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  چكيده
عـزمِ  "ميـزان اثرگـذاري    عزم از واژگان كليدي قرآن كـريم اسـت.  

آن را به يك واژه اساسـي تبـديل كـرده     بر سرنوشت انسان، "قرآني
گـرا   نگاه معناشناسي ساخترا از  "عزم"پژوهش حاضر، واژه  است.

بـا توجـه بـه     كنـد.  نشيني و جانشيني بررسي مـي  و براساس روابط هم
 "عزم"نشين  پربسامدترين هم "صبر"و  "امر"، دو واژه "عزم"آيات 

، "شـاورهم "، "النكـاح   عقـده "، "طـالق "، "توكـل "است. واژگـان  
هاي عزم است كه هـر كـدام فقـط      ديگر همنشين "نسيان"و "عهدنا"
هـاي عـزم،    انـد. در ميـان همنشـين    نشيني داشته بار با اين واژه هم كي

اي دارد، تـا آنجـا كـه برخـي ايـن دو را متـرادف        صبر جايگاه ويـژه 
نشيني عهد با عزم نيـز بـر جايگـاه مقـدماتي عهـد       اند. سياق هم دانسته
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هـاي عـزم    داللت دارد. بررسي همنشين "قرآني  عزم"الهي نسبت به
نشيني و جانشيني واژه مناسـبي   ر چارچوب قواعد همدهد، د  نشان مي

هـاي واژه   وجود نـدارد. بـا توجـه بـه همنشـين      "عزم"براي جانشيني 
عـزمِ  "، چهار مؤلفة معنـايي بـراي آن مشـخص شـد. تعريـف      "عزم"

هـاي معنـايي آن چنـين اسـت: در فرهنـگ       ، بر اساس مؤلفـه "قرآني
داونـد متعـال اسـت.    ، ارادة حكيمانة قاطع، بر بندگي خ"عزم"قرآن، 

اي بر عهد الهي اسـتوار و از   انسان مؤمن با كسب و حفظ چنين اراده
 .ه نفس و شيطان در امان خواهد بودوسوس

 
  . عزم، امر، صبر ،معناشناسي توصيفيهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

هـاي دنيـوي و اخـروي، فـردي و اجتمـاعي انسـان در        يكي از مهمترين داليل ناكامي
انفجار اطالعات به ويژه در جوامع اسـالمي آن اسـت كـه بـين علـم و عمـل او       عصر علم و 

پوشد؟ حد فاصل علـم و   فاصله بسيار است. به راستي چرا انسان به علم خود جامه عمل نمي
سوره طه فقـدان عـزم در آدم ابوالبشـر را عامـل بـي       115عمل چيست؟ قرآن كريم در آيه 

دانـد. عـزم از صـفات     مـي  - ي و پرهيـز از شـيطان  در لزوم طاعت اله -توجهي او به علمش
 ممتاز انسان و عامل مهم رشد و شكوفايي اوست. 

در قـرآن كـريم را بـا رويكـرد معناشناسـي       "عـزم "اين پژوهش بر آن است تا مفهوم 
هـاي معنـايي آن را    نشـيني و جانشـيني بررسـي كنـد و مؤلفـه      ساختاري و در سايه روابط هم

براي دستيابي به چنين هـدفي  تري از مفهوم قرآني عزم برسد.  روشن تا به تبيينروشن سازد 
هـاي مختلـف    در گام نخست آيات حاوي صورتقرآن منبع اصلي اين پژوهش است. پس 
نشيني و جانشيني عزم در ايـن آيـات بررسـي شـد.      ريشه عزم شناسايي شد؛ سپس روابط هم

ن هم حوزة عـزم در سـاير روابـط    الزم به ذكر است در اين پژوهش، از بررسي ديگر واژگا
  به جهت گستردگي آن چشم پوشي شد. معنايي
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از منابع مختلف به ويـژه منـابع   اطالعات الزم در كنار رجوع به قرآن، برخي همچنين 
در نهايـت بـا بررسـي    اي گـردآوري شـد.    كتابخانه-مبتني بر روش اسناديلغوي و تفسيري 

ي مراحل توصيف، تحليل و تبيين كار به سرانجام و ط ها از طريق تجزيه و تحليل كيفي داده
  حاضر رسيد.

الزم به ذكر است گرچه در بسياري از تفاسير، ذيل آيات عزم، به بيان مفهوم لغـوي و  
پرداخته شده است، اما پژوهشـي كـه بـا رويكـرد معناشناسـانه بـه ايـن         "عزم"تفسيري واژه 

  مفهوم در قرآن بپردازد، يافت نشد.
  

  "عزم"واژه شناسي  .1
است. مصادر متعدد ديگري نيـز در كتـب لغـت      يعزِم  مصدر سماعي فعل عزَم "عزْم"

متعـدي اسـت و    "عزم"فعل  ).534، ص1 ،ج1421براي فعل عزَم ذكر شده است(ابن سيده، 
 ).59،ص 1419گيرد(عكبري، مفعول مي "علي"واسطه و يا با واسطه حرف  به صورت بي

، 1421؛ ازهـري، 363، 1 ، ج1409اسـت (خليـل،  » عقد قلبي بـر انجـام دادن كـار   «عزْم 
دانـد(همان،   را همان دل سپردن به آن مي» عقد قلبي بر چيزي« العين). صاحب 817،ص 2 ج
ثبـات در  «اند:  ). كتب لغت افزون بر اين، معاني ديگري را براي آن ذكر كرده140، ص 1 ج

اراده انجـام  «)، 1985، 5 ، ج1376جـوهري »(قاطعيـت در امـور  «)، 363،ص1(همان، ج» امور
 ،1 ، ج1414صــاحب بــن عبــاد، »(جــد وجهــد«)، 399،ص 12 ، ج1414(ابــن منظــور، »كــار
 ).534ص

، 1421عزم در لهجه هذيل را بـه معنـاي صـبر گـزارش كـرده اسـت(ازهري،      "ازهري 
 العــينتعريــف را بــه  "فــى مســتقبل االوقــات"نظــران نيــز قيــد ). برخــي صــاحب91،ص2 ج

  ).235-234،ص 2 تا]، ج ؛ شيخ طوسي،[بي400،ص 1 ، ج2008اند(طبراني، افزوده
داند، به نحوي كه عزم بـر انجـام كـاري بـه      مي "قَطْع "ابن فارس ريشه معنايي عزم را 

). شـيخ  308،ص 4 ، ج1404معناي آن اسـت كـه اسـتثناء نـدارد و قطعـي اسـت(ابن فـارس،       
طوسي اصل معناي آن را همان عقـد قلبـي بـر انجـام كـار دانسـته است(شـيخ طوسـي[بيتا]،         

  ). 235-234،ص 2 ج
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عنــاي اصــلي ايــن ريشــه را قصــد جــازم، يعنــي قصــد مــالزمِ فعــل م التحقيــقصــاحب 
توان گفت عقد قلبي با خـود اراده اسـتوار    ). البته مي120،ص 8،ج1385داند(مصطفوي،  مي

  شـود مـا لفـالنٍ    و جازم، و قاطعيت در كار را به دنبال خواهد آورد. بنابراين وقتي گفتـه مـي  
تواند در كار قاطعيت داشته باشد، بلكه آشفته  ا نميعزيمةٌ، يعني او تصميم استوار ندارد گوي

  ).308،ص 4 ، ج1404ومردد است(ابن فارس،
اسـت.   "حـزم "واژگان متعددي در حوزه معنايي عزم قرار دارند، يكي از اين واژگان 

در  "حـزم "اشـاره و    "حـزم "و  "عزم"در برخي روايات نيز به رابطه تكميلي ميان دو واژه 
  ).399، ص12،ج1414در نظر گرفته شده است(ابن منظور،  "عزم"ي اي برا حكم مقدمه

 
  "عزم"هاي  شناسايي همنشين .2

ماده عزم در قرآن كريم نه بار در نه آيه و هشت سوره به اشكال مختلف آمده اسـت.  
هاي فعلـي:  چهار بار با صورت فعلي و و پنج بار به صورت اسمي به كار رفته است: صورت

 ،1386 (عبـدالباقي،  الْعـزْمِ، عزْمـاً  ، عـزْمِ هـاي اسـمي:    عزَمت، عزَم؛ صورتعزَموا، التعزموا، 
  ).  585ص

دهـد.   هاي آن نشان مي جدول زير، اين نه آيه را همراه با مشتقات واژة عزم و همنشين
تواند داشته باشـد. معناشناسـان از وجـود سـه نـوع رابطـة        نشيني اشكال مختلفي مي رابطة هم
اند. رابطه مكملي، نوعي رابطـه   نشين بحث كرده اشتدادي و تقابلي ميان دو واژة هممكملي، 

گـردد. رابطـة اشـتدادي،     نشـين برقـرار مـي    معنايي است كه بر پاية ساختار نحوي بين دو هم
دو مفهومي است كـه مؤلفـه معنـايي مشـترك دارنـد و در مقـام تقويـت و معاضـدت           رابطة

رابطة دو مفهومي است كه مؤلفـة معنـايي مشـترك دارنـد؛ ولـي      يكديگرند و رابطه تقابلي، 
 ،1391 نـژاد،  سـلمان  (نـك:  كنند و در مقام تضعيف و نفي هـم هسـتند   يكديگر را نقض مي

نشيني دارد. كه برخي  شود واژه عزم با واژگان مختلفي هم همانطور كه مالحظه مي).  16ص
  ابطه اشتدادي يا رابطه تقابلي دارند. نحوي و برخي ر -از آنها با واژه عزم رابطه مكملي

 رابطه نشين هم واژة اصل آيه

َلٌمي(بقره: 1 َ َمسیٌع  َّ ِٕنَّ ا
الَق فَا ْن َعَزُموا الطَّ

ِٕ
 مكملي الطالق عزموا )٢٢٧َو ا
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2 

ُْمتْ يف ِّساِء أَْو أَْكنَ ْضُمتْ ِبِه ِمْن ِخْطَبِة ال َلَْیُمكْ ف َعرَّ اَح  َو ال ُج
الَّ أَْن 

ِٕ
ا ا ُِدوُهنَّ ِرسًّ َتْذُكُروَهنُنَّ َو لِكْن ال تُوا َُّمكْ َس ُ أَ َّ َِملَ ا أَنُْفِسُمكْ 

 ُ َ اُب أََج تَُقولُوا قَْوًال َمْعُروفًا َو ال تَْعزُِموا ُعْقَدَة النِّاكحِ َحىتَّ یَْبلَُغ اْلِك
َ یَْعَملُ ما يف َّ ْلَُموا أَنَّ ا َ غَُفوٌر أَنُْفِسُمكْ   َو ا َّ ْلَُموا أَنَّ ا َذُروُه َو ا ْ  فَا

لٌمي(البقره: َ٢٣٥( 

 مكملي عقْدةَ النِّكاحِ التَعزِموا

3 
وا ِمْن  َلیظَ الَْقلِْب َالنَْفضُّ ا  ِ ِلْنَت لَهُْم َو لَْو ُكْنَت فَظًّ َّ ٍة ِمَن ا ِام َرْمحَ فَ

َتْغِفْر  َ فَاْعُف َعْهنُْم َو اْس ِ ذا َعَزْمَت َحْو
ِٕ
لَهُْم َو شاِوْرُمهْ ِيف ااْلَْٔمِر فَا

َني(آل بُّ الُْمَتَوّلكِ َ ُحيِ َّ نَّ ا ِٕ
ِ ا َّ ََىل ا  ْ ََولكَّ  )١٥٩معران: فَ

تزَممكملي فتوكل ع 

تزَمع مهاشتدادي شاوِر

4 
َْسَمُعنَّ ِمَن   لَُتْبلَُونَّ يف َ اَب ِمْنأَْمواِلُمكْ َو أَنُْفِسُمكْ َو ل َن أُوتُوا اْلِك َّ ا

 َ ِ نَّ ذ ِٕ
وا َو تَتَُّقوا فَا ْن تَْصِربُ ِٕ

ُكوا أَذًى َكثريًا َو ا َن أَْرشَ َّ ِلُمكْ َو ِمَن ا ْ قَ
 )١٨٦معران: ِمْن َعْزِم ااْلُُٔموِر(آل

 مكملي الْأُمورِ عزْمِ

 مكمليتَصبِرُوا(وتتقوا) عزْمِ

5 
َىل بَُينَّ أَِقِم  الَة َو أُْمْر اِبلَْمْعُروِف َو انَْه َعِن الُْمْنَكِر َو اْصِربْ    الصَّ

َ ِمْن َعْزِم ااْلُُٔموِر(لقامن: ِ نَّ ذ ِٕ
 )١٧ما أَصابََك ا

 مكملي الْأُمورِ عزْمِ

 عزْمِ

 الةَ ومِ الصأَق)
 رُوفعرْ بِالْمأْم

و انْه عنِ 
الْمنْكَرِو) 
 اصبِرْ

 مكملي

َ لَِمْن َعْزِم ااْلُُٔموِر(الشورى: 6 ِ نَّ ذ ِٕ
 )٤٣َو لََمْن َصَربَ َو غََفَر ا

 مكملي الْأُمورِ عزْمِ

 مكملي صبرَ(وغَفَرَ) عزْمِ

7 
ُْم یَْوَم  َٔهنَّ َ ْل لَهُْم  ِ َتْع َْس ُسِل َو ال  فَاْصِربْ َكام َصَربَ أُولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُّ

الَّ ََرْوَن ما 
ِٕ
ُ ا َ ًَة ِمْن َهناٍر بَالغٌ فَهَْل ُهيْ الَّ سا

ِٕ
َُدوَن لَْم یَلَْبثُوا ا یُو

 )٣٥الَْقْوُم الْفاِسُقوَن(الاحقاف :
 مكملي صبر اولواالْعزْمِ

ىل 8
ِٕ
ُ َعْزماً   َو لََقْد َعهِْد ا َ ْد  َِيسَ َو لَْم َجنِ ُْل فَ  )١١٥طه: (آَدَم ِمْن قَ

 تقابلي نَسي عزْماً

اشتدادي عهِدنا عزْماً
9 

ْريًا َ َ لَاكَن  َّ ذا َعَزَم ااْلَْٔمُر فَلَْو َصَدقُوا ا
ِٕ
ٌَة َو قَْوٌل َمْعُروٌف فَا طا

 مكملي الْأَمرُ عزَم )٢١لَهُْم(دمحم:
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 "نيت كردن"در آيه اول را مفعول مستقيم فعل عزم با تضمين معناي  "الطالق"برخي 
مفعـول مـي گيـرد و از     "علـي  "اند و برخي معتقدند كه فعل عزم با واسطه حرف جر دانسته

)، بـه هـر حـال    450،ص2،ج1420منصوب به نزع خافض است(ابو حيان،  "الطالق"اين رو 
عقـده  "ر با فعـل عـزم دارد. ايـن تحليـل دربـاره رابطـه       نحوي آشكا-اين واژه رابطه مكملي

  نيز صادق است.  "التعزموا"و فعل  "النكاح
قـرار گرفتـه اسـت.     "عزمـت "در جايگاه جواب شرط فعـل  "توكل"در آيه سوم فعل 

)، برخــي نيــز آن را فــاء 354،ص4، ج1418اند(صــافي، برخــي حــرف فــاء را عاطفــه دانســته
). اما از نظر معنا بهتر است آن را فـاء تفريـع   88،ص 2، ج1415اند(درويش،  استئناف دانسته

ِ فرمايد: ( بدانيم زيرا پس از امر به مشاوره مي َّ َـَىل ا  ْ ََولكَّ ذا َعَزْمَت فَ
ِٕ
فإذا عزمـت بعـد   ")، يعني:  فَا

رابطه نحوي آشكاري بـا   "شاورهم"). به هر حال 270،ص3،ج1420(ابن عاشور، "الشورى
رساند، از اين رو به نظر  اما در واقع تاكيد بر مشورت قبل از عزم را مي ندارد، "عزمت"فعل 
رسد داراي رابطه اشتدادي بـا عـزم اسـت، زيـرا در عـزم بـدون حـزم، ثبـات الزم ديـده           مي
  شود.  نمي

َ ِمـْن َعـْزِم ااْلُُٔمـورِ در سه آيه بعد، جملـه (  ِ نَّ ذ ِٕ
) تكـرار شـده اسـت. در ايـن جملـه رابطـه       ا

در جايگاه مضاف اليه با عزم آشكار است. اما دربـاره رابطـه مـاده     "االمور"مكملي -نحوي
نياز به تفصيل است. در هر سه اين آيـات، جملـه مـذكور تعليليـه اسـت و       "عزم"با  "صبر"

گـردد. بنـا بـر قـول مشـهور ايـن        ذكر نشده است و به جمالت قبـل برمـي   "ذلك"مشاراليه 
م و تقواكم) است. اما از آنجا كه ذلـك اسـم اشـاره    عمران،(صبرك آل 186مشاراليه در آيه 

تـوان فقـط (صـبركم) را مشـاراليه      مفرد براي بعيد است و صبر مقدم بر تقوا آمده است؛ مي
توان نوع خاصي از صبر دانست، جالب آنكه  از نظر معنايي هم تقوا را مي .ذلك لحاظ كرد

  ه است. آل عمران نيز صبر بر تقوا مقدم شد 125و  120در آيات 
لقمان، حرف واو قبل از (واصبر علي ما اصـابك) عاطفـه    17طبق راي مشهور در آيه 

تواننـد   است و (اقامه صلوه و امربالمعروف و نهي عن المنكر و صبر) همگي مرجع ذلك مي
باشند. اما اگر واو را استينافيه بدانيم، فقط صبر مرجع ذلك است. عالمه طباطبايي نيز تاكيـد  

مرجع ذلك در اين آيه صبر است زيرا صبر مكررا ًدر آيـات مشـابه مرجـع ذلـك     دارند كه 
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بوده است؛ پس قول به اينكه مرجـع ذلـك در ايـن آيـه، همـه مـوارد مـذكور باشـد اعتبـار          
  ).218،ص 16، ج1390ندارد(طباطبايي، 

شوري نيز اين امكان وجود دارد كه مرجع ذلك از جهت آنكه اسم اشـاره   43در آيه 
البته در اين  ت، فقط صبر باشد و يا آنكه صبر و مغفرت هردو را مرجع ذلك بدانيم.بعيد اس

  توان عطف غفر را بر صبر مصداق عطف خاص بر عام دانست. آيه نيز مي
و الفاظ ديگر هم  ترديد در هر سه اين آيات صبر مشاراليه ذلك است خالصه آنكه بي

  كه،، اما از آنجا 1توانند مرجع ذلك واقع شوند مي
 صبر در هر سه اين آيات تكرار شده است؛  
 تواند رابطه عام و خاص برقرار كند بدان جهت كـه هـر    صبر با ساير اين موارد مي

 كدام از آنها مصاديق بارز و شاخص براي صبر بر اوامر الهي است؛

پس مرجع اصلي ذلك در اين آيات صبر است و توحيد حرف خطاب ذلـك در ايـن   
به صـبر اشـاره دارد، هـر چنـد برخـي مفسـران داليلـي بـر توجيـه آن           آيات بر بازگشت آن

)، تركيب اضـافي اولـوالعزم در   فاصرب کام صرب اولوالعزم من الرسلهمچنين در آيه هفتم ( .2اند آورده
 جايگاه فاعل صبر قرار گرفته است.

بـه   "نسـي  ") و213،ص 7به معنـاي اَمرنـا است(طوسـي[بيتا]،ج   "عهدنا "در آيه هشتم 
نيز به معناي تصميم بر آن "عزم ") و 193،ص2، ج1980ناي ترك عهد و امر است (فراء،مع

) از اين رو، هرچند در اين آيه عزم با عهدنا و نسي 240،ص1411عهد و امر است(ابن قتيبه،
داراي رابطـه اشـتدادي و بـا     "عهد "با "عزم"رابطه نحوي صريح ندارد، اما از نظر معنا واژه 

  بطه تقابلي است. داراي را "نسي"

                                                 
توانند مشاراليه ذلك باشند هر كدام تنها يك بار اين همنشيني را آن  . از آنجا كه ساير الفاظي كه در اين آيات مي1

 . هم به طور غير صريح با عزم دارند، همنشيني آنها به طور مستقل مورد بررسي قرار نگرفته است
تواند داشته باشد يا به اعتبار آنكه در حكم خطاب به هر  اب نيز دو جهت ميتوحيد حرف خط«گويد: . آلوسي مي2

يك از دو مخاطب آن است و يا از اين جهت كه فقط در پي آگاهي بخشي است بدون آنكه خصوصيت مخاطبين را 
، 1407 وحيان،شود (اب البته تعبير به مفرد از مثني در اشعار عرب نيز ديده مي)». 358،ص 2،ج1415لحاظ كند(آلوسي،

  ).413ص ،1 ج
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ذا َعَزَم ااْلَْٔمـرُ در آيه نهم، (
ِٕ
زيـرا   اسناد عزم به امر در اين آيه نيز اسـناد اسـتعاري اسـت.   ) فَا
اش فقط وصف انسان مميزي است كه نفس خود را بر انجام كار قبـل   عزم در معناي حقيقي

االمـر) بـوده    سازد. پس در اصل (فاذا عـزم علـي   از موعدش با تصميم بر انجام آن آماده مي
هـا بـر جنـگ قـوت گرفـت، گويـا ماننـد عـازم فـي نفسـه            ها و اراده است و از آنجا كه عزم
عـزَم  "). همچنين گفته شده است كه امر فاعل عزم و 309،ص1406گرديد(شريف الرضي،

   ).23، 4،ج1421و الزم است(نحاس "جد االمر"در معناي  "االمر
، و »بـا رابطـه مكملـي    "عزم"هاي  همنشين«در دو عنوان،  "عزم"هاي  بررسي همنشين 

  گردد. دنبال مي» با رابطه اشتدادي و تقابلي "عزم"هاي  همنشين«
  

 با رابطه مكملي "عزم"هاي  همنشين .2-1

 "دو واژه نشيني مكملي دارد، اما پربسامدترين آنها هاي مختلفي هم با واژه "عزم "واژه
اند كه تنها يك بار  النكاح از ديگر واژگاني است. واژگان توكل، الطالق، عقده"ر امر و صب

نشـيني در آيـات عـزم بـه      نشيني مكملي با واژه عزم دارند. بررسـي و تحليـل روابـط هـم     هم
  كند.  هاي معنايي عزم كمك مي كشف مؤلفه

  
  . أمر2-1-1

با رابطه مكملي اسـت.   "عزم"نشين  ، پربسامدترين هم1نشيني صريح أمر با چهار بار هم
اليه واژه عزم واقع شده است و يـك بـار (فـاذا عـزم االمـر)       سه بار به صورت االمور مضاف

  ) در جايگاه فاعل قرار گرفته است.21(محمد:
لفظ امر دو معناي استعمالي پركاربرد دارد. نخست در قالب اسم مصدر كـه جمـع آن   

در قالب مصدر و اسم مصدر كه جمع آن اوامر و  امور و به معناي كار و چيز است، ديگرى
داند  به معناي دستور و فرمان و نقيض نهي است. ازهري معناي معروف امر را نقيض نهي مي

). عالمه طباطبايي نيز اين احتمـال را مطـرح كـرده اسـت كـه      207،ص 15 ،ج1421(ازهري،
باشـد، در ايـن    كار مـورد نظـر   دستور دادن و واداشتن مامور به انجام معناي اصلي ماده امر، 

                                                 
 رسد در برخي از آيات عزم، أمر به قرينه لفظي و يا معنوي حذف شده است اما در معنا وجود دارد. . به نظر مي 1
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، به معناي نظمي اسـت كـه در تمـام مظـاهر حيـات مـامور       اسم مصدري آن صورت كاربرد
يابــد. از ايــن رو امــر هــر چيــز همــان شــاني اســت كــه وجــود آن را اصــالح     بازتــاب مــي

). در همين راستا صـاحب التحقيـق نيـز معنـاي اصـلي      151،ص8، ج1390كند(طباطبايي، مي
شـود   داند كه بر هر چيز مطلوب اطالق مـي  مي "طلب و تكليف توام با استعالء" ماده امر را 

كه تكليفي را متوجه فرد كند اعم از آنكه از جانب مولي يا خود فـرد و بـه صـراحت يـا بـه      
). با نگاهي اجمالي به كاربرد ايـن واژه در قـرآن   144،ص1، ج1385تقدير باشد(مصطفوي،

استي  تحليل ايـن دو معنـا در يـك معنـاي اصـلي درسـت       گردد كه به ر به خوبي روشن مي
توان تسري داد. اين مطلب درباره كاربرد اين واژه در  است و به كاربردهاي مختلف آن مي

  آيات عزم نيز صادق است. 
َ ِمْن َعْزِم ااْلُُٔمـورِ عزم در( ِ نَّ ذ ِٕ
است و اضافه آن بـه امـور از نـوع     1مصدر به معني مفعول) فَا

  اضافه صفت به موصوف است: من االمور المعزوم؛ و معناي آن دو صورت اصلي مي يابد:
فاعل معزوم انسان باشد؛ معزوم العبد يعني عزم بر آن به خاطر ظهـور شايسـتگي و    .1

  درستي آن بر او واجب است.
وري اسـت كـه خداونـد در    فاعل معزوم خداوند باشد؛ معزوم اهللا تعالي يعني از ام .2

 2امر به آن مبالغه نموده است.

 -يعني داللـت بـر اهميـت ايـن امـور      -البته بايد گفت تفاوت اين دو تفاوتي در نتيجه 
 كند. افزون بر آنكه مفهوم طلب و تكليف در هر دو صورت در آن وجود دارد. ايجاد نمي

اين امور بايـد امـوري شايسـته و    و » من االمور المعزوم« يعني» من عزم االمور«بنابراين 
نيك باشند زيرا امر موكد خداوند به مومنان، انجام اين امور است و خداوند متعال خيرخواه 
مومنان بلكه همه انسانهاست؛ يا آنكه خير و خوبي اين امور آنقـدر آشـكار اسـت كـه همـه      

                                                 
تواند مانند اين آيه اسم مفعول(من معزوم األمور) واقع شود و هم مي تواند  . از آنجا كه عزم مصدر است هم مي 1

البته برخي  مما جعله اللّه عزيمة و أوجبه على عباده.مانند آيه : فَإِذا عزَم الْأَمرُ اسم فاعل( عازم األمور) باشد يعني 
  ). 218،ص16 ،ج1374(طباطبايي،مفسران معناي دوم را درست نمي دانند

عزم تصميم قلبي بر انجام يك امر، و در واقع آماده كردن نفس براي انجام آن است؛ از اين رو اطالق آن بر .  2
خداوند متعال با معناي حقيقي آن صحيح نيست. اما استعمال اين واژه در معناي مجازي يا منقول درباره خداوند مانند 

  ). 440،ص6 ،ج1422ت(القونوي،امر و ايجاب جايز اس
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از  "ماموربـه " مومنان به حكم عقل و ايمان بايد به اجراي ايـن امـور همـت كننـد. همچنـين     
كه اقامه آن در گرو عـزم اسـت و جـز بـه واسـطه عـزم بـه نحـو صـحيح تمـام            اموري است

نشيني و وصف امور به عزم، حاكي از مدح آن است و اشاره دارد بـه   شود. پس اين هم نمي
از فضايل است. از شأن فضايل هم آن اسـت كـه اقـدام بـه آن بـر نفـس        "مامور به"اين كه 

صـاحب  هاي نفساني قـرار دارد. بنـابراين جـز    در برابر تمايالت و خواهش دشوار است زيرا
 شود.  نمي اين امورعزم موفق به 

همچنين (فان ذلك من عزم االمور) مبتني بر استعاره اسـت، زيـرا امـور صـاحب عـزم      
،ص 1406نيستند؛ پس مراد آيه آن است كه (فإن ذلك مـن قـوة األمـور) ( شـريف رضـي،     

شود بلكه نيازمند نيروي اسـتوار و خلـل    مور با نيروي اراده معمول اجرا نمي). زيرا اين ا126
ناپذير عزم است و چون عازم بر مامور بر انجام مامور قدرت دارد، پس عزم بر اوامر الهي به 

ترديد انسان بر آماده سازي نفـس   ويژه صبر و تقوا براي انسان تكليف مااليطاق نيست؛ و بي
  قادر است.  -عزم–مور خود بر انجام اين ا

از آنجا كه عزم، تصميم بر يك كار به جهت آمادگي نفس بـر انجـام آن اسـت و در    
واقع همان اراده قاطعِ مقدمِ بر فعل اسـت؛ در برابـر ترديـد و دودلـي قـرار دارد. بـه عبـارت        

َ ِمْن َعزْ «اي است كه در آن شك و ترديد نيست. بنابراين  ديگر عزم اراده ِ نَّ ذ ِٕ
يعنـي  » ِم ااْلُُٔمـورِ فَا

اي فراتر از اراده معمولي است و براي انجام آن بايـد   آن امر از اموري است كه نيازمند اراده
آگاهانه توان و استعداد خود را فراهم آورد و بر اساس چنين آگاهي و استعدادي است كـه  

  تواند در آن تزلزل ايجاد كند.  ها نمي ها و شبهه سختي
ْريًا لَهُـمْ ( مد، عبارتسوره مح 21در آيه  َ َ لَاكَن  َّ ) داللـت دارد بـر   21) (محمد: فَلَْو َصَدُقوا ا

  اينكه عزم بر اوامر الهي، عاقبت به خيري را به دنبال دارد.
 

 . صبر2-1-2

نشـيني اسـت. صـبر در لغـت      نشين عزم با چهار بار هم صبر پس از امر پربسامدترين هم
تـابي   ). برخي آن را بازداشتن نفس از اظهار بي115،ص 7،ج1409نقيض جزع است(خليل،

ــي ــراري (جــوهري، و ب ــتنداري در ســختي و تنگــي  706،ص 2،ج1376ق ) و برخــي خويش
قامتي قلبـي اسـت كـه در سـايه آن انسـان      ). پس صبر، اسـت 474، ص1424اند(راغب، دانسته
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گيرد و مانع از اختالل در اين نظام و تزلـزل تـدبير و فسـاد     كنترل نظام نفس را در دست مي
). صــبر در مفهــوم قرآنــي آن چنــين معنــا 105،ص11،ج1390(طباطبــايي، گــردد راي مــي

ف حكم عقـل  شود: وادارساختن نفس به انجام حكم عقل و شرع، و پرهيز از انجام مخال مي
هـاي   ). پس انسان آراسته بـه صـبرِ قرآنـي، نيازهـا و خواسـته     474،ص1424(راغب،  و شرع

كند، بلكه اجراي حكم عقل و شـرع   نفساني خود را در چارچوب عقل و شرع مديريت مي
 نمايد.  را بر نفس تحميل مي

َ ِمـْن َعـْزِم ااْلُُٔمـورصبر، مشاراليه ذلك در جمله ( ِ نَّ ذ ِٕ
)ِ در آيـات عـزم اسـت و اسـتعمال     فَـا

اشاره بعيد حاكي از تعظيم و ترفيع اين امر يعني صبر است. سياق جمله گـواه آن اسـت كـه    
صبر از مصاديق عزم در امور است، بنابراين وجود صبر در امور نشانه وجود عزم در صاحب 

آن اسـت كـه    صبر است. به جهت پيوستگي زياد بين اين دو مفهوم به ويژه در بروز ظاهري
طه، قتاده عـزم را بـه صـبر تفسـير كـرده       115اند. چنانكه در آيه  اين دو مترادف دانسته شده

  ). 217،ص7است(شيخ طوسي[بيتا]،ج 
عمـران   آل 186اما در واقع امر بايد گفت عزم بر صبر مقدم اسـت. از ايـن رو در آيـه    

كه صدق ايمان مؤمن در اين دنيا دهد  ضمن خبر از تكرار ابتالء، اين هشدار را به مومنان مي
ها را  شود، تا آمادگي ذهني الزم در مواجهه با اين آزمون همواره به بوته آزمون گذاشته مي

براي ايشان فراهم آورد و اين امر خود در ايجاد عزم در ايشان موثر است. اما بـه ايـن اكتفـا    
نَّ «دهد:  مي حل مدار با اين مسايل را نشانكند و چگونگي مواجهه راه نمي ِٕ

وا َو تَتَُّقوا فَـا ْن تَْصِربُ ِٕ
َو ا

َ ِمْن َعْزِم ااْلُُٔمـورِ  ِ نوعي استعداد و آمـادگي   "عزم"توان گفت،  ؛ پس با توجه به سياق آيه مي»ذ
است كه فرد بايد آگاهانه آن را در خود ايجاد كند و اين توان وقتـي در فـرد ايجـاد شـود،     

  د صبر و تقوا خواهد بود. هاي ممتازي مانن خود منشا فضيلت
توان ايـن   رسد عطف تقوا بر صبر در اين آيه حاوي نكات لطيفي است؛ مي به نظر مي 

عطف را از باب ذكر خاص بعد از عام دانست. يعني تقوا يا صبر بر اجراي اوامر الهي، همان 
ــن صــورت ديگــر اســتقامت و     ــور اســت و در اي صــبري اســت كــه از مصــاديق عــزم االم

شود از مصاديق عزم االمور نيسـت. شـايد    اريي كه در افراد لجوج و عنود ديده ميخويشتند
وجه توحيد حرف خطاب در عبارت (ان ذلك من عزم االمور) داللت بر همين نكتـه باشـد   
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كه مي خواهد اين دو را يك چيز معرفي كند. خالصه آنكه فضيلت بزرگ صـبر همـراه بـا    
هاي ايمان است؛ چنين  نجا كه صبر توام با تقوا از مؤلفهتقوا ناشي از صفت عزم است و از آ

صبري در پيدايش و بلكه در بقاء، نيازمند عزم اسـت، بنـابراين عـزم خـود از مبـادي ايمـان       
  است.

َىلتوان امر به صبر در ( همچنين مي ) را جمله مستقلي دانست 17)(لقمان:ما أَصابَكَ   َو اْصِربْ 
گيرد، و يا آنكه آن را عطف به ماقبل دانست كه به صبر بر  بر ها را در كه صبر بر همه محنت

گردد؛ در نتيجه به طور كلـي و بـا    هاي ناشي از آن بر امر به معروف و نهي از منكر و محنت
توان گفت، ذلك در عبارت پاياني اين آيه نيز اشاره بـه صـبر عـام يـا      توجه به سياق آيه مي

ترين تكليف  اين آيه برپاداشتن نماز داللت بر اصلي الزم به ذكر است در  صبر خاص دارد.
تـرين تكليـف در رشـد جمعـي      در رشد فردي، و اقامه امر به معروف و نهي از منكـر اصـلي  

شود، و چنين صـبري جـز در سـايه     است؛ عمل كردن به اين تكاليف جز با صبر حاصل نمي
  يابد. عزم تحقق نمي
 در آيه (

ِٕ
َ لَِمْن َعْزِم ااْلُُٔمـورِ َو لََمْن َصَربَ َو غََفَر ا ِ را  "غفـر "توان عطـف   )، نيز مي43) (شوري:نَّ ذ

مصداق عطف خاص بر عام دانست و از فحواي كالم عالمـه طباطبـايي نيـز ايـن      "صبر "بر
). بنـابراين صـبري مصـداق عـزم     65،ص18،ج1390مطلب قابـل برداشـت اسـت(طباطبايي،   

ديگران در حـق خـود در عـين     ؤمن بر كوتاهي االمور است كه با مغفرت همراه باشد. فرد م
قدرت بر انتقام، صبر كند و از ايشان درگذرد، و صبر خود را بـا قهـر و كينـه و يـا انتقـام از      

ُ لَـُمكْ بندگان خدا همراه نسازد. برخي آيـات ديگـر قـرآن:(    َّ بُّـوَن أَْن یَْغِفـَر ا ) َو لَْیْعُفـوا َو لَْیْصـَفُحوا أَال ُحتِ
در فقدان چنين عزمي است كه افراد بـه طـور معمـول     بر اين معنا داللت دارند؛ )نيز22(نور:

  توان آن را ندارند كه جفا كشند و وفا كنند. 
يعني صبر توأم با تقوا و مغفرت براي حركـت   "صبر ِقرآني"در مجموع آيات يادشده

ات مـراد از  دانـد. البتـه در ايـن آيـ     فردي و جمعي در مسير كمال را مصداق عزم االمور مـي 
)؛ زيرا از يك 345،ص9 ، ج1420است(ابوحيان، "ذوي عزم االمور"در واقع  "عزم االمور"

طرف انسان و نه امر، صاحب عزم است و از اين جهت است كه جمله (ان ذلـك مـن عـزم    
اي اسـت   تواند خود جواب شرط مستقيم در اين آيات باشد بلكه جملـه تعليليـه   االمور) نمي
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تـوان   آل عمـران مـي   186جايگزين جواب شرط شده است و مـثال در آيـه    كه از سر ايجاز
). األمـور مـن عـزم ٕان تصربوا و تتقوا تنالوا ثواب ٔاهل العزم فٕان ذجواب شرط را چنين در تقدير گرفت (

از طرف ديگر در هر سه آيه، عزم االمور با توجه به مرجع اصلي آن به فاعل صـبر، و نـه بـه    
شده است. اين نكته حاكي از آن است كه ارزش حقيقي بـراي فاعـل    خود صبر نسبت داده

ُسلِ صبر است و از اينجا ارتباط اين سه آيه با آيه (  )35)( االحقـاف:  فَاْصِربْ َكام َصَربَ أُولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُّ

شود كه در اين آيه خداوند رسوالن برگزيده خود را بـه صـفت اولـوالعزم ممتـاز      روشن مي
است و ايشان را الگوي صبر معرفي ميكند. به تعبيـر ديگـر پيـامبران بـه حكـم اينكـه        ساخته

  صاحب عزم بودند الگوي صبر شدند.
بندي سه گانه پيامبر گرامي اسالم  بار در قرآن به كار رفته است و دسته 103ماده صبر 

 )،91،ص2 ،ج1411(كلينـي،  -صبر بر مصيبت؛ صبر بـر طاعـت؛ صـبر بـر معصـيت      -از صبر
ُسِل «اي مانند  تواند آيات صبر در قرآن را پوشش دهد. البته آيه مي » فَاْصِربْ َكام َصَربَ أُولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُّ

پيامبران با ايمان به خداوند و عزم بـر بنـدگي   ) به هر سه نوع صبر اشاره دارد و 35(احقاف: 
فَاْصـِربْ َصـْربًا نيكـويي صـبر نمودنـد.:(   وازم ايمان خود پايبند بودند و در هر سه حـوزه بـه   او به ل

  ).5) (المعارج: َمجیالً 
   

  . توكل2-1-3
توكل در لغت به معناي اظهـار عجـز در يـك كـار و واگـذار كـردن آن بـه ديگـري         

) توكل بر خداوند متعال به معناي اميد بـه او و نااميـدي   1844،ص5 ، ج1376است(جوهري،
  ).493،ص5، ج1375از غير اوست(طريحي،

آل  159در آيه  -تنها يك بار و در قالب فعل امر تَوكَّلْ با ريشه وكل "عزم"نشيني  هم
ِ فرمايد: (است. در اين آيه پس از امر به مشاوره مي -عمران َّ َـَىل ا  ْ ََولكَّ ذا َعَزْمَت فَ

ِٕ
)؛ از وجـوه   فَا

ي تأمل و استعمال لفظ عزم در اينجا آن است كه بعد از روشن شدن رأي صحيح، ديگر جا
ترديد نيست. زيرا الزمة مشورت، نرمش و انعطاف پذيري اسـت، امـا بـراي اتخـاذ تصـميم      

بـه صـورت مفـرد     "وشـاورهم "نهايى بايد قـاطع بـود. بـا توجـه بـه تغييـر از صـورت جمـع         
ايـن آيـه بـر    « كنـد، بلكـه    توان گفت، استشاره چيزي را بر فـرد واجـب نمـي    ، مي"عزمت"
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، 4(مراغي،[بيتـا]،ج » رايط آن، بـه ويـژه مشـاوره داللـت دارد    وجوب عزم پس از تكميل شـ 
). بنابراين انصراف از عزم جايز نيست، زيرا اين انصراف، نقـض تـوكلي اسـت كـه     115ص

  ). 252، ص4 ،ج1364خداوند آن را همراه با عزم شرط كرده است(نك: قرطبي،
عنـاي آن اسـت كـه    نشيني مشورت با عزم در كنار تاكيد بر توكل در اين آيه، بـه م  هم

  كنند.  اينها با يكديگر منافاتي ندارند، بلكه يكديگر را تكميل مي
  

  . طالق و عقده نكاح2-1-4
َلميٌ با طالق، در آيه ( "عزم"نشيني تنها هم َ َمسیٌع  َّ نَّ ا ِٕ

الَق فَا ْن َعَزُموا الطَّ
ِٕ
)اسـت  227)(البقره:َو ا

الء و تكمله آن است. در اين آيه نيـز عـزم   كه در سياق آيات نهي از سوگند و بعد از آيه اي
بر طالق، عزم بر يك مطلوب شرعي است. توضيح آنكه ايـن آيـه رهـا كـردن جـاهلي زن      
طبق سنت ايالء را در شأن مرد مؤمن ندانسته است، و فرض را بر آن گذاشته است كه يـك  
 مؤمن در صورت عـدم بازگشـت بـه همسـرش پـس از ايـالء، عـزم بـر طـالق شـرعي و نـه           
آزاررساندن به او را دارد. بدين سان تنها يك راه را پيش پا نهاده اسـت و آن اينكـه طـالق    

َ : (فرمايـد  بگيرند. همچنين براي هشدار به مردان و بازداشتن ايشان از ظلم به زنان مـي  َّ نَّ ا ِٕ
فَـا

َلميٌ  هـاي   م گفتـه خداوند هم از عزم و نيت حقيقي افراد آگاه اسـت و هـ   ) به اين معنا كهَمسیٌع 
  گردد. شنود، پس از تعارض نيت و گفتار با خبر مي ايشان را مي

نشـين شـده اسـت. در     هم "عزم"بقره با  235نيز فقط يك بار و در آيه  "عقده نكاح"
اين آيه نيز نهي از عزم بر عقد نكاح يك مطلوب شرعي براي حمايت از زن اسـت. از ايـن   

به صورت غير صريح ابراز تمايل كند، اما از تصميم رو در ايام عده فقط جايز است كه مرد 
). سياق آيه و جمله معطـوف  َو التَْعزُِموا ُعْقَدَة النِّاكحِ جدي و قطعي بر عقد نكاح نهي شده است: (

َ یَْعَملُ ما يف( َّ ْلَُموا أَنَّ ا ـَذُروهُ   َو ا ْ آنكه عـزم  ) تاكيدي بر همين مطلب است، زيرا با توجه به أَنُْفِسُمكْ فَا
يك امر دروني است، بيان مي فرمايد كه بدانيد خداوند متعـال از آنچـه كـه در درون شـما     

  ايد. گذرد، آگاه است پس بترسيد از اينكه عزم چيزي را كنيد كه از آن نهي شده مي
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با توجه بـه سـياق آيـات، بـه ويـژه، تاكيـد ايـن         "عزم"نشيني طالق و عقد نكاح با  هم
هي خداوند از عزم و نيت پنهاني انسـان، داللـت دارد بـر ايـن كـه عـزمِ       آيات بر علم و آگا

  انسان (نيت و قصد قطعي او) در سعادت او موضوعيت دارد.
  

  با رابطة اشتدادي و تقابلي "عزم"هاي  همنشين .2-2
 "عـزم "هاي مكملي عزم، براي فهم بهتر كاربرد قرآنـي واژه   افزون بر بررسي همنشين

نشيني با عزم يا به تاييد و تقويت معنـاي آن   پرداخته شود كه در هم الزم است تا به واژگاني
رساند و يا با ايجاد تقابل در معنا به وضوح زواياي مختلف معناي اين واژه كمـك   ياري مي

با رابطـه   "نسي"با رابطه اشتدادي و واژه  "عهدنا"و  "وشاورهم"كند. از اين رو واژگان  مي
نشـيني و جانشـيني،    ود. الزم به ذكر است بر اسـاس قواعـد هـم   ش تقابلي در ادامه بررسي مي

هاي اشتدادي و تقابلي، براي شناسايي واژگان جانشين كارايي ندارد و فقط  بررسي همنشين
  رساند. هاي معنايي ياري مي در وضوح مؤلفه

  
2-2-1 .مهشاوِر  

ه شـده  گرفتـ  -بـه معنـاي اسـتخراج عسـل از كنـدو     - "شارالعسل"مشورت در لغت از 
)؛ و در اصطالح به معناي كشف رأي صحيح با رجوع 434،ص4، ج1414است(ابن منظور،

  ). 63، ص18،ج1390به عقل و تجربه ديگران است(طباطبايي،
نشيني اشتدادي است و روشن  عمران با عزم، هم آل 159، در آيه "شاورهم"نشيني  هم

مر به مشاوره، امر به حزم است، زيـرا  خيزد. ا سازد كه اراده استوار از انديشه روشن برمي مي
ى  در لغت مفهوم وسيعى دارد و شامل همه "الْأَمرِ"مشورت مصداقي از مصاديق حزم است. 

شود؛ اما الف و الم امر در اينجا الف و الم عهد است و بـه جنـگ اشـاره دارد. از     كارها مى
). 267، ص3 ج،1420اشـور، ابن عاين رو پيامبر در امور غير تشريعي، امر به مشورت شـدند( 

اينكه لفظ امر بعد از شاورهم آمده و پس از عزمت نيامده گويـاي ايـن حقيقـت اسـت كـه      
اما عزم و توكل توأم با عـزم   مشورت در موارد خاصي مثل جنگ و مانند آن مطلوب است

  است. "اعم"و در عزم  "اخص "اختصاصي نيست از اين رو حيطه امور در مشورت
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  عهِدنا .2-2-2

، التزام خاص در برابر شخصـي بـر چيـزي اسـت. از ايـن رو      "عهد "معناي اصلي واژه
حفظ و نگهداري، از آثار آن؛ و سوگند، قرارداد(پيمان) و وصيت از اسباب آن است. پـس  
عهد داراي مفهوم عامي است كه سوگند و پيمان و وصيت از مصـاديق آن اسـت بـه شـرط     

). 246،ص8،ج1385مصـطفوي، قبـال شخصـي بـه كـار رفتـه باشد(     آنكه در معناي التزام در 
ىل(نشيني اشتدادي عزم و عهد فقط يك بار و در آيه  هم

ِٕ
ُ   َو لََقْد َعهِْد ا َ ـْد  ـ َو لَـْم َجنِ َِيسَ ْـُل فَ آَدَم ِمـْن قَ

داراي برتـرين عـزم    –) است. در اين آيه براي تكـريم پيـامبر گرامـي اسـالم    115) (طه: َعْزمـاً 
به ضعف عزم در حضرت آدم ابوالبشر اشاره كرده است؛ تا روشن سازد كـه اراده   –نيانسا

دهـد؛ بـه    انسان زيربناي رشد تمام ابعاد وجودي اوست، بلكه خودش(اراده)را هم رشـد مـي  
  شرط آنكه پيوسته عهد الهي را تجديد سازد تا از ياد نبرد. 
ق آيـات، همـان اطاعـت از اوامـر     مراد از عهد و پيمان خدا بر آدم(ع) با توجه بـه سـيا  

الهي به ويژه امر به پرهيز از شيطان و پيروي اوست. بين خداوند متعال و برتـرين مخلـوقش،   
عهدي است تا تنها او را عبادت كنـد؛ پـس بايـد انسـان بـا       -دار تكليف-انسان، در اين دنيا 

اينكه قـرآن پيـامبران ممتـازِ     اي قاطع به اين عهد وفا كند و آن را از ياد نبرد. از اين رو اراده
كنـد،   اي قاطع و ثابت براي التزام به عهد الهي را به اولوالعزم توصيف مـي  برخوردارِ از اراده

  شود. دار مي داللت دارد به اينكه عزمِ قرآني با التزام به عهد الهي معني
ِبَعهْـِدِه   َمْن أَْوىف  بَىل( لزوم وفاي به عهد در آيات متعدد قرآن مورد تاكيد قرار گرفته است؛

َّقى بُّ الُْمتَّقنيَ   َو ات َ ُحيِ َّ نَّ ا ِٕ
ََكـَث ) ؛ (76عمران :  ) (آلفَا ْم فََمـْن  ِ ِ فَْوَق أَیْـد َّ َ یَُد ا َّ َّام یُباِیُعوَن ا ن ِٕ

َن یُباِیُعونََك ا َّ نَّ ا ِٕ
ا

َىل َّام یَْنُكُث  ن
ِٕ
اَهَد   نَْفِسِه َو َمْن أَْوىف  فَا ً ِبام  ُیْؤتیِه أَْجرًا َعظ َ فََس َّ ).  وفي به معناي چيزي را 10)(الفتح :  َلَْیُه ا

)، بنابراين وفاي به عهد به معناي آن است 409، ص8به تمام و كمال رساندن است(خليل، ج
كه عهد به طور تمام و كمال اجرا شود. حضرت ابراهيم (ع) از جمله پيامبران الهي است كه 

ي َوىفَّ ( ايشان فرموده است: قرآن درباره َّ ْراهَمي ا ِٕ
  ). 37) (النجم : َو ا

واقع شده است.  "نجد "مفعول به براي فعل "عزما"طه  115الزم به ذكر است در آيه 
َو ما َوَجـْد بيش از صد بار در قرآن آمده است، افزون بر آيه فوق در آيات ( "وجد "مشتقات
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ِمهْ ِمْن َعهْدٍ  هُ ) ؛ (102(اعراف: ) اِلَْٔكَرثِ َّ َوَجْد
ِٕ
ابٌ   ا َُّه أَوَّ ن ِٕ

ِرًا ِنْعَم الَْعْبُد ا ) با صيغه متكلم مع الغير، 44(ص:  صا
البته همراه با الفاظ عهد و صبر به كار رفته است، كه داللتي ديگر بر قرار گرفتن الفاظ عزم، 

مـتكلم مـع   ”صـيغه   عهد و صبر يك حوزه معنايي است. خداوند در اين آيـات از خـود بـا    
كند، تا به عظمت و قدرت خود اشاره كند. از آنجا كه علم و قـدرت خداونـد    ياد مي“الغير

بر همه چيز محيط است؛ عدم وجدان، به معناي نبودن است. نكته جالب توجه آنكه در آيـه  
واب) كند با بيان جمله تعليليه (انه ا سوره ص كه بر صابر بودن ايوب پيامبر(ع) تاكيد مي 44

كند كه رجوع پيوسته ايوب بـه خـدا و ديـدن دسـت قـدرت الهـي در وراي همـه         اشاره مي
  اسباب مادي، عامل صبر او بر طريق عبوديت يا التزام بر عهد الهي بوده است.

  
  . نسيان2-2-3

ــت        ــد اس ــا از روي عم ــت ي ــزي از روي غفل ــردن چي ــا ك ــي، ره ــا فراموش ــيان ي سن 
رابطـه تقـابلي دارد. زيـرا     "عـزم "طـه  بـا    115در آيـه   ). نسـيان 604، ص2،ج1414(فيومي،

اي  رعايت يك چيز، مبتني بر اراده به حفظ آن است و اين در برابر فراموشي است كه اراده
  به حفظ آن چيز، وجود ندارد.

از نگاه قرآن انتظار آن بوده است كه حضرت آدم(ع) بـر عهـد الهـي اسـتوار باشـد و      
و در اطاعت امر الهي و در وفاي به عهد خلل ايجاد نشود، اما او اي در عزم  و تصميم ا لحظه

در حفظ و رعايت پيمان و يادسپاري پيوسـته آن سسـتي كـرد و آن را بـه فراموشـي سـپرد.       
ُه فََغـوى  َو َعىصـنسيان عهد الهي آدم ابوالبشر را به عصـيان كشـاند: (   ّـَ ) و فريـب  120) (طـه: آَدُم َرب

ُ َعْزماً «ي اگر از سر تقصير باشد، عصيان است. شيطان خورد. نسيان عهد اله َ ْد  در زمره » َو لَْم َجنِ
اذعـان   "لم نجـد "شواهدي است كه نشان مي دهد نسيان آدم از سر تقصير بوده است. زيرا 

دارد به اينكه نبود عزم در وجود او از سر تقصير و كوتـاهي خـودش اسـت. گويـا او بـراي      
ري بوده است اما او عهدش را فراموش كـرد و تـرك عـزم    وفاي به عهد، صاحب عزم مختا

  ).205-206، ص19 ،ج1406نمود. (نك: صادقي تهراني،
نتيجه آنكه عزم، قاطعيت در حفظ عهد الهي بدون هيچ گونه ترديـد اسـت و از آنجـا    

هاي دشوار همراه است، الزمة چنين عزمـي، چيرگـيِ بـر     كه پايداري در اين مسير با آزمون
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، براي چشم پوشي از آن است، و چون انسان اسير جهـان مـادي اسـت، بايـد     خواهش نفس
پيوسته به ياد داشته باشد كه اين جهان تنها يك گذرگاه براي آزمودن او بر حفظ و رعايت 

  پيمان الهي است و هر گونه فراموشي و آنگاه سستي عزم، او را به انحراف خواهد كشاند.
  

 "عزم"هاي  شناسايي جانشين .3

هـاي  سـاختار و سـياق كـاربرد واژه   ارچوب اصول معناشناسي توصيفي، توجه به در چ
هـاي   نشين با عزم در اين آيات نه گانه نسـبت بـه سـاير آيـات قـرآن، بـراي كشـف واژه        هم

هـاي   هـايِ واژه  اي از همنشـين  جانشين اهميت دارد. به عبارت ديگر جانشين عزم، تنها واژه
نشين عزم مي تواند باشد كـه هـم تشـابه معنـايي داشـته باشـد و هـم داراي همـان رابطـه           هم

از ايـن رو بـراي    -نشـين نسـبت بـه عـزم دارد     يعني رابطه مكملي كـه آن هـم   -مكملي باشد
نـد.  نشين هايي كه داراي رابطه مكملي اند موضوعيت دار جستجوي جانشين مناسب تنها هم

   شود. هاي واژه عزم براي كشف جانشين مناسب، بررسي مي در ادامه هر كدام از همنشين
آمـده اسـت، كـه سـه بـار در       "عـزم "واژه امر به دو صورت: االمور و االمر در آيات 

جمله (ان ذلك لمن عزم االمور) به صورت االمور در جايگاه مضاف اليه آمده است و تنهـا  
ي (فاذا عزم االمر) بـه صـورت االمـر در جايگـاه فاعـل عـزم آمـده        يك بار در جمله استعار
هاي مختلف كاربرد ريشه امر در قرآن با توجه به كاربرد آن در آيات  است. از ميان صورت

نه گانه عزم، االمور در قرآن فقط پنج بار در جايگاه مضاف اليه آمده است كـه سـه بـار آن    
و   41حـج :   ("عاقبـه "اليـه واژه   ديگـر مضـاف   در آيات مربوط به عـزم اسـت و در دو آيـه   

قرار گرفته است. كه هر دو بار آن سياق كـامال متفـاوتي دارد. افـزون بـر آنكـه      ) 22: لقمان
واژه عاقبه از نظر معنايي نيز ظرفيت الزم را ندارد، پس در چارچوب قواعد روابط جانشيني 

  نمي توان آن را جانشين مناسبي دانست. 
ود چون در دو مورد مذكور، االمور در جايگاه مضـاف اليـه قـرار گرفتـه     اما با اين وج

بود، نگاهي اجمالي به آيات عاقبه صورت گرفت و روشن شد كه در همه اين آيـات اصـل   
) 184،ص8،ج1385(مصـطفوي، "آمـدن چيـزي در پـي چيـز ديگـر     "معنايي اين واژه يعني: 

براي مومنان و فرجـام بـد بـراي غيـر     شود و در شماري از اين آيات به فرجام نيك  ديده مي
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َُل الَْجنَِّة الَّيتايشان اشاره شده است، مانند آيه ( َ   َم ْ ُّهـا ِتـ ـاُر أُُلكُهـا داِمئٌ َو ِظل ْ ِتهَـا ااْلَٔ َِد الُْمتَُّقوَن َجتْري ِمـْن َحتْ ُو

ََّقْوا َو ُعْقَىب   ُعْقَىب  َن ات َّ سئله حاكي از تاكيد قرآن بر فرجـام انديشـيِ   ). اين م35(رعد:  اْلاكِفرَن النَّارُ   ا
انسان دارد. يكي از مصاديق حزم نيز فرجام انديشي است. عزم بدون حزم، نيز عزم نيست و 
در فرهنگ قرآن بر عزم حكيمانه تاكيد شده است. از اين رو واژه عاقبت در حوزه معنـايي  

  نيست. تواند قرار گيرد اما جانشين مناسبي براي واژه عزم عزم مي
نشـين   سوره محمـد در سـياقي اسـتعاري هـم     21نيز در آيه  "امر"صورت مفرد مرفوع 

توانـد صـاحب    عزم شده است، (فاذا عزم االمر)، فاعل در معناي مفعول است زيرا امـر نمـي  
. كاربرد قرآني از ريشه امـر در جايگـاه   1عزم باشد. فعل عزم نيز در معناي قطعي شدن است

نشيني را با فعل جـاء دارد، كـه    در اين ميان يازده بار، يعني بيشترين هم .فاعل هفده بار است
ِّـكَ  "در برخي از اين آيات سياق كاربردي مشابه نيز دارد. مانند آيـه   ُه قَـْد جـاَء أَْمـُر َرب ّـَ ن ِٕ

(هـود:   "ا
در معناي اصلي خود يعني آمدن نيست، بلكـه بـه معنـاى حتمـى      "جاء ") كه فعل ماضى76

  ). 327، ص10،ج1390طبايي،شدن است(طبا
سازد كه در همه آنها امـر اشـاره بـه عـذاب الهـي دربـاره        بررسي اين آيات روشن مي

رسد اين امر، در حكمِ عاقلي با اراده قطعي برآمدن، فـرض شـده    بدكاران دارد و به نظر مي
، با معناي حتمـي شـدن   "جاء"است. بنابراين هرچند شايد بتوان گفت گاه كاربرد استعاري 

را  "عزم"امكان جانشيني محدود را دارد، اما در اصل معنا، تشابه الزم معنايي براي جانشيني
اي كه هم از جهت سـياق و   ندارد. ابنابراين در مجموع آنكه در هيچ يك از اين موارد واژه

  هم از جهت معنا ظرفيت جانشيني داشته باشد، يافت نشد.
َ ِمْن َعْزِم ااْلُُٔمورِ نشيني صبر با عزم ، در سه مورد در قالب جمله  هم ِ نَّ ذ ِٕ

است كـه حـرف    ا
اشاره ذلك به آن بازگشت دارد؛ اما صبر در هيچ آيه ديگري در چنين سياقي به كـار نرفتـه   

) است؛ امـا  35)(االحقاف :ُسلفَاْصِربْ َكام َصَربَ أُولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُّ نشيني ديگر آن هم در آيه ( است. هم
نه به سياق ظاهري آن و نه به سياق تاويلي آن: (اصبر صبرا كصبر) در آيـه ديگـري بـه كـار     

                                                 
) در واقع  عزَم در (فَإِذا عزَم )؛90، ص2 ، ج1421الْأَمرُ ) فاعل در معناي مفعول است(ازهري،  فَإِذا عزَمامر در (.  1   الْأَمرُ

  ).534،ص1 ، ج1421عزِم و مجهول است(ابن سيده،
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) بـه سـياق تـاويلي آن شـباهت دارد امـا واژه      5(معـارج:   فَاْصِربْ َصـْربًا َمجـیالً نرفته است؛ تنها آيه 
  اژه را ندارد.جميل در اينجا ظرفيت معنايي الزم براي جانشيني با اين و

ـىل هللاواژه توكل در آيه ( ولك  نشـيني دارد و   ) بـا عـزم هـم   159)(آل عمران: فاذا عزمت ف
سياق كاربردي آن در اين آيه نسبت به ساير مـوارد كـاربرد آن در قـرآن، منحصـر بـه فـرد       

  است.
ْن َعَزُمـوابقره( 227: الطالق و عقده النكاح در آيات "عزم"نشين ديگر  دو هم

ِٕ
ـالَق  َو ا ) الطَّ

انـد و   ) فقط يك بار در قرآن در حالت مفعولي به كـار رفتـه  َو ال تَْعزُِموا ُعْقَدَة الـنِّاكحِ بقره(  235و 
  آن هم در آيات عزم است.

نشـيني، واژه مناسـبي كـه هـم از جهـت معنـا و هـم از         بنابراين در چارچوب قواعد هم
  يافت نشد.مناسب باشد،  "عزم"جهت سياق كاربرد براي جانشيني 

   
  هاي معنايي عزم مؤلفه .4

در آيات قرآن، زمينه الزم  "عزم"نشيني و جانشيني  نكات حاصل از بررسي روابط هم
  هاي معنايي عزم را تا حدي هموار نموده است. براي تحليل مؤلفه

  
  اراده قويِ قاطعِ مالزمِ عمل است. عزم قرآني، 4-1

هاي الهي، نيازمند عزم است؛ و  از آنجا كه صبر ِهمراه با تقوا براي سربلندي در آزمون
بنابر پند حكيمانه لقمان براي توفيق در اصالح خود و كمك به اصالح جامعه بايد صـاحب  
عزم بود؛ بلكه صبرِ همراه با چشم پوشيِ از انتقـام، بـدون عـزم ممكـن نيسـت، بايـد عـزم را        

  د و استوار دانست. اي نيرومن اراده
امور روزمره كه نفس بدان انس و عادت دارد؛ و گاه مايل به آن است، بر اساس ميـل  

اند،  شود؛ اما در امور مهم يا فوق العاده كه متفاوت از امور معمولي و اراده معمولي انجام مي
رد؛ نيـاز بـه   هاي نفساني قرار دا بلكه براي انجام بسياري از اعمال صالح كه در برابر خواهش

اي نيرومند و استوار است كه بتواند نفس را براي انجام آن كار آماده، يـا بـه انجـام آن     اراده
ما َضُعَف بََدٌن َمعّا «حديث سازد.  كار وادار سازد. اين اراده قوي و قاطع، جسم را هم نيرومند مي
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َلَْیِه النِّیَّـةُ  ) مويد ايـن تفسـير   400،ص4،ج1413ق،از امام صادق عليه السالم (شيخ صدو» قَِویَْت 
بر اين اساس، سستي و نيرومندي جسم هم تابع عزم و اراده انسـان اسـت و اگـر عـزم     است. 

اي كه بـا جـان آدمـي     انسان قوي باشد، جسم و بدن هرگز سستي نخواهد كرد . چنين اراده
  سازد. ترديد فرد را به انجام كار ملزم مي گره خورده است، بي

السـالم و   رآن كريم پيامبران ممتاز خود؛ نوح، ابراهيم، موسى، عيسى عليهماز اين رو ق
را به صفت اولوالعزم مدح كرده است، زيرا در عمل بـه    -صلي اهللا عليه و آله وسلم-محمد

تجسم صبر و شـكيبايي در راه خـدا بودنـد. پـس از آنجـا كـه عـزم،         و عهد الهي وفا كردند
ــاطع و مــالزم ع  اراده ــوي و ق ــن ابيطالــب  اي ق ــي ب  -مــل اســت، حضــرت اميرالمــومنين عل
  ».عرفت هللا ِبَفسِخ الَعزامئ«ند: فرماي مي -السالم عليه

  
  . عزم قرآني، بر حكمت استوار است4-2

 اي است كه بر پايه حزم شكل گيرد. انسان مؤمن بايد بـا انديشـه و   اراده حكيمانه اراده
اش،  كافي در يك امر و بررسي زواياي مختلف آن و پيامدهاي دنيـوي بلكـه اخـروي    دقت

بدان اقدام نمايد و همواره جانب احتيـاط عقلـي را نگـه دارد. بنـابراين مقدمـه عـزم مـؤمن،        
سنجي است. چنين عزمي، فرد را در طول مسير از شـك و ترديـد دور    انديشي و عاقبت مĤل
سازد. در نتيجه فرد به خاطر دنيا يا يكـي   ها را استوار مي يد و گامزدا ها را مي سازد، شبهه مي

فشارد. از اين رو خداوند در  گردد، بلكه برآن پاي مي از مظاهر دنيوي از تصميم خود برنمي
بخشي به مومنان تاكيد دارد و هم توصيه بـه مشـورت و دورانديشـي     اين آيات هم برآگاهي

  كند. مي
   

  فضيلت اخالقي استعزمِ قرآني، يك . 4-3
بـراي    نظر از اين كه كار است، قطع براى انجام عزم به لحاظ معناي لغوي، اراده محكم 

هاى مادى باشد. امـا   امور دنيوي يا امور اخروي؛  فضايل يا رذايل؛ با انگيزه الهى يا با انگيزه
هـا و تصـميم بـر     نامد. بلكه در فرهنگ قرآن عزم، اراده نيكـي  اي را عزم نمي قرآن هر اراده

انجام اموري است كه به لحاظ شرعي مطلوب هستند، از اين رو عـزم قرآنـي يـك فضـيلت     
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توان گفت، فضيلت عزم، اراده قوي و قـاطع   طه مي 115است. افزون بر آنكه با تكيه بر آيه 
و حاضر براي وفاي به عهد الهي و بندگي اوست. چنـين عزمـي، برتـرين زاد و توشـه بـراي      

  سير ايمان و قرب الي اهللا، عزم است.حركت در م
  

  ، استعداد اكتسابي است. عزمِ قرآني4-4
عزم، تصميم قلبي و امري دروني است و عمل ثمره بيروني آن است. از اين رو اعمال 
ما بروز ظاهري اراده و خواست قلبي ماست. كسب فضايل و پرهيز از رذايل امـوري نيسـتند   

اده معمول امكان پذير باشند، بلكـه نيازمنـد اراده مـالزم عمـل     تنها با تصور و يا ميل و اركه 
است. چنين توانمنديي، ذاتي و غريزي نيست و بايد با تالش اين عزم را ايجاد كـرد و آن را  

فرمايند: (و ان عزموا)، (وال تعزموا)، (فـاذا عزمـت)، (لـم     رشد داد. از اين رو قرآن كريم مي
رد به آنكه اين اراده قاطع بايد با خواست خـود فـرد در او   نجد له عزما)؛ كه همگي اشاره دا

  تحقق يابد. 
البته انسان ذاتا داراي نيروي اختيار است و اين نيرو مانند ساير قواي ذاتـي هـم امكـان    

براي تحقق عزم در حوزه عمل ديني بايد اين اراده رشد يابد  رشد و هم امكان كاستي دارد.
د، توان فرد بر انجام فضايل و ترك رذايل و صـبر و شـكيبايي   تر شو و هر چه اين اراده قوي

شود. يادكرد قرآن كريم از ايـن تصـميم قلبـي بـا      بر بالها براي كسب رضاي الهي بيشتر مي
  )، تاييد ديگري بر اكتسابي بودن آن است.227-224(البقره:  "اكتساب قلبي"عنوان 

  
  گيرينتيجه 
   است. "عزم"هاي ماده همنشين پربسامدترين "صبر"و  "امر"دو ماده  
 بينـي قرآنـي، و    مبتني بر جهان "عزمِ قرآني")، ان ذلک من عزم الامـور( بر اساس جمله

ها است. افزون بر آنكـه بررسـي كـاربرد ايـن مـاده در آيـات قـرآن،         عزم بر نيكي
نسبت به اموري اسـت كـه از نظـر شـرعي مطلـوب هسـتند. بـه عبـارت ديگـر در          

 يك فضيلت بلكه خاستگاه فضايل است. "عزم"فرهنگ قرآن، 
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  از  "عـزم قرآنـي  "و  "صبر قرآني"نشين عزم است و  اثرگذارترين هم "صبر"ماده
نظر مفهومي بسيار نزديك به يكديگرند تا آنجا كه مفسران اين دو را به يكـديگر  

را  "صـبر قرآنـي  "در آيات مختلـف،   )ان ذلک من عزم الامورتفسير كرده اند. جمله (
) فاصـرب کـام صـرب اولـوالعزم مـن الرسـلدانسـته اسـت و آيـه (    "عـزم قرآنـي  "بـارز   مصداق

 معرفي كرده است. "صبر قرآني"پيامبران اولوالعزم را الگوي 

 تصـميم  "عـزم "اند ولى به يك معنـا نيسـتند.    عزم و صبر گرچه با يكديگر مالزم ،
كـه برخـي از   ، نگهداشتن نفس در كار اسـت. اين "صبر"قلبي بر انجام كار است و 

اند، و يا در آيات مورد مطالعه، صبر از عزم  نظر لغوي عزم را به معناي صبر دانسته
دانسته شده است؛ بدان جهت است كه صبر نتيجه عزم است زيرا مادام كه تصميم 
قلبى بر انجام كاري استوار است، انسان بر انجام آن كار ثابت قدم است. همچنـين  

تـوان گفـت كـه نشـانه      لبي و پنهاني است با اين بيان مياز آنجا كه عزم يك امر ق
 ظاهري عزم بر چيزي، صبر بر آن است. 

  سوره بقره، خداوند متعال از عزم واقعي انسـان آگـاه    235و  227با توجه به آيات
 است و از نگاه قرآن عزمِ انسان در سعادت او موضوعيت دارد. 

  آيه (در  "عزم"با  "توكل"نشيني  با توجه به هم ِ َّ َـَىل ا  ْ َـَولكَّ ذا َعَزْمَت فَ
ِٕ
عمـران:  )(آلفَا

 )، رضاي الهي در عزمِ قرآني موضوعيت دارد.159

  است. از نگاه قـرآن انسـان بايـد بـه عهـد الهـي        "عزم قرآني"عهد الهي زمينه ساز
مبني بر طاعت و بندگي خداوند متعال پايبند باشد و بـا ايمـان آوردن بـه خداونـد     

اي قاطع و نيرومنـد در مسـير بنـدگي     لوازم اين ايمان پايبند گردد و ارادهمتعال به 
خداوند حركت كند و بر سختي طاعت و ترك معصيت و ديگر مصـايب دنيـوي   

 صبر كند.

 عزم داراي اين مولفه هاست: عزم قرآنـي، اراده قـويِ قـاطعِ     از نگاه قرآن، فضيلت
عزمِ قرآني، يك فضـيلت   است؛مالزمِ عمل است؛ عزم قرآني، بر حكمت استوار 
  اخالقي است؛ عزمِ قرآني استعداد اكتسابي است.
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