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چکيده
خشونت از مفاهیم پیچیده و چالشبرانگیز در همه فرهنگها و به ویژه متون دینی لقیی
م شود ،لا آنجا که کمتر م لوان به معنای مورد وفاق از آن در میان اندیشیمندان دتیت
یافت .در کنار رویکردهای مختقف که برای لبیین و لعریف اینگونه مفیاهیم وویود دارد،
به نظر م رتد م لوان از رویکردی قرآن نیز برای رتیدن به یک لعریف مناتی بهیره
گرفت .در قرآن کریم هرگونه اقدام که به پایمال کیردن حییو انسیان و از بیین بیردن
کرامت ذال او مانند حق انتخاب ،حق آزادی بیان ،لساوی در برابر قانون ،نف لبعیی و
بهکارگیری قدرت نامشروع برای لحمیل اراده گروه بر گروه دیگر م انجامد ،خشیونت
لقی شده و البته م لواند این اقدام گاه در وهت دفاع از این حیو و به صورت منطی
و مشروع صورت پذیرد ،لذا خشونت به عنوان آخرین راه حل و فیط در وهت دفیاع در
برابر لجاوز و برقراری عدالت مورد لووه قیرار گرفتیه اتیت و اگیر راههیای پیشیگیرانه و
بخشش و رأفت بتواند میاصد عادالنه و اخالق را لحیق بخشد نیازی بیه اعمیال خشیونت
نخواهد بود .این میاله به روش لوصیف -لحقیق به واکاوی معناشناتانه واژگان قرآن حوزه
خشونت م پردازد .یاقتههای لحییق داللت دارد که هفت واژه «شید ،،دع ،،لقظیت ،ل،ی ،
میت ،لیظ و فظ »،از ومقه واژگان هسیتند کیه در شیبکه معنیای واژگیان قرآنی حیوزه
خشونت قرار م گیرند ،که در مواردی اشتراک معنای و در مواقع لفاوت مفهوم دارند.

کليد واژهها :قرآن کریم ،خشونت مشروع ،خشونت نامشروع ،وووه معنای .
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 -1بيان مسأله
واکاوی و رمزگشای از واژگان کقیدی که بار مفهوم و لیاییر عمقی خطییری در حییات
آدم دارند ،از امور مهم و مورد اهتمام اندیشمندان بیه وییژه در دوران معاصیر محسیوب
م شود .از ومقه این واژگان اتات مفهوم چالشبرانگیز خشونت اتت که خود انبیوه از
واژگان وانب را به همراه دارد « .منتیدان در دروان اخییر بیا لکییه بیر متیون میید

بیه

تطح لرین شواهد مرلبط با امر خشونتآمیز اتتناد م کنند و اتتدالل ایشان چنین اتیت
که «نهاد دین در میام پدیدهای بسیار قدرلمند و در قال منابع مختقف شیفاه و مکتیوب،
بهرهگیری از خشونت و ونگ را به صورت گزینهای در دتتر

و یا اتاتیا ریروری –و

به زبان دین «واو » -برای برخورد با تایر اع،یای وامعیه انسیان مطیر می کنید»
( .)nelson-pallmeyer ،2005به عبارت دیگر دین با قدرت لیید دهی خیود هرگونیه
هدف یا عمقی را لوویه اخالق م کند و مروع برای مشروعیتبخش بیه خشیونت بیه
شیمار م رود .و به این تب ایشان «دین را نهادی امر کننده به بهرهگیری از لیوان وبیری
فیزیک در لعامل با دیگران م دانند و در نتیجه دین و مشخصیا متیون میید
مستییم بروز خشونت ،ونگ و آتیی

را مسیئول

فیزیکی در ووامیع انسیان برمی شیمارند» (:26

( »)harris ،2006اکبری و حسنزاده.)4 :1393 ،
در حال که آیات بهظاهر خشونتآمیز قرآن باید با لووه بیه دو تییا درونمتنی و
برونمتن لفسیر شوند لا خشونت مشروع به معنای دفاع در برابیر متجیاوز و لوطئیهگر از
قرآن اتتنتاج شود و در لیر این صورت لفسیر آیات بدون لووه بیه تییا  ،قیرآن را بیه
خشونتطقب متهم م تازد .زیرا «از قواعد مهم فهم معنای کقمات ییک میتن ،قاعیده ییا
قرینه تیا اتت .این قاعده در حوزه عقوم و معارف دینی  ،بیهویژه لفسییر قیرآن کیریم،
کاربرد گسترده و لعیینکنندهای دارد .کسان که در لفسیر آیات قرآن از آیات دیگر بهعنوان
قرائن منفصقه در فهم کالم کمک م گیرند تزاوار اتت از تییا آییات بیهعنوان یکی از
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قرائن حالی،ه در فهم کالم لفقت نورزند لا در نتیجه معنیای آییات در ریمن تییا آنهیا
دانسته شود؛ زیرا شک نیست که تیا آیات لأییر زیادی در آگاه به معان و کشف مراد
از آنها دارد» (اوت .)202 :1381 ،
در خصوص پیشینه پژوهش م لوان به این موارد اشاره کرد :در میاله «ماهیت و ابعاد
خشونت در چشمانداز قرآن» ،تیدحسین هاشم  ،)1383( ،نشیریه پژوهشهیای قرآنی ،
شماره  37و  ،38نویسنده پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امیروز ،تیویههاى
خشونت را از زاویه رفتار فردى ،ققمرو اوتماع ،و ققمرو حکومت با اتتناد به آیات قیرآن
مورد بررتى قرار داده اتت .پس از نید و بررتى لعریفهیاى گونیاگون از خشیونت ،بیه
معنىشناتى واژه «ظقم» به عنوان واژه کقیدى لرتیمکننده خشونت در نگره قرآنیى اشیاره
شده و خشونتهاى فردى ،خانوادگى ،اوتماعى و حکومتى را به لفصیل با اتتفاده از آیات
قرآن مورد بررتى قرار گرفته اتت .میاله «معناشناتی خشیونت» ،محمدرریا هیزاوهای،
( ،)1383مجقه مطالعات راهبردی زنان ،شیماره  ،23خشیونت را در دو میولیه هسیتها و
باییدها مورد بیررت قرار داده اتت و در بخش اول پس از لعریف خشیونت ،بیه اقسیام
خشونت از قبیل خشونتهای مجاز و لیرمجاز ،فیزیک و لیرفیزیک  ،فردی و اوتمیاع
پرداخته اتت .خشونتهای مجاز خود به ته دتته «خشیونتهای قیانون و لیرقیانون ،
خشونتهای رروری و لیررروری ،خشونتهای مفید و م،یر» لیسییم شیده اتیت .در
میاله «واکاوی لحریم خشونت مستییم در شواهد قرآن » ،رتول اکبری چائ چ و مهیدی
حسنزاده ،)1393( ،مجقه آموزههای قرآنی  ،شیماره  ،20نویسیندگان معتیدنید پیژوهش
حارر بر محتوای قرآن متمرکز شده اتت که با نف خشونت ،بیه وییژه در مییام لحیریم
خشونت مستییم ارلباط م یابد .مطابق با گونهای مشخص از نوعشنات خشیونت ،روشین
شده اتت مصادیی از خشونت مستییم که در قرآن کریم لحریم شده اتت در واقع م لواند
نیازهای اتات انسان به بهروزی ،معنا و هویت و نیز آزادی و حری،ت را با چیالش مواویه
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تازد .با لووه به شواهد قرآن م لوان دریافت کیه آنچیه خداونید متعیال در موریوعات
چهارگانه فو طرد و نف کرده اتت صرفا خدشهدار تاختن مسئقه بیا و محیروم تیاختن
انسانها از نیاز اتات شان به حیات نیست بقکه قرآن عالوه بر لحریم خشونت مستییم در
تطح ظاهر یعن تتاندن وان تایر انسانها در حیییت ،ابعاد مختقف آن نظیر لووه به حق
بیا و حیات انسان در تطح آشکار لا نیازهای چون بهروزی ،بهرهمندی از معنا و هوییت و
نیز آزادی را نیز در نظر داشته اتت .به عالوه ،اهتمام قرآن کریم به لحریم خشونت کیه بیا
پنداشت لولید صقح منف ارلباط م یابد نیز قابل لووه اتت.
میاله پیش رو با واکاوی مهملرین واژگان قرآن حوزه خشونت ،وووه معنای و شبکه
مفهوم این الفاظ را مورد لحقیل و مداقه قرار م دهد.
 .2معناشناسي خشونت
واژه خشونت ریشهای عرب دارد .این واژه خود در قرآن کریم به کار نرفتیه ولی واژگیان
متعدد حوزه آن که هر یک به نحوی بر ووه از وووه حشونت داللیت دارنید ،در خیالل
آیات کریمه به چشم م خورد.
در فرهنگ لغات عرب معان متعددی برای مفهوم خشونت مطر شده اتیت .گیاه بیا
مت،اد دانستن واژه «خش» با واژه «نرم» ادعا م شود که خشونت در اصل برای اشیاء بیه
کار م رود ول هر موقع درباره انسان اطال شود ،گفتار و رفتار خشن و لند فرد میصیود
اتت (ر.ک؛ طریحی 243/6 :1375 ،؛ ابین منظیور140/13 :1414 ،؛ فراهییدی:1409 ،
 )170/4و در برخ فرهنگ لغات به خشونت در کالم و عمل اشاره گردییده اتیت (ابین
منظور140/13 :1414 ،؛ فراهیدی.)170/4 :1409 ،

ش َنَالش ي
شن ََ َنَا
نناخ ٌش ونَ اخالخ َ
اخ ُ
نویسنده کتاب المحیط ف القغة آورده اتتَ « :خ ُ
شننةًاهو َ
شن اءُ ُ
ٌ
ٌ
اءُ-ا
اخشناءُ:اقَ ٌحطًَو اخالخلَشنَ ا
اخاسنًَو َ
اخ ٌشنا اخا َكتٌينبًَو َ
اخ ٌشنااأخاقالاقَننًل َ
س َ
اخشنَاءُ:اكثريةُالشسالح َ
لش ير ُج ُل:اشَب َ
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ٌ
ََم ُدخدة:-ابنقلًوا َخضرلءاخرقُوااقَ ٌ
اخار ُج ونلاأُ َخي ٌش ونَ:امَ ٌ ني ُال نال»
نلاأخ َ
صري اخاهن الرر ُ
ُالشََليةنًُ َ
َ
ش ُنَ َ
ُ ََ
واخاجبَ و
(صاح بن عباد.)225/4 :1414 ،
نلاخلحندوا
در کتاب معجم میاییس القغة ذیل این واژه آمده اتت« :لخلاءاخالششنياخالشننن اأص وا

نَالش ير ُجنلواإملا
شن ََ َا
يكادخ ايقنشن اىفال َجرا يا
خاهنا ُا
شَ اخالخ َ
إًلالرخ َ
خالفالشلٌني ايقالاَى اءوا َخ ٌش واَ اخاًلا ُ
لشُّتهَاًَ اخااكتيبًاخشناءواأىااكثريةا ٌ
متاتَ َاَاخاتركا ر
لشسالح» (ابن فار .)183/2 :1404 ،
ُ
فا َسنولًَااقَنالَاا
ُا( َخ ٌشننَ اًو)ا ٌخ َنال ُا
نَ)اقَن ٌنىاا ََ ٌندي ود اخاأَر وا
نلا( َخ ٌش وا
فاةَن ُع واهَن ُو َانا( َخ ٌش واَ)اخا َر ُج وا
ش َاَ:ا ٌخ َال ُا
« َخ ُ
ف» (فیوم .)170/2 :1414 ،
ش ُاَ)اابرَشٌ ٌا
ادخ َاايَن ُقنشُن اىفال َ َج ٌاراإًلاا(أَخ َ
لب ُاَاهَا ٌرساا َاخا َاًلايَ َك ُ

و اما در اصطال «به نظر م رتد دشواری اصق در پرداختن به موروع ارلباط بیین
متن مید

و امر خشونتآمیز از آن باشد که خشیونت فی نفسیه یکی از مفیاهیم بسییار

مناقشهپذیر اتت» (اکبری و حسنزاده« .)7 :1393 ،برخ معتیدند که ابهام مفهوم خشونت
دالیل معرفتشناخت ندارد بقکه به ترشت تنجش ییا ارزشی  1و نییز لوویه بیه وویه
هیجان  2معنای آن ارلباط م یابد» (« .)Burgess-Jackson, 1995: 421از منظری دیگیر
اتتفاده از واژه خشونت در نظریات مدرن و معاصر آنچنان لیرشیفاف ،لغیزان و نیاهمگن
اتت که در روند واکاوی ارلباط آن با دین یا متون دین  ،صورتبندی برداشت روشین از
آن را رروری م تازد» (.)Howes, 2009: 35
بنابراین واژه خشونت مانند بسیاری از مفاهیم نیوین از نظیر مفهیوم خیال از ابهیام
نیست و نم لوان لعریف مورد وفا از آن به دتت داد .در کنار رویکردهای مختقفی کیه
برای لبیین و لعریف اینگونه مفاهیم وویود دارد ،و بیا وویود بیه همپیوتیتگ آنهیا بیا
فرهنگهای مختقف که نوع نسبیت در لعاریف را اوتنابناپذیر م کند ،به نظیر م رتید
م لوان از رویکردی دین نیز برای رتیدن به یک لعرییف بهیره گرفیت و چهبسیا چنیین

1. Evaluative character.
2. Emotive meaning.
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رویکردی زمینه منات لری برای وفا پدید آورد .گرچه برخ صاح نظران ،آموزههیای
دین را در زمینه مؤلفههای چون خشونت ،صقح و ونگ متناق نما م دانند ،زیرا همزمیان
هر دو مورد لأکید قرار گرفتهاند ،ول واکاوی اندیشه اتالم نشان م دهد مشروعیت داشیتن
مفاهیم همچون وهاد ،قتال ،حرب و لنازع در صحنه تیات و مفاهیم همچون قصیاص و
لازیانه زدن و دیگر مجازات در صحنه ق،ائ در پیوندی اتیتوار بیا حیق و عیدل اتیت و
احکام و آداب و آیینها و محدودیتهای لعیینشده بیرای آنهیا بهگونیهای اتیت کیه در
نگاه همهوانبهنگر بیههیچروی نم لیوان ترشیت و ویوهره آنهیا را خشیونت نامیید،
همانگونه که در لاریخ زندگ بشر نیز نم لیوان همیه شیکلها و میوارد خشیونت ماننید
مجازات مجرمان را یکسره محکوم کرد.
پدر صقحپژوه وهیان «یوهیان گالتونیگ» 1خشیونت را در تیه دتیته «مسیتییم»

2

(« ،)Galtung & Fischer, 2013: 35فرهنگی » )Galtung, 1990( 3و «تیاختاری»

4

( )Galtung, 1969: 170وای م دهد .طبق نظر وی چهار دتته نیازهای اتاتی انسیان
عبارلند از« :بیا ،بهروزی ،هویت و معنا ،آزادی» .وی شکل نیی
را که در وریان خشونت مستییم رخ م دهنید «میر

یا تق آن نیازهیای اتاتی

و فنیا ،درمانیدگ و بیمیارگونگ ،

بیگانهشدگ  ،ترکوب و واپسزدگ » م شمارد (.)Galtung & Fischer, 2013: 36
از ومقه نکات بسیار مهم دیگر در لعریف خشونت ،موروع «اوتنابناپذیری» اتیت.
«در شواهد قرآن خشونت به مثابه پدیداری «قابل اوتناب» نکوهش یا لحریم م شود .به
بیان دیگر در یک لقی واقعیتگرا ،خشونت به طور مطقق و در ف،ای خالء قابللعرییف و

1. Johan Galtung.
2. Direct Violence.
3. Cultural violence.
4. Structural violence.
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نه نیست؛ زیرا هرگونه کنش واکنش را در برخواهد انگیخت و این نکته در روابطی کیه
یک طرف آن انسان اتت معنا و الزامال عین م یابد .بدین لرلی  ،گویا با در نظیر گییتن
روانشنات نگرش و رفتارهای انسان که لالبا بر پاییه نیازهیای اتاتی و در پاتیخ بیه
محرک و انگیزشهای متنوع او شکل م یابد و یا بر اتا

الگوی «میل لیقیدی» 1وویود

عنصر «اوتنابپذیری» در لعریف خشونت بسیار عین و رروری شمرده م شود .بنابراین
شکق از خشونت مستییم نکوهش و لحریم قطع قرآن شده اتت که امکیان اوتنیاب از
فعل آن برای فرد ووود داشته باشد .لووه به این نکته بسیار ظریف در فهم رویکرد قیرآن
نسبت به خشونت اهمیت پیدا م کند» (اکبری و حسن زاده.)23 :1393 ،
با لوو ه به اینکه مفهوم خشونت از دیرباز مورد لووه اندیشمندان بیه وییژه فالتیفه و
وامعهشناتان بوده اتت «نیطه لوافق و قدر مشترک لمام مکت ها و نظریههای فقسیف ،
اقتصادی ،وامعهشناخت  ،زیستشناخت و اوتماع این اتت که اراده و خواتت انسان را
در برابر عوامل لأییرگذار وبری ی بیرون یا درون  -نادیده م انگارند و تمت و تو ده
زندگ اوتماع و کردارها و رفتارهای افراد و گروههای بشری را فرالر و خارج از ققمرو
و لدبیر بایدها و نبایدهای عیالن م دانند .در میابل مکت ها و دیدگاههای خوشبیین بیه
انسان از ومقه مکت اتیالم کیه آدمی را شیرور بالیذات و دارای ترشیت خشیونتگیر
نم شناتند در پ آنند که رفتارهای پرخاشجویانه و خشن انسانها را در عقیل و عوامیل
بیرون وست ووو کنند» (هاشم .)4 :1383 ،
«در فیرهنگ حیوق  Blackدر لعریف خشونت آمده اتت :توءاتتفاده از قدرت ،به
کار بردن نادرتت و بیدون میجوز قیانون قدرت که در بیشتر موارد همراه با شدت،
ب حرمت یا خشم زیاد اتت؛ همچنین تیوءاتتفاده از قیدرل کیه بر رد حیو عموم ،
قوانین و آزادیهای همگان به کار گرفته شود و ترانجام اعمال زور بیا هیر نیروی
فیزیک برای صدمه زدن ،خسارت یا توءاتتفاده» (نجف ابرندآبادی.)2 :1383 ،
1. Mimetic desire.
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پارهای نیز با وداتازی ونبههای مختقف خشونت گفتهاند« :از نظر شخصی و روانی ،
خشونت ،لندخوی و منش تختگیرانه و یا بروز ناگهان و انفجارگونه نیرویی اتیت کیه
صورت لهدیدکننده ،مخرب و گاه قتال به خود م گییرد .از جنبی اجتمیعی  ،خشیونت ،بیه
نابردباری مذهب « ،دگرناپذیری فکری» و یا «اتتفاده از زور و قدرت به شیوهای مخیرب
بهوتیقه نهادها یا هویات اوتماع در راتتای لحصیل لایات موردنظر این نهادها» لعریف
م شود .چنانکه در بعد سیعس  ،خشونت ،یعن «عدم مماشات با رقبای تیات  ،قاطعیت و
عدم چشمپوش از خالف و خطای متهمان و مجریان»« ،نوع رفتار تیاتی کیه حیاوی
عنصر اعمال ناشایست قدرت اتت» (حنای کاشان .)123 :1377 ،
برخ نیز با الهام از ماهیت و لعریف آتی اوتماع آنچه را در پ م آیید ،لعرییف
بهتر نسبت به تایر لعریفها برای خشونت م دانند« :اقدام عقیه وسم ،وان ،شیرف ،میال،
حیو فطری ،طبیع  ،اوتماع و معنوی فیرد ،افیراد ،هویتهیا و هنجارهیای اوتمیاع »
(میرخقیق « .)127 :1379 ،واژه اقدام در این لعرییف شیامل اقیدام فیزیکی چیون قتیل،
ررب ،ور  ،لارت ،دزدی و نیز اقدامهای معنوی مانند لهدید ،لوهین ،بهتان ،تخریه و ...
م گردد؛ چه این هر دو طیف ،از مصادیق اقدام عقیه اتت ،چنانکه این لعرییف ،گونیههای
متنوع خشونت فردی ،گروه  ،تیات  ،روان  ،اقتصادی و فرهنگی را در ققمیرو خیویش
وای م دهد» (هاشم .)65 :1383 ،
این لعریف از خشونت را م لوان نزدیکلرین لعریف خشونت با آموزههیای قرآنی و
نگرش دین نسبت به خشونت دانست؛ چه قرآن ،شیمار وتییع از رفتارهیا را در ققمیرو
خشونت قرار م دهد؛ رفتارهای چون ،قتل ،رربوور  ،ترقت ،زنا ،رباخواری ،لمسخر،
اتتهزا ،افترا و لیبت ،بخش از رفتارهای خشونتآمیزی هستند که قرآن از آنها یاد کیرده
اتت .رهیافت به این نگره قرآن از راه درنگ و لأمل در فراخنای مفهیوم واژه ظقیم کیه
واژه کقیدی در لرتیم و لبیین خشونت در نگره قرآن اتت ،میسر م گردد.
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بنابراین در قرآن هرگونه اقدام که به پایمال کردن حیو انسان و از بین بردن کرامت
ذال او مانند حق انتخیاب ،حیق آزادی بییان ،لسیاوی در برابیر قیانون ،نفی لبعیی

و

بهکارگیری قدرت نامشروع برای لحمیل اراده گروه بر گروه دیگیر م انجامید ،خشیونت
لقی شده و البته گاه این اقدام م لواند در وهت احیا این حیو و به صیورت منطیی و
مشروع صورت پذیرد.
 .3وجوه معنائي خشونت در قرآن
با واکاوی آیات کریمه قرآن  ،هفت واژه «شدة ،دعّ ،غلظة ،غضب ،مقت ،غیظ و فظّ» از ومقه
واژگان مهم هستند که در حوزه معنای خشونت قرار م گیرند که در زیر به بررت
ارلباط و نسبت آنها پرداخته م شود:
 .3-1شدت
رال

اصفهان در کتاب مفردات برای شد ،معان «محکم بستن»« ،اتتوار و محکم تاختن

در آفرینش»« ،هولناک و تهمگین» «تختلر بودن از حیث نیرو»« ،بخیل و لنیگنظر» و
«ترعت داشتن» را اتتفاده کرده اتت (رال اصفهان .)310-308/2 :1374 ،
ابوهالل عسکری در لبیین این واژه با بیان لفاوت شد ،و قو ،گفته اتیت« :أ الششندةا ا

لًلصلاه ا باشًَا اخصفالششئا اصالبًاخشيساهنا َاقبينلالشقندرةاخذن لاًلايقنالاداَنديدواخلشقننةا نَا
قبيننلالشقنندرةاملننىا ننااخص ن ناواختخيننلاقنش ن اتعننا ا«أَنندا نننو اقنننة»اأياأقنننىا نننو اخ الشقننر ا«مخالشقنننةا

لملتني»اأيالشعةي الششأ ا الشقنةاخهنالتساع» (العسکری ،ب لا.)297/1 :
زمخشری در اتا

البالله ذیل این واژه نوشته اتت« :رجلاَديداخَديدالشقنىواخقنما

َدلداخأَدلء اخَدالشعقدةاهاَتدت ا«هشدخلالشناثق»:اخَدهاهللا:اقنلهايشدهاهاَتدواخيقال:اَداهللاا
نك اخهناَديداملىاقن واخقداَددامليو اخ َاَدداَدداهللااتعا املي اخرجلاَديدا شد:اَديدا
لشدلبً اخأَدالشقنم اخه لا شدالشعصابً اخَاده:اقاخلها«خ َايشادالشديَايَلب » اخَد ا الشعدخاخلَتد ا
خأاتين اَدلا ا خل ش ا اَدة الررُ اخصالبتوا اخقاسيت ا َ اهال الششدة اخبلغ اأَده اخهال اَديدا
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خ تشدد :اخبيلو اخهي اَدة اختشدد اخأاتان اَد الشنوار اخَد الشضحى اخهن الرت ام اخَدخل امليو اَدةا

صادقً» (زمخشری.)489/1 :1419 ،

در کتاب الطراز االول آمده اتت« :خهنا ََ ٌادي واد املی اقنٌ ٌ
َف اهب واخقدا
:امخاغلةًاخج اء اًلاايَرأ ُا
َ
يدا ََديداهللاُاملي اخأَ ََ يادالش ير ُج ُلاإٌَدلدلواإٌملاکا املادلبي ا ََ ٌادي َدهاواهونا ُشدد ا
ََديدامليو اتَ ٌا
شديدلا اخََا ََد َ
ش رد ود اخبَنلَ َاغ اأَ َُديهُو ابض ٌ ا
شد َا
ش ٌد ود :اخبي والو اخهي ا ٌَ يدهوو اختَ َ
يد اهی الرَ ٌر :امل اايُسا ٌ ح اهي اخهن ا ََ ٌادي وادو اخُتَ َ
خ اتَ َ
:اکمالاقُن ينتٌٌاخمقلٌ ٌاخَامتيي ٌزهٌاواأ ٌ
ش ٌ
َخاس يَالش ي
باباخ بدأَال ُلُ واأَخاأ يَخشَاُ» (مدن .)6/8 :1426 ،
لشش ٌا
ني
ٌا
َ
لشعق ُد اخا ٌ
لشش يداةُ:ا َ ص َد ُارالش ي
صاح بن عباد آورده اتت« :لششنياخالشدلللش ي
يد ا
ش ٌد ٌا
لشعد ُاخ اخا َا
ش راد:ا َ
شديةا:ا
شد َا
خالش ُق يناةُ اخا ََ َددانا ََديةا:اأيا ََحلًَواخا َُ ُدخدلا:ا ٌ ثنلُ اخا ََديد ُا
يدا ااك ل اخا ََ يادا َ َ
تاهالانا:اقَن ينيت اخاتَ َ
ط اخا ََ يادالش ي
شدرهاخايَ ٌشدره اخا اا
أياقَن َو َار اخاأ ََ يادالش َقنُام:اإملااكاةَتاا َد َخ رلهب ا ٌَ َدلدلا اخاهال واا ُ ٌشدا:ا ُن ٌش وا
ش اءاَايَ ُ

ََ ياداهالانا:امبعىنا ااأ ََديه» (المحیط ف القغة.)253/7 :1414 ،

واژه «شد »،در صیغههای متفاوت و به شکلهای گوناگون در کل قیرآن مجیید ومعیا
 102بار و در  48توره و  99آیه بهکار رفته اتت که از مجموع این آیات مطال زیر قابل
برداشت اتت:
«کقمه شداد ومع شدید از ماده شدت اتت که به معنای پهقوان و قهرمان و نیرومند در
لصمیم و عمل اتیت» (طباطبیای  .)260-259/11 :1374 ،منظیور از شید( ،گیره زدن و
بستن) معنای در میابل حل (گشودن و باز کیردن) اتیت» (همیان« .)168/10 ،شید ،بیه
معنای قوت اتت ،چیزی که هست موارد اتتعمال شدید و قوی مختقف اتت ،چون لالی
موارد اتتعمال شدید در محسوتات اتت ،و لال موارد اتتعمال قوی بهطوریکه گفتهانید
در لیر محسوتات اتت ،و به همین وهت به خدای لعال قوی گفته م شیود ولی شیدید

يدالش ٌعقنابا(تخت شیکنجه) یعنی خداونید عییابش
گفته نم شود» (همانٌ ََ « .)428/16 ،ند ٌا
شدید اتت» (طبرت َ (« .)228/21 :1360 ،اخالَ ُدداا َملیاقُنلُننهبٌٌ ا) قدرت لفکر و اندیشه را نیز

لّللَا ََ ٌدي ُادالش َعن لب) لوصیف عذاب به «شد،ت»
از آنان بگیر» (مکارمَ (« .)373/8 :1374 ،اخاأَ ياا يا
مجاز و از روی مبالغه اتت زیرا شید،ت از صیفال اتیت کیه مخصیوص اوسیام اتیت»
(طبرت .)153/2 :1360 ،
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بنابراین با لووه به معنای شد ،در فرهنگ لغات و نیز لفاتییر م لیوان اینگونیه بییان
داشت که:
 یک معنای شدت در قرآن ،محکمکاری اتت؛ محکمکاری پس از اعمال خشیونتدر وهاد بهگونهای که دشمن متجاوز پس از آنکه در چنگ مسقمانان به بند آمد امکان فرار
یا امکان واتوت نداشته باشد .در واقع این نوع شدت برای حفیظ ،امنییت پیس از پاییان
یافتن زمان ونگ اتت .بنابراین شدت ،خشونت مشروع دوم -شدت بیه خیرج دادن در
حفظ ،امنیت -اتت پس از خشونت مشروع اول -وهاد -لا رهآوردهای خون شهدا به هدر
نرود .که خشونت مشروع اول برای دفع شر دشمن متجاوز بود و تختگیری و شدت نیوع

نه ااهَ ُشدرخلالش َناث َاق» (محمد.)4/
دوم میام پیشگیری و آتی شنات اتت؛ « َحتيیاإٌملاأَث َخننتُ ُم ُ

 شدید الیوی در مورد ح،رت وبرائیل به معنای دارا بودن مرال بااللر اختییاراتدر تقسقه مرال فرشتگان اتت .بنابراین شیدید در اینجیا بیه معنیای لوانمنیدلر بیودن در

رتیدن به خواتتهها و فرمانبرداری از ح،رت حقلعال اتت -شدید :بیاال-؛ « َملي َمن اُا ََند ُادا

لش ُقنی» (نجم.)5/
 -شدت در آیهای به معنای اتتحکام و پایداری و دوام اتیت و عیدم نفیوذ تسیت و

لالش و از همگسیختگ ؛ « َاخابَننَينااهَننقَک اا َسبعااا ٌَدلدل» (نباء)12/؛ « َاخا ََ َدداناأَس َرُه ا» (انسان.)28/

 در معنای دیگری شدت در میابل رحمت اتت .رحمیت یعنی خطاپوشی  ،یعنیکمک کردن به کسان که مستحق کمک هستند .پس شدت با کفار به این معناتت که نیازها
و خواتتههای کفار را نباید برآورده کرد یا بهگونهای رفتار کرد که بیه دشیمن لیرمسیتحق
کمک نشود و با نیرومند شدن دشمن قدرلمند لجاوزگری به او داده شود- .شدت :ل،یعیف

يَا ع اُاأ ٌ
يلءُا َملَیالشک ي ا ٌارا ُر ََح ااءُابَينَن ُو ا» (فتح.)29/
ََد ا
دشمن-؛ « َاخالشي َا َ َ

 شدید به معنای بخیل اتت یعن کسی کیه نسیبت بیه انسیانهای دیگیر خیش وتختگیر اتت که انتظار کار خیر و انفا از او نمی رود- .خشیونت در کمیک نکیردن و
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بالخلَ ٌارياشَ َشدي واد» (عادیات.)8/
انفا ؛ بخیلَ « -اخاإٌةياُا ٌُ ٌا
 عذاب شدید یعن وبال و عاقبت تنگین که نشان م دهد خشیونت کیه در عیدالتاله اتت متنات با اعمال مجرمانه انسیانها در ایین دنییا اتیت( .لناتی بیین ویرم و
لبالش ي
يد» ( .)26/
ش ٌد ٌا
مجازات که این لنات به لجسم در عدل اله م رتد)؛ «هٌیالش َع ٌا

 -اشد اشاره به مرال

دارد .شدت به معنای وخامت بیشتر یا تنگینلر بودن عاقبیت

انسان اتت .پس اشد به معنای ترانجام تنگینلر و لقخلر اتت؛ « َاخاينَامالش ٌقيا َ ٌاًا َيردرخ َااإٌشیاأَ ََ ٌاندا

لب» (بیره.)85/
لش َع ٌا

 به معن در امان نگهداشتن اتت .یعن مقک و قدرت فرمانبرداری او را در امنییتکامل نگه داشتیم .که الزمه امنیت بخش اعمال قدرت و خشونت در برابر متجاوزان اتیت.
_خشونت برای حفظ ،نظام و امنیت-؛ « َاخا ََ َددانا ُلک اُ» (ص.)20/
 -شدت به معنای قساوت و تنگدل اتت .یعن کشتن احساتات اخالق بهگونهای

که قدرت لشخیص حق از باطل را نداشته باشند َ -ختَ َ ي
املَىاقُنلُنبا اأَقن َ ا ُذَا-؛
املى اقُنلُنهبٌٌ ا؛اأَم َ
الّللُ َ

« َاخالَ ُدداا َملیاقُانلُنهبٌٌ » (یونس.)88/

 -گاه شدت به معنای لرور زیاد -قوم عاد -اتت .وقت انسانها دچار لوهم شده

و خود را در داشتن قدرت و عِد،ه و عُد،ه از دیگران بااللر م دانند؛ « َاخاقاشُنلا ََااأَ ََ رادا ٌ نيااقُن ينةا»
(فصقت.)15/

 شدت در این آیه به معنای یبات در قوای عیق -معرفت  -و عاطف اتت لا وائیکهيهُ» (اتراء.)34/
قدرت لشخیص مصقحت از مفسده خود را بشناتد -یبات-؛ « َحتیايبنلُ َاغاأَ َُد ا
در کل م لوان گفت شدت به دو دتته کق قابل لیسیم اتت :شدت به معن اتتحکام
در بقوغ ،خقیت در آتمانها و زمین ،و  ،...و شدت به معن خشونت مشروع نظیر خشونت
برای حفظ ،امنیت وامعه که الزمه امنیتبخش اعمال قدرت و خشونت در برابر متجاوزان
اتت ،ل،عیف دشمن ،اعمال قدرت مفید و مؤیر لا موو

شکست مسقمانان نشود ،وهاد،
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محکمکاری و شدت به خرج دادن در حفظ ،امنیت برای حفظ ،دتتاوردها و وقوگیری از
زایل شدن وانفشان ها و . ...
 .3-2غلظة
در کتاب مفردات ذیل واژه «لقظ» آمده اتت« :الغقظة :تخت و لندی ،میابل رقه یعن
نرم »« ،اصقش این اتت که در اوسام بکار م رود ول برای معان هم اتتعاره م شود
مثل واژههای کبیر و کثیر»« ،اتتَغقَظَ :برای تخت و لندی آماده شد در وقت که چیزی
محکم و تخت شد بکار م رود» (رال اصفهان .)710/2 :1374 ،
زمخشری در اتا

البالله آورده اتت« :خ َ الجملاز :اأخ ا ن ا يثاقا اغليةاو اخةكى اهيو ا

ةكاايتاغليةًواخغلظاملىاخصم واخ اهال اغلةً ا«خشيجدخلاهيك اغلةًا»اخ ااأغلظاطبامو واخأغلظاش ا

الشقنلو اخحلف اش اأبغلظ الرميا و اخ اشك اتَاشطين اختَاشةينو اختعارضين اختَايةين؟ » (زمخشری،
.)707/1 ،1419
در کتاب الفرو ف القغة آمده اتت« :أ الشرقًاخالشَلةًايكنان ا الشقلب» (العسکری ،ب -
لا.)259/1 :
کاربرد واژه «لقظ» در صیغههای متفاوت و به شکلهای گوناگون در کل قرآن مجید
ومعا  13بار و در  10توره و  13آیه بوده اتت .از  13آیهای که این واژه در آنها
مورداتتفاده قرارگرفته اتت م لوان مطال زیر را بیان کرد:
«کقمه لالظ ومع لقیظ اتت ،و لقیظ رد رقیق اتت ،و منات لر با میام این اتت
که منظور از فرشته لقیظ و فرشتگان لالظ فرشتگان

باشد که خشونت عمل دارند»

(طباطبای « .)560/19 :1374 ،ومقه ( اخالغلُظاا َملَي ٌو ا) در دنبال ومقه ( ٌ
ني)
ارا َاخالش ُمناهٌ ٌق َا
جاه ٌادالشک ي َا
َ

شاهد بر این معنا باشد که میصود از وهاد ،لقظت و خشونت اتت» (همان.)457-456/9 ،
«لقیظ بودن قق کنایه اتت از نداشتن رقت و رأفت اتت» (همان.)86/4 ،
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«فظ،ا -وفاپیشه و بدخقق .لَقِیظَ الْیَقْ ِ -تنگدل و ب مهر و عطوفت .و اینکه بین
فظ،اظه و لقظت ومع کرده با اینکه هر دو قری

المعن هستند برای این اتت که فظ،اظت

خشونت در کالم اتت پس هم خشونت در کالم و هم قساوت و تخت دل را از او نف
فرموده» (طبرت « .)314/4 :1360 ،فظ ،در لغت به معن کس اتت که تخنانش لند و
خشن اتت ،و لقیظ -الیق

به کس میگویند که تنگدل اتت و عمال انعطاف و محبت

نشان نم دهد بنابراین ،این دو کقمه گرچه هر دو به معن خشونت اتت اما یک لالبا در
مورد خشونت در تخن و دیگری در مورد خشونت در عمل به کار م رود» (مکارم،
َييناه ا ا ٌ َا ا َم لبا اغَلٌيظ) لقیظ به معنای تنگین و بزر
َ (« .)141/3 :1374اخ اَن ُ

اتت»

(طبرت .)80/12 :1360 ،
«خ اقنش ا َاخ الغلُظا ا َملَي ٌو ا ال ر ا ن اتعا اشنبي ال ايقني اقلب املى اإحالل الرمل اهب اخ اأمسامو الشكالما

لشَليظالششديداخاًلايرقامليو » (طوت  ،ب لا.)260/5 :
« َاخ الغلُظا ا َملَي ٌو ا الى اخااكَ اَديدل امليو  :یعنى بر آنها تختگیر باش« .لقظة» بمعنى
خشونت و رحم نکردن لقظ یغقظ لقظا .اى -اشتد ،و فظ،ع» (خسروی.)91/4 :1390 ،
با لووه به معنای لقظ در فرهنگ لغات و نیز لفاتیر م لوان اینگونه بیان داشت:
 در عبارت «میثا لقیظ» ،لقیظ به معنای محکم گرفتن پیمان اتت که شکستنآن ،عذاب در پ دارد .پس لقیظ در اینجا به معنای بااللرین رلبه لعهد و تختگیری در
پیمان گرفتن اتت که اگر آن پیمان مورد خیانت قرار بگیرد ،عذاب لقیظ به تب

آن عهد

کش خواهد آمد( .لقیظ به معنای المامحجت که بااللرین مرلبه پیمان و خشونت مشروع

اتت)؛ «أَ َخ َاا ٌ نک ا ٌ يثَاقااغَلٌيةا» (نساء.)21/

اتتحکام و ایستادگ

و پایداری م گردد؛

« -فَاتْتَغْقَظَ» قدرل

اتت که موو

« -لقظة» به معنای قدرت بازدارندگ اتت لا در شما احسا

رعف و خیال لجاوز

ظاهَاستَ َنیا َملیا ُسنقٌ » (فتح.)29/
بنابراین هر قدرل موو ایستادگ نم شود؛ «هَاستََلَ َا
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به خود راه ندهند؛ « اخاش ٌ
يج ُدخلااهٌيک اا ٌغلةًَ» (لوبه.)123/
َ

« -عذاب لقیظ» اشاره به لنات

مکافات و ورم دارد؛ « َاخ اَنَينَ ُاه ا ٌ َا ا َم َ لبا اغَلٌيظ»

(هود.)58/
 لقظة به معنای شدت و تخت گیری اتت که تست به همراه نیاورد .یعن در راهمبارزه با کفار و منافیین مالطفت ب وا نشان ندهید چون آنها پس از المامحجت به تتم

ادامه م دهند؛ « ٌ
نيا َاخالغلُظاا َملَي ٌو » (لحریم.)9/
ارا َاخالش ُمناهٌ ٌق َا
جاه ٌادالشک ي َا

« -لالظ» به معنای خشونت متنات

با ورم اتت یعن خشونت اخالق در برابر

ظا
مجرمین که به معنای مکافات عادالنه اتت و برای احیا حق مظقوم؛ « َملَيوا ا َلَئک اًو ا ٌغ َال وا

ٌَ َدل واد» (لحریم .)6/بهعبارتدیگر «لالظ» به معنای الماض نکردن اتت یعن فرشتگان
در کیفر دادن وهنمیان هیچگونه رأفت ب وا و چشمپوش

لیرعادالنه از خود نشان

نم دهند که این نکته به آیه « ٌ
قنيا َاخالغلُظاا َملَي ٌو » (لحریم )9/برم گردد.
ارا َاخالش ُمناهٌ َا
جاه ٌادالشک ي َا

«از واژهی لقیظ که صفت مشبهه اتت و هیئت آن بر یبوت و ماندگاری داللت دارد،
مفهوم شدت و صالبت پایدار اتتفاده م شود و این کقمه به هنگام لقفظ ،،آوا و بانگ
ویژهای دارد که مفهوم یاد شده را لداع و لأکید م کند» (مقکول خواه.)5 :1390 ،
بنابراین م لوان نتیجه گرفت که لقظة در دو دتته زیر قابل بحث اتت :لقظة به
معنای «تختگیری و شدت» نظیر المامحجت و قدرت بازدارندگ  ،و نیز لقظة به معنای
«خشونت مشروع و اخالق » نظیر لنات

ورم و مکافات ،خشونت متنات

با ورم،

الماض نکردن ،مکافات عادالنه و . ...
 .3-3دع
واژه «دع »،در کتاب مفردات رال
 )76/1 :1374آمده اتت.

اصفهان به معن «دع :،دفع شدید» (رال

اصفهان ،

« َد ياعالشيَتٌي َاایعنى یتیم را بظقم و وفا دفع کرد و از خود راند» (قرش .)344/2 :1412 ،
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نویسنده الصحا

كا
ادمًّاو اأى ادهعت اخ ا ن اقنش اتعا  :اهَ شٌ َا
َد رم ُ َ
آورده اتت« :خ ا َد َمعتُ ُ اأ ُ

تاهباا َدم َد َمًواإملادمنهتا اقال:اخالشديم َد َم اًُاأ ا
ع الشيَتٌي َ اقالاأبنزيد:ايقالاشلمعزاخاصًا:ا َدم َدم ُا
لشي ٌ يايَ ُد ر
واأىام َدلا
عالشرجلا َدم َد َمًااخا َدم َدلما
تقنلاشلعاثر:ا َدعاا َدعا!اأىاقُ ا اهاةتعشواكماايقال:اشعا اخاأةشد:اخا َدم َد َا
َ

اخالشتنلءو» (ووهری.)1208/3 :1407 ،
ا
َمدخلاهي ابطءو

صیغههای متفاوت و کاربردهای گوناگون واژه «دع »،در کل قرآن مجید ومعا  3بار و
در  2توره و  2آیه بوده اتت .از این  3مورد مذکور م لوان مطال زیر را بیان کرد:

«(ينَام اي َدمرن َا اإٌشی اان ٌار ا َج َوني َا ا َدمًّا) کقمه دع  -با لشدید عین -به معنای دفع و پرت کردن

بهشدت اتت» (طباطبای (« .)3/19 :1374 ،هَ شٌک الشي ٌ ی اي ُد راع الشيتٌي َا) کقمه دع به معنای رد
کردن بهزور و به وفا اتت» (همان(« .)633/20 ،هَ شٌک الشي ٌ ی اي ُد راع الشيتٌي َا) او یتیم را با
خشونت دفع کرده و میراند ،برای اینکه او ایمان به پاداش دادن بر او ندارد ،پس برای او

رادع از راندن آن یتیم نیست .ابن عب،ا

و مجاهد گویند :یتیم را از حیش با خشونت و

تتم محروم و او را م رنجاند» (طبرت « .)305/27 :1360 ،دع (بر وزن ود) به معن
دفع شدید و راندن لوأم با خشونت و عنف اتت» (مکارم.)21/22 :1374 ،
كالشي ٌ يايَ ُد راعالشيَتٌي َواأيايدهع امَاحق » (بحران .)768/5 :1416 ،
«هَ شٌ َا

«گفتهاند که دع ،به معنى دور کردن با نیرو و تختى اتت و تنگ دلى و بىعاطفگى را
مىرتاند ،در صورلى که یتیم از آنان وز مهربانى و لرحمى را طال

نیست که به تب

یتیم شدن از آن محروم مانده اتت ،ولى دل تنگى که بر گرد محور مصالح شخصى
مىگردد ،باعثى براى پذیرفتن یتیم و مهربانى کردن به او در خود نمىیابد ،چه در پى آن
مصقحت دنیوى عاوقى لصور نمىکند» (مترومان.)354/18 :1377 ،

ع الشيَتٌي َا)اخصف الش ي ايك ب اابشديَواهبني اأ ا َ اص ت اأة ايدع الشيتي واخا
ك الشي ٌ ي ايَ ُد را
«خ اقنش ا(هَ شٌ َا

عناهايدهع امن اواخامشكارة اًلايؤ َاابجلزلءاملي واهليساش ارلدعامن واكمااملَايقراأبة ايكاهئاملي وادم ا

يدم ادماا اإمل ادهع ادهعاا اَديدلواخ اقال البَ امباس اخ اجماهد اخ اقتادة ا(يدع الشيتي )ا عناه ايدهع امَ احق »
(طوت  ،ب لا.)415 /10 :
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با لووه به معنای دع در فرهنگ لغات و نیز لفاتیر م لوان ارلباط آن با خشونت را
اینگونه بیان داشت که:
 -دع در قرآن به معنای راندن کس اتت که به انسان نیازمند اتت که خود خشونت

نامشروع اتت؛ (ي ُد راعالشيتٌي َا).

 -یک معنای دع به معنای خشونت اتت که انسان مجرم را در ب پناه مح

قرار

دهد؛ یعن دتت کشیدن از کمک به او؛ یعن خذالن.
بنابراین دع هم در برخورد با فرد ب گناه نظیر یتیم و هم در برخورد با فرد مجرم،
خشونت نامشروع بهحساب م آید .رعیفلرین مردم که به بدلرین حالت خودش اتت
یتیمان م باشند که در قرآن کریم و روایات یتیمان ب پناهلرین و آتی پذیرلرین انسانهای
روی زمین معرف شدهاند که کمک نکردن خشونتآمیز نسبت به آنها از بدلرین خشونتهای
نامشروع اتت.
 .3-4غضب
در کتاب مفردات رال
خون قق

اصفهان پیرامون این واژه آمده اتت« :الغ : ،هیجان و ووشش

برای انتیام .ل،به :یعن اندوه و ماللت .ل،وب :بسیار خشمگین ،مار و شتر

ب قرار و هیجانزده هم با واژه ل،وب -وصف م شود .فالن ل،به :او لندخو و زود خشم
اتت .اگر بگویند ل،بت لفالن :وقت اتت که از کس که زنده اتت خشمگین باش ول
عبارت -ل،بت به :وقت اتت که او مرده باشد» (رال اصفهان .)701/2 :1374 ،
« إستعمالالشَضبا اص اتاهللااتعا اجمازاخحقيقت اإجيابالشعقاباشلمَضنباملي » (العسکری،
ب لا.)186/1 :
«لش رق ابني الشَضب اخلشسخط:اأ الشَضب ايكن ا َ الشصَري املى الشكبري اخ َ الشكبري املى الشصَريا

خلشسخط اًل ايكن اإًل ا َ الشكبري املى الشصَريواخلشسخط اإمل امديت ابن س اهون اخالف الشرضا ايقال ارضي ا
خسخط اخإمل امديت ابعلى اهون امبعىن الشَضب اتقنل اسخط اهللا املي اإمل اأرلد امقاب الش رق ابني الشَضبا
خلشَيظ :الش رق ابني الشَضب الش ي اتنجب ال ميً اخلشَضب الش ي اتنجب ال كمً :اأ الشَضب الش ي اتنجب ا
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ل ميًاإةتقاُالشطبعاحبالايةورا اتَريالشنج واخلشَضبالش ياتنجب ال كمًاجنسا َالشعقنبًايضادالشرضاا
خهنالشَضبالش ياينصفاهللااب الش رقابنيالشَضباخإرلدةالًلةتقام:اأ الشَضبا عىنايقتض الشعقابا َا
طريق اجنس ا َ اغري اتنطني الشن س املي اخًل ايَري احكم واخشيسااك شك الًلرلدة اًلهنا اتقد ت اهكاةت امماا
تنطَ الشن س املى الش عل اهإمل اصحبت الش عل اغريت احكم واخشيسااك شك الشَضبواخأيضا اهإ الملَضنبا

ملي ا َاةةريالملرلداخهنا ستقل» (همان.)386/1 ،
«لش رق ابني الشَيظ اخلشَضب:اقد اهرق ابينوما اأب الشَضب اضد الشرضاواخهن اإرلدة الشعقاب الملستحقا

ابملعاص » (همان.)391/1 ،

َاضباواأى ا ر ٌ
ٌ
با ٌ
لغماا اشقن اخ ال رأة اغَضنبواأىا
«خ اغَا َ
ُ
ضبَ :ارلغم اخ اقنش اتعا :ا َاخ ا َمل الشنرن ا اإٌما ا َم َه َا ُ

أَحراغَضب» (ووهری.)194/1 :1407 ،
ب:الرَحرالششديدال ُمرة اخايقالا ُا
َمبنس البَالشسكيت:الشََض ُا
کاربرد واژه «ل » ،در صیغههای متفاوت و به شکلهای گوناگون در قرآن مجید در
کل  24بار و در  15توره و  21آیه از قرآن کریم اتت .و لذا با لووه به این کاربردها
م لوان مطال زیر را اتتنباط کرد:
«کقمه ل،بان صفت مشبهه از ماده ل ،اتت ،و همچنین کقمه اتفا که از اتف با دو
فتحه و به معنای اندوه و شدت ل،

به

اتت» (طباطبای « .)267/14 :1374 ،ل،

معنای اراده انتیام و یا مجازات اتت و به همین وهت اتت که گفته م شود خدای لعال
ل،

م کند ول گفته نم شود خدای لعال لیظ م کند» (همان« .)28/4 ،ل،

بیول

بع ، ،آن بالء و بدبخت اتت که در دنیا بجای ررا و نعمت دامنگیر شخص م گردد و به
عییده دیگران آن عذاب اتت که انسان در آخرت به تب

گناهان خود خواهد دید»

(طبرت « .)196/1 :1360 ،اتف آنچنانکه رال در مفردات م گوید به معن اندوه لوأم
با خشم اتت ،این کقمه گاه به هر یک از این دو بهلنهای نیز اطال م شود و ریشه
اصق آن این اتت که انسان شدیدا از چیزی ناراحت شود ،طبیع اتت اگر این ناراحت
نسبت به افراد زیردتت باشد بهصورت خشم و نشان دادن عکسالعمل خشمآلود ظاهر
م شود ،و اگر نسبت به افراد باالدتت و کسان که لاب میاومت در برابر آنها نیست بوده
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باشد به شکل اندوه آشکار م گردد از ابن عبا

نیز نیل شده که حزن و ل،

(اندوه و

خشم) یک ریشه دارد اگرچه لفظ ،آنها مختقف اتت» (مکارم.)376/6 :1374 ،
«خالشَضبا عىنايدمنال الًلةتقامادماءالًلةتقاصالشطباعاششدةالإلةكارواخاةقيض الشرضاواخاهنا عىنا

يدمن ال الًلةعام ادماء ا يل الشطباع اخ ا ثل الشَضب الشسخطواه ل اقنل الشر اين اخ اقال اغريه:الشَضب اهنا

لرلدةالشعقابامبستحقي واخا ثل الشسخطواخالشرضااهنالًلرلدةاإًلاأهنااًلاتنصفاب شكاإًلاإملاخقعا رلدهااخا

ملايتعقبواااكرلهًواخاذ لاجازاإطالقامشكاملىا ي
لّللواخاشنااكا الر راملىا ااقاش الشر ايناملااجازاأ ايقال:اإ ا

لّلليااغضباملىالشك ارواخاًلاأة اسخطامليو » (طوت  ،ب لا.)447/4 :
«لشَضبو اهون اسخط الّلليا الملستتبع اشع لب الشنارو اهقد احقا امليك الشقنل ابعد اأ اأقام الّلليا امليك ا

ل جًواخامتردمتامليوا» (ف،لاهلل.)167/10 :1419 ،
بنابراین با در نظر گرفتن مطال

مووود در زمینه ل،

در فرهنگ لغات و لفاتیر

م لوان ارلباط آن با خشونت را اینگونه بیان کرد:
 -ل،

به معنای طغیان قوه خشم اتت؛ یعن هیجان باال در قوه ل،

و فروکش

لح» (اعراف.)154/
باأَ َخ َاالرَش َن َا
ض ُا
کردن قوه شهوت؛ « َاخاشَ يماا َس َا
کتا َمَا رانسیالشََ َ
 -یک معنای ل،

به معنای لأتف خوردن در نتیجه خشمگین شدن در راه حق

اتت نه قدرت انتیام .خشونت لأتفآمیز در برابر ورم که چنین خشم قابل کنترل اتت

چون عبارت «هم یغفرون» آمده اتت؛ « َاخاإٌمَلا َااغَ ٌضبُنلاا ُه اايَ ٌ ُارخ » (شوری.)37/
 -کاربرد دیگر ل،

در خصوص فردی اتت که آگاه شود نه نابود .به عبارت دیگر

یعن امید به اصال ووود دارد؛ « َاخاشَ يماا َر َج َاعا ُنسیاإٌشیاقَننٌ ٌااغَضبَا َااأ ٌَس ا» (اعراف.)150/

 -مُغارِبا به معنای قدرل اتت که پایداری و یبات م دهد .این خشم اتت که بر

ٌ
با ٌ
َاضباااهة ياَاأَ ااشََااةَنق ٌد َارا َملَي »
ایر ناامیدی از اصال و نجات پیش م آید؛ « َاخامَلالشنرن ااإٌماامَ َه َا ُ

(انبیاء.)87/
 -مغ،وب به معنای عذاب مکافات اتت یعن تخت ها و دشواریهای که مجرم به

نبا َملَي ٌو اا َاخا ًَللشضياشٌني» (فالحه.)7/
ض ٌا
خاطر گناهان و تتمهای خود نصیبش م گردد؛ «غَرياالش َمَ ُا

 76دو فصلنامه تفسیر پژوهی

 -معنای دیگر ل ، ،ناخشنودی اتت؛ یعن ررایت و خشنودی خدا را از دتت

ضب»
ضبا ا َملی اغَ َ
دادند .یک ناخشنودی اتت که پیش از آن خشنودی بوده اتت؛ «هَبا ُاؤ ابٌََ َ
(بیره.)90/

 در آیه « َاخا ََاا ََيلٌلاا َملَي ٌااغَضبٌی» به معنای عذاب اتت (طه.)1/بنابراین خشونت در اتالم مووه و مشروع اتت که در مواوهه با کفار و قابل کنترل

باشد؛ بهعبارتدیگر ل ،ورزی و خشمگین شدن در راه حق و به خاطر امید داشتن برای
آگاه بخش به مجرم بکار رود نه از حیث انتیامگیری و نابودی؛ که خشونت پس از
ناامیدی از اصال و نجات را نیز شامل م گردد .همچنین به معنای لنات

میان عذاب

مکافات و ورم اتت .پس مالکهای خشونت و خشونتورزی با لووه به لغییر شرایط
لغییر پیدا م کند -امید به اصال  ،در راه حق بودن ،لنات مکافات و ورم و .-...
 .3-5مقت
«میت بغ

شدید نسبت به کس که م بین مرلک

کار قبیح اتت» (رال

اصفهان ،

.)235/4 :1374
« قت ا قتااخهنابَضامَاأ راقبيح اخ قتاإ الشناسا قاتًواحنن:ابَضابَاضًواخهناَمقنتاخ قيتوا

خمتقتاإشي :اةقيضاحتبباإشي اخ اقت اخمتاقتنلواخ قت اإيل:اقبحاهعل » (زمخشری.)221/2 :1419 ،
ض» (ابن االییر.)346/4 :1399 ،
تاٌ الرَص ٌال:اأَدرالشبَُ ٌا
«لملَق ُ
« َ َقتَ ُا َقتا:اأبَض » (ووهری.)226/1 :1407 ،
کاربرد واژه «میت» در صیغههای متفاوت و به شکلهای گوناگون در قرآن مجید در
کل به لعداد  6بار و در  4توره و  5آیه از قرآن کریم اتت .و لذا با لووه به این کاربردها
م لوان مطال زیر را مورد لووه قرار داد:
«کقمه میت به معنای شدت خشم اتت ،چون کفر باعث م شود انسان از عبودیت
خدا تر برلابد و تاحت مید

او را خوار بشمارد ،و نیز این عمل باعث م شود که
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کافران در نفس خود خسارت بینند ،چون نفس خود را که قابقیت داشت از تعادت
انسانیت برخوردار گردد ،مبتال به شیاوت و بال کردند ،که بهزودی در مسیر انتیال خود
بهتوی دار وزا با آن روبرو م شوند .و اگر میت را میید به عند ربهم کرد ،ول خسار را
میید به آن نکرد ،برای این بود که خسار از لبعات و آیار لبدیل ایمان به کفر و لبدیل
تعادت به شیاوت اتت ،و این امری اتت در نزد خود انسانها ،ول میت که شدت خشم
خدا اتت امری اتت در نزد خدای تبحان» (طباطبای « .)76-75/17 :1374 ،کقمه میت
به معنای شدیدلرین مرحقه خشم اتت» (همان« .)474/17 ،میت دشمن و خشم تخت
ت به معناى خشم و ل،
را گویند» (طبرت « .)237/21 :1360 ،مَیْ ُ

شدید اتت»

(قرائت .)253/10 :1383 ،
با لووه به معنای میت در فرهنگ لغات و نیز لفاتیر م لوان ارلباط آن با خشونت را
اینگونه بیان داشت:
 میت مرلبه و شدت خشم را بیان م کند و آن شدیدلرین مرلبه خشم اتت کهانسان کافر و عصیانگر در حق خود روا م دارد؛ بهعبارتدیگر بیانگر لنات

میان ورم و

مکافات برای بندگان از توی خداوند اتت درحال که همین خشم نسبت به خود از توی
بندگان امری ب ایر اتت.
 .3-6فظ
رال

گفته اتت« :الفظ :،زشتخوی ،و از این لفظ ،بهصورت اتتعاره -فظ ،یعن آب

که خوردنش مکروه اتت و وز در ررورت و نیازمندی زیاد ،نوشیده نم شود» (رال
اصفهان .)73/4 :1374 ،

لداهاهنَ ٌ
نااَندةالخلُلُنقا
اخهُ َنال و اأَهنظا ٌ نَاهُ َنال :اأَياأص َنع ُ
اخلش ُم َنر ُ َ ُ
س َ
باخلُق َ
« َر ُج ولاهظ:اسنيٌئالخلُلُنق َ
نااخأََ َنر ُ

ٌ
ًاخلشَلةًابَنينَ ُو َما» (ابن االییر.)459/3 ،1399 ،
بواخَملايُ ٌرداهبٌٌ َماالش ُمبَاشًََََاٌ الش ةاظَ ٌا
خ ُخ ُ
شنةًالجلاة َ

 78دو فصلنامه تفسیر پژوهی

ي
ُّتواهنإملا
«لش ظ
:الشرجلالشَلي ُ
نلواخاهنناأ ايسنقىابعنريهاُّايشندراهمن اشنئالاجين ي
ظ اخا ن اقنذ :الهننتَظالشرج ُ
ُ

أصاب امطشاَقيابطنَ اهعصراهَنرثَ ُاهش ٌربَ » (ووهری.)1176/3 :1407 ،

«أحنىاملي اب ةاظت اخمن اختقنل:اقنماغالظاهةاظواكأ اأخالقو اهةاظ» (زمخشری.)28/2 :1419 ،
ظالش َقلنب»
این واژه در قرآن کریم فیط یک بیار بیه کیار گرفتیه شیده اتیت «هةنااغَلني َا
(آلعمران )159/و لذا با لووه به این کاربرد م لوان مطال زیر را مورد لووه قرار داد:
«کقمه فظ ،به معنای وفاکار ب رحم اتت و لقیظ بودن ققی کناییه اتیت از نداشیتن
رقت و رأفت اتیت» (طباطبیای « .)86/4 :1374 ،فظ،یا -وفاپیشیه و بیدخقق» (همیان،
« .)314/4فظ ،در لغت به معن کس اتت که تخنانش لند و خشن اتت ،و لقیظ -الیق
به کس م گویند که تنگدل اتت و عمال انعطاف و محبت نشان نم دهد بنابراین ،ایین دو
کقمه گرچه هر دو به معن خشونت اتت اما یکی لالبیا در میورد خشیونت در تیخن و
دیگری در مورد خشونت در عمل به کار م رود» (مکارم.)141/3 :1374 ،

نبا اقسنننةا
ظالش َقلن ٌا
نتاهةننااأياهننظاالشلسننا اخالشطبنناعواخشننَالملعا لننًواسننيئالخللننقواغَلٌنني َا
«و َاَاشَننناا ُكنن َا

لإلحساسالشدلخل ا اخ قات اخاةبضات اابشطريقًالشسلبيً» (ف،لاهلل.)342/6 :1419 ،
با لووه به معنای فظ ،در فرهنگ لغات و لفاتیر ارلباط آن با خشونت بهقرار زیر اتت:
 فظ ،به معنای خشونت اتت که باعث لفرقه و ازهمگسیختگ انسانها م گردد .پس هرظا
نوع خشونت که وحدت را لبدیل به لفرقه کند فظ ،نامیده م شود .در این آیه هم (هةا اغَلي َا

لش َقلب) به معنای شدت از دتت دادن عاطفه و مهربان اتت؛ یعن بااللرین مرلبه ب عاطفگ .
ظ شامل خشونت نامشروع اخالق و کالم م گردد که باعث لغییر از
بنابراین ف ،
وحدت به لفرقه م شود .همچنین فظ ،یک خشونت کینهلوزانه اتت که در فرهنگ اتالم
گناه ققب حید اتت .کینه و حید یک از رذایل اخالق اتت؛ کینه حالت ققب اتت که در
ظاهر با دشمن آشکار م شود.
 .3-7غیظ
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چنانکه رال

در مفردات گفته اتت «لیظ :خشم شدید و لغیظ :اظهار لیظ اتت» (رال

اصفهان .)730/2 :1374 ،

ٌ
«هإ ي الشََيا ٌ
ٌ
نااه َننا
امنَامَشٌ َ
ظاص َ ًاتَنََ ررياٌ الملَخلنقامن َدالحتٌدلدهوايَنتَ َحركا َذَاواخهللاُايتَعنا َ
واخإٌيَ ُ
نكالشنصنف َ
ٌ
ناءامقنبنً ٌ
امقنبت اشلمتس ٌم ٌاهب َ ٌ
ٌ
لالًلس ٌ :اأَياأَةي ُاأَ ََدراأَص َح ٌ
الّلل» (ابین االیییر،
امنن َد يٌا
اه ٌ هٌالرَمسَ ُ
اب َ
كنَايَاًوا َمَ ُ َ ُ َ َ َ

.)492/2 ،1399
« لش ننرقابنننيالشَننيظاخلشَضننب:اقننداهننرقابينومننااأب الشَضننباضنندالشرضنناواخهننناإرلدةالشعقننابالملسننتحقا

ابملعاص اخلشَيظ:اهيجا الشطبعابكثرةا اايكن ا َالملعاص واخش شكايقنال:ا(غضنباهللااملنىالشك نار)واخًلا
يقال:الغتاظا نو اخمرفالشَزليلاخغريهالشَضباأبةن :اغلينا ادمالشقلنباشطلنبالًلةتقنام اخملنىاهن لاهناشَيظا

خلشَضبا ُّتلدها واخيكن اإطالقالشَضباملي ا-تعا -اابمتبناراغاينًالشَاينًاكنأكثرالشصن اتواهإهننااابمتبنارا
لشَنناايتاًلالملبننادي الش ننرقابنننيالشَننيظاخلشَضننب:اأ الًلةسننا اجينننزاأ ايَتنناظا ننَاة سن اخًلاجينننزاأ ايَضننبا

مليوننااخمشننكاأ الشَضننباإرلدةالشضننرراشلمَضنننباملي ن اخًلاجينننزاأ ايرينندالًلةسننا الشضننرراشن س ن واخلشَننيظا

يقربا َااببالشَ » (العسکری ،ب لا.)392-391/1 :
«خ َالجملاز:اخهال ايَايظاصاحب ا الشعملاأيايباري اخيَاشب » (زمخشری.)718/1 :1419 ،
:اغضباكا وَاشلعاجز» (ووهری.)1176/3 :1407 ،
ظ
«لشََي ُ
و
کاربرد واژه «لیظ» در صیغههای متفاوت و به شکلهای گوناگون در قرآن مجیید در
کل به لعداد  11بار و در  8توره و  10آیه از قرآن کریم اتیت .و لیذا بیا لوویه بیه ایین
کاربردها م لوان مطال زیر را موردلووه قرار داد:
«کقمه لیظ به معنای خشم و کینه اتت» (طباطبای « .)600/3 :1374 ،کقمه لیظ بیه
معنای هیجان طبع برای انتیام در ایر مشاهده پ درپ نامالیمات اتت ،به خالف ل ،که
به معنای اراده انتیام و یا مجازات اتت ،و به همین وهت اتت کیه گفتیه م شیود :خیدای
لعال ل،

م کند ،ول گفته نم شود خدای لعال لیظ م کند» (همان« .)28/4 ،لیظ به

معنای شدت ل،

م باشد» (همان« .)549/9 ،کقمه لیظ به معنای اندوه و خشم اتیت»

(همان« .)435/16 ،لیظ به معن شدت ل ،و حالت برافروختگ و هیجیان فو العیاده
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روح اتت ،که بعد از مشیاهده نامالیمیات بیه انسیان دتیت م دهید» (مکیارم:1374 ،
« .)97-98/3لغیظ عبارت از حالت اتت که انسان خشم خود را با نعره و فرییاد آشیکار
م تازد» (همان« .)36/15 ،خالشَيظاةقصالشطبعاابةزماجالشن س» (طوت  ،ب لا.)186/5 :
با لووه به معنای لیظ در فرهنگ لغات و لفاتیر ارلباط آن با خشونت بهقرار زیر اتت:
 یک معنای لیظ بیانگر مرلبه و شدت خشم اتت (لوبه -120/مقک.)108/ -معنای دیگر لیظ صرفا داشتن هیجان طبع برای انتیامگیری در پ

مشکالت

م باشد برخالف ل ،که اراده عمق برای انتیام اتت (آلعمران.)134/
 -دیگر کاربرد لیظ در لبدیل ائتالف و وحدت به لفرقه و ودای در ایر بغ

و کینه

اتت (آلعمران.)119/
بنابراین م لوان گفت که لیظ بیشتر شبیه یک حالت روح اتت –نه یک اقدام
عمق  -که همراه با لم و اندوه و بغ

و کینه نگهداشتن اتت و در حیطه خشونتورزی

نامشروع در قال لفرقه در ایر کینه ،هیجان انتیامگیری ،و  ...متجق م شود.
 .4نتيجهگيری
 -1هفت واژه «شد ،،دع ،،لقظة ،ل ، ،میت ،لیظ و فظ »،از اهم واژگان هسیتند در
شبکه معنای واژگان قرآن حوزه خشونت قرار م گیرند( .البته منحصر به ایین هفیت واژه
نیست و به طور مثال اذی -فتنه – قتل – کره -وبار -بطیش و  ...نییز دال بیر خشیونت
هستند که از بررت آنها صرف نظر شده اتت).
 -2واژه «شد »،لالبا به معن خشونت مشروع نظییر خشیونت بیرای حفیظ ،امنییت
وامعه که الزمه امنیت بخش  ،اعمال قدرت و خشونت در برابر متجاوزان اتت.
 -3واژه «لقظة» در دو گونه قابلبحث اتت :لقظت به معنای «تختگیری و شیدت»
نظیر المامحجت و قدرت بازدارندگ  ،و نیز لقظت به معنای «خشونت مشروع و اخالق »
نظیر لنات ورم و مکافات ،خشونت متنات با ورم ،الماض نکردن و مکافات عادالنه.
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 -4واژه «دع »،هم در برخورد با فرد ب گناه نظیر یتیم و هم در برخورد با فرد مجرم،
خشونت نامشروع بهحساب م آید.
 -5واژه «ل،ی » بییه معنییای خشییمگین شیدن ،در راه حییق و امییید داشییتن بییرای
آگاه بخش به مجرم به کار رود ،نه از حیث انتیامگیری و نابودی؛ کیه خشیونت پیس از
ناامیدی از اصال و نجات را نیز شامل م گردد .همچنین به معنیای لناتی مییان عیذاب
مکافات و ورم اتت.
 -6واژه «میت» مرلبه و شدت خشم را بیان م کنید و آن شیدیدلرین مرلبیه خشیم
اتت که انسان کافر و عصیانگر در حق خود روا م دارد؛ بهعبارتدیگر بیانگر لنات میان
ورم و مکافات برای بندگان از توی خداوند اتت.
 -7واژه «فظ »،شامل خشونت نامشروع اخالق و کالم م گردد که باعث لغیییر از
وحدت به لفرقه م شود .فظ ،خشونت کینهلوزانه اتت که در فرهنگ اتیالم گنیاه ققبی
حید لقی م شود.
 -8واژه «لیظ» بیشتر شبیه یک حالت روح اتت -نه یک اقدام عمق  ،-همراه بیا
لم و اندوه و بغ

و نگهداشتن کینه و در حیطه خشونتورزی نامشروع و هیجان انتیامگیری.
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