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Abstract
The semantics of Koranic words is one of the modern methods of study in
the Holy Quran. In this view, having chosen the Koranic keywords, we
studied the semantic fields of each word as well as the systematic
relationship among them, as a result of which the semantic layers of the
signs would be determined. This approach, considering the context and
register of as well as the stressed words of the Holy Quran, would clarify the
cohesion and coherence of the Koranic epistemologies. The current research
tries to explain the semantic fields of the word “wajh” with regard to the
register as well as the syntagmatic and paradigmatic relationships among the
words. First, the meaning of these words was found and then their various
senses were clarified and finally via the syntagmatic axis, the signs and their
senses were identified. Moreover, the semantics of this word in a variety of
fields such as God, Prophets, immaculate people and the guilty was
explained.
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چکیده

معناشناسي واژگان قرآن از روش هاي نوين پژوهش در قرآن کريم است .در اين نگرش ،پس از
انتخاب کلمات کليدي قرآن ،حوزههاي معناشناسي هر واژه به همراه ارتباط سيستمي ميان آنها،
بررسي و برخي اليههاي معنايي آيات ظاهر مي شود .اين رويكرد سعي دارد ،با مالحظه بافت و
سياق و با توجه به مجاورت کلمات و تكيه بر مجموعه يا بافت کلي قرآن ،انسجام و پيوستتگي
معارف قرآن را روشن کند .تحقيق حاضر ستعي دارد بتا استتهاده از روش يادشتده ،حتوزههتاي
معنائي واژگان مرتبط با واژۀ «وجه» را با نظر به سياق و روابط همنشيني و جانشيني کلمتات در
آيات ،تبيين کند؛ بدين ترتيب که معناي اين واژه ابتدا از منابع معتبر لغت ،جستوجتو و ستپس
مصاديق مختلف آن با مالحظه بافت و سياق آيات از تهاسير معتبر ،روشن متيشتود و از محتور
همنشيني در فهم معنا و مصداق آيات ،کمک گرفته ميشود و معناشناسي اين واژه در حوزههاي
متعددي نظير خداوند ،پيامبران ،انسانهاي وارسته ،گناهكاران و  ...تبيين ميشود.
واژههای كلیدی

معناشناسي ،قرآن ،بافت ،سياق ،وجه ،همنشيني.

*نویسنده مسئول
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همتتتوار و يكنواختتتت هستتتتند ،عبارتنتتتد از تعتتتداد

مقدمه
در قرن حاضر براي فهم معناي متون زباني ،علوم

بيشماري اليههاي ارتباطاتِ بههموابسته يا حوزههاي

جديدي توليد شده است که برخالف دانشهتايي کته

اشتتترا تصتتورّي کتته هتتر يتتک از آنهتتا متنتتاظر بتتا

بيشتر محتوا محورند ،همگي بته نتوعي روش محتور

دلبستگي و عالقهمندي بيشتر يتک جامعته در دورهاي

هستتتند؛ علتتومي ماننتتد معناشناستتي ،زبتتانشناستتي،

از تاريخ آن هستند؛ بنابراين ،جنبه و سيمايي از کمتال

نشانهشناسي و نامشناسي .معناشناسي ،روش برگزيتده

مطلتتوبهتتا و بلنتتدپروازيهتتا و اشتتتغالهتتاي آن را

در مقالتتح حاضتتر استتت و واژۀ «وجتته» بتتا توجتته بتته

خالصه ميکنند (ايزوتسو ،1360 ،ص .)27

مؤلّهههاي مطرح در اين دانش شايان توجه قرار گرفته

مكتب لنتدن مشتهور بته رويكترد بتافتي ،ت کيتد

است .معناشناسي همچنين حوزهها و مكاتب متعدد و

زيادي بر بافت و سياق واژگان دارد کته براستاآ آن،

متنتتوعي دارد .در ايتتن مقالتته از مكاتتتب موجتتود در

معنا تنها از خالل قرارگرفتن در بافت کشف ميشود؛

معناشناستتي ،بتته مكتتتب فرهنگتتي – معناشناستتي

بنابراين ،معاني کلمهها ،تحليلي از بافتهاي زبتاني و

 ethno-linguisticsآلمانها معروف به مكتتب بتن و

غيرزباني(ع تاطهي ،متتوقعيتي ،فرهنگتتي) را متتيطلبتتد

نظريح بافت (مكتب لندن) با توجه به ستياق و روابتط

(احمدمختار ،1386 ،ص .)65بررستي معنتاي واژه در

همنشيني و جانشيني توجه شده است.

چارچوب بافتت زبتاني کته در آن بته وقتوس پيوستته

مكتتتب بتتن ريشتته در مطالعتتات زبانشناستتي

است ،بافت زباني آن واژه ناميده ميشود .اين نتوس از

قومنگاري دارد و بتهويتژه بته روابتط متقابتا جهتان

بافت ،معنا را برحسب روابط موجتود ميتان واژههتا و

و بستتتر زبتان متتتن متتيپتتردازد و

البته بهصورت روابط هتمنشتيني و جانشتيني بررستي

درصدد کشف جهانبيني حاکم بر متن و از خالل آن،

ميکند .بافت عاطهي ،مربوط به شدت يا ضتعف بتار

دستيابي به معناي مدّنظر است (ايزوتستو ،1361 ،ص

معنائي کلمات در ميزان اثرگذاري آنها استت ،بافتت

 .)5اين مكتب که آغازگر آن در پژوهشهتاي قرآنتي

موقعيتي يا بافت غيرزباني ،زبتان را در متتن متوقعيتي

ايزوتسو است ،سعي دارد با تحقيق در کلمات قترآن،

که در آن رخ داده است ،بررسي ميکنتد و در پايتان،

طرز نگرش قرآن را کشف کند .در اين روش کلماتي

بافت فرهنگي و مشتخصکتردن محتيط فرهنگتي يتا

که نقتش قطعتي در ستاختن جهتانبينتي قترآن دارد،

اجتماعي است که کلمه در آن بهکار گرفته شده است

کلمات کليدي قرآن خوانده ميشوند؛ مثا اهلل ،ايمتان،

(احمتتدمختار ،1386 ،صتتص 66-65؛ پتتالمر،1366 ،

کهتتتر و . ...هتتتر کتتتدام از کلمتتتات کليتتتدي قتتترآن

صص160 -156؛ سلوي محمد ،1381 ،ص.)70

بيرونتي و فرهنت

زيرمجموعههتايي دارنتد کته بتا آن کلمته کليتدي در

بافت زباني ،معني را برحسب روابط موجود ميان

ارتباط هستند .کلمات کليدي به همراه زيرمجموعههتا

واژههتتتا و البتتتته بتتتهصتتتورت روابتتتط همنشتتتيني

گسترهاي از کلمات را تشكيا ميدهند که ميدانهتاي

( – )Syntagmaticو نه جانشيني (- )Paradigmatic

ايزوتستو،1361 ،

بررسي ميکند .روابط جانشيني ،مربوط به گتزينش و

صص .)26- 1واژگان عالوه بر آنكته همچتون دشتتي

نسبتهاي همانندي کلمات ،در يک گهته ،عبارت ويا

معناشناسي ناميده متيشتوند ( ر
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جمله هستند و روابط همنشيني مربوط بته ترکيتب و

از ديدگاه آنان ،بافت همان ستاختار آيتات استت کته

نسبتهاي همجواري کلمات هستند .به عبارت ديگر،

شاما بافت عمومي (آيات قبتا و بعتد ،شت ن نتزول،

روابط همنشيني ،يک عنصر زباني را با ستاير عناصتر

سياق عصر نزول ،سياق مكي و مدني) و بافت زبتاني

تشكيادهندۀ زبان متن ارتبتاط متيدهتد؛ درحتاليکته

(اليتههتاي لغتوي ،بالغتتي ،اصتولي) استت (جليلتتي،

اصطالح جانشيني ،رابطح يک عنصر با ساير عناصتري

 ،1372ص .)74

است که به جاي آن به کار برده ميشدند .در يک متن

مزيتتت بررستتي کلمتتح وجتته در قتترآن بتتا روش

يا يک گهته ،تعدادي واژه از ميتان واژگتان مشتابه آن

معناشناسي واژگتاني ايتن کلمته بتا نظتر بته کلمتات

انتخاب ميشوند و سپس در کنار کلمات ديگتر قترار

همنشين و جانشين و سياق ،آن است کته جهتانبينتي

ميگيرنتد (احمتدي ،1374 ،صتص 63-62؛ صتهوي،

قرآن در ارتباط با واژه وجه ،مشخص و معارف پنهان

 ،1379ص41؛ پتتتالمر ،1366 ،صتتتص 160 – 156؛

موجود در قرآن ،زيباتر استخراج ميشود .با توجه بته

بارت ،1370،ص .)60توجه به سياق در کشف معاني،

اين نكته که واژگان ساختي چنتد اليته استت و ايتن

از موضتتوعاتي استتت کتته عتتالوه بتتر معناشناستتان،

اليهها ،از لحاظ زبانشناختي ،با گروههتايي از کلمتات

انديشمندان حوزۀ قرآن نيز به آن توجه ويتژه مبتذول

کليدي ساخته شدهاند که «ميدانهتاي معنتيشتناختي»

کردهاند .عالوه بر مهسران که به صورت کتاربردي بته

نتتتام دارنتتتد (ايزوتستتتو ،1361 ،صتتتص  25و ،) 26

اين موضوس توجه کردهاند ،دانشمنداني که بته مستائا

معناشناسي وجه در حوزههاي متعددي نظير خداونتد،

مربوط به علوم قرآني و قواعد مطرح در فهم قترآن و

پيامبران ،انستانهتاي وارستته ،گناهكتاران و  ...تبيتين

تهستتير آن توجتته کتتردهانتتد ،مستتسلح ستتياق را مطتترح

ميشود.

کردهاند.

در بررسي واژۀ وجه با روش معناشناسي در مقالح

دانشمندان و زبانشناسان عربي نيز ،به اين نظريه

حاضر ،ابتدا با نظر به کلمتات همنشتين ايتن واژه در

بتا عنتوان «مطابقتت کتالم بتا مقت تاي حتال» توجته

آيات قرآن و سياقي که اين کلمته درآن مطترح شتده

داشتهاند و آن را از شرايط الزم براي بليغبتودن کتالم

است ،آيات مدّنظر گزينش شده و ستپس منتخبتي از

به شمار آوردهاند .مقت اي حال ،همان بافت واقعيتت

آراء تهسيري ذيا آن آورده شده و درنهايت ذيتا هتر

بيروني محيط بر زبان است که بر زبان ت ثير ميگذارد؛

يک از آيات ،نتيجح آيه با نظر به کلمتات همنشتين و

ولي از درون زبان نيست؛ چون تت ثير آن بتر زبتان بته

کلمات جانشين و سياق ارائه شده است.

شرايط بيروني محيط بر متكلم و مخاطب بازميگتردد
که بيشتر به ختود زبتان از حيتا واژگتان يتا معتاني

 - 1بررسی واژۀ «وجه»

مربوط است (سلوي محمد ،1382 ،ص .)71مهستران

 -1- 1واژۀ «وجه» در لغت

نيز ،از ت ثير مهم بافت در فهم داللتهاي قرآني غافتا

اصا اين ماده بر مقابله و روبهرويي شيء داللتت

نبتتودهانتتد و در تهستتير بتتدان تكيتته کتتردهانتتد و آن را

ميکند (ابنفارآ ،1404 ،ج ،6ص .)88وجه در اصا

قرينهاي مرجّح يا مانع براي استدالل معاني دانستهانتد.

صورت و چهره است و چون صتورت اوّلتين چيتزي
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است که با تو روبهرو ميشتود و نيتز از همته اع تاء

د  -به معني روي «عين وجه» است ،مانند آيههاي

بدن اشرف است؛ بنابراين بته معنتي روي و اوّل هتر

زيتتر «قَتتدْ نَتترَى تَقَلُّتتبَ وَجْهِتتکَ فتتىِ السَّتتمَاءِ»

چيز بهکار رفتته استت (راغتب اصتههاني ،1412 ،ص

(البقره« ،)144/2،وَ مِنْ حَيْتا خَرَجْتتَ فَتوَلِّ وَجْهَتکَ

 .)855همچنين آمده استت وجته بتر وزن فلتس ،آن

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» (البقتره149/2،و )150و از ايتن

چيزيستت کتته متتورد توجّته و مواجهتته باشتتد ،ختتواه

معني در قرآن بسيار است (آلعمران 106/3،و ،)107

ظاهرى و مادّى باشد يا معنوى و روحانى و اين معنى

(النستتتاء( ،)43/4،المائتتتده( ،)6/5،الكهتتتف،)39/18،

در هر چيزى به مناسبت آن منظور مىشود ،در حيوان

(طتتتته( ،)11/20،الحتت ت ( ،)72/22،الزمتتتتر،)60/39،

اين معنى بته صتورت و روى تطبيتق متىشتود و در

(الهتتتح( ،)29/48،الملتتک( ،)27/67،القيامتته 22/75،و

موضوعات روحتانى بته ذات لطيتف روحتانى توجّته

( ،)24عتتتتبس 38/80،و ( ،)40المطههتتتتين )24/83،و

ميشود (مصطهوي ،1360،ج ،13ص.)45

(الغاشيه 2/88،و .)8
ذ  -به معناي اوّل ،نظير آيات ذيا «وَ قَالَت طَّائهَحٌ

 -2- 1وجوه قرآنی واژۀ «وجه»

مِّنْ أَهْاِ الْكِتَابِ ءَامِنواْ بِالَّذِى أنزِلَ عَلتىَ الَّتذِينَ ءَامَنتواْ

واژۀ وجه و مشتقات آن در قرآن کريم  77مرتبته

وَجْتتهَ النَّهَتتار» (آلعمتتران( )72/3،دامغتتاني،1416 ،

بهکار رفته است (عبدالباقي ،1383 ،صتص)894- 893

صص287-285؛ تهليسي ،1371،صتص  304و .)305

و غالب وجوهي ذکرشده براي آن موارد ذيا هستند

همچنين ،براي واژۀ وجه معانى متعتدد ديگتري ذکتر

الف -به معناي ملّت ،نظير آيههاي ذيا «وَ لِكتا

کردهانتد ،ماننتد  -1روى آدمتى؛  - 2قصتد بته فعتا؛

وِجْهَ تحٌ هُ توَ مُوَلِّيهَتتا» (البقتتره )148/2،و «مِّتتن قَبْ تاِ أَن

 -3به معنى احتيتال؛  -4جهتت و ناحيته؛  -5قتدر و

نَّطْمِسَ وُجُوهًا» (النساء)47/4،

منزلت؛  -6به معنى ذات؛  -7به معنى رضا (ابوالهتوح

ب  -به معني دين ،مانند آيههاي ذيتا «بَلتىَ مَتنْ

رازي،1408 ،ج ،2صص .)127-125

أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ» (البقره« ،)112/2،وَ مَتنْ أَحْسَتن دِينًتا
مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ» (النساء )125/4،و «وَ مَتن يُسْتلِمْ
وَجْهَهُ إِلىَ اهلل» (لقمان.)22/31،
ج  -بته معنتتاي خداونتد و رضتتايت او ،همچتتون
آيات ذيا «فَ َيْنَما توَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» (البقره،)115/2،
«وَ لَتا تَطْتتردِ الَّتذِينَ يَتدْعُونَ رَبَّهُتتم بِالْغَتدَوۀِ وَ الْعَشتىِ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» (االنعام« ،)52/6،کا شتىَءٍ هَالِتکٌ إِلَّتا

 -3- 1واژۀ «وجه» در سیاق آیات قرآن
واژۀ «وجتته» و مشتتتقات آن در آيتتات قتترآن در
سياقهاي متعدد و اليههاي متهاوتي مطرح شده است
که عبارتند از
الف) ايتن واژه در برتترين اليته ختود بته «ربّ»
اضافه شده است (الرحمن.)27/55 ،

وَجْهَتهُ» (القصتتص« ،)88/28،وَ مَتتا ءَاتَيْتتتم مِّتتن زَکَتتوۀٍ

ب) در اليهاي برتر ،ايتن واژه درستياق ستخن از

ترِيتدُونَ وَجْتهَ اهلل» (التتروم )39/30،و «إِنمََّتا نطْعِمُكتمُ

پيتتامبران الهتتي بتتهکتتار رفتتته استتت ،ازجملتته پيتتامبر

لِوَجْهِ اهلل» (االنسان)9/76،

اکتترم(ص) (يتتونس ،)105/10،ح تترت موستتي(س)
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(االحتتزاب )69/33،و (القصتتص )22/28،و ح تترت

رَبِّتتکَ ذو الجَْلَتتالِ وَ الْتتاکْرَامِ» (التترحمن)27-26/55،

عيسى(س) (آلعمران.)45/3،

(هرچه بر [زمتين] استت فتانىشتونده استت .و ذاتِ

ج) در اليه اي ديگر اين کلمه درمورد انسانها بته
کار رفته است که اين اليه ،اليههاي متهتاوت ديگتري
دارد ،ازجمله

باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند» ،آيه
مذکور در ادامه شرح نعمتهاي الهي آمده است).
واژه «رَبَّ» در اصا به معناي مالتک شتيء استت

 -در بتتاالترين قستتمت ايتتن اليتته ،ايتتن واژه بتته

(فراهيتتدي ،1410،ج ،8ص256؛ ابتتنمنظتتور،1414 ،

انسانهتاي واالمرتبته اختصتاص دارد؛ وجته در ايتن

ج ،1ص400؛ طريحي ،1375 ،ج ، 2ص .)64اين واژه

مرتبه پيوندي تام با انديشح توحيدي دارد؛ چنانکته بتا

بهطور مطلق ،تنها به خدا گهته ميشود و اگر بته غيتر

نظر بر سياق آيات قرآن مشخص ميشتود کته انجتام

ختتدا اطتتالق شتتود ،حتمتاً بتتهصتتورت اضتتافه استتت

امور براي رضايت و خشنودي خداوند بته رستتگاري

(فراهيدي ،1410 ،ج ،8ص  256؛ ابن منظتور،1414 ،

(الروم ،)38/30،فزوني (التروم ،)39/30،عاقبتت نيكتو

ج ،1ص 399؛ راغتتتتب1412 ،ق ،ص .)336معتتتتاني

(الرعد )22/13،و امنيت (البقره )112/2،منجر ميشود.

ديگري نيز براي «ربّ» گهته شده است ،ازقبيا مالکِ،

 -ايتتن واژه در پتتايينتتترين اليتتح ختتود در ورد

سَّتتيِّدِ ،مُتتدَبِّر ،مُرَبِّتتي ،قَتتيِّمِ ،مُنْعِمِ،صتتاحب ،متتتمّم،

زيانكاران (الح  )11/22،بهکار رفته است.
 در اليتهاي ديگتتر ،ايتتن واژه در همتتان معنتتايلغوي و ظاهرياش  -صورت و چهره انسان – بهکتار
رفتتتتته استتتتت؛ (النستتتتاء( ،)43/4،المائتتتتده،)6/5،
(النحا( ،)58/16،الذاريات )29/51،و....

مصتتلح،خالق (ابتتن منظتتتور1414 ،ق ،ج ،1ص399؛
طريحتي ،1375 ،ج ،2ص64؛ ابوالهتتتوح رازي،1408 ،
ج ،1ص .)67
بع ي از مهستران معتقدنتد کته منظتور از «وجته
رب» در اين آيه مبارکه ،ذات مقدآ حق تعالي استت

 -در اليه اي ديگر ،اين کلمه در معناي معنتوي و

(فيض کاشتاني ،1415 ،ج ، 1ص182؛ قرشتي،1377 ،

باطنياش بهکار رفته و آن حالتي استت در انستان کته

ج ،10ص481؛ طبرسي ،1377 ،ج ،4ص220؛ مكتارم،

با چشم ظاهر ديده نميشود؛ اما با چشم بتاطن قابتا

 ،1421ج ،17ص398؛ زمخشتتتتتري ،1407 ،ج ،4ص

در است (القيامه22/75،و( ،)24الهتح )29/48،و....

446؛ راغتتب ،1412 ،ص855؛ آلوستتي ،1415 ،ج،14

د) در اليح نهايي ،اين واژه به موضوعات ديگتري

ص  .)107و بع ي از ايشان وجه الهي را ذاتي همراه

ازقبيتتتا «نهتتتار» (آل عمتتتران )72/3،و «شتتتهادت»

با جميع صهات دانستهانتد (ابتن عربتي ،1422 ،ج، 2

(المائده )108/5،نسبت داده شده است.

ص  .)304ديگري «وجه ربک» را در اينجا بته معنتى
صهات پروردگار دانسته استت کته بتا آن ،برکتات و

 - 1- 3- 1کاربرد واژۀ «وجه» در حوزۀ معنایی ذات

نعمتها بر انسانها نازل متىشتود؛ همچتون علتم و

الهی

قدرت و رحمت و مغهترت (طباطبتايي ،1417 ،ج،19

در برخي از آيات نستبت وجته بته خداونتد داده
شده است ،مانند «کا مَنْ عَلَيهَْتا فَتانٍ .وَ يَبْقَتى وَجْهه

ص.)101
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وجه خداي سبحان ،همتان ظهتور زوالناپتذيري
است که از آن با عنوان فيض مطلتق و عتامّ ختدا يتاد

فرمان ،فرمان اوست و همه به او بازگردانيده شتويد)،
نيز دربردارندۀ همين نتيجه است.

ميشود و مؤمنان که به اميد لقتاي حتق کتار کترده و
طالب وجهاهللاند ،خواهان نيا بته ظهتور ختاصّ ايتن

 - 2- 3- 1کههاربرد واژۀ «وجههه» در حههوزۀ معنههایی

فيض منبسط هستند (آملتي ،1385 ،ج ، 26ص .)262

پیامبران

مقام «وجتهاهلل» از استماء و صتهات فعليته بته شتمار

آيات قرآن گوياي آن استت کته عقتا آدمتي بته

متيآيتد (خمينتي ،1378 ،ص  .)598استما و صتتهات

تنهايي و بدون راهنمايي انبيايي کته از طترف ختداي

الهتتي ،هتتم از نظتتر وجودشتتناختي و هتتم از نظتتر

تعالي مبعوث شده و شرايعي که آوردهاند ،نمتيتوانتد

معرفتشناختي ،رابتط بتين عتالم غيرپديتدار و عتالم

بشر را اداره کند .مردم بدون وجود پيتامبران و وحتي

پديتدار هستتتند و بتتدون استتماي الهتتي کتته در متتتون

الهي ،به تشخيص راه خير و شر خود قادر نيستتند .از

وحياني تجلي يافتهاند ،هيچکس نميتوانست معرفتت

اين قبيا است «کاَنَ النَّتاآُ أمَّتحً وَاحِتدَۀً فَبَعَتاَ اللَّتهُ

کاملي در باب اطوار وجتود بته دستت آورد (ويليتام

النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَتابَ بِتالْحَقّ

چيتيک ،1385 ،ص  .)34تنها خدا صتهات را بتهطتور

لِيَحْكمَ بَينْ النَّاآِ فِيمَتا اخْتَلَهتواْ فِيتهِ» (البقتره)213/2،

کامتا و حقيقتي واجتد استت؛ ولتي همتح اشتيا نيتز،

يكي از روشهاي پسنديده انبياء براي دعوت مردم به

به واسطه اينكه در جهان يافتت شتدهانتد ،جنبتههتاي

سوي خداوند ،استهاده از تكنيک انذار و تبشير استت.

خاصتتي از صتتهات را آشتتكار متتيستتازند؛ ازايتتنرو،

در اين آيه نيز بعثت انبيا را با بشارت و تهديد ،مقارن

انسان ها براي رسيدن به کمال انساني و شكوفاساختن

و توأم کرده است .پيامبران که معلمتان الهتي هستتند،

ذات حقيقي خويش ،بايد صهاتي را کته قترآن دربتارۀ

بايد براي موفقيت و پيروزي خويش در سير تعلتيم و

خداوند همچون عادل ،عتالم ،کتريم ،رحتيم ،حكتيم،

تربيت انسانها ،بهترين سرمشق و الگو براي متردم و

عزيز ،غهور خبر ميدهد و در وجود خودشتان نههتته

پيروان خويش باشند .با توجه به اين مقدمه ،پيتامبران،

است ،به ظهور رسانند .از همين روست کته رهتروان

خود بهترين الگو در رسيدن به مقام وجه اهلل  -اسماء

طريقت به «متخلتقشتدن بته ف تايا الهتي» (التخلتق

و صهات الهي  -هستند و انسانها براي نيتا بته ايتن

باخالق اهلل)توصتيه متيکننتد و ايتن ف تايا را عتين

مقصود ،بايد به ايشان اقتتدا کننتد و آنهتا را الگتوي

اسماءاهلل ميدانند و به همين علت انسانها جنبهها يتا

خويش قرار دهند.

وجوه بينهايتي از خدا را آشكار ميسازند.

الف  -پیامبر اکرم(ص)

کلمح «وجه» در سياق آيح ذيا «وَ لَا تَدْسُ مَعَ اللَّتهِ

در آيح ذيا ،اقامح وجه با ديتن حنيتف همنشتين

إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ کا شىَءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَتهُ

شتده استتت «وَ أَنْ أَقِ ه ْ وَجْهَ ه َ لِلتدِّينِ حَنيهتاً وَ ال

الحْكْمُ وَ إِلَيْهِ ترْجَعُونَ»(القصتص( )88/28،بتا ختداى

تَكونَنَّ مِنَ الْمُشْترِکينَ»(يتونس( )105/10،و [بته متن

يكتا خداى ديگترى را مختوان .هتيچ ختدايى جتز او

دستور داده شده است] که به دين حنيف روى آور ،و

نيستت .هتر چيتتزى نابودشتدنى استت مگتتر ذات او.

زنهار از مشرکان مبتاش) .پيغمبتر اکترم(ص) پتس از
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ارشاد و انذار کهّار که مستهاد از آيتات ستابقه بتود ،از

احساسي در انسان دليا بر واقعيتداشتن کمال مطلتق

جانب خداوند م مور شد که دين ختود و پتدرانش را

است و مقصود از ختدا چيتزي جتز کمتال و جمتال

به همه مردم عالم اظهار فرمايد؛ بنابراين ،صريحاً نهتى

مطلق و اليتناهي نيستت (جتوادي آملتي ،1388 ،ص

شر و اقرار به توحيد فرمود.

.)50
از

بنابراين ،در بافتت زبتاني آيتح فتوق ،قرارگترفتن

«حنيف» از متادۀ «حنتف» بته معنتاى اعترا

گمراهى و ميا به استقامت است؛ همچنان که «جنف»

واژههاي «وجه»« ،فطرت» ،و «حنيف» نقش مهمتي در

از استقامت و ميا به گمراهى استت

آشكارکردن معناي جمله ايهتا متيکنتد .مجمتوس ايتن

(راغب  ،1412،ص )260و منظور از وجه در اين آيه،

جمله چنين معنى مىدهد که توجه ختود را دائمتاً بته

قصد است؛ يعنى تمام همت و قصدت مصروف دين

سوى آئينى داشته باش که از هرگونه اعوجتاج ختالى

باشتتد (طيتتب ،1378 ،ج ،6ص 469؛ قرشتتي،1377 ،

است؛ همان آئين اسالم و همان آئين پتا و ختالص

ج ،4ص440؛ حسيني شتاه عبتدالعظيمي ،1363 ،ج،5

خدا است .آيح فوق ت کيد مىکنتد کته ديتن حنيتف و

ص .)408

خالص ،خالى از هرگونه شر دينى است که خداوند

به معناى اعرا

در آيهاي ديگر ،اقامه وجه با دين حنيف و فطرت

در سرشت همه انسانها آفريده است؛ سرشتى استت

همنشين شده است «فَ َقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّينِ حَنِيهًا فِطْرَتَ

جاودانى و تغييرناپذير؛ هرچند بسيارى از مردم توجته

اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاآَ عَلَيهَْا لَا تَبْدِياَ لِخَلْتقِ اللَّتهِ ذَالِتکَ

به اين واقعيت نداشته باشند (مكارم شتيرازي،1421 ،

التتدِّين الْقَتتيِّمُ وَ لَتتاکِنَّ أَکْثتترَ النَّتتاآِ لَتتا يَعْلَمُتتونَ»

ج ،12ص .)518

(التتروم( )30/30،ب تا يكتاپرستتتى روى بتته ديتتن آور.

در آيح مقابا ،اقامه وجه با دينِ قيم همنشين شده

فطرتى است که ختدا همته را بتدان فطترت بيافريتده

و واژۀ «قيم» جانشين واژۀ «حنيف» شده است «فَت َقِمْ

است و در آفرينش خدا تغييرى نيستت .ديتن پتا و

وَجْهَکَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْاِ أَن يَ ْتىِ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِتنَ

پايدار اين است؛ ولى بيشترِ مردم نمتىداننتد) .معنتاى

اللَّهِ يَوْمَسذٍ يَصَّدَّعُونَ»(التروم( )43/30،بته ديتن پتا

اصلى کلمح «فطر» شكافتن طولي چيزي است (راغب،

پايدار روى بياور ،پيش از آنكه روزى فرا رسد کته از

 ،1412ص  .)640فطرت انسان نوعي هدايت تكويني

امر خدا بازگشتنش نباشد .در آن روز متردم دو گتروه

در قلمرو شناخت و احساآ است و در سطح حيات

شوند).

عقالني انسان تبلور مييابد .يكي از اموري کته انستان

واژه «قيّم» به معناى مستقيم و نهايت استتقامت و

به طور فطري به آن گترايش دارد ،خداونتد استت .از

راستى است کته هتيچ گونته کجتى و انحرافتى در آن

نظر فطري ،تمامي انسانها خداجو و خداخواه هستند

نيست (طبرسي ،1377 ،ج ،3ص .)270هتم نشتيني دو

و هتتيچکتتس از حقيقتتت رويگتتردان نيستتت؛ هرچنتتد

ترکيب «اقامه وجه» و «دين قيّم» در بردارندۀ اين نكته

ممكن است در مقتام عمتا دچتار انحتراف شتوند و

است که توجه مستمر خويش را به سوى دين مستقيم

چيزي را که واقعاً کمتال مطلتق نيستت ،بته جتاي آن

معطوف کن و از آن به راست و چپ عدول مكن.

بنهند و آن را معشوق ختود برگزيننتد .وجتود چنتين
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اثبات مىکردند و فهمانيد که «من از آن شرکا ،اعرا

ب  -حضرت ابراهی (ع)
همچنين ،در آيح ذيا که سياق سخن از ح ترت

و به درگاه خداونتد ميتا متيکتنم و رو بته ستوى او

ابتتراهيم(س) استتت ،واژۀ وجتته بتتا دو واژۀ فطتترت و

مىآورم» ،سپس همين معنا را با جمله «وَ متا أَنَتا مِتنَ

حنيف قرين شده است «إِنىّ وَجَّهْهت وَجْهِتىَ لِلَّتذِى

الْمُشْ ترِکِينَ» ت کيتتد کتترد (طباطبتتايي ،1417 ،ج ،7ص

فَطَتترَ السَّتتمَاوَاتِ وَ الْتت َرْ

َ حَنِيهًتتا وَ مَتتا أَنَتتا مِتتنَ

الْمُشتترِْکِينَ»(االنعتتام( )79/6،متتن از روى اختتالص،

.)191
ج  -حضرت عیسی(ع)

پاکدالنه روى خود را بته ستوى کستى گردانيتدم کته

«إِذْ قَالَتِ الْمَلَسكَح يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّر ِ بِكلَِمَحٍ مِّنْهُ

آستتمانهتتا و زمتتين را پديتتد آورده استتت و متتن از

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسىَ ابْتن مَترْيَمَ وَجِیهًها فتىِ التدننْيَا وَ

مشرکان نيستم).

االَْخِرَۀِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِين»(آلعمتران[( )45/3،يتاد کتن]

سياق آيتات قبتا بيتانکننتدۀ استتدالل ح ترت

هنگامى [را] که فرشتگان گهتند اى مريم ،خداوند تتو

ابتتتراهيم از افتتتول ستتتتاره و متتتاه و خورشتتتيد بتتتر

را به کلمهاى از جانب خود مژده مىدهتد کته نتامش

الوهيتتتنداشتتتن آنهتتا استتت؛ بنتتابراين ،در ايتتن آيتته

مسيح ،عيسى بن مريم است؛ درحالىکه [او] در دنيا و

ميفرمايد من وجه خود را متوجه آن خالقى متيکتنم

آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است).

که آسمانها و زمين و آنچه را در آنها استت ،آفريتده

سياق اين آيه و آيات بعد ،مربتوط بته بخشتي از

است و از کليح اديان باطا ،بيزار و بتدين يكتاپرستتى

زندگى ح رت متريم ،يعنتى جريتان تولتد ح ترت

مايا هستم و از افرادى نيستم که بتراى ختدا شتريک

مسيح(س) است .در اين آيه ح رت عيسي(س) کلمته،

قرار ميدهند.

مسيح ،وجاهت در دنيا و آخرت دارد و مقرّب خواند

مهسران در معناي «توجيه وجه» نوشتهانتد کنايته

شده است.

است از همان عبادت که آن نيز عبارت است از دعا و

«وَجِيهاً» به معناي با منزلت و وجيه استت و جتاه

رجتتوس (طباطبتتايي  ،1417ج ،7ص 191؛ محلتتتى و

و قدر و شترف دارد (طبرستي ،1372 ،ج ،2ص 749؛

سيوطى ،1416 ،ج ، 1ص  )140و متراد توجته قلبتى

آلوسي ،1415 ،ج ،2ص  .)156نتزد بع تى« ،وجيته»

است که وجه قلب رو به خدا باشد؛ يعني او را مؤثر

يعنى رفيع از تهريط يهود و افراط نصارى و از مقربان

در عالم بداند (طيب ،1378 ،ج ،5ص .)122

درگتتتاه احتتتديت در هتتتر دو جهتتتان (حستتتيني

ابراهيم(س) در اين کالمِ خود صريحاً از پروردگار

شاهعبتدالعظيمي ،1363 ،ج ،2ص « .)101زمخشترى»

خويش اسم نبرده است؛ بلكه وصهى از اوصاف او را

گهته است «وجيها» حال براي «کلمه» ،و وجاهتت در

ذکر کرده است که احتدى حتتى مشترکان هتم در آن

دنيا ،نبوت و تقدم بر متردم و در آخترت ،شتهاعت و

وصف ،نزاس و خالفى ندارند .آن وصف عبتارت بتود

علوّ درجته در جنتت استت (زمخشتري ،1407 ،ج،1

از «خالقبودنش براى زمين و آسمان» ،تتا داللتت بتر

ص .)364

عهد کند و امر بر احدى از آنان مشتبه نشود .آنگاه بتا

قرب در اصا به معنتاي نزديتک در مقابتا دور

کلمح «حنيها» شرکايى را نهى کرده است کته مشترکان

است که اين نزديكي از جهات مختلف مطرح استت؛
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مانند قرب مكاني ،قرب زماني ،قرب مقتامي و قترب

د  -حضرت موسی(ع)

نسبي (راغب ،1412 ،ص  .)633مقرّبان درگتاه الهتي،

و همچنين در آيح مقابا «يَ َيهنَتا الَّتذِينَ ءَامَنتواْ لَتا

خدا را در باالترين سطح خود ،يعني توحيد و يگانگي

تَكونواْ کاَلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسىَ فَبرََّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَتالواْ وَ کتاَنَ

شناختهاند و به همتين دليتا ،در انجتام امتور خيتر از

عِندَ اللَّهِ وَجِيهًتا» (االحتزاب( )69/33،اى کستانى کته

ديگر انسانها پيشي گرفتهاند (طباطبتائي  ،1417ج،19

ايمان آوردهايد ،مباشيد مانند آن کستان کته موستى را

صتتص 117 – 116؛ طبرستتي ،1372 ،ج ،9ص .)325

آزرده کردند و خدايش از آنچه گهتته بودنتد مبترايش

«ق ر ب» ،در صيغح تقرّب آمده است تا اکتسابيبتودنِ

ساخت و نزد خدا آبرومند بود)،کلمح «وجيه» به همان

نزديک شدن به خدا را نشان دهد .تقرّب به معناي آن

معني و دربارۀ ح رت موسي(س) بهکار رفته است.

است که کسي بخواهد به کسي يا چيزي نزديک شود

سياق آيات گذشته دربارۀ احترام به پيامبر(ص) و

و بنده خدا ميتواند بتا پيشتيگترفتن در نيكتيهتا از

تر هرگونه ايذاء نسبت به آن ح رت بتود .در ايتن

ديگران به خدا نزديک شود و ايتن نزديكتي عبتارت

آيه خدواند خطاب به مؤمنان مىگويد اى کسانى کته

شمول رحمتت الهتي واقتع

ايمان آوردهايد ،مانند کسانى نباشيد کته موستى(س) را

شتتود و از استتباب و عوامتتا شتتقاوت دور شتتود

اذيت و آزار کردند؛ اما خدا او را از همه نستبتهتاى

(طباطبائي ،1417 ،ج ،19صص)121- 120؛ البته ايتن

ناروا مبرا و پا کرد و او در پيشگاه ختدا آبرومنتد و

مرتبه با عبوديّت و رستيدن بته حتدّ کمتال آن ميستر

بزرگ منزلت بود.

است از اينكه در معر

ميشود؛ چنانكه در آيح (النساء )172 ،4/بته آن اشتاره
شده است.

از هم نشيني دو واژۀ اذيت و وجيهتا در ايتن آيته
مىتوان فهميد که هرگاه کسى در پيشگاه خدا وجيه و

هم نشيني وجاهتت بتا مقتربين نشتاندهنتدۀ ايتن

صاحب قدر و منزلت باشد ،خدا از او در برابتر افتراد

مطلب است که قرب انسانها به وجه الهتي  -استماء

موذى نسبت دهندۀ ناروا دفاس مي کند (مكارم شيرازي،

و صهات نيكو  -به اندازۀ کماالت نهساني و روحتاني

 ،1421ج ،13ص .)363

است که ايشان کسب کردهاند .بندگاني که نستبت بته

« -وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَتاءَ مَتدْيَنَ قَتالَ عَستىَ رَبتىّ أَن

ديگران کماالت بيشتري را کسب کتردهانتد ،از حيتا

يَهْدِيَنىِ سَوَاءَ السَّبِياِ» (القصص( )22/28،و چتون بته

کمال به وجه الهي نزديتکتتر هستتند و توانستته انتد

سوى [شهر] مَدْيَن رو نهتاد [بتا ختود] گهتت «اميتد

اسماء و صهات الهي بيشتتري را در وجتود ختود بته

است پروردگارم مرا به راه راست هدايت کند).

فعليت برسانند .انسان وقتي کاما ميشود که عظمتت

سياق آيات مربوط به هنگامي است که ح ترت

و کبرياي خداوند چنان در اعماق قلبش فرو بترود و

موسى(س) از دربار فرعون و فرعون پرستان ،بيمنتا و

بر او استيال شود که با نشانههاي هستي ،خداي ختود

از مصر خارج شد و به سوي مدين رفت« .تَوَجَّتهَ» در

را بشناسد؛ آنگونه که تمام موجتودات ،ختود و آثتار

اين آيه به معناي حرکت کردن يا روي کردن به طرفتي

خود را از خدا و متعلّتق بته او بداننتد (امتين،1361 ،

استتتت (آلوستتتي ،1415 ،ج ،10ص 268؛ محلتتتي و

ج ،12ص .)65

ستتيوطي ،1416 ،ص 391؛ اندلستتي ،1420 ،ج ،8ص
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 .)296واژۀ «تلقاء» به معناى برابتر و روبتهرو استت و

- 3- 3- 1کههاربرد واژۀ «وجههه» در حههوزۀ معنههایی

نيز ابن عبّاآ گهته است موسى درحالى بيرون رفتت

انسانها

که راه را نمىدانستت و فقتط اميتد بته پروردگتارش

- 1- 3- 3- 1کههاربرد واژۀ «وجههه» در مراتههو وا

داشت که او را راهنمايى و از سرگردانى حهظ کنتد و

انسانیت

«سَواءَ السَّبِياِ» ،يعنى وستط راه (طبرستي ،1377 ،ج،3
ص .)214

آيتتات قتترآن نشتتان متتيدهتتد ،بعتتد از پيتتامبران،
نزديتتکتتترين افتتراد بتته مقتتام وجتته اهلل ،مؤمنتتان و

داللتتت مصتتداقي آيتته ،بتته هجتترت ح تترت

انسانهايي وارسته هستند که توانستهاند برخي صهات

موسي(س) اختصاص دارد؛ امّا فراتر از داللت ارجتاعي

نيكو را کسب کنند .خداوند از آنها به نيكي ياد کرده

آيه ،اشاره دارد که انسانهايي که در جامعتهاي فاستد

و آنها را ستايش کرده است؛ البته گهتنتي استت کته

زندگي ميکنند و به اصالح رفتارهاي منحرف جامعته

گرچه در اين آيات از نام پيامبر خاصي سخن به ميان

اميدي ندارنتد و جتان و متال و ايمتان ختويش را در

نيامده است ،پيامبران کساني هستند که تتکتتک ايتن

خطر ميبينند ،بايد مهاجرت کننتد و در ايتن راه بايتد

ويژگيهاي پستنديده را در بتاالترين ميتزان ختود بته

به خداوند متعال توکّا کنند.

ظهور رساندهاند؛ بنابراين ،در سخن از هتر گروهتي و

ذ  -حضرت یعقوب

تمديح از هر صهتي ناخودآگتاه ،پيتامبران از مصتاديق

«اقْتلواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يخَْا لَكتمْ وَجْهه

پررن

آن محسوب ميشوند؛ نظير گروههتايي چتون

أَبِيكم»(يوسف[( )9/12،يكى گهت ] يوسف را بكشيد

خردمنتتدان ،رستتتگاران ،فزونتتييافتگتتان ،نيكوکتتاران،

يا او را به سرزمينى بيندازيد تا توجّه پدرتان معطتوف

مؤمنان و. ...

شما شود).

الف  -خردمندان

آيه دربارۀ نقشهاي است که برادران يوسف بتراي

در آيح ذيتا يكتي از ويژگتيهتاي خردمنتدان –

او کشيدند که يتا او را بكشتند و يتا بته محتا دورى

اولواالباب  -را صبر به خاطر خداوند بيان کرده استت

ببرند که از دسترآ يعقتوب بته دور باشتد تتا توجته

و واژۀ «وجه» در اين آيه با کلمات صبر ،ابتغاء و ربّ،

پدرشتتان را از يوستتف بازدارنتتد و بتته ستتوي ختتود

قرين شده است «وَ الَّذينَ صَبَروا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِتمْ وَ

معطوف کند .مهسران «يَخْا لَكمْ وَجْهُ أَبِتيكمْ» در آيتح

أَقامُوا الصَّالۀَ وَ أَنْهَقوا مِمَّتا رَزَقْنتاهُمْ سِتراا وَ عَالنِيَتحً وَ

مذکور را اينچنين معنا کردهاند تتا توجته پتدرتان از

يَ تدْرَننَ بِالْحَسَ تنَحِ السَّ تيِّسَحَ أولسِ تکَ لَهُ تمْ عُقْبَتتى ال تدَّارِ»

يوسف ،قطع و محبت وى براى شما ختالص شتود و

(الرعد( )22/13،و کسانى که بتراى طلتب خشتنودى

تمتتام التهتتات و توجتتهاش بتته شتتما معطتتوف شتتود

پروردگارشان شكيبايى کردند و نماز برپا داشتتند و از

(طبرستتتي ،1372 ،ج ،5ص 325؛ زمخشتتتري،1407 ،

آنچه روزيشان داديم ،نهان و آشتكارا انهتاق کردنتد و

ج ،2ص 447؛ آلوسي ،1415 ،ج ،6ص 383؛ محلي و

بدى را بتا نيكتى متىزداينتد ،ايشتان راستت فرجتام

سيوطي ،1416 ،ص .)239

خوشسراى باقى).
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آيات قبا در مقام برشتمردن صتهات خردمنتدان

(هدايت يافتن آنان بر عهده تو نيست؛ بلكته خداستت

بود .در آيه مورد بحا تعداد ديگري از ايتن صتهات

که هر که را که بخواهد هدايت مىکند و هر مالى کته

مطرح مي شود و آنها عبارتند از اينكه در مقابتا هتر

انهاق مىکنيد ثوابش از آن خود شماست و جز بتراى

عملى که انجام آن به صبر و استقامت نياز دارد ،صتبر

خشنودى خدا چيزى انهاق مكنيد و هرچه انهاق کنيتد

و استقامت مىورزند ،نماز به پا ميکنند ،در آشتكار و

پاداش آن به شما مىرستد و بتر شتما ستتم نخواهتد

نهان از آنچه خداونتد روزيشتان کترده استت ،انهتاق

شد).

مىکنند و بدى را به نيكى دفع مىکنند.

سياق آيات قبا در ارتبتاط بتا انهتاق در راه ختدا

«صبر» در مقابتا اضتطراب و بيتتابيکتردن و بته

بهطتورکلى استت و در ايتن آيته از جتواز انهتاق بته

معني ضبط نهتس و شتكيبابودن و حالتت طم نينته و

غيرمسلمانان سخن رفته است .در جملح «لَيْسَ عَلَيْکَ

ثبتتات پيتتداکردن استتت (مصتتطهوي ،1380 ،ج ،1ص

هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْتدِي مَتنْ يَشتاءُ» روى ستخن از

« .)236عاقبت» به مههوم وسيع کلمه ،سرانجام نيتک،

مؤمنان گردانده شد و پيامبر(ص) مخاطب قرار گرفته

پيروزي در اين جهان ،بهشت و نعمتهتايش در جهتان

است؛ بنابراين جملح مذکور ،جملهاى استت معترضته

ديگتر استت (مكتارم1421 ،ق ،ج ،12ص .)310بنتابر

که صرفاً بهمنظور دلخوشى آن جناب در وستط کتالم

نظر مهسران« ،وَجْهِ رَبِّهِمْ» يكتى از دو معنتاى ذيتا را

آمده است (طباطبايي ،1417 ،ج ،2ص .)398

متيرستتاند  -1وجتته در ايتتنگونته متتوارد بتته معنتتى

«ابتغاء» از ريشه «بغي» به معنتاي طلتب تتوأم بتا

«عظمت» است؛ همانگونه که به «نظر» و «رأى» مهتم

تجاوز از حدّ است .تجاوز بر دو گونته استت؛ يكتى،

هذا وجه الرأى گهته مىشود يعنتى ايتن رأى مهمتى

تجاوز ممدوح؛ مثا تجاوز از عدالت بته احستان و از

استتت (طبرستتي ،1372 ،ج ،6ص « -2 .)444وجتته

عما واجب به مندوب ،يعنى عما به هر دو .ديگرى،

رب» در اينجتتا بتته معنتتى «رضتتايت و خشتتنودى

تجاوز مذموم؛ مثا تجاوز از حتق بته باطتا (راغتب،

پروردگار» است؛ يعنى آنها به ختاطر جلتب رضتاى

 ،1412ص  .)136در بيان علت اضافح واژۀ «وجته» در

حق در برابر همه مشكالت صتبر و استتقامت دارنتد.

«وجه اللَّه» دو قول است  -1براى رفع ابهام و تحقيق

استعمال وجه در اين معنى ،به دليا آن است که انسان

و بيان اينكه براى خود خدا باشد و کلمتح «وجته» بته

هنگامى که مىخواهد جلتب رضتايت کستى را کنتد،

معناى نهس و خود ،بهکار رفته است تا پندار و تتوهم

صورت او را به ختود متوجته متىستازد (طباطبتايي،

اشترا غي خدا را دفع کند و اختصتاص بته ختدا را

 ،1417ج ،11ص .)343

بههماند -2 .ادب تعبيرى است؛ زيرا اگر بگوئيم براى

در همين راستا ،در آيه ذيتا نيتز واژۀ «وجته» بتا

خدا فالن کار را انجام دادم ،آن لطف تعبير را ندارد که

انهاق ،ابتغاء و اهلل همنشين شده استت «لَّتيْسَ عَلَيْتکَ

بگوئيم در وجه خدا يا براى تقرب به ختدا (طبرستي،

هُدَئهُمْ وَ لَاکِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَ مَا تنهِقواْ مِنْ خَيرٍْ

 ،1372ج ،2ص  .)664کلمح «وجه» در آيه مورد بحا

فَلِ َنهسِكمْ وَ مَا تنهِقونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ مَتا تنهِقتواْ

به معناي ظاهري و جسماني نيست .معناى وجه اللّه در

مِنْ خَيرٍْ يُوَفَّ إِلَيْكمْ وَ أَنتمْ لَا تظْلَمُون» (البقره)272/2،

آيه باال کنايه از رضاى خدا است (الهروي ،1421 ،ج،4
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ص 88؛ حستتينيشتتاهعبتتدالعظيمي ،1363 ،ج ،1ص

نيتتک ،تقتترب بتته خداونتتد استتت ،نتته چيتتز ديگتتري

.)497

(زمخشتتتري ،1407 ،ج ،3ص 481؛ آلوستتتي،1415 ،

هم نشيني کلمات «انهاق با ابتغاء و وجه و اهلل» در

ج ،11ص  .)45اين آيه نشان دهندۀ آن است که منظور

آيح مذکور بيان کنندۀ اين مطلب است کته اگتر انهتاق

از «وَجْهَ اللَّهِ» ،نيّت خالصتانه در انهتاق استت و تنهتا

براى خدا باشد ،پتاداش و برکتات آن تتا ابتد نصتيب

مسسلح انهتاق و پترداختن حتق خويشتاوندان و ديگتر

شخص خواهد شد؛ بنابراين ،هدف تمامي آفريتدگان،

صاحبان حقتوق کتافى نيستت ،بلكته انهتاق بايتد بتا

خداوند قادر و داناستت؛ ازايتنرو ،تنهتا آن دستته از

اختتالص و نيتتت پتتا همتتراه و از هرگونتته ريتتا و

فعاليت هايي سودمند و نتيجه بخش خواهند بود که در

خودنمايى و منتت و تحقيتر و انتظتار پتاداش ختالى

بتا ستاير اجتزاء

باشد؛ همان گونه که درمورد انهاق اها بيتت(س) آمتده

خلقت برنامهريزي شدهاند و کوششهتايي کته چنتين

است «إِنَّما نطْعِمُكمْ لِوَجْهِ اللَّهِ َِّ لَا نرِيدُ مِتنكمُ جَتزَاءً وَ

نيستند محكوم بته فنتا هستتند و چيتزي نيستتند جتز

لَا شكورًا» (االنسان.)9/76،

جهتت ختدا (وجته اهلل) و هماهنت

حرکات سردرگم و اثري جز مالل و پريشتاني بتراي
انسان به جاي نخواهند گذاشت.

داللت مصداقي آيه ،پيامبر اکترم(ص) استت؛ امّتا
فراتر از داللت ارجاعي آيه ،بايد گهت خطاب در اين

در برخي آيات ازجمله آيات ذيا «وَ مِنَ النَّتاآِ

آيه عام است و شاما پيامبر(ص) و غير او ميشتود و

مَنْ يَشْرِي نَهْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّتهِ» (البقتره)207/2،و

همه مردم موظهند که حق خويشاوندان و ذى القربتاى

«يُنْهِقونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّتهِ» (البقتره،)265 /2،

خود را فراموش نكنند.

کلمح «مرضاه» جانشين واژۀ «وجه» شده استت و ايتن

ج  -فزونییافتگان

جانشيني ميتواند بيان کنندۀ اين مطلب باشد که متراد

در آيح ذيا نيز اداء زکات با اراده وجه خدا قرين

از وجه در آيات قبلي ظاهراً همتان ثتواب و رضتايت

و همنشين شده است «وَ ما آتَيْتمْ مِنْ رِبتاً لِيَرْبُتوَا فتي

خداوند باشد.

أَمْوالِ النَّاآِ فَال يَرْبُوا عِنْدَ اللَّتهِ وَ متا آتَيْتتمْ مِتنْ زَکتاۀٍ

ب  -رستگاران

تريتتدُونَ وَجْه ههَ اللَّتتهِ فَ ولسِتتکَ هُتتمُ الْمُ ْتتعِهونَ»

در آيح مقابا ،دادن انهاق به خويشاوندان تتوأم بتا

(الروم( )39/30،و آنچه [به قصد] ربا مىدهيتد تتا در

وجه اهلل شده است «فَآتِ ذَا الْقرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْتكينَ

اموال مردم سود و افزايش بتردارد ،نتزد ختدا فزونتى

وَ ابْنَ السَّبياِ ذلِکَ خَيْرٌ لِلَّتذينَ يُريتدُونَ وَجْههَ اللَّتهِ وَ

نمتىگيترد [ ولتتى] آنچته را از زکتتات  -درحتالىکتته

أولسِتکَ هُتمُ الْمُهْلِحُتتونَ» (التتروم( )38/30،پتتس ح تقّ

خشنودى خدا را خواستاريد  -داديد ،پس آنان همتان

خويشتتاوند و تنگدستتت و در راهمانتتده را بتتده .ايتتن

فزونىيافتگانند [و م اعف مىشود]).

[انهاق] براى کسانى کته خواهتان خشتنودى خداينتد
بهتر است ،و اينان همان رستگارانند).
مراد از «وجه اهلل» در آيه فتوق ،جهتت و جانتب
حق تعالي است؛ يعني تنها هدفشان در انجام کارهتاي

«وجه اهلل» در آيح مذکور به معنتاي ثتواب ختدا و
رضاى او است؛ يعنى زکات را به خلوص نيت بتراى
رضاى خدا دهيد؛ بدون شائبه غر

ديگتر از ريتاء و

ستتمعه و طمتتع زيتتادت (زمخشتتري ،1407 ،ج ،3ص

معناشناسي واژۀ «وجه» در قرآن 57

481؛ آلوستتتي ،1415 ،ج ،11ص 45؛ حستتتيني شتتتاه

احسان از باالترين مراتب استالم استت .احستان

عبتتدالعظيمي ،1363 ،ج ،10ص )304؛ و همچنتتين در

عبارت است از انجامدادن هر عملي به وجه حستن و

آيات ديگري چون (االنعام( ،)72/6،الكهتف،)28/18،

بدون عيب ،هم از جهت استقامت و ثبتات ،و هتم از

(االنسان( ،)9/76،الليتا )20/92،واژۀ وجته در همتين

جهت اينكه جز بتراي ختدا نبتوده باشتد (طباطبتايي،

معنا بهکار برده شده است.

 ،1417ج ،4ص  ،)20تستتليم وجتته بتته ختتدا عبتتارت

د  -نیکوکاران

اخرى تسليمشدن بته خداستت؛ يعنتى روى بته ختدا

در آيح مقابا ،تستليم بته وجته نستبت داده شتده
است «بَلىَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لِلَّهِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فَلَهُ أَجْرهُ

دوخته و منتظر فرمان باشد و هرچه او فرموده استت،
بپذيرد (قرشي ،1377 ،ج ،1ص .)216

عِنتتدَ رَبِّتته وَ لَتتا خَتتوْفٌ عَلَتتيْهِمْ وَ لَتتا هُتتمْ يحَْزَنتتون»

در سياق کلمات آيه ،تسليم از ميان ديگر اوصاف

(البقره( )112/2،آرى ،هترکس کته ختود را بتا تمتام

مؤمن ،گزينش و در آيه جانشين شده و محهوظبتودن

وجود ،به خدا تسليم کند و نيكوکار باشتد ،پتس متزد

اجر ايشان در نزد خدا با امنيت و حزن و اندوهنداشتن

وى پيش پروردگار اوست و دستخوش بتيم و انتدوه

ايشان همنشين شده و بر آن پيشي گرفته استت .ايتن

نمىشود).

همنشيني و تقدم و ت خَر نشان متيدهتد کته هترکس

سياق آيات در ارتباط با کساني است کته تستليم

خالصانه روي به خدا آورد ،اجر و پاداش عملتش در

فرمانهاي خداوند هستند و علّت ورود به بهشتت را،

نزد پروردگار محهوظ است .اين باور قلبي بته انستان

تسليم فرمان خدا و نيكوکاربودن مىدانند و از اجتر و

کمک ميکند تا بر مبناي انديشح توحيدي خود ،رفتاري

پاداش بزرگ در نظر گرفته شده برايشان ستخن رفتته

مناسب از خود نشان دهد و واجبات و مستحبات خود

است .پاداش عما ايشان نزد خداوند محهتوظ استت.

را بيهيچ نگراني و تشويش ختاطر انجتام دهتد .واژۀ

مؤمنان خوف و ترسي از پاداششتان ندارنتد و نيتز از

اسالم نيز بيتانکننتدۀ تستليم محتض انستان در برابتر

اين ناراحت نيستند که عملشان تلف ميشود.

خداوندِ همح جهانيان است؛ ازاينرو ،قرآن پيامد اصلي

ابن عباآ ميگويد کسى که خالص کند خويش
را براى خدا به اينكه راه خشنودى او را بپيمايد .برخى

اسالم را احساآ امنيت و آرامش ميداند و همچنتين
است آيات ذيا (النساء( ،)125/4،لقمان.)22/31،

گهتهاند روى خويش را متوجه فرمانبردارى خدا کند.

هم نشيني وجه با تمام اعمالي که در آيتات فتوق

بع ى گهتهاند امر خويش را به خداوند واگذار کنتد.

ذکتتر شتتد صتتبر ،نمتتاز ،انهتتاق ،زکتتات ،دادن حتتق

پارهاى گهتهاند در برابر دستورات خداوند تسليم و در

ذويالقربي ،انجام فرمانهتاي الهتي ،دربردارنتدۀ ايتن

پيشگاه او خ وس و تواضع کند؛ زيرا ريشتح «استالم»

نتيجه است که اگر تمامي اعمتال انستان ،تنهتا بتراي

خ وس و انقياد است و علت خصوصتيت داده شتدن

خدا و خالصانه صورت گيرد ،در سراي باقي به فالح

«وجه» اين است که اگر به صورت در هنگتام ستجود

و عاقبتت نيكتو خواهتد رستيد و پتاداش او ت تتمين

بخا نورزيد ،به ديگر اع اء و جوارح بخا نخواهتد

ميشود و جاي هيچ نگراني نيست.

ورزيد (طبرسي ،1372 ،ج ،1ص .)358
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عبتتارت « فَلَهُتمْ أَجْتترهُمْ عِنْتدَ رَبِّهِتمْ وَ ال خَتوْفٌ

همنشيني انهاق با عبتارت «ال خَتوْفٌ عَلَتيْهِمْ وَ ال

عَلَ تيْهِمْ وَ ال هُتتمْ يَحْزَنتتون» کتته در آيتتح قبتتا نتيجتتح

هُمْ يَحْزَنون» نشان ميدهتد کته امنيتت روان شتخص

تسليم بودن در قبال اوامر الهي بود ،در اين آيه از نتاي

منهق در دنيا و هراآنداشتن او از فقر و اتالف مالش

انهاق به حساب آمده استت «الَّتذِينَ يُنْهِقتونَ أَمْتوالَهُمْ

از اين روست که او بر اين موضوس واقف استت کته

بِاللَّيْاِ وَ النَّهارِ سِراا وَ عَالنِيَحً فَلَهُمْ أَجْرهُمْ عِنْدَ رَبِّهِتمْ وَ

انهاق او به معناي تباهي و از بين رفتن مالش نيست و

ال خَوْفٌ عَلَتيْهِمْ وَ ال هُتمْ يَحْزَنتون» (البقتره)274 ،2/

او مي داند که اجر و پاداش عملش در نتزد پروردگتار

(آنان که اموال خويش را در شب و روز ،در پنهتان و

محهوظ است.

آشكار انهاق مىکنند ،اجرشان با پروردگارشان استت،
نه بيمنا مىشوند و نه غمگين).

در آيح ذيا نيز ،عدم خوف و حزن با اولياي الهي
همنشين شده است «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَتيْهِمْ

سياق آيات در ارتباط با انهاق استت و از اجتر و

وَ لَا هُمْ يحَْزَنونَ*الَّتذِينَ ءَامَنتواْ وَ کَتانواْ يَتَّقتونَ*لَهُتمُ

پاداش بزرگ در نظر گرفته شده برايشان ستخن رفتته

الْبُشْترَي فتتي الْحَيَتتوۀِ التدننْيَا وَ فتتي االَْخِترَۀِ لَتتا تَبْتدِياَ

است (طباطبايي ،1372 ،ج ،2ص  .)382در آيح متورد

لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَالِکَ هُوَ الْهَوْزُ الْعَظِيمُ» (يتونس-62/10/

بحا بيان شتده استت آنتاني کته دارايتيهتاي ختود

 .)64با نظر به هم نشيني تقوا و ايمان با اوليتاي الهتي،

ازقبيا اموال ،اوالد ،علم ،آبرو و مقام خويشتتن را در

روشن ميشود که اگر کسي بخواهتد خيتالي آستوده

شب و روز انهاق ميکننتد ،درحتاليکته گتاهي انهتاق

نسبت به امور دنيا و آخرت داشته باشد بايد نخستت،

خود را پنهان و گاهي اظهار ميکننتد ،اجتر و پتاداش

انديشه اي صحيح مبني بر قبول يگانگي خداوند داشته

ايشان نزد خداوند است .پاداش عما انهاقگتران نتزد

باشد  ،و دوم ،در همح امور تقوا داشته باشد و از اوامر

خداوند محهوظ است .مؤمنان خوف و ترستي از فقتر

الهي اطاعت کند و ايتن انديشته و رفتتار درستت بته

ندارند و نيز از اين ناراحت نيستند که با انهتاقکتردن،

آرامش و امنيت درون او منجر ميشود.

مالشان تلف ميشود؛ زيترا دارايتي ختود را بته اميتد
پاداش چنتد برابتر متيدهنتد (امتين ،1361 ،ج ،2ص
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437؛ طبرستتي ،1408 ،ج ،2ص 668؛ حستتيني شتتاه

انسانیت

عبتتتدالعظيمي ،1363 ،ج ، 1ص500؛ قرائتتتتي،1383 ،

همانطور که کسب ويژگيهتاي نيكتو ،انستان را

ج ،1ص 440؛ قشيري ،بيتتا ج ،1ص  .)210برختي

به خدا نزديک ميکند ،در مقابا ،کهر و عصيان ،آدمي

از مهستتران ،نداشتتتن ختتوف و حتتزن را مربتتوط بتته

را از مسير رشد معنوي خود بتازميدارد .هرچته گنتاه

آخرت دانستهاند که البته اين مسلم است چنين کستي

بيشتر و سنگينتر باشد ،اين فاصتله از کمتال ،بيشتتر

هراستتي از آتتتش نتتدارد؛ زيتترا متتيدانتتد خداونتتد در

خواهد شد .با نگاهي به آيات مربوطه روشن ميشود،

آخرت جايگاهشان را امن گردانده استت (فخرالتدين

از نگاه قرآن ،کهر از بدترين جايگاه برخوردار است و

رازي ،1420 ،ج ،7ص .)78

بيشترين خدشه و زيان را به انسانها وارد متيکنتد و
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نهايتاً شخص کافر ،بهترۀ کمتالي از استماء و صتهات

صف کافران قرار مىگيرد (مدرستي ،1419 ،ج ،8ص

الهي نميبرد.

.)28

« -فَإِنْ أَصَابَهُ خَيترٌْ اطْمَت َنَّ بِتهِ وَ إِنْ أَصَتابَتْهُ فِتْنَتحٌ

در نظر گرفتن حوزۀ معنايي تعبير انقتالب وجته،

انقَلَوَ عَلىَ وَجْهِهِ خَسِترَ التدننْيَا وَ االَْخِترَۀ ذَالِتکَ هُتوَ

با خسران و ارتباط آنها بتا يكتديگر ،در روشتنگري

الخْسْرَان الْمُبِين» (الح ( )11/22،پس اگر خيترى بته

هرچه بيشتر فهم اين آيه مؤثر است .عتدهاي از افتراد

او برسد ،بدان اطمينان يابد و چون باليى بتدو رستد،

با شک رفتار ميکنند و در ستختيهتا و مشتكالت از

روى برتابد .در دنيا و آخرت زيان ديتده استت .ايتن

توجتته بتته خداونتتد و آيتتات پروردگارشتتان روى

است همان زيانِ آشكار) .در آيتات گذشتته ستخن از

متتىگرداننتتد و نتيجتته ايتتن ارتتتداد و بازگشتتت از راه

افرادي بود که دربارۀ خداوند بهصورت باطا مجادلته

خداوند ،محروميت از نعمتهتاي دنيتوي و اختروي

ميکنند؛ اما در اينجا سخن از گروه دومتي استت کته

است و اين محروميت از نگاه قرآن ،خسران است.

همان افراد ضعيف االيمان هستند؛ آنها همتان گتروه
مردّدان هستند که به خدا ايمان دارند؛ امّتا بتا شتکّ و
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ترديد .هرگاه خيترى متوجّته آنهتا شتود ،نهوسشتان

« ...فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبتاً فَامْسَتحُوا

اطمينان پيدا مىکند و اگر بد و گزندى به آنها برسد،

بِوجههوهِک ْ وَ أَيْتتديكمْ» (النستتاء( )43/4،اگتتر آب

به چالههاى نوميدى و بدگمانى فرو مىافتند.

نيافتهايد ،پس بر خاکى پا تتيمّم کنيتد و صتورت و

معناي لغتوي خستران ،نقصتان و از دستت دادن

دستهايتان را مسح کنيتد) .ايتن آيته دربتارۀ نمتاز و

اصا سترمايه بتراي تجتارت استت .خستران برختي

برخي احكتام فقهتي آن صتحبت متيکنتد و عبتارت

موارد در امور دنيتوي مطترح استت؛ نظيتر از دستت

مدّنظر ،طرز تيمم را بيان فرموده است.

دادن مال و برختي متوارد در امتور نهستي و معنتوي

هم نشيني واژۀ وجه با کلمات «تتيمم»« ،مستح» و

مطرح است؛ مانند از دست دادن جان ،سالمتي ،خترد

«ايدي» بيانکنندۀ اين معنا است که واژۀ وجته در آيته

و( ...فراهيتتدي ،1410 ،ج  ،4ص 195؛راغتتب،1412 ،

فوق به معناي لغوي آن  -چهتره و صتورت  -استت.

ج ،1صتتص 281و .)282عبتتارت «وَ إِنْ أَصتتابَتْهُ فِتْنَتتحٌ

همچنين اين واژه در آيات ذيا با همين معناي مذکور

انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ» به اين معنا گرفته شتده استت کته

بهکار رفته است (المائده( ،)6/5،يوستف،)93،96/12،

اما اگر گرفتارى پيدا کنند ،به کهر مىگرايند ،يعنى بته

(النحا( ،)58/16،الذاريات.)29/51،

حال اول خود برميگردند (حسيني شتاهعبتدالعظيمي،
 ،1363ج ،9ص 24؛ قرشتتتتتتي ،1377 ،ج ،7ص 20؛

- 5- 3- 1کاربرد کلمۀ «وجه» در معنا باطنی

ابوالهتتتتتوح رازي ،1408 ،ج ،13ص 303؛ آلوستتتتي،

«-يَوْمَ تَبْيَضن وُجُوهٌ وَ تَسْتوَدن وُجُتوهٌ فَ َمَّتا الَّتذِينَ

 ،1415ج ،9ص  .)119اصطالح «انقلب علتى وجهته»

اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ کَهَرْتم بَعْدَ إِيمَانِكمْ فَذوقواْ الْعَذَابَ

تعبير از دگرگونى کلّى و بهصورتى ناگهانى است کته

بِمَا کنتمْ تَكْهرونَ* وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَ َّتْ وُجُوهُهُمْ فَهِتى

رابطه خود را به کلى با مؤمنان مىگستلد و کتامالً در

رَحْمَحِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»(آل عمتران)107- 106/3،
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(آن روز که گروهتى ستپيدروى و گروهتى ستيهروى

آنان که مرتكب بديها شوند ،پاداش هر بتدى هماننتد

شوند ،به آنان که سيهروى شدهاند ،مىگويند آيا شتما

آن است و خوارى بر آنها چيره مىشود .کسى آنهتا

پس از ايمان آوردنتتان کتافر شتديد .بته ستبب کتافر

را از خشم خدا نگه نمىدارد ،چنان شوند کته گتويى

شدنتان بچشيد عذاب خدا را؛ اما آنتان کته ستپيدروى

صورتشان در پتارهاى از شتب تاريتک پوشتيده شتده

شدهاند ،همواره غرق در رحمت پروردگتار هستتند).

است .اينان اها جهنمند و جاودانه در آن هستند).

در اين آيات اشاره مىکند که کهر ،موجب روستياهى

در آيات ديگري از قترآن واژۀ وجته دربتاره مؤمنتان

و اسالم و ايمان ،موجتب روستهيدى در روز قيامتت

بتتتا کلمتتتاتي ازقبيتتتا ظتتتاهري آراستتتته و نتتتوراني

ميشود.

(الهتتتتح ،)29/48،زيبتتتا و درخشتتتان (القيامتتته )22/75،و
و

(عتتبس ،) 38/80،طتتراوت نعمتتت (مطههتتين)24/83،و

واژۀ وجه در ايتن آيتات بتا کلمتات ابي تا

اسوداد همنشين شده است و اين هم نشيني حتاکي از

تتتازگي (الغاشتتيه )8 /88،همنشتتين شتتده استتت و دربتتارۀ

اين مطلب است که روسهيدى و روسياهى در قيامت،

گناهكتتاران بتتا واژههتتايي چتتون محوشتتدن صتتورت

درحقيقت تجسّم همان حاالت و روحيّتات انستان در

(النستتتاء ،)47/4،احاطتتته بتتتا شتتتعلههتتتاى آتتتتتش

دنياست .کسانى که در دنيا واليت خدا را پذيرفتهانتد،

(ابتتتتراهيم ،)50/14،ستتتتيهرويتتتتي (الزمتتتتر )60 /39،و

خداوند آنها را از ظلمات به نور مىبرد و در آن روز

(الزختترف ،)17/43،کتتور ،الل و کتتر (االستتراء،)97 /17،

با چهرهاى نورانى حاضر مىشوند؛ ولتى آنتان کته بته

کبابشدن صورت با آب جوشان (الكهتف ،)29/18،عتدم

واليت طاغوت گردن نهادهاند ،طاغوتهتا آنتان را از

بازداشتتتتتن آتتتتتش (انبيتتتتا ،)39/21،کهتتتتر و انكتتتتار

نور به ظلماتِ هوآ و تهرقه و شر و جهتا ستوق

(الح ت  ،)72/22،ستتوختن بتتا آتتتش(المومنتتون،)104/23،

مىدهند و در قيامتت در ستياهى و تتاريكى محشتور

دختتول در جهتتنم (الهرقتتان ،)34/25،ستترنگوني در آتتتش

مىشوند (قرائتي ،1383 ،ج ،2ص .)127

(النما ،)90/27،دگرگتوني (االحتزاب ،)66/33،شتكنجه و

در آيح روبهرو نيتز ،ايتن واژه دربتارۀ مومنتان بتا

عذابدادن (االنهال( ،)50/8،محمتد ،)27/47،کشتيدهشتدن

عدمروسياهي و ذلت و دربتاره گنهكتاران بتا ذلتت و

در آتتتش (قمتتر ،)48/54،نگونستتاري (الملتتک،)22/67،

خواري قرين شده است «لِّلَّتذِينَ أَحْسَتنواْ الْحُسْتنىَ وَ

گرفتگتتي صتتورت (الملتتک ،)27/67،عبتتوآ و تتترش

زِيَادَۀٌ وَ لَتا يَرْهَتق وُجُتوهَهُمْ قَتترٌَ وَ لَتا ذِلَّتحٌ أوْلَستکَ

(القيامتته ،)24/75،غبتتارآلود (عتتبس،)38/80،و وحشتتت

أَصحَْابُ الجَْنَّحِ هُتمْ فِيهَتا خَالِتدُونَ* وَ الَّتذِينَ کَسَتبُواْ

(الغاشيه )2/88،قرين شده است.

السَّيَِّاتِ جَزَاءُ سَيِّسَحِ بِمِثْلِهَا وَ تَرْهَقهُمْ ذِلَّحٌ مَّا لهَتم مِّتنَ
اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ کَ َنَّمَا أغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّتنَ الَّيْتاِ
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مُظْلِمًتتا أوْلَس تکَ أَص تحَْابُ النَّتتارِ هُ تمْ فِيهَتتا خَالِ تدُونَ»

موضوعات خارجی

(يونس( )27-26/10،پاداش آنان که نيكتى متىکننتد،

الف  -شهادت

نيكى است و چيزى افزون بر آن .نه سيهروى شوند و

«ذَالِکَ أَدْنىَ أَن يَت ْتواْ بِالشتهََّادَۀِ عَلتىَ وَجْهِهَها أَوْ

نه خوار .اينان اها بهشتند و در آن جاويدانند و بتراى

يخََافواْ أَن ترَدَّ أَيمَْان بَعْدَ أَيْمَانهِمْ وَ اتَّقواْ اللَّهَ وَ اسْمَعُواْ
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وَ اللَّهُ لَا يهَْدِى الْقَوْمَ الْهَاسِقِين»(المائتده( )108/5،ايتن

آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد ،ايمان بياوريد و

شيوه نزديکتر به آن است که هم شهادت را بر وجته

در پايان [روز] انكار کنيد).

ختتود ادا کننتتد يتتا پتتس از ستتوگندختتوردن از ردّ

در آيه مذکور ،واژههتاي «وجته» و «آختر» در مقابتا

سوگندهايشان بترسند .از ختدا بترستيد و گتوش فترا

يكديگر هستند؛ درنتيجته نقتش مهمتي در روشتنکتردن

داريد .خدا مردم نافرمان را هدايت نمىکند).

معناي همديگر ايها ميکنند مراد از کلمح «وَجْهَ النَّهتارِ» بته

اين آيه در مقام بيان فلسهه احكامى است کته در

قرينه اينكه مقابا آخر النهار قترار گرفتته ،اول روز استت؛

زمينح شهادت در آيات قبا بيان شده و آن ايتن استت

چون وجه هر چيزى اولين جنبهاى استت کته از آن چيتز

که اگر طبق دستور باال عما شود (يعنى دو شتاهد را

براى بيننده ظاهر مىشود .وجه نهار هتم اول روز استت و

بعد از نماز و در ح ور جمع به گواهى بطلبنتد و در

سياق کالم اين طائهه از اها کتاب متىرستاند کته در اول

صورت بروز خيانتت آنهتا ،افتراد ديگترى از ورثته،

روز چيزى به رسول خدا(ص) وحى شتده کته موافتق بتا

جاى آنها را بگيرنتد و حتق را آشتكار ستازند) ايتن

عقيده اها کتاب بوده و در آخر روز چيتزى وحتى شتده

برنامه سبب مىشود که شهود در امر شتهادت ،دقتت

که با عقيده ديگرشان مختالف بتوده استت و ايتن باعتا

کنند و آن را بر طبق واقع  -به خاطر ترآ از خدا يتا

شده است بگويند بته آنچته اول روز نتازل شتده استت،

به ختاطر تترآ از خلتق ختدا  -انجتام دهنتد؛ مبتادا

ايمان بياوريد و به آنچته در آختر روز نتازل شتده استت،

ستتوگندهايى جتتاى ستتتوگندهاى آنهتتا را بگيتتترد

کهتتتتر بورزيتتتتد (زمخشتتتتري ،1407 ،ج ،1ص 373؛

(طباطبتتايي ،1417 ،ج ،6ص 199؛ مكتتارم شتتيرازي،

طباطبتتتايي ،1417 ،ج ،3ص 256؛ آلوستتتي ،1415 ،ج،2

 ،1421ج ،4صص .)179-178

ص 192؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،13ص .)556

وجه شهادت عبارت مىشود از ظواهر و بتواطن

داللت مصداقي آيه ،مربوط به پيامبر اکرم(ص) و

و خصوصيّات شهادت که در ختارج صتورت گرفتته

يكى از نقشههاى ويرانگر يهود براى منحرفستاختن

است تا کما هو الواقع نقا بشتود (مصتطهوي،1380 ،

است؛ اما از منظر شبكح معنايي قرآن ،حكم آيه خاص

ج ،7ص )255؛ بنابراين ،از هم نشيني دو واژۀ «وجته»

نيست؛ بلكه فراتر از داللت مصداقي و اشتارهاي آيته،

و «شهادت» روشن ميشود کته واژۀ «وجته» در آيتح

ناظر به عموم مسلمانان است .دشمنان اسالم هميشه و

مذکور به معنتاي صتدق و درستتي استت (طبرستي،

همه جتا بتا نتام استالم ،در صتهوف مستلمانان نهتوذ

 ،1372ج ،3ص 401؛ محلتتي و ستتيوطي ،1416 ،ص

ميکنند و از پشت خنجر ميزنند؛ بنابراين ،مستلمانان

128؛ آلوسي ،1415 ،ج ،4ص .)51

بايد هشيار باشند و سادهانديش و زودباور نباشند و به

ب  -النهار

هر اظهار ايمانى ،اعتماد نكنند.

«وَ قَالَت طَّائهَحٌ مِّنْ أَهْاِ الْكِتَابِ ءَامِنواْ بِالَّذِى أنتزِلَ
عَلىَ الَّذِينَ ءَامَنواْ وَجْهَ النَّهَتارِ وَ اکْهترواْ ءَاخِترَهُ» (آل-
عمران( )72/3،و جمتاعتى از اهتا کتتاب گهتنتد در

نتیجهگیر
واژۀ وجه در قرآن با توجه به عبارات همنشين و
جانشين و سياق در اليتههتاي متهتاوتي نظيرِخداونتد،
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پيامبران ،انسانهاي ،معناي ظتاهري ،معنتاي بتاطني و

صهات الهتي بيشتتري را در وجتود ختود بته فعليتت

موضوعات خارجي بهکار رفته است.

برسانند.

الف) ايتن واژه در برتترين اليته ختود بته «ربّ»

ج) در اليهاي ديگر ،اين کلمه درمتورد انستانهتا

اضافه شده است و اين همنشيني بيانکنندۀ اين مطلب

بهکار رفته است .در باالترين قستمت ايتن اليته ،ايتن

است که چون ذات الهي شناختپذير نيست ،ختدا را

واژه بتته انستتانهتتاي واالمرتبتته اختصتتاص دارد و

با اسماء و صهات فعليه ميتوان شناخت – نه بهطتور

دربردارندۀ اين نتيجه استت کته اگتر تمتامي اعمتال

کاما -و همح اشيا نيز ،به واسطح اينكه در جهان يافت

انسان ،تنها براي ختدا و خالصتانه صتورت گيترد ،در

شتتدهانتتد ،جنبتتههتتاي خاصتتي از صتتهات را آشتتكار

سراي باقي به فالح و عاقبت نيكتو خواهتد رستيد و

ميسازند؛ ازاينرو ،انسان ها بتراي رستيدن بته کمتال

پاداش او ت مين ميشود و جاي هيچ نگراني نيست؛

انساني و شكوفاستاختن ذات حقيقتي ختويش ،بايتد

ازاينرو ،تنها آن دسته از فعاليتهايي سودمند خواهند

صهاتي را به ظهور رسانند کته قترآن دربتارۀ خداونتد

بود که در جهت خدا (وجه اهلل) و هماهن

بتا ستاير

همچون عادل ،عالم ،کريم ،رحيم ،حكيم ،عزيز ،غهور

اجزاء خلقت برنامهريزي شدهاند و کوششهتايي کته

خبر مي دهتد و در وجتود خودشتان نههتته استت .از

چنين نيستند ،محكتوم بته فنتا هستتند؛ ولتي در اليتح

همين روست که رهروان طريقت به «متخلقشتدن بته

زيانكاران بدين معنا است که عدهاي از افراد با شتک

ف ايا الهي» (التخلق باخالق اهلل)توصتيه متيکننتد و

رفتار ميکنند و در سختيهتا از توجته بته خداونتد و

اين ف ايا را عين اسماءاهلل ميدانند و به همين علت،

آيتتات او روى متتىگرداننتتد و نتيجتتح ايتتن ارتتتداد،

انسانها جنبهها يا وجوه بينهتايتي از ختدا را آشتكار

محروميت از نعمتهاي دنيوي و اخروي است و اين

ميسازند.

محروميت از نگاه قرآن ،خسران است.

ب) در اليهاي برتر ،ايتن واژه درستياق ستخن از

د) در اليه اي ديگر ،اين کلمه در معناي معنتوي

پيامبران الهتي نظيتر ح ترت محمتد(ص) ،ح ترت

و بتتاطنياش ازقبيتتا ستتپيدروي ،ظتتاهري آراستتته و

ابراهيم(س) ،ح رت موسي(س) ،ح رت عيستي(س) و

نوراني ،طراوت نعمت ،سيه رويي ،خهّت و ختواري و

ح رت يعقوب(س) بهکار رفته است ،پيامبران ،بهترين

 ...بهکار رفته است.

الگو در رسيدن به مقتام وجته اهلل  -استماء وصتهات
الهي  -هستند و انسانها براي نيا به اين مقصود بايد

منابع

به ايشان اقتدا کنتد و آنهتا را الگتوي ختويش قترار

 -1قرآن کريم ،ترجمح محمدمهدي فوالدوند.

دهند .قرب انسانها به وجه الهي  -استماء و صتهات

 -2آلوسي ،سيدمحمود (1415ق) ،روح المعتاني فتي

نيكو  -به اندازۀ کماالت نهساني و روحاني استت کته

تهسير القرآن العظتيم ،تحقيتق علتي عبتدالباري

ايشان کسب کردهاند .بندگاني که نستبت بته ديگتران

عطيح ،بيروت دارالكتب العلميه ،چاپ اول.

کماالت بيشتري کسب کتردهانتد ،از حيتا کمتال بته

 -3ابتتن عربتتي ،ابتتو عبتتداهلل محيتتي التتدين محمتتد

وجه الهي نزديکتتر هستتند و توانستته انتد استماء و

(1422ق) ،تهستتير ابتتن عربتتي ،تحقيتتق ستتمير

معناشناسي واژۀ «وجه» در قرآن 63

مصطهي رباب ،بيروت دار احياء التراث العربي،
چاپ اول.
 -4ابن فارآ ،ابوالحسين احمد بن زکريتا (1404ق)،
معجم مقاييس اللغه ،تحقيق و ضبط عبدالستالم
محمد هارون ،قم مكتب االعالم السالمي.

 -5ابن منظتور ،محمتد بتن مكترم (1414ق) ،لستان
العرب ،بيروت دار صادر ،چاپ سوم.

 -6ابوالهتوح رازي ،حسين بن علي (1408ق) ،رو

 -13ايزوتسو ،توشتيهيكو ( ،)1361ختدا و انستان در
قترآن ،احمتتد آرام ،تهتتران دفتتر نشتتر فرهنت
اسالمي.

 ،)1360( ...................... -14ساختمان معنائي مهتاهيم
اخالقي در قرآن ،فريدون بدرهاي ،تهتران نشتر
قلم.
 ،)1378( ...................... -15مههتتوم ايمتتان در کتتالم
اسالمي ،ترجمه زهرا پورسينا ،سروش.

الجنان و روح الجنان في تهستيرالقرآن ،تحقيتق

 -16بتتارت ،روالن ( ،)1370عناصتتر نشتتانهشناستتي،

دکتر محمد جعهر ياحقي  -دکتر محمتد مهتدي

ترجمه مجيد محمتدي ،تهتران انتشتارات بتين

ناصح ،مشهد بنياد پژوهشهاي اسالمي آستتان

المللي هدي.

قدآ رضوي.
 -7احمد مختار ،عمتر ( ،)1386معناشناستي ،حستين
سيدي ،مشهد دانشگاه فردوسي مشتهد ،چتاپ
دوم.
 -8احمتتدي ،بابتتک (  ،)1374سرگشتتتگي نشتتانههتتا،
تحقيق ماني حقيقي ،تهران نشر ثالا.

 -9الهتتروي،امين (1421ق) ،تهستتير حتتدائق التتروح
والريحان فتي روابتي علتوم القترآن ،بيتروت –
لبنان دارالطوق النجاه ،چاپ اول.

 -10امين ،سيده نصرت ( ،)1361مختزن العرفتان در
تهسير قرآن ،تهران نه ت زنان مسلمان.
 -11اندلسى ابو حيان ،محمد بتن يوستف (1420ق)،
البحر المحيط فى التهسير ،تحقيق صدقي محمد
جميا ،بيروت دار الهكر.
 -12ايتتازي ،ستتيدمحمدعلي ( ،)1383معناشناستتي و
رابطح آن با تهسير قرآن ،تحقيقات علوم قترآن و
حديا ،شماره.2

 -17پتتتالمر ،فرانتتتک ( ،)1366نگتتتاهي تتتتازه بتتته
معنيشناسي ،کورش صهوي ،تهران نشر مرکتز،
چاپ اول.

 -18پرچم ،اعظم ( ،)1383مهتاهيم دينتي  -اخالقتي
سازمانيافته در قرآن ،حوزه اصههان ،شماره .14

 ،)1384( ................ -19درآمتتتتدي بتتتتر ستتتتاختار
معناشناسي قرآن ،مشكوه ،شماره .87

 ،)1389( ................ -20ضرورت و نقتش مطالعتات
زبانشناسي در پژوهشهاي قرآني ،پژوهشهتاي
اسالمي ،سال اول ،شماره .1
 -21پتترچم ،اعظتتم و ابوترابيتتان ،مستتتانه (،)1391
بررسي معناشناختي دعتا در قترآن ،آمتوزههتاي
قرآني ،شماره .15

 -22پترچم ،اعظتم و فنتايي ،پتروين ( ،)1388شتتبكه
معنايي اخالق ستيسه در قترآن ،تحقيقتات علتوم
قرآن و حديا ،سال ششم ،شماره .12
 -23پرچم ،اعظم؛ نبيتان ،پتروين و حتاتمي ،اللتهزار
( ،)1389معناشناسي رحمت رحيميته در قترآن،
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تحقيقات علتوم قترآن و حتديا ،ستال ههتتم،

قاهره وزارۀ االوقاف المجلس االعلتي للشتسون

شماره .14

االسالميه لجنح احياء التراث.

 -24پترچم ،اعظتم و عمتادي ،ستميه ( ،)1389نقتش

 -33راغب اصتههاني ،حستين بتن محمتد (1412ق)،

اسماء و صهات خداوند در مراتب معنايي وعتد

المهردات في غريتب القترآن ،تحقيتق صتهوان

و وعيدهاي الهي ،مطالعات اسالمي  -فلستهه و

عدنان داودي ،بيروت  -دمشق دارالعلتم التدار

کالم ،شماره .84/2

الشاميح ،چاپ اول.

 -25تهليسي ،ابواله ا حبتيش بتن ابتراهيم تهليستي
( ،)1371وجوه قترآن ،بته اهتمتام دکتتر مهتدي
محقتتق ،موسستته انتشتتارات و چتتاپ دانشتتگاه
تهران.

 -26جليلتي ،هتتدايت ( ،)1372روششناستتي تهاستتير
موضوعي قرآن ،تهران کوير.

 -34رهنما ،هادي ( ،)1390معناشناسي نامهتاي معتاد
در قران کريم ،دانشگاه امام صادق(س) ،تهران.

 -35زمخشتتري ،محمتتود (1407ق) ،الكشتتاف عتتن
حقتائق غتوامض التنزيتتا ،بيتروت دار الكتتتاب
العربي ،چاپ سوم.

 -36سلوي محمد العوا ( ،)1382بررسي زبانشتناختي

 -27جتتوادي آملتتي ،عبتتداهلل ( ،)1385تستتنيم تهستتير

وجوه و نظاير در قرآن کتريم ،حستين ستيدي،

قرآن کريم  ،تحقيق و ويرايش علي اسالمي ،قم

مشهد شرکت بهنشر (انتشتارات آستتان قتدآ

اسراء.

رضوي) ،چاپ اول.

 ،)1388( ......... ، ................... -28امام مهدي (ع )
موجود موعود ،قم اسراء ،چاپ سوم.

 -37شاملي ،نصراهلل ( ،)1383زبتانشناستي و اختالق
عرفاني ،حوزه اصههان ،شماره.14

 -29حاتمي ،اللتهزار ( ،)1389معناشناستي رحمتت و

 -38شتتينيا متتاکينو ( ،)1363آفتترينش و رستتتاخيز

محبت در قترآن ،پايتان نامته کارشناستي ارشتد

پژوهشي معنيشتناختي در ستاخت جهتانبينتي

الهيات – علومقرآن و حديا ،دانشگاه اصههان.

قرآن ،ترجمه جليا دوستخواه ،اميرکبير.

 -30حستتيني شتتاه عبتتدالعظيمي ،حستتين بتتن احمتتد

 -39صتتتتهوي ،کتتتتورش ( ،)1387درآمتتتتدي بتتتتر

( ،)1363تهسير اثنتا عشتري ،تهتران انتشتارات

معنيشناسي ،تهتران شترکت انتشتارات ستورۀ

ميقات ،چاپ اول.

مهر ،چاپ سوم.

 -31خمينتي ،ستتيدروح اهلل ( ،)1378چهتا حتتديا،

 -40طباطبايى ،سيد محمد حسين (1417ق) ،الميتزان

موسسح تنظيم و نشر آثتار امتام خمينتي ،چتاپ

فى تهسير القرآن ،قتم دفتتر انتشتارات استالمى

بيستم.

جامعح مدرسين حوزۀ علميه قم ،چاپ پنجم.

 -32دامغتتاني ،ابتتي عبتتداهلل الحستتين بتتن محمتتد

 -41طبرسي ،ف ا بن حسن ( ،)1377تهسير جوامتع

(1416ق) ،الوجتتوه و النظتتائر اللهتتاظ کتتتاب اهلل

الجتتامع ،تهتتران انتشتتارات دانشتتگاه تهتتران و

العزيتتز ،تحقيق محمدحستتن ابتتوالعزم الزّفيتتتي،

مديريت حوزه علميه قم ،چاپ اول.
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 -42طبرسي ،ف ا بن حسن ( ،)1372مجمتع البيتان

 -50فتتيض کاشتتاني ،متتأ محستتن (1415ق) ،تهستتير

في تهسير القرآن ،تحقيق با مقدمه محمد جتواد

الصافي ،تحقيق حسين اعلمتي ،قتم انتشتارات

بالغي ،تهران انتشتارات ناصتر خسترو ،چتاپ

الصدر ،چاپ دوم.

سوم.

 -43طيب ،سيدعبدالحسين ( ،)1378اطيب البيان فتي
تهسير القرآن ،تهتران انتشتارات استالم ،چتاپ
دوم.

 -51قرائتى ،محسن ( ،)1383تهسير نور ،تهران مرکتز
فرهنگى درسهايى از قرآن ،چاپ يازدهم.

 -52قرشي ،سيد علتي اکبتر ( ،)1377تهستير احستن
الحديا ،تهران بنياد بعثت ،چاپ سوم.

 -44طريحتتي ،فخرالتتدين ( ،)1375مجمتتع البحتترين،

 -53قشيرى ،عبدالكريم بتن هتوازن ،بتيتتا ،لطتايف

تحقيق سيداحمد حستيني ،تهتران کتابهروشتي

االشارات ،تحقيق ابراهيم بسيونى ،مصر الهيستح

مرت وي ،چاپ سوم.

المصريح العامه للكتاب ،چاپ سوم.

 -45عبدالباقي ،محمدفؤاد ( ،)1383المعجم المههرآ
اللهاظ القرآن الكريم ،قتم نويتد استالم ،چتاپ
دوم.

 -46عمادي ،سميه ( ،)1389نقتش استماي حستنا در
ميدانهتاي معناشناستي وعتد و وعيتد الهتي در
قتترآن ،پايتتاننامتته کارشناستتي ارشتتد الهيتتات -
علومقرآن و حديا ،دانشگاه اصههان.
 -47فخرالتتدين رازى ،ابوعبتتداهلل محمتتد بتتن عمتتر
(1420ق) ،مهتتاتيح الغيتتب ،بيتتروت دار احيتتاء
التراث العربى ،چاپ سوم.
 -48فراهيدي ،خليا بن احمد (1410ق)،کتاب العين،
قم انتشارات هجرت ،چاپ دوم.

 -54مجتترب ،محمتتدعلي ( ،)1379معناشناستتي واژۀ
جاهليت در قرآن ،صحيهه مبين ،شماره.24
 -55محلتتى جتتالل التتدين  /جتتالل التتدين ستتيوطى
(1416ق) ،تهستتير الجاللتتين ،بيتتروت مؤسستته
النور للمطبوعات ،چاپ اول.

 -56مصطهوي ،حسن ( ،)1360التحقيتق فتي کلمتات
القرآن الكريم ،تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 ،)1380( ........ ،.............. -57تهسير روشتن ،تهتران
مرکز نشر کتاب ،چاپ اول.

 -58مكتتارم شتتيرازي ،ناصتتر (1421ق) ،األمثتتا فتتي
تهسير کتاب اهلل المنزل ،قم مدرسه امام علي بن
ابي طالب ،چاپاول.

 -49فنايي ،پروين ( ،)1387شبكه معنايي اخالق سيسه

 -59ويليام چيتيک ( ،)1385عوالم خيال ابن عربي و

در قرآن ،پايان نامح کارشناستي ارشتد الهيتات –

مسسلح اختتالف اديتان ،ترجمتح قاستم کاکتايي،

علومقرآن و حديا ،دانشگاه اصههان.

تهران هرمس ،مرکتز بتينالمللتي گهتتوگتوي
تمدنها ،چاپ دوم.
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