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 چکیده
در ساير ، هاي كنشگري انسانعنوان يکی از ساحتهاي زبانی همچون گفتن و شنیدن بهنقش كنش

طرح و گسترش در اخالق و علوم تربیتی از مسائل جديدي است كه قابل، هاي عملیگیريعملکردها و جهت

ده تاكنون با رويکردي قرآنی بررسی نش، ستشناسیِ كاربردي نیز مطرح انوعی در معناه بهاست. اين مسأله ك

را مورد « انرفتارسازي زب»، متنی در قرآن كريماست. نتايج تحقیقی موضوعی با تحلیلی معناشناختی و درون

، «لر با گفتارهاي متقابتقابل عملکردهاي متناظ»، «هاتالزم و تناسب عملکردها و گفته»دهد. تأيید قرار می

، «تعلیل عملکردها با گفتارها»، «نهی از يک قول براي جلوگیري از يک عملکرد»، «سبقت خوانش بر كنش»

فتاري براي تثبیت گ»و باالخره « تربیت زبانی براي تربیت عملی»، «تغییر رفتار به خاطر تغییر خوانش»

 .استبر رفتارسازي زبان  از جمله عناوين مؤيدهاي قرآنی« بخشی به عملثبات
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 مقدمه -1

ي ساحت، عمل جوارحي و تکلّم، نطق و زبان در ميان ساحات کنشگري انسان يعني شناخت

نساني و واسطه ملکوت عالم و مُلک ا، شود. کالمممتاز بلکه گاه فصل ممّيز او محسوب مي

هاي آسماني ترين ابزار رسوالن خدا در انجام مأموريت بوده است چنانکه عصاره همه آموزهمهم

قش زبان ن، نيز ماهيتي زباني دارد. مواجهه با اين حقايق، قرآن کريم، براي هدايت و تربيت انسان

مورد توّجه ، وصاًخص، عنوان يکي از وجوه حيات اوبه، را در حيات انساني عموماً و در رفتار او

 «زبان چه نقشي در ساختن و توجيه عمل انسان دارد؟»انگيزد که قرار داده و اين سؤال را برمي

، يگرسخن گفت؟ از سوي د« رفتارسازي زبان»توان از واقعيتي تحت عنوان ديگر آيا مي عبارتبه

مال انسان فروگذار نکرده زمينۀ هدايت و ک عنوان کتابي که از هيچ امر مهمي دراز قرآن کريم به

 و نقش آن در« زبان»رود که در مورد ساحتي به اين اهميت در وجود انسان يعني است توّقع مي

هايي سازنده داشته ها و روشنگريآموزه، جمله در رفتار و عمل جوارحي هدايت و ضاللت او از

فتارسازي آيا از ر»يريم که گپيش رو پي مي پاسخ به اين پرسش را در مقاله، باشد. بر اين اساس

توان از ديگر آيا با رويکردي قرآني ميعبارتبه« توان نشاني گرفت؟زبان در بيان قرآن کريم مي

 هاي آن در بيان و آيات قرآن کريم چيست؟رفتارسازي زبان سخن گفت؟ و اينکه نشانه

محورِ مانهاي گفتهريزي برناماي نظري در پيتواند پشتوانهپاسخ قرآني به پرسش فوق مي

ها و مراکز آموزشي و فرهنگي بوده و تبييني کارساز هاي مختلف ازجمله رسانهتربيتي در عرصه

براي رويکرد زباني در آموزش قرآن کريم و جوابي به چرايي و چيستي تأثير تالوت و خواندن 

 بر رفتار انسان باشد.، مورد تأکيد اولياء دين، اوراد و ادعيه، آيات

مولّد و / هاي زباني در هر دو نوع زبانِ القاييمقصود از زبان عموم کنش، اين پژوهشدر 

مولِّد يک گفته و کالم است و مفاهيم موردنظر ، فرد، . در زبان القايياستپذيرا / زبانِ دريافتي

از قبيل گفتن و نوشتن ، ها در اين نوعکنش .نمايدمي د را در قالب کلمات و جمالت القاخو

ها از نشک، در اين نوع زبان است. گيرندۀ گفته و کالم از ديگري، فرد، ا در زبان دريافتيام است

(. همچنين مقصود 54ص، 1387، )نک: الند استگوش دادن و تالوت ، خواندن، قبيل شنيدن

در کنش زباني است؛  شدهمنتقلهمسو با معناي مندرج و  عمل جوارحيِ، از رفتار در عنوان مقاله

يا فهميده شده از سوي کنشگر زبان در زبان دريافتي ، ي که يا مراد گوينده در زبان القائيمعناي

 .است
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ي شناسمعناهاي توان در يکي از شاخههرچند مطالعه در مورد نقش زبان در رفتار انسان را مي 

( اّما روش تحليل و رويکرد 165ص، 1386، کاربردي يا کارگفت نشاني گرفت )نک: صفوي

 باشد.با آنچه در تحليل کارگفتي مطرح است متفاوت مي، ژوهشاين پ

و فراتر از  هپرداختخاص  هبرخالف تحليل کارگفتي که به بررسي نتايج رفتاري يک مخاطب

به قرائن حاليه و شرايط حاکم بر يک گفتگوي خاص ، متنيمعناشناسي و مطالعه معاني درون

رويکردي  مقالهاين ، (126-49صص، 1390، صانعيافکند )نک: يعني بافت پيراموني آن نظر مي

زبان و رفتار داشته و در پي آن است که بيان و ديدگاه قرآن کريم را در مورد تأثيرات  رابطهعام به 

 زباني و روابططور عام با استفاده از معاني درونهاي زباني بر عملکرد انسان بهزبان و کنش

اوت متف مقالهدهد. از سوي ديگر مفهوم کنش زباني در اين مطالعه قرار  متني موردمفهومي درون

« گفته»اگرچه در مواردي مانند کنش ، کنش گفتاري يا کارگفت در نظريه کارگفت استمفهوم از 

است با هم مطابقت دارند اما در مصاديق ديگر خود ازجمله « گفتن»که محصول کنش زباني 

از  متفاوت، در کارگفت« درگفته»و  «باگفته»در کنش زباني و « خواندن و نوشتن، شنيدن»

که نه روش تحليل کارگفتي بل مقالهروش تحليل مورداستفاده در اين ، بر اين اساس 1.همديگرند

 .استمتني در بستر يک تحقيق موضوعي در قرآن کريم روش تحليل معناشناختي درون

امع از ز تحليلي جصورت مستقل و چه ضمن کتب تفسيري نيساير مطالعات قرآني چه به

اين مقاله ، اند. لذا در اين خألباره ارائه ندادهرفتارسازي زبان و ديدگاهي قرآني دراين هلأمس

است تا  تحليليـ با روش توصيفي  مسألهدرصدد سامان دادن به تحقيقي موضوعي در باب اين 

 رائه دهد.المقدور جامع از قرآن کريم را به دست آورده و اديدگاهي حتي، نهايت در

 تالزم و تناسب قول و عمل -2

در  ،خصوصآفريني قول در عمل را در مالزمت سخناني خاص با رفتارهايي بهرد پاي نقش

تضا اعم از اق، سو مالزمت دو چيزتوان يافت. با اين توضيح که از يکهاي قرآن کريم ميگزارش

الزمت اي مبّب حتماً گونهو سببيت يکي براي ديگري است و از سوي ديگر ميان سبب و مس

رويم؛ چه مالزمت ميان سخنان برقرار است؛ لذا نخست به سراغ مالزمت ميان رفتار و گفتار مي

                                                           

، 1381، ساجدي/ 26-24صص، 1390، ي گفتاري ببينيد: صانعي پورهاکنشدر نظريه کارگفت يا  هاکنش. در مورد 1

 .124-123صص
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هايي را و رفتارهاي پسنديده و ستوده و چه تالزم اقوال و اعمال نکوهيده. در ادامه نمونه

 1:آوريماختصار ميبه

 (.33/ 41صلت: ف) احسن القول بودن مستلزم صالح العمل بودن -

ري بخش ديگو يکي اوج« عمل صالح»مالزم ، «کلم طيّب»، در مراتب رفيعه و صعود الي اهلل -

 (.10/ 35: است )فاطر

 (.156-155/ 2: گفتاري خاص شاخصه و معرِّف صابرانِ در مصائب )بقره -

 (.147-146/ 3: عمرانگفتار )آل گونهيکقول مقاتالنِ صابرِ في سبيل اهلل منحصر در  -

 (.11-9/ 11: متفاوت از گفتار ديگران )هود، گفتار اهل صبر و عمل صالح  -

/ 83: خواندن آن )مطففين« اساطير االولين»مالزم تکذيب آيات الهي و « إثم»و « اعتداء»  -

12-14.) 

 (.48-45/ 56: مالزم با ترديدافکني در معاد )واقعه« اصرار بر حنث و گناه»و « إتراف» -

 (.53-52/ 51: براي انکار رسالت و اتهام زني به پيامبران )ذاريات« ناهل طغيا» سخنيهم  -

خنان انگيزد که حاِل منافقان و ساين سؤال را برمي، تأکيد بر مالزمت و تناسب گفتار با رفتار

رانند چگونه است؟ آيا تناسبي با رفتار نادرست و گفتار احياناً درستشان حقّي که بر زبان مي

دهد ناهماهنگي قول جهري و سخن اين است که آنچه در منافقان رخ ميوجود دارد؟ پاسخ 

؛ (197ص، 1367، )ويگوتسکي آنکه ما با دو نوع گفتار مواجهيمحال، علني آنان با رفتارشان است

رسد؛ سخني که بر زبان جاري شده و به گوش ديگران و حاضران مي، يکي جهري و علني

با خود گفته يا به نحو زمزمه و نجوا ادا کرده يا در دل سخني که فرد ، ي و درونيديگري سر

. آنچه در اينجا (122ص، 14ج، 1417، طباطبايي/ 415ص، 1404، نک: راغب) گذراندمي

، ناهماهنگ است عملکرد فرد با قول جهري و علني اوست و قول سرّي و کالم پنهان فرد

رهايي از قبيل ارتباط و مراوده با باشد. کاهمچنان و همواره در هماهنگي با عملکرد او مي

سستي در اقدامات مؤمنانه و عقب نشستن از قِتال و بُخل در انفاق في سبيل اهلل که ، غيرمؤمنان

 ؛13-8/ 58مجادله:  ؛52/ 5مائده:  ؛26، 20/ 47در مورد منافقان گزارش شده است )نک: محمد: 

پرکن ايمان و اطاعت نگ با ادعاي دهاناگرچه مغاير و ناهماه، (77-76/ 9توبه:  ؛77/ 4نساء: 

ها ( ولي در هماهنگي کامل با سخنان محفلي و کالم قلبي آن48-47/ 24هاست )نک: نور: آن

 ﴾هاُهنا ُقِتْلنا ما ٌءَشْي ِراْلَأمْ  ِمَن َلنا كاَن َلْو َيُقوُلونَ  ُيْبُدوَن َلكَ  اُيْخُفوَن ِفي َأنُفِسِهم ما َل﴿است. تعبير 

                                                           

 .115-111صص، 1396، . براي تفصيل مطلب ر.ک: علوي1
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 آشکار تو يبرا که داشتنديم پوشيده شانيهادل در را يچيز آنان: »(154/ 3 عمران:)آل 

 اينجا رد[، داشت واقعيت پيامبر وعده و]بود،  ياختيار کار اين در را ما اگر: گفتنديم. کردندينم

 در و: »(8/ 58ادله: مج) ﴾ُقوُلوَن ِفي َأنُفِسِهْم َلْوَلا ُيَعذُِّبَنا اللَُّه ِبَما َنُقوُليَو ﴿و  «شديمينم کشته

بيانگر قول دروني  «کند؟ينم عذاب را ما خدا گوييميم آنچه به چرا: »گوينديم خود يهادل

نافقون: پردازد )نک: مي منافقان ميمنافقان است. سوره منافقون نيز به برخي سخنان محفلي و سر

کاري است که منافقان ن(. در بستر همين پنها220ص، 28ج، تابي، نيز ابن عاشور/ 7-8/ 63

(. البته اگر نفاق در حد 64/ 9اند )توبه: درباره افشاي اسرار و اخبار آنان توسط آيات قرآن نگران

باتي و ثاي بيدر اين صورت گونه، بيماردلي مطرح باشد و نه يک جريان برانداز و تشکيالتي

ترين وجه هماهنگي مهم، ن حالرفتار و گفتارِ فرد حاصل است و در اي، عدم استقرار در عقيده

 تواند هماهنگي تزلزل و تذبذب رفتاري فرد با ترديد و تزلزل گفتاري او باشد.مي، قول و عمل

 الزمه تقابل خوانش، تقابل عملکرد -3

بندي و تقابل رفتاري ميان افراد در قبال پديده يا رخدادي اي صفدر مواردي که گونه 

ها نيز مواجهيم و گاه اساساً تقابل اظر در گفتار و خوانش آنگزارش شده است با تقابلي متن

هايي ها در گفتار و خوانش ارائه شده است. در ادامه نمونهتقابلِ آن گزارشِ وسيلهبهها عملکرد آن

 آوريم.از اين موارد را مي

تقابل خوانش نوح )ع( و همراهان مؤمن او با خوانش پسر کافرش در قبال رخداد طوفان:  -

 خدا فرمان برابر در امروز: گفت: »(43/ 11: )هود ﴾َقاَل اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللهِه اال َمن رَِّحَم﴿

ُمِني َجَبٍل َيْعِص یَقاَل َسآِوي ِإَل﴿، «کند رحم[ او بر خدا] که يکس نيست، مگر يانگاهدارنده هيچ

 نگاه امان در آب از مرا که جويميم پناه يکوه به يزود به: گفت: »(43/ 11: )هود ﴾ِمَن اْلَماء

يکي رکوب ، عملکردي متباين از ديگري به همراه داشت، هر يک از اين دو خوانش «.دارديم

 در کشتي و نجات يافتن و ديگري تخلّف از کشتي و غرق شدن.

توسط اعجاز موسي )اژدها(  تقابل خوانش ساحران تائب از بلعيده شدن اسباب سحرشان -

َفاْقِض َما َأنَ  َقاٍض  اَفَطَرَنَما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َوالَِّذي  یَقاُلوا َلن نُّْؤِثَرَك َعلَ ﴿انش فرعونيان: با خو

 ما يسو به که يمعجزات بر را تو هرگز ما: گفتند: »(72/ 20: )طه ﴾َة الدُّْنَياواْلَحَي ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه

 يخواهيم يحکم هر پس داد؛ نخواهيم است، ترجيح آورده ديدپ را ما که کس آن[ بر] و آمده

 لََّمُکُم السِهْحرَ َع يُکُم الَِّذرُينَُّه َلَکِبإ﴿، «رانييم حکم[ تو] که دنياست يزندگ اين در تنها که بکن
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. است آموخته سحر شما به که شماست بزرگ همان او قطعاً : »(49/ 26: )شعراء ﴾َفَلَسْوفَ َتْعَلُموَن

يکي ايمان و پايمردي بر آن و ديگري تداوم ، اين دو خوانش هالزم «.دانست خواهيد يزود هب

ني روشکه به هامهم نه دريافت آن، کفر و اقدام به شکنجه ساحران مؤمن بود. در مورد فرعونيان

آن را امري  ايشاندلهر د آنکه با و»: ﴾َو َجَحُدوا ِبها َو اْسَتْيَقَنْتها َأْنُفُسُهم﴿حقيقت را دريافته بودند 

بلکه مهم خوانشي است که ، (14/ 27: نمل) «کردند شانکار تکبّر و ظلم يرو ، ازيقيني يافتند

 گيرد.ها قرار ميمبناي عملکرد بعدي آن

 ،موعظه و نهي گنهکاراني در معرض عذاب )اصحاب سبت( الزمه تقابل دو خوانش درباره -

 َأْو  ُمْهِلُكُهمًا اهلل َقْوم َتِعُظون ِلم ِمْنُهم ُأمَّةَو ِإْذ َقاَل ﴿ ناه است:تقابل رفتار آنان در مواجهه با اهل گ

 يقوم چه يبرا: »گفتند ايشان از يگروه که گاه آن و: »(164/ 7: )اعراف ﴾ َعَذاَبًا َشِديَدًا...ُمَعذُِّبُهم

 «دهيد؟يم کرد، پند خواهد عذاب تسخ عذابي به را آنان است، يا ايشان کنندههالک خدا که را

 پيش يمعذرت تا: گفتند: »(164/ 7: )اعراف ﴾ َيتَُّقون َو َلَعلَُّهمَربُِّكم  ِإَلي... َقاُلوا َمْعِذَرة﴿ ≠

جه به با تو نهي از منکر صرفاً، . در يکي«کنند يپرهيزگار آنان که شايد باشد، و پروردگارتان

 ،شود و در ديگريفايده خوانده ميبي، گرفته و در اين مورد خاص آن مورد خوانش قرار نتيجه

اه درگ بهعنوان انجام يک وظيفه براي آمادگي جهت پاسخگويي نخست به، اين نهي و موعظه

تنها در عمل نه، شود. صاحب خوانش نخستخوانش مي اثربخشياميدوارانه براي الهي و سپس 

اقدام  ،نمايد اما خوانش دوممنکر را نيز بازداشته و دلسرد مي کند بلکه ناهيان ازنهي از منکر نمي

 و تحّرک سازنده در قبال گناهان را به همراه دارد.

يکي عقب نشستن از جهاد و ديگري آمادگي ، همراهان موسي )ع( نادو خوانش متفاوت در مي

 َو ِإنَّا ِإنَّ فيها َقْومًا َجبَّاريَن قاُلوا يا ُموسي﴿براي آن بلکه تحريض ديگران بدان را به همراه دارد: 

، يموس يا: »گفتند: »(22/ 5: )مائده ﴾َلْن َنْدُخَلها َحتَّي َيْخُرُجوا ِمْنها َفِإْن َيْخُرُجوا ِمْنها َفِإنَّا داِخُلوَن

 از اگر پس. شويمينم آن وارد هرگز ما نروند بيرون آنجا از آنان تا و ندزورمند يمردم آنجا در

ا وقاَل َرُجالِن ِمَن الَّذيَن َيخاُفوَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهَما اْدُخلُ ﴿ ،«شد خواهيم وارد ما بروند بيرون آنجا

 دو(: »23/ 5: )مائده ﴾َعَلْيِهُم اْلباَب َفِإذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَُّکْم غاِلُبوَن َو َعَلي اللَِّه َفَتَوکَُّلوا ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمننَي

 ازهدرو آن از: »بود، گفتند داده نعمت آنان به خدا و ترسيدنديم[ خدا از] که کساني[ زمره] از مرد

 د، بهمؤمني اگر شد، و خواهيد پيروز قطعاً آن، درآمديد از اگر که شويد؛ وارد[ و بتازيد] ايشان بر

 «.کنيد توکّل خدا
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 ابتناي عمل بر قول -4 

اهد با شو، تر رفته و فراتر از مالزمت و همسويي گفتار و عملقدمي پيش، در اين بخش 

ند و يا سخناني ميانجيمبنايي از جنس قول دار، دهيم که اعمال اختياري انسانقرآني نشان مي

تحريض  مورد توصيه و، هايي براي حصول رفتاري خاصشوند و باالخره گفتهگر تغيير رفتار مي

از  گيرد.مورد نکوهش و تحذير قرار مي، و سخناني ديگر براي برکناري از عملکردي خاص

اري بقه رفتخوريم که ساسوي ديگر به شواهدي اندک و با صراحتي کمتر در آيات قرآن برمي

آمده  14-10دهد مانند آنچه در سوره مطففين آيات فرد را مؤثر در گفتار و خوانش او نشان مي

تر مجالي فراخ ،که اين مسأله آنجا تواند نشانگر تأثيري دوسويه ميان گفتار و رفتار باشد. ازکه مي

 ايم.تهو مستقل خواسته و ربط مستقيمي با رفتارسازي زبان ندارد آن را واگذاش

 مبناي زبانی طاعت و معصیت -5-1

لکه ب محقق، بدون لحاظ قول و فرماني سابق، عمده در رفتار دو گونه عنوان طاعت و معصيت به

لذا در هر دو مورد بايد ابتدا يک قول و فرمان و سپس دريافت و شنيدن آن ، شودتصور نمي

« عاصي» يا« مطيع»عنوان ، فرمان را شنيده شده کهدادهآن بر فرد فرمان از شده باشد تا پس محقق

در قرآن « معصيت» و« اطاعت»در ترکيب عطفي ميان آن و « سمع»را اطالق نمود. لذا تقديم 

ِه ِلَيْحُکَم َبْيَنُهْم ِإذا ُدُعوا ِإَلي اللَِّه َو َرُسولِ  ِإنَّما کاَن َقْوَل اْلُمْؤِمننيَ ﴿کريم مبتني بر اين حقيقت است: 

 ؛46/ 4: نساء ؛285/ 2: نيز بقره ؛51/ 24: )نور ﴾َو ُأولِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َسِمْعنا َو َأَطْعناَأْن َيُقوُلوا 

 ات شوند خوانده پيامبرش و خدا يسو به وقتي ـ مؤمنان گفتار: »(16/ 64: تغابن ؛7/ 5: مائده

، «ارندرستگ که اينانند« کرديم اطاعت و شنيديم: »گوينديم که است اين تنهاـکند يداور ميانشان

 وَ  َوَعَصْيَنا َسِمْعَناَقاُلوا  اْسَمُعوا َو َرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آَتْيَناُكم ِبُقوَّةٍ  ِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َو َو﴿

 شما از که گاه آن و: »(46/ 4: ک: نساء.نيز ر؛ 93/ 2: )بقره ﴾...ِبُكْفِرِهمْ  جلي ُقُلوِبِهُم اْلِعُأْشِرُبوا ِف

 ايمداده شما هب را آنچه:[ »گفتيم و]برافراشتيم،  شما فراز بر را طور[ کوه] گرفتيم، و محکم پيمان

.« رديمک نافرماني و شنيديم: »گفتند.« دهيد فرا گوش[ آن يدستورها به] بگيريد، و جهد و جدّ به

رين ابزار تباره زبان دريافتي و مهمدراين «.شد سرشته دلشان در گوساله[ ِمهر]کفرشان،  اثر بر و

که در سوره طوريبه، دهي اين دو گونه رفتار نقش اساسي داردآن يعني قوه سامعه در شکل

يرندگان کارگمندان و بهحصر در بهرهمن، که اعم از استجابت زباني و عملي است استجابت را، انعام

ْسَمُعوَن ِإنَّما َيْسَتجيُب الَّذيَن َي﴿نمايد: مرده معرفي مي، مقابله هبه قرين، داند و ديگران رااين قوّه مي

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=36


 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  150

 

 

 

 

 

 کننديم اجابت[ را تو دعوت] کساني تنها: »(36/ 6: )انعام ﴾ِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن َيْبَعُثُهُم اللَُّه ُثمَّ َو اْلَمْويت

 يسو به سپس انگيخت؛ خواهد بر[ قيامت در] خداوند را مردگان[ امّا] دارند، و شنوا گوش که

 «.شونديم بازگردانيده او

 نهی از يک رفتار مبتنی بر نهی از يک قول -4-2

رد برخي عملکردها بر نهي و نکوهش از قول و خوانشي خاص نهي و نکوهش قرآن در مو 

دهي به عمل اوست. قرآن کريم در مؤيّد جايگاه خوانش انسان در شکل، بنا گرديده است و اين

طور ضمني به قول و خوانش صحيح و پسنديده رهنمون شده است تا رفتاري اين موارد و به

ز قول و خوانشي نهي قرآن ا، آيد. ازجمله متفاوت از آنچه مورد نکوهش قرار گرفته حاصل

عملکرد خود را بر اساس آن بنا کرده و براي به دست آوردن ، هخوادنيا مسلماناناست که برخي 

ْا َتُقوُلو وْا َو الَيا َأيَُّها الَهِذيَن آَمُنوْا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اللهِه َفَتَبيَُّن﴿رسانند: متاعي از دنيا به انجام مي

ِلَك ُكنُتم مِهن َذِإَلْيُكُم السَّاَلَم َلْسَ  ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َفِعنَد اللهِه َمَغاِنُم َكِثرَيٌة َك یِلَمْن َأْلَق

 ايمان که کساني يا: »(94/ 4 :)نساء ﴾اللهُه َعَلْيُكْم َفَتَبيَُّنوْا ِإنَه اللهَه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرًيا َقْبُل َفَمنَه

 اسالم اظهارِ شما نزد که يکس به و کنيد تحقيق [خوب] کنيديم سفر خدا راه در ايد، چونآورده

 يغنيمتها هک بجوييد، چرا را دنيا يزندگ متاع[ بهانه بدين تا] «نيستي مؤمن تو: »مگوييد کند؛يم

 خوب پس. نهاد منّت شما بر خدا وديد، وب گونه همين[ نيز] خودتان قبلًا. خداست نزد فراوان

. گروهي از مسلمانان در اعزام «است آگاه دهيديم انجام آنچه به همواره خدا کنيد، که يرسيدگ

ن سالم يکرد يا به شيوه مسلمراه با کسي مواجه شدند که اظهار اسالم مي ميانهدر ، براي جهاد

يکي از مسلمانان در اين ميان  .بودنش داشتمان مسل نشان ازظاهر حالش ، هرحالبه ؛دنمومي

 تداشبه غنيمت بر را و مال او کشتاو را « تو مؤمن نيستي»که  ـدر خطاب به اوـ با اين قول 

مربوط به اين رخداد در سياق آيات مربوط به قتل مؤمن  هآي .(178-175صص، 1411، واحدي)

جا مبنا قرار دادن اين قول براي (. در اين146-145صص، 3ج، طبرسي) و مجازات آن آمده است

تل مؤمني تا ق چراکه نهي قرآن به اين قول تعّلق گرفته است، کشتن يک انسان مورد تأکيد است

َفَمنَّ  َفِعنَد اللَِّه َمَغاِنُم َكِثرَيٌة َكَذِلَك ُكنُتم مِّن َقْبُل﴿فرمايد: آيه که مي هدر اين موارد واقع نشود. ادام

ايسته و بايسته براي مؤمنان ش هاي خوانشِمؤلفه ﴾َفَتَبيَُّنوا ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرًيااللَُّه َعَلْيُكْم 

 نمايد.گونه موارد گوشزد ميرا در اين
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ها در گشايش نعمت نشدهتربيتهاي از خوانش نوع انسان، در سوره فجر، اي ديگردر نمونه  

آمده در زندگي را به کرامت ها اين دو وضع پيشمده است. آنو نيز در تنگناي روزي گزارشي آ

ْنساُن َفَأمَّا اإل﴿نمايند: کرام و اهانت خود از جانب او خوانش ميو مهانتِ خود نزد خداوند و اِ 

 يُقوُل َربِّيِه ِرْزَقُه َفيَقَدَر َعَلَف َأْکَرَمِن َو َأمها ِإذا َما اْبَتالُه يُقوُل َربِّيِإذا َما اْبَتالُه َربُُّه َفَأْکَرَمُه َو َنعََّمُه َف

 يگرام و بيازمايد را او پروردگارش که يانسان، هنگام اما: »(17-15/ 89: )فجر ﴾...اَکله َأهاَنِن

ت، داش يگرام مرا[ بودم سزاوار و شايسته چون] پروردگارم: گويديبخشد، م نعمتش و داردش

 زبون و خوار مرا پروردگارم: گيرد، گويد تنگ او بر ار اشيروز بيازمايد، پس را او چون اما و

راي که ب« َکلها»بينيم بالفاصله با کلمه ردعِ آنکه مي ؛ حال«...پنداريديم که نيست چنين اين. کرد

گيرد و اين خوانش مورد نهي و نکوهش قرار مي، رودکار ميهرد کردن و بازداشتن از امري ب

شود: رفتار آنان نيز نکوهيده و محکوم مي، ردعي ديگر هبا کلم پس از گزارش عملکرد آنان باز

َو ُتِحبُّوَن   َأْکاًل لَّمهًاَو َتْأُکُلوَن التَُّراَث نِيَطَعاِم اْلِمْسکِ  یَتَحاضُّوَن َعَل َم َو اليِتيُتْکِرُموَن اْل َبل ال ...﴿

 بينوا[ دادن] خوراک بر و نوازيد؛ينم را يتيم هبلک ...: »(21-17/ 89: )فجر ﴾...َکاله اْلَماَل ُحبهًا َجمهًا

 دوست را مال و خوريد؛يم ] از حالل و حرام[ حريصانه را ميراث و انگيزيدينم بر را همديگر

، تتر از آن خوانش ناشايسمهم «.... .پنداريديم که نيست چنين اين .بسيار داشتني داريد، دوست

 «بل»اند. اهميت عملکرد آنان از حرف استدراک اندهعملکرد ناشايستي است که به انجام رس

اند بلکه يک سخن نبوده هگويي که بيان آيات چنين است که: آنان صرفًا گويند، شوداستفاده مي

اين نيست که اکرام و  مسألهيا اينکه  ؛اندچنين عملکردي داشته، آنان در اين دگرگوني احوال

ستي عملکرد ناشاي مسأله .ايدن است که شما چه کرده يا نکردهاي مسألهبلکه ، اهانتي رخ داده يا نه

که با خوانشي متفاوت طوريبه، ايداست که شما در بستر آن قول و خوانش به انجام رسانده

م و پس از مرگ و در مواجهه با جهن کهها داشت؛ چنانشد انتظار عملکردي ديگر را از آنمي

آخرت است و تنگي  هرسند که دنيا مقدمه و مزرعاين خوانش ميبه ، ثمرآنان تازه امّا بي، عذاب

گيري براي حيات حقيقي در سراي ديگر؛ ولي در آن هنگام ديگر بستر توشه، و گشايش در آن

 يَتِنيا َلي ُقوُلی َيَلُه الذِّْکرَ  یَأنََّتَذکَُّر اإِلنَساُن َويَ ْوَمِئٍذ َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم يَ َء يجِ َو﴿مجالي براي عمل نيست: 

 شود متذکّر انسان روز آن بياورند، در را دوزخ روز آن در: »(24-23/ 89: )فجر ﴾ياِتيَقدَّْمُ  ِلَح

 پيش[ چيزي] اميزندگ اين يبرا کاش يا: گويديم !افتد؟ سودمند او يبرا تذکر اين کجا و

يست ديري از آيات نکنندگي قول در عمل در اينجا برداشتي تقاهميت و تعيين «.بودم فرستاده
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، و آيهکه در اين دها در دنياست وقتيدر تقابل با گفتار سابق آن، بلکه به قرينه دو آيه اخير

مطرح شده و ، خوانِش همين افراد در سراي ديگر و با کارکرد ذِکري و برانگيزاننده براي عمل

 1.شودها در دنيا روشن ميوسيله نقش و کارکرد لهوي قول سابق آنبدين

 منشأ فساد عمل، فساد قول -4-3

اي از اهل کتاب خيانت و عدم پايبندي به امانت در شرايط عادي از سوي دسته کريم قرآن

ُقوُلوَن َيٌل َو ي َسِبنَييمُِّاْلي انا ِفيَس َعَليذِلَك ِبَأنَُّهْم قاُلوا َل﴿ نمايد که:يابي ميها ريشهرا با اين قول آن

[ خود پندار به] آنان که است سبب بدان اين: »(75/ 3: عمران)آل ﴾َلُموَنْعَيَو ُهْم َكِذَب ْلاللهِه ا يَعَل

 بندنديم دروغ خدا بر و« نيست يراه ما زيان ندارند، بر آسماني کتاب که کساني مورد در: »گفتند

 که به حکم خدا درکه روگرداني گروهي از آنان وقتيچنان «.داننديم[ هم] خودشان اينکه با

د و شوشوند با قول ديگري از ايشان در مورد سرانجام خود تعليل ميکتاب الهي فراخوانده مي

 ﴾ا َكاُنوا َيْفَتُرونَ َمْعُدوَداٍت َوَغرَُّهْم ِفي ِديِنِهْم َم ا َأيَّامًالهَذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِا﴿آن اينکه: 

ن سبب بود که آنان ]به پندار خود[ گفتند: هرگز آتش جز چند روزي اين بدا: »(24/ 3: عمران)آل

اهل  همين دسته از «.ان را در دينشان فريفته کرده استهايشان آنبه ما نخواهد رسيد، و برساخته

ين ها اکنند. آنبا احکام و کتاب آسماني خود معامله مي، براي به دست آوردن متاع دنيا، کتاب

در  «خوانشي دروغين و خودبافته»و « کتابت»کنشي زباني يعني  و به پشتوانهمعامله را در بستر 

از  هايينويسند و براي کسب بهرههايي ميرسانند. آنان بافتهخود به انجام مي همورد نگاشت

َوْيٌل َف﴿، «اين حکم و نوشته از جانب خداست»گويند: تمتعات دنيا به مردم و مشتريان خود مي

ٌل َلُهْم ِممَّا َکَتَبْ  ِللَّذيَن َيْکُتُبوَن اْلِکتاَب ِبَأْيديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيْشَتُروا ِبِه َثَمنًا َقلياًل َفَوْي

[ ايکه کتاب ]تحريف شده يپس واي بر کسان: »(79/ 2: )بقره ﴾َأْيديِهْم َو َوْيٌل َلُهْم ِممَّا َيْکِسُبونَ 

، تا بدان بهاي ناچيزي به «اين از جانب خداست»گويند: نويسند، سپس ميبا دستهاي خود مي

[ ه ]از اين راهدست آرند؛ پس واي بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته، و واي بر ايشان از آنچ

اقتصاد و اجتماع را که  هآميز آنان در عرصر رباخواران و رفتار جنونقرآن کا «.آورندبه دست مي

( مبتني بر قول و 161-160/ 4: ک: نساء.ر) و باسابقه در آن دارند طولييهوديان يدي ، باز

ُلوَن الرَِّبا ِذيَن َيْأُكالَّ﴿فرمايد: داند و ميمشروع بيع مي هربا و نسبت آن با معامل هخوانش آنان دربار

                                                           

-120صص، 1395، نک: علوي)ذکري و هلوي آن  گونهدهندگي( کنش زباين با دو . در مورد کارکرد توجيهي )جهت1

124). 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=79
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ُل الرَِّبا َوَأَحلَّ ا َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثلهَيُقوُموَن ِا ال 

تنِ سخيزند مگر مانند برخاخورند، برنميکه ربا مي يکسان(: »275/ 2: )بقره ﴾اللههُ اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا

 »َسرَش کرده است. اين بدان سبب است که آنان گفتند: کسي که شيطان بر اثر تماس، آشفته

ل، و ربا را حرام گردانيده و حال آنکه خدا داد و ستد را حال« همانا داد و ستد ]هم[ مانند رباست.

 «.است

دانش  هرا صرفاً ثمر هامنديبهره، که از معرفت و تربيت الهي به دور باشندها آنگاهنوع انسان

رده که تنها در گرفتاري يادش ک مبدئيآنان را از ، پندارند و خودبسندگي و خودشيفتگيخود مي

رفتار و ، هامنديبهره قول و خوانش آنان دربارهسازد. اين روند غافل ميو سراغش مي

 در ميزان الهي بخشد وآورد که به حال آنان سودي نميدستاوردهايي عملي برايشان به بار مي

ما أغني ف» ها به دليل فاء تفريع دردستاورد انسان از سوره زمر تخطئه هتباه شده است. در دو آي

نعمت است:  در هنگامه هاقول آن ( مبتني بر تخطئه110ص، 24ج، تابي، ن عاشور)اب «عنهم

ْلٍم َبْل ِهَي ِفْتَنٌة َو لِکنَّ عِ  يُتُه َعليْنساَن ُضرٌّ َدعانا ُثمَّ ِإذا َخوَّْلناُه ِنْعَمًة ِمنَّا قاَل ِإنَّما ُأوِتَفِإذا َمسَّ ااِل﴿

: (50-49/ 39: )زمر ﴾ُبوَنْکسِ َيَعْنُهم مَها َکاُنوْا  يَن ِمن َقْبِلِهْم َفَمآ َأْغَنيَقْد َقاَلَها الَهِذ َأْکَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن

از جانب خود به او عطا  يخواند؛ سپس چون نعمترسد، ما را فرامي يو چون انسان را آسيب »

 ياست، ول ينه چنان است، بلکه آن آزمايش«. امتنها آن را به دانش خود يافته»گويد: کنيم مي

نچه به [ را گفتند و آن ]سخنکه پيش از آنان بودند ]نيز[ اي يدانند. قطعاً کسانبيشترشان نمي

 «.نکرددست آورده بودند، کاري برايشان 

ل و امبتني بر اقو، ناباوران به آخرت هها اساساً تمام عملکرد و رفتار مجرمانفراتر از اين نمونه

َکذِلَک َو﴿پراکنند: آرايند و ميبراي فريبکاري مي جنهاي باطلي است که شياطين انس و خوانش

ُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َو َلْو شاَء ُزخْ  َبْعٍض یَبْعُضُهْم ِإَل يوِحيُ ْنِس َو اْلِجنِّ ِا اْلنَياطيَعُدوهًا َش يٍُّکلِّ َنِبَجَعْلنا ِل

ْقَتِرُفوا َيُه َو ِلْرَضوْ َيِخَرِة َو ِلآ ِباْلْؤِمُنوَنُيَن اليِه َأْفِئَدُة الَّذيِإَل یَو ِلَتْصَغ ْفَتُروَنَيَربَُّک ما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َو ما 

 يشيطانها از دشمني يپيامبر هر يبرا گونه بدين و: »(113-112/ 6: )انعام 1﴾ما ُهْم ُمْقَتِرُفوَن

                                                           

 فريب يراب، يبعض به آهنا از يبعض. برگماشتيم جن و انس يشيطاهنا از یدمشن يپيامرب هر يبرا گونه بدين و . 1

 دروغ هب آنچه با را آنان پس. كردنديمن چنني خواستيم تو گارپرورد اگر و كنند؛يم القا آراسته سخنان، [يكديگر]

 و يدبگرا[ باطل سخن] آن به آورنديمن اميان آخرت به كه یكسان يدهلا تا[ است شده مقرر چنني] و. واگذار سازنديم

 .اجنام دهند هنايتًا اجنام دهند بايد را آنچه اينكه تا و، بپسندد را آن

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=49
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 کنند؛يم القا هآراست ، سخنان[يکديگر] فريب ي، برايبعض به آنها از يبعض. برگماشتيم جن و انس

. ارواگذ سازنديم دروغ به آنچه با را آنان پس. کردندينم چنين خواستيم تو پروردگار اگر و

 [باطل سخن] آن به آورندينم ايمان آخرت به که کساني يدلها تا[ است شده مقرر چنين] و

ه ر آيه بد« اِقتراف. »«انجام دهند نهايتاً انجام دهند بايد را آنچه اينکه تا بپسندد، و را آن و بگرايد

« َتِرفواَيقِل»(. الم تعليل در 280ص، 9ج، 1414، ابن منظور) معناي اکتساب و انجام دادن است

اند( )آنچه را ايشان انجام دهنده ﴾ُمْقَتِرُفونَ  ُهْم ما﴿( و نيز ترکيبِ 203ص، 3ج، 1415، )درويش

در ، دهند که اين ناباوران به حيات آخرتهمگي نشان مي، کندنوعي عموم را افاده ميکه به

 ( متأثّر از زخرف القول هستند.150ص، 2ج، 1415، کاشاني گناهان خود )فيض

 گري قول در تغییر رفتارمیانجی -4-4

يري که رفتاري فردِ کاربر زبان و تغي هتأثير زبان در رفتار را با عنايت به سابق، در اين بخش

 م.کنيبررسي مي، تواند ايجاد کندزبان دريافتي يا القايي در آن سابقه ايجاد کرده يا مي

توان به تغيير يم، طور روشن و مشخصبه، فتار مبتني بر تغيير خوانش و گفتاربراي تغيير ر 

، ردشته و سربريده شدن بوده ياد کفرعون با نوزادي که موردي براي ک رفتار درباريان و سربازان

که فرعون و قومش تصميم بر کشتن و سربريدن همه پسران آنان گرفته و در  1نوزادي از سبطيان

ن تصميم خود بودند. او موساي نوزاد بود که مادرش با ترفندهاي مختلف البته به حال اجراي اي

باز  ،به دنيا آمده کهاکنونياري و الهام الهي در دوره بارداري از تيغ فرعونيان پنهان کرده بود و 

اي به آب سروش آسماني به دلش انداخت تا او را در صندوقچه، براي دور کردن او از خطر

يعني همان ، کاخ فرعون قرار داشت و نگهبانان او، سوي جريان آباو اين کار را کرد. اين .اندازد

، يرازيش مکارم) گيرنديابند و از آب مياو را مي، اسرائيلمسبّبان و مباشران ذبح پسران بني

 (. 28-23صص، 16ج، 1374

ر مان عمومي که باسرائيل کرده و فربا عنايت به احساس خطري که فرعون از فرزندان بني

مچنان که ه .بيني کردتوان پيشرا مي درباريان واکنش سربازان کاخ و، قتل پسران آنان داده بود

( نشانه بر اين است که مقتضي براي قتل او وجود 9/ 28: )قصص ﴾َتْقُتُلوُه ال﴿اين سخن که 

ت اي متفاوگونها بهشده رگرفتهاز آب  آسيه است که اين نوزادِ، ولي اين همسر فرعون، داشت

                                                           

، 16ج، 1374، مکارم شريازي) بودند جامهانقبطيان که بومياِن  در مقابل، به سرزمني مصر ليئاسرابين. مهاجران 1

 (.11ص
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َو قاَلِ  اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ﴿سازد: کند و اين خوانش را جايگزين خوانش فرعونيان ميخوانش مي

و »: (9/ 28: )قصص ﴾ُروَنَيْشُع َنتَِّخَذُه َوَلدًا َو ُهْم ال َأْن َيْنَفَعنا َأْو يَتْقُتُلوُه َعسَ  َو َلَک ال ُقرَُّت َعْيٍن يل

[ نور چشم من و تو خواهد بود. او را مکُشيد. شايد براي ما همسر فرعون گفت: ]اين کودک

بدين گونه خوانش همسر  «.آنها خبر نداشتند يسودمند باشد يا او را به فرزندي بگيريم، ول

اسرائيل قاتالن فرزندان بني، شود و کساني که با خوانشي فرعونييان ميرفرعون مبناي عمل دربا

فرعون  هعنوان فرزندخوانددارندگان او بهاند نگهبانان جان نوزادي اسرائيلي و بزرگبوده

در  ،گفتن و شنيدن و استمرار بر خوانشي از همسر او واسطهبهچنين دشمنِ فرعون شوند. اينمي

نظر از اينکه چه مقدار بر ادراک صرف، بينيم که صِرف يک خوانشيشود. مخانه او پرورده مي

 د. تواند مؤثر باشدهي و تغيير رفتار عملي افراد ميدر شکل، و شناخت درست مبتني باشد

 کنيم.در پيوند با زبان بررسي مي« ارتداد»و « توبه»تغيير رفتار را ذيل دو عنوان ، در ادامه

 توبه -4-4-1

يابند تا با فرعون سخن آن دو دستور مي، سوي فرعونع( به) م موسي و هاروندر جريان اعزا

ون ر ميان دو حالت در رفتار فرعگع( بناست ميانجي) قول القايي موسي، در گزارش قرآن .بگويند

 ﴾ْن َتَزكَهيي َأَفُقْل َهْل َلَك ِإَل يَطَغ ي ِفْرَعْوَن ِإنَهُهْذَهْب ِإَلِا﴿است: « تزکّي» و« طغيان»و آن  باشد

به سوي فرعون برو که وي سر برداشته است؛ و بگو: آيا سَرِ آن داري  : »(18-17/ 79: )نازعات

...تزکّي فرعون(. سوره طه نيز با استفاده از               ⃖ قول موسي؛ )طغيان فرعون...«.يگرايکه به پاکيزگي

يّن موسي و هارون را قول ل، تواند مفيد تعليل باشدکه در اين موارد مي« َلعلَّ»حرف ترجّي 

ند که هرچ، نمايدمعرفي مي« تذکّر و خشيت»مقتضي ايجاد تحّول در رفتار فرعون از طغيان به 

يِهًنا َل َفُقوال َلُه َقْواًل یِإنَهُه َطَغ ِفْرَعْونَ  یْذَهبا ِإَلِا﴿مانع در فرعون به فعليت نرسيد:  با وجود اين اقتضا

به سوي فرعون برويد که او به سرکشي برخاسته، و : »(44-43/ 20: )طه ﴾ْخشيُر َأْو يَ َعلَهُه َيَتَذكَّلَّ

 .«ييد، شايد که پند پذيرد يا بترسدنرم گو يبا او سخن

لم به ظ»قائل به ، حصول اين خوانش که فرد، «توبه»گيري آن يعني در اصالح رفتار و جهت

 ت. اين مهم در جريان توبه وشرط اساسي اس، يا مطلق ظلم به خاطر گناه و تقصير شود« نفس

ع( ) يونس آمده است. صراحت به، ع( که الگويي براي نجات مؤمنان معرفي شده) نجات يونس

و با اين گفته و ( 87/ 21: )انبياء ﴾نَيُ  ِمَن الظاِلمُکْن يحاَنَک إنِّا أنَ  ُسْبلهال إَلَه ِا﴿ندا سر داد که 
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: (88/ 21: نبياء)ا ﴾نَيامُلؤِمن يَکذِلَک ُننِج﴿کند: کيد مياستجابت الهي دستگير او شد. قرآن تأ، ندا

يعني سنّت الهي براي نجات مؤمنان به همين منوال است.  «.دهيممنان را ]نيز[ چنين نجات ميمؤ»

به اين  آنان را نخست، پرستياسرائيل به خاطر گوسالهع( نيز براي توبه دادن بني) جناب موسي

ُم ِإنَُّکْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُکْم ِباتِّخاِذُک﴿گويد: ها ميشود و به آنادآور ميخوانش در مورد خودشان ي

ازآن و پس «.گرفتن گوساله، بر خود ستم کرديد [شما با ]به پرستش: »(54/ 2: )بقره ﴾اْلِعْجَل

به درگاه پس : »(54/ 2: )بقره ﴾باِرِئُکم وا إيلوُبتُ َف﴿خواند که را به توبه فرامي است که آنان

 .«آفريننده خود توبه کنيد

اسباب رجوع و اصالح در ، مدارها و کلماتي که صادقانه و حقرسد گفتهبه نظر مي

اشند که اتي باز قبيل کلم، سازندسوي پروردگار متعال را فراهم ميگيري و رفتار انسان بهجهت

 ِحقُّيُ َو اهلُل الَباِطَل حُ مْ َيَو﴿نمايد: و محو باطل مي حق احقاق، آن وسيلهبهخداي متعال 

ا محو و حقيقت را پا و خداوند با کلمات خويش  باطل ر: »(24/ 42: )شوري ﴾ِبَکِلَماِتِه َحقَّاْل

حِ عملکرد فاسد زاله و اصالا، و محو باطل حق جمله مصاديق احقاق از «.کندبرجا مي

 توان کلمات اهلل در اين آيه را در اينيند توبه قرار گيرند. البته نميآکه در فرهاست آنگاهانسان

دان ران نيز ببرخي مفس کههايي روشنگر و سازنده منحصر نمود اّما چنانموارد و خصوص گفته

که خود عناست؛ چنانم همين آن( از مصاديق 191ص، 5ج، 1372، ک: طبرسي.اند )راشاره کرده

هاي زباني مؤمنان جاي گرفته و کارکرد اصالحي خود را به اهلل در کنشعنوان کالمقرآن کريم به

(. مؤيّد اين مطلب 50ص، 18ج، 1417، طباطبايي/ 44ص، 9ج، .ک: همانر) رساندانجام مي

نمايد که او از يآن گزارش م ازع( را پس) الهي در مورد آدم است که در آن شمول توبه ايآيه

اُب وه تَّال هِ إنَههُ ُهوَ ْيتٍ َفَتابَ َعَلاَکِلَم بِِّهءاَدمُ ِمن َر يَفتَلقَه﴿کلماتي را دريافت نمود: ، جانب خداي متعال

سپس آدم از پروردگارش کلماتي را دريافت نمود؛ و ]خدا[ بر او : »(37/ 2: )بقره ﴾ُميِحالره

روايات ذيل آيه مؤيّد اين مطلب است که  «.مهربان است پذيرِ[ توبه]ست که ببخشود؛ آري، او

، .ک: قمير) اين کلمات از قبيل اسماء و کلمات ملفوظي بوده که به او تعليم داده شده است

(؛ البته عالوه بر اين کلمات 68-67، 48صص، 1ج، 1415، حويزي/ 45-44صص، 1ج، 1367

گفته و خوانشي داشتند و به درگاه ، خود ع( درباره عملکرد و آينده) آدم و همسرش، دريافتي

 ﴾َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَه ِمَن اْلَخاِسِرينَ  لَهْم َوِإن ا َظَلْمَنا َأنُفَسَنابَّنَر﴿کردند که الهي عرضه مي

به ما  و يگفتند: پروردگارا، ما بر خويشتن ستم کرديم، و اگر بر ما نبخشاي: »(23/ 7: )اعراف
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کلمات دريافتي براي توبه را ، از مفسران ؛ برخي«م بودمسلماً از زيانکاران خواهي ،يکنرحم ن 

 (. 184ص، 1ج، 1422، ثعلبي/ 107ص، 8ج، 1412، طبري) اندهمين کالم آدم و همسرش دانسته

کالم او مبني بر توحيد و برائت از ، خوانيم که خداوند متعالع( نيز مي) در مورد ابراهيم

ه سببي قرار داد، )سخني پاينده و ماندگار( ﴾کلمة باقية﴿با عنوان ، ها راعبودان آنمشرکان و م

  باِقَيًة يفَجَعَلها َکِلَمًةوَ ﴿ به عبادت او بازگردند، وسيله فرزندان او از عبادت غير اهللاست تا بدين

 که کرد، باشد جاويدان سخني خود يپ در را آن او و: »(28/ 43: )زخرف ﴾َعِقِبِه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن

، طباطبايي/ 89ص، 6ج، 1416، ابورينيشبراي مطالعه بيشتر نک. ) «بازگردند[ توحيد به] آنان

  .(97-96صص، 18ج، 1417

 ارتداد -4-4-2

 ،قرآن نکوهيده و مشمول وعيد خداوند قرار گرفته ت درسوي ديگر تحول رفتاري که به شد 

ژه وياز اين معنا به .است بازگشت از هدايت به ضاللت و از ايمان به کفر به معناي «ارتداد»

 ،شود يعني خروج از طاعت خداوند به معصيت او )مصطفويهم ياد مي« فسق»به ، درزمينۀ عملي

گري آن در رخداد اني در اين زمينه و ميانجيهاي زبآفريني کنش(. نقش89-88صص، 9ج، 1360

 حائز اهميت است.، ل و تغيير جهتاين تحو

ابن ) اي کالمي استد را که منازعهمؤمنان موحجدال اولياء شيطان با ، سوره انعام 121آيه 

اي براي همراه ( زمينه64-63صص، 2ج، 1360، ک: مصطفوي.نيز ر/ 248ص، 4ج، تابي، عاشور

نمايد و همراه شدن مؤمنان با ايشان و اطاعت از آنان را مساوي ا خود معرفي ميساختن آنان ب

َوِإنْ َأَطْعُتُموُهْم  ُکمْ جاِدُلوُياِئِهمْ ِليَأْوِل یوُحونَ ِإلُي َلنَياطيالشَّ ِإنَه ... َو﴿: شمردمي با مشرک شدن مؤمنان

ا کنند تا بها به دوستان خود وسوسه ميو در حقيقت، شيطان: »(121/ 6)انعام:  ﴾َلُمشِركوَن  ِإنَهُکْم

و  که نشستنهمچنان «.اعتشان کنيد قطعاً شما هم مشرکيدشما جدل و ستيزه نمايند. و اگر اط

 آميز گفته و آيات الهي به استهزاسخن کفر، وشنودي که در آنشنيدن مؤمنان در محفل گفت

 (. 140/ 4: نساء) گرددهِزء اعالن ميمساوي شدنِ اين مؤمنان با آن کافرانِ مُست، شودگرفته مي

 اي که صرفاً يک قرار همکاريگاهي نيز نه همکاري و پيروي عملي از کافران بلکه اظهار گفته

با کساني که نه کفر آشکار بلکه ، هم قراري براي همکاري در برخي امورآن، در آينده است
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نفوذ  روزنه، هاگونه گفتهاين، 1رندص( دا) شده بر پيامبرکراهت نسبت به معارف و احکام نازل

ْدَباِرِهم َأ یَعَل اْرَتدُّواِإنَّ الَِّذيَن ﴿گردد: نتيجه موجب ارتداد فرد از هدايت مي و دراست شيطان 

ِذيَن َكِرُهوا َما َنزََّل اللَُّه لَِّل َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا َلُهمْ  یالشَّْيَطاُن َسوََّل َلُهْم َوَأْمَل یمِّن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلُهَد

که پس از  يکسان گمان،يب: »(26-25/ 47: )محمد ﴾َسُنِطيُعُكْم ِفي َبْعِض اْلَأْمِر َواللَُّه َيْعَلُم ِإْسَراَرُهْم

[ پشت کردند، شيطان آنان را فريفت و به [ هدايت بر آنان روشن شد ]به حقيقتآنکه ]راهِ

که آنچه را خدا نازل کرده خوش  ياخت. چرا که آنان به کسانآرزوهاي دور و درازشان اند

و خدا از  رد[ تا حدودي از شما اطاعت خواهيم کداشتند، گفتند: ما در کار ]مخالفتنمي

 .«آنان آگاه است يهمداستان

 برنامه تربیت زبانی براي تربیت عملی -5

، طور کلها و بهمورد گفتهها و ترغيب و تحذيرهاي فراواني در قرآن کريم در نهي و امر

مورد  ها و کلماتيشنيدن و مالزمت گفته، هاي زباني مختلف به انجام رسيده است. گفتنکنش

، د؛ در مقابلانترغيب قرار گرفته يا بدان امر شده و يا کاربران آن موردستايش و تحسين واقع شده

ذير تح، ها و کلماتگفته ونهگآننکوهش شده و از ، هايي ديگرگفته گويندگان و شنوندگانِ

ه توان پذيرفت کصورت گرفته و از مالزمت با آن نهي شده است. در بسياري از اين موارد نمي

يح که در توضبلکه چنان، صرفًا براي آموزش ادب گفتاري به مؤمنان باشد، اين رويکرد قرآن

، بيت عملي مخاطبانشواهد متعدد از قرآن خواهد آمد اين امر در راستاي رفتارسازي و تر

آن  عملي او و چه تاري فرد را جزئي از رفتار و سيرهگف چه رويّه، و ارزيابي است پذيرشقابل

 دو را منفک از هم بدانيم.

 2هاي پاکثمره گفته، رفتار پسنديده -5-1

همه مؤمنان فرمان ، تعليم او واسطهبهدر آيات فراواني و « ُقل»ص( با خطاب ) پيامبر خدا 

ها در مورد کل قرآن و خصوِص تأکيدات در پي عموم سفارش .اي را بگويندابند تا گفتهيمي

ر صورت وردِ روزانه و ذکشده بههاي بايسته و سفارشاين گفته، براي اين موارد از آيات و سور

ود مقص، يابيم که در بسياري از اين مواردحال پس از تأمّل درميدرعين ؛آيدمستمر مؤمنان درمي
                                                           

بن  واليت علي در مورداهلي  شدهنازلع( روايت شده که اين بين اميه بودند که کراهت نسبت به حکم ) . از صادَقني1

 .اندتيهداشدگان از اميان و دورمهان ، ل سقيفه( و در نتيجه اه160ص، 9ج، 1372، ع( داشتند. )طربسي) ايب طالب

 .147-136صص، 1396، . براي تفصيل مطلب ر.ک: علوي2
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ص( ) نه ِصرف يک وردِ و ذکر زباني بلکه تحّقق عملي شايسته يا بايسته در رفتار پيامبر، اصلي 

نَي ال َشِريَك َمماِتي ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِم َمْحياَي َو ُنُسِكي َو ُقْل ِإنَّ َصالِتي وَ ﴿مانند: ، است يا عموم مؤمنان

در آغاز نمازها سفارش ، جمله ( که از163-162/ 6: )انعام ﴾ِمنَيَأَنا َأوَُّل اْلُمْسلِ  ِبذِلَك ُأِمْرُت َو َلُه َو

( و نيز مانند سور معوّذتين و کافرون که در شب و 219ص، 2ج، 1373، ابن بابويه) شده است

 مورد سفارش، تواند فراوان نيز باشدروز و يا در نمازهاي مختلف يا در برخي پيشامدها که مي

(. در هر بار فرد 626، 557، 543، 536صص، 2ج، 1407، کليني) نداند تا خوانده شوقرار گرفته

ان بيند تا در دل يا بر زبف ميخود را به گفتن قولي موظ، «ُقل» )بگو( و در هر« ُقل»شنود که مي

ها «ُقل»(. مقول اين 820ص، 5ج، بحراني/ 428ص، 2ج، 1373، ابن بابويهک: .ر) جاري سازد

. حال سؤال اين است گيري خاص در آناي عملي يا يک جهتيّهغالبًا گزارشي از رفتار و رو

يا بسترسازي براي  شدهواقعفرماني است براي گزارشگري از يک امر « ُقل»است که آيا اين 

ته مطلوب و بايس، ق آن در گويندهمطابق اين گزارش که تحق واقعيتي، تحصيل يک واقعيت

بار خمسلّم بدانيم و اين امر را دستور به اِ( )ص ق اين امور را در شخص نبي اکرماست؟ اگر تحق

آنان را شکل  رآني است که رفتار مؤمنانهاين کلمات ق، ا در مورد ديگرانام، و گزارشگري از آن

ص( درزمينۀ تثبيت ) بخشد. همچنين در مورد مؤمنان و حتّي نبي اکرمداده و قوام مي

قرآني / يهاي زبانگونه کنشکنندگي اينعيينباز بايد به ت، هاي رفتاري و ثبات قدمگيريجهت

ا تعيينِ قرآن و ي وسيلهبهو مؤمنان ( ص) به دليل آياتي که در آن بر تثبيت پيامبر، اذعان نمود

در مقابل نهي از إتّباع ( ص) عنوان مدار عمل پيامبر اکرمبه «ما أنَزَل اهلل»و يا « ما اُوحِي»، «قرآن»

/ 10: يونس ؛106، 56/ 6: انعام ؛32/ 25: فرقان ؛102/ 16: ک: نحل.ر) اَهواء ديگران تأکيد دارد

 مبنا و وسيلۀ جهاد بايسته، اي زباني استکه پديده را« قرآن کريم»اي که همچنين آيه، (109

/ 273ص، 7ج، 1372، طبرسي) کندهم جهادي بزرگ در مقابل کافران معرفي ميآن، ص() پيامبر

ِجَهاًدا  ِبِه َجاِهْدُهم َن َويُتِطِع اْلَکاِفِر َفال﴿(: 209ص، 10ج، تابي، طنطاوي/ 351ص، 1417، شبّر

بزرگ  يپس، از کافران اطاعت مکن، و با اين ]قرآن[ با آنان به جهاد: »(52/ 25: )فرقان ﴾ارًيَکِب

 َنا ِللنَهاسْبَو َلَقْد َضَر﴿نمايد: معرفي مي« قرآن»را ثمره و هدف غايي « تقوا»اي که نيز آيه، «بپرداز

-27/ 39: )زمر ﴾ُقوَني ِعَوٍج َلَعلَُّهْم َيتَُّقْرآنًا َعَرِبيًّا َغْيَر ِذ  َيَتَذكَهُرونُهم َلَعلََّمَثل ُكلِّ  ِمنْ َهَذا اْلُقْرآن ِفي

 ،يبعر يآن از هر گونه مَثَلي براي مردم آورديم، باشد که آنان پندگيرند. قرآنو در اين قر : »(28

 .«ژي؛ باشد که آنان راه تقوا پويندک هيچيب
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 ثمربخش صالح عمل، سداد قول -5-2

مبناي تأکيدات فراوان آيات و روايات بر انس با قرآن ، آفريني زبان در رفتار فردحقيقتِ نقش

اين تأکيد و ترغيب  حفظ و حمل آن است.، کتابت، قرائت، استماعبه اشکال مختلف اعم از 

نديده و پاکي پس ه هر کالم و کلمهبلکه دربار، تنها درباره قرآن کريم که البته برترين کالم استنه

ثمربخش صالح و سامان اعمال مقدّر گشته و اين سنت ، است که در سنّت خداي متعال

بخشي به اعمال را خداوند بشارت داده و است. اين سامان صراحت در قرآن کريم اعالن شدهبه

 گفتاري، که بنا به وصف آن« سديد قول»ه است. قرار داد« قول سديد»و « تقوا»آن را پي آمد 

گفتاري است که حقّ و صدق باشد و البته گفتاري ، به نحو اطالق، خللاست استوار و بي

سازد نحو بايسته و شايسته استوار گشته مختل نمي آنچه را که در فرد و اجتماع به، چنيناين

 . (81-80صص، 5ج، 1360، نک: مصطفوي) ستزدابخش و کاستيبلکه التيام

ِلْح َلُکْم َأْعماَلُکْم َو ُيْص يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو ُقوُلوا َقْواًل َسديدًا﴿ فرمايد:قرآن کريم مي

 ياي کسان: »(71-70/ 33 :)احزاب ﴾َيْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َو َمْن ُيِطِع اللََّه َو َرُسوَلُه َفَقْد فاَز َفْوزًا َعظيمًا

صالح آورد و  استوار گوييد. تا اعمال شما را به يايد، از خدا پروا داريد و سخنکه ايمان آورده

زرگي به رستگاري ب گناهانتان را بر شما ببخشايد، و هر کس خدا و پيامبرش را فرمان بَرَد قطعاً

امّا چه نسبتي ميان آن دو ، عطف شده است« تقوا»به « قول سديد»در اينجا  «.نايل آمده است

ا بوده با تقو تواند مغايرنمي« قول سديد»شود که وجود دارد؟ با توضيحي که گذشت روشن مي

تواند عطف خاص بر عام يا از باب عطف تفسير بلکه از مصاديق تقواست لذا عطف در آيه مي

خواهد « يدقول سد»جواب امر و پيامد تقوا و  ﴾...ُکم وماَلْعم َاُکَل صِلحْ ُي﴿، لاحتمال او باشد. بنا بر

امتياز در  صوصيت وکه آن خ دهدامتيازي به آن مي، «قول سديد»بود که البته تصريح و تأکيد به 

چناني که قول سديد در اصالح عمل موثّر است ساير مصاديق و يعني آن اصالح عمل است.

صود از تعبير اساساً مق، م که عطف را براي تفسير بدانيماحتمال دو ر نيستند. بنا برؤثافراد تقوا م

م ُکَل صِلحْ ُي﴿مده يعني است و آنچه در جواب امر آ« قول سديد»همان « تقوا»مطلق و مجمل 

قول »، خواهد بود. هر يک از اين دو وجه را که در نظر بگيريم« قول سديد»نتيجۀ  ﴾...ُکم وماَلْعَا

، 16ج، 1417، نک: طباطبايي) تأثيري ممتاز دارد، خداوند به اذن و اراده، در اصالح عمل« يدسد

  (.343ص، 21ج، تابي، ابن عاشور/ 347ص

، ياگر نگوييم کاف، شود شرط الزم آن« عمل صالح»ينکه عمل کسي بخواهد براي ا، بنابراين

 ترواياتي اس، آن است. مؤيد اين معنا عالوه بر قرآن کريم« سديد نمودن»اصالح گفتار يعني 
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هيچ کس از : »«ِلساَنه نَ خُزَي يَأَحٌد ِمَن الذُُّنوِب َحتَّ ُمَلسْ َيال »جمله:  از که بر اين معنا داللت دارد

( 298ص، 1404، )ابن شعبه «کند محافظت را زبانش اينکه مگر ماندگناهان سالم و در امان نمي

 ايايمان هيچ بنده: »«َم ِلساُنُهيْسَتقَي یُم َقْلُبُه َحّتيْسَتقَيال َو، َم َقْلُبُهيْسَتقَي یَعْبٍد َحّت انُ ميإ ُميْسَتقَي ال»و 

ه شود جز اينکسامان نميو قلب او به، يابد مگر اينکه قلب او سامان يابدسامان و استقامت نمي

 (.253-254صص، 1414، رضي شريف) «زبانش استواري و سامان يابد

 ه رفتار ناپسندزمین، اختالل در پاكی قول -5-3

رآن کريم در ق، شودرو که به کارهايي ناپاک و ناپسند منجر ميهايي ازآنگفتن و شنيدن گفته

تارهايي ها با رفاين قبيل گفته هدر ادامه با ذکر مواردي از رابط مورد مذّمت و نهي قرار گرفته است.

 م.گيريمي هاي رفتاري را پيآفريني زبان در ناهنجارينقش، ناپسند

 اختالل و كاستی در حُسن قول -5-3-1

ؤمن خاطبان مهايي است که قرآن کريم در تربيت مترين زمينهتعامالت اجتماعي افراد از مهم

، و توجيه عمل اجتماعي مؤمناندهي ه قرار داده است. قرآن براي شکلآن را مورد توج، خود

در آيات مختلف شيطان را ، مودههاي محتمل در اين روابط جلب نها و رخنهه را به خللتوج

ها اين شکاف چاره، نمايد. يکي از اين آياتها معرفي ميها در مواضع اين خللدر کمين انسان

قول »قرآن را با اکتفا به  گونه که اين نسخهآندهد نشان مي« نقول أحس» و مانع افساد شيطان را

توان دانست و حصول اختالل در نشده ميانجام، با امکان تحصيل حُسن بيشتر در گفتار، «حَسَن

َنُهْم ِإنَّ ْيَزُغ َبْنَيَطاَن ْيَاْحَسُن ِإنَّ الشَّ َيهِ  يتُقوُلوْا الََّي يبادُقل ِلِعَو﴿ روابط و رفتار اجتماعي را محتمل:

ه را که بهتر است آنچ»و به بندگانم بگو: : »(53/ 17: )اسراء ﴾نايًا ُمِبَعُدوه ِاْنساِنطاَن كاَن ِلْلْيالشَّ

ار آشک يزند، زيرا شيطان همواره براي انسان دشمن، که شيطان ميانشان را به هم مي«بگويند

 . «است.

شوند آغاز مي« إّن»ه در ادامه که با ه اسمييان صدر آن و دو جملگرفته در آيه مانجام 1«فصلِ»

نمايد. يعني پاسخ به چرائي بايستگي قول أحسن را افاده مي، بنا بر قواعد بالغي مفيد تعليل است

انگيزي نفوذ پاسخ اين است: زيرا شيطان در ميان شما بندگان و در تعامالت شما براي فساد

                                                           

در پي هم آورمي؛ برخالف « واو»وقيت است که دو مجله را بدون استفاده از حرف عاطف ، «وصل»در مقابل « فصل. »1

 (.144-139صص، 1392، . )هامشيندشويمعاطفه دو مجله به هم وصل « واو»که با « وصل»
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 ،پس براي رفع اين خطر، دشمن آشکار شماست، ر اين است که شيطانکند و آن نيز به خاطمي

اين تعليل آن است که اختالل در حُسن گفتار بلکه  نماييد. الزمه« أحسن»قولتان را با يکديگر 

ساز افساد شيطان در روابط اجتماعي بندگان باشد. در آيه سخن زمينه، اختالل در أحسنّيت قول

ا که بسا حَسَن و پسنديده باشد ام تحذير از قولي است، بالمالزمهاز قول ناپسند نيست بلکه 

 مقتضي خراب شدن روابط و رفتار اجتماعي افراد است.، بازهم به خاطر کاستي در حُسن

 قول بال علم -5-3-2
/ 6: الل و اضالل )نک: انعامرا در راستاي ضَ « قول بال علم»، قرآن در بستر روابط اجتماعي

ه اتّهاِم جرمي را متوج، که آن قول( و هنگامي6/ 31: لقمان ؛29/ 30: روم ؛9-8/ 22: حج ؛144
در  ،«افک»نمايد. در اين رابطه و در جريان سازد در راستاي ترويج گناه ارزيابي ميديگران مي

اي از مسلمانان سخني را صرفاً از روي ظن و گمان گفتند و بر سر خوانيم که دستهسوره نور مي
 َنِتکُمِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِس﴿نداختند و بعض ديگري از مسلمانان را در معرض اتّهام قرار دادند: ها ازبان

آن : »(15/ 24)نور:  ﴾ٌميِه َعِظَد اللََّو ُهَو ِعنْ  نًايَِّسُبوَنُه َهْحَس َلُکم ِبِه ِعْلٌم َو تَ ْيَو َتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهکُم مَّا َل
گرفتيد و با زبانهاي خود چيزي را که بدان علم نداشتيد، [ را از زبان يکديگر ميگاه که آن ]بهتان

 .«آن ]امر[ نزد خدا بس بزرگ بودپنداشتيد که کاري سهل و ساده است با اينکه گفتيد و ميمي
شود: ( چنين ياد مي208ص، 7ج، 1372، طبرسي) نيز سردمداران آندر ادامه از چنين کاري و 

ْعَلُم َيِة َواللَهُه ِخَرآلْيا َوانالدُّ يٌم ِفيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليالَهِذ يَع اْلَفاِحَشُة ِفيوَن َأن َتِشِحبُّيُ َن يِإنَه الَهِذ﴿
که دوست دارند که زشتکاري در ميان آنان که ايمان  يکسان: »(19/ 24: )نور ﴾َوَأنُتْم الَتْعَلُموَن

[ ست کهپر درد خواهد بود، و خدا ] ياند، شيوع پيدا کند، براي آنان در دنيا و آخرت عذابآورده
  .«دانيدداند و شما نميمي

ا خداي متعال براي جلوگيري از برخي اقدامات نسنجيده که طي آن افرادي در همين راست
رتيب و ت مؤمنان را از اعتنا، شوندکنندگان درنهايت پشيمان ميگيرند و اقداممورد آسيب قرار مي

که مگر اين، داردمي حذر بر، با ديگران خبري آورده هکه در رابطوقتي، اثر دادن به سخن فاسق
 ،رف سخن فاسقنه صِ، ش او تحقيق و روشنگري صورت گرفته و مبناي عملدر مورد گزار

يَُّها الَّذيَن يا أَ ﴿آور از مؤمنان سر نزند: تا کاري ندامت، تحقيق و بررسي خبر او باشد هبلکه نتيج
: )حجرات ﴾ناِدمنَيما َفَعْلُتْم  َعلي اآَمُنوا ِإْن جاَءُکْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتصيُبوا َقْومًا ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحو

ادا ک وارسي کنيد، مبايد، اگر فاسقي برايتان خبري آورد، نيکه ايمان آورده ياي کسان: »(6/ 49
 .«ايد پشيمان شويد[ از آنچه کرده گروهي را آسيب برسانيد و ]بعد، يبه نادان
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 گفتار لغو -5-3-3 

مام شئون فردي خوريم که تپيوند گفتار ناپاک و رفتار ناپسند به حقيقتي فراتر برمي در مطالعه

در افرادي از « کذب»و « تأثيم»و « لغو»و آن اعراض از  ر برگيردتواند دو اجتماعي انسان را مي

 ستودگان قرآن است.

تواند ( مي250ص، 15ج، 1414، ابن منظور) شودفايده و نامعتبر معنا ميکه به هر امر بي« لغو»

نسبت » به معناي« تأثيم»اگرچه وقتي کنار ، جوانحي و لساني انسان باشد، شامل افعال جوارحي

شود بيشتر نوع زباني و ذکر مي« دروغ» به معناي« کذب»( و 24ص، 1ج، )قرشي «دادنگناه 

: مک: مري.ر) عنوان يک مسموع آمده استکه در آياتي از قرآن بهچنان، گرددگفتاري آن لحاظ مي

تهي از فايده ، «کذب»و « تأثيم»(. ازآنجاکه 35/ 78: نبأ ؛25/ 56: واقعه ؛55/ 28: قصص ؛62/ 19

، ابديلذا آنچه براي ما اهميت مي، باشنداند قابل اندراج در مفهوم لغو نيز ميتبارِ حقيقيو اع

با ديگر وجوه رفتاري زندگي ، عراض از لغو در افرادي از ستودگان قرآننسبتي است که ميان اِ 

 شان از اعمال ناپسند وجود دارد.طور ويژه برکناريها و بهآن

شمرد اعراض آنان از لغو برمي، ؤمنان را پس از خشوع در نمازسوره مؤمنون اولين ويژگي م

مراعات عهد و ، هاي رفتاري ديگري را از قبيل اداي زکاتويژگي، ازآن( و پس3/ 23: )مؤمنون

ه کنمايد؛ چنانبراي آنان ذکر مي، دامني و محافظت بر اوقات و ديگر شرايط نمازپاک، پيمان

( به 74-63آيات ) مرده شدن اوصاف و رفتارشان در سوره فرقاندر ضمن برش ﴾محنالرَّ باُدِع﴿

همچنان که در سوره  .شوندخاطر عدم حضور در محفل لغو و عبور کريمانه از آن ستوده مي

يافته و اهل صبر که بدي را با خوبي پاسخ گروهي هدايت يادکرد( نيز در 55-52آيات ) قصص

 : »(55/ 28: )قصص ﴾ُهوا َعْنضُ َرإذا َسِمُعوا اللَّْغَو أْعَو﴿يم: خوانکنند ميداده و از مالشان انفاق مي

شود در ادامه در مورد آنان از قول خودشان تأکيد مي، «تابندغوي بشنوند از آن روي برميو چون ل

 َوقاُلوا َلنا َأْعماُلنا َوَلُكْم َأْعماُلُكْم﴿اعمالي متفاوت از اعمال اهل لغو دارند: ، که آنان با اين ويژگي

کردارهاي ما از آنِ ما و کردارهاي گويند: و مي: »(55/ 28: )قصص ﴾ِهِلنَيَسالمٌ َعَلْيُكمْ ال َنبَتِغي اْلجا

 .«[ نادانان نيستيمجوياي ]مصاحبت شما از آنِ شماست. سالم بر شما،

 بخش قدمثبات، قول ثابت -7

 نسبت مستقيمي با ثبات، گيري عمليثبات قدم در انجام يک عمل يا در يک رويّه يا جهت 

هاي زباني مرتبط با آن عمل که اختالل در کنش طوري به، گيري کالمي او داردگفتاري و جهت
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 هاي معارضسمع و دل براي گفته هگذاردن عرص خالي، از قبيل سکوت و غفلت در زبان و ذهن

ه مقتضي کدر هنگامي، لغو و لهو بوده، ديگري که در رابطه با آن عمل هبه هر گفت و اشتغال و اعتنا

 سستي قدم و اختالل در انجام آن عمل را به دنبال دارد.، اقدام و حرکت است

ي جويان معرفبراي استقامت يکرذ، «قول»عنوان يک خود را به، قرآن کريم در سوره تکوير

 َشاَء ِلَمْن ٌر ِلْلعاَلمنَيا ِذْکلهِإْن ُهَو ِا...  ... َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيَطاٍن َرِجيمٍ  ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َکرمٍي﴿نمايد: مي

[ سخن فرشته بزرگواري است ... و همانا که ]قرآن: »(28-19/ 81: )تکوير ﴾ْسَتِقيَمُكْم َأن َيِمْن

[ بجز تذکار و پندي براي عالميان نيست؛ براي هر [ سخن ديوِ رجيم نيست ... اين ]سخن]قرآن

را « مالزمت و ثبات بر منهج مستقيم»، «استقامت. »«شما که خواهد به راه راست رَوَد يک از

به راهي که بر خطّي ، حق بودن آنکه استقامت يک طريق در زندگي را بنا بر مُ چنان، گويند

(؛ لذا 418ص، 1404، اصفهاني راغب) اندتشبيه کرده، مستوي و برکنار از کجي و انحراف باشد

بر يک طريق و گاه بر سالک آن به خاطر مالزمت و ثبات او بر آن اطالق شده  گاه، استقامت

 ،ل اينکه با هدايت خود. اوکندتشنگان هر دو را سيراب مي، عنوان قول فصل الهياست. قرآن به

/ 17: اسراء) ﴾يت ِهَي َأْقَوُمي ِللَهَُِإنَه هَذا اْلُقْرآَن َيْهِد﴿برد: نشاني داده و مي« طريق أقوم»آنان را به 

اتِ قدم ثب آنان را، نمايندري که جويندگان از اين ذکرِ خواندني حاصل ميديگر اينکه با تذک و( 9

آَمُنوا َوُهدًي  َحقِّ ِلُيَثبَِّ  الَّذيَنُقْل َنزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّک ِباْل﴿: بخشدبر اين منهجِ استوار مي

آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود بگو: » :(102/ 16: )نحل ﴾ِلْلُمْسِلمنَي َوُبْشري

. «اند استوار گرداند، و براي مسلمانان هدايت و بشارتي استرا که ايمان آورده يآورده، تا کسان

تثبيت مؤمنان معرفي شده است. روشن است  اينکه حق است مايه در اين آيه تنزيل قرآن بنا بر

 َعلیالنَّاِس  َعَلی َأهُ َوُقْرآنًا َفَرْقناُه ِلَتْقَر﴿ماهيتي زباني و خواندني داشته است: ، لنزَکه آن حقيقت مُ

]با عظمت را[ بخش  يو قرآن» :(32/ 25: فرقان ک:.نيز ر؛ 106/ 17: )اسراء ﴾ُمْكٍث َوَنزَّْلناُه َتْنِزياًل

، «و آن را به تدريج نازل کرديم ،يبخش ]بر تو[ نازل کرديم تا آن را به آرامي بر مردم بخوان

اخصه ش عنوانبه« ثبات و قرار»است. پس « حق»زباني با  مالزمت مطلق اين واقعيت، مطلب ديگر

براين قرآن با بنا (؛17/ 13: ک: رعد.ر) هستآسماني نيز  هاي اين خواندنيِاز ويژگي« حق»

ند که خداوگردد. همچنانبخش مؤمنان ميثبات، «حقانيت»و « زباني بودن» داشتن دو خصيصه

، يم استدر سوره ابراه شدهمعرفي« ۀکلمه طيب»که از قبيل « قول حق»يعني « قول ثابت» وسيلهبه

خلقيات حسنه  ( و اعمال صالحه و27-24/ 14: ابراهيم) رساندمؤمنان را به انجام مي« تثبيت»

 هر زمان وجود، موصوف در اين سوره است ه طيبه که همان شجره طيبهعنوان ثمرات اين کلمبه
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شود که استقامت و ثبات (. يادآور مي52ص، 12ج، 1417، طباطبايي) يابنداي تازه ميو جلوه 

 .استگفتار و عمل آنان ، اعم از ثبات و استقامت در انديشه، حاصل براي مؤمنان

فردي اشاره نمود که جايگاه منحصربه« صبر»توان به مي، هاي استقامت و ثبات قدمجلوه از 

نسبت سر به تن معرفي ، در ايمان و مقامات کمالي انسان دارد تا آنجا که نسبت صبر و ايمان

آنان « صبر»منوط به ، دي به مقام امامت( و رسيدن ائمه ه89-87صص، 2ج، 1407، کليني) شده

شگفت خواهد بود ، حال با اين آگاهي از جايگاه رفيع صبر (.24/ 32: سجده) ه استدانسته شد

شاني ن« تنها با يک قول»، ها و تنگناها را در معرفي قرآن کريمکاستي، هاکه صابرانِ در ناگواري

 الصَّاِبريَنَبشِِّر سِ َوالثََّمراِت َوْنُفَااْلْمواِل َوَاَنْقصٍ ِمَن اْلَواْلُجوِع َو ءٍ ِمنَ اْلَخْوِفَونَُّکمْ ِبَشْيَلَنْبُلَو﴿بگيريم: 

و قطعًا شما را : »(156-155/ 2: )بقره ﴾َو ِإنَّا ِإَلْيِه راِجُعوَنالَّذيَن ِإذا َأصاَبْتُهْم ُمصيَبٌة قاُلوا ِإنَّا ِللَِّه 

ه آزماييم؛ و مژدو محصوالت مي [ ترس و گرسنگي و کاهشي در اموال و جانهابه چيزي از ]قبيلِ

تيم، سما از آنِ خدا ه»گويند: به آنان برسد، مي يکه چون مصيبت ي[ کسانده شکيبايان را: ]همان

مقوِّم  ﴾وَنِللَِّه َو ِإنَّا ِإَلْيِه راِجعُ  ِإنَّا﴿يعني ، . با اين توضيح که يک قول«گرديمو به سوي او باز مي

ها در اين رخدادها و مصائب هاي آنوانشها و خدهنده به ساير گفتهصبر اين شکيبايان و جهت

 است. 

که الزم است آنجا  ؛باشدميکارزارِ جنگ و قتال ، در شکيبايي هاترين عرصهاز سختيکي 

کاهلي نکند و ضعفي نشان ، ها از پاي درنيايددردها و جراحت، هال سختيرزمنده عالوه بر تحم

قرآن کريم مردان خدايي در رکاب پيامبران را ندهد و تا مقصد پيروزي در رکاب فرمانده بماند. 

آنان را مشترک در يک گفتار و برکنار از غير ، ستايد و جالب اين است که بازبا همين ويژگي مي

ِه َوَما الله َكَأيِّن مِّن نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوْا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل﴿کند: آن معرفي مي

َنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا بَّا َأن َقاُلوْا َرلهَوَما َكاَن َقْوَلُهْم ِا َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َواللهُه ُيِحبُّ الصَّاِبِرينَ 

و چه بسيار : »(147-146/ 3: عمران)آل ﴾اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن یُصْرَنا َعَلاْن ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّْ  َأْقَداَمَنا َو

هاي انبوه، کارزار کردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسيد، که همراه او توده يپيامبران

[ نگرديدند، و خداوند، شکيبايان را دوست رزيدند و ناتوان نشدند؛ و تسليم ]دشمننو يسست

ما، در کارمان را بر  ويرپروردگارا، گناهان ما و زياده»دارد. و سخن آنان جز اين نبود که گفتند: 

. لزوم برکناري از قول «و ما را بر گروه کافران ياري دهما ببخش، و گامهاي ما را استوار دار، 

يه کار رفته در آهتوان از حصر بمغاير براي حصول صبر و استقامت و ثبات قدم در عمل را مي
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هر  حال نافيدرعين، حقيقي نبوده بلکه حصري اضافي است، اگرچه اين حصر، استفاده نمود

 (.245ص ،3ج، تابي، ابن عاشور) کالم مغاير با صبر و پايمردي آنان است

د در مور، شودهايي از اختالل در ثبات گفتاري را که موجب اختالل در ثبات قدم مينمونه

 يأس و بدگماني به خدا و به وعده، آنان با اظهار برخي سخنان .توان ديدمنافقان و بيماردالن مي

س که پساختند. چنانساز خلل در استقامت خود و نيز در صفوف مؤمنان مينصرت او را زمينه

ک: .ر) هاي منافقان اشاره شده استعمران به برخي از اين گفتهآل فوق در سوره هاياز آيه

 يادکردضمن ، (. همچنين در آياتي از سوره توبه175، 173، 168، 167، 156، 154/ 3: عمرانآل

-42/ 9: ک: توبه.ص( براي جهاد )ر) هاي منافقان در همراهي پيامبراز برخي سخنان و سستي

َنُکُم ا َخبااًل َو َلَأْوَضُعوا ِخالَلُکْم َيْبُغولهَخَرُجوا فيُکْم ما زاُدوُکْم ِاَلْو﴿خوانيم: ( درباره آنان مي50

افزودند، و به ده بودند جز فساد براي شما نمياگر با شما بيرون آم: »(47/ 9: )توبه ﴾...اْلِفْتَنَة

ي فساد و مرض، «َخبال. »«کردندمي يجويانداختند و در حق شما فتنهسرعت خود را ميان شما مي

، 1404، اصفهاني راغب) شودون و مستي که موجب اضطراب در رفتار مياست مانند جن

 (.142ص

 يک گفته و کنش، از اينکه افراد سوگندهايشان را که درواقع، قرآن کريم در خطابي کلي 

؛ به خاطر اينکه دهدباره هشدار ميکند و دراينانگيزي قرار دهند نهي ميمفسده مايه، زباني است

و  ها از حرکتهايي ثابت و درنهايت بازماندن آننش زباني بسا لغزيدن قدمگونه کاين نتيجه

ا السُّوَء ِبما َتُذوُقولَّ َقَدٌم َبْعَد ُثُبوِتها َوال َتتَِّخُذوا َأْيماَنُکْم َدَخاًل َبْيَنُکْم َفَتِزوَ ﴿اقدام در راه خداست: 

و زنهار، سوگندهاي خود را دستاويز : »(94/ 16: )نحل ﴾َلُکْم َعذاٌب َعظيٌمَدْدُتْم َعْن َسبيِل اللَِّه َوَص

ا[ [ آنکه ]مردم رتقلب ميان خود قرار مدهيد، تا گامي بعد از استواريش بلغزد، و شما به ]سزاي

، هدر اين آي« دَخَل. »«بزرگ باشد يچار شکنجه شويد و براي شما عذابايد داز راه خدا باز داشته

، 1404، اصفهاني راغب) کاري و فريباي است از فساد و عداوت پنهاني مانند دغلکنايه

گندها و پيامد سو، (. بنا بر وجود همين واقعيت در رفتار منافقين است که قرآن166ص

کردن جمله منصرف کردن مردم از دين خدا يا سست  هايشان را بازداشتن از راه خدا ازپيمان

 کند:( معرفي مي279ص، 19ج، 1417، الهي خود )طباطبايي عزمِ مؤمنان در عمل به وظيفه

: (2/ 63: افقون)من ﴾ْيماَنُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسبيِل اللَِّه ِإنَُّهْم ساَء ما کاُنوا َيْعَمُلوَنتََّخُذوا َأِا﴿

ه ک ياند. راست[ سپري بر خود گرفته و ]مردم را[ از راه خدا بازداشتهسوگندهاي خود را ]چون»

 .«کنندآنان چه بد مي
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عزم  ،پس از سنجش و ارزيابي، زمينۀ فردي و نيز در بستر اجتماع بنابراين وقتي انسان در  

خن شش از شنيدن سبر کاري بگيرد بايد گو« تصميم»بر انجام عملي داشته باشد و اصطالحاً 

ر آنچه ه ر کردن اختياري يعني نشنيدن و خريدار نبودنِ؛ کمغاير کر باشد؛ تصميم يعني کر کردن

تيجه ماند و کار به ناستقامت و ثباتي باقي نمي گرنهو  دارداز اين حرکت و اقدام سنجيده بازمي

، لمحبي سخنانآوازها و براي مواجهه با اين ، قرآن در کنار فراخوان به صبر . توصيهرسدنمي

و بر آنچه : »(10/ 73: ل)مزم ﴾اْهُجْرُهْم َهْجرًا َجمياًلما َيُقوُلوَن وَ  َواصِبْر َعلي﴿است: « هَجر جميل»

 .«نيکو دوري کن يگويند شکيبا باش و از آنان با دوري گزيدنمي

 گیرينتیجه

لکردهاي سو و تقابل عمرفتار از يکد از تالزم و تناسب گفتار و متعد هايپس از يافتن نشانه

شويم که هاي ديگري مواجه ميبا نشانه، متناظر با گفتارهاي متقابل از سوي ديگر در قرآن کريم

 ؛کشندهاي زباني اعم از سمع و قول بر ساير اعمال انسان را به تصوير ميتقّدم کنش، روشنيبه

هاي ق کنشعملي را تحق گيرييا جهت ق يک عملشرط الزم براي تحق تواناي که ميگونهبه

 ايعنوان آموزهبه« رفتارسازي زبان»از ، زباني از سوي صاحب آن عمل برشمرد. بر اين اساس

ادي سو و مبهاي زباني را از يکنتايج عملي کنش، توان سخن گفت و در اين چارچوبقرآني مي

اين راستا آيات قرآن کريم در دو  مطالعه قرار داد. در زباني عملکردها را از سوي ديگر مورد

 گشا دارند.راه هاييروشنگري، سوي هدايت و ضاللتِ زباني و عملي

 توان موارد زير را ياد نمود:در قرآن کريم مي« رفتارسازي زبان»هاي از نشانه 

ع در فرد مطي« سمع»ق تنها پس از تحق، ه عمده از رفتارعنوان دو گونطاعت و معصيت به -

 شود.مي محققآن نيز مسبوق به يک قول است  يا عاصي که

 ياز يک گفته و خوانش نهي شده است تا با انتفا، در مواردي براي جلوگيري از يک عمل -

 آن عمل نيز انجام نگيرد.، آن گفته

 تاز آنان تعليل شده لذا مبنا و علبا گفتاري ، ت رفتار نکوهيدۀ افراديعل، ددر موارد متعد -

 گردد.اص معرفي ميگفتاري خ، يک عملکرد

« توبه»شاخص از آن يعني  در دو گونه ازجمله، تغيير رفتار به خاطر تغيير خوانش و گفتار -

 است.« رفتارسازي زبان»هاي قرآني از ديگر نشانه، «ارتداد»و 
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کوهش ها و گاه با نها و گويندگاني و دعوت به مالزمت با آنقرآن کريم گاه با ستايش گفته -

 ،تربيت زباني را به دست داده و درنهايت يک برنامه، هادگاني و تحذير از آنها و گوينگفته

قول »، «کلم طيّب»، «کلمه طيبه»نمايد. قرآن با ستايشي بليغ از تربيتي عملي و رفتاري را دنبال مي

کند و با هشدار و صالح و سداد ساير اعمال را دنبال مي، و توصيه بدان« قول أحسن»و « سديد

هاي براي ناهنجاري« گفتار لغو»و « قول بال علم»هاي سخن و نيز نسبت به کاستينکوهش 

ساز عملي ممتاز و سبقت در تقّرب سازي کرده و زمينهويژه در زندگي اجتماعي چارهرفتاري به

 شود.الي اهلل مي

 را در قرآن «قول ثابت»شواهد روشني از وابستگي ثبات قدم در رفتار به ثبات گفتاري و  -

با ثبات و  پيوندي تنگاتنگ، رفتاري يک خصيصه عنوانبه« صبر»، طور مشخصيابيم. بهکريم مي

دام و قسستي در اِ، ناهمگوني و عدم ثبات در گفتار، خلوص گفتاري فرد دارد و از سوي ديگر

 قدام را به دنبال خواهد داشت.تزلزلِ اَ
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 و مآخذ منابع

 .قرآن کرمي -

  . 1414، قم: هجرت، ؛ به کوشش: صبحي صاحلغةالبالهنج حممد بن حسني؛، شريف رضي -

ار الکتاب د :قم، به کوشش: سيد مهدي رجايي ؛غرراحلکم و درر الکلم ؛عبدالواحد بن حممد، آمدي .1

  . 1410، االسالمي

، قم: دفتر انتشارات اسالمي، غفاري اکربيعل؛ به کوشش: من الحيضره الفقيهحممد بن علي؛ ، ابن بابويه .2

1413 .  

 ش. 1373، هتران: صدو ، ؛ ترمجه: غفاري و مستفيدعيون اخبار الرضا؛ ــــ .3

دفتر انتشارات قم: ، غفاري اکربيعلبه کوشش: ؛ حتف العقول عن آل الرسولحسن بن علي؛ ، ابن شعبه .4

  . 1404، اسالمي

 تا.يب، خالتاري ةسسؤم :جايب ؛التحرير و التنوير ؛حممد بن طاهر، ابن عاشور .5

  . 1414، دار الفکر :بريوت ؛لسان العرب ؛حممد بن مکرم، ابن منظور .6

  . 1416، بنياد بعثت :هتران ؛الربهان يف تفسري القرآن بن سليمان؛ هاشم، حبراين .7

  . 1422، ؛ بريوت: دار احياء التراث العريبالکشف و البيان عن تفسري القرآن امحد بن حممد؛، ثعليب .8

  .1415 ،قم: امساعيليان، ؛ به کوشش: سيد هاشم رسويلتفسري نور الثقلنيبن مجعه؛ عبدعلي ، حويزي .9

  . 1415، ؛ دمشق: دار االرشاداعراب القرآن و بيانه حميي الدين؛، درويش .10

  . 1404، : دفتر نشر کتابجايب؛ املفردات يف غريب القرآن حسني بن حممد؛، راغب اصفهاين .11

  . 1407، دار الکتب العريب :بريوت ؛عن حقائق غوامض التزنيلالکشاف  بن عمر؛ حممود، زخمشري .12

 ش. 1381، 25ش، قبسات؛ «نظريه کنش گفتاري جان آستني و فهم زبان قرآن» ابوالفضل؛، ساجدي .13

 ،؛ به کوشش: حممد عبدالغين حسنالقرآنتلخيص البيان عن جمازات  حممد بن حسني؛، شريف رضي .14

 تا.يب، بريوت: دارادأضواء

  . 1417، ؛ قم: دار اهلجرةتفسري القرآن الکرمي ؛عبداهلل ديس، شّبر .15

 ش. 1390، ع()؛ هتران: دانشگاه امام صاد مباين حتليل کارگفيت در قرآن کرميحممدحسن؛ ، پورصانعي .16

 ش. 1387، ؛ هتران: سوره مهرشناسيدرآمدي بر معينکورش؛ ، صفوي .17

  . 1417، قم: دفتر انتشارات اسالمي؛ امليزان يف تفسري القرآن ؛نيحممدحس ديس، طباطبايي .18

 ش. 1372، ناصرخسرو :هتران ؛جممع البيان يف تفسري القرآن ؛فضل بن حسن، طربسي .19

  . 1412، ؛ بريوت: دار املعرفةالقرآنجامع البيان يف تفسري حممد بن جرير؛ ، طربي .20
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  . 1412، ؛ قاهره: هنضة مصرالتفسري الوسيط للقرآن الکرميحممد سيد؛ ، طنطاوي .21

 ش. 1374، هتران: اسالمي ؛الکرمي القرآناملعجم املفهرس اللفاظ  ؛حممد فؤاد، يعبد الباق .22

 و زبان ؛ پژوهشنامه تفسري«حتليلي معناشناخيت، رويکردي قرآين، زبان و تفکر»سيد حممدعلي؛ ، علوي .23

 ش. 1395، 1ش، 5دوره ، قرآن

 ،؛ رساله دکتري تفسري قرآن و متون اسالمي«قرآن کرمينقش زبان در انديشه و عمل از ديدگاه » ؛ــــ .24

 ش. 1396، مرکز حتصيالت تکميلي دانشگاه پيام نور

  . 1406، ع() ؛ اصفهان: کتاخبانه امرياملؤمننيالوايف ؛مرتضيحممد بن شاه، فيض کاشاين .25

  . 1415، ؛ هتران: الصدرتفسري الصايف ؛ــــ .26

 ش. 1371، ةدار الکتب االسالمي :هتران ؛قاموس قرآن ؛رباکيعل، قرشي .27

 ش. 1367، قم: دار الکتاب، موسوي جزايري بيط ديسبه کوشش:  ؛تفسري قمي علي بن ابراهيم؛، قمي .28

  . 1407، ةدار الکتب االسالمي :هتران ؛الکايف حممد بن يعقوب؛، کليين .29

 ش. 1360، بنگاه ترمجه و نشر کتاب :هتران ؛التحقيق يف کلمات القرآن الکرمي ؛حسن، مصطفوي .30

  . 1424، ةدار الکتب االسالمي :هتران ؛التفسري الکاشف ؛حممدجواد، همغني .31

 ش. 1374، ةدار الکتب االسالمي :هتران ؛تفسري منونه ؛ناصر، مکارم شريازي .32

 .  1416، ؛ بريوت: دار الکتب العلميةغرائب القرآن و رغائب الفرقانحسن بن حممد؛ ، نيشابوري .33

 ش. 1387، ؛ ترمجه: داود کرمي. هتران: ساواالنزبان و تفکهرنيک؛ ، الند .34

، ميةبريوت: دار الکتب العل، ؛ به کوشش: کمال بسيوين زغلولاسباب نزول القرآن علي بن امحد؛، واحدي .35

1411 .  

 ش. 1367، دفتري. تربيز: نيماترمجه: هبروز عزب؛ تفکر و زبانيف سيمونوويچ؛ يل، ويگوتسکي .36

 ش. 1392، ي علميههاحوزهقم: مرکز مديريت  ؛جواهر البالغةامحد؛ ، امشيه .37

 

 

 

 


