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  مکري در قرآن» جسد« ةمعناشناسي واژ

  1احمد زارع زرديني 

  چكيده

آياتي كه اين ، در اين راستا. پردازد يم ييآدر قرآن كريم با روش باهم» جسد« معناشناسي واژهنوشتار حاضر به 

با  ييآند باهميكه در فرآ ين عناصرين مهمترييشده و پس از تع يل متنيآيي تحل واژه در آنها به كار رفته از نظر باهم

دربارة » ييايموم«و » شة تجسدياند«فرضية ، هود و ملك، يمصري، انساني، فراجاودانگ يعني ؛اندن واژه قرار گرفتهيا

 در تجسد انديشة نزول، عصر مشركان و كفّار در تجسد انديشة جمله رواج از ،قرآنين واژه ارائه و با شواهد يا يمعنا

هاي رايج در  از جمله پديده ،تاريخي مصر و همچنين شواهد در خداانگاري و تجسد انديشة مسيحيت، و يهوديت

تأييد گرديده  پادشاهان، فرضية مورد نظر خداانگاري و آن موميايي و پرستي گوساله مصر باستان همچون موميايي،

جسد و تمام مشتقات آن از موميايي گرفته شده  ةدر ادامه نيز با شواهد لغوي نشان داده شده كه چگونه واژ. است

آياتي كه واژة جسد در آنها به كار رفته بازخواني گرديد و در پايان، رويارويي گام به گام بر همين مبنا، معناي . است

  . قرآن كريم در نفي انديشة تجسد در سه مرحلة مماشات، نقد و رد آن ترسيم شده است

  . ييايموم، آييباهمي، ل متنيتحل، معناشناسي، تجسد، جسد، قرآن ريتفس: واژگان كليدي
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  zarezardini@gmail. com/ ميبد اهللا حائري دانشگاه آيتاستاديار گروه علوم قرآن و حديث . 
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  مقدمه - 1

ها  علومي به وجود آمده است كه برخالف بسياري از دانش، براي فهم متون زباني، امروزه
معناشناسي . است معناشناسي، يكي از اين علوم. محور هستند بيشتر روش، كه محتوا محورند

)semantic/ meaning (اين دانش كه از طريق . پردازد به بررسي و مطالعة معنا در زبان مي
هاي بسيار گسترده  داراي مكاتب و روش، رود امروزه به سراغ بررسي معنا مي، صيقواعد مشخّ

، 1366، پالمر /اثر سراسر، 1385، عمر مختار. ك. ر علم اين با آشنايي براي( و گوناگوني است
نشيني يا  توجه به هم، هاي معناشناسي يكي از روش. )اثر سراسر، 1383، صفوي /اثر سراسر

از اين روش در ، در اين نوشتار. يكديگر در جهت كشف معناست آيي واژگان با باهم
  . استفاده شده است »جسد«معناشناسي واژة قرآني 

1آيي باهم -1- 1

   

. ك.توضيح بيشتر ر( نشيني هايي با ويژگي بنيادين مشترك بر روي محور هم وقوع واژه

يا صفتي بر روي  فعل، آيي شود؛ در اين باهم آيي منجر مي به نوعي باهم )1مارة نوشت ش پي
. از پيش تعيين شده است، شود كه براي اهل زبان در كنار اسمي ظاهر مي، نشيني محور هم

و آنچه  است» دندان« ، »گاز بزند«تواند گاز بگيرد يا  آنچه مي، در زبان فارسي، براي مثال
و » سرد«، »لذغا«و » سياه«، »برف«و » سفيد«، از سوي ديگر. است» زبان«، »ليس بزند« تواند مي

آيي  باهم ةدربار، ا آنچه در همان نگاه نخستام ؛آيي قرار دارند تي از باهمدر چنين موقعي» يخ«
 صفاتي نظير، بنابراين. نشيني با يكديگر است ها در هم نسبي بودن وقوع واژه، خورد به چشم مي

وقوع بسيار  احتمالاز » رنگ كم«يا » فاسد«، »فرتوت«نسبت به صفاتي همچون » بد«، »خوب«
» بلوند« مانند بدين معنا كه صفتي ،هاي مختلف برخوردارند نشيني با موصوف بيشتري در هم

 ،تواند داشته باشد هاي اندكي مي شود و بر همين اساس، موصوف مينشين  هم» مو« تنها با
تواند  ينيست و ممحدود به مو ، صرفاً» طاليي«يا » مشكي«، »ايقهوه« آيي كه باهم درحالي

با » مشت زدن«، آيي فعل و اسم در باهم، از سوي ديگر. هاي بسيار زيادي داشته باشد موصوف
» دست«يا » پا«به » ضربه زدن«، آيي شود؛ ولي در باهم نشين مي هم» پا«با » لگد زدن«و » دست«

  . شود محدود نمي

                                                           
١

هاي خمتلف ترمجه شده است در فارسي به صورت، است Collocationاين اصطالح كه ترمجه اصطالح انگليسي . 

 . )١٩٨- ١٩٧صص، ١٣٨٣، صفوي/ ٢٦٩ص، ١٣٨٦، مشيسا( اتمل، ميل تركييب كمهايش، آيي باهم، مهنشيين: از مجله
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آيي تا نهايت  تواند از نهايت محدوديت باهم ها مي نشيني واژه هم آييِ هم با، به اين ترتيب 
به تعبيري . شود چنين جايابي مي بر روي پيوستاري اين بندي شود وت طبقهعدم محدودي

با آنها از يك يا چند ، گيرد كه از نظر معنايي هايي قرار مي نشيني با واژه يك واژه در هم، ديگر
بار ، معنايي را كه در عين هم» درگذشت«يا » رحلت«مثالً واژة ت داشته باشد؛ سنخي، جهت

» رحلت«توان  نمي، به عنوان نمونه، در هر بافتي نشاند، توان آزادانه عاطفي متفاوت دارند نمي

  . )197-198ص، ص1383، صفوي( را براي افادة مرگ هر شخصي به كار برد

مندي از اسلوب كنار هم  بهرهست كه در متن قرآن كريم نيز ا فرضيه اين پژوهش آن
 و ر استتر از آيات شريفه بسيار مؤثّ تر و عميق كردن معاني دقيق قرارگيري واژگان در پيدا

براي اثبات . از آن بهره برد، توان به عنوان يك روش معناشناسي مبتني بر متن قرآن كريم مي
شده از اين  الگوي ساخته ةبرپاي» جسد«به ارائة معناي واژة ، كارآيي و كارآمدي اين روش

ست كه اسامي يا افعالي كه در يك متن ا اصلي اين روش آن  فرضية. روش پرداخته شده است
، با كشف آن رابطه نوعي رابطة معنايي نيز با يكديگر دارند كه، روند در كنار يكديگر به كار مي

  . توان به معناي واژگان نزديك شدمي

  شناسيمعنا ة روش درآيي به مثاب باهم -2- 1

توان مراحل  مي، در جهت معناشناسي واژگان قرآن» آييباهم«براي طراحي روشي بر پاية 
  : زير را ترسيم نمود

، پس از آن، شود استخراج مي، تمام آياتي كه واژة مورد نظر در آنها بكار رفته، در آغاز
شامل آيات قبل ، سياق آيه. گردد ص ميها به كار رفته نيز مشخّآنسياق آياتي كه اين واژگان در 

  . شودآيات آن سوره مي ي كلّو حتّ، و آيات بعد

تك آيات پرداخت و نشان داد  الزم است تا به كشف ارتباطات موجود در تك، در گام بعد 
پس از بررسي . نشين شده است هايي هم ها و داستانموضوع، ها كه واژة مورد نظر با چه واژه

به . ن كنيمصر مشتركي را كه در بيشتر موارد به كار رفته معيالزم است عنا، تك آيات تك
- مفاهيم و موضوع، ها بايد نشان داد كه واژة مورد نظر با چه واژه، در اين مرحله، عبارت ديگر

  . هاي معنايي واژه مورد نظر دست يابيمبه مؤلّفه، آيي را دارد تا از اين طريق هايي بيشترين باهم
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به ارائة يك ، هاي معنايي به دست آمده با اين روشبر پاية مؤلّفه، ددر مرحلة بع، آنگاه
ه دربارة معناي واژة مورد نظر در آيات قرآن ميفرضيه معناي آيه پردازيم و براساس اين فرضي

  . نيمكرا ارائه مي

پرداخته شده است و در اين » جسد« به بررسي و تحليل معناي واژة، در پژوهش حاضر
به ، در آنها به كار رفته استاين واژه راستا پس از استخراج آيات مربوط و سياق آياتي كه 

بندي و براي  هاي مشترك اين واژه در آيات جمعكشف ارتباطات موجود پرداخته شده و مؤلّفه
در پايان نيز . ش شده استكوش، يد آنأياي ارائه و با شواهدي در جهت تفرضيه، معناي واژه

  . آن آيات برپاية فرضية مورد نظر بازخواني شده است، بار ديگر  يك

   »آيي باهم« بر پاية الگوي» جسد« بررسي معناي واژة - 2

با تحليل روابط متني بر پايه الگوي » جسد«به دنبال ارائة معناي واژة ، در اين بخش
به بررسي ، ذكر و در گام بعد، اين واژه در قرآن كريم موارد كاربرد، در آغاز. هستيم» آيي باهم«

  . شود آيي پرداخته مي عناصر مشترك معنايي جسد با تحليل باهم

  در قرآن كريم »جسد«موارد كاربرد واژة  -1- 2

، طه، هاي اعرافاين واژه در سوره. به كار رفته است» جسد«در قرآن كريم چهار بار واژة 
، به ترتيب ورود در قرآن، بردارند ها را در متن آياتي كه اين واژه. استبه كار رفته  انبياء و ص
  :چنين است

 لَا و يكَلَِّمهم لَا أَنه يرواْ لَم أَ خوار لَّه جسدا عجلًا حليهِم من بعده من موسي قَوم واتخذَ﴿  )الف

يهِمدهبِيالً يس ذُوهخات واْ وني كَانمو قوم موسي پس از عزيمت او، از «): 148/ 7: االعراف( َ﴾ ظَال

آيا نديدند كه آن . اي براي خود ساختند كه صداي گاو داشت زيورهاي خود مجسمة گوساله
نمايد؟ آن را به پرستش گرفتند و ستمكار  گويد و راهي بدانها نمي با ايشان سخن نمي] گوساله[

  . »بودند

): 88/ 20: طه( ﴾فَنِسی ٰيموس إِلَه و إِلَهكُم هذَا فَقَالُواْ خوار لَّه جسدا عجلًا لَهم رجفَأَخ﴿ )ب

اين : اي كه صدايي داشت، بيرون آورد و او و پيروانش گفتند پس براي آنان پيكر گوساله«
  . »خود را فراموش كرد) پيمان(خداي شما و خداي موسي است و 
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و ايشان را «): 8/ 21: االنبياء( ﴾ خالدين كَانواْ ما و الطَّعام يأْكُلُونَ لَّا جسدا جعلْناهم ما و﴿  )ج

  . »جسدي كه غذا نخورند قرار نداديم و جاويدان هم نبودند

و قطعاً سليمان «): 34/ 38: ص( ﴾ أَناب ثُم جسدا كُرسيه علٰي أَلْقَينا و سلَيمانَ فَتنا لَقَد و﴿  )د

  . »را آزموديم و بر تخت او جسدي بيفكنديم، پس به توبه باز آمد

   »جسد« ةهاي معنايي واژفهلّؤعناصر يا م -2- 2

آيي را با واژة شود كه بيشترين باهمبه ارائة آن عناصر معنايي پرداخته مي، در اين بخش
شود كه آنچه در اينجا آمده حاصل تحليل متني آيات قرآن در الزم است اشاره . دارند» جسد«

ه به بررسي موارد مشترك بين اين دنگارن، به عبارت ديگر آيي است؛ها با الگوي باهم سياق آن
هاي مربوطه پرداخته و نتايج اين تحليل ها به كار رفته در سوره چهار آيه كه واژه جسد در آن

  . در ادامه خواهد آمد

  ) جاودانگي( با انديشه خلود» جسد« ةآيي واژ باهم - 2-1- 2

نشين شده است؛ به عبارت  هم) جاودانگي( در چند جا با خلود، مفهوم جسد در قرآن كريم

 و﴿ة در آي. هايي كه نامي از جسد برده شده به مفهوم خلود نيز اشاره شده است در سوره، ديگر
طبيعت  ةخداوند دربار، )8/ 21: نبياءالا( ﴾ لديناخ واْكَان ما و الطَّعام يأْكُلُونَ لَّا جسدا جعلْناهم ما

در اين آيه، به كار . اندكه آنها خلود نداشته و موجوداتي بشري بوده كندپيامبرانش صحبت مي
بسيار به ، نشان از آن دارد كه اين دو واژه از نظر معنايي در كنار مفهوم خلود» جسد«واژة رفتن 

به نقض اين انديشه پرداخته شده و آمده  ،ديگر بار يك، در همين سوره. ندا يكديگر وابسته

و پيش از تو «): 34همان، ( ﴾لدونَاخالْ فَهم مت فَإِنْ أَ الْخلْد قَبلك من لبشرٍ جعلْنا ما و﴿: است

  »از دنيا بروي آنان جاويدانند؟ آيا اگر تو. براي هيچ بشري جاودانگي در دنيا قرار نداديم

 طه ةآمده كه در دو سور» الً جسداًعج« در قرآن با تعبير» جسد«هاي واژة دو مورد از كاربرد

داستان حضرت آدم نيز نقل شده ،  در هر دو سوره. شودديده مي) 148 ةآي( و اعراف)  88 ةآي(
دانسته است؛ يعني حضرت آدم » جاودانگي« ت سقوط و هبوط او را فريفته شدن به وعدةو علّ

رَ«به سراغ ، ر اين كه خوردن از آن درخت سبب خلود او خواهد شدبه تصورفته » الْخُلْد ةُشَج
  . شده است و از آن تناول كرده كه منجر به هبوط او



  

  

  

  
 1392كتاب قيم، سال سوم، شماره نهم، پاييز و زمستان دو فصلنامه    70

 ضمن آيات، آمده است» الً جسداًعج« با تعبير» جسد»  آن واژة 88در سوره طه كه در آية 
 ةهمين انديش ت سقوط و هبوط اوداستان حضرت آدم نقل شده و علّ، )128-115( پاياني آن

 ات ذيلدر آي، از جمله. فريفته شده است »الْخُلْد ةُشَجرَ« كه آدم باجاودانگي دانسته شده و اين

 فَأَكَالی يبل ال ملْك و الْخلْد شجرة  یعل أَدلُّك هلْ آدم يا قالَ الشيطانُ إِلَيه فَوسوس﴿: آمده است

 اي: گفت، كرد وسوسه را او شيطان پس«): 121-120/ 20: طه( ﴾...سوآتهما لَهما فَبدت منها

بنمايم؟ آنگاه از آن درخت ممنوع  زوال بي فرمانروايي و جاودانگي درخت به را تو آيا آدم
  . »نمايان شدخوردند و برهنگي آنان برايشان 

، )20آيه ( سورههمين به كار رفته است و در » جسد« سورة اعراف نيز واژة 148در آية 
عالم اخلود و فراانساني شدن  ةداستان حضرت آدم نقل شده و علت سقوط و هبوط او انديش

 ربكُما كُمااهن ما قَالَ و سوَءاتهِما من ماعنه یرِوو ما همالَ یليبد نُاالشيطَ ماهلَ  فَوسوس﴿: شودمي

نع هذه ةرجا أَن إِلَّا الشكُونت لَكَنيم   ا أَوكُونت ناالْ مخيندپس شيطان آن «): 20/ 7: االعراف( ﴾ل

هايشان برايشان پوشيده مانده بود، براي آنان نمايان  دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عورت
پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد، جز براي آنكه مبادا دو فرشته : گرداند؛ و گفت

  . »گرديد يا از زمرة جاودانان شويد

 و الْأَرضِ إِلَي أَخلَد لَكنه و﴿: موضوع خلود مطرح شده است، در همين سوره بار ديگر يك
عبات واه176/ همان( ﴾...  ه (اينها . »...زمين گراييد و از هواي نفس خود پيروي كرد ا او بهام

 توان اين فرضيه را مطرح كرد كه مفهوم جسد با مفهوم شواهدي است كه براساس آنها مي
جسد  ...ار وخلود يك نوع ارتباط مفهومي دارند به عبارت ديگر از نظر برخي مشركان و كفّ

  . رفتگاه از بين نخواهد  خالد و جاودانه بوده و هيچ

   »نيمه خدايي« انسانيفراهاي با انديشه» جسد« ةآيي واژ باهم - 2-2- 2

انسان فراآن است كه گمان بر آن بوده كه جسد ، جسد ةهاي معنايي واژفهيكي ديگر از مؤلّ
تتي الوهاست و ماهياي بين خداوند و انسان را داراست و به عبارت ديگري داشته و مرتبهي ،

، ي و از طرف ديگرموجودي زميني و ماد، بدين معني كه از يك طرف است؛» خدايي نيمه«
. شود كه شايستگي پرستش يابد ي است و همين ويژگي سبب ميي و غير ماديتالوه، آسماني

  : جسد به كار رفته است حضور دارد ةاين ويژگي نيز در تمام مواردي كه واژ
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در  )8/ 21: االنبياء( ﴾ لديناخ نواْكَا ما و الطَّعام يأْكُلُونَ لَّا جسدا جعلْناهم وما﴿ ة شريفةآي

، نقاط عالم ةتاريخ و در هم ةسياق آياتي است كه در صدد اثبات اين نكته است كه در هميش
انساني فراها را برانگيخته است و طبيعتي آنهايي عادي بودند كه خداوند  انسان، پيامبران خدا

 . اند نداشته

هايي كه پيامبران را موجوداتي  سازد كه انديشه خداوند خاطرنشان مي، انبياء ةسور 7 آية در
ها جمعي ازآناشتباه هستند و ، كنند كامالً ر مينيمه خدايي و يا با طبيعتي فراانساني تصو 

: مها را نجات داديآنو  عمل پوشانديم ةها جامآنهايمان را در مورد  اند كه ما وعده بوده» رجال«

﴿ا وا ملْنسأَر لَكالًا إِلَّا قَبرِج وحهِ ینإِلَيئَ ملَ لُواْفَسإِن الذِّكْرِ أَه كُنملَا ت ونَ ولَمعا تم ماهلْنعا جدسج 

 ﴾الْمسرِفني أَهلَكْنا و نشاُء من و جيناهمفَأَن الْوعد صدقْناهم    لدين مثُاخ كاَنواْ ما و الطَّعام يأْكُلُونَ لَّا

 پس، كرديم مي وحي آنها به كه را مرداني مگر نفرستاديم نيز تو از پيش و«: )9-7/ 21: االنبياء(

 عمر و ديماند قرار نخورند طعام كه جسدي را آنان و. بپرسيد ذكر اهل از دانيد نمي خود اگر

 نجات خواستيم را كه هر و كرديم قمحقّ آنها بر را خود ةوعد سپس. نداشتند هم جاويدان

 اكرم اشاره شده است كه پيش از پيامبر، در اين آيات. »نموديم هالك را تجاوزكاران و داديم

اند كه در بين مردم حضور ي و معمولي بودههاي عاد و انسان» رجال« انبياء از ةنيز هم) ص(
  . انساني داشتند، طبيعتي كامالً و خوردند غذا ميمانند ساير مردم ، داشتند

 هذَا فَقَالُواْ خوار لَّه جسدا عجلًا لَهم فَأَخرج﴿: آمده استجسد  ةواژ آية حاويدر دومين 

كُمإِلَه و وس إِلَهِس ٰيمفَنشده مشهور است آن است كه آنچه پرستيده مي. )88/ 20: طه( ﴾ی ،

اين قيد نيز اضافه ه، هرجا به اين مسأله اشاره شد، ا در قرآن كريمبوده است؛ امگوسالة سامري 
بلكه داراي ويژگي اصلي ، ي و معمولي نبوده استاي عادگوساله) عجل( شده كه اين گوساله

همين ويژگي جسد بودن گوساله سبب شده ، به عبارت ديگر. »عجالً جسداً«: جسد بودن است
بودن » جسد« صفت، پس. تواند خدا باشد اسرائيل قبول كنند كه اين عجل مي است كه بني

واژة ، در اين آيه. نمود پذير مي حيواني داشتن آن را توجيهفراگوساله خدا بودن و طبيعت 
  . دارند» آيي باهم«، بنوعي نشين شده و دو واژه هم» اله« با» جسد«

 حليهِم من بعده من ٰيموس   قَوم ذَواتخ﴿: تنشيني تكرار شده اسدر سومين آيه نيز همين هم

: االعراف(  ﴾لمنياظَ كَانواْ و ذُوهاتخ سبِيالً ديهِميه لَا و مهميكَلِّ لَا أَنه يرواْ لَم أَ خوار لَّه جسدا عجلًا
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/ 148، ص1416سيوطي، (است  »الهاً اتَّخَذوه« به معناي »اتَّخَذوه«واضح است كه . )148/ 7

  . را به عنوان خدا گرفتند و ظالم شدند آن يعني) 738، ص4، ج1372طبرسي، 

  ) دين يهود( با قوم بني اسرائيل» جسد«آيي واژة  باهم - 2-3- 2

به كار رفته » جسد«هايي كه در آن واژة  ها و سوره سياق، چهارمين ويژگي مشترك آيات
  . اسرائيل و يهوديان است با قوم بني) جسد( اين مفهومارتباط 

انبياي ( اسرائيل در ارتباط با يكي از پادشاهان بني» جسد«واژة ، سورة صاز  34در آية 

 جسدا كُرسيه  یعل أَلْقَينا و سلَيمانَ فَتنا لَقَد و﴿: به كار رفته است، يعني حضرت سليمان، )الهي

اب ثُمكند؛ زيرا  اسرائيل پيدا مي ارتباط مستقيم با قوم بني» جسد«در دو آية ديگر نيز واژة   . ﴾أَن

از  20 ةدارد و اين مطلب در آي» عجل«اسرائيل از آن  بني در هر دو مورد اشاره به پرستش
نيز در سورة انبياء . اعراف كه واژة جسد را در بردارند هويداست ةسوراز  148و آية  طه ةسور

 ،ا در اين سورهام، قرار نگرفته است، اسرائيل جسد در سياق آيات مربوط به بني ةاگرچه واژ
) 78 ةآي( سليمان و داوود، )48 ةآي( اسرائيل همچون موسي و هارون پيامبران بني ةمطالبي دربار

در هر جسد  ةدهد كه واژ نشان مي ها آيي هم و با اين ارتباطات. آمده است) 83 ةآي( وبو اي
  . اسرائيل دارد رفتارها و باورهاي قوم يهود و بني، ها حال يك ارتباطي با انديشه

  واژة جسد با سرزمين مصر باستان آييباهم - 2-4- 2

» جسد« ست كه مفهوما دهد آن از ديگر نكاتي كه تحليل و بررسي اين واژه به ما نشان مي

جسد در  ةدر دو مورد از موارد كاربرد واژ آيي با سرزمين مصر باستان دارد؛ زيرا يك نوع باهم
اند و اين كار را انجام  زماني است كه يهوديان از سرزمين مصر خارج شده ،دقيقاً، قرآن
كه در مصر را هايي  و آيين آدابهمان رسم و  خود، ها با اين كارآن ،به عبارت ديگر. دهند مي

 ةدر كاربرد ديگر واژ. )88/ 20: و طه 147 /7: عرافالا. نك( كردند بار ديگر احيا مي داشتند يك
/ 38: ص( يعني حضرت سليمان ،الهي يانبياو  اسرائيل  يكي از پادشاهان بني ةدربار ،»جسد«

وجود  ،مصر قديم در ذهن يهوديان) ةفراعن( هاي خدا انگاري پادشاهانكاربرد انديشه) 34
هاي بعد به صورت  در بخش ،اين نكته دربارة. اند الهي نيز سرايت داده يداشته و آن را به انبيا

  . بحث خواهد شد، مستقل
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  »ملك« با مفهوم» جسد«آيي واژة باهم - 2-5- 2

و  با مفهوم» جسد«توان مشاهده كرد ارتباطي است كه واژة  از ديگر مواردي كه مي 
سليمان لك اين اصطالح با پادشاهي و م، در يكي از كاربردها. دارد» لكم« هاي واژة ريشه

، در اين سوره. )34ص آيه ( ارتباط دارد؛ يعني در سياق فرمانروايي سليمان وارد شده است
. بعد از او نخواهد داد، كسكند كه خداوند به او پادشاهيي عطا كند كه به هيچ سليمان دعا مي

: )35/ 38: ص( ﴾الْوهاب أَنت إِنك یبعد من لأَحد بغىين لَّا ملْكاً لى هب و لى اغْفر رب قَالَ﴿

كس را پس از من سزاوار  گفت پروردگارا مرا ببخش و حكومتي به من ارزاني دار كه هيچ«
آيه بال فاصله پس از آية القاي جسد بر كرسي  اين. »اي همانا اين تويي كه بسيار بخشنده. نباشد

ابد به  خواهد و آن هم پادشاهيي كه تا سليمان آمده است و اين كه سليمان پادشاهي مي
  . كسي داده نخواهد شد هيچ

تحليل ، نشين شدههم، به كار رفته و با داستان حضرت آدم» جسد«طه نيز كه واژة  ةدر سور
مواردي كه شيطان با استفاده از آن ر اين سوره نيز يكي ديگر از دهد كه د بيشتر آيات نشان مي

 :گويد شيطان در فريب آدم مي. است) زوالفرمانروايي بي( »يبلي ال ملْك« انسان را فريب داد

 ةدر اينجا نيز واژ ،به عبارت ديگر. )120/ 20: طه( ﴾ یيبل لَّا ملْك و لْدالْخ شجرة  علی أَدلُّك هلْ﴿

  . جسد با جاودانگي و پادشاهي هميشگي قرين شده است

 واژةريشة باز ، اند نشين شده جسد و داستان حضرت آدم هم ةاعراف نيز كه واژ ةدر سور

 مالَه فَوسوس﴿: شدن را به آنها داده است» ملَك« ةبه كار رفته و در آيات نيز وعد» ملك«

 أَن إِلَّا الشجرة هذه عن ربكُما كُمااهن ما قَالَ و سوَءاتهِما من ماعنه یرِوو ما مالَه یليبد نُاالشيطَ

 داستان حضرت آدم با، در اين آيه نيز. )20/ 7: االعراف( ﴾ لدينالْخا من تكُونا أَو   ملَكَني تكُونا

مالئكه ، ملك، هاي ملكوتدر قرآن نيز همانند واژه» ملَك« ةواژ. است نشين شده هم» ملك«

 ﴾الْأَرضِ و السماوات ملْك لَه اللَّه أَنَّ تعلَم لَم أَ﴿ ؛همگي داللت بر نوعي فرمانروايي دارند ...و

 ﴾ملك الناسِ﴿، )75 /6: نعامالا( ﴾الْأَرض و السماوات ملَكُوت إِبراهيم نري﴿ ،)107 /2: بقرهال(

   . ...و )4/ 97: القدر( ﴾الْمالئكَةُ تنزلُ﴿، )2/ 114: الناس(

 و يا) ملك( جسد به نوعي با پادشاهي ةعايي را مطرح كرد كه واژتوان چنين اد مي، بنابراين

)لَكدر ارتباط است، انسانيفراطبيعي و  يعني موجوداتي غير، )م .  
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  فرضيه و ارائة» جسد« ةهاي معنايي واژفهمؤلّبندي  جمع -3- 2

جسد با موارد ياد شده  ةنشيني واژ هايي كه تاكنون از طريق هم فهبا كنار هم قرار دادن مؤلّ
  . توان در اين باره به ارائة يك فرضيه دربارة معناي اين واژه پرداخت اآلن مي، ذكر شد

، خورد يا موجودي است كه غذا نمي دهد كه جسد شيء ها نشان مي بندي اين مؤلّفه جمع
به ، تي نيمه خدايي داردپذير نيست و ماهي جسد زوال. ولي هميشه باقي مانده و خالد است

ي و جسماني موجودي ماد، از يك طرف: تي نيمه بشري و نيمه خدايي داردماهي، عبارت ديگر
اسرائيل  است كه بنيشيء يا موجودي ، جسد. موجودي الهي و خدايي، است و از طرف ديگر

شيوع چنين  سرزمين مصر باستان محل اصلي بروز و، اند و به احتمال زياد آن را از مصر آورده
نيز در ارتباط تنگاتنگ قرار ) لكم( اين شيء يا موجود با پادشاهي و اي بوده است؛پديده

، اسرائيل بنيدر ميان يهوديان و قوم ) جسد( اين شيء و يا موجود، از طرف ديگر. گيرد مي
  . شناخته شده بوده است ،كامالً

و فرهنگ پيرامون آن در » موميايي« ةهايي كه ارائه شد در واژ ها و ويژگي فهشايد اين مؤلّ
غذا ، رغم اين كه وجود خارجي دارد موجود باشد؛ زيرا موميايي علي، ميان اعراب آن زمان

اي از تقدس و ها را هالهموميايي، موارهه. ماند خورد و براي هميشه خالد است و باقي مي نمي
در ، ها و فرهنگ پيرامون آنها از همه جا بيشترموميايي. كرده است پرستش پشتيباني مي حس

س و بويژه مقد بسياري از حيوانات، در مصر باستان. مصر آن زمان رواج داشته است
ت زماني كه تحت اسرائيل در مد كردند و يهوديان و قوم بني پادشاهانشان را موميايي مي

  . هايي آشنا شده بودند شكنجة فراعنة مصر بودند با چنين انديشه

ولي ، دانست» موميايي« در قرآن را همان» جسد« معناي واژة، توان در مواردي اگرچه مي
شود و  معنايي مي ياين واژه در قرآن كريم دچار ارتقا، به عبارت ديگر. مسأله نيست تمام، اين

بتوان  شايد ،رو ازاين. شود ر و انديشة ديني ياد ميبه عنوان نماد و مظهر يك نوع تفكّ، ز آنا
اين واژه در قرآن ، است؛ به عبارت ديگر» دتجس« مظهري براي انديشة نماد و» جسد«كه  گفت

و بيشتر از اينكه به معناي جسد باشد به معناي  با بار معنايي بسيار وسيعي همراه است
شواهدي از آيات قرآني و تاريخ  ةدر بخش بعد به ارائ. است» تجسد« ةپرستي و انديش جسد

پرداخته خواهد شد، همصر باستان در اثبات اين فرضي .  
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  فرضيه شواهد اثبات -4- 2

آيي در نظر گرفته شد جسد براساس رويكرد باهم ةمعناي واژ ةاي كه در جهت ارائفرضيه
به هر ، مرتبط بوده و در قرآن، »تجسد«و انديشة » موميايي«موضوع با » جسد«است كه واژة  آن

عا به ارائة دو دسته از شواهد براي اثبات اين مد، در ادامه. به كار رفته است، دوي اين معاني
  . شواهد تاريخي است، شواهد قرآني و دومين مورد، كه اولين مورد آنها شود اشاره مي

  شواهد قرآني - 4-1- 2

توان به شواهد قرآني  مي، د را نيز با خود داردتجس ةكه انديش» جسد« ةفرضيه واژ در اثبات
اشاره شده ، اي در قرآن بارها با تعابير مختلفاستناد جست و نشان داد كه به چنين انديشه

  . قابل پيگيري است، در سه سطح، اين انديشه در قرآن. است

   تجسد در كفّار و مشركان عصر نزول رواج انديشه -1- 4-1- 2

ت انبياء و ماهي ةه دربارار و مشركان مكّكفّ دهد شواهد قرآني وجود دارد كه نشان مي
توانستند بپذيرند كه بشري  وجه نمي هيچ به و انساني داشتندفراهايي  رسوالن الهي انديشه

: د را با تعابيري همچوندار امر رسالت خداوند شود و اين اعتراض خو همچون خودشان عهده

 »تو جز بشري مانند ما نيستي«: )...و 186و  154آيه / 26: شعراءال( ﴾مثْلُنا بشر إِلَّا أَنت ما﴿

بشري باشند و يا حداقل فراالهي بايد موجوداتي  يآنها معتقد بودند كه انبيا. دادند نشان مي
بشري بودن نبي فرايعني  ـ اين انديشه خداوند قدمت. نيمي بشري و نيمي خدايي داشته باشند

 قَومهما و مثْلنا لبشرينِ نؤمن أَ فَقَالُواْ﴿ ؛دهد را به دوران تمام انبياي الهي نسبت مي ـ و رسول

هستند و طايفه آنها آيا به دو انساني كه مثل ما : پس گفتند«): 47/ 23: المؤمنون( ﴾عابِدونَ لَنا

خداوند در بسياري از آيات قرآن به نفي و نقد اين انديشه . »باشند، ايمان بياوريم بندگان ما مي
مراجعه به آيات زير گستردگي و رواج اين انديشه را در . ته استدربارة انبياي الهي، پرداخ

  :دهد ار و مشركان نشان ميميان كفّ

/ 36: نعامالا( ﴾تكْذبونَ إِالَّ أَنتم إِنْ ٍء شي من الرحمن أَنزلَ ما و مثْلُنا بشر إِالَّ أَنتم ما قالُوا﴿ -

شما جز بشري مانند ما نيستيد و خداي رحمان چيزي نفرستاده و : ناباوران آن ديار گفتند«: )15
 . »دروغ نمي پردازيد زشما ج
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- ﴿قَالَت ملَه ملُهسإِن ر حنإِلَّا ن رشب ثْلُكُمپيامبرانشان به آنان «: )11/ 14: ابراهيم( ﴾...  م

  . »شما جز بشري مانند ما نيستيد :گفتند

 من: بگو«: )110/ 18: كهفال( ﴾واحد إِلَاه إِلَاهكُم أَنما    إِلَي ييوح   ممثْلُكُ بشر أَنا إِنما قُلْ﴿  - 

  . »است يگانه خدايى شما خداى كه شود مى وحى من به]  لى[ و هستم بشرى شما مثل هم

-153/ 26: ءشعرا؛ ال38-31و  27-23/ 23: مؤمنونال ؛7-3/ 21: نبياءالا: موارد ديگر. نك(

: ؛ هود36-24/ 74: مدثر؛ ال6/ 64: تغابنال ؛6/ 41: فصلت ؛17-15/ 36: يس؛ 188 -185 و155

  . )94-90/ 17: سراءالا ؛27-23/ 54: قمرال ؛25-28/ 11

2 -4-1 -2- انديشه تجست و مسيحيتد در يهودي  

در برخي از ، د و امثال آنتوان دريافت كه انديشة تجس مي، از برخي از شواهد قرآني 
اين . ت نيز وجود داشته استت و مسيحيهاي گمراه يا اديان تحريف شده همچون يهودي فرقه

  . برخوردار بوده استاز گستردگي و رواج بيشتري ، انديشه بويژه در ميان مسيحيان

اند و معتقد بودند او دانستهبشري ميفرارا داراي طبيعتي ) ع( حضرت عيسي، مسيحيان 
زمينة پيدايش چنين ، حلول كرده) ع( ر كه خداوند در حضرت عيسياين تفكّ. خداست

جهت زدودن ، در خداوند در چندين آيه از قرآن. ت فراهم كرده استديدگاهي را در مسيحي
شأن حضرت عيسي  ي كه دراز غلوو در برخي از آيات،  كوشدانديشه از مسيحيان مياين 

  . شده انتقاد كرده است) ع( مسيح

 د«آموزة ، ت نفوذ يافته كه امروزهاين انديشه آن قدر در مسيحييكي از مباني اصلي » تجس
 ةت نيز درباريحيفلسفه و كالم مس در و شود و يكي از اركان ايمان است اين آيين محسوب مي

 ةانديش. )2نوشت شمارة  پي. ك. براي توضيح بيشتر ر( بسيار صحبت شده است، اين موضوع
تجساستوار است كه خداوند در قالب يا كالبد حضرت عيسي بر اين باور، تد در كالم مسيحي 

و  يك بعد انساني: عد دارددو ب) ع( حضرت عيسي، د شده است و به عبارت ديگرمتجس) ع(
  . حلول نموده است، يك بعد فراانساني كه خداوند در آن

حضرت  ةخداوند سبحان به نقد و بررسي ديدگاه مسيحيان دربار، قرآن كريماز  يدر آيات

 كَفَر لَّقَد﴿: 18و  17آيات ه، در سورة مائد، ه است؛ ازجملهرا مردود دانستعيسي پرداخته و آن 

ينإِنَّ قَالُواْ الَّذ اللَّه وه ِسيحالْم نم ابيرخدا همان مسيح پسر مريم است : آنها كه گفتند«: ﴾... م

  . )31-30/ 9: توبهال ؛172-171/ 4: نساء؛ ال75-72 /5: المائده. نك و( »كافر شدند مسلماً
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هم ، ها اي در ميان يهوديتوان برداشت كرد كه چنين انديشه مي قرآن از آياتهمچنين، 

 و﴿؛ و هم نسبت به احبارشان وجود داشته است) يراز جمله عزَ( از پيامبرانشاندربارة برخي 
قَالَت ودهالْي ريزع ناب اللَّه و قَالَت صاالنير ِسيحالْم ناب اللَّه كم ذَاللُهقَو هِماهئُ بِأَفْواهضلَ ونَيقَو 

ينواْ الَّذن كَفَرلُ ماقَ قَبملَهت ي اللَّهفَكُون أَنؤي  خذُواْات مهاربأَح و بهارمها ناببن أَرم وند اللَّه...﴾  

. خداست پسر مسيح :گفتند نصارا و خداست پسر عزير :گفتند يهوديان و«: )31-30/ 9: توبهال(

 اند شده كافر اين از پيش كه كساني گفتار به و آورند، مي زبان به كه باطل است سخني اين

 راهبان و علما اينان هم شوند؟ مي گردانده باز حق از چگونه بكشد؛ را آنان خدا دارد، شباهت

  . »گرفتند خود اربابان خدا جاي به را مريم پسر مسيح و خود

 انديشة تجسد و خداانگاري در مصر باستان -3- 4-1- 2

ها  موجودات طبيعي مانند انسان، در مواردي، دهد كه در مصر باستان شواهد قرآني نشان مي
در آياتي كه دربارة مصر باستان در . پرستيدند دادند و ميو برخي از حيوانات را الهه قرار مي

 اشاره شده، پادشاهان آن سرزمين انساني داشتنفرات به انديشة تجسد يا ماهي، قرآن كريم آمده
معتقد بودند كه  و دانستند خود را خدا مي، مصرنشان داده شده است كه چگونه پادشاهان  و

ت و خدايي در وجود آنها هايي از الوهي ي و محسوس نيستند؛ بلكه بارقهماد، موجوداتي صرفاً
  : به رواج اين ديدگاه در مصر باستان اشاره دارد، آيات زير بصراحت، براي مثال. داردوجود 

 -  ﴿نُ قَالَ ووعرا فهأَيلَأُ يا الْمم تمللَكُم ع نم رِ إِلَاهىغَي دقى فَأَوا لانُ يامه ل الطِّنيِ لَيععفَاج 

 فرعون و« )38/ 28: قصصال( ﴾َالْكَاذبِني من لَأَظُنه إِنى و موسی إِلَاه إِىل أَطَّلع لَّعلِّى صرحا   لِّى

 بر برايم هامان اي پس. شناسم نمي خدايي شما براي خويشتن جز من قوم، بزرگان اي :گفت

 من و يابم، العاطّ موسي خداي ]حال[ به شايد بساز، من براي ]بلند[ برجي و بيفروز آتش گل

پندارم مي دروغگويان از را او اًجد« .  

 )فرعون( و«): 29/ 26: ءشعراال(  ﴾الْمسجونِني من لَأَجعلَنك ىغَيرِ هااإِلَ ذْتاتخ   لَئنِ قَالَ﴿  - 

  . »زندانيان خواهم ساخت اگر خدايي غير از من اختيار كني قطعاً تو را از جمله: گفت

پروردگار بزرگتر شما : گفت) فرعون( و«): 24/ 79: النازعات( ﴾الْأَعلی ربكُم أَنا فَقَالَ﴿  - 

  . »منم
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اند و شدهس محسوب ميحيوانات نيز مقدبرخي ، از ديدگاه مصريان باستان، از طرف ديگر
انساني فراطبيعتي ، مردمآن يعني از ديد ، شده استت به آنها نسبت داده مييههايي از الو بارقه

گوساله است كه در ، سيكي از آن حيوانات مقد. داشته و درخور عبادت و پرستش نيز بودند
شود و اين قوم پس از آن كه موسي  مي اسرائيل داستان سامري نيز راهزن انديشة توحيدي بني

پرست كنند و گوسالهآداب و رسوم مصر باستان را احيا مي، در غيبت او، رود به ميقات مي
عجالً «به ، در بين اوصافي كه در قرآن كريم. )88/ 20: ؛ طه148/ 7: عرافالا. ك. ر( شوند مي

شود كه اين گوساله با زيور آالت و يديده م، نسبت داده شده، اسرائيل بنيدر جريان  »جسداً
از اين گوساله ، در هر دو موردي كه در قرآن. تزيين و آراسته شده است جواهرات مختلف
؛ به اين مطلب اشاره شده است، »ةزين«بار با تعبير  يك و »يحل«بار با تعبير  صحبت شده يك

﴿و خذَات موسي قَون  مم هدعب نم هِميللًا حجا عدسج لَّه اروا قَالُواْ﴿، )148/ 7: االعراف( ﴾...خم 

: طه( ﴾السامرِی أَلْقَی فَكَذَالك فَقَذَفْناها الْقَومِ زِينة من أَوزارا حملْنا لَاكنا و بِملْكنا موعدك أَخلَفْنا

20 /87( .   

   تاريخيشواهد  - 4-2- 2

شواهد ، از آنها بهره برد» جسد«معناي واژة  ةتوان براي اثبات فرضي در ميان قرايني كه مي
هايي كه پيرامون آن در  هاي موميايي و انديشه وقتي ويژگي، تاريخي است؛ به عبارت ديگر

واژة آيي از  هايي كه از طريق تحليل متن قرآن برپاية روش باهم شده است با مؤلّفهتواريخ ثبت 
  . همان موميايي است» جسد«توان گفت معناي واژه  شود، مي به دست آمده، مقايسه مي» جسد«

  در مصر باستان موميايي -1- 4-2- 2

اي گويند كه به شيوه اي ميموميايي به جسد مرده. موميايي در مصر قديم متداول بود
اند كه مصريان به فقان متّقتمام محقّ. اي كه هرگز نپوسدبه گونه، از آن نگهداري شود، خاص

اند و  وجود آثار بسيار از اشيايي كه در قبرها يافت شده. ت بدن در گور معتقد بودندادامة فعالي
بيابند نشان بارز و روشني از اين ) جاودانگي( پديدة موميايي اجساد براي اين كه حيات ابدي

   كردند؟ مردگان را موميايي مياجسام ، اما چرا مصريان. اعتقاد به حيات بدن در گور است

روزها به پرواز ، اي كه صور آدمي داردمانند پرنده، پس از مرگ) كا( به اعتقاد آنان روح
. گردد به قبر خود باز مي، دست از پرواز كشيده، شبانگاه از ترس شياطين، سپس. آيد درمي



  

       

 
 

  79  در قرآن كريم» جسد« معناشناسي واژة                                                                  

بايد بدن او را  ،ادامه دهد ندر آ براي آن كه روح قبر خود را گم نكند و بتواند به زندگي ،حال
بشناسد تواند قبر خود را  زيرا اگر بدن بپوسد و از بين برود روح ديگر نمي ؛سالم نگاه داشت

مصريان ، روايناز. )218-217، صص1384آزادگان، / 166و  147، صص2، ج1373آشتياني، (
  . ردگان بوداي براي جلوگيري از پوسيدن بدن يافتند كه همان موميايي كردن مطريقه

ها و دستگاه گوارش را از  نخست مغز و شش: اينگونه بود، مراحل موميايي كردن اجساد
بيرون از جسد مرده ، نهاده »كانوپي«اي معروف به آنها را در كوزه. آوردند بدن مرده بيرون مي

جسد مرده را با نمك به حالتي شبيه به ماهي دودي ، در مرحلة دوم. كردند دفن مي
دادند تا خوب خشك  قرار مي، آنگاه اين جسد را در معرض گرما و باد بيابان. آوردند درمي

، شستند و با صمغ كاج سپس آن را خوب مي. شود و ديگر هيچ رطوبتي در آن باقي نماند
كتاني مرغوب  ةبعد از اين كارها جسد را در ميان صدها متر پارچ. كردند موميايي مي

-شدند و جعبه ارها هم دست به كار مينج! كشيد روز طول مي 70ايي عمل مومي. پيچيدند مي

هاي جسد افراد مهم و ثروتمند را در ميان جعبه. ساختند هاي مخصوصي براي موميايي مي
پرداختند و طرح  ها مي اشي و تزيين روي جعبهصنعتگران نيز به نقّ. نهادند تو در تو مي، متعددي
ديوارهاي مقبره نيز داراي ، از سوي ديگر. ها افزودندآني بر روي هاي متنوع و گوناگونو رنگ
چيزهايي كه ، بعالوه. شدهايي بود كه شامل شرح داستان زندگي آن مرده مي ها و عكس نوشته

. دادند همه را در كنارش قرار مي، خوشي و راحتي فراهم آورده بودند، براي آن مرده در زندگي

ز آماده و مجه ،كامالً، پنداشتند مرده براي زندگي پس از مرگ مي با اين كارها بود كه مصريان
/ 166و147صص ، 2ج، 1373، آشتياني. ك. ر، براي اطالعات بيشتر در اين باره( گرديده است

  .)سراسر اثر، 1391، و استيل 218-217صص، 1384، آزادگان

  پرستي و موميايي آن در مصر باستان گوساله -2- 4-2- 2 

و مقام او را باالتر از هر  دانسته سمقد يرا حيوان) ApiS(» آپيس«مصريان قديم گوسالة  
اين گوساله نشانه و عالماتي داشت و از ساير گاوها ممتاز بود و . شمردند سي ميمقام مقد

بلكه  ؛وقت جفتي نداشته اي كه وي را زاييده هيچهكاهنان مصري معتقد بودند كه گاو ماد
معتقد بودند الهة  يانمصر. شعاعي از نور ماه بر شكم گاو تابيده و جايگزين نطفه شده است

روزي به صورت  )3نوشت شمارة  پي. ك. براي توضيح بيشتر ر( )Osiris( »اوزيريس«
، نامبي/ 229-227صص، 1384، آزادگان( كند زه دارد تجلّي ميعالمت ممي 28اي كه  گوساله
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نيز » آپيس«هاي تاريخي حكايت از اين دارد كه گوسالة  برخي گزارش. )43-40صص، 1343
از ، )احمس دوم، Amasis( آمازيس، پيش از ميالد 547در سال «. شده است موميايي مي

دستور داد تابوتي از سنگ گرانيت سرخ براي آپيس مرده ، فراعنة سلسلة بيست و ششم
اين نره گاو موميايي شده را . تر بود از شهريان نيز گران ساختند و اين تابوت از تابوت بسياري

هايي بود كه در  ترين تابوت بها آراسته بودند و تابوت اين آپيس از بزرگ با طال و سنگ گران
. )Hart, George, 2005, pp. 29, 72, 128 /229ص، 1384آزادگان، ( »شهر سقاره يافت شد

  . مطابقت دارد، آمد) موميايي شده ةگوسال( »عجل جسد«دربارة ، اين سخن با آنچه پيش از اين

   خداانگاري پادشاهان در مصر باستان -3- 4-2- 2

از . نيز پي برد) لكم( پادشاهي د وتجس، توان به ارتباط مفهوم خلود مي، از شواهد تاريخي
 يكي از. دانستند د خداوند ميآن بوده است كه پادشاهان را تجس، هاي فرهنگ مصر ويژگي

، از طرف ديگر. مرگ بودبي، نويسندگان در اين باره معتقد است كه خدا در باور مردم مصر
كاهنان با توجه به مقوالت . شد خدا انگاشته يا پنداشته مي ،ا عمالًام، و نظراً فرعون اگرنه واقعاً

ها را كه  يافتند فرعون خدايان عمر جاودان مي، و مفاهيم اساطيري كه به موجب آنها
 /218-217ص، همان، صآزادگان( درآوردند) ها جاودانه( خداوندزاده بودند در شمار ناميرايان

2005, vol 7, pp. 4414- 4418  Lindsay Jones,( )نوشت  پي. ك. براي توضيح بيشتر ر
  . )4شمارة 

  فرضيه اين ييدأت در لغوي شواهد - 4-3- 2

 شاهدي عنوان به توان مي نيز شده ارائه »جسد« واژة ذيل، لغت كتب در كه لغوي معاني از

 نظر به كه ديگر واژة چند با بيشتر، لغت كتب در واژه اين. برد بهره فرضيه اين تأييد جهت در

 بررسي با. است رفته كار به ...و جساد، جسيد، مجسد :همچون باشند مي خانواده هم و ريشه هم

 به جسد واژه همان از ها واژه اين تمام كه نمود مطرح را فرضيه اين توان مي ها واژه اين معناي

، بدن معناي به بيشتر »جسد« واژة. )1نوشت شمارة  پي. ك. ر( اند يافته اشتقاق موميايي معناي
 آنچه، موميايي در زيرا است؛ سازگار كامالً، موميايي با كه شده استعمال كالبد و، جسم

 كه جسد واژه معاني از ديگر يكي. است موجود يك كالبد يا بدن، جسم شود مي نگهداري

. است پررنگ زرد يا رنگ سرخ ةماد هر و زعفران رود مي كار به نيز »سادجِ« صورت به گاهي

 انواع از اجساد موميايي در ها مصري زيرا شود؛ داده تطبيق، موميايي با تواند مي نيز واژه اين
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 كلمة، »جسد« واژة به نزديك هاي واژه ديگر از. نمودند مي استفاده زرد رنگ بويژه ها و رنگ

»مبا نيز معنا اين. است شده استعمال پوشانند مي بدن بر آنچه و لباس معناي است كه به »دجس 

 عالي كتاني پارچه متر ها ده در را جسد موميايي مراحل از يكي در زيرا ؛است سازگار موميايي

 كار به باشد سفت و خشك آنچه معناي به واژه اين. است »دسج« ها واژه ديگر از. پوشاندند مي

 خروج از پس، موميايي مراحل از يكي در زيرا دارد؛ معنايي ارتباط موميايي با و است رفته

 ديگر از. كردند مي سفت و خشك كامالً، خاص هايي روش با را جسد، احشاء و امعاء

 معنا اين. است خشك خون معناي به »سيدج و جاسد« است مرتبط واژه اين با كه هايي واژه

 از ديگر يكي. است مرتبط شود مي خشك جسد خون، آن طي كه موميايي يكي از مراحل با نيز

 در كه سيتقد و احترام و جسدپرستي موضوع با نيز معنا اين. است »بت«، »جسد«  واژه معاني

 مرتبط واژه اين با كه ايواژه آخرين. دارد مطابقت، بودند قائل موميايي براي، مختلف قرون

 در زيرا است؛ مرتبط موميايي با نيز معنا اين. است نغمه و صوت معناي به »دمجس« است

 اين از كه صدايي به، »خُوار لَه« عبارت با، بود شده اشاره آن به، قرآن در كه »جسدي عجل«

 كتب در آن اتمشتقّ و »جسد« ةواژ معاني با آشنايي براي( است شده اشاره خاستهبرمي گوساله

  . )593-577صص ،9ج ،1387 خراساني، زاده واعظ. نك لغت

  معناي آيات مورد بحث بر پاية فرضية معناي جسد -5- 2 

- با استفاده از روش تحليل متن بر پاية الگوهاي باهم» جسد«به كشف معناي واژة  ،تا كنون

، واژه كشف و پس از آنهاي معنايي اين برخي عناصر و مؤلّفه، آيي اشاره و در اين راستا
، در اين قسمت. در ادامه نيز شواهدي براي اثبات فرضيه آمد. اي در اين باره ارائه شدفرضيه

ها به كار  اي كه اين واژه در آنبه بازخواني چهار آيه، بار ديگر يك، با توجه به فرضية ارائه شده
  . شود رفته پرداخته مي

  ﴾خالدين كاَنواْ ما و الطَّعام يأْكُلُونَ لَّا جسدا جعلْناهم ما و﴿ :سورة انبياء 8آيه   - 5-1- 2

، ولي در اين آيه، تواند باشداگرچه جسد به معناي موميايي مي، رسد در اين آيه به نظر مي
به عبارت . مورد استناد واقع شده است، اي كه در پس آن قرار داردبيشتر با تأكيد بر انديشه

خداوند يك  ،در اين آيه. دهد خود را نشان مي» تجسد«مفهوم ، بيش از هر چيز، در اينجا، ديگر
هاي نيمه كند تا باورها و انديشه كيد ميي الهي تأبار ديگر بر طبيعت بشري و زميني انبيا
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هايي كه  در جامعة عربستان وجود داشته از بين ببرد؛ يعني انديشهء خدايي را كه دربارة انبيا
د خداوند را تجس آناندادند و  ار و مشركان عرب به انبياء و رسوالن الهي نسبت ميكفّ
  . گيرد شود و در معرض نقد قرار ميدانستند نفي مي مي

  ﴾...خوار لَّه جسدا عجلًا ...﴿: سورة اعراف 148سورة طه و آيه  88آية  - 5-2- 2

معناي  به، در اينجا» جسد«واژة . كار رفته استبه » عجالً جسداً« تعبيراين دو آيه، در  
اي پيكره اسرائيل آن را به خدايي گرفتند اي كه بنيگوساله، موميايي است و به عبارت ديگر

انساني فراس بوده و طبيعتي گوساله حيواني مقد، موميايي شده بوده است؛ زيرا از يك طرف
مقامي خدايي يافته و ، به زعم آناني شده، اين گوساله چون مومياي، داشته و از طرف ديگر

ها در هاي مربوط به خدا بودن مومياييانديشه، به عبارت ديگر. براي هميشه جاودان شده است
  . دهد ديگر خود را نشان مي، اين رويداد

  ﴾ أَناب    مثُ جسدا كُرسيه علی أَلْقَينا و سلَيمانَ فَتنا لَقَد و﴿: سورة ص 34 ةآي  - 5-3- 2

رسد  به نظر مي، شود اي ذكر مي همقدم الزم است ه،آياين قبل از ورود به موضوع معناي 
تي الهي ها جاودانه هستند و پادشاهان ماهياسرائيل مفاهيم مربوط به اين باور را كه موميايي بني

) ع(اگرچه حضرت موسي  و دارند از سرزمين مصر با خود به سرزمين فلسطين برده بودند

اين انديشه را از ذهن و  تمامولي نتوانست ، پرستي را از ذهن آنان پاك كند توانسته بود گوساله
نوع نگاهشان به پادشاهانشان و ، هايي را تشكيل دادند ا حكومتآنهدل آنها بزدايد و وقتي 

از جمله پادشاهانشان را  و دنوع بود كه مصريان دربارة فراعنه داشتن  از همان، جايگاه مقام آنان
  . كردند موميايي مي، پس از مرگ

ابتدا بايد به اين نكته اشاره شود كه ،  ص در سوره) ع( تحليل داستان حضرت سليمان در
و  استساختن انبياي الهي از رذيلت اخالقي غرور  ايمنهاي اين سوره در جهت  داستان

: پردازد ه تعليم پيامدهاي غرور به سه پيامبر ميخداوند در اين سوره در سير تربيتي انبياء، ب

در ) ع(در عبادت و حضرت سليمان ) ع(در قضاوت، حضرت ايوب ) ع(داوود  حضرت
  . حكومت

اي به رسد خداوند براي تعليم دادن اين سه پيامبر در برابر چشم هريك، منظره به نظر مي 
توان گفت از آنجا كه آفت اين برداشت، ميدر . اين باره متنبه شوند آورد تا آنها در وجود مي
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است و توجه ندارند كه اين تاج و تخت چند روزي بيش نيست و  غرور در كمين پادشاهان
خداوند در جهت آگاه نمودن . ها روزي از دنيا خواهند رفت آنان نيز به مانند ساير انسان

آفت، به تعليم او  ـ كه داراي ملك و پادشاهي است ـ از خطر اين) ع(حضرت سليمان 
، ترسيم )ع(اي را در مقابل چشمان حضرت سليمان خداوند در اين سوره، صحنه. پردازد مي
كند كه بر اثر آن، سليمان درس تعليم داده شده را دريافته و فوراً، به درگاه خداي خويش،  مي

تصويري . )34/ 38: ص( ﴾أَناب ثُم جسداً يهكُرس  يعل أَلْقَينا و سلَيمانَ فَتنا لَقَد و﴿ ؛كند انابه مي

كند كه  دهد آن است كه سليمان جسد خود را مشاهده مي كه خداوند به سليمان نمايش مي
.موميايي شده است

بسياري از انبياي الهي را به عنوان ، اسرائيل بني، كه اشاره شدچنان 1
 عبارت، بنابراين. ها داشتندآن ةرا دربارهايي  خواندند و اين چنين انديشه پادشاهان خويش مي

جسد موميايي شدة خود را بر ، بدين معناست كه سليمان ﴾أَناب    مثُ جسدا كُرسيه  علی َلْقَيناا﴿

  . بيند روي تختي مي

  جسدپرستي ةقرآن و انديش -6- 2

شدن براي جسد ت قائل و الوهي» دتجس« و يا» جسدپرستي« ةانديش، همانگونه كه گذشت 
مشركان و عوام ، در شبه جزيرة عربستان نيز گسترش داده شده بود و كمابيش، ط يهوديانتوس

سخن خداوند دربارة اين موضوع نيز لحن . خدايي داشتندنيمه ةانديش، هااعراب دربارة موميايي
ن و پذيرفته شدهتعريف مشخّ، است كه مخاطباند همين مطلب مؤياين مفهوم اي از ص و معي

 ما و الطَّعام يأْكُلُونَ لَّا جسدا جعلْناهم ما و﴿: انبياء است ةسور 8دارند كه مثال روشن آن آية 

نادرست اعراب برخوردي  ةنحوة رويارويي قرآن با اين انديش، از سوي ديگر. ﴾خالدين نواْكَا

از آيات براساس انديشة خودشان، به نقد معنا كه در آغاز، در برخي بدين   به گام است؛ گام

 و﴿: هاي انبياء و ص چنين است كاربرد اين واژه در سوره. هاي ديگر آنان پرداخته استانديشه
 لَّا جسدا لْناهمجع ما تعلَمونَ و لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَسئَلُواْ إِلَيهِم نوحى رِجالًا إِلَّا قَبلَك أَرسلْنا ما

  ﴾الْمسرِفني أَهلَكْنا و نشاُء من و فَأَجنَيناهم الْوعد صدقْناهم لدين ثُماخ نواْكَا ما و الطَّعام يأْكُلُونَ

                                                           
، معتقدند جسدي که بر ختت سليمان افتاده شد عبدالکرمي اخلطيب، ابومسلم ن مهچونارکه برخي از مفسالزم به ذکر است . ١

  . )٥٨٩-٥٨٦صص، ٩ج، ١٣٨٧، زاده واعظ. ک. ر( جسد خود سليمان بوده است
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  . )34/ 38: ص( ﴾أَناب ثُم جسداً كُرسيه  يعل أَلْقَينا و سلَيمانَ فَتنا لَقَد و﴿، )9-7/ 21: نبياءاال( 

اي ندارد و تنها به اشاره» جسد« به درستي يا نادرستي انديشة ،اصالً خداوند، در اين آيات 
يك به مانند جسدي نبودند كه غذا نخورند و قبلي هيچ يكند كه انبيابيان مي، صورت گذرا

خدا  ةنيم( خوردند هم غذا مي، )رسول اسالم( پيش از تو يانبيا ،به عبارت ديگر. خالد باشند
. يك خالد نبودند؛ آنها نيز وفات يافتند و از دنيا رفتند  و هم اين كه هيچ) نبودند و جسم بودند

اي نشده اي به درستي يا نادرستي چنين انديشههيچ اشاره، در اين آيه، كه مالحظه شدچنان
  . است

كم يك سري انتقادات و ايرادهايي به اين  كم، ن كريمدر قرآ، )دوم ةدر مرحل( در گام بعد
 سورة طهات آي) تجسد( مصداق اين سبك برخورد با انديشة جسدپرستي. شود انديشه وارد مي

كاره بودن اجساد را اثري و بيهودگي و هيچت بودن و بيخاصيبي، خداوند، است كه در آن
اسرائيل در پرستش گوسالة موميايي شده  به تقبيح عمل بني، دهد و در يك اقدام نشان مي

 أَلَّا يرونَ فَلَا أَ   ىفَنِس  يموس إِلَاه و إِلَاهكُم هذَا فَقَالُواْ خوار لَّه جسدا عجلًا لَهم فَأَخرج﴿: پردازد مي

جِعري هِملًا إِلَيقَو لَا و كلمي لَها مرض ا لَا وفْع89-88/ 20: طه( ﴾ن(  

گويد  مي، پردازد و در اعتراض به آنان اسرائيل مي خداوند به انتقاد از اين كار بني، در اينجا
دهد و هيچ منفعت و ضرري را نيز  جوابي به آنها نمي، گاههيچ» عجل«ديدند اين  كه آيا نمي

نقدهايي كه به چنين  ،در آنو محتواي اين آيه انتقاد صريح است . برساند ايشانتواند به  نمي
گيري  آميز و دربردارندة موضع ولي لحن آيه چندان عتاب ؛شود آورده مي، ري وارد استتفكّ

در . شود كند و آيه تمام ميبسيار تند نيست؛ بلكه دو انتقاد اساسي را به اين انديشه وارد مي
  . ريزد و به دريا مي سوزاند شود كه موسي آن را مي به سرنوشت اين جسد اشاره مي، ادامة آيات

رد و نفي انديشه جسدپرستي و  مرحلة سوم يا گام سوم قرآن شامل رويارويي با انديشة
. پروراندند و همين امر سبب گمراهي آنان شد كساني است كه چنين موهوماتي را در سر مي

 من بعده من  یموس قَوم ذَخاتفَ﴿ :شود برداشته مي، به بعد سورة اعراف 148اين گام در آيات 

هِميللًا حجا عدسج لَّه اروأَ خ اْ لَموري هلَا أَن كَلِّميمه لَا و هييهِمبِيالً دس خاتذُوه واْ وكَان و نيملَ ظَالام 
 إِنَّ ...الْخاسرِين من لَنكُونن لَنا يغفر و ربنا يرحمنا لَّم نِلَئ قَالُواْ ضلُّواْ قَد أَنهم رأَواْ و أَيديهِم ىفِ سقطَ

ينالَّذ خلَ ذُواْاتجالْع مالُهنيس بن غَضم هِمبر لَّةٌ وىفِ ذ الْحايا ةينالد و ككَذَال جزِىن ينِفْترالْم﴾ 

  . )152-148/ 7: االعراف(
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اسرائيل  پرستي بنيبه نفي و نقد انديشة جسد، خداوند با شديدترين تعبيرات، اين آياتدر 
هايي را سبب غضب خداوند و خواري و ذلّت صاحبان آنها در دنيا  پرداخته و چنين انديشه

مشاهده كه چنان. استبه مبارزه برخاسته ، با اين انديشه بصراحت، برشمرده و از اين رهگذر
مماشات؛ ، مرحله اول. شود نفي و نقد مي، اين انديشه طي سه مرحله، كريمدر قرآن  ،شد

  . رد و نفي، نقد انديشه و مرحله سوم، مرحلة دوم

-هاي آخر قرآن به سمت سورهها يا مراحل از سوره كه اين گامنكتة جالب توجه ديگر آن

شود و  مماشات مي ةن انديشبا اي، 21و  28هاي  گيرد؛ يعني در سوره هاي آغازين آن انجام مي
اين انديشه به كلي طرد و ، 7گيرد و در سورة اين انديشه در معرض نقد قرار مي، 20در سورة 

توان اين  ، از اين مطلب ميبه عبارت ديگر. گرددت اعالم مينفي شده و موجب گمراهي و مذلّ
يب نزول آيات ترتيب فعلي مصحف شريف تا حدودي عكس ترت احتمال را استفاده كرد كه

  . باشد مي

  گيري نتيجه

به معناشناسي واژه جسد در قرآن ، آييدر اين نوشتار با روش تحليل متني با الگوي باهم
ق براي يافتن معناي واژه به تحليل متن دست زده و براي اين محقّ، در اين روش. پرداخته شد

در اين . مفاهيمي همنشين شده استپردازد كه اين واژه با چه كار به بررسي اين نكته مي
/ 20: ؛ طه147، 7: عرافاالـ  كه اين واژه در آنها به كار رفته ايپس از تحليل چهار آيه ،راستا

هاي معنايي اين واژه ـ فهآيي يا مؤلّهم ترين موارد با به مهم ـ 34/ 38: ص؛ 8/ 21: نبياء؛ اال88
سرزمين مصر باستان و پادشاهي يا ، )يهود( اسرائيل قوم بني، فرابشري بودن، يعني جاودانگي

ارائه شده و با » موميايي«در ادامه براي معناي واژة جسد فرضية . ملكوت ـ اشاره شده است
د در ، ار و مشركان عصر نزولد در كفّشواهد قرآني همچون رواج انديشه تجسانديشة تجس

يهوديتت و مسيحي ،نظير تاريخي ـ مصر باستان و شواهدد و خدانگاري در انديشة تجس: 
خدا انگاري پادشاهان در مصر باستان ـ و پرستي و موميايي آن  گوساله، موميايي در مصر باستان

سعي در اثبات اين فرضيه شده و به بازخواني معناي اين چهار آيه كه واژه جسد در آنها به كار 
اي به نحوه رويارويي قرآن با انديشه، گراز طرف دي. رفته با فرضيه موميايي پرداخته شده است

اشاره و نشان داده شده كه ، د بسيار نزديك استكه در پس موميايي نهفته و به مفهوم تجس
با ، بنوعي) ص( گام به گام است؛ بدين معنا كه در ابتداي رسالت پيامبر، رويارويي قرآن با آن
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، گرفته و در مرحله بعدي مورد نقد قراراين انديشه ، ولي در ادامه، اين انديشه مماشات شده
  . بشدت با آن برخورد شده است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ها نوشت پي

. نيز اشاره شود )paradigmatic axis( بايد به اصطالح روابط جانشيين، براي توضيح بيشتر اين اصطالح. ١

يا مجله است و روابط  عبارت و، در يک گفته، مهانندي کلماتهاي مربوط به گزينش و نسبت، روابط جانشيين

روابط ، به عبارت ديگر. هاي مهجواري کلمات استمربوط به ترکيب و نسبت )syntagmatic axis( نشيين هم

 هکه اصطالح جانشيين رابط حايل در، پردازدزبان مي ةنشيين به ارتباط يک عنصر زباين با ساير عناصر تشکيل دهند هم

در يک منت يا يک گفته، تعدادي واژه . توانند به جاي آن به کار برده شوندعناصري است که مييک عنصر با ساير 

، ١٣٨٩ساعدي،  پور  لطفي( گريندشوند و سپس در کنار کلمات ديگر قرار مياز ميان واژگان مشابه آن انتخاب مي

  . )١٦٠–١٥٦صص ،١٣٦٦پاملر، / ٤١، ص١٣٨٣صفوي، / ٢٩-٢٨صص

ترين اصول اميان مسيحي، جتسد بوده، يعين اعتقاد به اين که خداوند در شخص  به حلاظ تارخيي نيز يکي از بنيادي. ٢

خصوصاً، اعتقاد بر اين بوده که عيسي مسيح، هم کامالً، بشر بوده است و هم . عيسي مسيح تبديل به بشر شده است

ون آسنت هاروي، / ٤٧٥-٤٦٣صص, ١٣٧٩مايکل پترسون، : كمسيحيت ن ةبراي آشنايي با اين آموز( کامالً، خدا

  . )١٣٢-١٠٨صص، ١٣٨٩ذاکري،  /»جتسد«، مدخل ١٣٩٠

٣. Osiris :او خدای جهان زيرزمينی و زندگی پس از مرگ در . يکی از مشهورترين و مهمترين خدايان مصر است

  . )Hart, George, 2005, p. 114. ک. ر(اساطري مصر باستان بود 

 :نک(دانستند  مهچون ژاپين و چيين نيز پادشاه را جتسد خداوند مي ي غري عريبها برخي ديگر از فرهنگدر . ٤

Lindsay Jones, 2005, vol 7, pp. 4414-4418( . هايي که در زبان فارسي  املثل براساس برخي از ضرب

چه «: ها وجود داشته است، مهچون يشههاي بسيار دور، اين اند وجود دارد، شايد بتوان گفت در ايران نيز در گذشته

  . »شاه سايه خداست«و  »فرمان يزدان چه فرمان شاه

  . دهد قرار نظر كه در قبل گذشت مد را موميايي حنوه به مربوط مطالب خواننده است تر خبش، اين مطالعه براي. ٥
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