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 چکیده
 ،نآ های دينی در قرآن کريم است که مطالعه پیرامون ماهیت و احکام مربوط بهاز جمله انگاره« نذر»

گفتمانی موجب شده است، لغويان  -های تاريخیهمواره مورد توجه عالمان مسلمان قرار داشته است. فاصله

آن در دانش فقه نزديک دانند. پژوهش حاضر  يافتهرا به معنای ساخت« نذر»و مفسران معنای انگاره قرآنی 

شناسی تاريخی و مطالعات های زباندادهدر بافت نزول قرآن کريم، از « نذر»کوشد برای بازکاوی ماهیت می

های خويشاوند و بررسی اين آيین در ديگر اديان در زبان« نذر»يی واژه عربی جویپاالديانی بهره گیرد. بین

در عصر نزول قرآن کريم بر دو گونه « نذر»دهد که برخالف تصور رايج میان عالمان مسلمان، سامی نشان می

در آيات قرآنی در ارتباط با معنای « نذر»شده است. بخشی از کاربردهای اطالق میمتفاوت از مناسک دينی 

رای وقف شدن )ب»های نذرکننده با خدا، و بخش ديگر در ارتباط با معنای و ناظر به مطلق پیمان« عهد کردن»

 و ناظر به مناسکی خاص همراه با دوره موقت يا دائمی از امساک بوده است.« انجام کاری(

 شناسی، تفسیر قرآن.نذر نذيره، مناسک دينی، حج، تاريخ انگاره، ريشه: ژگان کلیدیوا
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 مقدمه -1

رود که افزون بر اختصاص بخشی از میراث علمی های دینی به شمار مینذر از جمله انگاره

چون فقه و حدیث و تفسیر به خود، به فرهنگ عمومی مردم  یهای متنوعجهان اسالم در حوزه

، های ارتباط با خداوند متعال برشمردهرا یکی از شیوه« نذر»یز راه یافته است. مسلمانان مسلمان ن

را « ذرن»هایشان نائل آیند. اگر توانند به حوایج و خواستهبر این باورند که با اهدای نذورات می

ماَند؛ می ایبه یک مبادله هدیه« نذر»سویه میان انسان و خدا بنگریم، پیمان و تعهد دو مثابهبه

و بنده نیز در پاسخ،  سازداش را برآورده میش زده، حاجاتِ بندههِ خداوند متعال دست به دِ

که انسان به پیمانش، عالوه بر آن بند نبودنگردد. پایشگاه الهی میف به اهدای نذورات به پیموظ

 ر.ک.) سازدهای بعدی را نیز دشوار میانگیزد، برقراری پیمانخشم و غضب الهی را برمی

Klinger, 1987, p. 301.) 

هر چند اطالع ، عطف توجه به پیشینه جاهلیِ این انگاره است. «نذر»نکته دیگر در باب 

ا شواهد حاکی از پیش از اسالم در دست نیست، امرب نزد ع« نذر»جایگاه  دقیقی از کمّ و کیف

-189، صص6، ج1978علی،  ر.ک.بوده است ) هاآنای شناخته نزد انگاره« نذر»آن است که 

ای بر جای (. اطالعات موجود از دوره پیشا اسالمی، بیشتر در بیان رخدادهای خاص و ویژه195

ناکافی است. گاه برخی از این  ،از اسالممانده که برای تبیین دقیق این انگاره نزد عرب پیش 

رسند که خودْ حاکی از عجین شدنِ نذر با باورها و به نظر می زیبرانگتعجبوقایع، غریب و 

ت یک دی نذر کرده بود که خود را به مداعتقاداتِ عامه مردم جاهلی است. برای نمونه، فر

(. فرد 438، ص8، ج1403نعانی، / ص66، ص3، ج1409روز عریان نماید )ابن ابی شیبه، شبانه

خورشید بماند، با کسی سخن نگوید و  ها زیر نور مستقیمکه تا مدت دیگری نذر کرده بود

، 1952/ ابن ماجه، 254، ص2، ج1369، ابو داوود/ 2465، ص6، ج1407بخاری،  ر.ک.ننشیند )

، 1، ج1404(. فرد دیگری نذر کرده بود که با برادرش سخن نگوید )سیوطی، 690، ص1ج

( و مادری نذر کرده بود که تا فرزندانش او را اطاعت نکنند، مویش را شانه نزند و زیر 351ص

(. نیز منابعِ تاریخی 322، ص2، ج1411ابن هشام،  ر.ک.مثالً تابش مستقیم خورشید منتظر بماند )

احب گر صاند که نذر کرده بود اپیامبر اکرم )ص( سخن گفته جدو روایی، از جناب عبدالمطلب 

، بالذری ر.ک.رای مشاهده در منابع اهل سنت، ده فرزند شود، یکی را برای خدا قربانی کند )ب

/ نیز برای مشاهده در منابع امامیه، 247-246، صص1تا، ج/ یعقوبی، بی79-78، صص1، ج1417

-21، صص1، ج1376/ ابن شهرآشوب، 157-156، 57-55، صص1، ج1362ابن بابویه،  ر.ک.

ر ای بقرینه ،از دانش فقه« معامالت»در بخش « نذر»ان ذکر است، قرار گرفتن مبحث (. شای22
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شمردند و آن را در دین اسالم می را از جمله اَحکام امضایی« نذر» این مطلب است که فقها

 دادند.اسالمی مورد تحلیل قرار می -پیوستار جاهلی

ت. سدیانی نیز هاالآید که دارای ابعاد بینیهایی به شمار ماز جمله انگاره« نذر»افزون بر این، 

های اسالمی به خود، در دیگر ادیان سامی نیز این انگاره عالوه بر اختصاص بخشی از آموزه

شی خای یافته است. افزون بر اینکه بدر عهد عتیق بازتاب گسترده ژهیوبهمورد توجه قرار گرفته، 

ارش ، بر پایه گزن مربوط به نذر اختصاص پیدا کردهحکام و قوانیهای تورات به بیان ااز آموزه

 مشون و سموئیل با نذراسرائیل همچون شِهای بنام بنیبرخی از شخصیت عهد عتیق، زندگی

پیوندی ناگسستنی داشته است )برای مشاهده فهرستی از کاربردهای این انگاره در عهد عتیق، 

جزیره عربستان و برتری اهل کتاب در شبه پررنگ(. حضور 576-575، صص1981پوست،  ر.ک.

االدیانیِ ( نیز بر ابعاد بین476-475، صص1380بر امّّیین )پاکتچی،  هاآناجتماعی  -فرهنگی

افزاید. در راستای تماس فرهنگی میان امّیّین و اهل کتاب، برخی از مستشرقان بر انگاره نذر می

مسیحی به  -های یهودیسریانی است که از حوزه -ی عبرانیواژهیک وام« نذر»این باورند که 

(؛ دیدگاهی که مورد اقبال برخی از لغویان Jeffery, 1938, p. 278زبان عربی راه یافته است )

 (.75، ص12، ج1368مسلمان نیز قرار گرفته است )مصطفوی، 

نچه ما آدیانی است، ااالشناختی و بینچنانکه گذشت، دارای ابعاد مختلفِ زبان« نذر»گرچه 

است که محصول « نذر»یافته محافل عالمان مسلمان قرار گرفته، مفهوم ساخت موضوع مطالعه

آید. از همین رو، جای خالی پژوهشی که بتواند با غلبه بر فاصله دوره تدوین فقه به شمار می

س اسگفتمانی، به بازسازی این انگاره متناسب با عصر نزول قرآن کریم نائل آید، اح -تاریخی

 شناسیهای زبانگیری از دادهکوشد با بهرههمین هدف می شود. پژوهش حاضر برای تحققمی

های عهدینی، به مانده از احوال و فرهنگ عرب جاهلی و آموزههای برجایتاریخی، گزارش

 گمارد. همتبازخوانی این انگاره در بستر فرهنگی آن 

 کاربردهای قرآنی واژه نذر -2

بار در پنج آیه از قرآن کریم به کار رفته است که در ادامه، هر یک در سیاق  شش« نذر»واژه 

 خود مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
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بقره: ) 1﴾َو ما َأْنَفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر َفِإنَّ اللََّه َيْعَلُمُه َو ما ِللظَّاِلمنَي ِمْن َأْنصاٍر﴿الف( 

2 /270.) 

اند که محور سوره مبارکه بقره، سیاق واحدی را شکل داده 274تا  261آیه به همراه آیات این 

بحث آن، انفاق در راه خدا است. شیوه انفاق اموال، غرض از انفاق اموال، ویژگی اموالی که 

شود، مصارف انفاق، موانع، آثار و برکات انفاق، از جمله مسائلی هستند که در این سیاق انفاق می

(. افزون بر انفاق، از نذر 383-382، صص2، ج1417طباطبایی،  ر.ک.) اندبه بحث گذاشته شده

دهد مقصود از آن در این سخن به میان آمده است که خود نشان می اختصاربهنیز در این سیاق، 

 تنِآید. همچنین قرار گرفف مینذر بر عهده مکل واسطهبههای مالی است که بافتار متنی، پرداخت

از آن است  حاکی ﴾َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر ...َو ما ﴿جواب شرط برای  عنوانبه ﴾َفِإنَّ اللََّه َيْعَلُمُه﴿عبارت 

اند، که خداوند متعال توّقع دارد اهل ایمان به نذور خود پایبند باشند و به مفاد آنچه نذر کرده

الشَّْيطاُن ﴿سوره مبارکه بقره است:  268ه کند، آیوفادار باقی بمانند. آنچه این برداشت را تأیید می

. شیطان با 2﴾َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َو َيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحشاِء َو اللَُّه َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضاًل َو اللَُّه واِسٌع َعليٌم

ِد ندر برابر، خداوسازد؛ بندی به نذور منصرف میرا از انفاق و پای هاآنوعده اهل ایمان به فقر، 

 کند.های مالی دعوت مینعمت، همگان را به دهش واسع با وعده به فضل و زیادت

ِإنََّك َأْنَت السَّميُع  ُمَحرَّرًا َفَتَقبَّْل ِمنِّي َبْطين ِإْذ قاَلِت اْمَرَأُت ِعْمراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك ما يف﴿ب( 

 (.35/ 3: آل عمران) 3﴾اْلَعليُم

 به جرگه اهل ایمان یتازگبهگفت که در میان امّیّینی سخن می« نذر»آیه قبل، از  کهیالدرح

ذر از ن یخاصی ، این آیه شریفه در سیاقِ بحث از والدت حضرت مریم )س( به گونه4اندپیوسته

                                                           

 نيست. مددكاری و ياری هيچ را ستمكاران و است، آگاه آن به خدا ايد،كرده نذر يا انفاق را چه هر .1

 و خويش آمرزش به را مشا خدا كه حاىل در دارد،می وا زشت كارهای به و ترساندمی بينوايی از را مشا شيطان .2

 داناست. و دهندهگشايش خدا. دهدمی وعده افزوىن

 تو خدمت در تنها و آزاد اينجهانی كار از دارم شكم در آنچه كه كردم نذر من، پروردگار ای: گفت عمران زن و .3

 دانايی. و شنوا تو كه بپذير من از را نذر اين. باشد

دت ﴾، مسلماناين هستند که مَنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍردهند که خماطب عبارت شريفه ﴿برخی شواهد بر اين مطلب گواهي مي .4

سوره مبارکه بقره، با عنواِن  274تا  261گذرد. اواًل: اين گروه، دو بار در سياق آيات به اميان مني اتصافشانبسياري از 

ر فعل اميان ب« اّلذيَن آَمُنوا»آيد، اند. چنان که از قواعد صريف نيز برمي﴾ مورد خطاب قرار گرفتهيا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا﴿

دهد. در برابر، لزامات و آداب اميان براي رسيدن به مراتب باالي آن خرب ميداللت دارد و از ممارست اين گروه بر ا
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هایی در از جمله انگاره« نذر»مورد بحث،  ده است. بر اساس آیهدر بافت دینی یهود اشاره کر

ه هوَ ا یَدر ارتباط ب مؤثربافت نزول است که عالوه بر فرهنگ امّیّین، در فرهنگ یهود نیز نقشی 

برای  گزاریاز نذر )نذر برای گماردن فرزند به خدمت گونهنیاکرده است. گفتنی است، ایفا می

ی اسالمفرهنگ  های متعارف دره به شدت از گونهای ناشناخته از نذر است کعبادتگاه(، گونه

بازخوانی انگاره نذر بر پایه نذر »همین مقاله، بخش  ر.ک.گیرد )برای بسط مطلب، فاصله می

 «(.نذیره در آیین یهود

 1﴾َم اْلَيْوَ  ِإْنِسياالِِّإنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحمِن َصْومًا َفَلْن ُأَك َفِإمَّا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحدًا َفُقويل... ﴿ج( 

 (.26/ 19: مریم)

اند که به سوره مبارکه مریم، سیاق واحدی را شکل داده 33تا  16این آیه به همراه آیات 

اختصاص یافته است. در این آیه شریفه نیز  ازآنپسداستان والدت حضرت عیسی )ع( و وقایع 

ه این از رواج گسترد یروشنبهدر بافت دینیِ یهود هستیم که « نذر»دیگر بار، شاهد کاربرد واژه 

 آیین مذهبی در میان عبرانیان حکایت دارد.

 (.29/ 22: حج) 2﴾اْلَعتيِقُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َو ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َو ْلَيطَّوَُّفوا ِباْلَبْيِت ﴿د( 

ای از اعمال و مناسک حج ( که گوشه37تا  25این آیه شریفه در اثنای سیاقی منسجم )آیات 

، در این بیترتنیابهفرماید، قرار گرفته و از وجوب وفای به نذور سخن گفته است. را بازگو می

روبرو  -نه یهودی -سک اسالمییک آیین و من مثابهبه« نذر»آیه شریفه برخالف دو آیه قبل، با 

ذر همراه است. گویی ن« طواف بیت عتیق»و « قضای تفث»هستیم که با دیگر مناسک حج چون 

معنایی ناشناخته است که معنای آن را با قضای تفث و طواف  یهامؤلفهدر این آیه، دارای برخی 

قرآن کریم از مناسک حج در این سیاق که دائماً  زند. همچنین نوع پرداختیوند میبیت عتیق پ

                                                           

 کند. ثانيًا: عبارتبر يک وصف و حالِت ماندگار و پايا داللت دارد که از رسوخ اميان در دل فرد حکايت مي« املؤمن»

مجله معترضه ميان گفتگوي خدا  عنوانبه( که 272/ 2﴾ )بقره: َلْيَس َعَلْيَك ُهداُهْم َو لِكنَّ اللََّه َيْهدي َمْن َيشاُءشريفه ﴿

اند. دهد که اين افراد در مسري هدايت قرار دارند و هنوز به مقصد هنايي راه نيافتهبا اين گروه قرار گرفته است، نشان مي

غازين اميان را مراحل آ هاآنهايي که در اين سياق به گروه خماطب القا شده، حاکي از آن است که ثالثًا: سطح آموزه

ارزش ی پس از پرداخت صدقه، هني از ريا در انفاق، هني از دادن اموال يبآزاررسانی و گذارمنتکنند. هني از سپري مي

 هايي روشن از مهني مطلب است.انفاق و ... منونه عنوانبه

 گومي.منی سخن بشری هيچ با امروز و امكرده نذر روزه رمحان خدای برای: بگو ديدی، را كسی آدميان از اگر .1

 كنند. طواف كهنسال خانه آن بر و كنند ادا را خويش نذرهای و كنند دور خود از چرك سپس .2
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یابی حج اسالمی در خواهد به ریشهمی کرده، وبرگشترفتبین زمان نزول و زمان ابراهیم )ع( 

مورد بحث در این سیاق، از  سازد که مناسکمی پررنگابراهیمی بپردازد، این نکته را  حج

 روند.عت اسالمی به شمار نمیای طوالنی برخوردارند و از اختصاصات شریپیشینه

 (.7/ 76: نسانا) 1﴾ُيوُفوَن ِبالنَّْذِر َو َيخاُفوَن َيْومًا كاَن َشرُُّه ُمْسَتطريًا﴿هـ( 

تین نخس عنوانبهجای گرفته، از وفای به نذر « ابرار»این آیه که در اثنای سیاقِ توصیف 

ًا وفای به نذر تأکید کرده و تلویحویژگی ایشان یاد کرده است. این آیه نیز همچون آیه قبل، بر 

 دانسته است.« شر مستطیر»بندی به آن را موجب عدم پای

ی از حاک« نذر»بندی از این بحث باید گفت، مرور بر کاربردهای قرآنی انگاره جمع عنوانبه

آن است که با وجود همگرایی و همبستگیِ مضمونی میان کاربرد نذر در نخستین و آخرین آیه، 

دهند. این در حالی است ای از استقالل را نشان میاز کاربردهای آن در آیات میانی گونه هر یک

د. رونکم مشابه به کار میستهایی با مضامین واحد و یا دهای قرآنی، در سیاقکه عموم انگاره

در ره عربستان جزیتواند بیانگر پیچیدگی این انگاره در بافت فرهنگی شبهه به این نکات میتوج

 عصر نزول قرآن کریم باشد.

 های تفسیری از مفهوم نذربرداشت -3

بقره،  270در آیات « نذر»مرور بر اقوال منتسب به صحابه و تابعان نشان از آن دارد که معنای 

نیازی به بحث و  ،مورد وفاق همگان بوده و گویا به دلیل وضوح معنایی انسان 7و  مریم 26

نای تبیین مع یجابهاین عصر  ز همین روی، مفسرانشده است. اگفتگو درباره آن احساس نمی

ابن  /61، ص3، ج1412سوره بقره )طبری،  270در آیه  ﴾َيْعَلُمُه﴿در این آیات، از معنای « نذر»

و  عصر حضرت مریم )س( ، انحصار روزه سکوت به شریعت(535، ص2، ج1419، ابی حاتم

/ ابن 56، ص16، ج1412سوره مریم )طبری،  26در آیه « صوماً»بر « صمتاً»نیز ترجیح قرائت 

سوره انسان  7در آیه « مستطیر»و « یوفون»و در نهایت معنای  (200-199، صص5، ج1419کثیر، 

( سخن 128-127، صص20، ج1364/ قرطبی، 3391-3390، صص10، ج1419، ابن ابی حاتم)

از همان صدر اول از  حج 29 آل عمران و 35در آیات « نذر»بل، گویا معنای اند. در مقاگفته

 تیرگی برخوردار بوده و موضوع مناقشات تفسیری قرار گرفته است.

                                                           

 .ترسندمی است، گرفته را جا مهه آن شر كه روزی از و كنندمی وفا نذر به .1
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سوره مبارکه آل عمران، نخست باید به طیف وسیعی از  35در آیه « نذر»از معنای  در سخن

اش کودکان را دانستند که به واسطهذری میمانده از این عصر اشاره کرد که آن را ناقوال برجای

که  سپردند. این دیدگاه تفسیریها میاز خردسالی برای عبادت و پرستش خدای متعال به کنیسه

سدّی  ،قتادة بن دعامةبه ابن عباس و گروهی از تابعان چون عکرمه، عامر شعبی، سعید بن جبیر، 

ابن ) داندبن مزاحم نسبت داده شده است، متعلَّق نذر را وقف کودکان برای عبادت می ضحاکو 

(. این در حالی است که گروه 19-18، صص2، ج1404/ سیوطی، 636، ص2، ج1419، ابی حاتم

دیگری از تابعان چون ربیع بن انس و شرحبیل بن سعد، مقصود از نذر در آیه مورد بحث را 

/ 158-157، صص3، ج1412اند )طبری، ها دانستهگزاری به کنیسهتوقف کودکان برای خدم

(. گفتنی است، خصیف دیدگاه نخست، و نضر بن عربی دیدگاه دوم را به مجاهد همانجا سیوطی،

 (.همانجا، )ابن ابی حاتم اندبن جبر نسبت داده

 از صحابه وسوره مبارکه حج نیز اقوال مختلف تفسیری  29در آیه « نذر»در بحث از معنای 

 وفای به»دارد. ابن عباس معنای های نخست هجری در سدهتابعان نشان از تیرگی معنایی آن 

(. ابراهیم 110، ص17، ج1412گزار نذر کرده، دانسته است )طبری، را قربانی آنچه حج« نذور

ظر مختار نرا به مجاهد بن جبر نسبت داده، اما ابن ابی نجیح « ذبائح»به « نذور»تفسیر  ةبن میسر

بیان کرده است « کندنذر بر خود واجب می واسطهبهگزار در حج تمامی آنچه حج»مجاهد را 

تفسیر کرده و سفیان ثوری آن « حجّهم»را به « نذورهم»(. عکرمه 367، ص5، ج1419)ابن کثیر، 

ت ر روای(. دهمانجارا راجع به کلیه مناسک حج اعم از طواف، سعی و ... دانسته است )ابن کثیر، 

، 1407تفسیر شده است )کلینی، « مناسک حج»به « نذور»ذریح محاربی از امام صادق )ع( نیز 

گذشته از مفسران (. 340، ص1403، همو/ 486-485، صص2، ج1413/ ابن بابویه، 549، ص4ج

های بعد، دست به همگرایی میان کاربردهای مختلف تفسیر در سده صدر اول، اغلب عالمان

ش نذر در دان یافتهآن را به معنای ساخت ها،رآن کریم زده، با نادیده انگاشتنِ تفاوتدر ق« نذر»

، 10، ج349، ص2تا، ج/ طوسی، بی61، ص3، ج1412طبری،  ر.ک.اند )مثالً فقه نزدیک ساخته

 (.127، ص20، ج322، ص3، ج1364/ قرطبی، 209ص

« نذر»صحابه و تابعان از تفسیر  نیازیبندی از این بحث باید گفت احساس بیجمع عنوانبه

آل  35در آیات « نذر»به تفسیر  هاآنانسان و در مقابل، اقدام  7مریم و  26، بقره 270در آیات 

ها از معنای نذر است. عمیق در میزان آگاهی ، حاکی از وجود یک شکافحج 29عمران و 

شد، انگاشته می درکقابل نذرهای مورد بحث در گروه نخست، برای همگان شناخته و کهیدرحال

است که پس از مرور زمان،  ترمتقدمای مربوط به دوره ،مگویا نذرهای مورد بحث در گروه دو
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 وش شدن گذاشته است. نیز اختالفات تفسیریِ عالماندر عصر تابعان رو به متروک شدن و فرام

کند. جالب آن است همین مطلب را تأیید می ،این عصر در بیان معنای نذر در این گروه از آیات

ح در یش وضوافزا تابعان در تفسیر این آیات، شاهد آرای منقول از صحابه و اختالف رغمبهکه 

، معنای 1های بعد بر پایه استصحاب قهقراییران سدههستیم. گویا مفس هاآن روند تاریخی تفسیر

 اند.نذر در دانش فقه فهم کرده یافتةآیات را در قالب معنای ساختنذر در این 

رایج  در علم فقه، رویة« نذر»صطالحیِ تر آنکه لغویان مسلمان نیز تحت تأثیر معنای اعجیب

را روشن « نذر»اشتقاق واژه  تو کیفی« ذرن»ماده  ار گذارده، بدون آنکه معنای اصیلخود را کن

مثالً اند )معنا کرده« نیست واجب ساختن چیزی بر خود که در اصل واجب»سازند، آن را به 

، 1414/ ابن منظور، 797، ص1412/ راغب اصفهانی، 180، ص8، ج1410خلیل بن احمد،  ر.ک.

های ناچیزی آگاهی هاآندهد که شناختی نشان میواژه (. منطق حاکم بر این عملکرد200ِ، ص5ج

را  -شناس معاصرلغت-ی رسد، آنچه مصطفوند. به نظر میاهه در اختیار داشتاز گذشتة این ماد

، داللت آن بر یک معنای مرّکب (75، ص12، ج1368سوق داده )مصطفوی، « نذر»واژگیِ به وام

 کیفیت اشتقاق آن است. و انضمامی بدون روشن بودن

 االديانی از نذربین -شناختیتحلیل زبان -4

پیرامون فرآیند ساخت تواند اطالعات درخوری را نمی« ذرن»از آنجا که تحلیل قاموسی ماده 

 ییجویپبایست از طریق یک آیین دینی در اختیار گذارد، ناگزیر می عنوانبه« نذر»معنای 

های سامی، به مطلوب خویش دست یابیم. آنچه در مسیر همزادهای این ماده در دیگر زبان

های واجیِ زبانه قرار گیرد آن است که مقایسه نظامات باید مورد توجهمزادیابی برای این ماده 

 ,Wright, 1890رود )از اختصاصات زبان عربی به شمار می« ذال»دهد که واج سامی نشان می

p. 55 ،های سامی همچون آرامی این واج در برخی از زبان معادل(. بر پایه قواعد تبدیلِ واجی

 /Oleary, 1923, p. 53)زَیین( است ) ז)دالِت( و در برخی دیگر چون عبری واج  דواج 

Gray, 1971, pp. 11-12/ Moscati, 1980, p. 28 با عنایت به این نکته، آنچه در .)

برانگیز است آن است که همزادهای این ماده در شاخه شمالی مرکزی ، تأمل«ذرن»خصوص ماده 

                                                           

از « يقني»در استصحاب متعارف، استصحاب قهقرايی در نقطه مقابِل استصحاب متعارف قرار دارد؛ به اين شکل که  .1

دارد  ، تقدم زمانی«يقني»بر « شک»برخوردار است، حال آنکه در استصحاب قهقرايی، « شک»تقدم زمانی نسبت به 

 (.474، ص1428)مظفر، 
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 صورتبه( و هم נדר« )درن» صورتبههای سامی همچون عبری، آرامی و سریانی هم زبان

توجهی به همین نکته موجب شده است که گروهی از اند. بیه ثبت آمده( بנזר« )زرن»

، 1357مشکور،  ر.ک.) را به خطا روند« ذرن»شناسان، مسیر همزادیابی برای ماده عربی سامی

الذکر، در شناختیِ فوقواج بر پایه قاعدة(. 378-377، صص1429/ کمال الدین، 901، ص2ج

های شاخه شمالی زر( در زبان)ن נזרدر( و )ن נדרهای رتمقام تحلیل از تجمیع گویشِی صو

امّا صورتِ  ،زر( در زبان عبری واجد اصالت عبرانی است)ن נזרمرکزی باید گفت، صورت 

های آرامی به زبان عبری راه یافته ای دانست که از حوزهواژهدر( در این زبان را باید وام)ن נדר

زر( در این )ن נזרدر( در زبان آرامی واجد اصالت، و صورتِ )ن נדרاست. در برابر، صورتِ 

 های عبرانی است.گیری از حوزهزبان حاصل وام

ها این ماده کمدست، 1«زرن»و « درن»های ای میان مادهاز همگرایی یا واگراییِ ریشه نظرصرف

د. محوریِ متفاوتی هستن های چشمگیری دارند و دارای معانیِدر مقام کاربرد، با یکدیگر تفاوت

ها به دست آید، مسیر برای فهم ماده تری از این مادهبر این اساس، به هر میزان که فهم دقیق

ران، تمامی دیدگاه لغویان و مفس، اگرچه بر پایه رونیازاهموارتر خواهد شد. « ذرن»عربی 

بر  اند امابه کار گرفته شدهدر قرآن کریم، تنها برای داللت بر یک معنا « نذر»کاربردهای واژه 

یابد که بخشی از کاربردهای این واژه در های سامی، این احتمال قوّت میشناسی زبانپایه ریشه

و معنای محوری « زرن»و معنای محوری آن، و بخش دیگر در ارتباط با ماده « درن»ارتباط با ماده 

 آن به فهم درآیند.

 های سامیدر زبان« زرن»شناختی از ماده تحلیل زبان -4-1

 های مختلفدر شاخه «زرن»های سامی نشان از حضور ماده های زبانجستجو در فرهنگ

در زبان عبری یاد کرد که به معنای  (nāzar) נָזַרاین خانواده زبانی دارد. نخست باید از واژه 

خودداری »و نیز « اختصاص یافتن )به انجام کاری(»، «وقف کردن )خود برای انجام کاری(»

                                                           

هاي سامي در زبان« زرن»و « درن»هاي شناخيت ميان مادهشناسان به وجود ارتباط ريشهقاطبه سامي کهیدرحال .1

 .Smith & Cook, 1911, p. 319/ Barbieri, 2003, p. 217/ Gesenius, 1939, pاند )کرده حکم

اعالم کرده بودند  سهيمقاقابلرا با يکديگر  هاآنشناساِن سده نوزدهم، حمتاطانه اين دو ماده و معاين (، سامي623

(Brun, 1895, p. 344.) 
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. این واژه افزون 1(Gesenius, 1939, p. 634است )« امساک کردن»و « پرهیز کردن»، «کردن

 یاصخرفته است. نذر نذیره نوع را نیز به خود گ« انجام دادنِ نذر نذیره»بر معانی پیشین، معنای 

ای مشتمل بر پرهیز و امساک از برخی امور از نذر در آیین یهود است که با آداب و قوانین ویژه

 נָזִיר، «تخصیص/ وقف»( به معنای nēzer) נֵזֶרپذیرد. از همین واژه، واژگان صورت می

(nāzīr به معنای )«آوردمی جابهنذیره را  دهد/ آنکه نذرکند و اختصاص میآنکه وقف می» ،

( به معنای nēzīrūt) נֵזִירּותو « پرهیز کردن/ امساک کردن»( به معنای nēzīrāh) נֵזִיָרה

 (.Gesenius, 1939, p. 634 /Klein, 1987, p. 410اند )ساخته شده« نذر نذیره»

آن در ابواب هیفعل و نیفعل، بر  مشتقات( و nāzar) נָזַרدر زبان آرامی ترگوم نیز واژه 

( در همین زبان nēzar) נֵזַר( و nēzīr) נֵזִירالذکر داللت دارند. همچنین واژگان معانیِ فوق

اند به ثبت آمده« آوردن جابهنذر نذیره را »و « خودداری کردن/ امساک کردن»به معنای 

(Jastrow, 1903, vol. 2, p. 893/ Dalman, 1901, p. 255.) 

خودداری کردن/ پرهیز »( در زبان سریانی یاد کرد که به معنای nzr) ܢܙܪمچنین باید از ماده ه

 ܐܬܢܙܪاست. از همین ماده، واژه « داریزندگی کردن در حالتِ پرهیز و خویشتن»و « کردن

(itnazar ساخته شده که به معنای )«و « امساک»معنای  ةاست. در ادام« آوردن نذر نذیره جابه

( nazīr) ܢܙܝܪدر زبان سریانی هستیم که واژه « تارک دنیا»و « زاهد»، شاهد ساخت معنای «زپرهی»

 (.Costaz, 2002, p. 201/ Brun, 1895, pp. 344-345بر آن داللت دارد )

ናዘረ (nzr )های جنوبی سامی، باید از ماده های شمالی به شاخهدر انتقال بحث از شاخه

 هایاست. نیز واژه« گزاری به خداوقف شدن برای خدمت»معنای در زبان گعزی یاد کرد که به 

«nāzāri » و«nǝzur » های ، و واژه«گزاری به خدا شدهآنکه وقفِ خدمت»به معنای«nazrāwi »

و حتی به اعتبار اینکه مسیحیان به زهد و رهبانیت « زاهد»، «تارک دنیا»به معنای « nāzrāwi»و 

 (.Leslau, 1991, p. 412هستند )« د مسیحیفر»اند، به معنای تشویق شده

                                                           

سخن گفته « nazāru»با واژه آشوري « زرن»شناخيت ماده ريشهشناسان از رابطه گفتين است، برخي سامي .1

با يکديگر  هاآنو برخي ديگر از امکان مقايسه  (Gesenius, 1939, p. 634/ 901، ص2، ج1357)مشکور، 

و « ناسزا گفنت»، «نفرين کردن»اي که در زبان آشوري به معناي (؛ واژهJeffery, 1938, p. 278اند )صحبت کرده

 ,Muss-Arnolt, 1905, vol. 2, p. 661/ Black, 2000, pp. 248, 256/ Gelbاست )« کردن اهانت»

1998, vol. 11, pp. 139, 143, 304.) 
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های سریانی و گعزی نیز که گزنیوس تصریح کرده و در زبانچنان ، گفتنی استآخر در

رود و دارای بار معنایی الهیاتی است مشهود است، این ماده همواره در بافتی دینی به کار می

(Gesenius, 1939, p. 634آنچه قرار است از آن پرهیز گرد .) د یا از انجام دادنش خودداری

شود، تنها برای جلب رضایت خدا است. نیز آنچه یک فرد برای انجام دادن آن وقف شده و 

بدان اختصاص یافته، فرمانبرداری از خدا و خدمت به اوست. از همین روست که شاهد ساخت 

 از این ماده هستیم. ها و مناسک دینی در شریعت یهودیکی از آیین مثابهبه« نذر نذیره»معنای 

 بر پايه نذر نذيره در آيین يهود« نذر»بازخوانی انگاره قرآنی  -4-2

از نذر در آیین یهود است که  یفردمنحصربهنوع خاص و « نذر نذیره»چنانکه گذشت، 

وقف کردن/ تخصیص »و « امساک کردن/ پرهیز کردن»زر( به معنای )ن נזרبرساخته از ماده 

ذر )به معنای ن« ذرن»ماده عربی  بر پایه قواعد تبدیل واجی، معادلاست. با نظر به اینکه « دادن

این ماده عبری بر نوع  داللت زر( باشد و نیز با عنایت به)ن נזרکردن( باید در زبان عبری 

را « نذر»کم برخی از کاربردهای قرآنی واژه یابد که دستمال قّوت میاز نذر، این احت یخاص

 بهتر درک کرد.« نذر نذیره»بتوان در ارتباط با 

فر ای از سِ ب ویژهرود که اختصاص بانذر نذیره از جمله مناسک دینی آیین یهود به شمار می

حاکی از اهمیت این نوع  حکام و قوانین مربوط به آن،به بیان ا ( و مشنا21-1 :6عداد )باب ا

(. این نذر عهد و Lauterbach (a), 1905, p. 197خاص از نذر در شریعت یهود است )

شود برای آن متعهد می موجببهه است که پیمانِ دوطرفه میان یک عبرانی با خدای خود یَهوَ

نذر، از  کند که در طول مدت، از انجام سه کار امساک ورزد: )الف( او وعده مییمشخصزمان 

و نیز تمامی محصوالت خوراکی مرتبط با انگور پرهیز کند. )ب( او  کنندهمستهای نوشیدنی

ای ولو جنازه خویشانِ نزدیکش اجتناب ورزد. )ج( شود که از تماس با هر جنازهمتعهد می

رود، به شمار می« نذر َنذیره»بر  بارزترین نشانه ظاهریوعده او در طول نذر که  نیترمهم

 ,Smith & Cook, 1911نتراشیدنِ موی سر و بلند نگاه داشتنِ آن تا پایانِ دوره نذر است )

p. 319/ Driscoll, 1913, p. 727/ Milgrom, 2007, pp. 45-46 پس از انقضای .)

تراشد و های حیوانی به معبد رفته، موهای خود را میامساک، نذرکننده همراه با قربانی دوره

 /Barton (a), 1905, p. 195گذراند )قربانیِ سوختنی می عنوانبهرا در آتِش قربانگاه،  هاآن

Smith & Cook, 1911, p. 319 /Milgrom, 2007, p. 46 ،اگر او در طول دوره .)
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اند کّفاره بگذر عنوانبهگانه انجام دهد، موظف است که یک قربانی عملی مغایر با پرهیزهای سه

 (.Barton (a), 1905, p. 195ا از َسر گیرد )و دوره امساک ر

تواند از یک ساعت تا تمامیِ عمر کامالً داوطلبانه و به اختیار ناذِر، می« نذر َنذیره»بازه زمانی 

ین اساس، نذر نذیره وی را شامل شود؛ هر چند که زمان معمول برای آن، سی روز است. بر هم

مامِی بندد تشود. فردی که پیمان میتقسیم می« ائمید»و « تموق»بر پایه مدت نذر به دو گونه 

در سال، موهای خود را  بارکیسپری کند، تنها ُمجاز است که « نذر َنذیره»عمر خود را در حال 

 (.Blau, 1905, p. 196کوتاه کند؛ هر چند که از آن در سختی و آزار باشد )

آن سخن رفته است، نذری است که  که در متون دینیِ یهود از« نذر نَذیره»گونه دیگری از 

بندند که فرزند ذکورشان را در راه خدا وقف ه پیمان میهوَآن، والدینِ یک فرزند با یَ موجببه

 .Driscoll, 1913, pه نذیره نمایند )هوَجلب رضایت یَ منظوربهکرده، او را برای تمامی عمر، 

بنامی یاد کرده است که از رَحِم مادرانشان، در  یهاتیشخص(. عهد عتیق در دو موضع، از 727

 اند: راه خدا نذر نذیره شده

ه کسانی است که بشود، از جمله اسرائیل محسوب میبنی که یکی از داوران مشون)الف( شِ

احب که ص عهد عتیق، فرشته خدا بر مادرش که زنی نازا بود، ظاهر شده، به او بشارت داد روایت

د شد که برای خدا نذیره شده، اُسُترَه )تیغ( بر سرش تماس نخواهد یافت ذکوری خواه فرزند

 (. 5: 13 )کتاب داوران،

است که بنا به روایت عهد عتیق، از سوی مادر نازایش که  یتیشخص)ب( سموئیل نبی دیگر 

 عالواقیفه صبایوت! اگر هوَو نذر کرده گفت: ای یَ»آرزویِ فرزند داشت، در راه خدا نذیره شد: 

به مصیبت کنیز خود نظر کرده مرا به یاد آوری و کنیزک خود را فراموش نکرده اوالد ذکوری به 

کنیز خود عطا فرمایی، او را تمامی ایام عمرش به خداوند خواهم داد و اُسُترَه بر سرش نخواهد 

 از آیات پایه برخیپژوهان بر این باورند که بر (. برخی دین11 :1)کتاب اول سموئیل نبی، « آمد

ا ، ولو اندک امتوان نتیجه گرفت که نذر نذیره موّقت( می18 :18عمال رسوالن )باب کتاب ا

شده است. این نوع خاص از آورده می جابهمسیحی  -م یهودیمتقدهای همچنان در میان فرقه

پیوند خورده و به فراموشی سپرده شده است  1های سالکانه و زاهدانهبعدها با ریاضت ،نذر

(Driscoll, 1913, p. 727.) 

                                                           

1. Asceticism / Mysticism 
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 شناختی پیرامونو اطالعات دین «زرن»شناختی پیرامون ماده های زباناینک مبتنی بر داده

در طیفی از آیات قرآن کریم « نذر»توان به بازخوانی انگاره در آیین یهود، می« نذر َنذیره»حکام ا

 دست زد.

ِإْذ قاَلِت اْمَرَأُت ِعْمراَن َربِّ ﴿در آیه شریفه « نذر»دهد که واژه مرور بر آیات قرآنی نشان می

نذر »(، از 35/ 3: آل عمران) ﴾ُمَحرَّرًا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت السَّميُع اْلَعليُم َبْطين ِإنِّي َنَذْرُت َلَك ما يف

های اندر دیگر زب« زرن»بدین ترتیب قابل مقایسه با ماده  در شریعت یهود سخن گفته،« نَذیره

همسر عمران از زاییدن دختر  یهودی، غمگین شدن سامی است. استفاده از این واژه در بافت

 عتیق و مطابقتمشون و سموئیل در عهد پسر، مشابهت بسیار آن با نذرهای مادران شِ یجابه

، 3، ج1412طبری،  ر.ک.ین نوع ویژه از آیین یهودی )ا صحابه و تابعان با های تفسیریبرداشت

(، بر 19-18، صص2، ج1404/ سیوطی، 636، ص2، ج1419/ ابن ابی حاتم، 158-157صص

 گذارند.می صحهشده درستیِ ادعای مطرح

هایی از فرهنگ جاهلی عرب در منابع به ثبت آمده است که نشان شایان ذکر است، گزارش

تی، تولیت یکی از مداند. غوث بن مُرّ که ع ویژه از نذر آشنایی داشتهبا این نو هاآندهد می

شد. مادرش که مناصب کعبه مشرفه را بر عهده داشت، از مادری زاده شد که صاحب فرزند نمی

خدمت به کعبه کرده، به انجام  ر شود، او را وقفاز قبیله ُجرهُم بود، نذر کرد که اگر صاحب پس

/ برای مشاهده گزارش مشابه درباره 250-249، صص1، ج1411)ابن هشام،  1امور آن بگمارد

 وسقمصحتاز ارزیابی  نظرصرف(. 187-186، صص1، ج1403ازرقی،  ر.ک.غوث بن اخزم، 

جزیره با پِس آن پی برد، آشنایی عرب شبه گفتمان عنوانبهتوان این گزارش تاریخی، آنچه می

 نذر نذیره است.

توان به مقایسه اسالمی، می -موقّت در فرهنگ عربی ةنذرهای نذیر یردّ پادر جستجوی 

 ,Barton (b), 1905یهودیِ آن با دوره اِحرام حاجیان در مناسک حج پرداخت ) -گونه عبری

p. 197/ Smith & Cook, 1911, p. 319های جزئیِ بسیاری میان دوره (. اگرچه تفاوت

های بسیار نیز برخوردارند. اصلی، از شباهت ة، اما در شاکلاِحرام با نذر نذیره یهودیان وجود دارد

پوشد و خود را چشم می ،مادی تعلقاتدنیوی و  ةگزار در دوره اِحرام، از زندگی روزمرحج

مناسک خدا کرده، برای جلب رضای او، تمامی اوقاتش را به انجام  برای مدت مشخصی، وقف

                                                           

-245، صص1، ج1314براي مشاهده اطالعايت پريامون نقش قبيله ُجرُهم در توليت کعبه مشرفه، ر.ک: آلوسي،  .1

 .400-399، 176تا، صص/ بيومي، يب110-109صص، 1984/ فروخ، 246
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آید، او موظف است، از انجام اِحرام نیز برمی نامه از کدهد. چنانای اختصاص میویژه دینی

 نتراشید ای از امساک را پشت سر گذارد. برای نمونه، ُمحِرم اجازهبرخی امور اجتناب کرده، دوره

موهای سر و صورت خود را تا پایان دوره اِحرام ندارد. در انتهای دوره، او موظف است یک 

نذر خود با خدا را به اتمام رساند )برای مقایسه میان و  قربانی بگذراند، موی سرش را بتراشد

 /Smith, 1927, p. 333 ر.ک.یهودیان،  ةتراشیدن موی سر در مراسم حج با نذر نذیر

Pedersen, 1993, p. 846.) 

قطه عمال و مناسک دوره اِحرام، از همین امور سخن گفته و نقرآن کریم نیز در بیان ا

 ْلَيطَّوَُّفوا ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهمْ وَ ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهمْ َو﴿گزار خوانده است: حج بخش آن را وفای به نذرپایان

ه دهد ک(. مرور بر اقوال منقول از مفسران صحابه و تابعین نشان می29/ 22: حج) ﴾ِباْلَبْيِت اْلَعتيِق

عطاء بن ابی طیف وسیعی از ایشان همچون ابن عباس، عکرمه، مجاهد بن جبر، حسن بصری، 

راشیدن بر ت« قضاء التفث»رباح، ضحاک بن مزاحم، محمد بن کعب قرظی و ابن جریج بر داللتِ 

، 8، ج1419، ابن ابی حاتم/ 110-109، صص17، ج1412دارند )طبری،  نظراتفاقموی سر 

(. همین دیدگاه تفسیری از سوی ابوالصباح 367، ص5، ج1419/ ابن کثیر، 2490-2489صص

، 4، ج1407کنانی، عبداهلل بن سنان و حلبی به امام صادق )ع( نیز نسبت داده شده است )کلینی، 

(. بر این اساس، مُحِرم که 339، ص1403، همو/ 485، ص2، ج1413/ ابن بابویه، 503ص

ست در دوره اِحرام از تراشیدن موهای سر خود اجتناب ورزد، اینک به میمنتِ انقضای این بایمی

حلق ». این عمل عبادی که از آن به 1نمایدگذراندن قربانی از خود جدا می مثابهبهرا  هاآندوره، 

گردد و الزم است با نیت و قصد قربت شود، بخشی از اعمال حج محسوب مییاد می« و تقصیر

 .ک.رراه باشد )برای آگاهی از پیشینه حلق و تقصیر در مناسک حج نزد عرب پیش از اسالم، هم

 جابهگزار پس از انجام این مناسک دینی، طواف نهایی را (. حج48، 14، صص2000ابن کلبی، 

 گردد. کاربست، از دوره اِحرام فراغ یافته، به زندگیِ روزمره خود بازمیبیترتنیابهآورد و می

( کامالً 29/ 22: حج) ﴾َو ْلَيطَّوَُّفوا ِباْلَبْيِت اْلَعتيِق﴿در عبارت شریفه « البیت العتیق»ترکیب وصفیِ 

آزاد  یا داردداللت بر قدمت و کهنگیِ این خانه « العتیق»از اینکه  نظرصرفقابل توجه است. 

ساس یک ا(، کاربست آن، مخاطبان را بر 111-110، صص17، ج1412طبری،  ر.ک.) بودنش

                                                           

که در  بازجست« عقيقه»توان در آيني يک قرباين در فرهنگ عريب را مي عنوانبهمنونه ديگر از تراشيدن موي سر  .1

تراشيدند )براي آگاهي بيشتر، ر.ک: گريد، ميآن، موي نوزاد را بر پايه اين باور که مورد محايت خداوند قرار مي

Smith, 1927, pp. 328-330 ،268، ص2000/ العلي.) 
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سازد. گزار از دوره اِحرام رهنمون میپایانی کعبه در رهایی حج تداعِی ذهنی، به نقش طواف

ای متخصصان حوزه الهیات یهودی نیز پایانِ دوره نذر نذیره را با توجه به اشتمال آن بر مجموعه

 .Driscoll, 1913, pاند )اش معنا کردهها، بازگشت فرد به دوره آزادیاز پرهیزها و امساک

در آیه بیست و نهم سوره مبارکه حج را « نذر»توان معنای واژه (. بر پایه آنچه گذشت می727

 و آیین نذر نذیره موقّت در شریعت یهود دانست.« زرن»قابل مقایسه با معنای ماده 

 های سامیدر زبان« درن»شناختی از ماده تحلیل زبان -4-3

)به معنای نذر کردن( در « ذرن»ت، بخشی از همزادهای ماده عربی گذش نیازاشیپچنانکه 

های سامی های زبانپی جست. جستجو در فرهنگ« درن»توان در ماده های سامی را میزبان

های مختلفِ این خانواده زبانی دارد. در سخن از نشان از حضور گسترده این ماده در شاخه

پیمان »در زبان اکدی یاد کرد که به معنای « nadārum» ای، باید از واژهشاخه شمالی حاشیه

(. در انتقال بحث به شاخه شمالی مرکزی، Black, 2000, p. 229است )« عهد کردن»و « بستن

« ndr»اند. ماده ها هستیم که این ماده را در معانی فوق به کار بستهشاهد طیف وسیعی از زبان

یمان پ»گاریتی و آرامی شاهنشاهی، هم به معنایِ فعلیِ های فنیقی، پونی، پالمیری، اودر زبان

 ,Olmo Leteبه ثبت آمده است )« پیمان»و « عهد»و هم به معنای اسمیِ « بستن/ عهد کردن

2003, p. 621/ Krahmalvok, 2000, p. 326/Hoftijzer, 1995, pp. 717-719 .)

، «پیمان بستن»و « عهد کردن»های عبری و آرامی ترگومی به معنای ( در زبانnādar) נַָדרواژه 

هستند « پیمان»و « عهد»ها به معنای ( در همین زبانneder) נֶֶדר( و nēder) נֵֶדרو واژگان 

(Gesenius, 1939, pp. 623-624/ Jastrow, 1903, vol. 2, pp. 879-880/ 

Dalman, 1901, p. 252اند، این ماده نظران اشاره کردهست، چنانکه صاحب(. شایان ذکر ا

 بر ،در متون دینی یهود چون عهد عتیق، ترجمه آرامی آن )ترگوم(، منابع تلمودی و مدراشی

( و nedar) ܢܕܪشود. همچنین باید از واژگان ها و عهدهایِ دینی با خدا نیز اطالق میپیمان

و  «عهد کردن/ پیمان بستن»ترتیب به معنای ( در زبان سریانی یاد کرد که به nedrā) ܢܕܪܐ

در « NDR»(. ماده Brun, 1895, p. 337/ Costaz, 2002, p. 198هستند )« عهد/ پیمان»

« nadar»است که از آن، واژه « قول دادن»و « عهد کردن/ پیمان بستن»زبان مندایی نیز به معنای 

(. در انتقال Drower, 1963, pp. 281, 290ساخته شده است )« عهد و پیمان»به معنای 

در زبان عربی یاد کرد « ذرن»های جنوبی سامی، باید از ماده های شمالی به شاخهبحث از شاخه
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که  هگونآنکه این ماده األمر آناست؛ غایت« عهد و پیمان»معنایی  مؤلفهمشتمل بر  وضوحبهکه 

در منابع لغوی بازتاب یافته است، همواره در زبان عربی دارای بار معناییِ دینی است و تنها به 

 بندند، اشاره دارد.ها با خدای خود میهایی که انسانعهدها و پیمان

 در آيین يهود« نِدِر»بر پايه « نذر»بازخوانی انگاره قرآنی  -4-4

الق ه نیز اطهوَها و عهدهای عبرانیان با یَعبری، بر پیماندر( در زبان )ن נדרگفته آمد که ماده 

)نِدِر( که از همین ماده ساخته شده، به معنای نذری است که مطابق با  נֶֶדרشده است. واژه می

استجابت دعایش، عملی را انجام دهد یا  شرطبهبندد که ه عهد و پیمان میهوَآن، یک عبرانی با یَ

ای را در (. این آیین دینی ادبیاتِ نسبتاً گستردهMcFadyen, 1922, p. 654ترک نماید )

ان احکام ( و مشنا به بی16-1 :30عداد )باب ای از سِفر اه، ابواب ویژهشریعتِ یهود به وجود آورد

 (.Lauterbach (b), 1905, p. 205اند )مربوط به آن اختصاص یافته و قوانین

را « هنذر نذیر»آن از  ةزیمم، وجه «پیمان بستن»عنایی از بر پایه انتقال م« ِندِر»ساخت انگاره 

 است، دارنشان« پرهیز/ امساک»معنایی  مؤلفهنذر نذیره نسبت به  کهیدرحالسازد؛ آشکار می

برانی بر مطلق نذرهای یک ع« نِدِر»، گریدانیببهنشان است. معنایی بی مؤلفهنسبت به این « نِدِر»

از  یفردمنحصربهبر نوع خاصی از نذر که مشتمل بر قوانین خاص و « نذر نذیره»ه، و هوَبا یَ

توان گردد. رابطه عموم و خصوصِ مطلق میان این دو گونه از نذر را میامساک است، اطالق می

مشاهده نمود. عهد عتیق بارها هنگام بحث از « نذر نذیره»در یادکرد عهد عتیق از  وضوحبه

حکایت از رابطه شمول  وضوحبهخواند که )ِندِر نازیر( می נָזִיר נֶֶדרذیره، آن را احکام نذر ن

 دارد.« نذر نذیره»و « ِندِر»های معنایی میان انگاره

نشان  «نذر نذیره»و « نِدِر»های در فقه اسالمی با انگاره« نذر»یافته سنجی مفهوم ساختنسبت

ن ِندِر در شریعت یهود دارد. همچنین مرور بر کاربردهای از قابل مقایسه بودنِ نذر اسالمی با آیی

قابل  انسان 7و  مریم 26، بقره 270دهد که این واژه در آیات در قرآن کریم نشان می« نذر»واژه 

در شریعت یهود است. این آیات شریفه از مجموعه  -نه نذر نذیره -مقایسه با آیین نِدِر 

برآورده شدن حوایجشان با خدای خود منعقد  منظوربهدگان کنند که نذرکننهایی یاد میپیمان

 ساخته بودند.

 نذر؛ از حقیقت شرعیه تا حقیقت متشرعه -4-5
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توان می را« نذر»االدیانی نشان داد، دو گونه متفاوت از شناختی و بینهای زبانچنانکه تحلیل

از نذری در بافت  حج 29و  آل عمران 35در بافت نزول قرآن کریم از یکدیگر بازشناخت. آیات 

. بازجست« نذر نذیره»توان در فرهنگ عبرانی در قالب گویند که نظیرش را مینزول سخن می

کند و خود را وقف عبادت خدا ای از امساک و پرهیز را تجربه میاز نذر، دوره گونهنیاناذِر در 

ف است ه طبق آن، ناذِر موظکنند کاد میآیات از نذری ی گرداند. مابقیخدمت به زوّار می یا

در شریعت  توانای از نذر که نظیرش را میرفتار کند؛ گونه ق با آنچه با خدا پیمان بسته استمطاب

نخست از نذر، در عصر صحابه  دهد که گونهکرد. شواهد نشان می مشاهده« ِندِر»یهود در آیین 

 35در آیاتِ « نذر»ر همین اساس، مهجور شده است. ب یکلبهو تابعان رو به فراموشی گذارده و 

موضوع مناقشات تفسیری قرار گرفته، آبستن اختالف آرا گردیده  حج 29 ژهیوبهو  آل عمران

های بسیار برای تقریبِ معنای آن به گونه رایج و شناخته است. در اعصار پسین نیز شاهد کوشش

ر کفایت بوده، حتی نیاز به شرح و تفسی به حدّ ،نذر دوم ها از گونهیم. در برابر، آگاهیاز نذر هست

جب ها از این دو نوع مختلف از نذر موشده است. متوازن نبودنِ سطح آگاهیآن احساس نمی

 نخست به نفع دیگری باشیم. گونه شد که در نهایت، شاهد حذف

اما  همچنان در عصر صحابه و تابعان به حیات خود ادامه داد،« نذر»اگرچه گونه دوم از 

 .ک.ر، بارهنیدراحکام آن دستخوش تغییرات فراوانی گردید )برای آگاهی بیشتر انین و اقو

Pedersen, 1993, p. 846/ Heck, 2006, pp. 449-450 خودآگاهی نسبت به تحوِل .)

ز ا یامالحظهقابلنذر در گذر از فرهنگ جاهلی به فرهنگ اسالمی موجب تولید حجم  نامهآیین

روایات اسالمی گشت که در آن، از عرضه برخی نذور جاهلی به پیامبر اکرم )ص( برای دریافت 

حکم جدید سخن رفته است. برای نمونه، روایاتی از خلیفه دوم بر جای مانده است که مطابق 

، آن، وی پیامبر اکرم )ص( را از نذری که در دوره جاهلی بر ذمّه خود قرار داده بود، آگاه کرده

، 1955/ مسلم بن حجاج، 714، ص2، ج1407تکلیف خود را در قبال آن جویا شد )بخاری، 

(. نیز در برخی دیگر از روایات، عمل به مفاد نذورِ دوره جاهلی، مشروط به انجام 1277، ص3ج

ها و نمادهای جاهلی پاک و مبرّا باشند. برای نمونه، آن در اماکنی شده است که از لوث نشانه

ر اند که قصد نحر یک حیوان را دحابه از گفتگوی پیامبر اکرم )ص( با فردی خبر دادهبرخی ص

برای وفای به نذرش داشت. حضرت )ص( پس از حصول اطمینان از نبود بت در  ُبوانةی منطقه

/ 258-257، صص2، ج1369، ابو داوودآن مکان، اجازه عمل به مفاد آن نذر را صادر فرمودند )

 پرشماری ا(. نیز باید از مجموعه464، ص8، ج1403/ صنعانی، 688، ص1، ج1952ابن ماجه، 

 دهند که نذر کرده بودند خود یا فرزندشاناز روایات در منابع فریقین یاد کرد که از افرادی خبر می



 1398بیستم، بهار و تابستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه کتاب قیم  24

 

 

 

 

 

را از عمل به مفاد نذر نهی کرده و  هاآنرا در راه خدا قربانی کنند. صحابه و حضرات ائمه )ع( 

مالک بن  ر.ک.رای مشاهده در منابع اهل سنت، اند )باز نذور را ناصحیح اعالم کرده هگوننیا

 ر.ک.رای مشاهده در منابع امامیه، بنیز / 61، ص9، ج1405، میابو نع/ 476، ص2، ج1406انس، 

(. وجود همین روایات در 48-47، صص4، ج1390، همو/ 318-317، صص8، ج1407طوسی، 

نذر »های که برخی از مؤلّفان جوامع روایی، ابواب جدیدی با نام منابع اهل سنت موجب شد

بندی، نذرهای دوره جاهلی را از نذرهای دوره تعبیه کرده، با این طبقه« ةينذر املعص»و « الطاعة

 (.464-454، صص9، ج1417، ابن اثیر ر.ک.برای نمونه، اسالمی تمییز دهند )

 گیرینتیجه

هایی در بافت نزول قرآن کریم است که از جمله انگاره« نذر»این پژوهش نشان داد، 

سامی،  هایدر زبان« ذرن» یحرفسهیابی بُن های متفاوتی در فرهنگ امّیّین دارد. در ریشهخاستگاه

در دیگر « درن»با صورت همزاد « ذرن»ماده عربی  -دو معنای اصلی درخور توجه است: الف

در « زرن»با صورت همزاد « ذرن»ماده عربی  -به معنای عهد کردن و پیمان بستن؛ ب ،اهزبان

ها به معنای پرهیز کردن، امساک کردن، وقف شدن/ اختصاص یافتن )به انجام کاری(. دیگر زبان

ره دینی گیری یک انگاها نقشی مهم در شکلدهد، هر یک از این مادهمطالعات عهدینی نشان می

میان نذرکننده و  دوطرفههای که به مطلق پیمان« ِندِر». انگاره ت یهود ایفا کرده استدر شریع

که ناظر به دوره موّقت یا دائمی « نذر نذیره»خدا اشاره دارد، برساخته از ماده نخست؛ و انگاره 

 و ثابت است، برساخته از ماده دوم است. مشخصاز امساک همراه با اَحکام 

دهد که هر دو گونه نذر در میان عرب بافت نزول، شواهد نشان می در« نذر»در بحث از 

بقره، سوره  270بیان شد که نذر در آیات  لیتفصبهشناخته و رایج بوده است.  ،پیش از اسالم

ناظر به گونه دوم  حج 29و  آل عمران 35انسان ناظر به گونه نخست، و در آیات  7و  مریم 26

با )« نذر»گفتمانی از بافت نزول موجب شد که به مرور زمان،  -از نذر است. فاصله تاریخی

در( )با صورت همزاد ن« نذر»زر( به فراموشی سپرده شده، عرصه را به نفع صورت همزاد ن

 ترک گوید.
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