Linguistic Researches In The Holy Quran, Vol. 8, No. 2, 2020

Explaining the Relationship between Human and Universe
Based on Paradigmatic Relations in the Symbolic Language
of the Qur'an
Mahdi Motia 1, Mohammadreza Hajiesmaeili 2, Mahdieh Khorsandi 3
Department of Quran and Hadith, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Department of Quran and Hadith, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Department of Quran and Hadith, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Abstract
As a literary book, Qur'an is a text that consists of many contiguous layers
of meaning which donate unity of meaning, while abounding with words. So
it is substantial to reach this domain of meaning unity, yet deep meaning
layers. Symbol as an indicator of celestial matter descended to man from
higher worlds, is represented in words to conjoin man with the celestial
meanings. Accordingly, semantic paradigmatic in the sense of conceptual
replacement on another concept under similar conditions can be the first key
to the discovery of symbols in the text, which is the same as the metaphor in
the next stage. The Holy Qur'an, by establishing the correspondence
between the existence of man and the components of the universe,
accompanies his audience with the changes, features, and states of the
components of the universe and depicts his path to growth and excellence in
harmony with the components of the universe. In this research we analyze
the relationship between man and the universe. This correspondence results
from the creation of a substitute relationship between man and the universe
and, in some cases, other components of the universe.
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چکيده
قرآن بهعنوان متنی ادبی دارای گونههای زیباییشناختی است که الیههای معنایی بهههه پیوسهتۀ آن
در عین یکپارچگی معنایی در چینش واژگان «تفصیل» یافته است؛ بنابراین نیازمند ابزاری است کهه
مخاطب را تا عمیقترین این الیهها رهنمون شود و او را به فضای این یکپارچگی معنهایی نزدیهک
کند .نماد ،نشانۀ امری قدسی و فرودآمده از عهواممی فراتهر از اناهان اسهت کهه خهود را در باهتر
واژگان مینمایاند تا رشتۀ پیوند میان اناان و این معانی قدسی باشد .جایگزینی مفهومی بهر مفههو
دیگر نخاتین کلید کشف نماد در متن است که همهان تشهبیه و اسهتعاره اسهت .در ایهن پهووهش
تالش شده است میان آیات قرآن رابطۀ میان اناان و عام هاتی با توجه بهه ویوگهیههایی متنهارر
یکدیگر بررسی شود .نتیجه اینکه قرآن کری با ایجاد تنارر میان وجهود اناهان بها اجهزای هاهتی،
مخاطب خود را با تغییرات ،ویوگیها و حاالت اجزای هاتی همهراه کهرده و ماهیر او بهه سهمت
رشد و تعامی را هماهنگ با اجزای عام هاتی به تصویر کشیده است .ایهن تنهارر درنتیجهۀ ایجهاد
رابطۀ جانشینی میان اناان و عام هاتی و در مواردی سایر اجزای عام رخ داده است.
واژههای كليدی
قرآن ،نماد ،روابط جانشینی ،اماماوات واالرض ،اناان.

*نویسنده مسئول
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 .1طرح مسئله

است .برای یافتن ایهن معهانی در مهتن قهرآن ،صهر،

قرآن حقیقتی فرودآمده از خزائن امهی اسهت کهه

داناههتن ماهیههت مههتن کههافی نیاههت و الز اسههت در

«بِقَدَرٍ مَعْلُو » (حجر )21 :نازل شهده اسهت و فضهایی

جهت مخامف شکل گیری آن ،نمادها کشف و بررسی

چند الیه دارد؛ زیرا دارای نزومی پیوسته و متصهل بهه

شوند؛ امها آنههه شهایان توجهه اسهت روش بازیهابی

منبع اصلی بوده است؛ به همین دمیل در زبهان روایهی

نمادها در متن و سهپس فهه معنهای مهدنرر در پهس

فضایی چندبطنی برای قرآن ترسی میشود «إِنَّ مِلْقُرْآنِ

نمادهای بهکاررفته در مهتن اسهت .هرچنهد نمهاد نیهز

بَطْنهها وَ مِلْههبَطْنِ بَطْههن( »..مجلاههی1403 ،ق ،ج،89

همهههون دیگههر مؤمفههههههای ادبههی مههتن ،کههامال در

ص .)95طبعا وجود الیه های معنایی ،متن را از معنای

ساختارهای روشمند منطقی قرار نمی گیهرد و نیازمنهد

راهری فراتر میبرد و مخاطهب را از ورای واژگهان و

برقراری ارتباط خواننده با متن و بهه کهارگیری ذوق و

الیه های معنایی بهه معنهای حقیقهی سهوق مهی دههد.

فه نیز هات ،با بهرهگیری از روشهای جدیهد فهه

حقیقت قهرآن ،باهیط و واحهد اسهت کهه هرچهه بهه

معنا در حوزه زبانشناسی ،دستیابی بهه نمادهها میاهر

الیههههههای پههایین آمههده ،دچههار کثههرت شههده اسههت و

میشود.

درنهایت در قامب مفظ جای می گیرد .چنهین اوصهافی

یکههی از ابزارهههای فههه معنهها در زبههانشناسههی
1

روند شکلگیری متن قرآن را بهه متنهی دارای مراتهب

محورهای جانشینی اسهت کهه بهه دنبهال جهایگزینی

معنایی تبدیل کرده است که هر مرتبه از آن الیههههای

نشانه های زبانی در متن رخ میدهد .این جانشینی بهر

متن نامگذاری میشود .از اینجاست که متون الیهای و

مبنای شباهت میهان دو مفههو اسهت و درنهایهت بهه

چندبطنی ماتلز به کارگیری زبان نمادین است؛ زیهرا

شکلگیری استعارههای زبانی منجر شود .با توجهه بهه

زبان نمادین برخاسته از فرایندی از دالمتهای معنایی

اینکه استعاره و تمثیل زیربنای نمادها هاهتند ،کشهف

است که میان مفظ و معانی فراتر از قامب خطی واژهها

محورهههای جانشههینی و بههه دنبههال آن شههباهتهههای

معناآفرینی می کنند (تهودورو1379 ،،ش ،ص  )36و

به کاررفته در مهتن میهان مفهاهی مختلهف راهگشهای

چنین فرایندی نتیجۀ اتصال معانی است که بهه تومیهد

شناخت و فه نمادهای موجود در متن قهرآن اسهت؛

نمادها منجر می شوند .پس نماد ،سیری است عروجی

بنابراین با استفاده از روابط جانشینی نخاتین مرحلهه

در عمق و ارتفاع و متناسب با الیههای معنایی متن که

از کشف نماد بهصورت روشمند ارائه مهیشهود .ایهن

وریفۀ اتصال و پیوند میان «مفظ» و «معنای عامی نزول

پووهش تالش میکند رابطهای را ارائه دهد کهه قهرآن

یافته» را نیز بهر عههده دارد (سهتاری1376 ،ش (ب)،

میههان اناههان و عههام هاههتی (اماههماوات و االرض)

ص )57و ابزاری کارآمهد بهرای فهه آیهات قهرآن در

ترسی میکند و پس از کشف روابهط جانشهینی میهان

درک الیههای مختلف معنایی آن است.

اناان و عهام هاهتی ه بههخصهوص در رابطهه او بها

قرآن کری کتابی است نازل شده از سوی خداوند

مفهو ارض  -نمادهای به کاررفتهه در ایهن حهوزه را

و ماهیت فرابشری دارد .همین امر به الیهایشدن ابعاد
معنایی آن منجر می شود که متحمل معنای نمادین نیهز
«»paradigmatic relations

1

بررسی نابت اناان و عام هاتی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن
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تفایر و زبان نمادین قرآن را در این موضوع واکهاوی

تأثیر نهایی زبان قرآن در طرح نرریۀ «صرفه» از نرّها

کند.

معتزمی مشاهده می شود کهه دسهت ههر اناهانی را از
رسیدن به بلندای سخن و زبان قهرآن بهه جبهر کوتهاه

 .2پيشينۀ پژوهش

می کند .هرچند نرریۀ صرفه ،واکنش ههایی نهه چنهدان

پیشینۀ برداشهت ههای نمهادین از آیهات قهرآن را

مثبههت را در جامعههۀ علمههی اسههالمی بههه همههراه دارد،

می توان در آثار علمای اسالمی جاتجو کرد .مفاهران

مقدمه ایات برای ایجهاد ایهن تفکهر کهه زبهان قهرآن

قرآن همواره به دنبهال کشهف و اثبهات ویوگهیههای

اگرچه امفاری غنی و ادبی دارد ،عاملی فراتهر از مفهظ

فرابشری و فراتر از توان اناهان در قهرآن بهودهانهد و

است که آن را از متون بشری متمایز میکنهد .پهس از

وجوه زیبایی شناختی مهتن را گهواه مفهاهی واالی آن

نرّا  ،جاحظ نرریۀ «نر » را پایههگهذاری مهیکنهد .او

داناته اند .ایشان کاربرد مجاز ،استعاره و تمثهیالت در

معتقد است نوعی از چینش و نر در امفاظ ،مخهت

زبان قرآن را نشاندهندۀ معانی ضمنی و فراتر از راهر

به قرآن است که آن را از سایر متون مجزا میکند و با

امفاظ داناتهاند و بهخصوص در قامب تفاسیر ادبی بهه

طرح این نرریه ،مباحث مربوط به اعجاز قهرآن را بهه

جنبههههههای مختلههف آن در مههتن قههرآن پرداختهههانههد.

سوی مبانی ادبی و زبانی معطو ،مهیکنهد .شهاخ

برداشتهای فراتر از رهاهر کلمهات قهرآن بها تفاهیر

بررسیهای صورت گرفته بر زبان ادبی قرآن در تکملۀ

مقاتل بن سلیمان بهعنهوان نخاهتین تفاهیر کامهل از

عبههدامقاهر جرجههانی بههر نرریههۀ نره امقههرآن آشههکار

قرآن ،با نا «وجوه» ،وارد عرصهۀ تفایرنویاهی شهده

میشود .در نرهر جرجهانی اگرچهه زبهان ادبهی قهرآن

است که بهنوعی توسعۀ معنهایی محاهوب مهیشهود.

منحصربه فرد و دارای ابعاد زیبایی فراوان است ،آنههه

همهنین ابوعبیده با تأمیف کتهاب «مجهاز امقهرآن» بهه

این متن را از سایر متون متمایز ساخته ،اسراری اسهت

مباحث بالغی و ادبی قرآن میپهردازد .برداشهت او از

کههه در کههال قههرآن نهفتههه اسههت و از خههردی متعههال

واژۀ مجاز ،همان واژه تأویل است و برای نخاتین بار

سرچشمه می گیرد .درواقع آنهه این سهخن را متعهال

صنایع ادبی همهون استعاره ،کنایه ،تشهبیه و  ...را در

میکند و به اوج زیبایی مهیرسهاند ،اسهرار معهانی آن

آیات قهرآن پهیجهویی مهیکنهد (پهاکتهی1390 ،ش،

است که از دسهترس آفرینشهی بشهری خهارج اسهت

ص .)70پس از او فرّاء و اخفش هر کدا قهرآن را در

(جرجانی ، 2003 ،ص.)67

«معههانی امقههرآن» ،صههنایع ادبههی و بالغههی بههه بحههث

نررات عرفا و متصوفه نیز که همواره با فه قرآن

میگذارند .جلوههای ادبی و صهنایع بالغهی قهرآن در

گره خورده اند ،با دیدگاه نمادین نابت به مهتن قهرآن

اوج فصههاحت و بالغههت مههتن آن ،آنهنههان توجههه

بیگانه نیات؛ چنانهه آغاز تصهو ،،تهالش بهرای بهه

اندیشمندان اسالمی را به خود معطو ،میکند کهه در

مفهو بردن و بهاطنیکهردن و رمزگشهایی از امفهاظ و

قرن سهو هجهری ایهن بالغهت و فصهاحت تها حهد

اصطالحات قرآنهی اسهت (مطیهع1382 ،ش) .تفاسهیر

اعجازی فوق بشری بهاال مهی رود (باغبهانی ،پروینهی،

صوفیه ،در گذر از مرحلهۀ وجهوه و اصهطالحات ،بها

خلیفه شوشتری ،و متقهی زاده1391 ،ش ،ص.)51-49

«رسامه مقامات امقلوب» اثر شیخ ابوامحان نوری وارد
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حیطۀ تمثیهل مهیشهود .نهوری در رسهامهاش حقهایق

دیگههران1388 ،ش ،ص .)107او معتقههد اسههت اناههان

تجربۀ روحانی را با بیان تمثیلی و با استفاده از آیهات

بهعنوان عام صغیر ،همۀ ویوگهیهها و صهفات عهام

قرآن بیان میکند؛ اما از آنجا که این رسامه بیشتر جنبۀ

کبیههر (جهههان هاههتی) را در خههود دارد؛ بنههابراین در

تعلیمی دارد ،تمثیلهای آن تا حهد نمهادینبهودن بهاال

برخورد با زبان نماد ،معنایی را انتخاب میکند کهه بها

نمههیرود؛ بلکههه درنهایههت مههیتههوان تفاههیرهای او را

حال او همخوانی و تناسب داشته باشهد و بهه میزانهی

صورتی از استعاره دانات .پول نویا معتقد اسهت آیهه

که خصوصیات عهام کبیهر را در وجهود خهود یافتهه

نور (نهور )35 :سهه مهمهی در ایجهاد زبهان نمهادین

باشد ،نمادهای آن را بر خود تطبیهق مهیدههد و فهه

اسال داشته است .او نخاتین کاربرد زبان نمهادین در

میکند .پس قابلیت اناان در فه نمادها مهؤثر اسهت

تفاههیر قههرآن را ه پههس از تفاههیر مناههوب بههه امهها

(ابن عربی ، 2005 ،ص .)105در همهین راسهتا ،فهه

صادق(ع) -به نفرّی در کتاب مقامات نابت می دههد

قرآن را دارای مراتبی رو به رشد میداند که طهی ایهن

که ابن عربی در فتوحات مکیه باهیار از او یهاد کهرده

مراتب معنایی ،همگا با طی مراتب قلب برای اناهان

است (نویا1373 ،ش ،ص .)299

است (ابن عربی ،بیتا ،ج ،3ص .)129-128ابن عربی

پههس از او ابوحامههد محمههد غزامههی در «مشههکاه

همهنین در توضیس زبهان نمهادین خهود بهه آیهات و

االنوار» بر مبنای مطابقت و تنارر میان عام ملکوت و

روایات استناد میکند و معتقد اسهت ایهن زبهان را از

شهادت ،آیه نور را بهصورت نمادین تأویهل مهیکنهد

قرآن وا گرفته اسهت (مهدکور و دیگهران1388 ،ش،

(طباطبایی1417 ،ق ،ص .)13روزبهان بقلهی شهیرازی

ص .)64-63دیدگاههای نمادین ابهن عربهی در فهه

نیز در «شهرح شهطحیات» ،زبهان صهدیقان را بهه سهه

آیات قرآن ،با نا زبان اشهاره در تفاهیر «رحمهه مهن

دسته «صحو»« ،تمکین» و «سکر» تقای مهی کنهد کهه

امرحمههان فههی تفاههیر و اشههارات امقههرآن» قابههل

منرور او از «سکر» زبان رمهز ،اشهاره و شهطس اسهت

جاتجوست.

(بقلی شهیرازی1344 ،ش ،ص  .)56-55همهنهین بها

به دنبال سیطرۀ ابهن عربهی بهر عرفهان اسهالمی،

نا گذاری تفایر خود با نا «عرائس امبیان فی حقهایق

عبهههدامرزاق کاشهههانی نررههههای نمهههادین او را در

امقرآن» ،حقایق معانی قهرآن را از ورای زبهان نمهادین

تفایرآیات پی میگیرد؛ بهه طهوری کهه تفاهیر او بهه

جاتجو میکنهد .پهس از او عالءامدومهه سهمنانی نیهز

اشتباه به ابن عربی منتاب میشود .همهنهین عارفهان

قرآن را به مطائف هفتگانه تقای مهیکنهد و در ههر

دیگر به ویوه در سایۀ نرریۀ وحدت وجود به اینگونهه

سطس ،تالشی برای تفایر انجا میدهد.

تأویالت میپردازند .سیدحیدر آملی ،عار ،شیعی ،در

اما میتوان اوج رهور نماد و نمهادگرایی در بیهان

کتههاب تفاههیرش موسههو ب هه «اممحههیط االعر ه » بههه

حقایق دینی را در آثار محیامدین ابن عربی جاهتجو

نمونههای بایاری از تأویالت نمادین اشاره میکنهد و

کرد .ابن عربی برای زبان نمادین خود نها «اشهاره» و

چنانهه آیه ابتدای سوره نج را وجود نبیاکهر (ص)

گاه «حکمت» را به کار می برد و تطابق عام صهغیر و

میداند که از عام وحدت به عام کثرت آمهده اسهت

نماد میدانهد (مهدکور و

(آملههی1422 ،ق ،ص .)290پههس از او نیههز سههلطان

کبیر را قاعدهای در تشخی
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علیشاه گنابهادی در تفاهیر «بیهان اماهعاده» ازجملهه

 -مداری محدث ،محبوبه (بیتا) :شناسایی نمادها

کاانی است که به زبهان رمهز و اشهاره مهیپهردازد و

در قرآن (طهرح پووهشهی) ،تههران ،دانشهگاه امزههرا؛

تأویالت نمادین دارد.

واژه هایی چون قلب و درخهت در ایهن طهرح شهایان

در میان فالسفه نیز شاخ

ترین چههره در خلهق

آثار نمادین ،شیخ شههابامهدین سههروردی ،مؤسهس

توجههه قههرار گرفتههه و نمادههها بههرای اسههتفاده در هنههر
گرافیک شناسایی شدهاند.

مکتب فلافی  -عرفهانی اشهراق اسهت .او در تفاهیر

 -نجههفپههور ،رضهها (1388ش) :نمههاد در قههرآن،

«مونس امعشاق» خویش با تکیه بر داستانههای قهرآن،

تهران ،دانشگاه تهران؛ این پووهش با پهذیرش مبنهای

رمزگونهبهودن و چندالیههبهودن آنهها را ریشهۀ ایجهاد

نمادین در فه آیهات قهرآن ،بهدون تعیهین گاهترهای

تصو ،میداند (مطیع1382 ،ش) .مالصدرا در «تفایر

خاص در بررسی ها ،سعی در به تصویر کشیدن برخی

امقرآن امکری » با گهرایش نمهادین ،آیهات مربهوط بهه

نمادهای قرآن داشته است.

بهشت را تأویل کرده است .ابن سینا نیز با خلق آثاری

 -محانی ،مرضیه (1390ش) :بررسی نشانهههای

چههون «ح هیب بههن یقرههان» و «سههالمان و اباههال» بههه

نمادین در برخی آیات قرآن ،تهران ،دانشهگاه امزههرا؛

نمادگرایی روی نشان میدهد .در دیدگاه فالسفه عام

در این پایهاننامهه بیشهتر بهه کهاربرد نشهانه در قهرآن

مثال ،عاممی میانی است که میان دنیای حواس راهری

پرداخته شده و به نماد توجه زیادی نشده است؛ زیهرا

و عام ملکهوت قهرار دارد و محهل ر یهت تجلیهات

نا «نشهانهههای نمهادین» را  -چنهان کهه توضهیس آن

قدسههی و امهههی اسههت .در همههین عههام اسههت کههه

خواهد آمد  -با نمادشناسی خلط کرده است.

رویدادهای نمادین به وقوع مهیپیوندنهد و پیوسهتگی

 -رهههدار ،مههری (1391ش) :بررسههی نمادهههای

وجود و دستیافتن به مراتب وجهودی برتهر در ایهن

عرفانی در سوره کههف ،مشههد ،دانشهگاه فردوسهی؛

عام میار میشود؛ بنابراین جهان مثامی ،باهتر پیونهد

داستان ههای ایهن سهوره (اصهحاب کههف ،موسهی و

مناسبی برای زبان نمادین است کهه بههنهوعی کشهف

خضر(ع) ،ذوامقرنین) در این پایان نامه از بُعد نمهادین

بهاطن را بههه همهراه دارد (شههایگان1373 ،ش ،ص85؛

بررسی شده است  -حانی اسحق آبهادی ،ابوامقاسه

ستاری1376 ،ش(ب) ،ص .)111چنانههه سههروردی

(1392ش) :بررسی انواع قصههای قرآن (بها تکیهه بهر

در آثار نمادین خود معتقهد اسهت آنههه بهرای او رخ

بازشناسی جنبه های واقهع نمها ،نمهادین ،اسهطورهای)،

داده تجربهای حقیقی است که در عام وسیط یا مثهال

دانشکدۀ علو حدیث؛ در فصل چهار این پایاننامهه

واقع شده است (پورنامداریان1375 ،ش ،ص.)271

به وجه نمادین داستانهای قرآنی پرداخته شده اسهت.

در پووهشهای معاصر نیهز رویکهرد نمهادین بهه
آیههات قههرآن پیگیههری شههده و در قامههب مقههاالت و
پایان نامه ها به رشهتۀ تحریهر درآمهده اسهت .مجمهوع

همهنین نررههای متفکهران ماهلمان را دربهارۀ نمهاد
بررسی کرده است.
پووهش حاضر نیز در ادامه همین روند به بررسی

پووهش هایی که ازنرر نگارندگان این نوشتار گذشهته

ابعاد نمادین قرآن در محهدودۀ رابطهۀ اناهان و عهام

و شایان توجه قرار گرفته است به شرح زیرند:

هاتی خواهد پرداخت و وجه تمایز ایهن پهووهش از
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سههایرین تفههاوت در مبههانی و روش بازیههابی نمادههها

را وارد عواممی فراتر یا حتی فروتر می کنهد (سهتاری،

خواهد بود.

1376ش (امف) ،ص 7و .)19
پهس در فراینههد نمههادپردازی ،همهواره یههک پایههه

 .3چيستی نماد

مشابهت میان مفهو عامی و نماد وجود دارد کهه ایهن

نمههاد معههادل واژه « »symbolو برگرفتههه از واژه

مشابهت نیز مغلوب فضهایی اسهت کهه مفههو در آن

یونانی « »symbolonبه معنای اتصال و به ه پیوستگی

دریافت میشود و اناان دریافتکننده ،چیزی را نمهاد

است .این واژه در یونان باستان در اصل نشهانی بهرای

فههرض مههیکنههد کههه در آن نقطههه شههباهتی بهها مفهههو

شناسایی به کار می رفته است که بههصهورت شهیءای

مدنررش در عام فراتر احااس کند.

دونیمههه ،هههر نیمههه از آن در اختیههار شخصههی قههرار

بنابراین سه مؤمفۀ اصلی برای نماد متصور است:

می گرفته است و با جفت شدن این دو نیمه ،صهاحبان

 .1تعلههق مههدمول بههه مفههاهی فراتههر از زبههان و

آن بدون آشهنایی قبلهی ،بهرادر محاهوب مهیشهدند

دریافتهای بشری؛

(ربیعیان1381 ،ش ،ج ،2ص .)1383این معنا با آنههه

 .2شکلگیری صورت نماد متناسب بها فضهای

امروز از معنای نماد برداشت می شود هماهنگی کامهل

دریافت آن و مبتنی بر مشابهت و تمثیل؛

دارد .نماد ،نماینده و نمایشگر مفههومی اسهت کهه در

 .3ایجاد پیوند ،تنهارر و اتصهال میهان نمهاد و

عوام فوق توان اناانی رخ می دهد .این مفهو ِ فراتهر،

الیههای معنا تا رسیدن به مفهو اصلی.

با قرارگرفتن در قامب شیء یا مفظ به ناچار به صورت
محدودتر نمایان می شود؛ زیرا همان طور که عواطف و
احااسهات اناهان  -کهه مربهوط بهه درون اوسههت -
به صورت کامل در قامب مفظ به بیان نمی آیند ،به طهور
قطع نمی توان مفهومی که مربوط بهه عهاممی فراتهر از
زبان و تکل بشری و رویدادهای روزمره اناان اسهت
در قامب شیء یا مفری بشری به صورت کامهل نمایهان
سههاخت؛ بنههابراین قامههب در نرههر گرفتههه شههده بههرای
اینگونه مفاهی باید بتواند اناان را به مفهو اصهلی و
اومیه پیوند دههد و ایهن از ویوگهی ههای نمهادپردازی
است .درواقهع آنههه در معنهای نمهادین مهه اسهت
پیوندی است که میان نماد و آنهه بر آن دالمهت دارد،
ایجاد می کند و باعث جابه جایی ذهن از مرتبهه ای بهه
مرتبۀ دیگر می شود و همهون سیری صعودی ،اناهان

 .1-3نشانهشناسی و نشانههای نمادین
نشانه شناسی دانشی است برخاسته از زبان شناسی
1

کههه نخاههتین بههار فردینههان دو سوسههور  ،زبانشههناس
سوئیای ،شکل گیری آن را پیش بینی می کند .همزمهان
2

با او چارمز ساندرز پیرس  ،فیلاو ،آمریکایی نیهز بها
ارائۀ نرراتی دربارۀ این موضوع ،دانش نشانه شناسی را
پایهههریههزی مههیکنههد (سههجودی1393 ،ش ،ص.)12
بررسی رابطۀ میان دال و مدمول و کشهف مهدمول هها،
وجه اشتراک دو عل نمادشناسی و نشانه شناسی است؛
با این تفاوت که در نشانه ،مدمول همواره امری اسهت
دردسترس ،حال چه شیء خارجی باشد یا طبهق نرهر
سوسور ،امری انتزاعی و ر یهت ناپهذیر .نشهانه ،از دو
نرر گاه با نماد خلط می شود :نخات در نشانه شناسی
Ferdinand de Saussure
Charles Sanders Peirce

1
2
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سوسههور اسههت کههه مههدمول نشههانه را انتزاعههی و

حقیقت به دمیل کاربردش در فه قرآن بیشهتر صهبغۀ

ر یت ناپذیر داناته و برای آن تصوری مفهومی قائهل

کالمی به خود گرفته ،واقعیت ایهن اسهت کهه مجهاز،

اسههت؛ و دو دربههارۀ نشههانههههای نمههادین در مکتههب

صنعت بالغی و ادبهی اسهت کهه فهار از مجهادالت

پیرسی نشانه شناسی است که نشانه را به صورت کلهی

کالمی ،متکل را در بیان مقصود خویش بهه مخاطهب

به نشانه های «شمایلی»« ،نمایه ای» و «نمادین» تقاهی

یاری مهی کنهد (صهفوی1393 ،ش ،ص .)149معنهای

کرده است (چندمر1378 ،ش ،ص.)72-60

مجازی به علت فراگیری در برداشتهای ناملموس از
امفاظ با نماد اشتراکاتی دارد؛ هرچند این اشهتراک نیهز

 .1-1-3تفاااون نماااد و نشااانه د مکتاا هااای

صرفا بر مبنهای عالقهۀ مشهابهت و دربهارۀ آن صهدق

نشانهشناسی

میکند که با نا استعاره مطرح میشود.

آنهه نماد را از نشانه های انتزاعی سوسور متمهایز
می کند ،واژۀ انتزاع است؛ زیهرا نمهاد اگرچهه مهدمومی

 .2-1-3گذ از معنای انتزاعی به معنای ملموس د

فیزیکی و ر یت پذیر ندارد ،هیهگاه نمی تواند از ذهن

استعا ه

بشر سرچشمه گرفته باشد؛ بلکهه مربهوط بهه عهاممی

استعمال معنهای مجهازی در مقابهل حقیقهت ،بهه

است که در اذهان بشری گنجایش تصویرگری نهدارد

علت عالقهای است کهه میهان مفهظ و معنهای مهدنرر

و صر ،آمدنش به ذهن آن را تبدیل به نماد می کنهد.

برقرار می شود و قرینه ای برای فه مخاطب محاوب

بنابراین محصورشدن صورت نماد در قهامبی انتزاعهی،

می شود .ازجمله این قرائن ،عالقۀ مشابهت اسهت کهه

صرفا مرحله ای از شکل گیری صورت نمادین است نه

بههر مبنههای آن معنههایی غیرماههتعمل از مفههظ بههه دمیههل

مدمول نماد .همهنهین در دیهدگاه پیهرس ،مهدمول یها

شباهت با آن معنا بهه کهار گرفتهه مهیشهود .هرچنهد

مورد ارجاعی نشهانه همهواره یهک شهیء اسهت و از

استعاره بابی از مجاز است؛ صنعتی ماتقل و فهار از

حوزۀ انتزاع خارج می شود .نشانه های نمادین او نیز از

صورت اومیۀ مجازی خود به کار مهیرود (سهجودی،

این قاعده ماتثنی نیات؛ همهنین صرفا نشهانه ههایی

1393ش ،ص .)67-66اسههتعاره را مههیتههوان از نرههر

قههراردادیانهههد و هیهگونههه عامهههل ناخودآگهههاه در

ابتناء بر شباهت ،مشترک با نماد دانات؛ امها در عهین

شکلگیری آنها دخامت ندارد.

حال دو هویت متفاوتاند .این تفاوتها عبارتاند از:
 .1نماد را اصطالحا «استعاره باالبر» مهینامنهد؛

 .2-3نماد و صنایع ادبی مجاز و استعا ه

به این معنها کهه متضهمن معهانی غیرانتزاعهی،

مجاز در اصطالح عل بالغهت عبهارت اسهت از

فرابشههری و دور از دسههترس اناههان اسههت

انتقال از معنای اصهلی و ماهتعملِ عمهو بهه معنهای

(سههههتاری1376 ،ش (ب) ،ص)49؛ امهههها در

غیهررای ،،امها متناسهب بهها معنهای اصهلی (جرجههانی،

استعاره ،مفاهی خطی و افقهیانهد و درنهایهت

 ، 1991ص272؛ صههههههههفوی1393 ،ش ،ص.)149

مبتنی بر مفاهی انتزاعیاند .چنانهه در تعاریف

هرچنههد در طههول تههاریخ اسههالمی مباحههث مجههاز و

ارسطو ،میکها ،و جاناهون ،از نرریههپهردازان
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غربههی ایههن حههوزه و عبههدامقاهر جرجههانی از

آئینی است که سلوکی قدسهی را بهرای اناهان فهراه

نرریه پردازان اسالمی ،مشهود اسهت (صهفوی،

می آورد و او را با عوام ماوراء و غیهر بشهری مهرتبط

1393ش ،ص.)190-180

مهههیسهههازد (سهههتاری1376 ،ش (ب) ،ص.)27-30

 .2نماد به اعتبار گاتردگی مهدمومش متضهمن

آئین های اسطوره ای ،به دنبال معنادارکردن جهان برای

تأویالت بی شمار است و به عبارتی بهیکرانهه

اناان ،از آشفتگی ها و پریشانی های او  -که ناشهی از

است؛ در صورتی که استعاره دالمت بر معنهای

سرگشتگی و حیرانی او در عام است – کاسته اسهت

جزئی و محدود دارد.

و رسامت و تکلیفی آرمانی برای او نمایان مهی سهازد؛

 .3میان نماد و مدمومش پیوند و وحدت ذاتهی

به طوری که جهان و اناان در جههانبینی اسهطوره ای،

برقرار است که آن را ماتلز الیه های معنهایی

از یکدیگر جهدا و بیگانهه نیاهتند .یهک روی اناهان

بهه پیوسته کرده است؛ در حامی کهه اسهتعاره

جهان است و یک روی جهان اناان .این یگهانگی در

صرفا بیانکنندۀ شباهتی پنهان میان دو شیء یها

باورهای باسهتانی تها جهایی اسهت کهه گهاه جههان و

مفهو است.

پدیده هایش بر پایهۀ تشهبیه بها اناهان و انهدا ههایش

 .4قامب نمادین اگرچه مبتنهی بهر شهباهت بها

سنجیده می شوند که پایه و اسهاس نمهادگرایی اسهت

مدمول است ،قامبی ناگزیر است که گوینهده آن

(سهههتاری1376 ،ش (ج) ،ص71؛ کهههزازی1372 ،ش،

بهصورت ناخودآگاه ،بها درک شهباهتی کهه بها

ص)22-21؛ بنابراین منرهور از اسهطوره ،صهرفا نهوع

مفهههو مههدنرر دارد آن را بههه کههار مههیگیههرد.

جهان بینی خاصی است که اناان را با ماورای خود در

درمقابههل ،اسههتعاره صههنعتی ادبههی اسههت کههه

طبیعت پیوند می دهد و او را با عوامل خلقهت جههان

به صورت آگاهانه در مهتن بهه کهار مهی رود و

که در قامب اسطوره نمایان میشوند ،متصل میسازد.

وجهود رابطهۀ شهباهت میهان دو مفههو را بهه
تصویر میکشد.

 .1-3-3قداست جهان و نمادهای شمایلی
نگاه فرابشری بهه پدیهدهههای اطهرا ،،موقعیهت

 .3-3پيشينۀ نماد و نمادگرایی

اناان را در برخورد با آنها دگرگهون مهیسهازد و بهه

ارتباط با عوام ماورا همواره درخور توجهه بشهر

گونهای تغییر می دهد که تفایر او را از جهان بهمنزمهۀ

بوده است و آیینهای اسطورهای و نمادها ،گهواه ایهن

محیطی صر ،بهرای زنهدگی روزمهره ،بهه وسهیلهای

توجه و کشش از سوی اناان است .هرچنهد اینگونهه

فراتر تبدیل می کند و شکلی نمهادین بهه پدیهدهههای

نیات که نماد تنها در عهام قداسهت و مابعدامطبیعهه

اطرا ،آن می بخشد .دیدگاه نمهادین ،خهاص اناهانی

یافت شود ،به دمیل دالمتش بر معنایی فراتهر از ذههن،

است که خهود را در کیههانی سراسهر مقهدس سهاکن

زبان و قوای اناانی ،با اسطوره و آیهین ههای دینهی و

میبیند و به دنبال دریافتهایی فراتر از عوامل طبیعهی

مذهبی پیونهد ذاتهی و وجهودی برقهرار مهی کنهد .در

است .این نوع برخهورد بها جههان پیرامهون ،ناشهی از

تمدنهای بدوی ،نماد در اصهل بیها نکننهدۀ مناسهباتی

دیدگاه و رفتارههای مهذهبی بشهر اسهت .نمادهها بهه
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تناسب شرایط زندگی در ابتدا بهصورت شمایل نمهود

فرودآمدن در قامب مفری محدود که بهناچار بهصهورت

یافتهاند؛ چنانهه اقوا ابتدایی با بهرهگیری از نقابهها

نماد ،نمایانگر میشود و از سوی دیگر ،اعمامی که قرار

و شمایل خاص در مراس های دینی خهود ،بهه دنبهال

است اناان را به عام دیگهر پیونهد دههد نیهز نهاگزیر،

اینگونه تمایالت در کیهان بوده اند .کاربرد آئینی نقاب

نمادین است تا رشتۀ اتصال و پیوند ه که کارویوه نمهاد

از دیههدگاه اندیشههمندان در اقههوا بههدوی ،چیههزی بههه

است  -را برقرار سهازد؛ بنهابراین متهون مقهدس از دو

مراتب بهیش از تصویرسهازی و نقهش پهردازی سهاده

زاویه شکلگیری و به فعلیت درآمهدن از اناهان ،دارای

با استفاده از این نقهابهها

ماهیتی نمادیناند .این ویوگی باعهث شهده اسهت ایهن

به دنبال نفی وجود خهود و درآمیخهتن بها ایهن ابهزار

دسته متون همواره متهونی چندالیههای و دارای مراتهب

بهعنوان وسیله ای برای حضور ذاتی در ماورا و مافوق

معنایی باشند .بهطور کلی و عا  ،برای این نوشهتهههای

خویش است (بورکهارت1370 ،ش ،ص .)12اینگونهه

نمادین سه سطس معنایی تصورپذیر است :مرتبهۀ رهاهر

رفتارهههای مههذهبی در میههان اقههوا ابتههدایی ،ناشههی از

یا معنای تحتاملفری متن ،جان یا معنای تمثیلی مبتنهی

کشش و عالقه اناان به عوام فراتر است که در قامب

بر شباهت که پایه و زیربنای شکلگیری نمهاد در مفهظ

نمادها نمایان میشوند؛ زیرا خاصیت نماد ایهن اسهت

است ،مرتبۀ روح یا نمادین متن .تمامی ایهن مراتهب و

که نهتنها عوام فوق بشری را به فعلیت درمهیآورد و

الیهها به ه متصهلانهد و فهه ههر کهدا واباهته بهه

دستیافتنی می کند ،این جهان غیراناانی را بهرای بشهر

دیگری است .بعالوه ،آنهه متن مقدس را از سایر متون

حاضههر مههیکنههد (سههتاری1376 ،ش (ب) ،ص)30؛

متمایز می کند ،تأثیر درجۀ تکامهل روحهانی و اخالقهی

بنابراین نماد ،صرفا تصویرگر از حقیقتی نیات که بهه

مخاطب در فه و درک او از آن است و به میزانهی کهه

زبان نمیآید؛ بلکه وسیلهای برای پیوند با این حقیقت

خوانندۀ متن بتواند با عام متن مقهدس ارتبهاط برقهرار

است.

کند ،فه و درک بیشتری را دریافت میکنهد (سهتاری،

است؛ به طوری که شخ

1376ش (ب) ،ص .)49-48این خصیصه پابرجاسهت،
 .2-3-3گذ از تصویر به زبان د متون مقدس

حتی زمانی که نویانده این متون اناان باشد نهه صهرفا

در مایر رشد فرهنگی و تمهدن بشهری ،نمادههای

موجودی فرابشری؛ زیرا آنهه مه است مفاهیمی است

شمایلی رو به کال و زبان آوردند و در قامهب نوشهتار

که حکایت از عاممی فراتر دارد و در قامهب مفهظ قهرار

نمایان شدند .متون مقدس که شامل آموزههای دینهی و

گرفته است .حال این مفاهی چه بر زبان اناانی متصهل

آئینی اند ،نمونۀ بارز این دست متون نمادگونه محاوب

به این عوام و چهه بهر زبهان خداونهد جهاری شهوند،

میشوند .متن مقدس ناگزیر از نماد است؛ زیهرا مهرتبط

تأثیری در این ویوگی متون مقدس ندارد .هرچند متهون

با عاممی است فراتر از اناان و شهامل توصهیف وقهایع

مقدس تأثیر زیادی در تغییر فرایند نمادگرایی از تصویر

این عام یا دستور به انجا اعمامی اسهت کهه اناهان را

به متناند ،با حاکمیت نمادها بر زبان و متهون بههویهوه

به فراتر از خودش پیوند میدهد؛ بنابراین از یهک سهو،

متون ادبهی و عرفهانی ،زبهان نمهادین از سهیطرۀ متهون

وصف وقایع عام فراتر به زبان بشری همراه اسهت بها

مقدس خارج میشود.
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 .4كا برد نمادپردازی د فهم قرآن

مِنْ عِندِ غَیرِ املَّهِ مَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلَافا کَثِیرا» (نااء)82 :؛

قرآن ،متن است؛ به ایهن معنها کهه از ارزشهها و

بنابراین میان قرآن و جهان هاتی ،تنارر و همهاهنگی

باورهای زمان خود فراتر میرود و مخاطب را با خود

وجود دارد و در آیات قرآن میهان ایهن دو بها امفهاری

همراه میکنهد (بهارت ،1373 ،ص )60-58؛ بنهابراین

مشترک ،هماهنگی ایجاد شده است1؛ بنهابراین کثهرت

با وجود شکل گیری در قامبهای بشری زمهان خهود،

و پراکندگی راهری میان آیات قرآن ،در فضایی واحد

در هیچیک از این قامبهای ادبی جای نمیگیرد .ایهن

شکل میگیرد و قرآن از آن تعبیر بهه احکها مهیکنهد

مائله بر پیهیدگی فه قرآن میافزاید و کاربرد روش

«کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ» (هود .)1 :مقا جمع و اتحهادی

در فه آن را ضروری میکند؛ اما تعیهین روش بهرای

که در نزول دفعی قهرآن بههصهورت معنهایی صهر،،

فه ه چنههین متنههی نیازمنههد شههناخت ماهیههت مههتن و

بدون مفظ و عبارتی به قلهب پیهامبر(ص) نهازل شهده

متناسب سازی روش هها بهه فراخهور ویوگهی ههای آن

است .در مقابل این احکا « ،تفصیل» یا فرق است کهه

است .نمادپردازی به منزمۀ ابزاری برای فه الیههههای

شامل ورود این معنای واحد در باتر زبهانی بها همهۀ

عمیقتر متون و ایجاد پیوند میان این الیهها تا رسهیدن

پیهیدگی های آن ،طی  23سال نزول تهدریجی اسهت

به معنای اومیه ،آنهه را در فه چنهین متهونی پیهیهده

«ثُ َّ فُصِّلَتْ مِنْ مَدُنْ حَکی ٍ خَبیرٍ» (ههود)1 :؛ بنهابراین

به نرر می رسد ،دردسترس مخاطب قهرار مهی دههد و

فه و درک معنای قرآن میار نیات ،مگر با رجوع به

نمایان می سازد .هرچند نمهادپردازی بهه معنهای نفهی

فضههای وحههدت و یکدسههتبههودن معنهها ،پههیش از

راهر امفاظ نیاهت ،آن را دروازۀ ورود بهه الیههههای

قرارگرفتن آن در قامب مفظِ قرآن «نزول» یافتهه اسهت

باطنی میدانهد (شهایگان ،1373 ،ص)371؛ امها بهرای

(مطیع ،1389 ،ص .)76-75نزول باعث ایجاد قهدر و

اطمینان از پاسهخگوبودن چنهین نگرشهی ،الز اسهت

اندازه می شود و حقیقتهی هرچنهد وسهیع در صهورت

ابتدا ماهیت ساختار قرآن در دو مرحلۀ پیشینی (شامل

تنزل ،قدر و اندازهای مشخ

پیدا خواهد کهرد «وَ إِن

شکل گیری مهتن) و پاهینی (شهامل بررسهی سهاختار

مِّن شىءٍ إِمَّا عِندَنَا خَزَائنُهُ وَ مَا نُنزَّمُهُ إِمَّها بِقَهدَرٍ مَّعْلُهو ٍ»

معنایی امفاظ متن) بررسی می شوند .همهنین داناهتن

(حجر)21 :؛ بنابراین قرآن نیز که حقیقتی است واحهد

پیشینۀ فه و تفایر قرآن در میان قهدما و متقهدمان از

و بایط ،در فرایند نزول به قدر معلو تقلیل و تقهدیر

مفاران ،مالکی بر صحت فه همگانی از مهتن مهورد

یافته است .تقدیر منجر بهه ایجهاد الیههههای مختلهف

نیاز خواهد بود.

معنایی از منبع نزول تا مفظ میشود؛ زیرا قرآن از سنخ
نهزول بههیتجهافی همهههون نهور اسههت کهه اتصههال و

 .1-4فرایند شکلگيری متن قرآن

پیوستگی میان آنهه نازل شده است را با مبهدأ حفهظ

جهان هاهتی (کتهاب تکهوین) دارای پیوسهتگی،

میکنهد (مطیهع ،1389 ،ص113-107؛ همهان،1390 ،

نر و اناجا است «ما تَرَى فىِ خَلْهقِ امرَّحْمَهانِ مِهن

ص76و)289؛ بنابراین مفری که مقدر شده نمهیتوانهد

تَفَاوُت» (ملک )3 :و قرآن کری نیهز بههعنهوان کتهاب
تدوین ،با این نر و اناجا همگا است «وَ مَهوْ کهاَنَ

1

برای نمونه ر.ک :انبیاء ،22 :طه( 107 :کتاب تکوین)؛ کهف ،1 :زمر28 :

(کتاب تدوین).
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گویای کلیت و حقیقت معنها بهه تنههایی باشهد ،مگهر

برای خانواده ،صبر بر مصیبت و  ...به کار گرفته شهد.

اینکه ویوگی اتصال و پیوستگی میان الیههای معنهایی

همهنین است «هجرت» که از سفر بهه منطقههای امهن

را به خود به همراه داشته باشد و تثبیت ایهن ویوگهی

برای حفظ دیهن ،بهه مصهادیقی همههون سهفر بهرای

در متن قرآن ،مخاطب را بها الیهه ههای معنها در مهتن

کاب عل توسعۀ معنایی یافته است .توسهعۀ معنهایی

همراه می کند .تقدیر ،درآمدن مفظ در قامب است که با

یکی از ابزارهایی است کهه مهتن قهرآن را از زمهان و

وجود ویوگی پیوسهتگی و اتصهال تها معنهای اصهلی،

مکانی خاص خارج میکند و توسعه میدههد (مطیهع،

نیازمند روشهایی مناج در فهه معنها از آن اسهت.

 ،1389ص.)77

با توجه به مطامب طرحشده سه ویوگی زیر در فراینهد
شکلگیری متن قرآن در نرر گرفته شد:
 -وجود معنایی عامی ،بایط و واحهد فراتهر از

 .2-2-4تعميق معنایی
تعمیق معنایی به معنای ورود در الیههای عمیقتر

امفاظ در فضای «اِحکا »؛

معنههایی واژههاسههت کههه بههه تناسههب میههزان ورود بههه

 -نزول این معنا همراه با پیوستگی و تقدیر؛

الیههای عمیقتر ،در دو بخش بررسی میشوند:

 «تفصیل» معنای نزولیافته در قامهب امفهاظ ودرنتیجه ،ایجاد پراکندگی راهری در معنا.

 .1-2-2-4داللتهای ضمنی
معنای ضمنی ،معنایی فراتر از معنای تحتاملفری

 .2-4ساختا معنایی واژهها و عبا ان قرآن

و صریس است که بهصورت محدود حلقههای معنهایی

بهها توجههه بههه ویوگههی مههتن قههرآن در فراینههد

آن گاههترش مههییابههد (نصههیرامدین طوسههی،1367 ،

شهکلگیههری آن ،واژگهان و عبههارات قرآنهی بایههد بههه

ص .)8-7فه معنای ضهمنی در یهک مهتن از بافهت

گونهههای باشههند کههه اسههتعداد تحمههل ایههن معنههی در

کال و متناسب با همنشینهای آن تأثیر میگیرد و این

الیه های مختلف را در عین پیوستگی و اتصال داشهته

نرر کاانی را که هر نهوع برداشهت فهردی را معنهای

باشند .همهنین از آنجا که قرآن متنی فراتر از زمهان و

ضمنی صحیس تلقی میکننهد ،رد مهیکنهد (سهجودی،

مکان نزول خهود اسهت ،ایجهاد سهازوکارهایی بهرای

 ،1393ص .)74-71مثال این نوع معنا ،تغییهر مفههو

خارجساختن آن از محدودۀ شکلگیهریاش ضهروری

«جهاد در راه خدا» اسهت کهه در آیهات باهیار بهه آن

است؛ بنهابراین ،متناسهب بها ایهن زیرسهاختهها سهه

اشاره شده است که از هر گونه مصداق معنایی وسهیع

کارآمدی زیر انترار میرود:

آن به معنایی عمیق تر با نها «جههاد اکبهر» اسهت کهه
مفهومی درونی تر یافته است (مطیع ،1390 ،ص )77و

 .1-2-4توسعۀ معنایی
عبارت است از ایجاد مصادیق بیشتر برای معنهای

در سوره عنکبوت بهه آن اشهاره مهیشهود« :وَ امَّهذینَ
جاهَدُوا فینا مَنَهْدِیَنَّهُ ْ سُهبُلَنا» (عنکبهوت .)69 :اسهتناد

صریس و تحتاملفرهی یهک واژه؛ بهرای مثهال مفههو

جهاد به خداونهد در واژه «فینها» نشهاندهنهدۀ معنهای

جهاد بهتدری ،از معنای خاص جنگ با اسلحه به کهار

عمیقتر برای آن اسهت کهه شهامل جههاد در راسهتای
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ایمهههان و عقیهههده اسهههت (طباطبهههایی ،1417 ،ج،16

صورتی که ورود بهه اطهالق و معنهای واحهد مهتن از

ص .)151همهنین توجه به موقعیهت و بافهت کهال ،

نمههاد ،بههه همههراه ویوگههی پیونههد و اتصههال الیهههههها،

چنین برداشتی از این آیه را تأیید مهیکنهد کهه شهامل

جایگاهی است که مخاطب را با آفرینندۀ متن ،متصهل

تغییر نگرش دنیاطلبی به آخرت طلبی در اناان اسهت

و یکی میکند؛ چنانکه گویا خود او ،همهان شخصهی

و در آیات پیشین این سوره به آن اشاره شده است «وَ

است که متن را به نگارش درآورده است .با توجه بهه

مَا هَذِهِ امْحَیَوۀُ امدُّنْیَا إِمَّا مَهْوٌ وَ مَعِبٌ وَ إِنَّ امهدَّارَ االَخِهرَۀَ

فرایند شکل گیری متن قرآن و وجود الیه های معنا ،به

مَهِىَ امْحَیَوَانُ» (عنکبوت)64 :؛ بنهابراین در ایهن مثهال،

نرههر مههیرسههد فههه نمههادین دسههتک ه در برخههی

جهاد اکبر ،دالمت ضمنی از واژۀ جههاد اسهت کهه بها

موضوعات و مفاهی قرآنی دور از انترار نخواهد بود.

توجه به بافت و موقعیت کال توجیه میشود.

این مه به ویوه با در نرر گهرفتن پیشهینۀ دیهدگاههها
تفایری نابت به قرآن بهه مثابهۀ متنهی ادبهی و دارای

 .2-2-2-4كا برد نمادین

مفاهی فراتر از امفاظ ،شایان پی جویی است؛ چنانههه

متنی که در الیههای مختلف معنایی شکل گرفتهه

صنایع ادبی چهون تشهبیه ،اسهتعاره و مجهاز بههمنزمهۀ

یا به خود شکل داده است  -در حهامی کهه از معنهای

نمایندگان این سطس از فه  ،مقدمهه بهر درک نمادهها

واحد ،تفصیل و گاترش مهییابهد و در باهتر متکثهر

هاتند.

امفاظ ،خود مهینمایهد  -و در عهین حهال سهعی دارد

چنین برداشتها و نگرشههایی ناهبت بهه مهتن

معانی فرازمانی و فرامکانی را بیان کند ،گریزی نهدارد

قرآن در تاریخ تفایر ،همهنین قابلیت مهتن قهرآن در

جز اینکه زبانی استعاری ،رمهزدار و تأویهلدار داشهته

تحمل معانی عمیهق و پیونهدخورده بها معنهایی واال و

باشد (مطیع ،1390 ،ص)78؛ زیرا نماد و رمز ،سهیری

واحد ،امکان بروز نمادها را در این متن فهراه کهرده

است عروجی در عمق و ارتفاع و متناسب با الیههای

است .وجود نمادها در متن نهتنها منکر معنهای رهاهر

معنایی متن .بعالوه اینکه وریفۀ اتصال و پیونهد میهان

نیات ،با تثبیت راهر امفاظ ،مخاطب را با معانی عمق

«مفظ» و «معنای عامی نزول یافته» را نیز بر عههده دارد

و ژر ،امفاظ مواجه می کند .تکیه بر روابط جانشهینی

(ستاری1376 ،ب ،ص .)57بنهابراین ،گهذر از معنهای

یا « »paradigmatic relationsبرای یافتن معنها ،یکهی

صریس مفظ که در باتر زمانی و مکهانی خهاص خهود

از ابزارهای مه در دسترسی به معانی عمیهقتهر مهتن

شکل گرفته و دستیابی به معنای واحد و باهیط اومیهه

است که در دسهتۀ آیهات مربهوط بهه عهام هاهتی و

که حقیقت نزول یافتهه اسهت ،نتیجههای جهز خهروج

به طور خاص مفهو ارض به عنهوان یکهی از واژگهان

کامل متن از محدودۀ زمان و مکهان و ازمهیشهدن آن

کلیدی در این حوزه ،پیجویی میشود .آنهه در ادامه

ندارد .هرچند توسعۀ معنایی و دالمتهای ضمنی نیهز

بررسی خواههد شهد ارائهۀ زبهان نمهادین بههصهورت

تا حدی متن را از این محدوه خارج میکنند ،همهنان

روشمند است که با تکیه بر ویوگیها و امکانات مهتن

متن ،معنا و مصادیقی را به خهود مهیپهذیرد کهه ههر

و به ویوه با کمک گرفتن از ابزارهای فه معنهای مهتن

خواننده در زمان و مکان خهود از آن انترهار دارد .در

همهون روابط جانشینی امکان پذیر میشود.
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خاص ارض در آیات قرآن ،نتیجۀ سلاهله روابطهی از

همانطور که گفته شد نماد بهر سهه پایهۀ «تشهابه،

محورهای جانشینی است که مقدمۀ ایجاد تنارر میهان

فرابشری بودن و پیوند میان الیهههای معنهایی» اسهتوار

اناان و کیهان و درنتیجه ،آشکارسازی زبهان نمهادین

است؛ اما برای یافتن این معانی در متن قهرآن ،صهر،

در بیان مفاهی این حهوزه اسهت؛ هرچنهد بهر مبنهای

داناتن فرایند شکلگیهری مهتن کهافی نیاهت و الز

چندالیهبودن معانی بلند قرآنهی ،اینگونهه برداشهتهها

است با تکیه بر متن ،نمادهای آن بررسهی شهوند .بهه

نهتنها منافی راهر آیات نیات ،با معنای راهر آیهه در

این ترتیب آغاز بررسیها از حوزۀ امفاظ و با تکیه بهر

یک راستا قرار می گیرد .به این ترتیهب آنههه در ایهن

تحلیل متن خواهد بود تا الیههای معنا بازیابی شهوند.

بخش پیجویی میشود ،یافتن جانشینهای معنایی در

یکی دیگر از ویوگی های نماد ،وجود مبنای مشهابهت

متن قرآن است که میان اناان و عام هاهتی بهه کهار

است که منجر به ایجاد رابطۀ تنارر میان معنها و نمهاد

رفته است.

به کاررفته در متن میشهود .از ابزارههای کهاربردی در
شناسایی چنین روابطی در مهتن ،تکیهه بهر جانشهینی

 .1-5تناظر انسان با عالم هستی بار مبناای وابا

معنایی است که بیانکنندۀ جایگزینی مفاهی متنارر در

جانشينی

متن ،با ویوگی های یکاان است و شامل جابهه جهایی

«اماَّماواتِ وَ امْأَرْض» دایره ایات به وسهعت کهه

نشانههای متن با یکدیگر میشود .ایهن جابههجهایی و

همۀ آنهه هاتی یافته را شهامل مهیشهود و غایهت و

جانشینی نشانهها مبتنی بر شباهتی است که با یکدیگر

هد ،آن حق است «خَلَقَ املَّههُ اماَّهماواتِ وَ امْهأَرْضَ

دارند و به این ترتیب استعاره یکهی از مصهادیق بهارز

بِامْحَقِّ» (عنکبوت .)44 :از سویی در بیان قهرآن ،همهۀ

جانشینی در متن است؛ زیرا بر مبنای تشبیه ،دو مفهو

عام هاتی برای اناان خلق شده است «وَ سَخَّرَ مَکُه ْ

آنقدر شبیه داناته می شوند کهه مهیتواننهد بهه جهای

مهها فِههی اماَّههماواتِ وَ مهها فِههی امْهأَرْضِ» (جاثیههه)13 :؛

یکدیگر به کار روند (صهفوی ،1379 ،ص.)265-264

بنابراین غایت حق بودن هاتی و برای اناانبهودن آن

با توجه به آنهه دربارۀ اشتراکات میان نماد و اسهتعاره

یکی است و اناان جایگاهی رفیعتر از هاهتی دارد و

و نیز تفاوت آن دو بیان شد ،بهه دسهت آوردن مبنهای

همان طور که همۀ هاهتی بهرای اناهان و در تاهخیر

شباهت با به دست آوردن روابط جانشینی موجهود در

اوست ،برای حق نیز هات و اناان و حق بهر مبنهای

متن ،دروازهای به سوی کشف نمادهای بهکاررفتهه در

این دو آیه در یک نقطه قرار میگیرند (مطیهع،1389 ،

متن است.

ص .)201به همین علت است که جایگاه آسمانهها و

بر مبنای رابطۀ جانشینی ،نابتی از اناان با عهام

زمین برای اناان صرفا یک آیه و نشانه است «إِنَّ فهی

هاتی در نرا معنایی آیات قرآن به دست میآید کهه

ذمِکَ مَآیَۀ مِلْمُؤْمِنینَ» (عنکبوت .)44 :آمدن مفهظ مفهرد

او را منتارر با کل عام قرار میدههد و مبنهای تفاهیر

«آیه» تأکید بر این دارد که همۀ هاتی یک آیهه اسهت

نمادین از سایر پدیده های هاتی در آیات قرآن است.

با آن همه تنوع و آن آیه اینات کهه آسهمان و زمهین

کاربرد ویوگی های اناانی برای اجزای کیهان و بهطور

بیت نیات ،بلکه جایی است بهرای گهذر و عبهور بهه
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خانه حق (مطیع ،1389 ،ص .)201همهنین در عرضۀ

می کنند؛ اما آنهه مه است قرارگرفتن اناان بها تمها

امانت بر آسمان ها و زمین ،اناان اسهت کهه بهاوجود

رل و جهلش در برابر مجموعهه آسهمانهها و زمهین

اعههراض هاههتی از ایههن پههذیرش ،بهههراحتههی آن را

است ،گویی تما هاتی در یهک طهر ،قهرار گرفتهه

می پذیرد و با خود حمل میکند إِنَّا عَرَضْنَا امْأَمانَۀَ عَلَى

اسهت و اناههان در طرفههی دیگههر .متناسههب بهها چنههین

اماَّههماواتِ وَ امْهأَرْضِ وَ امْجِبههالِ فَهأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَههها وَ

تصویری از جایگاه اناان و عهام هاهتی ،محورههای

أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا امْإِنْاانُ إِنَّهُ کهانَ رَلُومها جَهُهوال»

جانشینی در آیات مربوط بهه ایهن حهوزه نیهز شهامل

(احزاب .)72 :مفاران دربارۀ مفهو امانت در این آیه

جانشینی اناان و «اماَّماواتِ وَ امْأَرْض» در دو ویوگی

مباحههث زیههادی را بههرای تعیههین مصههادیق آن مطههرح

فطرت و دریافت نور است:

جدول  :1جانشينی انسان و عالم هستی
دیف

محو جانشينی

1

فطرت

2

دریافت نور

انسان

عالم هستی
قهالَ بَهلْ رَبُّکُه ْ رَبُّ اماَّههماواتِ وَ امْهأَرْضِ
امَّذی فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلى ذمِکُ ْ مِنَ امشَّاهِدینَ
(انبیاء)56 :

یا قَوْ ِ ال أَسْئَلُکُ ْ عَلَیْهِ أَجْرا إِنْ أَجْهرِیَ إِالَّ عَلَهى
امَّذی فَطَرَنی أَ فَال تَعْقِلُونَ (هود)51 :
إِالَّ امَّذی فَطَرَنی فَإِنَّهُ سَیَهْدینِ (زخر)27 :،

امْحَمْدُ مِلَّههِ فهاطِرِ اماَّهماواتِ وَ امْهأَرْضِ  ...وَ ما مِیَ ال أَعْبُدُ امَّهذی فَطَرَنهی وَ إِمَیْههِ تُرْجَعُهونَ
(یس)22 :

(فاطر)1 ،
املَّهُ نُهورُ اماَّهماواتِ وَ امْهأَرْضِ مَثَهلُ نُهورِهِ
کَمِشْکاۀٍ فیها مِصْباحٌ ( ....نور)35 :

یا أَیُّهَا امَّذینَ آمَنُهوا اتَّقُهوا املَّههَ وَ آمِنُهوا بِرَسُهومِهِ
یُؤْتِکُ ْ کِفْلَیْنِ مِهنْ رَحْمَتِههِ وَ یَجْعَهلْ مَکُه ْ نُهورا
تَمْشُونَ بِهِ ( ...حدید)28 :

مطابق آیات ذکرشده در جدول ،رسوالن امهی که

شکوفایی می رود و خداوند به اس فاطر آن را تکمیل

نمایندگان اناانهایی رهیافته و رشدیافتهاند ،همههون

میکند (موسهوی ،1394 ،ص)8؛ بنهابراین اناهان نیهز

فطرت آسمانها و زمین ،خود نیز فطرت و شهکوفایی

همهون عام هاتی ایهن رشهد و تکامهل را دریافهت

را دریافت میکنند .فطهرت ،ویوگهی عهام هاهتی در

می کند و پیامبران در قرآن نمونۀ این دریافهت معرفهی

خلقت آن است و خداونهد فهاطر آسهمانهها و زمهین

شدهاند .همهنین در دریافت نور نیهز همهانطهور کهه

است «امحَمْدُ مِلَّهِ فَاطِرِ اماَّمَاوَاتِ وَ امْأَرْض» (فاطر.)1 :

عام هاتی ،رر ،دریافت نور خداوند اسهت ،اناهان

فاطر کای است که اومین دسهت را بهه آفهرینش بهاز

نیز از نور امهی بهرمنهد مهی شهود «أَ وَ مَهنْ کهانَ مَیْتها

میکند و آن را پس از قبض ،باهط مهیدههد (مطیهع،

فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا مَهُ نُورا یَمْشی بِهِ فِی امنَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ

 ،1389ص )217و فطرت عبهارت از تکمیهل خلقهت

فِی امرُّلُماتِ مَیْسَ بِخارِجٍ مِنْه» (انعها  .)122 :بنهابراین

است که در شهش روز انجها گرفتهه اسهت و رو بهه

مطابق جدول ،اناان و عام هاتی در دریافت نور نیز
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چنان مشابه اند که هر دو همنشینهای واژه نور به کار

رَّسُههوما» (اسههراء .)95 :اگههر مالئکههه بههر روی زمههین بهها

رفتهاند و جانشین یکدیگرند.

اطمینان قد میزدند ،قطعا رسول خهدا نیهز از مالئکهه

بر این اساس ،اناان در برابر مجموعۀ آسمانها و

بود؛ اما اناان زمینی است و جایگهاه او زمهین اسهت و

زمین میتواند همان سیر و حرکتهی را در درون خهود

رسومی که برای مبعوث میشود نیز اههل زمهین اسهت.

دریافت کند که عام هاتی در بیرون طهی مهیکنهد و

حضور اناان در زمین برای رشد اوست ،در مقایاه بها

هماهنگ با هاتی به سوی حهق حرکهت کنهد .قهرآن

مالئکه کهه تهوان چنهین رشهدی را ندارنهد (موسهوی،

کری در آیات مختلف اجزای ایهن هاهتی پهنهاور را

 ،1394ص .)41بنابراین در مایر تبیین دیدگاه قرآن در

برای اناان به گونهای توصیف میکنهد و بهه تصهویر

نابت اناان و عام هاتی ،الز است بررسهی مفههو

می کشد کهه در راسهتای همهین ماهیر قهرار گیهرد و

ارض در اومویت قهرار گیهرد؛ زیهرا نههتنهها در فراینهد

بهعنوان متنهارر وجهود اناهان در عهام خهارج او را

خلقت تقد دارد ،در نابت با اناان نیز جایگاه ویوه و

متوجه آیات و سرمایههای امهی در درون خهود کنهد؛

اختصاصی دارد؛ چنانهه ارض در دیدگاه قرآنی جایگاه

همانطور که قرآن عالوه بهر سهیر در آفهاق ،سهیر در

هبوط حقیقت اناهانی و اسهتقرار مهدتدار اوسهت «وَ

نفس اناان را نیز مقدمه دریافت حق میداند «سَنُریهِ ْ

مَکُ فىِ امْأَرْضِ مُاْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِمىَ حِهین» (بقهره )36 :و

آیاتِنا فِی امْآفاقِ وَ فهی أَنْفُاِههِ ْ حَتَّهى یَتَبَهیَّنَ مَهُه ْ أَنَّههُ

عالوه بر این نشان و آیهای بهرای اناهان اسهت «وَ فِهی

امْحَقُّ» (فصلت .)53 :این تنارر و هماهنگی به ویوه در

امْأَرْضِ آیاتٌ مِلْمُوقِنینَ» (ذاریات.)20 :

ارتباط میان اناهان و ارض در قهرآن مطهرح اسهت و

آنهه در بررسی آیات مجموعه ارض بها اسهتفاده

توصیفات اناانی از ارض در آیات ،مقدمهۀ برقهراری

از روابط جانشینی به نرر میرسد ،بیان ناهبتی اسهت

این رابطه است.

میان اناان و زمین که فراتر از صرفا جایگهاهی بهرای
زندگی مادی و دنیوی اوسهت .بههکهارگیری اوصها،

 .2-5تببين جایگاه انسان نسبت به زمين

اناانی برای زمهین و بهامعکس و درنتیجهه ،جانشهینی

در جهان بینی قرآنی ،ابتدای خلقت از زمین آغهاز

ارض و اناههان ،ایههن دو مفهههو را بههر مبنههای رابطههۀ

می شود «هُوَ امَّذی خَلَقَ مَکُ ْ ما فِی امْأَرْضِ جَمیعها ثُه َّ

شباهت ،در تنارر با یکدیگر قرار میدهد کهه اصهل و

اسْتَوى إِمَى اماَّماءِ فَاَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُهوَ بِکُهلِّ

پایه نماد است .نمونهۀ ایهن تشهابه ،جانشهینی ارض و

شَیْ ءٍ عَلی » (بقره)29 :؛ زیرا زمین محل تنهزل وجهود

اناهان در ویوگهی اناهانی «خشهوع» اسهت و نیهز در

اناان است که تعبیر به اسفل سافلین میشود .جایگهاه

نمایی دیگر ،تزمزل و زمزمۀ ارض است که با تغییهرات

زمین پایینترین رتبه هاتی است؛ زیهرا سهفلی اسهت

درونی مؤمن هماان داناته شده است.

در مقابل آسمانها که عهامی و باالسهت «تَنزِیلها مِّمَّهنْ
خَلَقَ امْأَرْضَ وَ اماَّهمَاوَاتِ امْعُلهىَ» (طهه .)4 :بنهابراین

 .1-2-5خشوع انسانی و قابليت ویش

زمین جایگاه مالئکه نیات «قُل مَّوْ کهاَنَ فهىِ امْهأَرْضِ

اصل در معنای خشوع ،پایین آوردن سهر و تهذمّل

مَلَئکَۀٌ یَمْشُونَ مُطْمَئنِّینَ مَنزَّمْنَا عَلَیْهِ مِّهنَ اماَّهمَاءِ مَلَکها

است و خاشع کای است که ارهار ذمت میکند (ابهن
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فارس ،1404 ،ج ،2ص .)182خشهوع اگرچهه صهفتی

ویوگی های نمازگزار حقیقی اسهت (موسهوی،1395 ،

اناانوار است و زمانی معنا خواههد داشهت کهه فهرد

ج ،1ص ،)95-94آیات قرآن این ویوگی اناانی را بها

مقصدی در پیش داشته باشد مانند کای کهه امیهد بهه

تشبیه اناان به زمین و با توجه به قابلیهت رویهش در

مالقات خدا داشته باشد «امَّهذینَ یَرُنُّهونَ أَنَّهُه ْ مُالقُهوا

زمین بیان کرده است و درنتیجه ،چنین تشبیهی ،اناان

رَبِّهِ ه ْ وَ أَنَّهُهه ْ إِمَیْ ههِ راجِعُههونَ» (بقههره )46 :و ایههن از

و ارض در آیات جانشین یکدیگر قرار گرفتهاند:

جدول  :2جانشينی انسان با ا ض
محو

انسان

جانشينی

اض

وَ اسْهتَعینُوا بِامصَّهبْرِ وَ امصَّههالۀِ وَ إِنَّهها مَکَبیهرَۀٌ إِالَّ عَلَههى
امْخاشِعینَ (بقره)45 :
خشوع

إِنَّهُ ْ کانُوا یُاارِعُونَ فِهی امْخَیْهراتِ وَ یَهدْعُونَنا رَغَبها وَ
رَهَبا وَ کانُوا مَنا خاشِعینَ (انبیاء)90 :
أَ مَ ْ یَهأْنِ مِلَّهذینَ آمَنُهوا أَنْ تَخْشَهعَ قُلُهوبُهُ ْ مِهذِکْرِ املَّههِ

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنَّکَ تَرَى امْأَرْضَ خاشِعَۀ فَهإِذا أَنْزَمْنها
عَلَیْهَا امْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ امَّذی أَحْیاها مَمُحْیِ
امْمَوْتى إِنَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ (فصلت)39 :

(حدید)16 :

وسعت زمین برای ایجاد رویهش اسهت (حجهر:

پیشروی می کند .بیان این رابطه میان اناان و زمین و

 ) 19و زمههین درنهایههت ایههن اسههتعداد قههراردارد «وَ

درواقع جانشینی این دو مفهو عالوه بر اینکهه ایهن

امْأَرْضِ ذَاتِ امصَّدْعِ» (طارق .) 12 :آب ،مقدمه رویش

دو را متنارر یکدیگر قرار داده است ،با معرفی ارض

است و خشوع زمین اسهت کهه باعهث دریافهت آب

به عنوان متنارر اناهان در ویوگهی خشهوع ،متضهمن

میشود« .اهْتزَّتْ» از اهتزاز و به معنای حرکت شدید

پویایی و حرکت اناان بهه سهوی مقصهد خهود نیهز

است و «رَبَتْ» به معنای ارتفاع و علو اسهت (فضهل

هات .به این ترتیب اناهان در برخهورد بها مفههو

اهلل ،1419 ،ج ،20ص .) 123بیههان ایههن آیههه دربههارۀ

ارض در این آیه متوجه درون خود میشود و مفاهی

زمین ،نوعی تشبیه بهه اناهان اسهت ،ماننهد اناهانی

عمیههق درون خههویش را در بیههانی نمههادین دریافههت

خاشع و ذمیل که ناگهان شور و جنبشهی و او ایجهاد

می کند .ارض در این آیهه عهالوه بهر اینکهه گویهای

میشهود (ابهن عاشهور ،بهیتها ،ج ،25ص )66و ایهن

ویوگههی هههای رههاهری و انکارناپههذیر زمههین اسههت،

جنبش و حرکت منجر به علهو و رشهد او مهیشهود.

می تواند بیان کنندۀ مفاهی درونی تر وجود اناان نیهز

علت نشانه بودن زمین در این حامت ه همین اسهت

باشد که در مایر حرکتش به سوی میعادگاه مالقات

که این ویوگی اناانی را وصف می کند؛ همهانطهور

با خدا دریافت خواهد کرد.

که اناان در صورت داشتن خشوع ،شوق به مالقات
خدا برایش ایجاد مهی شهود و شهروع بهه حرکهت و

بررسی نابت اناان و عام هاتی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن
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آشکارساختن درون و رهور ماهیت و بهاطن زمهین،

مرزش و تزمزل ازجمله ویوگی های ارض اسهت

نتیجه ایات که از این تزمزل حاصل می شود؛ بنابراین

که قرآن کری با بیهان « إِذَا زُمْزِمَهتِ امْهأَرْضُ زِمْزَامَهها»

آیات قرآن در بیان نحوۀ آشکارشدن باطن اناهان هها

(زمزمه ) 1 :به آن اشاره دارد؛ در حامی که خداوند بهه

به هنگا ابتالی آنهان از ایهن ویوگهی ارض اسهتفاده

دسههت رحمههتش ایههن ماهیههت سههیبال و نههاآرا را

کههرده و در آیههات دربههارۀ ایههن موضههوع در سههورۀ

می پوشاند ،ارض در هر بار مرزش ،باطن ناآرا خود

احزاب ،ایهن رابطهۀ جانشهینی میهان ارض و اناهان

را نمایهههان مهههیکنهههد (موسهههوی ،1394 ،ص.)40

برقرار کرده است:

جدول  :3جانشينی ا ض با انسان
محو جانشينی

انسان

اض
إِذَا زُمْزِمَتِ امْأَرْضُ زِمْزَامهَها؛ وَ أَخْرَجَهتِ امْهأَرْضُ

تزمزل

أَثْقَامَهَا؛ وَ قَهالَ امْاناَهانُ مَها مهَها؛ یَوْمَئهذٍ تحهدِّثُ
أَخْبَارَهَا (زمزمه)4-1 :

هُنامِههکَ ابْتُلِههیَ امْمُؤْمِنُههونَ وَ زُمْزِمُههوا زِمْههزاال شَههدیدا
(احزاب)11 :

مرزش زمین منجهر بهه خهروج ثقهلهها و اخبهار

برابر اینان مؤمنینیاند که بر عهد خهود پایدارنهد «مِّهنَ

می شود «وَ أَخْرَجَتِ امْأَرْضُ أَثْقَامَهَا؛ وَ قَالَ امْاناَهانُ مَها

امْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ املَّهَ عَلَیْهه» (احهزاب:

مَها؛ یَوْمَئذٍ تُحَهدِّثُ أَخْبَارَهَها» (زمزمهه .)4-2 :ثقهل بهه

( )23مطیههع ،1389 ،ص .)228در ایههن آیههات نیههز

معنههای سههنگینی اسههت (ابههن منرههور ،1414 ،ج،11

همهون آیات مربوط به خشوع ،یک ویوگی مشهترک

ص )86و بهطور کلی ،آن چیزی اسهت کهه در زمهین

میان اناان و زمین باعث شده است که این دو مفهو

پنهان شده باشد ،حال هرچند مصداقی که داشته باشد

جانشین یکدیگر شوند؛ بنابراین تزمهزل ارض در ایهن

(فضههل اهلل ،1419 ،ج ،24ص)369؛ بنههابراین مههرزش

آیات عالوه بر اینکهه نشهاندهنهدۀ حهامتی طبیعهی در

زمین نوعی آشکارشدن باطن آن است که ه میتواند

زمین است ،بیانکنندۀ حاالت اناان بهه هنگها نزمهزل

باطنی نهاآرا و مهوباج داشهته باشهد و هه ثقهلهها و

درونی او نیز هات که باطن خویش را آشکار میکند

سهنگینیهها را آشهکار کنهد و سهخن بهه بیهان اخبهار

و اسرار خود را بیان میکند.

بگشاید؛ همانطور که به هنگا ابتال و امتحان مهؤمنین
به مهرزش خواهنهد افتهاد «هُنَامِهکَ ابْتُلِهىَ امْمُؤْمِنُهونَ وَ

نتيجهگيری

زُمْزِمُواْ زِمْزَاما شَدِیدًا» (احزاب .)11 :سنت امهی بر ایهن

 -1نمادشناسی ابزاری است کارآمد برای دسترسی

زمزمه است تا آنان کهه بهه کفهر و نفهاق تهرک پیمهان

به معانی برتر از حیات دنیایی و طبیعهی اناهان کهه در

کردهاند یا آنان که سات ایمان و عهدنهد ،بازشهناخته

عام فراتر از او شکل گرفته است؛ بنابراین بههویهوه در

شوند؛ چنانهه منافقان خود را معرفی میکنند کهه «مها

بازیابی مفاهی متون مقدسبه کار میرود که نشاندهنهدۀ

وَعَدَنَا املَّهُ وَ رَسُهومُهُ إِمَّها غُهرُورًا» (احهزاب )12 :و در

ارتباط اناان با عام فراتر از خویش است.
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 -2قرآن کری متنی است فرابشهری بها مفهاهیمی

باشد که با خشوع در برابهر خداونهد ،رزق و رویهش

عمیق و روحانی که در قامب امفهاظ سهاده بشهر قهرار

دورنی را دریافت میکنهد و بهه سهوی مقهاء او پهیش

گرفته است و عمیق ترین این معانی را به شکلی آسان

میرود .همهنین اثقال میتواند نماد باطن و درونیهات

و فه پذیر بهرای مخاطهب خهویش بیهان مهیکنهد تها

اناانی باشد که بهه هنگها آزمهایش آشهکار شهده و ا

اسباب ذکر و یادآوری او باشد «وَ مَقَدْ یَاَّهرْنَا امْقُهرْءَانَ

جایگاه حقیقی او را نمایان میسازد.

مِلذِّکْرِ» (قمر .)17 :رهور چنین ویوگیهایی متن قهرآن
را نههاگزیر از فههه نمههادین بههرای کشههف معههانی در
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مههتن ،قههد نخاههت در فهه و تحلیههل نمادهاسههت و
مه ه تههرین ابههزار در کشههف ایههن مشههابهت در مههتن،
بهره گیری از روابط جانشهینی اسهت؛ زیهرا جانشهینی
بیههانکننههدۀ جههایگزینی مفههاهی متنههارر در مههتن ،بهها
ویوگی های یکاان است که میتواند مبتنی بر شباهتی
باشد که با یکدیگر دارند.
 -4در آیات مربوط به عام هاهتی ایهن شهباهت
میان اناان و مجموعهه «اماهماوات واالرض» برقهرار
شده است و اناان به عنهوان متنهارر عهام هاهتی در
برابر اماهماوات و االرض قهرار مهیگیهرد و بنهابراین
امکان تحلیل نمادین اجزای هاتی بر پایۀ این تنهارر،
با وجود اناان برقرار می شود .چنین برداشتی از آیات
در تاریخ عرفان اسهالمی همهواره در قامهب مشهابهت
عام صغیر (اناان) و عام کبیر (عام هاهتی) مطهرح
شده است.
 -5ارض پایینترین رتبه هاتی است کهه متنهارر
ویوگی های اناانی ازقبیل خشوع و تزمزل درونی قرار
گرفته است .پس امکان دارد ارض نماد وجهود اناهان
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27. Kazāzī, mīrjalāliddīn (1372), ruyā, ḥamāsi,
usṭūri, tīhrān: nashri markaz.
28. Majlisī,
Muḥammad
bāqir
(1403),
bihārulanwār aljāmi'I lidurar al akhbār al
a'imi al athār, biyrūt: dāru ihyā turās al arabī.
29. Madkūr, ibrāhīm va dīgarān (1388),
namādgarāyī dar andīshiyi ibn 'arabī, dāvūd
vafāyī, tīhrān: nashri markaz.
30. Mutī', mahdī (1389), piyvastigīyi ma'nāyī
dar suvari qur'ān karīm va rāh hāyi mutali'iyi
ān (barisi muridi chāhārdah suri az qur'ān
karīm, dānishgāhi imam sādigh.
31. Mutī', mahdī (1382), qur'ān va mīrāsi 'irfānī,
majmū'I maqalāti hamāyishi qur'ān va
tusi'iyi farhangi dar tīhrān.
32. Mutī', mahdī (1390), ma'nāyi zībāyī dar
qur'āni karīm, tīhrān: intishārāti dānishgāhi
imam sādigh.
33. Mūsavī, alīrizā (1394), chiliyi vaṣl dar asrāri
arba'īn , isfahān: zikrā al qulūb.
34. Mūsavī, alīrizā (1395), shīvi pārsāyī (tafsīri
ma'rifatī sūri bagari), isfahān: zikrā al qulūb.
35. Naṣīr al dīn ṭūsī, muḥammad ibn
Muḥammad (1367), asās al iqtibās, tīhrān:
mu'asisi intishārāt va chāpi dānishgāhi
tīhrān.
36. Noya, paul (1373), tafsīr quranī va
zabāni 'irfānī, isma'īl saādat, tīhrān:
markazi nash I dānishgāhī.

16. Chandler, Daniel. (1387). The basics
semiotics. translation by mahdī pārsā,
Tihrān: sūri mihr.
17. Rabī'iyān, hasan (1381), makhali nimād dar
farhangnāmiyi adabī fārsī: guzidiyi istilāhāt,
mazāmīn
va muzu'āti adabi
fārsī
(dānishnāmiyi adabi fārsī), hasan anūshi (pp
1381-1385), tīhrān:vizārati farhang va
irshādi islāmī sāzmāni chāp va intishārāt.
18. Satārī, jalāl (1376A), ramzandīshī va hunari
qudsī, tīhrān: markaz.
19. Satārī,
jalāl
(1376b),
madkhalībar
amzpardāzī 'irfānī, tīhrān: markaz.
20. Satārī, jalāl (1376j), ustūri dar jahāni imrūz,
tīhrān: markaz.
21. Sujūdī, farzān (1393), nishāni shināsī
kārburdī, tīhrān: ilm.
22. Shāyigān, dāryūsh (1373), Henry Corbin;
āfāqi tafakuri manavī dar islāmi īrānī, bāqir
parhām, tīhrān: nashri āgah.
23. Safavī, kūrush (1393), āshnāyī bā nishāni
shināsī adabīyāt, tīhrān: nashri 'ilmī.
24. Safavī, kūrush (1379), darāmadī bar
ma'nāshināsī, tīhrān: pizhūhishgāhi farhang
va hunari islāmī.
25. ṭabāṭabāyī, siyyid Muḥammad ḥusiyn
(1417), almīzān fī tafsīr al qur'an, qum,
daftari intishārāti islāmī huziyi 'ilmīyi qum.
26. Fazlullah, siyyid Muḥammad ḥusiyn
(1419), tafsīri min vahy al qur'an, biyrūt:
dāru lilṭibā'ah wal nashr.
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