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  : چکیده

بافت پیرامونی و عناصر و اطالعات غیر  ،در کاربردشناسی عالوه بر ساختار زبانی

را نیز باید در نظر گرفت. بافت پیرامونی انذار در یک مخاطبه نیز  ملفوظ (غیر مکتوب)

شود. ها میهایی است که باعث تمایز این کار گفت از دیگر کارگفتداراي مؤلفه

دهد و از طرف دیگر به ها وعید به عذاب میخداوند در آیات زیادي در قرآن به انسان

به عذاب وعده داده شده، فعل انذار و هشدار را کاربري  منظور پیشگیري از دچار شدن

ها خائف گشته و با انجام اوامر و دوري از کند. به دنبال انذار، گروهی از انسانمی

کنند. بر مبناي تحلیل کاربردشناختی، نواهی خداوند خود را از ابتال به عذاب دور می

اراي ساختار دقیق و منظمی است که با السالم) دانذار الهی بیان شده توسط شعیب (علیه

شود. براین اساس حضرت شعیب در دقت و ظرافت خاصی از جانب منذر کاربري می

ابالغ و اعالن انذار با اشاره به امري مخوف و ترسناك همراه با دلسوزي و محبت قوم 

ز خود را به روشنی و وضوح، بیم می دهد و با تکیه بر عقالنیت و دانایی و بدور ا

هرگونه اجبار و تحمیل عقیده و با بهره گیري از مکانیزم بازدارندگی انذار و بدون 

  ایجاد رعب و وحشت و رعایت مرز انزجار و نفرت مخاطبان خود را آگاهی می دهد.
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 مقدمه

مربوط به زبان را بدون در نظر  زبان شناسی مباحث

 دهد. درگرفتن زبانی خاص مورد بررسی قرار می

ي مختلف با هاناواقع زبان شناسی حاصل بررسی زب

ست وبه دنبال این هاهاي موجود در آنوجود تفاوت

 هاناهاي مشترك که همه زباست که حقایق و ویژگی

چوب قرار دهد، کشف نماید. قرآن  را در یک چار

به عنوان معجزه جاوید که معانی و معارف آن  کریم

هدایت انسان تا روز قیامت را برعهده دارد، باید از هر 

  ابزاري براي دریافت دقیق و کامل معانیش بهره برد. 

براي فهم معانی قرآن آنچه در وهله اول به ذهن 

هاي صرفی و نحوي و یادگیري کند تحلیلخطور می

مه آیه است. در حالیکه معانی مفردات و کلمه به کل

و  1معناشناسیکلیدي هاي با زیر شاخه» زبانشناسی«

پژوهان  تواند کمک شایانی به قرآنمی 2کاربردشناسی

نماید. شاید بتوان گفت که در بین این مباحث 

هاي در بین دیدگاه يکاربردشناسی رد پاي کمتر

تفسیري و در نتیجه کتب تفسیري وجود دارد. لذا 

و بومی شدن » انذار«رچه بهتر مفهوم براي فهم ه

در مطالعات قرآنی، هاي کاربردشناختی  نظریه

با تاکید بر انذار در قرآن را  فعلنویسندگان این مقاله 

السالم) محور بحث قرار  رسالت حضرت شعیب (علیه

به تحلیل هاي مقدماتی  بحثبیان اند و پس از  داده

در  السالمکارگفت انذار در داستان حضرت شعیب علیه

پرداخته تا یک نمونه عینی از  )85-9/اعراف(سوره 

هاي کاربردشناختی مربوط به تحقق  بازشناسی مولفه

بیان شود. به این امید که  )انذاریک مفهوم قرآنی (

هاي قرآنی و رسیدن براي پژوهش جدیدتريهاي افق

                                                 
1  .  semantics 

2  .  pragmatics 

ها با استفاده از به معناي واقعی آیه با فهم دقیق واژه

  فراهم شود.  هاي کاربردشناختی نظریه

آشنایی با بعضی کاربردشناختی یک متن براي تحلیل 

رفته در این علم  مبانی مقدماتی و اصطالحات به کار

ضروري است. در این قسمت به بیان چند اصطالح 

  پردازیم. متداول می

  

  به متن قرآن کاربردشناختی رویکرد

ی مورد نظر کاربردشناسان به دنبال این هستند که معان

هاي آنان را در زمان افراد، تصورات، مقاصد و کنش

-گفتگو بررسی کنند. جورج یول نیز اینگونه بیان می

خوانیم، تنها به وقتی جمله یا جمالتی را می :کند که

ها را بفهمیم بلکه دنبال این نیستیم که معناي واژه

دارد،  مقاصد گوینده و نویسنده که قصد انتقال آن را

کنیم. بررسی معناي مورد نظر سخنگو را ینباط ماست

). واضح 160: ش1370نامیم. (یول، می شناسیکاربرد

است که اختیار انسان و حاالت مختلف او در معنا 

نماید و یک جمله و یا متن که الفاظ آن داراي نفوذ می

یک معنا بود و همانند جسم بی روحی بود، انعطاف 

در حاالت و شرایط  تواندپذیرد و میزیادي می

متفاوت معانی متعددي در ارتباط با همان موقعیت را 

  داشته باشد. 

بر این اساس معناي جمله در سطحی فراتر از 

اي مورد شناسی منطقی که در آن جمالت گزارهامعن

و به دنبال معنایی  گیرد.انجام می ،گیردتحلیل قرار می

و بر این  پردازدفراتر از واژگان موجود در جمله می

که قسمتی از معناي جمله از  نمایدمسأله تأکید می

. گیردشرایط پیرامونی و محیط فیزیکی کالم نشأت می

براي تبیین معناي واژه انذار نیز عالوه بر ساختار 

بافت  هاي ملفوظ و مکتوب)زبانی (واژگان و عبارت
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پیرامونی (عناصر و اطالعات غیر ملفوظ و غیر 

ر نظر گرفت. در اینجا واضح است که را نیز د مکتوب)

برخالف تصور غلط، براي فهم دقیق متن و قرآن کریم 

بالغی کافی نیست  هاي صرفی، نحوي وصرف تحلیل

و با بسنده کردن به این علوم در فهم متن، بسیاري از 

  ماند. زوایاي متن بر خواننده پنهان می

ةٌ فی الْکُفْرِ ء زِیاد إِنَّما النَّسی«براي نمونه در آیه 

یضَلُّ بِه الَّذینَ کَفَرُوا یحلُّونَه عاماً و یحرِّمونَه عاماً 

 منَ لَهیز اللَّه رَّملُّوا ما ححفَی اللَّه رَّمةَ ما حدؤُا عواطیل

هِممالأَع وءاکتفا کردن به معناي لغوي  )37توبه/( »س

فی نیست. خلیل بن احمد کلمات براي فهم این آیه کا

عالوه بر » نسأ«فراهیدي نیز در العین در بیان ماده 

بیان معناي تأخیر انداختن، اشاره به عادت عرب 

 کردندهاي حرام را جابجا میجاهلی نموده که ماه

اي از ). شاید نتوان ترجمه7/350ق: 1410(فراهیدي، 

یان معناي هاي قرآن را یافت که در بترجمه

فظی این آیه به معناي لغوي اکتفا کرده و الل تحت

توضیحی فراتر از آن براي فهم این آیه بیان نکرده 

  باشد. 

در  2و گفته 1باید گفت که تمایز بین جمله

کاربردشناسی و معناشناسی از اهمیت خاصی 

برخوردار است. جمله داراي ماهیت انتزاعی است که 

به » گفته«شود اما در نظریه دستوري تعریف می

کارگیري یک جمله در یک بافت واقعی است. در 

اللفظی خود به  واقع جمله با معناي ظاهري و تحت

همراه منظور گوینده در یک بافت معین و محقق شدن 

. به عنوان مثال شودمعناي جمله به گفته تبدیل می

                                                 
1 . sentence 
2 . utterance 

اگر در بافت و  (هواي داخل اتاق گرم است) جمله

» گفته«مراه شود، به موقعیت معینی با منظور گوینده ه

. براي نمونه ممکن است در بافت و شودتبدیل می

موقعیتی خاص، شنونده به باز کردن پنجره اتاق 

» زکات«). کلمه 6: ش1388(عالیشاه،  مبادرت ورزد

ها و شرایط در قرآن کریم نیز با توجه به موقعیت

متفاوت معانی مختلفی دارد. عالمه طباطبایی در 

) 4مؤمنون/( »الَّذینَ هم للزَّکاةِ فاعلُون و« تفسیر آیه

دهد که معناى احتمال می» زکات«در بیان معناي واژه 

مصدرى آن مقصود باشد که عبارت است از تطهیر 

شود؛ براى  مال نه آن مالى که به عنوان زکات داده مى

اینکه سوره مورد بحث در مکه نازل شده که هنوز به 

اجب نشده بود و قبل از زکات به معناى معروف و

وجوب آن در مدینه زکات همان معناى پاك کردن 

  ). 15/10ق: 1417داد (طباطبایی،  مال را مى

در واقع افراد براي بیان منظور خویش تنها پاره 

هایی که حاوي کلمات و ساختارهاي دستوري گفت

کنند بلکه به واسطه آن پاره گفت، باشد، استعمال نمی

دهند. به این مثال توجه کنید. انجام میاعمالی را نیز 

 اگر در محیط کار رئیس آن اداره به شخصی بگوید

(شما اخراجید)، این عبارت نه تنها یک گزاره نیست 

است که به اشتغال شما پایان  یک عملی بلکه به منزله

، کنندها ایجاد می. این اعمال که پاره گفتدهدمی

 هاي گفتاري است. کنش

رآن نیز ابالغ انذارها و هشدارهاي الهی در آیات ق

. به دنبال شودبه سوي بندگان کنش بیانی نامیده می

این پیام در مخاطبان به فراخور اعتقادات وآمادگی 

که همان  شوددرونی تأثیري در مخاطب ایجاد می

بیانی است. براي نمونه گروهی در درون  کنش غیر

عال قادر است و دانند که خداوند متخود از آنجا که می
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(پیامبران الهی) در ابالغ پیام صادق هستند  واسطه او

کنند که چنین هشدارهایی قطعا یقین حاصل می

. گروهی نیز شوددرست است و در آینده محقق می

ممکن است آن را بعید تلقی نموده و ترجیح دهند که 

به این سخنان توجهی ننموده و حال خوش موجود 

ند که همان کنش غیر بیانی است. ر ننمایخود را مکد

به دنبال این واکنش درونی و غیر بیانی و تجزیه و 

به تعبیر  تحلیل، مخاطبان از خود واکنش نشان داده و

ومنْهم منْ یؤْمنُ بِه ومنْهم منْ الیؤْمنُ بِه وربک «قرآن 

ولَکُم عملُکُم  عملی أَعلَم بِالْمفْسدین َوإِنْ کَذَّبوك فَقُلْ لی

ء ٌمماتَعملُونَ ومنْهم منْ  أَنْتُم بریئُونَ مما أَعملُ وأَنَا بري

یستَمعونَ إِلَیک أَفَأَنْت تُسمع الصم ولَوکانُوا الیعقلُونَ 

 یمي الْعدتَه أَفَأَنْت کنْظُرُإِلَینْ یم منْهمو

نَّ ولکئاً وشَی النَّاس مظْلالی رُونَ إِنَّ اللَّهصبکانُواالیلَو

پس )» 40-44(یونس/ »النَّاس أَنْفُسهم یظْلمونَ

گروهی به تصدیق انذارهاي الهی پرداخته و تالش 

اي تنظیم نمایند که اعمال و رفتار خود را به گونهمی

نمایند. در مقابل نمایند که از عذاب الهی خود را حفظ 

 هابعضی به تکذیب علنی و زبانی پرداخته و تحقق آن

یاحسرَةً علَى الْعباد ما «را انکار نموده و به بیان قرآن 

) به 30(یس/ »یأْتیهِم منْ رسولٍ إِالَّ کانُوا بِه یستَهزِؤُنَ

استهزاء سخنان پیامبران پرداخته و نه تنها در درون 

بت نداشته بلکه به بیان حضرت نوح تأثیر مث هاآن

لَیالً ونَهاراً فَلَم  قال َرب إِنِّی دعوت قَومی « السالمعلیه

نتیجه  هادر آن )5-6(نوح/ »إِالَّفراراً یزِد هم دعائی

  اند. از فرامین الهی دور شده هاعکس داشته است و آن

  

  کاربردشناسیتحلیل در پیرامونی بافت بازسازي 

شناسی  وجه تمایز میان نحو و معناشناسی از کاربرد

و بکارگیري آن در مفهوم بافت بازشناسی در گرو 

و یکی از مباحث مهم » بافت«تحلیل زبانی است لذا 

بیان . آیدکاربردشناسی به حساب میعلم در کلیدي 

توسط افراد بر اساس موقعیت و با توجه به  هاجمله

زبان آمده و  سر رسن، جنس، موقعیت اجتماعی ب

مخاطبان نیز با در نظر گرفتن همین عوامل به سخنان 

بافت را دانش » لیچ. «دهندمتکلم واکنش نشان می

که نزد گوینده و مخاطب وجود  دانداي میپیش زمینه

دارد و درانتقال مقصود متکلم به مخاطب نقش اساسی 

واضح است که پر). 8-9 :ش1388دارد. (عالیشاه، 

در چنین رویکرد کاربردشناختی چیزي فت بامفهوم 

غیر از معناهاي ظاهري کلمات و درج شده در 

  فرهنگ لغت است. 

موضوع اصلی در کاربرد شناسی تبیین نقش بافت 

در انتقال معناي صحیح از متکلم به مخاطب است 

). باید گفت که بافت یک متن 131 :ش1376(گیل، 

ب باید همان چیزهاي فرضی است که متکلم و مخاط

بدانند مانند جایگاه اجتماعی هر دو طرف مخاطبه، در 

. باید گفت که زبان همانند هاها و نیازهاي آنخواست

هاي اجتماعی انسان، در وهله اول از سایر فعالیت

پذیرد که طبقه اجتماعی، سن و موقعیت متکلم تأثیرمی

جنس وي و بافت اجتماعی که در آن قرار دارد، 

 آیدا کمی دقت این نکته به دست می. بشودشامل می

هاي که براي فهم متون به ویژه متون مقدس تحلیل

  جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخی ضروري است. 

براي نمونه در قرآن کریم بیان سرگذشت اقوام 

مختلف بیان شده و در صدد تبیین و تحلیل این 

به فرامین و دستورات  هاواقعیت است که گروهی از آن

ابالغ شده بود  هااوند که از زبان پیامبران به آنخد

سرپیچی نمودند و دچار عذاب شدند. این شرها و نقل 

رویدادها در کتب تاریخ توسط تاریخ نویسان و 
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مورخان نیز بیان شده است. اما آیا دریافت خواننده از 

مطالعه سرگذشت پیشینیان در کتب تاریخی با آنچه که 

شده است برابر است؟ آیا بیان در قرآن براي او بیان 

شرح حال اقوام گذشته در قرآن براي افزایش 

اطالعات تاریخی مخاطبان است؟ خداوند در قرآن 

کریم با بیان داستان برادرانی که بر خالف سیره 

پدرشان از انفاق و سهم الفقراء خودداري نموده و 

)، چه اهدافی را 17-33(قلم/. دچار عذاب شدند

  ؟ یدنمادنبال می

با توجه به مطالب گفته شده واضح است که خداوند 

اي به عنوان متکلم فراتر از معناشناسی و معناي بالقوه

که در الفاظ و عبارات وجود دارد، به دنبال ایجاد 

تأثیر و عبرت گرفتن در مخاطب است و از آنجا که 

 مخاطب او که انسان است داراي عقل و اختیار و

است با بیان سرگذشت  جویاي کمال و پیشرفت

و انذار در مخاطبان خود  پیشینیان به دنبال هشدار

است که در صورتیکه پا در جاي پاي گذشتگان قرار 

مبتال خواهید شد. در واقع  هادهید، به سرنوشت آن

خود را از ورود  هانامنذر به دنبال این است که انس

  امان گذارند.  به ورطه هالکت در

  

انذار در داستان حضرت ناسی هاي کاربردش مولفه

  السالمشعیب علیه

خداوند متعال پیامبران را براي هدایت قوم خود به 

کند که  دادن مجهز می ابزار بیانی در قالب انذار و بیم

نیازمند وجود الهی بدین شکل گیري انذار براي شکل

هایی هستیم. مؤلفه بدین معنا که هر شرایط و مؤلفه

هاي کاربري شده ا از دیگر کارگفتانذار ر هایک از آن

ها به عنوان وجه در قرآن تفکیک نماید. لذا این مؤلفه

ها نقش آفرینی تمایز این کارگفت از دیگرکارگفت

. در این قسمت براي فهم کارگفت انذار در کنندمی

هاي تشکیل دهنده کارگفت انذار به قرآن ابتدا مؤلفه

در  ها لفهاختصار بیان شده و سپس تطبیق آن مؤ

تا  شودبیان می )المالسعلیه(داستان حضرت شعیب 

- علیه(ساختار این کارگفت در داستان حضرت شعیب 

گردد. تبیین می )المالس  

به بیان  93تا  85 خداوند در سوره اعراف آیات

به الهی نسبت انذار  و السالم)علیه(داستان شعیب 

این قومش پرداخته است. واضح است که خداوند از 

نقل قول هدف واالیی را دنبال نموده و صرف بیان 

داستان و آگاهی مخاطب به مضمون آن نیست و به 

دنبال عبرت گیري در مخاطب و آگاه ساختن او 

امان ماندن از هالکت است. اکنون تحلیل  جهت در

کارگفتی انذار در این داستان در سوره اعراف به 

ین پیامبر الهی در . البته داستان اشودبیان می اختصار

نیز بیان ) 176- 190، شعراء/84-95هود/(هاي سوره

شده است که در صورت نیاز براي تبیین بهتر کارگفت 

ها بیان انذار در سوره اعراف شواهدي از این سوره

بررسی و ها به ترتیب در ذیل . اکنون این مؤلفهشودمی

  . شودبیان می

  الهی رابالغ انذا. ارسال حضرت شعیب براي 1

را به  )المالسعلیه(حضرت شعیب خداوند دراین آیات 

مدینَ   و إِلى«الهی گزارشگر پیغام و انذار عنوان 

ارسال به سوي بندگان ) 85(اعراب/...»  أَخَاهم شُعیبا

قوم خود را از نافرمانی برحذر داشته و به  کند تا می

و « گرفتهکه از عاقبت پیشینیان عبرت کند ابالغ  هاآن

) و خود 86اعراف/( »انْظُرُوا کَیف کانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ

را از ابتال به عذاب الهی دور سازند. متکلم در اینجا 

عالوه بر کنش گفته که معانی لغوي الفاظ آن را بیان 

کند، نیت و مقصود دیگري هم دارد و آن هم می
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ت با دادن نسبت به امر خطرناك و اتمام حج هشدار

. لذا این گزارش داراي یک کنش در باشدمخاطب می

بنده را قبل  متکلموخداوند متعال به عنوان  گفته است

و همه مسائل را براي او نماید  میاز عقاب آگاه 

  اي باقی نماند. کند تا جاي هیچ عذر و بهانه میتشریح 

صلی اهللا (اي دیگر نیز خداوند پیامبر اسالم در الیه

شعیب حضرت که انذار  نمایدرا دعوت می )علیه وآله

به مخاطبانش را براي قوم خود بیان  السالم)علیه(

برحذر  هاشدن به سرنوشت آن را از دچار هانماید و آن

و الی «دارد. این مطلب از کاربرد ضمیر غایب در می

و  شوداستنباط می )85اعراف/( »مدین أخاهم شعیبا

 شودن میضمایر بعد به صورت مخاطب بیا

  ). 208 ش:1390پور،  صانعی(

. انذار الهی برمبناي ترس از تکرار عاقبت 2

  گذشتگان

پس از نهی کردن قوم  السالم)علیه(حضرت شعیب 

بر خویش از کم فروشی و دوري از فساد در زمین، 

پسزمینه هاي دانایی قوم خود نسبت به آنچه که بر 

کند و با تکیه بر  اقوام پیشین آمده است، استناد می

شدن  را نسبت به دچار هاآنترس ناشی از این دانایی 

هشدار  هابه سرنوشت تأسف بار مفسدین و هالکت آن

 »و انْظُرُوا کَیف کانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ« دهدمی

). به عبارت بهتر مخبر عنه یک مقوله 86اعراف/(

ترسناك و دهشت انگیزو خوفناك است که در بافت 

نی مخاطب به عنوان جایگاه ترسیدن از آن یاد ذه

و مخاطب با شنیدن آن دچار ترس و  شودمی

گیرانه  گردد. انذار کنشی لفظی و پیشاضطراب می

پیشگیري از باعث با نوعی آگاهی و هشدار که است 

(صادق شود  میانجام و تکرار عمل نامطلوب در آینده 

 هادن آنهمچنین براي آگاه کر ).8-9 :ش1391زاده، 

توانند از نمیاز خداوند به اینکه در صورت نافرمانی 

که  شودعقوبت کار خود در امان بمانند، متذکر می

فَاصبِرُوا حتَّى یحکُم « خداوند است هاطرف حساب آن

) و پر 87اعراف/( »اللَّه بینَنا و هو خَیرُ الْحاکمینَ

الهی در  از عقوبت تواندواضح است که هیچ کس نمی

  امان بماند. 

  حضرت شعیبدلسوزي و محبت در انذار . 3

شعیب  حضرت در این داستان رابطهمتعال خداوند 

اي برادرانه بیان و قوم خویش را رابطه السالم)علیه(

» مدینَ أَخاهم شُعیبا  و إِلى« :گویدمیو  نمایدمی

 ). اینکه شعیب برادر مردم مدین خوانده85(اعراف/

شده، یا اشاره به خویشى وى با مردم مدین دارد و یا 

حکایت از آن دارد که او حتى پیش از نبوتش، انسانى 

دلسوز براى قوم خویش بوده است. پس در این آیات 

شعیب، پیامبرى دلسوز و با محبت نسبت به مردم 

مدین معرفی شده است. انگیزه در انذار فقط محبت و 

ذار شونده است. تذکرات و عالقه و احسان به فرد ان

هشدارهاي پدر و مادر نسبت به فرزند با دلسوزي و 

احساس مسؤولیت است وچه بسا نگرانی و دلسوزي 

نسبت به مخاطب که فرزندشان است بیشتر از  هاآن

خود او باشد ودر ابالغ هشدار خود دلسوزي و 

خیرخواهی خود را با انجام حرکاتی از جمله ریختن 

 (فرزند) انتقال دهند. انذار مخاطبقطرات اشک به 

به بندگان از سر دلسوزي و محبت و  خداوند نیز

چرا که محبت او به بندگانش بسیار  خیرخواهی است؛

بیشتر از محبت پدر و مادر به فرزند است و همیشه 

ها راه برگشت و جبران را به سوي بندگان گشوده و آن

 کند.را دعوت به باز گشت و جبران مافات می

مچنین شعیب با برانگیختن عواطف مردم، دعوت ه

قَالَ یاقَومِ اعبدواْ اللَّه  «... :خویش را آغاز کرد و گفت
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دانسته  هادر واقع خود را از آن) 85(اعراف/ ...»

به این معنا که من نیز  »یا قوم« :گوید هاوخطاب به آن

از خود شما و متعلق به خود شما هستم و خود را از 

زا و مبرا ندانست. در واقع شعیب با نسبت مج هاآن

(اى » قومِا ی«دادن مردم مدین به خویشتن با گفتن 

قوم من) در صدد تحریک عواطف آنان بوده تا به این 

وسیله به آنان تفهیم کند که رسالتش در جهت منافع 

: 1372رفسنجانی،  ایشان بوده است. (هاشمی

4/226 (  

  ت شعیبدر انذار حضر» بینۀ«. جایگاه 4

شعیب دعوت خود را همانند پیامبران دیگر از حضرت 

قالَ یا قَومِ «... کند که آیه  میمساله توحید شروع 

رُهغَی نْ إِلهم ما لَکُم وا اللَّهدب85(اعراف/...»  اع (

صریحاً و بدون هیچگونه ابهام و الپوشانی تصریح 

ه بر . و این حکم عالوبروحدانیت خداوند متعال دارد

قَد جاءتْکُم بینَۀٌ منْ «... اینکه فرمان عقل است 

کُمباز طرف خداوند  که بوسیله دالئل روشنى ...»ر

به تعابیر مفسران » بینۀ«واژه . ستآورده اقومش براى 

) و 8/186ق: 1417(طباطبایی، » آیه«همچون 

اند که  ) تعبیر شده4/462تا:  (طوسی، بی» معجزه«

در » روشنی و وضوح«بر مولفه اساسی داللت تام 

شعیب حضرت که انذار ییاز آنجاانذار الهی دارد. 

بود، و مبرهن بر همگان روشن  ،واضح السالم)علیه(

نیز در سطح دیگر، (صلی اهللا علیه و آله) پیامبر اسالم 

 کندانذار این پیامبر الهی را براي قوم خویش بازگو می

  د. قرار گیر هاتا مایه عبرت آن

  . مبناي عقلی انذار الهی5

تا سخن  کندتالش میانذار قومش  درحضرت شعیب 

خود و عمل برآمده از آن را بر مبناي عقالنیت و 

که زمانیبر این اساس دانایی مخاطب خود بنا کند. 

مستکبرین قوم، شعیب و ایمان آورندگان را تهدید به 

شما ما گفت که  هااخراج و تبعید نمودند در پاسخ به آن

کنید که از آن اکراه داشته و نزد را دعوت به چیزي می

ما از فرماید که  چنین می. )89(اعراف/ ما ناپسند است

روي هوا وهوس و یا تقلید کورکورانه از بت پرستی 

ایم بلکه نادرستی او براي ما روشن اعراض نکرده

است و توحید و یگانه پرستی را با تمام وجود پذیرفته 

ر از توحید و خداپرستی دست برداشته ایم. اگ

واعتقادات شما را بپذیریم، آگاهانه و از روي علم به 

ایم. (مکارم شیرازي، دروغ بستهمتعال خداوند 

  ). 6/255 :ش1374

که چشم خواهد  نمیاز قوم خود حضرت شعیب 

و گوش بسته به حرفهاي او اعتماد کنند بلکه براي 

 دلیل روشن آوردو » بینه«از جانب خداوند  هاآن

 هاو پس از آوردن دلیل و برهان از آن )85(اعراف/

خواست که کیل و میزان را کامل و تمام انجام دهند و 

از تضییع حقوق یکدیگر خودداري کننداگرچه قرآن 

(طباطبایی،  کریم به معجزه او اشاره نکرده است

). به عبارت دیگر توحید عملی 8/186 :ق1417

قد «ي است و ربوبیت الهی نیز مبتنی بر توحید نظر

کند که قبل از چنین اقتضا می» جائتکم بینه من ربکم

تکلیف بر انسان، به واسطه بینه و دلیل آشکار حقانیت 

به  هاروشن شود و سپس آن هافرامین الهی براي انس آن

  فرمانبرداري دعوت شوند. 

لفان خود مجال ابراز عقیده و بیان همچنین به مخا

داد و تحمل سخن هایشان را میاعتقادات و دیدگاه

مخالف را داشت تا مخالفین آنها بدون هیچ نگرانی و 

ترس عقیده خود را بیان نموده و زمینه براي یک 

گفتگوي صحیح و مناظره دو طرفه با شرایط مساوي 

ن . همچنی)89- 88؛ اعراف/91-87(هود/ فراهم شود
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أَنْ یصیبکُم مثْلُ   و یا قَومِ ال یجرِمنَّکُم شقاقی«در آیه 

 مما قَو حٍ وصال مقَو أَو وده مقَو نُوحٍ أَو مقَو ما أَصاب

عیدبِب نْکُمم مخالفین خود را هشدار  )89هود/( »لُوط

که با تعقل و تفکر در سرنوشت گذشتگان از  دهد می

ن به سرنوشت پیشینیان دور شوند و بدانند مبتال شد

هر آنچه برسر اقوام گذشته آمد سنت الهی است وهر 

کس این اعمال و رفتارها را انجام دهد، به همین بالیا 

الذین «مبتال خواهد شد. فخر رازي تکرار عبارت 

را دال بر وخامت حال آنها و شدت ذلت  »کذبوا شعیبا

ت و عدم تعقل آنها است که ناشی از جهال داند آنها می

و عرب براي ابراز تفخیم و تعظیم چیزي آن را تکرار 

اخوك « :گویدمثل اینکه مردي به دیگري می کند می

(فخر رازي،  »الذي ظلمنا اخوك الذي اخذ أموالنا

  ). 14/320 :ق1420

  الهی عدم اجبار و تحمیل عقیده در انذار. 6

بِالْحقِّ بشیراً و  إِنَّا أَرسلْناك«زمخشري در ذیل آیه 

 )119بقره/» (نَذیراً و ال تُسئَلُ عنْ أَصحابِ الْجحیمِ

که پیامبران تنها مأموریت نسبت  کند اینگونه بیان می

به آگاه کردن مردم از سرانجام و عاقبتشان دارند و 

تحمیلی بر مردم نسبت به پذیرش دین داشته  تواند نمی

که به  کند یه نیز بیان میباشد. لذا در قسمت پایانی آ

خاطر سرپیچی کردن و دوزخی شدن آنها از تو 

). آیه 1/182 :ق1407، . (زمخشريشود مؤاخذه نمی

 »ربه سبیالً  إِنَّ هذه تَذْکرَةٌ فَمنْ شاء اتَّخَذَ إِلى«

نیز بیانگر این است که انتخاب بر اساس ) 19مزمل/(

و مورد  آنهاانستدبر، تعقل و آگاهی از حقوق محرز 

  تأیید قرآن است. 

باید گفت که انذار در واقع چیزي به جز اتمام 

الم) علیه(ت نیست. حضرت شعیب حجخطاب به  الس

فَتَولَّى عنْهم و قالَ یا قَومِ لَقَد : «گویدقوم خویش می

  على  أَبلَغْتُکُم رِساالت ربی و نَصحت لَکُم فَکَیف آسى

رینَ.قَوبه این معنا شما که با 93اعراف/( »مٍ کاف .(

وجود دلسوزي فراوان من و تالش زیاد در ارسال پیام 

الهی، به اختیار خود از راه حق دوري کردید، پس 

لزومی ندارد که به حال شما تأسف بخورم. و یکی 

که  و آن هم این شود هاي انذار تبیین می دیگر از مؤلفه

اگر چه با دلیل و برهان و قول  دهنده منذر و هشدار

بلیغ و رسا سعی در هدایت مخاطبین خود دارد اما به 

هیچ وجه در صدد این نیست که عقیده خود را هر 

  چند هم که حق است بر طرف مقابل تحمیل نماید. 

  . مولفه بازدارندگی در انذار حضرت شعیب7

تالش در آگاه کردن مخاطب و ایجاد  در کارگفت انذار

براي تغییر مسیردر سایه عقالنیت و  زه در اوانگی

اختیار است. توضیح آنکه هدف از بعثت انبیاء، هدایت 

مردم به کمال است و براي سوق دادن انسان به راه 

حق عالوه بر آگاهی، انگیزه نیز الزم است. تا زمانی 

که انسان به کار خیر گرایش نداشته باشد، در مسیر 

این مهم در سایه انذار به درست قدم بر نمی دارد و 

  ). 100 :ش1389. (هوشنگی، آید دست می

با استفاده از انذار و تبشیر، اعمال حضرت شعیب 

نمودند. از مهار میو و رفتار امت خویش را کنترل 

و بودند در اقلیت نیز که پیروان راه حق  ییآنجا

ند، لذا یکی شدهمیشه از جانب مخالفین سرزنش می

و  زم براي آنها استقامت در راه حقهاي الاز ویژگی

تا در راه حق استقامت  ستهدف و انگیزه واالداشتن 

نیز پیروان خود را  )السالم (علیه ورزند. حضرت شعیب

اند، که از جانب مخالفین مورد آزار و اذیت قرار گرفته

آنها را دعوت به  و دهد به یاري خداوند بشارت می

تَّى یحکُم اللَّه بینَنا و هو خَیرُ فَاصبِرُوا ح« کند؛ صبر می

آنها و خداوند بین و اینکه  )187(اعراف/ »الْحاکمینَ
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قضاوت خواهد کرد چرا که او خیر دشمنانشان 

الحاکمین است. فیض کاشانی در معناي خیر الحاکمین 

فیض (» اذ ال معقب لحکمه و ال حیف فیه« گوید:

ر آیه به هر دو ). خطاب د2/220 :ق1418کاشانی، 

 طائفه مؤمنین و کافران است که براي مؤمنان وعده و

 )2/194 :ق1408(گنابادي،  براي کافران وعید است

تا کافران مغرور نشوند و مؤمنان مأیوس و دلسوز 

نگردند و انگیزه الزم براي پیمودن و استقامت در راه 

کردند که حق را داشته باشند. در واقع کفار خیال می

شوند ) و پیروانش دچار خسران میالسالم (علیه شعیب

و قالَ الْملَأُ الَّذینَ کَفَرُوا منْ قَومه لَئنِ اتَّبعتُم شُعیباً «

چرا که آنها کم  )90(اعراف/ »إِنَّکُم إِذاً لَخاسرُونَ

کردند و در ظاهر سود کمتري عائد آنها فروشی نمی

و مکَرُوا و مکَرَ اللَّه و « شد. اما خداوند که طبق آیهمی

مکر کافران و  )54آل عمران/( »اللَّه خَیرُ الْماکرینَ

  .گرداندمخالفین دین را به خودشان بر می

اینجا نیز براي انجام سنت خود ابتدا ادعاي  در

کفار که شعیب و پیروان او زیان کار هستند، نقل نموده 

ور مبهم ذکر و پس از آن مسأله نزول عذاب را به ط

کرده و بیان نکرد که چه کسانی دچار عذاب شدند. آن 

: روي این ابهام برداشته وصریحا فرمود گاه پرده از

 »کانُوا هم الْخاسرینَ... الَّذینَ کَذَّبوا شُعیباً «

که این  شود عالمه طباطبایی متذکر می )92(اعراف/

، معنا با دقت در سیاق قابل فهم است. (طباطبایی

آیه در بیان مبتدا به این سبک این ). 8/194 :ق1417

معناي اختصاص وجود دارد گویا گفته شده است 

کسانی که شعیب را تکذیب کردند، هالکت ونابودي 

مخصوص به آنهاست به طوري که گویا هرگز در 

اند و آنها که از شعیب هایشان سکونت نداشتهخانه

خشید و کسانی پیروي کردند، خداوند آنان را نجات ب

) را تکذیب کردند خسران و السالم که شعیب (علیه

ضرر مختص به آنهاست نه پیروان شعیب و آنها از 

در تکرار آن سفاهت عقیده  ایمان خود سود بردند و

اشراف و رد گفتار آنها به طور مبالغه نهفته است. 

 نماید ). در واقع تأکید می1/453 :ش1377(طبرسی، 

) و پیروانش را تکذیب السالم علیه( آنها که شعیب

  کردند، زیان کار بودند نه مؤمنان. 

از آنجا که طبیعت افراد به خیرات گرایش دارند 

و تالش همه افراد به جلب منفعت و خیرات براي 

پس از نهی از  ) السالم (علیه خویشتن است. لذا شعیب

إِنِّی أَراکُم و ال تَنْقُصوا الْمکْیالَ و الْمیزانَ «کم فروشی 

حیطمٍ موی ذابع کُملَیع إِنِّی أَخاف رٍ وبِخَی« 

انی اریکم : «خطاب به قوم خویش گوید )84(اعراف/

بینم. ین معنا که من شما را در وضع خوبی میدب» بخیر

قیمت اجناس پایین و وفور نعمت دارید و نیازي به کم 

ف و فروشی و تقلب ندارید. حال که مورد الطا

کنم که آن ي الهی هستید، به شما نصیحت میها نعمت

 :ش1374(طبرسی، . را با کارهایتان از بین نبرید

که اگر کم فروشی در معامله را ترك  و یا این )2/161

بینم و خیر شما در این کنید، من شما را در خیر می

 ). امام صادق2/336 :ق1408(گنابادي،  کار است

کان سعرهم : «فرمایدسیر آیه میدر تف )السالم (علیه

چه ). اگر2/467 :ق1418(فیض کاشانی، » رخیصا

ممکن است در تشخیص خیر و صالح خود دچار 

  اشتباه شوند. 

به قوم خویش  )السالم (علیه شعیبحضرت 

کند که دستورات من در راستاي خیر و خطاب می

الزمه اینکه خیر بودن آن را درك  اصالح شماست ام

داشتن ایمان است. چرا که انسان تا زمانیکه به کنید، 

جهات معنوي مقید نبوده و خدا و رسول ودستورات 
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آن را نپذیرد، منافع دنیوي و مادي را مورد توجه قرار 

داده و از غیر منافع دنیوي و لذات نفسانی روي گردان 

خواهد بود. رعایت حقوق دیگران و پذیرش حق و 

ی به خاطرحقیقت، با صرف نظر از تمایالت نفسان

(مصطفوي، شود  مجهز بودن به ایمان حاصل می

). البته انسان با احترام به حقیقت 9/49 :ش1380

که جلب منافع دنیوي هم بکند. توضیح آن تواند می

که مردم انصاف و امانت را در شخصی دیدند،  زمانی

مردم تمایل به خرید و فروش اجناس و تجارت با او 

 :ق1418د داشت. (فیض کاشانی، را بیشتر خواهن

سعی در ایجاد انگیزه در  السالم) علیه() شعیب 1/386

مخاطبان خود براي دوري از گناه و تمایل به خیرات 

  را داشت. 

  در انذار الهیرعب و وحشت . پرهیز از 8

اگر چه در اخطار دادن از خطر، عامل ترس نهفته 

صرف  است اما باید گفت که هدف از انذار ترساندن

نیست بلکه ترسی در مسیر آگاهی دادن و آگاهانیدن 

است که در نوعی انذار ل آژیر قرمز ا. براي مثاست

که خودشان را به  دهد به مردم هشدار میهنگام خطر 

 پناهگاه برسانند. هدف از این کار ترساندن نیست اگر

آن، ایجاد ترس در انذار  خورد چه ممکن است باز

که  کند به منکران اعالم مینیز  نبیاءشونده باشد. انذار ا

راه نادرست و ظلم و جور، جامعه شما را در معرض 

  . دهد سقوط قرار می

 ؛در واقع نذیر یک معناي اخص از ترساننده دارد

کردن. اگر انسان از درب خانه بیرون  یعنی اعالم خطر

آورد،  رود و کسی پشت دیوار صداي ناهنجاري در

ولی انذار نیست. انذار را نوعی  انسان را ترسانده است

ترساندن گویند که اعالم خطر باشد. شخصی تصمیم 

رود. آن گاه کسی اعالم گرفته است از یک راهی می

یعنی به دنبال این کار تو و این راه تو  کند خطر می

که  رسد که واژه (هشدار)به نظر می .فالن خطر است

هوم امروزه در فارسی معمول شده است با این مف

حضرت ). 141 :ش1370نزدیک است. (مطهري، 

نیز تنها به دنبال آگاه ساختن  السالم) علیه(شعیب 

خطر در پیش رو بود و به دنبال  ازمخاطبان خود 

از قوم رعب و وحشت در مخاطبان هیچگونه ایجاد 

نبود و آنها در قبول دعوت و یا امتناع از آن مخیر 

  . یافتند نمی و از روي رعب و وحشت گرایش بودند

  . عدم ایجاد تنفر در مخاطب انذار الهی9

محور عمل پیامبران در انجام رسالت الهی خود، 

تربیت و تزکیه مخاطبان خود است و لذا در انجام آن 

تکیه بر تربیت همراه با بازدارندگی از خطا و گناه 

سعی در اصالح افراد امت خود را دارند. لذا عمل 

است؛ به نحوي که فرد را » قسائ«پیامبران از جنس 

که فرد را » تنفیر«راند؛ نه از جنس  به سوي جلو می

ها نه تنها سوق بعضی دعوت دهد. از کاري فراري می

 دادن نیست بلکه تنفیر است یعنی نفرت ایجاد کردن و

گریزان ساختن فرد از آن کار. بسیاري از اوقات پدر 

 و تبشیرمان، به جاي انذار و مادرها یا بعضی معلّ

). 73:ش1368(مطهري،  کنند ایجاد نفرت می

معاذ ابن در هنگاه فرستادن پیامبرصلی اهللا علیه وآله 

 یا« یمن به او سفارش نمودنددر تبلیغ براي جمل 

(احمدي میانجی،  »رسعر و ال تُسی، رفِّنَر و التُشِّب !معاذ

؛ چرا که »ال تنذر«) به او نگفتند که 2/589 :ق1419

به گونه اي « :نذار دستور قرآن است. بلکه فرمودندا

تبلیغ نکن که مردم را از اسالم فراري دهی و تنفر 

باید گفت که دانستن معناي واقعی  »ایجاد کنی.

بسیار مهم و حیاتی است. درك نادرست از » انذار«

معناي انذار ممکن است به ضررهاي غیر قابل جبران 
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عکوس دهد. انذار نباید اي کامال ممنتهی شود و نتیجه

با تعابیر اهانت آمیز و یا مالمت و سرزنش بیش از 

  حد همراه باشد. 

در انذار و نیز  )السالم (علیه شعیبحضرت 

ند. هشدار خود هدفی به غیر از تربیت و هدایت نداشت

کرد که در مخاطبان خود که به  اي عمل می به گونه لذا

شت ویا تنفیر آنها خیلی هم عالقه داشت، رعب و وح

و بیزاري نسبت به احکام الهی به وجود نیاید. 

همانگونه که گفته شد این پیامبر الهی با مهربانی و 

هاي انذار گوید. وپایهعطوفت با قوم خود سخن می

کند. او هیچ خود را بر عقالنیت و معجزه محکم می

اجبار و تحمیل عقیده بر قوم خود ندارد و هیچ گونه 

. لذا شود نتی در کالم او دیده نمیتهدید و خشو

یابد که او به قصد اصالح و خیرخواهی مخاطب درمی

گوید و هدف او ایجاد ترس و رعب و با او سخن می

  وحشت در مخاطب نیست. 

ادعاي  السالم) علیه(در سوره شعراء نیز شعیب 

و ما أَسئَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ «توقع نداشتن مزد و اجر

) که بین 180( شعراء/» رب الْعالَمینَ  أَجرِي إِالَّ على

. او نیز در نماید همه پیامبران مشترك است بیان می

داشت که من از شما اجر حین ابالغ رسالت اعالم می

 البیان گوید:خواهم. طبرسی در مجمعو مزدي نمی

 پیامبران در ابالغ رسالت خود مزدي طلب نکردند؛

اجرت، مردم را از پیروي کردن آنها  چرا که طلب

). همچنین 7/316 :ش1377(طبرسی،  سازدمتنفر می

زیبنده بودن پیامبران به صفات نیکو از جمله امانت 

داري، حلم و رشد باعث رغبت درمخاطب و دوري از 

  .شود نفرت و بیزاري در مخاطب می

با ابالغ احکام الهی و وعده به عذاب در صورت 

-بیان مصادیقی از امت فرامین الهی و عمل نکردن به

هاي گذشته که به عذاب مبتال شدند ممکن است 

گونه برداشت کند که در صورت تخلف و مخاطب این

اشتباه راه برگشت و جبرانی وجود ندارد و همین 

نهایت تنفر و  موضوع باعث نگرانی و اضطراب و در

ذا بیزاري نسبت به برنامه تربیتی پیامبر الهی شود. ل

 شود در حین ابالغ احکام متذکر می )السالم شعیب(علیه

و استَغْفرُوا ربکُم ثُم تُوبوا إِلَیه إِنَّ ربی رحیم « که

وددیعنی در هر زمان که به حقانیت  )90هود/( »و

دستورات الهی پی برده و از گذشته خود پشیمان 

استغفار به  شدید، راه توبه به سوي شما باز است و با

چرا که خداوند  درگاه خداوند به توبه روي آورید؛

کند که اقتضا می چنین شماست و ربوبیت او »رب«

راه جبران مافات را براي بندگان خود باز کند و او به 

جا هم که به  بندگان خود مهربان و رؤوف است. آن

کند، پس از آن شعیب اشاره می حضرت عذاب قوم

 »و ان ربک لهو العزیز الرحیم«کند که بیان می

عزیز و  به این معنا که اگرچه خداوند )191شعراء/(

شکست ناپذیر است و در انجام کار خود از جمله 

از وقوع آن  تواند عذاب قوم گنهکار هیچ کس نمی

جلوگیري کند اما او نسبت به همه بندگانش رحیم و 

  مهربان است. 

  

  گیري نتیجهبحث و 

در  )السالم علیه(رت شعیب اگرچه در داستان حض

به کارنرفته است اما این ساختار به » انذار«قرآن لفظ 

نسبت به قومش با  السالم خوبی در انذار شعیب علیه

باید توجه داشت که ظرافت و دقت لحاظ شده است. 

در برابر نافرمانی از اوامر و نواهی  انهاخداوند به انس

توان از  که می دهد خویش وعید به عذاب در آینده می

از روي محبت و این فعل الهی . یادکرد» انذار«آن به 



  1393پاییز و زمستان ، اول، شماره سومال س                      ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن           دوفصلنامه علمی/ 102

 

 

و در  یحفظ کرامت انساندر نظرگرفتن دلسوزي با 

 دورو به منظور  انسانبه اختیار دادن سایه عقالنیت و 

شکل خداوند متعال خود از عقوبت بندگان ساختن 

  . گیرد می

واضح است که انذار به عنوان پیشگیري از ورود 

گیرد. به دنبال دریافت ه عذاب در آینده انجام میب

انذار از جانب خداوند باز هم در سایه اختیار و 

دارنده  عقالنیت در درون انسان حالت خوف و باز

و گروهی براي در امان  شود نسبت به خطر ایجاد می

ي گرفته و ماندن از وعید، هشدار داده شده را جد

. دهد انجام می اقدام عملی براي دوري از عذاب

انسانی که پس از دریافت انذار براي در امان ماندن از 

وعید و عذاب الهی اعمال، افعال و وظایف خود را 

، خوف پروردگار در او به وجود آمده و دهد انجام می

. اگر چه ممکن است گاهی در شود خائف نامیده می

انجام وظائف خود قصور ورزیده و مورد توبیخ قرار 

تا اشتباه خود را جبران نماید. تهدید از آنجا  گیردمی

انجام گرفته و اجبار و اکراه مخاطب که از روي 

شخص را نسبت به انجام یک کار بر خالف میل 

نماید، فاقد هر گونه مفهوم تربیتی و باطنیش مجبور می

  اصالحی است و ذات خداوند از آن منزه است. 

به داستان  رویکرد کاربردشناختیبا در این مقاله 

الهی این پیامبر انذار السالم) فعل  حضرت شعیب (علیه

روشن شد که انذار در قرآن مورد تحلیل قرار گرفت و 

داراي ساختار دقیق و منظمی است که از جانب منذر 

و اشراف  انهاي مخاطببا توجه به شرایط و ویژگی

مخاطب صادر شده است. هاي  ویژگیمتکلم به 

نیز در قالب الفاظ روشن  )السالم علیه(شعیب حضرت 

و قابل فهم ودر فضایی آکنده از محبت و خیرخواهی 

قوم خود را نسبت به ابتال به عذاب الهی هشدار 

و آنها را نسبت به پیامدهاي بد آینده آگاهی  دهد می

  . دهد می

او پس از بیان اعتقادات خود و نهی مخاطبان بر 

مطرح شدن آراي آنها پایه عقل و معجزه، فضا را براي 

فراهم مینماید تا رسالت خود را بر پایه عقالنیت 

ي الهی بر قومش ها استوار سازد. او با یادآوري نعمت

و سوق دادن آنها به تأمل در عاقبت گذشتگان به 

دنبال ایجاد انگیزه و تمایل درونی در مخاطبان خود 

گونه اجبار و آزادگذاشتن قوم  است. دوري از هر

ر انتخاب مسیر بیانگر این واقعیت است که خویش د

او تنها به دنبال اتمام حجت بر طرف مقابل خود است. 

دلسوزي و محبت هاي کاربردشناختی همچون؛  مولفه

نسبت به افراد و حفظ کرامت انسانی با تکیه بر 

عقالنیت و دوري از تحمیل عقیده و اجبار و مبرا بودن 

شخصی مانع ایجاد از هر گونه شائبه مادي و منفعت 

هرگونه رعب، وحشت و دلزدگی در مخاطبان این 

  پیامبر الهی شده است. 
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