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از قرآن ،دارای میدان معناشناختی وسیعی نبودند ولی

مقدمه
واژه ها ،نمودارهای اجتماعی و فرهنگی پیچیدهای
هسممتند و در جهممان واقعیممت ،حتممی ی م

واژه هممم

نمیتوان یافت که معنای مجسم و ملممو

آن کمامالً

بهوسیله آنچه معنای اصیل نامیده شده پوشیده گمردد؛
همهی کلمات کمابیش به صورتی برجسته و با رنگی
برخاسته از ساخت فرهنگی محیطی که اکنمون در آن
قرار دارند رنگین شدهاند و تحلیل معناشناختی جنبمه
نسبی کلمه ،عالوه بر دانمش تخصصمی زبمانشناسمی
نسبت به کلمه ،نیازمند کاوش در وضع فرهنگی مردم
آن سامان است ،لذا در شناسماندن معنمای دقیما واژه
«مقت» ،باید به تاریخ رواج ایمن لغمت قبمل از نمزول
وحی و نیز بعد از آن و کاربرد وحیانی و شان ممتکلم
و مخاطب از کاربرد این کلمه توسم قمرآن پرداختمه
شود .در این مقاله ،در صدد بررسی این مطلب هستیم
که آیما واژه «مقمت» در طمول پیمدایش خمود قبمل از
کاربرد قرآنی آن ،به همین معنای مورد نظر کتاب اهلل،
استعمال میشده یاگذر تاریخ ،موجب تطمور و تغییمر
آن شده اسمت و نیمز در بخمش بررسمی معناشناسمی
توصیفی واژه ،باید مداقه گمردد منظمور قمرآن ،از بمه
کارگیری آن ،چیست و با فهم و تفسیر آیمات حماوی
واژه «مقت» ،دیدگاه قرآن توس قرآن ،هویدا گردد.
واژه «مقت» شش بار و در پنج سموره؛ نسما 39:؛
فاطر13:؛ غافر 39:و  10؛ صف 1:به کار رفته اسمت.
قرآن به زبان اصیل عربمی اسمت و زبمان عربمی نیمز
برگرفته از واژگان بدوی و بازرگانی مکه و جهودان و
یهودیان اسمت(جفمری آرتمور :3108 ،ص .)66قمرآن
ی

دستگاه چند الیه اسمت کمه بمر روی عمدهای از

تقابلهای تصوری قرار گرفته که هر ی

از آنها ی

میدان معناشناسی خاصی میسازد؛ برخی کلمات ،قبل

در قرآن جز کلمات کلیدی و وسیع قرار گرفتند.
در واژه «تقوی» که قبل از نمزول قمرآن تنهما بمه
امتیاز دفاع از خود در مقابل حیوانات ،اطالق میشمد
یا واژه «هجرت» که از مهاجرت به خاطر حفظ ایمان
به مهاجرت جهت کسب علمم ،تغییمر کمرد و برخمی
کلمات قرآنی که پیش از نمزول و در دورهی جماهلی
دارای نقشی برجسته بودنمد؛ تنهما نقمش معناشناسمی
آن ها پس از انتقال از ی

دستگاه بمه دسمتگاه دیگمر،

تغییر پیدا کرد مثل لفظ «کریم» که به معنمای شمرافت
خانوادگی بود ولی با نزول قرآن کریم از شمرافت بمه
شریفترین تغییر معنا داد و کسی کمه بایمد از ایمل و
تبار بزرگی میبود تا شریفترین باشد بر اثمر تقموی و
بدون وابستگی سببی و نسبی ،شریفترین شد.
پیشینه موضوع
در باب معناشناسی و کشف تطور واژگان قرآنمی،
آثممار ارزشمممندی تمماکنون تقممدیم محافممل علمممی و
پژوهشی شده است ولی مفیدترین و بنیانیترین کتب
این حموزه ،کتمابهمای «خمدا و انسمان در قمرآن» و
«مفمماهیم دینممی اخالقممی در قممرآن» نوشممته پروفسممور
توشیهیکو ایزوتسو ،زبان شنا  ،اسالم شنا

و قرآن

پممژوه ژاپنممی اسممت .وی ایممن آثمار را ،بمما رویکممردی
معناشناسانه و به با پیروی از مکتب بُن و به دو روش
همزمانی و درزمانی بمه اجمرا در آورده اسمت؛ سمایر
پژوهشهای عرصه معناشناسی نیز با اسمتمداد از آرا
ایشان ،نگاشته شده است.
عالمه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان ،معناشناسمی
آیات را از طریما توصمیف آیمات بما آیمات تعقیمب
نموده اند و نیز معناشناسی واژگان قرآن توس صمال
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عضیمه نوشته شده کمه در سمال  3189توسم سمید

بغممض و غضممب الهممی نسممبت بممه مممرتکبین آنهمما

حسممین سممیدی ترجمممه شممده اسممت .ولممی بررسممی

است(.ابن عاشور :3121،ج ،42ص)336

معناشناسی تاریخی -توصیفی واژه «مقت» برای اولین
 .2معنی لغوی و اصطالحی «مقت»

بار در این مقاله به رشته تحریر درآمده است.

معنای لغموی و مفهمومی :بغمض شمدید (راغمب
اصفهانی :3183،ص664؛ قرشی :3164،ج ،6ص)462

 .1معناشناسی تاریخی
واژهی «مقت» در قالب سه حرف« م ،ق ،ت» ،ی
کلمه را تشکیل ممیدهمد و بمر اسما

 .خشم ،دشمنی ،سرزنش ،بد راهی ،ستم و دروغ نیمز

معنماشناسمی

از دیگر معانی لغموی ممذکور آن ممیباشمد (یماحقی،

تاریخی و سنت خاص مردم آن زمان ،به نوعی نکماح

 :3162ج  ،1ص )3294و برخمممی آن را بیمممزاری و

اطمالق مممیشمد کممه خویشماوندی ،مهمتممرین عنصممر

نفممرت انگیممز(شوشممتری :3101،ج ،4ص )098و نیممز

دریافت عمرب جماهلی از وحمدت اجتمماعی بمود و

شنائت و قمب (ابمن فمار  ،بمیتما :ج  ،0ص- 124

همین انگیزه ،عامل ایجاد نکاح «مقت» شد به حسمب

 )123و عالوه بر ایمنهما ،دشممن گمرفتن و دشممن

قرائن موجود ،ازدواج نامادری آنهما بما افمراد دیگمر

داشتن متقابل در فرهن ها معنا شده است.

قبیله یا خارج از آن ،بی غیرتی بمه حسماب ممیآممده
است .بر اسا

برخی «مقت» را اشمد االبغما

معنما کمردهانمد و

معناشناسی توصیفی ،واژهی «مقمت»،

برخی قائل به معتل بودن آن هستند ،امما بنما بمه نظمر

واژهای تازه وضع شده یا وحیانی نبود؛ زیرا ایمن واژه

لسان العرب ،این واژه فق دارای سه حرف «م ق ت»

قبل از نزول ،به شکل خاص خود رواج داشمت ،امما

میباشد.

کهمن

«و مَن یُکثِر التسآل ،یا حرُّ ،ال یَزَل یُمَقَّتُ فی عمین

اسالم با توجه به معنای این کلممه در فرهنم

عرب و در همین بمار معنمایی ،قالمبهمای جدیمد و

الصدیا ،و یصف ُ»؛ هرکس در تکدی و سوال اصمرار

مصادیا تازهای را برایش ایجاد کرد .لذا میتوان گفت

ورزد و سماجت کند همواره در منظر دوسمت ممورد

معنای اساسی این واژه در دوران قبل و بعد از نمزول

خشم و غضب واقع ممیشمود و ممورد اجابمت قمرار

تغییر نکرد ،بلکه آنچه عمالً دچمار تغییمر شمد؛ نقشمه

نمیگیرد(زبیدی :باب میم ،ص.)34

کلی و نظام عمومی بود و ایمن واژه در نظمام جدیمد،

این شعر داللت بر کماربرد لفمظ «مقمت» در دوره

شکل جامع و متعالی به خود گرفت؛ که قبمل از ایمن

جاهلی دارد .در حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شمده

نبود؛ زیمرا بما قمرار گمرفتن در نظمام متعمالی اسمالم،

است  «:لم یُصبنا عیبٌ مِن عیوب الجاهلیه فی نکاحهما

مصادیا جدیدی برای آن وضع گردید واژهای کمه در

و مقتها ».ما هیچ عیب و نقصی را از عیوب و ذنموب

سمنت ممذموم بمود ،اکنمون

دوره جاهلی اعم از ازدواجهمای مرسموم را مرتکمب

معادلهایی چون خلف وعمده ،اسمتنکاف از جهماد و

نشدهایم تا مورد خشم و انزجار و مقت تماریخ واقمع

کفرگرایی پیدا کرد که هرکدام از این ها برابر با اشمد

شویم( .زبیدی :باب میم ،ص)31

گذشته منحصمر در یم
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«ما أَمْقَتَه عندی» و « أَمْقَتَنمی لمه » دو معنمی دارد:

شخص و خانوادهاش تعلا دارد که در باب مناکحات

جمله اول ،یعنی او پیش من مغضوب است و جملمه

فقه مورد بحث قرار میگیرد .لذا باید گفمت آنچمه از

دوم؛ یعنی تو غاضب و خشممگین هسمتی( .زبیمدی:

دایره شمول ایمن سمنت نکوهیمده تقمدیم ممیگمردد

باب میم ،ص)31

برگرفته از قرآن مجید و کتب تاریخی و مرجمع و در

معنای دیگر این واژه ،همان معنای اصمطالحی یما

حیطه بخشی از جامعمه عربمی قبمل از ظهمور اسمالم

مصداقی آن میباشد که مبتنی بر معناشناسی تماریخی

می باشد و تعمیم آن به تمام ساکنان شبه جزیره (یمن)

و ماخوذ از پیشینه این واژه و در حقیقمت ،بیموگرافی

و جاهلیت قبل از میالد مسی  ،نوعی بیانصافی است؛

آن می باشد و آن انزجار و تنفر شدید در اثر ارتکماب

زیرا نیازمند اطالعات دقیقی میباشد کمه مما توانمایی

نکاح مقت میباشد؛ این نوعی معنای سمببی و دارای

دستیابی به آنها را نداریم.

داللت ضمنی میبا شد و با پیدا شدن وضعی خماص،

در فقه اسالمی به ازدواج ،نکاح میگوینمد کمه در

بمه معنممای اصملی پیوسممته و افمزوده گردیممده اسممت.

قرآن کریم به ارتباط و آمیزش شرعی زوجین ،اطالق

(ایزوتسممو :3163:ص  )30 -36لممذا خممواهیم دیممد

میشود ،لذا اگر مجوزهای شرعی صورت نگیرد نمام

چگونه الفاظ در ظرف زمانی و مکانی متفاوت ،تغییمر

منافی عفت ،گناه کبیره ،فاسا ،فاجره و عماهره را بمر

اساسی مییابند.

خود خواهد گرفت .پس اصل نکاح ،باید بمر اسما

واژه «مقت» جزئی از میدان بزرگ واژگان قرآنی و

رضایت طرفین و  ....انجام گیرد و اگر غیر این باشمد

جزئی از نظام عمده تصوری عربستان قمدیم و کهمن

محکوم به موارد فوق خواهد بمود؛ در صمورت عمدم

است(ایزوتسو :3163،ص )46واژگمان بعمد از آن کمه

کفایت عقلی یکی از طرفین یا همر دو ،قمیم و وکیمل

همچون دشتی پهناور و یکنواخت باشمندبرخوردار از

این وظیفه را انجام خواهند داد.

الیههای ممرتب و بمه همم پیوسمته و یما حموزههمای

در جامعه مورد نظر ،اصل باید بر ایمن بمود ،ولمی

اشتراک تصوری است که هری

از آنهما متنماظر بما

گاهی رضایت دختر ،جایگاهی نداشت و پمدر و قمیم

دلبستگی و عالقهمندی غالب ی

جامعمه در دورهای

دختر ،وی را بمرای کسمی کمه ممد نظمر خمودش یما

از تاریخ آن است و لذا سمیمایی از کممال مطلموب و

قبیلهاش بود تحت فشار قرار میداد و اکثریمت زنهما

بلند پروازی و اشتغاالت آن را خالصه میکند .

جز معدودی از دختران سران قبایل ،مسیر نکماحشمان

قبل از اسمالم و زممانی مقمارن بما ظهمور اسمالم،

اینگونه بود ( .جواد علی :3246،ج  ،0ص)231

سنتهای ویژهای در شبه جزیمره و جواممع بمدوی و

در بیان معانی واژه «مقت» ،به معنمای مفهمومی آن

حضری آن ،حاکم بود ،تا جایی که این سنت در جای

پرداخته میشود و در این بخش با تکیه بر کتب لغت،

دیگری مصداق نداشته و برگرفته از تعصب عربهما

تاریخی و اشعارعربی تما عصمر نمزول قمرآن بررسمی

در وحدت اجتماعی و قبیلمهای و خویشماوندیشمان

میشود .همچنین دارای معنمای لغموی و اصمطالحی

بوده است .سنتهای اجتماعی ،مانند ازدواج ،طمالق،

دقیقی میباشد و اهل لغت در بیان معانی آن ،اتحاد و

میراث و حقوق متقابل زوجین ،حقوقی است کمه بمه

اتفاق داشتهاند.
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داشت مانند اموال او بین وراث تقسیم میشد؛ اگر از

در نکاح  ،ازدواج با محارم ماننمد خمواهر ،بمرادر،

میت ،فرزندان ناتنی نسبت به این زن حضور داشمتند،

مادر ،عمه ،برادر و خواهر رضاعی و ناممادر و حمرام

این زن ،به فرزند بزرگ تعلا میگرفت و وی بعمد از

است «:حُرِّمَتْ عَلَمیْکممْ أممههَماتمکممْ وَبَنَماتمکممْ وَأَخَموَاتمکممْ

مرگ پدرش با انداختن لباسی بر سر ایمن زن ،اولمین

وَعَمهمماتمکممْ وَخَمماالَتمکممْ وَبَنَمماتُ اَََن وَبَنَمماتُ اَمخممتِ

مرحله ازدواج ،که همان ممانعت از دخالمت دیگمران

وَأممههَاتمکممُ الالَّتِی أَرْضَمعْنَکممْ وَأَخَموَاتمکمم مَمنَ الرَّضَماعَ ن

در خواستگاری یا طمع در آن زن بود را انجام میداد

وَأممههَاتُ نِسَآئِکممْ وَرَبَائِبُکممُ الالَّتِی فِمی حُجُمورنکمم مَمن

به این ترتیب این زن متعلا به پسر بمزرگ شموهرش

نِّسَآئِکممُ الالَّتِی دَخَلتمم بنهننَّ فَإنن لَّمْ تَکمونموا دَخَلتمم بنهنمنَّ

میشد( .زبیدی :3120 ،باب میم ،ص )34و باید با او

فَالَ جُنَاحَ عَلَیْکممْ وَحَالَئِلم أَبْنَائِکممُ الَّذِینَ مِن أَصْمالَبنکممْ

ازدواج میکرد .عرب ازدواج پسر بزرگ بما ناممادری

وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ اَمختَیْنن إَالَّ مَا قَدْ سَلَفَ إننَّ اللّهَ کَمانَ

خودش را ،نکاح مقت (ضیزن) و بمه طمرفین ازدواج،

غَفمورًا رهحِیمًا» (النسا )41 :

ممقوت؛ یعنی مورد خشم واقع شمده و بمه محصمول

و هر کس مرتکب هر کدام از ایمن مموارد شمود،

این ازدواج مقتی؛ یعنی عصاره تنفر و انزجمار اطمالق

عمل شنیع و غیر انسانی را مرتکمب شمده و مواخمذه

میکرد .در فرهن

جاهلی به پسر بزرگ که اقدام بمه

می شود و این حرمت حتی در ارتباط با پسر خوانمده

ایمن عممل غیمر انسمانی ممیکمرد ضمیزن ممیگفتنمد.

که در حقیقت در جایگماه پسمر شمخص اسمت وارد

(زبیممممممدی :3120،ج  ،3ص462؛ ج  ،3ص ) 080و

میباشد .پس ناپدری حما ازدواج بما دختمر خوانمده

ضیزن :الذی یزاحم اباه فی امراته؛ یعنی کسمی کمه بما

خود را ندارد؛ زیرا او در حکمم دختمر او اسمت لمذا

پدرش در مورد زنش ،مزاحمت ایجاد کند .او

بمن

ازدواج با اصول حرام است (.جواد علی :3246 ،ج،0

حجر تمیمی در این باره میگوید:

ص)223

« و الفارسیّهُ فیهم غیرم منکرهٍ و کلمهمم البیمه ضمیزن
سلفُ» (الجوهری :3246،ص )643؛ یعنمی بزرگمان و

 .4نکاح مقت (ضیزن)

قهرمانان در جامعمه عربمی شمناخته شمده و معمروف

نگاه قدما عرب که زن را جزئی از ماترک شوهر

هستند ،زیمرا هممه مرتکمب ازدواج ضمیزن یما مقمت

میدانستند ،منجر به نکاحی گردید که اعمراب بمه آن

شدهاند .شاعر در این شعر به دنبال تسری این سمنت

زواج مقممت (ضَممیزَن) مممیگفتنممد و ایممن ،یکممی از

مذموم به همه اعراب است که این سنت ،محمدود بمه

جاهلی

طبقات بدوی و اراذل نبوده ،بلکه بزرگان و نمامآوران

بوده به طوری که در جوامع حضری و بدوی ،مصداق

عرب نیز اقدام به این عمل مینموده اند و ازدواج بما

داشته و دلیل آن نگاه متعصبانه عرب درباره خانواده و

نامادری کمه در تممام جواممع در حکمم ممادر انسمان

مشهورترین نکاحها در جامعه عرب و فرهن

نامو

بوده است.

ممیباشمد ،مبمین کممدام یم

از صمفات غیمر انسممانی

مراتب و مراحل این نکاح چنین بمود کمه بعمد از

میباشد ،را باید به خوانندگان محترم واگذار نممود و

مرگ زوج ،زوجه که حکم ماترک و میمراث میمت را

در فرهن  ،بهتمر از انزجمار ،تنفمر ،دشممن داشمتن و
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دشمنی نمودن ،شاید نتوان معادل دیگمری پیمدا کمرد.

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنموا الَ یَحِلُّ لَکمممْ أَن تَرنثمموا النِّسَما

مهمتر این که اگر آن زن زیبا بمود پسمر بمزرگ ،اراده

کَرهًا وَالَ تَعْضملموهُنَّ لِتَذهَبُوا بنبَعْضن مَا آتَیْتممُوهُنَّ إنالَّ أَن

میکرد با وی ازدواج کند و در غیر ایمن صمورت ،تما

یَممتتِینَ بنفَاحِشَ م ب مُّبَیَنَ م ب وَعَاشِ مرموهُنَّ بنممالمَعْرموفِ فَ مإنن

پایان عمر آن زن ،مانع ازدواج وی میشد تا بمیمرد و

کَرنهْتممُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکرَهُوا شَمیْئًا وَیَجْعَملَ اللّمهُ فِیمهِ

ماترک او به پسر بزرگ برسد و تمام ایمن حرکمات و

خَیْرًا کَثِیرًا» (نسا  )33:پرونده این نکاح بسته شد البته

اعمال شنیع ،بهواسطه مهریهای بود که شوهر ایمن زن

مورخین قائل به رواج این ازدواج در میان رومیها و

بممرایش مقممرر کممرده بممود .البتممه زن مممیتوانسممت از

سممریانیهمما نیممز هسممتند (.جممواد علممی :3246،ج ،0

مهریهاش بگذرد یا فدیه بدهد و از ایمن دام بمزرگ و

ص)249

وحشممتناک رهممایی یابممد( .جممواد علممی :3246،ج،0
ص)238

از نکاحهای دیگر در جامعه عرب ،بعولمه معمادل
همین ازدواج مرسوم اممروزی بمود؛ یعنمی مبتنمی بمر

ضحاک و سدی ،با همین الفاظ ،به بیان این نکاح

خطبممه ،مهممر ،ایجمماب و قبممول کممه در حممال حاضممر،

پرداخته اند و رواج آن را مختص دوران شرک اعراب

اصطالح زناشویی به خود گرفته است و ایمن ،اممری

دانستهاند (طبمر :3234،،ج  ،2ص .)498ابمن عبما

منظم و مترتب بر زندگی خانوادگی با رعایت وظایف

طلما پسمر بمزرگ و از جملمه

والدین و فرزندان میباشد .اسمالم نیمز ایمن نکماح را

نیز ناممادری را ملم

مواریث میت برای وراث ذکر کرده که اگر ناممادری،

تتیید کرده است .بر اسا

این نکاح ،ممرد ،همسمر و

زیبا میبود با وی ازدواج میکردنمد و اگمر زشمت و

شوهر زن و زن در کنف حمایت مرد قرار میگرفمت.

میکردند تا بمیرد و ارثمش را

در این نکاح ،حد و حصری از جهت تجدید فراش و

ببرند( .طبمر :3234،،ج  ،2ص )493غالبما ناممادری،

تعدد زوجات وجود نداشت و کفایت زوج ،تعداد زن

پسر بزرگ تلقی میشد ،اما اگر وی این کمار را

را مشخص میکرد .ایمن نکماح در جواممع شمهری و

نمیکرد یکی از وراث دیگر باید به نکاح ضیزن اقدام

روستایی و در تمام نقاط شمبه جزیمره رواج داشمت،

می کمرد ولمی ایمن فمرد بایمد بمرایش صمداق جدیمد

فرزندان مطیع و منسوب به پدر بودند؛ در ابتدای امر،

مینوشت (.ابن حبیب :3163،ص)140

یا خواستگاری مرسوم امروزی انجمام ممیشمد یما از

کریه بود او را محبو
مل

از افراد مشهوری که اقدام به نکاح مقت کردهانمد

طریا اسیر جنگی؛ در صورت دوم ،بعد از تولد فرزند

سه نفر از قبیله بنی قیس بن ثعلبه و شخصی بمه نمام

پسر ،آن زن مشمول ازدواج بعوله میگردیمد( .جمواد

قیس بن االسلت میباشد ،لذا زمانی که ابو قیس مُرد؛

علی :3246،ج ،0ص)236به همین جهت ،زن بعمد از

پسر بزرگش ،قیس اقدام به ازدواج با ناممادری خمود،

مرگ همسرش ،حکم سایر ما تمرک وی را داشمت و

کبیشه بنت معن بن عاصم نمود و دنبال اجرای رسمم

با وی ماننمد شمتران و اثایمه منمزل و باغماتش رفتمار

جاهالنممه عممرب بمود کممه کبیشممه نممزد رسممول مکممرم

میشد؛ البته شکل دقیا برخورد با او ،یکسمان بمود و

اسالم(ص) رفت و تعیین تکلیف نمود .لذا بما نمزول

در هر صورت به ارث برده میشد ولی اگر شموهرش

آیه:

فرزندانی داشت او به فرزند بزرگ میرسمید در غیمر

بررسی معنا شناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت

40

این صورت  ،به اولین وارث شرعی او که برادرش بود

میباشد .این نکاح شمبیه نکماح بمدل اسمت ،بما ایمن

تعلا میگرفت( .جواد علی :3246،ج ،0ص)236

تفاوت که وقتی شخصمی ممیخواسمت بما دختمر یما

عرب ،متعمه

خواهر کسی ازدواج کند دختر و یا خواهر خودش را

از دیگر نکاحهای مشهور در فرهن

بوده است و تفاوت آن با بعوله ،در اسمقاط صمداق و

در اختیار او میگذاشت تا طرف مقابمل دختمر ممورد

خطبه و زمان آن میباشد و با انقضای مدت آن ،خود

نظرش را به او واگذار نماید؛ هدف از این نکاح ،عدم

به خود جدایی ایجاد میگردد؛ رواج آن مقارن و بعمد

پرداخت مهر و صداق بوده است .این موضوع ممورد

از نزول بوده است:

تتیید مورخان شیعه و سنی ممیباشمد( .جمواد علمی،

«وَالمُحْصَنَاتُ مِمنَ النِّسَما إنالَّ مَما مَلَکَمتْ أَیْمَمانمکممْ

 :3246ج ،0ص . )243ایمن نکماح بمما وجمود تحممریم

کِتَابَ اللّهِ عَلَیْکممْ وَأمحِلَّ لَکمم مها وَرَا ذَلِکمممْ أَن تَبْتَغمموا

شدید اسالم ،هنوز در برخی جواممع مرسموم اسمت؛

بنتَمْوَالِکمم مُّحْصِنِینَ غَیْمرَ مُسَمافِحِینَ فَمَما اسْمتَمْتَعْتمم بنمهِ

رواج این سنت ممذموم محمدود بمه گمروه یما طبقمه

مِنهُنَّ فَآتموهُنَّ أمجُورَهُنَّ فَرنیضَ ً وَالَ جُنَاحَ عَلَمیْکممْ فِیمَما

خاصی نبوده اسمت ،بلکمه فقیمر و غنمی ،حضمری و

تَرَاضَیْتمم بنهِ مِن بَعْدِ الفَرنیضَ ن إننَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا»

بممدوی ،قائممل و قممائم بممه آن بمموده انممد و وضممعیت

(نسا  )42:و علل پیدایش این پدیده اجتماعی ،تغییمر

اقتصادی  ،نقمش مهممی در رواج و شمیوع آن داشمته

بوده است؛ ولی حقوق متقابل

است ،چون افراد را از پرداخت مهریه معاف ممیکمرد

زوجین دراین نکاح ،با بعوله تفاوت چندانی نداشمته،

ولی پیامبر اسالم(ص) با بیان :ال شمغار فمی االسمالم،

فرزندان متعلما بمه ممادر و نسمب او و عشمیره او را

این سنت ناپسند را ممنوع فرمودند.

مکان ،مسافرت و جن

میگرفتند و دالیل این کار ،ارتباط مستقیم فرزندان بما

استبضاع ،عجیبترین و منفورترین نکاح عرب به

مادر و دوری و کمو پمدر ممیباشمد (.جمواد علمی،

شمار میرود .استبضاع در لغت یعنی داد و ستد کردن

 :3246ج ،0ص)249

و در اصطالح به نکاحی اطالق میشود که مرد ،زنش

بدل  ،نکاحی به روش مبادله و بدون مهریه اسمت

را بعد از پاکی جسممی(زنانمه) وادار ممیکنمد تحمت

 (.جواد علی :3246 ،ج ،0ص )249و موضوع از ایمن

اختیار فالن شخص که دارای ویژگیهای خماص بمه

قرار بوده است که در دوره جماهلی اگمر ممردی ،زن

لحاظ اجتماعی ،بدنی ،و حسن جمال است قرار گیرد

شوهرداری را میپسندید به شوهرش پیشنهاد معاوضه

و زوج بعد از این مدت ،از همسرش دوری ممیکنمد

عمن

تمما مولممود ایممن رابطممه ،شخصممی برجسممته و دارای

امراتی :تو از زنت به نفع من پیاده شو؛ من نیز از زنم

مشخصات پهلوان مد نظر باشد .هدف اعراب از ایمن

به نفع تو پیاده میشوم را میداد( .بدر العینی ،بمی تما:

نکاح ،دستیابی به فرزندانی قوی ،زیبا ،شجاع و کاهن

ج ،49ص344؛ آلوسی :3132،ج ،4ص)0

و سیاستمدار و  ....است و مولود ،فرزند شوهر اصلی

با این بیان :اِنزل لمی عمن امراتم

و اَنمزل لم

نکاح شغار ،در لغت بمه معنمای حمامی نداشمتن،

محسوب میشد ،اگر میخواست آن را نگه میداشت

منقصت و دور شدن (الجموهری :3248 ،ص ) 001و

و گرنه آن را ممیفروخمت .در تماریخ وارد شمده کمه

در اصطالح یعنی آمماده شمدن زنمان بمرای زناشمویی

برخی افمراد ،کنیزکمان خمود را وادار بمه ایمن ازدواج
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میکردند و از این طریا ،کار اقتصادی انجام میدادند
با عنایت به این که ،جواری هرکس ،ملم

و نمامو

وی محسوب میشده است (.جواد علمی  :3246،ج،0
ص)243 - 244

رهحِممیمٌ»(.نسمما  )40:بممه تحممریم و نهممی ایممن ارتبمماط
میپردازد.
علمای تفسیراعتقاد دارند عرب جاهلیت ،اخمدان
و مسافحاتی که علنی و آشکارا باشد را برابر زنا ،ولی

لغت «ره »؛ یعنی قوم و قبیله و در اصمطالح بمه

اگر ارتباط ،مخفی و پنهانی باشد را حالل میدانسمتند

جمعی کمتر از ده مرد اطالق میشود که زنی در بمین

و اعتقاد داشتند؛ اقبال ،رضایت ،توافا و صداقت بین

آنها نباشد( .جوهری :3248 ،ص )211نکماح رهم ،

دو طرف مجوز حاللیت این نکاح میباشمد ( .جمواد

به نکاحی گفته میشود که در آن جمعمی کمتمر از ده

علی :3246 ،ج ،0ص)246

مرد ،هم زمان از ی

زن بهمره ممیبرنمد تما ایمن کمه

فرزنممدی از وی متولممد گممردد؛ بعممد ازآن ،زن  ،همممه

 .5معنا شناسی توصیفی

مردان مزبور را جمع میکند و در صورتی که مولمود،

دین م بین اسالم با ظهورش در اولین گام ،اجتماع

پسر باشد ،زن مخیر به انتخاب بهترین مرد خواهد بود

و اخالقیات اعمراب را ممورد همدف قمرار داد؛ زیمرا

و هیچ مردی حا امتناع و مخالفت نمدارد ولمی اگمر

اصالح رذایل اخالقی و تبلیغ و گسترش فضائل مورد

مولوده باشد هیچکس به خاطر زنمده بگمور کمردن و

تتیید اسالم ،برای مردم آسانتمر از همدف قمرار دادن

و قحطی قبول نمیکند(.شهرسمتانی :3109،ج،4

تمام مقدسمات ممردم و اجتمماع بموده اسمت ،چمون

جن

ص)224

اخالقیمات ،آیینمه تممام نممای دیمن اسمت و اگمر در

لفظ «خدن» ،به معنای دوست و رفیما ممیباشمد

جامعه ای اخالقیاتِ منطبا بمر دیمن ،حماکم باشمد آن

(جوهری :3248 ،ص )488و در اصطالح به نکماحی

مدینهی فاضله ی مد نظر مسلمانان واقعی خواهد بمود

گفته می شود که در آن دختر و پسر بدون همیچگونمه

چون هر چه تالش شده نتوانسته بمه ایمن اممر مهمم،

عقد و نکاحی ،ارتب زناشویی دارند .البته برخی قائل

تحقا حد اکثری بخشیده شود.

به وجود صداق و مهریه برای این زواج میباشند.

در این قسمت ،به معنا شناسی توصیفی «مقمت» و

قرآن کریم با نزول ایه  «:وَمَمن لَّممْ یَسْمتَطِعْ مِمنکممْ

جایگاه معنایی آن در قرآن با توجه به نوع کماربرد آن

طَوْلًا أَن یَنکِ َ المُحْصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِمن مَما مَلَکَمتْ

و لغات همجوار و شتن ممتکلم و مخاطمب پرداختمه

أَیْمَانمکمم مَن فَتَیَاتِکممُ المُؤمِنَماتِ وَاللّمهُ أَعْلَممُ بنإنیمَمانِکممْ

میشود و با بررسمی آیماتی کمه حاممل واژه «مقمت»

بَعْضمکمم مَن بَعْضب فَمانکِحُوهُنَّ بنمإنذنن أَهْلِهنمنَّ وَآتمموهُنَّ

میباشمند معناشناسمی توصمیفی آن ،ترسمیم و تبیمین

أمجُممورَهُنَّ بنممالمَعْرموفِ مُحْصَمنَاتٍ غَیْمرَ مُسَممافِحَاتٍ وَالَ

میگردد:

مُتَّخِذَاتِ أَخدَانب فَإنذَا أمحْصِنَّ فَإنن أَتَیْنَ بنفَاحِشَ ب فَعَلَمیْهننَّ
نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابن ذَلِ َ لِمَن خَشِیَ
العَنَ متَ مِممنکممْ وَأَن تَصْ مبنرموا خَیْممر لَّکم ممْ وَاللّ مهُ غَفمممورٌ

 .1-5ازدواج با نامادری مصداق «مقت»
اسالم در راستای این هدف ،زواج ضیزن یا مقمت
را مورد تهاجم قرار داد و فرمود:
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« وَالَ تَنکِحُوا مَا نَکَ َ آبَاؤمکمم مَنَ النِّسَما إنالَّ مَما قَمدْ

و درهم شکستن حریم پدرانه او میداند .لفظ« مقتماً »

سَلَفَ إننَّهُ کَانَ فَاحِشَ ً وَمَقتًا وَسَا سَبنیلًا»( .النسما )44:؛

اشاره به قب شرعی دارد؛ چه ،اگر این امر قبیحی نبود

و بعد از این حکم ،نکاح مکنید زن پمدر خمود را ،اال

مستوجب قهر و خشم الهمی نبمود .و عبمارت « سما

آنچه پیش از این کرده اید؛ زیرا این کاریست زشت و

سبیال» داللت بر قب عرفی دارد؛ زیرا عملی میباشمد

مبغو

خدا و بد راه و رسمی است.

آیه فوق ،تنها آیهای است کمه لفمظ «مقمت» را در

که مردم جاهلیت آن را بدون هیچگونه مدرکی تشری
و ترویج نمودهاند (.طوسى :3169 ،ج ،1ص)386

معنای اصلی و حقیقی خود بکار برده است و منفمور

ذکر فعل ناقصه «کان» در این آیه ،حاممل دو پیمام

بودن ازدواج با نامادری ،بعد از مرگ پدر را بیان کرده

مهم است .3 :چنین ازدواجمی در همیچ ملتمی حمالل

است .مفسران به بیان مقمت و جوانمب آن در تفسمیر

نبوده تا در نهی آن مبالغه صورت گیمرد  .4ذکمر کمان

این آیه شریفه پرداختهاند .این آیه ،زمانی نازل شد که

داللت بر این دارد که ایمن سمنت ممذموم در جامعمه

آخرین نکاح مقت یا ضیزن( جواد علمی :3246 ،ج،0

حضری عرب نیز رواج داشته است (.کاشانی:3116 ،

ص )238در میان اعراب در شرف انجام بمود؛ کبیشمه

ج ،4ص)208

بنت معن بمن عاصمم بعمد از ممرگ شموهرش پمیش

لفظ «ما» در «مانک » ،مای مصدری است و داللت

پیامبر(ص) آمد و گفت بعد از ممرگ شموهرم ،قمیس

بر جنس میکند؛ یعنی ازدواج با تمام زنهمای پمدری

پسر بزرگ شوهرم ممرا وادار بمه ازدواج بما خمودش

اعم از دائمی ،موقت و مل

یمین؛ چمه آزاد باشمد و

کرده است؛ تکلیف ما که مسلمان هستیم چیست؟

چه برده؛ چه عقد و چه وطئ ،بدون عقد ،حرام است

آیه ی فوق نازل شد تا تنفر واقعمی اسمالم از ایمن
سنت جاهالنه اعراب ،بیان و روشن گردد ،لذا در این

و مستوجب عقاب الهی و گسترش جو دشمنی است.
آنچه خداوند ،شدیدا بمه تقبمی آن پرداختمه یم

بخش نیازی به تکرار پیشینه نکاح مقت نیست و فق

بیماری مرسوم در میان آنها بوده است کمه ممرتکبین

به ب یان آرا و نظمرات مفسمران شمیعه و اهمل سمنت

به آن هدفی جز منمافع ممالی و حسمادت و هواهمای

پرداخته میشود.

نفسانی نداشتهاند .عالوه بر این که مصداق تجاوز بمه

لفظ مقت ،در لغت به معنای انزجار و تنفر شمدید

نامو

است فی نفسه عملی زجمرآور بموده کمه همر

نسبت به عامالن این سنت مذموم اعم از زنان رسمی

شخص با غیرت و مقید به آداب صحی از بیان عمل

و غیر رسمی آبا و اجداد پدری است و ایمن تنفمر و

و حتی شنیدن آن رنج میبرد؛ از دیگر آثمار آن ایجماد

قب مراتبمی دارد کمه عبارتنمد از  :قمب عقلمی؛ قمب

بغممض و حسممادت و عممداوت شممدید میممان ورثممه و

شرعی و قب عرفی.

خویشاوندان است و اگر این ازدواج منجمر بمه مقتمیّ

خد اوند هر سه نوع قب را در این آیه بیان فرموده
است« انه کان فاحشه» داللت بر قب عقلی دارد؛ چون

گردد باعث اختالف دائمی میان خویشاوندان خواهمد
بود.

عقل ،ذاتاً ازدواج با نامادری را نهی میکند زیرا این را

صاحب مجمع البیمان « ،کمان »را دلیلمی بمر ایمن

عالوه بر زنا ،نوعی بیاحترامی و ترور شخصیت پدر

دانسته که اصل نکاح با نامادری حتی قبل از اسالم نیز
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مستوجب مقت و فاحشه بوده است(.طبرسمی:3169،

و فق کسی که با زن پدرش ازدواج نمایمد ممقموت

ج ،0ص )80از این نظر صاحب مجممع ممیتموان در

نیست ،بلکه کسی که به حا خود ،ظلم کند و طریما

یافت که نکاح ضیزن قبل از ورود دین مبمین اسمالم،

کفر را در پیش گیرد تباه است و ممقوت .و نه تنها در

نام مقت را بر خود گرفتمه اسمت و افمراد و طبقمات

وجه اهلل ،بلکه در نظر اهل دین نیز ،بسیار مبغمو

و

آزادهای در جامعه حضور داشتهاند تا در مقابل برخی

منفور خواهد بمود (.موسموی هممدانی :3162 ،ج،36

انحرافات موضعگیری کنند و با بیمان الفماظ ویمژه در

ص)66

باره آن ،به مبارزه با آن بپردازند ولی بعد از نزول این

برخی ،واژه «مقت» را معادل بغض و شدت خشم

آیه ،مجازات مرتکبین ،اعدام و قطع گردن اعالم شمد.

دانسته و به روش فلسفی به تبیین معنای مقت در کفر

(میبدی 4 :3163،ج ،ص)264

به خدا پرداختهاند که کفر کافران ،نزد خدایشمان جمز
خشم اثر دیگری ندارد« هو الذی جعلکم »......حجتی

 .2-5كفر مصداق مقت
«هُوَ الَّذِی جَعَلَکممْ خَلَائِفَ فِی المتَرْ

بر یگانگی خداوند در ربوبیت و نفی ربوبیت از آلهمه
ن فَمَمن کَفَمرَ

مشرکین است ،لذا با این مقدممه ،کسمی کمه خالفمت

فَعَلَیْهِ کمفرمهُ وَلَا یَزنیدُ الکَافِرنینَ کمفرمهُمْ عِندَ رَبَهنمْ إنلَّا مَقتًا

زمینی را در عالم انسانی درست کرده او رب انسانها

وَلَا یَزنیدُ الکَافِرنینَ کمفرمهُمْ إنلَّا خَسَمارًا » (فماطر)13:؛ او

و مدیر و مدبر امر آنها است و چون خلیفه قرار دادن

کسی است که شما را در زممین ،جانشمینان قمرار داد

از نوع خلقت انفکاک ندارد ناگزیر خالا انسان ،همان

پس کسی که کافر شود کفرش به ضرر خود اوست و

رب انسان است و چون به عقیده مشرکین هم ،خمالا

کافران را کفرشان نزد پروردگارشمان جمز دشممنی و

تنهمما خداسممت پممس رب انسممان هممم بممه تنهممایی،

خشم نمی افزاید و کمافران را کفرشمان جمز خسمارت

اوست(.موسوی همدانی: 3162،ج ،36ص)62

نمیافزاید.

لذا مقت ،داللت بر این دارد کمه کفمر کمافران بمه

در آیه قبل ،خداوند ،اصل زواج مقت یا ضمیزن را

ضرر خودشان اسمت ،چمون باعمث خشمم و عمذاب

مورد حمله شدید قرار داد؛ در این آیه و آیات بعدی،

خداوند و باعث میشود انسان از عبودیت الهی سمر

هدف قرآن از کاربرد مقت ،این است که همانگونه که

بر تابد و ساحت مقد

و متعالی او را خوار شمارد و

اطالع بر زواج مقت ،باعث تنفر و بغض شمدید شمما

کافران در نفس خود خسارت ببینند ،چمون نفسمی را

نسبت به مرتکبین آن میشد مصمادیا دیگمری نیمز و

که قابلیت داشت از سعادت برخوردار گردد مبتال بمه

جود دارد که به مثابه مقت و معادل آن است و باعث

شقاوت و بال کردند(.موسوی هممدانی :3162،ج، 36

انزج ار و تنفر شدید الهی نسبت به شما می گردد ،در

ص)60

آیه فوق کفر  ،معادل مقت و برابر با آن شممرده شمده
است .

حال این سوال مطمرح اسمت کمه چمرا خداونمد،
«مقت» را مقید به « عند ربهم» کرد ولی برای «خسار»

بنابر نظر برخی مفسرین ،واژه «مقت» در این آیمه

این قید را در نظر نگرفته است؟؛ زیرا خسار از آثار و

به معنای شدت دشمنی و نفرت و انزجار الهی اسمت

تبعات تبمدیل ایممان بمه کفمر و تبمدیل سمعادت بمه

بررسی معنا شناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت
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شقاوت است و این امری اسمت کمه بمه عممل خمود

کافران ،مادامی که در حال کفر باشند در حال زیان و

انسان مربوط است ولی مقت ،شمدت خشمم الهمی و

خسمممارت و خشمممم خواهنمممد بمممود ( .حسمممینى

امری است نزد خدای رحمان و حب و بغضی که بمه

شیراز :3242،،ج ،2ص)242

خداوند نسمبت داده ممیشمود و از صمفات افعمال و

عمر انسان ،را

هرم نعمتهای خدادادی اسمت

معانی خارج از ذات و غیر قائم بمه اوسمت و معنمای

و اگر در غیر طاعت الهی مصروف گردد جز مقت را

حب خدا نسبت به بندگان این است کمه رحممتش را

به دنبال نخواهد داشت و مقت ،همان خموار و حقیمر

بممر او گسممترده و نممازل کنممد و بغممض ،یعنممی اینکممه

شدن انسان توس خداوند به سبب کفر و گناه انسان

رحمممتش را از او بمماز دارد و دور کنممد( .موسمموی

است .صاحب التحریمر و التنمویر بما بیمانی دیگمر بمه

همدانی:3162 ،ج ،36ص)66

ترجمان وحی پرداخته است و مقت را دارای دو معنا

با توجه به مفاد آیه ،مصادیا کفر ،عدم اعتقماد بمه

دانسته است .3 :معنای مجازی :امساک لطف الهمی از

خدا و سایر اصول دین و نعمتهای الهی است و هر

کفار  .4معنای حقیقی :مجازاتشان به اشد العقاب(.ابن

کس در هر گروهی قرار گرفت ممقوت الهی خواهمد

عاشور :3121،ج ،44ص)362

بود و عالوه بر خشم اخروی ،خسران دنیموی را نیمز
در بر خواهد داشت و بیان اسلوب اسمتثنا ،حماکی از

 .3-5خشم الهی مصداق مقت

تداوم این خشم در دنیا و آخرت است و همه اینهما

«إن نَّ الَّذِینَ کَفَرموا یُنَادَوْنَ لَمَقتُ اللَّهِ أَکبَرم مِن مهقتِکممْ

به خاطر این است ،انسانی که به لطف الهی بر قلیل و

أَنفمسَکممْ إنذ تمدْعَوْنَ إنلَى الإنیمَانن فَتَکفممرمونَ» (غمافر)39:؛

کثیر دنیا حاکم اسمت و از ممداخل و منمابع آن بهمره

کافران را پس از ورود به دوزَ ندا میدهنمد :مسملما

می گیرد باید به توحید و شکر و رضای او اقدام کنمد

دشمنی و خشم خدا نسبت به شما از دشمنی و خشم

و ناسپاسی ننماید.

خودتان درباره خودتان بیشتر اسمت؛ زیمرا بمه ایممان

برخی «مقمت» را هممان بغمض ربمانی و عمداوت

دعوت میشدید ولی کفر میورزیدید».

سبحانی گرفته که سبب خشمم جماودانی و خلمود در

یکی دیگر از مواضع واژه مقت ،آیه فوق است در

عذاب بینهات الهی میگردد ( .کاشمانی :3116:،ج ،6

این موضع  ،خداوند متعال به بیان سنن اسالف عمرب

ص)233

نپرداخته ،بلکه به بیان حال فعلی آنها همت گماشمته

معیت دو کلمه «مقت» و «خسار» را ،اشد المبغض

است با این مقدمه که همانگونه که در گذشته پمس از

و «مقمت» را بمه منزلمه عمذاب روحمی و «خسممار» را

مش ماهده ازدواج برخممی بمما نامممادری خممود ،منزجممر

عذاب جسمی گرفتمهانمد و ایمن عمذاب چیمزی جمز

میشدید و موضع میگرفتید و محصمول ایمن ازدواج

رسوایی و ذلمت و حقمارت بمه دنبمال نمدارد؛ تکمرار

همیشه ممقوت و مورد تنفر شما بمود ،کفمر شمما در

«الیزید» دال بر این است که اقتضای کفر ،یکی از این

دنیا و عدم اطاعت شما از انبیما و اولیمای الهمی نیمز

دو امر است .3 :ابتالی به مقمت الهمی  .4ابمتالی بمه

برابر مقت الهی و یکمی از مصمادیا آن اسمت؛ یعنمی

خسران دنیوی و اخروی .اینها اهل دوزَانمد؛ زیمرا

19

دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،3131پیاپی6

شما از کفر خود منزجر خواهید شد همانگونه کمه از
نکاح مقت ،مبغو

میشدید.

نویسنده التحریمر و التنمویر ،مقمت را اسمتعاره از
کمی تدبر و تفکر دانسته کمه بمه انسمان ضمرر دارد و

صاحب جواهر الحسان فی تفسیر القرآن« ،مقمت»

این ،در عبارت « إنذ تممدْعَوْنَ إنلَمى الإنیمَمانن فَتَکفممرمونَ»

را اشد البغض گرفته و این آیه را بیانگر حال و احوال

آشکار میشود و منظور از کالم ،همان کفمر ورزیمدن

کفار هنگام دخول در جهنم دانسته و بیان کرده چمون

اسممت؛ « یُنَممادَوْنَ» داللممت بممر کالمممی محممذوف بممه

آنممان داخممل دوزَ شمموند از جایگاهشممان ،بسممیار

تقدیر«إننَّ الَّذِینَ کَفَرموا یُنَادَوْنَ لَمَقتُ اللَّمهِ» و « یُنَمادَوْنَ

خشمگین و غضبناک میگردند ،مالئکه عمذاب آنهما

لَمَقتُ اللَّهِ أَکبَرم مِن مهقتِکممْ أَنفمسَکممْ » معنمای مقمت اهلل

را با توبیخ و سرزنش صدا میزنند که خشم خداونمد

همان خشم خداوند فق نسبت به آنها میباشمد کمه

نسبت به شما در دنیا آنگاه کمه از دعموت حما ،کبمر

در این ،مجاز مرسل است؛ یعنی آثار بغض و غضمب

میورزیدید از خشمی که در حال حاضمر نسمبت بمه

که عبارت از عقاب و تحقیر اسمت و ایمن بمه اصمل

خود دارید بسمیار قمویتمر و سموزندهتمر و شمدیدتر

بغض نزدی تر است؛ زیرا هدف ،اثر غضب به معنای

است؛ این همان چیزی است که مجاهد و قتاده و ابن

نکال است که داللت بر تموبیخ و تحقیمر و سمرزنش

زید نیز نقل کردهاند (.ثعالبى :3238 ،ج ، 0ص)396

میکند (.ابن عاشور :3121،ج)306 ،42

خلقت تمام موجودات جهان و از جمله انسان بنا

کبر بر اوصاف اجسام داللت میکند .داللمت کبمر

بر حکمت الهی صمورت گرفتمه و حضمور و وجمود

بر قوه و نیرو ،نوعی مجاز معنوی است و خشم آنها

پیامبران الهی و اولیائش نیز بنما بمر هممین مشمیت و

نسبت به خودشان دلیلی دارد و آن ،حرام کردن ایمان

حکمت بوده است .حال اگر گروهی از همدایت ایمن

است که سبب نجات و رستگاریشان میباشد و خشم

منادیان  ،استنکاف ورزند و خیر دنیوی و اخمرویش را

خداوند بر آنها زمانی که گرفتار عذاب شدهاند ،اشد

ترجی ندهند ضمن این که برنامه پیامبران ،با شکست

از مقتشان نسبت به خودشمان اسمت؛ زیمرا شمدت و

مواجه می شمود ضمربه سمختی بمه معانمدان نیمز وارد

احسا

درد ،بمدتر از محرومیمت از خیمرات اسمت.

میگردد .هرچند که خللی در حکمت الهی وارد نیاید

مقممت اول نظیممر « :أ أموْلَئِ م َ الَّ مذِینَ اش متَرموُا الضَّ مالَلَ َ

ولی اصل هدف که هدایت است بیپاسخ میماند .لذا

بنالهُدَ ،فَمَا رَبنحَت تِّجَارَتمهُمْ وَمَا کَانموا مُهْتَدِینَ» (بقمر :

حکیم واقعی ،وعده عذاب میدهد و مقت و بغض او

 )36و مقت دوم قریب به آیه « و هُموَ الَّمذِی جَعَلَکمممْ

نسبت به این اشخاص بسیار عظیم است؛ زیرا کار این

خَلَائِفَ فِی التَرْ

ن فَمَن کَفَمرَ فَعَلَیْمهِ کمفمرمهُ وَلَما یَزنیمدُ

گروه به افرادی شمبیه اسمت کمه نسمبت بمه ضمرر و

الکَافِرنینَ کمفرمهُمْ عِندَ رَبَهنمْ إنلَّا مَقتًا وَلَا یَزنیمدُ الکَمافِرنینَ

نیرن  ،نفرت دارند ولی آن را دوست میدارند؛ چنین

کمفرمهُمْ إنلَّا خَسَارًا » (فاطر )13:است و معنمای همر دو

انسانهایی ،مصداق دشمنی خود هسمتند و بما اقمدام

مقت ،مُرّ و عین عذاب است.

آگاهانه خود  ،خویش را از ایمان و محاسن اخروی و

در تکمیل موارد فوق باید گفت منظور از مقت در

دنیوی آن محروم میکننمد ،پمس مسمتحا مقمت ،کمه

این آیه ،فقم عمذاب جسممی نیسمت؛ بلکمه شمامل

خشمی بسیار تند و سوزان است میباشند.

شکنجه و عذاب روحی و تحقیر نیز میشود؛ زیرا اگر

بررسی معنا شناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت
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امروز کار اشتباهی انجام دهیم فردا خودمان ،خودمان

ای امت عرب :آنگاه که در بطمن بمدویت و جهالمت

را سرزنش میکنیم و ایمن روشمنتمرین نموع تحقیمر

بودید اگر کسی اقدام به نکاح مقمت ممیکمرد از او و

است .پس افراد کافر و بیایمان با دسمت رد زدن بمه

مقیت و مقتی ،متنفر میشدید؛ در اینجما قمرآن اعمالم

سینه منادیان الهی و درهم شکستن چراغهای هدایت،

میکند اگر در برابر فرامین الهی نیز موضعگیری باطل

بزرگترین دشمنی را در دنیا در حا خود انجام دادنمد

کردید و بدون حجت و برهان ،آنها را رد نمودیمد و

و در آخرت مصداق « وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَمى یَدَیْمهِ

از سر ستیزه وارد شدید؛ خداوند نسبت به شما همان

یَقمولم یَا لَیْتَنِی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسُولن سَبنیلًا» (الفرقان)46 :

مقت و خشمی را خواهد گرفت که شمما نسمبت بمه

هستند؛ لذا اینجاست که ندای بیشتر بودن بغض الهی

مقتیّ میگرفتید پس هر کس از حد خود تجاوز کنمد؛

نسبت به بغض خودشان ،معنا پیدا میکند.
در برخی تفاسیر ،اهل مقت ،معارضان و مخالفمان

یعنی از حا ،اعرا

نماید و از هوای نفمس پیمروی

کند در نتیجه ،دلش شورهزار ش

و تردید میگمردد.

والیت حضرت علی (ع) شمرده شدهاند؛ یعنی امامت

بر هیچ سخن هرچند علمی ،اعتماد نمیکند و به هیچ

امت اسالم در دنیا به شما معرفی و هدایتهای او به

داعی الی اهلل دل نمیبندد .چنین کسی با آیمات الهمی

شما عرضه گردید اما شما در جهت عکمس حرکمت

مخالفت میورزد و بر اسا

اقتضائات نفسانی خمود

کردید و چراغ هدایت را بیفروغ کردید .پس بغض و

عمل مینماید .لذا دچار مقت و خشم الهی و مومنمان

غضب الهی گموارای وجودتمان (.خمانی : 3164،ج،2

میگردد.

ص)49

برخی «مقت» را در این آیه ،مظهر عذاب گرفته و
شامل کسانی میدانند که به دأب قموم ثممود ،لموط و

 .4-5مجادله باطالنه با حق مصداق مقت
« الَّذِینَ یُجَادِلمونَ فِی آیَاتِ اللَّهِ بنغَیْرن سُلطَانب أَتَماهُمْ

عاد و تقلید از آنان رفتار نمودند و مقمت الهمی را در
بغل گرفتند( .خانی :3164،ج ،34ص)212

کَبُرَ مَقتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِینَ آمَنموا کَمذَلِ َ یَطبَمعُ اللَّمهُ

اینان که با آیات الهی بدون هیچ علمی ،مخالفت و

عَلَى کملِّ قَلبن مُتَکَبَرب جَبهارب » (غمافر)10 :؛ آنمان کمه در

عنمماد مممینماینممد افممراد هسممتند کممه اوال گمممراه و

آیات خدا بی هیچ حجت و برهانی به جدال و انکمار

خودخواهند ثانیا بدون هیچ دلیلمی بما اصمول دیمن و

بر میخیزند این کار ،سمخت خمدا و رسمول و اهمل

والیت و امامت به مبارزه یرخاستهاند .لذا این مبارزه،

ایمان را به خشمم آرد بلمی اینگونمه خداونمد بمر دل

چون بدون دلیل و از سر هوای نفس است مستوجب

متکبر خودکامهای ،مهر شقاوت میزند که با سمعادت

مقت الهی و مومنان است در ایمن آیمه ،واژه « کمل »

خود ،دشمن میشود.

بر«قلب » مقدم شمده تما بیمان کنمد تممام جنبمههمای

در این آیه نیز لفظ «مقت» در غیمر معنمای سمنت

وجودی شخص اعم از قلب و تفکر و اندیشمه ،مهمر

مذموم عرب بهکار رفته است ایمن لفمظ کمه شمهرت

خورده است و دال بر عظمت گنماهی اسمت کمه بمر

نکاح عرب قبل از اسالم بود در اینجا تبدیل به یکمی

ارتکاب آن اصرار دارند و اسناد طبع بمه خداونمد بمر

دیگر از مصادیا دال بر نفرت و انزجار گردیده ،یعنی

سبیل مج از است نه از جهت مبالغه و تاکید ،لذا طبمع
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به منزله نقطهای در قلب متکبر جبار است تا مشخص

حسرت از دست دادن توفیما شمهادت و شمرکت در

باشد و مالئکه او را بشناسند و لعن کنند(.حسینی شاه

جهاد ،نزد پیامبر آمدنمد تما جبمران مافمات کننمد و از

عبدالعظیمی :3161،ج ،33ص)198

ثمرات معنوی و ممادی جهماد در راه خمدا بهمرهمنمد

طبرسی ،مقت را در این آیه به معنای لعنت خدا و

گردند .لذا از ایشان سوال کردند :مما احمبُ االعممال

اشممد عممذاب گرفتممه اسممت (طبرسممى :3164،ج، 2

عند اهلل؟ اجابهم الجهاد فی سبیله .عبداهلل بمن رواحمه

ص)832؛ چرا که آنمان بمدون دلیمل در صمدد ابطمال

انصاری( .میبدی :3163،ج ،39ص )380و عبداهلل ابن

آیات الهی و محو و دفع آن هستند ،لذا جدال ایشمان

ابی و گروهی دیگر به محض دریافمت جمواب ،قمول

در پیشگاه خداوند ،معادل اشمد بغمض اسمت و ایمن

شرکت و تهیه ابزار جنگی و کمم

ممالی دادنمد امما

تعجب  ،حامل نوعی عظمت خاص است تا بتواند بین

همین که منادی ،خبر حمله مشرکان و غمزوه احمد را

عمل کفمار در رد آیمات الهمی و عمذاب و انزجمار و

داد به بهانههای واهی از شرکت در جنم

اسمتنکاف

تنفری که در مقابل آنهاست توازن برقرار کند.

ورزیدند که آیه شریفه فوق در بیان منزلت پست ایمن

پس باید گفت مقت در این آیه ،ممرادف بما اشمد

مسلمان نماها و منافقین نازل شد.

بغض در برابر افرادی است که بما وسوسمههمای بمی

غالب مفسران ،مقت را در این آیه ،اشمد المبغض،

و بهانه جویی در برابر آیات الهی ،موضعگیری

غایت غضب،گناه خاص و محض ،و دشمن گمرفتن،

اسا

میکنند و خداوند برای نشان دادن زشمتی ایمن عممل

گرفتهاند.

میافزاید :اینگونه جدال در مقابل حا ،خشمم عظمیم

عالمه طباطبایی در بیان انواع قمول و عهمد آورده

خداوند و مومنان را بر میانگیزد؛ زیرا جدال به باطمل

است که عهد و قول بر دو گونه است .3 :اینکه انسان

و بیدلیل ،هم مایه گمراهی مجادلمه کننمدگان و همم

قولی بدهد ولی انجام ندهد که این طریقت ،شمرعا و

اسباب ضاللت دیگران است ،نور حا را خماموش و

عقال حرام و ممذموم اسمت.4 .آنکمه بگویمد و از اول

پایههای حاکمیت باطل را محکم میسازد.

قصد عدم انجام آن را داشته باشمد .در صمورت اول،
ممکن است در اثر تحمیل عوامل ،قادر بمه انجمام آن

 .5-5خلف وعده و استنکاف از جهاد مصدداق

نبوده باشد که اگر چه خلف وعده شمده ولمی نموعی

مقت

کذب تلقی میشود و مستحا مقت نیسمت؛ ولمی در

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنموا لِمَ تَقمولمونَ مَا لَا تَفعَلمونَ* کَبُمرَ

مورد دوم ،از ابتدا هدف فرد ،عدم انجام آن بوده است

مَقتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقمولموا مَا لَا تَفعَلمونَ » (صمف)4 - 1 :؛

و مومنان مورد نظر در آیه ،هدفشان همین بود که بمه

«ا،مؤمنان!چمرا چیز،مرا ممىگوییمد کمه خودعممل

اسالم و مسلمین ،ضمربات سمختی وارد آورنمد پمس

نمىکنید؟ نزد خدابه شدت موجب خشمم اسمت کمه

مشمول خشم شدید الهی هستند (.موسموی هممدانی،

چیز ،را بگویید که خودعمل نمىکنید ».بعد از جن

 :3162ج ،33ص)243

بممدر و بیممان اوصمماف شممهدا در بهشممت از سمموی

برخی ،مقت را به معنای دشممن داشمتن و مقابمل

پیممامبر(ص) ،عممده زیممادی از مممردم مدینممه در آه و

دوسممت داشممتن گرفتممه اسممت .حسممن آیممه را فصممل

بررسی معنا شناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت
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الخطابی در جهت تمیز مومن از منافا خوانده اسمت؛

ممکن است در دل و قلب  ،تصمدیا نداشمته باشمند.

و مجاهد این آیه را معادل آیه شمریفهَ «یَما

امام علی (ع) خلف وعده نزد خدا و خلا را موجمب

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنموا أَوْفموا بنالعُقمودِ (»...مائد  )3:دانسمتهانمد؛

مقت الهی میداند و امام صادق(ع) وعمده ممومن بمه

یعنی سخنی که ادای آن واجب است سخنی است که

برادر مومنش را  ،نذری میداند که کفاره ندارد و همر

انسان نیکوکار به آن اعتقماد دارد و بمه آن بمر اسما

کس وعده دهد و عممل ننمایمد خمود را در معمر

ابن عبا

ثواب ،عمل میکند .و نیز

خشم و غضب شدید الهی قرار داده اسمت .لمذا بایمد

قولی که داده و نه بر اسا

به معنای دشمن داشتن و دشمن گرفتن اسمت؛ زیمرا

وعاظ و خطیبان مواظب بیانات خود باشند که موجب

اگر میخواهی برای خودت دشمن بتراشی وعده بمده

تزلزل دینی و اخالقی ممردم نشموند (.ثقفمى تهرانمى،

ولی عمل نکن (.طوسى  :3169ج  ،3ص)033

 :3138ج ،0ص)332

در حدیث معمراج از قمول رسمول اهلل (ص) نقمل

صاحب تفسیر منهج الصادقین بما بررسمی قمرائن

شده که ایشان فرمودند :در سفر معراج از انسانهمایی

نحوی و بالغمی آیمه شمریفه بمه تبیمین واژه «مقمت»

عبور کردم و مردمی را دیمدم کمه لمبهایشمان را بما

پرداخته و بیان این معنا را مسمتلزم توجمه بمه قبمل و

هایی از آتش میبریدنمد ،پرسمیدم اینمان چمه

نموع

مقرا

بعدش دانسته است .در« کبرمقتا عنمداهلل»  ،یم

کسانیاند ای جبرئیل؟ که حضرت جواب داد :اینهما

تعجب سماعی مطرح است و ایمن نموع تعجمب کمه

خطیبانی از اهل دنیا هستند که مردم را نصیحت و امر

بدون لفظ قیاسی آن آمده افص و ابلمغ کمالم اسمت؛

میکنند ولی خودشان فراموش

یعنی بزرگ است از نظر خشم و غضب نزد خداوند،

مممیکننممد( .حسممینی شمماه عبممدالعظیمی :3161،ج،31

آنکه بگوئید آنچه نخواهید کرد و هدف ایمن کماربرد،

ص)320

تعظیم امر در قلوب است و اسناد کبُر به اَن تقولموا و

به اخالق و رفتار نی

به قول مولوی :

نصب مقت به عنوان تمیمز ،داللمت بمر آن اسمت کمه

«نقض عهد و توبه اصحاب سبت* موجب مسمخ

قولشان بدون فعل ،مقت خالص است کمه مثموب بمه

آمد و اهالک و مقت»
بر اسا

اقوال گذشتگان ،دو گروه مستحا مقمت

چیز دیگری نیست به جهت فرط تمکن مقت از آن و
ایثار و حمل مقت بر بغض بمه جهمت آن اسمت کمه

و غضب شدید الهی هستند .ابتدا آنمان کمه در جنم

داللت بر شدت آن نزد خدا کند؛ معیت کبر و مقت با

احد خلف وعمده نمودنمد و دیگرانمی کمه در واقعمه

ذکر عنداهلل  ،دال بر غایت و نهایمت شمدت آن و نمزد

غدیر ،بمه عهمد خمود بما خمدا و پیمامبر(ص) و اممام

اکثر علما دال بر این است که اگر چه آیه بمه سمببی

علی(ع) عمل نکردند (کاشانی :3116 ،ج ،3ص-403

خاص نازل شد ولی مراد عام است و هر کس عهد و

 )408ونیز کسانی که به امام حسمین(ع) وعمده یماری

وعممدی دهممد و عممل ننمایممد در ایممن عتمماب داخممل

دادند ولی غالم زر و زیور اموی شدند.

است(.کاشانی :3116 ،ج ،3ص)408/403

اگر آیه با عبارت «أیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنموا » آغاز شمده

فحوای آیه شریفه «کبر مقتا عنداهلل» به عبارت «لم

به خاطر اقرار لسانی آنها در این واقعه است اگرچمه

تقولون ما ال تفعلون» برمیگردد و لِمَ ،استفهام انکاری
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دارد؛ یعنی سخن بدون عممل ،زشمتتمر از سمکوت

کاربرد معنای آن بدون توجه به سمنت ممذموم نکماح

بدون انجام عمل است و کار بدون هیاهو بهتر از کار

مقت ،ناقص خواهد بود .در قرآن مجید ممرادفهما و

با شعار و منیت است.

مصممادیا متعممددی از جملممه نقممض عهممد ،مجادلممه

صاحب کشاف ،تعجب سماعی این آیمه را عاممل

غیرعقالنی با حا ،کفرگرایی ،خشم الهی و ازدواج بما

تفخمیم و بزرگنمممایی امممر در ذهممن و دل شممنوندگان

نامادری برای آن ذکر شده که اینها به معنمای لغموی

دانسته است؛ زیرا اسناد تعجب به مصدر مؤول ،بسیار

مقت نیستند ،اما اگر کسی مبمتالی بمه ایمنهما شمود

تاثیر گذار و مهم است و علت اسمتفاده از واژه مقمت

مبممتالی بممه خشمممی خواهممد شممد کممه اهممل نکمماح

در این موضع ،بیان شدت بغض و کاممل بمودن آن و

مقت(ضیزن) در نظر خداوند و مردم شدند.

نیز این کلمه از الفاظ رایج جاهلیت است و میتوانمد
بیشتر در ذهن مخاطمب عمرب مموثر و کمارگر افتمد.
(زمخشری :3296،ج ،2ص)041
میتوان مقت را اسم مفعول یا به معنای آن و تمیز
نسبت کَبُر شمرد تا باعث تر

و تهویمل عجیبمی در

ذهن شنوندگان گردد؛ وحشتی که آنهما را در مقابمل
اقوالشان ،مسوولیت پذیرتر و فهیمتر کند.

منابع

 .3قرآن مجید.
 .4آلوسی ،محمودشکری ( ،)3132بلموغ االرب فمی
معرفه احوال العرب ،بیروت :المکتبه االهلیه.
 .1ابن حبیب ،محمد بمن حبیمب ( ،)3163المحبمر،
بیجا :مطبع جمعی دائر المعارف العثمانیه.
 .2ابن الحسین احمد بن فار

نتیجهگیری
مقت ی

واژه دخیل در ادب عرب نبوده است و

بن زکریا ( بی تما)،

معجم مقاییس اللغمه ،بیمروت :ناشمر دار الکتمب
العلمیه.

نیز از زبان آکدی یا عبمری وارد ادب جماهلی نشمده

 .0ابن عاشور ،محممدبن طماهر ( ،)3121التحریمر و

است.این واژه ،برای جامعه عرب کامالً شناخته شمده

التنویر ،بیروت :ناشر موسس التاریخ العربی.

بمموده و ایممن از کمماربردش در سممور مکممی و مممدنی،

 .6ایزوتسو ،توشمیهیکو ( ،)3163خمدا و انسمان در

(نسما 39:؛ فماطر13:؛ غمافر39:و10؛ وصمف) 1:قمرآن

قرآن ،معنی شناسی جهان بینی قرآن ،مترجم احمد

کریم مشهود است .واژه مقت ،که در دوره جاهلیت و

آرام ،تهران :شرکت سهامی انتشار.

بر اسما

معناشناسمی تماریخی ،مفهموم اجتمماعی و

اخالقی آن ،نکاح ضیزن بوده است در همان سده ،بمه
معانی بغض شدید ،خشم ،دشمنی ،سرزنش ،بدراهی،

 .6بدر العینی ،محمود بمن احممد (بمی تما) ،عممده
القاری شرح صحی البخاری ،بیروت :دارالفکر.
 .8ثعممممالبى عبممممدالرحمنبن محمممممد (3238ق)،

ستم و دروغ به کار رفته است؛ لذا از دوره جاهلیت تا

جواهرالحسان فى تفسیرالقرآن ،بیروت :داراحیما

زمان نزول قرآن ،و بعد از آن ،دچار تحوالت مصداقی

التراث العربى.

شده ولی معنای اصلی آن تغییر نکرده و به عنوان ی
داللت ضمنی در کنار آن داللت اولیمه قمرار گرفتمه و

 .3ثقفى تهرانى ،محمد ( ،)3138تفسیر روان جاوید،
تهران :انتشارات برهان.

بررسی معنا شناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت

 .39حسینى شیراز ،محمد (3242ق) ،تقریب القمرآن
إلى اَذهان ،بیروت :دارالعلوم .

 .49طباطبائی ،محمد حسین ( )3162المیزان ،ترجممه
سمید محممد بماقر موسمموی هممدانی ،قمم :دفتممر

 .33حسممینی شمماه عبممدالعظیمی ،حسممین بممن احمممد
( ،)3161تفسممیر اثناعشممری ،تهممران :انتشممارات

انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 .43طبرسى فضل بن حسن ( ،)3164مجمع البیان فى
تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو .

میقات.

 .34مجیدجفر ،،آرتور ،)3180( ،واژهها ،دخیمل در
قرآن ،تهران :تو .

 .44طبر ،،ابوجعفر محمد بن جریر (3234ق) ،جامع
البیان فى تفسیرالقرآن ،بیروت :دارالمعرفه.

 .31الجوهری ،امام اسماعیل بن حماد ( ،)3248معجم
الصحاح ،بیروت :دار المعرفه.

 .41طوسى ،محممد بمن حسمن ( ،)3169التبیمان فمى
تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربى.

 .32خممانی ،رضمما و ریاضممی ،حشمممت اهلل (،)3164
ترجمه بیان السعاده فی مقاممات العبماده ،تهمران:
مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
 .30راغممب اصممفهانی ،حسممین بممن محمممد (،)3183
مفممردات الفمماظ قممرآن ،تحقیمما صممفوان عممدنان

 .42علی ،جواد (3246ق) ،المفصل فی تاریخ العمرب
قبل االسالم ،تهران :ناشر آوند دانش.
 .40فوالدوند ،محمدمهدی (3230ق) ،ترجممه قمرآن،
تهران :دارالقرآن الکریم (دفترمطالعمات تماریخ و
معارف اسالمی) .

 .46قرشممی ،علممی ( ،)3164قممامو

داوودی ،دمشا :دار القلم.
 .36رشید الدین میبدی ،احمدبن ابمی سمعد (،)3163
کشف االسرار و عمده االبمرار ،تهمران :انتشمارات

قممرآن ،تهممران:

دارالکتب االسالمیه .

 .46کاشمممانی ،مالفمممت اهلل ( ،)3116تفسمممیر ممممنهج
الصادقین فی الزام المخالفین ،تهران :کتابفروشمی

امیرکبیر.

 .36زمخشممری ،محمممود (3296ق) ،الکشمماف عممن
حقممائا غمموامض التنزیممل ،بیممروت :دارالکتمماب

محمد حسن علمی.

 .48مترجمان ( ،)3169ترجمه مجمع البیان فى تفسیر
القرآن ،تهران :انتشارات فراهانى.

العربی.

 .38شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ( ،)3109الململ
و النحممل ،تصممحی محمدرضمما جاللممی نممائینی،

 .43مرتضی زبیدی ،محمد بمن محممد ( ،)3120تماج
العرو  ،بیروت :دار لیبیا

 .19یاحقی ،محمد جعفر ،)3162( ،فرهن

تهران :اقبال .
 .33شوشتری ،عبا
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( ،)3101فرهنم

تهران :انتشارات دریا.

لغمات قمرآن،

مشهد :انتشارات آستان قد

رضوی.

نامه قرآنی
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