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تحلیلادیبوسبکیعاطفهخشمدرقرآنرکمی
)موردمطالعهسورهبقره(

)تاریخ دریافت: 99/02/10 تاریخ پذیرش: 99/04/11(

دکتر عزت مالابراهیمی1 
نورا زارعی2

چکیده
عواطف انســان به دو دسته ی اصلی و ثانویه تقسیم می گردند. بر اساس نظریات روانشناسان 
در باب عواطف، عاطفه ی خشــم جزو عواطف اصلی انسان قرار می گیرد. در قرآن کریم برای 
هدایت انســان از ابعاد مختلف، احکام و اصولی وجود دارد. این احکام به شــیوه های متفاوتی 
قابل بررسی می باشــند. مهم ترین سوال ما در این مقاله این است که عوامل تاثیرگذار براین 
عاطفه کدام اند؟ و فرضیه ی ما بر مبنای این است که این عوامل شامل کلماتی با بار معنایی 
منفی می باشــند. بررسی آن ها در وهله ی اول شــامل جمع آوری اطالعات از تفاسیر و متون 
حدیث می باشــد و سپس تحلیل آن آغاز می شــود. در تحلیل ادبی سعی می گردد با نگاه به 
عوامل تاثیرگذار در شیوه ی کالم، معانی و داللت های بیشتری یافت شود و به اهداف و احکام 
آیات نزدیک تر گشت. سوره ی بقره طوالنی ترین سوره ی قرآن کریم می باشد و در آن احکام 
مختلفی وجود دارد. عاطفه ی خشم در این سوره در معنای کلمه ی »غضب« قرار دارد، که در 
آیات 61 و ۹۰ این ســوره قرار گرفته اند. در این آیات عوامل مختلفی برای وجود این عاطفه 

یافت می گردد و با بررسی آن ها درمی یابیم که کفر یکی از عوامل کلیدی آن می باشد.
واژگان کلیدی: تحلیل ادبی، عاطفه خشم، سوره بقره، غضب، احکام داللی.

1. مقدمه
ســوره ی بقره، طوالنی ترین سوره ی قرآن کریم می باشــد. بََقَره به معنای گاو ماده است. 
نام ســوره ی بقره، به داستان گاو بنی اسرائیل اشاره دارد که در آیات 67 تا 73، از آن سخن 
گفته شــده است. قرآن در این داســتان » بهانه های بنی اسرائیلی « را نشان داده است. )مکارم 

mebrahim@ut.ac.ir )1. استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول
2. کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران.



سال دّوم
شمارة دّوم
پیاپی: 4

بهار و تابستان 
1398

166

شیرازی، 1374ش، ج 1، ص59( َفسطاط القرآن و َسنام القرآن، نام های دیگر سوره بقره است. 
همچنین این ســوره و سوره آل عمران را با هم، َزهراوان نامیده اند. )خرمشاهی ، 1376ش، 
ج2، ص1236( سوره ی بقره، به ترتیب کتابت قرآن، دومین سوره و به ترتیب نزول، هشتاد 
و هفتمین ســوره به شمار می رود. سوره ی بقره، اولین سوره از سوره های هفت گانه ُطَول  و 

اولین سوره از سوره های 29 گانه ای است که با حروف مقطعه آغاز شده است. )همان(
1.1- سوال تحقیق: نگارندگان به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده اند که چه عواملی 
در آیات وجود دارند که بر این عاطفه تاثیر می گذارند و همچنین چه داللت های معنایی را 

بدان می بخشند؟
1.2- فرضیه ی تحقیق: بر این مبناست که این داللت ها شامل کلماتی با بار معنایی منفی 

می باشند.
1.3- روش تحقیق: در این مقاله آیات 61 و 90 ســوره ی بقره که دارای ریشه ی کلمه ی 
غضب می باشــند به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررســی قرار گرفته اند. در ابتدا به بیان 
برخی از نظریات روان شناســان در باب خشم پرداخته می شود و سپس میان آن ها مقایسه 
انجام می گیرد. برای بررسی مفاهیم آیات ابتدا به تفاسیر مراجعه شده است که در راس آن ها 
تفاسیر مجمع البیان، تبیان و المیزان قرار دارند. سپس با استفاده از نظریه سبک شناسی ابعاد 
مختلف زبانی، ادبی و فکری آیات تبیین شــده اســت؛ بدینگونه که آیات از ابعاد مختلف 
بررسی می گردد و ضمن بیان نکات بالغی و ادبی، داللت های معنایی آنها نیز تبیین می شود.
1.4- پیشینه ی تحقیق: با توجه به بررسی های انجام شده درباره تحلیلی ادبی عاطفه خشم 
در قرآن کریم تاکنون پژوهش مستقلی تدوین نشده است. اما دیگر تحقیقات مشابه ای که در 

این راستا نوشته شده از این قرارند:
- داوود معماری و رســول زمردی، »خشــم و مدیریت آن در قرآن کریم«، سراج منیر، 
1394؛ نویســندگان در این مقاله بیان کرده اند که خشم یکی از اساسی ترین و فراگیرترین 
هیجان ها در وجود آدمی است و نقشی بسزایی در حفظ موقعیت، عزت نفس و صیانت از 
او در هنگام تهدید دارد. اما اگر تحت مدیریت عقالنی و اخالقی قرار نگیرد، به مشــکلی 
روانی و رفتاری تبدیل می گردد که ســامان فکری، عاطفی و رفتاری وی را ویران می سازد. 
از نظر نکارندگان آنچه در مقولة خشم باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، شناخت گونه های 

مثبت و منفی خشم و مدیریت آن با ضوابط عقالنی و اخالقی است.
- صدیقه رضایی دهنوی، »رابطه شــناخت و هیجان در قرآن و روانشناسي«، پژوهشهاي 
میان رشــته اي قرآن کریم، 1396؛ نویسنده در این مقاله به بیان رابطه بین هیجان و شناخت 
پرداخته که توجه محققان روانشناسي را در طول تاریخ این رشته به خود جلب کرده است. 
بر اســاس نتایج به دست آمده از این پژوهش، هیجانها و عواطف مختلفي مثل غم، شادي، 
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ت خشم و اضطراب مي تواند بر روي درك، قضاوت، استدالل، توجه، حافظه و تصمیم گیري 

افــراد اثر بگذارد. از طرفي نوع قضاوت و ارزیابي افراد از محرکهاي محیطي مي تواند نوع، 
شدت و تداوم هیجان را تعیین کند. همچنین از منظر قرآن، میان شناخت و هیجان رابطه اي 

دوطرفه برقرار است و جهت رفتار را تعیین مي کنند.
- مجتبی ترکاشــوند و یحیی معروف، »تحلیل عاطفة غضب در خطبه های نهج البالغه«، 
پژوهشــنامه نهج البالغه، 1397، نگارندگان در این پژوهش با بررســی عاطفه خشــم در 
خطبه های مربوط به ســرزنش کوفیان در نهج البالغه دریافته اند که این خطبه ها به گونه ای 
است که خوانشگر با خواندن آنها سرشار از اندوه و خشم می شود و به خوبی این حس را 
لمس می کند. در واقع مخاطب با شنیدن این خطبه ها دستخوش همان حس و عاطفة مورد 
نظر می شــود. زیرا عاطفة غضب در گزینش واژگانی با نظم آهنگ متناسب، تأثیر به سزایی 

داشته و امام )ع( در برونداد این عاطفه از تصویرگری هماهنگ با آن بهره برده است.

2. داده های اصلی پژوهش:

2.1- عاطفه خشم از دیدگاه روان شناسی و اهل بیت )ع(
در وجود انسان هیجان ها و عواطف بسیاری وجود دارد که بیشتر روانشناسان در نظریات 
خود خشــم را جزو احساســات اصلی می دانند. در کتاب انگیزش و هیجان مارشــال ریو 
می خوانیم که جک پنکسب چهار هیجان ترس، خشم، وحشت و انتظار را معرفی می کند و 
نانســی استین و تام ترابوسو بر چهار هیجان شادی، غم، خشم و ترس تاکید دارند. سیلوان 
تامکینز شش هیجان عالقه، ترس، تعجب، خشم، اندوه و شادی را مشخص می کند و رابرت 
پالچیک از هشت هیجان خشم، نفرت، غم، تعجب، ترس، تایید، شادی و انتظار نام می برد. 

)مارشال ریو، 1389 ش، ص326(
همانطور که می بینیم در همه ی نظریات، هیجان خشــم مشــترك است و از آن به عنوان 
هیجان اصلی نام برده می شود. روانشناسان در تعریف خشم گفته اند: »خشم هیجانی فراگیر 
اســت« )آوریل، 1982م، ص35(. هنگامی که افراد جدیدتریــن تجربه ی هیجانی خود را 
توصیف می کنند، خشم هیجانی است که بیشتر به ذهن می آید )شرر و تاننبام، 1986م، 28(. 
اساس خشم این عقیده است که اوضاع آن گونه که باید باشد نیست و انسان در راه رسیدن 
به اهداف خود با مانع، اختالل و یا انتقاد مواجه است. )مارشال ریو، 1389 ش ، ص331(

خشم پر شورترین هیجان است. آدم خشمگین، قوی تر و نیرومند تر می شود. خشم احساس 
کنترل افراد را نیز افزایش می دهد )لرنر و کلتنر، 2001م، 10(. خشــم نه تنها پرشــور ترین 
هیجان انسانهاست، بلکه خطرناك ترین هیجان نیز به شمار می آید، چندانکه هدف آن نابود 

کردن موانع در محیط زندگی آنهاست. )مارشال ریو، 1389ش، ص331(
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روان شناسان خشم را نوعی عاطفه می دانند که در انسانها بیش و کم وجود دارد و در همه 
مراحل حیات با شــدت و ضعف با آدمی همراه است. برخی از روانشناسان آن را به عنوان 
غریزه ای طبیعی در انســان می شناسند که دارای منشأ زیستی و فیزیو لوژیکی است و درجه 
ضعف یا شدت آن به میزان ترشح غده های درونی بستگی دارد. حالت خشم و غضب هر 
چندگاه در زندگی انسانها بروز می کند و موجب پدید آمدن دگرگونی هایی در احوال و رفتار 
آدمی و تنوع در زندگی او می شــود. آدمی در سایه آن قدرت و نیرویي در خود مي یابد که 
آن را در راه هدف و مقصدی که می خواهد به کار می برد. وجود خشــم به میزان متعادل و 
کنترل شــده در آدمی ضروری است، ولی وقتی صورت افراطی به خود بگیرد نوعی ابتال و 
گرفتاری است و موجب رنجها و نابسامانیهای بسیار می شود که باید درمان گردد. )قائمي، 

1368ش، ص138(
طبق نظریه ی فروید که به نظریه روان تحلیلگری معروف اســت، پرخاشــگری در انسان 
نماینده ی »غریزه ی مرگ« اســت که در مقابل »غریزه ی زندگی« در فعالیت اســت، یعنی 
در حالی که غریزه زندگی انســان را در جهت ارضــای نیازها و حفظ بقا هدایت می کند، 
غریزه ی مرگ به صورت پرخاشــگری می کوشــد تا به نابود کردن و تخریب آن بپردازد. 
ایــن غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می کند و از بیــن می برد و اگر نتواند دیگران را 
هدف پرخاشــگری و تخریب قرار دهد. گاه زیان این غریزه متوجه خود انســانها می شود 
و به صورت خودآزاری یا خودکشــی جلوه گر می شــود. بنابراین از نظر فروید، خشــم و 

پرخاشگری، حالتی مخرب و منفی در انسان است. )کریمی، 1395ش، ص207(
لورنز با وجود آنکه مانند فروید خشــم و پرخاشگری را ذاتی می داند، برخالف وی آن 
را ســازنده و مثبت تلقی می کند. وی خشم و پرخاشگری را ناشی از غریزه ی مبارزه طلبی 

می داند که در میان انسانها و بسیاری از موجودات کره زمین مشترك است. )همان(
در روایات اهل بیت علیهم الســالم، خشم و غضب احساس منفی و منفوری تلقی شده 
است که انســان باید از آن دوری کند. پیامبر اکرم )ص( در این باره می فرمایند: ااَل اِنَّ َخیَر 
ضا. ) بدانید که بهترین انسان ها کسانی هستند که دیر  جاِل َمن کاَن بَطیَء الَغَضِب َسریَع الرِّ الرِّ
به خشم آیند و زود راضی شوند.( )نهج الفصاحه، ص 243، ح 469( همچنین در حدیثی از 
امام جعفر صادق )ع( نقل شده است که ایشان فرموده اند: لَیَس مِنّا َمن لَم یَملُِک نَفَسُه ِعنَد 
َغَضبِهِ. )کسی که هنگام خشم خوددار نباشد، از ما نیست.( )کافی، ج 2، ص 637، ح 2( امام 
ُ َعنُْه َعَذاَب یَْومِ  محمد باقر )ع( نیز در این باره می فرمایند: َمْن َکفَّ َغَضبَُه َعِن النَّاِس َکفَّ اهللَّ
الْقِیَاَمِة. )کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او 

باز می دارد.( )همان،ص 305 ، ح 15(
همانطور که می بینیم این ســه حدیث در باب کنترل خشــم اســت و این اثبات می کند 
که خشــم احساســی منفی اســت و باید از آن دوری نمود. این مساله با برخی از نظریات 
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ــَرّ  امــام علی )ع( در این باره فرموده اند: بِئَس الَقریُن الَغَضُب: یُبِدی الَمعائَب ویُدنِی الَشّ
َویُباِعُد الَخیَر. )بد هم نشــینی است خشم: عیب ها را ظاهر می سازد، شر را نزدیک می سازد 
و خیــر را دور می گردانــد.( )غرر الحکــم، ج3، ص 247، ح4417( در این حدیث نوعی 
تعریف از خشم وجود دارد که بر منفی بودن آن نیز داللت می کند. بر اساس این حدیث که 
می فرماید خشم، شر را نزدیک می سازد و خیر را دور می گرداند، می توانیم این گفته را با نظر 

مارشال ریو که گفته است خشم خطرناك ترین هیجان است، شبیه بدانیم.

2.2- آیات سوره ی بقره در باب غضب
در ســوره ی بقره سه بار از کلمات با ریشــه ی کلمه ی غضب به کار برده شده  است، که 
در دو آیه ی 61 و 90 این ســوره قرار دارند. در کل قرآن کریم 24 بار از کلمات با ریشه ی 
کلمه ی غضب به کار برده شده است که در سوره ی بقره 12/5درصد آن جای می گیرد. خشم 
جزو احساســات اصلی است و کثرت این درصد در بزرگترین سوره ی قرآن، اهمیت آن را 

بیان می دارد و نیز بر آن تاکید می کند.

 

12.5

87.5

نسبت وجود آن در سوره بقره به کل قرآن

در این ســوره کلمه ی غضب با فعل باءوا آمده اســت که در هر دو آیه این مسأله دیده 
می شود.

احســاس خشم در این ســوره، که در کلمه ی غضب آمده است، در هر دو آیه از سمت 
پروردگار می باشد، در نتیجه این احساس فقط در صورت وجود داشتن از سمت خداوند و 
به تبعیت دســتورات او جایز است. همچنین ما می دانیم که سوره ی بقره که بلندترین ومهم 
ترین ســوره ی قرآن کریم است، شامل احکام بسیاری می شود و توضیح درباره ی خشم در 
آن حکم کلی ای را صادر می کند و جایگاه آن را به وضوح بیان می دارد. لزوم داشــتن این 
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احســاس در گروی دستورات پروردگار است که البته در مورد احساسات دیگر نیز صدق 
می کند.

اولین آیه ای که در این باب مورد بررسی قرار می گیرد آیه ی 61 این سوره است:
ا تُْنبُِت اْلَْرُض ِمْن بَْقلَِها  َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعَلٰى َطَعاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِمَمّ
َوقِثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها * قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَٰى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر * اْهبُِطوا ِمْصًرا 
لَُّة َوالَْمْسَكنَُة َوبَاُءوا بَِغَضٍب ِمَن الَلِّ * ذَٰلَِك بَِأنَُّهْم َكانُوا  فَِإَنّ لَُكْم َما َســَألْتُْم * َوُضِربَْت َعَلْيِهُم الِذّ

يَْكُفُروَن بِآيَاِت الَلِّ َويَْقتُُلوَن النَّبِيِّيَن بَِغْيِر الَْحقِّ * ذَٰلَِك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن
بر اســاس معجم المعانی قرآن کلمه باءوا معنای بازگشتن و استحقاق داشتن را می دهد. 
همچنین بر اساس تفاسیر قرآن، آنها در منزلت و جایگاه خشم خداوند قرار گرفتند؛ که در 
مجمع البیان طبرسی نیز گفته شده است. همچنین طبرسی کلمه ی فوم را بر اساس روایتی 
از امام محمد باقر )ع( به معنای گندم )نان( گرفته است و از قول کسایی گفته است که فوم 
همان ثوم یعنی ســیر می باشد. طبرسی معنای خشــم را اراده ی ضرر رساندن به فرد مورد 
خشــم واقع شده دانسته است. همچنین واژه نبی را از کلمه نبأ دانسته که آن را خبر دهنده 
از ســمت خداوند می داند. در عبارت باءوا بغضب من اهلل گفته است که خشم خداوند بر 
آنها واجب شده است. همچنین گفته است که برخی می گویند خشم در این دنیا همان بال و 
بدبختی به جای آسایش و نعمت است. برخی دیگر می گویند که خشم در آخرت به معنای 
سزای گناهان آنها می باشد. وی در توضیح یکفرون بآیات اهلل گفته است که آیات خداوند 
بیانات اوســت که در عبارت باءوا بغضب علی غضب، اولی به خاطر کفرشان بر حضرت 
عیسی )ع( و کتاب انجیل و دومی به خاطر کفرشان به حضرت محمد )ص( و کتاب قرآن 
می باشد. همچنین گفته شده است که آیات اهلل صفت حضرت محمد )ص( می باشد. از این 
رو در توضیح یقتلون النبیین بغیر حق گفته اســت یعنی بدون )داشتن( جرم مانند حضرت 

زکریا و حضرت یحیی و دیگرپیامبران. )طبرسی، 2005م، ص 170-165(
در تبیان شیخ طوسی درباره ی طعام واحد از قول اهل تفسیر گفته است که همان سلوی 
می باشــد و در قولی از ابن منبه گفته اســت که )آن( نان پاك به همراه گوشت بوده است. 

)طوسی، 1409ق، ج1، ص 274(
در تفســیر عالمه طباطبایی از تفسیر عیاشــی آورده است که در توضیح ذلک بأنهم کانوا 
یکفرون بآیات اهلل از امام جعفر صادق )ع( روایت کرده است که درباره ی عبارت ذلک بأنهم 
کانوا یکفرون بآیات اهلل و یقتلون النبیین بغیر حق ایشان فرموده اند به خدا سوگند آنها را با 
دســت هایشان نزدند و با شمشیر هایشان نکشتند اما گفتارهای آنها را شنیدند سپس آن را 
پخش کردند و مانع انجام آن شدند و آنها کشته شدند پس همانا آن قتل و تجاوز و مصیبت 
شــد. )طباطبائي، 1417ق، ج 1، ص 191-192( در تفسیر صافی کاشانی درباره معنی ذله 
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ت و مسکنه گفته شده که ذلت همان جزیه، و مسکنه فقر است و درباره عبارت باءوا بغضب 

من اهلل گفته است که خشم و نفرین از سوی خداوند بر آنها تحمیل شد. )کاشانی، 1419ق، 
ج1، ص 203-202(

در تفســیر نمونه گفته شده اســت: »به دنبال مواهب فراوانی که خداوند به بنی اسرائیل 
ارزانی داشــت، این آیه چگونگی کفران و ناسپاســی آنهــا را در برابر این نعمتهای بزرگ 
منعکس می کند و نشان می دهد که آنها چه مردمان لجوجی بوده اند که شاید در طول تاریخ 

مانند آنها دیده نشده است« )مکارم شیرازی، 1386ش، ج1، ص 88(.
از آیه ی 47 ســوره ی بقره، قوم بنی اسرائیل مورد خطاب قرار می گیرند. خداوند نعمت 
هایی را که به آنها داده و نجات دادن آنها از فرعون را بازگو می کند که در جواب آنها همیشه 
کفر نعمت وجود داشت. ابتدای آیه ی 61 سوره ی بقره )لن نصبر علی طعام واحد( به آیه ی 
57 ســوره بقره اشاره دارد که در آنجا خداوند می گوید که از آسمان من و سلوی برای آنها 
فرو فرســتادیم. این داستان نیز مانند داستان های دیگر قوم بنی اسرائیل از جمله بهانه جویی 
های آنها می باشد و کفر آنها به نعمت های خداوند را بیان می کند. قطعاً این کفر نعمت گناه 
بزرگی زیرا در جواب آن فعل اهبطوا  آورده می شود. همانطور که در آیه ی 36 این سوره در 
جواب عمل حضرت آدم )ع( این فعل استفاده شد) فأزلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا 
فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو(. در واقع می توانیم آن را نتیجه فریب شــیطان بدانیم. 
همچنان که خداوند در آخر آیه 61 نیز به مســئله کفر و گناه آنها اشــاره کرده است. مشابه 
آیه ی 61 این سوره، قوم بنی اسرائیل در آیه ی 55 سوره ی بقره در ابتدای آیه می گویند ایمان 
نمی آوریم )و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن ..( همچنین در ابتدای آیه 61 می گویند ما صبر نمی 
کنیم )و اذ قلتم یا موسی لن نصبر..( که در نتیجه، نداشتن ایمان و نداشتن صبر آنها را ثابت 
می کند و در ادامه اثبات می شــود که درخواست های  آنان بی دلیل و از روی کفر بوده است 

به همین علت است که به عنوان بهانه تعبیر می شوند.
ابتدای این آیه با عبارت : و اذ قلتم )و هنگامی که گفتید( شروع می شود که نشان می دهد 
این بار هم از نمونه هایی است که قوم بنی اسرائیل بهانه جویی کردند و کفر ورزیدند. در این 
آیه افعال بسیاری را داریم که به روند داستان و استمراری بودن آن کمک می کند و برای ما 
مرحله به مرحله توضیح می دهد. در این آیه تناســب های بسیاری را داریم که بین کلمات 
طعام، تنبت، أرض، بقلها، قثائها، فومها، عدسها و بصلها وجود دارد و ضمیر ها چندین بار 
تکرار می شــود که به کلمه أرض بازمی گردد. در این آیه قوم بنی اسرائیل در جایگاه خشم 
خداونــد قرار گرفتند که این حالت به عنوان فعل نیامده اســت بلکه فعلی قبل از آن برای 
قوم بنی اسرائیل آورده شده است که استحقاق آن ها را در آن جایگاه نشان می دهد و سپس 
کلمه ی غضب را به شــکل اسم آورده می شــود و عبارت من اهلل پس از آن می آید. )یعنی 
خداوند در آیه نمی گوید غضب اهلل عنهم بلکه می فرماید فباءوا بغضب من اهلل تا اثبات گردد 



سال دّوم
شمارة دّوم
پیاپی: 4

بهار و تابستان 
1398

172

آن ها خود با اعمالشان در این جایگاه قرار گرفتند( سپس سریعا دلیل آن آورده می شود و با 
کلمه ی ذلک شــروع می شود و کفر آن ها را نسبت به آیات خداوند بیان می کند )که در آیه 
های قبل نیز به نمونه هایی از کفرشان اشاره شد( و قتل پیامبران بدون داشتن حقی )که در 
ادامه ی آن کفر، انجام گرفته اســت و کفر الزمه ی آن است( بعد از آن دوباره کلمه ی ذلک 
مــی آید که باز دلیل آن دو را واضح تر می کند )کــه در اینجا پس از آوردن دلیل در ذلک 
اول، چگونگی آن را در ذلک دوم و ذات کارهای آنها را آشــکار می سازد( که بخاطر آنچه 
عصیان کردند )کفر و عمل نکردن به دستورات پیامبران( و از حق خود تجاوز می کردند )در 
بسیاری از چیزها که از حق خود تجاوز می کردند و از نمونه ی آن این بود که منجر به قتل 

پیامبران می شد(.
در این آیه ویژگی های قوم بنی اسرائیل را خداوند در قالب افعال می آورد و این داللت بر 
حدث و استمرار داشتن آنها دارد که البته جواب اعمال آنها نیز در قالب فعل آورده می شود.
ویژگی های قوم بنی اســرائیل: این ویژگیها عبارتند از: صبر نکردن )لن نصبر(، ترجیح بد 
به خوب )أتســتبدلون الذي هو أدنی بالذي هو خیر(، درخواست)بیهوده(کردن )ما سألتم(، 
کفر ورزیدن )یکفرون(، کشتن انبیا )یقتلون النبیین(، عصیان کردن )عصوا(، تجاوز کردن از 

مرز های الهی )یعتدون(.
نتیجه ی اعمال قوم بنی اسرائیل: قوم بنی اسرائیل در نتیجه اعمال ناشایست خود مستوجب 
این عذابها شد: هبوط کردن )اهبطوا(، وارد شدن ذلت و فقر بر آنها ) ضربت علیهم الذله و 

المسکنه(، در جایگاه خشم خداوند قرار گرفتن )فباءوا بغضب من اهلل(.
آخرین نتیجه ی اعمال آنها قرار گرفتن در مقام غضب الهی است که سخت ترین جایگاه 
می باشد و این خود باعث می شود که بزرگترین عذاب الهی بر آنها وارد گردد. البته می بینیم 
به غیر از نمونه داســتان های بهانه جویی های آن ها ، دلیــل قرار گرفتن آنها در این جایگاه 
سخت، بسیار فراتر و عمیق تر از آن مثال ها می باشد به همین دلیل خداوند دالیل آنها را ذکر 
می کند که بر همگان روشن شود. در نتیجه، این عذاب بزرگ در جواب گناهان بزرگ است.
آیه ی 61 سوره بقره شیوه ی داستانی و حواری )سبک گفت و گو( دارد. این آیه با عبارت 
"و اذ قلتم" شروع می شود  و مخاطب است و سپس گفته ی بنی اسرائیل می آید که خطاب به 
حضرت موسی )ع( است و در ادامه حضرت موسی )ع( السالم خطاب به آنها پاسخ می دهد و 
در آخر نیز التفاتی دیگر رخ می دهد که خداوند نتیجه ی کارهای آنها را در ضمیر غایب توضیح 
می دهد. بنابراین در این آیه یک داستان کوتاه و کامل وجود دارد. این داستان از شخص سوم 
)خداوند( روایت شده است و در آن اسلوب حوار )سبک گفت و گو( وجود دارد. همانطور 
که در نتیجه گفته شــد یکی از ویژگی های قوم بنی اسرائیل درخواست های بیهوده ی آنها بود 
که خداوند در این آیه خواسته ی آنها را درمورد غذا به طور کامل و با کلمات جدا بیان می کند 



سال دّوم
شمارة دّوم

پیاپی: 4
بهار و تابستان 

1398

173

�  
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
م د
ش
 خ
طه
اط
ی ع
بز
 س
ی و
ادب
ل 
یلی
ت )و هر کدام را جداگانه نام می برد: بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها( تا بر همگان بیهوده 

بودن آن ثابت شود و بار دگر بر بهانه جویی های آنها تاکید شود. سپس حضرت موسی )ع( در 
جواب آنها می گوید که بدتر را با بهتر عوض می کنید و به آن ترجیح می دهید )اتستبدلون الذی 
هو ادنی بالذی هو خیر( که این خود بهانه جویی و بیهوده بودن درخواســت آنها را نیز ثابت 
می کند. یکی دیگر از دالیلی که باعث می شــود درخواست بیهوده ی آنها نمایان شود جواب 
آخر درخواست آنهاست که در عبارت "فان لکم ما سالتم" می آید. این عبارت کوتاه و صریح 
آورده می شود و از نام بردن خواسته های آنها خودداری می کند و تمام آنها را در کلمه ی "ما" 

خالصه می کند، که کم اهمیت بودن درخواست آنها را نشان می دهد.
همانطور که گفته شد یکی دیگر از ویژگی های قوم بنی اسرائیل کفر ورزیدن آنها بود که 
در این آیه کلمه ی »یکفرون« استفاده شده است و عالوه بر آن با توجه به عبارت »یا موسی 
ادع لنا ربک«، قوم بنی اسرائیل پروردگار موسی را هنوز پروردگار خود نمی دانند و به خدای 

او ایمان ندارند.
بــا توجه به عبارت »یخرج لنا مما تنبــت األرض« ) از آنچه که از زمین می روید برای ما 
خارج کند( تاکید بر این می شود که خداوند از آسمان برای آنها غذا نازل می کرده است که 
آنها بعد از آن، این درخواســت را از حضرت موسی )ع( داشتند. در پاسخ حضرت موسی 
)ع( )أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر( متوجه می شویم که آنچه که خداوند از آسمان 
نازل می کند بهتر می باشد و می توانیم »أدنی« را صفت آنچه که از درون زمین می روید بدانیم 

و »خیر« را صفتی برای آنچه که خداوند از آسمان نازل می کند.
آیه ی بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد،آیه ی 90 این سوره می باشد:

َل الَلُّ ِمْن فَْضلِِه َعَلٰى َمْن يََشاُء ِمْن  بِْئَســَما اْشتََرْوا بِِه أَنُْفَسُهْم أَْن يَْكُفُروا بَِما أَنَْزَل الَلُّ بَْغيًا أَْن يُنَِزّ
ِعبَاِدهِ * فَبَاُءوا بَِغَضٍب َعَلٰى َغَضٍب * َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهيٌن

در آیه ی 90 سوره ی بقره دو بار از کلمه غضب )خشم( استفاده شده است. در تفسیر مجمع 
البیان طبرســی در معنای »بما انزل اهلل« گفته شده است که منظور قرآن و اسالم نازل شده بر 
پیامبر اکرم می باشد. وی بغیا را حسادت به حضرت محمد )ص( دانسته زیرا که او از نوادگان 
حضرت اســماعیل می باشد و دیگر پیامبران از بنی اسرائیل بوده اند. همچنین در عبارت »أن 
ینزل اهلل من فضله علی من یشــاء من عباده« منظور از فضل همان وحی و نبوت اســت. در 

عبارت »باءوا بغضب علی غضب« برای توضیح آن دو غضب 4 احتمال گفته شده است:
1- اینکه غضب برای هنگامی اســت که آنها از کتاب تورات ایراد گرفتند و غضب دوم 

برای هنگامی است که به حضرت محمد )ص( کفر ورزیدند.
2- اینکه غضب اول برای هنگامی است که گوسفند را عبادت کردند و غضب دوم برای 

هنگامی که به حضرت محمد )ص( کفر ورزیدند.
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3- اینکه غضب اول برای هنگامی است که به حضرت عیسی )ع( کفر ورزیدند و غضب 
دوم هنگامی که به حضرت محمد )ص( کفر ورزیدند.

4- اینکه غضب برای تاکید و مبالغه تکرار شده است.
در معنای »للکافرین عذاب مهین« گفته اســت که برای انــکار کنندگان نبوت حضرت 
محمد )ص( عذابی خوار کننده است. وی در معنای مهین گفته است که آن چیزی است که 
صاحبش را ذلیل می کند و آبروی او را می برد و لباس خواری بر او می پوشاند. )طبرسی، 

2005م، ص 220-219(
 در تفســیر تبیان شیخ طوسی عالوه بر گفتن اینکه آنها حسادت می ورزیدند که پیامبری 
از غیر آنها بود، بغیا را مفعول له دانسته و معنای آن را فسادا می داند. ) از روی فساد، بخاطر 
فسادشان( وی می گوید که می تواند شدت درخواست کردن و دست درازی باشد. همچنین 
»أن ینزل اهلل« را به معنای »ألن ینزل اهلل« دانســته و هر آنچه که در قرآن اســت. )طوســی، 

1409ق، ج1، ص 349(
در تفسیر میزان عالمه طباطبایی عبارت »بئس ما اشتروا« را بیان آن گفته است که به علت 
کفرشــان بعد از دانســتن بوده و تنها دلیل آن بغی و حسادت است و بغیا را مفعول مطلق 
نوعــی می داند. عبارت »أن ینزل اهلل« نیز متعلق به آن )یعنی بغیا( اســت. وی غضب را به 
علت کفرشــان به قرآن و »علی غضب« را به علت کفرشان از قبل به تورات دانسته است. 

)طباطبائي، 1417 ق، ج 1، ص 220(
در تفسیر صافی کاشانی در توضیح عبارت »بئس ما اشتروا به أنفسهم« گفته شده است که 
خداوند برای آنها نعمت های آخرت را می خواســت اما آنها آن را در راه دشمنی با رسول 
خدا هدر دادند تا در این دنیا عزت یابند. در عبارت »أن یکفروا بما أنزل اهلل« گفته است که 
به تصدیق حضرت محمد )ص( از جانب حضرت موســی )ع( کفر ورزیدند. بغیا را نیز به 
معنای حسادتشان گرفته است. همچنین بیان کرده »أن ینزل اهلل من فضله  علی من یشاء من 
عباده« منظور نزول قرآن بر پیامبر و نمایان کردن نبوتش در آن و ظاهر کردن نشــانه اش و 

معجزه اش و فضایل اهل بیتش در آن می باشد. )کاشانی، 1419 ق، ج1، ص 239(
در تفسیر بیان السعاده جنابذی گفته شده ممکن است منظور از بما أنزل اهلل، فضیلت علی 

)ع( در قرآن باشد. )جنابذی، 1408 ق، ج1، ص 115(
بر اســاس چند آیه قبل از آیه ی 90 ســوره ی بقره، یعنی آیه ی 87 آن سوره )َولََقْد آتَْينَا 
ُسِل * َوآتَْينَا ِعيَسى ابَْن َمْريََم الْبَيِّنَاِت َوأَيَّْدنَاُه بُِروِح الُْقُدِس*  ُموَسى الِْكتَاَب َوقََفّْينَا ِمْن بَْعِدهِ بِالُرّ
بْتُْم َوفَِريًقا تَْقتُُلوَن( مخاطب این  أَفَُكَلَّما َجاَءُكْم َرُســوٌل بَِما اَل تَْهَوٰى أَنُْفُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فََفِريًقا َكَذّ
آیه )یعنی آیه ی 90 که در ادامه ی آن می باشد( شامل بنی اسرائیل و قوم یهود می شود. این 
آیه با فعل ذم شروع می گردد و نتیجه ی اولیه ی اعمال آنها را ابتدا بیان می کند ) بئسما اشتروا 
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ثانوی آن جایگاهی اســت که نسبت به خداوند قرار می گیرند )فباءوا بغضب علی غضب( 
سپس نتیجه ی آخر، مجازات آنها می باشد )و للکافرین عذاب مهین(.

در آخر آیه ی 88 ســوره ، عبارت »بل لعنهم اهلل بکفرهم فقلیال ما یؤمنون« آمده است که 
در آن از واژه های لعن و کفر استفاده شده، سپس در آیه ی بعدی یعنی آیه ی 89 دو بار فعل 
کفروا آورده می شود و در آخر آن عبارت »لعنة اهلل علی الکافرین« می آید که همچنین کلمه ی 
لعن و کفر در آن وجود دارد. در آیه ی 90 عالوه بر داشتن فعل یکفروا آخر آیه نیز با عبارت 
»للکافرین عذاب مهین« ختم می شود. این آیات از لحاظ معنایی در یک راستا قرار دارند و 

این امر تاکید و استمرار آن را بیان می کند.
در این آیه اشتقاق در کلمات انزل و ینزل و همچنین در یکفروا و کافرین وجود دارد. کلمه ی 
اهلل دو بار تکرار شده است و واج »ب« در این آیه بسیار دیده می شود. بین کلمات بغیا، غضب 
و عذاب نوعی تناسب آوایی وجود دارد و همگی معنای منفی را تداعی می کنند . این معنا برای 

کسانی است که کفر ورزیده اند و در این آیه درباره ی آن ها توضیح داده می شود.
در ایــن آیــه کلمه ی غضب نه تنها دو بار آورده می شــود بلکه در عبارت »بغضب علی 
غضب« )خشمی بر خشم دیگر( می آید که شدت آن را دو چندان می کند. در این آیه 7 فعل 

وجود دارد که استمرار و حدوث را بیان می دارد.
در عبارات »أن ینزل اهلل من فضله علی من یشاء من عباده« و »فباءوا بغضب علی غضب 
و للکافرین عذاب مهین« دو تصویر متفاوت و متضاد از جایگاهی که بنده نسبت به خداوند 
متعال قرار می گیرد وجود دارد که هر دو آن ها با هم در یک آیه بیان می شــوند. این امر بر 

کثرت معانی در این آیه داللت می کند.

2.3. تحلیل سبک شناسانه آیات غضب
در ســطح زبانی از نظر آوایی تکرار )که هم شامل تکرار واج می شود و هم شامل تکرار 
کلمات( در این آیات ســبب شده است که توجه مخاطب جلب شود. در سطح لغوی این 
آیات مشــاهده می کنیم که بسیاری از کلمات استفاده شده معانی منفی را تداعی می کنند و 
ایــن خود داللت بر منفی بودن جایگاه این عاطفه می باشــد. در آیه ی اول یعنی آیه ی 61، 
12 کلمه و در آیه ی دوم یعنی آیه ی 90، 8 کلمه وجود دارند که مســتقیما معنای منفی را 
تداعی می کنند. کثرت وجود این کلمات باعث می شوند که منفی بودن و سختی قرار گرفتن 
در این جایگاه ثابت شــود. در ســطح نحوی این آیات کثرت فعل وجود دارد که داللت بر 
حدوث و اســتمرار می کنند. در سطح ادبی آیات می بینیم که صنایع التفات عالوه بر جلب 
توجه مخاطب به روند داســتانی بودن آن نیز کمک کرده اســت. داستانی بودن آیات سبب 
می شود که این آیات در ذهن مخاطب باقی بمانند. در بسیاری از موارد بین کلمات تناسب 
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وجود دارد و تضاد ها در معانی عبارات و در تصاویر می گیرند. در آیات مربوط به خشــم 
در این سوره، ابتدا از آیه های قبلی آن زمینه سازی انجام می گیرد. این زمینه سازی برای بیان 
مخاطب و بیان داستان به طور کامل می باشد، زیرا که مصادیق کفر و چگونگی قرار گرفتن 
در جایگاه خشم باید به طور کامل بیان گردد. این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
زیرا که عذاب ســخت را به دنبال خود دارد. در سطح فکری این آیات متوجه می شویم که 
قرار گرفتن در جایگاه خشم، عذاب سختی را به دنبال دارد به طوری که می توانیم خود آن 

جایگاه را، جایگاه عذاب بدانیم زیرا که قطعا عذاب را به دنبال خود دارد.

نتیجه گیری
همانطور که گفته شد، یکی از موضوع های اصلی مورد بحث در سوره ی بقره، داستان های 
قوم بنی اســرائیل است. در این سوره خداوند از نعمت هایی که برای آن ها نازل کرده است 
ســخن می گوید. سپس واکنش آن ها را نسبت به این نعمت ها بیان می کند، که تمامی آن ها 
داللت بر کفرشــان دارد. از جمله رفتار هایی که آن هــا در مقابل خداوند انجام داده اند: قتل 
پیامبران، ناسپاس بودن در برابر نعمت ها، کفر به خداوند، پرستش گوسفند، تکذیب پیامبران 
و... می باشــد که در این سوره بیان شده اســت. در واقع واژه ی کفر در این سوره توضیح 
داده شده است و مصادیق مختلف آن بیان شده، تا این مسئله ی مهم، گنگ و نامفهوم نماند.
خداوند درباره ی کســانی که در جایگاه خشم او قرار گرفته اند با بیان کردن اعمال آن ها 
توضیح کامل می دهد. این آیات شــامل داســتان، مثال، نیت ها و گفتار های آن ها در شرایط 
مختلف می باشد. در اینجا کفر کلید واژه ی مهمی است. زیرا که کافران در این جایگاه قرار 
می گیرند. همانطور که گفته شــد مصادیق کفر به طور کامل بیان شده است، در نتیجه، این 
جایگاه، یعنی جایگاه خشم که بسیار جایگاه سختی است، به گونه ای تفهیم شده است که 

متوجه شویم چه کسانی در این جایگاه قرار می گیرند.
مخاطب این آیات که افراد موجود در این طبقه را شامل می شود، افرادی از قوم بنی اسرائیل، 
از یهودیان و از کافران می باشــند که البته داشتن صفات آن ها باعث می شود که از نظر قرآن 
کریم در آن جایگاه قرار گرفت. خداوند در این آیات صفات آن ها را بیان کرده و نتیجه ی اعمال 
آن ها را نیز آورده است. به این ترتیب نتیجه ی بسیاری از اعمال در این آیات بیان می شوند. به 

طور خالصه مراحلی که منجر شد این افراد در جایگاه خشم قرار بگیرند به شرح زیر است:
بر اساس آیه ی اول ) یعنی آیه ی 61 سوره( :

عدم صبر   بهانه جویی  ذلت  کفر و عصیان  خشم خداوند
بر اساس آیه ی دوم ) یعنی آیه ی 90 سوره(:

حسادت  کفر  قرار گرفتن در جایگاه خشم خداوند  عذاب خداوند
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