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تأملی بر مناجات همسر عمران با رویکرد تحلیل گفتمان


مرضیه محصص
استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران


آتنا بهادری
استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه الزهراء تهران ،ایران
(تاریخ دریافت6930/63/66 :؛ تاریخ پذیرش)6930/63/60 :

چکیده
بهرهگیری از ابزارها و دانش های جدید معرقتی و زبانی نوعی تدبنر روشهمند در آیهات و
مصادیق آن است و ب رمزگشایی از الی های زیرین مفهومی در قصص قرآنی میانجامهد
این جستار با شیوة توصیفی ه تحلیلی در آیات مرتبط با قصة همسر عمران ضمن بررسی
ساختار و مفهوم مناجات همسر عمران ،مؤلف های گفتمانمدار مهتن را بهر اسهاس نظریهة
لگفتمان قرکالف مشخص میکند از این رهگه ر ،ظرقیهت شهگرف متهون قصهص
تحلی 
قرآنی در قرایند معناسازی هویدا شده و اقهق نهوینی در تحلیهل قصهص قرآنهی گشهوده
خواهد شد یاقت ها بیانگر آن است ک سطوم س گانة توصیف ،تفسیر و تبیین پیوند پایدار
و رابطة متهابل زبان و باقت اجتماعی در این مناجات را یکایت مینماید بدینسان ،زبان
در مناجات همسر عمران ،بازنمودهایی از واقعیت میآقرینهد و مناجهات را از سرشهت و
ساختاری اجتماعی برخوردار میکنهد گفتمهانکهاوی ایهن مناجهات بها تهدقیق در اقهالم
واژگهانی ،بازتههابی از ایهدئولوژی زمانه را نشهان مهیدههد و به بازتولیهد یهک گفتمههان
ساختارشکنان در جهت تداعی مفهوم تویید میپردازد
کلیدواژهها :قرآن کریم ،همسر عمران ،تحلیهل گفتمهان ،نظریهة قهرکالف ،باقهت زبهانی،
ایدتولوژی

(نویسندۀ مسئول)

E-mail: m_mohases@sbu.ac.ir

E-mail: atenabahadori@alzahra.ac.ir
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 .1طرح مسئله
محیط اجتماعی و ادبیات گفتاری و نوشتاری رابطهای تنگاتنگ با هم دارند .بسیاری از متمون
بازتاب محیط اجتماعی و سیاسی روزگمار خمویشانمد .تحلیمل گفتممان بمهعنموان رویکمردی
زبانشناختی از علوم اجتماعی به بررسی چگونگی پیونمد آثمار مؤلفمان بما محمیط فرهنگمی م
اجتماعی و تأثیر این محیط بر روش و اسلوب آنها میپردازد .در این راسمتا نظریمة فمرکالف
ضمن تأکید بر عناصر سه گانة تحلیمل گفتممان م ممتن تعاممل و بافمت اجتمماعی م یکمی از
پرکاربردترین نظریات تحلیل گفتمان بهشمار میآید.
نظر به اینکه قرآن کریم از قلمروهای متفماوت زبمانی بهمره بمرده و بما گمزینش آگاهانمه و
هدفمند الگوهای منظم زبان و
بهکارگیری سازههای زیباییشناختی زبمان و افزایمههمای هنمری نممود ویمژهای بمه کمالم
بخشیده (فتوحی 6933ش )03 :.و گزینش صحنههای مؤثر و انتخابهای آگاهانه و هدفمنمد
یکی از شیوههای مهم در روایت قصههای قرآنی است پ تحلیل بهتر داستانهای آن منموط
به معیارها و قوانین متعارف زبانشناختی است .بهنظر میرسد این الگو بتواند در قصص قرآنی
قابلمطالعه و انطباق باشد .این الگو با تکیهبر هنجارهای اجتماعی و عک العملهمای متفماوت
در مواجهه با هنجارهای مخاطبان از چگونگی شکلگیری معنا پرده برممیدارد .بمدیهی اسمت
تحلیل این واکنشها با تکیهبر آیاتی که خود نشانههایی برای فهم بیشترند ﴿ذلِکَ یُبـیِّن ُاهللُ
لَکُم اآلیاتِ لَعلَّکُم تَعقِلوُن﴾ (النور )16/انسان را به کشمف وجموه غمایبی فراممیخوانمد کمه
تاکنون بهواسطة تفاوت اف.های تاریخی انسانها در آن متن پنهان مانده است .در ایمن میمان
بهره گیری از ابزارها و دانشهای جدید نوعی تمدبّر روشممند در آیمات و مصمادی .آن شممرده
میشود .بهخصوص آنکه «پیشرفت سری این دانشها م بهویژه در قرن بیسمتم م امکانماتی را
پدید آورده که مطالعة زبان دین و متون دینی را وارد مرحلة جدیدی ساخته است» (صمفوی
6909ش .)90 :.این ابزارهای جدیدِ دانشهمای نموین گسمترههمای نمو و افم.همای معنمایی
جدیدی را فراروی محققان قرآنی قمرار ممیدهمد .درواقم پیمادهسمازی ایمن الگمو بمر اسماس
هنجارهای گوناگون موجب میشود از یکسو از ظرفیت قصص متون دینمی بمرای گسمترش
مرزهای تحلیل گفتمان استفاده شود و از سوی دیگر افم .جدیمدی در تحلیمل متمون دینمی
پیشروی ما گشوده شود عالوهبر آنکه باید مترکر شد هنوز جوانب مختلفی وجمود دارد کمه
در این الگو قابلبسط است و پیادهسازی آن در متون مختلف با عنایمت بمه ماهیمت سیاسمی
اجتماعی فرهنگی و یا دیگر ماهیتهای موجود متنها میتواند سطوح مختلف الگمو را شمکل
دهد و حتی به مقایسة تحلیلی میان روایتهای قرآنی با روایتهای عهد عتی .دست یاید.
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این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی م تحلیلی و در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی
بر اساس نظریة فرکالف به بررسی ماجرای همسر عمران در آیات قرآن بسردازد .بر این اسماس
داستان همسر عمران بهدلیل نکات پندآموز و تکنیکهای ارزندة آن در برخورد با واقعیتهای
دنیای کنونی ازجهت مالکهای درونی و بیرونی در سه سطح توصیف تفسیر و تبیین ممورد
تحلیل جام و روشمند تحلیل گفتمان قرار میگیرد.
ازاینرو پژوهش حاضر با توجه به اهداف پیشگفته درصدد پاسخگمویی بمه سمؤاالت زیمر
است:
6م برجستهترین گفتمانهای موجود در بافت داستان همسر عمران کداماند؟
5م ساختارهای مختلف توصیف تفسیر و تبیین نظریمة فمرکالف در مماجرای همسمر عممران
چگونه با مفاهیم اید ولوژیک پ متن همخوانی پیدا کرده و درواقم رابطمة زبمان و جامعمه
چگونه در آیات این ماجرا جلوه یافته است؟

 .2پیشینة تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشهای متنوعی دربارة قرآن کریم با روش تحلیل گفتمان انجمام شمده
است ازجمله «تحلیل فرایندهای گفتمانی در سورة قارعه با تکیه بر نشمانهشناسمی تنشمی» از
احمد پاکتچی ( )6931و «بررسی سورة عب از دیدگاه سبکشناسی گفتمانی میشل فوکمو»
از محمد جرفی ( .)6939تحقیقاتی نیز بر اساس رویکرد نورمن فمرکالف در تحلیمل گفتممان
متمرکز شده است نظیر «گفتمانکاوی انتقادی سورة شم بر اساس الگموی فمرکالف» اثمر
ابراهیم فالح و همکار ( )6930و «بررسی قصة یوسمف(ع) بمر اسماس نظریمة تحلیمل گفتممان
انتقادی نورمن فرکالف» اثر مهین حماجیزاده و همکمار ( .)6930پمژوهش پمیشرو داسمتان
همسر عمران (مادر حضرت مریم(س)) را با این رویکرد از تحلیل گفتممان ممورد واکماوی قمرار
میدهد و میتوان اذعان داشت که نخستین کوشش در راستای پیادهسازی و بررسمی زوایمای
الگوی فرکالف در قصة همسر عمران بهعنوان نمونة موردی است.

 .3روش تحقیق
امروزه با گسترش نظریات زبانشناسی پژوهشگران برای تحلیل آثار ادبی بهدنبمال روشمی بما
کارایی باال هستند .یکی از برجستهترین تحلیلها که موجب درک عمی .موقعیمت اجتمماعی
یک داستان میشود و روابط بین زبان و جامعه را آشکار میسازد «تحلیل گفتمان» است.
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تحلیل گفتمان بهمعنای سخنکاوی و تحلیل کالم و گفتار ریشه در زبانشناسی دارد .این
اصطالح نخستین بار در سال 6305م .در مقالهای از زبانشمناس معمروف انگلیسمی زلیمک
هری بمه کمار رفمت کمه آن را نگماهی سماختارگرایانه بمه جملمه و ممتن برشممرد (فمرکالف
6903ش .)0 :.در اواخر دهة 6303م .گروهی از زبانشناسان پیرو مکتب نقشگرای هالیمدی
نگرش انتقادی به زبان را پایهگراری کردند .هدف از وض این اصمطالح آشمکار کمردن روابمط
پنهان قدرت و فرایندهای اید ولوژیکی موجود در متون زبانی بود و با زبمانشناسمی توصمیفی
که تنها به ساختارها و صورت متن توجه داشت و کارکردهای اجتماعی آن را مورد توجه قمرار
نمیداد تفاوت داشت (آقاگلزاده و همکار6901 :ش.)93 :.
تحلیل گفتمان بهمثابة یک روش کیفی به بررسی نگرش غالب بر متون رایمج در جامعمه و
این که چه دیدگاه و تفکری با کدام زیربنای فکری یک متن مشخص را تولید کرده میپردازد.
با این روش میتوان حوزههای معنایی رایج در جامعه را که بهدنبمال شمکلگیمری تغییمر یما
سلطة یک ذهنیت اجتماعی خاص هستند آشکار نممود؛ اممری کمه بما دو رویکمرد اجتمماعی
(تحلیل بافت موقعیتی) و زبانشناختی (تحلیل بافت متنی) محقّ .میشود .هدف از تحلیل در
نظریة تحلیل گفتمان انتقادی یافتن اید ولوژی در پ متون است تما ناگفتمههمای گوینمده و
نویسنده روشن شود (وندایک 6909ش.)1 :.
در حوزة تحلیل گفتمان همانند بسیاری از حوزههای مطالعاتی علموم اجتمماعی و انسمانی
رویکرد واحدی وجود ندارد و علیرغم وجود مفماهیم مشمترک و اهمداف یکسمان بنیمانهمای
نظری و ابزارهای تحلیل در رویکردها متفماوتانمد .جمام تمرین چهمارچوب تحلیمل گفتممان
رویکرد نورمن فرکالف است (سرایی و همکاران  )6900که گفتمان را بهمثابة کردار اجتماعی
در ظر میگیرد .این رویکرد عالوه بر ایمنکمه ممتن را در سمطوح مختلمف معنمایی سمبکی و
موقعیت یا بافت اجتماعی بررسی میکند برای تحلیل شعر و داسمتان همم مفیمد اسمت .ایمن
شیوه با توجه به ارتباط داستان و شکلگیری آن در یمک موقعیمت و بافمت اجتمماعی خماص
برخالف شعر کمه ممکمن اسمت در بمافتی اجتمماعی تولیمد نگمردد و شماعر دور از حموادث و
موقعیت های پیرامون خود به سرودن اشعار بسردازد یکی از مؤثرترین و کاراترین شمیوههما در
بررسی روایت و نقد قصه است.
فرکالف گفتمان را مجموعة بههممبافتمهای از سمه عنصمر ممتن عممل اجتمماعی و عممل
گفتمانی (تولید توزی و مصرف متن) میداند و تحلیل یک گفتمان خاص را تحلیل هریمک از
این سه بُعد و روابط میان آنها میشناسد .فرضیة او این است که پیوندی معنادار میان
ویژگیهای خاصّ متون شیوههایی که متون با یکدیگر پیوند مییابند و تعبیر ممیشموند و
ماهیت عمل اجتماعی وجود دارد (فرکالف 6903ش30 :.م  .)30بنابراین به نظمر او تحلیمل
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گفتمان انتقادی تلفیقی از تحلیل متن تحلیل فراینمدهای تولیمد و توزیم و مصمرف ممتن و
تحلیل اجتماعیم فرهنگی رخداد گفتمانی بهعنوان یک کل است .این اندیشمند بمرای تحلیمل
متون و حرکت از متن به جامعه برای فهم ساختارهای کالن و تحلیل انتقادی یمک گفتممان
مدلی سهسطحی شامل توصیف تفسیر و تبیین را مطرح میسازد.

مد سهسطحی فرکالف
در سطح توصیف متن بر اساس مؤلفههای زبانشناختی خاصّ موجمود در گفتممان (واژگمان
دستور نظام آوایی و انسجام در سطح باالتر از جمله) توصیف میشمود .در سمطح تفسمیر بمه
روابط موجود در بین فرایندهایی که باعث تولید و درک گفتمان مورد نظر ممیشموند و تمأثیر
انتخابهایی که در پیکرة گفتمان (از لحاظ واژگان ساخت و غیره) اتفاق میافتد ممیپمردازد.
همچنین در سطح تبیین به تأثیر گفتمان خاص در چهارچوب عممل اجتمماعی توضمیح داده
میشود (ملکمرزبان 6935ش.)660 :.

 .4بحث و بررسی
نامگراری سورة «آلعمران» بهسبب ذکر ماجرای نرر حنّمه همسمر عممران کمه از پیمامبران
بنیاسرا یل بوده (قمی 6910ش .ج )633: 6صورت گرفته و از باب تسممیه کمل بمه جمزء
است (قرشی 6911ش .ج .)06: 5در آیات سورة آلعمران خداوند متعمال مماجرا را چنمین
نقل میکند که این زن خالصانه با منب فیا الهی مناجات ممیکنمد و خاضمعانه بمرای تنهما
فرزند خویش که او را در کهنسالی بهدنیا خواهد آورد متوسّل بمه دعما ممیشمود و آن را بما
نرری خالصانه همراه ممی سازد؛ اما پ از وضم حممل و اثبمات دختمر بمودن وی بمهسمبب
سردرگمی نسبت به چگونگی ادای نرر خویش گفتمانی در قالب مناجات بیان میکند:
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﴿إِذْ قَالَتِ امرَأَتُ عِمرَانَ رَبِّ إِنِّی نَذَرتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّی إِنَّـکَ أَنْـتَ
السَّمِیعُ الْعَلِیمُ .فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَت رَبِّ إِنِّی وَضَعتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعلَمُ بِمَا وَضَعَت وَلَـیسَ
الذَّکَرُ کَالْأُنْثَى وَإِنِّی سَمَّیتُهَا مَرْیَمَ وَإِنِّی أُعِیذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِـنَ الشَّـیطَانِ الـرَّجِیم﴾
(آلعمران90 :م .)91
در ادامه به تحلیل و بررسی این آیات قرآنی بما رویکمرد فمرکالف در سمه سمطح توصمیف
تفسیر و تبیین میپردازیم.
1ـ .4تحلیل در سطح توصیف
توصیف اولین سطح از تحلیل گفتمان است که فرکالف در آن به بیان سمؤاالتی ممیپمردازد و
تحلیل را بر اساس پاسخ به این سؤاالت شکل میدهد .مهمترین آنها عبارتانمد از :کلممات و
ویژگیهای دستوری چه نوع ارزشهایی اعم از تجربی رابطهای و بیانی دارند؟ چه نموع روابمط
معنایی (هممعنایی شمول معنایی تضادّ معنایی) بهلحاظ اید ولوژیک بین کلمات وجود دارد؟
آیا از فرایند اسمسازی استفاده شده است؟ جمالت معلوم هستند یا مجهول؟ مثبت هستند یما
منفی؟ از کدام وجهها (خبری پرسشی دستوری) استفاده شده است؟ جمالت ساده چگونه به
یکدیگر متصل شدهاند؟ جمالت مرکّب از مشخصههای همپایگی برخوردارند یا وابستگی؟ برای
ارجاع به داخل و بیرون متن از چه ابزارهایی استفاده شده اسمت؟ (ر.ک؛ فمرکالف 6903ش:.
603م )606
1ـ 1ـ  .4بررسی الیة واژگانی
مؤلف در هرلحظه از بیان معانی و رویدادها با انتخابی روبمهروسمت .چگونمه و بما چمه واژگمانی
رخداد را بیان میکند؟ بررسی واژگان میتواند برای یک تحلیلگمر گفتممانی از ارزش خاصمی
برخوردار باشد؛ چراکه اساساً هر انتخابی در رابطة مستقیم با مفهوم نگمرش قمرار ممیگیمرد و
نشان از اید ولوژی انتخابکننده دارد .جرجانی معتقد است« :بمههمم پیوسمتگی و یکسمارچگی
واژگان در متن یک معنا و مفهوم خاص را بهتصویر میکشند و معنای واژگان مفرد چنمان در
ارتباط با دیگر عناصر حل میشود که گویی فقط تداعیگر یک مفهوم و معنا و آنهمم معنمای
برخاسته از کلّ سخن است» (جرجانی 6330م.)00 :.
در خُردالیة واژگان ویژگیهای مختلمف واژه ازجملمه :مفهموم واژگمان واژههمای ارزشمی و
کلیدواژگان متن نوع ضمایر استعارهها انواع ارتباط واژگانی نظیر هممعنایی شمول معنمایی
تضادّ معنایی و  ...مورد توجه است.
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برای دستیابی به ساختار کلمی و معنمای جهمانشممول تعیمین کلیمدواژگان ممتن نقشمی
تعیینکننده دارد .در بررسی واژگان آیات 90م  90سورة آلعمران بهنظر میرسد بتوان چنمد
واژة کلیممدی «قممول» «ربّ» «نممرر» «تقبّممل» و «وضممعت» را مشممخص نمممود کممه درواق م
کلیدواژگان ماجرای همسر عمران و دارای بار ارزشی و اید ولوژیک هستند.
1ـ 1ـ 1ـ  .4واژة «قالت»
گفتمان در اینجا از گویندة آن (همسر عمران) با لفظ «قالت» حکایت میکنمد .مخاطمب ایمن
حکایت پیامبر(ص) است که خداوند به او میفرماید« :برای آنها همسر عمران را یمادآوری کمن
«اذ قالت .» ...واژة «اذ» زمان مکالمه در گرشته را بیان میکند و متعلّ .به فعمل محمروف بما
تقدیر «أذکر» است .دعای مادر با لفظ عممومی «قالمت» آممده و موضموع گفتممان را محمدود
میکند و غر از «قول» شکر و دعاست .از منظر محققان قرآنی به چهار دلیل از شکر و دعا
با «قول» تعبیر میشود:
اول :شکر؛ سساسگزاری با بیان برل و بخشش است .دعا میتوانمد آشمکار یما پنهمان باشمد.
وقتی با لفظ «قول» میآید در چهارچوب واقعیتی شنیداری قرار میگیمرد کمه هممراسمتا بما
إخبار در گفتمان است.
دوم« :قول» در قالب گفتمان بر شکر آشکار و اصرار بر چیزی از روی توسل داللمت دارد و
در مقابل پاسخش شنیدن و اجابت است.
سوم :در «قول» قطعی بودن رخداد و اسناد به گوینده بدون احتممال تأویمل وجمود دارد.
بنابراین ازنظر داللت بهتر از رمز و اشاره است و معنای وسی تری دارد .این یک شمیوة معمین
در گفتمان قرآن است که سخن را از زبان افمراد بما صمیغة معلموم «قمال» (نمه فعمل مجهمول
«قیل») حکایت میکند.
چهارم :نرر و دعا از جن «قول» هستند .نمرر حکمم خماصّ خمود را دارد و وفمای بمه آن
واجب است .دعا ن یز چه در قالب زمزمه و یا آشکار باشمد درحقیقمت نموعی سمخن بمهشممار
میآید( .ر.ک؛ عکاشه 5361م.)600 :.
2ـ 1ـ 1ـ  .4واژة «ربّ»
«ربّ» عنوانی است که بیشترین کاربرد را در دعا دارد و مشهورتر است .حمرف حمرف نمدا در
گفتمان همسر عمران (ربّی) با سیاق مناجات متناسب است که اقتضای آن پوشمیده بمودن و
خلوت است و بر تقرّب وجودی و شدت عاطفه داللت میکند و اضافة «ربّ» به ضمیر ممتکلم
بهخاطر اختصاص و اقرار به مدلول ترکیب (یعنی توحید) است .این لفمظ در آغماز کمالم ممادر
مریم(س) یک بار به شکرانة بارداری و بار دیگر اظهار حسرت و اندوه بمهخماطر بمرآورده نشمدن
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آرزوی وی است .در هر دو مورد بالفاصله پ ازآن در ساختار خطاب مستقیم با ضمیر متکلم
«أنا» در سیاق تضرّع و خاکساری و خشوع به استغاثه میپردازد؛ چراکمه خداونمد را در همر دو
حال (بارداری و وض حمل) به خود نزدیک میبیند« .ربّی» هماهنگ با عظمت مخاطبی است
که آنچه بهصورت عادی غیرممکن است بهنحو معجزهآسا به انجام میرساند.
3ـ 1ـ 1ـ  .4واژة «نذر»
«نرر» ازجمله انگارههایی در بافت نزول است که فرهنگ امّیّین در فرهنگ یهود نیمز نقشمی
مؤثر در ارتباط با یَهوَه ایفا می کرده اسمت .نمرر بمرای گمماردن فرزنمد بمه خمدمتگزاری بمرای
عبادتگاه گونهای ناشناخته از نرر است که بهشدت از گونههای متعمارف در فرهنمگ اسمالمی
فاصله میگیرد (پاکتچی و همکماران 6930ش .)66 :.ابمنعبماس و گروهمی از تابعمان چمون
عکرمه عامر شعبی سعیدبن جبیر قتادهبن دعامه سدّی و ضحّاک نرر همسر عمران را نرری
دانستند که به واسطة آن کودکمان از خردسمالی بمرای عبمادت و پرسمتش خمدای متعمال بمه
کنیسهها سسرده میشدند (ابنأبیحاتم 6163ق .ج191: 5؛ سمیوطی 6131ق .ج60 :5مم
 .)63گروه دیگری از تابعان نظیر ربی بن ان و شرحبیلبن سعد مقصود از نرر در این آیه را
وقف کودکان برای خدمتگزاری به کنیسهها دانستند (طبری 6165ق .ج600 :9م .)600
بر اساس آخرین تحقیقات واجشناختی در مورد واژة «نرر» این کلممه از ریشمة «نزر» در
زبان عبری و «ندر» در زبان آرامی 4وام گرفته شده است« .نزر» در زبمان عبمری بمهمعنمای
«وقف کردن (خود برای انجام کاری)» «اختصاص یافتن (به انجام کماری)» و نیمز «خمودداری
کردن» «پرهیز کردن» و «امساک کردن» است .این واژه افمزونبمر معمانی پیشمین معنمای
«انجام دادن نرر نریره» را نیز به خود گرفته است .این نرر عهد و پیمان دوطرفمه میمان یمک
عبرانی با خدای خود یَهوَه است که بهموجب آن متعهد میشود برای زمان مشخصی از انجمام
سه کار امساک ورزد :نوشیدن مشروبات مستکننمده و تممام محصموالت خموراکی ممرتبط بما
انگور تماس با هر جنازه ای و نتراشیدن موی سر تا پایان دورة نمرر .بنمابراین آیمة  90سمورة
« .4ندر» در زبانهای فنیقی ،پونی ،پالمیری ،اوگاریتی و آرامی شاهنشاهی ،هم بهمعنای فعلی «پیمان بستن /عهد کذردن»
و هم بهمعنای اسمی «عهد /پیمان» بهثبت آمده است .این ماده در متون دینی یهذود وذون عهذد عتیذق ،منذابو تلمذودی و
مدراشی بر پیمانها و عهدهای دینی با خدا نیز اطالق میشود .واژۀ «نِدِر» بهمعنای نذذری اسذت کذه مقذابق بذا آن ،یذ
عبرانی با یَهوَه عهد و پیمان میبندد که بهشرط استجابت دعایش ،عملی را انجام دهد یا ترک نماید .مرور کاربردهذای واژۀ
«نذر» در قرآن کریم نشان میدهد که این واژه در آیات  503بقره 51 ،مریم و  0انسان قابل مقایسه با آیین نِدِر ذ نه نذذر
نذیره ذ در شریعت یهود است .این آیات شریفه از مجموعه پیمانهایی یاد میکنند که نذرکنندگان بهمنظور بذرآورده شذدن
حوائجشان با خدای خود منعقد ساخته بودند (ر.ک؛ پاکتچی و همكاران6930 ،ش.)51 :.
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آلعمران از نرر نریره در شریعت یهود سخن گفته است .استفاده از این واژه در بافت یهمودی
از غمگین شدن همسر عمران بهدلیل تولّد دختر بهجای پسمر بمرای انجمام نمرر ممادر خبمر
میدهد (ر.ک؛ پاکتچی و همکاران 6930ش61 :.م .)63
4ـ 1ـ 1ـ  .4واژة «وضعت»
فعل «وَضَعت» در آیات ماجرای همسر عمران سه کاربرد دارد .دو مورد سوم شخص مؤنمث و
یک مورد متکلم وحده است .صیغة غایب کالم الهی و معترضه است و سمخن آن زن نیسمت.
منظور این است که خداوند به جایگاه و ارزش آن چه او به دنیا آورده از خودش آگاهتمر اسمت.
دختری که از فرزند پسری که او طلب کرده بود بهتر است .صیغة متکلم بر عررخواهی داللمت
دارد و عاقالنه نیست که آن زن خواسته باشد خداوند علیم را از جنسیت نوزادش آگاه کند که
او خود ﴿َعلَمُ مَا فِی الْأَرحَامِ﴾ (لقمان )91/است.
5ـ 1ـ 1ـ  .4واژة «تقبّل»
«تقبّل» یعنی گرفتن چیزی با رضایت به آن و اصل آن پاداش دادن است .تقبّمل در ایمن جما
بهمعنای قبول و پریرش است بر وزن تفعّل که بهمعنای فعل مجرّد است (قرطبی 6911ش.
ج .)1313گفت وگو در این ا یکطرفه است و ممتکلم در آن زن اسمت؛ یعنمی رد و بمدل شمدن
سخن وجود ندارد؛ چون از نوع وحی به پیامبر نیست .پاسخ خداوند به آن زن در یک گفتممان
غیرمستقیم در قالب غیرمستقیم با او گنجانده شده است مثل «واهلل اعلم» و «و تقبّلها ربّهما»
و «أنبتها» .فعل «تقبّل» مناسب مقام واالی فراخواندهشده یعنی خداوند است .پم دعما را در
مقام درخواست قرار داد که این امید بیشتری به پریرفتمه شمدن دارد؛ چراکمه در آن اصمرار و
خاکساری است و تنها ادعا نیست .فعل تقبّل فعل طلبی است که در مقام گفتار است و هنموز
جامة عمل بر آن پوشیده نشده است .پ درخواست قبول را بعد از بیان نرر میآورد و نمرر را
برای سساسگزاری دربارة اطالع از بارداری انجام داده است و با آن چه نیمت او را در انجمام نمرر
تأکید میکند خدا را آشکارا میستاید﴿ :إنَّکَ أَنتَ السَمیعُ العَلیم﴾؛ درحمالیکمه یقمین دارد
خداوند دعایش را شنیده و بر صداقت او آگاه است.
ازنظر عالمه طباطبایی کلمة «قبول» اگر با قید «حسمن» آیمد معنمایش هممان «تقبّمل»
است؛ چون تقبّل به معناى یک نوع قبول است و آن «قبول با رضایت درونى» است پ گویما
خداى سبحان فرموده باشد﴿ :فتقبّلها ربّها تقبّالً﴾ و اگر از کلمة «تقمبّالً» بمه جملمة «بقَبُمولٍ
حَسَنٍ» تعبیر شده براى این بود که بفهماند حسن قبول مقصود اصلى از کالم است عالوه بمر
این که تصریح کردن به حسمن قبمول اظهمار حرممت و شمرافتى بمراى ممادر ممریم(س) اسمت
(طباطبایی 6160ق .ج.)609 :9
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6ـ 1ـ1ـ  .4واژة «ما»
«ما» در گفتمان عرب مشهور است به اینکه معنای عمومیمت دارد؛ چمون حممل در آنزممان
صاحبعقل بهحساب نمیآمده یا اینکمه «مما» ممبهم اسمت و بمه هرچیمزی اطمالق ممیشمود
(أبوحیان اندلسی 6153ق .ج  )661 9ازاینرو در این آیات بهمعنای موجودی است کمه در
شکم قرار دارد .این کلمه بهمعنای «من» عاقل که بمرای زن و ممرد بمهکمار ممیرود نیسمت؛
چراکه جنسیت جنین برای او نامعلوم بود و «ما» چون داللت بر عمموم دارد ممیتوانمد بمرای
هردو نوع بهکار رود .چنان چه جایز است «ما» در اینجا برای غیرعاقل باشد؛ چون ایمن جنمین
در مراحل تکوین قبل از دمیدن روح قرار دارد (عکاشه 5361م.)616 :.
7ـ 1ـ 1ـ  .4واژة «محرّراً»
«محرّراً» از لفظ حرّیّت گرفته شده و بهمعنای آن است که فرزند عمران از بنمدگی غیرخمدا و
حتی از سلطة مادرش آزاد باشد .مادر مریم(س) بهخاطر شکر بر استجابت دعایش آن را با شکر
عملی همراه میکند و آن چه در شکم دارد بهعنوان نرر قرار میدهد .برخی گفتهانمد همسمر
عمران با کاربرد این صفت فرزند پسر را اراده کرده اسمت و بما توجمه بمه آن نمرر خمود را بما
قطعیت بیان میکند یا امید دارد که پسر باشد؛ ولی «محرّراً» حال برای «ما» اسمت و دو نموع
مرکر و مؤنث را دربر میگیرد (عکاشه 5361م)615 :.؛ اما برخی دیگمر از مفسمران قطعیمت
همسر عمران از پسر بودن جنینش را از روی عدم شرط جنسیت برای نمرر تحریمر بمهدسمت
آوردهاند (طباطبایی 6160ق .ج) )603 :9؛ ضمناً بر طب .روایتی از امام صادق(ع) خداوند به
عمران نبی(ع) بشارت پسری پربرکت را داده بود که رسول الهمی بمر بنمیاسمرا یل ممیشمود و
کوران مادرزاد و مبتالیان به برص را شفا مىدهد و به اذن خدا مردگان را زنده مىکند .عمران
این جریان را با همسرش حنّه در میان میگرارد و او بهمحض بمارداری بنما بمر بشمارت الهمی
میپندارد که حملش پسر است (قمی 6910ش .ج )63636و او را بمرای خمدمتگمراری در
معبد که مخصوص پسران است نرر میکند.
از منظر بالغی محرّراً به معنای آزاد کردن بنده نیست؛ چون آن فرزند و پدر و ممادرش آزاد
متولد شدهاند بلکه بهمعنای این است که زن عمران عهد میکند که هرگز بنابر ح ّ.مادری بر
این فرزند مسلط نشود و فرزند را خالصانه به خداوند عزّوجملّ ببخشمد و بمهخماطر انجمام نمرر
کامل خود را در آن شریک نمیداند و این در برابر مخاطب که خداوند متعال است و در مقمام
گفتمان و حالت نرر سزاوارتر است (عکاشه 5361م.)615 :.
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2ـ 1ـ  .4بررسی ساختار جمالت
پ از واژگان جمله و ساختار دستوری متن از دیگر مؤلفههمای تحلیمل گفتممانی در سمطح
توصیف است .تحلیل ساختار جمالت نیز در حیطة مبحث سبک قرار دارد؛ بمه عبمارت دیگمر
ساختار یک جمله بهمثابة یک انتخاب مورد واکاوی قرار میگیرد .بههمین دلیمل نیمز سماختار
یک جمله مشخص از یک متن معیّن با سایر سماختارهای فرضمی کمه ممیتوانسمت هممان
مفهوم را منتقل سازد مقایسه می شود تا آشمکار گمردد چمرا ایمن ممتن معمیّن ایمن سماختار
مشخص را بر سایر ساختارهای ممکن ترجیح داده است .ساختار جمله بما داللمت آن سماختار
متنی و جایگاه آن در گفتمان ارتباط دارد.
2ـ 1ـ 4ـ  .1تکرار کاربست جملههای اسمیه
در آیات ماجرای همسر عمران کاربرد جملة اسمیه بسیار است .برخی محققمان معتقدنمد کمه
جملة اسمیه داللت بر ثبوت میکند (مخزوممی 6311م)93 :.؛ امما ایمن یمک سمخن قطعمی
نیست؛ چون ممکن است خبرش فعلی باشد که داللت بر تجدّد میکند یا جممالت اسممیهای
که افعال ناسخه بر سر آن ها میآید قید زمان فعل ناسخه را میگیرند .بنابراین تنهما جمالتمی
داللت بر ثبوت میکنند که از ساختار اسمیه تشکیل شده باشند؛ یعنی مبتمدا (اسمم) و خبمر
گرشته (فعل ماضی) که قطعی باشد و فعلی که داللت بر حمال و آینمده داشمته باشمد در آن
وجود نداشته باشد؛ چون تنها خبر با فعل ماضی است که داللت بر انجام قطعی کار ممیکنمد
مانند ﴿إنّی نَذَرتُ لَکَ مَا فىِ بَطْنىِ مُحَرَّراً﴾ (عکاشه 5361م.)609 :.
کاربرد ساختار زمان گرشته در کالم همسر عمران نظیر «نَرَرْتُ» و «سَمَّیْتُ» با اینکمه در
این مقام و جایگاه هنوز به آن عمل نشده از آن روست که این نرر و نمامذاری بمهمنزلمة یمک
قول واقعی و قطعی است که در لفظ و واقعیت بهوقوع پیوسته است.
2ـ 1ـ 4ـ  .2مقصود گزارههای گفتمانی
شیوة بیان جمالت و نقل داستانهای قرآن کریم بهنحوی است که صمرفاً اطالعماتی کلمی بمه
مخاطب منتقل میشود و روی جز یات تأکید نمیگردد؛ چون گفتمان قرآن فقط آنچه را که
بهعنوان شاهد کفایت کند می آورد بدون اضافه های داستانی .بمههممین دلیمل قصمص قرآنمی
هدفمحورند و برای مَثَل زدن و عبرت گرفتن آمدهاند نه اینکه یک روایت داستانی باشند کمه
اتفاقات گفت وگوها و تفاصیل را بیان کند؛ زیرا هدف از آن ها تنها قصهگویی یا بیان تماریخ یما
اخبار آنگونه که در قدیم مرسوم بوده نیست بلکه برای ترکّر مثل حجّت برهمان عبمرت
موعظه همدردی تشوی .ترغیب ترساندن و بشارت دادن و اهداف دیگر آممدهانمد .از هممین
روست که برخی از قصص بهعنوان شاهد در چند جایگماه بما همدفیکمه آن مقمام ممیطلبمد
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آمدهاند .به همین خاطر با یک لفظ و با تمام مضمون تکرار نشده اند و هرچه که از آن بهعنوان
شاهد کافی بوده بدون اطناب آمده است .برخی از افعال مقمدّر نیمز بمه کممک عقمل فهمیمده
میشوند مانند جم کردن میان هدف از نرر (که خدمت در معبد بود) و نام گراری دختمر بمه
«مریم» (که بهمعنی کنیز پروردگار است).
در گفتمان همسر عمران با خداوند متعال قصد گفتممان لفظمی در جایگماههمای مختلمف
تغییر میکند مثالً در عبمارت ﴿رَبّ إِنىّ وَضَعتُهَا أُنثَـى﴾ (آلعممران )91/وی چیمزی را کمه
آشکار است مطرح میکند؛ لکن این ساختار آن طورکه از ظاهر ترکیب برمیآید بهمنظور خبر
دادن نیست؛ چراکه در این صورت کنایه و سبک شمردن مخاطب (خداوند سمبحان) خواهمد
بود و با قرینهای که مان از آوردن معنای ظاهری در ایمن جایگماه اسمت ﴿وَاللَّـهُ أَعلَـمُ بِمَـا
وَضَعَت﴾ منافات خواهد داشت؛ چون خبر دادن از یک موضوع مشخص و معلموم خبمر دادن
محسوب نمیشود بلکه به قرینة تعبیمر ﴿وَ لَیسَ الـذَّکَرُ کاَلْـأُنثَى﴾ معنمی دوممی بمر آن بمار
میشود؛ یعنی عررخواهی از چیزی که او آرزو کرده بود (تولد فرزند پسر).
کاربرد صیغة امر در ساختار دعای «فَتَقَبَّلْ مِنِّی» آن را در حکم تصموّر وارد ممی کنمد؛چون
احتمال تصدی .به اثبات و عدم اثبات وجود ندارد و مراد از آن توسّمل و امیمد اسمت .فعمل در
این جا امری نیست بلکه طلبی است .طلب در دعا در قالب امر می آید .اصل در «امر» آن است
که از امرکننده به امرشونده صادر شود اما مقام دعا باالتر است و طلب از کسی است که قادر
به برآورده کردن خواستهای باشد .حرف «فاء» نیز برای دنبمال کمردن مسمبّب آممده؛ چراکمه
«تَقَبَّل» مسبّب نرر خالصانه است .البته معنی ترتیب نیز در آن هست .دعا پیش از طلب قبول
شدن آمده و افادة تأکید بر طلب میکند مانند ﴿و ثیابُکَ فَطَهَّر﴾ (المدّثّر.)1/
گاهی در انشا از شکل خبری استفاده میشمود و معنمای غیرمسمتقیم از سماختار فهمیمده
میشود .با اینکه میتوان معنای مستقیم را هم درنظر گرفت .بعضی ازجملههای خبمری م بما
وجود اصل داللت آن ها بر صدق و کربم بر انشا داللت می کنند .برخی از محققین ممی پندارنمد
که جملة خبری در این حالت بهطور کامل از معنمای خمود خمارج ممی شمود امما ایمن سمخن
صحیحی نیست و درست آن است بلکه در این صورت هردو داللت را شامل ممیشمود ماننمد
﴿أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ﴾ که خبر عالوه برآن که معنای خود را دارد بر مدح هم داللت ممیکنمد
(عکاشه 5361م .)603 :.بنای جمله به شکل خبر انکاری اسمت (کمه بما إنّ تاکیمد شمده) در
حالیکه مخاطب (خداوند) منکر نیست .پ تأکید برای بزرگداشت و مدح او آمده است.
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2ـ  .4تحلیل در سطح تفسیر
سطح تفسیر مرحلهای ژرفتر از سطوح آشکار و ملموس متن است که در مرحلة توصمیف بمه
آنها توجه میشود و بهگونهای کشف و پردهبرداری از زوایای پنهان معانی است که نشانههای
متنی از بافت جامعه زمان مکان و فرهنگ را بهدنبمال خمود دارد .همچنمین مرحلمة تفسمیر
جایی است که میتوان با تطبیم .نشمانههمای متنمی در مرحلمة توصمیف و تحلیمل آنهما در
بینامتنیت و بافت موقعیت روند معناسازی از نشانههای اجتماعی تا تبدیل نشانهها بمه ممتن و
معانی جدید را مشخص نمود .آنچه که امروز بهمعنای «بافت» شناخته شمده و در شمناخت و
فهم بهتر متن به آن نیاز است تقریباً معمادل شمأن نمزول اسمباب نمزول و مقمام در فرهنمگ
مسلمانان است (الهیان 6936ش.)91 :.
فرکالف در سطح تفسیر معتقد است کمه نممیتموان از طریم .ویژگمیهمای صموری ممتن
مستقیماً به تأثیرات ساختاری بر شالودة جامعه دست یافت؛ چراکه اساساً نموع ارتبماط ممتن و
ساختارهای اجتماعی رابطهای غیرمستقیم است .او سطح تفسیر را ترکیبی از محتویمات خمودِ
متن و ذهنیت مفسر میداند و مقصود از ذهنیت مفسر را دانش زمینهای میداند که مفسر در
تفسیر متن بهکار میگیرد (فرکالف 6903ش« .)560 :.گفتمان داستان در سطح تفسیر بمه
متن و انگیزة نویسنده نظر دارد و نیز به تفسیر واژهها و عباراتی میپردازد که در ایجاد معنمای
یک گفته م که کنش گوینده استم سهیماند» (کالر 6905ش.)00 :.
1ـ 2ـ  .4بررسی مؤلفة زمانه
در سطح تفسیر زمان داستان بهعنوان ظرفی برای شکلگیری روابط میان رویدادهای داستان
و همچنین عاطفه بهعنوان انگیزههایی که در شکلگیری داستان مؤثر است مورد بررسی قرار
میگیرند.
مفسران در تبیین علت و انگیزة عررخواهی همسمر عممران بما توجمه بمه فرهنمگ و عُمرف
کوشیدهاند .قرطبی معتقد است آن زن نرر کرده فرزندش به خدمت معبد درآیمد پم وقتمی
دختر بهدنیا آورد عررخواهی نمود؛ زیمرا در آن زمانمه دختمر شایسمتگی ایمن اممر را نداشمت
(قرطبی 6911ش .ج .)10 :1صاحب المنار گفته است« :این یک جملة خبری که مقصود از
آن خبر دادن از حسرت و اندوه و عرر باشد نیسمت؛ بلکمه بمهمعنمای انشماء اسمت؛ یعنمی زن
عمران نرر کرد آن چه در شکم دارد را برای خدمت خانة خمدا و عبمادت او آزاد کنمد و دختمر
معموالً برای این امر صالحیت ندارد بهویژه در زمان حیض» (رشیدرضا 6333م .ج.)631 :9
ابنعاشور دربارة ترکیب آیة ﴿لَیسَ الذَّکَرُ کَـاألنثىَ﴾ ذکمر ممیکنمد کمه اگمر خداونمد متعمال
میفرمود﴿ :وَ لَیسَ األنثی کَالذّکر﴾ مقصود حاصل میشد اما چمون پسمر ممورد انتظمار بمود
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زودتر به زبان متکلم آمد و آیه نیز آن را مقدّم داشت (ابنعاشور 6301م .ج .)01 :9بنمابراین
آنچه از موارد برتری پسر مورد توجه بوده بر مبنای آموزههای دینی نیست بلکه عرف جامعه
و محیط است که گوینده آن را بر گفتمان حمل کرده است.
2ـ 2ـ  .4بررسی مؤلفة عاطفه
ازجمله عواملی که بر گفتمان و شکل لغوی آن تأثیر ممیگمرارد تمأثیر ابعماد روحمی و روانمی
گفتهپرداز بر گفتمان است که در جهمتدهمی سمازوکار ممتن اثرگمرار اسمت .نیمروی شمگرف
احساساتی همچون عش .خشم ترس و نفرت محرّکمی بنیمادین در شمکلگیمری رخمدادها
امری انکارناپریر است.
مناجات خالصانة همسر عمران در واکنش به غلیان عاطفة مادری بمههنگمام مشماهدة غمرا
دادن پرندهای بمه جوجمههمایش (مکمارم شمیرازی 6906ش .ج059 :5؛ سملطانعلمیشماه
6130ق .ج ) 500 :6شکل گرفته و با بشارت الهی بمه عممران دربمارة اعطمای فرزنمدی کمه
بیماران را شفا میدهد همراه میشود .همسر عمران با حالتی ملتمسمانه سمخن خمود را آغماز
می کند (ربّی) بدون ادات ندا با خاکساری و خشوع حرف یای ممتکلّم را اضمافه ممی کنمد تما
خالصانه به ربوبیت او اعتراف نماید .سس به سبب ترس از کهنسالی و نازایی شمتابزده نمرر
می کند و به خداوند پناه می برد (آلوسمی 6160ق .ج )693 :5و آن فرزنمد را در سمایة اممن
الهی قرار میدهد .وی ترس خود را از حوادث نامعلومی که به آینده تعل .دارد پنهان میکنمد
اما این واکنشها و احساسات تعبیری از واقعیت است کمه در الفماظ و اسملوب بیمان انعکماس
یافته است.
3ـ  .4تحلیل در سطح تبیین
آخرین سطح تحلیل گفتمان فرکالف مرحلهای عمی.تر است؛ زیرا زوایای کامالً پنهمان علمت
تولید متن را نمایان میسازد .تبیمین بمه توصمیف گفتممان بمهعنموان بخشمی از یمک فراینمد
اجتماعی میپردازد و نشمان ممیدهمد کمه چگونمه سماختارهای اجتمماعی گفتممان را تعمیّن
میبخشند (فرکالف 6903ش .)510 :.این سطح به توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان
امکانات موجود در آن زبان برای تولید متن در ارتباط بما عواممل جامعمهشمناختی تماریخی و
اید ولوژیکی میپردازد (آقاگلزاده 6900ش .)653 :.تحلیل گفتمان انتقادی متعهد به تغییر
است؛ بنابراین تحلیلگر باید دارای موضعی شفاف باشد و برای رهاسازی افراد تحمتِ اسمتثمار
به انتقاد از شرایط گروههای اجتماعی سمتمدیده بسمردازد (محسمنی 6936ش .)06 :.سمطح
تبیین تحلیل گفتمان روابطی از قدرت را که در شکل دادن به گفتمان ممؤثر اسمت واکماوی
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کرده و به این پرسش بنیادین پاسخ میدهد که آیا گفتمان در خدمت روابمط موجمود قمدرت
است یا در جهت دگرگونسازی آن عمل میکند (فرکالف 6303م)611 :.
4ـ 3ـ  .1بررسی ایدئولوژی توحیدی
اید ولوژی درکی از جهان اسمت کمه در جلموههمای مختلمف زنمدگی فمردی و اجتمماعی و در
قالبهای مختلمف گفتماری و نوشمتاری تجلمی ممییابمد (فمرکالف 6903ش .)635 :.ازنظمر
فرکالف اید ولوژیها بهطور مستقیم بیان نمیشوند بلکه تلویحی و ضمنی هستند.
آیات 90م  90سورة آلعمران گفتمانی حکایتمحمور دارد .حادثمه در جایگماه تماریخیاش
مجسّم می شود و انعکاسی از بافت فرهنگی جامعه با غلبة ایمد ولوژی قمدرت نامتقمارن میمان
فرزند پسر و دختر ارا ه میدهد.
از سیاق کالم همسر عمران و تعبیر ﴿لَیسَ الذَّکَرُ کاَلْأُنثىَ﴾ بهدست میآیمد کمه ایمن بمانو
اگرچه از خاندان با شرافت و اصل و نسب انبیای الهی است ﴿إِنَّ اهللَ اصطـَفی آدَمَ وَ نُوحَـاً وَ
آ َاِبراهِیمَ وَ آ َعِمرانَ عَلَی العالَمِینَ﴾ (آلعمران )99/امما از تفماوت جایگماه زن و ممرد در
عصر خویش و اثرات آن بر ادای نررش م آنهم از سوی کودکی یتیم میترسد .بررسمیهما در
عهد عتی .نشان میدهد که نرر فرزنددار شدن بهصورت خدمت فرزند در معابد و کنیسهها در
بنیاسرا یل مرسوم بوده البته هممة فرزنمدان پسمر بمودهانمد؛ نظیمر شِمشمون یکمی از داوران
بنی اسرا یل و سمو یل یکی از انبیای الهی که مادرانشان با نرر نریره آنها را بهدنیما آوردهانمد
(پاکتچی و همکاران 6930ش.)60 :.
(س)
آیات قرآن کریم از آرامشبخشی خداوند متعال به دغدغة مادر مریم حکایت ممیکنمد و
تعبیر ﴿وَاللَّهُ أَعلَمُ بِمَا وَضَعَت﴾ این نکته را یادآور میشمود کمه خمال .کمودک و جنسمیت او
همان دانای مطل .و مدبّر هستی است که هم یتیم بودن ایمن طفمل را ممیدانمد همم از نمرر
مادرش خبر دارد و هم به ملزومات و شرایط زندگی جن مؤنث بهتر از همرک دیگمر واقمف
است .ضمن اینکه با تعبیر ﴿َلَیسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَى﴾ شمّهای از علم الهمی را بمازگو و بمه برتمری
این دختر نسبت به پسری که مادر در ذهن میپرورانید اشاره میکند؛ مسئولیت خطیری کمه
تنها از عهدة این دختر برمیآید.
رشیدرضا در پاسخ به کسانیکه با این قول خدای متعالمم ﴿َلَیسَ الذَّکَرُ کَالْـأُنْثَى﴾ م مرتبمة
زن را پایینتر از مرد میدانند میگوید :این جمله به معنای آن است که آن پسری کمه او آرزو
کرده بود مانند این دختری که متولد شده نیست؛ بلکه این دختر از آن چه امیمد داشمت نیمز
بهتر است .البته آیه به برتری اشارهای ندارد و تنها تفاوت را بیان میکند؛ یعنی هرچمه هسمت
دربارة اختالف پسر و دختر است (رشیدرضا 6333م .ج .)631 :9
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بنابراین نکتة کلیدی که از تبیین این آیات بهدست میآید «عدم تفاوت در گوهر آفرینش
زن و مرد» است .در اندیشة قرآنی نظام آفرینش از مبد ی خردمند است و بر طرحی هدفدار
استوار گشته (الدخان )90/و سستی و کژی در سراسمر گیتمی راه نمدارد (الملمک .)9/در ایمن
راستا همگونیها ناهمگونیها و اختالف در ظرفیتها و امکانمات دو جمن بما غایمت مطلموب
آفرینش تناسب و هماهنگی کامل دارد.
در آیممات قرآنممی مربمموط بممه آفممرینش انسممان (المؤمنممون6561/؛ ص05/؛ النسمماء6/؛
االعراف )603/بدون اشاره به تفاوتهای میان دو جن بر برخورداری دو جن از سرشمت و
طبیعت روحی واحد تصریح شده است .البته حقیقت این جهانی انسان مرکّمب از جسمم و روح
است و ازنظر جسمی تفاوتهای طبیعی جنسی متعدد بر کسی پوشیده نیست .بمدون شمک
پیام همة ادیان اب راهیمی این است که در هستی یک حقیقت واال و یک معرفمت بمرین وجمود
دارد و همه چه زن و چه مرد از ظرفیت پیمایش این مسیر برخوردارند.
باور به توحید بمه معنمای اعتقماد بمه اسمتمرار آفمرینش و تمدبیر هسمتی از سموی خداونمد
(سبحانی 6165ق .ج )11 :5بنمایة گفتمان قرآنی بهشمار میآید؛ لرا این نگره همیچگونمه
خدشهای در توحید نظری و عملی برنمیتابمد .اندیشمههما و رفتارهمای اسمالمی از خمدا آغماز
میشود و به خدا پایان مییابد (مطهری 6905ش .ج .)510 :5از منظر مفسران روح توحید
در اخالق اسالمی ساری و جاری است و روح اخالق در اعمالی کمه افمراد مجتمم مکلّمف بمه
انجام آن هستند منتشر است و همة اجزاء دینماگر خموب تجزیمه و تحلیمل شمود بمه توحیمد
برمیگردد (طباطبایی 6903ش .)59 :.بندگی موحّدانه و اطاعتپیشگی در کانون رسمتگاری
قرار دارد .موحّد از دریچة ارتباط با خدا به رشد ابعاد بینشی گرایشی و رفتاری خمود اهتممام
میورزد و رابطهاش را با خانواده و جامعة مؤمنان تنظیم مینماید .تفاوت مشمرک و موحّمد در
تشخیص نقش یکسارچه یا جدای اسباب و علل بر زندگی بنده است .مشمرکان بمه سمازوارگی
یککانونی و هماهنگی و یک سیستمی بودن این اسباب دسمت نممییابنمد درنتیجمه آنهما را
جدای از هم دیده و مشرک میشوند اما موحّد به بلموغ فکمری رسمیده و بمدینسمان توحیمد
عبادی با توحید افعالی گره میخورد .به عبارت دیگر پرستش و اطاعت جهمت اصملی دعموت
توحیدی قرآن بهشمار میآید و دیگر ابعاد توحید در خمدمت بمهبمار نشسمتن توحیمد عبمادت
است (بهجتپور 6903ش .ج09 :6م .)01
همسر عمران از خدای متعال میخواهد تا او و ذریّهاش را حفظ کند؛ درحالیکه نممیدانمد
خداوند برای این دختر چه مرتبه و جایگاهی آماده کمرده اسمت و او را بمر زنمان عمالم برتمری
خواهمد داد﴿ :و َإِذْ قَالَتِ الْمَلَةئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَاکِ وَ طَهَّـرَکِ وَ اصـطَفَاکِ عَلَـى
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نِسَا ِ الْعَالَمِینَ﴾ (آلعمران .)15 /مخلوق خدا فعل خداست .فعل خدا نشانی از شمئون اوسمت.
مخلوقات خداوند تجلّیات فیّاضیت او هستند .اعتقاد به وجود مخلوق از آن جهت که مخلموق
است متمّم و مکمّل اعتقاد به توحید است (ر.ک؛ مطهری 6905ش .ج.)696-650 :5
2ـ 3ـ  .4بررسی تخاصم خیر و ش ّر
عنصر «تخاصم» یا «کشمکش» بهنوبمة خمود یکمی از برجسمتهتمرین عناصمر در داسمتان و از
زیرمجموعهها و وابستگیهای عنصر پیرنگ است که تقابل دو طرف را بمه نممایش ممیگمرارد.
«جدال سمنگربندی دو متخاصمم و دو نیمروی مخمالف اسمت» (براهینمی 6910ش.)616 :.
«کشمکش دراصطالح مقابلة دو نیرو و یا دو شخصیت است کمه بنیماد حموادث را ممیریمزد»
(میرصادقی 6903ش .)01 :.در داستان همسر عممران جمدال میمان ایمد ولوژی توحیمدی و
تمامی نیروهای متضادّ گفتمان کنونی است.
در آیمة ﴿ِإنّی أُعِیذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهَـا مِـنَ الشَّـیطَانِ الـرَّجِیمِ﴾ (آلعممران )91/تعبیمر
«أُعِیرُهَا» داللت بر تجدّد حادثه دارد و همسر عمران از شیطان بهطور مسمتمر بمه خمدا پنماه
میبرد و دعا میکند تا پناه همیشگی فرزندش و نسل او باشد .در این آیه اشمارهای بمه اثمرات
شیطان در زندگی آنها نشده؛ لرا تمام شروری را که از ناحیة شیطان بر انسمان رخ ممیدهمد
شامل میشود بهخصوص اسباب اجتماعیای که از رهگرر خدمت این فرزنمد در معبمد وی و
نسلش را تهدید میکند .از آیات دیگر قرآن کریم مواردی از مخاطرات شیطانی در زندگی این
طفل را میتوان پی برد؛ نظیر تالش بزرگان یهود برای دسمتیمابی بمه سرپرسمتی ممریم(س) و
اهدافی که در پ آن داشتند ﴿إِذْ یُلْقُونَ أَقْالمَهُم أَیُّهُم یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ ما کُنْـتَ لَـدَیهِم إِذْ
یَخْتَصِمُون﴾ (آلعمران )1/و نسبتهایی که با تولد غیرعادّی حضمرت عیسمی(ع) بمه او دادنمد
﴿قَالُواْ یَا مَرْیَمُ لَقَد جِئْتِ شَیئًا فَرِیًّا﴾ (مریم.)50/
درنهایت باید گفت مضمون گفتمان یا همان داللت عامی که کملّ گفتممان در آن سمهیم
است و تمام عناصر گفتمان شامل گوینده مخاطب موضوع سبب اسلوب ساختار جایگماه و
هدف گفتوگو در آن مشارکت دارند حکایت از این مطلب دارد که خدای متعمال در ایمن دو
آیه از سورة آلعمران جن مؤنّث را با تمام ویژگیهای فیزیولوژیکی و کمارکردی (کمه عاممل
اصلی نگاه سطح پایین به زن در اکثر جوام انسانی است) از چنان ارزشی وجمودی برخموردار
می داند که بخشی از هدف هدایت بشریت و برهم زدن آداب و عادات غلمط زمانمه را بما خمرق
عادت در مورد وی تحق .میبخشد و او را مرکز توجه دینداران و باورمندان ح .قرار میدهد؛
همچنین بهرة ذریّة انسان از صالح بودن پدر و مادر و دعای ایشان دیگمر معنمای برخاسمته از
این گفتمان است.

10

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،63شمارة  ،93زمستان 6930

نتیجهگیری
پ از تحلیل مناجات همسر عمران بما روش تحلیمل گفتممان فمرکالف نتمایج ذیمل حاصمل
میشود:
م روش انتقاد ی فرکالف شیوة مناسبی برای تحلیل ابعاد قصص قرآنی در اختیار قرآنپژوهان
قرار میدهد .در این روش با عبور از الیههای ملموس و دستیمابی بمه سماختار کمالن شمیوة
ارزشگراری در نظام فرهنگی و اجتماعی جامعة بشری توسط آیات روشن میشود.
م تحلیل این آیات در سطح توصیف نحوة بهکارگیری نشانههای زبانی و سبک گفتمهپمردازی
خداوند برای بیان معنای کالن را روشن ممینمایمد .تحلیمل بافمت موقعیمت در سمطح تفسمیر
نمایان میسازد که سبک گفتهپردازی در الیة متنی کامالً با شرایط اجتمماعی و زممانی نمزول
سوره مطابقت دارد.
م دررابطه با گفتمانهای حاکم بر مناجات همسر عمران با درنظر گرفتن ویژگیهای زبمانی و
موقعیتی عصر نزول این آیات میتوان اذعان داشت ایمن آیمات سمعی در اقاممة برهمانی بمرای
اثبات اید ولوژی توحیدمحور قرآنی و همچنین رویارویی خیر و شر دارند.
م در باب رابطة قلمرویی گفتمان آیات همسر عمران با گفتمانهای موجود در سمطح جامعمه
نیز می توان بیان داشت که فضای گفتمانی این آیات در تضاد با هنجارهمای رایمج اجتمماعی و
فرهنگی رایج در عصر نزول قرار دارند.
م آیات مناجات همسمر عممران در الیمههمای ژرف معنمایی خمود ضممن اشماره بمه عواطمف
کنشگران در گفتمان و همچنین تفاوتهای اید ولوژیکی ممتن بما زمانمه بازنممایی نموینی از
حقیقت ارا ه مینمایند.
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