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چكيده
تركيب واژگاني »قول سديد« از نظر معنا و مفهوم يكي از واژههاي مهم قرآني است كه تاكنون با

رويكرد معناشناختي بررسي نشده است .از طرفي هر گاه واژة سديد با واژة قول در كنار يكديگر به كار

١٩٥

رفته است ،به واژة قول سرايت كرده و »قول سديد« را به معناي قولي محكم و بدون خدشه و شك،

تبديل ميكند .تركيب »قول سديد« در قرآن كريم از دايرة تنوع گسترده معنايي از قبيل قول معروف،
شكافي به كار رفته است .مقالة حاضر كوشيده است تا به روش توصيفي–تحليلي ،اين واژه را در قرآن

مجيد ،مورد واكاوي قرار دهد و بدين نتيجه رسيده است كه در نظام فرهنگ وحياني ،با بررسي واژگان

همنشين قول سديد -يعني دو واژة »تقوا« و »خشيت« -بايد در قول سديد ،تقواي الهي و خشيت از
خداوند متعال در فرد تجلي بيابد تا بتواند به اين دستور الهي عمل كند؛ به سخن ديگر افراد بايد از

خدا بترسند ،به مؤمنان ضررى وارد نكنند و نسبت به يتيمان ظلمى روا ندارند .با بررسي واژگان

جانشين »قول سديد« ،چنين برداشت ميشود كه قول سديد عبارت است از :كلامي كه هم مطابق با
واقع باشد و لغو نباشد و هم اينكه داراي ثمره و فايدة مشروع باشد.

واژگان كليدي :قول سديد ،روابط همنشيني ،روابط جانشيني ،معناشناسي.
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حسن ،ميسور و بليغ برخوردار است و در معاني مختلفي از جمله محكم و غير قابل نفوذ و بدون هيچ

مقدّمه
»قرآن« به عنوان منبعي وحياني ،سرشار از ويژگيهاي زباني و معنايي است كه در زمان
خاصي براي هدايت بشر نازل شده است .با توجه به اينكه نوع بيان اين كتاب ،منحصر
به فضاي حاكم آن جامعه نيست و تحت تأثير هيچ قوم و مليتي قرار نگرفته است؛ و

١٩٦

هم اينكه دأب قرآن كريم آن است كه به يك موضوع به صورت يكجا و در كنار هم

نپردازد ،معارف موجود در آن به صورت تدريجي در طي سالها شكل گرفته است و
در هر بخش به موضوعات مورد نظر پرداخته است .حاصل اين متن ،توزيع موضوعات

در سراسر قرآن كريم خواهد بود؛ پس اگر كسي بخواهد معناي خاصي از قرآن كشف
تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨مرتضي سازجيني ،حسين علويمهر ،سيدمحمد موسوي

كند ،احتياج به بررسي آيات و در كنار هم قرار دادن آن دارد.

با نگاهي به تاريخ مطالعات قرآني ،روشهايي متفاوت و در حد خود موثر ،براي

فهم متون و الفاظ موجود در آيات قرآن بوجود آمده و به كار گرفته شده است؛ به

معنايي دقيقتر ،بهكارگيري روشهاي تفسير قرآن با قرآن و حتي توجه به فضاي نزول
آيات قرآن و امثال ذلك نمونههايي از تلاش فكري بشر در رابطة با قرآن است.

امروزه ،تطبيق مباحث زبانشناسي نوين بر قرآن و متون ديني و همچنين بررسي

ارتباط آنها با فهم اين متون از جذابترين زمينههاي تحقيقاتي و روشهاي نوبنياد در
مطالعات قرآني است كه ميتواند دريچهاي جديد بر روي عالمان در فهم متون ديني
بگشايد و به بررسي معاني موجود در آيات قرآن در دو بعد كلي و جزئي بپردازد.
معناشناسي كه يكي از شاخههاي علم زبانشناسي است كه در اصطلاح ،به مطالعة معناي

عناصر زبان ،بهويژه مطالعة شرايط حقيقي جملات و عبارتهاي زباني ميپردازد )ر.ك:
اختيار ،١٣٤٨ ،ص.(١٢٧

زبانشناسي داراي حوزههاي وسيعي است كه يكي از آنها حوزة لفظ و ديگري

حوزه محتوا يا معناست .هر قطعهاي از حوزة لفظ ،با برش قرينهاي از حوزة معنا ارتباط

پيدا ميكند )بييرورش ،١٣٧٤ ،ص .(٥٢حوزة محتوا را »معناشناسي« ميخوانند كه با
عبارات »بررسي معنا«» ،دانشي كه به بررسي معنا ميپردازد« و »شاخهاي از دانش

زبانشناسي كه به نظرية معنا ميپردازد« ،توصيف شده است )عمر ،١٣٨٦ ،ص(١٩؛ در
واقع ،معناشناسي علمي است كه با نمود معنا در گستردهترين معناي آن كلمه سروكار

دارد؛ معنايي چندان وسيع كه تقريبا هر چيز دارندة معنا ميتواند عنوان موضوعي از
معناشناسي پيدا كند )ر.ك :ايزوتسو ،١٣٨١ ،ص(٢-٣؛ به سخن ديگر ،با توجه به آنكه

قرآن كريم داراي لايههاي پيچيده معنايي– زباني است ،نياز است كه با علم معناشناسي
به بررسي واژگان و الفاظي كه در قرآن به كار رفته است ،همت گمارده شود؛ زيرا با

علم معناشناسي ميتوان به كشف ساز و كار موجود در آيات قرآن و در نتيجه به

١٩٧

لايههاي معنايي الفاظ در قرآن كريم پي برد.

دقايق معنا و پي بردن به مقصود اصلي گوينده است و معناشناس قادر به ارائه لايهاي
جديد از معاني الفاظ آيات قرآن كريم خواهد بود؛ چراكه با اين روش ،معناشناس سعي
در ارائه الگويي در حوزه معناشناختي براي مطالعات قرآني دارد .اين نوع نگاه ،بهطور

خاص در يك متن ديني مانند قرآن كريم كه كتاب سعادت بشر است ،اهميتي مضاعف
دارد .قرآن ،واژههاي تازهاي را با معاني جديدي به كار نبرده است ،بلكه به واژههاي
كهن ،معناي جديدي بخشيد و از اين طريق جهاني جديد ساخته است .نص قرآن را
ميتوان يك چارچوب معناشناختي و قلمرو يا فضاي خاصي در نظر گرفت كه آن

واژههاي كهن با ورود به اين چارچوب يا فضا ،معناي جديدي را به دست آوردند

)ر.ك :قائمي نيا ،١٣٩٣ ،ص .(٥٣٧معناشناس در اين سبك با به كار گرفتن نگاه جزئي در
مورد واژگان ،يعني بررسي معناي لغوي واژه و نيز ارتباط همنشيني ،جانشيني و سياق
آيات قادر خواهد بود ،به لايههاي معنايي الفاظ و همچنين عوامل موثر در تشكيل
معناي منحصر به فرد هر واژه دست يابد .با در نظر گرفتن اينكه خداوند هر واژهاي را

از روي حكمت در جايگاه مخصوص به خود قرار داده است و با توجه به اين
پيشفرض كه اصل در قرآن كريم ،عدم ترادف واژگان است ،خداوند متعال تركيب

واژگاني قول سديد را در جايگاه و با كلماتي همنشين و جانشين قرار داده است كه
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نگاه معناشناسي به متن و تحليل معنايي واژگان آن ،يكي از راههاي دستيابي به

هر كدام از اين تركيبات واژگاني با قول سديد هم پوشاني معنايي دارند؛ لذا اين پرسش
به عنوان پرسش اصلي مطرح ميشود :با توجه به كاربردهاي مختلف واژه سديد در

قرآن كريم ،مراد خداوند از اين واژه در تركيب »قول سديد« با توجه به محورهاي
همنشيني و جانشيني چيست؟

در مورد پيشينه تحقيق نيز بايد متذكر شد كه مطالعات معناشناختي در قرآن كريم به

١٩٨

مباحث معناشناسي پروفسور توشيهيكو ايزوتسو برميگردد كه نخستين بار الگويي از

معناشناسي ساختگراي واژگاني را در كتاب خدا و انسان در قرآن و همچنين كتاب

ساختمان معنايي مفاهيم اخلاقي -ديني در قرآن ،وارد حوزة مطالعات قرآني نمود.
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)لطفي ،١٣٩٣ ،ص(٤٠؛ البته مقالاتي در مورد معناشناسي واژگان قرآني انجام گرفته است،
همچون كريم ،جهل ،كتاب ،احسان ،استكبار ،اصطفاء ،سياحت ،ذكر ،علم ،راسخان در

علم ،عدل ،كلمه ،تقوا ،اخبات ،شيطان ،امشاج و غيره .در مورد موضوعات مرتبط با

سرفصلهاي اين مقاله نيز مقالاتي نگارش شده است )ر.ك :مطيع و حسيني/١٣٩١ ،
حسيني /١٣٩٥ ،شجاعي /١٣٨٩ ،مروتي و شكربيگي /١٣٨٩ ،ايرواني /١٣٨٦ ،آهي و سوري،

 /١٣٩٤ذوالفقاريفر و ديگران .(١٣٩٣ ،اما تاكنون پژوهشي در مورد معناشناسي قول

سديد صورت نگرفته است؛ لذا ضرورت دارد تا تحقيقي در اين مورد نيز انجام شود.

الف( روش تحقيق
در زبانشناسي جديد ،معناي واژگان از دو نگاه »زمان گذر« و »همزمان« ميتوان بررسي
كرد» .معناشناسي تاريخي« به مطالعة تاريخي تغييرات واژگان در گذر زمان ميپردازد و
»معناشناسي توصيفي« به مطالعة رابطة معنايي واژگان يك حوزة معنايي در مقطع زماني

خاص )صفوي ،١٣٨٧ ،ص.(١٩٦

اين دو نگاه ،متأثر از »زبانشناسي در زماني« و »زبانشناسي همزماني« هستند.
زبانشناسي در زماني ،تحوّل زبان را در طول زمان بررسي ميكند و به مطالعه و تحليل

تغييراتي ميپردازد كه در گذر زمان در زبانها به وجود آمدهاند )حقشناس،١٣٨٥ ،

ص .(٣٤٦ولي زبانشاسي همزماني )توصيفي( به سازوكار زبان و تشريح ساختمان آن

ميپردازد و هر زباني را در هر برشي از زمان به منزلة نظام ارتباطي خودكفا و مستقل
بررسي ميكند )همان ،ص.(٤١٦

سوسور انواع رابطههاي ساختاري را بر دو نوع تقسيم كرده است :رابطة همنشيني

و رابطة جانشيني .رابطة همنشيني ،ميان واحدهايي برقرار ميشود كه همگي مستقيما در

يك ساخت حاضرند؛ به عبارت ديگر ،يعني پيوندهايي حاضر بين واژهها .پيوند
همنشيني ،پيوندي است كه ميان واژگان مختلف در يك زنجيرة گفتاري مشاهده

ميشود؛ مثلا در جملة »من به خانة دوستم رفتم«» ،من«» ،خانه«» ،دوست« و »رفتم«

١٩٩

چهار جزء زنجيرهاي گفتاري را تشكيل ميدهند؛ يعني آنها جزئي از يك زنجيرة حقيقي
رابطة جانشيني به ارتباط اجزايي گفته ميشود كه لزوما حضور فيزيكي در يك
زنجيره گفتاري ندارد ،بلكه در زنجيرهاي حافظهاي درك ميشوند و در وراي گفتهها و
جملات حضور دارند )ر.ك :همان ،١٣٨٦ ،ص.(١٨٧

در اين جستار ميكوشيم با بهرهگيري از روش معناشناسي توصيفي ،كه پايهگذار

آن ،فردينان دو سوسور ،زبانشناس غربي است و حتي ديدگاه و تحليلهاي ايزوتسو

دربارة قرآن نيز متاثر از زبانشناسي سوسور است )قائمينيا ،١٣٩٣ ،ص ،(٥٣٠معناي واژة

»قول سديد« را در قرآن كريم بررسي كنيم .بدين صورت كه تركيب واژگاني »قول
سديد« در قرآن كريم ،داراي واژگاني همنشين و جانشين است .واژگان همنشين اين

تركيب ،واژگاني است كه در آيات قرآن ،كنار آن ذكر شده و در فهم و معناي اين
تركيب واژگاني نقش به سزايي دارد؛ در مورد واژگان جانشين هم ميتوان گفت كه راه
تشخيص جانشينهاي قول سديد ،آن واژگاني است كه سياق و محتواي واحد و
يكساني با اين تركيب واژگاني دارند .در اين راستا ،بحث را در دو محور تبيين ميكنيم:

نخست به معناي »سديد« از نظر لغوي و ارتباط آن با قول خواهيم پرداخت؛ و در
قسمت دوم به بررسي بافت متني آياتي كه در آن »قول سديد« بكار رفته است ،خواهيم

پرداخت؛ و در نهايت واژگان جانشين و همنشين تركيب واژگاني »قول سديد« در
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هستند )ر.ك :فكوهي ،١٣٨٦ ،ص.(١٨٦

تركيب »قول سديد« در آيات قرآن را بيان ميكنيم.

ب( واژه شناسي »سديد«
واژه سديد از ريشه و ماده »س د د« و به هيئت »فعيل« استعمال شده و »السُ ّد« به
س ّد« به معناي ديوار و مانعي ساختگي و مصنوعي
معناي ديوار و مانعي طبيعي و »ال َ

٢٠٠

است )راغب اصفهاني ،١٤١٢ ،ص /٤٠٣ابنمنظور ،١٤١٤ ،ج ،٣ص .(٢٠٧هر چيزي كه به
واسطة آن ،منفذ و شكاف و سوراخي گرفته ميشود و )ردم الثلمه( روزنه و شكاف
بسته ميشود )ر.ك :فراهيدي ،١٤٠٩ ،ج ،٧ص /١٨٣ابنفارس ،١٤٠٤ ،ج ،٣ص /٦٦فيومي،

 ،١٤١٤ج ،٢ص.(٢٧٠
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اين واژه ،هنگامي كه همراه »قول« به كار رود )قولا سديدا( ،به معناي صواب و

قصد شده ،است )فيروزآبادي ،١٤٢٠ ،ج ،١ص /٤١٦جوهري ،١٤٠٧ ،ج ،٢ص(٤٨٥؛ اگر اين
ك الله«؛ يعني
كلمه در رابطة با خداوند استعمال شود ،معناي دعايي پيدا ميكندَ » :سدّد َ

خداوند تو را براي رسيدن به هدف و رشد ،موفق گرداند )ر.ك :فراهيدي ،١٤٠٩ ،ج،٧

ج َعلْنا ِمنْ
ص /١٨٤ابنسيده ،١٤٢١ ،ج ،٨ص .(٢٣٤راغب اصفهاني نيز با توجه به آية » َو َ

خلْفِ ِهمْ سَدًّا« )يس ،(٩ :واژه » َس ّد« را به مانع تشبيه كرده است
ن َ
ن أَ ْيدِي ِهمْ سَ ّدًا َو ِم ْ
بَيْ ِ
)راغب اصفهاني ،١٤١٢ ،ص.(٤٠٣

به نظر ميرسد كلماتي مانند ردم ،مانع ،حاجز ،استقامت ،تقويم كه در كتب لغت

به عنوان معنا براي اين واژه ذكر شدهاند )ر.ك :ابنمنظور ،١٤١٤ ،ج ،٣ص /٢٠٧مصطفوي،

 ،١٣٦٠ج ،٥ص ،(٨٠داراي تفاوتهايي هستند .هرچند اين كلمات در نگاه نخست،
مترادف به نظر ميرسند ،ولي از آنجا كه هر واژهاي در قرآن كريم ،داراي افادة معنايي
مخصوص به خود است و با در نظر گرفتن اين اصل در قرآن كريم ،كه ميان واژگان
ترادفي وجود ندارد .واژگان در قرآن كريم داراي تفاوتهايي هستند كه باعث ميشود،
هر واژهاي نتواند آن معناي لفظي كه خداوند در آيات خود استعمال كرده است ،افاده

نمايد؛ بنا بر اين ،هر واژهاي در قرآن جايگاه منحصر به خود بكار برده شده است.

ج( حوزههاي معنايي »قول سديد« در كاربرد قرآني
مفهوم كانوني »قول سديد« در كاربرد وحياني و همنشيني با واژگان ديگر قرآني داراي
بار معنايي خاصي است .اين واژه با واژگان بسياري در قرآن به گونههاي مختلف

ارتباط معنايي دارد و حوزههاي متعددي را تشكيل ميدهد .در اين بخش ابتدا به بافت
متني آياتي كه در آنها »قول سديد« بكار رفته است ،اشاره كرده و در ادامه به بررسي

حوزههاي معنايي »قول سديد« در دو محور همنشيني و جانشيني پرداخته ميشود.

٢٠١

واژه »سديد« با مشتقاتش پنج بار در قرآن كريم به كار رفته است و در همة

كاربردهاي قرآني ،اين واژه به صورت اسم آمده است .ولي واژه »سديد« در تركيب
سديد ميپردازد ،آيات ذيل است:

ح لَ ُك ْم َأعْمالَكُ ْم وَ يَ ْغفِ ْر لَ ُك ْم
ن آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ َو قُو ُلوا َقوْل ًا سَديد ًا يُصْلِ ْ
»يا أَيُّهَا الَّذي َ

ن يُ ِطعِ اللَّ َه وَ َرسُو َلهُ َفقَ ْد فازَ َفوْز ًا عَظيم ًا« )الاحزاب .(٧٠-٧١ :در سياق اين
ذُنُوبَ ُكمْ َو َم ْ
آيات به رفتار بنياسرائيل با موسي نيز اشاره شده است .چنانكه فرموده است :اي
كساني كه ايمان آوردهايد ،مانند قوم بنياسرائيل با پيامبر اكرم رفتار نكنيد؛ چراكه
اهل ايمان هرگز در مقام آزار پيامبرقرار نميگيرند و نسبت ناروا به ساحت مقدس

پيامبر اكرم نميدهند .اما قوم بنياسرائيل به اين ضايعه -بيحرمتي به پيامبرشان-
مبتلا بودند؛ لذا در آية بعد ،خداوند به مؤمنان دستوراتي ميدهد )ر.ك :حسيني همداني،

 ،١٤٠٤ج ،١٣ص(١٧٢؛ از جمله اينكه خداوند ،مؤمنان را به تقواي الهي سفارش نموده و

ميفرمايد ،همواره سخن درست و استوار بگويند؛ زيرا عمل به اين دستور دو نتيجه را

به دنبال دارد:

 .١خداوند قول ميدهد ،كليه اعمال آنها را اصلاح ميكند و آنها را از خطر و

مفسده حفظ كند؛

 .٢خداوند گناهان آنان را ميآمرزد )ر.ك :نجفي خميني ،١٣٩٨ ،ج ،١٦ص.(١٤٨

در پايان آيه نيز ميفرمايد» :هر كس مطيع اوامر و نواهي رسول الهي شد ،به فوز

معناشناسي توصيفي قول سديد در قرآن كريم

»قول سديد« تنها دو بار در قرآن كريم بكار رفته است و آياتي كه به تعريف متني واژة

عظيم دست مييابد« .يكي از مصاديق اين امر ،گفتن سخن بر حق ،استواري و صدق
است )زمخشري ،١٤٠٧ ،ج ،٣ص.(٥٦٤-٥٦٣

علامه طباطبائي ارتباط اين دو نتيجه را با قول سديد به خوبي تبيين ميكند .از

منظر علامه ،دو نتيجه قول سديد عبارت است از :اصلاح اعمال و مغفرت ذنوب؛ زيرا

خداوند فرموده :قول سديد -كلامي كه هم مطابق با واقع باشد و لغو نباشد و هم داراي
٢٠٢

ثمره و فايدة مشروع باشد -بگوييد؛ اين بدان جهت است كه وقتي نفس انسان به

راستي عادت كند و آن را ترك نكند ،ديگر از او دروغ سر نميزند و سخن لغو و
فسادبرانگيز از او شنيده نميشود؛ به عبارت ديگر ،وقتي اين صفت در نفس انسان ملكه

تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨مرتضي سازجيني ،حسين علويمهر ،سيدمحمد موسوي

شد ،بالطبع از فحشاء و منكر دور شده و به اعمال صالح روي ميآورد و بالطبع از
عمري كه در گناهان صرف كرده ،دريغ ميخورد و از كردههايش پشيمان ميگردد و كه
اين همان توبه است؛ بنابراين وقتي انسان توبه كرد ،خدا هم در مابقي عمر ،او را از
گناهان كبيره محافظت ميكند؛ چراكه خدا وعده داده است ،از گناهان كبيره اجتناب

كنيد ما صغيرههايتان را ميآمرزيم» :إِ ْن تَجْتَنِبُوا كَبا ِئرَ ما تُنْ َهوْ َن عَنْ ُه نُكَ ِّفرْ عَنْ ُك ْم سَيِّئاتِ ُك ْم«
)النساء .(٣١ :در نتيجه ،ملازمت قول سديد ،انسان را به سوي اعمال صالح كشانيده و به

اذن الهي به آمرزش گناهان منتهي ميشود )ر.ك :طباطبائي ،١٣٩٠ ،ج ،١٦ص.(٣٤٨-٣٤٧

صاحب تفسير الكشاف ذيل اين آيه به نكتهاي ديگر اشاره دارد و قول سديد را

قولي ميداند كه بر مبناي حقانيت ،صداقت و عدم كتمان گفته شود؛ چراكه دستور

خداوند در اين آيه ،منفعتي در قبال مردم داشته و در آية بعد بدان اشاره ميكند كه قول
سديد باعث ميشود .١ :اعمالتان )مردم( را ،خداوند براى شما اصلاح كند؛  .٢گناهتان را
بر شما بيامرزد )ر.ك :مغنيه ،١٤٢٤ ،ج ،٦ص.(٢٤٤

ن
ن َل ْو َترَكُوا مِ ْ
خشَ الَّذِي َ
در آية ديگري نيز واژة »قول سديد« بكار رفته استَ » :و لْيَ ْ
خَلْ ِف ِه ْم ُذ ِّر َّيةً ضِعاف ًا خافُوا عَلَ ْيهِ ْم َفلْيَتَّقُوا ال َّلهَ َو لْيَقُولُوا َقوْل ًا َسدِيدا« )النساء .(٩ :سياق آيات

قبل از آية مذكور ،دربارة زماني است كه افرادي عهددار اموال يتيمان شده و خداوند
دستور ميدهد كه اين اشخاص تا زماني كه يتيمان به سن ازدواج ميرسند ،بايد

عهدهدار و مراقب اموال يتيمان باشند ،تا كسي سوء نيتي در قبال اموال آنان نكند .سپس
خداوند در آية بعد ،به اين نكته اشاره دارد كه براي مردان و زنان از طرف پدران،
مادران و اقوامشان ارثي وجود دارد و خداوند نصيب معيني براي آنان قرارداده است.

خداوند متعال در دو آية بعد ،مردم را نسبت به يتيمان و فقيراني كه سهم ارث دارند،

متعهد به دو عهد و حكم كرده است كه هر كدام در زمينة چگونگي برخورد با آنان
است :با آنان با قول معروف و قول سديد ،سخن بگوييد )ر.ك :طيب ،١٣٧٨ ،ج،٤
ص /١٧-٢١قرشي ،١٣٧٥ ،ج ،٢ص.(٣٠٩

٢٠٣

همچنين در روايت تفسيري از امام صادق ذيل اين آية شريفه چنين آمده است:

شدهاي به اينكه جلوي شكم و خواهش نفساني خود را گرفتهاي ،در حاليكه

ن آمَنُوا ا َّتقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَ ْولًا َسدِيد ًا
خداوند در قرآن ميفرمايد» :يا أَ ُّيهَا الَّذِي َ
ح َل ُكمْ أَعْما َلكُ ْم« .بدان كه خداوند از تو عملي را قبول نميكند ،مگر اينكه
يُصْلِ ْ

از روي واقعيت و عدالت سخن بگويي )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،٨ص.(١٠٧

همانطوركه در روايت آمده است ،حضرت به عنوان مفسر واقعي قرآن كريم ،واژة

»قولا سديدا« را به معناي سخني از روي واقعيت و عدالت بيان نموده است.
 .١بررسي واژه سديد در محور همنشيني

كاربرد برخي از واژگان در قرآن كريم با واژة »سديد« بوده است .از جهاتي ممكن است
برخي از واژگان نقش مقدّمي بر واژه »سديد« داشته باشند و در تحقق اهداف و افادة

كامل معنايي واژه دخيل باشند؛ برخي نيز با همنشيني با اين واژه ،به توصيف آن
ميپردازند .در نهايت واژههاي همنشين ،بُعدي از ابعاد معنايي واژه »سديد« در قرآن را
روشن ميكنند .وجه معنايي واژه »سديد« در تركيب »قول سديد« بر اساس واژگان
همنشين ،عبارت است از :تقوا و خشيت.

 .١-١تقوا

تقوا يكي از نيروهاي بازدارندة دروني براي هر انساني است كه او به واسطة اين نيرو
در مقابل گناهان ايستادگي كرده و در نهايت با اتكاء به قدرت لايزال الهي بر دشمنان

معناشناسي توصيفي قول سديد در قرآن كريم

امام صادق به عباد بن كثير بصري صوفي فرمود :واي بر تو اي عباد! مغرور

دروني و بيروني فائق ميآيد .واژه تقوا و مشتقاتش  ٢٥٨بار در قرآن كريم به كار رفته

است .اين واژه ،از ماده و ريشة »وقي« گرفته شده است .راغب اصفهاني در مورد اين
واژه مينويسد:

به معناي نگهداشتن چيزى است كه زيان و ضرر مىرساند و همچنان كه

خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد» :فَوَقاهُمُ اللَّهُ« )الانسان(١١ :؛ »وَ وَقا ُه ْم

٢٠٤

جحِيمِ« )الدخان(٥٦ :؛ »وَ ما لَ ُهمْ ِمنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ« )الرعد(٣٤ :؛ به عبارت
عَذابَ ا ْل َ
ديگر ،انسان نفس و جان خود را از آنچه بيمناك است ،نگهدارد .اين حقيقت

معنى تقوا است )راغب اصفهاني ،١٤١٢،ص.(٨٨١

تكرار فراوان اين واژه در قرآن كريم ،نشان از اهميت اين واژه در فرهنگ قرآني
تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨مرتضي سازجيني ،حسين علويمهر ،سيدمحمد موسوي

دارد؛ لذا يكي از موارد كاربرد اين واژه در قرآن كريم ،همنشيني اين واژه با واژة »قول
سديد« است .دو بيان در رابطة با همنشيني تقوا و قول سديد بيان خواهد شد:
الف( اجمالي

ن ءَامَنُو ْا اتَّقُو ْا اللَّ َه َو قُولُو ْا َق ْولًا َسدِيدًا« )الاحزاب .(٧٠ :اين آيه و آيات
َ » .١يأَي ّهَا الَّذِي َ

قبلش ،سخن از آزار حضرت موسي توسط قوم بنياسرائيل است .خداوند آن

حضرت را از تهمت قوم مبرا دانسته و در اين آيه ،مؤمنين را به نگاه داشتن جانب

خداوند و گفتاري محكم و پا برجا كه دور از گمانهزني باشد ،امر ميفرمايد.

ضعَفًا خَافُو ْا عَلَيْ ِه ْم فَلْ َيتَّقُو ْا اللَّ َه َو
خلْفِهِ ْم ُذ ِّر َّي ًة ِ
ن َ
ن َلوْ َت َركُو ْا مِ ْ
ش الَّذِي َ
خ َ
َ » .٢و ْليَ ْ

لْيَقُولُو ْا َق ْولًا َسدِيدًا« )نساء .(٩ :آية شريفه به صورت كنايه ،از اتخاذ روش صحيح براي
برخورد با ايتام سخن ميگويد و اينكه در مورد ايتام ،انسان بايد قول و فعلش سديد و
همرا با تقواي الهي باشد تا از پايمال كردن حق ايتام جلوگيري شود .در اينجا با توجه
به اين بيان ،قول سديد با رعايت تقواي الهي امكان پذير است.
ب( تفصيلي

در قرآن ،تركيب واژگاني »قول سديد« دو بار همراه واژة تقوا بكار رفته است:
 .١خداوند متعال در آية ششم سوره مباركة نساء ،به مسلمانان دستور ميدهد كه نسبت

به يتيمان رفتار خاصي را اتخاذ كرده و الگوي خود قرار دهند ،بهطوريكه اگر فردي
عهدهدار اموال يتيمان گرديد ،بايد نهايت احتياط و مراعات را داشته باشد؛ چون نسبت
به او ،وظايف و مسئوليتهاي خاصي را به عهده دارند :اولا ،مسلمانان بايد يتيم سفيه را

بيازمايند و اين آزمايش بايد از زمان تميز دادن هم چنان ادامه داشته باشد تا به سن

ازدواج برسند .آنگاه اگر ديدند كه رشد عقلى يافته ،مال يتيم را به دست خود او
بسپارند؛ ثاني ًا خداوند در آية هشتم و نهم سورة نساء ميفرمايد:

وَ إِذَا حَضرَ ا ْلقِسْمَةَ أُوْلُواْ ا ْلقُرْبىَ وَ الْيَتَامَى وَ ا ْلمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْ ُه وَ قُولُواْ لَ ُه ْم

٢٠٥

خشَ ا ّلَذينَ لَوْ تَرَكُوا ِمنْ خَلْفِ ِهمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْ ِه ْم
قَ ْولًا مَّعْرُوفًا*وَ لْ َي ْ
يتيمان و مستمندان حاضر شديد ،چيزى از آن را به ايشان بدهيد و با آنان
سخنى شايسته و پسنديده گوييد؛ و اگر كسانى كه فرزندانى ناتوان پس از خود

به جاى مىگذارند ،بر آنان ]از ضايع شدن حقوقشان[ بيم دارند ،بايد ]از اينكه
حقوق يتيمان ديگران را ضايع كنند[ بترسند؛ پس لازم است ]نسبت به شأن

يتيمان[ از خدا پروا كنند ،و ]دربارة آنان[ سخنى درست و استوار گويند )النساء:

.(٨-٩

در كل سياق اين آيات ،موضوع اصلي شامل ارث يتيمان است؛ پس در حقيقت اين
سياق هشداري است بر متجاوزان به ارث اطفالي كه پدر آنان از دنيا رفته است .و با در
نظر داشتن اين معنا جملة » َو لْيَقُولُوا َق ْولًا َسدِيد ًا« ،كنايه است از به كار بردن روشي
صحيح در مورد ايتام و دوري از رفتاري ناصحيح و نامشروع )ر.ك :طباطبائي،١٤١٧ ،

ج ،٤ص.(٢٠١-٢٠٠

در بيان ارتباط تركيب واژگاني »قول سديد« و تقوا ميتوان گفت كه واژة »سديد«

به معناي بستن و اصلاح كردن است )ابنمنظور ،١٤١٤ ،ج ،٣ص(٢٠٧؛ و يا به معناي

رسيدن به هدف و قصد )طريحي ،١٣٧٥ ،ج ،٥ص /٨٠ابناثير ،١٣٦٧ ،ج ،٣ص.(٣٥٢
بهطوريكه برخي از مفسران ،واژة سديد را به معناي سالم از خلل و فساد معنا كردهاند
و دربارة سبب نسبت دادن وصف »قول سديد« به »تقوا« چنين گفتهاند كه اين افراد بايد
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فَلْيَ َّتقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَديداً :هنگامي كه به تقسيم كردن ارث خويشاوندان،

از خدا بترسند و به مؤمنان ضررى وارد نكنند و نسبت به يتيمان ديگران ظلمى روا
ندارند؛ در نتيجه براي آنكه مبتلا به اين ظلم نشوند ،بايد سخن صواب ،عادلانه و موافق

شرع بگويند )ر.ك :طبرسي ،١٣٧٢ ،ج ،٣ص /٢١-٢٠زمخشري ،١٤٠٧ ،ج ،١ص.(٤٧٨

.٢خداوند در سورة احزاب ،به كساني كه ايمان آوردهاند ،چنين دستور ميدهد:

يا أَيُّهَا ا ّلَذينَ آ َمنُوا ا َّتقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَديداً يُصْ ِلحْ لَ ُكمْ أَعْما َلكُ ْم وَ يَغْفِرْ لَ ُك ْم

٢٠٦

ذُنُو َب ُكمْ وَ َمنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ َف َقدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً :اى اهل ايمان! از خدا پروا

كنيد و سخن درست و استوار گوييد تا ]خدا[ اعمالتان را براى شما اصلاح كند
و گناهتان را بر شما بيامرزد و هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند ،بىترديد
رستگارى بزرگى يافته است )الاحزاب.(٧١-٧٠ :
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خداوند متعال در بيان ارتباط تركيب واژگاني »قول سديد« و »تقوا« به مطلب

مهمي اشاره دارد :مؤمنان به واسطة كاربست اين دو آيه ،به آنچه از افعال و اقوالشان
صادر ميشود ،راهنمايي و ارشاد ميشوند؛ كارهاي آنان خير و سخنان آنان حق
ميگردد؛ چون هر كس به سوي او خيري آمد ،شر و بدي را ترك ميكند ،پس قطعا او

تقواي الهي پيشه كرده است؛ هر كس قول او ،صدق و راستي باشد ،قولي سديد بيان

كرده است؛ چراكه خداوند مؤمنان را به واسطة دو امر به دو چيز وعده داده است:

 .١بر خيرات و خوبيها براي اصلاح اعمال افراد :پس قطعا هر انساني به واسطة

تقواي الهي ،اعمال صالح انجام ميدهد و عمل صالح درجة او را رفعت ميدهد و او را
در بهشت قرار ميدهد؛
 .٢بر قول سديد به واسطة آمرزش گناهان :چنان كه خداوند متعال فرمودَ » :و مَن
يُطِ ِع اللَّ َه َو َرسُولَ ُه فَ َق ْد فَا َز َف ْوزًا َعظِيمًا« )الاحزاب(٧١ :؛ يعني طاعت خداوند ،همان
اطاعت از رسول خدا است .اما بين اين دو را جمع كرده است؛ چراكه بيان كردن

شرافت و اهميت فع ِ
ل مطيع را برساند )ر.ك :رازي ،١٤٢٠،ج ،٢٥ص.(١٨٦

از ديگر موارد ارتباط »قول سديد« و تقوا ميتوان به شخص متقي اشاره نمود كه

خداوند را در هر لحظه براي حفظ و نگهداري زبان خود فراموش نكرده و همواره

قولي محكم دارد؛ چراكه قطعا با به كار بردن قولي سديد در گفتار خود ،خداوند به وي
همة نيكيها را اعطا ميكند و خطاها و گناهانش را ميآمرزد )زمخشري ،١٤٠٧ ،ج،١
ص.(٥٦٤

از مقايسه و بررسي آياتي كه در آنها تقوا و قول سديد همنشين شدهاند ،ميتوان

نتيجه گرفت كه قول سديد و جانشينهايش ،همگي پيامد تقوا هستند؛ يا اينكه در
تشديد تقوا موثرند .به نظر ميرسد بدين جهت بوده كه پيامبر بيشتر اوقات آية »يا
ن آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ َه َو قُولُوا َقوْل ًا سَديد ًا« را بر منبر تلاوت ميكرد )سيوطي،١٤٠٤ ،
أَيُّهَا الَّذي َ

٢٠٧

ج ،٢٥ص .(٢٢٤اين تأكيد ،نشانگر عمق رابطة تقوا با قول سديد است.

كلمة »خشيت« از ريشه »خ ش ي« به معناي ترسي است كه بزرگداشتي را به همراه
آورد؛ يعني امري در نظر انسان ،امري عظيم و خطري بزرگ جلوه كند ،چنانكه اين

خشَى ال َّلهَ
واژه در مورد عالمان به كار رفته است و خداوند متعال فرموده است» :إِ ّنَما َي ْ
ن عِبادِ ِه الْعُلَما ُء« )فاطر(٢٨ :؛ زيرا عالمان خداوند را آنچنان كه شايسته است ،به خوبي
مِ ْ
ميشناسند و از او ميترسند )راغب اصفهاني ،١٤١٢ ،ص.(٢٨٣

خلْفِ ِه ْم ُذ ِّريَّ ًة ضِعاف ًا خافُوا عَلَ ْيهِ ْم
ن َ
ن َل ْو تَ َركُوا ِم ْ
ش ا ّلَذي َ
خ َ
دربارة سياق آيه » َو ْليَ ْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّ َه وَ لْ َيقُولُوا َقوْلاً سَديد ًا« )النساء ،(٩ :بايد گفت ،بعيد نيست كه مضمون آن به
ب ِّممَّا َترَكَ الْوَا ِلدَا ِن َو ا ْل َأقْرَبُو َن َو
نحوى متعلق و مربوط به اين آيه باشد» :لِّل ِّرجَا ِل نَصِي ٌ

ل ِمنْ ُه َأ ْو كَث َر نَصِيبًا مَّ ْفرُو ً
ك ا ْلوَالِدَانِ وَ ا ْلأَ ْقرَبُونَ مِ ّمَا َق َّ
ب ِّممَّا تَ َر َ
لِل ِّنسَا ِء نَصِي ٌ
ض« )النساء:

(٧؛ چراكه در مجموع شامل ارث يتيمان است .پس در حقيقت اين سياق »تهديدى«
است بر متجاوزين به ارث اطفالي كه پدر آنان از دنيا رفته است و با در نظر داشتن اين
معنا جملهَ » :و لْيَقُولُوا َق ْولًا سَدِيد ًا« كنايه است از اتخاذ روش صحيح عملى در مورد ايتام
و ترك طريقه ناصحيح؛ سخن سادهتر اينكه ،منظور از »قول« ،روش عملى است نه

سخن؛ ازاينرو مىفرمايد :بايد اين طريقه را ،يعنى طريقة محروم كردن ايتام و خوردن
اموال و پايمال كردن حقوق آنان را ترك كنند و مىتوان قول را كنايه از »رفتار«
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 .١-٢خشيت

گرفت؛چراكه غالبا بين گفتار و رفتار ملازمه هست؛ يعنى گاهى از »قول« به »رفتار«
تعبير مىشود ،همچنان كه در جاى ديگر قرآن نيز اين تعبير آمده ،آنجا كه فرموده» :وَ
حسْن ًا« )البقره .(٨٣ :در اين آية شريفه ،رفتار نيك با مردم را به »قول نيك«
س ُ
قُولُوا لِلنَّا ِ

تعبير كرده است .از آنجايي كه »قول« را با كلمة »سديد« توصيف كرده است ،مراد از

»قول« در آية فوق رفتار است .در آية نهم سورة نساء ،مردم مأمور به ترحم و رأفت و
٢٠٨

امثال آن نشدهاند؛ بلكه مأمور به خشيت و تقوا گرديدهاند؛ براى اينكه تهديدشان كند به

اينكه آنچه بر سر ايتام مردم مىآوريد و مالشان را مىخوريد و حقوقشان را پايمال
مىكنيد ،بعد از مردنتان بر سر ايتام خودتان خواهد آمد و مىخواهد به آنان گوشزد كند
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كه هرگونه مصائبى را كه براى آنان فراهم آوردند ،به ايتام خودشان باز مىگردد
)طباطبائي ،١٤١٧ ،ج ،٤ص.(٢٠١
 .٢واژگان جانشين قول سديد
اگر واژة »سديد« به معناي س ّد و مانع طبيعي بكار برود ،واژة جانشين »س ّد« ،واژة »ردم«
خواهد بود ،چنانكه در قرآن كريم ،واژه »ردم« فقط يك بار استفاده شده است:

ل بَيْنَ ُك ْم َو بَ ْينَ ُهمْ َردْم ًا« )الكهف.(٩٥ :
ج َع ْ
خيْ ٌر َفأَعينُوني بِ ُق َّو ٍة َأ ْ
»قا َل ما مَكَّ ّنِي في ِه رَ ّبِي َ

اين آيه ،به داستان ذوالقرنين اشاره دارد .در آيات قبل ،خداوند متعال ميفرمايد كه
گروهي از انسانهاي سركش كه سر دسته آنان يأجوج و مأجوج بودند ،از جايگاه خود

خارج شدند و ذوالقرنين با ايجاد سدّ ،راه را بر آنها بست .بدين صورت كه ذوالقرنين

به واسطة قدرت نقشهكشي ،معماري ،تهيه وسائل و نيروي كار آن قوم ،سدّي عظيم و

بسيار محكم را در مقابل آن قوم ساخت تا ديگر نتوانند عبور كنند )ر.ك :طبرسي،١٣٧٢،

ج ،٦ص /٧٦٣طباطبائي ،١٤١٧ ،ج ،١٣ص.(٣٦٤

در ادامه ،واژگاني را بررسي ميكنيم كه در قرآن كريم ميتوانند جانشين »قول

سديد« شوند.

 .٢-١قول معروف

واژه »معروف« از ريشه »عرف« و بر هيئت مفعول استعمال شده است و معناي آن بنا

بر آنچه كه در مفردات راغب آمده» ،عرف« شناخت چيزي است كه به واسطة تفكر و
تدبر بر اثري است كه آن شيء بر جاي ميگذارد )ر.ك :راغب اصفهاني ،١٤١٢ ،ص.(٥٦٠

يكي از واژگان جانشين »سديد« ،واژه »معروف« است .در قرآن كريم ،به اين واژه در

يك جا اشاره شده است ،چنانكه ميفرمايد:

سكُمْ عَ ِلمَ اللَّ ُه
وَ لا جُناحَ عَ َل ْيكُمْ فيما عَ َّرضْ ُتمْ بِ ِه ِمنْ خِ ْط َبةِ النِّساءِ َأوْ َأكْنَنْ ُتمْ في أَ ْنفُ ِ

أَنَّ ُكمْ َستَ ْذ ُكرُونَ ُهنَّ وَ ليكن لا تُوا ِعدُو ُهنَّ سِ ّرًا إِلاَّ َأنْ َتقُولُوا قَوْلاً َمعْرُوفاً وَ لا تَعْ ِزمُوا
حذَرُو ُه َو
ج َلهُ وَ اعْ َلمُوا َأنَّ اللَّهَ َيعْ َلمُ ما في أَنْ ُفسِ ُكمْ فَا ْ
عُ ْقدَةَ ال ّنِكاحِ حَ ّتَي يَبْ ُلغَ الْكِتابُ أَ َ

٢٠٩

ا ْع َلمُوا َأنَّ اللَّهَ َغفُورٌ حَليمٌ )البقره.(٢٣٥ :

مسلمانان دستور ميدهد كه خواستگاري از آن زنان را به كنايه بگوييد و يا در دل

خويش پنهان كنيد؛ در اين صورت ،گناهي بر شما نيست .اما با آنان در خلوت ،قرار
زناشويي نگذاريد ،جز آنكه گفتاري پسنديده و به اشاره و كنايه گوييد و همچنين هرگز
تصميم به بستن عقد زوجيت نگذاريد تا عده به پايان برسد .اين دستور در واقع دو

ثمره دارد .١ :حريم ازدواج پيشين حفظ شود؛  .٢نبايد زنان بيوه از تعيين سرنوشت

خود محروم شوند كه اين دستور ،دستوري عادلانه و همراه با حفظ احترام طرفين است
)ر.ك :مكارم شيرازي ،١٣٧٤ ،ج ،٢ص.(١٩٥

همانطوركه در آيه پيداست» ،قول معروف« به سخني كنايهدار و اشارهگونه در
مقابل سخن گفتن به صراحت بيان شده است؛ همچنان كه »قول سديد« ،سخن محكم،
ق و مانع از تشابه و به هم آميختگي است و »عمل سديد« نيز كاري صحيح و حق
ح ّ

است كه باطل در آن راه نيابد )ر.ك :جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج ،١٧ص .(٤٣٥از بررسي آية
فوق راجع به قول معروف فهميده ميشود كه انسانها بايد در هنگام تعامل با يكديگر
قول نيكو و پسنديده داشته باشند و به طريق اولي سفارش برخورد و قول نيكو به
نيازمندان در قرآن كريم بيان شده است؛ بنا بر اين ،قول معروف در فرهنگ وحياني
قولي است كه خالي از كنايه و شائبه باشد؛ به عبارت ديگر ،سخني محكم و نفوذ ناپذير
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اين آيه ،اشاره به خواستگاري از زناني دارد كه در عِدة وفات هستند و خداوند به

است .از ديگر كاربردهاي »قول معروف« در قرآن ،آيات ابتدايي سوره نساء است:
جعَلَ اللَّهُ َل ُكمْ قِياماً وَ ارْزُقُو ُهمْ فيها وَ ا ْكسُو ُهمْ َو
سفَهاءَ َأمْوالَكُمُ الَّتي َ
وَ لا تُؤْتُوا ال ُّ

قُولُوا لَ ُهمْ قَوْلاً َمعْرُوفاً :اموالتان ]و اموال يتيمان[ را كه خدا وسيلة قوام ]زندگي[
شما قرار داده به سفيهان ]و خود يتيمان[ ندهيد ،و آنها را از درآمد آن مال روزي
دهيد و لباس بپوشانيد و با آنها به نحوي شايسته سخن و عمل كنيد )النساء.(٥ :

٢١٠

در بيشتر مواردي كه قرآن كريم به »قول سديد« فرمان ميدهد ،مرادش تنها سخن
درست نيست ،بلكه »قول« كنايه از هر نوع كار است و چون سخن گفتن ،بارزترين فعل
س حُسنا« )البقره(٨٣ :؛ »قولوا
انسان است ،عبارت »قول« انتخاب شده است» :قولوا لِلنّا ِ
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لَهُم قَولاً مَعروفا« )النساء(٨ :؛ »قولوا قَول ًا سَديدا« )النساء(٩ :؛ پس سفارش به خوب سخن
گفتن با مردم ،يعني با مردم مؤدبانه و محترمانه رفتار كنيد :در سخن ،نوشته يا كارها
بايد در همه احوال ،ادب معاشرت رعايت شود؛ بنابراين »وليَقولوا قَول ًا سَديدا« ،يعني

كار درست و محكم انجام دهيد )جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج ،١٧ص(٤٤٧؛ همچنان كه در اين
آيه هم اين مطلب بارزست و خداوند به مسلمانان سفارش ميكند ،كار يتيمان و فقيران

را به بهترين نحو انجام داده و با آنان سخن نيكو و پسنديده بگوييد ،فرمودَ » :و إِذا
ن فَارْزُقُو ُه ْم مِنْ ُه َو قُولُوا َلهُ ْم َقوْل ًا َمعْرُوف ًا«
حَضَ َر ا ْل ِقسْ َم َة أُولُوا ا ْلقُرْبي َو الْيَتامي َو ا ْلمَساكي ُ
)النساء.(٨ :

قرآن كريم ،انسان را به قول سديد سفارش كرده است و نه قول شديد» :وقولوا قَول ًا

سَديدا« )النساء .(٩ :گاهي انسان فرياد ميزند و همچنين نعره و عربده ميكشد كه اينها
قول شديد ،اما بياثر است؛ درحاليكه عبارت »قولوا قَول ًا سَديدا« ،يعني محكم و متقن و

سدّگونه سخن بگوييد كه قابل نفوذ يأجوج و مأجوج نباشد .اگر سدّي بسازيد ،يأجوج
و مأجوج طرد ميشوند؛ امّا اگر سخنتان سديد نباشد ،يأجوج و مأجوجِ مغالطات در آن

رخنه ميكند )جوادي آملي ،١٣٨٦ ،ص.(٣٣٤

ي حَليم«
ى َو اللَّهُ غَ ِن ٌّ
ص َدقَ ٍة يَتْ َبعُها أَذ ً
ف َو َم ْغفِرَ ٌة خَ ْي ٌر ِم ْ
همچنين در آية » َق ْو ٌل َمعْرُو ٌ
ن َ

)البقره (٢٦٣ :سخن از »قول معروف« شده است .انفاق در راه خدا ،يكي از امور سفارش

شده در قرآن كريم است و در آيات متعددي به اين امر تأكيد شده است .با اين وجود،
انسانها بايد در هنگام انفاق ،اصول و قواعد اخلاقي را رعايت كنند؛ كسانى كه اموال
خود را در راه خدا انفاق مىكنند ،منّت نمىگذارند و آزار نمىرسانند .با توجه به سيري

كه در اين آيات وجود دارد ،فهميده ميشود كه انفاق در راه خدا در صورتى در پيشگاه

پروردگار مقبول خواهد مىشود كه به دنبال آن منّت و چيزى كه موجب آزار و رنجش
نيازمندان است ،نباشد .در نهايت خداوند به مسلمانان سفارش ميكند كه افراد بايد در

هنگام برخورد با فقيران ،نهايت احترام و ادب داشته و با آنان به خوبي رفتار كنند )ر.ك:

٢١١

مكارم شيرازي ،١٣٧٤ ،ج ،٢ص(٣١٨-٣١٧؛ به سخن ديگر ،انسانها بايد در هنگام برخورد
وقتي خواست سائل را رد كند با زبان خوش و نيكو رد كند و شخص در هنگام
برخورد به صورت كنايهاي با سائل رفتار نكند؛ چراكه خداوند در اين آية شريفه به اين
نكته اشاره دارد كه قول معروف بر صدقهاى كه توأم با كنايه باشد ،ترجيح دارد )ر.ك:

طباطبائي ،١٤١٧ ،ج ،٢ص.(٣٨٩

 .٢-٢قول حسن

از واژگان جانشين قول سديد» ،قول حسن« است .اين تركيب واژگاني نيز فقط يك بار
در قرآن كريم به كار رفته است .در آيه  ٨٣سورة بقره ،خداوند به قوم بنياسرائيل

دستور ميدهد كه اولا ،خدا را بپرستند؛ ثانياً به پدر ،مادر ،خويشاوندان ،يتيمان و
مساكين نيكي كنند؛ ثالثا ،با مردم به صورت حسن و نيكو برخورد كنند:

حسَانًا َوذِيالْقُرْبَى َو
ن إِ ْ
ل لَا َتعْبُدُو َن ِإلَّا اللَّ َه وَبِا ْلوَا ِلدَ ْي ِ
ق بَنِيإِ ْسرَائِي َ
»وَ ِإ ْذ َأخَ ْذنَا مِيثَا َ

صلَا َة وَآتُوا ال َّزكَا َة ُث َّم تَ َولَّيْ ُتمْ ِإ ّلَا َقلِيلًا
س ُ
ن َو قُولُوا لِل ّنَا ِ
الْ َيتَامَى َو ا ْل َمسَاكِي ِ
حسْنًا َو أَقِيمُوا ال َّ
مِنْكُ ْم وَ َأنْتُ ْم ُمعْ ِرضُو َ
ن« )البقره.(٨٣ :

خداوند در اين آيه به طبقاتي اشاره دارد كه به احسان آنان امر كرده است :اول
طبقهاي را ذكر كرده كه احسان به او از همه طبقات ديگر مهمتر است -يعني پدر و
مادر -و بعد طبقة ديگري را ذكر كرده كه باز نسبت به ساير طبقات استحقاق بيشتري

معناشناسي توصيفي قول سديد در قرآن كريم

با فقيران و نيازمندان» ،قول معروف« داشته باشد؛ يعني شخص به گونهاي رفتار كند كه

براي احسان دارد؛ و پس از خويشاوندان در ميان اقرباء ،يتيم را مقدم داشته؛ چون يتيم
به خاطر خردسالي و نداشتن سرپرست استحقاق بيشتري براي احسان دارد )ر.ك:

طباطبائي ،١٤١٧ ،ج ،١ص.(٢١٩

حسْن ًا«
س ُ
پس از بيان احكا ِم مربوط به شخص يا گروه خاص ،جمله » َو قُولُوا لِل ّنَا ِ

)البقره (٨٣ :آمده كه با توجّه به تعبير »ناس« ،به جاي »اهل كتاب« يا »مؤمنان« ،حكمي
٢١٢

مربوط به جامعه بشري و اِعمال حُسن خلق به همه مردم ،اعم از مسلمان و كافر است.

حسَن« ،سخن گفتن نيك با مردم است و قطع ًا از مصاديق آن،
حسْن ًا« و »قول َ
مقصود از » ُ
امر به معروف و نهي از منكر است؛ زيرا مراد از »سخن نيك« سخني نيست كه

تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨مرتضي سازجيني ،حسين علويمهر ،سيدمحمد موسوي

خوشايند ديگران باشد ،بلكه مراد آن است كه محتواي آن سخن به مصلحت آنان و

روش آن مقبول و دلْپذير باشد.
مقصود از »قول« در »و قولوا« ،كنايه از مطلق برخورد است :با قول باشد يا عمل؛
ب عَتي ٌد« )ق (١٨ :كه مقصود خصوص قول است؛
ن َقوْ ٍل إِل َّا لَدَ ْيهِ رَقي ٌ
ظ ِم ْ
نظير »ما يَلْ ِف ُ
چنانكه حُسن معاشرت ،منافاتي با شدّت در مقام تأديب ندارد و بعيد نيست كه مراد از
تعبير به نسخ در برخي روايات و كتاب التفسير عياشي نيز همين باشد؛ يعني مقصود
حسْن ًا« ،بدينمعنا نيست كه در
س ُ
حضرت امام صادق اين است كه جمله » َو قُولُوا لِلنَّا ِ
هر شرايطي لازم باشد با گفتار نيكو با كافران معامله شود )جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج،٥

ص.(٣٦٦-٣٦٤

حسْن ًا« ،مطلق رفتار اعم از كردار،
س ُ
پس همانطوركه بيان شد ،قول در » َو قُولُوا لِلنَّا ِ

گفتار ،نوشتار و ...است؛ مطلق مردم– ناس -اعم از مؤمن و غير مؤمناند؛ و حُسن به

ل
معناي مطلق خير ،نيكي و زيبايي است؛ چنانكه دستور اساسي اسلام در برابر بدي ،ح ّ
و اصلاح آن به سبك نيكي و طرز بديع است .اين آيات گوياي اين امر هستند:
ن فَإذا
س ُ
ك لَهُم عُقبَي الدّار« )الرعد(٢٢ :؛ »ادفَع بِالَّتي هِي أح َ
س َنةِ السَّ ِّيئَ َة اُول ِئ َ
»ويَدرَؤ َن بِالحَ َ

ك و بَينَ ُه عَدا َو ٌة كَأنَّ ُه و ِل ُّ
ا ّلَذي بَينَ َ
ي حَميم« )الفصلت (٣٤ :شاهد گوياي آن است )جوادي
آملي ،١٣٨٩ ،ج ،١١ص.(٧١٣

رعايت ادب و اخلاق نيك در معاشرت با مردم از تعاليم عمومي قرآن كريم است:
حسْن ًا« )البقره .(٨٣ :اين وظيفه هيچ شرطي ندارد و تنها »انسان« بودن
»...وَ قُولُوا لِلنَّاسِ ُ
طرف مقابل ،كافي است -خواه مسلمان باشد ،از پيروان اديان يا اصل ًا به هيچ يك از

مذاهب آسماني معتقد نباشد-؛ بنا بر اين ،رعايت ادب از حقوق انساني در اسلام است،

ليكن تعبير »...وَ قُولُوا َلهُ ْم َقوْلاً مَ ْعرُوف ًا« )النساء (٥ :در آية مورد بحث ،محتواي برتري را
بيان ميكند؛ زيرا افزون بر لزوم رعايت ادب نسبت به همگان ،درباره سفيهان توصية

خاص شده است؛ چراكه خودداري از دادن مال آنان به خود آنها ،ماية دلخوري و

٢١٣

رنجوري است .بهعلاوه ،آنها به كمبود عاطفي مبتلايند و بايد به مشكل روانيشان اعتنا
هرچند سفيه هستند ،اما به مقدار فهم و شعورشان داراي عاطفهاند )جوادي آملي،١٣٨٩ ،

ج ،١٧ص.(٣٣٣
خداي متعال بر زبان واجب كرده كه به مردم كلام نيكو بگويد و آن را به الفاظ

زشت حركت ندهدَ » :و قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْن ًا«؛ اعتقادات قلبي را بدون نفاق ابراز كند و
گفتاري كه نزد عقل و عرف مورد امضاي شرع است را داشته و از سداد و اتقان
برخوردار باشد» :و قولوا ءامَنّا بِا ّلَذى اُنزِ َل اِلَينا و اُن ِزلَ ِالَيكُم و اِلـهُنا و اِلـهُكُم وحِ ٌد و
ن
ن لَ ُه مُسلِمون« )العنكبوت(٤٦ :؛ »و قولوا لَـهُم قَولًا مَعروفا« )البقره(٢٣٥ :؛ »يـاَيُّهَا الَّذي َ
نَح ُ
ءامَنوا اتَّقُوا الل َه و قولوا قَول ًا سَديدا« )الاحزاب) (٧٠:جوادي آملي ،١٣٩١ ،ص(٣٢٧؛ زيرا

مقصود از »قول« ،گفتار در قبال رفتار و نوشتار نيست ،بلكه منظور ،آيينة نمايانگر تمام
شيءون اجتماعي است )جوادي آملي ،١٣٩٤ ،ص.(٣١٢

 .٢-٣قول ميسور

خداوند متعال در آيه  ٢٨سورة اسراء ،به رسول گرامياش درباره سائلان و فقرايي كه
به سراغ او ميآيند ،سفارش ميكند كه با آنان قول ميسور داشته باشد و با آنان به نرمي
سخن بگويد؛ چنانكه در اين آيه آمده است ،پيامبر با آنكه از نظر شرايط مالي به
گونهاي بوده است كه توانايي كمك به سائل را نداشته است ،ولي در عين تنگدستي دو

معناشناسي توصيفي قول سديد در قرآن كريم

شود؛ ازاينرو ميبايست با رويي گشاده و محبتآميز با آنان سخن گفت؛ چون ايشان

مشخصة مهم داشت .١ :ابتغاء رحمت واسعة الهي؛  .٢برخورد نرم و اميدوار كننده با
فقيران و دوري از رفتار سخت و خشن ،از باب »اياك عني و اسمعي يا جاره«.

سفارش خداي سبحان با تمامي مسلمانان است كه در برخورد با سائلان داراي اين

صفات باشند و آنان را از خود دور نكنند .چنانكه خداوند ميفرمايدَ » :فأَ ّمَا الْيَتِي َم َفلَا

ن عَن ْهمُ
ض َّ
ل فَلَا تَنهْر« )الضحي(١٠-٩ :؛ چنانكه در اين آيه » َو إِ ّمَا ُتعْ ِر َ
سَائ َ
تَقْ َهرْ* َو َأمَّا ال ّ
٢١٤

ك َت ْرجُوهَا فَقُل لَّ ُه ْم َق ْولًا مَّ ْيسُورًا« )الاسراء (٢٨ :مشهود است ،پيامبر
ابْتِغَا َء َرحْ َم ٍة ّمِن رَّبِّ َ
اكرم نمىتواند مساعدتى به فقراء بكند ،ولى نوميد هم نيست و احتمال مىدهد كه
در آينده داراي وسع مال شود و سائل را كمك كند؛ چراكه دنبالش مىفرمايد» :ابْتِغا َء

تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨مرتضي سازجيني ،حسين علويمهر ،سيدمحمد موسوي

ك َت ْرجُوها«؛ يعنى تو از ايشان اعراض مىكنى نه از اين باب است كه مال
ن رَبِّ َ
َرحْ َم ٍة ِم ْ

دارى و نمىخواهى بدهى و نه از اين باب كه ندارى و از به دست آمدن آن هم نوميد
هستي ،بلكه از اين جهت است كه الآن ندارى ،ولى اميدوار هستى كه به دستت بيايد،
به ايشان كمك كني و در طلب رحمت پروردگار خود هستى )ر.ك :طباطبائي،١٤١٧ ،

ج ،١٣ص(٨٣؛ به سخن ديگر خداي سبحان به پيامبران فرمان ميدهد كه با مردم به

نرمي رفتار كنند ،تا آنان يادآور خداي سبحان شوند؛ حتي حضرت موسي دستور دارد

با فرعون با نرمي سخن بگويد» :اِذهَبا اِلي فِرعَونَ اِنَّ ُه طَغي فَقولا لَ ُه قَول ًا لَيِّن ًا لَ َعلَّ ُه يَ َتذَ َّكرُ
أو يَخشي« )طه(٤٤-٤٣ :

نرمي رفتار ،تا زماني است كه مخالفان انبياء به توطئه و جنگ دست نزنند و

فتنهاي برپا نكنند؛ امّا هنگامي كه آنان آتشافروزي كنند و بخواهند اساس دين الهي را
براندازند ،با عذاب الهي و واكنش شديد پيامبران روبهرو ميشوند.
ق عَظيم )القلم(٤ :؛
ك لَعَلي خُ ُل ٍ
قرآن كريم اخلاق پيامبر اكرم را ميستايد» :واِ َّن َ
ك اِلاّ رَح َم ًة لِلعلَمين« )الانبياء(١٠٧ :؛ و او را
براي جهانيان رحمتش ميداند» :وما أرسَلنا َ
مأمور ميداند با مردم به نرمي سخن بگويد» :فَقُل َلهُم قَول ًا مَيسورا« )الاسراء ،(٢٨ :تا آنان

ب
ت َفظّ ًا غَليظَ القَل ِ
از نزد ايشان پراكنده نشوند و رسالت الهياش موفق گردد» :ولَو كُن َ
لأنفَضّوا مِن حَولِك« )آلعمران(١٥٩ :؛ ولي براي حفظ مصلحت امّت اسلامي ،او گاهي

بايد با شديدترين وضع رفتار كند» :يا أيُّهَا النَّبِي جا ِهدِ الكُفّا َر والمُنافِقين« )توبه(٧٣ :
)جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج ،١٩ص.(٣٣٧

صاحب التفسير كشاف مينويسد خداوند نسبت به پيامبر سفارش ميكند كه
در رد كردن سائلان و فقيران حياء داشته باشيد و با آنان قول ميسور بگوييد؛ يعني قولي

كه آنان را براي رد كردنشان قانع و مجاب كند تا آنان دل شكسته نشوند؛ بهطوريكه با
آنان قول نرم و ليّن داشته باشد و به آنان وعدة جميل و خوب دهد )ر.ك :زمخشري،
 ،١٤٠٧ج ،٢ص.(٦٦٢

٢١٥

 .٢-٤قول بليغ

از »بلغ« گرفته شده و به معناي انتهاي هدف و به مقصد رسيدن است )راغب

ن َيعْ َل ُم اللَّ ُه ما في قُلُوبِهِ ْم
ك ا ّلَذي َ
اصفهاني ،١٤١٢،ص .(١٤٤خداوند متعال ميفرمايد» :أُول ِئ َ
سهِ ْم َقوْل ًا بَليغ ًا« )نساء .(٦٣ :خداوند در اين آيه،
ل َل ُه ْم في أَنْ ُف ِ
ض عَنْ ُه ْم َو عِ ْظهُ ْم َو ُق ْ
فَ َأعْ ِر ْ
به منافقان اشاره دارد و نقاب از چهره آنان كنار ميزند و ميفرمايد :اينان كساني هستند
كه خداوند اسرار درون دلهاي آنان را ميداند ،ولي در عين حال به پيامبر خود دستور
ميدهد كه از مجازات آنان صرفنظر كن .پيامبر هم با آنان همواره مدارا ميكرد؛ لذا

خداوند دستور ميدهد كه  .١آنان را موعظه كن و اندرز بده؛  .٢با بياني رسا با آنها

سخن بگويد تا در دل و جان آنان نفوذ كند و ضمنا نتايج اعمالشان را به آنان گوشزد
كن )مكارم شيرازي ،١٣٧٤ ،ج ،٣ص.(٤٤٩

بنابراين سخن بليغ داراي دو ويژگي است.١ :اندرزگونه و همراه با موعظه؛ .٢داراي

تاثير در عمق وجود انسان تا حجت بر افراد تمام شود؛ به همين دليل خداوند به
پيامبرش دستور ميدهد قول و عمل بليغانه داشته باشد) .ر.ك :طوسي] ،بيتا[ ،ج،٣

ص .(٢٤٢از آنجايي كه انسانها بيشترين راه ارتباطشان با يكديگر از طريق گفت و گو
است ،خداوند نيز بر شيوة سخن گفتن به نحو درست و پسنديده ،سفارش زيادي كرده
است؛ همچنين از آنجايي كه يكي از واژگان جانشين قول سديد ،قول بليغ است،
ميتوان گفت كه افراد در برخورد با يكديگر بايد بليغانه سخن گويند؛ يعني قولي كه در
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يكي ديگر از واژههاي جانشين سديد ،در تركيب »قول سديد« واژة بليغ است .واژة بليغ

نهايت گفتار محكم و مستد ّل باشد .مراد از بالغ بودن در كيفيّت و احكام است
)مصطفوي ،١٣٨٠ ،ج ،٦ص(٤٩؛ به عبارت ديگر ،حجت را بر آنها تمام كند كه راه عذرى
بر احدى از آنها باقى نماند )طيب ،١٣٧٨ ،ج ،٤ص.(١٢٢

نتيجهگيري
٢١٦

معناشناسي »قول سديد« نتايج زير را داشته است:

خداوند در آيات خود دستورات مهمي را به انسان بيان داشته است .عمل به اين

دستورات در ابعاد فردي و اجتماعي ،موجب سعادت دنيوي و اخروي افراد ميشود.
يكي از اين دستورات و برنامهها ،برخورد صحيح و نيكو با يكديگر است؛ به سخن
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ديگر خداوند در آيات خود ،به انسانها دستور ميدهد كه نسبت به فقيران و نيازمندان

»قول سديد« داشته باشند .مراد از »قول سديد« ،مطلق افعال ،حركات و سكنات افراد
است؛ بدين صورت كه خداي سبحان دستور ميدهد كه در مقابل فقيران» ،قول سديد«
داشته باشيد ،به اين معناست كه انسان نه تنها در اقوال ،بلكه بايد در تمامي حركات
خود در مقابل سائلان اين دستور الهي را به كار بگيرد .با بررسي واژگان همنشين قول

سديد -يعني دو واژة »تقوا« و »خشيت« -در نظام فرهنگ وحياني ،اين نكته هويدا
ميشود كه در »قول سديد« بايد تقواي الهي و خشيت از خداوند متعال در فرد تجلي

بيابد تا بتواند به اين دستور الهي عمل كند؛ به سخن ديگر افراد بايد از خدا بترسند ،به
مؤمنان ضررى وارد نكنند و نسبت به يتيمان ظلمى روا ندارند.

واژگان جانشين »قول سديد« ،داراي كاربرد سياقي و مفهومي بسيار نزديكي با »قول

سديد« هستند؛ يعني قول و رفتار سديد داراي معاني مختلف و به صورتهاي ديگري
هم به كار ميرود؛ به سخن ديگر انسان بايد هنگام برخورد با يتيمان و سائلاني كه پدر
خود را از دست دادهاند ،رفتار و گفتار معروف و در خور شأن فقيران انجام دهند؛ يعني

به گونهاي عمل نكنند كه ماية ناراحتي فقيران شوند .پس بنا بر آنچه بيان شد ،ارتباط با

ديگران بسيار مهم است ،بهويژه برخورد با افراد تنگدست؛ لذا خداي سبحان از اين مهم
با واژگاني چون سديد ،حسن ،معروف و غيره كه داراي ارتباط سياقي و محتوايي

متشابهي با يكديگر هستند ،استفاده ميكند؛ بنا بر اين ،معنايي كه ميتوان براي »قول
سديد« قائل شد ،عبارت است از :كلامي كه هم مطابق با واقع باشد و لغو نباشد و هم

داراي ثمره و فايدة مشروع باشد.

مباحث معناشناختي از جمله علوم بشري محسوب ميشود كه براي بررسي متون

استفاده ميشود و حتي امكان خطا و سوء برداشت بر اساس اين روشها امكان دارد.
در صورتي كه قرآن كريم يك متن وحياني براي بشر است؛ لذا محقق بايد در استفاده از

اين روشها ،سعي كند كه دقيقترين و متقنترين آن را براي فهم اين كتاب آسماني

٢١٧

بكار برد؛ ازاينرو در مباحث معناشناختي ،وجود ادلة مستحكم و مستدل براي شناخت

مراد و مقصود خداي حكيم را به دست آورد؛ لذا در مباحث معناشناختي،
محدوديتهايي وجود داشته و افرادي كه ارادة فعاليت در اين حوزه را دارند ،بايد به
اين پيش فرضها عنايت ويژهاي داشته باشند تا احيانا از مراد و مقصود اصلي خداوند
فاصله نگيرند .در حوزه معناشناسي ،مباحث و موضوعات فراواني ميتواند مورد بررسي
قرار گيرد و فضا در اين حوزه به گونهاي است كه پژوهشگر نه تنها در قرآن كريم،
بلكه حتي در كتب ديگري همچون نهجالبلاغه به تحقيق بپردازد و معنا و مفهوم كلمات
و جملات بليغ امير مؤمنان را كشف و مورد بررسي قرار دهد.
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مفاهيم فرهنگ وحياني نياز است و محقق بايد بسيار دقت و ظرافت به خرج داده تا

منابع و مآخذ
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 .١آهي ،محمد و زهره سوري؛ »بلاغت ارتباط كلامي در قرآن«؛ سراج منير،
ش ،١٩تابستان  ،١٣٩٤ص.٤٨-٢٥

٢١٨

 .٢ابناثير جزري ،مبارك بن محمد؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ قم:
موسسة مطبوعاتي اسماعيليان.١٣٦٧ ،
 .٣ابنسيده ،علي بن اسماعيل؛ المحكم و المحيط الأعظم؛ تحقيق عبدالحميد
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 .١٧حسينى همدانى ،محمد؛ انوار درخشان در تفسير قرآن؛ تهران :لطفي،
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 .١٨حقشناس ،عليمحمد؛ تاريخ مختصر زبانشناسي؛ تهران :مركز.١٣٨٥ ،
ش ،١٩٧ارديبهشت  ،١٣٩٣ص.١٣٩-١٢٥

 .٢٠راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ بيروت :دار القلم،
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 .٢١زمخشرى ،محمود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون
الأقاويل فى وجوه التأويل؛ بيروت :دار الكتاب العربي١٤٠٧ ،ق.

 .٢٢صفوي ،كوروش؛ درآمدي بر معناشناسي؛ تهران :سوره مهر.١٣٨٧ ،
 .٢٣سيوطي ،عبدالرحمن بن ابيبكر؛ الدر المنثور في التفسير بالماثور؛ قم:
كتابخانة آيتالله مرعشي نجفي.

 .٢٤شجاعي ،احمد؛ »سخن نيكو از منظر قرآن«؛ معرفت ،ش ،١٥٢مرداد ،١٣٨٩
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