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Abstract 

Knowing the meaning of the Koranic words and explaining their semantic field have always 

been taken into consideration by the interpreters of Quran. The word “Zalaal” and its 

derivatives are one of those words which frequently used in the Holy Quran. The word is used 

in Koranic context as “ نیمب ” (explanatory), “ دیبع ” (unseemly), “ ریکب ” (great), and “ میقد ” (old). 

The current study has discussed the explanation of this word as well as its usage, emphasizing 

different morphological structures and syntactic composition of the signs through a 

descriptive-analytic method. The results show that “ نیمب ” is of the most frequent use whereas 

“ ریکب ” and “ میقد ” are of the least one. The word “ نیمب ” is used for both religious obliquity and 

irreligious obliquity. The word “ دیبع ” is used for real obliquity and the words “ ریکب ” and “ میقد ” 

are used for unreal obliquity. Different uses of the word “Zalaal” along with the 

abovementioned adjectives are of such considerable distinctions with regard to morpho-

syntactic meaning and structure that they have been morphologically used as both definite and 

indefinite forms whereas they have been syntactically used as majrur, absolute object as well 

as rheme. 
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 چکیده
پژوهران اا  شناخت معانی واژگان قرآن و تبیین میدان معنایی آنها از دیرباز توجه مفسرران و قررآن  

نسربتا    هایی است که دا قررآن از بسرامد  جلب کرده است. واژۀ ضالل و مشتقات آن از جمله واژه

باالیی برخواداا است. این واژه دا بافت قرآنی با اوصاف مبین، بعید، کبیر و قدیم آمده اسرت. دا  

تحلیلی و با تأکیرد برر سراختااهاخ مفتلر       -پژوهش کوشش شده است تا با اوش توصیفی این

ادشده، صرفی و ترکیب نحوخ آیات مشتمل بر واژۀ ضالل، معانی این واژه و کاابرد آن با اوصاف ی

دهد که صفت مبین بیشترین و کبیر و قدیم کمترین کراابرد اا  تبیین شود. برآیند پژوهش نشان می

دااند. صفت مبین هم براخ ضالل به معناخ گمراهی حقیقی و دینی و هم براخ گمراهری ییردینری   

گمراهی هاخ کبیر و قدیم براخ که صفت بعید تنها براخ گمراهی حقیقی و صفتآمده است؛ داحالی

هاخ یادشده از نظر معنا و ساختاا صرفی اند. کااکردهاخ واژۀ ضالل با صفتکاا افتهییرحقیقی به 

اخ که از نظر صرفی به دو صوات نکره و معرفره و از  گونههاخ آشکااخ دااند؛ بهو نحوخ تفاوت

 .اندکاا افته هاخ مجروا به حرف جر، مفعول مطلق و خبر بهنظر نحوخ دا نقش

 
 هاي كلیدي واژه

 .میقد ر،یکب د،یبع ن،یقرآن، ضالل، مب
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 مقدمه -1

هاخ قرآن کریم، واژه از سیر تحول براسی دا تك

ها به کمك آید که دا طول تاایخ، واژهچنین برمی

هاخ عربی و آیات و اوایات داااخ المثلاشعاا، ضرب

اند؛ اما آنچه که دا کناا برخی لفظ مشابه، تبیین شده

تواند مدّنظر قراا گیرد، ها ذکر شده است و میواژه

اخ دا اخ که واژهگونهها است؛ بهبراسی صفات واژه

یك موقعیت با صفتی و دا موقعیتی دیگر با صفتی 

دهندۀ تأثیر صفات اود که نشانکاا می متفاوت به

مفتل  بر وجوه معنایی یك واژه و کااکرد آن واژه 

 هاخ معنایی مفتل  است. دا حوزه

هاخ دا موقعیت  شتقاتش دا قرآنواژۀ ضالل و م

،  ، متمرّدان کاا افته است و کافران، مشرکان به  مفتلفی

اند؛ اما این و فاسقان با آن توصی  شده  متجاوزان

کاا نرفته و دا واژه دا قرآن هموااه به یك معنا به 

ساختااهاخ مفتل ، مصادیق مفتلفی پیدا کرده و 

شدن،  ، هالكمعانی گوناگونی اا مانند گمراهی

خسران و لغزیدن از حق و... افاده کرده و دا 

هاخ مفتل  صفات گوناگونی گرفته است موقعیت

 مانند:  

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِخ الْعُمْیَ وَمَن کَانَ ﴿ .1

آیا تو  (: )اخ پیامبر(40)الزخرف/ ﴾فِی ضَاللٍ مُبِینٍ

رسانى یا توانى سفن خود اا به گوش کران بمى

کواان و کسانى اا که دا ضالل مبین هستند هدایت 

 کنى.

إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ قَدْ ﴿ .2

(: کسانی که کافر شدند 167)نساء/ ﴾ضَلُّوا ضَالال  بَعِیدا

و )مردم اا( از ااه خدا باز داشتند، دا گمراهی دوا 

 اند.گرفتاا شده

بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِیرٌ فَکَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ  قَالُوا﴿. 3

( 9)الملك/ ﴾اللَّهُ مِن شَیْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَاللٍ کَبِیرٍ

دهنده به سراغ ما آمد؛ ولی ما او اا  گویند: آاخ بیممی

تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند هرگز چیزخ نازل 

 اگی هستید.نکرده است و شما دا گمراهی بز

 ﴾قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِی ضَاللِكَ الْقَدِیم﴿. 4

( گفتند: به خدا تو دا همان گمراهی 95)یوس /

 سابقت هستی.

دا این نوشتاا کوشش شده است، تا واژۀ ضالل 

با اوصاف مبین، بعید، قدیم و کبیر دا قرآن تحلیل 

هاخ معناشناسی شود و کااکرد واژۀ ضالل با صفت

هاخ یادشده، تبیین شود، تا از این اهگذا به پرسش

 زیر پاسخ گوید:

هاخ بعید، مبین، قدیم و کبیر که . تفاوت صفت1

 دا قرآن کریم براخ واژۀ ضالل ذکر شده، چیست؟ 

ها دا چه ساختااهایی . هر کدام از این صفت2

 اند؟کاا افتهبه 

کااافته به معناخ  . آیا ضالل با اوصاف به3

ی دینی وگمراهى دا عقیده است یا معانی گمراه

 اساند؟دیگرخ اا نیز می

الزم به ذکر است که پژوهش حاضر مبتنی بر 

تحلیلی است و دا ترجمه فااسی  -اوش توصیفی

اهلل مکاام شیرازخ استفاده شده آیات از ترجمه آیت

 است.
 

 . پيشينة پژوهش2

مفردات قرآن از همان آیاز توجه مسلمانان اا 

هاخ کرده است و این مسئله باعث تألی  کتابجلب 

-یریب» ،«القرآنمعانی»عناوینی مانند:  با مفتلفی

شده  و ییره« القرآنقاموس»، «القرآنمفردات»، «القرآن
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هاخ پرشمااخ دا است؛ بنابراین مقاالت و پژوهش

زمینه الفاظ قرآن انجام گرفته است که از آن جمله 

الفروق اللغویه فی البیان  دقائق»اسالۀ دکترخ با نام 

نوشتۀ محمد یاس خضر الدواخ دا دانشگاه « القرآنی

توان نام برد که از تأثیر فروق لغوخ دا  بغداد اا می

هایی کند. به فااسی نیز پژوهشتعبیر قرآنی بحث می

هاخ قرآن صوات گرفته دا زمینه معناشناسی واژه

صبر با شناسی واژۀ مفهوم»است که از آن جمله مقالۀ 

از « تأکید بر شبکۀ معنایی این واژه دا قرآن کریم

آملی )فصلنامۀ کتاب قیّم سال دوم،  یوسفی حسین

توان نام برد که  ( اا می1391شمااۀ ششم، تابستان 

نویسنده دا آن معناخ وضعی، مفهوم اخالقی و معناخ 

عرفی واژۀ صبر دا عصر نزول قرآن اا براسی و 

معناشناسی واژۀ کتاب دا »تحلیل کرده است. مقالۀ 

نوشتۀ مهدخ لطفی و « نشینی قرآن بر پایۀ اوابط هم

هاخ سمانه میرسعیدخ )دو فصلنامه پژوهش

(. دا 1394شناختی قرآن، شمااۀ دوم، زمستان  زبان

گیرخ از اوش معناشناسی محواهاخ  این مقاله با بهره

هاخ قرآنی تبیین و  نشینی واژۀ کتاب با دیگر واژههم

شده است تا از این اهگذا معنا و مفهوم  کوشش

براسی »کتاب و گستره معنایی آن به دست آید. مقالۀ 

، نوشتۀ «معناشناختی تاایفی و توصیفی واژۀ مقت

اضا امضانی و عبدالرضا زاهدخ )دو فصلنامه 

شناختی قرآن، شمااۀ دوم، زمستان  هاخ زبانپژوهش

دا دو  اند(، نویسندگان دا این مقاله کوشیده1393

حوزۀ تاایفی و توصیفی، معناخ واژۀ مقت اا 

واژۀ  بشناسند. همچنین مقالۀ )پژوهشی دا معناخ

قرآنی خشیت و تفاوت آن با خوف( نوشتۀ 

سیدمحمود طیب حسینی )فصلنامۀ کتاب قیّم سال 

( که نویسنده 1392سوم، شمااه هشتم، بهاا و تابستان 

ین دو هایی که برخی مفسران براخ ادا آن تفاوت

اند اا نشان داده است. و مقاله کلمه ذکر کرده

نوشتۀ احمد « معناشناسی واژۀ جسد دا قرآن کریم»

پژوهشی کتاب قیم  -زااع زادینی )فصلنامۀ علمی

که این  (1392سال سوم، شمااه نهم، پاییز و زمستان 

آیی واژگان، واژۀ جسد اا تحلیل مقاله با تکیه بر باهم

براسی و نقد وجوه »ست. مقالۀ شناختی کرده امعنی

هاخ هاخ آن )مطالعۀ موادخ واژهقرآن و ترجمه

هدایت و ضاللت(، نوشتۀ اعظم پرچم )مجله کاوشی 

نو دا معااف قرآنی سال اول، شمااه اول، بهاا و 

 ( که نویسنده دا آن وجوه معنایی واژۀ 1391تابستان 

هاخ گوناگون براسی هدایت و ضاللت اا دا ترجمه

داخصوص واژۀ ضالل و اوصاف آن،  ه است؛ اماکرد

اند،  تا آنجا که نگااندگان این سطوا جستجو کرده

 مستقل و کاملی صوات نگرفته است. پژوهش

 

 شناسی در فهم قرآن. کارکرد معنی3

کنندۀ  مطالعات قرآنی، ااائه نگاهی به تاایخ

هایی متفاوت و دا حد خود کااآمد، دا مسیر  اوش

شده دا قرآن و از  ضوعات مطرحتبیین صحیح مو

جویی براخ فهم  جمله فهم واژگانی آن است. پی

شده از یك واژه دا میان اعراب اصیل  معناخ استفاده

یابی به معناخ دقیق آن دا قرآن، منظوا دست به

هاخ تفسیر قرآن با قرآن و اوایات و کااگیرخ اوش به

هاخ حتی توجه به فضاخ نزول آیات و نیز دیدگاه

المی، فلسفی، فقهی و عرفانی به این کتاب شری ، ک

هاخ فکرخ بشر دا ااتباط با این هایی از تالشنمونه

 (. 138، ص1387کتاب عزیز است )پاکتچی، 

هاخ نوبنیاد دا شناسی یکی از اوشمعنی

مطالعات قرآنی است. این اوش به دنبال آن است تا 
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استفراج  با مطالعۀ علمی معنا، معناخ نهفته دا متن اا

-هاخ معنایی آن اا کش  کند؛ بنابراین معنیو الیه

اخ شناسی، کاا کش  سازوکااهاخ معنا اا با مطالعه

هاخ متن علمی به عهده دااد، معنایی که دا پس الیه

تر، تر، ادبیذخیره شده است و هرچه متن پیچیده

تر و دا صدد انتقال معانی بیشتر با حجم اخچندالیه

شناسی نیز به همان میزان  باشد، کاا معنیی کمتر زبان

شود و نیاز به قواعد منظم و تر میتر و پرهیجانسفت

، 1387ماید )مطیع، نهاخ منسجم، بیشتر اخ میقانون

شناسی با براسی و تحلیل اوشمند  (. دا معنی31ص

توان به فهم یك مجموعۀ معناداا مثل یك متن می

 برد.مراد و نیت اصلی مؤل  آن متن پی

این علم ابزااخ براخ مطالعه علمی معنا است که 

هاخ زبانی اا دا چااچوب یك نظام توصی  و پدیده

به تمامی عوامل مؤثر دا استنباط و معناخ صحیح 

 (.34، ص1387کند )صفوخ،  توجه می

 

 تحول معنایی واژۀ ضالل  .4

ضالل لغت مقابل اشد و هدایت است و 

ه بیراهه بردم )ابن منظوا، یعنی او اا ب« أضللتُ فالنا»

شدن، باطل  تا، ذیل مادۀ ضل( و برخی هالکت، گمبی

اند )قرشی، و فضیحت اا از معانی ضالل برشمرده

تا، ذیل مادۀ ضل(. اایب اصفهانی ضاللت اا بی

مقداا کم  عدول از طریق مستقیم عمدخ یا سهوخ، به

، ذیل 1426یا زیاد معنا کرده است )اایب اصفهانی، 

بندخ بر دو نوع ۀ ضل(. و آن اا دا یك تقسیمماد

. ضالل دا علوم نظرخ مانند گمراهی دا 1گرفته: 

. 2شناخت خدا و وحدانیت او و شناخت پیامبران؛ 

ضالل دا علوم عملی مانند گمراهی دا شناخت 

، ذیل 1426احکام شرعی و عبادات )اایب اصفهانی، 

واژۀ یابی به ایشۀ  (؛ بنابراین براخ دستمادۀ ضل

ضالل و شناخت تحوالت معنایی آن الزم است سیر 

معانی  تاایفی آن دا گذشته براسی شود که دا زیر

دواه قبل از نزول قرآن آن اا دا سه دواۀ جاهلی )

 کنیم. کریم(، دا قرآن و بعد از نزول قرآن براسی می

 . معانی واژۀ ضالل قبل از نزول قرآن4-1

دایت است؛ دا شعر جاهلی ضاللت دا مقابل ه

براخ اینکه ضالل حرکتی بدون هدایت است که بدون 

دلیل و ااهنما و بدون افیق و بدون شناختن جهت 

ااه است؛ بنابراین با براسی شعر جاهلی معانی این 

است از: سیر بدون دلیل و ااهنما، بدون واژه عباات 

افتن چیزخ،  افیق و بدون شناخت، ضیاع تام یا از بین

دادن، از قصد و  ه صحیح اا از دستشدن یا اا گم

شدن،  شدن، یایب یا پنهان و ناپدید مقصد منحرف

-اللغه میکردن مرده. چنانکه ابن داید دا جمهره دفن

ضلّ فی األاض ضالال إذا لم یهتدِ إلی السبیل. »گوید: 

وضلّ فی األمر ضالال، إذا لم یتهد له. وذهب فالن 

ز وقیل هو أم ضلۀ إذا لم یدا أین ذهب. قال الراج

 تابّط شرّا:

 لیت شعرخ ضلۀ
 

 كأخ شیء قتل 
 

 (147م، ص1987)ابن داید،  

و یا لبید بن ابیعه از شعراخ مشهوا عصر جاهلی 

 این واژه اا دا معناخ مقابل هدایت به کاا برده است:

 مَن هداه سُبُلَ الفیرِ اهتدخ

 الِ ومَن شَاءَ أضَلَّرناعِمَ الب
 

 (90م، ص2004)لبید، 

اخ اعالء الغسانی دا وص  نیزهو عدخ بن 

 گوید: می

 فیها ید اآلویموس تضل 

 ها بالدواءرسی ویعیا طبیب
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 (320ص،1985؛ أبوعوده، 152تا، صعی، بی)االصم

و دا شعر جاهلی مشتقات آن دا معناخ 

کردن مرده نیز کاابرد داشته است. چنانکه نابغه  دفن

نعمان بن حااث ذبیانی شاعر دواه جاهلی دا اثاخ 

 گوید:یسانی می

 فَإِنْ تَحْیَ ال أَمْلِكُ حَیَاتِی وإِنْ تَمُتْ

 فما فی حَیاۀٍ بعدَ مَوْتِكَ طَائِلُ

 فآبَ مُضِلُّوهُ بِعَیْنٍ جَلِیَّۀٍ

 ویُودِاَ بالْجَواْلَنِ حَزْمٌ ونَائِلُ
  

 (88، ص1911)نابغه، 

معناخ ضاللت دا عصر جاهلی گسترده بود، تا 

-اأخ محکم و مشوات صحیح اا شامل میآنجا که 

اهل »شد؛ یعنی به افراد عاقل و دانا و داااخ حکمت 

گفتند و به کسانی که چنین صفاتی اا می« هدخ

؛ چنانکه األفوه األودخ دا یکی «اهل ضالل»نداشتند 

 گوید:میهاخ خود از حکمت

 الیَصلحُ القومُ فوضی ال سراۀَ لهم

 واوال سراۀَ إذا جُهالهم سادُ

 تُهدخ االُمواُ بأهلِ الرأخِ ماصلحت

 فإن تولّت فباالشرااِ تنقادُ
 

 (223، ص1982)ابن قتیبه، 

 . معانی واژۀ ضالل در قرآن4-2

دهد که این واژه دا براسی واژۀ ضالل نشان می

توسیع معنایی یافته و به معانی گوناگون آمده  قرآن

اخ که هستۀ معنایی و مرکزخ ضاللت گونهاست؛ به

هاخ مفتل  آیات، مصادیق متعددخ دااد که دا بافت

شود. چنانکه براساس سیاق و تفسیر آیات تحلیل می

توان گفت که ضاللت دا جاهلیت داااخ معناخ می

عمومی بود؛ اما دا قرآن به انحراف از اعتقادات 

شود؛ بنابراین اسالمی و عقیدۀ توحیدخ ابط داده می

هاخ  آمده است به نمونهآن اخ که دا قراز جمله معانی

 توان اشااه کرد:  زیر می

ولَقَد أَضَلَّ منْکُم جِبِال کَثیرا  أَ فَلَم ﴿. گمراهی: 1

(، منابع وجوه قرآن، ضاللت 62/)یس ﴾تَکُونُوا تَعقلُونَ

 یسی،)تفلاند هگمراهی معنا کرد اا دا آیۀ مدّنظر به

 مقاتل؛ 407ص ،1407 جوزخ، ابن؛ 181ص ،1360

 .)3ص ،1381 ن،سلیما بن

یا داود إِنَّا جعلْناك خَلیفۀ ﴿. لغزانیدن از حق: 2

فی الْأَاضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ وال تَتَّبِعِ الْهوى 

فَیضلَّك عنْ سبیلِ اللَّه إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ عنْ سبیلِ اللَّه 

 (. 26)ص/ ﴾لَهم عذاب شَدید بِما نَسوا یوم الْحساب

فستزلك فی الحکم »این آیه به معناخ  ضاللت اا دا

؛ 181، ص1360اند )تفلیسی، دانسته« من ییر کفر

 (.350، ص1381مقاتل بن سلیمان، 

فلمّا جاءهم بِالْحقِّ منْ ﴿شدن و خسران:  . هالك3

عنْدنا قالُوا اقْتُلُوا أَبناء الَّذینَ آمنُوا معه واستَحیوا 

(. 25)یافر/ ﴾ضَاللنساءهم وما کَید الْکافرینَ  إاِلَّ فی 

 اندضاللت اا دا آیۀ فوق خسران و تباهی معنا کرده

، 1407جوزخ،  ؛ ابن181، ص1360)تفلیسی، 

 (.351، ص1381؛ مقاتل بن سلیمان، 408ص

ان المجرمین فی ﴿فرماید: و یا دا جاخ دیگر می

م، 1997یعنی فی هالك )الزبیدخ،  ﴾ضالل وسُعُر

 (. 354ص

أَفْتَرى علَى اللَّه کَذبا  أَم بِه ﴿. شقاوت و بدبفتی: 4

جِنَّۀ بلِ الَّذینَ ال یؤْمنُونَ بِالْآخرَۀِ فی الْعذابِ والضَّاللِ 

( منابع، ضاللت اا دا آیۀ مدّنظر 8)سباء/  ﴾البعید

، 1360اند )تفلیسی، معناخ شقاء طویل دانسته به

، 1407جوزخ،  ؛ ابن292، ص1980؛ دامغانی، 181ص

 (. 351، ص1381سلیمان، ،  مقاتل بن 408ص
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أَم تَحسب أَنَّ أَکْثَرَهم یسمعونَ أَو ﴿. خطاکردن: 5

 ﴾یعقلُونَ إِنْ هم إاِلَّ کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبیال 

(، صاحبان وجوه آن اا به معناخ خطاکردن 44)فرقان/ 

، 1407جوزخ،  ؛ ابن182، ص1360اند )تفلیسی، آواده

؛ دامغانی، 351، ص1381؛ مقاتل بن سلیمان، 408ص

 (.293، ص1980

مِمَّن ترضون من الشهداء أن تضل ﴿. النسیان: 6

، (282/بقره) ﴾إحداهما فتذکر احداهما األخرخ

اا به معنی نسیان « تضل»الزبیدخ دا تاج العروس 

 م، ذیل ماده ضل(.1997آواده است )الزبیدخ، 

أئذا ضللنا فی ﴿ . مرگ و استحالۀ البدن:7

( کنایۀ عن الموت واستحالۀ 10/)السجده ﴾األاض

م، 1997، ذیل ماده ضل؛ الزبیدخ، 1426البدن )اایب، 

 ذیل ماده ضل(.

 ﴾ألم یجعل کیدهم فی تضلیل﴿. باطل: 8

م، ذیل 1997(: یعنی فی الباطل )الزبیدخ، 2)الفیل/

 ماده ضل(.

 . معانی واژۀ ضالل بعد از نزول قرآن4-3

دا دواان بعد از نزول قرآن و دا شعر شاعران 

دواۀ اموخ و عباسی واژۀ ضالل عموما  دا مقابل 

هدایت آمده است. چنانکه دا شعر کعب بن زهیر 

الضالل به صوات األضالیل جمع االُضلُوله به کاا 

 افته است: 

 کانت مواعید عرقوب لها مثال 

 وما مَوَاعِیدُها إاِلَّ األَضالِیلُ
 

 ، ذیل ماده ضل(29، ج1997دخ، )الزبی

 و یا دا شعر الکمیت بن زید االسدخ آمده: 

 وسؤال الظباء عن ذخ ید األمر

 أضالیل من فنون الضَّالل
 

 (367م، ص2000)األسدخ،  

نیافتن و  دا شعر الفرزدق نیز به معنی ااه

 نشدن به چیزخ به کاا افته است: هدایت

 ولقد ضللتَ أباك یدعو دااما 

 مُلتمسٍ طریقَ وبااِکضاللِ 
 

 (582، ص1983)الفرزدق، 

 

 . کاربرد واژۀ ضالل در قرآن 5

براخ تحلیل واژۀ ضالل و اوصاف آن دا قرآن 

باید آن اا دا سیاق و بافتی که قراا گرفته است، 

براسی کرد؛ چراکه براخ تحلیل معناخ واژگان قرآن 

باید به معناخ خاص آن دا عرف قرآن مراجعه کرد و 

براسی مدلول کاابردخ و معناخ قاموسی براخ تنها 

-این مقصود کافی نیست؛ زیرا کاابردهاخ لغوخ نمی

-ها و معانی باشد )سعیدختواند اسانندۀ همه اندیشه

(. و باید به نظام معنایی حاکم 237، ص1383اوشن، 

بر قرآن و جایگاه هر واژه دا کل نظام معنایی و 

تبط دا متن توجه ااتباط هر واژه با سایر واژگان مر

کرد و از ااتباط واژگان نظام معنایی قرآن با نظام 

بینی قرآن یافل نشد؛ شناسی خااج از جهانمعنی

شناختی نظام ااتباط واژگان میدان معنی»او باید  ازاین

قرآنی با کل واژگان نظام عربی اا از نظر دوا نداایم 

-و توجه کنیم که یك واژه و یا یك میدان معنی

شناختی عربی معاصر قرآن به تی دا نظام زبانشناخ

چه معنا بوده و دستگاه معنایی قرآن آن اا به چه معنا 

    .(22، ص1368)توشی هیکو، « دا نظر گرفته است

با دقت دا آیاتی که صفات مبین، بعید، کبیر و 

یابیم که هر یك از قدیم براخ ضالل آمده است، دامی

کاا افته که سیاق کالم آن  این صفات دا جاهایی به

-اا اقتضا کرده است. دا این بفش آیاتی براسی می

هاخ یادشده براخ ضالل آمده شوند که دا آن صفت
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است تا کااکرد واژۀ ضالل همراه با این صفات و 

 هاخ هر کدام و نیز موقعیت آنها مشفص شود.داللت

 

 . ضالل مبين  6

ن چیز واضح و مبین: بانَ الشیءُ بیانا : إتّضح، )آ

آشکاا شد( فهو بیّن والجمع أبیناء و همچنین است 

أبانَ الشیء فَهو مبین؛ یعنی آن اا واضح و آشکاا کرد 

تا، ذیل مادۀ بین( و گفته شده مبین به )ابن منظوا، بی

شود که ااه هدایت اا از کسی یا چیزخ گفته می

 (.67تا، صمنظوا، بی ضاللت بازنماید )ابن

واژۀ ضالل همراه با صفت مبین آمده  دا آیاتی که

گاه گمراهی دینی و گاه گمراهی ییردینی از آن اااده 

 شده است. 

ضالل مبين در غير معنای گمراهی حقيقی و . 6-1

 دینی 

 خاطر امر انفاق . سخن کفار به اهل ایمان به6-1-1

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا اَزَقَکُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ ﴿

کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ 

(: و هنگامی که به 47)یس/ ﴾أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ

زخ کرده انفاق آنان گفته شود از آنچه خدا به شما او

گویند: آیا ما کسی اا اطعام  کنید کافران به مؤمنان می

کرد؟ خواست او اا اطعام میکنیم که اگر خدا می

]پس خدا خواسته است او گرسنه باشد[ شما فقط دا 

 گمراهی آشکااید. 

سه  ﴾إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ﴿دا تفسیر جملۀ 

نفست اینکه دنبالۀ گفتاا کفاا  :احتمال وجود دااد

نسبت به مؤمنان است. دوم اینکه خطاب خدا به کفاا 

بن عیسى این بیان، سفن خداى  است، به باوا على 

یگانه دا نکوهش کفرگرایان است که دعوت انسانى 

ها از حق جویی و خیرخواهانه اا نپذیرفتند و با بهانه

افران اوى برتافتند. سوم سفن مؤمنان دا برابر ک

(. ولى 404، ص18، ج1380است )مکاام شیرازخ، 

تر است؛ زیرا با کلمات کفاا تفسیر اول از همه مناسب

خواستند دا برابر ااتباط دااد، داحقیقت آنها مى

مؤمنان مقابله به مثل کنند و آنان اا به ضالل مبین 

شود گمراهی اا به نسبت دهند؛ بنابراین دا اینجا نمی

همچنین معناخ دینی آن دانست؛ معناخ حقیقی و 

 اند. چراکه مؤمنان خود بر ااه حق و حقیقت

 . سخن مشرکان به حضرت نوح )ع( 6-1-2

لَقَدْ أَاْسَلْنا نُوحا  إِلى قَوْمِهِ فَقالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا ﴿

اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ یَیْرُهُ إِنِّی أَخاف عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ 

( قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِی ضَاللٍ 59عَظِیمٍ )

سوخ قومش   (: ما نوح اا به60)اعراف/ ﴾مُبِین

فرستادیم او به آنان گفت: اخ قوم من ]تنها[ خداوند 

یگانه اا پرستش کنید که معبودخ جز او براخ شما 

نیست ]و اگر ییر او اا عبادت کنید[ من بر شما از 

ترسم؛ ولی اشراف قومش به او  گی میعذاب اوز بزا

 بینیم.  گفتند: ما تو اا دا گمراهی آشکااخ می

-حضرت نوح )ع( قوم خود اا از فرجام بت

پرستى برحذا داشت؛ ولی به جاى اینکه از دعوت 

اصالحى این پیامبر بزاگ که توأم با خیرخواهى بود 

استقبال کنند، جمعى از اشراف و ثروتمندانى که منافع 

دیدند و مذهب او اا با بیدااى مردم دا خطر مى خود

-هاخ خویش مشاهده میاا مانعى بر سر ااه هوسرانی

کردند، صریحا  دا جواب نوح گفتند: ما تو اا دا 

دادن  بینیم؛ بنابراین دا اینجا نسبتگمراهى آشکاا مى

گمراهی به حضرت نوح )ع( به معناخ گمراهی 

   واقعی نیست.
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گمراهی فرزندان یعقوب به  . نسبت دادن6-1-3

 پدرشان

إِذْ قالُوا لَیُوسُ ُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِینا مِنَّا وَنَحْنُ ﴿

(: هنگامی 8)یوس / ﴾عُصْبَۀٌ إِنَّ أَبانا لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ

که ]براداان[ گفتند: یوس  و براداش ]بنیامین[ نزد 

دخ که ما گروه نیرومن پدا از ما محبوبترند؛ داحالی

 هستیم مسلما  پدا ما دا گمراهی آشکااخ است.

دادن گمراهی به پداشان  البرتره منظوا از نسبت

آن گمراهى دینى و مذهبى نبود؛ چنانکه اایب دا 

إشااۀ إلى شغفه بیوس  وشوقه »گوید: مفردات می

، ذیل ماده ضل(؛ چراکه آیات بعد 1426)اایب، « إلیه

نربروت پردا دهد آنها به برزاگرى و نشان مى

اعرترقراد داشرترنرد و ترنرها دا زمینۀ طرز معاشرت 

، 9، ج1380گرفتند. )مکاام شیرازخ، به او ایراد مى

طرز محبت  البیان نیز آن اا به(. صاحب مجمع322ص

او دابااۀ فرزندانش و مربوط به اموا اوالد تفسیر 

عن أخ: فی ذهاب  ﴾مُبِینٍ ضَاللٍ لَفِی أَبانا إِنَّ﴿: کرده

طریق الصواب الذخ هو التعدیل بیننا فی المحبۀ ولم 

، 5، ج1427یریدوا به الضالل عن الدین )الطبرسی، 

 (.283 - 282صص

دادن گمراهی به همسر  . زنان مصر و نسبت6-1-4

 عزیز )زليخا(

وَقالَ نِسْوَۀٌ فِی الْمَدِینَۀِ امْرَأَتُ الْعَزِیزِ تُراوِدُ فَتاها ﴿

 ﴾شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِی ضَاللٍ مُبِینٍ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ

(: ]این جریان دا شهر منعکس شد[ 30)یوس /

گفتند: همسر عزیز جوانش  گروهی از زنان شهر

کند، عشق این سوخ خود دعوت می  اا به ]یالمش[

جوان دا اعماق قلبش نفوذ کرده است، ما او اا دا 

 بینیم.گمراهی آشکااخ می

نان شهر، دابااۀ این قضیه سفن زگروهى از 

دادند که آنچرنران عشق گفتند و آن اا نشر مى می

یالم بر او چیره شده که اعماق قلبش اا تسفیر کرده 

است )قد شغفها حبا(، سپس او اا برا این جمله 

بینیم( سرزنش کردند: )ما او اا دا گمراهى آشکاا مى

گرفتند و مىکه تنها دا زمینۀ طرز معاشرت به او ایراد 

 منظوا گمراهی دینی و مذهبی نیست. 

 . ضالل مبين در معنای گمراهی دینی 6-2

شوند  فرگرایان و ظالمانی که هدایت نمی. ک6-2-1

 کنند و پيوسته تكذیب مى

تَهْدِخ الْعُمْیَ وَمَن کَانَ فِی  أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ﴿

-(: ]اخ پیامبر[ آیا تو می40)الزخرف/ ﴾ضَاللٍ مُبِینٍ

توانی سفن خود اا به گوش کران برسانی یا کواان و 

کسانی اا که دا گمراهی آشکااخ هستند هدایت 

 کنی؟

کند و  خداى فرزانه اوى سفن اا به پیامبرش مى

توانى کرها و  بنابراین اى پیامبر آیا تو مى :فرماید مى

ناشنوایان اا شنوا سازى و دعوتت اا بر گوش و دل 

توانى کواها اا بینا سازى تا  و یا مى آنان وااد کنى؟ 

چشم بر اوى حقیقت بگشایند و حق اا بپذیرند. دا 

این فراز قرآن، کفرگرایان و ظالمان اا به کوا و کر 

شنوند  آنان هر آنچه از آیات مىکه  کند؛ چرا تشبیه مى

شناسى و  نگرند، بدان دلیل که دا اندیشۀ حق و مى

 گذااد. پذیرى نیستند دا آنها اثر نمى حق

هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَیْهِ ﴿کسانی که کفر وازند: 

 ﴾لْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِی ضَاللٍ مُبِینٍتَوَکَّ

: بگو او خداوند احمان است ما به او )29الملك/(

دانید زودخ می ایم و بهایمان آواده و بر او توکل کرده

 چه کسی دا گمراهی آشکاا است. 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4416
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4416
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=5270
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=5270
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نفست به آنها که انتظاا مرگ پیامبر)ص( و 

د که با مرگ کردنیااانش اا داشرترنرد و گرمران مرى

یابد، شود و همه چیز پایان میوى آیین او برچیده مى

فرماید: بگو اگر خداوند مرا و تمام کسانى که با مى

من هستند، هالك کند، یا ترحّم کند چره کرسرى 

قل ﴿دهرد؟ کرافرران اا از عرذاب دادنراك پرنراه مرى

 اء ااءیتم إن أهلَکَنى اهللُ ومَن معى أو اَحَمنا فمَن

-و دا ادامه مى (28)﴾یُجیرُ الکافرینَ مِن عذابٍ ألیمٍ

به آنها بگو که او خداوند احمان است، ما به  افزاید:

دانید زودى مى ایم و بهو تروکرل کررده او ایمان آواده

چه کسى دا گمراهى آشکاا است؛ بنابراین سیاق آیه 

که با کلمات )احمن، ایمان و توکل( همراه است و 

دهد که واژۀ ضالل که دا مقابل آنها قراا نشان می

 دااد به معناخ ضالل حقیقی و دینی است.

کنندۀ الهـى)پيامبر(  . هر کس به دعوت6-2-2

 پاسخ نگوید

ومَن لَّا یُجِبْ دَاعِیَ اللَّهِ فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِی الْأَاْضِ ﴿

 ﴾بِینٍوَلَیْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِیَاء أُوْلَئِكَ فِی ضَاللٍ مُ

(: و هرکس به دعوت الهی پاسخ نگوید 32)االحقاف/

تواند از چنگال عذاب الهی دا زمین فراا  هرگز نمی

کند و ییر از خدا یاا و یاواخ براخ او نیست چنین 

 کسانی دا گمراهی آشکااند.

شده آخرین سفن مبلغان جن اا  دا آیۀ بحث

: کند: آنرها بره قوم خرود گرفرترنردچنین بازگو مى

تواند هررکس دعوت داعى الهى اا پاسخ نگوید، نمى

از چنگال عذاب الهى دا زمین فراا کند و یاوا و 

سرپرستى ییر از خدا براى او نفواهد بود و ایرن 

گرروه دا گرمرراهرى آشرکراانرد. آن کسانى که به 

دعوت پیامبر پاسخ مثبت ندهند و ایمان نیاواند دا 

چره گرمرراهى از این  .گمراهى آشکااى خواهند بود

جویى با حق و بدتر و آشکااتر که انسان به ستیزه

پیامبر خدا و حرتری با خدا برخیزد که نه دا تمام 

عالم هستى جز او پناهگاهى وجود دااد و نه انسان 

تواند از محیط کشواش بگریزد و به جاى دیگرى مى

 فراا کند. 

 . ظالمان 6-2-3

بْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنا لکِنِ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَ﴿ -ال 

(: دا آن 38)مریم/ ﴾الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فِی ضَاللٍ مُبِینٍ

هاخ شنوا و چه آیند، چه گوشاوز که نزد ما می

کنند؛ ولی این ستمگران هاخ بینایی پیدا میچشم

 امروز دا گمراهی آشکااند.

کند و آیه وضع آنها اا دا اوز قیامت بیان می

آیند، چه  دا آن اوز که نزد ما می ید: آنهاگومی

کنند؛ هاخ بینایی پیدا میهاخ شنوا و چه چشمگوش

ولی این ستمگران امروز که دا دنیا هستند دا 

، 13، ج1380)مکاام شیرازخ،  گمراهی آشکااند

ها از برابر  (. اوشن است کره دا آخرت پرده85ص

شرود؛ ولی ها شنوا مىاود و گوشها کناا مىچشم

چه سود که این بیدااخ به حال آنها مفید نیست. 

لکرن ﴿برخى از مفسرران کرلمرۀ )الیروم( دا جرمرلۀ 

اا به معنى اوز  ﴾الظرالمرون الیروم فرى ضالل مبین

شود: دا آنجا بینا اند که مفهوم آیه این مىقیامت گرفته

و شنوا خواهند شد؛ اما این بینایى و شنوایى دا آن 

سودى به حالشان نفواهد داشت و دا ضالل اوز 

، 13، ج1380مبین خواهند بود )مکاام شیرازخ، 

 (.86ص

بِهِمْ  أَسْمِعْ﴿البیان دا تفسیر آیۀ صاحب مجمع

 کند:دو وجه اا بیان می ﴾وَأَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنا

که . اوز قیامت چه شنوا و بینا هستند؛ داحالی1

 الل بودند. دا دنیا دا برابر حق، کر و
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، 6، ج1427. آنها اا شنوا و بینا ساز )الطبرسی، 2

 (.324ص

با توجه به وجه اول دابااۀ معناخ ضالل مبین 

توان گفت که کافران دا دنیا هوا و هوس اا بر می

گردان شدند و با حق ترجیح دادند و از حق اوخ

توان گفت که ظالمان دا آخرت توجه به وجه دوم می

دا ضالل مبین و دواخ آشکااخ از دا موضع جزاء 

، 6، ج1427بهشت و پاداش هستند )الطبرسی، 

 (.324ص

هذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَاُونِی ما ذا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ -ب

(: این 11)لقمان/  ﴾دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِی ضَاللٍ مُبِین

آفرینش خداست؛ اما به من نشان دهید معبودانی ییر 

اند؛ ولی ظالمان دا گمراهی ز اا آفریدهاو چه چی

 آشکااند.

بعد از ذکر عظمت خداوند دا جهان آفرینش و 

هاى مفتلفى از خلقت اوى سفن اا به چهره

کند، مسلما   ازخواست میکند و آنها اا ب مشرکان می

یك از مفلوقات این توانستند ادعا کنند هیچ آنها نمى

آنها به توحید ها هستند؛ بنابراین جهان مفلوق بت

توانستند حال چگونه مى خالقیت معترف بودند؛ بااین

شرك دا عبادت اا توجیه کنند؛ چراکه توحید 

خالقیت دلیل بر توحید ابوبیت و آن هم دلیل بر 

نها بنابراین دا پایان آیه عمل آ. توحید عبودیت است

دانیم )ظلم( شمریم و مى اا منطبق بر ظلم و ضالل می

اى دااد که شامل قراادادن هرچیز دا معنى گسترده

شود و از آنجا که مشرکان عبادت و ییر محل خود مى

گذاشتند،  ها مىگاه تدبیر جهان اا دا اختیاا بت

ترین ظلم و ضاللت بودند. تعبیر فوق مرتکب بزاگ

اشااۀ لطیفى است به ااتباط )ظلم( و )ضالل(؛ زیرا 

اا دا جهان که انسان موقعیت موجودات عینى هنگامى

نشناسد یا بشناسد و اعایت نکند و هر چیز اا دا 

جاى خویش نبیند، مسلما  این ظلم سبب ضاللت و 

، 17، ج1380گمراهى او خواهد شد )مکاام شیرازخ، 

 (.33ص

 پرستان . بت6-2-4

وَإِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لِأَبِیهِ آزَاَ أَتَتَّفِذُ أَصْناما  آلِهَۀ  إِنِّی ﴿

خاطر  / انعام(: به74) ﴾وَقَوْمَكَ فِی ضَاللٍ مُبِینٍأَااكَ 

بیاواید هنگامی اا که ابراهیم به پدا ]عمویش[ آزا 

کنی؟  هایی اا معبودان خود انتفاب می گفت: آیا بت

 بینیم. من تو و قوم تو اا دا گمراهی آشکااخ می

چه گمراهى از این آشکااتر که انسان مفلوق 

گاه جان اا پناهموجود بیخود اا معبود قراا دهد و 

نها بفواهد خود بپندااد و حل مشکالت خود اا از آ

 فرماید:و یا دا آیۀ دیگرخ می

ءاتفذ من دونه ءالهۀ إن یردن الرحمن بضرٍّ ال ﴿

تغن عنى شفاعتهم شیئا  والینقذون. إِنِّی إِذا  لَفِی ضَاللٍ 

(: آیا ییر از او معبودانی اا 24-23)یس/ ﴾مُبِینٍ

اب کنم که اگر خداوند احمان بفواهد زیانی به انتف

اخ براخ من من برساند شفاعت آنها کمترین فایده

 ندااد و مرا ]از مجازات او[ نجات نفواهند داد؟

کدام گمراهى از این آشکااتر که انسان عاقل دا 

شعوا زانو زند و آنها اا دا برابر این موجودات بى

. دا اینجا واژۀ کناا خالق زمین و آسمان قراا دهد

شفاعتهم  ال تغن ضالل با کلماتی همچون أصنام، آلهه،

و الینقذون آمده است که با دانظرگرفتن این واژگان، 

ها و کردن بت ضالل بر مفاهیمی همچون عبادت

کند که این مفاهیم از دواخ از یکتاپرستی داللت می

شدن قرآن وااد شبکۀ  اخ است که با نازلجمله معانی

ی واژه ضالل شده و دا دستگاه معنایی قرآن معنای

 شکل گرفته است.
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 کنندگان آنها پرستان و پیروخ بت -ال 

آنهایی که از ااه گمراه پداان خود پیروخ کردند: 

 ﴾ضَاللٍ مُبِینٍ قَالَ لَقَدْ کُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُکُمْ فِی﴿

(. واقعیت این است که هم خودشان و هم 54)االنبیاء/

ها اا به  پداانشان دا گمراهى آشکااى بودند که بت

 پرستیدند. جاى آفریدگاا هستى مى

 پرستان و لشکریان شیطان بت -ب

وقیلَ لهم أینَ ما کنتُم تعبدون. مِن دونِ اهللِ هَل ﴿

کَبوا فیها هُم والغاوُونَ یَنصُرونَکُم أو یَنتصرُونَ. فکَب

وجُنودُ إبلیسَ أجمعونَ. قالوا وهُم فیها یَفتصمُون. 

(: و به 97-93)شعراء/ ﴾تاهللِ إن کنَّا لفى ضاللٍ مَبینٍ

شود: کجا هستند معبودانی که آنها اا آنان گفته می

کردید معبودهایی ییر از خدا؟ آیا آنها پرستش می

آید؟ دا ااخ آنها میکنند یا کسی به یشما اا یااخ می

این هنگام همه آن معبودان با عابدان ]گمراه[ به دوزخ 

شوند و همچنین همگی لشکریان ابلیس، افکنده مى

گویند: به خیزند و مىآنها دا آنجا به مفاصمه برمى

 خدا سوگند که ما دا گمراهى آشکاا بودیم.

باا با گروه گمراه بره گفتگوهاى سرزنش

گرویرد: و بره آنها گفته مرى یرنپرردازد، چرنر می

شود کجا هستند معبودهایى اا که پیوسته عبادت  مى

ها که اکنون کردید؟ آیرا آنهرا دا برابر این سفتیمى

-کنند؟! یا مىاو هستید شما اا یااى مىبا آن اوبه

توانند کسى اا به یااى شما دعوت کنند و یا حتى 

آنها جوابى  آید؟! ولىنها مىکسى به یااى خود آ

ندااند و کسى هم چنین انتظااى از آنها ندااد. 

کند با عابدان  هرنگام همۀ معبودان اا جمع می داایرن

فکبکبوا فیها هم ﴿افکنند: گمراهشان به دوزخ مى

و به گفتۀ برخى از مفسران هر یکى بر  ﴾والغاوُون

اوى دیگرى افکنده خواهد شد! و همچنین لشکریان 

 . ﴾جنود ابلیس أجمعونو﴿ابلیس عموما  

کنندگان  ها، پرستشداحقیقت این سه گروه: بت

ها و لشکریان شیطان که دالالن ایرن گرناه و بت

شوند و  انحراف بودند، همگى دا دوزخ جمع مى

اى از نزاع این سه گروه دوزخى دنربرال آن صرحنه بره

سازد. آنها دا جهنم به مفاصمه و جدال اا مجسّم مى

آاى عرابدان  .﴾قالوا وهم فیها یفتصمون﴿د: پردازن می

گویند: به خدا سوگند ما دا گمراهى گمراه مى

؛ زیررا ﴾تاهلل إن کنا لفى ضالل مبین﴿آشکااى بودیم: 

مرعربرودان داویرین اا با پروادگاا عالمیان برابر 

 .﴾إذ نسوّیکم بربِّ العالمینَ﴿پنداشتیم:  مى

گمراهان )هدایت یافتگان و . مقایسة هدایت6-2-5

 در مقابل گمراهی(

إِنَّ الَّذِخ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ قُلْ ﴿

 ﴾اَبِّی أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِی ضَاللٍ مُبِینٍ

کس که قرآن اا بر تو فرض کرد تو  / قصص(: آن85)

 گرداند، بگو اا به جایگاهت ]زادگاهت[ باز می

داند چه کسی )برنامه( پروادگاا من از همه بهتر می

 هدایت آواده و چه کسی دا گمراهی آشکاا است.

آوادگان ااستین و منظوا این است که خدا ایمان

شناسد و او داناتر است که چه کسی  کفرگرایان اا مى

و چه کسی دا بیراهه   کتاب هدایت او اا آواده

 سرگردان است.  

قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ ﴿فرماید: دا جاخ دیگر می

وْ  السَّماواتِ وَالْأَاْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ لَعَلى هُدىً أَ

(: بگو چه کسی شما اا از 24)سبا/ ﴾فِی ضَاللٍ مُبِینٍ

و ما یا « اهلل»دهد؟ بگو ها و زمین اوزخ میآسمان

 شما بر طریق هدایت یا ضاللت آشکااخ هستیم.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=2641
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اوشن است که خداى فرزانه این جمله اا از 

کند و نه از  اوى عدل و انصاف دا بحث بیان مى

اوى تردید. این سفن مانند سفن کسى است که با 

پرداز به دیگرى  گو و داوغوجود شناخت ااست

آنچه که  پرداز است.گوید: یکى از ما دوتن داوغ مى

آید، این یدست م  دا اینجا دا ااتباط با واژۀ ضالل به

است که دا اینجا هدایت دا مقابل ضاللت آمده است 

و این تقابل معنایی به تعیین معناخ دقیق واژه کمك 

هاخ معنایی زیادخ دا قرآن وجود دااد کند. تقابلمی

-بینی قرآنی برخی از امواخ که با یكو از منظر جهان

اند از: کفر و ایمان، دیگر تقابل معنایی دااند عباات

 یا و آخرت، قرب و بعد، هدایت و ضاللت و ... .دن

 . نافرمانى از خدا و پيامبرش 6-2-6

وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ واَل مُؤْمِنَۀٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَاَسُولُهُ ﴿

أَمْرا  أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْفِیَرَۀُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ 

(: هیچ مرد 36)احزاب/ ﴾مُبِینا  وَاَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالال 

که خدا و پیامبرش و زن با ایمانى حق ندااد هنگامى

امرى اا الزم بدانند اختیااى از خود )دا برابر فرمان 

خدا( داشته باشد و هرکس خدا و اسولش اا 

نافرمانی کند به گمراهى آشکااى گرفتاا شده است. 

 دا اینجا ضالل مبین براخ کسانی که از خدا و

 کاا افته است. کنند بهپیامبرش اطاعت نمی

هاشان راه دالنی که یاد خدا در دل. سنگ6-2-7

 ندارد

أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْاَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلى نُواٍ ﴿

مِنْ اَبِّهِ فَوَیْلٌ لِلْقاسِیَۀِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ أُولئِكَ فِی 

اش اا  (: آیا کسی که خدا سینه22مر/)ز ﴾ضَاللٍ مُبِینٍ

براخ اسالم گشاده است و بر فراز مرکبی از نوا الهی 

قراا گرفته ]همچون کوادالن گمراه است؟[ واخ بر 

هاخ سفت دا برابر ذکر خدا دااند آنها آنان که قلب

 دا گمراهی آشکااخ هستند.

پس واى بر آن کسانى که با کفر و شرك خو 

-وازند و دانتیجه دل تعصّب مىگرفتند و بر آن 

ناپذیر شده است و پند و انداز  هایشان سفت و نفوذ

گذااد و به هنگام تالوت  و هشداا دا آنها اثر نمى

شود و نه حق  هایشان نرم مى قرآن و یاد خدا نیز نه دل

 اى آنان دا گمراهى آشکااى هستند.پذیرند، آ اا مى
 

 . ضالل بعيد7

گوید: الل بعید میصاحب مفردات دا تعری  ض

ضاللتی است که بازگشت به هدایت از آن دشواا 

است و داواقع به کسی مانند شده است که از ااه 

داست بسیاا دوا افتاده است و امیدخ به بازگشت او 

 ، ذیل مادۀ ضل(.1426نیست )اایب، 

آیاتی که دا آن صفت بعید براخ ضالل آمده 

 شامل موضوعات زیر است:

ها و خدا و فرشتگان او و کتاب. کسى که 7-1

 رانش و روز بازپسين را انكار کند.پيامب

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَاَسُولِهِ وَالْکِتابِ ﴿

الَّذِخ نَزَّلَ عَلى اَسُولِهِ وَالْکِتابِ الَّذِخ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ 

تُبِهِ وَاُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ وَمَالئِکَتِهِ وَکُ

(: اخ کسانی که 136ء/)نسا ﴾فَقَدْ ضَلَّ ضَالال  بَعِیدا 

اید به خدا و پیامبرش و کتابی که بر او  ایمان آواده

نازل کرده و کتب ]آسمانی[ که پیش از این فرستاده 

است، ایمان ]واقعی[ بیاواید، کسی که خدا و 

پیامبرانش و اوز واپسین اا ها و فرشتگان او و کتاب

 .انکاا کند دا گمراهی دوا و داازخ افتاده است

با توجه به شأن نزول، اوى سفن دا آیه به 

جمعى از مؤمنان اهل کتاب است که پس از قبول 

اسالم از اوى تعصّب تنها به مذهب پیشین خود و 
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کردند و بقیّۀ پیامبران و آیین اسالم اظهاا ایمان می

اا قبول نداشتند؛ اما قرآن به آنها توصیه  کتب آسمانى

کند که تمام پیامبران و کتب آسمانى اا به اسمیت می

 کنند. بشناسند؛ زیرا همه یك حقیقت اا تعقیب مى

نظر از شأن نزول فوق، این احتمال نیز دا  قطع

باشد تفسیر آیه هست که اوى سفن به تمام مؤمنان 

اما هنوز دا اعماق جان اند؛  که ظاهرا  اسالم اا پذیرفته

آنها نفوذ نکرده است. اینجا است که از آنها دعوت 

شود که از صمیم دل مؤمن شوند و نیز این احتمال مى

وجود دااد که اوى سفن به همۀ مؤمنانى باشد که 

اند؛ اما با اجمال به خدا و پیامبر ایمان آواده به

 اند. اینجا استجزئیات معتقدات اسالمى آشنا نشده

دهد مؤمنان واقعى باید به تمام که قرآن دستوا مى

انبیاء و کتب پیشین و فرشتگان الهى ایمان داشته 

نداشتن به اینها مفهومش انکاا  باشند؛ زیرا ایمان

 حکمت خداوند است. 

دا پایان آیه، سرنوشت کسانى اا که از این 

فرماید: کسى که به  شوند، بیان مىها یافل میواقعیت

رشتگان و کتب الهى و فرستادگان او و اوز خدا و ف

. بازپسین، کافر شود، دا گمراهى دواى افتاده است

داحقیقت دا این آیه، ایمان به پنج اصل الزم شمرده 

شده؛ یعنى عالوه بر ایمان، به مبدأ و معاد، ایمان به 

تعبیر . کتب آسمانى و انبیاء و فرشتگان نیز الزم است

فى است؛ یعنى چنین اشفاص به ضالل بعید تعبیر لطی

اند که بازگشتشان به آنچنان از جادۀ اصلى پرت شده

آسانى ممکن نیست )مکاام شیرازخ،  شاهراه اصلى به

 (.167، ص4، ج1380

. کسانی که زندگى پست این جهان را بر 7-2

دهند و )مردم را( از راه زندگى آخرت ترجيح مى

ا منحرف خواهند راه حق ردارند و مىاهلل باز مى

 سازند

الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیاۀَ الدُّنْیا عَلَى الْآخِرَۀِ ﴿

وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَیَبْغُونَها عِوَجا  أُولئِكَ فِی 

ها که زندگی دنیا اا (: همان3)ابراهیم/ ﴾ضَاللٍ بَعِیدٍ

ند و ]مردم اا[ از ااه خدا دهبر آخرت ترجیح می

خواهند ااه حق اا منحرف سازند و می دااند بازمی

 آنها دا گمراهی دواخ هستند.

کند و با خداوند دا این آیه کافران اا معرفى مى

ذکر سه قسمت از صفات آنها وضعشان اا کامال  

که دا گمراهی دواند.  طواىکند؛ به مشفص مى

فرماید آنها کسانى هستند که زندگى پست نفست مى

شمرند: آخرت مقدم مى این جهان اا بر زندگى

فرماید: آنها ، سپس مى﴾الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیاۀَ الدُّنْیا﴿

به این مقداا هم قانع نیستند؛ بلکه عالوه بر گمراهى 

ساختن دیگران هم دااند، آنها  خودشان سعى دا گمراه

وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ ﴿دااند: مردم اا از ااه خدا باز مى

داحقیقت آنها دا برابر ااه )اهلل( که ااه فطرت  .﴾اللَّهِ

کنند و مردم اا به است، موانع گوناگونی ایجاد مى

کنند؛ ولى کاا آنها تنها ایجاد مانع دا گناه تشویق مى

کنند آن اا دگرگون نشان ااه اهلل نیست؛ بلکه سعى مى

-کوشند دیگران اا همو مى ﴾وَیَبْغُونَها عِوَجا ﴿دهند: 

یش سازند و ااه مستقیم الهى اا کج کنند مسلك خو

ها به این هدف و با افزودن خرافات و انواع تحری 

برسند. اوشن است این افراد با داشتن این اعمال دا 

اخ که گمراهى بسیاا دواى هستند، گمراهى

بازگشتشان به ااه حق بر اثر بُعد و دواى مسافت 

 پذیر نیست.آسانى امکان به
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گانة )کَفّار(، )عنيد(، صاف پنج. کسی که او7-3

)مَنّاع للخير(، )مُعتد(، )مُریب(، )شـرك( بر او 

 صدق کند

( مَنَّاعٍ لِلْفَیْرِ 24أَلْقِیا فِی جَهَنَّمَ کُلَّ کَفَّااٍ عَنِیدٍ )﴿

( الذى جَعلَ مع اهللِ إلها  ءاخرَ فألقیاهُ 25مُعْتَدٍ مُرِیبٍ )

بنا ما اءطغیته ( قال قرینه ا26فى العذابِ الشدیدِ )

(: ]خداوند فرمان 27)ق: ﴾ولکن کان فى ضالل بعید

دهد[ که هر کافر متکبر لجوج اا دا جهنم افکنید، می

شدت مانع خیر و متجاوز و دا شك و  آن کسی که به

افکند[ همان تردید است ]حتی دیگران اا به تردید می

کسی که معبود دیگرخ با خدا قراا داده است ]آاخ[ 

نشینش ]از ا عذاب شدید بیفکنید و هماو اا د

گوید: پروادگااا من او اا به طغیان وا شیاطین[ می

 نداشتم؛ لکن او خود دا گمراهی دوا و داازخ بود. 

دا ایرن آیرات صحنۀ دیگرى از معاد ترسیم 

اى که فرشتۀ قرریرن دهندهشود، صحنۀ تکان می

کند و فرمان انرسران، محکومیت او اا برمال مى

شود. دا ایرن خداوند براى مجازات او صادا مى

چرنرد آیه شش وص  براى این گروه دوزخى بیان 

ص  اول دا حقیقت علّت و شده است کره پنج و

دیگرند و وص  ششم توضیحى است  معلول یك

براى ایشۀ اصلى همۀ این اوصاف؛ زیرا )کَفّاا( به 

وازد و معنى کسى است که بسیاا دا کفر اصراا مى

شرفص معاند نیز اصراا  .شودن به عناد منتهى مىای

بر منع خیرات دااد و چنین کسى طبعا  متجاوز به 

افراد متجاوز . حقوق دیگران و حدود الهى است

اصراا دااند که دیگران اا نیز به شك و تردید بیفکنند 

ترتیب اوصاف  ایرن بره .نها سلب کنندو ایمان اا از آ

ید(، )مَنّاع للفیر(، )مُعتد( و گانۀ )کَفّاا(، )عنپنج

)مُریب( پیوند ناگسستنى با هم دااند و الزم و ملزوم 

الذى جعلَ مع ﴿دا ششمین وص  یعنى .دیگرندیك

ایشۀ اصلى تمام ایرن انرحررافرات کره  ﴾اهللِ إلها  آخرَ

شررك اسرت آمرده است؛ چرراکره برا دقرت اوشرن 

 ها استتیشرود کره شررك عامل همۀ این بدبفمرى

آیۀ بعد پرده از اوى ماجراى دیگرى از سرنوشت .

دااد و آن مرفراصرمره و این گروه کافر لجوج برمى

جر و بحثى است که با شیطان دا قیامت دااند، آنها 

-مىتمام گناهان خویش اا بره گردن شیاطین ایواگر 

گوید: پروادگااا من  افکنند؛ ولى شیطان قرین او مى

اجربراا دا ایرن  یران وا نرداشرترم و برهاو اا بره طرغر

ااه نریراوادم او خرودش برا مریرل و ااادۀ خرویرش 

ایرن ااه اا بررگرزیرد و دا ضرالل و گرمرراهرى دوا 

 و داازى برود.

 . کافر شدند و )مردم را( از راه خدا باز داشتند7-4

قَدْ ضَلُّوا  إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ﴿

(: کسانی که کافر شدند و 167)نساء/ ﴾ضَالال  بَعِیدا

]مردم اا[ از ااه خدا بازداشتند دا گمراهی دواخ 

 اند. گرفتاا شده

کند که بدترین نوع نهایی اشااه مىاین آیه به آ

کفر اا انتفاب کردند. آنها کسانى هستند که عالوه بر 

ان کوشش ساختن دیگر براى گمراهگمراهى خود، 

کنند، آنها کسانى هستند که هم بر خود ستم اوا  مى

دااند و هم بر دیگران؛ زیرا نه خود ااه هدایت اا مى

گذااند دیگران این ااه اا بپیمایند. اند و نه مىپیموده

اند؟ زیرا چرا این دسته دواترین افراد از جادۀ حق

-اند، بسیاا بعید به نظر میافرادى که مبلّغان ضاللت

سوى آن دعوت  اسد که دست از ااهى که خود به

نها کفر اا با لجاجت و عناد آمیفته کنند بردااند. آمى

اند که از ااه حق بسیاا اى گام گذاشتهو دا بیراهه

 (.  217، ص4، ج1380فاصله دااد )مکاام شیرازخ، 
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و کسانی که کافر شدند هم مشمول این ضاللت 

فَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ کَرَمادٍ مَثَلُ الَّذِینَ کَ﴿هستند: 

اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِ ٍ ال یَقْدِاُونَ مِمَّا کَسَبُوا 

(: 18)ابراهیم/ ﴾ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعِیدُ عَلى شَیْ

اعمال کسانى که به پروادگااشان کافر شدند همچون 

وز طوفانى، خاکسترى است دا برابر تندباد دا یك ا

نها توانایى ندااند کمترین چیزى از آنچه اا انجام آ

دست آواند و این گمراهى دوا و داازى   اند، بهداده

 است.

 . کسانی که شيطان آنها را گمراه کرده7-5

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ ﴿

قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى إِلَیْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ 

الطَّایُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ 

(: آیا ندیدخ کسانی اا 60)نساء/ ﴾یُضِلَّهُمْ ضَالال  بَعِیدا 

هاخ آسمانی که[ کنند به آنچه ]از کتابکه گمان می

اند؛ است، ایمان آواده بر تو و بر پیشینیان نازل شده

خواهند براخ داواخ نزد طایوت و حکام ولی می

باطل بروند؟ با اینکه به آنها دستوا داده شده است که 

خواهد آنان اا به طایوت کافر شوند؛ اما شیطان می

  هاخ دوا دستی بیفکند.گمراه کند و به بیراهه

ه طایوت یك دام شیطانى است که مراجعه ب

هاى ها اا از ااه ااست به بیراههانخواهد انس مى

دوادستى بیفکند. ناگفته پیدا است که آیۀ فوق 

همچون سایر آیات قرآن یك حکم عمومى و 

جاودانى اا براى همۀ مسلمانان دا سراسر اعصاا بیان 

خواستن از  دهد که داواىکند و به آنان اخطاا مىمى

طایوت، با ایمان به خدا و کتب آسمانى سازگاا 

هایى عالوه انسان اا از مسیر حق به بیراهه یست، بهن

کند که فاصلۀ آن از حق، بسیاا زیاد است. پرتاب مى

ضالل »کند که:  عاشوا دا تفسیر این آیه اشااه می ابن

بعید همان کفر است و توصی  آن به بعید مجازخ 

، 5، ج1984عاشوا،  )ابن« است از شدت ضاللت

 (.105ص

 . مشرکان7-6

اللَّهَ ال یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ إِنَّ ﴿

 ﴾لِمَنْ یَشاءُ وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالال  بَعِیدا

 آمرزد؛ ]ولی[(: خداوند شرك به او اا نمی116)نساء/

کمتر از آن اا براخ هرکس بفواهد ]و شایسته بداند[ 

همتایی قراا دهد دا  آمرزد و هرکس براخ خدامی

 گمراهی دواخ افتاده است.

کند که گناهى است اینجا به گناه شرك اشااه مى

عفوناپذیر و هیچ گناهى باالتر از آن متصوا نیست. 

این آیه صریحا  اعالم فرموده که نتیجۀ شرك، ضالل 

بعید است. ضالل بعید نیز اینجا به شکل مفعول مطلق 

تأکید بیشتر آن است. دهندۀ بیانی آمده که نشان

البیان ضالل اا دا این آیۀ شریفه به صاحب مجمع

داند که نتیجه معناخ دواخ از بهشت و مراتب آن می

)الطبرسی،  ﴾بَعِیدا ضَالال  ضَلَّ فَقَدْ﴿شرك است: 

 (. 160، ص3، ج1427

تواند و همچنین فراخواندن آنچه که نه زیانى مى

 ها( مانند:تبه او برساند و نه سودى )پرستش ب

یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَضُرُّهُ وَما ال یَنْفَعُهُ ذلِكَ ﴿

(: او جز خدا کسی اا 12)حج/  ﴾هُوَ الضَّاللُ الْبَعِیدُ

اساند و نه سودخ، این  خواند که نه زیانی به او می می

 همان گمراهی بسیاا عمیق است.

که به  پرستان اشااه فرمودهآلود بت به عقیدۀ شرك

اوند که نه امیدى به نفعشان است، هایى مى سراغ بت

خاصیت و فاقد نه ترسى از زیانشان، موجوداتى بى

 ها.هرگونه اثر دا سرنوشت انسان

 آورند. آنهایی که به آخرت ایمان نمى7-7
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أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ کَذِبا  أَمْ بِهِ جِنَّۀٌ بَلِ الَّذِینَ ال ﴿

(: 8)سبا/  ﴾بِالْآخِرَۀِ فِی الْعَذابِ وَالضَّاللِ الْبَعِیدِیُؤْمِنُونَ 

آیا او بر خدا داوغ بسته یا به نوعی جنون گرفتاا 

است؟ ]چنین نیست[؛ بلکه کسانی که به آخرت ایمان 

آواند دا عذاب و گمراهی دواخ هستند )و نمی

 .)نشانۀ گمراهی آنها همین انکاا شدید است

اتر که انسان منکر معاد چه گمراهى از این آشکا

ساله دا برابر چشمان خود نمونۀ  شود، معادى که همه

بیند. معادى که اگر نباشد آن اا دا عالم طبیعت مى

و باالخره  محتوا استزندگى این جهان نامفهوم و بى

معادى که انکاا آن مساوى است با انکاا قدات و 

، 1380عدل و حکمت پروادگاا )مکاام شیرازخ، 

گوید آنها اکنون دا عذاب (؛ اما چرا مى22ص ،18ج

خاطر آن است که دا زندگى  اند؟ این به و ضالل

مشکالت و حوادثى وجود دااد که بدون ایمان به 

تواند آنها اا تحمل کند )مکاام آخرت، انسان نمی

 (.2، ص18، ج1380شیرازخ، 

آنهایی که دا قیامت تردید دااند نیز مشمول 

 اند:ضالل بعید شده

یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِینَ آمَنُوا ﴿

مُشْفِقُونَ مِنْها وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أاَل إِنَّ الَّذِینَ یُمااُونَ 

(: کسانی که 18)شواخ/ ﴾فِی السَّاعَۀِ لَفِی ضَاللٍ بَعِیدٍ

ند؛ ولی کن به قیامت ایمان ندااند دابااۀ آن شتاب می

اند پیوسته از آن هراسانند و  آنها که ایمان آواده

دانند آن حق است. آگاه باشید کسانی که دا قیامت  می

 کنند دا گمراهی عمیقی هستند. تردید می

-نظام این جهان خود دلیلى است بر اینکه مقدمه

اى است بر جهان دیگر که بدون آن، آفرینش این 

با حکمت خداوند معنى است، نه جهان، لغو و بى

 سازگاا است و نه با عدالت او.

تعبیر )ضالل بعید( اشااه به این است که گاه 

کند؛ اما چندان با آن فاصله ندااد، انسان ااه اا گم مى

با مفتصر تالش و جستجو ممکن است ااه اا پیدا 

کند؛ اما گاه چنان فاصله او زیاد است که دیگر 

 ییرممکن است.کردن ااه براى او مشکل یا  پیدا
 

 . ضالل کبير8

گوید: منظوا دا تعری  معناخ لغوخ کبیر می ابن

-منظوا، بی کَبُرَ یَکبُرُ أخ عَظُمَ: بزاگ و عظیم شد )ابن

 تا، ذیل مادۀ کبر(.

کَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِیرٌ فَ﴿

-(، می9)الملك/ ﴾مِن شَیْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَاللٍ کَبِیرٍ

سراغ ما آمد؛ ولی ما او اا  دهنده بهگویند: آاخ بیم

تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند هرگز چیزخ نازل 

 نکرده است و شما دا گمراهی بزاگی هستید.

پاسخ  ﴾مْ إِلَّا فِی ضَاللٍ کَبِیرٍإِنْ أَنتُ﴿و جملۀ 

کسانی که پیامبران اا تکذیب کردند و به مفالفت 

برخاسته و این طبیبان اوحانى اا گمراه خواندند و از 

خود ااندند. دا اینجا ضالل دا ییرضالل حقیقی و 

اند دینی است و برخی آن اا به معناخ شقاء نیز گرفته

عسکرخ نیز کبیر  (. ابوهالل292، ص1980)دامغانی، 

اا دا اینجا به معناخ طویل دانسته است؛ یعنی 

ماند و از آن صاحب آن مدتی طوالنی دا گمراهی می

 (.415، ص1428شود )عسکرخ، جدا نمی
 

 . ضالل قدیم 9

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ اِیحَ ﴿

ا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِی ضَاللِكَ یُوسُ َ لَواْل أَنْ تُفَنِّدُونِ قالُو

 (: هنگامی که کااوان ]از95)یوس /  ﴾الْقَدِیم

جدا شد، پداشان ]یعقوب[ گفت: من  سرزمین مصر[

کنم، اگر مرا به نادانی و بوخ یوس  اا احساس می

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=5250
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=5250
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کم عقلی نسبت ندهید. گفتند: به خدا تو دا همان 

 گمراهی سابقت هستی.

، گمراهى دا عقیده «ضللتُ»اینجا منظوا از 

نیست؛ بلکه گمراهى دا تشفیص مسائل مربوط به 

یوس  بوده است. کلمۀ ضالل اینجا به عشق و عالقۀ 

حضرت یعقوب )ع( نسبت به یوس  )ع( اشااه دااد 

و برخی به معناخ خسران (. 388، ص1426)اایب، 

« خسرانك البین فی حب یوس »اند:  نیز گرفته

(. صاحب کتاب بدیع القرآن 293، ص1980امغانی، )د

گوید: ضالل دا این آیه توایه است؛ زیرا فرزندان می

کاا برده و آن  یعقوب این واژه اا دا مقابل هدایت به

اند، تا دانسته شود که مقصود اا توایه از حب آواده

کاا  اند، نه معنایی که بهمعنایی است که فرو گذااده

 (.102، ص2، ج2008األصبع، ابی اند )ابنبرده

 

 . فرق ضالل مبين با ضالل بعيد10

ضالل مبین دا ییر معناخ گمراهی  -10-1

سفن  حقیقی و دینی نیز آمده است، از جمله دابااۀ

کفاا به اهل ایمان، سفنان مشرکان به حضرت نوح 

دادن گمراهی فرزندان یعقوب به پداشان  )ع(، نسبت

گرفتند معاشرت به او ایراد مى که ترنرها دا زمینۀ طرز

دادن گمراهی زنان مصر به همسر عزیز  و یا نسبت

خاطر طرز معاشرت؛ اما ضالل بعید تنها  )زلیفا( به

 دابااۀ گمراهی حقیقی و دینی است.

هایی که علل و اسباب  دا نمونه -10-2

گوناگونی وجود دااد و انحراف از چند اصل با هم 

که تفاده شده است؛ طواخذکر شده از ضالل بعید اس

صاحبش دا چندین گمراهی بیفتد و داااخ صفات 

مفتل  باشد و ضالل بعید عاقبت همۀ آنها است و 

ضالل بعید دا اینجا تعبیر لطیفى است؛ یعنى چنین 

اند که اشفاص آنچنان از جادۀ اصلى منحرف شده

آسانى ممکن نیست؛ اما  بازگشتشان به شاهراه اصلى به

 ین جاهایی نیامده است.مبین دا چن

که کافر هم خود اا به گمراهی  دا جایی  -10-3

کشانده و هم سبب گمراهی دیگران است، ضالل 

 بعید آمده است.

کاا افته که مبین دا موضوعاتی به  -10-4

مفاطبش هم آشکاا و هم ییرآشکاا است؛ اما دا 

بعید مفاطب خاصی مشفص نیست و به شکل 

یایب آمده است تا به اعمالی اشااه کند که اگر کسی 

 مرتکب آنها شود ضالل بعید شامل او خواهد شد.  

دا آیاتی که از قیامت و عذاب سفن به  -10-5

دا  ه است؛ چنانکهمیان آمده از واژۀ بعید استفاده شد

 آیات زیر آمده: 

أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ کَذِبا  أَمْ بِهِ جِنَّۀٌ بَلِ الَّذِینَ ال ﴿. 1

 (.8)سبا/ ﴾یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ فِی الْعَذابِ وَالضَّاللِ الْبَعِیدِ

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَاَسُولِهِ ﴿. 2

الَّذِخ نَزَّلَ عَلى اَسُولِهِ وَالْکِتابِ الَّذِخ أَنْزَلَ وَالْکِتابِ 

مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ وَمَالئِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَاُسُلِهِ وَالْیَوْمِ 

 (.136)نساء/ ﴾الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالال  بَعِیدا 

آخِرَۀِ الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیاۀَ الدُّنْیا عَلَى الْ﴿. 3

وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَیَبْغُونَها عِوَجا  أُولئِكَ فِی 

 (.3)ابراهیم/ ﴾ضَاللٍ بَعِیدٍ

یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِینَ ﴿. 4

آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أاَل إِنَّ الَّذِینَ 

 (.18)شواخ/ ﴾اُونَ فِی السَّاعَۀِ لَفِی ضَاللٍ بَعِیدٍیُما

تواند بر شدت ضالل بعید داللت و این ااتباط می

کند و هشدااخ باشد به عذاب آخرت و دیرشدن 

 بازگشت از ضاللت.

ضالل بعید تنها دابااۀ کافران و مشرکان  -10-6

و کسانی که به اصول دین اعتقاد ندااند و از ااه حق 
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گاه از زبان آنها کاا افته و هیچاند، به دهمنحرف ش

کاا نرفته است؛ اما خطاب ضالل نسبت به مؤمنان به 

مبین دا جاهایی از زبان خود کفاا آمده که مؤمنان اا 

اند و چنانکه اشااه شد ضالل حقیقی به آن نسبت داده

 نیست.

از اوضاع و احوال دواان جاهلیت به  -10-7

 اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ﴿ه است مانند: )ضالل مبین( تعبیر شد

اَسُوال  مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُو  فِیهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى

عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمَۀَ وَإِنْ 

 (:164/عمران آل) ﴾کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ

بر مؤمنان منت نهاد ]نعمت بزاگى بفشید[، خداوند 

که دا میان آنها پیامبرى از خودشان برانگیفت هنگامى

که آیات او اا بر آنها بفواند و آنها اا پاك کند و 

کتاب و حکمت بیاموزد؛ هرچند پیش از آن دا 

 گمراهى آشکاا بودند.

قرآن از وضع دواان جاهلیت به )ضالل مبین( 

را ضالل انواعی دااد، برخى از تعبیر کرده است؛ زی

آسانى  اخ است که انسان بهگونهوسایل گمراهى به

بودن آنها اا بفهمد و گاهى چنان است  تواند باطل نمى

که هرکس مفتصر عقل و شعواى داشته باشد، پى به 

العرب دا ویژه مردم جزیرهبرد. مردم دنیا بهآن مى

وشنى زمان بعثت پیامبر اسالم )ص( دا گمراهى ا

-اوزى و بدبفتى، جهل و نادانی و آلودگیبودند، سیه

هاى گوناگون معنوى دا آن عصر، تمام نقاط جهان اا 

فرا گرفته بود و این وضع نابسامان بر کسى پوشیده 

(. منظوا از 185، ص3، ج1380نبود )مکاام شیرازخ، 

قبل از بعثت پیامبر)ص( است و مبین  ﴾مِنْ قَبْلُ﴿

اخ دا آن نیست )زمفشرخ، آشکاا است و شبهه

(. و یا مانند این آیه که به قبل  از 654، ص1، ج1998

 اَسُوال  الْأُمِّیِّینَ فِی بَعَثَ الَّذِخ هُوَ﴿اسالم  اشااه دااد: 

 الْکِتابَ وَیُعَلِّمُهُمُ وَیُزَکِّیهِمْ آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا مِنْهُمْ

 ﴾لُ لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍالْحِکْمَۀَ وَإِنْ کانُوا مِنْ قَبْوَ

او کسی است که دا میان جمعیت داس  (:2عه/جم)

نفواند، اسولی از خودشان برانگیفت که آیاتش اا 

کند و به آنان خواند و آنها اا تزکیه میبر آنها می

آموزد، هرچند پیش از آن کتاب ]قرآن[ و حکمت می

 دا گمراهی آشکااخ بودند.

ااۀ سربسته و پرمعنایى ضرالل مربرین دا اینجا اش

است به عصر جاهلیت که گمراهى بر سراسر جامعۀ 

 فرما بود. با دقت دا این آیات کلماتآنها حکم

دا مقابل « اسول، آیات، کتاب)قرآن(، علم و حکمت»

توانند دا تعیین معناخ دقیق و می ضالل قراا دااند

-این نوع ضالل با توجه به سیاق آیه مؤثر باشند؛ به

کننده آن نوع گمراهی است که ناشی از  که بیان طواخ

فقدان اسول، کتاب، حکمت و تزکیه است و از 

شدن قرآن و بعثت  نبودن آنها نشأت گرفته و با نازل

پیامبر، خداوند مسلمانان اا از این گمراهی نجات داده 

 است. 

 

. ساختار صرفی و نحوی ضالل مبين و ضالل 11

 بعيد

و ساختاا صرفی دو با دقت دا موقعیت نحوخ 

توان دایافت که این دو واژه دا واژۀ مبین و بعید می

هایی اند که داااخ برخی ویژگیکاا افتهجمالتی به 

کند، این هستند که این دو اا از هم متمایز می

 اند از:ها عبااتویژگی

ها دا جواب  دا بیشتر نمونه« ضالل بعید» -11-1

مبتدا، علت وقوع  جملۀ شرطیه یا دا جایی آمده که

منزلۀ اسم شرط و خبر  خبر است؛ یعنی مبتدا به

دهد که ضالل می منزلۀ جواب آن است و این نشان به
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بعید مستقیما  نتیجۀ کرداا خود فرد است که عمل اا 

ابتدا ذکر فرموده، سپس نتیجۀ آن اا ضالل بعید 

 دانسته است. 

 ضالل مبین به ییر از یك نمونه، دا تمام -11-2

هایی که آمده است نقش خبر اا دااد که به  نمونه

است؛ « فی»شکل جاا و مجروا با حرف جر 

که ضالل بعید عالوه بر نقش خبر، به شکل داحالی

کاا افته است که تأکید و مفعول مطلق بیانی نیز به 

کند و این با معناخ آن که شدت گمراهی اا بیان می

ب لفظ با معنا است سازگاا است و نوعی تناس« بعید»

 اا دااد. 

مبین تنها به شکل نکره آمده؛ اما بعید هم  -11-3

 معرفه و هم نکره آمده است.

ضالل مبین هم دابااۀ ضمیر یایب و  -11-4

مفاطب و هم متکلم آمده است و این با معناخ مبین 

که ضالل بعید تنها دابااۀ نیز تناسب دااد؛ داحالی

گیرد و  قراا نمی یایب است و مفاطب خاصی مدّنظر

شود و نتیجۀ اعمال  فقط به صوات کلی مطرح می

 شود.  فرد است که هر کس انجام دهد مشمول آن می

بر « بعید»دا ترکیب ضالل بعید، واژه  -11-5

وزن فعیل به معناخ مفعول است و وقتی ضالل همراه 

شود؛ یعنی صاحب  آن بیاید صاحب ضالل اااده می

 ید است.آن دا گمراهی دوا و بع

کاا افته، دا جاهایی که ضالل بعید به  -11-6

بیشتر از موصول خاص )الذین( استفاده شده که 

اشااه به وجهی است که خبر بر آن بنا شده است 

 (، مانند:133، ص1425)ا.ك: الهاشمی، 

إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ قَدْ ﴿. 1

 (.167)نساء/ ﴾یداضَلُّوا ضَالال  بَعِ

أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ کَذِبا  أَمْ بِهِ جِنَّۀٌ بَلِ الَّذِینَ ال ﴿. 2

 (.8)سبا/ ﴾یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ فِی الْعَذابِ وَالضَّاللِ الْبَعِیدِ

أاَل إِنَّ الَّذِینَ یُمااُونَ فِی السَّاعَۀِ لَفِی ضَاللٍ ﴿. 3

 (.18)شواخ/ ﴾بَعِیدٍ

ذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ کَرَمادٍ مَثَلُ الَّ﴿. 4

اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِ ٍ ال یَقْدِاُونَ مِمَّا کَسَبُوا 

 (.18)ابراهیم/ ﴾ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعِیدُ عَلى شَیْ

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما ﴿. 5

زِلَ إِلَیْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا أُنْ

إِلَى الطَّایُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطانُ 

 (. 60)نساء/ ﴾أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَالال  بَعِیدا 

دا جدول زیر کاابرد نکره و معرفه واژۀ ضالل 

بعید، کبیر و قدیم نشان داده شده هاخ مبین، با صفت

 است:
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 نتيجه

نوشتاا آمد نتایج زیر به دست  از آنچه دا این

 آید: می

اند از: دا قرآن عباات« ضالل»هاخ واژۀ . صفت1

مبین، بعید، کبیر و قدیم که مبین از بیشترین بسامد 

 برخواداا است. 

. ضالل مبین عالوه بر معناخ گمراهی دینی دا 2

ییر معناخ گمراهی دینی نیز آمده است؛ اما ضالل 

کاا افته  بعید تنها دابااۀ گمراهی حقیقی و دینی به

است. ضالل کبیر و ضالل قدیم نیز فقط دا معناخ 

 اند.کاا افتهییردینی به راهی ییرحقیقی و گم

توان ها اا می. دا ضالل بعید، بدترین نوع گناه3

اخ که با واژگانی همچون کفر، شرك، گونهیافت؛ به

نشینی دااد و با هم نداشتن اهلل، ایمانصدود عن سبیل

اخ از کلمات همچون انکاا خدا و فرشتگان مجموعه

کَفّاا،  و اوز بازپسین وو کتب آسمانی و پیامبران 

، مُریب و شررك آمده است که عنید، مَنّاع للفیر، مُعتد

دهندۀ آن است که صاحب این نوع گمراهی دا  نشان

ترین نوع گمراهی افتاده است و فرد گرفتاا به سفت

کشاند و هم باعث  آن هم خود اا به گمراهی می

شود و ضاللت بعید پیامدهاخ گمراهی دیگران می

صاحبش دا چندین گونی اا دا پی دااد و گونا

 آید.  گمراهی گرفتاا می

. ضالل بعید دا ساختااهاخ یایب آمده؛ اما 4

ضالل مبین دا ساختااهاخ یایب و مفاطب هر دو 

 کاا افته است. به

هاخ . از لحاظ نحوخ و ساختااخ میان گونه5

توان یافت هایی میمفتل  کاابرد واژۀ ضالل، تفاوت

بیشتر دا جواب شرط یا « ضالل بعید»اینکه از جمله 

هایی آمده که مبتدا، علت وقوع خبر است؛ یعنی جمله

منزلۀ جواب آن  منزلۀ اسم شرط و خبر به مبتدا به

است؛ اما ضالل مبین به ییر از یك نمونه، تماما  دا 

کاا افته و این داحالی است  جمله به نقش خبر شبه

دا نقش مفعول مطلق که ضالل بعید عالوه بر خبر، 

-اود و شدت گمراهی اا بیان می کاا می بیانی نیز به

 کند. 

. مبین فقط به صوات نکره آمده؛ اما بعید به 6

 کاا افته است. صوات معرفه و نکره هر دو به
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القاهره: مطبع  ،وانیالد م(،1911) یانیالنابغه الذب .30

 الهالل.

 فی البالیهجواهر(، 1425الهاشمی، احمد ) .31
طهران:  ه،الثانی الطبعه ،البدیع و البیان و المعانی

  انتشااات اسماعیلیان.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




