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 چکیده

به تحلیل  ،شناسینشانه فرد است. ربهی الگویی منحصدهندهارائه عنوان ابزار زبانی، از نشانه، به کریم در استفاده قرآن 

از  یکیاست.  مدلول وپیوند دال  از یناشکلیتی هر نشانه  ،مکتب دوسوسور اساس بر پردازد.ها در یک نظام مینشانه

 و« خشوع» بخشد.میمتنوعی  مفاهیم هاهای متنوع است که به آنهای هنری قرآن، کاربرد کلمات در قالب اسلوبجلوه

 در این جستار بردارد. های عمیقی درداللتو  رفته و معانی کارکریم ب در قالب ساختارهای مختلف در قرآن مشتقات آن

تکرار شده، بر اساس بافت  قرآن در بار 01 آنکه مشتقات و« خشوع»واژه  شود،میتوصیفی انجام  -که به روش تحلیلی

 دهد؛یم نشان پژوهش جینتا. است گرفتهقرار شناسانهنشانه کاشتفاسیر مختلف مورد کن ازاستفاده  متنی و موقعیتی و با

-و همگی آن داده اختصاصدر قرآن معانی متفاوتی دارد که از آن میان، خشوع چشم بیشترین فراوانی را به خود  خشوع

دیگر، خشوع مردان و . ازسوی دارد قرارازآن خشوع نمازگزاران در مرتبه دوم  اند. پسدر یک معنا بکار رفته باًیتقرها 

 )ع( از مفهوم کامالً یکسانی برخوردارند. زنان مؤمن و خشوع خاندان زکریا

 ، نشانه شناسی، بافت متنی و موقعیتی.قرآن کریم، خشوعکلمات کلیدی:  
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 مقدمه .1

تفسیر قرآن هاست ذهن و توجه محققین اسالمی را به خود معطوف نموده، از مسائل مهم در حوزه علوم قرآنی که قرن 

گیرد. ازآنجاکه در این چند قرآن و تفسیر قرآن به حدیث صورت می است. تفسیر از قرآن به دو صورت؛ تفسیر قرآن به

عنوان موضوع زبانی  شناسی، پدیدارشناسی و... هستیم و از سویی قرآن بهشناسی، نشانههای زباندهه شاهد ظهور زمینه

تواند در تفسیر شناسی میفراد قرار دارد، بررسی این متن مقدس با تکیه بر نشانهمورد توجه و عالقه طیف وسیعی از ا

 قرآن مفید واقع شود.

نخستین  این دانش. شویم متمسک شناسیها، باید به علم نشانههای معنایی واژهداللتبرای یافتن شناسی، ی زبانحوزه در 

در دانشگاه ژنو مطرح شناس سوئیسی ( زبانFerdinand de Saussure) های درسی فردینان دوسوسوربار در کالس

نقش مهمی در  ،در فهم معانی دچار التباس نشویم، البته سیاق متن شودمیسبب  شناسینشانه (.03-33: 0331شد )کوپال،

ق اشاره نموده به اهمیت سیا «ن المجیدرآما اتفق لفظه واختلف معناه من الق» ی کتاب خودمبرد در مقدمه. فهم معانی دارد

 (.31: ق 0003اهمیت آن پرداخته است )نورالدین، های معنایی مشترک لفظی وبه تحدید داللت و

شوند، به عبارتی معنای یک واژه در های آن در درون خود قرآن مشخص میقرآن یک نظام معنایی است که معانی واژه 

نمود که یک د و در کشف مفهوم آن باید به این نکته توجه شو های دیگر در قرآن باید کشفتقابل و همنشینی با واژه

-شود؟ درواقع با توجه به روابط جانشینی و همنشینی میهایی میهایی همنشین است و جانشین چه کلمهواژه با چه واژه

 (.002همان:) افتهای قرآن را یتوان معانی واژه

(. 30: 0333ساسانی،)شود می ساخته دوکالمی بر پایه آن ی، محورهایی هستند که متن نیهمنش و ینیجانش محور دو 

 از ایرشته در که عنصر چند او ید ۀرابط یعنی است؛ حضوریای رابطه( ایرهیزنج) ینیهمنش ۀرابطکند: می سوسور اظهار

پیوند  هم به یذهن بالقوة رةیزنج کی در راغایب  عناصر (یمتداع)ی نیجانش ۀرابط برعکس،حضور دارند.  موجود عناصر

 (.083،0333نجفیان و همکاران،دهد )می

، بافت متن و بافت موقعیت. منظور از توجه کردپور ساعدی معتقد است: در تحلیل متن باید به دو عنصر اساسی لطفی 

های قبل و بعدازآن در متن، در تبلور بافت متن آن است که یک عنصر زبانی در چارچوب چه متنی قرارگرفته و جمله

(. بافت موقعیتی، معنا را 031همان،دارد )عبارتی در تبلور صوری، کارکردی و معنایی آنچه تأثیری نقش و معنای آن و به

-زبانی هم میکند، یعنی در بافت موقعیتی که به آن بافت غیرمیرود، بررسی در ارتباط با بافتی که زبان در آن بکار می

هایی مانند سیاق، مقام، (. اصطالح بافت موقعیتی در میان مفسران با عبارت31: 0380، به نقل از پالمر،031همان:) ندیگو

(. باتوجه به موارد یاد شده، هدف پژوهش حاضر 010:0338دیانی و پرچم،رفته است ) شأن نزول و اسباب نزول بکار

 ها در قرآن کریم است.های معنایی واژه خشوع و فراوانی آنبررسی داللت

 یشناسنشانه قیطر از و میکر قرآن اتیآ به مراجعه با که استتوصیفی  -تحلیلی ،پژوهش نیا در قیتحق روش 

 با کلمه نیا گوناگون یمعان ،رهگذر نیا از تا است شدهپرداخته خشوع واژه یفیک و ییمعنا ریتفس به کاربردشناسی()
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آن نازل شده،  به خاطری شرایطی که آیه در آن و یا و بافت موقعیتی یعن رفته بکار آن در که یاهیآبافت متنی  به توجه

 سیاق و ها درخشوع و چگونگی ظهور آنمعنایی واژه  هایداللتباتوجه به موارد یادشده و جهت تبیین  .گرددمشخص

 گردد:می، سؤاالت زیر مطرح مضامین آیات

 دامند؟ک شوند، می استنباط میکر قرآن در خشوع واژه از که یمختلف یمعان -الف

 ؟داده است اختصاص خود به را ینافراو نیشتریب کی کدام خشوع، متفاوت یمعان انیم از -ب 

 پیشینة پژوهش .1

 یشناسنشانه»کتاب  -0گردد: میدارد که به موارد زیر اشاره  آثار زیادی وجودشناسی واژگان قرآنی با نشانه رابطه در 

که نگارنده به معرفی علم  محصل راشدمحمدرضا ات روزگار( نوشته ، انتشار0331«)ثیحد و قرآن کاربرد در یادب

 منابع بر هیتک با حسادت یشناسنشانه»عنوان ای با  مقاله -2پردازد. شناسی و کاربرد این علم در قرآن و احادیث مینشانه

گارنده واژه حسادت را در زاده که ن( نوشته ابوالقاسم ولی31 -83، صص 080شماره نشریه معرفت، سال بیستم، «)یاسالم

شناختی به واژه آیه در قرآن نگاهی نشانه»مقاله  -3است. شناسی مورد کنکاش قرار داده متون اسالمی طبق علم نشانه

آرزو نجفیان و همکاران که نویسندگان  ( نوشته213-082ی، سال سوم، شماره ده، صص نقد ادب، فصلنامه 0333«)کریم

 به طمربو تیاآ تفسیردر  مونیاپیرو  موقعیتی بافت نقشمقاله  -0اند. اژه آیه در قرآن پرداختهشناسی وبه تحلیل نشانه

 ثیعلوم قرآن و حد قاتی( فصلنامه تحق0338) ن،منافقو رهسو 3تا  0و  هبقر رهسو 21 تا 3 تیاآ ردیمو مطالعه ؛نمنافقا

دیانی و اعظم پرچم که نویسندگان در آن، به  نوشته مرضیه 33-023، صص 2 دانشگاه الزهرا، سال پانزدهم، شماره

( 0331قرآن، ) ریو تفس شناسیدانش نشانه مقاله -2 اند.های بافت موقعیتی و پیرامونی در آیات ذکرشده پرداخته مؤلفه

های اشاره به ماهیت و کارکرد نیا. نویسنده در این مقاله بانوشته علیرضا قائمی 038-011، صص 0مجله قرآن و علم، ش 

شناسی در تفسیر قرآن نیز در آن، به کاربردهای دانش نشانه و پرسافرادی چون دوسوسور، ایزتسو  و نقششناسی نشانه

-کند. مقاله نشانهمیشناسی و سازوکار تکثیر معنایی قرآن را بررسی پردازد و تأثیر این علم بر نظام معنایی، روشمی

-038، صص 03ش ( مجله نقد ادبی معاصر عربی، 0331باد از علی فوده، )شناسی رمزگان زبانی در سروده عوده سند

ها را در اثر عوده سندباد را . نویسنده در این مقاله رمزگان و شیوه تأویل آناستنوشته فاطمه جمشیدی و همکاران  221

رنگ و کاربست آن در قرآن شناختی به مفهوم شناسی مورد ارزیابی قرار داده است. مقاله رویکرد نشانهبر اساس نشانه

ی است که نگارنده به آباد حسننوشته فیروزه محمدی  32-88صص ، 2ش های قرآن، ( مجله پژوهش0333کریم، )

و  شناسی واژه خشوعدرباره نشانهجا که شناختی و کشف معانی مربوط به رنگ در قرآن کریم پرداخته است. ازآننشانه

 رسد.می نظر تحقیق درباره این موضوع امری ضروری به ،نشدهدر قرآن پژوهشی انجام مشتقات آن

 شناختینشانه

ها در یک نظام زبانی یا شناختی، مبحثی نو است که در قرن بیستم گسترش پیدا کرد و آن دانش تحلیل نشانهنشانه 

دیشمند غربی، فردینان دو دال، مدلول و داللت استوار است. شالوده این رشته را ان هیبر پاغیرزبانی است. این دانش 
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تا  از آنان، دیگران نیز به مطالعه و بررسی پرداختند ( و پس 33: ق 0023شناسی سوئیسی بنا نهاد )عیاشی، سوسور، زبان

 جایی که این دانش در تمام علوم و فنون جایگاه خود را پیدا کرد.

یرس، مطالعاتی بر روی  نی به نام چارلز ساندرز پیبا دوسوسور در آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا، منطق دا زمان هم 

یرس بر کارکرد منطقی آن تأکید  (. سوسور بر کارکرد اجتماعی نشانه و پی00: 0382ی انجام داد )سیدی،شناخت نشانه،

امروزه اصطالحات سیمواوژی و  که طوری بهاما این دو جنبه ارتباطی دوسویه و نزدیک با یکدیگر دارند، ؛ کند می

 (.02: 0333دهند )گیرو،  ای واحد را نشان می موتیک رشتهسی

نشانه سوسوری نشانه زبانی است که واحد زبان است و از پیوند اختیار دال و مدلول ساخته شده است. دال تصوری است  

که صوت در ذهن ما پدید آمده و مدلول تصوری است که از مصداق خارجی در ذهن ما جای گرفته است. سوسور با 

دانند. در مقابل، پی  گیرد که معنا را موجودیتی ذهنی می ای قرار می چنین طرحی از نشانه، در شمار پیروان نظریه انگاره

 (.02: 0333داند که به چیزی غیر از خود داللت کند )صفوی، ای مادی می یرس نشانه را پدیده

 کند: ویی سه وجهی برای آن معرفی میای دارد، پی یرس الگبرخالف الگوی سوسوری نشانه که قالب دوگانه

 گیرد و الزاماً مادی نیست. . نمود: صورتی که نشانه به خود می0

 شود. . تفسیر: نه تفسیرگر، بلکه معنایی که از نشانه حاصل می2

 دهد. . موضوع: نشانه به آن ارجاع می3

د. در صورت پذیرش هر یک از دو الگوی شو معنای نشانه محتوای درون آن نیست، بلکه از تفسیر آن نشانه حاصل می 

ها و  ها را از نشان توان کار برای نشانه گاه نمی وجهی، نقش تفسیرگر باید مورد توجه قرار گیرد. هیچ ی و یا سهدووجه

ی سوسور نیز حضوری ضمنی دووجهی آشکاراها جدا کرد. پل تیبر معتقد است تفسیرگر حتی در الگوی  ارجاعت نشانه

ای دیگر است  در برداشتی عام، همان معنای نشانه و در برداشتی خاص، رابطه جانشینی میان یک نشانه و نشانه دارد. تفسیر

 (.001: 0333)گیرو،

 واژه خشوع و مشتقات آن در آیات مکی و مدنی .2

در  ( و221 :2ج  ،0380)قرشی،  است« گشتزبون و خوار»و « یو فروتن تواضع» یبه معندر لغت  «عَشَخشوع و خَ» 

تمام توجهش به وی معطوف گشته  که یطور گرفته بهشود که کسی در برابر سلطانی قاهر قرارمی اصطالح به حالتی گفته

 (.00 :23، ج 0380، طباطباییباشد )ه جا بریدو از همه

ه خدا فروتنی در نماز و اینکه بنده با تمام قلبش متوجّ»پرسیدند: خشوع چیست؟ فرمود:  ص(خدا ) از رسول 

کردن به نگاه؛ ازجمله است دهیتفسیر گرد این واژه به معانی دیگری نیز ترجمه و (.210 :30، ج 0323، مجلسی«)باشد

خشوع در نماز غالباً در مورد اعضا و جوارح  (.002 :0ق، ج  0001،فراهیدی) آوردن صدا نییبستن چشم و پا زمین و
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نشسته های فروماسهنیز  اخبات و فروتنی وبه خشوع را ، آلوسی است. خودپسندی شود و درواقع ضد تکبر واستعمال می

 (.220 :0ق، ج  0002است )آلوسی،  نموده ترجمه

: 0330،یمحمد) باشد «کستنشفرو» تعبیر کنیم، پیشنهاد بتوانیم کلمه این براى در زبان فارسی که معادلى بهترین شاید 

 و نگردیم عظمت با آن به و ترسدیم هاقدرت یبعض از خود نهاد و نهان در انساناست:  اظهار نمودهآملی جوادی (.0

 ،0383 ،یآمل یجوادخداست ) یسو به سائران و سالکان مقامات از و شودیم دهینام «خشوع» میتعظ با ختهیآم خوف نیا

 (.232: 00ج 

 صورت به بار 2 فاعل، اسم قالب دربار  03 . در این میاناست تکرار شده قرآنبار در  01 آن مشتقات و «خشوع» یواژه 

 های قرآنسوره شد.خواهد  هپرداخت ها آن از کی هر لیتحل به ادامه در که است آمده مصدرشکل به  بار کی و فعل

اول رسالت در مکه  ساله زدهیسهای مکی که قبل از هجرت و در دوره سوره»کریم براساس بافت موقعیتی، بر دو قسمند؛ 

از (. 00: 0383احمدیان،«)استفرستاده شده رسالت در مدینه فرو  ساله دههای مدنی که بعد از هجرت و در دوره و سوره

سوره  0آن در  میان، واژه خشوع و مشتقات مدنی است که از این سوره 28سوره مکی و  38قرآن کریم،  سوره 000

طه، قلم، نازعات، قمر، ) یهاسوره مکی، شامل سوره 02( و عمران آلحدید، حشر، احزاب، ) یهامدنی، شامل سوره

آیات،  بودن یطوالنهای مدنی؛ های سوره. ویژگی( آمده استمؤمنون، بقره، انبیاء، فصلت، شوری، غاشیه، سجده، اسراء

های . ویژگیاستبیان احکام حدود و فرایض، جدال با اهل کتاب، ذکر جهاد و... بیان قوانین اقتصادی و سیاسی و...، 

است آیات، کثرت سوگند به خدا، مجادله با مشرکان، معاد، قصص انبیاء و...  بودنهای مکی شامل کوتاه سوره

 (.082-080: 0381رادمنش،)

( و در موضوعاتی چون مجادله با 3، نازعات/اشِعَۀٌخ أَبْصارُهاهای مکی در آیات کوتاه همچون: )واژه خشوع در سوره 

 وَ وَرَهَباً رَغَباً یَدْعُونَنا وَ الْخَیْراتِفِی یُسارِعُونَ کانُوا إِنَّهُمْ) اءیانب(، داستان 00/خَاشِعَۀً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّۀٌ، معارجمشرکان )

-کار رفته  ( و... به8/قمر، مُنْتَشِرٌ جَرادٌ کَأَنَّهُمْ الْأَجْداثِ مِنَ یَخْرُجُونَ أَبْصارُهُمْ خُشَّعاًمعاد )(، 31/، انبیاءخاشِعِینَ لَنا کانُوا

 ازجملههایی است؛ نوبۀ خود دارای زیبایی که به استهایی به خشوع نیز دارای ویژگی اما آیات مدنی مربوط؛ است

 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ مُسْلِمَاتِوَالْ الْمُسْلِمِینَ إِنَّآیات مدنی: ) بودنطوالنی 

 فُرُوجَهُمْ ظِینَوَالْحَافِ وَالصَّائِمَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِینَ

 اهل کتابهای ( و بیان ویژگی32احزاب/، عَظِیمًا وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً لَهُم اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاکِرَاتِ کَثِیرًا اللَّهَ وَالذَّاکِرِینَ وَالْحَافِظَاتِ

بآیات اهلل ثمنا  الیشترونِ لِلّه خَاشِعِینَ إِلَیْهِمْ أُنزِلَ وَمَآ إِلَیْکُمْ أُنزِلَ وَمَا بِاللّهِ یُؤْمِنُ لَمَن الْکِتَابِ أَهْلِ مِنْ وَإِنَّدر این آیات: )

کنیم که واژه خشوع و مشتقات آن در یک بافت موقعیتی می (. با توجه به موارد فوق، مشاهده033/عمران آل، قلیال

 .رفته استبکار  ی(های مدن )سوره گریدبافت از  شیب ی مکی(ها خاص )سوره

 و مشتقات آن در قرآن کریم« خشوع»واژه  شناسینشانه .3

 . خشوع در قالب فعل3-1

 (11)حدید/ «تخشعأن». فعل 3-1-1
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ی حدید است که سوره 01ی آیهدو، که یکی از آن شده  در قالب فعل استفاده« عوخش»ی دو بار از واژه در قرآن کریم 

 است:خشوع به قلب نسبت داده شده ،در آن

 نرسیده آن هنگام اند آورده ایمان که کسانى براى آیا ﴾نِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّأَلَمْ یَأْ ﴿

 .گردد[  فروتن و] نرم شده نازل که حقیقتى آن و خدا یاد به دلهایشان که

 :دندیپرس فارسى سلمان از روزىآنان  .است شده نازل منافقان ربارهد هجرت از بعد سال کی هیآ نیا که است شده نقل 

 نسبت خواستند مى لهیوس نیا . بهاست انگیزی شگفت مسائل تورات در چراکه! بگو سخن ما براى است تورات درازآنچه 

 احسن» قرآن نیا: گفت آنها به سلمان شد، نازل وسفی سوره ینآغاز اتیآ هنگام نیا در ،کنند ییاعتنا یب قرآن به

 همان و آمدند سلمان سراغ به باز بعد مدتى .است ترنافع آن ریغ از شما براى و هاستگذشترس نیبهتر و «القصص

 خْشَوْنَیَ نَیالَّذِ جُلُودُ مِنْهُ تَقْشَعِرُّ یَمَثانِ مُتَشابِهاً کِتاباً ثِیالْحَدِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ» هیآ هنگام نیا درتکرار کردند:  را خواهش

 هنگام نیا در تکرار کردند. را درخواست همان و آمدند سلمان سراغ به سوم بار براى باز .(23/زمرشد ) نازل« ... رَبَّهُمْ

 سخنان نیا از و دیکن خشوع خدا نام برابر در که دهینرس آن موقع ایآ که کرد مؤاخذه را هاآن و شد نازلموردبحث  هیآ

 (.012: 2 ج ،0380ارم شیرازی،مک) دیبردار دست

 جوارح بدن ظهور در اعضا و و استخضوع قلب  یافتن و آرامش یبه معن« أن تَخشَعَ قلوبُهم» بحرالمحیطالدر تفسیر  

شدن قلب  ی شریفه، به معنی نرم و لطیفدر این آیه «خشوع»(. در تفسیر الوجیز 013 :01ق، ج  0021کند )ابو حیان،می

 شدن قلب برای توحید ورا به معنای خالصآن تفسیر سورآبادی  (.323 :3، ج 0382است )طبرسی،  گردیده ترجمه

را به معنای « خشوع»طبری نیز در تفسیر جامع البیان  (.2201 :0، ج 0331کند )سورآبادی،امتثال امر از فرمان الهی بیان می

 (.030 :38ق، ج  0002است ) اطاعت قلبی معنا نموده

گیرد و  به خود مى ]آن تأثیر را[ عظمت و کبریایى عظیمىبا مشاهده که قلب آدمى  ، تأثیری استلبخشوع ق 

اند: مراد از ذکر خدا و آن حقى که نازل  منظور از ذکر خدا هر چیزى است که خدا را به یاد آدمى بیندازد. بعضى گفته

ا بودنش اشاره به این است که هر یک از این دو بودنش و ذکر خد بردن نام قرآن با وصف حقلذا و  قرآن است ،شده

 (.230 :23ج  ،0380، طباطبایی). دارد وصف قرآن کافى است که مؤمن را به خشوع وا

نزول آیه )بافت موقعیتی( که پس از سومین  شأنبا توجه به موارد ذکر شده در تفاسیر مختلف در رابطه با شرایط و  

نوعی  شود که بهشروع می« أ»شد و ازآنجاکه متن آیه با حرف ن به تورات نازل پرداخت در مورددرخواست منافقان 

مفهوم مناسبی برای خشوع قلب در این آیه « اطاعت کردن و تسلیم شدن»کند، لذا میتداعی مفهوم استفهام انکاری را 

 است.

 (101طه/«)خَشَعَت» فعل -3-1-2

 است: شده داده به صدا نسبتو کاررفته  بهعل نیز خشوع در قالب ف ی طهسوره 013ی آیهدر  

 صدایى جز و گردد مى خاشع رحمان[  خداىدر مقابل ] صداها و ﴾وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَالتَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً﴿

 .شنوى نمى آهسته
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است  متعال و شدت ترس بت خداوندآمدن صدا از هی معنی پایینه ب )خشعت االصوات للرحمن( یالمعان در تفسیر روح 

در « خشوع» نموده و تعبیر یرا به آرامش و فروتن« خشعت»المحیط بحرال(؛ اما در تفسیر 283 :3ق، ج  0002)آلوسی،

در این موقع اصوات است: در تفسیر نمونه آمده  (.330 :8ق، ج  0021است )ابو حیان، اصوات را استعاره از خفا گرفته

این خاموشى صداها یا به  .شنوى گردد و جز صداى آهسته، چیزى نمى مى در برابر عظمت پروردگار رحمان خاضع

کنند و یا از ترس حساب و کتاب و  مى خاطر سیطره عظمت الهى بر عرصه محشر است که همگان در برابرش خضوع

 (.310 :03، ج 0380)مکارم شیرازی، دو و یا هر نتیجه اعمال

 ازباواسطه  پدرم: گویدمى( همسا اال فالتسمع للرحمن االصوات وخشعت)مورد ع( در معصوم )از یاران امام یکی  

 کند،مى جمع سرزمین یک در را مردم تمامى تعالى خداى ،شود قیامت روز چون: فرمود که کرد حدیث( عجعفر )ابى

-نفس ریزد، فرو ایشان از شدیدى عرق کهقدر  آن ایستند،مى حشر موقف در پس باشند، عریان وپابرهنه  همه که یلدرحا

: فرمایدمى که است عزوجل خداى قول همان این و ایستاد خواهند سال پنجاه مقدار به حالى چنین در افتد، شماره به ها

 (.83: 0ج  ،0313)قمی،...(همسا اال تسمع فال للرحمن االصوات خشعت و)

خشعت » شدن مالزمی محشر( و بافت متنی )فرسا طاقتبافت موقعیتی آیه )وقوف در صحنه  به توجه بادرمجموع  

گفت: در آن صحنه خاص، موجودات با مشاهده عظمت و  توانمی («هَمس»واژه و  «التسمع» یمنفبا فعل « االصوات

صورت نجواهایی به گوش  یابد که فقط بهی تنزل میا اندازه بهصدای آنان  شوند وزده میکبریای حضرت حق، شگفت

 رسد.می

 «فاعلاسم»خشوع در قالب . 3-2

-شده  که در سه آیه به چشم نسبت داده خاشع( در قرآن کریم بکار رفتهفاعل )صورت اسم  واژه خشوع سیزده بار به 

 است:

 (33قلم/«)خاشعة أبصارهم». 3-2-1

 خوارى افتاده، زیر به دیدگانشان( 03/ )قلم﴾وقدکانوا یُدعَون الی السجودِ وهم سالمون  أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّۀٌ خَاشِعَۀً﴿

 شدند.. این درحالیست که آنان در گذشته که سالم بودند نیز به سجود فراخوانده میردیگ یفرام را آنان

 رها را دزیر افتاده و ذلت تمام وجود آن از شدت ندامت و شرمسارى به هاهاى آنچشماست: در تفسیر این آیه آمده  

و ذلت تمام  افکنند معموالً سر خود را به زیر مى ،شوند که در دادگاه محکوم مى افراد مجرم هنگامی است. برگرفته

مؤمنین : معتقدند یه فوقآ در موردهم  مفسرین زبرخی ا (.000 :20، ج 0380)مکارم شیرازی،  ردیگ یوجودشان را فرام

-آنان را می، چون یهودیان و نصرانیان و منافقان ،گرددها مثل برف سفید میهاى آنروی ،دارندوقتى سر از سجده برمی

 :00، 0310گردد )بانوی اصفهانی، از شدّت حزن و غم روهاى آنان سیاه می ،بینندنگرند و خود را قادر بر سجده نمی

- براى این است که اولین عضوى که خشوع قلبى را حکایت ،داده ها نسبت ر خشوع را به چشماگدر این آیه، ( 21

و همنشینی آن با کلمه « أبصار»بر « خاشعۀ»فاعل  مقدم شدن اسم (.100 :03ج ، 0380،طباطباییچشم است ) ،کند مى

 ین افراد هویداست.های اداللت بر شدت خشوع و هراسی است که در موقعیت خاص محشر از چشم« ذلّۀ»
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 (9نازعات/«)أبصارها خاشعة». 3-2-2

 است:شده سوره مبارکه نازعات نیز واژه خاشع به چشم نسبت داده  3در آیه  

 .است افتاده فرو هاآن دیدگان ﴾ خاشِعَۀٌ أَبْصارُها﴿

قدرى شدید است به ىاضطراب درون ( آمده، در آن روز،أبصارها خاشعۀاز )( که پیش قلوب یومئذ واجفۀطبق آیه )

افتاده و  هاى آنان از شدت ترس فروافزاید: چشم آیه مىاین لذا در  ،شود مى که آثار آن در تمام وجود گنهکاران ظاهر

و گویى دید خود را از شدت  شود مى و خیره ستدیا ینشیند، از حرکت بازم ها به گودى مىدر آن روز چشم ت.اس خاضع

 لیبه دلداند که ی میرا ذلت )أَبْصارُها خاشِعَۀٌ(« دیالجد» ریتفس (.33: 21ج  ،0380)مکارم شیرازی،  دهد مى دست ترس از

شده در تفاسیر مطرح (. 313 :8ق، ج  0011است )سبزواری،  پای کافران را در برگرفتهتاسر ،وحشتناک بودن روز قیامت

بر آن(  «واجفۀ ومئذیقلوب »بافت متنی آن )مقدم شدن آیه رابطه با بافت موقعیتی آیه )هول و هراس روز قیامت( و 

صورت ترس و ذلت بیرونی در  شده در قلب، بهاز این است که در صحنه هولناک قیامت، خشوع درونی ایجاد حاکی 

دو صفت واجفۀ برای قلب، هر  هماز آن عنوان خبر برای أبصار و پیش  است. از سوی دیگر، خاشعۀ بهکرده  چشم بروز

در « ها»اند که نشانگر ثبوت این حالت در آن روز خاص برای منافقان است و ازآنجاکه ضمیر کار رفتهدر جمله اسمیه به

های لرزان( بدین حالت قلب)های خاشع و هراسان، به تبعیت از اصل خود ، گویی چشمگردد یبازم« قلوب»به « أبصارها»

 اند.درآمده

 (7مر/ق«)خُشّعاً أبصارهم». 3-2-3

 :است شده داده نسبت چشم به «خشوع» زین قمر سوره 8 هیآ در 

 هاىملخ چون اند، فروهشته را خود دیدگان که درحالی ﴾خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ کَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ﴿

 .آیند برمى[ خود ى] گورها از پراکنده

 نسبت دیدگان به را خشوع این اگر و است ذلت نوعى معناىه ب و خشوع آن مصدر که است خاشع جمع« خُشَّع»کلمه  

 (.33: 03ج  ،0380،طباطباییکند ) مى ظهور دیدگان در چیز هر از بیش ذلت و خشوع حالت که است جهت نیازا داده،

 آن از چشم لذا ندارند، را آن تماشاى تاب که است هولناک قدر آن صحنه که است آن به خاطر هاچشم به خشوع نسبت

 ،عاًخشّ: استآمده  «عاخشّ» مورد در یالمعان روحدر  (.23: 23ج  ،0380 ،یرازیش مکارم) اندازند مى زیر به و گیرند برمی

 و ذلت به شانیهاچشم ترس شدت از ،شوندیم ختهیبرانگ قبرها از مردم که یزمان یعنیاست  خرجونی فاعل از حال

 (.83: 00ج  ،ق 0002 ،یآلوست )اس دهییگرا یخوار

که در قیامت  خاطر هنگامیکند و بدینمیاز سایر اعضا در چشم ظهور گردید، خشوع بیش و پیش که ذکر چنان

برای  گردد، چنانکههایشان خاشع و بیمناک میآیند، با مشاهده صحنه قیامت، بالفاصله چشمها از قبر بیرون میانسان

است. ازسوی صورت جمع و هم حال مقدم بر ذوالحال آمده  هم به« خشّعا»فاعل  دادن شدت خشوع چشم، اسمنشان 

تشبیه مجرمان »تاییدی است بر ترس شدیدی که در چشمانشان هویداست، چراکه: « جراد منتشر»دیگر تشبیه این افراد به 

: 28جزء ، 0380قرائتی،«)زدگی آنان هنگام خروج از قبرهاستهای پراکنده، بیانگر سردرگمی و حیرتت به ملخدر قیام

308.) 
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 (34بقره/«)لخاشعینا». 3-2-3

 است:سوره بقره صفت خاشع در رابطه با صبر و نماز بکار رفته  02در آیه 

 این یراست به و جویید یارى نماز و شکیبایى از( 02)بقره/﴾بِیرَةٌ إِالَّ عَلَى الْخاشِعِیناسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَکَ وَ ﴿

 .فروتنان بر مگر است، گران[ کار]

و اما  گردد ی( برمةالخ، ضمیر )ها( به کلمه )صال ﴾الْخاشِعِین عَلَى إِالَّ لَکَبِیرَةٌ إِنَّها وَ﴿است: در تفسیر المیزان آمده 

، ظاهراً با جمله )إِلَّا عَلَى الْخاشِعِینَ( منافات میست برگردانا به کلمه )استعانت( که جمله )استعینوا( متضمن آناینکه آن را 

معناى تذلل و انکسار در هر دو  نکهیو فرق میان خشوع و خضوع باا سازدخشوع با صبر خیلى نمی نکهیباشد، براى ا داشته

، طباطباییقلب است )ه و اعضاى بدن آدمى است، ولى خشوع مختص بجوارح ه هست، این است که خضوع مختص ب

. دارد پی آنچه در نماز مطلوب است، خشوع قلبی است که تواضع و خشوع بدنی را دربنابراین، (؛ 223 :0، ج 0380

ش نیز کرد، فرمودند: اگر قلبش خاشع بود، جوارح در نماز با محاسن خود بازی می که مردی دربارة( صاکرم ) رسول

 (.002: 32، باب 0، ج 0380،یلمیبه نقل از د 32: 0333 ،یو فردوس یشد )اشرف خاشع می

کرد و  دانند پروردگار خود را مالقات خواهند ها که مىهمان :کند خاشعان را چنین معرفى مىسوره بقره،  01 هیآ

 به معنى ایمان و یقین قطعى «ظن»در اینجا  .﴾مْ وَ أَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجِعُونَالَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ماُلقُوا رَبِّهِ﴿گردند سوی او بازمی به

 و احساس مسئولیت را در دل انسان زنده یاو حالت خشوع و خداترس یسو زیرا ایمان به لقاءاهلل و بازگشت به ،است

سازد و به  مى ی آن دادگاه بزرگ را مجسمصحنه کند و این یکى از آثار تربیتى ایمان به معاد است که در برابر انسان، مى

(. شاید بتوان صلوه و خشوع را الزم 201 :0، ج 0380کند )مکارم شیرازی،  مى ها و حق و عدالت دعوتانجام مسئولیت

سوی دیگر  مطلوب، خشوع در مقابل پروردگار است و از سویی الزمه اقامۀ صلوة کامل واز ،و ملزوم یکدیگر برشمرد

بردار باشد و اقامۀ فرائض  توان خاشع دانست که نسبت به دستورهای الهی و در رأس آنها اقامه صلوة فرمان میکسی را 

صلوة و  ،اند. طبق این فرض شده نماز برای او سنگین و گران نباشد. چنین افرادی در قرآن خاشعین معرفی ژهیو الهی و به

بنابراین کلمه (؛ 31و  32: 0333 ،یو فردوس ینشینی برخوردارند )اشرف آیی هم هم خشوع به عالقۀ الزم و ملزومیت از با

ی الزمه خداترسشود، چراکه میرا شامل  خداترسرود، افراد می نوعی صفت جانشین اسم هم بشمار خاشعین که به

های ر انسانگردد، لذا نماز بر همگان گران است مگبرمی« صالة»نیز به « ها»نمازگزاردن و مقدمه آن است. ضمیر 

یقین به لقاءاهلل  -0شده )خداترس که از خشوع قلبی برخوردارند. آیه بعد نیز که از تبیین دو صفت برای خاشعان تشکیل 

 «.خاشعین»سوی او( تائید دیگری است بر استنباط همین مفهوم از کلمه  یقین به بازگشت به -2

 (2مؤمنون/«)خاشعون» -3-2-4

است و در واقع این صفت، بیانگر کار رفته درمورد نماز و نمازگزاران به « خاشع»فاعل نیز اسمدر آیه دوم سوره مؤمنون 

 یکی از حاالت مؤمنان در هنگام نماز است:

 .فروتنند نمازشان در که همانان ﴾خاشِعُون صَالتِهِمْ فِی هُمْ الَّذِینَ﴿

 در که جا آن تا شدند مى بیگانه اللَّهی ماسو از کلىبه که داشتند نماز حالت در خشوعى نچنانآ ،اسالم بزرگ پیشوایان 

 سر دیگر ،شد نازل فوق آیه که هنگامی اما، کرد مى نظر آسمان به نماز هنگام به گاه( ص) اسالم پیامبر: خوانیم مى حدیثى
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 از است مخصوصى رتأثّ یک خشوع(. 032: 00ج  ،0380 ،یرازیش مکارمکرد ) مى نگاه زمین به دائماً و داشت برنمى

 ناشى خشیت از خشوع .خاضعون یعنى خاشعون اند گفته که اینست .گرددمی پدید خضوع آن از و قاهر درمقابل مقهور

 خاضع را اعضاء و گرددمی ظاهر اعضاء در آثارش و است قلب حضور از عبارت آن و است قلبى امر خشیت و شودمی

 دلش وجه سجود و رکوع و قرائت درحال و داشته منظور را عظمت و باشد متوجّه نماز حال در نمازگزار اگر .گرداندمی

 التفاتطرف  آن و طرف اینه ب دیگر .گردندمی خاضع او اعضاء ینخواه یخواه البته ،باشد نگران تعالىحقی سو به

 یبانوکند )نمی بلند سجده محل از را خود چشم و نمایدمی چه کسی وستایش حمدداند ، زیرا میکندنمی

 (.1: 3ج  ،0310،یاصفهان

« فی صالتهم»با عبارت « خاشعون»شأن نزول آیه )بافت موقعیتی( ونیز همنشینی  نیو همچنشده باتوجه به تفاسیر ذکر 

)خشوع « خاضعون»در اینجا به مفهوم « خاشعون»بریم میدهد، پی میطول ادای نماز را نشان  که حالت مؤمنان در

 گیرد.ست که از خشوع درونی )حضور قلب( سرچشمه میظاهری( ا

 (199عمران/)آل« خاشعین للّه» .3-2-1

است که در برابر کتاب به کار رفته در مورد اهل «خاشعین هلل»فاعل  خشوع در قالب اسم 033عمران آیه در سوره آل

 عظمت خداوند خاشع هستند.

 کسانى کتاباهل میان از البته و ﴾ لِلّهِ خَاشِعِینَ إِلَیْهِمْ أُنزِلَ وَمَآ إِلَیْکُمْ أُنزِلَ وَمَا بِاللّهِ مِنُیُؤْ لَمَن الْکِتَابِ أَهْلِ مِنْ وَإِنَّ﴿

 در که درحالی دارند، ایمان آمده فرود خودشان سوی به آنچه به و شده نازل شما سوی بهبدان چه  و خدا به که هستند

 اند. خاشع خدا برابر

-اند و همین خضوع آن خاضع کتاب( در برابر فرمان خدا تسلیم و)گروهی از اهل هاآناست:  نه آمدهنمو در تفسیر

، ج 0380است )مکارم شیرازی،  افکنده جاهالنه، جدایى هاى ها و تعصبهاست که انگیزه ایمان واقعى شده و میان آن

3: 232.) 

« تسلیم در برابر خداوند»رسد: میبه خداوند، به نظر  مؤمنتاب کبا استناد به مطالب فوق و نزول آیه در مورد اهل 

شود، چراکه در ابتدای آیه، ایمان این افراد به خدا، به میدر این آیه استنباط « خاشعین»بهترین مفهومی است که از کلمه 

دی همراه با تأکید است، آن هم تأییشان به کتاب آسمانی خودشان ازجانب خداوند تائید شدهقرآن و سپس ایمان

برابر اراده خداوند، تسلیم محض هستند و  ها، دراست که افرادی با این ویژگی واضح«(. الم تأکید»و نیز « إنّ»استفاده از )

 اند.دور افکنده های نفسانی را بهتعصبات کورکورانه و خواسته

 (90انبیا/«)خاشعین». 3-2-7

 شده است:ع( استفاده ) ایزکرعل در مورد خاندان فادر این آیه هم خشوع در قالب اسم  

 و ساعى خیرات در که بودند مردمى اینان ﴾... إِنَّهُمْ کانُوا یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعِینَ﴿

 (.31/خواندند )انبیاءمى خشوع و رهبت از و رغبت به را ما و بودند کوشا

گردد و گویا تعلیلى است رآید که ضمیر جمع به خاندان زکریا ب مىاز ظاهر سیاق چنین براست: در تفسیر المیزان آمده 

 ،کردیم اگر ما به ایشان انعام :تواند چنین باشدمیشود و تقدیر کالم  مى براى جمله مقدرى که از سابقه کالم فهمیده
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 رهبت که یکى به رغبت و رهب دو مصدرند مانند رغب و کلمه شتافتند. یرات مىسوی خ ها بهبوده که آن جهت نیبد

به معناى مصدرى  که یهر دو تمیزند البته درصورت ،بندى جمله عناى ترس است و از نظر ترکیبم معناى طمع و دیگرى به

خشوع به  و کلمه بود حال خواهند ،در آن صورت ،باشند و اما اگر به معناى فاعل یعنى راغب و راهب باشند مانده باقى

سوى ها بهکه آن کردیم چون و معناى آیه این است که ما برایشان انعام کبریا است معناى تأثر قلب از مشاهده عظمت و

خواندند و یا  شتافتند و ما را به خاطر رغبت در رحمت و یا به خاطر ثواب و رهبت از غضب و یا عقاب مى خیرات مى

 (.001 :00، ج 0380، طباطبایی) داشت در برابر ما خضوع شانیها خواندند و دل رهبت مى و حال رغبتدر

شتاب کردن تر است، چراکه ی برای کلمه خاشعین در این آیه مناسببردار فرمانباتوجه به تفسیر فوق، مفهوم اطاعت و 

خاشعین )افراد تنها از سوی  خداوندی ششبخ و شدر ضمن امید به پادا عقاب الهی و ترس از در انجام کارهای نیک و

رسند از خداوند، به چنان مقام معنوی می وچرا چون یباطاعت  واسطه به، افرادی که گیردصورت می (بردار فرمانمطیع و 

فاستجبنا له و وهبنا له »: آمده استگردند که در ابتدای آیه شریفه های خاصی میکه مصداق استجابت دعا و پاداش

 «.صلحنا له زوجهأ یحیى و

 (39)فصّلت/« خاشعة» -3-2-1

 است:شده سوره مبارکه فصلت به زمین نسبت داده  33در آیه  خاشعۀواژه 

 کُلِّ  عَلی إِنَّهُ  تیالْمَوْ لَمُحْیِ أَحْیاها الَّذی إِنَّ رَبَتْ وَ اهْتَزَّتْ الْماءَ عَلَیْهَا أَنْزَلْنا فَإِذا خاشِعَۀً الْأَرْضَ تَرَی أَنَّکَ آیاتِهِ مِنْ وَ﴿

 جنبش به ریزیم فرو آن بر باران چون و بینى مى فسرده را زمین تو که است این او هاى نشانه[ دیگر] از و ﴾قَدیرٌ ءٍ شَیْ

 چیزى هر بر او حقیقت در است مردگان کننده  زندهقطعاً  ،بخشید زندگى را آن که کسى همان آرى بردمد و درآید

 .تواناست

از مصدر اهتزاز  خاشعۀ از خشوع است که به معناى اظهار ذلت است و کلمه اهتزت کلمهاست: ن آمده در المیزا

از اهتزاز  از مصدر ربوه است که به معناى نشو و نما و علو است. منظور است که به معناى حرکت شدید است. کلمه ربت

در این آیه  شوند. مى و بلند آورند مى ن سر درگیاهانى است که از آ لهیوس زمین و ربوه آن، به حرکت درآمدنش به

آمدن  زمین در زمستان و سپس سرسبز شدن و باال یگناه یکاررفته، یعنى خشکى و ب اى تمثیلى به شریفه استعاره

هاى پاره و کهنه بوده و خوارى و ذلت از سر و رویش  حال و داراى لباسشده که قبالً افتاده گیاهانش، به کسى تشبیه

بها بر تن نموده و  هاى گران و جامه را اصالح کرده اش یهاى زندگباریده و سپس به مالى رسیده که همه نارسایی مى

 (. با238 :08، ج 0380 طباطبایی،رویش هویداست ) است که خرمى و ناز و نعمت از سر و داراى نشاطى و تبخترى شده

است  شده گرفته وعلف آب یب که استعاره برای زمین خشک و است یتذلل و خوار توجه به این آیه، خاشعه به معنای

 (.210 :0ق، ج  0018)زمخشری،

و بودن  وعلف آب یبدادن آن به زمین، داللت بر گفت: در این آیه، خشوع و نسبت  توانباتوجه به موارد یادشده می 

است. ای زیبا آن را بیان نموده الب استعارهزمین دارد که خداوند متعال در ق« مرگ»عبارتی داللت بر  و بهی زمین خشک

بوده و داللت بر سرزندگی و شادابی دارند، « خاشعۀ»در ادامه آیه همنشین  جان بودن زمین را کلماتی کهمرده و بی

تکیه » کههمچنان «. قدیر»و « الموتیمحیی»، «أحیی»، «ربت»، «إهتزّت»، «الماء»سازد، کلماتی همچون؛ میی نمایان خوب به
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« کندمیها تأکید سوسور بر روابط تقابلی درون نظامی کلی است. او بخصوص بر تمایزهای تقابلی و سلبی بین نشانه

 (.31:0330)سجودی،

 (34شوری/«)خاشعین». 3-2-9

 :است شده داده نسبت ستمگران به «خاشعین»فاعل سوره مبارکه شوری اسم  02 هیآ در

 أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا الَّذینَ الْخاسِرینَ إِنَّ آمَنُوا الَّذینَ قالَ وَ خَفِیٍّ طَرْفٍ مِنْ یَنْظُرُونَ الذُّلِّ مِنَ خاشِعینَ عَلَیْها یُعْرَضُونَ تَراهُمْ وَ ﴿

[ شدت] از شوند مى عرضه[ آتش] بر[ چون که] بینى مى را آنان ﴾مُقیمٍ عَذابٍ  فی الظَّالِمینَ إِنَّ أاَل الْقِیامَۀِ یَوْمَ أَهْلیهِمْ وَ

 روز که اند کسانى زیانکاران حقیقت در گویندمى اند گرویده که کسانى و نگرند مى یرچشمیز اند شده فروتن زبونى

 .پایدارند عذابى در ستمکاران آرى .اند کرده زیان دچار را کسانشان و خودشان  قیامت

-از شدت مذلت خاشعند و زیر که یشوند، درحال ىم ها بر آتش عرضهدر آن روز آناست:  در تفسیر نمونه آمده 

 است،در اینجا به معنى نار و جهنم  عذاب چون، گردد علیها به عذاب بازمى ضمناً ضمیر در کنند. مى چشمى به آن نگاه

پاى تاحالت وحشت و اضطراب شدیدى بر تمام وجودشان حاکم است و ذلت و تسلیم سر .ضمیر مؤنث به آن بازگشته

نگرند! این  به آتش دوزخ مى یرچشمیمظلومان نیست و ز ءگرفته و دیگر خبرى از آن همه گردنکشى و ایذا ا فراآنها ر

 حال نیخواهد آن را با تمام چشمش ببیند و درع ترسد و نمى از چیزى مى داًیترسیمى است از حالت کسى که شد

 «طرف خفى» اند که با گوشه چشم! بعضى از مفسران گفته بماند، ناچار پیوسته مراقب آن است اما تواند از آن غافل نمى

است، چراکه از شدت وحشت قدرت گشودن چشم ندارند، یا چنان  باز میها با چشم ندر اینجا به معنى نگاه کردن آن

 که مجازاتى نیآخر (.082 :21ج  ، 0380طور کامل ندارند )مکارم شیرازی،که حتى حال گشودن چشم را به اند رمق یب

 کسانى و: »است آمده هیآ انیپا در کهچنان است، مؤمنان از جانب دردناک سرزنش و مالمت دنیشن ،شده انیب نجایا در

 امتیق روز در را خود خانواده و جان هاى هیسرما که هستند هاآن واقعى انکارانیز: ندیگو مى ،اند آورده مانیا که

)طباطبایی، (امَۀِیالْقِ وْمَیَ هِمْیأَهْلِ وَ أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا نَیالَّذِ نَیالْخاسِرِ إِنَّ آمَنُوا نَیلَّذِا قالَ وَ) «اند کرده انیز و داده ازدست

 (.32: 02ج ، 0380

در این آیه « خاشعین»شود می اند و با توجه به متن آیه، مشخصگرفتهباتوجه به موقعیتی که ستمکاران در آن قرار

این حالت آنان است، همان حالتی  هم بیانگر« ینظرون من طرف خفی»دارد که همنشینی با « و زبون بسیار هراسان»مفهوم 

کنند. از سوی دیگر، هراس شدید که مؤمنان با دیدن آن، ظالمان را زیانکاران واقعی و جاویدان در عذاب قلمداد می

ارد، نقطه مخالف غرور و استبداد و ستمی است که ها دذلت و خواری آن که نشان از نهایت بازشان مهینهای آنان و چشم

 اند.در دنیا روا داشته

 (21حشر/«)خاشعاً متصدّعاً». 3-2-10

 به آن نسبت داده شده است:« خاشع»که صفت  است یگریدکوه، مورد 

 آن یقیناً فرستادیم، مى فرو کوهى بر را قرآن این اگر ﴾اللَّهِجَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَۀِ   لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى ﴿

 (.20/دیدى )حشر مى دهیپاش [ ازهمو] فروتن خدا بیم از را[  کوه]
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اند هدف این است که این  اند و گفته کرده ریتفس با توجه به تشبیه بکار رفته در آن،بسیارى از مفسران این آیه را 

ها نازل ها بر آنداشتند و این آیات بجاى قلب انسان مى که دارند اگر عقل و احساس مىها با همه صالبت و استحکا کوه

شوند و کمتر  قساوتمند و سنگدل مى ،هااما گروهى از انسان ،شکافتند آمدند که از هم مى چنان به لرزه درمی ،شد مى

ه مطلب فوق، این آیه در پاسخ به مشرکان با توجه ب (.011 :00، ج 0388دهد )حائری تهرانی،  تغییرى در آنها رخ نمى

دهد دو عامل قوی برای خشوع و دیگر متن آیه نشان میها اثرگذار نبود. ازسوی در آن زیچ چیهشده که سرسختی نازل 

اثر در مشرکان سنگدل  کی چیهکه البته  -ترس از عظمت خداوند -2نزول قرآن بر کوه  - 0شکافتن کوه وجود دارد:

است.  «سست و لرزان بودن»هم هست، « متصدعا»که همنشین « خاشعا»بنابراین مفهوم مناسب کلمه  اند؛ نکرده

قرآن بر آن و نیز از بیم خداوند، سست و  با نزول، کوهی که در شدت صالبت و استحکام مثل است، گرید عبارت به

نکرد، چراکه چنین مشرکان اثر  گشت، افسوس که قرآن با این عظمت در قلوب چون سنگمیلرزان شده و متالشی 

 (.بْصِرُونَیُفَهُمْ لَا  نَاهُمْیْسَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَ هِمْیدِیْأَ نِیْوَ جَعَلْنَا مِن بَاند: )افرادی مصداق این آیه شریفه

 (2/غاشیة«)خاشعة». 3-2-11

 است:شده به آن نسبت داده « خاشعۀ»ل فاعای است که اسم  چهره افراد در روز قیامت نیز دیگر مقوله

 (.2ه/زبونند )غاشی هایى چهره روز، آن در ﴾خاشِعَۀٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ ﴿

 و این شرمسارى بر آنند شدت اندوه و عذاب ذلیل و شرمسار هایى در آن روز از چهرهاست: در مورد این آیه آمده 

جهت  و این بدان شده داده است ولى در این آیه به وجوه آنان نسبتها  شود و خشوع، حالت انسان مى ها فراگیر چهره

الغیب مفاتیح (.021 :21، ج 0380، طباطبایینمایاند ) از هر عضو دیگرى حالت خشوع درونى را مى است که چهره، بهتر

است  ر نوع خوبی کردهآن را عریان از ه ،نماید: انسانی که خواری و ذلتدر این آیه چنین تفسیر می در مورد خاشعه

-میبر ها را درهایی که آنبودن در اثر عذاب طبری نیز آن را به خوار و ذلیل (.033 :30ق، ج  0021 فخرالدین، )رازی،

 (.821 :01، ج 0382کند )کنند، تعبیر میهایی که مشاهده میگیرد و سختی

هل أتاک حدیث »با توجه به بافت متنی آیه که با آیه دهد و می با دقت در موارد یادشده که موقعیت آیه را نشان 

 و هراسدر این آیه مدنظر است. هول  با ذلت به همراه ترس و وحشت میتسل گفت:توان است، می شدههمنشین « الغاشیۀ

است دهد، سبب شده الشعاع خود قرار میافکند و همه چیز را تحتمیصحنه محشر که بر هر چیز و هرکسی سایه 

در دنیا( روز ) آن دنیفرارساز گردند، البته در همان روز خاص، زیرا پیش« و هراسانزبون »هایی در آن روز چهره

ای از پیش ( توشهیومئذخاص )فایده، چراکه برای این روز ( اما بیعاملۀ ناصبۀ) بودند،و رنج دیده  دهیکش زحمت

 بودند. نفرستاده

 (34احزاب/«)والخاشعین والخاشعات» -3-2-12

عنوان یکی از  فاعل جمع مؤنث بهفاعل جمع مذکر و هم اسم صورت اسم  در اینجا قرآن کریم واژه خاشع را هم به

 است:برده کار مردان و زنان مؤمن به  هایویژگی
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 وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِینَ قَانِتَاتِوَالْ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمِینَ إِنَّ ﴿

 اللَّهَ وَالذَّاکِرِینَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِینَ

 زنان و مردان و ایمانبا زنان و مردان و مسلمان زنان و مردان ﴾ عَظِیمًا وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً لَهُم اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاکِرَاتِ کَثِیرًا

 و مردان و دهنده  صدقه زنان و مردان و فروتن زنان و مردان و شکیبا زنان و مردان و راستگو زنان و مردان و پیشه عبادت

 و آمرزشى آنان[ همه] براى خدا ،کنند مى یاد فراوان را خدا که زنانى و مردان و پاکدامن زنان و مردان و دار روزه زنان

شان و قلبه از فضائل مشترک بین زن و مرد این است که اینان همیشه ب (.32/ساخته است )احزاب فراهم بزرگ پاداشى

 سید (.231 :01، ج 0310متواضع و منقادند )بانوی اصفهانی،بدن و جسدشان در مقابل اوامر الهى ه شان ترسناک و بدل

 سید، داند )قطب،ی درک هیبت خداوند میو تأثیر آن در قلب را نتیجه دانستهقطب، خشوع را صفت قلب و جوارح 

ری بودن نیز جزو صفات برتیابیم که خاشع و دقت در بافت آیه درمی با توجه به تفاسیر فوق (.2313 :2ق، ج  0002

در این آیه پس از « خاشع»فاعل اسم نکهیا. با نظر به برشمرده استاست که خداوند در این آیه برای مردان و زنان مؤمن 

مردان و »مفهوم « خاشعین و خاشعات»ی است، لذا بردار فرماناست و صبور بودن الزمه اطاعت و ذکر شده « صابر»صفت 

و  داران روزهرمانبرداری در ادامه آیه با ذکر دیگر صفات )صدقه دهندگان، را دارد. این ف« زنان مطیع و فرمانبردار

 گردد.می پاکدامنان( بیشتر متجلی

 مصدر() خشوعواژه . 3-3

 (109اسراء/«)خشوعاً». 3-3-1

 است:صورت مصدر آمده  ای است که در آن، خشوع بهسوره مبارکه اسراء تنها آیه 013آیه  

 ات،یآ نیا تالوت) و کنندیم هیگر و افتندیم نیزم به( اریاختیب) هاآن ﴾خُشُوعاً یَزِیدُهُمْ وَ یَبْکُونَ قانِلِلْأَذْ یَخِرُّونَ وَ﴿

 .دیافزایم شانخشوع بر( همواره

 را خشوع معناى که شده آورده سجده همراهه ب خرور ،اسراء مبارکه یسوره 013 هیآ دراست: شده گفته 

 اظهار و تذلل ییتنها به خرور زیرا ،افاده کند را خضوع معناى تاهمسو کرده  گریهبا  را آنمجدداً  جمله این در .رساند مى

 ایشان: که شود مى چنین آیه خالصه پس است، قلب با مذلت اظهار و تذلل، خشوع و است بدنى جوارح با حقارت

 میو تسل تواضع یمعنا به را خشوعی، طبرس (.313: 03ج  ،0380،طباطباییکنند ) مى خشوع و خضوع خدا براى( نیمؤمن)

 در این آیه« خشوع»گفت: مصدر توان لذا می (.133: 1ج  ،0382دانسته ) شانیا طاعت و یتعال حق برابر درمحض  شدن

-به خاک »دارد، چراکه  زمان هم طور بهرا « بودنفروتنی و خداترس»مفهوم « یخرّون و یبکون»همنشینی با افعال  لیبه دل

-گردد و هم موجب خداترس میتعالی، هم سبب تواضع و فروتنی بیرونی )ظاهری( در برابر خدای « تادن و گریستناف

 شود.خشوع قلبی( میبودن )
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 گیرینتیجه .3

 2 فاعل،اسم قالب در بار 03در این میان  که گرفتهقرارمورداستفاده  میکر قرآن در بار 01 آن مشتقات و خشوع یواژه

بافت متنی و موقعیتی آیاتی که واژه  . باتوجه به تفاسیر مختلف واستآمده مصدر شکلهم به بار کی و فعلصورت  بهبار 

 است: زیر قرار بهشود که ها استنباط میه، معانی مختلفی از این واژکاررفته بهها خشوع و مشتقاتش در آن

عنوان ویژگی مهمی که سوره حدید به 01آیه ر ی است، دو بندگخشوع قلب: این نوع خشوع که اساس خشوع  -0

درخواست منافقان  نیازآن سوم ( که پسیتی)بافت موقع هیآ نزول شأن. شده استمنافقان از آن برخوردار نیستند، ذکر 

را  یمفهوم استفهام انکار ینوعبهو شود یشروع م« أ»با حرف  که هیمتن آنیز  درمورد پرداختن به تورات نازل شد و

 است. هیآ نیخشوع قلب در ا یبرا یمفهوم مناسب« شدن میاطاعت کردن و تسل» دهند کهمیکند، نشان یمداعی ت

-)مالزم یمحشر( و بافت متن یفرساسوره طه )وقوف در صحنه طاقت 013 هیآ یتیبا توجه به بافت موقعخشوع صدا:  -2

گفت: در آن صحنه خاص، موجودات با مشاهده  توان یم («هَمس»و واژه  «التسمع» یبا فعل منف« خشعت االصوات»شدن 

 ییصورت نجواها که فقط به ابدییم لتنز یا اندازه آنان به یشوند و صدایزده محضرت حق، شگفت یایعظمت و کبر

 رسد.یبه گوش م

سه  و هرست( در سه آیه مطرح شده ااختصاص داده است )بیشترین فراوانی را به خود  : این نوع خشوع،چشم خشوع -3

 کند.. بافت موقعیتی هر سه آیه هم صحنه هولناک قیامت را توصیف میکاررفته است بهفاعل در قالب اسم

عنوان الزمه با اندکی تفاوت؛ مورد اول: خشوع به رفته استخشوع نمازگزاران: خشوع یادشده در دو آیه بکار  -0

 نماز.نمازگزار بودن. مورد دوم: خشوع در حین ادای فریضه 

 ترمناسب نیکلمه خاشع یبرا یمفهوم اطاعت و فرمانبردار رسد یم نظر به سوره انبیا 31 هیآخشوع خاندان زکریا: در  -2

 یبه پاداش و بخشش خداوند دیو در ضمن ام یعقاب اله و ترس از کین کارهای انجام در کردنشتاب چراکه است؛

از خداوند، به  وچرا چون یواسطه اطاعت ب که به یافراد رد؛گییم صورت و فرمانبردار( عی)افراد مط نیخاشع یتنها ازسو

: استآمده فهیشر هیآ یکه در ابتدا گردندیم یخاص هایکه مصداق استجابت دعا و پاداش رسندیم یچنان مقام معنو

 .«زوجه له أصلحنا و یحیى له وهبنا و له فاستجبنا»

- نیهمنش «ۀیالغاش ثیهل أتاک حد» هیبا آ (وجوه یومئذ خاشعۀ) هیغاش سوره 2که آیه خشوع چهره: باتوجه به این -1

مدنظر است. هول و هراس صحنه محشر که  هیآ نیبا ذلت به همراه ترس و وحشت در ا میگفت: تسل توانیشده است، م

از  شیپ رایگردند؛ ز« و هراسانزبون » خاص در آن روز هاییچهرهشده است  سبب افکند،یم هیسا یو هرکس زیبر هر چ

روز خاص  نیا یچراکه برا ده؛فایی( اما بعاملۀ ناصبۀ) ؛بودند دهیو رنج د دهیکش ( زحمتایآن روز )در دن دنیفرارس

 نفرستاده بودند. شیاز پ ای( توشهومئذی)

از صفت پس هیآ نای در «خاشع» فاعلاسمدهد که مینشان  سوره احزاب 32 هیبافت آ خشوع مردان و زنان مؤمن: -8

مردان و زنان »مفهوم  «اتو خاشع نیخاشع»است، لذا  فرمانبرداری و اطاعت الزمه بودن صبور وذکرشده است « صابر»

داران و پاکدامنان(  صفات )صدقه دهندگان، روزه گریبا ذکر د هیدر ادامه آ یفرمانبردار نیرا دارد. ا« و فرمانبردار عیمط

 .گرددیم یمتجل شتریب
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 منابع .4

 .، ترجمه فوالدوند، محمدمهدیمیکر قرآن -

 .دارالکتب روت،یب، 0،3،00ج  ،یالمعان روح(، ق 0002محمود ) دیس ،یآلوس -

 .، دارالکتبروتیب، ریالتفس یف طیالمح البحر(، ق 0021) وسفی بن محمد ان،یح ابو -

 ی، تهران، احسان.شناس قرآن(، 0383عبداهلل )احمدیان، حاج  -

 ،2شماره  سوم، سال شناخت، قرآن مجله قرآن، در صالة یمعناشناس ،(0333) الهام سی،و فردو ررضایام ،یاشرف -

 .013-82 صص

 .مسلمان زنان نهضت تهران، العرفان، مخزن(، 0310) نیام نصرت ،یاصفهان یبانو -

 ، اسراء.قم ،02 جلد قرآن، در اخالق مراحل (،0338عبداهلل ) ،یآمل یجواد -

 .الکتب دار تهران، ،و ملتقطات الثمر الدرر اتیمقتن ،(0388) یعل دیس ،یتهران یحائر -

 مطالعه نمنافقا به طمربو تیاآ تفسیردر  مونیاپیرو  موقعیتی بافت نقش(، 0338اعظم )دیانی، مرضیه، پرچم،  -

دانشگاه الزهرا،  ثیو حد، فصلنامه تحقیقات علوم قرآن نمنافقو رهسو 3تا  0و  هبقر رهسو 21تا  3 تیاآ ردیمو

 33-023صص ، 2انزدهم، شماره سال پ

 .هیالعرب الکتب داربیروت،  ل،یالتز غوامض قیحقا عن الکشاف ،(ق 0018محمود ) ،یزمخشر -

 .دارالتراث روت،یب ب،یالغ مفتاح (،ق 0021) نیفخرالد ابوعبداهلل ،یراز -

 (، آشنایی با علوم قرآن، تهران، دیبا.0381) دمحمودیسرادمنش،  -

 نیاول مقاالت مجموعه کا،یآمر و اروپا کیلمیف به ینگاه یگفتمان یعناشناسم ،(0333فرهاد ) ،ساسانی -

 .83-82صص  هنر، فرهنگستان انتشارات هنر، یشناس نشانه یشیاند هم

 .التعارف دار روت،یب القرآن، ریتفس یف دیالجد (،ق 0011اهلل ) بیحب ،یسبزوار -

 ی؛و معمارو اکو، مجله هنر  رسیپ ی آرای سوسور،شناسی؛ بررسی تطبیقو نشانه نشانه (،0330فرزان ) سجودی، -

 .33-011صص ، 1، شماره شناخت بایز

، 30س (، نقش بافت در فهم واژگان قرآنی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، 0382سیدی، حسن ) -

 .11-02، صص 0ش 

 .نو نشر تهران، ،یبادآسور ریتفس (،0331ابوبکر ) ،یسورآباد -

 .الشروق دار روت،یب ،2ج  القرآن،(، فی ظالل 0002) دیسقطب،  -

ی نشانه شناسی هنر، انتشارات شیاند همی نشانه، مجموعه مقاالت اولین ریگ شکل(، 0333صفوی، کورش ) -

 .22 -02فرهنگستان هنر، صص 

 .دارالمعرفۀ روت،یب ان،یالب جامع(، ق 0002ابوجعفر ) ،یطبر -

 .یرضو قدس آستان یها پژوهش ادیبنمشهد،  لجوامع،ا جوامع ریتفس (،0311حسن ) بن فضل ،یطبرس -

 (، معجم الفروق اللغویۀ، الطبعۀ األولی، قم: مؤسسۀ النشر اإلسالمی.ق 0023عیاشی، منذر ) -
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 .هجرت انتشارات، قم ن،یالع کتاب (،ق 0001احمد ) بن لیخل ،یدیفراه -

 هایی از قرآن(، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس0380محسن )قرائتی،  -

 .هیاالسالم الکتب دارتهران،  قرآن، قاموس (،0380اکبر ) یعل دیس ،یشقر -

 ، قم، درالکتب.0جلد قمی،  ریتفس (،0313) میابراهقمی، علی بن  -

 .8دانش تا روش، باغ نظر، بهار و تابستان، ش  شناسی ازفرازوفرود نشانه (،0331عطااهلل، ) کوپال، -

 ، تهران: چاپ آگاه.3چ حمد نبوی، (، نشانه شناسی، ترجمه م0333گیرو، پی یر ) -

 .یسرب چاپ تهران، ،33 جلد ،بحاراالنوار(، 0323محمدباقر ) ،یمجلس -

 .یرسان اطالع گاهیپا زنجان، خشوع،(، 0330زهرا ) ،یمحمد -

 .الکتب دار ن،اتهر نمونه، ریتفس (،0380ناصر ) ،یرازیش مکارم -

 ی حوزه انتشارات دفتر ،محمدباقر دیس ،یهمدان یموسو رالمیزان،یتفس ،(0380طباطبایی، سید محمدحسین، ) -

 .قم یهیعلم

 .الفکر دار روت،یب ،بین النظریۀ والتطبیق میالکر القرانفی یاللفظ االشتراک ،ق( 0003) نینورالد محمد جد،نالم -

نامه شناختی به واژه آیه در قرآن کریم، فصلی نشانه( نگاه0333) قهیصد، قیومی، اتیح ی،عامر نجفیان، آرزو، -

 082-213صص سوم، شماره دهم  سال نقد ادبی،

 



   

 

Semiological study of the word "Modesty" in the Holy Quran 

 

Abstract 

The Holy Quran, in the use of signs, as a linguistic tool, offers a unique and pattern. 

Semiotics is a science that analyzes the symptoms in a system. According to De 

Saussure school, each general sign is the result of a link between a signifier and a 

signified. One of the artistic manifestations of the Quran is the use of words in a 

variety of ways that give them different meanings and significations. "Modesty" and 

its derivatives have been used in the form of various structures in the Holy Quran and 

have profound meanings and deep implications. In this descriptive-analytic study, the 

word "Modesty" and its derivatives, which has been repeated 16 times in Quranic 

verses, has been semiotically examined and interpreted based on contextual and 

situational context, using various interpretations. The results reveal that "Modesty" in 

the Quran has different meanings, among which the most frequent is eye reverence in 

the Holy Quran. They all have almost one meaning and then "Modesty" of the 

worshipers. On the other hand, the "Modesty" of the faithful men and women and the 

"Modesty" of the Zechariah’s family (PBUH) have the same meaning. 

 

Keywords: Holy Quran, Modesty, Semiotics, contextual and situational context 

 

 

 


