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چکیده
نقش كنشهاي زبانی همچون گفتن و شنیدن بهعنوان يکی از ساحتهاي كنشگري انسان ،در ساير
عملکردها و جهتگیريهاي عملی ،از مسائل جديدي است كه قابلطرح و گسترش در اخالق و علوم تربیتی
است .اين مسأله كه بهنوعی در معناشناسیِ كاربردي نیز مطرح است ،تاكنون با رويکردي قرآنی بررسی نشده
است .نتايج تحقیقی موضوعی با تحلیلی معناشناختی و درونمتنی در قرآن كريم« ،رفتارسازي زبان» را مورد
تأيید قرار میدهد« .تالزم و تناسب عملکردها و گفتهها»« ،تقابل عملکردهاي متناظر با گفتارهاي متقابل»،
«سبقت خوانش بر كنش»« ،نهی از يک قول براي جلوگیري از يک عملکرد»« ،تعلیل عملکردها با گفتارها»،
«تغییر رفتار به خاطر تغییر خوانش»« ،تربیت زبانی براي تربیت عملی» و باالخره «تثبیت گفتاري براي
ثباتبخشی به عمل» از جمله عناوين مؤيدهاي قرآنی بر رفتارسازي زبان است.
واژگان كلیدي :رفتارسازي ،كنش زبانی ،تربیت زبانی ،تثبیت گفتاري ،قرآن كريم.
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 -1مقدمه
نطق و زبان در ميان ساحات کنشگري انسان يعني شناخت ،عمل جوارحي و تکلّم ،ساحتي
ممتاز بلکه گاه فصل مميّز او محسوب ميشود .کالم ،واسطه ملکوت عالم و مُلک انساني و
مهم ترين ابزار رسوالن خدا در انجام مأموريت بوده است چنانکه عصاره همه آموزههاي آسماني
براي هدايت و تربيت انسان ،قرآن کريم ،نيز ماهيتي زباني دارد .مواجهه با اين حقايق ،نقش زبان
را در حيات انساني عموماً و در رفتار او ،بهعنوان يکي از وجوه حيات او ،خصوصاً ،مورد توجّه
قرار داده و اين سؤال را برميانگيزد که « زبان چه نقشي در ساختن و توجيه عمل انسان دارد؟»
بهعبارت ديگر آيا ميتوان از واقعيتي تحت عنوان «رفتارسازي زبان» سخن گفت؟ از سوي ديگر،
از قرآن کريم بهعنوان کتابي که از هيچ امر مهمي در زمينۀ هدايت و کمال انسان فروگذار نکرده
است توقّع ميرود که در مورد ساحتي به اين اهميت در وجود انسان يعني «زبان» و نقش آن در
هدايت و ضاللت او از جمله در رفتار و عمل جوارحي ،آموزهها و روشنگريهايي سازنده داشته
باشد .بر اين اساس ،پاسخ به اين پرسش را در مقاله پيش رو پي ميگيريم که «آيا از رفتارسازي
زبان در بيان قرآن کريم ميتوان نشاني گرفت؟» بهعبارتديگر آيا با رويکردي قرآني ميتوان از
رفتارسازي زبان سخن گفت؟ و اينکه نشانههاي آن در بيان و آيات قرآن کريم چيست؟
پاسخ قرآني به پرسش فوق ميتواند پشتوانهاي نظري در پيريزي برنامههاي گفتمانمحورِ
تربيتي در عرصههاي مختلف ازجمله رسانهها و مراکز آموزشي و فرهنگي بوده و تبييني کارساز
براي رويکرد زباني در آموزش قرآن کريم و جوابي به چرايي و چيستي تأثير تالوت و خواندن
آيات ،اوراد و ادعيه ،مورد تأکيد اولياء دين ،بر رفتار انسان باشد.
در اين پژوهش ،مقصود از زبان عموم کنشهاي زباني در هر دو نوع زبانِ القايي /مولّد و
زبانِ دريافتي /پذيرا است .در زبان القايي ،فرد ،مولّ ِد يک گفته و کالم است و مفاهيم موردنظر
خود را در قالب کلمات و جمالت القا مينمايد .کنشها در اين نوع ،از قبيل گفتن و نوشتن
است اما در زبان دريافتي ،فرد ،گيرندۀ گفته و کالم از ديگري است .در اين نوع زبان ،کنشها از
قبيل شنيدن ،خواندن ،گوش دادن و تالوت است (نک :الند ،1387 ،ص .)54همچنين مقصود
از رفتار در عنوان مقاله ،عمل جوارحيِ همسو با معناي مندرج و منتقلشده در کنش زباني است؛
معنايي که يا مراد گوينده در زبان القائي ،يا فهميده شده از سوي کنشگر زبان در زبان دريافتي
است.
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هرچند مطالعه در مورد نقش زبان در رفتار انسان را ميتوان در يکي از شاخههاي معناشناسي
کاربردي يا کارگفت نشاني گرفت (نک :صفوي ،1386 ،ص )165امّا روش تحليل و رويکرد
اين پژوهش ،با آنچه در تحليل کارگفتي مطرح است متفاوت ميباشد.
برخالف تحليل کارگفتي که به بررسي نتايج رفتاري يک مخاطبه خاص پرداخته و فراتر از
معناشناسي و مطالعه معاني درونمتني ،به قرائن حاليه و شرايط حاکم بر يک گفتگوي خاص
يعني بافت پيراموني آن نظر ميافکند (نک :صانعي ،1390 ،صص ،)126-49اين مقاله رويکردي
عام به رابطه زبان و رفتار داشته و در پي آن است که بيان و ديدگاه قرآن کريم را در مورد تأثيرات
زبان و کنشهاي زباني بر عملکرد انسان بهطور عام با استفاده از معاني درونزباني و روابط
مفهومي درونمتني مورد مطالعه قرار دهد .از سوي ديگر مفهوم کنش زباني در اين مقاله متفاوت
از مفهوم کنش گفتاري يا کارگفت در نظريه کارگفت است ،اگرچه در مواردي مانند کنش «گفته»
که محصول کنش زباني «گفتن» است با هم مطابقت دارند اما در مصاديق ديگر خود ازجمله
«شنيدن ،خواندن و نوشتن» در کنش زباني و «باگفته» و «درگفته» در کارگفت ،متفاوت از
همديگرند 1.بر اين اساس ،روش تحليل مورداستفاده در اين مقاله نه روش تحليل کارگفتي بلکه
روش تحليل معناشناختي درونمتني در بستر يک تحقيق موضوعي در قرآن کريم است.
ساير مطالعات قرآني چه بهصورت مستقل و چه ضمن کتب تفسيري نيز تحليلي جامع از
مسأله رفتارسازي زبان و ديدگاهي قرآني دراينباره ارائه ندادهاند .لذا در اين خأل ،اين مقاله
درصدد سامان دادن به تحقيقي موضوعي در باب اين مسأله با روش توصيفي ـ تحليلي است تا
در نهايت ،ديدگاهي حتيالمقدور جامع از قرآن کريم را به دست آورده و ارائه دهد.

 -2تالزم و تناسب قول و عمل
رد پاي نقشآفريني قول در عمل را در مالزمت سخناني خاص با رفتارهايي بهخصوص ،در
گزارشهاي قرآن کريم ميتوان يافت .با اين توضيح که از يکسو مالزمت دو چيز ،اعم از اقتضا
و سببيت يکي براي ديگري است و از سوي ديگر ميان سبب و مسبّب حتماً گونهاي مالزمت
برقرار است؛ لذا نخست به سراغ مالزمت ميان رفتار و گفتار ميرويم؛ چه مالزمت ميان سخنان

 .1در مورد کنشها در نظريه کارگفت يا کنشهاي گفتاري ببينيد :صانعي پور ،1390 ،صص /26-24ساجدي،1381 ،
صص.124-123
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و رفتارهاي پسنديده و ستوده و چه تالزم اقوال و اعمال نکوهيده .در ادامه نمونههايي را
بهاختصار ميآوريم:

1

 احسن القول بودن مستلزم صالح العمل بودن (فصلت.)33 /41 : در مراتب رفيعه و صعود الي اهلل« ،کلم طيّب» ،مالزم «عمل صالح» و يکي اوجبخش ديگرياست (فاطر.)10 /35 :
 گفتاري خاص شاخصه و معرِّف صابرانِ در مصائب (بقره.)156-155 /2 : قول مقاتالنِ صابرِ في سبيل اهلل منحصر در يکگونه گفتار (آلعمران.)147-146 /3 : گفتار اهل صبر و عمل صالح ،متفاوت از گفتار ديگران (هود.)11-9 /11 : «اعتداء» و «إثم» مالزم تکذيب آيات الهي و «اساطير االولين» خواندن آن (مطففين/83 :.)14-12
 «إتراف» و «اصرار بر حنث و گناه» مالزم با ترديدافکني در معاد (واقعه.)48-45 /56 : همسخني «اهل طغيان» براي انکار رسالت و اتهام زني به پيامبران (ذاريات.)53-52 /51 :تأکيد بر مالزمت و تناسب گفتار با رفتار ،اين سؤال را برميانگيزد که حا ِل منافقان و سخنان
حقّي که بر زبان مي رانند چگونه است؟ آيا تناسبي با رفتار نادرست و گفتار احياناً درستشان
وجود دارد؟ پاسخ اين است که آنچه در منافقان رخ ميدهد ناهماهنگي قول جهري و سخن
علني آنان با رفتارشان است ،حالآنکه ما با دو نوع گفتار مواجهيم (ويگوتسکي ،1367 ،ص)197؛
يکي جهري و علني ،سخني که بر زبان جاري شده و به گوش ديگران و حاضران ميرسد؛
ديگري سري و دروني ،سخني که فرد با خود گفته يا به نحو زمزمه و نجوا ادا کرده يا در دل
ميگذراند (نک :راغب ،1404 ،ص /415طباطبايي ،1417 ،ج ،14ص .)122آنچه در اينجا
ناهماهنگ است عملکرد فرد با قول جهري و علني اوست و قول سرّي و کالم پنهان فرد،
همچنان و همواره در هماهنگي با عملکرد او ميباشد .کارهايي از قبيل ارتباط و مراوده با
غيرمؤمنان ،سستي در اقدامات مؤمنانه و عقب نشستن از قِتال و بُخل در انفاق في سبيل اهلل که
در مورد منافقان گزارش شده است (نک :محمد26 ،20 /47 :؛ مائده52 /5 :؛ مجادله13-8 /58 :؛
نساء77 /4 :؛ توبه ،)77-76 /9 :اگرچه مغاير و ناهماهنگ با ادعاي دهانپرکن ايمان و اطاعت
آنهاست (نک :نور ) 48-47 /24 :ولي در هماهنگي کامل با سخنان محفلي و کالم قلبي آنها
ك يَقُولُو َن َلوْ كانَ لَنا ِمنَ الْأَ ْمرِ َشيْ ٌء ما ُق ِتلْنا هاهُنا﴾
سهِم ما لَا ُيبْدُونَ لَ َ
است .تعبير ﴿يُخْفُونَ فِي أَنفُ ِ
 .1براي تفصيل مطلب ر.ک :علوي ،1396 ،صص.115-111
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(آلعمران« :)154 /3 :آنان چيزي را در دلهايشان پوشيده ميداشتند که براي تو آشکار
نميکردند .ميگفتند :اگر ما را در اين کار اختياري بود[ ،و وعده پيامبر واقعيت داشت] ،در اينجا
سهِ ْم َلوْلَا يُعَذُِّبنَا اللَّ ُه بِمَا نَقُولُ﴾ (مجادله« :)8 /58 :و در
کشته نميشديم» و ﴿ َو يقُولُو َن فِي أَنفُ ِ
دلهاي خود ميگويند« :چرا به آنچه ميگوييم خدا ما را عذاب نميکند؟» بيانگر قول دروني
منافقان است .سوره منافقون نيز به برخي سخنان محفلي و سري منافقان ميپردازد (نک :منافقون:
 /8-7 /63نيز ابن عاشور ،بيتا ،ج ،28ص .)220در بستر همين پنهانکاري است که منافقان
درباره افشاي اسرار و اخبار آنان توسط آيات قرآن نگراناند (توبه .)64 /9 :البته اگر نفاق در حد
بيماردلي مطرح باشد و نه يک جريان برانداز و تشکيالتي ،در اين صورت گونهاي بيثباتي و
عدم استقرار در عقيده ،رفتار و گفتارِ فرد حاصل است و در اين حال ،مهمترين وجه هماهنگي
قول و عمل ،ميتواند هماهنگي تزلزل و تذبذب رفتاري فرد با ترديد و تزلزل گفتاري او باشد.

 -3تقابل عملکرد ،الزمه تقابل خوانش
در مواردي که گونهاي صف بندي و تقابل رفتاري ميان افراد در قبال پديده يا رخدادي
گزارش شده است با تقابلي متناظر در گفتار و خوانش آنها نيز مواجهيم و گاه اساساً تقابل
عملکرد آنها بهوسيله گزارشِ تقابلِ آنها در گفتار و خوانش ارائه شده است .در ادامه نمونههايي
از اين موارد را ميآوريم.
 تقابل خوانش نوح (ع) و همراهان مؤمن او با خوانش پسر کافرش در قبال رخداد طوفان:﴿قَالَ الَ عَاصِمَ الْ َي ْومَ ِمنْ أَ ْمرِ الله ِه اال مَن َّرحِمَ﴾ (هود« :)43 /11 :گفت :امروز در برابر فرمان خدا
هيچ نگاهدارندهاي نيست ،مگر کسي که [خدا بر او] رحم کند»﴿ ،قَالَ سَآوِي إِلَی َجبَلٍ يَعْصِ ُمنِي
ِمنَ الْمَاء﴾ (هود« :)43 /11 :گفت :به زودي به کوهي پناه ميجويم که مرا از آب در امان نگاه
ميدارد» .هر يک از اين دو خوانش ،عملکردي متباين از ديگري به همراه داشت ،يکي رکوب
در کشتي و نجات يافتن و ديگري تخلّف از کشتي و غرق شدن.
 تقابل خوانش ساحران تائب از بلعيده شدن اسباب سحرشان توسط اعجاز موسي (اژدها)ض
با خوانش فرعونيان﴿ :قَالُوا لَن ُّنؤْثِرَكَ عَ َلی مَا جَاءَنَا ِمنَ اْلبَِّينَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَن َ قَا ٍ
إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا﴾ (طه« :)72 /20 :گفتند :ما هرگز تو را بر معجزاتي که به سوي ما
آمده و [بر] آن کس که ما را پديد آورده است ،ترجيح نخواهيم داد؛ پس هر حکمي ميخواهي
ريکُمُ الَّذِي عَلَّمَکُمُ السِهحْ َر
بکن که تنها در اين زندگي دنياست که [تو] حکم ميراني»﴿ ،إنَّهُ لَ َکبِ ُ
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سوْفَ تَ ْعلَمُونَ﴾ (شعراء« :)49 /26 :قطع ًا او همان بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است.
َفلَ َ
به زودي خواهيد دانست» .الزمه اين دو خوانش ،يکي ايمان و پايمردي بر آن و ديگري تداوم
کفر و اقدام به شکنجه ساحران مؤمن بود .در مورد فرعونيان ،مهم نه دريافت آنها که بهروشني
سهُم﴾« :و با آنکه در دلهايشان آن را امري
حقيقت را دريافته بودند ﴿ َو َجحَدُوا بِها َو ا ْستَيْ َق َنتْها أَنْفُ ُ
يقيني يافتند ،از روي ظلم و تکبّر انکارش کردند» (نمل ،)14 /27 :بلکه مهم خوانشي است که
مبناي عملکرد بعدي آنها قرار ميگيرد.
 الزمه تقابل دو خوانش درباره موعظه و نهي گنهکاراني در معرض عذاب (اصحاب سبت)،تقابل رفتار آنان در مواجهه با اهل گناه است﴿ :وَ إِذْ قَاَل أُمَّة مِ ْنهُم لِم تَعِظُون َقوْمًا اهلل ُم ْهلِ ُكهُم َأ ْو
مُعَذُِّبهُم عَذَابًَا شَدِيدًَا( ﴾...اعراف« :)164 /7 :و آن گاه که گروهي از ايشان گفتند« :براي چه قومي
را که خدا هالککننده ايشان است ،يا آنان را به عذابي سخت عذاب خواهد کرد ،پند ميدهيد؟»
≠ ﴿ ...قَالُوا مَعْ ِذرَة إِلَي رَبِّكُم وَ لَعََّلهُم َيتَّقُون﴾ (اعراف« :)164 /7 :گفتند :تا معذرتي پيش
پروردگارتان باشد ،و شايد که آنان پرهيزگاري کنند» .در يکي ،نهي از منکر صرفاً با توجه به
نتيجه آن مورد خوانش قرار گرفته و در اين مورد خاص ،بيفايده خوانده ميشود و در ديگري،
اين نهي و موعظه ،نخست به عنوان انجام يک وظيفه براي آمادگي جهت پاسخگويي به درگاه
الهي و سپس اميدوارانه براي اثربخشي خوانش ميشود .صاحب خوانش نخست ،در عمل نهتنها
نهي از منکر نميکند بلکه ناهيان از منکر را نيز بازداشته و دلسرد مينمايد اما خوانش دوم ،اقدام
و تحرّک سازنده در قبال گناهان را به همراه دارد.
دو خوانش متفاوت در ميان همراهان موسي (ع) ،يکي عقب نشستن از جهاد و ديگري آمادگي
براي آن بلکه تحريض ديگران بدان را به همراه دارد﴿ :قالُوا يا مُوسي إِنَّ فيها َقوْمًا َجبَّارينَ وَ إِنَّا
َلنْ نَدْ ُخلَها َحتَّي َيخْ ُرجُوا ِمنْها فَ ِإنْ يَ ْخرُجُوا ِمنْها فَإِنَّا داخِلُونَ﴾ (مائده« :)22 /5 :گفتند« :اي موسي،
در آنجا مردمي زورمندند و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما هرگز وارد آن نميشويم .پس اگر از
آنجا بيرون بروند ما وارد خواهيم شد»﴿ ،قالَ رَجُالنِ ِمنَ الَّذينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ َعلَ ْيهِمَا ادْخُُلوا
َکلُوا إِ ْن کُ ْنتُ ْم ُمؤْمِننيَ﴾ (مائده« :)23 /5 :دو
ب فَإِذا َد َخ ْلتُمُو ُه فَإِنَّکُمْ غاِلبُو َن وَ َعلَي اللَّ ِه فَ َتو َّ
َعلَ ْيهِ ُم الْبا َ
مرد از [زمره] کساني که [از خدا] ميترسيدند و خدا به آنان نعمت داده بود ،گفتند« :از آن دروازه
بر ايشان [بتازيد و] وارد شويد؛ که اگر از آن ،درآمديد قطعاً پيروز خواهيد شد ،و اگر مؤمنيد ،به
خدا توکّل کنيد».
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 -4ابتناي عمل بر قول
در اين بخش ،قدمي پيشتر رفته و فراتر از مالزمت و همسويي گفتار و عمل ،با شواهد
قرآني نشان ميدهيم که اعمال اختياري انسان ،مبنايي از جنس قول دارند و يا سخناني ميانجي
گر تغيير رفتار ميشوند و باالخره گفتههايي براي حصول رفتاري خاص ،مورد توصيه و تحريض
و سخناني ديگر براي برکناري از عملکردي خاص ،مورد نکوهش و تحذير قرار ميگيرد .از
سوي ديگر به شواهدي اندک و با صراحتي کمتر در آيات قرآن برميخوريم که سابقه رفتاري
فرد را مؤثر در گفتار و خوانش او نشان ميدهد مانند آنچه در سوره مطففين آيات  14-10آمده
که ميتواند نشانگر تأثيري دوسويه ميان گفتار و رفتار باشد .از آنجا که اين مسأله ،مجالي فراختر
و مستقل خواسته و ربط مستقيمي با رفتارسازي زبان ندارد آن را واگذاشتهايم.

 -1-5مبناي زبانی طاعت و معصیت
طاعت و معصيت به عنوان دو گونه عمده در رفتار ،بدون لحاظ قول و فرماني سابق ،محقق بلکه
تصور نميشود ،لذا در هر دو مورد بايد ابتدا يک قول و فرمان و سپس دريافت و شنيدن آن
محقق شده باشد تا پس از آن بر فرد فرماندادهشده که فرمان را شنيده ،عنوان «مطيع» يا «عاصي»
را اطالق نمود .لذا تقديم «سمع» در ترکيب عطفي ميان آن و «اطاعت» و «معصيت» در قرآن
الل ِه َو َرسُوِلهِ لِيَحْکُ َم بَ ْي َنهُمْ
ني إِذا ُدعُوا إِلَي َّ
کريم مبتني بر اين حقيقت است﴿ :إِنَّما کانَ َقوْلَ الْ ُمؤْمِن َ
أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ َأطَعْنا وَ أُولِئکَ هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ﴾ (نور51 /24 :؛ نيز بقره285 /2 :؛ نساء46 /4 :؛
مائده7 /5 :؛ تغابن« :)16 /64 :گفتار مؤمنان ـ وقتي به سوي خدا و پيامبرش خوانده شوند تا
ميانشان داوري کندـتنها اين است که ميگويند« :شنيديم و اطاعت کرديم» اينانند که رستگارند»،
﴿وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَ ْعنَا َفوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَ ْينَاكُم بِ ُقوَّ ٍة وَ اسْمَعُوا قَالُوا سَمِ ْعنَا َوعَصَيْنَا َو
ُأشْرِبُوا فِي ُقلُوبِ ِهمُ الْعِجل بِكُفْرِهِ ْم( ﴾...بقره93 /2 :؛ نيز ر.ک :نساء« :)46 /4 :و آن گاه که از شما
پيمان محکم گرفتيم ،و [کوه] طور را بر فراز شما برافراشتيم[ ،و گفتيم« ]:آنچه را به شما دادهايم
به جدّ و جهد بگيريد ،و [به دستورهاي آن] گوش فرا دهيد ».گفتند« :شنيديم و نافرماني کرديم».
و بر اثر کفرشان[ ،مِهر] گوساله در دلشان سرشته شد» .دراينباره زبان دريافتي و مهمترين ابزار
آن يعني قوه سامعه در شکل دهي اين دو گونه رفتار نقش اساسي دارد ،بهطوريکه در سوره
انعام ،استجابت را که اعم از استجابت زباني و عملي است ،منحصر در بهرهمندان و بهکارگيرندگان
ستَجيبُ الَّذينَ يَسْمَعُو َن
اين قوّه ميداند و ديگران را ،به قرينه مقابله ،مرده معرفي مينمايد﴿ :إِنَّما يَ ْ
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وَ الْمَوْيت َيبْعَُثهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ ُي ْرجَعُونَ﴾ (انعام« :)36 /6 :تنها کساني [دعوت تو را] اجابت ميکنند
که گوش شنوا دارند ،و [امّا] مردگان را خداوند [در قيامت] بر خواهد انگيخت؛ سپس به سوي
او بازگردانيده ميشوند».

 -2-4نهی از يک رفتار مبتنی بر نهی از يک قول
نهي و نکوهش قرآن در مورد برخي عملکردها بر نهي و نکوهش از قول و خوانشي خاص
بنا گرديده است و اين ،مؤيّد جايگاه خوانش انسان در شکلدهي به عمل اوست .قرآن کريم در
اين موارد و به طور ضمني به قول و خوانش صحيح و پسنديده رهنمون شده است تا رفتاري
متفاوت از آنچه مورد نکوهش قرار گرفته حاصل آيد .ازجمله ،نهي قرآن از قول و خوانشي
است که برخي مسلمانان دنياخواه ،عملکرد خود را بر اساس آن بنا کرده و براي به دست آوردن
ل الله ِه َف َتبََّينُوْا َو ال تَقُولُوْا
ضرَْبتُمْ فِي َسبِي ِ
متاعي از دنيا به انجام ميرسانند﴿ :يَا أَُّيهَا الَهذِينَ آ َمنُوْا إِذَا َ
ض الْحَيَا ِة الدُّنْيَا فَعِندَ ال هلهِ مَغَانِمُ كَ ِثريَ ٌة كَذَِلكَ كُنتُم ِمهن
س َ ُم ْؤ ِمنًا َت ْبتَغُو َن عَ َر َ
السالَ َم لَ ْ
لِ َمنْ أَلْقَی إِلَيْكُمُ َّ
َقبْلُ فَ َمنَه اللههُ َعلَيْكُمْ َف َتبََّينُواْ إِنَه اللههَ كَانَ بِمَا تَعْ َملُونَ َخبِريًا﴾ (نساء« :)94 /4 :اي کساني که ايمان
آوردهايد ،چون در راه خدا سفر ميکنيد [خوب] تحقيق کنيد و به کسي که نزد شما اظهارِ اسالم
ميکند؛ مگوييد« :تو مؤمن نيستي» [تا بدين بهانه] متاع زندگي دنيا را بجوييد ،چرا که غنيمتهاي
فراوان نزد خداست .قبلًا خودتان [نيز] همين گونه بوديد ،و خدا بر شما منّت نهاد .پس خوب
رسيدگي کنيد ،که خدا همواره به آنچه انجام ميدهيد آگاه است» .گروهي از مسلمانان در اعزام
براي جهاد ،در ميانه راه با کسي مواجه شدند که اظهار اسالم ميکرد يا به شيوه مسلمين سالم
مينمود؛ بههرحال ،ظاهر حالش نشان از مسلمان بودنش داشت .يکي از مسلمانان در اين ميان
با اين قول ـ در خطاب به اوـ که «تو مؤمن نيستي» او را کشت و مال او را به غنيمت برداشت
(واحدي ،1411 ،صص .)178-175آيه مربوط به اين رخداد در سياق آيات مربوط به قتل مؤمن
و مجازات آن آمده است (طبرسي ،ج ،3صص .)146-145در اينجا مبنا قرار دادن اين قول براي
کشتن يک انسان مورد تأکيد است ،چراکه نهي قرآن به اين قول تعلّق گرفته است تا قتل مؤمني
َن
در اين موارد واقع نشود .ادامه آيه که ميفرمايد﴿ :فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ َكثِريَةٌ كَذَِلكَ كُنتُم مِّن قَ ْبلُ فَم َّ
اللَّهُ َعلَيْكُمْ َف َتبَيَّنُوا إِنَّ اللَّ َه كَانَ بِمَا تَعْ َملُونَ َخبِريًا﴾ مؤلفههاي خوانشِ شايسته و بايسته براي مؤمنان
را در اينگونه موارد گوشزد مينمايد.
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در نمونهاي ديگر ،در سوره فجر ،از خوانش نوع انسانهاي تربيتنشده در گشايش نعمتها
و نيز در تنگناي روزي گزارشي آمده است .آنها اين دو وضع پيشآمده در زندگي را به کرامت
و مهانتِ خود نزد خداوند و ِاکرام و اهانت خود از جانب او خوانش مينمايند﴿ :فَأَمَّا اإلنْسا ُن
إِذا مَا اْبتَالهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَ ُه فَيقُولُ رَبِّي أَکْرَ َمنِ وَ أَمها إِذا مَا اْبتَالهُ فَقَ َدرَ َعلَيهِ ِرزْقَهُ فَيقُولُ رَبِّي
أَهاَننِ َکلها( ﴾...فجر« :)17-15 /89 :اما انسان ،هنگامي که پروردگارش او را بيازمايد و گرامي
داردش و نعمتش بخشد ،ميگويد :پروردگارم [چون شايسته و سزاوار بودم] مرا گرامي داشت،
و اما چون او را بيازمايد ،پس روزياش را بر او تنگ گيرد ،گويد :پروردگارم مرا خوار و زبون
کرد .اين چنين نيست که ميپنداريد»...؛ حال آنکه ميبينيم بالفاصله با کلمه ردعِ « َکلها» که براي
رد کردن و بازداشتن از امري بهکار ميرود ،اين خوانش مورد نهي و نکوهش قرار ميگيرد و
پس از گزارش عملکرد آنان باز با کلمه ردعي ديگر ،رفتار آنان نيز نکوهيده و محکوم ميشود:
﴿ ...بَل ال تُکْرِمُونَ الْيتِيمَ وَ ال تَحَاضُّونَ َعلَی طَعَامِ الْمِسْ ِکنيِ وَ تَأْ ُکلُونَ التُّرَاثَ أَ ْکالً لَّمهًا وَ تُحِبُّو َن
الْمَالَ ُحبهًا َجمهًا َکاله( ﴾...فجر ...« :)21-17 /89 :بلکه يتيم را نمينوازيد؛ و بر خوراک [دادن] بينوا
همديگر را بر نميانگيزيد و ميراث را [ از حالل و حرام] حريصانه ميخوريد؛ و مال را دوست
داريد ،دوست داشتني بسيار .اين چنين نيست که ميپنداريد .». ...مهمتر از آن خوانش ناشايست،
عملکرد ناشايستي است که به انجام رساندهاند .اهميت عملکرد آنان از حرف استدراک «بل»
استفاده ميشود ،گويي که بيان آيات چنين است که :آنان صرف ًا گوينده يک سخن نبودهاند بلکه
آنان در اين دگرگوني احوال ،چنين عملکردي داشتهاند؛ يا اينکه مسأله اين نيست که اکرام و
اهانتي رخ داده يا نه ،بلکه مسأله اين است که شما چه کرده يا نکردهايد .مسأله عملکرد ناشايستي
است که شما در بستر آن قول و خوانش به انجام رساندهايد ،بهطوريکه با خوانشي متفاوت
ميشد انتظار عملکردي ديگر را از آنها داشت؛ چنانکه پس از مرگ و در مواجهه با جهنم و
عذاب ،آنان تازه امّا بيثمر ،به اين خوانش ميرسند که دنيا مقدمه و مزرعه آخرت است و تنگي
و گشايش در آن ،بستر توشه گيري براي حيات حقيقي در سراي ديگر؛ ولي در آن هنگام ديگر
مجالي براي عمل نيست﴿ :وَ ِجيءَ َيوْ َمئِذٍ بِ َج َهنَّمَ يَوْ َمئِذٍ َيتَذَکَّرُ اإلِنسَانُ وَأَنَّی لَهُ الذِّکْ َری يَقُولُ يا لَي َتنِي
قَدَّ ْم ُ لِحَياتِي﴾ (فجر« :)24-23 /89 :در آن روز دوزخ را بياورند ،در آن روز انسان متذکّر شود
و کجا اين تذکر براي او سودمند افتد؟! ميگويد :اي کاش براي اين زندگيام [چيزي] پيش
فرستاده بودم» .اهميت و تعيينکنندگي قول در عمل در اينجا برداشتي تقديري از آيات نيست
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بلکه به قرينه دو آيه اخير ،در تقابل با گفتار سابق آنها در دنياست وقتيکه در اين دو آيه،
ش همين افراد در سراي ديگر و با کارکرد ذِکري و برانگيزاننده براي عمل ،مطرح شده و
خوان ِ
بدينوسيله نقش و کارکرد لهوي قول سابق آنها در دنيا روشن ميشود.

1

 -3-4فساد قول ،منشأ فساد عمل
قرآن کريم خيانت و عدم پايبندي به امانت در شرايط عادي از سوي دستهاي از اهل کتاب
س َعلَينا فِي الْ ُامِّينيَ َسبِيلٌ َو يَقُولُو َن
ك بِأََّنهُ ْم قالُوا لَي َ
را با اين قول آنها ريشهيابي مينمايد که﴿ :ذِل َ
َعلَي الله ِه الْكَذِبَ وَ هُ ْم يَعْلَمُونَ﴾ (آلعمران« :)75 /3 :اين بدان سبب است که آنان [به پندار خود]
گفتند« :در مورد کساني که کتاب آسماني ندارند ،بر زيان ما راهي نيست» و بر خدا دروغ ميبندند
با اينکه خودشان [هم] ميدانند» .چنانکه روگرداني گروهي از آنان وقتيکه به حکم خدا در
کتاب الهي فراخوانده مي شوند با قول ديگري از ايشان در مورد سرانجام خود تعليل ميشود و
َسنَا النَّارُ اِلها أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ َوغَرَّهُمْ فِي دِي ِنهِمْ مَا كَانُوا يَفْ َترُو َن﴾
آن اينکه﴿ :ذَِلكَ بِأََّنهُمْ قَالُوا َلنْ تَم َّ
(آلعمران« :)24 /3 :اين بدان سبب بود که آنان [به پندار خود] گفتند :هرگز آتش جز چند روزي
به ما نخواهد رسيد ،و برساختههايشان آنان را در دينشان فريفته کرده است» .همين دسته از اهل
کتاب ،براي به دست آوردن متاع دنيا ،با احکام و کتاب آسماني خود معامله ميکنند .آنها اين
معامله را در بستر و به پشتوانه کنشي زباني يعني «کتابت» و «خوانشي دروغين و خودبافته» در
مورد نگاشته خود به انجام ميرسانند .آنان بافتههايي مينويسند و براي کسب بهرههايي از
ل
تمتعات دنيا به مردم و مشتريان خود ميگويند« :اين حکم و نوشته از جانب خداست»﴿ ،فَوَْي ٌ
ل َلهُ ْم مِمَّا کَ َت َب ْ
ال َفوَيْ ٌ
شتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلي ً
ن ِعنْ ِد اللَّ ِه لِيَ ْ
ُم يَقُولُو َن هذا مِ ْ
ِللَّذينَ يَ ْکتُبُو َن الْکِتابَ بِأَيْديهِمْ ث َّ
سبُو َن﴾ (بقره« :)79 /2 :پس واي بر کساني که کتاب [تحريف شدهاي]
ل َلهُ ْم ِممَّا يَکْ ِ
أَيْديهِ ْم َو َويْ ٌ
با دستهاي خود مينويسند ،سپس ميگويند« :اين از جانب خداست» ،تا بدان بهاي ناچيزي به
دست آرند؛ پس واي بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته ،و واي بر ايشان از آنچه [از اين راه]
به دست ميآورند» .قرآن کار رباخواران و رفتار جنونآميز آنان در عرصه اقتصاد و اجتماع را که
باز ،يهوديان يدي طولي و باسابقه در آن دارند (ر.ک :نساء )161-160 /4 :مبتني بر قول و
الربَا
ن يَأْكُلُونَ ِّ
خوانش آنان درباره ربا و نسبت آن با معامله مشروع بيع ميداند و ميفرمايد﴿ :الَّذِي َ
 .1در مورد کارکرد توجيهي (جهتدهندگي) کنش زباين با دو گونه ذکري و هلوي آن (نک :علوي ،1395 ،صص-120
.)124
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َل
ك بِأَنَّ ُهمْ قَالُواْ إِنَّمَا اْلبَ ْيعُ ِمثْلُ الرِّبَا َوأَح َّ
ن الْمَسِّ ذَلِ َ
ال يَقُومُونَ اِله ا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَ َت َخبَّطُ ُه الشَّيْطَانُ مِ َ
َرمَ الرِّبَا﴾ (بقره« :)275 /2 :کساني که ربا ميخورند ،برنميخيزند مگر مانند برخاستنِ
اللههُ اْلبَ ْيعَ وَح َّ
کسي که شيطان بر اثر تماس ،آشفته َسرَش کرده است .اين بدان سبب است که آنان گفتند« :
همانا داد و ستد [هم] مانند رباست ».و حال آنکه خدا داد و ستد را حالل ،و ربا را حرام گردانيده
است».
نوع انسانها آنگاهکه از معرفت و تربيت الهي به دور باشند ،بهرهمنديها را صرفاً ثمره دانش
خود ميپندارند و خودبسندگي و خودشيفتگي ،آنان را از مبدئي که تنها در گرفتاري يادش کرده
و سراغش ميروند غافل ميسازد .اين قول و خوانش آنان درباره بهرهمنديها ،رفتار و
دستاوردهايي عملي برايشان به بار ميآورد که به حال آنان سودي نميبخشد و در ميزان الهي
تباه شده است .در دو آيه از سوره زمر تخطئه دستاورد انسانها به دليل فاء تفريع در «فما أغني
عنهم» (ابن عاشور ،بيتا ،ج ،24ص )110مبتني بر تخطئه قول آنها در هنگامه نعمت است:
ل هِيَ فِ ْتنَ ٌة َو لکِنَّ
ُم إِذا َخوَّلْنا ُه نِعْمَةً ِمنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي ِعلْمٍ بَ ْ
ُر دَعانا ث َّ
َس االِنْسانَ ض ٌّ
﴿فَإِذا م َّ
سبُونَ﴾ (زمر:)50-49 /39 :
ن مِن َقبْ ِلهِ ْم فَمَآ َأ ْغنَي َعنْهُم مَها کَانُوْا يَکْ ِ
أَ ْکثَرَهُ ْم ال يَ ْعلَمُونَ قَدْ قَاَلهَا الَهذِي َ
« و چون انسان را آسيبي رسد ،ما را فراميخواند؛ سپس چون نعمتي از جانب خود به او عطا
کنيم ميگويد« :تنها آن را به دانش خود يافتهام» .نه چنان است ،بلکه آن آزمايشي است ،ولي
بيشترشان نميدانند .قطعاً کساني که پيش از آنان بودند [نيز] اين [سخن] را گفتند و آنچه به
دست آورده بودند ،کاري برايشان نکرد».
فراتر از اين نمونهها اساساً تمام عملکرد و رفتار مجرمانه ناباوران به آخرت ،مبتني بر اقوال و
ک
خوانشهاي باطلي است که شياطين انس و جن براي فريبکاري ميآرايند و ميپراکنند﴿ :وَکَذلِ َ
ف الْ َقوْلِ غُرُورًا وَ َلوْ شا َء
ضهُمْ إِلَی بَ ْعضٍ زُ ْخرُ َ
جَ َعلْنا لِکُلِّ َنبِيٍّ عَ ُدوهًا شَياطنيَ الْاِنْسِ َو الْ ِجنِّ ُيوحِي بَعْ ُ
رَبُّکَ ما فَ َعلُو ُه فَ َذرْهُمْ َو ما يَ ْفتَرُونَ وَ ِلتَصْغَی إِلَيهِ أَ ْفئِ َدةُ الَّذينَ الُي ْؤ ِمنُونَ بِالْآخِ َر ِة وَ لِيَ ْرضَ ْوهُ َو لِيَ ْقتَرِفُوا
ما هُمْ مُ ْقتَرِفُونَ﴾( 1انعام« :)113-112 /6 :و بدين گونه براي هر پيامبري دشمني از شيطانهاي

 .1و بدين گونه براي هر پيامربي دمشنی از شيطاهناي انس و جن برگماشتيم .بعضي از آهنا به بعضي ،براي فريب
[يكديگر] ،سخنان آراسته القا ميكنند؛ و اگر پروردگار تو ميخواست چنني منيكردند .پس آنان را با آنچه به دروغ
ميسازند واگذار .و [چنني مقرر شده است] تا دهلاي كسانی كه به آخرت اميان منيآورند به آن [سخن باطل] بگرايد و
آن را بپسندد ،و تا اينكه آنچه را بايد اجنام دهند هنايتًا اجنام دهند.

 154دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شمارۀ نوزدهم ،پايیز و زمستان 1397

انس و جن برگماشتيم .بعضي از آنها به بعضي ،براي فريب [يکديگر] ،سخنان آراسته القا ميکنند؛
و اگر پروردگار تو ميخواست چنين نميکردند .پس آنان را با آنچه به دروغ ميسازند واگذار.
و [چنين مقرر شده است] تا دلهاي کساني که به آخرت ايمان نميآورند به آن [سخن باطل]
بگرايد و آن را بپسندد ،و تا اينکه آنچه را بايد انجام دهند نهايتاً انجام دهند»« .اِقتراف» در آيه به
معناي اکتساب و انجام دادن است (ابن منظور ،1414 ،ج ،9ص .)280الم تعليل در «لِيَقتَرِفوا»
(درويش ،1415 ،ج ،3ص )203و نيز ترکيبِ ﴿ما هُمْ مُ ْقتَ ِرفُو َن﴾ (آنچه را ايشان انجام دهندهاند)
که بهنوعي عموم را افاده ميکند ،همگي نشان ميدهند که اين ناباوران به حيات آخرت ،در
گناهان خود (فيض کاشاني ،1415 ،ج ،2ص )150متأثّر از زخرف القول هستند.

 -4-4میانجیگري قول در تغییر رفتار
در اين بخش ،تأثير زبان در رفتار را با عنايت به سابقه رفتاري فردِ کاربر زبان و تغييري که
زبان دريافتي يا القايي در آن سابقه ايجاد کرده يا ميتواند ايجاد کند ،بررسي ميکنيم.
براي تغيير رفتار مبتني بر تغيير خوانش و گفتار ،بهطور روشن و مشخص ،ميتوان به تغيير
رفتار درباريان و سربازان فرعون با نوزادي که موردي براي کشته و سربريده شدن بوده ياد کرد،
نوزادي از سبطيان 1که فرعون و قومش تصميم بر کشتن و سربريدن همه پسران آنان گرفته و در
حال اجراي اين تصميم خود بودند .او موساي نوزاد بود که مادرش با ترفندهاي مختلف البته به
ياري و الهام الهي در دوره بارداري از تيغ فرعونيان پنهان کرده بود و اکنونکه به دنيا آمده ،باز
براي دور کردن او از خطر ،سروش آسماني به دلش انداخت تا او را در صندوقچهاي به آب
اندازد .او اين کار را کرد .اينسوي جريان آب ،کاخ فرعون قرار داشت و نگهبانان او ،يعني همان
مسبّبان و مباشران ذبح پسران بنياسرائيل ،او را مييابند و از آب ميگيرند (مکارم شيرازي،
 ،1374ج ،16صص.)28-23
با عنايت به احساس خطري که فرعون از فرزندان بنياسرائيل کرده و فرمان عمومي که بر
قتل پسران آنان داده بود ،واکنش سربازان کاخ و درباريان را ميتوان پيشبيني کرد .همچنان که
اين سخن که ﴿ال تَ ْقُتلُوهُ﴾ (قصص )9 /28 :نشانه بر اين است که مقتضي براي قتل او وجود
داشت ،ولي اين همسر فرعون ،آسيه است که اين نوزادِ از آب گرفتهشده را بهگونهاي متفاوت

 .1مهاجران بيناسرائيل به سرزمني مصر ،در مقابل قبطيان که بوميانِ مهانجا بودند (مکارم شريازي ،1374 ،ج،16
ص.)11
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خوانش ميکند و اين خوانش را جايگزين خوانش فرعونيان ميسازدَ ﴿ :و قاَل ِ ا ْمرَ َأتُ فِ ْرعَ ْو َن
سي أَنْ َينْفَعَنا أَوْ ن ََّتخِذَهُ وَلَدًا وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ﴾ (قصص« :)9 /28 :و
قُرَّتُ عَ ْينٍ يل وَ لَکَ ال تَ ْقُتلُوهُ عَ َ
همسر فرعون گفت[ :اين کودک ] نور چشم من و تو خواهد بود .او را مکُشيد .شايد براي ما
سودمند باشد يا او را به فرزندي بگيريم ،ولي آنها خبر نداشتند» .بدين گونه خوانش همسر
فرعون مبناي عمل درباريان ميشود و کساني که با خوانشي فرعوني ،قاتالن فرزندان بنياسرائيل
بودهاند نگهبانان جان نوزادي اسرائيلي و بزرگدارندگان او بهعنوان فرزندخوانده فرعون
ميشوند .اينچنين دشمنِ فرعون بهواسطه گفتن و شنيدن و استمرار بر خوانشي از همسر او ،در
خانه او پرورده ميشود .ميبينيم که صِرف يک خوانش ،صرفنظر از اينکه چه مقدار بر ادراک
و شناخت درست مبتني باشد ،در شکلدهي و تغيير رفتار عملي افراد ميتواند مؤثر باشد.
در ادامه ،تغيير رفتار را ذيل دو عنوان «توبه» و «ارتداد» در پيوند با زبان بررسي ميکنيم.

 -1-4-4توبه
در جريان اعزام موسي و هارون (ع) بهسوي فرعون ،آن دو دستور مييابند تا با فرعون سخن
بگويند .در گزارش قرآن ،قول القايي موسي (ع) بناست ميانجيگر ميان دو حالت در رفتار فرعون
باشد و آن «طغيان» و «تزکّي» است﴿ :اِذْ َهبْ إِلَي فِ ْر َعوْنَ إِنَههُ طَغَي فَقُلْ هَلْ َلكَ إِلَي أَنْ تَزَكَهي﴾
(نازعات « :)18-17 /79 :به سوي فرعون برو که وي سر برداشته است؛ و بگو :آيا سَرِ آن داري
⃖
که به پاکيزگيگرايي».؛ (طغيان فرعون...قول موسي...تزکّي فرعون) .سوره طه نيز با استفاده از
حرف ترجّي «لَعلَّ» که در اين موارد ميتواند مفيد تعليل باشد ،قول ليّن موسي و هارون را
مقتضي ايجاد تحوّل در رفتار فرعون از طغيان به «تذکّر و خشيت» معرفي مينمايد ،هرچند که
اين اقتضا با وجود مانع در فرعون به فعليت نرسيد﴿ :اِذْهَبا إِلَی فِ ْر َعوْ َن إِنَههُ طَغَی فَقُوال لَهُ َق ْوالً لَ هيِنًا
لَّ َعلَههُ َيتَذَكَّرُ َأوْ َيخْشي﴾ (طه « :)44-43 /20 :به سوي فرعون برويد که او به سرکشي برخاسته ،و
با او سخني نرم گوييد ،شايد که پند پذيرد يا بترسد».
در اصالح رفتار و جهتگيري آن يعني «توبه» ،حصول اين خوانش که فرد ،قائل به «ظلم به
نفس» يا مطلق ظلم به خاطر گناه و تقصير شود ،شرط اساسي است .اين مهم در جريان توبه و
نجات يونس (ع) که الگويي براي نجات مؤمنان معرفي شده ،به صراحت آمده است .يونس (ع)
ندا سر داد که ﴿ال إلَهَ اِلها أن َ ُسبْحانَکَ إنِّي ُکنْ ُ ِمنَ الظالِمنيَ﴾ (انبياء )87 /21 :و با اين گفته و
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ندا ،استجابت الهي دستگير او شد .قرآن تأکيد ميکند﴿ :کَذلِکَ نُنجِي املُؤمِننيَ﴾ (انبياء:)88 /21 :
«مؤمنان را [نيز] چنين نجات ميدهيم» .يعني سنّت الهي براي نجات مؤمنان به همين منوال است.
جناب موسي (ع) نيز براي توبه دادن بنياسرائيل به خاطر گوسالهپرستي ،آنان را نخست به اين
خوانش در مورد خودشان يادآور ميشود و به آنها ميگويد﴿ :إِنَّکُمْ َظلَ ْمتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخاذِکُ ُم
الْعِجْلَ﴾ (بقره« :)54 /2 :شما با [به پرستش] گرفتن گوساله ،بر خود ستم کرديد» .و پسازآن
است که آنان را به توبه فراميخواند که ﴿فَُتوبُوا إيل با ِرئِکُم﴾ (بقره« :)54 /2 :پس به درگاه
آفريننده خود توبه کنيد».
به نظر ميرسد گفتهها و کلماتي که صادقانه و حقمدار ،اسباب رجوع و اصالح در
جهتگيري و رفتار انسان بهسوي پروردگار متعال را فراهم ميسازند ،از قبيل کلماتي باشند که
ح اهللُ البَاطِلَ وَُيحِقُّ
خداي متعال بهوسيله آن ،احقاق حق و محو باطل مينمايد﴿ :وَيَ ْم ُ
الْحَقَّ بِ َکلِمَاتِهِ﴾ (شوري« :)24 /42 :و خداوند با کلمات خويش باطل را محو و حقيقت را پا
برجا ميکند» .از جمله مصاديق احقاق حق و محو باطل ،ازاله و اصالحِ عملکرد فاسد
انسانهاست آنگاهکه در فرآيند توبه قرار گيرند .البته نميتوان کلمات اهلل در اين آيه را در اين
موارد و خصوص گفتههايي روشنگر و سازنده منحصر نمود امّا چنانکه برخي مفسران نيز بدان
اشاره کردهاند (ر.ک :طبرسي ،1372 ،ج ،5ص )191از مصاديق آن همين معناست؛ چنانکه خود
قرآن کريم بهعنوان کالماهلل در کنشهاي زباني مؤمنان جاي گرفته و کارکرد اصالحي خود را به
انجام ميرساند (ر.ک :همان ،ج ،9ص /44طباطبايي ،1417 ،ج ،18ص .)50مؤيّد اين مطلب
آيهاي است که در آن شمول توبه الهي در مورد آدم (ع) را پساز آن گزارش مينمايد که او از
ب
ب َعلَيْ ِه إنَههُ هُ َو التَّ هوا ُ
جانب خداي متعال ،کلماتي را دريافت نمود﴿ :فَتلَقَهي ءادَ ُم مِن رَِّبهِ َکلِمَاتٍ َفتَا َ
الرهحِي ُم﴾ (بقره « :)37 /2 :سپس آدم از پروردگارش کلماتي را دريافت نمود؛ و [خدا] بر او
ببخشود؛ آري ،او [ست که] توبهپذيرِ مهربان است» .روايات ذيل آيه مؤيّد اين مطلب است که
اين کلمات از قبيل اسماء و کلمات ملفوظي بوده که به او تعليم داده شده است (ر.ک :قمي،
 ،1367ج ،1صص /45-44حويزي ،1415 ،ج ،1صص)68-67 ،48؛ البته عالوه بر اين کلمات
دريافتي ،آدم و همسرش (ع) درباره عملکرد و آينده خود ،گفته و خوانشي داشتند و به درگاه
ن﴾
سنَا وَإِن لَهمْ تَغْ ِفرْ َلنَا وَتَرْحَ ْمنَا َلنَكُوَننَه ِمنَ الْخَاسِرِي َ
الهي عرضه ميکردند که ﴿رَبَّنا َظلَ ْمنَا أَنفُ َ
(اعراف « :)23 /7 :گفتند :پروردگارا ،ما بر خويشتن ستم کرديم ،و اگر بر ما نبخشايي و به ما
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رحم نکني ،مسلماً از زيانکاران خواهيم بود»؛ برخي از مفسران ،کلمات دريافتي براي توبه را
همين کالم آدم و همسرش دانستهاند (طبري ،1412 ،ج ،8ص /107ثعلبي ،1422 ،ج ،1ص.)184
در مورد ابراهيم (ع) نيز ميخوانيم که خداوند متعال ،کالم او مبني بر توحيد و برائت از
مشرکان و معبودان آنها را ،با عنوان ﴿کلمة باقية﴾ (سخني پاينده و ماندگار) ،سببي قرار داده
است تا بدينوسيله فرزندان او از عبادت غير اهلل ،به عبادت او بازگردند ﴿ َوجَ َعلَها َکلِمَةً باقِيَةً يف
عَ ِقبِهِ لَعََّلهُمْ َيرْجِعُونَ﴾ (زخرف« :)28 /43 :و او آن را در پي خود سخني جاويدان کرد ،باشد که
آنان [به توحيد] بازگردند» (براي مطالعه بيشتر نک .نيشابوري ،1416 ،ج ،6ص /89طباطبايي،
 ،1417ج ،18صص.)97-96

 -2-4-4ارتداد
سوي ديگر تحول رفتاري که به شدت در قرآن نکوهيده و مشمول وعيد خداوند قرار گرفته،
«ارتداد» به معناي بازگشت از هدايت به ضاللت و از ايمان به کفر است .از اين معنا بهويژه
درزمينۀ عملي ،به «فسق» هم ياد ميشود يعني خروج از طاعت خداوند به معصيت او (مصطفوي،
 ،1360ج ،9صص .)89-88نقشآفريني کنشهاي زباني در اين زمينه و ميانجيگري آن در رخداد
اين تحول و تغيير جهت ،حائز اهميت است.
آيه  121سوره انعام ،جدال اولياء شيطان با مؤمنان موحد را که منازعهاي کالمي است (ابن
عاشور ،بيتا ،ج ،4ص /248نيز ر.ک :مصطفوي ،1360 ،ج ،2صص )64-63زمينهاي براي همراه
ساختن آنان با خود معرفي مي نمايد و همراه شدن مؤمنان با ايشان و اطاعت از آنان را مساوي
با مشرک شدن مؤمنان ميشمرد ...﴿ :وَإِ َهن الشَّياطنيَ لَُيوحُو َن إِلی َأوْلِياِئهِمْ لُِيجادِلُوکُمْ وَإِنْ َأطَ ْعتُمُوهُ ْم
إِنَهکُمْ لَمُشرِكونَ﴾ (انعام« :)121 /6 :و در حقيقت ،شيطانها به دوستان خود وسوسه ميکنند تا با
شما جدل و ستيزه نمايند .و اگر اطاعتشان کنيد قطعاً شما هم مشرکيد» .همچنانکه نشستن و
شنيدن مؤمنان در محفل گفتوشنودي که در آن ،سخن کفرآميز گفته و آيات الهي به استهزا
گرفته ميشود ،مساوي شدنِ اين مؤمنان با آن کافرانِ مُستهزِء اعالن ميگردد (نساء.)140 /4 :
گاهي نيز نه همکاري و پيروي عملي از کافران بلکه اظهار گفتهاي که صرفاً يک قرار همکاري
در آينده است ،آنهم قراري براي همکاري در برخي امور ،با کساني که نه کفر آشکار بلکه
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کراهت نسبت به معارف و احکام نازلشده بر پيامبر (ص) دارند ،1اينگونه گفتهها ،روزنه نفوذ
شيطان است و در نتيجه موجب ارتداد فرد از هدايت ميگردد﴿ :إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا َعلَی أَدْبَارِهِم
مِّن بَعْدِ مَا َتبََّينَ َلهُمُ اْلهُدَی الشَّيْطَانُ َسوَّلَ َلهُ ْم َوأَ ْملَی َلهُ ْم َذِلكَ بِأََّنهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّ ُه
َالل ُه يَ ْعلَمُ ِإسْرَارَهُمْ﴾ (محمد« :)26-25 /47 :بيگمان ،کساني که پس از
ض الْأَمْ ِر و َّ
َسنُطِيعُكُ ْم فِي بَعْ ِ
آنکه [راهِ] هدايت بر آنان روشن شد [به حقيقت] پشت کردند ،شيطان آنان را فريفت و به
آرزوهاي دور و درازشان انداخت .چرا که آنان به کساني که آنچه را خدا نازل کرده خوش
نميداشتند ،گفتند :ما در کار [مخالفت] تا حدودي از شما اطاعت خواهيم کرد و خدا از
همداستاني آنان آگاه است».

 -5برنامه تربیت زبانی براي تربیت عملی
امر و نهيها و ترغيب و تحذيرهاي فراواني در قرآن کريم در مورد گفتهها و بهطور کل،
کنشهاي زباني مختلف به انجام رسيده است .گفتن ،شنيدن و مالزمت گفتهها و کلماتي مورد
ترغيب قرار گرفته يا بدان امر شده و يا کاربران آن موردستايش و تحسين واقع شدهاند؛ در مقابل،
گويندگان و شنوندگانِ گفتههايي ديگر ،نکوهش شده و از آنگونه گفتهها و کلمات ،تحذير
صورت گرفته و از مالزمت با آن نهي شده است .در بسياري از اين موارد نميتوان پذيرفت که
اين رويکرد قرآن ،صرف ًا براي آموزش ادب گفتاري به مؤمنان باشد ،بلکه چنانکه در توضيح
شواهد متعدد از قرآن خواهد آمد اين امر در راستاي رفتارسازي و تربيت عملي مخاطبان،
قابلپذيرش و ارزيابي است ،چه رويّه گفتاري فرد را جزئي از رفتار و سيره عملي او و چه آن
دو را منفک از هم بدانيم.

 -1-5رفتار پسنديده ،ثمره گفتههاي پاک

2

پيامبر خدا (ص) با خطاب «قُل» در آيات فراواني و بهواسطه تعليم او ،همه مؤمنان فرمان
ص تأکيدات
مييابند تا گفتهاي را بگويند .در پي عموم سفارشها در مورد کل قرآن و خصو ِ
براي اين موارد از آيات و سور ،اين گفتههاي بايسته و سفارششده بهصورت وردِ روزانه و ذکر
مستمر مؤمنان درميآيد؛ درعينحال پس از تأمّل درمييابيم که در بسياري از اين موارد ،مقصود
 .1از صادقَني (ع) روايت شده که اين بين اميه بودند که کراهت نسبت به حکم نازلشده اهلي در مورد واليت علي بن
ايب طالب (ع) داشتند( .طربسي ،1372 ،ج ،9ص )160و در نتيجه اهل سقيفه ،مهان دورشدگان از اميان و هدايتاند.
 .2براي تفصيل مطلب ر.ک :علوي ،1396 ،صص.147-136
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اصلي ،نه صِرف يک وردِ و ذکر زباني بلکه تحقّق عملي شايسته يا بايسته در رفتار پيامبر (ص)
ك
يا عموم مؤمنان است ،مانند﴿ :قُلْ إِنَّ صَالتِي َو نُسُكِي وَ َمحْيايَ وَ مَماتِي ل َِّلهِ َربِّ الْعالَمِنيَ ال شَرِي َ
لَهُ وَ بِذِلكَ أُ ِمرْتُ وَ أَنَا َأوَّلُ الْمُسْ ِل ِمنيَ﴾ (انعام )163-162 /6 :که از جمله ،در آغاز نمازها سفارش
شده است (ابن بابويه ،1373 ،ج ،2ص )219و نيز مانند سور معوّذتين و کافرون که در شب و
روز و يا در نمازهاي مختلف يا در برخي پيشامدها که ميتواند فراوان نيز باشد ،مورد سفارش
قرار گرفتهاند تا خوانده شوند (کليني ،1407 ،ج ،2صص .)626 ،557 ،543 ،536در هر بار فرد
ميشنود که «قُل» (بگو) و در هر «قُل» ،خود را به گفتن قولي موظف ميبيند تا در دل يا بر زبان
جاري سازد (ر.ک :ابن بابويه ،1373 ،ج ،2ص /428بحراني ،ج ،5ص .)820مقول اين «قُل»ها
غالب ًا گزارشي از رفتار و رويّهاي عملي يا يک جهتگيري خاص در آن است .حال سؤال اين
است که آيا اين «قُل» فرماني است براي گزارشگري از يک امر واقعشده يا بسترسازي براي
تحصيل يک واقعيت ،واقعيتي مطابق اين گزارش که تحقق آن در گوينده ،مطلوب و بايسته
است؟ اگر تحقق اين امور را در شخص نبي اکرم (ص) مسلّم بدانيم و اين امر را دستور به اِخبار
و گزارشگري از آن ،اما در مورد ديگران ،اين کلمات قرآني است که رفتار مؤمنانه آنان را شکل
داده و قوام مي بخشد .همچنين در مورد مؤمنان و حتّي نبي اکرم (ص) درزمينۀ تثبيت
جهتگيريهاي رفتاري و ثبات قدم ،باز بايد به تعيينکنندگي اينگونه کنشهاي زباني /قرآني
اذعان نمود ،به دليل آياتي که در آن بر تثبيت پيامبر (ص) و مؤمنان بهوسيله قرآن و يا تعيينِ
«قرآن»« ،ما اُوحِي» و يا «ما أن َز َل اهلل» بهعنوان مدار عمل پيامبر اکرم (ص) در مقابل نهي از إتّباع
اَهواء ديگران تأکيد دارد (ر.ک :نحل102 /16 :؛ فرقان32 /25 :؛ انعام106 ،56 /6 :؛ يونس/10 :
 ،)109همچنين آيهاي که «قرآن کريم» را که پديدهاي زباني است ،مبنا و وسيلۀ جهاد بايسته
پيامبر (ص) ،آنهم جهادي بزرگ در مقابل کافران معرفي ميکند (طبرسي ،1372 ،ج ،7ص/273
شبّر ،1417 ،ص /351طنطاوي ،بيتا ،ج ،10ص﴿ :)209فَال تُ ِطعِ الْکَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُم بِهِ ِجهَادًا
َکبِريًا﴾ (فرقان« :)52 /25 :پس ،از کافران اطاعت مکن ،و با اين [قرآن] با آنان به جهادي بزرگ
ضرَبْنَا لِلنَهاس
بپرداز» ،نيز آيهاي که «تقوا» را ثمره و هدف غايي «قرآن» معرفي مينمايدَ ﴿ :و لَقَدْ َ
ج لَعََّلهُ ْم َيتَّقُونَ﴾ (زمر-27 /39 :
ن كُلِّ َمثَل لَ َعلَّهُم َيتَذَ َهكرُون قُرْآنًا َعرَبِيًّا غَيْ َر ذِي ِعوَ ٍ
فِي هَذَا الْقُرْآن مِ ْ
 « :)28و در اين قر آن از هر گونه مَثَلي براي مردم آورديم ،باشد که آنان پندگيرند .قرآني عربي،
بيهيچ کژي؛ باشد که آنان راه تقوا پويند».
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 -2-5سداد قول ،ثمربخش صالح عمل
حقيقتِ نقشآفريني زبان در رفتار فرد ،مبناي تأکيدات فراوان آيات و روايات بر انس با قرآن
به اشکال مختلف اعم از استماع ،قرائت ،کتابت ،حفظ و حمل آن است .اين تأکيد و ترغيب
نهتنها درباره قرآن کريم که البته برترين کالم است ،بلکه درباره هر کالم و کلمه پسنديده و پاکي
است که در سنّت خداي متعال ،ثمربخش صالح و سامان اعمال مقدّر گشته و اين سنت
بهصراحت در قرآن کريم اعالن شده است .اين سامانبخشي به اعمال را خداوند بشارت داده و
آن را پي آمد «تقوا» و «قول سديد» قرار داده است« .قول سديد» که بنا به وصف آن ،گفتاري
است استوار و بيخلل ،به نحو اطالق ،گفتاري است که حقّ و صدق باشد و البته گفتاري
اينچنين ،آنچه را که در فرد و اجتماع به نحو بايسته و شايسته استوار گشته مختل نميسازد
بلکه التيامبخش و کاستيزداست (نک :مصطفوي ،1360 ،ج ،5صص.)81-80
ح لَکُ ْم َأعْمالَکُمْ َو
ال سَديدًا يُصْلِ ْ
اللهَ وَ قُولُوا قَ ْو ً
ن آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
قرآن کريم ميفرمايد﴿ :يا أَُّيهَا الَّذي َ
يَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ َمنْ ُي ِطعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ َفوْزًا عَظيمًا﴾ (احزاب« :)71-70 /33 :اي کساني
که ايمان آوردهايد ،از خدا پروا داريد و سخني استوار گوييد .تا اعمال شما را به صالح آورد و
گناهانتان را بر شما ببخشايد ،و هر کس خدا و پيامبرش را فرمان بَرَد قطعاً به رستگاري بزرگي
نايل آمده است» .در اينجا «قول سديد» به «تقوا» عطف شده است ،امّا چه نسبتي ميان آن دو
وجود دارد؟ با توضيحي که گذشت روشن ميشود که «قول سديد» نميتواند مغاير با تقوا بوده
بلکه از مصاديق تقواست لذا عطف در آيه ميتواند عطف خاص بر عام يا از باب عطف تفسير
ح لَ ُکم اَعْمالَکُم و ﴾...جواب امر و پيامد تقوا و «قول سديد» خواهد
باشد .بنا بر احتمال اولُ﴿ ،يصلِ ْ
بود که البته تصريح و تأکيد به «قول سديد» ،امتيازي به آن ميدهد که آن خصوصيت و امتياز در
اصالح عمل است .يعني آن چناني که قول سديد در اصالح عمل موثّر است ساير مصاديق و
افراد تقوا مؤثر نيستند .بنا بر احتمال دوم که عطف را براي تفسير بدانيم ،اساساً مقصود از تعبير
ح لَ ُکم
مطلق و مجمل «تقوا» همان «قول سديد» است و آنچه در جواب امر آمده يعني ﴿ُيصلِ ْ
اَعْمالَکُم و ﴾...نتيجۀ «قول سديد» خواهد بود .هر يک از اين دو وجه را که در نظر بگيريم« ،قول
سديد» در اصالح عمل ،به اذن و اراده خداوند ،تأثيري ممتاز دارد (نک :طباطبايي ،1417 ،ج،16
ص /347ابن عاشور ،بيتا ،ج ،21ص.)343
بنابراين ،براي اينکه عمل کسي بخواهد «عمل صالح» شود شرط الزم آن ،اگر نگوييم کافي،
اصالح گفتار يعني «سديد نمودن» آن است .مؤيد اين معنا عالوه بر قرآن کريم ،رواياتي است
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س َل ُم أَحَدٌ ِمنَ ال ّذُنُوبِ حَتَّي َيخزُ َن لِسانَه»« :هيچ کس از
که بر اين معنا داللت دارد از جمله« :ال َي ْ
گناهان سالم و در امان نميماند مگر اينکه زبانش را محافظت کند» (ابن شعبه ،1404 ،ص)298
و «ال َيسْتَقي ُم إميا ُن عَبْدٍ حَتّی َيسْتَقيمَ َقلْبُهَُ ،و الَيسْتَقيمُ َقلْبُهُ حَتّی َيسْتَقيمَ لِسانُهُ»« :ايمان هيچ بندهاي
سامان و استقامت نمييابد مگر اينکه قلب او سامان يابد ،و قلب او بهسامان نميشود جز اينکه
زبانش استواري و سامان يابد» (شريف رضي ،1414 ،صص.)253-254

 -3-5اختالل در پاكی قول ،زمینه رفتار ناپسند
گفتن و شنيدن گفتههايي ازآنرو که به کارهايي ناپاک و ناپسند منجر ميشود ،در قرآن کريم
مورد مذمّت و نهي قرار گرفته است .در ادامه با ذکر مواردي از رابطه اين قبيل گفتهها با رفتارهايي
ناپسند ،نقشآفريني زبان در ناهنجاريهاي رفتاري را پي ميگيريم.

 -1-3-5اختالل و كاستی در حُسن قول
تعامالت اجتماعي افراد از مهمترين زمينههايي است که قرآن کريم در تربيت مخاطبان مؤمن
خود ،آن را مورد توجه قرار داده است .قرآن براي شکلدهي و توجيه عمل اجتماعي مؤمنان،
توجه را به خللها و رخنههاي محتمل در اين روابط جلب نموده ،در آيات مختلف شيطان را
در کمين انسانها در مواضع اين خللها معرفي مينمايد .يکي از اين آيات ،چاره اين شکافها
و مانع افساد شيطان را «قول أحسن» نشان ميدهد آنگونه که اين نسخه قرآن را با اکتفا به «قول
حَسَن» ،با امکان تحصيل حُسن بيشتر در گفتار ،انجامنشده ميتوان دانست و حصول اختالل در
ِن
ِن الشَّيْطَانَ يَنْزَ ُغ بَيْ َنهُ ْم إ َّ
ن إ َّ
روابط و رفتار اجتماعي را محتمل﴿ :وَقُل لِعِبادي يَقُولُواْ الَّيت ِهيَ َاحْسَ ُ
الشَّيْطانَ كانَ ِللْاِنْسانِ عَدُوهًا ُمبِينا﴾ (اسراء« :)53 /17 :و به بندگانم بگو« :آنچه را که بهتر است
بگويند» ،که شيطان ميانشان را به هم ميزند ،زيرا شيطان همواره براي انسان دشمني آشکار
است.».
«فصلِ» 1انجامگرفته در آيه ميان صدر آن و دو جمله اسميه در ادامه که با «إنّ» آغاز ميشوند
بنا بر قواعد بالغي مفيد تعليل است ،يعني پاسخ به چرائي بايستگي قول أحسن را افاده مينمايد.
پاسخ اين است :زيرا شيطان در ميان شما بندگان و در تعامالت شما براي فسادانگيزي نفوذ
« .1فصل» در مقابل «وصل» ،وقيت است که دو مجله را بدون استفاده از حرف عاطف «واو» در پي هم آورمي؛ برخالف
«وصل» که با «واو» عاطفه دو مجله به هم وصل ميشوند( .هامشي ،1392 ،صص.)144-139
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ميکند و آن نيز به خاطر اين است که شيطان ،دشمن آشکار شماست ،پس براي رفع اين خطر،
قولتان را با يکديگر «أحسن» نماييد .الزمه اين تعليل آن است که اختالل در حُسن گفتار بلکه
اختالل در أحسنيّت قول ،زمينه ساز افساد شيطان در روابط اجتماعي بندگان باشد .در آيه سخن
از قول ناپسند نيست بلکه بالمالزمه ،تحذير از قولي است که بسا حَسَن و پسنديده باشد اما
بازهم به خاطر کاستي در حُسن ،مقتضي خراب شدن روابط و رفتار اجتماعي افراد است.

 -2-3-5قول بال علم
ضالل و اضالل (نک :انعام/6 :
قرآن در بستر روابط اجتماعي« ،قول بال علم» را در راستاي َ
144؛ حج9-8 /22 :؛ روم29 /30 :؛ لقمان )6 /31 :و هنگاميکه آن قول ،اتّها ِم جرمي را متوجه
ديگران ميسازد در راستاي ترويج گناه ارزيابي مينمايد .در اين رابطه و در جريان «افک» ،در
سوره نور ميخوانيم که دسته اي از مسلمانان سخني را صرفاً از روي ظن و گمان گفتند و بر سر
زبانها ا نداختند و بعض ديگري از مسلمانان را در معرض اتّهام قرار دادند﴿ :إِذْ َتل ََّقوْنَهُ بِأَلْسِ َنتِکمُ
سبُوَن ُه هَيِّنًا َو ُه َو ِع ْندَ اللَّ ِه َعظِي ٌم﴾ (نور« :)15 /24 :آن
س لَکُم بِ ِه ِعلْمٌ َو َتحْ َ
َو تَقُولُو َن بِأَ ْفوَاهِک ُم مَّا لَيْ َ
گاه که آن [بهتان] را از زبان يکديگر ميگرفتيد و با زبانهاي خود چيزي را که بدان علم نداشتيد،
ميگفتيد و ميپنداشتيد که کاري سهل و ساده است با اينکه آن [امر] نزد خدا بس بزرگ بود».
در ادامه از چنين کاري و نيز سردمداران آن (طبرسي ،1372 ،ج ،7ص )208چنين ياد ميشود:
ب أَلِيمٌ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَاللَههُ يَ ْعلَ ُم
﴿إِنَه الَهذِينَ ُي ِحبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَهذِينَ آ َمنُوا َلهُمْ عَذَا ٌ
َوأَنتُمْ التَ ْعلَمُونَ﴾ (نور« :)19 /24 :کساني که دوست دارند که زشتکاري در ميان آنان که ايمان
آوردهاند ،شيوع پيدا کند ،براي آنان در دنيا و آخرت عذابي پر درد خواهد بود ،و خدا [ست که]
ميداند و شما نميدانيد».
در همين راست ا خداي متعال براي جلوگيري از برخي اقدامات نسنجيده که طي آن افرادي
مورد آسيب قرار ميگيرند و اقدامکنندگان درنهايت پشيمان ميشوند ،مؤمنان را از اعتنا و ترتيب
اثر دادن به سخن فاسق ،وقتيکه در رابطه با ديگران خبري آورده ،بر حذر ميدارد ،مگر اينکه
در مورد گزارش او تحقيق و روشنگري صورت گرفته و مبناي عمل ،نه صِرف سخن فاسق،
ن
بلکه نتيجه تحقيق و بررسي خبر او باشد ،تا کاري ندامتآور از مؤمنان سر نزند﴿ :يا َأُّيهَا الَّذي َ
صبِحُوا عَلي ما فَ َع ْلتُ ْم نادِمنيَ﴾ (حجرات:
آ َمنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِ َنبَإٍ َف َتبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا َقوْمًا بِجَهالَ ٍة َفتُ ْ
« :)6 /49اي کساني که ايمان آوردهايد ،اگر فاسقي برايتان خبري آورد ،نيک وارسي کنيد ،مبادا
به ناداني گروهي را آسيب برسانيد و [بعد ] ،از آنچه کردهايد پشيمان شويد».
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 -3-3-5گفتار لغو
در مطالعه پيوند گفتار ناپاک و رفتار ناپسند به حقيقتي فراتر برميخوريم که تمام شئون فردي
و اجتماعي انسان را ميتواند در برگيرد و آن اعراض از «لغو» و «تأثيم» و «کذب» در افرادي از
ستودگان قرآن است.
«لغو» که به هر امر بيفايده و نامعتبر معنا ميشود (ابن منظور ،1414 ،ج ،15ص )250ميتواند
شامل افعال جوارحي ،جوانحي و لساني انسان باشد ،اگرچه وقتي کنار «تأثيم» به معناي «نسبت
گناه دادن» (قرشي ،ج ،1ص )24و «کذب» به معناي «دروغ» ذکر ميشود بيشتر نوع زباني و
گفتاري آن لحاظ ميگردد ،چنانکه در آياتي از قرآن بهعنوان يک مسموع آمده است (ر.ک :مريم:
62 /19؛ قصص55 /28 :؛ واقعه25 /56 :؛ نبأ .)35 /78 :ازآنجاکه «تأثيم» و «کذب» ،تهي از فايده
و اعتبارِ حقيقياند قابل اندراج در مفهوم لغو نيز ميباشند ،لذا آنچه براي ما اهميت مييابد،
نسبتي است که ميان ِاعراض از لغو در افرادي از ستودگان قرآن ،با ديگر وجوه رفتاري زندگي
آنها و بهطور ويژه برکناريشان از اعمال ناپسند وجود دارد.
سوره مؤمنون اولين ويژگي مؤمنان را پس از خشوع در نماز ،اعراض آنان از لغو برميشمرد
(مؤمنون )3 /23 :و پسازآن ،ويژگيهاي رفتاري ديگري را از قبيل اداي زکات ،مراعات عهد و
پيمان ،پاکدامني و محافظت بر اوقات و ديگر شرايط نماز ،براي آنان ذکر مينمايد؛ چنانکه
﴿عِبادُ الرَّمحن﴾ در ضمن برش مرده شدن اوصاف و رفتارشان در سوره فرقان (آيات  )74-63به
خاطر عدم حضور در محفل لغو و عبور کريمانه از آن ستوده ميشوند .همچنان که در سوره
قصص (آيات  )55-52نيز در يادکرد گروهي هدايتيافته و اهل صبر که بدي را با خوبي پاسخ
ضوا َعنْ ُه﴾ (قصص« :)55 /28 :
الل ْغ َو أعْرَ ُ
داده و از مالشان انفاق ميکنند ميخوانيم﴿ :وَإذا سَمِعُوا َّ
و چون لغوي بشنوند از آن روي برميتابند» ،در ادامه در مورد آنان از قول خودشان تأکيد ميشود
که آنان با اين ويژگي ،اعمالي متفاوت از اعمال اهل لغو دارند﴿ :وَقالُوا لَنا َأعْمالُنا وَلَكُ ْم َأعْمالُ ُكمْ
سَالمٌ َعلَيْكُمْ ال نَبتَغِي الْجا ِهِلنيَ﴾ (قصص« :)55 /28 :و ميگويند :کردارهاي ما از آنِ ما و کردارهاي
شما از آنِ شماست .سالم بر شما ،جوياي [مصاحبت] نادانان نيستيم».

 -7قول ثابت ،ثباتبخش قدم
ثبات قدم در انجام يک عمل يا در يک رويّه يا جهتگيري عملي ،نسبت مستقيمي با ثبات
گفتاري و جهتگيري کالمي او دارد ،به طوري که اختالل در کنشهاي زباني مرتبط با آن عمل
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از قبيل سکوت و غفلت در زبان و ذهن ،خالي گذاردن عرصه سمع و دل براي گفتههاي معارض
و اشتغال و اعتنا به هر گفته ديگري که در رابطه با آن عمل ،لغو و لهو بوده ،در هنگاميکه مقتضي
اقدام و حرکت است ،سستي قدم و اختالل در انجام آن عمل را به دنبال دارد.
قرآن کريم در سوره تکوير ،خود را بهعنوان يک «قول» ،ذکري براي استقامتجويان معرفي
مينمايد﴿ :إِنَّهُ لَ َقوْلُ َرسُولٍ کَرميٍ  ...وَمَا ُهوَ بِ َقوْلِ شَيْطَانٍ َرجِي ٍم  ...إِنْ ُهوَ اِلها ذِکْرٌ ِللْعالَمنيَ لِ َمنْ شَاءَ
ستَقِيمَ﴾ (تکوير« :)28-19 /81 :همانا که [قرآن] سخن فرشته بزرگواري است  ...و
ِمنْكُمْ أَن يَ ْ
[قرآن] سخن ديوِ رجيم نيست  ...اين [سخن] بجز تذکار و پندي براي عالميان نيست؛ براي هر
يک از شما که خواهد به راه راست رَوَد»« .استقامت»« ،مالزمت و ثبات بر منهج مستقيم» را
گويند ،چنانکه استقامت يک طريق در زندگي را بنا بر ُمحق بودن آن ،به راهي که بر خطّي
مستوي و برکنار از کجي و انحراف باشد ،تشبيه کردهاند (راغب اصفهاني ،1404 ،ص)418؛ لذا
استقامت ،گاه بر يک طريق و گاه بر سالک آن به خاطر مالزمت و ثبات او بر آن اطالق شده
است .قرآن بهعنوان قول فصل الهي ،تشنگان هر دو را سيراب ميکند .اول اينکه با هدايت خود،
آنان را به «طريق أقوم» نشاني داده و ميبرد﴿ :إِنَه هذَا الْقُرْآنَ يَ ْهدِي لِلهَُيت هِيَ أَقْ َومُ﴾ (اسراء/17 :
 )9و ديگر اينکه با تذکري که جويندگان از اين ذکرِ خواندني حاصل مينمايند ،آنان را ثباتِ قدم
ي
بر اين منهجِ استوار ميبخشد﴿ :قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُ ُدسِ ِمنْ رَِّبکَ بِالْحَقِّ لُِيثَِّب َ الَّذينَ آ َمنُوا وَهُد ً
سلِمنيَ﴾ (نحل« :)102 /16 :بگو :آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود
وَبُشْري ِللْمُ ْ
آورده ،تا کساني را که ايمان آوردهاند استوار گرداند ،و براي مسلمانان هدايت و بشارتي است».
در اين آيه تنزيل قرآن بنا بر اينکه حق است مايه تثبيت مؤمنان معرفي شده است .روشن است
س عَلی
که آن حقيقت مُنزَل ،ماهيتي زباني و خواندني داشته است﴿ :وَ ُقرْآنًا فَرَقْناهُ ِلتَ ْقرَأَ ُه عَلَی النَّا ِ
مُ ْكثٍ وَنَزَّلْناهُ َتنْزِيالً﴾ (اسراء106 /17 :؛ نيز ر.ک :فرقان« :)32 /25 :و قرآني [با عظمت را] بخش
بخش [بر تو] نازل کرديم تا آن را به آرامي بر مردم بخواني ،و آن را به تدريج نازل کرديم»،
مطلب ديگر ،مالزمت مطلق اين واقعيت زباني با «حق» است .پس «ثبات و قرار» بهعنوان شاخصه
«حق» از ويژگيهاي اين خواندنيِ آسماني نيز هست (ر.ک :رعد)17 /13 :؛ بنابراين قرآن با
داشتن دو خصيصه «زباني بودن» و «حقانيت» ،ثباتبخش مؤمنان ميگردد .همچنانکه خداوند
بهوسيله «قول ثابت» يعني «قول حق» که از قبيل «کلمه طيبۀ» معرفيشده در سوره ابراهيم است،
«تثبيت» مؤمنان را به انجام ميرساند (ابراهيم )27-24 /14 :و اعمال صالحه و خلقيات حسنه
بهعنوان ثمرات اين کلمه طيبه که همان شجره طيبه موصوف در اين سوره است ،هر زمان وجود
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و جلوهاي تازه مييابند (طباطبايي ،1417 ،ج ،12ص .)52يادآور ميشود که استقامت و ثبات
حاصل براي مؤمنان ،اعم از ثبات و استقامت در انديشه ،گفتار و عمل آنان است.
از جلوههاي استقامت و ثبات قدم ،ميتوان به «صبر» اشاره نمود که جايگاه منحصربهفردي
در ايمان و مقامات کمالي انسان دارد تا آنجا که نسبت صبر و ايمان ،نسبت سر به تن معرفي
شده (کليني ،1407 ،ج ،2صص )89-87و رسيدن ائمه هدي به مقام امامت ،منوط به «صبر» آنان
دانسته شده است (سجده .)24 /32 :حال با اين آگاهي از جايگاه رفيع صبر ،شگفت خواهد بود
که صابرانِ در ناگواريها ،کاستيها و تنگناها را در معرفي قرآن کريم« ،تنها با يک قول» نشاني
بگيريم﴿ :وََل َن ْبلُوَنَّکُمْ بِشَيْءٍ ِمنَ اْلخَ ْوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ ِمنَ الْاَمْوا ِل وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرينَ
الَّذينَ إِذا أَصاَبتْ ُهمْ مُصيبَةٌ قالُوا إِنَّا ِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ﴾ (بقره« :)156-155 /2 :و قطع ًا شما را
به چيزي از [قبيلِ] ترس و گرسنگي و کاهشي در اموال و جانها و محصوالت ميآزماييم؛ و مژده
ده شکيبايان را[ :همان] کساني که چون مصيبتي به آنان برسد ،ميگويند« :ما از آنِ خدا هستيم،
و به سوي او باز ميگرديم» .با اين توضيح که يک قول ،يعني ﴿إِنَّا ِللَّ ِه َو إِنَّا إِلَيْ ِه راجِ ُعونَ﴾ مقوِّم
صبر اين شکيبايان و جهتدهنده به ساير گفتهها و خوانشهاي آنها در اين رخدادها و مصائب
است.
يکي از سختترين عرصهها در شکيبايي ،کارزارِ جنگ و قتال ميباشد؛ آنجا که الزم است
رزمنده عالوه بر تحمل سختيها ،دردها و جراحتها از پاي درنيايد ،کاهلي نکند و ضعفي نشان
ندهد و تا مقصد پيروزي در رکاب فرمانده بماند .قرآن کريم مردان خدايي در رکاب پيامبران را
با همين ويژگي ميستايد و جالب اين است که باز ،آنان را مشترک در يک گفتار و برکنار از غير
آن معرفي ميکند ﴿ :كَأَيِّن مِّن َّنبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ َكثِريٌ َفمَا وَ َهنُواْ لِمَا َأصَاَبهُمْ فِي َسبِيلِ اللههِ وَمَا
ن َومَا كَانَ َقوَْلهُ ْم ِالها أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْ ِفرْ َلنَا ذُنُوَبنَا وَإِ ْسرَافَنَا
ضَعُفُواْ وَمَا ا ْستَكَانُواْ وَال هلهُ يُ ِحبُّ الصَّابِرِي َ
فِي أَمْرِنَا وَث َِّب ْ أَقْدَا َمنَا وَ انْصُرْنَا َعلَی الْ َقوْ ِم الْكَافِرِينَ﴾ (آلعمران« :)147-146 /3 :و چه بسيار
پيامبراني که همراه او توده هاي انبوه ،کارزار کردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسيد،
سستي نورزيدند و ناتوان نشدند؛ و تسليم [دشمن] نگرديدند ،و خداوند ،شکيبايان را دوست
دارد .و سخن آنان جز اين نبود که گفتند« :پروردگارا ،گناهان ما و زيادهروي ما ،در کارمان را بر
ما ببخش ،و گامهاي ما را استوار دار ،و ما را بر گروه کافران ياري ده» .لزوم برکناري از قول
مغاير براي حصول صبر و استقامت و ثبات قدم در عمل را ميتوان از حصر بهکار رفته در آيه
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استفاده نمود ،اگرچه اين حصر ،حقيقي نبوده بلکه حصري اضافي است ،درعينحال نافي هر
کالم مغاير با صبر و پايمردي آنان است (ابن عاشور ،بيتا ،ج ،3ص.)245
نمونههايي از اختالل در ثبات گفتاري را که موجب اختالل در ثبات قدم ميشود ،در مورد
منافقان و بيماردالن ميتوان ديد .آنان با اظهار برخي سخنان ،يأس و بدگماني به خدا و به وعده
نصرت او را زمينهساز خلل در استقامت خود و نيز در صفوف مؤمنان ميساختند .چنانکه پس
از آيههاي فوق در سوره آلعمران به برخي از اين گفتههاي منافقان اشاره شده است (ر.ک:
آلعمران .)175 ،173 ،168 ،167 ،156 ،154 /3 :همچنين در آياتي از سوره توبه ،ضمن يادکرد
از برخي سخنان و سستيهاي منافقان در همراهي پيامبر (ص) براي جهاد (ر.ک :توبه-42 /9 :
 )50درباره آنان ميخوانيمَ﴿ :لوْخَ َرجُوا فيکُمْ ما زادُوکُمْ اِلها خَباالً وَ لَأَ ْوضَعُوا خِاللَکُمْ َيبْغُونَ ُک ُم
الْ ِف ْتنَةَ( ﴾...توبه« :)47 /9 :اگر با شما بيرون آمده بودند جز فساد براي شما نميافزودند ،و به
سرعت خود را ميان شما ميانداختند و در حق شما فتنهجويي ميکردند»« .خَبال» ،فساد و مرضي
است مانند جنون و مستي که موجب اضطراب در رفتار ميشود (راغب اصفهاني،1404 ،
ص.)142
قرآن کريم در خطابي کلي ،از اينکه افراد سوگندهايشان را که درواقع ،يک گفته و کنش
زباني است ،مايه مفسدهانگيزي قرار دهند نهي ميکند و دراينباره هشدار ميدهد؛ به خاطر اينکه
نتيجه اينگونه کنش زباني بسا لغزيدن قدمهايي ثابت و درنهايت بازماندن آنها از حرکت و
اقدام در راه خداستَ ﴿ :وال ت ََّتخِذُوا أَيْمانَکُمْ دَ َخالً بَ ْينَکُمْ َفتَزِلَّ قَ َدمٌ بَعْدَ ُثبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما
صَدَدْتُمْ َعنْ سَبيلِ اللَّهِ وَلَکُمْ عَذابٌ عَظيمٌ﴾ (نحل« :)94 /16 :و زنهار ،سوگندهاي خود را دستاويز
تقلب ميان خود قرار مدهيد ،تا گامي بعد از استواريش بلغزد ،و شما به [سزاي] آنکه [مردم را]
از راه خدا باز داشتهايد دچار شکنجه شويد و براي شما عذابي بزرگ باشد»« .دَخَل» در اين آيه،
کنايهاي است از فساد و عداوت پنهاني مانند دغلکاري و فريب (راغب اصفهاني،1404 ،
ص .) 166بنا بر وجود همين واقعيت در رفتار منافقين است که قرآن ،پيامد سوگندها و
پيمانهايشان را بازداشتن از راه خدا از جمله منصرف کردن مردم از دين خدا يا سست کردن
عزمِ مؤمنان در عمل به وظيفه الهي خود (طباطبايي ،1417 ،ج ،19ص )279معرفي ميکند:
اللهِ إَِّنهُمْ ساءَ ما کانُوا يَعْ َملُونَ﴾ (منافقون:)2 /63 :
﴿اِتَّخَذُوا أَ يْماَنهُمْ ُجنَّةً فَصَدُّوا َعنْ سَبيلِ َّ
«سوگندهاي خود را [چون ] سپري بر خود گرفته و [مردم را] از راه خدا بازداشتهاند .راستي که
آنان چه بد ميکنند».

رفتارسازي زبان؛ رويکردي قرآنی 167

بنابراين وقتي انسان در زمينۀ فردي و نيز در بستر اجتماع ،پس از سنجش و ارزيابي ،عزم
بر انجام عملي داشته باشد و اصطالحاً «تصميم» بر کاري بگيرد بايد گوشش از شنيدن سخن
مغاير کر باشد؛ تصميم يعني کر کردن؛ کر کردن اختياري يعني نشنيدن و خريدار نبودنِ هر آنچه
از اين حرکت و اقدام سنجيده بازميدارد و گرنه استقامت و ثباتي باقي نميماند و کار به نتيجه
نميرسد .توصيه قرآن در کنار فراخوان به صبر ،براي مواجهه با اين آوازها و سخنان بيمحل،
«هَجر جميل» است﴿ :وَاص ِبرْ عَلي ما يَقُولُو َن َواهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميالً﴾ (مزمل« :)10 /73 :و بر آنچه
ميگويند شکيبا باش و از آنان با دوري گزيدني نيکو دوري کن».

نتیجهگیري
پس از يافتن نشانههاي متعدد از تالزم و تناسب گفتار و رفتار از يکسو و تقابل عملکردهاي
متناظر با گفتارهاي متقابل از سوي ديگر در قرآن کريم ،با نشانههاي ديگري مواجه ميشويم که
بهروشني ،تقدّم کنش هاي زباني اعم از سمع و قول بر ساير اعمال انسان را به تصوير ميکشند؛
بهگونهاي که ميتوان شرط الزم براي تحقق يک عمل يا جهتگيري عملي را تحقق کنشهاي
زباني از سوي صاحب آن عمل برشمرد .بر اين اساس ،از «رفتارسازي زبان» بهعنوان آموزهاي
قرآني ميتوان سخن گفت و در اين چارچوب ،نتايج عملي کنشهاي زباني را از يکسو و مبادي
زباني عملکردها را از سوي ديگر مورد مطالعه قرار داد .در اين راستا آيات قرآن کريم در دو
سوي هدايت و ضاللتِ زباني و عملي ،روشنگريهايي راهگشا دارند.
از نشانههاي «رفتارسازي زبان» در قرآن کريم ميتوان موارد زير را ياد نمود:
 طاعت و معصيت بهعنوان دو گونه عمده از رفتار ،تنها پس از تحقق «سمع» در فرد مطيعيا عاصي که آن نيز مسبوق به يک قول است محقق ميشود.
 در مواردي براي جلوگيري از يک عمل ،از يک گفته و خوانش نهي شده است تا با انتفايآن گفته ،آن عمل نيز انجام نگيرد.
 در موارد متعدد ،علت رفتار نکوهيدۀ افرادي ،با گفتاري از آنان تعليل شده لذا مبنا و علتيک عملکرد ،گفتاري خاص معرفي ميگردد.
 تغيير رفتار به خاطر تغيير خوانش و گفتار ،ازجمله در دو گونه شاخص از آن يعني «توبه»و «ارتداد» ،از ديگر نشانههاي قرآني «رفتارسازي زبان» است.

 168دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شمارۀ نوزدهم ،پايیز و زمستان 1397

 قرآن کريم گاه با ستايش گفتهها و گويندگاني و دعوت به مالزمت با آنها و گاه با نکوهشگفتهها و گويندگاني و تحذير از آنها ،يک برنامه تربيت زباني را به دست داده و درنهايت،
تربيتي عملي و رفتاري را دنبال مينمايد .قرآن با ستايشي بليغ از «کلمه طيبه»« ،کلم طيّب»« ،قول
سديد» و «قول أحسن» و توصيه بدان ،صالح و سداد ساير اعمال را دنبال ميکند و با هشدار و
نکوهش نسبت به کاستيهاي سخن و نيز «قول بال علم» و «گفتار لغو» براي ناهنجاريهاي
رفتاري بهويژه در زندگي اجتماعي چارهسازي کرده و زمينهساز عملي ممتاز و سبقت در تقرّب
الي اهلل ميشود.
 شواهد روشني از وابستگي ثبات قدم در رفتار به ثبات گفتاري و «قول ثابت» را در قرآنکريم مييابيم .بهطور مشخص« ،صبر» بهعنوان يک خصيصه رفتاري ،پيوندي تنگاتنگ با ثبات و
خلوص گفتاري فرد دارد و از سوي ديگر ،ناهمگوني و عدم ثبات در گفتار ،سستي در اِقدام و
تزلزلِ اَقدام را به دنبال خواهد داشت.
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