررکلی   هرراشرروده اسررت؛ لررذا د  د یافررت معنررای آن   رررآن  معنرری خررا  واژه د   د یافت
 اند.نداشته
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 تقات ریشه »هـ لـ ک« های شاملِ مشترتیب نزول سوره  -2جدول شماره 

  دیف 
شما ه 

 و هس

شما ه  ر یب  

 نزول 

ها شه  نام سو ه

  ر یب نزول 

شما ه 

 آیه

واژه ماتق از  

 "هر لر ک" یاه 

همبستگی  

معنای واژه  

 شا عذاب 

مکی یا  

 نی مد 

 مکی دا د هْلَ  50 نجم  23 53 1

 مکی دا د نُهْلِ  16 مرس،م 33 77 2

 مکی دا د أَهْلَکْنا  36 ق 34 50 3

 مکی  دندا أَهْلَکْت 6 شلد  35 90 4

 مکی دا د أَهْلَکْنا  51  مر  37 54 5

 مکی دا د أَهْلَکْنا  3 صاد 38 38 6

 مکی دا د أَهْلَکْناها  4 اعراف 39 7 7

 مکی دا د یُهْلِ  129 اعراف 39 7 8

 مکی دا د أَهْلَکْتَهُم 155 افاعر 39 7 9

 مکی دا د أَ ُهْلِکُنا  155 اعراف 39 7 10

 مکی دا د هْلِکُهُممُ 164 اعراف 39 7 11

 مکی دا د أَ ُهْلِکُنا  173 اعراف 39 7 12

 مکی دا د أَهْلَکْنا  31 یس 41 36 13

 مکی دا د کْنا أَهْلَ 74 مریم  44 19 14

 مکی دا د أَهْلَکْنا  98 مریم  44 19 15

 مکی دا د أَهْلَکْناهُم 134 طه  45 20 16



 زادهزهرا محمدی و  زینب روستایی /...  ۀلُکَه« و رابط»التَّه  ۀقرآن در واژ  ینزبا  نشیآفر 114

 

 مکی دا د أَهْلَکْنا  128 طه  45 20 17

 مکی دا د فَأَهْلَکْناهُم 139 شعراء 47 26 18

 مکی دا د أَهْلَکْنا  208 شعراء 47 26 19

 مکی ندا د مَهْلِ  49 نمل  48 27 20

 مکی دا د أَهْلَکْنَا  43  ص   49 28 21

 مکی دا د أَهْلَکْنا  58  ص   49 28 22

 مکی دا د مُهْلِ  59  ص   49 28 23

 مکی ددا  مُهْلِکی  59  ص   49 28 24

 مکی دا د أَهْلَ  78  ص   49 28 25

 مکی ندا د هالِ  88  ص   49 28 26

 مکی دا د أَهْلَکْنا  17 اسراء 50 17 27

 مکی دا د نُهْلِ  16 اسراء 50 17 28

 مکی ندا د مُهْلِکُوها  58 راءاس 50 17 29

 مکی دا د أَهْلَکْنَا  13 یونس  51 10 30

 مکی دا د  َلِیُهْلِ 117 هود  52 11 31

 مکی ندا د الْهالِکیز 75 یوسف 53 12 32

 مکی دا د أَهْلَکْنا  4 حجر 54 15 33

 مکی ا دد یُهْلِکُون 26 انعام  55 6 34

 یمک دا د یُهْلَ  47 انعام  55 6 35



 115 ۱۳9۸ پاییز ،۳۶رة ا شم ،۱۰سال  اج منیر؛سر

 

 مکی دا د مهل  131 انعام  55 6 36

 مکی دا د فاهلکناهم  6 انعام  55 6 37

 مکی دا د کْنا أَهْلَ 6 انعام  55 6 38

 مکی ندا د هَلَ  34 غافر 60 40 39

 مکی دا د فَأَهْلَکْنا  8 زخرف 63 43 40

 مکی دا د أَهْلَکْناهُم 37 دخان 64 44 41

 مکی ا دند یُهْلِکُنا  24 جاثیه  65 45 42

 مکی دا د أَهْلَکْنا  27 احقاف  66 46 43

 مکی دا د یُهْلَ  35 احقاف  66 46 44

 مکی دا د أَهْلَکْناهُم 59 کهف 69 18 45

 مکی دا د کِهِملِمَهْلِ 59 کهف 69 18 46

 مکی دا د لَنُهْلِکَز 13 اشراهیم  72 14 47

 مکی دا د أَهْلَکْناها  6 انبیاء  73 21 48

 مکی دا د أَهْلَکْنا  9 انبیاء  73 21 49

 مکی دا د أَهْلَکْناها  95 انبیاء  73 21 50

 مکی دا د الْمُهْلَکیز 48 مومنون  74 23 51

 مکی ددا  أَهْلَکْنا  26 سجده 75 32 52

 مکی دا د أَهْلَکَنِی 28 مل  77 67 53

 مکی دا د أُهْلِکُوا َف  5 حا ه  78 69 54
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 مکی دا د هْلِکُوا فَأُ   6 حا ه  78 69 55

 مکی ندا د هَلَ  29 حا ه  78 69 56

 مکی دا د مُهْلِکُوا  31 عنکبوم  85 29 57

 مدنی ندا د التَّهْلُکَة  195 شقره  87 2 58

 مدنی ندا د یُهْلِ  205 شقره  87 2 59

 مدنی دا د لیهل   42 انفال  88 8 60

 مدنی دا د هل   42 انفال  88 8 61

 مدنی دا د فَأَهْلَکْناهُم 54 انفال  88 8 62

 مدنی دا د فَأَهْلَکَتْه 117 آل عمران 89 3 63

 مدنی ندا د هَلَ  176 نسا 92 4 64

 دنیم دا د أَهْلَکْناهُم 13 مممد  95 47 65

 مدنی دا د أَهْلَکْناها  45 ح  103 22 66

 مدنی ندا د هْلِ یُ 17 مائده 112 5 67

 مدنی دا د کُونیُهْلِ 42  وشه  113 9 68

 و همنشینی آن با انفاق  «هْلُکَۀتَواژه ». ۴

 أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّوهَ یُحِو ُّ بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَۀِ َواللَّهِ َو ال تُلْقُوا سَبیلِ  َو أَنْفِقُوا فی﴿آیرره د   

د کرره خررود  ا شررا دا د  ادامه آیرره شیرران مرری خز از انفاق است وس  (195نةبقرال   ﴾الْمُحْسِنینَ
ه  کنایه از  د م خود(  ا شرر   دست خود شه ه،کت نیندازید، و یا شه  عبیر دیگر دست خود

ه شا انفرراق د   اه  هلک  نی واژه، همنای  سدشه نظر میچه د  اولیز نگاه  ه،کت نیفکنید. آن
هررا نرراییاعم از جان و مال و آشرررو و اسررتعدادها و  وا   واندانفاق د   اه خدا می  خدا است.
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 آل  ﴾ اللَّهَ بِهِ عَلیم ٍ فَإِنَّا مِنْ شَیْلَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ َو ما تُنْفِقُو﴿و... شاشد  
  (.92عمرانن

ماننررد کاشررت   انفرراق مررال د   اه خرردا  است.  معنای خا  انفاق »شذل مال د   اه خدا« 
شود از دسررت چه شذل میدهد. یعنی نه  نها آنممصول میای است که  ا هفتصد شراشر  دانه
 یمَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ف﴿ رددر زیاد میشلکه شیات   است، شلکه  ا هفتصد شراشر ونرفته

هُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشوا ُ َو کُلو سُنْبُلَۀٍ مِاَئۀُ حَبَّۀٍ َو اللَّ  سَبیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّۀٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی

 مِنْ مُ ابْتِغا َ مَرْواِت اللَّهِ َو تَثْبیتاًقُونَ أَمْوالَهَُو مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِ﴿  (،261نةبقرال   ﴾اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ

لٌّ َو اللَّهُ بِما صِبْها وابِلٌ فَطَفَآتَتْ أُکُلَها وِعْفَیْنِ فَإِنْ لَمْ یُأَنْفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّۀٍ بِرَبْوَۀٍ أَْابَها وابِلٌ  

شود شلکه خا ر نمی   نها از دست شماکنید، نه  ( هرچه انفاق می265نةبقرال   ﴾صیرٌب  تَعْمَلُونَ
یَهْودی  لَیْسَ عَلَیْکَ هُداهُمْ َو لکِونَّ اللَّوهَ﴿  ردد:و شه شما شر میشرای خود شما ذخیره شده 

نْ خَیْورٍ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْ َو ما تُنْفِقُونَ إِالَّ ابْتِغا َ َوجْهِ اللَّهِ َو ما تُنْفِقُوا مِومَنْ یَشا ُ َو ما تُنْفِقُوا مِنْ  

 َو مِنْ رِبواطِ َو أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀٍ﴿(،  272نةبقرال   ﴾ إِلَیْکُمْ َو أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَیُوَفَّ

هُومْ َو موا  عَدُوَّ اللَّهِ َو عَدُوَّکُمْ َو آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُوونَهُمُ اللَّوهُ یَعْلَمُالْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

 (.60ننفالألا  ﴾وَفَّ إِلَیْکُمْ َو أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَسَبیلِ اللَّهِ یُ  ٍ فیفِقُوا مِنْ شَیْتُنْ

شررود،  ررویی عث حسرم مرری ردد، شاصرف می  وندچه د  غیر  اه خداس، آنشه عک
 همرران ه،کررت  ،ثمرررهشرری  و ایز مصروف شرردنِ  ای ندا د ود که ثمرهطو ی از دست می

قُونَ أَمْوالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّوهِ إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا یُنْفِ﴿ ردد: است که شاعث حسرم می

 ﴾جَهَونَّمَ یُحْشَورُونَ  مَّ یُغْلَبُوونَ َو الَّوذینَ کَفَورُوا إِلوىونَها ثُمَّ تَکُونُ عَلَویْهِمْ حَسْورَۀً ثُوفَسَیُنْفِقُ
ََ قَوْ ٍ هذِهِ الْحَیاۀِ الدُّنْیا کَمَثَلِ ریحٍ فیه  نْفِقُونَ فیثَلُ ما یُمَ﴿(،  36ننفالألا  ا ِْرٌّ أَْابَتْ حَرْ

 (.117نعمرانآل  ﴾فُسَهُمْ یَظْلِمُونَهُ َو ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ َو لکِنْ أَنْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَکَتْ

زم شاشد د   اه خرردا که ال  د  جاییانداز و صرف نکردن اموال،  آو ی، پس حتی جمع
 ا »شرری د. ایز نیز نوعی دیگر از ه،کت ینداای جز عذاب و حسرم هزینه  ردد نیز ثمره

ای  عررالی جلررب  ضررایت خررد ، رآن مفید اموال د  دید اه  رةاست؛ چرا که ثم  ثمر شدن« 
أْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ َو اً مِنَ الْأَحْبارِ َو الرُّهْبانِ لَیَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیر﴿  است:
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ۀَیَصُدُّونَ عَ سَوبیلِ اللَّوهِ   َو ال یُنْفِقُونَهوا فوینْ سَبیلِ اللَّهِ َو الَّذینَ یَکْنِوزُونَ الوذَّهَ َ َو الْفِضوَّ

-که د   وز  یامت شر زشان شرخرری جررا ی مرری ونه  همان  (34نةتوشال   ﴾بَشورْهُمْ بِعَذاٍب أَلیمٍفَ
کنت و شوکتی که د   اه خدا صرررف و د شا ه م  (6نبلدال   ﴾یَقُولُ أَهْلَکْتُ ماالً لُبَداً﴿:   ردد

منرردی از هرررهآ ی ثمررره اصررلی ش  ؛(29نةما ال   ﴾سُلْطانِیَهْهَلَکَ عَنوی  ﴿:  آمده  ،نگردیده است
آن نعمررت د   اه خرردا  ا  اسررت کرره شررا انفرراقِ نها  رب شه پرود رر   ،دنیا، ثروم و هر نعمتی

 الْیَوْ ِ الْآخِرِ َو یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ قُرُبواٍت عِنْودَ َو مِنَ الْأَعْراِب مَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ َو﴿  :شودصل میحا

 ﴾رَحْمَتِوهِ إِنَّ اللَّوهَ لَفُوورٌ رَحویمٌ قُرْبَۀٌ لَهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فویلَّهِ َو َْلَواِت الرَّسُولِ أَال إِنَّها  ال
چنیز د   فسرریر . هم(92 آل عمرانن  ﴾...بُّونلَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِ﴿(،  99نةتوشال 

( مررراد از 245نالبقرررة   ﴾...هُ لَهُ أَوْعافاً کَثیرَۀًیُقْرِضُ اللَّهَ قَرْواً حَسَناً فَیُضاعِفَمَنْ ذَا الَّذی  ﴿آیة  
چه (. آن284:  2ق.، ر1417طباطبایی،   .ک؛     دان رض المسنه  ا انفاق د   اه خدا دانسته

 از نهررادن مررال د  نررزد خداونررد اسررت،   ویی ناان  ،نموده   رض از آن یادخداوند شا واژه  
 َو موا ما عِنْدَکُمْ یَنْفَودُ﴿  ز دست خواهد  فت؛و اشده  مالی که شا شودن د  دست انسان ناشود  

زنررد ی انسرران   اسررت کرره نتیجرره و ثمررره اصررلی  و ایز چیررزی  (96نملنال   ﴾...اقعِنْدَ اللَّهِ بَ
 (.88قص نال  ﴾ ٍ هالِکٌ إِالَّ َوجْهَهکُلُّ شَیْ﴿ ؛ زیراشودشمرده می

بِاللَّهِ َو بِرَسُولِهِ َو ال یَأْتُونَ الصَّالۀَ مْ إِالَّ أَنَّهُمْ کَفَرُوا  نَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهَُو ما مَ﴿آیام  

َو الَّذینَ َْوبَرُوا ابْتِغوا َ َوجْوهِ ﴿(، 54نةتوشال  ﴾َو ال یُنْفِقُونَ إِالَّ َو هُمْ کارِهُونَ   کُسالىإِالَّ َو هُمْ

َو یَدْرَُؤنَ بِالْحَسَنَۀِ السَّیوئَۀَ أُولئِکَ لَهُمْ   قْناهُمْ سِراا َو عَالنِیَۀًقامُوا الصَّالۀَ َو أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَرَبوهِمْ َو أَ

زْقَ لِمَنْ یَشا ُ مِنْ عِبوادِهِ َو یَقْودِرُ لَوهُ َو موا قُلْ إِنَّ رَبوی یَبْسُطُ الرو﴿(،  22نرعدال   ﴾ى الدَّارِعُقْبَ

إِنَّ الَّذینَ یَتْلُونَ کِتاَب اللَّوهِ َو ﴿و  (39نسبأ  ﴾ خَیْرُ الرَّازِقینَ ٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ َو هُوَتُمْ مِنْ شَیْأَنْفَقْ

 هررر (29نفرراطر  ﴾ یَرْجُونَ تِجوارَۀً لَونْ تَبُوورَۀَ َو أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِراا َو عَالنِیَۀًأَقامُوا الصَّال
جاودانگی صاحب عمررل شه موضوع جاودانگی عمل انفاق د   اه خدا و  ،کدام شا ی  شیان

ان آن جبررر اشررا ه دا د و ازرب شه یگانه شا ی و حتی جاودانگی مال انفاق شررده  شه واسطه  
  . ویدمیسخز  نیست،   فتنی   جا  ی که هر ز از شیز   وسط پرو د ا  و  انفاق،
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و پیامبر شرای انفاق، خطر ناشودی و  ردانی از دعوم خداوند  شخل و عدم انفاق و  وی
سَوبیلِ  ها أَنْتُمْ هؤُال ِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فوی﴿ وم دیگر و ه،کت  ا شه دنبال دا د:    جایگزینی

قَورا ُ َو إِنْ یُّ َو أَنْوتُمُ الْفُا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ َو اللَّوهُ الْغَنِوللَّهِ فَمِنْکُمْ مَنْ یَبْخَلُ َو مَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّما

 .(38نمممد  ﴾وْماً لَیْرَکُمْ ثُمَّ ال یَکُونُوا أَمْثالَکُمْتَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَ

ل و ثروم، اعتبررا ی و مجررازی و موجررب  شررد و فلسفه مالکیت و  صرف انسان د  ما
لَّوهِ آمِنُوا بِال﴿:  شودمی  ستفاده از آن د   اه خداوند،  رب شه حق حاصلاست و شا ا  کمال او

 ﴾عَلَکُمْ مُسْتَخْلَفینَ فیهِ فَالَّذینَ آمَنُوا مِونْکُمْ َو أَنْفَقُووا لَهُومْ أَجْورٌ کَبیورٌَو رَسُولِهِ َو أَنْفِقُوا مِمَّا جَ
وا َو لِلَّوهِ مَنْ عِنْدَ رَسُوولِ اللَّوهِ حَتَّوى یَنْفَ هُمُ الَّذینَ یَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا عَلى﴿(،  7نمدیدال  ضوُّ

زیرا یکی از اعمررالی  ؛(7نمنافقونال  ﴾مُنافِقینَ الیَفْقَهُونَنُ السَّماواِت َو الْأَرْضِ َو لکِنَّ الْخَزاِئ
همرران انفرراق د   اه   ،شرره دنیررا و انجررام آن  ا دا د  شعد از مرگ، آ زوی شاز ات  انسان  که

دَکُمُ الْمَووُْت فَیَقُوولَ رَبو لَووْ ال رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَوَو أَنْفِقُوا مِنْ ما ﴿خدا اسررت:  

 (.10نمنافقونال  ﴾قَ َو أَکُنْ مِنَ الصَّالِحینَأَجَلٍ قَری ٍ فَأََّْدَّ إِلى أَخَّرْتَنی

از  دانررد ومرریی انسرران هرراشقا و دوام دا ایی موجبانفاق  ا  ،کریم   رآن  آیام  اشرایز شن 
منرردی از ی اسررت، د  صررو م عرردم شهرررهنگاجا که انسان شه طو  طبیعی خواستا  جاودآن

 ا   امرروال فررراوان او  ،کند مان می  جوید وی، جاودانگی  ا د  جای ناد ست می عالیم اله
ان ای خلق ناده که جاودکه ایز دنیا و متعلقا ش شه  ونهحال آن  کند؛از ناشودی حفظ می

آو د. نه جاودانگی مرریماند و  نه جاودان می  ؛ایز  اعده مستثنی نیستروم هم از  شاشد و ث
 مَالِیَوه ِ عَنوىّ  مَواأَلْنىَ﴿  دا د کررهمااهده حقایق، شا شگفتی شیان می  شا  شناشرایز د   وز  یامت

یُدْرِکْکُمُ الْمَوُْت َو لَووْ وا أَیْنَما تَکُونُ﴿ یاشد کررهو د می (29 و 28نةالما   ﴾نِیَهْسُلْطَا عَنىّ  هَلَکَ

 (.78 آل عمرانن ﴾... ۀبُرُوجٍ مُشَیَّدَ کُنْتُمْ فی

، ایررز ا  برراط شررودمرریایگاه  هلکه د  ا  برراط شررا انفرراق  وشررز جشا شر سی ایز آیام،  
د.  ررویی ا ررر انفرراق شاشرر   هررایسته نبردن از دا ایرری واند زوال و ناشودی اموال و شهره شامی

ه خرردا چرره شترروان د   او هررر آناز انفرراق دا ایرری    مو د انتظا   و نتیجه  شهرهصو م نگیرد،  
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یعنى خرروددا ى  ه هلکاست: »آمده  فسیر عاملی چه د چنان   ردد.نمی  کسبانفاق نمود،  
و از اشز عبرراس د   فسرریر   (322  :1ر،  1360عاملی، .ک؛     از شخاش و انفاق د   اه خدا« 

جز  یرى یا پیکان  یرى که آن  ا انفرراق   ،ى ا ر هیچ نداشتىیعن   »...  که  همیز آیه نقل شده
و اسررت  د  دنیا د  اختیررا  انسرران    که  است  اموالیای از  ایز نمونه  .(322:  1ن، ر هما  کنى« 
صرراحب و   ، انسررانتررداای ندا د؛ چرررا کرره از اشماند و فایدهفرد صاحب مال شا ی نمی  شرای

َو أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْوتَخْلَفینَ ﴿ نخواهد شودو شعد از مرگ هم است  مال  اصلی آن نبوده

یعنرری   ، اه خدا نزد صاحب اصلی مال  د   (، چیزی از آن نیز شه وسیله انفاق7نمدیدال   ﴾فیهِ
موا ﴿او شر ررردد    شرره  ،ز دا دد   وزی کرره شرره آن نیررا  ،انداز ننموده  ا مطاشق آیهخداوند پس 

 أَهْلَکْتُ قُولُیَ﴿( و مامول همان آیه 60ننفالألا  ﴾لِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْسَبی  ٍ فیتُنْفِقُوا مِنْ شَیْ

( و یررا 29  و  28نالما ررة   ﴾سُلْطَانِیَهْ ِ عَنىّ  هَلَکَ  مَالِیَه ِ عَنىّ  مَاأَلْنىَ﴿  و یا آیه  (6بلدنال   ﴾لُّبَدًا  مَالًا
 أْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوُْت فَیَقُوولَ رَبو لَووْ ال أَخَّرْتَنویأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یََو  ﴿  هآی

 ( خواهد شد.10منافقوننال  ﴾ مِنَ الصَّالِحینَأَجَلٍ قَری ٍ فَأََّْدَّقَ َو أَکُنْ إِلى

یه، شا  وجه شه معنای حرف »شرراء« فسیر آمیان دو  عبیری که د    وان  ها میشا ایز دانسته
ال  لقوا أیرردیکم إلرری «، و »ولتهلکةدی أنفسکم إلی اأنفسکم شأی   لقواال  »و  ، یعنی فته شده
نیررز یکرری  ا  -« انررد وانررایی و نیرررو  رفترره»از که د   ول دوم »ایدیکم«  ا کنایرره -  « التهلکة

»و انفاق کنید د   اه خرردا«، ند:  کشر زید شه نموی که جمع آمدن »أیدی«  ا نیز  وجیه می
 وانید شا انفاق د   اه خدا جاودانگی شخاید، امکانا ی  ا که می  و شا انفاق نکردن، نیروها و

کرره ممررذوف  رررفتز دو ضررمز آنشر فرض صررمت  ررول اول،    ،ف نکنید. افزون شر آن ل
د شررد؛ خواهرر کاهد، شاعث ایجاد ی  اشکال منطقی نیز کلمه »أنفسکم« از زیبایی ک،م می

شرره موضرروعی   و نهی نسبت  امر  است؛   ریزان  ،زیرا انسان شه طو  غریزی از ناشودی و خطر
 کرر،م وشرره آن پایبنررد اسررت؛ نرروعی زیررادم د  ویز  که انسان از  وی غریزه و شه حکم  ک

  رررآن شیهود ی است و سخز خدا از زیادم و شیهود ی پیراسته است. از ایز  و د   وش
شرره همررراهش یرر    ،امر و نهی د  خصو  اعمال غریررزی اسررت  جا  ر ردد هم،حظه می
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 ن و آشامیدنجا که سخز از خو دمثً، آن  شود؛عقلی، اخ، ی و یا  اریعی شیان میحکم  
َو اشرَبُواْ َو لَا  مَسْجِدٍ َو کُلُواْ عِندَ کلُ نىِ  َادَ َ خُذُواْ زِینَتَکمُیَابَ﴿ منع فرمودهاست، از اسراف  

شه پاکرردامنی و   ،ز از ازدوار استو تی سخ  (.31عرافنأل ا  ﴾ینَف ُّ الْمُسرِحِإِنَّهُ لَا یُ  تُسرِفُواْ
 ﴾...مُ اللَّوهُ مِون فَضْولِههُغْنِویَیُ دُونَ نِکاَحًوا حَتوىَجِوالَّذِینَ لَوا یَ  یَسْتَعْفِفَِو لْ﴿صبر فرمرران داده  

 ( و از ایز  بیل.  33نو نال 

ولی نرره   ؛ت استشود، د سدکای از آیه شرداشت میشازداشتز از خوحال ا ر شگوییم  
 و کرره ه فرموده شاشد شا دست خود، خود  ا شه ناشودی نیفکنید، شلکرره از ایررز   ونه کشه ایز 

 اسررت؛میسر ناده و شه شیراهه  فترره  ل مقصودخودکای،  ساندن عمر شه سر منز  د  صو م
 ست.  اهمدثمره مو د انتظا  از عمر شه دست نیا ،شه شیان دیگر

ارران دادن  عرردد چیزهررایی آمدن »أیدی« شرای ن  شود جمعشا  رجیح  ول اول معلوم می
جان و مال و آشرررو و  وانررایی و اسررتعداد   از   وان د   اه خدا انفاق نمود و اعماست که می

مصررد  و یررا اسررم مصررد  شرره خررود شاشد. از سویی خا  شودن کلمه  هلکه و شکل ... میو
ن فرمود: »وال  هلکوا أنفسکم شأیرردیکم« شرره سرربب نارران دادکه می رفتز آن د  مقاشل آن

هررا د    د  همه جنبههای مو د انتظاعمیق شودن و مطلق شودن ناشودی و از دست دادن ثمره
دن« و خدا است. فرمرران آیرره دا ای دو  کررز اسررت: »انفرراق نمرروصو م عدم انفاق د   اه 

 رروان  فررت مقق هر دو  کز اسررت. پررس مرری   ،»شرای خدا شودن«. عدم ه،کت شنا شر آیه
شه ایررز  ر یررب آیرره معنررای   شاشد.انفاق نیز می  د   اه خدا شودنِناظر شه شرط    ،عدم ه،کت

ه شررود آیرره شرره طررو  خررا  انفرراق  فت که  یاشد و د  شمث  فسیری نیازی نیست  می  جامعی
 رررک لمررال ولکررة: اإل امررة فرری األهررل و االته»و  جنگرری  ا مررد نظررر دا دشرای ساز و شرگ  

ا ایررز  فسرریر، جررامع همرره معررانی انفرراق زیررر (؛93:  2ق.، ر1422،  ثعلبى نیااشو ى   الجهاد« 
شوط شه جهرراد یاق آیام، د  ا  باط شا آیه  بل که مسایل مرشه ایز  ر یب شا  وجه شه س  است.

کررام ذل جان د   اه خدا دا د و د  ا  باط شا آیرره شعررد کرره احاست، اشا ه شه ش ا شیان داشته
 د.کن دا د، شذل مال و زمان عمر  ا شیان میح   ا  بییز می
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 گیری نتیجهبحث و 

. ایررز واژه و ایررز وزن عنای مصررد ی دا دم  و شر وزن  َفعُلَهک«   یاه »هر.. ل. هلکه از  
د یافت معنررای آن شررا   شناشرایز است؛  دیده ناده  کریم   رآنی  از متون عرشی جز    هیچد   

ا از  رروان آن  کریم ممکز است. از ایز نظر مرری   رآنکا شرد آن د      وجه شه  یاه واژه و
مفسران آن  ا شه ناشودی   م دانست.کری   رآنای از ش،غت  های آفرینش زشانی و ناانهنمونه

اند و د  شیان  فرراوم آن شررا ه،کررت، معنا کرده  ،پایان آن معلوم نیست فتز شه  اهی که    و
  رررآند      رروان دو ی کرررد.اما از  هلکرره مرری  ز نیست؛که دو ی از ه،کت ممک  اند فته

 وصیف عذاب  ناهکا انی که شسرراط آنرران شرره کلرری شرچیررده شررده و اثررری از کریم شرای 
شررا  و عا بررت نررا وا  ایارران اشررا ه شودی خفررتو شه نااست  فته شه کا   ،یاان شه جا نماندها

ای از آیررام احکررام ا ث و آیه کریم: اول   رآن. وجه اشتراک ایز آیام شا دو آیه از  دا د
سررازد الس،م، معنای د یقی  ا از ایز واژه نمایان مییهحضرم یوسف عل وفامدوم د  شیان 
 شرره طررو  طبیعرری از آن انتظررا آثررا  و نتررایجی کرره فتز چیزی یا کسی شه همررراه که از شیز  

نمررود. پررس از   ز د یافررتها نی نامه وان شا شر سی د یق واژهایز معنا  ا می  شاشد.می  ، فتهمی
شود.  ویا آیرره د  شردا نررده ایررز مفهرروم ممکز می ری از آیه  د ک ایز معنا،  فسیر د یق

 یارره واژه،   اشاشد، انفرراق اسررت؛ زیرررچیز از ه،کت می  ام هرچه موجب نجاست که آن
 هکرر  کننرردشه  وشررنی شیرران مرری  رآننتای  و انقراض  ا د  معنا دا د و آیام   ناشودی آثا  و

است. شا د  نظررر  رررفتز معنررای    نها  اه جاودانه ساختز دا ایی انسان انفاق آن د   اه خدا
  وانررد د  دایررره انفرراق د   اهانسرران مرری  معنررویهررای مررالی و   سترده انفاق، همرره دا ایرری

منررد  ردنررد. د  از نعمت جرراودانگی شهررره ع شوند و از خطر انقراض  ها شده،خداوند وا 
اه خداونررد  ریز دا ایی انسان جان و عمر عزیز است که شا شذل نمودن د   ایز میان شز گ

 ردد، جرران انسرران  ا مقق می نها شا شذل جان م  ،و شهادم، زمانی که پیمودن  اه خداوند
و ایز همان مفهوم واالی شررهادم    ساند هاند و شه سرمنزل مقصود میاز خطر ناشودی می

کرر،م خداونررد  نظیرررشرریچنیز دلیل شررر ش،غررت هم  هلکهمنمصر شه فرد واژه   کا شرد  است.
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کرره آن اسررت  ت شه کا  شردهچنان د ت و ظرافد  شیان معنای مو د نظر خود آن  است؛ زیرا
 ا آن زمرران شرره کررا  نیز  ای   اشد. هیچ واژهدیع شرنمیای خا  و  ازه و شمعنا  ا جز د  واژه

صاحت و ش،غت، معنای مررو د نظررر  ا منتقررل های مختلف فشتواند از نظر جنبه   ا  استنرفته
  رررآنشود کا شردهای  یارره هلرر  د   وجه شه نتای  یاد شده معلوم می   چنیز شام. هنماید
  شاشد.م مامول  عریف اشتراک لفظی نمیکری
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 العرشی.

 نار هجرم. : م .2ط .العین .(ق.1409  .فراهیدى، خلیل شز احمد
 .العلمیهالکتب دا  :شیروم .القاموس المحیط .(ق.1415   .فیروز آشادى، مممد شز یعقوب

 شز زید.اسامه  مکتبة :حلب .المغرب .(م.1979  .السید  مطرزى، ناصر شز عبد
 . شدیه  مکتبه پاکستان: .التفسیر المظهرى .(ق.1412 .  مظهرى، مممد ثناءاهلل
دفتر نار   اهد:م  .التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشی   .(ق.1418   .معرفت، مممدهادی

 .داناگاه علوم اس،می  ضوی


