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  مقدمه. 1

كارهـاي زبـاني     و تعـابير و سـاز    بـا   ليدي قرآن، مفهوم باران است كـه        يكي از مفاهيم ك   
 از  34كـه در آيـات      است   واژه كليدي و مركزي اين مفهوم واژه غيث          .شود مختلف، بيان مي  

انـداز   در چـشم  .  از سوره حديد به كار برده شده است        20 از سوره شوري و      28 ،سوره لقمان 
هم پيوسته زنجيره حكمت    ه  هاي ب  ن يكي از حلقه   ، نزول غيث به عنوا    نخست از سوره لقمان   

 كه شمول دانش آن افق تا افـق خلـق و          حكمتي  قرار گرفته است،    مورد ارزيابي   فراگير خدا،   
  نزول باران و علم به موجوديت      در اين آيه، علم به كّم و كيف قيامت،        . رنورديده است امر را د  

حكمـت خداونـد بـه      از  وسته اين منظر    هم پي ه   سه حلقه از زنجيره ب     ،ه منعقده در رحم   نطف
  : اند شمار آمده

  .ان اللّه عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في االرحام
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اي از انتـشار   غيـث نـشانه  ) نزول تدريجي(ل ي تنز در سوره شوري، كنشِ    ياد شده در آيه   

يـد و   هـاي ام   سستن تمـامي رشـته    اني بعد از گ   بامدادهاي ر رحمت خدا و مصداقي از ظهور       
  :هاي رهائي و رستگاري تفسير شده است انسداد تمامي رهكوره

  .و ينشر رحمتههو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
 2جويانه و تمثل 1 در سوره حديد، نزول غيث از منظر كاركرد گرايانه ياد شده و اما در آيه     

ا زنجير اهتمام دل، بـه   بستگي به دنيا ر    در اين آيه خداوند، دل    . مورد تبيين قرار گرفته است    
  :از جمله. شمار مي آورد و مصاديق اين زنجير را ذكر مي كند

  .  دنيا بازيچة طفالنه است-1
  .  دنيا، عياشي و تجمل است-2
  .نگرانه استهاي سطحي   دنيا عرصه مفاخره جويي-3
  . دنيا وسوسه گاه اتراف و تكاثر است-4
  .ستا) قدرت( دنيا وسوسه گاه تكاثر اوالد -5

ل اني است كه بينش آنان آلـوده بـه گـس          به رويكرد كس  ناظر  البته چنين ارزيابي از دنيا      
تعامـل  جـاي   بينـد و بـه   ها آفريده را جـداي از آفريننـده مـي    است و نگاه گسسته گراي آن     

تـرك  اما اگر دنيا، ابزاري براي بالندگي باشد،    . كند اري برقرار مي  مثانساني، با دنيا روابط است    
  : گيرد ر زمره منكرات قرار ميدنيا د

  التنس نصيبك من الدنيا
يوس أدر تداوم اين آيه، خداوند، براي تقريب به ذهن روساخت فريبنده و ژرف ساخت م              

   :جويد ل باران بهره ميكننده دنيا، از تمثي
ها و گياهاني كـه       ها و گياهان است، سبزه      رويش سبزه يكي از ابعاد كاركرد گرايانه باران،       

كـشاند   غفلـت مـي   ها را بـه سـمت        ها را مي فريبد و نگاه      ها چشم  هاي زيبا و جذاب آن      هنماي
 .بندنـد  هـا دل مـي     رويـه سـرزنده آن    بـه    هـا  گون سـبزه  دتنا به سويه پژمرده و زر     اع ها بي  آن

داري ايـ سبزينگي، تمثيلي از رويه فريبنده دنيا و زردينگي و پژمردگـي گيـاه تمثيلـي از ناپ                
  . حيات دنياست

مفهـوم نـزول و     جـه بـه كـاربرد       وبـا ت  . ران در قرآن از تيره نزوالت به شمار آمده است         با
معنـي فـرود آمـدن       كـه بـه    توان گفت كه اين مفهوم، پيش از آن        ات آن در قرآن، مي    عمتفر
بيـري اسـت نمـادين از سـطح      نـزول تع  . ويل مدارانـه  شناختي و تأ  نشانه  اي است     د، واژه باش

و اي كـه بـراي بـشر قابـل كـاربرد       ك حقيقت متعـالي بـه گونـه   ار شده يتقليل يافته و همو 
  :شود  ميهويل گراي نزول اشارأ مفهوم تهايي از اين به نمونهدر اين جا . وري باشد بهره



77 باران و تأويل نشانه شناختي پديدارها در قرآن 
ـ  حد كلمه و زبان تا هـدي ل         نزول كتاب خدا، يعني تقليل كالم خدا در        -1  .باشـد   اسلنّ

دا براي اسـتفاده بـشر در    كالم خ.سبي، ن)داللت وضعي لفظي(لق است و زبان   كالم خدا مط  
مـي شـود و مفهـوم نـزول تعبيـر           تعـديل   ) تارزبان نوش (و كتابت   ) زبان گفتار (ت  سطح قرائ 

  . نمادين اين تعديل است
سـطح  منتهاي خداوند در     م موسي، يعني تقليل نعمت بي      نزول منّ و سلوي براي قو      -2

 هــا از گرســنگي ننجــات آمنــد شــدن قــوم موســي و  ، بــراي بهــرهبلــدرچين و تــرنجبين
  :)160/اعراف(

  يانزل عليهم المن و السلو
آن بـا   ) بـاس (بت  كه صال اي     يعني تعديل و تنزّل موجوديت آهن به گونه        :نزول آهن  -3

وي در آن در حد نيـاز بـشر تعـديل شـده و              قوه بشر همساز و منافع گسترده منط      توانايي بال 
  :قابل دسترسي باشد

  .ديد و منافع للنّاسانزلنا الحديد فيه باس ش
را از زنجيره تركيبي و منظومه تـصريفي كـالم خـارج            ) نزول(كلمه   بديهي است كه اگر   

م، معنـي لغـوي آن      يساخته و به صورت عضوي گسسته از ساختار زباني قرآن در نظر بگيـر             
 3قرآن به لحاظ معنا شناختي     .نوسي نخواهد داشت  أيعني فرو فرستادن، براي آهن، معناي م      

ـ   سازه. اي دارد   اي و بافت منظومه     ري حجمي و خوشه   ساختا ) كلمـات (هـم پيوسـته     ه  هاي ب
 عبـارت ديگـر     به .يابند ن معناي واقعي خود را مي      هندسي آ  قرآن فقط در ساختار حجمي و     

اي از   هـايي هـستند كـه فقـط در شـبكه            رشـته  توان گفت كه كلمات در قرآن به منزلـه         مي
 يعبيـر ت له از أاگر براي تقريب به ذهن مس     . يابند ن مي هم پيوسته مجال شكفت   ه  هاي ب   بافته

بـط  فقـط در گـستره روا  ) كلمـات (هاي قرآن   توانيم بگوييم كه سازه     تمثيلي بهره بگيريم مي   
 هـو كه هويت جمـال شناسـانه و شـاعرانه آ    چنان د، همننينش ساختاري قرآن به بار اعجاز مي    

. گـردد  هش مظهر زيبايي و دلربايي مـي       نگا و گريز و   يابد گري مي   فقط در صحرا مجال جلوه    
گيش  را از صحرا خارج كنند، ديگر نه نگاهش زيباسـت و نـه خيـز و گريـز و رمنـد                     اگر آهو 

د و در بـاور پژوهنـده       گيـر  اين جلوه از معناي شالوده گريز كلمه نزول، زماني قوت مي          . دلربا
ـ        .  از سوره حجر را پيش رو داشته باشيم        21شود كه آيه     نهادينه مي  ا در ايـن آيـه خداونـد ب

 خلـق از ذره تـا كهكـشان يـك         تمامي مظـاهر عـالمِ     يدفرما بياني مقّيد به حصر و تأكيد مي      
» نمود«تعبير مي شود و يك      » خزانه«هاست و از آن به       دارند كه سرچشمه وجود آن    » بود«

 يعنـي   »قـدر معلـوم   « از آن بـه      كه سطح تعديل شده و تنزل يافته خزانـه اسـت و خداونـد             
  . كند اي مشخص و معين تعبير مي دازهان
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 االّ ئن من شا. گيرد در قرآن كريم تنزيل نام مي    » علومقدر م «به  » خزانه«فرايند تعديل   

  . االّ بقدر معلومعندنا خزاينه و ما ننزله
همانند فرايند گذار هستي از مرتبه امر به مرتبه خلق          » نزول«توان گفت كه     در واقع مي  

از داوود پيامبر   : است» خلقت«در كسوت   » كنز مخفي «ه و تعديل شده     و يا سطح تنزل يافت    
كنت كنزاً  . خداوند پاسخ داد  ) لماذا خلقت الخلق  (د كه چرا هستي را آفريده است        ي پرس خدا

وي بيات آغازين دفتر اول مثن    مولوي در ا  . رفعامخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي        
معلـوم را بـا نمـاد نـي بـه            خزانه را با نماد نيستان و قدر         شود كه از آن به ني نامه تعبير مي       

  . كشاند تصوير مي
سـطح تعـديل شـده و تقليـل        قدر معلوم، در همان حال كه در بحث كاركرد شـناختي،            

اي است    نيز نشانه  4 شناسي معرفتيد در بحث    انتفاع بشر به شمار مي آ     براي  » خزانه«يافته  
قدر معلوم، بـه    به تعبير مولوي،    . رسد مي» خزانه«انه به   گيري اين نش   ره كه سالك راه خدا با    

  . رساند ن آثار خود را به آشيانه آهو ميآگيري از  ره ست كه صياد با پاي آهومثابه آثار
هـا بـه سـوي        الك، با ديدن نشانه   گيري در آغاز، به روش دانش ديداري است و س          اين ره 

بـه عـين    انه آهو رسـيد و علـم اليقـين           آشي سپارد، اما وقتي كه به نزديك      آشيانه آهو ره مي   
يجه بوي نـاف    يابد و در نت    معرفت استشمامي ارتقا مي   به   معرفت ديداري    تحول يافت اليقين  

  :شود آهو راهنماي صياد مي
  دــار شــر آثـد و بـو ديـام آهـگ        د ـار شـوي اشكـهمچو صيادي س

   آهو رهبر استبعد از آن خود ناف        آهو در خور استگام چند گاهش 
   دــي رسيـام در كامـالجرم زان گ        دـچون كه شكر گام كرد و ره بري

  )162-4، صص11(
بـه دو مفهـوم هـم خـانواده آن بـر            در بحث مفهوم شناختي كلمه نـزول،        : انزال، تنزيل 

در انـزال   مصيكي از آن دو،     باشند،   بندي متنوع كاركرد نزول مي     ر صورت خوريم كه بيانگ   مي
اين دو بـاب بـراي      . اند و تنزيل مصادر باب افعال و تفعيل      انزال   .يگري مصدر تنزيل  است و د  

ي با كنش دفعي است و      تفاوت كه افعال، بيانگر فعل متعد     روند، با اين     تعدية فعل به كار مي    
باره بـر    اند كه حقيقت و روح قرآن يك       مفسرين گفته  ،فعل متعدي با فرايند تدريجي    تنزيل  

 سـاله رسـالت آن      23قـرآن در طـول دوران       ) الفـاظ (فرود آمده اما صورت     ) ص(قلب پيامبر 
  . به تدريج، به واسطه جبرئيل بر پيامبر نازل گشته استن نزول، أحضرت بر حسب ش
ويل گراي قرآن اسـت يعنـي       يه قرآن به انزال ناظر به آيات تأ       اند كه تسم   بعضي نيز گفته  

تابـد و    ت تصديقي، حجم معناي آن را بر نمـي        داللو  آياتي كه ماهيت شالوده شكنانه داشته       
اما تسميه قرآن به اسم . شود ي خارج از هنجار دال و مدلولي خود ارجاع مي  تالجرم به حقيق  
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ويل گريز قران دارد كـه بـه منزلـه حلقـه            ر محكمات و ساختار معنا مدار و تأ       تنزيل داللت ب  

  . رسند فاهمه ناس در آن به فهم مشترك ميسطي است كه او
  

  هايي از كاركرد باران در قرآن نمونه. 2
  ماية تذكار باران، دست. 1. 2

ر آن، در قـرآن كـريم از جايگـاه          اثيرگـذ ذكر به جهت اهميـت روانـشناختي و تأ        ذكر و ت  
تذكرهاي قرآني در ساختار روانشناسي خـود از سـنخ تـداعي معـاني              . وااليي برخوردار است  

 اين تصاوير،   )145: ، ص 4( بشر ده از طبيعت عام   باشند؛ تصاويري هستند راستين و سرزن      مي
گاه ناخودآ«كنند،  اي واسط فهم و حس مشترك هستند، فعال ميه جدان و دل را كه حلقه و

دارند و بدين ترتيب حقانيـت خـود را بـي مـدد      را حساس كرده و به تعامل وا مي    » مشترك
شـاعر قـرن نـوزدهم       5ثكنند به قـول وردزور     برهان در سرشت انسان باور نشان مي      و  دليل  

كه به  اي    محكمهبه  ي است كه برهان را در ذات خود دارد و           تگونه تصوير، حقيق   انگليس، اين 
ـ      بخشد و همـان قـدرت و اعتمـاد را          كند قدرت و اعتماد مي     آن رجوع مي   ه  از آن محكمـه ب

 عواطف مخاطب را حـساس و  ، يعني به محض چهره نمايي  .)157: همان، ص (آورد دست مي 
نمايـد و از     كند و اعتماد منابع ژرف ساختي شناخت را نسبت بـه خـود جلـب مـي                 ميفعال  

  .دكن اد، مشروعيت خود را نيز احراز ميهمين عنصر اعتم
طبيعت عام بشر اسـت، معلومـات       راستين از    كه معطوف به تصاوير سرزنده و     اين تذكار   

گـذارد   نمـي ن به نمايش    دهد وكشف جديدي را در مقابل چشم انسا        نمياي را به انسان      تازه
تصويري است كه در هر فكري انعكاس دارد و احساسي كـه            . بلكه نوعي يادآوري فعال است    

كند، چيزي است غالباً به ذهن خطـور كـرده           نوعي منعكس مي  ه  را ب  صداي آن اي    هر سينه 
 فـي المثـل، كـسي نيـست كـه از            .)155: همان، ص (اما هرگز به آن خوبي بيان نشده است       

 بركندن نهال ؛ نشاندن درخت دوستي ويگرداني از دشمن داشت دوستي و روي اسضرورت پ
داشـت   نداند، بنابراين اگـر كـسي، پـاس       را   ثير اخالقي و اجتماعي آن     و تأ  هدشمني آگاه نبود  

معلوم نكـرده   نزده و مجهولي را اي گرداني از دشمني را تبليغ كند، حرف تازه       دوستي و روي  
گرداني از دشمني را در قالب يـك رشـته    رويكرد به دوستي و روي   است، اما وقتي كه حافظ    

كشد، احساس و وجدان و ذائقه جمـال شـناختي انـسان را بـه                 به تصوير مي   6يادآوري فعال 
خواني، كند كه در روند باز     ميدارد و با بياني سرزنده و راستين مخاطب را تشويق            تكاپو وامي 

 داشت از دوستي و     خود را در پاس    التزام عملي ) اختمتعلق شن (بژه  اُ بازشناسي و بازانديشي  
ـ  » كـشش «گرداني از دشمني بازنگري نمايد و        روي جـا كـه     آن. بنـشاند » كُـنش «ه بـار    را ب
  :گويد مي
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  ال دشمني بركن كه رنج بيشمار آردنه   درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد

ي شدن زندگي را در فراينـد       مصاديق سپر  و يا كسي نيست كه از گذر عمر آگاه نبوده و          
كسي نيـست كـه صـداي جـرس مـرگ را نـشنيده و               .  جواني و پيري، نديده باشد     -كودكي

كـه دنيـا اقامتگـاه      ها نديـده و ندانـسته باشـد          ه خاموش گورستان  را در گستر  سيماي مرگ   
 در صداي   ست، اما وقتي حافظ گذر عمر را در تصوير جريان آب، ديداري و            جاودانه انسان ني  

  :گويد جا كه مي كند، آن فعال ميكند، جان و وجدان خواننده را   كاروان، شنيداري ميزنگ
  كاين اشارت زجهان گذران ما را بس  بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين

  )268: ، غزل ش14(
  :و يا 

    مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم
  )1: ، غزل ش14(ها دارد كه بر بنديد محمل جرس فرياد مي

 يابـد و اقـرار     ديگـري انتقـال مـي     ) ازيند (7جا  آن -مخاطب با خوانش فعال متن به، من      
را كـه    هـذا كـسي      ام مـع   مفاهيم را در هيچ جاي ديگر نديده       اين   من هرگز : خواهد كرد كه  

: ، ص 4( ها را احـساس كـرده اسـت        كند كه هميشه آن     اقناع مي  خواند  جا مي  ها را در اين    آن
157(.  

هـا و     تـذكر واقـع شـده و شخـصيت         هايي كه واسطه عمل    لفهؤ و م  عواملدر كتاب خدا،    
انـد كـه ذيـالً بـه          تذكار هـستند، متعـدد و متنـوع       هايي كه گيرندگان ذكر و مخاطبان        تيپ
  :ودش ها اشار مي هايي از آن نمونه
هـايي   مل در نعمت  عني ارجاع توجه بني اسرائيل به تأ       ي :ي اسرائيل  تذكر به قوم بن    -1

هـا وجـود حـضرت       ي كه واسـطه نـزول آن      يها ها ارزاني داشته است، نعمت      به آن  كه خداوند 
بـه واسـطه رحمـت وجـود        بود خداوند   لعالمين  ا ةرحم رانچون همه پيامب   موسي بود كه هم   

موسي به امـر خـدا، بنـي        . ي فراواني را به قوم بني اسرائيل عطا فرموده بود         ها موسي، نعمت 
نجات داده بود، در    )  بلعم باعورا  - قارون -فرعون( زر و تزوير     اسرائيل را از يوغ حاكميت زور و      

كه  ها به جاي آن    ها ارزاني داشته بود اما آن      را به آن  ) من و سلوي  (هاي آسماني    دهئبيابان، ما 
مائده آسماني در برهوت بيابان چگونه فـراهم آمـده اسـت و بـا ايـن      از خود بپرسند كه اين  

 ايمـان بياورنـد، گـستاخانه چهـره حـق بـه جانـب و               پرسش حقيقت جويانه به عظمت خدا     
ها در دوران غيبت موقت موسي كه به          آن .طلبكارانه به خود گرفته و سير و عدس خواستند        

  و نمك نـشناس    پروا هاي بي  ري گردن نهادند و چشم    امر خدا به طور رفته بود، به تزوير سام        
د آورد و بـدين ترتيـب عطيـه    ها در مقابل تشعشع زرين گوساله سامري سر تـسليم فـرو           آن

خواهد كه    خداوند در چند آيه از قوم بني اسرائيل مي        . ايزدي را به دم ناسپاسي ضايع كردند      
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 شده از سوي خدا باشند و به عهد هاي اعطا  هاي گذشته را به يادآورند، پاسدار فضليت       نعمت

هـا   ر ظلمتكـدة دل   شايد كه اين تذكر، برافـروختن كبريتـي باشـد د          . خود با خدا وفا نمايند    
  ). 40-47/بقره(

 كه خداي را به ياد بياورند تا خداونـد نيـز در فراينـد               :)ناس( تذكر به عامه مردم      -2
اسـت و   » عمـل «ها باشد، اين نوع ذكر در ابتداي امر، نوعي            يادآور آن  ، ذكر كمال و استمرارِ  

يابد، تعامـل بـين عبـد و          ارتقا مي  8دالنه استمرار يافت، به مرتبه تعامل      وقتي كه به قصد هم    
دهـد كـه      لذاست كه خداوند اين مرتبه از مراتب ذكر را در رديف عمل شكر قرار مي              . معبود

تعاملي كه يك سوي آن شكر است كـه         . يابد  در فرايند تكاملي خود به مرتبه تعامل ارتقا مي        
ب خدا انجام شود و سويه ديگر آن ازدياد نعمت است كه از جان        از سوي عبد ابراز و اظهار مي      

  .)152/بقره(ونذكروني اذكركم و اشكرولي وال تكفرفا: پذيرد مي
 در اين تيره از آيات، فرستنده پيام خدا، مخاطب پيام شخص      : ذكر پيامبران سلف   -3

كرد و يادمان پيامبران سـلف اسـت، پيـامبراني           و موضوع پيام، امر به ياد     ) ص(پيامبر اسالم 
 اخالص، اسماعيل درست پيمـان، ادريـس راسـت گفتـار            چون ابراهيم صديق، موساي با     هم

كه قـدرت و خـضوع را بـا هـم           ) ع(چنين ياد كرد و يادمان داوود      و هم ). 51،  16،  14/مريم(
  . داشت و مقام توبه ملكه وجودش شده بود و يادكرد ايوب كه مظهر عبوديت و شكيبايي بود

دارا بـودن   . گيـرد، بـاران اسـت       ماية تذكار و تذكر قرار مي      هايي كه دست    از جمله پديده  
طـوي در نـزول آن و شـكوه و          باران به ظرفيت تذكار به خاطر روح احياگري و آبادسازي من          

ران، تـذكار در بـا    . ست كه در كيفيت شكل گيري و راز مانـدگاري آن نهفتـه اسـت              يا منهيه
 باران در   گيزِهاي متنوعي دارد، به عبارت ديگر، حيثيت تذكار بران        مناظر و مرايا و چشم انداز     

گردد كـه از آن جملـه    ماية تذكرات متنوعي مي قرآن از زواياي مختلفي تعريف شده و دست      
  : است

 : آن از مرتبه قول مقلدانه به حمد آگاهانه و خردمندانه          ي شفاف سازي عقيده و ارتقا     -1
چرخـه  در اين آيه . خورد  سوره عنكبوت به چشم مي63اين تيره تذكرات در آيه    اي از   نمونه

مشركيني كه الهيت خدا را كم و بـيش بـاور داشـتند امـا               . تذكار رو به سوي مشركين دارد     
سـت بـاور نداشـتند و بـه جـاي           ربوبيت خدا را كه الزمه پذيرش آن حصر حمـد بـراي خدا            

 بتها بودند، لذاست كه چونان يهوديان دست خدا         ي كلمه توحيد، در جستجوي اعتال     ياعتال
يـداهللا  (براي او اختياري خارج از حيطه الهيت و خالقيت قائل نبودند            دانستند و     را بسته مي  

كه خدايي كه همه پيامبران الهي بر حول محور آن به فهم مشترك رسيده       در حالي ). مغلوله
بـل يـداه   : اعـم از خالقيـت و ربوبيـت   هاي باز و اختيار مطلق  بودند، خدايي بود داراي دست    

 يتعميق مرتبه ايمان اين مـشتركين و ارتقـا         برايامر خدا   به  پيامبر  ) 64/مائده(مبسوطتان  
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خودجـوش  » حمـد «مقلدانـه بـه   » قـول « بـه توحيـد و از      »شـرك «هـا از     سطح عقيـده آن   

يعني پيامبر  . مورد آفرينشگر باران   كند، پرسش در    خردمندانه اقدام به طرح يك پرسش مي      
كنـد كـه مخاطـب     بيان ميله را در قالب يك پرسش أجاي اقدام به آموزش مستقيم، مس     ه  ب

لـئن  : كج انديش را به تأمل و درنگ واداشته و به ذهـن مقلدانـه او تلنگـر ترديـد وارد آورد                    
 .سألتهم من نزل من  السماء ماء فاحياها به االرض من بعد موتها ليقولُن اهللا قـل الحمـد هللا                   

مايد تا به واسـطة آن  ن ها بپرسي كه چه كسي از آسمان آب را انزال مي        اگر، از آن  ! اي پيامبر 
 61مقايسه شود بـا آيـه       . (زمين مرده زنده گردد، گويند، خدا، بگو، حمد مخصوص خداست         

لئن سئلتهم من خلق السموات و االرض و سـخر الـشمس و القمـر    سوره عنكبوت به عبارت     
  ). ليقولُن اهللا

هـا   ردن آن گـرانِ تقليـد از گـ       خردان بوده و قـالّدة     گرچه اكثر اين مشركين در زمرة بي      
گفـت روي بـر       هـا سـخن مـي      از يگانگي خدا بـراي آن     ) ص(شد و وقتي پيامبر     گسسته نمي 

امـا اوالً رسـول خـدا       ). 46/اسـراء (گريختنـد     چون ديو از كلمة توحيد مي      گردانيدند و هم    مي
و امـا    اما شـاكراً  پيامبر ناس بود نه پيامبر خواص و موظف بود كه راه را به همه نشان دهد،                 

  خرد با همـة عنـاد و لجـاجي كـه بـا كلمـة               ركين بي ثانياً برخي از اين مش    . )3/انسان( كفوراً
 گذاشـت و تـذكر      ها اثر مـي    يمار آن توحيد و پيام آور آن داشتند، گاهگاه كالم خدا بر قلب ب           

هاي يخـي كـه زيـر     ساخت و مانند توده ور مي ها را شعله   مانند آتشزنه، مواد منفجره قلب آن     
شـد و در   ها تحت تأثير كالم خدا ذوب مـي    د، يخبندان قلب آن   نرداد ذوب شو  تابش آفتاب م  

ها در پرتو تحولي خود جوش به عظمت كـالم خـدا       يافت و آن    ها تبلور مي   هاي گرم آن   اشك
تري اعينهم تفيض مـن      :شد  ها تثبيت و نهادينه مي     بردند و كلمه توحيد در قلوب آن        پي مي 

  ). 83/همائد (الدمع بما عرفوا من الحق
 در اين آيه خداوند بـا يـادآوري         ):11/انفال(  خدا هاي  باران، حلقه واسط تذكار نعمت     -2

  : خواند، اين آثار عبارتند از سه جلوه از آثار و بركات باران، انسان را به تأمل فرا مي
  خاصيت پاكسازي و زدايندگي : الف
 جوي موجب كمبـود آب  خاصيت وسوسه زدايي و شيطان زدايي، زيرا فقدان نزوالت        : ب

آيند و  ها و آبگيرها از عهدة پاسخگويي به نياز مردم بر نمي هاي آب و چشمه     شود و سفره    مي
گـسلد، تجـاوز را       هـاي مـودت مـردم را مـي          هاي تسلط بر منابع آب، رشـته        در نتيجه انگيزه  

از هـا همـه      كنـد و ايـن      جايگزين تعاون و خودكامگي را جايگزين عواطف عميق انساني مـي          
 شيطاني و هواحبس نفساني  شيوع وساوسباران مجاريِ. مظاهر وسوسه و كيد شيطان است

  . نمايد  مي و مفاهمه و تعامل، همواركند و بسترهاي اجتماعي را براي مودت را كور مي
  . ها برقراري پيوند بين قلب ثر درؤباران، عامل م: ج
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دهد و موانع سازگاري      عت، افزايش مي  باران ميزان اعتماد انسان را به همسويي با طبي        : د

گيري از منابع طبيعت، ثبـات        دارد و به انسان در بهره       انسان با طبيعت را از پيش پاي بر مي        
كم به يـذهب عـنكم رجـز الـشيظان و           و ينَزِّلُ عليكم من السماء ماء ليطهرِّ        : بخشد    قدم مي 

  : ليربطَ علي قلوبكم و يثبت به االقدام
رحمت خود آبي فرستاد كه شما را به آن آب پاك گردانـد و وسوسـه و كيـد                   از آسمان   

هاي شما را اسـتوار      هاي شما را به هم مرتبط گرداند و قدم         شيطان را از شما دور سازد و دل       
  . گرداند
هـاي روش     يكـي از ويژگـي    : مايه تـذكار بـراي تـدبر        فرايند شكل گيري باران، دست     -3

هـاي    هـا و جلـوه      گيـري پديـده     وجه انسان به فرايند شـكل     شناختي قرآن متمركز ساختن ت    
يكي از اهداف شناخت شناسي قـرآن از نهادينـه كـردن ايـن روش در نيـروي             . هستي است 

داوري و نقادي انسان، آن است كه او به جـاي تمركـز بـه چگونـه بـودن و چگونـه هـستن                        
ها را در زنجيره روابـط        دهها متمركز سازد و پدي      ها توجه خود را به چگونه شدن پديده         پديده

ها را مورد تحليل قرار دهـد نـه بـه     هم پيوستة آنه  هاي ب   علت و معلولي تفسير كند و حلقه      
خواهد ظرايـف و دقـايق        جا كه مي   ، خداوند آن  براي نمونه . صورت قطعات گسسته از زنجيره    

ا بازگـشايي  خلقت انسان را تبيين و راز اتصاف انسان به اوصاف خالفت و امانـت و كرامـت ر     
هم پيوسته شاكلة وجودي انسان پرداخته و بر خويش آفـرين           ه  هاي ب   نمايد، به تشريح حلقه   

نمايـد   گويد و طومار هـستي راز آميـز انـسان را بـا مهـر، احـسن الخـالقين ممهـور مـي                       مي
اي    از سورة نور نيز خداوند براي پرورش ملكه تدبر در انسان، نمايه            43در آيه   ). 14/مؤمنون(

و برقـراري    پراكنـدن ابرهـا در گـستره جـو        : كشد  گيري باران را به تصوير مي      فرايند شكل از  
هم پيوسته و در نهايت زايـش بـاران از   ه پارچه سازي ابرهاي ب ها، و يك پيوند دوباره بين آن   

هـا انديـشيدن     اي هستند كه تأمل در آن       هم پيوسته ه  هاي ب  متن انبوه ابرهاي متراكم، حلقه    
كند تا به قول فرانسيس بيكن ذهن جـستجوگر انـسان از              دار و ساختارمند مي    امانسان را نظ  

هـا    ها اليروبي شود و فقـط روي زمينـه          ها و پيش فهم     هاي تاريخي و رسوبات پس زمينه      بت
الم تر ان اهللا يزجي سحاباً ثم يولف بينه ثم يجعله ركاماً فتري الودق يخرج من                : شكل بگيرد 

  . خالله
تواننـد    مخاطبـان ايـن آيـه، هـم مـي         ) 22/بقره( به توحيد     گذار از شرك    تذكار براي  -4

 را پـشت سـر گذاشـته و بـه قلمـرو توحيـد               مناني كه دوران شرك   ؤباشند و هم م   مشركين  
نسيم بيدار باشي است بر چهرة خواب آلوده و غفلت زده مشركين تـا شـايد بـه                  . اند  پيوسته

سازند و شكرگذار خدا     گذشته را آينه آينده      خود آيند، و آينه عبرتي است براي مؤمنين كه        
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كنتم علـي   : باشند كه مشمول نصرت قرار گرفته و از فروافتادن به گودال آتش نجات يافتند             

  ). 103/آل عمران( من النار فانقذكم منها ةشفا حفر
شود كه باران     پردازد و يادآور مي     در اين آيه خداوند به تصويرگري آثار و بركات باران مي          

گيرد و خدا به وسيلة بـاران منـافع بـالقوه زمـين را                سطة بين خدا و ثمرات زمين قرار مي       وا
هـا   خداوند پس از جهت دهي توجه مخاطبين به آثار و ثمـرات بـاران از آن          . سازد  بالفعل مي 

خواهد كه اعتقاد خود را شفاف كنند و فراز و فرودهاي عقيدة خود را هموار نمايند و بـه                     مي
انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقـاً          :  براي خدا نظيره سازي نكنند     عمد و تقصير  
و انتم تعلموناًه اندادلّلكم فالتجعلول  .  

  : نمايد  دو نكته ديگر نيز جلب نظر ميهدر آيه اشاره شد
 مخاطبين خداوند در اين آيه از نظر فرهنگي، در زمرة دانايان قرار دارند، يعني اگر                :1-4
و نادرسـتي   زند، آگاهانه است نه مقلدانه و اگر عمل، نـامتوازن             ها سر مي   صالحي از آن  عمل  
  . زند آن نيز آگاهانه است نه جاهالنه، مقصرانه است نه قاصرانه سر ميها  آنهم از 
نـاموس  (هـاي حـاكم بـر طبيعـت       قدرت و مشيت و اراده خدا از معبر قانونمنـدي  :2-4

 طبيعت براي فعليت يافتن، در قالب ساز و كارهاي طبيعـت            يماورا. يابد  تحقق مي ) طبيعت
  ).  عامليت بارانزميني كردن رزق به(يابد   تبلور ميظهور و

  
  تأويل نشانه شناختي باران. 3

  پيشينة بحث . 1. 3
هاي معرفت شناختي قرآن، در تبيين رموز آفـرينش و تقريـب بـه ذهـن                 يكي از ويژگي  

هـا   سمبوليـست . 9 مـدار اسـت    گيـري از ادبيـات نـشانه        ره، بهـ  ساختن قدرت و ارادة خداوند    
يـست از يـك حقيقـت    ا نهاگويند دنيا جنگل انبوهي است كه هر يك از نمودهاي آن نش       مي

هاي  هايي از تأثيرات و برداشت      هاي گفته شده نمادها يا نشانه       واژه: گويد  ارسطو مي . 10ذهني
فقـط ارزش   ) دال(ها، كلمـه       از واژه  بديهي است كه با اين تفسير     ). 130: ، ص 2(روح هستند 

  . نداردوجود گونه رابطة اين هماني  نشانه شناختي دارد و بين دال و مدلول، ماهيتاً هيچ
 در محـور    11ها  نشانه. در زبان شناسي سوسور نيز هر نشانة زباني استوار است به قرار داد            

يـا محـور     13نـشيني دهنـد و در محـور جا         زنجيرة تركيبي نوشتار را شكل مـي       12همنشيني
  .استعاره منظومة تصريفي نوشتار را

. به منزلة ساقة مفاهمه و مكالمه است و معني يا مـدلول بـه منزلـة خوشـه                ) دال(نشانه  
يابد و از خط بـه حجـم و از سـطح بـه                تكثر مي ) محور جانشيني (ها    مدلول در محور خوشه   
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اردادي و از جنس داللت وضـعي       ايست قر  في المثل لفظ آينه، مدلول يا نشانه      . رسد  عمق مي 

امـا  . يمبينـ    مسطح و شفافي است كه چهرة خـود را در آن مـي             ئمدلول آن همان ش   . لفظي
شود و بر حـول       متكثر مي ) منظومه تصريفي، محور جانشيني    (هارمدلول آينه در محور استع    

مـدلولي   از هنجار متعارف دال و       ريزگيرد و ناگ    خود مي ه  اي ب   عالقه مشابهت، ساختار خوشه   
. از جملة اين معاني نشانه مدار، معني عرفاني دل است         . آيد  به كسوت معاني ديگر نيز در مي      
  . شود گاه حقايق متعاليه مي جلوه)  تحليه- تجليه-تخليه(دلي كه با عبور از فرايند تطهير 

چنـين تبيـين سـاختار آفـرينش و          گرا در تفسير رموز و دقايق قرآن و هـم           ادبيات نشانه 
 تفـسير نـشانه     مولـوي در  . اي دارد    كـاربرد گـسترده    آفرينندهط ساختاري بين آفريده و      رواب

 -ند شـدن  لاز جا ب  (گيري از معاني دو پهلوي قم         ، با بهره  قم الليل اال قليال   گرايانة آية مباركه    
كند و جهل و ظلـم حـاكم در           پيامبر را تشبيه به شمع مي     )  جهل -شب(و ليل   ) قيام كردن 

  : گويد يه به شب و ميجامعه را تشب
  شمع دائم شب بود اندر قيام      هين قم اليل كه شمعي اي همام 

مـواد و  : گويـد  چنين در دفتر دوم مثنوي در تفـسير سـوگندهاي قرآنـي مـي           مولوي هم 
تـر از مـدلول واقعـي خـود           اليعـ هايي هستند كه به حقيقتـي مت        عناصر اين سوگندها نشانه   

في نفسه در زمرة آفلين بـوده و        ...)  قمر و  - شمس - ضحي -ليل(داللت دارند و گرنه مقسوم      
كه پيـامبر خداسـت   ) ع(وقتي كه ابراهيم. ارزش سوگند خوردن از جانب نور مطلق را ندارند 

تبـري  هـا     آن، از   انـي الاحـب اآلفلـين     مظاهر طبيعت را شايستة تقديس ندانسته و با بيـان           
مقدس دانسته و شايـستة سوگندشـان        را   ها  آنجويد، چگونه ممكن است خداي ابراهيم         مي

  . به شمار آورد
هايي هـستند كـه بـه حقيقتـي           بنابراين مواد و عناصر سوگندهاي قرآني در قرآن نشانه        

) حـاالت (واسـطه ميـان     ) عبـارات ( اشـارت دارنـد و       هـا   آنهـاي    تر از واقعيت مدلول     متعالي
از آن بـه نـور اول   نشانه حقيقت محمدي است كه در حـديث نبـوي   ) روز(ضحي . باشند  مي

در مـدلول نمـادين خـود نـشانه سـتاريت           ) شب(ليل  ) اول ماخلق اهللا نوري   (شود    تعبير مي 
 مشترك دارند   عبارات مختلف،   حاالتافتد كه     چه بسا اتفاق مي   . خداوند است و قس عليهذا    

كه سحرِ ساحرانِ فرعوني و معجزه حضرت موسـي هـر دو در شـيئيت مـشترك عـصا                    چنان
نيـز هـر دو بـا       ) نـور (حالج  و شوريدگي   ) زور(كه استكبار فرعون     چنان ته بودند هم  تبلور ياف 
. هـستند  هـايي بـراي بيـان حـاالت         پس عبارات فقط نشانه   . شدند  تبيين مي ) اهللا انا(عبارت  

  : ها هاي گسسته از زنجيره دهند نه در حلقه ها معني مي عبارات فقط در زنجيرة نشانه
  حال چون دست و عبارت آلتي ست    يست ــ حالتانــود نشـارت خــر عبـه

  ون زور ـــرعـب فـاهللا در ل اـود انـب      ور ـــود انا الحق در لب منصور نـــب... 
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  وا ــر هـاحـف سـدر كـا انـد عصـش     واـــي گـوسـف مـدر كــد عصا انـــش

   يــر مصطفــور ضميــحي نــوالض     حيــزدان و الضــود يـرمـب فـزان سب
  ت ـهم براي آنكه اين هم عكس اوس    قول ديگر كين ضحي را خواست دوست 

  ت ـداسـه اليق گفت خـچ اـخود فن     تــن خطاسـسم گفتـاني قـرفـه بـورن
  گاري او ـــــي زنـــاكـن خــوان ت      اري اوــــــت ستــل اســـازو الليـــب

  ) 311-295، دفتر دوم، ابيات 11(
هـا و     ، هر جلـوه از پديـده       است هان آفرينش به منزله متن مقدس     در نگرش قرآن نيز ج    

بـه عبـارت ديگـر      . ايست از وجود خدا    پديدارهاي اين جهان به منزله كلمه و هر كلمه نشانه         
) جانداران(شود و جهانيان      جهان، اعم از زمين و آسمان كه در قرآن از آن به آفاق تعبير مي              

ه شود و در يك كلمه، جهان و انسان ب          به انفس تعبير مي    ها  آن، انسان كه از     ها  آنو در رأس    
اي نمـادين از كلماتنـد و هـر كلمـه             پارچه، به منزلـة گـستره      صورت يك كل منسجم و يك     

راز ماندگاري و جاودانگي و قداسـت و تـشخيص آفـاق و انفـس در                . ايست از آفريننده   نشانه
بـه افـول     هيم هرگاه بـه سـويه رو       ابرا 14»افق انتظار «. ستها  آنهمان ارزش نشانه شناختي     

كند اما وقتـي كـه         اعالم برائت مي   ها  آنشود از مقدس شمردن       هاي آسماني جلب مي     پديده
آورد شايـستة    كند و از معنـي بـه تأويـل روي مـي             ها تأمل مي    مدار اين پديده    به بافت نشانه  
  . شمارد تقديسشان مي

ي از معرفت پروردگار، كـوه و       ا نهادر اين سبك از تفسير آفرينش، برگ درختان سبز نش         
هـايي هـستند كـه     هايي از قامت رعناي دوست و ماه و خورشيد نشانة آينه و دشت نشانه  در  

مظـاهر  (در اين سبك از تفسير آفرينش تمامي حروف و كلمات           . گردانندگان جمال خدايند  
د در لـوح دل     يابند و بـا تمـام وجـو         در الف قامت يار تبلور و تمركز مي       ) و مصاديق آفرينش  

  : شوند عاشق ثبت مي
  چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم  نيست در لوح دلم جز الف قامت يار 

ـ  «و  » ها رنگ«و  » خلقت آسمان و زمين   «در نگرش قرآني     هـايي    نـشانه » هـا   ناتفاوت زب
هـاي    هـا و زمينـه      چنـين سـاير جلـوه      هـم .  مشاهده كرد  ها  آنتوان در    هستند كه خدا را مي    

هايي هستند كه بـا       م از تاريخ و طبيعت و زمان و مكان و حاالت و حركات، سازه             آفرينش اع 
هـاي خـدا را پـيش روي مـا            قرار گرفتن در روابط ساختاري نظـام احـسن آفـرينش نـشانه            

ه هايي هستند كه شناسنامة راز بقا را از ساختمان ب          هر يك به منزله سلول    ها     آن .گشايند  مي
تـوان    به بياني ديگر مي   . توان مطالعه كرد     مي ها   آن  و غشاي  هم پيوستة سيتوپالسم و هسته    

 تاريخ به منزلـة  هاي حاكم بر هاي طبيعت و سنت هگفت كه در نگرش قرآني هر يك از پديد 
 تدبر، شكيبايي، قدرشناسي، ايمان و يقـين گـشوده    تعقل، كدهايي هستند كه با كليد تفكر،  
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كه تاريخ پرفراز و فرود قـوم        سازند، چنان   دار مي را در مقابل چشم انسان نمو     شوند و خدا      مي

ـ  هايي كه به نشانة     و عذاب  ها   آن هاي ناسپاسي   سبا و انگيزه    ادافرة ناسپاسـي از جانـب خـدا        ب
هـايي هـستند از حقانيـت خداونـد بـراي بنـدگان صـبار و                  گريبان آن قوم را گرفت، نـشانه      

يي كه با صبر و متانت و دقت، حقيقت گمشده را از تسلسل تـاريخ و                ها   آن قدرشناس، يعني 
انـد   كه خويشتن آينه عبرت ديگران نگشته كنند و از اين هم پيوسته آن رديابي مي  ه   ب ياجزا

  ). 9/سبا(سپاسگزار خدايند 
و راز و رمزهاي شـكن در شـكن و پـيچ در پـيچ آن نيـز در نگـرش                ) موت اصغر (خواب  

در فرآينـد خـواب، ارتبـاط انـسان بـا طبيعـت قطـع               . يابد   شناختي مي  قرآني حيثيت نشانه  
خواب مينياتور  گردد و اگر مرگ را به قطع ارتباط انسان با طبيعت تعريف كنيم در واقع                  مي

گردند و    يي كه بعد از انقضاي مدت زمان خواب دوباره به كالبد برمي           ها  نامرگ است، چه ج   
گردند و ديدار دوباره با كالبـدها را بـه            كالبدها باز نمي  يي كه ديگر هرگز به خانه       ها  ناچه ج 

  . گذارند قيامت وامي
هايي هستند از وجود  ها و نمودها و نمادهاي خواب نشانه      فرمايد، تمامي جلوه    خداوند مي 

در همين راستاست كـه خلقـت آسـمان و          ). 42/زمر(براي اصحاب نظر     زندة ازلي و سرمدي   
وجـود خـدا، بـراي      هايي هـستند از       در منظومة خلقت، نشانه   زمين و آمد و رفت شب و روز         

ت الكه آمد و شد آسمان و زمـين، بـارش نـزو            كما اين ). 190/آل عمران (صاحبان خرد ناب    
 خـدا  هـاي   حقيقتند كه بر روي هم نشانههم پيوستة يك ه  هاي ب   سماوي و وزش نسيم، پاره    

  . عليهذاو قس ) 5/جاثيه(گشايند  ابل ديدگان خردمندان ميرا مق
هاي منحصر به فرد شناخت شناسي و   تفسير نشانه شناختي تاريخ و طبيعت كه از روش        

  :  بيانگر اين حقيقت متعالي است كهپديدار شناسي قرآني است
بـراي دوره كـردن   . اند نه بـراي عبـور كـردن         تاريخ و طبيعت براي تفكر آفريده شده       -1

  . اند نه براي دور زدن آفريده شده
  . هاست ها و زمينه فسير نشانه شناختي تاريخ و طبيعت مستلزم احراز قابليت فهم ت-2

ها و پيش  ها و پس زمينه قدر شناسي، انديشه وارسته از بت   علم، تفكر، ايمان، شكيبايي،   
توانـد بـه      را حيازت نكنـد نمـي      ها  تا وقتي كه انسان   . ها هستند    اين قابليت   ها، از جملة    زمينه

ـ     يي كه اين قابليت   ها  آن. اختي تاريخ و طبيعت نائل آيد     فهم منطق نشانه شن    دسـت  ه  ها را ب
د به قول نتوان شوند كه با طبيعت و تاريخ مكالمه كنند و تاريخ و طبيعت مي آورند، موفق مي

  .ند را برآورده سازها  آن افق انتظارگادامر
توانـد بـا      هايي با مطالعة نشانه شناختي زبان طبيعت هم خود مـي           صاحب چنين قابليت  

چنان ظرفيتي برخوردار خواهد شد كه به قـول شـالير            مكالمه كند و هم از آن     ) خدا(متكلم  



88 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
تواند طبيعت و تاريخ را از زاويه نگاه          با او مكالمه كند و به اين ترتيب مي        ) خدا(ماخر متكلم   

رد، فهـم    كند و در نتيجه اگر التفاتي بـه كـار جهـان نـدا              16 و باز توليد   15ها، باز سازي    نشانه
كند و اگر فهـم و نگـاه بيمـار وي حتـي               ها جهان را به چشمش زيبا و قابل التفات مي           نشانه

هـا در     سازند، خـوانش نـشانه      نفس سحرگهان را هم برايش ماللت آور و غير قابل تحمل مي           
كنـد كـه قـال و مقـال عـالمي را در راه       ن قابليتي در او ايجاد ميچنا پرتو قصد همدالنه، آن   

  . بيند ايستة تحمل ميدوست ش
  

  وري ديگر بر تأويل نشانه شناختي بارانمر. 4
   باران نشانه قدرت. 1. 4

اي كه افق انتظار بشر را تـأمين          گونهه  فرو فرستادن باران در ظرفيت مشخص و معين، ب        
بـرداري    دريـغ آب بـراي بهـره        هاي بي   كند و استقرار بخشيدن باران در زمين در قالب سفره         

بـه سـوي    اي    گونـه ه  را ب  قدرتي كه انبوه ابرهاي باران دار     . هاي قدرت خداست    انهبشر، از نش  
خداونـد  . فراتـر نباشـد     از طاقـت بـشر     هـا    آن اندازد كه كم و كيف نزول       زمين به جريان مي   

انزلنا   :هاي خداست   ها را نابود كند و اين خود يكي ديگر از نشانه           چنين قادر است اين آب     هم
  ). 18/مؤمنون (درٍ فاسكناه في االرض اناعلي ذهاب به لقادرونمن السماء ماء بق

  باران نشانة جمال و زيبايي. 2. 4
 را  ها   آن يابد و خرمي و شكفتگي      باران مانند خون در اندام خاك و گل و گياه جريان مي           

آميزند   خورند، با ذرات خاك در مي       قطرات باران با تار و پود زمين پيوند مي        . كند  تضمين مي 
  : آورند  سر زندگي و سرسبزي را براي زمين و زمينيان به ارمغان ميو

 ماء   انزل من السماء  : و يا ) 24/نمل (ةبهج انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات          
  ). 63/حج (فستصبح االرض مخضره

  باران نشانه قدرت و استغنا. 3. 4
كنـد تـا      آب، مانـدگار مـي    ) سرچـشمه ( باران را در قالب خزانـه        ،خداوند در عين استغنا   

در همان حال نيز قادر است كه آب استقرار يافته را از معبـر عـواملي   . مردمان از آن بنوشند   
و انزلنا من السماء ماء بقدرٍ فاسكناه في االرض و   . مانند افزايش دما و خشكسالي از بين ببرد       

  . اناعلي ذهاب به لقادرون
  اسل طبيعتباران، مايه تكثر و تن. 4. 4

هاي قدرت خداوند اين است كه گياهان پراكنده و بيگانه از هم را در قالب                 از ديگر نشانه  
 را فراهم ها آنهاي تكثير و تناسل    كند و بدين ترتيب زمينه      هاي مختلف سازماندهي مي    زوج
  . انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجاً من نبات شتي. نمايد مي
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 و خلقت آفرينش در قالب ين حقيقت مسلم است كه وديعة احيا    ي از ا  ا نهااين آيه نيز نش   

 طبيعـت   ييابد و بين طبيعت و مـاورا        هاي طبيعي تحقق مي     هاي حاكم بر پديده     قانونمندي
 طبيعت بـراي ظهـور و حـضور در     ي ماورا حقايق متعالية. رابطة طولي برقرار است نه عرضي    

گاه به وساطت نمودهاي طبيعي در       شود، آن   طبيعت، نخست در حد وسع طبيعت توزين مي       
تابد و آفتاب عالمتاب و روشـنايي         گردد، زيرا برگ كاه، كوه را بر نمي         اندام طبيعت توزيع مي   

  . سوزاند كند و همه را مي تر گردد، زمين را خاكستر مي بخش اگر اندكي به زمين نزديك
  نه كنارت نه ميان ي ــانـم وــه تــن      گفتم ار عريان شود او در عيان  
  وختـه سـاندكي گر پيش آيد جمل       آفتابي كز وي اين عالم فروخت 

  )141-139: ، دفتر اول، صص11(
هايي از ظهور و حضور خـدا          نشانه  تبلور خورشيد در نور، دريا در باران و درخت در دانه،          

 قـوة ايمـان و      كنند كـه از     در طبيعتند كه رموز اين ظهور و حضور را آن كساني  ادراك مي             
  . باشندبرخوردار ... اتقان و تفكر و تعقل و 

  باران آينه علم و حكمت خداوند. 5. 4
يعنـي  . هاي زمـين و آسـمان احاطـه دارد          دقيق و ورودي و خروجي    علم خداوند بر آمار     

چـه   گردد، آن چه كه از حوزة پوسته جامد زمين خارج مي     شود و آن    چه كه وارد زمين مي     آن
رود   چه كه به سـوي آسـمان بـاال مـي           آيد و آن    ن در قالب نزوالت جوي فرود مي      كه از آسما  

اي نيـست كـه ورود و         همه محاط در حوزه دانش خداوند هستند، و هيچ جنبش و جنبنـده            
اين همـه در حـالي   . خروج و حركت و سكون و سفر و حضرش محاط در علم خداوند نباشد       

يعلـم  : شـود    كاسـته نمـي    هـا   ناا از هستي انس   گيرد كه اندكي از حضور مستمر خد        انجام مي 
  ). 4/حديد (لج في االرض و مايخرج منها و ماننزل من السماء و مايعرج فيها و هو معكمماي
  باران نشانه رستاخير. 6. 4

نـشانه و اسـتعاره و      اندازي است كه خداوند با       ظر نشانه شناختي باران، چشم    يكي از منا  
نزديك اختي تداعي معاني، باران را به گسترة رستاخيز         ساطت اصل روانشن  و و با    17صتشخي
باران صور اسرافيل طبيعت است كه با نزول او هزاران گياه و درخت مرده از خاك                . نمايد  مي

گري باران در قرآن كريم در قالب تعابير و عبارات          مضمون نشانه شناختي احيا   . خيزند  بپا مي 
اي و حجمـي قـرآن را         اي از آيات خوشـه      رهبندي شده است كه در مجموع، تي       متنوعي نقش 
  . دهند تشكيل مي

   :  عبارتند ازهايي از اين آيات نمونه
ها اغلب بـر مـدار         بافت دروني اين تيره از نشانه      :رستاخيز) هاي  نشانه(آيات  . 1. 6. 4

هايي كه در آن، مشبه از پوستة جامد خود خارج شده و ذي شعور           استعاره. گردد  استعاره مي 
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يابد، ايـن اليـه از چـشم انـداز اسـتعاره را در علـوم           شود و شخصيت انساني مي      ندار مي و جا 

ترين معـاجيز ادبـي      اما بايد توجه داشت كه اگرچه قرآن بزرگ       . اند  بالغي تشخيص نام نهاده   
هاست، اما در اين كتاب مقـدس، مـتن، دسـتخوش فـرم          در همه عصرها و براي تمامي نسل      

جاندار مداري در حوزة ادبيات از خالقيت هنري        . گردد   ادبي نمي  شود و معنا فداي صور      نمي
ي تداعي معـاني و بـا تكيـه بـر           ختانگيري از اصل روانش     لف با بهره  ؤگيرد و م    لف ريشه مي  ؤم

ايـن نـه    «كنـد و       متباين و نامتجانس هستي پيوند برقـرار مـي         يقياس مع الفارق، بين اجزا    
و ) معـشوق (شاعر بين ماه زمين      نمونه   ربه طو . هدد ارتقا مي » اين هماني «را به سطح    » آني

قياس . نمايد ماه آسمان كه ميانشان زمين تا آسمان فاصله است، رابطه اين هماني برقرار مي       
واقـع  تواند پايه اسـتنتاج       نميآيد و     مع الفارق در منطق، در زمرة آفات شناخت به شمار مي          

تـوان گفـت، هـسته     دارد تا جـايي كـه مـي   اي  شود، اما در هنر، خاصه شعر، كاربرد گسترده       
 واقع مفصل و گرهگاه ارتبـاط  اين قياس در. دهد مركزي هنر را قياس مع الفارق تشكيل مي       

اندازهاي  انرژي مخفي و روح پنهان اشيا و امور با چشم  . ظاهر گسسته هستي است   ه   ب ياجزا
ه ماده اوليه همه اين     شوند ك   تخيلي مختلفي مانند تشبيه و  استعاره و مجاز نقش بندي مي           

مـستعار و   (و يـا    )  مـشبه بـه    -مـشبه (طـرفين تـصوير     . اندازها، قياس مع الفارق است     چشم
 يا  18هاي متضاد باشند استعاره، نام پارادكس        گزاره هرگاه در زمره اشيا و امور و      . )مستعارمنه

سكوت، بافت  مانند مفاهيم فرياد و سكوت كه در تركيب فرياد          . گيرد  خود مي ه  نما ب  متناقض
اگـر  . به انسان تشبيه شده است    » فرياد«به قرينه   » سكوت«گيرند زيرا،     استعاري به خود مي   

هـاي حـسي زبـان پرداختـه و مقـر طبيعـي        لف به شكستن شالودهؤبراي تعميق احساس، م 
جيغ بنفش و يا صداي     « المثل شنيدني را در تركيب استعاري         ها را جابجا نمايد و في       حاسه
ني كرده و صدا را با رنگ و رنـگ را بـا بـو بيـاميزد، ايـن نـوع اسـتعاره را حـس                          ، ديد »سبز

چـه كـه     ها، آن   گونه استعاره   بامسمايي نيست زيرا در اين     اند، كه البته اسمِ      نام نهاده  19آميزي
  . ها هاست نه آميزش حس افتد، جابجايي حس اتفاق مي

 هنر تفاوت آشكار دارد، زيرا اگر در        اما جاندارمداري در قرآن با جاندار پنداري در ادب و         
والـنجم و   (كننـد     و گياه و درخت سجده مي     ) والصبح اذا تنفس  (كشد،    قرآن، صبح نفس مي   

 گياه از تيره حيات عـاريتي و روئيـده از صـور         تنفس صبح و سجده درخت    ) ر يسجدان الشج
. امـدار اسـت   ه و نظ  خيال نيستند، بلكه در جهان بيني قرآني، نظـام آفـرينش، حقيقتـاً زنـد              

 مجموعه آفرينش نيـز بـه تبـع ايـن مجموعـه، زنـده و ذي شـعور ارزيـابي                     يبنابراين، اجزا 
 بدن انسان در حيثيـت گسـستة خـود، در           يفي المثل، چشم، گوش و ساير اعضا      . شوند  مي

آيند، اما وقتي كه در ارتباط با ارگانيسم زنده و نظامدار موجوديت  زمره جامدات به شمار مي   
  . گردند شوند، زنده و صاحب حس و ادراك مي ارزيابي مييك انسان 
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.  دارد اي  گفتيم كه تفسير نشانه شناختي قـرآن در تـداعي رسـتاخيز، سـاخت اسـتعاره               

مـضمون  . كنـد   جوهرة اين استعاره حيات است كه در فرآيند كاركرد باران تحقق پيـدا مـي              
زمين، جنـبش   ي  اند احيا   جملهشود كه از آن        مي بيانحيات در اين تفسير با تعابير مختلف        

  : عبارتند از است يادنكات ديگري كه در اين مورد شايان ... زمين، طراوت زمين و
آيات، قرآن كريم به آثار و جلوات عملكرد بـاران توجـه دارد نـه بـه                  در اين قسم از   : الف

  . خود باران
 روئيـده در    ثقل توجه قرآن در تصوير احياگري باران، خود زمـين اسـت نـه نباتـات               : ب

نباتات . را» نباتات«كند نه     را زنده مي  » زمين« باران،    زمين، به عبارت ديگر از ديدگاه قرآن،      
بـه عبـارت ديگـر نباتـات        . يابند  نيز به واسطه اتصال به بدنه زنده زمين است كه زندگي مي           

ز مرگ به   روئيده در زمين باران خورده، در زمره آثار حياتند نه خود حيات، حياتي كه بعد ا               
  . شود زمين اعطا مي

   :براي نمونه نگاه كنيد به
 ينزل من السماء ماء فُيحيي به االرض بعد موتها انّ في ذالـك آليـات لقـوم يعقلـون                   :1

  ). 24/روم(
لمحيـي   ان الـذي احياهـا    . تري االرض خاشعه فاذا انزلنا عليها المـاء اهتـزت و ربـت             :2
  ). 30/فصلت (الموتي

تـصويرگيري شـده و حيـات       ) خاشعه(ن مرگ زمين با تعبير استعاري       در اين آيه مضمو   
  . اي لطيف و زنده است كه استعاره» اهتزاز زمين«دوباره زمين با تعبير استعاري 

 اهتزاز و نشاط زمين بعد از سپري كردن دوران مرگ، سه حلقه     مرگ زمين، نزول باران،   
 پيوسته از يك فراينـد حياتنـد كـه      همه  هم پيوسته از يك زنجيره حركت و سه مرحله ب         ه  ب

بـه درون جريـان سـيال ايـن         ) قوم يعقلون (خداوند با شناور ساختن ذهن خالق خردمندان        
است اتصال   را به گرهگاه اين آيه كه همان تفسير نشانه شناختي قيامت             ها  آنفرايند، قلوب   

  . لمحيي الموتي اان الذي احياه: دهد مي
از ) تسليم پذيري در مقابل خزان    (ي واژه كليدي خاشعه      از سورة حج به جا     5 در آيه    :3

براي توصيف مرگ زمين، بهره گرفتـه و بيـان داشـته     ) گياه  خشك و بي  (واژه كليدي هامده    
در  هـاي نبـاتي     آيـد و جفـت      هاي باران به اهتزاز در مـي        است كه زمين پس از چشيدن واژه      

ري باشند از خداي رستاخيز آفرين و شوند تا نشانه گويا و آشكا      گسترة زنده زمين متكثر مي    
   ذالك بان اهللا هو الحق و انه يحيي الموتي: زندگي بخش
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  باران، تعبيري نشانه شناختي از زندگي دنيا. 7. 4

عامـل كـشف انـرژي حيـاتبخش        در نگرش قرآني باران در همان حال كه نـشانة رزق و             
نـشانه  .  بعـد از مـرگ اسـت       زمين و انتقال ثمرات از عمق زمين به متن آن و نشانه حيـات             

گونه كـه بـراي تفـسير        خداوند همان . باشد زندگي زوال پذير دنيايي و مضمون مرگ نيز مي        
هاي خردمندان   ، تمثيل باران را در دل     ها  آنهاي   نشانه شناختي زندگي و رستاخيز و مصداق      

يـل  كند براي تبيين حيات ناپايدار دنيا و مضمون مرگ نيز بـه ضـرب همـين تمث                  ضرب مي 
هاي گسترده و استعدادهاي متنوع نشانه شناختي باران را از قوه به فعل               پردازد و ظرفيت    مي

  . آورد در مي
افرازند و اعالم  با ريزش باران و گسترش آن در متن زمين، نباتات در هم تنيده سر برمي             

امـا پـس از سـپري كـردن دوران سرسـبزي و سـرزندگي بـا چـشيدن                   . كنند  موجوديت مي 
ي پوسيده و عريان    ها  ناميرند و فقط استخو     شوند و مي    هاي خزان پژمرده مي      نشانه نخستين

  وآينـد  هـا بـه عنـوان نمادهـاي مـرگ و عبـرت بـه منظـر و مرئـي در مـي                    ها و شاخه    ساقه
  : نمايند ترين زبان، بيان مي پذيري زندگي دنيايي را به فصيح زوال

فاصـبح  االرض  لـسماء فـاختلط بـه نبـات          انزلنا من ا   ءفاضرب لهم مثل الحيوه الدنيا بما     
  . هشيماً تذروه الرياح

   )17/رعد(باران دستمايه تفسير حق و باطل . 8. 4
در اين آيه براي نـشان دادن حـق و باطـل و نيـز بـراي تبيـين سـهل و ممتنـع بـودن                          

پـردازي شـده    گيري از عناصر ملموس تشبيه، از تمثيل بـاران چهـره            هاي قرآني با بهره    مثال
  :  عناصر متشكله تشبيه در اين آيه عبارتند ازاست،

  حق و باطل : مشبه
  )آب و حباب(باران : مشبه به

 سبك شناسي قرآن    ردن مفاهيم انتزاعي، يكي از اضالع     ملموس ك دانيم    همانگونه كه مي  
) ع(گاه كه ابـراهيم    ل آن امثبر اي   . ها و امور و حوادث تاريخي است        در تبيين و تفسير پديده    

يقـين  (نينـه قلبـي     أشود، خداوند براي تثبيت طم      خداوند، طالب تبيين قيامت و معاد مي      از  
فخـد  (دهد    ابراهيم تمثيل ملموس و عملي پرنده و كوه را پيش روي ابراهيم قرار مي             ) پايدار

و براي عيني نمودن و تجسم بخـشيدن        ). 260/بقره) (كل جبل  ثم اجعل علي  ... اربعه طيور   
ت حاصل از ريزش باران شـديد بـر روي          أاز مشبه بهي مركب يعني هي     » اري«مفهوم انتزاعي   

) ابل فتركـه صـلدا     كمثل صفوان عليه تراب فاصابه و     (گيرد    خاك پراكنده بر سنگ، بهره مي     
عمل، نيز از مـشبه بـه مركـب حاصـل از حمـل                و براي ملموس ساختن علم بي     ) 264/بقره(

مدل ملموس سازي و سـاده      ). 5/جمعه(د  گشاي  كتاب توسط حمار را پيش روي خواننده مي       
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در ايـن سـبك از     . سازي مفاهيم انتزاعي و قديسي با سبك تفسيري قرآن عجين شده است           

طبيعي و انتزاعي و قديسي را در حد گنجايش ذهن  ي  انتقال پيام، قرآن كريم، مفاهيم ماورا     
تـرين بافـت       سـاده   را در حـد    هـا   آنكند و براي باور نشان كردن اين مفاهيم،           بشر هموار مي  

بر حول آن به فهم مشترك و وجدان جمعـي          » ناس «دهد تا خرد جمعيِ     ها تقليل مي    پديده
در همين راستاست كه قرآن كـريم بـراي عينيـت          . ناس بر مدار آن به حس مشترك برسند       

اگـر چنـد    (بخشيدن به مفاهيم كلي حق و باطل و تبيين ماهيت پايداري و ماندگاري حـق                
اي از    اگرچند هم مـدتي گوشـه     (و زوال و ناپايداري باطل      ) باطل قرار گيرد  هم تحت سيطره    

باران بر زمين   . گيرد   مي  بهره) آب و حباب  (از تمثيل دو اليه باران      ) قلمرو حق را اشغال كند    
بـه جريـان در     ... هاي بالقوه طبيعت اعم از نهـر، رود، آبگيـر و             بارد و در هر يك از ظرف        مي
يابد كه اين نمودها بـه نوبـه خـود دو نمـاد از                 مي در حين جريان دو نمود     اين باران    .آيد  مي

اش متكـي     حباب كه هستي پوشـالي    . اند، يكي آب و ديگري حباب       مفاهيم كلي حق و باطل    
هايي از    شود و بدين ترتيب گوشه      اندازد و بر اريكه آب سوار مي        به باد است، باد به غبغب مي      
اما اين موجوديت پوشالي، با تلنگري از نـسيم، متالشـي           گيرد،    حاكميت آب را به دست مي     

 نمـود پوشـالي حبـاب، موجوديـت         در مقابـلِ  . ماند  شود و ديگر هيچ اثري از او باقي نمي          مي
ت را در سـاقه گيـاه و تنـه           روند حركت هدفمند خود نيروي حيا      پايدار آب قرار دارد كه در     

اع فـ دريغ آب براي انت هاي بي  در سفرهكند و توزيع مي  درخت و شريان خاك و وجود انسان،        
  . گردد بشر، ذخيره مي

فايـده بـا تـك         بـي  حبابِ. ريا و سودمند    فايده است و آب ساده و بي        حباب، پرمدعا و بي   
شود امـا آب در       كند و درخشش پوشالي آن نقش بر آب مي          اي از نسيم، قالب تهي مي       ضربه

و تسليم محض در مقابل ) هامده(گياه  كند، با درنگ خود زمين خشك و بي        زمين درنگ مي  
 ةصـبغ (آورد و خون سبز را كه خون زندگي و رنـگ خـدا                را به اهتزاز در مي    ) خاشعه(خزان  

  . سازد رمق زمين جاري مي رنگ و بي است در اندام بي) اهللا
الف حبـاب، آب در مـتن زمـين و در مـتن              خـ  شود اما بر    فايده نابود مي    آري، حباب بي  

 ي راز ماندگاري آن در همين سودمند      يابد، زيرا براي مردم سودمند است       مي زندگي استمرار 
و مـا در ايـن نتيجـه گيـري     . مكث في االرض  ي ماينفع الناس؛ و اما   : و كاربرد عيني آن است    

كنيم كه در     منطقي قرآن، چشم اندازي روشن و شكوهمند از پراگماتيسم ديني را لمس مي            
تـرين وجـه بـه     ر نشانه شناختي، بـه گويـاترين و سـاده         سيفجريان آن حق و باطل با مدل ت       

  : آيند تعريف در مي
. اي براي مردم نداشته باشد و نشانه آن حباب است باطل عبارت است از چيزي كه فايده

در ايـن آيـه   . حق عبارت است از چيزي كه براي مردم سودمند باشد و نـشانه آن آب اسـت          
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ها از تصوير ملموس     ي پيام، در امتداد دامنه نشانه     براي تقريب به ذهن مفاهيم كلي و تجريد       

تفرد مـشبه   (ه گرفته شده و بافت هنري كالم، رنگ تشبيه جمع             ديگري در قالب تشبيه بهر    
به خـود گرفتـه   ) چند جزئي  بودن مشبه و مشبه به       (و تشبه مركب ملفق     ) و تعدد مشبه به   

ـ ) حـق و باطـل  ( پيام متن مناظر اصلي اين تصوير كه براي ملموس كردن مركزيت     . است ه ب
   .ذوب فلزاتو باران   :اند عبارتند از كار گرفته شده

  : باشند هر يك از واحدهاي مشبه به داراي دو بافت مي
  حبابو  آب              باران-1
  كف روي فلزو  فلز             ذوب فلزات-2

نكته ديگر سـاختار    .  به حباب و كف روي فلز       تشبيه شده است و باطل      به آب و فلز    حق
يكي مقدمه كه گزارش تصويري باران و حباب و آب از يـك سـو و                .  اين آيه است   اي  دو اليه 

اثبات ماندگاري حـق    (اع از سوي ديگر است و ديگري نتيجه         فذوب فلزات براي تجمل يا انت     
  ). و زوال پذيري باطل

نكته روش شـناختي     دو   در پايان مقدمه و نتيجة اين تأويل، توجه خواننده و شنونده به           
آورد شـنيداري مـتن      ايـن دو نكتـه، ره آورد معنـوي قرائـت مـتن و يـا ره                . جلب شده است  

  : باشند مي
  )كذالك يضرب اهللا الحق و الباطل( تأمل در خود اين تمثيل -1
كـه  ) مـدل سـهل و ممتنـع      ( تمثيلي و سبك نشانه شناختي قرآن        »مدل« تأمل در    -2

هـاي آن اسـت    و ذوب فلزات يكـي از مـصاديق و جلـوه   ت باران  تمثيل حق و باطل با مركزي     
  ): كذالك يضرب اهللا االمثال(

 بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً و ممـا يوقـدون عليـه             ةيانزل من السماء ماء فسالت اود     
فامـا الزبـد فيـذهب      . رب اهللا الحق و الباطل    ض او متاعٍ زبد مثله كذالك ي      ةحليفي النار ابتغاء    

 و اما ما ينفع الناس فيمكث في االرض كذالك يضرب اهللا االمثالجفاء .  
مطالعة نشانه شناختي قرآن و تمركز ذهن بر كاركرد تمثيالت مانع از رويكرد پژوهشگر              

در آيـه   . هاي قرآني نيست    ابعاد نشانه  در شكل دهي     ها  آنبه معاني زير ساختي لغات و تأثير        
ختي بر حول چند لغت كه به منزلة كليد واژگان اين           كريمه اشاره شده نيز بحث مفهوم شنا      

از آن . كنـد  تـر و عميـق تـر مـي     آيه هستند، چشم اندازهاي معرفت شناختي آيه را برجسته    
  : اند مفردات زير جمله
گوينـد كـه      هاي بزرگ را مي    هاي ميان كوه    سر وادي است؛ وادي دره    ك اوديه، جمع م   -1

ها اعـم از   شوند و سپس به ميزان ظرفيت آبگاه  جمع مياه  آنها در    ها، آب   به هنگام بارندگي  
گيـري و اسـتعداد آب         و به فراخور ميـزان بهـره       هاي زير زميني     بركه و سفره   جويبار و رود و   



95 باران و تأويل نشانه شناختي پديدارها در قرآن 
هاي  اي از توزيع عادالنه ثروت      يابند تا جلوه     جريان مي  ها  آنها در    پذيري هر يك از اين آبگاه     

. مان انسان بـه نمـايش در آورد       مادين در مقابل چش   عمومي را از زبان طبيعت و به صورت ن        
 نيز از وادي مشتق شده است، زيرا نماد تجميع و تمركز خون بدن انسان است كه                 كلمه ديه 

ع  در انـدام مقتـول توزيـ       هـا   ناوري و خون پـذيري شـري        قبل از كشته شدن به تناسب بهره      
  ). 513: ، ص19: ، ج7(است تبلور يافته » مال«ه ازاي شده است و اكنون به صورت ماب مي

  . احتمل، فعل ماضي از ثالثي حمل و از باب افتعال است -2
ـ       . باب افتعال مانند تفعل مفيد معناي مطاوعه است        دوش ه  احتمال در لغت به معنـاي ب

، روي  )كـف (زبد  ). 514: همان، ص (گيرد    كه با نيروي حامل صورت مي     گرفتن چيزي است    
هـاي    اعتنا به رجز خواني     كند و بي    ج سواريِ كف را تحمل مي     شود، آب، مو    موج آب سوار مي   

توشة كف سرانجام در نقطه اشباع به        ره داند،  دهد، چون مي    پوشالي آن، به راه خود ادامه مي      
  . ار آن است موج سواران ريشه در باد، در انتظرسد و سرنوشت تاريخي همه صفر مي

رابـي  . نيز، هم خانواده همين كلمه است     » بار«است، كلمه   » عالياً«به معناي   » رابياً «-3
است و خداوند، موج سواري كف و به تبع آن موج سواري و مفخره جويي همه                » زبد«صفت  

، 11: ، ج 5(كنـد     باطل تباران حق نماي تاريخ را، برتري جويي و زيادت خـواهي تعبيـر مـي               
  ). 210: ص

رخي از مظاهر ناسازگار با جريـان  ب. است» زبد«براي  » حال«،  »بالياً«جفاء، به معناي    -4
روند ولي رسوباتي هرچند غيرقابـل اعتنـا در حـد بقايـاي               درخشش، مي حق، پس از اندكي     

گذارند تا عبرتي باشند براي سوداگران قدرت و ثروت و فرصتي             ايوان مداين از خود باقي مي     
دانـد و پـيش روي   براي شاعر با كوره االسفار كه آينه عبرت را بر مـدار صـبح و آفتـاب، بگر                

  ).  آينه عبرت خاقاني شرواني رك قصيدة(تماشائيان به نمايش در آورد 
اش به سرآمد،     يكه عمر كوتاه تاريخ    كه آئينه تمام نماي باطل است، پس از آن        ) زبد(اما  

 »بـاد «اريكة عال و كبريـا بـر        ) حباب(كف  ماند،    رود و ديگر هيچ اثري هم از او باقي نمي           مي
باد آورده  : اند  راست است كه گفته   . شود   سرانجام نيز با تلنگري از باد متالشي مي        افرازد و   مي

كه كـف از حـريم ديـگ      چنان شود، هم  حباب، سرانجام، از حريم آب اخراج مي      . برد  را باد مي  
  : شود اخراج مي

كف با تمام كبريا و غرورش به زمـين افكنـده           ) 514 :، ص 19: ، ج 7(اجفات القدر بزبدها    
اي پوشـالي را بـه        كه پهلواني اصيل، پهلـوان پنبـه       چنان هم) من صارع الحق صرعه   (ود  ش  مي

  ).همان(جلٍجفأت لر :اند كه گفته زمين افكند، چنان
اند، آن چيزي است كه انسان براي آن وجـود واقعـي فـرض                در تعريف باطل گفته   : باطل

بـه  . شـود   مفروض ثابت مي  كند بطالن     اش مي   نمايد، اما وقتي كه با واقعيت خارجي مقايسه       
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كـه، حـق در      عبارت ديگر، باطل آن است كه با واقعيت خـارجي منطبـق نباشـد، كمـا ايـن                 

ترين تعريف خود، آن چيزي است كه با واقعيت خارجي منطبق است، مثالً اگر كسي                بديهي
اش بـا واقعيـت       جا كه گزارة خبـري     زمين باالي سرِ ما و آسمان زير پاي ماست از آن          : بگويد

  . خارجي منطبق نيست مرتكب اخبار باطل شده است
آورد،   حباب خود را به رنگ آب در مـي        : اما شناخت باطل هميشه ساده و طبيعي نيست       

ارسله معنا غداً يرتع    (رند  آو  نابرادرانِ يوسف فروش، حسادت را به رنگ مرغزار و بازي در مي           
يد، شريح زيـر تـرازوي قـضاوت    آ ضرار و نفاق به كسوت مسجد در مي ). 12/يوسف) (و يلعب 

هـاي سـبز اسـتتار       شود، عقرب جرّار براي بلعيدن پرندگان سـاده لـوح زيـر بـرگ               پنهان مي 
و اين صداي هميشة وحـي      . ندپوشد، تا حق مكتوم بما      باطل، آگاهانه لباس حق مي    . شود  مي

  ). 47/بقره (والتلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون: است كه
مانـد و اگـر حـق را لبـاس             باطل با حق نياميزد، از چشم حقيقت جويان مخفي نمي          اگر

  ). 50: ، خ6(گردد  ن سرزنشگر معاندين قطع ميباطل نپوشانند زبا
گونـه مـوارد، متـد شـناخت شناسـي باطـل از تمركـز بـر نمودهـا و              لذاست كه در ايـن    

. گردد  ها معطوف مي    نشانههايي مألوف ذهني تخليه و آشنايي زدايي شده و به سمت             صورت
هاي حق و باطل به صورت عينـي پـيش روي             نشانهدر آيه مورد تحليل نيز با بياني تمثيلي         

ـ          ط مخاطب گذاشته شده است تا مأخذي باشد براي بازشـناخت حـق و باطـل و كـشف رواب
  :  از هم گسستة حق و باطل، از جملهيمعنادار و نشانه مدار بين اجزا

  . و سودمند است حق هميشه مفيد -1
  . فايده و بيهوده است  باطل بي-2
  .  حق متواضع، بردبار، عميق، پرمحتوا و سنگين است-3
 و جويد بر خويش اما باطل قائم بر حق است، و از آبروي حق استمداد مي        حق متكي    -4

 هـر  گونـه كـه   را به لباس حق در آورد و از حيثيت او استفاده كند، همان كند خود     سعي مي 
  . گيرد غي از راست فروغ ميدرو

گاه كه آب در اسـتمرار حركـت خـود، وارد دشـت              آن.  آشفته است   باطل دنبال بازار   -5
صاف و صحراي فراخ شد و جوش و خروش آن فرو نشست، اجسامي كه در مسير آب بـا آن                

وقتي كه آرامش . شوند و آب از غيرآب بازشناخته مي شود  ته نشست مي،ممزوج شده بودند
سر جـاي خـود     شعور به جاي شور نشست، باطل        د شد و ضابطه جاي رابطه را گرفت و        ايجا
بايد آبـدار   » ريشه«آورد،    زيرا روي آب، آبِ رو نمي     ) 166-161: ، صص 1: ، ج 10(نشيند    مي

  . باشد
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  نتيجه گيري. 5
باشـند، يكـي    ها داراي دو سـاختار وجـودي مـي    در نگاه پديدار شناختي به قرآن، پديده   

هاسـت و يكـي سـاختار          طبيعي كه همان واقعيت يا وضع موجود و ملمـوس پديـده            ساختار
كليـد  . تـر از سـاختار طبيعـي داللـت دارنـد            تأويلي و نشانه شناختي كه به حقيقتي متعالي       

هـا، خـرد و يقـين و     ي ايـن نـشانه  ا  يا كليد واژگان زمينه) ها  فهم نشانه (گشايش اين داللت،    
  . باشند مي... ايمان و 
 اين تفسير نشانه شناختي نيز تذكار و تأويل است و مراد از تأويل، ارجاع پديده بـه     هثمر

بـاران در قـرآن در زمـرة يكـي از ايـن      . باشـد  تـر از وضـع طبيعـي وي مـي           حقيقتي متعالي 
قابل تفسير  » تأويل«و  » تذكار«هاي محوري است كه با توجه به منطق قرآن در قالبِ              پديده

  . دباش نشانه شناختي مي
براي آگاهي از مدلِ تأويل نشانه شناختي قرآن الزم است، برخـي از مفـاهيم و واژگـان                  
كليدي قرآن با توجه به جايگاه اين مفاهيم در ساختمان زبان قرآن مورد مداقه قرار گيرند و 

» نـزول «حال تعليق در آيد، از جمله ايـن مفـاهيم كليـدي، مفهـوم       ه   ب ها  آنمعاني متعارف   
ر قرآن، به معني تقليل و تعديل امري متعالي در حد فهم بشر است كـه در دو                  نزول د . است

بافت نشانه مدار باران در قرآن، كاركردهاي متنوع دارد كه . سطح تنزيل و انزال، كاربرد دارد
باشند كـه   مياز جملة اين كاركردها ... تذكار و     رستاخيز، قدرت خدا، تشخيص حق و باطل،        

در متون  ) ها  زبان واسط نشانه  (زبان استعاره   . نشينند  ها به بار تأويل مي      با حلقة واسط تداعي   
كه،  چنان  است، اما در قرآن جزو ذات زبان است، هم         ه از هنجار زبان   هنري، انحراف هنرمندان  

اي   پارچـه آفـرينش اسـت، نـه جامـه          جاندار مداري نيز در قرآن، معطوف به ذات زنده و يك          
  . دام آفرينشاي بر ان عاريتي و پيرايه

  
  ها يادداشت

1. functionalism           2. allegorical                        3.semantic 
4.epistemology             5.William Wordsowrth       6.active remember   

  .  145 : ص،13. ك. ر. اصطالحي از هيدگر در مباحث هر مونتيك فلسفي. 7
8. interaction   

ي ماننـد   ا نهاهـاي نـش      دانشي است كه به پژوهش پيرامون نظـام        semiologieنشانه شناختي   .9
پردازد و عالمتي است كه همراه بـا قـصدي در             هاي عالمتي و غيره مي     ، نظام code زبان، رمزگان 

 ). 40يرگيرو، نشانه شناسي ص  ، به نقل  از پي34ص   راز متن،(انتقال معنا همراه است 
  . يرات دكتر كاميابي استاد درس ادبيات انگليسي اينجانب در دورة دكترياز تقر. 10

11. sings                          12. syntagmatique              13.pqradigmatique 
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هـاي زنـده و زايـشي         خاصـيت تأويـل پـذيري مـتن       افق انتظار، اصطالحي از گادامر، دربـارة        . 14

jenotextي ظاهري ها  در مقابل متنphenotext) . 140رك راز متن ص.(  
15. reconstruction                 16. reproduce              17. personification 
18. paradox                           19. synesthesia 
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