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چکیده

یکی از مفاهیم پرکاربرد در قرآن کریم مفهوم «رزق» است .رزق در برخی اوصاا

خا ا ازله ا

«الرزّاق» تج ی مییاب و با برخی مفاهیم اساسی در نظام معنایی قارآن کاریم پیونا دارد .در ایان
نوشتار سعی ش ه است با روش اسنادی  -کتابخان ای و با تول ب بافت زبانی و دقت در مقتضای
آیات ،روابط مفهومی رزق با دیگر مفاهیم ههنشاین و لانشاین در قارآن کاریم ،تح یال و تبیاین
معناشناختی شود .روابط ههنشاینی مفهاوم رزق براسااف فا ال رزق ،متع ا یاا مصا اق رزق و
دریافت کنن ۀ رزق در سا راروه لاای مایریرنا و رواباط لانشاینی آن نیاز نخسات براسااف
ساختارهای مشاب و دوم براساف روابطی مفهومی ههچون شهول معنایی و هاممعناایی شناساایی
میشون ؛ درنتیج  ،در این پژوهش الوه بر تبیین لایگاه رزق در پیون با دیگر مفاهیم قرآن کریم
در محور ههنشینی ،مفاهیم لانشین آن نیز در قرآن کریم معرفی ش ه است.
واژههای کلیدی

قرآن کریم ،رزق ،معناشناسی ،روابط مفهومی ،روابط ههنشینی ،روابط لانشینی.

*نویسنده مسئول
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(لوهری ،1376 ،ج ،4ص1481؛ ابنمنظور، 1414 ،

مقدمه
و نظهی

ج ،10ص 115؛ فیروزآبادی ، 1415 ،ج ،3ص .)320

مشخص برای انتقال مفاهیم سامان داده است .برای

ب رفت برخی دیگر ،رزق در اصل ب معنای «ا طای

درک مفاهیم ،بیتردی میان الزای کالم خ ا ارتباط

وقت» است؛ ولی در ا طای غیر وقت هم ب کار

معنایی برقرار است .برخی زبانشناسان ازله

میرود و بر اساف این ،رزق ب معنای « طای خ ا»

خ ای حکیم قرآن را براساف ه

اسالمشناف و زبانشناف معرو

ژاپنی ،ایزوتسو ب

این ارتباط معنایی میان مفاهیم قرآن تول داشت ان .

آم ه است (ابنفارف ،1404 ،ج ،2ص .)388
رزق در اصطالح اسهی است برای «آنچ خ ا ب

او مینویس  :معناشناسی هی است ک با نهود معنی

سوی زن ران میران تا آن را بخورن  ،ا م از حالل و

در وسیعترین معنای آن ک ه سروکار دارد و معنای

حرام» (لرلانی1408 ،ق ،ص .)110رزق آن چیزی

هر واژۀ قرآن با شناخت لایگاه دقی معنایی آن با

است ک بهرۀ بن ران خ ا باش و از اقسام آنچ ب ان

تول ب لهانبینی قرآن ،یعنی طرز نگرش قرآن

نیازمن است از خوراک و پوشاک و آشامی نی و غیره

نسبت ب لهان بررسی میشود (ایزوتسو، 1381 ،

را شامل میشود (تهانوی1404 ،ق ،ج ،1ص .)581

صص .)3- 4برخی از زبانشناسان معتق ن ک معنی

رزق در اصطالح متک هان امامی ب معنای «ما

یک واژه براساف بافت زبانی (سیاق) ،روابط

صحَّ االنتفاعُ ب و لَم یَکُن ألح ٍ مَنعُ من  :چیزی ک از

ههنشینی و روابط لانشینی میان واح های زبان

آن بهرهبرداری میشود و کسی نهیتوان از آن منع

بررسی میشود (پالهر ،1385 ،ص .)159

کن » آم ه است و شامل حاللها میشود ،ن حرامها

قرآنپژوهان درخصوص مفهوم رزق تحق یقاتی
ارائ

دادهان ؛ اما تالاییک بررسی ش ه پژوهش ی در

(شیخ طوسی1406 ،ق ،ص 173؛

الم

ح ی،

1430ق ،ص .)462

زمین معناشناسی رزق با تکی بر روابط ههنشینی و

حاصل سخن آنک رزق ب معنای « طا و بخشش

لانشینی انجام نش ه است .در این نوشتار تالش ش ه

پی در پی» است ک از آن نفع برده میشود ،خواه

است با تول ب روابط مفهومی رزق با دیگر واژهها

مادی باش یا معنوی ،ا م از خوراک یا پوشاک یا

در دو محور ههنشینی و لانشینی ،لایگاه معنایی

بهرههای دیگری ک از آن برده می -شود .و ارر رزق

رزق در قرآن کریم تبیین و تح یل شود .در مق م ،

منحصر در امور مادی و ب خصوص «خوراکی-ها»

واژۀ رزق در منابع لغوی ،بررسی الهالی و در ادام ،

تصور میشود ،از باب تغ ی ب است؛ ب این دلیل ک

کاربردهای مفهوم رزق در قرآن کریم در ارتباط با

کاربرد این واژه در امور مادی م هوفتر است.

واژههای ههنشین و لانشین بررسی ش ه است.
« - 2رزق» و مشتقات آن در قرآن کریم
واژۀ رزق و مشتقات آن  123بار در  109آی (72

« - 1رزق» در منابع لغوی
ب رفتۀ بیشتر فرهنگنویسان ،رزق ب معنای «ما

بار در آیات مکی و  37بار در آیات م نی) از 44

بهرهبرداری میشود

سوره قرآن کریم ب کار رفت است .فعل ماضی  35بار

یُنْتَفَعُ بِ » است؛ یعنی آنچ
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ب صورت مع وم و  2بار ب صورت مجهول ،فعل

واح های زنجیرهای رفتار یا متن داللت دارد

مضارع  16بار مع وم و  3بار مجهول ،فعل امر  5بار

(صفوی ،1379 ،ص  .)212بیشتر واح های معنایی

ب صورت امر حاضر ،صیغ مبالغ (رزّاق)  1بار.

در مجاورت واح های دیگر توصیف یا تبیین

مص ر مجرد 55 ،بار و اسم فا ل مجرد (رازق)  6بار

میشون و بررسی معانی ک ه ها الوه بر تج ی بافت

ب کار رفت است ک ههگی از فعل رَزَقَ یَرْزُقُ رِزْقًا

در آن له  ،دیگر بافتهای برون زبانی را میط ب ؛

ثالثی مجرد مشت هستن .

بنابراین ،معانی ک ه ب خاطر تع ّد بافتهایی ک در

با تول ب ساختار واژههای مربوط در فعل

آن میآی و یا توزیع زبانی تع یل مییابن (مختار

ماضی ،بر ثبوت ،قطعیت و منع ناپذیر بودن رزق

هر ،1385 ،ص  .)65ارر الزای یک له بررسی

داللت دارن و در فعل مضارع ،بیانکنن ۀ استهرار و

شون  ،هر یک از آنها از یک مقول دستوری و مکهل

دائهیبودن آن هستن  .ذکر مص ر ،هر بهرهای از طر

یک یگر هستن ک بر یک محور افقی قرار دارن و

خ ا است و شامل دو قسم رزق دنیوی و اخروی

چنانچ یکی از ک هات ههنشین تغییر یاب یا حذ

میشود ک در دو نوع مادی و معنوی بیان ش هاست.

شود ،در مفهوم پیام خ ی ایجاد میشود .این محور

رزق دنیوی با  94مرتب  ،فراوانی بیشتری نسبت ب

را محور ههنشینی میروین و رابط واح هایی را ک

رزق اخروی دارد ک نشاندهن ۀ اههیت این موضوع

بر این محور در کنار هم مینشینن  ،رابط ههنشینی

در رن ری دنیوی هست 76 .آی شامل رزق دنیوی

مینامن (خوانینزاده ،1389 ،ص )30؛ بنابراین رابط

مادی هستن و رزق دنیوی معنوی در  2آی ب کار

ههنشینی مربوط ب ترکیب ک هات در له یا کالم

رفت است :یک بار در سوره هود 88 :ب «مقام نبوت»

است ک در مجاورت هم قرار ررفت ان .
الزای یک بارت ،الوه بر روابط ظاهری ک

و دیگری در سوره واقع  82 :ب «بهرهمن ی از قرآن»
اشاره دارد .رزق مادی و معنوی  18بار در  18آی

با یک یگر دارن  ،هر یک با الزای دیگری هم ک در

ذکر ش ه است 9 .آی رزقی هم هومیت دنیا و

آن ارتباط خاص ،حاضر نیستن روابطی دارن  .این

آخرت را دربردارد.

با مطالعۀ واژرانی مشخص میشود ک

رابط

لایگزین هم میشون .
رابط لانشینی  ،رابطۀ بین الزایی است ک بر

 - 3معناشناسی همزمانی واژه «رزق»
معناشناسی همزمانی یا توصیفی  ،معنا را در ی ک

یک محور هودی قرار میریرن و هه یگر را نفی و

مقطع زمانی خاص مطالع میکن  .از این نوع

طرد میکنن  .این محور را محور لانشینی میروین

معناشناسی ب بافتشناسی و سیاقشناسی نیز تعبی ر

(ههان) .برای نهون  ،متراد ها در یک زبان بینشهای

میشود (نکونام ،1390 ،ص  .)343معنای یک واژه

باارزشی درمورد روابط لانشینی یک واژه با دیگر

براساف محیط وقوع آن در یک بافت زبانی تعیین

واژران زبان ب دست میدهن  .واژهها ب شرطی

میشود .بافت زبانی بر محیط یک واح زبان ،یعنی

ک ب ون ایجاد

بر روابط دستوری و معنایی این واح

با دیگر

متراد

(هممعنا) دانست میشون
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تغییری ه ه در معنای له

ب لای یک یگر قرار

رالع ب آنها با واژه رزق چنین برداشت میشود ک

ریرن (صفوی ،1379 ،ص .)106

خ ا رزاق بالذات تهام مخ وقات و مالک حقیقی

« -1- 3رزق» در رابطه همنشینی

است و لز او کسى بر دادن رزق قادر نیست و آنچ

برای پی اکردن روابط ههنشینی در قرآن کری م

مخ وقات در ولودشان از آن بهرهمن مىشون از

بای ههان روابط ساختاری (نحوی) آیاتی را بررسی

خ ا است.

کرد ک مفهوم بحثش ه در آنها ب کار رفت است.

 - 2- 1-1- 3غیرخدا :فاعل رزق

درمورد ههنشینهای مفهوم رزق ،برخی از این

در برخی از آیات ،فا ل رزق غیرخ ا دانست

واژران ب لحاظ مفهومی نقش مق می برای رزق

ش ه است؛ هرچن

دارن و با ههنشینی با آن ب توصیف رزق میپردازن

روزیرسانی خ ا دارد؛ یعنی فا ل رزق غیرخ ا ب ان

و در شناخت ماهی ت رزق یا ویژریهای آن ،نقش

معنا نیست ک برخی لاها خ ا رازق نیست؛ ب ک

اساسی ایفا می -کنن  .در این پژوهش ،مفاهیم

بخشی از رزّاقیت خود را ب بن ران سپرده است.

ههنشین با کاربردهای مخت ف رزق در قرآن کریم در

برای نهون  ،برخی مواقع از الهولود ل (پ ر) ،فا ل

س دست لای ررفت ان  .1 :فا ل رزق ک میتوان

رزق یاد ش ه است «...وَ الْوالِ اتُ یرْضِعْنَ أَوْالدَهُن

خ ا یا غیرخ ا باش ؛  .2متع

و مص اق رزق؛ . 3

ب طور غیرمستقیم حکایت از

حَوْلَینِ کامِ َینِ لِهَنْ أَرادَ أَنْ یتِمَّ الرضا َۀَ وَ َ َى

دریافتکنن ۀ رزق.

الْهَوْلُودِ لَ ُ رِزْقُهُن وَ کِسْوَتُهُن بِالْهَعْرُو » (البقرۀ) 233:

 - 1-1- 3فاعل «رزق »

با تول ب آی فوق ،لوازم زن ری از له خوراک،

یک رون از دست بن ی روابط ههنشینی مفهوم

پوشاک و نفق مادرِ شیردهن ه ب فرزن ب

ه هپ ر

رزق براساف فا ل آن است .در ادام  ،ابت ا آیاتی

رذاشت ش ه است .در این آی و برخی دیگر از آیات،

آم ه است ک خ ا فا ل رزق است و سپس آیاتی

فا ل رزق غیرخ ا بیان ش ه است؛ درحالیک رازق

بررسی میشود ک غیر خ ا فا ل رزق است.

اص ی خ است .در آیات  233البقره (فا ل آن الهولود

 - 1- 1-1- 3خدا :فاعل «رزق»
در بسیاری از آیات ،فا لِ رزق «اهلل»« ،رَب» یا
ضهایر رالع ب آنها است .مانن  ...« :إِن ال َ یرْزُقُ مَنْ
یشاءُ بِغَیرِ حِساب» (آل هران« )37 :وَ ال تَ حْسَبَن
الذینَ قُتِ ُوا فی سَبیلِ ال ِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ ِنْ َ رَبِّهِ مْ
یرْزَقُونَ» (األ را  .) 169:از میان آیات رزق و
مشتقات آن 106 ،آی خ اون  ،فا ل است ک از
ههنشینی هر ک ام از واژههای «اهلل»« ،رب» و ضهایر

ل (پ ر)) 5 ،و  8النساء (ضهیر رالع ب الناف(درآی
 ،)1فا ل رزق غیرخ اون هستن .
 - 2-1- 3براساس متعلَّق یا مصداق رزق
در معناشناسی ،مص اق لایگاه ویژهای دارد؛ زیرا
مفاهیم انتزا ی با شناخت مفاهیم ینی ب دست
میآین (سجودی ،1381،ص  .)12بنابراین مص اق
ب معنای م لول برونزبانی ،اههیت زیادی برای
شناخت مفاهیم دارد .رزق مصادیقی دارد ک ب س
دست مادی ،معنوی و مادیمعنوی تقسیم ش ه است:
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 - 1- 2-1- 3مصادیق رزق مادی

از برکت باران حاصل ش ه و یکى از انواع رزقی

 - 1طعام

است ک نصیب مولودات میشود و ادام حیات را

طعام ب معنای هر چی ز خوردنی است ک شامل

براى انسان و حیوان مهکن میسازد.

غذا و نوشی نی میشود (فراهی ی ، 1409،ج ،2ص

 -3بهائم

 .)25در برخی از آیات ،رزق با طعام ههنشین ش ه

یکی دیگر از واژران ههنشین با رزق« ،بهائم»

است« :مَا أُرِی ُ مِنهْم مِّن رِّزْقٍ وَ مَا أُرِی ُ أَن یطْعِهُونِ

است« :لِیشْهَ ُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یذْکُرُوا اسْمَ ال ِ فی أَیامٍ

(الذاریات .)57 :با تول ب واژه «یطْعِهُونِ» در ادام

مَعْ ُوماتٍ َ ى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهیهَۀِ الْأَنْعامِ فَکُ ُوا مِنْها وَ

آی  ،مشخص میشود رزق ب معنای طعام است.

أَطْعِهُوا الْبائِسَ الْفَقیرَ»(الحج )28 :مراد از «بَهِیهَۀِ

ههنشینش ن رزق با طعام نشاندهن ۀ این است ک

الْأَنْعامِ» ،شتر و راو و روسفن است .ههنشینی رزق

برخی از رزقها ،ب صورت خوراکی هستن و طعام

با «بَهِیهَۀِ الْأَنْعامِ» بیانکنن ۀ نوع خاصی از رزق ،یعنی

ب

دو صورت مأکول و مشروب (خوراکی و

نوشی نی) است.
ازله آیاتى ک نعهتهاى خ ا را درمورد رزق
انسان و خوردن و آشامی ن ذکر مىفرمای  ،این آی

چارپایان است ک یکی از مصادی

رزق خ ا ب

بن ران است.
 -4سهاء (باران)
«سهاء» یکی دیگر از واژرانی است ک با رزق

است...« :کُ ُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ ال ِ وَ التَعْثَوْا فِی

بسیار ب کار رفت است« .وَ فىِ السَّهَاءِ رِزْقُکمُ وَ مَا

الْأَرْضِ مُفْسِ ینَ» (البقرۀ ) 60:ح ود 12بار واژههای

تُو َ ُون» (الذاریات) 22:؛ «و روزى شها و آنچ

«أکل و شرب» با رزق ههنشین ش ه است (تنها یک

و ه داده ش های  ،در آسهان است» .رزق در این آی

مورد آن «شرب» ههراه با «أکل» ذکر ش ه است و

ب معنای باران است (حویزی ، 1415،ج ،5ص 124؛

بیشتر واژه «أکل») .از ههنشینی این واژران روشن

طبرسی ،1372 ،ج ،9ص235؛ سیوطی ،1404 ،ج، 6

میشود ک برخی از رزقها خوردنی و نوشی نی

ص.)114

هستن .

برخی مفسران در آیاتی دیگر «رزق» را ب معنای

 - 2ثهرۀ/ثهرات

باران دانست ان ؛ غافر( 13:طوسی ،بیتا ،ج ،9ص

در برخی از آیات «ثهرۀ/ثهرات» با رزق ههنشین

 ،)62الجاثی ( 5 :طبرسی ،1372 ،ج ، 9ص  109؛

ش ه است« :الذی لَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّهاءَ

طوسی ،بیتا ،ج ، 8ص 495؛ حویزی ، 1415،ج، 4

بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّهاءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِ ِ مِنَ الثهَراتِ رِزْقاً

ص ،)403یونس( 31:طوسی ،بیتا ،ج ،5ص370

لَکُمْ فَال تَجْعَ ُوا لِ ِ أَنْ اداً وَ أَنْتُمْ تَعْ َهُونَ (البقرۀ) 22:

و ،)...النهل 64 :و ( 24طبرسی ،1372 ،ج ، 7ص  358؛

این آی بیانکنن ۀ رحهت وسیع و رسترده خ ا بر

طوسی ،بیتا ،ج ،8ص ،)110و فاطر3:

(طوسی،

هه بن ران است ک چگون از آب ،میوهها و دان هاى

بیتا ،ج ،8ص 412؛ سیوطی ، 1404،ج ، 5ص .)244

غذایى در شکل و رنگهای متنوع آفری ه است .با

با تول ب ههنشینی سهاء با رزق ب دست م یآی ک

بیان آنچ رذشت روشن میشود محصوالت و میوهها
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یکی از منابع تأمینکنن ۀ رزق بن ران ،آسهان است ک

قبل و یا بع از آن ب چشم میخورد .تول ب سیاق

سبب نزول باران میشود.

آیات ،نشاندهن ۀ این است ک اقوامی رهان کردن ک

 - 2- 2-1- 3ویژگیهای رزق مادی

رستردری در خوراکیها و زیادهخواهی از لذایذ،

 - 1طیب

مهنوع است و شکررزار نبودن و خ ا آی را نازل

ح ود 13مرتب  ،رزق ههراه با ذکر واژه «طیب»

فرمود؛ ب ههین دلیل واژۀ طیب را ههراه با رزق ذکر

در قرآن ب کار رفت است .طیب ب معنای هر چیزی

کرد ک نشان ده برخی از ارزاق را لذتبخش و

(راغب

حالل نازل کردهایم و شکررزار باشی  .ههچنین «رزق

اصفهانی ، 1412،ج ،1ص  527؛ ابنمنظور، 1414 ،

طیب» در تهام آیات فوق ،مستقیهاً ب خ ا نسبت داده

ج ،1ص .)563

ش ه و مربوط ب رزق مادی بوده است؛ بنابراین،

است ک حالل و سازرار با طبع باش

در آی شریف « :قُلْ مَنْ حَرمَ زِینَۀَ ال ِ التىِ أَخْرَ جَ
لِعِبَادِهِ وَ الطیبَاتِ مِنَ الرِّزْق قُلْ هِىَ لِ ذِینَ ءَامَنُواْ فىِ

منظور از رزق طیب ،رزقهای حالل ههراه با
لذتبخش بودن است.

الْحَیوۀِ ال ُّنْیا خَالِصَۀً یوْمَ الْقِیامَۀ» (األ را  )32 :منظور

 -2حالل

از طیبات ،خوردنىهاى لذیذ از انواع مخت ف

یکی دیگر از واژران ههنشین با رزق ،واژه

غذاهایى است ک انسان با آن ارتزاق و چیزهاى

«حالل» است .حالل از معنای بازکردن رره آم ه است

حالل ک آدمی در زن ری و بقای خود از آن استه اد

(لوهری ،1376 ،ج ،4ص 1673؛ راغب اصفهانی ،

میکن ؛ ب دور از هر رون پ ی ی و مخصوص مومنان

 ،1412ج ،1ص  )251و چیزی است ک مهنو یتی در

هستن (طباطبایی ،1417 ،ج ،8ص .)80

آن ولود ن اشت و استفاده از آن ،مجاز و مشروع

از لحاظ نظم و ههاهنگی لفظی تهامی آیاتی ک

است .این واژه در برخی از آیات با واژه رزق

واژه حالل ههراه با طیب در کنار رزق ذکر ش ه،

ههنشین ش ه است...« :وَ کُ ُوا مِهَّا رَزَقَکُمُ ال ُ حَالالً

حالل مق متر از طیب بیان ش ه است .ب طورمثال:

طَیباً وَ اتقُوا ال َ الذی أَنْتُمْ بِ ِ مُؤْمِنُونَ» (الهائ ۀ.)88 :

«فَک ُواْ مِهَّا رَزَقَکُمُ ال ُ حَ َالًا طَیبًا( »...النحل )114 :ب

از ههنشینی رزق با حالل متول میشویم ک هر رزق

این معنا ک بای نخست ب حاللبودن غذا تول شود

مق رش ۀ خ ا برای بن رانش حالل است؛ ولی ارر

و بع از آن ب لذت بخش بودن برای نفس و لان

انسان راه نادرستی برای کسب روزی انتخاب کن  ،از

تول شود .با تول ب سیاق آی  ،غذای انسان بای از

رزق حالل مق رش ه محروم میشود و حرامش ن

طیبات تهی شود و نبای غذاهایی را ک با طبع تودۀ

رزق از مخالفت با اوامر الهی در کسب رزق ،ناشی

مردم از آنها نفرت ولود دارد و اسالم آنها را منع

میشود .ههانطور ک پیشتر رذشت ،ب درآم یا

کرده است ،مانن روشت مردار یا حیوانات حرام

دستاورد حاصلش ه از راه نامشروع و حرام ،رزق

روشت ،مصر

کنن  .نکتۀ مهم اینک در مواردی ک

واژۀ طیب با رزق ب کار رفت است ،یکی از مفاهیم
متقابل «شکر» و «ظ م» در ههان آی یا یکی دو آی

اطالق نهیشود.
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 - 3- 2-1- 3مصادیق رزق معنوی
 - 1بهشت و غذای بهشتی
برخی از مفاهیم ههنشین با رزق از لحاظ

متهایز از بقی ارزاق ب شهار میرود و هر وقت
بخواهن نزد آنها حاضر میشود.
 -2-1رزق کریم

مفهومی و سیاق آی مشخص میشود« :رَّسُولًا یتْ ُواْ

از واژههای ههنشین با رزق معنوی صفت «کریم»

َ َیکمُ ءَایاتِ ال ِ مُبَینَاتٍ لِّیخْرِجَ الذِی نَ ءَامَنُواْ وَ َهِ ُو اْ

است ک ح ود شش مرتب در قرآن ب کار رفت است.

الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّ ُهَاتِ إِلىَ النُّورِ وَ مَن یؤْمِن بِال ِ وَ

کریم صفتی است ک دربردارن ۀ انواع شر

و خی ر

یعْهَلْ صَالِحًا ی ْخِ ْ ُ لَناتٍ تجَرِى مِن تحَتِهَا الْأَنهَارُ

باش (ابنمنظور ،1414 ،ج ،12ص  .)510ازله در

خَالِ ِینَ فِیهَا أَبَ ًا قَ ْ أَحْسَنَ ال ُ لَ ُ رِزْقًا (الطالق.)11 :

آی «وَ مَن یقْنُتْ مِنکُن لِ ِ وَ رَسُولِ ِ وَ تَعْهَلْ صَ ِحًا

با تول ب ظاهر آی  ،مراد از رزق ،بهشت و رزق

نُّؤْتِهَا أَلْرَهَا مَرتَینْ وَ أَ ْتَ ْنَا لهَا رِزْقًا کَرِیهًا

معنوی است .برخی دیگر ،الوه بر معنای ذکر ش ه،

(األحزاب )31:و «وَ أَ ْتَ ْنا لَها رِزْقاً کَرِیهاً» ولوهی ک

رزق را ایهانى میدانن ک ب مومنان روزى کرده

برای «رزق کریم» ذکر ش ه بارتن از .1 :مهیاکردن

است (طباطبایی ،1417 ،ج ،19ص  .)325رزقهای

روزى سالم ،یعنى بزرگ منزلت و ب ن مرتب ؛ . 2

بهشتی «رزق مع وم»« ،رزق کریم»« ،رزق حسن» و

رزقی ک از هر آفت و بال سالم و مصون باش ؛ . 3

«رزق بغیر حساب» هستن .

ثوابی ک ابت اء ب مثل آن نیکو نیست (طبرسی،
 ،1372ج ،8ص .)556

 -1- 1رزق مع وم
از واژههایی ک با رزق معنوی ههنشین است،

در مجهوع ،هه آیات مربوط از لحاظ نظم و

واژۀ «مع وم» است .یک بار در قرآن کریم واژه رزق

ههاهنگی لفظی شکل یکسانی دارن و واژۀ کریم در

ههراه مع وم ذکر ش ه است و میفرمای «أُولئِکَ لَهُ مْ

پایان آیات ب کار رفت است .برخی

ت نکرهآم ن

رِزْقٌ مَعْ ُومٌ» (الصافات )41:الم طباطبایی بیان کرده

مغفرت ،رزق و کریم ،را ب این

ک منظور رزق معین و مهتاز از رزق دیگران است و

مراتبی ک هر فردى بر حسب قاب یت و شهود ایهان

از مهتازبودن آن است،

بهرهاى خواه داشت را بیان کنن (حسینی هه انی ،

ههچنان ک در آی «وَ ما مِنا إِلا لَ ُ مَقامٌ مَعْ ُومٌ»

 ،1404ج ،7ص  .)421هر لا بارت «رِزْقٌ کَرِیمٌ»

(الصافات )164:نیز اشاره ب این امتیاز ش ه است .وی

آم ه ،قب ش له ۀ «لَهُمْ مَغْفِرَۀٌ» آم ه است ،ب لز آی

معتق است خ ا در بهشت ب بن ران مخ ص خود،

 31األحزاب؛ از این نکت چنین ب دست م یآی ک

رزقی میده ک شباهتی با رزق دیگر بهشتیان ن ارد

آمرزش ،مق ّمۀ دریافت نعهتهای بهشت و رزق

(طباطبایی ،1417 ،ج ،17ص  .)135با تول ب سیاق

کریم است .ررچ برخی بیان کردهان ک مق مداشتن

آی مشخص میشود خ ا در بهشت مجهو ای از

«مغفرت» بر «رزق کریم» ب دلیل نگرانى مؤمنان از

مواهب را برای بن ران قرار داده است و مع وم یکی

لغزشهای احتهالی است؛ بنابراین ،قبل از هر چی ز با

از واژرانی است ک توصیفگر رزق با ویژریهایی

بیان آمرزش ،ب آنها آرامش خاطر مىبخش ،؛ الوه

خاص و معینی برای مخ صان در بهشت است ک

بر آن ،تا با آب مغفرت الهى شستشو نشون ؛ شایست

مع ومبودن رزق ،کنای

ت دانست ان ک
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بود (مکارم

خرما ،رطب ،مویز ،رب و چیزهای حالل ب دستآم ه

رزق کریم و مقام کریم نخواهن

شیرازی ،1374ج18ص  .)16بنابراین ،کاربرد صفت

از خرما و انگور اشاره میکن (طبرسی ،1372 ،ج، 6

کریم برای رزق ،نوع رزق را توصیف کرده ک ههراه

ص .)573

با کرامت ،لاللت و شر

است و تنها درمورد رزق

معنوی و مخصوص بهشتیان ب کار رفت است.

برخی دیگر از آیات ،رزق حسن اشاره ب رزق
معنوی دارد« :قَالَ یاقَوْمِ أَرَءَیتُمْ إِن کُن تُ َ ىَ بَینَۀٍ مِّن

 - 2بهرهبردن از قرآن

رَّبىّ وَ رَزَقَنىِ مِنْ ُ رِزْقًا حَسَنًا(هود .)88:در اینجا رزق

برخی مواقع رزق ب معنای بهرهبردن از قرآن

را ب مقام نبوت تطبی م یدهن (طوسی ،بیتا ،ج، 6

است « :وَ تجَعَ ُونَ رِزْقَکُمْ أَنکُمْ تُکَذِّبُون»(الواقعۀ) 82 :

ص51؛ طبرسی ،1372 ،ج ،5ص .)286

ب این معنا ک حظ خودتان را از قرآنى ک خ ا روزى

از لحاظ نظم و ههاهنگی لفظی ،در هه آیات

شها کرده است تکذیب آن قرار ن هی  .برخی آن را

فوق ،واژۀ حسن ،صفت رزق و ب صورت نکره بیان

ب معنای بهرهبردن از قرآن و حفظ آن میدانن

ش ه ک منصوب است و از نظر شکل ظاهری ب

(طوسی ،بیتا ،ج ،9ص 512؛

طباطبایی، 1417 ،

«الف» ختم میشون (رزقا حسنا) .رزق حسن هم

ب

در معنای

شامل نعهت دنیا (هود 88 :و النحل ) 75 , 67 :و هم

ج ،19ص  .)138با تول

آنچ

اصطالحی رزق ذکر ش  -طای اله ی و مستهر ک از

آخرت (الحج )58 :است.

آن بهره برده میشودا قرآن را یکی از موارد رزق

 -2بغیر حساب

است ک بنا بر آیات قرآن ،دائهی است و کسی

یکی دیگر از اوصافی ک با رزق ههنشین است،

نهیتوان در آن تغییر و تحول ایجاد کن و بن ران

بارت «بِغَیرِ حِسابٍ» است .این بارت ب معنای
زیادی ،بی

شایست از آن بهره میبرن .

«بغیر تق یر ى ألر بالنقصان» (از طر

 - 4- 2-1- 3مصادیق رزق مادی و معنوی

ان ازه است) است (فراهی ى ،1409 ،ج ،3ص .)149
راغب اصفهانی چن ول برای این ک ه ذکر کرده

 - 1رزق حسن
رونارونی

است .1:خ ا بیشتر از استحقاقش ب وى رزق و

آم ه است و یکی از این موارد صفت «حسن» است.

روزى مىبخش  .2 .ب او مىبخش و از او باز پس

واژۀ حسن وصف است و ب

معناى هر اثر

طا مىکن و ب بن رانش از

نیکو

(راغب

واژۀ رزق در قرآن کریم با اوصا

بهجتآفرین،

زیبا

و

است

اصفهانی ، 1412،ج ،1ص .)235

نهىریرد .3 .خ ا آنرون

راه لطف مىبخش ک حسابش براى بشر مهکن
نیست (راغب اصفهانى ، 1412،ج ،1ص.)233

راه در برخی از آیات ،رزق حسن اشاره ب رزق

در برخی از آیات قرآن ،واژۀ غَیرِ حِسابٍ ههراه

مادی دارد «وَ مِن ثَهَرَاتِ النخِیلِ وَ الْأَ ْنَابِ تَتخِذُونَ

با رزق ذکر ش ه است «...وَ ال ّ ُ یرْزُقُ مَن یشَاءُ بِغَی رِ

مِنْ ُ سَکَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِن فىِ ذَالِکَ الَیۀً لِّقَوْمٍ

حِسَابٍ» (البقرۀ )212:اتفاق نظر واح ی بین مفسران

یعْقِ ُون»(النحل )67 :با تول ب اینک حسن ب معنای

درباره معنای بِغَیرِ حِسَابٍ ولود ن ارد؛ اما در مجهوع

هر چیز زیبا و شادیآفرین است ،در این آی ب میوه

ک منظور خ ا ازلهت فیض و

ب نظر میرس
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رحهانیتش است؛ ب ون اینک

وضی از بن ران

 -1باد

بخواه و ب آنها آنق ر زیاد میبخش ک نعهت خ ا

در برخی از آیات واژه « باد» ههنشین با رزق

برایشان شهارشپذیر نیست و بیش از استحقاق بر

ش ه است « .وَ نَزلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَاءً مُّبَارَکاً فَأَنبَتْنَا بِ ِ

ا هال فرد بوده است.

لَناتٍ وَ حَبَّ الحْصِی ِ وَ النخْلَ بَاسِقَاتٍ لهَّا طَ ْعٌ نضِی ٌ

با تول ب سیاق آیات ،رزق بغیر حساب شامل

رِّزْقًا لِّ ْعِبَادِ وَ أَحْیینَا بِ ِ بَ ْ َۀً مَّیتًا کَذَالِکَ الخُرُوجُ (ق9:

نعهت و پاداش ،در دنیا (آل هران 37 :و )..و در

 )11-ک هۀ «رزقا» مفعول ل است ،ت رزق را بیان

آخرت (غافر )40 :است و این حکم شامل هه مردم

مىکن  ،یعنی ب این دلیل این رزق را فرستاد تا برای

نیست؛ ب ک قی «مَنْ تَشاءُ وَ مَنْ یشاءُ» مانع از افاده

بن ران باش ؛ بنابراین ههنشینش ن رزق با باد

هوم است و رزقی است مخصوص ک برخی از

بیانکنن ۀ این مط ب است ک نزول باران و ب ولود

بن ران را شامل میشود .پس ههنشین قرارررفتن

آم ن تهام ریاهان و نباتات ب دلیل افرادی است ک

رزق ب صفت بغیرحساب ،ب دلیل بهرهدادن ب برخی

در مقام پرستش و بن ر ی خ ا هستن و برای این

از بن ران وض کار ،ا هال و استحقاقى نیست ،و

افراد خاص ،خ ا رزقش را ب بن ران میبخش ؛ البت

خ ا در مقابل چیزى از بن ران نهىریرد و ب ههین
دلیل ،حسابى در رزق نیست.
 - 3م ک و زت
در برخی از آیات مفاهیهی ههنشین فعل رزق
است ک ب م ک و زت از رزقهای مادی و معنوی
اشاره دارد « :قُلِ ال هُمَّ مَالِکَ الْهُ ْکِ تُؤْتىِ الْهُ ْکَ مَن
تَشَاءُ وَ تَنزِعُ الْهُ ْکَ مِهَّن تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَ تُذِلُّ
مَن تَشَاءُ بِی ِکَ الْخَیرُ إِنکَ َ ىَ کلِ شىَءٍ قَ ِیرٌ تُولِ جُ
الیلَ فىِ النهَارِ وَ تُولِجُ النهَارَ فىِ الیلِ وَ تُخْرِجُ الْحَىَّ
مِنَ الْهَیتِ وَ تُخْرِجُ الْهَیتَ مِنَ الْحَىّ وَ تَ رْزُقُ مَن تَشَاءُ
بِغَیرِ حِسَاب» (آل

هران 26 :و  .)27یکی از

ههنشینهای «تَرْزُقُ» در آی فوق «مَن تَشَاءُ» است ک
در آی  5بار تکرار ش ه است ،با تول ب چینش و
نظم آیات چنین ب دست میآی ک رزق در «تَرْزُ قُ
مَن تَشَاءُ بِغَی رِ حِسَاب» رزقی است ک قبل از آن در
آی بیان ش ه است و شامل فرمانروایی و زت
ا طایی خ است بر هر یک از بن ران ک بخواه .
 - 3-1- 3براساس دریافت کننده رزق

درل مقام بین بن ران ،ش ت و ضعف دارد .برخی با
وسعت رزق طغیان میکنن و بنا بر مص حت خ ا،
رزقشان را زیاد نهیکن تا درل بن ریشان کاهش
نیاب .
 -2مَن یت ِ ال َ
برخی موارد فرد متقی با رزق ههنشین ش ه است
«مَن یت ِ ال َ یجَعَل ل ُ مخَرَلًا وَ یرْزُقْ ُ مِنْ حَیثُ ال
یحْتَسِبُ وَ مَنْ یتَوَکلْ َ َى ال ِ فَهُوَ حَسْبُ ُ إِن ال َ بالِغُ
أَمْرِهِ قَ ْ لَعَلَ ال ُ لِکُلِّ شَیءٍ قَ ْراً» (الطالق 3 :و  .)2با
تول ب آیات فوق ،ضهیر در«یرْزُقْ ُ» رالع ب «مَن
یت ِ ال َ» است و خ ا شخصی ک تقوا دارد را الی
رسی ن ب رزق «مِنْ حَیثُ ال یحْتَسِبُ» میدان  .کسی
ک از راههای نامشروع ب دنبال رزق نهیرود و ب این
دلیل ،خ ا راه دیگری از روزی ب روی او باز میکن
ک آن راه مزیتی دارد و راه ادی و معهولی نیست؛
یعنی بن ه از چنین رزق مادی و معنوی آراهی
ن اشت و احتهالش را نه ی-داد از چنین راهی ب وی
برس  .بنابراین ،ههنشینی با «مَن یت ِ ال َ» یکی از
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شرایط و زمین های برخوردارش ن از رزق است ک

از رزق ارتباط دارن  .ایتاء و رحهت در برخی از

ب لحاظ مفهومی نقش مق می برای رزق ایفا میکن .

آیات لانشین رزق ش هان  .با تول ب سبک و سیاق

 - 3مَنْ یشاء ا مَنْ تَشاء

برخی از آیات مانن « :قَالَ یاقَوْمِ أَرَءَیتُمْ إِن کُنتُ َ ىَ

سنت پروردرار این است ک بر هرکس بخواه

بَینَۀٍ مِّن رَّبىّ وَ ءَاتَانىِ رَحْهَۀً مِّنْ ِن ِه »(هود )28:و

رزق را بر او افزایش یا کاهش میده ؛ چون ب

مقایس با آی «قالَ یا قَوْمِ أَرَأَیتُمْ إِنْ کُنْتُ َ ى بَینَۀٍ مِنْ

مصحت بن ران آراه است« :ال ُ یبْسُطُ ال رِّزْقَ لِهَنْ

رَبِّی وَ رَزَقَنی مِنْ ُ رِزْقاً حَسَنا» (هود )88 :چنین ب

یشاءُ وَ یقْ ِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَیاۀِ ال ُّنْیا وَ مَا الْحَیاۀُ ال ُّنْیا

دست میآی ک از لحاظ ساختهان صوری ،بافتی

فِی الْآخِرَۀِ إِال مَتاعٌ» (الر  .)26 :در چن ین لای

مشاب دارن  .در اینجا با تول ب سبک و سیاق هر دو

قرآن « لِهَنْ یشاءُ» ههنشین واژۀ رزق ش ه است ک

آی

نشاندهن ۀ این است ک سنت الهی در روزیدادن بر

«رَزَقَنی» دانست و «رَحْهَۀً» را میتوان لانشین با

طب حال مردم است و خ ا از روى خیر و مص حت

مفهوم «رِزْقاً حَسَنا» دانست ک منظور از هر دو واژه

براى هرکس رزقی از موهبتهاى مادی و معنوى

(رَحْهَۀً و رِزْقاً حَسَنا) مقام نبوت است ک با واژرانی

مق ر کرده است و میتوان قبض یا بسط ده ؛ زیرا

متفاوت بیان ش ه است؛ بنابراین با تول ب ساختهان

آن ب حال مخ وقات خود آراه است.

ظاهری آیات و سیاق« ،ایتاء» در برخی موارد ک ب

« -2- 3رزق» در رابطه جانشینی

معنای بخشش الهی باش  ،لانشین نسبی با مفهوم

برخی از واژههای قرآنی در ارتباط با رزق
لانشینهای آن ب

شهار میآی  .برای یافتن

درمییابیم واژۀ «ءَاتَانىِ» را میتوان لانشین

رزق است و رحهت خ ا منشأ رزق است ک

الوه

بر بافت مشاب  ،شهول معنایی دارن .

لانشینهای مفهوم رزق در قرآن از دو شیوه استفاده

 -3کسب

میکنیم -1 :رابط لانشینی براساف ساختارهای

«کسب» از واژرانی است ک در برخی موارد،

مشاب و  -2رابط لانشینی براساف شهول معنایی

لانشین مفهوم رزق قرار میریرد .با تول ب نظر

(رابط با رزق از نوع هوم و خصوص) و هممعنایی

برخی از لغویان و مفسران ،اکتساب در مواردی است

(تراد

نسبی).

 - 1-2- 3رابطه جانشینی براساس ساختارهای
مشابه

ک برای خود شخص فای ه دارد و هر اکتسابی کسب
است و هر کسبى اکتساب نیست و آن مختص ب
لایى است ک

هل ب اختیار آدمى انجام شود

 1و  -2إیتاء و رحهت

(راغب اصفهانی1412 ،ق ،ج ،1ص709؛ طباطبایی ،

إیتاء ب معنای طاء و بخشی ن است (لوهری ،

 ،1417ج ،4ص.)337

1376ق ،ج ،6ص 2262؛ راغب اصفهانی1412 ،ق،

در برخی از آیات ،منظور از کسب ،کسب رزق و

ج ،1ص  )61و رحهت ب معنای رقت ق ب ،طوفت

روزی است و بقی موارد ه تاً ب کسب رناه و ثواب

و مغفرت است (ابنمنظور1414 ،ق ،ج ،12ص.)230

مربوط میشود .از اینجا تأثیر کسب و تالش انسان

اما برخی از آیات بر رحهت خ ا با مفهوم بهرهدادن

خ ا استفاده

ههراه با تق یر رزق و تقسیم آن از طر
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میشود .با تول ب آی « :یا أَیهَا الذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِهَّا

خصوص من ول

رَزَقْناکُمْ( »...البقرۀ ) 254:ک با ساختاری مشاب در

(حالل) لزء رزق هستن و برخی دیگر از آن (حرام)

آی  267ههین سوره بیان ش ه است« :یا أَیهَا الذِینَ

رزق نیستن و برخی از رزقها شامل غنائم حالل

ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَ مِهَّا أَخْرَلْنَا لَکُم

میشون و برخی دیگر غنائم نیستن ؛ بنابراین غنیهت

مِّنَ الْأَرْض ،»...ابت ای هر دو آی از لحاظ ساختهان و

یکی از لانشینهای رزق است و شهول معنایی (با

نظم ،شکل یکسانی دارن و تفاوت در «مِهَّا رَزَقْناکُمْ»

هوم خصوص) دارد.

تول ب رابط

است؛ یعنی برخی از غنائم

و «مِن طَیبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ» است ک از ههنشینش ن

 -5ماء

کسب با واژه «طیب» این مط ب حاصل میشود ک

با تول ب آی « :ینَزِّلُ لَکُمْ مِنَ السَّهاءِ رِزْقاً

انفاقکردن شامل درآم های حالل است و کسبهای

(غافر ) 13:مراد نزول باران است ک مولب انبات

نامشروع از این حیط خارج است .ههانطور ک رزق

حبوب و فواک و روزى خالئ م یشود و ب رفت

الهی طیب و تنها از حالل است و انفاقکردن از آن

برخی مفسران ،منظور از نزول رزق از آسهان ام

لایز است؛ بنابراین مفهوم رزق با کسب حالل ،رابط

است و شامل باران ،نور آفتاب و هوایى است ک مای

لانشینی دارد و ههچنین در شهول معنایی با رزق

حیات ههۀ حیوانات و ریاهان باش (فخررازی1420،

است ک رابط رزق با کسب هوم و خصوص من

 ،ج ،27ص .)497

ول است.
 - 4غنیهت
یکی دیگر از واژههای لانشین رزق «غنیهت»
است .ک ه غنیهت ب معناى ب دست آوردن سود یا
چیزی است ک شخص ب ون زحهت ب دست می
آورد ک قبالً مالک آن نبوده است و ب ون دسترنج ب
دست میآی  .در آی شریف « :وَ کُ ُوا مِهَّا رَزَقَکُمُ ال ُ
حَالالً طَیباً وَ اتقُوا ال َ الذی أَنْتُمْ بِ ِ مُؤْمِنُونَ (الهائ ۀ:
 ) 88امر ب خوردن از رزق حالل و در آی «فَکُ ُوا مِهَّا
غَنِهْتُمْ حَالالً طَیباً وَ اتقُوا ال َ إِن ال َ غَفُورٌ رَحی مٌ
(األنفال )69:امر ب خوردن از غنیهتهای حالل کرده
است .با تول ب اینک هر دو آی فوق از لحاظ
ساختهان و شکل ظاهری بافتی مشاب دارن و تنها
تفاوت در ذکر واژران رزق و غنیهت است ،با تول
ب سیاق آیات ،غنایم حالل و طیب بخشی از رزق
هستن  .ههچنین نسبت بین رزق و غنیهت ،هوم و

در بسیاری از آیات قرآنی ب لای واژۀ رزق واژه
«ماء» ذکر ش ه است« :ینَزِّلُ َ َیکُمْ مِنَ السَّهاءِ ماء
(األنفال .)11 :با تول ب بافت ،سبک و سیاق مشاب
در هر دو آی  ،منظور از رزق از آسهان ،باران است ک
ب نوان رزق یاد ش ه است .چون نزول باران یکی از
اسباب و منشأ رزق است و مخ وقات ب صورت
مستقیم یا غیرمستقیم ازآن رزق بهرهمن م یشون .
اطالق رزق ب باران ،با تول ب ساختارهای مشاب ،
شهول معنایی با رزق دارد و رابط ماء با رزق ،هوم
و خصوص مط

است.

 - 2-2- 3رابطه جانشینی براساس شمول معنایی و
هممعنایی
 -1نعهت
«نعهت» ب معنای نیکو (راغب اصفهانی ، 1412 ،
ج ،1ص  )814و هر بهرهای است ک انسان در
زن ری از آن سود میبرد و چون آن بهره ،خوب و
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دلچسب است نعهت رفت ان (قرشی ،1371 ،ج، 7

ج ،30ص 543؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،19ص .)274

ص  .)85این واژه از واژههایی است ک در تفاسیر

بارها از کسب رزق با تعبیر «ابتغاء فَضْلِ ال ِ» و از

متراد

با مفهوم رزق دانست ش ه است.

خود رزق با بارت «فضل اهلل» یاد ش ه است ک

در برخی از آیات ،واژه رزق و نعهت هر دو ذکر

تأکی ی بر این است ک رزق محصول فضل و

ش ه است ک هر دو واژه در معنای اص ی ،هممعنا

رحهت خ ا است؛ بنابراین تجارت و کسب رزق از

هستن « :وَ ضَرَبَ ال ُ مَثَ ًا قَرْیۀً کَانَتْ ءَامِنَۀً مُّطْهَئنۀً

شئون رحهت و فضل پروردرار است .پس رزق و

یأْتِیهَا رِزْقُهَا رَ غَ ًا مِّن کلُ مَکاَنٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُ مِ

فضل را لانشین است.

اهلل»(النحل .)112:خ ا امنیت شهر را یکی از وامل

 -3حظ

رسان ن رزق بیان میفرمای ؛ اما در برابر این رزق ک

حظ ب معنای بهره و نصیب معین است ک

ب آنها ا طاء ش  ،کفر ورز ی ن  .برای بار دوم ،رزقی

لغویان چن ین معنا برای آن ذکر کردهان و یکی از

ک نسبت ب آن کافر ش ن  ،بیان نش ه است؛ ب ک ب

این معانی ،رزق است (لوهری ،1376 ،ج ،3ص.)37

لای آن از واژۀ نعهت یاد ش ه است .از این آی

چنانک رذشت ،رزق نیز « طای الهی ب مولودات و

چنین ب دست میآی ک رزق و روزی از نعهت خ ا

هر چیزی ک بهرهبرداری میشود» است .پس این دو

ب بن ران است ک در معنای اص ی ،هم معنا هستن .

واژه لانشین یک یگر میشون  .در آی « :فَخَرَجَ َ ى

پس واژۀ نعهت لانشین رزق است.

قَوْمِ ِ فی زینَتِ ِ قالَ الذینَ یری ُونَ الْحَیاۀَ ال ُّنْیا یا لَیتَ
َظیمٍ»

 - 2فضل

لَنا مِثْلَ ما أُوتِی قارُونُ إِن ُ لَذُو حَظٍّ

یکی از واژههای لانشین مفهوم رزق« ،فضل»

(القصص )79:حظ و رزق با هم اشتراک معنایی دارن

است ک ب معنای برتریدادن است .در آی «...لِتَبْتَغُوا

و بر محور لانشینی در یک حوزه معنای(بهرهبردن)

فَضْ ًا مِنْ رَبِّکُمْ( »...اإلسراء )12 :فضل ب معنای رزق

قرار می-ریرن  .رفتنی است ک رزق حالل و دائهی

و مال است (راغب اصفهانى ،1412 ،ج ،1ص .)639

است؛ اما حظ شامل هر نوع سودی از حالل و حرام

در قرآن کریم موارد و مصادیقی از فضل الهی آم ه و

است (مانن رنج قارون در سوره القصص  )79ک

اموری را خ ا ،فضل خویش بر مردم معرّفی کرده

غیردائهی است .پس نسبت حظ و رزق هوم و

است ک با تول ب سبک و سیاق آی  ،معنای خاصی

خصوص من ول است ک در برخی از آیات ،حظ

مییاب و یکی از این موارد رزق است« :یَا أَیهُّا الذِینَ

لانشین رزق قرار میریرد .

ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِ صَّ َوۀِ مِن یوْمِ الْجُهُعَۀِ فَاسْعَوْاْ إِلىَ
ذِکْرِ ال ِ وَ ذَرُواْ الْبَیعَ ذَالِکُمْ خَیرْ لکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْ َهُون

 -4طاء
طا مخصوص لایزهدادن است؛ مانن آی «هذا

فَإِذا قُضِیتِ الصَّالۀُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ

َطاؤُنا( »...ص)39 :؛ یعنى بخش ب آنک مىخواه

فَضْلِ ال َّ ِ وَ اذْکُرُوا ال َّ َ کَثِیراً (الجهعۀ 9/و  ) 10اکثر

(راغب اصفهانی1412 ،ق ،ج ،1ص  .)572در قرآن

مفسران در آی فوق فضل را ب مفهوم رزق میدانن

الوه بر معنای بخشش ،ب معنای مط ِ دادن چیزی

(طبرسی ،1372 ،ج ،10ص 435؛ فخررازی، 1420 ،

ب کار رفت است (قرشی ،1371 ،ج ،5ص .)17
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ههانطور ک پیشتر بیان ش مفهوم رزق ،طایی

ههچنین آی « :وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَهُولَۀً وَ فَرْشاً کُ ُوا مِهَّا

قابل بهرهبرداری است ،ک لانشین رزق قرار میریرد:

رَزَقَکُمُ ال ُ»(األنعام .)142:بنابراین منافع با رزق در

«کالُّ نُّهِ ُّ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ َطَاءِ رَبِّکَ وَ مَا کاَنَ

یک حوزۀ معنایی و لانشین یک یگر هستن ؛ با این

هل

تفاوت ک نفع ،بهرهبردن از هر چیزی ا م از حالل و

َطَاءُ رَبِّکَ محَظُورًا» (اإلسراء )20 :با بررسی ب

آم ه برخی از مفسران طاء را در آی فوق ب معنای

حرام است ک دائهی نیست.

نعهت و رزق میدانن و منظور از «مِنْ َطَاءِ رَبِّکَ»

برخی دیگر از واژههایی ک با ههین معیار لزء

طای دنیوی و ههان رزق ام است ک مشترک بین

لانشی نهای رزق است ،بارتن از :متاع (البقرۀ 36 :و

مؤمن و کافر است (طبرسى ،1372 ،ج ،6ص ) 628

126؛ آل هران 185 :و 197؛ الر  26/و ،)...معیشت

ک اهل دنیا ( ه شان) بهره دنیوى را مىط بن و اهل

(األ را  10:؛ زخر  32 :و  )...و ریحان (الواقعۀ:

آخرت ( ه شان) در دنیا رحهت و رزق اخروى را

.)89

میط بن  .هر دو رروه با تول ب

هل خود از خ ا

استه اد مىکنن  .بنابراین ،رزق و طاء لانشین و در

نتیجه

یک حوزه معنایی قرار داد؛ با این تفاوت ک

طای

در این پژوهش ،مفهوم رزق در قرآن کریم با

الهی دائهی و غیردائهی است؛ درحالیک

رزق

بهرهریری از روابط مفهومی ههنشینی و لانشینی آن

پروردرار دائهی است و مهنو یت ن ارد.

با سایر مفاهیم ب کاررفت در قرآن کریم ،تح یل

 - 5نفع /منفعت

معناشناختی ش ه است .روابط ههنشینی رزق در س

واژه «نفع» در معنای سود ،بهرهبردن و ض ضرر

دست زیر لای میریرن :

است (راغب اصفهانی ،1412 ،ج ،1ص  .)819در

یک  :فا ل رزق ک

هوماً خ است و در برخی

برخی از آیات ب مفهوم «رزق» ب کار رفت است« :إِن

موارد نیز غیرخ ا ههچون پ ر (الهولود ل ) میتوان

فی خَ ْ ِ السَّهاواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِال ِ ال یلِ وَ النهارِ

در طول خ ا قرار ریرد.

وَ الْفُ ْکِ التی تَجْری فِی الْبَحْرِ بِها ینْفَعُ النافَ» (البقرۀ:

دو :متع

یا مص اق رزق ک خود در س دست

 )164مراد از حرکت کشتى در دریا ،نقل کاال و ب

قرار میریرد؛ یکی رزق مادی ،ا م از طعام،

دست آوردن رزق است (طباطبایی ،1417 ،ج، 1

ثهره/ثهرات ،بهائم ،سهاء (باران) ک ههگی حالل و

ص .)399مثالً در آیاتی از قرآن ،استفاده و خوردن از

طیب بای باشن ؛ دومی رزق معنوی  ،ا م از بهشت و

چهارپایان ،یکی از منافع یاد ش ه است« :وَ الْأَنْعامَ

غذای بهشتی ،و بهرهبردن از قرآن ک ههگی رزق

خَ َقَها لَکُمْ فیها دِ ْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُ ُونَ» (الحج:

مع وم یا رزق کریمان ؛ و سومی رزق ام (مادی و

)5؛ درحالیک در برخی دیگر از آیات از ههین منافع،

معنوی) ک رزق حسن ،بغیر حساب و م ک و زت

رزق یاد ش ه است «لِیشْهَ ُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یذْکُرُوا اسْمَ

است.

ال ِ فی أَیامٍ مَعْ ُوماتٍ َ ى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهیهَۀِ الْأَنْعامِ
فَکُ ُوا مِنْها وَ أَطْعِهُوا الْبائِسَ الْفَقیرَ» (الحج ) 28:و

س  :دریافتکنن ه رزق ک

بارتن از :باد اهلل،

من ی ّت اهلل ،و من تشاء /من یشاء اهلل.
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روابط لانشینی رزق نی ز از دو لنب بررسی

بیروت.

ش ن :
یک :براساف ساختارهای مشاب ک

بارتن از:

دو :براساف شهول معنایی و هممعنایی ک
بارتن از :نعهت ،فضل ،حظّ ،طاء ،نفع  /منفعت،
افزون بر متاع ،معیشت و ریحان.

 . 12ح ی ،حسن بن یوسف ( ،)1430کشف الهراد
فی شرح تجری اال تقاد ،پژوهش و تع ی :

.2

ابنفارف ،احه ( ،)1404معجم مقاییس ال غ ،
قم :مکتب اال الم االسالمی.
ابنمنظور ،محه

بن مکرم ( ،)1414لسان

العرب ،بیروت :دارصادر.

 .4ایزوتسو ،توشیهیکو ( ،)1381خ ا و انسان در
قرآن ،ترله احه آرام ،تهران :شرکت سهامی
انتشار.
بستانی ،فواد افرام ( ،)1375فرهنگ ابج ی ،
تهران :انتشارات اسالمی.
فی تفسیر القرآن ،قم :بنیاد بعثت.

اصطالحات الفنون و

 . 14دهخ ا،

الع وم،

ی اکبر ( ،)1340لغتنام دهخ ا ،

تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 . 15راغب اصفهانى ،حسین بن محه (1412ق)،
مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت.
 . 16سجودی ،فرزان ( ،)1381معنا و نامعنا ،کتاب
ماه ادبیات و ف سف  ،تهران :خان کتاب.
 . 17سیوطی ،لاللال ین ( ،)1404ال ر الهنثور ،قم:
کتابخان آیت اهلل مر شی نجفی.
کورش

(،)1379

درآم ی

بر

معنیشناسی ،تهران :سازمان تب یغات اسالمی
حوزه هنری .

ی بن ی ( ،)1404کشا

تهانوی ،محه

دانشگاه امام صادق.

 . 18صفوی،

 .6بالغی نجفی ،محه لواد ( ،)1420آالءالرحهن

استانبول:

دارقهرمان.

 . 19طباطبایی ،محه حسین ( ،)1363الهیزان فی
تفسیر القرآن ،قم :انتشارات اسالمی لامع
م رسین حوزه هی .

 .8پالهر ،فرانک رابرت ( ،)1385نگاهی تازه ب
معناشناسی ،ترله کورش صفوی ،تهران :مرکز
نشر کتاب ماد.
لرلانی،

ی ( ،)1389معناشناسی

اسهاءالحسنی در قرآن کریم ،تهران :انتشارات

.1

.9

انتشارات لطفی.

 . 13خوانینزاده ،محه
قرآن کریم.

.7

محه باقر بهبودی ،تهران:

حسن زاده آم ی ،قم :موسس نشر اسالمی.

منابع

.5

 . 11حسینی هه انی ،محه حسین ( ،)1404انوار
درخشان ،تحقی

ایتاء ،رحهت ،کسب ،غنیهت و ماء.

.3

 . 10لوهرى ،اسها یل بن حهاد ( ،)1376الصحاح :

ی بن محه

 . 20طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)1372مجهع البیان
فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 . 21طبری ،محه بن لریر ( ،)1412لامع البیان فی

( ،)1408کتاب

التعریفات ،بیروت  -لبنان :دارالکتب الع هی .

تفسیر القرآن ،بیروت :دارالهعرف .
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 . 22طوسی ،محه بن حسن (1406ق) ،االقتصاد
فیها یتع

باال تقاد ،لبنان ،بیروت :داراالضواء.

( --- . 23بیتا) ،تبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :
داراحیاء التراث العربی.
 . 24روسی حویزی ،ب

الهحیط ،بیروت :دارالکتب الع هی .
 . 29قرشی ،یاکبر ( ،)1371قاموف قرآن ،تهران:
دارالکتب االسالمی .

ی بن لهع (،) 1415

تفسیر نورالثق ین ،قم :انتشارات اسها ی یان .
 . 25مختار هر ،احه ( ،)1385م ال ّالل  ،ترلهۀ
سیّ حسین سیّ ی ،مشه  :انتشارات دانشگاه
فردوسی.
 . 26فخررازی ،محه بن هر ( ، )1420مفاتیح الغی ب ،
بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 . 27فراهی ی ،خ یل بن احه ( ،)1409العین ،قم:
نشر هجرت.

 . 28فیروزآبادی ،محه بن یعقوب ( ،)1415قاموف

 . 30مسعود ،لبران؛ انزابینژاد ،رضا (بیتا) ،الرائ ،
مشه  :نشر موسس چاپ ان یش آستان ق ف
رضوی.
 . 31مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نهون ،
تهران :دارالکتب االسالمی .
 . 32معین ،محه ( ،)1375فرهنگ فارسی ،تهران:
انتشارات امیرکبیر.

 .33نکونام ،لعفر ( ،)1390درآم ی بار معناشناسای
قااارآن ،قااام :دانشااااک ه اصاااول الااا ین.

 120دوفص نام

هی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال ششم ،شهاره دوم ،پیاپی( )12پاییز و زمستان 1396

