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  ي قرآنسمعناشنا

  مطالعة موردي سوره جمعه
  ∗محمد رضا پهلوان نژاد

  ∗∗عليرضا سزاوار

 چكيده
پردازان مكاتب مختلف     اي دارد؛ هرچند نظريه     شبكة معنايي در قرآن، ساختار ويژه     

انـد، الگـوي كامـل و قابـل           اي طرح كـرده     هاي پراكنده   گونه از نقد، نظريه     در زمينة اين  
هـا    بندي نظريه   ن است تا ضمن جمع    آرو، مقاله حاضر بر       ز اين اجرايي در دست نيست ا    

و تطبيق آنها با اسلوب معناشناسي، به يك الگوي نقد علمي ساختاري دسـت يابـد؛ بـه                  
نحوة سـاختار معنـايي     . اين دليل، از دو زاوية صوري و معنايي به قرآن توجه شده است            

 اين شبكه و نوع ارتباط درونـي      كه در برگيرنده مفاهيم شبكة معنايي قرآن و پيچيدگي        
هـا   در قالب نظريه و سپس در آيات سوره جمعه و تناسب آن با ديگـر سـوره          آن است،   

  .بررسي شده است
ها بـا رويكـرد سـاختگرا و از طريـق بررسـي روابـط                 در بخش تجزيه و تحليل داده     

 بـا  ها، در دو بخـش؛ يعنـي تناسـب سـورة جمعـه و آيـاتش           معنايي و مفهومي ميان واژه    
هاي پيشين و پسين و نيز تناسب آيات اين سوره با يكديگر بررسي شده است كه                  سوره

دهد مفاهيم قرآني با يكـديگر و بـا مفـاهيم و رويـدادهاي متعـدد ديگـري در                     نشان مي 
ارتباط زنجير وار است و تبيين هر كدام از اين مفاهيم و رويـدادها، بـه رسـيدن و روشـن سـاختن                     

  .اند اند و شبكه معنايي مزبور را ساخته ه است كه با آن در ارتباطمفاهيم ديگري وابست
  .هاي قرآني، ارتباط حلقوي واژگان شبكه معنايي، ساختار معنايي، واژه :واژگان كليدي

                                                           
 . دانشگاه فردوسي مشهداستاديار ∗
  .دانشجوي زبانشناسي ∗∗

  4/6/1387:  تأييد7/5/1387: تاريخ دريافت
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  مقدمه
نخستين حوزة فكري دربارة زبان در ميان فيلسوفان يونان، بر طبيعي بـودن پيونـد ميـان                 

به باور اين گـروه     . ابر وجود رابطه قراردادي ميان آنها بود      صورت آوايي و معناي واژه در بر      
ها را در صـورت آنهـا         رو، منشأ و نيز معناي واژه       از همين . ن، زبان ماهيتي طبيعي دارد    اطبيعي
هايي بود كه از راه تقليـد صـداهاي طبيعـي             دليل آنان، وجود واژه   . وجو كرد   توان جست   مي

داي برخـورد  ، هاي ديگر ازجمله صداي ريـزش آب  مانند صداي جانوران و يا برخي پديده      
  . چيزها با يكديگر و جز اينها پديد آمده است

ها و معاني از نوع قرارداد يـا          ها معتقد بودند رابطة ميان واژه       ن، قراردادي ابرخالف طبيعي 
 گونه رابطة طبيعي ميان     بر اين پايه، اينان هيچ    . توافق ميان برخي افراد انسان ناشي شده است       

 )49: 1370روبينز، . (كردند ها را باور نداشتند و آن را انكار مي صورت و معناي واژه
شناسي قرن بيستم به مراتب بيشتر از تأثير       گمان كه دامنة تأثير و نفوذ سوسور در زبان          بي

شناسي قرن بيـستم را       توان گفت زبان    شناس ديگري است تا جايي كه به جرئت مي          هر زبان 
اي از قراردادهـاي ضـروري و اجتمـاعي           به باور سوسور، زبان مجموعـه     . ردخود او آغاز ك   

از ديـدگاه او، منظـور از قراردادهـاي ضـروري و            . شود  است كه به صورت گفتار ظاهر مي      
اي از    بـر ايـن پايـه، زبـان مجموعـه         . هاي زباني و نيز روابط ميان آنهاسـت         اجتماعي، نشانه 

 آنها را به صورت قراردادهـايي مـشخص بـه كـار             گويان هر زبان    هايي است كه سخن     نشانه
اما نشانه زباني چيست؟ نشانه زباني نه تنها ارتباط يك شئ و يك نام، بلكه پيونـد                 . برند  مي

بر اين پايه، هر نشانة زباني، يك معني را بـه  . يا معني و يك صورت آوايي است يك مفهوم 
تنها مادي نيست، بلكـه در اصـل     البته صورت آوايي چيزي،     . سازد  صورت آوايي مربوط مي   

شـناختي    بنابراين، نشانة زباني در اصـل واقعيتـي روان        . شناختي صداست   نقش يا تأثير روان   
هـر دو عنـصر    . اسـت ) دال و مدلول  (است كه داراي دو بخش يعني صورت آوايي و معني           

ا بـه ذهـن     ديگري ر اند و هركدام      طور نزديك به يكديگر پيوند يافته       معني و صورت آوايي، به    
در . آورد و بـرعكس  مفهوم درخت را به ذهن مـي / deraxt/ ورت آوايي ،  آورد؛ مثالً در زبان فارسي      مي

  )134: 1374واتر من، . (كاربرد عادي، هرنشانة زباني برابر يك واژه است
هـاي پيـشين    علم شأن نزول به دليل ارتباط مستقيم با فضاي نزول آيات و ترسيم زمينـه          
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گونـه كـه بايـد در ايـن           مؤثر دارد، ولي بررسي ما نشان داد اين مقولـه، آن          وحي، جايگاهي   
اين نوشتار، تالشي اسـت در جهـت تبيـين نقـش            . سورة خاص طرح و بررسي نشده است      

بافت در معاني جمالت و پيرو آن، بررسي معناشناختي يك سوره از قـرآن كـريم و روابـط        
شناس با پژوهش بسياري،   به عنوان يك زبان گرچه بايد پذيرفت كه   .معنايي ميان واژگان آن   

شناسي را بـه ايـن        اي بهتر از سورة جمعه نيست كه روابط معنايي دانش زبان            دريافتيم سوره 
كنـيم،    آغاز مـي "هاي معنايي  نظريه" و   "معني"نخست بحث را با     . خوبي در آن بتوان يافت    

  .كنيم واژگان آن را بررسي ميگفته سورة جمعه و روابط معنايي ميان  گاه به دليل پيش آن

  تحقيق پيشينه. 2
شناسـان    هاي معنايي گوناگوني ارائه شده است و بسياري از زبـان            در طول تاريخ، نظريه   

شـناس معـروف    براي نمونـه، بلومفيلـد ـ زبـان    . اند به دشواربودن بررسي معنا اعتراف كرده
تعريـف واژگـاني چـون نفـرت،     گويد ما هيچ شيوة دقيقي بـراي   رفتارگرا ـ در اين باره مي 

هايي اشاره دارند كـه هنـوز بـه           ها به پديده    عشق و جز اينها در اختيار نداريم؛ زيرا اين واژه         
 .درستي دسته بندي و مرزبندي نشده اند

  اي ـ تصوير ذهني  نظرية انگاره) الف
. ودش  بر اساس اين نظريه، معناي هر واژه انگاره يا تصويري است كه در ذهن تداعي مي               

اول آنكه هرزمـان كـه عبـارتي        : شمارد    الستون شروطي را براي درستي اين فرض الزم مي        
گو عبـارت     افزون بر اين، سخن   . گو حاضر باشد    اي در ذهن سخن     شود، بايد انگاره    توليد مي 

در نهايت،  . اي كه در ذهن وي است، آگاه شود         كند تا شنونده از انگاره      موردنظر را توليد مي   
كه عبارت مورد نظر همان انگاره را درذهن شنونده فراخوان كند، ارتباط زبـاني              در صورتي   

  )11: 1375شجاعي، .(موفقيت آميز بوده است

  ها  نظرية تداعي واژه) ب
. هـاي ديگـر اسـت    در اين رويكرد، پژوهشگر در پي كشف روابط ميان يك واژه و واژه          

در آنهـا يـك واژه بـه سـخنگو داده     هاي بسياري با اين هدف انجام گرفته است كه         آزمايش
  )168: 1384ايزانلو، . (كند بگويد هايي را كه در ذهن خطور مي خواهند تا واژه شود و از او مي مي
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  اي نظرية حوزه) ج
اي بي شكل است كه زبان بـه آن           در اين نظريه، فرض بر آن است كه جهان بيرون توده          

ايي در نظر گرفت كـه بـر روي ايـن تـوده             ه  توان همچون قالب    ها را مي    واژه. دهد  شكل مي 
بـراي نمونـه،    . دهـد   پوشاند و به آن شكل مي       شود و هر واژه بخشي از آن را مي          گذاشته مي 

. دهد، با واژگان مربوط پوشانده شده است        حوزة ادراكي رنگ كه يك پيوستار را تشكيل مي        
اي    ادراكي كه بـا واژه     هر بخش از حوزة   . دهند  ها، يك حوزة واژگاني را تشكيل مي        اين واژه 

 )56: 1346پالمر،. (دهد شكل گرفته است، يك مفهوم را تشكيل مي

  نظرية نمونة مادر. د
هاي مادر در هر دسته، اعضايي هستند كه بيشترين ويژگـي      در اين نظريه، نمونه يا نمونه     
ر هـاي ديگـ     گذارند و كمترين شباهت را به اعـضاي دسـته           را با اعضاي ديگر به اشتراك مي      

  )3 ـ 1: 1987راش،. (دارند

  نظرية فرازبان معنايي)  ه
معنـا كـه در تبيـين معنـا،           زباني به معنا حـاكم اسـت؛ بـدين          در اين نظريه، نگاهي درون    

هـا و جهـان بيـرون         زباني، تالشي بـر برقـراري ارتبـاط ميـان واژه            هاي برون   برخالف نظريه 
هـاي زبـاني ديگـر مـشخص      صـورت در مقابل، معناي هر واژه به وسيله . گيرد  صورت نمي 

  )89، 1: 1404ابن فارس، . (شود مي

  هاي معنايي  نظرية مشخصه) و
معناي هر عبارت تابعي از معناي اجزاي آن است كه در مورد معناي جمله به شكل زير                 

بـر  ) 3: 1994الراغـب،  . (»هاي آن است معناي هر جمله تابعي از معناي واژه  «: شود  تعبير مي 
هاي معنايي است؛     اي يك واژه نه يك مفهوم واحد، بلكه تركيبي از مشخصه          اين اساس، معن  

تـشكيل شـده اسـت و      » مـرگ «و  » سـبب «،  »قـصد «هاي    مثالً معناي واژه كشتن از مشخصه     
. را داراسـت » مرگ«در اين است كه اين واژه تنها مشخصه  » مردن«تفاوت آن با معناي واژه      

   )11: 1378ويتگنشتاين، (
هـاي قـرآن      الح عضميه معتقد است وضع هر يك از اصطالح        ،  وم قرآني اما در بخش عل   
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كـه عقـل تـصميم        كنـد، تـا جـايي       مجيد در نگاه اول، نزديك به فهم و آسان ياب جلوه مي           
شود، اما در باز گشت با شوق فراگيري هرچه بيـشتر             گيرد به آن دست يابد و نااميد نمي         مي

ي آن دست يابد و لذت آن را بچشد، آتش شـوق            هر اندازه عقل به خير و نيك      . گردد  باز مي 
يابند كه معناي لغوي بـه تنهـايي          نگران درمي   ژرف. شود  ور مي   و آگاهي دوباره در وي شعله     

كننـد و بـه       طور كامل ايفـاي مـسئوليت نمـي         هاي ادبي و بالغي به      و زيبايي  كند  كفايت نمي 
كـشيدن همـه بـار معنـا را         معاني فقهي و دينـي تـوان        . رسند  هدف خواسته شده نهايي نمي    

هاي معنـوي يـا    آيند و زيبايي    ها، رنجور به نظر مي      رو، با دربرگيري آن گنجينه      از اين . ندارند
مانـد اينكـه ايـن        تنها چيزي كه باقي مي    . كنند  دهند، ولي كفايت نمي     هاي صوفيانه مي    تاويل

د، ولـي   دهـ   ها چيز ديگري هستند كه احساس فهميده شدن بـه آدمـي دسـت مـي                 اصطالح
. بيند، ولي پرواي درك و احاطه به آن وجـود نـدارد             آن را مي  . توانايي دستيابي به آن نيست    

هاسـت كـه اسـتعدادها بـه رقابـت            هاي قرآن اسـت و در ايـن گنجينـه           اين يكي از شگفتي   
  )32: 1413عضميه، . (گردد ها گونه گونه مي پردازند و سخن مي

 هست، از ابن عباس است كـه بـه   غريب القرآن اي كه در ترين نگاشته حال، كهن   در عين 
 معناي دويـست واژه دشـوارياب قـرآن را در بـر دارد و در                ،اين كتاب . هاست  ترتيب سوره 

  .سامان يافته است)  ق65: م(هاي نافع بن ازرق  پاسخ به پرسش
هاي واژگان قرآني فراهم آمده اسـت         ها يا پيام    هايي هم در رشته واشكافي داللت       نگاشته

ترين كاري كه در اين زمينـه         كهن. شكوفا شده است  ) وجوه و نظاير  ( زير عنوان برجستة     كه
النظـائر فـي    الوجـوه و بـا نـام   ) ق150: م(اي است از مقاتل بن سليمان بلخـي          به دست ما رسيده، نوشته    

تر   ش كه پي  )ق143: م(و علي بن ابي طلحه      ) ق105: م(با اين همه، از دو كتاب عكرمه        . القرآن الكريم 
  )122: ق1401كرماني، . (از نگاشته بلخي است، به دست ما نرسيده و از آن آگاهي نداريم

هاي ديگر كه مخاطب آنها مـشخص اسـت و دوران    زبان نوشتاري قرآن برخالف نوشته    
كاربردشان نيز محدود به زمان است، ويژگي منحصر به فردي دارد كه براي كـشف مفـاهيم    

در مورد زبان نوشتاري، چامسكي در كتاب مروري بـر          . اند  ي شده ريز  آن علوم متعددي پايه   
زبان نوشـتاري گفتـاري اسـت كـه در آن           «: گويد  معناشناسي در گرامرزاياي خود چنين مي     

مخاطبي وجود ندارد و روي سخن با شخص غايب و پنداري است يا اصالً شخص خاصي               
  )157: 1965چامسكي، . (»مورد خطاب نيست
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  وهشچهارچوب نظري پژ
هـاي   هاي سورة جمعه و نيز سوره در اين بررسي، براي توصيف روابط معنايي ميان واژه     

تـر آنهـا، از الگـوي شـبكه معنـايي كـه از                مرتبط با آن و در نتيجه، براي تعيين معناي دقيق         
در اين قـسمت،    . شناسي است، استفاده شده است      هاي معنايي جديد و معتبر در زبان        ديدگاه

  :شود هايي پرداخته مي لي اين نظريه و نيز روابط معنايي در سورة جمعه با ذكر نمونهتنها به طرح ك

  نظرية شبكه معنايي) الف
بـه بيـان    . در اين نظريه، معناي هر واژه با توجه به جايگاه آن در شبكه قابل درك است               

اهي از  توان به تنهايي درك كرد؛ زيرا درك هـر واژه مـستلزم آگـ               اي را نمي    ديگر، هيچ واژه  
بـه بيـان    . هـا دارد    هاي ديگر در همان حوزه و ديگر حـوزه          روابطي است كه آن واژه با واژه      

ها با ارجاع بـه واژه و         پس درك واژه  . ديگر، اساس زبان انتزاع روابط حاكم بر مفاهيم است        
رو، ايـن نظريـه رويكـردي     از ايـن . مفاهيم ديگر و نه با ارجاع به جهان بيرون ممكن اسـت  

  .باني استدرون ز

  مفاهيم موجود در يك شبكة معنايي ) ب
  واژه . 1

هـا ارائـه      هـاي متفـاوتي از معـاني واژه          تعريـف  ،معناشناسان بر پاية نگرش خاص خود     
ها معاني ثابت و مشخصي دارند و برخي نيز به متغير بودن معنا               برخي معتقدند واژه  . اند  داده

هـاي معنـايي      برابـر بـا تـصوير ذهنـي، مشخـصه         هايي كه معناي واژه را        نظريه. اعتقاد دارند 
دانند و يا در صدند آن را با توجه به شرايط الزم و كافي توضيح دهند، به وجود معـاني                      مي

در گروه دوم، افرادي همچـون لبـو، ليكـاف و ويتگنـشتاين             . ها اعتقاد دارند    ثابت براي واژه  
هـا مـرز    يـدگاه، ميـان معـاني واژ   براسـاس ايـن د  . داننـد  گيرند كه معنا را متغير مـي  قرار مي 

  .توان كشيد مشخصي نمي
گيرنـد كـه در يـك سـوي آن الگوهـاي              الگوهاي واژگاني بر روي پيوستاري قـرار مـي        

معنا كـه واژگـاني نامرتـب دارنـد و فاقـد              ها هستند؛ بدين    لغت  جزءگرايند كه مشابه فرهنگ   
در سـوي   . رو هـستيم     روبـه  هاي گشتاري با چنين واژگـاني       در نظريه . ارتباط معنايي هستند  

گيرند كه شامل الگوهايي است كه هيچ اطالعات تعريفي در            گرا قرار مي    ديگر، الگوهاي كل  
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دهد و در مقابل، بر اين استوارند كه معنا از طريق روابط واژگان در شـبكة            ها نمي   مورد واژه 
اي زبان برقرار است،    ه  اي ميان واژه    روابط معنايي كه در الگوي شبكه     . آيد  وجود مي   زباني به 

  : به شرح ذيل باشدهايي از قرآن با الكر مثال تواند مي
  رابطة شمول معنايي. 2

توان از واژگان مختلفي اسـتفاده كـرد كـه تفـاوت آنهـا در                 براي ارجاع به يك چيز، مي     
در واقـع،   . گـوييم   براي نمونه، ما به سگ، حيوان هم مي       . تعميم يا تخصيص معناي آنهاست    

اين مشاهدات پايه در نظرگـرفتن      . گوييم  ي چيزهايي كه سگ نيستند هم حيوان مي       به بسيار 
، هميـشه   دارداين رابطه هرچند در زبان اهميت و بسامد فراوان    . تواند باشد   رابطة شمول مي  

شـويم كـه      رو مي   در بسياري موارد با پديدة طبقه خالي روبه       . كند  به صورت منظم عمل نمي    
اند، اما براي وجـود آنهـا شـواهد آشـكاري             د كه صورت زباني نيافته    هايي اشاره دار    به دسته 

رود، خـود يـك دسـته را          براي نمونه، وسايلي كه براي تهيه چاي بـه كـار مـي            . وجود دارد 
هـا بايـد      به باور الينز، در نمايش اين دسـته       . چاي، قوري، استكان، نعلبكي   : دهند  تشكيل مي 

  .گرهي را به آنها اختصاص داد
داند كه در آن واژة زير شمول مفهوم واژة شـامل در     اي جانشين مي    ول را رابطه  الينز شم 

براي نمونه، ديكتاتور زير شمول حاكم است؛ به معناي يـك           . كنار يك يا چند وابسته است     
رحـم در   در اينجا معناي واژة شامل، يعني حاكم به همراه وابسته آن يعني بي           . رحم  حاكم بي 

  )293: 1977الينز، . (استواژة ديكتاتور جمع شده 
  :به نمونه اين رابطه در قرآن توجه كنيد

و لَقَد خَلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا لِلْمالئِكَةِ اسجدوا لĤِدم فَـسجدوا إِالَّ إِبلـيس لَـم يكُـنْ مِـنَ                      
  )11 ،)7(اعراف ( ؛الساجِدينَ

صورت كامل آراستيم؛ فرشتگان را بـه سـجدة آدم مـأمور              نگاه بدي   همانا شمارا آفريديم، آن   
  .كنندگان نبود همه سجده كردند، جز شيطان كه از جمله سجده. كرديم
  .جا رابطه بين مالئكه و ابليس از اين نوع است در اين

  رابطة تضاد . 3
ك كننـدة يـ     كننده و يا تعيـين      ظاهراً تضاد منعكس  «: گويد  الينز در اهميت رابطه تضاد مي     

: 1986الينـز،   (» .هاي دوتايي اسـت     بندي تجربه به صورت تقابل      گرايش كلي انسان به دسته    
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هاي متضاد نيازي ندارد؛ زيرا تفاوت        كند كه زبان از نظر منطقي، به جفت         وي اشاره مي  ) 54
  :اي قيدي نشان داد سازي و يا وابسته توان از طريق منفي خوب ـ بد را به راحتي مي
  .يست؛ زياد خوب نيستخوب است؛ خوب ن

. شناختي انسان اسـت     هاي روان   نها تحت تأثير ويژگي     در نتيجه، وقوع اين ويژگي در زبا      
سـاز و بـه      هـا را بـا پيونـدهاي منفـي          توانست اين تقابـل     از سوي ديگر، زبان به راحتي نمي      

كه در برخي موارد، اين شيوه استفاده درست شده           همچنان. واژي نشان دهد    صورت ساخت 
  .رسمي ـ غيررسمي: ستا

  ناپذير پذير و درجه هاي درجه تقابل. اول
. خوانـد  ناپـذير، ماننـد زن ـ مـرد را متـضادهاي واقعـي مـي        هـاي درجـه   كمپسون تقابل

در مقابل الينز و كوروس اين نوع تقابل را اساساً جزء دسـته متـضاد     ) 84: 1977كمپسون،  (
درجـه ماننـد؛      هاي بـي    در تقابل . خوانند  ضاد مي پذير را مت    هاي درجه   گذارند و تنها تقابل     نمي

تواند هـم زمـان مـرده و     به بيان ديگر، الف نمي. زنده ـ مرده، نفي يكي اثبات ديگري است 
  .زنده باشد

  :نمونة قرآني آن چنين است 
واتالَ الْأَم و ياءتَوِي الْأَحسما ي 22 :،)35(فاطر ( و(  
  .تهرگز زندگان با مردگان برابر نيس

گفتـه  ) معناي فني واژه منطقـي در نظـر اسـت         (پذير    هاي درجه   در تعريف منطقي تقابل   
شود كه نفي يكي لزوماً متضمن ديگري نيست؛ مثالً اين آب سرد نيست لزومـاً بـه ايـن                     مي

  .معنا نيست كه آب گرم است
عـد إيمـانِهِم و شَـهِدوا أَنَّ        كَيف يهدِي اللَّه قَوماً كَفَـرُوا ب      «: در قرآن به اين نمونه توجه كنيد      

ناتيالْب مهجاء قٌّ وولَ ح86 ،)3(آل عمران  (.»الرَّس(  
چگونه خدا گروهي را كه از راه سركشي پس از ايمان به خدا و گواهي دادن به رسـول                   
او، پس از ادله روشن باز كافر شدند، به راه راست هدايت كند؟ نسبت ميـان كفـر و ايمـان                     

  .از اين نوع استنيز 
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  اي هاي رابطه تقابل. دوم
. گيرند  درجه قرار نمي    هايي وجود دارند كه در هيچ كدام از دو دسته با درجه و بي               جفت

تقابل عكـس،  : هاي مختلفي مشهور است اين نوع تقابل به نام. براي نمونه، موجر ـ مستاجر 
  .اي و تضاد بازگشتي تقابل رابطه

لىقالُوا يا أَبانا ما لَكنَّا عونَ  ال تَأْملَناصِح إِنَّا لَه و فوس11،)12(يوسف . (  ي(  
كه ما بـرادران همـه خيرخـواه          اي پدر چرا تو بر يوسف از ما ايمن نيستي؛ در حالي             : گفتند
  .رابطه پدر و يوسف از اين نوع است. اوييم

  هاي جهتي تقابل. سوم
ه حركت يـا تغييـري را در جهـت مخـالف            هايي اشاره دارد ك     هاي جهتي به تقابل     تقابل

  .براي نمونه رفتن ـ آمدن؛ باال رفتن ـ پايين آمدن. رسانند مي
   ـمه الشِّمالِ و ذات متَقْرِضُه تإِذا غَرَب مينِ والْي ذات فِهِمنْ كَهع رتَتَزاو تإِذا طَلَع ستَرَى الشَّم و

  )17 ،)18(كهف . ( فَجوةٍ مِنْه في
كني كه هنگام طلوع از سمت راست غار آنها بركنار و             و گردش آفتاب را چنان مشاهده مي      

گرديد و آنها كامالً از حـرارت خورشـيد در            هنگام غروب نيز از جانب چپ ايشان دور مي        
  .آسايش بودند

  .ها در اين آيه مباركه است طلوع و غروب، نمونه بارز اين نوع تقابل

  يبرابطة ترتي. 4
معنا كه برداشت انـسان از        هاي جهان بيرون، ماهيتي ترتيبي دارند؛ بدين         از پديده  بسياري
هـا رخ     اند و به ترتيب خاصي نسبت به ديگر پديـده           اي است كه به زمان وابسته       آنها به گونه  

هاي پيرامـون خـود نظـم دهـد و نظـم              كند به امور و پديده      اساساً انسان تالش مي   . دهند  مي
» مـرغ   مرغ و تخـم   «در واقع، همان معماي معروف      . هاست  ترين انواع نظم  ترتيبي از پربسامد  

  .دهد نيز گرايش انسان را به ترتيب نشان مي
  )33 ،)21(انبياء (  .و هو الَّذي خَلَقَ اللَّيلَ و النَّهار و الشَّمس و الْقَمرَ

  .اوست خدايي كه شب و روز و خورشيد و ماه را به قدرت كامل بيافريد
  .دهد خداوند رابطة در پي هم آمدن روز و شب و ترتيب بروز و ظهور آنها را در قرآن نشان مي
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  رابطة نشانه. 5
معنـا كـه وجـود        براساس اين رابطه يك پديده به وجود پديدة ديگري اشاره دارد؛ بدين           

 نـشانة   دود،«براي نمونه،   . بيني كنيم   دهد كه پديدة ديگري را پيش       يك پديده به ما اجازه مي     
  ».تب، نشانه بيماري است«و يا » آتش است

  )99 ،)2(بقره . (و لَقَد أَنْزَلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ
  .هاي روشن فرستاديم ما براي ثبوت پيغمبري تو آيات و نشانه

  .اي از پيغمبري پيامبر اسالم است در اينجا، ارسال آيات نشانه

  )علّت و معلول(رابطه علّي . 6
در . ترين اصول حاكم بـر جهـان اسـت          ترين و پذيرفته    از معروف » علت و معلول  «اصل  

  .واژگان نيز تأثير اين رابطه آشكار است
  .هاي كشنده از جمله طاعون و وبا با مرگ نيز از همين نوع است رابطة ميان بيماري

ع اللَّه و شَديد ذابع مياتِ اللَّهِ لَهĤِ4 ،)3(آل عمران . ( زيزٌ ذُو انْتِقامٍإِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا ب(  
كه به آيات خدا كافر شدند، بر آنها عذاب سختي است و خدا مقتـدر و كيفـر                    گمان آنان   بي

  .كننده ستمكاران است
  .رابطه عذاب و انتقام، رابطة طبيعي علّي و معلولي است

  رابطة موضوع. 7
 كه يكي از آنها چونان چيـزي اسـت          اي  اين رابطه به ارتباط دو واژه اشاره دارد؛ به گونه         

  .براي نمونه، نجار با چوب. كه واژة ديگر با آن سر و كار دارد
              ـزَكِّيهِمي ـةَ والْحِكْم و الْكِتاب مهلِّمعي و آياتِك هِملَيتْلُوا عي موالً مِنْهسر ثْ فيهِمعاب نا وببقـره  . (ر

)2(، 129(  
ما را شايسته گردان كه از ميان آنان رسولي برانگيزي كـه بـر مـردم تـالوت                  فرزندان  ! پروردگارا

  .آيات تو كند و آنان را علم كتاب و حكمت بياموزد و روانشان را از هر زشتي پاك ساز
 .گونه است رابطة بين رسول با كتاب و حكمت از اين

  رابطة پيرو. 8
تباط يك فرد و يـك مكتـب اشـاره          اين رابطه كه بيشتر در حوزة دين كارايي دارد، به ار          

  .»مسلمان فردي است كه پيرو دين اسالم است«براي نمونه، . دارد
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إِنَّ الْمسلِمينَ و الْمسلِماتِ و الْمؤْمِنينَ و الْمؤْمِناتِ و الْقانِتينَ و الْقانِتاتِ و الصادِقينَ و الصادِقاتِ                
لْخاشِعينَ و الْخاشِـعاِت و الْمتَـصدقينَ و الْمتَـصدقاتِ و الـصائِمينَ و              و الصابِرينَ و الصابِراتِ و ا     

الصائِماتِ و الْحافِظينَ فُرُوجهم و الْحافِظاتِ و الذَّاكِرينَ اللَّه كَثيراً و الذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِـرَةً   
  )35 ،)33(احزاب . (و أَجراً عظيماً

گمان همة مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان اهل طاعـت و                      بي
عبادت و مردان و زنان راستگوي و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان خداترس خاشع و                  

دار و مـردان و زنـان بـا حفـاظ             نواز و مـردان و زنـان روزه         مردان و زنان خيرخواه مسكين    
يالت حرام و مردان و زناني كه ياد خدا بسيار كنند، بر همه آنها خدا مغفرت                خوددار از تما  

  .و پاداش بزرگ مهيا ساخته است
در اين آيه، براساس رابطة پيروِ مرد و زن مسلمان، فردي دانسته شـده اسـت كـه پيـرو                    

  .صفات ياد شده در آيه باشد

  رابطة متاثر. 9
بيمار ـ بيماري، اسير ـ اسارت، سالم   : يي مانندها اين رابطه براي تبيين ارتباط جفت واژه

  .ـ سالمتي در نظر گرفته شده است
              مِـنْ فَتَيـاتِكُم مانُكُمأَي لَكَتؤْمِناتِ فَمِنْ ما مناتِ الْمصحالْم نْكِحالً أَنْ يطَو مِنْكُم تَطِعسي نْ لَمم و

  )25 ،)4(نساء . (الْمؤْمِناتِ
ن نباشد كه زنان پارساي با ايمان گيرد، پس كنيـزان مؤمنـه كـه مالـك آن                  هركه را توانايي آ   

  .شديد به زني اختيار كنيد
  .اينجا ارتباط بين جفت واژة مومن و ايمان از اين نوع است

  رابطة عامل. 10
هـا بـه فـردي اشـاره دارد كـه             رود كه يكي از واژه      هايي به كار مي     اين رابطه براي جفت   

. شرط ديگر آن است كه واژة بعدي نبايد نام شغل يـا سـمتي باشـد               . هدد  عملي را انجام مي   
براي نمونه، رابطه زائر و زيارت از نوع عامل است؛ زيرا زيارت، عملي است كه زائر انجام                 

  .از سوي ديگر، زيارت نام شغل به خصوصي نيست. دهد مي
و اقْتُلُوهم حيثُ   * تَعتَدوا إِنَّ اللَّه ال يحِب الْمعتَدينَ        سبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يقاتِلُونَكُم و ال         و قاتِلُوا في  

  )191 و 190 ،)2(بقره . (ثَقِفْتُموهم و أَخْرِجوهم مِنْ حيثُ أَخْرَجوكُم و الْفِتْنَةُ أَشَد مِنَ الْقَتْلِ
لي ستمكار نباشـيد كـه   در راه خدا با آنان كه به جنگ و دشمني شما برخيزند جهاد كنيد، و     
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هركجا مشركان را يافتيد، بـه قتـل برسـانيد و از شهرهاشـان              . خدا ستمكار را دوست ندارد    
تـر و فـسادش بيـشتر         گري آنـان سـخت      كه شما را از وطن آواره كردند و فتنه          برانيد؛ چنان 
  .ازجنگ است

  .يدهاي جنگ كردن و جنگ كنندگان دقت كن ها، به رابطة ميان واژه در اين آيه

  رابطة ويژه ـ خاص. 11
يابنـد و يـا در        اين رابطه به مفاهيمي اشاره دارد كه تنها در رابطه با واژة خاصي معنا مي              

براي نمونه، كليسا مخصوص مسيحيان است و درك اين دو،          . شوند  خاصي نمايان مي    حوزة  
  )55: 1375شجاعي، . (باشند به همديگر وابسته مي
  ساجِدرُ ممعإِنَّما ي                   إِالَّ اللَّه خْشي لَم آتَى الزَّكاةَ و الةَ والص أَقام خِرِ وĤْمِ الوالْي نَ بِاللَّهِ ونْ آماللَّهِ م 

  )18 ،)9(توبه (
نماز بـه    تعمير مساجد خدا تنها به دست كساني است كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده               

  .رسندپا دارند و زكات مال بدهند و از غير خدا نت
  .دقت كنيد) مسلمانان(به رابطه ميان مساجد و ايمان آوردندگان به خدا و روز قيامت 

  رابطة توليد. 12
بـراي  . آيـد   هرچيزي در طبيعت به عنوان منبع سازندة ماده يا نيرويي خاص به شمار مي             

بـر ايـن اسـاس،      . "زنبور عسل منبع توليد عسل است     «؛ يا   »خورشيد منبع نور است   «نمونه،  
  .شود هاي خورشيد ـ نور و زنبور ـ عسل با رابطه توليد تبيين مي رتباط جفتا

الْحِساب نينَ والس ددوا علَمنازِلَ لِتَعم هرقَد رَ نُوراً والْقَم و ضِياء سلَ الشَّمعالَّذي ج و5 ،)10(يونس . (ه(  
ود و سير ماه را در منـازلي معـين          اوست خدايي كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان فرم          

  .ها و حساب ايام را بدانيد وسيله شمارة سال كرد تا بدين
  .به ارتباط بين واژگان نور و خورشيد دقت كنيد

  رابطة مبارزه . 13
  .رود يي مانند كولر ـ گرما و دارو ـ بيماري به كار مي اين رابطه براي تبيين ارتباط جفت واژها

.  صِراطِ الْعزيزِ الْحميدِ    ناه إِلَيك لِتُخْرِج النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلى          الر كِتاب أَنْزَلْ  
  )1 ،)14(ابراهيم (

اين قرآن كتابي است كه ما به تو فرستاديم تا مردم را به امر خدا از ظلمـات بيـرون آري و                      
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  .در ستوده صفات رهسپار گردانيبه عالم نور برساني و به راه خداي مقت
  .رابطة كتاب و ظلمات كه اينجا به معناي جهل و ناداني است از اين نوع است

  رابطة منفي. 14
  .»نابينا فاقد قدرت بينايي است«براي نمونه، . رساند اي مي اي را در واژه اين رابطه، نبود مشخصه
  )19 ،)35(فاطر . ( و الْبصيرُ و ما يستَوِي الْأَعمى

  )البته اينجا در مفهوم كافر و مومن به كار برده شده است. (و هرگز كور و بينا يكسان نيستند

  رابطة نياز. 15
هـايش بـه بـسياري چيزهـا نيـاز            انسان به دليل انسان بودن براي زيستن و انجام فعاليت         

اري از مفاهيم بـا     بر اين اساس، رابطة بسي    . گي را دارند        ژ  موجودات ديگر نيز چنين وي    . دارد
ترين نيازهـاي    پوشاك از جمله مهم  ؛براي نمونه، خواب، خوراك   . همديگر از نوع نياز است    

  )112: 1384: ايزانلو. (آيند انسان به شمار مي
  )189 ،)7(اعراف ... .(هو الَّذي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ واحِدةٍ و جعلَ مِنْها زوجها لِيسكُنَ إِلَيها 

ت خدايي كه همه شما را از يك تن آفريد و از او نيز جفتش را مقرر داشـت تـا بـا او                        اوس
  ... .انس و آرام گيرد 

  .در اينجا رابطة نفس واحده و زوج يك نوع رابطه نياز است

  و ساختار معنايي سورة جمعه شناسي قرآن معني
نـي، بـا مفـاهيم و       اصوالً هر موضوع يا مفهومي مانند نماز جمعه يا تعبيرهاي ديگـر قرآ            

رويدادهاي ديگري در ارتباط زنجيروار است و تبيين هركدام از اين مفاهيم و رويدادها، بـه               
اند و شبكه معنـايي       بررسي و روشن ساختن مفاهيم ديگري بستگي دارد كه با آن در ارتباط            

ان كـاري   اين مسئله را در قالب نظرية شبكه معنايي بيان كرديم، ولي چن           . اند  مزبور را ساخته  
نمايـد و يـا در صـورت     و چنين بيان جامعي از تعبيرهاي قرآن در مقام عمـل نـاممكن مـي            

چنين بيـان جـامعي   . انجام، نوشتار حاصل، نامفهوم، پيچيده و به نظر فهم ناپذير خواهد بود          
بنـابراين، در   . بار خداوند به اختصار در قرآن كريم با نظـم دقيقـي انجـام داده اسـت                  را يك 
ايي اين چنين، ناگزير از انتخاب يك ياچند موضوع هستيم كـه در ارتبـاط اصـلي بـا     ه  مقاله

  . تنها بايد بدانيم، بيانمان ناقص و يك جانبه خواهد بود؛ نه همه جانبه. مفهوم موردنظرند
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بيع و تجارت،   (هاي اجتماعي     در نوشتار حاضر، با توجه به محتواي سوره، بيشتر، بحث         
اند، ولي روشن است كه نماز جمعه در بردارندة تأثيرهـاي             گزينش شده ...) شناسي و     دشمن

طـور جـامع و    منان است كه آشنايي با آنها بهؤفردي ـ رواني و نيز تأثيراتي در روابط ميان م 
ارتباط مستقيم با خود قرآن و آيات مربوط وابسته است و تالش بـراي بيـان                همه جانبه، به    

تناسـبي كلمـات و جمـالت ايـن مقالـه             سبب پيدايش توهم بي    آن مسائل به فرض ممكن،    
 . خواهد بود

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .الْعزيزِ الْحكيمِيسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ و ما فِي الْأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ . 1
هو الَّذي بعثَ فِي الْأُميينَ رسوالً مِنْهم يتُْلوا علَيهِم آياتِهِ و يزَكِّيهِم و يعلِّمهم الْكِتاب و الْحِكْمةَ                 . 2

   ضَاللٍ مبينٍ  و إِنْ كانُوا مِنْ قَبلُ لَفي
  هِم و هو الْعزيزُ الْحكيم و آخَرينَ مِنْهم لَما يلْحقُوا بِ. 3
  ذلِك فَضْلُ اللَّهِ يؤْتيهِ منْ يشاء و اللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيِم . 4
مثَلُ الَّذينَ حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفاراً بِئْس مثَـلُ الْقَـومِ الَّـذينَ                  . 5
  بوا بĤِياتِ اللَّهِ و اللَّه ال يهدِي الْقَوم الظَّالِمينَ كَذَّ
6 .                      إِنْ كُنْـتُم تـوا الْمنَّـوونِ النَّـاسِ فَتَملِلَّهِ مِـنْ د لِياءأَو أَنَّكُم تُممعوا إِنْ زا الَّذينَ هادهقُلْ يا أَي

  صادِقينَ 
7 .داً بِما قَدأَب نَهنَّوتَمال ي بِالظَّالِمينَ و ليمع اللَّه و ديهِمأَي تم  
 عالِمِ الْغَيبِ و الشَّهادةِ فَينَبئُكُم بِما        قُلْ إِنَّ الْموت الَّذي تَفِرُّونَ مِنْه فَإِنَّه مالقيكُم ثُم تُرَدونَ إِلى          . 8

  . كُنْتُم تَعملُون
 ذِكْرِ اللَّهِ و ذَروا الْبيـع ذلِكُـم           نُودِي لِلصالةِ مِنْ يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلى       يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا    . 9

  خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعلَمونَ 
10 .               اذْكُـرُوا اللَّـه تَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واب ضِ والةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرتِ الصفَإِذا قُضِي     لَّكُـمكَثيـراً لَع 

  تُفْلِحونَ 
و إِذا رأَوا تِجارةً أَو لَهواً انْفَضُّوا إِلَيها و تَرَكُوك قائِماً قُلْ ما عِنْد اللَّهِ خَيرٌ مِـنَ اللَّهـوِ و مِـنَ                       . 11

  )قرآن كريم. (التِّجارةِ و اللَّه خَيرُ الرَّازِقينَ
نگاهي   ه است، ولي ما براي بررسي موضوع، نيم       گرچه موضوع بحث ما فقط سوره جمع      

ايم كه از نظر سـاختار معنـايي بـسيار بـه ايـن سـوره                  نيز به دو سوره منافقون وصف داشته      
  .شود ها ديده مي نوعي ارتباط معنايي بين اين سوره اند و شبيه
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براي توضيح ايـن بخـش و بـر اسـاس نظريـة شـبكه معنـايي، مفـاهيم مـشترك همـه                       
ايـم    ايم، نظامي سـاخته     ي را كه در هر سه سوره تكرار شده است، در نظر گرفته            هاي  يادداشت

  .نيز جايگاه هرمفهوم و آيه در آن نظام تبيين گردد. تا مفاهيم كلي را در برداشته باشد
تعالي كالم خود را به نام خود كه عزيزترين نام است، آغاز كرده است تا آنچه كه                   خداي

را داشته باشد و با نام او مرتبط باشد و نيز ادبي باشد، تا بندگان               در كالمش هست، نشانِ او      
  .خود را به آن ادب مودب كنند

كند كه به نماز جمعه احتـرام          مسلمانان را وادار مي    ،اين سوره به معنايي كامالً انگيزاننده     
گ بورزند و آنچه در به پا داشتنش الزم است فراهم سازند؛ چون نماز جمعه از شعائر بـزر                  

. كنـد   و اهتمام به آن، هم دنياي مردم و هـم آخرتـشان را اصـطالح مـي                 خداست كه تعظيم  
تعالي بيان اين مطلب را با تسبيح و ثناي خود آغاز كرده است كه در ميان قومي امـي                     خداي

رسولي از خود آنان مبعوث كرد تا آيات او را بر آنان بخواند و با اعمـال صـالح و اخـالق                      
يه كند و كتاب و حكمتشان بيـاموزد و زنهارشـان داد از اينكـه مثـل يهـود                   پاك آنان را تزك   

نباشند كه خداي تعالي تورات را بر آنان تحميل كرد، ولي آنـان آن را حمـل نكردنـد و بـه                      
معارف آن معتقد نشدند و در نتيجه همچون االغي شدند كه بارش كتاب باشد و در آخر به                  

شـود، بـازار و دادوسـتد را رهـا            نگ نماز جمعه بلند مي    دهد وقتي با    عنوان نتيجه دستور مي   
كنند سرزنش    نيز افرادي را كه خالف اين دستور عمل مي        . كنند و به سوي ذكر خدا بشتابند      

  .اند گونه افراد معارف كتاب خدا و احكامش را نپذيرفته داند كه اين كند و اين رفتار را نشان، آن مي مي
به معنـاي منـزه دانـستن       » تسبيح«در آية اول، كلمه     . ستاين سوره در مدينه نازل شده ا      

ايـن آيـه،    . است و ملِك كسي است كه مقـام حكمرانـي در نظـام جامعـه مخـتص اوسـت                  
فرمايـد     است و مي   چيني براي آيه بعدي است كه متعرض مسئله بعثت رسول اهللا            زمينه

 از گمراهـي    غرض از بعثت او اين بود كـه مـردم بـه كمـال و بـه سـعادت برسـند و پـس                       
  )813، 13: 1363طباطبايي، . (آشكارشان، هدايت گردند

ها و زمين اسـت،   شود كه هر آنچه در آسمان    در آية اول همين سوره به زيبايي اشاره مي        
اي زيبا به معـاني تـسبيح اشـاره     در اينجا، ضمن اينكه با اشاره . پردازند  به تسبيح خداوند مي   

ها و زمين كـه       خود دارد؛ يعني موجودات مشهود در آسمان      كند، رابطه نياز را هم در دل          مي
دارند و او را از هر نقص و عيبي           آشكارا از يگانگي پروردگارشان در ربوبيت وي پرده برمي        



 

هم 
يزد

ل س
سا

 /
ان 

مست
ز

13
87

  

122  

، پردازندكه در نفسشان چيزي جز نيـاز محـض در ذات            دانند، به تسبيح خداوند مي      منزه مي 
ف آن اموري است كـه نيازمنـد از آن جـدا    ترين عامل كش   فات و احوال ندارند و نياز، قوي      

وجـود   پس همة موجودات نيازشـان در وجـود و نقـص خـود را در ذات، از بـه             . گردد  نمي
  .يابند نياز در وجود كامل در ذات مي آورنده بي

اي صـالح رشـد دهـد؛         در آيه دوم، تزكية مردم به معناي آن است كه ايشان را بـه گونـه               
را عادتشان كند تا در انسانيت خود به كمال برسند و حالشان    اخالق فاضله و اعمال صالحه      

منظـور از   . در دنيا و آخرت استقامت يابد و خوشبخت زندگي كننـد و خوشـبخت بميرنـد               
در مقابـل، تعلـيم حكمـت    . تعليم كتاب، بيان الفاظ و تفسير معاني مشكل و مشتبه آن است     

در اين آيه، مـسئله تزكيـه را   . تاست كه همان معارف حقيقي است كه قرآن متضمن آن اس     
جهت است كه آيـه مـورد بحـث در مقـام              كتاب و حكمت آورده و اين بدان       پيش از تعليم  

تزكيـه مقـدم بـر تعلـيم        . توصيف تربيت رسول خدا براي مؤمنان امت در مقام تربيت است          
ز امـت امـي پـيش ا   : فرمايـد  علوم و معارف حقيقي است و در نهايت، در پايان اين آيه مـي      

پس اين آيـه در بردارنـدة تـسبيح و سـپس حمـد و               . بعثت پيامبر در گمراهي آشكار بودند     
  .سياقي است كه سياق منت نهادن است

كندكه تعليم به تكرار      در آيه دوم به ظرافت خاصي تفاوت ميان تعليم و تعلم را بيان مي             
بـارتي، تعلـيم،    شود يا بـه ع      و تمرين اختصاص دارد كه آن اثري در نفس فراگير حاصل مي           

در اينجـا   . آگاه كردن نفس از تصور معاني است و تعلم آگاهي نفس براي تـصور آنهاسـت               
شـود و تعلـيم منبـع         توان مشاهده كرد كه در اثر تعليم نفـس آگـاه مـي              رابطه توليدي را مي   

  .آگاهي است
 آن  و مردماني ديگر كـه هنـوز بـه         خداي تعالي در ميان مردم امي     : فرمايد  در آيه بعد مي   

اش   اند، پيامبري برانگيخت و او عزيز است؛ يعني غالبي است كه هرگز در اراده               ملحق نشده 
  .كند شود و حكيم است؛ حكيم است؛ يعني هيچ وقت كار لغو بيهوده نمي مغلوب نمي

گويد اين بعثت و اينكه آن جناب مردم را تزكيه كند و كتاب و حكمتشان           در آيه بعد مي   
دهد  مي.  عطايي است از خداي تعالي كه به هركس مشيتش تعلق گيرد        بياموزد، خود فضل و   

  . بدهد و خدا داراي فضلي عظيم استو مشيتش تعلق گرفت است كه آن را به محمد
در ايـن آيـه، اشـاره بـه بعثـت تنهـا نباشـد و كـامالً بـه                     »ذلك«البته احتمال دارد كلمه     
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ايـن سـه آيـة قبـل لحـن          . است برگردد و مردمي كه بعثت براي آنه      شده  كننده و بعثت    بعثت
  .امتنان را دارد

بـه شـهادت    (اما منظور آية پنجم آن است كه مثل آنهايي كه تورات بر آنها تحميل شـد                 
نيز منظـور از كـساني كـه تـورات بـر آنـان              ). سياق آيه، يعني تورات به آنها تعليم داده شد        

ا تـورات را بـه پيـامبر آنـان،          تحميل شد و آنها آن را حمل نكردند، يهودياني است كه خـد            
 نازل كرد و او معارف و شرايع آن را به آنان تعليم داد، ولي رهايش كردنـد و بـه                     موسي

رو، خداي تعالي برايشان مثلي زد و آنها را به االغي تشبيه           از اين . دستورات آن عمل نكردند   
. ها هيچ ندانـد     كتابهايي بر آن بار شود و خود حيوان از معارف و حقايق آن                كرد كه كتاب  

وجه اتصال اين آيـه بـا   . ها چيزي جز خستگي برايش نمي ماند        در نتيجه، از حمل آن كتاب     
بـه اوج    كه خـداي تعـالي مـسلمانان را از حـضيض جهـل              آيه قبل اين است كه پس از آن       

كند كه به جاي شكرگزاري در مقابل اين منت، چگونـه             رساند، آنها را توبيخ مي      حكمت مي 
كه نماز     لهو و تجارت شتافتند و پيامبر را در حال خطبة جمعه تنها گذاشتند؛ با اين               به سوي 

  .ترين مناسك ديني است جمعه از بزرگ
و بـدان   [تورات بـر آنـان بـار شـد          ] عمل به [فرمايد مثل كساني كه       در آيه پنجم، كه مي    

هايي را بر پـشت      گاه آن را به كار نبستند، همچون االغي است كه كتاب            آن] مكلف گرديدند 
شايد بتوان رابطة شمول را در اينجا باز شناخت كه در اينجا براي ارجاع به نـاداني               . كشد  مي

. اي استفاده كرده است كه تفاوتش در تعميم و يا تخصيص معناي آن است               اين افراد از واژه   
 و مـال    بـه ثـروت    تكبـر . اي حيوان دانسته است     در اصل، اين افراد را به لحاظ فهم به گونه         

زياد، در معناي آن، هواداران و تكبر به واليت حاكمان و قدرت ار جانـب آنهـا هـم نهفتـه                     
ورزد كه اگر از دست بدهد  ترين نوع تكبر است؛ چون به چيزي تكبر مي است و اين، زشت 

  .گردد مقدار مي و از او روي بگرداند، خوار و بي
است كه منظور بسان آنجاست كـه بـه         اين  ) مثل( تعريف نگارنده از كلمة      ،در همين آيه  

پـردازد تـا      ها و صـفات مـي       ها و هيأت    توصيف و تشريح از باب مقايسه و مقارنه در شكل         
مبهم، روشن گردد و معاني دقيق دور از ذهن به ذهن نزديك گردنـد و غريـب، مـانوس و                    

 براي مردم ها را كه قرآن بسياري از مثال  . پريشان، آرام و امور مجرد، مجسم و روشن گردند        
 دهنده اسـت تـا تـدبر و تفكـر           دهنده و بشارت    كند، براي تذكر، تقريب به ذهن، بيم        بيان مي 

  .كنند تا شايد از خواب غفلت بيدار شوند
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هاي  اهللا و نيز آموزه طور كلي و براساس شبكة معنايي، در هر سه سوره تعبير رسول           اما به 
دمان، بـسته بـه رويكردشـان در قبـال          هاي ديگري از مر     او جايگاه خاصي دارد و شخصيت     

توان رابطة پيـرو را در        در اينجا، به نوعي مي    . شوند  بندي مي   هايش، طبقه    و آموزه  پيامبر
ها كه اركـان جامعـه اسـالمي را           رو، اين شخصيت    ژرف ساخت جمله تشخيص داد، از اين      

» مؤمنين«و ) نصارييهود و (در مقابل اهل كتاب   » اميين«اند؛    دهند چنين ياد شده     تشكيل مي 
توان گفت اين سـه سـوره، بـه مـسائل جامعـة       مي) اي رابطه تضاد درجه  . (در مقابل منافقين  

ها، مخاطب    هاي ميان اين دسته     پردازند و ضمن بيان چالش      اهللا مي   اسالمي به مركزيت رسول   
ديگر بيـان،   به  . كند  ها تبيين مي    دهد و تكليف آنها را در اين هنگامه         اصلي را مؤمنان قرار مي    

ها، روي سخن با مؤمنان است؛ مؤمناني كه در جامعه اسالمي بـه رهبـري          در همه اين سوره   
اهل كتـاب   (شناسي    ها، به دشمن    اين سوره . گذرانند و گاه دشمناني دارند      رسول روزگار مي  

. دهند هاي مختلف به دست مي پردازند و معيارهايي براي شناخت او در لباس  مي) و منافقين 
نيـز مطـرح    ) مؤمنـان (داران    شناسي دينـي و ديـن       نين با ارائه اين معيارها، بحث آسيب      همچ
  .جهت با دشمنان حركت كنند و ناخواسته در سلك آنان درآيند هم شود تا مبادا مؤمنان، مي

، دشـمنان كـه در بـسياري آيـات بـه آنهـا              )پـذير   درجه(اما براساس رابطة تضاد معنايي      
 عام آنانند كه در مـسير هـدايت نيـستند و بـا دو تعبيـر عمـومي        طور  پرداخته شده است، به   

فاسقين و ظالمين از آنها ياد شده است و به تناسب موضع و هنجار مشترك هـر دو دسـته،                    
  .اي و به صورت پيوستار است كفر و تكذيب آيات الهي است، ولي اين حالت درجه

گردانـي از آن      قـران و روي   حاصل معناي كفر و تكذيب آيات، نداشتن التزام عملي بـه            
اين نكته نخستين معيـاري اسـت   . است؛ اعم از اينكه التزام و ادعاي قولي در كار باشد يا نه   

به بيان ديگر، دشمن اهل حرف است، نه        . كه در اين سوره، براي شناخت دشمن آمده است        
ثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفاراً بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذينَ        مثَلُ الَّذينَ حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَم       «: عمل

 نداشتن التزام عملـي بـه آيـات    ،در آيه مزبور  . »كَذَّبوا بĤِياتِ اللَّهِ و اللَّه ال يهدِي الْقَوم الظَّالِمينَ        
ور طـ  در حقيقـت، رابطـة عامـل را اينجـا بـه         . الهي، با تكذيب آيات برابر گرفته شده اسـت        

دهد كسي كه عامل به دين و دستورهاي الهي باشد، از             معكوس شاهد هستيم؛ زيرا نشان مي     
طور در سـورة منـافقون بـه       همين. دايرة دشمن خارج است و وارد حوزة مؤمنان شده است         

إِذا جاءك الْمنـافِقُونَ    «: كذب، عنوان كفر نيز داده شده است       چنين اشخاصي افزون بر عنوان    
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ذلِـك  ... هد إِنَّك لَرَسولُ اللَّهِ و اللَّه يعلَم إِنَّك لَرَسولُه و اللَّه يشْهد إِنَّ الْمنافِقينَ لَكاذِبونَ                قالُوا نَشْ 
  .»...بِأَنَّهم آمنُوا ثُم كَفَرُوا 

، و  )يهود(به اهل كتاب    ) تطابق نداشتن قول و فعل    (در سوره جمعه، اين رذيله مشترك       
شناسانه،   در سورة صف، با ديدي آسيب     . وره منافقون به منافقين نسبت داده شده است       در س 

دهد تا مبادا چنين باشند و در سلك و همراه همـان         مؤمنان را مورد عتاب و خطاب قرار مي       
د اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال      كَبرَ مقْتاً عِنْ  * يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ ما ال تَفْعلُونَ          «: دشمنان درآيند 

صـورت تعريـف       را بـدين   رابطة علّي  يا   معلولي رابطه علت و  شايد بتوان در اينجا     . »تَفْعلُونَ
  .كرد كه علت اصلي كفر، كذب است

شناسـي، تطـابق نداشـتن قـول و فعـل و فعـل        ماية معيار نخست دشمن   به هرحال، جان  
 هر سه سوره، براي شناخت دشـمن بـر آن تكيـه      معيار عيني ديگري كه در    . غيرقرآني است 

شناسانه، محل گزند و رخنه در ايمان مؤمنان          شده، معياري اقتصادي است و با ديدي آسيب       
و إِذا رأَوا تِجارةً أَو لَهواً انْفَضُّوا إِلَيهـا و تَرَكُـوك   «: را همين معيار اقتصادي معرفي كرده اسـت    

شـايد  . »...يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تُلْهِكُم أَموالُكُم و ال أَوالدكُم عنْ ذِكْرِ اللَّهِ             «و نيز »  ...قائِماً قُلْ ما  
اي را كه بتوان اينجا بيان كرد، رابطه متـأثر اسـت كـه نتيجـة رخنـه در ايمـان                       بهترين رابطه 

  .مؤمنان، متاثر از معيار اقتصادي است
م قرآن در آن است با وجودي كـه در وهلـة اول ايـن               ذكر يكي از اسامي مه     كه  در حالي 

 داراي چند معناي مرتبط به هم هست كه رسول به واسطه آن         نمايد، ولي   واژه كمي مبهم مي   
هو الَّـذي   «دهد و تمام وظيفه او نيز همين تذكر است كه تفصيل اين وظيفه در آيه                  تذكر مي 

     ي موالً مِنْهسينَ ريثَ فِي الْأُمعإِنْ كـانُوا              ب ةَ والْحِكْم و الْكِتاب مهلِّمعي و زَكِّيهِمي آياتِهِ و هِملَيتْلُوا ع
گرداني از قرآن بـه قـول حـافظ،           تر گفتيم كه روي     پيش. آمده است »  ضَاللٍ مبينٍ   مِنْ قَبلُ لَفي  

همـين كفـر و     دشمن را هم بـه      . گيرد  سرگراني با همين ذكر است كه كفر و تكذيب نام مي          
 در اين آيه، آشكارا و در قالبي شيرين رابطة علّي و معلوليتكذيبش دشمن دانسته ايم و باز     

به نمايش گذاشته شده است؛ يعني علت دشمن شناخته شدن قومي، همين كفر تكذيبـشان               
جا يافت؛ يعني آنـاني كـه       را نيز در همين    رابطة منفي توان    تر مي   است، ولي در سطوح عميق    

  .باشند شوند، فاقد مشخصة ايمان مي  ناميده ميدشمن
گويي يهـود در ادعـايش     در آية ششم، عليه يهود استدالل شده است؛ استداللي كه دروغ          



 

هم 
يزد

ل س
سا

 /
ان 

مست
ز

13
87

  

126  

سـازد و     آشـكار مـي    گويد ما اولياي خداييم و پسران و دوسـتان او هـستيم، كـامالً               راكه مي 
اني كه كيش ديگري يهـود را       اي كس :  گويد يهوديان را مخاطب قرار بده و به ايشان بگو           مي

كس ديگر و اگر در ايـن         ايد، اگر معتقديد كه تنها شما اولياي خداييد و نه هيچ            به خود بسته  
آرزوي مرگ كنيد و خريدار آن باشيد؛ بـراي اينكـه ولـي خـدا و                : گوييد  باورتان راست مي  

  .دوست او بايد دوستدار لقاي او باشد
» اوليـاءاهللا «: ه اولياء را به اهللا اضافه نكـرد و نفرمـود          اند اينكه كلم    بعضي از مفسران گفته   

  .اشاره به اين است كه ادعاي يهود خالي از حقيقت است» اولياءهللا«بلكه فرمود 
اند، هرگز    يهوديان به سبب ظلم و فسوقي كه در دنيا مرتكب شده          : فرمايد  در آيه بعد مي   
داند كه ستمكاران هرگز لقاي خدا        يكنند و خدا داناي به ظالمان است؛ م         چنين آرزويي نمي  

  .را دوست ندارند؛ چون دشمنان خدايند و بين خدا و آنان واليت و محبتي نيست
در آمده است، به معناي جـواب       )  ...فَإِنَّه مالقيكُم (كه در ابتداي جمله     ) فاء(در آية بعد،    

اهـت دارنـد؛ بـراي    كند كه از آمدنش كر   شرط است و در آن يهوديان را به مرگي تهديد مي          
  :در اينجا، چند اشاره است. ترسند كه به وبال اعمال زشتشان گرفتار شوند اينكه از آن مي

 برگـشت بـه سـوي    ــ  اي است به اينكه مرگ حق است و حتمي است؛ دوم  اشارهاول ـ 
ـ خدا براي محاسبة اعمال حق است و در آن شـكي نيـست؛ سـوم     بـه زودي بـه حقيقـت     

گردد؛  كردند؛ تمامي اعمالشان بدون كم و كاست به ايشان برمي د واقف ميان اعمالي كه كرده  
  . چيزي از اعمال آنان بر خداي تعالي پوشيده نيست ـچهارم

دهد كه مانع اصلي در تذكر آدميان و عامـل اساسـي              دقت در آيات زير آشكارا نشان مي      
در سورة جمعه دو بـار      . گرداني از ذكر و تكذيب آيات الهي، مسائل اقتصادي است           در روي 

 ذِكِْر اللَّـهِ   يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا نُودِي لِلصالةِ مِنْ يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلى        «: اين تقابل آمده است   
لَهـواً انْفَـضُّوا إِلَيهـا و       و إِذا رأَوا تِجـارةً أَو       «و نيـز    » و ذَروا الْبيع ذلِكُم خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعلَمونَ        

؛ ايـن معنـا در    »تَرَكُوك قائِماً قُلْ ما عِنْد اللَّهِ خَيرٌ مِنَ اللَّهوِ و مِنَ التِّجارةِ و اللَّـه خَيـرُ الـرَّازِقينَ                  
دكُم عـنْ ذِكْـرِ     يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تُلْهِكُم أَموالُكُم و ال أَوال         «: سورة منافقون چنين آمده است    

بستگي و وابستگي به مال و تجـارت، مـانع اصـلي توجـه بـه               حاصل كالم اينكه دل   »  ...اللَّهِ
  .ذكراهللا و تذكر و تزكيه است

حال بر اساس رابطة ترتيبي، مسلماناني كـه بناسـت بـه واسـطة رسـول اهللا بـه ترتيـب،              
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و دينشان بـر تمـام اديـان        نخست هدايت شوند و سپس، تزكيه و تعليم شوند وعزت يابند            
برتري يابد، به راهبردي براي رسيدن به چنين اهدافي نيـاز دارنـد كـه آن راهبـرد و نـسخه                     

شايد باز  . اصلي الهي، همان ذكر است و همين سبيل اهللا است كه بدان مقاصد خواهد رسيد              
 و راهكار   هشدار. در اينجا بتوان رابطة نياز را به سادگي در اين مفاهيم ظريف تشخيص داد             

گفته در مسير     اند، دوري از آفات معيارهاي پيش       اصلي كه مؤمنان، مأمور به توجه به آن شده        
. گفته در مسير تـذكر اسـت        اين راهكار اصلي، دوري از آفات و معيارهاي پيش        . تذكر است 

 به بيان ديگر، آگاهي از رهزني اموال و اوالد و بيع و تجارت، و استفاده از هر فرصتي براي                  
كننده تذكر است و اين راهكار اصـلي، ذيـل عنـوان              پشت سرنهادن و رها كردن آنها، تأمين      

و أَنْفِقُوا مِـنْ    «نيز  » ...و ذروالبيع ... «: هشدارهاي مزبور از اين قرارند    . گنجد  انفاق و صدقه مي   
 أَجلٍ قَريبٍ فَأَصـدقَ و        إِلى  و ال أَخَّرْتَني  ما رزقْناكُم مِنْ قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَ          

 سـبيلِ اللَّـهِ بِـأَموالِكُم و         تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ و رسـولِهِ و تُجاهِـدونَ فـي         «و ديگر   » أَكُنْ مِنَ الصالِحينَ  
تـشخيص  تـوانيم     در همين قالب، واژة ذكر رابطه پيرو را نيز به شكل ظريفـي مـي              . »أَنْفُسِكُم

  .دهيم كه در حقيقت، رابطه يك فرد و يك مكتب است
اگر داستان را به قضية نسخه و دارو تشبيه كنيم، براساس رابطة موضوع، جريان ذكـر و                 
تذكر در اينجا به منزلة فرمول دارو و نماز جمعه، محصول فراورده و قابل تجويز آن است؛                 

بـه  . شـود  ديـده مـي  ) نماز جمعه(رت يعني ظهور بيروني و تجلي مغز نسخة مذكور در صو       
بيان ديگر، تمثل آن ذكر و تذكر و بريدن از بيع و تجارت، نماز جمعه است و تشريع نمـاز                    

هاي ديني و دينداري اجتماعي مربوطه است و پادزهري براي            جمعه، به منزلة داروي آسيب    
 جمعه با مفهـوم    هاي پيشين نماز    گمان در عبارت    بي. شود  آفت اهل كتاب و نفاق شمرده مي      

تواند رابطـة مبـارزه نيـز         اي مي   اش در نظر بوده است و اين، به گونه          و فرهنگ خاص قرآني   
  .تلقي شود كه در حوزة نظريه شبكة معنايي قابل درك و فهم است

و » تمنـاي مـوت   «،  »جهاد و قتـال   «با قدري دقت در سه سورة مزبور و توجه به مفاهيم            
وم سورة جمعـه، فـضاي نظـامي و دفـاعي سـورة جمعـه،               و دقت بيشتر در ركوع د     » عدو«

توضيح اينكه زمينة سوره صف و قتال در آن، از يـك سـو و               . شود  همچون صف آشكار مي   
نيز دشمني و مقابلة اهل كتاب در آغاز سوره جمعه از سوي ديگر، مطرح است و در ركوع                  

نجام در ركوع دوم، دسـتور      سرا. انجامد  اول سورة جمعه، كار محاجه با آنها به تهديد نيز مي          
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 صفا كَأَنَّهم   «باشي كه ويژگي      شود؛ آماده   باش نظامي تلقي مي     نماز جمعه به منزلة نوعي آماده     
 وصرْصنْيانٌ مف صـ ،  را نيز دارد؛ زيرا در نماز جمعه، واجب اسـت ماننـد ميـدان جنـگ               » ب

ه در حـوزه روابـط موجـود در         باز در اينجا، رابطة نشان    . ببندند و امام اسلحه به دست گيرد      
  .يك شبكه معنايي آشكارا مشهود است كه همان اسلحه به دست گرفتن امام است

 را باز به شكلي ديگر در شكل فوريتي و سرعتي اعالن و تجمع نماز جمعه      رابطة مبارزه 
توان دريافت؛ نماز جمعه به نوعي تمرين واكنش سـريع نظـامي،            در اين سوره به راحتي مي     

فاصـله پـس     ، بي »فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرضِ  «و  »  ذِكْرِ اللَّهِ   فَاسعوا إِلى «ار هم قراردادن دو تعبير      در كن 
داشـت،    چنانچه نماز جمعه، ماهيت نظامي نمـي      . باش نماز قابل استنباط است      از اعالن آماده  

دن از  دويدن و رساندن خويش به سرعت به محل نماز و نيز پس از اتمام كـار پراكنـده شـ                   
در اينجا  . نمود  معنا مي   محل اردوي نظامي؛ اسلحه به دست گرفتن امام و ايستاده بودن او بي            

اين نكات و مفاهيم قابل استنباط ديگر، نشانگر    . توان پيدا كرد     را نيز مي   رابطة ويژه و خاص   
. گيرانة قرآن كـريم در سـوره جمعـه اسـت         ستيزانه و پيش    شناسانه و دشمن    تمهيدات دشمن 

  )55: 14،5بن منظور، ا(
 بازار و داد    ،شود  دهد، كه وقتي بانگ نماز جمعه بلند مي          دستور مي  ،گيري آيات   در نتيجه 

و ستد را رها كنيد به سوي ذكر خدا بشتابيد و همچنين افرادي را كه خـالف ايـن دسـتور                     
ي كنند و به سـو  كنند و رسول خدا را در حالي كه مشغول خطبه نماز است رها مي            عمل مي 

گونه افراد، كتاب     داند كه اين    كند و اين رفتار را نشانة آن مي         روند سرزنش مي    داد و ستد مي   
  .اند خدا و احكامش را نپذيرفته

  گيري  نتيجه
اصوالً هرموضوع يا مفهومي چون نماز جمعه يا تعبيرهـاي ديگـر قرآنـي، بـا مفـاهيم و                   

 از ايـن مفـاهيم و رويـدادها، بـه           رويدادهاي متعدد ديگري در ارتباط است و تبيين هركدام        
چنين بيـان   . اند  روشن ساختن مفاهيم ديگري وابسته است كه شبكه معنايي مزبور را ساخته           

. طور فشرده در قـرآن كـريم بـا نظـم دقيقـي انجـام داده اسـت        بار خداوند به  جامعي را يك  
ارتباط اصلي بـا    بنابراين، در مسير مقاالتي اين چنين، از انتخاب يك يا چند موضوع كه در               

  .تنها بايد بدانيم، بيانمان ناقص و يك جانبه خواهدبود. مفهوم مورد نظرند ناگزيريم
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تـسبيح عمـومي    . 1: تـوان در پـنج بخـش خالصـه كـرد            محتواي سـوره جمعـه را مـي       
هشدار بـه مؤمنـان     . 3 از جنبة تعليم و تربيت؛       هدف بعثت پيامبر اسالم   . 2موجودات؛  

اي بـه     اي به قانون عمومي مرگ كـه دريچـه          اشاره. 4نحرف نشوند؛   كه از اصول آيين حق م     
تعطيل كسب و كـار  . 6دستور موكد براي انجام فريضه نماز جمعه؛   . 5سوي عالم بقا است؛     
  .براي شركت در آن

واژگان قرآن، همان واژگاني است كه نقش اصلي را در آيه دارد و منبع نوري است كـه                  
  واژگان و شبكة معنايي ميان آنها به شكل دقيـق، پژوهـشگر  بدون فهم آن  . الهام بخش است  

هرچنـد رابطـة    . مانـد   تواند به اسرار قرآن دست يابد و از كشف ژرفناي آن محروم مـي               نمي
دهي ساختار زبان قرآن بر عهـده دارنـد، يكـي از مـشكالت                معنايي نقش مهمي در سازمان    

ويژه در خواندن متون قرآني        كه به  اساسي در نظرية شبكة معنايي، شيوة خواندن شبكه است        
جا مسئله اساسي در زبان قرآني تعيـين اعـضاي يـك دسـته                بسيار مهم است، ولي در همين     

  .است؛ مثالً در رابطة شمول تعيين اعضاي دسته اهميت فراواني دارد
هاي لغت    گويان و فرهنگ    هاي سخن   از آنجا كه پاية شناخت روابط ميان مفاهيم، تعريف        

هـا را     گويـان، بـسياري از اطالعـات مربـوط بـه واژه             هاي قرآني است و چون سخن      از واژه 
دسـت    پوشند، در نتيجه شـبكة بـه        كنند و در تعاريف خود از آنها چشم مي          بديهي فرض مي  

از سوي ديگر، از نتايج بسيار مهم، آشـكار         . آمده نيز تنها نقش تمايزدهنده را خواهد داشت       
هـاي چنـد معنـا و         هاي هم معنا و متضاد و نيـز واژه          ي واژه شدن اهميت و بسامد بسيار باال     

  .هاي قرآني است آوا در برخي از سوره هم
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