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  چکیده: 

شود، به  شناسی پساگریماسی محسوب می گستره نشانه ) که متعلّق بهtensiveالگوي تنشی (

جهت یافته است. الگوي تنشی، دو بعد بنیادین ادراك را » فرآیند تولید و دریافت معنا«سوي 

اي (درونی، احساسی) و بعد  گیرد: بعد فشاره هاي معناسازي در نظر می به مثابه ابعاد و ظرفیت

و » سطح بیان«هاي پیشامعنایی، به ترتیب معرِّف  ظرفیتاي (بیرونی، شناختی)، به مثابه  گستره

یابند و در محل  هستند. سطوح مشخصی از فشاره و گستره پیوند می» سطح محتوا«

هایی کمی و قابل  اي شاخص گستره- اي گیرد. ابعاد فشاره معنا شکل می-پیوندي آنها نشانه هم

-در تحلیل فرآیند گفتمانی هر نشانه اند و این ویژگی الگوي تنشی را به ابزاري دقیق سنجش

شناسی  کند. در این مقاله، ضمن معرفی نشانه معناهاي قرآنی، تبدیل می-معنا، از جمله نشانه

تنشی به حیطه مطالعات قرآنی ـ کوششی که نخستین گام در این مسیر است ـ از باب نمونه، 

کریم، با تکیه بر الگوي معناي کرامت در قرآن -بندي نشانه فرآیندهاي گفتمانی و صورت

تنشی مطالعه شده است. فرآیندهاي گفتمانی کرامت انسانی در قرآن کریم، در دو سطح تنشی 

محقق شده است: در سطح نخست، شاکله کرامت پیشینی (در فرهنگ جاهلی) که ناظر به افراد 

ي  دو مؤلفه انسانی با» کرامت عام«دارا و متعلق به تباري خاص بوده، به چالش کشیده شده، 

یافته بر فرشتگان، و  به مثابه مخلوقِ برتري  السالمعلیهها به آدم  انتساب تبار همه انسان

بندي شده است. در سطح دوم تنشی،  هاي خداوند، صورت برخورداري تمامی آدمیان از نعمت

بندي شده است. این  انسانی در پیوند با ایمان و عمل صالح انسان صورت» کرامت خاص«

  یابند. رامت عند اهللا است که تنها مؤمنان و پرهیزکاران به آن دست میک
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  مقدمه -1

اي در حیطه مطالعات  رشته اي میان این مقاله مطالعه

شناسی،  شناسی نوین است. از منظر روش قرآنی و نشانه

مقاله حاضر نخستین گام در معرفی الگوي تنشی به 

حیطه مطالعات قرآنی و نشان دادن کاربرد آن در تحلیل 

شود. تا آنجا  شناختی گفتمان قرآنی محسوب می نشانه

گردد، پس از معرفی  که به این مطلوب بازمی

شناسی تنشی، تحلیل یک نمونه از معناهاي قرآن  نشانه

کند. حداکثر،  این روش، کفایت میکریم با تکیه بر 

توان گفت که براي چنین تحقیقی، معناهایی در  می

اولویت انتخابند که در عین اهمیت و تعلّق داشتن به نظام 

دینی، بتوان در مجال محدود مقاله، - معناهاي اخالقی

  هاي قرآنی مرتبط با آنها را به انجام رساند.  تحلیل متن

باید گفت این تحقیق شناسی اما،  از منظر قرآن

جوي تفسیري تازه از کرامت قرآنی نیست و  پی

هاي تفسیري از آیات کرامت را مورد  خواهد فهم نمی

بازخوانی قرار دهد یا احیاناً بر آن بیفزاید. به ویژه که 

آیات ناظر به کرامت انسان در قرآن، در عصر جدید و با 

طرح مباحث حقوق بشر، مورد توجه و اهتمام جدي 

وبیش  و ابعاد این موضوع کم 1مفسران معاصر بوده است

است » تفسیر«رو، تحقیق حاضر، نه  . ازاین2روشن است

که از متن (در اینجا، آیات ناظر به کرامت) فراتر رود و 

ي آن در تربیت انسان،  هاي افزوده جستجوگر داللت

                                                 
ها  نگاري ) فهرستی از مطالعات و تک239-206 :1386. نوري (1

  در موضوع کرامت انسان در قرآن به دست داده است.

که حتی در رفع تعارض ظاهري میان آیات ناظر به کرامت  . چنان2

إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُوم ...اند (مانند:  انسان با آیاتی که نکوهشگر انسان

والً)، ...34(ابراهیم/ کَفَّارهکانَ ظَلُوماً ج ا الْإِنْسانُ إِنَّهلَهمح و 

هایی به  ) و...) تبیین17(عبس/ قُتلَ الْإِنْسانُ ما أَکْفَرَه)، 72(احزاب/

ها به دست  دست داده شده است. یداهللا پور گزارشی از این تبیین

  ). 132-128 :1388داده است (

حقوق فرد و جامعه، فلسفه اخالق، و... باشد، بلکه تنها 

متنی را پی -هاي درون معناها و داللت-نشانه» خوانش«

جوید. تحقیق حاضر، مشخصاً به دنبال خوانش  می

شناسی آیات ناظر به کرامت در قرآن و به دست  نشانه

بندي معناي  دادن طرحی از فرآیند تولید و صورت

 کرامت در گفتمان قرآن کریم است. 

  پیشینه مطالعات -2

شناسی فرآیند  شانهاز سنّت مطالعات معنا تا ن -2-1

  گفتمان

در سنّت مطالعات معنا که میراثی ارسطویی است، معنا 

اي ثابت و از پیش موجود با لفظ دارد. در زمانی  رابطه

معین یا نامعین، کسی یا گروهی (معین یا نامعین) لفظی 

اند یا اصطالحاً آن  را براي ارجاع به معنایی قرار داده

اند. این وضع و ارتباط  کرده وضعلفظ را براي آن معنا 

معنا، از آن پس، براي سخنگویان شکلی ثابت و از -لفظ

برند و استعمال  پیش موجود دارد که آن را به میراث می

 فرديهاي  کنند. در این اندیشه، استعمال و کاربرد می

یافته در ذهنیت  هاي ثبات»معنا-لفظ«سخنگویان، در 

حداکثر چیزي که کند.  جمعی آنها دخل و تصرف نمی

(وضعی) و » معناي لفظی«هست، تمایز قائل شدن میان 

(خطابی) در یک گفتار فردي است؛ اینکه » معناي مراد«

در یک گفتار، معناي وضعی لفظ الزاماً برابر با مقصود 

گوینده نیست و شرایط گفتار و خطاب نیز در مراد و 

ه یا اي (حالی قصد گوینده مؤثرند. اگر در گفتار نشانه

مقالیه) از مراد خاص گوینده باشد، معناي مراد گوینده 

شود، نه معناي وضعی و از پیش موجود لفظ؛  لحاظ می

اینکه مثالً بر خالف لفظ عامی که به کار برده، مصداق یا 

مصادیق خاصی را  اراده کرده است، یا از لفظی که به 

  نشانه کار برده معنایی مجازي اراده کرده، یا...؛ اگر چنین

و اثري نبود، اصل بر عدم انحراف از معناي وضعی و 

» معنايِ وضعیِ لفظ«با » معنايِ مراد گوینده«تطابق 
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ثابت و دور از » معنا-لفظ«است. بدین ترتیب، همبسته 

دسترس سخنگویان و غالب بر کنش گفتاري آنها ست. 

برد،  معناها دست نمی-گفتار سخنگویان در پیوند لفظ

موضع و فاصله گوینده را از موضع ثابت  بلکه تنها

  کند. معناهاي لفظی روشن می

-دال«بیش در مفهوم نشانه یا  و  این اندیشه کم

مدلول زبانی -دال 1سوسوري هم هست. سوسور» مدلول

دید  همبسته می 2صورترا، مانند دو روي کاغذ، یک 

(النگ) به مثابه  زبان) که در 155-157 :1916/1967(

 :1916/1967از پیش موجود ( جبريِ یک ساختارِ

-. در نگاه سنّتی دال3) ثبات یافته است104-105

شدند، اما سوسور جهت  ها منفرد نگریسته می مدلول

ها و شبکه  مدلول-مطالعه را به سوي ارتباط میان دال

تغییر » پایدار«و » ثابت« نظامتقابلی آنها به مثابه یک 

، در هر 4هنی و بالقوهداد؛ نظامی که به مثابه یک وجود ذ

لحظه در دسترس همه کاربران زبان است. آنچه براي 

سوسور اهمیت داشت و موضوع مطالعه بود، نه وضع 

در نظام   مدلول-هر دال» ارزش«دال براي مدلول، که 

هاي متمایز دال  ها بود؛ آنچه از طریق تقابل مدلول-دال

ها مشخص  ها و مدلول با دیگر مدلول با دیگر دال

                                                 
1. Ferdinand de Saussure 

هاست، اما  ي مدلول وجه مشترك تمامی زبان ي دال و ماده . ماده2

صورت دال و صورت مدلول براي هر زبان مختص به خودش 

هاي دال و مدلول را به شیوه خودش صورت  است. هر زبان، ماده

هاي  ود مادهبندي دالی خ بخشد. مثالً زبان عربی معیار در صورت می

پ، چ، ژ، گ را لحاظ نکرده است. یا ماده مدلول [یخ] در زبان 

عربی فقط به صورت معناي ثلج که در آن تمایز میان یخ، برف و 

بندي شده، در حالی که همین  شود، صورت برفک و... لحاظ نمی

صورت مدلولی (معنا)  25ماده مدلولی در زبان اسکیمو بیش از 

  دارد.

را به مثابه » ساختار«گرایی است که  اساسی ساخت. این آموزه 3

» تحققصورت م«، از پیش موجود و متقدم بر »صورت غیرمتحقق«

  ).113و  18-17 :1388هارلند،  ـ:داند (رک می

4. virtual 

همه، در اندیشه ساختگراي سوسور نیز  این با 5شود. می

مانند سنّت مطالعات معنا، مرز میان دال و مدلول ثابت و 

از پیش موجود و مستقل از کنش فاعل شناسا در پیوند 

  مدلول است. -دادن دال

ثابت و از پیش موجود سوسور  ساختاراما،  6پِرس

. او نشانه را جایگزین کرد 7(نشانگی)فرآیند داللت را با 

فرآیندي تأویلی  که نه یک دوگان متقارن (دال/مدلول)

یک نشانه «گر است:  تعریف کرد که ناگزیر از یک تأویل

، چیزي است که نزد کسی بر چیزي دیگر داللت 8یا نمود

ها. نشانه به کسی  کند، در بعضی وجوه و قابلیت می

اید اي معادل، یا ش رسد، یعنی در ذهن آن فرد نشانه می

نشانه  9سازد که من آن را تعبیر تر می یافته اي توسعه نشانه

کند که همان  نامم. نشانه بر چیزي داللت می نخست می

ابژه (/موضوع) است. داللت نشانه بر آن ابژه نه در همه 

ها، که در ارجاع به نوعی از ایده است که من آن  ویژگی

 :1958-1931» (ام. ي بازنمود خوانده10را زمینه

2/228(  

را » تعبیر«و » دال«شود با  را می» نمود«نشانه یا 

سوسوري مقایسه کرد، اما روشن است که » مدلول«با 

مانند پیوند دال و » تعبیر«با » نمود«کیفیت ارتباط 

مدلول سوسوري، ثابت، خودبسنده و از پیش موجود 

نیست. این پیوندي است که وابسته به کنش ادراکی و 

                                                 
» ارزش«. مثال معروف سوسور براي روشن کردن مفهوم 5

)value بازي شطرنج است. در بازي شطرنج ارزش هر مهره، در ،(

شود. ارزش و معناي  ي شطرنج و به هنگام بازي مشخص می صفحه

مهره سرباز وابسته به شکل، جنس و حتی ابعاد آن نسبت به سایر 

ها نیست، بلکه وابسته به نقش و جایگاهی است که در بازي و  مهره

توان به  ها دارد. به همین دلیل است که می در نسبت با دیگر مهره

ریزه یا... قرار داد بدون اینکه  ه، سنگاي خاص یک دکم جاي مهره

 ,Saussureخللی در ارزش و نقش آن مهره ایجاد شود. (

1916/1967: 125-126(  

6. Charles Sanders Peirce 
7. semiosis 
8. representamen 
9. interpertant 
10. ground 



  27/  از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنیادات مصطفوي و همکاران: عسید حسن س                                                                

 

 

ست. در اندیشه سوسور، تأکید بر آگاه انسان ا حس

مدلول) درون ساختار ایستا و -ارزش نشانه (دال

ها ست، اما در فرآیند تأویلی پرس  نظام نشانه 1پیشینی

و متأخر  2که پویا و دینامیک است، نشانه امري پسینی

گر و کنش ادراکی او ست. تأکید پرس  از حضور تأویل

پیوندي  کید بر همتأ» رسد... می کسینشانه به «بر اینکه 

آگاه انسان است. نشانه در فرآیندي  نشانه با حضور خود

آید که بسته و محدود نیست.  تأویلی پدید می-ادراکی

معناي یک بازنمود ممکن است چیزي نباشد جز «

» مجموعه تعبیرهاي متوالی«و » بازنمودي دیگر

توانند به طور نامحدود افزوده شوند؛ تعبیر اولیه  می

د دوباره تعبیر شود و در سطحی دیگر، خود توان می

 :1958-1931بازنمودي باشد از تعبیري دیگر ... (

1/339; 2/92, 303.(  

نیز مسئله داللت را در ساحت  3لوئی یلمسلو

ارتباط و فرآیند گفتمان نگریسته و به طور مشخص 

مدلول سوسوري را اصالح -ثبات و خودبسندگی دال

» محتوا-بیان«سوسور را با » مدلول-دال«کرده است. او 

جایگزین کرده است. این جایگزینی نه صرفاً تغییر 

به مثابه » اي نظام نشانه«انداز از  ها، بلکه تغییر چشم واژه

» کنش بیانی«و » فرآیند ارتباط«ساختاري ایستا، به 

به مثابه » متون«روایم،  است. آنچه ما در عمل با آن روبه

-است، نه دال» بانیهاي ز اي از کلیت زنجیره«

از فرآیند ارتباط هاي خودبسنده و مستقل  مدلول

  ).51 :1380سن،  (دینه

جوییم و  ما در کنش ارتباطی همیشه محتوایی می

خواهیم آن را به بیان و تعبیر درآوریم، پس در اولین  می

مواجهه، ما نه با دال و مدلول منعزل از گفتمان و کنش 

                                                 
1. a priori 
2. a posteriori  
3. Louis Hjelmslev 

سطح و  4سطح بیاننی بیانی که با دو سطح زبان یع

  روایم. روبه 5محتوا

به باور یلمسلو تمایز میان سطح بیان و سطح محتوا 

-بیان پیوندپیشینی و مقدم بر کنش انسانی است، اما 

گرفتن متن،   و شکل 6»اي کارکرد نشانه«محتوا به مثابه 

شود.  فقط با زبان و ارتباط گفتمانی محقق می

کنش و عمل «به مثابه » سازي و فرآیند گفتمان داللت«

است که دو سطح بیان و محتوا را به یکدیگر » زبانی

محتوا از منظر پدیداري، -دهد. این پیوند بیان پیوند می

پیوند و اتصال میان جهان بیرون (بیان) و جهان درون 

اما، از پیش معلوم  (محتوا) است. مرز بین درون و بیرون

  و قطعی نیست.

مقدم بر فاعل شناسا این مرز از پیش موجود و 

ر از کنش و نیست، بلکه یک امر پسینی و متأخ

خواهد  ست، هر وقت که او میگیري فاعل شناسا موضع

داللتی بسازد، چیزي را به چیزي دیگر پیوند دهد و 

معنایی را بر یک رویداد، یک موقعیت و یا یک شیء بار 

کند. به همین دلیل است که دو سطح بیان و محتوا 

جایی دارند. براي مثال زمانی که شخص را  ابهقابلیت ج

توانیم برافروختگی او را بیانی و  برافروخته ببینیم می

از محتواي خشم او بدانیم که امري  بیرونیاظهاري 

از برافروختگی است. و در سطحی دیگر  تر درونی

توانیم همین خشم او بیانی و اظهاري بیرونی از  می

  زجار بدانیم. محتواي تنفر یا حس درونی ان

پس مرز میان بیان و محتوا ثابت نیست، بلکه 

وابسته به موضعی است که سوژه یا فاعل خودآگاه در 

گیرد و بر اساس موضع و منظر خود،  مواجهه با پدیده می

کند. وراي موضعی  مرز میان محتوا و بیان را تعریف می

 که سوژه گرفته است، هیچ چیز ثابت و از پیش

                                                 
4. expression plane 
5. content plane 
6 .semiotic function 
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هاي بیان و محتوا  هیچ کدام از ساحت موجودي براي

وجود ندارد؛ زیرا حد و مرز بیرون و درون، بیان و 

محتوا وابسته به موضع و کنش ارتباطی سوژه است. 

)Fontanille, 2006: 11-12(  

شناسی  شود که نشانه بدین ترتیب، مشخص می

معنا در سنّت -فرآیند گفتمان، از جنس مطالعه لفظ

که مطالعه شرایط دریافت و تولید معناشناسی نیست، بل

محتوا)ها در کنش گفتمانی و فرآیند - معنا (بیان-نشانه

و گفتمان، به مثابه محصول عینی   تولید متن است؛ متن

یاب. به تعبیر دیگر، آن  گفته -پرداز کنش ارتباطی گفته

و به قصد  2پرداز ي که توسط گفته1»گر کل داللت«

پدید آمده است. از  3خوان) یاب (گفته تأثیرگذاري بر گفته

تحلیل «شناسی امروز  ي نشانه رو ست که شاکله این

، 4»گفتمان«و » متن«هاي  است؛ تحلیل همه گونه» متن

اي: از داستان، مقاله علمی، گفتار  به مثابه تولیدات نشانه

سیاسی، نقاشی، عکس، فیلم و تئاتر گرفته تا صفحات 

پارچه و لباس،  هاي افزارهاي کاربردي، طرح وب، نرم

معماري و... هر شیئی که در مواجهه و التفات انسان از 

                                                 
1. signifying whole 
2. enunciator (énonciateur) 
3. enunciatee (énonciataire) 

) هر دو ناظر به فرآیند text» (متن«) و discourse» (گفتمان. «4

رو  اي از اعمال بیانی، هستند و از این اي، به مثابه مجموعه نشانه

 & Greimasجاي یکدیگر به کار برد ( توان آنها را به می

Courtés, 1982: 18. اما میان این دو تعبیر تفاوتی ظریف ،(

اش بر قاب گفتار و خود سخنِ  در بار مفهومی» متن«وجود دارد. 

  ي فعلیت یافته تأکید دارد و فرآیند و اعمال زبانیِ پدید آورنده

بار  discourseکند. گفتمان اما، گرچه مانند  سخن را تداعی نمی

در  cours-را در خود ندارد (ریشه » روند«و » جریان«مفهومی 

رکـ: سازد.  بار مفهومی جریان و روند را می discoursواژه 

Little, Fowler & Coulson, 1973: 1/563 کم  )، دست

تري نسبت به متن دارد. گفتمان هم کلّیت و  بار مفهومی عام

گیرد. به عبارت  ته شده را در برمیساختمان گفتار و هم عینیت گف

کند و گفتمان، فرآیند و  دیگر، متن تنها بر فرآورده داللت می

  شود. فرآورده را شامل می

خود محسوسش (اعم از حسی یا احساسی) فراتر رود و 

  بر چیزي دیگر داللت کند.

مثالً گل تا وقتی در طبیعت و منفک از کنش 

هایی محسوس  انسانی است، فقط شیئی است که ویژگی

شود  وقتی چیده می(رنگ، زبري و نرمی و...) دارد، اما 

یابد و بر  و در کنش خودآگاه انسان، معناهایی دیگر می

چیزهایی دیگر مانند عشق، تبریک، تسلیت، امید، یأس، 

کند، از خود محسوسش فراتر  شهادت و... داللت می

  اي یافته است. رفته و کارکرد نشانه

 پیشینه مطالعات در معناشناسی کرامت -2-2

اشناسی قرآن کریم و فارغ از هاي معن در میان پژوهش

کم دو اثر شاخص قابل  مرور و استقصاء مطالعات، دست

توان در پیشینه مطالعات از آنها سخن  ذکر است که می

بخش  ي گذرا اما مهم و الهام گفت. نخست اشاره

) 1361( خدا و انسان در قرآنتوشیهیکو ایزوتسو در 

ر معناشناسی کرامت انسان د«است و دیگري مقاله 

  ) اثر بهروز یداهللا پور است.1388» (قرآن

ایزوتسو در مطلع بحثش از تحول مفاهیم کلیدي در 

زند و بیان  نظام معنایی قرآن کریم، واژه کریم را مثال می

کند که این واژه در فرهنگ عرب جاهلی اوالً به  می

شده که از تبار خانوادگی شریفی  کسی اطالق می

انش به بزرگی مشهور بوده برخوردار بوده و نیاي خاند

دستی و بخشش  است، ثانیاً به دلیل فضیلت باالي گشاده

حساب نزد عرب، کسی را که چنین خصلتی داشت  بی

گفتند. به باور ایزوتسو این کلمه با ورود به  نیز کریم می

متن و جهان معنایی قرآن کریم و در پیوند با تقوا، دچار 

یم نه تنها شخص تحول معنایی شده است. در قرآن کر

که کرامت  5شود ْ بخشنده و مترف، کریم شمرده نمی زیاد

                                                 
5. ...یرًا وذتَب ذِّرینِ. الَتُباطانَ الشَّیذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوبإِنَّ الْم ...

  ).27-26(اسراء/
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-48 :1361( 1از آن کسی است که پرهیزکارتر باشد

که پیداست، مطالعه ایزوتسو در تحلیل معناي  ). چنان50

اولیه کرامت (جاهلی) مبتنی بر خوانش متون غیر قرآنی 

بتنی (شعر جاهلی)، و در تحلیل معناي ثانویه کرامت م

هاي قرآنی ناظر به کرامت  بر خوانش تنها بخشی از متن

  است.

شناسان و  یداهللا پور اما، پس از بررسی آراء لغت

، دو گونه از »کرامت«مفسران در باب وجوه معنایی 

کاربرد کرامت انسانی در قرآن کریم را تفکیک کرده 

منَا ولَقَد کَرَّ«است: اول، کرامت ذاتی انسان، به استناد آیه 

 اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدنب

)، و 70/(اسراء» وفَضَّلْنَاهم علَى کَثیرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضیالً

إِنَّ «...دوم، کرامت اکتسابی یا ارزشی به استناد آیه 

  ).13/(حجرات...» مأَکْرَمکُم عند اهللاِ أَتْقَاکُ

کرامت ذاتی، عطیه خداوند به همه آدمیان است؛ 

خصلتی دائمی که تنها با خیانت و جنایت انسان در حق 

شود. اما کرامت اکتسابی،  خویشتن و دیگران سلب می

جایگاه و فضیلتی است که با اختیار و عمل انسان در 

ندارد آید، عمومیت  مسیر تقوا و عمل صالح به دست می

  ).138-134: 1388مختص متقین است ( و

شناسی فرآیندهاي  که خواهیم دید نشانه چنان

گفتمانی کرامت در قرآن کریم، در تکمیل مطالعه 

تر آیات ناظر به کرامت،  ایزوتسو، اوالً با خوانش کامل

شواهدي از بازنمود کرامت جاهلی را در گفتمان قرآنی 

اد که گفتمان به دست خواهد داد؛ ثانیاً نشان خواهد د

بندي کرامت خاص انسانی  قرآن کریم پیش از صورت

در پیوند دادن کرامت با تقوا، کرامت عام انسانی را 

جایگزین کرامت خاص جاهلی (محدود به افراد دارا، 

بخشنده و از تبار شریف) کرده است. در نسبت با 

پژوهش یداهللا پور نیز، مطالعه حاضر جز اینکه روش 

                                                 
 ). 13... (حجرات/ه أَتْقَاکُمإِنَّ أَکْرَمکُم عند اللَّ. ...1

کوشد تحلیلی از  تبیین کرده است، می خود را مشخص و

ها و فرآیندهاي تنشی کرامت جاهلی و کرامت  مؤلفه

بندي کرامت عام و کرامت خاص  قرآنی در دو صورت

  انسانی به دست دهد.

  معرفی الگوي تنشی  -3

که متعلّق به گستره  2شناسی تنشی الگو یا نشانه

 است، نخستین بار در اثر 3شناسی پساگریماسی نشانه

تنش «با عنوان  5و کلود زیلبربرگ 4مشترك ژاك فونتانی

معرفی شده است. از حیث نظریه داللت،  6»و داللت

هاي نظام تقابلی ارزش  یافته از مؤلفه الگوي تنشی ترکیب

و فرآیند  7گریماس» شناسی مربع نشانه«در الگوي 

نزد پِرس » گانه داللت سطوح سه«گیري داللت در  شکل

هاي پیشین  که در جهت تکمیل مدلاست. این الگو 

پیشنهاد شده است، با مرتبط کردن فضاي تدریجی 

ها  ها) و فضاي قطبی نشانه ها (پیوستگی ظرفیت

ها)، دو بعد داللت یعنی محسوس و معقول را  (ناپیوستگی

   دهد. به یکدیگر پیوند می

شاکله تنشی  یا 8در مقام تعریف، الگو، ساختار

که فاصله و گسست  نجیفضاي میاچیزي نیست جز 

بودگی)  (ناظر به انرژي درون اي 9فشاره میان بعد کیفی

                                                 
اند از: شاندز،  تنشی عبارت . منابع مورد استفاده براي تبیین الگوي2

  ؛45-39 :1388شعیري و وفایی،  ؛122-137 :1386

Fontanille & Zilberberg, 1998; Fontanille, 2006: 
37-42; Hébert, 2011: 58-65; Zilberberg, 
http://www.claudezilberberg.net/glossaire/gl
ossairesetA.htm.  

3. post-Greimasian 
4. Jacques Fontanille 
5. Claude Zilberberg 
6. J. Fontanille & C. Zilberberg (1998) Tension 

et Signification. 
7. A. J. Greimas 

از آن هویت پیشینی، ثابت و الیتغیري که در » ساختار«. این 8

اندیشه متقدم ساختگرایی داشت فاصله گرفته است. در اینجا، 

کانتی است که سرشتی عام و منعطف » شاکله«همان » ساختار«

 دارد.

9. intensity (intensité) 
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ها و امتدادهاي  (ناظر به فاصله اي 1گسترهبا بعد کمی 

 tensiveکه از معناي لفظی  چنان 2کند. بیرونی) را پر می

، الگوي تنشی معرِّف و بازنمود فضاي 3آید نیز برمی

فیت بنیادین میان دو بعد و ظر» پیوند«و » کشش«

اي  اي (درونی، عاطفی) و گستره داللت یعنی ابعاد فشاره

به مثابه بعد و  4(بیرونی، شناختی) است. فشاره و گستره

اند، اما در محل « محسوس«ظرفیت معناسازي اموري 

معنا و ارزش داللی به مثابه - تالقی و پیوند آنها نشانه

اینجا گیرد. در  و شناختنی شکل می» معقول«یک امر 

ایم  معرفی الگوي تنشی را در سیري مشخص سامان داده

گیري ابعاد داللت، به  تا زمینه نظري الگو و فرآیند شکل

  مثابه سیر از محسوس تا معقول، تبیین بهتري یابد.

  فشاره و گستره، به مثابه ابعاد محسوس -3-1

، (اعم از امر حسی یا احساسی) محسوس »حضور«هر 

 انرژي یات کیفیمشخصی از بعد  محل ترکیب و پیوند

 تیکم ی ازمشخصبعد و  (کشش درونی یا قبض) درونی

                                                 
1. extensity, extent (extensité, étendu) 
2. Fontanille & Zilberberg, 1998: 72-73. 

3 .tensive  از ریشه التینیtensio(n-)  و از فعلtendere  به

 ,Little, Fowler & Coulsonاست (» کشیدن«معناي 

1973, vol. 2: 2262 (  

براي » گستره«و  intensityبراي » فشاره«هاي  معادل. ٤

extensity ) است، هر 35 :1385؛ 194: 1384پیشنهاد شعیري (

نیز استفاده کرده است. » بسط«و » قبض«هاي  او از معادل چند که

تر فشاره/گستره را بر  هاي شفاف در مقام انتخاب، نگارنده واژه

قبض/بسط آشناتر براي مخاطب علوم اسالمی خوانده ترجیح داده 

هاي قبض و بسط در  هاي دیگري از واژه است. مخاطب ما تداعی

شود.  نشی باعث سوء فهم میشناسی ت ذهن دارد که در بحث نشانه

کشش، -درون«هایی مانند  براي آینده اما، شاید بتوان ترکیب

هاي دو  را به عنوان ترجمه» کشش، برکشش-برون«و » درکشش

ها مانند  پیشنهاد کرد؛ این ترکیب extensityو  intensityواژه 

 tenseمقتصدانه نیستند، اما با لحاظ ماده » گستره«و » فشاره«

هایی  (بیرون) ترجمه -ex(درون) و  -inپیشوندهاي  (کشش) و

 شوند. تر به مبدأ محسوب می گویاتر و نزدیک

 .(کشش بیرونی یا بسط) است زمانی-فضاموقعیت  یا

فشاره یا همان انرژي درونی بعد کیفی ادراك، و گستره 

زمانی، ابعاد کمی - هاي مکان یا استقرار در موقعیت

  سازد. ادراك را می

هاي محسوس از دو جهت  تبه عبارت دیگر کیفی

اي قابل فهم و ادراك هستند. براي  اي و گستره فشاره

بر اساس فشاره و شدت » متحرك و ثابت«مثال مقوله 

شود که شیء متحرك سطح انرژي  گونه فهمیده می این

اش  باالتري نسبت به شیء ثابت دارد و در نتیجه فشاره

اس ء ثابت است. و همین مقوله بر اس باالتر از شی

شود که حرکت، برخالف  گونه فهمیده می گستره این

هاي  ثبات، وابسته به قرار گرفتن یک شیء در موقعیت

متوالی است و این به معناي امتداد مکانی و گذشت 

  )Fontanille, 2006: 36زمان توسط آن شیء است. (

یا هر  5از منظر نظریه داللت، هر امر معنادار

ها 6اي از ظرفیت بندي فصل، در واقع ترکیب و م»نشانه«

بسطی) است. به -اي (قبض گستره- اي یا ابعاد فشاره

مثابه  عبارت دیگر هر کدام از ابعاد فشاره و گستره، به

یافتگی و  اند که در مرحله قبل از فعلیت معناهاي بالقوه

در هماهنگی و تناظر «اند.  بندي داللت لحاظ شده مفصل

ناظر به  فشاره، با سطح محتوا و سطح بیان یلمسلو

 سطح محتواو معرِّف  7ادراکی-درون، درونیساحت 

و  8ادراکی- برون، بیرونیناظر به ساحت  گستره ست و

) Fontanille, 2006: 38» (است.سطح بیان معرِّف 

توان  پردازي می این دو بعد را همچون بردارهاي داللت

به شکل یک دستگاه مختصات تصویر کرد. بعد فشاره، 

) این x) و بعد گستره، بردار افقی (yمودي (بردار ع

اي که این دو  دستگاه مختصات است و فضاي درونی

                                                 
5. signifying  
6. valence/dimension 
7. interoceptive 
8. exteroceptive 
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 2ِپیوندي هماست و محل  1فضاي تنشیاند،  بردار ساخته

بیان؛ جایی که -بیرون، محتوا-گستره، درون- فشاره

شود  بندي می گیرد و داللت مفصل معنا شکل می- نشانه

)Fontanille, 2006: 38-39.(  

  

  
که هر کدام از بردارها از صفر آغاز و تا  چنان

یابند، فشاره و گستره نیز در  سطحی بیشینه امتداد می

شوند. فشاره در  طیفی از کمینه تا بیشینه تعریف می

(/قوي) و در سویه  3شورمنداش  ي بیشینه سویه

یه (/ضعیف) است، و گستره در سو 4خمودهاش  کمینه

اش  (/کثیر، پرشمار) و در سویه کمینه 5منتشراش  بیشینه

شمار) است. با لحاظ وجه نامگذاري  (/قلیل، کم 6متمرکز

 (تنیدگی، کشش) میان قوي تنشالگوي تنشی، فشاره بر 

خموده) و گستره بر تنش میان  ↔ ضعیف (شورمند ↔

  متمرکز) استوار است. ↔ قلیل (منتشر ↔ کثیر

  

                                                 
1. tensive space 
2. correlation 
3. tonic (tonique) 
4. atony (atone) 
5. diffused (diffuse) 
6. concentrated (concentré) 

 پیوندي میان دو بعد هم -3-2

کیفیتی مشخص (فشاره) و کمیتی  در ارتباط قرار دادن

 پیوندي  هم مشخص (گستره) از حضور محسوس پدیده،

؛ اینکه در فضاي تنشی (فضاي درونی شود نامیده می

اي از فشاره با چه  میان دو بعد)، چه درجه و اندازه

یکدیگر پیوند یابند. هر کمیت و شماري از گستره با 

کند که  نقطه از این فضاي تنشی، موقعیتی را تصویر می

سطح مشخصی از فشاره و گستره و  پیوندمحل تالقی و 

به تعبیر  ،یانشانه بندي یک  گیري و صورت محل شکل

محتوا) است. هر - (بیان معنا- نشانهتر، یک  تفصیلی

  ت و تفاوتکه ماهیتاً وابسته به موقعی معنا، چنان-نشانه

ها ست، در فضاي تنشی نیز از تفاوت  در موقعیت

موقعیتش (موقعیتی که از سطوح مشخص فشاره و 

معناها فهمیده و -گستره ساخته شده) با دیگر نشانه

را  bو  aشود. براي مثال اگر دو نقطه  شناختنی می

ي متمایز در فضاي تنشی تصور کنیم،  مثابه دو نشانه به

ها توسط مجموع مقادیري معین  شانههر کدام از این ن

(گستره و فشاره)   yو  xشود که از محورهاي  می

  شوند: انتخاب می

b = (xb, yb)                  a = (xa, ya)  

  
ya  نسبت بهyb  ،موقعیت باالتري از فشاره دارد

 xbاست و  bباالتر از نشانه  aبنابراین فشاره نشانه 

در موقعیتی با گستره بیشتر قرار دارد، پس  xaنسبت به 

است. زبان  aي نشانه  بیشتر از گستره bي نشانه  گستره

اگر چه  bو  aدهند که  خوبی نشان می عالئم به

yb 

ya  

 (گستره) xبردار 

xb xa  

ر 
دا

بر
y  

 (
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شا
(ف
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b  

 قلیل کثیر
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) دارند، اما پیوند yو  xاي ( هاي مشترك و پیوسته مؤلفه

مختلف  نوساناتو  درجاتو ترکیب آن ابعاد پیوسته در 

)(xa, ya)  و(xb, yb) است که تفاوت و ناپیوستگی (

 آنها را پدید آورده است. 

  پیوندي، چهار الگوي تنشی دو گونه هم -3-3

کم دو گونه  تغییر فشاره و گستره، دست جهتبر اساس 

شوند: اگر روند فشاره و  پیوندي از یکدیگر متمایز می هم

جهت باشد، یعنی هر دو در جهت افزایش یا  گستره هم

 1(همسو) پیوندي مستقیم همجهت کاهش باشند، در 

گیرد؛ و اگر روند دو بعد در دو جهت مخالف  شکل می

باشد، یعنی فشاره افزایشی و گستره کاهشی باشد، یا 

گیرد.  شکل می 2(ناهمسو) پیوندي معکوس همبرعکس، 

کم چهار گونه  بدین ترتیب در فضاي تنشی، دست

 ,Fontanille( گستره متصور است-پیوندي فشاره هم

2006: 39-40:(  

 

  

                                                 
1. direct correlation 
2. inverse correlation 

که معرِّف افزایش همسوي  3افزایشی. الگوي تنشی 1

  فشاره و گستره است:

  
که معرّف کاهش همسوي  4کاهشی. الگوي تنشی 2

  فشاره و گستره است:

  
و  که معرّف افزایش فشاره 5صعودي. الگوي تنشی 3

  کاهش گستره است:

  
که معرّف کاهش فشاره و  6نزولی. الگوي تنشی 4

  افزایش گستره است:

  
                                                 

3. amplification 
4. attenuation 
5. ascendence 
6. decadence 

 
ره

شا
ف

 
 

 رهگست

 
ره

شا
ف

 
 

 گستره

 
ه 

ار
ش

ف
 

 گستره

 
ه 

ار
ش

ف
 

 گستره



  33/  از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنیادات مصطفوي و همکاران: عسید حسن س                                                                

 

 

ابِرت معتقد است که به لحاظ نظري، با فرض ثابت 

توان هشت الگوي  ماندن یک بعد و تغییر بعد دیگر، می

متصور شد. بنابراین تعداد نیز  ١خط پیوندي راست هم

 ,Hébertرسند ( ساختارهاي تنشی پایه به دوازده تا می

2011: 64-65.(  

  

  معنایی- هاي نشانه گیري قطب شکل -3-4

ها و ابعاد  تا اینجا، الگوي تنشی فرآیند رسیدن از ظرفیت

هاي متمایز و معقول را نشان داده  محسوس به نشانه

معنایی -  هاي نشانه ست. اما این الگو، شکل گرفتن قطبا

نُماید؟  را چگونه بازمی 3مقوله 2یا به عبارت دیگر حدود

پیوندي، دو منطقه اساسی را در  دیدیم که دو گونه هم

هاي  کند. از سوي دیگر، سویه فضاي تنشی متمایز می

اند.  انتهایی فشاره و گستره نماینده مناطق بیشینه و کمینه

معنایی و حدود مقوله - هاي نشانه که پیداست، قطب نانچ

پیوندي،  ي اساسیِ حاصل از دو گونه هم در آن دو منطقه

                                                 
1. orthogonal 
2. terms 

) به وسیله دو حد semantic categoryیک مقوله معنایی (. «3

ور شود، در حالی که حداقل یک مح بندي می یا قطب متقابل صورت

هاي متضاد  مشترك میان آنها وجود دارد... مقوله معنایی، خود قطب

گیرد که نشان دهنده ویژگی  را در ذیل یک حد و لفظ عام دربرمی

متعلق به مقوله » بیرون«و » درون«مشترك آنهاست: براي مثال 

و » داغ«، هر دو قطب »دما«معنایی مکان هستند، یا مقوله معنایی 

و » باال«هاي متقابل  قطب» عمودیت«ایی ، و مقوله معن»سرد«

 :Martin & Ringham, 2000» (شوند. را شامل می» پایین«

113.(  

گیرند. از ترکیب  و در مناطق بیشینه و کمینه جاي می

هاي  این دو اصل، چهار منطقه به عنوان مناطق قطب

  معنایی خواهیم داشت:- نشانه

-مرکز (نشانهي مت ) منطقه فشاره ضعیف و گستره1(

  معناي مطلق)؛ 

  ي متمرکز؛ ) منطقه فشاره قوي و گستره2(

  ي منتشر؛ ) منطقه فشاره ضعیف و گستره3(

معناي -ي منتشر (نشانه فشاره قوي و گستره  ) منطقه4(

  جهانی).

گونه تصویر  این چهار منطقه در فضاي تنشی این

  ):Fontanille, 2006: 39-41شوند ( می

  

  

معناي دانش - هاي نشانه توان قطب براي نمونه می

واره تنشی تحلیل کرد. اگر قوت/ضعف دانش  را در طرح

هاي  ها (متعلَّق ي دانستنی اي، و دامنه به مثابه بعد فشاره

هاي  اي دانش باشد و نیز قطب دانش) به مثابه بعد گستره

چهار گونه از ي هر بعد را در نظر بگیریم،  بیشینه و کمینه

پیوندي میان فشاره و  دانش بر اساس چهار نوع هم

واره جدول، وضعیت  آیند. در طرح گستره پدید می

هاي نوعی دانش  هاي تنشی (فشاره و گستره) گونه مؤلفه

شود در جدول بعدي  که سعی می به قرار زیر است

 : نمایش داده شود
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  محدود  گسترده
  گستره

  

 فشاره

 از ) دانش بسیار4(

  هاي بسیار  دانستنی

) دانش بسیار از 2(

  شمار هاي کم دانستنی
  قوي

از   ) دانش کم3(

  هاي بسیار دانستنی

) دانش کم از 1(

  شمار  هاي کم دانستنی
  ضعیف

  

) نقطه آغازین گسترش دانش 1پیداست که منطقه (

براي انسان است. اگر او به دنبال گسترش دامنه 

تواند در مورد  نمیموضوعات دانش باشد، چون عمالً 

همه آن موضوعات دانشی افزوده و عمیق داشته باشد، 

المعارفی خواهد  شمندي دائرةرسد و دان ) می3به منطقه (

  بود؛

اگر مسیر عمق بخشیدن و افزایش دانش را انتخاب 

کند، چون گسترش موضوعات دانش را از دست 

رسد و دانشمندي  ) می2دهد، ناگزیر به منطقه ( می

خواهد بود. پس در اینجا میان ابعاد فشاره و متخصص 

ها،  گستره، میان عمق و فزونی دانش و گستره دانستنی

پیوندي معکوس وجود دارد. یعنی هر اندازه که به  هم

گسترش موضوعات دانش اهتمام ورزیم، ناگزیر عمق و 

دهیم و برعکس. پس در  فزونی دانش را از دست می

نی جمع میان فزونی )، یع4عمل دسترسی به منطقه (

ي فراوانی از موضوعات دانستنی،  دانش و گستره

  ) Hébert, 2011 : 68-70پذیر نیست. ( امکان

واره دستگاه مختصات پیداست،  که در طرح چنان

)، 4) و (1هاي دانشِ ( فرآیندهاي انتقال میان گونه

فرآیندهایی مستقیم یا همسو (افزایش/کاهش هماهنگ 

هاي  فرآیندهاي انتقال میان گونهفشاره و گستره)، و 

)، فرآیندهایی معکوس یا ناهمسو 3) و (2دانشِ (

  (افزایش فشاره، کاهش گستره و بالعکس) هستند.

  
  در گفتمان قرآنی» کرامت«ساختار تنشی  -4

  »کرامت«ساختار پیشینی  -4-1

معناي کرامت در قرآن کریم، در عمده  -نشانه

ربردهایش، ناظر به شکل پیشینی و با سطوح کا

مثابه  اي ثابت است. در اینجا کرامت به گستره- اي فشاره

شرافت، بزرگی و برتري، شکل ذاتی و پیشینی دارد؛ 

  که مثالً زیبایی موجودات، شکلی ثابت و از پیش چنان

تواند وصف  که زیبایی می موجود دارد. بنابراین، چنان

هاي  تواند متعلّق د، کرامت نیز میهاي مختلف باش پدیده

مثابه منبع کرامت  اي داشته باشد؛ از خداوند به گسترده

ها،  گرفته تا قول (کالم اهللا) و فعل الهی، طبیعت، موقعیت

شان. آیات زیر  ها و قول و فعل فرشتگان، انسان

هاي کاربرد کرامت در شکل ثابت و پیشینی آن  نمونه

 است:

... أَنْ ینْفَعنا أَو نَتَّخذَه ولَداً   عسى همثْوا  أَکْرِمی ...

  )21/(یوسف

 ملَک کَریمو قُلْنَ حاش للَّه ما هذا بشَراً إِنْ هذا إِالَّ  ...

  )31/(یوسف

  )23/(اسراء قَوالً کَریماًو قُلْ لَهما  ...وبِالْوالدینِ إِحساناً...

 عباد مکْرَمونَداً سبحانَه بلْ و قالُوا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَ

  )26/(انبیاء

 زوجٍ کَریمٍأَ و لَم یرَوا إِلَى الْأَرضِ کَم أَنْبتْنا فیها منْ کُلِّ 

  )7/(شعراء

 قوي

 محدود گسترده

 ضعیف
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ف
 

 

 گستره

  )2دانش(

  )3دانش(

  )4دانش(

  )1دانش(
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 کُنُوزٍ و قَامٍ کَرِیمٍو1)58/شعراء( م  

  )72/(فرقان مرُّوا کراماًو إِذا مرُّوا بِاللَّغْوِ  ...

...  ال إِله ورْشِ الْکَریمِإِالَّ هالْع ب2)116/(مؤمنون ر  

 إِلَی یلَأُ إِنِّی أُلْقا الْمهیا أَی قالَتکَریم تاب29/(نمل ک(  

 مهجاء نَ وورْعف مقَو ملَهفَتَنَّا قَب لَقَد وولٌ کَریمسر 

  )17/(دخان

راهیمإِب فدیثُ ضَیح لْ أَتاكکْ ه24/(ذاریات رَمینَالْم(  

  3)27/(رحمن ربک ذُو الْجاللِ و الْإِکْرامِوجه   یبقى

   )44-43/واقعه( لَّا بارِد و لَا کَرِیمٍ  حمومٍمن ی   و ظلٍ

 إِنَّه77/(واقعه لَقُرْآنٌ کَریم(  

  4)40/(حاقه رسولٍ کَریمٍإِنَّه لَقَولُ 

  بِأَیدى سفَرَةٍ...  فىِ صحُف مکَرَّمۀٍ...  کالََّ إِنهَا تَذْکرَةٌ

  5)16-11/(عبس کرَامِ برَرةٍ

  »کرامت«ساختار پسینی  -4-2

فرآیند گفتمانی کرامت در قرآن کریم، مانند هر فرآیند 

  بنديِ دیگر، یک روند سیال و یک کل گفتمانی و صورت

لیل، در همه، به اقتضاي مطالعه و تح پیوسته است، بااین

اینجا آیات مرتبط با گفتمان کرامت را بر اساس مرحله 

ایم تا فرآیند  و نوع کنش گفتمانی مرتب و تحلیل کرده

بندي کرامت قرآنی را نشان دهیم. این  گفتمان و صورت

فرآیند در گفتمان قرآن کریم، سه مرحله و سه کنش 

مشخص دارد: الف) مرحله نخست که در آن، کنش 

ها)ي  (متعلق  سوي گستره گیري به با جهت گفتمانی قرآن

(کرامت » کرامت از منظر انسان«ي  انسانی کرامت، شاکله

                                                 
 )26(دخان/» مقَامٍ کَرِیمٍو زروعٍ و «رکـ: . نیز 1

یا أَیها الْإِنْسانُ ما «)؛ 40(نملک» ربی غَنی کَریمفَإِنَّ «رکـ: . نیز 2

  ).6(انفطار/» مِغَرَّك بِرَبک الْکَری

  ).78(رحمن/» ربک ذي الْجاللِ و الْإِکْرامِتَبارك اسم «رکـ: . نیز 3

چه وصف رسول باشد که تفسیر » کریم. «19تکویر/رکـ: . نیز 4

: 1418؛ بیضاوي، 10/526: 1372طبرسی، رکـ: همین است (غالب 

 )، کرامت19/404: 1417(طباطبایی، » قول«ف ) و چه وص5/242

  همان شکل ثابت و پیشینی را دارد. 

  ). 11(انفطار/» کَاتبِینَ کرَاماً«رکـ: . نیز 5

گیرد و به چالش  هاي دارا و اصیل)، را نشانه می انسان

کشد، ب) مرحله دوم که فرآیند گفتمان، شاکله  می

دهد و آن را به مثابه  را گسترش می» کرامت انسانی«

کند و ج)  بندي می ، صورتها وصف عام همه انسان

ي سوم که فرآیند گفتمان قرآنی، شاکله کرامت  مرحله

اي  سازد؛ شاکله خاص را در نسبت میان خدا و انسان می

ترین سطح کرامت است، از پیش   ترین و عاطفی که کیفی

تر از کرامت عام  اي موجود نیست و در سطحی فشاره

  شود. میانسانی، تنها با اراده و عمل انسان محقق 

کرامت «روي و به چالش کشیدن  نشانه -4-2-1

  »مبتنی بر دارایی و اصالت

فَأَما الْانسانُ إِذَا ما ابتَلَئه ربه فَأَکْرَمه و نَعمه فَیقُولُ 

بنِ 6  ىر15( أَکْرَم ( قَهرِز هلَیع رفَقَد تَلَئها ابا إِذَا مأَم و

بىقُولُ رانَنِ   فَی16( أَه( َی الّکتونَ الْیل لَّا تُکْرِمب) لَا ) 17م و

َاتحلىینِ  ضُّونَ عکسامِ الْمتَأْکُلُونَ التُّ) 18( طَع راثَ أَکْالًو 

ا إِذَا دکَّت لّکَ) 20(اًجم و تحِبونَ الْمالَ حباً) 19(لَّماً

 صفّاً ربک و الْملَک صفّاً و جاء) 21( اًدکّ اًالْأَرض دکّ

لَه   ء یومئذ بجَِهنَّم یومئذ یتَذَکَّرُ الْانسانُ و أَنى و جِاْى) 22(

فَیومئذ لَّا ) 24( ىحیاتیقُولُ یالَیتَنىِ قَدمت ل) 23(  الذِّکْرَى

دأَح هذَابع ذِّبع25( ی (َثَاققُ ووثلَا ی ودأَح ه )(فجر) )26  

 منظر انسان، به طور مشخص، 16-15آیات 

را نشانه گرفته » کرامت انسانی«درباره معنا و شاکله 

                                                 
به عنوان اکرام کننده و خوار کننده در بیان آیه، » رب«. تصریح به 6

یافتگی فرآیند گفتمان به سوي حضور و فعل خداوند  نشانه جهت

خداوند  نیست، تا نتیجه گرفته شود این آیه بیانِ حال کسی است که

داند. بلکه بیان و گفتمان آیه به طور  را سرچشمه کرامت می

-فقر«و » اکرام-برخورداري«مشخص به مقایسه دو وضعیت 

و «جهت یافته است. این گفتمان کامالً متفاوت است با آیه » اهانت

زر رِ وحالْب فىِ الْبرَِّ و ملْنَاهمح و مادنىِ ءنَا بکَرَّم نَ لَقَدم مقْنَاه

لىع مفَضَّلْنَاه و اتبیالً  الطَّینْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ مکه 70(اسراء/» کَث (

گیري گفتمان به طور مشخص به سوي حضور و فعل خداوند  جهت

رکـ: به عنوان منبع تحقّق کرامت، رزق و برتري آدمیان است (

 بندي کرامت عام انسانی). . صورت2-2-4قسمت 
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است؛ اینکه هر گاه خداوند نعمت و دارایی نصیب انسان 

توسط پروردگار   شده  گرداند، انسان خودش را کریم

بیند و هر گاه فقیر و تنگدست شود، خوار و ذلیل  می

به دست او. پس از منظر انسان، کرامت انسانی  شده

توان کسی را کریم  شود و زمانی می وقتی محقق می

کم دارا و برخوردار باشد. بدین ترتیب،  خواند که دست

یا معنایی است که پیوند یافته به  محتوا» کرامت«

(به مثابه بیان یا نشانه) است و حضور » دارا«هاي  انسان

  ا و برخوردار قابل تشخیص است.دارهاي  آن در انسان

چنین  (این» کالّ«منظر انسان با تعبیر  17اما در آیه 

نیست) به چالش کشیده و نفی شده است. بدین ترتیب، 

ي پیوند کرامت (به مثابه محتوا، معنا) با  انرژي و فشاره

انسان دارا و برخوردار (به مثابه بیان، نشانه) به صفر 

ه شده است. کرامت با دارایی رسیده و این پیوند گسست

هاي دارا کریم و گرامی باشند و  شود تا انسان محقق نمی

  فقیران، خوار و حقیر.

یافته دیگر  زمینه، یک وضعیت ثبات در پیش 17آیه 

(جز دارایی) را نیز به چالش کشیده است؛ وضعیتی که 

نُماید.  مؤلفه دیگر شاکله کرامت از منظر انسان را بازمی

این منظر انسان را که یتیم شایسته اکرام نیست،  17آیه 

نفی کرده است؛ منظري که شرط کرامت را شرافت و 

داند. بدین ترتیب، فرآیند گفتمان در  اصالت تبار می

، پیوند دارایی، افزون بر گسست کرامت از 17- 15آیات 

را نیز شرافت اجتماعی  واصالت تبار میان کرامت با 

  گسسته است.

دانیم که گفتمان این آیات، شاکله  تا اینجا، می

به افراد  محدوداش  کرامت از منظر انسان را که گستره

دارا و اصیل است و در نتیجه فشاره ضعیفی دارد (شاکله 

تنشی)، فروکاسته است. اما  1قرار گرفته در منطقه 

وضعیت دقیق فشاره و گستره در این فروکاهش و 

و اصالت چگونه است؟ روشن  گسست کرامت از دارایی

بیان به معناي به صفر -است که گسست پیوند محتوا

بیان است؛ -نگهدارنده و پیونددهنده محتوا  رسیدن انرژي

ي کرامت (محتوا) فروکاسته و به صفر  و این یعنی فشاره

رسیده است. اما گستره چه وضعیتی دارد؟ آیا با گسست 

یل (بیان) در همان هاي دارا و اص محتوا از بیان، انسان

یا تغییر و کاهش  اند، یا آنها نیز مانده وضعیت، ثابت 

اگر گستره ثابت بماند، ساختار فرآیندي شوند؟ مواجه می

خط خواهد بود که در منطقه  گفتمان، الگوي نزولیِ راست

  تنشی قرار دارد: 1

  
ساختار  پاي فشاره فروکاهد، و اگر گستره نیز هم

کند و شاکله  تنشی گفتمان از الگوي کاهشی پیروي می

تنشی (گستره  1کرامت از منظر انسان که در منطقه 

متمرکز و فشاره ضعیف) قرار دارد، به نقطه صفر 

  شود: معناسازي کشیده می
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در هر دوي این نمودارها، گفتمان با فروکاهش 

از نقطه اتصال فشاره با گستره در  فشاره، کرامت را

هاي دارا و  ـ از جایی که شمار محدود انسان 1منطقه 

اند ـ پایین  اصیل، در کل، کرامت ضعیفی را تولید کرده

کشیده و به صفر رسانده است؛ با این تفاوت که در 

خط گستره ثابت است، اما در نمودار  نمودار نزولیِ راست

ي  ا افت فشاره، به نقطهکاهشی، گستره نیز هماهنگ ب

  صفر داللت و معناسازي کشیده شده است.

، فرضیه 26-17اما ادامه فرآیند گفتمان در آیات 

کند. یعنی گفتمان آیات، این  الگوي کاهشی را تأیید می

کشد که در صورت گسستگی و  ذهنیت را به چالش می

هاي دارا و اصیل از معنا و اثرِ کرامت،  خالی شدن انسان

آید. این آیات به  یري در وضعیت آنها پدید نمیتغی

گویند که وضعیت جایگزین کرامت، وضعیت  صراحت می

اثر نیست، بلکه رفتن به سوي عذاب و  خنثی و بی

پندارید... اي کسانی  چنین نیست که می«خواري است: 

و یکدیگر را به اطعام  دارید یتیم را گرامى نمى که

 ،را فراوان دوست داریدو مال  کنید مسکین ترغیب نمى

و امر پروردگار فرا  زمین شکسته شکسته شود گاه که آن

، آدمى پند کننددر آن روز جهنم را حاضر  ...،رسد و

گوید: اى کاش زنده   گیرد. و چه جاى پند گرفتن باشد؟

فرستادم. در آن  گشتن خویش را پیشاپیش چیزى مى

  ..».دعذاب نکن ،روز کسى چون عذاب او

ت که مضامین مربوط به رستاخیز، از روشن اس

هاي دنیایی و عذاب  ها و اصالت نابودي دارایی

گویند که  هاي دارا و اصیلی (فروکاهش گستره) می انسان

شان را ثابت نگه دارند و بلکه  کنند باید دارایی گمان می

با افزایش آن بر کرامت خود بیافزایند؛ کسانی که فکر 

شان و در نتیجه از  از دارایی کنند با اکرام و انفاق، می

کرامتشان کاسته خواهد شد. اما دارایی و شرافت تبار به 

آورد تا انسان فکر کند هر چه  خودي خود کرامت نمی

تر خواهد بود،  تر باشد کریم داراتر و از تباري شریف

بلکه اگر از دارایی در جهت اکرام و انفاق دیگران 

خرت نگردد، با پایان گونه، توشه آ استفاده نشود و این

جهان و فرارسیدن رستاخیز از بین خواهد رفت و در 

  آخرت مایه عذاب خواهد شد. 

سوره فجر،  26- 15اما فرآیند گفتمان در آیات 

هاي دارا و اصیل را  فقط پیوند و اتصال کرامت با انسان

سلب کرده و گسسته است. این فرآیند اگر چه با رسیدن 

جدید   زمینه و انتظار شاکله به نقطه صفر معناسازي،

بندي را  کرامت را پدید آورده، اما خود، این صورت

انجام نداده است. به عبارت دیگر، کنش گفتمانی در این 

ِ محتواي کرامت پیشنهاد بیانآیات، جایگزینی براي 

بیان کرامت به - اي از محتوا بندي تازه نکرده و مفصل

  دست نداده است.

امت عام انسانی: کرامت در بندي کر صورت -4-2-2

  ها نسبت میان انسان

 قَالَ ء یسلواْ إِلَّا إِبدجفَس مواْ الَِددجلَئکَۀِ اسلْمإِذْ قُلْنَا ل و

قالَ أَ رأَیتَک هذَا الَّذي کَرَّمت   أَسجد لمنْ خَلَقْت طینًا

لَین )62-61/(اسراء ... عنا بکَرَّم لَقَد یو   ملْناهمح و مآد

  فی الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَضَّلْناهم على

  )70/(اسراءکَثیرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضیالً 

سازي کرامت را  این آیات خاستگاه و زمینه شاکله

هاي  دهند. مؤلفه ها نشان می مثابه وصف همه انسان به

ان برخورداري و شرافت تبار است، با این کرامت هم

ها جهت  تفاوت که دارایی و تبار به سوي حداکثر گستره

ها تعلق گیرد. آیه نخست وجه  یافته تا به همه انسان

شرافت تبار انسان را در کرامت و برتري نیاي همه 

بندي کرده  ، صورتالسالمعلیهها، حضرت آدم  انسان

ها دیده  براي همه انسان است و آیه دوم برخورداري را

  ها ست. هاي خداوند براي همه انسان است، چرا که نعمت
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خداوند سطح پیشینی و عام کرامت را در زمان 

خلقت آدم محقق کرده است. خداوند آدمِ از تبار خاك 

را بر فرشتگان برتري داده است. فرشتگان بر آدم سجده 

رافت تبار کنند، اما ابلیس که کرامت و برتري را در ش می

داند، بر این برتري دادنِ موجودي که از تبار خاك  می

). خداوند آدم 62-61/گیرد (اسراء است، خرده می

خاکی را بر فرشتگان برتري داده است و جمیع آدمیان 

را به مثابه فرزندان او بر سایر موجودات برتري بخشیده 

است. اینجاست که کرامت دیگر مخصوص افراد 

هاي برخوردار نیست. اگر کرامت در  انمحدودي از انس

ها در آن برابرند  اصالت و تبارِ شریف است، همه انسان

  لَقَد کَرَّمنا بنی( السالمعلیهچرا که همگی از تبار آدم 

مو اگر کرامت در دارایی است، خداوند همه  1اند)آد

هایش برخوردار کرده است  ها را از نعمت انسان

  ). الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیباتحملْناهم فی (

اي این کرامت عام انسانی  گستره- اما ساختار فشاره

بندي آن نسبت  چگونه است؟ فرآیند گفتمانی و صورت

به شاکله نخستین کرامت (از منظر انسان) از کدام الگوي 

  کند؟ تنشی پیروي می

                                                 
در پاسخ به این شبهه که از کجا کرامت مورد نظر این آیه عام . 1

 طباطبائی عالمهگیرد،  است و همه آدمیان (حتی کافران) را دربرمی

آدم پنهان  آمیز آیه که در پس امتنان و تکریم بنی (ره) به لحن عتاب

ت نهادن این آیه در سیاق منّ«است، استدالل کرده است. اینکه 

ذکر خداى تعالى پس از  که چنان .تى آمیخته با عتاباست، البته منّ

... از و تواتر فضل و کرم خود نسبت به انسان ها فراوانى نعمت

خداوند در این آیه  ی و روي گرداندن انسان یاد کرده...فراموش

شمارد، باشد که انسان  ها و فضل خود را مى اى از کرامت خالصه

انسان این  امابیشترى دارد، بفهمد پروردگارش نسبت به وى عنایت 

جا  از همین کند. هاى الهى کفران مى عنایت را نیز مانند همه نعمت

نظر  شود که مراد از آیه، بیان حال جنس بشر است، صرف معلوم مى

اى  هاى خاص و فضائل روحى و معنوى که به عده از کرامت

ن ان و کفار و فاسقاآیه مشرکمضمون بنابراین  است. اختصاص داده

هاى  و مقصود از آن انسان جز این بود، چه اگر گیرد نیز دربرمیرا 

» آمد. معناى امتنان و عتاب درست درنمى ،خوب و مطیع بود

  ).14/130: ، بی تاابن عاشوررکـ: ؛ 13/155: 1417(

هاي  بر فرضیهاگر فارغ از عینیت گفتمان، صرفاً 

تواند مطرح باشد که  ذهنی متمرکز شویم، این فرضیه می

اي ثابت و یکسان براي همه  کرامت عام انسانی، فشاره

ها دارد؛ سطح اقلّی کرامت که به واسطه فرزند آدم  انسان

هاي خداوند،  بودن و برخورداري از نعمت السالمعلیه

امت عام اند. پس ساختار کر ها در آن مشترك همه انسان

ي ثابت (فشاره  خط با فشاره انسانی، الگوي تنشی راست

ها)  ي منتشر (همه انسان ثابت و یکسان کرامت) و گستره

اي متمرکز از  خواهد بود: از کرامت منحصر به محدوده

)، به کرامت منتشر در میان همه 1ها (منطقه  انسان

  ).3ها (منطقه  انسان

  
اما آیا این فرضیه موجه است؟ روشن است که 

اي به سوي انتشار  گستره افزایش یافته و تمرکز گستره

کامل کشیده است، اما آیا ثابت ماندن فشاره قابل دفاع 

است؟ آیا فشاره شاکله نخستین کرامت (از منظر انسان) 

با این شاکله جدید کرامت یکسان است؟ واقعیت این 

خط کرامت، فقط یک فرضیه  است که ساختار راست

کند. اگر به  است که گفتمانِ تحقّق یافته آن را تأیید نمی

فشاره  26- 15یاد داشته باشیم، کنش گفتمانی فجر 

ي این  کرامت انسانی را به صفر رسانده بود، پس فشاره

شکل تازه کرامت که از آن نقطه صفر معناسازي آغاز 

رامت از منظر ي شکل ک تواند با فشاره شده است، نمی

  انسان برابر باشد.
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ي  از سوي دیگر، این شاکله کرامت برعکس شاکله

اي  نخستین (از منظر انسان)، متوجه سوژه و بعد فشاره

است. این کرامت اگر چه مانند کرامت از منظر انسان، به 

برخورداري و شرافت تبار پیوند یافته است، اما این 

تر از  اي تر و فشاره برخورداري و تبار به مراتب کیفی

نظایرشان در شاکله نخستین کرامت هستند. آن دارایی و 

ویژه تبار شریف در کرامت از منظر انسان، یک  به

اي کمی و شیئی دارد.  رو سویه است و از این» میراث«

اما در اینجا حضور قوي و مؤثر خداوند به عنوان 

آنها از  پدیدآورنده تبار شریف آدمیان و برخوردار کننده

اي به  ها، به طور مشخص جهتی کیفی و سوژه همه نعمت

بدین  .و بر فشاره عاطفی آن افزوده است کرامت بخشیده

ترتیب در فرآیند تولید و گفتمان کرامت عام انسانی در 

خط که  قرآن کریم، ساختار تنشی، نه الگوي راست

فشاره و  الگوي افزایشی است: سیر افزایشی از کرامت بی

ها، به سوي کرامت با فشاره  ود به گروهی از انسانمحد

ها؛ از  اي به انتشار و گستردگی همه انسان قوي و گستره

گونه و شیئی  کرامتی که انسان در دارایی و تبار میراث

محدودش کرده است، تا کرامتی که خداوند براي همه 

ها پدید آورده و همو منبع انرژي و کیفیت این  انسان

  کرامت است.

  
اما شاکله جدید کرامت نیز ثابت و همیشگی نیست. 

انسان اگر چه کرامت عام الهی را به صورتی پیشینی 

دریافت کرده و خود در تحقق آن نقش نداشته، اما با 

تواند آن را زایل کند. دو آیه زیر نمونه الگوي  عملش می

  انسانی است: کاهشیِ در فرآیند گفتمان کرامت عام

و کَثیرٌ حقَّ علَیه الْعذاب و منْ یهِنِ اهللاُ فَما لَه منْ مکْرِمٍ  ...

شاءلُ ما یفْع18/(حج إِنَّ اهللاَ ی(  

 ...یمِ    ثممذَابِ الْحنْ عم هأْسقَ رواْ فَوبص   ذُقْ إِنَّک

زِیزُ الْکَرِیمالْع 49-48/دخان( أَنت(  

فجر ساختار گفتمانی  26-15آیات مانند این 

کاهشی دارند و یک کرامت ثابت و پیشینی را به نقطه 

اي و گسستگی محتوا و بیان  گستره -اي صفر فشاره

اند، با این تفاوت که در آیات سوره فجر کرامت  رسانده

زایل شده، کرامت از منظر انسان است، اما در این آیات 

ه زایل شده است. در این کرامت عام انسانی است ک

ي عام کرامت انسانی در وضعیت ثبات و  آیات، شاکله

اي، مورد التفات و فرآیند گفتمانی کاهشی قرار  زمینه پس

گرفته است: آن کس که در زندگی دنیا کریم بوده، با 

عملش عذاب الهی را خریده و کرامت در زندگی 

  اخروي را از دست داده است.

وانش روشمند این آیات، بدین ترتیب مطابق خ

هاي  توان از این فهم تفسیري دفاع کرد که انسان می

فاجر نیز در زندگی اجتماعی از کرامت ذاتی و حقوق 

توان به دلیل اعمال  اساسی انسان برخورداند و نمی

فاجرانه، آنها را از  حقوق اساسی انسانی محروم کرد. 

انه او در آنچه هست، اعمال فاجرانه انسان، جایگاه کریم

  کند.  زندگی آخرت را زایل می

بندي کرامت خاص انسانی: کرامت  صورت -4-2-3

  انسان- در نسبت میان خدا

کرامت عام انسانی از آن حیث که ریشه در خلقت آدم 

امري  و برتري او بر سایر موجودات دارد،  السالمعلیه

ها در آن برابرند. این وجه و  پیشینی است که همه انسان

کرامت عام 
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از کرامت که به خواست و اراده خداوند محقّق سطح 

ي همه آدمیان است و نزاع و  شده است، پیوند دهنده

دارد. این کرامت،  جویی میان آنها را از میان برمی برتري

هیچ اراده و عملی از  کرامت ذاتی انسان است که بی

یافته است. اما فرآیند گفتمان در تحقق سوي انسان، 

گري از کرامت را نیز ساخته است؛ قرآن کریم، سطح دی

شکل خاص کرامت که ذاتی و پیشینی نیست، بلکه 

شود.  می محقّقیافتنی است و با اراده و عمل انسان  دست

بندي  این کرامت که در نسبت میان خدا و انسان صورت

شود. این  شده است، با ایمان و عمل صالح محقّق می

ورداري از کرامت، گرامی بودن نزد پروردگار و برخ

رزق، اجر و جایگاه کریمانه در سراي آخرت است. 

  گویند: آیات زیر از این کرامت خاص سخن می

...  لْکُمخنُد خَالً کَریماًود31/(نساء م(  

...  و هِمبر نْدع جاترد ملَه رَةٌ وغْفمقٌ کَریم4/(انفال رِز(  

...  رَةٌ وغْفم مقٌ کَریلَهرِز74/(انفال م(  

 ...رَةٍ وغْفبِم شِّرْهرٍ کَریمٍ فَب11/(یس أَج(  

 لَه و لَه فَهضاعناً فَیسقَرْضاً ح اللَّه قْرِضنْ ذَا الَّذي یرٌ مأَج

1)11/(حدید کَریم  

 رِزقاً کَریماًنُؤْتها أَجرَها مرَّتَینِ و أَعتَدنا لَها  ...

  )31/(احزاب

 أَجراً کَریماًهم یوم یلْقَونَه سالم و أَعد لَهم حیتُتَ

  )44/(احزاب

 کأُولئ حاتاللُوا الصمع نُوا والَّذینَ آم زِيجیرَةٌ لغْفم ملَه

 وقٌ کَریم2)4/(سبأ رِز  

... رَةٌ وغْفم مقُولُونَ لَها یمرَّؤُنَ مبم کقٌ کَ أُولئرِزریم 

  )26/(نور

                                                 
إِنَّ الْمصدقینَ و الْمصدقات و أَقْرَضُوا اللَّه قَرْضاً حسناً رکـ: . نیز 1

 ملَه و ملَه فضاعیرٌ کَریم18(حدید/ أَج.(  

 رِزقٌ کَریمفَالَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات لَهم مغْفرَةٌ و رکـ: . نیز 2

  ).50(حج/

بىغَفَرَ لىِ ر   ینَ وکْرَمنَ الْملَنىِ مع27/یس( ج(  

لُومعقٌ مرِز ُمله لَئکأُو  هاکفَو  ونَوکْرَمم مه 

  )42-41/صافات(

ي این کرامت چگونه  گستره-اما ساختار فشاره

است و فرآیند گفتمان از کدام الگوي تنشی پیروي 

اي، روشن است که در این شاکله  د فشارهکند؟ در بع می

ترین و  مثابه محتوا و فشاره، کیفی خاص، کرامت به

ها  ترین حالت را دارد. کرامت پیشینیِ انسان عاطفی

ها در  محتوایی دنیایی است و ناظر به رابطه میان انسان

جویی  دنیا؛ محتوایی که حداکثر کارکردش رفع برتري

یا ست، اما این کرامت خاص، ها در زندگی دن میان انسان

است؛ گرامی داشته شدن در آخرت و » عند اهللا«کرامت 

،  متنعم شدن از بهشت برین است. در سطح گستره نیز

هاي مؤمن و  که در آیات تصریح شده، تنها انسان چنان

پرهیزکارند که از این کرامت نزد پروردگار برخوردار 

رکزتر از ي این کرامت نیز متم شوند. پس گستره می

بدین ترتیب با تقویت  ها ست. گستره کرامت عام انسان

ي کرامت از کرامت در دنیا (در رابطه میان  فشاره

ها) به سوي کرامت و گرامی داشته شدن در  انسان

ي  آخرت (در رابطه خدا با انسان)، و با تمرکز گستره

هاي پرهیزکار،  ها به سوي انسان کرامت از عموم انسان

پیروي  صعوديتمانی کرامت خاص از الگوي ساختار گف

  کند: می

  

  کرامت خاص پرهیزکاران در آخرت

 (کرامت انسان نزد خداوند)

  ها در دنیا کرامت عام انسان

 انسان)- (کرامت انسان
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  گیري نتیجه -5

شناسی تنشی، الگویی از فرآیند گفتمان و  . نشانه1

دهد که مبتنی بر  معناها به دست می-بندي نشانه صورت

اي (درونی،  دو بعد بنیادین ادراك، یعنی ابعاد فشاره

بیرونی، شناختی) است. این دو اي ( احساسی) و گستره

بعد که در بازنمود هندسی یکی بر محور افقی (بعد 

گستره) و دیگري بر محور عمودي (بعد فشاره) قرار 

معناهاي -معنایی (نشانه- هاي نشانه گیرد، ظرفیت می

در فضاي تنشی، سطوح مشخصی از  سازند. بالقوه) را می

پیوندي آنها  میابند و در محل ه فشاره و گستره پیوند می

اي  گستره- اي گیرد. ابعاد فشاره معنا شکل می-نشانه

-اي اند: بعد فشاره هایی کمی و قابل سنجش شاخص

و شدت و بعد » انرژي«احساسی بر اساس شاخص 

» شمار«هاي کمی  شناختی بر اساس شاخص-اي گستره

شوند. این  مکانی سنجیده می -زمانی» فاصله«و 

به ابزاري دقیق در تحلیل فرآیند  ویژگی، الگوي تنشی را

-معنا از جمله نشانه-بندي هر نشانه و سازوکار صورت

  کند. معناهاي قرآنی تبدیل می

در قرآن کریم، » کرامت«. تحلیل فرآیندهاي گفتمانی 2

دهد که مطالعه معنا در قرآن کریم  به نوبه خود، نشان می

رود  معنا فراتر-تواند از چارچوب سنّتی مطالعه لفظ می

معنا در فرآیند -بندي نشانه و متوجه تولید و صورت

هاي مطالعه  گفتمان باشد. این روش تحلیل، از محدودیت

معنا را -نگرد و لفظ معنا که به وضع نخستین می- لفظ

خودبسنده و خارج از قصد و تصرّف گفتمانی گوینده 

بندي و  کند، عبور کرده، مشخصاً به صورت تصور می

محتوا) جدید در - معنا (بیان-نشانه پیوندهاي جدید

یاب نظر دارد. بدین ترتیب  گفته-پرداز فضاي تعاملی گفته

-پرداز هاي گفته ها و کنش با تمرکز بر قصدها، التفات

تري به دست  تر و کامل یاب قرآنی، معناشناسی غنی گفته

آید و بر دستاوردهاي پیشین در سنّت مطالعات  می

  شود. معناهاي قرآنی افزوده می

. فرآیند گفتمانی کرامت در قرآن کریم، سه مرحله و 3

  کنش مشخص دارد:

الف) مرحله نخست که در آن، کنش گفتمانی قرآن 

ها)ي انسانی کرامت،  (متعلق  سوي گستره گیري به با جهت

هاي  (کریم دیدن انسان» کرامت از منظر انسان«ي  شاکله

  کشد؛ می گیرد و به چالش دارا و اصیل)، را نشانه می

ب) مرحله دوم که فرآیند گفتمان قرآنی، شاکله 

دهد و آن را به مثابه  را گسترش می» کرامت انسانی«

کند. همه  بندي می ها، صورت وصف عام همه انسان

 السالمعلیهاند، چرا که همه از تبار آدمِ  ها کریم انسان

اند و همه برخوردار از  یافته بر فرشتگان فضیلت

  وند؛هاي خدا نعمت

ي سوم که فرآیند گفتمان قرآنی، شاکله  ج) مرحله

سازد؛  کرامت خاص را در نسبت میان خدا و انسان می

ترین سطح کرامت است،  ترین و عاطفی اي که کیفی شاکله

تر و  اي از پیش موجود نیست و در سطحی فشاره

تر از کرامت عام انسانی، تنها با اراده و عمل  عاطفی

. این کرامت خاصِ عند اهللا، تنها از شود انسان محقق می

  آن مؤمنان و پرهیزکاران است.

 منابع:

التحریر و  .تا) ، محمد بن طاهر (بیعاشورابن  -

قم: مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم  .التنویر

 اسالمی.

خدا و انسان در  .)1361ایزوتسو، توشیهیکو (  -

ترجمه احمد  .بینی قرآنی شناسی جهان : معنیقرآن

 هران: شرکت سهامی انتشار.ت .آرام

أنوار التنزیل و  .)1418بیضاوي، عبداهللا بن عمر (  -

 .دار احیاء التراث العربی:بیروت .أسرار التأویل
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درآمدي بر  .)1380ماري ( سن، آنه دینه -

 آبادان: پرسش. .ترجمه مظفر قهرمان .شناسی نشانه

شناسی تخیل و  انسان« .)1386شاندز، ژرار (  -

ترجمه بهمن » شی: رویکرد ترکیبیشناسی تن نشانه

 .3شماره  .پژوهشنامه فرهنگستان هنر .نامور مطلق

مبانی معناشناسی  .)1381شعیري، حمیدرضا ( -

 تهران: سمت. .نوین

مطالعه فرایند تنشی « .)1384(، _________ -

شماره  .هاي خارجی پژوهش زبان .»گفتمان ادبی

25. 

 تجزیه و تحلیل نشانه .)1385، (_________ -

  تهران: سمت. .معناشناختی گفتمان

راهی به  .)1388و وفایی، ترانه ( _________ -

با بررسی موردي ققنوس  .معناشناسی سیال-نشانه

 تهران: علمی فرهنگی. .نیما

المیزان فی  .)1417طباطبایی، محمدحسین (  -

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم:  .تفسیر القرآن

 .مع البیانمج .)1372طبرسی، فضل بن حسن ( -

 .انتشارات ناصر خسرو :تهران

 .بیولوژي نص .)1389نیا، علیرضا ( قائمی -

تهران: پژوهشگاه  .شناسی و تفسیر قرآن نشانه

 فرهنگ و اندیشه اسالمی.

مأخذشناسی کرامت انسان « .)1386نوري، محمد ( -

 .53شماره  .بینات .»در قرآن

فلسفه  .ابرساختگرایی .)1388هارلند، ریچارد ( -

ترجمه فرزان  .گرایی و پساساختگرایی ختسا

 تهران: سوره مهر. .سجودي

معناشناسی کرامت « .)1388یداهللا پور، بهروز ( -

پژوهشنامه علوم و معارف قرآن  .»انسان در قرآن
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