
  

  

  

  گفتمان سورة مريم، زن در تعامل با عرف و عفاف

  2 زاده فاطمه اكبري ،*1عليرضا محمدرضايي

  استاديار پرديس فارابي دانشگاه تهران. 1

  دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس تهران. 2

  )21/9/92 :پذيرشخ ي؛ تار26/5/92افت: يخ دري(تار

  دهيچك

هـا سـبب شـده مفسـران      ها و درنتيجه، عمق مدلول نظير عبارت ها، تأليف بي گفتمان آيات قرآن كريم با چينش دقيق دال
گوناگون بنا به توان علمي و رويكرد عقيدتي خود، تفسيرهاي گوناگوني از آيـات ارائـه دهنـد كـه البتـه فقـط خـوانش        

  گر قرآن صورت گيرد. درستي (تفسيري) پذيرفتني است كه مطابق با روح هدايت

) سورة مريم بپردازد كه بـه  32-16تحليلي، به تحليل گفتمان آيات نخست ( –اين نوشتار در نظر دارد با روش توصيفي
هـاي زبـاني و سـطوح گونـاگون      در تعامل با عرف و عفاف توجه دارد. اين مقالـه صـورت   hشخصيت حضرت مريم 

كند و ضمن تأكيد بر پيونـد تنگاتنـگ آيـات از لحـاظ سـاختار متنـي        مي معاني، بافت موقعيتي و سياق آيات را بررسي
كوشد با بهره از الگوهاي تحليل گفتمان، با استناد به خود آيات و گفتمان مطرح در آنها، به بازكـاوي مفـاهيم قرآنـي     مي

  بپردازد.

تاري وموضـوعي، براسـاس   هاي زباني ايـن دسـته از آيـات در عـين انسـجام سـاخ       سازد سازواره اين بررسي روشن مي
جهت تحقق كنش ايماني وي در تعامل بـا عـرف و    hاند.گفتمان مريم  ريزي شده فراكاركرد انديشگاني و بينافردي پايه

بخـش   تأكيد بر اهميت حفظ عفاف شكل گرفته است. در گفتمان اين بانوي نمونه، عفت و تعامل با عرف محور انسجام
  شوند هاي گفتاري آيات محسوب مي دهندة كنش جهتهاي زباني و  عام و سازندة صورت

      يديواژگان كل
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 قدمه. م1

هاي داللتي، مسير  كتاب هدايتگر قرآن كريم در فراسوي الفاظ و معاني واژگان، در بطن اليه

خلَـق اإلنسـان عّلمـه    *الرحمن علـم القـرآن   بالندگي را نشان داده است. طبق فرمودة قرآن 

قرارگرفتن علم به قرآن در كنار علم به بيان شايد بدين معنـا باشـد    )4-1البيان* (الرحمن، 

هاي معنايي زبان قرآن را شـكافت و بـه عمـق     هاي معنايي قرآن بايد اليه كه براي درك اليه

رسيد. ازآنجاكه آيات قرآن مخاطبان خويش را به تعمق و تـدبر در فحـواي آيـات دعـوت     

تـوان گفـت سودجسـتن از ابزارهـا و      )، مـي 24حمـد،  (م *أفال يتَـدبرون القـرآنَ*  كند:  مي

هـاي   رو، امـروزه همـة دانـش    هاي جديد نوعي تدبر روشمند در آيات است. ازهمين دانش

دقيق را بايد در خدمت قرآن و تفكر ديني فراخواند و از دستاوردهاي آنها در تحليل قـرآن  

ا تفسير كرد و اسـرار داللتـي   بهره برد و با ابزارهاي جديد تحليلي و به كمك آيات، قرآن ر

هاي جديد تحليـل و تفسـير، كـه بـراي درك      نگري و بستن راه آن را دريافت. بنابراين جزم

نيا،  شود و پذيرفتني نيست (قائمي نوعي قصور و جهل محسوب مي متون ارائه شده است، به

  ). 21، ص 1386

كـه در چـارچوب زبـان    هايي پذيرفتني است  در رهيافت ادراك مفاهيم قرآني، برداشت

شناسـي   توان از ابزارهـاي تحليـل گفتمـان در رويكردهـاي زبـان      قرآني برآورده شود و مي

هـاي معناشـناختي و    گـرا و پراگماتيسـم بهـره جسـت؛ فرضـيه      شناسـي نقـش   ازجمله زبان

متني و اطالعات  كاربردشناختي را براساس شواهد موجود و بر پاية اطالعات زباني و درون

مباحث كاربردشناسـي   ش گرفت و درنهايت به فهمي پذيرفتني از متن قرآني رسيد.بافتي پي

انـد و دانشـمندان اسـالمي در مطالعـة معـاني       شناسي در تعامل نزديك با علم معـاني  و زبان

اند. بنابراين، خوانش آيات بر پاية اطالعات اين حـوزه   قرآن، همواره آن را مد نظر قرار داده

فتمان هرگز امري جدا از مطالعات قرآني گذشته نيست، بلكه در تعامل از علوم در تحليل گ

  و در ادامة آن است.

  



  �٢٧ تعامل با عرف و عفافگفتمان سورة مريم، زن در 

توصـيفي، بـا اسـتفاده از رويكردهـاي تحليـل       -در روش تحليلـي  كوشـد  اين مقاله مي

گرا و كاربردشناسي و با توجه به بافت و سياق كـالم، گفتمـان    شناسي نقش گفتمان در زبان

گويـد   مريم را بازخواني كند كه از اين شخصيت اسوه سخن مـي  سورة 32-16قرآني آيات 

هاي منـدرج در آنهـا رمزگشـايي     ها و نشانه و اين دسته از آيات را به كمك خود آيات، دال

كتاب اهللا ينطـق بعضـه بـبعضٍ و يشـهد     « فرمايد مي السالم ضرت على عليهكه ح گونه آن كند.

شـود مگـر از طريـق     و اين هـدف حاصـل نمـي    )133 ةالبالغه، خطب نهج( »بعضه على بعضٍ

زبـاني، بافـت    زبـاني، سـطوح بـرون    بررسي سطوح گوناگون معاني آيـات از سـطوح درون  

  موقعيتي و سياق آيات.

هـاي مـوقعيتي    سورة مريم در تعبير از اين مطهره، در سـياق خـود بافـت    32-16آيات 

ش تحليـل گفتمـان در   خاصي را نشـانه قـرار داده اسـت كـه تعمـق در آن بـا بهـره از رو       

هاي  رويكردهاي نقشي، ارتباطي و انديشگاني و كاربردمحور و استخراج عمق معاني داللت

دهد كه همـان جلـوة    را نشان مي hاي از شخصيت حضرت مريم  ها، جلوه واژگان و سازه

شايستة زن در تعامل با عرف و عفاف است؛ موضوعي كه در عصر هجمة تفكر فمنيستي از 

ي بانوان شده و احياناً يافتن تصوير روشن و اتخاذ الگوي تعاملي درخصـوص آن  ها دغدغه

  دشواري ميسر ساخته است.  را به

  سؤاالت .1.1

مسئلة اصلي پژوهش اين است كه چارچوب مورد تأييد تعامـل زن بـا عـرف و عفـاف در     

(اين بخش از آيات) چگونه بيان شده است؟ چهرة شايستة زن در ارتباط بـا   هاي قرآني دال

بخـش   بروز رسيده است؟ بستر انسـجام  عرف و عفاف در ساخت واژهاي كالمي چگونه به

هـاي كالمـي بـه چـه      خورد؟ واژگان و سـاخت واژه  متني در گفتمان قرآني چگونه رقم مي

  كنند؟ رتباطي خود را ايفا ميهاي انديشگاني، عاطفي، اجتماعي و ا شكل نقش
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  پيشينة تحقيق .1.2

شناختي و فهم متن در كاربرد و سـياق مـورد نظـر     چندي است استفاده از رويكردهاي زبان

 چشـم  هاي بسـيار خـوبي در ايـن زمينـه بـه      قرار گرفته است. در كشورهاي عربي پژوهش

  خورد؛ ازجمله: مي

الكريم، راشد أحمد جراري، نشـر دانشـگاه   من أسس الترجيح النحوي الداللي في القرآن  -

 قاهره.

الخطاب القرآني في ضوء العلوم اللغوية، مغمولي اسماعيل، مجله الموقـف االدبـي، اتحـاد     -

  م.2004، 393الكتاب العرب ، ش 
  هاي خوبي دردسترس است؛ ازجمله:  در كشور ما نيز در اين زمينه پژوهش

 .1386، 30نيا ، مجلة ذهن، ش  رضا قائميشناسي شناختي و مطالعات قرآني، علي زبان -

 .1386، 1نيا،  مجلة قرآن و علم، ش شناسي و تفسير قرآن، عليرضا قائمي دانش نشانه -

كاركرد تصريف در دو سورة قرآني ناظر به داستان آفرينش در پرتو فراكـاركرد متنـي    -

  .1388، 55هاي خارجي، ش  هليدي، ابوالفضل حري، پژوهش  زبان

الزم است پژوهشگران در فهم نصوص ديني بيش از پـيش بـه رويكردهـا و الگوهـاي     

  شناسي توجه كنند.  مند مطالعات زبان قاعده

سورة مريم با رويكرد تحليل گفتمان، در ايـن   32-16موضوع اين مقاله، خوانش آيات 

  شود. اي محسوب مي حيطه جستار تازه

  تحليل گفتمان برخي مفاهيم معناكاوي در رويكردهاي .1.3

  كاوي گفتمان و گفتمان .1.3.1

صـورت   گفتمان تالزم گفته با كاركردهاي اجتماعي يا معنايي است كه در آن اطالعـات بـه  

         ، 1388شــود و برقــراري ارتبــاط در آن نقــش اساســي دارد (حــري،  گفتــار ارائــه مــي پــاره

زبان، برقراري ارتباط ميـان  ). مفهوم گفتمان در سه بعد اصلي مطرح است: كاربرد 107ص 

  ).17، ص1382هاي اجتماعي (تئون اي ون دايك،  باورها (شناخت)، تعامل در موقعيت



  �٢٩ تعامل با عرف و عفافگفتمان سورة مريم، زن در 

، ايجاد سازوكار مناسب و اعمال آن در كشـف و تبيـين   1كاوي تحليل گفتمان يا گفتمان 

). 143ص ،1383اجتماعي آن است (يارمحمدي،  -ارتباط گفته يا متن با كاركردهاي فكري

هـاي   همة رويكردهاي تحليل گفتمان كمابيش در اين فكر اشتراك دارند كه كالم يا انگيـزه 

شـود و   كالمي و ارتباطي سازندة زبان اسـت. زبـان هرگـز از كـاركرد ارتبـاطي جـدا نمـي       

  توان ساختار زبان را بدون درنظرگرفتن معناي كاربردي و ارتباطي آن بررسي كرد.  نمي

  اسيكاربردشن .1.3.2

و  3، علم مطالعة معناست كه به ارتباط مخاطب و موقعيت/مقام2پراگماتيسم يا كاربردشناسي

پردازد؛ معنايي كه گوينده (يا نويسنده) آن را منتقل و شـنونده (يـا    بررسي منظور گوينده مي

  ).103، ص 1388كند (حري،  خوانندة متن) آن را برداشت مي

ن و كاربردشناسـي مكمـل يكديگرنـد و بـدون     زبان يا همان نظـام صـوري زبـا    دستور

، 1385زاده،  طور كامل به ماهيت زبـان پـي بـرد (آقاگـل     توان به بررسي تعامل ميان آنها نمي

  ). 85ص

  گرا شناسي نقش رويكرد زبان .1.3.3

گرا، هر متن، خواه گفتاري يا نوشتاري، مفهوم خـود را در   شناسي نقش براساس دستور زبان

هـاي زبـاني را دالـي نشـان از معنـا ارزيـابي        گرايان صورت نقش يابد. زميبافت كاربردي با

        ، 1385،  زاده آقاگـل داننـد (  هـا مـي   هاي كالمي را منتج از كاركرد و نقـش  كنند و ساخت مي

ها در زبان عربي، كه همواره در قالـب دو   گرايان ساختار جمله ). بنا بر نظر نقش88-87ص 

هاي فعليه است، داراي كاركردهاي ارتبـاطي و انديشـگاني    هاي اسميه و جمله الگوي جمله

  است.  متفاوت 

  

                                                           
1. Discourse Analysis.  
2. Pragmatics. 
3. Context. 
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مطرح است عوامل چندي در تعيـين كـم و كيـف سـاخت زبـان       1گرايي گيون در نقش

ها، كه با نوع خاصي از فعل خود (از لحـاظ معنـايي و نقـش     ي جملهمؤثرند: محتواي معناي

اي و كاربردشناختي كه شامل  يابند و محتواي گزاره معنايي آن) در ساخت زبان انعكاس مي

هاست كه در نحوة تبلور سـاخت   زمينه ها و پس زمينه ها، پيش انگاره روابط مبتدا و خبر، پيش

هـاي الزم و متعـددي اطالعـات اساسـي و      عليـه، فعـل  هاي ف زبان مؤثرند. در ساخت جمله

هاي اسميه، مبتـدا و خبـر از    دهند؛ اين در حالي است كه در جمله اي متن را نشان مي زمينه

زاده،  شده حكايـت دارنـد (آقاگـل    نوع اطالعات و نوع روابط ميان اجزاي كالم و پيام منتقل

  ). 93، ص 1385

  هاي زباني تصور 2ها)ي فراكاركردها (نقش .1.3.4

گرا معتقد است ويژگـي و محتـواي بنيـادي در زبـان      شناسي نقش در رويكرد زبان 3هاليدي

گيـرد كـه بـه     ها هستند. وي زبان را نظـامي معنـايي درنظـر مـي     هاي نقشي آن همان ويژگي

شـود. ايـن تـوان     ، تقسيم مـي 4هاي مجزا، يعني به انواع گوناگون توان معنايي تعدادي مؤلفه

توان  شود كه مي دهي مي سامان 7و متني6، بينافردي5بان در فراكاركردهاي انديشگانيمعنايي ز

  ).105، ص 1388هاي اجتماعي عمدة زبان درنظر گرفت (حري،  آنها را نقش

هاي بيروني و دروني دريافتني اسـت. در نقـش    در نقش يا فراكاركرد انديشگاني، تجربه

هاي زباني مناسـب در   شود و صورت ديگران بيان ميبينافردي يا معاشرتي، احساس فرد به 

فقـط   نـه  اطالعات )؛52، ص 1385زاده،  شوند (آقاگل كار گرفته مي برخوردهاي اجتماعي به

 ،تصورات، يعنـي واحـدهاي اطالعـات يـا انديشـه      ها، بلكه براساس پيش گفته براساس پاره

                                                           
1. Givon, T. 
2. Metafunctions. 
3. Halliday, M.A.K. 
4. Meaning Potential. 
5. Ideational. 
6. Interpersonal. 
7. Textual. 
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راي توليد متـون اسـت. در اينجـا    در نقش يا فراكاركرد متني، كاربرد زبان ب ند.شو ميمنتقل 

منزلـة مـتن سـاختار بخشـد و هـر       دهد كه معنا را به نظام معنايي به گوينده اين امكان را مي

آور با بقية عناصر در  شكلي داللت دهي كند كه به اي از اطالعات سامان منزلة تكه عنصر را به

خواهد بگويـد و بـه شـكل     مي سازد آنچه را ارتباط باشد. اين فراكاركرد گوينده را قادر مي

مثابة يك پيام نقـش مناسـب را ايفـا كنـد (حـري،        دار سامان دهد تا به بافتي خاص و معني

  ).106، ص 1388

  1عوامل انسجام .1.3.5

هاليدي روابط متن را به دو گونة دروني و بيروني تقسيم كرده است كـه در روابـط درونـي    

     ورد نظـر اسـت. در تعريـف وي، روابـط     متن، سـاختار موضـوعي و اطالعـات گفتمـان مـ     

هـم   گفتارهاي گوناگون متن را بـه  شوند. عوامل انسجام پاره بيروني عوامل انسجام ناميده مي

، 1388، ي حـر كننـد (  زنند و به خواننده و يا شـنونده در ادراك مـتن كمـك مـي     پيوند مي

  ). 105ص

  2بافت موقعيتي (سياق غيرزباني) .1.3.6

هـا و بافـت كالمـي و     هـا، زمينـه   هاي زباني، نقـش  شناسان از آن با عنوان صورت زبانآنچه 

كنند در حوزة علوم قرآنـي در مفهـوم سـياق دريـافتني اسـت. معناشناسـان        موقعيتي ياد مي

شـمار   قرآني سياق را پاية ساخت نص و عامل عمـده در جامعيـت و فراگيـري مفـاهيم بـه     

دانـد در   متكلم هرآنچه براي تحقق سـياق ضـروري مـي    شود آورند؛ عاملي كه سبب مي مي

  ).25، ص 1385كنعاني، ( كالم درج كند

اي از عناصر گفتاري و لفظي همچون سياق  سياق بر دو نوع است: سياق زباني مجموعه

صرفي، نحوي، واژگـاني، آوايـي، اسـلوبي و انتخـاب الفـاظ براسـاس روابـط همنشـيني و         

ه همان سياق حال و مقام و بافت موقعيتي، شـرايط عـاطفي،   جانشيني، و سياق غيرزباني، ك

                                                           
1. Coherence. 
2. Context Of Situation. 
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بافت موقعيتي درواقع مجموعة شـرايط  ). 27، ص 2011فرهنگي، اجتماعي است (الشيدي، 

افـت  ب كنـد.  بافتي و موقعيتي كالم است كه اقتضائات خاص زباني و كالمـي را طلـب مـي   

شـده اسـت،    غيرزباني ياد مـي مثابة سياق  موقعيتي، كه در مباحث و نصوص گذشته از آن به

  هاي قرآني در سطح معناشناسي آيات بسيار كاربردي و مهم است. در فهم داللت

يابى  ترين راهنما براى دست بزرگرا داللت سياق  ،اهميت اين اصلسخن از زركشى در

عالمـه   خطا رفتـه اسـت.   ههركس آن را ناديده انگارد بمعتقد است  و داند ميبه مراد متكلم 

اهللا جـوادي آملـي از سـياق     طباطبايي اهتمام فراواني به مسئلة سياق نشان داده است و آيت

كه در آيات پيوسـتگي وجـود    كند و معتقد است تا جايي ها تعبير مي مثابة هدف نهايي آيه به

آفريني سياق محرز است و هرجا پراكندگي آن ثابت شود، سياق نقشـي نخواهـد    دارد، نقش

  ). 139-134، ص 1378كر ميبدي، داشت (فا

  1انگاشت پيش .1.3.7

كنـد پـيش از    تصور) عبارت است از موضوعي كه گوينـده فـرض مـي    انگاشت (پيش پيش"

  ) .40، ص 1389(يول،  "گفتار حقيقت دارد. اداي پاره

  hسورة مريم  32-16معناكاوي آيات . 2

متنـي هـدايتگر بـراي تمـامي      *ذلـك الكتـاب.. هـدي للنـاس*    تصريح آيات  متن قرآن به

گيرد و كاوش مكرر  انسانهاست و فقط يك برهة تاريخي خاص در عصر نزول را دربر نمي

نماياند. واژگان دقيق و منتخب، تركيـب تأثيرگـذار آنهـا     هاي هدايت را بيشتر مي آيات جنبه

ة نظم اشـاره  كه جرجاني در قاعد ها و قرارگرفتن آنها در كنار يكديگر، آنگونه در طول جمله

بودن گفتمان قرآني تأكيـد دارد. بنـابراين بـراي ادراك آن     دار و هدفمند كرده است، بر معني

  ). 22، ص 2004صورت يك كل نگريسته شود(مغمولي،  بايد به تمامي زواياي آن به

  

                                                           
1. Presupposition. 



  �٣٣ تعامل با عرف و عفافگفتمان سورة مريم، زن در 

هاي بسياري مطرح شده كه بخش چشمگيري از آن  در آيات مكي سورة مريم ، موضوع

اختصاص دارد. ازآنجاكه عنوان كليد برخورد با مـتن در دو بعـد   و صالحان  به داستان انبياء

، )19، ص 2003(دفـه،  شـود   داللتي و نمادين آن است و هسته و مركز متن محسـوب مـي  

طور خاص با عنوان  دهد كه موضوع آن به عنوان اين سوره ما را به بخشي از آيات سوق مي

م)، نشانگاني اسـت كـه موضـوع زنـدگي و نـوع      عنوان اين سوره، يعني (مري مرتبط است.

نماياند تا با تدبر در آن شخصيت نمونـه، بـه الگـوبرداري از     شخصيت اين بانو را بيشتر مي

  اين بانوي پارسا توجه شود. 

، »عنـوان «سورة مريم كه در اين تحقيق مورد نظر است، در راستاي نشانة  32-16آيات 

 اذْكُـرْ  *واشاره دارد كه بنا به داللت آية  hمريم به داستان بخش مهمي از زندگي حضرت 

تواند  مي» اْلكتابِ في«، فقط در ظرف قرآن شَرْقيا* مكاناً أَهلها منْ اْنَتبذَت إِذ مرْيم اْلكتابِ في

  ذكر و يادآوري شود.  

و هاي بعـد از آن مظـروف ايـن ظـرف      واژة (اذ) ظرف داستان مريم است و تمام جمله

). در ايـن آيـه،   45، ص 14، ج 1374است (طباطبـائي،   hحكايتگر حقيقت زندگي مريم 

دار شده و با داللت همنشيني حـرف   منظور از (الكتاب) قرآن است كه با (ال تعريف) نشانه

 hتواند بدين مفهوم باشد كه فقط كتاب هدايتگر قرآن حقيقت داستان مـريم   جر (في) مي

  نماياند.   را باز مي

  اي و موضوع گفتمان آيات بستر زمينه .2.1

شـوند   ها در گفتمان ارائـه مـي   هاي منسجمي از جمله صورت زنجيره هاي كالمي كه به رشته

اند. اين بخش از آيات نيز برحسب مشـاركان در گفتمـان،    اي مايه داراي نوعي وحدت درون

ـ   ، فرشتة وحي، جامعة ديني، و نوع وقـايع و كـنش  hيعني مريم  اري و رفتـاري،  هـاي گفت

  و باردارشـدن اوسـت.    hبخش كلي گفتمان آيـات، موضـوع عفـاف مـريم      محور انسجام

شكل گزارة فعليه مطرح شده كه به فعل  شده در اين دسته از آيات، به بيشتر واژگان استعمال

ــي     ــال، بخــش چشــمگيري شــامل افعــال كالم ــن افع ــان اي ــد. در مي             و فاعــل توجــه دارن
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 hالت...) است كه بر اهميت نوع رابطة كالمي ميان افراد مطرح در داسـتان مـريم   (قال ، ق

  داللت دارد.

است، بر محتواي معنـايي كـالم داللـت     گرا مطرح  شناسي نقش كه در زبان گونه افعال، آن

، 1گراياني چـون هـاپر و تامسـون    نقشها حكايت دارند.  زمينه ها و پس زمينه داشته و از پيش

داننـد، بلكـه    اي دسـتوري نمـي   ها را فقط و دراصل مقوله بودن افعال در زبان الزممتعدي يا 

شـمرند؛ بـدين    زمينـه برمـي   زمينه و پس شناختي يعني پيش بازتاب دو نقش كالمي و كاربرد

بندي مـتن و پيـام اصـلي     زمينه شالوده و استخوان آراست و پيش زمينه صحنه ترتيب كه پس

تـوان از   بنـابراين مـي   )،95، ص 1385شود (آقاگلزاده،  سوب ميگوينده يا نويسندة متن مح

هاي كالمي موضوع اصلي و فرعي گفتمان را  تشخيص داد و سـرنخ داللتـي    همين صورت

  آيات را بر آن بنا نهاد.

بعد از سخن از ذكر و يادآوري، اولين فعل سازندة گفتمـان ايـن بخـش از آيـات فعـل      

زمينـه و   اختار خـودش جـزء افعـال الزم اسـت و پـس     است. اين فعل بنا بـه سـ  » انتبذت«

ا مكاَنًـا شَـرْقيا       ...اذْكُرْ و*آراي موضوع مورد نظر آيات است.  صحنه هـلنْ أَه مـ ذَت انَتبـ إِذ*    

كند و در خلوتگاهي در مكاني شرقي و به  براي تقرب به خداوند عزلت اختيار مي hمريم 

گيرد. كـنش   دور از مردمي كه به اهل (يعني خويشان) از آنها تعبير شده از جامعه عزلت مي

گيرد كه واژگان چونـان   گزيني از مردم بستر و زمينة رويدادهايي قرار مي در دوري hمريم 

  تاباند. را باز ميها  روساخت كالمي آن

، در دو بخش گفتمان يعني قبل از بارداري و بعد از بارداري، تكرار شـده  »انتَبذَت«واژة 

هاي گفتماني، انسجام متني را رقم زنـد،   است تا ضمن رابطة جانشيني، محور افعال و كنش

  شود. زيرا (تكرار) در فراكاركردهاي متني، از عوامل انسجام محسوب مي

 معنـاي  بـه  "نبـذ "نكـردن بـه آن اسـت.    دليـل توجـه   معناي ترك يك چيز بـه  به: "النَّبذُ"

 فـالن  يعنـى  "نبـذه "گوينـد  مى وقتى نباشد؛ اعتنا مورد كه است حقيرى هرچيز دورانداختن

                                                           
1. Hopper & Thompson. 



  �٣٥ تعامل با عرف و عفافگفتمان سورة مريم، زن در 

گيـري كـرد (راغـب،     از من گوشه: "فالن انْتَبذَ"انداخت،  حقيرشمردن دور جهت به را چيز

، ص 14 ج  ،1374(طباطبـائي،   "گرفت كناره مردم از"يعني "انتبذ"). 788، ص 1، ج 1412

انگاشـتن   برپاية معناي واژگاني (انتباذ: ترك نزديكان)، ترك با نوعي تحقير و نامطلوب .)45

ستيزي وي و برنتـافتن   ، حكايت از وجه عرفhهاي مريم  در ذكر كنشتوأم بوده است و 

انسجام متنـي در ارجـاع ضـماير، در     نيندارد. همچتابوهاي مخالف تقرب او به خداوند را 

  كند.   گزيني از مردم تأكيد مي بر رويكرد او در عزلت *اتخَّذَت من دونِهم حجابا*ادامة آية 

جاي رابطة انـس   در اختيار حجاب و پرده و دوري از مردمي كه اهل اويند، به hمريم 

كند. تكرار  لي و تعارضي اتخاذ ميو الفت كه اغلب ميان خويشان برقرار است، رويكرد تقاب

آوايـي   كه حائز صفت قطع اسـت و هـم   "انتبذت، اتخذت" hدر افعال مريم  "تاء"حرف 

نشان تمـرد از روابـط و    بر ترك اهل و خاندان بهاين واژگان، ضمن ايجاد انسجام واژگاني، 

  قواعد و عرف تأكيد دارد.  

گيرد و گفتمان در جهـت   قرار مي 22با آية در پيوند  16، آية »انتبذت«بنا به تكرار واژة 

يا * 22در آية » انتبذت«يابد. واژة  موضوعي عام انسجام و سامان مي كاًَنا َقصـم بِه ذَتَفانَتب* 
واسطة فرزندي كه او در شـكم دارد، خبـر    از اهل و خويشان، به hاز دوري و ابتعاد مريم 

منظور حفظ فرزندي كه قـرار اسـت پيـامبر     به براي تحقق فرمان حق، hبار مريم  دارد. اين

ذَت بِـه مكاَنًـا    *گزينـد. سـازة    الهي باشد، از مردم و عرف حاكم بر جامعه دوري مـي  َفانَتبـ

تنها در دو واژة (انتبـذت) داراي ارتبـاط    نه *انَتبذَت منْ أَهلها مكاًَنا شَرْقيا*  با سازة* َقصيا

آوايي، تكرار و جايگزيني با هـم   انسجام واژگاني است، بلكه ديگر مفردات سازه نيز در هم

دنبـال داشـته    تواند ارتباطي معنايي ميان آنها را نيز بـه  انسجام دارند. اين ارتباط انسجامي مي

در  hبر خويشان برپايـة ارادة مـريم    گيري از مردم در رد عرف حاكم باشد. نخست گوشه

واسـطة   بـه  hگيرد، ولي در آية دوم، مـريم   صورت مي» مكاَنًا َشرْقيا«مكاني معلوم و شرقي 

از آن بـا  گزينـد كـه    فرزندي كه در شكم دارد به مكاني بسـيار دور و نـامعلوم عزلـت مـي    

  شود. تعبير مي» مكاَنًا قَصيا«صورت داللي 

  



 1392، پاييز 3، شماره 10، دوره نيفلسفه د �36

اند (مكاناً شرقياً/  كار رفته شكل نكرة مخصصه به ها به ي هر دو آيه، عبارتدر سياق درون

)؛ اما بار معنايي مبهم در واژة (قصياً) و سپس تخصيص امري نكري (مكانـاً) بـه   مكاناً قصياً

بـودن ايـن    نـوعي نامـأنوس   كنـد و بـه   امري مبهم (قصياً) ابهام و نامعلومي را دوچندان مـي 

 hكند. نكتة جالب توجه اين است كه در بـار نخسـت، مـريم     لقا ميموقعيت و شرايط را ا

گريزد و بنـا بـه داللـت     از مردم (آشنايان) و عرف نامطلوب حاكم بر جامعه مي» من أهلها«

ا «و  »اتخَّذَت من دونِهم حجابا«در حرف جر (من)  هـلنْ أَهم ذَتاي مصـمم از   بـا اراده  ،»انَتب

دهد؛ بنـابراين در كنـار آنهـا و     اي باالدستي صورت مي شود و معامله يظرف جامعه خارج م

طـور كلـي آن    به hبار، مريم  گيرد. اما در دومين در جايي شرقي و نزديك به آنان مأوي مي

گـاه كـه در تفسـير     ، آنhرود. اين كـنش مـريم    ها مي كند و به دوردست منطقه را ترك مي

گيـرد، از نقـش    ر مطرح در طول ايـن گفتمـان قـرار مـي    گفتماني و در ارتباط با ساير عناص

  اند. دارد كه واژگان حكايتگر آن انديشگاني و ارتباطي پرده برمي

  القدس، عيسي ، روحhگفتمان مريم  .2.2

و  hهـاي كالمـي جـاري ميـان مـريم       آيات، بعد از تبيين زمينه و بستر موضـوع، صـورت  

شود كه براساس شبكة ارتباطـات   نوعي رفتار تلقي مي كنند. زبان، به القدس را بازگو مي روح

بـروز   پيوسته و متناسب با شرايط روحي رواني متكلم در لحظة ايراد كالم، در قالب الفاظ به

هاي زباني از الگوهاي رفتاري حكايـت   ). بررسي صورت33، ص 2011رسد (الشيدي،  مي

اي در سياق داخلي و سياق خارجي، حـاالت و شـرايط    گفتارهاي مكالمه ل پارهدارد و تحلي

ها و روابط اجتماعي مهـم    كاوي، برخي نقش سازد. در گفتمان متكلم و مخاطب را هويدا مي

بنابراين براي فهم ؛ )98، ص 1382(ون دايك، كند  شود و حتي موضوعيت پيدا مي تلقي مي

هـا و مقاصدشـان، بافـت مـوقعيتي،      ان در گفتمـان، نقـش  هاي كالمي، شرايط مشارك داللت

  ويژگي و شرايط حاكم بر گفتمان بايد لحاظ شود.

و  hبه روايت گفتمـان مـريم    *فأرسلنا اليها روحنا و تمثل لها بشراً سوياً... قالت*آية 

گويـد. موضـوع    القدس پرداخته، در ساختار افعال متعدي از موضوع اصلي سـخن مـي   روح

ان تولد عيسي از مادري بـاكره بـه دسـتور خداونـد اسـت. در اينجـا مكالمـات        اصلي داست



  �٣٧ تعامل با عرف و عفافگفتمان سورة مريم، زن در 

و  hمـريم   1گرفته بنية اصلي ساختار داستان است و آيات، با بيـان كـنش گفتـاري    صورت

  دهند. شده قرار مي مخاطبان، خوانندگان و شنوندگان وحي را دقيقاً در موقعيتي بازسازي

ه گفتة اغلب تفسيرها ملـك مقـرب الهـي، جبرئيـل،     ، (روح) ب»فأرسلنا اليها روحنا«در 

است. داللت ساختار صرفي در تركيب اضافي (روحنا) و اتصال مستقيم اسم بـه ضـمير، از   

مقام قرب اين فرشته به خداوند حكايت دارد. ساختار صرفي نكـرة واژگـان (بشـراً سـوياً)     

ه متجلـي شـده اسـت. از    در چهرة ناآشنا و بشرگون hدهد اين فرشته براي مريم  نشان مي

گيـرد اينگونـه    توان دريافت كه بافت موقعيتي كه مكالمه در ظرف آن شكل مـي  اين آيه مي

جلـوه   hشكل بشري ناشـناس بـر مـريم     القدس، فرشتة مقرب خدا، به بوده است كه روح

قصد تقرب به خدا به مكاني دور از خويشانش عزلـت   به hهم در زماني كه مريم  كرده، آن

  بوده است.  گرفته

كننـد سـاختار    طرزي كارآمد انتقال دهند سـعي مـي   گويندگان براي آنكه پيام خود را به

بندي پيام در  داركردن و دسته كردن و نشان تر با منظور خود را برگزينند و با برجسته متناسب

واحدهاي مناسب برحسب اهميت اطالعات، مفهوم را منتقل كنند و در كنار كنش گفتـاري  

گيرد، كنش گفتاري عام و كالن نيز دريافتني اسـت   هاي كالمي شكل مي كه در زنجيره خرد،

اي كه در چهرة انسـان بـر او وارد    با فرستاده hگفتمان مريم  ).40، ص 1382، يكون دا(

  هايي كه در كنش گفتـاري  2 خورد. رمزگان و نشانه شده كامالً بر مدار ايمان و عفاف رقم مي

هـاي شـيطاني قـرار     هـا و دام  كند براي زنان امروز كه در معرض وسوسه بروز مي hمريم 

شـرط سـخن    قيد و ويژه براي مسيحيان فمنيست كه از آزادي بي گشاست؛ به دارند بسيار راه

  گيرند.   گويند و حتي براي زن حق بدن درنظر مي مي

طور عام  است كه به استعاذه به قدرت الهي و به رحمانيتي hاولين كنش گفتاري مريم 

گفتـار در   . اين پاره*أَعوذُ ِبالرَّحمانِ منك إِن ُكنت َتقيا   َقالَت إِنى*شود  شامل همة بندگان مي
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هاي  ، يعني در شرايطي دور از مردم و عرف، نشان از دغدغهhبافت موقعيتي خاص مريم 

ارتبـاطي الزم نيـز پـيش گرفتـه      دارد. با همين رويكرد انديشگاني، رويكرد hايماني مريم 

رسـند درحقيقــت در   بـروز مـي   هـا و نشـانگاني كـه در طــول كـالم بـه      شـود. رمزگـان   مـي 

اند و هم تعامالت و روابط را   فراكاركردهاي انديشگاني و بينافردي هم دربردارندة اطالعات

  دهند. سوق مي

ه شـامل اصـول   در تحليـل گفتمـان مكالمـات، كـ     1با توجه به اصول چهارگانة گرايس 

توان مشاهده كرد كه در  )، مي23، ص 1379تاجيك، كيفيت، كميت، ارتباط و روش است (

شود كه مفيد، روشن و بـر مبنـاي    طول مكالمات بنا به اصل كيفيت، اطالعاتي رد و بدل مي

اصل صداقت است؛ بنا به اصل كميت، سـخنان در كمتـرين طـول، بيشـترين اطالعـات را      

شـود و   بنا به اصل ارتباط، موضوع مورد نظر دو طرف مكالمه پردازش مي دهند و انتقال مي

  شوند. وار با انسجام متني و موضوعي ارائه مي در روشي منظم، اطالعات خالصه

گيـري   ، نشان از موضع*أَعوذُ ِبالرَّحمانِ منك   إِنىh ،*اولين كنش گفتاري سوي مريم 

در تقوامداري وي  hبعد انديشگاني بر دغدغة مريم در چنين موقعيتي دارد و در  hمريم 

بـر مفهـوم تقـوا     hگزيني تأكيد دارد. حوزة داللتي واژگان مـريم   گريزي و عزلت در عرف

شـدت بازدارنـده، هويـت خـويش را در      در عبارتي كوتاه اما به hشود. مريم  ريزي مي پي

يت تقوامـدار خـود را بـه    كند و اطالعـات الزم از شخصـ   ها بازنمايي مي قالب ساخت واژه

ا *دهد و سپس در جملة  طرف مكالمه ارائه مي يـَتق در روشـي كارآمـد، در بعـد     *إِن ُكنت

كنـد؛ مخاطـب را متقـي تلقـي      ارتباط بينافردي با اين ناشناس، از الگوي ترغيبي استفاده مي

 2گويد تا بـا اتخـاذ راهبـرد ادب ايجـابي     شمول خداوند سخن مي كند و از رحمانيت عام مي

، پايـة  انجامد )، كه به ايجاد يك هدف مشترك و انگيزه در مخاطب مي87، ص 1389(يول، 

(إن، اگـر)   3آميـز  كارگيري عبارت احتيـاط  كالم را بر عدم قطعيت در حكم قرار دهد و با به
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  �٣٩ تعامل با عرف و عفافگفتمان سورة مريم، زن در 

همكاري مخاطب را برانگيزد و زمينة تحول و حركت در جهت خودداري از فعل حـرام را  

   در او ايجاد كند.

، h، درمقابل مخالفت و تأكيدهاي مـريم  1گيري در مكالمه بنا به اصل همكاري و نوبت

گيرد و با قاطعيت و با استفاده از ادات حصر (إنما)، در سـياق   دست مي فرشته گفتمان را به

، hفرشته با دريافت منظور انديشگاني مريم  *إِنَّما أََنا رسولُ ربك*گويد:  جملة اسميه مي

پاسـخ   hهـاي مـريم    گيرد و به دغدغه ساختار گفتمان خويش را در جهت تعامل پيش مي

كنـد و   ي ميريز ساختار جملة اسميه پياي و كاربردشناختي را در  محتواي گزاره و گويد مي

  اي ناشناس ظاهر شده است. در چهره hكند كه براي مريم را تفسير مياحوال مسنداليه(أنا) 

خوانـد تـا شـائبة روابـط      مـي  hفرشته، با قطع و يقين، خود را فرستادة خداوند مـريم  

از آن بـيم دارد،   hو سپس در رفع ابهـام از كـنش فعلـي كـه مـريم      نامشروع از ميان رود 

كند و از هويت خود و نـوع فعـل    بندي مي گفتارش را در صورت زباني جملة فعليه ساخت

نامد و از  مي h. او خود را فرشتة پروردگار مريم *لأَهب َلك غَُلاما زكيا* گويد امرشده مي

دهد. داللت آوايي واژگان (مد الف و هـاء) و واژة (وهـب)    خبر مي hعطية الهي به مريم 

كنـد و از تـرس او    شده به مريم) موقعيت را از تنش خارج مـي  در معناي (موهبت بخشيده

، ضمير (ك) در پيوستگي و اضـافه بـه (رب)   »رسولُ ربك« گفتار نخست، كاهد. در پاره مي

گفتـار دوم،   شود، امـا در پـاره   ك با خداوند تعريف ميگيرد و فرشته در ارتباط نزدي قرار مي

شـود تـا بـا ايـن تضـمن       در انفصال از فرشته تعبيـر مـي   »لأَهب َلك«اين ضمير حرف جر 

  بودن اين ارتباط تأكيد شود.   و انتساب اين موضوع به خداوند، بر ماهيت الهي 2اي سنجه

 hبشـر نـزد مـريم     ويـت آن شـبه  شود و ه اطمينان داده مي hدر موقعيتي كه به مريم 

رود؛ بلكه سـياق زبـاني    شود، مكالمه براساس شرايط مقتضاي آن لحظه پيش نمي روشن مي

در باب اهميـت عـرف و    hبنا بر سياق اجتماعي حاكم، بر مبناي كاركرد انديشگاني مريم 
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ي هم فرزنـد  نعمت فرزند از كسي پوشيده نيست، آنخورد.  اخالق عفاف در جامعه رقم مي

دانـد آنچـه خـدا بخواهـد      مـي  hمريم د و ازطرفي كه يكي از پيامبران اولوالعزم خواهد ش

يابد. او همواره خواست خدا را بر خواست خود و عرف مقدم داشـته اسـت، امـا     تحقق مي

  گويد.   هاي اجتماعي و عرفي سخن مي جاي تسليم و سكوت، از دغدغه اينك به

كند. هويـت هـر فـرد در     از هويت اجتماعي عمل مي مثابة نشاني كليدي زبان همواره به

شود و از ديگرسو اين فهم فـرد از خويشـتن محصـولي     ابتدا بر ادراك او از خويشتن بنا مي

پـذيرد (چنـدلر،    هاي رمزگان در محـدودة فرهنـگ تـأثير مـي     بركنش اجتماعي است واز هم

كه خـود   نگران تلقي جامعه از خود است؛ هويت او چنان h). مريم 232-229، ص 1387

خواهـد هـويتش در    داند و جامعه از آن باخبر است برپاية عفاف و تقوا بنا شده؛ او نمي مي

  َقالَـت أَنـى  *پرسـد   اي غيرعفيف قلمداد شود، بنابراين از چگونگي اين امر مـي  عرف چهره

نىِ بسسمي َلم و كُونُ لىِ غَُلاماييغب أَك َلم انگاشـت   انگاشـت خـود و پـيش    تا بر پيش *شَرٌ و

شـده از اهميـت    عرف از او تأكيد كند. جالب توجه است كه تمام الگوهـاي متنـي انتخـاب   

رابطة صحيح زن و مرد حكايت دارند و بر ايـن تـابوي اجتمـاعي و الگـوي عرفـي تأكيـد       

  بح رابطة ناصواب زن و مرد اطمينان يابند.از قا مخاطبان نيز به آن حساس شوند وشود ت مي

ا قَـالَ كَـذَالك      َقالَت أَنى* اين بخشآيات  يـغب أَك َلم شَرٌ ونىِ بسسمي َلم و كُونُ لىِ غَُلامي

لىع وه كبينِ    َقالَ ركاَنَ أَ    ه نَّا وةً ممحر ةً لِّلنَّاسِ وايء لَهعَنجل اويْقضرًا مدر انسـجام متنـي    *م

*قـال رب أنّـي يكـون لـي غـالم و      كامل با آية هشت و نه سوره درخصوص داستان زكريا 

كانت إمرأتي عاقراً و قد بلغت من الكبر عتياً، قال كذلك قال ربك هو علي هينٌ و قد خلقتُـك  

يات، با توجه به عوامـل انسـجام يعنـي    قرار دارند. هردو دسته از آ من َقبلُ و لم تك شيئاً*

تكرار واژگان، استفاده از ساختار نكره و نفي و استفهام، در پيوستگي با يكديگر قرار دارند، 

اما نقطة افتراق داللتي اين دو دسته از آيات، با توجه به سياق دروني و سياق بيروني و نيـز  



  �٤١ تعامل با عرف و عفافگفتمان سورة مريم، زن در 

ظر در علت اسـتفهام و انكـار اسـت.    واژگان، به ن2و جانشيني  1با توجه به داللت همنشيني

هاي ثابت و ذاتي عناصر زباني نيستند، بلكه حاصـل   ارزش معنايي و پيامي ويژگيازآنجاكه 

هاي زبـاني نيـز    اند، صورت زباني (موقعيتي، فرهنگي و...) زباني (متني) و برون عناصر درون

زاده،  (آقاگـل  شـود  نمـي يابد، تحليـل   هاي آن، كه در كاربرد تحقق مي جدا از اهداف و نقش

  ). 15، ص 1385

در داسـتان  اند؛ امـا   اين دو دسته از آيات نيز از لحاظ ساختاري، در تشابه نزديك به هم

كه در داسـتان   زكريا، سخن از خلقت و بعيدبودن باردارشدن زني پير و عقيم است، درحالي

 hصحبت از وجود اين فرزند در تعامل با عرف و تلقي جامعـه از عفـت مـريم     hمريم 

گويد و بـا اسـلوب اسـتفهام و     انگاشت جامعه دربارة خود سخن مي از پيش hاست. مريم 

اي عفيــف و  آواي طويـل مــدي (أّنـي) كــه نشـان از بعيــدبودن تحقـق ايــن امـر از چهــره     

ي و انديشگاني و بينافردي مناسـب در كـنش   بودن آن در جامعه است، كاركرد متن نامطلوب

  شود.   گفتار پيش گرفته مي

شود. فرشته  گفتار از سوي فرشته پاسخ داده مي با دو پاره hيك استفهام از سوي مريم 

كنـد و در ابتـدا بـا اسـلوبي مـبهم، درك       از خداونـد تأكيـد مـي    hانگاشت مـريم   بر پيش

و در گـام   »َقالَ َكذَلك«شمرد:   برمي hمريم چگونگي تحقق اين امر را حتي خارج از علم 

و لَنجعلَه ءايةً لِّلنَّاسِ و رحمةً منَّا و كاَنَ أَمرًا  نٌهي    َقالَ ربك هو على*گويد:  ميبعد با قاطعيت 

هـي  گويد و اين فرزند را آية ال مي hفرشته از حكمت و خواست پروردگار مريم  *مْقضيا

، بـه  hنـوعي بـا ايجـاد سـكينه در جـان مـريم        شمرد تا به و ماية رحمت براي مردم برمي

  هاي او پاسخي دهد.   دغدغه

با داللت زمان ماضي و دربرگرفتن بازة زماني از گذشـته تـا    »كاَنَ أَمرًا مْقضيا«گفتار  پاره

اي  گونـه  ند امـور را بـه  بودن تحقق خواست الهي داللت دارد. خداو آينده، بر قطعي و جزمي
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بـدبين   hسبب او به مـريم   تنها به رقم خواهد زد كه اين فرزند ماية رحمت شود و مردم نه

اي خواهد شد كـه   و نشانه اي از لطف و رحمت خدا بر خود بدانند نشوند، بلكه او را نشانه

  مجاب كند. hعرف را در اعجاز اين امر و پاكي مريم 

العاده (تولـد فرزنـد از دختـري بـدون همسـر)       بنا به نظر تفسيرها، وقوع اين امر خارق

بودن صدور آن از سـوي قـدرت    تأكيد بر سهل» هين«بوده است و  hموجب تعجب مريم 

). اما بـا توجـه بـه اسـلوب كـالم و عوامـل       2306ص  ،4 ج ،1412الهي است (سيد قطب، 

زباني اجتمـاعي حـاكم،    با توجه به سياق و بافت برون انسجام متني در تحليل گفتمان و نيز

تـوان گفـت    جاي تسليم به گفتگو وا داشته، مي را برانگيخته و او را به hكه عواطف مريم 

فقط در باب قدرت خداوند از خلقت غيرمعمول عيسي از دختري بـاكره نيسـت،   » كذلك«

فـظ تـابوي اجتمـاعي    بلكه اينجا سـخن از قـدرت خداونـد در اقنـاع مـردم و عـرف و ح      

  درخصوص حفظ عفاف زنان در جامعه است. 

و لـزوم حفـظ    hدليل شدت اهميت عفاف و تلقي عـرف از پاكـدامني مـريم     شايد به

و تمـامي تأكيـدهايي كـه فرشـته در      hرغم ايمان قوي مـريم   حريم و عفت است كه علي

رسد، تاحدي كه گـويي   ميهاي او به پايان ن كند، باز هم دغدغه سياق آيات براي او بيان مي

نالد و ناراحـت اسـت؛ از همـين     اش مي او نه از درد زايمان بلكه از همين دغدغة اجتماعي

ديد و اي كاش مـردم بـراي    مرد و اين وضعيت را نمي كند اي كاش مي روست كه آرزو مي

َقالَت ياَليَتنىِ مت َقبلَ هذَا و  ِجذْعِ النَّخْلَةِ  فَأَجاءها اْلمَخاض إِلى*بردند.  هميشه او را از ياد مي

هم در آسـتانة تولـد    آرزوي چنين مرگي براي مريم پارسا و خدامحور، آن *ُكنت َنسيا منسيا

  دليل نگراني از باورهاي اجتماعي موجه باشد. ، شايد فقط بهپيامبر الهي

دن جنين در رحم مادر و معناي جنبي" هاي لفظي از واژة (المخاض) كه به داللت صورت

شـكلي طبيعـي انجـام شـده، هرچنـد       دهد كه بارداري عيسي بـه  درد زايمان است نشان مي

همچون ديگـر   h). مريم 116 ،7 ج  تا، (طوسي، بي "كيفيت و طول مدت آن پوشيده است

 حكايـت  h مريم انديشةگفتمان و  وعاما ن شكلي طبيعي در آستانة مادرشدن است، زنان به

هرچقدر سخت و  يمانزا درد دارد؛ زيرا مادرشدن شادي بر او دلواپسي و اضطراب ةغلباز 
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كـودك   يدنبلكـه انتظـار رسـ    شود، به آرزوي مرگ از سوي مادر نمي منجرنامطلوب باشد 

 جـاي  بـه درد را تحمـل كنـد و    يـن بتوانـد ا  h مـريم چونان  ياست كه مادر يرينآنقدر ش

توان گفـت، در كنـار    رو مي ازاين .بنشيند فرزندش و خود سالمتي آرزوي در مرگ، آرزوي

سابقة زايمـان، ايـن آالم روحـي،     كشاند و درد بي سوي نخلي خشك مي تنهايي، كه او را به

رواني و عاطفي، كه از ابتداي آيـات در بافـت زبـاني بـروز يافتـه، سـبب شـده كـه حـزن          

  . َتحزَني* *أَلَّاجايگزين شادي شود. 

شـدت نگـران و    كند و از اينكه مردم چگونه او را ياد كنند بـه  آرزوي مرگ مي hمريم 

دهـد و بـا اطمينـان بـه      رو خداوند از زبان فرزند به او دلـداري مـي   ناراحت است. از همين

زبان كودك در سياق ساختارطلبي، به امر الهـي، در  ». ال تحزني«دهد  هاي او پايان مي دغدغه

كند. همين زبان كودكانه نيز در دفاع از  ا از غصه و اندوه نهي مير hاي عاطفي مريم  جمله

، نوبـت بـه   hكـردن مـريم    شود. بعد از تقويت روح و آرام كار گرفته مي به hعفت مريم 

لَ  *قَـد شود تا ناتواني جسمي ناشي از زايمان برطرف شود  تقويت جسم او مي عـج  ك بـر 

َتكَتح ا ورِيزِّي سه كطْ النَّخْلَةِ ِبِجذْعِ إَِليُتساق كَليَطباً عا ريني. جَفكُل اشْرَِبي و ناً* قَرِّي ويع  

 بـه  نـه  برشـود،  b عيسـى  بـه  »ناداها«جملة  در فاعل ضمير كه رساند مى سياق ظاهر"

 حـال  با چون كند، مى تأييد آن را »َتحتها منْ«قيد  و بود، آمده ميان به تر نامش پيش كه روح

 نيـز  و مـريم،  و روح حـال  تـا  است تر مناسب حمل وضع حين در مادرش به نسبت مولود

 مـورد  ضـمير  اينكـه  بـراى  است ديگرى مؤيد عيسى به بعد و قبل جملة در ضمير برگشتن

ــه هــم بحــث هــاي  ايــن جملــه ).55ص  ،14 ج  ،1374(طباطبــائي، "برشــود جنــاب آن ب

ارجاع ضمير و سياق دروني كالم، از زبان فرزندي بيـان  دهنده بنا به انسجام متني در  آرامش

  خود قرار داده است.» كلمة«شوند كه خداوند  مي

  و جامعه hگفتمان مريم  .2.3

در تعريـف از خويشـتن    hهـاي مـريم    تنها در كنش عفاف و ممنوعيت روابط نامشروع نه

ازآنجاكـه   مشهود است، بلكه در تلقي اجتماع از او و از اين نوع روابط نيـز آشـكار اسـت.   
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 كـه  زبـاني  هـاي  صورت تمامي بينيم مي شود مي ريزي پي شناخت ةهاي زباني بر پاي صورت

عفتـي و حـزن و انـدوه از نـوع تلقـي مـردم از او        در ابراز نگراني از تهمت به بي h مريم

ـ  hبينـيم مـردم مـريم     جا بوده است، آنگاه كه مي گويد به مي  انگـاره  پـيش  همـين  ةرا برپاي

  . *لقد جئت شيئاً فرياً* دهند مي قرار خطاب

دانستن عفاف اشتراك دارند، از همـين رو اولـين فعـل     و عرف جامعه در مهم hمريم 

بـودن   و ناشايسـت  hانگاشت پاكـدامني مـريم    نيز با پيش hكالمي جامعه در مقابل مريم 

عذراء، كه آنـان را   hمردم با ديدن فرزند در آغوش مريم " گيرد. ارتباط غيرنكاح شكل مي

شـوند و بـا تعجـب زبـان بـه       زده مـي  خاطر عبادت خداوند ترك گفته بود، بسيار دهشت به

. بنابراين سـياق درونـي   )2308 ص ،4  ، ج1412(سيد قطب،  "كنند سرزنش و توبيخ باز مي

الُواْ يامرْيم َلَقد ِجئْت شَـيا  *َقگيرد:  هماهنگ با سياق بيروني و بافت موقعيتي شكل ميآيات 

) و اسـتفاده از آواي مـدي ممتـد (ا)،    شَيا َفرِيـا الم تأكيد در (لقد) و نيز صيغة نكره ( *فَرِيا

  دهد.   را نشان مي hويژه از مريم  بودن صدور چنين امري در عرف و به نامألوف

صورت زباني (جئت) در داللت متعدي خود حكايتگر حادثة اصلي داستان است؛ يعني 

هـاي گونـاگون از آن صـحبت شـد.      همان موضوعي كه در اين دسته آيات بارها بـه شـكل  

شود. صورت زباني  گريزي تعبير مي از سوي جامعه به عفت hگزيني مريم  دستاورد عزلت

گفتمان جامعه در كنش گفتـاري خـويش از    *َلَقد ِجئْت َشيا فَرِيا*ردم توليدشده از سوي م

جـاي واژة   ، بـه »علم و يقين و تحقـق وقـوع و قصـد   «و داللت آن بر معناي » جئت«"واژة 

) 97، ص 1389اني، (خاقاني اصـفه "است»شك و جهل و پيچيدگي«كه حاوي معاني» اتيان«

شـود   منتقل ميمعنا ارتباطي الزم را ايجاد كند. اين ي وتا فراكاركرد انديشگانكند  استفاده مي

  عفتي اطمينان دارند. مبني بر بيhصحت گفتار خود و اتهامشان به مريمسازان در كه گفتمان

قـرار   hشود كه در موضع قدرت نسبت به مـريم   اين گفتمان از سوي كساني ابراز مي

دهنـده و   براين گفتمـان آنهـا جهـت   داشته و از لحاظ اجتماعي مقامي فرادسـتي دارنـد. بنـا   

شود. نقض عفـاف و حـريم نـزد جامعـه مسـتوجب       بازتوليدكنندة ايدئولوژي محسوب مي

   انگاشـت اطمينـان بـه اتهـام      سرزنش و توبيخ بوده است. ارائة گفتمان برمبناي صدق پـيش 
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مـر  مداري زنان در جامعه اسـت كـه همـين ا    كنندة ايدئولوژي لزوم عفت ، بازتوليدhمريم 

  كند كه مردم به او ايمان دارند.   را چندبرابر مي hاي چون مريم  جرم قديسه

شكل » جئت..«گفتار را براساس سياق جملة فعليه  نظام انديشگاني بسترساز گفتمان پاره

واژة "شـود.   ابـراز مـي  » فـرى «بودن وقوع اين فعل از سوي مردم در واژة  دهد و عجيب مي

 و دروغ و افتراء معناي اند اين واژه به گفته هم بعضى است؛ عظيم و نوظهور معناي به »فري«

 "اسـت  تأييـد  مـورد  اول معنـاى  بعـد  بنابـه داللـت آيـة    ولـى  اسـت،  منكر و قبيح از كنايه

  .)58، ص 14، ج 1374(طباطبائي، 

رَ   * دهد: گفتار ديگري كه گفتمان جامعه را شكل مي پاره امـ وك ا كـاَنَ أَبـرُونَ مه أُخْتأَ ي

، از جهت حوزة داللت واژگاني، بـر مفهـوم بـدي و زشـتي بنـا      *سوء و ما كاَنَت أُمك بغيا

ا   * گفتار پيشين شود كه با مفهوم پاره مي ا فَرِيـشَـي ِجئْـت انسـجام دارد و داراي همـان    *َلَقد

  و اطمينان از صحت اين اتهام است. hانگاشت مبني بر گنهكاري مريم  پيش

از تلقـي عـرف و جامعـه     hانگاشـت مـريم    كـه در پـيش   گونـه  همـان » بغي«تهمت به 

هاي زبـاني گفتمـان وي بـود، از سـوي      و سازندة صورت hهاي مريم  دهندة دغدغه شكل

   *يأُخْت هرُونَ ما كاَنَ أَبوك امرَأَ سوء و ما كاَنَت أُمك بغيا*شود:  مردم نيز تصريح مي

هاي زباني را از سياق توبيخ به سياق تمسخر و سـرزنش تلـخ و    جامعه صورتگفتمان 

اي پـاك و از متوليـان معبـد     دهد و اين امر را از او، كه منتسب به خـانواده  سخت سوق مي

اين زشتي از سوي همـه   ).2308 ص ،4 ، ج 1412(سيد قطب، شمرد  بوده، بسيار بعيد برمي

شـدت   كه خداوند نيز بـه  گونه اند؛ همان از آن نگران شدت و جامعه به hمردود است. مريم 

*و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم دهد  كند و به آن هشدار مي ازآن نهي مي

  ).90(النحل،  تذكرون*

 هـا،  لغـت  در فرهنـگ   ،است حد از تجاوز با توأم طلب  »بغي« ةواژ  اصلي  هرچند معناي

، حسد  ، تجاوز از حد، ظلم تعدي  چون  گوناگوني  و كاربردها، معاني  اصلي  معناي  به  باتوجه

  واژه  ايـن   ثالثية ريش). 207 ص ،1 ، ج 1371 (قرشي، است  ذكر شده  آن  نيز براي  و كذب
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ـ » ابتغاء«،  مزيد آن  ثالثي ةو معموالً صيغ رود يمكار   مجرد و مزيد به  دو صورت  به   معنـاي   هب

(راغـب،  اسـت    و تجاوز از حد آمـده   ظلم  معناي  بيشتر به  مجرد آن يثالث ةغيصو   خواستن

   .)136، ص 1، ج 1412

بـا   و هم ربط دارد كنند به بر اين باورند كه آنچه مبادله مي توليدكنندگان گفتمان همواره

و فقط زماني لب به سخن شدني ارائه دهند  خود را ادراك ةگفت كنند پاره اين فرض سعي مي

زبـاني مـورد نيـاز بـراي      تصورات بافـت بـرون   كنند مخاطبان به پيش گشايند كه فكر مي مي

 hمـداري خانـدان مـريم     علم دارند. مـردم از عفـت   كنند اي كه توليد مي گفته پردازش پاره

گيرد كه ضمن يادآوري ايـن   اند، بنابراين گفتماني شكل مي مطلع »أُمك، أَبوكن، أُخْت هرُو«

به آن متهم شده بيشـتر تأكيـد كنـد و او را بيشـتر      hانگاشت، بر قبح عملي كه مريم  پيش

  مستحق سرزنش كند.

وء  «حوزة واژگـان   رَأَ سـ ا  ،امـ يـغداوري و تلقـي فرودسـتانه حكايـت دارد و     از پـيش  »ب

موضـوع گفتمـان    گيـرد.  صل تعامل و همدلي در مكالمه شكل ميبرخالف اصل كيفيت و ا

جاي كنترل هيجاني، تشديدكنندة  شود كه به شكلي در ساخت واژهاي كالمي بازنمايي مي به

هيجانات منفي است و ناقض اصل ادب در گفتمان است و ضمن تأكيد مقاصـد پيشـين در   

اي اسـت كـه    گونـه  انش، بـه جهت توليد ايدئولوژي مبنـي بـر فرومـايگي ايـن زن و خانـد     

رو خداوند اكرم  طلبانة خود دست يابند. از همين توليدكنندگان اين گفتمان به مقاصد قدرت

دهـد   نمي hدستي اجازة ورود به مكالمه را به مريم  برمبناي حكمت و بينش خود، با پيش

 للرَّحمنِ َنذَرت إِنِّي: َفقُولي حداًأَ اْلبشَرِ منَ تَرَِينَّ *فَإِمادهد:  و او را به روزة سكوت فرمان مي

سـازان و سـازندگان    با اين فرمان، ازسويي اهداف پليد گفتمان *..إِْنسيا اْليوم أُكَلِّم فََلنْ صوماً

تر اين امر زشـت (بغـي) دسـتماية     شود و از همه مهم ايدئولوژي در بستر اجتماع خنثي مي

  شود.   عمومي جامعه حفظ ميگيرد و حريم  گفتگو قرار نمي

او را از ناراحتي نهـي كـرد، همـو را     hخداوند به همان شكل كه از زبان فرزند مريم  

 ضـمير  َتحمُلـه*  قَومها بِه *َفأَتَتدهد.  ابزار آرامش و مواجهه با جامعه قرار مي hبراي مريم 

  .گردد مى بر عيسى به »تحمله«در  و »به« در
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 أُكَلِّم فََلنْ«دهد  ميپايان  hدهد و به فعل كالمي مريم  قرار مي» كلمه«خداوند عيسي را 

موا اْليياين مولود است كه بايد از مريم »..إِْنس .h      دفاع كنـد و ماهيـت صـواب خـويش را

هـا را   با اعجاز كالم خويش، تمامي شبهه hعيسي، كلمة حق، در دفاع از مريم اثبات كند. 

. اين تاكتيك گفتماني، يعنـي  زند كند و بر عفت و پاكدامني مادر خود مهر تأييد مي باطل مي

و كالم نوزاد در آغوش مادر، احتماالً به اين سبب بوده است كـه درواقـع    hسكوت مريم 

اد شود كه عرف و مريم نوعي توجيه فعلي قلمد به hترين كالم مريم  امكان داشت كوچك

h پذيرفتند. از طرف ديگر نيز بايد گفت اساساً فعل حرامي صورت نگرفته بوده  آن را نمي

است، فاعلي نيز نبوده كه اينك به توجيه و يا توضيح دست زند؛ اين امر قضاي الهـي بـوده   

  ) بايد مدافع آن باشد.bاي كه فقط مفعول آن (عيسي است، معجزه

  گيرينتيجه. 3

يام وحي جاودانه و جهاني است و گفتمان اين كالم جاويدان همواره هدايتگر خواهد بود؛ پ

سورة مريم مورد دقت قرار گرفت كه به معرفي چهرة  32-16رو تحليل گفتمان آيات  ازاين

شايستة زن در اجتماع از منظر دين نظر دارد. بررسي اين دسته از آيات با بهره از ابزارهـاي  

دهنـدة ايـن    و پراگماتيسم و نيز تكيه بر سياق داخلي و خارجي آيات نشـان  تحليل گفتمان

ها)ي متني، انديشگاني و بينافردي، از  هاي زباني در ايجاد فراكاركردها (نقش بود كه صورت

از زنـي بـاكره و    bدر چالش با عرف و عفاف در قضية تولـد عيسـي    hشخصيت مريم 

  عفيف حكايت دارند.

زمينـة گفتمـان و    مسو با سياق بيروني و بافت موقعيتي بنا به پـيش سياق دروني آيات ه

خوبي شكل گرفته و از ماهيـت   برپاية انسجام متني و كاركردهاي بينافردي و انديشگاني، به

  پردازان حكايت دارد.   هاي گفتمان ها و تلقي ها، بينش افكار، برداشت

هاي زباني با توجه به نوع  تتوان مشاهده كرد كه صور هاي گوناگون آيات مي در بخش

    اند. اغلـب مكالمـات، ازجملـه گفتمـان فرشـتة وحـي بـا         سازان شكل گرفته انديشة گفتمان

  اند. و گفتمان جامعه با وي، بنا بر اقتضاي سياق و بافت موقعيت رقم خورده hمريم 
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و شـده از اهميـت عفـت     هاي اين دسته از آيات و تمام الگوهاي متنـي انتخـاب   گفتمان

  رابطة صحيح عفيفانه در نگاه عرف حكايت دارند.

پاية شناخت از هويت عفيفانة خود و نيز تلقي اجتماع از او و  بيشتر بر hگفتمان مريم 

  گيرد. نيز لزوم رعايت عفت شكل مي

اي باالدستي ترك كرد، در موضـوع عفـاف بـا     ، كه در ابتدا جامعه را در معاملهhمريم 

شدت همسوست؛ تا حدي كه گاه در گفتمان خود با حامل وحي،  بهنظام انديشگاني جامعه 

كنش گفتاري خويش را برخالف سياق اقتضـايي و براسـاس حـاالت روانـي و عـاطفي و      

شـدت   جاي سكوت در برابر خواست الهي، به دهد و به هاي اجتماعي خود شكل مي دغدغه

  دهد. دست او قرار ميكند تا اينكه خداوند ابزار اعجاز را در  ابراز ناراحتي مي

زبـاني اجتمـاعي    با توجه به عوامل انسجام متني و نيز با توجه به سـياق و بافـت بـرون   

برانگيـز در خلقـت    توان گفت امر عظـيم و تعجـب   ، ميhحاكم بر آيات در گفتمان مريم 

، فقط در باب قدرت خداوند در خلقت غيرمعمول فرزند از دختري باكره نيست، bعيسي

ز قدرت خداوند در اقناع مردم و عرف و حفظ تـابوي اجتمـاعي درخصـوص    بلكه سخن ا

  حفظ عفاف زنان در جامعه است.

، برخالف اصول مكالمات، ازجمله اصل همدلي و اصل ادب، hگفتمان جامعه با مريم 

سـويه اسـت كـه ضـمن تأكيـد بـر لـزوم عفـاف، در پـي توليـد ايـدئولوژي             گفتماني يـك 

  و خاندانش است. hسازي مريم  و فرودستسازان  طلبانة گفتمان قدرت

دهـد تـا    شود و گفتماني شـكل نمـي   در قضية اتهام به (بغي) وارد مكالمه نمي hمريم 

زبان كودكانة عيسي، كه در زمان اندوه و تنهايي به او آرامش داد، بـه دفـاع از او و معجـزة    

ود از سوي مريم مـورد  ش الهي بپردازد. موضوع اتهام به بغي كه در گفتمان جامعه مطرح مي

گيرد تا حريم و عفت عمومي حفظ شود و كلمة حق، عيسي، خود  بحث و حجاج قرار نمي

  گر اين معجزه شود.   توجيه

دهنـدة   و جهـت  هـاي زبـاني   بخش عام و سازندة سـازواره  موضوع عفاف محور انسجام

  شود. هاي گفتاري اين بخش از آيات محسوب مي كنش



  �٤٩ تعامل با عرف و عفافگفتمان سورة مريم، زن در 
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