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چکيده:
ی وسرینی دارد  امرا    ، از نظرر مننرای ویروی و احر، گی، گ رتره     ایمان ی هباالترین مرتبعنوان  به« ایثار»

بخشر  و  »قدری محدود شده که بیشتر در مننرای احر، گی    عام، بهی مننایی این واژه در عرف  دامنه

ی ایثرار   یرابی و تنیرین مننرای ومرنی واژه     آشکار شده است. در این پرووش ، مرمن ریشره   « فداکاری

شای مننایی آن در آیات قرآنی پرداخته و کراربرد آن در مط،رع زمرانی     براساس منابع ویوی، به کشف الیه

شرای   شود  سپس جایگاه و ارتباط مننایی آن در قرآن، با عنایت به گروزه  ای ه میقبل و بند از اس م، مط

و با روش  «تاریخی و توحیفی منناشناسی»تحت عنوان  م،اوب منظور، شود. بدین مننایی آن، بررسی می

داشرتن، اعرا از    دادن و مطردمم  شده است. مننای ویوی آن، شامل شرگونه برترری  بیان« تحلیلی -توحیفی»

و بیشرتر   بروده  جیرابی  از مننای ویوی،  آن یاح، گ یمنناشود. قبل از اس م،  ثار مثبت و منفی میای

 قررار  دیر جد نید اشداف خدمت در را آن قرآنی، اتیآ اما  شد ای محدود می شای فردی و قبیله به انگیزه

 ه با گفظ مننای ویروی و درخصوص بافت قرآن کریا، این واژی اوهی بخشید.  آن، نیمت و انگیزه و به داد

در مننرای احر، گی برا     :کنرد  ارتباط مننایی پیردا مری   ،دینی با ب یاری از مفاشیا اخ قی و ،اح، گی

قَتور و  ،حمبخل، شُ» شایی مانند و در تطابل مننایی با واژه  «و شهادت طنام، انفاقإاگ ان، »مفاشیمی مانند 

ی مننرایی   که در یک گروزه   «إختیار، تفضیل، إح،فاء و إجتباء»مننایی ن بی با کلمات  و در شا  «مَنین

 گیرند. قرار می



 توحیفی. تاریخی، منناشناسی منناشناسی ی مننایی، قرآن کریا، ، گوزهایثار ها:کليدواژه

 

.مقدمه1
، (Meaning)مننی  ی م،اونه و اح، گی فنی است که به بررسی (، (Semantics«منناشناسی»
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ی علمی  را که م،اونه (،Linguistics)شناسی  ای از زبان شاخه و  (13: 1391)پاومر،   شود اط ق می

که از  منناست و واژه میان ارتباط عبارتی، بررسی به (.20: شمان)دشد  زبان است، تشکیل می

کلمات ی  ی تحلیلی درباره م،اونه تحطیق و»را آن و  قرن پی  مورد توجه قرار گرفته است نیا

 (.4: 1391ایزوت و، ) کنند نیز تنریف می «کلیدی زبان

دیگر مفاشیا شا با  روابط آنو  سیاق و بافت به باید شای کلیدی، واژه دقیق مننای فها برای

 کلمات از ی اتفاقی که مجموعه قرآن مانند دینی متون در ویوه به  کرد اح، گات توجهو 

 در قرآنی، ی خاصم شبکه نظام و در قرارگرفتن با آن شای واژه بلکه ،ی تن قاعده و نظا بدون

 از دستگاه، بیرون اگر که گیرند می خود به خاحمی منناشناختی رنگ کلمات، سایر با ارتباط

 (.25-24: شمان)گیرند  نمی بر در را مننا آن شوند، وحاظ آیات سیاق و بافت گرفتن نظر   در بدون

 به دستیابی شای راه از یکی آن، واژگان مننایی تحلیل و قرآن به منناشناختی بنابراین، نگاه

 جانب از قرآن، زیرا وفظ و مننای  ای دارد اشمیت ویوهاست که  اوهی آیات مننایی شای الیه

  .است برخوردار متندمدی مننایی س،وح و ب،ون از و خداست

جتماعی روابط ابحث ایثار نیز گفتنی است که نط  مها آن در اشمیت  مرورت ودر 

مل مرورت وجود آن در تکاوزمره، غیرقابل انکار است و زندگی رشا، در طول تاریخ و  ان ان

 در یارزشمند اوناده فوق گاهیجااز طرف دیگر،   اجتماعی بشر تأیید شده استفردی و 

 نیز ادیان سایر در اس م، بر ع وه و بوده ینیفراد ،موموع و .دارد ما یقرآن و ینید فرشنگ

 . است آن به من،وف جدمی، شای توحیه از یکی

و  (Historical)ی خیتارشود:  طور کلّی منناشناسی واژگان، از دو جهت بررسی می  به

ی تیییرات مننا در  گذر(، م،اونه زمانی یا زمان )در یخیتار یمنناشناس(. Descriptive)توحیفی 

ی  ی راب،ه زمانی(، به م،اونه )شا حیفیوت یمنناشناسو   (29: 1391)پاومر،  استطول زمان 

  (.39: 1391ایزوت و، ) پردازد میص ی مننایی در مط،ع زمانی خا مننایی واژگان در یک گوزه

، اما در این پووش   شود فداکاری تنبیر میبه گذشت و « ایثار»ی  فی، از واژهدر مننایِ عر

مصادیق آن براساس ی ایثار و  یابی و تنیین مننای ومنی واژه سنی بر آن است ممن ریشه

کاربرد آن در مط،ع زمانی ی پرداخته، و شای مننایی آن در آیات قرآن منابع ویوی، به کشف الیه
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ارتباط مننایی آن در قرآن کریا، با عنایت به اس م، مطای ه شود  سپس جایگاه و بند از قبل و 

 ند از:ا احلی این تحطیق عبارت شای شای مننایی، بررسی خواشد شد. سؤال گوزه

 ؟ی تچی ایثار  اح، گی واژهمننای ویوی و  .1

 است؟ هبند از اس م داشتی قبل و  دوره در ییمننا ت،ومرات چهایثار،  .2

 مشتطّات  چی ت؟ی منناشناسی این واژه و  . وجوه مننایی و گوزه3

 شا استنمال شده است؟ ربرد وگیانی در ارتباط یا تطابل با کدام واژهدر کاایثار . 4



پژوهشينهيشيپ.2

 هتوجم کمتر مورد  که شود یم روشن ما یبرا یا تازه نکات ،یقرآن واژگان یمنناشناس یبررس با

 استوار ک م واست  شده نازل ایگک طرف ازکریا،  قرآن که ییآنجا  از و است قرار گرفته 

 یمطام و یمطاو نیقرا پس ،(4: )ابراشیا با زبان مردم عصر نزول سخن گفته استبوده و  یاوه

 ما ییراشنما و آن یدیکل واژگان یبررس در شا، آن نزول مکان و زمان ات،یآ اقیس و بافت انندم

  .رساند یم یاری اریب  مان مجهوالت رفع در

 از ،یژاپن پووششگر ،(Toshihico Izutsu) زوت ویا کویهیتوش متأخر، شناسان زبان نیب در

 قرآن در دینی -اخ قی مفاشیا» و «قرآن در ان ان و خدا» کتاب دو در یمنناشناس روش

 در ییمننا رییتی» یشا کتاب ،یمنناشناس موموع در زین ما کشور در. است کرده استفاده «دیمج

 و شده، فیتأو یحفو کورش توسط «یمنناشناس بر یدرآمد» ،یدیمس نیدگ یمس قلا به «قرآن

 از شتریب یدبا امما است  درآمده ریتحر ی رشته به گر،ید پووششگران یبرخ دست به زین یمطاالت

زیرا منناشناسی   شود کار قرآن یدیکل واژگان ی درباره مخصوحاً ی،منناشناس ی گوزه در نیا

واژگان قرآن در دستگاه خاصم منناشناختی آن، ازجمله مباگثی است که در نوع آثار ویوی و 

    تف یری، کمتر بدان توجه شده است.

شهادت در ی مختلفی با موموع فرشنگ ایثار و شا شرچند شمای  که است ذکر انیشا

 ،(1390) شمدان اس می آزاد هدانشگا (،1389زنجان ) دانشگاهمراکز مختلف، ازجمله در 

ی مذکور اگ اس  است، خأل بررسی منناشناختی واژه شدهبرگزار  (1391) رازیش دانشگاه
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 .است نشده نگاشته آن یمنناشناس ی درباره م تطل یاثر تاکنون زیرا  شود می



.معنايلغويواصطالحيايثار3
دُرید،  ابن  390: 2 ج، 1428 ،منظور )ابن دادن برتریمننای  در ویت به (،Self-sacrifice)ایثار ی  واژه

دیگری  داشتن مطدمدادن و  ترجیح (،10 : 6 ج، 1414 ،)زبیدی اختیارکردن برگزیدن،(، 46: 1، ج1426

  .است« آثَ َر، یُؤثِرُ »ی  آن مصدر باب إفنال از مادهو   (21: 1390)راغب، بر خویشتن است 

ماندن آن اثر، تطدیا شیئی  ی باقی من حادر شد که الزمهشرگاه ک ی بخواشد بگوید اثری از 

 اثرخواشد بگوید به چه ک ی  که می زمانی و کند میی ایثار استفاده  از کلمه باشد،بر شیئ دیگر 

در  زیرا  آورد می رای تأثیر  کلمه ،توجه داشته باشد ،به اثری که بر مخاطب گذاشته گذاشت، و

 گویندهزمانی است که از باب تفنیل استفاده و  از فاعل استفنل به حدور  هتوج، باب افنال

  .(32: 1 ، ج1360)مص،فوی،  رسیدن به مفنول را عنوان کند بخواشد

 ازجمله در  استمننای گذشت از خود به نفع دیگران  به علمای اخ ق، ایثار در اح، ح

 بخش  از عبارتکه  است ثاریا ،سخاء و جود درجاتِ نیبرتر :آمده است "ناداتاو م جامع"

 . است ان ان اوهی منرفت و رشد که بیانگر ،(163: 2ج، 1384 ،ینراق) آن به ازین وجود با ،مال



Etymology) شناسي)ريشه.4
 یننی« یفِ الس   أثَ رُ »ی مدوول گ می آن گفته شده که  . دربارهاست «أثر» ی ایثار، اژهوی احلی  ریشه

به آن چیز  که شود در اثر آن مربه، چیزی ق،ع می زنید و با شمشیر روی چیزی میوقتی 

تجریدی  برای درک مدوول انتزاعی و (. 575 : 2 ج، 1404 ،)جوشری اثر گویندمانده،  باقیو شده  ق،ع

ی مننایی  نوعی با شا راب،ه توان بیان کرد که به زیر را می ییمننااحل سه و مشتطّات آن، « أثر»

 :(9 :1387فارس،  )ابندارند

تواند روی سنگ یا کاغذ  چیزی که میی  مانده نشانه یا باقی یننی .رسمالشّيءالباقى:4-1

جمع آن و  .ف نی استی  نشانهو گوییا اثر  ک ی که می ی مانند نوشته  چیز دیگری باشد یا شر

مانده   شایی است که از آن گضرت باقی روش شا و تسنّ، «بیآثار الن  »منظور از است و « آثار»
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َرأضِ وَ » (. 575 : 2 ج، 1404 ،)جوشری است  داشتند.  زمین در بیشترى یننی آثار  (21: )غافر« آثاراً ِف اْلأ

4-2 الشّيء:. وقتی گفتاری را از ک ی نطل گوینده  .است مننای یادکردن چیزی به ذکر

یننی ک م او را « أثَ رأُت احَلدیثَ »: گویدتواند ب جای آن می به که« هِ َکلماتِ  تُ رأ کَ ذَ » :گوید می ،کند می

یننی  ( 4: )األگطاف« ...أثاَرٌة ِمن ِعلٍم...» . وشده روایتگفتار  یننى «مأثور حدیث»یا  و. نطل کردم

  (. 575 : 2 ج، 1404،   جوشری11: 1426)زمخشری، شود  که از پیشینیان نطل می علا خوب ی مانده باقی

ٌر یُ ؤأثَ رُ »ی  در آیه« یُ ؤأثَ رُ »ی  گرفت: کلمه توان نتیجه م،ابق با این مننا، می «فَقاَل ِإنأ هذا ِإَّل  ِسحأ

 مننای ث ثی مجرّد، به( و اوفنل )به ک ر یا مام عین« ثرُ أیَ »مجهولِ فنل مضارع و (  24: )اومدمثّر

از باب « ُریُ ؤأثِ »مجهولِ بنضی فنل مضارع و  است  شرچند که« دادن تنلیاشدن و  روایت یا نطل»

 کند، مى اثر شا دل در که است سحرى»: اند گفته و  دان ته داشتن مطدمم و برگزیدن مننى بهایثار و 

 لاوم مننى م،ابقکه  گاوی اند! در آن را از ایثار دان تهو  دارند مى ممطدم چیز شمه بر را آن مردم و

 شده نطل پیشینیان از که سحرشایى شمانند است سحرى )قرآن( این: گوید مى  "بن مُییرهووید" 

  .(231: 25 ، ج1374   مکارم،587: 10، ج1372)طبرسی،  «.است

شدن، توسط شاعر  روایتمننای نطل و  به« ؤأثَ رُ ی ُ »ی  دویل دیگر بر این ادعا، استنمال کلمه

  است: (اوطیس امرؤعربِ جاشلی )

 دِ الیَ  حِ رأ جُ كَ  سانِ الل   حُ رأ جُ  وَ              ينجاءَ  هِ يِ غَ  ثانَ  نأ عَ  وأ لَ  وَ 
ُ  دَ یَ  ،ن  عَ  رُ ث َ ؤأ ی ُ  لُ              زایَ  َّل ما ولِ القَ  نَ مِ  تُ لأ قُ لَ 

 دِ نَ سأ ال
اگر این سخن، از دیگری به من برسد که زخا زبان مانند زخا دست است، گتماً آن را در 

، 1420 ،اندو ی  76: 20 ، ج1364 )قرطبی،کنا تا اینکه پیوسته از من نطل شود  میان مردم پخ  می

 (.331: 10 ج

4-3 الشّ. مننا ین ای ایثار از  کلمهو  .چیزی بر دیگری داشتن ممننای مطدم به يء:تقديم

   زیرا در آناستتر از منناشای قبلی  مننای ومنی آن شمین است که مهاه و گرفته شد

م خود مطدم دیگران را برایثارگر نیز، و  .ماندن اثر، تطدیا شیئی بر شیئ دیگر است ی باقی الزمه

درواقع شمان ابطای اثر است  زیرا اگر این ننمت را  ،دیگران بر خوددادن  برتریاین  و .دارد می

نیاز  آناثری را که به  ،ا ان ان ایثارگرامم  کند خودش استفاده میتنها  ،در اختیار دیگران نگذارد

 .شود ماندنی می اثر آن باقی ،ببرند، درنتیجهی مردم بهره  تا بطیه گذارد دارد در اختیار دیگران می

در  ،حورت استناره به یننی  شود عاریه گرفته می ،ایثار برای فضل وگاشی  «اثر»وفظ پس 
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مننای  اب وداشتن است  یا برتری دادن و مننای برتری به و تفضّل استنمال شده فضل ومننای 

 دشد ک ی که یکی را بر شمراشان  برتری مییننی « َرُجٌل أثِرٌ ». و ارتباط نی ت ایثار شا بی

. است تصمیا دادن انجام به اشتمامبیانگر مننای  ،«لََقد أثِرأُت بِأن أفَعَل كذا»و  (.22-21: 1390)راغب، 

  زمخشری، 236: 8، ج1409)فراشیدی، یننی ترجیح دادم گطیطت را بگویا « آثَرُت أن أقوَل احَلق  »و 

1426 :11.) 



اسالمقبلازايثار.مفهوم5
با جزو الینفک ادبیمات گماسی تاریخ ملل بوده است.  ،ایثارر ادیان قبل از اس م، فداکاری و د

 ساگران مثل بین یهود، افرادی کنیا که در به مواردی برخورد می (،75-72: طه) به قرآن هجنارم

 ی در عطیدهکه  استگر آن این نشان اند و کرده اسا خود را در وی ت شهدا ثبت فرعون،

ی ایثار، در  دربارهی اوهی  گتّی به وعده، و وجود داشتهایثار  مننای اح، گی نیز یهودیت

اإلجنیِل  فی الت وراِة وَ َحق اً َوعداً َعَلیِه ...»نتایج آن، در قرآن نیز اشاره شده است: ادیان یهود و م یح و 
  (.111: هاوتّوب)« و...

ی مردم  نِ شمهاست که گضرت عی ی)ع( برای بخش  گناشا م یحیان را عطیده بر این

)ناس،  فداکاری در راه محبمت اوهی استی کامل و مَثَل اع ی ایثار و  جهان، قربانی شد و نمونه

اى حفات  فهوم ایثار بر اثر وجود پارهنیز، مقبل از اس م  در نظام اخ قى عربِ (.607: 1386

مفهومى  ،جزیره براى مردم شبه ،گذشت نوازى و مهمان ،مانند بخش  ،اخ قىِ مرتبط با آن

ی واقنی  نهعنوان نمو به« گاتا طائی»عرب جاشلی از » و(.  584 : 4 ج ،1972)علی،  شده بود شناخته

امما ایثار  ( 154: 1388)ایزوت و،  «مَثل أع ی کمال م،لوب عرب در سخاوتمندی، یاد کرده استو 

برابر گم ت قبایل دیگر  دفاع از خویشان درپرستی و  ای، وطن ت قومی قبیلهبابیشتر به تنصم

 شد. تمجید میتنریف و 

ی خوی  که آن را مختصر اخ قیات ححرا  زشیربن أبی سلمی، شاعر جاشلی، در منلّطه

 گوید:  اند، می شمرده

َتمِ َوَمنأ ََیأَعِل العأروَف ِمنأ ُدوِن ِعرأِضه    یَِفرُه َوَمنأ َّلیَ ت  »  (.88: 1، ج1960)اوب تانی،  «ِق الش تَم ُیشأ
اگترام خاطر گفظ آبروی ، بذل مال و اگ ان کند بر آبرومندی، شرافت و  س بهیننی شرک
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 دشند.     شرکس از دشنام پرشیز نکند دشنام  مید بیفزاید و خو

استنمال کرده  ،«ایثار»ی  را در محور جانشینی با واژه« اومنروف»ی  در اینجا شاعر، واژه

را « بُخل»داند. وی در بیت دیگری،  سخاوتمندی را دویل احل نجابت میاست که ایثارگری و 

ای در شرکس،  ترین نشانه شمارد که پدیدارگشتن کوچک ، مذموم می«ایثار»در تطابل مننایی با 

 شود:  باعث شرم اری او می

ِلِه » َممِ  َعلی   َوَمنأ َیُک ذا َفضٍل فَ َیبأَخل ِبَفضأ  .(88: 1، ج1960)اوب تانی،  «َقوِمِه ُیستَ غأَن َعنأُه َویُذأ

مردم از او  آن را از قوم  دریغ دارد،کس که با داشتن ثروت و مال، بخل ورزد و  یننی آن

 کنند.  شماتت  میگردانند و  می روی بر

 ایشنرمختلف در شنر جاشلی، آمده است و  بنابراین مننای اح، گی ایثار، به اشکال

مننای اح، گی درنیامده  اند که به ، مشتطّات آن را در مننایِ ویوی نیز، استنمال کردهرممُخضَ

 دادن استفاده شده است: مننای ترجیح بن نُویره که از باب ایثار، به ازجمله در شنر متمما  است

 .(66: 2، ج1960)اوب تانی، « ُمَقز عا؟ِجئَت ِِبا َتعُدو، بَریداً وَ       َسوی ًة،أ آثَ رأَت ِهدماً بالیاً، وَ »

خبر مرگ او را شمچون پیک با وباس کهنه و پاره، کفن کنی و  یننی آیا ترجیح دادی او را

 تندرو بیاوری؟



بعدازاسالمايثاريمعنايي حوزه.6
خوش تیییر  شای کلیدی دوران جاشلیمت، دست واژهظهور اس م، برخی از اح، گات و  با

مله ایثار را ، ازجکارشاى نیک اجتماعى اوهی،آیات  (.151: 1388)ایزوت و، مننایی خاحمی شدند 

داند  هفته در پشت آن را مها میی ن انگیزهیمت و ناخ ص، تأیید کرده و  باتنها برای خداوند و 

کند و عدم  سرچشمه گرفته باشد، نهی میای را که از میل به خودنمایی  شر عمل ایثارگرانهو 

ایمان به خداوند و  یا منف از نبود را، ایثار نشدن انفاق در قاوب درونىتخلّق به حفت ایثار و 

: طره)اوب« الَیوِم اآلِخِر...َوَّل یُؤِمُن بِاّللِ  وَ ...َمَثُل ال ِذیَن یُ نأِفُقوَن أمأواََلُمأ ِف َسِبیِل اّلل ِ »داند:  میجهان آخرت 

 مردم بین در مننایی چه به ی ایثار پس از اس م، واژه بدانیا اینکه در ادامه، برای (.261-267

 اند کرده زندگی زمانی مط،ع آن در که بزرگانی اگادیث از شایی نمونه به است، بوده منمول

  :شود می اشاره
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 یمرد شر  «هُ لَ فَر غ ،هِ نَفسِ  یلَ عَ  رَ آث َ وَ  َشهوَته فَ َرد   ةً َشهوَ  یاشتَ هَ  ئمرِ إ ای  أ»: )ص( روایت شدهراز پیامب

 ،دشد حیترج خود بر را یگرید و دارد نگه خواش  آن از را خود و بخواشد را یزیچ که

ر در مننای اح، گی نیز در سخنان آن گضرت)ص(، ایثا .(163: 2ج، 1384 ،ینراق) شود دهیآمرز

شمار  ای به دیدگاه آن گضرت، فضیلت عمده سخا آمده که ازبا عناوینی مانند انفاق، جود و 

 (.154: 1388)ایزوت و، آید  می

بار استنمال شده  دوازدهمشتطّات آن از این باب، به تنداد ی ایثار و  اوب غه، واژه در نهج

مننای ویوی آن، یننی برگزیدن و  هشا ب در تمامی آنو  ،(14ر13 :1369، محممدیتی و دش)

 شود:  ه است که به چند نمونه اشاره میکار رفت داشتن به مطدمم

که در ابتدای فرمان مبارک (  566: 1379)دشتی، « ایثاِر طاَعِتِه...أَمَرُه بَِتقَوی هللِا وَ » -53ی  . نامه1

داشتن اطاعت خدا بر دیگر کارشا دستور  مطدمماشتر، او را به ترس از خدا و  امام)ع( به ماوک

  «دشد. می

 ( 738: شمان) «اإلیاُن أن ُتؤثَِر الص دَق َحیُث َیُضر َک، َعَلی الکذِب َحیُث یَنَفُعَک...» -458. گکمت 2

ی، از یگو ی بر دروغیگو داشتن راست مطدممشتقّ فنلی از ایثار است و « تُؤثِر»که در آن 

 شای ایمان بیان شده است.  نشانه

نیا أی  تَ َعبُّ ...تَ َعب دُ » -111ی  . خ،به3 که به برگزیدن دنیا، (  213 :شمان)« آثَ ُروها أی  ایثارٍ ٍد وَ وا لِلدُّ

 دارد.     اشاره توسمط پیشینیان

   ازجملهشود امیرمؤمنان)ع(، ب یار مشاشده می شای توحیه اوبتّه در مننای اح، گی نیز در

 یبزرگوار نیتر فیشر و یکوکارین تینها ،یان ان حفات نیواالتررا  ثاریاغرراوحکا،  در

، 1125، خوان اری)« مرَ الكَ  فُ أشرَ  اَّلیثارُ وَ  حسانِ اإل ةُ غایَ  اَّلیثارُ ، مِ ى الكارِ علَ أ اَّلیثارُ »: منرّفی کرده است

 (.373: 1ج
...عُ أالل ُهم  ِاّن  » :آمده است سجمادیهی  ححیفهدر  (ع)امام سجاددر دعای ششتاِ  یثاِر إوُذ ِبَك ِمنأ

ق ِ  : 1374 )انصاریان، برم از این که باطل را بر گق ترجیح دشا به تو پناه مى  خدایا «الأباِطِل َعَلى احلَأ

ق  َوِانأ َضر َك َعَلى الأباِطِل وَ ِان  ِمنأ َحقیَقِة اَّلیاِن اَنأ ت ُ » ( روایت شده:ع)امام حادقنیز از و (. 67 ِانأ ؤأثَِر احلَأ
م دارى، که گق را بر باطل مطدماز گطیطت ایمان این است (: 114: 2ج، 1403)مجل ی،  «نَ َفَعكَ 

 .باطل به نفع تو باشد به مرر تو و شرچند گقّ
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شا اح، گی استفاده ، شا در مننای ویوی و «ایثار»ی  هبنابراین، در گفتار بزرگان دین، واژ

 مان،یا مانند ادىیبن ایمفاش با شود. و شا فهمیده می شده است که مننای عاممی از آن، در آن

 را اى گ ترده ىیمننای  شبکه افته،ی وندیپ ،گقو  کرم اگ ان، ، حداقت،طاعتاتطوی، عبادت، 

 .دشد مى لیتشک



قرآندرايثار.وجوهمعنايي7
بر دو  ،آیات اوهی ی ایثار در مشتطات واژه که رسیا با بررسی در قرآن کریا به این نتیجه می

ه گرفته شد، «تقدمی الش یء»مننای  به« أثَر»ی  که از ریشه کار رفته است  بار به پنج وجه مننایی و

 است: 

که  ،داشتن منفى مطدم و ی ایثار مذموممننا به)دنیا بر آخرت(،  دادنِ حیترج و دنیبرگز .7-1

نیا» در دو آیه استنمال شده است: َیاَة الدُّ َبل »ی  آیه زندگی دنیا را برگزید. و  (38: ازعاتنّ)او« َوآثَ َر احلأ
نیا ؤأثُِرونَ ت ُ  که آخرت، بهتر و  گاوی دارید، در بلکه زندگانی دنیا را مطدمم می  (16: )األعلی« احلَیاَة الد 

ِخَرةُ »پایدارتر است:  در دومی، شکل فنل مامی و  که در اوموی به  (17: )األعلی« َوأَبأقى َخی أرٌ  َواآلأ

 مضارع آمده است.  

 دارد گطیطت این بر این آیات، دالوتدر  است، دیگرى واگذاردن و یکى گزیدن که ایثار»

 و برد، می سر به آخرت( و )دنیا برتر و تر پ ت ی گیات جاذبه دو و راه دو میان در ان ان، که

 روى آخرت از و گزیند می را دنیا است، باالتر شاى محرک از نیرومندتر دنیا، ی جاذبه چون

شای دنیا و  با واژه ی ایثار نشینی واژه در این آیات، شا (.22: 4 ، ج1362 )طاوطانی،« گرداند می

أدنی  اینکه این تطدیا از نوع أعلی بر أدنی وبر استنمال مننای ویوی آن دارد و آخرت، دالوت 

 بر أعلی است.  

جا آمده  که در سه مثبت داشتن مطدممی ایثار ممدوح و مننا به ،دادن حیترج و دنیبرگز .7-2
شا دیگران را بر خود مطدمم  آن  (9: حشر)او« اَنُفِسِهم َوَلو کاَن ِِبِم َخصاَصٌة...َویُؤثِروَن َعلى ...»: است
م لمانان مدینه ن بت به مهاجران ایثار  ازآن در که  دارند، گرچه خودشان نیازمند باشند. می

 رغا نیاز بهکه  به مهاجرین به جایی رسید رسانی انصار خدمت مکّه ستای  شده است.
، طبرسی   30-28 : 28 ج، 1412، )طبریتند شدا م میخود مطدم را بر شا آنتأمین نیازشای شان، شدید

  (.393 : 9 ج، 1372



 1393پاييز.32شماره            ادبياتعربيوايرانيزبانپژوهشيانجمن-يعلميمجله

98 

 

پیامبرش از  کند که براى یارى خداوند و اد مىقبل از این نیز از مهاجران ی ی آیهدر خداوند 

هاِجریَن ال  لِلُفَقراِء »وطن خوی  چشا پوشیده، در پى فضل اوهى شجرت گزیدند:  ثروت و
ُ
ذیَن ال

یُقونَویَنُصروَن اّلل َ وَ    ِمَن اّللِ  َوِرضوان ًاأمواَلِِم یَبَتغوَن َفضلً اُخرُِجوا ِمن دیارِِهم و  : حشراو) «َرسوَلُه اُولِئَک ُهُم الص دِ 

انصار و دو گروه ی مشترک، میانِ  شده شای بیان ایثار در ارتباط با ویوگی ی واژهنشینى  شا .(8

 محور به توجمه با نیز هیآ آخر در ودارد  دالوت ایثار مهاجرین، بر استنمال مننای اح، گی

عبارتی دیگر ایثارگران،  به  است شده داده قرار حدق با کینزد ارتباط درایثار  ،ینینش شا

  گردند که حدمیق نامیده شوند. ی آن می شای ته

 لََقدأ  تَاّلل ِ  قاُلوا» آمده است:رجیح بین دو طرف شرگونه ت، برای تر در مننایى وسیعگاشی ایثار 
داوند تو آنجا که برادران یوسف)ع( به او گفتند: به خدا سوگند خ  (91: )یوسف «َعَلیأنا... اّلل ُ  آثَ َركَ 

مننایِ برگزیدن  در این آیه به ایثار(. 63: 10 ، ج1374 )مکارم،فضیلت بخشید را از میان ما برگزید و 

 خداوند یننى  (94: 12 ج ،1380)مص،فوی، باشد  باقى مردم میان در که است اثری گذاشتن باقىو 

 سل،نت، برتری داده است. و عطل، زیبایى دان ، گلا، به و گذاشته باقى ما براى را تو متنال

ار در آن است که ایث (72: طه) «َفَطَرنا... َوال ِذي الأبَ یِ ناتِ  ِمنَ  جاَءنا ما  َعلى نُ ؤأثَِركَ  َلنأ  قاُلوا» می سو آیه

است  فرعون تهدیدات مطابل روشن، در لیدال دادن آیات اوهی و برترىداشتن و  مننای مطدمم به

به فرعون  ،ساگران که موجب شد ستایمان به خدا از بند آنان فکرى تحومل ی دشنده نشان که

توان به این نتیجه  آیات بندی، میدر « ایمان»در این آیه، با « ایثار»نشینی  شوند. از شا هتوجم بى

 (. 75-73: طه) «ِبرَب ِنا... آَمن ا ِإن ا»عمل حاوح است: د که ایمان به خدا، منشأ ایثار و رسی

منناى ویوى آن  ،که در قرآن آن است« ایثار»ی  واژه متفاوتکاربردشاى ی بررسی  نتیجه

نیز تطدیا . و ده استش م،ابق آن اح، گىمنناى ویوى با  (،9: حشر)اویک آیه در  و کار رفته به

گاشی أدنی بر أعلی، مانند بر أدنی، مانند انفاق و بخش ، و  ی ایثار از نوع أعلی در واژه

 برگزیدن دنیا بر آخرت آمده است.



قرآندرايثاريمعنايي.حوزه8
شاى  واژه کلید دنبال بهباید ، در قرآن آنتحلیل ساختار مننایی و  موموع ایثاربیشتر براى بررسى 

ش تند که به  آننوعى در ارتباط مننایى با  بهنشینی،  در محور جانشینی یا شادیگرى باشیا که 
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شود: شا اشاره می چند نمونه از آن

 گفته ازمندانین به خدا، راه در یگرید زیچ ای مال یاع،ا به قرآن، در انفاق :«انفاق».8-1

 شده انفاق ءِیش تیمماوک شمواره ،انفاق در که است متفاوت جهت آن از ء،إع،ا با و شود یم

بنابراین ان ان بخشنده،   (82: 1412 ع کری،)  تین نیچن وزوماً ،ءإع،ا دری وو شود  یم منتطل

در گاوت و  کرده انفاق ،ددار نگه شا خود یبرا و دبدش گرانید به را  ماو از یبخش شرگاه

و  چیز آن یدوست وجود با را خود مالامما در ایثار،   کند )انصاف( میتط یاِ برابر، م اوات 

د دار ازین آن به خود که یگاو در  دبخش می یگرید به تمامی به ،رمای خدا رایب ،نیازش

 .است« ایثار»پس باالتر از شمه،  .(9-8: ن اناال)« یُ،نِمُونَ او،َّنامَ عَلَی گُبِّهِ...وَ»

کمتر اش است، إع،ا کرده و  بر عهدهیننی شخص نیکوکار، بی  از آنچه  «:احسان.»8-2

اإِلیثاُر » :( نطل شده استعاز گضرت علی)(. 191: 1390)راغب،  دارد از گطّ ، برای خود، نگه می
 عنوان بنابراین، ایثار به(  128: 1، ج1390شهری،  محممدی ری) «أعلى َمراِتِب اإِلیانِ أحَسُن اإِلحساِن، و 

 است.  اگ ان مطام از کامل ، مصداقیایمان ی هباالترین مرتب و نیکوترین اگ ان
8-3« گیرد که بهترین مرگ و  یگاشی ایثار با نثار جان در راه خدا حورت م«:شهادت.

 شهادتی  واژه ،ایثار شناسیننام بدونشان چنان است که  ارتباطباالترین نوع ایثار است و 

  4: محممد) «اوَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اولّهِ»در قرآن، شهیدان را با عبارات  خداوند .بود خواشد غریب

 (،74:  اءنّ)او« هِ فَیُطْتَلْاولّ مَنْ یُطاتِلْ فِی سَبِیلِِ» ،(154: بطرهاو) «مَن یُطتَلُ فى سَبیلِ اولّهِ» و ،(16: آل عمران

فارس،    ابن182: 2، ج1428منظور،  ابن)است  ی در راه خدا شهید شده بنابراین کشته کند  منرّفی می

 اجرای فرامین اوست. در راه خدا و ایثار، شهادتاساس  و(، 510: 1387



.تقابلمعنايي9
عبارت است از ام اک امواوی که سزاوار نی ت نگه در مطابل ایثار ماوی بوده و  «:بخل.»9-1

 آیه،شفت  در و بار دوازده قرآن در این واژه (.45: 14، ج1425  زبیدی، 67: 1390 راغب،)داشته شوند 

 . است رفته کار به مختلف شای حورت به

 راغب،  481: 1387ابن فارس، ) استشمراه با گرص آخرین گدم بخل است که  «:شحّ.»9-2

در مطابل، مشتطّات ایثار از رفته و  کار به جمع و مفرد حورت به بار پنج، قرآن در .(406 :1390
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 نهی  ی ایثار در آیه با مادمه نشینی آن، ی شا راب،ه. بار در آن آمده است پنجباب إفنال نیز، 

ِلُحونَ وَ  ةٌ کاَن ِِبِم َخصاصَ  َلویُؤثِروَن َعلى اَنُفِسِهم وَ وَ ...: »ی گشر سوره ِسِه فَأولِئَك ُهُم الأُمفأ  «َمنأ یُوَق ُشح  نَ فأ

خود را  انحصارطلبی، شدید پرشیز از بخلانجام ایثار و شرکس بتواند با ماند که فه به ما می

 (.393 : 9 ج، 1372، طبرسی  30 ر28 : 28 ج، 1412، )طبری دوش میرستگار  ،مهار کند

9-3« نأسانُ  وَكانَ » (،887: 2، ج1428منظور،  ابن) استنظر  تنگمننای خ یس و  به «:قَتور.  اإلأِ
در  (.622: 1390 راغب،)تنبیهی است بر سرشت ان ان که شمراه با بخل است (  100: )اإلسراء «قَ ُتوراً 

 .قرآن، مشتطّات دیگر آن نیز استنمال شده است

آن ن بت  مننایی ی گ ترهو ، (651: 5، ج1428منظور،  ابن) مترادف با بخیل بوده «:ضَنين.»9-4

 بار یک قرآن در شود. و باارزش میو  نفیس امور در بخل به کمتر است  زیرا محدود« شحم»به 

 (ص)یننی پیامبر ( 24: )اوتّکویر «ما ُهَو َعَلي الَغیِب ِبَضننيوَ » (.379: 1426)زمخشری،  است رفته کار به

کند  نمی پنهان ک ی از را چیزی و نی ت بخیل شود، می وگی او بر آنچه از چیز شیچ به ن بت

 کند. عنوان اوگوی نیکو، ایثارگری می بهو (. 219 :20 ج، 1417)طباطبائی، 



.ترادفمعنايي10
: 1391)پاومر، شود  در اح، ح به یک انی مننا ترجمه می (،Synonymy) مننایی ترادف یا شا

دارند، اشاره « مننایی ن بی شا»در اینجا به برخی واژگان قرآنی که از نظر ویوی، با ایثار  (.105

 شود:  می

پ ندِ  داشتن و خیر وجودی آن، مورد  جهت برتری برگزیدن که بهنوعی  «:إختيار».10-1

: 1390)راغب، ی خیر است  عبارتی درخواست چیزی که انجام آن مایه به  کننده باشد انتخاب

تَ رأناُهمأ َعلى. »(258  به که علمى با را اسرائیل بنى ما یننى ( 32: )اودمخان «ِعلأٍم َعَلى الأعاَلِمنيَ   َو َلَقِد اخأ

اشاره شا بر دیگران  که به برتری آن (،141: 18 ج ،1417)طباطبائی،  برگزیدیا داشتیا، آنان استحطاق

 دارد.

10-2«  برگزیدن است.کردن از روی اختیار و  مننای جمع به« جَبی»ی  از ریشه «:إجتباء.

ِتباُء اّللِ  الَعبأدَ » ه فیض اوهی است که برای انبیاء و بنضی از ای را ب برگزیدن خداوند، بنده«: إجأ

جاِهُدوا ِف اّللِ  وَ » (.53: 2 ج ،1360  مص،فوی، 140: 1390)راغب، باشد  حدمیطین میمطرّبان مانند شهداء و 
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َتباُكمأ  َحق  ِجهاِدِه ُهوَ   براى کردن کارزار سزاوار چنانکه کنید کارزار خدا راه در ( 78: اوحجم) «...اجأ

خاطر  برگزیدن، بهکردن و  اختیار مننای به «ءجتباإ»د. در این آیه برگزی را شما او ،اوست

 (.344: 7ج ، 1410 )طوسی،شاست  شای تگی وجودی آن

10-3« : 4 ج ،1380)مص،فوی،  است ناآوودگى و خلوص اختیارکردن ىامنن هب«:إصطفاء.

 را تو موسى اى: گفت ( 144: )األعراف «ِبرِساَّلِت َو ِبَكلِمي...ِإين ِ اصأطََفیأُتَك َعَلى الن اِس   قاَل یا ُموسى»(  162

 ، آناختیار و اح،فاءن میا فرق. برگزیدم مردممیان  از خوی  گفتن سخن به و پییمبرى به

)طباطبائی، است  نهفته نیز تصفیه آن در اینکهی  امافه به دشد مى را اختیار منناى اح،فاء که است

 (.244: 8 ج ،1417

10-4« شود که  شدن استنمال می برگزیدهیافتن و  مننای برتری د ایثار، بهمانن«:تفضيل.

بیشتر در امور أعلی(، مانند باالگرفتن غضب، و  حورت مذموم )ترجیح أدنی بر گاشی به

ُ »ی  مانند آیه  آید گلا میبر أدنی(، مانند برتری در علا و  پ ندیده )ترجیح أعلی َفض َل اّلل 
راً َعِظیماً   سر جهاد از که شا آن بر را کنندگان جهادخداوند  ( 95: اونّ اء) «الأُمجاِهِدیَن َعَلى الأقاِعِدیَن َأجأ

  (.108: 9ج ،1360مص،فوی،   605: 1390)راغب،  است داده برترى بزرگ پاداشى به تابند برمى

دادن مثبت  ، شردو در ترجیح«یلایثار و تفض»گیریا که واژگان  نتیجه می ،شد بنابر آنچه گفته

بیشتر در امور حورت مذموم، کمتر استنمال شده و  به« تفضیل»روند  اوبتّه  کار می منفی بهو 

نیز، « اح،فاء»ی  به شردو شکل استفاده شده است. واژه« ایثار»رود  امما  کار می ممدوح به

که اختیار، برگزیدن بهترین گونه  خلوص آن است  شمان دویل ترین شیء به کردن خاوص انتخاب

، بیشتر در که در قرآن کریا ،«اجتباء»ی  درنهایت واژهاست. و خاطر خیر موجود در آن  چیز به

 آمده است. (203: )األعرافنمودن  مننای جمع کمتر بهکردن، و  مننای انتخاب



گيرينتيجه
ومنی و مننای که  گاوی در  فداکاری است، محدود به گذشت و «ثاریا» ی . مننای عرفی واژه1

مثبت و منفی را  تنِشدا ممطدمدادن و  ی مننایی وسینی داشته و شرگونه برتری ن، گ ترهویوی آ

است که اعام از ایثار ماوی مننای گذشت از خود به نفع دیگران  به در اح، ح،شود. و  شامل می

 جانی است.و 
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یثار، بیشتر به او  بود جیراننای ویوی، بی  از م ثاریا یِاح، گ یمننا. قبل از اس م، 2

 اس م نید اشداف خدمت در را آن قرآنی، اتیآ امما  شد ای محدود می قبیلهشای فردی و  انگیزه

است و به  جهان آخرت ایمان به خدا وی اوهی داد که منشأ آن،  انگیزهآن، نیمت و  بهو  داد قرار

 شود. رستگاری، منتج میرگمت اوهی و 

: در وجه اومل استآمده  بار، پنج به تندادبر دو وجه مننایی و  قرآن، مشتطّات ایثار. در 3

در وجه  و (،16: على  األ38: ازعاتنّ)او استداشتن منفی که مورد مذممت  مطدم و دنیبرگزمننایِ  به

 عنوان ایثار ممدوح، که در سه آیه استنمال شده است به مثبت داشتن و مطدم دنیبرگزدومم 

 (. 9:   اوحشر72: طه  91: )یوسف
: )اوحشر «أَن أُفِسِهمأ َوَلوأ كاَن ِِبِمأ َخصاَصةٌ   َویُ ؤأثُِروَن َعلى»ی  آیهایثار در منناى ویوى که  نتیجه این. 4

َفقاَل ِإنأ »ی  در آیه« یُ ؤأثَ رُ »ی  رسد کلمه نظر می نیز به. و ده استشم،ابق با منناى اح، گى (، 9
نطل یا روایت » مننای بهنظر برخی، از باب ایثار نبوده و  برخ ف(، 24: )اومدمثّر«ٌر یُ ؤأثَ رُ هذا ِإَّل  ِسحأ 

 ، ححیح است.«شود می

 دنبال بهباید ، در قرآن آنتحلیل ساختار مننایی و  موموع ایثاربیشتر براى بررسى . 5

 آننوعى در ارتباط مننایى با  بهنشینی،  در محور جانشینی یا شاشاى دیگرى باشیا که  واژه  کلید

در  و «شهادتو  إع،اء ،طنام، انفاقإاگ ان، ». در این بررسى به مفاشیمى شمچون: ش تند

إختیار، تفضیل، »با آن، به « مننایی ن بی شا»در  و« مَنینو  قَتور ،حمبخل، شُ» آن، مطابلِی  نط،ه

 .خوریا برمى« إجتباء إح،فاء و

ی  واژه ،ایثار شناسیننام بدون. ایثار واالترین حفات، و شهادت باالترین نوع آن است  و 6

 «ال ِذیَن قُِتُلوا ِفی َسِبیِل اّلل ِ »خداوند در قرآن، شهیدان را با عباراتی مانند  .بود خواشد غریب ،شهادت

 .کند منرفی می، (169: )آل عمران
 

 منابع عربیالف( 
 الکرمی. القرآن

الن شر الت ابعة ة اْلولی، مشهد، مؤس سة الط بع و ، الط بعمجهرة الّلغةق(، 1426ش/1384ُدرید، حمم دحسن، ) ابن .1
 ِلآلستانة الر ضوی ة.   

 ، قم، مرکز دراسات احلوزة و اجلامعة. مقاییس الّلغة معجمش(، 1387ابن فارس، امحد، ) .2
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 ، بيوت، دارالفکر. ربلسان العم(، 2008ق/ 1428ابن منظور، حمم دبن مكرم، ) .3

 ، بيوت، دارالفکر.البحر احملیط يف التفسريق(، 1420، أبوحی ان حمم دبن یوسف، )اندلسی .4

 ، بيوت، الکتبة الش رقی ة.اجملانی احلدیثةم(، 1960البستانی، فؤاد أفرام، ) .5

 بيوت، دارالعلم للملیني.، حتقیق امحد عبدالغفور عط ار، صحاح الّلغةق(، 1404اد، )جوهري، امساعیل بن مح   .6

 ، بيوت، دارالفکر.تاج العروس من جواهر القاموسم(، 2005ق/ 1414دی، حمم د مرتضی، )زبی .7

 ، الط بعة اَّلولی، بيوت، دارالفکر.أساس البالغةق(، 1426زخمشری، حممودبن عمر، ) .8

ی مدر سني  ت اسلمي جامعه، قم، دفرت انتشارااملیزان فی تفسري القرآنق(، 1417) طباطبائی، حمم دحسني، .9
 ی علمی ه. حوزه

 ، هتران، انتشارات ناصرخسرو.جممع البیان فی تفسري القرآنش(، 1372بن حسن، ) طربسی، فضل .10

 ، بيوت، دارالعرفة.جامع البیان فی تفسري القرآنق(، 1412وجعفر حمم دبن جریر، )طربی، اب .11

اث اءیإح دار ،وتي ب ،القرآن ريتفس یف الّتبیان ،(ق1410) ،حسن حمم دبن وسی،ط .12  .یالعرب الرت 

 اَّلسلمي. سة النشر، قم، مؤس  معجم الفروق الّلغویهق(، 1412عسكري، ابوهلل، ) .13

 دارالعلم للملیني، مکتبة الن هضة. االسالم، املفّصل ىف تاریخ العرب قبل م(، 1972لی، جواد، )ع .14

ابراهیم الس امرائی، قم، مؤس سة  مهدی الخزومی و، حتقیق كتاب العنيق(، 1409بن امحد، ) فراهیدي، خلیل .15
 داراَلجرة.

 ، هتران، ناصرخسرو.اجلامع الحکام القرآنش(، 1364قرطيب، حمم دبن امحد، ) .16

 بيوت، مؤس سة الوفاء. ،جلد دو م ارانأنوار،حبق(، 1403جملسی، حمم دباقر، ) .17

 بيوت، منشورات اَّلعلمی للمطبوعات.، چاپ چهارم، جامع الّسعاداتق(، 1384نراقی، حمم د مهدی، ) .18



ب(منابعفارسي

 ، چاپ اومل، تهران، انتشارات پیام آزادی.يسجّاديّهيکاملهيصحيفهترجمهش(، 1374انصاریان، گ ین، ) .1

وش(، 1391ایزوت و، توشیهیکو، ) .2 قرآنخدا در تهران، شرکت  ، مترجا: اگمد آرام، چاپ شفتا، انسان

 سهامی انتشار. 
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چاپ دومم،  ای،  ، مترجا: فریدون بدرهدينيدرقرآنمجيد-مفاهيماخالقيش(، 1388ایزوت و، توشیهیکو، ) .3

 تهران، نشر و پووش  فرزان روز.

 ، مترجا: کورش حفوی، چاپ ششا، تهران، نشر مرکز. نگاهيتازهبهمعناشناسيش(، 1391پاومر، فرانک، ) .4

دررق(، 1125ن، )اودمین محممدبن آقا گ ی خوان اری، جمال .5 و غررالحکم ، جلد دومم، تهران، الکلمشرح

 انتشارات دانشگاه تهران. 

 ، چاپ اومل، قا، نشر بخشای .البالغه ينهجترجمهش(، 1379دشتی، محممد، ) .6

، چاپ دومم، قا، نشر البالغهالمُعجمالمُفَهرسأللفاظنهجش(، 1379دشتی، محممد و محممدی، سیمدکاظا، ) .7

 ع(.امام علی )

، مترجا: گ ین خداپرست، چاپ مفرداتالفاظقرآنکريمش(، 1390بن محممد، ) راغب احفهانی، گ ین .8

 چهارم، قا، انتشارات نوید اس م.

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار.تفسيرپرتويازقرآنش(،  1362طاوطانی، سیمدمحمود ) .9

 چاپ اومل، قا، داراوحدیث.، يقرآنوحديثدانشنامهش(، 1390شهری، محممد، ) محممدی ری .10

 ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. التّحقيقفيکلماتالقرآنالکريمش(، 1360مص،فوی، گ ن، ) .11

 تهران، مرکز نشر چاپ. تفسيرروشن،ش(، 1380مص،فوی، گ ن، ) .12

 تهران، داراوکتب االس میمه. تفسيرنمونه،ش(، 1374مکارم شیرازی، ناحر، ) .13

شرکت انتشارات علمی و  تهران، ،احیر گکمت مترجا: علی ،تاريخجامعاديانش(، 1386) ر،یبا جان ناس، .14

 فرشنگی.
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 :صلخّ م
ك  أعلى مس  تومي اإلی  ان، م  ع جمموع  ة واس  عة م  ن الع  ی العجم  ي واَّلص  طلحی  ولك  ن الن ط  اق « اَّلیث  ار»

 الص   فح و» 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
ِف ه  ذه الدراس  ة، یتع  ني  الع  ی الوض  عی لکلم  ة اإلیث  ار، إس  تنادا إ، الص  ادر العجمی  ة،  کث  ياً.« ض  حیةالت  

ف رتة م ا رمی، وت تم مقارن ة اس تخدامها ِف بعد معرفة أصلها، َّلكتشاف طبقاهتا الدَّللی ة ِف آی ات الق رآن الك 
لق رآن، وفیم ا یتعل ق جماَل ا ال دَّلهل. َل ذا ا ف یالعلقة الدَّللی ة ة و قبل اإلسلم وبعدها. مث، یتم فحص الكان

الوص    فیة »باس    تخدام         ،«الدَّلل    ة التاروی    ة و الوص    فیة»الغ    رض، ق    د فص     ل الطال    ب حت    ت عن    وان 
 «.والتحلیلیة

العجم    ي یش    تمل عل    ی أي  تفض    یل وتق    دمی، عل    ى ح    د  س    واء، اَّلیث    ار اإلَیابی     ة والس     لبی ة. قب    ل  ه    امعنا
لح أكث   ر ش   یوعا ب   العی العجم   ي وكان   ت تقتص   ر عل   ى ال   د وافع الشخص   یة الص   ط ااإلس   لم، ک   ان معناه   

ین اجلدید. فی س یاق الق رآن الك رمی، َل ذه الكلم ة والقبلیة کثيا  ولكن اآلیات القرآنی ة، ختدمها أغراض الد  
: ف  ی إض  افة عل ى الع  ی العجم  ي واإلص  طلحی ،علق ة دَّللی   ة م  ع العدی  د م ن الف  اهیم اْلخلقی  ة والدینی  ة

وفی التباین ال دَّلهل م ع کلم ات   معناها اَّلصطلحیة مع کلمات کاَّلحسان، اإلطعام، اَّلنفاق، الشهادة 
کالبخ   ل، الُش   ح ، الَقت   ور، الَض   نني  وف   ی ال   رتادف النس   بی م   ع کلم   ات کاإلختی   ار، التفض   یل، اإلص   طفاء 

م یضعون ِف جمال دَّلهل واحد.  واإلجتباء  أ  
 

  اجمل    ال ال    د َّللیةی  فیالت وص     الدَّلل    ةاَّلیث    ار، الد َّلل    ة الت اروی     ة، الق    رآن الک    رمی،  :ةیّ الکلمااااات الر یساااا
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