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مَکْنوونٍ ؛ الَ یَمَسُّهُ إأالَّ الْمُطَهرروونَ» (واقعب  .)73-77 :کبه

مقدمه
قرآن کتابی است از جانب

خبدای حکبیم ،و ببه

همین خاطر ظاهری شگفت انگیز و باطنی ژرف دارد.
اندیشه و درنگ در آیات نورانی این کتبا
در خود این کتا

آسبمانی،

سفارش شده است «أَ فَالَ یَتَبدَبرروونَ

الْقورْآنَ أَمْ عَلَى قولوو ٍ أَقْفَالوهَا» (محمد)41 :؛ «پب

آیبا

در این قرآن تدبر و اندیشه نمىکننبد یبا ببر دلهبایى
قفلهاى (عناد و قساوت و شبقاوت) آن نهباده شبده
است؟»
از آنجایی که آگاهان به بطون و الیههای زیبرین
معنایی قرآن؛ یعنی پیامبر(ص) و ائمه(ع) ،پیروان خود
را به اندیشه عمیق و کشبف ایبن الیبه هبای معنبایی
فراخوانده اند ،کوشش برای رسبیدن ببه آنهبا ،امبری
بایسته بهنظر میرسد .امام حسین (ع) فرمودند:
«کِتَا ُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَبلَّ عَلَبى أَرْبَعَب أ أَشْبیَا َ :عَلَبى
الْعِبَارَةأ وَ الْإأشَارَةأ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقأ فَالْعِبَارَةو لِلْعَبوَامأ
وَ الْإأشَارَةو لِلْخَبوَاص ،وَ اللَّطَبائِفُ لِلْوَوْلِیَبا ِ وَ الْحَقَبائِقو
لِلْوَنْبأیَببا » قببرآن دارای عبببارت و اشبباره و لطببائف و
حقیقتها است .عببارت هبای آن ببرای عامبه مبردم،
اشاره های آن برای خواص ،لطائف آن برای اولیبا و
حقیقت های آن برای پیامبران است( .ابناببیجمهبور،
 ،3164ص .360؛ مجلسی ،بیتا ،ج  ،13ص .)46
با خواندن این کلمات نورانی و روح بخش ،برای
هر مسلمان شیفته معارف قرآن ،ایبن پرسبش مطبرح
می شود که راه رسیدن به الیههای زیرین معانی قبرآن
که در سبخن امبام حسبین(ع) از آنهبا ببا واژههبای
«اشاره»« ،لطایف» و «حقائق» نام برده شده چیست؟
شکی نیست که بنا به تصریح قبرآن کبریم ،در

این [ پیام ] قطعاً قرآنى است ارجمند ،در کتابى نهفته،
که جز پا شدگان بر آن دست نزنند.
دستور به اندیشه در قرآن نشان میدهد ،بخشی از
این الیهها با ژرفنگری در آیات ،دستیافتنی است.
مقاله حاضر یکبی از راهکارهبای دسبتیبابی ببه
الیه های زیرین معنایی قرآن را مورد بررسی قرار داده
و راهی نو در مسیر قرآن پژوهان و شیفتگان فرهنبگ
قرآن باز نموده است.
نویسنده در مقاله پیش رو برآنست تا نشبان دهبد
چگونه میتوان از هنجارگریزی برای کشف الیههبای
معنایی قرآن کریم بهره برد؟ واین گونبه برداشبت تبا
چه میزان حجیّت دارد؟ و آیا میتبوان در روایبات و
کالم مفسران شواهدی بر درستی آن یافت؟
در این نوشتار با بررسبی کتبا هبا و مقالبههبای
تفسبیری و ادبیبباتی و بببا روش توصبیفیتحلیلبی بببه
کنکاش در باره این موضوع ،گستره و میزان حجیبت
آن پرداخته و با ذکر آیات برگزیدهای از قبرآن کبریم،
راهکاری نوین برای کشف الیه های معنایی قرآن ،ارائه
و به منظور بیان اعتبار آن و میزان توجه بزرگان دیبن
و مفسران ،به این روش نمونههایی آورده شدهاست.
.1پيشينه تحقيق
از جمله آثار علمی کبه ببه موضبوع ایبن نوشبتار
نزدیک هستند ،می تبوان کتبا هبا ،مقباالت و پایبان
نامههای زیر را نام برد:
کتببا

«موسوع المصببطلح النقببدی» (دی سببی

میویک) « .البنیات األسبلوبی فبی ل ب الشبعر العرببی
الحدیث» (مطفی السعدنی) ،.مقاله دکتر نبیلب اببراهیم

بخش زیادی از این معانی ،نیازمند خودسازی و پاکی

در مجله فصول با عنبوان «المفارقب » (نبیلب اببراهیم،

درونی انسبان اسبت« :إأنَّبهُ لَقوبرْآن کَبرأیم؛ فِبی کِتَبا ٍ

 3313م ،ش ، )1از جملببه آثبباری اسببت کببه درببباره
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مفارقبت نوشببته شببدهانبد .در زمینببه مباحببث قرآنببی
میتوان از کتا

«المفارقب القرآنیبه دراسب فبی بنیب

الکلمب و الداللب » (محمبد العببد) .و مقالبه «آشببنایی
زدایی درجز سی ام قرآن کریم» (مختباری و فرجبی،
 ،3134ش .)4و «ظبباهرة النزیبباح فببی سببورة نمببل»
(هدی جیلی4666 ،م) .نام برد .در زمینه هنجبارگریزی
در ادبیات نیز می توان از مقاله هنجارگریزی نوشتاری
در شعر امروز (مریم صالحی ،3114 ،ش« ،)3آشبنایی
زدایببی و فراهنجبباری معنببایی در زلیببات مولببوی»
(اسداللهی و علبیزاده بیگبدیلو ،3133 ،ش ،)3مقالبه
«آشنایی زدایی و هنجارگریزی نحوی در شبعر فبرو
فرخببزاد» (مدرسببی و نببیدل ،3110 ،ش ،.)0مقالببه
«الضرورة الشعری و مفهوم االنزیاح» (ویب 3131 ،م،
ش ،.)61مقاله «جمالی االنزیباح البیبانی فبی المفارقب
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عرض یکدیگر؛ نه اراده ظاهر لفظ ،اراده باطن را نفی
می کنبد و نبه اراده بباطن مبزاحم اراده ظباهر اسبت
(طباطبایی ،3173 ،ج  ،3ص .)44
عالمه طباطبائی در جایی دیگر ،معانی باطنی را از
مدلول های مطابقی کالم دانسبته و آنهبا را در طبول
معنببای ظبباهری مببیدانببد( .طباطبببایی ،3173 ،ج ،1
ص .)33تالش در جهت کشف معبانی بباطنی قبرآن
همواره از د د ه های مهم پژوهشبگران قرآنبی ببوده
است .بخش گسترده ای از متن در ظاهر و سطح بروز
نمیکند و پنهان میماند .خواننده باید این بخش را که
در متن نهفته است ،بهصورت بالفعل درآورد .فعلیبت
بخشی به مضمون و محتوا بدینمعنا است که خواننده
بخش ناپیبدای مبتن را آشبکار مبیسبازد (;Caesar

القرآنی ب » (عببباسزاده و دیگببران3111 ،ق ،ش .)33و

;.)121; 1999
در علم زبان شناسی ساختار یک جمله ،ببه مااببه

پایان نامه هایی با عنوان «ظاهرة االنزیباح فبی قصبیدة

یک انتخا

مورد تحلیل قرار می گیرد ،بدین معنا کبه

«ارادة الحیاة» البی القاسم الشابی» (آمنبه لبوو و وداد

ساختار یک جمله ی مشخص از یک مبتن معبین ،ببا

لوو4633 ،م) .نام ببرد .بیشبتر آثبار تبدوین شبده در

سایر ساختارهای فرضی که میتوانست همان معنبا را

زمینه هنجارگریزی در حوزه ادبیات و شعر بوده و در

منتقل سازد ،مقایسه میشود تا تحلیلگر از خود سؤال

هیچ یک از آثار قرآنی روش پیشنهادی مقالبه حاضبر،

کند چرا این متن معین ،این سباختار مشبخص را ببر

برای کشف الیه های معنایی آیات قرآن ببا توجبه ببه

سایر ساختارهای ممکن ترجیح داده است (شبکرانی،

هنجارگریزی دیده نمیشود.

مطیع ،و فانی ،3113 ،ص .)366–73

 .2اليههاي معنايي در آيات قرآن کريم

 .3مفهوم هنجارگريزي و گونههاي آن

از ویژگیهای بارز قرآن برخورداری از سبطوح و

هنجبارگریزی کبه در ادبیبات رببی «»grotesae

الیه های گوناگون معنبایی اسبت .از ایبن ویژگبی ببا

نامیده می شود در ل ت به معنبای مرمبوز و ناشایسبته

ارزش ،به داشتن ظهبر و بطبن تعبیبر مبیشبود .ایبن

بوده و از واژه « »grottoیعنی راهرو و سردابه مخفبی

ویژگی در سراسر قرآن جاری اسبت (آریبان ،3113 ،

گرفته شده است( .نوروزی ،3113 ،ص  .)04رد پبای

ص  .)31ظاهر و باطن هر دو از کالم اراده شبدهانبد،

بیشتر مطالبی که درباره هنجارگریزی و مباحث مرتبط

اما این دو معنا در طول هم مورد توجه هستند؛ نه در

مطرح شده را باید در دو مقاله معروف

با آن در ر
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شبببکلوفکی و موکاروفسبببکی یافبببت( .محسبببنی و

شیوه ای از بیان یک معناست که روساخت گبزاره ببا

صببراحتیجویببباری ،3136 ،ص  .)316اشکلوفسببکی

زیر ساخت آن تفاوت دارد و خواننبده ایبن اخبتالف

منتقدی روس بود که اولین بار در مقاله ای ببا عنبوان

سطح و عمق را در مییاببد (عبباس زاده و دیگبران،

«هنر به ماابه فن» این اصبطالح را مطبرح کبرد .ایبن

 ،3111ص .)311

فرمالیسببم روس

محسببنی در تعریببف هنجببارگریزی مببینویسببد:

اصببطالح از ارکببان اصببلی مکتبب

می باشد که بر ناآشناساختن و بیگانه نمودن آنچه آشنا

«هنجارگریزی یعنی شکستن هنجار منطقبی و طبیعبی

و شناخته شده است داللت دارد( .مختاری و فرجبی،

زبان با نگرش هنرمندانبه کبه ببه موجب

آن عناصبر

 ،3134ص .)63

زیباشناختی و ادبی سخن ،مجال نمود پیدا می کننبد».

فرمالیست ها برای زبان دو فرآینبد «خودکباری» و

(محسنی و صراحتیجویباری ،3136 ،ص .)316

«برجسته سازی» را در نظر گرفتند .فرآیند خودکباری،

امببروزه هنجببار گریببزی در زبببان عربببی بببا واژه

کاربرد عناصر زبانی به قصد بیان موضوع است بدون

«االنزیاح» شناخته مبی شبود .ایبن اصبطالح از ریشبه

آن که شیوه بیان جل نظر کند؛ ولبی برجسبتهسبازی،

«زیح» به معنای دور شدن و رفتن گرفته شبده اسبت.

به کارگیری عناصر زبان به شیوه یبر متعبارف اسبت

(ابببنمنظببور ،3131 ،ج ،4ص .)176احتمببال مببیرود

کنبد (صبفوی،

مقصود از آن ،دور شدن از کاربرد معمول و رایج زبان

بهگونه ای که نظبر مخاطب

را جلب

 ،3110ص  .)363برجسته سازی به دو شبکل ممکبن
است:
 .3قاعده کاهی یا هنجار گریزی ،کبه ببه معنبای
انحراف از قواعد حاکم بر زبان است.

باشد (مختاری و فرجی ،3134 ،ص .)37
لببیچ از شببکلگرایببان انگلیسببی ،هشببت گونببه
هنجارگریزی را از یکدیگر باز شناخت که به قرار زیر
است :هنجارگریزی واژگبانی ،هنجبارگریزی نحبوی،

 .4قاعده افزایی ،که با افزودن قواعدی بر قواعبد

هنجبببارگریزی آوایبببی ،هنجبببارگریزی نوشبببتاری،

حاکم بر زبان خودکار انجام میشود (صبفوی،3110 ،

هنجبببارگریزی معنبببایی ،هنجبببارگریزی گویشبببی،

ص .)16

هنجارگریزی سبکی ،هنجارگریزی زمبانی( .سبنگری،

بنابراین قاعبده کباهی یبا هنجبارگریزی عببارت

 ،3111ص.)6

است از « :انحراف از قواعد حاکم ببر زببان هنجبار و
مطابقت نداشتن و ناهماهنگ بودن با زببان متعبارف»

 .4هنجارگريزي واژگاني

در واقع هنجارگریزی به معنای انحراف از نبرم زببان

کاربرد اصطالح هنجارگریزی در مطالعات قرآن و

است (مختاری و فرجی ،3134 ،ص  .)37انحبراف از

حدیث سابقه دیرینه ای ندارد و بیشتر در پژوهشهای

نرم زبان در حوزه زبان شناسبی ببه هرگونبه اسبتفاده

ادبی دیده میشود .در مطالعبات ادببی هنجبارگریزی

زبانی از کاربرد معناشناسبیک تبا سباختار جملبه کبه

واژگانی را چنین تعریف کبردهانبد« :در زببان هنجبار

مناسبت عادی و متعارف زببان در آن رعایبت نشبود

هزاران هزار واژه هست که کار ارتباو و انتقال پیام را

اشاره دارد .بهعبارت دیگر هنجارگریزی یبا ناسبازوار

به عهده دارند .این واژگان در کاربرد متعارف ببا هبم
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همراه میشوند و کالم را میآفرینند اما شاعر دست به

رود که با قبل کامالً مرتبط است اما این جمله یا کلمه

ساخت واژگان تازه با گریز از شیوه معمولی سباختن

با پیش بینی مخاط

هماهنگ نیست؛ بنابر قواعد فهم

واژه در زبببان هنجبباری مببیزنببد( ».سببنگری،3113 ،

منطقی و عقالیی آگاه می شویم که این جمله یا کلمبه

ص.)0

جدیدِ جایگزین شده ،به معنای همان کلمه یا جملهای

منظببور نویسببنده مقالببه حاضببر ،از اصببطالح

است که انتظار میرفت گوینده آن را بیبان کنبد .ایبن

«هنجارگریزی» ت ییر واژهها یا عبباراتی اسبت کبه در

ت ییر واژه یا عبارت را می توان چیزی شبیه اصبطالح

بایبد در

«هنجارگریزی واژگانی» که در ادبیبات مطبرح اسبت

جمله قبلی آمده و بنابر پبیش بینبی مخاطب
جمالت بعدی نیز به تناس

جمله تکبرار شبود؛ امبا

بدانیم.

هنگامی که به جای واژه یا عبارت پیشبینی شده و ببا

علمای علم منطق و نیبز اصبولیان ،داللبت را ببه

گریز از هنجار و خروج از نرم کالم ،واژه یبا عببارتی

عقلیه و وضبعیه داللبت وضبعیه را نیبز ببه لفظیبه و

جدید جایگزین شود ،میتوان ادعبا کبرد کبه واژه یبا

یرلفظیه تقسیم کردهاند .ایشان داللت وضعیه لفظیه را

عبارت جاگزین شده با واژه یا عبارت پیشنبینی شده،

به سه قسم مطابقی ،تضمنی و التزامی تقسیم میکنند.

دارای وحدت معنایی است.

داللت التزامی نیز خبود ببه بَبیّن و یبر بَبیّن تقسبیم
مببیشببود( .مظفببر ،3163 ،ص 10؛ ملکببی اصببفهانی،

 .5گونه شناسي داللت هنجارگريزي از ديدگاه

 ،3173ص  .)146داللتی که از هنجارگریزی حاصبل

علم اصول

میشود را میتوانیم از نوع داللت التزامی بدانیم.

زبان قرآن ببر مبنبای هنجارهبای عقالیبی اسبت.
هنگامی که در آیه ای ،واژه یا عبارتی بهکار رود ،بنبابر

 .6هنجارگريزي واژگاني در قرآن کريم

هنجارهای عقالیی و عرفی زبانی ،شنونده انتظار دارد

خداوند در قرآن کریم ،زببان انبیبا را زببان مبردم

در ادامه ی آن ،کلمه یا عبارتی هماهنگ با قببل آورده

معرفی میکند و میفرماید« :وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إأالَّ

شود؛ حال اگر گوینده با هنجارگریزی ،به جای کلمبه

بألِسَانأ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ»(إبراهیم)1 :؛ و ما هیچ پیبامبرى

یا عبارتی که به روش بایسته باید بهکبار مبیگرفبت،

را جز به زبان قومش نفرستادیم ،تا [ حقایق را ] براى

عبارت یا کلمه دیگری را جانشین قرار داد و شبنونده

آنان بیان کند.

با کلمه یا عبارتی بر خالف پیشبینی خود روبرو شد،

روشن است که مراد از «لسان قوم» در ایبن آیبه،

در مییابد که گوینده از این ت ییبر کلمبه یبا عببارت،

تنها ل ت و زبانأ مردم نیست؛ زیرا گاهى ممکن است

معنای ویژه ای را در نظر داشته که این عبارت جدیبد

گوینده اى با زبان مردم سخن بگوید ولى مردم حبرف

می تواند از جهت معنایی با عببارت پبیش بینبیشبده

او را درس ت نفهمند ،بلکبه مبراد آسبان و قاببل فهبم

یکسان باشد.

گفتن است ،به گونهاى که مردم پیام الهبى را بفهمنبد.

بنابراین ،هرگاه در قرآن کریم جملهای یا کلمبهای

مطابق این آیه ،قرآن با زبان مردم سخن گفته است از

به کار رفته باشد و در ادامه جملهای یا کلمهای بهکبار

این رو ،شایسته است شیوه ها و هنجارهایی که عقبال
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در گفتگو بهکار میبرند ،در فهم زبان قرآن بهکارگرفته

کالم ،کلمه «االخرة» آمبده اسبت؛ از جانشبینی کلمبه

شود .در ادامه با گزینش آیاتی از قبرآن کبریم ،نقبش

«باطنه» به جای « االخبرة» مبی فهمبیم کبه « االخبرة»

هنجارگریزی در کشف الیه هبای معنبایی مبتن قبرآن

می تواند در معنای همان «باطنه» باشد؛ یعنبی آخبرت

مورد شناسایی و ارزیابی قرار داده میشود.

همان باطن دنیاست.
این معنی از الیههای معنبایی زیبرین آیبه شبمرده

 .1-6آخرت باطن دنياست

می شود و در واقع گونه ای داللت التزامی است که در

خببدا در سببوره روم بیشببتر مببردم را ناآگبباه بببه

ابتدا به ذهن مخاط

تبادر نمبی کنبد ،بلکبه فهبم آن

حقیقت های عالم دانسته و مبیفرمایبد« :وَعْبدَ اللَّبهِ الَ

نیازمند اندیشه و ژرف نگری در آیه اسبت .در آیبات

یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْبدَهُ وَ لکِبنَّ أَکْاَبرَ النَّباسأ الَ یَعْلَمُبونَ *

دیگر قرآن به این معنا (آخرت همان باطن دنیاسبت).

یَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَیَاةأ الدُّنْیَا وَ هُمْ عَنأ الْبخخِرَةأ هُبمْ

اشاره شده است که این برداشت از آیه را تایید کبرده

َافِلوونَ» (روم)7-6 :؛ وعده خداست .خبدا وعبدهاش

و میفرماید « :إأنَّ الَّذِینَ یَوْکولوونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظولْماً إأنَّمَا

را خالف نمىکنبد ،ولبى بیشبتر مبردم نمبىداننبد .از

یَوْکولوونَ فِی بُطوونِهأمْ نَاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» (نسا )36 :؛

زندگى دنیا ،ظاهرى را مىشناسبند ،و حبال آنکبه از

کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم مبیخورنبد،

آخرت افلند.

(در حقیقت .)،تنهبا آتبش مبی خورنبد؛ و ببزودی در

در این آیه ،خدا میفرماید :بیشتر مردم به ظباهری
از زندگی دنیا آگاهی دارند .خلیلبناحمبد در معنبای
کلمه « ظهر» و « بطن» مینویسد:

شعلههای آتش (دوزخ) .میسوزند.
بنابر سخن مفسران در ذیبل ایبن آیبه ،اعمبال مبا
افزون بر چهره ظاهرى ،چهره ای واقعى نیبز دارد کبه

«الظهر :خالف البطن من کبل شبی » (فراهیبدی،

در این جهان از دید ما پنهان است ،اما این چهرههاى

نیببز

درونى ،در جهان دیگر آشکار شبده و تجسبم اعمبال

 ،3136ج  ،1ص  .)13نویسببنده لسببانالعببر

می گوید« :ظهر :الظَّهْر من کل شبی  :خِبالفُ الببَطْن»
(ابن منظور ،3131 ،ج  ،1ص .)046

روی میدهد( .طباطبایی ،3173 ،ج  ،1ص .)461
تجسم اعمال ،از معارف عمیق قرآن است کبه ببا

در بخش نخست آیه ،خداوند میفرماید :انسانها

آیات فراوانی اثبات پذیر است و دقت در این آیه نیبز

به ظاهری از زندگی دنیا علم دارنبد .از آنجبایی کبه

نشان می دهد که آخرت چهره باطنی دنیاسبت و هبم

این جملبه انتظبار

اکنون موجود است .صورت ملکوتی اعمبال و رفتبار

دارد ،در جمله دوم کلمه باطن به کار رود تا دو بخش

نیک و بد هر انسانی کبه بباطن دنیاسبت ،هبماکنبون

به ایبن صبورت هماهنبگ باشبد « :بیشبتر انسبانهبا

وجود دارد و پ

از کنار رفبتن حجبا هبای مبادی

ظاهری از زندگی دنیا را مبی داننبد و بیشبتر آنهبا از

برای انسان قابل مشاهده خواهد بود« :لَقَدْ کونْبتَ فِبی

باطن دنیا افلاند» «یَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَیَاةأ البدُّنْیَا وَ

َفْلَ ٍ مِنْ هذَا فَکَشَبفْنَا عَنْبکَ ِطَبا َ َ فَبَصَبرو َ الْیَبوْمَ

هُمْ {عن باطنه} هُبمْ َبافِلوونَ» ،امبا ببه جبای کلمبه

حَدِید» (ق)44 :؛ (به او خطا

می شود .):تبو از ایبن

«باطنه»  ،با هنجارگریزی واژگانی و خارج شدن از نرم

صحنه (و دادگاه بزرگ) .افل بودی و مبا پبرده را از

ظاهر در برابر باطن است .مخاط

نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف الیههای معنایی قرآن کریم
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چشم تو کنار زدیم ،و امروز چشبمت کبامالً تیبزبین

جمله مستونفه ای که با حرف «إنّ» شروع شده و بیبان

است!

علت را میرسباند مبیفرمایبد« :زیبرا کسبانی کبه از
عبادت من گردن کشی میکنند ببه زودی ببا خبواری

 .2 -6حقيقت عبادت ،دعا کردن است

وارد جهنم میشوند ».از آن جبایی کبه در بخبش اول

در سوره مبارکه افر ،خداوند بندگانش را به دعا

آیه ،کلمه «أودعونی» آمده است ،سیر طبیعبی سبخن و

کردن فرا خوانده و می فرماید« :وَ قَالَ رَبُّکُمُ ادْعُوننيی

نرم کالم اقتضا می کند در بخش دوم نیبز ،کلمبهای از

أَسْتَجِبْ لَکُومْ َِِّ الوييَ َ ََتْوتَکرُِنُوََّ عَو ر عيَُوادَ يی

همان ریشه به کار گرفته شبود تبا دو بخبش ببه ایبن

سَيَدْخُلُنََّ جَهَنمَ دَاخينَِ َ»( افر)66 :؛ و پروردگارتان

صورت هماهنگ شود« :وَ قَالَ رَبُّکومُ ادْعُونِی أَسْبتَجأ ْ

فرمود« :پروردگار شما گفته اسبت« :مبرا بخوانیبد تبا

لَکومْ إأنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبأروونَ عَنْ [دعائی] سَیَدْخولوونَ جَهَنَّمَ

(دعاى) .شما را بپذیرم! کسانى که از عبادت من تکبّر

دَاخِرأینَ» اما به جای کلمه «دعبائی» ببا هنجبارگریزی

مىورزند به زودى با ذلّت وارد دوزخ مىشوند!

واژگببانی ،واژه «عبببادتی» بببهکبباربرده شببده اسببت.

مصطفوی در معنای کلمه «دعو» می نویسد« :ریشه

جانشینی کلمه جدید (عبادتی) به جبای کلمبهای کبه

یکسببان در ایببن مبباده همببان درخواسببت از چیببزی

پیشبینی میشد (دعائی) ،نشان میدهد حقیقبت ایبن

به منظور جل

توجه یا گرایش یا گردش به سوی آن

دو کلمه و معنای آن ها یک چیز است؛ یعنی حقیقبت

چیز است .پ

در هر مورد ،معنا به فراخور آن است

عبادت خدا همان دعا کردن؛ یعنی درخواست از او و

و این معنی نزدیک ببه نبد

(دعبوت) .اسبت؛ و در

ترکی این معنا با واژه چا رماق و در فارسی با کلمبه
دعوت کردن و خواندن بیان میشود .و مفاهیم دیگبر

خواندن اوست.
این معنایی است که در برخی تفاسیر به آن اشباره
شده است .صاح

تفسیر المیزان مینویسد:

همچون فریادخواهی ،ببه حضبور خواسبتن ،گریبه و

« عبادت در حقیقت دعا است ،مالحظه مىکنیبد

زاری ،میل و مانند آن ،از لوازم آن هستند که هرکبدام

که در آیه ،ابتدا فرمان به دعا داده ،سپ

همین تعبیر

در جای خود بهکار میرود» (مصطفوی ،3136 ،ج ،1

بببه دعببا را مبببدل بببه تعبیببر عبببادت کببرده اسببت»

ص .)431

(طباطبایی ،3173 ،ج  ،36ص .)01
از بررسی معتبرترین کتا های ل ت کهن

در روایات رسیده از بزرگان دین نیز این برداشت

در معنای ریشه «عبد» می گوید« :ریشه یکسان در این

مورد تویید قرار گرفته است و معصومان(ع) که دانایان

ماده همان نهایت فروتنی در براببر سبرور ،همبراه ببا

به بطون قرآن هستند ،نیز این روش فهم معنا را بهکار

اطاعببت کببردن اسببت؛ و ایببن معنببا (فروتنببی همببراه

بستهاند .در اینجا به دو روایت اشاره میکنیم:

وی پ

اطاعت) یا تکوینی است یبا اختیباری یبا قبراردادی»
(مصطفوی ،3136 ،ج  ،1ص .)436

 .3محمد بن یعقو  :عن علی ببن إببراهیم ،عبن
أبیه ،عن حماد بن عیسى ،عن حریز ،عبن زرارة ،عبن

در بخش ابتدایی آیه ،خبدا ببه بنبدگانش فرمبان

أبی جعفر(ع) قال :إن اهلل عز و جل یقول« :إأنَّ الَّبذِینَ

می دهد او را بخوانند (دعا کنند).؛ در بخش بعدی ببا

یَسْتَکْبأروونَ عَنْ عِببادَتِی سَبیَدْخولوونَ جَهَبنَّمَ داخِبرأینَ»؟

341

دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،3131پیاپی6

قال« :هو البدعا  ،و أفضبل العببادة البدعا »( .کلینبی،

مىورزند به زودى سرافکنده وارد جهنم مبىشبوند».

 ،3163ج  ،3ص  .)164امام باقر (ع) فرمودند :خدای

به خدا سوگند دعا عبادت است ،به خدا سوگند دعبا

عزیز و شکوهمند می گوید :کسانی که از عبادت مبن

برتر است ،به خدا سوگند دعا برتبر اسبت ،آیبا دعبا

سرکشی کنند به زودی با حالت خبواری وارد جهبنم

عبادت نیست؟ به خدا سوگند دعا عبادت اسبت ،ببه

خواهند شد( .ایشان در معنای کلمه عبادت فرمودند).

خببدا سببوگند دعببا عبببادت اسببت ،آیببا دعببا برتببرین

عبادت همان دعاست و برترین عبادتها ،دعاست».

عبببادتهببا نیسببت؟ بببه خببدا سببوگند دعببا برتببرین

 .4شیخ در (التهذی ) :بإسناده ،عبن الحسبین ببن
سعید ،عن حماد بن عیسى ،عن معاوی بن عمار ،قال:
قلت ألبی عبد اهلل(ع) :رجالن افتتحا الصالة فی سباع

عبببادتهاسببت ،بببه خببدا سببوگند دعببا برتببرین
عبادتهاست».
توکیدهایی کبه در کبالم نبورانی امبام ششبم (ع)

واحدة ،فتال هذا القرآن ،فکانت تالوته أکار من دعائه،

درباره وحدت دعا و عبادت دیده می شود به روشبنی

و دعا هذا فکان دعاؤه أکار من تالوته ،ثم انصرفا فبی

چنین برداشتی از آیه را تصدیق میکند.

ساع واحدة ،أیهما أفضل؟ قال« :کل فیبه فضبل ،کبل
حسن» .قلت :إنی قد علمت أن کال حسن ،و أن کبال

 .3 -6تالوت نکردن قرآن ،کفر به آن است

فیه فضل ،فقال« :الدعا أفضبل أمبا سبمعت قبول اهلل

خدا در سبوره بقبره مبیفرمایبد« :الَّبذِینَ آتَیْنَباهُمُ

عزوجل « :وَ قالَ رَبُّکومُ ادْعُونِی أَسْتَجأ ْ لَکومْ إأنَّ الَّبذِینَ

الْکِتَا َ یَتْلوونَهُ حَقَّ تِالَوَتِهِ أوولئِبکَ یُؤْمِنوبونَ بأبهِ وَ مَبنْ

یَسْتَکْبأروونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخولوونَ جَهَنَّمَ داخِرأینَ» ،هی

یَکْفورْ بأهِ فَووولئِکَ هُمُ الْخَاسِروون» (البقره)343 :؛ کسانى

و اهلل العببادة ،هبی و اهلل أفضبل ،هبی و اهلل أفضببل ،أ

که کتا

[آسمانى] به آنان دادهایم[ ،و] آن را چنان که

لیست هی العبادة؟ هی و اهلل العبادة ،هی و اهلل العبادة،

باید مىخوانند ،ایشانند که بدان ایمان دارنبد .و [لبى]

أ لیست هی أشدهن؟ هبی و اهلل أشبدهن ،هبی و اهلل

کسانى که بدان کفر ورزند ،همانانند که زیانکارانند.

أشدهن» (بحرانی ،بی تا ،ج  ،1ص  .)766از عمار نقل

در معنای کلمه تالوت آمده است:

در لسان العر

شده که از محضر امام صادق (ع) سؤالی پرسید « :ببه

«تَال یَتْلوو تِالوَة یعنی قرأَ قرا ة»( .ابن منظور ،3131 ،ج

ابیعبداهلل (ع) عرض کردم دو مرد در یک لحظه نماز

 ،31ص  .)361هرچند گروهی از اهل ل بت ،معنبای

را شروع میکنند ،یکی از آنها مش ول قرآن خوانبدن

تالوت در آیه فوق را پیروی علمی و عملی از قبرآن

می شود و بیش از دعاکردن ،قرآن می خواند و دیگری

دانسته اند (را

اصفهانى ،3134 ،ص  .)361امبا بنبا

مش ول دعا کبردن مبی شبود و ببیش از آنکبه قبرآن

بر قاعده اولی اصبال الظهبور معنبای «یتلونبه» همبان

بخواند دعا می کند؛ پ

از مدتی همزمان نماز را تمام

قرائت قرآن است.

می کنند ،کدامیک کارشان ارزشمندتر است؟ فرمودند:

در شون نزول ایبن آیبه سبه دیبدگاه وجبود دارد

« دعا افضل است ،آیا سخن خدای عزیز و شکوهمند

(طبری ،بی تا ،ج  ،3ص  .)133در بخش ابتدایی آیبه،

را نشنیدهای که « :و پروردگارتان گفت :مرا بخوانید تا

خداوند کسانی را که به کتا

ایمان آوردهاند ،تالوت

شما را اجابت کنم ،البته کسانى که از عبادت من تکبر

کننده آن معرفی میکند.
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در اینکه منظور از کسانی که خدا به آنهبا کتبا

«وَ مَنْ یَکْفورْ بأهِ» آمده است .این هنجارگریزی واژگانی

داده است بین مفسران دیبدگاههبای متفباوتی وجبود

از سیر طبیعبی و عرفبی کبالم ،ت ییبر در عببارت ،و

دارد .برخی بر این باورنبد «الَّبذِینَ آتَیْنَباهُمُ الْکِتَبا َ»

جانشینی کلمه ای که آمدن آن مورد انتظار نبود ،نشبان

گروهی از یهود و نصارى هسبتند و مبراد از کلمبهی

میدهد تبالوت نکبردن کتبا

آسبمانی ببه صبورت

«کتا » ،تورات و انجیل است (طوسی ،ببی تبا ،ج ،3

شایسته ،مساوی کفر به آن است.

ص )113؛ اما برخی دیگر بر این باورند کبه مبراد از

این معنا ،اهمیت تالوت قرآن کبریم را ببرای هبر

جمله اول مسلمانان هستند ،و مراد از «الکتا » قبرآن

مسلمانی هویدا میکند .بنابراین ،میتبوان از ایبن آیبه

است که در این صورت معناى آیبه چنبین مبىشبود:

برداشت کرد کسبانی کبه در خوانبدن شایسبته قبرآن

«کسانى که [مسلمانانی که] قرآن را به ایشبان دادیبم و

کوتاهی می کنند ،ایمان واقعی به قرآن ندارند و حتبی

ایشان به حق آن را تالوت میکنند ،همانها هستند که

اگر در ظاهر مسلمان باشند از ایمان واقعی برخوردار

بببهقببرآن ایمببان دارنببد( ».طباطبببایی ،3173 ،ج،3

نیستند ،بلکه نوعی کفر پنهان در وجبود آنهبا نهفتبه
اسببت .چنببانکببه در سببوره مزمببل خطببا

ص.)460
در هر حال چه منظور از «الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَبا َ»

بببه همببه

مسلمانان فرمود« :فَاقْرَؤوا ما تَیَسررَ مِنَ الْقوبرْآن» (مزمبل:

مسلما نان باشد و چه یهود و نصاری و خواه مبراد از

 )46اکنون آنچه براى شما میسّر است قرآن بخوانیبد.

کتا  ،قرآن باشد یا تورات و انجیبل ،معنبای بخبش

از این رو صباح

تفسبیر کاشبف از قبول نویسبنده

نخست آیه این است که :تنها کسانی که خدا به آنهبا

المنار نقبل مبیکنبد« :در تفسبیر المنبار آمبده اسبت:

را چنان که شایسته است

خواندن یا شنیدن کل قرآن و لو یک بار در طول عمر

تالوت مىکنند ،به آن ایمان دارند .سیر طبیعی سبخن

بر هر مسبلمانی واجب

اسبت( ».م نیبه ،3141 ،ج،3

میطلبد که در بخبش دوم ،دربباره افبرادی کبه خبدا

ص.)330

کتا

کتا

داده و ایشان آن کتا

به آنها داده ،اما آن ها از تالوت شایسته کتبا

سرباز میزنند ،سخنی بدینگونه بیان شبود « :کسبانی

 .4 -6حقيقت کوثر ،حضرت زهرا(س) است

دادیم و آن را چنان که شایسته است

سوره کوثر کوتاه ترین سوره قرآن است که از سه

تالوت میکنند ،به آن ایمان دارند و کسانی کبه آن را

آیه تشکیل شده است .در این سوره خدا مبیفرمایبد:

تالوت نمیکنند ،زیانکاران واقعیانبد»؛ یعنبی آیبه در

«بأسْمأ اللَّهِ الرَّحْمنأ الرَّحِیمأ * أنَّا أَعْطَیْنَا َ الْکَبوْثَرَ* فبل

حالت طبیعی و عرفی باید به این صورت بیبان شبده

لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ*إأنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْوَبْتَرو»( .کوثر.)1-3 :

که به آنها کتا

باشد « :الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَا َ یَتْلوونَهُ حَقَّ تِالَوَتِهِ أوولئِکَ

در معنای کوثر بین مفسران اعم از شبیعه و سبنی

یُؤْمِنوونَ بأهِ [وَ الذین الیَتْلوونَهُ حَقَّ تِالَوَتِهِ] فَووولئِبکَ هُبمُ

اختالف نظر زیبادی وجبود دارد کبه آلوسبی شبمار

الْخَاسِروونَ«

دیدگاه های گوناگون در این زمینه را افزون بر بیسبت

همانگونه که مشاهده می شود ،در قسمت دوم آیه
به جای عبارت «وَ الذین الیَتْلوونَهُ حَقَّ تِالَوَتِهِ» عبارت

و شش عدد میداند( .آلوسی ،بیتا ،ج  ،16ص .)411
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و طباطبائی آن ها را نام برده است (طباطببایی،3173 ،

پیامبر(ص) نسبت داده ،روشن می شود که آن دشبمن

ج  ،46ص .)173

نیببز بببه پیببامبر (ص) همببین نسبببت را داده و انجببام

یکی از شون نزولهای گفته شبده ایبن اسبت کبه

عدالت اقتضا می کرده که قرآن نیز مقابله به مال کنبد.

عاص بن وائل ببه محمبد (ص) شبماتت مبىکبرد و

خواسته سیر طبیعی و هنجار کالم این است کبه

مىگفت تو ابترى .خداوند این سوره را در جبوا

پ

او

آیه به این شکل آمده باشد « :ما تو را یبر ابتبر قبرار

فرستاد که دشمن شماتتگر تو خودش ابتر است و مبا

دادیم ،پ

نماز بخوان و قربانی کن (زیرا) دشمن تو

به تو کوثر عطا کبردهایبم (زکباوتی قراگزلبو،3111 ،

خودش ابتر است« ».إأنَّا [جعلنبا

ص.)417

لِرَبِّکَ وَ انحْر؛ إأنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْوَبْتر» .امبا گوینبده ایبن

یبر ابتبر]؛ فَصبلّ

خلیل بن احمد در معنای «ابتر» مبیگویبد« :البتبر:

کالم با هنجار گریزی واژگانی و بیرون آمدن از حالت

له ،و من ذلک قولبه

الکبوثر» «ببه تبو کبوثر

قطع الذن  ،األبتر :الذی ال عق

عادی کالم ،عبارت «اعطینا

یر ابتر» «تو را یبر ابتبر

عزوجل« :إأنَّ شانِئَکَ هُوَ الْوَبْتَر» (فراهیدی ،3136 ،ج،1

دادیم» را به جای «جعلنا

ص  « .)331بتر بریدن دم است ،ابتر کسبی اسبت کبه

قرار دادیم» بهکار برده که این نشان مبیدهبد ،معنبای

دنباله ندارد و کلمبه ابتبر در سبخن خبدای عزیبز و

این دو عبارت یکسان است و این بدین معناست کبه

شکوهمند نیز به همین معناست»« .کوثر» نیبز بنبا ببر

دادن نعمت «کوثر» به ایشان به معنای بینسل نبودن و

گفته ابنمنظور به معنای «الکایر مبن کبل شبی» (اببن

داشتن ذریه فراوان است .و این برداشت ،دیدگاه های

منظور ،3131 ،ج  ،0ص .)311

دیگر درباره معنای این واژه را بیاعتبار میکند.

با توجه به شون نزول سوره و معنای ل بوی واژه

افزون بر مفسران شبیعه (مکبارم شبیرازی،3173 ،

«ابتر» ،روشن است کبه منظبور از ایبن کلمبه ،همبان

ج ،46ص  .)413گروهی از مفسران اهبل سبنت نیبز

تهمت مشرکان به پیامبر اسالم (ص)؛ یعنبی ببینسبل

مصداق بارز کلمه کوثر را دختر گرامی پیامبر اسبالم،

بودن ایشان است .بار دیگر به ساختار سوره از ابتدا تا

حضرت فاطمه(س) دانسبته انبد( .فخبر رازی،3173 ،

انتها مینگریم .در ابتدای سوره خدا پیامبر خود را ببه

ج ،7ص  .)341کبه شبباهد دیگببری بببر صببحت ایببن

بخشش هدیهای مژده میدهد که همان «کوثر» اسبت،

برداشت است.

در ادامه به خاطر سپاس از این نیکی ،ببه پیبامبر(ص)
فرمان نماز خواندن و قربانی داده میشبود و در انتهبا

 .5 -6کسییي کییه بییه مییادر نيکییويي نکنیید،

بببینسببل بببودن بببه دشببمن پیببامبر(ص) نسبببت داده

پندناپذيري متکبر و نگونبخت است

میشود.

در سوره مریم یکی از ویژگبیهبایی کبه دربباره

از طرف دیگر خدا در سوره شوری پاداش بدی را

حضرت عیسی(ع) گفته شده است جمله ذیل اسبت:

هماننببد آن مببیدانببد« :وَ جَببزَا ُ سَ بیِّئَ ٍ سَببیِّئَ مِاْلوهَببا»

«و بَرّاً بأوَالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبراراً شَقِیّاً» (مبریم)14 :؛

(الشورى « .)16 :و جزاى بدى ،مانند آن ،بدى اسبت».

و مرا نسببت ببه مبادرم نیکوکبار کبرده و زورگبو و

بنبابراین ،چبون قبرآن واژه «ببینسبل» را ببه دشببمن

نافرمانم نگردانیده است.
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کلمه «برّ» به معنای اطاعت کردن است و «فبالن

باشد؛ یعنی کسبی کبه دربراببر مبادرش فرمبانبردار و

یبر [ ،أی] :یطیعک» «فالنی به تو نیکبویی مبیکنبد؛

مهربان نباشد ،بی گمان انسانی است که پند پذیر نبوده

یعنی از تو اطاعت میکنبد( ».فراهیبدی ،3136 ،ج ،1

و نگونبخت است.

ص  .)403مصطفوی مینویسد« :اصل یکسان در ایبن

در سخن معصومان نیز به این معنبا اشباره شبده

کلمه ،نیکوکاری در برابر دیگران است و این معنبا ببا

است« :فی عیبون األخببار بإسبناده عبن الصبادق(ع)

گونا گونی اشخاص و موضوعات و مبوارد گونباگون

حدیث فی تعداد الکبائر یقول و منها عقوق الوالبدین.

می شود .بنبابراین« ،ببرّ» از خبدای متعبال نسببت ببه

ألنّ اللّه (عزّ و جبلّ) .جعبل العباقّ جبّبارا شبقیّا فبی

بندگانش همان نیکی ،لطف و گذشت از اشتباهاتشان

قولهتعالى حکای عن عیسى (ع)« :وَ بَرًّا بأوالِدَتِی وَ لَبمْ

است و «برّ» از ناحیه بنده در برابر خالق متعال ،همان

یَجْعَلْنِی جَبراراً شَبقِیاا»( ».قمبی مشبهدی ،3161 ،ج ،1

اطاعت و فرمانبرداری و عمل به وظایف بندگی است.

ص .)446

«برّ» از ناحیه پدر نسبت به فرزنبدان همبان تربیبت و

در کتا

عیون اخبارالرضا (ع) از امام صبادق (ع)

برآورده کردن نیازها و انجبام کارهبا و خواسبتههبای

در تعداد گناهان کبیره حدیای نقل شبده و ایشبان در

آن ها است و از ناحیه فرزند نسببت ببه پبدر و مبادر

آن سخن انجام دهندگان گناهبان کبیبره را در شبمار

همان خدمت و فروتنی و مهربانی است( ».مصطفوی،

«عاق والدین» نام بردند .و در بیان علت آن فرمودنبد:

 ،3160ج  ،3ص  .)411فراهیببدی در معنببای کلمببه

«زیرا خدای عزیز و شکوهمند در سخن خبود کبه از

«جبار» می نویسد« :انسان جبار به کسی گفته می شبود

زبان عیسی (ع) .نقل شده که « و نیکوکبار ببه مبادرم

را

(قرار داد) و مرا سبرکش و نگبونبخبت قبرار نبداد».

که خودش را بزرگ مبی پنبدارد و پنبد هبیچکب

نمیپذیرد( ».فراهیبدی ،3136 ،ج  ،6ص  .)337بنبابر

«عاقّ والدین» را جبّار و شقیّ معرفی کرده است.

گفته اهل ل ت «شقی» در برابر «سبعید» و ببه معنبای
بدبخت و نگونبخت است( .ابن منظور ،3131 ،ج،31
ص .)11

 .6 -6نماز جمعه ياد خداست
در سببوره جمعببه حضببور در نمبباز جمعببه بببرای

در آیه فوق حضبرت عیسبی(ع) انسبانی معرفبی

مسلمانان امری بایسته دانسبته شبده اسبت« :یبا أَیُّهَبا

شده که نسبت به مادرش فروتن و مهربان است .سیر

الَّذینَ آمَنووا إأذا نوودِیَ لِلصالةأ مِنْ یَوْمأ الْجُمُعَب أ فَاسْبعَوْا

طبیعی کالم اقتضا می کند ،آیه به ایبن صبورت گفتبه

إألى ذِکْرأ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْبعَ ذلِکوبمْ خَیْبر لَکوبمْ إأنْ کونْبتومْ

شود « :خدا من را نیکوکار به مادرم قرار داد و من را

تَعْلَمُونَ» (جمعه)3 :؛ اى کسانى کبه ایمبان آوردهایبد،

یر نیکوکار قرار نداد« ».و بَرّاً بأوَالِدَتِی وَ لَبمْ یَجْعَلْنِبی

چون براى نماز جمعه ندا درداده شد ،به سبوى ذکبر

[ یر بَرّاً بأوَالِدَتِی]» .اما ببا هنجبارگریزی واژگبانی ببه

خدا بشتابید ،و داد و ستد را واگذارید .اگر بدانید این

جای عبارت [ یر بَرّاً بأوَالِبدَتِی] دو صبفت «جببار» و

براى شما بهتر است.

«شقی» آمده است .این نشان می دهد که عبارت [ یبر

مراد از «الصلوة من یوم الجمعه» نمازی است کبه

بَرّاً بأوَالِدَتِی] می تواند به معنای همان «جبار» و «شقی»

در آیین اسالم خواندن آن در روز جمعه دسبتور داده
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شبببده اسبببت (طباطببببایی ،3173 ،ج  ،33ص )471
«سعی» راه رفتن تند است»( .را

داده شد ،پ

به سوى نمباز جمعبه بشبتابید و داد و

اصبفهانى،3134 ،

ستد را رها کنید که این ببراى شبما بهتبر اسبت اگبر

ص  .)133و «ذکر» به معنای یاد کردن ،خواه با زببان

بدانید« ».یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنووا إأذا نوودِیَ لِلصالةأ مِنْ یَبوْمأ

و هر دو ،خواه بعد از فراموشی باشبد

الْجُمُعَ أ فَاسْعَوْا [إلی الصبالةأ مِبنْ یَبوْمأ الْجُمُعَب أ]» .امبا

باشد یا با قل

یا از ادامه (قرشی ،3173 ،ج  ،1ص .)30

گوینده در این کالم با هنجارگریزی واژگانی و بیرون

در معنای عبارت «ذکبر اهلل» معبانی گونباگونی از

رفتن از حالت عبادی سبخن ببهجبای کلمبه «صبالة

فقبه

الجمعه» کلمه «ذکراهلل» را به کار برده که نشان می دهد

القرآن فى شرح آیبات األحکبام عقیبده دارد ،مبراد از

این دو عبارت دارای وحدت معنایی هستند .ببه ایبن

"ذکر اهلل" خطبه است که دربردارنده ذکر خدا و پنبد

صورت که «ذکر خدا» همان «نماز جمعبه» اسبت نبه

است و کمترین آن این است که چهار بخبش داشبته

«خطبه های نماز جمعه»؛ اما عالمبه طباطببائی کبه در

باشببد ،سببپاس از خببدا و درود بببر محمببد(ص) و

بیان معنای آیات همواره توجه ویژه ای به سبیاق دارد

خاندانش و اندرز و خواندن سوره کوتباهی از قبرآن

نیز ،بدون اشاره به به کارگیری ایبن روش مبیگویبد:

(راوندی ،بیتا ،ج  ،3ص  .)31زمخشبری مبیگویبد:

«المراد بذکر اهلل الصالة کما فبی قولبه( :وَ لَبذِکْرو اللَّبهِ

«ابوحنیفه به وسیله این آیه بر فتوای خود گواه آورد و

أَکْبَرو)( ».طباطببایی ،3173 ،ج  ،33ص  .)471مبراد از

نماز جمعه تنها به اندازه گفتن ذکر،

ذکر اهلل ،نماز است چنانکه در آیه (وَ لَذِکْرو اللَّهِ أَکْبَرو)،

سوی مفسران مطرح شده است .صباح

گفته :اگر خطی

کتبا

خطبه بخواند کافی است مانند اینکه بگوید :الحمد هلل

ذکر اهلل به همین معناست.

یببا سبببحان اهلل( .زمخشببری ،بببیتببا ،ج  ،1ص .)010
آلوسی می نویسد« :مراد از "ذکبر اهلل" نمباز و خطببه

 .7 -6ملکوت همان عالم أمر است
سوره ی

است و برخی احتیاو کرده و گفتهاند :مراد ،تنها نمباز

به قل

قرآن مشهور است ،که بنابرگفته

است ،و در صورتی کبه بنبا ببر گفتبه ایبن افبراد ببه

برخی مفسران ،دو آیه آخر آن علت نبامگبذاری ایبن

معنای"خطبه" بودن روا باشبد ،مجباز بعبز از کبل

سوره به قل

قرآن ،گفتهشده اسبت .متبرجم المیبزان

است ،مانند اطالقش بر کلمه »صبلوة» یبا ببرای ایبن

مبینویسببد« :وقتببى از محضبر مرحببوم اسببتاد علّامببه

[رواست] که نماز جمعه ،همانند جایگاه برای خطببه

طباطبائی پرسیدم به چه مناسبت سوره مبارکه «یب »

است( ».آلوسی ،بیتا ،ج  ،31ص .)437

قل

قرآن است ،فرمودند :همین سبؤال را از حضبور

به کارگیری روش پیشنهاد شده در این مقاله نشبان

استادمان مرحوم آقاى قاضى (همبان عبارف نبامور و

می دهد معنای «ذکر اهلل» در آیبه شبریفه همبان نمباز

عبالم ربببانى) .پرسبیدم ،ایشببان در جبوا

فرمودنببد:

است و نمی تواند به معنای خطبه باشد؛ زیرا چنانکبه

به مناسبت دو آیه آخر سوره» (طباطبائی ،3171 ،ج ،3

گفتیم نرم کالم و اقتضای سخن این است که گوینبده

ص .)41

سخن خود را چنین بیان کند « :اى کسانى کبه ایمبان

در این دو آیه خدا می فرماید« :إأنَّمَا أَمْبروهُ إأذَا أَرَادَ

آورده اید ،هنگامى که براى نماز در روز جمعه نبدا در

شَیْئاً أَنْ یَقوولَ لَبهُ کوبنْ فَیَکوبونو ؛ فَسُببْحَانَ الَّبذِی بأیَبدِهِ

نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف الیههای معنایی قرآن کریم

343

مَلَکووتُ کول شَیْ ٍ وَ إألَیْهِ تورْجَعُونَ»(ی )11-14 :؛ جبز

لَهُ کونْ فَیَکوونو ؛ فَسُبْحَانَ الَّذِی بأیَدِهِ [أمبر] کوبل شَبیْ ٍ وَ

این نیست که کار و شون او ایبن اسبت هنگبامى کبه

إألَیْهِ تورْجَعُونَ» اما با هنجبارگریزی واژگبانی و بیبرون

وجود چیزى را بخواهد به او مبىگویبد بباش ،پب

آمدن از شیوه عادی کالم ،در آیه بعد کلمه «أمر» ت ییر

منبزه اسبت آن کبه ملکیبت حقیقبى و

کرده و به جای آن واژه «ملکوت» بهکار رفته است که

مىباشد؛ پ

تسلّط کامل بر همه اشیا به دست اوست ،و به سبوى

نشان میدهبد «ملکبوت» ،همبان «عبالم أمبر» اسبت؛

او بازگردانده مىشوید»

ملکوت ،عالمی است کبه دسبتور در آن جبا لفظبی و

«أمر» در ل ت به دو معنا بهکار رفته است .3 :کار

کالمی نیست ،بلکه امر واقعی و تکوینی اسبت کبه از

و چیز ،که جمع آن امبور اسبت؛ .4دسبتور و فرمبان.

تسلط و چیرگی بر ماده سرچشبمه مبیگیبرد .عالمبه

(قرشی ،3173 ،ج  ،3ص  .)363واژه «ملکوت» نیز در

طباطبائی ذیل آیبه  71انبیبا کبه امامبان را هبدایتگر

معنای «چیرگی ببر مباده» ببه کبار ببرده شبده اسبت

انسان ها ،به أمر خدا معرفی میکند ،هدایت به أمبر را

(مصطفوی ،3136 ،ج  ،33ص .)364

هدایتی تکوینى ،و عملى باطنی دانسته و اشاره میکند

در معنببای اصببطالحی ملکببوت ،گفتببهانببد :همببه

که این مطل

حقیقتی است کبه آیبات پایبانی سبوره

آن را تفسیر مبیکنبد( .طباطببایی ،3173 ،ج ،31

موجودات مادی دوجنبه دارنبد ،یکبی جنببه ت ییبر و

ی

تجدد که از آن به عالم خلق و طبیعت تعبیر میشود و

ص 161؛ ج  ،37ص .)337

دیگری جنبه ثبات و فعلیت که از آن به عالم ملکوت
تعبیر میشود .بنابراین ،موجبودات طبیعبی کبه جنببه

 .8- 6ترك عمدي حج ،کفر به خداست

ظاهری آن ها با قوه و استعداد و ت ییر و تدریج همراه

خداوند در سوره بقره میفرماید « :فِیهِ آیَات بَیِّنَات

است ،باطنی دارند که ثابت و بالفعل و یر تبدریجی

مَقَامُ إأبْرَاهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً وَ لِلَّبهِ عَلَبى النَّباسأ

اسببببت و آن همببببان ملکببببوت آنهببببا اسببببت.

حِجُّ الْبَیْتِ مَنأ اسْتَطَاعَ إألَیْهِ سَبأیالً وَ مَنْ کَفَرَ فَبإأنَّ اللَّبهَ

(ربانیگلپایگانی ،3114 ،ص .)103
در این آیه خدا همه چیز را وابسته به یک اشاره و

َنِیٌّ عَنأ الْعَالَمِینَ» (آل عمران)37 :؛ در آن ،نشانههای
روشن( ،از جمله) .مقام اببراهیم اسبت؛ و هبر کب

فرمان خود دانسته است و بیان میکند که تعلبق اراده

داخل آن [خانه خدا] شبود؛ در امبان خواهبد ببود ،و

او به چیزی ،همان موجود شدن آن اسبت و هنگبامی

برای خدا بر مردم است که آهنبگ خانبه (او) .کننبد،

که خدا چیزی را بخواهد ،بیدرنگ انجام میشود .بنا

آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند .و هبر کب

بر سیر طبیعی کالم و انتظار شنونده ،باید کلمه «أمبر»

کفر ورزد ( و حج را تر

در آیه بعد تکرار میشد « :جز این نیست کبه امبر او

خداوند از همه جهانیان ،بینیاز است.

این است هنگامى که وجود چیزى را بخواهبد ببه او
مىگوید باش ،پ

مىباشد ،پ

منزه است آن که امر

همه اشیا به دست (قبدرت) .اوسبت ،و ببه سبوى او
بازگردانده مىشوید» «إأنَّمَا أَمْروهُ إأذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ یَقوبولَ

کند ،به خود زیان رسانده)،

در بخش پایانی آیه فبوق ،حبج خانبهی خبود را،
برای همه مبردم ببه شبرو داشبتن توانبایی ،واجب
کرده است .شرایط اسبتطاعت از جملبه داشبتن زاد و
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توشه سفر ،توانایی بدنی و ..به تفصیل در کتبا هبای

است« :و عبن ذریبح المحباربی ،فبی الصبحیح ،عبن

فقهی بیان شدهاست( .حکیم ،بیتا ،ج  ،36ص .)337

الصادق (ع) ،قال« :من مات و لم یحجّ حجّ اإلسبالم

سیر طبیعی کالم اقتضا مبیکبرد کبه آیبه ببه ایبن

و لم تمنعه من ذلک حاج تجحبف ببه أو مبرض ال

صورت گفته شود « :و براى خدا ،حبج آن خانبه ،ببر
عهده مردم است [البته بر] کسى که بتواند به سوى آن
راه یابد .و هر که (با داشتن استطاعت) به حج نبرود،
یقیناً خداوند از جهانیان بىنیاز اسبت « ».وَ لِلَّبهِ عَلَبى
النَّاسأ حِجُّ الْبَیْتِ مَنأ اسْتَطَاعَ إألَیْهِ سَبأیالً وَ مَبنْ [تبر
الحج مع االستطاع ] فَإأنَّ اللَّهَ َنِیٌّ عَنأ الْعَبالَمِینَ » امبا
در این آیه با هنجارگریزی واژگانی ،ببه جبای «تبر
حج با وجود استطاعت» از واژه «کفر» اسبتفاده شبده
است که نشان می دهد این دو تعبیبر گونباگون دارای
وحدت در معنا هستند؛ یعنی هرک

حج را عمبداً و

بدون عذر شرعی و با داشتن همه شبرایط اسبتطاعت
تر کند ،کافر است.
امام خمینی (ره) در تعلیقبه خبود ببر مستمسبک
عروة الوثقی می نویسند « :یر خفیّ على الناقد البصیر
ما فی اآلی الشریف من فنون التوکید ،وضرو

الحبثّ

و التشدید ،و السیّما ما عرّض به تارکه؛ من لزوم کفره
و إعراضه عنه بقوله عزّ شونه« :و من کفر فإنّ اللّه نیّ
عبببن العبببالمین»(.یبببزدی ،3116 ،ج  ،36ص )337
توکید های مختلبف و گونبه هبای مختلبف تشبویق و
برانگیختن مردم برای انجام حج که در آیه « ومن کفر
فإنّ اللّه نیّ عن العالمین» بهویژه کنایهای که در بباره
تبر کننبده حبج ،آمبده کبه لبزوم کبافر بببودن او و
رویگردانی اش از خدا را نشان می دهد ،بر انسان نقبد
کننده دارای بصیرت ،پوشیده نیست».
در روایات نیز به این مطل

اشاره شبده و تبار

حج ،یهودی و نصرانی؛ یعنی کسی که از دین اسبالم
خارج و مرتک

نبوعی کفبر گردیبده ،معرفبی شبده

یطیق فیه الحجّ أو سبلطان یمنعبه فلیمبت یهودیّبا أو
نصرانیّا» (عالمه حلبی ،3171 ،ج  ،7ص )3؛ هبرک
بمیببرد و حببج را انجببام ندهببد و علببت تببر

حببج

نیازمندی یا بیماری ناتوان کننبده از حبج ،یبا پادشباه
بازدارنده نباشد ،بهناچار یهودی یا نصرانی میمیرد.
نتيجهگيري
بخشی از داللتهای قرآن کبریم کبه مطبابقی یبا
تضمنی نبوده ،بلکه از نوع التزامی است و پی بردن به
آن ها نیازمند فکبر و تومبل اسبت ،نیبز گونبهای الیبه
معنایی شمرده می شود و بر قرآن پژوهان و بلکبه ببر
هر مسلمان و مبؤمن ببه قبرآن اسبت کبه در جهبت
رسیدن به این نوع معانی کوشش کند.
یکی از روشهای کشف الیه های معنبایی آیبات،
توجه به هنجارگریزی و دقت در علت ت ییر عببارت
یا کلمه است .در این نوشتار ،آشکار شد کبه چگونبه
میتوان با بهرهبردن از این روش نوین ،به یافتبههبای
جدیدی از قرآن کریم دست یافت .نمونههایی از ایبن
برداشتهای تازه که در پرتو به کبارگیری ایبن روش
بهدست میآید عبارتند از:
 .3آخرت باطن دنیاست.
 .4تالوت نکردن قرآن ،کفر به آن شمرده میشود.
 .1حقیقت کوثر ،وجود حضرت فاطمه (س) است.
 .1کسی که به مادر نیکویی نکند ،پندناپبذیری متکببر
و نگونبخت است.
 .0نماز جمعه ،یاد خداست.
 .6ملکوت ،همان عالم أمر است.

نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف الیههای معنایی قرآن کریم

 .7تر

 .3را

عمدی حج ،کفر به خداست.

این روش در جای جای قرآن کاربرد دارد و قاری
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اصبفهانى ( ،)3134المفبردات فبی ریب

القرآن ،دمشق بیروت :دارالعلم الدار الشامی .

 .36ربانیگلپایگانی  ،علی ( ،)3114ایضباح الحکمبه:

قرآن می تواند با تبدبّر در کبالم شبیوای الهبی ،ببا
جدیدی از معارف را بر خود باز نموده و کویر جبان

ترجمه و شرح بدایه الحکمه [عالمبه طباطببایی]،

کنبد و از زالل

تهبران :مرکببز امببور توانبخشببی نابینایببان کشببور

خود را با ببارش مهبر قبرآن سبیرا

چشمه سار توحید و خداشناسی بیش از پیش بهرهمند

رودکی.

 .33زکاوتی قراگزلو ( ،)3111اسبا

شود.

نزول ( ترجمبه

زکاوتی) ،تهران :نشر نی.
منابع

 .34زمخشری ،محمود بن عمر(بی تا) ،الکشاف عبن

 .3قرآن مجید.
 .4آریببان ،حمیببد ( ،)3113زبببان قببرآن ،سبباختار و
ویژگیها ،تهران :امیر کبیر.
 .1ابن ابی جمهبور ،محمبد ببن زیبنالبدین عراقبی،

مجتبببی ( ،)3164عببوالی اللئببالی العزیزیبب فببی
األحادیث الدینی  ،قم :سید الشهدا .

 .1ابببن منظببور ،محمببد بببن مکببرم ( ،.)3131لسببان
العر  ،بیروت :دار صادر.

 .0بحرانی ،هاشم بن سلیمان (بی تبا) ،البرهبان فبی
تفسیر القرآن ،قم :موسسه بعاه.
 .6قمی مشهدی ،محمبد ببن محمبد رضبا(،)3161

تفسیر کنز الدقائق و بحر ال رائ

 ،تهران :وزارت

فرهنببگ و ارشبباد اسببالمی؛ سببازمان چببا

و

انتشارات.

 .7مکارم شبیرازی ،ناصبر( ،)3173تفسبیر نمونبه :
تفسیر و بررسی تازهای درباره قرآن مجیبد ببا در
نظببر گببرفتن نیازهببا ،خواسببتهببا ،پرسببشهببا،
مکتبب هببا و مسببائل روز  ،تهببران :دار الکتبب
االسالمی .
 .1حکیم ،محسن(بی تا) ،مستمسک العروة البوثقی،
قم :موسسه دار التفسیر.

حقائق بوامز التنزیبل و عیبون األقاویبل فبی
وجوه التوویل ،بیروت :دار الکتا

العربی.

 .31سنگری ،محمد رضبا (« ،)3113هنجبارگریزی و
فراهنجاری در شعر ( ،»)3رشد آمبوزش زببان و
اد

فارسی ،دوره  ،3ش .36

 .31سنگری ،محمد رضا (« ،)3111هنجار گریبزی و
فراهنجاری ( ،»)4شعر ،دوره  ،3ش .34
 .30شکرانی ،رضبا ؛ مطیبع ،مهبدی؛ فبانی ،مرضبیه

(« ،)3113گفتمان کاوی و کاربست آن در متبون
روایی» ،پژوهش ،دوره  ،4ش .4
 .36صفوی ،کورش ( ،)3110آشنایی با معنی شناسی،
تهران :پژوا کیوان.

 .37طوسی ،محمدبنحسن (بیتا) ،التبیان فى تفسبیر
القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربی.

 .31طباطبببایی ،محمدحسببین ( ،)3173المیببزان فببی
تفسببیر القببرآن ،ترجمببه محمببد ببباقر موسببوی
همدانی ،قم :اسماعیلیان.

 .33طبری ،محمد بن جریر (بی تا) ،جامع البیان فبی
تفسیر القرآن (تفسیر طبری) ،بیروت :دار المعرف .
 .46عببباس زاده ،حمیببد؛ خاقببانی ،محمببد؛ نصببراهلل

شاملی؛ ابن الرسبول ،سبید محمدرضبا (،)3111
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«جمالی االنزیاح البیبانی فبی المفارقبه القرآنیب »،
مجله العلوم االنسانی الدولی  ،دوره ،1ش .33
 .43آلوسی ،محمود بن عبد اهلل (بی تا) ،تحقیق علی

عبدالباری عطیه ،روح المعانی فی تفسبیر القبرآن
العظببیم و السبببع الماببانی ،بیببروت :دار الکتبب

 .44عالمه حلی ،حسن بن یوسبف ( ،)3171تبذکرة
الفقهببا  ،قببم :موسسببه آل البیببت علببیهم السببالم

ادبی قرآنی ،دوره  ،3ش .4

 .13مشببکینی اردبیلببی ،علببی( ،)3113ترجمببه قببرآن
(مشکینی) ،قم :الهادی.

 .41فوالدوند ،محمد مهدی (3160ق) ،ترجمه قبرآن
(فوالدونببد) ،تهببران :دار القببرآن الکببریم (دفتببر

اسالمی

 .11فخر رازی( ،)3173مفاتیح ال ی

(تفسیر کبیبر).

تهران :اساطیر.
 .10مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)3116ترجمه قرآن ،قبم:

مطالعات تاریخ ومعارف اسالمى).

 .41فراهیدی ،خلیل بن احمد (3136ق) ،کتا

القرآن الکبریم ،تهبران :وزارت فرهنبگ و ارشباد
 .11مظفر ،محمدرضا ( ،)3163المنطق ،تهران :فقیه.

الحیا التراث.

العین،

قم :انتشارات هجرت.
راوندی(بی تا) ،فقه القرآن ،قم :کتابخانبه

حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی (ره).
 .46قرشی ،علی اکبر( ،)3173قاموس قرآن  ،تهبران:
دار الکت

زدایی در جز سی ام قرآن کریم» ،پژوهشهبای

 .14مصطفوی  ،حسن ( ، )3136التحقیق فبی کلمبات

العلمیه.

 .40قط

 .16مختاری ،قاسم؛ فرجی ،مطهره (« ،)3134آشبنایی

االسالمی .

دارالقرآنالکریم.
 .16نببوروزی ،زینبب

(« ،)3113هنجببار گریببزی در

خمسهی نظامی» ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی،
دوره  ،3ش .37

 .17ملکبببی اصبببفهانی ،مجتببببی( ،)3173فرهنبببگ
اصطالحات اصول ،قم :عالمه.

 .47کلینی ،محمد بن یعقو ( ،)3163ترجمبه جبواد

 .11یزدی ،محمد کاظم بن عبد العظیم( ،)3116العروة

مصطفوی ، ،أصول الکبافی ،تهبران :کتابفروشبی

الوثقی مع تعالیق اإلمام الخمینی ،تحقیق موسسبه

علمیه اسالمیه.

تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،تهران :موسسه

 .41مجلسی ،محمدباقر(بی تا) ،بحار األنوار الجامعب
لدرر أخبار األئم األطهار (علیهم السالم) ،بی جا:
دار احیا التراث العربی.
 .43محسبنی ،مرتضبی؛ صبراحتیجویبباری ،مهبدی

(« ،)3136گونه هایی از هنجارگریزی نحبوی در
شعر ناصر خسرو» ،شعر پژوهی ،دوره  ،3ش .1

تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

39. Umberto ،Michael (1999( ،Caesar
semiotics and the work ،Eco: Philosophy
.John Wiley & Sons ،of fiction.
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