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فرنگيس عباسزاده

در نشانهشناسي لايهاي متن قرآن كريم به عنوان منبع لايزال معارف الهي سطوح و لايههاي معنايي

متفاوتي دارد و متن اين كتاب مقدس شبكهاي باز از لايههاي متني متعدد است .ساختار دروني هر لايه

كه از عناصر ،دلالتها و معاني متفاوتي تشكيل شده ،بر اساس روابط لايهاي آن كشف ميشود .در

مباحث نشانهشناسي جديد ثابت شده است كه بررسي متون مختلف كه زنجيرهاي از نشانههاي گسترده

است ،ميتواند به خوانشي تازه از متن منجر شود .در اين راستا پژوهش حاضر در صدد است به
بررسي ابعاد معنايي و نشانهشناختي عناصر طبيعت و روابط سلبي ميان آنها در متن قرآن كريم بپردازد

تا پيامهايي را كه خداوند از طريق اين عناصر و روابط معنادار بين آنها به انسان منتقل نموده،
رمزگشايي كند .براي تحقق اين مهم ،در اين جستار با توسل به رويكرد نشانهشناسي لايهاي به عنوان
چارچوب نظري تحقيق و به روش توصيفي-تحليلي به بررسي نمونههايي از آيات قرآن كريم پرداخته
شده است .نتايج تجزيه و تحليل دادهها در لايههاي متني متعدد قرآن كريم حاكي از آن است كه متن

اين كتاب مقدس از لايههاي ساختاري سلسلهمراتبي تشكيل شده است كه خود لايههاي مفهومي

بزرگتر را در بر ميگيرد .ازآنجاكه درك عناي عناصر در متن با توجه به محيط و بافت قابل تفسير

است ،نشانهشناسي لايهاي به عنوان يك انگاره ميانرشتهاي ميتواند ابزاري ارزشمند و مفيد براي
بازنمايي معنايي رمزگان در متن قرآن مورد توجه قرار گيرد.
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چكيده

مقدمه
يك متن حاصل روابط بين متني است و هر لايه متني خود متني است كه در كنش
متقابل با لايههاي متني ديگر گستره متنيت خود را افزايش ميدهد .در هر متن عمدت ًا دو
نوع رابطه و لايه معنايي وجود دارد .لايه نخست لايه دروني است كه بيانگر روابط
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نشانهها در سطوح مختلف معنايي است و در اين سطح ارتباطي پايدار و مؤثر ميان

نشانه درونمتني برقرار است و همنشيني نشانهها به شكلگيري مجموعهاي ميانجامد
كه بهنوعي با مجموعههاي ديگر در ارتباط است .لايه بيروني يك متن روبط بينامتني را
نمايش ميدهد .اين سطح از ارتباط در متون ادبي و مذهبي آشكار است .در متون
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مذهبي مانند متن جاويدان قرآن نه تنها بررسي زيباييشناختي سطوح معنايي و عناصر
و پديدههاي مرتبط با آن در درك معنا مؤثر خواهد بود؛ بلكه در شناسايي لايههاي

معنايي وجوه و دلالتهاي زيباييشناسي ميان عناصر طبيت و پديدهها در قرآن كريم نيز
ضروري است.

رمزگشايي معنايي پديدههاي مختلف در لايههاي مختلف متن قرآن و استنباط

مفاهيم و معاني جديد حاصل از آنها و ارتباط برقراركردن ميان آنها مستلزم پيروي از

يك روششناسي ويژهاي است .از سويي ديگر جريان سيال و پايانناپذير معاني قرآني

دريايي از اسرار و گنجهايي از رموز را به همراه خود دارد و معاني متعدد حاصل از

كاربرد نشانههاي زباني و طبيعي در قرآن از عجايب متن اين كتاب مقدس است.

گسترش علوم مختلف و مباحث بينرشتهاي ميتواند در ابعاد متفاوت دريچههايي

تازه براي فهم متون ديني از جمله متن قرآن بگشايد .با آشكارشدن ضرورت مطالعات
بينرشتهاي زمينههاي مناسبي براي كاربست رويكردهاي علوم مختلف در مطالعات

ديني و معارف قرآني فراهم شده است؛ بنابراين در بررسي و تحليل نشانهها و عناصر
طبيعت و ارتباط معنايي آنها در راستاي دستيابي به لايههاي رمزي ميتوان از دانشي
مانند نشانهشناسي بهره گرفت .اين دانش ميتواند افقهاي جديدي را در تحليل متن
قرآن بگشايد .گفتني است كه با توجه به ماهيت معارف قرآني در بهكارگيري ظرفيت

الگوهاي علمي بايد با ظرافت و دقت عمل كرد.
با توجه به آنچه در بالا بيان شد ،در پژوهش حاضر انگيزه ما در انتخاب الگوي

نشانهشناسي لايهاي براي بررسي ارزش و روابط سلبي نشانهها و عناصر طبيعت در متن
قرآن كريم وجود عناصر متفاوت به عنوان رمزگان متعدد در خلق سطوح زيباييشناختي
در متن خوشآهنگ و موزون قرآن كريم بوده است .به نظر ميرسد اين رويكرد از
ظرفيت مناسب و درخور توجهي براي تحليل نشانهشناختي عناصر طبيعت در متن اين
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كتاب مقدس برخوردار است .قابل ذكر است قرآن كريم ظرافتها و لايههاي معنايي
متنوعي دارد و كاربست رويكرد مورد نظر ميتواند خوانشي از برخي لايههاي متن قرآن
به منظور تبيين روابط معنايي و نشانهشناختي عناصر طبيعت در لايههاي مختلف

متني قرآن كريم پژوهش حاضر مترصد پاسخگويي به پرسشهايي است كه در ذيل

مطرح ميشود:

 .١آيا نظريه نشانهشناسي لايهاي قابليت كاربست در رمزگشايي روابط معنايي و

تبيين پيوند سلبي ميان اين عناصر در لايهها و سطوح متن قرآن را دارد؟

 .٢كدام يك از عناصر طبيعت در متن قرآن اين تعامل نشانهشناختي را بيشتر

بازنمايي و آشكار ميسازد؟

پژوهش حاضر در راستاي اهداف خود به روش توصيفي و تحليل به بررسي

نمونهها ميپردازد.

در ادامه به بحث و بررسي مفهوم دانش نشانهشناختي و نشانهشناسي لايهاي و دامنه

كاربرد اين حوزههاي علمي در قالب مطالعات پيشين پرداخته ميشود.

الف( پيشينه تحقيق
از زمان شكلگيري دانش نشانهشناسي مطالعاتي كه در اين حوزه صورت گرفته ،شاهد
چالشهاي نظري بسياري بوده است و در گذر از همين مجادلات پيكره درخور توجهي
از مفاهيم و مباحث نظري شكل گرفته است .بر همين اساس آنچه به عنوان
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را با استناد به دادههاي جمعآوريشده در اين جستار به دست دهد.

نشانهشناسي مطرح ميشود ،مجموعهاي وسيع از تعاريف ،رويكردها و ديدگاههاي
گوناگون را در بر ميگيرد .قدمت و پيشينه نظريههاي نشانهشناختي از دو منبع اصلي

الهام گرفته است :آراي فردينان دوسوسور زبانشناس سوييسي كه به عنوان بنيانگذار

زبانشناسي ساختاري نوين شناخته شده است و نوشتههاي منطقدان امريكايي چارلز
سانرز پيرس .اين دو انديشمند رويكردهايي را مطرح كردند كه در چندين دهه بعد
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الهامبخش ساير پژوهشگران در زمينه نشانه و كاركرد آن گرديد.

در ادامه به برخي مطالعات در قالب رويكردهاي مرتبط با موضوع بحث مانند

حوزههاي شناختي و نيز به پيشينه تعدادي از مفاهيم كليدي بحث در قالب مطالعات
پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥فرنگيس عباسزاده

انجامشده ميپردازيم .عناصر زباني باعث انسجام بيشتر متنها هستند و بر چگونگي
تأثير متقابل اطلاعات بافتي در درك بهتر و عميقتر متون ديني و مذهبي كنترل دارند و

از وجود اين عناصر تبعيت ميكند .در توصيف زبانشناسي شناختي قائمينيا )(١٣٨٦
معتقد است پيروان اين ديدگاه زبان نقشهبرداري مستقيم و بيواسطه از عالم واقع و
موقعيتهاي گوناگون نيست ،بلكه تعابير زباني بيواسطه مفهومسازي بشري را از عالم
واقع و موقعيتهاي گوناگون نشان ميدهند .

از نظر قائمينيا ) ،(١٣٨٦برقراري ارتباط زباني بدين معناست كه كاربران ،اطلاعات

خود را به صورت خاصي پردازش ميكنند و به آن سامان ويژهاي ميدهند و سپس
اطلاعات را در قالب تعابير زباني به ديگران انتقال ميدهند .آنچه بولر ) (١٩٣٤تحت

عنوان الگوي ارغنوني خود مطرح ساخت ،انديشهاي را به همراه داشت كه در مطالعه
معنا به هنگام كاربرد زبان ،اصلي انكارناپذير به حساب آمد .از نظر وي هر نشانه براي

اينكه نشانه زبان تلقي گردد ،بايد در آن واحد سه نقش داشته باشد .نشانه نخست بايد
نقش نماد را ايفا كند؛ يعني به موضوعي در جهان خارج دلالت كند .دوم بايد نقش

نشان را ايفا نمايد؛ يعني از طريق آن بتوان اطلاعاتي درباره فرستنده كسب كرد .سوم
بايد نقش علامت را ايفا كند؛ يعني گيرنده را وادار سازد تا به تعبير آن بپردازد يا
واكنشي در برابرش نشان دهد )صفوي ،١٣٩٤ ،ص.(٥٢-٥١

ليكاف و جانسون ) (١٩٩٩ويژگيهاي مهمي را براي معنا در زبانشناسي شناختي

در نظر گرفتند كه در بخش زير به آنها اشاره ميشود:

الف( معنا يك چشمانداز است :معنا صرفاً بازتاب عيني جهان خارج نيست ،بلكه
شيوهاي از شكلدهي به جهان است .به عبارت ديگر معنا تفسير و تعبير خاصي از

جهان است .از اين جهت ،معنا چشمانداز خاصي به جهان است .گاهي سخن فوق با
ادعايي درباره نحوه ارتباط زبان با جهان خارج بيان ميشود.
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ب( معنا پويا و سيال است :معاني تغيير ميكنند؛ زيرا معاني از شكلدهيهاي

گوناگون به جهان پيدا ميشوند .تجربهها و تغييرات جديد در محيط پيرامون ما موجب
تغييرات جزئي در معاني وجود دارد .اين سخن بدين معناست كه نميتوانيم زبان را
ساختاري ثابت و انعطافپذير در نظر بگيريم .اگر معنا مشخصه اصلي ساختار زبان
باشد ،آن ساختار انعطافناپذير است .پويايي معنا ايجاب ميكند كه براي واژهها معاني

واحدي در نظر نگيريم و در كاربردهاي گوناگون تغييرات معنايي را به عنوان يك اصل
در نظر بگيريم.
ج( معنا دايرةالمعارفي و غيرمستقل است :معاني كه ما با زبان ميسازيم از ديگر

معارف ما مستقل نيستند .يا به تعبير ديگر معنا همچون تصور مفهومي چيزي جداگانه و
مستقلي از ذهن بشر نيست.
د( معنا مبتني بر تجربه و كاربرد است» :معنا در ضمن كاربرد تعيين ميشود؛
ازاينرو براي تعيين معنا بايد خود كاربرد واژه را تحليل كنيم .اين اصل پيامدهاي

زبانشناختي بسياري دارد؛ اگر معنا با كاربرد ارتباط دارد ،معنايي ثابت و مشخص را
نميتوان نشاندهنده همه كاربردها در نظر گرفت؛ به نحوي كه همه آنها را زير پوشش
خود قرار دهد« )ليكاف و جانسون ،١٩٩٩ ،به نقل از :قائمينيا ،١٣٨٦ ،ص.(٦

طبق نظر پارسا ،چندلر معتقد است »نشانهشناسي ،مجموعه فرايندهايي است كه به

توليد ،مبادله و تعبير انواع نشانهها و قواعد حاكم بر نشانه ميپردازد .سازوكار نشانگي
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ميشود مقولات معنايي خود را با تغييرات شرايط منطبق سازيم .درنتيجه همواره امكان

و توليد معنا در متون مختلف يكسان نيست .هدف نشانهشناسي پاسخ به اين پرسش
است كه معناها چگونه ساخته ميشوند و واقعيت چطور بازنمايي ميشود .معنا براي ما
فرستاده نميشود؛ ما آن را فعالانه با رمزگان يا قراردادهايي كه معمولا از آنها ناآگاهيم،

خلق ميكنيم .فهم رمزگان ،روابط ميان آنها و بافتي كه به آن تعلق دارند ،باعث ميشود

كه تبديل به عضو يك فرهنگ خاص شويم« )پارسا ،١٣٨٧ ،ص.(٢٢٢
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در ادامه به بررسي رويكردهايي ميپردازيم كه در اصل ساير پژوهشگران از آن

الهام گرفتهاند.

 .١نظريه سوسور
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در الگوي دوگانهاي كه سوسور ) (١٩٧٤از نشانه ارائه ميدهد »مصداق« جايي ندارد؛ به
بياني ديگر در ديدگاه سوسور ارجاع به اشياي موجود در جهان خارج در نظام زبان و

فرايند دلالت جايگاهي ندارد و در اين الگو تصور مفهومي برابر با مصداقي مادي در
جهان خارج نيست ،بلكه مفهومي ذهني است .در چنين نظام زبانياي ،نشانهها به
مفاهيم دلالت ميكنند و نه به چيزها و زماني كه درباره چيزها صحبت ميكنيم ،در

سطح مقولههاي مفهومي آن »اشيا« با هم ارتباط برقرار ميكنيم؛ بنابراين در ديدگاه
سوسور نشانه بهطوركلي »ذهني« و »غيرمادي« است.

سوسور در نظريه خود در مورد نشانه زباني ،صوت و گفتار را بر تصوير و
نوشتار برتري ميبخشد .وي تصور صوتي را از تصور ذهني جدا ساخته است.

وي زبان را نظامي از تقابلها ميداند و در عين حال ذهن انساني را برتري

ميبخشد .هويت نشانه را مبتني بر ارزشهاي زباني ميداند و معناي نشانهها را
در يك سبك جبري به اثبات ميرساند و اين نظاممندبودن زبان است كه معناي

هر واژه را در يك زبان خلق ميكند )بنوونيست ،١٩٧١ ،ص.(٤٧-٣٧

»به اعتقاد سوسور آنچه در زبانشناسي قابل پژوهش است ،يا بررسي روابط

موجود ميان نظام زبان بدون توجه به عامل زمان است يا اينكه تغييرات متوالي زبان را
بدون توجه به نظام موجود آن شامل ميشود« )صفوي ،١٣٩٤ ،ص .(٣١عناصر منفرد يك

نظام زماني معنادار خواهند بود كه روابط اجزاي آن را همچون يك كل در نظر بگيريم

كه به عنوان واحدهايي مشتق از هم تنظيم شده و تغيير مييابند .درواقع اين ساختار
است كه اهميت معنا و نقش كاربردي اجزا را مشخص ميكند )پياژه ،١٩٧٧ ،ص.(١٧

براي نشاندادن معنا سوسور از يك نمودار استفاده ميكند كه در آن ،رابطه
متقابل و پيوند متداعي ميان تصور صوتي و تصور ذهني را به وسيله دو فلش
نشان ميدهد و خط افقي دال ،تصور مفهومي را از هم جدا ميكند تا بتواند در

موارد تحليل اين دو را از هم تمايز دهد .فرديناند دو سوسور پيوند ميان الگوي
آوايي و معنا را در انديشه آدمي ميداند .نشانهشناسي او از همين پيوند ريشه

٢٣٧

ميگيرد )ضميران ،١٣٨٣ ،ص.(٤٢

ويژه با مفهومي بهخصوص بدانيم؛ اگر نشانه را فقط حاصل اين تركيب بدانيم ،آن را
منفرد تلقي كردهايم و از نظامي كه به آن تعلق دارد ،جدايش كردهايم؛ يعني پذيرفتهايم

كه ميتوان از نشانههاي منفرد شروع كرد و نظامي با كنار هم قراردادن آن نشانهها
ساخت .درواقع اين چنين نيست؛ چراكه نظام به مثابه يك كل همگن و واحد نقطه آغاز

است و از آنجا ميتوان روند تحليلي اجزا و عناصر سازندهاش را شناخت )سوسور،

 ،١٩٨٣ص .(١١٢دلالت يك رابطه ايجابي است كه بين دال )تصور صوتي( و مدلول

)تصور مفهومي( برقرار است .تركيب اين دو به نشانه هستي و انسجام ميبخشد )همان،

ص ،٩٧به نقل از :سجودي ،١٣٨٦ ،ص.(٤-٣

سجودي ) (١٣٨٦بر اين باور است كه در نظام فكري سوسور فاصلهاي بين زبان به

مثابه نظامي بازنمودي و واقعيت مصداقي جهان ،بين واژهها و چيزها وجود دارد؛ زيرا
ارزش يا معناي نشانه زباني نه از طريق ارجاع به جهان ،بلكه از طريق نظامي از روابط
و تمايزها تعيين ميشود .اين شكاف نخستين گام در جهت نفي باور به حقيقت تجربي

ناب رمزگرداني نشده غيرزباني است.
 .٢نظريه چندلر

سجودي ) (١٣٨٣بر اين باور است كه طبق نظر چندلر ) (١٩٩٤مفاهيم بهگونهاي اثباتي

و ايجابي و به موجب محتوايشان تعريف نميشوند ،بلكه بهگونهاي سلبي و از طريق

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

سوسور تأكيد ميكند كه اشتباه بزرگي است اگر نشانه را صرف ًا تركيبي از صدايي

تقابل با ديگراجزا در همان نظام ارزش مييابند .هر نشانه ،بودن آن چيزي است كه
نشانههاي ديگر نيستند .سوسور به اين مفهوم تحت عنوان »ارزش نشانهها اشاره دارد؛
يعني مفهومي كه به روابط آن نشانه با ديگرنشانههاي درون نظام وابسته ميباشند«

)ص.(٢٧-٢٥

در نشانهشناسي لايهاي نشانه ،مفهومي انتزاعي و متعلق به فرازبان نشانهشناسي

٢٣٨

است و در كنش ارتباطي واقعي پيوسته با متن و تجلي مادي آن روبهرو هستيم .متن

حاصل عملكرد رمزگان متفاوت است كه در قالب لايههاي مختلف متني متجلي
ميشوند .پس متن مفهومي باز است .جدايي بافت از متن ممكن نيست و خود حاصل
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عملكرد رمزگانها يا نظامهاي نشانه است و بالقوه ميتواند ماهيتي متني پيدا كند و فقط
زماني در متن دخيل ميشود كه خود به لايهاي از متن تبديل و دلالتگر ميشود .لايههاي
متني خود تجلي نظام هاي نشانهاي كلامي و غيركلامي هستند كه در تعامل چندسويه با
يكديگر و با متن و لايههاي متفاوت آن عمل ميكنند.

سجودي ) (١٣٨٢رمزگان )لانگ( را نظامي نسبي و دگرگونشده ميداند كه در

رابطه نسبي با رمزگان و لايههاي متني ديگر قرار دارد .در خلق و دريافت يك متن ،هر
متن محصول عملكرد تعاملي شبكهاي از رمزگانهاست .يك نشانه در همنشيني با

لايههاي متني ديگر تغيير نقش ميدهد و در مناسبات جديد ارزش نشانهاي كامل ًا
متفاوتي ميپذيرد .يك رابطه دوجانبه بين رمزگان و متن )لانگ و پارول( وجود دارد.

رمزگان امكان تحقق متن را ميسر ميسازد و متن رمزگان را متحول ميكند .رمزگان
قراردادها و گذشته يك حوزه را ميسازد و متن گرچه متنيت خود را مديون ارزشي
است كه در روابط بينامتني از آن قراردادها و سنن يا رمزگان ميگيرد ،زمينه برهمزدن
آن قراردادها و تغيير رمزگان را فراهم ميكند؛ تا جايي كه اين تغييرات به بخشي از
قلمرو تثبيتشده رمزگان تبديل ميشوند و مقبوليت اجتماعي كسب ميكنند.

از نظر كالر ) (١٩٨١بينامتنيت مفهومي است بيانگر مشاركت يك اثر در فضاي

گفتماني يك فرهنگ رابطه بين يك متن و زبانها يا روالهاي دلالي متفاوت يك

فرهنگ و رابطهاش با آن متوني كه امكانات آن فرهنگ را پديد ميآورند )به نقل از:

سجودي .(١٣٨٢ ،از منظر دكتر سجودي هر متن فقط به واسطه متوني كه از قبل وجود

داشتهاند و هر يك خود نيز حاصل عملكرد تعاملي رمزگانها و متون پيشين بودهاند،
دريافت ميشود و امكان توليد معنا مييابد.

چندلر ) (١٩٩٤ميگويد نشانهشناسي يكي از روشهاي تحليل متن است .وي بر

تحليل محتوايي متن و مرتبطبودنش با زبانشناسي تأكيد دارد و معتقد است نشانه

كليتي است كه از تركيب تصور صوتي و تصور مفهومي حاصل ميشود .الگوي سهگانه

٢٣٩

وي شامل مفهوم ،مصداق و حامل است  .وي به روابط متوالي و زنجيرهاي عناصر
تقليل ساختاري و نشانداري صوري و توزيعي پرداخته است .چندلر ) (١٩٩٩معتقد

است درك ما از هويتمان از طريق نشانهها تثبيت ميشود؛ يعني ما مفهوم را از طريق
فهرستي از رمزگان قرارادادي و از پيش موجود كه خودمان به وجودشان نياوردهيم،
بلكه مشتق كردهايم؛ پس ما موضوع نظام نشانهايمان هستيم و مثل كاربراني نيستيم كه

اين نظامها را تحت كنترل خود دارند.
 .٣طبقهبندي سهگانه پيرس
طبقهبندي سهگانه پيرس به قرار زير است:
 .١نمود :فرمي كه نشانه به خود ميگيرد و لزوماً مادي نيست ،بلكه حسي است
كه از نشانه دريافت ميشود .٢ .شيء :چيزي است كه نشانه به آن ارجاع

ميشود .٣ .تفسير را پيرس نشانگي ناميد كه به مفهوم معناسازي است
)سجودي ،١٣٨٣ ،ص.(٣٠

پيرس ) (١٩٠٦در نشانهشناسي كاربردي ،نشانهها را به سه جنبه طبقهبندي كرده

است:

نمايهاي :حالتي كه در آن نشانگر به صورت مستقيم يا به نوعي ظاهري يا تصادفي
به نشانه متصل است .اين اتصال ميتواند مشاهده يا استنباط شود؛ مثل دود ،بادنما،

دماسنج ،ساعت ،تراز ،ضربان نبض ،جوش صورت ،اگزما و درد.

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

زباني ،روابط مفهومي و مكاني ،محورهاي افقي و عمودي ،بعد همنشيني و جانشيني،

نمادين :حالتي كه در آن نشانگر به نشانشده شباهتي ندارد و آن را تداعي نميكند،
مگر در حالتي فردي يا كامل ًا قراردادي باشد .بدين منظور است كه رابطه را بايد

آموخت ،مثل تابلوي ايست ،چراغ قرمز ،پرچم ملي و يك رقم.

شمايلي :حالتي كه در آن نشانگر از نظر ظاهري يا مفهومي به نشانشده شباهت

دارد يا آن را تداعي ميكند ،مثل نگاه ،صدا ،احساس ،مزه يا بوي آن و افزون بر اين در
٢٤٠

نحوه پردازش برخي از كيفيتها نيز به هم مانند هستند ،مثل يك پرتره ،يك نمودار،
مدل با مقياس ،تسميه آوايي ،صداهاي حقيقي در موسيقي ،بازنمايي صدا در نمايش

راديويي ،بخشهايي از فاياهاي صوتي فيلم ضبطشده ،حالتهاي پانتوميم )آسابرگر،
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 ،١٣٧٩ص.(٨٩

نشانهشناسي كمك ميكند تا بازنماييها را از هم جدا كرده ،بفهميم اين واقعياتي

كه آنها نشانگرشان ميباشند ،چه هستند .پژوهشهاي نشانهشناسي داراي يك اساس

مشترك هستند :آنها همگي دانشهاي ارزشي هستند .آنها به برخورد با امور واقع اكتفا
نميكنند ،بلكه امور واقع را تشريح ميكنند و آنهارا مانند نشانهاي از ارزشمندي امور
واقع ديگر مورد كاوش قرار ميدهد )بارت ،٢٠٠٥ ،ص.(٣٣

از نظر ضيمران ) (١٣٨٣جنبه كاربردشناختي تفكر پيرس ) (١٩٠٦با نشانهشناسي

وي ارتباط نزديكي دارد .از نظر او عقيده از تفكر ناشي ميشود و بر مبناي تفكر است
كه فعلي انجام ميگيرد .وي ملاك تمييز تصورات مختلف را آثار عملي متعلق به آنها در

جهان خارج ميدانست.

نشانه بهطوركلي مفهومي تحليلي است و تحليلگر ابتدا در هر حال با متن
روبهرو ميشود و سپس براي تحليل متن ممكن است به ابزاري به نام نشانه و

چگونگي همنشيني آن با نشانههاي ديگر در جهت نظامهاي نشانهاي ديگر

متوسل شود )سجودي ،١٣٨٣ ،ص.(١٥٥

جوهانسن ) (١٩٩٣بر اين باور است در نشانهشناسي پيرس با بررسي نشانهها

ارتباط و نحوه رشد معرفت بشري تبيين ميشود .اين نشانهها ابزاري در ميان

ديگرابزارهاي ارتباط نيستند .ارتباط تنها به كمك نشانهها صورت ميگيرد و وجود

نشانهها شرط امكان ارتباط و معرفت است )به نقل از :قائمينيا ،١٣٨٥ ،ص .(٨كاپلستون

) (١٩٤٦معتقد است يكي از اهداف نشانهشناسي پيرس فراهمآوردن ابزار براي انجام
عمل نيز هست .در نشانهشناسي وي اثر و نتايج عملي كه از تصور و تفسير ما از
نشانهها ناشي ميشود ،مورد بررسي قرار ميگيرد .وي نشانهها را در بافت خاص هر

نشانه بررسي ميكند .هدف مورد نظر او كشف حقيقت ثابت و پايدار از لحاظ
وجودشناختي نيست ،بلكه روشنساختن فرايند تفسير مبتني بر عادت خاص توسط فرد

٢٤١

يا جامعه است كه »عادات تفسيري« نام دارند و در يك زمان و مكان خاص به عنوان
همين موضوع دارد تا بتواند معناي نشانه را درك كند .ذهن بايد از پيش از موضوع

نشانه تجربهاي حاصل كرده باشد ،پيرس آن را »تجربه جانبي« مينامد .پراگماتيسم وي

به عنوان روشي براي تمييز و روشنساختن تصورات و معماي انديشههاست.

از نظر رضويفر و غفاري ) ،(١٣٩٠پيرس قائل به وجود حقيقت عيني و خارجي

به صورت ثابت بود؛ اما معتقد بود انسان نميتواند به شناخت آن نائل شود .وي ملاك

صدق قضاياي منطق را نه مطابقت با واقع بلكه توافقي ميداند كه ميان متفكران مختلف
در مورد آن حاصل شده باشد .اگرچه حقيقت همواره براي انسان مجهول است ،به دليل

پيشرفت علمي و كشف قانون جديد ،كشف حقيقت يك گام رو به جلو خواهد بود.
وي كشف حقيقت را فرايندي ميداند كه بشر بهتدريج به آن ميرسد و شناخت وي از
واقعيت هرگز متوقف نميشود .وي حقيقت را مطابقت ميان نشانه و موضوع آن ميداند
و آنچه را حقيقي است ،همان موضوع ميخواند كه صرف نظر از اعتبار و تفكر انسان
موجود است .انسان را نشانه و حيواني نمادين ميداند با فصل مميز تعقل كه منجر به

صدور فعل ارادي و عقلاني ميشود .اين امر بدون وجود نشانهها امكانپذير نيست؛ زيرا
انسان در پرتو نشانهها به زندگي خود معناي خاص ميبخشد و خالق نشانههاي جديد
ميشود .پيرس فكر و دلالتگري را فرايندي اجتماعي ميداند نه فرايندي تحققيافته در

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

امور واقعي پذيرفتهاند .از نظر او درك ذهن از موضوعي بستگي به درجه انس آن با

ذهن.

صفوي تقابل معنايي را حاصل تقابل بين واحدهاي واژگاني ميداند كه نقشي ويژه

در ارتباط با يكديگر دارند و هر واحد زباني ميتواند در ارتباط با نقش همنشين با آن و
نقش واحدهايي كه در جانشيني با آن قرار ميگيرند ،تبيين شود .چنانچه سخنگويان
يك زبان در موقعيتهاي مكاني و اجتماعي متفاوت ،جمله مشابهي را توليد كنند،

٢٤٢

آواهاي توليدي آنها به لحاظ فيزيكي به نحو قابل ملاحظهاي با يكديگر تفاوت خواهد

داشت .وي معتقد است تحليل سوسور درباره نشانه توصيف واحدهاي زباني نه به دليل
جوهر ،بلكه به دليل صورت آنهاست .واحدهاي زبان به دليل ارزش متفاوت از يكديگر
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از هم متمايز ميشوند و مجموعهاي از روابط مشخص كشف ميشوند و به توصيف در
ميآيند.

به اعتقاد صفوي ،با توجه به ديدگاه موريس در زمينه نشانهشناسي كه در سال

 ١٩٣٨مطرح ساخت ،در مييابيم كه وي معناشناسي را مطالعه رابطه يك نشانه با

مصداقي در نظر ميگيرد كه اين نشانه بر آن دلالت دارد .نشانههاي قراردادي را مردم
وضع ميكنند و و مسلّم ًا اعتبار وضع به كاربرد متكي است .اگر مردم در زماني خاص
اهميتي به نشانه ندهند ،اعتبار نشانه از بين خواهد رفت؛ زيرا نشانه فقط در كاربرد معنا
مييابد .در نظامي از نشانههاي قراردادي ،اعتبار معنايي هر نشانه بر حسب كاربرد آن

نشانه در جامعه زباني تعيين ميگردد و هيچ نشانهاي در زبان از پيش به موضوعي

دلالت نميكند .اگر چنين بود ،بحث درباره تغيير زبان منتفي ميشد و هيچ زباني در

طول تاريخ تغيير نميكرد .در هر لايهاي كه صورت پذيرد ،خواه آوايي خواه واژگاني،
نحوي يا معنايي به علت تغيير در كاربرد زبان است؛ در غير اين صورت هيچ زباني
خود به خود تغيير نميكرد )صفوي ،١٣٩٤ ،ص.(٤٨-٤٧

لوي استراوس جامعه زباني را سيستم نمادين و قراردادي معرفي ميكند .وي معتقد

است ساختارگرايان به دنبال تقليل پديدههاي اجتماعي به عوامل جبري نيستند و با

واقعيتهاي اجتماعي به عنوان عناصري مجزا برخورد نميكنند؛ بلكه بر اين باورند كه

رويدادهاي غيرمرتبط را ميتوان با ارجاع به يك نظام رسمي قابل فهم ساخت .فرايند
كشف نظامي از روابط با عوامل مشخص است .در اين روش پديدههاي اجتماعي به

عنوان روابط بين اجزا شكل ميگيرند كه مجموعهاي مكمل از جابجايي بين عناصر و
تحليل روابط واقعي بين آنهاست )استراوس ،١٩٦٩ ،ص» .(٨٤نشانهها ممكن است منش
كلامي -تصويري -آوايي و يا بساوايي به خود بگيرند؛ اما آنچه بديهي است ،اينكه اين

امور بهتنهايي داراي معنا نيستند و معنا چيزي است كه ما به آنها ميافزاييم« )ضيمران،

 ،١٣٨٣ص.(٤٠

٢٤٣

پيرس ) (١٩٠٦معتقد است تمام عالم سرشار از نشانههاي مختلف است .تار و پود

تفسيركننده را همان نشانه در ذهن ميدانست كه باعث ايجاد معنا و درك خاصي
ميشود .فكر توليدشده نشانه ميشود و در ارتباط با نشانههاي ديگر نشانه و افكار ديگر
را به وجود ميآورد .براي پيرس فرايند شناخت ،ارتباط و توليد نشانههاست .ارتباط

توليدي ميان نشانهها تكويني است و صرف ًا قراردادي نيست )به نقل از :رضويفر و

غفاري ،١٣٩٠ ،ص.(٦

نشانهها و تصاوير در فرهنگ ديني احساسات مردم ديندار را بر ميانگيزند و

وسيلهاي براي انتقال شعائر ديني است .كلام خدا حق مطلق است و زبان دلالت لفظي و

نسبي .كلام خدا براي استفاده بشر در سطح قرائت زبان گفتار ]و كتابت[ زبان نوشتار

است .قائمينيا ) (١٣٨٥بر اين نكته اشاره ميكند كه ميان نشانهشناسي و تأويل و فهم
ارتباط وابستگي بسياري است؛ زيرا نشانهشناسي از چگونگي دلالت نشانهها بر
تصورات مفهومي خود سخن ميگويد .برخي از متفكران نشانهشناسي را شاخهاي از
علم ارتباطات ميدانند .در هر دو شاخه تعاملي بين معنا و ارتباط وجود دارد؛ اما در

روش و هدف اندكي با هم فرق دارند .ارتباط از طريق نشانهها امكانپذير است .دانش
ارتباطات به بحث درباره شرايط ارسال معنا و مجراي انتقال پيام نيز ميپردازد .وي نظر
هاوكس ) (٢٠٠٣را در مورد تعريف ياكوبسن ) (١٩٦٠از نشانهشناسي و نقشهاي

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

همه انديشهها نشانه است و حيات انديشه و علم همان حيات نشانه است .پيرس عامل

كاربردي زبان اينگونه ابراز ميكند كه وي نشانهشناسي را دانشي ميداند كه با اصول
عامي سروكار دارد و شالوده ساختار همه انواع نشانهها را تشكيل ميدهند كه در آن هر

پيامي از نشانهها تشكيل ميشود.

آيات قرآن كريم از زيباترين و شيواترين كلمات در شيوه بيان و تصويرسازي

صحنهها از سازوكارهاي بصري و هنر قدسي بهره ميجويند .تجسم زيباييها مبنا و
٢٤٤

قاعده بنيادين سبك قرآن ،ابزار برجسته و برگزيده در بيان معاني مجرد و ذهني،

حالتهاي دروني و موضعگيريهاي انساني است )سيدي ،١٣٨٧ ،ص .(١١بسياري از
آيات عملي و هستيشناختي قرآن كريم بهطورمستقيم يا ضمني به نشانهها اشاره
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كردهاند.

به باور قطب ) ،(١٩٨٨قرآن از طريق تصاوير محسوس و خيالي معاني ذهني،

حالات نفساني ،حوادث محسوس و مناظر طبيعي نمونههاي انساني و طبيعت بشري را
به تصوير ميكشد؛ سپس اين صورتهاي ترسيمشده را حيات و حركت ميبخشد .در

اين حالت ،معاني ذهني جان ميگيرد ،حالات نفساني زنده ميشود و نمونههاي انساني
برجسته و متحرك ميگردند؛ همچنين طبيعت بشري مجسم و حوادث و رخدادها همه

مشهود و قابل رؤيت ميگردند؛ بهطوريكه عنصر حيات و حركت در همه آنها كامل ًا
مشهود است.

تامپسون ) (١٩٩٩مدعي است پديدههاي فرهنگي همان پديدههاي نماديناند.

مطالعه فرهنگ و اجزاي فرهنگ لزوم ًا با تعبير نمادها و كنش نمادين سروكار دارد .در
تكوين امور نمادين رمزها و روابط و كنشهايي كه با وجود رمزها معنا مييابند ،مهم
ميشوند .هماهنگي انسان با شيء و ارتباط دروني فرد با محيطي كه بر آن احاطه و
تسلط دارد و شيء كه خود آن را ساخته است ،مرحله جديدي است در شكلگيري

نماد است .فرايندي كه طي آن انسان با آنچه خود آن را ساخته و متعلق به اوست،
تعامل برقرار ميكند.

قرآن با بيان تصويري خود ،بسياري از مفاهيم را با نشانه بيان نموده است .خداوند

متعال به آيات و نشانههاي فراواني اشاره داشته است؛ مثل ًا به نامتناهيبودن دستگاه
خلقت و اسرار آن ،تكوين بشر ،روح ،اختلاف رنگ و زبان ،سرگذشت پيشينيان و

پيامبران قبلي ،غرور و ضعف انسان و توجه او به اندوختههاي دنيوي قيامت ،مناظر
بهشت و جهنم ،وصف بهشتيان و دوزخيان ،جنگها و جهاد ،سرگذشت تاريخي اقوام،

جهان خلقت و آفرينش انسان ،فصاحت و اعجاز قرآن و مأموريت و راهنماي حضرت
محمد اشاره كرد.

ويژگيهاي آيات قرآني دعوت به ايمان به خالق يكتا و ايمان به قيامت ،دعوت به

٢٤٥

فضايل اخلاقي و تمسك به اعمال نيك ،مجادله با مشركان و سفاهت تصورات باطل

استدلالهاي منطقي در بيان حقايق ديني است .نشانههاي الهي و ديني براي معجزات و
شگفتيهايي كه حضور الهي را شهادت ميدهند و هم براي نشانههايي كه همراه و گواه
بر كارهاي انبيا هستند .پديدههاي عالم نشان و دليل عظمت ،قدرت و علم خدا به شمار
ميروند .معجزات همه پيامبران و پيامبر اعظم نيز آيه خوانده شده است؛ از آن رو

كه نشان راستگويي و صدق رسالت آنان است.

بديهي است كه مضمون آيات از جهت نزول ،با حوادث و وقايع گوناگون ارتباط

كامل دارد .بارت ) (٢٠٠٥در مورد مفهوم نزول معتقد است اين مفهوم ،پيش از آنكه به
معناي فرودآمدن باشد ،واژهاي است نشانهشناختي و تأويلمدارانه .نزول تعبيري است

نمادين از سطح تقليليافته به نحوي كه براي بشر قابل كاربرد و بهرهوري باشد.

از نظر استوري ) (١٩٩٦در فرايند رمزگذاريي و رمزگشايي زمينههاي اجتماعي و

فرهنگي ،فرايند متنسازي با توجه به مضامين تاريخي ،روايي و مرثيههاي مذهبي،
رفتارهاي ديني ،مكان و زمان ،مشاركت و انسجام اجتماعي صورت ميگيرد.

تصوير از ابزارهاي هنري -ادبي است كه به واسطه تخيل باعث ايجاد رابطهاي

جديد ميان اشياست .تصوير هنري به نوعي تأكيد بر معناي مورد نظر اديب و روشي
براي القاي چيزي است كه وي ميخواهد به مخاطب برساند )عصفور ،١٩٩٢ ،ص.(٣٩٨

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

آنان ،قصة آدم و ابليس ،تفصيل احكام حدود و فرايض و حقوق اسلامي و

معاني فقط به وسيله تصوير آشكار ميشوند .اديب به واسطه تصوير ميتواند
احوالات پيچيده درون خود را منتقل كند و اگر اين انتقال بدون بهكارگيري هنر تصوير
صورت گيرد ،هيچ تأثيري در مخاطب نخواهد داشت )خفاجي ،١٩٩٥ ،ص.(٦٠

از نظر اصغرپور ) (١٣٨٤خيالانگيزي كلام قرآن علاوه بر استفاده از صور خيال ،با

انتقال مفاهيم از طريق انتخاب دقيق و لطيف كلمات ،هماهنگي حروف و واژگان ،مدها
٢٤٦

و تشديدها ،تركيب هماهنگ جملات و عبارات ،استفاده از اسلوبهاي گوناگون بياني

و ادبي صورت ميپذيرد .همه اين عناصر با پيوندي ناگسستني ،دقيق و محاسبهشده،
تصويري محسوس ،زنده ،پويا و خيالانگيز را در مقابل ديدگان مخاطب شكل ميدهند.
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هدف از پژوهش حاضر بررسي روابط ايجابي و افتراقي نشانههاي طبيعي در آياتي
چند از كلامالله مجيد است .اينكه چگونه مخاطب قرآن با پي به اسرار خلقت و هستي
و نيز درك عناصر طبيعي و پديدارگرايانه اعم از جانوران ،حيوانات و گياهان ميبرد و
مفاهيم مرتبط با آنها را رمزگشايي ميكند.

جستار حاضر تلاشي براي پاسخ به اين پرسش است كه نشانهشناسي زباني و

كاربردي و تفسير عناصر هستيشناسانه و پديدارگرايانه در قرآن كريم با توجه به رابطه
ايجابي و سلبي به چه شكل صورت ميگيرد؟

هدف از بررسي نشانههاي نمادين در قرآن پيبردن به عمق معنا و مفهومي است كه

خداوند در بيان اين نشانهها و دلالت آنها داشته است .در بخش زير به نمونههايي از

جنبههاي هستيشناختي و پديدارشناختي در قرآن كريم ميپردازيم.

ب( تحليل نمونهها
پيش از پرداختن به تحليل و بررسي نمونهها به برخي از صفات خداوند در ارتباط با
نشانههاي علم هستي ميپردازيم:

 .١صفات ثبوتيه خداوند

پروردگار متعال به عنوان نخستين و تنها وجود هميشه حاضر نظام هستي و موجودات
عالم و مجردات را جهت خدمت به انسان خلق نمود .نامهاي نيكو فقط به به خدا

اختصاص دارد و ايزد منان از بندگان ميخواهد كه او را با آنها بخوانيد و با سير و
تفحص در قرآن به جنبههاي پديدار شناختي و معرفت شناختي قرآن پي ببرند؛ زيرا
قدرت ،علم ،جبر ،اختيار و ديگرصفات ذاتي و صفات فعلي او ميباشد:

ت إِ َّن ا َّلذِي َأحْيَاهَا
ت َورَبَ ْ
ض خَا ِش َعةً َف ِإذَا أَن َزلْنَا َعلَيْهَا الْمَا َء اهْ َتزَّ ْ
ك َترَى ٱ ْل َأ ْر َ
ن ءَايَاتِهِ أَنَّ َ
َو مِ ْ
ل َشيْ ٍء َقدِير :و يكي از آياتش اين است كه زمين را ميبيني
َلمُحْيِي الْ َم ْوتَى إِنَّ ُه عَلَى ُك ِّ
مرده و بيجنبوجوش است؛ ولي وقتي ما باران بر آن نازل ميكنيم ،به جنبوجوش

٢٤٧

ميافتد و بالا ميآيد ،آري آن كس كه مردگان را زنده ميكند ،همان كسي است كه زمين

را زنده ميكند كه او بر هر چيزي قادر است« )فصلت.(٣٩ :

او حق محض است و قطع ًا به وقوع خواهد پيوست؛ زيرا كافران به معاد و روز

رستاخيز يقين نداشته و سعي در تكذيب آن داشتند .خداوند در اين آيه با
بهتصويركشيدن معاد و روز قيامت كه نوعي نشانه تصويري و شمايلي براي انسان

جمِيع ًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَ ِملُو ْا
است ،او را به آمدن اين روز وعده ميدهدَ » :ي ْومَ يَ ْبعَ ُثهُ ُم اللَّهُ َ
يءٍ شَهِيد :و اين عذاب در روزي است كه خدا
أَحْصَاهُ اللَّ ُه وَ َنسُو ُه َو ال َّلهُ عَلَى ُكلِّ َش ْ

همه آنان را مبعوث ميكند و بدانچه كردهاند ،خبر ميدهد؛ چون خدا اعمال آنان را
شمرده و خود آنان فراموش كردهاند و خدا بر هر چيزي ناظر و گواه است« )مجادله.(٦ :

 .٢پديدههاي طبيعي

پديدهها اموري برخاسته از عناصر طبيعياند؛ مانند شب و روز كه از حركت خورشيد و

گردش زمين حاصل ميشوند و رعد و برق كه از حركت ابرها در جو و برخورد آنها
با يكديگر توليد ميشود .آسمان شب با ستارگان زيبا و درخشان آذين شده است و در

آسمان روز خورشيد با طلوع خود ،زيباترين پديده هستي ،يعني نور را به زمين ارزاني
ت ِبأَ ْمرِ ِه إِ َّن فِي
سخَّرَا ٌ
ل َو النَّهَا َر َو الشَّ ْمسَ َو الْ َق َم َر َو النُّجُو ُم ُم َ
ميكند» :وَ َسخَّ َر لَ ُك ُم اللَّ ْي َ

َذلِكَ لَآيَاتٍ لِّ َق ْو ٍم يَعْ ِقلُونَ :و شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشيد و ماه و
ستارگان به فرمان وي در خدمت شما هستند كه در اين ،براي گروهي كه عقل خود را

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

اين آيه از اقتدار مطلق خداوند و احاطه او بر همه چيز حكايت دارد؛ اينكه وعده

به كار برند ،عبرتهاست )نحل.(١٢ :
خداوند متعال شب و روز ،آفتاب ،ماه و ستارگان را خلق كرد تا در جهت خدمت

به انسان به عنوان اشرف مخلوقات فعاليت كنند؛ ولي بسياري از مردم خرد خود را به
كار نميبرند و از اين همه عظمت در آفرينش درس عبرت نميگيرند و از خداپرستي

او گريزاناند .خلقت طبيعت و عناصر آن نشاني از توانايي خداوند براي آفرينش
٢٤٨

ل فِيهَا
ج َع َ
ض َو َ
سختترين و غيرممكنترين چيزها توسط انسان :وَ ُه َو ٱ َّلذِي مَ َّد ٱ ْل َأ ْر َ

ك
ل ال َّنهَا َر إِ َّن فِي َذلِ َ
ل فِيهَا َز ْوجَ ْينِ اثْنَ ْينِ ُي ْغشِي اللَّ ْي َ
ج َع َ
ل ٱل َّث َمرَاتِ َ
َروَا ِسيَ وَ َأنْهَار ًا َومِن كُ ِّ

ت لِّ َق ْو ٍم يَ َتفَكَّرُونَ :اوست كه زمين را بگسترد و در آن كوهها و جويهايي قرار داد و
لَآيَا ٍ
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از هر قسم ميوه دو صنف پديد آورد ،شب را با روز ميپوشاند كه در اينها براي گروهي
كه بينديشند ،عبرتهاست )رعد.(٣ :
خداوند در قرآن انسانها را از اين مهم مطلع ساخته كه اوست شب و روز را نيز به
تسخير شما درآورد؛ كسي كه براي آنها شب را درست كرد تا در آن آرامش بگيرند و
روز را درست كرد تا همه چيز را برايشان روشن گردد .در اين خلقت ،آياتي است
براي مردمي كه گوش شنوا داشته باشند .زمين را گسترده و كوههاي ريشهدار را در آن

ن« و »اللَّ ْيلَ و ال َّنهَا َر« حاكي از دوگانگي
ن اثْنَ ْي ِ
ج ْي ِ
ثابت قرار داد .كاربرد كلماتي چون » َزوْ َ
و تثنيه در پيدايش پديدههاي طبيعي است.
 .٣خلقت آسمان و زمين
ق غَا ِفلِينَ :و همانا بالاي سر شما
ن ا ْلخَ ْل ِ
ق وَ مَا كُ ّنَا َع ِ
»وَ َلقَ ْد خَلَقْنَا َف ْوقَكُ ْم سَبْ َع َطرَا ِئ َ

ساكنان زمين هفت آسمان خلق كرديم و هرگز از توجه به خلق غافل نبودهايم )مؤمنون:

ض َومَا بَيْنَ ُهمَا فِي ِس َّت ِة أَيَّامٍ َو مَا َمسَّنَا مِن ُّلغُوبٍ :و
ت ٱ ْل َأ ْر َ
سمَاوَا َ
خلَقْنَا ٱل َّ
» .(١٧وَ َلقَ ْد َ

چگونه تذكر نباشد با اينكه ما آسمانها و زمين و آنچه را بين آن دو است ،در شش
روز بيافريديم و دچار خستگي هم نشديم )ق.(٣٨ :

ايزد يكتا هفت آسمان را در مدت شش روز آفريد و هرگز خستگي بر او غلبه

نكرد؛ زيرا براي اثبات هدفمندبودن خلقت جهان به انسان آيات و نشانههاي خود را به

او خاطر نشان ميكند .آفرينش هفت آسمان در مدت زمان بسيار كم نشانهاي است بر
ض
عظمت او كه اين مهم را با كاربرد واژگاني اعدادي چون »سَبعَ« ميتوان ديدَ » :وٱ ْل َأ ْر َ
ل َشيْ ٍء َّم ْوزُونٍ :و زمين را گسترديم و در آن
ي وَأَنبَ ْتنَا فِيهَا مِن ُك ِّ
مَ َددْنَاهَا وَ َألْقَ ْينَا فِيهَا رَوَا ِس َ

كوههاي ريشهدار نهاديم و نيز از هر چيزي موزون در آن رويانديم )حجر.(١٩ :

اين آيه نشان ميدهد كه خداوند متعال پيوسته به بندگان و رفع نيازهاي آنان

توجه داشته است.تمامي جلوهها و نمودها و نمادهاي خواب خلقت آسمان و زمين و

آمد و رفت شب و روز در منظومة خلقت ،نشانههايي هستند از وجودذات پاكش ،براي

٢٤٩

صاحبان خرد ناب.
جعَ ُلهُ ِكسَف ًا فَ َترَى
ف َيشَا ُء وَيَ ْ
ح فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَ ْبسُطُ ُه فِي ٱلسَّمَا ِء كَ ْي َ
ل ٱلرِّيَا َ
»ٱللَّ ُه ٱ َّلذِي يُ ْر ِس ُ
شرُونَ :خدا آن
ن عِبَادِ ِه ِإذَا ُهمْ َيسْ َتبْ ِ
ب بِ ِه مَن َيشَا ُء ِم ْ
خلَالِ ِه َف ِإذَا َأصَا َ
خ ُرجُ ِمنْ ِ
ا ْل َو ْدقَ يَ ْ
كسي است كه بادها را ميفرستد تا ابرها را برانگيزد و هر طور بخواهد آن را در آسمان
بگستراند و آن را قطعههايي روي هم و متراكم كرده ،قطرههاي باران را ميبيني كه از

لابلاي آن ابر بيرون ميشود و چون آن را به هر كس از بندگان خود برساند ،شادماني
كنند« )روم.(٤٨ :

خداوند باران را از فشار و تراكم ابرها پديد آورد .جهت انگيزش ابرها ،باد را

فرستاده تا قطرههاي باران را نازل كند و از اين طريق باعث شادي بندگانش گردد و
روزي آنها را دوچندان كند.
 .٥نزول باران و رويش گياهان
باران تعبيري نشانهشناختي از زندگي دنيا در نگرش قرآني است .باران در همان حال كه

نشانة رزق و حيات بعد از مرگ است ،نشانه زندگي زوالپذير دنيايي و مضمون مرگ
نيز ميباشد .باران مايه تكثر و تناسل طبيعت ديگر نشانههاي قدرت خداوند است كه

گياهان پراكنده و بيگانه از هم را در قالب زوجهاي مختلف سازماندهي ميكند» :سَحَاب ًا
ج الْموْتَى
خرِ ُ
ك نُ ْ
ت َكذَلِ َ
ل ال َّث َمرَا ِ
خ َرجْنَا بِ ِه مِن ُك ِّ
ثِقَالًا ُسقْنَا ُه لِ َبلَ ٍد مَّيِّتٍ َفأَن َزلْنَا بِ ِه ا ْلمَا َء َف َأ ْ

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

 .٤ابرها

َلعَلَّ ُك ْم تَ َذكَّرُونَ :و اوست كه در پيشاپيش رحمت باران خود بادها را مژدهدهنده
ميفرستد تا آنگاه كه ابري سنگين بردارد ،آن را به سرزمين مرده برانيم بدان وسيله آب

فرو باريم و با آن آب از هر گونه ميوهها از زمين بيرون آوريم ،همچنان مردگان را
بيرون آوريم ،شايد شما متذكر شويد« )اعراف.(٥٧ :

پروردگار متعال زمينههاي تكثير و تناسل گياهان را فراهم مينمايد .تبلور خورشيد

٢٥٠

در نور ،دريا در باران و درخت در دانه ،نشانههايي از ظهور و حضور خدا در طبيعتاند

كه رموز اين ظهور و حضور را آن كساني ادراك ميكنند كه از قوة ايمان و اتقان و
تفكر و تعقل و ...برخوردار باشند .احياي زمين خشك و بيآب و علف خود نمادي از
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روز قيامت و زندهكردن مردگان استَ » :ألَ ْم َت َر أَنَّ ٱللَّ َه يُ ْزجِي سَحَاب ًا ثُ َّم ُي َؤ ِّلفُ بَيْ َن ُه ثُ َّم
ن السَّمَا ِء مِن جِبَا ٍل فِيهَا مِن َب َردٍ
ن خِلَالِ ِه وَيُنَ ِّز ُل ِم َ
ج ِم ْ
خ ُر ُ
ق يَ ْ
يَجْ َعلُ ُه ُركَام ًا فَتَرَى ا ْل َودْ َ

ب بِهِ مَن َيشَا ُء وَيَصْرِ ُفهُ عَن ّمَن َيشَا ُء يَكَا ُد سَنَا بَرْقِ ِه َي ْذ َهبُ بِـٱ ْلأَبْصَارِ :مگر نميداني
فَيُصِي ُ
كه خدا ابري براند و سپس ميان آن پيوستگي دهد و سپس آن را فشرده كند و باران را
بيني كه از خلال آن برون شود و از كوههايي كه در آسمان هست ،تگرگي نازل كند و

آن را به هر دياري كه بخواهد ،ميرساند و از هر دياري كه بخواهد دور ميكند و
نزديك باشد كه شعاع برق آن چشمها را بزند« )نور.(٤٣ :

قرآن كريم در مقايسه با زيباييهاي جمادي بر زيباييهاي نباتي و رويش سبزهزارها

تأكيد بيشتري دارد و پيوسته در حال پويش است .رويانيدن گياهان در زمين پس از
گسترانيدن آن و برافراشتن كوههاي بلند و استوار آمده است .دشتهاي هموار و كشيده

در كنار كوههاي سر به فلك كشيده هم از نظر طبيعي زمينهساز رويش گياهان و درختان
است .اين آيه نشان از قدرت و اقتدار پروردگار دارد كه همه چيز را در تسخير خود
دارد و هر تصميمي كه بگيرد ،بهطورآني به اجرا در ميآيد.
 .٦ملائك و فرشتگان
ملائك و فرشتگان پاكسيرت در اطاعت و به فرمان و امر انسان هستند .خداوند
فرشتگان را كه حامل وحي از فرمان اوست ،به هر كس از بندگان خويش بخواهد نازل

جعَلَ ُه ٱللَّهُ
ميكند كه ]مردم را[ انذار كنند و جز به فرمان پروردگار نازل نميشوند» :وَمَا َ
ن عِن ِد اللَّ ِه ا ْلعَزِي ِز ا ْلحَكِيمِ :و خدا آن
ن قُلُوبُكُم بِ ِه وَمَا النَّصْ ُر ِإلَّا ِم ْ
إِ ّلَا بُشْرَى َلكُ ْم َولِ َتطْمَ ِئ َّ

فرشتگان را نفرستاد مگر براي اينكه به شما مژده فتح دهند و دل شما را به نصرت خدا
مطمئن كنند و فتح و پيروزي نصيب شما نگشت مگر از جانب خداوند تواناي دانا«
)آلعمران.(١٢٦ :

فرشتگان رحمت خداوند بر انسان هستند كه در زمان جنگ و نااميدي ،وعده فتح

و پيروزي به او ميدهد و نشان ميدهد كه خداوند هميشه يار و ياور انسانهاي مؤمن

٢٥١

است .حضور فرشتگان نشانه اميدواري و پيروزي حق بر باطل استَ » .و َل ْو أَنَّنَا نَ َّزلْنَا
ن أَكْثَرَ ُه ْم َيجْ َهلُونَ :اگر فرشتگان را برايشان نازل ميكرديم و مردگان با ايشان
اللَّ ُه َولَـ ِك َّ
سخن ميگفتند و همه چيزها را گروه گروه نزد ايشان جمع ميآورديم ،بدان ايمانآور
نبودند ،مگر آنكه خدا بخواهد؛ ولي بيشترشان نميدانند« )انعامَ » .(١١١ :ومَا تَكُونُ فِي

ل ِإ ّلَا كُ ّنَا عَلَيْ ُكمْ شُهُوداً إِ ْذ تُفِيضُو َن فِي ِه
ن عَ َم ٍ
َشأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْ ُه مِن ُقرْءَا ٍن وَلَا تَ ْعمَلُو َن ِم ْ

ك وَلاَ
صغَ َر مِن ذَالِ َ
سمَا ِء َولَا أَ ْ
ك مِن مِّثْقَا ِل َذرَّة ٍ فِي ٱ ْل َأ ْرضِ َولَا فِي ٱل َّ
ب عَن رَّبِّ َ
وَمَا َيعْ ُز ُ
ب مُّبِينٍ :تو اي پيامبر در هيچ وضعي قرار نميگيري و از ناحيه خدا هيچ
أَكْبَ َر ِإلَّا فِي كِتَا ٍ

آيهاي از قرآن نميخواني و شما عموم مردم هيچ عملي انجام نميدهيد ،مگر آنكه ما
خدا و فرشتگانش بر بالاي سرتان به شهادت ايستادهايم ،ميبينيم چگونه در كارتان فرو

رفته و سرگرميد ،آري اي پيامبر از علم پروردگار تو حتي هموزن ذرهاي پوشيده نيست،
نه در زمين و نه در آسمان و هيچ كوچكتر يا بزرگتري از آن نيست مگر آنكه در
كتابي روشن ضبط است« )يونس.(٦١ :
خداوند فرشتگان را برانسان نازل كرد تا مردگان با ايشان سخن بگويند .اوست كه

براي شهادت در محضر انسان آفريد تا بيشتر از قبل پي به اقتدار خداوند ببرند .اوست
كه علم همه چيز را در دنيا و آخرت دارد .فرشتگان مجرداتي هستند كه از سوي

خداوند آفريده شدند تا در روز قيامت در محضر انسان شهادت دهند؛ ولي انسان كافر

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

ل َشيْ ٍء قُبُلًا ّمَا كَانُو ْا لِ ُي ْؤمِنُو ْا ِإلَّا أَن َيشَا َء
شرْنَا عَلَ ْيهِ ْم ُك َّ
ح َ
إِلَيْهِ ُم الْ َملَا ِئ َك َة َو َكلَّ َمهُم ٱلْمَ ْوتَى وَ َ

به اين امر واقف نبود و ايمان نداشت.
 .٧خلقت انسان در نيكوترين اعتدال

زيبايي توازن و اعتدالي است كه خداوند متعال در همه موجودات قرار داده است اين
توازن و اعتدال در شكل ويژه خود در انسان نهاده شده است .در مورد اراده بر هر چيز

بايد گفت كه صرف ًا نيتكردن و ارادهداشتن شرط لازم يا كافي براي وقوع امر نيست:
٢٥٢

ص َورَ ُك ْم َو َرزَقَكُم ِّمنَ
ن ُ
س َ
ص َّورَكُ ْم َف َأحْ َ
ض َقرَاراً َو السَّمَا َء بِنَا ًء َو َ
ل لَ ُك ُم ٱ ْل َأ ْر َ
ج َع َ
»اللَّ ُه الَّذِي َ

ب ٱ ْلعَا َلمِينَ :خدا همان است كه زمين را براي شما
ك اللَّ ُه َر ُّ
ت َذلِ ُك ُم اللَّ ُه رَبُّكُ ْم فَتَبَا َر َ
الطَّ ِيّبَا ِ
مستقر و آسمان را بنا قرار داد و شما را به بهترين شكلي صورتگري نمود و از چيزهاي
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پاكيزه روزيتان نمود .همين الله است كه پروردگار شما است كه چه پر بركت است
الله رب العالمين« )غافر.(٦٤ :
زمين و آسمان نمادهايي براي عظمت و شكوه قدرت پروردگار هستند .خاك نشانه
نمادين براي خلقت بشر از چيز بيارزش است كه بعد از آفرينش به بالاترين مقام

جانشيني بر روي زمين ميرسد .انسان به بهترين و زيباترين شكل خلق شده است .پس
از آنكه آدم به مقام جانشيني خداوند برگزيده شد و علمآموزي را آغاز كرد و روح خدا
در او دميده شد ،به او روزي فراوان عطا كرد .خداوند او را در كنار خود و در بهشت

جاي داد كه ماهيتي است كه در آن همه ويژگيهاي ممتاز در كاملترين شكل ممكن
براي انسان در نظر گرفته ميشود.

 .٨وعده به مؤمنان

ح ّلُو ْا َأسَا ِو َر مِن ِفضَّ ٍة وَسَقَا ُهمْ رَ ُّبهُ ْم شَرَاباً َطهُوراً:
ق وَ ُ
ضرٌ وَإِسْتَبْ َر ٌ
س خُ ْ
ب سُندُ ٍ
»عَالِ َيهُ ْم ثِيَا ُ

بر اندام بهشتيان لباسهايي است از حرير نازك سبزرنگ و از ديباي ضخيم و با

دستبندهايي از نقره تزيين شدهاند و پروردگارشان شراب طهور به آنها مينوشاند«
)انسان .(٢١ :خدا كساني را كه ايمان آورده و در دنيا كارهاي شايسته انجام دادهاند ،به

بهشتهايي ميبرد كه در آن جويها روان است ،لباسهايي از جنس ابريشم بر تن آنها
كرده ،زيورآلاتي از طلا و نقره و مرواريد برايشان مهيا ساخته و شراب ناب به آنها

مينوشاند .بهكاربردن كلماتي چون حرير ،ديبا ،دستبند نقره وشراب پاك نشانههاي
نماديني براي بهشت و پاداش مؤمنان هستند.

ت عِن َد ٱل َّل ِه
ق قُرُبَا ٍ
خ ُذ مَا يُنفِ ُ
ن بِـال َّلهِ وَالْ َي ْو ِم ٱلْئَاخِ ِر وَيَتَّ ِ
ب مَن ُيؤْ ِم ُ
ن ٱ ْل َأعْرَا ِ
»وَ ِم َ

حمَتِ ِه إِ َّن اللَّ َه غَفُو ٌر َّرحِيمٌ :و برخي
ت الرَّسُو ِل َألَا إِ َّنهَا ُق ْربَ ٌة َّل ُه ْم سَيُ ْدخِ ُل ُه ُم ٱللَّ ُه فِي رَ ْ
ص َلوَا ِ
وَ َ
از باديهنشينان به خدا و روز جزا ايمان دارند و آنچه را انفاق ميكنند ،مايه تقرب به
خدا و دعاي پيغمبر ميدانند ،بدانيد كه همان براي ايشان مايه قرب است ،خدا بهزودي

٢٥٣

در رحمت خود داخلشان ميكند كه خدا آمرزنده و رحيم است« )توبه.(٩٩ :

بسياري از مردم باديهنشين به توحيد و معاد اعتقاد داشته ،جهت تقرب به خداوند و

و رحمت بيحد خود را بر آنها ارزاني ميدارد .رحمت خداوند متعال حد و مرزي

ندارد و نشانهاي بر اثبات اين مطلب است كه نعمات او فقير و غني را در بر ميگيرد و
تبعيضي قائل نميشود.
 .٩رزق و روزي
ك لَآ َي ًة
ت إِ َّن فِي ذَا ِل َ
ل الثَّ َمرَا ِ
ب َومِن كُ ِّ
ل َوا ْلأَعْنَا َ
»يُن ِبتُ لَكُم بِ ِه ال َّزرْ َع َوالزَّيْتُو َن َوال َّنخِي َ
لِّ َق ْو ٍم يَتَفَ َّكرُونَ :با آن آب براي شما كشت و زيتون و نخل و انگور و همه گونه ميوهها
روياند كه در اين ،براي گروهي كه انديشه كنند ،عبرتهاست« )نحل .(١١ :خداوند در

نشاندادن آيات خود به بندگان از نعمت خرما و انگور و ديگرميوهها نام ميبرد كه در

دنيا براي او رزق و روزياند و نيز ميوه بهشتي هستند و در آخرت به انسانهاي پاك و
مؤمن تقديم ميگردد .شايد كه مايه عبرت متفكران و انديشمندان شود.

ن َأعْنَابٍ َوزَ ْر ٌع وَنَخِيلٌ صِ ْنوَا ٌن َوغَيْ ُر صِ ْنوَا ٍن
ت ِّم ْ
ت َوجَنَّا ٌ
ض ِقطَ ٌع مُّتَجَا ِورَا ٌ
»وَفِي ا ْل َأ ْر ِ

ت ِّل َق ْو ٍم يَعْ ِقلُونَ:
ك لَآيَا ٍ
ل إِ َّن فِي َذلِ َ
ض فِي ا ْلأُ ُك ِ
ضهَا َعلَى َبعْ ٍ
ل بَعْ َ
ض ُ
ح ٍد وَنُفَ ِّ
يُسْقَى ِبمَا ٍء وَا ِ

در زمين ،قطعههاي پهلوي هم هست و با باغهايي از انگور و كشت و نخل ،از يك بن
و غير يك بن كه از يك آب سيراب ميشوند و ما ميوههاي بعضي از آنها را بر بعضي

ديگر مزيت دادهايم كه در اينها براي گروهي كه بينديشند ،عبرتهاست« )رعد.(٤ :

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

رضاي او انفاق ميكنند .خداوند به آنان اطمينان ميدهد كه بهزودي سيل فراوان نعمت

خداوند پس از خلق زمين ،باغهايي از انگور و خرما را در اختيار انسان قرار داد و
اين باغها را به حد كافي از آب سيراب نمود تا در آنها كشت و امرار معاش كنند و

زندگي بگذرانند .آفرينش زمين خود نشانهاي براي قدرت لايزال الهي و سيل نعمات به
سوي انسان است.
 .١٠اندازه و توازن
٢٥٤

ل َشيْءٍ عِن َدهُ بِمِ ْقدَارٍ :خدا
ض ا ْل َأ ْرحَا ُم وَمَا تَ ْزدَا ُد َو ُك ُّ
ل أُنثَى َومَا َتغِي ُ
ل ُك ُّ
»اللَّ ُه يَ ْعلَ ُم مَا َتحْ ِم ُ

ميداند كه هر موجود حاملهاي چه بار دارد و رحمها چه كم و زياد ميكنند و همه چيز
نزد او به اندازه است« )رعد.(٨ :
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ارتباط ميان خلق ،قدر و زيبايي در قرآن بسي روشن و حيرتانگيز است .ايزد

يكتاست كه از درون و برون همه خبر دارد .بر اين امر بهخوبي آگاه است كه در رحم
موجودات چيست و از جنس آن خبر دارد و اين نشانهاي از علم بيكران و نامتناهي او
دارد؛ زيرا براي هر چيزي قدر و اندازهاي در نظر گرفته است.

حسْبُ ُه إِ َّن اللَّ َه بَا ِل ُغ َأمْ ِر ِه قَ ْد
ب َو مَن يَ َتوَ َّكلْ َعلَى اللَّ ِه َف ُه َو َ
ث لَا َيحْ َتسِ ُ
ن حَيْ ُ
»وَيَرْ ُزقْ ُه ِم ْ

ل َشيْ ٍء َقدْراً :و از مسيري كه خود او هم احتمالش را ندهد رزقش ميدهد
ل اللَّ ُه لِ ُك ِّ
جعَ َ
َ

و كسي كه بر خدا توكل كند ،خدا همهكارهاش ميشود كه خدا دستور خود را به انجام
ميرساند و خدا براي هر چيزي اندازهاي قرار داده است« )طلاق.(٣ :

اهميت اندازه و توازن در خلقت به حدي است كه خداوند براي خلقت هر چيزي

را با اندازهگيري خاصي در نظر گرفت و بدين شكل امر و فرمان خود را به اجرا در
ميآورد .پس انسانها بايد بر او توكل كرده و از او مدد بخواهند؛ چرا كه خداوند براي

دادن رزق و روزي و دستگيري او كافي است.
 .١١اطاعت نادرست شيطان
ك الْكَرِيمِ :اي انسان چيست كه تو را به پروردگار كريمت
ك بِرَبِّ َ
»يَا أَيُّهَا ا ْلإِنسَانُ مَا غَ َّر َ
مغرور كرده است« )انفطار .(٦ :خداوند در خطاب به انسان از او ميپرسد كه چه چيز
باعث خودپسندي و غرور او شده است و به او هشدار ميدهد كه هرچه از بدي به او

رسد ،از خودش است .از نگاه نشانهشناختي ميتوان چنين نتيجه گرفت كه پيروي
شيطان باعث كبر انسان ميشود تا جايي كه خود را در نظر كرامت برتر از ذات حق
ميداند.

»يُنَادُو َنهُ ْم َألَ ْم نَكُن مَّعَ ُك ْم قَالُو ْا بَلَى وَلَـكِنَّ ُكمْ فَتَن ُت ْم أَن ُفسَ ُك ْم وَ َترَبَّصْتُ ْم َوارْ َتبْتُ ْم وَ َغرَّ ْتكُ ُم

ي حَ ّتَى جَا َء َأمْ ُر اللَّ ِه َوغَ َّركُم بال َّل ِه ا ْلغَرُورُ :منافقان به مؤمنان ميگويند كه مگر ما با
ا ْل َأمَا ِن ُّ
شما نبوديم؟ پاسخ ميدهند چرا بوديد و ليكن شما خود را فريفتيد و هلاك كرديد،
چون همواره در انتظار گرفتاريها براي دين و متدينان بوديد و در حقانيت دين شك
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داشتيد و آرزوي اينكه بهزودي نور دين خاموش ميشود ،شما را مغرور كرد تا آنكه
به لحاظ نشانهشناسي اين آيه حكايت از آن دارد كه در روز جزا كه هر كس به
نتيجه اعمال خود خواهد رسيد ،منافقان و كافراني كه در آن روز راه فراري ندارند از
مؤمنان صادق ميپرسند كه آيا پيرو آنها نبودند و آنان پاسخ ميدهند كه چون شيطان

مغرورشان ساخت ،به دين توحيد و يگانگي خداوند شك داشتند و در آرزوي هلاكت
مؤمنان و پيروزي خود بودند؛ ولي آرزويشان به حقيقت نپيوست.
 .١٢تنوع و گوناگوني
آيه و نشانه در قرآن با مفهوم معجزه ارتباطي نزديك دارد و داراي اوصافي مانند
هدايت ،نور ،موعظه و تفصيل ميباشد .يكي از نشانههاي زيبايي در آفرينش الهي تنوع

ن
و گونهگوني است .انواع مختلف از جماد و نبات و حيوان و انسان وجود دارد» :وَ ِم ْ

ت
ك لَ َآيَا ٍ
ف أَ ْلسِ َنتِكُ ْم َوأَ ْلوَانِكُ ْم إِ َّن فِي ذَالِ َ
ض وَاخْتِلَا ُ
ت وَٱ ْل َأ ْر ِ
سمَاوَا ِ
ق ال َّ
ءَايَاتِ ِه خَ ْل ُ
لِّ ْلعَا ِلمِينَ :و يكي از آيات او خلقت آسمانها و زمين و اختلاف زبانهاي شما و
رنگهايتان است كه در اينها آياتي است براي دانايان« )روم.(٢٢ :
اعمال همه موجودات در اين عالم ثبت شده و پس از مرگ دوباره برانگيخته

ميشوند ،بايد داراي نظام ارتباطي باشند تا بتوانند با همديگر ايجاد ارتباط كنند .هرچند
در قالب ايما و اشاره باشد .بين آنان زبانهاي متفاوتي قرار داد؛ زيرا از قبايل مختلفي

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

مرگتان رسيد و بالأخره شيطان شما را به خدا مغرور كرد« )حديد.(١٤ :

بودند و اين گوناگوني نشانهاي است براي خردمندان.
 .١٣حضور حيوانات و چهارپايان

خداوند متعال در شمار نعمتهاي گوناگوني كه به انسانها عرضه داشته ،حيوانات را

نيز در اختيار او قرار داده تا حوايج خويش را برآورده سازد و او را سپاس گويند.
برخي سورهها نيز به نام آنها نامگذاري شده است .سوره بقره بزرگترين و سوره فيل
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كوچكترين سورهاي است كه به نام حيوانات ميباشد .خداوند در قرآن از حيوانات
آبزي مانند حوت )ماهي( ،پرندگان -مثل هدهد -و حشرات مثل نمل )مورچه( و
حيوانات اهلي و وحشي نام ميبرد:
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خ ّفُونَهَا َيوْ َم
جلُو ِد ا ْلأَ ْنعَامِ بُيُوت ًا َتسْتَ ِ
ل لَكُم ّمِن ُ
ج َع َ
ل لَكُم ّمِن بُيُو ِتكُ ْم َسكَناً َو َ
ج َع َ
»وَاللَّ ُه َ

صوَافِهَا َوأَوْبَا ِرهَا وَ َأ ْشعَارِهَا أَثَاث ًا َومَتَاع ًا ِإلَى حِينٍ :و خدا براي
ن أَ ْ
َظعْنِ ُك ْم وَ َي ْو َم إِقَامَتِ ُك ْم وَ ِم ْ
سكونت دائم شما منزلهايتان را و براي سكونت موقت سفر از پوست چهارپايان
خيمهها براي شما قرار داد تا وقت حركت و سكون سبكوزن و قابل انتقال باشد و از
پشم و كرك و موي ]گوسفند و شتر[ اثاثيه منزل و متاع و اسباب زندگاني و لباسهاي

فاخر براي شما خلق فرمود تا در حيات دنيا از آن استفاده كنيد« )نحل.(٨٠ :

حضور حيوانات در داستانهاي قرآني در كنار شخصيتهاي انساني ،اين داستانها

را خارقالعاده و جذاب ساخته است .قرآن كريم از حيوانات گوناگون با تعابير متعدد

نام ميبرد .به منظور سكونت دائم انسان منزل را براي او قرار داد و به هنگام سفر از
پوست حيوانات خيمههايي براي او مهيا ساخت و از پشم و كرك و موي گوسفند و

شتر اثاثيه منزل و لباسهاي فاخر درست كرد تا در زندگي دنيوي از آنها استفاده كرده،
ض والطَّيرُ
آرامش و آسايش داشته باشد» :أَلَم تَ َر أَ َّن اللَّه يسبح لَه من في السماوات وا ْلأَر ِ
ل قَد علم صلَاتَه وتَسبِيحه :آيا ندانستهاي كه هرچه در آسمانها و زمين است
صا ّفَات ُك ٌّ
براي خدا تسبيح ميگويند و پرندگان نيز درحاليكه در آسمان پر گشودهاند ،تسبيح او
ميگويند همه ستايش و نيايش خود را ميدانند« )نور.(٤١ :

همه آفرينندههاي خداوند براي شكرگزاري از نعمتها و رحمتهاي او مشغول

عبادت و راز و نياز با او هستند و جز كافران همه انسانها بهخصوص انسانهاي مؤمن
و خالص او پيرو اين حقيقت و واقعيت هستند كه خداوند است كه هر آنچه را در

آسمان و زمين ،را خلق كرده است.

اسامي حيواناتي كه در قرآن آمده است عبارتند از:

 .١٣-١قسورة )شير درنده(

س َو َرةٍ :كه از شير درنده ميگريزند« )مدثر.(٥١ :
ت مِن َق ْ
» َفرَّ ْ
 .١٣-٢بقره )گاو(
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سلَّ َم ٌة ّلَا ِش َيةَ فِيهَا قَالُواْ
»قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِ َّنهَا َب َقرَة ٌ لَّا َذلُولٌ تُثِي ُر ا ْل َأ ْر َ
ض َو لَا َتسْقِي ٱلْحَ ْرثَ ُم َ
كه زمين شخم زند و كشت آب دهد ،بلكه از كار بر كنار است و نشاندار نيست .گفتند

حالا حق مطلب را گفتي ،پس گاو را سر بريدند ،درحاليكه هنوز ميخواستند نكنند«
)بقره.(٧١ :

گاو نعمتي است از سوي خداوند كه به اذن و فرمان او به بندگان او خدمت

رسانده ،زمين را شخم زده و به او در كشت و كار كشاورزي كمك ميكند نه بدون امر

او.

ضهَا كَذ ِلكَ ُيحْيِي ال َّل ُه ا ْل َموْتَى وَ ُيرِيكُ ْم ءَايَاتِ ِه َلعَلَّ ُك ْم َتعْ ِقلُونَ :گفتيم
» َفقُلْنَا ٱضْرِبُو ُه بِبَعْ ِ

پارهاي از گاو را بكشته ،بزنيد ،خدا مردگان را چنين زنده ميكند و نشانههاي قدرت
خويش به شما مينماياند ،شايد تعقل كنيد« )بقره.(٧٣ :

پروردگار بزرگ براي اينكه به انسانها ثابت كند كه روز قيامت بيشك خواهد

آمد ،نشانههاي قدرت خويش را به آنها مينماياند .در اين روز مردگان زنده شده و در

قبال اعمال خوب و بدشان پاداش و كيفر ميگيرند.
.١٣-٣العِجل )گوساله(

ل مِن بَعْدِ ِه وَأَن ُت ْم ظَا ِلمُونَ :و چون با
ج َ
خذْ ُت ُم الْ ِع ْ
ن لَيْ َل ًة ثُ َّم اتَّ َ
»وَإِ ْذ وَا َعدْنَا مُوسَى َأرْ َبعِي َ

موسي چهل شب وعده كرديم و پس از او گوساله پرستيديد و ستمكار بوديد« )بقره:
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بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

ق فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُو ْا يَ ْفعَلُونَ :گفت خدا گويد كه آن گاوي است نه رام
ح ِّ
ت بِـٱ ْل َ
ٱلآ َن جِ ْئ َ

ك
سمَا ِء فَ َق ْد َس َألُو ْا مُوسَى أَكْ َب َر مِن ذَالِ َ
ن ال َّ
ب أَن تُ َنزِّ َل َعلَيْ ِه ْم كِتَاباً ِّم َ
ل الْكِتَا ِ
ك َأ ْه ُ
س َأ ُل َ
» َي ْ
ل مِن بَ ْع ِد مَا جَاءَ ْتهُ ُم
ج َ
خذُو ْا ا ْلعِ ْ
خذَ ْتهُ ُم الصَّا ِع َق ُة بِظُلْمِ ِه ْم ثُ َّم اتَّ َ
فَقَالُواْ َأرِنَا اللَّ َه َج ْهرَ ًة َف َأ َ
ك وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَان ًا مُّبِيناً :اهل كتاب پيشنهاد ميكنند كه كتابي
ت َفعَ َفوْنَا عَن َذلِ َ
الْ َبيِّنَا ُ

از آسمان بر آنان نازل كني ،از موسي بزرگتر از اين را خواستند ،بدو گفتند خدا را
آشكارا به ما نشان ده كه صاعقه آنان را به خاطر ظلمشان بگرفت ،با اين حال باز ايمان

٢٥٨

نياورده ،بعد از آن همه معجزه ،گوساله را خداي خود گرفتند و ما از اين ظلمشان نيز
درگذشتيم و به موسي دليلي قاطع و روشن داديم« )نساء.(١٥٣ :

خداوند بزرگ به كافران وكساني كه گوساله پرستيدند ،هشدار ميدهد كه به خاطر
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تكذيب نشانههاي خداوند و ايمان نياوردن به او بهزودي خشم پروردگارشان با ذلتي در

زندگي اين دنيا به آنها خواهد رسيد و اين چنين دروغگويان سزاي عمل خود را
خواهند ديد.
ل
ج ٍ
ث أَن جَا َء بِ ِع ْ
شرَى قَالُوا ا َسلَام ًا قَا َل سَلَا ٌم َفمَا َلبِ َ
ت ُرسُلُنَا إِ ْبرَاهِي َم بالْبُـ ْ
»وَلَقَ ْد جَاءَ ْ

حَنِيذٍ :قبل از آنكه به عذاب قوم لوط بپردازيم ،لازم است بدانيد كه ]فرستادگان ما[ در

سر راه خود نزد ابراهيم آمدند تا به او ]كه مردي سالخورده و داراي همسري پير و نازا
بود ،مژده دهند كه بهزودي فرزنددار ميشوند ،نخست سلام كردند و ابراهيم جواب

سلام را داد و چيزي نگذشت كه گوسالهاي چاق و بريان برايشان حاضر ساخت« )هود:

.(٦٩

 .١٣-٤حمار )الاغ(

ل الْقَ ْو ِم
س مَ َث ُ
ل اَ ْسفَار ًا بِئْ َ
ح ِم ُ
حمَارِ يَ ْ
ل الْ ِ
حمِّلُو ْا ال َّت ْورَاةَ ثُ َّم َل ْم َيحْ ِملُوهَا َكمَ َث ِ
ن ُ
ل ا َّلذِي َ
»مَ َث ُ

ت اللَّ ِه َواللَّ ُه لَا يَهْدِي الْقَ ْو َم الظَّا ِلمِينَ :وصف حال آنان كه تحمل]علم[
ن َكذَّبُواْ بِآيَا ِ
ا َّلذِي َ

تورات كرده و خلاف آن عمل نمودند در مثل به حماري ماند كه بار كتابها بر پشت
كشد ]و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد[ آري قومي كه مثل حالشان اين است كه آيات
خدا را تكذيب كردند ،بسيار مردم بدي هستند و خدا هرگز ]به راه سعادت[ ستمكاران

را رهبري نخواهد كرد« )جمعه.(٥ :

خداوند خطاب به ستمكاراني كه آيات اور را تكذيب كردند ،ميپرسد كه چرا از
ياد آن روز سخت خود و از ذكر قرآن اعراض ميكنند؟ روزي كه در آن شفاعت
شفيعان از انبيا و اوليا در حق آنان هيچ پذيرفته نشود.
 .١٣-٥نحل )زنبور(

شجَ ِر َومِمَّا يَ ْعرِشُونَ :و
ن ال َّ
ن ا ْلجِبَالِ بُيُوت ًا َو ِم َ
خذِي ِم َ
ل أَ ِن اتَّ ِ
ح ِ
ك ِإلَى النَّ ْ
ى رَبُّ َ
ح َ
»وَ َأ ْو َ

پروردگار تو به زنبور عسل وحي و الهام غريزى نمود كه از كوهها و درختان و
داربستهايى كه مردم مىسازند ،خانههايى برگزين« )نحل.(٨٠ :

٢٥٩

زنبور عسل يكي ديگر از نشانههاي خداوند است كه براي تأمين بخشي از روزي

 .١٣-٦نمل )مورچه(

خلُو ْا َمسَاكِنَكُ ْم لَا َيحْ ِطمَنَّ ُكمْ
ل ا ْد ُ
ت َنمْ َل ٌة يَا أَيُّهَا ٱلنَّ ْم ُ
ل قَالَ ْ
»حَ ّتَى ِإذَا اَ َت ْو ْا عَلَى وَادِي ال َّن ْم ِ

سُلَ ْيمَا ُن وَجُنُو ُد ُه َو ُه ْم لَا َيشْ ُعرُونَ :آنها حركت كردند تا به سرزمين مورچگان رسيدند،
مورچهاى گفت به لانههاى خود برويد تا سليمان و لشكرش شما را پايمال نكنند؛

درحالىكه نمىفهمند« )نمل.(١٨ :

خداوند زبان سخنگفتن را نيز به مورچه ارزاني داشته تا براي متحدشدن با
يكديگر در برابر دشمن از آن استفاده و خود دفاع كند.
 .١٣-٧ابابيل )پرندگان(

ل َعلَيْ ِه ْم طَيْر ًا أَبَابِيلَ :آري پروردگارت مرغاني كه دستهدسته بودند ،به بالاي
»وَ َأرْ َس َ
سرشان فرستاد« )فيل.(٣ :
خداوند براي عذاب كافران مرغاني به صورت گروهگروه به سوي آنان فرستاد تا
هلاكشان سازد.

 .١٣-٨العنكبوت )عنكبوت(

ت
ن الْبُيُو ِ
ت بَيْت ًا وَإِ َّن َأ ْو َه َ
خ َذ ْ
ت اتَّ َ
ل الْعَنكَبُو ِ
ن اتَّخَذُو ْا مِن دُونِ ال َّل ِه َأ ْولِيَا َء َكمَ َث ِ
ل الَّذِي َ
»مَ َث ُ

ت َل ْو كَانُواْ يَ ْعلَمُونَ :داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كردهاند،
ت الْعَنكَبُو ِ
لَبَيْ ُ
همچون عنكبوت است كه با آب دهان خود خانهاى براى خويش ساخته و درحقيقت

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

انسان آفريده شده است.

اگر مىدانستند سستترين خانهها همان خانه عنكبوت است« )عنكبوت.(٤١ :
بيپايه و بياساسترين خانه خانه عنكبوت است كه هيچ مقاومتي ندارد .خداوند
سرنوشت كافران و بدكاران را به خانه عنكبوت مثال ميزند كه سست و همواره خطر
فروريختنش است.

 .١٣-٩قردة )ميمون(

٢٦٠

ضبَ عَلَيْ ِه َوجَعَ َ
ك َمثُو َبةً عِن َد ال َّلهِ مَن َّل َع َن ُة اللَّ ُه َوغَ ِ
ل أُنَبِّئُكُم بِشَ ٍّر ّمِن َذلِ َ
ل َه ْ
» ُق ْ
ل مِ ْن ُه ُم ا ْل ِق َردَ َة
ل عَن َسوَا ِء ٱلسَّبِيلِ :بگو حالا كه اين
ض ُّ
ت ُأ ْولَـ ِئكَ شَ ٌّر مَّكَان ًا وَ َأ َ
وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَ َب َد ٱلطَّاغُو َ
كارها در نظر شما بد است،آيا ميخواهيد از كساني خبرتان دهيم كه از جهت سرانجام
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و پاداش خيلي بدتر از صاحبان اين عمل باشند؟ آنان كسانياند كه خداوند به صورت

ميمونها و خوكها مسخشان فرموده ،همان كساني كه پرستش طاغوت كردند ،آري اگر
ما از در مماشات مؤمنان را هم بد فرض كنيم ،ياري ايشان بدتر و از راه حق
منحرفترند« )مائده.(٦٠ :

وقتي قوم ستمكار تعدي كرده ،از آنچه نهي شده بودند ،سرپيچيدند و از راه حق

منحرف گرديدند ،خداوند به آنها گفت كه بوزينگان مطرود شوند .آري او اين چنين
ظالمان را عقوبت ميكند.
 .١٣-١٠الابل )شتر(

ت عَلَيْهِ َأ ْرحَامُ
ن َأمَّا اشْتَ َملَ ْ
ن حَ َّر َم َأ ِم ا ْلأُنثَيَ ْي ِ
ل ءَالذَّ َكرَ ْي ِ
ن ُق ْ
ن الْ َبقَ ِر اثْنَ ْي ِ
ن َو ِم َ
ن الْإِ ْبلِ اثْنَ ْي ِ
»وَ ِم َ

ل
ض َّ
ن َأ ْظ َل ُم مِ ّمَن افْتَرَى َعلَى اللَّهِ َكذِب ًا لِيُ ِ
صَا ُك ُم اللَّ ُه ِبهَـذَي فَ َم ْ
ن أَ ْم كُن ُت ْم شُ َهدَا َء ِإ ْذ وَ ّ
ا ْلأُنثَيَ ْي ِ
ال ّنَاسَ بِغَ ْي ِر ِعلْ ٍم إِ َّن ال َّل َه لَا َيهْدِي الْ َق ْومَ الظَّا ِلمِينَ :و دو شتر نر و ماده و دو گاو نر و ماده،
بگو آيا دو نر را حرام كرده يا دو ماده يا آنچه در رحم دو ماده جاي گرفته؟ مگر آن دم
كه خدا به اين حكم سفارشتان ميكرد ،شما گواه بودهايد؟ پس ستمگرتر از آن كس كه
دروغ بر خدا ببندد و بخواهد بدين وسيله مردم را گمراه كند ،كيست؟ خدا گروه

ستمگران را هدايت نميكند« )انعام .(١٤٤ :

خداوند انسانهايي را كه منكران او و روز قيامت هستند ،به تفكر در مورد شتر زير

پاي خود و نظر به اينكه چگونه خلق شده است ،وا ميدارد .او دروغگويان و ستمكاران
را هرگز هدايت نميكند؛ زيرا آنان همان گمراهاناند.
 .١٣-١١خنزير )خوك(

ن اضْ ُط َّر غَ ْي َر بَا ٍغ َولَا
حرَّ َم عَلَيْ ُك ُم الْ َميْ َت َة وَالدَّ َم وَلَحْ َم ا ْلخِنزِي ِر َومَا ُأ ِهلَّ بِ ِه ِلغَيْ ِر ال َّلهِ فَ َم ِ
»إِ َّنمَا َ
عَا ٍد فَلاَ إِثْ َم َعلَيْ ِه إِنَّ ٱللَّ َه َغفُو ٌر َّرحِيمٌ :خداوند تنها از ميان خوردنيها مردار و خون و

گوشت خوك و گوشت حيواني كه براي غيرخدا ذبح شده ،حرام كرده است و در اينها

هم اگر كسي ناچار به خوردن شود ،در صورتي كه خودش خود را ناچار نكرده باشد و

٢٦١

نيز در صورتي كه در خوردن از حد اضطرار تجاوز نكند ،گناهي بر او نيست كه خدا
خداوند ميفرمايد كه آن گوشتها و چيزهايي كه خوردنش بر شما حرام شده،

گوشت مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيواني است كه هنگام ذبح نام

غيرخدا بر آن برده شده است.

ل ِلغَ ْي ِر اللَّ ِه ِبهِ :اما آن گوشتها و
ت عَلَ ْيكُ ُم الْمَيْتَ ُة َوال َدّ ُم َو َلحْ ُم ا ْلخِنْزِي ِر َومَا ُأ ِه َّ
»حُ ِّرمَ ْ
چيزهايي كه خوردنش بر شما حرام شده ،گوشت مردار و خون و گوشت خوك و
گوشت حيواني است كه هنگام ذبح نام غيرخدا بر آن برده شده است« )مائده.(٣ :

حرَّم ًا عَلَى طَا ِعمٍ يَ ْط َعمُ ُه ِإ ّلَا أَن َيكُونَ مَيْ َت ًة َأ ْو دَم ًا
ي مُ َ
ي ِإ َل َّ
ح َ
»قُل ّلَا َأجِ ُد فِي مَا ُأ ْو ِ

ن اضْ ُط َّر غَيْ َر بَاغٍ َولَا عَادٍ
ل ِل َغيْ ِر اللَّ ِه بِ ِه َف َم ِ
س َأ ْو ِفسْقاً ُأ ِه َّ
ج ٌ
سفُوح ًا َأ ْو َلحْ َم خِنزِي ٍر َفإِنَّ ُه ِر ْ
مَّ ْ
فَإِ َنّ رَبَّكَ غَفُو ٌر َّرحِيمٌ :بگو در احكامي كه به من وحي شده ،چيزي را كه غذاخوار
تواند ،خورد حرام نمييابم ،مگر آنكه مرداري باشد يا خون ريخته شده يا گوشت

خوك كه آن پليد است يا ذبيحه غيرشرعي كه نام غيرخدا بر آن ياد شده و هر كه ناچار

باشد ،نه متجاوز و يا افراطكار ]و بخورد[ پروردگار تو آمرزگار و رحيم است« )انعام:

.(١٤٥
خداوند به پيامبر خود ميفرمايد كه به كافران بگويد در هر آنچه به او وحى شده
است ،هيچ حرامى نمىيابد ،مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك باشد كه

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

غفور و رحيم است« )بقره.(١٧٣ :

اينها همه پليد هستند يا قربانى كه از روى نافرمانى ،به هنگام ذبح نام غيرخدا بر آن
برده شده باشد؛ پس كسى كه بدون سركشى و زيادهخواهى به خوردن آنها ناچار گردد،

قطع ًا خداوند او را خواهد بخشيد.
 .١٣-١٢الجراد )ملخ(

ت فَاسْتَكْ َبرُو ْا
ت مُّ َفصَّلَا ٍ
ضفَا ِد َع وَالدَّ َم ءَايَا ٍ
ل وَال َّ
» َف َأ ْرسَلْنَا َعلَيْ ِه ُم ال ّطُوفَانَ َوا ْلجَرَا َد وَالْ ُق َّم َ
٢٦٢

جرِمِينَ :پس طوفان و ملخ و شپش و وزغها و خون را )خونشدن رود
وَكَانُو ْا َقوْم ًا مُّ ْ
نيل( كه معجزههايي از هم جدا بود ،به آنها فرستاديم و باز گردنكشي كردند كه گروهي
بزهكار بودند« )اعراف.(١٣٣ :
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خداوند براي نشاندادن معجزات خود ،طوفان ملخ ،وزغ و خون فرستاد؛ ولي باز

هم سركشي كردند و از اين آيات درس عبرت نگرفتند.
 .١٤پيدايش زيباييشناختي رنگها

رنگهاي گوناگون در طبيعت زيبا هر كدام جلوهاي ازحسن را به نمايش ميگذارد و
هر كدام اثري خاص بر روان آدمي دارد.

ك لَآيَ ًة لِّ َق ْومٍ يَذَّكَّرُونَ :و نيز آنچه
ض ُمخْتَلِفاً أَ ْلوَانُ ُه إِ َّن فِي َذلِ َ
»وَمَا َذرَ َأ لَ ُك ْم فِي ا ْل َأ ْر ِ

برايتان در زمين آفريده و رنگهاي آن مختلف است كه در اين ،براي گروهي كه اندرز

پذيرند ،عبرتهاست« )نحل.(١٣ :

ف
ب ُّمخْتَ ِل ٌ
ج مِن بُطُونِهَا شَرَا ٌ
ك ُذلُلًا َيخْ ُر ُ
ل َربِّ ِ
ت فَـا ْس ُلكِي سُ ُب َ
ل الثَّمَرَا ِ
»ثُ َّم ُكلِي مِن ُك ِّ

ك لَآيَ ًة لِّ َق ْومٍ يَ َتفَكَّرُونَ :آنگاه از همه ميوهها بخور و با
أَ ْلوَانُ ُه فِيهِ شِفَا ٌء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِ َ
اطاعت در طريقتهاي پروردگارت راه سپر باش ،از شكمهاي آنها شرابي با رنگهاي
مختلف بيرون ميشود كه شفاي مردم در آن است كه در اين براي گروهي كه انديشه

كنند ،عبرتي است« )نحل.(٦٩ :
تنوع رنگها كه خود يكي از نمونههاي تنوع در آفرينش است ،از نشانههاي زيبايي
در هستي است .قرآن كريم به اين تنوع رنگ در پديدههاي زميني مثل عسل ،گياهان،

ميوهها ،انسانها ،جنبدگان و چهارپايان اشاره دارد .يكي از پديدهاي برجسته رنگها

هستند كه همانند لباسي زيبا بر تن موجودات آنها را آراستهاند .رنگ سبز نشاندهنده
نعمت و خرمي است؛ ازاينرو رنگي بهشتي است.
 .١٥تداعي رستاخيز و روز قيامت
ك مِن بَنِي ءَا َد َم مِن ُظهُو ِر ِهمْ ُذرِّيَّ َتهُ ْم َوأَشْ َه َد ُه ْم عَلَى أَن ُفسِ ِه ْم أَلَسْتُ بِرَبِّكُ ْم
خ َذ رَبُّ َ
»وَإِ ْذ َأ َ
ن هَـذَا غَافِلِينَ :و چون پروردگار تو از
قَالُو ْا َبلَي شَهِدْنَا أَن تَقُولُو ْا يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة ِإنَّا كُنَّا َع ْ
پسران آدم از پشتهايشان نژادشان را بياورد و آنها را بر خودشان گواه گرفت كه مگر
من پروردگار شما نيستم؟ گفتند چرا ،گواهي ميدهيم تا روز رستاخيز نگوييد كه از اين
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نكته غافل بودهايم« )اعراف.(١٧٢ :

بر آنها به اثبات برساند و در روز قيامت دليلشان اين نباشد كه از اين حقيقت غفلت
كردهاند.

حدِيثاً:
ن ال َّل ِه َ
ق ِم َ
ن أَصْ َد ُ
ب فِي ِه وَ َم ْ
جمَعَ َّنكُ ْم ِإلَى َيوْ ِم الْقِيَامَ ِة لَا رَ ْي َ
»اللَّ ُه لَا ِإلَـ ِه إِلَّا ُه َو لَ َي ْ

خداوند كه جز او معبودي نيست بهطورقطع شما انسانها را كه نسل به نسل تا قيامت
پديد ميآييد ،در قيامت كه شكي در آن نيست ،گرد ميآورد و كيست كه در گفتار از
خدا راستگوتر باشد؟« )نساء.(٨٧ :

معبود يكتا در روز قيامت كه بيشك به وقوع خواهد پيوست ،همه انسانها را نسل

به نسل جمع ميكند و هيچ كس نيست كه به صداقت و راستگويي او شك كند ،الا

كافران.

 .١٦غفلت كفار و عقوبت آنها
ض َفسَاد ًا أَن ُيقَتَّلُو ْا َأ ْو ُيصَلَّبُو ْا َأوْ
ن ُيحَارِبُو َن اللَّ َه َورَسُولَ ُه وَ َيسْ َعوْ َن فِي ا ْل َأ ْر ِ
»إِ َّنمَا جَزَا ُء الَّذِي َ
ي فِي الدُّنْيَا َولَ ُهمْ فِي
خزْ ٌ
ك لَ ُهمْ ِ
ض َذلِ َ
ن خِل َافٍ َأ ْو يُن َفوْ ْا ِمنَ ا ْل َأرْ ِ
تُقَ َّطعَ أَيْدِيهِ ْم وَ َأ ْرجُ ُلهُم ِّم ْ

ب َعظِيمٌ :سزاي كساني كه با خدا و رسول او ميستيزند و براي گستردن
الْآ ِخرَة ِ َعذَا ٌ
فساد در زمين تلاش ميكنند ]در قانون اسلام[ اين است كه يا كشته شوند يا به دار

آويخته گردند يا دست چپ و پاي راستشان يا بر عكس بريده شود يا به دياري ديگر

بررسي نشانهشناختي ارزش و روابط سلبي عناصر طبيعت در قرآن بر پايه نشانهشناسي لايهاي

خداوند بر فرزندان آدم آنها را بر خودشان شاهد و گواه گرفت تا حقانيت خود را

تبعيد شوند ]تشخيص اينكه مستحق كدام عقوبتاند با شارع است[ تازه اين خواري
دنيايي آنان است و در آخرت عذابي بسيار بزرگ دارند« )مائده.(٣٣ :

خداوند ميفرمايد كه جزاي كسي كه با خدا و پيامبر او در جنگ و ستيز است و

همواره در زمين او مشغول فساد است ،كشتهشدن است يا بهدار آويختن يا قطع دست
و پاي آنها يا آنكه به سرزميني ديگر تبعيد گردند .آنان گروهي هستند كه انحراف پيدا

٢٦٤

كردهاند و عذابي سخت و دردناك انتظارشان را ميكشد.
ن ءَايَا ِتنَا
»إِ َّن ا َّلذِينَ لَا َي ْرجُونَ لِ َقاءَنَا َو َرضُو ْا ِبا ْلحَياةِ الدُّنْيَا َوا ْط َمأَ ّنُواْ بِهَا وَا َّلذِينَ ُه ْم َع ْ

غَا ِفلُونَ :محقق ًا كساني كه اميد و انتظاري به قيامت روز ديدار ما ندارند و به زندگي دنيا
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راضي و دلهايشان به همان ماديات پست آرامش يافته و نيز كساني كه از آيات ما
غافلاند« )يونس.(٧ :

مشركان در برابر عظمت قرآن كريم احساس ميكردند كه توانايي انكار
فرابشريبودن آن را نداشتند؛ اما از طرف ديگر نميخواستند به الهيبودن قرآن كريم و

رسالت پيامبر اكرم اعتراف كنند و قرآن را منتسب به جنيان معرفي كردند .نفس آنها
كاري بد را برايشان چنين فريبكاري كرد .شيطان آنان را فريفت و به آرزوهاي دور و
درازشان انداخت.

 .١٧فرعون و قوم ستمكارش
سنت الهي در آفرينش انسان چنين است كه نسلها را يكي پس از ديگري ميآورد و
آنها را در زمين ساكن ميسازد و زمين را برايشان ميآرايد تا آنان را بيازمايد و

نيكروزان را از تيرهروزان جدا سازد« :وَنَا َدي فِرْ َعوْ ُن فِي َقوْ ِم ِه قَا َل يَا َق ْو ِم َأ َل ْيسَ لِي مُ ْلكُ

صرُونَ :و فرعون در قوم خود ندا كرد و گفت
جرِي مِن َتحْتِي َأفَلَا تُبْ ِ
مِصْرَ وَهذِ ِه ا ْلأَ ْنهَارُ تَ ْ

اي مردم آيا ملك مصر از من نيست و اين نهرها از دامنه قصرم نميگذرد؟ چرا پس
نميبينيد؟« )زخرف.(٥١ :

فرمانداري فرعون او را چنان متكبر و مغرور ساخت كه خود را پروردگار عالم

ميخواند؛ پادشاهي سرزمين مصر را از ان خود ميدانست .ميگفت كه اگر خالق

آفرينش نيز فرمانروايي عالم را دارد ،چرا مثل او زيورآلاتي به نشانه سوري و بزرگي
ندارد؟ اين آيه نشانهاي است براي اثبات اين نكته كه آن زمان كه مهلت خداوند براي

زندگي انسانها در زمين به پايان رسد ،اين تعلقات را برخواهد گرفت و زيباييها را
محو خواهد ساخت و در زمين هيچ روييدني و خرمي نخواهد بود.
 .١٨تذكر به قوم بنياسرائيل
تذكر به قوم بنياسرائيل و تأمل در نعمتهايي كه خداوند به آنها ارزاني داشته است،
نعمتهايي كه واسطه نزول آنها وجود حضرت موسي بود .خداوند به واسطه رحمت
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وجود موسي نعمتهاي فراواني را به قوم بنياسرائيل عطا فرموده بود .موسي به

بود .تذكر رو به سوي مشركان دارد؛ مشركاني كه به الهيت خدا كم و بيش باور داشتند،

اما ربوبيت خدا را باور نداشتند و به جاي اعتلاي كلمه توحيد ،در جستجوي اعتلاي
خذُنَا ُهزُو ًا قَا َل
بتها بودند» :وَ ِإ ْذ قَا َل مُوسَى لِ َقوْمِ ِه إِ َّن اللَّ َه َيأْ ُمرُ ُك ْم أَ ْن َتذْبَحُو ْا َبقَ َر ًة قَالُو ْا َأتَتَّ ِ

ن ا ْلجَا ِهلِينَ :و چون موسي به قوم خويش گفت خدا به شما فرمان
أَعُوذُ ِباللَّ ِه أَنْ أَكُو َن ِم َ
ميدهد كه گاوي را سر ببريد ،گفتند مگر ما را ريشخند ميكني؟ گفت از نادانبودن به

خدا پناه ميبرم« )بقره.(٦٧ :

ن
ي قَا َل إِنَّ ُه َيقُو ُل إِ َّنهَا َب َق َر ٌة لَّا فَا ِرضٌ َولَا بِكْ ٌر َعوَا ٌن بَيْ َ
ك يُ َب ّيِن لّنَا مَا ِه َ
»قالُوا ادْ ُع َلنَا رَ َّب َ
ك فَافْعَلُو ْا مَا ُت ْؤمَرونَ :گفتند براي ما پروردگار خويش بخوان تا به ما روشن كند گاو
ذَا ِل َ

چگونه گاوي است ،گفت خدا گويد گاوي است نه سالخورده و نه خردسال ،بلكه ميانه

اين دو حال ،پس آنچه را فرمان يافتهايد ،كار بنديد« )بقره.(٦٨ :

قوم بنياسرائيل از خداوند ميخواهند كه براي آنها اين موضوع را روشن كند كه

شكل و رنگ گاو چگونه است؟ خداوند ميفرمايد كه گاو زرد زريني باشد كه بينندگان
را فرح بخشد و مايه مسرت آنها گردد .كاربرد نشانههاي تصويري از حيوانات در قرآن
نشاندهنده آيه و معجزهاي از سوي خداوندند.
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امر خدا ،بنياسرائيل را از يوغ حاكميت زور و زر و تزوير فرعون-قارون نجات داده

نتيجهگيري
نشانهشناسي كاربردي ارتباط بصري تعامل ميان عناصر درون تصوير با بيننده را مورد
بررسي قرار ميدهد .تمام طبيعت مملو از تصاوير تقابلي همچون زمين و آسمان ،شب
و روز و صلابت و نرمي است تا موضع انسانها را در برابر پروردگارشان بيان كند.

٢٦٦

رنگها هر كدام نشاندهنده تجمل ،شادابي و سرزندگي ،صلح ،آرامش و غم و اندوه
ميباشد .هدف والاي قرآن كريم ،بالابردن درجه وجودي انسان و بهفعليترساندن

استعدادهاي نهفته اوست .قرآن كريم به تمامي جوانب زندگي اجتماعي توجه وافري

داشته است .برخي از جنبههاي اعجاز آن در ترسيم روابط فردي و اجتماعي مطلوب
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انسان ناشناخته مانده است .سبك خاص ساختاري قرآن بهگونهاي است كه آثار زباني و
معنايي ويژهاي دارد .يك آيه جنبههاي متعدد و گوناگون اعتقادي ،اخلاقي ،اجتماعي،
فردي و غيره را در بر دارد .نزول تدريجي قرآن ،حوادث و شرايط طبيعي حاكم بر

نزول وحي ،خصومت كفار با پيامبر همه مشخصههايي از تكوين نشانهشناسي متن
قرآن به عنوان بافتي غيرزباني است.

بحث درباره نتايج حاصل از پژوهش حاضر را ميتوان با نگاهي دگربار به پرسش

تحقيق حاضر مطرح كرد مبني بر اينكه نشانهشناسي زباني و كاربردي با توجه به روابط

نشانهشناختي ميان پديدههاي هستي چگونه قابليت كاربست در تفسير و رمزگشايي
معنايي در قرآن كريم دارد .قرآن كريم از لايههاي متعدد معنايي برخوردار است كه

كشف و رمزگشايي آنها روششناسي خاصي ميطلبد .يافتههاي اين جستار حاكي از آن

است كه بررسي قرآن با رويكرد نشانهشناسي لايهاي بيانگر آن است كه اين كتاب
منسجم از لايههاي دلالتي متعددي برخوردار است كه هم ساختار دروني دارد و هم

ساختار بيروني .بررسي نمونهها مشخص ميسازد كه ساختار دروني آن در درون متن با
توجه به روابط درون متني و تشابه دلالتهاي زباني و توجه به روابط همنشيني و

جانشيني رمزگان زباني در درون متن شكل ميگيرد و ساختار بيروني آن به كمك
روابط بينامتني و پيوند ميان دلالتها و سطوح معنايي ديگر شكل ميگيرد .با بررسي

نمونه آيات كريمه قراني مشخص گرديد كه كشف لايههاي مختلف كلام الهي -چه
دروني و چه بيروني -و استنباط صحيح مراد خداوند مستلزم دانش شناختي لازم است

تا بتوان در پرتو آن توانمندي لازم را براي تفسير قرآن طبق قواعد آن به دست آورد.
نظامهاي رمزگان در تعاملي دوسويه در قالب دانش نشانهشناختي گسترش مييابد.

با بررسي نشانهشناسي لايهاي آيات مورد نظر در اين جستار ميتوان كثرت دلالت

نشانهها را در عمق متن آيات مشخص كرد و ابعاد گوناگون معنايي آنها به واسطه
روابط درونمتني و بينامتني آشكار ميگردد؛ زيرا قرآن كريم افزون بر تعداد لايههاي
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مختلف در درون آن كه به واسطه ارتباط با نظام نشانهشناختي درون آن حاصل ميشود،
بنابراين بسياري از آيات قرآن بهطورمستقيم يا غيرمستقيم به نشانه اشاره دارد .به

نظر ميرسد نتايج تحقيق حاضر در اين راستا با رويكرد تامپسون ) (١٩٩٩همسو باشد.

به باور وي درك اجزا ،روابط و لايههاي متفاوت متن متعلق به هر يك از نشانهها ما را

به سوي دريافت معنا هدايت ميكند .بر همين اساس درك معنا و مضامين قرآني با
حوادث و وقايع گوناگون هنگام نزول آيات مرتبط است و اين واقعيت با رويكرد

استوري ) (١٩٩٦نيز مطابقت ميكند .به اعتقاد او فرايند شكلگيري معنا با توجه با
مضامين تاريخي ،روايي و مكان و زمان كه بر آن اساس يك رويداد زباني اتفاق افتاده

است ،محقق ميشود .درنهايت ،نتايج كلي حاصل از اين تحقيق در چارچوب
نشانهشناسي لايهاي بيانگر آن است كه همنشيني و هماهنگي ميان عبارات ميتواند

تصويري قابل درك از معاني نهفته در لايههاي پنهان آيات كريمه قرآن را به دست دهد.
بر اين اساس تفسير عناصر هستيشناختي در قرآن با توجه به روابط ايجابي و سلبي
ممكن ميشود و تحليل نمونهها در پژوهش حاضر در مقياس قابل توجهي اين واقعيت

را آشكار ميسازد و يافتههاي حاصل از آن ميتواند الهامبخش ساير پژوهشگران براي
بررسيهاي معناشناختي قرآن در يك چارچوب علمي در گستره آيات ديگر اين كتاب

مقدس باشد تا از اعماق متن آن واقعيتهاي جديدي از جهان هستي رمزگشايي شود.
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ابعاد گوناگون روايي ،عقلي و علمي ديگر را نيز دارد.
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