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چکیده

هر متنی حامل رشتهای از افکار و اندیشهها است که به کیفیت بازتاب آن وجهیت گفته مییشید .
وجهیت ر حقیقت ،میزان قاطعیت گدینده را ر بیان یک گزاره نشان میی هید و بیه وسییعن صنا یر
ستدری بهنام «وجه» ر کالم نمد مییابد« .وجه فعل» یکی از بارزترین صنا ر وجهی است کیه بیه
قطعیت یا صدم قطعیت رخدا فعل اشاره میکند .جزء سیام قرآن مجید بهصندان جزیی از یک کالنمتن
ایدئدلدژیک ،که بیشتر به بیان ا دل صقاید مکتب اسیالم از قیییل :خیدا ،قیامیت ،بهشیت و وز و
صدت به تدحید تدجه ار  ،بستری مناسب برای بررسی مقدلن وجهیت میباشد؛ بر این اساس ،پیووهش
کندنی با بهرهگیری از روش تد یفی -تحعیعی میکدشد تا پس از معرفی انداع «وجه» و «وجهیت» بیه
بررسی آن ر جزء سیام بپر از  .نتایج پووهش نشان می هد که با تدجه به اینکه بیشترین اهتمام این
جزء ،معرفی میانی اندیشن اسالمی؛ از قییل میدأ ،معا  ،قیامت و حدا ث قیل و بعد از آن ،بهشت و وز
و پا اش و صقاب و جز آنها و نیز بیان سرگذشت انییای گذشته و اقدام پیشین است ،وجهیت معرفتی،
غالب ر این جزء است و و وجه فععی اخیاری و تأکیدی باصث اظهار این ندع از وجهیت گشته است.
وجه امری و به تیع آن وجهیت تکعیفی با تدجه به مضامین مذکدر نمد ی کمتر ر جزء سیام ار .
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،جزء سیام ،وجهیت ،صنا ر وجهیتی ،وجه فعل.

 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک q-mokhtari@araku.ac.ir
 -2دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک ،نویسندۀ مسئول khodabakhshi92m@gmail.com
تاریخ دریافت1318/50/50 :

تاریخ پذیرش1318/15/18 :
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مقدمه

جزء سیام قرآن مجید بهصندان جزیی از یک کالنمتن ایدئدلدژیک ،بیش از هرچیزی ،ا دل صقاید
مکتب اسالم ،از قییل خدا ،قیامت ،بهشت و وز و صدت به تدحید را مطرح کر ه است .سیدرههیای
این جزء ،غالیاً کدتاه و مدجز هستند؛ زیرا یک شیدۀ تیعیغی برای ارایه و معرفی هر مکتیب و صقییدهای
آن است که ر آغاز ،ا دل و میانی آن مکتب و صقیده مطرح شد ؛ لذا ر سدرههیای مکیی ،از قیییل
سدرههای جزء سیام که به میانی و ا دل مکتب انسانساز اسالم پر اخته ،آیات کدتاه و مدجز بید ه و
بیان جزییات آن به سدرهها و آیات مدنی مدکدل شده است؛ الیته شیدۀ بیان ایین ا یدل هیم ر کنیار
کدتاهی کالم به گدنهای بد ه که کامالً تمامیت معنا را رسانده است .حال اگر هرکدام از آن ا یدل و
بهصیارتی امدر را یک واحد اندیشه ر نظر بگیریم ،این سؤال پیش میآید که قرآن کریم به چه کیفیتی
آن اندیشههای مختعف را ر خد بازتاب ا ه است .پاسخ به این سیؤال ،نیازمنید پیر اختن بیه مقدلین
«وجهیت» که یکی از امکانات زبانی است ،میباشد .وجهیت یکی از روشهای کشف یدگاه ،تفکر و
اصتقا و نگرش ندیسنده یا گدینده ر ارتیاط با محتدای صیارت است و به میزان قاطعیت گدینده یا متن
ر بیان یک گزاره اطالق میشد ؛ از این رو ابزاری است که ندیسنده یا گدینده ،جهت بازتاب جهیان-
بینی خد از آن استفا ه میکند تا « رجههای گدناگدن پاییندی خد را به حقیقت و اصتیار گفتههیایش
ابراز نماید و یا تأثیر کالمش را بر مخاطب تعدیل کنید» (ور انیک .)47 :3131 ،وجهییت بیه وسییعن
صنا ر ستدری که ر ا طالح زبانشناسی «وجه» نامیده میشد  ،ر کالم منعکس مییشید  .صنا یر
وجهی ر زبانهای مختعف متفاوت هستند« .وجه فععی» یکی از بارزترین صنا ر وجهیتی بهشمار میی-
رو ؛ «زیرا بسیاری از مقدلههای معنایی با شکعی خا ی از فعل بیان میشیدند» (قیائمی و ووالفقیاری،
.)68 :3131
 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پیشینۀ پژوهش

و مقدلن «وجه» و «وجهیت» هندز جایگاه شایستن خد را نه تنها ر مطالعات قرآنی که ر زبیان
صربی بهطدر کعی پیدا نکر ه است .الفاسی الفهری ر کتاب «الیناء المدازی» ( )3331بیه اختایار ،بیه
تعاریف وجه و وجهیت و بیان نمدنههایی از آن پر اخته است .الریحانی نیز ر کتاب «اتجاهات التحعیل
الزمنی فی الدراسات العغدیة » تنها به وجده مختعف فععی اشاره کر ه است .ندرالدین پروین ر یفحاتی
از رسالن کتری خد که «بررسی تطییقی خطیهها و نامههای نهجالیالغه از منظر سیکشناسیی یییهای»
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( ،)3131نام ار  ،به بررسی مقدلن وجهیت ر خطیهها و نامههای منتخب پر اخته و تالش کر ه است تا
با بررسی وجهیت ،افکار و اندیشههای حضرت صعی

را از خالل خطیهها و نامههای منتخیب کشیف

نماید .اکرم ووالفقاری ر پایان نامن کارشناسی ارشد خد با صندان «وجه و وجهییت ر صهدنامین امیام
صعی

به مالک اشتر (پووهش نحدی -معنایی) » ( ،)3131بهخدبی تدانسته با بررسی صنا ر وجهی و

رابطن آن با وجهیت ر نامن  11نهجالیالغه ،یدگاه حضرت را نسیت به سخنان ایشان بررسیی نمایید و
بخشی از صقاید و تفکراتشان را نمایان ساز  .ایشان ر مقالهای با صندان «نقش وجه فعل ر وجهییت ر
نامن  11نهجالیالغه» ( ،)3131برای کشف یدگاه امام

 ،به بررسیی صنایر سیتدری «وجیه فعیل»

پر اخته است .چنانچه مالحظه میشد ر هیچیک از آثار یا شده« ،وجه» و «وجهیت» ر جزء سیام
قرآن مجید مدر مطالعه قرار نگرفته است.
 .2-1پرسشهای پژوهش

انداع وجه فعل ر جزء سیام بیشتر برای بیان چه مفاهیمی بهکار رفته است؟
هر وجه فعل نشان هندۀ چه ندع وجهیتی است؟
کدامیک از وجده فععی ،نمد ی بیشتر ر این جزء ار ؟
 .3-1هدف پژوهش

مسعمانان و امت اسالمی بر مینای ییل نقعی و صقعی به وجد میدأ ،نیدت و معا  ،بهشیت و وز ،
صقاب و پا اش و جز این امدر که از میانی ین میین اسالم هستند ،از یقین کامل برخدر ار مییباشید و
کدچکترین تر یدی نسیت به آنها ر وجد شان ندارند .حال هدف از این پووهش آن است که نشان
هد صالوه بر ییل یا شده ،زبان و امکانات زبانی؛ از جمعه مقدلن «وجه» و «وجهیت» ،قطعیت مذکدر
را به چه کیفیتی صرضه می ارند؟ خال ه آنکه این پووهش ر نظر ار تا نحدۀ بازتاب مضامین غالب
ر جزء سیام را با بررسی وجده مختعف فععی تییین کند و وجهیت غالب ر آن را کشف نماید.
 .4-1ضرورت و اهمیت پژوهش

کتاب آسمانی پیامیر خاتم

 ،کتاب هدایت تمام بشریت تا به قیامت است و چدن ایین کتیاب

ر رجن نخست مختص مکتب اسالم است ،وظیفن تیعیغ و جهانیسازی آن بیر صهیدۀ مسیعمانان اسیت.
پیدایش مفاهیم و نظریههای جدید زبانشناسی که صمدتاً ریشه ر غرب ارند ،فر تی مناسب را بیرای
نیل به چنین هدفی فراهم نمد ه است؛ زیرا با مینا قرار ا ن آنها ر پووهشهای قرآنیی و صرضین آن
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پووهشها ر صر ههای بینالمععی میتدان قرآن را به نیا معرفی کر و به این ترتیب ،گامی مهیم ر
جهت ز و ن غیار غربت و مهجدریت از ساحت ندرانی آن بر اشت.
 -2وجهیت 1و اقسام آن

سیک و شیدۀ هر متنی بیانگر ندع تفکر احب آن میباشد؛ زیرا وی همداره ر پایی از اندیشههیای
خد ر کالمش برجای میگذار که برای کشف آن میتدان از امکانات زبانی مختعف بهیره گرفیت.
وجهیت «یکی از روش های کشف نگرش گدینده ر ارتیاط با محتدای صیارت و از یربیاز مدضیدصی
بحثبرانگیز میان منطقیدن و زبانشناسان بد ه است»( .ووالفقاری و قائمی)311 :3138 ،
وجهیت میزان قاطعیت گدینده ر بیان یک گزاره است که بهطدر ضمنی تدسط صنا ر وجهی نشان
ا ه میشد و بیانکنندۀ قاد کعی گدینده یا رجن پاییندی او به واقعیت یک گیزاره ییا باورپیذیری،
اجیار و اشتیاق نسیت به آن است (فتدحی 167 :3131 ،و  .)131هر فر متناسب بیا اطالصیات خید و
میزان اطمینانی که به گفتههای خد ار  ،صنا ر وجهی را بهکار میگیر  .اگر وی به گفتههیای خید
اطمینان کامل اشته باشد ،از صنا ر قطعیتی و اطمینانبخش استفا ه میکند تا مخاطب تحقی آنهیا را
مسعم بداند و ر درت وجد هرگدنه شک و تر ید ،سخن خد را بدون قاطعییت و بیا احتییاط بییان
میکند تا مخاطب از تحق رخدا اطمینان حا ل ننماید .این اطمینان یا با تدجه به شیداهد و اطالصیات
گدینده از جهان واقع حا ل میگر و یا با صنایت به قدانین و مقررات یا مالکهای اخالقی به سیت
میآید.
مسألن مهم ر بحث وجهیت ،تقسیمبندی انداع آن میباشد .الگیدی «پیالمر» یکیی از مشیهدرترین
الگدها ر این زمینه بهشمار میرو « .پالمر» ر یکی از تقسیمبندیها ،وجهیت را به سیه سیتن صمیدۀ
معرفتی ،1تکعیفی 1و پدیا 7تقسیم میکند (« .)Palmer‚ 2001: 8-9وجهیت معرفتی ،ربر ارندۀ نظیر
و رجن تعهد گدینده براساس اطالع و انش و شداهد مدجد نسیت به محتیدای جمعیه اسیت» (یینیز،
 )781 :3133که «بر اطمینان یا صدم اطمینان او ربارۀ دق یک گزاره یلت ار » (فتیدحی:3131 ،
 ،)166و یکی از شاخصهای مهم ر تحعیل یدگاه گدینده بهشمار میرو ؛ «زیرا به اطمینیان ییا صیدم
اطمینان وی ر بیان حقیقت یک گزاره مربدط است)Simpson‚ 1993: 44( ».
1. Modality
2. Epistemic modality
3. Deontic modality
4. Dynamice modality
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وجهیت تکعیفی «بیانگر مفاهیمی همچدن الزام ،اجازه و فرمان مییباشید)Palmer‚ 2001: 9( ».
ر این ندع ،گدینده تعهدی به دق یا کذب گزاره ندار ؛ ولی ضرورت انجام صمعی را بیان میکند؛ بیه
بیان سنتیتر ،گدینده باور خد را نسیت به بد ن چیزی بیان نمیکند؛ بعکه باورش را نسیت به شدن آن
چیز اصالم می ار (یینز )14-18 :3133 ،وجهیت پدیا نیز «بیانکنندۀ تدانایی ،تمایل و خداستن بد ه و
ناظر به کنشگر مدجد ر گزاره است)palmer, 2001: 10( ».
وجهیت تدسط صنا ر ستدری بهنام «وجه» 3ر کالم انعکاس مییاید .بارزترین صنار وجهی وجه
فعل است .وجه فعل « درت یا جنیههایی از آن است که بر اخیار ،احتمال ،امر ،آرزو ،تمنیی ،تأکیید،
امید و برخی امدر یگر یلت میکند» (فرشیدور  .)161 :3167 ،ر بسیاری از زبانها وجیه فععیی و
درت ا عی ار « :وجه اخیاری که به رویدا های واقعی و حقیقی یلت میکند و وجه التزامی که به
رویدا های غیر واقعی و فرضی اشاره ار )Palmer‚ 2001: 107-108( ».
ر زبان صربی طی یک تقسیمبندی که زبانشناس غربی «ویکنت کانتاریند» ر کتابی با نام «نحد
نثر معا ر صربی» انجام ا ه ،به چهار وجه فععی اخیاری ،احتمال یا ندا ب (التزامیی) ،طعیب ییا جیزم
(امری) و تأکیدی اشاره کر ه است( .ریحانی 143 :3336 ،و  )133وی معا لهای و وجیه تأکییدی و
امری را ر زبان صربی ،بهخدبی روشن نکر ه است .ر این زبان مشتقات و فی؛ یعنی اسم فاصیل ،اسیم
مفعدل ،فت مشیهه ،اسم میالغه و تفضیل و نیز حروف ر درتیکه حاوی معنیایی خیاو و بییانگر
یدگاه و قضاوت ندیسنده ربارۀ یک مدضدع باشند ،نشانگر وجهیت شمر ه میشدند .حروف وجهی بر
معانی هم چدن تأکید ر «إنَّ»« ،أَنَ»« ،قد تحقی »« ،ندن تأکید» و «یم امر غایب»؛ تشیییه و امیید و
آرزو ر «کأنّ»« ،لعلّ» و «لیت»؛ قار ر «إنّما» و «نفی و استثنا»؛ شک و تر ید ر «قد تقعییل» و
«ربّما»؛ و نفی ر «یی نفی جنس» یلت میکنند .این حروف ،شدت و ضعف گفتار و یا امید و آرزو
و تأکید را بیان میکنند( .ووالفقاری)333-316 :3131 ،
 .3بررسی متغیر وجهیت در جزء سیام قرآن کریم

ر ا امه بررسی و تحعیل و پدیدۀ «وجهیت» و «وجه» را ر جزء سیام ،بر مینای الگدی «پیالمر»
و با تأکید بر وجهیت معرفتی و تکعیفی پیمیگیریم.

1. Mood
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 .1-3وجهیت معرفتی

وجهیت معرفتی به کمک صنا ر وجهی مختعف ر جزء سیام بازتاب یافتیه اسیت کیه از آن مییان،
«وجه فععی» بیشتر مدر تأکید پووهش حاضر میباشد .از بین وجده فععی نیز و وجه اخیاری و تأکیدی
نقشی صمده ر اظهار وجهیت مذکدر اشتهاند؛ زیرا وجهیت معرفتی «بر اطمینان یا صدم اطمینیان گدینیده
ربارۀ دق یک گزاره یلت ار » (فتدحی )166 :3131 ،و وجده مذکدر بر دق و قطعیت گزارههای
مدجد ر جزء سیام حه میگذارند .این قطعیت ر وجه اخیاری قیل از هرچیز از جانب گدینیده؛ یعنیی
خداوند متعال و ر وجه تأکیدی افزون بر آن ،از رهگذر صنا ر تأکیدی حا ل میشد .
 .2-1-3وجه اخباری

1

وجه اخیاری آن است که وقدع یا صدم وقدع فعل را با قطعیت بیان مییکنید و اسینا ر آن قابیل
دق و کذب است .گدینده با استفا ه از این وجه ،از فععی که ر یکی از زمانهای گذشیته ،حیال ییا
آینده واقع میشد  ،خیر می هد (فرشیدور 163 :3167 ،؛ ناتل خیانعری .)336 :3188 ،ر سیتدر زبیان
صربی ،فعل ماضی و اشکال مختعف آن؛ یعنی ماضی بعید ،ماضی استمراری و ماضی نقعی و فعل مضیارع
مرفدع که ر یلتش بر حال و آینده مشترک است ،از آنجا که حالت گدینده را ر بیان خییر نشیان
می هند ،همگی بر وجه اخیاری یلت ارند؛ صالوه بر فعل ،فات وجهی نیز میتدانند همان معنایی را
که وجه اخیاری بر آن یلت میکند ،بیان نمایند .به مدار مذکدر ،جمالت اسمیه را هم میتدان افزو ؛
چنین جمالتی چدن که غالیاً ارای زمان نیستند ،بر وام و ثیدت یلت میکنند و نیدصی تأکیید را ر
خد ارا میباشند.
«وجه اخیاری» بر طی استقرای ناقص ،ر جزء سیام بیشترین بسامد را ارا است که این امیر بیا
تدجه به طییعت بسیاری از سدرههای این جزء که ربارۀ مسایعی چدن «مییدأ»« ،معیا »« ،بهشیت» و
« وز » و او اف آن و یا استانهای قرآنی و جز اینها است ،امری کامالً طییعی بهنظر میرسید .ر
ا امه برای سهدلت کار ،مدضدصات مرتیط با وجه اخیاری را به شش سیتن صمیده تقسییم و بیا تحعییل
شداهدی برای هرکدام ،تالش میکنیم تا نحدۀ کاربر وجیه میذکدر را ر آنهیا تیییین نمیاییم؛ امیا
مدضدصات به قرار زیر میباشند:

1. Indicative
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 .1-2-1-3توصیف رخدادهای پیش و پس از رستاخیز

بخشی صمده از وجه اخیاری ر آیاتی مشاهده میشد که به تد یف رخدا های قیل یا بعد از واقعن
صظیم قیامت پر اخته است؛ بهصندان نمدنه ر آیات  11-34سدرۀ «نیأ» ،برخی از ویوگیهیا و حیدا ث
روز قیامت -که از آن به «یدم الفال» تعییر شده است -به مد همین وجه اخیاری بازگد میشید « :إنَ
ُّ
تَالسماءَفَکانتََأبَوابةاََوَس رةیَ ِ ََالَ ِجبةاَُفَکانةتََ
ورَفتأتونََأفواجاََوَف ِتح ِ َ
ی َومَالفصَ ِلَکانََمیقاتاََی َومَیَنَفخََ ِفيَالص ِ
سةَاباَ»(« ،آری) روز جدایی ،میعا همگان است؛ روزی که ر « در» میده میشد و شما فید فید
(به محشر) میآیید؛ و آسمان گشد ه میشد و به درت رهایی متعد ر میآید؛ و کدهها به حرکت
رمیآید و به درت سرابی میشد  ».حدا ثی که ر این آیات از آنها سخن بهمیان آمده ،تنها برخیی
از حدا ث مرتیط با قیامت هستند که قرآن با قاطعیت از آنها خیر ا ه است .این قطعیت ر رجن اول
از ناحین گدینده؛ یعنی خداوند سپس از غعین استعمال فعل ماضی برای تعییر از مستقیل فهمیده مییشید ؛
« زیرا ر فعل ماضی معمدیً فرض بر آن است که بر وقدع و پایان یافتن فعل ر گذشته و قیل از زمان
تکعم ،یلت ار و استعمال آن تدسط گدینده نشان می هد که وقدع فعل از نظر وی حتمی میباشید»
(زلیطنی و تریکی 11 :3331 ،به نقل از ثالث3714 ،ق.)88 :
ر آیات « 3-37تکدیر» نیز با بهرهگیری از وجه اخیاری ،به واز ه حا ثن مرتیط با مسیألن رسیتاخیز
ِّ
اشاره شده استَِ« :إذاَالشمَسََک رور ََوَ ِإذاَ ُّالنجومَانکدر ََوَ ِإذاَال ِجباَُس ِِّیَ ََوَ ِإذاَال ِعشارَع ِطلةتََوَ ِإذاَالوحةوَُ
ُّ
یَذنبَقتلتََو ََإذاَ ُّ
ِّ
ر
ِّ
الصحفَن ِشةَ ََوَ ِإذاَ
ح ِشَ ََوَ ِإذاَال ِبحارَس ِجَ ََوََ ِإذاَالنفوسَز ِوجتََوََ ِإذاَالموءودهَس ِئلتََ ِبأ َ ٍ ِ
ِ
السماءَکَ ِشطتََو ََِإذاَالج ِحیمَس رَعَ ََوَ ِإذاَالجنهَأز ِلفتََعَ ِلمتََنف ٌسَماَأحضَ َ»؛ «آنگاه که خدرشید بیه هیم
رپیچد؛ و آنگاه که ستارگان همى تیره شدند؛ و آنگاه که کدهها به رفتار آیند؛ وقتى شتران ما ه وانها ه
شدند؛ و آنگاه که وحدش را همىگر آرند؛ ریاها آنگاه که جدشان گر ند؛ و آنگاه که جانها به هم
رپیدندند؛ پرسند چد زان خترک زنده بهگدر؛ به کدامین گناه کشته شده است؛ و آنگاه که نامهها زهیم
بگشایند؛ و آنگاه که آسمان زجا کنده شد ؛ و آنگاه که جحیم را برافروزانند؛ و آنگاه که بهشت را فرا
پیش آرند؛ هر نَفْس بداند چه فراهم یده» .شش حا ثن نخست مربدط به مرحعن اول؛ یعنی فنای این جهیان
و شش حا ثن وم مرتیط با مرحعن وم؛ یعنی زندگانی پس از مرگ اسیت .ر قسیمت نخسیت ،سیخن از
تاریکی خدرشید ،بیفروغی ستارگان ،تزلزل و حرکت کدهها ،آتش گرفتن ریاها ،فرامدش شدن امدال و
ثروتها و متدحش شدن حیدانات است؛ و ر مرحعن وم سخن از محشیدر شیدن انسیانهیا ر یفدف
جداگانه ،سؤال از ختران بیگناهی که زنده به گدر شدند ،گشد ه شدن نامن اصمال ،کنار رفتن حجابها از
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فحن آسمان ،برافروخته شدن آتش وز  ،نز یک شدن بهشت و سرانجام آگاهی کامل انسیان از اصمیال
خدیش است؛ اما آنچه قطعیت اخیار مذکدر را تأیید میکند ،نخست گدیندۀ آن سپس تکرار ترکیب (إوا
 +فعل ماضی) است .این ترکیب ر کالم صرب ر جایی بهکار میرو که وقدع فعل قطعی باشد و آمیدن
آن با لفظ ماضی از آن روست که «فعل ماضی با تدجه به لفظ خد بر وقیدع حتمیی یلیت مییکنید»
(تفتازانی.)133-136 :1113 ،
 .2-2-1-3بیان نمونههایی از مظاهر قدرت خداوند در آفرینش ،بهعنوان دلیلی بر امکان رستاخیز

یکی از مسایل بسیار مهم که همداره مدر انکار بد ه ،معا است .قرآن کریم برای اثیات ایین مسیأله،

الرَض َِمهةاداََوَ
ةلَ َ1
گاهی از پدیدههای محسدس کمک میگیر  .آیات ابتدایی سدرۀ میارکن «نیأ»« :ألمََنجَع َ
ِ
ةوقکمََسةبَعاََ
الَ ِجباَُأ َوتاداََوَخَلقَنا کَمََأ َزواجاََوَجعلَناَنوَمکمََسبَاتاََوَجعلَناَاللیَل َِلباساََوَجَعلَنةاَالنهةارَمعااةاََوَبَنیَنةاَف َ
ِاداداََوَجعلناَ ِسَاجاَوهاجاََوَأنَزلَناَ ِمنَالَمعَ ِصَا ِ َماءَثجاجاََ ِلنخَ َِج ََِب َِهَح ِّباَوَنباتةاََوَجَنةا ٍ َألَفافةاَ» (نییأ)38-8 :؛
«آیا زمین را گهدارهاى نگر انیدیم؟ و کدهها را [چدن] میخهایى [نگذاشتیم]؟ و شما را جفت آفرییدیم؛ و
خداب شما را [مایه] آسایش گر انیدیم؛ و شب را [براى شما] پدششى قرار ا یم؛ و روز را [براى] معیاش
[شما] نها یم؛ و بر فراز شما هفت [آسمان] استدار بنا کر یم؛ و چراغیى فیروزان گیذار یم؛ و از ابرهیاى
متراکم ،آبى ریزان فرو آور یم؛ تا بدان انه و گیاه برویانیم؛ و باغهاى رهم پیچیده و انییده ،».از جمعیه
آیاتی است که با بهرهگیری از وجه اخیاری ،برخی شداهد خعقت از جمعه آفرینش گهیداره ماننید زمیین،
بنای آسمانهای هفتگانه ،آفرینش خدرشید صالمتاب و نزول باران رحمت و جز آنها را بهصنیدان ییعیی
بر امکان وجد معا که ر آیات آغازین این سدره ،با تر ید و انکار مشرکین مکه مداجه شده بید  ،بییان
میکند؛ و جالب اینکه همن این امدری که از رهگذر وجه إخیاری بیان میشدند ،بدون تدجه بیه گدینیدۀ
آیات ،گزارههایی هستند که شکی ر تحق آنها وجد ندار تا به این ترتیب ،هرگدنه شک و تر ییدی
نسیت به وجد معا از لها ز و ه شد ؛ زیرا اگر آ می ر این آیات نیک اندیشه کند ،رمیییابید کیه
«صالم محسدس با زمین و آسمان و شب و روز و انسانهایش که نسل اندر نسل میآیند و میروند و نظیام
جاری ر سراسر قرآن و تدبیری متقن و قی که ر همن امدرش جریان ار  ،ممکن نیست رفاً بهخاطر
بازی و سرگرمی پدید آمده باشد ،بعکه بهطدر مسعم و بدیهی ر پی این نظام متغیر و متحدل ،بایید صیالمی
باشد که نظام ر آن ثابت و باقی نمایان گر ( ».طیاطیایی)181-113/11 :3166 ،؛ بنابراین آیات یا شده،
از یکسد لیل روشنی بر قدرت خدا بر همه چیز و از جمعه تجدید حیات مر گان است؛ و از سدی یگر،
اشاره به این ار که این نظام حکیمانه نمیتداند بیهد ه و صیث باشد؛ ر حالیکه اگر با پایان این زنیدگی
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ما ی نیا ،همه چیز پایان یابد ،مسعماً طرحی صیث و بیهد ه خداهد بد ؛ و به ایین ترتییب« ،از و جهیت،
استدیل برای مسألن معا محسدب میشد  ،از طری «برهان قدرت» و «برهان حکمت» (مکارم شیرازی و
همکاران.)13/18 :3168 ،
 .3-2-1-3بیان داستانهایی از افراد یا اقوام گذشته برای عبرتآموزی

قرآن کریم ر جزء سیام ،برای حکایت سرگذشت اقدام و افیرا سیرکش از وجه اباهی

سید

جسته است ،چدن که روایت استان با وجه اخیاری تناسب ار  .ر سدرۀ میارکن «فجر» ،به سه نمدنیه
از سرگذشت چنین اقدامی که راه کفر را ر پیش گرفتند و سرندشت ر ناکشان اشاره شده است« :ألةمَ
ادَو ِفَعةونَ
اَفيَال ِبَل َِدَوثمودَال ِةِینَجةابَواَالصةخَ َِبةالو َِ
ادَ ِإرمَذا ِ َال ِعم َِ
تََکیفَفعلَر ُّبك َِبع ٍَ
ادَال ِتيَلمَیخلقََ ِمثله ِ
ادَال ِِینَطغواَ ِفيَال ِبَل َِدَفَأ کثَواَ ِفیهاَالفسادََفَصبََعلی ِهمَر ُّبكَسةوََعةِا ٍ َ» (فجیر)31-8/؛ «مگیر
ِذيَالوت َِ
ندانستهاى که پرور گارت با صا چه کر ؟ با صمارات ستدن ار ارم؛ که مانندش ر شهرها ساخته نشیده
بد ؟ و با ثمد  ،همانان که ر رّه ،تختهسنگها را مىبریدند؟ و با فرصدن ،احب خرگاهها [و بناهاى
بعند]؟ همانان که ر شهرها سر به طغیان بر اشتند؛ و ر آنها بسییار تیهکیارى کر نید؛ [تیا آنکیه]
پرور گارت بر سر آنان تازیانه صذاب را فرونداخت».
ر این سعسعه از آیات ،قرآن کریم پیش از بیان استان ،با بهرهگیری از یک وجیه اسیتفهامی کیه
مفید تقریر است ،خطاب به پیامیر
خطابی که از یک طرف رسالت پیامیر

میفرماید« :آیا ندیدی پرور گارت با قدم صا چیه کیر ؟ »؛
را تثییت میکند و به او وصدۀ یاری می هید و از طیرف

یگر زنگ خطری است برای آنانکه هرگدنه ظعیم و سیتمی را ر حی پییامیر

و مؤمنیان روا

می اشتند تا تکرار چنان استانهایی را نسیت به خد ور نپندارند؛ «زیرا یا آوری و به تادیر کشیدن
حکایتهای مشابه ،حا ثن ور از انتظار را به وهن نز یک میکند؛ و این به آن جهت است کیه میر م
اتفاقات ورتر را فرامدش میکنند و حتی ممکن است که تکرار آن را بعید بپندارنید .ایین ییا آوری،
چنان پنداری را از میان میبر » (ابن صاشدر .)134/11 :3367 ،بعد از آن استفهام ،قیرآن بیا اسیتفا ه از
وجه اخیاری بهاختاار به سرگذشت سه گروه صا  ،ثمد و فرصدن اشاره میکند و برای اثییات حتمیی
بد ن وقدع آن ر گذشته ،رفنظر از گدینده ،از و ابزار زبانی سد میبر  ،نخست ما ۀ «رؤیت» ر
«ألم تَرَ» که ر اینجا به معنای «صعم و آگاهی» است؛ ولی از آنجا که استان ایین اقیدام بیه حیدی
معروف بد ه که گدیی مر م زمانهای بعد نیز آن را با چشم خد می یدند ،تعییر به رؤیت شده است و
امکان ار که «رؤیت» باری بد ه باشد؛ زیرا آنها یحگاهان و شامگان بیر بقاییای سیرزمینهیای
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آنها صیدر میکر ند؛ بنابراین باید از ماجرای آن اقدام آگاهی می اشتند» (همان)136 ،؛ وم بهره بر ن
از زمان گذشتن سا ه که ارتیاطی نز یک با زمان حال ار و این به گدنهای است که «هرچه از اکنیدن
به گذشته و ساختهای مختعف آن همچدن ماضی نقعی ،بعید و جز آنها میرویم ،فا عن گدینده با ا ل
حا ثه و واقعیت زیا میشد و اطمینان گدینده ربارۀ خیر کاهش مییابد» (فتدحی .)131 :3131 ،این
یکی از شیدههای روایی ر قرآن است که غالیاً از زمان ماضی سا ه بهخاطر ارتیاط نز یکی که با زمان
حال ار  ،استفا ه میکند تا حتی آیندگان نیز تحق مدار مشابه را نسیت به زمانی که ر آن بیه سیر
میبرند ،بسیار نز یک بدانند.
 .4-2-1-3بیان گوشهای از عذابهای دردناک گنهکاران و نعمتهای شوقانگیز نیکوکاران

صذابها و پا اشهای اخروی از جمعه مفاهیمی است که ر سدرههایی متعد از جزء سیام ،از جمعه
سدرۀ «غاشیه» با یاری از وجه اخیاری انعکاس یافته است .این سدره با یک استفهام مجازی« :هةلَأتةا َ
ح ِدیثَالغ ِاای َِ» «آیا استان غاشیه [= روز قیامت که حدا ث وحشتناک آن همه را ربر میگیر ] به تد
رسیده است؟ » ،آغاز شده تا هم صظمت روز قیامت را گدشز و هم مخاطیان را به شنیدن حقای بعیدی
تشدی نماید؛ سپس وجه اخیاری 1صنان سخن را به ست گرفته تا ر صیاراتی کدتاه و پرمغز ،مخاطب را
ٌ
ٌ
ٌ
اصب ََتصلىَناراَح ِامیة ََتسةقىَ ِمةنَ
از نحدۀ زندگی اخروی گنهکاران آگاه ساز َ « :وجوهَیوَم ِئ ٍَِخَ ِااع ََعَ ِاملَ ََنَ ِ
وع» (غاشیه « )4-1/ر آن روز ،چهرههیایى
یعََّلَیس ِمنََوََّلَیغ ِنيَ ِمنَج َ
َآنی ٍََلیسَلهمَطع ٌام َِإَّل َِمنَض َِ َ
عی ٍن ِ
ٍ
ٍ
زبدنند ،که تالش کر ه ،رنج [بیهد ه] بر هاند[ .ناچار] ر آتشى سدزان رآیند .از چشمهاى اغ ندشانیده
شدند .خدراکى جز خار خشک ندارند [که] نه فربه کند ،و نه گرسنگى را باز ار  ».ولیت و تیرس و
کیفرهای صظیم آن روز تمام وجد شان را فراگرفته است و ازآنجا که حایت روحی انسان بیش از همه
جا ر چهرۀ او بازتاب مییابد ،اشاره به ترس و وحشتی میکند که سراسر چهرۀ آنها را میپدشاند؛ بیه
این ترتیب ،وجده ،کنایه از احیان آن چهرهها بد ه و کاربر آن بهجای «أ حاب الدجده» به لیعیی
است که گذشت (ابن صاشدر .)131/11 :3367 ،آنگاه میافزاید« :اینها کسیانی هسیتند کیه همیداره
تالش (ی بیهد ه) کر ه و خسته شدهاند و سرانجام وار آتش اغ و سدزان میشدند» و با آن میسدزند؛
ولی مجازات آنها به همین جا ختم نمیگر ؛ بعکه هنگامی که بر اثیر حیرارت تشینه مییشیدند «از
چشمهای فدقالعا ه سدزان به آنان میندشانند» و به گاه گرسنگی «طعامی جز ضریع ندارند» که آن نیز
«نه آنها را فربه میکند و نه گرسنگی را فرو مینشاند».
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از آین بعد ،حال و فضای سدره به یکیاره تغییر مییابد .یگر از آن جد سنگین و خدفناک جهینم و
صذابهای ر ناکش ،اثری نیست ،بعکه تا چشم کار میکند ،بهشت است و نعمتهای بیینظییر آن و
ٌ
اینگدنه قرآن «قهر» را با «مهر» میآمیز و «انذار» را با «بشارت» همراه میساز « :وج ٌوهَیوم ِئ ٍََِن ِاعمة ََ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ةارَُ
ِلسع ِیهاَر ِ
اضی ََ ِفيَجن ٍ َع ِالی ٍَََّلتسمعََ ِفیهاََّل ِغی ََ ِفیهاَعینَجَ ِار ی ََ ِفیهةاَسةَرَمَفوعة ََوأ کةوا َموضةوع ََونم ِ
ٌ
ٌ
مصفوف ََوزر ِاب ُّيَمبثوث َ»« ،چهرههایی ر آن روز شا اب ،باطراوت و غرق ر سرور هستند و از سعی خد
راضی و خشند میباشند .ر بهشتی مستقر میشدند که هیچ سخن لغد و بیهد های ر آن نمیشیندند .ر
آن بهشت چشمهای است و تختهایی زییا و بعند و قدحهایی ( ر کنار این چشمه) نها ه و بالشهیا و
پشتیهایی به ترتیب نها ه شده؛ و فرشهایی فاخر و گستر ه» (غاشیه .)38-6/اخیاری که قرآن کیریم
ر این آیات ،ربارۀ صذابها و نعمتهای اخروی برای ما محیدسان زندان نیا بیان میکند ،گرچه همه
اشاراتی است که از ور میبینیم؛ ولی هیچ شک و تر یدی ر تحق آنها نداریم؛ زییرا چنیان اخییار
غییی را که ر قالب جمعن اسمیه ،اسم فاصل 1و وجه اخیاری بیان شدهاند ،کتابی بازگد میکند که هییچ
گمانی ر آن راه ندار .
 .5-2-1-3معرفی و توصیف برخی از صفات فردی و اجتماعی مذموم

آ می ارای و بعد الهی و حیدانی است که برای رسیدن به سعا ت و کمال ابدی ،باید بیه تقدییت
جنین الهی بپر از  .پر اختن به چنین امر بزرگی ،بیگمان بدون وجد راهنمایی که انسان را با فضایل و
روایل اخالقی آشنا ساز  ،امکانپذیر نیست .قرآن کریم بهصندان کتاب هیدایت ،ر میدار ی متعید از
جزء سیام و به اشکال مختعف ،گاه با کاربر وجیه اخییاری ،گیاه شیرطی و التزامیی ،ویوگییهیا و
خاد یات اخالقی نیک 7و بد را یا آوری میکند؛ الیته گاهی برخی از این یفات و صمیدتاً یفات
مذمدم جنین صمدمی پیدا میکند و ر کل جامعه روا مییابد .آیات ابتدایی سدرۀ «مطفّفیین» یکیی از
بیدان گرفتیار

بیماریهای اجتماصی بهنام کمفروشی را که بسیاری از مر م مدینه ر صار پیامیر
ٌ
ر
ةاسَیسةت َوفونََوَ ِإذاَکةالوهمََأوََوزنةوهمََ
ةىَالن
ل
اَع
و
ةال
ت
اَاک
َ
ذ
إ
َ
ین
ةِ
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َ
ةین
َ
ف
ف
ط
م
َ
ل
َ
َل
ل
شده بد ند ،معرفی میکند« :ویَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یخَ ِسةَونَ» (مطفّفین)1-3/؛ «واى بر کمفروشان ،که چدن از مر م پیمانه ستانند ،تمیام سیتانند؛ و چیدن
براى آنان پیمانه یا وزن کنند ،به ایشان کم هند ».کمفروشی اقتاا جامعه را فعج میکند؛ به این جهت
خداوند متعال ر آغاز سدره ،کمفروشان را با لفظ «ویل» مدر تهدید و نکدهش قرار ا ه اسیت .ایین
تهدید که تنها به کمفروشان وران پیامیر

محدو نمیباشد و همن کسانی را که به ایین بیمیاری

اخالقی -اجتماصی میتال هستند ،شامل میشد ؛ ر حقیقت اصالن جنگی از ناحین خداوند به آنها است که
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ح مر م را ناجدانمر انه پایمال میکنند؛ لذا «بسیاری از مر م مدینه که ر هنگام ورو پیامیر

به

آنجا ،سخت آلد ۀ کمفروشی بد ند ،با نزول این آیات ،تسعیم شیدند و کیمفروشیی را رهیا کر نید»
(طیرسی.)117/31 :1118 ،
آیات وم و سدم ،میین روش صمعی و نمدنن آشکار خدی مطفّفین است .ر این آیات ،وظیفن معرفی
و تییین فت زشت کمفروشی بر صهدۀ وجه شرطی گذاشته شده است .ر ستدر زبیان صربیی ،چنیین
وجهی معرفی نشده است؛ «معمدیً این وجه به لیل شک و تر یدی که ر رخدا فعل وجد ار  ،جیزء
وجه التزامی محسدب میشد » (اندری و احمدی گیدی)41 :3141 ،؛ اما چنانچه بر معنای قطع و یقیین
یلت کند ،مثل مدر ی که ا ات شرط «إوا» است ،میتدان آن را ر زمرۀ وجه اخیاری بهشیمار آور .
«لفظ «إوا» برای جزم و قطع به وقدع شرط بهکار میرو و ا ل کاربر آن ،ر جایی است که وقیدع
شرط حتمی باشد و بیشتر با لفظ ماضی میآید؛ چرا که ماضی با تدجه به لفظش یلت بر وقدع حتمی
میکند» (تفتازانی)311 :3133 ،؛ از این رو ،زمانی که آیات شریفه ،کمفروشان را معرفی میکند ،برای
اینکه تحق کمفروشی را امری حتمی جعده هد ،از اسعدب «إوا  +فعل ماضی» بهره میبر  .امدر قطعی
برخالف قضایای احتمالی و مشکدک ،به یک زمان و مکان معین ،محدو نمییشیدند؛ از ایین رو ،هیم
مسعمانان و هم جدامع اسالمی ،باید نهایت تالش خد را برای گرفتار نشیدن ر گیر اب مهعیک کیم-
فروشی بهکار گیرند؛ بهویوه اینکه آسیبهای ناشی از چنین رفتار اجتماصی ،صالوه بر فر  ،امان جدامع
را نیز میگیر .
ایمان نداشتن به روز جزا ،سرچشمن بسیاری از ناهنجاریهای اخالقی است .قیرآن کیریم ر سیدرۀ
میارکن «ماصدن» ،اثرات شدم انکار روز جزا را ر اصمال منکران بازگد مینماید .ایین سیدره بیا وجیه
ر
ر
ین» (ماصدن« )3 :آییا کسیى را کیه [روز] جیزا را روغ
الةد َِ
استفهامی «أرأیت»« :أرءیَتَال ِِيَیکِ ََ ِب َ
مى خداند ،یدى؟» آغاز می گر تا «مخاطب را به شنیدن ویوگیهای اخالقی و رفتاری منکر روز جزا
تشدی نماید و اندیشهاش را تحریک کند تا او شخص مدر نظر «أَلَ َِِيَیَد َُّعَالَی َِتیمَ »...و چهیرۀ بیاطنی و
پنهان او را محسدس بییند؛ برای همین است که ر آیات بعد ،کسانی نشان ا ه و تد یف میشدند که
بهظاهر ،آیین خد را میآرایند و احکام آن بهویوه نماز را انجام می هند؛ ولی ر واقع و باطن ،یین را
تکذیب مینمایند و از آنچه که آثار و لدازم روح آن است ،سرمیتابند » (طالقانی.)141/7 :3176 ،
ٌ
ر
ُّ
ینَفویةل َِللَمصةلینََال ِةِینَهةمََعةنََ
آیات بعدی« :فَِ ِلکََال ِِيَید ُّعَالَی ِتةیمََوََّلَیحة ََعلةىَطع ِةامَالَ ِمسة ِک َِ
صَل ِت ِهمََساهونََال ِِینَهمََیَآءونََوَیمَنعونََالَماعونَ» (ماصدن)4-1 /؛ «این همان کس است که یتیم را به-
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سختى مىراند؛ و به خدراک ا ن بیندا ترغیب نمىکند؛ پیس واى بیر نمیازگزارانى؛ کیه از نمازشیان
غافعند؛ آنان که ریا مىکنند؛ و از [ ا ن] زکات [و وسایل و مایحتیا خانیه] خید ارى میىورزنید».
ویوگیهای انکارکنندۀ روز جزا را بیان میکند؛ فات رویعهای که ر هرکس باشد ،بیر بییایمیانی و
پستی و حقارت او یلت ارند :تحقیر یتیمان ،ترک اطعیام گرسینگان ،غفعیت از نمیاز ،ریاکیاری و
همکاری نکر ن با مر م ،حتی ر بخشش وسایل و امکانات اندک زندگی و جالب اینکه همین آنهیا
نتیجن تکذیب روز جزا میباشند؛ به این ترتیب آیات مذکدر افرا بخیل ،خد خداه و ریاکاری را نشیان
می هند که نه با خال پیدندی ارند و نه با مخعدق وی و سرندشتشان نیز کامالً مععدم است که به کجیا
ختم خداهد شد« .فاء ر آین وم ،مفید سیییت است و بیانگر این نکته است که نید ایمان باصث میشد
تا چنان فات ناپسندی از آ می سرزند؛ از سدی یگر ،کاربر اسم اشارۀ ور «ولک» بهجای ضیمیر،
یلت بر پستی مقام و منزلت کسانی ار که متاف به فات مذکدر ر سدره هستند و آور ن اسیم
مد دل نیز ،یلت بر تحق

عه ار » (آلدسی ،بیتا.)171/11 :

ر آیات مذکدر ،مجمدصهای از روایل اخالقی با بهرهگیری از وج اباهی

تد یف شدهانید .پدییدار

شدن این حایت و ویوگیها ر نها آ می ،ر درتیکه وی به تهذیب نفیس خید نپر اختیه و جنیین
حیدانیاش غالب باشد ،امری تر یدناپذیر است؛ لذا اگر تنها از این زاویه به وجده اخیاری به کیار رفتیه ر
آیات نظر کنیم و گدینده را هم نا یده بگیریم ،قطعیت وجه اخیاری مدجد ر آیات ثابت میگر .
 .6-2-1-3بیان اوصاف و افعال خداوند متعال

خداوند متعال متاف به فات و افعالی متعد میباشد « .فت یک ویوگیی اسیت کیه حالیت و
چگدنگی مد دف خدیش را نشان می هد؛ ولی فعل صمعی است که ر خار انجام مییشید ؛ بیا ایین
تدضیح ،فات الهی از قییل صعم ،قدرت و حیات مفاهیمی قایم بهوات نید ه و از مد دف خدیش ،یعنی
خداوند متعال جداییناپذیرند و این برخالف افعال الهی هم چدن خعقت رخت ،زمین و ..اسیت کیه ر
خار تحق

ارند( ».سجا ی )3314/1 :3141 ،ر جزء سیام از افعال الهی غالیاً با «وجه اخییاری» و از

او اف الهی با « فات وجهی» تعییر شده است.

ر سدرۀ میارکن «برو » ،به برخی از او اف و افعال الهی اشاره شده استِ « :إنَبطَشَرَ ربةکََلَش ِةدیدَ
ٌ
اَُ ِلماَی َِ یةدَ» (بیرو )38-31 /؛ «آرى صقیاب
َُالَمَ ِجیدََفع َ
ِإنهَهوَیبَ ِدئََوَی ِعیدََوَهوَالَغفورََالَودودََذوَالَعََ ِ َ
پرور گارت سخت سنگین است .هم اوست که [آفرینش را] آغاز مىکند و بازمىگر اند؛ و اوست آن
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آمرزندۀ وستدار [مؤمنان]؛ احب ارجمند صرش؛ هر چه را بخداهد انجام مى هد ».ر ایین آییات ،و
فعل «ییدئ» و «یعید» که ناظر به افعال الهی هستند ،ر وجه اخیاری بیان شدهاند .این افعیال چیدن بیا
قرینن خارجی بر استمرار تجد ی 1یلت ارند؛ به این معنا که خداوند پیدسته و ندبه ند ،به صدهای حیات
8

می هد و گروهی را به سرای یگر منتقل میکند ،ر قالب فعل مضارع ریخته شدهاند و با ضمیر فال
مدجد ر آیه و نیز حرف وجهیتی «إنَّ» بر حادل و تحق آنها تأکید شده است.

ر آین  31با یکی از فات خداوند؛ یعنی «شدید الیطش» آشنا میشدیم .اشاره به جنین منتقم بید ن
خداوند و خطاب پیامیر

با تعییر «ربّک» ،به نیال استان «ا حاب األخدو » که ر آیات ابتدایی

سدرۀ «برو » آمده است « ،ر رجن نخست تهدیدی برای مشرکین مکه بد که همداره پیامیر

و

همراهانش را شکنجههای روحی و جسمی میکر ند تا بدانند که آنها نیز بهرهای فراوان از مضمدن آیه
خداهند اشت( ».ارمی )133/11 :1113 ،استفا ه از لفظ «شدید» برای مجازاتی که از جانب پرور گیار
اصمال میشد  ،با تدجه به اینکه فت مشیهه است و «بر ثیدت و وام فت احب خید ر ازمنین
ثالثن یلت میکند» (حسن ،)111-111 :3133 ،این پیام را ر خد ار که سنتهای الهیی؛ از جمعیه
مجازات شکنجهگران و کفار ،وابسته به زمانی خاو نیست و ر همن زمانهیا جرییان ار کیه خید
باصث تقدیت روحین مؤمنان ر برابر جریان کفر میشد و آنها را به استقامت فرا میخداند« .مفهدم و
پیام این آیه چنان با اهمیت بد ه که با انداع تأکیدها همراه شده است« .تأکید به «إنّ» ،و به خد لفیظ
«بطش» که چدن به معنی گرفتن قهرآمیز است ،معنای شدت را ر خد نهفته ار ؛ تأکیید بیه جمعین
اسمیه و به لفظ «شدید» و نیز به «یم تأکید» (مکارم شیرازی و همکاران)113/14 :3168 ،
آیات بعدی به پنج فت از او اف خداوند اشاره ارند .از میان این فات« ،الغفدر»« ،الید و » و
«فعّال» ر قالب یغن میالغه بیان شدهاند .یغههای میالغه بر شدت و ضعف و کثرت و قعت فتی ر
احیشان یلت میکنند و چدن میالغن اسم فاصل به شمار میروند ،همانند آن بر حدوث و تجید نییز
یلت ارند؛ اما گاهی با وجد قرینه ،مفید ثیدت و وام هستند که ر ایین یدرت ،یفت مشییهه
محسدب میشدند (حسن 368 /1 :3133 ،و )333؛ همانند سه نمدنن مدجد ر آیات که بر ثیدت و وام
فات مذکدر ر وات پرور گار یلت ارند و شدت و ضعف و حدوث و تجد ر آنهیا راه نیدار .
و فت یگر؛ یعنی «وی العرش» ،4که کنایه از قدرت و حاکمیت مطعقن خداونید ار  ،و «المجیید»
نیز فت مشیهه است و وام و ثیدت فات مذکدر را میرسانند .او افی که آیات فدق برشمر هانید،
از آنجا که جهتگیری خاو قرآن را نسیت به فات خداوند نشان می هید ،جیزء یفات وجهیی
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شمر ه میشدند .مجمدع افعال و فاتی که خداوند متعال ر این سعسعه از آییات بیرای معرفیی خید
آور ه ،القاءکنندۀ وجهیت معرفتی است که با تدجه به شناختی که از گدینده اریم ،اتاافش بیه آنهیا
قطعی و حتمی میباشد.
 .2-1-4وجه تأکیدی

1

وجه تأکیدی نیز یکی از وجده فععی است که «بر تأکید و خداست و فرمان یلت مییکنید و بیا
«باید»« ،یزم است» و مترا فهای آن میآید» (فرشیدور  .)161 :3167 ،ریحانی بر اساس تقسیمبندی
«ویکنت کانتاریند» ،معا ل این وجه را ر زبان صربی« ،مضارع تأکیدی»« ،امر منفی» و «امر حاضیر»
وکر کر ه است (ریحانی)131 :3336 ،؛ ولی شاید بهتر آن میبد که «مضارع تأکیدی» ر ویل وجیه
تأکیدی و و وجه یگر ر ویل وجه امری ،گنجانده میشدند؛ تا مدجیات سرگر انی تحعیعگیر هنگیام
بررسی ا هها فراهم نمیگشت .ر این زبان ،افزون بر «وجه تأکیدی»« ،ابزارهایی متعد بیرای تأکیید
کالم و مضمدن آن وجد ار که معروفترین آنها از این قرار میباشیند« :إنَّ»« ،أنَّ»« ،یم ابتیدا»،
«حروف تنییه»« ،حروف قسم»« ،حروف زاید»« ،أمّای شرطیه»« ،إنّما»« ،جمعین اسیمیه» و «ضیمیر
فال» (هاشمی« .)73 :3143 ،بسامد بایی قیدهای قطعیت و تأکید و ایجاب ،بیانگر باور قطعی و مسعم
مؤلف به مدضدع است( ».فتدحی)133 :3131 ،
بعد از وجه اخیاری ،وجه تأکیدی نیز ر کنار سایر ابزارهای تأکیدی -کیه پرکیاربر ترین آنهیا،
قسم است -وجهیت معرفتی را ر جزء سیام انعکاس ا ه است؛ زیرا بر قطعیت میانی اصتقا ی مطرح ر
این جزء یلت میکند.
یکی از صمدهترین میانی اصتقا ی ر جزء سیام ،مسألن معا و لزوم اصتقا به سرای آخرت میباشید.
از جمعه آیاتی که با قسمهای مکرر ،تحق این امر را قطعیت بخشیده ،آیات ابتدایی سیدرۀ «نازصیات»:
«وَالن ِازعةا ِ ََغ ََقةةاََوََالن ِااةةطا ِ َنشةطاََوَالسة ِةابحا ِ ََسةةبَحاََفالس ِةابقا ِ ََسةةبَقاََفالَمةد ربَا ِ ََأمةَاَ»« ،سییدگند بییه
فرشتگانی که (جان مجرمان را) میگیرند؛ و (روح مؤمنان را) با مدارا میستانند؛ و ر (اجرای فرمان) با
سرصت حرکت میکنند؛ و بر یکدیگر سیقت میگیرند؛ و آنها که امدر را تدبیر میکنند» (نازصیات/
 )1-3است؛ زیرا آنچه مدر تأکید قسمهای یا شده است 6با تدجه به بافت کالم و فضای آیات بعیدی،
مسألن برانگیخته شدن بعد از مرگ است( .زمخشری)3341 :1113 ،

1. Energetic
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جهنم و مسألن حسابرسی اصمال از یگر امدری است که تأکیدهای فراوان مدجد ر سدرۀ میارکین
«تکاثر» ،مهر تأییدی بر تحق حتمی آن میباشد .آیات ابتدایی این سدره ،ضمن انتقا از پدیدۀ ناپسیند
«میاهات به شمار مر گان»« :ألَها کمَالتکاثَََحَتَىَز َرتمَالَمق ِابََ» (تکاثر)1-3 /؛ «تفاخر به بیشتر اشیتن،
شما را غافل اشت؛ تا کارتان [و پایتان] به گدرستان رسید» که برخی قیایل صرب به آن چار بد نید،
ریشن این نابههنجاری را زیا هخداهی ،غفعت از پا اش و کیفر الهی و صدم ایمان به معا معرفی میکنید؛

ةینَلتةَوَنََ
از این رو با تأکیدهای پی رپی« :کََلََس َوفََ9تعَلمونََثمَکَلَس َوفَتعَلمونََکََلََلوََتعَلمةونَ ِعلةمَالَی ِق َِ

یم» (تکاثر)6-1 /؛ «نه چنین است ،زو ا که بدانید.
ینَ.ثمَلتَسَئلَنََیوَم ِئ ٍَِع ِنَالن ِع َ
الَج ِحیمََثمَلَتَونهَاَعیَنَالَی ِق َِ
ِ
باز هم نه چنین است ،زو ا که بدانید .هرگز چنین نیست ،اگر صعیمالیقیین اشیتید! بیه یقیین وز را
مىبینی؛ سپس آن را قطعاً به صینالیقین رمىیابید؛ سپس ر همان روز است که از نعمت [روى زمیین]
پرسیده خداهید شد» ،کسانی را که با افزونطعیی و رقابت بر سر مال و اوی و یاران ،از خداوند متعال و
از سعا ت واقعی خد بیخیر میمانند و از پیامدهای زیانیار این سرگرمی غفعت میورزند ،بهشدت تدبیخ
مینماید و آنها را تهدید میکند که به زو ی نتیجن سرگرمیهای بیهد ۀ خد را پیس از میرگ و بیا
ورو به وز که شکی ر آن نیست ،خداهند ید .تأکیدهای بهکار رفته ر آیات به ترتیب این گدنه
ارایه میگر ند :وجه تأکیدی «سدف تععمدن» و تکرار آن ،تکرار حرف ر ع «کعّا» ،حرف صطف زاید،
مفعدل مطع ندصی ر «صعم الیقین» و «صین الیقین» ،سه وجه تأکیدی «لترونَّ»« ،لترونّها» و «لتسیلعننَّ»
که جداب برای قسم محذوف بهشمار میروند.
یکی از سنتهای تخعفناپذیر الهی ،انتقام از ظالمان است .قرآن کریم ر مدار بیشمار با حکایت
سرگذشت اقدام سرکش بر وجد این سنت ا رار می ورز و به آیندگان هشدار می هد که سرندشیت
تعخ اقدام مشابه خد را بهیا آورند تا خد ر ام آنها گرفتار نشدند؛ بهویوه اینکه سنت مذکدر ،با به
تأخیر افتا ن مجازات الهی ،ممکن است مدر تر ید واقع شده و این تدهم را که خداونید از احیدال آن
سرکشان غافل بد ه و یا از صذاب کر نشان ناتدان است ،ایجا نماید .قرآن کریم ر سدرۀ «فجیر» بیا
بهره گرفتن از ابزارهای تأکیدی ،اهمیت این قاندن را گدشز میکند .ر آغاز این سدره به سدگندهایی
فراوان برمیخدریم« :وَالَفجَ َََِوَلیاَُعشَ ٍَََوَالشفَعَوَالةوتَ َََِوَاللیةل َِإذاَیسة ََِ» (فجیر)7-3 /؛ «سیدگند بیه
ِ
ٍ
ِ
سپیده م؛ و به شبهاى هگانه؛ و به جفت و تاق؛ و به شب ،وقتى سپرى شد » که هدف از آن تأکیید
بر وجدب انتقام از جیاران و تهدید آنان به صذاب الهی است .این یلت از جداب قسمی فهمیده میشد
اد»؛ «زیرا پرور گار تد سخت ر کمین است» و بنیابر قیدلی
که بنابر قدلی آین ِ « :37إنَرَبکََل ِبالَ َِم ََصَ َِ
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ر
یگر« ،لنعِبنَالَکَفَارَوَالط ِاغینَ» است که از سیاق آیات بعدی که ربارۀ مجیازات طغییانگران اسیت،
فهمیده میشد ( .زمخشری3333 :1113 ،؛ ابن صاشدر)111/11 :3367 ،
 .2-5وجهیت تکلیفی

وجهیت تکعیفی حاوی ندصی اجیار یا اجازه از سدی گدینده نسیت به انجام صمل مدجد ر محتیدای
جمعه میباشد .ر مدجهات تکعیفی یک صامل بیرونی؛ مثل هنجارها ،قدانین مدجید و ییا میالکهیای
اخالقی و ا عی گدینده ،انجام کنش را به شخص مخاطب اجازه می هد یا تحمیل میکنید ( ‚portner
 .)2008: 23-24این ندع وجهیت بیشتر به وسیعن وجه امری و گاهی وجه التزامیی ر جیزء سییام
بازتاب اشته است.
 .1-2-5وجه امری

وجه امری درتی از فعل است «که بر طعب؛ یعنی فرمان ،خداهش ،خداست و تمنا یلت نماید که
امروزه معا ل آن ،امر حاضر ،غایب و متکعم است» (فرشیدور  .)164 :3167 ،ر ستدر زبان صربی بیه
این وجه« ،طعب» یا «جزم» گفته میشد و معا ل آن امر غایب و متکعم و امیر منفیی تعرییف شیده
(ریحانی )131 :3336 ،و امر حاضر ر ویل وجه تأکیدی گنجانده شده است .این معا لیابی با تدجه بیه
اینکه تدسط زبانشناسان غربی درت گرفته ،چندان قی بهنظر نمیرسد و حتی خعیط مطعیب ر و
وجه امری و تأکیدی 31را مدجب گشته است .برای رفع این اختالط ،شاید بهتر باشد که بر طی بالغیت
سنتی ،فعل امر را زیرمجمدصن وجه طعب بشماریم تا به این ترتیب ،وجه امری صالوه بیر امیر غاییب و
متکعم و امر منفی (نهی) ،امر حاضر را نیز شامل شد .
وجه امری ر جزء سیام نمد ی فراوان ندار و این به لیل طییعت سدرههای مکی است که بیشتیر
ر راستای میانی اصتقا ی همچدن تدحید ،معا  ،بهشت و وز  ،رخیدا های پییش و پیس از قیامیت و
قاص قرآنی و جز آنها قرار میگیر  .ماا ی وجه یا شده را ر جزء سیام مییتیدان بیه و سیته
تقسیم نمد  -1 :ر ستن نخست ،وظیفه و مسلدلیت و نیز ضرورت انجام یک صمل مطرح است .چنیین
امری ر رجن اول متدجه شخص پیامیر

بهصندان رهیر جامعن بزرگ اسالمی است؛ زیرا یک رهیر

بیگمان مسلدلیت ها و وظایف خطیری ار که ر قالب وجه امری به انجام یا صیدم انجیام آن معیزم و
مکعف میشد  .ماا ی این ندع امر ر مدار ی ،جز پیامیر

را نیز شامل میشد  -2 .ر ستن وم

تکعیف و وظیفهای مطرح نیست؛ چرا که امر ر معنای حقیقی خد که «وجدب و الزام» است ،بیهکیار
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نرفته؛ بعکه ر معانی مختعف مجازی که به کمک قراین فهمیده میشد  ،استعمال شده ،ضیمن ایینکیه
33

خطابش نیز به شخای معین محدو نیست.

وجه امری ر جزء سیام بیشتر ر معنای نخست؛ یعنی «وجدب و الزام» بهکیار رفتیه و خطیابش
صمدتاً متدجه پیامیر

میباشد؛ الیته این خطاب لزوماً جنین اختاا ی نیدار و گیاهی تمیام امیت

اسالمی را شامل میشد که ر این حالت ممکن است جنین الزامآوری خد را از ست هد و مثالً مفید
تد یه و ارشا باشد؛ «اما ر هر درت ،برای شخص پیامیر

بهصندان رهیر جامعن اسیالمی ،جنیین

تکعیفی اشته و الزامآور است( ».ابن صاشدر)711/11 :3367 ،
لَالَک ِافَینَأمَ ِهلَهمََرویةداَ»« ،حال که چنین اسیت
وجه امری ر آین  34سدرۀ میارکن «طارق»« :فَم ره َ
ِ
کافران را (فقط) اندکی مهعت ه (تا سزای اصمالشان را بیینند» ر معنای «وجدب و الزام» استعمال شده
است « .ر این آیات ،خداوند متعال مخاد اً به پیامیر

ستدر می هد :با آنها میدارا کین و بیه

آنها مهعت ه و برای نابد یشان صجعه مکن تا بهقدر کافی اتمام حجیت شید و آنهیا کیه مختایر
آگاهی ارند ،سرانجام به اسالم بپیدندند» (مکارم شیرازی و همکاران .)131/18 :3168 ،نکتن قابل تدجه
ر این آیات آن است که نخست میفرماید« :فَمَهِّلِ الْکَافِرِینَ» «کافران را مهعت ه» و برای هالکت و
نابد یشان صا و صجعه نکن؛ که چدن مهعت ا ه شده اندک بد  ،بار یگر سخن را تأکید کر ه ،میی-
گدید« :أَمهِعهُمْ» «آنها را مهعت بده» تا پیامیر

را به یر و شکییایی بیشتر فراخداند؛ بی آنکیه

لفظ صیناً تکرار شده باشد .رویداً از ما ۀ «رو » به معنی رفت و آمد و تالش برای انجام چیزی همراه بیا
مالیمت است؛ و ر اینجا معنای مادری ار و تدأم با «تاغیر» است؛ یعنی مختار مهعتی بیه آنهیا
بده (ابن صاشدر183-186/11 :3367 ،؛ رازی311-317/13 :3367 ،؛ آلدسی ،بیتا)313-311/11 :؛ به این
ترتیب ،خداوند متعال ر سه جمعن کدتاه ،سه بار به پیامیر خد

ستدر مدارا و مهعت بیه آنهیا را

می هد که خد الگدیی برای همن مسعمانان است تا ر کارهایشان ،به ویوه هنگامی که برابیر شیمنان
نیرومند و خطرناک قرار میگیرند ،با یر و شکییایی و قت رفتار کننید و از هرگدنیه شیتابز گی و
کارهای بینقشه یا بیمدقع بپرهیزند؛ همچنین ر راه تیعیغ آیین ح همداره از صجعه پرهییز نماینید تیا
تمام کسانیکه احتمال هدایت آنها میرو ایمان بیاورند و نسیت به همه اتمام حجت شد .
ر
ر
ر آین  3سدرۀ «أصعی»« :فَِکَََ ِإنََنفع ِتَالةِکََی»؛ «پس پند ه ،اگر پند سید بخشید» و آیین 13
ر
ر
سدرۀ «غاشیه»« :فَِ َکَََ ِإنماَأنَتَمِک ٌ ََ»؛ «پس تذکر ه که تد تنها تذکر هنیدهاى» ،خداونید متعیال ر
را که یا آوری کر ن اسیت بیه او ابیالغ نمایید تیا بیا
قالب وجه امری ،مهمترین وظیفن پیامیر
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تذکرات خدیش ،مر م را به اهداف خعقت و آفرینش آشنا یاز و راه قرب خدا را به آنها نشان هد و
ر مسیر تکامل ،رهیر و راهنمایشان باشد.
میباشد ،نیز ر معنای

وجه امری مدجد ر آین ابتدایی سدرۀ «کافرون» که خطابش به پیامیر
ُّ
ةافَونَ»« ،بگد ای کافران » که فداییدی
مذکدر بهکار رفته است .این آیه با لحنی آمرانه« :قلََیاَأیهاَالَک ِ
را به ابالغ آیه مأمدر نمد ه است .نخستین فاییدهاش آن اسیت
بسیار 31بر آن مترتب است ،پیامیر
که اینگدنه مکعف شدن به مقام پیامیری که ابالغ تمام قرآن با آین یا شده تکعیف او به شمار مییرو ،
ضمن گدشز کر ن اهمیت کالم ،مهر تأییدی بر حقانیت و ا الت قرآن میباشد و نشان می هد که نه
حضرت جیرئیل و نه شخص پیامیر

 ،هیچگدنه تغییری ر نقل وحی الهی نیدا ه و ر صمیل ثابیت

کر هاند که مأمدرانی مطیع و فرمانیر ار میباشند (ابن صاشدر ،همان .)161/11 :فایدۀ یگیر ،فیع ایین
تدهم است که چگدنه پیامیری که به نرمی و مالیمت ر تمامی امدر امر شده ،با تعییر خشیدنتبیار (یةاَ
أََُّیهَاَالَکة َِاف ََونَ) ،کافران را مدر خطاب قرار ا ه است؟ تا ر آن درت ،وجد فعل امر «قنل» حجتیی
باشد که وی این سخن صتابآلد را از جانب خد نمیگدید ،بعکه آن سخنی
بر این ا صای پیامیر
ح از جانب خدا به شمار میآید که وی مأمدر به ابالغش بید ه اسیت (رازی .)318/11 :3363 ،نکتین
پایانی اینکه هرچند خطاب سدره به پیامیر میباشد ،ولی سرمشقی برای همن مسعمانان است که ر هیچ
شرایطی ر اساس ین با شمنان سازش نکنند و هر وقت چنین رخداستی از سدی آنها پیشنها شد ،
آنها را کامالً ناامید سازند.
گاهی وجه امری بهویوه امر غایب ،ر معنای «ارشا و راهنمایی» و به تعییر زبانشناسی «تد ییه»
بهکار میرو  .امر غایب از آنجا که از جهت ساختاری مستقیم و رو ررو با فر مرتیط نمیگر  ،بعکه
او را به درت ضمنی به امری مکعف مینماید ،نقشی مهم ر ترغیب وی به انجام ستدر میدر نظر ار
و تا حدی فراوان ،امکان مدضعگیری منفی شخص را ر قیال آن امر خنثی میساز  .وجه امری ر ایین
النَسان َِإلىَطع ِام َِه»؛
معنا ،ر سه مدر از جزءسیام بهکار رفته که آین  17سدرۀ میارکن «صیس»« :فَلَینَظ َََِ ِ َ
«پس انسان باید به خدراک خد بنگر » از آن جمعه میباشد .این آیه با استفا ه از وجه امری ،به آ می
تد یه میکند که ر نز یکترین چیز که غذایش باشد ،اندیشه و تأمل نماید .تفکر و اندیشه مسیألهای
بااهمیت است که قرآن کریم با تعییرات متفاوت گاه با وجه امری مانند آین مذکدر ،گیاه بیا اسیعدب
استفهامی و یگر شیدهها انسان را به آن صدت و امر نمد ه است .این کتاب آسمانی ،تأمل ر نعمیت-
های محسدس را مقدمن شناخت منعم و معرفت اهلل معرفی میکند و ازاینرو مدضدصاتی را هم که بیرای
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اندیشیدن برمیگزیند ،غالیاً برگرفته از پیرامدن انسان است .غذا نز یکترین اشیای خارجی به او اسیت
که با یک گرگدنی ،جزء بافت وجد ش میشد و اگر به او نرسد ،به زو ی راه فنا را ر پییش میی-
گیر  .بیشک اندیشه و قت ر ساختمان این میدا و اثیرات شیگرف آن بیر وجید انسیان ،حیس
شکرگزاری را ر شخص احیدل برمیانگیز و او را متدجه خال آن مینماید.
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نتیجهگیری

ر پووهش حاضر ،مقدلن «وجهیت» با تأکید بر بارزترین صنار وجهیتی ر جزء سیام؛ یعنی «وجه
فعل» ،مدر بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حا ل شد:
 .3وجهیت معرفتی رویکر غالب ر این جزء میباشد؛ زیرا مسایل صمدۀ جزء سیام ،ربارۀ مییدأ و
معا  ،بهشت و وز  ،صقاب و پا اش و استدیل بر وجید آنهیا ،حیدا ث هدلنیاک آسیتانن قیامیت،
سرگذشت اقدام پیشین و مدار مشابه است و بیان آن با وجهیت معرفتی تناسب ار ؛
 .1وجهیت معرفتی ر این جزء قاطعیت و اطمینان تام و کامل قرآن را ر باب مسایل مطیرح شیده
بیان میکند .چنین اطمینانی قیل از هرچیز از جانب گدینده که هیچ روغی از وی یا ر نمییگیر ،
حا ل شده است؛ الیته استفا ۀ مکرر از فعل ماضی بهویوه برای آیندۀ محق الدقدع و جمیالت اسیمیه و
قید تأکیدی ،مانند إنَّ ،قسم ،ندن تأکید و مانند آن قطعیت مذکدر را تأکید میکند؛
 .1ر این جزء ،و وجه فععی «اخیاری» و «تأکیدی» باصث اظهار وجهیت معرفتی گشیته اسیت و
«وجه امری» بر وجهیت تکعیفی یلت مینماید؛
 .7وجه امری که ضرورت و اهمیت رخدا فعل را منعکس میکند و نشان هندۀ وجهییت تکعیفیی
است ،ر این جزء نمد ی چندان ندار  .این وجه غالیاً بیانگر ستدرهای الهیی نسییت بیه پییامیر
بهصندان رهیر جامعن اسالمی است؛ الیته گاهی این ستدرها صمدمی میباشد و امت اسالمی نیز مکعف ییا
تد یه به انجام آن شدهاند.
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پینوشتها

 .3استفهام مدجد ر آیه ،مجازی است و ر معنای تقریر؛ یعنی «خعقنا» میباشد.
 .1پیشتر گفته شد که مشتقات و فی نیز میتدانند همان معنایی را که وجیه اخییاری بیر آن یلیت
میکند ،افا ه نمایند .این مطعب ر آیات مذکدر بهخدبی مشهد است.
 .1کاربر اسم فاصل ر معنایی که تحق نیافته ،بر حتمی بد ن وقدع آن یلت ار ( .تفتیازانی:3133 ،
)311
 .7ر جزء سیام از فضایل اخالقی هم سخن به میان آمده است؛ ولی از آنجا که با وجهی غیر از وجیه
اخیاری بیان شدهاند ،از وکرشان ر این قسمت خد اری نمد یم.
 .1گاهی جمعن فععیه بر حسب قرینه ،بر استمرار تجد ی یلت میکند؛ مشروط به اینکه فعیل جمعیه،
مضارع باشد( .هاشمی)13 :3143 ،
« .8ضمیر فال مدجد ر آیه ،با تدجه به اینکه و فعیل «یییدئ» و «یعیید» تنهیا ر وات خداونید
منحار است ،مفید قار نیست( ».ابن صاشدر)173/11 :3367 ،
« .4وی العرش» ر معنای « احب یا مالک العرش» ،اسم فاصل بد ه؛ ولی به لییل یلیتش بیر وام و
ثیدت ،ر معنای فت مشیهه میباشد.
 .6منظدر جداب قسم است که ر اینجا محذوف میباشد.
 .3و حرف «سین» و «سدف» زمانیکه ر معنای وصد و وصید بهکار رفته باشند ،مفید معنیای تأکیید
هستند (زمخشری)773 :1113 ،؛ براین اساس ،فعل «سدف تععمدن» وجه تأکیدی اسیت و بیر قطعییت
حادل صعم ر آینده یلت میکند.
 .31بههنگام بحث از وجه تأکیدی نیز به نکتهای مشابه این نکته اشاره کر یم.
 .33بهخاطر ضی مجال ،تنها به وکر مدار ی از وجه امری ندع اول که ارتیاطی بیشتری با بحیث ار ،
بسنده شده است.
 .31رازی  71فایده برای وجه امری «قنل» ر این آیه وکر کر ه است .برای کسب اطالع بییشتیر بیه
تفسیر الکییر مراجعه شد ( .رازی)371-318 /11 :3363 ،
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