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مقاله پژوهشی

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن
2

محمد مصطفائی ،*1جواد سلمان زاده

 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
 -2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
دریافت1399/10/30 :

چکیده
واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن (معارج )19 /به تصریح برخیی مفسیران و براسیا
تفسیری ،از لغات غریب و دشوارفهم قرآن است که تعری

آرای مختلی

لغیوی و

آن به «جزوع» و «منیوع» در دو آییه بعیدی،

دانشمندان را از ضبط دقیق معنای آن غافل کرده است .کش

معنای اصلی ماده هلع و نمودهای مختلی

آن از طریق بررسیهای لغوی ،هدف اول این جستار بوده و البته سؤال اصلی ،نحوه ارتباطِ هلوع با جیزع
و منع ،آنهم در صیغه مبالغه آنها است .دو معنا و تفسیر مشهور هلیوع بیه «شیدتِ جیزع» و «شیدتِ
حرص» ،از عهده برقراری این ارتباط برنمیآیند .تحقیق حاضر با روش توصیفیی تحلیلی روشن مییکنید
که معنای محوری هلوع« ،خالی بودن درون از منبع قوت» است که از طرفی با ضع

و سستی همراه است

و از طرف دیگر در دو شاخه «سبکی» و «گرسنگی شدید» سر برمیآورد .هریک از ایندو ،با نوعی بیقیراری
و حرکت همراه است و در حضور عوامل شتابدهنده ،نمودهای مختل سرعت ،جیدیت ،مبالغیه و  ...در ایین
ماده تجلی مییابد .هلوع در قرآن ،درباره انسانِ تهی از ایمان و مضطرب بهکاررفتیه و نیا ر بیه مبالغیه و
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پذیرش1400/1/20 :

شدتِ عمل او در شر و خیر است؛ یعنی ،مستقیماً به معنای جزع و منع ارتباطی ندارد.
واژگان کلیدی :هلوع ،سوره معارج ،جزوع ،منوع ،حریص

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
 -1-1تعری مسأله

نخستین گام در تفسیر ،معنایابی واژهها است .در میان مفرردا ررر،ن ،بر ری واژههرا ا برار
معنایی بیشتری بر وردار هستند و نقشی کانونی در ،یا یک سوره ایفا مریکننرد .ا مل ره
این واژهها ،واژه «ه وع» است 1که ا واژههای تک،مدِ رر،ن بروده و برا ررارگررنتن در میانره
سوره معارج ،مفاهیم دیگر واژه های این سروره را تترت ترر یر معنرای رود رررار داده اسرت.
ارتباط معنایی این واژه با صفا بینشی ،ا الری و رنتاری انسان ،بیانگر اهلیت انسرانشرنا تی
معنایابی این واژه است .به تصرری بر ری مفسرران و ننرانکره ا ،رای مخت ر

لغروی و

تفسیری برمی،ید ،واژه ه وع که تنها یکبرار در ررر،ن ،مرده و ا ریشره ،ن نیر هریک ک لره
بعدش (م وع ،منوع) ،2دانشلندان را ا ضبط دریق معنای ،ن غانل کرده است (ابرن ااشرور،

 ،1420ج .)155 :29سؤال اص ی در این مقاله ،نتوه ارتباط ه وع برا مر ع و منرآ، ،ن هرم در
صیغه مبالغه است 3که تاکنون این روابط بهروشنی و بهطور کامل تبیین نشده است.
 -2-1پرسشهای پژوهش

معنای اص ی ماده ه آ و نلودهای مخت

،ن در لغت نیست؟

معنای اص ی ماده ه آ نگونه با م ع و منآ در رالب صیغههای مبالغه ارتباط برررار میکند؟
 -3-1پیشینه پژوهش
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دیگری در رر،ن نیامده است ،ا لغا غریب و دشوارنهم رر،ن است که تفسیر ،ن با دو ،یره

االوه بر تفاسیر ،دو پژوهش مهم و ا تصاصی درباره ه وع با اناوین «نقد و بررسی دیردگاه
مفسران در توصی

انسان به ه وع در ،یه  19سوره معارج» و «نقد ،راء مفسران دربراره واژه

دومی «حساسیت نشان دادن در هنگام نفآ و ضرر» برای ه وع برگ یده شرده اسرت .هرر دو

2
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ه وع در ،یه  19معارج» نوشته شده است که در اولی ،معنای حرص یا حررص شردید و در
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دیدگاه در ضلن ،رای مفسران ،مده است و در این مقاله به تفصیل مورد بررسی و نقد رررار
واهند گرنت.

 -2معنای هلوع در لغت
اهل لغت نندین معنا به شرح ذیل برای ماده «ه آ» برشلردهاند:


حرص (ابن منظور ،1405 ،ج )374 :8حرص یاد (نراهیدی ،1409 ،ج ،)107 :1شرره

(حرص شدید و میل تند و تی ) (ابن منظور ،1405 ،ج.)506 :13


شد ِ بیتابی (شدة الجزع) ( عرالبی )80 :1414 ،و بریترابی شردید ( بیردی،1414 ،

ج.)546 :11


ابن نارس ،1404 ،ج.)62 :6


ْذواع :يهاذا نَذز ِ 4 :
وخفَّذ :ة) (ابرن منظرور،
سبکی ،نابکی ،بیرراری و اج ه (وناقة هِل :
َ

 ،1405ج)375 :8


ترس هنگام رویارویی [با هر نی ترسناک] (ابن سیده ،1421 ،ج124 :1؛ ابرن منظرور،

 ،1405ج ،)375 :8ترس ا شر ( بیدی ،1414 ،ج)546 :11


بهتنگ ،مدگی (ضجر) (ا هری ،1421 ،ج103 :1؛ ابرن ا یرر ،1364 ،ج)269 :5؛

بهتنگ،مدهای که بر دشواری ها شکیبایی ندارد (نیرو ،بادی ،بیتا ،ج.)100 :3



اندوه (ح ن) (ابن منظور ،1405 ،ج)374 :8
میل به تنعم و لذ

(مصطفوی ،بیتا ،ج)269 :11
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تی روی و سرات (ناقة هِل َْواعة :حديدة سريعة مذععا ) (نراهیردی ،1409 ،ج107 :1؛

در کنار معانی مفرد ،معانی ترکیبی برای این واژه ذکر شده است که ابارتند ا :
 بیتابی شدید و به تنگ ،مدگی (ابن ا یر ،1364 ،ج)269 :5 -بیتابی و اندوه (ابن سیده ،بیتا ،ج)11 :3
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 -بیتابی و کمصبری ( بیدی ،1414 ،ج) 546 :11
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 حرص و بخل بر مال ( بیدی ،1414 ،ج)546 :11 ترس و بیتابی ا شر (ا هری ،1421 ،ج103 :1؛ بیدی ،1414 ،ج)546 :11 بیتابی و ترس ا شر ،حرص و بخل نسبت به مال (نیرو ،بادی ،بیتا ،ج)132 :3داوری و تعیین معنای اص ی ا میان معانی مذکور بسیار دشوار است ،مگر ،نکه ا اب ارهرای
مخت

تشخیصی استفاده شود .یکی ا مهلترین اب ارها ،استفاده ا رااده اشتقاق است؛ ایرن

رااده حاکی ا ارتباط معنایی ک لا ِ دارای حروف مشترک است .در ادامه پر

ا بترا ا

معنای ه وع در تفاسیر ،وارد ار یابی معانی مذکور برای ماده ه آ واهیم شد.

 -3معنای هلوع در تفاسیر

5

سیاق ،یا

نگونه تفسیر میکنند ،شاهد نظرا مخت

در هرر دو بخرش هسرتیم .دربراره

اصل معنای ه آ ،مفسران الدتاً رائرل بره معنرای ترکیبری ا دو مفهروم حررص و مر ع یرا
حرص و کمصبری هستند« :شدة الجزع مع شذدة الرذرو و الرذجر» (طبرری ،1415 ،ج:29

)49؛ «أشد الررو و أسوأ الجزع» ( ع بی ،1422 ،ج)39 :10؛ ررطبی با ع بی همرأی اسرت و
،ن را به رتاده ،مجاهد و غیر ،ن دو نیر نسربت داده اسرت (ن.ک :ررطبری ،1364 ،ج-290 :19

الصبر» (نخر را ی ،بیتا ،ج« ،)644 :30قلة الصبر و شذدة الرذرو»
)289؛ « ّ
شدة الررو و قلّة ّ
(شبر ،1385 ،ج)532 :1
در صوص تفسیر ه وع نی  ،بیش ا هله ،یک معنای ترکیبی ا حرص و مر ع و بخرل
و ضجر (بهتنگ ،مدن) مدنظر مفسران بوده است:
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با مرامعه به تفاسیر برای دریانت اینکه اصل معنای ماده ه رآ نیسرت و ،نهرا ه روع را در

م وع به هنگام شر و منوع به هنگام یر (ابرن ابراس) ،بخیرلن منروع در مرورد یرر و
م وع به هنگام بالء (ضتاک) ،شتی م وع (سرعید برن مبیرر) (ن.ک :طبرری ،1415 ،ج:29

هنگام یر (طباطبایی ،1402 ،ج.)13 :20
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)49؛ ضجور ،شتی و م وع (طبرسی ،1415 ،ج ،)535 :10م وع به هنگرام شرر و منروع بره
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در وارآ این مفسران ،معنای سیاری را که در دو ،یه بعدی برای ه وع ذکر شرده و شرامل
دو مفهوم م ع و منآ است ،در نظر داشتهاند و بعضاً به این مط ب هم تصری کرردهانرد کره
ه وع در ،یا بعدی تعری

شده است (سیوطی ،1416 ،ج266 :6؛ طباطبرایی ،1402 ،ج13 :20؛

طبرسی ،1415 ،ج )535 :10و حتی بر ی ،ن را بهترین تفسیر دانسرتهانرد (نخرر را ی ،بریترا،

ج644 :30؛ اندلسی ،1422 ،ج275 :10؛ به نقل ا احلد بن یتیی( ع رب)) .االمره طباطبرایی نیر
تفسیر ه وع با دو ،یه بعدی را تفسیری درست و استوار (سدید) مریدانرد کره سریاق برا ،ن
مناسب است (طباطبایی ،1402 ،ج.)13 :20
مفسرانی که یک معنای اص ی برای ماده ه آ در نظر داشتهاند ،بیشتر مانب م ع /شرد ِ
م ع /شدیدترین م ع (ابوابیده ،1381 ،ج270 :2؛ طبری ،1415 ،ج49 :29؛ طبرسی ،بریترا ،ج:4
 ،)359یا مانب حرص /شرد ِ حررص را گرنترهانرد (طبرسری ،1415 ،ج535 :10؛ طباطبرایی،

اما معانی منفرد دیگری هم ا سوی مفسران در اصلن معنای ه آ یا در تفسیر ه وع ،ذکرر
شده است که گ ارش میشود:
مس المكروه» (طبرسی ،بیتا ،ج« )359 :4السرعة ،من قولام :ناقة هلذواع
«سرعة الجزع عند ّ
أو هلواعة ،أي :سريعة السهر» (کاشانی ،بده التفاسیر ،ج)183 :7؛
َض ِجر (بهتنگ،مده) (ب خی ،1424 ،ج )437 :4ضجور (نراء ،1980 ،ج185 :3؛ طبرری،1415 ،
ج)49 :29؛
بخهل (ابن مو ی ،1407 ،ج)338 :4؛ شتی (هلان)؛
جاول (س لی ،1421 ،ج)208 :1؛
ا تت یل نظرا مفسران برمی،ید که بررراری ارتباط میان معنای اص ی ماده ه آ با مر ع

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-20

 ،1402ج13 :20؛ طبری ،1415 ،ج49 :29؛ را ی ،بیتا ،ج.)410 :19

و منعی که در دو ،یه بعد ،مده ،دشوار است نرا کره در اراهر برا مفراهیمن متفراو موامره
گرنتهاند ،در وارآ در این ،یا رائل به سه صفت منفین مداگانه هستند« :حرص»« ،مر ع» و
«بخل» .اما کسانی که ه وع را به معنای «کرمطاررت» گرنترهانرد ،رائرل بره دو صرفتِ منفرین
5
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هستیم .به انوان مثال صاحب تفسیر نلونه میگوید :کسانی که ه وع را بره معنرای حرری
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مداگانه یعنی «م ع» و «بخل» هستند( .در این تت یل ،ه آ و مر ع بره یرک معنرا هسرتند).
البته وی این احتلال را هم میدهد که نهبسا هر دو معنی (حرصر که به نظر ایشان غالباً برا
بخل هلراه استر و م ع) در واژه ه وع ملآ باشد؛ نرا که ایرن دو وصر

ال م و م ر وم

یکدیگرند (مکارم شیرا ی ،1371 ،ج.)28 :25
اما ابن ااشور رائل به این مال مه نیست؛ وی اررار میکند که ه آ ا غوامض لغت اسرت
که ا لا درباره معنای ،ن بسیار پرسومو کردهاند و تعری

ه وع با دو ،یه بعدی (مر وع و

منوع) را اام ی میداند که بسیاری ا لغویان را ا ضربط دریرق معنرای مراده ه رآ با داشرته
است .او ادامه میدهد که دو ،یه بعدی مجلواا معادل ه وع هستند و در ااهر ،میانن مر ع و
منآ مال مهای نیست (ابن ااشور ،1420 ،ج.)155 :29

در صوص نگونگین ارتباط معنای اص ی ماده ه آ و معنای تفسیری ه وع در دو ،یره بعرد
(م ع و منآ) ،مهلترین نظرا

به ررار ذیل است:

السذهر»
طبرسی در موامآ الجامآ اصل معنا را ا کاربرد «ناقة هلواع» بره معنرای «سذريعة ّ
میگیرد و ه وع را تنها به «م وع» ترمله مریکنرد؛ ،نگراه در تفسریر ،ن مریگویرد :ه روع،
«سرات م ع به هنگام نا وشیها» است (طبرسی ،بیتا ،ج .)359 :4وی هیک ارتباطی نره میران
سرات و م ع و نه میان این دو با «منوع» برررار نلیکند! 6اما مخشری با اسرتناد بره هلران
معنای سراتِ سیر ،هم م ع و هم منآ را با این مفهوم تفسیر مریکنرد؛ وی ه رآ را «سذرعة
مس الخهر» معنا مریکنرد ( مخشرری ،1407 ،ج:4
مس المكروه و سرعة المنع عند ّ
الجزع عند ّ
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 -1-3چگونگی ارتباط معنای هلوع با جزوع و منوع در تفاسیر

612؛ برای تفاسیر مشابه ن.ک، :لوسری ،1415 ،ج69 :15؛ کاشرانی ،زبذدة التفاسریر ،ج .)183 :7ایرن
معنا با تعبیری مشابه به صور

حساسیت و تر یرپذیری سریآ هم ،مده است.

7

معنا با م وع در ،یه بعدی ،دو دسته شدهاند؛ بر ی اساساً ا بیان نگونگی ارتباط میران ایرن
معنا با «منوایت» در ه وع غف ت کردهاند (ن.ک :طبرری ،1415 ،ج49 :29؛ طبرسری ،بریترا ،ج:4
6
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مفسرانی که معنای م ع و کمصبری را برای ه وع مدنظر داشتهاند ،بر ا ر مشرابهت ایرن
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 )359و بر ی دیگر سعی کردهاند معنای بیتابی را بره منروع هرم تسررهی دهنرد .ررطبری ا
مفهوم «کمصبری» به هنگام یر و شر استفاده میکند و میگوید« :معنرایش ،ن اسرت کره او
نه در یر و نه در شر ،صبر نلیکند و به نعل ناشایسرت روی مری،ورد» (ررطبری،:1364 ،

ج .)289-290 :19ابن اطیه با تفسیری مشابه میگوید« :ه رآ» ،مر ع و اضرطرابی اسرت کره
هنگام موامهه با امور ترسناک و یا موارد طلآبرانگی  ،انسان را نرا میگیرد (ابن اطیره،1422 ،

ج .)368 :5ابن ااشور نی پ

ا تتبآ در استعلاال ماده ه آ به این نتیجه رسیده اسرت کره

«ه آ ،کلین ویشتنداری است در هنگامی که ،نچه مایه اندوه یا وشتالی نفر

اسرت ،او

را نرامیگیرد و یا به هنگامی که [هنو او را نرانگرنته و ب کره] انتظرار ورروع ،نهرا را دارد»
(ابن ااشور ،1420 ،ج.)155 :29

اما در صوص ارتباط معنای حرص با ،یا بعد ،ابوالفتوح در نقل رولی گر ارش کررده
گرنتن به اطر نو

اندکی ا ،ن را صفتِ ه وعن طلّراع بیران کرردهانرد (را ی ،بریترا ،ج:19

 .)410در نقد این معنا باید گفت راضیبودن به اندک ا دنیرا ،ارتبراطی بره طلرآ و هلچنرین
«منوع» بودن انسان در یرا ندارد؛ بعالوه ،نکره ترتیرب(م ع ر منرآ) در تفسریر راایرت
نشده است .االمه طباطبایی نی ضلن ،نکه ه وع را به «شد ِ حرص» معنا میکند ،مر ع و
منعی را که در ،یا

بعد ،مده است ،ا لوا م حرص میداند (طباطبائی ،1402 ،ج.)13 :20

 -2-3ارزیابی نحوه برقراری ارتباط هلوع با جزع و منع از سوی مفسران

در ملآبندی ،رای مفسران در ارتباط با اصل معنای ه آ و ارتباط ،ن با م ع و منعی کره در
دو ،یه بعد ،مده است ،میتوان ،نها را به سه گروه اص ی تقسیم کرد:
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است که بر ی با اصل گرنتن معنای حرص و طلآ ،راضی بودن به انردک ا دنیرا و شرم

 -1گروهی که معنای حرص را معنای اصر ی یرا م ئری ا ،ن مریداننرد و البتره تبیرین
روشنی ا رابطه معنای حرص با م ع و منآ بهدست نلیدهند.
هلوع (هلواع) ،معنای سرات را اصل گرنتهاند .در این گروه با دو دسرته موامره مریشرویم.
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 -2گروه دوم کسانی هستند که با تکیه بر کاربرد متسروس مراده ه رآ در ترکیرب ناقذة
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دسته اول که تعدادشان کمتر است تنها ا سراتِ م ع به هنگام شرر سرخن گفترهانرد .امرا
دسته دیگر که تعدادشان هم بیشتر است ،مفهوم سرات را ردر مشترک گرنتهانرد و ه روع را
به سرات م ع و سرات منآ به هنگام شر و یر معنا کردهاند.
 -3گروه سوم کسانی هستند که معنای کمصبری ،اردمن ویشرتنداری و اضرطرا

و

بیرراری را اصل گرنتهاند .این گروه ود به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول کره بیشرتر
نظر به ،یه اولن بعد ا ه وع (م وع) داشتهاند و حتی گاهی اصالً بره مفهروم «منروع» در ،یره
بعد نپردا تهاند .اما دسته دیگر کسانی هستند که به ردر مشرترکی دسرتیانترهانرد .در واررآ
،نها مفهوم ویشتندار نبودن و کمصبری را حالتی درنظرگرنتهاند که هم در شرر و هرم در
یر میتواند انسان را نراگیرد و وی را به نعرل ناشایسرت در ،ن وضرعیت بکشراند؛ بردین
گونه که در وضعیت شر ،نعل ناشایستِ بار  ،م ع و بیتابی اسرت و در مورعیرت یرر، ،ن
نعالً در مقام داوری میتوان گفت دسته دوم ا دو گروه  2و  ،3با تومه بره ارائره تبیرین
مامآ ا رابطه میان ه وع هم با م ع و هم با منآ ،مونقتر بودهاند ولی این به معنای درسرتین
تت یل ،نها نیست.

 -4اشتقاقات ماده «هلع»
در این بخش ابتدا تتقیق متلد حسن حسن مبرل و در بخرش دیگرر ،تتقیرق نگارنرده ا
معنای اشتقاری ماده ه آ ارائه میشود.

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-20

نعل ابار ا منآ و بخل است.

 -1-4تحقیق محمد حسن حسن جبل (م 1436ق)

متلد حسن حسن مبل در معجم اشتقاری ود ،ضلن اشاره به معنای گرسنگی برای ه رآ،
ذکر میکند و کاربرد ه وع در ،یه مورد بتا را ا ربیل کاربرد ه آ برای اشاره بره گرسرنگی
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معنای متوری ،ن را «يراغ الجوف من مصدر القوة» ( الی بودن شرکم ا منبرآ نیرروبخش)

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

شدید میداند .وی کابرد ه واع برای شتر سبک ،باریک شکم و تی رو را نیر ا هلرین ربیرل
میداند و میگوید « :فت و سبکی ،ال مه الی بودن شکم اسرت» .در مرورد کراربرد ه رآ
برای ترس هم میگوید :ترس ا نقدان رو

و نیرو مری،یرد (ن.ک :مبرل ،2010 ،ج ،2314 :4

ذیل ه آ).

این معنا بر نظریه «الفصل المعجمی» مبل استوار است کره طبرق ،ن ،دو حررفِ صرتی ن
ابت در ابتدای بر ی ک لا  ،با حفظ ترتیب ود ،معنای متروری معینری را در ترکیبهرای
مخت

حلل میکنند (هلران ،ج  )20-19 :1و مادههای مخت فی که در حرف سروم ،متفراو

هستند ،هلان معنای معین را با م وه و رنگ متفاوتی برو مریدهنرد( .هلران 8)22 :برر ایرن
اساس وی ا ترکیب ه آ ،ذیل مد ل «الااء و الالم و مايثلثاما» بترا مریکنرد و در مرورد
معنای متوری ه ل/ه هل میگوید « :معنای متوری ،ن ،ا برینرنرتن وسرط شریء و بیشرترن
،سلان» (هلان ،ج ،2311 :4ذیل ه ل ر ه هل) .وی «هل» استفهامیه را نی بیانی ا نراغ و رالی
بودن ا ا م میداند که ال مهاش ط بن ا م است (هلان ،ذیل هل)؛ ننانکره معنرای متروری
«ه ک» را الی بودن درون شیء ا حقیقت و موهر ود ،میگیرد و هالکرت را بره رالی
بودن/شدن مسد ا روح معنا میکند (هلان ،2314 :ذیل ه ک).

مبل بر اساس صائ

التروف در مورد ه آ  ،ام ای معنا را ننین ذکرر مریکنرد کره

حرف «هاء» بر نراغ و الی بودنن درون ا روّ داللت دارد .حرف «الم» نراار بره امترداد و
استقالل است 9و حرف «این» ا بههمنسبیدگی یک مرم بر ا ر نا کی برر مریدهرد 10.او
تصری میکند که ترکیب این با هل ،بر ررهت و باریکی در میانه/شکم داللت میکنرد کره در
نتیجه ،نشان ا

الی بودن شکم دارد و مثال می ند که :ک له هُ َعةر بر و ن هُلَ َه ر نراار بره

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-20

میانه ،ن ضلن بقای سائر [ام ای] شیء است که مای ،ن را میگیرند؛ مثرل هرالل [مراه در]

الیبودن شکم است و بر کسی اطالق میشود که سریآ گرسرنه مریشرود( 11ن.ک :هلران:
 ،2311ذیل ه ل ر ه هل).
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.9.1
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 -2-4بررسی مشتقات ماده هلع

پ

ا دریانت معنای اص ی ه آ بر اساس نظر مبل ،نلودهای مخت فی که این معنا در ،نهرا

م وهگر میشود ا بررسی مشتقا کبیر ماده ه آ رابل دستیابی است .اشتقاق کبیر که گاه بره
اشتقاق اکبر هم ا ،ن یاد شده است (ابرن منری ،بریترا ،)136-135 :بنرابر نظرر ابرن منری (م
392ق) بهانوان مدون ،ن ،به اشتقاری گفته میشود که با حفظ حروف اص ی و ر ربن ،نهرا،
یک معنای اام بر وموه ششگانه ک له سهحرنی که ا مابهمرایی حرروف ،ن برهدسرت
می،ید ،حاکم است ننانکه در مثالن «ک ل م» ،تقالیب «ک م ل»« ،م ک ل» و ...بهنوای حامرل
،ن معنای اام هستند (هلان .)136-135 :مبل در نظریه الفصل اللعجلی برا ترکیردی کره برر
ترتیب حروف در القای معنای مشخ

دارد ،دیدگاه ابن منی را رد میکند و برا برشرلردن

مواردی ا ک لا با تق یب حروف ،معنای متفاو و گاه متضاد ،نهرا را نشران مریدهرد و
نه اشتراک در معنا را مشاهده کرد (ن.ک :مبرل ،2010 ،ج .)45-42 :1در می ان وارد برودنن نقرد
مبل بر ابن منی میان متققان ا تالف است و بررسی این موضوع نیا به تتقیرق مداگانره
دارد اما ،نچه به ماده ه آ مربوط میشود ،مشاهده مناسبت معنایی در میان تقالیرب ایرن مراده
حتی در میان بیش ا دو ومهِ ،ن است.
نقطه مشترکی که در دیدگاه مبل و ابن منی ومود دارد ،باور ،نهرا بره معرانی حرروف
است بهطوری که برای هریک ا حروف ،معنایی ا تصاصی رائل هستند؛ مبرل در ایرنبراره
مفصل بتا میکند (ن.ک :مبل ،2010 ،ج  )26-25 :1و ررول او دربراره معنرای هراء و الم و
این ،گذشت؛ هلو یاد،ور میشود که مناسبت میان اصوا و معانی رولی است که ابن منری
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معتقد است حداکثر در میانن دو صور ا صور های ششگانه میتروان نروای ن دیکری و

در بیان و ا با ،ن پیشتا است (هلان .)24 :اساساً هلین نکته اصل و پایه اشتقاق در تقالیرب
یک ماده است (صال  .)170 :2009 ،این ومه تشابه بااا میشود در اشتقاق کبیررن مراده ه رآ
هاء و الم ،نوای مشابهت و تناسرب برا معنرای مطررح در نظریره الفصرل اللعجلری بیرابیم.
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که با سه حرف ابت ولی با ترتیب متفاو موامه هستیم ،با هم به دلیل حضور دو حررف

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

دروارآ ،درت در مشتقا کبیر ماده ه آ ،میتواند وموه مخت فی که معنای اصر ی مراده ه رآ
در ،ن صور ها م وه کرده است را سراغ دهد.
سه ومه «عله»« ،عال» و «لاع» به انوان مشتقا کبیر ماده ه آ در لغت اربری اسرتعلال
میشوند (ا هری ،1421 ،ج .)102 :1بتا در معانی این سه ریشره را برا ارتبراط میران ا ره و
ه آ در معنای گرسنگی ،غا میکنیم.
َذع أي قَذ َّل
صاحب العین بعد ا معنای «بُعد الررو» ذیل ه آ مینویسد« :يقال :جاع ي ََال َ
صبره» (نراهیدی ،1409 ،ج .)107 :1به نظر میرسد کاربرد ه رآ بررای بریصربرین حاصرل ا
ُ
گرسنگی ،معنایی مجا ی باشد و در اصل ،ه آ به معنای گرسنگی شدید اسرت کره نتیجره و
ال مهاش کمصبری و بیرراریکردن است .دلی ش ،ن است که مشابه هلین معنای حقیقری و
یل ذیل ریشه «ا ه» (مق و

مجا ی را ود

برای رسیدن به نی ی است و هرم بره معنرای گرسرنه

می،ورد 12،البته گرسنگی شدید منظور است 13.بنابراین ا هان یا ه رآ ،گرسرنگی شردیدی
است که نرد را با ودش درگیر میکند و ناگ یر وی را به واکنش میکشاند .واکرنشن مرد
نظر میتواند صور های متفاوتی داشته باشد و کمصبری تنها یکی ا نلودهای ،ن است.
بر ی واکنشهای دیگرن همراستا با کمصربری و مر ع در مراده ه رآ و مشرتقا ،ن در
العین و دیگر کتب لغت ابارتند ا :
14
ِ
العهْ َال :الناقة السريعة (هلان.)106 :
سرات  :ناقة هل َْواعة :حديدة سريعة مععا (هلان)؛ َ
ادم استقرار و در رنتو،مدِ مداوم بودن :امرأة َعهْ َالَة :ال تستقر إنمذا هذت تذرإإ إقبذاال و
إإبارا (هما ).
پ یدی نف

العلَذ ُه :خبذ
و با مدّیّت و اصرار به کراری پرردا تن و در ،ن نررو رنرتنَ :
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معنای کسی که درگیر منا اه نف

ه آ) ،ورده است .وی «ا هان» را هرم بره

16
15
جذد » (ا هرری،
ت َهلْوعةً ،إذا مرذت و َّ
النفس و الردة و االناماك (هلان) «و قد َهل َْو َع ْ

 ،1421ج .)103 :1
 ،1409ج107 :1؛ ا هری ،1421 ،ج.)103 :1
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بیریدوبندی و به سلت هرنی ی مایل بودن :اللَّ ِاع :المسترسل إلی كل شذتء( .نراهیردی،
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شایان ذکر است که در مشتقا ه آ ،معنای دیگری هرم دیرده مریشرود کره برر مترور
و سستی است و در صور های تنب ی ،غف ت ،سهلانگاری و حتی کلی و کرونکی

ضع

هم بهکار رنته است:
الاهْل َُعَّ :
العلَذ ُه:
الرعهف (صراحب برن ابراد ،1414 ،ج114 :1؛ بیردی ،1414 ،ج)546 :11؛ َ
و َ
ُخب

النفس و ضعفاا (ابن سیده ،1421 ،ج.)124 :1
يت يال لاهعة ،:إذا كا يهه يترة و كسل (ا هری ،1421 ،ج.)102 :1

ل يهه لَاهع :ة و لااعة ،:أي غفلة .و قهل :الل ِاهعة :التَّوانت يذت الرذراء و البهذع حتَّذی يُ ذبَن
رج :
(هلان.)103 :
ْهاعَ :سبُ :ع َص هر (نیرو ،بادی ،ج132 :3؛ بیدی ،1414 ،ج.)546 :11
و ال ِال ُ

در ادامه ،ا نظریه مختار درباره معنای اص ی ماده ه آ و معانی تبعی ،ن بتا میشرود و

 -5تحقیق درباره معنای اصلی و معانی تبعیِ ماده هلع
بنابر،نچه ا مبل ذکر شد که شواهد لغوی و اشتقاری هم ،ن را تریید میکند ،تو رالی برودن
و بههمنسبیدگی شکم و باریک بودن ،ن ،معنای اص ی است .ربل ا هر نیر  ،ایرن معنرای
متوری ،مال م است با معنای ضع  ،سستی ،کلی و کونکی .امرا ا طررف دیگرر ،معنرای
متورین تو الی بودن و باریکین شکم ،در دو شا ه اص ی معنایی سرر دوانرده اسرت :الر .
سبکی؛

 .گرسنگی شدید.

شایان تومه است که هر یک ا این دو معنا ،به نوبه ود منجر به بیرراری و حرکرت و
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به نوای معانی مطرح در بتا اشتقاق ملآبندی میگردد.

منبوموش میشوند.
برای بیررارین ناشی ا سبکی ،میتوان سرات و نابکی شتر و اسرب را مثرال ،ورد کره
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تعبیرهای ذیل به هلین ارتباط اشاره دارد:
«ناقة هِلْواع ،و هِلْواعة :سريعة شامة الفؤاإ» (ابن سیده ،1421 ،ج)124 :1؛
ْواع :يهاا نَز ِ :
وخ َّف :ة» (ابن منظور ،1405 ،ج)375 :8؛
«ناقة هِل :
َ

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

الخفِهفَ ُة» ( بیدی ،1414 ،ج)546 :11؛
الس ِر َيع ُة َ
«ال ِال َْو َاعةَُّ :
يرس َعل َْای :نرهطة نزقة» (ا هری ،1421 ،ج)102 :1؛
« :
تستقر نَزقاً تَ َر َّإ ُإ ً
إقباال و إإباراً» (هلان).
«امرأة عهالة :ال
ّ
برای رمندگی و بیرراری و منبوموشن ناشی ا گرسنگی شردید کره در واررآ ترالش
برای گری ا تنگنا است ،االوه بر شواهد رب ی مبنی بر کمصبری و بیتابی در ا ر گرسرنگی،
میتوان به شواهد ذیل استناد کرد:
العلَ ُه :أ يعهب و يَجیء من الفزع» (ابن سیده ،1421 ،ج)124 :1؛
« َ
ف» (صاحب بن اباد ،1414 ،ج.)115 :1
يزع حتّی َخ ّ
العل ِ ُه :العي َ
« َ
ن ع ،بر «انقباض» و «رمندگی» که انسان را در موامهره برا شریء ترسرناک نرامریگیررد،
داللت دارد(17راغب اصفهانی .)635 :1412 ،حتی در مورد ه وع نی بر ی ،ن را به هلین نر ع
 ،1421ج.)103 :1

شاهد دیگر مربوط به هلان شتر یا شترمرغی است که سریآ حرکت میکند .ولری بجرای
اینکه این سرات به سبکی و الغری نسبت داده شرود ،ا نفرور و رمنردگی ،ن سرخن رنتره
است:
ُور ِح َّد ًة و نَرَ اطاً .نَقَلَه األَ ْزهذ ِري عذن بع ِ
رذ ِا ْم» ( بیردی ،1414 ،ج:11
«هلواعة ...:و ُه َو النَّف ُ
َْ
َ
)546؛
لواع :يهاا ن ََز و ِخفّة .و قال غهره :هت النَّفور» (ا هری ،1421 ،ج.)103 :1
«ناقة ه ِ :
 -1-5تحلیل معنای «ضجر» در ماده هلع
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الالُوع :العي يفزع و يجزع من الرر» (ا هرری،
و م ع ا شر معنا کردهاند« :و قال أبو إسرا َ :

ابن اباس در پاسخ به نانآ ابن ا رق که ا معنای ه وع با تومه به اشعار ار پرسریده برود،
ابتدا ضجور و بعد م وع را ذکر میکند (ضجور جزوع) (بنت الشاطئ.)205 :1391 ،
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.9.1
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ابن منظور در معنای ضجر ابتدا معنای بیررارین ناشی ا غم و اندوه (القلق مذن ال ذم) را
ذکر میکند ،اما در ادامه نقل میکند که ضجر در اصل به معنای «ضهّق النفس» است و ارر
برای اشاره به مکانن تنگ ا ماده ضجر استفاده میکند (ابن منظور ،1405 ،ج.)481 :4

تبرم) و بریصربری
تصویر ابن منظور و دیگران ا ضجر ،نوای بیرراری و بهستوه،مدگی ( ّ
است که به دلیل تنگدلی و در تنگنا ررارگرنتن برای انسان حاصل میشود .این تصویر شربیه
هلان معنای ه وع در شا ه بر،مده ا معنای گرسنگی شدید است کره برر رمنردگی و نفرور
داللت داشت و ا این مهت ضجورَ /ض ِجر معادل مناسبی برای ه وع است.
شایان ذکر است که در بر ی منابآن معتبرن لغت ،سراتِ شتر که با ماده ه آ بره ،ن اشراره
لواع ،و هذت التذت
میشود ،ریشه در ضجر و بهتنگ،مدگی ،ن دارد« :عن الفراء أنه قال :ناقة ه ِ :
ترجر يتسرع بالسهر» (ا هری ،1421 ،ج.)103 :1

ابوهالل اسکری که متعهد است نرق میان ک لا ِ به ااهر مترادف را با نلایرد ،تنهرا مرایی
که ا ه آ بتا میکند ،در بیان تفاو ،ن با وف و نر ع اسرت( 18اسرکری.)237 :1400 ،
در کاربردِ متسوسن ماده ه آ در لغت تصری شده که ا مروارد کراربرد ه رواع ،بررای شرتر
السذ ِر َيع ُة
سبک و باریکشکلی است که ا شالق میترسد و سررات مریگیررد« :ال ِال َْو َاعذةَُّ :
الس ْو َط» (ابن سیده ،بیتا ،ج.)183 :16
الخفِهفَةُ ...،شَ ْا َم ُة الف َُؤ ِاإ مِن النو ِ الَّتِت تَ ُ
َ
خاف َّ
ااهرا ترس نون بهنوای نضا را بر نرد تنگ میکند ،در راستای هلان نفرور و رمنردگی
الل میکند و باااِ سراتِ شتری که ودش سبک و ناالک است ،میشود .ننین روابرط
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 -2-5تحلیل معنای تر

(فزع) در ماده هلع

تنگاتنگی میان ه آ و ترس بااا شده است که ه آ ،معنای ترس هم بدهد.
یاد،ور میشود در بیشتر موارد برای اشاره به ترسی که ه آ ،ن را نلاینردگی مریکنرد ،ا
یقینن وروع باشد دیگر وف معنا ندارد.
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«ن ع» استفاده شده است «19.وف» به معنای ترس ا امر متتلرل و مشرکوک اسرت و اگرر
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اما «يزع» ،اوالً به معنای وف ناگهانی ا امر ترسناکی است که احتلرال ورروع اامرل و
نوری ،ن میرود (اسکری .)237 ،1400 ،انیاً در معنرای نر ع ،ابروهالل ،ن را ان اراج و
بیررارین ر ب معنا میکند (هلان) و راغب در بیانی مشابه و البته ن دیک به معنرای ه رآ، ،ن
را به «انقباض و رمندگی» که ا شیء ترسناک انسران را نررا مریگیررد ،معنرا کررده اسرت و
تصری میکند که «ن ع ا من

م ع است» (راغب اصرفهانی .)635 :1412 ،بنرابراین نر ع ا

این مهت ،معادل ه آ است که مومود نده را در تنگنا ررارمریدهرد و باارا اضرطرا و
حرکت و سرات در مهتِ گری میشود.
 -3-5صورتهای مختل

«عدمِ قرار» در ماده هلع و مشتقات آن

ننانکه در بتا مربوط به معنای اشتقاری ،مد ،در ماده ه آ و مشرتقا ،ن برا صرور هرای
گرسنگین شدید.
معنای سَبُکی ،ا منبههای مخت

معانی متفاو را بهبار ،ورده است؛ مرثالً بریریدوبنرد

بودن و به هر سلتی روان شدن؛ سبُکسری؛ نابکی و سررات در حرکرت؛ نشراط و غررق
شدن در انجام کار؛ انراط؛ . ...
معنای گرسنگی شدید هم به نوبه ود معنای نفور و رمنردگی ،مر ع و بریترابی را بره
هلراه داشته است .البته در گامن بعردی ایرن نفرور و رمنردگی مریتوانرد در شرکلن سررات،
مدّیّت ،اهتلام و مبالغه در مهت گری هم ااهر شود.
به تعبیر دیگر هر دو شا ه در معنای بیرراری ،سرات ،مدّیّت و مبالغه به هرم مریرسرند؛
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مخت فی ا ادمن ررار موامهیم .این بیرراری هرم ا سَربُکی مریتوانرد ناشری شرود و هرم ا

هرنند که نقطه ا یلت ،نها متفاو است.
 -4-5عامل تشدیدکننده /شتابدهنده

و گرسنگی ،بیرراری و حرکت و منبوموش است که میتواند در اشکال مخت ر
15

اهرور
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بنابر ،نچه ،مد ،صرف نظر ا معنای ضع

و سستی ،ومه مامآن دو معنای بر،مرده ا سربکی
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یابد .اما اینکه نه اوام ی بااا میشود ،ن بیرراری با شتا و شردّ ِ بیشرتر و در شرکلن
سرات و انراط و مدیت و مبالغه در کارها نلودار شود ،موضوع این بخش است.
پیش ا این در تت یل معنای ن ع و ترس برای ماده ه آ مترذکر شردیم کره بنرابر بر ری
تصریتا لغوی ،سراتِ شتری که ود سبک ،باریک شکم و نابک است ،ناشی ا تررسن
شالق است .بر این اساس، ،ن بیرراری و نابکی ناشی ا باریکشکلی و سبُکی شرتر اگرر
با اام ی شتا دهنده نون ترس هلراه شود ،تبدیل به سرات میشود.
در ،یا مورد بتا نی که با صیغههای مبالغه هلوع ،جزوع و منوع 20موامره هسرتیم ،ا
نند شتا دهنده /تشدید کننده میتوان سخن گفت کره یکری هلران تررس (نر ع) اسرت.
ترسی که با «مَ ِّ» شر دست میدهد و به نوای با ،مردن یرر نیر شریطان ،ن را در دل
میاندا د.
مراد ا شر در این ،یا

را بیشتر به ا دست دادن نعلتها و اموال تفسیر کررد (ن.ک :طبرسری،

 ،1415ج)535 :10؛ لذا ترسن ا نقدان اموال و نعلتهای مادی برای انسانن کانری کره نقرط بره
دنیا باور دارد ،ترسن ا نابودی است و این ترس ،او را به مبالغه در م ع و بیترابی مریکشراند.
در مقابل ،به هنگام روی،وردنن یر نی ترس ا انفاق برای انسانن کانری کره تترت وسوسره
شریطان ،هلیشره ا نقرر و درمانرردگین احتلرالی در ،ینرده نررامع وم در بریم و هرراس اسررت
مذس» مریتوانرد
(بقره ،)268/منجر به شدّ ِ منآ و بخل در یر میشود .دررت در معنرای « ّ
مس» در لغت به معنای تلاس برا دسرت
نقدانن احساس ایلنی را در انسان ه وع نشان دهدّ « .
یا غیر ،ن است (اسکری )299 :1400 ،و به صِرف مالرا بین دو نیر بردونن هریک نعرل و
کنش (طوسی ،1409 ،ج )121 :10و به تعبیر دیگر ،به «ضرعی تررین احسراسن اصرابت» (ابرن
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با تومه به تقابل شر و یر و نی منآ ا

یر که مورد نکوهش وارآ شده است ،میتروان

ااشور ،1420 ،ج ،)86 :25اشاره دارد .معنای م ّ (مالرا بردون کرنش) یراد،ورن موامهره برا
شالق را هم به ذهن می،ورد.
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وروع امر وحشتناکِ رریبالوروع در معنای ن ع است و به نوای تصویر ترسن شرتر ا دیردن

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

مناسب است که اینجا ا رابطه میان ه آ و حرص نی سخن به میران ،وریرم .در مباحرا
ا الری ،یک اامل مهمن شتا دهنده و تشدیدکننده که میتواند بر مدیت و سررات و ولرآن
را ه وع یا هَ ِآ کند ،حرص است؛ ا هلینرو است کره در

مومود در ه آ بیف اید و شخ
ِ
الهلِع» در روایت االئم اللرؤمن ا امرام ا ری(ع) (ک ینری :1365 ،ج،)227 :2
الجرع و َ
نرا « َ
هلِع پ ا ج ِ
رع (حرص شدید)، 21مده است .در داای امام سجاد (ع) نی ایشران ا « َهل ِ
َذع
َ
َ
ِ
َأ ْه ِل الْرر ِ
و» به داوند پناه میبرند (امام سجاد ا یه السرالم ،)96 :1411 ،کره اراهراً ه رآ در
ْ
اینجا هلان غوطهورشدن انراطی در ملآ مال دنیا است .در ،یا مرورد بترا ،ه روع ذیرل
ملآ و اندو تنن مال دنیا ،مده است ﴿ َو َج َم َع فَ َأ ْوعى﴾ (معارج )18 /و در پایان سروره هرم ا

وضوا َو يَل َْعبُووا َََّىوى
وض و نرورنتن کانران در امور دنیوی سخن گفته است﴿ :فَذَ ْر ُه ْم يَ ُخ ُ

بنابراین ،ه آ معادلن حرص نیست؛ ب که بر ادم ررار و حرکرت و تلایرل 22داللرت

میکند که با حرص ،بر شد این میل ان وده میشود.
 -5-5قدر مشترک «شدّت» در معنای هلوع و خلط هلع با جزع و حرص در لغت و تفاسیر

یاد،ور میشود که ی ی ا مفسران و اهل لغت ،ه آ را بره شردّ ِ حررص و مر ع و ب کره
شدیدترین مرتبه حرص و م ع معنا کردهاند 23.در وارآ ،ماده ه آ بر ادمن رررار و تتررهک و
میل داللت دارد و بنابر ،نکه این تترهک و میل بر ضع
استوار باشد ،24به ودی رود مری توانرد فیر

یرا سربُکی و یرا گرسرنگی شردید

یرا شردید باشرد؛ امرا اگرر پرای اوامرل

تشدیدکننده /شتا دهنده به وسط بیاید ،حتلا شدید واهد برود .واژه ه روع صریغه مبالغره
است و م ع و منعی هم که در تعری
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ون﴾ (معارج.)42 /
وع ُد َ
يُال ُقوا يَ ْو َم ُه ُم الىذي يُ َ

رر،نی ،ن ،مده است ،در صیغه مبالغه بهکرار رنترهانرد

(جزوع  -منوع)؛ بنابراین تقریباً هلره لغویران و مفسرران ،نروای شردّ ِ الرل را در ه روع
گرنه تشخی

ن معنای شدّ ِ الل و بیرراری و شدّ ِ میل در ه وع ،تشخی

بوده است ،اما طِ معنای ه وع (ادم ررارن شدید) با م وع و نی
17
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طِ معنای ه روع (اردم
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احساس میکردهاند.
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 ،بااا شده است که بسیاری نتوانند ومره مرامآ میران ه رآ برا

ررار و میل یاد) با حری

م ع و حرص را به درستی درک کنند، .نها یا ه وع را به شد ِ مر ع معنرا کرردهانرد و در
نتیجه ا تبیین نگونگین شلولن ،ن بر «منوع» در ،یره  21ارام مانردهانرد و یرا ه روع را بره
شد ِ حرص معنا کردهاند و در نتیجه ،هم ا تبیین نگونگی نراگیری ،ن نسربت بره معنرای
م ع با ماندهاند و هم به نالشی دیگر درانتادهاند که حررص برا منرآ و بخرل نره ارتبراطی
دارد؟ نون در ،یه نرموده است «منوع» نه حری

و تفاو منآ و حرص روشن است.

بنابراین باید گفت ،شدّ ِ الل و میلن مومود در ه وع ،در صیغههای مبالغه م ع و منرآ
نلودار شده است نه در معنای ک لا

م ع و منآ.

 -6نقد نظرات مهم تفسیری درباره هلوع
بتا داشته اند ،الدتا غیردریق و نار

است و روابرط میران ه روع برا مر وع و منروع بره

درستی تبیین نشده است.
مصطفوی ننانکه ربال ذیل معنای ه وع در لغت ،مد ،تلایل بره ترنعم و ت رذذ را معنرای
اص ی ماده ه آ میداند .در نقد وی باید گفت که او ضلن پذیرش داللت ذاتری حرروف برر
معانی (مصطفوی ،بیترا ،ج  ،)13 :1این موضوع را در مستندا انتخا و استنباط اصل واحرد
معنایی که در مقدمه کتا

ود ،ورده است ،ذکر نلیکند و بیشترن ومه هلتش برر ،ن اسرت

که یک معنای اام و مامآ برای کاربردهای مخت ر ِ متسروس و غیرمتسروس مراده بیابرد
(هلان)13-12 :؛ بنابراین نسبت به مبل کره کراربرد متسروس (مبرل ،2010 ،ج  )16-14 :1و
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بر اساس تتقیقا انجام گرنته ،معنا و تفسیری که لغویان و مفسران ا ه وع در ،یا مرورد

معانی حروف (هلران )24-23 :را در تعیین اصل معنای ماده ه آ مدنظر داشته اسرت ،تتقیرق
مصطفوی حدارل ا این ومه رابل نقد است که وی معنای اص ی حقیقی یعنی رالی برودن
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درون ا رو و ضع

و سبُکی را که بااا میل و بیرراری میشود ،در نظر نگرنتره اسرت

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

و انواع بیررارین شدیدِ مومود در ماده ه آ (سرات ،مدّیّت و مبالغه) را به تلایل بره ترنعّم
و لذه متدود کرده است.
ابن ااشور نی که ود به غریب برودن و دشرواری واژه ه روع ارررار مریکنرد ،پر

ا

تتقیق ،کلین ویشتنداری را در مان شر و یر و یا به هنگام انتظار و هراسن وروع ،نهرا،
اصل میگیرد و م ع ،شره ،ضجر ،ش ّ ،موع و ترس را ا لوا م ،ن معنا میداند .این تتقیرق
نی حدارل ا مهت غف ت ا معنای اص ی و منشر ایرن کلرین ویشرتنداری رنر مریبررد؛
ضلن ،نکه نلیتواند مبالغه در م ع و منآ را تبیین کند.
در تفسیر به سرات نی  ،االوه بر اشکالن ادم تومّه بره منشرر سررات ،بایرد انر ود کره
اشکال مهم دیگر این تفسیر ،تلرک بر معنای سرات است .ننانکه ،مد بهمرای سررات کره
یکی ا اَشکالن شدّ در بیررارین ه وع است ،بهتر ،ن است که در اینجا صور ِ دیگرری ا
م وع و منوع نلودار شده است وگرنه کاربردِ مر ع و منرآ در صریغه مبالغره بررای معنرای
سراتِ م ع و منآ ،تومیه رانآکنندهای نخواهد داشت.
تفسیر ه وع به ضجور /ضَجنر (بهتنگ،مده) که ا سوی ابن ابراس و تابعرانن ن دیرک بره
اصر ن ول نقل شده است ،شاید ن دیکتررین تفسریر بره معنرای اصر ی (تو رالی برودن و
باریکین شکم) و تفسیری نیکو است .هرنند این تفسیر بیشتر در راسرتای معنرای گرسرنگی
شدید است و ربطی به معنای سبُکی ندارد و ا این مهت به طرور کامرل ،معنرای ه روع در
سیاقن سوره معارج را پوشش نلیدهد؛ با این حال اگر ا سوی ایرن مفسرران ،ارتبراط میران
ضجور با کاربرد م ع و منآ در صیغههای مبالغه و اساساً ارتباط میان ضجر و منآ بهروشرنی
تبیین میشد ،تا حدِّ یادی حقِّ مط ب ادا شده بود .ولی نون این ارتبراطهرا ی ری روشرن
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،ن ،یعنی مدّیّت ،شدّ و مبالغه در انجام کار مدنظر ررارگیرد که در رالب صیغههای مبالغره

نبوده است ،بر ی مفسران نیا دیدهاند که در کنار ضجور ،ک لا دیگری هلچرون شرتی ،
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م وع ،حری

 ،بخیل ،ملسک و نخور را هم بیاورند.

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

اما اشکال مهم وارد بر هله این تفاسیر ا ه وع ،ادمن تومه دریق بره سریاق ،یرا سروره
معارج و بهرهگیری ا ،یا با مضامین مشابه در دیگر سورهها است که در ادامه ا ،ن بترا
واهد شد.

 -7نظر برگزیده درباره تفسیر هلوع
ربل ا ،نکه به تدبر در سوره معارج بپردا یم ،برای بررراری بهترن پیوندِ ،یا  ،مناسرب اسرت
که ،یاتی با مضلون مشابه را ا سوره نص ت یاد،ور شویم (،یا  49ترا  25)51کره در ،نهرا،
هم ا انسانهای کانر و بی ایلان (،یه 49؛ ن.ک :ابن ااشرور ،1420 ،ج )84 :25و هرم ا الروم
انسانها (،یه 51؛ ن.ک :هلان) با صفاتی مشابه با صفا انسان ه وع در سوره معارج یاد شرده
در این ،یا  ،انسان کانر که دا و ریامت را باور ندارد ،به هنگام م ِّ شر ،دنار یررس و
رنوط میشود و پ

ا ،نکه داوند او را ا مخلصه بیررون مری،ورد و رحلتری بره وی

مینشاند ،این رهایی را ا تالش و اربال ود میداند و با ودپسندی ،اداا میکنرد کره برر
نرض ومودِ ریامت ،در ،نجا هم در نعلت واهد بود .اما وضعیت الوم انسانها که ملکرن
است ا درما ضعی ِ ایلان هم بر وردار باشند ،ننین تصویر شده است کره در صرور ِ
بهرهمندی ا نعلت الهی ،بهمای شکرگ اری و تقاضای نعلتِ بیشرتر ا ولرینعلرتِ رود،
روی ا او برمیگردانند و به ود مشغول میشوند و نقط به هنگام م ِّ شرر ،بره یراد ردا
میانتند و ناله بسیار سرمیدهند (ن.ک :هلان.)86 :

در سوره معارج ااهراً روی سخن با دسته اول ا سوره نصر ت اسرت و ه روع صرفت
ِ ِ
رين لَيْ َس لَو ُُ اافِوع﴾ (معرارج )2 /و
کسانی است که باور به ریامت و مهان دیگر ندارند ﴿للْكاف َ
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است.

ِ
وراُ قَريبوا﴾
،ن را دور میدانند ﴿إن ى ُه ْم يَ َر ْونَ ُُ بَعيدا﴾ (معارج ،)6 /حال ،نکه ن دیرک اسرت ﴿ َو نَ ُ

اندو تن ،ن است ﴿ َو َج َم َع فَ َأ ْوعى﴾ (معارج .)18 /در مقابل ،مص ین که اهل ابادتنرد ،کسرانی
20
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(معارج، .)7 /نها در نتیجه این دیدگاه صرناً به نکر دنیا هستند و کارشان ملرآ مرال دنیرا و

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

الد ِ
ين﴾ (معرارج )26 /و باورشران
ص ِّد ُق َ
ون بِيَ ْو ِم ِّ
هستند که ریامت را تصدیق میکنند ﴿ َو ال ى َ
ذين يُ َ

ِ
ون﴾
ذين ُه ْم م ِ ْن َع
وم ُم ْفوُِنُ َ
وذاِ َربِّهِ ْ
حقیقی است ،بهگونهای که ا اذا ن ،ن در هراسند﴿ َو ال ى َ

(معارج )27 /و رنتارشان گواهی میدهد که مهان را متلن ابتالء به شر و یرر مریداننرد ،در
مسیرن حق استقامت میور ند و بره مالکیرت حقیقری داونرد و رمروع بره سروی او براور
دارند.

26

البته یاد،ور میشود ننانکه بر ی مفسران هلچون االمه طباطبایی گفتهاند ،هَ َآ ،صرفتی
ال م برای حیا

در ذا

و

قتِ بشر است و ،یا

مربوطه که برا «إنه» تع یرل شرروع

میشود بر سبب اولی رذائل پیشین (دنیاگرایی و ملآ و اندو تن مال دنیا) یعنی ه آن نفر
که در اصل نعلت است ،داللت دارد (ن.ک :طباطبایی ،1402 ،ج)13 :20؛ اما با تومه بره سریاق
به نظر میرسد ،داللتِ ،یه بر تکوینی بودن ه آ در انسان ،بیش ا یک داللت ضرلنی نباشرد
است و لذا در ه آن ویش گرنتار ماندهاند.
در وارآ رر،ن ه وع را در سیاری بهکار برده است که کراربرد ،ن دریقراً برر معنرای اصر ی
ماده ه آ یعنی تو الی بودن و سبکی و بهتنگ،مدگی استوار است.
ایلان به دا و  ،ر  ،هلان منبآ ردرتی است که انسانن گرنتار در هَ َرآن رویش ،ا ،ن
الی است .این تهی بودن ا ایلان ،انسان را تنگنظر و سطتینگر میسا د ،او را در کسرب
منانآ دنیوی سبُکسَر و سبُکسیر میکند و هرم در برابرر شردائد و مصریبتهرای ر داده و
احتلالی ،او را ضعی

و ناتوان میسا د.

به بیان دیگر ،متور سوره بیان ویژگیهرای یسرتِ مؤمنانره و  ،رر گرایانره در برابرر
ندگی دنیامدارانه است .صرفاتی کره بره مؤمنران نسربت داده مریشرود ،حراکی ا ،رامشری
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و در اوض ،ترکید بر کسانی است که پ

ا ب وغ ،ر ب ،نها ا ایلانن اطلینانبخرش رالی

درونی ،27صبوری و شد الت ام به حق و بندگی است28.مؤمن هنگامی کره نردگی بره وی
نعلتبخشن دا را میبیند و ا سَرن شکر ،با ایلان به وادههای الهری و در پرین رضرایت او،
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روی وش نشان میدهد و به مال و منال میرسد ،بهمای ملرآ و ذ یرره امروال29،دسرتِ

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

حتی نراتر ا ،نچه در شرع وامب شده است ،برای سائل و متروم در اموال رویش حقهری
ِ
ِ
لسائ ِ ِل َو ال َْم ْح ُرو ِم﴾ (معارج.)24-25 /
ذين في َأ ْموالهِ ْم ََ ٌّق َم ْعلُوم * ل ى
مع وم تعیین میکند ﴿ َو ال ى َ

اما در مقابلن مؤمن ،انسان بیایلان و کانر به  ،ر ررارمیگیرد کره مهران را در دنیرای
مادی الصه میبیند و با حرص نراوان ،هله هلّتِ ود را صررف مرالانردو ی مریکنرد.
ننین شخصی هرنه را دارد و بهکر

مری،ورد ،حاصرل اربرال و دسرترن

رود مریدانرد

(نص ت )50 /و اطلینانش بهمای دا ،به اموالش است 30،بنرابراین در حفرظ ،نهرا بسریار
میکوشد و در صور احساسن به طر انتادن ،ن اموال ،بسیار بیتابی میکند.

31

این انسانن بیایلان نه تنها ومهی برای انفاق اموال ویش نلییابد ،ب کره شریطان هرم او
را ا نقر میترساند (بقره )268 /و در صور رسیدن یری به او ،به شد ،ن را ا دیگرران
دریغ میور د.

 -1معنای اص ی ماده ه آ ،الی بودن درون (ا منبآ رو ) و تنگی و باریکی است .ا ایرن
نقدان رو و نتی

بودن ،معنای ضع

و سستی اولین معنایی است که سر برمری،ورد .در

سطتی دیگر ،دو شا ه اص ی معنایی ا ،ن معنای متوری سر دوانده است؛ یکری سربُکی و
دیگری گرسنگی شدید.
گرسنگی شدید نوای نفور و رمندگی را بااا میشود و سبُکی نی به نوبره رود ،برا
میل و حرکت هلراه است .ادمن رراری که هر یک ا دو شا ه معنایی متضرلّنن ،ن اسرت،
می تواند فی
مخت

ل تشردیدکننده ،در اَشرکا نل
یا شردید باشرد و در صرور ِ حضرور اوامر ن
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 -8نتیجهگیری

و مشترکی نلودار میگردد ،ا مل ه :سرات در حرکت ،مدیت ،مبالغره و انرراط

در امور.
ا ،ن دو معنا میکنند ،ا

طِ معنای ه آ (ادمن ررار) با م ع و یا طِ ه رآ (اردمن رررار و
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 -2تفاسیر مومود که الده ،نها ه وع را به ،شدّ ِ م ع یا شدّ ِ حرص و یرا ترکیبری

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

میل) با حرص ،رن میبرند ،لذا نلیتوانند رابطه کامل و هم مانی میران ه روع برا مر وع و
منوع که در تعری
دیگر ک لا

رر،نی ،ن ،مده است ،برررار سا ند؛ بنابراین در مواردی نانار شردهانرد ا

هلچون بخیل هم استفاده کنند.

 -3رر،ن ه وع را در سیاری بهکار برده است که کاربرد ،ن دریقاً بر معانی اص ی ماده ه رآ
یعنی تو الی بودن ،ضع  ،سبکی و بهتنگ ،مدگی استوار است .ه آ صفتی ذاتی برای بشرر
است که باید در پرتو ایلان به دا ،کنترل و هدایت شود .ایلان به دا و  ،ر هلان منبرآ
ردرتی است که انسانن گرنتار شده در ه آن رویش ،ا ،ن رالی اسرت .ایرن تهری برودن ا
ایلان و اطلینانن ر ب ،انسان را در «اضطرا »ی هلیشگی ررار میدهرد و در برابرر شردائد و
ابتالئا دنیوی ضعی

میسا د .با حضور اوامل تشدیدکنندهای نون حرص به مال دنیرا و

ترس ا نقر ،به هنگام احساس شر و یر ،اضطرا و بیرررارین انسران در شرکل مبالغره و
 -4بنابراین معنای ه وع ناار به مبالغه و شد ِ الل انسانن بیایلان و مضطر  ،در شرر
و یر است و مستقیلا به معنای م ع و منآ ارتباطی ندارد.

 -9پینوشت
سان ُخل ِ َق َهلُوعا﴾ (معارج.)19 /
﴿ -1إ ِ ىن ْاْلِنْ َ
﴿ -2إِذا َم ىس ُُ ى
الفر َج ُزوعا﴾ (معارجَ ﴿ )20/و إِذا َم ىس ُُ ال َْخيْ ُر َمنُوعا﴾ (معارج.)21 /
 -3م وع و منوع هر دو صیغه مبالغه هسرتند کره منروع اطر برر مر وع و مر وع ،یرا حرال بررای
ضرلیر مسررتتر در ه روع و یررا برردل اشرتلال ا ه رروع اسرت (ن.ک :ابررن ااشررور ،1420 ،ج-157 :29
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انراط در م ع و منآ ااهر میشود.

.)158
« -4النَّ َقُ :فة نی کل أَمر و اج ة نی مهل و حُلْق» (ابن منظور ،1405 ،ج.)352 :10
 -5شایان ذکر است که بر ری مفسرران ذیرل ،یره ه روع ا تفسریر

قرت ه روع کره اراهرا صرفتی

« ررق ه واررا» را اسررتعاره ا شررد ِ رسررو ن ایررن صررفت در بر رری انسررانها مرریداننررد (ن.ک:
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مذموم است و نسبتِ ،ن بره ردا ،بترا کررده انرد و کسرانی نرون مخشرری و ابرن ااشرور تعبیرر

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

مخشررری ،1407 ،ج)612 :4؛ امررا کسررانی نررون االمرره طباطبررایی اساسررا شررر بررودن ه ررآ را ربررول
ندارنررد و ،ن را نعلترری مرریداننررد کرره برررای بقررای ذا

ال م اسررت و نررااهالن ،ن را در مسرریر

نادرست استفاده میکنند (ن.ک :طباطبایی ،1402 ،ج.)15 :20
 -6ناگفته نلاند کره طبرسری پریش ا موامرآ الجرامآ در مجلرآ البیران اصرل معنرای ه رآ را «شرد
الترص» مریگیررد و بردون هریک توضریتی ،ه روع را ضرجور (تنگردل) ،شرتی (بخیرل) و مر وع
تفسیر میکند (طبرسی ،1415 ،ج.)535 :10
« -7سریآ التر هر والتههیم ما ی رمّ بره أو سرریآ الضرجر والتبررهم» (بره سررات تترت ترر یر رررار مریگیررد و
هیجانی میشود و یا اینکه سریآ بیررار و بیحوص ه میشود( ).درو  ،1421 ،ج)398 :5
 . 8این نظریره برا ،نچره کره امررو ه بره انروان اشرتقاق اکبرر شرنا ته مریشرود و ابرن منری دربراره
ن دیکی معنرای ک لرا

برا دو حررف مشرترک و یرک حررف رریرب اللخررج ذکرر کررده ،متفراو

است( .ن.ک :ابن منی ،بریترا ،ج  147 :2بره بعرد ،ذیرل برا

«تصرارب االلفرال لتصرارب اللعرانی»)

شدن به حرنی ن دیک به رود در صرو

مریدانرد .مبرل ،نظریره رود را کره برر شرواهد لغروی و

«استعلالین» بسیار مبتنری اسرت ،نسربت بره دیردگاه کسرانی کره تکیرهگاهشران بیشرتر برر «صرو » و
هررم،وایرری و رریررباللخرررج بررودنن حررروف و ک لررا

بررا معنررای ن دیررک برره هررم اسررت ،متکلتررر

دانسته و تصری میکند که «صو » رائم به «استعلال» است(.مبل ،2010 ،ج)26-25 :1
« -9الهاء لخروج ما بالجوف بقو  ،والالم تعبر ان االمتداد واالستقالل».
« -10ونی (ه آ) تعبر العین ان التتام الجرم ا ى ررة».
« -11ویعبر الترکیب معها ان ررة نی األ ناء نیفرغ الجوف کالهُ َعة :الذی  ...یستجیآ سریعًا».
« -12العَ ْهَانُ :من تنا اه نفسه إلى الشیء ... ،و العَ ْهَان :الجائآ»( .نراهیدی ،1409 ،ج)106 :1
« -13ا ه الرمل :اذا اشتدّ مواه»( .هلان)
 -14مرردینی(م 581ق) در کتررا

ررود برره گرنترره شرردن مفهرروم سرررات ا مر ع و سرربکی تصررری
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نراکه وی ترکیدی برر حفرظ دو حررف راص نردارد و هرر یرک ا حرروف ک لره را رابرل تبردیل

میکند« :الهن ْرواعُ :التری نیهرا نَر َق و ِفَّرة؛ أی سَرریعة حدِیردَ ؛ مِرن رَرولهم :هَ ِرآ :إذا مَر َعَ و َر »
(مدینی اصفهانی ،1408 ،ج)507 :3
« -15رال الجوهری :التِرد ُ مرا یعترری اإلننسران مرن النَّر قن و الغضرب  ...التِرد ُ کالنشراط و السُّرراة
« -16هلک :انْهَلَکَ نالن نی کذا ،إذا ل ّ و تلادَى نیه»( .نراهیدی ،1409 ،ج)302 :3
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نی األُمور و اللَضاء نیها مرْ وذ من حَدِّ السی »( .ابن منظور ،1405 ،ج)140 :3

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

« -17الْفَ ر َعُ :انقبرراض و نفررار یعتررری اإلنسرران مررن الشرریء اللخی ر  ،و هررو مررن مررن

الجرر ع».

(راغب اصفهانی)635 :1412 ،
« -18الفرق بین الخوف و اله رآ و الفر ع» .البتره وی در مرورد ه رآ نکتره مدیردی را مطررح نلری-
کند و صررنا مریگویرد کره معنرایش «أسروأ الجر ع» اسرت و ادامره مریدهرد کره در مرورد «ه روع»،
هلان تفسریر داونرد در دو ،یره بعردش (مر وع و منروع) مرورد ربرول رررار گرنتره اسرت و اینکره
صفت ه وع تنها در مایی کره ایرن صرفا

برا هرم ملرآ گرردد ،اطرالق مریشرود (ن.ک :اسرکری،

.)237 ،1400
 -19ن.ک :معنای اشتقاری.
 .20ن.ک :ابن ااشور ،1420 ،ج 155 :29و -158
« -21حرررص شرردید بررر رروردن و غیررره» (نراهیرردی ،1409 ،ج210 :1؛ ابررن نررارس ،1404 ،ج:1
.)458
« -23أشد التررص و أسروأ الجر ع» ( ع بری ،1422 ،ج)39 :10؛ ررطبری برا ع بری هرمرأی اسرت و
،ن را برره رترراده ،مجاهررد و غیررر ،ن دو نیرر نسرربت داده اسررت (ن.ک :ررطبرری ،1364 ،ج-290 :19
.)289

استواری و با

ردم انراد رسرته ا ه وایرت اشراره مریکنرد کره نقریض ،ن ،نااسرتواری و بری براتی

برای انسان ه وع است.
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 -24ن.ک :بررسی مشتقا ماده ه آ.
ِ
سان م ِ ْن ُاعوا ِ ال َْخيْورِ َو إ ِ ْن َم ىسو ُُ ى
نواُ َر َْ َمو
﴿ -25ال يَ ْس َأ ُم ْاْلِنْ ُ
الفور فَيَ ُ
وُ قَنُوو * َو لَوِ ْن َأ َذقْ ُ
ِ
ِ ِ
واع َ قائ ِ َمو َو لَوِ ِ ْن ُر ِج ْعو ُ إِلوى َربِّوي إ ِ ىن
من ىا م ْن بَ ْعد َض ىرا َ َم ىسَّْ ُُ لَيَنُول ىَن هذا لوي َو موا َأ ُظون ى
الس َ
ِ
ِ
ِ
ود ُُ لَل ُْح ْسونى فَلَنُنَبِّوَِ ىن ال ى
ون َعوذاِ غَلووي * َو إِذا
لوي عنْ َ
وروا بِموا َعملُووا َو لَنُوذينَن ُىه ْم م ْ
َ
وذين كََُ ُ
َأنْعمنا علَى ْاْلِنْ ِ
ض َو نَوأ بِجانِبِوُِ َو إِذا َم ىسو ُُ ى
الفور فَوذُ و ُاعوا َعوري ﴾ (نصر ت-51 /
سان َأ ْع َر َ
َ ْ َ
)49
ِ
ِ
ِ
﴿ -26كُل نَُْس ذائنَ ُ ال َْم ْوت َو نَبْلُووكُ ْم ب ِ ى
وون﴾ (انبیراء)35/؛ ،یره
ور َو ال َْخيْورِ فَّْنَو َو إِلَيْنوا تُ ْر َج ُع َ
الف ِّ
استرماع (بقره.)156/
﴿ -27الىذين آمنوا و تطمِِن قلُوبهم بِذِكرِ َاللِ َأال بِذِكرِ َ ِ
ِ
ُوِ﴾ (راد)28/
الل تَ ْط َمِن الْنُل ُ
ْ ّ
َ َُ َ َْ َ ُ ُُ ْ ْ ّ
 -28حضررور واژههررایی نررون «دائلررون»« ،حررانظون»« ،رااررون»« ،رررائلون» و «یتررانظون» برره
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« -22اللسترسل الی کل شیء» (نراهیدی ،1409 ،ج.)107 :1

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

ل َِ
ِ
ِ ِ
وون﴾ ( ررف)32/؛ ﴿ ُقو ْ ِ
يج َم ُع َ
الل َو ب ِ َر َْ َمَّوُ َفبِوذل َ
َ ﴿ -29و َر َْ َم ُ َربِّو َ َخيور ِّم ىموا ْ
ل ب َُ ْضو ِ ّ
ون﴾ (یون .)58/
فَلْيَُْ َر َُوا ُه َو َخيْر م ِ ىما يَ ْج َم ُع َ
ِ
صابَ ُُ َخير ْاط َم َأ ىن بُِِ﴾ (ح .)11/
﴿ .30فَإ ْن َأ َ
 -31ابن ااشور سه ،یه مشرتلل برر ه روع ،مر وع و منروع را معترضره مریدانرد کره در میران ،یرا
ِ
﴿ َمو ْ َ
صوولِّين ََ﴾ (معررارج )22/و
وع فَوو َأ ْوعى﴾ (معررارج )18 -17 /و﴿إ ىال ال ُْم َ
وولىى َو َج َمو َ
ور َو تَو َ
ون أ ْابَو َ
وع
،یرا پر ا ،ن ،واررآ شرردهانرد .وی تصرری مرریکنرد کره ایررن ،یرا ذی ری بررر مل ره ﴿ َو َج َمو َ
َف َأ ْوعى﴾ هستند و ه آ بر ص تی داللت مریکنرد کره نفروس را برر حررص بررای کسرب منفعرت و

متانظرررت ا ،ن ا تررررس نرررابودی ،وامررریدارد (ن.ک :ابرررن ااشرررور ،1420 ،ج .)154 :29سرررطور
مربوطه در متن با الهام ا ابن ااشور نوشتهشده است.

 رر،ن کریم
 -1آلوسذذی ،مرمذذوإ ،روح المعذذانت يذذت تفسذذهر القذذرآ العسذذهم و السذذبع المثذذانت ،مرقذذق:
علی عبدالبارى عطهه ،بهرو  :إار الكتب العلمهة.) 1415( ،

 -2ابن اثهذر ،مجذد الذدين ،الناايذة يذت غريذب الرذدي

و األثذر ،قذم :مؤسسذة إسذماعهلها ،

(1364ش).
 -3ابن جنی ،أبو الفتح عثما  ،الخصائص ،مصر :الاهئة المصرية العامة للكتاب( ،بیتا).
 -4ابن جوزي ،زاإ المسهر يت علم التفسهر ،بهرو  :إار الفكر.) 1407( ،
 -5ابذذن سذذهده ،علذذی ،المركذذم و المرذذهع األعسذذم ،مرقذذق :عبدالرمهذذد هنذذداوى ،بهذذرو :
إار الكتب العلمهة.) 1421( ،
 ،------------ -6المخصذذص ،بهذذرو  :إار إحهذذاء التذذراب العربذذت ،بذذیمذذ  :مؤسسذذة
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 -10منابع

يؤاإ( ،بی تا).
 -7ابذذن عاشذذور ،مرمذذدطاهر ،تفسذذهر الترريذذر و التنذذوير المعذذروف بتفسذذهر ابذذن عاشذذور،
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بهرو  :مؤسسة التاريخ العربت.) 1420( ،

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

 -8ابذذن عطهذذه ،عبذذدالرق ،المرذذرر الذذوجهز يذذی تفسذذهر الكتذذاب العزيذذز ،مرقذذق :عبدالسذذالم
عبدالرايی مرمد ،بهرو  :إار الكتب العلمهة.) 1422( ،
 -9ابذذن يذذارس ،أحمذذد ،معجذذم مقذذايهس الل ذذة ،مرقذذق :عب ذد السذذالم مرمذذد هذذارو  ،قذذم:
مكتبة اإلعالم اإلسالمت.) 1404( ،
 -10ابن منسور ،مرمد ،لسا العرب ،بیم  :أإب الروزة.) 1405( ،
 -11ابوعبهذده تهمذذی ،معمذر بذذن مثنذی ،مجذذاز القذذرآ  ،مرقذق :يذذؤاإ سذز هن ،قذذاهره :مكتبذذة
الخانجت.) 1381( ،
 -12ازهذذرى ،مرمذذد بذذن احمذذد ،تاذذعيب الل ذذة ،بهذذرو  :إار احهذذاء التذذراب العربذذت،
(.) 1421
 -13اندلسذذی ،ابذذت حهذذا  ،البرذذر المرذذهع ،مرقذذق :عذذاإل أحمذذد عبذذد الموجذذوإ  -علذذت
 -14بلخذذی ،مقاتذذل بذذن سذذلهما  ،تفسذذهر مقاتذذل ،مرقذذق :أحمذذد يريذذد ،بهذذرو  :إار الكتذذب
العلمهة.) 1424( ،
 -15بنذذذت الرذذذاطش ،عائرذذذه ،االعجذذذاز البهذذذانی للقذذذرآ و مسذذذائل ابذذذن االزر  ،مصذذذر:
إارالمعارف.) 1391( ،

 -16تاذذانوى ،مرمذذدعلی ،كرذذاف اصذذطالحا

الفنذذو و العلذذوم ،مرقذذق :علذذی إحذذرو ،

بهرو  :مكتبة لبنا ناشرو 1996( ،م).
 -17ثعذذالبی ،عبذذدالمل  ،يقذذه الل ذذة ،مرقذذق :جمذذال طلبذذه ،بهذذرو  :إار الكتذذب العلمهذذة،
(.) 1414
 -18ثعلبت ،احمد ،الكرذف والبهذا عذن تفسذهر القذرآ  ،بهذرو  :إار إحهذاء التذراب العربذت،
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مرمد معوض ،بهرو  :إار الكتب العلمهة.) 1422( ،

(.) 1422

 -19جبذذل ،مرمذذد حسذذن حسذذن ،المعجذذم االشذذتقاقت المؤصذذل أللفذذا القذذرآ الكذذريم
اآلإاب2010( ،م).
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مؤصل ببهذا العالقذا
َّ

بذهن ألفذا القذرآ الكذريم باصذواتاا وبذهن معانهاذا ،القذاهرة :مكتبذة

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

 -20ح یلرری م ررودار ،حبیررب ای و رریرره براریرران« ،نقررد ،راء مفسررران دربرراره واژه ه رروع در

،یه  19معارج» ،مطالعا

تفسیری ،شلاره  ،31ص

1396( ،25-42ش).

 -21إروزة ،مرمد ،التفسهر الردي  ،بهرو  :إار إحهاء الكتب العربهّة.) 1421( ،
 -22رازي ،أبوالفتذذوح ،روض الجنذذا و روح الجنذذا يذذت تفسذذهر القذذرآ  ،مصذذرح :مرمذذد
جعفر ياحقّی  -إكتر مرمد مادى ناصح ،مراد :بنهاإ پژوهرااى اسالمی( ،بی تا).
يذذذت غريذذذب القذذذرآ  ،بهذذذرو  :إارالقلذذذم،

 -23راغذذذب اصذذذفاانت ،حسذذذهن ،المفذذذرإا
(.) 1412

 -24زبهدي ،مرمد ،تا العروس ،بهرو  :إار الفكر.) 1414( ،

 -25زمخرذذرى ،مرمذذوإ ،الكرذذاف عذذن حقذذائق غذذوامل التنزيذذل و عهذذو األقاويذذل يذذی
وجوه التاويل ،مصرح :مصطفی حسهن احمد ،بهرو  :إار الكتاب العربت.) 1407( ،
 -27سذذهوطت ،جذذالل الذذدين ،اإلتقذذا يذت علذذوم القذذرآ  ،مرقذذق :سذذعهد المنذذدوب ،بهذذرو :
إار الفكر.) 1416( ،
 -28شبر ،سهد عبد هّال ،تفسهر القرآ الكريم ،بیم  :بینا.) 1385( ،
 -29شرریرانکن ،متلدحسررین ،متلررد نقیررب اده و امیررضررا اشرررنی« ،نقررد و بررسرری
دیرردگاه هررای مفسررران در توصرری
شنا ت ،شلاره  ،15ص

انسرران برره ه رروع در ،یرره  19سرروره معررارج» ،رررر،ن-

1394( ،73-90ش).

 -30صذذاحب بذذن عبذذاإ ،اسذذماعهل بذذن عبذذاإ ،المرذذهع يذذی الل ذذة ،مرقذذق :مرمدحسذذن آل
ياسهن ،بهرو  :عالم الكتب.) 1414( ،

 -31صالح ،صبری ،إراسا

يی يقه الل ة ،بهرو  :إارالعلم للماليهن2009( ،م).
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 -26سلمت ،تفسهر السلمت ،بهرو  :إار الكتب العلمهة.) 1421( ،

 -32طباطبائت ،سهدمرمدحسهن ،تفسهر المهزا  ،قم :النرر اإلسالمت.) 1402( ،
 -33طبرست ،يرل ،جوامع الجامع ،قم :النرر اإلسالمت( ،بیتا).
 ،------------ -34مجمذذع البهذذا  ،مرقذذق :لجنذذة مذذن العلمذذاء والمرققذذهن األخصذذائههن،
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بهرو  :مؤسسة األعلم.) 1415( ،

تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژه تکآمدِ «هلوع» در قرآن ____________ محمد مصطفایی و جواد سلمانزاده

 -35طبذذري ،مرمذذد بذذن جريذذر ،جذذامع البهذذا عذذن تاويذذل آي القذذرآ  ،بهذذرو  :إار الفكذذر،
(.) 1415
 -36طوسذذت ،مرمذذد ،التبهذذا يذذت تفسذذهر القذذرآ  ،مرقذذق :أحمذذد حبهذذب قصذذهر العذذاملت،
بهرو  :إار إحهاء التراب العربی.) 1409( ،
 -37عسكری ،أبوهالل ،الفرو يی الل ة ،بهرو  :إار اآليا الجديدة.) 1400( ،
 -38يخر رازي ،يخر الدين ،تفسهر الرازي ،بیم  :بینا( ،بیتا).
 -39يراء ،يرهی ،معذانی القذرآ  ،مرقذق :مرمذدعلی نجذار و احمذد يوسذف نجذاتی ،قذاهره:
الاهئة المصرية العامة للكتاب1980( ،م).
 -40يراههذذذدي ،خلهذذذل ،العذذذهن ،مرقذذذق :ماذذذدي مخزومذذذت  -إبذذذراههم سذذذامرائت ،قذذذم:
إارالاجرة.) 1409( ،
 -42قرطبی ،مرمد ،الجامع ألحكام القرآ  ،تارا  ،ناصر خسرو1364( ،ش).
 -43كلهنذذی ،مرمذذد ،الكذذايت ،ترقهذذق علذذت اكبذذر غفذذاری ،تاذذرا  :إار الكتذذب االسذذالمهه،
(1365ش).
 -44كاشانت ،يتح هّال ،زبدة التفاسهر ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمهة( ،بیتا).

 -45مذذدينی اصذذفاانی ،مرمذذد ،المجمذذوع الم ه ذ

يذذی غريبذذی القذذرآ و الرذذدي  ،ترقهذذق

عبدالكريم غرباوی ،مكة المكرمة :جامعة ام القری1408( ،ه ذ 1988م).

 -46مصذذطفوي ،حسذذن ،الترقهذذق يذذت كلمذذا

القذذرآ الكذذريم ،تاذذرا  :وزارة الثقايذذة

واإلرشاإ اإلسالمت( ،بیتا).
 -47مکررارم شرریرا ى ،ناصررر و دیگررران ،تفسرریر نلونرره ،تهررران :دار الکتررب اإلسذذالمهة،
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 -41يهروزآباإي ،القاموس المرهع ،بیم  :بینا( ،بیتا).

(1371ش).
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