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واژه دنيا با يكصد و پانزده بار تكرار ،يكي از پركاربردترين و كليديترين واژگان قرآن مجيد است كه

پژوهش تلاش ميشود به تصويري درست از معناي واژه دنيا در قرآن دست يازيم .يافتههاي اين

پژوهش كه با روش توصيفي ـ تحليلي ـ كتابخانهاي نوشته شده است ،بيانگر اين مطلب است كه اگر

واژة دنيا از ريشه دنو باشد ،مؤنث »أدني« به معناي نزديكتر است و اگر از دنائت باشد ،مونث »أدني«

به معناي پستتر است .البته عربها اين واژه را در معناي خسّت ،رذيلت و پستي مهموز نميكنند؛ لذا

»أدنأ« نميگويند .همچنين قرآن كريم از واژة دنيا به دو صورت اسمي و صفتي بهره برده است ،در مقام

اسم ،معناي لغتنامهاي دنيا مدّ نظر نيست ،اما در مقام صفت به جز در يك آيه ،هميشه دو معناي پستي
و نزديكي مورد نظر است.

واژگان كليدي :قرآن كريم ،دنيا ،دنو ،دناءت ،معناشناسي.
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مداقه در معناي كاربردي آن -مانند تمام الفاظ مصحف شريف -امري ضروري است؛ ازاينرو در اين

مﻘدمﻪ
دوريشهاي بودنِ واژه »دنيا« و چ گونگي كاربرد لغوي و معنايي آن در قرآن كريم،
دغدغة شكلگيري اين پژوهش است؛ به ديگر سخن پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگويي به اين سؤال است :كدام يك از دو معناي دناءة )پستي( يا دنو )نزديكي( با
٢٠٤

توجه به بافت متن و قواعد همنشيني ،مورد نظر قرآن كريم بوده است و چرا؟
ازآنجاكه اين پژوهش با توجه به جنبة ريشهشناختياش ،يك پژوهش زباني است،
از كتابهايي مانند لسان العرب ابنمنظور ،تاج العروس زبيدي ،المحيط در زبان

صاحب بن عباد و كتابهاي ديگري كه در علم فروق زبان نگاشته شدهاند -مانند
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معجم الفروق ابوهلال العسكري -و تفسيرهاي مختلف قرآن كريم -مانند تفسير روح

المعاني آلوسي و تفسير بيضاوي -سود جسته است.

ي دو ريشهاي بودن
در اين سطور تلاش شده است با نگاهي شناختي ،ابتدا چگونگ ِ

دنيا از منظر لغتشناسان عربي بررسي و سپس به كاربرد مشتقات دو واژه دنو و دناءة
در قرآن پرداخته شود و در ادامه به مشتركات اين دو و همچنين به نحوه كاربرد صرفي
و لغوي و معنايي واژه دنيا اشاره ميشود .در مبحث صرفي ،به انواع همخانوادههاي
دنيا در قرآن پرداخته شده و تلاش ميشود تصويري درست از كاربرد قرآني واژگاني
مﺜل »دنا«» ،أدني« و ،...ارائه گردد .در مبحث لغوي ،ريشة واژة دنيا با توجه به امهات
كتب و همچنين كاربرد لغوي آن در قرآن به دو صورت »وصفي« و »اسمي« مورد
بررسي قرار ميگيرد و در پايان نيز به جنبة معنايي واژه دنيا بر اساس دو كاربرد پيشين،
پرداخته ميشود.
طبق يافتههاي نگارنده ،اين موضوع بدين شكل كنوني تا به امروز مورد توجه
پژوهشگران نبوده و اين پژوهش براي اولين بار است كه بدان ميپردازد .البته دربارة
ي واژگان قرآن پژوهشهايي انجام شده كه به چند مورد
معناشناسي و مطالعات شناخت ِ
اشاره ميشود:

 -عليرضا قائمينيا در مقالة »زبانشناسي شناختي و مطالعات قرآني« چاپ شده

در مجلة ذهﻦ ،ش ،٣٠سال  ،١٣٨٦جزو اولين كساني است كه در اين حيطه

قلم زده است.

 علي اكبر نورسيده و همكاران در مقاله »معناشناسي واژة ولي در قرآن كريم«،چاپ شده در مجلة پژوهشنامه نقد ادب عربي ،ش ،٧سال  ،١٣٩١به بررسي
معناي واژة ولي پرداختهاند.

 -قاسم درزي و همكاران در مقالة »تأملي بر الگوهاي تأثيرگذار زبانشناسي

٢٠٥

ي شاكله« ،چاپ شده در
شناختي در مطالعات ميانرشتهاي با تأكيد بر واژه قرآن ِ
واژة شاكله را از روزنة زبانشناسي شناختي مطالعه كنند.

الف( معناشناسي شناختي
اين اصطلاح نخستين بار در آثار ليكاف مطرح شد .او تلاش كرد نگرشي را مطرح كند
كه در آن دانش زباني مستقل از انديشيدن و شناخت نيست .شناختگرايان معتقدند

دانش زباني بخشي از شناخت عام آدمي است )صفوي ،١٣٩٢ ،ص .(٣٦٤شناختگرايان
عرصة معناشناسي به اصولي معتقدند كه راهگشاي اين پژوهش براي درك بهتر از واژه
دنيا است:
-

اصل كاربرد :يكي از اصليترين مباني معناشناسي شناختي آن است كه معنا
مبتني بر تجربه و كاربرد است .به همين دليل بايد گفت معنا طبق كاربرد تعيين
ميشود و تا كاربردي نباشد ،تكواژ ،واژه ،جمله و ...معنايي ندارند» :اين اصل
پيامدهاي زبانشناختي بسياري دارد؛ اگر معنا با كاربرد ارتباط دارد ،معنايي
ثابت و مشخص را نميتوان نشانگر همه كاربردها در نظر گرفت به نحوي كه
همه آنها را زير پوشش خود قرار دهد« )قائمينيا ،١٣٨٦ ،ص.(٦

بايد بدانيم كه در معناشناسي شناختي »مفاهيم به شكل واحدهاي جدا افتاده و
ت ساختارهاي معرفتي
ايزوله در ذهن قرار ندارند ،بلكه فقط به وسيله باف ِ
پيشفرض در ذهن درك ميشوند .عموميترين اصطلاح براي اين ساختار
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مجلة مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي ،ش ،٢سال  ،١٣٩٦تلاش كردهاند

معرفتي پيشفرض ) (Dominاست )درزي و همكاران ،١٣٩٦ ،ص.(٢٨

 -اصل دائرةالمعارفي معنا :از اصليترين مباني زبانشناسي شناختي اين است:

ساختار معنايي ،سرشتي دائرةالمعارفي دارد ،به اين معني كه مفاهيم زباني
نمايشگر بستههاي منظم معنايي نيستند ،بلكه آنها نقطههاي دسترسي به منابع

گستردهاي از دانشاند كه در ارتباط با يك مفهوم خاص يا گستره مفهومي قرار

٢٠٦

دارند )لانگاكر ،نقل از درزي و همكاران ،١٣٩٦ ،ص .(٢٩

اين پژوهش با تكيه بر همين دو اصل كاربرد و اصل دائرةالمعارفي تلاش دارد به
خوانشي معناشناختي از واژة دنيا در قرآن كريم دست يازد .بر اين اساس ابتدا معاني
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معجمي واژه دنيا و سپس نحوه كاربرد اين واژه از حيث درزماني و همزماني -چه در
قرآن و چه در متون جاهلي -مورد بحث قرار ميگيرد.

ب( ريشﻪ واژه دنيا
با دقت در مطالبي كه دربارة ريشه دنو و دناءة نوشته شدهاند ،مشخص ميشود كه
نويسندگان اين مطالب »دنيا« را در ماده »دنو« ،و نه در ماده »دنائت« آوردهاند؛ ازاينرو
تقريب ًا كسي در اينكه دنيا از ريشه دن ّو است ،ترديد نكرده است .به همين دليل در اينجا
تلاش ميشود مشخص گردد كه آيا دنيا ميتواند از ماده دناءة هم باشد يا خير؟
ابنمنظور صاحب لسان العرب ،با اينكه خود دنيا را در ذيل ماده دنو آورده است،

ح ٍد
ن َنصْبِ َر َعلَى طَعَا ٍم وَا ِ
اما آنگاه كه به اين آيه شريفه ميرسدَ » :و ِإ ْذ ُقلْتُ ْم يا مُوسَى َل ْ
صلِهَا قَا َل
ن بَ ْق ِلهَا َوقِ ّﺜَا ِئهَا َوفُومِهَا وَعَدَ ِسهَا وَبَ َ
ض ِم ْ
ت ا ْل َأ ْر ُ
ج لَنَا مِمَّا تُنْ ِب ُ
ك يخْ ُر ْ
فَا ْد ُع لَنَا رَبَّ َ

أَ َتسْتَبْدِلُو َن الَّذِي ُه َو َأدْ َني بِا َّلذِي ُه َو خَي ٌر :و زماني را كه گفتيد :اي موسي هرگز حاضر

نيستيم به يك نوع غذا اكتفا كنيم ،از خداي خود بخواه كه از آنچه زمين ميروياند ،از

سبزيجات و خيار و سير و عدس و پيازش براي ما فراهم سازد .موسي گفت آيا

غذاي پستتر را به جاي غذاي بهتر انتخاب ميكنيد؟« )البقره ،(٦١ :اين گونه برداشت

كرده است كه »أدني« از ماده دناءة است )ابنمنظور] ،بيتا[ ،ج ،١٦ص .(١٤٣١راغب

اصفهاني نيز همين نظر را دارد و ادني را به معناي ارذل ميداند )الراغب الأصفهاني،

 ،١٤١٢ص  .(٣١٩البته فرّاء در كتاب معاني القرآن دراينباره چنين گفته است:
أدني ،يعني چيزي كه نزديكتر است؛* لذا از »دنو« است .البته گفته ميشود از

»دناءت« است و عربها ميگويند :او در كارها »دني« -بدون همزه -است؛
يعني به دنبال چيزهاي كوچك و ناچيز است .زهير فروي با همزه ميخواند:

ستَبْ ِدلُو َن الَّ ِذي هُوَ أَدْنَأ بِالَّ ِذي هُوَ خَي ٌر« ...ما هرگز نديديم كه عربها اگر
»أَتَ ْ
منظورشان ناچيز بودن و خست باشد» ،ادنأ« را با همزه بخوانند ،بلكه ميگويند:

»إنه لدانئ خبيث« )الفراء ،١٩٨٣ ،ص.(٤٢

٢٠٧

و در لسان العرب سخنان گوناگوني است كه سخن فراء را تأييد ميكند .از جمله

زشتي و خبث با همزه ميخوانند« و در پايان به سخن لحياني و ازهري استشهاد كرده و
ميگويد:

و لحياني گفت» :رجل دنو ودانئ :مرد زشت شكم و بدكردار« و به انسان پست
گفته ميشود» :إنه لدني ـ بدون همزه ـ من أدنياء :او انساني پست از زمره

انسانهاي پست است« .ازهري ميگويد» :همان چيزي كه ابوزيد ،لحياني و
ابنسكيت گفتهاند ،صحيح است« )الفراء ،١٩٨٣ ،ص.(٤٢

خذُو َن َع َرضَ َهذَا ا ْل َأدْنَى وَيقُولُو َن
آية شريفة ديگري نيز وجود دارد كه ميگويد» :ي ْأ ُ
سَيغْ َف ُر لَنَا :متاع اين دنياي پست را گرفته ،بر اطاعت فرمان خدا ترجيح ميدهند و
ميگويند] :اگر ما گناه كاريم ،توبه ميكنيم و[ به زودي بخشيده خواهيم شد )الأعراف:

 .(١٦٩به نظر ميرسد ،كساني كه دنيا را از ريشه »دناءة« ميدانند به اين سخنان استشهاد
ميكنند و به عبارت ديگر آن را مؤنث »أدني« ميدانند.
شايان ذكر است ،بسياري مفسرين اين واژه را از »دنو« ميدانند و معتقدند ،خداوند
تبارك و تعالي آن را در معناي »دناءة« به كار گرفته است .بيضاوي در آيه »يأخذون

*

البته به نظر ميرسد فرّاء در سخن خود دچار اشتباه شده است؛ چراكه نزديك در برابر »خير« -

خوب -نميآيد .اين مطلب در همين مقاله توضيح داده ميشود.
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سخن ابومنصور» :أهل زبان دَنُو درباره خِست را با همزه نميخوانند ،بلكه آن را دربارة

عرض هذا الأدني« )الأعراف (١٦ :ميگويد» :از نظر قدر و منزلت نزديكتر ،اصل دنو
نزديكي در مكان است كه براي پستي به كار گرفته شده است ،همانگونهكه دوري براي
شرف و بزرگي به كار گرفته شده است و گفته شده است :دور همت و همچنين أدنأ از
دناءة نيز خوانده شده است« )الشيرازي البيضاوي ،١٩٩٤ ،ص .(١٠٦آلوسي نيز ميگويد:
»أدني يا از دنو است يا قلب از أدون و آن بنابر دوم حقيقت و بنا بر اول مجاز است«
٢٠٨

)الألوسي ،١٩٨٥ ،ج ،١ص  .(٢٧٥البته بايد گفت دنيا نميتواند از ريشه »دون« باشد؛ چون
از اين ريشه افعل تفضيلي ساخته نميشود؛ لذا امكان ندارد ،واژه دنيا از آن منشعب
شده باشد )ابنمنظور] ،بيتا[ ،ج ،١٦ص .(١٤٦١بنا بر آنچه رفت بايد گفت:
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 -١عربها هيچ گاه »دنو« را در باب پستي مهموز نكردهاند– همانگونهكه فراء

اشاره كرد -و اگر »أدني« از دناءة باشد ،بايد غير مهموز باشد .اين مسئله موجب تقويت
اين سخن ميشود كه دنيا ميتواند از دناءة باشد.
 -٢اين امكان وجود ندارد كه أدني از دون يا قلبشدة أدون باشد؛ زيرا از دون نه
فعل ساخته ميشود و نه صفت .پس چگونه ممكن است أدني قلب شده از چيزي باشد
كه وجود ندارد؟
 -٣هيچ استعارهاي در آيه وجود ندارد؛ زيرا أدني از دناءة حقيقت است نه مجاز.
 -٤أدني در اين آيه از دنو نيست؛ زيرا در برابر خوبتر و بهتر آمده است و معناي
حقيقي آن پستتر است؛ درحاليكه بسياري مفسران آن را برگرفته از دنو در معناي
پستي دانستهاند؛ زيرا هر دو بر اين عقيده بودهاند كه نزديكتر در برابر خوبتر آمده
است ،غافل از اينكه »أدني« از دناءة است كه در معناي پستي مهموز نميشود.
خلاصه كلام اينكه أفعل تفضيل از دناءة در باب پستي ،أدني -بدون همزه -است و
مؤنث آن -بر وزن فُعلي -دنيا ميشود .همچنين مشخص شد كه دو ريشهاي بودن واژة

دنيا بسيار ممكن و محتمل و توجيهپذير است.

ج( معناي دناءة و دنو

دَ َن َأ :ابنمنظور در لسان العرب ميگويد» :الدني من الرجال ،الدون ،الخبيث البطن
والفرج ،الماجن وقيل الدقيق الحقير ،الجمع :أدنياء ودنآء :انسان دني ،انسان پست،
شكمپرست ،بدكاره ،و گفته شده پست و كوچك « )ابنمنظور] ،بيتا[ ،ج .(١٤٣١ ،١٦در
ئ يَد َن ُأ )دَ َنأً( مال برأسه وانحني صدره فهو أدنأ وهي
المعجم الوسيط آمده است» :دَ ِن َ
دنأي :سرش را كج كرده و رو گردانده و او رويگردان است« )الزيّات ،١٤٢٩ ،ص.(٢٩٨

٢٠٩

دنا» :دنا الشيء من الشيء دنوا و دناوة :قرب ...الدنو غير مهموز مصدر دنا يدنو،

نزديك شد ،به شكل غير مهموز مصدر دنا يدنو است ،و دنيا به دليل نزديكياش دنيا
ناميده شده ،همان گونه كه آخرت به خاطر به تأخير افتادنش ،آخرت گفته شده است«
)ابنمنظور] ،بيتا[ ،ج ،١٦ص .(١٤٣٥

زبيدي ميگويد» :دنا إليه وله يدنو ،دنوا كعل ّو وعليه اقتصر الجوهري وزاد ابن سيدة

دناوة ،قرب :به او نزديك شد و نزديك ميشود -مانند علو -و جوهري به اين لفظ دن ّو
بسنده كرده است؛ درحاليكه ابن سيدة دناوة را هم به عنوان مصدر دنا يدنو ميآورد«

)الزبيدي] ،بيتا[ ،ج ،١٠ص.(١٢٣

راغب اصفهاني ميگويد» :دنا ،دنوا القرب بالذات والحكم ويستعمل في المكان

والزمان و المنزلة :نزديك شد و نزديك ميشود ،و در مكان ،زمان و منزلت به كار برده
ميشود« )الراغب الاصفهاني ،١٤١٢ ،ص .(٣١٨او براي اين معني به اين آيه كريمه استشهاد
ن َط ْلعِهَا قِنْوَانٌ دَانِي ٌة :و
ل ِم ْ
خ ِ
ن ال َّن ْ
ج مِنْ ُه حَ ّبًا مُ َترَاكِبًا َو ِم َ
خرَجْنَا مِنْ ُه خَضِرًا ُنخْ ِر ُ
ميكندَ » :ف َأ ْ
هم اوست خدايي كه از آسمان آبي فرو باريد؛ پس هر نبات را بدان رويانديم و سبزهها
را از زمين برون آورديم و از آن سبزهها ،دانههايي كه بر روي هم چيده شده بيرون آريم
و از شكوفة نخل ،خوشههايي به هم پيوسته است« )الأنعام.(٩٩ :

در همين رابطه زمخشري ميگويد» :دنا منه و إليه و له و دنا دنوه و أدناه و دخلت

حَب بي وأدني مجلسي وأدنت المرءة ثوبها ودنته :...به
علي الأمير فرحَّب علي الأمير فر ّ

بررسي معناشناختي واژه »دنيا« در قرآن كريم با رويكرد شناختي

خَرت الآخرة :يك چيز به يك چيز ديگر
فهو دان وسمّيت الدنيا لدن ّوِها ولأنّها دنت وتأ ّ

او نزديك شد ،به نزد امير رفتم و به من خوشآمد گفت و جايگاه من را به خود
نزديك كرد« )الزمخشري ،١٩٩٨ ،ج ،١ص.(٣٠١

شايان ذكر است ،برخي بر اين عقيدهاند كه ممكن است فعل دنا از دون باشد ،ولي
همانگونهكه گذشت ،نه فعل از آن ساخته ميشود و نه صفت .به همين دليل ،افعل
تفضيل از آن ساخته نميشود و فعلهايي مانند دوّن ،در باب تفعيل وجود ندارد ،بلكه
٢١٠

واژة تدوين برگرفته از ديوان فارسي است و نه دون عربي )ابنمنظور] ،بيتا[ ،ج،١٦
ص.(١٤٦١

د( دنوّ و دناءت و مشتﻘات آن در قرآن كريم
زمستان  /١٣٩٨شمارة /٨٠محمد رحيمي خويگاني ،حميد باقري

در قرآن كريم مشتقات بسياري از دنو آمده است كه بسيار بيشتر از مشتقات دناءة است.
در ادامه اين مشتقات به همراه آيات ذكر ميگردد:
»دَنا«
به معناي بيشتر و بيشتر نزديك شدن :اين واژه را خداوند متعال يك بار در سورة نجم
ن َأ ْو أَدْنَي :سپس نزديكتر و نزديكتر شد تا
ب َق ْوسَي ِ
آورده استُ »:ث َّم دَنَا فَ َت َد ّلَي فَكَانَ قَا َ
آنكه فاصله او ]با پيامبر[ به اندازة فاصلة دو كمان يا كمتر بود« )النجم.(٩-٨ :
»يدنين«
ن
ن يُدْنِي َ
ك َو ِنسَا ِء ا ْل ُمؤْمِنِي َ
ك وَبَنَا ِت َ
ج َ
ل ِل َأ ْزوَا ِ
به معناي نزديك كردن چادر» :يا أَيهَا النَّبِي ُق ْ
ن وَكَا َن اللَّ ُه َغفُورًا رَحِيمًا :اي پيامبر! به
ن فَلَا ي ْؤذَي َ
ك َأدْنَى أَ ْن ي ْعرَ ْف َ
ن ذَلِ َ
جلَابِيبِ ِه َّ
ن َ
ن ِم ْ
عَلَي ِه َّ
همسران ،دخترانت و زنان مؤمنان بگو :جلبابها ]=روسريهاي بلند[ خود را بر
خويش فرو افكنند .اين كار براي اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند ،بهتر
است؛ ]و اگر تاكنون خطا و كوتاهي از آنها سر زده توبه كنند[ خداوند همواره آمرزنده
و رحيم است« )الأحزاب.(٥٩ :

ن«
»دا ٍ
ن َعلَى
به معناي نزديك :اين واژه يك بار در فرمايش خداوند متعال آمده استُ » :متَّكِئِي َ
ن دَا ٍن :اين در حالي است كه آنها بر فرشهايي
جنَّتَي ِ
ج َني الْ َ
ق َو َ
ش بَطَائِنُهَا ِمنْ ِإسْتَ ْبرَ ٍ
فُرُ ٍ

تكيه كردهاند با آسترهايي از ديبا و ابريشم ،و ميوههاي رسيده آن دو باغ بهشتي در
دسترس است« )الرحمن.(٥٤-٥٥:

»دانية«
به معناي نزديك و قريب :خداي تبارك و تعالي سه بار اين لفظ را آورده است كه هر
سه بار در مورد ميوه و يا سايه درختان است:
جنَا ِبهِ نَبَاتَ ُكلِّ شَيءٍ َفأَخْ َرجْنَا ِمنْهُ خَضِرًا
سمَاءِ مَاءً َف َأخْرَ ْ
وَهُوَ ا َّلذِي أَنْزَلَ ِمنَ ال َّ

ب
ت ِمنْ أَعْنَا ٍ
جنَّا ٍ
خلِ ِمنْ طَ ْلعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيةٌ وَ َ
حبًّا مُتَرَا ِكبًا َو ِمنَ ال َّن ْ
نُخْ ِرجُ مِنْهُ َ

٢١١

وَالزَّيتُونَ وَال ُّرمَّانَ مُشْ َتبِهًا َوغَيرَ ُم َتشَابِهٍ انْظُرُوا ِإلَى َث َم ِرهِ إِذَا َأ ْث َمرَ وَينْعِهِ ِإنَّ فِي
آن ،گياهان گوناگون رويانديم؛ و از آن ،ساقهها و شاخههاي سبز ،خارج

ساختيم؛ و از آنها دانههاي متراكم ،و از شكوفه نخل ،شكوفههايي با رشتههاي

باريك بيرون فرستاديم؛ و باغهايي از انواع انگور و زيتون و انار) ،گاه( شبيه به
يكديگر ،و )گاه( بيشباهت! هنگامي كه ميوه ميدهد ،به ميوة آن و طرز
رسيدنش بنگريد كه در آن ،نشانههايي ]از عظمت خدا[ براي افراد با ايمان

است )الأنعام.(٩٩ :

يك بار در سورة حاقةِ » :في َج َّنةٍ عَا ِلي ٍة ،قُطُوفُهَا دَا ِني ٌة :در بهشتي عالي كه

چيدنيهايش نزديك است« )الحاقة (٢٣ :و يك بار ديگر در سوره إنسان كه ميفرمايد:
ت ُقطُو ُفهَا تَ ْذلِيلًا :و نزديك است بر آنها سايههايش و
» َو دَا ِني ًة عَلَيهِ ْم ِظلَا ُلهَا َو ُذ ِلّلَ ْ
چيدنيهايش در تسخير آنان است« )الإنسان.(١٤ :

»أدني«
به نظر ميرسد سهم لفظ أدني بيش از ألفاظ همخانواده است؛ چراكه دوازده بار در
قرآن آمده است و گاهي به معناي كوچكتر در برابر بزرگتر ميآيدَ » :ولَنُذِيقَنَّهُ ْم ِمنَ
جعُونَ :به آنان از عذاب نزديك ]عذاب اين
ب ا ْلأَ ْكبَ ِر َل َع َلّ ُه ْم يرْ ِ
ب ا ْل َأدْنَى دُو َن ا ْلعَذَا ِ
الْ َعذَا ِ

دنيا[ پيش از عذاب بزرگ ]آخرت[ ميچشانيم ،شايد بازگردند« )السجدة.(٢١ :

ك َولَا أَكْ َﺜ َر« )المـجادلة(٧ :
ن َذ ِل َ
گاهي به معناي كمتر در برابر بيشتر ميآيدَ » :ولَا َأدْنَي ِم ْ

بررسي معناشناختي واژه »دنيا« در قرآن كريم با رويكرد شناختي

ذَ ِلكُمْ لَآياتٍ ِلقَ ْومٍ ي ْؤ ِمنُونَ :او كسي است كه از آسمان ،آبي نازل كرد و به وسيله

)الراغب الاصفهاني ،١٤١٢،ص.(٣١٨
گاهي نيز به معناي خو ِد نزديكتر است كه اين معنا ،كاربرد بيشتري دارد:

شهَا َدةِ عَلَى وَجْ ِههَا أَوْ يخَافُوا َأنْ تُرَدَّ أَيمَانٌ َبعْ َد أَيمَانِ ِه ْم
ذَلِكَ أَدْنَى َأنْ َيأْتُوا بِال َّ
وَا َّتقُوا اللَّهَ وَاسْ َمعُوا وَاللَّهُ لَا يهْدِي الْقَ ْومَ ا ْلفَا ِسقِينَ :اين كار ،نزديكتر است به

اينكه گواهي به حق دهند ]و از خدا بترسند[ و يا ]از مردم[ بترسند كه
]دروغشان فاش گردد و[ سوگندهايي جاي سوگندهاي آنها را بگيرد .از

٢١٢

]مخالفت[ خدا بپرهيزيد ،و گوش فرا دهيد! و خداوند ،جمعيت فاسقان را
هدايت نميكند )المائدة.(١٠٨ :

ن« )الروم.(٣-٢ :
ن بَعْ ِد َغلَبِهِ ْم سَيغْلِبُو َ
ض َو ُه ْم ِم ْ
ت ال ّرُومُِ ،في َأدْنَي ا ْل َأ ْر ِ
»غُلِ َب ِ
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و همچنين اين آيه:
ح
ُترْجِي َمنْ تَشَاءُ ِم ْن ُهنَّ وَتُ ْؤوِي إِلَيكَ َمنْ تَشَاءُ َو َمنِ ا ْبتَغَيتَ ِم َّمنْ عَزَلْتَ َفلَا جُنَا َ

َعلَيكَ ذَ ِلكَ أَدْنَى َأنْ تَقَرَّ أَعْي ُن ُهنَّ َولَا يحْ َزنَّ وَيرْضَينَ ِبمَا آتَيتَهُنَّ ُكلُّهُنَّ وَاللَّهُ ي ْع َل ُم

حلِيمًا] :موعد[ هريك از همسرانت را بخواهي
مَا فِي قُلُو ِب ُكمْ َوكَا َن اللَّهُ عَلِيمًا َ
ميتواني به تأخير اندازي و هر كدام را بخواهي نزد خود جاي دهي؛ و هرگاه
بعضي از آنان را كه بركنار ساختهاي بخواهي نزد خود جاي دهي ،گناهي بر تو
نيست .اين حكم الهي براي روشني چشم آنان و اينكه غمگين نباشند و به

آنچه به آنان ميدهي همگي راضي شوند ،نزديكتر است )الأحزاب.(٥١ :

ن
جلَابِي ِب ِه َّ
ن ِمنْ َ
يا أَيهَا النَّبِي قُلْ ِلأَزْوَاجِكَ َو َبنَا ِتكَ وَنِسَاءِ ا ْلمُ ْؤمِنِينَ يدْنِينَ عَلَي ِه َّ

ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ ي ْعرَ ْفنَ َفلَا يؤْذَينَ َوكَانَ اللَّهُ َغفُورًا رَحِيمًا :اي پيامبر! به همسران و
دخترانت و زنان مؤمنان بگو :جلبابها ]= روسريهاي بلند[ خود را بر خويش
فروافكنند ،اين كار براي اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر

است؛ ]و اگر تاكنون خطا و كوتاهي از آنها سر زده توبه كنند[ خداوند همواره
آمرزنده رحيم است )الأحزاب.(٥٩ :

»الدنيا«
به معناي نزديكتر :تنها موردي كه دنيا از ماده دنوّ است و نميتواند -بهطورهمزمان-
از ماده دناءة باشد ،اين آيه استِ » :إ ْذ أَنْتُ ْم بِا ْل ُﻌدْ َوةِ الدُّنْيا َوهُ ْم بِا ْلﻌُ ْد َو ِة الْقُصْوى :آنگاه كه

شما بر كناره نزديكتر ]كوه[ بوديد و آنان در كناره دورتر« )الانفال .(٤٢ :مفسران بر
اينكه دنيا در اين آيه تنها به معني نزديكتر است ،اتفاق نظر دارند .منظور از الﻌدوة
الدنيا ،دامنهاي است كه در طرف مدينه قرار دارد و به اين شهر نزديك است و الﻌدوة
القصوي ،منطقه نزديك مكه است كه از اهالي مدينه دور است )الطوسي] ،بيتا[ ،ج،٥
ص /١٢٦الزمخشري ،١٤٠٧ ،ج ،٢ص /٢٢٣الﺜعالبي ،٢٠٠٢ ،ج ،٤ص /٣٦١الرازي] ،بيتا[ ،ج،١
ص.(٢١٤٧

اما از مشتقات دناءة جز أدني در آية شريفه » َأ َتسْتَبْدِلُو َن الَّ ِذي ُه َو أَ ْد َني بِالَّ ِذي ُه َو

٢١٣

خَي ٌر) «...البقرة ،(٦١ :چيزي وجود ندارد و ازآنجاييكه معناي آن را در ابتداي پژوهش
خير آمده است و بدون شك معناي پستتر و بدتر دارد و ممكن نيست كه نزديكتر
در برابر خير و بهتر بيايد؛ چراكه معني ضعيف ميشود .از آنچه گذشت نتيجه ميگيريم،
از هر دو ماده مشتقاتي در قرآن وجود دارد و اين امر دوريشهاي بودن دنيا و همچنين
اشتراكات ميان اين دو ريشه را تقويت ميكند.
آنچﻪ ميان دن ّو و دناءة مشترك است

»أدني«

ض َهذَا ا ْلأَدْنَي :آنگاه بعد از آنان
ب يأْخُذُو َن َع َر َ
ف َورِثُوا الْ ِكتَا َ
خ ْل ٌ
ن بَ ْعدِ ِه ْم َ
ف ِم ْ
» َفخَ َل َ
جانشينانى وارث كتاب ]آسمانى[ شدند كه متاع اين دنياى پست /نزديك را مىگيرند«
)الأعراف .(١٦٩ :طبق آنچه تا اينجا آورده شده است ،ممكن نيست كه اين واژه در اين
آيه ،از يك ريشه باشد و هر دو احتمال ممكن و با معني است .به همين دليل در برخي

تفاسير به اين معني و در برخي ديگر به معني ديگر آمده است؛ مﺜلا محمد محمود عادل

در مجمع البحريﻦ پس از ذكر آيه ميگويد» :دنيا از دنو به معناي نزديكتر است ،گويند
دنيا أجل قريب است« )عادل] ،بيتا[ ،ص (٦١و در تفسير الجلاليﻦ آمده است» :يعني
حطام هذا الشيء الدنيء :يعني جيفه اين دنياي پست« )محلي ،١٣١٤ ،ص.(١٧٥
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آورديم ،نياز به تكرار نيست .علاوه بر آن ممكن نيست كه از دن ّو باشد؛ چراكه در مقابل

»دنيا«

واژة دنيا  ١١٥بار در قرآن كريم تكرار شده است و بسياري از عالمان لغت ،اين واژه را
از ريشة دنو آوردهاند ،به اين اعتبار كه مؤنث أدني و به معناي نزديكتر است؛
بهطورمﺜال ابنمنظور ميگويد:

دنيا مقابل آخرت است كه واو در آن به ياء تبديل شده است؛ چراكه اگر فعلي

٢١٤

از اسم داراي واو باشد واو به ياء تبديل ميشود ،همانگونهكه در فَعلي واو به

ياء تبديل ميشود و دنيا نيز اسم زندگي مادي است؛ چراكه آخرت از آن دور

است )ابنمنظور] ،بيتا[ ،ج ،١٦ص.(١٤٣٥

صاحب بن عباد در المحيط في اللغة ميگويد» :دناـ ُـ فهو دان َقرُب وسُميت الدنيا
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ي ودنيوي :نزديك شد و نزديك است ،دنيا به
أيضا لأنّها َدنَت و النسبة إليها :دنياوي ودُني ّ
همين دليل دنيا گفته شده« )الصاحب بن عباد ،ج ،٩ص.(٣٦٢

ضَم نقيض الآخرة وسُميت لدنوها :دنيا
زبيدي در تاج العروس ميگويد» :الدنيا بال ّ
به ضم دال متضاد آخرت است و به دليل نزديكي اين گونه ناميده شده است« )الزبيدي،

ج ،١٠ص .(١٢٦اين نظر را تقريباً در نزد تمامي لغتپژوهان عربي ميتوان ديد .البته
برخي در ذيل اين نظر به احتمال ريشة دوم هم اشاره كردهاند كه پيش از اين بحث شد.
حال كه معناي لغتنامهاي دنيا مشخص شد به معناي كاربردي و بافتي اين واژه
پرداخته ميشود تا معناي آن در قرآن كريم مشخصتر شود.

ﻫـ( معناي كاربردي
براي دانستن كاربرد واژه دنيا در زبان عربي ،بايد و به ناچار دست به دامان متوني
بشويم كه از پيش از اسلام در دست است و شعر جاهلي بهترين نمونه براي اين كار
است .شاعران جاهلي در بسياري از شعرهايشان اين واژه را به كار بردهاند و اين
نشانگر آن است كه لفظ دنيا در زمان نزول قرآن ساخته نشده و پيش از نزول قرآن در
زمان جاهلي نيز رواج داشته است.

 .١كاربرد واژة دنيا در شعر جاﻫلي
از ابيات شعر جاهلي چنين بر ميآيد كه واژة دنيا در شعر جاهلي وجود داشتهاست
مانند اين بيت عمرو بن كلﺜوم:

ن َأمْسي َعلَيْها
لَنا ال ُّدنْيا وَ َم ْ

ش قادِرينـا
ن نَ ْبطِ ُ
ش حِي َ
وَ َنبْ ِط ُ
)عمرو بن كلﺜوم ،١٩٩١ ،ص(٩٠

ترجمه :دنيا و هر كه در آن است از ماست و اگر بخواهيم ]بر كسي[ خشم بگيريم،
بر اين امر تواناييم.
وسخن عنترة:

)عنترة بن شداد ،١٩٨٣ ،ص(٧٣

ترجمه :من از شدت عشق خوار و ذليل عبله شدهام و او مركز اهتمام من در
دنياست.

يا اين بيت طرفة بن عبد:

ت لا يَرعَي عَلي ذِي قِرا َب ٍة
أَرَي المو َ

وَإِ ْن كا َن في الدُّنْيا عَزيزًا بِ َمقْعَ ٍد
)طرفة بن عبد ،٢٠٠٢ ،ص (٣٢

ترجمه :مرگ را ميبينم كه به هيچ خويشاوندي رحم نميكند ،هرچند در دنيا
جايگاه والايي داشته باشد.
پيداست كه دنيا در نزد آنان داراي منزلتي والا بود و افتخار ميكردند كه دنيا متعلق
به آنان است و از اينكه هميشه در آن نميمانند ،حسرت ميخوردند .آنان مرگ را به
اين سبب كه ميان آنان و دنيا فاصله مياندازد ،نكوهش ميكردند و اين بدان معني است
كه آنان به يقين همين تصوري را كه ما امروزه از معناي دنيا داريم ،داشتند؛ لذا ميتوان
گفت دنيا اسمي براي اين جهان است و باز بهطورقطع به معناي نزديكتر بوده است نه
پستتر؛ چون اگر پست بود ،اين همه مهم و معتبر و خواستني نبود.
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ط وَجدي
أَ ٍذ ُّل ٍلعَبلَ َة مِن فَر ٍ

ن الدُنيا اه ٍتمامي
وَأَج َعلُها ٍم َ

٢١٥

.٢كاربرد دنيا در قرآن كريم
قرآن كريم اين واژه را به دو شكل به كار برده است؛ گاهي به صورت اسم و بدون هيچ
موصوفي و گاهي هم به عنوان صفتي براي موصوفي خاص؛ به ديگر سخن دنيا در
قرآن ،يك بار اسمي براي اين جهان است كه هم اكنون در آن زندگي ميكنيم و يك بار
هم صفتي است براي برخي از مظاهر اين جهان .در ادامه به هر دو شكل آن اشاره
٢١٦

ميشود.

دنيا بدون موصوف

واژه دنيا چهل و چهار بار بهطورمستقل آمده است كه گاهي به عنوان اسمي براي
زندگي است و گاهي نيز به عنوان صفتي كه موصوف آن حذف شده است .از جمله
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جاهايي كه به عنوان اسم آمده است در آيه شريفه:
ض
ن َأحْسَنُوا ٍفي هَذه الدُّنْيا حَسَنَةٌ َوأَ ْر ُ
ُقلْ يا عِبَادِ ا َّلذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا َر َّبكُمْ للَّذي َ

اللَّهٍ وَاسٍ َﻌةِ إِ َّنمَا ي َو ّفَي الصَّا ِبرُونَ َأجْرَهُمْ بِغَيرِ حسَابٍ :بگو اى بندگان من كه
ايمان آوردهايد از پروردگارتان پروا بداريد براى كسانى كه در اين دنيا خوبى
كردهاند نيكى خواهد بود و زمين خدا فراخ است بىترديد شكيبايان پاداش
خود را بىحساب ]و[ به تمام خواهند يافت )الزمر.(١٠ :

دنيا در اين آيه اسمي است براي زندگي اين جهاني و خداي تبارك و تعالي -الله
أعلم -آن را به اين دليل به كار برده است كه از اين زندگي سخن بگويد و معناي
لغتنامهاي آن مهم نبوده است و اين بدان معني است كه خداي تبارك و تعالي آن را
بدون اهتمام به اين كه چه معنايي دارد ،به كار برده است؛ به عبارت ديگر ،معناي
وضعي دنيا براي او اهميتي نداشته و نيز اهميتي نداشته كه از دناءة است يا از دنو ،بلكه
اين نام رايج را براي سخنگفتن از اين زندگي به كار برده است .در كتابهايي هم كه
به دستور قرآن پرداخته است ،هيچگاه -در اين گونه كاربردها -سخن از موصوفي
محذوف به ميان نيامده است )النحاس ،١٤٢١ ،ج ،٤ص .(٦در همين راستا كتابهاي
اعراب قرآن هم دنيا را بدل براي »هذه« ميدانند )الإبراهيم ،٢٠٠٦ ،ص  /٤٥٩قاسم،١٤٢٥ ،

ج ،٣ص. (١٣٤

ن
ن هَاجَرُوا في اللَّ ِه م ْ
مانند آيه مذكور در قرآن كريم بسيار است ،از جمله» :وَا ّلَذي َ
بَعْ ِد مَا ظُلمُوا لَنُبَ ِّوئَنَّ ُه ْم ٍفي الدُّنْيا َحسَنَ ًة َو َلأَجْ ُر الْآ ٍخ َرةٍ أَكْبَ ُر َل ْو كَانُوا يعْ َلمُونَ :و كسانى كه
پس از ستمديدگى در راه خدا هجرت كردهاند در اين دنيا جاى نيكويى به آنان مىدهيم
و اگر بدانند قطعا پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود« )النحل.(٤١ :

اما درباره كاربرد واژه دنيا به عنوان صفت دو نظر وجود دارد كه يكي از آ ِن راغب

اصفهاني و ديگري مربوط به ابوهلال عسكري است .راغب ميگويد» :و گاهي براي

٢١٧

]رساندن معناي[ اول از أدني )نزديكتر( استفاده ميشود و در برابر آخر ميآيد؛

خواهند بود )الراغب الاصفهاني ،١٤١٢ ،ص .(٣١٩به نظر ميرسد ،راغب معتقد است ،دنيا

اگر در برابر آخرت بيايد صفت به معناي اول است و موصوفش حياة به دليل دلالت
معنايي حذف شده است .اين نظر دربارة تقابل دنيا و آخرت صحيح است ،ولي برخي

معتقدند ،دنيا صفت است -خواه در تقابل با آخرت و خواه در تقابل با غير آن .ابوهلال

عسكري ميگويد» :تفاوت ميان دنيا و عالم در اين است كه دنيا صفت است و عالم

اسم« )العسكري ،١٤١٢ ،ص (١٤٦و قرشي در قاموس قرآن ميگويد» :دنيا هميشه صفت

است و نياز به يك موصوف دارد؛ مﺜل ًا الحياة الدنيا و السﻌادة الدنيا و) «...قرشي] ،بيتا[،

ج ،١ص .(٣٦٢از اين سخن معلوم است كه او هم دنيا را صفت مي داند.
اگر با ديده انصاف به اين مسئله نگاه كنيم ،بايد بپذيريم كه ميتوان براي تعداد
فراواني از دنياهايي كه در قرآن آمده است ،موصوفي را متصور شد و دنيا را صفت
دانست ،ولي اين بدان معني نيست كه اين صفت يك نوع صفت نحوي محذوف است،
بلكه بدين معني است كه اين واژه داراي معنايي وضعي ابتدايي بوده است كه آن معنا،
معناي وصفي داشته است كه به مرور معناي اسمي گرفته است .شايد از همين روي
باشد كه در هيچ جاي قرآن آيهاي يافت نميشود كه دنيا را بدون موصوف حياة
نكوهش كرده باشد؛ به عبارت ديگر دنيا هنگامي كه بهطورمستقل آمده ،اسمي براي اين
جهان است و قرآن نه تنها اين جهان را فينفسه قابل نكوهش نميداند كه مساوي با
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بهطورمﺜال »فأما الذين كفروا ف ُأعَذِّبُهُم فِي ال ّدُنيا و الآخرة« يعني در أول و آخر زيانكار

آخرت نيز ميداند و معمولاً از پاداش و نصيب در اين دنيا بارها سخن گفته است:

وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَ َع ْلنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ال ُّن ُب َوّ َة وَا ْلكِتَابَ وَآتَ ْينَاهُ أَجْرَهُ فِي

صَا ِلحِينَ :و ما اسحاق و يعقوب را به او عطا كرديم
الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِ َرةِ َل ِمنَ ال ّ
و در خاندانش مقام نبوت و كتاب آسماني برقرار نموديم و در دنيا هم ]به

نعمت فرزندان صالح و نام نيكو و ساير نعم الهي[ اجر او را داديم و در آخرت

٢١٨

نيز وي در صف صالحان ]و همرتبه مقربان[ خواهد بود )العنكبوت.(٢٧ :

ن
س َ
ح َ
سنْ َكمَا أَ ْ
ح ِ
وَا ْبتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ ال ّدَارَ الْآخِ َرةَ َولَا تَنْسَ نَصِيبَكَ ِمنَ الدُّنْيَا وَأَ ْ

اللَّهُ إِلَ ْيكَ :و به هر چيزي كه خدا به تو عطا كرده بكوش تا دار آخرت را به
دست آوري و ليكن بهرهات را هم از دنيا فراموش مكن و ]تا تواني به خلق[
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نيكي كن چنانكه خدا به تو نيكويي و احسان كرده )القصص.(٧٧ :

اين در حالي است كه -همانطوركه در ادامه ميآيد -واژه دنيا در كنار »الحياة«
هميشه با نكوهش همراه بوده است.

دنيا صفتي براي يك موصوف

واژة دنيا به صورت غيرمستقل ،صفتي براي كلماتي چون »السماء«» ،الﻌدوة« و »الحياة«
آمده كه از اين قرار است:
به معناي نزديكترِ » :إذْ أَنْتُ ْم بِا ْل ُﻌدْ َو ِة الدُّنْيا َوهُ ْم بِا ْل ُﻌ ْد َو ِة الْقُصْوى :آنگاه كه شما بر
دامنه نزديكتر ]كوه[ بوديد و آنان در دامنه دورتر« )الانفال.(٤٢ :
دربردارنده هر دو معناي دنيا» :إِ ّنَا زَي ّنَا السَّمَا َء الدُّنْيا ِب ِزينَ ٍة الْ َكوَاكبِ :ما آسمان
ح
نزديكتر را با ستارهها آراستيم« )الصافات(٦ :؛ يا »وَ َلقَدْ زَ َّينَّا السَّمَا َء الدُّنْيَا بِمَصَابِي َ
سعِيرِ :و ما آسمان نزديكتر را به
ب ال َّ
ن وَ َأعْتَدْنَا َلهُ ْم عَذَا َ
شّيَاطِي ِ
َوجَ َعلْنَاهَا ُرجُومًا لِل َ
چراغهاي ستارگان رخشان آراستيم و به تير شهاب آن ستارگان شياطين را رانديم و
عذاب آتش را بر آنها آماده ساختيم« )ملك.(٥ :

برخي مفسران مانند طبرسي )طبرسي ،١٣٧٧ ،ج ،٣ص (٤٠٢و حسيني شيرازي كه

ميگويد» :يعني آسمان نزديك به زمين« )حسيني شيرازي ،١٤٢٤ ،ج ،٤ص ،(٤٦٨معناي

نزديك را برداشت كردهاند ،كما اينكه برخي معدود -همچون مكارم شيرازي -هر دو
معناي پاييني و نزديكي را در نظر داشتهاند )مكارم شيرازي ،١٣٧٤ ،ج ،١٩ص.(١٥

حياةُ الدُّنْيا
واژه دنيا ،هفتاد و شش بار نيز صفتي براي حياة آمده است :مانند »إِ َّنمَا الْ َ
س َألْكُ ْم َأ ْموَا َلكُمْ :زندگى اين دنيا لهو و
ب وَ َل ْه ٌو وَإِنْ ُت ْؤ ٍمنُوا وَتَ َّتقُوا ي ْؤتِكُ ْم أُجُو َر ُك ْم َولَا ي ْ
لَعٍ ٌ
لعبى بيش نيست و اگر ايمان بياوريد و پروا بداريد ]خدا[ پاداش شما را مىدهد و
حيا ُة
ق َفلَا تَ ُغرَّنَّ ُك ُم الْ َ
ح ٌّ
س إِ َّن وَ ْع َد اللَّه َ
اموالتان را نمىخواهد« )محمد(٣٦ :؛ يا »يا أَيهَا النَّا ُ

٢١٩

الدُّنْيا َولَا يغُرَّنَّكُ ْم بِال ّلَه الْ َغرُو ُر :اى مردم همانا وعده خدا حق است زنهار تا اين زندگى
با دقت در تمامي آياتي كه در آنها حياة به عنوان موصوف و دنيا به عنوان صفت
آورده شده ،ميتوان نتيجه گرفت كه در تمامي اين آيات »زندگي دنيايي« يا »الحياة
الدنيا« بهگونهاي نكوهش شده است .اما سؤال اينجاست كه نكوهش زندگي دنيايي با
كدام معناي دنيا مناسبتر است؟ براي پاسخ بدين سؤال بايد ديد اين نكوهشهاي قرآن
نسبت به زندگي دنيوي به خاطر نزديكي اين زندگي است يا خسّت آن.
حقيقت آن است كه دنيا را ميتوان به خاطر خست و دناءة نكوهش كرد؛ چراكه به
حق زندگي دنيوي از زندگي اخروي پستتر و حقيرتر است .امري كه تقريبا همه بر آن
متفق القولاند .اما آيا زندگي دنيوي را به دليل نزديكي و قربت هم ميتوان نكوهش
كرد؟ به نظر ميرسد از منظر قرآني ،اين زندگي در چند صورت ميتواند با معناي
نزديك همراه باشد :اول آنكه اين زندگي قريب به انسان مادي است؛ و دوم آنكه
نزديك به زوال و نيستي است .قرآن نيز به اين امر نظر دارد:

ض
سمَاءِ فَاخْ َتلَطَ بِهِ نَبَاتُ ا ْلأَ ْر ِ
حياة الدُّنْيا َكمَاءٍ أَنْ َز ْلنَاهُ ٍمنَ ال َّ
ل الْ َ
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَ َﺜ َ

صبَحَ هَشيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ َوكَانَ اللَّهُ عَلَي كُلِّ شَيءٍ ُمقْتَدرًا :و براى آنان زندگى
فَ َأ ْ
دنيا را مﺜل بزن كه مانند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم ،سپس گياه

زمين با آن درآميخت و ]چنان[ خشك گرديد كه بادها پراكندهاش كردند و
خداست كه همواره بر هر چيزى تواناست )الكهف.(٤٥ :
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دنيا شما را فريب ندهد و زنهار تا ]شيطان[ فريبنده شما را درباره خدا نفريبد« )فاطر.(٥:

و سوم آنكه نزديك به زندگي اخروي است .با دقت در همه اين نزديكيها ميتوان
گفت اين نمودهاي نزديكي و قرابت خود نوعي دناءة و خست را براي زندگي دنيوي
به همراه دارد .دنيا به آدم مادي و زوال و به آخرت نزديك است .آيا حقيقتا اين دنو
خود مشمول دايرة دناءة نمي شود؟ اگر جواب مﺜبت باشد ،بايد گفت كه خداوند زندگي
٢٢٠

دنيويي را به مذمت ميگيرد كه پستتر از زندگي آخرت است و يكي از مظاهر اين
پستي همان قرابت و نزديكيش با آدمي و زوال و آخرت است:
ن َشي ٍء فَ َمتَا ُع ا ْلحَيا ٍة الدُّنْيا َوزِينَتُهَا وَمَا عٍنْدَ ال َّل ٍه خَي ٌر َوأَبْقَي َأفَلَا تَ ْعقٍلُو َن:
وَمَا أُوتٍيتُ ْم ٍم ْ
هرچه كه به شما داده شده است متاع حيات دنيوي و زينت آن است ،و آنچه كه در نزد
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خداوند است بهتر و پايدارتر است ،آيا نميانديشيد؟ )القصص.(٦٠ :

ت قرابت با آدم و زوال كه مشخص است ،اما خست زندگي
شايان ذكر است ،خس ِ
ي نزديك به آخرت در همان مسئله زوال و طفيلي بودن است ،اين زندگي بسيار
دنيو ِ
به زندگي آخرت نزديك است يعني بهسرعت از ميان ميرود.
نكته پاياني اينكه در ميان مترجمان مختلف هم گاهي خست و گاهي قربت مد نظر

بوده است؛ براي نمونه آيه زير به همراه ترجمة مكارم شيرازي و موسوي گرمارودي

ب« )آلعمران.(١٤ :
ن الْمَآ ِ
س ُ
ح ْ
ك مَتَا ُع ا ْلحَيَا ِة الدُّنْيَا وَاللَّ ُه ِع ْن َد ُه ُ
ذكر ميگرددَ » :ذلِ َ

»اينها ]در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند [،سرمايه زندگى پست
ى والا و جاويدان[ ،نزد خداست« )قرآن با ترجمة
]مادى[ است و سرانجام نيك ]و زندگ ِ
مكارم شيرازي( .ايشان در تفسير نمونه نيز اين نظر را دارند )مكارم شيرازي ،١٣٧٤ ،ج،٢
ص.(٤٥٩

»اينها سرمايه زندگى نزديكتر ]در اين جهان[ است و خداوند است كه
نكوفرجامى] ،تنها[ نزد او است« )قرآن با ترجمة موسوي گرمارودي(.
دنيا از معناي وصفي بﻪ معناي اسمي

بنا بر آنچه در صفحات پيشين ذكر شد ،بايد گفت كه خداوند تبارك و تعالي از واژة
دنيا در قرآن كريم يا به صورت اسم و يا به صورت صفت سود جسته است .واژة دنيا

آنگاه كه به صورت صفت است يا موصوف مذكور دارد و يا موصوفش محذوف است،
در صورت اول بسياري از مفسران و لغتشناسان ،معناي آن را متناسب با قرينهاش در

آيه مشخص كردهاند .همچنانكه راغب اصفهاني براي آن معاني متعددي ذكر كرده
است ،اما موصوف محذوف واژه دنيا در آيات قرآن» ،حياة« است كه معمول ًا با قرينه

»الآخرة« نيز همراه ميشود .دنيا در اين موارد و همچنين در مورد قبلي ،محتمل هر دو
معناي نزديكي و پستي است ،اين هر دو معنا كامل ًا با نكوهشي كه خداوند در قرآن

٢٢١

متوجه زندگي دنيوي كرده ،متناسب است؛ چراكه زندگي دنيا هم از نظر نزديكي به
نكوهش و تحذير است:

ن اتَّخَذُوا دِينَهُ ْم َلعِب ًا َو َلهْو ًا َو غَ َّرتْ ُه ُم ا ْلحَيا ُة الدُّنْيا :و آناني كه دينشان را
» َو ذَ ِر ا َّلذِي َ

بازيچه و سرگرمي گرفتهاند و زندگي پستتر /نزديكتر آنها را فريفته است را رها كن«
ك َأمْوالُهُ ْم َو لا أَوْلا ُد ُه ْم ِإنَّما ُيرِي ُد اللَّ ُه لِيُعَذِّبَهُ ْم بِها فِي ا ْلحَيا ِة
ج ْب َ
)الانعام(٧٠ :؛ و يا »فَلا تُعْ ِ
الدُّنْيا :سرمايهها و فرزندان ايشان شما را شگفتزده نكند ،چراكه خدا ميخواهد آنها را
با اينها عذاب دهد« )التوبه.(٥٥ :

حال آنكه دنيا به عنوان اسمي براي اين جهان نه تنها نكوهش نشده كه بسيار مورد
اهتمام خداوند و مؤمنان است؛ لذا با معناي »نزديكتر« متناسبتر به نظر ميآيد:
حسَ َنةً وَ فِي الْآ ِخرَ ِة إِ ّنَا ُهدْنا ِإلَيْك :وبراي ما در اين دنيا و
»وَ ا ْك ُتبْ لَنا فِي ه ِذهِ الدُّنْيا َ
در آخرت ،خوبي و خير مقدر كن :چراكه ما به سوي تو هدايت شديم« )الأعراف.(١٥٦ :

به ديگر سخن ،زندگي دنيايي از منظر خداوند پست و بيارزش و نزديك به زوال
است ،اما خود دنيا به عنوان اسمي براي اين جهان كه محيطي براي كسب روزي و
هدايت و حسنات است و انسان را براي ورود به جهان و محيطي ديگر آماده ميكند،
غيرقابل نكوهش است؛ بنابراين هر چند معناي اوليه و وضعي دنيا به عنوان يك اسم
مشخص نيست ،ولي اصلا با پستي و دناءة سازگاري ندارد؛ لذا بايد گفت با معناي
نزديكتر ،متناسب است.
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زوال و هم از نظر مرتبه و جايگاه ،پستتر و ابتداييتر از زندگي آخرت بوده و شايسته

نتيجﻪگيري
در اين پژوهش مشخص شد كه دو ريشهاي بودن واژه دنيا كامل ًا درست و قابل قبول
است .اين واژه اگر از ريشه دنو باشد مؤنث »أدني« به معناي نزديكتر و اگر از دناءة
باشد ،مونث »أدني« به معني پستتر است ،البته مشخص شد كه عربها اين واژه را در
٢٢٢

معناي خسّت و رذيلت و پستي مهموز نميكنند؛ لذا »أدنأ« نميگويند .آنچه كه احتمال
وجود هر دو معني واژه دنيا -يعني پستتر و نزديكتر -را در قرآن كريم تقويت
ميكند ،وجود نمونههايي از مشتقات هر دو ريشه دنو ودنائت است -واژههايي مﺜل
»يُدنين«» ،داني«» ،دانية« و »أدني«.
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در مقام كاربرد ،قرآن كريم از واژه دنيا يا به عنوان اسمي براي اين جهان و يا به

عنوان صفتي همراه با موصوفهاي متعدد ذكر كرده است .آنجا كه دنيا اسمي براي اين
دنيا است معمول ًا در برابر آخرت قرار گرفته و نشان دهندة اين مطلب است كه خداوند
اين جهان را دنيا و جهان بازپسين را آخرت ميداند .در اين كاربرد اسمي ،خداوند هيچ
نكوهشي را متوجه دنيا نكرده است و به نظر ميرسد براي قرآن معناي لغتنامهاي اين
واژه مهم نبوده است و تنها كاربرد آن مورد اهتمام بوده است.
اما در مقام صفت ،دنيا يا صفتي براي عدوه است كه به معناي نزديكتر است و يا
صفتي براي »السماء« و »الحياة« كه ميتواند محتمل هر دو معناي نزديكتر و پستتر
باشد .شايان ذكر است ،اين هر دو معنا متناسب با نكوهشي است كه خداوند در قرآن
متوجه »الحياة الدنيا« كرده است؛ چراكه دنيا هم در مقام پستي و هم از اين نظر كه
نزديك به زوال و نابودي است ،شايسته نكوهش است.
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