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چکیده

بازشـــناســـی مفناا موردات و ترقیآات قرآنی ،هزمه قجرا تو ه به
ظرافتهاا لوظی آنجاست .قلمات برگرفته از ریشه «غول» در قرآن
قریم ،گاه بهصــورت مطلق ،و گاه در ترقیب با حرف «عن» یا «من»
اســـتفمال شـــده اســـت .اذرگذارا حرف رر در مفناا ففل ،امرا
پذیرفته شده نزد لغتشناسان عرب میباشد؛ با اینحال مالحظه بیشتر
تواســـیر و تر مه ها حاقی از عدم تو ه به ویژگی یادشـــده در
خصوص واژه غولت است .این پژوهش بر آن است با روش توصیوی
ــــ تحلیلی ،من دستهبندا و تحلیل مجموعه آیاتی قه ماده «غول»
در آنجا بکار رفته ،به این مطلب تو ه نماید قه با در نظرگرفتن منابع
لغت ،قواعد تو سیر و نیز شواهدا از آراا مو سران ،براا هر یک از
صــورتهاا واژه غولت در قرآن ،مفناا متمایزا مقصــود اســت .بر
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پایه این اصــل ،تو ه به منابع اولیه لغت ،اذآاتقننده مفنایی عام براا
ماده «غول» اســـت؛ این مفناا عام عآارت اســـت از «انتواا اذر و
عالمت» قه با آنچه اهللغت در من تفابیرا چون «فقد ال شفور» و
«ترک ال شیء» براا ان سان اذآات میقنند ،هماهنگ ا ست .همچنین
بررســی «آیات غولت» مآیّن این نظر اســت قه ترقیب ماده «غول» با
حرف «عن» در تمامی آیات قرآنی ،قابل انطآاق با مفناا «بیاعتنایی»
اســت؛ چنانکه ترقیب این واژه با «من» در مفناا «بیخآرا» قاربرد
دارد.
واژههای کلیدی :مفناشناسی ،غولت ،غولت اختیارا ،بیاعتنایی،
أذر حرف رر در ففل.
مقدمه
قرآن قریم در شـــ مارا از آ یات خود با بجره گیرا از واژه «غو لت» در قا لب هاا
مختلف ،حقایق متنوعی را در ارتآاط با خداوند متفال و انسان بیان قرده است .در خصوص
این آیات بحثهاا مختلوی از جات عرفانی ،اخالقی ،توســـیرا و حتی لغوا مطرو بوده
ا ست .نگاهی به آذار اندی شمندان ا سالمی حکایت از آن دارد قه ،اهلعرفان به مو وعاتی
مانند انواع و مراتب غولت اهمیت داده اند و عالمان اخالقی ،به آذار فردا و ا تماعی آن
پرداختهاند(ر.ک :عضیمه ،1381 ،صص 423ــــ  .)427اهل توسیر و لغت نیز با بجرهگیرا از
منابع لغت و شآکه مفنایی آیات ،به فجم و تفمیق بیشتر در درک حقیقت غولت و ریشههاا
آن قمک نمودهاند(ر.ک :مصطووا ،1430 ،ج ،7ص299ـ .)301
با این و ود به نظر میرســـد ،هنوز ابجاماتی در موجوم حقیقیا واژه غولت بجاا مانده
ا ست؛ چراقه ممکن ا ست این لوظ در ترقیب با حرف رر ،خ صو صیت مفنایی بی شترا به
خود گیرد قه از نگاه محقرقان مغوول مانده ،و در توســـیرها و تر مهها این خصـــوصـــیت
رعایت نشده است.
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مالحظه آیات قرآن نشـــان میدهد قه قالب هاا ففلی و اســـمی ماده «غول» ،گاهی
بهتنجایی(بدون مصاحآت با حروف) ،و گاه در ترقیب با حروفی مانند «من» و «عن» استفمال
شــــده اســــت .از ســـویی ،در م نابع لغوا و توســـیرا نیز م فانی مت واوتی چون غو لت
غیراخت یارا(بی خآرا) و غو لت اخت یارا(بی اعت نایی) براا این واژه مطرو اســــت(ر.ک:
فیومی ،بیتا ،ج ،2ص449؛ وادا آملی ،1392 ،ج ،31ص68ـ .)69
از اینرو ،این پرســش ،اهمیت مییابد قه آیا ممکن اســت در اســتفماهت قرآنی ،از
هرقدام از صورتهاا یاد شده ،مفناا خا صی موردنظر با شد؟ بر فرض مثآتبودن پا سخ،
هرقدام از ترقیآات غولت ،بر قدامیک از مفانی پیشگوته دهلت دارد؟ آیا این تواوت در
زئیات لوظی غولت ،مورد تو ه موســـّران و محققان بوده ،و یا این ظرافت هاا لوظی در
توسیرها و تر مهها نادیده گرفته شده است؟
نتیجه این پژوهش ،عالوه بر ن شاندادن دقرت و ظرافت تفابیر قرآنی ـــــ بخ صوص در
ترقیب «غول عن» ـــــ از قاعدهمندا الواظ قرآن نیز حکایت دارد .بیشــک شــناخت دقیق
مفن اا موردات و ترقیآات قرآنی ،زمینه مســـاعدا براا درک و تآیین مفارف بلند قرآن
فراهم میقند.
پیشینه تحقیق
پیش از این در خصـــوص قاربرد قرآنی واژه «غو لت» ،در ـــمن پژوهش پیرامون
ماهیت و آذار اخالقی «غولت» تحقیقات متفددا به انجام رسیده است .در این زمینه میتوان
به قتاب ارز شمند «پرده پندار» ا شاره نمود قه نوی سنده قو شیده من ارائه تحلیلی ر سا از
وانب مختلف بحث غولت ،بیانی روشن از مفنا و موجوم غولت در پرتو قرآن و نججالآالغه
عر ــــه نمــایــد(ر.ک :فرامرز قراملکی .)1381 ،همچنین در قتــابی دیگر قــه بــه عنوان
«مفناشناسی واژگان قرآنی» نامبردار شده ،نویسنده در قنار سایر واژگان قرآنی ،تحقیق قابل
اعتنایی درباره موجوم غولت ارائه داده است(ر.ک :عضیمه ،1381 ،صص 423ـ .)427
با این حال ،این قلم تاقنون در خ صوص مواهیم و قاربردهاا قرآنیا واژه «غولت»(در
ارتآاط و اقتران با حروف رر) ،پژوهش مســتقلی نیافته اســت .از اینرو تحقیق پیشرو از دو
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جت با پژوهش هاا پیشـــین متواوت اســـت؛ از جتی به خاطر تمرقز در بحث از موجوم
قرآنی «غولت» با لحاظ تفلرق به «حروف رر» ،و از ســـویی به دلیل نگاه مجموعی به آیات
قرآن براا درک و ا ستنآاط مفناا حقیقی واژه مورد بحث؛ در این نگاه مجموعی ـــ ـ براا
تأیید مفناا پی شنجادا در حد و سع مقاله ــــ همه آیاتی قه م شتمل بر ترقیب واژه غولت با
حروف رر میباشند ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
با این مالحظات مقاله حا ر در صدد مستدل نمودن این نظر است قه قلمات برگرفته
از ریشـــه «غول» در هنگام اطالق یا ترقیب با حرف «عن» و یا «من» از مفنایی متواوت
برخوردارند .به این مفنا قه مشتقات «غولت» به هنگام مصاحآت با حرف «عن» حاوا موجوم
«غولت اختیارا» است؛ چنانقه در هنگام ترقیب با حرف «من» ،بیانگر «غولت غیراختیارا»
یا «بیخآرا» اســـت .آنگاه با فرض تحقق دوگونه مفنا براا «غولت»(در حال ترقیب) ،این
واژه در حالت اطالق داراا موجومی عام و نامُتفیّن از دو مفناا پیشگوته است.
 .1دالیل مُثبت وجوه معنایی «غفلت» در قرآن کریم
از آنجا قه صــورتهاا مختلف «غولت» در قرآن قریم ـــــ از حیث قمی و قیوی ـ
متواوت اســت ،دهیل مُثآت مفانی این صــورتها نیز متنوع عر ــه شــده اســت .براا اذآات
مفناا غولت در حالت اطالق ،از ظرفیت «لغت و زبان عرب» بجره گرفته شده ا ست .جت
تفیین مفناا «غول عن» ـ قه مستلزم بررسی همه موارد این ترقیب است ـ بر قاعده «حقیقت
قرآنی» تأقید شده است .و نیز براا تأیید مفناا «غول من» قه فقط در دو آیه استفمال شده
تنجا به قاعده «سیاق» تمسک شده است.
 .1-1تحلیل معنایی ماده «غفل» در معاجم لغت
براا اصل ماده «غول» ـــ بدون لحاظ تفلق آن به حروف ر ـــ در مفا م لغوا مفانی
متواوتی ذقر شده است ،از مله:

رك الش ّ ّ ّ ّ ء س ّ ّ ّ ّ ا؛ وارهاندن چیزا در اذر ســجو و بیخآرا»(ابن فارس،1404 ،
« .1تَ ُ

ج ،4ص.)386
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ِ
اْلنْس ّ ّ ّ ِ
ِ ِ
اد ُ َع َذ ُك تَ َِ َل ِرِ لَ ُ؛ غائبشــدن چیزا(قابل درک) از
َ « .2غْيبَةُ الش ّ ّ ّ ء َع ْن بَال ْ َ
ذهن انسان و عدم یادآورا آن»(فیومی ،بیتا ،ج ،2ص.)449

ِ
رر ب ؛ عدماحساس و درک چیزا قه حقش آن است
« .3فَّ ْقذ ال َش ّر اَا َق َق نَ ْد شَ ْش ّ َ
قه احساس و درک شود(زبیدا ،1414 ،ج ،15ص.)548
« .4انتفّّاء التِّّلر؛ عدم یادآورا(فقدان صـــورت ذهنی)»(مصـــطووا ،1430 ،ج ،7
ص.)299
بی گمان این اختالف در مفناا اصـــلی واژه غولت به خاطر برداشـــت هاا متواوت
اهللغت از استفماهت متفدد این لوظ میباشد قه از زبان عرب اصیل شنیدهشده و در منابع
لغت آط و ذآت شده ا ست .اینک براا ارزیابی این دیدگاهها منا سب ا ست برخی از این
استفماهت را مرور قنیم:

 .1خلیل فراهیدا در الفین آورده اســـت« :طرشق غُ ْف ّ َ ال َعال َم ّةَ في ّ » به راهی گوته

میشود قه عالمتی نداشته باشد (فراهیدا ،1410 ،ج ،4ص.)420

ال
 .2ابنمنظور نیز در خصوص سرزمینهاا خالی از عالمت و نشانه مینویسد« :آَ ْغ َف َ
َّ
يس في ا نَثر شُررف»(ابنمنظور  ،1414 ،ج ،11ص.)498
األَ ض نَي اجمل لةُ اليت لَ َ
 .3تاج اللغه «ن ض ُغ ْف » را چنین مفنا قرده است« :زمینی قه عالمت و اذر آبادانی در
آن نآاشد»( وهرا ،1410 ،ج ،5ص.)1783
 .4در موردات « ج ُغ ْف » به مفناا ق سی قه تجربهها ،اذر و ن شانهاا بر او نگذا شته

ال الكتا » به مفناا «رهاقردن قتاب بدون نقطه [و
« ََل تَس ّّا ُ الت ا ُ » مفرفی شده ،و «إِ ْغ َف ُ
نشانهگذارا]» تفریف شده است(راغب اصوجانی ،1412 ،صص 609ـ .)610

 .5در تاج الفروس آمده« :الغَ ُف ل» ماده شتر رام و آرامی است قه از شیرخوردن نوزاد
خود ممانفت نمیقند و برایش مجم نی ست ،چه ق سی او را میدو شد(زبیدا ،1414 ،ج،15
ص ،)548این تفآیر قنایه از مو ودا است قه اذرا از شر در او دیده نمیشود.

 .6صـــاحب مقاییس اللغه ،در معبندا اســـتفماهت مختلف واژه « ُغف » نزد عرب

اصــیل ،نظر قلی خود را اینگونه ارائه میدهد« :آنجا(عرب اصــیل) به هر چیزا قه داراا
اذر و نشانه نآاشد ،غُول میگویند»(احمد بن فارس ،1404 ،ج ،4ص.)386
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این نمونهها ن شان میدهد قه آنچه لغت شنا سان از بردا شت خود درباره مفناا ا صلی
ماده «غول» آوردهاند ،در واقع مربوط به قاربرد خاص این واژه در مورد انســـان اســـت؛ اما
قاربرد عمومی این واژه درباره انسان و غیرانسان نشان از مفنایی عامتر دارد .این مفناا عام
عآارت است از «انتواا اذر و عالمت» قه در مورد انسان ـ ـ آنگونه قه لغتشناسان گوتهاند ـ
ممکن است به صورت «انتواء تذقر»« ،فقد الشفور»« ،عدم تو ه» و یا «ترک الشیئ» تفریف
شود.
بنابراین در تطآیق مفناا اصـــلی و عام ماده «غول» بر غولت انســـانی میتوان گ وت:
اســتفمال واژه غولت بهعنوان یک صــوت انســانی ،حامل دو زء مفناییا مترتب بر یکدیگر
اسـت؛ زء اول ،عآارت اسـت از «عدمتأذرر و انوفال» نسـآت به پیرامون ،قه بهصـورت «فقد
الشـــفور» و «انتواء تذقر» در تفآیرات اهللغت ظجور یافته اســـت و مقصـــود از زء دیگر،
«عدمتو ه و بیعملی» نسآت به مقصدا قه با «انتواا عالمت و نشانه» ،آن مقصد و هدف،
بهطور طآیفی «ترک» و رها میشود.
رو شن ا ست مفناا پی شنجادا براا غولت ان سانی ،موجومی ا ست قه با رعایت مفناا
ا صلی و عام ماده «غول» ،همه مواهیم ارائه شده از سوا اهللغت در آن مع ا ست .شاهد
این مفناا امع ،ظرفیت موجومی ماده غول اســت قه در صــورت ترقیب با «من» یا «عن»،
تنجا زئی از مفناا عام آن ظجور می یابد .هزم به ذقر اســـت ،این ویژگی به ماده «غول»
اخت صاص ندارد؛ بلکه در ماده «رغب» نیز ،خ صی صه مذقور دیده می شود ،به نحوا قه در
تحقیقات مفنا شـــناختی از این ویژگی براا اذآات موجوم عام قلمه در حالت اطالق ،بجره
گرفته شده است(ر.ک :اخوان مقدم و پاکنیت ،1395 ،صص 133ـ .)134
 .2-1غفلت تعمّدی و معادل لفظی آن
بررســی قتب لغت حاقی از آن اســت قه از منظر لغتشــناســان ،ماده «غول» بر نوع
خاصـــی از غو لت ،افزون بر مفناا اصـــلی این واژه ده لت دارد .ابن فارس در این زمی نه
میگوید:
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«غین و فاء و هم ،اصل صحیحی است قه بر ترک امرا در اذر سجو
دهلت دارد و ممکن اســـت این «ترک و رهاقردن» از روا عمد
با شد؛ از همین نوع ا ست :غَوَلتُ عن ال شى »(ابن فارس ،1404 ،ج،4
ص.)386
صاحب مصآاو المنیر نیز این نوع از غولت(تفمدا) را اینگونه بیان قرده است:

«غو لت ...گاهی در مورد قســـی بکار می رود قه قارا را در اذر
ســجلانگارا و بیاعتنایی رها نموده اســت ...گوته شــده از این باب
است :غَوَلتُ عن الشیء»(فیومی ،بیتا ،ج ،2ص.)449
خلیل بناحمد فراهیدا نیز ،به مفناا غولت اختیارا(تفمّدا) تو ه داشته و مفادل آن

ت الش ّ ءَ :ترلتَ غفال ُ ننت لَ
را از حیث صرفی صیغه باب اففال مفرفی قرده ا ست« :نَ ْغ َف ْل َ
ذالر»(فراهیــدا ،1410 ،ج ،4ص .)419همچنین «طریحی» در مجمع الآحرین ،بر دهلــت
«غول عنه» در مفناا «غولت اختیارا و تفمّدا» ت صریح قرده ا ست؛ وا درباره « َغ َف َ َعه ُ»
آنگونه ســـخن گوته قه خلیل فراهیدا در مورد «نَ ْغ َفلَ » بیان نموده اســـت(ر.ک :طریحی،

 ،1416ج ،5ص.)435
 .3-1تبیین موارد مشابه «غفل» در تأثیرپذیری از حرف جرّ
روشن است تأذیرپذیرا ففل از حرف رر ــ ـ آنگونه قه طریحی و دیگران براا ففل
«غول» مطرو نمودهاند ـ اختصاص به این ففل ندارد؛ بلکه در سایر اففال نیز ارا است .در
این ا به دو نمونه از اففالی قه متأذر از حرف رر ،مفانی متواوتی به خود میگیرند ،اشـــاره
میشود:
الف) اهللغت در مورد ففل «رغب» قه به مفناا «وســفت در میل» اســت ،آوردهاند:
این ففل ،هنگامی قه با «فی» (به مفناا ظرفیت) یا «الی» (به مفناا انتجاا غایت) مصـــاحب
شـــود ،عالقه و میل شـــدید را اقتضـــا دارد؛ و اگر با حرف «عن»(به مفناا مجاوزه) ترقیب
شـــود ،عکس مفناا اصـــلی ،یفنی «ترک عمدا و بیمیلی» را افاده میقند(ر.ک :راغب
اصوجانی ،1412 ،ص358؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،1ص.)423
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ب) در خ صوص ففلا « َس ّ ّ » نیز گوتهاند :این ففل در هنگام ترقیب با «فی» به مفناا
«تَّ ْرُك الش ِء َعن َغ ِي ِع ْلم» است و در صورت ترقیب با «عن» در مفناا «تَّ ْرُك الش ِء مع الرِْلم»
قاربرد دارد(ر.ک :ابن منظور ،1414 ،ج ،14ص.)406
این نمونهها سآب شده ا ست تا در پژوهشهاا مفنا شناختی اینگونه تحلیل شود قه
« حرف رر ،اذر ف فّال و پر اهمیتی در تغییر دهلت ففل دارد؛ بنابراین تو ه به رابطه ترقیآی
بین ففل و حرف رر براا رسیدن به مفناا مطلوب رورا و انکارناپذیر است .ففل هرگاه
بهطور مطلق بیاید ،دهلت عمومی دارد و اگر به همراه آن حرف ر بیاید ،دهلتش به مفناا
مفینی اختصاص مییابد»(اخوان مقدم و پاکنیت ،1395 ،ص.)133

ِ َّ
ِشن
در تأیید مدعاا فوق ــــ براا صورت اطالق ماده «غول» ــــ میتوان به آیه« :إ َّد ال َ
الِ الْاِِم ِ
هاِ الْغافِ ِ
شّرم َد الْاحص ّ ّ ّ ّ ّ ّ ِ
هاِ لُرِهُ ا ِو ال َذنْيا َُ اْ ِ َرِ»(النور )23:اســـتناد قرد قه از
ُْ
َْ ُ ُ ْ َ

غولتی عام شامل بیخآرا و بیاعتنایی حکایت میقند و نشان میدهد زنان مؤمن نسآت به
اتجام گناه ،یا بیخآر هستند و یا در صورت آگاهی ،اعتنایی به آن ندارند ،در هر دو صورت
براا اتجامزنندگان حکم لفن وارد اســـت(ر.ک :ابوســـفود ،بیتا ،ج ،6ص165؛ صـــادقی،
 ،1365ج ،21ص .)85بنابراین ،در این ا سخن از غولتی است قه به نحو مطلق و نامتفین بر
بیخآرا و بی اعتنایی دهلت دارد و چنانچه قرینه بر مفناا مفینی وارد شـــود در آن مفنا،

متفیّن خواهد بود ،مانند« :اقَّْت لِله ِ ِ
ض َد»(اهنآیاء.)1:
َّاس قسابُّ ُ ْم َُ ُه ْم و َغ ْفلَة ُم ْر ِر ُ
ََ َ
درمجموع از آنچه در منابع لغت پیرامون ماده «غول» بیان شده است این نتیجه حاصل

می شود قه ،مفناا ا صلی واژه غولت در مورد ان سان ،از دو زء ت شکیل شده ا ست؛ زء
اول قه به عدم انو فال در ذهن و ق لب مربوط اســــت ،از آن به عنوان «غو لت علمی یا
غیراختیارا» می توان یاد قرد ،و زء دوم مفناا غولت ،قه به نوی جتگیرا در خارج
ذهن مربوط است ،از آن به «غولت عملی یا اختیارا» میتوان تفآیر نمود.
 .2ثبوت «حقیقت قرآنی» برای واژه غفلت
از مله قواعدا قه براا اذآات مفناا قرآنی موردات و ترقیآات قرآنی میتوان از
آن بجره گرفت ،ذآوت «حقیقت قرآنی» است .برخی محققان در تآیین این قاعده آوردهاند:
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« گاه در سخنان یک گوینده و یا گروه خا صى ،ا ستفمال واژهاى در
مفنا یا موردى خاص به قدرى تکرار مى شود قه همگان از آن واژه،
مفنا یا مورد خاص را مى فجمند؛ در این صــورت ،گوته مى شــود قه
این واژه در آن مفنا یا مورد ،حقیقت شده است .آنچه در ا صول فقه
با عنوانهاا «حقیقت شرعیه» یا «حقیقت متشررعه» از آن یاد میشود،
از همین باب اســت .در قرآن قریم نیز ممکن اســت بفضــى از الواظ
در اذر قثرت اســتفمال در مفنا یا موردى خاص ،بهصــورت حقیقت
قرآنى درآمده باشــد؛ یفنی به گونهاا شــده باشــد قه هرگاه در زبان
قرآن بدون قری نه ب کار می رف ته ،آن مف نا یا مورد خاص را براا
مسلمانان تداعی میقرده است»(1ر آی ،1383 ،صص 65ـ .)66
نتیجه این بیان آن ا ست قه مو سر در فجم الواظ قرآن باید برر سى قند قه آیا واژه به
قار رفته در آیه موردنظر ،از موارد حقیقت قرآنى اســت یا خیر؟ و در صــورتى قه حقیقت
قرآنى بودن آن ،اذآات شود ،اگر بدون هیچ قرینهاى در قرآن قریم به قار رفته باشد ،آیه را
باید با تو ه به مفناى حقیقت قرآنى آن توسیر قند.
بر این اســاس ،براا اذآات این نکته قه واژه قرآنی «غولت» در مفناا خاصــی حقیقت
شده است یا نه ،هزم است:
اوالً؛ صورتهاا مختلف این واژه در قرآن از نظر قمی و قیوی احصا شود؛
ثانیاً؛ باید بررسی شود ،هرقدام از صورتها و ترقیآات این واژه در چه مفنایی بکار
رفته است.

 .1این حق قت قرآنی لزوماً به تداعی عموم مسلمانان وابسته ن ست؛ بلکه ممکن است به استقراء محققان
در پژو ش ای قرآنی متکی باشالالالد .مسالالالاعد بنط ار این مطلب را با عنوان «کل ات قرآن» (به معنای
م صطلحات قرآنی) و در جای دی ر با تعب ر «حق قت شرعی» که مان عنوان «حق قت شرع ه» در علم
ا صول ا ست ،مطرح کرده ،و نمونه ای متعدد آن را ذکر کرده ا ست(ر.ک :ط ار ،1413 ،صص122 ،106
و .)123
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آنچه ا ماهً در مورد ترقیب ماده «غول» با حرف «عن» میتوان گوت آن اســت قه،
این ترقیب قرآنی با داشـتن بیشـترین فراوانی(نسـآت به دیگر صـورتهاا غولت) ،در اقثر
موارد اگر نگوییم همه ،در مفناا «غولت اختیارا» قاربرد دارد؛ شـــاهد این ســـخن ،اذعان
برخی موســران اســت قه بها مال گوتهاند « :اقثر موارد اســتفمال غولت در قرآن بهغولت
تفمدا مربوط است قه به شکل اعراض و بیاعتنایی ن شان داده می شود»(ابنعاشور ،بیتا،
ج ،8ص .)289با این زمینه ،اگر ـ در بحث توسیرا آتی ـ مدعاا فوق تأیید گردد ،میتوان
بر اســاس ذآوت «حقیقت قرآنی» پذیرفت قه ،ترقیب «غول عن» در مفناا «غولت اختیارا
و تفمدا» ،حقیقت است.
 .3گونههای مختلف تعبیر غفلت در قرآن کریم
چنانکه اشــاره شــد ،شــناخت صــورتهاا مختلف واژه غولت ،از لوازم اذآات مفناا
حقیقی براا واژه یاد شده ا ست .در اینباره گوتنی ا ست ،فراوانی قلمات برگرفته از ری شه
«غول» در قرآن قریم به عدد  35میرسد .از این تفداد:
الف) در  10آیه 1این واژه بهصورت مطلق و بدون تفلق به حرف رر ذقر شده است،

مانند« :لِتُْه ِِ َ قَّ ْ ما ما نُنْ ِِ َ آبا ُؤُه ْم فَّ ُ ْم غافِلُ َد»(یس.)6:

ب) در  2آیه 2نیز با قالب مصدرا ،بهوسیله حرف «من» متفدا شده است ،مانند« :لَ َق ْذ
ك ِغطاءَ َك»(ق.)22:
ت و َغ ْفلَة ِم ْن هِا فَ َك َش ْفها َعْه َ
ُلْه َ
ج) در  11آیه 3این واژه با حرف «عن» ترقیب شــده و صــوت غولت از خداوند نوی

َب اللَّ َ غافِال َع َّاا شَّ ْر َا ُ الظَّالِ ُا َد»(ابراهیم.)42:
شده است ،مانند َُ « :ال ََْت َس َ َّ

( .1أنعام( ،)131:أعراف( ،)179:أعراف( ،)205:یوسالال ( ،)3:نحل( ،)108:مریم( ،)39:أنب اء( ،)1:نور،)23:
(قصص( ،)15:یس.)6:
( .2أنب اء( ،)97:ق.)22:
( .3بقرة( ،)74:بقرة( ،)85:بقرة( ،)140:بقرة( ،)144:بقرة( ،)149:آل عمران( ،)99:األنعام ( ،)132:ود،)123:
(إبرا م( ،)42:نمل( ،)93:مؤمنون.)17:
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د) در  12آیه 1نیز این واژه ـــمن ترقیب با حرف «عن» ،مفناا غولت به غیرخدا

ِ
نســـآت داده شـــده اســـت ،مانند« :فَ َكف بِ َّ ِ
باَتِ ُك ْم
الل َش ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ يذا بَّْيهَها َُ بَّْيهَ ُك ْم إِ ْد ُلهَّا َع ْن ع َ
ِ
لي»(یونس.)29:
لَغاف َ

این آمار نشـــان میدهد بیشـــترین فراوانی واژه غولت در قرآن ،مربوط به ترقیب این
لوظ با حرف «عن» می با شد .در برر سی آتی م شاهده خواهد شد قه این ترقیب در تمامی
آیات بر مفناا «غولت اختیارا» حمل شده ـ و یا قابل حمل ـ است.
 .1-3تحلیل تفسیری آیات مشتمل بر ترکیب «غَفَلَ عَن»
این گروه از آیات غولت به دو دســته اصــلی تقســیم میشــوند؛ در یک دســته از این
آیات ،موجوم غولت به صورت ففل یا صوت به غیرخدا منسوب است و در دسته دیگر ،واژه
غولت به صورت صوت از ذات حقتفالی نوی شده است .گوتنی است ،این دو دسته خود به
زیرمجموعههاا دیگر تقسیم میشوند.
 .1-1-3آیات نافی غفلت از خداوند
این د سته آیات غولت ،از جات گوناگون قابل بحث و گوتگو ا ست .برخی محققان
در چــارچوب مآــاحــث عقلی و قالمی بــه بررســـی «امکــان نوی غولــت از خــداونــد»
پرداختهاند(فخر رازا ،1420 ،ج ،3ص ،)558و برخی دیگر به تنوع پیام ها و مخاطآان آن
تو ه نمودهاند(فرامرز قراملکی ،1381 ،ص16ــــــ  .)18اما آنچه در ارتآاط با مو ــوع این
پژوهش اهمیت دارد ،پاســخ به این پرســشهاســت قه اســاســاً موجوم قرآنی «ما اهلل بغافل«
چیســـت؟ و چرا صـــوت «غافل» در تمام آیات ،تنجا با تفلق به حرفِ رر(عن) ،از ســـاحت
مقدس الجی نوی شده است؟
در مسأله نخست ،برخی موسران گوتهاند :اعالم «نوی غولت از خداوند» در قرآن ،گاه

ك بِغ ّّافِّ ّ َع َّاّ ّا
اعبُّ ّ ْذ ُ َُ تَّ ََّلّ ّ ْ َعلَْيّ ّ ِ َُ م ّّا َبَّ ّ َ
در برابر ع مل پرهیز قاران اســــت مان ند« :فَّ ّ ْ
( .1نسالالالالاء( ،)102:أنعالام( ،)156:أعراف( ،)136:أعراف( ،)146:أعراف( ،)172:یونس( ،)7:یونس،)29:
(یونس( ،)92:یوس ( ،)13:که ( ،)28:روم( ،)7:أحقاف.)5:
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تَّ ْر َالُ َد»(هود ،) 123:و گاهی در م قا بل بدقردارا تآج کاران ،مان ندَ َُ « :م ْن نَظْلَ ُم ِِم َّْن َلتَ َم
اَ ِعْه َذ ُ ِم َن اللَّ ِ َُ َما اللَّ ُ بِغافِ َع َّاا تَّ ْر َالُ َد»(الآقرة.)140:
َش َ
این نحوه تفامل با عمل بندگان ،نشــانه صــآغه تآشــیر و نآه انذار این نوع تفآیر اســت.
جت تآشــیرا آن به این مفناســت قه همه قارهاا خیر پرهیزقاران مشــجود خداوند عادل
اســـت و بدون پاداش مضـــاعف نخواهد بود ،و جت انذارا آن ،به این اســـت قه همه
قارهاا بد تآه قاران مفلوم خداون ِد منتقم اســـت و تأخیر در قیور و امجال آنجا ،به مفناا
تغافل(چشمپوشی) از قارهاا بد ایشان نیست(ر.ک :وادا آملی ،1389 ،ج ،5ص.)42
بنابراین ،مق صود از تفآیر «نوی غولت» در این آیات تنجا اذآات ا صل علم براا خداوند

نیست[تا مفناا غولت برابر نوی علم باشد]؛ زیرا روشن است قه از عآارت «ند اهلل بك ش ء
عليم» نمیتوان انذار و تجدید را استواده قرد؛ اما مله « َُ َما اللَّ ُ بِغافِ َع َّاا تَّ ْر َالُ َد» متضمن
ِ
اَ»(فجر )14:ا ست قه از در قمین بودن
انذار و تجدید منی ،و م شابه آیه «إد بَّ َ
صّّ َ
ك لَبِالر َ
خداوند نســـآت به تآجکاران خآر میدهد(ر.ک :وادا آملی ،1388 ،ج ،7صـــص 279و
.)395
در این ا ،ق سم سومی از آیات نافی غولت نیز مطرو ا ست قه بهطور صریح به عمل
بندگان نمیپردازد و ظاهراً نآه تشــریفی ندارد؛ بلکه نشــاندهنده ربوبیت تکوینی خداوند

در حوظ نظام خلقت و ادامه حیات بشر است .آیه شریف َُ « :لَ َق ْذ َ لَ ْقها فَّ ْ قَ ُك ْم َسْب َع طَرائِ َق َُ
ِ
لي»(المؤمنون ،)17:بر این مفنا تأقید می قند قه خداا تفالی با همه
مّّا ُلهَّّا َع ِن ْ
اََْل ِق غّّاف َ
امکانات تحت امرش هیچگاه خلقش را رها نکرده و نســآت به فراهمشــدن نیازهاا حیاتی
خالیق بیتواوت نی ست؛ چراقه همه در و ود خود به او واب سته و نیازمندند(ر.ک :خطیب،
بیتا ،ج ،9ص1123؛ طآاطآایی ،1417 ،ج ،15ص.)28
با این تو ــیحات مفلوم میشــود ،غولتی قه در این مجموعه آیات از ســاحت بارا
تفالی نوی شده ،از نس غولت علمی(بیخآرا) نیست؛ بلکه از نوع غولت عملی(مربوط به
مقام عمل) ،و حاقی از این مفناســـت قه خداوند متفال نه تنجا نســـآت به اعمال خیر و شـــر
بندگان در نظام تشریع بیتواوت نیست؛ بلکه نسآت به نیازمنداهاا خالیق در نظام تکوین
نیز بیاعتنا نیسـت .و این شـاید سـرر نوی غولت از خداوند با تفلرق به حرف رر(عن) اسـت تا

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی13 42

نشان دهد آنچه در این نوع آیات به آن اهمیّت داده شده ،دفع شآه از قسانی است قه در
اوهام خود چنین گمان قردهاند قه خداوند متفال نسآت به دفع و رفع ظلم ظالمان و نصرت
و یارا اولیاا خود بیتو ه است(ر.ک :طآاطآایی ،1417 ،ج ،12ص.)81
 .2-1-3آیات مشتمل بر استناد غفلت به غیرخدا
مالحظه این د سته از آیات غولت ،از تنوّع بی شتر خطابها و او صاف متواوت غافالن
حکایت دارد .در این آیات گاهی خطاب براا توبیخ و سرزنش غافالن است و گاه هشدار
و برحذرداشـــتن از غولتهاا غیرمفذور اســـت؛ گاهی به صـــراحت یا در قالب ســـیاق از
تکذیب غافالن گزارش میشـــود و گاه با شـــیوهاا مشـــابه از قور و انکارشـــان خآر داده
میشــود .از اینرو ،در تآیین این بخش از آیات غولت ،مناســب اســت ــمن تقســیمبندا
آیات ،دیدگاه موســران در خصــوص هر یک از این آیات بها مال بحث شــده ،و بهعنوان
تأییدا بر نوع غولت بکار رفته در آیات ،گزارش شود.
 .1-2-1-3توبیخ غافالن اهلتکذیب

ِ
ّاه ْم ِو الْيَ وم بِّ ِّفَنَّّ ُ ْم َل ّ ّ َِّبُ ا بِّ ّيآشّ ّّاتِهّ ّّا َُ لّ ّّانُ ا َعْه ّ ّّا
آ یه اول« :فَ ّ ّانّْتَ َق ْاهّ ّّا مْه ُ ْم فَ ّ ِّفَ ْغَرقْهّ ّ ُ
ِِ
ي»(یونس.)29:
غافل َ
این آیه به سرنوشت فرعونیان و علت آن اشاره دارد .این علت عآارت است از تکذیب
آیات الجی و غولت از آنجا .موسران در توسیر این غولت قه به نوع خاصی(غولت اختیارا)
مربوط است ،تفابیر متواوتی را مطرو قردهاند ،از مله:
« .1عمل غافالنه»(طآرسی ،1372 ،ج ،4ص)724؛
« .2اعراض و عدم الت وات»(فخر رازا ،1420 ،ج ،14ص348؛ ســـآزوارا ،1419 ،ج،1
ص)171؛
« .3غولت مقصِّره»(صادقی ،1365 ،ج ،11ص)267؛
« .4بیاعتنایی»(قرشی ،1377 ،ج ،3ص.)494
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ِ
ِ َّ
ِشن شَّتَ َك َُُّ َد ِو ْاألَْ ِ
ك بِِفَنَّّ ُ ْم َل َِّبُ ا
ض بِغَ ِْي ْ
ص ّ ِر ُ
الَ وق  ...ذل َ
آیه دومَ « :س ِّفَ ْ
ف َع ْن آشاََّ ال َ
ِِ
ِ
ي»(اعراف.)146:
بِيآشاتها َُ لانُ ا َعْه ا غافل َ
این آیه نیز با ترقیآی م شاب ِه آیه پی شین ،حال و و ع م ستکآرانی را ن شان میدهد قه
پس از تکذیب آیات الجی به صــوت غولت ،موصــوف شــدهاند .در این ا نیز موســران از
تفآیرات متواوت براا بیان نوع غولت منتســب به مســتکآران ،خآر دادهاند قه در موارد ذیل
خالصه آنجا را مشاهده میقنید:
 .1ت غا فل ع مدا و بی اعت نایی(صــــادقی ،1365 ،ج ،11ص306؛ آلوســـی ،1415 ،ج،5
ص)59؛
.2

اعراض از آیــات الجی(طآرســـی ،1372 ،ج ،4ص736؛ فخر رازا ،1420 ،ج،15
ص)366؛

 .3اعراض و عدم توکر(مقاتل ،1423 ،ج ،2ص)64؛
 .4غولت اختیارا(ابنعاشور ،بیتا ،ج ،8ص)289؛
 .5ترک(سمرقندا ،بیتا ،ج ،1ص.)550

ِ َّ ِ
آیه سوم« :إِ َّد الَّ ِِشن ال شّرج َد لِقاءنا ُ ضّ ا بِ ْ ِ
شن ُه ْم َع ْن
َ ََُ
َ َْ ُ
الَيا ال َذنْيا َُ اطْ َاِفَنَ ا ِبا َُ الِ َ
آشاتِها غافِلُ َد»(یونس.)7:
این آیه از ق سانی سخن میگوید قه به آنچه نزد خداوند ا ست ،امید ندارند و ن سآت
به آنچه قه خداوند در دنیا بهعنوان نشـــانه هایی براا رســـیدن به لقاا خود قرار داده،
رواگردان و غافلاند .پس گویی قه این غولت تو سیرگر اعراض ای شان ن سآت به آیات و
لقاا پروردگار اســت(فخررازا ،1420 ،ج ،17ص)212؛ از اینرو برخی بر اســاس ســیاق
«غافلون» را به مفناا «مکذربون» مفنا نمودهاند(ســـمرقندا ،بیتا ،ج ،2ص )105و موســـران
دیگر نیز ،مطالآی گوتهاند قه هیچ قدام به غولت غیراختیارا(بیخآرا) مربوط نیســـت؛ از
مله این توسیرها موارد زیر است:
 .1اعراض(طآاطآایی ،1417 ،ج ،10ص)15؛
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 .2عآور و گذر از تأمل در آیات(طآرســـی ،1372 ،ج ،5ص140؛ طوســـی ،بی تا ،ج،5
ص)341؛
 .3غولت تفمّدا و اختیارا(صادقی ،1365 ،ج ،14ص)23؛
 .4گذشتن و وا نجادن(فیض قاشانی ،1415 ،ج ،2ص)395
 .5اهمال نظر و بیتو جی لجو انه(ابنعاشور ،بیتا ،ج ،11ص)24؛
 .6ترک و تکذیب(میآدا ،1371 ،ج ،4ص)252؛
 .7بیاعتنایی(قرشی ،1377 ،ج ،4ص.)352

ِ
آ یه چهارم« :فَّالْي ك نُّه و يّّك بِب ّذنِّ ِ
ك آشَّة َُ إِ َّد َلنيا ِم َن الهَّّا ِس َع ْن
ك لتَ ُك َد ل َا ْن َ ْل َف ّ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
آشاتِها لَغافِلُ د»(یونس.)92:
این آیه به دنآال یادآورا ریانات بنیا سرائیل و غرق شدن فرعون و ل شگریانش ،به
بیان حوظ و بقاا بدن او پرداخته ،و آن را بهعنوان نشـــانه قدرت خداوند و عامل عآرت
نسلهاا بفد مفرفی قرده است .در ادامه ،آیه با استواده از واژه غولت و با لحنی مذمتآمیز
و توبیخی ،از بیتو جی و اعراض بیشــتر مردم نســآت به این صــحنهها و آیات عآرتانگیز
خآر داده است(ر.ک:طوسی ،بیتا ،ج ،5ص429؛ فخر رازا ،1420 ،ج ،17ص.)298

آیات بفد با ذقر قصـــه ها و مخاطب قراردادن پیامآر(ص) با خطابَ َُ « :ال تَ ُك نَ َّن ِم َن
الَّ ِِشن َل َِّب اْ بِاش ِ
اِ اللَّ ِ»(یونس )92 :در حقیقت ،امّتش را از اعراض نســـآت به آیات الجی و
َ ُ َ
قرارگرفتن در گروه تکذیبقنندگان برحذر داشته است(ر.ک :همان ،ج ،17ص.)301
بیشــک واژه غولت با چنین ســیاق و اســلوب توبیخی ،نمیتواند به مفناا بیخآرا و
بیتقصـــیربودنا قســـانی باشـــد قه این حقایق و نشـــانهها براا هدایت آنجا عر ـــه شـــده
اســـت(ابنعاشـــور ،بیتا ،ج ،11ص)173؛ بلکه نگاهی به دیدگاههاا مطرو در این بحث،
مؤید آن اســـت قه غولت بکار رفته در این آیه نیز از نوع غولت اختیارا اســـت .خالصـــه
برخی از این دیدگاهها به قرار زیر است:
 .1گذشتن و عآورقردن(طآرسی ،1372 ،ج ،5ص199؛ طوسی ،بیتا ،ج ،5ص)428؛
 .2اعراض(فخر رازا ،1420 ،ج ،17ص)298؛
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 .3عدم توکر و اعتآار(آلوسی ،1415 ،ج ،6ص)173؛
 .4واگذاشتن(میآدا ،1371 ،ج ،4ص)333؛
 .5قوتاهی در توکر(سآزوارا ،1419 ،ج ،1ص.)224
آیه پنجم َُ « :ال تُ ِط ْع َم ْن نَ ْغ َف ْلها قَّ ْلبَ ُ َع ْن ِذ ْل ِرنا َُ اتَّّبَ َع َه ا ُ َُ لا َد ن َْم ُرُ فُّ ُرطا»(قجف.)28:
گرچه ظاهر این آیه ففل «نَ ْغ َف ْلها» را به خداوند ن سآت داده ا ست؛ اما مو سران بر ا ساس

غ اللَّ ُ قُّلُ بَّ ُ ْم»(صـــف ،)5:این اغوال را از نس «ا ـــالل قیورا» تفریف
آیه «فَّلَ َّاا َزا ُغ ا ن ََزا َ
قرده و گوته اند :همانگونه قه برخی زیغ و انحراف را برگزیده و ادامه دادند و ذات اقدس
الجی هم در برابر این ســوء اختیار قلآشــان را منحرف قرد ،در آیه محل بحث نیز این اغوال
پس از آن واقع شـــده ،قه غافالن با غولت تف مّدا از یاد حق امتناع نموده و راه عناد و
دشــمنی با حق را در پیش گرفتهاند؛ بنابراین اغوال قلوب ،مُجر و امضــاا خداوند بر غولتی
است قه آنان ـ به سآب پیروا از هواا نوس ـ با دست خود بر دلجاا خود نوشتهاند(ر.ک:
واداآملی ،1397 ،تو سیر سوره قجف ،ل سه 31؛ طآاطآایی ،1417 ،ج ،13ص )303پس
در حقیقت ،صـــوت غولت به قلآجایی اســـناد دارد قه با ســـوء اختیار خود ،از حق اعراض
قردهاند.

ضّ ّ ّ ّ ّ ّلَّ ُ اللَّ ُ َعل ِع ْلم»( اذیه)23:
ت َم ِن اتَّ َِ إَِال َه ُ َه َئ ُ َُ نَ َ
موید توســیر فوق آیه «نَ فََّرءَشْ َ
َ
است قه پیروا از هواا نوس را به قافرانی منتسب نموده قه با و ود علم به مفآود واقفی،

به ا الل الجی دچار شدهاند(ر.ک :طآاطآایی ،1417 ،ج ،18ص )172در آیهاا دیگر « َُ لَ ْ
ِش ّْاها لَرفَّرها ِِبا ُ ِ
لكهَّ ُ نَ ْ لَ َذ إِ َا ْاألَْ ِ
ض َُ اتَّّبَ َع َه ا » ،قرآن قریم من آنقه پیروا از هواا
َْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
شن َلّ َِّبُ ا
نوس را زمینه ا ـــالل الجی نشـــان میدهد ،در ادامه ،با تفآیر «ذلّ َ
ك َمنَّ ُ الْ َق ْ ك الِّ َ
بِيآشاتِها»(اعراف )176:تکذیب آیات حق را ســجیّه و هی ت نوســانی خآیثی مفرفی میقند قه
همیشه با هواپرستان مالزم بوده است(ر.ک :طآاطآایی ،1417 ،ج ،8ص.)435

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی17 42

 .2-2-1-3اتمام حجت با اهل انکار و تکذیب
این طیف از آیات ،گروهی از بجانه ویان اهلانکار و تکذیب را نمایش میدهد قه

پس از نشـــاندادن آیات حق به ایشـــان ،با ســـاختار قالمی «نَ ْد تَّ ُق لُ ا» آنان را از تکذیب و
بجانه ویی بیشتر برحذر میدارد.

آیه اول« :نَ ْد تَّ ُق لُ ا إََِّّنّا نُنْ ِلَل الْ ِكتّّا ُ َعل طّّائَِفتَ ْ ِ
ي ِم ْن قَّْبلِهّّا َُ إِ ْد ُلهَّّا َع ْن َِ ا َس ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّتِ ِ ْم
لَغافِلِي»(انفام.)156:

از ظاهر این آیه و آیه بفد ،قه با «نَ ْد تَّ ُق لُ ا» و «نَُ تَّ ُق لُ ا» آغاز می شوند این نکته ظاهر
اســـت قه گویا مخاطآان این آیات اهل زیادهگویی و بجانه ،و انکار حق میباشـــند؛ لذا این

آیات با ســاختارقالمی «نَ ْد تَّ ُق لُ ا» آنها را مورد ســرزنش قرار داده و در قالب دو مله ،از
سخنی قه بر زبان شان ارا یا در میر شان نجوته ا ست ،به ما خآر میدهد .مواد مله اول
آن اســت قه آنجا مدعیاند« :قتاب آســمانی تنجا بر پیشــینیان ما قه اهلقتاب بودهاند ،نازل
شـــده اســـت ،نه بر خود ما» .و در مله دوم ،براا اینقه بگویند از اخآار آنجا نیز اطالعی
ندارند ،با تأقید اینگونه تظاهر میقنند قه« :قطفاً محصول مطالفات پیشینیان ما به دستمان
نرسـیده اسـت و از آن بیاطالع هسـتیم» .بنابراین مواد مله دوم تظاهر به بیخآرا یا تغافل
است قه از آن به غولت تفمّدا یاد میشود.
در تأیید توسیر فوق باید تو ه داشت قه:

اوالً؛ با آنکه همه موسران اذعان دارند قه مقصود از «طائَِفتَ ْ ِ
ي» یجود و نصارا میباشد،
اما بسیارا از آنجا براا تو یه نظر موسران متقدم و اذآات مخاطببودن مشرقان در این آیه،

ق ید « ِم ْن قَّْبلِه ّّا» را متفلق به «نُنْ ِلَل» ذقر قرده ا ند ،تا این ق ید حاقی از نزول ق تاب ق آل از
مخاطآان آیه باشد.

در صورتی قه اگر « ِم ْن قَّْبلِها» بیان از «طائَِفتَ ْ ِ
ي» در نظر گرفته شود آنگونه قه در آیه:

َّ ِ
شن ِم ْن قَّْبلِها»(بقره )286:چنین در نظر گرفته شده ،و به مفناا «پیشینیان ما»
« َلاا ََحَْلتَ ُ َعلَ الِ َ

 18بازشناسی مفهوم «غفلت» در قرآن کریم با تأکید بر تأثیر حرف جرّ در معنای فعل

آمده اســت( 1صــوائی ،1386 ،ج ،2ص .)439در این حال ،مخاطآان آیه تنجا بازماندگان از
همان دو طایوه(اهلقتاب) خواهند بود؛ نه مشرقان.
ثانیاً؛ شواهد و قراین متفددا دهلت میقند قه احتمال دوم صحیحتر است ،از مله

ِ
ِ ِ ِ
ف َعْه ا» در ذیل آیه بفد ا ست قه
صّ ّ ّ َذ َ
این قرینهها ،تفآیر «فَ َا ْن نَظْلَ ُم ِم َّْن َل َِّ َ بيآشاِ اللَّ َُ َ
از تکذیب و اعراض از آیات الجی ســخن گوته و قســانی را مفرفی میقند قه از تورات و

انجیل آ گاهی داشـــتند؛ با این حال ،با عذر و بجا نه می گوتند :چیزا بر ما نازل نشـــده

اســت(ر.ک :قرشــی ،1377 ،ج  ،3ص .)348شــاهد دیگر ،دنآاله همین آیه اســتَ « :س ّ ّ ّهَ ْ ِلي
الَّ ِِشن شص ِذفُ َد عن آشاتِها س ء الْرِا ِ ِاا لانُ ا ش ِ
ص ِذفُ َد» از الر و مُضلر
صذفُ َد» قه با تفآیر «شَ ْ
َْ
ََْ
ُ َ َ
َْ

بودن این گروه تکذیبقننده خآر میدهد(ر.ک :ابوســفود ،بیتا ،ج ،3ص .)203بیشــک

این صواتِ الر و مُضلر ـ از منظر قرآن ـ تنجا به اهلقتابی اختصاص دارد قه در آیه« :نَ ََلْ
تَّر إِ َا الَّ ِِشن نُُتُ ا نَ ِ
سّ ّبِي َ»(ن ساء )4 :به
شذُ َد نَ ْد تَ ِ ّ ّلَ ا ال َّ
صّ ّيبا ِم َن الْ ِكتا ِ شَ ْشّ ّ ََُتُ َد ال َّ ّ ّاللَةَ َُ شُِر ُ
َ
َ

اینگونه خصایص مفرفی شدهاند.

نتیجه دو مقدمه فوق آن اســـت قه ،عآارت « َُ إِ ْد ُلهَّا َع ْن َِ ا َس ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّتِ ِ ْم لَغافِلِي» نه براا

مفرفی م شرقان؛ بلکه براا تو صیف اهلقتابی ا ست قه در ادعاا خود مآنی بر در د ست
نداشـــتن آذار علمی گذشـــتگان به دروا و بجانه متوســـل شـــده و تظاهر به غولت میقنند.
بنابراین غولت در این ا ،در واقع غولت تفمدا یا تظاهر به ناآگاهی از آذار علمی پیشــینیان
است ،تا تو یهگر قور و تکذیبشان نسآت به قتب آسمانی باشد.

آیه دوم ُ« :إِ ْذ نَ َِ بَ َ ِ
آَ َك ِم ْن ظُ ُ ِِه ْم ذُوشَّّتَ ُ ْم َُ نَ ْش ّ ّ ّ َ َذ ُه ْم َعل نَنّْ ُف ِس ّ ّ ّ ِ ْم نَ
ك م ْن بَين َ
َ َ َ
ِ
لَست بِربو ُكم قالُ ا بل َش ِ ْذنا نَ ْد تَّ ُق لُ ا شّ ك الْ ِق ِ
لي»(اعراف.)172:
يامة إِنَّا ُلهَّا َع ْن هِا غاف َ
َْ َ َ
َ
ْ ُ َ ْ

 .1نکته قابل توجه آن است که ترک ب «من قبلنا» در قرآن تنها در دو آیه ذکر شده است .اگر این ترک ب

َّ ِ
شن ِم ْن قَّ ْبلِها» ب ان ا «الذین» اسالالت ،مانعی ندارد که این ترک ب در آیه محل بحث
در « َلاا ََحَلْتَ ُ َعلَ الِ َ
ن ز ب ان ا «طائفت ن» باشالالد ،بوصالالوک آنکه ذیل آیه که در صالالوک ا ل تکذیب اسالالت ،موید آن
میباشد.
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آیه فوق قه به «آیه أل ست» نامبردار ا ست ،از آیاتی ا ست قه نزد مو سران به اختالف

توسیر شده است .در توسیر این آیه ــــ قه با آیه قآل در ساختار قالمی «نَ ْد تَّ ُق لُ ا» اشتراک
دارد ـ آخرین نظر آن است قه خداوند متفال براا دفع بجانه از گروهی بجانه و ،ایشان را با

1
ك» و پس از
أخذ ان در م شجد أل ست (موطن ا شجاد و شجود) اح ضار قرد « َُ إِ ْذ نَ َ َِ َبَ َ
ِ
ت بَِربو ُك ْم» و
ن شان دادن ربوبیت خود «نَ ْشّ ّ َ َذ ُه ْم َعل نَنّْ ُفسّ ّ ِ ْم» ،و اقرارگرفتن از ای شان «نَ لَ ْسّ ّ ُ

سـ س اتمام حجت با آنجا «نَ ْد تَّ ُق لُ ا» ،درخواســتشــان براا بازگشــت به دنیا «ن فَّتُ لِ ُک َن» را
ا ابت نمود(ر.ک :نورائی ،قریمپور و یداهللپور ،1396 ،ص)106ص

ِ
يام ِة إِنَّا ُلهَّا َع ْن هِا
بر اساس این توسیر ،ارتآاط منطقی و موجومی فراز «ند تق ل ا شَّ ْ َك الْق َ

ِ
لي» ،با «أخذ و اشــجاد و اقرار» آن اســتقه ،گویی خداوند متفال به آن گروه بجانه و و
غاف َ

منکر یادآور میشــود قه شــما بفد از آن اشــجاد و اقرار ،دیگر آن افراد قآلی نیســتید قه به
دروا تظاهر به غولت قنید و بگویید ما از قآل غافل بودیم و از این پس هم غولت بر ما
عیآی نیســت(.ر.ک :همان ،ص )101مســلماً این توســیر و مفنایی قه از غولت آورده شــده
اســـت ،تطابق بیشـــترا با «غولت اختیارا» دارد از این جت قه گوتهاند :غولت اختیارا
آنجاســـت قه صـــحنه اا یا حقیقتی را به انســـان می نمایانند و وا از آنچه می داند ،با
بداختیارا ،به غولت و افراط در سرگرمیها میگذراند(ر.ک :وادا آملی ،1392 ،ج،31
ص.)69
 .3-2-1-3سرزنش مشرکان و کافران

ِ
آیه اول« :فَ َكف بِاللَّ ِ َش يذا بّيهَها ُ بّيهَ ُكم إِ ْد ُلهَّا عن ِع ِ
لي»(یونس.)29:
َْ َ
باَت ُك ْم لَغاف َ
َْ َ َْ ْ
این آیه افزون بر ســرزنش مشــرقان(طآرســی ،1372 ،ج ،5ص ،)160اعالم نوع رابطه

میان مفآودان دروغین با عابدان مشرک در روز قیامت است .درباره این آیه دو بحث مطرو
است :اوهً ،مقصود از مصداق مفآودان دروغین چه مو وداتی است؟ ذانیاً ،مقصود از موجوم

 .1اشالالهاد به معنی احضالالار و شالالهود ع نی اسالالت(ر.ک :طباطبایی ،1417 ،ج ،13ک .)326در آن موطن،
داوند متعال نفس آنان را احضار کرد ،تا با شهودِ مربوب ت ود ،بر ربوب ت پروردگار شهادت د ند.

 20بازشناسی مفهوم «غفلت» در قرآن کریم با تأکید بر تأثیر حرف جرّ در معنای فعل

غولت قدام ا ست؟ مو سران در خ صوص موجوم غولت به تآع تفیین م صداق ،آراا متواوتی
را بیان نمودند قه اهمّ موارد آن چنین است:
 .1اگر مقصـــود از مفآودان دروغین ،غیرذوالفقول باشـــند ،مراد از غولت « ،عدم علم و
شفور» است ،در غیر اینصورت ،مقصود از غولت« ،غولت مقصّره ،عدم ا آار یا تغافل
تناسی» است(ر.ک :صادقی ،1365 ،ج ،14ص70ـ 71؛ آلوسی ،1415 ،ج ،6ص)102؛
 .2غولت در همه انواع اصنام حجرا ،بشرا و نری به مفناا «عدم اهتمام» است(مدرسی،
 ،1419ج ،4ص)370؛
 .3مراد از غولت ،عدم شفور است(طآرسی ،1372 ،ج ،5ص160ـ )161؛
 .4مراد از غولت عدم علم براا اصنام امده است(خطیب ،بیتا ،ج ،6ص.)997
در بیشــتر این موارد ،موســران تنجا با فرض بی ان و غیرعاقله بودن مفآودان ،غولت را
به مفناا عدمشفور و عدمعلم توسیر نمودهاند؛ پس با بررسی و تفیین مصداق این نوع آیات
فرض یادشــده و مفنایی قه براا غولت ذقر قردهاند ،مورد تردید اســت؛ بخصــوص آنکه،
لاؤُه ْم ما ُلْهتُ ْم إِشَّانا تَّ ْربُ ُذُ َد» از انکار و تکذیب مفآودان نســآت به
ســیاق آیه قآل « َُ َ
قال ُشّ ّ ّ ّ َّر ُ

عآادت عابدان مشرک خآر میدهد .در آیه بفد با توصیل بیشتر درباره موجوم و مصداق این
طیف از آیات بحث خواهد شد.

آیه دوم ُ« :من نَ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
يام ِة َُ ُه ْم
َ َْ َ
يل لَ ُ إا شَّ ْ ك الْق َ
ض ّ ّ َ ِم َّْن شَ ْذ ُع ا م ْن َُُد الل َم ْن ال شَ ْس ّ ّتَ ُ
َع ْن َُعائِ ِ ْم غافِلُ َد»(احقاف.)5:
این آیه به همراه آیه بفد «ُ إِذا ق ِش ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّر الهَّاس لانُ ا َوم نَعذاء ُ لانُ ا بِرِ ِِ ِ
شن»
َ
باَت ْم لاف ِر َ
ُْ ْ َ
َ ُ َ ُ
(اح قاف ، )6:به نحوه ت فا مل عا بدان مشـــرک و مفآودان دروغین می پردازد و با لحنی
سرزنشگر ،از و فیت خ سارتبار شان پرده برمیدارد(ر.ک :طآرا ،1412 ،ج 26ص.)4
در خصـــوص این آیات نیز ،موســـران مواهیم و مصـــادیق متواوتی را مطرو نمودهاند قه به
برخی از آنجا اشاره میشود:
 .1مقصود از مفآودان دروغین ،اصنام و بتجا هستند ،و آیه حاقی از سرایت حیات و شفور
به اشیاء است(طآاطآایی ،1417 ،ج ،18ص188؛ صادقی ،1365 ،ج ،27ص)13؛
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 .2ا صنام با مایر مربوط به عقال ا شاره شده ،و مراد از غولت ،عدم علم ا ست(طآر سی،
 ،1372ج ،9ص)125؛
 .3براا بتجا عقل و فجمی ذابت نیســـت؛ پس مراد از غولت ،ذهاب و عآور از فکر و تأمل
است(طوسی ،بیتا ،ج ،9ص)267؛
 .4آیه ،مفآودان بیعقل را به انسانی تشآیه نموده قه نسآت به درخواست دیگران «بیاعتنا»
و بیتو ه است(طآرا ،1412 ،ج ،26ص4؛ خطیب ،بیتا ،ج ،13ص)264؛
 .5از غولت ،یا مفناا «عدم فائده» اراده شده ،یا به جت غلآه غیراوذان در مفناا «مشغول
بودن به احوال خود» بکار رفته است(قاسمی ،1418 ،ج ،8ص.)438
تحلیل دیدگاهها نشــان میدهد قه بیشــتر توســیرها ،مصــداق مفآودان دروغین را بتجا
دانســـته و به همین جت واژه «غولت» را در مفناا عدم فجم و علم بکار بردهاند .با اینحال
اقثر ای شان اذعان دارند ،صواتی مانند «عدم ا ابت»« ،غولت»« ،عداوت» و «قور به عآادت»
قه از قراین متصل آیه به شمار میآیند ،مخصوص مو ود ذاشفور است.
به نظر میرسد ،راه برون رفت از تردیدها در تفیین مصداق آیه و ـ به تآع آن ـ مفناا
غولت ،تو ه به برخی آیات موسّره است قه بیانگر ماهیت مفآودان دروغین میباشد .بفضی

موســران ،آیاتی نظیرَ « :لالَّ س ّ ّ ّي ْك ُفرُ َد بِرِباَتِِم ُ ش ُك نُ َد علَي ِ م ِ
ض ّ ّ ّذا»(مریم )82:را موسـّر و
َ ََْ
َْ ْ
ََ ُ
م شابه آیات محل بحث دان ستهاند(طآر سی ،1372 ،ج ،9ص ،)126و آیه بفد آن «نَ ََلْ تََّر نَنَّا

ِ
ِ
َه ْم نَزا» را شــــا هدا بر ماه یت مفآودان دروغین
نَْ َس ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ْلهَ ّ ّا ال َّش ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّيّ ّّاط َ
شن تَّ ُِزُ
ي َعلَ الْكّ ّّاف ِر َ
شمردهاند(ر.ک :طآاطآایی ،1417 ،ج ،14ص.)109

آیه اخیر به صــراحت نشــان میدهد ،شــیاطین نری همان مفآودانی هســتند قه پس از
قور و انکار ن سآت به عآادت م شرقان ،به د شمنی با آنجا برخا ستهاند .پس با تفیین م صداق
حقیقی این طیف از آیات ،موجوم غولت نیز در آیه محل بحث ـــ ـ و آیه قآلی(یونس )29 :ـ
مفناا اصلی خود را باز مییابد قه همانا غولت تفمدا و اختیارا است.
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آیه سوم« :شّرلَا َد ِ
الَيا ِ ال َذنْيا َُ ُه ْم َع ِن اْ ِ َرِ ُه ْم غافِلُ َد»(الروم)7:
ظاهرا ِم َن ْ
َْ ُ
این آ یه تو ه افراطی به دانش هاا مادا را عا مل ت غا فل و اعراض و حتی ان کار
آخرت ،مفرفی میق ند(ر.ک :ابن عاشـــور ،بی تا ،ج ،21ص15؛ ط آاط آائی ،1417 ،ج،16

ض َع ْن َم ْن تَّ َ َّا
ص .)156بر این اساس برخی موسران آیه محل بحث را مفادل قریمة« :فَِف َْع ِر ْ
ِ
ك َمْبلَغُ ُ ْم ِم َن الْرِْل ِم»(النجم )30:و توسیرقننده آیه شریوه:
َع ْن ِذ ْل ِرنا َُ ََلْ شُِرَْ إَِّال ْ
الَيا َ ال َذنْيا ذل َ
قاق ِبِِ ْم ما لانُ ا بِِ شَ ْس ّتَ ْ ِلُؤ َد»(غافر )83:دانسته و در تشریح این
«فَ ِر ُق ا ِاا ِعْه َذ ُه ْم ِم َن الْرِْل ِم َُ َ
آیات گوتهاند :مراد از فَرَو علمى ،افزایش غرور و خودپســندى ناشــى از تخصــص و علم
ظاهرى ،و عشـــق و عالقه مُورَط به آن اســـت قه باعث شـــده آنان از مفارف حقیقى قه به
وســیله رســوهن خدا عر ــه شــده« ،اعراض» قنند و آن را چیزى به حســاب نیاورند(ر.ک:
طآاطآائی ،1417 ،ج ،17ص.)356
با لحاظ این توسیر میتوان گوت در آیه محل بحث نیز ،قرآن قریم از غولت اختیارا

اس بِلِق ّ ّ ِ
و تف مدا ســـخن گو ته و با عطف آ یه «أَ َُ ََلْ شَّتَ َف َّكُرُا...إِ َّد َلنيا ِم َن الهَّ ّ ّ ِ
ّاء َ وِبِ ْم
لَكّ ّّافُِرُ َد»(روم )8:بر آ یه ق آلُ « :1ه ْم َع ِن اْ ِ َرِ ُه ْم غّ ّّافِلُ َد» ،ـــمن تو ه دادن به لزوم

توکر(عامل غولتزدایی) ،از قور و انکار غولتزدگان نســـآت به امر آخرت گزارش داده
است(ر.ک :ابنعاشور ،بیتا ،ج ،21ص.)14
 .4-2-1-3هشدار برای غفلت غیرمعذور

آ یه اول« :ق ّ َ
ّال إِ وَ لَيَ ْحُلنُِين نَ ْد تَّ ّ ِْ َهبُ ا بِّ ّ ِ َُ نَ ّ ُ
ل َُ نَنّْتُ ْم َعْهّ ّ ُ
ّاف نَ ْد شَّ ِّفْ ُللَّ ّ ُ ال ّ ّ وِئّْ ّ ُ
غافِلُ َد»(یوسف.)13:
آیه فوق از این خآر میدهد قه حضرت یفقوب(ع) در برابر درخواست فرزندان خود
براا بردن یو سف(ع) به صحرا دو عذر آورد؛ عذر نخ ست ،عدم صآر در فراا یو سف(ع)
بود قه باعث اندوه آن حضــرت میشــد ،و عذر دوم ،ترس از عدم امنیت براا یوســف(ع)
 1ترت ب اصل آیات چن ن است:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«شَّ ْرلَ ُا َد ظَّاهرا وم َن الْيَ ال ّ َذنّْيَ ّا َُ ُه ْم َع ِن االَ َرِ ُه ْم َغ ّافلُ َد  )7نَ َُ ََلْ شَّتَّ َف َّكُرُاْ ِىف نَن ُفسّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ِ م َّم ّا َ لَ َق اللَّ ّ ُ
َّ ِ
َج َم َسا َُ إِ َّد َلنِيا وم َن اله ِ
َّاس بِلِ َقاى َ وِبِ ْم لَ َكافُِرُ َد»(.)8
ض َُ َما بَّْيه َ َاا إَِّال بِ ْ
الس َا َاُاِ َُ ْاألَْ َ
الَق َُ ن َ
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ل» به قنایه اشــاره نمود(ر.ک :ابن وزا،
بود قه یفقوب(ع) آن را با «نَ ُ
اف نَ ْد شَِفْ ُللَ ُ ال وِئْ ُ

 ،1422ج ،2ص )418اما در خصـــوص عآارت « َُ نَنّْتُ ْم َعْهّ ُ غّافِلُ َد» موســـران دیدگاه هاا
متواوتی بیان نمودهاند؛ از مله:
 .1اهمیت ندادن به یوســف(ع)(فخر رازا ،1420 ،ج ،18ص426؛ آلوســی ،1415 ،ج،6
ص)388؛
 .2قوتاهی در انجام وظیوه نسآت به یوسف(ع)(طوسی ،بیتا ،ج ،6ص)108؛
 .3عدم عنایت به حوظ یوسف(ع)(زمخشرا ،1407 ،ج ،2ص)448؛
 .4بیخآرا و هشفورا(مقاتل ،1423 ،ج ،2ص.)321
بی شک از میان اقوال یادشده تنجا قول اخیر بر غولت غیراختیارا دهلت دارد .در بیان
فف این قول گوتنی ا ست ،غولتی قه ح ضرت یفقوب(ع) به برادران یو سف(ع) ن سآت
داده و س س آنجا را با عنوان صاحآان «نوس مسوّلة» مورد توبیخ قرار داده است ،نمیتواند از
نس غولت غیراختیارا (قه عذر آن پذیرفتنی اســت) باشــد؛ بلکه این مفنا بفید نیســت قه
آن حضرت ـــ با وقوف به قینه و دشمنی برادران یوسف(ع) ـــ خواسته باشد با تفآیر «وَ أَنْتُمْ
عَنْهُ غافِلُونَ» به آنجا هشدار دهد قه نسآت به خطرا قه از ناحیه ایشان متو ه یوسف است،
ایمن نی ست(ر.ک :صادقی ،1365 ،ج ،15ص41؛ طآاطآایی ،1417 ،ج ،11ص)98؛ به تفآیر
دیگر آن حضرت با مله مذقور خواسته است ایشان را از «بیاعتنایی و عدماهتمام» ن سآت
به امنیت یوسف(ع) برحذر دارد.

َّ ِ
شن َل َفُرُا لَ ْ تَّ ْغ ُفلُ َد َع ْن نَ ْس ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّلِ َحتِ ُك ْم َُ ن َْمتِ َرتِ ُك ْم فَّيَايلُ َد َعلَْي ُك ْم َمْيلَّة
آیه دوم َََُّ « :الِّ َ

ُِ
اق َذ »(نساء.)102:

آیه فوق مفیار عقلی آماده باش نظامی را تآیین میقند ،می فرماید :آمادگی نظامی
هزم ا ست ،براا اینکه د شمنان شما عالقهمندند قه شما از سالحتان غولت قرده ،آن را از
دســت بدهید تا بر شــما حمله قنند(ر.ک :واداآملی ،1397 ،توســیر ســوره نســاء ،لســه

 .)201در خصوص موجوم «لَ تَّ ْغ ُفلُ َد عن ن ِ
حتِ ُك ْم» موسران توسیرهاا دیگرا را نیز عر ه
َْ ْ
َسل َ
ْ
نمودهاند قه خالصه آن چنین است:
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 .1سرگرم شدن و بازماندن از سالو(طو سی ،بیتا ،ج ،3ص310؛ ابنعا شور ،بیتا ،ج،4
ص)243؛
 .2بر زمین گذاشتن سالو و ترک امکانات(قاسمی ،1418 ،ج ،3ص)309؛
 .3دست قشیدن از سالو و مشغول شدن به امور دیگر(سآزوارا ،1419 ،ج ،1ص)100؛
 .4افکندن سالو و اعراض از آن(ابوسفود ،بیتا ،ج ،2ص.)227
روشــن اســت ،هیچکدام از مفانی یادشــده بر غولت علمی به مفناا عدم شــفور و نوی
علم دهلت ندارد؛ بلکه این مواهیم به ســـمت غولت اختیارا و عملی میل دارد؛ به این مفنا
قه آیه ،مؤمنان را از «بیتو جی و بیاعتنایی نسآت به آذار و منافع سالو» برحذر میدارد.
از معبندا و بررســی آیاتی قه مشــتمل بر ترقیب «غول عن» میباشــند ،این تحلیل
قابل ارائه اســـت قه ،اوهً ،همه آیاتی قه در آن صـــوت غولت از خداوند نوی شـــده ،بر
خصوصیتی غیر از صوت علم دهلت دارند و این یفنی صوت غولت در این آیات از نس
غولت علمی یا غیراختیارا نیســت؛ ذانیاً ،از مجموع دوازده آیهاا قه در آنجا ترقیب «غول
عن» به غیرخدا نسآت داده شده ،در اغلب موارد ــــ اگر نگوییم همه ــــ «مغوول عنه» مورد
انکار و تکذیب بوده یا امکان انکار آن از سوا مخاطب و ود داشته و متکلم از بیاعتنایی
و بیمآاهتی نسآت به آن برحذر داشته است.
 .4بررسی سیاق آیات غفلت
در میان محقرقان ،این اعتقاد و ود دارد قه حجیّت سیاق و ا صل قرینهبودن آن ،یکی
از اصــول عقالیی محاوره اســت قه در همة زبانها به آن ترتیب اذر داده میشــود .از اینرو
موســّران و دانشـــمندان علوم قرآنی ـــمن تو ه به نقش ســـیاق در توســـیر آیات ،به تأذیر
چشـــمگیر آن در تفیین مفناا واژهها تصـــریح قردهاند(شـــاقرا ،1381 ،ص .)206بر این
اساس ،برخی موسران در راستاا توسیر آیات غولت ــــ با تصریح یا اشاره ــــ به این قاعده
تمسک قردهاند قه خالصه آن چنین است:

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی25 42

 .1-4داللت سیاق بر معنای «غَفْلَةٍ مِنْ»

ك ِغطاءَ َك»(ق)22:
ت ِو َغ ْفلَة ِم ْن هِا فَ َك َش ْفها َعْه َ
آیه اول« :لَ َق ْذ ُلْه َ
از مله قسانی قه با تصریح به «قاعده سیاق» در جت توسیر آیات مشتمل بر ترقیب

« غَوْلَةٍ مِنْ» قو شیده ،عالمه طآاطآایی ا ست .وا در ذیل آیه محل بحث ،با تو ه به توبیخی
بودن سیاق آیه ،دایره خطاب را محدودتر قرده و مفتقد است « سیاق این آیات اصال سیاق
رد منکرین مفاد[و پاسخگوا شآجات آنجا] است»(طآاطآایی ،1417 ،ج ،18ص.)349

ت ِو َغ ْفلَة ِم ْن هِا»
ایشان در تآیین منشأ شآجات منکران مفاد ،به تشریح عآارت «لَ َق ْذ ُلْه َ

میپردازد و تفآیر «هذا» در عآارت مذقور را اشاره به حقایقی می شمارد قه در دنیا از نظر و
ادراک انســـانا منکر ،پو شـــیده بوده و خداوند در روز قیامت این پرده غولت را از مقابل
چ شمان او قنار میزند ،تا وا حقیقت امر را به عیان م شاهده قند(.ر.ک :طآاطآایی،1417 ،
ج ،18ص )350بیگمان ظجور قالم عالمه با تفآیر «پوشــیده بودن حقایق از نظر و ادراک»،
بیانگر آن است قه غولت در ترقیب « َغ ْفلَة ِم ْن» از نس غولت علمی و غیراختیارا است.

ِ
ِ
َّ
ِشن َل َفُرُا شا َُشّْلَها قَ ْذ ُلهَّا و
آیه دوم َُ « :اقّْ َََت َ الْ َ ْع ُذ ْ
الَ َق فَِإذا ه َ شّ ّّا َ
ص ّ ّة نَبْصّ ّّا ُ ال َ
ِ
ِ
اي»(انآیاء.)97:
َغ ْفلَة م ْن هِا بَ ْ ُلهَّا ظال َ
این آیه نیز مانند آیه قآل از و ــع ســتمگران به هنگام رویارویی با حقایق دهشــتناک
روز قیامت خآر می دهد؛ آن هنگام قه قافران با چشـــمانی خیره به صـــحنه قیامت نگاه
می قنند و فریادا اســـوناک از نجادشـــان برمیخیزد قه« :اا واا بر ما ،ما در دنیا از این
حقیقت بیخآر بودیم» و چون این ســخن را عذرا مو ّه در برابر روســیاهیشــان نمییابند،
خود را گناهکار و ظالم مفرفی میقنند.
مالحظه ســـیاق این آیه نشـــان میدهد قه دهلت «غولة من» بر غولت غیراختیارا

ِ
اي» در حقیقت ا راب از
(بیخآرا) ـ از آیه قآل ـ روشنتر است؛ زیرا عآارت «بَ ْ ُلهَّا ظال َ
غولت غیراختیارا(مدلول «غولة من») به غولت اختیارا ،و اعتراف به ظلم و ســـوء اختیار
است(ر.ک :طآاطآایی ،1417 ،ج ،14ص.)327
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 .2-4داللت سیاق بر معنای «غفل عن»
موس ـّر مفاصــر واداآملی ،بدون ذقر عنوان ســیاق ،از این قاعده براا توســیر آیات
«غول عن» اســتواده نموده و به بیان نوع غولت بکار رفته در آن پرداخته اســت .وا در ذیل

ِ
ِ
لي»(انفام )136:گوتهاند:
آیهَ «:ل َِّبُ ا بيآشاتها َُ لانُ ا َعْه ا غاف َ
«این غولت وقتی بفد از تکذیب یاد شـــد ،مفلوم میشـــود قه تغافل
عمدا است .به قرینه اینکه [قرآن] فرمود اینجا تکذیب قردند ،مفلوم

می شود [آنان] التوات دا شتند ...وگرنه خدا براا غولت[غیراختیارا]
قسـی را مواخذه نمیقند»( واداآملی ،1397 ،توسـیر سـوره انفام،
لسه .)132
این تفابیر نشان میدهد ،از آیه مورد اشاره و سایر آیات مشابه قه سیاق آن مؤاخذه یا
انکار و تکذیب است ،میتوان مفناا تغافل یا غولت عمدا را انتزاع نمود؛ شاهد این سخن،
تکرار مطلب فوق از سوا مو سر پیشگوته در خ صوص آیه  146سوره انفام ا ست(ر.ک:
همان ،لســه  .)158در تحلیل توســیرا پیشــین (در بررســی آیاتی قه «غول عن» به غیرخدا
منســوب اســت) آشــکار شــد قه در اغلب موارد ،ســیاق آیات «غول عن» ،ســیاق انکار و
تکذیب اســت .بر این اســاس ،و با عنایت به این مآنا قه غولت در ســیاق مؤاخذه یا انکار و
تکذیب ،به مفناا غولت تفمدا است ،میتوان گوت :دهلت این نوع ترقیب (غول عن) بر
غولت اختیارا ،امرا پذیرفتنی است.

 .5برگردان مشتقات ماده «غفل» در ترجمههای فارسی قرآن
از بررسی مشجورترین تر مهها پیرامون آیات غولت ـ از بیست و دو تر مهاا قه در
نرمافزار امعالتواسیر و دیگر منابع مالحظه شد ـ آشکار میشود قه:
 .1م فادل یابی براا واژه «غو لت» ،از پراق ندگی ا ندقی برخوردار اســــت .به طور
میانگین حدود  ٪66برگردانهاا مشـــتقات «غول» در قرآن با واژه «غافل» یا «غولت» انجام
گرفته اســـت .همچنین  ٪29برگردانا مشـــتقات ماده «غول» به واژه بیخآر( یا بیخآرا)
اختصاص یافته است و در قمتر از  ،٪5براا تر مه غافل به واژههایی مانند ناآگاه ،بیاطالع
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و ...تو ه شــده اســت .این آمار نشــان از آن دارد قه متر مان قرآن در اقثر موارد تر یح
دادهاند از همان واژه تازاا غافل(غولت) ـــ قه ظاهراً موجومی مأنوستر دارد ـــ براا تر مه
در زبان فارسی استواده قنند؛
 .2در این تر مهها ،تواوت محســوســی بین حالتهاا مختلف مشــتقات «غول» در
و فیت اطالق یا ترقیب با حرف ر دیده نمی شود .گویی از نظر متر مان قرآن ،ترقیب
مشتقات «غول» با حروف رر ،تأذیرا در مفناا آنجا ندارد؛
 .3در اغلب تر مهها ،هیچگاه ترقیب «غول عن» با تفآیر «بیاعتنایی» یا الواظ م شابه،
برگردان نشده است( دول ـ )1؛ تنجا در تر مه قمشهاا براا برگردان آیه  146اعراف ،از
واژه مُفراض(رواگردان) اســتواده شــده ،قه به نظر میرســد این انتخاب به ســآب تو ه به
سیاق آیه بوده است.
جدول  :1فراوانی معادلهای مشتقات «غفل» در حالتهای مختلف
مفادل مشتقات
غول

در حالت ترقیب با عن

در حالت مطلق

در حالت ترقیب با من

غافل

بیخآر

سایر

غافل

بیخآر

سایر

غافل

بی خآر

سایر

1

انصاریان

3

20

__

1

1

__

1

9

__

2

مکارم

21

2

__

2

__

__

7

3

__

3

مشکینی

22

1

__

2

__

__

7

2

1

4

ر ایی

23

__

__

2

__

__

9

1

__

5

گرمارودا

19

2

2

1

__

1

4

3

3

6

طاهرا

19

4

__

2

__

__

6

4

__

7

آیتی

15

6

2

2

__

__

4

6

__

8

قمشهاا

19

2

2

2

__

__

6

2

2

9

برزا

21

2

__

2

__

__

6

4

__

10

پاینده

14

9

__

2

__

__

4

6

__

11

فارسی

21

1

1

2

__

__

8

2

__

12

صلواتی

2

16

5

2

__

__

9

1

13

ارفع

21

1

1

__

__

5

4

1

نام تر مه

2
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14

پور وادا

20

3

__

2

__

__

5

3

2

15

یاسرا

17

6

__

2

__

__

5

5

__

16

شفرانی

8

15

__

1

1

__

4

6

__

17

قاویانپور

11

11

1

1

1

__

__

7

3

18

مصآاوزاده

8

15

__

1

1

__

4

6

__

19

دهلوا

5

18

__

1

1

__

5

5

__

20

حجتی

18

4

1

2

__

__

6

2

2

21

فوهدوند

20

3

__

2

__

__

6

3

1

22

بجرامپور

19

4

__

2

__

__

5

3

2

٪68/3

٪28/6

٪2/9

٪82

٪16

٪2

٪48/6

٪43/1

٪8/1

درصد مفادلها

با تو ه به این دادهها ـ و با نظر به مآاحث قآلی ـ این نظر قلی قابل ارائه است قه اساساً
در نزد متر مان و موســـران قرآن ترقیب «غول عن» دهلتی بر مفناا «بیاعتنایی»(غولت
عمدا) ندارد و اگر در برخی موارد از تفآیر «اعراض» یا «تغافل» و مانند آن یاد قردهاند ،به
جت بردا شت ای شان از « سیاق» آیات بوده ا ست ،چنانقه مو سّر مفا صر ،واداآملی در
عآاراتی قه گذشــت به این مفنا تصــریح قرده اســت .بنابراین ،به آســانی میتوان گوت ،در
تر مهها و توسیرهاا فریقین ،و وه مفنایی غولت ـ با نظر به تواوت مفنا در حالت اطالق یا
ترقیب با حرف رر ـ به میزان بسیار زیادا مغوول مانده است.
با لحاظ این نتیجه ـــ جت تتمیم فایده ـــ براا هر یک از صورتهاا ماده غولت در
قرآن ،مفادل فارســی مناســب پیشــنجاد میشــود .براا تر مه «غولت» مطلق ،قلماتی مانند
«بیتو جی» ـ ـ با داشتن مفنایی عام و قابل مع با موجوم «عمد» و «غیرعمد» ـ ـ مورد مناسآی
به نظر میر سد .در خ صوص صورت «غول من» قه بهعنوان غولت غیرعمد از آن یاد شده،
مفادلهایی مانند بیخآرا ،بیاطالعی و ناآگاهی قابل تو ه اســت .براا ترقیب «غول عن»
قه در غولت تفمدا قاربرد دارد و در تواسیر از این نوع غولت به «اعراض» و «تغافل» تفآیر
شده ا ست ،واژگان «رویگردانی ،بیاعتنایی ،بیتواوتی ،چ شمپو شی» و مانند آن ،بر ح سب
مورد قابل استواده است.
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نتیجهگیری
از مجموع مآاحث ارائه شده ،مطالب زیر بهطور خالصه عر ه میگردد:
 .1تو ه به منابع اولیه لغت ،اذآاتقننده مفنایی عام براا اصــل ماده «غول» اســت قه
در مو ــوع انســان و غیرانســان قاربرد دارد؛ این مفناا عام عآارت اســت از «انتواا اذر و
عالمت» قه با آنچه اهللغت با تفابیر مختلف براا انسان اذآات نمودهاند ،هماهنگ است.
 .2دقت در مفناا اصلی ماده «غول» ،تصویرقننده دو زء مفناییا مترتب بر یکدیگر
در خصــوص انســان اســت؛ زء اول« ،عدم انوفال و تأذیرپذیرا» از پیرامون در مقام ذهن
ا ست ،قه به صورت «فقد ال شفور» و «انتواء تذقر» ظجور مییابد و زء دیگر« ،عدم تو ه»
در مقام عمل نســـآت به مقصـــد و هدفی اســـت قه با فقدان عالمت و عدم آگاهی(از آن
هدف) طآفاً «ترک» و رها میشود.
 .3با عنایت به ظرفیت مفنایی واژه غولت ،این امکان و ود دارد قه بتوان از ترقیب
ماده «غول» با حروف رر ،دو مفناا مســـتقل تحت عنوان «غولت غیراختیارا» و «غولت
اختیارا» انتزاع نمود.
 .4در مقام اذآات فر ـــیه پژوهش ،افزون بر تحلیل لغوا و ادلره توســـیرا ــــــ مانند
«حقیقت قرآنی» و قاعده «سیاق» ـ «پژوهشهاا مفناشناختی» نیز از تأذیر حرف رر و امکان
ظجور مواهیم دید در ترقیآات ماده «غول» ،حکایت دارد.
 .5بررسیها نشان میدهد ،در همه آیاتی قه ترقیب «غول عن» از خداوند نوی شده،
در حقیقت «بیاعتنایی» ن سآت به نیازمندا مخلوقات و «بیتواوتی» ن سآت به عملکرد(خوب
یا بد) بندگان ،از خداوند ســلب شــده اســت .همچنین در خصــوص آیاتی قه ترقیب «غول
عن» به غیرخدا نســآت داده شــده ،دهلت این ترقیب بر مفناا «اعراض و بیاعتنایی» از نظر
موسران تأیید شده است .عالوه بر این ،غالب این دسته از آیات ،داراا سیاق توبیخی بوده و
«مغوول عنه» در آن ،مورد انکار و تکذیب واقع شده ،یا از عدم اهتمام ن سآت به آن بر حذر
داشته شده است؛ اینها همه ،نشانگر آن استقه دهلت ترقیب «غول عن» در غالب آیات
ـ اگر نگوییم همه ـ بر موجوم غولت اختیارا ،به نحو حقیقت(قرآنی) است.
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