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  چكيده
بـر   نگري حاكم  مطالعه و بررسي معنا در واژگان كليدي يك متن اولين قدم براي فهم جهان

نگري در مطالعات متن مقدس   ها براي شناسايي جهان آن متن است. اهميت اين نوع بررسي
بـراي اخـذ و انطبـاق بـا آن نـزد       نگري دينـي   شود؛ زيرا آگاهي از جهان  خوبي آشكار مي به

و » نفس« ةازطريق بررسي تطور معنايي واژ ،شود. در اين مقاله  داران امري مهم تلقي مي دين
كوشش شده است تا معناي دقيقي از اين واژه ازحيث زباني  قرآنكشف معناي اين واژه در 

ه به آزموني دوسـويه  دست آيد و اين نتيجه دركنار رويكرد تفسيري عالم هو كاربرد قرآني ب
تشخص و «يك تعريف واحد براي اين واژه در معناي  ةاين تحقيق ارائ ةگذارده شود. نتيج
بود كه ازحيث معنايي با رويكرد تفسيري عالمه متفاوت است. رويكرد » فرديت شيء/ فرد

بر روش فلسفي ايشان (حكمت صـدرايي)   مبتني تر بيش قرآنعالمه در مواجهه با نفس در 
ه و معناي لغوي دقيق و كاربرد قرآني آن محور توجه در ايـن رويكـرد تفسـيري نبـوده     بود

است و ضرورتاً  قرآنتر از   رويكردي تبييني براي فهم امروزي ةاست؛ زيرا تفسير عالمه ارائ
 معناي اصيل واژه را ندارد.  بندي به پاي ةدغدغ» نفس«واژة معنايابي  ةدر حوز

  ، عالمه طباطبائي.زانيالمفرديت، نفس، تطور معنايي، تشخص و  :ها هواژكليد
  

 مقدمه. 1

گذارنـد كـه     و صحه مي ارندهاي كالمي در جهان اسالم بر اين موضوع باور د  عمدة جريان
اي جامع، واجد شرايط و عناصر الزم و كـافي بـراي رسـتگاري انسـان       برنامه ةمثاب به ،قرآن
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هاي عمل و چگونگي زيسـت صـحيح درجهـت تحقـق       بايستهاست. درنتيجه، براي تعيين 
بر فهم عصري  حال، ساختار فهم انسان مبتني كنند. بااين  رجوع مي قرآنرستگاري همواره به 

با متن ديني نيز اقـدام بـه     مواجهه اش است كه در  وي از شرايط و مقتضيات زيست كنوني
زماني و تحول زباني است كه در بستر زمان  ةدليل فاصل كند. اين موضوع به  سازي مي  گام هم

اي ميان دانش و معرفت انسان در هر عصري با معارف   همواره فاصلهدهد. درنتيجه،   رخ مي
هاي معاصر خود با  دار نيز تعادل ميان معرفت سان دينان ةشود و دغدغ  ديني او احساس مي

بخش برسانند. دوپـارگي در ايـن     تعاليمي است كه قصد دارند تا او را به يك مسير سعادت
سـازي    گام ترين موضوع براي تحقق اين هم تواند هيچ انساني را رستگار كند. مهم  مسير نمي

محتواي زباني بين متن دينـي و فهـم عصـري     ةهاي ارائ  هاي زباني و بياني و دستگاه  تفاوت
تحـول معـاني    هاي تحقق اين مهم بررسي تطور معنـايي اسـت كـه سـير      است. يكي از راه

تر معاني و كاربرد آن در زبان كمـك    دقيق  فهم  واژگان را در بستر تاريخي بررسي كرده و به
اي در يك زبان يك متن يا يك گفتمان جايگاه و نقش محوري را   خصوصاً اگر واژهكند.   مي

معنـا و   تر  ايفا كند. شناسايي و تعيين معناي واژگان كليدي يك متن به ما درجهت فهم دقيق
بـودن مـتن    بـه تـاريخي   نيز باتوجـه  قرآنرساند. درمورد   مقصود مندرج در آن متن ياري مي

توان رجوع به معناي تاريخي واژگان كليدي آن را از مسـلمات فهـم دقيـق      ازحيث زبان مي
  آيات قرآن دانست.

ست. اين موردتوجه قرار گرفته ا قرآندر » نفس« ةدر اين مقاله، بررسي تطور معنايي واژ
(خصوصـاً بـا    قـرآن و نقش محوري را نزد مفسران  است بوده قرآنواژه از واژگان كليدي 

 270در حـدود   كـريم  قرآن. اين واژه و مشتقات آن در سترويكرد فلسفي و عرفاني) دارا
تـرين   به كهـن  اولين اقدام رجوع قرآنمرتبه تكرار شده است. براي فهم معناي اين واژه در 

لحـاظ   تـري از معنـاي آن بـه     آن فهم دقيـق   فسيرها از اين واژه است تا ازطريقكاربردها و ت
بـرآن و در كنـار كشـف معنـاي      تاريخي و نزديك به عصر نزول قرآن حاصل شود. عـالوه 

پژوهان قرآنـي نيـز امـري      پژوهان عرب رجوع به لغت  واژگاني در بستر تاريخي و نزد لغت
اند   و كوشيده   بررسي كرده قرآنيي اين واژه را در متن ضروري است. افرادي كه كاربرد معنا

معناي كاربردي آن را بيان  ةتا واژه را از قبل كاربردهاي متعدد آن در يك متن بررسي و دامن
  معناي اين واژه توجه خواهد شد:  اساس، از دو منظر به  اين بركنند. 
زماني نزديك بـه ايـن عصـر اسـت.     . اولين رويكرد فهم معناي واژه در عصر نزول يا 1
ايـن طريـق    سير تطور معنايي آن واژه درطول تاريخ نيـز مهـم اسـت. از    ةبرآن، مطالع عالوه
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ازطريـق     معنايي اين واژه دست يافت. فهم معناي اصيل ةمعناي اوليه و بسط دامن توان به مي
هجري ميسر خواهـد   ترين زمان ممكن تا قرن پنجم  هاي عرب از قديمي  نامه  رجوع به لغت

كننـدگان آن زبـان)    شد. طي اين مسير، براي فهم ما از معناي اين واژه نزد عـرب (مصـرف  
سودمند خواهد بود. نظر به تمركز اين پژوهش بر فهم معناي نزديك به عصر نزول، بررسي 

پژوهـان عـرب مفيـد      تطورات بعـدي واژه نـزد لغـت    واژه تا ابتداي قرن پنجم كافي است و
پنجاه  ي براي اين پژوهش نخواهند بود. درميان اين سير حدوداً چهارصدساله (از حدودنتايج
(در لغت) و  الفروق في اللغهق) با دو كتاب  390 دتا ابتداي قرن پنجم) نيز عسكري ( قمري

درمـورد   پژوهي) تحـول معنـايي را (بـا رويكـرد الهيـاتي)       (در قرآن تصحيح وجوه و النظائر
 المقـاييس  معجـم ق) نيز در كتـاب   395(د فارس   نبچنين، ا  آورده است. هموجود  هواژگان ب

  معنايي واژگان را تحول بخشيده است.  ةپژوهان پيش از خود دامن  لغت يبا جمع آرا اللغة
معنـاي آن در   پژوهان قرآنـي و نـاظر بـه     . دومين رويكرد بررسي اين واژه ازمنظر لغت2

ترين اثـر    دست آيد. قديمي هاژه در بستر كاربرد قرآني آن ببافت قرآني است تا معناي اين و
ق) و متـأخرترين اثـر    68د عبـاس (   از ابن غريب القرآن في شعر العربدر اين مورد كتاب 

براين  ق) است. عالوه 401د از راغب اصفهاني ( الفرداتموردبررسي در اين پژوهش كتاب 
 قاموس القـرآن ق) و  1426د از مصطفوي ( القرآنالتحقيق في الكلمات كتب، دو اثر متأخر 

افزوده شده است تـا   قرآنمنابع براي فهم معناي واژه در متن  ةاز قرشي بنائي نيز به مجموع
قرن پنجم هجري مصادف با نگارش كتاب كمك كند.  تر بيشبه فهم واژه در دستگاه قرآني 

هـا   يـابي  لاي معنـايي و معـاد  كه كاربردهاست  قرآنراغب در معاني لغوي كلمات  مفردات
و به شهرت  گيرد ميمدون شكل  ةصورت يك مجموع هب قرآنكلمات و اصطالحات  ةدربار

به اين امر پرداخته،  غريب القرآنق) در  385د رسد. اگرچه پيش از او بجستاني (  بااليي مي
مورداستفاده قرار شكل فراگيري  كتاب راغب از شهرت و جايگاه مقبولي برخوردار شده و به

چون عالمه طباطبـايي، غالبـاً منبـع و معيـار       كه نزد مفسرين معروفي هم چندان ؛گرفته است
  معنايابي براي لغات بوده است. 

 ،معناي اوليه، سير تحول معنايي توان به  در اين دو سطح مي» نفس« ةواژ ةازطريق مطالع
بـه    رجـوع  ز كشف اين دامنـه، بـا  و معناي متحول بعدي ذيل اين واژه دست يافت. پس ا

عنوان يكي از تفاسير معتبر شيعه، بـه رويكـرد ايشـان در تفسـير      تفسير عالمه طباطبايي، به
گذاردن رويكرد تفسيري عالمـه   آزمون پردازيم. اين اقدام دركنار به  نفس مي ةذيل واژ قرآن

انـد، يـاري     شـده كـه ذيـل ايـن واژه طـرح      ،تري از آيات قرآنـي   به ما درجهت فهم دقيق
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 نفس خواهيم پرداخت تـا ازطريـق   ةاساس، در سه مرحله به بررسي واژ  اين رساند. بر  مي
اي   مرحلـه  دست يابيم. البته اين فرايند سـه  قرآنتري از معناي اين واژه در  آن به فهم دقيق 

متنـي و  چنـين كـاربرد     بر تالش ما براي فهم معناي واژگاني در بستر تـاريخي و هـم   ناظر
متفـاوتي   ةتوانـد ازمنظـر ديگـري و بـا رويـ       سنت تفسيري آن است؛ لذا اين موضوع مـي 
ـ   موردبررسي و آزمون قرار گيرد. مراحل سـه  در ايـن پـژوهش   » نفـس « ةبررسـي واژ  ةگان

  شرح زير خواهد بود: به
  پژوهان عرب؛   نزد لغت» نفس« ةتطور معنايي واژالف) 
  پژوهان قرآني؛   زد لغتن قرآندر » نفس« ةمعناي واژب) 
  ازمنظر عالمه طباطبايي.  قرآندر » نفس« ةواژج) 

  
  پژوهان عرب نزد لغت »نفس« ةتطور معنايي واژ. 2
صـاحب   ،ق) 175د روست. فراهيـدي (  ههاي عرب با ابهاماتي روب  نامه  در لغت» نفس« ةواژ

كند كه سـه معـادل    به چند معنا اشاره مي» نفس« ةدر ذيل واژ ،موجود ةنام  ترين لغت  قديمي
  ند از: ا اصلي اول آن عبارت

سـان اسـت و    زن و مرد يك شود. اين معنا براي  الف) آن روحي كه جسد بدان زنده مي
  شود؛   ها را شامل مي انسان ةهم

نـاي دارابـودن فضـايلي اخالقـي     مع ب) در معناي صفتي براي مرد (الرجل له نفس) بـه 
  و سخاوت)؛  ،چون: چاالكي، شجاعت (هم

  ). 270  ،7 ج :1409انسان است (فراهيدي  ةج) در معناي تنفس و خروج هوا از ري
شود كه وي در بيان معناي   جا آشكار مي در معناي اول آن» نفس« ةابهام تعريف او از واژ

بدن همـان   شود و خروج روح از  آن زنده مي ةواسط هنفسي كه بدن ب«گويد:  مي» روح« ةواژ
دچار يـك  » روح«و » نفس« ة). لذا در تعريف دو واژ291، 3 ج :(همان» خروج نفس است

نفس در ذيل تعريف لغات  ةدور منطقي شده است. برخالف كاربرد فراوان فراهيدي از واژ
يابي معنايي اين كلمـه در   ، وي درباب معادل»)خود و فرديت فرد يا شيء«بسيار (در معناي 

بر   دليل كثرت كاربرد و تكيه كه به معنا  اين  به ؛ادي و البته بديهي فرو رفته استيك ابهام نه
صورت ضمني و دروني (نهادي) بر معناي آن علم دارد؛ اما اين آگاهي و علم  هب» نفس« ةواژ

يـابي، آن را بـه     مقام معادل بازگوشدن نيست. لذا در الب توصيف منطقي قابلقاو ضرورتاً در
يـابي و    ات انتزاعي (غيرجسماني) ارجاع داده اسـت. ايـن دشـواري در معـادل    يكي از ساح
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سو و دشواري و پيچيدگي فهـم منطقـي     دليل بداهت گفتاري و كاربرد واژه ازيك تعريف به
اين كيفيت انساني (خود) است. اين دشواري و نارسايي ميان مفاهيم پركاربرد و بديهي براي 

شكل بهتري آشـكار   ديگري نزد فراهيدي به ةها در كلم  براي آنيابي مفهومي   عرب و معادل
م « ةگذاري و تعريف واژ  شود. وي در معادل  مي را بـه نفـس روح (نفـس الـروح)      آن» النَّسـ

بـر    صـرف تكيـه   بخواهد بـه  فراهيدي مخاطب اگر). 275، 7 ج :كرده است (همانتعريف 
واژه را بفهمد، كامالً سرگشته خواهـد شـد.   گذاري واژگاني او معناي اين   كتاب او و معادل

بر كاربرد عصـري از واژه اسـت و    دهد كه معنايابي فراهيدي مبتني  خوبي نشان مي اين امر به
معنـايي ايـن واژه در فرهنـگ عـرب      ةوي نسبت به روابط و نظام واژگاني در زبان و دامنـ 

خص پركاربرد در كتاب وي تسلط بااليي ندارد. تنها معناي مش قرآنيا عصر نزول  1جاهلي
ه ژكاربردن اين وا است كه فراهيدي در به» نفس« ةبراي واژ» خود«و » فرديت«كاربرد معناي 

  در كتاب خود قصد كرده است.
ق) است.  210 دگذاري و فهم محتواي لغات كتاب شيباني (  منبع متقدم بعدي در معادل

ذهـن   از آن تـدوين واژگـان ناآشـنا و دور    ةكتاب ذكر شده، هدف از تهي ةكه در مقدم چنان
پس از گردآوردن اشعار قبائل، لغات دشوار آنان را در اين اثر شرح و تفسـير   ،بوده و مؤلف

در دو قسـمت و در معـاني   » نفـس « ة). در اين كتاب واژ3، 1 ج :1975كرده است (شيباني 
 فـى  إِنّدي اصـطالحي ( ريزي مربوط به دوران وضع حمل زنان) و در كاربر نُفَساء (= خون

به رويكرد و هدف مؤلف چنين  ) ذكر شده است. باتوجه يشْغله منْ عليه لَيس أَى لنَفَساً مائكم
سـطحي وجـودي   «چنين در مفهـوم    ، هم»فرديت يا خود«نفس در مفهوم  ةآيد كه واژ  برمي

ر در ايـن كتـاب   كه نيازمند ذكـ  است جزو موارد شاذ يا مشكله در لغات نبوده» براي انسان
 ةباشد. البته مؤلف در شرح و تعريف كلمات موردنظر خـود در ذيـل چنـدين كلمـه از واژ    

 ةاسـاس، واژ   ايـن  بر 2.بهره برده است» استنشاق هوا«يا در معناي » معناي فرديت«نفس در 
يك امر مصطلح و مرسوم بوده و در كـاربرد متـافيزيكي و   » خود و فرديت«نفس در معناي 

پـردازان    شناسان و لغـت   اي وجودي محل بحث لغت  اين واژه ناظر بر سطح يا مرتبه الهياتي
كنـد، در توصـيف يـا      متقدم نبوده است. اگرچه فراهيدي به حيثيت متافيزيكي آن اشاره مي

  بسط معنايي آن بسيار مبهم عمل كرده است. 
) ةاللغ في المحيطرا ( ق) است كه كتاب خود 385د عباد (  بنامنبع متقدم بعدي متعلق به 

با تأثير بسيار از اثر فراهيدي در ده جلـد فـراهم آورده اسـت. ايـن تأثيرپـذيري در برخـي       
نفسـي كـه بـدن    «گذاري و تعريف كلمات نيز نمود يافته است؛ مانند: معناي روح به  معادل

وح )؛ برابردانسـتن معنـاي نفـس بـا ر    197، 3 ج ق: 1414عبـاد    بـن ا» (شـود   بدان زنده مـي 
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 :(همـان » نفس الـروح «صورت  به» منسم« ةگذاري براي واژ  ) و معادل341، 8 ج :(همان
دانستن) معنـاي   دانستن (بديهي . تنها ويژگي شاخص او در تعريف نفس معروف)345 ،8 ج

امري كه نشان از آگاهي مؤلف از تنگناهاي تعريف الهيـاتي   ؛)341 ،8 ج :نفس است (همان
هاي كاربردي و اصطالحي اين واژه را   ديگر معادل ،مانند فراهيدي ،از اين واژه دارد. وي نيز

در معنـاي  » نفس« ةو باوجود كاربرد فراوان واژ العينشود؛ اما او نيز همانند كتاب  متذكر مي
كنـد. ديگـر     صـريحي نمـي   ةلغات به اين معنا اشـار  در تعاريف» فرديت و تشخص فردي«

او به مراتب نفس است كه از انديشه قرآني مقتبس شده است. وي در  ةعباد توج  ويژگي ابن
و بـر   كنـد  مي) اشاره 361، 10ج :گو (همان  در معناي نفس دروغ» لوامه« ةكتاب خود به واژ
 افزايد.   نفس مي ةبار متافيزيكي واژ
بار توسط عسكري   نفس اولين ةيف دقيق از معناي متافيزيكي و الهياتي واژتوضيح و تعر

خـود بـه تفكيـك معنـايي ميـان       ةاللغ في الفروقگيرد. وي در كتاب   ق) صورت مي 390د(
  پردازد:   و ذات مي ،هاي روح، نفس واژه

نفـس او  « ةشود. در جملـ   جهت تأكيد ذكر مي نفس بين روح و ذات مشترك بوده و به
خود زيد « ةچنين، در جمل  معناي خروج روح از بدن وي است. هم ؛ نفس به»خارج شد

معناي جسم  جهت تأكيد استعمال شده است. نفس درصورتي از كاربرد به ؛ نفس به»آمد
معناي ذات اسـتعمال شـود و    انسان است و درصورت ديگري قابليت آن را دارد كه به

ء داللت دارد كه بـر وجـه تخصـيص آن از غيرداللـت     صورت بر آن وجه از شي درآن
گويد: ذات و معنا در شيء نظـاير هـم هسـتند و      كه علي بن عيسي مي چنان كند. هم مي

شود. ميان  باشد و مراد گوينده نيز از معنا مشخص مي  ها از حيث معنا مي تفاوت بين آن
امري را بـر ذات اضـافه    كه الزم باشد تا تساوي برقرار است، مگرآن ةذات و شيء رابط

شود: ذات انسان و ذات جوهر تا تمايز بين آن دو مشخص شود. در   كنيم. پس گفته مي
جا كاربرد نفس در معنـاي ذات بـر آن امـري اسـت كـه بـدان علـم داريـم و لـذا           اين
 صحيح است و نـه در معنـاي ذات جـوهر   نفس در معناي ذات انسان  ةكارگيري واژ به

  ). 96 :1400(عسكري 

البته بايد توجه داشت كه وي در كتاب خود براي تفكيـك معنـايي برخـي واژگـان بـه      
به تعريف برخي واژگان و تمايز  قرآنبه دستگاه واژگاني  شواهد قرآني اشاره كرده و باتوجه

نفس در زمان  ةتوان درباب فهم عمومي از واژ  اساس، مي  اين پردازد. بر  ديگر مي آنان از يك
سال و ناظر بر فهم زبـاني و معرفـت    370چه وي بعد از حدود  مراد قرآني آن با آن نزول و

 كند تمايز جدي قائل شد.  برداشت مي قرآنعصري از 
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فـارس    از ابـن  اللغـة  ييسالمقـا  معجـم آخرين منبع اين دوره تا پيش از قرن پنجم كتـاب  
» خروج نسيم«و سين را داراي اصل واحدي در معناي  ،ق) است. او تركيب نون، فاء 395  د(

س « ةواژ ،معناي خروج هوا از ريه به» تنفّس« ةشمارد. واژ  و فروعي براي آن برمي داند مي » نَفـَّ
چه  آن در معناي هر» نَفَس« ةو واژ ،معناي خروج هوا (تنفس) با حالتي از راحتي و آسايش به

 ؛شـمارد معنـاي خـون (دم) اسـت      عنايي را كه وي برميكند. ديگر م  ها را برطرف مي  سختي
كه هرگاه انسان خون خود را بر اثر جراحت از دست دهد خواهد مـرد و نفـس     جهت  بدان

نـوعي   نيز خواننـد؛ زيـرا بـه   » نفساء«كه زن حائض را   چنان  هم 3.خود را از دست خواهد داد
ريـزي   دارد كه بعد از تولد فرزند خـون كه اشاره به زني » نفاس«چنين،   ريزي دارند. هم خون

شـود كـه وي     فـارس مشـخص مـي     ). از صورت كالم ابن460 ،5 ج :1404فارس   دارد (ابن
لغت حمل كرده و تمامي مشتقات آن را از همـان طريـق    ةمعناي غالب و مصطلح را بر ريش

يابي معنايي و توضيح   نفس پيش از معادل ةمعناي واژ ةديگر، در ارائ عبارت معنا كرده است. به
ديگـر، در   معاني مرسوم و ممكن در زبان عرب به تفقّه در لغت روي آورده اسـت. ازسـوي  

در » ريـح «بـودن ايـن واژه از    دركنار معاني روح انسان و جبرئيل به مشتق» روح« ةمعناي واژ
كند كه   ي). اين رجوع مجدد اين انديشه را تقويت م454، 2 ج :كند (همان معناي باد اشاره مي

باد و تنفس نقش محوري  ة، مقول»نفس«و » روح«مانند  ،درباب معاني لغات متافيزيك انساني
شـود، بلكـه     فارس به اين لغـات حاصـل نمـي     داشته است. البته اين نظر تنها از رويكرد ابن

فارس در فهم لغات  اي اين كلمات نيز متضمن چنين برداشتي است. اگرچه ابن  معناي ريشه
» نفس« ةدرمورد واژ است، لغات از خود نشان داده ةي نسبت به معناي ريشتر بيشبندي  يپا

از كاربرد متداول اين واژه در معناي بدل و تأكيد (كه در كتاب خود نيز فراوان از اين صورت 
  ).460 ،5 ج :1404فارس  ابن نگريد به) چشم پوشيده است (باست كاربرد بهره برده

اشاره به نسبت خون و خروج آن از بـدن و تحقـق   » نفس« ةبراي واژذكر معناي خون 
از  نقـل  نفس در كتب لغت از اواخر قرن سـوم بـه   ةمرگ دارد. زمان ورود اين معنا ذيل واژ

شده نبوده است. اما پـس از   آن نزد لغويين شناخته از  پيش ق) است و تا 276د قتيبه (  ابن
انـد. ايـن     ق) نيز به اين معنـا اشـاره كـرده    395د س (فار ق) و ابن 370دخالويه (  او، ابن

 اسـت  ق) نقل شـده  477 دبار ناظر بر شعري جاهلي توسط أَزدي ( معادل معنايي نخستين
عنـوان شـاهدمثال بـراي     ق) نيز آن را به 711د منظور ( ) كه ابن1267 ،3 ج :1387(أزدي 

  كار برده است: ) به»نفس« ةمعناي خون (ذيل واژ
ناتَسيلُ نُفوسـ الظُّبـات ديل  على حتَس على غير الظُّبات و ليست 
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بيتي و منسوب به سموأل بـن غـريض بـن عاديـا       اي سيزده  اين شعر بيت پاياني قصيده
 ةمعنـاي لبـ   و بـه » ةّظُب«جمع » الظُبات« ةاست. واژ ،األزدي، شاعر يهودي قرن ششم ميالدي

معناي فاعل (نفوسـنا)   ةكنند صدر شعر مشخ» تَسيلُ« ةشمشير (حد السيف) است. فهم واژ
را در معنـاي  » تسـيل « ةانـد واژ   را در معناي خون فهم كرده» نفوسنا«خواهد بود. افرادي كه 

شمشـيرها   ةخون ما جز با لبـ «و لذا شعر ناگزير چنين معنا شده است:  اند شدن گرفته جاري
را در » تسيل« ةق) واژ 583د . اما زمخشري (»شود و جز در كارزار نخواهيم مرد  جاري نمي

معنا كرده و شاهد شعري نيز » خواهش و درخواست«(سأل) آورده و آن را » سيل« ةذيل واژ
  ):317: 1979براي آن ذكر كرده است (زمخشري 

ه جاجـالتَسـيلُ ف خُوفم لم  و واد اجِلُـهبرَكْبٍ وأر يـهـقْ لدنتُع 
چنـين معنـا   » نفس«، شعر شاهدمثال »تسيل« ةمعنايي زمخشري براي واژبراساس معادل 

  هاي شمشير طلب نخواهد كرد (نخواهد گرفت) هاي (نفس) ما را جز لبه  جان«خواهد شد: 
توان به كـاربرد    چنين، مي هم». اي (براي نفوس ما) نيست  كننده  هاي شمشير طلب  و جز تيغه

اشـاره كـرد كـه    » نفـس « ةبـراي واژ » شجاعت و چاالكي«چون:   معنايي فضايل اخالقي، هم
 ايـن  ). بـر 270، 7 ج :1409بدان اشاره كـرده بـود (فراهيـدي     العينازآن فراهيدي در  پيش

هـاي    شجاعت و چاالكي ما جز در مصاف با لبه«گونه معنا كرد:  توان شعر را اين  اساس، مي 
ـ    هاي شمشـير جـار    شمشير آشكار نخواهد شد (جز بر لبه  ةوسـيل  هي نخواهـد شـد/ جـز ب

كه شجاعت و چاالكي جز در نبـرد و در   معنا  اين  به ؛»هاي شمشير طلب نخواهد شد) تيغه
  مصاف با شمشيرها (چاالكي و شجاعت) مشخص نخواهد شد. 

و  اسـت  تالش براي يافتن يك انطباق شعري بوده تر بيشرسد معادل شعري،   نظر مي به
و پس از ذكر معادل معنايي،  يستن» نفس« ةمعادل دقيقي براي كاربرد معناي خون براي واژ

يـابي    رود كه معادل  چنين، احتمال مي  وجود آمده است. هم هتالش براي توضيح يا تبيين آن ب
ـ   اسـت  هاي متقدم كاربرد نداشته  كه در دوره» نفس« ةمعناي خون براي واژ  ةواسـط  هبعـداً ب

 ةيا باور خاصي به زبان راه يافته باشد. درنتيجه، معادل معناي خون بـراي واژ  ،لهجه گويش،
چه از معنـاي   طور كلي، آن هرسد. ب  نظر مي نفس در زمان نزول يا نزديك به آن امري بعيد به

الب تأكيد و بدل و كاربرد نادر قشود شمول كاربرد اين واژه در  نفس نزد لغوييون استنباط مي
ـ    رت كمو  رو اسـت.   هآن در معناي متافيزيكي بوده كه در كتب لغوييون نخستين بـا ابهـام روب

نيز تعريف شفافي از اين تمايزات كاربردي و تمايز ميـان روح و   الفروقحتي مؤلف كتاب 
  نفس ارائه كرده است.
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  پژوهان قرآني نزد لغت قرآندر  »نفس« ةمعناي واژ. 3
توجه داشته و كتبي را درباب فهم لغـات   قرآندركنار لغوييون، برخي به فهم لغات در متن 

غريب القـرآن فـي شـعر    ترين اثر در اين حوزه كتاب   اند. قديمي  آورده اين متن شريف گرد
ق) است. وي در اين كتاب براي مفاهيم و عبارات غريب قرآنـي   76د عباس (  از ابن العرب
آورد تا نشان دهد كه معنا و كاربرد قرآنـي    شعر عرب جاهلي را شاهدمثال مي هايي از  نمونه

شده بوده است. وي در ذيل تمامي آيات مـوردنظر   از نزول نيز شناخته  واژه نزد عرب پيش 
رب ايـن معنـا و صـورت كـاربرد را     خود با اين پرسش (ازسوي نافع بن ارزق) كه آيـا عـ  

پردازد. وي  برد آن واژه در شعر عرب جاهلي ميبه كارشناسد (هل تعرف العرب ذلك؟)  مي
  ). 1413عباس   اي نكرده است (ابن  اشاره» روح«و » نفس« ةدر اين كتاب به دو واژ

سخن گفته متعلق به يحيـي   قرآنترين اثر كه درباب معناي نفس و كاربرد آن در  قديمي
معناي بدل آن  به» نفس« ةي واژق) است. وي در بيان يكي از كاربردها 207د بن زياد فراء (

كه فرد در كاربرد اين واژه  معنا  اين  به ؛كند  اشاره مي براي تمايز بين نفس متكلم از نفس غير
). كاربرد وي نيز از اين واژه در 106، 2 ج :1980زند (فراء   خود را از ديگران تخصيص مي

 83 ةي) است. تنها در ذيل آيـ محتواي اثرش تابع همين مفهوم (داللت بر كليت وجود انسان
معنـاي روح   را در معناي متـافيزيكي و بـه  » نفس« ةواژ» الْحلْقُوم بلَغَت إِذا فَلَوال«واقعه  ةسور

 يلذ 212 ،3 ج نگريد بهب نچني  هم ؛130 ،3 ج :همان؛  الموت عند النّفسبرد (يعنى:   كار مي هب
» اللَّوامة بِالنَّفْسِ الأُقْسم و« ةچنين در ذيل آيـ   ). وي هم1 :نازعات ليذ 230 ،3 ج ؛26 :امتيق

ـ   «گويد:  ) مي2 (قيامت:  ةواسـط  هبراي نفس، نيكوكار و بدكاربودن مفروض نيسـت؛ بلكـه ب
). وي در 208 - 207، 3 ج :(همان» آيد  وجود مي همندي ب عمل، ندامت و حسرت يا رضايت

) به بيان اين مطلـب كـه   85 (اسراء:»  نْ أَمرِ ربيقُلِ الرُّوح م« ةبحث از معناي روح در ذيل آي
 قـرآن روح در  ة). در كاربرد واژ130 ،2 ج :كند (همان  روح از علم پروردگار است اكتفا مي

روح را در  ة) نيـز كلمـ  15 (غـافر: »  منْ يشاء منْ عباده  يلْقي الرُّوح منْ أَمرِه على« ةدر ذيل آي
  ).305 ،3 ج :كند (همان  معناي مقام نبوت معرفي مي

ق) است. وي در اين اثر خود به  209د از ابوعبيده ( نآمجاز القراثر متقدم بعدي كتاب 
نپرداخته و صرفاً بر معناي عـاملي از ايـن واژه (كليـت انسـان و      قرآنشرح معناي نفس در 

 ةويـژ  ة). توج1381ن اكتفا كرده است (ابوعبيده وجود انساني) در فحواي كاربردهايش از آ
ق) نيز در كتاب  215د بوده است. پس از او، اخفش ( قرآناو در اين اثر بر كاربرد مجاز در 

معناي كلـي نفـس    جا به و تنها در يك است خود به تعدد معناي نفس نپرداخته معاني القرآن
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). اگرچه نزد وي و 238: 1423(اخفش كند  درقالب انسان (اعم از مذكر و مؤنث) اشاره مي
و ...) مفروض بـوده   ،شناسان معناي متافيزيكي از اين واژه (معادل روح، جبرئيل  ديگر لغت

معنـايي نفـس و    ةاست، وي صراحتاً به آيات محتوي اين واژه اشاره نكـرده اسـت و دامنـ   
غريـب  ق) نيز در كتاب  237د شمول و تعدد آن را مطرح نكرده است. پس از او، يزيدي (

جزو كاربردهاي نادر ندانسته و  قرآننفس و كاربردهاي آن را در آيات  ةواژ هالقرآن و تفسير
  ). 1405به بررسي اين واژه در آيات نپرداخته است (يزيدي 

توجه در فهم معاني و واژگان نزد لغوييون و كتب ايشان در اين است كه  جالب ةنكت
اصـلي بـراي فهـم معنـاي واژگـاني بـر كـاربرد و         ةجري تكيقرن سوم ه ةتا حدود نيم

فهـم معنـا بـر     ةمرور غلب اما پس از اين زمان و به ،استعمال نزد عرب استوار بوده است
استوار شده است. اين امر درمورد كتب لغت قرآنـي  » مباحث نحوي«و » ساختار لغوي«

به كاربرد آن نـزد  قرآني  عباس در فهم لغات و اصطالحات  كه ابن نيز صادق است. چنان
 تـر  بـيش  تأويل مشكل القـرآن ق) در كتاب  276د قتيبه ( كند، اما ابن عرب استشهاد مي

 فـي  الفروقبرآن، با نگارش كتـاب   شود. عالوه  جانب نحو و اصول و قواعد متمايل مي به
نزد لغـويين مصـطلح و مرسـوم    » نفس« ةق) مفهوم متافيزيكي واژ 390دعسكري ( ةاللغ

شده است و لذا اگرچه لغوييون گاهاً بر سر معاني اين واژه و داليل وضع معنا بـراي آن  
مباحـث   ةدر كتب با محوريت رويكرد قرآني كه غلب ،اند  آورده  به توضيح و تفسير روي 

ئـب و  ها مشهود است واژگاني چـون نفـس و روح جـزو شـواذ و غرا     متافيزيكي در آن
  شود.  مشكالت تلقي نمي

 فَأَلْهمهـا *  سـواها  مـا  و نَفْـسٍ  و«ق) در كتاب خود در ذيـل آيـات    276د قتيبه ( ابن
نفس نپرداختـه و از آن عبـور كـرده اسـت      ةمعناي واژ ) به8 - 7 (شمس:» تَقْواها و فُجورها

اي را در پـيش    چنـين رويـه  هاي اثـرش نيـز     ). وي در ديگر قسمت205 :1423قتيبه  (ابن
طوركلي نفس را در معناي وجود انساني (ناظر بر معناي تأكيدي بـراي خـود و    گرفته و به

 ؛53 :وسـف ي ،231 :حقيقت وجودي انسان و كليت وجود او) درنظر گرفته اسـت (همـان  
بـه چنـد معنـا    » روح«حال، در بيان معناي  ). بااين4 :طارق، 290همان:  ؛21:ق ،238همان: 

  اشاره كرده است:  
  كه در زمان مرگ توسط خداوند قبض خواهد شد؛ » روح موجودات«معناي  الف) به
بـزرگ و   ةعنوان يكي از مالئك مقرب خداوند به ةيكي از مالئك ،»جبرئيل«معناي  ب) به

  )؛ 85إسراء:  ؛38خاص خداوند كه نزد مفسرين ذكر آن نقل شده است (نبأ: 
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  ؛ »دميدن«معناي  ج) به
  )؛ 91(انبياء: » اهللا روح«در تركيب اسمي » حضرت عيسي (ع)«معناي  د) به

  )؛ 52 :(شوري» كالم خداوند«هـ) در معناي 
  ). 266 - 265 :...) (همان ؛89؛ واقعه: 22(مجادله: » رحمت الهي«و) در معناي 

قتيبه از پـرداختن   تعدد فهم است، ابنخوش   دست قرآناگرچه نفس نيز مانند روح در 
 ةكـه تكملـ   تفسير غريب القرآنبه اين واژه اجتناب كرده است. وي در اثر ديگر خود با نام 

نـزد عـرب   » نفـس «حمد به بحث از معناي  ةاست در ذيل سور تأويل مشكل القرآنكتاب 
كه نزد عرب  معنا  اين  به ؛شمارد خون را براي نفس نزد عرب برمي ةتسمي  و وجه پردازد مي
انـد.    ريزي) و مرگ خون را نفس نيز ناميده  دليل اتصال يا ارتباط وجودي بين خون (خون به

 ةيـ آ ليذ ،28 :1411قتيبه   بنانزد عرب براي نفس (» نسيم«و » نسمه«معناي  چنين به  وي هم
»فَّى اللَّهتَو(كليـت وجـود   » كلي براي نفـس انسان در مفهوم «معناي  ) و به42 زمر: » الْأَنْفُس ي

  ). 2 ، قيامت:426همان:  ،111 ، نحل:211 :انسان) نيز اشاره كرده است (همان
(در كاربرد » تمايز بين افراد«، »روح«معاني » نفس« ةق) براي واژ 370د خالويه ( ابن

راهـي) را برشـمرده    (در معنـاي معيـت و هـم   » نزد«و معناي  ،»برادر«، »خون«تأكيدي)، 
 و الوجوهتصحيح ق) در  390د ). عسكري (234، 6 ج :1414منظور  از ابن نقل بهاست (
كنـد و    معرفـي مـي  » خون«ترين معنا را   ترين و اصلي  نزديك» نفس« ةدر ذيل واژ النظائر
چـون    دليل ضرورت و حفظ حيات انسان با خـون هـم   به نفس را به» روح« ةتسمي  وجه

شش وجـه را   قرآننفس در  ةواژ). وي براي كاربرد 473 :1428داند (عسكري  روح مي
  شمارد: مي بر

»  و ما أُبرِّئُ نَفْسـي « ،)16 (ق:»  و نَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه«براي حمل بر معناي انسان؛ . 1
  ).116 (مائده:»  تَعلَم ما في نَفْسي و الأَعلَم ما في نَفْسك« ،)53 (يوسف:

 ).128 (توبه:»  لَقَد جاءكُم رسولٌ منْ أَنْفُسكُم«معناي جمع انساني؛ در . 2
 ).61 (نور:»  أَنْفُسكُم  فَسلِّموا على«در معناي برادران؛ . 3
و التَقْتُلُوا الـنَّفْس الَّتـي حـرَّم اللَّـه إِلَّـا      «)؛ 45 (مائده:»  النَّفْس بِالنَّفْس«در معناي انسان؛ . 4

 ). 151 (انعام:»  الْحقبِ
 ). 93(انعام: »  أَخْرِجوا أَنْفُسكُم«در معناي روح؛ . 5
) 6 ؛ زمر:189 ؛ اعراف:1 (نساء:» خَلَقَكُم منْ نَفْسٍ واحدة«در معناي حضرت آدم (ع)؛ . 6
 ). 475 - 473 :(همان



 1397سال دوم، شمارة دوم، تابستان  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي   74

شناسـي   لغـت توان ناظر بـر مباحـث     ري را ميعسك ةگان  بندي شش  اساس، دسته  اين بر
  او به دو دسته تقسيم كرد:  از  پژوهان قرآني پيش پيشينيان وي و ديگر لغت

بر  براي اشاره به انسان (كليت وجود انساني). خواه در مفهوم تأكيد» نفس«الف) كاربرد 
  بر انسان خاص (مفهوم عيني و فيزيكي) باشد؛  بر نوع انسان يا تأكيد فرد، تأكيد

 عناي روح يا مفهوم متافيزيكي. در م» نفس«ب) كاربرد 
پژوهـان قرآنـي اسـت كـه كتـاب معـروف        ق) از ديگـر لغـت   401د ب اصفهاني (راغ

  : كند ميبه چند معنا اشاره » نفس« ةواژوي شهرت فراواني دارد. وي در ذيل  المفردات
اللَّه يعلَم مـا فـي    و اعلَموا أَنَّ«)، 93 (انعـام: »  أَخْرِجوا أَنْفُسكُم«الف) معناي روح در آيات 

  )؛ 116 (مائده:»  تَعلَم ما في نَفْسي و الأَعلَم ما في نَفْسك«)، 235 (بقره:»  أَنْفُسكُم فَاحذَروه
اليـه مغـايرت را    در جايگاه مضاف قرار گيـرد و مضـاف  كه  هنگامي  ب) معناي ذات. آن

  اقتضا كند؛ 
  ؛ »منافسه« ةدر كلمج) معناي تالش نفس براي كسب فضائل 

  د) معناي تنفس و ورود و خروج هواي ريه؛ 
  ؛ »تنفّس النهار«شدن روز در عبارت  و معناي گسترده» نفّس« ةهـ) معناي گشايش در كلم
  ). 818: 1412ي اصفهان راغبشود (  مراد مي» النفاس« ةو) معناي زاييدن زن در كلم

) 93 نفس در معناي روح در آيات (انعام: ةواژهاي وي، كاربرد معناي   درميان شاهدمثال
سوره انعام عسكري نيز پـيش از   93 ة) محل تأمل جدي است. البته درمورد آي235 و (بقره:

در معنـاي  » نفاس« ةچنين، واژ  ). هم473 :1428او اين رويكرد را اتخاذ كرده بود (عسكري 
با مرگ است كه پـيش از او نـزد    معناي خون و ارتباط آن ةتسمي زاييدن زن نيز تهي از وجه

يابي معنايي به سطح خاصـي از    رسد راغب در معادل  نظر مي لغوييون مطرح شده بود. لذا به
چنين، احتمال داشته كه از آن دامنـه معنـايي كـه      كاربردهاي زباني واژه اكتفا كرده است. هم

 است.   خبر بوده ا چهارم مطرح شده (معناي خون) بيقرن سوم ت ةپيش از او در فاصل
ها و فهم لغت در چهـارچوب كـاربرد واژه نـزد عـرب و صـورت        ترين معنايابي  از دقيق

نـاظر   ،انجام رسانده اسـت. وي   ) بهق 1426د شناسي آن را حسن مصطفوي (  لغوي و ريشه
را داراي اصلي » ن ف س«شده از  كلمات مشتق ةنفس، ماد ةبر معاني متعدد و كاربردهاي واژ

كه اصل آن براي  معنا  اين  به ؛داند مي» تشخّص شيء از حيث ذات آن«دادن  براي نشانواحد 
مقام شناخت خود آن و تمايز و تشخّص آن نسبت به ديگـر   كردن ماهيت شيء در مشخص

و نفخ الهي است و اطالق آن بر  ،وجود ةمظهر تجلي، افاض» روح«اساس،   اين . براستاشياء 
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مقام مصداق نيز ناظر بـر همـان معنـاي تشـخّص و      است. در نفس اصطالح حادث فلسفي
حيـث صـورت و ظـاهر بـدن      حيث معنوي و روحي است؛ يا از معناي شخص انساني از به

كه قوام و تشخّص انسان بر آن امـر اسـتوار اسـت؛ ماننـد خـون       جهت  آن انسان است؛ يا از
حيـات در   ةه موجب ادامـ جاري در بدن كه سبب استمرار حيات در انسان است؛ يا تنفس ك

كه تشـخّص و فرديـت    آن تعميم است درعين موجودات قابل ةكليت حيوانات است و بر هم
اساس، كاربرد نفس همواره ناظر بر تشخّص و تمايز   اين كند. بر  موجود/ شيء را نيز بيان مي

  د بود: كه ناظر بر چه سطحي باشد متعدد خواه آن  اعتبار  و تعدد وجه كاربرد آن به است
» التُكَلَّـف نَفْـس إِلَّـا وسـعها    «صورت مشترك.  هالف) نفس ناظر بر معناي روح و بدن ب

تَعالَوا نَدع أَبناءنا و أَبنـاءكُم و  « ،)34 (لقمان:»  و ما تَدرِي نَفْس بِأَي أَرضٍ تَموت« ،)233 (بقره:
 نا وأَنْفُس و كُمساءن نا وساءكُمن61 عمران:  (آل»  أَنْفُس.(  

 ،)33 (قصـص: »  يقْتُلُون   رب إِنِّي قَتَلْت منْهم نَفْساً فَأَخاف أَنْ«اعتبار وجه جسماني:   ب) به
  ).33 (انعام:»  و التَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرَّم اللَّه«

يـا أَيتُهـا الـنَّفْس    « ،)2 (قيامـت: »  لَّوامـة و الأُقْسـم بِـالنَّفْسِ ال  «اعتبار وجه روحاني:   ج) به
  ). 198 - 197، 12 ج :1368مصطفوي ؛ 28 - 27 (فجر:»  ربك  * ارجِعي إِلى  الْمطْمئنَّةُ

  كند:   مصطفوي تأكيد مي
روشن است كه تشخّص و تمايز در ذات شيء ناظر بر اختالف و تعدد عوالم و ذوات 

حيواني، ازطريق صفات و خصوصيات حيـواني از تمـايالت و   شود. در عالم   متعدد مي
شود. در عالم انساني، ازطريق صفات ممتاز روحاني در انسان   شهوات مادي متجلي مي

ـ   متمايز مي صـورت جسـم    هشود. در عالم برزخ و رستاخيز نيز ناظر بر وضعيت خود ب
م جسماني تنها بدن جسماني ميان، در عال  اين يابد. در  نوراني و مجرد از ماده ظهور مي

ـ  كه بدن برزخي در برزخ به  چنان  انسان موجد تشخّص ذاتي براي انسان است. هم  ةمثاب
نفس ناظر بر مفهوم تشخّص  ةلباس و پوشش براي ذات انسان است. درنتيجه، اصل ماد

هاي خـارج   معنايابي ،اين واژه لحاظ نشود ةدذات شيء خواهد بود. اگر اين اصل در ما
نفـس.   ةدم بـراي واژ  ةيـابي واژ   گيـرد؛ ماننـد معـادل     ارچوب واژه صـورت مـي  هچ از

و » تنفيس«هاي فعلي از اين ماده (مانند تَنَفَّس و نَفَّس) و مرادكردن   كردن صورت اختيار
دليل بر استمرار و امتداد معناي ماده درصورت فعلـي اسـت. اسـتمرار تـنفس     » منافسه«

حفـظ شخصـيت و تمـايز     ةتعين براي موجود است و ادامـ مالزم با تحقق تشخّص و 
نفـس و انفـس    ةاساس، استعمال واژ  اين باشد. بر  وجودي خاص براي يك موجود مي

در معنـاي روح   نقـرآ باشد و اين واژه در   در معناي تشخّص و تعين مي كريم قرآندر 
  ). 199، 12 ج :(همان استعمال نشده است
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ص و تمايز فرد يا شيء از غير آن دقيقاً ناظر بـر صـورت   اصلي مصطفوي بر تشخّ ةتكي
چنين، استمرار معناي اين واژه   كاربرد معروف و متداول آن در كتب و اقوال عرب است. هم

تا صورت متافيزيكي آن (معناي روح) نيز ناظر بر همين معناي تشخص فردي است كه نزد 
توان اين پيوند نهفته ميـان    كه نمي  اگرچهلغوييون عرب نيز پركاربرد يا مصطلح نبوده است. 

دادن و  نفـس را درقالـب تقليـل    ةنفس و روح را ناديده گرفـت و بـار متـافيزيكي واژ    ةواژ
حال، بازهم چنين كاربردهايي نـاظر بـر     بااين 4.روح كنار گذاشت ةكردن واژ جسمي و عيني

يـد داشـته اسـت.    همان تشخّص است كه بر فرديت عيني و فيزيكي شخص مـوردنظر تأك 
يـا داللـت   » نفـس «و » روح« ةهاي متافيزيكي پيوند ميان واژ  ها و زمينه  رسد، ريشه  نظر مي به

فراموشي سپرده شـده   هايي به  نفس به خون و پيوند خون با جان و روح پس از چنين وضع
درباب اساس، ناگزيريم كه قول مصطفوي   اين لغوييون ماندگار نشده است. بر ةو در حافظ

  نفس را پذيرا باشيم.  ةتأكيد بر محوريت تشخّص و تعين ذيل واژ
سـو را   نظري هـم  القرآن قاموسپژوهان قرآني متأخر، در كتاب   از لغت ،قرشي بنائي نيز

يابي معنايي اين   حال، در معادل كند. بااين  نفس را ذات معرفي مي ةبرگزيده و اصل معناي واژ
اعتقـاد وي، معنـاي نفـس در     پيمايـد. بـه    مسـير متفـاوتي را مـي    واژه در كاربردهاي قرآنـي 

 شرح زير است:  كاربردهاي قرآني به
  )؛ 42 (زمر:»  اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حينَ موتها«الف) در معناي روح. 

  )؛48 :(بقره» و اتَّقُوا يوماً ال تَجزِي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَيئا«ب) در معناي ذات و شخص. 
توانـد    هاي وجود انسـان و غرائـز او كـه مـي      ج) در معناي تمايالت نفساني و خواهش

»  و ما أُبرِّئُ نَفْسي إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء«صورت اختياري در مسير حق يا باطل قرار دهد.  هب
و الأُقْسـم  « ،)8 - 7 (شـمس: » و تَقْواهـا  و نَفْسٍ و ما سواها * فَأَلْهمها فُجورها« ،)53 (يوسف:

 قَتْـلَ  نَفْسـه  لَه فَطَوعت« ،)40 (نازعات:»  الْهوى عنِ النَّفْس نَهى و« ،)2 (قيامت:» بِالنَّفْسِ اللَّوامة
   .)30 (مائده:»  أَخيه

 ،)205 (اعـراف: » خيفَـة  و اذْكُرْ ربك في نَفْسـك تَضَـرُّعاً و  «د) در معناي قلوب و باطن. 
»يه  ودبم ا اللَّهم كي نَفْسي ف37 (احزاب:»  تُخْف(، »  ـهـي نَفْسف فوسرَّها ييوسـف: »  فَأَس) 77(، 
  .)25 (اسراء:»  ربكُم أَعلَم بِما في نُفُوسكُم« ،)67 (طاها:»  فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى«

 ؛1 (نساء:» يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ«اولي.  هـ) در معناي بشر
  ). 97 - 94، 7 ج :1412(قرشي 

نفـس در   ةكه ازسوي قرشي براي كاربرد واژ اي هاي معنايي  بايد توجه داشت كه معادل
و  اسـت  بـوده  قرآناز متن  ناظر بر فهم عصري و تفسيري وي تر بيششود   مطرح مي قرآن
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هـاي    معـادل  ،خصوصـاً  ؛نيسـت  قرآنسو با فهم لغوييون متقدم و نزديك به عصر نزول   هم
و از معنـاي اصـلي    اسـت  پيش از او نداشته ةكه سبق» باطن و قلوب«و » تمايالت نفساني«

ديديم كه راغب نيز در  ،اين از  كلمه كه خود او نيز بدان اشاره دارد فاصله گرفته است. پيش
پوشـي    هاي متعلق به قـرون اوليـه چشـم     نفس از برخي معنايابي ةوضع معادالت معناي واژ

نوعي با فهم عصري خود به استفتاء روي آورده بـود. امـا اكنـون كـه بـراي فهـم        كرده و به
ها و كلمات قرآني نيازمند فهم معنا و كاربرد آن واژه در عصر نزول هسـتيم چنـين اسـتفتاء   

  هاي عصري ما را از فهم دقيق باز خواهد داشت.   ها و برداشت  كردن فهم  دخيل
انجام  معناي اصلي واژه را مصطفوي به بندي به حال پاي درنتيجه، بهترين تحليل و درعين

تـوان   رويكـرد او را مـي  رسانده و معاني متعدد متقدم لغت را نيز درنظر آورده اسـت. ايـن   
تشخّص و فرديت نـوع  «نفس را به  ةپژوهان دانست كه واژ  وهان و قرآنپژ  تجميع نظر لغت

ـ   بيان كرده است. اين معنا در متقدم» انساني صـورت كثيـري اسـتعمال شـده      هترين آثار نيز ب
عباس و زجاج در توضـيح   است. دليل و شاهد ديگر بر اتخاذ اين معنا سخني منقول از ابن

هر انساني دو نفـس دارد؛  «گويد:   و مي است ل كردهنق اللغة تهذيباست كه صاحب » نفس«
 :2001(األزهري » رود و نفس روح كه مقوم حيات است  كار مي هنفس عقل كه براي تميز ب

  ).235 ،6 ج :1414 منظور ابن ؛8 ،13 ج
  

  ييطباطبا عالمه ازمنظر قرآن در »نفس« ةواژ. 4
 حكمتبر مفروضات فلسفي ( مبتني تر بيش» نفس«رويكرد كلي عالمه طباطبايي در تفسير 

» نفـس «است. شروع بحث از  قرآن) و معنايابي از خالل كاربردهاي متعدد واژه در متعاليه
 مـنْ «شود. عالمه در ذيـل حـديث معـروف      آغاز مي» معرفت نفس«با موضوع  الميزاندر 

رَفع هنَفْس رَفه عببـراي رسـيدن بـه    » نفس  ت معرف«بر لزوم  بر قول مشهور مبني ، عالوه» ر
دهد كه ايـن روايـت را در معنـاي عـدم تحقـق و        خداشناسي، از رويكرد ديگري خبر مي

پس از ذكر اين نظر، با ذكر دو دليـل روايـي و    ،علّامه 5.اند  حصول به معرفت نفس دانسته
 دانـد. وي روايـت منقـول از پيـامبر اكـرم (ص)       يك استناد قرآني، اين نظر را مـردود مـي  

) و روايـت منقـول از امـام    20، 1 ج :1375(فتال نيشـابوري  »  أَعرَفُكُم بِنَفْسه أَعرَفُكُم بِرَبه«
) را در تأييـد  45 :1376(ليثـي واسـطي   »  الْكَيس منْ عرَف نَفْسه و أَخْلَص أَعمالَه«علي (ع) 

افزايـد كـه محتـواي حـديث مزبـور        چنين، مـي   كند. هم  معناي ايجابي اين روايت نقل مي
»  أَنْفُسهم و التَكُونُوا كَالَّذينَ نَسوا اللَّه فَأَنْساهم«آيه » عكس نقيض«عرف نفسه) درحقيقت   (من
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). دركنار اين داليل روايي و قرآنـي، توجـه   170، 6 ج :1390) است (طباطبايي 19 (حشر:
 قرآنسازد كه رويكرد حاكم بر   آشكار مي قرآنخوبي بر مخاطب  به 6به آيات متعدد قرآني

در  قـرآن بودن معرفت نفس و دعوت به اين امر است. محور كليدي اين بحـث در   ممكن
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا علَيكُم أَنْفُسكُم لَـا يضُـرُّكُم مـنْ ضَـلَّ إِذَا     « ةدر آي» علَيكُم أَنْفُسكُم«عبارت 
) مطـرح شـده اسـت.    105 (مائده:» ى اللَّه مرْجِعكُم جميعا فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُونَاهتَديتُم إِلَ

  گويد:    مي ،ذيل اين آيه ،عالمه
نفس خود  ، منظورش اين است كه مخاطب»تان بر شما باد نفس«فرمايد:   مي قرآنكه  اين

كه خداوند مـؤمنين را   ديگر، اين عبارت را مالزمت كند؛ زيرا نفس فرد راه هدايت اوست. به
كند كـه   كند مشخص مى در مقام تحريك به حفظ راه هدايت به مالزمت نفس خود امر مى

نفس مؤمن همان طريقى است كه بايد آن را طي كند. نفس مؤمن مسير و خط سيرى است 
رسـاند   شود. نفس مؤمن راه هدايتي است كه او را به سعادت مـى   منتهى ميكه به پروردگار 

  ).165 ،6 ج :(همان
دركنار اين تأييد، عالمه با ذكر داليل مختلف از ترجيح خودشناسي بـراي حصـول بـه    

لحاظ ارزشي  داند كه به  و علم ناشي از آن را معرفت شهودي مي گويد ميخداشناسي سخن 
 ةبا عنوان سير در آفاق و مشاهد قرآن) و در 171 :ودي است (همانمقدم بر معرفت غيرشه

و لَاتَكُونُوا كَالَّذينَ نَسوا اللَّه فَأَنْساهم « ةدر ذيل آي ،مطرح شده است. عالمه 7هاي خداوند  نشانه
گـاهي مقـدم   كند كه خداآگاهي بـر خودآ   تأكيد مي ،)19 (حشر:» أَنْفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ

). البته تحقق اين مهم ازطريق خودشناسي ممكن و مقـدور  220 - 219 ،19 ج :است (همان
بـر شـواهد آفـاقي) نيازمنـد      فلسفي، معرفت غيرشـهودي (و مبتنـي   ةخواهد شد. در انديش

برهـان   علم حضوري نيازي به ةواسط هاستدالل براي حصول يقين است؛ اما معرفت شهودي ب
جهت است كـه    عالمه بدان ةسير انفسي در انديش ةبرآن، اهميت و جايگاه ويژ ندارد. عالوه

سـوي   صورت غيراختياري و اضطراري بـه  نزد وي طريق نفس تنها راهي است كه انسان به
). 224 :1366 مالصـدرا  نگريد بهب نيچن هم؛ 166 ،6 ج :كند (همان  خداوند خويش طي مي

امري كـه در   ؛داند  ترين راه به كمال مي  راه و نزديك چنين معرفت نفس را برترين  عالمه هم
كيفيت سير و پيمودن مسـير را   ةو صرفاً بحث دربار است آن هيچ ترديدي را جايز ندانسته

  ).7: 1366داند (طباطبايي   مفيد مي
» إِلَـى ربكُـم تُرْجعـونَ   قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُـم  « ةناظر بر آي ،عالمه
حقيقي مفهوم  يازا كند كه مابه  مطرح مي» يتَوفَّاكُم« ةدر واژ هبه تأكيد آي باتوجه ،)11 (سجده:

سخن گفته » يتَوفَّاكُم«از عبارت  قرآناوست و لذا » روح«براي انسان » من«يا » خود«، »نفس«
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» يتـوفي روحكـم  «بايد از عبارت  قرآنود، است. عالمه معتقد است اگر چنين معنايي روا نب
حتَّـى إِذا  «)، 42 (زمر:» اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حينَ موتها«چنين، عالمه آيات   كرد. هم  استفاده مي

»  ظـالمي أَنْفُسـهِم  الَّـذينَ تَتَوفَّـاهم الْمالئكَـةُ    «و  ،)61 (انعام:» جاء أَحدكُم الْموت تَوفَّتْه رسلُنا
روح بر كل نفس انسان تعمـيم داشـته و   » تَوفّي«داند كه   ) را داللت بر اين امر مي28 (نحل:

دانـد كـه     مـي » تَـوفَّي «گيري را ناظر بر معناي واژه   بخشيده است. عالمه اين نتيجه» اصالت«
). 252 - 251 ،16 ج :1390 يطباطبـائ صورت تمـام و كمـال دارد (   كردن به  اشاره به دريافت

كند كه منحصـر در انسـان     عنوان مبدأ حيات معرفي مي نيز به قرآندر  را »روح« ةعالمه واژ
  ). 175 - 173 ،20 ج :(همان يستن

 ةمرگ نزد عـرب بـوده و واژ   ةحال، بايد توجه داشت كه آيات مزبور ناظر بر مقول بااين
چون فراهيدي) متضمن معناي متافيزيكي   هاي كهن هم  نامه  شهادت لغت نزد عرب (به» نفس«

شكل عام و  براي قبض روح به» يتَوفَّاكُم«ديگر، كاربرد عبارت  (روح) نيز بوده است. ازسوي
اصـالت را بـر روح    قـرآن ضرورتاً بدان معنا نخواهـد بـود كـه    » روح«بدون ذكر تخصيص 

ـ معناي نفس   به  كه نزد عرب نيز باتوجه آن بر دهد. عالوه مي  ،خـود  ،مـرگ ايـن امـر    ةو مقول
ها ناظر بـر    مرگ در بسياري از فرهنگ ةمتضمن معناي قبض روح خواهد بود و اساساً مقول

ـ    نظـر مـي   حذف يا كسر وجهي غيرمـادي (روح) از وجـود مـادي اسـت. بـه       ةرسـد، مقول
بر سيستم  باشد مبتني قرآنبر متن  كه مبتني آن  از  بخشيدن به روح دربرابر جسم پيش »اصالت«

  است. » حكمت صدرايي«فكري عالمه در دستگاه فكري 
و نبودن پيوند ميان اين واژه بـا معنـاي   » نفس« ةبه تطور معنايي واژ ديگر، باتوجه ازسوي

بـر مبـادي فلسـفي ايشـان      قـرآن شود كه رويكرد عالمه به اين واژه در   مشخص مي» روح«
دليـل،    همـين   آيات پيش برده است. به استوار بوده و مباحث را در چهارچوب فهم فلسفي

خود  ،رسد. البته  به مباحث تجرد نفس و ارتباط نفس و بدن مي قرآننفس در  ةعالمه از واژ
خـود و  «معناي لغوي اين واژه و سير تطور آن از معنـاي   نفس به ةايشان نيز در بحث از واژ

)؛ امـا معـادل   287 - 285 ،14 ج :اشاره كرده اسـت (همـان   8»روح«تا معناي » فرديت شيء
در بحث  ،صحيح دانسته است. اين درحالي است كه قرآننفس در  ةمعناي روح را براي واژ

اين واژه را  نفس ةپيمايد و لذا ذيل كاربرد واژ  از معناي واژه، مصطفوي مسير متفاوتي را مي
: 1379شـاكر   نگريـد بـه  چنين ب  ؛ هم199، 12 ج :1368داند (مصطفوي   در معناي روح نمي

مجزاسـت؛   ةتفسـيري دو حـوز   ة). اگرچه رويكرد معنايابي واژگاني و بسـط دامنـ  11 - 10
هاي فهم واژگاني براي فهم دقيق آيات و محددكردن   بندي  ارچوبهتوان از چ حال، نمي بااين
  پوشي كرد.  تفسير چشم ةدامن
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يي (مالصـدرا  بخشي به روح دربرابر جسم در حكمت صـدرا   جداي از رويكرد اصالت
از موضوعات مهمي است » تجرد نفس«فكري عالمه بحث از  ة)، در منظوم40 ،8 ج :تا] [بي

جاكه عالمه بـدن   شدت به آن وابسته است. تاآن عنوان متعلق روح به كه براساس آن جسم به
). روح 207 ،1 ج :1390 يطباطبـائ دانـد (   را ابزار روح براي تصرف در عـالم مـاده مـي   

كـه چيـزي بـدان     آن ازمنظر عالمه همان بدني است كه خلقتي ديگر يافته است؛ بيانساني 
تعلق به بـدن بـا آن در اتحـاد كامـل      ةواسط هافزوده شود. روح يك امر وجودي بوده كه ب

چنين، يك نوع استقالل نيز از بدن دارد كه بـا قطـع تعلـق از بـدن از آن منقطـع       است. هم
اوجود تفاوت اساسي بين جسم و روح، اين دو در پيوند و ). ب154 ،12 ج ن:(هما شود  مي

بازيگر اصلي ايـن مجموعـه، نيازمنـد شناسـايي      ةمثاب به ،برند و روح سر مي اتحادي كامل به
دو نيـز مشـخص      خلقت آن يبا جسم از ابتدا  مقايسه روح در ةاست. بحث از جايگاه ويژ

انجـام رسـانده و بـر     خلق متفاوتي را به اعتقاد عالمه، خداوند در خلقت روح است؛ زيرا به
) كه در 14 (مؤمنون:» ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَر«آفرينش مادي وجود انسان خلقي ديگر بخشيده 

 جسمانيات نبوده ةآن خلقت، آدمي واجد شعور و اراده و تفكر شده است. اين امور از مقول
  . )352 ،1 ج :(همان يستها ن  و جسم قادر بدان است

 از  ترين امر براي انسان نفس اوست و انسان پيش  كند كه مهم  صراحت تأكيد مي به عالمه
هـا و    بـه شاخصـه    ). توجه194 - 193 ،6 ج :دنبال تربيت خويش باشد (همان هرچيز بايد به

شوند) ازطريق تأمـل در    هاي دروني نفس (كه ازمنظر عالمه خصائص روح تلقي مي  ويژگي
 ايـن  شناسايي اسـت. بـر   ها قابل  دادي ناشي از آن نگرش  توجه به افعال بروناحوال خود و 

 ،پردازد. او دركنار اين موضـوع   اساس، عالمه به تأثيرگذاري ميان نفس و افعال و آثار آن مي 
دادهاي خود نيـز    ، به اثرپذيري نفس از اين برونهستندكه افعال انساني آثار و صفات نفس 

ميـزان   شود و به  سنخ نفس او صادر مي  كه عمل آدمي مطابق و هم معنا  اين  هب ؛كند  اشاره مي
به رسوخ در نفس و دوام  ها منجر كمال و برتري نفس اعمال بهتري از او صادر و تكرار آن

ـ  ،عالمه گسترش كيفيت بهتر اعمـال  9.شود  بقاء آنان مي را  ،تربـودن نفـس    كامـل  ةواسـط  هب
وسـعت  «ل نيك مكرر در نفس و ظهـور ملكـات فاضـله را    و رسوخ افعا» وسعت عرضي«

تـوان عمـل     اي است كه مـي   گونه ). تأثير اعمال بر نفس به150 ،2 ج :نامد (همان  مي» طولي
انسان را مربي نفس او دانست كه نفس را در اين فرايند تعامـل تأثيرپـذيري و تأثيرگـذاري    

اعتقاد عالمه  ). به166 ،6 ج :ند (همانك  مي را سعيد يا شقي  و آن  كند ميمطابق با سنخ خود 
سنخي نفس آدمي با رضوان الهي است.   معناي هم سطح نفساني و طي مسير كمال به يارتقا

زيـرا   10؛سنخي آن با دوزخ و آتش اسـت   روي و تخريب نفس منجر به هم  ازديگرسو، باطل
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توانـد ارتبـاط يابـد      نفس نيكو جز با رضوان الهي و نفس بدكار جز بـا عـذاب الهـي نمـي    
فَأَلْهمهـا  *  و نَفْسٍ و مـا سـواها  «اساس، عالمه ذيل آيات   اين ). بر148 - 147 ،2 ج  :(همان

گويد: دو   ) مي96 - 6 (شمس:» و قَد خَاب منْ دساها*  قَد أَفْلَح منْ زكَّاها*  فُجورها وتَقْواها
دارد كه يك مسير به رستگاري و مسير ديگر به محروميت منجـر  راه دربرابر نفس معتدل قرار 

  ).298 - 297 ،20ج :نفس يا آلودگي آن است (همان ةشود و تحقق هريك در گرو تزكي  مي
  

  گيري نتيجه. 5
مشخص شد كه كاربرد معنايي اين واژه در متون متقدم » نفس« ةدر بررسي تطور معنايي واژ

هـاي لغـوي،     گذاري  كه در معادل استوار بوده است. هرچند» تشخص و فرديت شخص«بر 
معناي متافيزيكي آن نيز لحاظ شده است و معادل روح نيـز بـراي آن مطـرح شـده اسـت.      

تـوان    هاي اين واژه در آن متن مي  ذاريگ  كاربرد آن در متون و معادل ةحال، نظر به دامن بااين
در  ،ديگر كاربرد بوده است. ازسوي  گذاري معناي متافيزيكي امري كم  نتيجه گرفت كه معادل

 نيز معناي اين واژه بين دو معناي فيزيكي (تشـخص) و متـافيزيكي (روح) محـل    قرآنمتن 
هاي طرح   ه و داليل و زمينهبار بندي جامع مصطفوي دراين  اختالف بوده است. نظر به جمع  

رسد   نظر مي باره صحيح به شود كه قول مصطفوي دراين  خوبي آشكار مي آن اختالفات نيز به
. )199، 12 ج :1368(مصطفوي » در معناي روح استعمال نشده است قرآناين واژه در «كه 
استفاده كرده و البته ارتبـاط و  » روح« ةصورت متافيزيكي انسان از واژ در بيان اشاره به قرآن

تشـخيص اسـت.    انتساب آن به انسان ازطريق سياق آيه يا كلمات افزوده به ايـن واژه قابـل  
رويكرد فلسفي را غلبـه داده و ذيـل    قرآندر » نفس«حال، عالمه در بيان معنا و تفسير  بااين

 ،پرداخته اسـت. درنتيجـه  هاي متعددي از تفسير خود به مباحث فلسفي  اين واژه در قسمت
كارگيري اين  هاز ب قرآنمعناي مراد و منظور  رويكرد عالمه در شناخت نفس ازمنظر قرآني به

كه تفسير عالمه ازمنظر رويكـرد فلسـفي    مفيد فايده نخواهد بود. هرچند قرآنواژه در متن 
فيـد فايـده و   با ايـن رويكـرد كـامالً م    قرآنو تبيين فلسفي آيات  قرآني) به يارصد ة(فلسف
  خواهد بود.  يكاربرد
  
  ها نوشت پي

 

ـ     » نَسم« ة. واژ1 آن و  ةدر اشعار جاهلي كاربرد متعددي داشته است و فراهيـدي تنهـا بـه يـك نمون
 نگريـد بـه  مصرع اكتفا كرده است. در ذيل، چند نمونه از اين ابيات ذكر شده است (ب صورت تك هب

 ):376 - 375، 7 ج :1417بديع يعقوب 
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ويقَةٍلَعمري! لَقد بين سـ م   ت يـوم نسـن كان ذا رأيٍ بِوِجهةِ ممل 
مِ   و من اليصانَع في أُمورِ كثيـرةٍ نسـطأ بِموي ضَرَّس بِأنيابِ وي 
ب ة التُـرب طيـهناوِينسمِ  بجرعاء داألرواح من كل م مبها نَس 

  

كند كه در آن نفس در مفهوم فرديـت    به شعري از اعراب باديه اشاره مي» جني« ةوي در ذيل واژ .2
 ):136، 1 ج :1975كار رفته است (شيباني  هو شخص ب

 على زجرِ الهداةِ النّاصحينَا  أَال يا نَفْسِ قد أَجنَيت جِدا
فرديت و تشخص «نفس در اين كتاب نيز ناظر بر مفهوم  ةين كاربرد معنايي براي واژتر بيش
نفـس در ايـن كتـاب كـاربرد      ةاست. البته معادل تنفس و استنشاق هوا نيز بـراي واژ » يك انسان

  . است) اين كتاب 21، ص 3 گذاري در (ج  ترين اين معادل  زيادي دارد كه شفاف
داند كه با خـروج خـون از     دين جهت ميمنظور نيز دليل كاربرد معناي خون براي نفس را ب ابن .3

 آورد (بنگريد به ميخالويه   از ابن نقل بدن فرد نفس خود را از دست خواهد داد. او اين سخن را به
 . )234، 6 ج :1414منظور  ابن

نفـس در مفهـوم خـود، فرديـت      ةكـاربرد معنـايي واژ   ةشود غلب  چه از كتب لغت استنباط مي . آن4
و تشخص براي انسان است و لذا كاربرد اين واژه براي روح نيز ناظر بر سطحي از همان  ،انساني

خون نيز بـراي نفـس در    ةگذاري واژ  فرديت است كه صورتي متافيزيكي و فرامادي دارد. معادل
درآوردن صـورت    عينيت كردن و به كتب لغت از قرن سوم هجري به بعد نيز ناظر بر فرايند مادي

توان كاربرد معنـايي    معناي روح داللت داشته است. درنتيجه، مي  نفس است كه به ةواژ متافيزيكي
دانست و درصورت كاربرد نيز ناظر بـر سـطحي از تشـخّص و       متافيزيكي اين واژه را بسيار كم

 شده و ملموس بيان كند.  البي عينيقدر آن را كوشد  حساب آورد كه گوينده مي تعين فرد به

ازمنظر كالمي، اين رويكـرد نسـبت بـه ايـن      ،هاي سندي و ابهام محتوايي حديث  كاستي . نظر به5
و نه داليل آنـان را   ذكر كرده قائالن به اين نظر سخني از حال، عالمه نه حديث وجود دارد. بااين

حيث روشي،  و بر آنان پاي فشرده است كه از كرده داليل خويش را اقامه است. وي صرفاً آورده
 رد يا ترجيح قولي خود بر نظرات مخالف بسيار نارسا و ناكافي است. براي 

كُـلِّ    نَّه علىسنُرِيهِم آياتنا في الĤْفاقِ و في أَنْفُسهِم حتَّى يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحقُّ أَ و لَم يكْف بِرَبك أَ. «6
شَهِيد شَي ضِ «)، 53(فصلت: » ءي الْـأَرف ـرُون       وصأَ فَـال تُب كُم ي أَنْفُسـ فـ و . »  آيـات للْمـوقنينَ

 ) و ... . 21 -20(ذاريات: 

هاي جدي   ذكر شده و اين توصيه، يكي از توصيه قرآن ةدر چهارده آي» األرض في سيرُوا«عبارت  .7
؛ 46: ؛ حـج 36؛ نحـل:  109؛ يوسـف:  11؛ انعـام:  137عمران:   درباب تنبه فردي است (آل قرآن
 . 10 ؛ محمد:21، 82 ؛ غافر:44 ، فاطر:18 ؛ سبأ:9 ،42: ؛ روم20 ؛ عنكبوت:69 نمل:
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معناي روح دانسته  به) نفس را 93 (انعام:» أَخْرِجوا أَنْفُسكُم الْيوم تُجزَونَ عذاب الْهون« ةعالمه در آي .8
 ).285، 14 ج :1390است (طباطبائي 

9. » نْتُمسخُلُو   إِنْ أَحـديل و كُموه جـوا وـوءسيرَةِ لخĤْال دعو اءا فَإِذَا جفَلَه أْتُمإِنْ أَس و كُمأَنْفُسل نْتُمسا أَح
يا قَومِ إِنَّكُـم   و إِذْ قَالَ موسى لقَومه« ،)7 (اسراء:» الْمسجِد كَما دخَلُوه أَولَ مرَّةٍ و ليتَبرُوا ما علَوا تَتْبِيرًا

رٌ لَكُمخَي كُمذَل كُمفَاقْتُلُوا أَنْفُس كُمارِئوا إِلَى بلَ فَتُوبجالْع كُمبِاتِّخَاذ كُمأَنْفُس تُمظَلَم     فَتَـاب كُمارِئ بـ نْـدع
يمالرَّح ابالتَّو وه إِنَّه كُملَيى فَإِنَّ« ،)54 (بقره:» عتَدنِ اها مهلَيلُّ عضا ينْ ضَلَّ فَإِنَّمم و هنَفْسي لتَدها يم
 ).15 (اسراء:» و ما كُنَّا معذِّبِينَ حتَّى نَبعثَ رسولًا و لَاتَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى

10» .قُودا ونَار يكُملأَه و كُمنُوا قُوا أَنْفُسينَ آما الَّذها أَيي    ادـدلَـاظٌ شكَـةٌ غلَائا مهلَيةُ عارجالْح و ا النَّاسه
  ).6 (تحريم:» لَايعصونَ اللَّه ما أَمرَهم و يفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ
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