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Abstract
The Soul is the key word in the field of anthropology hence, it has been a
long-standing interest in verbal, mystical, interpretive and narrative schools.
This research uses the semantic method to explain the concept of The Soul
and extract its semantic components from the Holy Qur’an. Because
semantics, for the sake of analytical and precise look at the text, is a useful
method of achieving the true meaning of the word. By examining the word
"Soul" with the concurrency approach, it became clear that the Soul was on
the adjective axis with the concepts of a single Soul, Soul in (complete) rest
and satisfaction, the reproachful soul and the evil soul, and based on the
companionship of verbal with verbs of oppression, gain, duty, death and
punishment, and replaced based on the substitution with the words of the
person, the heart and the hand in a semantic range. Therefore, the soul of the
human is a superior fact/ truth, and it has intelligence, understanding,
perception, discretion and choice, and recognition power, and its relation to
the body is a planned thought. This fact/ truth will not be destroyed by
death, and in addition to this world in the hereafter, God will speak with
him.
Keywords: Soul, Holy Qur'an, semantics ،companionship relevance,
substitution relevance
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چکيده
نفس از واژههای کلیدی در حوزة انسانشناسی است؛ ازاین رو ،از دیربناز مااتنب کالمنی ،عرفنانی ،تفسنیری و
روایی به آن توجه کردهاند .ای پژوهش با استفاده از روش معناشناسی ،مفهوم نفس از دیندگاه قنرآن کنری را تبینی
کرده است؛ زیرا معناشناسی بهدلیل نگاه تحلیلی و دقیق به مت  ،روشی سودمند برای دستیابی به معنای حقیقنی کلهنه
است .با بررسی واژة نفس با رویارد ه زمانی ،روش شد نفس بر محور ههنشینی صفتی با مفاهی واحده ،مطهئننه،
لوامه و اماره ،بر محور ههنشینی فعلی با افعال ظل  ،کسب ،تالیف ،توفی و مجازات و بر محور جانشینی بنا کلهنات
مرء ،قلب و ید در یک حوزة معنایی قرار میگیرد؛ ازای رو نفس ،حقیقنت انسنانا اسنت کنه از روت برتنر اسنت و
شعور ،فه  ،ادراك ،اختیار و انتخاب و قدرت تهییز دارد و تعلق آن به بدن تدبیری است .ای حقیقت با منر
نهیشود و عالوه بر دنیا در آخرت نیز مخاطب خداوند قرار میگیرد.
واژههای كليدی
نفس ،قرآن کری  ،معناشناسی ،روابط ههنشینی ،روابط جانشینی

*نویسنده مسئول

فنانی
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طرح مسئله
جایگاه نفس در حنوزة انسنانشناسنی بنر فنردی

کالمی و تفسیری دارند ،مانند ماهیت نفنس در کنالم
اسالمی (حسامیفر ،عبدالرزاق ،اندیشة دیننی،)1385 ،

پوشیده نیست و بسامد باالی ای واژه در قرآن کنری

تفسیری از روت (شناکر ،محهندکاظ  ،پنژوهش هنای

در ساختارهای گوناگون نشاندهندة اههیت آن اسنت.

فلسفی کالمی )1378 ،و وجوه معانی نفنس در قنرآن

مفهوم و گسترة معنایی نفس از مباحث مههنی اسنت

(شنناکر ،محهنندکاظ  ،پننژوهشهننای فلسننفی کالمننی،

که دربارة نفس در قرآن مطرت شده است و برخی 15

 )1379که وجوه نفس را معرفی و تبیی کردهاند .حال

وجه معنایی برای آن بیان کردهاند (زبیندی ،بنیتنا ،ج

آناه در ای پژوهش کوشش شده است معننای نفنس

 ،17ص  )9که منشأ آن ههنشینی بنا واژههنای دیگنر

در قرآن کنری بنا رویانرد معناشناسنی در دو محنور

است .ازای رو ،فه دقیق مفهوم نفنس و دسنتیابی بنه

ههنشینی و جانشینی تبیی شود که پژوهشنی بنا این

الیههنای معننایی آن ،مطالعنهای روشنهند منیطلبند؛

رویارد مالحظه نشد.

مطالعهای که باید مناسب با ویژگیهنای قنرآن باشند.
معناشناسننی یاننی از روشهننای نننوی در مطالعننات

 -1مبانی نظری پژوهش

قرآنی اسنت کنه معننای نهفتنه در منت را اسنتخراج

در اینجا مفاهی و مبانی نظری تبیی میشنود کنه

میکند و کار کشف سنازوکارهای معننا را بنا مطالعنة

در عل معناشناسی در تحلیل معنا مطنرت اسنت و در

علهی بر عهده دارد (صفوی ،1378 ،ص  )31و هدف

ای پژوهش از آنها در تحلینل معننایی نفنس اسنتفاده

آن روشهندکردن مطالعه و بررسی متون و کالم اسنت

شده است.

(بننی یننرویش ،1374 ،ص  .)83اینن عل ن در روننند
شالگیری خود ،مااتب و روشهنایی را پیندا کنرده

 -1-1محور همنشينی و جانشينی

است که هرینک بنا ابنزاری خناص ،معننا را کناوش

بافننت درون زبننانی ،فضننایی اسننت کننه از طریننق

میکنند .روش پژوهش حاضر ،معناشناسی هن زمنانی

جهله های زبنان سناخته منیشنود و اطالعناتی را در

است .در معناشناسی هن زمنانی ،عامنل زمنان لحنا

اختیار طرفی گفتگو قرار میدهد کنه در ادامنة ایجناد

نهیشود؛ بلاه معنا در یک مقطع زمانی خاص مطالعه

ارتبننام مرثرننند (صننفوی ،1384 ،ص )21؛ بنننابرای ،

می شود (ناونام ،1390 ،ص  .)343بدی منظور معنای

برای شناخت معنای دقیق ینک واژه در بافنت زبنانی

واژه را در محیط قرآنی مورد مداقه قرار داده اسنت و

باید آن را با توجه به روابط درونی بی عناصر زبنانی،

روابط معنایی آنها را با واژههای ههنشنی و جانشنی

در دو زمینة روابط ههنشینی و روابط جانشینی مطالعه

بررسی میکند .این روش بنر نظرینة سناخت گراینی

کرد (باقری ،1384 ،ص  .)198رابطة ههنشینی ،رابطة

استوار است (شریفی ،1394 ،صص .)135-132

بی الفاظی است که در یک زنجینرة کالمنی در کننار
یادیگر قرار میگیرند (بی ینرویش ،1374 ،ص .)30

پيشينة پژوهش
گفتنی است آثار گوناگون با رویاردهای مختلنف
در موضوع نفس نگارش شده است کنه بیشنتر جنبنة

ههنشنینی معننایی پدینندهای اسنت کننه سنبب انتقننال
معنایی واحدهای ههنشی با یادیگر میشود که این
انتقال میتواند به حدی برسد که ینک واحند ،مفهنوم
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واحد مجاور خنود را دربرگینرد و حضنور آن واحند

ترکیبی  -است و رابطة عهنودی ،رابطنة جانشنینی –

مجاور را حشو کند؛ در چنی شرایطی کاهش معننایی

انتخابی  -میان لفظ و معناهای زنجیرة کالمی بنا لفنظ

واژة ههنشی به اندازهای اسنت کنه منیتوانند سنبب

معناهایی است کنه منیتواننند جنایگزی آنهنا شنوند

حذف صورت آن واحد شود (صفوی ،1378 ،صنص

(شریفی ،1394 ،صص .)197-199

)248-246؛ بنندی ترتیننب ،بارهننای معنننایی هننر واژه
درون نظام زبانی گسترش می یابد و به طور مرتنب در

 -2معنای لغوی نفس

ارتبام با عناصر دیگر ،مفاهی و معانی متعنددی ارائنه

واژة نفس  289مرتبه در آیات متعددی به کار رفته

می کند (لطفنیپنور سناعدی ،1373 ،ص  .)33هندف

است ،از ای میان 134 ،مرتبه به صورت مفنرد و 155

اصلی در ههنشینی واژگان به هن پیوسنت مفناهی و

مرتبه به شال جهع ،در قالنب «نفنو » ( 2مرتبنه) و

تصورات فردی هر واژه است؛ زیرا کلهات و واژگنان

«انفس» ( 153مرتبه) است (رك :الهعجن الهفهنر ).

در قننرآن کننری تنهننا و جنندای از یانندیگر ب نه کننار

لغویون برای ای واژه معانی متعددی مطرت کردهانند.

نرفتهاند؛ بلاه در ارتبام نزدیک با یادیگرند و معنای

برخی آن را به معنی روت دانسته و گفتهاند« :خرجنت

خود را از مجهوع ارتباطی به دست میآورنند کنه بنا

نفسه» یعنا روحش خارج شند (فراهیندی ،1409 ،ج

یادیگر دارند؛ در نتیجه ،در تجزیه و تحلیل تصورات

 ،7ص  ،)270برخننی دیگننر بننه معنننی ات و اصننل

کلینندی فننردی در قننرآن کننری هرگننز نباینند روابننط

میدانند (اب منظور ،1410 ،ج  ،6ص  .)233طبرسنی،

متعددی که هریک از آنها با دیگر واژگان در کل منت

نفس هر چیز را ات آن میداند ،جز آناه گاها دنبال

دارند را از نظر دور کرد (ایزوتسو ،1361 ،ص .)6

نام چیزى ،با لفظ «نفس» آن را تأکید میکننند؛ امنا بنا

رابطة جانشینی ،رابطة موجود بنی واحندهایی بنه

لفظ « ات» تأکید نها آورنند (طبرسنی ، 1372 ،ج ،5

شهار میرود که بهجای ه انتخناب منیشنوند و در

ص  .)206خون نیز از معانی دیگنر این واژه منظنور

ههان سطح ،واحد تازهای پدیند منیآورنند (صنفوی،

شده است؛ چناناه منیگوینند« :نَفْنس سنائلة» ،یعننی

 ،1380ص  .)28به بیان دیگنر ،اجنزای ینک عبنارت

خون جهنده .ظاهراً خون را به ای دلیل نفس گفتهانند

عالوه بر روابط ظاهری که با یادیگر دارند ،هریک با

کننه روت بننا آن از بنندنش خننارج مننیشننود و جننان

اجزای دیگری نیز رابطه دارند که در آن ارتبام خاص

جانداران به آن وابسته است (زبیدی ،بیتنا ،ج  ،9ص

حاضر نیستند .در اینجنا وجنود یانی از اجنزا ،منانع

 .)15برخی دیگر نفس را در معنای خارجشدن نسنی

حضور اجزای دیگر میشود؛ بنه ههنی دلینل ،رابطنة

هوا به کار می برند؛ چنانانه ابن فنار

هریک از اجزای پیام با دیگر اجزای مقولنة دسنتوری

نفس یک معنی اصلی دارد و آن خروج نسنی اسنت؛

خود که میتوانند بنهجنای یاندیگر بیابنند و معننای

چه به شال باد یا غینر بناد و معننای تهنام واژههنای

جهله را تغییر دهند ،رابطة جانشینی میگویند (باقری،

مشتق از ای کلهه به ههنی معننا بنازمیگنردد .او در

 ،1378صننص )43-42؛ بنندی ترتیننب میننان الفننا

ادامه بیان میکند :جان آدمنی را بنه این دلینل نفنس

معناهای یک زنجیرة کالمی ،دو رابطة افقی و عهودی

گویند که ادامة آن به نَفَس است (اب فار  ،1404 ،ج

برقرار است .رابطنة افقنی ههنان رابطنة ههنشنینی –

 ،5ص  .)460برخی به معنی تأکیند منیداننند و بینان

آورده اسنت:

 54دوفصلنامه علهی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال هفت  ،شهاره دوم ،شهاره پیاپی ( )14پاییز و زمستان 1397

کردهاند« :جائنا زید نفسه» ،یعنی زیند خنودش آمند

 5مورد ههنشنی نفنس شنده اسنت .روى سنخ در

(قرشی ،بیتا ،ج  ،7ص )93؛ چناناه عالمة طباطبنایی

نخستی آیة سورة نساء به تهام افنراد انسنان اینگوننه

معتقد است نفس در اصل به معناى ههان چیزى است

است :یاأَیهُّا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكمُ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدََ ٍ

که به آن اضافه ما شود ،یعنی نفس االنسان به معنناى

وَ خَلَقَ مِنهْا زَوْجَهَدا وَ بَد َّ مِنهَمدا رِجَالًدا كَثِيدًًا وَ نِسَدا ...

خود انسان است .بنابرای  ،اگر این کلهنه بنه چینزى

(نساء ،)1 :با عنایت به ایناه کلهة «نا » اسن جهنع

اضافه نشود ،هیچ معنایا ندارد و نیز با این بینان هنر

معرفه است ،افادة عهوم میکند و شامل جهینع افنراد

جا به کار رود ،منظور از آن تأکید لفظا است؛ اما بعد

انسان است (طیب ،1369 ،ج  ،4ص )3؛ یعننی افنراد

از معناى اصلا به کارگیریش در شنخص انسنانا کنه

انسان از حیث حقیقت و جنس یک واقعیتانند و بنا

موجودى مرکب از روت و بدن اسنت ،شنایع شنده و

ههة کثرتا کنه دارنند ،ههنه از ینک ریشنه منشنعب

معناى جداگانه اى داده است که بدون اضنافه هن بنه

شدهاند .قرائ موجود در آیة هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّدن نَّفْدسٍ

کار میرود (طباطبایی ،1390 ،ج  ،14ص .)285

وَاحََِ ٍ وَ جَعَلَ مِنهْا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيهْا (اعراف )189 :نینز

 -3نفس بر محور همنشينی
بننننرای درك مفهننننوم نفننننس ،پربسننننامدتری
ههنشی های نفس در دو سطح ههنشی های صفتی و
ههنشی های فعلی ،احصاء و در ادامه بررسی میشود.
 -1-3همنشينهای صفتی نفس
واژة نفننس در مننوارد بننهکاررفتننه در قننرآن بننا
ههنشی هنای صنفتیش ینک زوج معننایی را تشنایل
میدهند که رابطة معننایی دارنند و در ادامنه بررسنی
میشوند.

نشاندهنندة مطلنب منذکور اسنت (مانارم شنیرازی،
 ،1371ج  ،7ص  .)51برخننی ای ن حقیقننت را خنناك
میدانند؛ زیرا خداى متعال ما فرمایند :وَ مِدنْ يیاتِد ِ أَ ْ

خَلَقَكُددمْ مِددنْ تُددًا ٍ (روم( )20 :مغنیننه ،1424 ،ج ،2
ص ،)390برخی آن را حضنرت آدم (ع) (ابن عطینه،
 ،1422ج  ،2ص 4؛ ابن ن جنننوزی ،1422 ،ج  ،1ص
 ،)366بعضننی آن را حضننرت حننوا (ع) (رشیدرضننا،
 ،1414ج  ،4ص  )331و در نهایت ،برخی آن را عقل
دانستهاند که در بعضی احادیث نیز به آن اشناره شنده
است .توضنیح مطلنب آنانه چنون مبندأ هنر کثرتنا
وحدت است ،معقول نیست ات الهنی کنه بسنیط از
ههه جهات است در ابتدا بدون جهت واحده کثراتنا

 -1-1-3واحده

از او پدید شوند .ازای رو خداونند ،انسنان را از ینک

واحده ،مرنث واحد است و به معنای یک عنددی

حقیقت آفرید که عقل گویند؛ یعنی اول چیزى کنه از

است (فراهیدی ،1409 ،ج  ،3ص  .)281توصنیف بنه

مبدأ متعال صادر شد ،یک حقیقت بسنیط بنود ،از آن

واحد ،در امور مادی (بقره )61 :و در امنور غیرمنادی

حقیقت ،نفس را آفریند کنه زوج او شند و از ازدواج

به کار میرود (نازعات )13 :و در مقابنل زوج اسنت.

عقل و نفس موجودات دیگنرى پدیند آمدنند (امنی ،

ای واژه در توصیف خداوند به معننی انفنراد در ات

بیتا ،ج ،10ص )151؛ زیرا زوج به معنی قنری و بنه

یا صنفت اسنت (مصنطفوی ،1360 ،ج  ،13ص .)49

هر چیزى گفته ماشود که شبیه و نزدیک بنه دیگنرى

طبق بررسی آماری ،پربسامدتری صفتی است کنه در

یا ضد دیگنرى اسنت (راغنب ،بنیتنا ،ص  .)384در
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تأیید مطلب شاید بتوان به آیة وَ هُدوَ الَّدذِى أَنشَدََكُم مِّدن

است که تهامی انسانهنا ،چنه زن و چنه منرد ،از آن

نَّفْسٍ وَاحََِ ٍ (انعام )98 :استناد کرد؛ زیرا «انشاء» معنناى

آفریده شدهاند و هویت و تشخص افراد به آن اسنت.

ایجاد دفعا و بدون تندری را منارسناند؛ بنرخالف

ای حقیقت از آن حینث نانره کنر شنده اسنت کنه

خلقت و الفا دیگرى که مرادف آن اسنت و معنناى

عظهت دارد و برای انسان ناشناخته است.

ایجاد تدریجا را مادهد (طباطبایی ،1390 ،ج  ،7ص
 .)288درواقننع گفتنننی اسننت نفننس ،منش نأ حیننات و

 -2-1-3مطمئنه

موجود زنده است ،پیش از آنانه بنهصنورت انسنانا

مطهئنه از دیگر صفات نفس اسنت کنه در عهنل،

کامل درآید و مله بنه فجنور و تقنوا شنود؛ چنانانه

مطیع عقل منیشنود (طینب ،1369 ،ج  ،4ص .)144

کلهة نفس به هر جاندارى گفتنه مناشنود (طالقنانی،

اطهینننان نیننز بننه معنننای اسننتقرار و ثبننات اسننت؛

 ،1362ج  ،6ص  )14و وصف واحده میفههانند کنه

بهطوریکنه هنیچگوننه تزلنزل ،اضنطراب و شنک و

«م نفس» جنس سافل یا متوسنط نیسنت کنه در آن،

شبههاى در قلب پدید نیاید (رازی ،1420 ،ج  ،13ص

انواع یا اجناسی باشد و هر کسی از نوع خاص آفریده

 )161که تنها در آیة یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِد إِلد

شده باشد تا تهایز ماهوی شال بگیرد .پس انسنانهنا

رَبِّكِ راضِيَةً مًَْضِيَّةً (فجر )28-27 :ههنشی نفس شنده

از حقیقت واحد خلق شدهاند و تعدد و تهایز مناهوی

است .در زمان ای اعالن ،برخی معتقدنند زمنان این

میانشننان نیسننت (جننوادی آملننی ،1390 ،ج  ،17ص

سخ هنگام مر

است که به او گفته میشود :ارْجِعِ

.)105

إِل رَبِّكِ راضِيَةً مًَْضِيَّةً و هنگنام قیامنت بنه او خطناب

در آیة ما خَلْقُكُمْ وَ ال بَعْثُكُمْ إِلَّا كَدنَفْسٍ واحِدََ ٍ إِ َّ اللَّد َ

میشود فَادْخُلِ فِ عِبادِي وَ ادْخُلِد جَنَّتِد (فجنر-29 :

سَمِيعٌ بَصِيًٌ (لقهان )28 :که در مقنام بینان امانان معناد

( )30ثعلبننی ،1420 ،ج  ، 10ص  .)204برخننی دیگننر

است ،خداوند بیان میدارد« :خلقنت و بعثنت ازنظنر

قائلند خطاب ارْجِعِی إِلا رَبِّکِ در روز قیامت به نفس

آسننانا و دشننوارى یاسنناناننند؛ شنناهد اینن معنننا

گفته منیشنود؛ درحنالیکنه نفنس از نعن و پناداش

اضافهشدن خلق و بعث به ضهیر جهع مخاطب ”ک “

اخروی ،راضنی و خداونند نینز از او خشننود اسنت

است که منظور از آن ،ههة مردم است و آنگاه تشنبیه

(طوسی ،بیتا الف ،ج  ،10ص .)348

ههه به یک نفر ،یعنی خلقت و بعنث شنها منردم بنا

در کیفیت این اطهیننان گفتننی اسنت :نفسنی از

کثرتا که دارید ،مانند خلق و بعث یک نفنر اسنت و

عذاب ،ایه است که به یقنی رسنیده اسنت و هنیچ

شها با ههنة کثرتتنان بنا ینک نفنر مسناوى هسنتید»

شک و تر

و اندوهی ندارد (نحل .)112 :نفسنی بنه

(طباطبننایی ،1390 ،ج  ،16ص  )233یننا شنناید بتننوان

ای درجه میرسد که وعدههای الهی را تصندیق کنند

گفت خلقت دنیوى شها و حیات اخروى شنها یانا

و طاعات خدا را انجام دهد و از گناهنان پرهینز کنند

است؛ یعننا ههنی شنخص شنهایید کنه در قیامنت

(فجر .)26-24 :در هر صنورت ،منراد از نفنس بایند

مبعوث میشوید و در هیچ حالا شخصیّت و هویّنت

حقیقتی باشد که بنا فنناى بندن و منر

انسنان فنانا

شها عنوض نخواهند شند (امنی  ،بنیتنا ،ج  ،10ص

نها شود؛ بنابرای  ،سوى خدا میرود و داخل بهشنت

 .)151گفتنی است منظور از «نفنس واحنده» حقیقتنی

می شود .به عبارت دیگر ،انسان زنده قنوایا دارد کنه
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کهال جس اوست و چون بدن فاسد شود ،اینهنا نینز

ناروایا از او سنر زنند ،خنود را مالمنت و سنرزنش

معدوم میشوند و قوّة دیگرى ،قدسا و الها ،دارد که

می کند ،پشیهان می شود و توبه میکند .چننی نفسنا

در بدن نیسنت ،بنا عنال غینب ارتبنام دارد و مننام

قدما به سوى سعادت نهاده است و امیند رسنتگارى

شخصیت اوست؛ ای قوّه در حقیقت ،نفنس مطهئننه

دربارة او میرود (امی  ،بی تا ،ج  ،14ص  .)203منراد

است کنه بناقا منامانند (شنعرانی ،1386 ،ج  ،3ص

از نفس لوّامه را میتنوان نفنس کنافر دانسنت کنه در

 .)1355در حقیقت ،نفس انسان باید مجنرد از مناده و

قیامت خود را بر آن چینزی مالمنت منیکنند کنه در

تقسی ناپذیر و تجزیهناپذیر باشد (طوسنی ،بنیتنا ب،

گذشته از او سر زده است (طوسی ،بیتا النف ،ج ،10

صص )157-156؛ زیرا اگر حقیقت او مجنرد از مناده

ص )190یا نفس مرم باشد که ههواره در دنینا او را

(روم،)28 :

به دلیل گناهانش و سرپیچا از اطاعنت خندا مالمنت

حسرت (فاطر ،)8 :نسیان (بقره ،)44 :خیاننت (بقنره:

ماکند و در روز قیامت سودش مارساند (طباطبنایی،

 )187و  ...نزد او معنایی نداشت (طباطبایی ،1390 ،ج

 ،1390ج  ،20ص  .)104در مجهوع ،نفس منرم در

 ، 1ص .)365

دنیا به دلیل کوتناهی در اوامنر الهنی و کنافر بنه دلینل

نبود ،نسبتدادن امور مجردی مانند تنر

سختیهای دنیا خود را سرزنش میکنند و در قیامنت،
 -3-1-3لوامه
لوامه به معنی بسیار سرزنشکننده است (طبرسنی،

نفس مرم به دلیل کن بنودن حسننات و نفنس کنافر
بهدلیل انجام سیئات خود را مالمت میکند.

 ،1372ج  ،10ص  .)596نظر بنه شنرافت و عظهنت
چنی نفسی است کنه خداونند بعند از قسن بنه روز

 -4-1-3اماره

قیامت به آن قس یاد میکند :1ال أُقْسِدمُ بِدالنَّفْسِ اللَّوَّامَدةِ

در قرآن امارهبودن به شال خبر بنه نفنس نسنبت

(قیامت )2 :و در یک مورد ههنشی نفس شده اسنت.

داده شده است؛ چناناه به نقل از حضرت یوسف (ع)

جواب قسن در آینه محنذوف اسنت؛ یعننی مطلنب

میخوانی  :ما أُبًَِّئُ نَفْسِ إِ َّ النَّفْسَ لَََمَّارَ ٌ بِالسُّدو ِ إِلَّدا مدا

آنطور نیست که شها خینال کنرده ایند؛ مسنلمهاً شنها

رَحِمَ رَبِّ (یوسف .)53 :در ای آیه ،نفس اسن «إن» و

مبعوث و برانگیخته خواهید شد یا شها را برانگیزاننند

اماره خبر «إن» است و اگنر «ال» جننس باشند ،یعننا

(طبرسننی ،1372 ،ج  ،10ص  .)596درواقننع ،نفننس

ههة نفو

بهطور طبیعی اینگونهاند و زیاد به گنناه و

لوّامه ،حالت نفسنانا و صنفت و رویّنهاى اسنت کنه

شهوت وادار میکنند؛ ازای رو به صنیغة مبالغنه آمنده

هرگاه در انسان پدید آید ،او را از اخالق ناوهینده و

است (طوسی ،بی تا النف ،ج  ،6ص  .)155در سنورة

اعهال ناشایسنته بنازمیدارد و هرگناه عهنل زشنت و

ق نیز به ای حقیقت اشاره دارد :وَ لَقََْ خَلَقْنَا الْانسَدا َ وَ

نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِ ِ نَفْسُ ُ (ق)16 :؛ زیرا نفنس از ابتندای
 .1البته در نگاه برخی مفسران «ال» برای نفی است و خداونند بنهدلینل

حدوثش با محسوسات و مادیات انس منیگینرد ،بنه

پستی ای نفس به آن سوگند نخورده اسنت (رازی ،1420 ،ج ،30ص

آنهننا عالق نهمننند مننیشننود و بیشننتر اوقننات مشننغول

)720؛ اما برخی ای قول را ضعیف دانستهانند؛ زینرا خنارج از سنیاق

آنهاست؛ درحالیکه میل نفس به عال مجردات اسنت

کالم است که در ابتدا به قیامت سوگند خورده است و بهتر منیداننند
که دو سوگند باشد (طبرسی ،1372 ،ج ،10ص .)596

که در طول عهرش این اناشناف بنه نندرت بنرایش
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اتفاق منیافتند (رازی ،1420 ،ج  ،18ص  .)470اگنر
«ال» را عهد بدانی  ،بنا عناینت بنه اینانه این سنخ

 -1-2-3ظلم
ظل از اعهالی است که خداوند بنه نفنس نسنبت

حضرت یوسف (ع) است ،یعننا نفنس من اینگوننه

داده است و از خود نفی میکند :إِ َّ اللَّ َ لَا یَظْلِدمُ النَّداسَ

است مگر آن کس که خدا به او رح کند و به لطنف

شَيًْا وَ لَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُو َ (یونس)44 :؛ یعننی منا

خننویش از گننناه و معصننیت نگنناهش دارد .در اینن

بر آنها ظلها روا نداشتی ؛ بلاه آنهنا از راه معصنیت،

صورت «ما» بنه معنناى «من » اسنت و مهان اسنت

کفران نعهتها و اناار انبیاء بنه خنود ظلن کردنند و

معناى آیه ،مگنر آن مندتا کنه خندا آن را نگنه دارد،

سزاوار عقوبت شدند که در  21منورد از آینات قنرآن

باشد؛ یعنا م نفس خود را از آنچه مطابق فطنرت و

ههنشی نفس شده است .اهل لغت ،ظل را بنه معننی

طبیعت بشرى است و در وجود هر انسانا است ،مبرا

گذشت از حد (زبیدی ،بی تا ،ج  ،)447 ،17قنراردادن

نهاکن و نهیگوی روى طبیعت خود از انجنام گنناه

چیزی در غیر جایی که برایش قنرار داده شنده اسنت

خوددارى کنردم؛ بلانه بنه لطنف خندا و هندایت و

(جوهری ،1987 ،ج  )468 ،3و به معنی نناقصکنردن

دستگیرى او بود که دست از گنناه کشنیدم (طبرسنی،

و ک کردن حق میدانند (راغب ،بیتا.)537 ،

 ،1372ج  ،5ص .)368

در آیة وَ لَوْ أَ َّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ الَفْتَدََ ْ بِد ِ (ینونس:

نفس در ای آیات به معنای قوهای از قوای انسنان

« )54ظَلَهَنتْ» صنفت نفنس اسنت؛ یعننا هنر نفننس

نیست که در مقابل آن نفسهای دیگری وجود داشنته

ستهاارى تهام آنچه امروز در دنینا وجنود دارد را در

باشد؛ بلاه انسان یک حقیقت واحد دارد که از آن بنه

قیامت ما دهد تنا خنود را نجنات بخشند (طبرسنی،

نفس تعبیر میشود؛ اما ای حقیقت واحند قابلینت آن

 ،1412ج  ،2ص  .)116ای ظل میتوانند شنرك بنه

را دارد که حاالت مختلف به خود بگینرد؛ گناهی بنه

خدا باشد کنه خداونند آن را ظلهنی عظنی منیدانند

دنبال گناه و شهوت است که ای حالت امناره نامینده

(لقهان .)13 :در آیة یَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَدكُم بِاتخَِّداِِكُمُ

میشود .پس از رسیدن آدمی به مقصود ،کشش نفنس

الْعِجْلَ (بقره ،)54 :گوسالهپرستی بنی اسرائیل ،ظل بنه

خاموش میشنود و خنود را منییابند و در پنی این

نفس یا عنالوه بنر شنرك ،شنامل تعندی بنه حقنوق

خودیابی ،ناراسنتیهنای عهنل خنود را منییابند کنه

دیگران نیز دانسته شده است (بقره .)231 :در نهاینت،

حاصل کار ،مالمت اسنت کنه لوامنه گفتنه منیشنود.

گفتنی است هر کس از حدود خدا تجناوز کنند و بنه

زمانی دیگر که آدمی به خدا توجه می کنند و آرامنش

غیر آن چیزی عهل کند که خدا امنر و فرمنان داده ،از

عهیقی در او پدید میآید ،با ظهور چنی اطهیننانی در

اطاعت خدا تجاوز کرده است ،به معصیت گروینده و

نفس ،صفت مطهئنه زیبندة آن میشود.

به نفس خود ظل کرده است :وَ مَن یَتَعَََّ حَُُودَ اللَّ ِ فَقَدَْ

ظَلَمَ نَفْسَ ُ (طالق)1 :؛ چنی نفسی در دنیا (یونس)13 :
 -2-3همنشينهای فعلی نفس
در بی افعنال پربسنامدی کنه بنا نفنس ههنشنی

و آخرت (یونس )52 :مستحقم عقوبت میشود.
از دیگر ههنشنی هنای ظلن  ،کفنر (نسناء،)168 :

شدهاند ،به افعالی ههچون ظل  ،کسب ،تالیف ،توفی

فاحشننه (آل عهننران ،)135 :سننوء (نسنناء ،)110زور

و مجازات اشاره می شود.

(فرقننان ،)4 :علننو (نهننل ،)14 :عنندوان (نسنناء )30 :و
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خسران (اعراف )9 :است کنه حنوزة معننایی ظلن را

 .)172آیه بیانکنندة اثبات کسب بنرای انسنان اسنت؛

شال میدهند .درواقع ،ظالهی با پیروی بدون عل از

بهطوریکه هرگاه انگیزه برای انجام کار یا ترك عهلی

دیگران (روم )19 :از حدود الهنی تجناوز منیکننند و

برایش باشد ،انجام یا ترك آن از او سر میزند .گناهی

مرتاب گناه ،برتری جویی ،دشهنی و در نهایت ،کفنر

ای انگیزه فقط برای کسب مادیات در دنیا اسنت کنه

می شوند که به خسران آنها میانجامد؛ اما یاد خندا و

هنگام مر

بی انسان و مطلوبش فاصنله منیافتند و

طلب مغفرت پس از ارتااب ظل میتوانند اثنر سنوء

بالی بزرگی را متحهل میشود و زمانی به دنبال طلب

آن را از بی ببردَ :و مَن یَعْمَدلْ سُدو ا أَوْ یَظْلِدمْ نَفْسَد ُ ثُدمَّ

خیرات معننوی اسنت کنه پناداش آن فقنط در عنال

یَسْدتَفْفًِِ اللَّ د َ یَجِدَِ اللَّد َ غَفُددورا رَّحِيمددا (نسنناء .)110 :از

آخرت به ظهور کامل میرسد؛ چنی فردی در آخرت

ههنشینی ظل با نفس مشخص میشود نفس حقیقتنی

برخوردار از نع فراوان میشود (رازی ،1420 ،ج ،27

با قدرت انتخاب و اختیار است که با انجام سیئات بنه

ص .)501

خود و دیگران ست میکند.

در سننورة بقننره ،خداوننند کسننب اعهننال خیننر و
اکتساب اعهال سیئه را به نفنس نسنبت داده اسنت و
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میفرماید :لَا یُكلَِّفُ اللَّ ُ نَفْسا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيهَْا

از دیگر واژگان پربسنامد« ،کسنب» اسنت کنه بنر

مَا اكْتَسَبَتْ (بقره .)286 :هر کس کار نیاا انجام دهند،

محور ههنشینی با نفنس قنرار دارد و در قالنب فعنل

پاداش آن براى خنود اوسنت و کیفنر گناهنانش نینز

ماضی و مضارع در  13مورد کر شده اسنت .کسنب

دامنگیر خودش خواهد شند و چنون پناداش نینک و

در لغت به معنای طلب رزق (فراهیندی ،1409 ،ج ،5

کیفر از کار انسان پدید ماآید ،صحیح است از آن بنه

ص  )315و در اصطالت ،کاری بنراى جلنب نفنع ینا

کسب تعبیر شود (طوسی ،بیتا الف ،ج  ،2ص .)385

دفع ضرر است (طوسی ،بیتنا النف ،ج  ،6ص )311؛

با عنایت به آیات قرآن ،کسب در امور خیر و در امور

بنابرای  ،کسب در اصل بنه معنناى بنه دسنت آوردن

شرم (انعام 158 :و  )70و اکتساب نیز در هنردو معننی

چیزهایا است کنه حنوائ منادى زنندگا را بنرآورد

وارد شده است (بقنره 286 :و نسناء .)32 :زمخشنری

(مسد 2 :و مائده ،)38 :بعد دربارة تهاما دستاوردهاى

معتقد است چون باب افتعال ،پذیرش اثر است ،آمدن

انسان ،چه خیر و چه شر ،به کنار رود (بقنره )134 :و

اکتسنناب در عهننل بنند اشنناره دارد شننرم و بنندی از

خداوند عل آن را به خود نسنبت داده اسنت (رعند:

خواستههای نفس است که به آن کشنش دارد؛ امنا در

 )42و از انسان نفی میکند (لقهان.)34 :

کار خیر ای حالت نیست؛ ازای رو بنرای عهنل خینر

کسب در آیة الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ (جاثینه:

بیشتر واژة کسب به کار رفته است (زمخشری،1407 ،

 )22شامل امور قلبی از عقاید و صفات نفسی و افعال

ج ،1ص  .)332از منظر اب منظور چون انجنام حسننه

است (طیب ،1369 ،ج  ،7ص « .)342باء» نینز بنراى

نسبت به سیئه امری آسان و کوچک است ،برای خینر

متعدىکردن فعل یا براى مقابله اسنت؛ یعننی بنه هنر

بیشتر واژة کسب و برای شر لفظ اکتساب با زیادت به

نفسا در مقابل آنچه کسنب و ارتاناب کنرده اسنت،

کار رفته اسنت (ابن منظنور ،1410 ،ج  ،1ص .)716

جننزاء داده مننیشننود (طباطبننایی ،1390 ،ج  ،18ص

گفتنی است نفس ،حقیقتی است که قندرت انتخناب،

معناشناسی نفس در قرآن کری با تأکید بر روابط ههنشینی و جانشینی 59

شعور ،تهییز نفع و ضرر خویش و در نهاینت ،کسنب

صورت معنا آیه منیشنود :خندا تنا آخنری قندرت

آن را دارد.

شخص را تالیف میکند؛ درحنالیکنه این حنرج و
عسر است؛ حال آناه میفرماید :وَ ما جَعَلَ عَلَديْكُمْ فِد
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الَِّینِ مِنْ حًََجٍ (ح ّ .)78 :وسنع آن اسنت کنه انسنان

تالیف از دیگر واژگان ههنشی نفس است که در

کارى را بدون عسر و حرج انجام دهد و چون کار بنه

قالب فعل مضارع  7مرتبه آمده است .در برخی آیات،

حننرج رسننید ،تالیننف سنناقط یننا عننوض مننیشننود

وضع تالیف با اظهار لفظ اهلل به خدا (طالق ،7 :بقره:

(رشیدرضننا ،1414 ،ج  ،3ص  .)145خالصنة مطلننب

 ،)286در بعضی دیگر به ضهیر مسنتتر نحن نسنبت

آناه نفس به هیچ تالیف حرجا مالنف نیسنت ،ننه

داده شده اسنت (انعنام ،152 :اعنراف 42 :و مرمننون:

تالیفا که در اصل حرجا باشد و نه تالیفنا کنه در

 )62و در دو مورد نیز به شنال مجهنول آمنده اسنت

مورد خاصا حرجا شده است (طباطبنایی ،1390 ،ج

(بقره 233 :و نساء .)84 :تالینف از ریشنة «ك ل ف»

 ،2ص )433؛ البته میتوان وسع را به معنناى تنوان و

به معنا ظهور اثر است و الزام شاقم را بنه این دلینل

کنایه از ظرفیت نفنس دانسنت کنه معنناى اصنلا آن

تالیف میگویند که اثرش در انسان ظاهر منیشنود و

وسیع یا وسعت است و اضافة آن به نفس شنامل هنر

تالمف آن است که انسان کاری را به مشقمت یا تصننمع

گونه توان نفسانا از قدرت دریافنت ،اراده ،اختینار و

انجام دهد (جوهری ،1987 ،ج  ،4ص  .)1423معناى

اعهال است و هرچه در طرینق کهنال این میندانهنا

دیگر تالیف ،ترغیب و تحریص است؛ چناناه گفتنه

وسیعتر و توان اندیشه و اراده بیشتر شنود ،تالینف و

میشود «کلفت بهذا االمر» ،یعنا به ای کنار حنریص

مسئولیت افزایش مییابد؛ یعننا در هنر مرتبنهاى کنه

شدم (راغب ،بی تنا ،ص  .)721راغنب ،تالنف را دو

نفس سعا میکند ،ههتش افزودهتر ،نناتوانیش کهتنر،

نوع میداند :تالف پسندیده یعننی حنالتی کنه انسنان

تالیننف و مسننئولیتش بیشننتر یننا شنندیدتر مننیشننود

دنبال میکند تا به کناری برسند کنه هندف اوسنت و

(طالقانی ،1362 ،ج  ،2ص .)278

برایش آسان و مورد محبت واقع شنود؛ بندی سنبب،

خداونند اعنالن منیدارد آنننان کنه آینات خنندا را

تالیف دربارة عبادات به کار میرود و تالیف ناپسند

تصدیق کنند و کارهناى شایسنته انجنام دهنند ،بنراى

یعنی آنچه انسان از روی ریا و تصنع دنبنال منیکنند

ههیشه در بهشت اقامت ما کنند :وَ الَّذِینَ َامَنُواْ وَ عَمِلُواْ

(راغب ،بیتا ،ص .)721

الصَّالِحَا ِ لَا نُكلَِّفُ نَفْسا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَئكَ أَصحَْبُ الجَْنَّةِ هُدمْ

در این دسننته آیننات ،خداوننند یننک قاعنندة کلننی

فِيهَا خَلَُِو َ (اعراف .)42 :با توجه به ایناه «الصَّالِحاتِ»

اسالمی را بیان کرده است و میفرمایند :ال یُكَلِّدفُ اللَّد ُ

جهع با «النف و الم» اسنت و افنادة عهنوم منیکنند،

نَفْساً إِلَّا وُسْعَها(بقره .)286 :نفس در ای آیات نانره در

مها است به نظر برسد مقصود ،ههنة اعهنال نینک

سیاق نفا است که افادة عهوم ماکند؛ در نتیجنه هنر

است؛ ای از قدرت بشر خنارج اسنت و تنهنا شنامل

نفسا در هر حادثهاى که فرض شود به اندازة وسعش

معصوم میشود؛ بنابرای  ،میفرماید خدا هنیچکنس را

تالیف دارد .مراد از «وسع» نیز تهام طاقنت و قندرت

جز به اندازة طاقتش مالمف نهاکند (طیب ،1369 ،ج

نیست (طوسی ،التبینان ،ج ،4ص )402؛ زینرا در این

 ،5ص  .)321در حقیقننت کسننانی بننه اینن نعهننت

 60دوفصلنامه علهی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال هفت  ،شهاره دوم ،شهاره پیاپی ( )14پاییز و زمستان 1397

جاودانه ،نائل میشوند کنه بنه تالینفهناى خداونند

كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُدمْ لَدا یُظْلَمُدو َ (بقنره .)281 :این

عهل کنند که البته خالا از مشقت و زحهنت نیسنت.

جهله با لفنظ عنام «کنل نفنس» آمنده اسنت تنا هنر

درخور کر است تالیف خداوند به انندازة طاقنت و

کسبکنندهاى ،چه گنهاار و چه غیر آن را شامل شود

قندرت انسننان اسنت؛ بننه بیننان دیگنر تالیننف یننا در

(طبرسننی ،1412 ،ج  ،1ص )152؛ ازاینن رو ،ضننهیر

اعتقادات اسنت کنه خداونند حجنت هناى روشن و

«ه » در انتهای آیه به اعتبار معنناى «کنل نفنس» ،بنه

واضحا قرار داده است و آدما را به سنوى ایهنان و

معنا «ههة مردم» ،بهصورت جهع کر شنده اسنت و

لوازم آن داللت ماکند که معارف حقیقا است و نینز

به آن برما گردد (زمخشنری ،1407 ،ج  ،1ص .)349

انسان را مجهز به عقل کنرده اسنت کنه مناتوانند آن

با عنایت به آیات قرآن (نحل 111 :و زمر )70 :به نظر

حقایق را درك و تصدیق کند و از هر عقلا به مقندار

میرسند منظنور از کسنب ،انجنام عهنل اسنت و در

توانایا درکنش و طاقنت تحهلنش تالینف خواسنته

قیامت ،نتیجة اعهال به شال ثواب و عقناب بنه طنور

است .عالمة طباطبایی بر معتقد اسنت اگنر جهلنة «ال

کامننل بننه شننخص داده مننیش نود و بننه ایشننان طل ن

نُاَلِّفُ »...خبر باشد ،به ای معنا است کنه از مرمننان

نهیشود.

به اندازة قدرتشان تالیف خواسته شنده اسنت و اگنر

در آیة دیگر ،خداونند از آمندن نفنس در محضنر

معترضه باشد بنه این معننا اسنت کنه از مرمننان و

الهی سخ میراند و میفرمایند :یَدوْمَ تَدَْت ِ كُدلُّ نَفْدسٍ

کننافران بننیش از حنند توانننایا چیننزى نخواسننتهای ن ؛

تجََُِلُ عَن نَّفْسِهَا وَ تُوَف َ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُو َ

بنابرای  ،اگر هردو دسته از قدرت خویش اسنتفاده ینا

(نحل .)111 :مفسران ضهیر در جهلة «ع نفسنها» را

سوءاستفاده کردهاند ،اهل بهشت ینا جهنن منیشنوند

به خود نفس برماگرداننند و برخنی بنر این باورنند

(طباطبایی ،1390 ،ج  ،8ص  .)115از آنجا کنه نفنس

مقصود از نفس اول ،بدن انسنان و نفنس دوم ،ات و

مورد تالیف واقع میشود ،باید قدرت ،شعور ،اراده و

حقیقت شی ء است؛ یعنی روزی که هر انسان میآیند

انتخاب داشته باشد.

و با اتش جندال منیکنند (رازی ،1420 ،ج  ،20ص
 .)278برخی نفس اول را ات انسان (آلوسنی،1415 ،
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ج  ،7ص  )475و نفس دوم را تأکید میداننند کنه بنا

«توفی» از ریشة «و ف ی» و وفاء و ایفاء به معننا

مرکد در معنا متحد است؛ یعننی روزی کنه انسنان در

تهامکنردن اسنت (فراهیندی ،1409 ،ج  ،8ص .)410

قیامت حضور مییابد و از خودش دفاع میکند؛ چون

وَفَاّ نیز به معنا تهامشده و کامل است وتوَفِّی از باب

در قیامت حقیقت امر براى انسان ماشوف منیشنود؛

تفعّل به معنا اخذ به طور تهام و کهال است (راغنب،

ازای رو آدما به غینر خنود ،مشنغول نهنیشنود و از

بی تا .)565 :ای واژه  2مرتبه به شال ماضی مجهنول

شخص دیگری دفاع نهنیکنند (طباطبنایی ،1390 ،ج

(زمر 70 :و آل عهران 3 ،)25 :مرتبه به شال مضنارع

 ،12ص  .)356در ادامة آیه بیان میدارد عهنل انسنان

مجهول (آل عهران ،161 :بقره 281 :و نحنل )111 :و

را بدون ک و کاست به او مادهند و پناداش و کیفنر

 1مرتبه در قالب مضارع معلنوم (زمنر )42 :ههنشنی

در قیامت ،خود عهل است ،بدون ایناه در آن تصرفا

نفس شده است؛ چناناه خداوند میفرماید :ثُدمَّ تُدوَفَّ

کرده و تغییر داده باشند و این کهنال عندالت اسنت؛

معناشناسی نفس در قرآن کری با تأکید بر روابط ههنشینی و جانشینی 61

بنابرای  ،دفاعا که هر کس از خودش میکند ،سودى

تعلق تدبیرى است؛ نه آناه حلول در بدن داشته باشد

ندارد و آنچنه سنزاوار اوسنت را از او دور نهناکنند

و موقع خواب به فرمان خدا بهطور موقنت از بندن و

(طباطبایی ،1390 ،ج  ،12ص  .)356ههچنی  ،آوردن

قواى حیوانا اعراض کند؛ درحالیکه نفس نبناتی ،در

صیغة مجهول و حذف فاعل در نفی ظل بلیغتر است

بدن و حیات بدن نیز بنه نفنس نبناتا بناقا اسنت و

(بقاعی ،1427 ،ج  ،4ص .)316

هرگاه حا بر حیات دنیوى او جارى شود ،آن نفنس

در آیة  42سورة زمر خداونند بینان منیدارد :اللَّد ُ

ناطقه گرفته می شود و به بدن برمیگنردد و انسنان از

یَتَوَف َّ الََْنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَّت ِ لَمْ تَمُتْ ف ِ مَنَامِهَا فَيُمْسِدكُ

خواب بیدار میشود .اگر حان بنر منر

او جنارى

الَّتد ِ قَضد َ عَلَيهَْدا الْمَدوْ َ وَ یًُْسِدلُ الْدَُخًَْى إِلد َ أَجَدلٍ.

شود ،ههان روت مجرد ،نفس نباتی را از بدن میگیرد

مقدمشدن فاعل بر فعل نشاندهندة حصر است؛ یعننی

و بدن را رها میکند؛ زیرا نفس نبناتی کنه در عنرف،

قبض روت فقط کار خدا است ،امنا بنا ا ن الهنی کنار

روت گفته میشود ،شعاعا از ههان روت مجرد است»

ملکالهنوت و فرسنتادگان ملنکالهنوت نینز هسنت

(امی  ،بیتا ،ج  ،11ص  .)214پس روت آن است کنه

(نسنناء ،37 :انعننام61 :؛ طباطبننایی ،1390 ،ج  ،17ص

موجب زندگا و حرکت باشد و نفس روحنی اسنت

 .)269چناناه اگر فرد در دنیا پیهانهنای منردم را ادا

که به مرحلة شعور ،تعقنل و شنناخت رسنیده باشند.

کرده باشد (مائده )1 :و به عهد و پیهانی وفادار باشند

چننون انسننان بخوابنند ،نفننس او بیننرون مننیرود؛ امننا

که با خدا بسته است ،خداوند نیز به عهند خنود وفنا

روحش باقا اسنت و هنگنام منر  ،خداونند روت و

خواهد کرد (بقره )40 :و به هنگنام منر  ،فرشنتگان

نفس هردو را تهام و کهال دریافنت منی کنند .مرکند

درحالی او را قبض نفس میکنند که پاك است (نحل:

مطلب تقابلهای چهارگانه در آیة وَ مَدا كداَ َ لِدنَفْسٍ أَ

 )32و در آخرت از اجری عظی برخنوردار منیشنود

تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِِْ ِ اللَّ ِ وَ یجَْعَلُ الًِّجْسَ عَلد َ الَّدذِینَ لَدا یَعْقِلُدو َ

(فننتح)10 :؛ در غیننر این صننورت بننه هنگننام مننر ،

(ینونس )100 :اسنت کننه خداونند «ایهنان» را مقابننل

فرشتگان درحالی نفس او را قنبض منیکننند کنه بنر

«رجس» و «نفس» را مقابل «ال یعقلون» قرار میدهد.

صورت و پشنت آنهنا تازیاننه منیزننند (انفنال.)50 :
ههچنننی « ،الننف و الم» در «االنفننس» مفینند اسننتغراق
است؛ یعنا خداونند تهنام نفنو

را هنگنام منر
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و

از دیگننر واژگننان پربسننامد ههنشننی نفننس واژة

خواب به طور کامل از بدن میگیرد .بنابرای  ،مقصنود

مجازات است کنه  6مرتبنه در قالنب مضنارع معلنوم

از نفس باید چیزی باشد که هنگام خواب ،خداوند آن

(بقننره 48 :و  123و ابننراهی  )51 :و مضننارع مجهننول

را بهطور کامل میگیرد؛ درحالیکه فرد زننده اسنت و

(یس ،54 :غافر 17 :و جاثیه )22 :دیده میشنود .جنزا

حیات نباتی دارد .به تعبیر دیگر ،نفسا که در خنواب

به معننی ماافنات و پناداش ثنواب ینا عقناب اسنت

گرفته میشود ،نفس ناطقة انسانا است که در تعریف

(اب منظور ،1410 ،ج  ،14ص  .)143راغنب آن را در

آن گفته اند« :جوهر مجنرد و حقیقنت انسنانا ههنی

اصل با نیازى و کفایت می داند و میگوید :پناداش را

عقل مجنرد خواهند بنود کنه شنعور و فهن و ادراك

جزا میگویند؛ چون از حیث مقابلنه و برابنرى در آن

کلیّات از شئون او به شهار میرود و تعلق آن به بندن

کفایت است (راغب ،بنیتنا :ص  .)91شنی طوسنی،
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جزا ،ماافات و مقابله را نظایر ه منیدانند (طوسنی،

شود .ای عال گنجنایش آن جنزا را نندارد؛ بننابرای ،

بی تا الف ،ج ،1ص )211؛ زیرا جزا مقابل عهل است

باید جزاى مذکور در نشئهاى دیگر باشند (طباطبنایی،

و از جهت برابرى کفایت میکند.

 ،1390ج  ،18ص  .)172محال است نیاوکار و بدکار

در آیة  51سورة ابراهی  ،خداوند جنزادادن اعهنال

با ه برابر باشند؛ در غیر ای صورت ،آفرینش جهنان

را به خودش نسبت میدهد و میفرمایند :لِيَجْدزِيَ اللَّد ُ

بیهوده و باطل خواهد بود؛ زیرا اگر جایز باشد کسنا

كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ؛ یعنی خداوند هر شخص را مناسنب

در یک امر ،کار بیهوده انجنام دهند ،انجنامدادن آن در

عهلش جزا میدهد ،به کفار بهدلیل کسب کفر ،گناه و

امرى دیگر نیز روا خواهند بنود (مغنینه ،1424 ،ج ،7

عقاب و بنه مرمننان بنهدلینل ایهنان و طاعنت ثنواب

ص  )28و در دستگاه عدل الهنی مجنازات بنه کسنی

میدهد .در آیة دیگر خداوند میفرماید :ال تَجْزِي نَفْسٌ

تعلق میگیرد که قدرت تهییز و آگاهی داشته باشند و

عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لَا یُقْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَ لَا یُؤْخَدذُ مِنهَْدا عَدَْلٌ

بتواند خوب و بد را تشخیص دهد.

(بقره« .)48 :ال تجزى» بنه معننا «ال تانون» اسنت و
ناره در سیاق نفی نیز افادة عهوم منیکنند (ابوحینان،

 -4نفس بر محور جانشينی

 ،1420ج  ،1ص )308؛ یعنا هنیچکنس چینزى را از

برای دستیابی به واژة جانشی نفس از معناشناسنی

ثنواب ،عقناب ،پناداش ،حسناب و غینره از دیگنرى

متنی بر بافت زبانی و رویارد ساختگرا در معناشناسی

کفایت ناند و کسا را بهجاى دیگنرى جنزا ندهنند؛

بهره گرفته شده است .در رویانرد سناختگرا پنس از

زیرا جزا اثر عهل خنود اوسنت (طینب ،1369 ،ج ،1

انتخاب واژه و استخراج نهوننههنای کناربردی آن در

ص  )211و هننیچ مننرمنی از هننیچ کننافری شننفاعت

قرآن در گام اول ههنشی های واژه ،احصاء و از مینان

نهیکند؛ زیرا با توجه به آیات قرآن ،شفاعت بایند بنه

ههنشی ها پربسامدتری ههنشی ها انتخاب شده اند و

ا ن الهی باشد و خداوند ای ا ن را به شافعان دربنارة

ههنشننی هننای ههنشننی احصنناء مننیشننوند .در این

شفاعت کفار نهیدهد (مدثر.)48 :

استخراج توجنه بنه دو ناتنه ضنرروی اسنت :یانی

خداوند علت برابرنبنودن نیاوکنار و بندکار را در

معنایی مشترك میان دو واژهای کنه جانشنی انتخناب

سورة جاثیه بیان منیکنند و منیفرمایند :وَ خَلَدقَ اللَّد ُ

میشوند و دیگر هیئت و ساختار واژه که بایند مشنابه

السَّماوا ِ وَ الََْرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزى كُدلُّ نَفْدسٍ بِمدا كَسَدبَتْ

کلهة جانشی باشد (سنلهانننژاد ،1391 ،ص  .)72در

(جاثیه« .)22 :باء» در «بِها کَسَبَتْ» براى متعندیکنردن

ای راستا ،سه مفهوم مرء ،قلب و ایدی شناسایی شد.

فعل یا براى مقابله است؛ یعنی خداوند آسهان و زمی
را به حق خلق کرد تا به هنر نفسنا در مقابنل آنچنه
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کسب و ارتااب کرده است ،جزاء داده شود .توضنیح

مَرْء و امْرَء :به معنا انسان و مرد آید (ابن منظنور،

سخ آناه حقبودن خلقت اقتضا ما کند در مناوراى

 ،1401ج ،1ص  .)154از ههنشینی «مرء» با کسب در

ای عال  ،عالها دیگر باشد که در آن عال  ،موجودات

آیة كُلُّ امًِْئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (طور )21 :که شبیه ساختار

جاودانه شوند و عدلبودن خلقنت نینز این اقتضنا را

آیة كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (مدثر )38 :اسنت ،معلنوم

دارد که به هر نفس ،جزایا متناسب با اعهال فرد داده

میشود مرء یای از واژگان جانشی نفس است؛ زینرا

معناشناسی نفس در قرآن کری با تأکید بر روابط ههنشینی و جانشینی 63

واژة کسب بهعننوان یانی از پربسنامدتری ههنشنی

(فراهیدی ،1409 ،ج ،5ص  .)171از ههنشنینی قلنب

نفس ،ههنشی مرء شده است .ره به معناى چینزى

با «اعی » و «آ ان» در آیة لهَُمْ قُلُو ٌ لَّا یَفْقَهُو َ بهَِدا وَ لهَُدمْ

است که وثیقه و گرو به کسا ما دها و از او چینزى

أَعْينُ ٌ لَّا یُبْصًُِو َ بهَِا وَ لهَُمْ َاَِا ٌ لَّدا یَسْدمَعُو َ بهَِدا (اعنراف:

قرض ماکنا .هر جنا این کلهنه بنه چشن بخنورد،

 )179مشخص میشود قلنب در لسنان قنرآن ابنزاری

تصورى از معناى حبس و نگهدارى به ه ما رسند؛

است که با آن فه و درك صورت میگیرد؛ ازاین رو،

بنابرای  ،ای کلهه را در حبس هر چیزى نینز بنه کنار

مشابه نفس است که جایگناه آن صندر اسنت (حن :

بردند (راغب ،بی تا :ص  .)210درواقع ،انسنان رهننا

 .)46با عنایت به سایر آیات معلوم میشنود قلنب بنه

محفو و حبسشده نزد خداى سبحان ،در مقابل هنر

اعتبار تحوالت عارضشده بر او ،به صنفاتی ههچنون

عهل نیک و بدی است که انجام داده است تنا جنزاى

گناه (بقره ،)283 :مرض (احنزاب ،)32 :قسناوت (آل

آن را به او بدهد که یا ثواب یا عقاب اسنت و اگنر از

عهران ،)159 :رأفت و رحهت (حدید )27 :و اطهینان

عهل او چیزى ک کرده باشد و تهاما اعهالش را جزا

و ساینه (رعد )28 :متصنف منیشنود .ههچننی  ،در

نداده باشد ،قهراً خود انسان وثیقه و گرو ههة اعهالش

قرآن کری ایهان و یاد خدا از عناصر مه اطهینانانند

نهاشود؛ بلانه گنرو بعضنا از اعهنالش منیشنود و

که با عهل به آن میتوان به مطلوب دست یافت .پنس

بعضا دیگر از اعهالش را دیگران یعنا ههان ریه اى

«اطهینان» مرلفة معنایی مشنترك مینان نفنس و قلنب

تهلک میکنند که بنه او ملحنق شنده انند (طباطبنایی،

است .مطلب ههنشینی اطهینان با نفنس (فجنر )27 :و

 ،1390ج  ،19ص  .)12منظور از منرء بنهعننوان واژة

قلب در آیة الَّذِینَ َامَنُواْ وَ تَطْمَئنِ ُّ قُلُوبُهُم بِذِكًِْ اللَّ ِ أَلَا بِدذِكًِْ

جانشی  ،فرد و شخص است که از ههنشینی منرء بنا

اللَّ ِ تَطْمَئنِ ُّ الْقُلُو ُ (رعند )28 :نشنان داده شنده اسنت.

کلهات قلب (انفال ،)24 :ید (نبنأ )40 :و زوج (بقنره:

اطهینان به معناى ساون و آرامش است کنه در اینجنا

 )102مالحظه میشود در ای واژه ،مفاهی شخصیت،

برای یقی و عدم شک به عاریت گرفتنه شنده اسنت

استقالل ،استقامت و سایر صفات مروئت نهفته اسنت

(اب عاشور ،1420 ،ج  ،12ص  ،)81سیاق آینه نشنان

(مصطفوی ،1360 ،ج  ،1ص .)58

میدهد آدما خود را در قبول امنر ،مقبنول در امنینت
ببیند ،قلبش با آن تسای و آرامنش یابند ،آن امنر در
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قلبش راه پیندا کنند و در آن جنایگزی شنود ،بندون

از مقایسة بعضی آیات قرآن معلوم میشود «نفس»

ایناه قلب مضطرب یا روىگردان شود و منافههانند

در سیاقی مشابه با سیاقی به کار رفته که «قلب» در آن

که ایهان به خدا مالزم به اطهینان قلب با یاد خداست

آمده است؛ چون وَ اللَّ ُ یَعْلَمُ ما فِ قُلُوبِكُمْ (احدزا ،)51 :

(طباطبایی ،1390 ،ج  ،11ص .)354

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِ نُفُوسِكُمْ (اسًا  ،)25 :وَ لكِنْ یُؤاخِذُكُمْ بِما
كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (بقًه )225 :و الْيَدوْمَ تُجْدزى كُدلُّ نَفْدسٍ بِمدا
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كَسَبَتْ (جاثیه)22 :؛ ازای رو مشخص منی شنود قلنب

ید به معنی دست است که اصل آن «یدى» و جهع

یای از جانشی های نفس است .قلب شاء ،گردانندن

آن ،ایدى (زبیدی ،بیتنا ،ج  ،20ص  )351و یانی از

و گردینندن آن از وجهننا بننه وجهننا دیگننر اسننت

واژگننان جانشننی نفننس اسننت؛ زیننرا «کسننب» از
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مرلفههای معنایی مشترك میان ایندی و نفنس اسنت.

رسیدن آدمی به مقصود ،هوی در او فرو منینشنیند و

خداوند در سورة جاثیه بینان منیدارد :كُدلُّ نَفْدسٍ بِمدا

خود را مییابد و در پی ای خودینابی ،ناراسنتیهنای

كَسَبَتْ (جاثیه )22 :و در سنورة شنوری ،رسنیدن هنر

عهل خود را مییابد که حاصل کار ،مالمت است؛ در

مصیبتی به انسنان را نتیجنة عهنل او دانسنته اسنت و

ای حالت نفس« ،لوامه» میشود .حالنت دیگنر نفنس

میفرماید :مَدا أَصَدبَكُم مِّدن مُّصِديبَةٍ فَبِمَدا كَسَدبَتْ أَیْدَِیكمُ

هنگامی ظهور میکند که آدمی به خدا توجه مییابد و

(شورى.)30 :

سبب آرامش عهیقی در او میشنود .بنا ظهنور چننی

ید ،مظهر قوت و قدرت است؛ نیروینی کنه بنا آن

اطهینانی در نفس ،زیبندة صفت «مطهئنه» میشود و با

امننور خیننر (بقننره ،)237 :شننر (مائننده ،)28 :مننادی و

ورود به آخرت مورد خطاب الهنی قنرار منیگینرد و

معنوی انجام میشود .زمانی که ای واژه بنه خداونند

وارد بهشت میشود.

منتسب میشود ،منظور اراده و قدرت الهی اسنت (آل

با بررسی واژة نفنس بنر محنور ههنشنینی فعلنی،

عهران .)73 :در مواردی نینز بنه موجنودات روحنانی

«ظل »« ،کسب» و «تالیف» کنه ظنرف انجنام آنهنا در

نسبت داده میشود (انعام )93 :که بنه معننی قنوت و

دنیننا و «مج نازات» کننه ظننرف آن در آخننرت اسننت،

قدرت مخصوص ایشنان اسنت و در مرتبنة انسنان و

برمیآید .نفس ،حقیقتی است کنه قندرت ،انتخناب و

حیوان به معنی اظهار قدرت و قوت و عهل با دسنت

اختیار و مه تر از آن شعور و قابلیت تهییز بی خیر و

است که اختیار را نشان میدهد؛ زیرا اختینار از لنوازم

شر دارد که امور را تشخیص میدهد؛ بنابرای  ،بنر آن

قدرت است (مصنطفوی ،1360 ،ج  ،14ص  .)235از

تالیف وارد میشود و با اراده و اختیار دنبنال کسنب

آنجا که ای عضو یای از اعضای شهادتدهنده علینه

خیر یا شر میرود که نتیجة آن ظل به خود و دیگران

انسان در آخرت است (سبأ )24 :و اجزای مادی بندن

اسننت و در نهایننت ،در آخننرت جننزا و پنناداش داده

نابود میشوند ،نفس به اقتضای هر عال  ،آلت

میشود« .توفی» نیز از دیگر واژگنان ههنشنی فعلنی

و ابزاری دارد ،در دنیا با بدن دنیوی ،در برزخ با بندن

نفس است که نشان میدهد این حقیقنت بنه هنگنام

مثالی و در آخرت با بدن اخنروی اسنت .این اتحناد

خواب و مر

تهام و کهال گرفتنه منیشنود .گفتننی

بهگونهای است که گاهی مجازاً به جس  ،نفنس گفتنه

است نفس ههان روت نیست؛ زیرا به هنگنام خنواب،

میشود و به آن نسبت قتل (بقنره 54 :و نسناء )29 :و

شخص زنده اسنت و حینات نبناتی  -روت  -دارد و

موت (آل عهران 145 :و  )158میدهند.

آنچه از او سلب شنده ،شنعور ،اراده و اختینار اسنت.

با مر

نتيجه

روحی که به مرحلة تهییز و شعور منیرسند خطناب

در نظام معنایی قرآن با بررسی واژة نفس بر محور

نفس بر او صادق منیشنود؛ ههچننی  ،این حقیقنت

ههنشینی صفتی «واحده» ،گفتنی است نفس ،حقیقتنی

بدون ابزار و آلت نیست؛ بنابرای  ،ابزار او در دنیا بدن

است که تهامی انسانها از آن آفریده شدهاند و هویت

مادی است ،به اعتبار ههی بدن مادی ،نسبتدادن قتل

و تشخص افراد به آن است .ای حقیقت قابلیت آن را

و مر

به نفس ،صادق است و در آخنرت نینز بندن

دارد که حاالت مختلف به خود بگیرد؛ گاهی به دنبال

اخروی است؛ به ههی دلیل ،در آخرت اعضای بندن

لذت و شهوت است که «اماره» نامیده میشود .پس از

علیه او شهادت میدهند.
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در نظام معنایی قرآن با بررسی واژة نفس بر محور

ایزوتسو ،توشیهیاو (1361ش) ،خندا و انسنان در

جانشینی درمییابی «مرء»« ،قلب» و «ید» هن معننای

قننرآن ،ترجه نة احهنند آرام ،تهننران :شننرکت سننهامی

نفساند« .مرء» حاکی از آن است ،نفس حقیقتی اسنت

انتشار.

که تشخص فرد به آن است؛ به تعبیر دیگر ههان اصل
و ات هر فرد که واحد است و متعدد نیست .در این
راستا «قلب» نیز ابزاری برای نفس بنهمنظنور ادراك و
فه است و از آنجا کنه انجنام امنور غالبناً بنا دسنت
صورت میگیرد و نشاندهندة قدرت است ،منیتوانند
جانشی نفس شود .نفس ،حقیقت انسنانا اسنت کنه
شعور ،فهن و ادراك از شنئون او بنه شنهار منیرود؛
حقیقتی که با مر

فنا نهیشود و در بنرزخ وآخنرت

به زندگی خود ادامه میدهد.

باقری ،مهری (1378ش) ،مقندمات زبنانشناسنی،
تهران :قطره.

بقاعی ،ابراهی ب عهر (1427ق) ،النظ الدرر فنی
تناسب اآلیات و السور ،بیروت :دارالاتب العلهیه.
بی یرویش ،مانفرد (1374ش) ،زبانشناسی جدید،
ترجهة محهدرضا باطنی ،تهران :انتشارات آگاه.
ثعلبنا نیشنابورى ،ابواسننحاق احهند بن ابننراهی
(1422ق) ،الاشف و البیان ع تفسیر القرآن ،بیروت:
دار إحیاء التراث العربی.

جوادی آملنی ،عبنداهلل (1390ش) ،تسننی تفسنیر
كتابنامه
قرآن کری

آلوسی ،سید محهود (1415ق) ،روتالهعنانی فنا
تفسیر القرآن العظی  ،بیروت :دارالاتب العلهیه.
ابنن جننوزی ،عبنندالرحه بنن علننی (1422ق)،
زادالهسیرفی عل التفسیر ،بیروت :دارالاتب العلهیه.

ابنن عاشننور ،محهنندطاهر (1420ق) ،التحریننر و
التنویر ،بیروت :مرسسة التاری العربی.

اب عطیه ،عبدالحق (1422ق) ،الهحرر الوجیز فنی
تفسیر الاتاب العزیز ،بیروت :دارالاتب العلهیه.
اب فار  ،احهد (1404ق) ،معج مقناییس اللغنه،
ق  :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علهیة ق .
اب منظور ،محهد (1410ق) .لسانالعرب ،بینروت:
دارصار.
ابوحیننان ،محهنند بنن یوسننف (1420ق) ،البحننر
الهحیط فا التفسیر ،بیروت :دارالفار.

امی  ،نصرت بیگ (بی تا) ،مخزن العرفان در علنوم
قرآن ،بی جا.

قرآن کری  ،ق  :نشر اسراء.

جوهری ،اسهاعیل بن حهناد (1987م) ،الصنحات
تاج اللغه و صحات العربیه ،بیروت :دارالعل للهالیی .
رازی ،فخرالنندی محهنند بنن عهننر الخطیننب
(1420ق) ،تفسننیر کبیننر ،بیننروت :داراالحینناء التننراث
العربی.

راغب اصفهانی ،حسی ب محهد (بی تا) ،معجن
مفردات الفا القرآن ،تحقیق ندی مرعشنی ،بنی جنا:
دارالاتب العربی.
رشیدرضننا ،محهنند (1414ق) ،الهنننار ،بیننروت:
دارالهعرفة.

زبیدی ،محهدمرتضی (بیتنا) ،تناج العنرو

من

جواهر القامو  ،بیروت :،دار ماتبه الحیاه.

زمخشری ،محهود بن عهنر (1407ق) ،الاشناف
ع حقایق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه
التأویل ،بیروت :دارالاتب العربی.

سلهان نژاد ،مرتضی (1391ش) ،معناشناسی تندبر
در قرآن ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع).
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شننریفی ،علننی (1394ش) ،معناشناس نی قننرآن در
اندیشه شرق شناسان ،ق  :انتشارات دانشنگاه ادینان و

القرآن ،تهران :بنگاه ترجهه و نشر کتاب.
مغنیننه ،محهنندجواد (1424ق) ،الااشننف ،قنن :

مذاهب.

شننعرانی ،ابوالحسنن (1386ش) ،پننژوهشهننای
قرآنی ،ق  :بوستان کتاب ق .
معناشناسی ،تهران :سوره مهر.

______ (1384ش) ،فرهننننن ن

تهران :دارالاتب اإلسالمیه.

ناونام ،جعفنر ( ،)1390درآمندی بنر معناشناسنی
توصننننننیفی

معاصر.

طالقانا ،سید محهود (1362ش) ،پرتوى از قنرآن،
تهران :شرکت سهاما انتشار.

طباطبایی ،سنید محهدحسنی (1390ق) ،الهینزان
فننی تفسننیر القننرآن ،بیننروت :مرسسننه االعلهننی
للهطبوعات.
طبرسی ،فضل ب حس (1372ش) ،مجهع البیان،
تهران :انتشارات ناصر خسرو.
___________ (1412ق) ،جوامع الجامع ،قن :
حوزة علهیة ق .
طوسی ،ابوجعفر محهد ب محهد (بنیتنا ،النف)،
التبیان فا تفسنیر القنرآن ،بینروت :دار احیناء التنراث
العربا.
___________ (بی تنا ،ب) ،تجریند االعتقناد،
تهران :ماتب االعالم االسالمی.

طیب ،سید عبد الحسی (1369ش) ،اطینب البینان
فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات اسالم.
فراهیدی ،خلیل ب احهند (1409ق) ،العنی  ،قن :
دارالهجره.

قرشی ،علیاکبر (بنی تنا) ،قنامو

دارالاتب االسالمی.
ماارم شیرازى ،ناصنر (1371ش) ،تفسنیر نهوننه،

صنننفوی ،کنننورش (1380ش) ،درآمننندی بنننر

معناشناسی ،تهران :فرهن

مصطفوی ،حس (1360ش) ،التحقیق فی کلهنات

قنرآن ،تهنران:

دارالاتب االسالمیه.

لطفی پورساعدی ،کاظ (1373ش) ،درآمندی بنه
اصول و روش ترجهه ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

قرآن ،ق  :دانشادة اصولالدی .

