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 میکردر قرآن «یمربع معناشناس» هینظر یسازمتناسب
 **ینیحسخیزهرا ش ،*یبزچلوئیانار میابراه

 چکيده
تأکید دارد؛  م،یکرهای معنایی قرآنگیری از همه سطوح و الیهمعارف اسالمی همواره بر بهره

کتاب  نیکه بتواند به کنه و جان ا استیمستلزم علم م،یکرقرآن بودنهیو چند ال تیجامع ن،یبنابرا

 وجودببرد. در هر دوره ابزار و وسایلی در دست دانشمندان و پژوهشگران مطالعات قرآنی  یپ

کشف و استخراج  م،یکرناب از قرآن ییهااست که با کمک آن، فضاهایی جدید و نکتهداشته

 یهای نقد ادبی نو، در قالب فرآیندها و ابعاد گوناگونعنوان یکی از شیوهاند. معناشناسی بهشدهمی

مقاله در پی آن است تا ضمن  این هاست.از جمله آن «یمربع معناشناس» هیشود که نظرمطرح می

 معنایی ربعم فرآیند یفیتوص –قرآن، با روش تحلیلی  اتیآ یهای معناشناختی برختبیین ویژگی

تصور پژوهش م نیکه در ا یجینتا نیتراز مهم یکی .کند تحلیل و بررسی را آن گیریشکل نحوه و

قد در ن شهیهستند که ر یاتیحوزه، نظر نیمطرح شده در ا یهاهیاست که اکثر نظر نیا باشد؛یم

در  ترشیپ ها،هینظر نیدارند؛ اما نکته قابل توجه آن است که بخش اعظم ا ،یغرب یشناسو زبان

 رییها تغآن یغالبا تنها اسام د،یجد یهااند که در پژوهشمتون کهن مسلمانان، مطرح شده

 .اندبوده میها سهدر تکامل آن د،یجد پردازانهیاذعان داشت که نظر دیالبته با است،افتهی

 

   های کليدیواژه
 .یمربع معناشناس هینظر ،یمعناشناس م،یکرقرآن
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 مقدمه
آکنده از ذوق و هنر، دقت و  میکربدون شک قرآن

بالغت است، به تناسب و  اضیمهارت و سررچشمه ف

را  شررهیاند پردازد،یسررخن م رادیحال به ا یمقتضررا

 قیها را مجذوب حقاقلب بخشد،یم یو روشرن یتعال

 رابیرا سرر انیجوقتیکامان و حقوتشررنه کندیخود م

 .سازدیم

های متنوع الیزال قرآنی، دارای سطوح و الیه منبع

های عرضری و وولی است. دوره معاصر با آغاز روش

شناسی و معناشناسی، ابزارهای جدید و نقد ادبی،زبان

های نو در اکتشرراف گوهرهای ناب متفاوتی با کاربری

اسرررت. هرچند ا روی محققان قرار دادهکریم، فرقرآن

های تاریخی، روش طالعاتهای مشناسی، روشنشرانه

های جدید و بسررریاری دیگر از این مطالعه و پژوهش

ابزارها در ادامه دوره معاصررر، کشررف و مورد استفاده 

اند؛ اما در این میان، معناشررناسرری جایگاهی قرار گرفته

طالعات قرآنی خاص داشته و شاید بیش از همه، در م

و  سازیباشد؛ اما آنچه مهم است متناسبکاربرد داشته

ها با مطالعات قرآنی و فرهنگ سررازی این روشبومی

 است.اسالمی

 افتیدر ریابزار است که س کی منزلهبه یمعناشناس

 ایخواننده  یرا برا ندهیمقصررود گو زیکالم و ن یفحوا

سرشار از  ،ی. کالم گهربار الهدینمایشرنونده هموار م

پاسخ به سؤاالت  یو انسان برا اسرتیرموز و شرگفت

که بتواند به  اسرررتیعلم ازمندین براره،نیدر ا شیخو

علم  رسرررردینظر م. بررهببردیکترراب، پ نیا یژرفررا

در  انسان ازین نیتوانسرته به ا یتا حدود یمعناشرناسر

ائه مثبت ار یپاسررخ م،یکرقرآن ژهیوفهم انواع متون به

گیری خود مکاتب و ناسری در روند شکلکند. معناشر

است که هر کدام با ابزاری خاص هایی پیدا کردهروش

و نقد آن  همای به فبره کاوش معنا پرداخته و از زاویه

ای از سرررطوح پردازنرد، یعنی هرکدام تا ژرف الیهمی

رونررد و سررراحتی متفرراوت از مختلف معنررا پیش می

ام از این کنند. از سررویی هر کددیگری را کشررف می

 یای از مطالعات قرآنها، به کارِ دسررتهمکاتب یا روش

سازی با برخی مطالعات آیند و یا آمادگی متناسرربمی

 را دارند.

 یایاسرررالم، پژوهشرررگران از زوا خیوول تار در

اند. پرداخته میکرقرآن یگوناگون به مطالعه و بررسررر

و  یاز نظر محتو ینظر الفرراو و برخاز نقطرره یگروه

قرار  یمتن قرآن را مورد کنکرراش و بررسررر م،یمفرراه

که در فهم  یقرآنمهم علوم یهااز بحث یکیانرد. داده

 اسررت و تیحائز اهم میکرقرآن اتیآ قیدق ریو تفسرر

 فهیصح نیاعجاز ا شررگریآن نما یمعان رامونیپ قیتحق

است.  القرآنبیمفردات و کلمات غر اسررت،یآسررمان

مبذول داشرررته و  یخاصررر دانش توجه نیعلماء، به ا

انررد. مربع در مورد آن نوشرررترره یمسرررتقل فرراتیتررأل

که در حوزه  اسررتیاتیاز نظر یکی، که 9یمعناشررناسرر

ستقل م یمعان یبا بررس ز،ین شودیممطرح  یمعناشناس

ه ک استیاییکردن روابط معنامشخص یکلمات، در پ

 واژگان جمله دارد.  گریهر واژه با د

 یدوران معاصر به تازگ یهاهیجا که اکثر نظرآن از

د؛ اننهاده یشناسو زبان یپا به عرصره علم معناشرناسر

و  تاینظر نیو کاوش در ا قیکه تحق اسررتیعیلذا وب

 ییهاهینظر ریکمتر از سرررا ،یها در انواع ادبآن یاجرا

خش، ب نیدارند. در ا یشتریباشد که سابقه و قدمت ب

 یو چگونگ یخیتار ریسررر هبر آن اسرررت کر یسرررع

 بحث شود.  ،یمعناشناسمربع هینظر یریگشکل

 به دو دوره توانیمعاصر را م یمعناشررناسرر انیجر

متقدم،  یکرد. در دوره میمتأخر تقسررر متقردم و دوره
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 -یغرب یخصوصًا در اروپا- یمعناشرناسر یهاانیجر

هسررتند و عمدتاً در  1«سرروسررور» یهادگاهیمتأثر از د

 منطقه سرررهاند. در دهاو حرکت کر یهادگاهید لیتکم

وور خراص فرانسررره و دانمارک(، )برهیغرب یاروپرا

از  یوور خرراص آلمرران( و برخ)بررهیمرکز یاروپررا

 دانند،یم یشرررق یها را جزء اروپاکه آن ییکشررورها

 وانتیم کایمناوق آنگلوسرراکسررون در انگلستان و امر

، ص 9381 ،ی)پاکتچدیرا د یمعناشرررناسررر یهاهینظر

هرت ش سیمکتب پار نامکه با  ایپو ی(. معناشرناسر11

 نیژول رداسیآلژ»توسرررط  9130 یهادر سرررال افتی

منتج از  انیررجر نیشررررد. ا یگررذارهیررپررا 3«گرِمس

شررناس و زبان« سرروسررور» ییسرراختارگرا یهادگاهید

به  کردیرو نیاسرررت. ا 4«لمسرررلفی یلوئ» یدانمارک

 و ینوشرررتار یهاگفتمان لیو تحل هیو تجز مطرالعره

خود، به  یهالیردر تحل« گرمس. »پردازدیم یداریرد

بلکه به  کنرد؛یمتن اکتفرا نم ینمودن ظراهرمنردنظرام

 هسرررت؛ در زیمندبودن نهفته در متن ندنبال فهم نظام

معنا در متن  نیفهم منشررأ تحول و تکو یواقع او در پ

معنا، ما از  نیتکو ومنشررأ  یوجواسررت. در جسررت

ه و تحول ب رییغت واسطهبه« ساختژرف» عناصر ساده

، معتقد «گرمس. »میرسیم« روساخت» یعناصر ظاهر

که در روسرراخت متن ظاهر شود، آن یبود که معنا برا

 یسررراخررت وسررراخررت برره رورا از ژرف یریسررر

 یشررنهادیمدل پ ای( الگو 11، ص9381 ن،ی)معکندیم

نررام دارد. در « معنررا یشررریزا ریررسررر»، «گرررمررس»

وجود دارند که  نینخسررت یهاها، ارزشسرراختژرف

داد.  شینما یکل ینما کیدر قرالب  توانیهرا را مآن

 یرا، مربع معنرراشرررنرراخت یکل ینمررا نیا« گرمس»

ارتباط  یصرررورت منطقمربع به نیکرد. ا یگرذارنرام

 نیا نیرا که ب یفیظر یهاو تفاوت ییعنراصرررر معنا

 . دهدینشان م د،عناصر وجود دار

 قیتحق هگونچیچره گرذشرررت، تراکنون هآن بنرابر

آن در  یو اجرا یدر باب مربع معناشررناسرر یمسررتقل

امر،  نیصررورت نگرفته اسررت؛ لذا ا م،یکرقرآن اتیآ

 نینگرارندگان مقاله را بر آن داشرررت تا بر اسررراس ا

 د.قرآن بپردازن اتیآ یمعناشناخت نییبه تب ه،ینظر

 نیکرره در ا شرررودیمطرح م یسرررؤاالت اکنونهم

بود.  میها خواهبه آن ییگوپاسرررخ یجسرررترار، در پ

 اتیگفت: نظر توانیم ایکه آ لیرقب نیاز ا یسرررؤاالت

مطرح شرده در عصرر حاضر، در متون کهن مسلمانان 

ها توجه به آن زیگذشرررته ن یوجود داشرررتره و علما

 اتیدر آ هینظر نیا یانرد  تا چه حد امکان اجراکرده

مورد بحررث و اسررراسرررا  هیررقرآن وجود دارد  نظر

 نیمفسر توانندیتا چه اندازه م ،یاشناسمعن یهاهینظر

پس از  نک،یقرآن، مسرراعدت کنند  ا اتیرا در فهم آ

 مربع»هیو نظر یاز معناشرررناسررر یشررررح مختصرررر

جه به و با تو دهیبرگز م،یکراز قرآن یاتیآ ،«یمعناشناس

ها نکات آن انیبه ب ،یاسرررمعناشرررن نینو هیرنظر نیا

 پرداخت. میخواه

 

 یمعناشناس -1

ای علمی شرناسی، کار کشفِ معنا را با مطالعه معنا

های متن ذخیره بره عهده دارد؛ معنایی که در پس الیه

 تر وتر، چند الیهتر، ادبیشرررده و هرچره متن پیچیده

درصدد انتقال معانی بیشتر، با حجم زبانی کمتر باشد، 

و  شودکار معناشرناسی نیز به همان میزان دشوارتر می

های منسررجم، بیشررتر ر  ظم و قانونمن دنیاز به قواع

 نماید.می
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ناسان شتوسط زبان یاریبس فیتعار یمعناشناس از

. میپردازیها ماز آن یو نقادان ارائه شده که به ذکر برخ

ه ب «یمعناشررناس»دانش  ف،یتعار نیاز ا یکیبراسراس 

 آن یهایو دگرگون شررررفتیپ ریمعنا و سررر شیدایرپ

مختلف را  میمفرراه نیب ییو روابط معنررا پردازدیم

مرتبط باهم را استخراج  یاناز مع یاو شبکه ییشرناسا

 رسدیبه نظر م ن،ی(؛ بنابرا11، ص9314)پالمر، کندیم

 انیو ب یکه کار کاوش در معان استیدانش یمعناشناس

 ،یمعناشررناسرر گر،یها را به عهده دارد؛ به عبارت دآن

 یکه به مطالعه معنا یشررناسرراز زبان یاشرراخه» یعنی

(. 411، ص9331 ان،ی)ساغروان«پردازدیم یزبان یالگو

 یاسکه از معناشن یفیاز تعار گرید یکیگفت:  توانیم

 ریزنج یهااز بخش یکیاسررت، در شرررح ارائه شررده

ه به سرر شررودیگفتار را م ریگفتار، نهفته اسررت: زنج

 یهابیبخش کره عبرارت از صرررداها، کلمات و ترک

 یمعناشررناسرر ای کینمود. سررمانت هید، تجزباشرر ینحو

 کینقش انتقال  نینقش کلمات اسرررت؛ و ا یبررسررر

نظر به ن،ی(؛ بنابرا301، ص9313 ان،ی)زمرداسررتیمعن

 یمحتوا تیکل یهمان بررس یعلم معناشناس رسد،یم

 گاهینقش و جا یبررسرر قیجمله اسررت که تنها از ور

 . شودیکلمات حاصل م

ها گذشرررت، که شررررح آن یتوجره بره مطالب برا

لم ع نیواسطه اعلم مطالعه زبان است و به یمعناشناس

 انیرا از ب سندهینو ای ندهیمقصود گو توانیاست که م

علم، اسررراس کار  نینمود. ا افتیالفاو و جمالت، در

ارات عب یهایژگیو انیقرآن و ب اتیآ ریترجمه و تفس

 .دهدیرا شکل مو جمالت آن

 مانگفت ییربنایو ساختار ز یمربع معناشناس -1

و واضح  یداریبازنمود د ینوع ،یمعناشررناس مربع

 که ی. مربع معناشررناسرراسررتیمعناشررناخت یااز مقوله

 یانهاد، بر ارتباط مقوله انیبن جیرا به تدرآن« گرمس»

 استوار است. 

در تضرراد  گریکدیدو واژه که با  ،یمعناشررناسرر در

گام  نینخست ن،یبنابرا شوند؛یباشررند، مقوله خوانده م

داشررتن دو متضرراد  یمربع معناشررناسرر یریگدر شررکل

دو واژه را  توانیم ی، در صورت«گرمس»نظر اسرت. به

 یگریعدم حضور د ،یکیمتضراد انگاشت که حضور 

 یرگید ،یکی فقدانوور که باشد، همانداشته یرا درپ

 (.911، ص9389 ،یریدنبال دارد)شعرا به

به هنگام بحث درباره  ،ییتقرابرل معنرا اصرررطالح

 متضرراد یمعان یدر اصررطالح سررنت ایمتقابل  میمفاه

از چهار واژه  ی. مربع معناشررناسرررودیکار مها بهواژه

 تیها را به چهار موقعآن توانیاست که مشده لیتشک

 تیچهار موقع نیکرد. از مجموع ا هیمربع تشب یبر رو

 :شودیم اصلمتقابل، سه نوع ارتباط ح

 relation de)یارتبرراط تقررابررل تضرررراد( الرف

contrariétéدو نیب یعنیمحور متضادها،  ی(که بر رو 

 مربع وجود دارد. ییواژه باال

 relation de)ی( ارتربرراط ترقررابررل تنرراقضرررب

contradictionجادیآن ا یمتضررراد و نف کی نی(که ب 

 .شودیم

 relation de)یلیرر( ارترربرراط تررقررابررل تررکررمررج

complémentaritéمتضررراد و واژه مثبت  ینف نی(که ب

 (.   918-911، ص9389 ،یری)شعشودیبرقرار م

 ادیکه دانشرمندان معاصر از آن  یبندمیتقسر گرید

 ریصفات: نظ انیتقابل م -9شرح است: نیبد کنند،یم

 یبندشرررر، و ... کره در قالب تقابل مدرج وبقه ر،یخ

از تقابل اسررت که  یاتقابل مکمل: گونه -1. شررودیم

د. باشررر گریدو واژة متقابل، اثبات واژه داز  یکی ینف

: در هیتقابل دو سرررو -3. مرانیمراننرد تقرابرل کفر/ ا
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و آخرت وجود دارد:  ایعمل و جزا، دن رینظ ییهاواژه

 (.991-998ش، صص9311 ،ی)صفو

عمدتًا از  یکه اشراره شرد، در معناشناس وورهمان

 رایز شود؛یتضرراد اسررتفاده م یاصررطالح تقابل به جا

ن و آ دیآیاز تقابل به حساب م یاتضرراد صرررفًا گونه

 ن،یبنابرا باشد؛یم یو اسراس مربع معناشرناس هیهم پا

 نییبه تب ه،ینظر نیشدن مفهوم تضاد در اروشرن یبرا

پرداخت که  میو تناقض خواه ل: تضرراد، تقابیهاواژه

هستند؛  یموارد در مفردات قابل بررسرر نیاز ا کیهر 

 هینظر نیا یمؤلفه در اجرا نیترمهمبتوان  دیشررا رایز

طه راب کیرا، مفردات دانسررت که در انتها، با توجه به 

 دارند، در گریکدیکره با  یو تضررراد و تقرابل ییمعنرا

ها واژه وارهکه هم رایهسرررتند؛ ز لیدخ هیکل آ میمفاه

جمله قرار دارند و بدون شررک  یکل یدر خدمت معنا

 هر کلمه با م،یکرچون قرآن یو نقصرر بیعیدر متن ب

در مکان  کندیکه القا م یخاصررر ییتوجره به بار معنا

آن را  توانینم وجهچیو به ه گرفتهیمناسررب خود جا

 جا کرد.جابه گریبا واژگان د ایحذف و  هیاز ساختار آ

بالغت، وباق)تضاد،  یعموم علما دگاهیاساس د بر

د متضررا یمطابقه( عبارتسررت از آوردن دو کلمه با معن

ب مخاو یرا برا یکه تقابل دو معن یاگونهم؛ بهدر کال

الطِّباقُ هو الجمعُ . »دینمایبخش مو لذت ندیخوشرررا

مُطابقةِ، برال یو یُسرررمّ یبینَ لفظینِ متقرابلینِ فی المعن

، 9384 ،یهاشرررم«)وبالتّضرررادِ، و بالتّکافؤِ، و بالتّطابقِ

 نیچن هیررآرا نی(. ا331، ص1000؛ مطلوب، 393ص

 یدارا یاگونهکه به ییزهایچ انیاست که در سخن، م

باشد  یقیتقابل، حق نیتقابل هستند، جمع شود؛ خواه ا

 ایاز اقسرررام تقابل در منطق  یکیو خواه  یاعتبار ایر

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

روز و شررب؛  ،یمرگ و زندگ انیتضرراد: مانند جمع م

د : ماننضیتقابل دو نق ای ابجیتقرابل سرررلب و ا -1

تقابل عدم و ملکه:  -3 ست؛یرفتن و نرفتن، هست و ن

: مانند فیتقابل تضررا -4دانا و نادان؛  نا،یمانند کور و ب

ق، 9311خررالررق و مخلوق، علررت و معلول)مظفر، 

؛ 30-39، صرررص 9113 ،یسررراحل ؛48-41صرررص

از  یگرینوع د ،ی(. تضرراد خف491ص تا،یب ،یتفتازان

ممّا خطیئاتهم أغرقوا فأُدخلوا »مانند: تضررراد اسرررت، 

که غرق از صرررفات آب اسرررت،  رای(؛ ز11نوح:«)نارا

 1اسررت. ابن منقذآب و آتش با هم جمع شررده یگوئ

تضررررراد  نیررترررنررهررفررترره نیررا»گررفررترره: 

 (141، ص3، ج9380،یووی.)س«استیقرآن

را کرده و آن ادی« تقابل»از مقرابله، با عنوان  یبرخ

 در عرض ،یانرد که تقابل رابطه برابردانسرررتره نیچن

 یسررراختار یهرانشیچ انیرم یشرررکلبودن و همهم

م، 1001از نظر شکل و مضمون است)جمعه،  یمتواز

: استآمده نیاز مقابله، چن یگرید فی(. در تعر11ص

أو أکثر أی بمعرران  نِ هی أن ُیؤتَی بمعنییِن متوافقی»

أو  عنیین المتوافقینمتوافقررة ثمي یُؤتیَ بمررا یُقررابررل الم

 تررا،یب ،یتفتررازان«)الترتیررب یالمعررانی المتوافقررة عل

 (.498ص

 و یریاند: نظکرده میرا به سررره نوع تقسررر مقابله

در  «نوم»با « ةسررن». مثال اول: مقابله یو خالف یضررینق

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

 زیو رقاد ن ردیگیخواب، هر دو کلمه را دربر م یمعنا

أیقاظا وهم  وتحسرربهم»هیبا یقظة در تقابل اسررت. در آ

دو  نیاز نوع دوم است؛ چون ا مثال( 98کهف:«)رقود

. مثال سروم: مقابله  شر با رشد گرندیکدی ضیکلمه نق

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

دو  نی(، که ا90جن:«)األرض أم أراد بهم ربّهم رشررردا

ر، شرر ضیکه نق رایهم؛ ز ضینه نق گرندیکدیرخالف ب
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 یو گررمررراهرر یّرشررررد، غرر ضیررو نررقرر ریررخرر

؛ 143 -143، صررص 1، ج9380،یوویباشررد)سرریم

مقابله را  ی(. برخ418-433، صص 3ج تا،یب ،یزرکش

ند. امسررتقل دانسررته یرا نوعآن شررتر،یداخل وباق و ب

مقابله و وباق  انیدانان، دو فرق ماز بالغت یاریبسررر

 اند:دهنها

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

 انیوباق، فقط م -1. شودیم لیاز آن تشک شیضد و ب

آن صورت  ریاضداد و غ انیاضرداد است؛ اما مقابله، م

، ج 9413 ،ی؛ حمو331، ص 1000)مطلوب، ردیپذیم

 (.931، ص 9

 گونهنیاز وباق اسررت؛ بد یحالت خاصرر تناقض،

بت نس ءیش کی ایموضوع  کیکه دو مفهوم متضاد به 

که تناقض نباشررد،  یکه در وباق یحالدر شررود؛یمداده

دو موضرروع  ایمختلف  ءیمتضرراد، در دو شرر یدو معن

تناقض، و هو عند األصررولیین تقابل »متفاوت اسررت. 

وجه الیمکن الجمع بینهما  یالدلیلین المتسررراویین عل

 ،یتهانو«)المعارضة أیضاً  بالتعارض و یبوجٍه و یُسررمّ 

 (. 194، ص9، ج9113

از اصول تقابل، وباق و  یکیتضاد،  رسدیم نظربه

هاست؛ اگر تضاد، آن یاصل یهاهیاز پا یکیتعارض و 

مرروضرررروع واحررد برراشررررد، مررانررنررد  کیرردر 

(، از نوع تنرراقض 93: یاعل«)ُثميالَیُموُتِفیهرراَوالَیحىی »

و مرگ دو مفهوم متناقض هستند؛ چون  یاست. زندگ

هر  یپس نف شود؛یانسان فرض نم یبرا یحالت سوم

شرررخص، مسرررتلزم اثبررات دو مفهوم  کیرراز  زیدو ن

چون با  رند؛یمیاوسرررت. اهل دوز  نم یمتناقض برا

. کنندیآن را حس نم رایز شررود؛یمردن، عذاب قطع م

 معناسررت که شدت عذاب تا آن نیبه ا مانندیزنده نم

 نی. ابرندیاز زنده ماندن نم یابهره چیحد است که ه

و عدم  انیعذاب دوزخ یاودانگج انیدرصررردد ب هیرآ

هُوَ الىأَويلُ » دیسررروره حد 3 هیآنان اسرررت. آ ییرهرا

یى را « ءٍ عَلِیمو َالىآخِرُ وَ الظياهِرُ وَ الىباوِنُ و َهُوَ بِکُلِّ شرررَ

د در دو از نوع تناقض برشررمرد. اگر تضررا توانیهم م

: فکه«)َو َتحىَسُبُهمىَأیىقاظًاَو ُهمىُرُقود »باشررد، مانند  زیچ

وصرررف مقابل هم  ای زیچند چ انی(، وباق و اگر م98

و  3بارکه شررمسسرروره م 90و  1 اتیباشررد، مانند آ

مقابله  ای، از نوع تقابل 1لیسوره مبارکه ل 90تا  1 اتیآ

که  یهر متن رسرررد،ینظر مبره ن،یخواهرد بود؛ بنرابرا

از انواع تقابل، وباق و تناقض داشرررته که  یکی یدارا

ز ا کیبرقرار باشررد و بتوان هر  یواژگان تضرراد نیب

ان امک د،یرس یگریو نقض کرد تا به د یواژگان را نف

 در آن متن خواهد بود. ،یمربع معناشناس هینظر یاجرا

گرفته از چهار شررکل ییالگو ،یمعناشررناسرر مربع

 یکردن چارچوب کلمشخص یرأس متقابل است؛ برا

گفت:  دیردارد؛ لرذا برا ییمتن کرارآ یمعنراشرررنراخت

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

ها سخن راجع به آن لیمتون کهن مسررلمانان به تفصرر

 و دهندیم لیرا تشررک هینظر نیگفته شررده، اسرراس ا

ر و د دهیروابط را سامان بخش نیمعاصر، ا یمعناشناس

 مطرح کرده است. یکل هیرنظ کیقالب 

 یهاگونهبالغت، تضرراد و وباق را به دانشررمندان

از انواع آن،  یکیاند که نموده یبندمیتقسررر یمتعردد

 نیکه از تضرراد در ا ییمقابله اسررت که ظاهرا با معنا

نظر . بهباشررردیهماهنگ م شرررود،یم افتیدر هیرنظر

گرمس  و یوویس یبندمیتقس نیکه ب یتفاوت رسردیم

 ،یوویس یبندمیتقس کهاست  نیاز تضاد وجود دارد، ا

 یبه تضادها یحت یتر از گرمس است. وکامل اریبسر

ضاد که از ت یگرید یبندمیهم توجه کرده و تقس یخف

آن به موجبه و سالبه بودن آن است  یبندمیدارد، تقسر
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بالغت در  یاست که قدما نیهمه نشان از ا هانیکه ا

 رد دیجد اتینظر یبرخ کهنیاز ا شین، پمسلمانا نیب

 هاو نقد ارائه شوند، به اصول آن یشررناسعرصرره زبان

از زبان شرررناسررران و  ترشیب یها را حتو آن دهیرسررر

 یندبمیو تقسررر نییو تب حیمعاصرررر، توضررر ونیبالغ

که در  یتیوور که اشرراره شررد، مزاند؛ اما هماننموده

کردن و نواخت کی شررود،یگرمس مشرراهده م هینظر

برره نررام مربع  یحرردوا هیررموارد در نظر نیتکررامررل ا

 است. یمعناشناس

 

 در قرآن یمربع معناشناس هینظر اجرای– 3

 و مرگ زندگی -1 – 3

کرره از ازل همواره وجود  ییهررااز تقررابررل یکی

و مرگ است که  یاسررت، تقابل دو مقوله زندگداشرته

 د،یمجاز قرآن یاریبس اتیدر آ ،یخداوند تبارک و تعال

 و یاسررت. زندگها سررخن گفتهدرمورد آن لیبه تفصرر

 نیاند، ابرار در قرآن ذکر شرررده 941مرگ هر کردام 

 انگریکثرت تعداد دفعات که ذکر شده، ب زیو ن یتساو

هر دو مقولره و وجوب عردم غفلت از  ژهیو تیراهم

و باتوجه  اتیآ نیاز ا یاهاست. اکنون با ذکر نمونهآن

 نیا در یحرکت مربع معناشناس ریذکور، سم هیبه نظر

 .کردمیدو را مشخص خواه

نُ  اليذِی» خَلَقَ الىمَوىتَ و َالىحَیاةَ لِیَبىلُوَکُمى أَیُّکُمى أَحىسرررَ

و  ی(؛ کس  که زندگ1ملک:«)َعَمًلا َو ُهَو الىَعِزیُز الىَغُفور

تان مرگ را آفریرده ترا شرررمرا را بیرازمرایرد که کدام

 کردارترید و او عزیز و آمرزنده است. خوش

از مفسرررین، ظاهر آن اسررت که مرگ،  یبعضرر نزد

که بین آن دو،  ،یکیفیرت موجودهاسرررت مانند زندگ

 (.138، ص93، ج9333 ،ینیتقابل تضاد است)حس

 یمربع معناشررناسرر هینظر فیچه در تعرآن انیب با

مذکور، دو متضرراد که  هیکه در آ میابییذشررت، درمگ

 یعنی دهند؛یم لیرا تشرررک هینظر نیو اسررراس ا هیپا

ا از علم یبندمیو مرگ؛ وجود دارند. بنابر تقس یزندگ

اد تضرر فه،یشررر هیآ نیتقابل و وباق، نوع تضرراد در ا

 و مرگ یزندگ رایز باشد؛یو از گونه مکمل م یضینق

 یمجموعه  موضوع واحد ریماده  مشترک و ز کیاز 

 نیشمار بروند؛ همچنبه یریکه از نوع تضاد نظ ستندین

که تضرراد را از نوع  سررتند،ین گریکدیدو برخالف  نیا

م ه یکس شودینم رایبه حساب آورد؛ ز یتضاد خالف

 رتشیوور که پهمان ن،یزنده باشررد و هم مرده؛ بنابرا

 از نوع فه،یشر هیآ نیبه آن اشراره شد، نوع تضاد در ا

 و مکمل است.  یضینق

که حال حرکت در این  جاسررتنیسررؤال ا اکنون

 -نه»مربع معناشررناسرری چگونه اسررت  از زندگی به 

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

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

 که اسررتحرکتی و چرخش این اسررت؛اخروی حیات

 .شودمی یافت معناشناسی مربع این در

 

 ییگراو آخرت یاخواهدنی -2 – 3

مورد  یکه در فرهنگ اسرررالم یمیجملره مفراه از

و  ایدن انیتقرابل م ینوع جرادیا رد،یگیقرار م دیرترأک

ه ب ،یکردن رفاه فانو فدا ایآخرت و تقدم آخرت بر دن

 ،نیبه آرامش جاودانه اسرررت؛ بنابرا یابیدسرررت متیق

مشرررروع،  یهاها و لذتنعمت یحالل به معنا یایدن

 یایو دن اسررتییراگو آخرت یندارید یبرا یبسررتر

 یکردن سررعادت اخرو یو قربان نیحرام انحراف از د

 .باشدیحرام م یهالذت متیبه ق
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بینی اسرررت. دنیاخواه از نظر قرآن کوته دنیراولبی

فمن الّناس من »بهره خواهد ماند: مسلماً در آخرت بی

یقول ربّنررا آتنررا فی الرردّنیررا و مررا لررهُ فی ا خرة من 

نظر از خدا فقط (؛ برخی مردم کوتراه100بقره:«)خالق

تمنّی متاع دنیوی کنند. چنین شرررخصررری را از نعمت 

 وه فقط از خدا دنیااین گر اآخرت نصریبی نیست؛ زیر

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

های خدا را در دنیا و آخرت کسرانی هستند که نعمت

ومنهم من یقول رّبنا آتنا فی الّدنیا حسنًة و »جویند: می

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

(؛ بار 109-101:رهبق«)ممّا کسربوا و ا  سریع الحساب

های حالل و نیک دنیا و نیکی خردایرا مرا را از نعمت

گردان و از شکنجه آتش دوز   مندەآخرت هر دو بهر

نگراهدار. هر یک از این دو فرقه از نتیجه اعمال خود 

مند خواهند گشررت و خدا به حسرراب همه، زود بهره

 کند.رسیدگی می

بار و به مسرراوات، در  991و آخرت، هرکدام  ایدن

، بوده ایررانردو هر کجرا سرررخن از دنذکر شرررده قرآن

 است. آمده انیسخن به م زیبالفاصله از آخرت ن

 و آخرت ایکه دن میابییذکرشرررده، درم اتیآ بنابر

 و والب ایو والب دن گرندیکدیدر تقرابل با  شرررهیهم

گروه قرار  کیرردر  تواننرردینم وجررهچیآخرت، برره ه

 یگرید دیبه ناچار با ،یکیبه  دنیرسررر یو برا رندیبگ

از  903حکمت  رسررردیو نقض کرد. به نظرم یرا نف

ؤمنان م ری. امکندیم قیالبالغه، نکته مذکور را تصدنهج

 دارندیم انیو آخرت را دو دشررمن ب ایدن ز،ی)ع( نیعل

إنّ الدّنیا و ا خرة عدوّانِ متفاوتانِ، و : »نردیفرمرایو م

نیا و توالّها أبغَضَ سررربیالنِ مختلفرانِ، فَمَن أحربي الدّ

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

من واحدٍ بَعُدَ من ا خَرِ، و هما  رُبَماشٍ بینهما؛ کلّما قَ

و  ای(؛ دن343، ص9380 ،یرضررفیشررر«)بَعدُ ضرررّتان

 گرند،یکدیآخرت، دو دشمن متفاوت و دو راه جدا از 

، به عشق بورزد باشد و به آن اپرستیکه دن یپس کس

کرد. خواهد یو با آن دشمن دیخواهد ورز نهیآخرت ک

و رونده  ورند،دو همانند شررررق و غرب، از هم د نیا

 یگریشود، از د کینزد یکیآن دو، هرگاه به  یبه سو

 و آن دو مانند دو هوو هستند. گردد،یدور م

و آخرت  ایدن یخداوند تبارک و تعال ه،یرآ نیا در

مربع  هینظر دیراسرررت. از درا در برابر هم ذکر نموده

وجود دو واژه  یعنی ه،یاصل در نظر نیاول یمعناشناس

چهار  ن،یشرررده؛ بنابرا تیمتضررراد در مقابل هم، رعا

و مشررخص است که نقض هر  شرردهجادیقطب مربع ا

را نقض  ایکه دن ناندارد. آ یرا درپ یگریوجود د ک،ی

و نه ترک  ایبا دن حیمعامله صرررح قیاز ور ایرکرده و 

را  یبه آخرت هستند، مسلما عقب لین یمطلق آن در پ

 ندینمایآخرت تالش م یسرا یآبادان یو برا دهیبرگز

 ایدن یسررررا یو آنران کره تمرام هم و غم خود را برا

 نایقیهسررتند و  ایاند، آخرت را نقض و متوجه دننهاده

نوع  میخواهشد. اگر بدچار خواهند یمیخسران عظ به

اد گفت: تضرر توانیم م،یکن انیمربع ب نیتضرراد را در ا

اسررت؛  هیدوسررو نیو همچن یریاز نوع نظ ه،یآ نیدر ا

هستند که با عالم برز ،  یاو آخرت دو مقوله ایدن رایز

 روند،یبه شررمار م ،یمجموعه عوالم هسررت ریسرره ز

و عدم  ایمنراسرررب با دن عرامرلبرا ت توانیم نیهمچن

 یبه عاقبت دنیرسرر یآن، برا یصررد در صررد نشیگز

 یبندمیصورت، وبق تقس نیتالش کرد، که در ا کوین

 .باشدیم هیمعاصران از تقابل، از نوع دو سو
 

 امتیاحوال مختلف در ق -3- 3

 11 فهیشرررر هیکه خداوند متعال در آ گونههمران

وَال حَبيةٍ فِی ظُلُماتِ »... سررروره مبرارکه انعام فرموده: 
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.. و ؛ .«الىأَرىض وَ ال رَوىبٍ وَ ال یابِسٍ إِليا فِی کِتابٍ مُبِینٍ

هاى زمین و هیچ ترى و خشرررک  اى در تاریک دانه

 که در کتاب مبین خداست.نیست، مگر این

 ییهایو آگاه انینهان و ع یتمرام علوم و خبرهرا

است. ذکر شده دیمجو آخرت و ... در قرآن ایدرباره دن

أُ وفی القرآن نب: »ندیفرمایم بارهنیدر ا زی)ع( نیامام عل

مررا قرربررلررکررم، و خرربررر مررا بررعرردکم، و حکم مررا 

(؛ 318، ص393، حکمت 9380 ،یرضفیشرر«)بینکم

و حکم و امور  ندگانیگذشرررتگان، آ یدر قرآن خبرها

 شما وجود دارد. نیب

و  تیجامع انگری)ع(، برمؤمنرانیحکمرت از ام نیا

 هاست کهاست. بر ما انسان میکرجانبه بودن قرآنهمه

 یرضا ریو در مس میرا با گوش جان بشنو یاله اتیآ

از  یکی. میبه بهشررت موعود به کاربند دنیحق و رسرر

 اتیاست، آ امتیکه درمورد روز ق فه،یشررر اتیآ نیا

 روز نیافراد را در ا الاست که ح امتیسوره مبارکه ق

رَبِّها  ناضِرَةٌ إِل وُجُوهٌ یَوىمَئِذٍ : »کشدیم ریبزرگ به تصو

(؛ آن روز 14-11: امتیق«)ناظِرَةٌ وَ وُجُوهٌ یَوىمَئِذٍ باسِررَةٌ

 است واى از شادى برافروخته و نوران رخسرار وایفه

کنند و رخسار با چشم قلب جمال حق را مشاهده م 

 و غمگین است. بوسگروه  دیگر ع

؛ این دو جمله «ةٌرَبِّها ناظِرَ یَوىمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِل  وُجُوهٌ»

هاى مردم را دو وصرررف روز قیامت اسرررت که چهره

رت و نظا« باسرة»و دیگرى « ناضرة»کند، یک  قسم م 

چهره و درخرت و امثال آن به معناى خرم  و زیبای  

، 10ج ،ه9491 ،ییهرراسررررت)وبرراوبرراو بهجررت آن

رَةٌ یَوىمَئِذٍوَوُجُوهٌ (. »999ص های  در این چهره« باسرررِ

ش، ج 9311 ،یاند)وبرسو سخت گرفتهروز سروخته 

 (.403، ص4

در  یمتعدد اتیکره اشررراره شرررد، آ گونرههمران

ها در آن روز و انسررران امتیدر وصرررف ق میکرقرآن

 نیا یراحتبه توانیکه گذشت، م یاتیاسرت. در آآمده

 یمربع معناشناس هینظر دیاوصرراف را تصور کرد. از د

وجود دارند:  فهیشررر اتیمجددا دو کلمه متضرراد در آ

 یو باسرررة، به معن ،ییبایو ز یخرم یناضرررة، به معن»

چهرار قطب مربع را  میتوانی؛ پس م«عبوس و گرفتره

دو قطب  یو گرفتگ ی: خرممیمشرررخص کن گونرهنیا

قطب  دو ،یو نقض گرفتگ یمربع، و نقض خرم ییباال

 مشخص کردن نوع تضاد ی. براباشررندیمربع م ینییپا

از نوع  جانیگفت، تضررراد در ا دیرهم برا هیرآ نیدر ا

ا چهره، ب یو شاداب یسبز رایو مدرج است؛ ز یضرینق

 آن، کال در تناقض است.  یگرفتگ

 «باسرة»به « ناضرة»حرکت از  ریس

 ناضرةباسرة

 

 

 

 ناضرة یباسرةنف ینف

 از نور به ظلمت حرکت

 ناضرةباسرة 

                     
 ناضرة ینف                  

 

 و اطاعت؛ بهشت و دوزخ انیطغ -4 -3

وَآثَرَ الىحَیاةَ الدُّنىیا فَإِني الىجَحِیمَ هِیَ  مَنى وَغ  فَرأَميرا»

 وَأَميا مَنى خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَ  النيفىسَ عَنِ الىهَوى الىمَأىوى

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

 دگ ند؛ اما کسرر  که وغیان کرده و زنامردم دو وایفه
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دنیا را ترجیح داد، دوز  جایگاه اوست و اما کس  که 

از موقعیرت پروردگرارش ترسررریده و از هواى نفس 

 جلوگیرى نمود، بهشت جایگاه اوست. 

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

َثَر آ وَ »براى او گذارده تجاوز کند و مرتکب گناه شود. 

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

دوز  جایگاه اوسررت.  ن،ی؛ بنابرا«الىجَحِیمَ هِیَ الىمَأىوى

اّما کسرر  که از مقام مسأله  ؛«بِّهِ وَ أَميا مَنى خافَ مَقاَم رَ »

چه بر او فعال ترکش آن یپروردگرارش ترسرررید، برا

و نفس خود « لنيفىسَ عَنِ الىهَوىوَ نَهَ  ا»واجب اسررت، 

فَإِني الىجَنيةَ »را میل نمود، بازداشت. را از محرّمات  که آن

، یررعررنرر  آن قرررارگرراه و جررایگرراه «هِررَی الىررمَررأىوى

 (.330، ص90ش، ج 9311 ،یاوست)وبرس

این آیرات، حرال مردم در آن روز به تفصررریل  در

  ، یعنشرروندفرماید مردم دو قسررم م شررده، م بیان

یان شوند، واغوقت  وامه کبرى بیاید مردم دو دسته م 

و ترسرررنردگان از خداوند. خداى تعال  در این آیات 

گانه، مردم را به دو دسته تقسیم فرموده، اهل جهنم سه

اهل جهنم را جلوتر ذکرکرد  تاگر صف-و اهل بهشت،

اهل  -براى این بود که روى سرررخن با مشررررکین بود

 َمنى »ف  توصیف کرد که در آیه جهنم را به همان اوصا

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

آنان را مقابل تعریف اهل بهشرررت قرارداده، که در آن 

، «وَنَهَ  النيفىسَ عَنِ الىهَوى بِّهِمَنى خرافَ مَقامَ رَ»فرموده: 

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

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

دارنرد مقابل یکدیگر قراردارند، وصرررف  که براى هر 

اسرررت که براى دیگرى یرک آورده، تقرابل وصرررف 

-913، صرررص10:، جه9491 ،ییاسرررت)وباوباآورده

911.) 

به  فه،یشر اتیآ یارائه شده برا ریتوجه به تفاس با

جحیم و »و « و خاف یوغ» نیوجود مقرابلره ب لیردل

کرد: در  میترس یسرره مربع معناشررناسرر توانی، م«جنة

در مقررابررل  ایررنفس و انتخرراب دن انیررمربع، وغ نیاول

آخرت است که  یسرررا دنیاز خداوند و برگز یرویپ

مربع و نقض هر  ییدو تضاد دو قطب باال نیباز هم ا

دو  نی. ادهندیم لیمربع را تشک ینییدو قطب پا ک،ی

 شمارو مکمل به یضینق یاز انواع تضادهامتضراد هم 

 انیکه نفسش در برابر خداوند وغ یکس رایز روند؛یم

آخرت هم باشد و  یبه فکر سرا تواندیکند، هرگز نم

 ،یدانسررت که مربع معناشررناس دیبا ن،یبرعکس؛ بنابرا

، مربع نیو تفکر حاکم بر ا ایرکرامال پو اسرررتیعمرب

 م،ینگوئ« نه» یزیبه چ. تا داندیم« نه»اساس حرکت را 

فتن گ« نه. »میبروشیبه سررمت متضرراد آن پ میتوانینم

از خداوند را  یرویکه پ اسررتیو سرررکشرر انیبه وغ

 توانیم زیمربع را ن نیدارد و بر عکس. دوم یدرپ

و جهنم و نقض  هشررت: بدیکشرر ریبه تصررو گونهنیا

به  یاریبسرر اتیکه در آ یها: دو متضررادهرکدام از آن

 ات،یآ نیاز ا کیاره شررده؛ و خداوند در هرها اشررآن

را که با توجه به اعمال خود به پاداش  یآنان طیشررررا

اسررت. نموده نییتب رسررند،یجهنم م یبهشررت و جزا

با اعمال خود دوز   رود،یکه به بهشت م یکسرر نایقی

 یبرا هیقضرر نیعکس ا نیاسررت، همچنرا نقض کرده

 توانیرا م. بهشت و جهنم، کندیصدق م زین انیدوزخ

مجموعه و از باب عوالم آخرت به حسرراب آورد  ریز

ت و جز بهشبه رایز د؛ینام یریو نوع تضاد را تضاد نظ

در آخرت وجود دارد برره نررام  یگریجهنم، مکرران د

 جهیبه نت دنیجرا منتظر رسررردر آن ی، و افراد8اعراف

 کینه آن اندازه کار ن نانیا رایاعمال خود هسرررتند؛ ز

 انیقدر به عصبهشت باشند و نه آن کرده که مسررتحق
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ه اند که بکرده یشده و از دستورات حق نافرمان دهیکش

د تا خداون مانند،یمحل م نیدر ا ن،یجهنم بروند؛ بنابرا

ه گون گرید نیکند. همچن یدگیرس شرانیبه حسراب ا

بل تقا شود،یمشراهده م هیآ نیکه در ا یتضراد و تقابل

م جهن یاثبات بهشررت، مسررتلزم نف رایمکمل اسررت؛ ز

 بود.خواهد

جامع هر دو  توانیرا م یمربع معناشررناس نیسروم

و  کرد میترسررر نیرا چنمربع قبل در نظر گرفت و آن

 ت. دانس هیو دوسو یضینوع تقابل را در آن، از گونه نق

 اواعت                   انیوغ

        
 : بهشتانیوغ یاواعت:جهنم   نف ینف

 

 به اواعت( انیاز جهنم به بهشت)وغ حرکت

 اواعت)بهشت( انیوغ 

 
 : جهنمانیوغ ینف              

 

 و جهنم میو گنهکاران؛ بهشت نع کانین -5 -3

نفطار: ا«)الىأَبىرارَ لَفِی نَعِیمٍ وَ إِني الىفُجيارَ لَفِی جَحِیمٍ إِني»

هرا کره نیکوکارند در (؛ و در روز قیرامرت آن94-93

 اند.ها که بدکارند، در جهنماند و آنمنعی

ین ؛ ا«الىرأَبىرارَ لَفِی نَعِیمٍ وَ إِني الىفُجيارَ لَفِی جَحِیمٍ إِني»

اسرررت، آیه عطف به سرررابق نشرررده؛ بلکه اسرررتیناف 

خواهد نتیجه حفظ اعمال با نوشررتن نویسررندگان و م 

به معناى « ابرار»کند. کلمه را در قیرامرت بیانظهور آن

 انبه معناى گنهکار« فجار»کاران اسرررت و کلمه نیکو

در اسرررت. ظراهرا مراد، کفرار هتراک باشرررد، نه پرده

مسرررلمانان گنهکار؛ چون مسرررلمانان در آتش مخلد 

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

براى این بوده کره بفهماند عظمت آن نعمت و هول و 

برره آن هراس آن دوز  چیزى نیسررررت کرره بتوان 

 (.111، ص10، ج9491 ،ییبرد)وباوباپ 

 انیبه سبب وجود مقابله م زین فهیشر اتیآ نیا در

 ی، سه مربع معناشناس«جحیم و نعیم»و « ابرار و فجار»

در برابر فجار به  کان،ین یموجود اسرررت: ابرار به معن

گنهکار و بد؛  ایخوب است  ایگنهکاران. انسان  یمعن

شت، که شرح آن گذ یبندمیقسرربا توجه به ت ن،یبنابرا

 نیو مدرج است. ا یضیاز نوع تضاد نق زیتضراد ن نیا

 هنددیمربع را شکل م ییدو لغت متضاد، دو قطب باال

قبل هم اشاره شد )نه گفتن(  اتیگونه که در آو همان

دنبال دارد؛ پس، را به یگریمتضررراد، اثبات د کیبره 

 یدز متضاا توانیمربع نم نیبراساس منطق حاکم بر ا

از  یکیابتدا  هکحرکت کرد، مگر آن گریبه متضررراد د

ع مرب نیا ی. مربع دوم هم در پمیمتضررادها را نقض کن

ه هستند ک کیو نقض هر  میو جح میگرفته و نعشکل

عبور از  ی. برادهندیچهار قطب مربع دوم را شررکل م

به  ینعیرا نقض کرد،  میجح دیابتدا با م،یبه نع میجح

 گفت. « نه»آن 

دو مربع سررابق است؛  رندهیدر برگ ز،یسروم ن مربع

مربع  وانتیم ن،یشرریدو مربع پ بیمعنا که با ترک نیبد

، «ابرار»کرد کره چهار رأس آن از  میرا ترسررر یگرید

کل ش ،«میابرار: جح ینف»، «فجار» ،«ممیفجار: نع ینف»

و دو  یضرریمربع، نق نیتقابل در ا اسررت و گونهگرفته

 .باشدیم هیسو
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 بندگان نیو بدتر نیو کفر؛ بهتر مانیا -6 -3

رِکِین فِی  إِني» اليذِینَ کَفَرُوا مِنى أَهىلِ الىکِتابِ وَالىمُشرررى

رُّ الىبَرِیية إِني اليذِینَ  نارِ جَهَنيمَ خالِدِینَ فِیها أُولئِکَ هُمى شررَ

-1:هنیب«)خَیىرُ الىبَرِیية آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصيالِحاتِ أُولئِکَ هُمى

شرردند در  کافرها که کتاب و مشرررکین، آن(؛ از اهل3

آتش جهنم خواهندبود آن هم براى همیشرره و ایشرران 

بدترین خلق خدایند و کسرران  که ایمان آورده، اعمال 

 صالح کردند ایشان بهترین خلق خدایند.

رِکِینَاليرذِینَ کَفَرُوا مِنى أَهىلِ الىکِتابِ وَ ا إِني» ؛ «لىمُشرررى

کتاب و مشرکان کافر شدند های  که از اهلگمان آنبی

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

کسران  که در عبادتشران خداى دیگرى را هم شریک 

و  همیشه راى؛ ب«فِی نارِ جَهَنيمَ خاِلِدیَن ِفیها»گردانیدند 

مام ابرد در آتش جهنّم خواهنردبود، عذاب ایشررران ت

رُّ الىبَرِیيةِ»شرررود. نمی ؛ آن گروه بدترین «أُولئِکَ هُمى شرررَ

خلق خدایند، سپس از حال مؤمنین خبرداده و فرمود: 

الِحاتِ أُولئِکَ هُمى خَیىرُ » إِني اليرذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصررري

که ایمان آوردند و کارهاى شایسته  های نالبتّه آ« الىبَرِیيةِ

 ،یهاى خدایند)وبرسایشان بهترین آفریدهانجام دادند. 

 (.111، ص90ش، ج9311

 «مانیکفر و ا»واژگان  نیهم مقابله ب اتیرآ نیا در

 ن،یوجود دارد؛ بنررابرا« البریررةشرررر البریررة و خیر»و 

ه کرد ک جادیا یدر مجموع، سه مربع معناشناس توانیم

 نی. در ااسررتیضرریها از نوع نقتضرراد در هر سرره آن

از  کیهمراه با نقض هر  مران،یکفر در برابر ا ات،یرآ

 نیصررورت نخسررت نیکه در ا رد،دو کلمه قرار دا نیا

وور که گفته . همانردیگیشررکل م یمربع معناشررناسرر

که در مربع  یتیشد از مجموع چهار واژه و چهار موقع

 دشویوجود دارد، سه نوع ارتباط حاصل م یمعناشناس

ع مرب نیگانه را در اارتباوات سرره نیا انیکه قصررد ب

 یضرراد: ارتباط اول از نوع تقابل تمیدار یمعناشررناسرر

را  مانیکفر و ا نیارتباط ب ه،یرنظر نیوبق ا یعنیبود؛ 

ت، نام داش «یتقابل تناقضرر»دربر دارد. ارتباط دوم که 

و  انمرری)ا نیب ایرر)کفر و نقض کفر( و  نیارتبرراط را ب

 که در مربع یگری. ارتباط دکندیمجادی( امرانینقض ا

که  استیلیحاکم است، ارتباط تقابل تکم یمعناشناس

ثبت متضرراد و واژه م کی ینف نیقبل، ب یهاگفتهبنابر 

ض )نق نیب ه،یآ نیارتباط در ا نیکه ا شررود،یبرقرار م

 ؛کندیو کفر( صرردق م مانی)نقض ا ای( و مانیکفر و ا

 ها درها و مکملسه محور متضادها، متناقض ن،یبنابرا

واع ان نی. الزم به ذکر اسررت بردیگیمربع شررکل م نیا

اند، ها پرداختهآن انیمعاصر به ب انکه دانشررمند یتقابل

مربع، از گونه تقابل مکمل اسرررت؛  نینوع تقابل در ا

مقوله نخواهند  کیدر  وجهچیبه ه مران،یکفر و ا رایز

 یگریمسرررتلزم اثبات د ،یکی ینف ن،یبنرابرا د؛یرگنج

 خواهد بود.

 خیر»بندگان  نی: بهتریمربع معناشرررناسررر نیدوم

 یو نف «شرررر البریة»بندگان  نیدر تقابل با بدتر« البریة

 یکه چهار قطب مربع معناشناس یگریو اثبات د کیهر

رح که ش یو البته سه نوع ارتباو دهندیدوم را شکل م

 نیگانه نه تنها در اارتباوات سررره نیها گذشرررت. اآن

ها اشرراره شررد که قبال به آن یردمربع، که در تمام موا

 .باشدیم انیهم، نما

متصور شد،  توانیم هیآ نیکه در ا یمربع نیسروم

 و نیو کفر؛ بهتر مانیا»متشکل از مجموع چهار رکن 

و  یضرررینق ز،ینوع تقابل ن باشرررد،یم« بندگان نیبدتر

 .مکمل است

 

 نتيجه

 یکوتاه، عبارت است از بررس انیبا ب یمعناشرناسر

 کیاز  ییهاقسرررمرت ایردربراره قسرررمرت  یلیتحل

 شودیم میتنظ «یدیکلمات کل» لیکه با تحل ،ینیبجهان
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 ییهاقسررمت ایقسررمت  ،یواژگان از لحاو لغو نیو ا

 هی. نظرشودیکه درباره آن بحث م کندیرا مشخص م

حوزه  اتیرراز نظر یکی زین یمربع معنرراشرررنرراسررر

 آن، یمؤلفه در اجرا نیترکه مهم اسررتیمعناشررناسرر

ه که در انتها، با توج باشدیها مآن نیمفردات و تضاد ب

 گریدکیکه با  یو تضررراد و تقابل ییرابطه معنا کیبه 

همواره  رایهسرررتند؛ ز لیدخ هیکل آ میدارند، در مفاه

جمله قرار دارند و به  یکل یهرا در خردمت معناواژه

د القا خو یو قابوس یفرهنگ ییجز معنا یینامع ییتنها

در ساختار جمله  دیواژه با کیمعنا که  نیبد کند؛ینم

 ن،یمورد نظر را القرا کند؛ بنابرا یترا معنرا ردیقرار بگ

 م،یکرچون قرآن یو نقص بیعیبدون شرک در متن ب

 ندکیکه القا م یخاصررر ییهر کلمه باتوجه به بار معنا

 وجهچیگرفتره و به هیدر مکران منراسرررب خود جرا

با واژگان  ایحذف و  هیررا از سررراخترار آآن توانینم

 جا کرد.جابه گرید

 گرفته از چهارشکل ییکه الگو یمعناشررناسرر مربع

 یکردن چارچوب کلمشخص یرأس متقابل است؛ برا

گفررت  دیرردارد؛ لررذا بررا ییمتن کررارآ یمعنرراشرررنرراخت

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

ها سخن راجع به آن لیمتون کهن مسررلمانان به تفصرر

 و دهندیم لیرا تشررک هینظر نیگفته شررده، اسرراس ا

ر و د دهیروابط را سامان بخش نیمعاصر، ا یمعناشناس

 است.مطرح کرده یکل هینظر کیقالب 

تضراد را هم در سراختار و استخدام کلمات،  وریز

جست. گاه  توانیقرآن م اتیآ یهم در بافت و محتوا

دارد؛ اما  یادهیچیه فهم و ناپساده و هم یظاهر یاهیآ

 یایررهررا و زواهررا و ضرررلعاز سرررطح یچونرران مکعب

 ،یو ژرفناک یاسررت؛ پس سررادگبرخوردار یگوناگون

و چنررد  یدبعرر کیرر ،یاو چنررد پرده یاهیررتررک ال

 و دلنواز قرآن است. باسازیز یهااز شناسه بودنیبعد

که اگر واژگان متضررراد در پس  رسررردیم نظربره

بودند. ن رگذاریاندازه تأث نیتا ا شدند،یذکر نم گریکدی

 ابتدا از عقوبت یاریبس اتیعنوان مثال خداوند در آبه

و جهنم سررخن گفته و سررپس بالفاصررله بهشررت و 

 شدکیم ریبه تصو کانیپاداش ن یآن را برا یهانعمت

داده و باعث  شیرا افزا کوکارین یهاانسرران زهیکه انگ

عقل در افراد گنهکار ت جهیهول و هراس و در نت جادیا

داده و در راه راست  انیکه به اعمال بد خود پا شودیم

 .قدم نهند

 نوشتپی

9 .Semantic Square 

1(.Ferdinand de Saussure)(9193-9811)م 

3.Julian Grimes)()9111-9191شناس، م(، زبان

مدیر  هاشناس لیتوانیایی که سالساختارگرا و نشانه

زبانشناسی فرانسه بود. وی از  -شناسیمکتب نشانه

در  اروپایی« ایمؤلفه -تحلیلی»بارزترین متفکران 

؛ 30، ص9381رود) ساداتی، شمار میمعناشناسی، به

 (.941، ص9310عباسی و یارمند، 

4( .Louis Hjelmslev()9131-9811)م 
م( 9988 - 9011ه/ 488 -184. أسامة بن منقذ:)1

نصر بن منقذ  أسامة بن مرشد بن علی بن مقلدبن

الکنانی الکلبی الشیرازی، از پادشاهان بزرگبنی منقذ و 

از اصحاب قلعة شیزر)نزدیک حماة(؛ همچنین از 

است که کتبی در حوزه ادبیات و دانشمندان شجاعی

تاریخ، به همراه یک دیوان از وی به یادگار 

؛ سیووی، 11، ص 9111است)ابراهیم حسن، مانده

 (.141، ص 3، ج9380
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؛ سوگند «قَدى أَفىلَحَ مَنى زَکياها وَقَدى خابَ مَنى دَسياها». 3

سازد به این آیات که هر کس جان خود را از گناه پاک

اش سازد زیانکار شود و هرکس آلودهرستگار م 

 خواهدگشت.

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

، ، وَ کَذيبَ بِالىحُسىن و َأَميا مَنى بَخِلَ وَاسىتَغىن لِلىیُسىرى، 

که انفاق کند و پرهیزکار اما آن؛ «فَسَنُیَسِّرُهُ لِلىعُسىرى

 باشد؛ بهباشد و پاداش نیک روز جزا را قبول داشته

سازیم؛ زودى راه انجام کارهاى نیک را برایش آسان م 

 ن  باشد واما کس  که بخل بورزد و والب ثروت و غ

پاداش نیک روز جزا را تکذیب کند؛ اعمال نیک را در 

 سازیم.نظرش سنگین و دشوار م 

اسررت حد فاصررل میان بهشررت و ای. اعراف، منطقه8

اسررت میان دو قطب دوز ؛ و در واقع مکان خاصرری

سرررعادت و شرررقاوت، یعنی بهشرررت و دوز . امام 

 است میانهای شنیاست: اعراف تپهصادق)ع( فرموده

؛ 313، ص4ش، ج9311بهشرررت و دوز )وبرسررری، 

 (.438، ص9، ج9311

 

 منابع
 قرآن کریم. .9

، نهج البالغه(، 9380ورالرب )ع(،  ) یابن اب یعل .1

ترجمرره: مرحوم  ،یرضررر فیگردآورنررده: شرررر

 تهران: انتشارات زهد، چاپ سوم  ،یمحمددشت

برا مکاتب  ییآشرررنرا»(، 9381احمرد) ،یپراکتچ .3

 ،یفرهنگ، نامه پژوهش «معاصرررر یمعناشرررناسررر

 .93شماره 

 ،یتازه به معناشناس ینگاه(، 9314فرانک) پالمر، .4

 تهران: نشر مرکز. ،یترجمه: کوروش صفو

ه المطول و بهامش(، تایمسعود بن عمر)ب ،یتفتازان .1
 .ی، قم، مکتبة الداورحاشیة السید میر شریف

کشررراف م(، 9113)یبن عل یعلمحمد ،یتهرانو .3
 یعل، محقق: اصرررطرالحررات الررفنون و العلوم

 مکتبة لبنان ناشرون. روت،یدحروج، ب

التقرابرل الجمالی فی م(، 1001)نیحسررر جمعره، .1
 .ری، دمشق، دارالنمالنص القرآنی

 بن نیحسررر ،یمیعبرردالعظشرررراه ینرریررحسررر .8

 تهران: انتشارات ،یاثنا عشر ریتفس(، 9333احمد)

 .قاتیم

خزانة األدب و غایة ق(، 9413ابن حجة) ،یحمو .1
 المکتبة العصریة. دا،یص -روتی، باألرب

البرهرران فی علوم (، تررای)بنیبرردرالرد ،یزرکشررر .90
 وت،ریب م،یابراهابوالفضرررل محمد قی، تحقالقرآن

 دار المعرفة.

 رامونیپ یبررحررثرر»(، 9313رضررررا) ان،یررزمرررد .99
و علوم  اتیمجله دانشررکده ادب ،«یمعناشررناسرر

 .38شماره  ،یدانشگاه فردوس یانسان

التضاد فی ق(،9113)مانیسررل یعل یمن ،یسرراحل .91
 .ونسیمنشورات جامعه قار ،ی، بنغازالنقد األدبی

فرهنگ اصطالحات (، 9331)لیجل ان،یسرراغروان .93
ترجمه:  ،یفیتوصرر -ی: موضرروعیشررناسررزبان

 مشهد: انتشارات نشر نما. ،یکوروش صفو

عرربرردالرررحمن بن  نیررالرردجررالل ،یوورریررسررر .94

 :قی، تحقالقرآنعلوم یاإلتقرران ف(، 9380ابوبکر)

 .نیقم، انتشارات فخر د م،یابراهمحمد ابوالفضل 

 یمعناشررناس یمبان(، 9389)رضررادیحم ،یریشررع .91
 تهران: انتشارات سمت. ،نینو

 ،یبر معناشناس یدرآمد(، 9311کوروش) ،یصفو .93
 .یتهران، حوزه هنر
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 یف زانیالمق(، 9491)نیحسرررمحمّد ،ییوبراوبا .91
 نی، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسالقرآن ریتفس

 قم. هیحوزه علم

(، 9311الفضررل بن الحسررن) یابوعل ،یوبرسرر .98

 تهران، انتشارات ناصر خسرو. ،انیالبمجمع

، الجامعجوامع (،9311)----------------- .91

 تیریتهران، دفتر انتشررارات دانشگاه تهران و مد

 قم. هیحوزه علم

معجم المصرررطلحات م(، 1000احمرد)  مطلوب، .10
 مکتبة لبنان. روت،ی، بالبالغیة و تطورها

 روت،ی، بالمنطقق(، 9311محمرردرضرررا)  مظفر، .19

 دارالتعارف.

و  یشررناسررنشررانه»(، 9381بابک) یمرتضرر ن،یمع .11
 .9پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره  ،«غاتیتبل

(، جواهر البالغة، تهران، 9384احمد) ،یهاشرررم .13

 .مؤسسه الصادق للطباعه و النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8 یاپی، پ9314 ستانپاییز و زم، دومم، شماره چهار، سال «قرآن یشناختزبان یهاپژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم   933

 

 

 

 


