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Abstract
This study aims to discover the existential and ontological relationship
between the word "lie" and other words in the Holy Quran. The
question is whether there is a way to discover the exact, explicit, clear,
and true relationship between the concept of lie and other concepts in
the Qur'an so that the geometry of this concept can be accurately
illustrated from the perspective of the Holy Qur'an. To achieve this
goal and through a descriptive method and content analysis, it has
been tried to use the method of ontology, in the sense intended in
information science (scientology) to discover the existential relationship
between the word lie and other concepts in the Qur'an. The research
data is that in the Holy Qur'an, the word Kidhb (meaning lie) and its
derivatives such as Takdhib, Kadhib, Yakdhiboun are related to many
other words such as polytheism, infidelity, hypocrisy, non-adherence
to divine guardianship and non-adherence to religion. By using the
ontology method, the type of these relationships is clearly, accurately,
and vividly illustrated. For example, polytheism has been shown to be
one of the greatest lies and polytheist is the greatest liar.
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چکیده
هدف این پژوهش کش

ارتباط وجودی و هستیشناسدانه واژه درو بدا واژههدای دیگدر در قدرآن

کریم است .سؤال این است آیا راهی برای کش

8

ارتبداط دقید  ،صدریش ،شدفاف و م داب بدا واقد

مفهوم درو با سایر مفاهیم در قرآن وجود دارد تا به وسیله آن ،هندسده ایدن مفهدوم از منظدر قدرآن
شری

بهطوردقی ترسیم شود .برای رسیدن به ایدن مقصدود و بدا روش توصدیفی و تحلیدل محتدوا،

سعی شده است از روش آنتولوژی ،به معنای مدورد نظدر در علدم اطلاعرسدانی (علدم دانششناسدی)
سال سوم شماره دوم ،پاییز و زمستان ( 9011پیاپی )6

برای کش

ارتباط وجودی بین واژه درو بدا سدایر مفداهیم در قدرآن اسدتفاده شدود .داده پدژوهش

این است که در قرآن کریم واژه کذب و مشتقات آن مانند تکذیب ،کاذب ،یکدذبون بدا واژههدای
فراوان دیگر مانند شرک ،کفر ،نفاق ،عدم التزام به ولایت الهی و عددم التدزام بده دیدن ارتبداط دارد
که بدا اسدتفاده از شدیوه آنتولدوژی ،ندوع ایدن ارتباطدات بهصدورت صدریش ،دقید و شدفاف ترسدیم
گردیده است؛ مثلاً مشخص شده است شرک ،یکی از بزرگترین درو ها و مشدرک ،بزرگتدرین
دروغگو است.

کلیدواژهها
قرآن ،کذب ،درو  ،راستیگستری ،درو بزرگ ،آنتولوژی درو  ،درو ستیزی.
 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،قم ،ایران.
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مقدمه

زشتی رذیلت درو بر کسی پوشیده نیست؛ با ایدن حدال و بدهرغم توصدیه اکیدد عالمدان
دینی بر زشتی آن باز هم این رذیلت در جامعه اسدلامی شدیوع دارد و بدا توجده بده اینکده
درو  ،کلید همه شرور است 1،طبعاً شیوع ایدن زشدتی اخلداقی پیامددهای جبرانناپدذیری
دارد که حتماً باید با آن مبارزه شود؛ اما مبارزه بدا ناهنجاریهدای شدای در ید

جامعده،

بدددون داشددتن برنامدده مشددخص نتیجددهبخش نیسددت و بلکدده نتیجدده عکددب دارد؛ بنددابراین
ضرورت وجود برنامه برای مبارزه بدا ایدن پدیدده زشدت اخلداقی اجتنابناپدذیر اسدت و
تردیدی نیست که قرآن بهعنوان آخرین کتاب الهی و نسخه شفابخش دین جاویدد الهدی
بددرای پاس د بدده همدده نیازهددای بشددر از جملدده نیازهددای اخلدداقی ،برنامددهای جددام دارد و
حقیقت هر چیزی را به نحو احسن تبیین و آشکار میکند؛ همچنانکه فرمدوده اسدت « َو
ِ
تاب تِبْیاناً لِک ُِل شَ ْیء» (نحدل .)88 ،بندابراین دربداره ریشهکنشددن درو هدم
نَ َزل ْنا َعلَی ْ َ ال ْک َ
برنامه دارد.

9

سؤال این است که این برنامه ،چیست .مدعا این است که محور اصدلی مبدارزه قدرآن
دراینباره مبارزه با درو های بزرگ است و حکمت الهی نیز همین را اقتضدا دارد؛ زیدرا
میشود .با توجه به ایدن م لدب برنامده قدرآن بدرای ریشهکنشددن درو در چندد محدور
خلاصه میشود
محور اول روشنگری درباره این حقیقت که مقصدود خددای تعدالی از درو  ،کددام
درو است .این م لب را میتوان از بسامد واژگانی کدذب و مشدتقات آن و نیدز ارتبداط
این واژه با واژههای دیگر استنباط کرد؛
محور دوم روشنگری از جهت بیان عوامل این درو های بزرگ؛
در ََقْفَالًدا ،و جعدل مفَدات ِ ِ
َّ
لش ِ
َ ِ َ
دل ل ِ َ
ابَ ،و
در َ
َ
 .1امام باقر× میفرماید « ِإ َن الل َهَ -ع َز َو َج َلَ -ج َع َ
َ َ َ َ َ
یش تل ْد َ الَْقْفَدال الش َ
ِ
الشر ِ
ِ َ
اب؛ خداوند عز و جل برای شر قفلهایی قرار داده و کلیدهای آن قفلها ،شراب است
الْک َذ ُ
ب شَ ٌّر م َن َ
و درو بدتر از شراب است» (کلینی0408 ،ق ،ج ،4ص .)40

مقدمهای بر هستیشناسی دروغ از منظر قرآن

با ریشهکنشدن جرم و گناهان بزرگ ،اساساً زمینده گناهدان کوچد

نیدز کمتدر فدراهم

محور سوم معرفی متولیان مبارزه با درو های بزرگ .درحقیقت قرآن بدرای مبدارزه
با درو های بزرگ ،به صرف روشنگری اکتفا نمیکند ،بلکه عملاً راهکار مبدارزه بدا آن
را نیز در اختیار بشر قرار داده است.
البته هری

از محورهای سدهگانه بالدا ،مقالده مسدتقلی میطلبدد .در ایدن مقالده صدرفاً

محور اول بررسی میشود و با استفاده از شدیوه آنتولدوژی در مددیریت اطلاعدات ،تلداش
شده است ارتباط میان واژه درو با سایر واژگان در قدرآن بده صدورت دقید  ،صدریش و
شفاف منعکب گردد.
کتابها و مقالات متعددی درباره درو از دیدگاه قرآن نوشته شده اسدت کده بیشدتر
ناظر به بیان زشتی ایدن رذیلدت اخلداقی اسدت و هندسده و حقیقدت نظدام واره کدذب در
قرآن ،ترسیم نگشته است ،و به نظر میرسد نکاتی که در ایدن مقالده مدورد بررسدی قدرار
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گرفته است از این منظر ،نو و جدید باشد و همین نیز از امتیازات این پژوهش است.
قبل از ورد به بدنه مقاله ،تعری

برخی از مفاهیم ،لازم به نظر میرسد.

 .0تعاریف
سال سوم شماره دوم ،پاییز و زمستان ( 9011پیاپی )6

 .0-0آنتولوژی

آنتولوژی در دانشهای مختل  ،کداربرد دارد و هدر جدایی نیدز تعرید

خداص خدود را

دارد .آنچه در این مقاله مد نظر است از منظر علم دانششناسی اسدت .ایدن واژه از آغداز
دهه  0885از فلسفه وارد هوش مصنوعی شد و به یکی از مباحث پژوهشی مهم در علدوم
رایانه تبدیل گردید و در حوزههای مختلد

هدوش مصدنوعی از قبیدل مهندسدی داندش،

پردازش زبان طبیعی و بازنمون دانش (صدفری ،0383 ،ص  ،)08مهندسی نرمافزار ،پایگاههدای
داده و وب معندایی مدورد م العده قدرار گرفددت .تعری هدای متعدددی از ایدن واژه ارا دده
شده است .گروبر 1آنتولوژی را تشخیص روشن ،واضدش و ذکدر خصوصدیات صدریش از
مفدداهیم مددیدانددد (شددی

شددعاعی ،0384 ،ص 088؛ صددنعتجو ،0384 ،ص 84؛ صددفری ،0383 ،ص .)85

1. Gruber.

سورگل 1معتقد است هستیشناسیها شکل گسترشیافته ردهبندیها با هدف کمد

بده

کاربران در بازیابی متون بر روی وب است (صنعتجو ،0384 ،ص  .)84از نظر «سوآ» آنتولدوژی
ذکر مشخصاتی از انواع مدخلها در ید
خاص است که در ی

حدوزه موضدوعی خداص و نیدز اندواع روابد

ترتیب جز ی و ساده سازمان یافتهاند (صنعتجو ،0384 ،ص .)80

این تعری ها بهرغم تفاوت در تعابیر ،ی

نق ه اشتراک دارند و آن برقدراری نظدام

 ،عینی و گویا میان مفاهیم در ی

حوزه خاص است و به نظر میرسدد تنهدا

سیستماتی

تفاوت اساسی میدان اصد لا نامه و آنتولدوژی در همدین قیدد اخیدر (گویدایی راب ده بدین
مفاهیم) باشد .مقصود از «گویدایی راب ده بدین مفداهیم» کداهش ابهدام مفهدومی و وجدود
رواب معنایی روشن و دقی میدان مفداهیم ید

علدم اسدت (بهشدتی ،0383 ،ص  .)608وجدود

رواب د معنددایی دقی د در هستیشناسددیها بددرای بهبددود و تقویددت سیسددتمهای بازیددابی و
فرایندهای خودکار استدلال ماشینی و همچنین وب معنایی بسیار مهم و لازم است (بهشدتی،

 ،0383ص  .)608رویکرد حاکم بر طراحی و توسعه هستیشناسیها بر آن است تدا بده جدای
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ساختار ایستای اص لا نامهها که عمدتاً مبتنی بدر روابد سلسدلهمراتبی میدان مفداهیم بندا
میشود ،ساختاری پویا و چندوجهی به دست دهد و میدان مفداهیم ،رواب دی غیرخ دی و
بیشتر از زبان مصنوعی منف

کند و به زبان طبیعی و واقعی نزدی

سازد؛ از این جهدت

هستیشناسددیها نسددبت بدده اصدد لا نامهها میتواننددد من قدداً بددازنمون کارآمدددتری و
رضایتبخشتری از دانش ارا ه دهند (فتاحی ،0380 ،ص .)400
 .۲-0دروغ

برای درو تعری های متعددی ارا ه شده است ،از جمله عدم م ابقت خبدر بدا واقد
(تفتددازانی ،0388 ،ج ،0ص 38؛ جرجددانی ،بیتددا ،ص 038؛ علامدده طباطبددایی0400 ،ق ،ج ،8ص  )450یددا عدددم
م ابقت خبر با نفبالامر یعنی عدم م ابقت آن با لدو محفدو

(طریحدی0458 ،ق ،ج ،3ص )086

1. Sorgel.

مقدمهای بر هستیشناسی دروغ از منظر قرآن

شبکهای برقرار سازد؛ همچنین این رویکرد به دنبال آن است که بازنمون دانش را هرچده

یا عدم م ابقت قول با ضمیر (نهان انسان) و مخبرعنه (واق ) (راغب اصفهانی0400 ،ق ،ص .)408
عالمان اخلاق بهنوعی مفهوم درو را توسعه دادهاند؛ به همین جهت درو در نیدت و
اراده (نراقی ،بیتا ،ج ،0ص  ،)308درو در عزم (نوعی میل ،ضع

و تردد در جزم بدر خیدر)،

درو در وفای به عزم ،درو در اعمال ،درو در مقامات دین مانندد درو در خدوف و
رجاء ،درو در زهد و تقوا ،درو در محبت و تعظیم خدا و درو در توکل و تسلیم در
برابر خداوند تبارک و تعالی را نیز از مصادی درو شمردهاند (نراقی ،بیتا ،ج 0ص .)308
 .۲حقیقت دروغ
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برای درک حقیقت درو باید به سرا قدرآن و کلمدات معصدومان^ رفدت کده مبدین
ِ
ِ
دم
تاب ِإلاَ لتُبَدی ِ َن ل َُه ُ
واقعی قرآن هستند؛ همچنانکه قرآن میفرماید « َو ما ََن ْ َزل ْنا َعلَی ْ َ ال ْک َ
ِ
دى َو َر ْح َم ًة لِق َْوم ی ُ ْؤمِنُو َن» (نحل.)64 ،
الَ ِذی ْ
اختَلَف ُوا فیه َو ُه ً
امام صادق× در کتاب مصباح الشریعه که منسوب بده آن حضدرت اسدت ،حقیقدت
صدق را تبیین کرده است و با توجه به اینکه درو  ،ضد صدق و راسدتی اسدت ،میتدوان

سال سوم شماره دوم ،پاییز و زمستان ( 9011پیاپی )6

از این حدیث ،حقیقت درو را نیز استنباط کرد که به شر ذیل است
اولاً درو ظلمت است؛ دلیل این م لب تقابل مفهوم صددق و کدذب اسدت و چدون

صدق و راستی طب روایت امام صادق× نور است ،پب درو نیز ظلمت است.

ثانی ًا درو  ،سنخیتی با حقیقت انسان نددارد و رفتداری برخلداف جریدان طبیعدی نفدب
انسانی است؛ زیدرا درو را شدی ان بددعت نهداده و قبدل از او کسدی سدابقه دروغگدویی
نداشته است.
ثالثاً کمترین حد کذب ،مخالفت زبان با قلب و قلب با زبان است.
رابعاً درو شمشیر شی ان در زمین و فسادآفرین است .درمقابل ،صدق شمشدیر خددا
در زمین است و جنبه اصلاحگری دارد.
خامساً خداوند سبحان هیچگاه پشتیبان ،حامی و کم کار دروغگو نیست.
ِ
بدرعکب صددق کده
سادساً درو ناف نیست و انسان هیچگاه از درو نفعی نمیبرد،
همیشه ناف است (منسوب به امام صادق×0455 ،ق ،ص .)34

 .۳هستیشناسی دروغ از منظر قرآن

شناخت حقیقت درو و کش
قرآن متوق

و ترسیم هندسه و نقشه جام این نقیصه اخلداقی از منظدر

بر مقدماتی است که در ادامه میآید.

 .0-۳توجه به بسامد واژگانی دروغ در قرآن

یکی از الزامات فهم حقیقت درو و بال ب  ،نحدوه ریشدهکنکردن آن از جوامد بشدری،
توجه به کاربرد واژه «درو » و مشتقات آن در قدرآن اسدت .ایدن واژه بدا مشدتقاتش 080
مرتبه در قرآن آمده است که اکثر قریب به اتفاق آن در ارتباط با مسا ل اعتقادی اعدم از
حاب ال ِْح ْج ِر
ب ََ ْص ُ
توحید ،نبوت و معاد است؛ مانند «او کذب بآیاته» (انعامَ « )00 ،و لَق َْد ک ََذ َ
ِ
ال ْمرسلین» (حجر« )85 ،بل ک ََذبوا بِالس ِ
اع ِة َسعیر ًا» (فرقان.)00 ،
ب بِ َ
الس َ
اعة َو ََ ْعت َ ْدنا ل َم ْن ک ََذ َ
َ َ
َُْ َ
َ ْ ُ
همین تناسب درباره واژه «اف »  -به معنای صرف قدول از جهدتش بده جهتدی دیگدر
یعنی از ح به باطل یا درو فاحش است -نیز م ر است (عسکری0455 ،ق ،ص .)36
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 .۲-۳توجه به همنشینی و همجواری واژه دروغ و مشتقات آن با موضوعات دیگر

کلیدواژههای دیگری است که بهنوعی در ارتباط با درو هستند که در قالب همنشینی و
همجواری با واژه کذب و مشتقات آن در ی

آیه یا در فضای ید

موضدوع مشدخص

قابل تحلیلاند و بددون توجده بده ایدن واژههدا و نحدوه ارتبداط وجدودی آنهدا بدا درو و
مشتقات آن ،نمیتوان هندسه درو از منظر قرآن را ترسیم کرد؛ مثلاً بدون توجه بده واژه
قرآن و ارتبداط آن بدا مشدتقات درو مانندد «تکدذیب» نمیتدوان مدراد الهدی از درو را
بهدرستی فهمید .وقتی خدای تعالی تکذیب قرآن را مذمت میکند ،درواقد بدهنوعی در
صدد بیان معرفی مصادی درو است؛ زیرا کسی که قرآن را تکدذیب میکندد ،درواقد
دارد خبر میدهد که این کتاب از جاندب خددای تعدالی ندازل نشدده اسدت و ایدن خدود،
خبری خلاف با واق است؛ چراکده قدرآن کتداب الهدی و کلدام مسدتقیم و بددون واسد ه
خدای تعالی است که برای هدایت بشر فرستاده شده است .توجه به این نکته لدازم اسدت

مقدمهای بر هستیشناسی دروغ از منظر قرآن

یکی دیگر از الزامات فهم دقی هندسه و نقشه جام درو از منظدر قدرآن ،توجده بده

که بررسی همه واژههای مرتب (اعم از ارتباط بیواس ه یا با واس ه) با کدذب ،پدژوهش
مستقلی را میطلبد؛ در این مقاله فق برخی از واژگانی که ارتباط صریشتری با کذب و
مشتقات آن دارند بررسی میشود ،این موارد عبارتاند از
 .0واژه «قرآن» و واژگانی که مفسران آنها را به قرآن تفسیر کردهاند ،بهعنوان متعلد
تکذیب ،مانند

ِ ِ
ُدم
تج َعل َ
ُدون ِر ْزقَک ْ
ل ک ََذبُوا ْ ب ِ َما ل َْم ُ
یحی ُ دوا ْ بِعل ْمده» (یدونب )38 ،و آیده « َو َ
 «ما» در آیه «بَ ْون» (واقعه .)80 ،برخی از مفسران ،متعل تکذیب در این دو آیه را قرآن شری
ََنَک ُْم تُک َِذب ُ َ

دانستهاند (طوسی ،بیتا ،ج ،0ص 385؛ علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،05ص  66و ج ،08ص .)038
ِ
ین ک ََذبُوا ْ بِال ِْکت َ ِ
دون»
اب َو ب ِ َما ََ ْر َسلْنَا ب ِ ِه ُر ُسدلَنَا ف ََس ْدو َف یَعْل َُم َ
 -واژه «الکتاب» ،مانند آیه «الَذ َ
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(غافر )05 ،که مراد از «الکتاب» قرآن کریم است (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،00ص .)305
ِ
لی بَیِنَة مِن َربی َو ک ََذبْتُم بِه» (انعدام )00 ،کده مقصدود از
 واژه «بینه» مانند آیه «ق ُْل إنی َع َ«بَیِنَة» قرآن است (طبرسی0300 ،ش ،ج ،4ص .)408
ِ
ب» در این آیده ،دعدوت
لی» (قیامدت )30 ،متعل «ک ََذ َ
 دعوت حقهَ « ،و لَکن ک ََذ َب َو تَ َو َ
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قرآن است (بلخی0403 ،ق ،ج ،0ص .)000

حقه است که قرآن مشتمل بر آن است (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،05ص .)004
 واژه «الح » مانند آیه « ََ ْو ک ََذ َ ِاء ُه» (عنکبوت )68 ،که گفته شده مقصود
ب بال َْح ل ََما َج َ
از «الح » قرآن یا حضرت محمد| است (طبرسی ،0300 ،ج ،8ص .)408
واژه «آیات» ،مانند آیه « ََو کَ َذب بایات ِ ِ
ده» (انعدام )00 ،کده گفتده شدده مقصدود از آن،
ْ
َ َ َ
ِ
لدی
ْتدرى َع َ
 .0واژه افترا که اکثراً درباره افترا به خدای تعالی است ،مانند آیده «ف ََمدن اف َ
ِ
َّ ِ
ب» (آلعمران.)84 ،
الله الْکَذ َ
 .3واژه «فلا » که در قدرآن شدری واژهای اسدت کده در تضداد بدا افتدرای درو بده
خدای تعالی و تکذیب آیات او آمده است .خداوندد سدبحان کسدانی را کده بده او افتدرا
ببندند یا آیاتش را تکذیب کنند ،تهدید کرده است که به فلا و رسدتگاری نمیرسدند؛
ِ
ِ ِ
مانند آیه « َو َم ْن ََظْ ل َُم مِ َم ِن اف ْترى َعلی اللَّ ِه ک َِذبًا ََ ْو ک َ
دش َ
ون»
الظدال ِ ُم َ
ده لَدا یُف ْل ُ
َدذ َ
ب بَایَاتده ِإنَ ُ
َ
َ
(انعام.)00 ،

 .4واژه «ظلم و ظالم» .افترا درو به خددا و تکدذیب آیداتش از مصدادی ظلدم ،بلکده
بزرگترین ظلم است؛ مانند آیه «و من ََظْ لَم مِم ِن اف ْترى ع َّ ِ ِ
ب بَایَات ِ ِه ِإنَ ُه
ُ َ
َ َ ْ
لی الله کَذبًا ََ ْو ک ََذ َ
َ َ َ
لَا یُف ْل ِ ُش َ
ون» (انعام.)00 ،
الظال ِ ُم َ
 .0واژههای مربوط به روز قیامت .بخش قابل توجهی از متعلقدات تکدذیب در قدرآن
شری در ارتباط با تکذیب روز قیامت و واژههای مربوط به آن است ،مانند
ون بِیو ِم ِ
ِ
ِ
الدد ِ
ین» (م ففدین )00 ،کده مقصدود روز
 واژه «یوم الدین» در آیه «الَذ َین یُکَذب ُ َ َ ْ
جزا یعنی روز قیامت است (سبزواری0408 ،ق ،ج ،0ص .)083
واژه «لقاء الآخرة» ،مانند آیه «و الَ ِذین ک ََذبوا ْ بایاتِنا و لِق ِ
َداء الدا َِخ َر ِة» (اعدراف )040 ،کده
ُ َ َ َ َ
َ
َ
مقصود «بعث» یعنی روز قیامت است (شبر0400 ،ق ،ج ،0ص .)048
واژه «لقاء اللَّه» مانند آیه «قَد خسرالَ ِذین ک ََذبوا ْ بِلِق ِ
َاء اللَّه» (انعدام )30 ،برخدی مفسدران
ْ َ
َ
ُ
آن را به یومالبعث یعنی روز قیامت تفسیر کردهاند (قمی مشهدی0368 ،ش ،ج ،4ص .)304
اعة» (فرقان )00 ،که مقصدود روز قیامدت اسدت
ل ک ََذبُوا ْ ب ِ َ
الس َ
 -واژه «الساعة» مانند آیه «بَ ْ
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(کاشانی0403 ،ق ،ج ،4ص .)000
علامه طباطبایی مقصود از آن روز قیامت است (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،08ص .)380
تدی ک ُندتم بِهدا تُک ِ
 واژه «النار» «عذاب النار» ،مانند آیه « َه ِذ ِه الن َُار الَ ِون» (طدور )04 ،و
َدذب ُ َ
ُ َ
ِ
ون» (سجده.)05 ،
اب النَا ِر الَ ِذى ک ُنتُم ب ِ ِه تُک َِذب ُ َ
یل ل َُه ْم ذُوق ُوا ْ َعذَ َ
آیه « َو ق َ
ده تُک ِ
واژه «یومالفصل» مانند آیه «هذَ ا یوم الْفَص ِل الَ ِذى ک ُندتم ب ِ ِ
ون» (صدافات)00 ،
َدذب ُ َ
ُ
َ َْ ُ ْ
که مقصود روز قیامت است (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،05ص .)004
ون ب ِ ِ
واژه «الدین» مانند آیه «کلاَ بل تُک ِ
الدد ِ
ین» (انف دار )8 ،کده مقصدود ،روز جدزا
َدذب ُ َ
َ ْ
است (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،05ص .)000
واژه «عذاب» مانند آیه «و ک ََذ ِ
ب ب ِ ِه» در این آیده
ب بِه ق َْو ُم َ » (انعام )66 ،ضمیر «ک ََذ َ
َ
َ
به عذاب برمیگردد (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،0ص .)038
 .6واژه «دین» بهعنوان یکی از متعلقات تکذیب ،مانند آیده «فَمدن ََظْ ل ِ
ب
َ ْ
ُ
َدم م َمدن کَدذَ َ

مقدمهای بر هستیشناسی دروغ از منظر قرآن

اد بِالْقَا ِر َع ِة» (حاقه )4 ،که طب نظر مرحدوم
 واژه «القارعة» ،مانند آیه «ک ََذبَ ْود َو َع ُ
ت ث َُم ُ

َعلی اللَّ ِه َو ک ََذ َ ِ ِ ِ ِ
اء ُه» (زمر )30 ،کده گفتده شدده مقصدود از تکدذیب صددق،
ب بالص ْدق إذْ َج َ
َ
تکذیب دین الهی است (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،00ص .)008

نی»
ب بِ ُ
 .0کلیدواژه «بهشت» بهعنوان یکی از متعلقات تکذیب ،مانند آیه « َو ک ََذ َ
الح ْس َ

(لیل )8 ،که گفته شده مقصود از «حسنی» بهشت ،ثواب و وعده الهدی اسدت (طبرسدی،0300 ،

ج ،05ص .)065
 .8بخش مهمی از واژههای مرتب با درو و مشتقات آن در قرآن مربوط به شرک و
کفر ،مشرک و کدافر ،نفداق و منداف و رفتدار و گفتدار شدرکآمیز ،کفرآلدود و منافقانده
است ،مانند
َ ِ
ین ََشرک ُوا ْ ل َْو شَ َّ َ
شدرکْنَا َو
َ
اء الل ُه َما َ َ
 استناد شرک به خدای تعالی در آیه « َسیَق ُو ُل الذ َ َِ
ِ
ب الَ ِذ َ ِ ِ ِ
م َحتی ذَاق ُدوا ْ بََْ َسدنَا» (انعدام)048 ،
لَا َءابَ ُاؤنَا َو لَا َح َر ْمنَا من شیء کَذَ ال َ ک ََذ َ
ین من قَبْله ْ َ
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که درحقیقت به معنای توجیه شرک است (انعام.)048 ،
ِِ َ ِ
ِ
ِ
ین َ
داء َمدا نَعْبُد ُد ُه ْم ِإلَدا
 توجیه در پرستش بتها ،مانند آیه « َو الَذ َاتخذُ وا ْ من ُدونه َ ْولیَ َ
ِ
فی ما هم فِ ِ
لِیق َِربونَا ِإ َّ ِ
َّ
َّ
دن ُه َدو
ختَلِف َ
یه ی َ
ُون ِإ َن الل َه لَا یَ ْهددى َم ْ
یحک ُُم بَیْنَ ُه ْم ِ َ ُ ْ
لی الله ُزلْفَی ِإ َن الل َه ْ
ُ ُ
َ
ِ
ب کَفَا ٌّر» (زمر.)3 ،
کَذ ٌّ
ُون؛ َول ََد اللَّ ُه َو
 استناد فرزند برای خدای تعالی ،مانند آیه « ََلَا آن هم مِ ْن ِإف ِْک ِه ْم لَیَق ُول َآن هم لَک ِ
ون» (صافات.)000-000 ،
َاذب ُ َ
لدی ََنف ُِسد ِه ْم َو
 کذب مشرکان علیه خود در قیامت ،مانند آیه «انظُ ْر کَیْد َ کَدذَ بُوا ْ َع َون» (انعدام)04 ،؛ بده ایدن معندا کده در قیامدت ادعدا میکنندد هرگدز
نهم َما کاَنُوا ْ یَف ُْتر َ
َض َل َع ْ
مشرک نبودهاند ،درحالیکه در دنیا برای خدا شری

قا ل بودند و بر این ادعا پافشداری

میکردند و از روی غرور و طغیان زیر بار هیچ حجتی نمیرفتندد .ایدن همدان کدذب بدر
علیه خود است (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،0ص .)48
ادوا ْ ل ِ َما ُنهوا ْ َعن ْ ُه
 درو مشرکان هنگام مشاهده عالم آخرت ،مانند آیه « َو ل َْو ُر ُدوا ْ ل ََع ُو آن هم لَک ِ
ون» (انعام .)08 ،مشرکان میگویند اگر برگرداندده شدویم ،ایمدان را اختیدار
َاذب ُ َ
َ
خواهیم کرد (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،0ص .)00

ِ ِ
ِ
ین َء َامنُدوا ْ اتَبِعُدوا ْ َسدبِیلَنَا َو
َدروا ْ للَدذ َ
 تبلیغ شرک و کفر ،مانند آیده « َو قَدا َل الَدذ َین کَف ُ
لْنَحمِل َخ َ یاک ُم و ما هم بحمِلِین مِن َخ َ یاهم مِن شیء آن هم لَک ِ
ون» (عنکبوت  .)00ایدن
َاذب ُ َ
ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ
َ ُ
َ
آیه صراحت دارد که کافران تلاش میکردند مؤمندان را از راه دیدن خددا بازدارندد و بده

دین خود برگردانند.
ِ
ِ
ِ
ین» (نحل.)38 ،
ین کَف َُروا ْ آن هم کاَنُوا ْ کَذب ِ َ
 دروغگوبودن کافران ،مانند آیه « َو لیَعْل ََم الَذ َقسم درو منافقان در دنیا ،مانند آیه «و اللَّه یشه ُد ِإ َن ال ْمنَافِقِین لَک ِ
ون» (مندافقون)0 ،
َاذب ُ َ
َ
َ ُ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُون لَکدم
یحلف َ
یعا فَیَ ْحلف َ
ُون ل َُه ک ََما ْ
ثه ُم الل ُه َجم ً
و قسم منافقان در آخرت؛ مانند آیه «یَ ْو َم یَب ْ َع ُ
ون آن هم علی شیء ََلَا آن هم هم الْک ِ
ون» (مجادله.)08 ،
َاذب ُ َ
یح َسب ُ َ
َو ْ
ُ ُ
َ َ َ
علاوه بر موارد بالا ،واژگان نیز هستند که برخی مفسران ،آنها را بده شدرک و کفدر تفسدیر
کردهاند؛ مانند واژه «مسرف» در آیه « ِإ َن اللَّه لَا ِ
اب» (غافر )08 ،که
یهدى َم ْن ُه َو ُم ْس ِر ٌّف ک ََذ ٌّ
َ َ
درباره مخالفت فرعونیان با حضرت موسی× است و گفته مقصود از مسرف ،شدرک و
کفر در مقابل انبیا است (بلخی0403 ،ق ،ج ،3ص .)000
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 .8واژه نعمت و مترادف آن بهعنوان یکی از متعلقدات تکدذیب کدافران و مشدرکان،

 .05برخی از واژههای مرتب بدا درو و مشدتقات آن در قدرآن مربدوط بده یهودیدان
ون لِلْک ِ
ِ
ِ
َدذب» (ما دده .)40 ،یهودیدان براسدا
اع َ
دادوا ْ َس َ
دم ُ
ین َه ُ
دن الَدذ َ
اسدت؛ مانندد آیده « َو م َ
مفدداد ایددن آیدده ،شددنیدن سددخنان پیددامبر| را دسددتاویزی بددرای تکددذیب آن حضددرت
قرار میدادند.
 .۳-۳تبیین دقیق نوع ارتباط واژه دروغ و مشتقات آن با واژگان دیگر قرآن

مهمترین رکن ترسیم نقشه جام درو در قرآن ،کش

و تبیین دقی ارتباطات آن بدا

مفاهیم دیگر است که همنشین یا بهنوعی مرتب با کلیدواژه درو و مشتقات آن هستند؛
البته همانگونه که پیشتر اشداره گردیدد ،کشد

همده ابعداد ایدن مسدئله ،خدود فرصدت

مقدمهای بر هستیشناسی دروغ از منظر قرآن

مانند واژه آلا ء (نعمت الهی) که سی و ی
«فَب ِ ََ ِی ِ
آلاء َربِک ُما تُک َِذبان».

مرتبه در سوره الدرحمن تکدرار شدده اسدت

مستقلی را میطلبدد؛ در ایدن مقالده ،تنهدا برخدی از اضدلاع ایدن نقشده بده تصدویر کشدیده
میشود .این ارتباطات به شر زیرند
 .۱-۳-۳رابطه شرک با دروغ

میان شرک و درو در قرآن از چند جهت ارتباط است
ی سخنان شرکآمیز ،مصداقی از درو اسدت و قدرآن کسدانی را کده میگویندد
ُون؛ َول ََد اللَّ ُه َو
خدای تعالی فرزند دارد ،دروغگو نامیده است « ََلَا آن هم مِ ْن ِإف ِْک ِه ْم لَیَق ُول َ
آن هم لَک ِ
ون» (صافات)000-000 ،؛ پب مشرک ،دروغگو است.
َاذب ُ َ
شرک
08

از مصادیق

درو

فعل
فاعل

دروغگو
و

از مصادیق

مشرک

دو توجیه در پرستش بتها ،درو است و کسانی که میگویند پرستش بتها بدرای
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تقرب به خدای تعالی است ،اولاً جزو دروغگویاناند؛ ثانیاً کَفارند ،یعنی بسیار ناسپاسدند؛
ِِ َ ِ
ِ
ِ
ین َ
اء َما نَعْب ُ ُد ُه ْم ِإلَا لِیُق َِربُونَدا
ثالثاً از هدایت الهی محروم هستندَ « .و الَذ َ
اتخذُ وا ْ من ُدونه َ ْولیَ َ
ِ
ِ
فی ما هم فِ ِ
ِإ َّ ِ
َّ
َّ
ب
ختَلِف َ
یه ی َ
دن ُه َدو کَدذ ٌّ
ُون ِإ َن الل َه لَا یَ ْهددى َم ْ
یحک ُُم بَیْنَ ُه ْم ِ َ ُ ْ
لی الله ُزلْفَی ِإ َن الل َه ْ
َ
کَفَا ٌّر» (زمر .)3 ،از این آیه استفاده میشود که علت محرومیت مشرکان از هدایت الهی نیز
به سبب همین توجیه آنها است.
لی ََنف ُِسد ِه ْم
سه مشرکان در قیامت علیه خود نیز درو میگویند «انظُ ْر کَی ْ َ کَذَ بُوا ْ َع َ
ون» (انعام .)04 ،مشرکان طبد ایدن آیده در قیامدت ادعدا میکنندد
نهم َما کاَنُوا ْ یَف ُْتر َ
َو َض َل َع ْ
هرگز مشرک نبودهاند؛ درحالیکه در دنیا برای خدا شری قا ل بودندد و بدر ایدن ادعدا
پافشاری میکردند و از روی غرور و طغیان زیر بار هدیچ حجتدی نمیرفتندد؛ ایدن همدان
کذب علیه خود است (علامه طباطبدایی0400 ،ق ،ج ،0ص  .)48از ایدن آیده فهمیدده میشدود کده
درو بودن شرک ،آنقدر واضش و آشکار است که مشرکان حاضر نیستند در قیامدت بده
شرک خود اعتراف کنند؛ پب علیه خود نیز درو میگویند.

چهار درو مشرکان هنگام مشاهده عالم آخرت ید مصدداق درو در آخدرت و
درو مشرکان است «و لَو ر ُدوا ْ لَعادوا ْ لِما نهوا ْ عنْه و آن هم لَک ِ
ون» (انعدام .)08 ،مشرکان
َاذب ُ َ
َ ْ ُ
َ ُ َ ُ َ ُ َ
هنگام مشاهده عالم آخرت میگویند اگر برگردانده شویم ایمان را اختیار خواهیم کدرد
(علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،0ص .)00
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 .۲-۳-۳رابطه دروغ با افترا بر خدا

(علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،8ص  .)000با توجه به این م لب ،برخی از اضلاع هندسه کدذب در
قرآن کریم در ارتباط با افترا بر خدای تعالی است (آل عمدران84 ،؛ انعدام 83 ،00 ،و 044؛ اعدراف،
30؛ یونب00 ،؛ هود08 ،؛ که 00 ،؛ مؤمنون38 ،؛ عنکبوت68 ،؛ شوری04 ،؛ ص

.) 0 ،

این راب ه از چند جهت است
ی

افترا بر خدا ،بزرگترین درو و مشرک ،بزرگترین دروغگو است.

این م لدب بدا توجده بده معندای افتدرا بدر خددا اسدت؛ علامده طباطبدایی مدراد از آن را
نسبتدادن چیزی بهناح یا بدون علم به خدای تعالی یا توصی

او به چیزهایی مدیداندد

که در او وجود ندارد (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،05ص  .)088استاد جوادی آملی معتقد اسدت
افترا به معنای اثبات منفی و انکار مثبت است و افترا بر خدا یعنی کاری را که خدا نکرده

مقدمهای بر هستیشناسی دروغ از منظر قرآن

افترا بر خدا اگرچه شامل هر بدعتی در دین اعدم از اصدول و فدروعش اسدت ،لدیکن
مورد افترا در آیات «فمن افتری علی اللَّه الکذب» شرک و اتخاذ آلهه به غیر خددا اسدت

است ،به او اسناد دهند (اثبات منفی) و کاری که خدا انجام داده است ،نفی و انکار کنند
(انکار مثبت)؛ نظیر افترایی که مدعی دروغدین نبدوت و منکدر نبدوت بده خددا مدیبندندد
(جوادی آملی ،0385 ،ج ،04ص .)080
با توجه به معنای افترا بر خدا ،به نظر میرسد افترا متضدمن معندای کدذب نیدز اسدت؛
آنگاه این سؤال م ر میشود که مقصود خددای تعدالی از افتدرای کدذب بدر خداوندد
چیست .ممکن است گفته شود ذکر واژه کذب بعد از افترا ،از بداب تَکیدد اسدت؛ گویدا
خدای تعالی با این تَکید خواسته است عظمت این گناه را برساند؛ همچنان کده در جدای
ک بِاللَّ ِه فَق َِد اف ْتَرى ِإث ْمد ًا َعظیمد ًا» (نسداء .)48 ،احتمدال دیگدر
دیگر فرموده است « َو َم ْن یُشْ ِر ْ
این است که ذکر واژه کذب بعد از افترا که خود متضمن معنای درو اسدت ،بده جهدت
مصداق این افترا یعنی همان افترای بر خدا است و آن عبارت از شرک بده خددای تعدالی
11

اسددت کدده درو تددرین درو هددا اسددت؛ زیددرا بعضددی از درو هددا اگرچدده از ید

جهددت

درو اند ،اما از جهتی دیگر ریشه در واقعیات دارند ،مثل نسبت دزدی بده ید

شخصدی

که دزدی نکرده است؛ این نسبت از آن جهت که انتساب دزدی به شخص معدین اسدت،
درو است؛ یعنی خبر غیرم اب با واقد اسدت؛ امدا اصدل دزدی در عدالم خدارج وجدود
سال سوم شماره دوم ،پاییز و زمستان ( 9011پیاپی )6

دارد؛ ولی شرک ،اینگونه نیست؛ یعنی در عین اینکه انتساب شدری

بده خددای تعدالی

خلاف واق است ،خود شرک نیز اساساً امکان وجود ندارد؛ چون ممتن الوجدود بالدذات
است؛ بنابراین قراردادن شری

برای خدای تعدالی از هدر دو جهدت ،غیرم داب بدا واقد

است؛ به همین جهت درو بودن آن قابل مقایسده بدا سدایر درو هدا نیسدت؛ نتیجده اینکده
مشرک ،بزرگترین دروغگو است.
دو شرک ،بزرگترین ظلم و مشرک ظالمترین افراد اسدت؛ نتیجده اینکده مشدرک،
دروغگوترین و ظالمترین فرد است.
در م لب پیشگفته ثابت شد که مشرک دروغگوترین فرد است؛ از سویی ،شدرک،
ک بِاللَّ ِه ِإ َن ِ
ظیم» (لقمدان )03 ،و مشدرک ظدالمترین اسدت
ظلم عظیم «لا تُشْ ِر ْ
الش ْر َ
ک لَظُ ل ٌّْم َع ٌّ
« َو َم ْن ََظْ ل َُم مِ َم ِن اف ْتَرى َعلَی اللَّ ِه ک َِذبا» (انعام)83 ،؛ پدب دروغگدوترین افدراد کده مشدرکان
هستند ،ظالمترین افرادند.

َدم
سه فلا و رستگاری شامل دروغگوترین افدراد (مشدرکان) نمدیشدود « َو َم ْ
دن ََظْ ل ُ
َّ ِ ِ
ِ
ب بِآیات ِ ِه ِإنَ ُه لا یُف ْل ِ ُش َ
ون» (انعام.)00 ،
الظال ِ ُم َ
م َم ِن اف ْتَرى َعلَی الله کَذباً ََ ْو ک ََذ َ
چهار شدا د مرگ ،قبض رو شدید و عذاب ذلت از جمله عذابهای دروغگدوترین
افراد (مشرکان) است.
خدای تعالی کسانی که به او افترا میبندند د و پیشتدر ثابدت گردیدد کده ایدن افدراد
همان مشرکاناند د وعده «غمرات موت» و «عذاب هون» داده و فرموده است « َو ل َْو تَرى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ ِذ َ
دو َم ت ُ ْج َدز ْو َن
الظال ِ ُم َ
ون فی غ ََمرات ال َْم ْوت َو ال َْملا کَ ُة باس ُ وا ََیْدی ِه ْم ََ ْخ ِر ُجوا ََنْف َُسک ُُم ال ْیَ ْ
عذاب ال ْه ِ
ون» (انعام .)83 ،مقصود از غمرات موت ،شدا د و سختیهای مرگ و مقصدود از
َ َ ُ
عذاب هون ،عذاب ذلت است (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،0ص .)084
پنج مشرک (دروغگوترین افراد) سبب گمراهی مردم است «ف ََم ْن ََظْ ل َُم مِ َم ِن اف ْتَدرى
علَی اللَّ ِه ک َِذباً لِی ِ
ض َل النَا َ بِغَی ْ ِر عِل ْم » (انعام .)044 ،مقصود از «مِ َم ِن اف ْتَرى» مشدرکان هسدتند
َ
ُ
که بر خدای تعالی افترای درو میبندند تا مردم را گمراه کنند (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج،0
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ص  )360و مقصود از لام در «لیضل» لام علت است؛ یعنی علت افترای مشرکان بدر خددای
تعالی ،گمراهکردن مردم است (شوکانی0404 ،ق ،ج ،0ص .)080

مشرک به خدای تعالی سبب میشود مشدمول هددایت الهدی قدرار نگیدرد (علامده طباطبدایی،

0400ق ،ج ،0ص )360؛ پب دروغگوترین افراد که مشرکاناند مشمول هدایت الهی نیستند.
هفت بهرهمندی دروغگوترین فرد (مشرک) از دنیا .خدای تعالی کسانی را که بده او
افترای کذب میبندند ،از بهره دنیا محروم نکرده است «ف ََم ْن ََظْ ل َُم مِ َم ِن اف ْتَرى َعلَدی اللَّد ِه
ِ
ب بِآیات ِ ِه َُولئ ِ َ یَنال ُُه ْم نَصیب ُ ُه ْم مِ َن ال ِْک ِ
تاب» (اعدراف  .)30مقصدود از نصدیب از
کَذباً ََ ْو ک ََذ َ
کتاب ،آن چیزی است که مقدر شده اسدت بده انسدان داده شدود ،مانندد عمدر ،معیشدت،
ثروت ،صحت ،مال و فرزند (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،8ص .)000
َدم
هشت شهادت مشرک (بزرگترین دروغگو) بر کفر خود بعد مدرگ «ف ََم ْ
دن ََظْ ل ُ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
رین» (اعدراف  )30و
م َم ِن اف ْتَرى َعلَی الله کَذباً  ..و شَ ِه ُدوا َعلدی ََنْف ُسد ِه ْم آن هدم کدانُوا کداف َ

مقدمهای بر هستیشناسی دروغ از منظر قرآن

شش هدایت الهی شامل حال مشرک که بزرگترین دروغگو است ،نمیشود «ف ََم ْن
ددی الْقَدوم َ ِ
َدذباً ِ ...إ َن اللَّده لدا یه ِ
ََظْ لَم مِم ِن اف ْترى علَی اللَّ ِه ک ِ
مین» (انعدام .)044 ،افتدرای
ُ َ َ
َ َْ
الظدال َ
ْ َ
َ

علت شهادت به کفر خود ،مشاهده این حقیقت است که جز خدای تعالی ،کسدی مالد
نف و ضرر نیست و آنها در انتساب آن به غیر خدا ،خ

ا کدردهاندد (علامده طباطبدایی0400 ،ق،

ج ،8ص .)000
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نه افترای کذب به خدا ،جرم و مشرک (بزرگترین دروغگو) مجرم است و مجدرم
ِ
ِ ِ
نیز رستگار نمیشود «ف ََم ْن ََظْ ل َُم مِ َم ِن اف ْتَرى َعلَی اللَّ ِه ک َِذباً ََ ْو ک َ
دش
ده لدا یُف ْل ُ
َدذ َ
ب بِآیاتده ِإنَ ُ
ون» (یونب.)00 ،
ال ُْم ْج ِر ُم َ
ده افترای کذب به خدا یعنی شری قراردادن برای خدای تعالی سدبب لعندت خددا
دن اف ْتدرى علَدی اللَّ ِ
است و مشرک (بزرگترین دروغگو) ملعون است« .و من ََظْ ل ِ
ده
َدم م َم ِ َ
َ َ ْ
ُ
َ
ده علَدی َ ِ
َّ ِ
ِ
مین» (هدود .)08 ،برخدی گفتهاندد مقصدود از لعندت ،لعندت
الظدال َ
کَذباً ََ ....لا لَعْنَ ُة الل َ
ِ
َّ
ده َو
اخروی است که با لعنت دنیوی تفاوت دارد؛ همچنانکه فرمدود «َُولئد َ یَل َْعدن ُ ُه ُم الل ُ
ون» (بقره .)008 ،جهتش این است کده دنیدا ،دار عمدل و روز قیامدت روز جدزا
یَل َْعن ُ ُه ُم اللَاعِن ُ َ
است؛ یعنی هر چیزی که بدرای انسدان ذخیدره شدده اسدت ،بده او داده میشدود؛ بندابراین
مقصود از لعن کسی در قیامت ،طرد او از رحمت خاصده مؤمندان و مسجلشددن عدذاب
دوری از خدددا بددرای او اسددت (علامدده طباطبددایی0400 ،ق ،ج ،05ص  .)088پددب مشددرک در روز
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قیامت از رحمت خاصه الهی که مخصوص مؤمنان است ،محروم و گرفتار عذاب دوری
از خدا میشود.
یازده عرضه مشرک (دروغگوی بزرگ) بر خدا برای فصل قضا در روز قیامدت « َو
ون َعلی َرب ِ ِه ْم» (هود.)08 ،
َم ْن ََظْ ل َُم مِ َم ِن اف ْتَرى َعلَی اللَّ ِه ک َِذب ًا َُولئ ِ َ یُعْ َر ُض َ
آوردن محکومعلیه در محکمه ،جهت اعلام محکومیتش توس قاضدی ،خدود ندوعی

خواری و عذاب است .مقصود از عرضه مشرکان بر خدا ،آوردن آنها برای فصل قضا در
پیشگاه خدای تعالی توس فرشتگانی است که موکل آنها هستند ،بهگونهای که حجدابی
بین آنها و پروردگارشان نیست (علامه طباطبایی0400 ،ق ،ج ،05ص .)088
دوازده شهادت گواهان علیه دروغگویی مشرکان و تحقیر آنها در قیامدت « َو یَق ُدو ُل
ِ
ذین کَذَ بُوا َعلی َرب ِ ِه ْم» (هدود .)08 ،درباره اینکه «َشهاد» جم شهید است یدا
هاد ُ
ال ْ ََشْ ُ
هؤلاء الَ َ
جم د شدداهد ،دو قددول اسددت (بیضدداوی0408 ،ق ،ج ،3ص  .)030علامدده طباطبددایی قددول اول را

پذیرفته و آیه «فَکَی ْ َ

ِإذا جِئْنا مِ ْن ک ُ ِ
ل َُ َمدة بِشَ د ِهید» (النسداء )40 ،را مؤیدد آن میداندد (علامده

طباطبددایی0400 ،ق ،ج ،05ص  )088و تعبیددر «هؤلد ِ
داء» در آیدده مددذکور نیددز بدده جهددت تحقیددر و
ُ
کوچ

کردن مشرکان است (اندلسی ابوحیان0405 ،ق ،ج ،6ص .)036

ِ
خدذُ وا
هؤلداء ق َْو ُمنَدا اتَ َ
سیزده شرک که بزرگترین درو است ،برهانبردار نیسدت « ُ
ون َعلَی ْ ِه ْم ب ِ ُسل ْ ان بَیِن ف ََم ْن ََظْ ل َُم مِ َم ِن اف ْتَرى َعلَی اللَّ ِه ک َِذباً» (کهد .)00 ،
مِ ْن ُدون ِ ِه آل ِ َه ًة ل َْو لا یََْت ُ َ
مقصود از سل ان بین ،برهان قاط علیه شدرک و بتپرسدتی اسدت (علامده طباطبدایی0400 ،ق،

ج ،03ص .)000
دن
چهارده مشرک یعنی دروغگوی بزرگ ،کافر و جایگاهش در جهنم اسدت « َو َم ْ
ده ک ِ
ََظْ لَم مِم ِن اف ْتدرى علَدی اللَّ ِ
ِ
َدذ َ ِ
َدذباً ََ ْو ک َ
دوى
ُ َ َ
َ
جداء ُه ََ لَدی ْ َب فدی َج َهدن ََم َمث ْ ً
ب بدال َْح ل ََمدا َ
ِ ِ
رین» (عنکبوت.)68 ،
لل ْکاف َ
تصویر ذیل ،بخشی از گراف آنتولوژی درو در قرآن است.
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نتیجهگیری

یکی از این شیوههای مدرن مدیریت اطلاعات در عصر حاضر شیوه آنتولوژی اسدت کده
در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آن ،بخشی از اضلاع معدارف مربدوط بده درو
در قرآن به تصویر کشیده شود .نتایج بهدستآمده به شر ذیل است
اولاً مواجهه با نقشه معارف مربوط به درو در قرآن ،سبب احاطه اجمالی کاربران به
این موضوع در کمترین زمان ممکن است.
ثانیاً نقشهای که آنتولوژی مفهوم کذب در اختیار مخاطبان قرار میدهد ،نقشده عیندی
و من ب با واق است؛ به همین جهت احاطه علمدی مخاطدب اگرچده اجمدالی ،من بد بدا
واق است.
ثالثاً با استفاده از این نقشه میتوان فهمید اهتمام خدای تعدالی در موضدوع درو  ،بدر
11

محور چه مسا لی اسدت و در ایدن مقالده مشدخص گردیدد کده عمددتاً بدر محدور مسدا ل
اعتقادی است و به نظر میرسد این م لب بیانگر این حقیقدت باشدد کده بدرای مبدارزه بدا
درو باید ابتدا به سرا درو های مرتب با اعتقادیات رفت و با آنها مبارزه کرد .بددیهی
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است اگر چنین درو های در جامعه بشری وجود نداشته باشد ،درو های فردی و جز ی
نیز از جامعه رخت برمیبندد.
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