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چکیده
از پرکاربردترین مفاھیم در قرآن کریم است و بررسي کـاربرد ایـن اسـامي نقـش     » اسماء الحسني«

به دلیل پیوند وثیق معنایي با عبـارت  » فاطر«سزایی در فھم و تفسیر قرآن کریم دارد. در این میان اسم به
سزایي برخوردار است.از اھمیت بهدر مباحث کالمي،» فطرت«و کاربرد فراوان مفھوم » فِطْرَة اهللا«قرآني 

کالمي مـورد  کریم غالباً با رویکردھاي سنتيِ حدیثي، فقھي یا کاررفته در قرآن از آنجا که مفاھیم به
شناسي و معناشناسي مطالعه قرار گرفته و رویکردھاي لغوي و ادبي به قرآن کریم تناسب چنداني با زبان

کـار رفتـه   اجمال روشی معناشناختی و نوین برای بررسی مفاھیم به جدید نداشته است، در این مقاله به
در قرآن کریم پرداخته شده است.» فاطر«در قرآن کریم ارائه و به بررسي معناشناختي اسم 

و » ھدایت/ ضـالل «و » توحید/ شرک«با مفاھیم متقابل » فاطر«در نتیجه این بررسی، پیوستگی اسم 
در قـرآن کـریم   » فاطر«آشکار شده و مشخص شده است که اسم » ربوبیت«ھمچنین پیوند آن با مفھوم 

دھد، بلکه به نوع خاصّ آفرینش انسان اشاره دارد که در قـرآن  تنھا به آفرینش به معنای عام ارجاع نمی
از آن یاد شده است.» فِطْرَة اهللا«کریم با تعبیر 

قرآن کریم، فاطر، فطرت، معناشناسي.:هاکلیدواژه
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همقدم

ھاي آنھا، با توجه به فراواني کاربرد در قرآن کریم و تفاوت» اسماء الحسني«بررسي کاربرد 
در قرآن کریم از سویي و تنوع بسیار آنھا از سوي دیگر، ارتباط تنگاتنگي با فھم و تفسیر قـرآن  

آنـي  به دلیل پیوند وثیـق معنـایي بـا عبـارت قر    » فاطر«کریم دارد. در میان اسماء الحسني، اسم 
در مباحث کالمـيِ اسـالمي، از اھمیـت    » فطرت«) و کاربرد فراوان مفھوم ۳۰(الروم: » فطرة اهللا«

سزایي برخوردار است.به
کریم غالباً با رویکردھـاي سـنتيِ حـدیثي، فقھـي یـا      کار رفته در قرآن از آنجا که مفاھیم به

رآن کـریم تناسـب چنـداني بـا     کالمي مورد مطالعه قرار گرفته و رویکردھاي لغوي و ادبي به ق
شناسي و معناشناسي جدید نداشـته اسـت، در ایـن مقالـه تـالش شـده اسـت تـا روشـی          زبان

کاررفته در قرآن کریم ارائه شود. روشی کـه در ایـن   معناشناختی و نوین برای بررسی مفاھیم به
ل مقالـه  پژوھش مورد استفاده قرار گرفته مبتنی بـر معناشناسـي زبـاني اسـت کـه در بخـش او      

کاررفتـه در قـرآن   شود. ناگفته نماند بررسي معناشناسانه در مورد مفاھیم بـه اجمال معرفی میبه
گونـه مطالعـات   در ایـن ١توان گفت توشـیھیکو ایزوتسـو  کریم داراي سابقه چنداني نبوده و مي

٢قدم است.پیش

داوري، معنـاي  پـیش آیات قرآن کریم خودداري شده است تا بـدون  در این مقاله از ترجمه
شناختي مشخص گردد. ھمچنین در مواردی که ھاي معناھاي مورد بررسي بر اساس روشواژه

تر شدن بحـث کمـک   تواند به روشنرسیده آگاھی از بافت زبانی (یا سیاق آیات) میبه نظر می
کند، در پاورقی اجماالً به آن اشاره شده است.

3. معناشناسی زبانی1

پـردازد  شناسی است که به مطالعه معنـا در زبـان مـی   بانی بخشی از دانش زبانمعناشناسی ز
تـوان بـر   ). در این نوع معناشناسي اعتقاد بر این است که معنـاي یـك واژه را مـي   ۹۸(صفوی، 

). بافت زباني بر محیط ۱۵۸-۱۵۷تعیین کرد (پالمر، ٤اساس محیط وقوع آن در یك بافت زباني

1 . Toshihiko Isutsu

؛ که هر دو کتاب به زبان فارسی ترجمه مفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآن مجید؛ همو، خدا و انسان در قرآن. ر.ك: ایزوتسو، توشیهیکو، 2
اند.شده

3. linguistic semantics

4. linguistic context
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ني بر روابط دستوري و معنایي این واحد با دیگـر واحـدھاي زنجیـره   زباني یك واحد زبان، یع

شناسي بر اساس بافت زباني، معنـا را بـر حسـب    ). معنا۲۱۲گفتار یا متن داللت دارد (صفوی، 
٢ھای مختلف کاربرد و با توجه به روابط ھمنشیني و جانشینيھا در گونهواژه١چگونگی توزیع

ھـا نسـبت بـه سـایر     دھد و به توصـیف معنـای واژه  ي قرار ميمیان واحدھاي زبان مورد بررس
اجمـال روابـط   ). در ادامـه، بـه  ۱۵۹پـردازد (پـالمر،   می٣مفاھیم مرتبط و بررسی روابط مفھومی

شود.ھمنشینی و جانشینی و روابط مفھومی معرفی می
. روابط ھمنشینی و جانشینی۱-۱

اصـلي تقسـیم   زبان را به دو مقولهکننده ساخت درونياصول مشخص٤فردینان دو سوسور
و ٥شناسي به صورت سنت درآمده است: روابـط ھمنشـیني  کرد که از آن زمان تا کنون در زبان

٨بـوده کـه سوسـور آن را متـداعي    ٧. یکي از این دو رابطه مبتنـي بـر انتخـاب   ٦روابط جانشیني

).۲۷(صفوی، شوداست که ھمنشیني نامیده مي٩نامد، و دیگري مبتني بر ترکیبمي
کنـد  ھـاي گفتـار و جمـالت توجیـه مـي     روابط ھمنشیني، پیوند عناصر زباني را در زنجیره

) و در اصل، روابط موجود میان واحدھایي است که ھـر کـدام، از یـك مقولـه     ۳۰یرویش، (بی
) و در یک زنجیـره گفتـار و جملـه، بـر روي یـك      ۴۱دستوري و مکمل یکدیگر بوده (باقری، 

گیرند و واحـدي معنـایي را از سـطح بـاالتر تشـکیل      در ترکیب با یکدیگر قرار ميمحور افقي 
).۲۸-۲۷دھند (صفوي، ھمان، مي

یـرویش،  نماید (بـی ھاي آنھا توصیف ميروابط جانشیني، ارتباط عناصر زباني را با جانشین
بـوده و  دستوري یکسـاني  ) و در اصل، روابط موجود میان اجزایي است که ھمگی از مقوله۳۱

توانند به جاي یکـدیگر بیاینـد و معنـاي جملـه را     گیرند و ميروي یك محور عمودي قرار مي
گفتار و جمله، فقط یکي از آنھا انتخاب شده و )؛ اما در یك زنجیره۴۳-۴۲تغییر دھند (باقري، 

1. distribution

2 . syntagmatic and paradigmatic relations

3 . sense relations

4. Ferdinand de Saussure

5 . syntagmatic relationship

6 . paradigmatic relationship

7 . selection

8 . associative

9 . combination
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ی، آورد (صـفو اي را پدیـد مـي  کند و در ھمان سطح، واحد معنایي تـازه بقیه را نفي و طرد مي

).۲۸ھمان، 
١. روابط مفھومی۱-۲

شود که در نظام معنایی زبـان میـان مفـاھیم مختلـف در     روابط مفھومي به روابطی گفته می
) و شـمول معنـایی،   ٢۳۴۷؛ کریسـتال، ۵۸، ۱۳۸۴خـورد (صـفوی،   سطح واژگان بـه چشـم مـی   

یند. از آنجـا کـه در   آترین این روابط به شمار میمعنایی و تقابل معنایی، شناختهچندمعنایی، ھم
داري کاربرد یافته است، صرفاً به معرفی اجمـالی ایـن دو رابطـه    این مقاله تقابل معنایي و نشان

شود.مفھومی پرداخته می
٣. تقابل معنایی۱-۲-۱

مفاھیم متقابل یـا در اصـطالح سـنتي معـاني     اصطالح تقابل معنایي به ھنگام بحث در باره
اسـتفاده  ٥بـه جـاي تضـاد   ٤شناسي عمداً از اصطالح تقابلود. در معنارھا به کار ميمتضاد واژه

شود که باید از یکـدیگر بازشـناخته و   ھاي مختلفي را شامل ميزیرا تقابل معنایي گونهشود؛مي
آید.حساب مياي از تقابل بهبندي شوند اما تضاد صرفاً گونهتحت عناوین مشخصي طبقه

و مانند » زنده/ مرده«، »زن/ مرد«، »روشن/ خاموش«ھایي مانند هیکی از انواع تقابل در نمون
دیگر است. براي متقابل، اثبات واژهآن قابل طرح است. در این نوع تقابل، نفي یکي از دو واژه

این امـر ناشـی از ایـن واقعیـت     ». علی مرده است«به این معناست که » علی زنده نیست«نمونه 
ھـاي متقابـل را   پـذیر اسـت. ایـن دسـته از واژه    لت موجود، امکـان است که تنھا یکی از دو حا

).۱۴۰؛ پالمر، ۱۱۸-۱۱۷بندي کرد (صفوی، طبقه٦توان در چارچوب تقابل مکمّلمي
٨نشانیو بی٧داری. نشان۱-۲-۲

ھـا  متقابـل، یکـي از آن  داري یکي از روابط مفھومي است که ھر گاه در میـان دو واژه نشان
و دیگـري  ١نشـان مذکور بيمفھوم ھر دو واژه به کار رود، واژهحبت در بارهبراي پرسش و ص

1 . sense relations

2 . D. Crystal

3 . semantic opposition

4 . opposition

5 . antonymy

6 . complementary opposition

7 . markedness

8 . unmarkedness
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بلنـدیش  «آید. برای مثال در زبان فارسی جمالتی ھمچـون  به حساب مي٢دارنسبت به آن نشان

ء مورد نظر بلند و پھن باشد یـا  کاربرد دارد، خواه شی» متر است.۲پھنایش «یا » قدر است؟چه
۲باریکیش «یا » قدر است؟کوتاھیش چه«شود متقابل استفاده نشده و گفته نمینه؛ ولی از واژه 

). در چنـین  ۱۳۹ء مورد نظـر واقعـاً کوتـاه یـا باریـک باشـد (پـالمر،        ، حتی اگر شی»متر است.
ھای معنایی یـا شـرایط الزم و کـافيِ تشـخیص     را چیزي شبیه به مؤلفه٣توان نشانشرایطي مي

شـود. جـزء   ) که در ادامه معرفی مـی ۱۲۲-۱۲۱گرفت (صفوی، ھمان، مفھوم یك واژه در نظر 
دار برخوردار اسـت و  ھاي معنایي کمتري نسبت به جزء نشاننشان ھمواره از مؤلفه یا مؤلفهبي

رود؛ یعنـي بسـامد وقـوع و فراگیـري معنـایي بیشـتري دارد       ھاي بیشتري به کـار مـي  در بافت
).۸۳(افراشی، 

٤یھای معنای. مؤلفه۱-۳

اي از مفـاھیم، توصـیف ھـر مفھـوم بـر حسـب مجموعـه       ھاي سنتي مطالعهیکي از روش
است. شرایطي که باید در نظر گرفته شوند تا مفھومي ٥ھاي معنایي یا شرایط الزم و کافيمؤلفه

آیند و اگر بتوانند آن مفھـوم را از سـایر مفـاھیم متمـایز     دانسته شود، شرایط الزم به حساب مي
جـزء شـرایط   » مذکر بـودن «و » انسان بودن«براي مثال، رایط کافي تلقي خواھند شد.سازند، ش

شوند، ولي شرایط کافي نیستند؛ زیـرا بـه کمـک ایـن دو شـرط      محسوب مي» مرد«الزم مفھوم 
انسـان  «رسـد  متمایز ساخت. بنا بر ایـن بـه نظـر مـي    » پسر«را از مفھوم » مرد«توان مفھوم نمي
آینـد کـه در کنـار ھـم،     سه مؤلفه یا شرطي به حسـاب مـي  » مذکر بودن«و» بالغ بودن«، »بودن
). ۷۱دھند (صفوی، ھمـان،  را تشکیل مي» مرد«ھاي معنایي یا شرایط الزم و کافي مفھوم مؤلفه

ویـژه در بررسـی   شود که بـه نامیده مي٦ايھاي معنایي، تحلیل مؤلفهتحلیل معنا از طریق مؤلفه
).۲۸۰، ھمان؛ صفوی، ۱۴۷اوان دارد (پالمر، روابط مفھومی، کاربرد فر

»فاطر«. بررسی معناشناختی اسم 2
بر اساس روابـط ھمنشـیني آن در بافـت زبـاني     » فاطر«در این بخش به تحلیل معنایي اسم 

شناسـایی شـود.   » فـاطر «ھای معنایی اساسی اسـم  شود تا مؤلفهقرآن کریم پرداخته و تالش می

1 . unmarked

2 . marked

3 . mark

4 . semantic components

5 . necessary and sufficient conditions

6 . componential analysis
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و ھمچنین کاربردھاي فعـل متعـدی   » فاطر«کاربردھاي مختلف اسم براي رسیدن به این منظور 

در قـرآن کـریم، بـر اسـاس مفـاھیم      » فَطْـر «و به طور اعـم مفھـوم   » انْفَطَرَ«و مطاوعه آن » فَطَرَ«
ھایي ھاي معنایي یا به تعبیري نشاناي، مؤلفهبندي شده و با رویکرد تحلیل مؤلفهھمنشین دسته

» آفـرینش «١ه است که آن را از سایر اسماء الحسنی در حوزه معنـایی براي این مفھوم یافت شد
اختصار به بررسـي لغـوي   تر شدن بحث، بهسازد. در ابتدا براي روشنمتمایز می٢در قرآن کریم

شود.ر پرداخته ميطماده ف
رط. بررسی لغوي ماده ف۲-۱

است.»شکافتن چیزي و ظاھر شدن از پس آن«ر طفمعناي اصلي ماده
(ابن » الفاءُ و الطاءُ و الراءُ أصلٌ صحیحٌ یَدُلُّ علي فَتْحِ الشيءِ و إبرازِه«ابن فارس گفته است: 

).۵۱۰/ ۴فارس، 
کأنّه شَقَّ عنْه فظَھَـرَ؛  الفَطْرُ إظھارُ الحادثِ بإخراجِه مِن العدمِ، «أبوھالل عسکري آورده است: 

).۴۰۷(أبوھالل عسکري، » ھورُو أصلُ الباب الشَّقُّ، و مع الشقِّ الظُّ
(ابـن  » فَطْرُ الشيءِ شَقُّه؛ و فَطَرَ اهللاُ الخَلْقَ یَفْطُرُھُم: خَلَقَھُـم و ابْتَـدَأَھُم  «ابن منظور نیز گفته است: 

).۵۵-۵۶/ ۵منظور، 
سوره المزّمّل از ابن عباس چنین روایت ۱۸ھمچنین در مسائل نافع بن أزرق در معنای آیه 

).۱۳۶(نافع بن األزرق، » …؛ قال: مُنْصَدِعٌ …أخبِرْني عن قوله تعالی: السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ : قال«شده است: 
او فعـل فَطَـرَ بـه    دانسته و به عقیـده » شکافتن و ترکاندن«ر را به معناي طفجفري، ریشه

ي این واژه است. به نظر وي مفھوم اصل» فاطِر«، فعلي ساخته شده از روي اسم »آفریدن«معناي 
ھاي سامي مشترك است اما معناي آفریدن، ویژه زبان حبشـي اسـت و   (شکافتن) در تمامي زبان

اي حبشي گرفته شده ھرچنـد کـه شـکل و    عربي فاطِر از واژهچنان که نولدکه نشان داده، واژه
).٣۲۳۹ھیأت عربي یافته است (جفری،

1 .semantic fieldگردد. بر این اساس، مفهوم یک معنایی میها در یک حوزهبندي واژهمعنایی یا شرط الزم، سبب طبقه. اشتراك در یک مؤلفه
گیرد. مطالعههاي معنایی مختلفی جاي میشوند، در حوزههاي معناییِ یک واژه نامیده میواژه بر حسب شرایط الزم و کافی یا آنچه مؤلفه

) انجام گیرد. براي اطالعات بیشتر نک: synchronicزمانی () و همdiachronicتواند از دو دیدگاه درزمانی (حوزه مین واحدهاي هممیارابطه
.191- 189صفوي،

ینش: آفر«معنایی در قرآن کریم، آن دسته از اسماء الحسنی هستند که داراي مؤلفه» آفرینش«. منظور از اسماء الحسنی در حوزه معنایی 2
».بارئ«و » خالق«اند؛ مانند » الخَلْق

3 .A. Jeffery
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»فَْطر«. بررسی مفاھیم ھمنشین با مفھوم ۲-۲

بـه کـار رفتـه    » آفـرینش «معنـایي  آیه در حوزه۱۶بار و در ۱۷در قرآن کریم » فطر«وم مفھ
تنھا به صـورت ماضـي، شـش مـورد اسـم      » فَطَرَ«است. از این تعداد، ھشت مورد کاربرد فعلي 

اسـت کـه ھمگـی در مـورد     » فِطْـرَة اهللا «، و یک مورد اسم نـوع در عبـارت   »فاطر«فاعل مجرد 
ھمچنین دو بار ھم در باب انفعال ـ   » فطر«اند. مفھوم اعل فَطْر) به کار رفتهخداوند (به عنوان ف

» انْفََطَـرَتْ «که در معنای مطاوعه (اثرپذیری) از فطر ثالثی مجرد است ـ یک مورد کاربرد فعلی  
، در مورد کیفیت آفرینش یا دگرگوني آسمان (به عنوان پذیرنـده  »مُنْفَطِر«و یک مورد اسم فاعل 

).۵۲۶کاربرد یافته است (براِی آگاھی از آیات مربوط ر.ک: عبد الباقي، فَطْر)
ھـای آن  در کاربرد ثالثی مجرد و فاعـل » فطر«ھاي ھمنشین با مفھوم بهاول مفعولٌدر درجه

اند و پس از اثرپـذیری  به فطر در ثالثی مجرد بودهدر کاربرد باب انفعال ـ که در حقیقت مفعولٌ 
ای دیگـر،  اند؛ که بدون واسـطه واژه اند ـ حائز اھمیت در نقش فاعل کاربرد یافتهدر باب انفعال 

ھـا  ھمنشین بوده اند. در یك نگاه کلي این ھمنشین» فطر«ھای مختلف کاربرد مفھوم با صورت
موات وَ األرْض «توان به دو دسته تقسیم کرد: یکـي  را مي راجـع بـه آن،   » ھُـنَّ «و ضـمیر  » السـَّ

».انسان«و ضمایر راجع به مفھوم » ناس«دیگري 
» توحیـد/ شـرك  «انـد، مفـاھیم متقابـل    بـوده » فطر«مفاھیم دیگري که در ھمنشینی با مفھوم 

ھستند.
قرار دارند.» ھدایت/ ضالل«بعد، مفاھیم متقابل در مرتبه

است.» ربوبیت«خورد، مفھوم ھا به چشم ميمفھوم دیگري که در میان ھمنشین
مو. «۲-۲-۱ راجع به آن» ُھنَّ «و ضمیر »ات َو األْرضالسَّ

بـه  » السـموات و األرض «در قرآن کـریم، عبـارت   » فاطر«در تمامي شش مورد کاربرد اسم 
آن بوده است. مانند:واسطهاي لفظي، ھمنشین بيالیه در اضافهعنوان مضافٌ

١»…ھادَةِ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشّالسَّمواتِ وَ األرْضِقُل اللّھُمَّ فاطِرَ «

ھمنشین شده است:» السَّموات وَ األرْض«با عبارت » فَطَرَ«در یک مورد فعل 
٢»حَنیفًا وَ ما أنَا مِن المُشْرِکینَالسَّمواتِ وَ األرْضَإنِّي وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ «

خطاب به پیامبر اسالم (ص) در 14: 6خطاب به پیامبر اسالم (ص) در مواجهه با کافران. موارد دیگر عبارتند از: األنعام/ 46: 39الزمر/ . 1
درباره پیامبران پیشین (ع) در مواجهه 10: 14؛ إبراهیم/ از زبان حضرت یوسف (ع)101: 12کنندگان و مشرکان؛ یوسف/ مواجهه با تکذیب
مخاطب عام11: 42و الشوري/ 1: 35با مشرکان؛ فاطر/ 

از زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به قوم مشرك خود79: 6األنعام/ . 2
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است:» فَطَرَ«ھمنشین » السَّموات وَ األرْض«راجع به » ھنّ«در یک مورد نیز ضمیر 

١»وَ أنَا عَلَي ذلِکُم مِن الشاھِدینَھُنَّالَّذِي فَطَرَالسَّمواتِ وَ األرْضِقالَ بَلْ رَبُّکُم رَبُّ «

و در یک مورد ھمنشـین  » انْفَطَرَتْ«در یک مورد ھمنشین فعل مزید » السماء«ھمچنین واژه 
بوده است:» مُنْفَطِر«با اسم فاعل مزید 

٢»تْإذَا السَّماءُ انْفَطَرَ«

٣»…السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ «

»انسان«و ضمایر راجع به مفھوم » ناس. «۲-۲-۲
باشند:مي» فَطَرَ«فعل به ھمنشین باآیند، مفعولٌتمامي مواردي که در پي مي

»:ناس«یک مورد واژه
٤»…عَلَیْھاالنّاسَفَأقِمْ وَجْھَكَ لِلدّینِ حَنیفًا فِطْرَةَ اهللاِ الَّتِي فَطَرَ «

»:انسان«راجع به » کُمْ«یک مورد ضمیر 
٥»…أوَّلَ مَرَّةٍ کُمْفَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِیدُنا قُل الَّذِي فَطَرَ…«

»:انسان«راجع به » نا«یک مورد ضمیر 
٦»…نانُؤْثِرَكَ عَلَي ما جاءَنا مِن البَیِّناتِ وَ الَّذِي فَطَرَقالُوا لَنْ«

؛ مانند:»انسان«راجع به» ي«سه مورد ضمیر 
٧»وَ إلَیْهِ تُرْجَعُونَيوَ ما لِيَ الأعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِـ«

»توحید/ شرك«. مفاھیم متقابل ۲-۲-۳
در » فطـر «اي کـه مفھـوم   آیه۱۶مورد از ۱۲اي که بسیار جالب توجه است این که در نکته

یکـي از مفـاھیم متقابـل    در قرآن کریم به کـار رفتـه اسـت، حـد اقـل      » آفرینش«معنایي حوزه
خورد:در ھمان آیه یا آیات مجاور آن به چشم مي» شركتوحید/«

از زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به قوم مشرك خود56: 21األنبیاء/ . 1
درباره دگرگونی آفرینش آسمان در روز جزا1: 82االنفطار/ . 2
درباره دگرگونی آفرینش آسمان در روز جزا18: 73المزّمل/ . 3
مخاطب عام30: 30الروم/ . 4
خطاب به پیامبر اسالم (ص) در پاسخ به منکران معاد51: 17اإلسراء/ . 5
از زبان سحره موسی (ع) خطاب به فرعون72: 20طه/ . 6
از 51: 11از زبان مؤمن آل یس خطاب به مخالفان فرستادگان حضرت عیسی (ع) به قریه (انطاکیه). موارد دیگر عبارتند از: هود/ 22: 36. یس/ 7

از زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به قوم مشرك خود27: 43زبان حضرت هود (ع) خطاب به قوم مشرك خود؛ الزخرف/ 
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غَیْرَ اهللاِقُلْ أ «

١»کینَالمُشْرِوَ التَکُونَنَّ مِن أسْلَمَأکُونَ أوَّلَ مَنْ 

مُسْلِمًارَبِّ قَدْ آتَیْتَنِي مِن الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي تَأْویلَ األحادیثِ فاطِرَ السَّمواتِ وَ األرْضِ تَوَفَّنِي «
٢»وَ ألْحِقْنِي بِالصّالِحینَ

ـ    أ فِي اهللاِ شَكٌّقالَتْ رُسُلُھُمْ « ن ذُنُـوبِکُم وَ  فاطِرِ السّمواتِ وَ األرْضِ یَـدْعُوکُمْ لِیَغْفِـرَ لَکُـمْ مِ
مّا کـانَ یَعْبُـدُ آباؤُنـا   

٣»فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبینٍ

* یـا أیُّھَـا النّـاسُ اذْکُـرُوا     …* …الْحَمْدُ هللاِ فاطِرِ السَّمواتِ وَ األرْضِ جاعِلِ الْمَالئِکَةِ رُسُلًا «
٤»فَأنَّي تُؤْفَکُونَال إلهَ إلّا ھُوَیَرْزُقُکُم مِن السَّماءِ وَ األرْضِ غَیْرُ اهللاِنِعْمَةَ اهللاِ عَلَیْکُمْ ھَلْ مِنْ خالِقٍ 

إذا الّذینَ مِـنْ دُونِـهِ  ذا ذُکِرَ وَ إاشْمَأزَّتْ قُلُوبُ الَّذینَ الیُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِوَحْدَهُوَ إذا ذُکِرَ اهللاُ «
ھادَةِ أنْـتَ تَحْکُـمُ بَـیْنَ        ھُمْ یَسْتَبْشِرُونَ * قُل اللّھُمَّ فاطِرَ السَّمواتِ وَ األرْضِ عـالِمَ الْغَیْـبِ وَ الشـَّ

٥»عِبادِكَ في ما کانُوا فیهِ یَخْتَلِفُونَ

٦»المُشْرِکینَوَ ما أنَا مِن حَنیفًارْضَ إنِّي وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمواتِ وَ األ«

نُؤْثِرَكَ عَلَي ما جاءَنا مِن الْبَیِّناتِ وَ الَّذي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أنْتَ قاضٍ إنَّما تَقْضِي ھـذِهِ  قالُوا لَنْ«
٧»…بِرَبِّنا مَنّاالْحَیوةَ الدُّنْیا * إنّا آ

إنْ أنْتُمْ إلّـا مُفْتَـرُونَ * یـا    ما لَکُمْ مِنْ إلهٍ غَیْرُهُعْبُدُوا اهللاَ وَ إلَي عادٍ أخاھُمْ ھُودًا قالَ یا قَوْمِ ا«
٨»قَوْمِ الأسْألُکُمْ عَلَیْهِ أجْرًا إنْ أجْرِيَ إلّا عَلَي الَّذي فَطَرَني أفَالتَعْقِلُونَ

٩»…آلِھَةًمِنْ دُونِهِوَ ما لِيَ الأعْبُدُ الّذي فَطَرَني وَ إلَیْهِ تُرْجَعُونَ * أ أتَّخِذُ «

١٠»* إلّا الّذي فَطَرَني فَإنَّهُ سَیَھْدینِمّا تَعْبُدُونَوَ إِذْ قالَ إبْراھِیمَ لِأبیهِ وَ قَوْمِهِ إنَّنِي بَراءٌ مِـ«

کنندگان و مشرکاناسالم (ص) در مواجهه با تکذیبخطاب به پیامبر 14: 6. األنعام/ 1
از زبان حضرت یوسف (ع) در مقام شکرگزاري از خداوند101: 12. یوسف/ 2
درباره پیامبران پیشین (ع) در مواجهه با مشرکان10: 14. إبراهیم/ 3
مخاطب عام1-3: 35. فاطر/ 4
مواجهه با کافراندر خطاب به پیامبر اسالم (ص) 45-46: 39. الزمر/ 5
از زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به قوم مشرك خود79: 6. األنعام/ 6
از زبان سحره موسی (ع) خطاب به فرعون72-73: 20. طه/ 7
از زبان حضرت هود (ع) خطاب به قوم مشرك خود50-51: 11. هود/ 8
گان حضرت عیسی (ع) به قریه (انطاکیه)از زبان مؤمن آل یس خطاب به مخالفان فرستاد22- 23: 36. یس/ 9

از زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به قوم مشرك خود26- 27: 43. الزخرف/ 10
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نُ فِطْرَةَ اهللاِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَیْھا ال تَبْـدیلَ لِخَلْـقَ اهللاِ ذلِـكَ الـدّی    حَنیفًافَأقِمْ وَجْھَكَ لِلدّینِ «

لوةَ وَ التَکُونُـوا مِـن           الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أکْثَرَ النّـاسِ الیَعْلَمُـونَ * مُنیبـینَ إلَیْـهِ وَ اتَّقُـوهُ وَ أقیمُـوا الصـَّ
١»الْمَشْرِکینَ

توحیـد/  «یـك از مفـاھیم متقابـل    آید، در بافت زباني آیه ھـیچ اي که در پي ميدر مورد آیه
یـا فضـاي پیرامـونی مـورد بحـث آیـات،       ٢ت غیر زبـاني خورد؛ اما در بافبه چشم نمي» شرک

باشد:پرستي است که سمبل شرك ميوي با بتصحبت از حضرت ابراھیم (ع) و مبارزه
قالَ بَلْ رَبُّکُم رَبُّ السّمواتِ وَ األرْضِ الّذي فَطَرَھُنَّ وَ أنَا عَلَي ذلِکُم مِن الشّاھِدینَ * وَ تَاهللاِ «

٣»…م ـکُأصْنامَلَأکیدَنَّ 

و » شـرك «تر شدن بحث، عبـارات مربـوط بـه ھـر یـك از دو مفھـوم       در اینجا براي روشن
آیند:به ترتیبِ بررسي در کنار ھم می» توحید«

غَیْرَ اهللاِ؛ المُشْرِکینَ؛ ما کانَ یَعْبُدُ آباؤُنا؛ غَیْرِ اهللاِ؛ الّذینَ مِنْ دُونِهِ؛ المُشْرِکینَ؛ مِنْ دُونِهِ »: شرك«
ما تَعْبُدُونَ؛ المُشْرِکینَ؛ أصْنامَ.آلِھَةً؛ 
أسْلَمَ؛ مُسْلِمًا؛ أ فِي اهللاِ شَكٌّ؛ ال إلهَ إلّا ھُوَ؛ وَحْدَهُ؛ حَنیفًا؛ آمَنّا؛ ما لَکُم مِنْ إلهٍ غَیْـرُهُ؛  »: توحید«

حَنیفًا.
»ھدایت/ ضالل«. مفاھیم متقابل ۲-۲-۴

ھـدایت/  «بـاط بـا مفـاھیم متقابـل     ھایي در ارتمشابه آنچه در قسمت قبل مالحظه شد، واژه
خورد:مورد بررسي به چشم ميآیه۱۶نیز در پنج آیه از » ضالل
وَ الَّذي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أنْتَ قاضٍ إنَّما تَقْضِي ھذِهِ الْبَیِّناتِنُؤْثِرَكَ عَلَي ما جاءَنا مِن قالُوا لَنْ« 

٤»الْحَیوةَ الدُّنْیا

* وَ ما لِيَ الأعْبُدُ الّذي فَطَرَني وَ إلَیْهِ تُرْجَعُـونَ * أ  مُھْتَدُونَکُمْ أجْرًا وَ ھُمْ اتَّبِعُوا مَنْ الیَسْألُ«
٥»مُبینٍضَاللٍ* إنِّي إذًا لَفِي …أتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِھَةً 

٦»یَھْدینِإلّا الّذي فَطَرَني فَإنَّهُ سَـ«

مخاطب عام30-31: 30. الروم/ 1
2 . context

از زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به قوم مشرك خود56- 57: 21. األنبیاء/ 3
اب به فرعوناز زبان سحره موسی (ع) خط72: 20. طه/ 4
از زبان مؤمن آل یس خطاب به مخالفان فرستادگان حضرت عیسی (ع) به قریه (انطاکیه)24- 21: 36. یس/ 5
از زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به قوم مشرك خود27: 43. الزخرف/ 6



19در قرآن کریم» فاطر«کاربرد اسم یبررسي معناشناخت1394بهار و تابستان
اهللاُ وَ ما لَھُـمْ مِـنْ ناصِـرینَ *    أضَلَّمَنْ یَھْدِيرِ عِلْمٍ فَمَنْ بَل اتَّبَعَ الّذینَ ظَلَمُوا أھْواءَھُمْ بِغَیْ«

١»…فَأقِمْ وَجْھَكَ لِلدّینِ حَنیفًا فِطْرَةَ اهللاِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَیْھا 

مواتِ وَ األ   …* …هُ مِنْ قَبّلُ رُشْدَوَ لَقَدْ آتَیْنا إبْراھیمَ « رْضِ الّـذي  * قالَ بَـلْ رَبُّکُـم رَبُّ السـَّ
٢»فَطَرَھُنَّ وَ أنَا عَلَي ذلِکُمْ مَن الشّاھِدینَ

و » ھـدایت «تر شدن بحث، عبارات مرتبط با ھر یك از دو مفھـوم  در اینجا نیز براي روشن
آیند:به ترتیبِ بررسي در کنار ھم می» ضالل«

البَیِّناتِ؛ مُھْتَدُونَ؛ یَھْدینِ؛ یَھْدِي؛ رُشْدَ.»: ھدایت«
ضَاللٍ؛ أضَلَّ.»: ضالل«
»ربوبیت«. مفھوم ۲-۲-۵

اسـت کـه در   » ربوبیـت «اند، مفھـوم  بوده» فَطْر«از مفاھیم دیگري که در ھمنشیني با مفھوم 
تصریح شده است. به عنوان نمونه:» ربّ«چھار مورد به واژه

٣»…السَّمواتِ وَ األرْضِ الّذي فَطَرَھُنَّرَبُّکُم رَبـُّقالَ بَلْ «

ربّ السـموات و  «توجھي که در این آیه وجود دارد این است که عینـاً عبـارت   جالبنکته
شده و فعل فَطَرَ با ضمیر ھُنَّ به آن ارجـاع  » فاطر السموات و األرض«جانشین عبارت » األرض

داده است.
دانست:» ربوبیت«توان آنھا را در ارتباط با مفھوم در دو مورد دیگر، عباراتي آمده که مي

قُـلْ إنّـي أُمِـرْتُ أنْ    وَ ھُوَ یُطْعِمُ وَ الیُطْعَمُقُلْ أ«
٤»أکُونَ أوَّلَ مَنْ أسْلَمَ وَ التَکُونَنَّ مِن الْمُشرِکینَ

أجْنِحَةٍ مَثْنَي وَ ثُالثَ وَ رُبـاعَ  الْحَمْدُ هللاِ فاطِرِ السّمواتِ وَ األرْضِ جاعِلِ الْمَالئِکَةِ رُسُلًا أُولِي «
* یا أیُّھَا النّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَـةَ اهللاِ عَلَـیْکُم   …إنَّ اهللاَ عَلَي کُلِّ شَيْءٍ قَدیرٌ * یَزیدُ فِي الْخَلْقِ ما یَشاءُ
٥»ي تُؤْفَکُونَمِن السّماءِ وَ األرْضِ ال إلهَ إلّا ھُوَ فَأنَّیَرْزُقُکُمْھَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اهللاِ 

»فَْطر«ھای معنایي مفھوم . مؤلفه۲-۳
» فطـر «ھای معنایي اساسـی مفھـوم   توان در تبیین مؤلفهپس از بررسی مفاھیم ھمنشین، مي

مخاطب عام29-30: 30. الروم/ 1
به قوم مشرك خوداز زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب51- 56: 21. األنبیاء/ 2
از زبان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به قوم مشرك خود56: 21. األنبیاء/ 3
کنندگان و مشرکاندر مواجهه با تکذیبخطاب به پیامبر اسالم (ص) 14: 6. األنعام/ 4
مخاطب عام1-3: 35. فاطر/ 5
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چنین گفت:

اول با مفاھیم متقابـل  در قرآن کریم در درجه» فطر«اوالً) پیوستگي بسیار نزدیکي که مفھوم 
دارد، بیانگر این مسأله اسـت  » ھدایت/ ضالل«با مفاھیم متقابل دوم و در درجه» توحید/ شرك«

انسان دارد تـا  » ھدایت«و » توحید«، ارتباط تنگاتنگي با »فاطر«و از جمله اسم » فطر«که مفھوم 
فـاطر السـموات و   «ـ عبـارت  » أ في اهللاِ شَكٌّ«آنجا که در توضیح بداھت پرسش از وجود اهللا ـ 

بـوده و بـه نقـش    » توحید«کننده، تداعي»فاطر«و اسم » فطر«مفھوم آورد. گویيرا مي١»األرض
اي که در ھمین راستا قابل توجه انسان اشعار دارند. نکته» ھدایت«خداوند در آفرینش ھمراه با 

بـا  و مبـارزه » توحیـد «ھـاي  که در آیات متعددي که ذکر شد، ھر جا سخن از سـمبل است این
موسـي  استفاده شده است. حضـرت إبـراھیم (ع)، سـحره   » فطر«وم به میان آمده، از مفھ» شرك«

ھـایي کـه از سـویی بـا     ھاي آشکاري براي این مسأله ھستند؛ نمونـه (ع) و مؤمن آل یس، نمونه
» رشـد «و » ھـدایت «، »خـود «فرستاده و از سوی دیگر با تأمل در آفـرینش  فرو» بینات«توجه به 

و اطرافیان خود را به توجه بـه درون ـ ضـمایر راجـع بـه       اند، بیرون آمده» گمراھي«یافته و از 
خوانند تـا بـداھت و آشـکار    ـ فرامي» السموات و األرض«ـ و تفکر در برون خویش ـ » انسان«

از » توحیـد «انسـان بـه سـوی    » ھـدایت «را درك کنند. ایـن آفـرینش ھمـراه بـا     » توحید«بودن 
بـه  » انسـان «است که در باره » فطر«مفھوم و به طور کلی» فاطر«ھای معنایی اساسی اسم مؤلفه

السـموات و  «خداونـد و ھمچنـین در مـورد    » ھدایت«عنوان واالترین آفریده و مخاطب اصلی 
در قـرآن کـریم   » توحیـد «ای شـایان توجـه از   »نشانه«به عنوان نماد عظمت آفرینش و » األرض

کاربرد یافته است.
تـوان گفـت   نیز پیوستگی دارنـد و مـی  » ربوبیت«با مفھوم» فاطر«و اسم » فطر«ثانیاً) مفھوم 

و » فـاطر «اسـت. گـویي   » فاطر«و از جمله اسم » فطر«ھای معنایی مفھوم نیز از مؤلفه» ربوبیت«
ھا از یکدیگر غیـر  ـ ھستند که حتي تصور تفکیك آن» خالق«دو جنبه از حقیقتي واحد ـ » ربّ«

کند ولي مي» اطعام«است، » رازق«است، » بّر«است » فاطر«نماید. ھمان کسي که قابل قبول مي
».افزایدمي«شود، و ھر آنچه بخواھد به آفریدگان خود نمي» اطعام«

گیرينتیجه
در » فـاطر «و از جمله اسـم  » فطر«توان نتیجه گرفت که مفھوم از مجموع آنچه گذشت، مي

10: 14. إبراهیم/ 1
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اشـعار  » نوعي از آفـرینش «دھد، بلکه بهبه معناي عام ارجاع نمي» آفرینش«قرآن کریم صرفاً به 

رھنمـون  » شـرك «و نفـي  » توحیـد «است؛ ھدایتي کـه انسـان را بـه    » ھدایت«با دارد که آمیخته
داند. ایـن نـوع   شود و پذیرش این امر را بدیھي دانسته و حتی شک کردن در آن را روا نمیمي

ت شـده و وي  خاص آفرینش مستمر بوده و منقطع نشده است و ھمواره بر احوال انسان نظـار 
بـه نـوع خـاصّ آفـرینش انسـان اشـعار دارد کـه        » فطـر «شود (ربوبیت). مفھوم روزي داده مي

ھا توجه نکرده و در غفلت به است؛ ھرچند بیشتر انسان» دین قیّم«تغییرپذیر نیست، بلکه ھمان 
ـ « است:» فطرة اهللا«برند. این نوع خلقت، ھمان سر مي ا فِطْـرَةَ اهللاِ الَّتـي   فَأقِمْ وَجْھَكَ لِلدّینِ حَنیفً

: ۳۰(الـروم/  » فَطَرَ النّاسَ عَلَیْھا ال تَبْدیلَ لِخَلْقَ اهللاِ ذلِكَ الدّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أکْثَرَ النّاسِ الیَعْلَمُـونَ 
۳۰(
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