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مقاله پژوهشی

کاربست معناشناسی در ترجمه ماده «ن ف ق» در قرآنکریم
3

روح اهلل محمدعلی نژاد عمران ،*1کامران اویسی ،2فرزاد دهقانی
 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 -2استادیار گروه قرآن و متون ،دانشگاه معارف اسالمی ،قم ،ایران
 -3استادیار گروه قرآن و حدیث ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
پذیرش1399/11/25 :

دریافت1399/8/24 :

از لوازم ترجمه قرآن ،توجه و راهیابی به خاستگاه معنای واژگان آیات است که راه را برای تبیین معناای ماتن
هموار میسازد .برای فهم واژگان اصلی در آیات باید به اصلِ معنای اساسی ،ریشهشناسی و باه معناای آن در
سیاقهای مختلف توجه کرد .از واژگان پُر بسامد در قرآنکریم ،واژههای برگرفته از ماده «ن ف ق» اسات کاه
دو واژه «انفاق» و «منافق» به سبب دوری معنایی و بارِ عاطفی مثبت و منفی همواره در معادلیابی باه خااطر
عدمِ توجه به اشتقاق از اصلِ ماده ،مستقل در نظر گرفته شده و معانی مصاللِِ بریاده از معناای اساسای را
نشان میدهند .پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤاالت است که ماده «ن ف
ق» چه سیر معنایی را پشت سر گذاشته و در این سیر دارای چه مؤلفههایی شاده اسات و رابلاه معناایی
مشتقات این ماده با هم چگونه است یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در متون عرب پیش از اساالم و
زبان علمی متعارف نزد ایشان ،ماده «نفق» در معنای «حفره» استعمال میشده است که قارآنکاریم طای
معناسازی از این واژه فرهنگ ویژهای به وجود آورد و مبتنی بر همان معانیِ چاله و شکاف ،از ماده «نفق» ساه
واژه «منافق»« ،انفاق» و «نفقه» را مفهومسازی کرد .با این تفاوت که در کاربسات قرآنای و در پرتاو دیادگاه
پیش نمونه ،معانی «نفق» محدودتر شده و بیشترین استعمال آن در دو حوزه انفاق و خرج کاردن ماال و نیاز
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چکیده

نفاق و دورویی در اعتقادات است .این معانی بر اساس پیش نمونۀ اولیه در زبان علمی باه حالات محساوس،
تصویرپردازی و مفهومسازی شده که ضروری است ایندست مفهومسازیها در ترجماه قارآن ماورد توجاه
مترجمان قرار گیرد.

Email: alinejad@atu.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :ماده نفق ،معناشناسی ،ترجمه قرآن ،زبان علمی

کاربست معناشناسی در ترجمه ماده «ن ف ق» در قرآنکریم ___________ روح اهلل محمدعلی نژاد عمران و همکاران

 -1مقدمه
 -1-1بیان مسئله

ظرافت و حساسیت فهمِ متن مقدس بویژه در عصری که با زمان پیدایی آنها فاصلهه زیلادی
وجود دارد بر همگان روشن است .از آنجایی که معنای کهمات به نسبتِ نوع حضلور آنهلا
در متن رقم میخورد ،توجه دقیق به معانی کاربردی واژهها در زملان تولیلد ملتن ،رلروری
است تا احیاناً معانی رایج در عصر خواننده ،به متن کهن تحمیل نگردد .فهم قرآن از رهگلرر
شناخت معنای دقیقِ واژگان قرآنی در کنار دیگر قراین عقهی و نقهی حاصل میشود .از ایلن
رو مفهوم شناسی واژگان به کار رفته در قرآن نقشی کهیلدی در کشل

مقاصلد آیلات الهلی

خواهد داشت .ماده «ن ف ق» یکی از مسائل بحث برانگیز میان اندیشمندان و مفسلران بلوده
است چون دارای دو معنای تقریباً دور از هم یعنی «انفاق» و «نِفلاق» اسلت .ایلن دو معنلای
واژه به صورت مستقل در نظر گرفته شود ،طوری که گویا یک ماده برای چنلد معنلا ورل
جداگانهای داشته است.
همچنللین برخللی مشللتقات مللاده «ن ف ق» ممکللن اسللت بللرای م اطبللان عصللر
حارر نامأنوس باشلد و در صلورت مراجعله بله معلاجم لبلت علره نیلز چله بسلا تنهلا
معنای تطوریافتله یلا مجلازی آن را بتلوان کشل

نملود .حلال آنکله در مشلتقات «انفلاق»،

«منافق» و «نفقه» حلروف اصلهی دا بل بلر یکسلانی در ورل اولیله اسلت کله بایلد در یلک
هسته معنایی بله یکلدیگر ملرتبو شلوند .از طرفلی پژوهشلگرانی کله مشلتقات را بلا اتکلا
به اصللِ ملاده ملدنظر قلرار دادهانلد تحهیهلی ارائله داشلتهانلد کله اغهلب براسلاس معنلای
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مرکور سبب شده تا در تحهیل به اشتقاق این مفاهیم از اصلِ ماده توجه چندانی نشلود و هلر

اساسی و بلدون توجله بله معلانی نسلبی و م لفلههلای معنلایی اسلت .همچنلین بله سلیر
معنایی واژه در پرتلو زبانشناسلی کمتلر توجله شلده اسلت .مطالعله حارلر کله گلردآوری
(توصللیفی -تحهیهلی) اسللت ،تللی

مللیکنللد اصللِ مللاده را مللدنظر قللرار داده و براسللاس
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بلله رو

کتاب انللهای و اسللتنادی ،تجزیلله و تحهیللل بلله صللورت تحهیللل محتللوایی کیفللی

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

مشللتقات ،چگللونگی مفهللومسللازی و رابطلله مشللتقات در پرتللو زبللانشناسللی بازکللاوی
کند.
 -2-1سؤاالت پژوهش

مطالعه حارر به دنبال پاسخ به س االت زیر است:
اوالً :مادۀ «نفق» چه سیر معنایی را پشت سر گراشته است؟
ثانیاً :رابطه معنایی مشتقات این ماده با هم چگونه است؟
ثالثاً :معانی پیش از اسیم و پساقرآنی ماده «نفق» چه م لفههایی را نشان میدهد؟
 -3-1پیشینه تحقیق

 -1مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی دو مفهوم انفاق و نفاق در قرآنکریم» اثر «الهله شلاه
پسند و هدی تیزابی مشلهدی» ،مجهله مشلکوه ،شلماره  . 1393 ،125نگارنلدگان در ایلن
پژوهش میکوشند از رهگرر بررسی تطبیقی دو مفهوم «نفاق» و «انفاق» به تبیلین ارتباطشلان
بپردازند.
 -2مقالهای با عنوان «پیدایش پدیده نفاق در اسیم از منظر قرآن» اثلر «محملد میرزایلی»،
مجهه الهیات و حقوق ،شماره  . 1383 ،14نویسنده در این پژوهش در پی بازکاوی ظهلور
اولیه پدیده نفاق به عنوان یک رذیهه اخیقی است.
لرا اینکه اصل ماده «نفق» در قرآنکریم و ادبیات عره با استفاده از دو ابلزار معناشناسلی
تاری ی و توصیفی بازکاوی شود و طریقه مفهوم سازی سه کهیدواژه منافق ،انفلاق و نفقله از

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-16

آثار نزدیک با پژوهش نگارندگان عبارت است:

اصلِ ماده در پرتو بافت جاههی ،زبانِ عهمی و فرهنگ قلرآن تحهیلل و بررسلی شلود کلامیً
بیپیشینه است و جنبه نوآوری مقاله پیشرو نیز همین است.
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 -2مبانی نظری پژوهش
برای فهم و بازکاوی مفاهیم قرآنی و ادبی ابزارهای م تهفلی وجلود دارد .یکلی از ابزارهلای
مناسب و کارآمد ،معناشناسی است که به دو نوع در زمانی (تلاری ی) و همزمانی(توصلیفی)
تقسیم میشود .در معناشناسی تاری ی ،زمان در فهم معنا دخیل است و براساس تطلور معنلا
در طول زمان ،معنا بررسی میشلود و تطلورات تلاری ی معنلا ،جایگلاه واژه را در دسلتگاه
معنایی معین میکند (صفوی196-191 :1387 ،؛ همو96 :1384 ،؛ قائمی نیا.)531-530 :1389،

معناشناسی همزمانی که به «معناشناسلی توصلیفی»« ،بافلتشناسلی»« ،قرینلهشناسلی» یلا
«سیاقشناسی» تعبیر میشود ،روشی است که در راستای آن میتوان معنای واحلدهای نظلام
زبان را در یک مقط زمانی خاص و بدون توجّه به تبییر معنا در طول زملان بررسلی نملود
(روبینز418 :1384 ،؛ صفوی)197-196 :1387 ،؛ از آنجلایی کله بلرای تحهیلل مشلتقات ملاده
میشود.
یکی از مفاهیم اساسی زبانشناسی شلناختی( 1بلرای مطالعله بیشلتر در ملورد زبلانشناسلی
2

شناختی ن.ک :گیررتس1995 ،؛ م تاری و ررایی ،)75-74 :1392 ،مفهوم «طرحواره تصلویری»

اسلت کلله ن سللتین بللار ملارک جانسللن 3ایللن اصللطیح را در زبلانشناسللی بلله کللار بللرد.
طرحوارههای تصویری در دستگاه مفهومی ما از راه تجربه حسی و تعامل با محلیو پیراملون
شکل میگیرند .آنها ابزارهای تحهیهی بسیار مهم در زبانشناسی شناختی هسلتند (قلائمینیلا،

 .)56 :1390طرحوارههای تصویری بازنماییهلای مشلابه هسلتند .طلرحوارههلای تصلویری
بازنمایی مشابه مأخوذ از تجربهاند .مراد از «مشابه» این است که آنها صلورتی را در دسلتگاه
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«نفق» الجرم باید به نظریه پیش نمونه توجله شلود فهلرا در ادامله بله طلور اجملال معرفلی

مفهومی مییابند که تجربه حسی مورد نظر را منعکس میکند .آنها مفاهیمی هسلتند کله در
ذهن بر حسب تجاره حسی کلنگر ارائه میشوند (همان.)59 :

کار رفته است و گیرارتز 1983( 5و  )1997از جمهه کسانی است که نظریه پیش نمونله را در
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نظریه پیش نمونه 4یکی از نظریههایی است که برای کش

قواعد عام تبییلر معنلایی بله
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معناشناسی درزمانی میآزماید .او دنبال نشان دادن این است که «اهمیت نظریه پلیش نمونله،
برای معناشناسی در زمانی چه میتواند باشد» ).(Geeraerts, 1997: 11
نظریه مرکور یکی از نظریات جدید در مورد مبنای شکلگیری مقوالت در ذهن اسلت.
ساختار مقولهبندی ( )Categorizationیکلی از سلاختارهای شلناختی اسلت کله در ذهلن
انسان شکل می گیلرد .ذهلن انسلان بله صلورت طبیعلی اشلیا و واقعیلتهلای خلارجی را
مقولهبندی میکند و این مقولهبندی مفاهیم در ذهن براساس ویژگی الزم و کافی آنها انجلام
میشود Vyvan&green, 2006: 251).)Evansنظریه پیش نمونه معتقد است کله عمهکلرد
مقولهسازی پیامد قواعد روانشناختی انسان محسوه میشود .نظریه پیش نمونه بیلانگر ایلن
نکته است که ما از طریق مجموعهای از ویژگیهای اصلهی نیسلت کله اشلیا را بله مقلوالت
دیگر نسبت میدهیم ،بهکه این امر از رهگرر مقایسه آن چیز با نمونهای است که یک مقولله


 -3معناشناسی تاریخی ماده «نفق»
استعمالهای ماده «نفق» در کیم عره به صورتهایی دیده میشلود کله در ادامله خواهلد
آمد.
الف) استعمالهای ماده نفق

یکی از مشتقات این ماده «النَفِق» است به معنای اسب یا هر چیزی که راه را سلری قطل
کند و بپیماید (ابن منظلور ،1414 ،ج .)358 :10علقمه بن عبده سروده اسلت« :فال زیّدالده فال
مشیه نَفِق» (همان)؛ یعنی اسب تندرو هم به گرد پایش نمیرسد.
مشتق دیگر «النَّفَق» به معنای حفره در داخل زمین .مانند «ض َّل ُد َرّص نَفَقَال ُه» یعنلی بچله
گربه یا بچه خارپشت حفرها
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را با آن میشناسیم (راسخ مهند.)8 :1384 ،

را گم کرد (همان) .یا ابوالفرج اصلفهانی مالال ملیآورد کله

«أما أندي قد فعلت و ازدخذت نفقا زحت سرّري هذاّ ،خالر للال نفالق زحالت سالرّر أ الي»
دارم که به سمت سوراخ زیر ت ت خواهرم راه دارد.
34
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(اصفهانی ،1415 ،ج )212 :15؛ یعنی مهکه گفت :من این کار را کردهام و زیلر ت لتم حفلرهای
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«النافِقاء» مشتق دیگری به معنای حفرهایست م صوص یربوع که جلانوری اسلت مالل
سوسمار یا مو ؛ خانها

دو سوراخ دارد یکی م فی به نام نافقاء و یکلی ظلاهری بله نلام
زملین را سلوراخ کلرده و حفلره

قاصعاء .اگر دشمن از طرف قاصعاء بیاید سریعاً با سلر

نافقاء را ایجاد میکند و از آن خارج میشود (ابن منظور ،1414 ،ج358 :10؛ قرشلی ،1412 ،ج:7
.)97

یکی دیگر از مشتقات این ماده «االَنفاق» جم نَفِق است بله معنلی حفلره .املرق القلیس
( 496تا  544م) از این کهمه استفاده نموده است:
فاهن َودق مِن عش مجل ِ
دب
َّ
د

انفاقهن ،کانَّما
فاهن من
َّ
َّ

(امرق القیس77 :2004 ،؛ ابن منظور ،1414 ،ج)358 :10

یعنی آنها را از سلوراخهایشلان بیلرون ملیآورد؛ هملانطور کله بلارانِ تنلد ملو هلا را از
ربی نیز آورده است« :و کان فیما ّذکر قد شقت الفرات و جعلت أنفاقا بین مدّن ها -أنفالاق
السرب» (ربی)99 :1424 ،؛ یعنی زمانی شد که فلرات شلکافته گردیلد؛ در
(جمع نفق) و هو د
نتیجه آن ،حفرههایی بین آن شهرها ایجاد شد.
«المِنفاق» مشتق دیگری است یعنی بسیار نفقه دهنده و انفلاق کننلده (ابلن منظلور،1414 ،
ج .)358 :10گفته شده است« :و لهذا ال ّكون الحر الكرّم کثیر المال ألناله منفالاق» (خلوارزمی،

)445 :1418؛ یعنی به همین خاطر است که ش ص آزاده با کرامت کایرالمال نیسلت؛ زیلرا او
بسیار انفاق میکند.
المن ِّفق» است؛ یعنی کسی که بلازار کلاالیی را معموالًرونلق
یکی از مشتقات این ماده « ُ
علي ،منفدالق ساللع األدب (شلنترینی ،1421 ،ج:4
میدهد؛ کسی مال دلبال .أمیر د
الیاب جعفر بن د

متاع خود را با سوگند رواج دهد ،دشمن میدارد.
المنفَقَة» مشتق دیگری است به معنای رواج دهنده؛ در حلدیث اسلت« :الیمالین الكاببالة
« َ
35
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ِ
اّلل
 .)145یعنی «جعفر بن عل » رونق دهنده متلاع اده اسلت .در حلدیث آملده اسلت« :لنَّ هد َ
ض ال ُْمنَ ِّف َق ِسل َْع َ ُه ب ِ ْاألَّْ َمان» (صلدوق)483 :1400 ،؛ یعنی خلدا کسلی را کله
زَبَ َار َك َو زَ َعالَ لَیُبْغ ِ ُ
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سوراخهایشان میراند.
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منفقة السلعة ممحقة للبرکة» (ابن منظور ،1414 ،ج)358 :10؛ یعنلی سلوگند دروگ گلرم کننلده
بازار متاع است و زایل کننده برکت .باتوجه به کهمه منفبق ،این واژه باید رلبو صلحیا ایلن
"منَ ِّفقه"( ،اسم فاعل) باشد و در لسان العره به خطا ربو شده است.
کهمه ُ
یکی از مشتقات این ماده «النافقه» است به معنای چهارپا و شترهای مرد (ابلن اثیلر،1480 ،

ج  .)98 :5به صورت فعل نیز در شعری که شاعر

معهوم نیست ولی مسلتند لبلوی اسلت

به کار رفته است؛ مانند:
ف سبیل هداّلل َسرج و بغل

نفق البغ ُل و أودی َسرجه

(فراهیدی ،1410 ،ج 177 :5؛ ابن منظور ،1414 ،ج.)358 :10

یعنی قاطر مرد وزینش را از بین برد .زین من و چهارپا در راه خدا باد .نیلز ماننلد« :فقالال مالا
فعل بربونك؟ قال نفق» (اصفهانی ،1415 ،ج  )37 :19یعنی گفت :اسلبت چله کلار ملیکنلد؟
البته «نافقه المسک» واژهای دخیل است به معنلی نافله مشلک (ابلن منظلور ،1414 ،ج :10

 .)358به معنی رایج نیز آمده است (زم شری ،1412 ،ج  .)75 :5مرکر آن بله صلورت «نالافق»
ل نالافق» (ابلن
در عباراتی به معنای رایج و رونق استعمال شلده اسلت ماننلد« :فأکسالدت کال د

عساکر ،1415 ،ج  )126 :45یعنی هر رونقی را کساد کرد .در بیت شعری نیز آمده است:
و سوق کساد نیل

و عهد نفاق مض
(حصری انصاری)823 :1925 ،

یعنی زمان رواج و زیادی گرشت و کسادی بازار رسید .البته بله صلورت فعلل در ایلن
معنا نیز به کار رفته است مانند« :نَف ََق السعر ابا کثرمش روه» (ابن منظور ،1414 ،ج)358 :10؛ نیلز
در مورد زیاد شدن خواستگار دختر هم به کار میرود« :نفقت األّدم ابا کثدر ُ طد ابُها» (أزهلری،
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محمد گفت :مرد.

 ،1993ج .)157 :9

«نَیفَق[نُیفَق]» مشتق دیگری است فارسی معره و واژهای دخیل است به معنی جای بنلد
یکی از مشتقات این ماده «ال َّنفَقه» است به معنای آن چیزی که صلرف و خلرج ملیکننلد
36
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شهوار یا پیرهن (ابن منظور ،1414 ،ج.)358 :10
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(ابن منظور ،1414 ،ج 358 :10؛ مصطفوی ،1360 ،ج .)206 :12

«المنافق» از مهمترین مشتقات است که جاحظ آن را واژهای میداند که در اسیم به ایلن
معنا به کار رفته ،نه در زملان جاههیلت (جلاحظ ،1424 ،ج  .)151 :5املا ایلن سل ن صلحیا
نیست؛ زیرا عوده خهیل آورده است :حداقل یک بیت شعر جلاههی وجلود دارد کله نفلق از
باه مفاعهه در آن به کار رفته و معنای تهوّن و م ادعله را ملیفهمانلد؛ املا آن شلعر را نقلل
نکرده است (عوده خهیل .)266 :1405 ،وگاهی به معنای صرف کردن مال اسلت (ابلن منظلور،
 ،1414ج .)358 :10

همچنین « ِ
االنفاق» از مهمترین مشتقات ماده به معنای خارج نمودن مال از مهکیلت اسلت
(قرشلی ،1412 ،ج  .)97 :7مرحلوم مصلطفوی انفلاق بله معنلای اعطلاء را واژه ای مللأخوذ از
سریانی میداند (مصطفوی ،1360 ،ج .)206 :12گرچه در استعماالت این واژه معنلای مسلتقیم
نفق» است به معنای از بین بردن و نابود کردن مال (ابن منظلور ،1414 ،ج :10
مشتق دیگر «اس َ
.)358

فق و زنف ََّق» نیز از مشتقات ماده است به معنای خارج کردن (همان) .مانند
«ان َ
زنفدقناه بالحبل ال وأم

قصع ف قفاها
ابا الشیطان د
(جاحظ ،1424 ،ج 149 :5؛ ابن منظور ،1414 ،ج .)358 :10

یعنی هنگامی که شیطان (احتماالً منظور موجودی مانند مار یا سوسمار یلا یربلوع اسلت)
با پشت گردنش حفرهای حفر میکند ،سلپس بلا خلاک دره آن را ملیبنلدد سلپس حفلره
دیگری ایجاد میکند که نافقاء نام دارد.
«النِفاق» یکی دیگر از مهمترین مشتقات است بله معنلای دخلول در اسلیم بله طریقلی
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اعطاء دیده نمیشود اما میتوان این معنا را تضمّناً از صرف کردن برداشت نمود.

وخروج از آن به شیوهای دیگر است که از نافقاء یربوع مشتق شده است .برخلی معتقدنلد از
نافقاء گرفته شده است (ابن منظور ،1414 ،ج 358 :10؛ ابن فلارس ،1992 ،ج )3 :4؛ درحالی کله
 ،1375ج  .)241 :5خهیل بن احمد میگوید نفلاق ،اخلتیف و کفلر اسلت و شلاهدی بلرای
37
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طریحی آن را مشتق از سره و نفق به معنی سلوراخ پوشلیده در زملین ملیدانلد (طریحلی،
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استعمال منافق میآورد:
للمومنین امور غیر ُمح ِینه

سردونه نفق
وللمنافق د

(فراهیدی ،1410 ،ج .)178 :5

یعنی برای م منان اموریست غیر غم انگیز (شادی آور) و برای منافق رازی اسلت کله از
آن طریق به غیر اسیم خارج میشود.
ب) تلور معنایی در ماده نفق

ماده نفق و مشتقات آن همگی متصرف و منصلرفانلد .چنلان کله ذکلر شلد« ،نیفالق» و
«نافقه» به معنای نافه مشک قطعاً دخیل میباشند؛ اما در مورد «اِنفاق» کله مرحلوم مصلطفوی
آن را سریانی میداند جای تردید وجلود دارد؛ زیلرا اسلتعمالی کله علره آن را مسلتقیماً و
است و در واق منقول است نه دخیل.
واژگان عربی در بیشتر موارد به یک اصل عودت داده میشوند؛ املا ابلن فلارس دربلاره
ماده نفق معتقد است که به دو اصل بر میگردد؛ یکی به معنای قط و از بین رفتن چیلزی و
دیگری به معنای پنهان کردن و چشم پوشی از چیزی است که گلاهی هلر دو معنلا بله هلم
نزدیک میشوند (ن.ک :ابن فارس ،1992 ،ج  .)454 :5جمهه آخر ،یعنی اینکه گلاهی ملیتلوان
دو اصل را در معنای نزدیک به هم در یکی از استعمالها یافت .به عبارت دیگر این عبلارت
به ما کمک میکند تا بتوان ابن فارس را تلا حلدودی معتقلد بله روح معنلایی در واژگلان و
کاربردهای یک ماده دانست .برخی عرفا مانند محلی اللدین عربلی بله روح معنلایی معتقلد
بودهاند (ن.ک :حاجی ربی و فنایی اشکوری.)46 :1393 ،
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صریحاً به معنای اعطاء به کار برده باشد ،یافت نگردید و احتماالً بعدها این معنا به کلار رفتله

مرحوم مصطفوی نیز مینویسد :اصل واحد در این ماده نفاد در طول جریان است .وقتلی
چهارپا میمیرد یعنی نفاد در جریان حیاتش به وسیهه موت بله وجلود ملیآیلد .نفقله بلرای
جریان مشی آن متوق

شود .نافقاء نیلز دارای دخلول از جهتلی و خلروج از جهلت دیگلر
38
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خانواده یعنی اجرای آن تا زمانی که تمام شود .اسب تنلدرو یعنلی در پیملودنش ملیرود تلا
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است؛ بنابراین حرکت و جریانی است که با خروج از نافقلاء پایلان ملییابلد .الل

مملدوده

نافقاء نیز داللت بر استمرار این جریان م صوص دارد .نفاق و منافقه نیز داللت بلر برناملهای
در جریان زندگی دارد که غیرثابت و پایانپریر است و از بین میرود به این اعتبلار کله بلین
آن برنامه و قهب م الفت وجود دارد .در رابطه با استعمالهای دیگر نیز تلوجیهی ملیآورنلد
تا نفاد در جریان را ثابت کنند که دچار تکه

وپیچیلدگی در اسلتدالل اسلت .علیوه بلرآن

همه استعمالهای عره بر اساس این مفهلوم را توجیله نکلردهانلد (مصلطفوی ،1360 ،ج :12
.)207
با توجه به تقسیم منطقی معنا توسو ارسطو به معنای جزئی و کهلی (ارسلطو ،1980 ،ج :2

 ،)105به نظر میرسد با توجه به استعمالهای ماده نفق که بیان شلد ،اوللین معنلای حسلی و
جزئی درباره ماده نفق را باید «نافقاء»یعنی سلوراخ ملو

صلحرایی یلا سوسلماری بله نلام

وسعت بیشتری گردیده به هر سوراخی که در زیر زمین پنهان بود «نَفق» گفتند.
شاید با گستر

این معنا به مطهق سوراخ و حفره ،دیگلر نیلازی نیسلت کله «نافقاله» و

«نفیق» از جمهه کهمات دخیل و معربه محسوه شوند؛ زیرا هم ناف آهو و هم نیفله شلهوار
دارای حفره میباشند .سپس برای معنای هیک شدن چهارپایان به کلار رفلت؛ زیلرا پلس از
هیک شدنشان آنها را در حفرهای در زمین پنهان میکردند.
بنابراین نَفاد و هیکت و از بین رفتن که الزمه دفن حیوان در حفره بود ،بله ملرور زملان
خود استعمال مستقهی پیدا کرد و به صورت فعل نیز بله کاررفلت .در اسلتعمالهلای علره
جایی یافت نشد که برای پنهان کردن مال در حفره از این ماده اسلتفاده شلود؛ املا ملیتلوان
گفت وقتی ش صی حیوان خود را از دست میداد گویی این هیکت چهارپا ،نلوعی ذهلاه
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«یربوع» دانست که بیشتر لبتدانان نیز منافق را مشتق از آن دانستهاند .سپس این معنلا دارای

و از بین رفتن مال است؛ زیرا آنان نیز جزئلی از ملال صلاحب خلود محسلوه ملیشلوند.
همچنین وقتی فروشندهای نیز کاالهای زیادی میفروخت در ظاهر دچار کمبود و نقصلان در

39
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اموال خود میشد؛ ولی در واق به جای اموالی که فروخته بود پول یا کاالیی دیگر را کسلب
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میکرد.
پس هرچه فرو

او بیشتر میشد کاالهای فروشی او کمتر ملیشلد املا سلود بیشلتری

جهب میکرد؛ لرا این معنا دارای یک معنای ارداد شد؛ چون به همراه نقصلان در املوال ،در
کسب و منفعت رواج و رونقی پیدا میشد؛ گویی این دو میزم همدیگر هستند .اما کلم کلم
معنای میزمی ،مستقل گردید و هر دو معنای نقصان و رواج به کار برده شد .صلرف ملال و
خرج کردن آن نیز نوعی ذهاه مال از ک

آدمی و پدیدارشدن کمبود در ملال اسلت .انفلاق

به معنی اعطاء نیز نوعی صرف کردن مال و از بین رفتن آن است؛ با این تفلاوت کله پلادا
اخروی آن و نیز برگشت مال از دست رفته چند برابر بیشتر این کمبود را جبلران ملیکنلد و
باعث رونق میشود.
مجاز ًا معنای رواج یافتن کله بیشلتر بلرای املوال بله کلار ملیرفلت ،بلرای زیلاد شلدن
خواستگار او را ببرد ،دچار نقصان میگردد؛ اما چون منفعت زیادی عاید پدر میگردد؛ ماننلد
اینکه خرجی او را داماد خواهد داد و گرفتن شیربها و مناف دیگر دنیلوی و اخلروی ،گلویی
بازار او رواج پیدا کرده است .صرف کردن عمر نیز مجاز است گویی سرمایه خلود را ماننلد
تاجری که کاالیش یا اموالش را خرج میکند و از دست میدهد دچار کمبود مییابد.
آنچه که بین موارد گفته شده مشترک است ،اصل معنایی «نفد و از بین رفلتن و خلروج»
است که در مصادیق متعددی جهوه کرده است مانند حفره و سوراخ ،از بین رفلتن یلا خلرج
کردن مال و عمر و شوهر دادن دختر ،مردن چهارپلا ،کسلادی و رونلق بلازار .هملین اصلل
معنایی را راغب اصفهانی و دیگران نیز بیان کردهانلد (ن.ک :راغلب اصلفهانی819 :1412 ،؛ ابلن
فارس ،1992 ،ج 454 :5؛ قرشی ،1412 ،ج .)99 :7
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خواستگاران دختر نیز استفاده گردید .گویی پلدر ایلن دختلر ماننلد تلاجری اسلت کله اگلر

ج) اشتقاق منافق

النه مو

(ن.ک :فراهیدی ،1410 ،ج 177 :5؛ ابن درید ،بیتلا .)967 :2 ،ایلن معنلای اساسلی در
40
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منافق از «نفق» به معنای شکاف و سوراخی است که در روی زمین ایجاد میشلود ماننلد
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ِ ِ
اَ ْض ِ
ت َأ ْن تَبتَغِي نَ َفقاا فِاي ْ َ
ك إ ِ ْع ُ
قرآن نیز کاربرد داردَ ﴿ :و إ ِ ْن َ
استَ َط ْع َ
كان كَبُ َر َعلَيْ َ
راض ُه ْم َفإن ْ
ْ َ
ِ
السماءِ فَتَ ْأتِيَ ُه ْم بِآيَة﴾ (انعام)35 /؛ و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بلر تلو گلران
َأ ْو ُسلَّما في َّ

است ،اگر میتوانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی تا معجلزهای [دیگلر] برایشلان
بیاوری [پس چنین کن].
«نِفَاق» از راهی و عهتی ایلن را پلریرفتن و داخلل شلدن و دوبلاره بیلرون رفلتن از آن
ِِ
ِ
نن﴾ «توبله)67/
ين ُه ُم الْفاسِاقُ َ
شریعت در این باره خداوند تعالی هشدار میدهد که﴿ :إ َن ال ُْمنافق َ

یعنی خارج شدگان از شریعت و دین که آنها را بدتر از کافرین قرار داده اسلت گفلت﴿ :ل َّن
ِِ
ين فِي الدَّ ْضكِ ْاََ ْسفَ ِل م ِ َن الن َّاضِ﴾ (نساء( )145/راغب اصلفهانی ،بلیتلا .)820 :منلافق کسلی
ال ُْمنافق َ
ُنن ب ِ َأفْناهِهِ ْم ما لَايْ ََ فِاي لُلُانبِهِ ْم﴾
است که در باطن کافر و در ظاهر مسهمان است ﴿يَقُنل َ
(آلعمران( »167 /قرشی ،1371 ،ج .)98 :7

در معناشناسی توصیفی ماده نفق بر اساس ترتیب نزول صورت ملیگیلرد کله مبنلا در اینجلا
ترتیب نزول منقول از ابن عباس است (ن.ک :ابن عاشلور ،1989 ،ج 88 :1؛ قرشلی ،1412 ،ج :5
.)286

برخی از مهمترین کاربردهای ماده نفق در قرآن ذکر میشود:
الف) انفاق
ِ
ِ
الل﴾ (یس )47 /است .عیمله طباطبلایی عقیلده
اولین آیه ﴿ َو إِذا لي َ
ل ل َُه ْم َأنْفقُنا م َّما َض َزلَكُ ُم َ ّ ُ
ِ ِ
ِ
الل﴾ متضمن دعوت کفلار بله انفلاق بلر فقلرا و
دارد جمهه ﴿ َو إِذا لي َ
ل ل َُه ْم َأنْفقُنا م َّما َض َزلَكُ ُم َ ّ ُ

مساکین است .و اگر از اموال آنان تعبیر کرد به" آنچه خدا روزیشان کرده" بلرای ایلن اسلت
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که اشاره کند به اینکه مالک حقیقی اموال آنلان خداسلت کله بلا آن املوال روزیشلان داده و
ایشان را مسهو بر آن اموال کرده است و همین خداست کله فقلرا و مسلاکین را بیافریلده و
کنند و احسان و خوشرفتاری نمایند ،چون خدا احسلان و خوشلرفتاری را دوسلت ملیدارد
41
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ایشان را محتاج آنان کرده تا از زیادی مئونه خود حوائج ایشان را برآورند و به ایشلان انفلاق
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(طباطبایی ،1417 ،ج .)94-93 :17
قائل «قیل» در ﴿ َو إِذا لِي َل﴾ به قرینه جواه آنها مل منین هسلتند .ملراد خصلوص کفلار

نیست؛ بهکه غیر معتقد «به وجوه انفاق» مال زکات و خمس و صلدقات واجبله ،کفلارات،
ِ
ِ
ايء َفا َأ َّن ِ َ ّللِ ُُ ُم َسا ُ ﴾ تلا آنجلا کله
نرور و اماال اینها به دلیل ﴿ َو ْاعل َُمنا َأنَّما َغن ْماتُ ْم م ْ
ان َي ْ

ِ
ِ
اللِ﴾؛ چون انکار رروری موجب کفر میشلود و املروز بسلیاری
میفرماید﴿ :إ ْن كُنْتُ ْم َآمنْتُ ْم ب َ ّ

منکر زکات و خمس هستند (طیب ،1378 ،ج  .)84 :11البته بنا بر مبنای کسانی که ملیگوینلد
م اطب قرآن فقو عره عصر نزول است منظور از رمیر «هالم» فقلو کفلار قلریش اسلت
(صافی ،1418 ،ج .)17 :23

نکته دیگری که نسبت به این آیه میتوان دریافت کرد این است کله در اذهلان ملردم آن
زمان اطعام کاری مرسوم بوده که درتاریخ نسبت به حاتم طلایی نیلز گفتله شلده اسلت کله
است؛ زیرا م منان آنها را امر به معروف میکردند که انفاق کنید ولی تبلادر بله ذهلن آنهلا
اطعام بوده است که در شبهه خود گفتند.
ذين إِذا َأنْ َف ُقنا ل َْم يُ ْسرِ ُفنا َو ل َْم يَ ْقتُ ُروا﴾ (فرقان )67 /اسلت کله درایلن آیله-
دومین آیه ﴿ َو ال َّ َ

پس از اینکه در آیه قبل بر اساس ترتیب نزول شبهه کفلار را مطلرح کلرد -طریقله صلحیا

انفاق کردن را به م منین یاد میدهد که تعادل را حتی در انفاق کردن نیز رعایلت کنیلد .ابلن
عباس ،اسراف را انفاق در راه معصیت خدا چه کم چله زیلاد ملیدانلد (طوسلی ،1415 ،ج:7

 .)507اگر اسراف انفاق در راه غیر خدا باشد ،خود انفاق هلم صلرف ملال در راه خلدا بلوده
است .پس در قرآن هرجا س ن از انفاق کرده است باید به همین معنلا باشلد .املا انفلاق در
معنای لبوی ظهور در مناسبترین معنا و مرتبوترین مفهوم نسبت به روح معنا که گفته شلد
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چگونه اطعام میداده است و به عنوان نزدیکترین مصداق انفاق به ذهن آنها خطور میکلرده

یعنی خارج کردن و مصرف کردن مال دارد.
است «انفاق از رزق در سر و عینیه» به این معناست که از مال خلود بله فقلراء ملیدهنلد و
چون در انفاقهای مستحبی میترسند جنبه خودنمایی به خود بگیلرد و خهلوص آن از بلین
42
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ِ
ناه ْم سِ ًّرا َو َعالنِيَة﴾ (فاطر )29 /است .عیمه طباطبایی معتقلد
سومین آیه ﴿ َو َأنْفَقُنا م َّما َض َزلْ ُ
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برود؛ لرا آن را پنهانی میدهند و در انفاقهای واجب برای اینکه اطاعت خلدا در بلین ملردم
شای شود و دیگران هم تشویق شوند ،عهنی میدهنلد (طباطبلایی ،1417 ،ج  .)43 :17بنلابراین
کیم ،نظر مقصود از انفاق در سرب ،انفاق مستحبی است و منظلور از انفلاق در عینیله ،انفلاق
واجب است (بیضاوی ،1418 ،ج .)259 :4

البته این س ن خالی از اشکال نیست؛ زیرا میتوان انفاق مسلتحبی را عهنلی انجلام داد و
نیز انفاق واجب را در خفا انجام داد .البته آیت اهلل مکارم شیرازی در فایده ﴿سارا و عالنيا ﴾
بیان میدارد که این انفاق گاهی م فیانه صورت میگیرد تا نشانه اخیص کامل باشلد و گلاه
آشکارا تا مشوق دیگران گردد و تعظیم شعائر شود (مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)251 :18

آیه مرکور نشان میدهد که به انفاق ،هم طراز اقامه نملاز اهمیلت داده شلده اسلت .ایلن
انفاق چه نوع انفاقی است آیا انفاق مستحب یعنلی صلرف ملال در راه خداسلت یلا از نلوع
اینکه از بین این اصناف تنها صن

عالمان هستند که خداترس هستند﴿ :إِنَّما ي ْخ َشا َ ِ
ان
الل م ْ
َ
َّ

ِ ِِ
َماء﴾ (فاطر)28/؛ معهوم میشود عهماء ربانی و راستین از مصداقهلای بلارز و الیلق
عباده ال ُْعل ُ

این تجارتی است که آیه مورد بحث فرموده است .پس این انفاق باید انفاق عهم باشلد یعنلی
صرف کردن عهم مانند یک مال که مجازا ًبه کار رفته است .چنانکه در روایتی آمده اسلت :از
عهمی که به عالمان دادیم به دیگران میآموزند (فیض کاشانی ،1415 ،ج .)93 :1
ِ
نن﴾ (قصلص )54 /اسلت .در ملورد شلأن نلزول آیلله
ناه ْم يُنْفِقُ َ
چهارمین آیه ﴿ َو م َّما َض َزلْ ُ

مرکور مفسران و راویان خبر ،روایات گوناگونی نقل کردهاند که قدر مشترک همه آنها یلک
چیز است و آن ایمان آوردن گروهی از عهمای یهود و نصاری و افراد پاکدل به آیلات قلرآن
و پیامبر اسیم (ص) است (ن.ک :ابن سهیمان ،1423 ،ج 349 :3؛ طبرسی ،1372 ،ج .)403 :7
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وجوبی مانند زکات واجب و خمس؟ چون در آیه قبل ،س ن از تنوع اصناف مردم اسلت و

به نظر میرسد منظور از رزق در اینجا هرچیزی باشد کله معهلود ذهلن م اطلب عصلر
ولی ظاهر این است که مقصود مال باشد؛ لیکن برخی از مفسران آن را انفلاق ملالی و بلدنی
43

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.6.8

نزول بوده است .یکی از معانی رزق ،باران است که قطعاً منظور این آیه انفاق بلاران نیسلت؛
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گرفتهاند (طیب ،1378 ،ج  .)254 :10اما طبق بررسی استعمالهایی که در ابتدا ذکر شلد ،انفلاق
بدنی نمیتواند باشد؛ زیرا انفاق فقو در صرف مال یا نهایتاً عملر بله کلار رفتله اسلت .مگلر
اینکه مجازاً برای بدن به کار رفته باشد که محال است؛ زیرا در عین اینکه حقیقتلاً بلرای ملال
به کار رود ،نمیتواند مجازا ًبرای بدن به کار رود .در این آیه انفاق همان صلرف ملال در راه
خداست و م اطب اندک کسانی هستند که تازه مسهمان شدهاند.
انن َُائان ِ َن َض ْح َماةِ َضبّاي إِذا َََ ْم َساكْتُ ْم َُ ْشايَ َة اْفِنْفاا ِ ﴾
َان َأنْاتُ ْم تَ ْملِكُ َ
پنجمین آیه ﴿لُ ْ
لل ْ
(اسراء )100/است که این جمهه ،عام است؛ یعنی همه انسانها ب یهند ،حلال آنکله ملیبینلیم
برخی ب یل نیستند؛ اما جایز است کله جانلب اکالر را غهبله داده و بگلوییم همله انسلانهلا
ب یهند .عیوه بر آن ،انسان هر اندازه هم ب شنده و س ی باشد ،ب شش او در برابر ب شلش
خداوند ناچیز و س اوت او ب ل است؛ زیرا انسان ،چیزی را میب شد که ملورد احتیلاجش
میکند؛ ولی خداوند احتیاجی ندارد ،بنابراین نعمتهای خود را به مطی و عاصی میب شلد
و ترسی از احتیاج و فقر ندارد (طبرسی ،1372 ،ج  .)683 :6آنها به خاطر ب ل و تنگ نظلری
از اینکه موهبت نبوت به انسانی داده شود تعجب میکردند و این آیه در واق به آنها پاسلخ
میگوید که تنگ نظری شما آن چنان است که اگر مالک تمام جهان نیز شوید بلاز دسلت از
رو

زشت و ناپسند خود بر ن واهید داشت (مكارم شیرازی،1374 ،

.)304 12

در پاسخ گفته میشود ،انسان وقتی ب ل میورزد که چیزی داشته باشد و ن واهلد آن را
به کسی بدهد؛ اما نبوت که به انسلان داده شلده و مشلرکان در درخواسلتِ دادن نبلوت بله
میئکه ب هی نورزیدند .آنها بنا به معهود ذهنی خویش دوست داشلتند تلا از نبلوت پیلامبر
سوء استفاده کنند و اوالً او را امتحان کنند ببینند آیا پیامبر هسلت و نیلز اگلر ایلن معجلزه را
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نباشد .اما آنچه که مورد احتیاجش هست ،برای خود نگه میدارد و از ب شش آن خلودداری

انجام داد که مکه آباد میشود ولی باز هم ایمان نمیآوریم اگر انجام نداد بهانلهای داریلم تلا
رحمت خدا در مهکیت آنها بود باز هم دوست نداشتند از خزانه رحمت خلرج کننلد مبلادا
44
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نبوت او را نفی کنیم .آیه شریفه ب ل آنها را اینطور بیان کلرده اسلت کله اگلر خزینلههلای
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کم شود .پس مطهق خزائن مورد نظلر نیسلت بهکله خلزائن رحملت ملورد نظلر اسلت .از
مصداقهای خزائن رحمت الهی ارسال رسل است که پیامبر (ص) طبق احادیث مصداق اتلمّ
آن است (طبرسی ،1403 ،ج  .)161 :1شاید هم منظور این باشد که اگر خلزائن رحملت خلدا
مال آنها بود باز هم ب ل میورزیدند تا پیامبری را برای نبوت برگزینند؛ چنان کله از آیلات
چهارم تا دهم سوره ص بر میآید که تنها راهی که در پیش دارید این است که به آسلمانهلا
بروید ،و مان نزول وحی او شوید و خود میدانید که از این کار نیز س ت عاجز و ناتوانیلد
بنابراین نه"مقتضی" در اختیار شما است و نه قدرت بر ایجاد «مان » داریلد ،بلا اینحلال چله
کاری از دست شما ساخته است؟ از حسد بمیرید و هر کار از دسلتتان سلاخته اسلت انجلام
دهید (مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)226 :19

از آنجا که سوره ص ،سی و هشتمین سوره نازله و اسراء ،پنجاهمین سوره نازلله اسلت،
در دعا داریم:
«ّا من َال ّنْف َُد َ یائِنُ ُه ّا من لَ ُه َ یائِن السم َاو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َّا َم ْن لَ ُه َ َیائ ِ ُن َمالا َدقَّ َو َجال َّل
َ َ َ ْ
َ ُ َّ َ
َ َ ْ َ
َال ّمنَ ْع َ ِ
اءزِي م ِ ْن ِل ْح َسانِك» (مجهسی ،1404 ،ج .)7 :52
َْ
ك ل َس َ
نهایتاً در آیه مرکور اِنفاق به معنای کاسته شدن و فقلر اسلت کله در بحلث معناشناسلی
تاری ی به آن اشاره شد.
ب) نَ َفق
ِ ِ
ت َأ ْن تَبْتَغِ َي نَفَقا فِي اََْ ْض ِ ﴾ (انعلام )35 /در
ك إ ِ ْع ُ
آیه ﴿ َو إ ِ ْن َ
استَ َط ْع َ
كان كَبُ َر َعلَيْ َ
راض ُه ْم فَإن ْ

جواه سئوال مقدری است که پیامبر در دل خویش از خدا داشلته اسلت کله چله چلارهای
بیاندیشد تا همه مشرکان به حق تسهیم شوند که نشان دهنده دلسوزی زیاد ایشان است .ایلن
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پس این آیات میتوانند به عنوان سیاق مشابه ،مویّد آیه  100اسراء باشند.

آیه دو جواه به ایشان میدهد و به نوعی به یک سنت الهی نسبت به مشرکان و نیلز اختیلار
اگر توانستی به زیر زمین بروی یا به آسمان پرواز کنی و آیهای که قان کننده باشلد بیلاوری،
45
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انسان اشاره دارد؛ یکی اینکه تو در زمینه دعوت مردم بیشتر از آنچه ما دادهایم امکان نلداری،
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بکن ولی نمیتوانی ،فقو باید از طریقی که ما در اختیارت قرار دادهایم بهلرهگیلری؛ دیگلری
آنکه خدا مردم را م تار آفریده است .نتیجه م تار بودن همانست که عدهای ایمان بیاورنلد و
عدهای نیاورند .بهی اگر خدا میخواست همه را بطور اجبار بر هدایت جمل ملیکلرد وللی
چنین ن واسته است .پس نظام خدایی را بدان و ناآگاه مبا  ،نتیجه اینکه بلرای علدم ایملان
این مردم خودت را هیک مکن ،نیرویت را ته

منما (قرشی ،1377 ،ج.)210 :3

«نَف ََق» همین یکبار در قرآن آمده است و به معنای نقب و سلوراخی اسلت کله در زملین
حفر میکنند .مفسران این معنا را گرفتلهانلد (ن.ک :طوسلی ،1415 ،ج 123 :4؛ فلیض کاشلانی،
 ،1418ج 317 :1؛ قرشی ،1377 ،ج .)210 :3
آیه دیگر ﴿و ُأ َ ِ ِ ِ
ب كَفَّيْ ِ َعل ما َأنْفَ َق فيها َو ه ِ َي ُاوِيَ ٌة َعلا ُع ُرويِاها﴾
َ
صبَ َح يُقَلِّ ُ
حيط بثَ َمره فَ َأ ْ
(که  )42/است .خاویه در این آیه به معنلای خالیله اسلت هملانطور کله در اسلتعمال زیلر

در استعمال دیگر باتوجه به کاربرد کهمه زوال در عبارت و معنای کل جمههها به معنلای
خالی از سکنه بودن مساکن اظهر است (ابن عساکر ،1415 ،ج .)209 :35

باتوجه به این استعمال خاویه در کیم عره ،قاعدتاً دراین آیه نیز به معنای این است کله
داربستهایی که به درختهای تاک بسته بود تا هنگام انگور دادن از آن داربستهلا آویلزان
شود-ممکن است داربست فواید دیگری نیز برای درختان مو داشلته باشلد -املا بله خلاطر
عراه الهی خالی از میوه و ثمر شده بود .و اینکه گفتهاند بدین معناست که داربستهلای آن
را فرو ری ته بود ،بعید است .درمورد باگ اینگونه گفته شود؛ زیرا دارای تکه

است و اصلل

این است تا میتوانیم به ظاهر اخر کنیم تا کنایات و مجازات.
بنابراین در این آیه نیز بدین معناست که باغبان مشرک ،مال و زمان خرج کرد تلا بلاگ بله
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مترادف با فارغه به کار رفته است (جاحظ ،1419 ،ج .)209 :35

ثمر نشست لیکن به سبب عراه الهی دید که هر زحمتی که کشلیده یلک شلبه نلابود شلده
است به همین دلیل دست بر هم زد از افسوس که چقدر خرج کرد ولی بیفایده شد.
اذين َآمنُانا َو لَايَ ْعل ََم َّن
الل ال َّ َ
آیهای که مشتق مرکور در آن به کار رفتله اسلت ﴿ َو لَايَ ْعل ََم َّن َ ّ ُ
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ج) منافق
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ِ
قين﴾ (عنکبوت )11 /است .رحاک گوید :درباره عدهای از منافقین مکه است کله اظهلار
ال ُْمناف َ

مسهمانی مینمودند و چون مورد تعرض مشرکان قرار گرفتند به شرک بازگشتند .عکرمله از
ابن عباس روایت میکند این آیه درباره کسانی است که به اغلوای مشلرکان از دیلن بیلرون
رفتند و مرتد شدند (ذکاوتی.)181 :1383 ،

نفاق در مقابل ایمان به کار برده شده است این منافقان جزء مشرکان و کفار مکله هسلتند
یعنی﴿اللذين يعملنن السيئات﴾ که در آیه چهارم سوره عنکبوت آمده اسلت .آیله  11تکمیلل
آیه قبل است .یعنی خدا به وسیهه امتحان ،م منین را از مشرکان منافق جلدا ملیکنلد .ناگفتله
نماند که مضمون این آیه و آیه قبهی را نمیشود دلیل مدنی بودن آنها دانسلت؛ زیلرا مسلئهه
نفاق که در آیه قبهی مطرح است ،آن مقدار

در مکله نیلز میسلر بلود (قرشلی ،1377 ،ج :8

.)111

نیاز بیشتری به کمکهای مالی داشت .اگرچه تعداد مسهمانان اندک بود وللی نیلاز بلود روح
اخیص در صرف مال در راه خدا و عدم ترس از کم شدن مال در اثلر خلرج کلردن در راه
خدا نهادینه شود و فقو در سوره عنکبوت به پدیده نفلاق اشلاره شلده اسلت کله حلاکی از
وجود این پدیده حتی در دوران قبل از هجرت پیامبر (ص) میباشلد (میرزایلی.)121 :1383 ،

ولی در سور مدنی (از سوره بقره تا توبه) به تدریج از تشویق به انفاق کم شده و بله داشلتن
اخیص در دین و ویژگیهای منافقین اشاره میشود بله گونلهای کله در سلوره تحلریم بله
پیامبر فرمان داده میشود که بر منافقان س ت بگیلرد .اسلتفاده از واژه نفقله در سلور ملدنی
برای بیان حکم همسران و طیق دیده میشود.
همچنین اعطای قسمتی از مال به قصد طاعت ،صدقه دادن در راه خلدا (اطعلام فقلراء و
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در سور مکی بیشترین س ن درباره انفاق در راه خداست؛ زیرا در آن زملان اسلیم نوپلا

مساکین و یتیمان ،صدقه واجب و مستحب که به قلول ابلن عبلاس هملان زکلات اسلت) و
صرف قسمتی از مال در راه جهاد و خدمت به دین یا هر کار نیک و عام المنفعله ،پرداخلت
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خرجی و هزینه زندگی به زن مطهقه ،اعطایی که از طرف خدا داده ملیشلود (ماننلد مائلده/
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 ،)64خرج کردن در راه باطل (مانند انفلال ،)36 /نفلاق و دورویلی ،کلم شلدن ملال ،فقلر و
تنگدسللتی (ماننللد بقللره ،)270/گللودال (ماننللد انعللام( )35 /سللرمدی )339 :1380 ،از دیگللر
کاربردهای مدنی است.

 -5تحلیل اصلالح منافق و انفاق بر اساس نظریۀ پیشنمونهها
برای تحهیل اصطیح «منافق» و «انفاق» از «ن ف ق» باید سیر تولد و بهوگ معنلای اساسلی را
از نظر گرراند و چون دو اصطیح فوق در فرهنگ قرآنی شای شده است بنابراین باید زبلان
خاصی که قرآن در آن زبان نازل شده و عرف ویژهای به وجود آورده است مورد توجه قلرار
گیرد .به همین سبب در ادامه به شکلگیری زبان عهمی پیش از ظهور اسلیم ،معناسلازی در
زبان عهمی براساس مفاهیم مصلطها در فرهنلگ اسلیمی و نهایتلاً مفهلوم سلازی «منلافق»،

الف) شکلگیری زبان علمی پیش از ظهور اسالم

به گزار

تاریخ ،در شبه جزیره عربسلتان کله مهلبو نلزول وحلی الهلی بلود ،لهجلات

م تهفی وجود داشته است و بعضاً به تعداد هر قبیههای ،لهجله خلاص مطلرح بلوده اسلت،
طوری که برخی لهجهها دربردارنده واژگانی بودهاند که احیاناً دیگر لجهلات در فهلم معنلای
آن دچار مشکل میشدند .اما س ال در اینجاست که آیا در چنین فضلایی تفهلیم و تفلاهم در
سطا منطقهای و عمومی به راحتی شکل میگیرد؟ یا به تعبیر دیگر اگر ب واهند یلک بحلث
منطقهای داشته باشند ،باید با کدامین لهجه س ن برانند تا تفهیم همگلانی حاصلل شلود؟ آن
هم در فضایی که تفهیم و تفاهم براساس لهجههای خاص قبائل شکل میگیرد.
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«انفاق» و «نفقه» در پرتو نظریه پیش نمونه پرداخته میشود.

برای تصویرسازی این فضا ،ماالی ساده بیان میشود .زبان مهی کشورمان ،زبلان فارسلی
است اما در این سرزمین قومیتها بلا زبلانهلای م تهل

زنلدگی ملیکننلد و حتلی خلود

شیرازی و اصفهانی متفاوت با یک تهرانی اسلت؛ املا در ایلن کشلور تفهلیم و تفلاهم بایلد
48

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.6.8

فارسیزبانان نیز به طور یکسان تکهلم نملیکننلد و بلرای نمونله ،فارسلی حلرف زدن یلک
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همگانی باشد و در محیو آموزشی و دانشگاهی امکان فهم برای همگان باید یه یلک انلدازه
میسر باشد که به این منظور زبان عهمی فارسی شلکل گرفتله اسلت .افلراد بلدون توجله بله
قومیتها ،زبانهای م ته

و حتی لهجههای خاص زبان فارسی باید با زبان فارسلی معیلار

تکهم کنند مقاالت عهمی بنویسند و در امر تعهیم و تعهبم این زبان را به کار گیرند و این زبلان
همان زبان مهی و عهمی است.
قابل توجه است که چنین زبانی پیش از ظهور اسیم در شبه جزیره عربستان نیلز شلکل
گرفته بود .از آنجائی که یک مسابقه سالیانه در مراسم حج در بازار عکلا وجلود داشلت و
این مسابقه سالیانه داوری داشت به نام «ناببه ذبیانی» که بلرای وی چلادر م صلوص قرملز
رنگی بر پا میکردند و از اطراف و اکناف جزیلره العلره شلعراء بله دور وی گلرد آملده و
اشعار و قصایدشان را بر او عرره میداشتند و او هم اشعار را مورد کنکلا

و داوری قلرار

116-115 :1928؛ خوئی ،بیتا41 :؛ فانی اصلفهانی141 :1411 ،؛ رشلید ررلا )90 :1426،معهقلات
سب که با آه طی تهیه شده و بر دیوار کعبه آویزان بود از رهگرر همین مسلابقات انت لاه
شده و به شهرت رسیده بودند (م ده.)20 :1379،

گزار

شده که هرکه در سرزمین دوردست شعری میسلرایید تلا زملانی کله بله مکله

نمیآمد و در محافل اده مکه مطرح نمیداشت ،مورد تأیید و قبلول ملردم واقل نملیشلد
(ن.ک :صادق رافعی )186 :1974 ،و چون شاعران نقش مهمی در آن زمان بلین ملردم داشلتند
باعث به وجود آمدن زبانی خاص شدند چنانکله در ملورد اهمیلت شلعر و شلاعران در آن
بافت اینگونه گزار

میدهند که «در آن روزگار نقش اجتماعی راستینی به عهده شاعر بلود.

قدرت شاعر بر قدرت خطیب فزونی داشت؛ زیرا شعر با سرعت بیشتری در خاطرهها نقلش
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میداد و بهترین آنها را انت اه کرده و به سراینده آن جوایزی ملیب شلید (ن.ک :اصلفهانی،

میبندد و زودتر از خیمهگاهی به خیمهگاهی دیگر و از چاه آبی به چلاه آبلی دیگلر انتشلار
موجودی نامرئی و نیرومند که همان جن است ،به او الهام میکنلد ،هلر شلاعر جلن خلاص
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مییابد؛ از طرف دیگر نوعی ویژگی مافوق طبیعی بلا شلاعر ملیزم بلود .ملیپنداشلتند کله
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خود را داشت؛ س نان شاعر خاصه هجاهایی از او دارای قدرت خباثلتآمیلزی بلود و گلاه
قبائل شاعران اسیر را دهانبند میزدند تا شاید از قدرت زبلانآور س نانشلان رهلایی یابنلد»
(عبدالجهیل.)38 :1363،

مقام واالی شعرا بدین سبب بود که مردم در یادآوری ذکر گرشلتگان محتلاجتلر بودنلد.
همچنین شاعر باعث سرافرازی قبیهه خود نسبت به قبایل دیگر میشد و دشلمن را از مقابهله
به هراس میانداخت (جاحظ .)83 :1908 ،بنابراین شاعران با چنین موقعیلت واالی اجتملاعی
در مسابقات شعری شرکت میکردند و این مسابقات زمانی اهمیت پیدا میکند که بلدانیم در
این مسابقات از اقصی نقاط منطقه و از قبایل متعدد و با لهجههای م ته  ،شاعرانی شلرکت
میکردند .اگر هر شاعر ،الفا و کهمات را براساس لهجه خاص قبیهه خود انت اه ملیکلرد
در این صورت طبیعتاً اشعار این شاعر برای قبائل دیگر قابل فهم نبود و فقو قبیهله شلاعر از
الجرم در این میان شاعران باید سعی میکردند از واژگان مشترک در تمام قبایلل و لهجلههلا
استفاده کنند تا شیوایی و مفاهیم اشعارشان را بله گلو

م اطبلان و داورهلا برسلانند و بله

تدریج از قِبَلِ این مسابقات ،زبانی خاص شکل گرفت که این زبان غیر از لهجههلای خلاص
همه قبائل بود و این زبان برای کل منطقه یک زبان هم فهم و شیوا بلود و چلون ایلن زبلان
حاوی الفا مشترک تمام قبائل بود برای کل منطقه قابل فهم بلود و بله ایلن ترتیلب علره
جاههی عیوه بیغت و س نوری را به خوبی ملیشلناخته اسلت و در ایلن بلاه اسلتدالل
مینموده به آنچه در ارداد میآید (جاحظ ،1908 ،ج  )144 :1و اصطیحاً به این زبلان ،زبلان
شعراء یا زبان عهمی گفته میشود که بعد از شکل گیری این زبان قرآن نیلز بله هملین زبلان
نازل شد.
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این اشعار بهره میبردند و داور مسابقات نیز نمیتوانست در مورد کیفیت اشلعار نظلر دهلد،

بنابراین ماده «نفق» هر چند در متون کهن پیش از اسیم معانی به ظلاهر متفلاوت گرفتله
ولی در اصل معنای «تونل /سوراخ /شکاف /النه مو » مشترک است و اشلتراک در معنلای
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وحی نیز باید براساس همین معنای اشتراکی باشد هر چند در زبان عهمی که قرآن بله هملان
زبان نازل شده معناسازی را انکار نمیکنیم.
ه) ماده نفق و مشتقات آن در فرهنگ نامهها

در مصطهحات فقهی آمده است که:
نَفَق تونل ،نفقه :نفقه (زراعت.)139 :1382 ،
نفقه :هزینهای که محتاج عیاالت است (کاتوزیان.)768 :1383 ،

نفقه-1 :آنچه که ب شش کنند؛ -2آنچه صرف هزینه عیلال و اوالد ملیکننلد .جمل آن
نفقات است (مشیری.)1104 :1371 ،

در اصطیح اسیمی ،منافق کسی است که اظهار اسیم میکند و بله آن عملل ملینمایلد
فرهنگ قرآنی ذیل ماده «ن ف ق» است.
زبان قرآن ،زبان بیپیرایه از هرگونه باطل گرایی ،تساما و سلازگاری بلا باورهلای غهلو
جامعه میباشد به همین جهت کتاه حق ،استوار و بدور از هرگونله میحظله کلاری اسلت
(ن.ک :طارق14/؛ احقاف .)12/بر این اساس ،قرآن از زبلان قلوم کله ارز

ابلزاری دارد بهلره

گرفته است و تمام محورهای زیبایی ظاهر س ن را هماهنلگ سلاخته و تملام بایسلتههلای
س ن را رعایت کرده تا محتوای وحیانی و معارف مهکوتی را در حد اعیی غنای محتلوایی
در زیباترین غالب الفا در فکررس بشر قرار بدهد.
آنچه با زبان قوم ارتباط دارد بایستههای س ن در چینش واژگان ،رعایت فنلون روانلی و
رسایی و شیوایی فضای س ن و اماال اینهاست که قرآن چون به قالب زبان قلوم ،در آملده
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ولی در باطن کفر میورزد (عسکری ،بیتلا ،ج  .)9 :6معانی مرکور نشلان از علرف خلاص و

است به صورت طبیعی ناگزیر از رعایلت آنهاسلت .املا آنچله بله غنلای محتلوایی آن بلاز
(دامن پاک مقدم .)123-122 :1380،بنابراین قرآن البته پیام خویش را در ظرف واژگان عربلی و
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میگردد ،نظیر معارف وحیانی و آن سویی ،هیچگونه تأثیری از فرهنگ قلوم نپریرفتله اسلت
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در همان زبان عهمی و در هنجارهای محاورهای این زبان ارائه نموده ،اما مفلاد ایلن گفتله آن
نیست که این فرایند بدون هیچگونه تحوّلی در معانی واژگانی زبان علره صلورت پریرفتله
است .معانی و حقایق نویی که در پرتو سیاقهای قرآنی و قرائن مضمونی بر واژگلان عربلی
اشراه شد ،به سادگی قابل چشمپوشی نیست (سعیدی روشن .)246 :1383 ،به عبارت دیگلر،
متن قرآنکریم ،یک متن در حال شدن و شکلگیری است .قرآن در طول بیست سلال نلزول
خود

معناهایش را ساخته است.

قرآنکریم صرفاً گزار

امر ماوق نیست و همین ویژگی است که فضای قلرآنکلریم را

یک فضای بسیار زنده و پویا کرده است .فضای گفتار قرآنی یک فضلای «پلر تلنش» اسلت
یعنی همواره تقابلهای م تهفی میان م منان ،کافران و منافقان دیده ملیشلود .معناهلا هلم از
درون همین گفتگو و تنش ساخته و پرداخته میشوند (پارسلا .)31 :1397 ،وللی بایلد توجله
نیست .مفاهیم برای آشنایان به زبان عهمی و م اطبان نامفهوم باشد و برای فهم آیات نتواننلد
از زبان عهمی کمک بگیرند بهکه حتی معناسازی هم براسلاس هملان زبلان عهملی اسلت و
معنای جدید از درون همان زبان عهمی میگررد و برای فهم آن باید از زبان عهمی وارد شلد
چون ارتباط عرف خاص قرآن با زبان عهمی گسسته نشده است .بنابراین قرآن از ماده «نفالق»
سه واژه را معناسازی کلرد کله عباتنلد از «منلافق»« ،انفلاق» و «نفقله زن» کله در ادامله نلوع
معناسازی واژگان مرکور در همان زبان عهمی براساس پیش نمونه تبیین میشود.
ج) مفهومسازی «منافق»« ،انفاق» و «نفقه» در پرتو نظریه پیشنمونه

همانطور که گرشت ماده «نفق» در زبان عهمی در معنای حفلره ،تونلل ،شلکاف و النله
جانوری چون یربوع و مو
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داشت که این معناسازی زبان قرآن را به کهی از زبان عربی عهمی متمایز نمیکنلد و اینگونله

صحرایی است .یکی از ت صصهای اعراه پیش از اسیم بله

(زیات ،بیتا .)115 :محتمل است در سالهای قحطی به دلیلل کمبلود ملواد غلرایی اقلدام بله
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دلیل ارتباط با انواع عه  ،باران و یافتن راه در تاریکیها ،خشکی و دریا ،گیلاهشناسلی بلود
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کندن زمین برای درآوردن ریشه گیاهان میکردند و به طور اتفاقی با شکاف و تونهی مواجله
میشدند که همان النه مو

صلحرایی بلود و ایلن تونلل دارای دو راه فلرار و دهانله بلود.

همچنین به دلیل شرایو جوی خاص همیشه با کندن چلاه بلرای رسلیدن بله آه آشلامیدنی
درگیر بودند و شکل خانههایشان به صورت ایجاد حفره و شکاف در دل کوهها و ص رههلا
بود فهرا به دلیل فراوانی حفره و شکاف این واژه تبدیل به پیش نمونه شد و وقتلی قلرآن در
همان زبان عهمی نازل شد از این پیش نمونه سله واژه را مفهلومسلازی کلرد کله اوللی واژه
«منافق» بود ،م اطبان اولیه این واژه را براساس پیش نمونه که هملان النله ملو
بود میفهمیدند با این تعبیر که چون دیده بودند یربوع و ملو

صلحرایی

صلحرایی النله خلود را بله

صورت تونل میسازد و برای آن دو در و شکاف ایجاد میکند تا در صورت احساس خطلر
از یک شکاف بتواند از شکاف دیگر بگریزد و جان خود را نجلات دهلد .بلراین اسلاس بله
صحرایی میکردند که طوری رفتار میکند که گویا برای خود خانهای ساخته و بلر آن خانله
از دو طرف دو در گراشته است یک در به سمت مومنان باز میشلود و درِ دیگلر بله طلرف
مشرکان و به این صورت از هر دری احساس خطر کند برای تأمین امنیت خود بله در دیگلر
پناه میبرد و درست به خاطر همین مفهومسازی است که لبویان ذیل واژه «منافق» نوشتهانلد
که از «نفق» به معنای شکاف و سوراخی (ن.ک :انعلام )35 /اسلت کله در روی زملین ایجلاد
میشود ،مانند النه مو

(ن.ک :فراهیدی ،1410 ،ج 177 :5؛ ابن درید ،بیتا ،ج .)967 :2

معنای دیگر منافق بعدها بدون توجه به پیش نمونه به وجود آمده است وللی بله معنلای
عدم ارتباط با پیش نمونه نیست .در زبانهای سامی نیز هم پیش نمونه و هم معانی ثانوی بله
چشم میخورد (ن.ک :مشکور ،1357 ،ج .)924-923 :2
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صورت مفهومشناسی ذهنی و تصویری و با استمداد از پیش نمونه منافق را تشبیه بله ملو

واژه «انفاق» و «نفقه زنان» نیز براساس همان پیش نمونه در زبلان قلرآن معناسلازی شلده
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ِ
ين
است؛ چون در فرهنگ قرآنی فقر در مفهوم « صاصه»؛ حفلره و شلکاف اسلتَ ﴿ :و الَّاذ َ
ِ
نن من هاجر إِلَيهِم و ال ي ِجد َ ِ
ِ
ِ
تبن ُؤا الدَّ اض و ْافِ َ ِ
حاجاة م ِ َّماا
ص ُ
يمان م ْن لَبْلهِ ْم يُحب ُّ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ
َ َ
َ َ َّ
ادوضِه ْم َ
ون فاي ُ
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ِ
ِ ِ
ام
ون َعل َأنْفُسِهِ ْم َو ل َْن
َ
ُأوتُنا َو يُ ْؤث ِ ُر َ
ان يُان َ ُي َّ
اح نَفْسا فَ ُأولئ َ
اك ُه ُ
صاصا ٌة َو َم ْ
كاان بِهِ ْ
ام َُ َ
نن﴾ (حشر 6) 9 /؛ « صاصه» به معنای فقر و نیاز است (ن.ک :به لی ،1423 ،ج 280 :4؛
ال ُْمفْل ِ ُح َ
نحاس ،1421 ،ج 262 :4؛ جصاص ،1405 ،ج 324 :5؛ سمرقندی ،بیتا ،ج428 :3؛ طوسی ،بیتا ،ج

566 :9؛ ابللن جللوزی ،1422 ،ج  .)258 :4ای لن واژه هللر چنللد در معنللای نی لاز اسللت ول لی از
« صاص البیت» که در معنای شکاف دیوار خانه است ،گرفته شلده اسلت (ن.ک :زم شلری،
 ،1407ج 505 :4؛ بیضاوی ،1418 ،ج 200 :5؛ ابن هائم.)315 :1423 ،
چون عره وقتی کسی فقیر باشد میگویلد «فال ن مخصالوص» (تسلتری1423 ،ق.)165 ،

الاص البیالت» در معنلای شلکاف و سلوراخهلای خانله و
ص ُ
راغب اصفهانی ملینویسلدَ َ « :
اصة» یعنلی فقلر و تنگدسلتی کله تعبیلری اسلت از هملان شلکاف و روزنله خانله و
ص َ
«َ َ

« صاص» (بر وزن اساس) به معنی شکافهایی است که در دیوار خانه به وجود ملیآیلد و
از آنجا که فقر در زندگی انسان ایجاد شکاف میکند از آن تعبیر بله « صاصالة» شلده اسلت
(مکارم شیرازی :23 ،1374 ،پانوشت صفحه  .)518واژه ملرکور در سلیاق آیلهای اسلت کله در
صاصا ٌة﴾
ون َعل َأنْفُسِهِ ْم َو ل َْن َ
مدح انصار است و یکی از مولفههای مدح ﴿ َو يُ ْؤث ِ ُر َ
كان بِهِ ْ
ام َُ َ

(حشر )9 /است که نشان میدهد انصار با تنگ دستی و احتیاج خودشان بلر مهلاجرین ایالار
مینمودند و مهاجرین را بر خلود مقلدم ملیانداختنلد (بلانوی اصلفهانی ،1361 ،ج .)218 :12

معنای آیه این است که :انصار ،مهاجرین را بر خود مقدم میدارند ،هر چند که خود مبتی بله
فقر و حاجت باشند و این توصلی

از توصلی

سلابق در ملدح رسلاتر و گرانقلدرتر از آن
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سوراخهای غربال که بسته و مسدود نشده باشد (راغب اصفهانی ،1374 ،ج  .)605 :1اصلل آن
ِ
ص ِ
اص الْغَالیْم ِ» یعنلی ملاه از شلکاف ابلر
به معنی شکاف و روزنه است مال «الْق ََم ُر بَ َدا م ْن َ َ
آشکار شد (قرشی ،1371 ،ج  .)253 :2در وجه ارتباط اینگونه بیان شده که « صاصة» از ملاده

است (طباطبایی ،1417 ،ج .)207 :19بنابراین خداوند سلبحان تورلیا داد کله ایالار انصلار از
جهت بینیازی و توانگری از مال نبود بهکه با نیاز و احتیاج خودشلان بلود کله پاداششلان و
در فرهنگ قرآنی «انفاق» باید برای فقیران و نیازمنلدان صلرف شلود و ملوارد مصلرفش
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ثوابشان نزد خدا بزرگتر و بیشتر باشد (طبرسی ،1372 ،ج .)393 :9

کاربست معناشناسی در ترجمه ماده «ن ف ق» در قرآنکریم ___________ روح اهلل محمدعلی نژاد عمران و همکاران

عبارت است از:
خویشاوندان (ن.ک :بقره177 /؛ اسراء28 /و )29؛
فقیر و مسکین (ن.ک :نساء5 /؛ بقره177 :و 215؛ نور22/؛ نساء)8 /؛
جهاد در راه خدا (ن.ک :بقره195 /و )245-245؛

درخواست کنندگان (ن.ک :بقره177/؛ ذاریات)19 /؛
در راه ماندگان و ابن سبیل (ن.ک :بقره177 /و 215؛ اسراء 26 /و )28؛
فقیران با آبرو (ن.ک :بقره)273 /؛

والدین (ن.ک :بقره)215 /؛
یتیمان (ن.ک :بقره 177 /و 215؛ نساء )8 /؛

مهاجران فقیر (ن.ک :بقره273 /؛ نور.)22 /
هرگونه ب شش و نیکوکاری و احسان اطیق میشود .از جمهه صدقات و وجوهات شلرعی
از قبیل زکات را نیز شامل میشود .پس انفاق ،واگرار نمودن داوطهبانله قسلمتی از مایمهلک
خود به نیازمندان را میگویند (عهمی سوال و همکاران.)159 :1395 ،

با توجه به مفهوم «فقر» در فرهنگ قرآنی و نیلز در پرتلو نظریله پلیش نمونله «انفلاق» و
«نفقه» ،یعنی پر کردن چالههای فقر و نداری با تپلههلای پلول و طلی و ( ...دهقلانی و املامی،

 )105 :1395با این تعبیر که انفاق به معنای پر کردن چاله و شکاف فقر است ،انفلاق یعنلی از
بین بردن حفرهها و چالههایی که جامعه را دچار ارمحیل عمیقی میکند .یعنی گودالهلایی
که در جامعه براساس فقر و نیاز به وجود آمده باید با انفلاق پلر شلود (ن.ک :پلرور :1396 ،

 .)8به لحا اینکه انفاق ،خرج کردن و هزینه کردن اسلت بنلابراین م منلان بایلد چلاههلا و
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به طور کهی انفاق به معنای پر کلردن و برطلرف نملودن کمبودهلای ملالی اسلت و بله

چالههای فقر را به واسطه آن پر کنند و منافر خطرهای اقتصادی را از میان بردارند تا جامعله
بنابراین نتیجه هر دو عمل «انفاق» و «نفقله» ،یلک دسلت شلدن و صلاف شلدن جامعله
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اسیمی گرفتار تکاثر و مالاندوزی نشود (ن.ک :محمودی.)25 :1383 ،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

اسیمی است طوری که در آن نه چاله و شکاف فقر باشد و نه تپه و بهندی ثروت .هملانطور
انن
اي ال يَكُ َ
که فهسفه تمام ب ششهای اقتصادی قرآن ،نایل شدن به هدف مرکور است ﴿كَ ْ
ُدولَة بي َن ْ َ
اَغْنِياءِ مِنْكُ ْم﴾ (حشر)7 /؛ تا ثروت در میان توانگران شما دست به دست نگردد.
َْ

 -6نتیجهگیری
پژوهش حارر به نتایج زیر دست یافته است:
 -1دایره معنادهی ماده «نفق» پیش از اسیم گسترده بوده ولی به واسطه شکلگیری زبلان
عهمی یا زبان شعرا پیش از نزول قرآن ،ماده مرکور در معنلای شلکاف و چالله بله صلورت
اشتراکی در آمد.
 -2قرآنکریم در عین استفاده از زبلان عهملی در ایلن زبلان معناسلازی کلرده ،فرهنلگ
نمود .در نتیجه در دوره قرآنی معانی «نفق» محدودتر شده و بیشلترین اسلتعماالت آن در دو
حوزه انفاق و خرج کردن مال و نفاق و دورویی در اعتقادات بوده است.
 -3معناسازی در فرهنگ خاص قرآن براسلاس پلیشنمونله بله صلورت مقوللهبنلدی و
تصویرسازی از همان معنای اشتراکی چاله و شکاف در زبان عهمی بوده است .براین اسلاس
واژه «منافق» به صورت مفهومشناسی ذهنی و تصویری و با استمداد از پیشنمونله ،منلافق را
تشبیه به مو

صحرایی میکند به نحوی که گویا برای خود خانهای ساخته و بر آن خانله از

دو طرف دو در گراشته است .یک در به سمت مومنان باز ملیشلود و درِ دیگلر بله طلرف
مشرکان و به این صورت از هر دری احساس خطر کند برای تأمین امنیت خود بله در دیگلر
پناه میبرد.
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ویژهای به وجود آورد و از ماده «نفق» سه واژه «منلافق»« ،انفلاق» و «نفقله» را مفهلومسلازی

 -4واژه «انفاق» و «نفقه زنان» نیز ،براساس همان پلیشنمونله در زبلان قلرآن معناسلازی
شده است .با توجه به مفهوم «فقر» در فرهنگ قرآنی ،تعبیلر « صاصاله» بله معنلای حفلره و
نداری با تپههای پول و طی و ...معنا مییابد .با این تعبیر که انفاق به معنای پر کلردن چالله و
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شکاف است که در پرتو نظریه پیشنمونه« ،انفاق» و «نفقه» یعنی پر کردن چاللههلای فقلر و

کاربست معناشناسی در ترجمه ماده «ن ف ق» در قرآنکریم ___________ روح اهلل محمدعلی نژاد عمران و همکاران

شکاف فقر است .انفاق یعنی از بین بردن حفرهها و چالههایی که جامعه را دچار ارلمحیل
عمیقی میکند .یعنی گودالهایی که در جامعه براساس فقر و نیاز به وجود آمده باید با انفلاق
پر شود.
 -5براساس معناشناسی ماده «ن ف ق» برای ترجمه «انفاق» تعبیر پر کردن چالههای فقلر
با ثروت و برای «منافق» تعبیر همعقیده با کافران و همنشینِ م منان پیشنهاد میشود.

 -7پینوشت
1- semantic network.
2- Imageschema.
3- Mark Johnson.
4- prototypetheory.
5- D.Geeraerts.

گرفتند[ ،و] کسانى را که به سوى آنان هجرت کردهانلد دوسلت دارنلد ،و در سلینههلاى خلود نیلاز و
چشمداشتى به آنچه به مهاجران داده شده است نمىیابند ،و آنان را بر خود تلرجیا ملىدهنلد ،گرچله
خودشان را نیاز شدیدى [به مال و متاع] باشد و کسانى را که از ب ل و حرصشلان بازداشلتهانلد ،اینلان
همان رستگارانند.

 -8منابع
 قرآنکریم
 -1ابن اثیر جیری ،مبارک بن محمد ،النهاّة في غرّب الحدّث و األثر ،قم مؤسسه مطبوعاز
اسماعیلیان1367( ،ش).
 -2ابن جوزی ،ابوالفر عبدالرحمن بن عل  ،زاد المسیر ف علم ال فسیر ،بیروت دارالك اب
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 -6و [براى] کسانى [از انصار است] که پیش از مهاجران در سراى هجرت و ایمان [یعنى مدینه] جلاى

العرب 1422( ،ق).
 -3ابن سلیمان ،مقازل ،زفسیر مقازل بن سلیمان ،بیروت دار لحیاء ال راث 1423( ،ق).
 -5ابن عساکر ،زارّخ مدّنة دمشق ،بیروت دارالفكر1415( ،ق).
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 -4ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،ال حرّر و ال نوّر ،بیروت مؤسسة ال ارّخ1989( ،م).

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -6ابن فارس ،ابو حسین احمد ،مقاّیس اللغه ،قاهره/اسكندرّة ان شارات دارالخلیل1992( ،م).
 -7ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بیروت دار صادر1414( ،ق).
 -8ابن هائم ،شهاب الدّن احمد بن محمد ،ال بیان ف زفسیر غرّب القرآن ،بیروت دارالغرب
اإلس م 1423( ،ق).
 -9ابن درّد ،محمد بن حسن ،جمهره اللغه ،بیروت دارالعلم للم ّین( ،ب زا).
 -10ارسطو ،منطق ارسطو ،محقق عبدالرحمن بدوی ،بیروت دارالقلم1980( ،م).
 -11ازهری ،محمد بن احمد ،زهذّب اللغة ،بیروت دار احیاء ال راث العرب 1993( ،م).
 -12اصفهان  ،ابو الفر  ،األغاني ،بیروت دار احیاء زراث عرب 1415( ،ق).
 -13ایزوتسو ،توشیهیکو :خدا و انسان در قرآن ،مترجم :احمد آرام ،تهران :شرکت سهامی
انتشار.) 1381( ،
(1425ق2004/م).
 -15بانوی اصفهانی ،سیده نصرت امین ،م زن العرفان فی تفسیر القرآن ،تهران ،نهضت زنان
مسهمان.) 1361( ،
عبداّلل بن عمر ،أنوار ال نیّل و أسرار ال أوّل ،بیروت دار احیاء ال راث العرب ،
 -16بیضاوی،
هد
(1418ق).
 -17پارسا ،فروگ ،معناشناسی و مطالعات قرآنی (مجموعه درس گفتارها) ،تهران :،نگارستان اندیشه،
(.) 1397
 -18پرور  ،عهی اکبر ،قرآن و خطوط انفاق ،اصفهان :انتشارات قائم1396( ،ق).
عبداّلل ،زفسیر ال س ری ،بیروت منشورات محمد عل بیضون/
 -19زس ری ،ابومحمد سهل بن
هد
دارالك ب العلمیه1423( ،ق).
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 -14امروالقیس ،دّوان امری القیس ،محقق عبدالرحمن المصطاوی ،بیروت/لبنان دارالمعرف،

 -20جاحظ ،البخ ء ،بیروت دار ومك بة ه ل1419( ،ق).
 ،---------- -21الحیوان ،بیروت دار الك ب العلمیة1414( ،ق).
 -23جصاص ،احمد بن عل  ،احكام القرآن ،بیروت داراحیاء ال راث العرب 1405( ،ق).
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 -22جاحظ ،ابوعثمان ،البیان و ال بیین ،القاهره دارالك ب1908( ،م).
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 -24حاجی ربی  ،مسعود ،محمد فنایی اشکوری ،محمد« ،روح معنا در تفکر ابن عربی» ،مجهه
حکمت و فهسفه ،شماره .) 1393( ،2
 -25حصری انصاری ،ابراهیم ،زهراالداب وثمرااللباب ،قاهره مك بة ال جارّة الكبری1925( ،م).
 -26وارزم  ،جمال الدّن ،مفید العلوم و مبید الهموم ،بیروت مك به عنصرّه1418( ،ق).

 -27وئ  ،سید ابوالقاسم ،البیان ف

زفسیر القرآن ،قم موسسه احیاء آثار االمام الخوئ ،

(ب زا).
 -28دامن پاک مقدم ،ناهید ،بررسی نظریه عرفی بودن زبان قرآن ،تهران :نشر تاریخ و فرهنگ،
(.) 1380
 -29دهقانی ،فرزاد و حسام امامی دانالو ،گامی لرزان در پیشگاه مسبحات ،مشهد :مینوفر،
(.) 1395
 -31راسخ مهند ،محمد« ،زبانشناسی شناختی» ،زبانشناسی ،شماره دوم.) 1384(،
 -32راغب اصفهان  ،حسین ،المفردات ف غرّب القرآن ،بیروت دارالعلم1412( ،ق).
 -33رشید رضا ،محمد ،الوح المحمدی ،بیروت دارالك ب العلمیه1426( ،ق).
 -34روبینز،آر .اچ ،تاریخ م تصر زبانشناسی ،مترجم :عهی محمد حق شناس ،تهران :بیجا،
(.) 1384
 -35زراعت ،عباس ،فرهنگ لبات حقوقی (معجم المصطهحات القانونیه) ،تهران :انتشارات خو
سوم.) 1382( ،
 -36زمخشری ،جار هداّلل ،ربیع األبرار و نصوص األ یار ،بیروت مؤسسه اعلم 1412( ،ق).
 -37زمخشری ،محمود ،الكشاف عن حقائق غوامض ال نیّل ،بیروت

دارالك اب العرب ،

(1407ق).
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 -30ذکاوتی ،قراگزلو عهیررا ،ترجمه اسباه نزول ،تهران :نشر نی.) 1383( ،

 -38زّات ،احمد ،زارّخ األدب العرب  ،قاهره مك به نهضه مصر( ،ب زا).
 -39سرمدی ،محمود ،واژگان پژوهی قرآنی ،تهران :الهادی.) 1380( ،
(.) 1383
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 -40سعیدی روشن ،محمد باقر ،تحهیل زبان قرآن ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسیمی،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -41سمرقندی ،نصر بن محمد بن احمد ،بحرالعلوم ،ب جا( ،ب زا).
 -42شن رّن  ،ابن بسام ،الذ یرة في محاسن أهل الجیّرة ،بیروت دار الغرب اإلس مي،
(1421ق).
 -43صادق الرافع  ،مصطف  ،زارّخ آداب اللغه العربیه ،بیروت/لبنان دارالك اب العرب ،
(1974م).
 -44صاف  ،محمود ،الجدول في اعراب القرآن ،دمشق -بیروت ب جا1418( ،ق).
 -45صدوق ،األمالي ،بیروت اعلم (1400ق).
 -46صفوی ،کور  ،فرهنگ توصیفی معنیشناسی ،تهران :فرهنگ معاصر.) 1384( ،
 ،----------- -47درآمدی بر معنی شناسی ،تهران :شرکت انتشارات سوره مهر،
(.) 1387

 -49طباطباّ  ،سید محمد حسین ،المییان ف

زفسیر القرآن ،قم دف ر ان شارات اس م

جامعهی مدرسین حوزه علمیه قم1417( ،ق).
 -50طبرس  ،احمد بن عل  ،اإلح جا عل أهل اللجا  ،مشهد ناشر مرزض 1403( ،ق).
 -51طبرس  ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ف زفسیر القرآن ،زهران ان شارات ناصر سرو،
(1372ش).
 -52طرّح  ،فخرالدّن ،مجمع البحرّن ،زهران ک ابفروش مرزضوی1375( ،ش).
 -53طوس  ،محمد ،ال بیان في زفسیر القرآن ،بیروت دار احیاء ال راث العرب 1415( ،ق).
 -54طهرانی(کاتوزیان) ،محمد عهی ،فرهنگ کاتوزیان ،تهران :دادگستر نشر.) 1383( ،
 -55طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات اسیم.) 1378( ،
 -56عبدالجلیل. ،م ،زارّخ ادبیات عرب ،م رجم آبرزاش آبرنوش ،زهران ان شارات امیر
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 -48ضب  ،مفضل ،أمثال العرب ،بیروت دار ومك به ه ل1424( ،ق).

کبیر1363( ،ش).
 -57عسكری ،مرزض  ،مصطلحات قرآنیه ،ب جا( ،ب زا).

 -59عهمی سوال ،محمد صادق ،قائمی اصل ،مهدی ،یعقوبی ،جواد ،مسگرانی ،مهسا« ،انفاق و جایگاه
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 -58عل  ،جواد ،المفصل ف زارّخ العرب قبل االس م ،بیروت دارالعلم للم ّین1984( ،م).

کاربست معناشناسی در ترجمه ماده «ن ف ق» در قرآنکریم ___________ روح اهلل محمدعلی نژاد عمران و همکاران

آن در توسعه و ترویج عهم و دانش با تأکید بر وق » ،راهبرد توسعه ،شماره .) 1395( ،48
 -60عوده لیل ،ابو عوده ،ال طورالدالل  ،اردن مك بة المنار1405( ،ق).
 -61فان اصفهان  ،سید عل ع مه ،آراء حول القرآن ،بیروت دارالهادی1411( ،ق).
 -62فراهیدی ،لیل ،العین ،قم ،هجرت1410( ،ق).
 -63فیض کاشان  ،محمد مول

محسن ،األصف

في زفسیرالقرآن ،قم جامعۀ مدرسین،

(1418ق).
 ، ---------- -64الصاف ف زفسیر القرآن ،زهران مك بة الصدر1415( ،ق).
 -65قائمینیا ،عهیررا ،بیولوژی نص ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه،
(.) 1389
 ،---------- -66معناشناسی شناختی قرآن ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و
 -67قرشی ،عهی اکبر ،تفسیر أحسن الحدیث ،تهران :بنیاد بعات.) 1377( ،
 ، ----------- -68قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب اإلس میة1412( ،ق).
 -69مجلس  ،محمدباقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أ بار األئمة األطهار ،بیروت مؤسسة الوفاء،
(1404ق).
 -70محمودی ،عباسعهی ،انفاق کهید اقتصاد ،تهران :انتشارات فیض کاشانی.) 1383( ،
 -71م تار عمر ،احمد ،معناشناسی ،مترجم :سیّد حسین سیّدی ،مشهد :انتشارات دانشگاه
فردسی.) 1385( ،

 -72م تاری ،شهره ،ررایی ،حدائق« ،بررسی شناختی شبکه معنایی حرف ارافه «با» در زبان
فارسی» ،مجهه زبانشناسی و گویشهای خراسان ،شماره پیاپی .) 1392( ،9
 -73مشکور ،محمد جواد ،فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی ،بنیاد فرهنگ
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اندیشه اسیمی.) 1390( ،

ایران.) 1357( ،
 -74مشیری ،مهشید ،فرهنگ الفبایی-قیاسی زبان فارسی ،تهران :سرو .) 1371( ،
(1360ش).
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 -75مصطفوی ،حسن ،ال حقیق ف کلمات القران الكرّم ،زهران بنگاه زرجمه و نشر ک اب،

1400  بهار و تابستان،15  شماره،8 دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره

.) 1374( ، دار الکتب اإلس میة: تهران، تفسیر نمونه، ناصر، مکارم شیرازی-76

، اعجاز القرآن در نظر اهل بیت(ع) و بیست نفر از عهمای بزرگ اسیم، سیدررا، م ده-77
.) 1379( احسن الحدیث:قم
،» مجهه ت صص الهیات و حقوق، «پیدایش نفاق در اسیم از منظر قرآن، محمد، میرزایی-78
.) 1383( ،14شماره
/ بیروت منشورات محمدعل بیضون، اعراب القرآن، احمدبن محمد، ابوجعفر، نحاس-79
.)ق1421( ،دارالك ب العلمیه
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