معنای واژه «ص -ل -ح» و مشتقات آن در قرآن
___________________________________ دکتر مجید صالحی ___________________________________1

چكحده

خكى از عوام برداشت حيغ از آخات قرآن ،شناخت معانى واژه هاا آن ماى حاشاد.
در اي كار حاخد حه عر خاص و معانى معهود كه در قرآن برا برخى الفاظ است توهه
شاود .از طرقااى الفاااظ قاارآن كاارخم باار معااانى راخا آنهااا در عصاار ناازول حم ا شااود .دراي ا
ااژوهش ،در ح ااارۀ معنااا واژه «ص_ ل_ ح» و مز ااتهات آن در قاارآن ححا ا شااده اس اات .از
بررساى و هم ا حنااد مطااال ى كااه در ك اابهااا لغاات و تفسااير در حااارۀ واژه «ص_ ل_ ح» و
مزتهات آن گفته شده است ،و همچناي توهاه حاه مجماوع آخااتى كاه در آنهاا ايا كلماات
حاه كاار رقتاه اسات ،ماىتاوان گفات كاه واژه «ص_ ل_ ح» حاه معناا شاخسات ى اساات .واژه
مزبور و مزتهات آن در قرآن نيز شاخد حه اي معنا آمده است كه وقتى هد ها انسان را
در نرار مااىگيارخم ،ا گاار قارد خااا عملااى خاا راحطااه ا شاخسات ى داشااتع خعناى ويژگااىهااايا
داشت كه حتواند هد مورد نرر انسان را تأمي نماخد ،اي واژه بر آن اطب مىشود .حال
گااهى درحاارۀ اهااداقى ريار از هاد و كمااال نهاايا انسااان مطار ماىش ا ود ،و گااهى درحااارۀ
هد و كمال نهايا انسان.
کلیدولژهها  :لغ ،قرآن ،معنا شناسى ،شاخست ى.

_____________________

 _ 1استادخار گروه معارف اسالمی دانشگاه هنر تهران salehibirjandi@gmail.co m

دوخافت _1395 /1/20 :غحر 1395 /6/8 :
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وقدوه

خکی اػ دانش های مورد نحاػ جرای فهم قرآن و ن
تدجر در آن دانش معنا شناسوی و مفوردات
است .همحشه مفئران قرآن احن دانش را مورد ن
تآضه قرار داده و در تفاسحر ظآد حوا عناخوت حوه

فرصت و امکاناتی که داشتهاند اػ آن جهرهمند گشتهاند.
در معناشناسی واؼه های قرآن حاخد حه فرهنگ عرجی و نحی ظآد قرآن مراضعه کورده در
ن
کاوجردهای هغآی خوک واؼه دقوت کنوحم و در سوحا ،آخواتی کوه مشوتمل جور آن واؼه اسوت تأمول
نمواحیم و حکآشوحم حووه فهوم صوححز اػ معنووای آن واؼه جرسوحم .قورآن کوورخم کوه کوالح ظداونوود
میحاشد خوک موتن ادجوی اصوحل قوآی و اسوتآار عرجوی اسوت کوه در شوراخط ظواص ػموانی و
مکانی و فرهنگی طهارده و نحم قرن پیش اػ احن ناػل شده است.
در جیان معانی واؼه های قرآنی حاخد حه عرف ظاص و معانی معهآدی که در قرآن جرای
جرظی اهفاظ است تآضه شآد .اػ طرفی اهفاظ قرآن کورخم جور معوانی راخوذ آنهوا در عصور نویول
حمل شآد .جرظی واؼه ها در زحوان عرجوی وز اػ ػموان نویول دطوار ن
تحوآل معنواحی شوده انود.
حاخد حه اهفاظ مشترک در قرآن و وضآد معانی مساػی جورای اهفواظ قورآن تآضوه کنوحم و اػ هموۀ
قرخنوه هوای مآضووآد در آخوات قوورآن و سوحا ،آخووات جورای تعحووین معنوای مووراد کموک حگحوورخم.
گواهی ن
مفئوور حووه دهحوول شوهرت اسووتعمال خووک هفووظ در خوک معنووا تنهووا آن معنووا در عهوونش
میآخد در حاهی که معنای دخگری جرای آن واؼه جیان شده که مشهور نحئوت اموا حوا سوحا،
آخات همصآانی دارد.
تآضه حه اصل و قاعده هم معنا نجآدن در تفئحر واؼه های قرآن و مراضعه حه منواحع کهون و
معتجر اػ شراخط دخگر تفئحر واؼه های قرآن است .استفاده اػ آخات قرآن جرای شورح و تفئوحر
کلمات و واؼه های قرآن جهترحن وو

است.

دراحون پوژوهش در حوارۀ معنوای واؼه « ص _ ل_ ح» و مشوتقات آن در قورآن ححوث شوده
است .شناظت جهتر اػ احن واؼه و مشتقات آن موا را در فهوم جهتور آخوات قورآن خواری مویکنود.
احون واؼه و مشووتقات آن  180حوار در قوورآن و در  170آخوه اػ  54سوووره آموده اسووت .احون تحقحووق
معنووای هغووآی واؼه «ص_ ل_ ح» و مشووتقات آن را در کتووابهووای هغووت عرجووی و همشنووحن
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معنای آن را در کتابهای تفئحر قرآن اػ نرر ن
مفئران جررسی کرده است .سوپز حوا تآضوه حوه
همۀ آخات مشتمل جر آن واؼه و تأمل در سحا ،آن ها معنای قرآنی آن واؼه را حا در نرر گورفتن
معنای هغآی آن جیان کرده است .در احن جررسی سحا ،آخوات قورآن و قرخنوه هوای مآضوآد در
هر آخه در تعحین معنا نقش ن
مهمی دارد.
وعناى واژه «ص_ ل_ ح» در كتابهای لغت و تفسحر
صاحجان کتابهای هغت و تفئحر قرآن جرای واؼه «ص_ ل_ ح» و مشتقات آن معانی
گآنا گآنی عکر کردهاند که میتآان آنها را احنگآنه تقئحم کرد :

خوَّی و نحکی

جرظی گفتهاند« :اصلحت اهی اهداحا خعنی احئنت اهحها» و آن را احئوان و نحکوی معنوا

کردهاند( .فراهحدی  117/3 :1410اجن منرور .)517/2 :1414
خکووی اػ مفئووران صوواهحات را کارهووای نحکووآی ئووندخده معنووا کوورده اسووت( .شوورخف
الهحسی .)22/1 :1373
مؤهف روَ الجحان صالح را صفتی میداند که همۀ ظوجیها را سوامان مویحصشود(.حقی
جروسآ

جی تا.)31/2 :

خحر

گفته اند  :در احن کار مصولحت اسوت خعنوی ظحور اسوت( .طرخحوی :1375ح)389/2

و مراد اػ حاقحات صاهحات در آخه  46سوره کهف را تماح اعمال و کارهای ظحر دانئوتهانود.
(قرشی .)142/4 :1371

خکوی اػ ن
مفئووران گفتووه اسووت  :اعموال ظحوور را صوواهحات گفتووهانود طووآن حووهوسووحلۀ آن

احآال حنده و امور دحن و دنحای او و ػندگی دنحآی و اظروی او اصالح مویشوآد و فئواد اػ آن
جرطرف میگردد( .آل سعد .)44 :1408

ن
مفئر دخگری گفته  :عمل صاهز نی د مردح معروف اسوت طورا کوه در فقورت موردح توآان

تشصحص جین ظحر و شر قرار داده شده است( .مراغی جی تا.)68/1 :
86
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«اصلز اهّلل اهمؤمن» خعنی ظداوند دوحارۀ حندۀ مؤمنش کاری میکند کوه در آن صوالح و
نفع او حاشد( .طرخحی .)386/2 :1375

جرظووووی مفئووووران نحووووی معنووووای نفووووع را جووووورای احوووون واؼه آوردهانوووود( :طآسووووی جوووویتوووووا:

 425/4اجآاهفتوآح راػ

 123/1 :1408اجوون عاشووور جووی توا 280/1 :حقووی جروسووآ جی تووا:

.)57/1
ن
مفئر ی در تفئحر آخۀ  220سورۀ حقوره موی گوخود  :موراد اػ اصوالح حفظ موال ختوحم و صورف
آن مقاجق صرفه و صالح ختحم است که حه نآعی حه معنای نفع اشاره کرده اسوت( .طحوب
.)202/2 :1378

نٌن و اعتدال و استقاوت

ن
جرظی مفئران گفته اند  :فئاد ظروح شیء اػ اعتدال است و صوالح ود آن اسوت.

(کاشووانی  83/1 :1336حقووی جروسووآ

جووی تووا )57/1 :و جرظووی فئوواد را اخسوواد ظلوول و

حوه هووم ظووردگی در نرووم شویء و صووالح را مقاجول آن موویداننود( .مصووقفآ

180/2 :1380

ضوآادی آملووی  ) 271/2 :1388و جرظووی صوالح را حووه معنووای اسوتقامت حووال گرفتووهانوود و
فئواد را تغحیوور اػ حووال اسوتقامت( .اجآاهفتووآح راػ

 123/1 :1408حقووی جروسوآ

جووی تووا:

.)57/1

مفئوران حوا ن
جرظی ن
تآضوه حوه آخوۀ  189سووره اعوراف گفتوهانود :فرػنود صواهز خعنوی صواهز

جرا ػندگی و حقا حوه اخنکوه فرػنود تواح اهصلقوه و جویعحوب و آفوت حاشود طوآن در هنگواح
فرػنووددار شوودن و ووػهووا والدت فرػنوود آوزو انئووان احوون اسووت نووه اخنکووه صوواهز دخنووی

حاشود( .طجاطجواحی  )488 /8 :1374همشنوحن ن
مفئوران دخگووری نحوی ماننود احون مقلووب را
گفتوووهانووود( :طحوووب  53 /6 :1378فوووح

کاشوووانی  259 /2 :1415مصوووقفآ

:1380

 249/9مغنحه .) 435 / 3 :1424

و در تفئوحر آخوۀ  9سوورۀ حآسوف نحوی جرظوی ن
مفئوران گفتوهانود :و سور انسواح کلحوه عالقووه و

تآضه درتان حه شما معقوآف گوردد .توا حآسوف و جورادر

ػنوده و موورد تآضوه ظواص ودر موا
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حاشند افکار ما نارا حت ظآاهد جآد و همحن ناراحتی افکار حاعث میشآد کوه و وع ػنودگی
ما نامنرم و آشفته حاشد وهی اگر کار حآسف را حئازخم او اق و جرنامه ػنودگی موا وو حوه راه و

اصالح ظآاهد شود( .نسفوی ظمحنوی  )63/8 :1398و ن
مفئور دخگوری شوجحه احون مقلوب را
گفته است( .مغنحه .)292/4 :1424

شاخستگی
خکوی اػ هغوخوان گفتووه  :ووػ ضمعوه را صواهز نامحووده انود زحورا جوورای عمول و جیشوتر نمووآدن
نحکیها شاخئتگی دارد( .طرخحی  )388/2 :1375دخگری نحی صالح را شاخئوته شودن و
اصالح را شاخئته کردن طحیی معنا نمآده است( .قرشی .)142/4 :1371
مفئوری گفتووه اسوت  :کلمووه صوالح حووه وضهوی حووه معنوای هحاقووت اسوت( .طجاطجوواحی
 ) 458/1 :1374و در ضوای دخگور مووی گوخود کلمووه صوالح حوه معنووای شاخئوتگی اسووت در
مقاجل کلمۀ طالح که حه معنای ناشاخئتگی است( .طجاطجاحی .)68/20 :1374

اشتی و سان

صلز را حه جرطرف کردن نفرت و دشمنی جین مردح مرجآ دانئتهاند( .راغب : 1412

 )489و نحی معنای ِسلم خا آشتی و ساػ

را جرای احن واؼه آوردهاند( .اجن منرور : 1414

 )517/2و گفته اند :اصالح جین قآح خعنی اخساد وفا ،جین آنها( .فحآمی جیتا )345/ 2 :و
نحی اصالح جین مردح را حه معنای جرقراری دوستی و محجت دانئتهاند( .طرخحی: 1375 ،

 )387/2و اصالح را اخساد صلز و ساػ

و اهفت گرفتهاند( .قرشی ) 142 /4 :1371

مفئر گفته :اصالح اػ جین جردن نفرت و تفرقه جین مردح است (مدرسی )186/2 :1419
ُ
و دخگر گفتهَ :و َأ ْصل ُحوا َذ َ
ات ََّ ْ ِنک ْن (انفال ) 1/خعنی آنشه اػ دشمنی و درگحری جین
ِ

شماست اصالح کنحد( .طجرسی .)797 /4 :1372

وطاحقت حا وحی الهی و فطرت سالن
گفتووه شوووده :صوواهز کئوووی اسووت کوووه واضجووات اههوووی و حقووآ ،موووردح را ادا موویکنووود.
(طرخحووی  ) 386/2 :1375دخگوور گفتووه :حووا در نروور گوورفتن اخمووان هوور کووار شاخئووته کووه
88
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مقواجق حووا موآازحن عوودل و انصواف اسووت مووورد ر وا ظوودا و مشومآل عمووآح «اهصوواهحات»
است ظآاه در شرق حاهصصآص تعحین شده حاشد خا نه( .قرشی .)144/4 :1371
خکی اػ مفئران گفته است :هر عملی که وحی اههی خا عقل سلحم و فقورت سواهم حوه آن
فرمان دهد عمل صاهز است طنانکه ترک آنشه وحی خوا عقول و فقورت سولحم اػ آن نهوی
کورده نحوی عموول صواهز اسووت خعنوی م عحووار صوالح عمول فقووط دهحول معتجوور اعوم اػ عقلووی و
نقلوی اسوت( .ضوآادی آملوی  )68/5 :1388دخگوری صواهحات را اعموال شورعی عرفووی و
عقلی دانئته اسوت( .ظمحنوی  )105/5 :1418دخگور صواهحات را طاعوات جوین انئوان و
پروردگوار

خوواد کورده اسووت( .سومرقند جی تووا )36/1 :جرظوی نحووی عمول صوواهز را عملووی

دانئته اند که مقاجق فقرت انئانی حاشد گرطه گفته اند تشورخع نحوی مقواجق تکووحن اسوت.
(طجاطجاحی .)239/8 :1374
ن
مفئر دخگری میگوخد :صاهز کئی را گوخند که معتقد حه ضمحع عقاجد حقا حاشود و حوه
ضمحع واضجات اههی عمل کند و توارک ضمحوع معاصوی حاشود( .طحوب  )273/6 :1378و
شجحه احن مقلب را جرظی ن
مفئران دخگر نحوی گفتوهانود( :کاشوانی  218/2 :1336طنقواوی
جیتا.)209/3 :

درست کردن فساد و خراَّی

در تعرخوف دخگور جورا واؼه اصوالح آموده اسووت :خعنوی و وعحتی کوه حوه سوجب گنوواه و

ظلم دطار ظراجی شده حا توحه و ضجران ظلم درست شآد .خکی اػ مفئران در تفئوحر آخوه89
َ َ
َ َ َ
ين ُ
آل عمران گفته است :إال ال ِذ َ
تاَّوا ِو ْن َح ْع ِد ِذلك َو أ ْصل ُحوا خعنی مگر کئانی که حعد
ِ
اػ احن سآاجق توحه کنند و حه اصالح و صالح درآخند .مراد اػ قحد خادشده احن اسوت کوه توحوه
آنان صرف ادعا نجاشد حلکه توحها حاشد که گغشته را ضجران نماخد و هکه کفور را اػ دامون
دهشان حشوخد و حاطنشان را ا ک ساػد(.طجاطجاحی .)526/3 :1374
َّ
مفئر دخگری در تفئحر همان آخه میگوخد :دصول ُحآا اصوالح عمول واالخش آن اػ هرگآنوه
ضجوران
ػشتی است .توحه آنان هم حاخود صوالح حاشود (توحوه شصصوی) و هوم اصوالح (تورمحم و
ِ

افئاد دخگران)(.ضآادی آملی .)210/11 :1388
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جرظی ن
مفئران دخگر نحی نیدخک حه همحن معنا را آوردهانود ( :مصوقفآی 323/4 :1380
حقی جروسآ جیتا.)265/1 :
َّ
َّ
َّ
مفئری در تفئحر آخه 182حقره گفته است :مرضع محردر فأ ْصل َّز َّج ْی َّن ُه ْم راضع حوه ورثوه و
کئانی است که دوحاره آنها وصحت شده طنوان کوه مقواح جور آن دالهوت دارد و اصوالح جوین
آنان حه احون اسوت کوه وصوحت را اػ طرحوق ضوور و انحوراف حوهطرحوق حوق و عوداهت رد کنود.

(طحب  ) 325 /2 :1378شجحه احن مقلب را ن
مفئر دخگوری گفتوه اسوت( .فضول اهّلل :1419
.)13/4

دوحارۀ واؼه « ص _ ل _ ح» معانی دخگری نحی گفته شده است ِ :ص ُ
لز ناح نهری اسوت در
ن
محئان گاهی معنای کناخهای صاهز کثرت و فراوانی است خکی اػ ناحهوای شوهر مکوه را
ً ً
نحی َّصالح و َّصالح گفتهاند شاخد اػ صلز آمده زحورا ظداونود در قورآن فرموآده  :حرموا آمنوا.
ِ
(اجن منرور .)517/2 :1414
وعنای برگزخده واژه «ص _ ل _ ح»
انئوان در ػنودگی ظوآد حوا اسوتفاده اػ نحوروی فکور و ادراک حوه هنگواح انسواح کارهوواخش
علآح و ادراکاتی اػ معنای ظآب و حد حئون و قوجز سویاوار و غحور سویاوار واضوب و ضواحی و

مانند آن اعتجار می کند سپز آن علآح و ادراکات را محوان ظوآد و ضهوان ظوارح واسوقه قورار
داده عملوووی جوووور طجوووق آن انسوووواح موووید هوووود توووا غر ووووش حاصووول گووووردد( .طجاطجوووواحی
 ) 174/2 :1374خکووووی اػ معووووانی کووووه انئووووان در ػنوووودگی ظووووآد در راسووووتای رسووووحدن حووووه
غرضهاخش اعتجار کرده شاخئتگی است.
اػ جررسی و ضمع حندی مقاهجی که در کتابهای هغت و تفئحر در حارۀ واؼه «ص_ ل_ ح» و
مشتقات آن گفته شده است و همشنحن تآضه حه مسموآق آخواتی کوه در آنهوا احون کلموات
حه کار رفته است میتآان احن نتحسوه را گرفوت کوه واؼه « ص_ ل_ ح» حوه معنوای شاخئوتگی
است .شاخئتگی خعنی فردی خا کاری وحژگی هاحی دارد که می تآانود غورض و مقصوآد موورد
ً
نرر را تأمحن نماخد مثال خکی اػ اسامی شهر مکه صالح است حه احن سوجب کوه غورض اػ
اسکان در خک شهر داشتن امنحت آرامش آسواخش و جرظووردار اػ وسواحل ػنودگی اسوت.
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و احوون وحژگوووی هووا در شوووهر مکوووه هئووت و شاخئوووتگی الػح جووورای تووأمحن احووون مقصوووآد را دارا
میحاشد.
آمحصتگووی محووان معنووا و مصوودا ،حاعووث شووده معووانی دخگووری جوورای واؼه « ص_ ل _ ح»
گفتوه شوآد .طنووان کوه خوواد شود جرظووی معنوای حئون و نحکووی و ظووجی ظحوور نفوع نرووم و
اعتدال آشتی وساػ

درست کردن فئاد مقاحقت حا وحی و فقرت و . ..جورای احون واؼه

آوردهاند.
ُحئون عجوارت اسوت اػ هرطحوی سورورآور و ظآشوواخند اػ نرور عقول خوا ظوآاهش نفئوانی خووا

حووز( .راغووب ُ )236 :1412حئوون خعنووی آنشووه مالخووم طجووع و مآافووق آوزوسووت و آنشووه حووا
سووعادت و هوودف حشوور مآافووق و سوواػگار اسووت حئوون و زحجووا و ظووآب اسووت( .طجاطجوواحی

 ) 12/5 :1374اگر انئان حه آنشه مآافق و ساػگار حا هدف و سوعادت اوسوت حئون و زحجوا و
ظآب گفته اػ احن وو جآده که احن امور مآافق فقورت و طجوع سواهم اسوت و ظآشواخند انئوان
است اػ آن نرر که او را حه هدفش میرساند.
ظحوور حووه معنووای جرگیخوودن شوویء و جرتوور دانئووتن آن اسووت( .مصووقفآی )158/3 :1360
کلمه ظحر حه معنای آن طحیی است که وقتوی امور داحور شود جوین آن و خوک طحوی دخگور آدموی
حاخد آن را اظتحار کند(.طجاطجاحی .)208/3 :1374
ز عملی اػ احن ضهت که ظآشواخند و مآافوق طجوع انئوانی اسوت مصودا« ،حئون» و
اػ احن ضهت که در مقاخئه حا عمل دخگر حاخد جرگیخده شآد مصدا« ،ظحر » و اػ احن ضهوت
که شاخئته و دارای وحژگی هاحی اسوت کوه موا را حوه غورض و هودفمان مویرسواند مصودا،
«صاهز» است و نه اخنکه صاهز حه معنای ظحر خا حئن است.
و آنان که معنای نفع جرای واؼه «ص _ ل _ ح» گفتوه انود شواخد اػ احون وو حاشود کوه انسواح
عمل شاخئتۀ رساندن ما حوه مقصود حوه سوآد ماسوت .و وقتوی شوحجی شاخئوته توأمحن هودف
ِ
موورد نرور اسووت کوه اػ اعتوودال و اسوتقامت جرظوووردار جوآده در نرووم آن شویء ظلوول و حوههووم

ظوردگی نجاشد.
و معنای آشتی و ساػ

جرای « ص _ ل _ ح» اػ احن وو خاد شده که وقتی وواحط انئوانهوا
شمارۀ  111تابستان 1115

91

جور اسوواس آشووتی صووفا صوومحمحت و دوسووتی حاشود شاخئووته تووأمحن غوورض اػ احوون وواحووط
اسوت کوه هموان محجوت دخودن محجوت نموآدن هوم صوحجتی تنهوا نجوآدن سوآد جووردن و
سآد رساندن می حاشد .اگر احن وواحط جراساس کدورت نفرت و دشمنی و نیاق حاشد افوراد
حه آن اهدافی که اػ وواحط جین فردی واضتماعی مورد نرر است نمی رسند.
همشنحن کئی که حه اصالح ظآد خا دخگران و خا ضامعه می پرداػد حه احن معناسوت کوه
آنشوه اػ اعموال کووه حاعوث دور شودن اػ هوودف و ماخوۀ فئوواد اسوت حوا اعموواهی کوه شاخئووته
رساندن حوه مقصود اسوت ضواخگیحن موی نماخود .اػ احون و اػ سوآ حعضوی اصوالح حوه معنوای
درست کردن تعجحر شده است.
عمول صواهز کووه حوه معنوای عموول شاخئوتۀ رسوواندن انئوان حوه هوودفش اسوت مصوودا،
اعمال مقاجق وحی اههی و فقرت سواهم نحوی مویحاشود زحورا احون اعموال انئو ان را حوه کموال و
سعادت وهدف نهاحی انئان میرساند.
ز در مآاردی که خاد شد مشصص گردخد که آنشه حه عنآان معنای واؼه «ص _ ل_ ح»
گفته شده است در اصل در مصدا ،حا آن مشترک است نه در معنا.

واژه «ص _ ل_ َ» در دران

واؼه « ص _ ل_ ح» و مشوووتقات آن در قووورآن نحوووی حوووه احووون معنوووا آموووده اسوووت کوووه هرگووواه

هدفها انئان را در نرر موی گحورخم اگور فوردی خوا عملوی خوا راحقوهای شاخئوتگی داشوت
خعنی وحژگی هواحی داشوت کوه حتآانود هودف موورد نرور انئوان را توأمحن نماخود احون واؼه جور آن
اطال ،میشآد .در قرآن کرخم واؼه « ص _ ل_ ح» گاهی دوحوارۀ اهودافی غحور اػ هودف و کموال
نهاحی انئان مقرح میشآد که اػ سحا ،آخات و شآاهد و قراحن می تآان حه آن پی جرد.
ُ َ
َ
َْ
َ
َ
َََ ُ
ال
ظداوند در آخها میفرماخد  :ه َهو
ها َو ِاحهد ٍّ َو َج َعهل ِو ْن َهها ز ْو َج َهها
ُ
ن
هن
و
هن
ک
ق
ل
خ
ى
هذ
ِ
ِ
ٍّ
ََ َ ََْ َ َ َ َ َ ََُ َ َ
َ ْ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ً
هال َخُ ًحُها َف َه َهر ْ
أ
ها
ه
ل
ف
هه
ح
ت
هجن
ل
ها
ه
ه
َّ
ر
اهَّلل
ا
هو
ع
د
هت
ل
ق
ث
ِلحسک ن ِإلحها فلها تغشجها حهلهت حه
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ً ََ ُ َ َ َ َ
الشا ِکر َ
ين (اعراف.)189 /
اتحتنا ص ِالحا لنکون ن ِو ن
ِ

«اوست که شما را اػ خک تن آفرخد و همئر او را اػضنز او آفرخد تا حودو آراح گحورد و طوآن

و را فورا پآشوواند حووار سووجک گرفووت و حووا آن موودتی سوور کوورد و طووآن سوونگحن شوود ظوودا
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پروردگار ظوخش را حصآاندند که اگر فرػند شاخئتها حه ما دهی سپاسگیار ظآاهحم جآد».
منرور آنها اػ صاهز فرػندی است که وحژگیهاحی دارد که می تآاند هدف ودر و موادر
را اػ فرػند آوردن تأمحن نماخد مانند سالمت ضئمی و ووحی و اخنکه آفورخنش او جویعحوب و
نقص حاشد.
َ َ ْ ُ َ
ْ ُ َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ً
ُ
ُ
وسههف أو اط َرح ُ
و در آخوها دخگوور مووی فرماخود :اد ُتلههوا ُي ُ
هوه أ ْرضهها خههخل لک ْهن َوجههه أ َِّ ه ک ْن َو
ِ
َ
َ ُ ُ ْ
ههال ِح َ
حن (حآسووف )9 /حآسووف را حکشوووحد خووا حووه سووورػمحنی دور
ههد ِه د ْو ًوههها َص ِ
تکونههوا ِوههن َح ْع ِ
جیندازخد

که عالقه درتان ظاص شما شآد و ز اػ آن مردمی شاخئته شوخد.

منرور گوخنده احون جوآد کوه وز اػ کشوته شودن خوا تجعحود حآسوف شوراخط و وحژگویهواحی
جورای شوما حوهوضوآد موی آخود کوه حوه دنجوال آن جآدخود و آن را شاخئوته ػنودگی موی دانئووتحد و آن
اظتصاص تآضه در حه شما جآد و اػ احن نرر قآح صاهحی میشوخد.
َ
ْ َْ
ُ َ َ
الص ِهال ِح َ
حن ِوه ْهن ِع َجه ِهاد ُ
کن َو
نک ُحهوا اْل َخه َهاوی ِوههنکن و
و در سووره نووور آخوه  32موویفرماخوودَ :و أ ِ
َ ُ
اهَّلل ِو ن َف ْض ِل ِه َو ُ
اجک ْن إن َخ ُک ُون ْوا ُف َق َرا َ ُخ ْغ ِنه ُن ُ
اهَّلل َو ِاسع َع ِلحن «دظتران و ئران و غالمان و
ِإو
ِ
ِ
کنحیان عیب ظ آد را اگر شاخئتگی دارند نکاح نماحید که اگر تنگدسوت حاشوند ظودا اػ کورح
ظوخش تآانگرشان کند که ظدا وسعت حصش و دانا است».
صواهححن در احون آخوه خعنوی آن هووا کوه احون وحژگوی و شاخئووتگی را دارنود کوه موی تآاننوود
هدف اػ اػدواح را تأمحن نماخند.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
و در سوووره انجحوواء آخوووه  90موویفرماخووود :ف ْاس َههت َج ْج َنا ل ُههه َو َو َه ْج َنههها ل ُههه َخ ْححه َ
ههی َو أ ْصههل ْح َنا له ُههه
َ
ز ْو َج ُهه « ...ووز ػکرخووا را اضاحووت کووردخم و خححووی را حووه او حصشووحدخم و همئوور را جوورا او
شاخئته کردخم»...
اگر همئر هدف موورد نرور اػ زوضحوت را توأمحن نکنود صواهز و شاخئوته جورای زوضحوت
نحئت و اصالح زوح خعنی آن ضنجههواحی کوه موانع توأمحن هودف زوضحوت مویشود ماننود
ناػاحی پیری خا حد اظالقی جرداشته و ضای آن وحژگیهاحی در زوح اخساد شآد کوه غورض را
تأمحن نماخد مانند ػاخش ظآ اظالقی و ضآانی و. ... .
حه ضی آخات خادشده حقحوه موآاردی کوه واؼه « ص _ ل_ ح» و مشوتقات آن در قورآن حوه کوار
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رفته مرجآ حه کمال و هدف نهواحی انئوان اسوت .اػ نرور قورآن انئوان غحور اػ هودفهواحی
که در ػندگی دنحاحی ظآد دارد دارا هدفی نهاحی است.
ظداونود حکووحم جوورای هوور مآضووآدی در ضهووان هوودفی قوورار داده و او را حووه سووآی هوودفش
َ
َ
ََْ ُ
ُ َ َ
هداخت نمآده است .ظدا متعال در احن حاره فرموآده :ال ِهذى أ ْعطهی کهل ش ْهی ٍّ خلق ُهه ث َهن
َههدى (طووه  « )50 /ظودا تعوواهی اسوت کووه ظلقووت هور طحووی را حوداد سووپز هووداختش
کرد ».انئوان نحوی جورای رسوحدن حوه هودفی آفرخوده شوده اسوت( .مؤمنوآن )115/ضهوان هئوتی
آفرخوده شووده و راح انئووان گشووته تووا او حووه هودفش جرسوود .احوون مقلووب را اػ آخووات( :اجووراهحم/
 33_32نحل 12 /حذ 65/هقمان 20/ضاثحه )13/میتآان استفاده نمآد.
و انئوان حاخود جورای رسوحدن حوه هودف و کموال نهواحی آػمواخش شوآد و کئوانی حوه هودف
ً
ظآاهند رسحد که دارا «احئن عموال » حاشوند (هوآد 7 /کهوف 7/ملوک )2/و کئوانی
اخنگآنووه انوود کووه اهوول اخمووان و عموول صوواهز حاشووند( .عنکجووآت  7/کهووف30/و  120و 121
نووور 37 /و  38احقوواف 15 /و  ) 16و عموول صوواهز عملووی اسووت کووه انئووان را حووه هوودفی
می رساند که جرای آن آفرخده شده است خعنی عملی که شاخئتگی دارد انئان را حوه هودف
و کماهش جرساند.
ادا

اظر وی خعنی رسحدن حه سعادت وکموال وهودف در مقاجول عمول مؤمنوان مقورح

شده است( .اعراف )43/و هداخت حه وسوحله اخموان اسوت( .حوآنز )9/خعنوی اخموان نووری
اسوت کوه مئوحر حرکووت و عمول را ووشون موی کنوود وهوی جورای رسوحدن حووه مقصود حاخود عموول
انسواح داد .اگور کئووی اخموان داشووته حاشود وهووی هوحر عمول ظحوور حوا آن کووه مویتآانئووت
کئووب نکووورده حاشوود اخموووانش حووه حوووال او در نسووات اػ اصووول عووغاب سوووآدمند نحئوووت.
(انعاح.)158/
واؼه صاهز در قرآن گاهی حه عنآان وحژگی عمل و گاهی حه عنآان وحژگی اشوصاص آموده
است.

ً
در قرآن کرخم اػ گروهی حا عنآان «اهغحن آمنآا و عملوآ اهصواهحات خوا عمول صواهحا و»...

ناح موی جورد کوه آنوان حوه سوعادت احودی و جهشوت ضواودان و رحموت و ر وآان پروردگوار کوه
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هموووان هووودف آفووورخنش آنهاسوووت مووویرسوووند و در مقاجووول آن هوووا کئوووانی هئوووتند کوووه حوووا
وحژگیهای کفر ظلم استکجار فئاد ظئران عمل حوه ػشوتی هوا فئوق و .. .اػ آنهوا نواح
جرده شده است که اخان کار آنها شقاوت و عغاب اههی و آتش و ضهنم است.
در مآاردی نحی کلمه صاهز در قرآن حه عنآان صفت جورای اشوصاص حوه کوار رفتوه اسوت.
اگر سحا ،و شآاهد و قوراحن آخوات نشوان دهود کوه کلموه صواهز در آن آخوه مرجوآ حوه هودف و
کمال نهاحی انئان است معنای آن فردی است کوه شاخئوتگی هوای الػح را در رسوحدن حوه
هدف و کمال نهاحی دارا می حاشد.
اهجته صاهز جآدن که اػ کموال هوای وضوآدی اسوت ماننود وضوآد دارای مراتوب متفواوتی
است .جرظی اػ صاهحان کئانی هئتند کوه در اثور اخموان وعمول صواهز صواهز مویشوآند:
َ
َ َ َ َ َُ ْ َ َ ُ ْ َ
الص ِال َ
الص ِال ِح َ
ات َل ُن ْد ِخ َل َن ُه ْ
حن (عنکجآت )9/و کئانی که
فی
ن
ح
و ال ِذين اونوا و ع ِهلوا
ِ
ِ
اخمان آورده و عمل صاهز میکنند ما حه طور ققع آنها را در ػمره صاهحان در میآووخم.
حوا تآضوه حوه سوحا ،و قرخنوه هوای مآضوآد در آخواتی موی توآان هموحن معنوا را جرداشوت کوورد
ماننوود احوون آخووات( :اعووراف 168 /ضوون 11 /اسووراء  25/آل عمووران  114 /منووافقآن 10 /
ماجده 84 /توحه  /75کهف .)82/
جرظوی صواهحان صواهز در عات هئوتند .صواهز جوآدن عات غحور اػ صواهز جوآدن عمول
است و عمل صاهز داشتن اعم اػ آن است که هوخت عات عامل حوا صوالح متقوآح حاشود خوا
نووه (ضووآاد آملووی  ) 185 / 14 :1388احتمووال ان حووراف در حوواره صوواحجان عموول صوواهز
منتفووی نحئووت (توحه )102 /امووا صوواهحان حاهووغات منحوورف نمووی شووآند .حووا تآضووه حووه قووراحن
مآضآد در جرظی آخات ماننود کلموه اضتجواء خوا مرجوآ جوآدن مآ وآق حوه انجحوا و اوهحوای اههوی
شواخد حتووآان گفوت کووه منروور اػ کلمووه صواهز در احوون آخوات صوواهز حاهوغات اسووت ماننوود
آخوات( :قلوم 50 /انعوواح 85 /صوافات 112 /نحوول 122 /انجحواء 75 /و  86عنکجووآت/
 27حقره 130 /آل عمران 39 /و  46نئاء  69/انجحاء 72 /تحرخم .)10/
که اػ صاهحان حه شمار آمده اسوتَ َ :و َه ْج َنها َل ُهه إ ْس َهح َاق َ َخ ْع ُق َ
هوب
حضرت اجراهحم
ِ
َن ِاف َل ًة َو ُکال َج َع ْل َنا َص ِال ِح َ
حن (انجحاء) 72 /حه ظدا سوجحان عورض می کنود :پروردگوارا! مورا
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َْ ْ
ْ
َ
الص ِهال ِح َ
حن (شوعراء .)83/مشواحه
حه صاهحان ملحق کنَ :ر ِب َه ْب ِلی ُحک ًهها َوأل ِحق ِنهی ِح
احون دعوا اػ حضورت حآسوف

نقول شوده اسوت( :حآسوف .)101/جرظوی صواهحان در رتجووۀ

واالحووی قووورار دارنووود کوووه پیوووامجرانی همشوووآن حضووورت اجوووراهحم

و حآسوووف

ظآاهوووان

که تحت والخوت ظاصوه ظودا سوجحان
ملحقشدن حه آنان هئتند مانند رسآل اکرح
َ
َ
َ ََ
جوآد و فرمووآد :ظووداحی کووه متووآهی صوواهحان اسووت وهو نوی موون اسووت :إن َو ِلحه َهی ُ
اهَّلل اله ِهذی نههزل
ِ ِ
َ
َ
الص ِهال ِح َ
ْال ِک َت َ
حن (اعوراف .) 196/اخنوان گوآهر عاتشوان صواهز اسوت و اػ آنوان
اب َو ُه َو َخ َت َولی
ضی صالح صادر خا ظاهر نمیشآد( .ضآاد آملی )1١6( .)128 /7 :1388

و اما حاب اصالح در قرآن اگر در مورد کموال و هودف نهواحی انئوان حوه کوار رفتوه حاشود
حدحن معناست که گاهی انئان وحژگی هاحی که او را حه هدفش نیدخک مویکنود اػ دسوت
می دهد و خوا کارهواحی انسواح موید هود کوه ظوالف حرکوت حوه سوآی هودف اسوت و او را اػ
کماهش دور می ساػد و خا شراخط ضامعه طوری میشوآد کوه دخگور حوه افوراد آن جورای رسوحدن
حه هدف کمک نکرده و شاخد آنها را اػ آن دور ساػد .درطنحن مآاردی کلمه فئاد در قرآن
حه کار رفته است.
حدحن سان اصالح خعنی انئوان عمول فاسود و مصواهف فقورت و دحون کوه او را اػ هودفش
دور میساػد درست نمآده حه ضای آن عملی انساح دهد کوه او را حوه سومت هودف ججورد.
طنحن کئی که مفئد نحئت خا توحه کرده که مفئد نجاشد ظدا عملش را اصوالح مویکنود
ُ ْ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ُ ُُ ُ
کن َو َخغ ُِ ْر لک ْن ذن َوحکن (احیاب )71/
و گغشتها را میحصشد :خص ِلا لکن أعهال
َ
َ
ناموا اگور مفئوود حمانود و توحووه نکنود ظودا عملووش را اصوالح نموویکنود :إن َ
اهَّلل ال ُخ ْصه ِهل ُا
ِ
َع َه َل ْال ُه ُْ ِس ِد َ
ين (حآنز .)81/
َّ َّ
حعود اػ عمول ػشوت توحوه و اصولز آموده کوه حوه معنوای ضجوران اشوتجاهات گغشوته و خووا
عمول جور طجوق صوالح و کارهوای شاخئوته در راسوتا رسوحدن حوه هودف مویحاشود .اػ ضملووه
عمل صاهز ضجوران گغشوته و ادای حقوآ ،دخگوران و اصوالح فئوادهاحی اسوت کوه انسواح
داده( .حقووووره 160/آل عمووووران 89/نئووووا16/و 146ماجووووده 39/انعوووواح 54/نحوووول119/
نور.)5/
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و گاهی اصالح حه معنا رفع کدورت ونیاق و دشمنی واخساد دوستی و آشتی و ساػ
است خعنی راحقهها حه گآنه ا شاخئته شآد که دو طورف را حوه هودف نهواحی نیدخوک کنود
ماننووووود آخوووووات( :حقوووووره182 /و 224نئووووواء 114/حسووووورات 10/انفوووووال 1/نئووووواء128/
حسوورات 9/و  )10و شوواخد حوودحن دهحوول حاشوود کووه واؼه « ص _ ل_ ح» و مشووتقات آن دوحووارۀ
کافران و ارتجا آنها حا مؤمنان حه کار نرفته است.
جیشتر صاحجان کتواب هوای هغوت و تفئوحر قورآن صوالح را مقاجول فئواد و جرظوی مقاجول
سحجه دانئتهاند اما واؼه صالح و واؼه فئاد خا سحجه اػ نرر مصدا ،مقاجول هوم هئوتند نوه در
معنا(.توحووه 102/اعووراف ) 56/و معنووا مقاجوول صووالح طووالح اسووت همووانقور کووه جرظووی
مفئوووران و زحوووان دانوووان گفتوووهانووود( :فراهحووود

 170/3 :1410اجووون منروووور 530/2 :1414

راغب  522 :1412طرخحی  392/2 :1375طجاطجاحی .)68/20 :1374
هگحری
نتحج ݣ
اػ جررسی و ضمع حندی مقاهجی کوه در کتاجهوای هغوت و کتوابهوای تفئوحر در حوارۀ واؼه
« ص _ ل_ ح» و مشوتقات آن گفتووه شوده اسووت و همشنوحن تآضووه حوه مسمووآق آخواتی کووه در
آن هووا احوون کلمووات حووه کووار رفتووه اسووت موویتووآان گفووت کووه واؼه « ص _ ل_ ح» حووه معنووای
شاخئتگی است .شاخئوتگی خعنوی فو ردی خوا کواری وحژگویهواحی دارد کوه موی تآانود هودف
مورد نرر را تأمحن نماخد .آمحصتگوی محوان معنوا و مصودا ،حاعوث شوده معوانی دخگوری جورای
واؼه « ص _ ل_ ح» گفته شآد .احن واؼه « ص _ ل_ ح» و مشوتقات آن در قورآن نحوی حوه احون معنوا
آمده است که وقتی هدفها انئان را در نرر می گحورخم اگو ر فوردی خوا عملوی خوا راحقوهای
شاخئوتگی داشوت خعنووی وحژگوی هوواحی داشوت کووه حتآانود هوودف موورد نروور انئوان را تووأمحن
نماخود احوون واؼه جوور آن اطووال ،موی شووآد .حووال گوواهی دوحوارۀ اهوودافی غحوور اػ هوودف و کمووال
نهاحی انئان مقرح میشآد و گاهی دوحارۀ حا هدف و کمال نهاحی انئان.
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