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  *بين فريده حق

  **قمي فهيمه بيداديان

  چكيده
ـ آ يبررس و ليتحل به مقاله، نيا در  اسـاس بـر   »امـت يق« ةسـور  از معـاد  و امـت يق اتي

 اتيآ ريتفس  مقاله  نگارندگان هدف. است   شده   پرداخته ماسيگر يشناخت  نشانه مطالعات
شامل ساختار  متن، متعدد يها هيبر آن است تا ال يجستار سع نيبلكه در ا ست،ين قرآن

 ليـ در تحل آن، يشـناخت  ييبايز يدارشناسيپد زين و ييروا گفتمان نظام   گفتمان، ييربنايز
 ؛شود يبررس قرآن ييدر نظام معنا يشناس نشانه ريتأث   شود؛ يمعرف امتيق ةاز سور ياتيآ

روش پـژوهش  . نشـان داده شـود   اتيآ يمعان ةمجموع انيخاص م بينظم و ترت زيو ن
 يمبان و ندشو   يم ليموجود تحل يمتن يها  داده كه صورت نيبد ،است يليتحل ـ يفيتوص
 موجـود  يهـا   داده ليـ تحل يبرا ينظر يمبان از يعني شوند،  يم زده محك جينتا با ينظر

 امتيق ةچند از سور ياتيآ انيپژوهش از م نيا يها  است كه داده گفتني. شود  يم استفاده
 يمعناشناس ـ نشانه يبررس كه دهد  يم نشان پژوهش جينتا. اند  شده انتخاب ها  آن ريبا تفس

 او يشـناخت   نشانه مربع با ژهيو  به ماس،يگر يشناخت  و معاد با مطالعات نشانه امتيق اتيآ
 اشـاره  هـا   بـه آن  امتيق ةسور اتيرا، كه در آ نفس مراتب توان  يم زين و دارد ييهمگرا
 امتيق اتيآ يشناخت ييبايز زيداد و ن قيتطب ماسيگر ييروا يبا نظام گفتمان است، شده

  .دكر فيتوص يشناخت ييبايز يدارشناسيرا با توجه به پد معادو 
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  مقدمه .1
 سـاندرس پيـرس    و چـارلز   ،يسـي يشـناس سو   زبـان ، )F.D.Saussure( دوسوسور  فردينان 

)C.S.Peirce( ،گـذاران   عنوان بنيـان    هر دو به، عصر بودند  هم كه تقريباً ،فيلسوف امريكايي
سوسور و پيـرس الگوهـايي   . شوند  مي   شناخته شناسي معروف است  چه امروزه به نشانه  آن

سوسور الگويي دووجهـي يـا دوقسـمتي از نشـانه ارائـه      . اند  از مفهوم نشانه به دست داده
كند و نشانه را كليتي ناشي از پيوند بين دال يا همان تصور صوتي و مـدلول يـا همـان      مي

ديد سوسور مفهومي نشانه از . نامد  بين اين دو را داللت ميرابطة داند و   تصور مفهومي مي
وجهـي   سهالگويي ، خالف سوسور هب، اما پيرس. است مبتني بر ديالكتيك سلب و ايجاب

معنـايي كـه از نشـانه    (تفسير ، )گيرد  صورتي كه نشانه به خود مي(از نشانه شامل بازنمون 
 دهد و نيز از سه نـوع   ارائه مي) دهد  كه نشانه به آن ارجاع مي(و موضوع ) شود  حاصل مي

نماينـد    كه تصوراتي از چيزهايي را كه مي ،ها  مشابهات يا شمايل ،نخست :كند  نشانه ياد مي
كـه از   ،هـا   ها يا نمايـه   شاخص ،دوم؛ دهند  ها به دست مي  از طريق تقليد تصويري آن صرفاً

كـه   ،هاي عـام   نمادها يا نشانه، سوم؛ كنند  ها داللت مي  به آن طريق ارتباط فيزيكي با چيزها
گـذار   پـس از ايـن دو بنيـان    ،هـر چنـد كـه   . انـد   از طريق كاربرد با معناهايشان پيوند يافته

اما مبـاني فكـري آنـان و     ،اي پيدا كرد  شناسي تحوالت گسترده  مباحث نشانه، شناسي  نشانه
كماكان ارزش و اعتبار خود را حفـظ كـرد و    ارائه داده بودند »نشانه«الگويي كه از مفهوم 

گرايـي و   سـاخت    :از جملـه  ،مكاتـب گونـاگوني  . ي براي تحوالت بعدي قرار گرفتمبناي
مسـكو و  ، پراگ، مكاتب كپنهاگ، مكتب پاريس شناسي نشانهگرايي فرانسوي و   پساساخت

، در تداوم بنيادهايي كه سوسور و پيرس نهادند، ايتاليايي و امريكايي شناسي نشانهو ، تارتو
جملـه  از . شـد مطـرح   شناسي نشانه ةنظريات متعددي در زمين، در پي آن ،شكل گرفتند و

 .A. J( گريماس   ژولين   آلژيرداس، است كرده   پردازي نظريه شناسي نشانهكساني كه در مورد 

Greimas( )1917  - 1992( ،  اسـت  شناسـي  فرانسوي نشـانه  ةگذار شاخ اهل ليتواني و بنيان 
 .شود  شناخته مي »مكتب پاريس«كه به نام 

روشـي سـاختارمند بـه نـام       ، گذاران معناشناسي ساختارگراست   پايهكه از  ،گريماس
بـه اهميـت   ) 1956(خـود   ةاو در مقال. گسترش داد شناسي نشانهاز ، »زايا شناسي نشانه«

. كند ميو توجه را به مفهوم نشانه و معناي تقابلي جلب است نقش سوسور اشاره كرده 
مبني بر نبود معنا در كلمات منفرد و توليد معنا در نظامي  ،اصلي سوسور ةنظري ،واقع   در

گريماس و چگونگي اسـتفاده   شناسي نشانهتحليل اساس ، پيچيده از روابط يا ساختارها
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كوشـد تـا تمركـز را از      پس مـي . شناسي در تحليل متون از سوي اوست  از مفاهيم زبان
  .نشانه به معنا بگرداند

شناسي   به عنوان منشأ و مبناي تحوالت نشانه از اين اثر گريماس) 7: 1390(شعيري 
 اين اثر براي رسيدن بـه آن چيـزي كـه وي آن را    كند و معتقد است گريماس در  ياد مي

اين اثر سـنگ   كند؛ وي در  زمينه را آماده مي است   گذاري كرده نام »معناشناسي سيال ـ نشانه«
ارچوبي هو چ ،قالبي، گرا معناشناسي ساخت ـ يك تحول را گذاشته و آن عبور از نشانه ةاولي

  .با معناهاي تقابلي از پيش تعيين شده است
اي   را پيشنهاد كرده است تا پاسخگوي حوزه »معناشناسيـ  نشانه« اصطالحشعيري 

چـون او بـر ايـن بـاور اسـت كـه       ، گيـرد   مـي  شناسي امروز آن را دربر  باشد كه نشانه
 پردازنـد   معنا مي ةقبل از هر چيز به بررسي و مطالع )semiotic( شناختي  نشانه هاي  نظريه

  ).93: 1389، ساساني(
معناشـناختي   ــ  كلـي از سـه سـطح در مطالعـات نشـانه      طور   به) 7 ،6: 1389(شعيري 

هاي     سطح اول معنا شامل صورت: كند  يند توليد و دريافت معنا ياد مياگريماس و نيز در فر
هاي قابل مشاهده است كه عمليـات گفتمـاني متنـوع بـه ايـن        متعدد و نامحدودي از نمايه

سطح بعدي كه ؛ دهد  ها را ارائه مي  هاي نامحدود و متعدد نظم خاصي بخشيده و آن  صورت
ارجـاعي و غيـره   ، القايي، تقابلي  ، گيري دستور زبان روايي با كاركردهاي كنشي  در آن شكل

در اين سطح است كه سـاختارهاي   ،در واقع. همان روساخت گفتماني است و ،دهد  رخ مي
ژرف    كـه  ،و بـاالخره سـطح سـوم    ؛گيرنـد      مـي پرداز قـرار   گفتهگفتماني تحت كنترل كامل 
معنـا   ةسطحي انتزاعي است كه آن را سـاختارهاي اوليـ  ، دهد ميساخت گفتماني را تشكيل 

  .اند  نيز ناميده
 دسـت داده    بـه  ايـن پـژوهش   موضوعاي از   پيشينه، بخش دوم اين نوشتار، در ادامة در

نظام گفتمان ، ساختار زيربنايي گفتمان، تعاريفي از سير زايشي معنا، در بخش سوم. شود  مي  
شـناختي    با توجه بـه مربـع نشـانه    ،و نيزد شو   ميه ئشناختي ارا ييروايي و پديدارشناسي زيبا

تحقيـق   ةدر بخش آخر نيز نتيج. دشو   ميپذيرش معاد توصيف انكار و هاي   تقابل، گريماس
  .شود  بيان مي

  
  پژوهش ةپيشين.2

شـده و مطالعـات    مطـرح هـايي    نظريـه ، معناشـناختي گريمـاس   ــ  مطالعات نشانه ةدر زمين
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همـان  » كاركردها«، در نحو سنتي ،است كه گريماس معتقد. است   گوناگوني صورت گرفته
 ةيرنـد كنش و مفعول پذ ةدهند  فاعل انجام. دارند برعهدهعملكرد و نقشي هستند كه كلمات 

  .)Jamson, 1972: 124( آن است
ساختن مواضع پنهـان در يـك     توان به منظور برجسته  شناختي گريماس را مي  مربع نشانه

فردريك جيمسون چنين كاري را در مـورد رمـان چـارلز     مثالً،. گرفت   كار   يند بهامتن يا فر
 ةاي كـه بـر ترجمـ     در مقدمـه  ،جيمسـون . اسـت    انجـام داده  »سخت روزهاي« ديكنز به نام

ارچوب هـ روش خـود را در كـاربرد ايـن چ    ،هاي گريمـاس نوشـته    انگليسي يكي از كتاب
مفـاهيم   ةبايد با فهرست كردن موقت همگر   كند كه تحليل  او پيشنهاد مي. توضيح داده است

كند كـه    ميكيد أتاو . اي را نيز در فهرست اصلي قرار دهد  شروع كند و حتي مفاهيم حاشيه
  .ه در تقابل اوليه بسيار مهم استترتيب وج

 يهـا   كالغخوانشي ساختارگرايانه از داستان «عنوان  باخود  ةدر مقال) 1389( پورشهرام
كـارگيري     بـه نقد روايتي و نيز ، هاي جديد تحليل داستاني  شيوهاستفاده از با ، »نادر ابراهيمي
، شناسـي   به ياري روايت ،كند و  اين داستان را بررسي و تحليل مي، گر گريماس  الگوي كنش

ارتبـاط ميـان   ، شناسـي   بـا كـاربرد نشـانه    ،هـاي مـتن و    ساختار و مناسبات دروني و نشـانه 
  .نمايد  تبيين مي هاي داستان را  شخصيت

 نيمـا را بررسـي   ي»افسانه«ها در   شناسي نشانه  روايت) 1389( ديگران و زاده  غالمحسين
هـايي    ارچوبهـ هـا و رمزگـان در چ    نشانه، شناسي  نشانه ، درباورند كه   اين   ها بر  آن. اند  كرده

خام اوليه براي نقـد سـاختاري    ةبندي ماد  و اين طبقه شوند  بندي مي  مشخص و متمايز طبقه
واقع يكي از نخستين شعرهاي روايي نيمـا اسـت      نيما در ي»افسانه«. متون ادبي خواهد بود

هـاي    در ايـن تحقيـق جنبـه   . است شدهروايت تشكيل  پارهكه از دو روايت كامل و تعدادي 
شناسـي    ابتدا دو روايت اصلي نشانه بدين صورت كه .است  شده  روايي اين منظومه بررسي

ها و رمزگان موجود در آن دو روايت مورد شناسـايي و تحليـل قـرار      شده؛ يعني نوع نشانه
ها و وضعيت روايي   ميزان فراواني و نوع عملكرد آن، با استناد به اين تفكيك ،گرفته و سپس

  .است   دهششعر تحليل 
 با جوالههتحليل ساختاري داستان « با عنوانخود  ةدر مقال ،)1390(نارويي و فضيلت 

داسـتان  . انـد   ايـن داسـتان پرداختـه   سـاختارگرايانة  به تحليل ، »گريماس ةنظري ةبر پاي مار
اسـت كـه بـه سـبب      نامـه   مرزبـان  هاي فرعي باب هشـتم كتـاب    جوالهه با مار از داستان

هاي اين كتاب براي تحليل ساختارگرايانه انتخـاب    در مقايسه با ديگر داستان شهاي  ويژگي
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 نامـه   مرزبـان  داسـتاني و سـاختاري  ي هـا   لفـه ؤمابتدا به بررسـي   ،در اين مقاله. است  شده 
صـورت عينـي و ملمـوس       پرداخته شده و سپس ديدگاه گريماس بر روي اين داستان بـه 

بـر تقابـل اسـتوار     ذهـن دهد كه عمل داللـت در    پژوهش نشان مي ةنتيج. پياده شده است
همين ويژگي خواننده را بـا عنصـر   . گذارد  ميتأثير گري   روايت ةاست و بر روايت و نحو

و  اسـت روايت با متن عجين شـده   ةاي كه اين امر در زنجير  گونه   به. كند  رو مي  تقابل روبه
  .قابل تفكيك نيست

  
  سير زايشي معنا .3
ها     اي از نشانه  زبان را مجموعه   معناست و معناشناسي معناشناسيكه موضوع اصلي    جا  آن از

موضـوع اصـلي   ، آورد  اي از ساختارهاي معنايي به حساب مـي   داند بلكه آن را مجموعه  نمي
 معـين . كنـد   اي است كه معنا را توليد مـي   بلكه روابط ساختاري پنهان و نهفته ،نشانه نيست

توانـد ابـزاري بـراي تجزيـه و تحليـل و        مي   ت كه معناشناسياين باور اس بر) 116: 1383(
به عنوان ابزار اين تجزيه و   ، معناشناسي. متن يا كالم باشد  ، دستيابي به معناي ابتدايي گفتمان

پـس از بررسـي معناشناسـي سـطوح مختلـف       ،پردازد كه ميبه تقطيع كالم يا متن   ، تحليل
  .شود  همان كليت معنايي حاصل مي، يكديگر   باها   حاصل از اين تقطيع و ربط آن

حسي و ادراكي ، روايي، مانند ساختار كنشگر، ساختارهاي مختلف، اين تقطيع ةنتيجدر 
و  توان به ساختارهاي انتزاعـي و عينـي تقسـيم كـرد      اين ساختارها را مي. آيند  پديد مي...  و

بـه   ،هاي انتزاعـي اسـت    ايگاه دادهكه ج ،توان براي تجزيه و تحليل متن از ژرف ساخت  مي
. پيش رفت، شود  جا ظاهر مي  هاي عيني است و معنا در آن  كه جايگاه داده ،سوي روساخت

هـاي رويـي و عينـي را      هاي ژرف و انتزاعي به سوي اليه  گريماس منبع اين حركت از اليه
 ةاليـ  ميـاني و  ةالي، ژرف ساخت ةسير زايشي معنا داراي سه الي. نامد  مي »سير زايشي معنا«

  .استبنايي گفتمان   ژرف ساخت همان ساختار زير ةالي. روساخت است
  
  ساختار زيربنايي گفتمان 1.3

دهـد كـه در سـطوح      به دست مي »ساختار ابتدايي معنا«عنوان با گريماس الگويي اساسي 
گريمـاس  . گيـرد   تايي شكل مي  هاي دو  ساختار تقابل ةاين الگو بر پاي. زيرين متن قرار دارد

هـاي معنـايي اشـاره      ترين مقوله  بنايي گفتمان به بنيادي  در معناشناسي بنيادي يا ساختار زير
 ستا   ناميده »ساختار بنيادي داللت«داند كه   ها را زيربناي آن چيزي مي  او درك تقابل. دارد
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زها را درك كنيم و بـه خـاطر   ما قادريم تماي« :نويسد  مي گريماس). 115: 1387، سجودي(
همين قدرت درك تمايزهاست كـه جهـان در برابـر مـا و در راسـتاي مقاصـد مـا شـكل         

نگر و در نتيجه   ساختارها رويكردي جهاني ةگرايان در مطالع ساخت. )19 :1983( »گيرد  مي
كـه   شـود   گرا دارند؛ به اين معنا كه سطح بسيار ژرف انتزاع در ساختارها باعـث مـي    انسان
جوي دستورهايي باشند كه قواعدي عام و جهاني دارد و از سـوي ديگـر   و ها در جست  آن

گريماس بر ايـن  . )116: 1387، سجودي(چيزي به نام انسان همسو باشد  ذهنِِ با عملكرد
 شـويم   هايي كه ميان دو واحد معنـايي كمينـه قائـل مـي      تقابل ةباور است كه معنا به واسط

كنـد تـا يـك بازنمـايي       اين الگو گسترش بيشـتري پيـدا مـي    1960 ةده در. شود ميتوليد 
مربـع  . به دسـت دهـد   )carre semiotique(» شناختي مربع مستطيل نشانه«عنوان با بصري 
اين مربع احتمـاالت داللـت   . مدرسي است ةشناختي در انطباق با مربع منطقي فالسف نشانه

گريمـاس در  . دهد  طق دوتايي اين يا آن نشان ميتر از من  شناختي را غني نشانهدر يك نظام 
ارتبـاط تضـادي   ، ارتباط اول. دهد  ها را با سه نوع ارتباط نشان مي  معناشناسي بنيادي مقوله

هـايي متضـاد تلقـي      مقوله. زشت و زيبا  ، مرگ و زندگي ةمثل مقول ،ها با يكديگر است  آن
كه بي مفهوم   چنان، حضور ديگري استوار باشدبر قبول    شوند كه اعتقاد به حضور يكي  مي

ارتبـاط ديگـري   ، به غير از ايـن ارتبـاط تضـادي   . اعتقاد به مرگ غير ممكن است  ، زندگي
ماننـد ارتبـاط     ، وجود دارد كه ارتباط تناقضي نام دارد؛ يعني ارتباط يك مقوله بـا نفـي آن  

ارتباط از نوع ايجابي است كه ، مارتباط سو. »نه مرگ«با  »مرگ«و  »نه زندگي«با  »زندگي«
كند كـه    ايجاب مي، چه نفي مرگ باشد  وجود دارد؛ يعني آن »نه مرگ«و  »زندگي«بين  مثالً

و در نحو بنيادي ، شوند  ها مطرح مي  اين مقوله، در معناشناسي بنيادي. به زندگي اشاره كند
، براي رفتن از يك متضاد به متضاد ديگـر  ،شود؛ مثالً  ها با يكديگر پرداخته مي  نآبه ارتباط 

اي نقض شود و سپس به متضاد   بلكه ابتدا بايد مقوله، توان مسيري مستقيم را طي كرد  نمي  
نقـض مـرگ    زنـدگي  ةنقض زندگي اسـت و الزمـ   مرگ ةالزم ،ترتيب   بدين. ديگر رسيد

  ).118: 1383 ،معين(است 
  ي و ساختار زيربنايي گفتمانبازنگري متن از طريق مربع معناشناس 1.1.3

تـوان گفـت كـه تمـام سـاختار        ساخت گفتمان مرتبط است و مـي   مربع معناشناسي با ژرف
، شـود   مركـزي گفتمـان محسـوب مـي     ةكه همان نقط ،ساخت  روبنايي گفتمان بر اين ژرف

  ).127: 1381 ،شعيري( استوار است
معتقد است مربع معناشناسي از چهار واژه تشكيل شده است كـه  ) 129: همان(شعيري 
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يعني هر نشانه با اشغال يكـي از  . ها را به چهار موقعيت بر روي مربع تشبيه كرد  توان آن  مي
از مجموع  ،تر ذكر شد  گونه كه پيش  همان ،و ،شود  ارچوب فوق معنادار ميهها در چ  موقعيت

  :شود  سه نوع ارتباط حاصل مي، قعيتاين چهار مو
هـا يعنـي     كه بر روي محور متضاد) relation de contrariete( ارتباط تقابل تضادي) الف
  .وجود دارد) مرگ و زندگي(بااليي مربع  ةواژبين دو 
كه بـين يـك متضـاد و نفـي آن     ) relation de contradiction( ارتباط تقابل تناقضي )ب

  ).زير ةوار  در طرح       مرگ و نقيض مرگ؛ خطوط( شود  ايجاد مي
 ةكه بين يك نفي متضاد و واژ) relation de complementarite( ارتباط تقابل تكميلي )ج

  ).زير ةوار  طرح در         نقيض مرگ و زندگي؛ خطوط( شود  مثبت برقرار مي
گيـرد كـه     ها شكل مي  مكملها و   متناقض، سه محور متضادها، اساس اين سه ارتباط بر
  :زير نشان داد ةوار  توان آن را در طرح  مي

  
را بـه   امتيق ةسور اتيآ از ييها  بخش يمعناشناس مربع نيا از استفاده با توان  يم اكنون
مباحث آن بر محـور مسـائل    داست،يپ سوره نام از كه گونه  همان. كرد يبررس ييلحاظ معنا
 الزم   ات،يـ آ يمعناشـناخت  ــ  نشـانه  ليـ تحل از قبل. زند  يدور م امتيقو روز  معادمربوط به 
بـه   معـاد : كنـد   يم فيتوص نيچن نيرا ا معاد ينور يموسو. شودارائه  معاداز  يفياست تعر

خلقـت   ازآغـاز  ،كافر و منؤم از ،افراد بشر است ةبازگشت است و مراد بازگشت هم يمعن
عموم مردگـان   اتيح ديتجد يعني معاد   گر،يد ريتعب به. يحسابرس يبرا جهان، عمر انيتا پا

و  هـا   بـه حسـاب   يدگيمحشر به منظـور رسـ   ةپس از دوران برزخ و اجتماع همه در عرص
 شوند دوزخ يراه ستمگران و كافران و شونداز بدان تا خوبان وارد بهشت  كانيجداشدن ن

  ).139   /2: 1383 ،ينور يموسو(
و  حيتوض زيو ن امتيق ةسور يكل ةنيزم گرفتن   نظر و با در معاد فيبا توجه به تعر اكنون

 معاد ،يشناخت  نشانه مربع اساس بر ،در مورد مراتب نفس كه در ادامه آورده خواهد شد نييتب
سـاختار   ،در ادامـه  و، شوند  يم يو بررس ليتحل ،نفس اماره و نفس لوامه:   نفس ةو دو مرتب

  .شود  يم ليتحل امتيق ةسور ييو معنا ينحو
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  قيامت ةكلي سور ةزمين 2.1.3
اسـت و   امـت يق ها  آن از يكي كه سازد  يآگاه م قتيما را از دو حق ،سوره يدر ابتدا ،قرآن

 اسـت  آن دهد  يم يوستگيپ گريكدي به را دو نيا چه  و آن لوامه و گر  نفس نكوهش يگريد
 را انسـان    ،امـت يقداشتن بـه   مانيكه ا گونه همانبه : است تيمسئول ةآشكاركنند دو هر كه
 از را نقـش  نيهمـ  كـه  اسـت  يگريد عامل زين لوامه نفس   زد،يانگ  يبرم آن كردن تحمل به

 يكوتـاه  از را يآدمـ  و سـتد يا  يمـ  آن يهـا   بازگشت برابر در چه كند  يم اجرا گريد يبعد
 دارد  يبـازم  گنـاه  و خطـا  بـه  پـرداختن  از و اسـت  واجب يو بر چه  آن انجام در دنيورز

  ).2 -  1 اتيآ ،تيهدا ريتفس ،يمدرس(
 از شيها  اندام كه  آن از پس گر،يد بار يآدم كه را پندار نيا ينادرست و يزشت اتيآ اقيس

 يخـوب  به گردد،  يبازنم يزندگ به و كند  ينم دايپ زيرستاخ هرگز شد، دهيپوس و جدا گريكدي
 يحـدود  بـه  محدود او قدرت همچون خدا، قدرت كه پندارد  يم چنان ايآ. سازد  يم آشكار
 يآدمـ  شـود،   يبرپـا مـ   امتيقكه  يهنگام). 6 -  3 اتيآ: همان... ( ستين نيچن هرگز است؟

 خـود  برابـر  در است كرده يزندگ در چه  آن و نديب  يم رو روبه شيامر خو قتيخود را با حق
  ).17 -  13 اتيآ: همان( كند  يم مشاهده و ابدي  يم

 مــا در را ينقــاد احســاس ،مســلم يوجــدان قــتيحق كيــ يادآوريــاز راه  خداونــد،
 شيخـو  نفـس  بـه  نسبت انسان يينايب و رتيبص همان يوجدان قتيحق نيا و زديانگ  يبرم

 دارد بـزرگ  ياثر يشخص مراقبت كه كند  يم ديتأك باره نيدرا ياز آن رو ميكر  قرآن. است
: همـان ( شـود   يفرد م تيدر شخص او تقو يزگاريرسوخ پره يةما گريد عامل هر از بهتر و
 رفتنياز عوامـل انحـراف و نپـذ    يكـ يما را بـه  ) 19 -  16( اتيآ   ادامه، در و). 15 -  14 اتيآ

 راه ،شـود  روزيـ عوامل پ نياگر شخص بتواند بر ا و، كند  يم يرهبر انسان نزددر  تيمسئول
 هنگام آن در و افتد  يم فرو گريد جهان و او انيم موجود حجاب و ابدي  يم را حق به دنيرس
 ةلحظـ  دو هـر  مانـد،   يمـ  ناتوان   آخرت، و ايدن انيم و   نده،يآ و حال انيم موازنه از انسان كه
 درست حل راه و )21 -  20 اتيآ: همان( دهد  يرا از دست م ندهيتفكر به آ ةلحظ زيو ن يفعل
. شـود   يم سريم او نفس در ها  آن انيم توازن بازگرداندن قيطر از يآدم مشكل نيا حل يبرا

 اقيسپس س). 25 -  22 اتيآ: همان( سازد  يصفات دو گروه از مردمان را آشكار م قرآنپس 
 زيـ ن آخرت بيتكذ كه گونه همان به و ديگو  يم سخن ما با مرگ هولناك يها  از لحظه قرآن
 يقتـ يحق كـه  جهـت  بـدان  آورد،  ينمـ  ديـ پد رييتغ هولناك يها  لحظه آن در يا  ذره ةانداز به

 رياز آن است كه مسـ  يحاك قرآن انيب). 29 -  26 اتيآ: همان( است كننده اميق و شونده واقع
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 جهـان  كي به افتني راه يبرا يپل همچون مرگ و رديپذ ينم انيبه مرگ پا يانسان در زندگ
در برابر او اسـت   دنيد فريبه حساب و ك يدگيو رس خدا، يلقا عالم يعني تر،  گسترده يابد
  ).30 يةآ: همان( سازد  يم تر  ژرف انسانرا در نفس  تياست كه احساس مسئول يزيچ نيو ا

پنهان ماندن اين حقيقت از احساس و فهم انسان سبب ايمان نياوردن او به خدا و نمـاز  
و عـذاب   تـر از زنـدگي    مرگ براي او شايسته، نگزاردن براي اوست و كسي كه چنين باشد

  ).35 -  31آيات : همان(تر از رحمت است   ستهباي
 دارد  و نيز احوال مردم را در آن روز بيان مي امتيقروز  صفت اين سوره 40تا  16آيات 

 و دارد شـاد  يدل و شكفته يا  چهره كه يا  فهيطا يكي :اند  فهيطا دو روز آن در مردم كه  نيا و
 كـه   نيـ ا بـه  كند  يم اشاره و دنااميد از نجات داركشيده و دلي  درهم يا  چهره گريد يا  فهيطا

  .شود  يم شروع مرگ نزول نيح از ميتقس نيا آغاز
 »مةيالق ومِيبِ اُقسم ال« :فرمايد  مي 1 ةدر آي. اين سوره با دو سوگند پرمعني آغاز شده است

  .)سوگند به روز قيامت(
وجدان (=  و سوگند به نفس لوامه( »ال اُقسم بِالنَفسِ اللَوامة و« :فرمايد  مي 2 ةو نيز در آي
شويد و بـه    شما در قيامت برانگيخته مي ةهمكه رستاخيز حق است و ( ))گر  بيدار و مالمت

  ).رسيد  سزاي اعمالتان مي
در درون جان انسان اسـت كـه بـه     »وجدان ةمحكم« وجود »معاد«ل وجود ييكي از دال

كنـد و از ايـن طريـق بـه او       هنگام انجام كار نيك روح آدمي را مملو از شادي و نشاط مـي 
روح او را سخت در فشار قرار  ،به هنگام انجام كار زشت يا ارتكاب گناه ،دهد و  پاداش مي

  .كند  مي اش   داده مجازات و شكنجه

  ارتكاب گناه و انكار معاد 3.1.3
نام  »گناههاي  زمينه«توان از آن با عنوان   غالباً معلول علل و عواملي است كه مي ارتكاب گناه

   كساني. هاي زودگذر آن است  شدن به زندگي دنيا و نعمت فريفتههاي گناه   يكي از زمينه. برد
زرق و  ؛سـازند   كنند و آخرت را رهـا مـي    ورزند آن را اختيار مي  كه به زندگي دنيا عشق مي

ماننـد؛ در    بيننـد و از آن غافـل مـي     فريبد و ماوراي اين ظـواهر را نمـي    ها را مي  برق دنيا آن
  :آياتي همچون آيات ذيل به اين مطلب اشاره دارد ميكر   قرآن
كه زنـدگي دنيـا و زيـور آن را      كساني) (11 :هود( »... نَتَهايزِ و ايالدن اَهيالح ديري كَانَ من«

  ...).بخواهند 
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  ...).زودگذر است  ]يدنيا[كس خواهان   هر) (17 :اسراء( »... العاجِلَه ديري كَانَ من«
 معـاد  غفلت و فراموشي از روز حساب و انكـار  قرآن دگاهيد از گناه يها از ديگر زمينه

 معـاد و  امتيق البته بديهي است كه چنانچه انسان در تمام لحظات زندگي از ياد روز. است
 و، كنـد   ينمـ  خطـور  ذهـنش  در زين گناه فكر بلكه شود  ينم گناه مرتكب تنها  نه ،غافل نباشد

سـوره   نيهمـ  5 يـة آ در. كـرد  خواهـد  تالش يروز نيچن كردنآباد يبرا وستهيپ جه،ينت  در
  ).كند گناه عمر تمام در خواهد  يم او بلكه( »اَمامه فجرَيل االنسانُ ديري بل«: ديفرما  يم خداوند
گنـاه را هـم بـدان جهـت     . به معناي انفجار و شكاف وسيع برداشتن است »فجر« ةكلم

 ،شـريفه  ةدر آيـ . ناميدند كه باعث شكافته شدن و دريده شدن حرمت ديانت است »فجور«
چـه از آيـه     پـس آن . آورده شده تا در توبيخ و سركوبي او مبالغه شـده باشـد   »انسان« ةكلم
، معـاد  از طريـق انكـار   ،خواهـد   شك ندارد بلكه مي معاد است كه انسان درآيد چنين   برمي

از ايـن   ،در برابـر خلـق خـدا    ،كسب آزادي براي هرگونه ظلم و بيدادگري و گناه بنمايد و
را انكـار   امـت يقو  معـاد  از زماني كه شخص، ،پس. طريق براي خود مسئوليتي قائل نباشد

كرده سعادت و بيداري روح را نقض  ،واقع  در ،نقض كرده وگفته و آن را  »نه«به آن ، كند  مي
را بـه   معاداگر پذيرش  ،كه   حالي در. رود  ها و ارتكاب گناه پيش مي  و به سوي زشتي است

تواند به سوي سعادت و بيداري روح   ميمعاد  فرد با پذيرش  ، نقض ارتكاب گناه تشبيه كنيم
  ).زير مشهود است ةوار  گونه كه در طرح  همان( گام بردارد

  
  قرآنمراتب نفس از ديدگاه  4.1.3
 بـه  دنيرسـ  و مراتـب  آن يط از بعد انسان كه است قائل يمراتب ،براي نفس ميكر قرآن
 ،بـه مقـام وصـل اسـت     دنيو رس يكه همانا قرب اله ش،يخو ييواال به كمال نها ةمرتب
  .خواهد شد لينا

  نفس اماره 1.4.1.3
هاي   كه پيوسته انسان را به ارضا و اشباع نيازهاي مادي و خواسته اي از نفس است مرتبه

هاسـت و    بسياري از گناهان و جنايت ةسرچشم اين مرتبه از نفس .كند  شهواني خود امر مي
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از  انسان گيرد تا جايي كه  سرچشمه مي أمبدهر كژي و انحرافي كه از انسان سر بزند از اين 
  .ايي نداردزيرپاگذاشتن حدود و ضوابط اب

 شود  يم غالب و حاكم انسان بر هواها ،در آن حالت كه، است نفس از يحالت نفس اماره
تابع نفس  گر،يبه عبارت د و، است شيخو ينفسان يها  خواهش محكوم صددرصد انسان و

  ).181 /1: 1382 ،يمطهر( است شرارت و يبد به دهنده  فرمان
 ةهمـ  و هسـت  انسـان  در وسـته يپ نفس...  هاست،  انسان ةهم وجود در اماره نفس پس
 يهـا   كشش تا و دارد هم زهيغر و ليم هست، انسانتا .هستند آن واجد عمر آخر تا ها  انسان
 يبـد  كـه  جهت آن از يبد به را او يروشن به كه  آن نه. هست زين بِالسوء اماره است يزيغر

. هسـتند  سـوء  قيمصـاد  آن، متعلق اناًياح كه دارد ييها  خواسته نفس بلكه كند،  يم امر است
 زنده ما در را غذا به ليم كه است همان كند  يم غذا خوردن به وادار را ما كه ينفس المثل  يف
اشـباع   حياز راه صـح  يگـاه  امـا  ،اشباع شـود  ديو با ستيسوء ن ةزيغر ليم نيا كه كند  يم
 بـه  نفـس  شـود   يگفته مـ  ،كه از راه غلط اشباع شود يهنگام و، غلط راه از يگاه و شود  يم
  ).205 /1: 1377 ،يزديمصباح ( است داده فرمان يبد

  نفس لوامه 2.4.1.3
انسـان را مالمـت و     ، بعد از ارتكاب هرگونه خطـا و لغـزش   ،اي از نفس است كه  مرتبه

 ميكر قرآن ،كند  كند و با ضربات پيگير خود آرامش روحي را از انسان سلب مي  سرزنش مي
  .كنند  از آن به نفس لوامه و دانشمندان از آن به وجدان اخالقي ياد مي

اره      ، دارد  مي  پاكي باز  انسان را از گناه و نا اين نفس تمـايالت را تعـديل و بـر نفـس امـ
آن همين بس شاهد اسالم براي وجدان اخالقي اهميت زيادي قائل است و . زند  مهيب مي

 ةسـور ( »... اللَّوامـه  بِالنَفسِ اُقسم ال و« :فرمايد  و مياست به آن قسم خورده  ميكر  قرآنكه 
  .)2 و 1 آيات: تقيام

  :از حسن بصري نقل شده است
 كه كند  يم مالمت را خود كه  نيا مگر ينيب  نمي امتيقدر روز  را يمنؤمبه خدا قسم تو هيچ 

 داشتم؟ يمنظور چه نفسم ثيحد نيا از من...  بودم؟ كرده اراده چه كلمه نيا گفتن از من
 دهـد   يمـ  قـرار  عتـاب  و سـرزنش  مـورد  را خود دارد  يبرم كه يقدم هر فاجر انسان آن و
  ).287 /6: 1404 ،يوطيالس(

 و پـردازد   يمـ  خـود  يحسابرسـ  بـه  كـه  اسـت  داريـ ب گر  مالمت نفس همان نفس نيا
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 از و كند  يم يبررس را خود هوس و هوا قتيحق و دارد نظر ريز را خود رامونيپ محتاطانه
 يدارا خـدا  شـگاه يپ در كه است ميكر نفس همان نيا و است حذر  بر خود خوردن بيفر

 كنـد   ياد مـي  امتيقبا  دوش  هم را آن خداوند كه است ميكر جا  آن تا است عزت و كرامت
  ).3768 /3 :1425 ،قطب(

  نفس مطمئنّه 3.4.1.3
رسيدن به جايي است كه تنها با ياد خـدا آرام   قرآنآخرين سير تكاملي نفس از ديدگاه 

 برابـر  در يچندان ييتوانا و شوند  يم رام انسان برابر در سركش زيغرا كه يا  مرحله. رديگ  مي
 و شـود  مـي پـاك   مـه ياست كه نفـس از صـفات ذم   يا  چنين مرتبه در. ندارند مانيا و عقل

 صـفت  ،ينـان ياطم و آرامـش  نيچنـ  ظهور با كه ديآ  يم ديپد انسان نفس در يقيعم آرامش
  .شود  يآن م ةبنديز »مطمئنه«

هاي الهي انـس گرفتـه و از وادي حيـران و سرگشـتگي       نفس با رهنمود، در اين مرحله
كه مخاطب  است رسد و آن وقت  اليقيني مي  هاي الهي به مقام حق  گذشته با اطمينان به وعده

نفـس  « :گويـد   در ذيل آيه مـي  عالمه طباطبائي. گردد  مي »المطمئنَه النَفس تُهاياَ اي«نداي الهي 
بدانچه او را راضـي  ، مندي و ياد پروردگارش سكونت يافته  مطمئنّه نفسي است كه با عالقه

ر و شر و نفـع و  بيند كه مالك هيچ خي  اي مي بندهدهد و در نتيجه خود را   است رضايت مي
ضرري براي خود نيست و نيز دنيا را يك زندگي مجازي و غنا و فقر و نفـع و ضـرر آن را   

  .)413 /20: 1411 ،عالمه طباطبائي( »داند  آزمايش و امتحان الهي مي
اي با چنان اوصاف و با رسيدن به مقام رضا و خشنودي و احسـاس عنايـت     چنين بنده

پس بهشت ، خداوند گام نهاده و به مقام وصال الهي راه يافته الهي در سلك معبودان واقعي
  .مقام واالي چنين معبودي خواهد بود ةشايست

ه      ارائهبا توجه به تعاريف  ،حال اره و نفـس لوامـ تـوان مربـع     مـي  ،شـده از نفـس امـ
اره و حركـت    اهاي معناشناختي زير را براي نشان دادن فر  مستطيل يند حركت نفـس امـ
محور حركـت نفـس     ، شدهها مشخص   واره  گونه كه در طرح  همان. ه نشان دادنفس لوام

و نيز از آن به سـوي ارتكـاب    معاداماره از سوي سعادت و بيداري روح به سوي انكار 
كـه    يعني ايـن  ،و نفس لوامه حركتي عكس حركت نفس اماره دارد ؛ستها  گناه و زشتي

) انجـام كارهـاي نيـك    و يقينـاً ( مرتكب نشـدن گنـاه  ها و   شخص با انجام ندادن زشتي
و بيـداري روح او   خواهد داشت كه در نهايت به سعادت معادحركتي به سوي پذيرش 

  .منجر خواهد شد
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و  كوكـار ين مؤمنـان  حـال  انيـ ب بـه  امتيق ةسور 25 -  22 اتيدر آ خداوند،   ،در ادامه ،و

 را كافران و خندان يها  چهره با رامنان ؤم: و دو گروهاست كافران بدكار در آن روز پرداخته 
را پذيرفتـه و   امـت يق و معـاد كـه   يمؤمنـان . دكنـ    يم سهيمقا گريكديعبوس با  يها  چهره با

 يهـا   را نقض كـرده و بـا چهـره    يعذاب اله واقع،  در   اند،  نشدهمرتكب اعمال زشت و گناه 
 )22 آية(» نَاضره ومئذي وجوه«: روند  يم شيپ ياله رحمت و پاداش افتيدر يسو به خندان

ـ «و ) اسـت  مسـرور  و شاداب ييها  صورت روز آن در(  بـه  و( )23 آيـة (» نـاظرَه  ربِهـا  يال
. اسـت  »يدرخشندگ و يخوشحال« يبه معنا »نَضرَةَ«از ماده  »ناضره«). نگرد  يم پروردگارش

 كـه  اسـت  نيـ ا مثل ننديب  يم كه يبهشت نعمت هر آنان و دل چشم با« يعني »ناظره ربِها يال«
 ليم و عالقه وده كررا انكار  امتيقو  معادكه  يكافران   ها،  آن عكس درست. »اند    دهيد را خدا
 كرده نقض را ياله رحمت و پاداش شده، آنان يگمراه و يسركش سبب ايدن به ها  آن ديشد
 آيـة (» باسـرَه  ومئذي َوجوه و«: داشت خواهند شيپ در را ياله عذاب عبوس، يها  چهره با و

 رايـ ز( )25 آيـة (» فَاقرَه بِها فعلَي اَن تَظُنُ«و ) كشيده است درهمعبوس و  ييها  صورت( )24
 يبه معنـا  »بسور« ةاز ماد »باسره«). شكند  يم هم در را پشت كه دارد شيپ در يعذاب داند  يم
 ،اسـت  »اسـتخوان  شكسـتن « يبه معنا »فقر«اسم فاعل از  »فاقره«. است »يگرفتگ و يزشت«

  .استصعب  اريعذاب جهنم كمرشكن و بس كه  نيا   از هيكنا
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، شـناختي   ها با مربع مستطيل نشـانه   شده از مراتب نفس و تطبيق آن هئاراپس از تعاريف 

در تحليل روايي  ،وپرداخت  امتيق ةتوان به تحليل ساختار نحوي و ساختار معنايي سور  مي
 كه گريماس ،گران  شناسي و نيز از الگوي كنش  الگوي روايي در معني ةاز مجموع ،اين سوره

  .بهره برد، استداده ه ئارا آن را
  ساختار نحوي و ساختار معنايي 5.1.3

 نحـو . »ييمعنا ساختار«و  »ينحو ساختار«: است ساختار دو ازمندين يريگ  محتوا براي شكل
 در) »و...  و«رابطـه  ( ينيارتباط همنشـ  يهر كجا پا. گرنديكدي با تنگاتنگ ارتباط در معنا و
 ةرابطـ  بـر  ييمعنـا  سـاختار  كـه  يصـورت  در. ميدار سروكار ينحو ساختار با ما باشد، انيم

، امـت يق ةمبارك ةسور در مثالً،). 142: 1381 ،يريشع( دارد هيتك) »اي...  اي«ارتباط ( ينيجانش
و انكـار   معـاد  رشيو عذاب و پذ پاداش   گناه، ارتكاب و روح يداريب و سعادت نيب تضاد
 برقـرار  هـا   واژه نيا نيب ينيجانش اي يتقارن ارتباط ينوع يعني ستين دار  جهت يا  رابطه معاد
شـد   يمدع توان  يم و باشند  يسوره م نيا ييساختار معنا ةدهند  شكل ها  واژه نيا پس. است

  .از اين سوره وجود دارد معاد ارو انك معاد رشيپذ ييكه امكان استنباط معنا
 گـاه  هـر . برخوردارنـد  يا  ژهيـ و گـاه يجا از واژه دو نيا از كي هر ،ينحو گاه  ديد از اما
را بـراي انسـان ميسـر     معـاد به سوي پذيرش معاد  انكار از گذر كه است ينديفرا از سخن
ـ  ةرابطـ كـه   جاست  نيا در و ميشو  يم مواجه ينيهمنش ارتباط با سازد،  مي  واژه دو نيـ ا نيب

 يدور از ارتكـاب گنـاه و زشـتي    معـاد يا رد انكار  معاد رشيانسان با پذ. شود  يم دار  جهت
  .دارد  يبرم گام روح يداريب و سعادت يسو به و كند  يم

  
  نظام گفتماني روايي 2.3

هـاي ژرف و    كه سطح مياني سير زايشـي معنـا يعنـي گـذر از اليـه      ،روايي ـ سطح معنايي
شـامل معناشناسـي روايتـي و     ،دهـد   هاي رويي و عيني تشكيل مي  انتزاعي را به سوي اليه

  .نحو روايتي است
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ـ ، شناسـي  نشانهترين نقش گريماس در گسترش   مهم الگـوي روايـي در    ةمجموعـ  ةارائ
اين . شود  ارتباط با انواع مختلف گفتمان به كار گرفته ميگراست كه در  شناسي ساخت معني
تواند تمام ساختارهاي روايي   گرا دستوري براي روايت ارائه كرد كه مي شناس ساخت نشانه

در  »والديميـر پـروپ  «كـردن هفـت نقـش     سـاده  ةاو در نتيج. شده را باز توليد كند شناخته
ايـن  . دهـد   ه جفت متقابل بـه دسـت مـي   شش نقش روايي را در س، روايي كنش ةوار  طرح
عامـل  ، گيرنده، موضوع ارزشي، نقش عامل فاعلي، نقش عامل مسبب: ند ازا عبارتها   نقش
، هاي مختلف  بندي تركيببه  در كنار هم و بنا ،اين شش نقش. و عامل بازدارنده ،دهنده ياري

در نحـو  . دنـ ده  شش مـي هاي انسان را به طور كلي پو  تمام روابط ممكن در داستان و كنش
ارتبـاط عامـل   ). 118: 1383 ،معـين ( شـود   ها با يكديگر مطرح مي  ارتباط اين نقش، روايتي

دارد كـه    عامل فاعلي را وامـي  يعني عامل مسبب ،از نوع ترغيبي است مسبب با عامل فاعل
در ايـن سـير   . به ارزش موضوع ارزشي واقف شود و براي رسيدن به آن عمـل بكنـد   مثالً

عامـل  ، دهـد   دهنده او را براي دستيابي به موضوعات ارزشي يـاري مـي    عامل ياري ،روايتي
شـود و عامـل گيرنـده از ايـن       مانع پيوستگي عامل فاعلي با موضوع ارزشي مـي ، بازدارنده

  .گيرد  پيوستگي بهره مي
بـاارزش از يـك    )مفعـول ( بـژه شامل انتقال يك اُ كل روايت اساساً، گريماس ةظريدر ن
گر در داستان كاركردي معين دارد كه ممكن است   هر كنش. گر ديگر است  گر به كنش  كنش

دهنده و بازدارنـده    به فاعل و مفعول يعني همان سوژه و ابژه يا فرستنده و گيرنده و يا ياري
  :هاي زير انجام دهد  بندي  شامل يكي از دسته تقسيم شود و اعمالي

  ؛...) جنگيدن و، انامتح(اجرايي ـ 
  ؛)عقد قرارداد و بر هم زدن آن(ي پيمان /هدفمند /قرارداديـ 
  .)ها  خروج و برگشت(متمايزكننده  /انفعاليـ 

ممكـن  ، الًمـث . سادگي از روساخت متن روايت بازشـناخت   توان به  اين كاركردها را نمي
 گـر را ايفـا كننـد يـا ممكـن اسـت يـك شخصـيت          است اشخاص متعدد نقش يك كـنش 

  .هم انجام دهد گر را با  كاركردهاي دو كنش

  عامل بازدارنده 1.2.3
ها براي گام نهادن در راه شناخت است كه   ترين آفت  پيروي از تمايالت نفساني از خطرناك

و انسـان را از شـناخت صـحيح    د شـو    يمصورت عاملي نيرومند و كوبنده ظاهر    همواره به
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چون هواهـاي نفسـاني بـر     امابينند   ها را مي  و واقعيت قحقايكه    بسيارند كساني. دارد  بازمي
و در مسـير گمراهـي گـام     انـد  كـوري خودخواسـته را قبـول كـرده    اسـت  آنان چيره شده 

همتشـان را فراگرفتـه و    ةهاي نفساني غلط هم  كه خواهش   كساني ،بدين ترتيب. دارند  برمي
توانند حقايق را بشنوند و نه   اند نه مي  هاي وجود خويش را براي آن بسيج كرده  تمام سرمايه

و آگاهانه    خود چشم و دل را به روي حقايق بستهاين افراد چراكه  ،بفهمندرا  ها  آن توانند  مي
در وصف چنـين كسـاني   ) ع( لياميرالمؤمنان ع. ندا  هراه ضاللت و طريق گمراهي را برگزيد

 و حةٍيصح رِيغَ نٍيبِع نظُرُي فَهو قَلبه أمرَض و بصرَه يأعشَ ئايشَ عشقَ من و عبد فَهو«: فرمايـد   مي
يعم رِيغَ بِاُذُنٍ سمةٍيسع قَدخَرَقَت اتوالشَه قلَهع و اتَتن أماَيالد هقَلَب ت وهللَ وهاَيع  ـهلَهـاَ  نَفس ...« 
  ).109 ةخطب، البالغه  نهج(

بيمـار   ةپس به ديد ؛اش را كور سازد و دلش را رنجور سازد  ديده، كه عاشق چيزي شود  هر
دوسـتي دنيـا   ، خردش را دريده ةهاي جسماني پرد  خواهش .بنگرد و به گوش بيمار بشنود

  .آن است ةدنياست و او بند ةشيفت جان او، راند  دلش را مي

  كننده ترغيبعامل  2.2.3
 ةتـرين وسـيل    مهـم ، سوي انواع گناه و انحراف است   دهنده به سوقهواي نفس اغواكننده و 

پـرده بـر چشـم و عقـل آدمـي      ، گيـرد   هدايت را كه درك صحيح حقايق است از انسان مي
هـا و    راه خواهش پس انساني كه در. دارد  افكند و انسان را از راه خدا و طريق حق بازمي  مي

دنبال فرامين نفس حركـت     اراده به  اي بي  تمايالت نفساني خويش گرفتار است مانند بازيچه
زيـرا تمـايالت و    ؛خـود عمـل كنـد    ةاسـاس عقـل و انديشـ    تواند بـر   كند و هرگز نمي  مي

دنبال خود بـه     و او را بهاست دست گرفته    او را به ةهاي نفساني زمام اختيار و اراد  خواسته
تـرين موانـع سـعادت و      بنابراين هواي نفس يكي از بزرگ. كشاند  هر سويي كه بخواهد مي

ها به اين دليـل اسـت كـه مطيـع       هاي انسان  رود و تمام بدبختي  كاميابي بشريت به شمار مي
  .ندا خويشهوا و هوس 
بـه   ،ز سـوي او شده ا مطرحهاي   توجه به نظام گفتمان روايي گريماس و نقش حال با

، از ديدگاه ساختار روايي. گرديم  بازمي امتيق ةتحليل برخي روابط معنايي در آيات سور
تواند نفس لوامه باشد كه عامل فاعلي يعني انسـان را بـه     كننده مي ترغيبعامل مسبب يا 

ايـن سـير    در. سعادت و بيداري روح اسـت سـوق دهـد    سوي موضوع ارزشي كه همانا
است كه او را در رسيدن به سـعادت   معادپذيرش    عامل فاعلي  ةدهند ياريعامل ، روايتي

است كـه مـانع رسـيدن عامـل      معادانكار  كند و عامل بازدارنده  و بيداري روح كمك مي
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عاملي كه از رسيدن عامـل فـاعلي يعنـي     ،در نهايت ،شود و  فاعلي به موضوع ارزشي مي
همـان   يعني عامـل گيرنـده  ، برد  بهره مي انسان به موضوع ارزشي سعادت و بيداري روح

نفس اماره نقش عامل مسـبب    ، به جاي نفس لوامه ،اگر ،ذكر است كهشايان . انسان است
ر نقـش مسـبب   نفس لوامه ديگـ ، داشته باشد) انسان( كننده را براي عامل فاعلي ترغيبيا 

شود و اين بدان معناسـت كـه عامـل      فعال را نخواهد داشت و به مسبب منفعل تبديل مي
انكـار   اين عامل فاعلي ةدهند ياريرود و   ها پيش مي  فاعلي به سوي ارتكاب گناه و زشتي

 خود كننده و عامل گيرنده  دهد و باز دريافت  است كه او را در ارتكاب گناه ياري مي معاد
  .سان استان

و  ،»شناسـي   روايـت «، »شناسـي   طرح«، »شناسي شخصيت«عباسي زير چهار عنوانِ 
 هـاي صـمد بهرنگـي پرداختـه اسـت       به تحليل سـاختارهاي داسـتان   »شناسي  نشانه«
)1380 :111  - 319(.  

الگويي كه در آن شش عامل . گيرد  گريماس بهره مي »گران  الگوي كنش«او از  اين اثر در
سـاختاري   شود و مناسبات بين ايـن عوامـل كنشـي     بنيادي براي هر كنش معرفي ميكنشي 

بديهي . دهد  دست مي   هاي هر روايت به  ژرف را براي تبيين روابط موجود در بين شخصيت
هاي روايات و هر   كه متمايز از شخصيت هايي ساختاري هستند  است كه عوامل كنشي نقش

يـا چنـد عامـل كـنش را بـه عهـده داشـته باشـند         شخصيت ديگر ممكن است نقش يـك  
  ).117: 1387، سجودي(

 امـت يق ةنمودار زير نمايشگر الگوي عوامل كنشي در تحليل معناشناختي آيات سور
  :است
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  شناختي   ييشناسي زيبا  پديدار 3.3
ادراكـي   ـ هاي آن كه روابطي حسي  ترين حالت  به بحث معنا در سيال 1980 ةگريماس در ده

ست و ا گرا علمنه معناشناس ، در اين دوره ،معنا نقصان او با نوشتن كتاب. پردازد  ميهستند 
). 8 -  6: 1389 ،شعيري( شناختي است ييبلكه پديدارشناسي زيبا، معناشناس روايي ـ نه نشانه

اما اين بار با نگاهي پديدارشناختي و  ،گردد  گريماس بار ديگر به معناشناسي ساختاري بازمي
در . كند كه انسان در مركـز معنـا قـرار دارد     ميكيد أتچون او در نقصان معنا . شناختي ييزيبا

 ،زندگي /مثل مرگ ،موجود  معنا ديگر تابع ساختارهاي اوليه و ازپيش  ، ادراكي ـ روابط حسي
قابليـت  ، هاي موجـود در دنيـا    صورتبين  ةزنده و سيال است كه در رابط، بلكه پويا نيست
در عـين حـال كـه ثابـت      ،معنا. گيرد  شكل مي شان  شناختي ثير زيباييأتو  ،ها  پذيري آن  شكل
دليل پديداري بـودن معنـا شـكل       امري است كه به سياليت معنا. اثرگذار هم هست، نيست
و دريافـت   ،گونه كه هست  آن ،بين بروز نشانه ةدليل فاصل   گيرد و پديداري بودن معنا به  مي
گونه كه مـا آن را    همان ،نشانه، در نظام پديداري. دهد  رخ مي ،تواند باشد  گونه كه مي  آن، آن

گونه كه ما آن را   ن  يابد بلكه آ  روزمره و قراردادي تجلي نمي، يعني به شكل عيني ،ايم  شناخته
  ).13: 1386 ،شعيري(يابد   يتجلي م كنيم  ادراكي دريافت ميـ  در ارتباطي حسي

سـير و گـذر معنـا از طبيعـت تـا      . گيـرد   معنا درتالقي سوژه و ابژه با يكديگر شكل مـي 
ـ   ،كه سوژه براي رسيدن به معنا در فراطبيعت  مثل اين. فراطبيعت است عميـق   ةپـس از تجرب

ـ     امـا ايـن   ؛گـردد   دوباره به حالت طبيعـي خـود بـازمي    ،شناختي زيبايي عميـق   ةبـار بـا تجرب
موجودي كه با چشيدن معنايي . تر تبديل شده است  خود به موجودي متفاوت شناختيِ زيبايي

معنا ، گرا و كالسيك  هاي ساخت  در نظام. از هستي به دريافت جديدي از هستي رسيده است
شود كه سوژه از وضعيتي اوليه به وضعيتي ثانويه دست يابد و بدين منظور   زماني حاصل مي

سوژه از نداشتن ، در كنش روايي ،به همين دليل. كند ميشده  ريزي  برنامههايي   به كنش اقدام
 ،سوژه، گرا و پساكالسيك  معناشناسي پساساخت ـ اما در نشانه. شود  به داشتن سوق داده مي

كنـد و    حواس او را درگير مي ةيابد كه هم  خود را در مقابل دنيايي مي، بدون تغيير وضعيت
  .ادراكي سوژه و ابژه استـ  تعامل حسي ةكنش نيست بلكه نتيج ةنتيجمعنا 

شناختي تجلـي    اي و پديداري در نظامي زيبايي  حضور جسمانه، هاي گريماس  در نظريه
جـوي  و در جسـت  ،هـا   در بررسـي گفتمـان   .1: يابد كه به دو گونه قابل توصيف اسـت   مي

كه از هستي  ،شهودي ةدريافت معنا از طريق جلوها امكان   لحظاتي زيباساز هستيم كه در آن
شهودي خود مبتني بر فاصله و جـدايي بـين    ةجلو .2 ؛وجود دارد، دنگير  معنا سرچشمه مي
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يـا   »نقصـان معنـا  «اي را گريمـاس    چنين فاصـله . وجود و ظاهر يا هستي و تجلي آن است
اي ما فقط قادر به دريافت   در برخورد با هر نشانه، به ديگر سخن. خواند  مي »نقصان هستي«

ظاهري آن هستيم و اين در حالي است كه قادر به دريافت هستي و جوهر آن نشـانه   ةجلو
اصـلي   أمنشـ كه د شو   ميهمين عدم توانايي سبب نقصان هستي معنايي در دريافت . نيستيم
چه اين دو اصـل    است و آن معنايي ـ      حساس نشانه ةشناختي و مقدم بر هر رابط زيبايينظام 

مـدار و شـهودي     يعني حضـور احسـاس   ،اي است  سازد همان حضور جسمانه  را محقق مي
  ).10 -  9: همان(گري كه راه نفوذ دنيا بر او و او بر دنيا همواره گشوده است   كنش

زماني كـه فاعـل و مفعـول يـا      ؛دهد  كمال ارتباط مي ةبا لحظ زيبايي را ةگريماس تجرب
تـوان    آن را مـي  ةشوند و نمون  وار در هم ادغام مي  اعتنايي خلسه  حالتي از بي سوژه و ابژه در
هـا    دانست كه خداوند بـه آن منان ؤمخندان  ةو چهر ،عالوه بر پاداش مادي ،پاداش روحاني

گونه است كه خداوند  بدين امتيق ةشناختي در آيات سور زيباييهاي   ويژگي. نمايد  اعطا مي
پروردگارش ] سوي پاداش و رحمت[و به ( »ناظرَه ربِها يال«: فرمايد مياين سوره  23ة در آي
هـا را مجـذوب آن ذات     نگاهي كه آن، نگاهي با چشم دل و از طريق شهود باطن. )نگرد  مي
هنگامي كـه اهـل   «: فرمود) ص( كند و نيز پيامبر اكرم  ن كمال و جمال مطلق ميآمثال و  بي

خواهيد بر شـما بيفـزايم؟     چيز ديگري مي: فرمايد  خداوند مي ،شوند  بهشت ميبهشت وارد 
آيا روي ما را سفيد نكردي؟ آيا ما را وارد . اي  چيز به ما داده همه ،پروردگارا :گويند  ها مي  آن

  .»بهشت ننمودي؟ و رهايي از آتش نبخشيدي؟
در آن  ،كنند و  م دل مشاهده ميرود و خداوند را با چش  ها كنار مي  در اين هنگام حجاب

نزد آنان از نگاه به پروردگارشان نيسـت و در   در تر  شناختي ييتر و زيبا  چيزي محبوب ،حال
حـواس او درگيـر    ةشناختي رسيده و هم زيباييآن وضعيت است كه سوژه به نهايت كمال 

  .شود  ادراكي بين سوژه و ابژه ايجاد مي ـ حسي گردد و تعاملي كامالً  ابژه مي
گر يا همـان    كنش، قبل از تعامل با ابژه ،اي كه  جلوه(سطحي  ةبين جلو، اثر اين تعاملر ب

فاصـله ايجـاد   ، تالقي سوژه با ابـژه اسـت   ةكه نتيج ،شهودي ةو جلو) سوژه داراي آن بوده
جر شده و احسـاس نقصـان معنـا    شناختي من زيبايي ةگيري ساز  به شكل ،گردد؛ در نتيجه  مي

هاي پديداري به علت ويژگي شهودي همواره در معرض تهديـد و    چراكه نظام ،وجود دارد
 ةشـده در آيـات سـور    در اين نظام پديداري معناي مطرح ،بدين معنا كه. نابودي قرار دارند

سـوي  هميشه امكان لغزش و تغيير مسير حركت از سوي پاداش و رحمت الهي به  ،امتيق
 ةپس انساني كه مسير نفس لوامه و سپس نفس مطمئنّ. ارتكاب گناه براي انسان وجود دارد
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يعني همانا  ،شهودي به دست آمده ةكوشد به ارزشي كه در اين رابط  مي كند  خود را طي مي
  .بكوشدحفظ آن براي ند باشد و پايب، شامل حال پاداش و رحمت الهي شدن

. مشاهده كرد امتيق ةسور 25 -  22 اتيآ در توان  را مي قرآن شناختي ييبايز گريد ةنمون
  .هاست  شناختي آن ييبايزنشانگر  يعيبد يها  هيآرا يتالق ها  آياتي كه در آن

اگر . انگيز قرار گرفته است  اسناد خيال ةنوعي تصور ادبي وجود دارد كه بر پاي، در بديع
در تقابل و . شود  ناميده مي» جمع«دو يا چند مورد را در صفتي گرد آوريم اصطالحاً صنعت 

  .)198: 1360 ،آهني(صنعت تفريق قرار دارد ، تعارض با جمع
توان در توجه   خاستگاه زيبايي تفريق در نفي يكساني معنوي دو امر ظاهراً همگون را مي

 گمـان بـا لـذت     دركـي كـه بـي   . انديشي و درك آفـاق معنـايي دانسـت     به ژرف ميكر قرآن
  .شناختي نيز همراه است زيبايي

يعنـي تشـابه و نفـي آن در كنـار هـم قـرار       . روند  كار مي   گاهي جمع و تفريق با هم به
  :از سورة قيامت ها  گيرند مانند اين آيه  مي

  ).12ة آي( )روز قرارگاه نهايي تنها به سوي پروردگار تو استآن (» المستَقَر ومئذي ربِك يال«
»وهجو يذئرَةٌ ومل، ناضا يابِهرَةٌ رو ، هايي شاداب و مسرور اسـت   درآن روز صورت( »ناظ

  ).22 -  21آيات ) (نگرد  به پروردگارش مي
»و وهجو يذئرَةٌ وماَن تَظُنُ، باس لَيرَةٌ بِها فعهـايي عبـوس و     آن روز صورت در و( »فَاق
آيات ) (شكند  داند عذابي در پيش دارد كه پشت را در هم مي  زيرا مي، كشيده است درهم

23 - 24.(  
مبتني بر همگوني انفـس از نظـر درك مـرگ و    ، ويژگي جمع و تفريق آن، در اين آيات

بر اصل يكسـاني   بازگشت به سوي خداوند است و اشتراك مردمان در روز رستاخيز مبتني
هـاي شـاداب و مسـرور و      گروهي بـا چهـره  ، در روز قيامت ،با اين فرق كه. و تشابه است

كشيده هستند كـه پـاداش گـروه اول رحمـت      درهمهايي عبوس و   گروهي ديگر با صورت
عذاب دردناكي است كه پشـت   نيز جزاي گروه دوم شود و  شامل حالشان مي است كه الهي
همساني از يك سو  ةشناسان مذكور مبتني بر اصل زيبايي ةپس آراي. شكند  ميهم  ها را در  آن

  .و ناهمساني از ديگر سو است
  

  گيري نتيجه .4
از  معـاد و  امتيقمربوط به  اتيآ يمعناشناس ـ نشانه يشد تا به بررس يسع ژوهش،در اين پ
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تالش بر اين بود كه شناختي گريماس پرداخته شود و  نشانهمطالعات  يةبر پا »امتيق« ةسور
 يدارشناسـ يپد زين و ييروا گفتمان نظام گفتمان، ييربنايز ساختار شامل متن متعدد يها  اليه
 نظـام  در يشناسـ   نشانه ريثأت ،شود يمعرف امتيق ةسور از ياتيآ ليتحل در آن يشناخت ييبايز

داده شود و اين بررسي شود و نيز نظم و ترتيب خاص ميان معاني آيات نشان  قرآن ييمعنا
 يمعناشناسـ  ــ  و سه دوره مطالعات نشانه ماسيگر يمبناي آرا بر يشناس نشانه يها  بررسي

  .شوداو انجام 
  :به شرح ذيل است امتيق ةاز سور معادو  امتيق اتيآ ليتحل و نظر مورد پژوهش جينتا
 ريپـذ   هيـ توج ماسيگر يشناخت  با توجه به مربع نشانه معادو انكار  معاد رشيپذ تقابل. 1

كه با نقض ارتكاب گناه همراه است به سعادت و  معاد رشيمعنا كه پذ نينشان داده شد؛ بد
 ها  و نقض سعادت و بيداري روح به زشتي معادانسان با انكار  زيو ن انجامد  يم روح يداربي
 ؛آورد  يم يرو گناه ارتكاب و

 يبـرا  يشـناخت   نشـانه  مربع ،لوامه شده از نفس اماره و نفس ارائه فيتوجه به تعار با. 2
كـه محـور    گونـه   نيبد. شد   گرفته   كار   به لوامه نفس و اماره نفس حركت نديفرا دادن نشان

و نيز از آن به سوي  معادانكار  يروح به سو يداريسعادت و ب يحركت نفس اماره از سو
اره دارد يعنـي       ستها  ارتكاب گناه و زشتي ه حركتي عكـس حركـت نفـس امـو نفس لوام

 رشيپـذ  يبه سو يحركت ك،ين يكارها انجام ناًيقي و ها  يزشت ندادن انجام با شخص كه  اين
 ؛خواهد داشت كه در نهايت به سعادت و بيداري روح او منجر خواهد شد معاد

 ييجـا   از آن و،شـد   يبررس ومطالعه  امتيق ةسور ييمعنا ساختار و ينحو ساختار. 3
و عـذاب و   پـاداش  گنـاه،  ارتكـاب  و روح يداريـ ب و سعادت نيب تضاد سوره نيا در كه  

 ينيجانشـ  اي يارتباط تقارن ينوع يعني ست،ين دار  جهت يا  رابطه معاد ارو انك معاد رشيپذ
سوره هسـتند   نيا ييساختار معنا ةدهند  شكل ها  واژه نيا پس است؛ برقرار ها  واژه نيا نيب

از ايـن سـوره    معـاد و انكـار   معـاد  رشيپذ ييشد كه امكان استنباط معنا يمدع توان  يو م
. برخوردارنـد  يا  ژهيـ و گاهيجا از واژه دو نيا از كي هر ،ينحو دگاهياز د ،اما. وجود دارد

را بـراي انسـان    معادبه سوي پذيرش  معاداست كه گذر از انكار  ينديفرا از سخن هرگاه
ـ  ةرابط كه   جاست  نيا  در و ميشو  يم مواجه ينيهمنش ارتباط با سازد،  ميسر مي دو  نيـ ا نيب

 ؛شود  يم دار  واژه جهت
 ليبه تحل ،شده از سوي او مطرح يها  نقش و ماسيگر ييروا گفتمان نظام به توجه با. 4
 عامـل  ،يـي روا سـاختار  دگاهيـ د از. شد   پرداخته امتيق ةسور اتيدر آ ييروابط معنا يبرخ
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موضـوع   يرا بـه سـو   ،انسان يعني ،يفاعل عامل كه است لوامه نفس كننده بيترغ ايمسبب 
 عامـل  ،يتـ يروا ريسـ  نيا در. دهد  سوق مي ،است روح ياركه همانا سعادت و بيد ،يارزش

است كه او را در رسيدن به سـعادت و بيـداري روح    معاد رشيپذ ،يعامل فاعل دهندة ياري
است كه مانع رسيدن عامـل فـاعلي بـه موضـوع      معاد انكار ةبازدارند عامل و كند  كمك مي
 يارزشـ  موضـوع  به انسان يعني فاعل عامل دنيرس از كه يعامل تيدرنها و شود  ارزشي مي

بـه   اگـر،  حـال . اسـت  انسان همان رنده،يگ عامل يعني برد،  يم بهره روح يداريب و سعادت
) انسان( يفاعل عامل يبرا را كننده  اره نقش عامل مسبب يا ترغيبام نفس ،هنفس لوام يجا

ـ  ها  يزشت و گناه ارتكاب يسو به يفاعل عامل باشد، داشته  او ةدهنـد  ياريـ و  رود  يمـ  شيپ
 ؛است انسان خود است و باز هم عامل گيرنده معاد انكار
 امـت يق ةسـور  25 -  22و  23در آيـات  قرآن يشناخت  ييبايز يها  يژگيو از ييها  نمونه. 5

 پروردگارشـان  بـه  بـاطن  شـهود  قيـ طر از و دل چشـم  با منانؤم 23 ةدر آي. نشان داده شد
 و فاعل كه است يزمان نيا و كند  يم مثال  يب ذات آن مجذوب را ها  آن كه ينگاه. نگرند  يم

 كامالً يتعامل و شوند  يم ادغام هم در وار  خلسه يياعتنا  يب از يحالت در ابژه و سوژه اي مفعول
 تـوان   را مي قرآن يشناخت  ييبايز گريد ةنمون. دشو يم جاديسوژه و ابژه ا نيب يادراك ـ يحس
 بر يمبتن آن قيتفر و جمع يژگيو ،در اين آيات. مشاهده كرد امتيق ةسور 25 -  22 اتيآ در

 در مردمـان  اشـتراك  و است خداوند يسو به بازگشت و مرگ درك نظر از انفس يهمگون
 يگروهـ ، امتيقدر روز  كه، فرق نيا با. است تشابه و يكساني اصل بر يمبتن زيرستاخ روز
 كـه  هسـتند  دهيكشـ   هم  در و عبوس ييها  صورت با يگروه و مسرور و شاداب يها  چهره با

 را هـا   آن پشـت  كه است يدردناك عذابگروه دوم  يو جزا ؛ياله رحمت اول گروه پاداش
 و سـو  كيـ  از يسـان   هـم  ةشناسـان   ييبايبر اصل ز يمذكور مبتن يةآرا پس. شكند  مي   هم   در
  .است سو گريد از يسان  هم  نا
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