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Surah Hajj is the twenty-second Madani Surah of the Quran which ex-
plains the principles of religion in detail and some of the branches of 
religion in brief. The explanation of some moral values such as submis-
sion to God, continuous piety, righteous action and divine help are also 
among the other topics of this surah. Since in Surah Hajj, moral proposi-
tions are found in both news and essay forms. The essay sentences of this 
surah about ethics, including essays; in the form of command, prohibi-
tion, request, and wish, and non-demand constructions, which are often 
expressed in the form of conditional sentences. This article, using the 
method of the library, aims to explain that the compositional propositions 
of this surah, like the news propositions, are meaningful and carry high 
moral messages for the audience, and the knowledge of these matters, 
according to the verses of the divine book, is the basis of growth and 
excellence that will flourish in man. The meaning of the moral sentences 
of these verses was determined using in-text and extra-textual evidence, 
including belief in God's promises, reasoning and judgment of reason, 
ontology and anthropology, etc.
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معناداری گزاره های انشایی سوره حج، پریامون اخالق1
)تاریخ دریافت: 19-04-1401 تاریخ پذیرش: 1401-08-23(

فاطمه اطهرجو2، مریم والیتی کبابیان3

چکیده
سوره حج بیســت ودومین سوره مدنی قرآن اســت که اصول دین را به صورت تفصیلی و 
برخــی از فروع دین را به طور اجمالی بیان کرده اســت. تبیین برخی از ارزش های اخالقی 
مانند خضوع در برابر خداوند، پیوســتگی تقوا، عمل صالح و نصرت الهی نیز از دیگر مباحث 
این سوره است. از آن جا که در سوره حج، گزاره های اخالقی به دو صورت خبری و انشایی 
یافت می شوند؛ جمالت انشایی این ســوره پیرامون اخالق، شامل انشائات طلبی؛ در قالب 
امر، نهی، ترجی و تمنی و انشــائات غیرطلبی که اغلب در قالب جمالت شرطیه بیان شده 
اســت. این نوشتار با روش کتابخانه ای درصدد تبیین این مطلب است که گزاره های انشایی 
این ســوره نیز همانند گزاره های خبری، معنادار بوده و حامل پیام های واالی اخالقی برای 
مخاطــب می باشــند و معرفت به این امور بــا توجه به آیات کتاب الهی، زمینه ی رشــد و 
تعالی را در انســان شکوفا خواهد کرد. معناداری جمالت اخالقی این آیات نیز با استفاده از 
شــواهد درون متنی و برون متنی از جمله باور وعده و وعید های الهی، تعقل و حکم عقل، 

هستی شناسی و انسان شناسی و ... محرز  گردید.
واژگان کلیدی: اخالق، سوره حج، گزاره انشایی، معناداری.

1( نوشتار حاضر مستخرج از پایان نامه نویسنده با عنوان »پیام نمایی جمالت انشائی سوره حج« است با راهنمایی استاد دکتر مریم 
والیتی کبابیان که در فروردین 1401 از آن دفاع شده است.
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1. مقدمه
یکی از موضوعاتی که در حوزه پژوهش های قرآني مطرح می شود، بیان این است که آیا 
همــه ی گزاره های قرآن قصد بیان عالم واقع را دارند و معنای خاصی را به مخاطب منتقل 
می کنند یا خیر؟ در نگاهی اجمالی به انواع جمالت قرآن، می توان گفت که گزاره های قرآنی 
از قبیل اخالقیات، اعتقادات و عبادات در قالب جمالت اخباری و انشــایی بیان شده است. 
جمالت خبری به طور مســتقیم کاشف از واقع بوده یا آن را نفی می کنند؛ به عبارتی قابلیت 
صدق و کذب داشــته و معنادار هســتند. جمالت انشایی گاه در قالب انشائات طلبی )امر، 
نهی، استفهام، تمنی، ندا، عرض و تحضیض( و گاه در قالب انشائات غیرطلبی ) افعال مدح 
و ذم، تعجب، شرط، قسم، رجاء و صیغه های عقود( بیان شده اند. از آن جا که خداوند قرآن 
را »هدی للناس« معرفی نموده، انتظار می رود همه جمالت قرآن اعم از انشــایی و خبری، 
معنادار بوده و مفهوم مشــخص و پیام معینی را به مخاطب منتقل کنند. در غیر این صورت 
یعنی اعتقاد به عدم معناداری این جمالت، غرض خداوند از فرستادن قرآن برای هدایت و 

کمال انسان نقض خواهد شد. 

 1. 1. طرح مسئله 
چنان که گذشــت، یکی از موضوعات مهم درباره زبان قرآن، معناداری و معرفت بخشی 
آن است؛ به این معنا که آیا همه ی گزاره های قرآن؛ اعم از خبری و انشایی، قصد بیان عالم 
واقع را دارند و معنای خاصی را به مخاطب منتقل می کنند یا اینکه صرفاً گزاره های نمادین و 
اسطوره ای هستند؟ در پاسخ به این پرسش، مقاالتی به رشته تحریر درآمده و از دالیل برون 
دینی و درون دینی متعددی برای اثبات معناداری گزاره های قرآن یاد کرده اســت. )حلیمی 
جلودار، 1393؛ اشــرفی، 1396( مقاله حاضر نیز مســتخرج از پایان  نامه نگارنده با عنواِن 
»پیام نمایی جمالت انشایی سوره حج« است. بنابراین با بررسی های صورت گرفته می توان 
ادعا نمود تاکنون نوشتاری با عنوان اختصاصی پیام های اخالقی جمالت انشایی سوره حج و 
معناداری آن ها با محوریت تفسیر نگاشته نشده است. هر چند مقاالت و نوشته های مشابهی 
وجود دارد که یا در موضوع معناداری انشــائات طلبی قرآن اســت و یا به نوعی مرتبط با 
داللت گزاره های انشایی و خبری سوره حج؛ اما هیچ یک به تبیین رابطه معناداری گزاره های 
انشایی این سوره با بحث معرفت بخشی نپرداخته و موضوعات سوره را به لحاظ اخالقی، 
اعتقــادی و یا احکام از یکدیگر متمایز نکرده اند؛ بنابراین ضرورت دارد معناداری جمالت 

انشایی سوره حج که صبغه اخالقی دارد، بررسی گردد.
در این میان، باور به معناداری گزاره های انشایی مورد تردید بیشتری واقع شده؛ به طوری 
که برخی از صاحب نظران، در معنادار بودن و معرفت بخشی این جمالت و قابلیت صادق 
یا کاذب بودن آن ها تشــکیک نموده اند. با توجه به »هــدی للناس« بودن قرآن و دارا بودن 
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ی جمالت انشایی متعدد با موضوع اخالق، آیا می توان گفت این گزاره ها معنادار نبوده و پیامی 

را بــه مخاطب منتقل نمی کنند؟ آیا در صورت اعتقاد به عدم معناداری این جمالت، نقض 
غرض خداوند از فرســتادن قرآن برای هدایت و کمال انسان صورت نگرفته است؟ برای 
دستیابی به این حقیقت ضرورت دارد این مسئله در آیات قرآن مورد تحقیق و بررسی قرار 
گرفته و معنادار بودن این جمالت محرز گردد. بر این اساس نوشتار حاضر با گزینش آیات 
انشــایی سوره حج به عنوان نمونه درصدد است معناداری و پیام نمایی آن ها را در موضوع 
اخالقیات مورد بررسی قرار  دهد تا به این وسیله به پرسش های فوق پاسخ دهد و در نهایت 

به فهم دقیق تر و بهتری از معرفت بخشی گزاره های یاد شده دست پیدا کند.

2. مفاهیم بنیادین پژوهش
برای فهم بهتر و دقیق تر موضوع، الزم اســت در ابتدا به تبیین واژه های کلیدی پژوهش 

پرداخته شود.

2. 1. اخالق
اخالق در لغت جمع  »ُخْلق« )بروزن ُقفل( و »ُخُلق« )بر وزن افق( است. راغب، »أَلَْخْلقُ « 
و »الُْخْلق«  را از یک ریشه می داند؛ با این تفاوت که َخْلق به معنای هیئت و شکل و صورتی 
اســت که انسان با چشــم می بیند و ُخْلق به معنی قوا و سجایا و صفات درونی است که با 
چشــم دل دیده می شــود.  )راغب اصفهانی، 1412: 297( برخی دیگر اخالق را به معنای 

سرشت و سیرت، طبع، عادت و مروت دانسته اند. )حسینی زبیدی، 1414: 124/13(
ُخلق در اصطالح، همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهایی دعوت می کند، 

بی آن که نیاز به تفّکر و اندیشه داشته باشد. )ابن مسکویه، بی تا: 41(
اخالق دو دســته اســت: اخالق فردی و اجتماعی؛ منظور از اخالق  فردی ، اصولی است 
که صرف نظر از حیثیّت اجتماعی انســان، به بیــان ارزش های اخالقی او می پردازد )مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن، 1382: 377/2( مانند مجاهده با نفس، ولی اخالق اجتماعی که وزنه 
سنگین تری در علم اخالق دارد و شخصیت انسان بیشتر بر محور آن می چرخد، اخالقیاتی 
اســت که انسان در تعامل و همزیستی با دیگران، با آن ها مواجه است مانند پرهیز ار نزاع و 

سخن بیهوده. )مکارم شیرازی، 1376: 29(

2. 2. گزاره ی انشایی
واژه »انشــاء« مصدر باب افعال از ماده »ن-ش-أ« در لغت به  معنای آفریدن، ایجاد کردن  
و ایجاد همراه با تربیت کردن شــیئ اســت. برخی معنای رفعت و بلندی را نیز از ماّده آن 
اســتفاده کرده اند؛ مانند: نََشَأ السحاب؛ یعنی ابر باال رفت. )قرشی بنایی، 1371: 63/7( انشاء 
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در اصطالح سخنی است که ذاتاً راست یا دروغ بودن را نمی پذیرد. )هاشمی، 1429: 53/1( 
کالم چنانچه از نسبتی که در خارج بین دو چیز واقع است حاکی باشد خبر و اگر این نسبت، 

به وسیله خود کالم ایجاد شود، انشاء نامیده می شود. )محمدی بامیانی، 1429: 187/1( 
انشائات بر دو قسم طلبی و غیرطلبی هستند. انشائات طلبی مانند استفهام، امر، نهی و مانند 
آن و غیرطلبی مانند افعال مقاربه، افعال مدح و ذم، صیغ عقود، قسم، لعل و مانند آن. بسیاری از 
انشائات غیرطلبی در اصل اخباری هستند که در معنای انشاء آمده است. )تفتازانی، 792: 224(
منظور از گزاره جمالتی اســت که در قالب اخباری یا انشایی ارائه شده و گزاره انشایی 
جمله ای است که صرف نظر از لفظ، حقیقت ثابتي ندارد. جمالتي مانند امانت دار باش )امر(، 
با بدان منشــین )نهي( و امثال آن، نمونه هایي از انواع مختلف جمالت انشــایي به حساب 
مي آینــد. این جمله ها ذاتاً قابلیت اتصاف به صدق و کذب را ندارند؛ یعني درباره هیچ یک 
از آن ها نمي توان گفت که آیا مطابق با واقع هســتند یا نه؛ زیرا واقع آن ها به ِصرف ابراز و 
انشایشان ایجاد مي شود و قبل از آن واجد هیچ واقعیت و حقیقتي نبوده اند. )مصباح یزدی، 

)112 :1391

2. 3. معناداری
دربــاره معنا و معناداري تعاریف گوناگوني مطرح شــده که هر یک برگرفته از نظریه اي 
ویژه در باب معناست. با تأمل در سخنان و مباني اندیشمندان مسلمان و با توجه به قصدگرا 
بودن آنان درباره معناي متن و نیز باور ایشــان به سخن گفتن خداوند به شیوه  ی مرسوم و 
عقالیــي در تفهیم و تفهم _که نتیجه آن حجیت ظواهر قرآن اســت_  مي توان معناي یک 
متن را از نظر ایشان، همان مراد و مقصود مؤلف متن دانست که الفاظ و کلمات آن متن را 
براي افاده ی آن به استخدام درآورده است. بر پایه این برداشت، مراد از معناداري یک گزاره 
»ویژگِي قابلیت انتقال مقصود گوینده و پدیدآورنده      ی متن به ذهن مخاطب هم زبان است«. 
این انتقال در شــرایطي صورت مي گیرد که قباًل میان هر واژه و محکي آن قرارداد تعریف 
شــده باشد و کلمات و جمله ها، از ساخت صرفي و نحوي درست و شناخته شده اي براي 

مخاطبان برخوردار باشند. )اشرفی، 1396: 21( 

3. شواهد معناداری گزاره های قرآنی
در اثبات و تبیین معناداري عبارات قرآنی می توان از دو دســته کلی شواهد درون متنی و 

برون متنی بهره جست:
الف( شواهد درون متنی )آیات و روایات( 

شــواهد درون متنی، مســتقیماً به متون و رهنمودهاي منابع دینی به ویژه آیات قرآن و 
روایات متکی اند. مهم ترین این دالیل که از آیات قرآن بر می آید و گواه بر معناداري پیام هاي 
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ی آن اســت، عبارتند از: فراخوان گسترده ی قرآن به تعقل، تدبر و تأمل، آیات تحدی، تصریح 

بــه عربی مبین و حق بودن قرآن، وجود وعده و وعیــد در گزاره های قرآن، ارتباط بایدها، 
هست ها و ... .

ب( شواهد برون متنی )عقلی و کالمی(
این شواهد به متن خاصی از متون دینی، متکی نیستند و با نگاهی عقالیی و کالمی به مدعا 
می نگرند، هر چند برخی مقدمات خود را با جســت وجو در منابع دینی به دست می آورند. 
از جمله این شواهد می توان به اصل معرفت بخشی در مکالمات و محاورات عقال و کاربرد 
آن در قــرآن با تأکید بر واژه هایی مثل تدبر و تعقل، قابلیت اثبات عقالنی آموزه های قرآنی 
از قبیل اصول اعتقادی و برخی فروعــات آن، زبان قران، زبان ارائه واقعیات و حقایقی در 
حوزه انسان شناسی و هستی شناسی و از این قبیل اشاره کرد. )شمخی، 1395: 59؛ سعیدی 

روشن، 1393: 418(

4. معناداری و معرفت بخشی گزاره های انشایی سوره حج پیرامون اخالق 
سوره حج در زمان پیامبر اکرم )ص( به این نام، نامیده شد و غیر از این، نام دیگري ندارد. 
ابن عاشور وجه تسمیه این سوره به حج را، ذکر چگونگی امر ابراهیم )ع( به دعوت کردن 
به سوی حج می داند. این سوره مدنی و صدوپنجمین سوره قرآن کریم در ترتیب نزول )ابن 
عاشور، 1420: 131/17( و بیست ودومین سوره در تدوین بوده )معرفت، 1375: 80( شامل 

78 آیه و در جزء 17 مصحف شریف است.
در این بخش معارف اخالقی گزاره های انشــایی سوره حج، به دو بخش »اخالق فردی« 
و »اخالق اجتماعی« تقسیم می شود و سپس معناداری و معرفت بخشی آن ها مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. 
به رغم اعتقاد برخی که انسان را جدای از اجتماع ندانسته و بازگشت تمام اصول اخالقی را 
به مناسبات خاص اجتماعی انسان با دیگران می دانند، باید گفت درست است که بسیاری از 
فضائل و رذائل اخالقی با زندگی اجتماعی انسان پیوند دارد، ولی این مسأله عمومیت ندارد؛ 
زیرا بســیاری از مسائل اخالقی فقط جنبه فردی داشــته و در مورد یک انسان تنها نیز کاماًل 

صادق اند؛ مانند »صبر« یا »جزع« بر مصائب، خضوع و فروتنی، سوء ظن و امثال این امور.
از اینجا تقسیم اخالق به »اخالق فردی« و »اخالق اجتماعی« روشن می گردد؛ ولی ناگفته 
پیداست که اخالق اجتماعی وزنه سنگین تری در علم اخالق دارد و شخصیت انسان بیشتر 
بر محور آن می چرخد. اگرچه اخالق فردی نیز سهم قابل توجهی به نوبه خود دارد. )مکارم، 
1376: 30( در برخی کتب اخالقی، اخالق بندگی نیز به این دو مورد اضافه شده که در این 
پژوهش، این مورد در ضمن اخالق فردی آمده؛ چون بر این عقیده ایم که رفتار انســان در 

رابطه با خدا و آثار و نتایج آن در درجه اول به خود شخص بازمی گردد.
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4. 1. اخالق فردی
در بخش اخالق فردی، در دو قســم فضائل و رذائل اخالقی، آیاتی از ســوره حج مورد 
بررسی قرارگرفته که دارای جمالت انشایی بوده و محور آن ها خودسازی فرد، قطع نظر از 
روابط اجتماعی با دیگران اســت. در این جا نشان خواهیم داد که همه گزاره های یاد شده، 

معنادار بوده و معرفت بخش هستند. 

4. 1. 1. فضائل اخالقی
فضایل، ارزش های خدادادی اســت که از آن ها به عنوان ارزش های فطری و طبیعی یاد 
شده است؛ ارزش هایی که انسان از راه معرفت و دانش و تمرین های عملی و ریاضت های 
شرعی آن ها را به دست می آورد. )انصاریان، 1386: 21( در گزاره های انشایی سوره حج به 

فضیلت اخالقی زیر اشاره شده است:

4. 1. 1. 1. خشوع و تواضع در برابر خداوند
 یکی از فضائل مهم اخالقی که جمالت انشــایی ســوره حج به آن اشاره دارد، تواضع 
و خشــوع اســت. تواضع ضد صفت کبر و به معنای شکسته نفســی می باشد که انسان به 
واســطه ی آن، خود را از دیگران باالتر نبیند. تواضع باید برای خدا و در راه خدا باشــد و 
اگر جز این باشــد، مکر اســت. خداوند هر کس را که برای او فروتنی کند، بر بسیاری از 
بندگانش، شرف و بزرگی می دهد. )نراقی، 1374: 300-302( آیات 34 و 35 سوره حج  به 
صفات این گونه افراد اشــاره نموده و به پیامبر امر می کند که به آنان بشارت بده. می فرماید: 
ِ َعلى  ما َرَزقَُهْم ِمْن بَهيَمِة اْلَنْعاِم فَِإلُهُكْم إِلٌه واِحٌد فََلُه  ﴿َو لُِكلِّ أُمٍَّة َجَعْلنا َمْنَسكًا لِيَْذُكُروا اْسَم اللَّ
ابِريَن َعلى  ما أَصابَُهْم َو الُْمقيِمي  ُ َوِجَلْت قُُلوبُُهْم َو الصَّ َّذيَن إِذا ُذِكَر اللَّ ِر الُْمْخبِتيَن﴾ ﴿ال أَْسلُِموا َو بَشِّ
ا َرَزْقناُهْم يُْنِفُقوَن﴾؛ »و براي هر امتي مناسکي قرار دادیم ، تا نام خدا را بر دام هاي  الِة َو ِممَّ الصَّ
زبان بسته اي که روزي آنها گردانیده یاد کنند. پس ]بدانید که [ خداي شما خدایي یگانه است ، 
پس به ]فرمان [ او گردن نهید. و فروتنان را بشارت ده . همانان که چون ]نام [ خدا یاد شود، 
دل هایشان خشیت یابد و ]آنان که [ بر هر چه برسرشان آید صبر پیشه گانند و برپا دارندگان 

نمازند، و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق مي کنند.«
جمالت انشــایی این آیه، یکی جمله امر »و بشر المخبتين« و دیگری جمله شرطیه »إِذا 
ُ َوِجَلْت قُُلوبُُهْم« اســت که جمله اخیر با »إذا« ظرف زمان مســتقبل و متضمن معنای  ُذِكَر اللَّ
شرط آغاز شده است. )شیخلی، 1427: 461/6( این دو جمله در ارتباط مضمونی با یکدیگر 
بوده و القاء کننده یک پیام و مفهوم هستند؛ به این معنا که خداوند در آیه 34 سوره حج امر 
می کند که به مخبتین بشارت بده و در آیه بعدی صفات ایشان را بیان می کند تا ویژگی آن ها 

برای مخاطب معلوم شود.
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ی  خبت در این جا عبارت اســت از تواضع، طمأنینه و خشــوع. کلمه اخبات یک معنای 

خاصی است که در سه معنای تواضع، طمأنینه و خشوع جمع است. راغب اصفهانی معنی 
إخبــات را در اینجا نزدیک به معنی _هبوط_ می داند که خداوند در آیه 74 بقره می فرماید: 

ِ﴾. )راغب اصفهانی، 1369: 575/1(  ﴿َو إِنَّ ِمْنها لَما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة اللَّ
اهل لغت غالبا »اخبات« را از ماده »خبت« یعنی زمین صاف و هموار و فراخ  و به معنای 
خضوع و خشــوع در برابر خداوند گرفته اند )فراهیدی، 1409: 241/4( و از آنجا که رفتن 
در این گونه مکان ها توام با آرامش و امنیت و به دور از هرگونه اضطراب و تردید اســت؛ 
بنابراین »اخبات« بطور مجازی به معنای تواضع و اطمینان اســت. )زمخشــری، 1419: 1/ 
228( با دقت در این مفاهیم می توان به ارتباط نزدیک معنای آن ها با یکدیگر پی برد و به یک 
نقطه مشــترک در همه آن ها رسید و آن »تسلیم« است و لذا »مخبت« به کسی گفته می شود 
که با تمام وجود در برابر خداوند خاضع و خاشع بوده و به مرحله اطمینان و تسلیم رسیده 

است. )سلیمانی، 1385: 145(
ِر الُْمْخبِتِيَن« را این گونه تبیین می نماید:  با توجه به اینکه تفسیر جامع البیان نیز عبارت »بَشِّ
»ای محمد )ص( خضوع کنندگان برای خدا را به طاعت، مطیعان را به عبودیت و بندگی و 
روی آورندگان به سوی خدا را به پذیرفتن توبه آن ها مژده بده.« می توان گفت: این بشارت 
و وعده ی بهشــت به مخبتین دال بر واقع نمایی و معناداری آیه اســت؛ چون ما را به کسب 
ایمان قوی و به تبع آن خاشــع شدن در برابر خداوند تشویق می کند و همین امر می رساند 
که واقعی دانستن آن ها مفروض تلقی شده و سپس درصدد رسوخ آن در قلب است. پیشتر 
از وجود وعده و وعیدهای الهی به عنوان یکی از شواهد درون متنی اثبات معناداری آیات 

قرآن یاد کردیم.
ُ َوِجَلْت قُُلوبُُهْم« را طبری و اکثر مفسرین مانند فخر رازی  جمله انشایی شرطی »إِذا ُذِكَر اللَّ
و عالمه طباطبایی، صفت مخبتین دانســته اند که دل هایشــان با یاد خدا خاشع و از خشیت 
او فروتن شــده، از عذابش بیمناک و از ناخشنودی او ترسناک اند. )طبری، 1412: 116/17( 
»وجلت« جواب شرط برای »إذا« به معنای ترس شدید است. )ابن عاشور، 1420: 189/17( 
فخر رازی ظاهر شــدن خوف از عذاب خداوند و خضوع و خشوع برای خدا را در تبیین 
این جمله انشایی آورده و حاصل این بیم داشتن را دو اثر می داند؛ یکی صبر بر ناخوشایند ها 
و دیگری مشغول شدن به خدمت به عزیزترین های انسان که خودش و مالش است؛ با این 
توضیح که مراد از خدمت به نفس، نماز و از خدمت به مال، انفاق از »مما رزقناهم« است. 

)فخر رازی، 1420: 225/23( 
درست است که صفات مخبتین در این آیه با کسی که حج خانه خدا را با اسالم و تسلیم 
به جا می آورد، منطبق اســت )طباطبایــی، 1374: 529/14( اما با توجه به نعت بودن جمله 
ُ َوِجَلــتْ قُُلوبُُهْم« برای مخبتین به طور مطلق، می توان گفت آن ها  َِّذيَن إِذا ُذِكَر اللَّ انشــایی »ال
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کسانی هستند که وقتی نام خدا برده می شود، دل هایشان مملوء از خوف پروردگار می گردد، 
نه اینکه از غضب او بی  جهت ترسیده یا در رحمت او شک و تردید داشته باشند؛ بلکه این 
ترس به خاطر مسئولیت هایی است که بر دوش داشتند و شاید در انجام آن کوتاهی کرده اند. 
این ترس به خاطر درک مقام با عظمت خدا است که انسان در مقابل عظمت خائف می گردد 
)مکارم شیرازی، 1371: 103/14( و این تعبیر می تواند بهترین مفهوم این جمله انشایی تلقی 
گردد؛ چون این گزاره انشایی واقع نمای این امر است که خاشعین آن چنان خداوند و وعده 
و وعیدهایــش  را باور دارند که هنگام یاد او به حالت خضوع می افتند و از خطای احتمالی 

خود بیمناک می شوند.

4. 1. 1. 2. جهاد با نفس )جهاد اکبر(
ِجهاد گویای مبالغه در صرف نیرو از جهت قولی و فعلی است. )حسینی زبیدی، 1414: 
408/4( راغب اصفهانی حقیقت جهاد را پرداختن و صرف نیرو برای دفع دشــمن و راندن 
او دانســته و سه گونه برای آن معرفی می نماید: جنگ و مجاهده برای راندن و دفع دشمن 
آشــکار، جهاد با شــیطان و اهریمن، جهاد در مجاهده با نفــس. )راغب اصفهانی، 1369: 
ِ َحقَّ  424/1( واژه جهاد که در آیه 78 سوره حج به صورت عام آمده است ﴿َو جاِهُدوا فِي اللَّ
ِجهاِدهِ ...﴾، می تواند هر سه معنای فوق را شامل شود. با این توضیح که گاهی جهاد به طور 
مجاز توسعه داده می شود؛ به طوری که شامل دفع هر چیزی که ممکن است شری به آدمی 
برساند، می شود؛ مانند شیطان که آدمی را گمراه می سازد و نفس اماره که آن نیز آدمی را به 
بدي ها امر می کند و امثال این ها. در نتیجه جهاد شامل مخالفت با شیطان در وسوسه هایش 
و مخالفت با نفس در خواســته هایش نیز می شود که رســول خدا )ص( این قسم جهاد را 
»جهاد اکبر« نامید و ظاهراً مراد از جهاد در آیه مورد بحث معنای اعم آن اســت، مخصوصًا 
وقتی می بینیم که آن را مقید به قید )در راه خدا( کرده به خوبی این عمومیت را می فهمیم؛ 
چون این آیه جهاد را متعلق کرده بر کاری که در راه خدا انجام شود. پس جهاد اعم است؛ 
)طباطبایی، 1374: 582/14( چنان که مرحوم »طبرسی« نیز در»مجمع البیان« از اکثر مفسران 
چنین نقل می کند که منظور از»حق جهاد«، خلوص نیت و انجام دادن اعمال برای خدا است. 

)ابن عاشور، 1420: 251/17(
ِ َحقَّ ِجهاِدِه « در قالب جمله انشایی طلبی، معرفت بخشی دارد. در جواهر  »َو جاِهُدوا فِي اللَّ
ِ« یعنی »و جاهدوا في ســبیل الّل« )عتیق، 180(؛ یعنی ایجاز  البالغه آمده »َو جاِهُدوا فِي اللَّ
حذف )حذف اسم مضاف( صورت گرفته است. )هاشمی، 1943: 199( افعال این ماّده در 
قرآن همه از باب مفاعله آمده؛ به معنای تکثیر که یکی از معانی مفاعله می باشــد. در آیه ی 
 » ِ مذکور نیز ســه تالش استفاده می شــود: یکی از ماّده، یکی از هیئت و یکی از »َحقَ  ِجهادِه
یعنی در راه خدا تالش کنید، تالش بســیار شدید. )قرشی بنایی، 1371: 78/2( با توجه به 
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ی اینکه فعل امر ظهور در وجوب دارد، خداوند در اینجا دســتور خود را در زمینه جهاد _به 

معنی وســیع کلمه_ صادر کرده، می فرماید: »در راه خدا جهــاد کنید و حق جهادش را ادا 
نمائید.« 

ِ َحقَّ ِجهاِدِه « در این آیه بر اساس شواهد درون متنی و برون  جمله انشایی »َو جاِهُدوا فِي اللَّ
متنی معنادار اســت؛ چون زبان قرآن در اینجا به گونه ای است که به حقیقت انسان شناسی 
اشاره داشته و انرژی ها و توان های گوناگون نهفته در انسان را که خداوند از آن ها آگاه بوده 
و ازفضل خود، هر انسانی را با استعدادها و شایستگی های ویژه ای برتری داده است، گوشزد 
می نماید. پس اگر انسان همه ی توان خود را به کار انداخته و همه انرژی خود را آزاد سازد، 
در واقع حق جهاد در راه خدا را انجام داده اســت. این آیه نشان می دهد که حّد و مرز حق 
جهاد، رسیدن به حالت عسر و حرج است؛ یعنی انسان، تا آنجا از توان و استعداد خود کار 
بگیرد که اگر باالتر از آن عمل کند، باعث مشّقت و دشواری در زندگی او خواهد شد. این 
امر را عقل نیز به خوبی درک می کند که هر کسی توان و استعداد خاصی دارد و خداوند نیز 

از او بیش از طاقتش تکلیف نمی خواهد.
از طرفــی جهاد دارای ابعاد گوناگون و مختلف اســت، پس مؤمن با همه توان و انرژی 
خود جهاد می کند؛ جهاد با اندیشــه منّظم و سیســتماتیک و تواَم با نــوآوری و ابتکار در 
برنامه ریزی ها؛ جهاد با مال و انفاق دارایی خود، جهاد با سالح سخن و قلم و سایر ابزارهای 
تبلیغاتی، جهاد از طریق روابط اجتماعی و واالترین درجه هم جهاد با خون است که مافوق 
هر نیکی قرار دارد. )مدرسی، 1395: 32( در این راستا چون قرآن کالم خداوند است؛ پس 
ضرورت دارد در همه ابعاد مبارزه، از هدایت وحی بهره گرفته شود. این ضرورت برای آن 

است که مجاهد، حدود و ثغور دین را نشکند و از طریق هدایت، منحرف نشود. 
نکته آخر در معناداری جمله انشایی مذکور این است که ضرورت دارد تناسب تالش در 
راه خدا با عظمت خداوند در نظر گرفته شود )حق جهاده(. چنان که رهبر انقالب در گفتاری 
حکیمانه به این مطلب اشاره دارند که اگر درست نگاه کنید، آن تالشی که برای خدا و در راه 
خدا باید انجام بگیرد حجمش، کیفیتش، عمقش، نستوهی و پایداری اش، بایستی به نسبت 
بزرگی وعظمت خودِ خدا، از همه تالش ها بزرگ تر، پایدارتر، نســتوه تر، خستگی ناپذیر تر 

باشد. )حسینی خامنه ای، 1392: 124(

4. 1. 2. رذائل اخالقی
هر آنچه ضد فضائل اخالقی اســت و قرار داشــتنش بر صفحه ی وجود انســان، از قدر 
و قیمت او می   کاهد و وی را به شــرارت و گنــاه و مزاحمت برای دیگران و پایمال کردن 
حقوق انسان ها می کشاند، رذائل نامیده شده است. )انصاریان، 1386: 21( رذائل اخالقی بر 
خالف فضائل که شخصیت ســاز هستند، انسانیت فرد را منهدم می کنند. )الهامی نیا، 1389: 
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10( علمای اخالق رذائل متعددی را برشمردند که در این بخش، به مواردی که در جمالت 
انشایی سوره حج معرفت بخشی دارند، پرداخته می شود.

4. 1. 2. 1. سوء ظن به خدا
بدگمانی هنگامی که به صورت یک حالت درونی درآید، از مهمترین رذائل اخالقی است 

که موجب از هم پاشیدگی خانواده ها، و گروه ها و جوامع انسانی می شود. )همان، 321(
خداوند در آیه 15 سوره حج خطاب به این افراد می فرماید: ﴿ َمْن كاَن يَُظنُّ أَْن لَْن يَْنُصَرُه 
ماِء ثُمَّ لْيَْقَطْع فَْليَْنُظْر َهْل يُْذِهبَنَّ َكْيُدُه ما يَغيُظ﴾؛ »هر  نْيا َو اْلِخَرِة فَْليَمُدْد بَسبٍَب إِلَى السَّ ُ فِي الدُّ اللَّ
که مي پندارد که خدا ]پیامبرش [ را در دنیا و آخرت هرگز یاري نخواهد کرد ]بگو[ تا طنابي 
به سوي سقف کشد ]و خود را حلق آویز کند[ سپس ]آن را[ بِبَُرد، آنگاه بنگرد که آیا نیرنگش 

چیزي را که مایه خشم او شده از میان خواهد برد؟«
ُ... فَْليَمُدْد« در این آیه، جمله انشــایی شرطیه است؛  عبارت »َمْن كاَن يَُظنُّ أَْن لَْن يَْنُصَرُه اللَّ
»َمن« شــرطیه مبتدا واقع شده و دارای فعل شرط و جواب شرط می باشد. »فَْليَْمُدْد« جواب 
شرط، فعل امری است که با الم امر مجزوم شده )درویش، 1364: 406/6( و جمله »لیقطع« 
به معنی خفقان و قطع نفس و پیش رفتن تا ســر حد مرگ نیز فعل امر می باشــد که به آن 

عطف شده است. )مکارم شیرازی، 1371: 335/3( 
صیغه های امر در اصل، برای الزم و واجب شــمردن امری استعمال می شوند؛ ولی گاهی 
از معنای اصلی به معنای دیگری گرایش می یابند و آن معنا از ســاختار و روند سخن و از 
قرینه های حالیه به دست می آید. )هاشمی، 1429: 55/1( ابن عاشور در التحریر بر این عقیده 
ماِء« برای تعجیز است؛ چون تعلیق جواب بر  است که جمله انشایی »فَْليَْمُدْد بَِسبٍَب إِلَى السَّ
حصول شــرطی است که واقع نمی شود. )ابن عاشور، 1420: 17/ 159( عالمه فضل الل نیز 
آیه را مؤکد با اسلوبی شبیه تحدی می داند که در این صورت، عبارت انشایی معنادار و واقع 
نمای این امر خواهد بود که افراد معاند خود و دیگران را رهاشــده می پندارند و منکر این 
واقعیت هستند که نصرت الهی شامل حال افراد می شود؛ بنابراین خداوند با این مثال آنان را 
هشدار داده و این حقیقت را گوشزد می کند که نصرت الهی امری ثابت شده  است و گوینده 
آنقدر مســتدل سخن گفته که به شــکاکان می فرماید: کسی که از این امور )نصرت الهی بر 
پیامبر و عالم گیر شدن دینش( متعجب نمی شود؛ پس باید خودش را از بین ببرد و با خشمش 
خفه شــود؛ چون هرگز آنچه را که دوست دارد محقق نخواهد شد؛ پس یا باید واقعیت را 

قبول کند و با آن همراه شود یا اینکه از هستی ساقط شود. )فضل الل، 1419: 32/16( 
َّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ« در انتهای آیه، جمله انشــایی در قالب استفهام انکاری و چون  »هَلْ يُذْهِبَن
جمله بعد از »هل« اســتفهامیه، اقتضای وقوع را دارد، استفهام انکاری توبیخی است. )دقیق 
العاملی، 1433: 45( بنابراین عبارت در صدد القاء این حقیقت اســت که آیا به چنین عملی 
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ی که منجر به هالکت او گردیده، غیظ و سخط وی زائل مي گردد؟ هرگز چنین نیست و این 

مثل عرفی اســت که می گویند: تو اگر خود را بکشی آرزوی تو برآورده نخواهد شد. )بانو 
امین، بی تا: 338/8( عالوه بر این کار دشمن در اینجا »کید« نامیده شده؛ چون دارای استعاره 
تهکمیه )اهانت آمیز و برای استهزاء( است برای تبیین این حقیت که آنهایی که علیه مسلمین 
توطئه کردند؛ در حقیقت به خودشان ضرر رساندند. )ابن عاشور، 1420: 160/17( در نهایت 
می توان گفت: سبک بیان این گونه آیات حاوی استفهام، به گونه ای است که بر واقع نما بودن 
گزاره انشایی تأکید دارد و حقیقتی روشن را از مخاطب اقرار می گیرد؛ در غیر این صورت 
وی را به تفکر و تعقل در عاقبت نافرجام این عده دعوت نمی کرد و خود ایشان را به تحدی 

فرا نمی خواند.

4. 1. 2. 2. پیروی از شیطان
در بسیاري از آیات قرآن کریم، پیروي از شیطان »نماد« ضد اخالق معرفي شده است؛ تا 
آنجا که بر پایه برخي آیات انسان دو راه در پیش دارد: یکي راه خدا، و دیگري راه شیطان. 
کساني که حلقة بندگي و بردگي شیطان را گردن مي نهند، کم کم شیطان بر آنان مسلط شده و 
عامل این تسلط، سوء اختیار خود انسان است که زمینه را فراهم کرده و از خدا غافل شده؛ 
ســپس شیطان همدم و همراه او خواهد شــد. بنابراین، آنچه ما را از رسیدن به ارزش هاي 
اخالقي بازمي دارد، در یک عنوان کّلي »هواي نفس« اســت که موضوع یا متعّلقش زندگي 
دنیاســت و شیطان آن را تأیید مي کند و مي آراید. )مصباح یزدی، 1392: 124( آیه 4 سوره 
حج به همین واقعیت اشــاره دارد که وقتی انسان، شــیطان را به عنوان مرشد و رهبر خود 
انتخاب کند، نتیجه طبیعی این انتخاب، با چشم و گوش بسته و عقل منجمد به سمت شیطان 
رفتــه و از افعال و اقوال او تقلید می کند. )فضل الل، 1419: 16/16( می فرماید: ﴿ ُكتَِب َعَلْيِه 
ُّهُ وَ يَهْديهِ إِلى  عَذابِ السَّعيرِ﴾؛ »بر )شیطان ( مقرر شده است که هر کس  َّهُ يُضِل هُ فَأَن َّهُ مَنْ تَواَلَّ أَن

او را به دوستي گیرد، قطعاً او وي را گمراه مي سازد و به عذاب آتشش مي کشاند.«
َُّه يُِضلُُّه« بنابه اتفاق نظر اکثر مفســرین، جمله انشایی در قالب شرط  جمله »َمْن تََوالَُّه فََأن
اســت؛ )ابوحیان، 1420: 483/7( که »تواله« فعل شرط و »فانه« که با فاء جزا آمده، جواب 
شــرط قرار گرفته است. تقدیر آن درجواب شــرط این است: »فإن الشيطان يضله«؛ یعنی: 
شیطان کسی را که او را به دوستی بگیرد، گمراه می کند. )طبری، 1412: 89/17( بنابراین آیه 
در مقام بیان این واقعیت و هشدار اخالقی است که اگر کسی از گمراهان و تبهکاران پیروی 
کند، نمی تواند از گمراهی و عذاب سوزان بگریزد )مغنیه، 1378: 507/5(؛ به حکم اینکه در 
قیامت هر دوستی با دوست خود قرین مي گردد، شیطان با تابعین خود در آتش سعیر سوخته 

خواهند شد. )بانو امین، بی تا: 324/8(
جمله انشایی در این جا بر اساس حکم عقل واقع نمای این است که شیطان، دوست و تابع 
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خود را به کاری وادار می کند که مکافات آن آتش دوزخ اســت؛ چون بر اغوای انسان قسم 
خورده و هر کسی را به یک نحوی گمراه کرده و رو به جهنم می کشد.

4. 2. اخالق اجتماعی 
در بخــش اخالق اجتماعی، به اخالقیاتی توّجه شــده که انســان در تعامل با دیگران و 
همزیســتی با افراد جامعه با آنها درگیر و مواجه است و در قالب جمالت انشایی در سوره 

حج آمده است.

4. 2. 1. فضائل اخالقی
در ســوره حج آیه 77 دو جمله انشایی وجود دارد که پیام نمای فضیلت اخالقی نیکی و 

فالح است.

4. 2. 1. 1. نیکی کردن و رستگاری
خداوند در آیه 77 ســوره حج، مؤمنــان را به انجام کارخیر امــر می نماید و آن را مایه 

رستگاری می داند.
َُّكــْم َو اْفَعُلوا الَْخْيَر لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾؛ »اي  ُدوا َو اْعبُُدوا َرب َّذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َو اْســجُ ﴿يا أَيَُّها ال
کساني که ایمان آورده اید، رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام 

دهید، باشد که رستگار شوید.«
»افعلوا الخیر« جمله انشــایی اســت که به صورت فعل امر آمده و بنا بر شواهد عقلی و 
نقلی، در حوزه وســیعی معرفت بخشی دارد؛ بنا به قول امیرالمؤمنین )ع( »افعلوا الخیر و ال 
تحّقروا منه شیئا؛ فإّن صغیره کبیر و قلیله کثیر«؛ خیر امری کلی است که همه اعمال صالح، 
زیر مجموعه آن قرار می گیرند )مازندرانی، 1382: 276/1( و نباید آن را کوچک پنداشــت؛ 
چون کوچکش بزرگ است و کم آن، زیاد. به لحاظ عقلی نیز مکلف می داند که التزام عملی 
به این گونه مضامین و گزاره های قرآن به این دلیل اســت که می داند خدایی هســت و در 
این گزاره های قرآنی واقعیتی نهفته اســت که اگر غیر از این بود، هرگز خود را به زحمت 

نمی انداخت.
دســتور به »فعل خیرات« می تواند شامل هر گونه کار نیکی را _بدون هیچ قید و شرط_ 
شامل باشد؛ چنانکه در التحریر، دادن زکات، صله رحم، امر به معروف و نهی از منکر و سایر 
مکارم اخالق )ابن عاشور، 1420: 249/17( یا ممکن است مراد از فعل خیر، سایر احکام و 
قوانین تشریع شده در دین باشد؛ چون خیر جامعه و سعادت افراد و حیات ایشان، در عمل 
کردن به آن قوانین اســت. )طباطبایی، 1374: 581/14( در این صورت مفهوم جمله انشایی 
»افعلوا الخیر«، امر به انجام انواع نیکی غیر از عبادات واجب اســت؛ مانند: یاری رساندن به 
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ی اندوهگینــی که مال یا عزیزش را از دســت داده، کمک به ضعفا، نیکی به والدین و از این 

جنس. )دخیل، 1422: 449( 
جمله انشایی دیگری که در این آیه پیام نمایی دارد »لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ « است که در اسلوب 
ترجی آمده است. اگر به پدید آمدن امر محبوبی، امید باشد، خواستن آن چیز ترجی نامیده 
می شود. )هاشمی، 1383 : 174/1( رجاء مستفاد از عبارت »لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ « به معنی نزدیک 
بودن رســتگاری برای افرادی است که با اعمالشــان به حد وجوب فالح در آنچه خداوند 
معین کرده، برســند که این حقیقت رجاء اســت. )ابن عاشور، 1420: 249/17( قرآن کریم 
در جایی که به یک فضیلت اخالقی مانند عبادت، کار خیر، ذکر نعمت های خداوند و توبه 
فرمان می دهد، تعبیر به »لعلکم« می کند؛ )دهقان، 1387: 47/1(  گونه که در این آیه نیز »لعّل« 
بعد از چند فعل امر که به یکدیگر عطف شده اند، آمده و به مخاطب این پیام را القا می کند 
که پس از ایمان و رکوع و سجود )که شاید مقصود نماز باشد( و عبادت و اعمال خیر، در 
طریق هدایت قرار می گیرید که در این صورت امید رسیدن به مقصود )نجات از عذاب الهی 
و رسیدن به رضوانش( می رود. )امین، بی تا: 392/8( همه این اعمال که در رأس آن ها ایمان 
به خداست، صرفاً وسایلی هستند که انسان به وسیله ی آن ها به پروردگارش توسل می جوید؛ 
اما رستگاری با این وسایل، امری است که در دست خداست و خداوند مشیت بنده را رقم 
می زند. هدف از آوردن لعل، تشــویق و برانگیختن افراد بر امتثال امر الهی است و در زمره 
وعیدهای خداوند است؛ یعنی شما همه این کارها را انجام دهید در حالیکه امید فالح دارید 
و مشــتاق آن هستید و در عین حال یقین به فالح نداشته باشید و به اعمالتان اتکا و اعتماد 

نکنید. )زمخشری، 1407: 172/3(

4. 2. 2. رذائل اخالقی
خداوند در سوره مبارکه حج به مواردی از رذائل اخالقی اجتماعی، اشاره نموده که در این 

بخش به معرفت بخشی و معناداری گزاره های انشایی آن ها می پردازیم.  

4. 2. 2. 1. ظلم
ظلــم به معنای تعــدی کردن از حد تعادل و کار بی جا کــردن، جامع همه رذائل بوده و 
ارتکاب هر یک از قبائح شرعیه و عقلیه را شامل می شود که این معنای اعم آن است. معنی 
دیگر ظلم، ضرر و اذیت رساندن به غیر است که معنای أخّص ظلم و معنای مراد در عرف 
و آیات و روایات می باشد. )نراقی، 1374: 475( در اینجا به نمونه ای از انواع ظلم که در آیه 

25 سوره حج آمده، اشاره می کنیم.
َّذي َجَعْلناُه لِلنَّاِس َسواًء الْعاِكُف فيِه  ِ َو الَْمْسِجِد الَْحراِم ال وَن َعْن َسبيِل اللَّ َّذيَن َكَفُروا َو يَُصدُّ ﴿إِنَّ ال
َو الْباِد َو َمْن يُِرْد فيِه بِِإلْحاٍد بُِظْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعذاٍب أَليٍم﴾؛ »بي گمان ، کساني که کافر شدند و از 
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راه خدا و مسجدالحرام که آن را براي مردم ، اعم از مقیم در آنجا و بادیه نشین ، یکسان قرار 
داده ایم  جلوگیري مي کنند، و ]نیز[ هر که بخواهد در آنجا به ستم ]از حق [ منحرف شود، او 

را از عذابي دردناک مي چشانیم .«
جمله انشــایی »وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ« در قالب جمله شرطیه و جواب آن »نُِذقُْه مِْن 
َعذاٍب أَلِیمٍ « اســت. »الحاد« در لغت به معنی مایل شدن و انحراف و در اینجا مراد خداوند، 
انحراف به ســبب ظلم می باشد. )قرطبی، 1364: 35/12( یا به معنای انحراف از حد اعتدال 
است و نام »لحد« از این جهت لحد است که حفره ای در کنار قبر و خارج از حد وسط آن 
است. بنابراین منظور از جمله انشایی »َو َمْن يُِرْد فِيِه بِِإلْحاٍد بُِظْلٍم«، کسانی است که با توسل 
به ظلم از حد اعتدال خارج می شــوند و در آن ســرزمین مرتکب خالف می گردند، منتهی 
بعضی ظلم را در اینجا منحصراً به معنی »شــرک« تفســیر کرده اند و بعضی حالل شمردن 
محرمات )ابوحیان، 1420: 500/7(؛ در حالی که بعضی دیگر از مفسران آن را به معنی وسیع 
کلمه؛ یعنی هرگونه گناه و ارتکاب حرام حتی دشنام و بدگویی به زیردستان را در مفهوم آن 
داخل دانسته و جمله شرطیه فوق را حامل این پیام می دانند که ارتکاب هر گونه گناه در آن 

سرزمین مقدس کیفرش شدیدتر و سنگین تر است. )برازش، 1394: 624/9( 
عبارت »َو َمْن يُِرْد فِيِه بِِإلْحاٍد بُِظْلمٍ « تذییل و تبیینی اســت برای جمله تام قبلی به خاطر 
عمومیتی که در »من« شــرطیه وجود دارد. )ابن عاشــور، 1420: 173/17( عالمه طباطبایی 
جمله جواب شــرط  »نُِذْقُه ِمْن َعذاٍب أَلِيمٍ « را بیان کیفر برای کســی که به مردم در راه خدا 
ظلم می کند دانســته و الزمه آن را، تحریم این عمل می داند؛ یعنی بازداری مردم از دخول 
مسجد برای عبادت )باید حرام باشد که عقوبتی به این سنگینی دارد(. مفعول »یرد« حذف 
شده تا داللت بر عموم کند و حرف »باء« در »بظلم« برای سببیت است؛ بنابراین مفهوم آیه 
این است: کســانی که کافر شدند و همواره مردم را از راه خدا، که همان دین اسالم است، 
بازمی دارند و مؤمنین را از ورود به مسجد الحرام که ما آن را معبدی برای مردم قرار دادیم 
کــه عاکف و بادی در آن برابرند، جلوگیری می کنند، به آن ها از عذاب می چشــانیم؛ چون 
آن ها با مردم با الحاد و ظلم مواجه می شوند و کسی که چنین باشد ما از عذابی دردناک به 

او می چشانیم. )طباطبایی، 1374: 518/14(
 معانی ذکر شده با احتماالت مختلف در معنای الحاد، هر کدام گویای پیامی خاص برای 
مخاطب هســتند که به آنها به اجمال اشاره شد و اگر خداوند با این عبارت انشایی از ظلم 
کردن برحذر داشــته و وعده داده که ظالمان را عذاب کند، دلیلی اســت بر واقع نمایی این 
گزاره ها و مکلف یقین می کند که اگر مرتکب آن خطا شود، به عذاب الهی دچار خواهد شد. 

4. 2. 2. 2. قول زور
از جمله عوارضی که سخن با آن، دارای ارزش منفی خواهد بود، لهو یا لغو بودن سخن 
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ی اســت. هدف اصلی برای مؤمن در زندگی که می خواهد در مسیر تکامل حقیقِی خود گام 

بردارد، تقرب به خدا و قرارگرفتن در جوار رحمت او اســت؛ بنابراین، در اصطالح شرع، 
لهو به کاری گفته می شود که به مقتضای طبعش، انسان را به خود مشغول و سرگرم کند و 

از یاد خدا و تقرب به خدا و توجه به مقصد اصلِی زندگی باز دارد.
لغو و لهو، اعم از سخن بوده، شامل عمل هم می شود؛ ولی یکی از مصادیق آن ها سخنان 
بیهوده یا سرگرم کننده است که طبعاً انسان را از یاد خدا غافل می کند. )مصباح یزدی، 1391: 

)350/3
ْجَس  ِ ...فَاْجتَنِبُوا الرِّ ْم ُحُرماِت اللَّ خداوند در آیه 30 سوره حج می فرماید: ﴿ذلَِك َو َمْن يَُعظِّ
وِر﴾؛ آیه دارای چند جمله انشــایی است که معنادار بوده و هر  ِمَن اْلَْوثاِن َو اْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ
کدام ناظر به موضوع و معنای خاصی هســتند. جمله انشایی که پیرامون اخالق در این آیه 
وجود دارد، »اْجتَنِبُوا« می باشــد که جمله ای انشــایی در قالب امر حقیقی است و به معنای 
جلوگیری و بازداشــتن از قول زور می باشد؛ البته چون معنای منع از فعل، که معنای اصلی 
نهی است نیز از آن فهمیده می شود، در شمار نهی ذکر می شود؛ )سراج زاده، 1391: 13( اما 
در مورد منع و بازداشتن، از کلمه تحریم هم داللتش سخت تر است؛ زیرا تحریم تنها بیانگر 
ممنوعیت اقدام به چیزی است، اّما »اجتناب« بیانگر پرهیز حتّی از نزدیک شدن به آن است، 
بــه گونه ای که مخاطب میان خود و آن موضوع ممنوع دیواری بلند و فاصله ای بســیار را 

احساس کند. )قرضاوی، 1382: 389( 
با توجه به اینکه در تعریف امر و نهی آمده: »طلب حصول فعل یا دست برداشتن مخاطب 
از آن فعل در صورتی که از طرف کسی که شأنش باالتر است، صادر شود.« )هاشمی، 1429: 
54 و 59( پس می توان گفت: بایدها و نبایدهای شرعی برخاسته از مصالح و مفاسد واقعی 
هســتند و با شرایط خاص خودشــان )همراهی با نیت توحیدی( زمینه ساز کمال وجودی 
انسان اند و خصوصیتشان آن اســت که کشف رابطه میان افعال و نتایج آن ها در پرتو عقل 
بیّن و یا وحی قطعی صورت می گیرد که فرستنده ی آن آگاه به اسرار وجود انسان و مصالح 
واقعی اوست. )سعیدی روشن، 1393: 335( پس جمالت انشایی مذکور و امثال آن که در 
قالب امر و نهی بیان شــده اند، دارای معنا بوده و واقع نمایی دارند؛ چون خداوند متعال بر 

اساس منافع و مصالحی آنها را بیان فرموده است. 

4. 2. 2. 3. نزاع و مخاصمه
»نزاع« از »نزع« گرفته شــده؛ به معنی خصومت در حق )طریحی، 1375: 397/4( و تنازع 
به معنای تخاصم می باشد. واضح است که شدت خصومت، اقتضای نزاع و جدال و دشمنی 

در ظاهر و باطن را دارد. )مصطفوی، 1368: 181/10(
»نزاع« و »جدال« در آیات و روایات نکوهش شــده، زیرا بدترین حجاب را میان انسان و 
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درک حقایق ایجاد می کند؛ به گونه ای که گاه واضح ترین بدیهیات را درک نمی کند.
خداوند در آیه 67 ســوره حج، مشــرکین و منکرین دعوت رســول خدا )ص( را نهی 
می کند از اینکه در عبادتی که او آورده با او نزاع نکنند؛ هر چند که آن ها ایمان به دعوت او 
نداشته باشند و برای امر و نهی او احترامی قائل نباشند، می فرماید: ﴿لُِكلِّ أُمٍَّة َجَعْلنا َمْنَسكًا 
ََّك لََعلى  ُهدًى ُمْستَقيٍم﴾؛ »براي هر امتي  ُهْم ناِســُكوُه فاَل يُناِزُعنََّك فِي اْلَْمِر َو اْدُع إِلى  َربَِّك إِن
مناسکي قرار دادیم که آن ها بدان عمل مي کنند، پس نباید در این امر با تو به ستیزه برخیزند، 

به راه پروردگارت دعوت کن ؛ زیرا تو بر راهي راست قرار داري .«
جمله انشایی »ال يُناِزُعنََّك « در قالب نهی است که این نهی، ممکن است متوّجه به پیامبر 
باشد که به گفته مردم لجوج توّجه نکند و به آن ها امکان منازعه ندهد یا ممکن است کّفار 
را از لجاجت با او در امر دین باز دارد؛ چون آن ها جاهل بوده و علمی ندارند و کافر هستند. 
)زمخشــری، 1407: 169/3( در این آیه، خداوند آن ها را از شبهاتی که شیطان به آن ها القاء 
می کند، نهی می کند تا با پیامبر در سرزنش دین مجادله نکنند که امروز به چیزی امر می کنی 
و فردا از آن نهی می نمایی. تفسیر کاشف معنای اخیر را برگزیده؛ بدین  معنا که هرگاه برای 
هرملتی آیین و روشی باشد، پس نباید پیروان ادیان و کیش ها درباره اسالم و آیین آن با تو 
ای محّمد! به نزاع برخیزند؛ چرا که آیین تورات و انجیل برای گذشتگان بوده، اّما آیین قرآن 
برای مردم دوره ای اســت که در آن نازل شــده و نیز برای هر دوره ای ]پس از آن [ تا روز 
قیامت. )مغنیه، 1378: 565/5( گویا کفار از اهل کتاب و یا مشــرکین وقتی عبادات اسالمی 
را دیده اند و چون برای آن ها نوظهور بوده  _چون نظیر آن را در شــریعت های سابق، یعنی 
شریعت یهود ندیده بودند_ لذا در مقام منازعه با آن جناب برآمده اند که این نوع عبادت را 

از کجا آورده ای، ما اینطور عبادت در هیچ شریعتی ندیده ایم. )طباطبایی، 1374: 575/14(
نهی از منازعه چه به قصد تهییج و تشویق به اعراض از کفار باشد )بقاعی، 1427: 173/5( 
یا کنایه از نهی پیامبر )ص( از توجه به نزاع کفار یا استئناس و دلداری دادن به پیامبر )ص(، 
که همه اینها می تواند از اغراض ثانویه فعل امر به شمار آید )هاشمی، 1429: 59(، حاکی از 
معناداری جمله انشــایی آیه و وجود واقعیِت جدالی است که صورت گرفته و خداوند در 

این باره به مشرکین هشدار می دهد و به پیامبرش دلداری.

نتیجه گیری
با توجه به آن چه بیان شد می توان نتیجه گرفت که خداوند در قرآن، آموزه های اخالقی 
را در قالب جمالت خبری و انشــایی به مخاطب گوشزد کرده است، سوره حج نیز از این 
قاعده مســتثنی نیست. این ســوره عالوه بر جمالت خبری معنادار، شامل 9 آیه با جمالت 
انشایی است که مفاهیم اخالقی معناداری هم چون خضوع در برابر خداوند، عدم پیروی از 
شیطان،  اجتناب از ظلم و ... را به مخاطب القا می کنند. معناداری جمالت اخالقی این آیات 
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ی با اســتفاده از شواهد درون متنی و برون متنی از جمله: باور وعده و وعید های الهی، تعقل 

و حکم عقل، هستی شناســی و انسان شناسی و ... محرز می گردد. جمالت انشایی هر چند 
مدلول مطابقی شان جنبه ی توصیف و معرفت بخشی ندارد، ولی تردیدی نیست که ریشه در 
واقعیت دارند و _به اصطالح_ بایدها به ریشه ی هست ها باز می گردد تا حقیقت خدا مورد 
تصدیق واقع نشــود، توصیه به عبادت و رعایت موازین بندگی و حدود الهی معنا نخواهد 
داشــت. عالوه بر این، اگر گزاره هاي قرآني معنادار و معرفت بخش نباشند، غرض الهي از 
انزال قرآن که هدایت بشــر بود نقض خواهد شــد و وحي بر بشر کاري لغو خواهد شد. 
اهمیت بیان جمالت انشایی این است که عالوه بر معرفت بخشی و معناداری، از نظر تربیتی 
نســبت به جمالت خبری نقش مؤثرتر و بیشتری دارند؛ به این معنا که هم موجب اعتماد 
بیشتر متربی به جدیت و حقانیت سخنان مربی شده و هم باعث ایجاد انگیزه قوی در افراد 
براي انجام وظایف می شــود؛ حال  آنکه جمالت خبری و توصیفی چنین نقشی ندارند و یا 

در سطح بسیار ضعیفی آن را ایفا می کنند.
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