دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن»
سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،9314پیاپی8
صص 933-919

متناسبسازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآنکریم
ابراهیم اناریبزچلوئی* ،زهرا شیخحسینی

**

چکيده

معارف اسالمی همواره بر بهرهگیری از همه سطوح و الیههای معنایی قرآنکریم ،تأکید دارد؛
بنابراین ،جامعیت و چند الیهبودن قرآنکریم ،مستلزم علمیاست که بتواند به کنه و جان این کتاب
پی ببرد .در هر دوره ابزار و وسایلی در دست دانشمندان و پژوهشگران مطالعات قرآنی وجود
داشتهاست که با کمک آن ،فضاهایی جدید و نکتههایی ناب از قرآنکریم ،کشف و استخراج
میشدهاند .معناشناسی بهعنوان یکی از شیوههای نقد ادبی نو ،در قالب فرآیندها و ابعاد گوناگونی
مطرح میشود که نظریه «مربع معناشناسی» از جمله آنهاست .این مقاله در پی آن است تا ضمن
تبیین ویژگیهای معناشناختی برخی آیات قرآن ،با روش تحلیلی – توصیفی فرآیند مربع معنایی
و نحوه شکلگیری آن را بررسی و تحلیل کند .یکی از مهمترین نتایجی که در این پژوهش متصور
میباشد؛ این است که اکثر نظریههای مطرح شده در این حوزه ،نظریاتی هستند که ریشه در نقد
و زبانشناسی غربی ،دارند؛ اما نکته قابل توجه آن است که بخش اعظم این نظریهها ،پیشتر در
متون کهن مسلمانان ،مطرح شدهاند که در پژوهشهای جدید ،غالبا تنها اسامی آنها تغییر
یافتهاست ،البته باید اذعان داشت که نظریهپردازان جدید ،در تکامل آنها سهیم بودهاند.
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مقدمه

بره کاوش معنا پرداخته و از زاویهای به فهم و نقد آن

بدون شک قرآنکریم آکنده از ذوق و هنر ،دقت و

میپردازنرد ،یعنی هرکدام تا ژرف الیهای از سرررطوح

مهارت و سررچشمه فیاض بالغت است ،به تناسب و

مختلف معنررا پیش میرونررد و سررراحتی متفرراوت از

مقتضررای حال به ایراد سررخن میپردازد ،اندیشرره را

دیگری را کشررف میکنند .از سررویی هر کدام از این

تعالی و روشرنی میبخشد ،قلبها را مجذوب حقایق

مکاتب یا روشها ،به کارِ دسررتهای از مطالعات قرآنی

خود میکند وتشررنهکامان و حقیقتجویان را س ریراب

میآیند و یا آمادگی متناسرربسازی با برخی مطالعات

میسازد.

را دارند.

منبع الیزال قرآنی ،دارای سطوح و الیههای متنوع

در وول تاریخ اسرررالم ،پژوهشرررگران از زوایای

عرضری و وولی است .دوره معاصر با آغاز روشهای

گوناگون به مطالعه و بررسررری قرآنکریم پرداختهاند.

نقد ادبی،زبان شناسی و معناشناسی ،ابزارهای جدید و

گروهی از نقطررهنظر الفرراو و برخی از نظر محتوی و

متفاوتی با کاربریهای نو در اکتشرراف گوهرهای ناب

مفرراهیم ،متن قرآن را مورد کنکرراش و بررسررری قرار

قرآنکریم ،فرا روی محققان قرار دادهاسرررت .هرچند

دادهانرد .یکی از بحثهای مهم علومقرآنی که در فهم

نشرانهشناسی ،روشهای مطالعات تاریخی ،روشهای

و تفسرریر دقیق آیات قرآنکریم حائز اهمیت اسررت و

مطالعه و پژوهشهای جدید و بسررریاری دیگر از این

تحقیق پیرامون معانی آن نمایشررگر اعجاز این صحیفه

ابزارها در ادامه دوره معاصررر ،کشررف و مورد استفاده

آسررمانیاسررت ،مفردات و کلمات غریبالقرآن است.

قرار گرفتهاند؛ اما در این میان ،معناشررناسرری جایگاهی

علماء ،به این دانش توجه خاصررری مبذول داشرررته و

خاص داشته و شاید بیش از همه ،در مطالعات قرآنی

تررألیفررات مسرررتقلی در مورد آن نوشرررتررهانررد .مربع

کاربرد داشتهباشد؛ اما آنچه مهم است متناسبسازی و

معناشررناس ری ،9که یکی از نظریاتیاسررت که در حوزه

بومیسررازی این روشها با مطالعات قرآنی و فرهنگ

معناشناسی مطرح میشود نیز ،با بررسی معانی مستقل

اسالمیاست.

کلمات ،در پی مشخصکردن روابط معناییایاست که

معناشناسی بهمنزله یک ابزار است که سیر دریافت

هر واژه با دیگر واژگان جمله دارد.

فحوای کالم و نیز مقصررود گوینده را برای خواننده یا

از آنجا که اکثر نظریههای دوران معاصر به تازگی

شرنونده هموار مینماید .کالم گهربار الهی ،سرشار از

پا به عرصره علم معناشرناسری و زبانشناسی نهادهاند؛

رموز و شرگفتیاسرت و انسان برای پاسخ به سؤاالت

لذا وبیعیاسررت که تحقیق و کاوش در این نظریات و

خویش در اینبراره ،نیازمند علمیاسرررت که بتواند به

اجرای آنها در انواع ادبی ،کمتر از سرررایر نظریههایی

ژرفررای این کترراب ،پیببرد .بررهنظر میرسررررد علم

باشد که سابقه و قدمت بیشتری دارند .در این بخش،

معناشرناسری تا حدودی توانسرته به این نیاز انسان در

سرررعی بر آن اسرررت کره سررریر تاریخی و چگونگی

فهم انواع متون بهویژه قرآنکریم ،پاسررخی مثبت ارائه

شکلگیری نظریه مربعمعناشناسی ،بحث شود.

کند .معناشرناسری در روند شکلگیری خود مکاتب و

جریان معناشررناسری معاصر را میتوان به دو دوره

روشهایی پیدا کردهاست که هر کدام با ابزاری خاص

متقردم و دوره متأخر تقسررریم کرد .در دورهی متقدم،

متناسبسازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآنکریم 913

جریانهای معناشرناسری -خصوص ًا در اروپای غربی-

عنراصرررر معنایی و تفاوتهای ظریفی را که بین این

متأثر از دیدگاههای «سرروسررور» 1هسررتند و عمدتاً در

عناصر وجود دارد ،نشان میدهد.

تکمیل دیدگاههای او حرکت کردهاند .در سررره منطقه

بنرابر آنچره گرذشرررت ،تراکنون هیچگونه تحقیق

اروپرای غربی(برهوور خراص فرانسررره و دانمارک)،

مسررتقلی در باب مربع معناشررناسرری و اجرای آن در

اروپررای مرکزی(بررهوور خرراص آلمرران) و برخی از

آیات قرآنکریم ،صررورت نگرفته اسررت؛ لذا این امر،

کشررورهایی که آنها را جزء اروپای شرررقی میدانند،

نگرارندگان مقاله را بر آن داشرررت تا بر اسررراس این

مناوق آنگلوسرراکسررون در انگلستان و امریکا میتوان

نظریه ،به تبیین معناشناختی آیات قرآن بپردازند.

نظریههای معناشرررناسررری را دید(پاکتچی ،9381 ،ص

هماکنون سرررؤاالتی مطرح میشرررود کرره در این

 .)11معناشرناسری پویا که با نام مکتب پاریس شهرت

جسرررترار ،در پی پاسرررخگویی به آنها خواهیم بود.

یافت در سرررالهای  9130توسرررط «آلژیرداس ژولین

سرررؤاالتی از این قبیرل که آیا میتوان گفت :نظریات

گرِمس» 3پررای رهگررذاری شررررد .این جری ران منتج از

مطرح شرده در عصرر حاضر ،در متون کهن مسلمانان

دیدگاههای سرراختارگرایی «سرروسررور» و زبانشررناس

وجود داشرررتره و علمای گذشرررته نیز به آنها توجه

دانمارکی «لوئی یلمسرررلف» 4اسرررت .این رویکرد به

کردهانرد تا چه حد امکان اجرای این نظریه در آیات

مطرالعره و تجزیه و تحلیل گفتمانهای نوشرررتاری و

قرآن وجود دارد نظریره مورد بحررث و اسررراسرررا

دیرداری میپردازد« .گرمس» در تحلیرلهای خود ،به

نظریههای معناشناسی ،تا چه اندازه میتوانند مفسرین

نظراممنردنمودن ظراهری متن اکتفرا نمیکنرد؛ بلکه به

را در فهم آیات قرآن ،مسرراعدت کنند اینک ،پس از

دنبال فهم نظاممندبودن نهفته در متن نیز هسرررت؛ در

شررررح مختصرررری از معناشرررناسررری و نظریه«مربع

واقع او در پی فهم منشررأ تحول و تکوین معنا در متن

معناشناسی» ،آیاتی از قرآنکریم ،برگزیده و با توجه به

اسررت .در جسررتوجوی منشررأ و تکوین معنا ،ما از

این نظریره نوین معناشرررناسررری ،به بیان نکات آنها

عناصر ساده «ژرفساخت» بهواسطه تغییر و تحول به

خواهیم پرداخت.

عناصر ظاهری «روساخت» میرسیم« .گرمس» ،معتقد
بود که معنا برای آن که در روسرراخت متن ظاهر شود،

 -1معناشناسی

سررریری را از ژرفسررراخررت برره روسررراخررت وی

معنا شرناسی ،کار کشفِ معنا را با مطالعهای علمی

میکند(معین ،9381 ،ص )11الگو یا مدل پیشررنهادی

بره عهده دارد؛ معنایی که در پس الیههای متن ذخیره

«گرررمررس»« ،سررریرر زایشررری معنررا» نررام دارد .در

شرررده و هرچره متن پیچیدهتر ،ادبیتر ،چند الیهتر و

ژرفسرراختها ،ارزشهای نخسررتین وجود دارند که

درصدد انتقال معانی بیشتر ،با حجم زبانی کمتر باشد،

آنهرا را میتوان در قرالب یک نمای کلی نمایش داد.

کار معناشرناسی نیز به همان میزان دشوارتر میشود و

«گرمس» این نمررای کلی را ،مربع معنرراشرررنرراختی

نیاز به قواعد منظم و قانونهای منسررجم ،بیشررتر ر

نرامگرذاری کرد .این مربع بهصرررورت منطقی ارتباط

مینماید.
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از معناشناسی تعاریف بسیاری توسط زبانشناسان
و نقادان ارائه شده که به ذکر برخی از آنها میپردازیم.

«گرمس» آنرا به تدریج بنیان نهاد ،بر ارتباط مقولهای
استوار است.

براسراس یکی از این تعاریف ،دانش «معناشررناسی» به

در معناشررناس ری ،دو واژه که با یکدیگر در تضرراد

پیردایش معنا و سررریر پیشررررفت و دگرگونیهای آن

باشررند ،مقوله خوانده میشوند؛ بنابراین ،نخستین گام

میپردازد و روابط معنررایی بین مفرراهیم مختلف را

در شررکلگیری مربع معناشررناسری داشررتن دو متضرراد

شرناسایی و شبکهای از معانی مرتبط باهم را استخراج

اسرت .بهنظر «گرمس» ،در صورتی میتوان دو واژه را

میکند(پالمر ،9314 ،ص)11؛ بنابراین ،به نظر میرسد

متضراد انگاشت که حضور یکی ،عدم حضور دیگری

معناشناسی دانشیاست که کار کاوش در معانی و بیان

را درپی داشتهباشد ،همانوور که فقدان یکی ،دیگری

آنها را به عهده دارد؛ به عبارت دیگر ،معناشررناسرری،

را بهدنبال دارد(شعیری ،9389 ،ص.)911

یعنی «شرراخهای از زبانشررناسرری که به مطالعه معنای

اصرررطالح تقرابرل معنرایی ،به هنگام بحث درباره

الگوی زبانی میپردازد»(ساغروانیان ،9331 ،ص.)411

مفاهیم متقابل یا در اصررطالح سررنتی معانی متضرراد

میتوان گفت :یکی دیگر از تعاریفی که از معناشناسی

واژهها بهکار میرود .مربع معناشررناسرری از چهار واژه

ارائه شرردهاسررت ،در شرررح یکی از بخشهای زنجیر

تشکیل شدهاست که میتوان آنها را به چهار موقعیت

گفتار ،نهفته اسررت :زنجیر گفتار را میشررود به سرره

بر روی مربع تشبیه کرد .از مجموع این چهار موقعیت

بخش کره عبرارت از صرررداها ،کلمات و ترکیبهای

متقابل ،سه نوع ارتباط حاصل میشود:

نحوی باش رد ،تجزیه نمود .سررمانتیک یا معناشررناس ری

الرف) ارتبرراط تقررابررل تضررررادی( relation de

بررسررری نقش کلمات اسرررت؛ و این نقش انتقال یک

)contrariétéکه بر روی محور متضادها ،یعنی بین دو

معنیاسررت(زمردیان ،9313 ،ص)301؛ بنابراین ،بهنظر

واژه باالیی مربع وجود دارد.

میرسد ،علم معناشناسی همان بررسی کلیت محتوای

ب) ارتربرراط ترقررابررل تنرراقضررری( relation de

جمله اسررت که تنها از وریق بررسرری نقش و جایگاه

)contradictionکه بین یک متضررراد و نفی آن ایجاد

کلمات حاصل میشود.

میشود.

برا توجره بره مطالبی که شررررح آنها گذشرررت،

ج) ارترربرراط تررقررابررل تررکررمریرلی( relation de

معناشناسی علم مطالعه زبان است و بهواسطه این علم

)complémentaritéکه بین نفی متضررراد و واژه مثبت

است که میتوان مقصود گوینده یا نویسنده را از بیان

برقرار میشود(شعیری ،9389 ،ص.)918-911

الفاو و جمالت ،دریافت نمود .این علم ،اسررراس کار

دیگر تقسریمبندی که دانشرمندان معاصر از آن یاد

ترجمه و تفسیر آیات قرآن و بیان ویژگیهای عبارات

میکنند ،بدین شرح است -9:تقابل میان صفات :نظیر

و جمالت آنرا شکل میدهد.

خیر ،شرررر ،و  ...کره در قالب تقابل مدرج وبقهبندی

 -1مربع معناشناسی و ساختار زیربنایی گفتمان

میشررود -1 .تقابل مکمل :گونهای از تقابل اسررت که

مربع معناشررناسی ،نوعی بازنمود دیداری و واضح

نفی یکی از دو واژة متقابل ،اثبات واژه دیگر باشرررد.

از مقولهای معناشررناختیاسررت .مربع معناشررناس ری که

مراننرد تقرابرل کفر /ایمران -3 .تقابل دو سرررویه :در

متناسبسازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآنکریم 911

واژههایی نظیر عمل و جزا ،دنیا و آخرت وجود دارد:

 -1تقرابل سرررلب و ایجاب یا تقابل دو نقیض :مانند

(صفوی9311 ،ش ،صص.)991-998

رفتن و نرفتن ،هست و نیست؛  -3تقابل عدم و ملکه:

همانوور که اشراره شرد ،در معناشناسی عمدت ًا از

مانند کور و بینا ،دانا و نادان؛  -4تقابل تضررایف :مانند

اصررطالح تقابل به جای تضرراد اسررتفاده میشود؛ زیرا

خررالررق و مخلوق ،علررت و معلول(مظفر9311 ،ق،

تضرراد صرررف ًا گونهای از تقابل به حساب میآید و آن

صرررص48-41؛ سررراحلی ،9113 ،صرررص 30-39؛

هم پایه و اسراس مربع معناشرناسی میباشد؛ بنابراین،

تفتازانی ،بیتا ،ص .)491تضرراد خفی ،نوع دیگری از

برای روشرنشدن مفهوم تضاد در این نظریه ،به تبیین

تضررراد اسرررت ،مانند« :ممّا خطیئاتهم أغرقوا فأُدخلوا

واژههای :تضرراد ،تقابل و تناقض خواهیم پرداخت که

نارا»(نوح)11:؛ زیرا که غرق از صرررفات آب اسرررت،

هر یک از این موارد در مفردات قابل بررسری هستند؛

1

گوئی آب و آتش با هم جمع شرردهاسررت .ابن منقذ

زیرا شرراید بتوان مهمترین مؤلفه در اجرای این نظریه

گررفررترره« :ایررن نررهررفررتررهتررریررن تضررررراد

را ،مفردات دانسررت که در انتها ،با توجه به یک رابطه

قرآنیاست»(.سیووی ،9380،ج ،3ص)141

معنرایی و تضررراد و تقرابلی کره با یکدیگر دارند ،در

برخی از مقرابله ،با عنوان «تقابل» یاد کرده و آنرا

مفاهیم کل آیه دخیل هسرررتند؛ زیرا که همواره واژهها

چنین دانسرررترهانرد که تقابل رابطه برابری ،در عرض

در خدمت معنای کلی جمله قرار دارند و بدون شررک

همبودن و همشرررکلی میران چینشهرای سررراختاری

در متن بیعیب و نقصرری چون قرآنکریم ،هر کلمه با

متوازی از نظر شکل و مضمون است(جمعه1001 ،م،

توجره به بار معنایی خاصررری که القا میکند در مکان

ص .)11در تعریف دیگری از مقابله ،چنین آمدهاست:

مناسررب خود جایگرفته و به هیچوجه نمیتوان آن را

ن أو أکثر أی بمعرران
ن متوافقی ِ
ی بمعنیی ِ
«هی أن یُؤت َ

از ساختار آیه حذف و یا با واژگان دیگر جابهجا کرد.

متوافقررة ثمي یُؤتیَ بمررا یُقررابررل المعنیین المتوافقین أو

بر اساس دیدگاه عموم علمای بالغت ،وباق(تضاد،

المعررانی المتوافقررة علی الترتیررب»(تفتررازانی ،بیتررا،

مطابقه) عبارتسررت از آوردن دو کلمه با معنی متضرراد

ص.)498

در کالم؛ بهگونهای که تقابل دو معنی را برای مخاوب

مقابله را به سررره نوع تقسررریم کردهاند :نظیری و

خوشرررایند و لذتبخش مینماید« .الطِّباقُ هو الجمعُ

نقیض ری و خالفی .مثال اول :مقابله «سررنة» با «نوم» در

بینَ لفظینِ متقرابلینِ فی المعنی و یُسرررمّی برالمُطابقةِ،

آیره «الترأخذه سرررنة وال نوم»(بقره )111 :که رقاد به

وبالتّضرررادِ ،و بالتّکافؤِ ،و بالتّطابقِ»(هاشرررمی،9384 ،

معنای خواب ،هر دو کلمه را دربر میگیرد و رقاد نیز

ص393؛ مطلوب ،1000 ،ص .)331این آرای ره چنین

با یقظة در تقابل اسررت .در آیه«وتحسرربهم أیقاظا وهم

است که در سخن ،میان چیزهایی که بهگونهای دارای

رقود»(کهف )98:مثال از نوع دوم است؛ چون این دو

تقابل هستند ،جمع شود؛ خواه این تقابل ،حقیقی باشد

کلمه نقیض یکدیگرند .مثال سروم :مقابله شر با رشد

یرا اعتباری و خواه یکی از اقسرررام تقابل در منطق یا

در فرموده خداوند« :وأنّا الندری أ شررررر أرید بمن فی

شبیه آن باشد .تقابل در منطق ،چهار صورت دارد-9 :

األرض أم أراد بهم ربّهم رشررردا»(جن ،)90:که این دو

تضرراد :مانند جمع میان مرگ و زندگی ،روز و شررب؛

برخالف یکدیگرند نه نقیض هم؛ زیرا که نقیض شرر،
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خ ریررر و نررقرریررض رشررررد ،غرریّ و گررمررراهرری

آیره درصررردد بیان جاودانگی عذاب دوزخیان و عدم

میباشررد(سرریووی ،9380،ج ،1صررص 143 -143؛

رهرایی آنان اسرررت .آیه  3سررروره حدید «هُوَ الىأَويلُ

زرکشی ،بیتا ،ج ،3صص  .)418-433برخی مقابله را

و َالىآخِرُ وَ الظياهِرُ وَ الىباوِنُ و َهُوَ بِکُلِّ شَررریى ءٍ عَلِیم» را

داخل وباق و بیشررتر ،آنرا نوعی مسررتقل دانسررتهاند.

هم میتوان از نوع تناقض برشررمرد .اگر تضرراد در دو

بسررریاری از بالغتدانان ،دو فرق میان مقابله و وباق

س ُب ُه ىم َأیىقاظ ًا َو ُه ىم ُرقُود »(کهف:
ح َ
چیز باشررد ،مانند « َو َت ى

نهادهاند:

 ،)98وباق و اگر میان چند چیز یا وصرررف مقابل هم

 -9وباق ،با دو ضررد و مقابله دسررت کم با چهار

باشررد ،مانند آیات  1و  90سرروره مبارکه شررمس 3و

ضد و بیش از آن تشکیل میشود -1 .وباق ،فقط میان

آیات  1تا  90سوره مبارکه لیل ،1از نوع تقابل یا مقابله

اضرداد است؛ اما مقابله ،میان اضداد و غیر آن صورت

خواهرد بود؛ بنرابراین ،برهنظر میرسرررد ،هر متنی که

میپذیرد(مطلوب ،1000 ،ص 331؛ حموی ،9413 ،ج

دارای یکی از انواع تقابل ،وباق و تناقض داشرررته که

 ،9ص .)931

بین واژگان تضررادی برقرار باشررد و بتوان هر یک از

تناقض ،حالت خاصرری از وباق اسررت؛ بدینگونه

واژگان را نفی و نقض کرد تا به دیگری رسید ،امکان

که دو مفهوم متضاد به یک موضوع یا یک شیء نسبت

اجرای نظریه مربع معناشناسی ،در آن متن خواهد بود.

دادهمیشررود؛ درحالی که در وباقی که تناقض نباشررد،

مربع معناشررناسرری ،الگویی شررکلگرفته از چهار

دو معنی متضرراد ،در دو شریء مختلف یا دو موضرروع

رأس متقابل است؛ برای مشخصکردن چارچوب کلی

متفاوت اسررت« .تناقض ،و هو عند األصررولیین تقابل

معنراشرررنراختی متن کرارآیی دارد؛ لرذا برایرد گفت:

الدلیلین المتسررراویین علی وجه الیمکن الجمع بینهما

اصررطالحاتی چون تضرراد ،تقابل ،تناقض و  ...که در

بوج ٍه و یُسر ّمی بالتعارض و المعارضة أیض ًا»(تهانوی،

متون کهن مسررلمانان به تفصریل راجع به آنها سخن

 ،9113ج ،9ص.)194

گفته شررده ،اسرراس این نظریه را تشررکیل میدهند و

بهنظر میرسد تضاد ،یکی از اصول تقابل ،وباق و
تعارض و یکی از پایههای اصلی آنهاست؛ اگر تضاد،

معناشناسی معاصر ،این روابط را سامان بخشیده و در
قالب یک نظریه کلی مطرح کرده است.

در یررک مرروضرررروع واحررد برراشررررد ،مررانررنررد

دانشررمندان بالغت ،تضرراد و وباق را بهگونههای

« ُثميال َیمُو ُتفِیهرراوَال َیحىی »(اعلی ،)93 :از نوع تنرراقض

متعرددی تقسررریمبندی نمودهاند که یکی از انواع آن،

است .زندگی و مرگ دو مفهوم متناقض هستند؛ چون

مقابله اسررت که ظاهرا با معنایی که از تضرراد در این

حالت سومی برای انسان فرض نمیشود؛ پس نفی هر

نظریره دریافت میشرررود ،هماهنگ میباشرررد .بهنظر

دو نیز از یرک شرررخص ،مسرررتلزم اثبررات دو مفهوم

میرسرد تفاوتی که بین تقسیمبندی سیووی و گرمس

متناقض برای اوسرررت .اهل دوز نمیمیرند؛ چون با

از تضاد وجود دارد ،این است که تقسیمبندی سیووی،

مردن ،عذاب قطع میشررود؛ زیرا آن را حس نمیکنند.

بسریار کاملتر از گرمس است .وی حتی به تضادهای

زنده نمیمانند به این معناسررت که شدت عذاب تا آن

خفی هم توجه کرده و تقسیمبندی دیگری که از تضاد

حد است که هیچ بهرهای از زنده ماندن نمیبرند .این

دارد ،تقسریمبندی آن به موجبه و سالبه بودن آن است

متناسبسازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآنکریم 911

که اینها همه نشان از این است که قدمای بالغت در

با بیان آنچه در تعریف نظریه مربع معناشررناسرری

بین مسلمانان ،پیش از اینکه برخی نظریات جدید در

گذشررت ،درمییابیم که در آیه مذکور ،دو متضرراد که

عرصرره زبانشررناسی و نقد ارائه شوند ،به اصول آنها

پایه و اسررراس این نظریه را تشرررکیل میدهند؛ یعنی

رسررریده و آنها را حتی بیشتر از زبان شرررناسررران و

زندگی و مرگ؛ وجود دارند .بنابر تقسیمبندی علما از

بالغیون معاصرررر ،توضررریح و تبیین و تقسررریمبندی

تقابل و وباق ،نوع تضرراد در این آیه شررریفه ،تضرراد

نمودهاند؛ اما همانوور که اشرراره شررد ،مزیتی که در

نقیضی و از گونه مکمل میباشد؛ زیرا زندگی و مرگ

نظریه گرمس مشرراهده میشررود ،یک نواختکردن و

از یک ماده مشترک و زیر مجموعه موضوع واحدی

تکررامررل این موارد در نظریره واحرردی برره نررام مربع

نیستند که از نوع تضاد نظیری بهشمار بروند؛ همچنین

معناشناسی است.

این دو برخالف یکدیگر نیسررتند ،که تضرراد را از نوع
تضاد خالفی به حساب آورد؛ زیرا نمیشود کسی هم

– 3اجرای نظریه مربع معناشناسی در قرآن

زنده باشررد و هم مرده؛ بنابراین ،همانوور که پیشتر

 -1 – 3زندگی و مرگ

به آن اشراره شد ،نوع تضاد در این آیه شریفه ،از نوع

یکی از تقررابررلهررایی کرره از ازل همواره وجود

نقیضی و مکمل است.

داشرتهاسررت ،تقابل دو مقوله زندگی و مرگ است که

اکنون سررؤال اینجاسررت که حال حرکت در این

خداوند تبارک و تعالی ،در آیات بسیاری از قرآنمجید،

مربع معناشررناسرری چگونه اسررت از زندگی به «نه-

به تفص ریل درمورد آنها سررخن گفتهاسررت .زندگی و

زندگی» و از «نه – زندگی» به «مرگ» و از «مرگ» به

مرگ هر کردام  941برار در قرآن ذکر شررردهاند ،این

«نه-مرگ» و از «نه-مرگ» مجددا به زندگی که همان

تساوی و نیز کثرت تعداد دفعات که ذکر شده ،بیانگر

حیات اخرویاسررت؛ این چرخش و حرکتیاسررت که

اهمیرت ویژه هر دو مقولره و وجوب عردم غفلت از

در این مربع معناشناسی یافت میشود.

آنهاست .اکنون با ذکر نمونهای از این آیات و باتوجه
به نظریه مذکور ،سیر حرکت مربع معناشناسی در این
دو را مشخص خواهیمکرد.

 -2 – 3دنیاخواهی و آخرتگرایی
از جملره مفراهیمی که در فرهنگ اسرررالمی مورد

«اليذِی خَلَقَ الىمَوىتَ و َالىحَیاةَ لِیَبىلُوَکُمى أَیُّکُمى أَحىسَرررنُ

ترأکیرد قرار می گیرد ،ایجراد نوعی تقرابل میان دنیا و

َع َملًا َو ُه َو ا ىل َعزِی ُز ا ىل َغفُور»(ملک)1:؛ کس که زندگی و

آخرت و تقدم آخرت بر دنیا و فداکردن رفاه فانی ،به

مرگ را آفریرده ترا شرررمرا را بیرازمرایرد که کدامتان

قیمت دسرررتیابی به آرامش جاودانه اسرررت؛ بنابراین،

خوشکردارترید و او عزیز و آمرزنده است.

دنیای حالل به معنای نعمتها و لذتهای مشرررروع،

نزد بعضری از مفسرررین ،ظاهر آن اسررت که مرگ،

بسررتری برای دینداری و آخرت گراییاسررت و دنیای

کیفیرت موجودهاسرررت مانند زندگی ،که بین آن دو،

حرام انحراف از دین و قربانی کردن سررعادت اخروی

تقابل تضاد است(حسینی ،9333 ،ج ،93ص.)138

به قیمت لذتهای حرام میباشد.
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دنیراولبی از نظر قرآن کوتهبینی اسرررت .دنیاخواه

بَعدُ ض ررّتان»(شررریفرض ری ،9380 ،ص)343؛ دنیا و

مسلماً در آخرت بیبهره خواهد ماند« :فمن النّاس من

آخرت ،دو دشمن متفاوت و دو راه جدا از یکدیگرند،

یقول ربّنررا آتنررا فی ال ردّنیررا و مررا ل رهُ فی ا خرة من

پس کسی که دنیاپرست باشد و به آن عشق بورزد ،به

خالق»(بقره)100:؛ برخی مردم کوتراهنظر از خدا فقط

آخرت کینه خواهد ورزید و با آن دشمنی خواهدکرد.

تمنّی متاع دنیوی کنند .چنین شرررخصررری را از نعمت

این دو همانند شررررق و غرب ،از هم دورند ،و رونده

آخرت نصریبی نیست؛ زیرا این گروه فقط از خدا دنیا

به سوی آن دو ،هرگاه به یکی نزدیک شود ،از دیگری

را خواسرررتنرد ،چه حالل و چه حرام .در مقابل آنان،

دور میگردد ،و آن دو مانند دو هوو هستند.

کسرانی هستند که نعمت های خدا را در دنیا و آخرت

در این آیره ،خداوند تبارک و تعالی دنیا و آخرت

میجویند« :ومنهم من یقول ربّنا آتنا فی الدّنیا حسن ًة و

را در برابر هم ذکر نمودهاسرررت .از دیرد نظریه مربع

فی ا خرة حسنةً و قنا عذاب النار* أولئک لهم نصیب

معناشناسی اولین اصل در نظریه ،یعنی وجود دو واژه

ممّا کسربوا و ا سریع الحساب»(بقره)109-101:؛ بار

متضررراد در مقابل هم ،رعایت شرررده؛ بنابراین ،چهار

خردایرا مرا را از نعمت های حالل و نیک دنیا و نیکی
آخرت هر دو بهرەمند گردان و از شکنجه آتش دوز
نگراهدار .هر یک از این دو فرقه از نتیجه اعمال خود
بهرهمند خواهند گشررت و خدا به حسرراب همه ،زود
رسیدگی میکند.
دنیا و آخرت ،هرکدام  991بار و به مسرراوات ،در
قرآن ذکر شررردهانردو هر کجرا سرررخن از دنیرا بوده،
بالفاصله از آخرت نیز سخن به میان آمدهاست.
بنابر آیات ذکرشرررده ،درمییابیم که دنیا و آخرت
همیشررره در تقرابل با یکدیگرند و والب دنیا و والب
آخرت ،برره هیچوجرره نمیتواننررد در یرک گروه قرار
بگیرند و برای رسررریدن به یکی ،به ناچار باید دیگری
را نفی و نقض کرد .به نظرمیرسرررد حکمت  903از
نهجالبالغه ،نکته مذکور را تصدیق میکند .امیر مؤمنان
علی(ع) نیز ،دنیا و آخرت را دو دشررمن بیان میدارند
و میفرمراینرد« :إنّ الدّنیا و ا خرة عدوّانِ متفاوتانِ ،و
سررربیالنِ مختلفرانِ ،فَمَن أحربي الدّنیا و توالّها أبغَضَ

قطب مربع ایجادشررده و مشررخص است که نقض هر
یک ،وجود دیگری را درپی دارد .آنان که دنیا را نقض
کرده و یرا از وریق معامله صرررحیح با دنیا و نه ترک
مطلق آن در پی نیل به آخرت هستند ،مسلما عقبی را
برگزیده و برای آبادانی سرای آخرت تالش مینمایند
و آنران کره تمرام هم و غم خود را برای سررررای دنیا
نهادهاند ،آخرت را نقض و متوجه دنیا هسررتند و یقینا
به خسران عظیمی دچار خواهندشد .اگر بخواهیم نوع
تضرراد را در این مربع بیان کنیم ،میتوان گفت :تض راد
در این آیه ،از نوع نظیری و همچنین دوسررویه اسررت؛
زیرا دنیا و آخرت دو مقولهای هستند که با عالم برز ،
سرره زیر مجموعه عوالم هسررتی ،به شررمار میروند،
همچنین میتوان برا تعرامرل منراسرررب با دنیا و عدم
گزینش صررد در صرردی آن ،برای رسرریدن به عاقبتی
نیکو تالش کرد ،که در این صورت ،وبق تقسیمبندی
معاصران از تقابل ،از نوع دو سویه میباشد.
 -3- 3احوال مختلف در قیامت

ا خرةَ و عاداها ،و هما بمنزلة المشررررقِ و المغربِ ،و

همرانگونه که خداوند متعال در آیه شرررریفه 11

ماشٍ بینهما؛ کلّما قَرُبَ من واحدٍ بَعُدَ من ا خَرِ ،و هما

سررروره مبرارکه انعام فرموده ...« :وَال حَبيةٍ فِی ظُلُماتِ

متناسبسازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآنکریم 911

الىأَرىض وَ ال رَوىبٍ وَ ال یابِسٍ إِليا فِی کِتابٍ مُبِینٍ »؛  ...و

همرانگونره کره اشررراره شرررد ،آیات متعددی در

دانه اى در تاریک هاى زمین و هیچ ترى و خشرررک

قرآنکریم در وصرررف قیامت و انسرررانها در آن روز

نیست ،مگر اینکه در کتاب مبین خداست.

آمدهاسرت .در آیاتی که گذشت ،میتوان بهراحتی این

تمرام علوم و خبرهرای نهان و عیان و آگاهیهایی

اوصرراف را تصور کرد .از دید نظریه مربع معناشناسی

درباره دنیا و آخرت و  ...در قرآنمجید ذکر شدهاست.

مجددا دو کلمه متضرراد در آیات شررریفه وجود دارند:

امام علی(ع) نیز در اینباره میفرمایند« :وفی القرآن نبأُ

«ناضرررة ،به معنی خرمی و زیبایی ،و باسرررة ،به معنی

مررا قرربررلررکررم ،و خرربررر مررا بررعرردکم ،و حکم مررا

عبوس و گرفتره»؛ پس میتوانیم چهرار قطب مربع را

بینکم»(شرریفرضی ،9380 ،حکمت  ،393ص)318؛
در قرآن خبرهای گذشرررتگان ،آیندگان و حکم و امور
بین شما وجود دارد.
این حکمرت از امیرمؤمنران(ع) ،بیانگر جامعیت و
همهجانبه بودن قرآنکریم است .بر ما انسانهاست که

اینگونره مشرررخص کنیم :خرمی و گرفتگی دو قطب
باالیی مربع ،و نقض خرمی و نقض گرفتگی ،دو قطب
پایینی مربع میباشررند .برای مشخص کردن نوع تضاد
در این آیره هم برایرد گفت ،تضررراد در اینجا از نوع
نقیضری و مدرج است؛ زیرا سبزی و شادابی چهره ،با
گرفتگی آن ،کال در تناقض است.

آیات الهی را با گوش جان بشنویم و در مسیر رضای

سیر حرکت از «ناضرة» به «باسرة»

حق و رس ریدن به بهشررت موعود به کاربندیم .یکی از

ناضرةباسرة

این آیات شررریفه ،که درمورد روز قیامت است ،آیات
سوره مبارکه قیامت است که حال افراد را در این روز
بزرگ به تصویر میکشد« :وُجُوهٌ یَوىمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِل رَبِّها
باسررَةٌ»(قیامت)14-11 :؛ آن روز
ناظِرَةٌ وَ وُجُوهٌ یَوىمَئِذٍ ِ

نفی باسرةنفی ناضرة

رخسرار وایفه اى از شادى برافروخته و نوران است و

حرکت از نور به ظلمت

با چشم قلب جمال حق را مشاهده م کنند و رخسار

ناضرةباسرة

گروه دیگر عبوس و غمگین است.
«وُجُوهٌ یَوىمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِل رَبِّها ناظِرَةٌ»؛ این دو جمله
نفی ناضرة

وصرررف روز قیامت اسرررت که چهره هاى مردم را دو
قسم م کند ،یک «ناضرة» و دیگرى «باسرة» و نظارت
چهره و درخرت و امثال آن به معناى خرم و زیبای
و بهجررت آنهرراسررررت(وبرراوبررایی9491 ،ه ،ج،10
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«فَرأَميرا مَنى وَغ

وَآثَرَ الىحَیاةَ الدُّنىیا فَإِني الىجَحِیمَ هِیَ

باسررررَةٌ» چهره های در این
ص« .)999وَوُجُوهٌ یَوىمَئِذٍ ِ

الىمَأىوى وَأَميا مَنى خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَ النيفىسَ عَنِ الىهَوى

روز سروخته و سخت گرفته اند(وبرسی9311 ،ش ،ج

فَرإِني الىجَنيةَ هِیَ الىمَأىوى»(نازعات)31-49 :؛ در آن روز

 ،4ص.)403

مردم دو وایفه اند؛ اما کسرر که وغیان کرده و زندگ
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دنیا را ترجیح داد ،دوز جایگاه اوست و اما کس که

با توجه به تفاسیر ارائه شده برای آیات شریفه ،به

از موقعیرت پروردگرارش ترسررریده و از هواى نفس

دلیرل وجود مقرابلره بین «وغی و خاف» و «جحیم و

جلوگیرى نمود ،بهشت جایگاه اوست.

جنة» ،میتوان سرره مربع معناشررناسری ترسیم کرد :در

«فَأَميا مَنى وَغ » ،یعن از حدّ و مرزى که خداوند

اولین مربع ،وغیران نفس و انتخرراب دنیرا در مقررابررل

براى او گذارده تجاوز کند و مرتکب گناه شودَ « .و آ َث َر

پیروی از خداوند و برگزیدن سرررای آخرت است که

الىحَیراةَ الردُّنىیا»؛ و دنیا را بر آخرت ،اختیار نماید« .فَإِني

باز هم این دو تضاد دو قطب باالیی مربع و نقض هر

الىجَحِیمَ هِیَ الىمَأىوى»؛ بنابراین ،دوز جایگاه اوسررت.

یک ،دو قطب پایینی مربع را تشکیل میدهند .این دو

«وَ أَميا مَنى خافَ مَقا َم َر ِّب ِه»؛ امّا کسر که از مقام مسأله

متضراد هم از انواع تضادهای نقیضی و مکمل بهشمار

پروردگرارش ترسرررید ،برای آنچه بر او فعال ترکش

میروند؛ زیرا کسی که نفسش در برابر خداوند وغیان

واجب اسررت« ،وَ نَهَ النيفىسَ عَنِ الىهَوى» و نفس خود

کند ،هرگز نمیتواند به فکر سرای آخرت هم باشد و

را از محرّمات که آنرا میل نمود ،بازداشت« .فَإِني الىجَنيةَ

برعکس؛ بنابراین ،باید دانسررت که مربع معناشررناسی،

ی الىرمَ رأىوى» ،یررعررنر آن قرررارگرراه و جررایگرراه
هِر َ

مربعیاسرررت کرامال پویرا و تفکر حاکم بر این مربع،

اوست(وبرسی9311 ،ش ،ج  ،90ص.)330

اساس حرکت را «نه» میداند .تا به چیزی «نه» نگوئیم،

در این آیرات ،حرال مردم در آن روز به تفصررریل

نمیتوانیم به سررمت متضرراد آن پیشبرویم« .نه» گفتن

بیانشررده ،م فرماید مردم دو قسررم م شرروند ،یعن

به وغیان و سرررکشرریاسررت که پیروی از خداوند را

وقت وامه کبرى بیاید مردم دو دسته م شوند ،واغیان

درپی دارد و بر عکس .دومین مربع را نیز میتوان

و ترسرررنردگان از خداوند .خداى تعال در این آیات

اینگونه به تصررویر کشررید :بهشررت و جهنم و نقض

سهگانه ،مردم را به دو دسته تقسیم فرموده ،اهل جهنم

هرکدام از آنها :دو متضررادی که در آیات بس ریاری به

و اهل بهشت-،اگر صفت اهل جهنم را جلوتر ذکرکرد

آنها اشرراره شررده؛ و خداوند در هریک از این آیات،

براى این بود که روى سرررخن با مشررررکین بود -اهل

شررررایط آنانی را که با توجه به اعمال خود به پاداش

ن
جهنم را به همان اوصاف توصیف کرد که در آیه « َم ى

بهشررت و جزای جهنم میرسررند ،تبیین نمودهاسررت.

وَغ وَ آثَرَ الىحَیاةَ الدُّنىیا» به آن توصیف کرده و تعریف

یقینا کسری که به بهشت میرود ،با اعمال خود دوز

آنان را مقابل تعریف اهل بهشرررت قرارداده ،که در آن

را نقض کردهاسررت ،همچنین عکس این قضرریه برای

فرموده« :مَنى خرافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَ النيفىسَ عَنِ الىهَوى»،

دوزخیان نیز صدق میکند .بهشت و جهنم ،را میتوان

به هر حال توصررریف که از دو وائفه کرده ،جنبه بیان

زیر مجموعه و از باب عوالم آخرت به حسرراب آورد

ضراب طه دارد و چون این دو وائفه به حسب حال که

و نوع تضاد را تضاد نظیری نامید؛ زیرا بهجز بهشت و

دارنرد مقابل یکدیگر قراردارند ،وصرررف که براى هر

جهنم ،مکرران دیگری در آخرت وجود دارد برره نررام

یرک آورده ،تقرابل وصرررف اسرررت که براى دیگرى

اعراف ،8و افرادی در آنجرا منتظر رسررریدن به نتیجه

آوردهاسرررت(وباوبایی9491 ،ه ،:ج ،10صرررص-913

اعمال خود هسرررتند؛ زیرا اینان نه آن اندازه کار نیک

.)911

کرده که مسررتحق بهشت باشند و نه آنقدر به عصیان

متناسبسازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآنکریم 939

کشیده شده و از دستورات حق نافرمانی کردهاند که به

پردهدر اسرررت .ظراهرا مراد ،کفرار هتراک باشرررد ،نه

جهنم بروند؛ بنابراین ،در این محل میمانند ،تا خداوند

مسرررلمانان گنهکار؛ چون مسرررلمانان در آتش مخلد

به حسراب ایشران رسیدگی کند .همچنین دیگر گونه

نم شرروند .اگر کلمه «نعیم» و «جحیم» را نکره آورده،

تضراد و تقابلی که در این آیه مشراهده میشود ،تقابل

براى این بوده کره بفهماند عظمت آن نعمت و هول و

مکمل اسررت؛ زیرا اثبات بهشررت ،مسررتلزم نفی جهنم

هراس آن دوز چیزى نیسررررت کرره بتوان برره آن

خواهدبود.

پ برد(وباوبایی ،9491 ،ج ،10ص.)111

سرومین مربع معناشررناسی را میتوان جامع هر دو
مربع قبل در نظر گرفت و آنرا چنین ترسررریم کرد و
نوع تقابل را در آن ،از گونه نقیضی و دوسویه دانست.
وغیان

اواعت

در این آیات شریفه نیز به سبب وجود مقابله میان
«ابرار و فجار» و «جحیم و نعیم» ،سه مربع معناشناسی
موجود اسرررت :ابرار به معنی نیکان ،در برابر فجار به
معنی گنهکاران .انسان یا خوب است یا گنهکار و بد؛
بنابراین ،با توجه به تقسریمبندی که شرح آن گذشت،

نفی اواعت:جهنم نفی وغیان :بهشت
حرکت از جهنم به بهشت(وغیان به اواعت)
وغیان اواعت(بهشت)

این تضراد نیز از نوع تضاد نقیضی و مدرج است .این
دو لغت متضاد ،دو قطب باالیی مربع را شکل میدهند
و همانگونه که در آیات قبل هم اشاره شد (نه گفتن)
بره یک متضررراد ،اثبات دیگری را بهدنبال دارد؛ پس،
براساس منطق حاکم بر این مربع نمیتوان از متضادی
به متضررراد دیگر حرکت کرد ،مگر آنکه ابتدا یکی از

نفی وغیان :جهنم
 -5 -3نیکان و گنهکاران؛ بهشت نعیم و جهنم
«إِني الىأَبىرارَ لَفِی نَعِیمٍ وَ إِني الىفُجيارَ لَفِی جَحِیمٍ»(انفطار:
)93-94؛ و در روز قیرامرت آنهرا کره نیکوکارند در
نعیماند و آنها که بدکارند ،در جهنماند.

متضررادها را نقض کنیم .مربع دوم هم در پی این مربع
شکلگرفته و نعیم و جحیم و نقض هر یک هستند که
چهار قطب مربع دوم را شررکل میدهند .برای عبور از
جحیم به نعیم ،ابتدا باید جحیم را نقض کرد ،یعنی به
آن «نه» گفت.
مربع سروم نیز ،در برگیرنده دو مربع سررابق است؛

«إِني الىرأَبىرارَ لَفِی نَعِیمٍ وَ إِني الىفُجيارَ لَفِی جَحِیمٍ»؛ این

بدین معنا که با ترکیب دو مربع پیش رین ،میتوان مربع

آیه عطف به سرررابق نشرررده؛ بلکه اسرررتیناف اسرررت،

دیگری را ترسررریم کرد کره چهار رأس آن از «ابرار»،

م خواهد نتیجه حفظ اعمال با نوشررتن نویسررندگان و

«نفی فجار :نعیمم»« ،فجار»« ،نفی ابرار :جحیم» ،شکل

ظهور آنرا در قیرامرت بیانکند .کلمه «ابرار» به معناى

گرفتهاسررت و گونه تقابل در این مربع ،نقیضرری و دو

نیکوکاران اسرررت و کلمه «فجار» به معناى گنهکاران

سویه میباشد.
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 -6 -3ایمان و کفر؛ بهترین و بدترین بندگان

بود؛ یعنی وبق این نظریره ،ارتباط بین کفر و ایمان را

ُشررررِکِین فِی
«إِني اليذِینَ کَفَرُوا مِنى أَهىلِ الىکِتابِ وَالىم ى

دربر دارد .ارتباط دوم که «تقابل تناقضری» نام داشت،

نارِ جَهَنيمَ خالِدِینَ فِیها أُولئِکَ هُمى َشرررُّ الىبَرِیية إِني اليذِینَ

ارتبرراط را بین (کفر و نقض کفر) و یرا بین (ایمران و

آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصيالِحاتِ أُولئِکَ هُمى خَیىرُ الىبَرِیية»(بینه-1:

نقض ایمران) ایجادمیکند .ارتباط دیگری که در مربع

)3؛ از اهلکتاب و مشرررکین ،آنها که کافر شرردند در

معناشناسی حاکم است ،ارتباط تقابل تکمیلیاست که

آتش جهنم خواهندبود آن هم براى همیشرره و ایشرران

بنابر گفتههای قبل ،بین نفی یک متضرراد و واژه مثبت

بدترین خلق خدایند و کسرران که ایمان آورده ،اعمال

برقرار میشررود ،که این ارتباط در این آیه ،بین (نقض

صالح کردند ایشان بهترین خلق خدایند.

کفر و ایمان) و یا (نقض ایمان و کفر) صرردق میکند؛

ُشررررِکِینَ»؛
«إِني اليرذِینَ کَفَرُوا مِنى أَهىلِ الىکِتابِ وَ الىم ى

بنابراین ،سه محور متضادها ،متناقضها و مکملها در

بیگمان آنهای که از اهلکتاب و مشرکان کافر شدند

این مربع شررکل میگیرد .الزم به ذکر اسررت بین انواع

و انکرار کردند ،توحید خدا و نبوّت محمد(ص) را و

تقابلی که دانشررمندان معاصر به بیان آنها پرداختهاند،

کسران که در عبادتشران خداى دیگرى را هم شریک

نوع تقابل در این مربع ،از گونه تقابل مکمل اسرررت؛

ن فِیها»؛ براى همیشه و
گردانیدند «فِی نارِ جَهَنيمَ خا ِلدِی َ

زیرا کفر و ایمران ،به هیچوجه در یک مقوله نخواهند

ابرد در آتش جهنّم خواهنردبود ،عذاب ایشررران تمام

گنجیرد؛ بنرابراین ،نفی یکی ،مسرررتلزم اثبات دیگری

نمیشرررود« .أُولئِکَ هُمى شَررررُّ الىبَرِیيةِ»؛ آن گروه بدترین

خواهد بود.

خلق خدایند ،سپس از حال مؤمنین خبرداده و فرمود:

دومین مربع معناشرررناسررری :بهترین بندگان «خیر

الصرررالِحاتِ أُولئِکَ هُمى خَیىرُ
«إِني اليرذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ي

البریة» در تقابل با بدترین بندگان «شرررر البریة» و نفی

الىبَرِیيةِ» البتّه آنهای که ایمان آوردند و کارهاى شایسته

هریک و اثبات دیگری که چهار قطب مربع معناشناسی

انجام دادند .ایشان بهترین آفریدههاى خدایند(وبرسی،

دوم را شکل میدهند و البته سه نوع ارتباوی که شرح

9311ش ،ج ،90ص.)111

آنها گذشرررت .این ارتباوات سرررهگانه نه تنها در این

در این آیرات هم مقابله بین واژگان «کفر و ایمان»
و «شرررر البریررة و خیرالبریررة» وجود دارد؛ بنررابراین،

مربع ،که در تمام مواردی که قبال به آنها اشرراره شررد
هم ،نمایان میباشد.

میتوان در مجموع ،سه مربع معناشناسی ایجاد کرد که

سرومین مربعی که در این آیه میتوان متصور شد،

تضرراد در هر سرره آنها از نوع نقیض ریاسررت .در این

متشکل از مجموع چهار رکن «ایمان و کفر؛ بهترین و

آیرات ،کفر در برابر ایمران ،همراه با نقض هر یک از

بدترین بندگان» میباشرررد ،نوع تقابل نیز ،نقیضررری و

این دو کلمه قرار دارد ،که در این صررورت نخسررتین

مکمل است.

مربع معناشررناس ری شررکل میگیرد .همانوور که گفته
شد از مجموع چهار واژه و چهار موقعیتی که در مربع

نتيجه

معناشناسی وجود دارد ،سه نوع ارتباط حاصل میشود

معناشرناسری با بیان کوتاه ،عبارت است از بررسی

که قصررد بیان این ارتباوات سررهگانه را در این مربع

تحلیلی دربراره قسرررمرت یرا قسرررمرتهایی از یک

معناشررناس ری داریم :ارتباط اول از نوع تقابل تضررادی

جهانبینی ،که با تحلیل «کلمات کلیدی» تنظیم میشود
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و این واژگان از لحاو لغوی ،قسررمت یا قسررمتهایی

تررک الی رهای و چنررد پردهای ،ی رک بع ردی و چنررد

را مشخص میکند که درباره آن بحث میشود .نظریه

بعدیبودن از شناسههای زیباساز و دلنواز قرآن است.

مربع معنرراشرررنرراسررری نیز یکی از نظری رات حوزه

برهنظر میرسرررد که اگر واژگان متضررراد در پس

معناشررناسرریاسررت که مهمترین مؤلفه در اجرای آن،

یکدیگر ذکر نمیشدند ،تا این اندازه تأثیرگذار نبودند.

مفردات و تضاد بین آنها میباشد که در انتها ،با توجه

بهعنوان مثال خداوند در آیات بسیاری ابتدا از عقوبت

به یک رابطه معنایی و تضررراد و تقابلی که با یکدیگر

و جهنم سررخن گفته و سررپس بالفاصررله بهشررت و

دارند ،در مفاهیم کل آیه دخیل هسرررتند؛ زیرا همواره

نعمتهای آن را برای پاداش نیکان به تصویر میکشد

واژههرا در خردمت معنای کلی جمله قرار دارند و به

که انگیزه انسررانهای نیکوکار را افزایش داده و باعث

تنهایی معنایی جز معنایی فرهنگی و قابوسی خود القا

ایجاد هول و هراس و در نتیجه تعقل در افراد گنهکار

نمیکند؛ بدین معنا که یک واژه باید در ساختار جمله

میشود که به اعمال بد خود پایان داده و در راه راست

قرار بگیرد ترا معنرای مورد نظر را القرا کند؛ بنابراین،

قدم نهند.

بدون شرک در متن بیعیب و نقصی چون قرآنکریم،
هر کلمه باتوجه به بار معنایی خاصررری که القا میکند
در مکران منراسرررب خود جرایگرفتره و به هیچوجه
نمیتوان آنرا از سررراخترار آیره حذف و یا با واژگان
دیگر جابهجا کرد.
مربع معناشررناسری که الگویی شکلگرفته از چهار
رأس متقابل است؛ برای مشخصکردن چارچوب کلی
معنرراشرررنرراختی متن کررارآیی دارد؛ لررذا بررایرد گفررت
اصررطالحاتی چون تضرراد ،تقابل ،تناقض و  ...که در
متون کهن مسررلمانان به تفصریل راجع به آنها سخن
گفته شررده ،اسرراس این نظریه را تشررکیل میدهند و
معناشناسی معاصر ،این روابط را سامان بخشیده و در
قالب یک نظریه کلی مطرح کردهاست.
زیور تضراد را هم در سراختار و استخدام کلمات،
هم در بافت و محتوای آیات قرآن میتوان جست .گاه
آیهای ظاهری ساده و همه فهم و ناپیچیدهای دارد؛ اما
چونرران مکعبی از سرررطحهررا و ضرررلعهررا و زوایرای
گوناگونی برخورداراسررت؛ پس سررادگی و ژرفناکی،

پینوشت
Semantic Square .9
9811-9193()Ferdinand de Saussure(.1م)

9191-9111()Julian Grimes).3م) ،زبانشناس،
ساختارگرا و نشانهشناس لیتوانیایی که سالها مدیر
مکتب نشانهشناسی -زبانشناسی فرانسه بود .وی از
بارزترین متفکران «تحلیلی -مؤلفهای» اروپایی در
معناشناسی ،بهشمار میرود( ساداتی ،9381 ،ص30؛
عباسی و یارمند ،9310 ،ص.)941
9811-9131()Louis Hjelmslev( .4م)
 .1أسامة بن منقذ488 -184(:ه9988 - 9011 /م)
أسامة بن مرشد بن علی بن مقلدبن نصر بن منقذ
الکنانی الکلبی الشیرازی ،از پادشاهان بزرگبنی منقذ و
از اصحاب قلعة شیزر(نزدیک حماة)؛ همچنین از
دانشمندان شجاعیاست که کتبی در حوزه ادبیات و
تاریخ ،به همراه یک دیوان از وی به یادگار
ماندهاست(ابراهیم حسن ،9111 ،ص 11؛ سیووی،
 ،9380ج ،3ص .)141
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« .3قَدى أَفىلَحَ مَنى زَکياها وَقَدى خابَ مَنى دَسياها»؛ سوگند

 .1تفتازانی ،مسعود بن عمر(بیتا) ،المطول و بهامشه

به این آیات که هر کس جان خود را از گناه پاکسازد

حاشیة السید میر شریف ،قم ،مکتبة الداوری.

رستگار م شود و هرکس آلودهاش سازد زیانکار

 .3تهرانوی ،محمدعلی بن علی(9113م) ،کشررراف

خواهدگشت.

اصرررطرالحررات الررفنون و العلوم ،محقق :علی

« .1فَأَميا مَنى أَعىط وَ اتيق  ،وَ صَديقَ بِالىحُسىن  ،فَسَنُیَسِّرُهُ

دحروج ،بیروت ،مکتبة لبنان ناشرون.

لِلىیُسىرى ،و َأَميا مَنى بَخِلَ وَاسىتَغىن  ،وَ کَذيبَ بِالىحُسىن ،
فَسَنُیَسِّرُهُ لِلىعُسىرى»؛ اما آنکه انفاق کند و پرهیزکار

 .1جمعره ،حسرررین(1001م) ،التقرابرل الجمالی فی
النص القرآنی ،دمشق ،دارالنمیر.

باشد و پاداش نیک روز جزا را قبول داشتهباشد؛ به

 .8حسررریرنری شرررراهعبرردالعظیمی ،حسرررین بن

زودى راه انجام کارهاى نیک را برایش آسان م سازیم؛

احمد( ،)9333تفسیر اثنا عشری ،تهران :انتشارات

اما کس که بخل بورزد و والب ثروت و غن باشد و

میقات.

پاداش نیک روز جزا را تکذیب کند؛ اعمال نیک را در
نظرش سنگین و دشوار م سازیم.

 .1حموی ،ابن حجة(9413ق) ،خزانة األدب و غایة
األرب ،بیروت -صیدا ،المکتبة العصریة.

 .8اعراف ،منطقهایاسررت حد فاصررل میان بهشررت و

 .90زرکشررری ،برردرالردین(بیتررا) ،البرهرران فی علوم

دوز ؛ و در واقع مکان خاصرریاسررت میان دو قطب

القرآن ،تحقیق محمد ابوالفضرررلابراهیم ،بیروت،

سرررعادت و شرررقاوت ،یعنی بهشرررت و دوز  .امام

دار المعرفة.

صادق(ع) فرمودهاست :اعراف تپههای شنیاست میان
بهشرررت و دوز (وبرسررری9311 ،ش ،ج ،4ص313؛
 ،9311ج ،9ص.)438
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