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 حسىات ي اعمال صالح در قزآن کزٔمتحلٕل معىاضىاختٓ 

 وظزّٔ أشيتسًبز اساط 
 1محسىٓ ِطاَز

 چکٕدٌ
، پیؼ داسدو چىو ايغاو صيذگی ابذی دس  ؽىد هیهىشب عْادت و ؽقاوت او دس ديیا و آخشت ، اّمال ايغاو

هًذکشدو رهى  ظایض اهمیث اعث. قشآو بشای يَام، و فشاهن آوسدو جىؽه بشای آخشجؼ، چگىيگی ّمل او دس ديیا
ظامرش برش آو  ۀهخاىب اص ؽبکۀ هًْایی گغحشده ای بهرشه گشفحره اعرث. هقا ر ۀهخاىب و ایصاد جعىل دس ايذیؾ

 يَشیرۀ هًْاؽًاعریبش اعراط  ظغًات و اّمال فا ط دس قشآو گغحشۀ هًْاییجعلیلی و جىفیفی به  ۀاعث با ؽیى 
سا  یو شايؾریً یىشص يگشػ قشآو به واژگاو دس دو هعىس خشد و کالو همًؾیً، که با جعقیق دس واژگاو -ایضوجغى

بپشداصد. یافحه های جعقیق ظامش ظکایث اص آو داسد که ظىصۀ هًْایی ظغًات و اّمرال فرا ط اص  -کًذ هی کؾف
ّمرىم  ۀسابيرهرا  آو ایضوجغرى بریى يَشیرۀ هًْاؽًاعریکه برش اعراط  سود به ؽماس هیشیى واژگاو قشآيی پش بغاهذج

دس ظرا ی  ،ؽرىد هی و اّمال فا ط و ذىاب سا ؽاهلباؽذ  هیّام  داهًۀ ظغًاتصیشا  ؛خقىؿ هيلق بش قشاس اعث
  .يذگشد يمی اص ظغًات ّمل فا ط هعغىب یکه بشخ

 .ایضوجغى، هيَشی، هًْایی ۀگغحش ، فا طاّمال ، ظغًات: کلٕدْ ياصگان
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 ٍمقدم

کیذ داسد رِکح  »: قشآو کشین پیىعحه بش جذبش دس آیات جأ  ً  ْ ْيض 
 
راٌب أ َ  ُهب  ْیر ُشوا آی  اُه ِئ   بب رذب ٌک ِ ی  وُ رىا اس 

ُ
ش  أ کب رز  ح  اِجرِه و  ِ ی 

ْ ب  
 
، ؾًذیًذیات آو بی[ آ جا دس ]باسه نیا [ کحابی هباسك اعث که آو سا به عىی جى ياصل کشده ىی]ا» ٓ،94/ؿٔ «اباْْل

ای هًغصن اص هْايی دعث یافرث کره دس آو  جىاو به ؽبکه هی ،آیات با هيا ْۀ هًْاؽًاعی «شيذ.یو خشدهًذاو پًذ گ
جش خىاهرذ سعرايذ. جىؽریهیکى  و هصمىُ آیات دس کًاس یکذیگش ها سا به فهرن دقیرق، آیات به کمَ یکذیگش جبییى

 ۀپژوه ژاپًی بشای يخغحیى باس ا گىیی اص هًْاؽًاعی عاخحگشای واژگايی سا واسد ظىص  قشآوؽًاط و  صباو، 1ایضوجغى
 ۀپژوهاو هىسد اعحقبال قشاس گشفث و آذاس هحْذدی برش پایر هيا ْات قشآيی کشد؛ سوػ پیؾًهادی وی اص عىی قشآو

جعقیرق دس کلمرات قرشآو  ایى سوػ عْی داسد اص ىشیقٓ 5: 0631، ایضوجغىٔ .ایى سوػ دس شهاو اعالم پذیذ آهذ
کلمرات ، به همیى د یل کلماجی که يقؼ قيْی دس عاخحى شهاو بیًی قشآو داسد، ىشص يگشػ قشآو سا کؾف کًذ

 کلیذی دس اسجباه اعث ۀو هش کذام اص ایى کلمات صیشهصمىّه هایی داسيذ که با آو کلم، کلیذی قشآو خىايذه ؽذه
هن وابغرحه یرا  بره تؽرماس ییره هرای اسجباىرا ّبراست اص جْرذاد بی، وکره واژگراشا  آواص  ٓ.93-0: 0630، ایضوجغىٔ

ک جقىسی ظىصه دس  هحًاٍش با د بغحگی و ّالقه هًرذی اا رب یرَ شاهْرهها  آو که هش یَ اص اعث های اؽحشا
ها و اؽرحاایت آو سا دس  ها و بلًذپشواصی دوسه ای اص جاسیخ آو اعث؛ اص همیى سو شًبه و عیمایی اص کمال هيلىب

بره شهرث بًرا برىدو افرل داوسی دس ، های هًْرایی هحْرذد دس قرشآو اص هیاو ظىصهٓ 92: 0631، ایضوجغىٔ .بش داسد
ايغراو پشداخحره « اّمرال»اص آیات قشآو به  گغحشده یدس بخؾ ها، آو اّمال ايغاو و سعیذگی به ۀاسایقیاهث بشای 

« هظغرً»هعىس پژوهؼ ظامرش اعرث. ، طظغًات و اّمال فا  گغحشۀ هًْاییؽذه اعث؛ به همیى د یل بشسعی 
 ّرام آهرذه یگاه به هًْرا، نیسعذ. ایى واژه دس قشآو کش  یًذ که به ايغاو هیسا گى  یا ًذ و ؽاد کًًذهیيْمث خىػ آ

ذرىاب و  یبره هًْرا، ض برا ْکظیري یگاه ؛ق آو اعثیاص هقاد یکیو ّمل فا ط  ؽىد هی یکیکه ؽاهل هش کاس ي
هرش ّمرل  یًْری ؛و ّمل فا ط ّمىم و خقىؿ هيلق اعرث هى ظغًیّمل فا ط بیاو ؽذه اعث. پظ ب ۀصیيح

غث. دس ایى پژوهؼ ابحذا به هفهرىم ّمرل و فْرل اؽراسه و یّمل فا ط ي یا هش ظغًه یو ، ظغًه اعث یفا ع
اه قرشآو عپظ هْايی ظغًات و اّمال فا ط اص دیذگ گشدد. هی ظىصه های هًْایی ظغًات و ّمل فا ط هؾخـ

هرىسد و با جىشه به دو هعىس خشد و کالو و همًؾیًی و شايؾیًی واژگراو  بش پایۀ يَشیۀ هًْاؽًاعی ایضوجغى کشین
پرش بغراهذ  ۀبشای بیاو هفهرىم ؽًاعری ایرى دو واژ  هيَشیهمیى و دس پایاو شذو ی بش اعاط ، گیشد هیبشسعی قشاس 

هعمرذ ههرذی فىیدويرذ  ۀآیات قشآو به صبراو فاسعری اص جششمر. یصم به رکش اعث دس بشگشداو ؽىد هی اسایهقشآيی 
  اعحفاده ؽذه اعث.

                                                           
1. Toshihiko Izutsu 
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 ادبٕات وظزْ پضيَص. 1

 پٕطٕىّ پضيَص. 1-1

جرىاو بره هرىاسد ریرل  هی اص شملره ،ایضوجغى به يگاسػ دس آهذه اعرث يَشیۀ هًْاؽًاعیدس هىسد  هحْذد آذاسی
  اؽاسه يمىد:

اظمرذ  ۀيىؽرح «دس قشآو کشین با ا هرام اص سوػ جىؽریهکى ایضوجغرى «کبذ» جعلیلی بش هًْاؽًاعی واژه»هقا ۀ  ـ
 اعث.کشده کبذ دس قشآو بشسعی  ۀسا دس واژ  يَشیۀ ایضوجغى .10-91، فـ 90، ؽماسۀ 0645 ،هصله رهى، اعذی
 ۀيىؽرح «اص يگراه ایضوجغرى ا ّلرههفهرىم : کاسبشد هًْاؽًاعی دس صهايی دس جبییى هفاهین اّحقادی قشآو»هقا ۀ  ـ

دس  ا ّلره ۀبره بشسعری واژ  ،61-02، فرـ 02، ؽماسۀ 0641 ،هصله هيا ْات جاسیخی قشآو و ظذید، ههشاد ّباعی
 پشداخحه اعث. يَشیۀ ایضوجغى

افشاعریاب فرا عی  اص« عًصؼ کاسآهذی هًْاؽًاعی ّالهه ىباىبرایی و ایضوجغرى دس هفهرىم فرذ »هقا ۀ  ـ
واژۀ بشسعی جيبیقی دیذگاه ّالهه و ایضوجغى دس  ،15-92، فـ 96، ؽماسۀ 0642 ،هصله پژوهؼ دیًی، ؽهشودی

 اعث. سا هىسد جىشه قشاس دادهفذ  
برا يقرذی برش جششمره  يَشیۀ ایضوجغرى" و هؾحقات آو دس قشآو کشین بش اعاط ة"هشی هًْاؽًاعی واژه»هقا ۀ  ـ

کبش يىسعیذه و ابىا فنل جشابیيگاؽحۀ  «هکاسم ؽیشاصی ، 0644بهاس  ،هحىو اعالهیهيا ْات ادبی فقلًاهه ، ّلی ا
جششمه هکاسم و يقذ  يَشیۀ ایضوجغىبه هشیه سا با سویکشد واژۀ هًْاؽًاعی  ،091-016، فـ 02ؽماسۀ اول، پیاپی 

 هىسد بشسعی قشاس داده اعث.بش اعاط آو ؽیشاصی 
هرا  آو بشخری اصکره بره  ظغًات و اّمال فا ط ايصام گشفحره اعرث باسۀدس هایی هغحقل يیض  پژوهؼچًیى  هن

 ؽىد: اؽاسه هی
 ۀسابير ،60-02، فرـ 0640 ،يؾرشیه ایعرا ، کاهشاو ایضدی هباسکره «ّمل فا ط اص هًَش قشآو کشین»هقا ۀ  ـ

 اعث.يمىده  یات و هىايِ ّمل فا ط سا بشسعیهقحن، آذاس ّمل فا ط، ماویّمل فا ط با ا
، 31، ؽماسۀ 0635 ،يؾشیه سعا ث، عیذ ههذی ظغیًی ّشبی «يگاهی به ّمل فا ط اص دیذگاه قشآو»هقا ۀ  ـ

 اّمال فا ط سا اص دیذگاه قشآو بیاو داؽحه اعث.  ،19-92فـ 
دايؾگاه آصاد اعرالهی ، کاسؽًاعی اسؽذٓ 0622ٔ ظغیى فادقی «ّمل فا ط دس قشآو و ظذید» ۀپایاو ياه ـ

 ؽذه ايذ.هقادیق ّمل فا ط اص دیذگاه قشآو و ظذید هْشفی دس ایى پایاو ياهه ، واظذ جهشاو هشکض
کبرش اهیرش اظمرذی «ّمرل فرا ط و پیاهرذهای آو دس قرشآو» ۀپایاو ياه ـ ، کاسؽًاعری اسؽرذ ٓ،0622ٔ ّلری ا

 اعث.جبییى گؾحه اذشات ّمل فا ط دس قشآو که دس آو ، دايؾگاه جهشاو
کًىو دس ایى صهیًه ايصرام گشفحره دس اص آو داسد که ظکایث  و يگاؽحه های بی ؽماس دیگش پژوهؼ هایی که جا

اهرا جعقیقری کره بیرايگش ، اّمال فا ط دس قشآو هرىسد جىشره قرشاس داؽرحه، يیض اؽاسه ؽذها  آو و به بشخی اصاعث 
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. يگشدیرذیافرث ، باؽرذ يَشیرۀ ایضوجغرىبش اعاط  ظغًات و اّمال فا ط اص دیذگاه قشآو و ظذید گغحشۀ هًْایی
های  ها و ايذیؾره با سویکرشد بره دیرذگاه ؽًاخث هًْای ظقیقی ظغًات و اّمال فا ط دس عیغحن قشآيیسو،  اصایى

؛ صیرشا دس ایرى عیغرحن برا گیرشد سا دسبرش هیبخؼ ههن ایرى پرژوهؼ  ؽًاط و هًْاؽًاط بششغحۀ هْافش ایى صباو
 .ايذ قشاس گشفحه هىسد جىشه جش کن ؽىین که هی اص ایى دو واژه آؽًا شذیذ یابْاد

 . پزسص َاْ پضيَص1-2

 ویژه واژگاو هىسد يَش ایى پژوهؼ به جىايذ دس فهن کلمات قشآو کشین هی ایضوجغى چگىيه يَشیۀ هًْاؽًاعی. 0
 یذ؟ها سا یاسی يما

 چه گغحشه ای داسيذ؟های افلی ایى يَشیه  با جىشه به هإ فهظغًات و اّمال فا ط به چه هًْایی هغحًذ و . 9
 چگىيه بیاو ؽذه اعث؟با گشایؼ به ایى يَشیه هیاو ظغًات و اّمال فا ط دس قشآو اسجباه . 6
دس هقرادیق خرىد با ًّایث به دو هعىس همًؾیًی و شايؾیًی دس يَشیۀ یادؽذه آیا ایى دو واژه با یکذیگش . 1

 ؟گشديذ عىیی و جشادف يضدیَ هی بشخىسداس هغحًذ یا به هنهًافات و جًاقل اص 

 . فزضٍٕ َاْ پضيَص1-3

ژاپًی اص سوػ هًْا ؽًاعی يىیى بشای فهن افيالظات کلیرذی و اخالقری قرشآو بهرشه قشآو پژوه ، ایضوجغى. 1
 گشفحه اعث.

 .آیذ به ؽماس هیقشآو کشین یکی اص هًابِ جبییى واژگاه قشآيی . 9
 ّمىم خقىؿ هيلق داسيذ. ۀط اص واژگاو قشآيی هغحًذ که سابيظغًات و اّمال فا . 6

 . اَمٕت ي ضزيرت پضيَص 1-4

اهشی مشوسی اعث. اص عریش بعرد دسبراسه جرَ واژه هرای ، و جَ واژه های قشآو بشای هغلماياوفهن هفشدات 
هرای  و کاوػ ،یمرشب ا مررل هرای ّشبر، به کمَ اؽْاس گاوواژ  چیغحی، آیذ که دس ىىل جاسیخ هی چًیى بش، قشآو

آیات و سوایاجی که  فٌ هؾابه دس آو بره  های وابغحه و اص  اث و فشف و يعى و بالاث و دیگش دايؼ ّلىم ادبی اّن
بشسعری اسجبراه عیغرحماجیَ و صيصیرشه ای کلمرات قرشآو برا  ،هىسد افلث واقِ ؽذهچه  آوکاس سفحه جبییى ؽذه ايذ و 

يؾرايه ؽًاعراو برضسر قرشاس هًْاؽًاعراو و یکذیگش اعث. دس دهه های اخیش ایى هىمىُ هىسد جىشه صباو ؽًاعراو و 
 .عاصد جاسیخی مشوست و اهمیث پشداخحى به واژگاو هىسد يَش پژوهؼ سا گشیضياپزیش هی ایى فشایًذ گشفحه اعث.

 . ريش پضيَص1-5

و برا اعرحفاده اص ، با هشاشْه به هحىو جفغریشی و بشسعری آیرات قرشآو، ایى پژوهؼ با سوػ جعلیلی و جىفیفی
 ظغًات و اّمال فا ط دس قشآو پشداخحه اعث. گغحشۀ هًْاییبه بیاو ، ایضوجغى ۀيَشیه هًْاؽًاعاي
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 1معىا ضىاسٓ. 2

 دهرذ. هری بشای کؾف دی ث ا فاً دس اخحیراس قرشآو پژوهراو قرشاس شذیذ یهًْاؽًاعی دايؾی اعث که ابضاس
هًْاؽًاعری صبرايی اعرث کره دسوو صبرايی و برا »، دس ّلن هًْاؽًاعی اسجباه جًگاجًگ با دايؼ جفغیش داسدچه  آو

به ديبال کؾف چگىيگی ّملکشد رهى ايغاو دس فهن هًْا اص ىشیق صباو اعث. دس ایرى هًْاؽًاعری  هيا ْه هًْا
 «جىاو بش اعراط هعریو وقرىُ آو دس یرَ بافرث صبرايی جْیریى کرشد هی اّحقاد بش ایى اعث که هًْای یَ واژه سا

دعرحىسی و هًْرایی ایرى بافث صهايی بش هعیو صبايی یَ واظذ صباو؛ یًْی برش سوابرو ٓ 053-052: 0621، پا مشٔ
 واژه و شملره هعغرىب، واظذهای هيا ْه ایى يىُ هًْا، گفحاس با هحى دی ث داسد ۀواظذ با دیگش واظذهای صيصیش 

هًْاؽًاعی شمالت یا ، هًْاؽًاعی واژگاو اص گام يخغث دس هًْاؽًاعی ّباستٓ 906: 0631، ففىیٔ .ؽىيذ هی
 .گرام دوم بشسعری واژگراو کلیرذی دس دو هعرىس خرشد و کرالو اعرث و واژگراو ؽربکۀ هًْرایی، هًْاؽًاعی يغبی

 06ٓ-01: 0626، ایضوجغىٔ

 2. معىاضىاسٓ در محًر خزد2-1

ؽىيذ.  هی هإ فه های هًْایی آو جْییى، دس ایى يىُ هًْاؽًاعی با کاوػ دس هًْای  اىی و افيالظی هش واژه
دهذ.  هی هفاهین سا اص ىشیق ایصابی یا علبی يؾاو هؾخقه هایی هغحًذ که ویژگی های همیض، هإ فه هایی هًْایی

جىفیف هش هفهىم بشظغب هصمىّه ای اص هإ فه های هًْایی با ؽرشایو یصم ، هفاهین ۀاص سوػ های عًحی هيا ْ
گش بحىاو آو هفهىم سا اص عرایش هفراهین ، و کافی اعث ؽشایيی که بایذ دس يَش گشفحه ؽىد جا هفهىهی دايغحه ؽىد. ا

جعلیرل ، جعلیل هًْا اص ىشیق هإ فه هرای هًْراییٓ 20: 0631، ففىیٔ .ؽشه کافی جلقی خىاهذ ؽذ، هحمایض کشد
بشای دعحیابی به هإ فره ٓ 012: 0621، پا مشٔ .هإ فه ای يام داسد که دس بشسعی سوابو هفهىهی کاسبشد فشاواو داسد

 و عیا  مشوسی اعث.ٓ اؽحقا ٔ های هًْایی یَ واژه دو ساه سیؾه یابی
اعرن رات و هًْرای ، دس اؽحقا  به هًيىس دسک هإ فه هرای هًْرایی واژه دس  ارث :ریشه یابی یا اشتقاق -الف

 گیشد. هی  اىی آو واژه هىسد بشسعی قشاس
گرشدد.  هری هإ فه های هشبرىه بره عریا  اعرحخشازو هىاسد کاسبشد واژه دس هحى شغحصى ، دس عیا  :سیاق -ب

یًْری عریا  کره همراو ، دس هاقبل و هابْذ آیه و جىشه به سويذ کلری کرالم جأهلسعیذو به هفاهین بلًذ قشآو يیاص به 
دس هًْرای ، داسد به گىيه ای که گراهی افرضوو برش هًْرای هرش یرَ اص کلمرات، چیًؼ و يَن خاؿ کلمات اعث

دس ؽًاخث هإ فه های هًْایی واژگاو داسد؛  ههن یهًْایی دیگش سا يیض بشای شمله به همشاه داسد. عیا  يقؾ، شمله
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هش واژه هحًاعب با هإ فه های هًْایی خىیؼ با واژگاو هن هًْای خىد دس همًؾیًی و با واژه هرای هرالصم و صیشا 
 کًذ.  هی گیشد و شایگاهی ویژه دس شمله و هحى پیذا هی هحًاعب دس هعىس شايؾیًی قشاس

پظ اص ، گشدد هیهىسد يَش اعحخشاز واژۀ جمام آیات هشبىه به ، اییيخغحیى گام دس ؽًاخث هإ فه های هًْدس 
هًْاؽًاعی صبايی بخؾری اص ، دس يگاه دیگش». ؽىد هیشايؾیى ها و شایگاه واژه دس شمله بشسعی ، آو همًؾیى ها

بافث هًْاؽًاعی بش اعاط ٓ 43: 0631، ففىیٔ «.پشداصد هی هًْا دس صباو ۀدايؼ صباو ؽًاعی اعث که به هيا ْ
هًْا سا بش ظغب چگىيگی جىصیِ واژه ها دس گىيه های هخحلف کاسبشد و برا جىشره بره سوابرو همًؾریًی و ، صبايی

دهذ و به جىفیف هًْرای واژه هرای يغربث بره عرایش هفراهین  هی شايؾیًی هیاو واظذهای صباو هىسد بشسعی قشاس
 ٓ 054: 0631، پا مشٔ .پشداصد هی هشجبو و بشسعی سوابو هفهىهی

 

 1. ريابط َمىطٕى2-1-1ٓ

ایرى اهکراو ، گیشيرذ هی وقحی یَ شفث واژه با ویژگی های بًیادیى هؾحشک کًاس هن بش سوی یَ هعىس قشاس
کًذ که دعرحیابی بره هإ فره هرای  هی وشىد داسد که هًْای واظذهای همًؾیى به یکذیگشهًحقل گشدد و ایى اذبات

 ۀافرىل هؾرخـ کًًرذٓ 043: 0631، فرفىیٔ .يیغرثهًْایی یَ واژه بذوو بشسعی همًؾیى های آو همکى 
سوابو همًؾیًی و سوابو شايؾیًی. یکی اص ایرى دو سابيره : ؽىد هی افلی جقغین ۀه دو هإ فب، عاخث دسويی صباو

ؽرىد.  هری و دیگشی هبحًی بش جشکیرب اعرث کره همًؾریًی ياهیرذه، هبحًی بش ايحخاب بىده که آو سا جذاّی گىیًذ
کًرذ و دس افرل سوابرو هىشرىد  هری ًّافش صبايی سا دس صيصیشهای گفحاس و شمالت جىشیهپیىيذ ، سوابو همًؾیًی

گفحاس و شمله برش  ۀدعحىسی و هکمل یکذیگش بىده و دس یَ صيصیش  ۀواظذهایی اعث که هش کذام یَ هقى هیاو 
 .دهًرذ هری گیشيرذ و واظرذهای هًْرایی عريط برایجش سا جؾرکیل هری سوی هعىس افقی دس جشکیب با یکرذیگش قرشاس

 ٓ 93-92، 0631، ؛ ففىی015، 0644، يىسعیذهٔ
 

 2. ريابط جاوطٕى2-1-2ٓ

يمایذ و دس افل سوابو هىشرىد  هی واژه دس هعىس شايؾیًی اسجباه ًّافش صبايی سا با شايؾیى های آو ها جىفیف
جىايًذ  هی گیشيذ و هی دعحىسی یکغايی بىده و سوی یَ هعىس ّمىدی قشاس ۀهیاو واظذهایی اعث که همگی اص هقى 

گفحراس و شملره  ۀاهرا دس یرَ صيصیرش  ،16ٓ-19: 0623، براقشیٔ به شای یکذیگش بیایًذ و هًْای شمله سا جاییش دهًذ
 واظرذ هرای هًْرایی جراصه ای سا پذیرذ، کًذ و دس همراو عريط هی ايحخاب ؽذه و بقیه سا يفی و ىشدها  آو فقو یکی اص

یًْی ايحخاب یَ کلمه هًاعب اص هیاو واژگاو هؾابه سا شايؾریًی گىیًرذ. هًگراهی  ؛93ٓ: 0631، ففىیٔ .آوسد هی
گیرشد  هری قرشاس، یا دس بافحی که اص يَش عاخحماو فىسی هؾرابه اعرث، ب دس بافحی یکغاوواژۀ ا ف شايؾیى واژۀ که 
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 .دو واژه اهمیرث صیراد داسدایى شايؾیًی دس هإ فه های هًْایی هش ، ب باؽذواژۀ اص  جش کن یا جش بیؼخىاه اعحْمال آو 
با بشسعی واژه دس دو هعىس شايؾیًی و همًؾیًی دس کًاس عىهیى بْذ هإ فه هرای هًْرایی؛ ٓ 61: 0636، بی پشویؼٔ

 جىاو به هإ فه های هًْایی آو واژه دعث یافث. هی یًْی شایگاه واژه دس ّشبیث و عیا 

 1. معىاضىاسٓ در محًر کالن2-2

ی که دس هيا ْ  اهمیث داسد واظذهای هن ظىصه به فرىست هرن صهرايی هرىسد هيا ْره قرشاس یدسوو صهاي ۀهىمّى
بلکره کرل ، ؽرىد يمری ؽىد و جيىسات واژگاو دس ىىل صهراو  عراً هی یًْی دس فهن هًْا ًّقش صهاو ظزف، گیشيذ هی

عيط واژه و گرضاسه گیشد. دس ایى سوػ هًْاؽًاعی اص  هی و هىسد هيا ْه قشاس گشدد هیهحى دس یَ هقيِ صهايی فشك 
 ٓ  16-64: 0626، ایضوجغىٔ .کًذ هی و ًّقش صهاو سا ظزف، دهذ هی سود و کل هحى سا هْیاس هىمىُ قشاس هی فشاجش

 أشيتسً وظزّٔ معىاضىاسٓ. 3

ؿ اص جراسیخ خرا  ۀدس فرالو دوس ، بیًی یرَ هلرث ّلن جعقیق دس هاهیث و عاخث شهاو»: ایضوجغى هًْاؽًاعی سا
ای که آو هلث بشای خىد فرشاهن آوسده  ؽًاعی هفاهین و جقىسات فشهًگی ّمذه جعلیل سوػ ۀوعیلخىاهذ بىد که به 

برش  ٓ.1: 0630، ایضوجغرىٔ دايذ هی ،«گیشد. فىست هی، اعثو دس کلمات کلیذی صباو آو هلث ظا ث جبلىس پیذا کشده 
يگشػ قشآو يغبث بره شهراو  ۀًْی يعى ی ،«بیًی قشآو شهاو»ی اّباست هًْاؽًاعی قشآيی به هًْ، يَشیۀ ایضوجغى ۀپای

اعث. ایضوجغى بشای سعیذو به هًْاؽًاعی قشآيی جالػ فشاواو کرشد. سوػ هًْاؽًاعری بره ًّرىاو سوؽری کاسآهرذ دس 
هرا دس ایرى صهیًره جىعرو  دس سوؽمًذعاصی ایى دعث اص هيا ْات داسد که يخغحیى جالػ هإذش یهيا ْات قشآيی يقؾ

ؽًاعی قىهی يهاده  وایغگش و صباو يَشیۀ هًْاییهباظد هًْاؽًاعی خىد سا بش  ۀایایضوجغى فىست گشفحه اعث. وی پ
گرزاسد. هرش صبرايی  هی اذرشبیًی ها  جفکش و شهاو، ادساک ۀاو صباو بش ؽیى  ۀبش اعاط يَشیٓ 5: 0631، ایضوجغىٔ .اعث

هخاىبراو آو صبراو يیرض  وداسد خىاهذ کشد که اخحقاؿ بره آو صبراو  اسایهجقىیشی هحفاوت اص واقْیات شهاو خاسز 
 ۀّبراست اص وشرىد سابير، ؽًاعریا. هبرايی ایضوجغرى دس هًْيمایًذ هیدسک ، کًذ گىيه که صبايؾاو جشعین هی شهاو سا آو

کرشی بیى صباو و جفکش  و جمشکرض برش هيا ْره "دس صهرايی"، بیًی صبايی و وشىد يَام صبرايی ریرل آو شهاو ۀايذیؾ، ظذا
کرشی هیاو صباو و جفکش" ۀهبًای"سابيٓ 999-013: 0631، ایضوجغىٔ .هغحًذ یًْی صباو بغاو ا گىیی اعث کره ، ظذا

جى پىؽی بشای جفکش خىاهذ بىد که برذوو آو اهکراو  گیشد و دس واقِ صباو فشفا   های جفکش ؽکل هی بش اعاط آو ییه
چًراو کره صبراو  د شهراو سا آویًْی فش ، هبًای"ايذیؾه شهاو بیًی صبايی"ٓ 65-61: 0623، عاپیشٔ .جفکش وشىد يذاسد

داسيذ عرخًىساو  هی اسایههخحلف اص شهاو  یهای هخحلف جقاویش که صباوشا  آوکًذ؛ و اص  داسد دسک  هی بشایؼ جشعین
گىو بیًی های هخحلف شهاو صباو هبًرای"وشىد يَرام ٓ 90: 0630؛ 00: 0631، ایضوجغرىٔ .خىاهًرذ داؽرث هرای گىيرا
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 .یًْری صبراو داسای یرَ يَرام برىده و جعلیرل هًْرایی دس عريط واظرذهای یرَ يَرام قابرل قبرىل اعرث ،صبايی" يیض
ه دهًرذ کره برشای بر های یَ صباو ؽبکه ای دس هن جًیرذه ای سا ؽرکل هی اص ایى سو واژهٓ 90 -91: 0646، گیشسجظٔ

کن بش ىبیْث و هاهیث کل آو يَام هىسد جعقیرق قرشاس گیرشد ۀدعث آوسدو ایى يقؾ ، ایضوجغرىٔ .اعاعی بایذ سوض ظا
کیذ بش ًّقش صهراو دس آو و بره هًْرای هصمىّره هنٓ 63: 0630 ای اص  چًیى هبًای جمشکض بش هيا ْات"دس صهايی" جا

و گرشدد  هیآو هحىقرف اص ای  کراسبشد واژه و گراه یابًرذ هیفىست هغحقل اص هن جىعرْه و جنرییق   که به اعث کلمات
 .هایی خىاهذ برىد هش واژه داسای جاسیخ و فشاص و فشود ،. اص ایى سوکًًذ پیذا هی جش بیؼ یهای دیگش سواز و اعحْما  واژه

هرای هخحلرف  های هحرىا ی هقراىِ و دوسه  های صبراو سا دس ییره ؽًاعی شایی که پذیرذه صیشا دس صباو ؛11ٓ-64 هماو،ٔ
 ۀبش پایٓ 23-23: 0623، ا ذیًی ةهؾکى  ؛63: 0623، باقشیٔ .خىاهذ بىد "دسصهايی"ۀ ایى هيا ْ صهايی بشسعی کًًذ
جرىاو بره اّحبراس یرَ کرل همايًرذ یرَ دعرحگاه دس يَرش گشفرث؛ و آو سا برا  واژگاو قشآيری سا هی ،سویکشد دس صهايی

 ٓ 16-19: 0630، ایضوجغىٔ .وشىد آهذه پظ اص اعالم هقایغه کشد های دیگش به دعحگاه

 حسىات در لغت ي اصطالح. 4

یابی یا اؽحقا  و عیا  ر چیًؼ و يَن  جىشه به دو سویکشد سیؾه گشایؼ به فشایًذ هًْاؽًاعی دس هعىس خشد و
؛ فرفىی، 050و  012: 0621های هًْایی یَ واژه مشوسی اعث ٔپا مش،  خاؿ کلمات ر بشای دعحیابی به هإ فه

که گزؽث ر: گام اول هًْاؽًاعی شمالت یا هًْاؽًاعی يغبی،  ایضوجغى ر چًاوٓ یا به جْبیش 043و  92-93: 0631
ٓ 05-06: 0626ؽبکۀ هًْای واژگاو و گام دوم بشسعی واژگاو کلیذی دس دو هعىس خشد و کالو اعث ٔایضوجغرى، 

 گشديذ. و شايؾیى بشسعی هی همًؾیىکه دس هعىس خشد، واژگاو 
و چیرضی کره يفرظ و ، يکرىیی، دس  اث به هًْرای صیبرایی، و قبیطدس هقابل عّیئة ، ظغًات اص سیؾۀ "ظغى"

: 0114، فشاهیرذی ؛0/521 : 0431، وهبری ؛965: 0109، افرفهايی سااربٔ آهرذه اعرث، ىبِ ايغاو آو سا بپرزیشد
اص ، گغحشده يغربث بره بشخری واژگراو همغرىی خرىد یهفهىه، ظغىٓ واژۀ 06/001: 0101، ابى هًَىس ؛6/016

رى –دی ث کاس يیَ »: اسد. ایضوجغى هْحقذ اعثد، ّمل فا ط، شمله غ  هًْرایی  ۀبرش ّمرل فرا ط دس هعرذود -ظ 
گزاس ؽذه اعث. هماو ة رظغًر  هىيد ایى واژه ۀکاسی اعث که ّمذجا  به فیا، ُظغى ۀسیؾ خیرش واژۀ ىىس کره  وا

، هزهبی ّمل فا ط به کراسبشد کاهال  جىاو آو سا دس هًْای دقیق و  هی کهاعث به جًهایی واژه ای فى  ا ْاده شاهِ 
ر ِئوب » ٓ:153: 0631، ایضوجغرىٔ جىاو اعحْمال يمىد هی ظغًه سا يیض ّیًا  به هماو هًْاواژۀ  سب یه  ی  ا لب رال  ر  ِلرُن ِهْرق  ٍة َْ

ة    ً غ  ُل ظ  ِئْو ج  ا و  یُ و  ْفه  ِّ ا َِ ین   ّ ا  ْشش 
 
ُذْيُه أ ایْإِت ِهْى    کًرذ  ای عحن يمی رسه همىصوخذا ، قثیدس ظق» ٓ،11/يغا ٔ «م 

گش ]آو رسه بره همریى د یرل « بخؾذ. ؼ پاداؽی بضسر هییو اص يضد خى ، کًذ کی باؽذ دو چًذايؼ هییکاس[ ي، و ا
و اّمرال ، گفحراسی، های اّحقرادی به ظذی گغحشده اعث که جمام هىاهب هادی و هًْىی و بشياهه داهًۀ ظغًات

 ٓ 9/33 ؛03/030: 0621، هکاسم ؽیشاصیٔ .گیشد سا دس بش هی، خاسشی
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عاصی افْال و اّمال دس قشآو اص آو بهشه گشفحه ؽرذه  اص پشبغاهذجشیى واژگايی اعث که بشای هفهىم، ظغًات
به گىيه ای که ؽاهذ جشکیب ایماو و ، ايذ و ظغًات دس قشآو جًها و بذوو همشاهی با ّمل به کاس سفحه ةاعث. ظغً

يغبث به فْرل  جش ّام یاعث که جْابیش ظغًة و ظغًات کاسبشدهایدهًذۀ آو  ّمل ظغى يیغحین. ایى هيلب يؾاو
ْهراِ ه  »: فشهایذ هی و ّمل فا ط داسيذ. خذاويذ هحْال

 
ْؾُش أ  ّ ُه  ل  ِة ف   ً غ  ْى شا   ِباْ ع  هرش کرظ کراس » ٓ،031ايْرام/ٔ «اه 

ِة »: ۀو آی« [ خىاهذ داؽث. ده بشابش آو ]پاداػ، اوسدیکی بیي  ً غ  ا   ِباْ ع  ْى ش  ُه خ  ه  ل  راْیرف  ه  ًْ هرش » ٓ،31ققرـ/ٔ «ٌش ِه
رُه خ  »: ۀو آیر« [ بهحرش اص آو خىاهرذ برىد بشای او ]پاداؽی، او آوسدیکی به هیکظ ي ل  ِة ف   ً ر غ  را   ِباْ ع  رْى ش  رایره  ه  ًْ  «ٌش ِه

دس ایرى آیرات اص وفرف « [ بهحرش اص آو خىاهرذ برىد برشای او ]پاداؽری، او آوسدیرکی به هیهش کظ ي» ٓ،34يمل/ٔ
و ّقیذه يیَ و یا بذ سا ؽاهل ، فکش، هش گىيه کاسها  آو و ٍاهش، اعث بشای ّمل يیَ بهشه گشفحه ؽذه« ةظغً»

، هکراسم ؽریشاصیٔ .گىيه د یلی بش هعذود کشدو هًْای ظغرًة و عریئة دس ایرى آیرات وشرىد يرذاسد و هیچگشدد  هی
ؽرذه کره ايغراو برا خرىد ظمرل  یهفهىم عاص  یبه ًّىاو ؽ، همشاهی شا  و ظغًة دس آیات هضبىسٓ 3/55 هماو،

ى ف  »هًْا که خذاويذ دس هیچ شای قشآو يفشهىد به ایى آوسد.  هی و به قیاهث کًذ هی ره  را ْ  ل  ْ  غ  : بلکره فشهرىد« ةً  ع 
ى ش  » غًهِ ا   ِبا ْ ه  یًْی ايغاو بایذ یَ قذسجی داؽحه باؽذ که بحىايذ ایى اّمال ظغًه سا با خىد بره ّرا ن آخرشت « ع 

بلکه خىاهًذ گفث چه با خىدت آوسده ، ؽىد که دس ديیا چه کشده ای يمی قیاهث عىال ۀ زا دس فعً ؛هًحقل يمایذ
ْى ش  » :ای؟ اص همیى سو خذاويذ فشهىد ْهراِ ه  ه 

 
ْؾُش أ  ّ ُه  ل  ِة ف   ً غ  ده ، اوسدیکی بیهش کظ کاس ي» ٓ،031ايْام/ٔ «اا   ِباْ ع 

هش کغی کاس خىب کًذ به او ده بشابش دهًذ؛ بلکره ؽخقری  ىىس يیغث که ایى« [ خىاهذ داؽث. بشابش آو ]پاداػ
 ٓ 92/096: 0633، شىادی آهلیٔ .اص ایى يْمث بهشه خىاهذ بشد که بحىايذ آو سا ظفٌ يمایذ

 . مزاد اس معىاْ حسىات در قزآن4-1

گىو بشای ظغًات بیاو و داهً یجْابیش، دس آیات قشآو وعیِ آو دس عرشجا عرش قرشآو يمایراو اعرث. بشخری  ۀگىيا
ره ۀکلمر و جْرابیشی چرىو، هفغشاو ظغًات سا داسای هًْای خراؿ دايغرحه ایمراو بره خرذا و ، جىظیرذ و ی ا ره ای ا لب

با جىشره بره ایؾاو به ًّىاو يمىيه  ،سا بشای آو بش ؽمشده ايذ هْقىهیى ۀوییث اهیش هإهًاو و ائم ،پیاهبش
ِ ل  »: ۀآی ؾ  یُ  یزِ ا ب ر  ُه ا ب ُش ا لب ب  اد  ب  ِّ اِ عاِت ُقْل ی  یزِ ُه  ِمُلىا ا قب  ّ ىا و   ًُ ل  ى  آه   ّ ُلُکْن  ْعئ 

 
ة  فِ یْ  أ دب ى  ْششا  ِئیب اْ م 

 
رْى   یاْ ُقْشب   یِه أ و  ه 

ُه فِ ی   ِضْد    ة  ي   ً غ  ِشْف ظ  ُکىٌس ه  یْقح  ُفىٌس ؽ  ه  ا  [ اعث که خرذا بًرذگاو خرىد  هماو ]پاداؽیى یا» ٓ،96ؽىسی/ٔ «ا ُظْغًا  ِئوب ا لب
[ پاداؽری اص ؽرما  بره اصای آو ]سعرا ث»: [ هژده داده اعرث. بگرى ايذ ]بذاو غحه کشدهیماو آوسده و کاسهای ؽایسا که ا

برشای او دس ، کی بره شرای آوسد ]و ىراّحی ايرذوصد[یو هش کظ ي« ؾاويذاو.یهگش دوعحی دس باسه خى ، غحنیخىاعحاس ي
بره « ُظْغرًا  » هرىدت آل هعمرذ، کًًرذ هری بیراو« ن افضود. قيْا  خذا آهشصيذه و قذسؽًاط اعرثیذىاب آو خىاه

و دس هرىدت و ، دهًرذ هری ايصرام  فا ط  ّمل، آوسده  ماویا  که   یدهذ به کغاي هی  ی اعث و خذاويذ بؾاستیهًْای صیبا
: 0623، ىیربٔ .آوسین ؽرماس هریه بر جرش بیؼو ده بشابرش و ، بش شضای آيراو افرضوده، کىؽا هغحًذ   یا قشب  یهعبث ر
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سعرذ؛ دس  یًذی اعث که دس يحیصه اّمال و افْرال بره ايغراو هیبه هًْای يْمث خىػ آ ظغًةکه شا  آواص ٓ 05/130
و ؽاهل ، اّمال او هعغىب ۀصیباؽذ به هًْای ذىاب و يح هی که یکی اص هْايی ظغًات ب اهل بیثایى آیات ظ

و افرعاب کغرا  يراصل  هرا اهرل بیرث ۀایى آیه دسباس » : فشهایًذ هی فاد  شضای هناّف ؽذه اعث. اهام
کن يیؾابىسیٔ «.ؽذه اعث : خىد فشهىد ۀيیض سوایث ؽذه که ممى خيب اص ظغى بى ّلی ٓ.029/ 6: 0199، ظا

ْیر ُقْل ی  »: هى اص آو خايذاو هغحن که خذاويذ هىدت و دوعحی آياو سا بش هش هغلمايی واشب کشده ل   ّ ُلُکْن  ْعرئ 
 
ْشرشا  أ

 
ِه أ

ة  ِفی اْ ُقْشب   دب ى  ْى ی  ، یِئیب اْ م  رو  ه  رُه ِفیه  رِضْد    ة  ي   ً غ  ِشْف ظ   .«یًْری هعبرث هرا اهرل بیرث، شرا آوسدو ظغرًه هبر« ا ُظْغرًا  ْقح 
ة  هًَىس اص " ی  » : کًذ هی ذما ی اص عذی يقل ۀظمض چًیى ابى  نهٓ 4/14: 0629، ىبشعیٔ  ً غ  ِشْف ظ  دوعث داؽحى ، " ْقح 

کیرذ  و سوایات هحْذدی که اص ىشیق اهرل بیرثٓ 95/21، هماؤ «اعث. آل هعمذ سعریذه برش ایرى هًْرا جا
هکراسم ٔ .هشگرض بره هًْرای کاعرحى اص وعرْث هًْرایی آو يخىاهرذ برىد، اها بیاو هًْای خراؿ برشای ظغرًات ،داسيذ

همًؾیًی ایماو به خذا و ظغًات دس ایرى ، ایضوجغىيَشیۀ همًؾیًی  ۀبش هعىس خشد سابيٓ 05/526: 0621، ؽیشاصی
گشچه اص ، دهذ هی آیه يؾاو اص ظغًات يیض وشرىد داسد  یاسیاها بغ، صيذ هی ى يذاسيذ هن ظغًة عشیافشادی که دعىی ا

خىاهرذ  اسایهجىمیط آو  که دس شای خىد هايًذ ايفا ٔ .و دیًی داسيذ یؽشّ کو هال ؽىد  فادس هیکه اص افشاد هحؾشُ 
 ۀهْرايی گغرحشدٓ 60: 0626، ایضوجغرىٔ داسد هری آیات قشآو دس کًاس هًْای خافی کره برشای ایرى واژه بیراودس ٓ ؽذ

 ؽىد. ها اؽاسه هی اعث، که به جشجیب به آو سفحه کاس به دیگشی يیض

 . اوفاق مال در راٌ خدا4-1-1

: 0109،  ساارب افرفهايیٔ ،هرش چیرض و اص بریى سفرحى آو برا جمرام ؽرذيؼاص ايفا  دس  اث به هًْای گزؽحى 
کره یرا اص  اعرث و دس افيالض به هًْای بیشوو کشدو هال اص هلَ خىد و قشاس دادو آو دس هلَ دیگشیٓ 0/519

 .یابذ جعقق هی ٓ،اّن اص فْل و ّملٔفشهاو داده به آو خذا چه  آوخىد دس ساه هش   یا اص بخؾیذو هال، ىشیق فذقه
زِ »: فشهایذ هی خذاويذ هحْالٓ 9/505: 0629، ىبشعیٔ ُل ا ب ر  ُهْن فِ یُ ى  یه  ا   ْهى 

 
ِفُقىو  أ بِ  یًْ رْث یع  ح  ْيب 

 
ٍة أ بب ِل ظ  ر  م  ِه ک  ِل ا لب

اِبل  فِ   ً ِ  ع  ْب ُه  یع  ا لب ٍة و  بب ُة ظ  ٍة ِهائ  ُبل  ًْ ْى یُ ُکل  ُع ُف ِ م  ِّ ا ا ُ ی  ن  [ کغرايی کره اهرىال  هرل ]فذقات» ٓ،930/بقشهٔ «... ؾ 
، ای فذ دايه باؽرذ ايذ که دس هش خىؽهیای اعث که هفث خىؽه بشو  کًًذ همايًذ دايه ايفا  هی خىد سا دس ساه خذا

  ايفاقرات ِ یرؽرىد شم هری  ايفرا   که   یها   یًْی ؛«... کًذ و خذاويذ بشای هش کظ که بخىاهذ ]آو سا[ چًذ بشابش هی
  آخشت  دس   هن ا و یدي  دس   هن و خذاويذ ، باؽذ سا ؽاهل ؽذه   هال  بزل  بش   جىقف  که   یّبادج  هش   یظح  و هغحعبه  واشبه

يَشیرۀ همًؾریًی  ۀبرش اعراط هعرىس خرشد سابيرٓ 6/63: 0632، ىیربٔ .ذیرفشها هری  ثیرًّا  هناّف  امْاف
ا ا ب »: دادو به يیاصهًذ های ايفا  ؽاهل قشك صیشهصمىّه، ایضوجغى ْى ر  ا ف  ْقِشُك ا لب یُ  یزِ ه   ً ر غ  ا ظ  ْشم  رُه یُ ه  ق  ُه    ف  ِّ را ن 

رِ  ا ک  اف   ْ ْم
 
ة  یأ ی دهرذ جرا ]خرذا[ آو سا برشای او یکرى ی[ خذا وام ي غث آو کظ که به ]بًذگاویک» ٓ،915/بقشهٔ «... ش 

ا »و ، «... ذیفضایچًذ بشابش ب  ً غ  ا ظ  ْشم  ه  ق  ُکرنْ یُ ِئْو ُجْقِشُمىا ا لب ْفُه    ِّ ا گرش خرذا سا واهری ي» ٓ،02جارابى/ٔ «... ن  کرى یا
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ر ِئوب » : دادو پشداخرث صکرات و فرذقه، «... گشدايرذ آو سا بشای ؽما دو چًرذاو هی، ذیده ریقِ ذ  اْ ُمقب اْ ُمقب اِت ذ  ى  و  ق 
ُمىا ا لب  ْقش 

 
أ ا و   ً غ  ا ظ  ْشم  ِش یُ ه  ق  ْشٌش ک 

 
ُهْن أ ُهْن و    ُف     ّ ا دهًذه و  هرشداو و صيراو فرذقه، قثیدسظق» ٓ،03/ظذیذٔ «نٌ ین 

 ۀدس صهش « کى خىاهًذ داؽث.یو اششی ي، [ دو چًذاو گشدد ؾاو سا ]پاداػیا، ايذ کى دادهیواهی ي[ به خذا  ]آياو که
دو بشابش یرا ٓ 6/639: 0111، فاسط ابىٔ ،به هًْای افضودو ؽی  به هرل خىد« یناّف»ظغًاجی اعث که با جْبیش 

ًّرىاو   ؽذه دس ایى آیات برهرکش ؽذه اعث. ايفا  های يام بشده ٓ 2/69: 0161، هقيفىیٔ کشدو چیضی جش بیؼ
و اص عرىی ، که اخحقاؿ به ّمل یا فْل يذاؽحه، ظغًات يام بشده ؽذه ايذ ۀو دس صهش ، بیاو  گیشی ؽی  قابل ايذاصه

 16ٓ-19: 0630، ایضوجغىٔ .ؽذ افضوده خىاهذ ها  آو خذاويذ چًذیى بشابش بش

 «خٕز. »4-1-2

، ّرذل، سابث داسيذ؛ هرل ّقرلبه آو پغًذ بىده و همه   دس  اث اّن اص فْل و ّملی اعث که دل« خیش»واژۀ 
، هقريفىیٔ .اعرث هقابرل ایرى هفهرىم ؽرشٓ 611: 0109، ساارب افرفهايی ؛9/602: 0620، قشؽیٔ ،...فنل و

اّن اص فْل یا  -چیضیایى واژه دس آیات بغیاسی همشاه و همًؾیى با ظغًات و دس خقىؿ هش ٓ 6/023: 0161
خیش به ، دس بشخی اص آیات قشآو ٓ.16-19: 0630، ایضوجغىٔ .بیاو ؽذه اعث، که هشاىب و پغًذیذه باؽذ -ّمل 

اُ ىا خ  »: هًْای يیکی آهذه ا ِ لب یْ ق  ىا فِ یزِ ش  ًُ ْظغ 
 
ِزِه ا  یى  أ اُس ال ی  يْ ذ  ه  ذ  ٌة و     ً غ  ِة خ  ا ظ  : ًرذیگى  هری» ٓ،61يعرل/ٔ «ٌش یرِخرش 

؛ «و قيْا  عشای آخرشت بهحرش اعرث...، ی اعثیکى ی[ ي کی کشديذ ]پاداػیا يیى ديیبشای کغايی که دس ا« خىبی.»
ای دس يَش گشفحه ؽذه و به عىی هققذی پیؼ  ًّىاو کای و ايذوخحه  دس بشخی دیگش اص آیات اّمال ايغايی که به

ْيُفِغُکنْ ه  »: اعث آهذه، ؽىيذ فشعحاده هی
 
ُهىا ِْل ذ  هِ  ا ُجق  ذ  ا لب ًْ ِّ ِصُذوُه  ْیٍش ج  و هرش گىيره  ٓ،91هضهل/ ؛001بقشه/ٔ «ِهْى خ 

سابيرۀ بًابشایى به ًّىاو يمىيه بش اعاط «. افثیذ یآو سا يضد خذا باص خىاه، ذیؼ فشعحیؼ اص پیکی که بشای خى یي
 .ؽرىيذ فشعرحاده و هقرذم هی دس ایى آیات ظغًاجی اعث که پیؼ« هاقّذم»هًَىس اص جْبیش  يَشیۀ ایضوجغى همًؾیًی

 ٓ 04/902 ؛0/993: 0102، ىباىباییٔ

 بدْ َااس رفع . جبزان ي 4-1-3

ً   »...: فشهایذ هی خذاويذ غ  ئ  ِئوب اْ ع  ی  َ  ِرْکش  اِت ر  اِت ُیْزِهْبى  ا غب ِکشیى  ِ  ا هرا  یخرىبشا یرص  » ٓ،001هرىد/ٔ «ی ِ لزب
شبشاو و ، با ظغًات، «رهب»فْلی  ۀهمًؾیًی سیؾ« پًذی اعث، شيذگاویى بشای پًذگیبشد. ا او هییها سا اص ه یبذ

، سااب اففهايیٔ ،به هًْای سفحى، و اص سیؾۀ رهب، کًذ. یزهبى باب افْال اص بیى بشدو بذی سا به رهى هحبادس هی
هررای  يمرراص چررىو ظغررًات دس دلٓ 6/635: 0161، هقرريفىیٔ کشدو اعررث کشدو و ظشکررث پؾررثٓ 0109/660

 .برشد اص بریى هیسا هایؾراو اص ياظیرۀ عریئات  ؽرذه دس دل های کغب و آذاس هْقیث و جیشگی گشدد هیهإهًاو واسد 
ِة ا غب ی  و  »: چًیى دس آیات هنٓ 00/53: 0102، ىباىباییٔ  ً غ  ُ وو  ِباْ ع  ی ا ذب ی  ْذس  ْقب  ُّ ُهْن  ِئل     و  

ُ
ة  أ و » ٓ،99سّذ/ٔ «اسِ ئ 

ِة ا غب ی  و  »، «عشای باقی ؾاو ساعث فششام خىػیا، ًذیصدا کی هییبذی سا با ي  ً غ  ُ وو  ِباْ ع  ة  ی  ْذس  و » ٓ،93ققـ/ٔ «ئ 



 1399، تابستاى 18دوم، پیاپی  ۀشوارپنجن، سال 

 

 
  

43 

 

عبب هخا فث و خقىهث با   کشديی که باؽذت و به به هًْای دفِ، یذسؤو اص هادۀ دس ، «ًذیصدا کی هییبذی سا با ي
فْرل يیرض برا  ۀهمًؾیًی ایى سیؾ يَشیۀ ایضوجغىبا جىشه به ٓ 9/665: 0161، هقيفىیٔ .گیشد ؽىيذه فىست  دفِ

و هىشبات دسیافث پراداػ و يْرن ا هری سا ، داسد و اص بیى بشدو هْقیث دس دل ها سا دس بش، شبشاو بذی، ظغًات
 32ٓ: 0631، ایضوجغىٔ .فشاهن خىاهذ يمىد

 . وًر4-1-4

ظغرًات واژۀ به ًّىاو یکی اص هْايی همًؾیى با ، يىس دس آیات قشآو سا ،ایضوجغى دس هعىس خشد يَشیۀ هًْاؽًاعی
کًذ که سوص قیاهث يىسؽراو پیؾراپیؼ و  هی عخى اص صياو و هشداو هإهًی هحْذد یداسد. خذاويذ هحْال دس آیاج هی بیاو

 ٓ،153: 0631، ىایضوجغرٔ ،ايرذ ؽحاباو دس ظشکث به هققذی ظقیقی کره اص ابحرذا دس آو گرام يهادهها  آو عمث ساعث
ً  »: باؽًذ هی اْ ُمْإِه ی اْ ُمْإِهًیى  و  ش  ْىم  ج  ْ  ی  ْغ ْیم  اِت ی 

 
ِبأ ْیذیِهْن و 

 
ْیى  أ آو سوص که هشداو و صيراو » ٓ،09ظذیذ/ٔ «اِيِهنْ ی ُيىُسُهْن ب 

يىسی کره عرمث ساعرث ايغراو هرإهى دس «ؾؾاو و به شايب ساعحؾاو دواو اعثیؾاپیًی که يىسؽاو پیب هإهى سا هی
و هرشاد اص يرىسی کره ٓ 04/663: 0102، ىباىبرایی ؛1/125: 0112، صهخؾرشیٔ ،و اص هْايی ظغًات اعرث، ظشکث

 01/015ٓ: 0191، جىظیذی ابىظیاؤ .يىس ایمايؾاو اعث، دس ظشکث اعثها  آو پیؾاپیؼ

 . رفا4-1-5ٌ

ذب  ُذنب » او  ب  ک  ا ه   ً ةِ ْ  ئ  ی  ة   ا غب  ً غ  ن جرا یر[ قرشاس داد کی ]=يْمرثیي، شای بذی ]=بال[به گاه  آو» ٓ،45اّشاف/ٔ «اْ ع 
آعایؼ و سفاه هادی بیاو ؽذه دس ایى آیه سا اص هْايی همًؾیى ، بشخی اص هفغشاو با جىشه به عیا  آیه، «ايبىه ؽذيذ

 ٓ 1/125: بی جا، ىىعیٔ .کًًذ هی بیاو« ظغًه»با 

 . حسه بًدن افعال ال4-1-6ُٓ

هِ » غثیاص ظغى شذا ي، هشبىه اعثبه خذاويذ چه  آواص دیذگاه قشآو  ِمى  ا لب ٍة ف   ً غ  ل  ِهْى ظ  اب  ف 
 
ا أ  ٓ،24يغا /ٔ «ه 

چشا که  ؛پظ افْال ا هی دس قشآو همًؾیى با ظغى بیاو ؽذه، «هش چه اص ايىاُ يیکىیی به جى سعذ اص شايب خذاعث»
و اص  ٓ،153: 0631، ایضوجغىٔ اعث دادهو دس بشابش ظغًه اشش  که ؽاهذ بش ٍاهش و باىى اّمال بىد باؽذ هی خذاایى 

 ٓ  9/001: 0636، قشائحی ؛41/ 31: 0102، ىباىباییٔ .يمایذ هی یا به هايًذ آو ّقىبث، عیئه دس گزؽحه

 . عمل صالح در لغت ي اصطالح5

، دسبراسۀ رات ٓ،6/002: 0114، فشاهیرذی ؛9/503: 0101، هًَرىس ابىٔ فا ط اص سیؾرۀ فرلط دس هقابرل فغراد
، همراؤ .اعرث« ّمرل»یى کاسبشد آو دسبراسۀ جش  بیؼو  ٓ،3/699: 0161، هقيفىیٔ ّمل به کاس سفحه ايذیؾه و

گىو باس به فىست 32« ّمل فا ط»ٓ 3/363 ، «ّمرل فرا عا»، «ا ْمرل ا قرا ط» هايًرذ ،و فْرل اعرن های گىيا
کی اص آو اعث که ًّایث اعالم به ، واسد ؽذه ایى هىاسد و شض« یْلمىو ا قا عات»، «ّملىا ا قا عات» و ایى ظا



 ایزوتسو ۀتحلیل هعناشناختی حسنات و اعوال صالح در قرآى کرین بر اساس نظری

 
   

44 

 

دسخؾرؼ  ۀو هایر  وشىد ایماو دس دل ۀيه جًها يؾاي، يیغث؛ صیشا ّمل فا ط« ایماو»اص  جش کن «ّمل فا ط» ۀهغئل
صػ خىاهرذ برىد. قرشآو دس هْشفری و ايصام هغئى یث فاقرذ اس « ّمل»آو دس قلمشو صيذگی اعث؛ بلکه ایماو بذوو 

ِه و  ا ْ »: داسد هی بیاوّمل فا ط  ۀو سیؾ أهبذ  ى  ِبا لب ْى آه  ِهرنْ الِخِش ْىِم یه  ب  رذ  س  ًْ ِّ ْشرُشُهْن 
 
ُهرْن أ ل  ِمل  فراِ عا  ف   ّ  «... و  

ؼ پشوسدگاسؽراو یپظ اششؽاو سا پ، غحه کشدیماو داؽث و کاس ؽایى ایهش کظ به خذا و سوص باصپغ» ٓ،39بقشه/ٔ
ِمل  فاِ عا  ِهْى »، «خىاهًذ داؽث  ّ ْى  ْيره 

ُ
ْو أ

 
ٍش أ ک  ْع   یر  ًُ ل  ُه ظ  ی  یِ و  ُهى  ُهْإِهٌى ف  ْصرضِ ی  اة  ى  ی  ًب  ً ة  و     رِى ی  ب  ْظغ 

 
ُهْن ِبأ ْشرش 

 
ُهْن أ  ًب

اُيىا  ا ک  ُلىو  یه  م  قيْرا  او سا برا صيرذگی ، غرحه کًرذ و هرإهى باؽرذیکراس ؽا -ا صویراص هرشد -هش کظ » ٓ،42يعل/ٔ «ْْ
ک رْى  »...، «ن دادیداديذ پاداػ خرىاه ايصام هیچه  آوو هغلما  به آياو بهحش اص ، نی[ بخؾ قییات ]ظقیظ، ای ضهیپا م  ف 

لْ ی  کاو   ِه ف  ب  ال  فاِ عا  و  ی  ی  ْشُشىا ِ قا   س  م   ّ ْل  م  ب  یُ  ْْ ِْ ذا  ْؾِشْک ِب ظ 
 
ِه أ ب  ِة س  پظ هرش کرظ بره  قرای ... » ٓ،001کهف/ٔ «اد 

دس « ل يغراصد.یچ کرظ سا دس پشعرحؼ پشوسدگراسػ ؽرش یو هر، بپشداصدغحه یذ به کاس ؽایذ داسد بایپشوسدگاس خىد اه
 و یرادآوس کًرذ هیایمراو بره خرذا سا يیرض هيرشض ، اص ّمل عخى گفحه به ىىس فرشیط و یرا کًایره، هىاسدی که قشآو

ر»که ّمل اص ایماو بره  گشدد هیؽىد. ّمل فا ط دس فىسجی پزیشفحه  هی عشچؾرمه گیرشد. جًهرا دس دو آیره اص « ها لب
ل  »: آو ّمل فا ط به فىست هصشد اص ایماو هيشض ؽذهقش  ْ ا   ف  ع 

 
ْى أ ه  ْفِغِه و   ً ِل ا ف  اِ ع  ِمل  ف   ّ ْى  ا...یْ ه  ْى »ۀ و آی، «ه  ه 

ل    ْ ا   ف  ع 
 
ْى أ ه  ْفِغِه و   ً ِل ا ف  اِ ع  ِمل  ف  و هرش کره ، به عىد خىد اوعث، غحه کًذیهش که کاسی ؽا» ٓ،05شاذیه/ٔ «... اه  یْ ّ 

دس ایى دو آیه يه بشای ایى اعث که دس پرزیشػ « ایماو به خذا»جصشیذ ّمل فا ط اص « ... ايؼ باؽذیص بذی کًذ به 
 و، که ایى دو آیه دس فذد بیاو جمرام خقىفریات پرزیشػ يیغرثشا  آوبلکه اص ، ؽشه يیغث« ایماو به خذا»، آو
هبرادی ، های ّمل فا ط ا اص سیؾه ز ؛های هش کظ هشبىه به خىد او اعث ها و بذی خىاهذ بیاو داسد که يیکی هی
 و یا ؽشایو پزیشػ ّمل فا ط عخًی به هیاو يیاوسده اعث.، آو

هايًذ  ،هزهبی و اخـ اص هفاهیمی کاهال  ّمل فا ط یَ هًْای  يَشیۀ ایضوجغىىبق هعىس کالو و شايؾیًی 
غى یرا ظغرًه ّملری اعرث کره دس ، «فرا ط ّمل»اص هًَرش قرشآو ٓ 131: 0631، ایضوجغرىٔ .باؽرذ هری و خیرش، ظ 

کن بش شهاو آفشیًؼ همگام با عًث، اواهش ا هی چهاسچىب ّقرل و ؽرشیْث و دس ، هقبىل ىبرِ هرإهى، های ظا
دهًذۀ آو اعرث کره اص هًَرش ا هری ّملری  ايغاو باؽذ. همشاهی ایماو و ّمل فا ط دس قشآو يؾاو ۀساعحای جضکی

و برذوو ، باؽذو خا ـ بشای خذا ، هْاد و يبىت، یذگشفحه اص ایماو و اّحقاد ظقیقی به جىظ هقبىل اعث که يؾأت
کبشیٔ .فا ط يخىاهذ بىد، اخالؿ آو ّمل بره ، ظغرًات، تادس بشخی اص جفاعیش و سوایرٓ 31- 64: 0632، ساد ا

غى ۀشای فا عات بیاو ؽذه که اص گغحش  ، و دس واقرِ يؾرايگش اّرن ظکایث داسد، ّمل فا ط يغبث به، ّمل ظ 
. بره ًّرىاو هررال ابرى ّبراط يغبث هیاو ایى دو قرشاس گرشفحى دس سابيرۀ شايؾریًی اعرث.بىدو هفهىم ظغًه دس 

ِة ا غب یو  »  ً غ  ُ وو  ِباْ ع  ة  یْذس  ، ىبشعریٔ جفغریش يمرىده اعرث.« یذفْىو با ْمرل ا قرا ط ا غریی »سا ٓ 51ققـ/ٔ «ئ 
 -ی اعرثهماو ىاّرات ا هرکه -اّمال فا ط سا به يىّی اص ظغًات ، ؽیخ ىىعی يیض دس جبیاو ٓ.3/111: 0629

ا ب »: ۀجفغیش يمىده اعث و ریل آی ِمُلىا ا قب یزِ و   ّ ىا و  ًُ ًب ى  آه  ْذِخُلُهْن ش  ًُ اِت ع  ْصشِ اِ ع  اِ رذِ  یاٍت ج  اُس خ  ْيه 
 
ا اْْل ْعِحه  ى  یِهْى ج 
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ایفِ  ذ  ب 
 
ا أ  شیی که اص ص یها دس بآ، ايذ غحه کشدهیماو آوسده و کاسهای ؽایو به صودی کغايی سا که ا» ٓ،52يغا /ٔ «... ه 

ایّمال ا قا عات »: داسد که هی بیاو.« .. ؾه دس آو شاودايًذین. بشای همی[ آو يهشها سواو اعث دسآوس  ]دسخحاو
جىايذ ّمل فرا ط  هی پظ ظغًه هفهىهی داسد کهٓ 6/969: بی جا، ىىعیٔ «و هی ا عغًات ا حی هی ىاّات ا له

ِمُلىا ا قب »چًیى جشکیب  گیشد. هن بشدس ، هزهبی داسد کاهال  سا که بافث   ّ اِت و  و کراسبشد ، دس آیات هحْذد قرشآو« اِ ع 
کیذ داسد، فىست فْل هامی که بش ذبات و دوام دی ث داسد ّمل به  ٓ.3/111: 0629، ىبشعیٔ به ایى اهش جا

 صالح ي أمان بٍ خدا رابطّ عمل. 5-1

صیشا برا ایرى  ؛بذوو آو دس پیؾگاه خذا فاقذ اسصػ اعثو ، گیشد هیعشچؾمه ، اص ایماو به خذا« ّمل فا ط»
 :  ؽىد هی همشاهی دو هذف ديبال

 . تکامل ريحٓ اوسان5-1-1

و « خىدخىاهی»و ّمل اص هش يىُ ، یابذ هی هًْىیث و جکاهل سوظی ايغاو عیش فْىدی، با ايصام ّمل فا ط
و ، يرابىد« يفغرايیث»و « ايغرايیث»و ، ؽىد هیايغاو  ۀايگیض ، و کغب سمای ا هی، گشدد هی پیشاعحه« عىدشىیی»

 153ٓ: 0631، ایضوجغىٔ .پزیشد جعقق هی جکاهل

 . تکامل فعل اوسان5-1-2

کمرال  ۀبلکه های، جکاهل سوض و سواو فاّل اعث ۀيه جًها های، يؾأت گیشد« ایماو به خذا»ّمل فا عی که اص 
، ىبشعریٔ کىؽرذ. هیآو  یو دس اعرحمشاس و بقرا، ّمرلدس اجقراو ، و به شای ٍاهش عاصی، ؽىد هیيیض « فْل»خىد 

 ٓ 3/32: 0621، هکاسم ؽیشاصی ؛3/111: 0629
همشاهری ّمرل فرا ط برا بشخری اص ، يَشیۀ ایضوجغرى سابيۀ شايؾیًیبش اعاط هعىس کالو و ظزف ًّقش صهايی دس 

   باؽًذ. ایى قشاس هی اصها  آو اصبشخی  گشدد. هی کلمات دس آیات قشآو هىشب جبییى بهحش هشاد ا هی اص هًْای ّمل فا ط

 . اجز5-1-3

بیاو ، و به هفهىم کاس و فْا یث شغمايی، و ّمل فا ط دس يىصده آیه همشاه هن« اشش»های  دس قشآو کشین واژه
زِ »ؽذه اعث. بشای يمىيه  زِ ِئوب ا ب ا ب ىا و  ًُ ریى  ه  یى  آه  ق  ًب ا  راِبئِ اس  اُدوا و  ا قب رى  ی و  رْى آه  ِمرل  یى  ه   ّ رْىِم الِخرِش و  اْ ی  رِه و  ِبا لب

ِهنْ ف   ب  ذ  س  ًْ ِّ ْشُشُهْن 
 
ُهْن أ ل  و کغرايی کره ، مراو آوسدهی[ ا کغايی کره ]بره اعرالم، قثیدس ظق» ٓ،39بقشه/ٔ «... اِ عا  ف 

پرظ ، غرحه کرشدیمراو داؽرث و کراس ؽایى ایهش کرظ بره خرذا و سوص باصپغر، او و فابئاویو جشعا، ايذ هىدی ؽذهی
"اشرش" دس  ارث بره هًْرای  ٓ.60اظرضاب/، 9کهف/، 4هائذه/ٔ .«.. ؼ پشوسدگاسؽاو خىاهًذ داؽثیو سا پاششؽا
: 0111، فراسط ؛ ابى0/19: 0161، هقريفىیٔ ؽرىد ظقىقی اعث که دس هقابل کاس پشداخث هی دعحمضد و، اششت

رره و هکررايی اعررث کرره دس آو برره جصرراست  اص دیررذگاه قررشآو صيررذگی ديیررا برره ٓ.0/39 ؛ 03/بقررشهٔ ًّررىاو هضّس
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: فشهایذ هی که با کاس شغمايی دس اسجباه اعث. خذاويذ، ؽىد پشداخحه هیٓ 91ؽىسی/ٔ و صساّثٓ 022/ّمشاو آل
ْىِت و  » ُة اْ م  ْفٍظ راِئق  ْىم  ئِ ُکل  ي  ُکْن ی  ُشىس 

ُ
ْىو  أ فب ما ُجى  ةِ اْ ِقی  يب [ هشر  هش شايذاسی چؾًذه ]ىْن» ٓ،035آل ّمشاو/ٔ «اه 

دس  ارث بره هًْرای « وفری»واژۀ « ؽرىد. حاو به ىرىس کاهرل بره ؽرما داده هییها ض پاداػیو همايا سوص سعحاخ، اعث
جْا ی دس سوص قیاهث هضد  ظق ٓ.2/961: 0622، قشؽیٔ ىىس کاهل و جمام اعث کشدو اشش و ظق کغی به پشداخث

ی ی   ...»: ۀچًیى آی فىست کاهل و جمام پشداخث خىاهذ کشد. هن و اشش همۀ اّمالِ يیَ و بذ سا به ي 
 
ل  أ م   ّ  ُِ می

ُ
 أ

ْير  ّ  
ُ
ْو أ

 
ٍش أ ک  ُکْن ِهْى ر  ًْ هى ّمل هیچ فاظب ّملی اص ؽما سا، اص هشد و صو جباه »...  ٓ،045/آل ّمشاؤ «... یاِهٍل ِه

برش  ٓ.30: 0621، بغرحايیٔ دهذ دس  اث به هًْای کغی اعث که با دعث کاسی سا ايصام هی« ّاهل» ...«کًن  یيم
ايغاو کاسگضاسی اعث که دس ديیا بشای سعریذو بره اشرش و هرضد ، يَشیۀ ایضوجغى سابيۀ شايؾیًیاعاط هعىس کالو 

گراهی  ّملؼ جالػ هی ۀؽایغح کًذ. به هش ّمل يیکی اشش جْلق خىاهذ گشفث؛ اها اشش ّملی که با ایماو و برا آ
 ٓ.153: 0631، ایضوجغىٔ اص دوام و ذبات بشخىسداس خىاهذ بىد، و ّلن ايصام ؽذه

 . بذر ي حب5-1-4ٍّ

ِئْو ک  » راو  ِهْرق  و  ْیًا ِبه  ج 
 
ٍل أ ْشد  ٍة ِهْى خ  بب رال  ظ  ف  ک  را و   ً گرش ]ّمرل»  ٓ،12ايبیرا /ٔ «یى  اِعربِ ظ   ای ِب [ همرىصو دايره  و ا

ه  »و «. نین و کافی اعث که ها ظغابشط باؽیآوس  خشد ی باؽذ آو سا هی َُ ِهْرق  ِئيب ُکْى فِ ا ِئْو ج  ح  ٍل ف  ْشد  ٍة ِهْى خ  بب ی ال  ظ 
م   ْو ِفی ا غب

 
ٍة أ ْخش  هُ او  ف  ا ا لب ِت ِبه 

ْ
أ ْسِك ی 

 
ْو ِفی اْْل

 
گرش ]ّمرل جرى[ همرىصو دايره خ» ٓ،03/ قمراؤ «اِت أ شد ری و دس ا

گاه اعث.یکه خذا بظ دق، آوسد خذا آو سا هی، ى باؽذیا دس صهیها  ا دس آعماویعًگی  جخحه اؽراسه داسد کره « ق و آ
گش ّمل فا ط ايغاو به ايذاصۀ دايه خشدل باؽذ ةٍ »، ؽىد باص هعاعبه هی، ا بب دس  اث اعن شرًظ برشای گًرذم بره « ظ 

چًریى  هن ٓ.9/022: 0161، هقيفىیٔ ؽىد که دس خىؽه یا االف باؽذ ای گفحه هی اها دس کل به دايه ،سود هی کاس
ٍل » هضبىس ؽایذ هشاد اص ۀهای سیض سا خشدل گىیًذ. دس آی يههيلق دا ْشد  ٍة ِهْى خ  بب خشدل و یا هشاد وصو دايه بره  ۀداي« ظ 

ٍل »ى هشاد اص بًابشای ،6/11ٓ: 0161، هقيفىیٔ عبکی وصو خشدل باؽذ ْشد  ٍة ِهْى خ  بب هبا اره دس دقرث هیرضاو سا « ظ 
: 0102، ىباىبراییٔ ؽرىد دس سوص قیاهرث عرًصؼ هی، آیرذ ای کره بره چؾرن يمی جشیى رسه یًْی کىچرَ ؛سعايذ هی
يىّی هشجبو با ّمل شغمايی  به ، گىیای آو اعث که ًّىاو دايه و ظبه يَشیۀ ایضوجغىهعىس شايؾیًی  ٓ.01/949

ره هشچًرذ  ۀيىّی افؾايًذ  ايغاو به، ديیا ۀیًْی دس هضّس ؛اعث بزس ّمل فا ط خىیؼ اعث و هعقىل ایى هضّس
 ٓ.153: 0631، ایضوجغىٔ ؽىد گزاسی هی اسصػ، ياچیض

 . بز5-1-5ّ

سا دس شایگاهی هشجفِ قشاس داده و دس قشآو به ًّىاو وفف بشای اّمال فرا ط بیراو « بّش »، دس هیاو اّمال فا ط
ِکرىب »...  دس آیرۀ ٓ.001: 0109، سااب افرفهايیٔ دس  اث به هًْای يیکی گغحشده اعث« ِبّش »اعث. ؽذه  رْى  اْ ِبرشب  و    ه 

ى  ِبا لب  ا ْ آه  ًب الِخِش ْىِم ی  ِه و  ا  اِب و  اْ ِکح  ِة و  ِئک  ال  اْ م  ریی  بِ و  ری ُظب  ل   ّ ال   ی اْ م  آج  ِو ى  و  ا ْ  یِه ر  ری و  ی ی  اْ ُقْشب  راه  کِ ح  را غ  اْ م  اْبرى  یو  ى  و 
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[ و  ى و فشؽرحگاو و کحراب ]آعرمايییکی آو اعث که کغی به خرذا و سوص باصپغریبلکه ي» ٓ،022بقشه/ٔ «... ِل یبِ ا غب 
هايرذگاو  او و دس ساهیرًىایمراو و بیحیؾاويذاو و یبه خى ، و هال ]خىد[ سا با وشىد دوعث داؽحًؼ، ماو آوسدیاهبشاو ایپ

دس هرا  آو به هصمىُ ایماو و اّمال فا ط که بره بشخری اص يَشیۀ ایضوجغىبش اعاط هعىس کالو و شايؾیًی .« .. بذهذ
، بش پا داؽحى يمراص، ايفا  هال، پیؾیى یایماو به سوص شضا و ايبیا، اىال  ؽذه اعث. ایماو به خذا« ِبّش »، آیه اؽاسه ؽذه

فرىست هقرذس  به« ِبرّش »کراسبشد  ٓ.153: 0631، ایضوجغرىٔ سود هری بؾرماس دیق برشوفای بره ّهرذ و بشدبراسی اص هقرا
کیذ بش ّمل فا ط اعث يؾاو  ٓ.0/543: 0621، هکاسم ؽریشاصیٔ گىیی فشد دس ایى اّمال اش  ؽذه اعث، دهًذه جأ

اعث؛ صیشا « خیش»با « بش»وشه جفاوت ، گیشد. جىشه و ققذ هی و اخحیاس ايصام، ققذ، ّمل يیکی اعث که باجىشه« ِبّش »
ً  »: چًیى دس آیۀ هن ٓ.031: 0103، ّغکشیٔ ؽىد به هش يىُ يیکی ظحی بذوو جىشه اىال  هی خیش ْى ج  ری    حب اُ ىا اْ ِبشب ظ 

ىو   ا ُجِعب  ِفُقىا ِهمب ًْ اص « ذ.یرذ ايفرا  کًیردوعرث داس چره  آوذ جا اص یذ سعیکىکاسی يخىاهیهشگض به ي» ٓ،49آل ّمشاو/ٔ «ُج
ًاُ ىا» و « ِبّش »همشاهی  یافحى بره  به هًْای سعیذو یرا دعرث، جًا ىا اص يیل، ؽىد هی به رهى هحبادس، دس ديیاّمل يیَ « ج 

 394ٓ: 0109، سااب اففهايی ؛09/616: 0161، هقيفىیٔ .چیضی اعث

 . درجات5-1-6

ه  »: ؽىد هی هىشب جبادس هفهىم ّمل فا ط به رهى« دسشه»و « ّمل»همًؾیًی  ِمُلىا و   ّ ا  شاٌت ِهمب س  ِ ُکلٍّ د  ا و 
َ  ِبا   ب  ُلىو  س  م  ْْ ا ی  مب  ّ ]دس شرضا[ ، ايرذ ايصرام دادهچره  آواص ، [ ى دو گرشوهیرل ]اص ایو بشای هش » ٓ،069/ايْامٔ «اِفٍل 

ِمُلرىا »؛ «غث.یکًًذ اافل ي هیچه  آوو پشوسدگاست اص ، هشاجبی خىاهذ بىد  ّ ا  شاٌت ِهمب س  ِ ُکلٍّ د  ُهْن و  مرا   ّْ  
ُهْن أ ی  ف  ِ ُیرى  و 

ُمىو   ل  َْ ُهْن ی ُی و جرا ]خرذا ، ايرذ دسشراجی اعرث ايصرام دادهچره  آو[  صرهیدس ]يح َیرو بشای هرش » ٓ،04/اظقافٔ «و 
بره هًْرای ظشکرث ، دسشره اص هرادۀ دسز« [ اّما ؾاو سا جمام بذهذ؛ و آياو هىسد عحن قشاس يخىاهًذ گشفرث. پاداػ
 چرره اص ظیررد هررادی و چرره اص ظیررد هًْررىی هلعررىً اعررث، ی و برره هفهررىم بررایسفحىجررذسیص، بررا اظحیرراه، دقیررق

دهذ ايغراو برا ّملرؼ  هی ایضوجغى يؾاو يَشیۀ هًْاؽًاعیهعىس کالو و همًؾیًی  ٓ.6/900: 0161، هقيفىیٔ
ّملرؼ هايًرذ ، دهًرذه فرا ط باؽرذ ّمرل ايصامچه  واظال چً، کًذ عمث هققذ بشگضیذه ظشکث هی گام به گام به

بره همراو ، ای بشای فْىد خىاهذ ؽذ. هش فشد به هیضاو ظشکث فْىدی که دس ساعحای سعیذو به هققذ بشداسد پله
 153ٓ: 0631، ایضوجغىٔ .یابذ هیضاو به هىقْیث هکايی بایجش و بشجش دعث هی

 . عمل حاضز5-1-7

اؽاسه کرشد ، ؽىد ايغايی که اظناس هیجىاو به ّمل  هی ،داسد هی اص دیگش واژگايی که قشآو بشای اّمال فا ط بیاو
ِصُذ ُکل  ی  »: که هإیذ آو آیات ْث ِهْى خ   ْىم  ج  ِمل   ّ ا  ْفٍظ ه  ایْ ي  ش  کراس چه  آوسوصی که هش کغی » ٓ،61آل ّمشاو/ٔ «ٍش ُهْعن 

ا»و ؛ «ابذیظامش ؽذه هی ، بذی هشجکب ؽذهچه  آول به شای آوسده و یي اِمرش  ِمُلرىا ظ   ّ را  ُذوا ه  ش  و » ٓ،14کهرف/ٔ «و 
ْت » و، «ابًذیايذ ظامش  سا ايصام دادهچه  آو ش  ْظن 

 
ا أ ْفٌظ ه  ْث ي  ِلم   «ذه.یرهش يفظ بذايرذ چره فرشاهن د» ٓ،01جکىیش/ٔ «ّ 
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ش   هی ن  ، هقريفىیٔ که هؾاهذه و قشب اص آذاس آو اعرث، اایب بىدهچه  آوؽذو با  دس افل به هًْای هىاشه، باؽذ. ظ 
ساارب ٔ یرا ؽرهادت دادو ايغراو بره کراس سفحره اعرث، فىست اعن بشای ظامرش ؽرذو دس هکرايی به ٓ.9/931: 0161

شا  » اها هشاد اص  ٓ؛910: 0109، اففهايی شا  »: دس ّباست« ُهْعن  ْیٍش ُهْعن  ْث ِهْى خ  ِمل   ّ سوصی کره » ٓ،61/ّمرشاو آلٔ «ها 
به هًْای ظامشکشدو هىشىد « ابذی ؽذه هی ظامش، بذی هشجکب ؽذهچه  آول به شای آوسده و یکاس يچه  آوهش کغی 

و سوص ، هرا دس ديیرا اعرثبره آو و ّلن و ظفرٌ خذاويرذ ، که دی ث هعفًى بىدو اّمال يضد خذا داسد اایب اص ايَاس
يیغرث کره ّمرل خرىد بره خرىد  ایرى گىيرها بحه ٓ 6/053: 0102، ىباىباییٔ .داسد قیاهث بشای فاظبايؼ اٍهاس هی

ْفٍظ ه  »: کًًذ ظامش هی بلکه آو سا، ظامش باؽذ ِصُذ ُکل  ي  ْىم  ج  رشا  ی  ْیرٍش ُهْعن  ْث ِهْى خ  ِمل   ّ سوصی » ٓ،61آل ّمرشاو/ٔ «ا 
که ّاهل سا ظامش  چًاو، «ابذیظامش ؽذه هی ، بذی هشجکب ؽذهچه  آول به شای آوسده و یکاس يچه  آوکه هش کغی 

ْث ک   ْو ئِ »: کًًذ هی یْ  یب ئِ  اي  اِ ف  ة  ف  اِظذ  ة  و  مِ  ُهنْ  ار  ع  یْ ش  ذ     ٌِ ُش ا ُهْع ً  ی اد اعرث و برظ؛ یل فش ی[  باص هن»] ٓ،56/یظٔ «وو  ن 
گاه همه دس پ ر»: که دس آیۀ، جْبیشی جًذ اعث، اظناس يغبث به ظنىس« ًذ.یؾگاه ها ظامش آیو بًا رُذوا ه  ش  و  ِمُلرىا و   ّ ا 

برش ٓ 9/096: 0633، شرىادی آهلریٔ باؽرذ هی جش هالین، «ابًذیايذ ظامش  سا ايصام دادهچه  آوو » ٓ،14کهف/ٔ «اِمشا  ظ  
شضو هىاسدی اعرث کره دس قیاهرث  و اص شًظ ّمل بىده، ّمل فا ط يیض يَشیۀ ایضوجغى يَشیۀ شايؾیًیهعىس کالو 

 115ٓ: 0631، ایضوجغىٔ .بشای ايغاو ظامش خىاهذ گؾث

 . اسباب معٕطت اوسان در آخزت5-1-8

هْیؾث ايغراو دس  ۀکًذ. اص اعباب او ی آخشت سا فشاهن هی ّمل ايغاو دس ديیا اعباب هْیؾث وی دس عشای
ک ک اؽاسه هی، ایى ديیا به خىسا ، ؽرىد که جقىا دس صهرشۀ اّمرال فرا ط دس قرشآو هعغرىب هیشا  آوؽىد. اص  پىؽا

ک يیض ِ ب  »: آیذ ایى يَش به ؽماس هیهإیذ اص آو شمله اعث. ایى آیات  پىؽا ْقى  و  ْیٌش ر  ی ر  اُط ا حب َ  خ   ِ  َ اِت ِهْى آی   ِ 
ُشوو   کب زب ُهْن ی  لب  ْ ِه    ، [ خذاعرث های ]قرذست ى اص يؾايهی[ جقىا اعث. ا ] باط، ى شاههی[ بهحش  و] ی ٓ،93اّشاف/ٔ «ا لب

دس ایى آیه جقىا سا به ًّىاو بهحشیى  باط باىى هْشفی کرشده کره عریئات براىًی ايغراو سا ، «ش ؽىيذ.باؽذ که هحزک
ٓ 01/023: 0161، هقريفىی ؛20-21/ 3: 0102، ىباىبراییٔ .داسد ئة باص هریاّمال عی و ايغاو سا اص، پىؽايذ هی
و  باط سا به آو د یرل ، به هًْای سشىُ و باصگؾث اعث« ذىب»اص هادۀ  که به هًْای پىؽؼ« ذیاب»چًیى واژۀ  هن

، شرىادی آهلریٔ داسد یه به ظا حی که هققىد افلی اص بافحى اعث بیاو سا ؽذه گىیًذ که هىاد خام سؽحه  هی« ذىب»
گرش اّمرال فرا ط باؽرذ خرىد سا هی ۀ ]وشرىد[يغاو با جاسوپىد اّمال خرىیؼ پاسچرا ٓ.3/563: 0633 ، بافرذ و ا

گش اّمال عیئه باؽذ ٓ 96/033 همراو،ٔ خىاهرذ برىد جاسوپىد آو اص ؽش، جاسوپىد پاسچه و  باعؼ اص خیش اعث و ا
هرا  آو ،های بهؾحی و دس جىفیف  باط بهؾحیاو دس وفف يْمث يَشیۀ ایضوجغىاعاط هعىس کالو و شايؾیًی  بش

 هرا اص اّمرال ایرى ۀکره همر کًذ یاد هیٓ 56دخاو/ٔ «اعحبش »و ٓ 60کهف/ٔ «عًذط»ٓ 96/ظسٔ «ظشیش»سا اص 
 153ٓ: 0631، ایضوجغىٔ .گیشد هی فا ط ایؾاو يؾأت
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ک هن ک ،سو اصایرىيىّی ٍهىس همیى اّمرال اعرث؛  های بهؾث یا شهًن به چًیى خىسا هرای  صهرايی کره خىسا
ک هر لب دعث یافحه هیبه ایى هي، گشدد هیبهؾث و شهًن بشسعی  يَرش دسواقرِ همراو اّمرال  دىس ؽىد که خرىسا

ک اّن اص ازا آو سوص به،  افشاد اعث که دس ایى ديیا ايصام داده دیذه شض ایى هىاسد  هیىه یا يىؽیذيی و، فىست خىسا
ُلىو  »: بشای يمىيه دس آیات ،ؽىيذ هی م  ْْ ُحْن ج  ًْ ًیئا  ِبما ُک ُبىا ه  اْؽش  [  بره ]پراداػ[ »: ًذیبه آياو گى »] ٓ،04/ىىسٔ ُکُلىا و 
ًِ »، «ذ؛ گىاساجراو برادیذ و بًىؽیذ بخىس یآوسد به شای هیچه  آو ُبىا ه  اْؽرش  رُکُلرىا و  رةِ یئرا  ِبم  راِم اْ خاِ ی  یب

 
ْفُحْن ِفری اْْل ْعرل 

 
 «ا أ

ُبىا »، «ذ.یردس سوصهای گزؽحه ايصام دادچه  آو[  به ]پاداػ، گىاساجاو باد، ذیذ و بًىؽیبخىس » ٓ،91ظاقه/ٔ اْؽرش  ُکُلرىا و 
ًیئا  ِبم   ُلىو  ه  م  ْْ ُحْن ج  ًْ اّمرال « ذ؛ گىاساجاو براد.یاؽاهیذ و بیبخىس ، ذیکشد هیچه  آو[  به ]پاداػ» ٓ،16/هشعالتٔ «ا ُک

ک به رهى هحبادس هی گشفحه  ىْام و پزیشایی فىستهشعالت اهای ىىس و  ؽىد. دس آیات عىسه ايغاو به ًّىاو خىسا
که دسواقرِ اّمرال ٓ 92/31 :0191ّاؽىس،  ٔابى ،بیاو ؽذه، عبب ايصام اّمال فا عؾاو دس ديیا، اص يیکىکاساو سا

خرىسده و یرا سا چره  آودس ایرى آیرات  ٓ.61/231: 0191، فخرشساصیٔ ايغاو هًصش به ایى جىفیرق ؽرذه اعرث فا ط
هًذی اص صيذگی آخشت خىد پریؼ  کًذ که ايغاو دس ديیا بشای بهشه ؽىد دس واقِ اّمال فا عی رکش هی يىؽیذه هی

 01/930ٓ: 0191، یجىظیذ ابىظیاو ؛1/316: 0112، صهخؾشیٔ .فشعحاده اعث

 تز ي تکفٕز. س5-1-9

اص هْايی ای اعث کره برشای ّمرل فرا ط دس ، داسد پىؽايًذگی هی آؽکاس يَشیۀ ایضوجغىهعىس کالو و همًؾیًی 
: 0631، ایضوجغىٔ هًْا اعث سفحه اعث. همًؾیًی با کلماجی چىو جکفیش و عیئات دس ایى آیات هإیذ ایى کاس به قشآو
 ؛36: 0109، سااب افرفهايیٔ .اص سیؾۀ کفش که افل آو هًْای عحش و پىؽايذو رکش ؽذه اعث« جکفیش»واژۀ  ٓ.153
ْکِفیرش» ٓ.5/040: 0111، فاسط ابى ساارب ٔ .داؽرحى اعرث کره گرىیی جعقرق يیافحره پىؽرايذو و پًهاو، بری اّحًرایی« ج 

دس « جکفیرش»4ٓ 33، 01، 0161، هقريفىیٔ .هعرى و پىؽرايذو آو اعرث، اّحًرایی آذاس ایى بیٓ 202، 0109، اففهايی
چًیى دس ّلن کرالم  هن ٓ.136: 0103، عبعايیٔ ؽىد افيالض ىاّحی اعث که عبب هعىؽذو و پىؽايذو گًاهاو هی

دس  ٓ.65-91: 0631، دهاقرايی ىیراسیٔ به هًْای اص هیاو سفحى هصاصات اّمال عیئه با اّمال يیرَ اعرث، «جکفیش»
و شمرِ آو ، اص سیؾرۀ عرى « عریئه»، هحْلرق آو قرشاس گشفحره اعرث« عیئه»دس قشآو واژۀ « جکفیش»کاسبشدهای  جش بیؼ

دس آیرات ٓ 5/612: 0161، هقيفىیٔ .ؽىد بذی دس آو اىال  هی ۀؽىيذ اعث و به هش کاس ذابث و هحقف« عیئات»
اِ عاِت » قشآو اّمال فا ط ِمُلىا ا قب  ّ ىا و  ًُ زیى  آه  ا ب ئاِجِهنْ و  ری  ُهْن ع  ًْ  ّ وب  ش  ف  ک  ًُ مراو یو کغرايی کره ا» ٓ،2/ا ًْکبرىتٔ «  

زِ  ای  » جىبۀ يقىض« ن.ییقيْا  گًاهايؾاو سا اص آياو هی صدا، ايذ غحه کشدهیو کاسهای ؽا، آوسده ا ا ب ه  ی 
 
ِه أ ی ا لب ىا ُجىُبىا ِئ   ًُ یى  آه 

غ    ّ ُقىظا   ة  ي  ْىب  ش  ج  ف  ْو ُیک 
 
ُکْن أ ب  ئاِجُکنْ ی س  ری  ُکْن ع  ًْ بره دسگراه خرذا ، ذیرا مراو آوسدهیای کغرايی کره ا» ٓ،3/ا حعرشینٔ «ّ 

رْى »جقىا ، «ذیحاو سا اص ؽما بضدایها یذ اعث که پشوسدگاسجاو بذیاه، ذیى کًیای ساعح جىبه ه  رْیُکْن و  رُه ِئ   ْيض   
 
رِه أ ْهُش ا لب

 
َ  أ رِ 

ئاِجِه  ی  ُه ع  ًْ  ّ ْش  ف  ه  ُیک  ِق ا لب حب ْششا  ی 
 
ُه أ ْن    َِ ْْ ُی ى اعث فشهاو خذا که آو سا به عىی ؽما فشعرحاده اعرث؛ یا» ٓ،5/ا يال ٔ «و 
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 هصرشت و شهراد دس ساه خرذا« ذ و پاداؽرؼ سا برضسر گشدايرذ.یرؼ سا اص او بضدایهرا یبرذ، و هش کظ اص خذا پشوا کًذ
ْخِشُشىا ِهْى ِدی  »

ُ
أ ُشوا و  زیى  هاش  ا ب وُروا فِ ف 

ُ
أ بِ اِسِهْن و  ق  یلِ ی ع  وب ی و  ش  ف  ک 

ُ ُقِحُلىا ْل  ُلىا و  ئاِجِهنْ  اج  ی  ُهْن ع  ًْ  پظ» ٓ،045/ّمشاو آلٔ «ّ 
ؾراو یها یبذ، ايذ ذه و کؾحه ؽذهیذه و شًگیهای خىد سايذه ؽذه و دس ساه هى آصاس د کغايی که هصشت کشده و اص خايه

، پشداخرث فرذقه دس يهراو و آؽرکاس، پشداخث صکات، و دسيهایث اّما ی چىو بش پا داؽحى يماص، «نیصدا سا اص آياو هی
دس اهش دیى اصشملۀ اّمال فا عی اعث که جکفیش عیئات سا با خىد به همرشاه خىاهرذ ها  آو ایماو به پیاهبشاو و یاسی

 ٓ  09هائذه/ -920/بقشهٔ .داؽث

 وًر ي تقًا، َدأت، . فضٕلت5-1-11

: داسد. هايًرذ هری همًؾیًی ّمل فا ط برا کلمراجی بیراوها سا دس  لث ايغاویو فن یخذاويذ هحْال هالك بشجش
ى  ِبا لب  »... ْى آه  م  ا ْ ک  ذ  فِ الِخِش ْىِم ی  ِه و  اه  ش  بِ  یو  ریع  ری  ِه ی  ِل ا لب رذ  ا لب ًْ ِّ ُىوو   همايًرذ ]کراس[ ... » ٓ،04جىبره/ٔ «... هِ ْغرح 

کغاو یى دو[ يضد خذا یا، کًذ؟ ]يه شهاد هیماو آوسده و دس ساه خذا یى ایذ که به خذا و سوص باصپغیا کغی پًذاؽحه
ک ایرى بشجرشی يرضد خرذا، ایماو به خذا و سوص قیاهث.« .. غحًذیي بشخرىسداسی اص يْمرث  عرث. قرشآو کرشینا هال

ِمُلىا ا قب یزِ ا ب  ِئوب »: هذایث  ّ ىا و  ًُ اِت ى  آه  ب  یْهرذِ ی  اِ ع  راِيِهنْ یُهرْن ِباِ ِهْن س  مراو آوسده و یکغرايی کره ا» ٓ،4ىيظ/یرٔ «... م 
سا اص هْرايی ّمرل فرا ط بره  ...« کًرذ ث هییمايؾاو آياو سا هرذایپشوسدگاسؽاو به پاط ا، ايذ غحه کشدهیکاسهای ؽا

رِاوب »: ّمل فا ط جقىا اعث، هچًیى اص هًَش قشآو بهحشیى جىؽه بشای ىی عفش ا ی ا لّ  آوسد. هن هی ؽماس ُدوا ف  وب ض  ج  و 
ْقى   اِد ا حب ْیش  ا ضب اص آیۀ هضبىس « ى جىؽه جقىاعث.یبهحش ، قثیذ که دس ظقیش یو بشای خىد جىؽه بشگ» ٓ،042/قشهبٔ «یخ 

 اویرهىشرب يصرات اص خغرشاو و ص ، ل ؽرذو بره ایرى دعرث اص يْرن ا هرییرؽرىد. يا به رهى هحبرادس هی، صاد و جىؽه
فِ »: گشدد هی او     زِ  ُخْغٍش. یِئوب اإِليغ  ِمُلىا یِئیب ا ب  ّ ىا و  ًُ رْبشِ ى  آه  ْىا ِبا قب اف  ى  ج  ق  و  ْىا ِباْ ع  اف  ى  ج  اِت و  اِ ع  -9ّقرش/ٔ «ا قب
گش سا بره ظرق یغحه کشده و همذیذه و کاسهای ؽایهگش کغايی که گشو  او اعث؛یکه واقْا  ايغاو دعحخىػ ص » ٓ،6

 «ايذ. ه کشدهیی جىفیبایعفاسػ و به ؽک

 ي گستزاودن بستز "َٔمَُِدُينَ" .5-1-11

بهشهًذی اص يْن ا هی بیاو ؽرذه اعرث. خذاويرذ  ۀبغحش و صهیً، ّمل فا ط به ًّىاو همًؾیىدس آیات قشآو 
ل  »: فشهایذ هی  ْ ش  ف  ف  ْى ک  ُذوو  یه  ْمه  ْيُفِغِهْن ی  ِِل  ِمل  فاِ عا  ف   ّ ْى  کفرشػ بره ، هش که کفش وسصد» ٓ،11/ا شومٔ «ِه ُکْفُشُه ه 

" اص هراده « کًًذ. ل سا[ به عىد خىدؽاو آهاده هییي]فششام ، غحه کًًذیو کغايی که کاس ؽا، او اوعثیص  رُذوو  ْمه  "ی 
هايًرذ « ههراد»ٓ 00/913: 0161، هقريفىیٔ .کشدو هکايی بشای عکىيث و اعحشاظث اعث به هًْای آهاده، ههذ

ا کًرذ. بشخری اص کًذ جا بغرحش اعرحشاظث خرىیؼ سا ههیر چیضی اعث که ايغاو آو سا بشای خىد پهى هی، «ِفشاػ»
، شرىادی آهلری؛ 03/042: 0102، ىباىبراییٔ ،گغرحشيذ اخال  و اّمال فرا ط هی، ایى فشػ سا با ّقیذه ها ايغاو
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، کًذ جا هًضل او سا يَافث کًرذ کغی سا هأهىس هی، که هغافشی پیؼ اص وسود به هًضل هايًذ ایى ،03/214ٓ: 0633
 ٓ 09/133 هماو،ٔ .هًحَش چیضی يباؽذ، ؽىد فشػ خايه سا بگغحشد جا وقحی واسد هی

 

 مطٓ ي حزکت، عٓ. س5-1-12

عاصی اّمرال فرا ط اص آو بهرشه گشفحره اعرث. دس بشخری اص  دیگشی اعث که قشآو بشای هفهىم ۀظشکث کلم
، آیات قشآو بشای بیاو ایى ههن که ايغاو دس آخشت با اّما ؼ سوبشو خىاهذ ؽذ و اّما ؼ سا به یاد خىاهرذ آوسد

"عْی"  ٓ.153: 0631، ایضوجغىٔ بهشه گشفحه ؽذه اعث« عْی»ّمل فا ط با اص جْبیش و همًؾیًی دس هعىس کالو 
: 0109، ساارب افرفهايیٔ .کراسبشد داسد، جش اص دویذو گىیًذ که دس شذیث و کىؽرؼ دس اهرىس سفحى آسام سا جًذ ساه 

و کرشده هًْای جالػ دس کغب و کراس سا يیرض بیرا، ّاؽىس ّالوه بش دس يَش گشفحى هؾی عشیِ بشای عْی ابىٓ 100
ْيغ  »ايغاو ها َ اّمال خىیؼ  ٓ.9/959 :0191ّاؽىس،  ٔابى اعث ْیظ  ِ ْْلِ ْو   

 
أ ْ  اِو ِئیب ه  و  ر ٓ 65/ا ًاصّراتٔ «یا ع 

یم ها کیث ظقیقی اعث يه ها کیث اّحباسی؛ بره ایرى هًْرا کره ايغراو ها رَ ظقیقری «  اليغاو»یم دس ، اعث
و هشگض اص ايغاو شذا يخىاهذ ؽذ و دس عشای  وشىد داسدکه ايغاو هغث ّملؼ يیض  هاداهی، اّمال خىیؼ اعث

 هفراهیمی چرىو ٓ.12-04/13: 0102، ىباىبراییٔ آخشت يیض جمام اّمال ايغاو چه يیَ و چه بذ همشاه اوعث
... »: ؽرىد هری هبهشه گشفحو دیگش هىاسد خذا و ايغاو، آخشت، عاصی صيذگی بشای هفهىمها  آو و شضهغافش ، هققذ

ىو   ُْ ْیِه ساِش ا ِئ   ِئيب ِه و  ا ِ لب ُکْن »« گشدین. ها اص آو خذا هغحین و به عىی او براصهی»...  ٓ،053/بقشهٔ «ِئيب ُْ رْشِش رِه ه  ری ا لب ِئ  
ْی  لی ُکل  ؽ   ّ ُهى   ذیٌش  و    «.باصگؾث ؽما به عىی خذاعث، و او بش همه چیض جىاياعث»، 1ٓ/هىدٔ «ٍ  ق 

 

 بٍٕات طٕ. ح5-1-13

ک بشخىسدای اص هًْى  ، و به ىىس کلی ظیرات ىبیره، ث و يىسیىبق آیات قشآو کشین ّمل فا ط به ًّىاو هال
ِمُلىا ا قب یزِ ْخِشز  ا ب یُ  ِ »: بیاو ؽذه  ّ ىا و  ًُ َ  ى  آه  اِت ِهى  ا  ً  اِ ع  ی ا  اِت ِئ   ْى ُلم  ه  رُیرىِس و  ا ی  ِه و  ْإِهْى ِبا لب راِ ع  رْل ف  م  ْذِخْلرُه یُ ْْ

ًب  ْصشِ ش  اُس  یاٍت ج  ْيه 
 
ا اْْل ْعِحه  ها  یکیايذ اص جاس  غحه کشدهیماو آوسده و کاسهای ؽایجا کغايی سا که ا» ٓ،00ىال /ٔ «ِهْى ج 

[ آو  ش ]دسخحاویی که اص ص یها غحه کًذ او سا دس بآیو هش کظ به خذا بگشود و کاس ؽا، شوو بشدیی بیبه عىی سوؽًا
کره دس ، به همیى د یل دعحیابی به يىس ا هی هىشب بشخرىسدای اص ظیرات ىیبره« آوسد. دسهی، باسها سواو اعثیشى 
د يَش خذاويذ اعث. اص ایى سو ایى دو واژه دس هعىس کالو همًؾیًی بیراو ىس ه، ايصام اّمال فا ط خىاهذ بىد ۀعای

ُهى  ُهْإهِ »: هايًذ ،ؽذه اعث ی و  ْير 
ُ
ْو أ

 
ٍش أ ک  ا ِهْى ر  اِ ع  ِمل  ف   ّ ْى  ْع ه  ًُ ل  ة  ی  اة  ى  ی  ُه ظ  ًب ی  یِ ٌى ف   .42ٓ/يعلٔ «ب 

 

 ن بٍ حسىات ي عمل صالح در ٔک وگاٌآقزرئکزد . 6

دس هعىس خشد و کالو و دس دو عيط همًؾیًی و شايؾیًی ظغرًات و ّمرل فرا ط  يَشیۀ ایضوجغىبش هبًای 
قابل جقغین بًذی به  ها، آو داسای ظىصه هًْایی هخقىؿ به خىد هغحًذ که با جىشه به کاسبشدهای هخحلف قشآيی

 : باؽًذ هی ؽشض صیش
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 حسىاتياصِ  :الف

 همنشینی محور خرد واژه
  ؽىسیعىسۀ  96جًها دس آیه  ّمل فا ط

   ّمل
   شا 

   ٓفْلٔجىّی 
   اعحمشاس و فْال بىدو دس قیاهث

  ؽىسیعىسۀ  96جًها دس آیه  ایماو به خذا
ک ؽشّی بىدو فْل و ّمل    هیضاو و هال

   یزهبى

 عمل صالحياصِ  :ب

 جانشینی همنشینی محور کالن واژه
    اشش

    بزس و ظبه
    دسشات

    ظامش ّمل
    هْیؾث آخشجی
    عحش و جکفیش

    هذایث، يىس، ىاقج، فنیلث
    مهذووی

    ظشکث، هؾی، عْی
    ظیات ىیبه
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 گٕزْ وتٕجٍ

بیًی  ای دس هن جًیذه اص واژگاو هفهىهی همًؾیى و شايؾیى اعث کره اعراط يگرشػ و شهراو قشآو ؽبکه. 0
 ؛هايذهی جفکش و فهن دیًذاساو اعثابضاسی بشای عاصو ، قشآيی سا جؾکیل داده

 صیشا ظغًات و ّمل ؛عثا هحى قشآو صيذه و پىیا ،ظغًات و اّمال فا ط يؾاو داد گغحشۀ هًْایی ۀهيا ْ .9
ّرا ی اعرث؛  و بشای سعریذو بره هققرذ، به دوس اص هايِ، بخؼ سوؽًایی، گام به گام، ظشکحی هذفمًذ، فا ط ايغاو

 ؛آوسد هیًۀ آعایؼ خىد سا فشاهن و صهی کًذ هیديیا سا آباد ، جالػ اسصؽمًذ و يادیذيیهققذی که فشد با 
دس سویکرشد همًؾریًی و ، جعلیل گغرحشه هًْرا ؽًاعری هفهرىم ظغرًات و اّمرال فرا ط دس قرشآو کرشین. 6

کی اص آو اعث که سابي، يَشیۀ ایضوجغىشايؾیًی بش اعاط   ؛باؽذ هی هیاو ایى دو واژه ّمىم و خقىؿ هيلق ۀظا
 یبلکه بشخر ؛اها هش ظغًه ای  ضوها  ّمل فا ط يخىاهذ بىد، سود هی ظغًه به ؽماس یًْی هش ّمل فا عی ظحما  

 ؛سويذ هی کاس به دیگش یدس هْاي یو بشخ، اص ظغًات ّمل فا ط
سفِ سود و قابلیث  هی و دس خقىؿ هًْای اّن اص ّمل و فْل به کاسباؽذ  هیظغًات داسای هفهىهی ّام . 1

 گیرشد کره ايغراو ايصرام هری به اّمرا ی جْلرق، که اّمال فا طشا  آواها اص  ،سا داسد و اص بیى بشدو بذی و هْقیث
 ؛دایشه ؽمى ؼ اخـ اص ظغًات اعث، دهذ هی

بلکه ايغاو بایذ به قذسجی دعرث یابرذ کره بحىايرذ ، فشف ايصام اّمال فا ط کافی يیغث، ىبق آیات قشآو. 5
 ؛هخقىؿ ظغًات اعث يه اّمال فا ط، قیاهث بشد. ایى آوسدو و همشاهی اهىس جا قیاهثظغًات سا با خىد به 

اهرا ّمرل  ؛ؽرىد هری و ؽاهل هش ّمل یا فْرل دیًری و ایرش دیًریيذاسد  خاؿ یظغًات اخحقاؿ به دیً. 3
ک پزیشػ آو ایماو و اخالؿ اع کاهال  فا ط یَ ّمل   ؛ ثؽشّی و دیًی بىده و دس واقِ هال

کی اص آو اعث که قشآو بشای هفهىمهمشاهی . 2 عاصی اّمال فا ط اص واژگايی بهرشه  ایماو با ّمل فا ط ظا
 باؽذ. هی قابل دسک و فهن، اّقاس ۀو بشای همه افشاد و دس هم، گشفحه که اخحقاؿ به هخاىباو ّقش يضول يذاسد
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 ي مآخذ مىابع

 .ا يبْة اْلو ی، بیشوت: هإعغة ا حاسیخ ا ْشبی، الححریر و الحىویر ٓ، 0191ٔ هعمذ ابى ىاهش، ّاؽىس ابى .0
 .اعالهی ّلىم: جهشاو، ةمعجم مماییص اللغ ٓ، 0111ٔ اظمذ، فاسط ابى .9
 .داسفادس: بیشوت، لطان العرب  ٓ،0101ٔ هعمذ بى هکشم، هًَىس ابى .6
 .داسا فکش: بیشوت، البحر المحیط فى الحفطیر  ٓ،0191ٔ هعمذ بى یىعف، جىظیذی ابىظیاو .1
کبش، اظمذیاهیش  .5  .دايؾگاه جهشاوايحؾاسات : جهشاو، عمل صالح و پیامذهای آن در لرآن ٓ،0622ٔ ّلی ا
، «دس قشآو کشین با ا هام اص سوػ جىؽیهکى ایضوجغى «کبذ» جعلیلی بش هًْاؽًاعی واژه» ٓ،0645ٔ اظمذ، اعذی .3

 .10-91فـ، 90ؽماسۀ ، مجله رهه
يؾش : جهشاو، ای جششمۀ فشیذوو بذسه، مفاهیم اخاللى در لرآنضاخحمان معىایى  ٓ،0631ٔ جىؽیهیکى، ایضوجغى .2

 .قلن
 .يؾش فشهًگ اعالهی: جهشاو، اظمذ آسام، خذا و اوطان در لرآن ٓ،0626ٔ رررررررررررررررررررررررررر، .3
 .60-02فـ، وشریه ایحاء: جهشاو، «ّمل فا ط اص هًَش قشآو کشین» ٓ،0640ٔ کاهشاو، ایضدی هباسکه .4
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