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چکیده :
فراهنجار به معني شکستن شيوه ي متداول زبان با نگرش هنرمندانه که به موجب آن عناصر زيبا شناختي و ادبي
کالم مجال ظهور پيدا ميکنند .گاهي اوقات زبان به شکلي ماهرانه از فرم معيار و متداول خود خارج شده و وارد
عرصه ي جديدي مي شود .اين خروج از روند عادي زبان سبب رستاخيز واژگان شده و ترکيبهاي زباني جديد را به
وجود ميآورد .نمونه واالي اين هنر مندي در کالم حضرت حق وارد شده است .عادت براي انسان ،نابينايي ذهني به
بار مي آورد و قرآن حتي در شيوه سخن گفتن نيز سنت عادت را در هم مي شکند تا درس حرکت رو به جلو را به
انسان بياموزد .در سورهي مبارکهي مريم (س) همچون ديگر سورههاي اين کتاب آسماني جلوههاي زيبايي از اين
هنرمندي حضرت حق وجود دارد که چگونگي اجرا و شيوه پياده شدن آنها موضوعي است که اين پژوهش به دنبال
بيان گوشهاي از آن است .از جمله نتايج حاصل از اين پژوهش آن است که فهم موضوع فراهنجار و کم و کيف به کار
گيري آن در قرآن ميتواند حالّل برخي از مشکالت بشر و جوامع انساني در حيطههاي مختلف باشد.
کلید واژهها :زبان شناسي ،بالغت قرآن ،سورهي مريم ،هنجار و فراهنجاري زباني.

مقدمه
زبان معمول و رايج ميان مردم هر دوران که به زبان خودکار معروف است ،با شيوههاي خاصّ شاعران و
نويسندگان تقويّت شده ودر نتيجه رشد و نمو مييابد .برجسته سازي در لغت به معني پيش زمينه و جاي برجسته و
آشکار به کار مي رود و در اصطالح به صعود ،عدول و انحراف هنري از هنجار متعارف زبان گفته ميشود .در برجسته
سازي زبان ،لغات و عبارات غير منتظره و غريب در حالت خود کاري زبان وقفه ايجاد ميکند و لذا توجّه خواننده را
جلب مينمايدو کالم را از خطر کليشه و تکرار نجات مي دهد لذا توجّه انسان را از چه گفتن به سوي چگونه گفتن
ميکشاند .زبان متداول و کاربردي ميان مردم که در اين پژوهش هنجار ناميده ميشود به دو شکل از نُرم عادي خود
خارج ميگردد که عبارتند از قاعده افزايي و قاعده کاهي .قاعده افزايي ناديده گرفتن قواعد حاکم بر زبان هنجار
نيست بلکه افزودن قاعده يا قواعدي بر آنهاست؛ امّا قاعده کاهي گريز از قواعد حاکم بر زبان هنجار است( .نگارندگان
مقاله ،بر هر دو مورد قاعده افزايي و قاعده کاهي به دليل عبور از زبان هنجار با هدف هنرمندانه کردن کالم ،اسم
فراهنجار اطالق ميکنند) هر چند که اصطالح زبان معيار ،مدت زماني است که در زبان شناسي و جامعه شناسي
زبان ،مطرح شده است امَا تا کنون تعريفي جامع و مانع از آن ارائه نشده است .اين بدان معني است که تعريف زبان
معيار همچون تعريف زبان و جامعه شناسي زبان ،داراي پيچيدگيهاي خاصَ خود است .جهت اثبات ادَعاي خود به
نمونههايي از تعاريفي که براي اين اصطالح ذکر شده است اشاره ميکنيم :
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ـ زبان معيار آن گونه زباني است که در مطبوعات به کار ميرود و در مدارس تدريس ميشود .عالوه بر اين زبان
گونهاي است که افراد تحصيلکرده بدان تکلّم ميکنند و در پخش اخبار و ساير موقعيتهاي مشابه به کار مي رود.
(ترادگيل ،پيتر،2931ص )11
ـ زبان معيار گونهاي معتبر از يک زبان است که بيشتر به وسيلهي گويندگان تحصيل کردهاي که در مراکز فرهنگي و
سياسي يک کشور زندگي ميکنند به کار ميرود .اين گونه غالباً زبان رسمي در آموزش ،رسانههاي گروهي ،نوشتار و
ساير موقعيتهاي مشابه است( .مدرسي ،یحیی ،8631 ،ص )191
ـ زبان سنجه (معيار) زباني است که دانش آموختگان و فرهيختگان آن را چه در نوشتار و چه در گفتار به کار مي-
گيرند( .کزازي ،مير جالل الدين، 2931 ،ص )193
ـ آن گونهي زباني که به قلمرو ملّي و فراگير اختصاص دارد و در ميان همهي فارسي زبانان تحصيل کرده مشترک
است زبان معيار ميناميم( .سميعي ،احمد ،2931ص )93
ـ زبان معيار زباني است که در وراي لهجههاي محلَي و اجتماعي رايج در يک کشور قرار دارد و وسيلهي ارتباط
اجتماعي ،علمي و ادبي کساني است که ممکن است در شرايط ديگر به لهجههاي محلَي يا اجتماعي خاصَ خود تکلَم
کنند .اين زبان معموالً همان زبان درس خواندگان است و غالباً با زبان نوشتار يکي است( .صادقي ،علي اشرف ،2911
ص21تا.)12
همان گونه که از اين تعاريف بر ميآيد هر کدام از زبان شناسان و جامعه شناسان زبان به جنبههاي خاصَي از زبان
معيار پرداخته اند که خود نشانه سنگيني و گستردگي تعريف و تحديد اين اصطالح است .پس ميتوان گفت که زبان
معيار مفهومي است نسبي و زبانِ معيارِ مطلق وجود ندارد به همين دليل است که «زبان معيار هر دوره را بايد در
آثار آن دوره جستجو کرد .اگر زماني نُرم زباني هر دوره مشخص شود مي توان تشخيص داد که آثار هر شاعر نسبت
به دورهي خود چه انحراف هايي دارد امّا اکنون که صورت دقيق و کامل اين اطالعات در دست نيست بهتر است در
بررسي هاي سبک شناسي نُرم را زبان ادبي و رسمي امروز قرار دهيم و هر انحراف و عدولي را نسبت به آن بسنجيم.
(شميسا  ،سيروس،2919،ص )9ما هم در اين تحقيق زبان هنجار را زبان رسمي امروزه در نظر ميگيريم .در بحث
فراهنجار تا بدان جا ميتوان پيش رفت که ارتباط خواننده با متن قطع نشود و برجسته سازي قابل تفسير باشد ،و
اين موضوع آگاهي و تسلّط کافي بر توان مخاطب و ظرفيّت کالم را مي طلبد و از آن جايي که هم توان مخاطب و
هم ظرفيّت کالم نا محدودند و تسلّط انسان بر نامحدود امکان پذير نيست ،پس دست يابي به نهايت اين فن فقط
مختصّ به ذات خداوند است .در قرآن کريم فراهنجار در عالي ترين سطح آن به کار گرفته شده استکه اين پژوهش به
دنبال بيان گوشهاي از اين زيبايي و هنرمندي موجود در سورهي مبارکهي مريم (ع) ميباشد».
سابقه تحقیق
هر چند که در زمينه فراهنجار کارهاي مختلفي انجام گرفته است که به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره
نمود:
 .2فراهنجاري در قرآن نوشتهي سيّد حسين سيّدي ،مجلّه تخصصي زبان و ادبيات دانشکدهي ادبيّات و علوم
انساني مشهد ،پاييز و زمستان 2911
« .1االنزياح في التراث النقدي و البالغي» تأليف ويس احمد محمّد
« .9ساختار و تأويل متن» نوشتهي بابک احمدي
« .9موسيقي شعر» تأليف شفيعي کدکني
« .5األسلوبيّة مدخل نظري و دراسة تطبيقيّة» تأليف فتح اهلل احمد سليمان

امّاتاکنون کار پژوهشيتحت عنوان فراهنجار در سورهي مبارکهي مريم (ع) و بيان رمز و راز اين فن در سوره مذکور
انجام نگرفته است .
با تدبّر در مطالب ارائه شده در اين نوشتار مي توان به نتايجي دست يافت از جمله :بسياري از مفاهيم ومشکالت
علمي ،اجتماعي ،سياسي ،نظامي ،اخالقي و...و راه حلّ آنها از طريق فهم و پيگيري موضوع فراهنجار در قرآن قابل
بررسي است .
دامنه فراهنجار و ثبات یا عدم ثبات آن
انزياح که نز د قدماء به عدول شهرت يافته بود عبارت است از ناديده گرفتن تمامي قواعد زبان به شيوهاي هنرمندانه و
قابل قبول .از آن جايي که بحث فراهنجار يک بحث ادبي است و هدف از آن خلق معني ،حسّ تازه ،ويژه و نيرومند
است که خود خالق معاني تازهاي خواهد بود و دامنهي ادبيّات به حدّي گسترده است که ما در اين پژوهش آن را
نامحدود گرفته ايم بنابراين تعيين يک چهار چوب مشخّص که هنر فراهنجار و چگونگي شناخت و اجراي آن ،به آن
چهار چوب محصور شود کاري بسيار مشکل و چه بسا محال است .اين موضوع فقط ادّعاي ما نيست بلکه نظريه
پردازان ساختار شکني بر اين باورند که نمي توان تعريف دقيقي از ساختار شکني به دست داد و اساسا ارائهي تعريف
براي ساختار شکني با روح آن مخالف است زيرا اين امر به منزلهي آن است که مي توانيم ح ّد و مرزي براي ساختار
شکني تعيين کنيم درحالي که ساختار شکني در حدّ و مرزي خاص نميگنجد .عالوه بر آن فراهنجار پديدهي رو به
گسترشي است که روز به روز بر دامنهي آن افزوده ميشود و هر از چند گاهي ،پوشش قسمتي از پيکرهي عظيم
ادبيّات را بر ميدارد .به همين دليل ويسميگويد « :شايد بتوان گفت که فراهنجار مبتني بر غافلگيري است و با تغيير
و عدم ثبات همراه است .بدون شک تشخيص فراهنجار ،تنها با يک معيار ،ممکن نيست به همين دليل به ترکيبي از
معيارهاي مختلف نياز است» (احمد محمد  ،ويس  1111م ،ص)252؛ لذا ما در اين نوشتار به تقسيم بندي خاصّي از
فرد يا کتابي مشخص اقتدا نکرده ،بلکه تلفيقي از شيوههاي مختلف تقسيم بندي از افراد مختلف را محور کار قرار
داده ايم و چه بسا در مواردي نيز نويسندگان عنوان جديدي را بر آنها افزوده باشند.
واژه افزایی
در هر زبانِ هنجار و متعارفِ ميان اقوام مختلف ،تعداد فراواني واژه وجود دارد که وظيفهي برقراري ارتباط و انتقال
پيام را انجام ميدهند .قرآن در مواردي با گذر از زبانِ هنجار واژه جديدي را به زبان ميافزايد که تا آن زمان براي
اهل آن زبان مأنوس نبوده و کاربردي نداشته است ،مانند:یَا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ
سَمِيّاً( مريم )3،در اين آيه تصريح شده است که خداوند متعال خود ،اسم فرزند زکريا را يحيي گذاشته است و اين
اسمي است که تا کنون در زبان اين قوم وجود نداشته است و کسي با آن ناميده نشده است ،بنابراين اين واژه براي
اوّلين بار به واژگان اين زبان افزوده شده است.
ن
اگر در آيه:وَوَهَبْ نَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً( مريم )51،دقت کنيم ،مي بينيم که عبارت «لِسَا َ
صِدْقٍ» به معني «نام نيک» به کار رفته است ،در صورتي که نه لسان به معني نام است و نه صدق به معني نيک،
بلکه لسان به معني زبان يعني وسيلهي تکلّم است و صدق به معني کالم درستي که از دستگاه تکلّم خارج ميشود.
سلسله مراتب اين عبارت اين گونه است که خداوند زبان مردم را به راست گويي در مورد آنها گويا ساخته است و
آنهادر زمان زندگيشان جز نيکي و نيکوکاري چيزي نداشتهاند ،بنابراين چون مردم در مورد آنها فقط راست ميگويند
و آنها فقط نيکي داشتهاند ،لذا فقط نيکي آنها بر زبان جاري ميشود و اين همان نام نيک است و بدين ترتيب اين
واژه براي آن ابداع شده است.
حس آمیزی

حس آميزي عبارت است از گسترشي که در زبان در اثر به هم آميختن دو يا چند حس از حواس بايکديگر بوجود
ميآيد .اين نوع از فراهنجاري در زبان عربي به «تراسل الحواس» يا «تبادل الحواس» معروف است .در اين نوع از
هنرمندي ادبي نويسنده يا شاعر ،حواس را به هم ميآميزد يا از حسّي براي حسّ ديگر وام ميگيرد؛ مثالً المسه توان
بويايي پيدا ميکند ،بويايي شنوا ميگردد و شنوايي بر ديدن قادر ميگردد ،علي ايّ حال در حسآميزي ويژگيها و
خصوصيات يک حس به حسّ ديگر منتقل ميشود .مثال اگر بگوييم چشمانم تاريکي را ميخورند ،خوردن در زبان
هنجار با دهان وحس چشايي سر و کار دارد نه با چشم و حسّ باصره ،لذا ميگوييم که در اين عبارت فراهنجار
حسآميز به کار رفته است .خداي سبحان با به کارگيري فنّ ادبي حسآميزي در اين سوره ميفرمايد :فَكُلِی
وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَيْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً(مريم )11،مانطوري
که متن آيه تصريح دارد حضرت مريم (س) موظّف شده است که روزهي سکوت بگيرد و با احدي حرف نزند و از
طرفي در خالل اتّفاق بزرگ تولّد عيسي (ع) بدون داشتن همسر در ميان قوم خود حاضر شود ،شکّي نيست که مريم
با انواع سخنان و پرسشها مواجه خواهد شد ،خداوند با عبارت «فَقُولِي» به مريم دستور ميدهد که با اشاره به آنان
بگو ،اين در حالي است که عبارت «فَقُولِي» يعني گفتن ،با دستگاه تکلّم سازگاري دارد نه باچشم و چهره ودستها ،و
بدين ترتيب بين خصوصيات حواس جابجايي صورت گرفته است.
تصرّف در محور هم نشینی
ن ادبي
يکي از عواملي که زبان را از حالت هنجار خارج ميکند ،ساخت ترکيبات نوين است ،طريقهي اعمال اين ف ّ
بدين ترتيب است که اديب ،نويسنده يا شاعر به طور مستقيم اسم چيزي را نميبرد بلکه به گونهاي آن را توصيف و
بيان ميکند که گويا ما آن شيء رابراي اوّلين بار ميبينيم ،اين هنر را مي توان همان کنايه از موصوف دانست .مثال
آنگاه که علي (ع) ميفرمايد« :وَأعجبُ مِن ذَلکَ طارِقُ طُرِقِنَا بِمَلفُوفِهِ ِفي وِعائِها» (رضی ،شریف ،بي تا  ،خطبه )125
عبارت «ملفوفه في وعائها» يعني «ظرف پوشيده شده» کنايه از هديهاي است که امام به هر دليلي نميخواهد اسم
آن را بر زبان آورد .در آيهي  :فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا لَيْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَکُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً
(مريم )19،و همچنين در آيهي«:وَهُزِّی إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً» (مريم )15،عبارت «جِ ْذ ِع
النَّخْلَةِ» به صورت کنايه از درخت خشکيدهي خرما به کار رفته است .اين ترکيب ،ترکيب تازه و جديدي است که
فراتر از زبان هنجار و روز مره ميباشد .اين نوع ترکيبسازي عالوه بر آن که براي فهم مطلب نيازمند به کار انداختن
قوهي تدبّر و تفکّر است ،حتّي ميتواند در سطوح باالتر ودر رشتههاي علمي ديگر تکيهگاه کشفيّات بزرگ ديگري نيز
باشد .
آشنایی زدایی بیانی
گذر و عدول از استعمال رايج در متون ادبي عموماً و در قرآن خصوصاً با اهداف ويژه همراه است .هر زباني که
تعدادي از افراد بشر به آن تکلّم ميکنند ،داراي مجموعهاي از قواعد و قراردادها به نام دستور زبان ميباشد .قسمتي
از اين دستور زبان مربوط به شيوه چينش کلمات ،جمالت و عبارات آن زبان بوده که به شيوهي بيان معروف است .
چنانچه در شيوهي بيان زبان خودکار جابجايي صورت گيرد ،با هدفي خاص در سرعت فهم آن ايجاد وقفه ميشود .به
عنوان مثال در مصرع اول يکي از ابيات سعدي آمده است «اول منم که در همه عالم نيامده است( »...سعدي2913،
ش ،ص  )215خواننده با خواندن اين مصرع فوراً دچار اين پندار ميشود که سعدي در صدد تعريف کردن از خود
است ،زيرا چينش عبارات و اعطاء رتبه اول جهان اين گونه اقتضا ميکند ،آنگاه که خواننده در مصرع دوم اين گونه
ميخواند« :زيباتر از تو در نظرم هيچ منظري» (همان) متوجّه ميشود که پندار او درست نبوده است و تعريف و
تمجيد متوجّه شخص ديگري است .اين حسن دخالت در نحوهي بيان ،سبب ايجاد وقفه در فهم معناي عبارت شده

است .در آيهي :قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّی آیه قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِیّاً( مريم )21،نيز اين اتّفاق افتاده
است ،بدين ترتيب که خواننده هنگام قرائت اين آيه و در مرحلهي اول ميپندارد که تکليف زکرياء سخن نگفتن در
مدت سه شب کامل است ،با ايجاد اين وقفه در فهم معناي واقعي و بعد از اندکي دقّت متوجّه ميشود که کلمهي
«سَوِیّاً» نه به ليالي بلکه به خود زکريا مربوط است و بدين ترتيب معناي عبارت نه سه شب کامل بلکه سه شب در
حالي که تو و زبان تو (زکريا) براي گفتن سالم و بي عيب است ميشود .چنانکه در تفسير البحر المحيط آمده است:
« و سَوِيًّا حال من ضمير أي التکلّم في حال صحتک ليس بک خرس و العلة قاله الجمهور» :کلمه «سَوِیّاً» حال از
ضمير در «التکلّم» ميباشد ،يعني در حالي که در سالمت هستي و الل نيستي و هيچ بيماري نداري که اين قول
جمهور است( .اندلسي،اثير الدين محمد بن يوسف2929 ،ق  ،ج، 3ص ( )199براي اطالع بيشتر رک :طباطبايي،
ج ،29ص ،12نجفي خميني ،ج ،22ص ،39طبرسي،ج ،25صص)293
آمیزش ناسازها
در زبان فارسي ،پارادوکس را به «تناقض»« ،تناقض ظاهري»« ،بيان نقيضي»« ،ترويج تضاد»« ،تلقيح تضاد»،
«ناسازي هنريي»« ،مواالهالعدو»« ،متناقضنما» و ...ترجمه کردهاند .اين آرايهي ادبي که يکي از عاملهاي زيباي
برجستگي کالم است با آرايهاي که درکتابهاي بالغي قديم با عنوان «تضاد» يا «طباقق» مورد بحث قرار گرفته
ست -اگر چه از يک مقولهاند  -از ديد زيباييشناسي بسيار متفاوتند.
در بيت زير:
بخنديـــــد اي قـــــدردانان فرصـــــت

که يک خنده بـر خـويش نگريسـتم مـن
(بيدلدهلوي ،موالنا عبد القادر ، 2919،ج،1ص )2113

«يک خنده بر خويشتنگريستن» داراي ارزش هنري و زيباشناختي بسيار است .در اين بيان پارادوکسي دو گونه
ناساز و متضاد ،در عين تضاد ،با هم پيوستهاند و معناي تازهاي از تزويج آنان تولّد يافتهاست .دکتر شفيعيکدکني
مينويسد « :منظور از تصوير پارادوکسي ،تصويري استکه دو روي ترکيب آن ،به لحاظ مفهوم ،يکديگر را نقض
ميکنند».
مثل «سلطنت فقر» ...به اين تصوير عظيم و حيرتآور حکيم سنايي توجّه کنيد:
گريه خندنـد همـه سـوختگان در بـر تـو
خنــده گرينــد همــه الفزنــان بــر در تــو
(سنايي غزنوي  ،أبوالمجد مجدودبن آدم ، 2953،ص )251
اگر به تصوير شگفتآور «گريهخنديدن» و «خندهگريستن» توجّه کنيد منظور مرا از تصوير پارادوکسي دريافتهايد .
(شفيعي کدکني ،محمد رضا ، 2913 ،ص  55و)51
تناقض ظاهري يکي از اسباب برجستگي کالم است .پارادوکس ،در حقيقت ،يک امکان زباني است براي
برجستهسازي ،که به جهت شکستن هنجار زبان و عادتستيزي ،موجب شگفتي و در نتيجه التذاذ هنري ميشود.
گاهي گوينده يا نويسنده صاحبذوق احساس ميکند که کلمات و قوانين معمولزبان ،بهدرستي نميتوانند ،معنا و
مفهوم دروني او را بيان کنن د ،ناچار به سمت شکستن هنجارها و در نتيجه ساختن زباني ديگر پرواز ميکند .آن گونه
که عارف شوريدهسر سدهي سو ،بايزيد بسطامي ميگويد« :روشنتر از خاموشي ،چراغي نديدم و سخني بِه از
بيسخني نشنيد ،ساکن سراي سکوت شدم و صدره صابري درپوشيدم ،مرغيگشتم ،چشم او از يگانگي پر او از
هميشگي ،در هواي بيچگونگي ميپريدم ،کاسهاي بياشاميدم که هرگز تا ابد ،از تشنگي او سيراب نشدم(».نوربخش
،جواد)11، 2915 ،

خداي سبحان در الهينامهي الهوتي خويش ميفرمايد :إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّ ًا( مريم )9،ميدانيم که کلمهي
«نداء» به معني بانگ ،فرياد و صدايي است که از حدّ معمول بگذرد ،و «خفي» به معني پنهان است ،در تفسير نور
آمده است «نِدَاءً» به معناي خواندن با صدا و فرياد است و « َخفِيّاً» به معناي پنهاني است ،نه آهسته ،چون چنين
ندايي آهسته نميشود ،ولي پنهاني ميشود .بنا بر آنچه گذشت در عبارت قرآني «نِدَاءً خَ ِفيّاً» به معناي «فرياد
پنهان» از هنر زيباي آميزش ناسازها يا بيان پارادوکسي استفاده شده است .
ترکیبات زبانی
زبانهاي مختلف داراي مجموعهاي از قواعد به نام دستور زبانند که شيوهي به کارگيري واحدهاي زباني خود را از آن
ميآموزند .اين قواعد که اختصاصاً در زبان عربي «نحو» ناميده ميشود طبق هنجار و معيار تعريف شدهاي جايگاه
کاربرد انواع فعل ،اسم ،حرف و ...را مشخص ميکند .گاهي اوقات به داليلي که اعمال آنها فراتر از رعايت قواعد
موجود است ،شيوهي کاربرد واحدهاي زباني از هنجار شناخته شده تبعيت نکرده بلکه به گونهاي نوين استعمال مي-
گردند .دامنهي اين نوع از فراهنجاري به گونه اي گسترده است که ويس بيشترين آشنايي زدايي را در شعر ،موضوع
تقديم و تاخير بر ميشمارد( .احمدمحمَد ،ويس  1111 ،م ،ص  .)211با اين توصيف محلّ اين نوع آشنايي زدايي در
علم إعراب و جايگاه کلمات است .آنگاه که فعلي در مکان فعلي ديگر ،مشتقّي به جاي جامد يا بر عکس ،ضميري در
جاي ضمير ديگر ،اسمي در مکان فعل و بر عکس و ...به کارگيري شود ،همه و همه از حدّ زبان هنجار گذشته و
بدون شک در دگرگوني معني و مفهوم مؤثّرند .خدا وند منّان در قرآن کريم ميفرمايد:ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا
(مريم )1،ميبينيم که در اين آيه کلمه « ِذکْرُ» مصدر است که به جاي فعل امر «اذکُرْ» به کار رفته است .تدبّر در
آيهي:وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَ کَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً فَهَبْ لِی مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً( مريم )5،نيز ما را به اين نکته مي-
رساند که فعل «خِفْتُ» به جاي فعل «أخافُ» و فعل «کَانَتِ» به جاي «تکون» به کار رفتهاست .اين جا به جايي در
آيهي :فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا کَيْفَ نُكَلِّمُ مَن کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِيّاً( مريم )13،بسيار مشهودتر است زيرا اگر فعل «کانَ»
به جاي « يکون» نباشد و آن را به همان معناي «کان» بگيريم؛ هر انساني در کوچکي در گهواره بوده است! و اين
موضوع ديگر اختصاص به حضرت عيسي (ع) ندارد .اين نوع فراهنجاري در سورهي مبارکهي مريم (س) فراوان است
که هر کدام از آنها معنا و اسرارخاصّ خودرا دارند .
نتیجه گیری
گرچه هنر فراهنجاري در حيطهي ادبي زبان بررسي ميشود ولي نتيجهي آن منحصر در ادبيّات نيست بلکه به تمام
علوم وفنون و جوانب زندگي بشر ارتباط دارد .موضوع تدبّر و تفکّر يکي از موضوعاتي است که در جاهاي مختلف و به
شيوههاي گوناگون مورد سفارش و تاکيد قرآن قرار گرفتهاست .در اين پژوهش ثابت شد که قرآن عالوه بر توصيههاي
گفتاري ،راه کارهايي براي درگيرکردن عملي انسان با موضوع تدبّر و تفکّر پيش گرفته است که يکي از آن راهکارهاي
عملي موضوع فراهنجار است ،با توجّه به اين حقيقت مي توان ادّعا کرد که راه حل و فهم بسياري از مسائل علمي،
اجتماعي ،سياسي ،نظامي ،اخالقي و ...در گرو بررسي و فهم فراهنجارهاي قرآن نهفته است .در نتيجه براي تمامي
متخصّصين در تمامي رشتهها ـچنانچه به نوآوري و حلّ مشکالت و تنگناهاي رشتهي خود ميانديشندـ ضروري
است که به بررسي و فهم فراهنجارهاي قرآني در حيطهي کاري خودبپردازند .نگارندگان اين مقاله اعتقاد و يقين
دارند که عملي شدن اين عقيده منجر به کشفيّات بزرگ علمي در تمام گرايشها خواهد شدبه عنوان مثال خرما
گرفتن از نخل خشکيده که يقينا خارج از فصل ثمر دهي نيز بوده است و به عنوان معجزه نيز ذکر نشده است مي
تواند منبع کشفيات علمي در رشته ي کشاورزي باشد.
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