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  »خوف«و تفاوت آن با » خشيت«واژة قرآنی پژوهشی در معنای 

ب حسينيسيدمحمود طي
1  

  

  چكيده

ان و مترجمان، مفسرمعموالً، . يكي از مفاهيم ارزشي و اخالقي قرآن كريم خشيت از خداي متعال است
آن دو واژه  پژوهندگاهي نيز بين. اند خشيت را به خوف تفسير كرده و اين دو واژه را مترادف پنداشته

هايي كه  پس از بحث در انكار ترادف اين دو واژه، تفاوت ،در مقالة حاضر. انديي ذكر كردهها تفاوت
امة طباطبايي براي خوف و ق طوسي و علّان چون ابوهالل عسكري، محقّمفسربعضي از دانشمندان و 

ه، با معيار و مرجع قرار دادن همچنين، در ادام. اند نيز در معرض نقد قرار گرفته استخشيت قائل شده
قرآن كريم به عنوان يك منبع اصيل در معناشناسي كلمات و با دقّت در كاربردهاي قرآني اين دو واژه، 

در نفس آدمي ، آن ترس ارادي است كه از روي علم و معرفت همراه با تعظيم» خشيت«: اثبات شده كه
آن انفعال نفساني و واكنش غريزي و طبيعي نفس » خوف«ا ام دارد؛شود و او را به فروتني وا مي ايجاد مي

انساني يا حيواني است كه بر اثر انتظار فرارسيدن امري ناخوشايند يا از دست دادن امري خوشايند پديد 
در كاربردهاي قرآني آن است كه » خشيت«و » خوف«ترين كليدهاي استنباط تفاوت يكي از اساسي. آيد مي

گاه خشيت  ي و غريزي است ـ در برابر غير خدا به پيامبران نسبت داده شده، اما هيچخوف ـ كه امري طبيع
 .از غير خدا به آنان نسبت داده نشده است

   .معناشناسي، مفردات قرآن، خشيت، خوف، ترادف در قرآن: واژگان كليدي

                                                           

  tayyebhoseini@rihu.ac.ir/ استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .١
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مهمقد  

ست مفهوم يكي از مفاهيم اساسي قرآن كريم كه اغلب داراي بار ارزشي و اخالقي هم ه
 ةاين مفهوم قرآني از دو جهت شايست. و به طور خاص خشيت از خداي متعال است »خشيت«

يك بحث ناظر به درك و دريافت معناي صحيح و دقيق آن و بحث ديگر در باب : استبحث 
  .واژه است دوو ترادف يا عدم ترادف اين  »خوف«با كلمة  ارتباط معنايي

  با خوفترادف يا عدم ترادف خشيت   .1

خشيت را به خوف و ترس تفسير و معنا كرده و در قرآن ان و مترجمان مفسر ،معموالً
، 22ج، 1420( براي مثال طبري. اند را مترادف پنداشته »خوف«و  »خشيت« ةنتيجه دو واژ

 ميبدي، )106ص، 16ج، 1408( ابوالفتوح رازي، )343ص، 14ج، 1364( قرطبي، )87ص

 و زحيلي) 126ص، 22ج، تا بي( مراغي، )260ص، 4ج، 1413( يشيبان، )177ص، 8ج، 1371(

: فاطر( ﴾اللَّه من عباده الْعلَماُء یإِنما يخش﴿ة شريف ةدر آي» خشيي«لفظ ) 260ص، 22ج، 1418(

ياد  ةآي متأخّر هايبرخي ترجمه. اند تفسير كرده »ترسندمي« به معني» خافي«را به  )28/ 35
  : استشده نيز چنين 

  .)مجتبوي( ترسند مى او از -انىرب عالمان -دانشوران تنها خدا بندگان از

  .)پوركاويان( ترسند مى خدا از مطيع و عاقل و دانا بندگان تنها

  .)فوالدوند( ترسند مى او از كه دانايانند تنها خدا بندگان از

  .)انصاري( دارند بيم عالمش بندگان، خداوند از كه نيست اين جز

  .)شيرازي مكارم( ترسند مى او از دانشمندان تنها، خدا بندگان ميان از

و » خشيت« واژةنيز ميان دو  ، پژوهندگانيان و مترجمانمفسردر مقابل اين گروه از 
 ةدو واژ بينبعضي از دانشمنداني كه في در ادامه، به معرّ. اندقائل شدهتفاوت » خوف«
در آثار اين اي بيان شده ه تفاوته بررسي و نيز ب اندقائل شدهتفاوت » خوف«و » خشيت«

   .پردازيمبزرگان مي

  ديدگاه ابوهالل عسكري. 1- 1

  :نويسد مي» خشيت«و » خوف«تفاوت  ةدربار اين دانشمند
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خداي  ؛»خفت زيداً«: گوييگيرد چنانكه مي ق ميتعلّ، خوف به خود مكروه و ترك مكروه
امر  ةخشيت به نازل كننداما  ،)21 /13: رعدال( ﴾وَء الْحسابِيخافُونَ س﴿: تعالي نيز فرموده است

به ، خوانند هيچ گاه خوف از خود امر مكروه را خشيت نمي ،بنابراين. گيرد ق ميمكروه تعلّ
اگر كسي ، حال. ﴾ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء الْحسابِ﴿: فرمايد همين دليل خداي تعالي مي

إِني خشيت ﴿: ةشريف ةچون آي، در مواردي همبرخالف نظر فوق در قرآن كريماشكال كند كه 
يعني (امر مكروه  ةخشيت نسبت به نازل كنند) 20/94: طه( ﴾أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بنِي إِسرائيلَ

ن يعني تفرقه ميا ـ دبلكه به خود امر مكروه و ناخوشاين، ق نگرفتهتعلّ) خداي متعال، مثالً
هارون از سخن يا اقدامي ، شريفه ةدر اين آي: گوييم در پاسخ مي، ق گرفته استتعلّ ـاسرائيل بني

كه ايجاد تفرقه كند خشيت داشته است و سخني كه منجر به يك حادثه شود نقش همان نازل 
  .آن حادثه را دارد ةكنند

» يدز هابذَ خشيت«ا ام ،گويد مي» خشيت زيداً«عرب : اند كه اشكال كرده بعضي، چنينهم

امر  ةكه زيد نازل كنند آنق گرفته است باتعلّ، خشيت به زيد، در مثال نخست كه گويد نمي
به معناي  »خشيت«در اينجا ، ت اين نقلبفرض صحهگوييم ب مي، در پاسخ، مكروه نيست

به كار رفته نه در معناي اصلي خودش و اين امري طبيعي است كه كلمات قريب  »خوف«
  .)218-217ص، ص1412، ابوهالل( به جاي يكديگر به كار روند يالمعن

را به  »خشيت«رعد كه سورة  21 ةشريف ةرسد كه ابوهالل با الهام از آي چنين به نظر مي
 »خشيت« ةتفاوت فوق الذكر را ميان دو واژ، را به سوء حساب نسبت داده »خوف«پروردگار و 

امر مكروه و ناخوشايندي ) مجازات(» سوء حساب«، هدر اين آي. باشدبيان كرده  »خوف«و 
به خداي تعالي به عنوان كسي كه آن  كه درحالي ؛نسبت داده شده، است كه خوف به آن

  .خشيت نسبت داده شده استامر حساب و مجازات بد را بر آنان فرود آورده 

، در قرآن كريم؛ زيرا پذيرفته نيست كردهبيان » خشيت«و » خوف«ميان  ابوهاللتفاوتي كه 
بلكه به خود امر ، ق نگرفتهتعلّ، امر مكروه و ناخوشايند ةبه نازل كنند» خشيت«در مواردي 

 :ق گرفتهخشيت به مصيبت و بال تعلّ، مائدهسورة  52 ةدر آي، مثالً ؛ق گرفته استمكروه تعلّ

و تجارةٌ ﴿ :نقي تجارتتوبه به كسادي و بي روسورة  24و در آيه ، ﴾أَنْ تصيبنا دائرةٌ  ینخش﴿
، ﴾وال تقْتلُوا أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ﴿ :به فقر و تنگدستي، سراءإ 31و در آيه  ،﴾تخشونَ كَسادها

كه  درحالي ؛ق گرفته استو تمام شدن مال تعلّ )فقر(امالق به ، همين سوره 100 ةدر آينيز و 
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 است بلكه خود امر مكروه و ناخوشايند، نيستروه امر مك ةنازل كنند، هيچ يك از اين موارد
كه  ﴾يتخش ال و دركاً تخاف ال﴿ ةشريف ةكه مردم نسبت به آن احساس خشيت دارند و يا در آي

 ست»غرق شدن در دريا«ق خشيت در اين آيه متعلَّ، ان و مترجمانمفسربه نظر بسياري از 

  ). مقاله ةادام .براي نقد اين نظر نك(

با كاربرد  ذكر كرده» خوف«و » خشيت« ةتفاوتي كه ابوهالل عسكري ميان دو واژ ،راينبناب
 بر عالوه. و پذيرفته نيست دارد يگارزو سياق مشتمل بر اين واژه ناسا» خشيت« واژةقرآني 

 »خوف« ةو تفاوت آن با واژ »خشيت« ةه ديگري در معناي واژنكات دقيق و قابل توج، اين
ض آنها نشده و راغب اصفهاني آن نكات را دريافته و بيان كرده هالل متعرّوجود دارد كه ابو

  .كه در ادامة مقاله عرضه خواهد شداست 

  ديدگاه نورالدين جزايري  .2- 1

  :گويد مي) ين طوسيخواجه نصير الد، احتماالً(ق طوسي نورالدين جزايري به نقل از محقّ

عبارت » خوف«، در عرف ارباب قلوبا ام ،اند گرچه در لغت مترادف» خشيت«و » خوف«
ات و كوتاهي در اطاعتاز احساس درد و رنج نفس از عقابي است كه به سبب ارتكاب منهي ،

رود و اين خوف داراي درجات بسيار متفاوتي است و براي اكثر مردم نيز حاصل  انتظار آن مي
حالتي » خشيت«ولي  ؛استيابي  مراتب باالي آن براي افراد نادري قابل دستاما  -شود مي

حاصل ، است كه بر اثر درك عظمت خالق و هيبت او و خوف از محجوب ماندن از خالق
ت قرب او را شود و اين حالت جز به كسي كه بر حال كبريايي خدا اطالع يافته و لذّ مي

ه من اللَّ یإِنما يخش﴿ :خداي تعالي فرموده است، به همين دليل. دهدنميچشيده است دست 
گاهي ، با اين حال ؛از خوف است خشيت اخص، بنابراين ؛)28/ 35: فاطر( ﴾عباده الْعلَماُء

 ،1412ابوهالل و جزايري، : نك(برند  ميخوف را به جاي خشيت و در معناي آن به كار 
  .)218ص

، »خشيت«و » خوف« بيناين تفاوت شود، ميق طوسي آشكار سخن محقّ نصآنگونه كه از 
است كه به عنوان ) عرفا(ر و شناخته شده در عرف ارباب قلوب و اهل معرفت صطالحي متأخّا

 ؛آيد به شمار مي، براي انسان سالك در مقابل پروردگارش »درجه«دو صفت ممدوح و دو 
افزون بر اين كه شاهدي هم ـ  تواند به كار تفسير كلمات قرآن بيايد نمي يتفاوت ، چنينبنابراين

  .كنند نيز آن را تأييد نمي» خشيت«و » خوف«هاي قرآني  كاربرد رد واز لغت ندا
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  طباطبايي  ةديدگاه علّام .3- 1

  :، چنين استخشيت در بيان تفاوت معناي خوف و بزرگ مفسرنظر اين 

ر شدن قلب از تفاوت خوف وخشيت در اين است كه خشيت عبارت است از متأثّ، ظاهراً
ر عملي شخص ولي خوف عبارت است از تأثّ؛ م شر استچه كه در حكوردن شر يا آنروي آ

دست به اقدام عملي زده و به ، قبال شراهنگام روي آوردن شر به اين معنا كه شخص به هنگام 
در وند به همين جهت است كه خدا. فراهم ساختن ابزاري جهت حفظ خود از آن شر بپردازد

 إلَّا أَحداً يخشونَ وال﴿ :شيت ندارندخوند، وصف پيامبرانش فرموده است كه از احدي جز خدا

؛خشيت از غير خدا را از پيامبران نفي كرده استو بدين صورت،  ؛)39 /32: حزابالا( ﴾اللَّه 
 وجساَفَ﴿ :مانند -  ها نسبت داده استنيز به آنخوف از غير خدا را ، در حالي كه در آياتي چند

آن  سرّ .)58 /8: نفالالا( ﴾خيانةً قَومٍ من تخافَن إِما و﴿ و )67 /20: طه( ﴾یموس خيفَةً نفِْسه في
خوف غير قلبي به معناي اقدام اما  ؛ترسنداز غير خدا نمي، اين است كه پيامبران هرگز قلباً

  .)291ص، 10ج، 1417، طباطبايي(شود ها صادر مي، از آنعملي در مواجهه با شر

زيرا  ؛رسد به نظر نمي ، كاملخشيت خوف و بينبيان تفاوت  امه نيز درسخن مرحوم علّ
1327ران، ديگو  مصطفي؛ ابراهيم 303ص ،1387ابن فارس، : نك( هاي لغت از كتاب، الًاو، 

خوف امري قلبي است و به درون شود كه  استفاده مي »خوف« ةو كاربردهاي ماد )262ص
 در برابراقدام عملي ، و در معناي خوفگيرد  انسان يعني روح و نفس و قلب انسان تعلق مي

به اقدام ، با شر هخوف اين است كه انسان يا حيوان هنگام مواجه ةالزمالبتّه، . شر وجود ندارد
در هر ، اين اقدام عملي كه به صورت غريزياما  ؛عملي براي حفظ خود از شر نيز دست بزند

  .نيستحيوان و انساني نيز وجود دارد خوف 

رسد  اين كلمه به كار رفته و از قرائن و ظاهر آيات به نظر مي، آياتي از قرآن كريمدر ، ثانياً
شمس سورة  15 ةدر آي، براي مثال ؛عمل ندارد ةكه خوف امري قلبي است و ارتباطي با مقول

يعني خداي متعال از عاقبت امر عذاب قوم ثمود خوفي  ﴾؛باهاوال يخاف عقْ﴿آمده است 
معنا ندارد گفته شود خداي تعالي براي حفظ از عاقبت عذاب آنان اقدام در اينجا  .نداشت

از آزمودن مردم و مؤمنان به اندكي از ، بقرهسورة  155 ةدر آيهمچنين، . عملي انجام نداد
در اينجا نيز معنا ندارد كه  .﴾فوخمن الْ ٍءبِشی ولَنبلُونکُم﴿ :به ميان آمده است، سخن ...خوف و
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، بنابراين. آزمايدمي، ته شود خداي تعالي مردم را نسبت به اقدام عملي در مواجهه با شرگف
  .تأييد كرد و آن را پذيرفترا خوف و خشيت  واژةدو  بينتوان تفاوت ياد شده  نمي

  ديدگاه راغب اصفهاني  .4- 1

به . دانسته است »خشيت«را اعم از » خوف«، »خشيت«راغب با افزودن قيودي به معناي  
ترسي است ناشي از بزرگ شمردن آنچه از آن » خشيت«مطلق ترس است و » خوف«، نظر وي

 .)»خشي« ةمادذيل ، 1404، راغب( از روي معرفت و علم است، شود و اغلب ترسيده مي
اين . از روي علم دانسته است) همه جادر و نه (، خشيت را غالباًدر اين بيان خود، راغب 
بدان جهت بوده كه خشيت مخصوص انسان است و در قرآن كريم نيز شايد گيري او موضع

به سنگ و كوه ـ كه علم ، در بعضي آيات، اغلب به انسان نسبت داده شده و در عين حال
راغب آن را  ،جهت بدين، )21/ 59: ، الحشر74/ 2: البقره( ندارند ـ نيز نسبت داده شده است

  . از روي علم دانسته است، »غالباً«

توان علم و مي، موارد ةدهد كه در هم نشان مي» خشيت«هاي قرآني  ا بررسي كاربردام 

اي هم كه خشيت در  دو آيه. ملحوظ دانست» خاشي«معناي خشيت و شخص  معرفت را در
مقصود آن است كه همان حالتي  آنها به سنگ و كوه نسبت داده شده يا از باب مجاز است و

ها و كوه ـ اگر قرآن بر آن نازل  آيد در بعضي سنگ جود ميكه در انسان بر اثر خشيت به و
موجودات عالم از نوعي ادراك و  ةشود و يا از باب اين است كه هم شد ـ نيز پديدار مي مي

ٍء إِالَّ يسبح بِحمده و لكن ال  و إِنْ من شي﴿: مستفاد استذيل،  ةكه از آي چنان -فهم برخوردارند
تسبيح ، كه در حال ستايش و هيچ چيز نيست مگر اين«: )44 /17: سراءالا( ﴾تسبِيحهم تفْقَهونَ
   .»يابيد ى شما تسبيح آنها را درنمىول ؛گويد او مى

دقيق  ـ دانسته »از روي علم و معرفت«، نتيجه آن كه سخن راغب ـ كه خشيت را اغلب
  .نهفته است نيز علم و معرفت، يتدر معناي خش، موارد ةنيست و بايد گفت مطلقا و در هم

و » خشيت« واژةديدگاه راغب در بيان تفاوت ميان دو ، اي كه بيان شد با قطع نظر از نكته
ل تأم ؛با اين حال. است نيپذيرفتصحيح و  ناظر به كاربرد قرآني اين دو واژه بوده و» خوف«

را از اين واژه و تفاوت آن  تري تواند معناي دقيق مي، »خشيت« واژةدر سياق آيات مشتمل بر 
بتدا ، ادر قرآن كريم» خشيت« واژةپيش از بررسي كاربرد در اينجا، . به دست دهد» خوف«با 

  .كنيمميعربي بررسي  هايلغت و فرهنگ منابع را در» خشيت«معناي 
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  هاي لغتدر فرهنگ» خشيت«معناي   .2

، 1387فارس،  ابن( ه استدانست) ذُعر(را خوف و ترس » خشي«فارس معناي اصلي  ابن
، 4، ج1414، خليل(اند  ديگر لغويان نيز همين معنا را بيان داشته .)»خشي«ة ، ماد282ص
  .)164، ص2، ج1405، فيومي /228، ص14، ج1414ابن منظور،  /284ص

  :است آمده، كه در بيت زير  چنان ؛علم نيز به كار رفتهحصول اين ماده به معناي 

بِاَقَلَ و د خَشيتاله نْ تَبِعنَّ مكَنَ الجِنانَ مدي            سع م النَّبيحمد  

ساكن بهشت ) ص(به تحقيق دانستم كه هر كس از هدايت پيروي كند با حضرت محمد «
  .)282ص، 1387، ارسفابن به نقل از ( »خواهد شد

ين نيست كه مقصود شاعر ا. با سياق اين بيت سازگار نيست »ترس«روشن است كه معناي 
بلكه مقصود اين است كه او  ؛ترسد از همنشيني پيروان هدايت با رسول خدا در بهشت مي

  .نشين خواهد بود داند هر كس از هدايت پيروي كند در بهشت با پيامبر هم مي

به شكل ناقص واوي به معناي خرماي نامرغوب و پژمرده است و » خشو«كلمة  ،چنينهم
»الن تشخو . خرماي نامرغوب و پژمرده به بارآورد، ي درخت خرمايعن» ةلَخ»ييعني گياه » خش

به معناي درخت » خَشي منَ الشّجر«و ، به معناي گوشت خشك» محمنَ اللَّ خَشي«خشك و 
ابن : همانجا؛ نيز نك(به زراعتي گويند كه از سرما سياه شده باشد » خشا«نيز و  خشكيده است

   .)237ص، 1327، و ديگران ابراهيم مصطفي/ 229ص ،4ج، 1408، منظور

ه به معناي پژمردگي و اصل اين ماد، آيد ي اين ماده به دست ميهاي حس كه از كاربرد چنان
تواند به  در مورد انسان نيز مي .آيد خشكي و چروكيدگي است كه در يك شيء به وجود مي

، كه پژمردگي و فروتني در انسانجاو فروتني باشد و ازآن همين معناي خشكي و پژمردگي
 ةناشي از درك هيبت و عظمت از موجودي برتر و توأم با ترس از وي بوده است واژ، اغلب

جسم انسان به خشكي ، اثر آن برچنان ترسي كه  - در معناي ترس به كار رفته است» خشيت«
بلكه ترسي ، تغريزي نيس از نوعچنين ترسي ، بعبالطّ. شود و پژمردگي و فروتني دچار مي

 ست كهجا از اين بايد گفت شود و ارادي و از روي علم به آن چيزي كه از او ترسيده مياست 
  .، ديده شدكه در بيت گذشته چنان – خشيت گاه در معناي علم نيز به كار رفته است

 ةدر هم -يعني ترس از روي علم و اراده و همراه با فروتني جسم و روح -اين معنا
اين دو  بينشده  ذكرهاي كه ساير تفاوت در حالي، ه قابل تطبيق استقرآني اين مادهاي  كاربرد

سخن آن دسته ، بنابراين. كاربردهاي قرآني اين دو قابل اجرا و تطبيق نيست ةواژه در هم
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بعد از اين بحث .اند دقيق و استوار نيست ران كه خشيت را به خوف معنا كردهلغويان و مفس  
  .كنيمهاي اين دو واژه را مرور ميگرديم و كاربردقرآن كريم باز ميلغوي، به متن 

  در قرآن كريم» خشيت«كاربرد   .3

ةيخش(بار به صيغه مصدر  8كار رفته كه  كريم به  بار در قرآن 48با مشتقاتش » خشي« ةماد( 
هاي  لد و در قالب فعفعل ثالثي مجرّ ةبه صيغ مورد 40و در  است »اهللا«و اغلب مضاف به 

اين ، در ميان چنينهم. )296، ص1408فؤاد عبدالباقي، ( امر و نهي آمده است ،مضارع ،ماضي
به ميان آمده كه ) رحمن، رب، اهللا(از خشيت بندگان نسبت به خدا  آيه، سخن 23كاربردها، در 

چه سياق اين  ؛داللت آن بر ترس ارادي و اختياري ناشي از درك عظمت خدا روشن است
  :از قبيل، چنين ترسي است تأييد مدح خشيت و آيات همه

آن كسى كه در نهان از « :)33 /50: ق( ﴾من خشي الرحمن بِالْغيبِ و جاَء بِقَلْبٍ منِيب ...﴿ 
  .»آيد شت كنندهو با دلى بازگ خشيت داشته باشدخداى رحمان 

خشيت  آنان از آيا«: )13/ 9: توبهال( ﴾نتم مؤمنِنيفَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه إِنْ كُ  أَتخشونهم﴿
  »؟خشيت به دل داشته باشيد او از كه است سزاوارتر خدا، مؤمنيد اگر اينكه با دداري

را ار و مشركان هرگونه خشيت نسبت به كفّ ،انكاري يبا استفهام ة اخيردر بخش نخست آي
روشن ، ز علم به هيبت دشمن قدرتمندت كرده و داللت خشيت بر ترس ارادي ناشي امذم

كند مييادآوري  نبه مؤمنا، )انكاري( اسلوب استفهام اين كارگيري خداي متعال با بهاما  ؛است
شايسته نيست كه ، در مقابل قدرت خدا هيچ است و ابداً -هم بزرگ باشد ندهرچ، كه دشمن

  .اي خشيت و ترس به دل راه دهند هذركسي، مؤمنان از چنين 

تنها كسانى را ] تو[« :)18/ 35: فاطر( ﴾إِنما تنذر الَّذين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ﴿: مونة ديگرن
هاي  براي نمونه( .»دهى مى بيمدارند  ند و نماز برپا مىخشيت داركه از پروردگارشان در نهان 

، 8/ 98: بينهال، 11/ 36: يس، 44و  3/ 5: مائدهال، 18/ 9: توبهال، 150/ 2: بقرهال .ك.رنيز بيشتر، 
، 23/ 39: زمرال، 49و  28/ 21: نبياءاال، 21/ 13: رعدال، 52/ 24: نورال، 39و  35/ 33: حزابالا
  ).57/ 23: مؤمنونال، 12/ 67: ملكال

به علما و  ،خشيت از خداي تعالي منحصراً، فاطر سورة 28آية  ه به اينكه دربا توج
توان گفت كه از ؛ مي﴾الْعلَماُء عباده من اللَّه یيخش إِنما﴿: استشده  دانشمندان اختصاص داده

اين خشيت از سوي سخني به ميان آمده،  خشيت از خداونددربارة هر جا ، نظر قرآن كريم
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علم و عالم به ، شريفه ةمقصود از عالمان در آي، هالبتّ. عالمان و توأم با علم و معرفت است
بلكه شامل هر انسان برخوردار از معرفت و  ؛حي و رايج در عرف مردم نيستمعناي اصطال

 ي اگر سواد چنداني نداشته و معرفت خود را از راه صفايحتّ ،شوددر زندگي مي بصيرت
 روايت )ع( صادق حضرت از .اش به دست آورده باشد درون و سرشت و فطرت پاك الهي

 را او گفتار فعلش كه هر كند، تصديق را گفتارش او فعل كه است كسى عالم: است شده

  .)635، ص8، ج1372طبرسي، : نك( نيست عالم نكند تصديق

طرف مقابل و ( خشيت به صورت مطلق و بدون مفعولاز آيات قرآن كريم،  آيه 8و در 
يا امور معنوي  وندروشن است كه خشيت به خدا، هااز سياق آناما  ؛آمده است )منشأ ترس
  :از جمله ؛دارد تعلّق حقحضرت مرتبط به 

 پروردگارت سوى به را تو و« :)19 /79: نازعاتال( ﴾یربك فَتخش  و أَهديك إِىل﴿

 ﴾یإِالَّ تذْكرةً لمن يخشی ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشق﴿؛ »گردى؟ خداترس تا كنم رهنمايى
مگر آنكه يادكردى و پندى ، فرستاديم تا در رنج افتىما قرآن را بر تو فرو ن« :)3و  2/ 20: طه(

/ 20: ، طه77و  9/ 4: نساءالموارد ديگر در آيات . »خشيت داشته باشدكسى كه هر باشد براى 

 هرچنداين هشت آيه نيز  در. ، آمده است10/ 87: عليال، ا9/ 80: ، عبس26/ 79: نازعاتال، 44
ه به سياق آيات كه در مقام مدح با توجاما  ،استنگرفته  تعلّقخشيت مطلق آمده و به چيزي 

با ، آيات پيشين كه خشيت را به خداي متعال نسبت داده بود ةخشيت است و نيز به قرين
، به عبارت ديگر. غير اونه  و خشيت از خداست، توان گفت كه مقصود از خشيت مي، اطمينان

كه هر جا خشيت به طور مطلق  آيدبرمي چنين، در قرآن كريم »خشيت« ةل در كاربرد مادتأم از
خشيت از غير خدا مقصود ، به كار رفته مقصود از آن خشيت از خداست و چنانچه در موردي

  .كندق خشيت را ذكر ميمتعلَّ، حتماً، باشد

فَال ﴿: ها نهي كرده است ساير انساندر برابر مؤمنان را از خشيت ، آيه سهدر قرآن كريم 
اسا النوشخت نوشاخ 44/ 5: مائدهال( ﴾و(ين﴿ ؛وشاخ و مهوشخفَال ت ﴾ )مائدهال ؛150/ 2: بقرهال :

  .)13 /9: توبهال(  ﴾أَ تخشونهم فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه إِنْ كُنتم مؤمنني﴿ ؛)3 /5

 رق خشيت به غيه تعلّژ ويب ـت اين آيات سياق مذم، كه در سطور پيشين اشاره شد چنان
مؤمناني كه همواره به دشمني با پيامبر و مسلمانان برخاسته و از هيچ كوششي براي صدمه زدن 

گوياي داللت خشيت بر ترس ارادي ناشي از درك ، نيز بروشني ـ كردندبه آنان فروگذاري نمي
خْهيبت و بزرگي مشي ه استنْع.  
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الناس  یو تخش﴿: خبر داده و از آن نهي كرده است يك آيه از خشيت پيامبر در مقابل مردم
شاهخأَنْ ت قأَح اللَّه يك آيه هم خشيت پيامبران را در امر تبليغ دين از ؛ )37/ 32: حزابالا(﴾ و

 ﴾إِالَّ اللَّه الَّذين يبلِّغونَ رِساالت اللَّه و يخشونه و ال يخشونَ أَحداً﴿ :غير خدا نفي كرده است
  .)39/ 32: حزابالا(

در اين آيات هم مقصود از خشيت ـ كه خشيت مؤمنان و پيامبران را از غير خدا نهي يا 
آگاهانه و از روي علم است و مقصود از آن مطلق ترس يا ترس ، نفي كرده است ـ ترس ارادي

خوف از غير ، قرآن كريم زيرا در آياتي از يعي است؛كه امري غريزي و طبنيست برابر با خوف 
خشيت در اين ، اينبنابر. و پيامبران نسبت داده استها و حتي بعضي از مؤمنان  خدا را به انسان

  . خوف استبا گفته و متفاوت  آيات به همان معناي پيش

: از خشيت نسبت به آنها سخن به ميان آمده عبارتند از، موارد ديگري كه در قرآن كريم

و از بيم تنگدستى «: )31/ 17: سراءالا( ﴾وال تقْتلُوا أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ﴿ :خشيت از فقر) الف
  .»فرزندان خود را مكشيد

 ﴾قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذاً لَأَمسكْتم خشيةَ الْإِنفاقِ﴿ :خشيت از انفاق) ب
باز هم از بيم ، هاى رحمت پروردگارم بوديد گر شما مالك گنجينها: بگو« :)100/ 17: سراءالا(

  .»ورزيديد خرج كردن قطعاً امساك مى

نيز ترسي آگاهانه و ارادي است كه بعضي از  كرالذّ فوق ةمقصود از خشيت در دو آي
  .ن و خودداري از انفاق واداشته استشاهاي ضعيف را به كشتن فرزندان انسان

/ 9: توبهال( ﴾و أَموالٌ اقْترفْتموها و تجارةٌ تخشونَ كَسادها... ﴿: ارتخشيت از كسادي تج) ج

  .»ايد و تجارتى كه از كساد آن بيم داريد هايى كه به دست آورده و دارايى ...« :)24

ت از خشيت آگاهانه و ارادي تاجراني نسبت به كسادي و سياق اين آيه نيز سياق مذم
آن از همراهي با پيامبر  ةواداشته بود به بهانرا اي از مردم مدينه  هت كه عدرونقي تجارت اس بي

  .در جهاد سرباز زنند

 /31: لقمان( ﴾اتقُوا ربكُم و اخشوا يوماً اليجزِي والد عن ولَده﴿ :قيامت روز خشيت از) د

از فرزندش كفايت هيچ پدرى  از پروردگارتان پروا بداريد و از روزى بترسيد كه هيچ«: )33
  .»نكند
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  يت أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بينإِني خش﴿: اسرائيل خشيت هارون از ايجاد تفرقه ميان بني) هـ
 تفرقهمن ترسيدم كه بگويى بين بنى اسرائيل «: )94/ 20: طه(  ﴾إِسرائيلَ و لَم ترقُب قَويل

  . »افكندى و سخن مرا پاس نداشتى

 /5: مائدهال( ﴾ٌأَنْ تصيبنا دائرة  ینخش﴿ :خشيت افراد سست ايمان از ابتال به گرفتاري )و
  .»ترسيم به ما حادثه ناگوارى برسد مى«: )52

 دوستي بعضي مسلمانان بيماردل و ةت نسبت به رابطمذم ةشريفه نيز دربار ةسياق اين آي

ايل يهود ساكن در مدينه است و داللت بر اين دارد ي با قببمنافقان مدينه همچون عبداهللا بن اُ
خشكسالي است و اين  حوادثي مثل جنگ و هجوم به مدينه و يا قحطي و» ةدائر«كه مقصود از 

بيني آگاهانه و از سر تحليل اين حوادث و از روي ترس از بروز چنين حوادثي  منافقان با پيش
دوستي با يهوديان و مسيحيان روي  ةبه رابط، كه تجربه آن را هم داشتند برخالف خواست خدا

 ،بنابراين). 642، ص1، ج1407، زمخشري /320، ص3، ج1372، طبرسي: نك( آورده بودند
  .روشن است كه چنين ترسي نيز آگاهانه و ارادي بوده است

سخن به ميان ) 59/21: حشرال) (74/ 2: بقرهال(از خشيت كوه و حجاره  نيز در دو آيه  )ز
  .آمده است

معناي ترس همراه با تعظيم و » خشيت« ةدر هيچ يك از آيات مشتمل بر ماد، به هر روي
وجه معنايي ديگري جز  چشايان ذكر است كه كتب وجوه و نظاير هي. علم قابل انكار نيست

فَخشينا  وأما الْغالم فَكانَ أَبواه مؤمنينِ﴿ ةدر آي، با اين حال. اند همان ترس براي آن ذكر نكرده
، پدر و مادرش مؤمن بودند، آن نوجواناما  و« :)80/ 18: كهفال( ﴾أَنْ يرهقَهما طُغياناً و كُفْراً

، تابيفراء، ( »علمنا«را به » خشينا«فراء فعل  ».پس ترسيديم كه آنان را به سركشى و كفر وادارد
   .تفسير كرده است) 753ص، 3ج، 1372، طبرسي: نك( »كَرِهنا«به آن را و زجاج ) 157، ص2ج

و ، دارد مي يم كه آنان را به سركشى و كفر واپس دانست: نظر فراء چنين است بنابرمعناي آيه 
كه آنان را به سركشى و كفر  پس خوش نداشتيم: مطابق تفسير زجاج معناي آيه چنين است

ين آيه به خدا نسبت داده در ا» خشينا«بيان اين دو معنا از آن رو بوده است كه فعل . وادارد
 .و نسبت دادن ترس به خدا معنا ندارد) باشد خدا و خضر مي» نا«مقصود از ضمير (شده است 

به » خشيت«در اينجا نيز اما  ؛اند مذكور آن را به غير ترس معناكرده مفسردو ، به همين جهت
ت دادن خشيت به نسب، اين سخن خضر است ةجا كه گويندآن است و از آنهمان معناي اصلي 
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 ،به عبارت ديگر. وي مشكلي ندارد و انتساب آن به خداي متعال از باب تغليب و مشاكله است
گويا كه  .سخن در اينجا حضرت خضر است و او خدا را با خود جمع كرده است ةگويند

و  جمع ةرا به صيغ» اردنا«و فعل ، اوست ةموافق با اراد ،خدا كامالً ةچنين كشف كرده كه اراد
و ست به خود او كه خشيت مختص حالي در ؛به صيغه جمع آورد» خشينا« هماهنگ با فعل
را هم » خشينا«و از نظر اسلوب و ساختار كالم مانعي نيست كه  ه از آن استخداي تعالي منزّ

ه زكاةً و أَقْرب فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهما خيراً من﴿ :فرمايد ميدر آية بعد . به صيغه جمع بياورد
فرزندى پاكتر و ، خواستيم كه پروردگارشان به جاى او، از اين رو« :)81/ 18: كهفال( ﴾رحماً

  .از خضر بوده است در آية قبل سخن مذكور دهد اين آيه نشان مي .»!تر به آن دو بدهد محبتبا

ي كه از او ترسيده بزرگداشت امر» خشيت«شايان ذكر است كه مقصود از تعظيم در معناي 
نه  و ت دادن و بزرگ شمردن امري باشداهمي، بلكه ممكن است در مواردي ؛شود نيست مي

يت أَنْ تقُولَ شإِني خ﴿ :تزيرا در خشيت هارون از ايجاد تفرقه ميان ام ؛احترام و بزرگداشت آن
روشن است كه خشيت وي ناشي از ، )94/ 20 :طه( ﴾ إِسرائيلَ و لَم ترقُب قَويل  فَرقْت بين بين

يت دادن هارون به امر تفرقه بلكه مقصود بزرگ شمردن و اهم، بزرگداشت امر تفرقه نيست
اش از  و يا آنجا كه پيامبر در امر ازدواج با همسر پسرخوانده، ت و اجتناب از آن استميان ام

) 37/ 33: حزابالا( ﴾لَّه أَحق أَنْ تخشاهالناس و ال یو تخش﴿ :كند مردم احساس خشيت مي

بلكه ناشي از بزرگ شمردن پيامدهاي آن ازدواج  ؛خشيت وي ناشي از بزرگداشت مردم نيست
  . بوده استديگر در ميان مردم و مشكالت احتمالي 

گرفته و در سياق مدح  تعلّقآيد كه هر جا خشيت به خدا  از سياق آيات شريفه به دست مي
هر جا خشيت به غير خدا اما  ؛تعظيم و بزرگداشت خداي تعالي نهفته استآن، در معناي  آمده
ت شده يا آن كه از آن خشيت نهي و مذم: گرفته از يكي از دو حالت ذيل خالي نيست تعلّق

تعظيم موجود در معناي خشيت به معناي بزرگداشت كسي يا ، است و يا اگر از آن نهي نشده
يت آن چيز دارد و ناظر به داللت بر اهم، بلكه صرفاً، شود نيسترسيده ميچيزي كه از آن ت

  .استامري از امور ديني مردم 

در لغت و كاربردهاي قرآني اين واژه بررسي و تا حدودي روشن » خشيت«جا معناي تا اين
بايد معناي لغوي و » خوف«و » خشيت« ةبراي به دست آوردن تفاوت معناي دو واژاما  ،شد

در ادامه به اختصار معناي  ،رو ازاين. نيز بررسي و روشن شود» خوف« واژةاربردهاي قرآني ك
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در فرهنگ عربي را بررسي كرده و كاربرد قرآني اين واژه را نيز به مقداري كه براي » خوف«
  .كنيم مورد نياز است بررسي مي» خشيت«روشن شدن بحث و تفاوت آن با 

  معناي خوف در لغت  .4

) ذُعر و فَزَع( را داراي يك معناي اصلي دانسته و آن ترس و هراس» خوف« ةرس مادفا ابن

يعني انتظار » خوف«: راغب نيز گويد). »خوف«ذيل ماده ، 303ص، 1387فارس،  ابن( است
به معناي انتظار » طمع«و » ءرجا«همچنان كه ، يهاي يقيني يا ظنّ امري ناخوشايند از روي نشانه

» خوف«، چنينهم. ت استامني» خوف« متضاد .ي يا يقيني استظنّ ةروي نشان امر خوشايند از

  ).»خوف« ةذيل ماد، 1404، راغب( رود در مورد امور دنيوي و اخروي هر دو به كار مي

ان مؤلّف، برخالف راغب كه معناي خوف را محدود به انتظار امري ناخوشايند دانسته
ار امري ناخوشايند و يا از دست دادن امري خوشايند و را اعم از انتظ» خوف« معجم الوسيطال

  :اند محبوب دانسته

 انتظار رسيدن امري ناخوشايند يا از دست دادن امري محبوب و خوشايند است» خوف« 

  ).»خوف« ةذيل ماد، 1327و ديگران،  ابراهيم مصطفي(

يعي كه بر اثر طب حالتعبارت است از آن انفعال نفساني و » خوف«معناي دقيق ، در واقع
انتظار فرارسيدن امري ناخوشايند يا از دست دادن امري خوشايند در نفس يك انسان يا يك 

اين انفعال نفساني و عكس العمل طبيعي امري غريزي و فطري ، )همانجا(، آيد حيوان پديد مي
د يا فوت هنگام مواجهه با امر ناخوشاين، در هر انسان. شود است كه از انسان و حيوان جدا نمي

اين عكس العمل به وجود ، امري خوشايند به طور غريزي و فطري و طبيعي و غير ارادي
» خوف« ةموارد كاربرد ماد ةاين واكنش و اين معنا در هم. دارد آيد و او را به واكنش وا مي مي

  . شود ديده مي

  هاي قرآني به كاربرد توجهتفاوت خوف و خشيت با . 5

» خشيت«تر براي  به معنايي كه پيش توجهو با » خوف«عنايي كه براي اين م ةحال با مالحظ

  .شود تفاوت اين دو واژه بروشني آشكار مي، بيان شد

بر اثر ، ارادي و ناخودآگاه آن واكنش طبيعي و انفعال نفساني است كه به طور غير خوف
اما  ؛آيد وجود مي در نفس به، انتظار رسيدن امري ناخوشايند يا از دست دادن امري خوشايند
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شود  آن ترس ارادي است كه از روي علم و معرفت به آن چيزي كه از او ترسيده مي» خشيت«
  . دارد د و شخص را به فروتني وا ميگرد همراه با بزرگ شمردن آن در نفس ايجاد مي

 سياق آياتي كه اين دو واژه در آنها به از» خشيت«و » خوف« ةاين تفاوت در معناي دو واژ
و » خوف« ةبا نظر گرفتن اين دو معنا براي هر يك از دو ماد. شود نيز معلوم مياند كار رفته

بسيار  اي، به گونهشود كه هر يك از اين دو واژه روشن مي ،هاي قرآني در كاربرد» خشيت«
ديگر فاقد آن ة حامل معنايي است كه واژ جداگانهاند و هر يك  در جاي خود قرار گرفته، دقيق

  .ستا

در كاربردهاي قرآني آن است كه » خشيت«و » خوف«ي ها ترين تفاوتيكي از اساسي
بدان ، پيامبران وجود در، به عبارت ديگر. خوف از غير خدا به پيامبران نسبت داده شده است

چرا كه خوف  ؛خوف نسبت به غير خدا وجود داردجهت كه از طبيعت بشري برخوردارند، 
دهد  موسي خبر مي ةخداي تعالي دربار  .در انسان است) و فطري غريزي(يك واكنش طبيعي 

فَأَوجس في نفِْسه خيفَةً ﴿ :خوف و ترس كرد  كه وي در مواجهه با سحر ساحران احساس
نيز به ) ع(  ابراهيم حضرت ؛»و موسى در خود بيمى احساس كرد« : )67/ 20: طه( ﴾یموس

فَأَوجس منهم خيفَةً قالُوا ال تخف ﴿ :احساس ترس كرد، ندر مواجهه با فرشتگاشهادت آية ذيل، 
: گفتند. از آنان احساس ترسى كرد]  در دلش[و « ):28/ 51: ذارياتال( ﴾و بشروه بِغالمٍ عليمٍ

   .»و او را به پسرى دانا مژده دادند. مترس

از. ان نسبت داده نشده استاز غير خدا به پيامبر» خشيت«، اي از قرآن ا در هيچ آيهام 
 ؛هرگز نفوس تربيت شده و نيرومند پيامبران از غير خدا خشيت به دل ندارندديدگاه قرآن، 

سبب، به همين . و نفوس آنها تهذيب شده است اندگرديدهط زيرا آنان بر غرايز خود مسلّ
ين يبلِّغونَ رِساالت الَّذ﴿ .خدا را از پيامبران نفي كرده است خداي متعال خشيت نسبت به غير

داً إِالَّ اللَّهنَ أَحوشخال ي و هنوشخي و همانان كه پيامهاى خداى را « ):39/ 33: حزابالا( ﴾اللَّه
  .»ترسند ترسند و از هيچ كس جز او نمى رسانند و از او مى مى

برابر او حقير و كوچك  اند و همه چيز را در پيامبران كه عظمت خدا را درك كرده، بنابراين
خوف كه امري طبيعي و غريزي اما  ؛بينند نسبت به احدي ـ جز خدا ـ خشيت به دل ندارند مي

يك » خوف«گرچه ، ابا اين حال .است گاه ممكن است در پيامبران هم وجود داشته باشد
ي ه جهت خاصآن را محدود و يا ب، ط بر غرايزتوان با تمرين و تسلّ مياما  ،واكنش طبيعي است

اين خوف ممدوح خواهد  ،اگر اين واكنش طبيعي نسبت به مقام الهي هدايت شود. هدايت كرد
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 فَإِنَّ  یالنفْس عنِ الْهو یو أَما من خاف مقام ربه و نه﴿: كه خداي تعالي فرموده است چنان ،بود
اما كسى كه از ايستادن در برابر پروردگارش و «:  )40/ 79: النازعات( ﴾یالْجنةَ هي الْمأْو

  .»پس جايگاه او همان بهشت است، را از هوس باز داشت] خود[و نفس ، هراسيد

 ةشريف ةمعناي آي ،»خشيت«و  »خوف« ةمعنايي ميان دو واژ به اين تفاوت توجهبا ، حال
به  ـ است كه در آن از حضرت موسي هم نفي خوف و هم نفي خشيت از فرعون شدهـ  ذيل

 في طَريقاً لَهم فَاضرِب بِعبادي أَسرِ أَنْ  یموس  إِىل أَوحينا لَقَد و﴿ :شود نيكويي و زيبايي روشن مي

  .)77/ 20: طه( ﴾ یتخش ال و دركاً تخاف ال يبساً الْبحرِ

س آن ترجمه خوف را به ترس و خشيت را به بيم يا به عك ،مترجمان فارسي زبان معموالً
 ،1374آيتي،  /317ص ،1372معزي، / 317ص ،1380زاده،  مصباح: هاي ترجمه .ك.ر( اند كرده
موسوي  /153، ص6، ج1371ميبدي،  /167ص ،13، ج1408ابوالفتوح رازي،  /317ص

جالل الدين فارسي  ،براي مثال ).635، ص1، ج1369فارسي،  /228، ص14، ج1374همداني، 
  :جمه كرده استشريفه را چنين ترة آي

 براى دريا در خشك راهى بعد، ببر بيرون شبانه مرا بندگان كه كرديم وحى موسى به و«

  .»يز مترسن و مده راه خود به بيمى، رسند شما به كه اين از ؛بياب آنان

بسياري نيز خوف را به ترس از گرفتار شدن در دست فرعونيان و خشيت را به بيم و  
 /317ص ،1380اي،  الهي قمشه: هاي نك ترجمه( اند ا ترجمه كردههراس از غرق شدن در دري

انصاري،  /317ص ،1373مكارم،  /17ص، 1371مجتبوي،  /629، ص1ج ،1378فيض االسالم، 
 ،1415فوالدوند،  /317ص ،1384گرمارودي،  /317ص ،1381مشكيني،  /317ص ،1377

  :جمه كرده استشريفه را چنين تر ةمرحوم فوالدوند آي، براي مثال ).317ص

 كن باز آنان براى دريا در خشك راهى و، ببر شبانه را بندگانم: كه كرديم وحى موسى به و«

  .»باشى بيمناك]  شدن غرق از[ نه و بترسى]  دشمن[ فرارسيدن از نه كه

 ةخوف در آي تعلّقران است كه مر از ديدگاه مشهور و اكثر مفسمتأثّ ،اين ترجمه كامالً
و  )دركاً( گرفتار شدن موسي به دست فرعون، كه در آيه به آن تصريح شده نانهمچ، شريفه را

» تخشي«قي براي متعلَّ، شريفه ةكه در آي حالي در. اندخشيت را غرق شدن در دريا گرفته تعلّقم

 ةنشان دهند، و ابداً آيه اصالً ةاين مقدار تفاوت در تفسير و ترجم، حال. ذكر نشده است
 ، همانگونه كه بيان شد ،بعالوه، باشدتواند نمي» خشيت«و » خوف« واژةيان دو تفاوت معنايي م
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ان و مترجمان آن را به عدم خشيت از مفسرقي ذكر نشده است كه تعلَّم» يخشَتَ ال«براي  هدر آي
  .اند غرق شدن ترجمه كرده

است ـ ) ع( يشريفه ـ كه در مقام آرامش دادن به موس ةرسد كه اين آي به نظر مي، در واقع
كند و وي را  نه تنها خوف را كه يك واكنش طبيعي در مواجهه با خطر است از موسي نفي مي

كه ترسي آگاهانه و از  ـ را هم» خشيت«بلكه ، كند از چنين واكنش غريزي و طبيعي نهي مي
و ناشي از علم به ) شود كسي كه از او ترسيده مي( نسبت به عظمت مخشي، روي معرفت

درستي دريافته كه ؛ زيرا موسي بكند از آن حضرت نفي و يا نهي مي ـ و ارزش آن است تاهمي
جز خدا هيچ چيز و هيچ كس آن عظمت و ارزش را ندارد تا بخواهد از او خشيت داشته باشد 

   :دهد و بدين وسيله خدا به موسي آرامش كامل مي

﴿ساً ال تبرِ يحي الْبطَرِيقاً ف ملَه رِبشفَاضخال ت كاً ورد و راهى  ):77/ 20: طه( ﴾یخاف
و گرفتار شدن در دست او احساس   خشك در دريا براى آنان باز كن كه نه از فرارسيدن دشمن

در فرعون و سپاهيانش هيبت و شكوه و و نه  شود غريزي و غير ارادي در تو ايجاد مي ترسى
خبري در مقام انشاء  ةو يا اگر ذيل آيه جمل شوي بيني تا در برابر آنان دچار خشيت عظمتي مي

 بايدن: معناي آيه چنين خواهد بود )80، ص22، ج1420رازي،  فخر: نك( باشدو به معناي نهي 
و  غريزي و غير ارادي كني ترسىو گرفتار شدن در دست او احساس   از فرارسيدن دشمن

   .شوي ر برابر آنان دچار خشيتدر فرعون و سپاهيانش هيبت و شكوه و عظمتي ببيني و د بايدن

احزاب از خشيت رسول خدا نسبت به مردم خبر مباركة  ةسور 37 ةكه در آي آن، ديگر ةنكت
الناس و  یو تخش﴿ :تر دانسته است شايسته وندخشيت آن حضرت را نسبت به خدااما  ،داده

شاهخأَنْ ت قأَح بيم او از كه است سزاوارتر را خداوند كه درحالي داشتى، بيم مردم از و«: ﴾اللَّه 

  .»باشى داشته

داللت بر اين دارد  ،الًاو. شريفه نيز بسيار دقيق است ةدر اين آي» خشيت« ةبه كار بردن واژ
اش آن ترس غريزي و واكنش  زن پسر خوانده، ازدواج با زينب ةكه ترس رسول خدا در قضي

ناشي از انجام يك عمل خطا  ،و شخصي كه معموالًترس غير ارادي  ،طبيعي و به عبارت ديگر
تبليغ دين خدا به مردم بوده  اين ترس مربوط به امر رسالت و ،اًيقينبلكه ، و نارواست نبوده

  . است

از مردم  )ص(طباطبايي نيز از ذيل اين آيه استفاده كرده است كه خشيت رسول خدا  ةامعلّ
بلكه ترسي مربوط به خدا و  ؛ورد خودش نبودترس شخصي و در م ،ازدواج با زينب ةدر قضي
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گويا آن حضرت در امر ازدواج با  ؛)120، ص14، ج1417 ،طباطبايي( خدا بوده است هدر را
پذيرش رسالت  ةاش از اين هراس داشت كه اين ازدواج مانعي بر سر راه ادام زن پسر خوانده

كند كه در تبليغ رسالت  خطاب ميبه پيامبر  ـ تعالي  ـ خداي، ثانياً، وي از طرف مردم بشود
الَّذين يبلِّغونَ ﴿ ةشريف ةبه آي توجهتر آن است كه از خدا خشيت داشته باشد و با  الهي شايسته

داً إِالَّ اللَّهنَ أَحوشخال ي و هنوشخي و اللَّه كه در همين سياق قرار ) 39/ 33: حزابالا( ﴾رِساالت
كه  كند كه براي ابالغ رسالت الهي تالش كند و با بيان اين يادآوري مي به آن حضرت، گرفته

پيامبران در انجام رسالت از احدي جز خدا نبايد خشيت داشته باشند به پيامبر اطمينان و 
اش عمل كرده  تنها به وظيفه، اش پسر خوانده با زنِ خود ازدواج ةدهد كه در قضي آرامش مي

گونه نگراني و ايجاد مانع بر سر راه تبليغ  واگذارد كه جاي هيچ همه چيز را به خداي تعالي
   .رسالت نيست

  گيري نتيجه

اند و راغب آن را خوف   دانسته) ذُعر(را خوف و ترس » خشي«لغويان معناي اصلي . 1
از علم به چيزي است كه از آن ترسيده  ، ناشياين ترس اغلب داند و ميآميخته با تعظيم 

  .نيز به كار رفته است »علم«ه در معناي اين واژ. شود مي

آيد كه در اصل معناي اين  به دست مي ،»خشيت« دةما محسوسهاي  كاربرد بررسي از. 2
پژمردگي و خشكي و چروكيدگي نهفته و در مورد انسان با فروتني همراه است و  ، مفهومماده

در معناي » خشيت« ،هتج ازاين اوست،ترس  معلولچون پژمردگي و فروتني انسان اغلب 
شود  اين چنين ترسي كه در اثر آن جسم انسان به فروتني دچار مي. ترس به كار رفته است

ترسي ارادي و ناشي از علم و معرفت به عظمت و بزرگي آن چيزي است كه از او ترسيده 
  .شود مي

3 .مصدر  ةبار به صيغ 8كار رفته كه  كريم به  بار در قرآن 48با مشتقاتش » خشي« ةماد
سخن از خشيت بندگان نسبت به خدا  ،آيه 23و در گرديده » اهللا«و اغلب مضاف به  )ةيخش(
معناي ترس همراه با تعظيم و علم در  ،اين موارد ةدر هم. به ميان آمده است) رحمن، رب، اهللا(
  .آشكار است» خشيت«

ني است كه بر آن انفعال نفساني و واكنش غريزي و طبيعي نفس انساني يا حيوا» خوف« .4
با  ،بنابراين. آيد پديد مي مطلوب،ي چيزاثر انتظار فرارسيدن امري ناخوشايند يا از دست دادن 
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تفاوت ميان آن دو بروشني آشكار  ،»خشيت«و » خوف«به معناي لغوي و كاربرد قرآني  توجه
  .گردد مي

، داده نشدهاز غير خدا به پيامبران نسبت » خشيت«اي از قرآن كريم  در هيچ آيه. 5
چرا كه خوف يك واكنشي ، كه خوف از غير خدا به پيامبران نسبت داده شده است حاليدر

  .در انسان است و پيامبران نيز برخوردار از طبيعت بشري هستند) غريزي و فطري(طبيعي 
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