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چکيده:
قرآن بهعنوان کتابي آسماني که براي هدایت بشر نازل شده ،از خطاب به شكلي گسترده بهره برده
است .از منظر صناعت کالمي ،کالم خطابي تأثیر بیشتري ایجاد ميکند ،زیرا فردیت (فاعلیت) نهفته در
کالم و در نتیجه برندگي آن را افزایش ميدهد .قرآن از مزیت چنین کالمي برخوردار است و به نظر
ميرسد براي منظوري که «کالم وحي» در پي آن بوده است ،یعني هدایت ،نقش اساسي دارد .به جهت
کاربرد گسترده گفتار و عبارات خطابي در قرآن ،طیف وسیعي از خطابها (و مخاطبان) در آن یافت
ميشود که تحت سه مقوله مجزا با عنوان عام ،خاص و نبوي قابل بررسي است؛ به نحوي که
خطابهاي نبوي در مقایسه با دو مقوله دیگر داراي بیشترین فراواني بوده است .باید یادآور شد که در
بسیاري موارد ،تفكیك خطابهاي عام و خاص اگر نگوییم غیرممكن ،دشوار است و تنها بافت کالم یا
زمینه نزول وحي (شأن نزول) است که ميتواند تا حدودي به شناخت مقوله صحیح کمك کند.
كليدواژهها:
قرآن /کالم /خطاب /مخاطب /خطاب عام /خطاب خاص /خطاب نبوي

تاريخ دريافت ،5315/1/51 :تاريخ تأييد.5315/6/33 :

مقدمه
اَشكال خطابی بخش عمدهاي از هر زبان را بهخصوص در محاورات تشكيل
میدهد .گوينده با بهكار بردن اين اشكال و خطاب نمودن شنونده ،تأثير كالم را باال
میبرد« .پيچيدهترين تأثير فرديت ( )subjectivityدر لحظاتی واقع میشود كه
مخاطب مورد خطاب مستقيم است» (اسكولم .)22 ،در مجموع ،كالم و صورت
نوشتاري آن يعنی متن ،در خأل شكل نمیگيرد ،بلكه گوينده بايد بهطور مداوم با
مخاطب در تعامل باشد؛ هرچند به صورت انتزاعی؛
«براي سخن گفتن ناچاريد کسی را خطاب کنيد .کسی که داراي عقل سليم
حتی زمانی که با خودتان حرف میزنيد ،بايد وانمود کنيد که دو تن هستيد.
علّت آن است که آنچه من میگويم ،به واقعيت يا تصويري وابسته است که فکر
می کنم در حال حرف زدن با آن هستم و به عبارتی به پاسخهاي احتمالی
(وابسته است) که انتظار آن را دارم  ...من ناچارم ذهن طرف مقابل را بخوانم،
زيرا آنچه در ذهن وي میگذرد ،به سخن من مربوط است .ارتباط بشري هرگز
يكسويه نيست .اين ارتباط نه تنها همواره پاسخی را میطلبد ،بلکه در صورت
و معنا ،محصول پاسخ مورد انتظار است( ».اونگ)271 ،

بهطور كلّی ،خطابْ بستري اجتماعی فراهم میآورد و در آن بستر اجتماعی،
توجّه مخاطب را به سمت گوينده سوق میدهد (براون .)60 ،هم زبان شفاهی و
هم زبان مكتوب ،اين مخاطب آشكار يا نهان را به عنوان خصيصه مشترك در
اختيار دارند .ازاينرو می توان گفت كاربرد متناوب زبان خطابی در قرآن نشان از
تعامل بسيار زياد آن با مخاطب دارد .به نظر میرسد قرآن براي برقراري ارتباط با
مخاطب ،داراي سازوكاري جامع است.
قرآن و مقوله خطاب
اگرچه قرآن به عنوان مجموعهاي كه در كل لحنی خطابگرانه دارد ،از متكلّمان
زيادي شامل شخصيتهاي نيک مثل ابراهيم ،موسی و عيسی ،و بد مثل شيطان و

زبان شناسی خطاب در قرآن

است ،ميان جنگل پرسه نمیزند تا از سر اتّفاق با ديوار سرِ صحبت را باز کند.
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فرعون نقل قول میكند (مير ،)13 ،يک متكلّم يا خطابگر برتر دارد كه خداوند
متعال است .به عبارت ديگر ،از منظر اسالم در سراسر قرآن ،خداوند متكلّم،
[حضرت] محمّد دريافت كننده و جبرئيل عامل واسطه آيات وحی است (گيليوت،
 .)85وقتی از مخاطب صحبت میكنيم ،تشخيص خطابگر درخور اهميت است .در
مجموع قرآن غالباً با صيغه اوّلشخص سخن میگويد (من و ما بهطور متناوب) و
بدان معناست كه اين صدا ،صداي خداوند است (سون .)8 ،ضمناً بايد يادآور شد
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كه «ما» كثرت شأن و كبريايی است ،نه كثرت عددي( .مير)11 ،
دسترسی به شرحی جامع از هويت متكلّم در قرآن جهت تبيين سازوكار خطاب
در آن بسيار مفيد خواهد بود .واقعيت آن است كه در قرآن يک «ابَر متكلّم» و
چندين و چند «خُرده متكلّم» وجود دارد .ابَر متكلّم كسی نيست جز «اهلل» و خُرده
متكلّمان همان شخصيتهاي داستانی هستند كه در خالل قصههاي قرآنی يا آنجا
كه خداوند در اثناي آيات از آنان نقل قول میكند ،لب به سخن میگشايند .از آنجا
كه در اين مقاله خطابهاي الهی مدّ نظر است ،تالش كرديم تا خطابهايی را
بركاويم كه بهطور مستقيم توسط ابَر متكلّم به كار رفته است و نه خطابهايی كه از
قول خُرده متكلّمان روايت میشود.

انواع خطاب در قرآن
با توجّه به اينكه خطابهاي قرآنی از تنوّع گستردهاي برخوردار است ،هر
طبقهبندي كه با كار بر روي اليههاي خُرد ( )micro levelsحاصل شود ،كالف
سردرگمی بيش نخواهد بود .ازاينرو در اين مجال ،خطابهاي قرآنی را تحت سه
مقوله جامع گرد آوردهايم كه عبارتند از خطابهاي عام ،خاص و نبوي .پيش از
آنكه وارد جزئيات شويم ،بايد گفت خطابها ي الهی چه عام باشند ،چه خاص و
چه نبوي ،يا گزارشی هستند ،يا غيرگزارشی .خطابهاي گزارشی آن دسته از
خطابها هستند كه با نقل قول از خداوند توسط عباراتی همچون «قالَ اهلل»« ،قُلْنا»
و نظاير آن ساخته میشود ،حال آنكه در ساختار خطابهاي غيرگزارشی ،چنين
عبارات ميانجی به چشم نمیخورد .دو مثال زير به خوبی گوياي مطلب است:

خطاب گزارشی :قَالَ يَا مُوسَى إِنِّی اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ( ...اعراف.)588/
خطاب غيرگزارشی :يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ (نمل.)1/
الف) خطاب عام
زمانی كه قرآن با انسان به مثابه يک كُل صحبت میكند ،خطاب عام است؛ يَا
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْکُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(يونس،)10/

يَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْکُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِکُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ

ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ (اعراف.)26/
اما بررسی خطاب در قرآن كريم دو استثنا را نشان میدهد:
چنين بر میآيد كه همه انسانها مخاطب باشند ،درحالیكه در ادامه همين آيه
معلوم میشود كه تنها مشركان مورد خطاب هستند؛

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ

فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ

شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (حج.)03/
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 .5در آيه  03سوره حج از صورت خطابی به كار رفته ،يعنی «يَا أَيُّهَا النَّاسُ»،

«اى مردم (مشرك كافر)! مثلى زده شده بدان گوش فرا داريد »...

همانطور كه در ترجمه فوق میبينيم ،مترجم كلماتی را بعد از «اي مردم» بين
دو كمان آورده است تا نشان دهد كه همه مردم مدّ نظر نيستند و تنها مردم «مشرك
كافر» طرف خطاب الهی هستند.
 .2آيه  63سوره زخرف با اينكه تنها مؤمنان حقيقی را خطاب میكند ،در آغاز
از عبارت عام «يَا عِبَادِ» استفاده و در آيه بعد ،آن را به گروهی خاص يعنی مؤمنان
محدود میكند :يَا عِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْکُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَکَانُوا

مُسْلِمِينَ (زخرف.)63-61/
«(آن روز خطاب شود) اال اى بندگان (صالح) من ،امروز شما را هيچ ترس و حزنى نخواهد بود»...

همانند نمونه قبلی در اين مورد نيز مترجم عبارت «صالح» را بعد از «بندگان» در
درون كمانک به متن اصلی افزوده تا نشان دهد كه فقط بندگان صالح و مؤمن
مخاطب هستند.
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هشدار جمعي

عبارت هشداردهنده «أال» (هان؛ بهوش باشيد) بر سر جمالت مستقل ،نوع
خاصی از خطاب عام را میسازد كه ما آن را هشدار جمعی میناميم؛ زيرا به همه
كسانی كه قرآن میخوانند يا بدان گوش فرا میدهند ،زنهار میدهد و میكوشد آنان
را به خود آورد؛ أَال إِنَّ لِلّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَالَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ

الَ يَعْلَمُونَ (يونس.)11/
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ب) خطاب خاص
خطابهاي خاص كه بعد از خطابهاي نبوي داراي بيشترين فراوانی است،
گستره وسيعی از خطابهاي قرآنی را شكل میدهد و از افراد (كه تقريباً همگی
آنان پيامبران هستند) تا گروههاي خاص شامل مؤمنان يا كافران ،مسلمانان ،يهوديان
يا مسيحيان ،فرشتگان يا اجنّه و غيره را دربر میگيرد .دادههاي گردآوري شده نشان
میدهد كه خطابهاي خاص را بايد به دو طبقه كوچکتر ،يعنی بسطپذير و
بسطناپذير تقسيم كرد.
بسط پذير

خطابهاي بسطپذير همانطور كه از نام آن پيداست ،به فرد محدود نمیشود،
بلكه معموالً گروههاي همنوع را مورد خطاب قرار میدهد كه شامل موارد زير است:
 .گروهي از مردم
آيه  33سوره طه قوم بنیاسرائيل را خطاب میكند :يَا بَنِی إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاکُم

مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَوَاعَدْنَاکُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى .
و آيه  83سوره مرسالت متّقين را مخاطب میسازد :کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا کُنتُمْ

تَعْمَلُونَ .
بايد خاطرنشان ساخت كه معموالً بافت كالم است كه ما را قادر میسازد
هويت مخاطب يا مخاطبان را تشخيص دهيم .اگر آيه اخير را در نظر بگيريم ،اين
بافت در آيات  85-82كه نهايتاً به آيه  83وصل میشود ،آمده است :إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِی

ظِلَالٍ وَعُيُون* وَفَوَاکِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ .

در اين دو آيه از متّقين به صورت غايب سوم شخص صحبت شده است و در
آيه  83آنها را بیواسطه خطاب كرده است.
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 .2مخلوقات ماوراء طبيعي
اين مخلوقات اجنّه و فرشتگان را شامل میشود :وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ
الْجِنِّ قَدِ اسْتَکْثَرْتُم مِّنَ اإلِنسِ ( ...انعام ،)523/وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

إِبْلِيسَ أَبَى (طه.3)556/
 .3اشياء جان پندار

گاهی خداوند در قرآن موجودات بیجان را همانگونه خطاب میكند كه انسان
را .بدين ترتيب ،اين موجودات بهمعناي ادبی كلمه ،شخصيت و جان میگيرند.
يا تجسّم بخشيدن به يک صفت يا كيفيت انتزاعی خاص؛ و نسبت دادن صفات
انسانی به اشياء بیجان» (كادون .)665 ،بهطور مثال ،آيه  50سوره فرقان ،بتهايی را
كه مشركان در دنيا به جاي خداوند میپرستيدند ،در قيامت مورد خطاب قرار
میدهد :وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ

ضَلُّوا السَّبِيلَ .
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بسطناپذير

خطابهاي خاصّ اين طبقه هويتهاي منحصربهفرد را شامل میشود كه موارد
زير از آن دسته هستند:
 .اَعالم

اين زيرشاخه شامل خطاب به اسامی خاص يا اَعالم است كه قدّيسان ،پيامبران
(غير از پيامبر اسالم

) و ابليس (حجر32/؛ ص )01/را دربر میگيرد .قدّيسان و

پيامبران مورد بحث حضرت آدم
(هود ،)86/موسی
عيسی مسيح

زبان شناسی خطاب در قرآن

جانبخشی ( )Personificationعبارت است از «شخصيتبخشی ()impersonation

(بقره33/؛ اعراف51/؛ طه ، )550/نوح

(اعراف588/؛ طه33 ،83 ،36 ،51 ،50 ،55/؛ قصص،)35 ،33/
(آل عمران11/؛ مائده ،)556 ،553/داوود

(صافات ،)538/زكريّا

(مريم )0/و يحيی

(ص ،)26/ابراهيم

(مريم )52/هستند كه از ميان ايشان،

موسی

ده بار (به نام) خطاب شده است كه بيشترين فراوانی را از اين حيث

داراست .ذكر چند نمونه خالی از فايده نيست.

 قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَالَّ تَکُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (حجر.)51/
 قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ( ...بقره.)33/
 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (طه.)50/
 .2عناصر جانپندار
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همانطور كه پيش تر اشاره شد ،گاهی قرآن با خطاب كردن موجودات بیجان،
نسبت دادن پارهاي از صفات انسانی به آنها و يا مكلّف كردن آنها به انجام امري ،به
آنها شخصيت و به عبارتی جان میبخشد .در ميان خطابهاي بسطناپذير هم
اينگونه خطابها را میبينيم .اين موجودات پارهاي از عناصر هستی مانند زمين و
آسمان وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِی ( ...هود،)88/

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى

السَّمَاء وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْکَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (فصلت،)55/
كوهها (و پرندگان) وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْالً يَا جِبَالُ أَوِّبِی مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

(سبأ ،)53/آتش قُلْنَا يَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (انبياء ،)61/و همچنين
يک عنصر ماوراء طبيعی يعنی جهنّم يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ ...

(ق( )33/تنها

نمونه از نوع خود) هستند كه در قرآن همانند انسان مورد خطاب واقع شدهاند.
به عالوه ،در برخی ديگر از آيات (نحل83/؛ مريم31/؛ يس32/؛ غافر)63/
موجودي اين جهانی با اصطالح «شَیْء» (چيز؛ شیء) بهواسطه عبارت متواتر «كُنْ
فَيَكُون» ([خدا] میگويد« :باش» و آن چيز بیدرنگ موجود میشود) مورد خطاب
قرار میگيرد :إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ کُن فَيَکُونُ (نحل.)83/
 .3افراد

بسياري از آيات قرآن ،افراد را بدون ذكر نام خطاب میكند .اين افراد قدّيسان،
پيامبران و برخی افراد ديگر را شامل میشود كه با يكی از سه عامل زير قابل
تشخيص هستند:
بافت كالم :اُرْکُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (ص.)82/

با توجه به آيه قبل (آيه  )85بهراحتی میتوان دريافت كه در آيه فوق حضرت
ايّوب

مخاطب كالم خداست :وَاذْکُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّيْطَانُ

بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (ص.)85/
عناوين :اين عناوين يا واضح هستند و يا نياز به توضيح دارند:

 وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِی الْيَمِّ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (قصص)0/

 ... قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (كهف.)36/
از نظر لغوي« ،ذَا الْقَرْنَيْنِ» بهمعناي صاحب دو شاخ ،دو قدرت و دو عظمت
است .در خصوص اينكه صاحب اين عنوان كيست (اسكندر مقدونی يا كوروش
اين باره مطرح نكرده است.
شأن نزول :بعضی از افراد كه در قرآن خطاب شدهاند ،بی نام هستند .در اين
موارد شأن نزول آيه كه معموالً در تفاسير آمده است ،هويت پنهان اين افراد را
آشكار میسازد :أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى* ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (قيامه.)38-31/

بر اساس برخی تفاسير ،8فردي كه بدون قيد نام در اين آيه مخاطب واقع شده

است ،ابوجهل عموي پيامبر

است كه مصرّانه اعتقاد داشت قدرتمندترين فرد

عرب است و پيامبر و خداي او هيچيک نمیتوانند آسيبی به او وارد كنند.
عام يا خاص؟
خطاب (عام و خاص) يا صريح است يا ضمنی .خطابهاي صريح با اَشكال
خطابی نظير «يَا أَيُّهَا النَّاسُ»« ،يَا بَنِی آدَمَ» براي خطابهاي عام استفاده شده است و
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ»« ،يا مُوسَی» و غيره براي خطابهاي خاص .از سوي ديگر،
خطابهاي ضمنی صرفاً به مفهوم و زمينه (وحی) متّكی است .به عبارت ساده،
خود آيات قرينه روشنی مبنی بر جهتگيري كلّی (عام) يا محدود (خاص) كالم
وحی ارائه نمیدهد :وَاللّهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَکُمُ الْسَّمْعَ

وَاألَبْصَارَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ (نحل.)03/

زبان شناسی خطاب در قرآن

كبير) ،اظهار نظرهايی شده است ،امّا هيچ كس تاكنون به طور قاطع ادّعايی را در

31

اين آيه متضمّن هيچ مفهوم ايدئولوژيكی نيست تا بر اساس آن مخاطب را به
يک گروه خاص ،مثالً مسلمانان محدود (خاص) كنيم؛ در عوض ،آيه میخواهد
نعمتهابی را كه خداوند به همه انسانها عنايت كرده است ،به آنان يادآوري كند.
بدين سبب اين برداشت صرفاً به مفهوم متّكی است.
اينجاست كه در مواقعی بهسختی میتوان ميان خطاب عام و خاص مرز مشخصی
قائل شد .به آيه  1سوره فتح توجّه كنيد :إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا* لِتُؤْمِنُوا
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بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِيالً (فتح)3-1/
«ما شخص تو را به عالم فرستاديم كه شاهد (نيک و بد امت) باشى و (خلق را به لطف و رحمت
حق) بشارت دهى و (از قهر و عذاب او) بترسانى .تا شما (صالحان امت) به خدا و رسول او ايمان
آورده و (دين) او را يارى كنيد و به تعظيم جاللش صبح و شام تسبيح او گوييد( ».الهیقمشهاي)
«همانا تو را گواه -بر اعمال مردمان -و مژدهدهنده و بيمكننده فرستاديم ،تا [شما مردم] به خدا و
پيامبرش ايمان بياوريد و او (پيامبر) را تقويت و يارى كنيد و بزرگ و بشكوه داريد و او (خداى)
را بامداد و شبانگاه به پاكى ياد كنيد( ».مجتبوي)

رويكرد دو ترجمه فوق نسبت به آيه  1بهخوبی گوياي مطلبی است كه بدان
اشاره شد .دو رويكرد متفاوت (يكی عام و يكی خاص) نسبت به يک آيه واحد به
وضوح نشان میدهد كه آيه مذكور ظرفيت هر دو برداشت را در خود داشته است
و به همين دليل است كه می گوييم هر دو برداشت در آن واحد میتواند صحيح
باشد و نمیتوان اين دو را از هم تفكيک كرد.
ج) خطاب نبوي
با اينكه پيامبر اسالم هرگز با نام اصلی خود (محمّد

) در قرآن خطاب نشده

است ،بيش از بقيه افراد بهويژه پيامبران ،مورد خطاب قرار میگيرد و حتّی نسبت به
دو طبقه ديگر (عام و خاص) از فراوانی باالتري برخوردار است .اين امر موجب
میشود خطابهاي نبوي بسيار متنوّع باشد ،تا حدّي كه بايد تحت يک طبقه اصلی
آن را بررسی و تشريح كرد .خداوند سبحان به جاي اينكه پيامبر اسالم

را به نام

خطاب كند ،با القابی نظير «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ» 1و «يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ» مورد خطاب قرار میدهد
و در بيشتر موارد بدون اينكه حرف يا عبارت ندا در بين باشد ،بافت و مفهوم كالم

طرف خطاب است .خطابهاي نبوي به دو دسته

است كه نشان میدهد پيامبر
تقسيم میشود.
 -خطاب مستقيم به پيامبر

آيات متضمّن اين دسته از خطابها منحصراً شخص پيامبر

را خطاب

میكند .به چند مثال توجّه كنيد:

 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ( ...مائده)60/
 يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (مدثر)5/

 يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ( ...تحريم)5/

همانطور كه پيداست ،در آيه اخير مفهوم كالم است كه آشكار میكند در اينجا
تنها پيامبر

طرف خطاب خداوند است و نه كسی ديگر.

 -2خطاب غيرمستقيم به مردم

خطاب به پيامبر

هميشه ساختاري ساده ندارد .شمار زيادي از آيات

چنانند كه گويی ،پيامبر را به صورت نمادين مخاطب میسازد .میتوان گفت قرار
بر اين نيست كه ايشان واقعاً طرف خطاب باشد ،بلكه اين است كه نوك پيكان
خطاب را به سمت شنونده يا خواننده سوق دهد .در اين موارد كه مصداق

ضربالمثل عربی «ايّاك اعنی و اسمعی يا جاره» 6است ،يا در خود آيه يا در بخش
ديگري از قرآن ،قرائنی وجود دارد كه نشان میدهد مخاطب يا مخاطبان واقعی،
شخص يا اشخاص ديگري هستند ،نه مخاطب ظاهري آيه يعنی پيامبر

 .به آيه

 31سوره اسراء توجّه كنيد :ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَةِ وَالَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ

إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِی جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا .
در حالی كه آيه با خطاب به پيامبر

آغاز میشود (زيرا تنها ايشان وحی را

دريافت میكردند) ،در ادامه امّا بهنظر میرسد مخاطب حالتی كلّی میيابد و هر
كسی را كه قابل خطاب باشد ،مخاطب میسازد .بهطور منطقی اينكه پيامبر
كه براي ترويج يكتاپرستی آمده است ،به خدايی غير از خداي واحد قائل باشد،
بیمعناست .در عين حال خداوند ايشان را خطاب نموده است تا به اهميت موضوع

زبان شناسی خطاب در قرآن

 کِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَالَ يَکُن فِی صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِکْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (اعراف.)2/
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تأكيد نمايد؛ به اين معنا كه حتّی اگر پيامبر

از دستورات او سرپيچی كند ،بايد

منتظر عقوبت باشد ،چه رسد به ديگران (نجفی .)15/53 ،باري ،همانطور كه
گفتيم ،در اين آيه پيامبر

نمیتواند به معناي حقيقی كلمه مورد خطاب باشد.

در تصويري كه از خطابهاي نبوي در باال ترسيم كرديم ،گويا تكّههايی مفقود
است كه در اينجا به شرح آنها میپردازيم.
 .5در بسياري از آيات بهطور قطع نمیتوان گفت مخاطب كيست؛ پيامبر ،هر
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شخص نوعی يا هر دو؟ مشخّصه اين آيات استفاده از عبارات متواتري نظير «أَلَمْ
تَرَ» (آيا نديدي...؟)؛ «فَتَرَى» (پس ديدي كه)...؛ «أَلَمْ تَعْلَمْ» (آيا ندانستی...؟)؛ «اُنْظُرْ»
(بنگر)...؛ «ما يُدْريکَ» (تو چه میدانی كه...؟) و همينطور ـ بسته به بافت كالم ـ
«ربَّکَ» (خداي تو):
أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (شعراء)221/
 ...اُنظُرْ کَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ اآليَاتِ ثُمَّ اُنظُرْ أَنَّى يُؤْفَکُونَ (مائده)01/
اللَّهُ الَّذي أَنْزَلَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْميزانَ وَ ما يُدْريكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَريب (شوري)50/
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (انعام)550/
ميزان اين عدم قطعيت بسته به بافت و مفهوم كالم میتواند متغيّر باشد :اُنظُرْ

کَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ األَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَالَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيالً (اسراء .)83/مفهوم اين آيه به
روشنی نشان میدهد كه مخاطب كسی جز شخص پيامبر

نمیتواند باشد.

 .2بسياري از آيات با سبكی خاص و يكسان كه مانند الگويی در سراسر قرآن
تكرار شده است ،از پيامبر

میخواهد به مردم يا گروهی از ايشان مطلبی را

بيان كند .به نظر میرسد آيات يا بخشی از آيات متضمّن اين سبک كه با واژه «قُلْ»
آغاز میشود ،در قرآن كامالً رايج است ،بهطوري كه گاهی زنجيرهاي از اين سبک
را در يک آيه واحد میبينيم :قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن
دُونِهِ أَوْلِيَاء الَيَمْلِکُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَالَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي األَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي
الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَکَاء خَلَقُواْ کَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ

وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (رعد.)56/

اين نوع از خطاب (نبوي) را «خطاب تشريف» میناميم ،ازآنرو كه بهنظر
در نقش

میرسد خداوند با مردم از پشت پرده سخن میگويد و پيامبر

واسطهاي است كه خطاب الهی را انتقال میدهد .از نظر كمّی ،بالغ بر  333مورد
خطاب تشريف در قرآن ديده میشود.
در عين حال ،گويا در بعضی از آيات «قُلْ» به قرينه حذف شده يا به تقدير
رفته است و بر اين اساس ،دامنه برداشتها وسيعتر میشود؛ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَکَاءکُمُ

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِی مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ( ...فاطر.)83/
جمله نخست اين آيه كه با «قُلْ» آغاز شده است ،به «اللَّه» ختم میشود .وقتی
جمله دوّم با فعل «أَرُونِی» شروع میشود« ،قُلْ» يا كلمهاي نظير آن وجود ندارد تا
كه گويی از پيش خود میگويد «أَرُونِی» (به من نشان دهيد  .)...بسياري از مترجمان
واژه «قُلْ» را محذوف به قرينه میدانند و آيه را به اين صورت در نظر میگيرند :قُلْ

أَرَأَيْتُمْ شُرَکَاءکُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ [قُلْ] أَرُونِی مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ . ...
گرچه بر اساس بافت كالم اين فرضيه بسيار محتمل است ،امّا همچنان در حدّ
يک احتمال باقی میماند .ساختمان و شِماي كلّی انواع خطابهاي قرآنی و ارتباط
درون اين شبكه در نمودار زير به تصوير درآمده است.
خطابهاي قرآني

نبوي

تشريف

فراگير

خاص

اختصاصی

بسطپذير

بسطناپذير

اَعالم

افراد

عناصرجانپندار

عام

گروهیازمردم
مخلوقات
ماوراءطبيعی

اشياءجانپندار

هشدار

زبان شناسی خطاب در قرآن

نشان دهد كه همچنان اين خداوند سبحان است كه سخن میگويد و نه پيامبر
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ساختار خطاب در قرآن
تحليل آماري انواع خطاب در قرآن
در اين بخش ،فراوانی انواع خطابهاي قرآنی را با ارائه توضيحاتی در نمودارهاي
توزيع درصدي نشان دادهايم تا تصويري از آنچه در باال گفته شد ،ترسيم شود.
انواع اصلي خطاب در قرآن
سال هجدهم /شماره /2پياپی /03تابستان5315

در كلّ قرآن  2535آيه با ساختار خطابی به دست آمد .اين تعداد غير از آياتی
است كه در آنها شخصيت هاي داستانی در خالل قصص قرآنی يكديگر را خطاب
میكنند؛ چرا كه هدف ما بررسی خطابهاي الهی بوده است؛ يعنی خطابهايی كه
خداوند متعال خود خطابگر است ،نه راوي خطاب غير از خود .فراوانی آيات
شامل هر طبقه از قرار زير است :خطاب عام)%58( 216 ،؛ خطاب خاص155 ،
()%82؛ خطاب نبوي .)%88( 108 ،میبينيم كه خطابهاي نبوي نسبت به دو طبقه
ديگر داراي بيشترين فراوانی است.
عام
14%
نبوي

18
18

44%

خاص
42%

نبوي

خاص

عام

خطابهاي خاص بسطپذير و بسطناپذير

همانطور كه نمودار زير نشان میدهد ،بيشينه خطابهاي خاص بهكار رفته در
قرآن بسطپذير هستند .تعداد و درصد آياتی كه هر دسته را شامل میشود ،از اين قرار
است :بسطپذير)%31( 002 ،؛ بسطناپذير .)%51( 531 ،صرفنظر از خطابهاي نبوي
كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت ،اين ارقام به اين معناست كه نداي الهی بيشتر
تمايل دارد جمع يک گروه خاص را خطاب كند تا شخص يا موارد فردي را.

بسط ناپذير
15%

بسط پذير
85%
بسط ناپذير

بسط پذير

انواع خطابهاي نبوي

همانطور كه در زير مشاهده میشود ،بيشينه خطابهاي نبوي بهطور انحصاري
است .به طور دقيق 135 ،آيه ،يعنی 12

و اختصاصی متوجّه شخص پيامبر

میسازد؛  253آيه ،يعنی  25درصد از آيات متضمّن خطابهاي نبوي ،پيامبر
را خطاب قرار داده است تا غيرمستقيم غير او را خطاب كند .و سرانجام  203آيه و
به عبارتی  20درصد از خطابهاي اين طبقه را خطابهاي تشريف میسازد .به
نظر نمیرسد رابطهاي معنادار ميان اين سه وجود داشته باشد ،امّا در مجموع
میتوان اينطور برداشت كرد كه رابطه بسيار نزديكی ميان منبع وحی (خداوند
برقرار بوده است؛ به نحوي كه خداوند تقريباً به

متعال) و حضرت محمّد

همان مقدار كه كلّ گروههاي خاص (خطابهاي خاص بسطپذير) را خطاب قرار
داده است ،پيامبرش را به طور اختصاصی مخاطب ساخته و با او سخن گفته است.
جالب آنكه اين رقم تقريباً دوبرابر فراوانی خطابهاي عام است .ضمناً بايد به ياد
داشت كه در حالت تشريف و فراگير نيز خداوند در ظاهر همچنان با پيامبر
سخن میگويد .بدين ترتيب ،چنين به نظر میرسد كه رابطه ميان خداوند سبحان و
پيامبر اسالم بسيار نزديک ،صميمانه و در عين حال به نوعی غريب بوده است.
تشريف
27%

اختصاصی
52%
فراگير
21%
تشريف

فراگير

اختصاصی
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درصد از كل خطابهاي نبوي بهطور مستقيم و خاص ،پيامبر

را مخاطب
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نتيجهگيري
قرآن شبكه درهم تنيدهاي از خطابها را به خدمت گرفته كه به لحاظ زبانی از
تنوّع بسيار زيادي برخوردار است .اين تنوّع گسترده موجب میشود زبان قرآن در
اصل زبانی خطابی باشد .با توجّه به اينكه زبان خطاب به لحاظ اثرگذاري روي
شنونده/خواننده از قدرت بااليی برخوردار است ،میتوان نتيجه گرفت كه اين زبان
خطابی در نهايت به افزايش آستانه تأثيرگذاري «كالم وحی» منجر شده است .با
سال هجدهم /شماره /2پياپی /03تابستان5315

16
16

عنايت به روندي كه قرآن مجيد در قالب شفاهی و تبديل به مكتوب طی نموده،
میتوان گفت قرآن در شكل اوّليه خود بيشتر واجد چنين تأثيرگذاري بوده است تا
قرآن مكتوب .میتوان گفت اهميت و قدرت اين تأثير در آياتی كه خطابهاي
نبوي فراگير بوده و مخاطب بهطور غيرمستقيم مورد خطاب قرار میگيرد ،بيشتر
رخ مینمايد .چنين سازوكاري تأثير ثانويهاي ايجاد میكند كه مكمّل تأثير خطاب
است و مصداقی از ضربالمثلِ فارسیِ «به در بگو تا ديوار بشنود» تلقی میشود.
لكن بايد يادآور شد خطاب در قرآن در برخی موارد سازوكاري نسبتاً پنهان دارد و
در زمره اين شيوه كاربرد ،میتوان به استفاده از عبارتی عام براي خطاب قرار دادن
گروهی خاص اشاره نمود .اين امر را میتوان تا حدودي ناشی از قالب شفاهی
«كالم وحی» در بدو امر دانست كه در بعضی موارد سبک خاصی در بيان را
میطلبد .افزون بر اين ،مرزكشی ميان خطابهاي عام و خاص گاهی چنان دشوار
مینمايد كه تنها شأن نزول آيات و بافت كالم میتواند راهگشا باشد.

پينوشتها:
 .5بايد توجه داشت كه اين دسته از خطابهاي عام ساختار گزارشی ندارند.
 .2اين تغيير از غياب به خطاب يكی از انواع التفات در ادبيات عرب است كه در متون بالغی و
بهخصوص آثار انديشمندانی همچون ابن اثير (معجم المصطلحات البالغيه و تطورها) ،سيوطی
(االتقان فی علوم القرآن) ،و بدرالدين الزركشی (البرهان فی علوم القرآن) به تفصيل درباره آن
بحث شده است( .عبدالحليم ،Understanding the Qur’an: Themes and Style ،صص
)225-531
 .3ساختار خطاب در اينجا گزارشی است.

میبينيم :يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .
دو ديدگاه در رابطه با اين آيه مطرح است -5 :عدّهاي از فقها و مفسّران به معناي ظاهري آيه
استناد میكنند و معتقدند همه پيامبران از آدم تا خاتم مورد خطاب هستند -2 .عدّهاي ديگر بر اين
باورند كه فعل امر «كُلُوا» (بخوريد) را مشكل میتوان خطاب به پيامبرانی به كار برد كه هنگام
نزول آيه حاضر نبودند .از طرفی ديگر ،ارجاع به مفرد با صورت جمع در ميان عرب معمول است،

زبان شناسی خطاب در قرآن

« .8تفسير جوامع الجامع» طبرسی؛ «تفسير اثنی عشري» حسينی شاه عبدالعظيمی؛ «تفسير نمونه»
مكارم شيرازي و غيره.
 .1در آيه  15سوره مؤمنون همين لقب را امّا به شكل جمع ،يعنی «يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ» (اي پيامبران)

همانطور كه آيه  503سوره آلعمران بيانگر اين نكته است :الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ . ...
شأن نزول آيه میگويد «النَّاسُ» (مردم) تنها به نعيم بن مسعود اشاره دارد ،حال آنكه شكل خطاب
جمع است .ازاينرو ،با توجّه به آنچه گفته شد ،ديدگاه دوم نتيجه میگيرد كه تنها حضرت
در آيه  15سوره مؤمنون مخاطب كالم وحی است( .حسينی شاه عبدالعظيمی.)588/1 ،
محمّد
« .6به در میگويد تا ديوار بشنود» معادل اين ضرب المثل در زبان فارسی است.
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