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چکیده
«تحلیل نشانه شناختی» یکی از روش های تحلیل کیفی استت کته بته بررستی
نشانه ها در یک متن ،جهت دست یابی به معنای ضمنی یا فراوضعی میپردازد .این معانی
در ساختارهای زبانی قرآن ،زوایایی از معانی تأویلی متن را که معانی فراوضع میباشتد،
به نمایش می گذارد و انسجام بیشتری به دیدگاههای تفسیری میبخشد و افقهتای نگتاه
مفسر را وسعت میبخشد .فواصل قرآن به عنوان یکی از آرایههتای زبتانی ،بتا واکتاوی
نشانه ها در سطوح مختلف زبانی همچون صرف ،نحو ،آوا و بالغت ،دریچهای نو به سوی
پیامها و آموزههای نهفته در متن گشوده و افزون برآن ،برجستگیها و شاهکارهای ادبی آن
را به نمایش می گذارد .نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلتی و بتا رویکترد
نشانهشناس ی عام ،مهمترین عوامل زایش معانی ضمنی را در فواصل آیتات و بتا مطالعتة
موردی تشبیه و استعاره که سازه یا نشانة بالغی به شمار آمده ،مورد واکاوی قرار میدهد؛
بدین منظور معانی ضمنی فراوانی همچون شدت یا ضعف امر ،لجاجت ،درجه رویگردانی
وکفر و ....با تحلیل نشانهشناختی تشبیه و استعاره در فواصل آیات قابل برداشت است که
تفاسیر متعدد نیز به شکلی گذرا و غیر روشمند بدان اشاره داشتهاند لذا در نشانهشناستی
فواصل آیات با بررسی نشانه های زبانی میتوان به کشف شبکههای معانی نهفته درگسترة
بافت موقعیتی کالم دست یافت که این امر دریچه ای نو به ستوی اعجتاز زبتانی قترآن
می گشاید و تفاسیری روشمند از عوامل درونمتنی قرآن کریم ارائه میدهد.
کلید واژگان :نشانه شناسی ،معانی باطنی ،استعاره ،تشبیه ،فواصل قرآنی
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استاديار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم ،دانشكده علوم قرآنی آمل
دانشآموخته کارشناسی ارشد رشتة علوم قرآنی ،دانشكده علوم قرآنی ،آمل
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 -1مقدمه
قرآن کریم به علت بیان ادیبانه وهنرمندانة معانی ومفاهیم خود ،دارای اعجاز بیتانی
فوقالعاده است .بیان دلنشین آیه ها ،تعبیرهای زیبا و لطیف و کاربستت آرایتههتای
ادبی ،به قرآن طراوت خاصی بخشیده استت .ایتن منبتع الیتزال ،دارای الیتههتای
متعددی است که حامل معا نی باطنی ،مجازی ،استعاری و کنایی و  .....میباشد کته

با معانی فراظاهری کالم ارتباط دارد و نگاهی تأویلی به متتن را بته نمتایش متی -

گذارد .آنچه که ذهن انسان را با تکتک کلمات و اشارات آشکار و پنهان موجتود
در معنا و مفهومش درگیر می کند ،گزینش منسجم و معنادار کلمتات و آرایتش و
ینش واژگانی آن در جمالت و عبارات قرآنی است؛ در هر دوره ابتزار روشتمندی
مانند نظریتات حتوزة زبتانشناستی ،معناشناستی و نشتانهشناستی و ...در دستت
دانشمندان و پژوهشگران مطالعات قرآن وجود داشتته استت کته بتا آن افتقهتای

جدیدی استخراج می شد .در میان این نگرشهای معنابنیاد و یتا فراینتدهای معنتی -
ساز ،تحلیل نشانهشناختی ،عالوه بر حمل معنایی خاص ،دقیق و ظریف بته تناستب
مقام آیه و کاربست روشی نظاممند ،گوشهای از اعجاز بیانی قترآن را ثابتت کترده
است.
در دهههای نخست قرن بیستم ،نشانه شناسی به عنوان روش تحلیلی درون
متنی درک نوینی از نسبت میان زبان و واقعیت به شتمار آمتده وستعی دارد تتا بتا
کمک نظام نشانهای زبان و الگوهای از پیش تعیتینشتده و برستاخته بته بازنمتایی
دنیای ذهن و در نتیجه مفهوم اصلی متن و سایهمعناها دستت پیتدا کنتد(.نجومیان،
 :8856ص  )3کاربست سازههتای نشتانهشتناختی در قترآن کتریم ،ابتتدا متتن را
می شکافد و از اجزای کوچک آن مثل واژه ،متن را تحلیل میکند .از ایتن نظرگتاه،
کشف نشانه ها و تحلیل و تفسیر کنش داللتپردازی (فرایندهای معناساز) بتا علتم
معناشناسی که مطالعهای علمی و روشمند بوده در ارتباط است؛ بر این اساس ،معنتا

صرفا دانستن لغت نیست بلکه آگاهی از بافتت متوقعیتی آیتات و تحلیتل نشتانه -

شناختی سطوح مختلف زبانی در کشف ظرافتهتای معنتایی نهفتته در متتن و متراد
جدی کالم خداوندگار تأثیرگذار است؛ این امر از معانی تأویلی متتن ستخن متی -
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گوید .با توجه به اهمیت کشف الیه های زیترین معنتایی بترای درک بهتتر مفتاهیم
قرآنی ،میتوان با بررسی نشانه های ساختارهای زبانی بته معتانی ضتمنی نهفتته در
آیات پی برد .از آنجا که در تجزیه و تحلیل نشانهشناختی ،محقق به دنبال تفستیر و
کشف معانی ظریف و اصلی متن میباشد لذا درک معانی از حالت واژگانی فراتتر
رفته و به معانی ضمنی یا حاشیهای و یا همان معانی تأویلی و باطنی انتقال مییابتد.
نشانهشناسی روش خوانش متن بوده که در زبتان زیترین متتن یعنتی ستاختارهای
درون متنی شکل میگیرد؛ در حقیقت مخاطب ،با واکاوی نشانههتای درونمتنتی از
بعد صرفی ،نحوی ،آوایی و بالغی ،شتبکههتایی از معتانی را بتا توجته بته بافتت
موقعیتی کالم خلق میکند .در نگاه این دانش ،معنای یک متن در ارتباط با واقعیتت
بیرونی و یا بیان خالق آن شکل نمیگیرد بلکه درون جهانِ متن نشانههتا را بتا هتم
مرتبط می سازد؛ در حقیقت ،بررسی و تحلیل هریک از ایتن ستاختارهای زبتانی در
شناسایی جهانی از معنا مؤثر است.
فواصل قرآن کریم به عنوان بخش پایانی آیات ،ساختارهای زبانی خاصی
را به خود اختصاص داده که شناسایی هر یک از ایتن ستازههتا در فراینتد فهتم و
تفسیر متن یاری میرساند .با توجه به سطوح مختلف زبانی و امکان واکاوی آن در
تحلیل معنا ،پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعة متوردی برختی از ستاختارهای
بالغی همچون تشبیه و استعارات موجود در فواصل آیات به معتانی بتاطنی آیتات
دست یابد.
بررسی نشانهشناختی فواصل آیات به عنوان یکی از نشانههای معنتادار در
قرآن کریم مسألهای است که در پژوهش های پیشین چندان مورد توجه قرار نگرفتته
و اگر هم پژوهشی وجود داشته بیشتر توجه به یک بعد از ستاختار زبتانی از جنبته
زیبایی شناختی ظاهری بوده و به بار معنایی آن که به زوایایی از اعجاز ادبتی قترآن
اشاره دارد ،توجه چندانی نشده است لذا اهتمام به چنین موضوعاتی در معناشناسی
روشمند قرآن کریم ضرورت دارد .نوشتار حاضر بر آن است تا با تحلیل دو ستازة
تشبیه و استعاره در فواصل قرآن به سواالت ذیل پاسخ گوید:
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 .8تحلیل نشانه شناسی تشبیه در فواصل قرآن چه سطحی از معنتا را پدیتدار
میسازد؟
 .1تحلیل نشانه شناسی استعاره در فواصل قرآن چه سطحی از معنا را پدیتدار
میسازد؟
 -2پیشینه پژوهش
ازجمله پژوهش هایی را که در این زمینه انجام شده ،میتوان به متوارد زیتر اشتاره
کرد:


مقالتة " نشتتانهشناستی ستتورة مبارکتة غاشتتیة" اثتر عبتتاس اقبتالی و زهتترا
وکیلی()8859؛ در این مقاله به مباحث نظری در زمینه نشانهشناستی در محتور
همنشینی و جانشینی توجه شده و به شکلی تطبیقی ستورة غاشتیه در ستطوح
مختلف نشانه شناختی مانند الیة موسیقایی و آوایی ،سطح ادبی و سطح نحتوی
و واژگانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این مقاله از برخی سبکهتای ادبتی
مانند تشبیه و استعاره و نگاه خاص آن در فواصل آیات خالی بوده است.



مقاله " بررسی جایگاه آواها در حرکتبخشی بته تصتاویر ادبتی صتحنههتای

قیامت در قرآن کریم" اثر مرتضی قائمی و همکاران ()8851؛ نگارندگان ایتن

مقاله به بیان مصادیق الیه های آوایی در آیات قیامت پرداخته و تمامی مؤلفته -
های آوایی را در موضوع آیات قیامت بیان کردهاند.



مقاله " فراهنجاری های ادبتی در فواصتل آیتات و تفستیرهای زیباشناستانه و
معناشناستتانه" اثتتر حستتن خرقتتانی ()8851؛ خرقتتانی در ایتتن مقالتته بتته

فراهنجاریهای مختلف ادبی در حوزه برخی از مقولهها همچون حذف و فزونی
حروف واژگان ،مباحثی از علم بدیع و ....پرداخته و این موضتوع را در بختش
فواصل پیاده نموده است اما از آنجا که موضوع به مباحث فراهنجاری ارتبتاط
دارد و همچنین از مقوله تشبیه و استعاره در آن سخنی به میان نیامتده ،تفتاوتی
با نوشتار حاضر دارد.
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در چنین فضایی ،نگارندگان مقاله برآن شدند تا بتا رویکترد نشتانهشناستی عتام و
متداول در فواصل آیات ،این مقوله را در برخی نشانه های بالغی و آن هم در سازة
تشبیه و استعاره به کار گیرند و تحلیل معنایی آن را مورد توجه قرار دهند .این امتر
خوانش جدیدی در معنای فواصل آیات فراهم می آورد و به طتور ویتژه هتدف از
گزینش چنین ساختارهای زبانی را مشخص میکند.
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 -3نشانهشناسی در گسترة زبان
نشانه ( ، )Semeionمحرک محسوسی است که تصویر ذهنی آن با تصتویر ذهنتی
محرکی دیگر ،تداعی می شود .به گفته گیرو ،کتارکرد محترک نخستت بترانگیختن
محرک دوم با هدف برقراری ارتبتاط استت( .قتائمینیتا :8858 ،ص 95تت .)61در
تحقق این ارتباط ،رشته ای از نشانه ها ظهور مییابند که از یک منبع تولید نشتانههتا
به یک دریافت کننده نشانه یتا مقصتدی ختاص ،انتقتال داده متیشتود .فرستتنده،
نشانه ها یا کدهایی را تولید می کند و گیرنده هم آنها را میفهمد یا تفسیر متیکنتد.
بنابراین ،نشانه شناسی باید به تحلیل فرایند تولید نشانه ها و نحتوهی فهتم و تفستیر
آنها بپردازد( .قائمینیا)88 :8858 ،
از منظر نشانه شناسی ،نشانه را نمیتوان به صورت منفرد مطالعه کرد بلکه
باید آن را به عنوان جزئی از بدنه یک «نظام نشانگی» در نظر گرفت که بتر استاس
قواعد خاص همان نظام ،تولید معنا می کننتد( .ستیبیاک )111 : 8858 ،در حقیقتت
نشانهشناسان ،متن را «کلیتی بسیار ستازمانیافتته ،مستتقل و پیچیتده متیانگارنتد،
آرایشی تقریبا مکانی که با روابط فرمی بین عناصرِ گوناگون و سطوحِ ایتن آرایتش
ایجاد می شود .فرم (یا ساختار) چیزی است که معنا را شکل میدهتد»( .نجومیتان،
 85 :8856و )11
هر واژه در ابتدای ظهور خود دارای معنای خاصی است امتا ایتن واژه در
نظام های مختلف زبانی ،معانی مختلفی پیدا میکند .در حقیقتت ،هتر نشتانة زبتانی
دارای دو معنای مستقیم و غیرمستقیم است .معنای مستتقیم یعنتی معنتای روشتن و
مشخص آن واحد بیترون از ستیاق و معنتای غیرمستتقیم یعنتی معنتای حاصتل از
همنشینی هر واحد زبانی با واحد زبانی دیگر که معنتای کتاربردی نتام متیگیترد
(سعیدی روشن )19 :8858 ،این نوع معنا با قصتد کتاربران و موقعیتت و شترایط

کاربرد ارتباط دارد (قائمینیا )31 :8858 ،که نتوع اخیتر معنتی در تحلیتل نشتانه -
شناختی قرآن از اهمیت فراوانی برخوردار است ،بنابر نظرگتاه غزالتی ،تحتت هتر
لفظی از الفاظ قرآن ،دریاهایی از اسرار و گنجهایی از رموز موجود است؛ (غزالتی،
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 ) 111 :8818این شناخت ،راهی به پشت صحنة آیات و مراد جدی گزینش واژگان
میگشاید.
گفتنی است ،گاه نشانه بر یک مدلول ِشناخته شده داللت متیکنتد و گتاه
مانند استعاره و کنایه به مدلول های دور از ذهتن اشتاره دارد .در گستترة ختوانش
نشانهشناختی جهت تحلیل معنایی متن ،مطالعهی معنا با بررسی الگوها و دستتورات

زبان صورت میگیرد( .ر.ک ،باقری )853 :8838 ،به گفتة "جتان فیستک" معنتای
آنچه انتخاب شده با معنای آنچه انتخاب نشده ،تعیین میشود .وی گزینش تشتبیه و
زبان استعاری را از بعد جانشینی و زبان کنایی را در محور همنشینی قابتل بررستی
میداند( .کوثری85 :8813 ،و )81
از سویی دیگر خوانش نشانهشناختی در یک متن به دو عنصر توجه متی -
کند که توجه به آن ،روش مقالة حاضر است :نخست ،عناصر ساختاری که مجموع
نشانهها و عملکرد آنها در یک متن به شمار می آیند و دیگتری عناصتر پتارامتری
هستند که این عناصر فرامتن تلقی شده و موقعیتهای مختلف فرهنگی ،اجتمتاعی،
ایدئولوژی و نیت صاحب اثر و ستایر شترایط پیرامتونی و عناصتر محیطتی را در
برمیگیرد .تفاوت دیدگاهها در دانش نشانهشناسی ،گونههای مختلفی از ایتن دانتش
را مانند نشانهشناسی ساختگرا ،پساستاختگترا ،الیتهای و کاربردشناستی و ..بته
وجود آورده است؛ در این میان توجه به هر دو عنصر فوق در بررسی و تحلیل معنا
که بیانگر نشانه شناسی کاربردی است به شکلی کامل به فرایندهای تولید و فهتم و
تفسیر متن اشاره دارد .به تعبیری روشنتتر ،هتر متنتی در یتک موقعیتت ارتبتاطی
مشخص ،فعل گفتاری معینی را انجام میدهد که وظیفة متتن بتا آن فعتل گفتتاری
مشخص میگردد( .قائمینیا)888 :8858 ،
از آن جایی که واژه ها و جمالت قرآن کریم در ابتتدا بته شتکل ارتبتاط
وحیانی بوده و سپس به مرحله ابالغ و تبدیل به متن درآمده لتذا ایتن متتن نتوعی
نظامیافته از ارتباط بوده که سطوح و الیههای متنوع معنایی را به تناستب موقعیتت -
های مختلف ارتباطی برقرار نموده است؛ در تحلیل این سطح ،فعالیتهتای نشتانه -
شناختی خواننده و نحوة کدگذاری و کدخوانی او در فرایند خوانش متتن بررستی
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میگردد .در نشانه شناسی فواصل ،به تحلیل روابط میان نشتانههتای متورد نظتر در
فواصل و مدلول های آن ها در چند سطح پرداخته خواهد شد .نشانههایی کته متورد
بررسی قرار میگیرند راهی برای ورود به عالم زیباییها و معتانی بتیپایتان آیتات
الهی میباشد .نگاهی به نشانه های آوایی ،نحوی ،صرفی و بالغی فواصل قرآنی ،نه
تنها الفاظ فاصله بلکه گاه تمام آیه یا سوره را متضمن معنی یتا الیتههتای معنتایی
ضمنی و ناپیدا می کند و این نوع داللت های تأویلی به عنوان مکمل معنایی متن بته
شمار میآید .بنابر گستتردگی رمزگتان در یتک متتن و ستاختارهای مختلتف آن،
پژوهش حاضر به بررسی برخی از نشانههای زبانی و آن هم در برختی ستازههتا و
رمزگان بالغی در فواصل آیات قرآن کریم همچون تشبیه و استتعاره پرداختته و در
این میان به دنبال نشاندادن گوشهای از اعجاز بیانی قرآن و پیبردن به معانی جدید
و نهفته در آیات خواهد بود.
 -4فواصل در قرآن
فاصله در اصطالح لغوی از ریشهی «فصل» گرفته شده و به معنتای «واژه صتحیحی
که بر جداشدن چیزی دخالت دارد» (مصطفوی :8861 ،ج ،5ص ،)59آمتده استت،
همچنین به معنای چیزی که میان دو شیئ فاصله افکنتد .فاصتله در قترآن ،کلمتهی
آخر آیه است که مانند قافیه شعر و قرینه ی سجع است( .سیوطی :8811 ،ص ) 16
بسیاری از علما پرهیز دارند که آن را سجع بنامند( .بنتتالشتاطی :8836 ،ص)113
فاصله برتر از سجع است ،چرا که فواصل ،موجب بالغتت کتالم و ستجع ،ستبب
عیب آن می شود؛ زیرا فواصل ،تابع معانی می باشند ،اما در ستجع ،معتانی تتابع آن
است و این برخالف هدف و حکمت کالم است ،زیرا هدف از سخن ،این است که
الفاظ ،بتوانند معانی ای که بدان نیاز ضروری است ،آشکارکنند( .رمانی :8536 ،ص
)15
 -5نشانهشناسی بالغی فواصل با رویکرد معناشناسی
هریک از سازههای موجود در علم بالغت میتواند نشانهای زبانی را شکل داده کته
در فراهمسازی معنا مؤثر است .اصول و قواعد فنون بالغت ،قدرت انتخاب بهتترین
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واژه ها را افزایش می دهد .به بیانی دیگر ،سردی مطالعات زبانی را میتوان با گرمی
ظرافت های بالغی ،حالوت بخشید .علم بیان به عنوان شاخه دوم علتم بالغتت بته
گوینده سخن می آموزد کته در ادای مضتمون واحتد ،چگونته از عبتارت مختلتف
استفاده شود تا کالم برای مخاطبین ،دلنشینتر باشتد؛تأمل در آیتات قترآن و درک
نکات ظریف بالغی آن در قالبهایی چون تشبیه و استعاره ،راز زیبایی آیههای الهتی
را برای انسان ،نمایان می سازد .درحقیقت ،تصتاویر وآرایتههتای ادبتی بته عنتوان
فرایندهای معناساز ،موجب درک واقعیت های ورای متن شده چنانچه بستامد بتاالی
آن خواننده و یا دریافتگر متن را بیشتر و شدیدتر تحتت تتأثیر قترار خواهتد داد.
(اقبالی )835 :8859 ،سکاکی میگوید« :اعجاز قرآن ،چشتیدنی استت نته گفتنتی.
همچنان که راست آمدن وزن شعر چنین است .چنان که نمکین و گیرا بودن چیتزی
اینگونه است و برای آنها که از ذوق سلیم بیبهرهاند به دست نخواهد آمد مگر به
دانستن علم معانی و بیان و تمرین فراوان در آن» (ستیوطی :8811 ،ج  ،1ص )898
ادبیت یک متن افزون بر آنکه از عوامل برجستگی متن گشته ،در بسیاری از متوارد
حاوی پیامهایی است که در دانش نشانهشناختی مورد توجه قرار میگیترد .چنانچته
گفته آمد با توجه به تنوع نشانهها در متن ،برخی از سازههای بالغی ماننتد تشتبیه و
استعاره که محور جانشینی را نشان میدهد در فواصل آیات مورد خوانش معنابنیتاد
قرار میگیرد؛ این معانی به دلیل بررسی معانی نهفته و سایه معناها ،با معانی تأویلی
در ارتباط است.
 1-5تحلیل نشانه-معناشناختی سازوکار تشبیه در فواصل
در موقعیت کاربست تشبیه میتوان گفت ،هرگاه چیزی با چیز دیگتری در یتک یتا
چند صفت همانند باشد ،برای انتقال ستریعتتر آن بته مخاطتب از استلوب تشتبیه
استفاده می شود .در نمونههایی فراوانی از فواصتل قترآن ،ایتن نشتانهی زبتانی در
مفهومسازی بسیاری از پدیدههای طبیعی و موقعیتهای اجتماعی به کتار رفتته کته
تحلیل نشانه شناختی آن ،مخاطب را به پشت صحنة آیتات متیکشتاند و هتدف از
کاربست آن را بیان میدارد .در حقیقت معانی باطنی حاصل کدگذاریهای اضتافی
در نشانههای قرآنی هستند که به کمک آن بخشهایی از نص نشانهای برای معتانی
عالیتر در نظر گرفته می شود؛ این معانی هم مراد جدی خداونتد هستتند .خداونتد
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تنها مطالبی از هم گسسته را در اختیار بشر قرار نداده بلکه از آن جهت که کلمتات
و آیات قرآنی پیامرسان بوده به طور ضمنی ،قواعدی جهت کدگتذاری بته شتمار
می آیندکه به کمک آن معانی عالیتری بته دستت آیتد .تحلیتل نشتانهشتناختی در
بسیاری از سازه های زبانی و به عنوان نمونه سازة تشبیه ،تحلیلی از معانی بتاطنی را
نمایان می سازند که به شکل واقعی همان معانی قرآنند( .قتائمینیتا 156 :8858 ،و
)153
 1-1-5تشبیه آسمان به "روغن مذاب گلگون"
یکی از تشبیه های صورت گرفته در قرآن آیه  83سوره مبارکه الرحمن میباشد کته
شکافته شدن آسمان در روز قیامت را به روغن مذاب گلگون تشبیه کرده است:
(فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ) (الرحمن )83 :
با توجه به سیاق ،این آیه اشاره به روز قیامت دارد کته در آن روز ،نظتام
کلی جهان در هم میریزد و حوادث بسیار هولانگیز در سراسر جهان رخ میدهتد.
یکی از حوادث آنکه کرات آسمانی در هم می شکافد و به رنگ سرخ و به صورت
مذاب در میآید( .مکارم :8838 ،ج)898 ،18
"ورده" به معنای گل سرخ می باشد( .صافی :8881 ،ج )811 ،13به طور
معمول آسمان به رنگ آبی ،کبود و یا سفید دیده میشود؛ تشبیه آستمان بته رنتگ
گل سرخ یا سرخ رنگتی ،نشتان از حالتت غیرعتادی آستمان دارد( .ابتنعاشتور،
،8811ج )819 ،13خداوند آسمان را در اختالف رنگهایش به گل سرخ تشبیه کرده
است با اینکه در گلها تعدد رنگ وجود دارد ولیکن سرخی رنگ گل بیشتتر متورد
توجه قرار می گیرد؛ آسمان هم در آن روز به رنگهای مختلف در میآید امتا رنتگ
سرخ آن به دلیل غیر معمول بودنش بیشتر به چشم میآید.
واژة "دِهان" جمع "دُهن" به معنای روغن می باشد همانند روغن زیتون
که در رنگهای مختلف دیده می شود و بعد از مرحله آخر روغنگیتری آن و اتمتام

کار ،بدان"دهن" گویند( .طبرسی ،بیتا :ج )811 ،18برخی از مفسران با توجه بته
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گزینش این نشانة بالغی ،وجهشبه در این تشبیه را کثرت ورقه ورقه شتدن آستمان
به مانند ورقههای گل سرخ میدانند( .ابنعاشور :8811 ،ج ،13ص ).811
بنابراین خداوند پاره پاره شدن و شکافتن آسمان و رنگ به رنگ شتدن و
مخصوصا سرخ رنگی و به شکل مذاب در آمدن آن را به روغنی به رنگ گل سرخ
تشبیه کرده است که همچون ورقههای گل سرخ پاره پاره شده و به صورت متذاب
جاری می شود .معنای ضمنی به دست آمده از این تشبیه این است که این رنگ بته
رنگ شدن و شکافته شدن آسمان و اتفاقات غیر معمول میتواند شدت سختی روز
قیامت را تداعی کند .در واقع این تشبیه میتواند سایهای از آن صتحنة هولنتاک را
مجسم سازد چون در عالم واقع ،این وقایع هیچ شباهتی به حادثهای از حوادث دنیتا
ندارد و صحنه هایی است که تا کسی نبیند ،نداند .این آیته یتک امتر عقلتی را بته
صورت حسی بیان کرده تا تصویری از ترس و وحشت حتاکم در روز قیامتت ،در
ذهن خواننده ایجاد کند و او را به سختی امر قیامت و حوادث آن آگاه سازد.
 2-1-5تشبیه شکوفه میوه جهنمیان به "رؤوس الشیاطین"
نمونة دیگر تشبیه در آیه  69سوره مبارکه صافات مورد توجه است .آیات پتیش از
این آیه راجع به غذاهای جهنمیان (زقوم) میباشتد؛ در ایتن آیته شتکوفه درختت

"زقوم" به "رؤوسالشیاطین" ،تشبیه شده است:
(طَلْعُها کَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّیاطینِ) (صافات)69:

"طلع" ،شکوفه یا میوه درخت خرماستت؛ (طبرستی :8881 ،ج)158 ،9
تشبیه شکوفه میوه درخت زقوم ،به سرهای شیاطین ،تشبیهی وهمی و خیالی از نوع
تشبیه عقلی به شمار میرود( .طوسی ،بیتا :ج  ).881 ،1سؤالی که در اینجا مطترح
است این است که چطور می توان شکوفه درخت زقوم را به سرهای شیاطین که هر
دو ناشناخته اند تشبیه نمود؟ مفسران برای چگونگی ارتباط این تشبیه دالیلی را ذکر
کرده اند .یکی از دالیل مفسرین وجود درختی به نام "استن" است که بسیار بتدبو
و تلخ و کریه المنظر بوده و عربها به آن رؤوس الشیاطین گوینتد( .طبرستی:8881 ،
ج).158 ،9
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به گفتة برخی دیگر از مفسرین ،شتیاطین نتام متاری بتا قیافتهای زشتت
می باشد و شکوفه آن درخت به سر این مار تشبیه شده استت .همچنتین قباحتت و
زشتی صو رت شیاطین ،در قلوب و دلهای مردم ،وجود دارد به همین دلیل به کستی
که در کمال قباحت و زشتی است ،لقب شیطان را میدهند( .همان :ج )858 ،11از
سویی دیگر ،عرب زبان صورت زشت و قبیح را به صورت یا ستر شتیطان ،تشتبیه
می کنند و به اعتقاد آنها شیطان شرّ محض است و هتیچ خیتری در او نیستت و در
خیالشان او را به زشت ترین صورت ممکن ترسیم می کنند( .آلوسی :8889 ،ج ،81
).51
گفتنی است ،تشبیه به کار رفته در این آیه ،تنها به جهتت زشتتی ظتاهری

نمی تواند باشد بلکه طبق سیاق آیه  81سوره مبارکه احزاب﴿ :فَرِیقًا هَتدَى و َفَرِیقًتا
حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّتیَاطِینَ أَوْلِیَتاءَ مِتنْ دُونِ اللَّتهِ وَ یَحْسَتبُونَ أَنَّهُتمْ

مُهْتَدُونَ﴾(اعراف)81:

خداوند شیاطین را اولیای گمراهان معرفی کرده است ،اولیایی که آنهتا را
به گمراهی کشانده و در قیامت نیز از آنها هیچ حمایتی نخواهند کرد .بنتابر ستیاق
آیات ذکر شده ،خداوند جزای زشتی عمل دوزخیان را میوه درخت زقوم قرار داده
که آن میوه ،ثمرة پیروی از والیت شیطان است و این جزا را به اولیای آنهتا تشتبیه
فرموده است که در زشت بودن و تنفرانگیز بودن بته یکتدیگر شتباهت دارنتد .در
حقیقت خداوند به تناسب عمل پیروان شیطان ،جزای آنها را قرار داده است.
 3-1-5تشبیه خروج انسان از قبر به "حرکت ملخ"
تشبیه مورد توجه در آیه  3سوره مبارکه قمر ،شباهت چگونگی خروج انسانهتا از
قبر به حرکت ملخ میباشد:
( خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ کَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ) (قمر)3:
در این آیه ،چگونگی خارج شدن مردم از قبرهایشان به صورت متراکم و
بی هدف به چگونگی حرکت ملخ تشبیه شده است و این تشبیه از نوع تشبیه تمثیلی
می باشد( .ابن عاشور :8811 ،ج،13ص  ).838قیامت و حوادث آن ،به حدی عظتیم
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و هولناک است که چشم ها تاب تماشای آن را ندارد و به همین خاطر چشتمهتا را
می بندند ،تشبیه انسان به ملخ ،در آن روز به این خاطر است که ملخها بتر ختالف
بسیاری از پرندگان به هنگام حرکت دسته جمعی ،نظم و ترتیتب خاصتی ندارنتد.
موجوداتی ضعیف و ناتوانند و چنان وحشت زده هستند که بی توجه به هر طرف رو
آورده و به هم میخورند .ملخ در شب زمینگیر شده و در جای ختود بتیحرکتت
می ماند تا خورشید برآید .مردم نیز در گورهای خود بوده و با دعوت الهتی و فترا
رسیدن رستاخیز ،به حرکت درآمده و بیهدف پراکنده میشوند( .طبرستی ،بتیتتا:
ج ،18ص)85
از نظر آلوسی کثرت و مواج بودن جمعیت بعد از خروج از قبر میتواند دلیتل
این تشبیه باشد( .آلوسی :8889 ،ج ،88ص ).11در هر حال چه این تشبیه به دلیتل
کثرت جمعیت و چه به دلیل سرگردانی و بی هدف بودن و در هتم شتدن جمعیتت
باشد ،این آیه به زیبایی هر چه تمام تر ترس و وحشت آدمی را پس از خارج شدن
از قبر تصویر کشیده است .از ختالل مطالتب بیتان شتده متیتتوان بتا توجته بته
خصوصیات ملخ ،هم به وح شت انسان از آن روز و هم به ضعیف بودنش در برابتر
خداوند رسید.
 4-1-5تشبیه لجاجت کافران به "گورخران رمنده"
در آیه  91سوره مبارکه مدثر ،لجاجت و دشمنی کافران به گورخران رمنتده تشتبیه
شده است:
( کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ*فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (مدثر 91:و )98
کلمه «مستنفره» در این آیه اسم فاعل از باب استفعال است کته غترض از آن،
مبالغه در معنا می باشد ،گویا االغ های رمنده ،در عین این که با سرعت در حال فرار
هستند باز هم از درون خود طلب فرار بیشتر متی کننتد( .همتان ،ج  ،89ص )885
حالت لجاجت و عناد کافران ،به چهارپایانی تشبیه شده است که از صیاد یا از شیر
مهیب رو گردانده و در حال فرارند .گروه کافران نیز از کوتاه فکری هرگتز متوجته
نیستند که چه آینده ی خطرناکی در پیش دارند و از مواعظ و تهدیدات آیات قرآنی
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و دعوت پیامبر (ص) اعراض می نمایند .گفته میشود ،درازگوش وحشتت عجیبتی
از شیر دارد ،حتی موقعی که صدای شیر را میشنود چنان وحشتتی بتر او مستتولی
می شود که دیوانه وار به هر سو میدود و هر بینندهای با دیدن این صتحنه ،متعجتب
می شود .این آیه تعبیری است بسیار رسا و گویا از وحشت و فرار مشرکان از آیات
روح پرور قرآن که در آن کافران به گورخرانی تشبیه شدهاند که هتم فاقتد عقتل و
شعور هستند در حالی که در برابر آنها چیزی جز تذکره قرار ندارد( .مکارم:8838 ،
ج  ،19ص)168
به نظر نگارنده در تشبیه کافران هنگام برخورد با قرآن ،به گتورخرانی کته از
شیر می ترسند و فرار می کنند ،عالوه بر این که هم بر لجاجت آنها داللت میکنتد
و هم به فقدان عقل و شعور آن ها ،همین برایشان بس که ،از مرحله انسانیت نتزول
کرده و با حیوان مقایسه شدها ند؛ چون حقانیت قرآن را مخفی کترده و بته فطترت
پاک خود پشت پا زدهاند.
 5-1-5تشبیه کشتی به "کوه"
در آیه  18سوره مبارکه الرحمن ،با توجه به برخی از شباهتها ،کشتی به کوه تشتبیه
شده است.
( وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ) (الرحمن)18 :
«علم» در اصل به معنای عالمت و نشانهای بتوده کته از چیتزی خبتر دهتد و
سپس بر دایره معانی آن افزوده شده است .در این آیه شریفه ،کشتتیهتای ستاخته
شده بر روی دریا ،به «اعالم» تشبیه شده استت کته وجته شتبه در آن ،عتالوه بتر
عظمت و استحکام ،وضوح و آشکار بودن این دو است .همانطتور کته کتوه بتر
روی زمین عظمت و برجستگی خاصی دارد ،کشتیهای غتولپیکتر بتر روی دریتا
نمود خاصی دارند که به عنوان آیهای از آیات خدا بر بزرگتی مقتام و فرمتانروایی
قدرت خالق هستی داللت می کند( .نظری ،علی ،افتختار ،لطفتی :8851،ص )815؛
بنابراین میتوان از تشبیه کشتی به کوه یا «علم» ،به عظمت و مهم بودن کشتی پتی
برد .همان گونه که کوه نشانه صالبت و عظمت در خشکی است ،کشتی و حرکتت
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آن نیز نشانه قدرت و عظمت بر روی آب است که هر دوی آنها ،نشان از عظمتت
خالق یکتا دارند.
 6-1-5تشبیه شب به "لباس"
در تحلیل نشانهشناختی دیگر ،آیه  81سوره مبارکه نبأ ،در سازة تشبیه به ظرافتهتای
معنایی خاصی در محور همنشینی واژگان اشاره دارد:
(وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا) (نبأ)81 :
قرآن ،شب هنگام را به پوششی همچون لباس که پوشش تتن استت تشتبیه
نموده ،زیرا تاریکی شب ،افراد را از یکتدیگر پنهتان متیدارد تتا اگتر از دشتمنی
بخواهد بگریزد ،یا در کمین او بنشیند ،یا چیتزی را از دیتد دیگتران پنهتان دارد از
تاریکی فراگیر شب می تواند بهترین بهره را ببرد« .این از تشبیهاتی است که جتز در
قرآن ،در جای دیگر نتوان یافت؛ زیرا تشبیه تاریکی فراگیر شب به پوشتش تتن ،از
جمله ظرافت هایی است که قرآن به آن آراستته استت و در دیگتر کتالم منثتور و
منظوم عرب ،یافت نمیشود( ».ابن اثیر :8585 ،ج  ،1صص  888تت ).889
با اوصافی که از لباس در خاطر است ،می توان با نشانه قرار دادن لبتاس ،بته
معنای ضمنی پوشش شب و پنهان کردن رستید .همتانطتور کته لبتاس ،آدمتی را
می پوشاند و مایه راحتی و آسایش می باشد و نیز معایتب را از دیتد اغیتار ،پنهتان
می دارد ،شب نیز پوششی برای روز بوده و استراحت در شب مایه آرامتش شتده و
کارهایی که مخفیانه و به دور از چشم دیگران قراراست انجام بگیرد در شب اتفاق
میافتد.
 7-1-5تشبیه هاویه به "مادر جهنمیان"
در آیه  5سوره مبارکه قارعه ،از هاویه به عنوان مادر دوزخیان نام برده شده است.
(فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ) (قارعه)5 :
هاویه در لغت به معنای افتادن و سقوط کردن است و به ایتن دلیتل کته کتافران و
مجرمان در جهنم سقوط می کنند بته آن هاویته گوینتد( .ابتن فتارس :8816 ،ج،1
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ص ).31بنابراین هاویه یکی از نامهای جهنم میباشتد کته جهنمیتان در آن ستقوط
میکنند.
تعبیر «أم» به پناه بردن اشاره دارد و میتوان مادر را امنتترین پناهگتاه فرزنتد
معرفی کرد .همان طور که مادر با شتاب و سرعت به سوی فرزندانش میرود تا آنها
را در آغوش بگیرد ،آتش دوزخ نیز این چنین گنهکاران را مشتاقانه در بر میگیترد.
به نظر عالمه طباطبایی نیز «هاویه» از آن جهت مادر دوزخیان نامیده شده ،که مادر،
مأوا و مرجع فرزند است .فرزند به هر طرف که برود ،دوباره به آغوش متادر بتاز
میگردد .جهنم برای دوزخیان چنان مرجع و سرانجامی است( .طباطبایی :8838 ،ج
 ،11صص  156تت  ) . 153بنابراین سقوط جهنمیان در هاویه بته درآغتوش گرفتته
شدن فرزند در آغوش مادر تشبیه شده است و همان طور که فرزند پناهی جز مادر
ندارد ،دوزخیان هم پناهی جز هاویه نداشته و در آن سقوط کرده و جای میگیرند؛
این تشبیه جهت تعریض و تمسخر دوزخیان انجام شده است.
 8-1-5تشبیه گمراهان و کافران به کوران و کران
تشبیه تمثیل نوعی تشبیه می باشد که وجه شبه آن هیأت یا مجموعتهای مشتترک از
اوصاف مشبه و مشبهبه است؛ نمونه ای از تمثیل در آیه  88ستوره مبارکته فصتلت
دیده میشود.
( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ أَأَعْجَمِیٌّ وَعَرَبِتیٌّ قُتلْ هُتوَ لِلَّتذِینَ
آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أُولَئِکَ یُنَتادَوْنَ
مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ) (فصلت )88 :
خداوند کسانی را که ندای حق را نمی شنوند و چشمان شتان نتور هتدایت را
نمی بیند ،کر و کور می نامد و در ضمن یک تمثیل ،این حالت آنهتا را بته حالتت
کسی تشبیه میکند که از راه دور او را صدا میزنند .به همین دلیل او نه میبینتد و
نه می شنود« .وقر» در لغت به معنای کری و ناشنوایی (ابن منظور :8888 ،ج  ،9ص
 )115و «عمی» به معنای کوری استت( .همتان :ج )59 ،89از ایتن آیته متیتتوان
این طور برداشت نمود که مراد از کری و کوری مشرکان ،به تصویر کشتیدن دوری
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کردن آنان از راه حق و پشت نمودن به دعوت حق استت؛ گتویی آنتان در اثتر از
دستدادن شنوایی شان و رویگردان شدن دل هایشان از نتور حتق ،ماننتد کستانی
هستند که آن ها را از راه دور صدا میزنند و لیکن گوششان از این صدا هیچ چیزی
عائدش نمیشود( .سیدرضی :8816 ،ص )186
در این آیه ،خداوند در شکلی ملمتوس ،رویگردانتی مشترکان از قترآن و
دعوت حق را با استفاده از تشبیه ،بیان فرمودهاند .همانطور که آدمی تتا چیتزی را
نبیند یا نشنود ،نمی تواند درک کند و بُعتد و دوری مستافت نیتز باعتث ندیتدن و
نشنیدن می شود؛ در این آیه نیز آوردن واژه «مکان بعیتد» ،نشتان از دوری راه دارد
که هیچ صدا و تصویری را بیننده نمیتواند ببینتد یتا بشتنود کته در ایتن صتورت
همانند افراد کر یا کور هستند ،چون چیزی را با حواس بینایی یا شتنوایی دریافتت
نکرده اند .البته دریافت نکردن و نپذیرفتن آیات توسط مشرکان ،از یک سو به دلیتل
خودخواهی ،لجاجت و عناد می باشد و از سویی دیگر به خاطر مُهری است که بتر
دلهاشان زده شده است؛ پس برای همیشه در خواب غفلت به سر میبرند و از ایتن
بی خبری که نتیجته نشتنیدن و ندیتدن استت ،از معتارف الهتی بته دور مانتده و
«خسرالدنیا و اآلخره» هستند.
 2-5تحلیل نشانهشناختی استعاره در فواصل
استعاره ،تشبیهی است که یکی از طرفین تشبیه محذوف باشد همراه با قرینهای کته
ذهن خواننده را از معنی حقیقی دور کنتد و بته معنتای مجتازی برستاند .ستاختار
استعاری نیز در تحلیل نشانه شتناختی فواصتل قترآن کتریم از هدفمنتدی خاصتی
برخوردار است که در شناسایی معانی باطنی یاری میرساند.
 1-2-5تحلیل نشانهشناختی استعاره "ذواالوتاد" در تبلور قدرت
در آیه  81سوره مبارکه ص ،از ذواالوتاد برای نشان دادن قتدرت ،استتعاره گرفتته
شده است.
(کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ) (ص)81 :
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این آیه و آیات قبل از آن ،هنگامی نازل شد کته پیتامبر اکترم (ص) ،دعتوت
خویش را در مکه آشکارا بیان فرمود و مردم را به یکتاپرستتی دعتوت نمتوده و از
پرستش بت ها نهی فرمود .سران و بتپرستان مکه که منافع نامشروع ختویش را در
خطر می دیدند به مخالفت پرداخته و حرف پیامبر را دروغ و کتذب متیخواندنتد.
خداوند هم برای عبرت گرفتن آن ها ،س رکشی اقوام گذشتته و نتیجته مخالفتت آن
اقوام با پیامبر خویش و گرفتارشدن در عذاب الهی را به آنان متذکر شتد .یکتی از
آن اقوام ،فرعون و لشکریانش بودند.
با توجه به آیه  11سوره مبارکه ص ،که می فرماید:
(جُنْدٌ مَا هُنَالِکَ مَهْتزُومٌ مِتنَ الْتأَحْزَابِ) (ص ( « )88:آری) اینهتا لشتکر کوچتک
شکست خوردهای از احزابند!» ،می توان گفت ،اینان که بتا پیتامبر (ص) مخالفتت
می کنند در مقابل اقوام گذشته (قوم فرعتون ،لتوط ،هتود ،ثمتود ،عتاد و اصتحاب
االیکه ،که همگی دارای قدرت عظیمی بودند) ،به حساب نمیآیند.
در جواب این سؤال که دلیل انتساب فرعون به ذواالوتاد در آیه  81ستوره مبارکته
ص چیست؟ دالیل زیر آورده شده است:
منظور از ذواالوتاد ،ثبات و استحکام سلطنت فرعون استت( .طبرستی :8881 ،ج،9
ص  ).811فرعون در خیال خود می پنداشت که سلطنتش همیشگی است و وصتف
فرعون به ذواالوتاد ،مبالغه در جاودانگی سلطنتش میباشد( .آلوستی :8889 ،ج،81
ص).868
در «ذواالوتاد» ،استعاره مصرحه وجود دارد .یعنتی قتدرت هتای فرعتونی ثابتت و
استوار ،آن چنان قدرتی به هم زده بودند که گویا این پایههای قدرت چون چتادری
در بیابان با طناب به میخ های بزرگ متصل و محکم شتدهانتد( .التدرویش:8889 ،
ج ،1ص) .889؛ این تعبیر در سخنان روزمره هم به معنای استحکام ،به کار متیرود.
مثال فالن کس میخ هایش محکم است .یا میخ های این کار کوبیده شده است؛ چترا
که همیشه برای استحکام بنا یا خیمه ها از انواع میخها استفاده میکنند .برختی هتم
آن را مربوط به لشکریان عظیم فرعون میدانند چرا که لشکر معمتوال از خیمتههتا
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استفاده می کند و برای نگهداشتن خیمهها از میخ بهره متیگیترد .برختی هتم آن را
مربوط به شکنجه های وحشتناک فرعونیان نسبت به دشمنانشان دانستتهانتد کته بته
اصطالح آنها را به چهار میخ میکشتند( .مکتارم :8838 ،ج  ،85ص 181ت )188
برخی هم ب ر این باورند که معنایش ذوالجنود (صاحب لشکرها) است .چون لشتکر
برای کشور به منزله میخ است( .آلوسی :8889 ،ج  ،18ص ).838
در هر صورت ،واژه «ذواالوتاد» برای نشتاندادن قتدرت فرعتون و فرعونیتان
استعاره گرفته شده است و فرعونی که با این وصف خوانتده شتده ،نمتاد یکتی از
بزرگترین قدرتهای نظامی کفار عصر خویش می باشد که با آن همه قدرت و لشتکر
فراوان نتوانستند در برابر خدا و پیامبرش ،پیروز شوند و به خاطر سرپیچی از حتق،
دچار عذاب الهی شدند.
 2-2-5تحلیل نشانهشناختی تعبیر استعاری "یهیمون" در تبلور بیهدفی
آیه  119سوره مبارکه شعرا در پاسخ کسانی آمده که پیامبر(ص) را شاعر و خیتال
پرداز میخواندند:
( أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ) (شعرا )119:
"هیم" در لغت به معنای این است که کسی از روی عشق و ماننتد آن و
بدون هدف راه برود( .راغب :8818 ،ج ،8ص ).989این سخن دربتاره شتاعران و
خیالبافان کلیت دارد و این اشخاص معموال در مدح و ذم و ثنا ،بیراهه متیرونتد و
همانند دیوانگان با خودشان حرف می زنند؛ می و معشتوق خیتالی عمتده محترک
شاعر است و گاهی در عرش اعلی قدم میزند و گاهی در حضیض بی هدفی قتدم
بر می دارد .در واقع قرآن با لفظ یهیمون ،واقعیت را روشن ساخته ،می فرمایتد :آیتا
نمیبینی در هر وادی بیجهت راه میروند( .قرشی :8838 ،ج).838 ،3
خداوند در این آیه ،سرگردانی شعرای حجاز در عصر نزول را عنوان متیکنتد.
بدین صورت که «آن ها غرق پندارها و تشبیهات شاعرانه خویشتند ،حتتی هنگتامی
که قافیه ها آن ها را بته ایتن ستمت و آن ستمت بکشتاند در هتر وادی سترگردان
می شوند .آن ها غالبا در بند منطق و استتدالل نیستتند و اشعارشتان از هیجاناتشتان
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تراوش می کند و این هیجانات و جهش های خیالی ،هر زمان آنان را به وادی دیگتر
سوق میدهد( ».مکارم :8838 ،ج  ).831 ،89بنابراین چطور میتوان پیامبر ختدا را
با داشتن قرآنی که تا ابدیت معجزه الهی است ،با چنین یاوهگویانی مقایسته کترد؟
همانان که برای خوشآمد دیگران شعری سرودند .بر طبق آیه  118در همین سوره،
خداوند میفرماید« :و شاعران را گمراهان ،پیروی می کنند ».در نتیجه پیتامبری کته
با سر منشأ خلقت در ارتباط است و از آنجا فرمان میگیترد هرگتز ستخن لغتو و
بیهوده و از روی هوس نمیگوید.
ابنفارس هم در مورد کلمه «هیم» ،آن را به معنای عطش شتدید معرفتی
کرده است( ،ابنفارس :8816 ،ج  )16 ،6با توجه به چنین تعبیری متیتتوان چنتین
گفت ،سرگشتگی و پراکندگی شاعران یاوه سرا چنین استعاره آورده شده کته گویتا
آنان مانند فردی هستند که به شدت تشنه است و به دنبال آب میگردد و برای رفع
تشنگی اش دست به هر کاری میزند ،لتذا بترای ستخن رانتدن از هتر بتابی وارد
می شوند و هر لَغوی را بر زبان میراننتد؛ بنتابراین بتا ردیتابی نشتانه «یهیمتون» و
کدگذاری و کدخوانی آن می توان به معنای ضمنی سرگشتگی و یاوهگویی شتاعران
غیرمسلمان عصر پیامبر (ص) پی برد ،همانان که بیهوده و بی هتدف در هتر وادی
سرگردانند و گمراهان از آنان پیروی میکنند.
 3-2-5تحلیل نشانهشناختی تعبیر استعاری "صوت الحمیر"
در آیه  85سوره مبارکه لقمان ،از صتوت الحمیتر بترای نشتان دادن زشتت بتودن
صدای بلند ،استعاره گرفته شده است.
(وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِتنْ صَتوْتِکَ إِنَّ أَنْکَترَ الْأَصْتوَاتِ لَصَتوْتُ الْحَمِیترِ)
(لقمان)85 :
با توجه به این آیه ،یکی از نصایح لقمان به پسرش این است که در کارهایش
از جمله راه رفتن ،اعتدال را رعایت کند و میانه رو باشد و همچنین صدایش را بته
هنگام سخن گفتن ،پایین بیاورد ،چون بلند کردن صدا نشانه قدرت و بزرگی انستان
نیست همانگونه که صدای االغ با اینکه از همه صداها بلنتدتر استت؛ ایتن بلنتدی
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صدا ،نشانه کمال و بزرگی نیست بلکه با زشتی آن همراه گشته است .بتر استاس
بررسی های به عمل آمده االغ در یک لحظه با امواج بسیار بلند ،یکنواخت و پی در
پی ،بدون مقدمه و یا دلیلی و یا حتی نیازی ،به طور ناگهانی صتدای ختود را رهتا
متتی کنتتد بتتدین جهتتت استتت کتته صتتدای او را زشتتت و ناپستتند شتتمردهانتتد.
()www.article.tebyan.net
تأثیرپذیری کالم به نوع سخن و آوای برخاستته از آن بستتگی دارد .چته
بسیار حرفهای زیبایی که با صدای بلند و نامناسب بر زبان جاری میشود کته جتز
اذیت شدن مخاطب از صدای بلند ،فایده دی گری در بر ندارد .همچنین نحتوه بیتان
مطلب و حرف زدن شخص نشان از شخصیت و فهم و آگتاهی وی دارد .پتس در
هنگام صحبت و بیان مطلب مورد نظر ،اعتدال از لحاظ نوع مطلب وصدا ضروری
می باشد .در حدیثی از امام صادق (ع) در نکوهش بلند بودن صتدا ،روایتت شتده
است .........« :ناپسند است اگر کسی در ستخن گفتتن ،صتدای ختود را بته طتور
ناخوشایندی بلند کند مگر این که در حال دعا یا قرائت قرآن باشد( .طبرسی ،بیتا:
ج  .)811 ،1بنابراین «صوت الحمیر» با اوصافی که بر شمرده شد ،به معنای صدای
بسیار زشت و ناپسند اشاره دارد که نشان از سبک مغزی و بیخردی فاعتلِ کتار و
زشتی عمل وی دارد
 4-2-5تحلیل نشانهشناختی تعبیر استعاری "سراجا منیرا"
در آیه  86سوره مبارکه احزاب ،لفظ "سراجا منیرا" بترای نشتان دادن هتدایتگری
پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) استعاره آورده شده است:
(وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا) (احزاب)86:
به هرچیزی که با فتیله و روغن روشن شود و همچنین به هر چیز روشتن
کننده و نورانی مانند خورشید ،سراج گویند( .راغتب :8818 ،ج ،1ص )116کلمته
سراج  8بار در قرآن آمده است ،در سه مورد که در آیات  68فرقتان 86 ،نتوح ،و
 88نبأ ،آمده درمعنای خورشید استت و در آیته  86احتزاب ،پیتامبر استالم (ص)
می باشد ،دلیل این انتساب هم آمدن صفات شاهد ،مژدهرسان ،انذارکننده ،داعی بته
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سوی خدا و چراغ نوردهنده در آیات  89و  86احتزاب متیباشتد .در بستیاری از
آیات ،قرآن و شریعت ،نور نامیده می شود .مانند :آیات  893مائده و  89نور .قرآن
و شریعت که نور به خصوص اند از وجود حضرت رسول ظاهر متیشتود پتس در
این صورت آن حضرت چراغی است که نور هتدایت از ایشتان ستاطع متیشتود.
(قرشی :8838 ،ج).191 ،8
خداوند به وسیله پیامبر همچون چراغ در تاریکی شب ،مردم را به سوی دیتن
هدایت می کند ،به بیان دی گر نور نبتوتش هماننتد نتور چتراغ کته روشتنی بختش
دیده هاست ،روشنی بخش قلبهای مؤمنین است( .سید رضی8816،ق )168 :به نظتر
برخی ،منظور از سراج منیر ،صاحب سراج منیر یعنی صاحب کتاب[قرآن] است که
در اینجا از لفظ سراج برای آن استعاره گرفته شتده همچنتان کته از ستراج بترای
خورشید استعاره گرفته شد؛ به سبب آنکه همانطتور کته چتراغ ،خانته را روشتن
می کند خورشید ،عالم را از تاریکی نجات میدهد( .طریحی :8839 ،ج)115 ،1
سراج منیر بودن پیغمبر (ص) با توجه به این که «سراج» بته معنتی چتراغ و
«منیر» به معنی نورافشان است ،اشاره به معجزات و دالئتل حقانیتت و نشتانههتای
صدق دعوت پیامبر استت .او چراغتی استت کته ختودش گتواه ختویش استت.
تاریکی ها و ظلمات را می زداید و چشمها و دلها را به سوی خود متوجه میکنتد،
و همان گونه که آفتاب آمد دلیل آفتاب ،وجود او نیز دلیل حقانیت اوستت .وجتود
پیامبر همچون خورشید تابانی است که ظلمت های شرک و جهل و کفتر را از افتق
آسمان روح انسان ها می زداید ولی همان گونه که نابینایتان از نتور آفتتاب استتفاده
نمی کنند و خفاشانی که چشمشان توانایی دیدن این نتور را نتدارد ،ختود را از آن
پنهان می دارند ،کوردالن لجوج نیز از این نور هرگز استتفاده نکترده و نمتیکننتد.
همیشه ظلمت و تاریکی مایه اضتطراب و وحشتت استت و نتور ستبب آرامتش.
تاریکی مایه پراکندگی است و نور سبب جمعیت و اجتماع .روشنایی و نور ستبب
تمام فعالیت های حیاتی است؛ و تشبیه وجود پیامبر به یتک منبتع نتور ،همته ایتن
مفاهیم را در ذهن تتداعی متیکنتد( .مکتارم :8838 ،ج 868 ،83ت  ).869نتیجته
حاصل از چرایی استعاره آوردن سراجا منیرا برای رسول خدا (ص) آنکته متردم را
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به سوی خدا دعوت و هدایت می نماید ،همچون چراغی است که راه رستتگاری را
بر آنان روشن می سازد و از افتادن در تاریکی و گمراهی رهایی میبخشد.
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نتیجهگیری
با توجه به مطالعات صورت گرفته در تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در
سازه تشبیه و استعاره نتایج ذیل حاصل آمد:
 در تحلیل نشانه شناختی ،واحدهای موجود در یک زبان به عنوان کد یا نشتانه یتادال ،مورد توجه قرار میگیرند.
 آشنایی با مباحث کلی نشانه شناسی به عنتوان یکتی از عوامتل مهتم و متؤثر درکشف مفاهیم نوین در قرآن کریم میباشد .شبکههای معنایی زیتادی بتا توجته بته
نشانه های زبانی موجود در آیات به وجود آمده است و شناساندن ایتن شتبکههتای
معنایی در حتوزه معناشناستی ارتبتاط تنگتاتنگی بتا تحلیتل نشتانهشناستی دارد و
معناشناسی با کاربرد نشانه های موجود در یک زبان و مطالعه روشمند آن به معتانی
ضمنی ،افزون بر معانی واژگانی دست مییابد..
 مطالعه قرآن کریم با رویکرد نشانه شناسی نشان می دهد قرآن کریم از شبکه هایمعنایی متعددی بر خوردار است و استفاده از این علوم نتوین عرصته زبتانشناستی
برای رسیدن به معانی ضمنی ،توجه مخاطب را به وجود اعجاز ادبتی قترآن ستوق
میدهد.
 ساختار زبانی قرآن با کلمات اندک ،مفاهیم و معانی بسیاری را به مخاطب منتقلمی کند؛ از ساختارهای بالغی موجود در سایهی نشانه های زبانی بته کتار رفتته در
فواصل ،در قالب علم بیان ،تشبیه و استعاره به معنایی ضتمنی همچتون تمستخر و
تعریض ،وحشت و سرگردانی ،بی هدفی ،تطبیق جزا و عمل و  ...اشاره دارند.

 حاصل پیگیری نشانه های زبانی در قرآن کریم و به ویژه فواصل ،دستت یتابی
به برخی از معانی باطنی و جلوهگری هرچه بیشتر اعجتاز بیتانی آن و ترغیتب
خواننده به هرچه بیشتر مأنوس شدن با آیات الهی می باشد .توجه به نشانههای
زبانی سبب توجه دقیق تر به مفاهیم نورانی قرآن شده و نکاتی را بیان میکنتد
که حتی مفسرین بزرگ به آن اشاره ننموده و همچون گنجهای پنهانی در بطتن
آیات جای گرفته است که با پدیدار شدن گوشهای از این گوهر الهتی ،اعجتاز
کالم الهی بیشتر نمایان می شود ،با توجه بته ایتن موضتوع ،اهمیتت ختوانش
نشانه-معناشناختی مشخص میشود.
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 .86صافی ،محمودبنعبتدالرحیم (8881ق) ،الجتدول فتی االعتراب القترآن،
بیروت ،دارالرشید.
 .83طباطبایی ،محمدحسین (8838ش) ،تفستیر المیتزان ،متترجم :محمتدباقر
موسوی ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .81طبرسی ،فضلبنحسن(8881ق) ،جوامع الجامع ،قم ،حوزه علمیه قم.
(________ ،_____ .85بیتا) ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،مترجم حسین
نوری همدانی ،تهران ،فراهانی.
 .11طریحتتی ،فخرالتتدینبتتنمحمتتد(8839ش) ،مجمتتعالبحتترین ،متتترجم
احمدحسینی اشکوری ،تهران ،مرتضوی.
 .18طوسی ،محمدبنحسن (بتیتتا) ،التبیتان فتی التفستیرالقرآن ،بیتروت ،دار
إحیاالتراث العربی.
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 .11قائمینیا ،علیرضا(8858ش) ،بیولوژی نص ،تهران ،پژوهشتگاه فرهنتگ و
اندیشه اسالمی.
 .18قرشی ،سیدعلیاکبر(8838ش) ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .18کوثری ،مسعود ( ،)8813نشانهشناسی رسانههتای جمعتی ،رستانه ،ستال
نوزدهم ،شمارة .8
 .19مصطفوی ،حسن(8861ش) ،التحقیق فی کلمتات القترآن ،تهتران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .16مکارم شیرازی ،ناصتر وهمکتاران(8838ش) ،تفستیر نمونته ،دارالکتتب
االسالمیه ،تهران.
 .13نظری ،علی ،افتخار ،لطفی (8851ش)« ،سوره مبارکته الترحمن از منظتر
سبکشناسی» ،دومین همایش ملی اعجاز قرآن ،دانشگاه شهید بهشتی

