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Abstract 
Every word in the Qur'an has its own special meaning, and no other 
word can ever be considered its substitute. Therefore, examining 
seemingly synonymous words is effective in interpreting and 
understanding the Quranic verses. Analyzing the meaning of the 
words "disease," "harm", "pain", and "suffering," using a method of 
lexical analysis and an interpretative approach, shows that the 
mentioned words are expressed in order to explain a specific concept 
according to their special significance. Any change and replacement 
will cause a disturbance in the meaning. The conceptual examination 
of these words shows that "disease" in the usual meaning of physical 
illness, "harm" in the meaning of severe financial poverty and death of 
children, "pain" in the meaning of anxiety and mental turmoil 
resulting from change and transformation, and "suffering" in the 
meaning of being indecisive and doubtful. Therefore, in addition to 
removing doubts about divine prophets, another dimension of the 
scientific miracle of the Qur'an (and also the honoring of women in 
the Qur'an) is revealed.  
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ضررو سقم در قرآن  یکاربست واژگان مرض.اذ یابیو ارز لیتحل

 قرآن به قران ریبر تفس هیبا تک

  

 رانیتهران، ا م،یدانشگاه علوم ومعارف قرآن کر اریاستاد   یمانیزهره نر
 

 رانیا م،تهران،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر اریاستاد  پور  یعبدالله یمهد
  

  

 رانیا تهران،، نور امی، دانشگاه پثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد  پور یمحبوبه موسائ
  

  

 چکیده
تواند جانشین آن و هر واژه در قرآن از جایگاهِ معناییِ ویژه خود برخوردار است، که واژه دیگر هرگز نمی

معنا در تفسیر و فهم آیات تأثیرگذار  های به ظاهر همرو، بررسی واژهشمار رود. ازاینمعنای آن به یا هم

گیری از روش تحلیل واژگانی و با بهره« قمسُ»و « ذیأ» ،«ضُّرّ »، «مرض»است. بررسی معنایی واژگان

 مفهومی تبیین جهت معانی خاص خود، به باتوجه مذکور واژگان که است آن رویکرد تفسیری، بیانگر

بکارگیری همه این واژگان  .بود خواهد معنا در خلل موجب تغییر و جایگزینی، هرگونه شده و بیان خاص

در معنای مرض سبب رهیافت شبهات در برخی از آیات مربوط به زنان و انبیای الهی)ابراهیم و یونس( 

های واژگان از بستر تمرکز بر کتب لغت، قرآن و تفاسیر به تببین تفاوتاست. این مقاله با بررسی این شده

 نشان واژگان این مفهومی بررسی است.ف و جانشینی آنها را اثبات نمودهاین واژگان پرداخته و عدم تراد

در معنای فقر شدید مالی و مرگ فرزندان؛ « ضُّرّ  »در همان معنای معهود بیماری جسمی؛ « مرض» :دهدمی

دار هم به معنای متردد و شک« سُقم»دگرگونی،  و تغییر از حاصل روحی تالطم و در معنای تشویش« ذیأ»

است. براین اساس افزون بر رفع شبهاتی پیرامون انبیای الهی، بُعدی از اعجاز علمی قرآن و تکریم زنان در 

 شود.قرآن هویدا می

 .سُقم، عدم ترادف در قرآن ،یمرض، ضُّرّ ،أذ :ها واژهکلید
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 . مقدمه و بیان مسأله 0

یکی از مسایل مهم در قرآن، وجود واژگانی است که در نگاه اول ازسوی مفسران، 

شان و کاربست  شوند. اما پس از درنگ و کاوش در آیات، حوزه معناییمترادف گرفته می

ن این واژگان، معنای شود که میاو سیاق قرآن در بکارگیری این واژگان، آشکار می

ای که، هر معنا بازخورد و نتیجه  گونه مشترکی نبوده، بلکه تفاوت معنایی معناداری دارند؛ به

تفسیری و گاه فقهی قابل توجهی در حوزه شخصی و انحصاری خویش دارد. مجموعه 

های واژگان در حوزه بیماری و آسیب نیز در این شمار هستند. قرآن کریم برای آسیب

است. برخی مفسران، استفاده نموده« أذی، ضُّرّ ، مرض، سُقم»ی و روانی از واژگانجسم

از نظر گذرانده و به تفاوت مفهومی این واژگان « بیماری»ها را با تعبیر یکسان پیوسته آن

مند واژگان و معنای برآمده از آنها، گویای کارگیری هدفاند. بهچندان توجهی نداشته

ظ و معنا در ادبیات قرآن است، که کارکرد معنایی خاص واژگان را در نظیر لفتناسب بی

، «ضُّرّ» ، «أذی»سازد. بنابراین، واژگانی همچون تبیین پیام مورد نظر خداوند آشکار می

کار  معنا بهکه امروزه گاه در شرایطی خاص به عنوان الفاظ مترادف و هم« سُقم»و « مَرض»

را ادا نماید. فهم  تواند آنر مفهومی است که واژه دیگر نمیشوند، هرکدام بیانگگرفته می

اساس، در پژوهش  خوبی میسر است. براین بهها با درنگ در معنای واژگان، این تفاوت

و تقابل معنایی هرکدام، مورد « أذی، ضُّرّ، مَرَض و سُقم»حاضر، نحوۀ استعمال واژگان

هدف و تصادفی انتخاب نشده، در قرآن، بی ایبررسی قرار گرفته تا نشان دهد هیچ واژه

های معنایی خاص هر واژه، در انتخاب واژگان، دخیل های مختلف و مؤلفهبلکه موقعیت

 است.بوده

 . پیشینۀ پژوهش0-0

معناشناسی و تفسیر تحلیلی این واژگان، پژوهشی مستقل و درخور که بیانگرِ  درباره

ای در نشریه طور مستقل مقالهباشد یافته نشد. اما بههای آشکار و پنهان این کلمات تفاوت

نشینی در قرآن با تکیه بر روابط هم« مرض»علمی تخصصی حسنی، باعنوان معناشناسی واژه 

نشینی آن با چاپ شده که نویسندگان گرامی مقاله صرفاً به واژه مرض و هم 43در شماره
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نشین نفاق نبوده بلکه در مقابل قلب سلیم اند مرض قلب، جااند و بیان کردهقلب توجه داشته

صورت، قلب مریض به معنای اعتقاد سست و  (. دراین43: ش7431است)ریاحی مهر، 

در قرآن کریم با تأکید  "ضُّرّ "ضعیف است. از دیگر کارهای انجام شده، مقاله معناشناسی

یسی است، که در بر روابط همنشینی و جانشینی اثر عاطفه زرساران، زینب قوام و شادی نف

ای که ضمن  است؛ مقالهچاپ شده73شناختی قرآن شماره های زباننشریه پژوهش

یابی به نتایج شایان، به تعیین محورهمنشینی این واژه در ساختار فعلی، اسمی و محور  دست

سوی خدا را ضرری دانسته که سبب تضرع خالصانه بهجانشینی آن پرداخته و معنای آن

(. این مقاله 73: ش7311زوماً دربردارنده معنای منفی نیست)ر.ک؛ زرسازان، شود؛ لذا لمی

گون با نگاشته حاضر متفاوت است؛ یکی آنکه با دیگر واژگان مبین در  از جهات گونه

 حوزه معنایی رنج و بیماری، مقایسه نشده و تفاوت معنایی آنها با یکدیگر بررسی نشده

بر روابط همنشینی و جانشینی در حوزه معناشناسی و است. دوم آنکه محور مقاله یادشده 

های لغت و معنای  که، در نگاشته حاضر، محوریت با بررسی کتابزمانی است؛ درحالی هم

قرار، این نوشتار، با این رویکرد و ساختار،  اصیل لغوی و توجه به آیات و سیاق است؛ بدین

 است. کامالً بدیع بوده و از دستاوردهای نوینی برخوردار

 . کارکرد مفهومی واژگان در بافت زبانی قرآن1

ای که هرگاه در ژرفاى معانى  گونه اند؛ به بینانه گزینش شدهواژگان در قرآن، بسیار باریک

پوشانیِ تامی میان آنها  کند، که هیچ هم ها درنگ شود، این حقیقت، خودنمایی می و داللت

فرد، یگانه، و غیر قابل مورد نظر، منحصر بههاى خاص و وجود نداشته و در رساندن داللت

ظاهر دارای مدلول مشترک و معانی متشابه هستند،  رو، الفاظی که به جایگزین هستند؛ ازاین

های معنایی، در حقیقتِ کاربرد و استعمال هر واژه در بافت زبانی قرآن، به دلیل تفاوت

أذی، »بررسی و تحلیل واژگان  متمایز از دیگر واژگان است؛ که این موضوع، محور اصلی

 است.در پژوهش حاضر قرار گرفته« مَرض، سُقم، ضُّرّ

آیه؛  44سوره و  74در  بار 43« مَرَض»و در سه سوره؛  آیه 1در قرآن در « أذی»واژۀ 

آیه  11سوره و  47بار در  13های گوناگون  در صیغه« ضُّرّ»و دریک سوره؛  آیه 4سُقم در 
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مورد « ضُّرّ»کار گرفته شده، که در این نگاشته، صیغه مستعمل در معنای بیماری یعنی به

است. مفسران، تمام این موارد را در معنای بیماری و کار رفته به آیه 73عنایت بوده و در 

که، درنگ در آیات مورد نظر و محتوای آنها ما را به حقایقی  یدرحال اند؛مریضی گرفته

 سازد. های معنایی آنها رهنمون میدرباره تفاوت

-های معنایی هر کدام از این واژگان و عدم خلط مفاهیم به دلیل همآشنایی با حوزه

مورد نماید تا هرکدام از این واژگان و موضوعات همنشین و سیاق آنها، سانی، ایجاب می

بررسی قرار گیرد تا پیام قویم قرآن، اندکی بیشتر، روشنگری نماید. دیگر آنکه ذکر واژه 

و تفسیر این واژه   سقیم برای دوتن از انبیای بزرگ الهی یعنی حضرت ابراهیم و یونس

: 7374است)ر.ک؛ طبری، مطرح شده به بیماری؛ شبهه دروغ گفتن حضرت ابراهیم

نماید، که ممکن است نیز این شائبه را ایجاد می حضرت یونس(. بیماربودن 34ص44ج

بدیل که در قرآن بدان اشاره شده از عوارض و نتایج بیماری باشد؛ تمام آن اذکار واال و بی

 اند. گوئی گشتهمعنا که نعوذباهلل دچار هذیان بدین

با استناد به  سبب شده تا برخی افزون بر آن، استفاده از واژه ضُّرّ برای ایوب نبی

های مسری و ناخوشایند وارد نمایند، که همین روایات اسرائیلی به ایشان نسبت بیماری

؛ طبری، 417ص1: ج7434سبب دوری و انزجار مردم از ایشان شده باشد)ر.ک؛ طوسی، 

ای مبتال شده باشد، سرزنش مردم به  (. اگر حضرت ایشان به چنین بیماری33: 71، ج7374

ز ایشان شاید چندان روا نباشد؛ چه اینکه، تالش انسان برای حفظ سالمتی و دلیل دوری ا

برای حیض و تعبیر از « أذی»کارگیری واژه جان از رفتارهای طبیعی و بدیهی انسان است. به

آن به بیماری نیز با حقیقت موضوع مخالفت دارد؛ زیرا اساس حیض و تکرار منظم آن در 

رو، برای کشف معنای واقعی این آیات و همه  زن دارد؛ ازاینهر ماه نشان از سالمتی کامل 

 آیات گفته شده، تحلیل لغوی این واژگان امری الزم است.

 «، مَرض، ضُّرّ و سُقم أَذى».  تحلیل معنای لغوی 3

المعنی، با اندک اختالف، ظاهر قریبارباب لغت، در تحلیل معنایی این چهار واژه به

معنا  اند؛ بدینگونه عام و فراگیر معنا نمودهرا به« أَذى»دارند. برخینظریاتی نزدیک و مشابه 
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-؛ ابن413: 8، ج7313که هرچه سبب آزار انسان شود، أَذى نامیده شود)ر.ک؛ فراهیدی، 

(. دامنه 34: 7، ج7373؛ مصطفوی، 733: 73، ج7383؛ جوهری، 41: 73، ج7373منظور، 

ها و نان آزار دهنده، حوادث، بالیا، شکستشود تمام سخگسترده این معنا باعث می

ها و... در شمار أَذى درآید. این تعریف برای این واژه در قرآن، اندکی جای تأمل بیماری

 کار برده اینکه، بنابر آنچه گفته آمد، خداوند در اندک مواردی، این واژه را به دارد؛ چه

نای موج دریا را نیز برای آن درنظر درید، ابن منظور و جوهری ذیل واژه أَذى معاست. ابن

، 7383؛ جوهری، 41: 73، ج7373منظور،  ؛ ابن443: 7، ج7311درید، اند)ر.ک؛ ابن گرفته

شناسان، افزون بر موج دریا برای واژه أَذى ، به حالت شتر ماده)ناقة( و  (. لغت4433: 3ج

-ته باشد اشاره نمودهبعیر)مصطلح در نر و ماده( آن هنگام که در مکان خاصی آرامش نداش

گونه سبب درد نبوده بلکه خلقت او بدینقراری بهاند این بیعالوه، تأکید نموده اند. به

: 7، ج7313فارس، ؛ ابن41: 73، ج7373منظور، ؛ ابن43: 74، ج7347است)ر.ک؛ ازهری، 

م بقره، ضمن اعال444(. طریحی در شرح این واژه ذیل آیه 4433: 3، ج7383؛ جوهری، 18

نماید که هرکس بدان نزدیک شود، از آن  عنوان امری آلوده و پلید، تصریح می حیض، به

: 7413است)ر.ک؛ طریحی، متنفر خواهدشد؛ لذا معنای تنفرانگیز را برای آن انتخاب کرده

 (.44، 7ج

صورت صفت مشبهه و بر وزن در تحلیل واژه سُقم که در قرآن فقط دو بار آن هم به

درید، مفعولی آمده، لغویان برآنند، که سقام نام بیابانی است)ر.ک؛ ابن فعیل در معنای

(؛ همچنین، سوقم 7333: 4، ج7383؛ جوهری، 444: 8، ج7347، ازهری، 847: 4، ج7311

ای مانند آن دارد؛ اما کامالً با انجیر متضاد اند، که میوهرا درختی شبیه انجیر معرفی نموده

، 7347، ازهری، 847: 4، ج7311درید، کم است)ر.ک؛ ابنبوده و مانند سنگ سفت و مح

اند)ر.ک؛ ابن (. برخی نیز بدون هیچ توضیحی آن را مترادف مریض دانسته444: 8ج

( باتوجه به سیاق آیات و کاربست متفاوت قرآن از این دو واژه و 83: 4، ج7313فارس، 

جزم، حکم به صحت این نظر طور توان بهباعنایت به اصل عدم ترادف واژگان قرآنی، نمی

شود؛ البته مکانی که احتمال داد. راغب برآن است که سُقم، گاه برای مکان هم استفاده می
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 (. 373: 7، ج7484خوف و ترس در آنجا وجود دارد)ر.ک؛ راغب اصفهانی، 

اند؛ زیرا بیابان در بستر و ذات خود همین دلیل نام بیابانی مخوف را سقام نهادهشاید به

حشت و ترس را همراه دارد. بیابان با خوف و ترس از همنشینی معنوی و مراعات النظیری و

-پنهان برخوردار است. اینکه در اصل، سُقم نام بیابان و مکانی با شرایط خاص است، می

اند شناسان متقدم، در معنای سقیم آورده تواند مورد توجه و دقت باشد. نکته مهم آنکه لغت

کند و درواقع احساس ست، که هرروز از درد چیزی شکوه و گالیه میکه سقیم فردی ا

 (. 381: 7، ج7371نارضایتی و ناآرامی در او وجود دارد)ر.ک؛ اندلسی، 

گونه به« الضَّرُّ»گونه مضموم و به« الضُّرّ»، بین «ضُرّ»ارباب لغت، در تحلیل معنای واژه 

منظور، اند)ر.ک؛ ابنرا اسم دانسته« الضُّرّ»را مصدر، و « الضَّرُّ»و  مفتوح تفاوت قائل شده

مخالف نفع دانسته و هر نقصانی را که در چیزی « الضَّرُّ»صورت، (. در این384: 3، ج7373

؛ فراهیدی، 734تا:  )عسگری، بی  «ضَرَر فی ماله  دخل علیه»گویند مثال وارد شود، ضرر می

-را هر آنچه از بدحالی و فقر و آسیب به بدن برسد، دانسته« الضُّرّ»( نیز 483: 8، ج7313

، 3: ج7373منظور، ؛ ابن83، 4: ج7313؛ ابن فارس، 483، 8: ج7313اند)ر.ک؛ فراهیدی، 

شناسانِ نخستین، برای ضُّرّ  ( لغت141، 4: ج7373؛ زبیدی، 173، 4: ج7383؛ جوهری، 384

شود نیز  ای که بر بدن ظاهر و آشکار می و بدحالیگونه مضموم معنای هزال، یعنی فقر  به

(. برخی 47، 77: ج7347؛ ازهری، 744ص 7: ج7311درید،  اند)ر.ک؛ ابن ذکر کرده

، 7: ج7311درید،  اند)ر.ک؛ ابننظران، برای ضُّرّ معنای مرض را نیز ذکر کرده صاحب

نی استفاده شود، اما ( شاید این معنا در ادبیات عمومی و کنو14، 4: ج7373؛ زبیدی، 744

های گوناگون از دو واژه مرض و ضُّرّ که در ادامه بررسی در قرآن باتوجه به استفاده

 توان به سهولت حکم به ترادف آنها را پذیرفت.خواهدشد، نمی

اما در تحلیل معنای لغوی مرض که ارباب لغت، این چهار واژه قرآنی را در همین 

یند، نکات شایان توجهی وجود دارد. برخی، مَرَض را ضد نمامعنا ترجمه و تحلیل می یک

ای دیگر، ضمن ترادف  اند. اما پاره(دانسته144ص4: ج7311درید،صحت و سالمتی)ابن

؛ 447، 1: ج7373منظور، اند)ر.ک؛ ابنرا نقیض صحت گرفتهمَرَض با سُقم، آن
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جسمانی فراتر دانسته و هر ای نیز، دامنه مَرَض را از عارضه  (. دسته441، 3: ج7413طریحی،

اند؛ گفتنی است، آنان  آنچه که انسان را از دایره صحت خارج سازد، مَرَض معرفی نموده

: 7371اند)ر.ک؛ اندلسی، علت این خروج را نیز بیماری و نفاق و هر کوتاهی معرفی کرده

آن را اند، اینکه ریشه  (. از دیگر نکاتی که اهل لغت برای مَرَض یادآور شده7،381ج

، 74: ج7347(و نقصان)ر.ک؛ ازهری، 4،144: ج7311درید،ضعف و ناتوانی)ر.ک؛ ابن

ای آشکار بر بدن است و اند. این سخن، بدان معناست که مَرَض عارضه ( اعالم کرده43

   نماید.علت آن ضعف و نقصان درونی بوده که خود را با عالئمی آشکار می

دست آمد، آن که، ظاهر مترادف بهاژه بهاز آنچه در بررسی لغوی این چهار و

های ظریف اند به تفاوتشناسان، گاه در تعریف این واژگان دچار دور شده و نتوانسته لغت

منظور و طریحی ویژه در قرآن اشاره کنند. برای مثال ابنکارگیری آنها به این واژگان در به

را با مریض یکی تلقی نیز، آنو در تعریف سقیم  در ترجمه مریض، سقیم را ذکر نموده

را به نحو اند. در تعریف أَذى، آنحساب آوردهاند. گاه برخی، ضُرّ را نیز مَرَض به کرده

اند؛ که بیماری و فقر و حوادث و شامل و فراگیر هرچه موجب آزار شود، ترجمه نموده

عه به آیات قرآن و که، هنگام مراج درحالیآید؛  شمار می بالیا و... نیز از مصادیق آن به

های شود، میان این واژگان تفاوتدرنگ در چگونگی کاربست این واژگان مشخص می

ای که استفاده از ترجمه غیر دقیق در روند معنا و مراد گونهمهم و اساسی وجود دارد؛ به

حقیقیِ خدای تعالی خلل وارد نموده و حتی گاه زمینه تقویت شبهات اسرائیلی را فراهم 

 ازد.سمی

  در قرآن )مَرَض(کاربرد واژگانی . 4

است. از این بار در قرآن آمده77و مریض بدون همراهی و همنشینی قلوب،   واژه مَرْضى

مانده صراحت در بیماری مورد ناظر به مباحث فقهی و تکلیفی و دو مورد باقی 3موارد 

مفسران در ترجمه و  (.81است)شعراء:جسمی داشته زیرا در مقابل آن، شفا مطرح گردیده

تفسیر این واژه در آیات مربوط، اختالف نظر خاصی نداشته و همگی این واژه را در همان 

؛ 33: 4؛ ج11: 4، ج7374اند)ر.ک؛ طبری، معنای بیماری جسمی تفسیر و ترجمه نموده
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؛ 7384: 4؛ ج338: 4، ج7374؛ سیدقطب، 741:  3؛ ج731: 4، ج7341عاشور، ابن

: 8: ج7313؛ صادقی، 443: 4: ج434، 3: ج7413؛ طباطبائی، 388: 7، ج7347سیدمرتضی، 

 (. 441: 43؛ ج733

های جسمی چون نابینا  ای عوارض و بیماری همراه شدن مریض در برخی آیات با پاره

( خبر از چیره شدن ضعف و نبود 37( و نیز همراهی با ضعفا)توبه:37و فلج یا شل)نور:

سبب ضعف و ناتوانیِ  رو، به  واسطه مَرَض دارد؛ ازاینبهصحت و سالمتی کامل در شخص 

مستولی برمریض، تکالیف سختی چون جهاد، روزه، وضو یا غسل و حتی برخی آداب حج 

دلیل ناتوانیش فرماید که بر مریض به قرار، خداوند تصریح می از او ساقط شده و بدین

دربرداشتن معنای بیماری  حرجی نیست. از دیگر قرائنی که از جسمانی بودن َرَض و

است. این همنشینی « علی سفر»جسمی در واژه مریض حکایت دارد، همراهی آن با ترکیب 

سبب سفر سخت  ای که شخص بهگونهخبر از مشقت و رنج جانکاه َرَض و سفر داشته؛ به

( و یا تیمم جایگزین وضو امر 717حتی در امر نماز به سهولت و قصر در آن)نساء:

کارگیری واژه َمرَض با  (. به783شود)بقره: ( و روزه نیز از او ساقط می 34ء:شده)نسا

شود. همنشینی قلب، حکایت از ضعف و نقصان ایمان است، که درنهایت به نفاق منجر می

اند، َرَض در نبود صحت و سالمتی است، که سبب ناتوانی شناسان گفته گونه که لغتهمان

کار رود، شدن با قلب به تنهایی و بدون همنشین ده و هرگاه بهو ازکارافتادنِ جسم انسان ش

منظور، طلبد)ر.ک؛ ابنناظر بر حوزه جسمانی بوده و وظایف و تکالیف ویژه خود را می

معنای قلّت ایمان و نفاق نیز  (. َرَض در قلب به441: 3: ج7413؛ طریحی، 447: 1: ج7373

یقت ناظر بر عدم صحت ایمان و ازکارافتادن ارتباط به معنای لغوی آن نبوده و درحقبی

 (.441: 3، ج7413؛ طریحی، 447:  1: ج7373منظور، قلب سلیم است)ر.ک؛ ابن

 آیات متضمن واژه مَرَض

 (783بقره:)  سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ ...  أَوْ عَلى رِیضاً...أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَ .7

أَیَّامٍ أُخَرَ ...   سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِن  أَوْ عَلى مَرِیضاً...فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ  .4

 (784بقره:) 
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أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ  مَرِیضاً... ال تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ  .4

 (733بقره: . )فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک

سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ   أَوْ عَلى  مَرْضى... وَ إِنْ کُنْتُمْ  .3

. اً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراًتَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّب

 (34نساء)

أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَکُمْ ...   مَرْضى... وَ ال جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کانَ بِکُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ  .4

 (714نساء)

سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ   أَوْ عَلى  مَرْضىرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ .... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّ .3

 (3مائده: )الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ...

یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا  وَ ال عَلَى الَّذِینَ ال  الْمَرْضىلَیْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ ال عَلَى  .1

 (37توبه:)  نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیم

 (37نور: ) حَرَجٌ ... الْمَرِیضِحَرَجٌ وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ ال عَلَى   لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى .8

 (81شعراء)  فَهُوَ یَشْفِین مَرِضْتُوَ إِذا  .3

 (71فتح:) حَرَجٌ. الْمَرِیضِحَرَجٌ وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ ال عَلَى   لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى .71

وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ   مَرْضى...عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ  .77

 (41مزمل: )آخَرُونَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ... 

 در قرآن )ضُّرّ(. کاربرد واژگانی 0

را در معنای بیماری گرفته و با است. مفسران بیشتر آنآیه تکرار شده73بار در  71واژه ضُّرّ 

انبیاء و  83عاشور در ذیل آیه اند. سیدقطب و ابنتعابیر نزدیک به آن، آیات را تفسیر نموده

ضر در معنای بیماری، مریضی و کشف آن از ایوب  برآنند که داستان حضرت ایوب

؛ 4434: 3، ج7374معنای بازگشت سالمتی و عافیت به ایشان است)ر.ک؛ سیدقطب،  به

« او را به بهترین حالت برگرداند»باره از تعبیر. مغنیه در این(34: 71، ج7341عاشور، ابن

اهلل و آلوسی ضُر را مرضی فراگیر ( فضل434: 4، ج7343استفاده نموده)ر.ک؛ مغنیه، 

-( عالمه، ضر را آسیب13: 3، ج7374؛ آلوسی، 444: 74، ج7373اهلل، دانسته)ر.ک؛ فضل
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( و درباره 44: 71، ج7413باطبائی، های وارده به نفس و جسم انسان دانسته)ر.ک؛ ط

، 7413است)ر.ک؛ طباطبائی، حضرت ایوب، )ضُّرّ( را در معنای بیماری و مانند آن گرفته

اند)ر.ک؛ طباطبائی، (. گاه نیز مَرََض را با شدت و سختی دیگر همراه نموده473: 7ج

ا شیطان به ارواح کند، ضُّرّ آسیب به روح نیست؛ زیر(. صادقی تأکید می414: 71، ج7413

أَنِّی ﴿مؤمنان راهی ندارد و حضرت ایوب در جای دیگر این ضُّرّ را به شیطان نسبت داده

(. ایشان ضُّرّ را 434، 73: ج7313()ر.ک؛ صادقی، 37)ص:﴾مَسَّنِیَ الشَّیْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ

 (.47: 73، ج7313اند.)صادقی، ضرر نفسی یا مالی و مشابه آن دانسته

اند. سوره یوسف، معانی دیگر افاده کرده 88مفسران در شرح معنای ضُّرّ برای آیه 

(برخی قحطی، 444: 77، ج7413را تنگدستی و بدحالی)ر.ک؛ طباطبائی، برخی آن

( برخی نیز گرسنگی، الغری و 43: 71، ج7417ناراحتی و بال)ر.ک؛ مکارم شیرازی، 

اند معنای ند. پیداست مفسران نتوانستها( دانسته33: 1، ج7374ضعف)ر.ک؛ آلوسی، 

واحدی غیر از مَرََض و موجبات برای واژه ضُّرّ در یک آیه واحد و یا در تمام آیات، 

رو، با محوریت معنای بیماری و  آنگونه که گویا و مفسر تمام آیات باشد، ارایه دهند. ازاین

ب جسمی و مریضی و یا فقر و و از ضُّرّ با آسی گون بهره برده مَرََض از واژگانی گونه

که، گفته شد  اند. درحالیگرسنگی و الغری که خود موجب مریضی است، استفاده نموده

تواند در معنای مَرََض و جوع و هزال باشد؛ زیرا اگر هرکدام از این معانی بود ضُّرّ نمی

عنا را در قرآن کرد و باز اینجا باید اصل عدم ترادف مها استفاده میخداوند از همان واژه

 یادآور شد.

 . تحلیل آیات متضمن واژۀ )ضُّرّ( در معنایی جدید0-0
شود. ضر توسط خود خداوند با دقت در آیات متضمن واژه ضُّرّ، نکات ظریفی استنباط می

شود)اسراء: ( و فقط توسط خداوند کشف می48؛ زمر: 44؛ یس: 71گردد)انعام: ایجاد می

؛ 71شود)انعام:ع ضُّرّ در هنگام استجابت، از کشف استفاده می(. در این آیات برای رف43

(. که در هر دو صورت مانعی برای اراده 48؛ زمر:14؛ مومنون:83؛ انبیاء: 43؛ اسراء43نحل: 

تواند انسان را به (. ادامه ضُّرّ و ماندن در آن می44؛یس: 71خداوند وجود ندارد)انعام: 
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( و 8/33؛ زمر:44قرار، ضُّرّ در مقابل نعمت)نحل: بدین (؛14طغیانی کور بکشاند)مومنون: 

( آمده و کشف آن با 48؛ زمر:44؛ یس:44؛ روم:14؛ مومنون:84/83رحمت)انبیاء

ای است که انبیاء برای کشف آن گونهاست. ضُّرّ بهبرگرداندن رحمت و نعمت مطرح شده

-راحمین توصیف نمودهال در هنگام دعا، خداوند را با صفت متناسب با آن یعنی ارحم

 (. 84اند)انبیاء:

گیرد)یس: خداوند نیز خود در هنگام کشف آن از وصف الرحمن برای خود بهره می

(.این بدان معناست که ضُّرّ حالتی رقت انگیز است. ضُّرّ فقط برای انسان است و دیگر 44

. ضُّرّ (8/33؛ زمر:44؛ روم:74شود)ر.ک؛ یونس:موجودات چون حیوانات را شامل نمی

گذار یک حس و احساس و توهم نبوده، بلکه امری است عارضی و چنان بر انسان تأثیر

ای است، که انسان برای گونهکند. ضُّرّ بهرا با دست خود لمس میاست که گویی انسان آن

(. ضُّرّ 74خواند و از درد آن آسایش ندارد)یونس:کشف آن، خداوند را در همه حال می

؛ 88رو، دوبار با اهل همنشین شده است)یوسف: را با اهلش گرفتار کند؛ ازاین تواند فردمی

(. ضُّرّ همان حالتی است که انسان در دریا نیز بدان مبتال گشته و در همان حال خدا 83انبیاء

(. حال 31خواند و نجات و کشف از آن، رسیدن به خشکی معرفی شده است)اسراءرا می

تواند در معنای بیماری جسمی باشد. ف نظر مفسران، ضُّرّ نمیباتوجه به آنچه آمد، برخال

شود، نه کشف؛ دوم آنکه، اول آنکه، برای رفع بیماری در قرآن، از واژه شفا استفاده می

که بیماری، گاه توسط خود شود؛ درحالیطور مطلق توسط خداوند ایجاد و رفع میضُّرّ به

که بیماری به انسان و شد، درحالیشامل انسان می شود؛ ضُّرّ فقطانسان درست و تولید می

نشینی واژه کشف برای آن ازسوی خدا، و کند. باتوجه به همدیگر جانداران اصابت می

درنگ در معنای کشف، این واژه با مریضی جسمی و بیماری همخوانی ندارد. در کتب 

ربرگرفته و پوشانده طور کامل دلغت، کشف را رفع و زایل نمودن چیزی که انسان را به

که بیماری، در عموم موارد فراگیر و ( درحالی411: 3، ج7373اند)ابن منظور، باشد، دانسته

تواند دربردارنده تمام وجود انسان نیست. کشف ضُّرّ با رحمت، دلیل خوبی است که نمی

ز بیماری باشد؛ چه اینکه، بیماری گاه خود رحمتی ازسوی خداوند بوده و خداوند هرگ
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 است. برای رفع آن از رحمت استفاده ننموده

هایی چون دریا، و باتوجه به قراین فراوان و گرفتاری انسان در ضُّرّ ، در حالت

اسرائیل و مراجعه به حضرت یوسف برای التیام و کاستن درد قحطی و  ماجرای قحطی بنی

و مال به ایشان،  های آن، و نیز باتوجه به ماجرای حضرت ایوب و برگرداندن اهلآسیب

توان ضُّرّ را در معنای فقر شدید مالی و مرگ فرزندان دانست، که این امور فشارهای می

ای که انسان با همه وجود، سختی و تنگنای گونهروانی بسیاری را بر انسان عارض نموده؛ به

را  خواند. قرآن مکرر مالآن را درک کرده و در تمام حاالت برای رفع آن، خدا را می

( همنشینی مال و فرزند با 41؛ دخان:41؛لقمان:73؛نمل:773نعمت خوانده)نحل:

( و در معرض ابتال و آسیب قراردادن 11؛مریم:43؛کهف:44/33/84توبه:48یکدیگر)انفال:

( امری است، که بارها خداوند 41حدید:44/41؛سبأ:33؛اسراء:48آنها ازسوی خداوند)انفال:

عنوان اصل  همنشینی و یادکردِ برخورداری از آنها به یندر قرآن یادآوری شده است. ا

تواند در معنای آن باشد، که فقدان و نابودی و یا حتی مورد توجه انسان و خداوند، می

ترس از نابودی آنها سبب اضطرار و تنگی خواهدشد؛ تا آنجا که آدمی حتی برای لحظاتی، 

خداوند را فراخوانده و خداوند نیز این غم به توحید ناب دست یافته و در همه حاالت، تنها 

شده بر وجود انسان را برگشوده و آن را کشف نماید. در این حالت، ضُّرّ  فراگیر و چیره

انسان را به اضطرار و توجه محض سوی خداوند خوانده و خداوند او را اجابت کرده و 

 (.34نماید)نمل: هرگونه بدی را نیز از او رفع می

 واژه ضُّرُّآیات متضمن 

ءٍ  کُلِّ شَیْ  فَال کاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلىبِضُرٍّ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ  .7

 (71انعام:) قَدِیرٌ

مَرَّ کَأَنْ لَمْ  رَّهُضُدَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا کَشَفْنا عَنْهُ  الضُّرُّ وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ .4

 (74یونس:)مَسَّهُ کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ  ضُرٍّ  یَدْعُنا إِلى

 (88یوسف:)... الضُّرُّفَلَمَّا دَخَلُوا عَلَیْهِ قالُوا یا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا  .4

 (44نحل: ) فَإِلَیْهِ تَجْئَرُونَ الضُّرُّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّکُمُ وَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّ .3
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 (43نحل:. )عَنْکُمْ إِذا فَرِیقٌ مِنْکُمْ بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَالضُّرَّ ثُمَّ إِذا کَشَفَ  .4

 (43االسراء:) وِیلًاعَنْکُمْ وَ ال تَحْلضُّرِّ قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَال یَمْلِکُونَ کَشْفَ ا .3

فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِیَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ کانَ  الضُّرُّوَ إِذا مَسَّکُمُ  .1

 (31االسراء)الْإِنْسانُ کَفُوراً 

وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَکَشَفْنا ما بِهِ الضُّرُّ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ   وَ أَیُّوبَ إِذْ نادى .8

 ( 84/83انبیاء) لِلْعابِدِینَ  وَ آتَیْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِکْرىضُرٍّ مِنْ 

 (14مؤمنون)  فِی طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَلَلَجُّوا ضُرٍّ وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ کَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ  .3

دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِیقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ ضُرٌّ وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ  .71

 (44روم:)  یُشْرِکُونَ

ال تُغْنِ عَنِّی شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً وَ ال یُنْقِذُونِ  بِضُرٍّ الرَّحْمنُأَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ یُرِدْنِ  .77

 (44یس:)

دَعا رَبَّهُ مُنِیباً إِلَیْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِیَ ما کانَ یَدْعُوا إِلَیْهِ مِنْ  ضُرٌّوَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ  .74

 (8زمر:)قَبْلُ...

أَوْ ضُرِّهِ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ  ضُرٍّیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِیَ اللَّهُ بِ... قُلْ أَ فَرَأَ .74

 (48زمر:)أَرادَنِی بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ ... 

عِلْمٍ بَلْ هِیَ فِتْنَةٌ   ما أُوتِیتُهُ عَلىدَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّ ضُرٌّ فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ .73

 (33زمر:)...

 در قرآن )أَذى(کاربرد واژگانی  .6

مرد( 4عمران)مورد(، آل4های مدنی بقره) بار و فقط در سوره 8در قرآن واژه أَذى 

آیه در امور  4(، 714؛ نساء: 733/444مورد در امور فقهی)بقره: 4است.مورد( آمده7نساء)

( 777/783عمران:مورد باقی مانده)آل4(، 434/434/433رفتارهای کریمانه)بقره:  انفاق و

نیز درباره رفتارهای مشرکان و تأثیر آنان بر روان مسلمانان است. در سه مورد مربوطِ به 

امور فقهی، دو مورد با واژه مَرََض و مریض همنشین شده که میان این دو واژه عطف 

وت ماهوی میان واژگان مَرََض و  أَذى دارد؛ لذا خداوند با صورت گرفته و نشان از تفا
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است. حرف عاطفه أو بیانگر یکسانی در حرف عاطفه )أو( میان این دو تفصیل قایل شده

رخداد فعلی میان معطوف و معطوف علیه بوده، اما همزمان ناظر بر تفاوت ماهوی میان 

صدقه، دو مورد آن با منت همراه مورد انفاق و 4معنای معطوف و معطوف علیه است. در

 شده و البته این همنشینی هم در نوع تقابل معنایی است. 

در دو موردی که درباره رفتار مشرکان و تأثیر آن سخن گفته، یک مورد درمقابل 

رسانند و (؛ یعنی آنها به شما آسیبی نرسانده و تنها أَذى می77قتال و جنگ است)آل عمران:

کنند. به بیان بهتر، أَذى چیزی غیر از ضرر، مقاتله، جنگ و فرار میاگر مقاتله کنند، 

را  آن تر از جنگ بوده و فقط یک بُعدپیامدهای آن است. شاید بتوان گفت أَذى خاص

کتاب همنشین شده و ای دیگر نیز با شنیدن أَذى از زبان مشرکان و اهل شود. آیه شامل می

صل روانی از شنیدن سخن و طعن است. از همین آیه و بیانگر آن است که أَذى نتیجه و حا

توان نتیجه گرفت، در موارد مربوط به انفاق چون از أَذى بعد از انفاق و این همنشینی می

صدقه حذر داده و با منت همراه شده، لذا مراد از أَذى ، آزار و اذیت زبانی است، که 

طالب یادشده، اذی، رنجی غیر از حاصل آن ناآرامی و ازدست دادن آرامش است. بنابر م

بیماری جسمی و پیامدهای آن در هنگام رویارویی با دشمن است؛ لذا اخص از مقاتله و 

رزم بوده؛ ازسوی اهل کتاب و مشرکان به مسلمانان رسیده و قرآن آن را تحقیر و ناچیز 

قایل شده و بقره میان مَرََض و أَذى تفاوت  733است. برخی مفسران در ذیل آیه برشمرده

؛ 13: 4، ج7413اند)ر.ک؛ طباطبائی، أَذى را آزارهای حاصل از نیش حشرات دانسته

(؛ برخی 38: 3، ج7373اهلل، ، فضل734: 7، ج7374؛ سید قطب، 444: 7، ج4118طبرانی، 

(. اما این تفسیرها برای واژه 31: 7، ج7417اند)مراغی، نیز اذی را جراحت یا سردرد گرفته

تواند به دیگر آیات تسری یابد. طوسی و ا برای این آیه کارگشا بوده و نمیأَذى نهایت

زمخشری، واژه أَذى را بدون توجه به معنای لغوی آن و تفکیک آن با ضرر، در ضرر دیدنِ 

، 444: 7، ج7311؛ زمخشری، 74: 4، ج7434اند)ر.ک؛ طوسی، چیزی تفسیر نموده

 (. 484: 4، ج7413طباطبایی، 

که دربردارنده حکم فقهی تحلیق در مراسم  -بقره  733ان در ذیل آیه صاحب الفرق
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ای به تفاوت معنایی أَذى و مَرََض و همراهی آنها باهم در آیه، هیچ اشاره -حج است 

(؛ همو ذیل 743: 4، ج7313)ر.ک؛ صادقی، نکرده و هردو را با واژه مَرََض تفسیر نموده

ه تفاوت أَذى با مَرََض و استناد به آیاتی، بر آن است، بقره بااشاره ب444واژه أَذى در آیه 

که أَذى حالتی میان سالمتی و مریضی است؛ اما دیگر به تبیین و چرایی آن نپرداخته است! 

ایشان اعتزال و دستور به نزدیک نشدن به زنان در ایام حیض را ناظر به حکم روابط 

و جنین سرایت نموده و آنها را بیمار  زناشویی در آن ایام دانسته که این أَذى به شوهر

گرفته از  اهلل به حقیقت و دردهای نشأت(. فضل448: 4، ج7313نماید)ر.ک؛ صادقی،  می

های جسمی و روانی حاصل از آن، اشاره و تأکید حیض برای زنان و آلودگی آن و حالت

اهلل، .ک؛ فضلکند)ر ای را برای زن ایجاد نمیدارد که این حالت، تأثیر منفی ویژهمی

(. برخی میان أَذى و منت تفاوت قایل شده و أَذى را در معنای سخنی که 438: 3، ج7373

سبب رنجش شود دانسته و در بحث حیض، رنجش از آلودگی و کثافت خون را اذی 

، 7343؛ مغنیه، 474: 4، ج7341عاشور، ؛ ابن37: 4، ج7373اهلل، اند)ر.ک؛ فضلبرشمرده

(. 443: 4، ج7344اند)ر.ک؛ ثعلبی، ای نیز أَذى را همان منت دانسته (. دسته374: 7ج

ناگفته پیداست، ذیل آیات گوناگون در تعیین معنای دقیق و حقیقی أَذى با یکدیگر، 

ای که، گاه أَذى را در معنای آلودگی  گونه اند؛ به گونی دیدگاه گردیده مفسران دچار گونه

آزار لسانی، زمانی نیش حشره و گاه مترادف ضرر  و نجاست، گاه منت، گاهی زخم زبان و

که، کنار هم قرارگرفتن أَذى با منت و ضرر نشان از اختالف معانی این  اند. درحالیدانسته

توان با انگاشتگی، آنها را در معنای بیماری، آزار و یا منت  ها با یکدیگر دارد و نمیواژه

 تفسیر نمود. 

رو،  قابل مَرََض و متفاوت از آن یاد شده است؛ ازاینعالوه، أَذى در دو آیه درم به

های جسمانی است که سبب ناتوانی در جسم که همان عارضه –چنانچه مراد از مَرََض 

مورد توجه قرار گیرد،  –دارد گردیده و آدمی را از تکالیفی چون روزه و تحلیق و... باز می

های جسمانی نبوده و ناظر به بُعد  شود که أَذى در حوزه رنج  و عارضه یقین حاصل می

باره تواند در اینآرای لغوی و سیاق آیات می روحی و روانی فرد خواهدبود. توجه به
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شتری  گشا باشد. ازسوی دیگر، قدمای اهل لغت، أَذى را موج آرام سطح دریا و نیز ماده راه

اند. این رفتار نشان از تالطم  پوید، معنا کردهسو را می سو و آن که درد نداشته اما پیاپی این

اند، که دردی  روانی و نداشتن آرامش روحی است؛ چه اینکه، جملگی بر این باور رفته

ای را که توان هشت آیهمتوجه جسمِ شتر نیست! اینک، با تمرکز و عنایت بر این معنا، می

 خوانی نمود.ر آن واژه أَذى آمده، بازد

 . تحلیل آیات متضمن واژه )أَذى( در معنایی جدید6-0
آور آن  یادکردِ خداوند از أَذى در کنار مَرََض، در مباحث فقهیِ تحلیق و نماز خوف، پیام

تواند از است، که چنانچه آدمی از جهت روحی و روانی، دچار ناامنی و تشویش گردد، می

ایگزین استفاده نماید. این، درحالی است، که برخی مفسران، أَذى را در معنای احکام ج

در نماز « أَذى من مطر» اند؛ که این تفسیر، با عبارت  پشه و مگس در ایام حج تفسیر نموده

خوف، سخت در تعارض است؛ زیرا پشه و مگس در باران و آزار از آنها معنایی ندارد. 

گونه استنباط نمود، که این وجه به همنشینی أَذى با مَرََض، اینتوان باتافزون بر آن، می

ای است که همسان مرضِ جسمی، انسان را تحت تأثیر قرار داده و صرفاً  آزار، به اندازه

مربوط به رفتار مشرکان نیز أَذى درمقابل ضرر  شود. در آیه یک آزار معمولی شمار نمی

-نای جنگ و کشتارهای حاصل از آن است)آلآمده که این ضرر، ازسوی مشرکان در مع

دهد، که گزند جنگ و پیامدهای آن، متوجه شما (. اینکه قرآن وعده می777عمران:

های آنان آزرده  پراکنی معنا باشد، که تنها روان شما ازبابت سخن تواند بدیننخواهدشد؛ می

به انفاق نیز از قول  تان مصون خواهدماند. ازسوی دیگر، در آیات مربوط شود، اما جسم می

که کالمی سوزناک بوده و اثر  -میان آمده و أَذى با منت معروف درمقابل اذی سخن به

همنشین شده که از این همنشینی  -گردد ناخوشایندِ آن بر دل و روان آدمی پدیدار می

توان آزارهای مربوط به جان و روان آدمی را که سبب تالطم، دگرگونی و اضطراب  می

آنگاه به صواب « أَذى»ود، نتیجه گرفت؛ پذیرش این ترجمه و تفسیر برای واژهش می
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ناظر بدان تفسیر گردد. در این آیه که خبر از پرسش  7بقره444نُماید، که آیه  تر می نزدیک

اصحاب درباره حیض دارد، خداوند محیض )نه حیض( را به أَذى وصف نموده است. 

، زمان و مکان حیض اختصاص دارد)ر.ک؛ محیض و پرسش از آن، به صادر، مصدر

(. ناگفته پیداست، در این آیه، 448: 4، ج7313؛ صادقی، 411: 4، ج7413طباطبایی، 

اینکه، آلودگی و نجاست این   تواند صحیح باشد؛ چه ترجمه أَذى به آلودگی و نجاست نمی

اصغر،  های اکبر وگیرد؛ بلکه همچون سایر حدث دوران، همه وجود زن را دربرنمی

طور ای مقطعی بوده و پس از اتمام دوران آن و پس از طهارت الزم، نجاست بهعارضه

رو، اگر محیض در این آیه در معنای زن حائض با تمام شرایط شود. ازاینکامل منتفی می

 آن هنگامش)صادر، مصدر، زمان و مکان حیض( تلقی شود، بهتر است. 

یه بر ترجمه لغوی أَذى درنظر گرفته شده و تفسیر قرار، چنانچه ادامه آیه با تک بدین

های زیبایی از قرآن در باب رحمت و عطوفت بر زنان، شود، افزون بر آشکار شدن جلوه

های  گردد؛ به دیگر سخن، ازآنجاکه دگرگونیوجهی از اعجاز علمی قرآن نیز ثابت می

ی را در آنان پدید فیزیولوژیکی و هورمونی زنان در این دوره، تشویش و تالطم روح

فرماید.  آورد، خداوند با اشاره به همین موضوع، مردان را به مدارای با زنان توصیه می می

این حقیقت قرآنی با دستاوردهای قطعی علمی بشر و تجربیات یقینی زنان در این دوره 

ز رو، خداوند در آغاز فرمان اعتزال از زنان و سپس دوری ا . ازاین4کامال هماهنگ است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 444بقره:« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْن أَذىً وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ.»  7

. هستند حساس دهند،می رخ قاعدگی سیکل مختلف هایزمان در که هورمونی تغییرات به ما بدن داخل اعضای .4

 هورمون میزان روی قاعدگی، سیکل مختلف هایزمان در پروژسترون و استروژن هایهورمون سطح در تغییر

-می مطرح پرسش این اکنون. شود می شناخته قاعدگی از پیش سندرم علت عنوان به و گذاشته اثر مغز در سروتونین

 برند؟ می رنج قاعدگی از پیش سندرم از زنان برخی فقط و دهند؟نمی رخ زنان همه در عالئم این چرا که شود

 زنان تمام بدن در هورمونی تغییرات این که است آن از حاکی است،گرفته صورت زمینه این در که مختلفی تحقیقات

 درنتیجه و دهند؛می نشان شدیدتری پاسخ و باشندمی ترحساس تغییرات این به زنان برخی بدن اما هستند، یکسان

 شایع جمله از. هستند متنوع بسیار قاعدگی از پیش سندرم عالئم. دهند می رخ شدیدتر زنان برخی در PMS عالئم

 و خشم پذیری، تحریک خستگی، احساس: کرد اشاره زیر موارد به توان می قاعدگی، از پیش سندروم عالئم ترین

 و اضطراب،پریشانی بودن، ارزش بی احساس و زندگی به امید کاهش افسردگی، دوستان، و خانواده با پرخاشگری

 ادامه 
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رسد،  فرماید. اینک، اشاره به این نکته ضروری به نظر مینزدیکی در این دوره را صادر می

که،  تفاوت شایانی وجود دارد؛ درحالی«  وَ ال تَقْرَبُوهُن»،«فَاعْتَزِلُوا النِّساء»که میان دو فراز 

؛  434: 7414اند)ر.ک؛ طبرسی،  مفسران، هردو را به دوری از مقاربت جنسی تفسیر نموده

؛ 448: 4: ج313؛ صادقی، ،741: 4، ج7417؛ مکارم شیرازی، 418: 4، ج7413طباطبائی، 

(! حال 434: 7، ج7374؛ سید قطب، 438: 4: ج7341؛ ابن عاشور، 444: 4، ج7374طبری، 

دلیل آن هماهنگ نباشد! چه رسد، این تفسیر، با ظاهر آیه و تکرار بی آنکه، به نظر می

گیری نمودن از ای ماندن و کنارهمعنای در گوشه ل در زبان عربی بهاینکه، اعتزال و عز

اساس،  (. براین444: 7، ج7313؛ فراهیدی، 81: 4، ج347.)ر.ک؛ ازهری، 7جمع است

شود، که اعتزال، دوری از جمع افراد است؛ لذا قرآن، هرگز آن را در معنای  روشن می

گیری در همه ای دوری از اجتماع و کنارهاست. کاربستِ معنروابط زناشویی به کار نگرفته

، گواهِ درستیِ این مدعاست. 4نُه موردی که غیر از این آیه در قرآن استفاده شده

که به اعتزال از زنان در دوران حیض به  -را «النِّساءَ فَاعْتَزِلُوا»توان فراز اول اساس، می براین

شان و  نای درک آنها، رها نمودندر مع -سبب تالطم و تشویش روانی)أَذى( دستور داده 

را در دستور به عدم « تَقْرَبُوهُنَّ ال وَ»دوری از وارد نمودن فشارهای مسئولیتی و... و فراز دوم

 جماع و مقاربت جنسی با ایشان قلمداد کرد.

                                                                                                                                        
 ضعف، خستگی، احساس تمرکز، اختالل روزانه، هایفعالیت به نسبت عالقگیبی کردن، گریه به تمایل روانی، فشار

 Pharmacological and therapeutic effects of Vitex agnus-castus انرژی.) کاهش و حالی بی

L.: A review January 4178 DOI:7113714/phrev.phrev_44_71Pharmacognosy Reviews 

74(.  

عُزْلةٍ منه و کنتُ فی ناحیة منه.   من کذا و کذا أی کنت بموضع  بمَعْزِلٍ  نَحِّه عنک. و کنتُ عنک ما یَشِینک أی  . اعزِلْ 7

 . القوم أی فارقتهم و تنحَّیت عنهم  و اعتزلت

قَوْمٍ   إِلَّا الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلى.»نساء که صراحت کامل در دوری از جنگ و تقابل دارد.  31برای نمونه بنگرید آیه   4

اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ  فَلَقاتَلُوکُمْ یْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقاتِلُوکُمْ أَوْ یُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ بَ

 «.جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلًا أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ
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 آیات متضمن واژه أَذىً

 مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک أَذىً... فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ  .7

 (733بقره: )

فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى  أَذىً وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ .4

 (444بقره:)  یَطْهُرْن

 (434بقره:)لَهُمْ ...  أَذىً یلِ اللَّهِ ثُمَّ ال یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ الالَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِ .4

 (434بقره:)  وَ اللَّهُ غَنِیٌّ حَلِیمٌ أَذىً قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَۀٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُها .3

 (433بقره:) ...  الْأَذىلْمَنِّ وَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِا .4

 (777عمران:آل)  وَ إِنْ یُقاتِلُوکُمْ یُوَلُّوکُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ ال یُنْصَرُون أَذىً لَنْ یَضُرُّوکُمْ إِلَّا .3

کُمْ وَ مِنَ الَّذِینَ لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِ .1

 (783عمران:آل)کَثِیراً ...  أَذىًأَشْرَکُوا 

أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَکُمْ وَ   مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ مَرْضى أَذىً ... ال جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کانَ بِکُمْ .8

 (714نساء:)خُذُوا حِذْرَکُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْکافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً 

 . کاربرد واژگانی )سُقم( در قرآن7

در قرآن، واژه سقیم تنها دوبار آن هم در یک سوره و درخصوص داستان دو تن از انبیای 

تواند ( مطرح شده است. کشف معنای حقیقی سقیم میالهی)حضرت ابراهیم و یونس

ت اسرائیلی که از مسلما خوبی در زدودنِ شبهه معروف دروغگویی حضرت ابراهیمبه

گشا باشد. مفسران ذیل واژه سقیم، نظریات گوناگونی ارایه نموده و از این  است، راه

اند، بر شبهه دروغگویی حضرت ابراهیم خط بطالن بکشند)ر.ک؛  رهگذر تالش کرده

صافات، سقیم را همان بیماری جسمی 83(. صادقی در ذیل آیه471ص8: ج7434طوسی، 

از روی تقیه و توریه بوده  گوید: این بیان ابراهیمت میدانسته و با تکیه بر روایا

را واقعاً بیمار دانسته و  (. مکارم شیرازی ابراهیم714، 44: ج7313است)ر.ک؛ صادقی، 

(؛ هرچند، 34ص73: ج7417است)ر.ک؛ مکارم شیرازی،  احتمال توریه و تقیه را ردّ نموده
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افکار عمومی، روحی و در اثر شرک و را بر خالف باور  ایشان بیماری حضرت ابراهیم

(. عالمه معتقد 34ص73: ج7417گناه قوم خویش تلقی نموده است)ر.ک؛ مکارم شیرازی، 

بینی  با نگاه کردن به ستارگان مریضی خود را در آینده پیش است ابراهیم

عاشور سقیم را صفت مشبهه در معنای مریض (. ابن738ص71: ج7413کرد)طباطبایی، 

(. سید قطب نیز ضمن تاکید بر عدم 43ص44: ج7341ک؛ ابن عاشور، گرفته)ر.

، حضرتش را گرفتار ضیق صدر و رنج ناشی از رفتار مشرکان دروغگویی ابراهیم

: 4، ج7374معرفی نموده که نهایتا به بیماری جسمی ایشان منتهی گردید)ر.ک؛ سید قطب، 

4334  .) 

 جدید معنایی در )سُقم( واژۀ متضمن آیات . تحلیل7-0
جای کاربستِ توان برای سقیم بهگفته، می شناسان و بنابر مطالب پیش براساس گفته لغت

دار درنظر گرفت. چه اینکه، قدمای اهل معنای بیماری جسمی و روحی، متردد و شک

 نارضایتی داشته و گالیه و شکوه چیزی درد از روز هر که اند،فردی دانسته سقیم را لغت،

همچنین، این واژه نام درختی ( 381: 7، ج7371اندلسی، )پدیدار گشته او در ناآرامی و

رسد، اما حقیقت آن، تلخ نظر میاعالم شده، که درظاهر مانند درخت انجیر نرم و شیرین به

؛ 444: 8، ج7347، ازهری، 847: 4، ج7311درید، باشد)ر.ک؛ ابن و مانند سنگ سفت می

زاست)ر.ک؛ اند، که دهشت سقیم را بیابانی یاد کرده (؛ نیز،7333: 4، ج7383جوهری، 

(. همراه 7333: 4، ج7383؛ جوهری، 444: 8، ج7347، ازهری، 847: 4، ج7311درید، ابن

 ساختن مکان با وصف سقیم در معنای ترسناک نیز در جای خود شایان توجه است. از

 برای آن، شده گفته معناییِ دآحا به باتوجه و داشته بیان واژه این درباره ارباب لغت آنچه

 دچار امری از ترس سبب به  شود، که اطالق می فردی به سقیم نمود، برداشت توانمی

-عارضه نگرانی، و تشویش بدیهی است، این شده است؛ شکایت و اعتراض گله، تشویش،

لذا اگر این ترجمه و معنا  .خورد روان پیوند می و روح حوزه که به است غیرجسمی ای

باطل شده و  گویی حضرت ابراهیمبرای دو آیه مورد نظر، مالحظه گردد، شبهه دروغ

پیش از این با نگاه کردن به  گونه خواهد شد که: حضرت ابراهیممعنا و تفسیر آیه بدین
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انعام: ستارگان، خورشید و ماه، حقانیت و شایستگیِ پرستش آنها را به چالش کشانده بود)

اعتمادی افکند و به آنها که از او بار نیز به ستارگان نظری گذرا و از روی بی(. این13-18

بودند تا در این ضیافت شرکت نماید، اعالم نمود که من درباره پرستش دعوت نموده 

ستارگان و اصل موضوع جشن شما در اضطراب و تشویش و تردید هستم و پیش از این 

( حال چگونه 431: 3، ج7343ام)ر.ک؛ مغنیه، اعتراض خود را نشان داده نسبت بدان گله و

از او دست  رو، مخاطبان حضرت ابراهیم در مراسم مشرکانه شما شرکت کنم. ازاین

 ایشان اعتراض ننمودند و به جشن خود رهسپار شدند. کشیده و دیگر به 

ا که پس از شکسته شدن نماید؛ آنج سورۀ انبیاء صحت این ادعا را ثابت می 31آیة 

نمایند، بیان و لحن قوم ها و مواجهة قوم با آنها از عامل این بت شکنی پرسش میبت

طور آشکار و صریح  برائت و بیزاری خود تا قبل از این به گویای آن است که ابراهیم

فَتًى،  )شنیدیم(، ها اعالم ننموده و شهرت کاملی کسب ننموده بود. ترکیب سَمِعْنارا از بت

 همگی مؤید این سخن است. لَهُ، یُقالُ

هنگام رهایی از شکم نهنگ باتوجه به همنشین شدن واژه درباره حضرت یونس نیز به

جای بیماری، از مضطرب و توان بهگفته، می در معنای بیابان و مطالب پیش« الْعَراءِ»سقیم با 

دارد. زیرا یونس در بیابانی افکنده متردد استفاده نمود، که با اصل موضوع همراهی بیشتری 

شده که برحسب طبیعت آن، از آب گوارا، غذای مناسب و افراد انسانی خبری نیست و 

همین موارد سبب تشویش و حتی زمینه گله و اضطراب ایشان را فراهم نموده است. 

کنار او دهد که ما در رو، خداوند در ادامه برای رفع این تشویش و نگرانی بشارت می ازاین

و برایش، خوردنی از درخت کدو رویاندیم و ایشان را بر امتی که بیش از صد هزار نفر 

 أَوْ أَلْفٍ مِائَةِ إِلَى وَ أَنْبَتْنا عَلَیْهِ شَجَرَۀً مِنْ یَقْطِینٍ* وَأَرْسَلْنَاهُ﴿جمعیت داشته برانگیختیم. 

مند و ناظر بر نوعی و گله (. پس سقیم در معنای متردد، شاکی733-731)صافات﴾یَزِیدُونَ

تواند در معنای مَرََض و مریض احساس ناخوشایند روحی و درونی بوده و هرگز نمی

دچار عارضه بیماری  دروغ گفت و نه یونس جسمی باشد. از این جهت نه ابراهیم

بدیل را از سر صدق، سالمت نفس و قلب ایراد روحی و روانی گشته و تمام آن اذکار بی
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 اند. نموده

 آیات متضمن واژه سَقیم

 (88/83صافات:) سَقِیمٌفَنَظَرَ نَظْرَۀً فِی النُّجُومِ  فَقالَ إِنِّی 

 (734صافات:) سَقِیمٌفَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ 

 گیریبحث و نتیجه

 بر اساس آنچه آمد نتایج این پژوهش به شرح ذیل است:

چهارگانه در حوزه بیماری در قرآن، گاه الف. ارباب لغت در تحلیل معنایی واژگان 

اند. اما در همان منابع با و جملگی را در معنای بیماری دانسته دچار تناقض و دور گشته

توان از آنها در فهم آیات مدد های کاربردی این واژگان میکمک از وجه تسمیه و نمونه

 جست.

ای جسمی بوده و سه ههای لغوی و تفسیری مریض ناظر بر عارضب. براساس تحلیل

های متفاوت در حوزه روح و روان بوده که واژه دیگر)أَذى، سقیم، ضُّرُّ( ناظر بر آسیب

 هایی دارند.آنها هم با یکدیگر تفاوت

ج. مرض در قرآن جز در مواردی که با قلب همنشین شده بیشتر در امور فقهی 

 شود.سبب رفع تکالیفی می کاربرد داشته و در معنای بیماری سخت جسمی بوده که خود

های جسمی و روحی و واگیردار نیست، که برخی به معنای بیماری د. ضُّرُّ در قرآن به

اند. بلکه در همه آیات، ضُّرُّ حضرت ایوب نسبت داده و دیگران در مقام دفاع از آن برآمده

 در معنای فقر و تنگدستی شدید مانند قحطی و مرگ فرزندان است. 

های صورت گرفته أَذى در معنای رنج و پلیدی و بیماری نیست؛ س بررسیهـ. براسا

بلکه در معنای آزردگی خاطر بوده و در نهایت تشویش و از دست دادن آرامش را سبب 

رو، رعایت حال زنان در ایام خاص جهت فرصت بازپروری روح و  خواهدشد؛ ازاین

 است.شان توصیه شده روان

بیماری که به معنای متردد و مشکوک است؛ با این تفسیر،  و. سقیم نیز نه در معنای
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