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   كريم قرآنآيه در  شناختي به واژة نگاهي نشانه
*  
  *آرزو نجفيان

  دانشگاه پيام نور استاديار
  **حيات عامري

  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي استاديار
  صديقه قيومي 

  كارشناس ارشد فلسفه منطق
  چكيده

هاي  پژوهان در تاريخ تفسير و پژوهش هاي علوم قرآني است كه قرآن دانش وجوه از شاخه
شود كه در  نايي اطالق مياصطالح وجوه به كلمات چندمع. اند توسل جسته ه آنبسيار ب قرآني

بررسي متن  .رود كار مي يا بيشتر در قرآن به گاه يك كلمه به بيست وجه. كار رفته است قرآن به
با وجود انبوهي واژگان در وجوه، امري ) واژگان قرآن(هاي قرآني  قرآن و تعيين مدلول دال

» آيه« شناختي وجوه متفاوت واژة تي نشانهاين مقاله سعي شده است تا با رهيافدر .  دشوار است
به (و فرامتني ) قرآنبه معناي خود آيات (به دو مفهوم متني  قرآندر » آيه«واژة . بررسي شود

  .كار رفته است به) ، نفس انسان و سرگذشت پيشينيان معناي جهان طبيعت
ت توجه دقيق به باف ،تبيين وجوه متفاوت اين واژهدهد براي  نتايج اين پژوهش نشان مي

نشيني و ؛ به اين معنا كه روابط هم رسد نظر مي ضروري به متني بالفصل و بافت متني گسسته
يك آيه از يك .  شود متن به روابط همنشيني و جانشيني بالفصل محدود نمي جانشيني در
روي محور جانشيني و همنشيني در  اي از جاي ديگر بر توان با آيه را مي قرآنقسمت متن 

  .ارتباط قرار داد
شناسي، دانش وجوه بافت متني بالفصل، بافت متني  قرآن، آيه، نشانه :هاي كليدي واژه
  .بافت موقعيت گسسته،

                                                
  najafian@shypnu.info: نويسندة مسئول* 

** h.ameri@modares.ac.ir  

  89/ 1/ 16: تاريخ پذيرش    88/ 6/ 7: تاريخ دريافت
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 مقدمه . 1
ها توجه دانشمندان اسالمي را به خود  از مسائل مهم در حوزة علوم قرآني كه قرن

تفسير قرآن به دو گونة اساسي صورت . رآن استجلب كرده، تفسير و تأويل ق
برخوردار است و تفسير  چشمگيري تفسير قرآن به قرآن كه از اعتبار و اهميت: گيرد مي

،  شناسي هاي زبان قرن حاضر شاهد ظهور زمينه در از آنجا كه.  قرآن به حديث
عنوان موضوع  و از سويي قرآن به هاي زبان هستيم پديدارشناسي و فلسفهشناسي،  نشانه

،  ، شخصيتي ، اجتماعي يبا طبقات علم(زباني موردتوجه و عالقة طيف وسيعي از افراد 
شناختي  شناختي و نشانه ، بررسي اين متن با مالحظات زبان قرار دارد) متفاوت ...سني و

هاي  همچنين دانش وجوه از شاخه. در تفسير قرآن به قرآن مفيد واقع شودتواند  مي
 بسيار به آن هاي قرآني پژوهان در تاريخ تفسير و پژوهش ي است كه قرآنعلوم قرآن

  .اند توسل جسته
را در قـرآن بررسـي   » آيـه «وجوه متفـاوت واژة   ،شناختي اين مقاله با رهيافتي نشانه

  ده يد معـاني سـنج  كرده و تأثير بافت زباني و بافت موقعيت را روي اين وجـوه و تعـد
آمده، » آيه«فهرستي از آياتي كه در آن واژة  المفهرس معجم به اين منظور از كتاب. است

اين واژه . بار است 384شده بالغ بر سامد رخداد اين واژه در آيات يادب. تهيه شده است
بـار   297و ) 12 سورة اسراء آيـة آيتين در (بار به شكل مثني  1،  )آيه(بار به شكل مفرد  86 

  .آمده است) و آياتي  ، آياته ، آياتنا آيات(به صورت جمع 
و مفـاهيم اساسـي مـرتبط بـا      1شناسـي  مفهوم نشانهدر اين مقاله پس از مروري بر 

 ،)، ريشـه و وجـوه متفـاوت آن   اني لغـوي معـ (در قرآن » آيه«موضوع و نگاهي به واژة 
شناختي بـه   نگاهي نشانه. شامل اين واژه ارائه خواهد شد بندي موضوعي از آيات دسته

و بررسي دو مفهوم متنـي و فرامتنـي ايـن واژه، بخـش     » آيه«يه بر واژة متن قرآن با تك
اسـاس  هسـتند، بر » آيـه «را كـه شـامل واژة   در ادامه آياتي . دهد ديگر مقاله را شكل مي

در نهايـت،  . كنيم بندي و تحليل مي بودنشان دسته» مدني«و » مكي«بافت موقعيت يعني 
بـااليي از واژة آيـه هسـتند مـورد تحليـل      دو سورة شعرا و انعام را كـه داراي بسـامد   

  .دهيم مي شناختي قرار موضوعي و نشانه
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  شناسي  نشانه و نشانه. 2
 توي تاريخ پرن تفكر آدمي ريشه دارد و در هزارترين روزگارا شناسي در كهن نشانه

ناسي به معناي جديد ش گيري علم نشانه رازو رمز او پرورده شده است؛ هرچند از شكل
 ،شناسي فردينان دو سوسور گذار علم نشانه بنيان.  گذرد سده نمي يك آن بيش از

كند كه به بررسي  شناسي را علمي معرفي مي او نشانه. شناس سوئيسي است زبان
زمان  تقريباً هم). 14- 13: 1383 گيرو،(پردازد  مي» ها در دل زندگي اجتماعي گي نشانهزند«

داني به نام چارلز ساندرز  يكا، منطقاقيانوس اطلس در آمربا سوسور در آن سوي 
سوسور بر . )11: 1376فوالدوند، (انجام داد  2شناسي ، مطالعاتي بر روي نشانه يرس پي

اما اين دو جنبه . كند يرس بر كاركرد منطقي آن تأكيد مي كاركرد اجتماعي نشانه و پي
حات سميولوژي كه امروزه اصطال طوري ؛ به يه و نزديك با يكديگر دارندارتباطي دوسو

  ).15: 1383گيرو، (دهند  واحد را نشان مي اي و سميوتيك رشته
نشانة سوسوري نشانة زباني است كه واحد زبان است و از پيوند اختياري دال و 

در ذهن ما پديد آمده و  دال تصوري است كه از صوت. مدلول ساخته شده است
سوسور با .  گرفته است مدلول تصوري است كه از مصداق خارجي در ذهن ما جاي

گيرد كه معنا را  اي قرار مي پيروان نظرية انگاره در شمار ،چنين طرحي از نشانه
داند كه به  اي مادي مي يرس نشانه را پديده پي ،در مقابل. دانند موجوديتي ذهني مي

برخالف الگوي سوسوري نشانه كه  ).15: 1383صفوي، (خود داللت كند  چيزي غير از
 ,Chandler( كند وجهي براي آن معرفي مي يرس الگويي سه اي دارد، پي انهقالب دوگ

1994: 36-7:(  
  ؛)و الزاماً مادي نيست(گيرد  صورتي كه نشانه به خود مي: 3نمود. 1
  شود؛ نه تفسيرگر، بلكه معنايي كه از نشانه حاصل مي: 4تفسير. 2
 دهد؛ نشانه به آن ارجاع مي: 5موضوع. 3

در . شود ه حاصل مياي درون آن نيست؛ بلكه از تفسير آن نشانمحتو معناي نشانه
، نقش تفسيرگر بايد مورد  وجهي يك از دو الگوي دووجهي و يا سهصورت پذيرش هر

ها  ارجاعات نشانه ها و ها را از نشانه توان كار براي نشانه گاه نمي هيچ. توجه قرار گيرد
الگوي آشكاراي دووجهي سوسور نيز پل تيبر معتقد است تفسيرگر حتي در .  جدا كرد
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، همان معناي نشانه و در  در برداشتي عام تفسير. )Ibid, 32(حضوري ضمني دارد 
: 1383گيرو، (اي ديگر است  برداشتي خاص، رابطة جانشيني ميان يك نشانه و نشانه

146.( 

  نشانة داللت . 3
ا با تصوير ذهني نشانه، محرك يا جوهر محسوسي است كه تصوير ذهني آن در ذهن م

دوم با هدف  نخست برانگيختن محرك كاركرد محرك.  شود محركي ديگر تداعي مي
هاي جهان خلقت، براي مثال  ديدن آيات و نشانه. )39همان، (برقراري ارتباط است 

تداعي  وير ذهني مفهوم خالق را در ذهنتص... ، آفتاب و ها ، فصل گردش شب و روز
  .كند مي

  و چندمعناييمعنايي  تك. 4
فقط  -به لحاظ نظري، هر ارتباطي هنگامي مؤثر است كه در آن يك مدلول به يك

،  در زبان علمي. دال مربوط باشد و يك دال هم فقط يك مدلول را بيان كند -يك
هايي كه در  در عمل نظام. اند طور عام چنين هاي منطقي به و رمزگانهاي عالمتي  نظام

تواند به وسيلة  ه چندين مدلول ارجـاع كنـد و هـر مدلـول ميتواند ب ميها هر دال  آن
هاي هنري مشاهده كرد  توان در رمزگان اين امر را مي.  اند چندين دال بيان شود، فراوان

  ).46 ،همان(ها قرارداد ضعيف و نشانه گشوده است  كه در آن
دانش وجوه و  با عنوان  يك چند و چندبه به نيز اين ارتباط يك در نظام متن قرآن

پي » وجوه واژة آيه در قرآن«بحث در اين باره را در بخش . نظاير شناخته شده است
بودن متن قرآن و  اين امر دال بر هنري نكتة درخور ذكر اين است كه .خواهيم گرفت

اي ديگر در قلب آن ديده  اليه بودن آن است؛ زيرا هر اليه را كه بشكافي، اليه اليه
  .شود  مي

رسد دليلش اين است كه ما  نظر مي ابودن قاعدة عام زبان ملفوظ است و بهچندمعن
هايي سروكار داريم كه  اي از رمزگان ، با توده رو باشيم بيش از آنكه با يك رمزگان روبه

زمان از چندين رمزگان  هاي بياني هم نظام. اند و به هم گره خورده  روي هم قرار گرفته
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از آنجا كه فرستنده امكانات : زند ان گزينشي سبك را رقم مياين امك.  كنند استفاده مي
معنادار است  يبندي پيام خود در اختيار دارد، گزينش او گزينش فرمولفراواني براي 

  .)جا همان(

 7موقعيت در برابر بافت 6متن. 5
شناختي از همان گام اول از نوع تحليل متن هستند و  نشانه هاي رسد تحليل نظر مي به

يعني در فضايي كه نشانه  بررسي كند؛ اي را در انزوا تواند نشانه شناس هرگز نمي هنشان
اي  جدا از رمزگاني كه آن را ممكن كرده يا از متني كه در آن تحقق عيني يافته و به اليه

رد و ورود او به عرصة شناس پيوسته با متن سروكار دا نشانه. از آن تبديل شده است
  ).62-61 :1383 سجودي،(زگان نيز از مجراي متن است كارهاي رممطالعة سازو

زماني است ساخته  متن كالمي بر دو محور جانشيني و همنشيني كه خطي يا
حضوري است؛ يعني رابطة دو ) اي زنجيره(رابطة همنشيني ). 81: 1383ساساني، (شود  مي

جانشيني  ، رابطةبرعكس. اي از عناصر موجود حضور دارند يا چند عنصر كه در رشته
: 1378سوسور، (پيوندد  هم مي را در يك زنجيرة بالقوة ذهني به عناصر غيابي  )متداعي(

177 .(  
، چهار عامل فراگير يا فراعامل در  )شناسي نشانه(در بررسي معناشناسي گفتماني 

توليدكنندة متن . 2متن؛ . 1: گذارند گيري هر خوانش، تفسير، تأويل و معنا تأثير شكل
مكاني كه هم بافت بالفصل و  -بافت زماني. 3؛ )، هنرمند و سازندة اثر م مؤلفدر مقا(

،  »مقام«گيرد و در سنت اسالمي با لفظ  برميرا در) و به عبارتي فرهنگ(كالن  هم بافت
،  گر كه شامل خواننده خوانش. 4 ؛ از آن ياد شده است» اسباب نزول«و » شأن نزول«

  .)80همان، (شود  مخاطبي مي ، منتقد و هر ، بيننده شنونده
كنندگي متن، بلكه فقط از نظر  نه از جنبة توليد) هنرمند/ مؤلف(توليدكنندة متن 

در .  گيرد هنگام خوانش متن مورد توجه قرار مي گر گذاري و نفوذش بر خوانش تأثير
و  در پرتو بافت اوليه) خداوند(مؤلف » منظور«هدف، رسيدن به  ،تفسير متون مقدس

شناسي  يا نشانه(كه در معناشناسي گفتماني  ؛ درصورتي هايت بافت موجود استدر ن
  .نظر استباره از متن مورد، خوانش دوباره و هر بيشتر) وزينامر
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و جهان بيرون وجود ) دستور واژگان(شبكة روابطي است كه ميان صورت بافت آن 
در تحليل متن بايد  .)45: 1380سجودي، (دهد  دارد و معناي خارجي زبان را تشكيل مي

متن آن  منظور از بافت.  بافت موقعيت بافت متن و: ع عنصر اساسي توجه كردبه دو نو
هاي قبل و  است و جمله است كه يك عنصر زباني در چارچوب چه متني قرار گرفته

،  و به عبارتي در تبلور صوري -بعد از آن عنصر، در متن در تبلور نقش و معناي آن
معنا   بافت موقعيتي). 46: 1371پور ساعدي،  لطفي(چه تأثيري دارد  -عنايي آنكاركردي و م

؛ يعني در بافت  كند ، بررسي مي رود كار مي را در ارتباط با بافتي كه زبان در آن به
عنصر با يك متن يك ). 86: 1374پالمر، (گويند  ميموقعيتي كه به آن بافت غيرزباني هم 

،  منظور از اين بافت. شود توليد شده است بررسي مي كه يخاص در چارچوب موقعيت
  ).46: 1375سيدي، (، محيطي و سياسي است  ، اجتماعي هاي فرهنگي بافت

 قرآن در » آيه«نگاهي به واژة . 6
، حد فاصل  ، معجزه، امر شگفت، دليل و برهان ، عبرت آيه در لغت به معناي عالمت

رادمنش ). 41-40: 1378؛ احمدي، 70: 1377، خرمشاهي(آمده است ... ، طايفه و جماعت
  .)142(را براي اين واژه ذكر كرده است » عالمت«و » داللت«دو معناي لغوي ) 1370(

 ).40: 1378احمـديان،  (بـر وزن فَعـل اسـت    » اييـه «اصل  دراين واژه  ،به نظر سيبويه
دانـد   مـي  به فتح واو كه حرف دوم اصلي آن است »أويه«خرمشاهي ريشة اين كلمه را 

اند اصل آن بر وزن فاعله است كه حرف دوم يا آخر آن به دليل  برخي گفته). 71: 1377(
  ).جا همان( شود مي »آييه«تخفيف حذف شده و اگر به صورت كامل بيايد، 

اين واژه در زبان عربي ريشه ندارد و از قرار معلوم از  ،آرتور جفريبنا بر ديدگاه 
عنوان  اي را به جفري از زبان عبري واژه. )133: 1372(است  سرياني يا آرامي گرفته شده

، عاليم  هاي هوا جمله نشانهكار رفته است؛ از آورد كه در معاني مختلفي به د ميشاه
هايي كه حضور الهي را شهادت  نظامي و در معناي ديني براي معجزات و شگفتي

بر نظر  بنا.  ي انبيا هستنده همراه و گواه بر كارهاهايي ك دهند و هم براي نشانه مي
زبان به عربي  رود كه اين واژه از طريق مسيحيان سرياني جفري، بيشتر احتمال مي

كند كه عالوه بر اينكه دقيقاً مانند واژة عبري  اي سرياني ياد مي وي از واژه.  رسيده باشد
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شود و در  مي ، در معناي دليل و برهان و شاهد و سند نيز استفاده رود كار مي شده بهياد
او معتقد است اين واژه .  شود نزديك مي» آيه«نتيجه بيشتر از آن به كاربرد قرآني واژة 

نيز كاربرد داشته است ) ص(در شعر كهن عربي يعني پيش از زمان حضرت محمد 
  .)جا همان(

 معناي اصيل كلمه است و» نشان منزلگه يار«هن عربي معناي كلمة آيه در شعر ك
» امر غيرعادي نشان«دومين معناي آيه كه ). 275: 1368موسوي بجنوردي، ( رود شمار مي به

تري  اين معنا پس از تحول، در معناي تازه.  كار رفته است است نيز در شعر جاهلي به
كه معناي جاهلي آن  ،لفظ آيه. كار رفته است به  »نشان خشم و تهديد و انذار«يعني 

ي تازه اها معن شود ده كه وارد قرآن مي ، همين است تقريباً به همين سه مفهوم منحصر
ذيل  المعارف بزرگ اسالمي ةدايردر . )جا همان(اند  ها اشاره كرده ران به آنيابد كه مفس مي

،  هاي فنيقي در زبان هاي بسيار كهن سامي است و واژه از» آيه«آيه آمده است كه  واژة
تحول معنايي كلمه همان است كه .  است، سرياني و حتي در هندي آمده  ، عبري آرامي

هاي مادي و ملموس اطالق شد، سپس بر  نخست بر نشانه: شود در عربي مالحظه مي
ين معاني بارها در عهد ا همة. كه بر قدرت الهي داللت دارد هاي طبيعي و آثاري پديده

  ).274: 1368موسوي بجنوردي، (كار رفته است  عتيق به
،  در اصطالح قرآن. است »نشان و عالمت«در قرآن » آيه«معناي اصلي واژة 

، قدرت و  و دليل عظمتاست؛ زيرا همگي نشان   خوانده شده» آيه«هاي عالم  پديده
نيز آيه خوانده ) ص(معجزات پيامبران قبلي و پيامبر اسالم . روند شمار مي علم خدا به
: براي مثال.  گويي و صدق رسالت آنان است نشان راسترو كه  آن؛ از شده است

گويند جادويي  رستاخيز نزديك شد و ماه بشكافت و اگر آيتي ببينند روي برگردانند و«
ها اشاره شده،  الي تفاسير به آن كه در البه آيه معاني فرعي.  )2- 1قمر، (» .پيوسته است

،  ، رسالت ، ساختمان بلند و نيز قصه ، قدرت و سلطه حكمي از احكام: عبارت است از
  .)جا همان(، جماعت و سخن سودمند  كالبد ، شخص

طور كلي مركب  سوره است كه به ترين واحد ي آيه به معناي كوچكاصطالح قرآن
با اين تعريف، هر آيه داللتي .  شود قرآني از آن تشكيل مي از تعدادي كلمه است و نص

بداهللا حاج مالع. اي بر معجزه بودن قرآن است بر صدق رسالت پيامبر خاتم و نشانه
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كند آيه در اصطالح قرآن بر قسمتي از كالم خدا اطالق مي شود  مي احمديان نيز بيان
اي مناسبت اين معن. اي آمده باشد كه از قبل و بعد خود جدا و در ضمن سوره

يك از معناهاي لغوي روشن است؛ زيرا آية قرآن جمعي از كلمات و اصطالحي با هر
حقانيت رسالت پيامبر و عبرت روزگاران و از هر معجزه و نشانة صدق دعوي و برهان 

  ).41: 1378احمديان، (انگيز است  حيث دالويز و شگفت

 در قرآن» آيه« )وجوه(معنايي چند. 7
ت و آن اس) ع( ، علي بن ابيطالب كار برد اولين فردي كه لفظ وجوه را در مورد قرآن به

اجه با خوارج به سوي آنان عباس را براي مناظره و مح حضرت ابنزماني بود كه آن 
  : روانه كرد و چنين فرمود

با استناد به آيات قرآن مناظره و محاجه نكن، زيرا قرآن داراي ) خوارج(با ايشان 
اي  تو آيه. است) گوناگون هاي از معاني و تفاسير و تأويل(وجوه بسياري 

نان با استناد پس سعي كن با آ. اي ديگر خوانند ها هم در مقابل آيه خواني و آن مي
توانند از پذيرش سنت گريزگاهي  ، محاجه و احتجاج كني؛ زيرا آنان نمي به سنت

 ).مقدمه: 1361دامغاني و عزيزي نقش، ( بيابند

  : نويسد مي االتقان سيوطي در كتاب
از جهت اينكه در .  شود وجوه براي لفظ مشترك است كه در چند معنا استعمال مي

شود و اين در سخن افراد  جه يا بيشتر يا كمتر صرف ميقرآن يك كلمه به بيست و
  . )487( اند بعضي اين امر را از معجزات قرآن ناميده. بشر نيست

: در قرآن دو وجه قائل است» آيه«براي واژة ) هـ558(حبش بن ابراهيم تفليسي 
: فرمايد مي 50در سورة مؤمنون آية  خداوند كه چنان ،است» عبرت«وجه اول به معناي 

كه در سورة  است، چنان» شانن«وجه دوم آيه به معناي  ؛»يةو جعلنا ابن مريم و امه آ«
و « :»رونومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتش«: آمده است 21 روم آية

] در زمين[شري شديد سپس كه ب.  ازجمله آيات او اين است كه شما را از خاك آفريد
رسد  نظر مي البته به ).9: 1340تفليسي،(در قرآن بسيار است  معنااز اين  .»پراكنده شديد

صحيح باشد؛ زيرا واژة عبرت  تواند نمي) عبرت (نظر تفليسي در مورد مثال وجه اول 



 183                 شناختي به واژة آيه در قرآن كريم  نگاهي نشانه                   10شمارة / 3سال 

تواند  نمي» وجعلنا ابن مريم و امه آيه«ويژه  دارد كه در مورد اين آيه به منفيمعنايي  بار
حضرت مريم، والدت حضرت عيسي معجزه و از  صادق باشد؛ زيرا با توجه به داستان

بنابراين در اين مثال در نظر گرفتن وجه . حوزة اختيارات بشري خارج بوده است
كه مترجماني چون خرمشاهي به اين  طور تر است؛ همان مناسب» آيه«معجزه براي كلمة 
ر شـده شش وجه ذك» آيه«براي واژة نيز  قاموس قرآندر كتاب  .اند مطلب اشاره كرده

دامغاني، (امر و نهي . 6كتاب آسماني؛ . 5عبرت؛ . 4معجزه؛ . 3قرآن؛ . 2نشانه؛ . 1: است
1361 :74.(  

هاي تفسير به اين نتيجه  هاي متفاوت قرآن و نيز كتاب نگارندگان با ارجاع به ترجمه
ب در ترتي تعلق دارد و به» آيه«مفرد واژة  به شكل) وجوه(اند كه اين تعدد معاني  رسيده

به معناي جمالت (، آيه  )شگرف(، پديده  ، عبرت ، نشانه معاني متعددي چون معجزه
اما شكل جمع اين واژه اغلب به معناي . كار رفته است و حكم و دليل روشن به) قرآن
د معاني ناشي از رسد اين تعد نظر مي به. به معناي آيات قرآن آمده استها و گاه  نشانه

تواند موضوع  البته اين موضوع، خود مي.  آيد پديد ميدر آن بافتي است كه واژه 
تواند بر گسترة  كلمه مي اي گيرد كه آيا فرم ساخت واژه شناختي قرار پژوهشي زبان

  معنايي آن واژه تأثير بگذارد يا خير؟

  »آيه«بندي موضوعي آيات حاوي واژة  طبقه. 10
بندي  طبقه: طبقات آياتبا عنوان ) 1362(اله صبري  اساس كتاب خليلدر اين پژوهش بر

در دست  المفهرس المعجماساس فهرستي كه از كتاب و بر موضوع براساسقرآن كريم 
جدول زير .  بندي شده است به لحاظ موضوعي طبقه» آيه« ، آيات حاوي واژة بوده است

  :دهد شده را نشان ميترين و پربسامدترين موضوعات ذكر مهم
  ژة آيه به لحاظ موضوعيشامل وا بندي آيات طبقه

 بسامد موضوع رديف
 آيه 43 اعجاز و عظمت آن ،فصاحت قرآن 1
 آيه 22 ، مأموريت و راهنمايي او محمد 2

3 
،  ، تكوين بشـر، روح  ، شب و روز ، سال و ماه خلقت آسمان و زمين
 نامتناهي بودن دستگاه خلقت و اسرار آن ،اختالف رنگ و زبان

 آيه 54
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 آيه 98 ، سرگذشت پيشينيان و پيامبران قبلي قرآنهاي  داستان 4

5 
، غرور و ضعف و گرويدن  ، خدعه و دورويي او حاالت روحي بشر

 او به زخارف دنيوي
 آيه 19

 آيه 32 ، حال و وصف بهشتيان و دوزخيان ، مناظر بهشت و جهنم قيامت 6

7 
ــگ ــات جن ــا و تبليغ ــد لشكركشــي  ه ــت و  ، اصــول و قواع ، شكس

 اي اسالم و جهاده پيشرفت
 آيه 25

  
موضوع  7مورد آن ذيل اين  293در قرآن آمده است، » آيه«باري كه واژة  384از 

بندي  طبقهمورد آن با بسامد پايين ذيل موضوعات ريز ديگري  91گيرد و  مهم قرار مي
سه موضوع  ،با توجه به جدول باال. ايم ها خودداري كرده در اينجا از ذكر آن شود كه مي

پرداخته شده و واژة آيه با تواتر بااليي در اين موضوعات  ها همي كه در قرآن به آنم
  :ترتيب بسامد از اين قرار است آمده، به

  سرگذشت تاريخي اقوام؛ . 1
  جهان خلقت و آفرينش انسان؛. 2
 .عظمت آن فصاحت قرآن و. 3

 »آيه«شناسي متن قرآن با تكيه بر واژة  نشانه. 11
ناسي متن قرآن، تالش براي بهبود بخشيدن به درك كالم خداوند در ش هدف از نشانه

قرآن دار است كه  از ديدگاه هرمنوتيكي اين امر بسيار معنا. ساية تفكرات جديد است
  دهد مؤمنان را آگاهي مي ،زمان هم داند و مي) ها نشانه(ت بردارندة آياوحي الهي را در
هايي از وجود  تاريخي نيز حاوي نشانه، خود انسان و رخدادهاي  كه جهان طبيعت

  .هستند خداوند
،  جهان طبيعت(و فرامتني ) هاي قرآن آيه(واژة آيه در قرآن در دو مفهوم متني 

كه  در بيشتر موارد هنگامي.  كار رفته است به) سرگذشت پيشينيان و نفس خود انسان
، و در مفهوم »تآيا«مفهوم متني واژة آيه موردنظر است، واژه به شكل جمع يعني 

  .شكل مفرد آمده است به فرامتني
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 )درون متني(در مفهوم متني  »آيه«. 1-11
هاي قرآن، خود  آيه.  كند اشاره مي آن بودن آيات خداوند در قرآن بارها به معجزه

تنهايي  اي كه به نشانه. ، قدرت و عظمت خداوند هستند تهايي دال بر وحداني نشانه
آلر تلك آيات «: كند ن است؛ قرآن اين مطلب را چنين بيان ميكنندة راه مؤمنا روشن

تر  وشناين حقيقت در پرتو آياتي از سورة شعرا ر«. )1،  يوسف(» الكتاب المبين
  .طسم«: )2-1شعرا، (» تلك آيات الكتاب المبين. طسم«: )Koshul, 2004: 4( »گردد مي

تلك آيات .  الر«: سورة يوسف يا در آيات اول و دوم؛ »گر است اين آيات كتاب روشن
گر  ها آيات كتاب روشن اين. الر«: »انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *الكتاب المبين

و ؛ »نازل كرديم باشد كه انديشه كنيد ]و روشن[صورت قرآني عربي ما آن را به  *است
بك الحق و تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ر. .ٰ.المر«: سورة رعد آية اول يا

جانب پروردگارت به  آنچه از است آيات كتاب و اين. ٰالمر«: »لكن اكثر الناس اليومنون
بافت خودارجاعي اين  .»گروند سوي تو نازل شده، حق است ولي بيشتر مردم نمي

يك نشانه و گيرد كه هر ي از آياتي در نظر ميدهد قرآن خودش را تركيب آيات نشان مي
  . ي، يعني واقعيت خداوند خالق استگواهي بر واقعيت غاي

 در مفهوم فرامتني» آيه«. 2-11
هاي خود سه منبع كلي  برد و براي نشانه كار مي را در مفهومي فرامتني نيز به» آيه« قرآن

و رخدادهاي ) بعد مادي و روحي(، وجود انسان  جهان طبيعت: گيرد در نظر مي
  ).سرگذشت پيشينيان(تاريخي 

لسماوات بغير عمد ترونها ثم استوي علي العرش و سخر الشمس و اهللا الذي رفع ا«
 ، رعد(» وقنونالقمر كل يجري الجل مسمي يدبر االمر يفصل االيات لعلكم بلقاء ربكم ت

.  ها را ببينيد برافراشت هايي كه آن ها را بدون ستون خداوند كسي است كه آسمان«: )2
رام كرده است كه هريك تا سرآمدي  استيال يافت و خورشيد و ماه راسپس بر عرش 

روشن  را] خويش[را تدبير مي كند و آيات ) و بارجهان(كار ) همو(، روان است  معين
در اين آيه و قرآن . »لقاي پروردگارتان يقين پيدا كنيدبيان مي دارد، باشد كه شما به 

هاي  به نشانه ها توجه انسان را و همچنين آيات ديگر سوره) 4و  3 آية(آيات بعد از آن 
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هايي كه داللتي  نشانه كند؛ هان طبيعت و عجايب آن جلب ميهايي از ج ، نشانه فرامتني
همين نگرش موجب . كنند ل ميآشكار بر واقعيت فرامادي است؛ البته بر آنان كه تعقّ

  . ي از علوم طبيعي را بنا نهندبعدها مسلمانان پاية محكم شد
شده  ت مطالب گفتهميده شده است، بر صحنا» آيات«، »آيه«بقره كه در آن  164 آية

ان في خلق السماوات و االرض و اختالف اليل و النهار و الفلك التي « :كند  تأكيد مي
تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل اهللا من السماء من ماء فاحيا به االرض بعد 

لمسخر بين السماء و موتها و بث فيها من كل دابه و تصريف الرياح و السحاب ا
يكديگر آمدن  ها و زمين و در پي آري در آفرينش آسمان«: »االرض اليات لقوم يعقلون
وري مردم در دريا روان است و آبي كه  اي كه براي بهره شب و روز و در كشتي

خداوند از آسمان فروفرستاده و بدان زمين را پس از پژمردنش زنده داشته و جانوراني 
كنده است و در گرداندن بادها و در ابري كه بين آسمان و زمين آرميده كه در آن پرا

از ترجمة بهاءالدين خرمشاهي  »آيات«ترجمة . »، ماية عبرتي براي خردمندان است است
وجه عبرت را در نظر گرفته است كه  اين آيه در» آيات«خرمشاهي براي واژة .  است

هد بهترين معنا همان د خود آيه نشان مي؛ چرا كه بافت  رسد نظر نمي هچندان صحيح ب
بار » عبرت«كه پيشتر نيز گفته شد، در واژة  طور ، هماناز سوي ديگر. ست»ها نشانه«

اي ناخوشايند  كه حادثه يا مسئله معنايي منفي نهفته است؛ به اين معنا كه اغلب هنگامي
. گيرند عبرت مي شود و از آن موجب تنبه ديگران مي ،براي كسي يا كساني رخ مي دهد

شده است، نهايت نظم و دقت و ظرافت  ها ياد هايي كه از آن اما در اين آيه تمام نشانه
  .كنند گذارند و اصالً بار معنايي منفي را منتقل نمي و زيبايي را به نمايش مي

م كند و البته مسلّ خداوند دومين منبع آيات فرامتني را نفس خود انسان معرفي مي
بعد  :سان دو بعد در نظر گرفته شده استمبوليسم قرآني براي نفس اناست كه در س
بعد (ي گر آن است كه هويت بشر آيات زير بيان .بعد معنوي و روحي و مادي و خاكي

  :هاي قدسي است از نشانه) مادي انسان
و از جمله «: )20روم، (» و من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنشرون«

پراكنده ] در زمين[شديد  ن است كه شما را از خاك آفريد سپس كه بشرآيات او اي
  .»شديد
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و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده «
و از جمله آيات او اين است كه «: )21روم، (» ورحمه ان في ذلك آليات لقوم يتفكرون

ه با آنان آرام گيريد و در ميان شما دوستي براي شما از نوع خودتان همسراني آفريد ك
  . »هاي عبرت است ورزان مايه گمان در اين امر براي انديشه ، بي و مهرباني افكند

رنگ  ،)كند كه به آن تكلم مي(عالوه بر اين آيات، آيات ديگري دربارة زبان انسان 
هايي از  شانهدر قرآن آمده است كه همگي را ن... روز و پوست و حتي خواب شب و نيم

آيات  شاندن بر تن انسان را نيز در شمارقرآن حتي لباس پو. شمارد وجود خداوند مي
را  يقرآن در كنار بعد جسماني و مادي انسان، بعدي معنوي و برتر). 26اعراف، (اند  د مي

، داراي روحي  با آنكه انسان از گلي سياه و بدبو آفريده شده.  نيز براي او قائل است
 قدر كه همان درست ؛دهد ؛ روحي كه انسان را به آرامش ابدي پيوند مي استالهي 
  .)29- 28حجر، (رساند  انسان را به آرامش مادي و طبيعي مي) بعد جسماني(خاك 

 36 ةآي.  سومين منبع آيات فرامتني، رويدادهاي تاريخي يا سرگذشت پيشينيان است
العة سرنوشت گذشتگان دعوت در اطراف زمين و مط سورة نحل انسان را به سفر

رسوال ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدي  و لقد بعثنا في كل امه« :كند مي
كيف كان عاقبه االرض فانظروا اهللا و منهم من حقت عليه الضالله فسيرو في 

 اوندكه خد] تا بگويند[راستي كه در ميان هر امتي پيامبري برانگيختيم  و به«:  »المكذبين
را بپرستيد و از طاغوت پرهيز كنيد و از ايشان كساني هستند كه خداوند هدايتشان 

سير و سفر كنيد و  ؛ پس در زمين اند از ايشان كساني هستند كه سزاوار گمراهي كرده و
ويژه به سرنوشت  قرآن به .»بنگريد كه سرانجام انكارپيشگان چگونه بوده است

 اند و آنان را ماية را انكار كردهوحي و واقعيت رستاخيز  هايي اشاره دارد كه كالم ملت
كه معناي » آيه«آن وجه از واژة . هاي بعد از خودشان دانسته است پند و عبرت نسل

  .شود در اين زيرمجموعه بيشتر يافت مي دارد،» عبرت«
براي آيات ارائه  اي بندي دوگانه توان دسته ، ميبا توجه به آنچه تاكنون گفته شد

. سورة فصلت آمده است 53بندي در آية  اين دسته. آيات آفاقي و آيات انفسي: ردك
هاي  آثار و سرنوشت امت آيات آفاقي :اند گفته و انفسي ران در تعريف آيات آفاقيمفس

ها و درياها،  ، كوه ، ماه و ستارگان هاي زمين و آسمان مانند خورشيد ، آفريده پيشين
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است و آيات انفسي لطايف وجود آدمي است  چيزي جز انسانگياهان و هر
  ).357- 356 :1382، المعارف قرآن كريم ةداير(

ان في السماوات و االرض « : بودن آفرينش انسان تأكيد شده است در قرآن بر آيه
): 4-3حاشيه، (  »مايبث من دابه آيات لقوم يوقنون و في خلقكم و *آليات للموقنين

و در آفرينش خودتان و  *هايي است ، براي مؤمنان نشانه نها و زمي آسمانراستي در  به«
هايي  ، براي مردمي كه يقين دارند نشانه گرداند ها پراكنده مي جنبده ]انواع[آنچه از 

  .»است
ست كه آن ش ا، شناخت او از راه آيات هاي شناخت خدا يكي از راه در مكتب اسالم

به علت و ) آثار(ل ر در معلوسان با تدبنامند؛ يعني ان مي» برهان انّي«را در اصطالح 
ترين برهاني است كه قرآن براي  شايع ،شناخت خدا از اين راه. برد مؤثر آن پي مي

ست ا رو از آن ،اهتمام قرآن براي خداشناسي از راه آيات.  خداشناسي مطرح كرده است
ن ما همواره ذه ؛ به اين معنا كه اي است ، معلومات آيه كه بيشتر معلومات بشر در جهان

اي  هر نشانه ،شناختي بيند يا به تعبير زبان ها مي مؤثر را در وراي آن  از راه آيات و آثار
  .دال بر وجود مؤلفي است كه آن نشانه را وضع كرده است) اي آيه(

  )مكي و مدني بودن(بر مبناي بافت موقعيت » آيه«بندي آيات حاوي واژة  طبقه. 12
هاي  رود؛ مانند بافت كار مي آن به بافتي است كه زبان در ،منظور از بافت موقعيت

، خداوند متعال پيام  از نظر دين اسالم. ، اجتماعي، محيطي و سياسي فرهنگي
يك از و بزرگ بر پيامبرش وحي كرده و هربخش كوچك  114اش را به شكل  جاودانه

ن و مكان نزول بر هاي قرآن به لحاظ تفاوت زما سوره.  ها را سوره ناميده است بخش
اول رسالت  سالة  كه قبل از هجرت و در دورة سيزده هاي مكي سوره: دو قسم هستند

دني كه بعد از هجرت و در دورة هاي م و سوره هاي آن نازل شده ر مكه و حومهد
اين دو نوع . سالة رسالت در مدينه و ديگر جاها بر پيامبر فرو فرستاده شده است ده

ها نيز  نه تنها از راه روايت، بلكه از راه درايت و وجود ويژگي) نيمكي و مد(ها  سوره
  ).44: 1378احمديان، (اند  از هم جدا شده
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 6104و در كل  دارد مكيسورة  87ة مدني و سور 27سوره مشتمل بر  114قرآن 
 1639هاي مدني  و تعداد آيات سوره 4465هاي مكي  تعداد آيات سوره.  آيه است

از سويي بسامد . كار رفته است سورة مدني واژة آيه به 15مكي و  ةسور 45در  .است
توجه به  با.  بار است 87هاي مـدني  بار و در سوره 297هاي مكي  در سوره» آيه« واژة

تناسب بسيار بيشتر از  هاي مكي به در سوره» آيه«بسامد واژة  توان گفت اين آمار مي
به اين . تواند معنادار باشد اين بسامد ميهاي مدني است و البته  بسامد آن در سوره

). 172-171: 1370رادمنش،(كنيم  هاي آيات مكي و مدني اشاره مي منظور به ويژگي
  :به اين شرح است هاي اغلب آيات مكي ويژگي

تصويرهايي  ، و به خالق يكتا و ايمان به قيامت ايمان دعوت به اصول عقايد ازجمله. 1
  بهشت و اهل دوزخ؛اهل  از اوضاع روز حساب و

2 .ك به اعمال نيك؛دعوت به فضايل اخالقي و تمس  
  ها و نسبت سفاهت به تصورات باطل آنان؛ مجادله با مشركان و ابطال عقايد آن. 3
  ها؛ قرآن و مانند اين كثرت سوگند به خدا، روز آخرت،. 4
  ؛»ين آمنوايا ايها الذ«و كمتر به » يا ايها الناس«كاربرد فراوان در خطاب به . 5
  هاي پيشين و نيز قصة آدم و ابليس؛  قصص انبيا و امت. 6
  .طور كلي ها به كوتاه بودن آيات و سوره. 7

  :نيز از اين قرار است هاي اغلب آيات مدني ويژگي
كه در آيات سورة  چنان(غلو در دين ها به ترك  جدال با اهل كتاب و دعوت آن. 1

  ؛)توبه آمده است مائده و ، ، نساء ، آل عمران بقره
  و اعالم جهاد و تشريح احكام آن؛ هادكثرت ذكر ج. 2
  هاي ارث؛ تفصيل احكام حدود و فرايض و حقوق و نصاب. 3
  المللي؛ هاي بين اسي و قراردادها و پيمانبيان قوانين اقتصادي و سي. 4
  هاي منطقي در بيان حقايق ديني؛ استدالل. 5
  .ها طوالني بودن آيات و سوره. 6

ديديم كه اين آيات شامل سه » آيه«بندي موضوعي آيات حاوي واژة  ر بخش دستهد
، جهان طبيعت و آفرينش  سرگذشت اقوام و پيامبران پيشين: موضوع اصلي بودند
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قرآن با طرح اين موضوعات توجه مؤمنان و مشركان .  انسان، و فصاحت و اعجاز قرآن
وردن به خالق يكتا و روز آنان را به ايمان آكند و  هاي خدا جلب مي را به آيات و نشانه

شايد بتوان .  همين امر استاي مبين  گونه هاي آيات مكي نيز به ويژگي. خواند ميجزا فرا
هاي مكي  آيه و وجوه متفاوت آن در سوره گيري مكرر از واژة گفت قرآن با بهره

كند هاي خدا بيدار  نهه آيات و نشاها ب هاي خفته را با ارجاع مكرر آن كوشد وجدان مي
ت با توجه به باف ، قرآن عهد مكيعبارتي به. كاردب هاي بندگان  و بذر ايمان را در قلب

كوشد  گويد و مي فقط در مورد ايمان و عقيده سخن مي  موقعيت و فضاي حاكم بر آن،
تا در ايمان به خدا شكي باقي نماند؛ زيرا نخستين و برترين ركن در عقيده و ايمان 

قرآن در اين آيات فرم را به . است لمان، توحيد و معرفت به وجود خداي يگانهمس
آورده است؛ چرا كه كوتاه بودن آيات به سرعت نفوذ و ماندگاري آن خدمت محتوا در

  .دهد گذارد و احساسات انسان را تحت تأثير قرار مي در ذهن تأثير مثبت مي
شأن نزول   ، در قرآن) عيتموق(زباني بافت غيرپژوهان و مفسران،  در اصطالح قرآن

اي  شود و شيوه شأن نزول موجب فهم دقيق معاني قرآن مي. يا اسباب نزول نام دارد
.  دون آگاهي از آن ممكن نيستاست بسيار استوار در فهم معاني قرآن و تفسير آيه ب

لم به كند؛ زيرا كه ع ، بر فهم آيه كمك مي شناخت سبب نزول«: نويسد تيميه مي ابن
اساساً آيات مكي و مدني در ). 112: 1375سيدي، (» .، موجب علم به مسبب است سبب

ها و آيات از  بديهي است كه مضمون سوره.  گر همين بافت غيرزباني است قرآن بيان
هاي گوناگون ارتباط كامل دارد كه در طول  ، با حوادث و وقايع و نيازمندي جهت نزول

، حوادث و  ، وجود ناسخ و منسوخ نزول تدريجي قرآن. استدعوت پيامبر تحقق يافته 
،  سياسي ،مناسبات اجتماعي ،)ص(، نوع دشمنان پيامبر  ول وحيشرايط حاكم بر نز

  .  عنوان بافتي غيرزباني تأثير داشته است همه در تكوين اين متن به... دي واقتصا
؛  ند استنزد خداواصلش  ،؛ متني مقدس كه بنا بر محتواي آن قرآن يك متن است

: »الكتابيمحوااهللا مايشاء و يثبت و عنده ام «: آمده است 39 كه در سورة رعد آية چنان
سيدي . »نزد اوست) اصل كتاب(الكتاب  نگارد و ام زدايد يا مي خدا آنچه را بخواهد مي«
  : نويسد مي نقش بافت در فهم واژگان قرآنيدر ) 1375(
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فهم اين متن را منوط به آدابي .  در آن نازل شده است، تدبر و تأمل  قرآن براي فهم
رو شد كه متن خود سخن بگويد نه اينكه از خود  بايد با متن چنان روبه.  اند كرده

چيزي بر متن تحميل كرد و اگر چنين باشد كه خواننده از خود بر متن چيزي 
به همين تحميل كند، متن براي او كشف نخواهد شد و لذا نكوهش تفسير به رأي 

كسي است كه  ،معنا ناظر است و ازجمله كساني كه معاني قرآن بر او ظاهر نشود
غرض آنكه اين متن در شرايطي ويژه شكل . قرآن را به رأي خود تفسير كند

اين متن با  .وجود نيامده است صل و دور از شرايط حاكم بر آن بهگرفته و منف
،  ، سفر و حضر ل در شب و روزسا 23انسجام و هماهنگي بسيار شگفت به مدت 

ها دو مرتبه نازل شده  فرود آمد و حتي برخي سوره ، زمين و آسمان جنگ و صلح
برخي از آيات هم مكرر فرود  است؛ يك مرتبه در مكه و يك مرتبه در مدينه و

گونه اختالف در ميان آيات قرآني معلول اقتضائات مختلف مقام بيان  اين . آمد
  ).52- 51 :1375 سيدي،(است 

  شناختي دو سورة شعرا و انعام تحليل موضوعي و نشانه. 13
در » آيه«د وجوه واژة تعد ت انتخاب سورة شعرا بايد گفت در اين سورهدربارة عل

كه داراي باالترين بسامد شكل مفرد  شود؛ بنابراين سورة شعرا، يده ميشكل مفرد آن د
بار  12آيه دارد و در آن  227ست و ا اين سوره مكي.  است، انتخاب شد» آيه«واژة 
انعام نيز علت انتخاب سورة .  بار به شكل جمع آمده است 2به شكل مفرد و » آيه«واژة 

در اين سوره  -چه به شكل مفرد و چه به شكل جمع -اين است كه بسامد واژة آيه
بار در  32» هآي« طور كلي واژة به. هاي قرآن است باالتر از بسامد اين واژه در كل سوره

سورة انعام مكي .  بار به شكل جمع 25بار به شكل مفرد و  7 : اين سوره آمده است
  . آيه دارد 165است و 

  :نويسد مي هاي قرآن كريم گامي به سوي تفسير موضوعي سورهغزالي در 
رو شد  هدين اسالم در دعوت به پرستش خداوند با مقاومت عموم مشركان روب

هرچه بر اهتمام .  كردند را انكار مي) ص(پيامبري محمد  ها يكتايي خداوند و آن
تند گويي با دوري رسول خدا در دعوتشان افزوده شد، بيشتر به تكذيب او پرداخ

  . )515( خاطر سازند دهو را محزون و افسرخواستند تا ا گزيدن از او مي
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ر چنين خطاب به پيامب در آيات دو و سه سورة شعرا قرآن ،در چنين بافت موقعيتي
اين آيات «: »نفسك اال يكونوا مومنينلعلك باقع  *تلك آيات الكتاب المبين«: گويد مي

مؤمن  ]مشركان[فرسايي كه چرا  ، چه بسا تو جانت را مي گر است كتاب روشن
) ع(امام صادق  باب شأن نزول اين آيه به روايت ازمحمد باقر محقق در .»شوند نمي
  :نويسد مي

تو دوستي ايجاد  رمود يا علي از خدا خواستم كه بين من ورسول خدا به علي ف
واستم كه ميان من و تو برادري خداوند آن را انجام داده است و نيز از او خ. نمايد

وجود آورد خداوند آن را هم انجام داده است و نيز از او خواستم كه تو را  به
از روي (ن ميان مردي در اي.  وصي و جانشين من قرار دهد آن را نيز برآورده است

هاي محمد از  به خدا قسم هر آينه يك صاع خرما بهتر از درخواست: گفت) طعنه
كرد تا  ش محمد از خداوند سلطنت تقاضا مياي كا.  خداي خودش بوده است

دست آورد و دشمنان خويش را منكوب نمايد و يا گنجي درخواست  قدرتي به
: 1359(فوق نازل شد  سپس آية.  يافت بيچارگي خالصي مي نمود تا از فقر و مي

589.(  
موردنظر است و خداوند در » آيات«در آية دوم از سورة شعرا مفهوم متني واژة 

داند كه  اي مي آيات كتابش را معجزه ،آغاز سوره و با در نظرگرفتن بافت موقعيت
  .كنندة راه مؤمنان است روشن

اگر «: )4شعرا، (» هم لها خاضعينان نشأ ننزل عليهم من السماء آيه فظلت اعناق«
در ] به تسليم[هايشان را  گاه گردن آن.  كنيم اي از آسمان به آنان نازل مي بخواهيم معجزه

كه معناي  نظر استمورد» آيه«ن آيه آن وجه از واژة در اي.  »برابر آن فرود خواهند آورد
) اي معجزه(اي  نهمشركان نشا: دهد و بافت موقعيت مؤيد اين مطلب است مي» معجزه«

  .زده كند ها را شگفت كنند كه آن طلب مي
ان في ذلك اليه و ما كان  *اولم يروا الي االرض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم«

 اي ايد كه چه بسيار در آن از هر گونه آيا در زمين نگريسته«: )8-7شعرا، (» اكثرهم مؤمنين
 .»ها مؤمن نيستند يه عبرتي هست ولي بيشتر آنگمان در اين ما بي.  ايم يدهارزشمند رويان
مفهومي فرامتني دارد و آية هفت اين موضوع را روشن » آيه« اين سوره در آية هشت



 193                 شناختي به واژة آيه در قرآن كريم  نگاهي نشانه                   10شمارة / 3سال 

، )2آية (كند  اي ياد مي خداوند بالفاصله پس از اينكه از آيات كتابش به معجزه.  كند مي
واع گياهاني كه بر آن زمين و ان( براي تكميل استدالل خود انسان را به جهان طبيعت

ها و آيات بسياري  راستي در زمين نشانه كند كه به كشاند و اذعان مي مي )رويند مي
. بندند ر ميهاي آشكا اين نشانه يمان ندارند و چشم دلشان را براست؛ اما مشركان ا

؛ قائل شده است» آيه«را براي واژة » عبرت«وجه  خرمشاهي در ترجمة آية هشت
و باران لطف . رسد نظر نمي پيشتر نيز گفته شد، انتخاب اين معنا مناسب بهطور كه  همان

 يآب و علف را پس از اندكي به سرزمين رحمت خداوندي سرزميني خشك و بي
د اي باش اگر بصير و بينا باشيم، همين كافي است تا نشانه. كند سرسبز و زيبا تبديل مي

  . شوند بينند و مؤمن نمي ها را نمي نشانه اما مشركان اين بر وجود خالق يكتا و توانا؛
توجه به اين نكته جالب است كه آية هشتم سورة شعرا در سراسر سوره هشت بار 

  : نويسد غزالي دربارة اين سوره مي. شود تكرار مي
، حكمت خداوند اقتضا  كند خداوند سورة شعرا را با اشاره به آيات كتابش آغار مي

هاي  وحيي باشد كه هميشه تالوت شود تا نسل) ص( كرده است تا نشانة محمد
دهد و با خرافاتي  ها را خطاب قرار مي كالم وحي عقل .آينده به آن گوش فرا دهند

  . )516: 1377( كند كه شايع شده باشد مبارزه مي
كه شمارد  اي مي آيات كتابش را معجزه» تلك آيات الكتاب المبين«خداوند با آية 

و فصاحت قرآن و عظمت آن  اي است تر از هر معجزهانگيز شگفتگرتر و  بسيار روشن
هايش اشاره  ، زمين و رستني سپس به جهان خلقت. داند مي) ص( محمد را معجزة

در ادامة .  بينيد دهد كه اگر اطرافتان را بنگريد آن را پر از نشانه مي كند و هشدار مي مي
به سرگذشت  ؛ شود اشاره مي شين و پيامبرانشانهاي پي اين سوره به وضعيت ملت

،  ، لوط و قومش ، صالح و قوم ثمود ، هود و قوم عاد ، ابراهيم و قومش فرعونموسي و 
انّ في ذلك آليه «: آيد شعيب و اهل ايكه و بالفاصله پس از نقل هر داستاني اين آيه مي

» عبرت«ي به معنا» آيه«در تمام اين موارد وجه غالب واژة  .»و ماكان اكثر هم مؤمنين
كه (ها كه پيامبرانشان را  گويد آن هاي پيشين مي قرآن با اشاره به وضعيت ملت.  است

، با هالكت و  تكذيب كردند) ها كالم وحي آوردند براي آن) ص(همچون محمد 
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تواند درس عبرتي باشد  نگري در احوال پيشينيان مي ژرف.  رو شدند زيانكاري روبه
  و آيا اعراب نيز خواستار چنين سرنوشتي هستند؟براي آنان كه مؤمن نيستند 

ل اند به اينكه آياتي از قرآن مكرر ناز گروهي از پيشينيان و معاصران تصريح كرده
اي مكرر نازل  ، آيه گاهي به دليل موعظه و تذكر الحصار گفته است ابن.  شده است

انّ في ذلك « ةآي ونةبندگ قرآن با تكرار ترجيع به عبارتي.  )135: 1376سيوطي، (شد  مي
داند و  پيوسته سرگذشت پيشينيان را ماية عبرت مي» آليه و ماكان اكثر هم مؤمنين

يان سوره خداوند در پا. آورند مشركان ايمان نمي ،شود كه با وجود اين مي يادآور
كند كه جبرئيل به زبان عربي شيوا آن  به قرآن اشاره مي دوباره) ص(خطاب به محمد 

اولم يكن « :نازل كرده و خبر آن در صحف آسماني پيشين نيز آمده استرا بر دلش 
ود دليل روشني آيا براي آنان اين خ«: )197شعرا، (» لهم آيه ان يعلمه علماء بني اسرائيل

قرآن خطاب به مشركاني كه . »اسرائيل از آن اطالع دارند؟ نيست كه علماي بني
د آيا اين دليل روشني براي آنان نيست كه پرس كنند مي بودن قرآن را تكذيب مي معجزه

اند؟ آيا اين  اسرائيل بشارت داده را كتب آسماني پيشين و علماي بنيخبر آمدن قرآن 
شود، بافت متني آيات  طور كه ديده مي دليل روشني بر حقانيت اين كتاب نيست؟ همان

  .كند  تبيين مي» آيه«را براي واژة » دليل روشن«پيشين، معناي 
، عبرت و  در سه وجه معجزه» آيه« آنچه گفته شد، در سورة شعرا واژة وجه بهبا ت

يك   ،بار در اين سوره فقط دو) آيات(» آيه« شكل جمع واژة.  روشن آمده است دليلِ
، كاربرد  عالوه بر اين.  ها آمده است بار به معناي آيات قرآن و ديگري به معناي نشانه

، در  خوبي مشخص است و همانند كل قرآن اين سوره به در» آيه«متني و فرامتني واژة 
، جهان  اعجاز قرآن: آن تأكيد شده است اين سوره نيز سه موضوع مهم مطرح و بر

  .، سرگذشت پيشينيان طبيعت
سورة انعام .  كنيم به منظور تأييد و تبيين اين مطالب سورة انعام را نيز بررسي مي

هم در شب نازل شده است  جا آن و يك  آن باهم ام آياتتنها سورة بلندي است كه تم
  : نويسد اين سوره مي بارةغزالي در). 324و150، 32 :1371پور ساعدي،  لطفي(

گام نزول حفظ پيامبر اكرم تمام آن را به هن.  اين سوره در يك نفس نازل شد
تر از نواري بود كه امروزه صدا را روي آن  آن حضرت دقيق همانا حافظة.  فرمود
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ظاهراً اين سوره در اوج و شدت درگيري بين حق و باطل نازل ... كنند ضبط مي
ها  ها و روشنايي ها و زمين و تاريكي اين سوره خالق آسمان ةاولين آي.  شده است

گفتاري كه از .  گيرد يگويد و سخن گفتن از خداوند سبحان را پيش م را سپاس مي
هاي او در تمام موجودات جاندار و  انهدارد و به نش تعالي پرده برمي عظمت باري

پرستان غافل از خدا و منكران  بت... كند جان و كهكشان بيكران اشاره مي بي
.  وحدانيت او نخستين كساني هستند كه در هنگام نزول قرآن مخاطب قرار گرفتند

اين جاهالن نسبت به بت و هر آنچه از پدرانشان به ارث برده بودند تعصب 
 كردند بخش مقاومت مي در برابر هر نداي عاقالنة رهايي خشونت داشتند و با

  ).174و  150: 1377(
در چنين بافتي است كه قرآن از زبان خداوند در آية چهار سورة انعام چنين بيان 

هيچ آيتي از آيات «: »و ماتأتيهم من آيه من آيات ربهم اال كانوا عنها معرضين«: كند مي
.  »اند آن رويگردان بوده نيامده است مگر آنكه از) مشركان(دگارشان براي آنان رپرو

خلقت  :گردد هاي پيشين آن برمي و به آيهدر اين آيه، فرامتني است » آيه«مفهوم 
همة .  سان از گل و محدوديت عمر او، خلقت ان ، تاريكي و روشنايي ها و زمين آسمان

تعيين  بنابراين،. شوند بيان مي از وجود خداوند مهايي مسلّ نشانه عنوان اين موارد به
نكتة  .در اينجا به وسيلة بافت آيات پيشين تبيين شده است» آيه«وجه غالب واژة 

آية چهارم سورة انعام با آية پنجم سورة شعرا تناظر  درخور توجه اين است كه
  :موضوعي و حتي صوري دارد

  .»كانوا عنها معرضين و مايأتيهم من آيه من آيات ربهم اال«: آية چهار سورة انعام
و ما يأتيهم من ذكر من الرحمان محدث اال كانوا عنه «: آية پنج سورة شعرا

گر آنكه از آن و هيچ پندي تازه از سوي خداي رحمان براي آنان نيامد م«: »معرضين
   .»رويگردان بودند

آمده  زير ، آيات ه بالفاصله پس از اين دو آيهنيز جالب است بدانيم كه در هر دو سور
  :شبيه به هم هستندبرابر و به لحاظ شكل نيز بسيار  است كه به لحاظ معنا كامالً
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فقد كذبوا بالحق لما جاء هم فسوف يأتيهم انباؤا ما كانوا به «: آية پنج سورة انعام
 ]حقيقت[زودي دروغ انگاشتند اما به .  و حق را چون برايشان نازل شد«: »يستهزؤن

  .»اء كردند برايشان آشكار خواهد شداخبار آنچه بدان استهز
راستي كه  به«: »نباؤا ما كانوا به يستهزؤنتيهم ايأفقد كذبوا فس«: شعرا ةآية شش سور

ء كردند بر استهزا زودي حقيقت اخبار آنچه بدان ، به دروغ انگاشتند) قرآن را(را آن 
  .»ايشان آشكار خواهد شد

 :آمـوزد  ام نكات جالبي را به ما ميتناظر موضوعي و صوري آيات سورة شعرا و انع
مفسر يا مترجم قرآن بايد به كل متن قرآن علـم داشـته باشـد و بـا نگـاهي      يكي اينكه 

توانـد بـا    يك كلمه مي ترجمة تك آيات بينديشد؛ ديگر اينكه و از باال به تكگرايانه  كل
بـراي مثـال   . گرايانه بسيار متفاوت با معناي لغوي و فرهنگ لغتي آن باشد اين نگاه كل

، حمد  ، نام نيك ، آوازه شهرت«در آية پنج سورة شعرا كه در لغت به معناي » ذكر«كلمة 
، حرف محكم و قوي و  ناپذير يم، مرد قوي و دلير و تسل ، نماز و دعاكردن ، شرافت و ثنا

» چك و سفته يا رسـيد پـول   ، باران بسيار تند و نام نيك انسان پس از مرگ و ارزشبا
چهـارم سـورة   از آيـة  » آيـه «، واژة »ذكر«ارزش  واژة هم). 172: 1377افرام البستاني، (است 

تـوان   بر روي محور جانشيني مـي  كه در اين دو آيه روشن است، طور همان.  انعام است
دليل ديگر جهت اثبات اين ادعا، . هم دانست شده جانشينِاين دو كلمه را در بافت ياد

  :است كلمه در دو آيههمنشين اين دو تشابه بافت 
)                 آيه(و ماتأتيهم من     :     آية چهار سورة انعام    

من            
  )آيات ربهم(

  )الرحمن محدث(         من           )ذكـر(و ما ياتيهم من        :     شعرا ةآية پنج سور 

: 1369ساغروانيان، (اند  دهبالغ بر بيست وجه ذكر كر» ذكر«پژوهان براي واژة  قرآن
در اينجا به (» آيه«يك از اين وجوه معناي  اما هيچ.  )379-378: 1383 ؛ ساساني،494-496

خوبي  به »ذكر« به آية چهار سورة شعرا معناي كلمةبا توجه .  را ندارد) معناي معجزه
بر آنان آسمان از ) آيه(اي  اگر بخواهيم معجزه«: در سوره آمده است.  شود روشن مي

اي از سوي خداي رحمان براي آنان نيامد  تازه) ذكر(اما هيچ معجزة ... كنيم  نازل مي
 آية(ت در اينجا بافت متني بالفصل توان گف پس مي» .گر آنكه از آن رويگردان بودندم

ذكر را در آية پنج  معناي واژة) آية چهار سورة انعام(و بافت متني گسسته ) پيشين
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روابط همنشيني : گرفت اي تازه توان نتيجة از اين مباحث مي. دكن مي سورة شعرا تبيين
؛ بلكه به شود و جانشيني در متن به روابط همنشيني و جانشيني بالفصل محدود نمي

تواند با يك جمله از ابتداي آن متن بر  يك جمله از انتهاي يك متن مي نظر نگارندگان
گر اين  شده بيانكه مثال ياد ؛ چنانباشد روي محور جانشيني و همنشيني روابطي داشته

  .نكته است
كند؛  ها و اقوام پيشين اشاره مي آية پنج و شش سورة انعام به سرنوشت تمدن

كنند و سرانجام خداوند آنان را به  ، طغيان ميورزند ميهايي كه استكبار  سرنوشت ملت
در اينجا نيز مانند . آورد يكند و بعد از آنان قومي ديگر پديد م كيفر گناهانشان نابود مي

داند؛ اگر چه بسياري  سورة شعرا، قرآن سرگذشت پيشينيان را ماية عبرتي براي مردم مي
رو خداوند در آية هفت  ايناز. كنند باز هم خدا را تكذيب ميآورند و  از آنان ايمان نمي

كرديم و  زل ميتو ناو اگر كتابي نوشته بر كاغذ بر «: گويد اين سوره خطاب به پيامبر مي
گفتند اين جز جادوي  هم كافران مي كردند باز آنان با دستان خويش آن را لمس مي

به مشركان بگو كه اين «: فرمايد خطاب به پيامبر مي نيز در آية نوزدهم» .آشكار نيست
قرآن به من وحي شده است كه بدان شما را و هر كس را كه اين پيام به او برسد 

كه به پيامبر خدا ايمان   آنان«: دهد گونه هشدار مي هم اينر آية بيست د» ... .هشدار دهم
و من اظلم «: چنين آمده است بالفاصله پس از اين آيه» .اند اند برخود زيان زده نياورده

و كيست «: )21 انعام،(» ممن افتري علي اهللا كذباً او كذب باياته انه اليفلح الظالمون
ند دروغ بندد يا آيات او را دروغ انگارد، آري ستمكاران ستمكارتر از كسي كه به خداو

آيات (در اين آيه با توجه به بافت همنشين پيشينش » آيات«كلمة .  »شوند رستگار نمي
هاي قرآن تعبير شود؛ اگرچه  تواند به مفهوم متني و به معناي آيه مي) نوزده و بيست

بسته به بافت تفاد شود و مفهومي واتواند از آن مس رسد معناي ديگري نيز مي نظر مي به
... آفرينش وهاي خداوند اعم از قرآن و جهان  د و به تمام نشانهموقعيت به خود بگير

، اغلب ايهام معنايي و چندمعنايي نيز گفتيم پيشتر در بخش تك گونه كه آن. ارجاع دهد
ه همچنان افتد و كلم اما گاه اين اتفاق نمي .شود كلمة چندمعنا در بافت روشن مي

توان نتيجه گرفت از آنجا كه  ؛ بنابراين مي كند چندمعنايي خود را در بافت متن حفظ مي
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 يبندي پيام خود دارد، گزينش او گزينش فرستندة پيام امكانات فراواني براي فرمول
  .خواهد اين دوپهلويي همچنان باقي بماند معنادار است و خود نويسنده مي

هاي آسماني  رنجيده و در اشتياق كمك  مسخر مشركاناز تكذيب و ت )ص( پيامبر
اي زبان ايشان را الل كند؛  مشتاق است تا معجزه او. سره كند است تا موضوع را يك

و قالوا لوال نزل عليه آيه من ربه قل «: شود نازل مي ولي در پاسخ به خواستة او اين آيه
و گويند چرا «: )37انعام، (» ان اهللا قادر علي ان ينزل آيه و لكن اكثرهم اليعلمون

گمان خداوند تواناي آن  اي بر او از سوي پروردگارش نازل نشده است؟ بگو بي معجزه
  .»دانند زل كند ولي بيشتر آنان نمياي نا هست كه معجزه

به شكل مفرد در سورة انعام » آيه«اي كه واژة  جالب است بدانيم كه از هفت مرتبه
، 35، 25آيات (و پنج بار به معناي معجزه  )124و  4 آية(نه آمده، دو بار به معناي نشا

است؛ زيرا موضوع » معجزه«وجه غالب واژة آيه در سورة انعام .  است )109و  37، 37
كنند تا به او  كلي اين سوره در پاسخ به مشركان است كه از پيامبر طلب معجزه مي

دفعه نازل شده و اين  جا و در يك باشيم كه اين سوره يكبه ياد داشته . ايمان بياورند
  .خود حاكي از يكپارچگي موضوع كلي آن است

،  در ادامة سوره انعام، مانند سورة شعرا، به سرگذشت پيامبران پيشين چون ابراهيم
، يحيي، عيسي، الياس و نيز  ، زكريا هارون  ، ، موسي ، يوسف ، ايوب ، سليمان ، داوود نوح

اينان كساني هستند كه «: شود اشاره مي) 86-84آيات (لوط  ، يونس و ، اليسع اسماعيل
بگو براي آن از شما مزدي .  ، پس به هدايت آنان اقتدا كن خداوند هدايتشان كرده است

خداوند پس از سرزنش ). 90انعام، (» .، آن جز پندآموزي براي جهانيان نيست طلبم نمي
و  لسله وقايع قطعي طبيعت، به شرحدلسوزانة آناني كه دلي بسته دارند با بيان يك س

هاي  هاي خرما كه در زير شاخه نخلستان و خوشه.  گرد عظمت الهي بازمي توصيف
، درخت زيتون و انار كه همانند و ناهمانندند و از چارپايان كه بعضي را  اند نخل آويزان

ر مفيد در ادامه در ذك). 142و 141آيات (آموز آفريده است  باربردار و بعضي را دست
» وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه و اتقوه لعلكم ترحمون« :فرمايد چنين مي قرآن بودنِ

، پس از آن پيروي و پروا  ايم ين كتابي مبارك است كه آن را نازل كردهو ا« :)155انعام، (
  .»شويد ]او[كنيد باشد كه مشمول رحمت 
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،  موضوع اساسي كه پيشتر ذكر شدقرآن در سورة انعام نيز، مانند سورة شعرا، به سه 
م ، سورة شعرا بر سورة انعام تقد لحاظ ترتيب نزول گفتني است كه به.  پرداخته است

  .دارد

  گيري  نتيجه
را به برقراري ارتباط  تواند ما اساس مباني نظري جديد ميبر) رآنق(بررسي دانش وحي 

هايي از  طي ميان يافتههاي مختلف دانش اكتسابي برساند يا حتي ارتبا ميان حوزه
اندازي قرآني به  بررسي واژة آيه در قرآن توانست چشم. هاي مختلف برقرار كند حوزه

ناسي، ش ، انسان ارتباط ميان دانش وحي و دانش اكتسابي ازجمله علوم طبيعي
اين  توان از اي است كه مي ترين نتيجه اين كلي. گشايدب شناسي  نگاري و قوم تاريخ

توان گفت براي فهم قرآن و واژگان آن  تر مي اما با نگاهي جزئي.  ت آورددس پژوهش به
زمان توجه  طور هم عامل بافت متني و بافت موقعيت بهعنوان يك متن، بايد به دو  به

.  گرايانه الزامي است كرد؛ ضمن اينكه براي تفسير درست بخشي از اين متن، نگاه كل
 با وجود انبوهي واژگانِ ) واژگان قرآن(اي قرآني ه بررسي متن قرآن و تعيين مدلول دال

معنا توجه دقيق به بافت متني براي تبيين معناي واژگان چند.  تمشكل اس ،داراي وجه
روابط همنشيني و جانشيني در متن به . است بالفصل و بافت متني گسسته ضروري

تواند  ي متن مييك جمله از انتها. شود روابط همنشيني و جانشيني بالفصل محدود نمي
 .نشيني روابطي داشته باشدبا يك جمله از ابتداي آن بر روي محور جانشيني و هم

توان چون جهاني مستقل در نظر گرفت كه در عين  هريك از جمالت متن قرآن را مي
ارتباط نزديكي دارد و با هر دنيايي  -چه دور و چه نزديك -حال با دنياهاي پيرامونش

  .شود مي معنايي متفاوت حاصل
در اين پژوهش و نيز امكان » آيه«قائل شدن به دو مفهوم متني و فرامتني براي واژة 

، ديدگاه نگارندگان را به نظرية نوشتار  زمان اين دو مفهوم در برخي آيات رخداد هم
ژاك دريدا درون متن و بيرون متن را برخالف .  كند ميژاك دريدا نزديك 

اين نكته را نشان دهد كه درون  دارد پندارد و سعي ا نميزّاز يكديگر مج ،ساختارگرايان
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پيشنهاد نگارندگان آن است كه در . شود و برعكس تن همواره از بيرون متن تهديد ميم
  .بررسي و تحليل شود  )چندمعنا(ر مبناي اين نظريه واژگان وجوه پژوهشي ديگر ب

  ها نوشت پي
1. Semiology 
2. Semiotics 
3. Representation 
4. Interpretation 
5. Object 
6. Denotation 
7. Connotation 
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