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چکيده :
«ایثار» بهعنوان باالترین مرتبهی ایمان ،از نظرر مننرای ویروی و احر ،گی ،گ رترهی وسرینی دارد امرا
دامنه ی مننایی این واژه در عرف عام ،بهقدری محدود شده که بیشتر در مننرای احر ،گی «بخشر

و

فداکاری» آشکار شده است .در این پرووش  ،مرمن ریشره یرابی و تنیرین مننرای ومرنی واژهی ایثرار
براساس منابع ویوی ،به کشف الیهشای مننایی آن در آیات قرآنی پرداخته و کراربرد آن در مط،رع زمرانی
قبل و بند از اس م ،مطای ه می شود سپس جایگاه و ارتباط مننایی آن در قرآن ،با عنایت به گروزهشرای
مننایی آن ،بررسی می شود .بدین منظور ،م،اوب تحت عنوان «منناشناسی تاریخی و توحیفی» و با روش
«توحیفی -تحلیلی» بیان شده است .مننای ویوی آن ،شامل شرگونه برترریدادن و مطردممداشرتن ،اعرا از
ایثار مثبت و منفی می شود .قبل از اس م ،مننای اح ،گی آن بی

از مننای ویوی ،رایج بروده و بیشرتر

به انگیزه شای فردی و قبیله ای محدود میشد اما آیات قرآنی ،آن را در خدمت اشداف دین جدیرد قررار
داد و به آن ،نیمت و انگیزهی اوهی بخشید .درخصوص بافت قرآن کریا ،این واژه با گفظ مننای ویروی و
اح ،گی ،با ب یاری از مفاشیا اخ قی و دینی ،ارتباط مننایی پیردا مریکنرد :در مننرای احر ،گی برا
مفاشیمی مانند «اگ ان ،إطنام ،انفاق و شهادت» و در تطابل مننایی با واژهشایی مانند «بخل ،شُحم ،قَتور و
مَنین» و در شا مننایی ن بی با کلمات «إختیار ،تفضیل ،إح،فاء و إجتباء» که در یک گروزهی مننرایی
قرار میگیرند.


کليدواژهها :ایثار ،گوزهی مننایی ،قرآن کریا ،منناشناسی تاریخی ،منناشناسی توحیفی.


.1مقدمه 
«منناشناسی» ) ،)Semanticsاح ،گی فنی است که به بررسی و م،اونهی مننی
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اط ق میشود (پاومر )13 :1391 ،و شاخهای از زبانشناسی ( ،)Linguisticsرا که م،اونهی علمی
زبان است ،تشکیل میدشد (شمان .)20 :بهعبارتی ،بررسی ارتباط میان واژه و منناست که از
نیاقرن پی

مورد توجه قرار گرفته است و آن را «تحطیق و م،اونهی تحلیلی دربارهی کلمات

کلیدی زبان» نیز تنریف

میکنند (ایزوت و.)4 :1391 ،

برای فها دقیق مننای واژهشای کلیدی ،باید به بافت و سیاق و روابط آنشا با دیگر مفاشیا
و اح ،گات توجه کرد بهویوه در متون دینی مانند قرآن که مجموعهی اتفاقی از کلمات
بدون نظا و قاعده نی ت ،بلکه واژهشای آن با قرارگرفتن در نظام و شبکهی خاصم قرآنی ،در
ارتباط با سایر کلمات ،رنگ منناشناختی خاحمی به خود میگیرند که اگر بیرون از دستگاه،
بدون در نظرگرفتن بافت و سیاق آیات وحاظ شوند ،آن مننا را دربرنمیگیرند

(شمان.)25-24 :

بنابراین ،نگاه منناشناختی به قرآن و تحلیل مننایی واژگان آن ،یکی از راهشای دستیابی به
الیهشای مننایی آیات اوهی است که اشمیت ویوهای دارد زیرا وفظ و مننای قرآن ،از جانب
خداست و از ب،ون و س،وح مننایی متندمدی برخوردار است.
در مرورت و اشمیت بحث ایثار نیز گفتنی است که نط

مها آن در روابط اجتماعی

ان انشا ،در طول تاریخ و زندگی روزمره ،غیرقابل انکار است و مرورت وجود آن در تکامل
فردی و اجتماعی بشر تأیید شده است از طرف دیگر ،جایگاه فوقاوناده ارزشمندی در
فرشنگ دینی و قرآنی ما دارد .و موموع ،فرادینی بوده و ع وه بر اس م ،در سایر ادیان نیز
یکی از توحیهشای جدمی ،من،وف به آن است.
بهطور کلّی منناشناسی واژگان ،از دو جهت بررسی میشود :تاریخی ) (Historicalو
توحیفی ( .)Descriptiveمنناشناسی تاریخی (در زمانی یا زمانگذر) ،م،اونهی تیییرات مننا در
طول زمان است (پاومر )29 :1391 ،و منناشناسی توحیفی (شازمانی) ،به م،اونهی راب،هی
مننایی واژگان در یک گوزهی مننایی در مط،ع زمانی خاص

میپردازد (ایزوت و.)39 :1391 ،

در مننایِ عرفی ،از واژهی «ایثار» به گذشت و فداکاری تنبیر میشود اما در این پووش ،
سنی بر آن است ممن ریشهیابی و تنیین مننای ومنی واژهی ایثار و مصادیق آن براساس
منابع ویوی ،به کشف الیهشای مننایی آن در آیات قرآنی پرداخته ،و کاربرد آن در مط،ع زمانی
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قبل و بند از اس م ،مطای ه شود سپس جایگاه و ارتباط مننایی آن در قرآن کریا ،با عنایت به
گوزهشای مننایی ،بررسی خواشد شد .سؤالشای احلی این تحطیق عبارتاند از:
 .1مننای ویوی و اح ،گی واژهی ایثار چی ت؟
 .2ایثار ،چه ت،ومرات مننایی در دورهی قبل و بند از اس م داشته است؟
 .3وجوه مننایی و گوزهی منناشناسی این واژه و مشتطّات

چی ت؟

 .4ایثار در کاربرد وگیانی در ارتباط یا تطابل با کدام واژهشا استنمال شده است؟


نهيپژوهش 
.2پيشي 
با بررسی منناشناسی واژگان قرآنی ،نکات تازهای برای ما روشن میشود که کمتر مورد توجمه
قرار گرفته است و از آنجاییکه قرآن کریا ،از طرف گکیا نازل شده است و ک م استوار
اوهی بوده و با زبان مردم عصر نزول سخن گفته است (ابراشیا ،)4 :پس قراین مطاوی و مطامی
مانند بافت و سیاق آیات ،زمان و مکان نزول آنشا ،در بررسی واژگان کلیدی آن و راشنمایی ما
در رفع مجهوالتمان ب یار یاری میرساند.
در بین زبانشناسان متأخر ،توشیهیکو ایزوت و ) ،(Toshihico Izutsuپووششگر ژاپنی ،از
روش منناشناسی در دو کتاب «خدا و ان ان در قرآن» و «مفاشیا اخ قی -دینی در قرآن
مجید» استفاده کرده است .در کشور ما نیز در موموع منناشناسی ،کتابشای «تیییر مننایی در
قرآن» به قلا سیمدگ ین سیمدی« ،درآمدی بر منناشناسی» توسط کورش حفوی تأویف شده ،و
مطاالتی نیز بهدست برخی پووششگران دیگر ،به رشتهی تحریر درآمده است امما باید بیشتر از
این در گوزهی منناشناسی ،مخصوحاً دربارهی واژگان کلیدی قرآن کار شود زیرا منناشناسی
واژگان قرآن در دستگاه خاصم منناشناختی آن ،ازجمله مباگثی است که در نوع آثار ویوی و
تف یری ،کمتر بدان توجه شده است.
شایان ذکر است که شرچند شمای شای مختلفی با موموع فرشنگ ایثار و شهادت در
مراکز مختلف ،ازجمله در دانشگاه زنجان ( ،)1389دانشگاه آزاد اس می شمدان (،)1390
دانشگاه شیراز ( )1391برگزار شده است ،خأل بررسی منناشناختی واژهی مذکور اگ اس
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میشود زیرا تاکنون اثری م تطل دربارهی منناشناسی آن نگاشته نشده است.


.3معنايلغويواصطالحيايثار 
واژهی ایثار ( ،)Self-sacrificeدر ویت بهمننای برتریدادن

(ابنمنظور ،1428 ،ج 390 :2ابندُرید،

 ،1426ج ،)46 :1برگزیدن ،اختیارکردن (زبیدی ،1414 ،ج ،)10 :6ترجیحدادن و مطدمداشتن دیگری
بر خویشتن است (راغب )21 :1390 ،و آن مصدر باب إفنال از مادهی «آثََر ،یُؤثُِر» است.
شرگاه ک ی بخواشد بگوید اثری از من حادر شد که الزمهی باقیماندن آن اثر ،تطدیا شیئی
بر شیئ دیگر باشد ،از کلمهی ایثار استفاده میکند و زمانیکه میخواشد بگوید به چه ک ی اثر
گذاشت ،و به اثری که بر مخاطب گذاشته ،توجه داشته باشد ،کلمهی تأثیر را میآورد زیرا در
باب افنال ،توجه به حدور فنل از فاعل است و استفاده از باب تفنیل زمانی است که گوینده
بخواشد رسیدن به مفنول را عنوان کند (مص،فوی ،1360 ،ج.)32 :1
ایثار در اح ،ح علمای اخ ق ،بهمننای گذشت از خود به نفع دیگران است ازجمله در
"جامع او منادات" آمده است :برترین درجاتِ جود و سخاء ،ایثار است که عبارت از بخش
مال ،با وجود نیاز به آن (نراقی ،1384 ،ج ،)163 :2که بیانگر رشد و منرفت اوهی ان ان است.


ريشهشناسي(  (Etymology
 .4

ریشهی احلی واژهی ایثار« ،أثر» است .دربارهی مدوول گ می آن گفته شده که «أثَر الس ِ
یف» یننی
ُ

وقتی با شمشیر روی چیزی میزنید و در اثر آن مربه ،چیزی ق،ع میشود که به آن چیز
ق،عشده و باقیمانده ،اثر گویند (جوشری ،1404 ،ج .)575 :2برای درک مدوول انتزاعی و تجریدی
«أثر» و مشتطّات آن ،سه احل مننایی زیر را میتوان بیان کرد که بهنوعی با شا راب،هی مننایی
دارند(ابنفارس:)9 :1387 ،

.1-4رسمالشّيءالباقى :یننی نشانه یا باقیماندهی چیزی که میتواند روی سنگ یا کاغذ
یا شر چیز دیگری باشد مانند نوشتهی ک ی که میگوییا اثر و نشانهی ف نی است .و جمع آن
«آثار» است و منظور از «آثار النبی» ،سنّتشا و روششایی است که از آن گضرت باقی مانده
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است (جوشری ،1404 ،جَ « .)575 :2وآثاراً ِِف أاْل أَر ِ
ض» (غافر )21 :یننی آثار بیشترى در زمین داشتند.
 .2-4ذکر الشّيء :بهمننای یادکردن چیزی است .گوینده وقتی گفتاری را از ک ی نطل
ِِ
دیث» یننی ک م او را
ت احلَ َ
ت َکلماته» که بهجای آن میتواند بگوید« :أثَأر ُ
میکند ،میگوید« :ذَ َک أر ُ
...أثارةٌ ِمن ِعل ٍم( »...األگطاف )4 :یننی
نطل کردم .و یا «حدیث مأثور» یننى گفتار روایت شده .و « َ
باقیماندهی علا خوب که از پیشینیان نطل میشود

(زمخشری 11 :1426 ،جوشری ،1404 ،ج.)575 :2

قال إِ أن هذا إَِّل ِس أحٌر یُ أؤثَُر»
م،ابق با این مننا ،میتوان نتیجه گرفت :کلمهی «یُ أؤثَُر» در آیهی «فَ َ
(اومدمثّر )24 :فنل مضارع و مجهولِ «یَأ ُثر» (به ک ر یا مام عیناوفنل) و ث ثی مجرّد ،بهمننای
«روایت یا نطلشدن و تنلیادادن» است شرچند که بنضی فنل مضارع و مجهولِ «یُ أؤثِ ُر» از باب
ایثار و بهمننى برگزیدن و مطدممداشتن دان ته و گفتهاند« :سحرى است که در دلشا اثر مىکند،

و مردم آن را بر شمه چیز مطدمم مىدارند و آن را از ایثار دان تهاند! درگاویکه م،ابق مننى اومل
"وویدبن مُییره" مىگوید :این (قرآن) سحرى است شمانند سحرشایى که از پیشینیان نطل شده
است».

(طبرسی ،1372 ،ج 587 :10مکارم ،1374 ،ج.)231 :25

دویل دیگر بر این ادعا ،استنمال کلمهی «یُ أؤثَُر» بهمننای نطل و روایتشدن ،توسط شاعر
عربِ جاشلی (امرؤ اوطیس) است:
و جرح الل ِ
سان َك ُج أرِح الیَ ِد
َو لَ أو َع أن نَثا َغ ِيهِ جاءَين
َ ُأ ُ
لَ ُق ألت ِمن ال َق ِ
ُل یُ أؤثَُر َعن ،یَ َد ال أسنَ ِد
ول ما َّل یَزا
ُ َ
ُ
اگر این سخن ،از دیگری به من برسد که زخا زبان مانند زخا دست است ،گتماً آن را در
میان مردم پخ

میکنا تا اینکه پیوسته از من نطل شود

(قرطبی ،1364 ،ج 76 :20اندو ی،1420 ،

ج.)331 :10

 .3-4تقديم الشّيء :بهمننای مطدممداشتن چیزی بر دیگری .و کلمهی ایثار از این مننا
گرفته شده و مننای ومنی آن شمین است که مهاتر از منناشای قبلی است زیرا در آن
الزمهی باقیماندن اثر ،تطدیا شیئی بر شیئ دیگر است .و ایثارگر نیز ،دیگران را بر خود مطدمم
میدارد .و این برتریدادن دیگران بر خود ،درواقع شمان ابطای اثر است زیرا اگر این ننمت را
در اختیار دیگران نگذارد ،تنها خودش استفاده میکند امما ان ان ایثارگر ،اثری را که به آن نیاز
دارد در اختیار دیگران میگذارد تا بطیهی مردم بهره ببرند ،درنتیجه ،اثر آن باقیماندنی میشود.
پس وفظ «اثر» گاشی برای فضل و ایثار ،عاریه گرفته میشود یننی بهحورت استناره ،در
93

شماره.32پاييز1393

مجلهيعلمي-پژوهشيانجمنايرانيزبانوادبياتعربي
 

مننای فضل و تفضّل استنمال شده و بهمننای برتریدادن و یا برتریداشتن است و با مننای
ایثار شا بیارتباط نی ت .و « َر ُج ٌل أثٌِر» یننی ک ی که یکی را بر شمراشان برتری میدشد
(راغب .)22-21 :1390 ،و «لَ َقد أثِر ُ ِ
أفع َل كذا» ،بیانگر مننای اشتمام به انجامدادن تصمیا است.
ت بأن َ
أ
أقول احلَق» یننی ترجیح دادم گطیطت را بگویا (فراشیدی ،1409 ،ج 236 :8زمخشری،
رت أن َ
و «آثَ ُ
.)11 :1426


.5مفهومايثارقبلازاسالم 
در ادیان قبل از اس م ،فداکاری و ایثار ،جزو الینفک ادبیمات گماسی تاریخ ملل بوده است .با
مراجنه به قرآن (طه ،)75-72 :به مواردی برخورد میکنیا که در بین یهود ،افرادی مثل ساگران
فرعون ،اسا خود را در وی ت شهدا ثبت کردهاند و این نشانگر آن است که در عطیدهی
یهودیت نیز مننای اح ،گی ایثار وجود داشته ،و گتّی به وعدهی اوهی دربارهی ایثار ،در
ِ
اإلجنیل
ادیان یهود و م یح و نتایج آن ،در قرآن نیز اشاره شده استَ ...« :وعداً َعلَ ِیه َحقاً فی التوراةِ َو
و( »...اوتّوبه.)111 :
م یحیان را عطیده بر این است که گضرت عی ی(ع) برای بخش

گناشانِ شمهی مردم

جهان ،قربانی شد و نمونهی کامل و مَثَل اع ی ایثار و فداکاری در راه محبمت اوهی

است (ناس،

 .)607 :1386در نظام اخ قى عربِ قبل از اس م نیز ،مفهوم ایثار بر اثر وجود پارهاى حفات
اخ قىِ مرتبط با آن ،مانند بخش  ،مهماننوازى و گذشت ،براى مردم شبهجزیره ،مفهومى
شناختهشده بود (علی ،1972 ،ج .)584 :4و «عرب جاشلی از «گاتا طائی» بهعنوان نمونهی واقنی
و مَثل أع ی کمال م،لوب عرب در سخاوتمندی ،یاد کرده است» (ایزوت و )154 :1388 ،امما ایثار
بیشتر به تنصمبات قومی قبیلهای ،وطنپرستی و دفاع از خویشان در برابر گم ت قبایل دیگر
تنریف و تمجید میشد.
زشیربن أبی سلمی ،شاعر جاشلی ،در منلّطهی خوی
شمردهاند ،میگوید:

روف ِمن د ِ
ون ِع أر ِضه
الع َ أ ُ
« َوَم أن َأَی َع ِل أ

که آن را مختصر اخ قیات ححرا

ِ
ِ
شتَ ِم» (اوب تانی ،1960 ،ج.)88 :1
تم یُ أ
یَفرهُ َوَم أن َّلیَتق الش َ

یننی شرکس بهخاطر گفظ آبروی  ،بذل مال و اگ ان کند بر آبرومندی ،شرافت و اگترام
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میدشند.

در اینجا شاعر ،واژهی «اومنروف» را در محور جانشینی با واژهی «ایثار» ،استنمال کرده
است که ایثارگری و سخاوتمندی را دویل احل نجابت میداند .وی در بیت دیگری« ،بُخل» را
در تطابل مننایی با «ایثار» ،مذموم میشمارد که پدیدارگشتن کوچکترین نشانهای در شرکس،
باعث شرم اری او میشود:

ضلِ ِه علی قَ ِ
ک ذا فَ ٍ
وم ِه یُستَ أغ َن َعأنهُ َویُ أذ َم ِم» (اوب تانی ،1960 ،ج.)88 :1
« َوَم أن یَ ُ
ضل فَیَأب َخل بَِف أ
َ
یننی آنکس که با داشتن ثروت و مال ،بخل ورزد و آن را از قوم دریغ دارد ،مردم از او

روی برمیگردانند و شماتت

میکنند.

بنابراین مننای اح ،گی ایثار ،به اشکال مختلف در شنر جاشلی ،آمده است و شنرای
مُخضَرم ،مشتطّات آن را در مننایِ ویوی نیز ،استنمال کردهاند که بهمننای اح ،گی درنیامده
است ازجمله در شنر متممابن نُویره که از باب ایثار ،بهمننای ترجیحدادن استفاده شده است:
ِ
«أ آثَر ِ
عدو ،بَریداً ُم َقزعا؟» (اوب تانی ،1960 ،ج.)66 :2
ئت ِِبا تَ ُ
أَ
ت هدماً بالیاًَ ،و َسویةًَ ،وج َ
یننی آیا ترجیح دادی او را با وباس کهنه و پاره ،کفن کنی و خبر مرگ او را شمچون پیک
تندرو بیاوری؟


.6حوزهيمعناييايثاربعدازاسالم 
با ظهور اس م ،برخی از اح ،گات و واژهشای کلیدی دوران جاشلیمت ،دستخوش تیییر
مننایی خاحمی شدند (ایزوت و .)151 :1388 ،آیات اوهی ،کارشاى نیک اجتماعى ،ازجمله ایثار را
تنها برای خداوند و با اخ ص ،تأیید کرده و نیمت و انگیزهی نهفته در پشت آن را مها میداند
و شر عمل ایثارگرانهای را که از میل به خودنمایی سرچشمه گرفته باشد ،نهی میکند و عدم
تخلّق به حفت ایثار و درونىنشدن انفاق در قاوب ایثار را ،از نبود یا منف ایمان به خداوند و
ِ ِ ِ
جهان آخرت میداند« :مثل ال ِذ ِ
ؤمن بِاّللِ والی ِوم ِ
ِ
اآلخ ِر( »...اوبطره:
ََ
ین یُأنف ُقو َن أأموا ََلُ أم ِف َسب ِیل اّللَ ...وَّل یُ ُ
ََ ُ َ
 .)267-261در ادامه ،برای اینکه بدانیا پس از اس م ،واژهی ایثار به چه مننایی در بین مردم
منمول بوده است ،به نمونهشایی از اگادیث بزرگانی که در آن مط،ع زمانی زندگی کردهاند
اشاره میشود:
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ِِ
ِ
فر لَهُ» شر مردی
هوًة فَ َرد َشهوتَه َوآثََر َعلَی نَفسه ،غ َ
از پیامبر(ص) روایت شده« :أیا إمرئ اشتَ َهی َش َ
که چیزی را بخواشد و خود را از آن خواش نگهدارد و دیگری را بر خود ترجیح دشد،
آمرزیده شود (نراقی ،1384 ،ج .)163 :2در مننای اح ،گی نیز در سخنان آن گضرت(ص) ،ایثار
با عناوینی مانند انفاق ،جود و سخا آمده که از دیدگاه آن گضرت ،فضیلت عمدهای بهشمار
میآید

(ایزوت و.)154 :1388 ،

در نهجاوب غه ،واژهی ایثار و مشتطّات آن از این باب ،به تنداد دوازدهبار استنمال شده
(دشتی و محممدی13 :1369 ،ر ،)14و در تمامی آنشا بهمننای ویوی آن ،یننی برگزیدن و
مطدممداشتن بهکار رفته است که به چند نمونه اشاره میشود:
ِ
ِ
طاعتِ ِه( »...دشتی )566 :1379 ،که در ابتدای فرمان مبارک
قوی هللا َوایثا ِر َ
 .1نامهی َ « -53أمَرهُ بتَ َ
امام(ع) به ماوک اشتر ،او را به ترس از خدا و مطدممداشتن اطاعت خدا بر دیگر کارشا دستور
میدشد».

ِ
ک»...
کَ ،علَی
 .2گکمت « -458اإلیا ُن أن تُؤثَِر الص َ
یث یَن َف ُع َ
الکذب َح ُ
دق َح ُ
یث یَ ُ
ضر َ
که در آن «تُؤثِر» مشتقّ فنلی از ایثار است و مطدمداشتن راستگویی بر دروغگویی ،از
(شمان)738 :

نشانهشای ایمان بیان شده است.

 .3خ،بهی ...« -111تَ َعب ُدوا لِلدُّنیا أی تَ َعبُّ ٍد َوآثَُروها أی ایثا ٍر» (شمان )213 :که به برگزیدن دنیا،
توسمط پیشینیان اشاره دارد.
اوبتّه در مننای اح ،گی نیز در توحیهشای امیرمؤمنان(ع) ،ب یار مشاشده میشود ازجمله

در غرراوحکا ،ایثار را واالترین حفات ان انی ،نهایت نیکوکاری و شریفترین بزرگواری
ِ
كَرم» (خوان اری،1125 ،
اَّلیثار أعلَى الكا ِرِم،
ف ال َ
أشر ُ
اَّلیثار غایَةُ اإلحسان َو ُ
ُ
منرّفی کرده استُ « :
اَّلیثار َ
ج.)373 :1

ِ
ك ِم أن...إیثا ِر
در دعای ششتاِ امام سجاد(ع) در ححیفهی سجمادیه آمده است« :الل ُهم اّن أ ُعوذُ بِ َ

الأ ِ
احلَ ِق» خدایا به تو پناه مىبرم از این که باطل را بر گق ترجیح دشا
باط ِل َعلَى أ
ِ
ِ
ِ ِ
احلق واِ أن ضرَك علَى الأ ِ
ِ
باط ِل َواِ أن
 .)67و نیز از امام حادق(ع) روایت شده« :ان م أن َحقی َقة اَّلیان اَ أن تُ أؤثَر أَ َ َ َ
ك» (مجل ی ،1403 ،ج :)114 :2از گطیطت ایمان این است که گق را بر باطل مطدمم دارى،
نَ َف َع َ
(انصاریان:1374 ،

شرچند گقّ به مرر تو و باطل به نفع تو باشد.
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بنابراین ،در گفتار بزرگان دین ،واژهی «ایثار» ،شا در مننای ویوی و شا اح ،گی استفاده
شده است که مننای عاممی از آن ،در آنشا فهمیده میشود .و با مفاشیا بنیادى مانند ایمان،
تطوی ،عبادت ،اطاعت ،حداقت ،اگ ان ،کرم و گق ،پیوند یافته ،شبکهی مننایى گ تردهاى را
تشکیل مىدشد.


.7وجوهمعناييايثاردرقرآن 
با بررسی در قرآن کریا به این نتیجه میرسیا که مشتطات واژهی ایثار در آیات اوهی ،بر دو
وجه مننایی و پنجبار بهکار رفته است که از ریشهی «أثَر» بهمننای «تقدمی الشیء» ،گرفته شده
است:
 .1-7برگزیدن و ترجیحدادنِ (دنیا بر آخرت) ،بهمننای ایثار مذموم و مطدمداشتن منفى ،که

در دو آیه استنمال شده استَ « :وآثََر ا أحلَیاةَ الدُّنیا» (اونّازعات )38 :زندگی دنیا را برگزید .و آیهی «بَل
تُ أؤثُِرو َن احلَیاةَ الدنیا» (األعلی )16 :بلکه زندگانی دنیا را مطدمم میدارید ،درگاویکه آخرت ،بهتر و
پایدارتر استَ « :و أاآل ِخَرةُ َخأی ٌر َوأَبأقى» (األعلی )17 :که در اوموی بهشکل فنل مامی و در دومی،
مضارع آمده است.
«ایثار که گزیدن یکى و واگذاردن دیگرى است ،در این آیات ،دالوت بر این گطیطت دارد
که ان ان ،در میان دو راه و دو جاذبهی گیات پ تتر و برتر (دنیا و آخرت) بهسر میبرد ،و
چون جاذبهی دنیا ،نیرومندتر از محرکشاى باالتر است ،دنیا را میگزیند و از آخرت روى
میگرداند» (طاوطانی ،1362 ،ج .)22 :4در این آیات ،شانشینی واژهی ایثار با واژهشای دنیا و
آخرت ،دالوت بر استنمال مننای ویوی آن دارد و اینکه این تطدیا از نوع أعلی بر أدنی و أدنی
بر أعلی است.
 .2-7برگزیدن و ترجیحدادن ،بهمننای ایثار ممدوح و مطدممداشتن مثبت که در سهجا آمده
ِِ
ِ
ِ
صاصةٌ( »...اوحشر )9 :آنشا دیگران را بر خود مطدمم
استَ ...« :ویُؤثرو َن َعلى اَن ُفس ِهم َولَو کا َن ِبم َخ َ
میدارند ،گرچه خودشان نیازمند باشند .که در آن از ایثار م لمانان مدینه ن بت به مهاجران
مکّه ستای

شده است .خدمترسانی انصار به مهاجرین به جایی رسید که بهرغا نیاز

شدیدشان ،تأمین نیازشای آنشا را بر خود مطدمم میداشتند
 ،1372ج.)393 :9

97

(طبری ،1412 ،ج 30-28 :28طبرسی،

مجلهيعلمي-پژوهشيانجمنايرانيزبانوادبياتعربي
 

شماره.32پاييز1393

خداوند در آیهی قبل از این نیز از مهاجران یاد مىکند که براى یارى خداوند و پیامبرش از
ِ ِ ِ
ذین
ین ال َ
ثروت و وطن خوی چشا پوشیده ،در پى فضل اوهى شجرت گزیدند« :لل ُف َقراء الُهاجر َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ک ُه ُم الص ِدی ُقون» (اوحشر:
نصرو َن اّللَ َوَرسولَهُ اُولئِ َ
اُخ ِر ُجوا من دیا ِرهم وأمواَلم یَبتَغو َن فَضلً م َن اّلل َوِرضوانًا َویَ ُ
 .)8شانشینى واژهی ایثار در ارتباط با ویوگیشای بیانشدهی مشترک ،میانِ دو گروه انصار و
مهاجرین ،بر استنمال مننای اح ،گی ایثار دالوت دارد و در آخر آیه نیز با توجمه به محور
شانشینی ،ایثار در ارتباط نزدیک با حدق قرار داده شده است بهعبارتی دیگر ایثارگران،
شای تهی آن میگردند که حدمیق نامیده شوند.

گاشی ایثار در مننایى وسیعتر ،برای شرگونه ترجیح بین دو طرف آمده است« :قالُوا تَاّللِ لََق أد

آثََرَك اّللُ َعلَأینا( »...یوسف )91 :آنجا که برادران یوسف(ع) به او گفتند :به خدا سوگند خداوند تو
را از میان ما برگزید و فضیلت بخشید (مکارم ،1374 ،ج .)63 :10ایثار در این آیه بهمننایِ برگزیدن
و باقىگذاشتن اثری است که در میان مردم باقى باشد (مص،فوی ،1380 ،ج )94 :12یننى خداوند
متنال تو را براى ما باقى گذاشته و به گلا ،دان  ،عطل ،زیبایى و سل،نت ،برتری داده است.
آیهی سوم «قالُوا لَن نُ أؤثِرَك على ما جاءنا ِمن الأب یِ ِ
نات َوال ِذي فَطََرنا( »...طه )72 :است که ایثار در آن
أ َ َ
َ َ َ
بهمننای مطدممداشتن و برترىدادن آیات اوهی و دالیل روشن ،در مطابل تهدیدات فرعون است
که نشاندشندهی تحومل فکرى آنان بند از ایمان به خداست که موجب شد ساگران ،به فرعون
بىتوجمه شوند .از شانشینی «ایثار» در این آیه ،با «ایمان» در آیات بندی ،میتوان به این نتیجه
ِ
آمنا بَِربِنا( »...طه.)75-73 :
رسید که ایمان به خدا ،منشأ ایثار و عمل حاوح است« :إنا َ
نتیجهی بررسی کاربردشاى متفاوت واژهی «ایثار» آن است که در قرآن ،منناى ویوى آن
بهکار رفته و در یک آیه (اوحشر ،)9 :منناى ویوى با اح ،گى آن م،ابق شده است .و نیز تطدیا
در واژهی ایثار از نوع أعلی بر أدنی ،مانند انفاق و بخش  ،و گاشی أدنی بر أعلی ،مانند
برگزیدن دنیا بر آخرت آمده است.


.حوزهيمعناييايثاردرقرآن 

8
براى بررسى بیشتر موموع ایثار و تحلیل ساختار مننایی آن در قرآن ،باید بهدنبال کلیدواژهشاى
دیگرى باشیا که در محور جانشینی یا شانشینی ،بهنوعى در ارتباط مننایى با آن ش تند که به
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چند نمونه از آنشا اشاره میشود :
«.1-8انفاق» :انفاق در قرآن ،به اع،ای مال یا چیز دیگری در راه خدا ،به نیازمندان گفته
میشود و با إع،اء ،از آن جهت متفاوت است که در انفاق ،شمواره ماوکیمت شیءِ انفاقشده
منتطل میشود ووی در إع،اء ،وزوماً چنین نی ت (ع کری )82 :1412 ،بنابراین ان ان بخشنده،
شرگاه بخشی از ماو

را به دیگران بدشد و برای خود شا نگه دارد ،انفاق کرده و در گاوت

تط یاِ برابر ،م اوات (انصاف) میکند امما در ایثار ،مال خود را با وجود دوستی آن چیز و
نیازش ،برای رمای خدا ،بهتمامی به دیگری میبخشد درگاویکه خود به آن نیاز دارد
«وَیُ،نِمُونَ اوَّ،نامَ عَلَی گُبِّهِ( »...االن ان .)9-8 :پس باالتر از شمه« ،ایثار» است.
از آنچه بر عهدهاش است ،إع،ا کرده و کمتر

«.2-8احسان» :یننی شخص نیکوکار ،بی

یثار
از گ ّط  ،برای خود ،نگه میدارد (راغب .)191 :1390 ،از گضرت علی(ع) نطل شده است« :ا ِإل ُ
ب ا ِإل ِ
أحسن ا ِإل ِ
حسان ،وأعلى َمراتِ ِ
یان» (محممدی ریشهری ،1390 ،ج )128 :1بنابراین ،ایثار بهعنوان
َُ
نیکوترین اگ ان و باالترین مرتبهی ایمان ،مصداقی کامل از مطام اگ ان است.

«.3-8شهادت» :گاشی ایثار با نثار جان در راه خدا حورت میگیرد که بهترین مرگ و
باالترین نوع ایثار است و ارتباطشان چنان است که بدون منناشناسی ایثار ،واژهی شهادت
غریب خواشد بود .خداوند در قرآن ،شهیدان را با عبارات «اوَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ

اولّهِ» (محممد4 :

آل عمران ،)16 :و «مَن یُطتَلُ فى سَبیلِ اولّهِ» (اوبطره« ،)154 :مَنْ یُطاتِلْ فِی سَبِیلِ اولّهِ فَیُطْتَلْ»
منرّفی میکند بنابراین کشتهشدهی در راه خدا شهید است

(اونّ اء،)74 :

(ابنمنظور ،1428 ،ج 182 :2ابنفارس،

 ،)510 :1387و اساس شهادت ،ایثار در راه خدا و اجرای فرامین اوست.


.9تقابلمعنايي 
«.1-9بخل» :در مطابل ایثار ماوی بوده و عبارت است از ام اک امواوی که سزاوار نی ت نگه
داشته شوند (راغب 67 :1390 ،زبیدی ،1425 ،ج .)45 :14این واژه در قرآن دوازدهبار و در شفت آیه،
بهحورتشای مختلف بهکار رفته است.
«.2-9شحّ» :آخرین گدم بخل است که شمراه با گرص است

(ابن فارس 481 :1387 ،راغب،

 .)406 :1390در قرآن ،پنجبار بهحورت مفرد و جمع بهکار رفته و در مطابل ،مشتطّات ایثار از
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باب إفنال نیز ،پنجبار در آن آمده است .راب،هی شانشینی آن ،با مادمهی ایثار در آیهی نه
ِِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الأ ُم أفلِ ُحو َن»
صاصةٌ َوَم أن یُ َ
وق ُشح نَ أف ِس ِه فَأولئِ َ
سورهی گشرَ ...« :ویُؤثرو َن َعلى اَن ُفس ِهم َولَو کا َن ِبم َخ َ
به ما میفهماند که شرکس بتواند با انجام ایثار و پرشیز از بخل شدید ،انحصارطلبی خود را
مهار کند ،رستگار

میشود (طبری ،1412 ،ج28 :28ر 30طبرسی ،1372 ،ج.)393 :9

« .3-9قَتور» :بهمننای خ یس و تنگنظر است (ابنمنظور ،1428 ،ج« ،)887 :2وكا َن أِ
اإلنأسا ُن
َ
قَتُوراً» (اإلسراء )100 :تنبیهی است بر سرشت ان ان که شمراه با بخل است (راغب .)622 :1390 ،در
قرآن ،مشتطّات دیگر آن

نیز استنمال شده است.

«.4-9ضَنين» :مترادف با بخیل بوده (ابنمنظور ،1428 ،ج ،)651 :5و گ ترهی مننایی آن ن بت
به «شحم» کمتر است زیرا محدود به بخل در امور نفیس و باارزش میشود .و در قرآن یکبار

بهکار رفته است (زمخشری« .)379 :1426 ،وما ُهو َعلَي الغَ ِ
ضنني» (اوتّکویر )24 :یننی پیامبر(ص)
یب بِ َ
َ َ
ن بت به شیچچیز از آنچه بر او وگی میشود ،بخیل نی ت و چیزی را از ک ی پنهان نمیکند
(طباطبائی ،1417 ،ج .)219 :20و بهعنوان اوگوی نیکو ،ایثارگری میکند.


.10ترادفمعنايي 
ترادف یا شامننایی ( ،)Synonymyدر اح ،ح به یک انی مننا ترجمه میشود

(پاومر:1391 ،

 .)105در اینجا به برخی واژگان قرآنی که از نظر ویوی ،با ایثار «شامننایی ن بی» دارند ،اشاره
میشود:
«.1-10إختيار» :نوعی برگزیدن که بهجهت برتریداشتن و خیر وجودی آن ،مورد پ ندِ
انتخابکننده باشد بهعبارتی درخواست چیزی که انجام آن مایهی خیر است
ِ
ِ
ِ
ني» (اودمخان )32 :یننى ما بنىاسرائیل را با علمى که به
َ « .)258و لَ َقد أ
ناه أم َعلى علأ ٍم َعلَى الأعالَم َ
اختَ أر ُ
استحطاق آنان داشتیا ،برگزیدیا (طباطبائی ،1417 ،ج ،)141 :18که به برتری آنشا بر دیگران اشاره
(راغب:1390 ،

دارد.
«.2-10إجتباء» :از ریشهی «جَبی» بهمننای جمعکردن از روی اختیار و برگزیدن است.
ِ
« ِ
العأب َد» :برگزیدن خداوند ،بندهای را به فیض اوهی است که برای انبیاء و بنضی از
أ
إجتباءُ اّلل َ
جاه ُدوا ِِف اّللِ
مطرّبان مانند شهداء و حدمیطین میباشد (راغب 140 :1390 ،مص،فوی ،1360 ،ج« .)53 :2و ِ
َ
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ِ ِِ
اجتَبا ُك أم( »...اوحجم )78 :در راه خدا کارزار کنید چنانکه سزاوار کارزار کردن براى
َحق جهاده ُه َو أ
اوست ،او شما را برگزید .در این آیه «إجتباء» بهمننای اختیار کردن و برگزیدن ،بهخاطر

شای تگی وجودی آنشاست

(طوسی ،1410 ،ج.)344 :7

« .3-10إصطفاء» :بهمنناى اختیارکردن خلوص و ناآوودگى است

(مص،فوی ،1380 ،ج:4

ساَّلِت و بِ َك ِ
اس بِ ِر ِ
ك َعلَى الن ِ
لمي( »...األعراف )144 :گفت :اى موسى تو را
َ « )162
اصطََفیأتُ َ
قال یا ُموسى إِِين أ
َ

به پییمبرى و به سخنگفتن خوی

از میان مردم برگزیدم .فرق میان اح،فاء و اختیار ،آن

است که اح،فاء منناى اختیار را مىدشد بهامافهی اینکه در آن تصفیه نیز نهفته است

(طباطبائی،

 ،1417ج.)244 :8

« .4-10تفضيل» :مانند ایثار ،بهمننای برترییافتن و برگزیدهشدن استنمال میشود که
گاشی بهحورت مذموم (ترجیح أدنی بر أعلی) ،مانند باالگرفتن غضب ،و بیشتر در امور
پ ندیده (ترجیح أعلی بر أدنی) ،مانند برتری در علا و گلا میآید مانند آیهی «فَض َل اّللُ
ِِ
ِِ
َجراً َع ِظیماً» (اونّ اء )95 :خداوند جهادکنندگان را بر آنشا که از جهاد سر
ین أ أ
ین َعلَى الأقاعد َ
الأ ُمجاهد َ
برمىتابند به پاداشى بزرگ برترى داده است

(راغب 605 :1390 ،مص،فوی ،1360 ،ج.)108 :9

بنابر آنچه گفتهشد ،نتیجه میگیریا که واژگان «ایثار و تفضیل» ،شردو در ترجیحدادن مثبت
و منفی بهکار میروند اوبتّه «تفضیل» بهحورت مذموم ،کمتر استنمال شده و بیشتر در امور
ممدوح بهکار میرود امما «ایثار» به شردو شکل استفاده شده است .واژهی «اح،فاء» نیز،
انتخابکردن خاوصترین شیء بهدویل خلوص آن است شمانگونه که اختیار ،برگزیدن بهترین
چیز بهخاطر خیر موجود در آن است .و درنهایت واژهی «اجتباء» ،که در قرآن کریا ،بیشتر در
مننای انتخابکردن ،و کمتر بهمننای جمعنمودن (األعراف )203 :آمده است.


نتيجهگيري 

 .1مننای عرفی واژهی «ایثار» ،محدود به گذشت و فداکاری است درگاویکه مننای ومنی و
ویوی آن ،گ ترهی مننایی وسینی داشته و شرگونه برتریدادن و مطدممداشتنِ مثبت و منفی را
شامل میشود .و در اح ،ح ،بهمننای گذشت از خود به نفع دیگران است که اعام از ایثار ماوی
و جانی است.
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از مننای ویوی ،رایج بود و ایثار ،بیشتر به

انگیزهشای فردی و قبیلهای محدود میشد امما آیات قرآنی ،آن را در خدمت اشداف دین اس م
قرار داد و به آن ،نیمت و انگیزهی اوهی داد که منشأ آن ،ایمان به خدا و جهان آخرت است و به
رگمت اوهی و رستگاری ،منتج میشود.
 .3در قرآن ،مشتطّات ایثار بر دو وجه مننایی و به تنداد پنجبار ،آمده است :در وجه اومل
بهمننایِ برگزیدن و مطدمداشتن منفی که مورد مذممت است (اونّازعات 38 :األعلى ،)16 :و در وجه
دومم برگزیدن و مطدمداشتن مثبت بهعنوان ایثار ممدوح ،که در سه آیه استنمال شده است
(یوسف 91 :طه 72 :اوحشر.)9 :

ِِ
ِ
ِ
صاصةٌ»
 .4نتیجه اینکه منناى ویوى ایثار در آیهی « َویُ أؤثُرو َن َعلى أَنأ ُفس ِه أم َولَ أو كا َن ِب أم َخ َ

(اوحشر:

قال إِ أن
 ،)9م،ابق با منناى اح ،گى شده است .و نیز بهنظر میرسد کلمهی «یُ أؤثَُر» در آیهی «فَ َ
هذا إَِّل ِس أحٌر یُ أؤثَُر»(اومدمثّر ،)24 :برخ ف نظر برخی ،از باب ایثار نبوده و بهمننای «نطل یا روایت
میشود» ،ححیح است.
 .5براى بررسى بیشتر موموع ایثار و تحلیل ساختار مننایی آن در قرآن ،باید بهدنبال
کلیدواژهشاى دیگرى باشیا که در محور جانشینی یا شانشینی ،بهنوعى در ارتباط مننایى با آن
ش تند .در این بررسى به مفاشیمى شمچون« :اگ ان ،إطنام ،انفاق ،إع،اء و شهادت» و در
نط،هی مطابلِ آن« ،بخل ،شُحم ،قَتور و مَنین» و در «شامننایی ن بی» با آن ،به «إختیار ،تفضیل،
إح،فاء و إجتباء» برمىخوریا.
 .6ایثار واالترین حفات ،و شهادت باالترین نوع آن است و بدون منناشناسی ایثار ،واژهی
ِ
ین قُتِلُوا فِی َسبِ ِیل اّللِ»
شهادت ،غریب خواشد بود .خداوند در قرآن ،شهیدان را با عباراتی مانند «الذ َ
(آل عمران ،)169 :منرفی میکند.

الف) منابع عربی

القرآن الکرمی.

 .1ابن ُدرید ،حممدحسن1384( ،ش1426/ق) ،مجهرة اللّغة ،الطبعة اْلولی ،مشهد ،مؤسسة الطبع والنشر التابعة
لِآلستانة الرضویة.
 .2ابن فارس ،امحد1387( ،ش) ،معجم مقاییس اللّغة ،قم ،مرکز دراسات احلوزة و اجلامعة.
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 .3ابن منظور ،حممدبن مكرم1428( ،ق2008 /م) ،لسان العرب ،بيوت ،دارالفکر.
 .4اندلسی ،أبوحیان حممدبن یوسف1420( ،ق) ،البحر احملیط يف التفسري ،بيوت ،دارالفکر.
 .5البستانی ،فؤاد أفرام1960( ،م) ،اجملانی احلدیثة ،بيوت ،الکتبة الشرقیة.
 .6جوهري ،امساعیل بن محاد1404( ،ق) ،صحاح اللّغة ،حتقیق امحد عبدالغفور عطار ،بيوت ،دارالعلم للملیني.
 .7زبیدی ،حممد مرتضی1414( ،ق2005 /م) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بيوت ،دارالفکر.
 .8زخمشری ،حممودبن عمر1426( ،ق) ،أساس البالغة ،الطبعة اَّلولی ،بيوت ،دارالفکر.
 .9طباطبائی ،حممدحسني1417( ،ق) ،املیزان فی تفسري القرآن ،قم ،دفرت انتشارات اسلمي جامعهی مدرسني
حوزهی علمیه.

 .10طربسی ،فضلبن حسن1372( ،ش) ،جممع البیان فی تفسري القرآن ،هتران ،انتشارات ناصرخسرو.
 .11طربی ،ابوجعفر حممدبن جریر1412( ،ق) ،جامع البیان فی تفسري القرآن ،بيوت ،دارالعرفة.
 .12طوسی ،حممدبن حسن1410( ،ق) ،التّبیان فی تفسري القرآن ،بيوت ،دار إحیاء الرتاث العربی.
 .13عسكري ،ابوهلل1412( ،ق) ،معجم الفروق اللّغویه ،قم ،مؤسسة النشر اَّلسلمي.
املفصل ىف تاریخ العرب قبل االسالم ،دارالعلم للملیني ،مکتبة النهضة.
 .14علی ،جواد1972( ،م)ّ ،
 .15فراهیدي ،خلیلبن امحد1409( ،ق) ،كتاب العني ،حتقیق مهدی الخزومی و ابراهیم السامرائی ،قم ،مؤسسة
داراَلجرة.
 .16قرطيب ،حممدبن امحد1364( ،ش) ،اجلامع الحکام القرآن ،هتران ،ناصرخسرو.
 .17جملسی ،حممدباقر1403( ،ق) ،حبارانأنوار ،جلد دوم ،بيوت ،مؤسسة الوفاء.
السعادات ،چاپ چهارم ،بيوت ،منشورات اَّلعلمی للمطبوعات.
 .18نراقی ،حممد مهدی1384( ،ق) ،جامع ّ


ب)منابعفارسي 
يکاملهيسجّاديّه ،چاپ اومل ،تهران ،انتشارات پیام آزادی.


يصحيفه

ترجمه
 .1انصاریان ،گ ین1374( ،ش)،
 .2ایزوت و ،توشیهیکو1391( ،ش) ،خدا و انسان در قرآن ،مترجا :اگمد آرام ،چاپ شفتا ،تهران ،شرکت
سهامی انتشار.

103

مجلهيعلمي-پژوهشيانجمنايرانيزبانوادبياتعربي
 

شماره.32پاييز1393

 .3ایزوت و ،توشیهیکو1388( ،ش) ،مفاهيماخالقي-دينيدرقرآنمجيد ،مترجا :فریدون بدرهای ،چاپ دومم،
تهران ،نشر و پووش

فرزان روز.

 .4پاومر ،فرانک1391( ،ش) ،نگاهيتازهبهمعناشناسي ،مترجا :کورش حفوی ،چاپ ششا ،تهران ،نشر مرکز.
 .5خوان اری ،جمالاودمین محممدبن آقا گ ین1125( ،ق) ،شرح غررالحکم و دررالکلم ،جلد دومم ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران.
ترجمهينهجالبالغه ،چاپ اومل ،قا ،نشر بخشای .

 .6دشتی ،محممد1379( ،ش)،
 .7دشتی ،محممد و محممدی ،سیمدکاظا1379( ،ش) ،المُعجمالمُفَهرسأللفاظنهجالبالغه ،چاپ دومم ،قا ،نشر
امام علی (ع).
 .8راغب احفهانی ،گ ینبن محممد1390( ،ش) ،مفرداتالفاظقرآنکريم ،مترجا :گ ین خداپرست ،چاپ
چهارم ،قا ،انتشارات نوید اس م.
 .9طاوطانی ،سیمدمحمود (1362ش) ،تفسيرپرتويازقرآن ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .10محممدی ریشهری ،محممد1390( ،ش) ،دانشنامهيقرآنوحديث ،چاپ اومل ،قا ،داراوحدیث.
 .11مص،فوی ،گ ن1360( ،ش) ،التّحقيقفيکلماتالقرآنالکريم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .12مص،فوی ،گ ن1380( ،ش) ،تفسيرروشن ،تهران ،مرکز نشر چاپ.
 .13مکارم شیرازی ،ناحر1374( ،ش) ،تفسيرنمونه ،تهران ،داراوکتب االس میمه.
 .14ناس ،جان بایر1386( ،ش) ،تاريخجامعاديان ،مترجا :علیاحیر گکمت ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و
فرشنگی.
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داللة االیثار فی القرآن الکرمی
علي رفیعي ،*1سیّد حسني سیّدی

2
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مل ّخص:

«اَّلیث ار» ك أعلى مس تومي اإلی ان ،م ع جمموع ة واس عة م ن الع ی العجم ي واَّلص طلحی ولك ن النط اق
ال دَّلهل َل ذه الکلم ة ب ني الن اس ،صی ث ق د إقتص ر ،أن ه ق د ه ر عل ی الع ی اَّلص طلحی «الص فح و
التض حیة» کث ياًِ .ف ه ذه الدراس ة ،یتع ني الع ی الوض عی لکلم ة اإلیث ار ،إس تنادا إ ،الص ادر العجمی ة،
بعد معرفة أصلهاَّ ،لكتشاف طبقاهتا الدَّللی ة ِف آی ات الق رآن الك رمی ،وت تم مقارن ة اس تخدامها ِف ف رتة م ا
قبل اإلسلم وبعدها .مث ،یتم فحص الكانة والعلقة الدَّللی ة ف ی الق رآن ،وفیم ا یتعل ق جماَل ا ال دَّلهلَ .ل ذا
«الوص فیة
الغ رض ،ق د فص ل الطال ب حت ت عن وان «الدَّلل ة التاروی ة و الوص فیة» ،باس تخدام
والتحلیلیة».
معناه ا العجم ي یش تمل عل ی أي تفض یل وتق دمی ،عل ى ح د س واء ،اَّلیث ار اإلَیابی ة والس لبیة .قب ل
اإلس لم ،ک ان معناه ا الص طلح أكث ر ش یوعا ب العی العجم ي وكان ت تقتص ر عل ى ال دوافع الشخص یة
والقبلیة کثيا ولكن اآلیات القرآنیة ،ختدمها أغراض الدین اجلدید .فی س یاق الق رآن الك رمیَ ،ل ذه الكلم ة
علق ة دَّللی ة م ع العدی د م ن الف اهیم اْلخلقی ة والدینی ة ،إض افة عل ى الع ی العجم ي واإلص طلحی :ف ی
معناها اَّلصطلحیة مع کلمات کاَّلحسان ،اإلطعام ،اَّلنفاق ،الشهادة وفی التباین ال دَّلهل م ع کلم ات
الض نني وف ی ال رتادف النس بی م ع کلم ات کاإلختی ار ،التفض یل ،اإلص طفاء
کالبخ لُ ،
الش ح ،ال َقت ورَ ،
واإلجتباء أ م یضعون ِف جمال دَّلهل واحد.
الکلما ااات الر یس ا ایّة :الق رآن الک رمی ،اَّلیث ار ،الدَّلل ة التاروی ة ،الدَّلل ة التوص یفیة اجمل ال ال دَّللی
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