
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی
29- 1، 1398تابستان، دوم، شمارة سومـ پژوهشی، سال نامۀ علمیفصل

در قرآن کریم با تکیه بر»ظن«شناسی گفتمان نشانه
نماییالگوي مربع حقیقت

*هاله بادینده

***غالمعباس رضایی هفتادر،**سید ابراهیم دیباجی

چکیده
کـارگیري  ها و معانی کـه همـواره زمینـه را بـراي بـه     متنی است سرشار از نشانهقرآن کریم
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مقدمه.1
تعقل در آیات از جمله فراخوانهاي کالم وحی است که خود گواهی است بـر وجـود انبـوه    

) روشـن  61(نـور:  تَعقلـون لَعلَّکُـم اآلیـات لَکُمُاهللاُیبینذلکدر این متن مقدس: هانشانه
ها و فهم فحـواي پنهـان   است نتیجۀ تعقل، حسب تجربۀ انسانی رسیدن به معانی باطنی نشانه

در بستر زمان، چه در روش و چه در ابـزار شـاهد تحـول و    » تعقل«آنهاست. از سوي دیگر 
هـاي جدیـد   ابزارهـا و دانـش  گیـري از بهـره » تعقـل «توان گفت امروزه تغییر بوده است. می

پیشـرفت سـریع   «معرفتی و زبانی و تدبر روشمند در آیات و مصادیق آن است. خاصه آنکه 
امکاناتی را پدید آورده است کـه مطالعـۀ زبـان دیـن و     - ویژه در قرن بیستمبه- ها این دانش

نـو و  هـاي  گسـتره ) و 1/7: ج1383(صـفوي،  » متون دینی را وارد مرحلـۀ جدیـدي سـاخته   
پژوهشگران قرآنی قرار داده است.روياي را فراتازه

برگرفتـه از  » نمـایی مربـع حقیقـت  «در این جستار تالش شده است تا با تکیه بر الگـوي  
شناسـی پـاریس از زاویـۀ جدیـدي بـه واژة قرآنـی       مکتب نشانه» شناختیِمربع نشانه«الگويِ 

اسـت و  نـوعی ادراك » ظـن «شود که مینگریسته شود. اهمیت این واژه از آنجا ناشی» ظن«
جویـد،  از ایـن ادراك مـدد مـی   » شناخت«انسان در مواجهۀ اولیه با هر عینی براي رسیدن به 

واسـطه دادوسـتد   ادراکی که یا مبتنی بر حس است یا در چارچوب عقل. در واقـع ادراك بـه  
ۀ شـؤون  مداوم و مستمر بین شناخت حسی و عقلـی انسـان بـا جهـان پیرامـونش، بـر همـ       

تر مبناي رسالت انبیاء الهی در بـرانگیختن ایـن   زندگانی او سایه افکنده است. در نگاهی دقیق
ها و عرضـۀ  شود، چرا که بعثت انبیاء بر آگاهی انسانها از نشانهقوة ادراك و تعقل خالصه می

ی آنها بر ادراك و اصالح خطاهاي ادراکی بشر استوار اسـت تـا در مسـیر هـدایت او انحرافـ     
پیش نیاید.

لهئبیان مس1.1
وجـوه و نظـائر  واژة ظن از جمله واژگان اضداد و چند معناست که در کتب لغت، تفاسیر و 

معانی متعددي براي آن بیان شده است. دو معناي متضاد شک و یقین یا علـم از جملـۀ ایـن    
ت بسـیاري از  دهد که فعل ظن در آیـا بررسی آیات ناظر بر این واژة نشان میمعانی هستند. 

هاي متفاوت، در جایگاه منکر یا مؤمن، صادر شده اما در کتـب تفاسـیر همـواره    سوي سوژه
یکسان معنا شده است، به این معنا که در برخی آیات، ظنِ مؤمن یـا ظـن منکـر نسـبت بـه      
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بینـی  معنا شده است. حال آنکه باور و اعتقـادات متـأثر از جهـان   » شک«جهان آخرت هر دو 
توان ایـن مسـأله را در نـوع و    شناسا) در درجۀ ظن یا علم او دخیل است و نمیلسوژه (فاع

کیفیت و به تبع آن در معناي این ظنون نادیده گرفت.
تواند ما را در فهـم چگـونگی تولیـد ایـن     می» نماییمربع حقیقت«رسد الگوي به نظر می

کارگیري این الگو اسـتفاده از  الزمۀ بهظنون و دریافت تفاوت معانی حقیقی آنها یاري رساند.
همپیوسـته اسـت:   » علـم «بـا واژة  1یک دوگان است و از آنجا که واژة ظن در آیات متعددي

 ْنم بِه مما لَهلْمٍوونَ إِالَّ عتَّبِعغْنیلظَّنَّاإِنْ یإِنَّ الظَّنَّ ال یئاًوقِّ شَینَ الْحم  :ایـن دو  )28(نجـم
اند.این مربع قرار داده شدهواژه در 

پیشینه2.1
براي روشن شدن دیدگاهها و پژوهشهایی که تاکنون دربارة موضوع این مقالـه انجـام گرفتـه    

) مـروري بـر متـون شـاخص     1است، الزم است پیشینۀ واژة ظن در دو حیطه بررسی شود: 
سته تقسـیم کـرد. برخـی از    توان آراء مفسران را به دو دمتون میتفسیري، که با استناد بر این 

مفسران معتقدند ظن در قـرآن کـریم در هـر دو معنـاي شـک و یقـین کـاربرد دارد، ماننـد:         
ــو ــده در اب ــی)،1/40: ج1381(مجــاز القــرآن عبی ،)1/456: ج2008(التفســیرالکبیردر طبران

: 1420(التنـویر ابـن عاشـور در تفسـیر    ) و 1/376: ج1364(الجامع ألحکام القرآنقُرطبی در 
کار رفتـه  برخی دیگر نیز معتقدند ظن در قرآن کریم فقط به معناي علم یا یقین به).1/465ج

جـامع  طبـري در  ) 1/102تـا: ج (بـی مقاتلمقاتل بن سلیمان در تفسیر است، افرادي همچون 
در عالمـه طباطبـایی   ) و 1/68: ج1404(الـدر المنثـور  سـیوطی در  )،1/207: ج1412(البیان
توان گفت کـه مفسـران معتقدنـد ظـن در قـرآن کـریم بـه        لذا می).1/152: ج1390(انالمیز

معناي متضاد خود، یقین یا علم، نیز کاربرد دارد.  
اند ضـمن معرفـی   هایی اختصاص دارد که کوشیدهحیطۀ دوم به مرور مقاالت و پژوهش

ــژوهش    ــات و پ ــه مطالع ــاریس ب ــب پ ــاي مکت ــد، از جم الگوه ــی بپردازن ــاي قرآن ــه: ه ل
از کرامـت جـاهلی تـا کرامـت قرآنـی:      «ش). 1392مصـطفوي، شـعیري و رهنمـا. (   سعادت

انـاري  .»در قـرآن کـریم بـا تکیـه بـر الگـوي تنشـی       » کرامـت «شناسی فرآیند گفتمانی نشانه
سـازي نظریـۀ مربـع معناشناسـی در قـرآن      متناسـب «ش). 1394حسـینی. ( بزچلویی و شیخ

بررسی فرآیند موسـیقی جـزء سـی قـرآن     «ش). 1395پرور (زاده و قهرمانی و حاجی». کریم
در این میان تنهـا مقالـۀ   ».کریم از دیدگاه نشانه معناشناسی گفتمان (مبتنی بر الگوي تنشی)
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شناسی در مطالعات قرآنـی پرداختـه اسـت کـه البتـه      به بررسی مربع نشانهاناري بزچلویی 
هـا)  گیري مقـوالت منطقـی (تـرم   شکلنویسندگان به جاي آنکه به چگونگی فرآیند تولید و

از این رو پژوهش حاضر، اولـین کوشـش اسـت    اند.بپردازند، به شرح منطقی آنها اکتفا کرده
در یـک واژه  بندي و فرآیند تولیـد معـانی  صورتبه بررسی » نماییمربع حقیقت«تکیه که با

پردازد.گفتمان قرآنی می

سؤاالت بحث3.1
گویی به سؤاالت زیر است:این نوشتار در صدد پاسخ

قرآن کریم، فاعل شناساي فعل ظن چه کسانی و متعلقـات آن  . در نگاهی به پیکرة متن1
چه چیزهایی هستند؟

ظـنّ در گفتمـان   واژةگیري داللت فرآیند شکل، »نماییمربع حقیقت«. بر اساس الگوي 2
چگونه است؟قرآنی 

مباحث نظري. 2
شناسی گفتمان پاریسمکتب نشانه1.2

تبـار بـه نـام الگیـر یـولین گریمـاس       شناختی فیلسوفی لیتوانیاییاین مکتب بنا بر تفکر نشانه
)GreimasAlgirdas Julien(،)1917 -1992 (تالش مکتب پاریس ایـن بـود کـه بـه     بنا شد.م
: 1392(شـعیري،  » یابدچگونگی کارکرد، تولید و دریافت معنا در یک متن یا گفتمان دست «
بنـدي  گریماس حاصل کوشش او براي تجزیه و تحلیل و صـورت » شناختیپروژة نشانه«).2

به عبـارتی  بود. تبیین فرآیند تولید معنا و شکل یافتن داللت در گفتمانهاي متن و تمام جنبه
شناس محور توجه اسـت، ایـن اسـت کـه چـه     آنچه که در این مکتب براي یک نشانه«دیگر 

و )Signify(کنـد کند، آن گفته چگونـه داللـت مـی   را معنادار می)Utterance(چیزي یک گفته
تر) مقدم بر آن هسـت کـه در سـطح اظهـار و عبـارت      تر (انتزاعیچه چیزي در سطح عمیق

مکتـب پـاریس بـا    ).,Martin & Ringham(174 :2006». چنین معنایی را به دست داده اسـت 
امکـان  » نمـایی مربـع حقیقـت  «و » مربع معناشناسـی «از جمله الگوي معرفی الگوهاي متعدد

ون را فراهم آورد.تجزیه و تحلیل روشمند مت
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)Semiotic squareشناسی (مربع نشانه2.2
بر اساس یک ساختار تضادي دوگانـه، مـدلی   دربارة معنام در کتاب 1970گریماس در سال 

هـا را  متنـاقض بخشید تا اصـطالحات و اش را وسعت را ارائه داد. وي بعدها ساختار ابتدایی
این طرح پیشرفت بیشتري کرد و موجب تولید یـک ارائـه   60در آن بگنجاند. در اواخر دهۀ

& Martin,223 :2006شـناخته شـد. (  » شناسـی مربـع نشـانه  «تصویري گردید که بـا عنـوان   

Ringham .(تصـویريِ مفصـل   «این مربع هـر مقولـه معنـایی اسـت    بنـديِ منطقـیِ   بـازنمود «
)Greimas & Courtes, 1982: 308بنـدي  مفصل«شناختی بر ). بر اساس این تعریف، مربع نشانه

بندي متضادها در ساختار مربع مورد بررسی قـرار  استوار است، یعنی باید نوع مفصل» منطقی
تمـام  تـوان گفـت کـه    گفتمان مـرتبط اسـت و مـی   ساختشناسی با ژرفمربع نشانه«گیرد. 

سـاخت کـه همـان نقطـۀ مرکـزي گفتمـان محسـوب        ساختار روبنایی گفتمان بر ایـن ژرف 
بـه تولیـد معنـا و    » شناسیمربع نشانه«رو ) از این1381:127(شعیري، » شود، استوار استمی

و نشـان  )132: 1387پـردازد (شـعیري،   کشف معنایی که در اعماق نـص وجـود دارد، مـی   
کنـد و  میان دو مفهوم متقابل و محوري در یک متن، حرکـت مـی  دهد که چگونه معنا در می

.شودجا میجابه

زندگیشناسی مرگ و. مربع نشانه1نمودار

تـوان آنهـا را   مـی «، از چهار رکن اصلی تشکیل شده است که شناسی گریماسمربع نشانه
ع ارتبـاط  به چهار موقعیت بر روي مربع تشبیه کرد. از مجموع این چهـار موقعیـت، سـه نـو    
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2شود: تقابل تضاديحاصل می
(Contrariety)  (مرگ و زنـدگی) که به عنوان مثال بین دو واژة

3وجود دارد. تقابل تناقضی
(Contradiction)شـود (مـرگ و   که بین متضاد و نفی آن ایجاد می

شـود  بین نفی متضاد و واژة مثبت برقـرار مـی  که)Implicationنقض مرگ). تقابل تکمیلی (
).  1381:129(شعیري، » (نقض مرگ و زندگی)

بـا سـاخت روسـطح دروشودمیتولیدمختلفهايشکلدرمعناروابط،اینطریقاز
براي متضاد بـودن بایـد دو لغـت بـا هـم اشـتراك       «یابد.میتجلیمتفاوتبیانیساختارهاي

,174:2006(» انـد داشته باشند، ماننـد گرمـا وسـرما کـه هـر دو در درجـۀ حـرارت مشـترك        
Ringham&Martin(.نقضايباید مقولهدیگر ابتدامتضادبهمتضاد [مقوله]یکازرفتنبراي

).1389:69رسید (عباسی، دیگرمتضادبهسپسوشود

شناسیمسیر حرکت در مربع نشانه.2نمودار 

متاترم به شرح زیر است:6ترم و 4شناسی شامل مربع نشانه
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شناسیارکان مربع نشانه.3نمودار

ها چهار موقعیت هستند که ارکـان اصـلی هـر    ترمهاي ساده: یا مقوله)Terms(هاترمـ
- (نـه 3موقعیـت زنـدگی)، (2موقعیـت مرگ)،(1موقعیتدهند: مربع را تشکیل می

زندگی).- نه(4موقعیتمرگ)،
از شـش موقعیـت هسـتند کـه    ها متاترم): Metatermsهاي مرکب (ها یا مقولهمتاترمـ

آیند:ترکیب دو ترم ساده بوجود می
)Complex term(پیچیده ترم: زندگی+ مرگ)=2+ 1(5موقعیت
(Neutral term)خنثی ترم:زندگی)- مرگ+ نه- = نه4+ 3(6موقعیت

ها هستند.از شایعترین متاترم6و5متاترم هاي 
(Positive deixis)گر مثبت زندگی): اشاره- نهمرگ+=4+ 1(7موقعیت

4گر منفیمرگ): اشاره- زندگی+ نه=3+ 2(8موقعیت
(Negative deixis)

بگیـریم، ماننـد:   در نظـر تـرم یـک تضـعیف عنوانرا یا به8و 7هاي توانیم موقعیتمی
کمتر، یا به عنوان تشـدید یـک تـرم    شدتباامااست،هنوز زندگیزندگی) که- مرگ+ نه(

ماننـد:  شـود، مـی مربـوط زنـدگی شـدید وضـعیت بهمرگ) که- زندگی+ نه(بدانیم، مانند 
العاده.سرزندگی خارق

Unnamed)نام (بی: زندگی)- نه= زندگی+4+ 2(9موقعیت

نام.بی: مرگ)- مرگ+ نه=3+ 1(10موقعیت
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کنند بـه رسـمیت   ناقض ارسطویی را دنبال نمیبه دلیل این که اصول ت10و9هاي متاترم
ظـاهر مـتن یـک دراحتمـالی يهاموقعیتازبرخیتنهاشوند. الزم به ذکر است،شناخته نمی

.ها وجود نداردشوند و الزامی براي ظهور همۀ متاترممی
:بیان کردراتحلیلسطحسهتوان در این مربعمی

در عـالم واقـع  مربـع درمعـین موقعیـت یکپوششتحتهاي.آیا موضوعات یا ابژه1
اسـتاندارد موجـود عبـارت یـا کلمـه یـک بـا موقعیتی راتوانمیآیا.2دارند یا خیر؟ وجود

وجـود  متن به صـورت متنـاظر  درمشخصمربعیکدرموقعیتهر. آیا3کرد؟ نامگذاري
5دارد یا خیر؟

Hebert ,2011 : 41-50)(

(Veridiction Square)نماییمربع حقیقت3.2

Joseph)نمایی توسط گریماس و جوزف کورتز مربع حقیقت Courtés)    مطـرح شـد و همـان
Semiotics)»نمـایی شناسـی حقیقـت  مربع نشـانه «شناسی است چرا که غالباً آن را مربع نشانه

Square Of Veridiction)  205 ,208 :2006انـد.  معرفـی کـرده)Ringham,&Martin   بـا ایـن (
دهــد تشـکیل مــی (Seeming)»نمــود«و (Being)» بــود«تفـاوت کــه دو مقولــۀ اصـلی آن را   

نمایی الگویی تحلیلی براي نمایان سـاختن فرآینـد   الگوي مربع حقیقت).99: 1381(شعیري، 
پـردازد و در  نمایی در یک متن است و به مقایسه جنبـۀ بـاطنی و ظـاهري مـتن مـی     حقیقت

نمایـد. توسـعه و گسـترش    شناسـی را تبیـین مـی   نادرستی یک فرآیند نشانهنهایت درستی یا 
» وجـود داشـتن یـا بـودن    «و » ظـاهر شـدن یـا نمـود    «نمایی این مربع بر تقابل بـین  حقیقت

تشـکیل  » نمـود «و » بـود «ریزي شده است. از این رو دو قطب اصلی این مربع را همیشه پایه
نمـایی بـه مـا    مربع حقیقت«. پذیردودي انجام میبازي حقیقت بین این دو بعد وجدهد ومی

ریزي کنیم، به عنوان مثال یک کارآگـاه در داسـتان   دهد خط سیر احتماالت را طرحاجازه می
آید این عمل را انجـام داده اسـت   مربوط به یک قتل در جستجوي قاتلی است که به نظر می

–عی ممکن است به نظر قاتل نیایـد (نـه   بود). قاتل واق- (نمود)، اما او واقعاً قاتل نیست (نه
» نمـودن «و » بـودن «نمود) ولی در واقع قاتل است (بود)، و باالخره در آخر داستان با ترکیب 

».  آیدیک قاتل بوجود می
. شودنمایی به شکل زیر ترسیم میمربع حقیقت (Ringham& Martin, 2006, 208).
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نماییارکان مربع حقیقت.4نمودار

شود این مربـع از چهـار تـرم و چهـار متـاترم تشـکیل شـده اسـت.         چنانکه مالحظه می
سـنجی، بـا ترکیبـات    هاي واقعیـت در واقع، وجهشوند، ها از ترکیب دو ترم حاصل میمتاترم

، وضـعیتهاي  »نمـودن - نـه «و» بـودن - نـه «و شکلهاي منفی این دو یعنی » نمودن«و » بودن«
:کننداصلی زیر را تولید می

منطقـی یـا   کـذب : 6متـاترم ؛ نمـود +بـودن = (Truth)یا درسـتی  منطقیصدق: 5متاترم
ـ +بـودن =(Secret)پنهـانی یـا راز:7متاترم؛ نمودن- هن+بودن- هن= (Illusion).نادرستی - هن

.نمودن+بودن- هن= (Falsehood)فریب توهم یا: 8متاترم؛ نمودن
(Greimas & Courtâes, 2006, 369).

را قرار داد و با کمک آن حقیقت آن موضوع را ارزیـابی  » موضوعی«توان در این مربع می
کرد.

(Greimas & Courtâes, 200: 369؛ Hebert .2011, 51- 57)

دهیم که قـرار اسـت حقیقـت    دوگانی را قرار می» نمود«و » بود«در واقع در دو موقعیت 
آن را از طریق این مربع ارزیابی نماییم.

بحث و بررسی. 3
هسـتی ظنـونی کـه بـراي مـا در      شـود تـا  نمـایی واژة ظـن موجـب مـی    تبیین مربع حقیقت

بـه ناظرتوانددهد که ظن در قرآن کریم میبه ما نشان میاین مربع شوند.پدیدار اند، ابحج
مـواجهیم کـه همـان    » ظنی«گاهی با .باشدادراكفرآینددرمتفاوتهايلحظهوهاوضعیت
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کـه از آن  ادراکی که به پدیدارِ ما قبل علم و ما قبل تعقل توجه دارداست یعنی »ادراك اولیه«
شویم که ظنی است آزموده شـده و ادامـه   نماییم و گاهی با ظنی روبرو میتعبیر می» نمود«به 

تـوان مربـع  مـی همبسـته باشـد.   » بـود «توانـد بـا   نماییم و میتعبیر می» علم«یافته و از آن به 
نمایی واژة ظن را  به شکل زیر ترسیم نمود.حقیقت

نمایی ظن حقیقتمربع.5نمودار
ها در آیات اسـت کـه گـاه    »نمود«ها و »بود«بدیهی است الزمۀ استفاده از این مربع یافتن 

شوند و گاه براي یافتن آنهـا بایسـتی از ظـواهر و قـرائن موجـود مـدد       به روشنی نمایان می
جست.  

حضـور هـیچ   یابد و از آنجا که تولد متون با حضور فاعل شناسا و متعلقات آن تحقق می
اینک بـا توجـه بـه تنـوع     اي بدون در نظر گرفتن سوژه یا فاعل شناسايِ آن اعتبار ندارد،ابژه

و در ضمن آن جایگاه هـر یـک را در   طرفین ظن، به بررسی آیات ناظر بر این واژه پرداخته
نماییم و تأثیر این جایگاه را در ترجمۀ آیات داخـل قـالب [   ایی مشخص مینممربع حقیقت

] ذکر نمودیم.
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هاي ظن در قران کریمگونه.6نمودار

شودظن انسان به انسان: این نوع ظن به چهار زیرگونه تقسیم می1.3

ظن منکران به انبیاء الهی1.1.3
انبیاء الهی را به عنوان یک حق براي انسـانها تصـور   توان تردید اولیه در مواجهه با دعوت می

گـردد کـه بـه    ادراکی می» توهم«نمود، اما اصرار در استمرار این تردید، موجب شکل گرفتن 
هـاي مـرتبط بـا    کند. در بیان قرآن کریم، ظـن منکـران نبـوت در مـتن    سوي تکذیب میل می

بیش از دیگر انبیاء الهی مطرح است:6موساي نبی (ع)
 فوسی کُمجاء لَقَدفیو فَما زِلْتُم ناتیلُ بِالْبنْ قَبم  قُلْـتُم لَکتَّى إِذا هح بِه کُما جاءمم شَک

   ) رْتـابم ـرِفسم ـونْ هم لُّ اللَّهضی کوالً کَذلسر هدعنْ بم ثَ اللَّهعبقـالَ  35)... (34لَنْ یو (
إِلـه  ) أَسباب السـماوات فَـأَطَّلع إِلـى   36صرْحاً لَعلِّی أَبلُغُ الْأَسباب (هامانُ ابنِ لیفرْعونُ یا

وصد عنِ السبیلِ وما کَیـد فرْعـونَ   کَذلک زینَ لفرْعونَ سوء عملهوإِنِّی لَأَظُنُّه کاذباًوموسى
(غافر))37تَبابٍ(إِالَّ فی

(یوسف پیش از این با دالیل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچـه آورده بـود هـم    
بودید. چون یوسف بمرد گفتید: خدا پس از او دیگر پیامبرى نخواهـد  چنان در شک مى

) فرعـون  35) ...(34سـازد، ( آورنده را ایـن گونـه گمـراه مـى    فرستاد. خدا گزافکار شک
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)درهـاى  36کوشک بلندى بساز، شاید به آن درها دست یابم (گفت: اى هامان، براى من 
گوید. بدین سان کردار زشـت  که دروغ مىپندارمآسمانها. و خداى موسى را ببینم، زیرا

جویى او جـز زیـان هـیچ نبـود     فرعون در نظرش آراسته شد و او از راه باز ماند و چاره
)37.((

فاعـل  فرعـون  گوید، از ایـن روي  سخن میپرداز وحی از منظر فرعون در این آیات گفته
. واضـح  پنداردموساي نبی (ع) را به سبب دعوت به پرستش خداوند، کاذب میظن است و 

از منظر فرعون مطابقت نداشـته  » بودي«بایستی با » دعوي رسالت«است که نمودي به عنوان 
ر رسالت موسـاي نبـی   دیدگاه فرعون امباشد تا فرعون بر انکار خود اصرار ورزد. در واقع از 

بود)؛ چرا که وي همچون دیگر منکران بـر ایـن   - ش همراه نیست (نمود+ نه»بود«(نمود) با 
) ایـن  لَنْ یبعثَ اللَّه مـنْ بعـده رسـوالً   باور است که دیگر رسولی برایشان ارسال نخواهد شد (

(تـوهم) 8در موقعیـت  » نمـایی مربع حقیقـت «لذا این نوع ادراك فرعون در ».بود- نه«یعنی 
نیـز  ) کَذلک زینَ لفرْعونَ سـوء عملـه  تعبیر (ادراکی شده است. » توهم«قرار دارد و وي دچار 

در آیات دیگـري  اي بیش نیست. »توهم ادراکی«دهد از زاویۀ دید وحی ظن فرعون نشان می
، و شـعیب 8نـوح 7د که همین نوع ظن دربارة دیگر انبیاء الهی، همچون هود،شومالحظه می

پندارند.  خوانند، دروغگو میمیرسوالن الهیکار رفته است و منکران، آنان را که خود را به
) َلینرْسکَۀِ الْمالْأَی حابأَص أَال تَتَّقُونَ (176کذَّب بیشُع من177ِّ) إِذْ قالَ لَهولٌ ) اسر ی لَکُم

) وما أَنْـت إِالَّ  185).... قالُوا إِنَّما أَنْت منَ الْمسحرینَ (179) فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ (178أَمینٌ (
(شعراء))186(وإِنْ نَظُنُّک لَمنَ الْکاذبینَمثْلُنا بشَرٌ

شعیب به آنهـا گفـت: آیـا پـروا     ) آن گاه که 176(مردمی که پیامبران را تکذیب کردند. (
) از خـدا بترسـید و از مـن    178) من براى شما پیامبرى امـین هسـتم. (  177کنید؟ (نمى

) تـو نیـز   185انـد. ( ) ... گفتند: جز این نیست که تـو را جـادو کـرده   179اطاعت کنید. (
)).186گویى (مىکه دروغپنداریممىبشرى همانند ما هستى و

رسـولٌ  «واقعی او از منظر وحی » بود«الیکه، شعیب نبی(ع) را که در آیات فوق اصحاب ا
پندارنـد.  ، دروغگـو مـی  )أَال تَتَّقُـونَ دهد (است و به پشتوانه این بود، به قومش انذار می» أَمینٌ

فـردي مسـحور شـده و بشـري ماننـد      «شعیب نبی(ع) از منظر ایـن اصـحاب،   » بود«چرا که 
رسـول  «) اما خود را در قالـب  و ما أَنْت إِالَّ بشَرٌ مثْلُنامنَ الْمسحرینَ إِنَّما أَنْت (» خودشان است

شـمرند،  نُمایاند (نمود) از این روست که با قاطعیت وي را دروغگو برمـی براي آنها می» امین
کردنـد،  ي کـه تصـور مـی   »بـود «وي را مطـابق بـا آن   » نمـود «ادراکـی  » تـوهم «زیرا در یک 
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12نسـاء و  157بود). این نوع ظن منکران بـه انبیـاء الهـی در آیـات     –د+ نهدیدند (نمونمی
شود.نیز مشاهده می9فتح

ظن انبیاء به منکران2.1.3
گیرنـد و ظـن انبیـاء بـه     پرداز، انبیاء در جایگاه فاعل شناسـا قـرار مـی   با تغییر زاویۀ دید گفته

شود، مانند:  مشاهده می10منکران در آیاتی چند از قرآن کریم
یِ یابنِصاحجاالسکُماأَمدقیأَحسفَیهبراًراخَمأَمالْآخَرُولَبصرُفَتَأْکُلُفَینْالطَّیم  ـهأْسر

عنْد ربـک فَأَنْسـاه   اذْکُرْنیظَنَّ أَنَّه ناجٍ منْهما) وقالَ للَّذي 41قُضی الْأَمرُ الَّذي فیه تَستَفْتیانِ (
(یوسف))42الشَّیطانُ ذکْرَ ربه فَلَبِثَ فی السجنِ بِضْع سنینَ(

(اى دو زندانى، اما یکى از شما براى موالى خویش شراب ریزد، امـا دیگـرى را بـر دار    
اسـت.  خواستید به پایان آمدهکنند و پرندگان سر او بخورند. کارى که دربارة آن نظر مى

شـود،  رهـا مـى  دانسـت] [به حقیقت و درستی مـی دانست به یکى از آن دو که مى)41(
گفت: مرا نزد موالى خود یاد کن. اما شیطان از خاطرش زدود کـه پـیش مـوالیش از او    

)).42یاد کند، و چند سال در زندان بماند (

نبـی(ع) اسـت، سـخن    پرداز از جایگاه فاعـل، کـه در ایـن آیـه یوسـف      در این آیه گفته
که نسبت به یار زندانی خود علم دارد که وي از میان دو یـار زنـدانی او نجـات    گوید. اومی

این مسـأله آزادي یـار   » بود«خواهد وي را نزد عزیز مصر یاد کند. خواهد یافت ولذا از او می
خـواب یـار زنـدانی    اسـت.  )فَأَنْساه الشَّیطانُ ذکْرَ ربـه زندانی است و مؤید این مطلب تعبیر (

این امر براي یوسف نبی اسـت کـه وي آزاد خواهـد شـد و بـراي      » نمود«)ربه خَمراًیسقی(
مربـع  5توان گفت این نـوع ظـن در موقعیـت    موالیش شراب خواهد ریخت. از این رو می

کـه  گیرد. بدین معنا که یوسف بـه حقیقـت ایـن امـر     جاي می» حقیقت«نمایی یعنی حقیقت
یارش آزاد خواهد شد پی برده بود (بود+ نمود).

ظن مؤمنان به مؤمنان 3.1.3
دهد که فاعل شناسا و طـرف  پرداز وحی روایتی از ظن را ارائه میگانۀ ذیل گفتهدر آیات سه

نـور  12اینک بـه بررسـی معنـاي حقیقـی ظـن در آیـه       11دیگر ظن هر دو از مؤمنان هستند.
پردازیم:می
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َّإِنَّ ال  مـنْهرِئٍ مکُلِّ امل رٌ لَکُمخَی ولْ هب ا لَکُمشَر وهبسال تَح نْکُمۀٌ مبصع ذینَ جاؤُوا بِالْإِفْک
   ) ظـیمع ـذابع لَـه منْهم رَهبلَّى کالَّذي تَونَ الْإِثْمِ وم با اکْتَس11م   وهتُمعـمال إِذْ سظَـنَّ  ) لـو

نُونَ وؤْمراًالْمخَی هِمبِأَنْفُس ناتؤْمبینٌ(الْمم قالُوا هذا إِفْک12و(
اند گروهى از شمایند. مپنداریـد کـه شـما را در آن    (کسانى که آن دروغ بزرگ را ساخته

شرى بود. نه، خیر شما در آن بود. هر مردى از آنها بدان اندازه از گناه که مرتکـب شـده   
است به کیفر رسد، و از میان آنها آن که بیشترین این بهتان را بـه عهـده دارد بـه عـذابى     

) چرا هنگامى که آن بهتان را شنیدید مردان و زنـان مـؤمن بـه    11ید. (آبزرگ گرفتار مى
)).12نبردند و نگفتند که این تهمتى آشکار است؟ (گمان نیکخود 

اند که با توجه به داستان افک، از ظن آزموده نشده مبتنـی  طرفین ظن در این آیات مؤمنان
نسبت به مؤمنان گمـان بـد بـه    شوند تا به محض شنیدن خبريبرحذر داشته می» شنیدن«بر 

عبـارتی نبایـد آنچـه    هاي واقعی تلقی نکنند. به»بود«هاي شنیداري را »نمود«دل راه ندهند و 
بدانند که از آن مطلـع نیسـتند، و اساسـاً نبایـد بـه دنبـال       » بودي«مطابق ، شنوند (نمود)را می

ر نمود خالی از علم، بـه جـاي   آن باشند. در واقع با توجه به مربع حقیقت نمایی باید ه» بود«
سـوق داده شـود تـا اینچنـین     » کذب«، به سوي وضعیت »صدق«حرکت به سمت وضعیت 

باشد و اتهـام دیگـر جـایی نداشـته باشـد. در ایـن آیـه ظـن در مربـع          » گمان نیک«اصل بر 
گیرد.(نمود) قرار می2نمایی در موقعیت ترم سادة حقیقت

ظن مؤمنان به منکران  4.1.3
شود:  سورة مبارکۀ حشر مشاهده می2ن جایگاه از ظن؛ فقط در آیۀ ای
ِشْرلِ الْحأَول میارِهنْ دتابِ ملِ الْکنْ أَهالَّذینَ کَفَرُوا م الَّذي أَخْرَج وـوا تُما ظَنَنْهخْرُجأَنْ ی م

مفَأَتاه نَ اللَّهم مونُهصح متُهعمان مظَنُّوا أَنَّهواوبتَسحی ثُ لَمینْ حم اللَّه ...
هایشـان  (اوست آن خدایى که نخستین بار کسانى از اهل کتاب را که کافر بودند، از خانه

حصارهاشان را توان پنداشتندمىپنداشتید که بیرون روند. آنها نیز بیرون راند و شما نمى
کردنـد بـر   آن هست که در برابر خدا نگهدارشان باشد. خدا از سویى که گمانش را نمى

)).2آنها تاخت آورد (

انـد. نمـود در   شود در این آیه طرفین ظن مؤمنان و کافران اهل کتابچنانکه مالحظه می
ن نمـودي، اسـتحکام   است. دالیل چنـی » عدم امکان خروج اهل کتاب از سرزمینشان«این آیه 

دژهاي آنان بود که عالوه بر مؤمنان، خود آنها را نیز بر این باور رسانده بود که احـدي تـوان   
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واقعی ایـن اسـتحکامات از   » بود«). اما : (ظَنُّوا أَنَّهم مانعتُهم حصونُهم منَ اللَّهاخراجشان را ندارد
توانند در مقابل ارادة الهـی از ایشـان   اینکه دژها نمیشود و آن پرداز بر ما آشکار میزبان گفته

). به بیانی دیگر چه نـزد مؤمنـان و چـه در    فَأَتاهم اللَّه منْ حیثُ لَم یحتَسبوامحافظت نمایند: (
پیوست شده است که در مربع حقیقت نمایی از آن بـه  بود) هم–نزد اهل کتاب، (نمود با نه 

شود  ادراکی یاد می» توهم«

ظن انسان به غیر انسان2.3
از منظر این جایگاه چهار نوع ظن متصور است:

ظن انسان به خداوند1.2.3
شود:  در این جایگاه با تکیه بر منظر فاعل شناسا دو نوع ظن مشاهده می

ظن مؤمنان به خداوند1.1.2.3
...ًنَۀأَم الْغَم دعنْ بم کُملَیأَنْزَلَ ع غْشىثمنُعاساً ی     مـهأَنْفُس مـتْهمأَه فَـۀٌ قَـدطائو نْکُمفَۀً مطائ

)154(ء قُلْ إِنَّ الْأَمرَ کُلَّه للَّـه یقُولُونَ هلْ لَنا منَ الْأَمرِ منْ شَییظُنُّونَ بِاللَّه غَیرَ الْحقِّ ظَنَّ الْجاهلیۀِ
عمران)(آل

...آن گاه، پس از آن اندوه، خدا به شما ایمنى ارزانى داشت، چنان که گروهى را خـواب  
باطـل  گمـانى آرام فرو گرفت. اما گروهى دیگر که چون مردم عصـر جـاهلى بـه خـدا     

گفتند: آیـا هرگـز کـار بـه دسـت مـا       داشتند، هنوز دستخوش اندوه خویش بودند و مى
).154خداست (خواهد افتاد؟ بگو: همه کارها به دست 

کنـد کـه تـدبیر امـور بـه دسـت       را آشـکار مـی  » بـود «پرداز وحی این در این آیات گفته
اي از دسـته » نمود«) تا بدین وسیله بتواند مخاطب را بر عدم تطابق إِنَّ الْأَمرَ کُلَّه للَّهخداست (

) آگاه سـازد (نمـود+   ءشَیهلْ لَنا منَ الْأَمرِ منْمؤمنان که تدبیر امور به دست خودشان است (
نامیـدن ادراك ایـن   » ظـن جـاهلی  «کالم وحی با بودن این ظن،» غیر حق«بود). به دلیل - نه

دهد.  بودن آن گواهی می» توهم«دسته از مؤمنین بر 
گاهی نیز فاعل شناساي این نوع ظن، پیامبران بودند و متعلق آن پروردگـار، ماننـد آنچـه    

شود.اوود نبی(ع) مشاهده میدر آیۀ زیر دربارة د
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لىخَلُوا عغىإذْ دمانِ بخَص قالُوا ال تَخَف منْهم فَفَزِع دلىداوضُنا ععنَنـا   بیب کُمضٍ فَـاحعب
نَعجـۀً ولـی   لَه تسع وتسعونَ ) إِنَّ هذا أَخی22سواء الصراط (بِالْحقِّ وال تُشْططْ و اهدنا إِلى

) قالَ لَقَد ظَلَمـک بِسـؤالِ نَعجتـک إِلـى    23فی الْخطابِ (نَعجۀٌ واحدةٌ فَقالَ أَکْفلْنیها وعزَّنی
بعـضٍ إِالَّ الَّـذینَ آمنُـوا وعملُـوا الصـالحات      بعضُهم علىنعاجِه وإِنَّ کَثیراً منَ الْخُلَطاء لَیبغی

وو مأَنَّما فَتَقَلیلٌ ما ه دظَنَّ داونَّاهأَناب عاً وخَرَّ راکو هبتَغْفَرَ ر24(فَاس((ص)

(بر داوود داخل شدند. داوود از آنها ترسید. گفتند: مترس، ما دو مدعى هستیم که یکـى  
بر دیگرى ستم کرده است. میان ما به حق داورى کن و پاى از عدالت بیرون منه و مـا را  

) این برادر من است. او را نَود و نُه میش است و مرا یـک  22به راه راست هدایت کن. (
) داوود 23ا هم به من واگذار، و در دعوى بر من غلبه یافته اسـت. ( گوید: آن رمیش. مى

هـاى خـویش بیفزایـد بـر تـو سـتم       خواهد تا به مـیش گفت: او که میش تو را از تو مى
- انـد اند و کارهاى شایسته کردهکند. و بسیارى از شریکان جز کسانى که ایمان آوردهمى

[این حقیقت بـرایش  کنند. و داوود دانست بر یکدیگر ستم مى- و اینان نیز اندك هستند
ایم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رکوع درافتـاد  ] که او را آزمودهآشکار شد

)).24و توبه کرد (

مسأله به وضوح بیان نشده است، اما نتیجۀ ترکیـب آنهـا را بـا    » نمود«و » بود«در این آیه 
این آزمـایش الهـی بـراي داوود    » نمود«و » بود«ه توان دریافت، آنجا کتوجه به انتهاي آیه می

فَاسـتَغْفَرَ ربـه   شود، چرا که این دریافت به استغفار و توبۀ وي منتهی شده است ((ع) یکی می
أَناب عاً وخَرَّ راک را دریافتـه کـه آن ابـتالء بـه آزمـایش      » حقیقتی«دهد وي ) و این نشان میو

12ع ظن در آیات دیگري قابل مشاهده است.الهی است (بود+ نمود). این نو

ظن منکران به خداوند2.1.2.3
 شْرِکاتالْمشْرِکینَ والْمو قاتنافالْم قینَ ونافالْم ذِّبعیوءوظَنَّ الس ـرَةُ   الظَّانِّینَ بِاللَّهدائ هِملَـیع

(فتح)  )6عد لَهم جهنَّم وساءت مصیراً (السوء وغَضب اللَّه علَیهِم ولَعنَهم وأَ
[ گمـان کـاذب   و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که بـر خـدا بدگماننـد   

عذاب کند. بر گردشان بدى حلقه زند و خدا بر آنها خشم گرفت و لعنتشان کـرد  دارند]
).6است (کرده است و جهنم بد سرانجامىو جهنم را برایشان آماده 

پـرداز آن را نتیجـۀ   شـود و گفتـه  در این آیه گزارش وحی با وعدة عذاب الهی آغـاز مـی  
). از الظَّانِّینَ بِاللَّه ظَـنَّ السـوء  داند (سوء خداوند براي زنان و مردان منافق و مشرك می» نمود«
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هـیچ  » نمـودي «خداوند با چنین پنـدار و  » بود«توان دریافت که نتیجۀ تلقیِ چنین نمودي می
مربـع  » کـذب «در موقعیـت  » بـود - نمـود و نـه  - نه«تطابقی ندارد و گمان اینان با جمع بین 

نامیـده شـده و مـورد    » سـوء « جهت نیست که چنین ظنیحقیقت نمایی واقع شده است. بی
غضب و لعن الهی است.  

      َّإِال ـمإِنْ هـونَ إِالَّ الظَّـنَّ وتَّبِعإِنْ ی ـبیلِ اللَّـهـنْ سع لُّوكضضِ یی الْأَرنْ فأَکْثَرَ م عإِنْ تُطو
(انعام))116(یخْرُصونَ

اند پیروى کنى، تو را از راه خـدا گمـراه سـازند. زیـرا     (اگر از اکثریتى که در این سرزمین
گویند).روند و جز به دروغ سخن نمىنمى]ار کاذبپند[جز از پى گمان 

انـد و  یکی از طرفین فعل ظن، اکثریت غالبی هستند کـه از طریـق الهـی منحـرف شـده     
آورند. متعلق ظن که در آیه تلویحاً بـه آن اشـاره شـده    موجبات ضاللت دیگران را فراهم می

یۀ دید وحی که این نـوع ظـن   است، خداوند و سبیل الهی است. در انتهاي آیه به روشنی زاو
آن » نمـود «و » بـود «داند بیان شده است، بدون آنکه بـه وضـوح بـه    استوار می» کذب«را بر 
خداوند براي ایـن افـراد بـا هـم تطـابق      » نمود«و » بود«اي نماید. این بدان معناست که اشاره

است کـه ایـن نـوع    نمایی نمود) نتیجۀ موقعیت آنها در مربع حقیقت- بود + نه- ندارد و (نه
سـورة انعـام نیـز آمـده     148دهد. همین معنا در آیۀ قرار می» کذب«یعنی 6ظن را در متاترم 

انـد،  دهـد زمانیکـه فـاعالن شناسـا از منکـران     بر این اساس، آیات فوق، نشـان مـی  13است.
خواهد بود.» کذب«یا » توهم«نمایی موقعیتشان در مربع حقیقت

و رستاخیزظن انسان به آخرت 2.2.3
هاي بسیار مهم و پر بسامدي است که آیـات بسـیاري   ظن آدمی به غیب و رستاخیز، از گونه

را به خود اختصاص داده است. چه اینکه ادراك آنچـه غایـب اسـت همـواره بـراي انسـان       
تواند گـاه  دشوار بوده است. در این زمینه، فاعل شناساي ظن نیز همچون ظن به خداوند، می

و گاه مؤمنان که آیات مرتبط به آن با محوریت زاویۀ دید فاعل شناسـا در ذیـل   منکران باشد
گردد:  بررسی می

ظن مؤمنان به آخرت1.2.2.3
        ) ـهتابِیاقْـرَؤُا ک قُـولُ هـاؤُمفَی ـهمینبِی ـهتابک ـیـنْ أُوتا مـالقٍ     ) 19فَأَمأَنِّـی م إِنِّـی ظَنَنْـت

(حاقۀ))20ْ(حسابِیه
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گویـد: نامـۀ مـرا بگیریـد و     (اما هر کس که نامۀ اعمالش را به دست راستش دهنـد، مـى  
کـه حسـاب خـود را خـواهم دیـد      [به این راز پی برده بودم]) من یقین داشتم 19بخوانید. (

)20.((
سورة حاقه دربارة مؤمنـانی اسـت کـه نامـۀ اعمالشـان بـه دسـت راستشـان داده         20آیۀ 

آیـد  برمـی » إِنِّی ظَنَنْت أَنِّی مالقٍ حسـابِیه «رستگاري آنهاست. از جملۀ شود و این کنایه از می
» نمـودي «آنکـه آن بـود، در دنیـا    پی برده بودند، بـی » بودي«که این مؤمنان در دنیا به وجود 

ها. لـذا موقعیـت   داشته باشد. در واقع ماهیت ایمان نیز همین است، باوري برخواسته از نشانه
را تحقـق  » راز«نمـود) اسـت کـه متـاترم آن     - یابی جمع بین (بود و نـه حقیقتآنها در مربع

تـوان ایـن فرضـیه را    از این رو میبخشد. شرط ایمان نیز رازآلود بودن متَعلَقِ ایمان است.می
نزدیـک شـده اسـت،    » معتقد بـودن «و » باور آوردن«مطرح کرد که ظن در این آیه به معناي 

هاست.راك نشانهباوري که برخاسته از اد
، استعانت از صبر و نمـاز خاشـعین   آیات زیر نیز بدون آنکه به بود و نمود اشاره شوددر

باور دارند.  » راز«دهد که مؤمنان به این نشان می
) َعینلَى الْخاشإِنَّها لَکَبیرَةٌ إِالَّ عالةِ والص رِ وبتَعینُوا بِالصاسظُنُّـونَ  ) 45والقُـوا   الَّذینَ یم ـمأَنَّه

(بقرة))46(ربهِم وأَنَّهم إِلَیه راجِعونَ
)45(از شکیبایى و نماز یارى جویید. و این دو، کارى دشوارند، جز براى اهل خشـوع: ( 

که با پروردگار خود دیـدار خواهنـد کـرد و    اند] [به این راز پی بردهدانند گمان مىآنان که بى
)).46د (گردننزد او باز مى

فَلَمـا فَصـلَ   شود: بقره دربارة طالوت و جنود مؤمنش تکرار می249و همین امر در آیه 
  نُـودجو بِجـالُوت موقالُوا ال طاقَۀَ لَنَا الْی هعنُوا مالَّذینَ آمو وه هزا جاوفَلَم ... نُودبِالْج قـالَ  طالُوت ه

مظُنُّونَ أَنَّهالَّذینَ یالقُوا اللَّه259(م ...((بقرة)
نهایت این ظن نیکو و باور به راز، سرخوشـی مؤمنـان در آخـرت اسـت کـه رسـتاخیز       

بـه سـوي   » راز«هاست و در واقع مؤمنان با شـهود حقـائق از مقولـۀ    »نمود«ها با »بود«انطباق 
کنند.حرکت می» صدق«مقولۀ 
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مسیر ظن مؤمنان در دنیا تا آخرت.7نمودار

ظن منکران به جهان آخرت  2.2.2.3
سورة مبارکۀ یونس از جمله آیاتی است که به شک منکران در برپایی رستاخیز اشـاره  60آیه 

دارد.  
 أَم نَ لَکُـمأَذ الالً قُلْ آللَّهحراماً وح نْهم لْتُمعقٍ فَجنْ رِزم لَکُم ما أَنْزَلَ اللَّه تُمأَیلَـى  قُلْ أَرع

یوم الْقیامۀِ إِنَّ اللَّه لَذُو فَضْـلٍ علَـى   وما ظَنُّ الَّذینَ یفْتَرُونَ علَى اللَّه الْکَذب) 59اللَّه تَفْتَرُونَ (
(یونس))60(النَّاسِ ولکنَّ أَکْثَرَهم ال یشْکُرُونَ

را حـرام شـمردید   اید؟ بعضى بگو: آیا به رزقى که خدا برایتان نازل کرده است نگریسته
) آنـان  59بندید؟ (و بعضى را حالل. بگو: خدا به شما اجازه داده است یا به او دروغ مى

[چه پندار کـاذبی دارنـد]  اند بندند دربارة روز قیامت چه گمان کردهکه به خدا دروغ مى
).60گویند (دارد، ولى بیشترینشان شکر نمى؟ خدا فضل خود را به مردمان ارزانى مى

شوند و روشـن اسـت   معرفی می» دروغ بستن به خدا«اعالن شناسا در این آیه با صفت ف
آورد کـه  نمـود) را بوجـود مـی   - بـود + نـه  - آنکه مبناي تردیدش دروغ باشد ترکیبـی از (نـه  

است و اینچنین عـالم غیـب بـراي    » کذب«یعنی 6نمایی متاترم موقعیت آن در مربع حقیقت
دارد که برایشان آشکار شود.» بودي«و نه به زعم ایشان آنان نه در دنیا نمودي دارد
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 ...نَ شُرَکائیأَی نادیهِمی مویو) نْ شَهیدنَّا مما م ونَ  47قالُوا آذَنَّاكعـدما کانُوا ی منْهضَلَّ عو (
(فصلت))48(ما لَهم منْ محیصٍمنْ قَبلُ وظَنُّوا

ندا دهد که شریکان من کجاینـد؟ گوینـد: آگاهـت کـردیم کـه      آن روز که ایشان را....
خواندنـد  ) و آنچه را پیش از این به خدایى مى47دهد. (کسى از ما به شرك گواهى نمى

).48که راه گریزى ندارند ([به این حقیقت دست یافتند]از دست دادند و دانستند 

یابنـد کـه دیگـر راه    میروز دررسند و آنمنکران در روز قیامت به شهود حقایق عالم می
کننـد (بـود+   با هم تطابق کامـل پیـدا مـی   » نمود«و » بود«گریزي ندارند. چه آنکه در آن روز 

نمـود، اینـک بـه    مـی » کـذب «نمود)، آنچه در دنیا براي این دسته افراد دربارة جهان آخـرت  
کان مـن کجاینـد؟   دهند که شریمبدل شده و تحقق یافته است؛ لذا آن روز ندا سرمی» صدق«
)نْ شَهیدنَّا مما م آذَنَّاك.(

رُ وهکُنا إِالَّ الدلهما ییا ونَحو وتنْیا نَمیاتُنَا الدإِالَّ ح یقالُوا ما هلْـمٍ إِنْ  ونْ عم کبِذل مما لَه
) وإِذا قیلَ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ والساعۀُ ال ریب فیها قُلْتُم مـا نَـدري   31) ... (24(هم إِالَّ یظُنُّونَ

(جاثیه))32(إِنْ نَظُنُّ إِالَّ ظَنا وما نَحنُ بِمستَیقنینَالساعۀُما

ز دهـر  شویم و مـا را جـ  میریم و زنده مىو گفتند: جز زندگى دنیوى ما هیچ نیست. مى
نیسـتند.  [کـاذب و دروغـین]  هالك نکند. آنان را بدان دانشى نیست و جـز در پنـدارى   

شد که وعدة خدا حق اسـت و در قیامـت تردیـدى نیسـت،     ) چون گفته مى31)... (24(
[ما قطعاً آن را پنداري کـاذب  بریم دانیم قیامت چیست؟ جز گمانى نمىگفتید: ما نمىمى
).32ایم [ما طالب رسیدن به یقین هم نیستیم] (ده] و به یقین نرسیدانیممی

کننـد  شود در این آیه برخی افراد که از هواي نفس خود تبعیـت مـی  چنانچه مالحظه می
شوند، چرا که معتقدند ایـن دهـر اسـت    نسبت به وجود جهان آخرت دچار ظن و تردید می

). بـه  نْیا نَموت ونَحیا وما یهلکُنا إِالَّ الـدهرُ ما هی إِالَّ حیاتُنَا الد(شود که موجب هالکت آنها می
- بـود+ نـه  - ي (نـه »نمود«ي دارد و نه »بود«عبارتی جهان آخرت براي این دسته از افراد نه 

را بـه چـالش   است. خداوند در ایـن آیـات ایـن ظـن    » کاذب«نمود) بدین معنا که پندارشان 
. در ادامـۀ  )وما لَهم بِذلک مـنْ علْـمٍ  (اي از علم و آگاهی ندارد دارد که عقبهکشد و بیان میمی

شـود تکبـر   همین آیات آمده است که برخی از کفار، زمانی که آیات براي آنـان تـالوت مـی   
شد و از منظـر  کنند قیامت که امري غایب است، هرگز برپا نخواهد ورزند، آنان تصور میمی

إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ و السـاعۀُ  (ورزدش تأکید می»بود«پرداز به این افراد برپایی رستاخیز که گفته
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نمود) از ایـن رو وجـود آن روز   - (نه، )الساعۀُ(ما نَدري ما) امري نامعلوم است ال ریب فیها
مـا نَحـنُ   (اي حرکت به سوي آگاهی ندارندچه اینکه این افراد تالشی برکنند را تکذیب می

).بِمستَیقنینَ
بررسـی  14هاي دیگري از این ظن در آیات دیگـري از مـتن مقـدس آمـده اسـت:.     نمونه

» کـذب «دهد که منکران در دنیا، وجود جهـان آخـرت را   آیات ناظر بر ظن منکران نشان می
یابنـد و  دست مـی » صدق«حقیقت امر به رو شدن با بهدانند اگرچه در روز رستاخیز با رومی
.انددلیل بسیار غمگینهمین به

مسیر ظن منکران از دنیا تا آخرت.8نمودار 

ظن انسان به موجودات غیرزنده  3.2.3
ها و... ذیـل ایـن نـوع از    تردید انسان دربارة موجودات غیر زنده همچون طبیعت، اشیاء، بت

واضْرِب لَهـم مـثَالً رجلَـینِ    گیرد و تعدادي از آیات بر آن تأکید دارند: ظن و گمان قرار می
) ودخَـلَ  34) ... (32لْنـا بینَهمـا زرعـاً (   أَحدهما جنَّتَینِ منْ أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنَخْلٍ وجعلجعلْنا 

(کهف))35ما أَظُنُّ أَنْ تَبید هذه أَبدا(جنَّتَه و هو ظالم لنَفْسه قالَ
برایشان داستان دو مرد را بیان کن که به یکـى دو تاکسـتان داده بـودیم و بـر گـرد آنهـا       

) و آن مرد ستم بر خویشـتن کـرده   34) ... (32نخلها و در میانشان کشتزار کرده بودیم. (
).35که این باغ هرگز از میان برود (نپندارمبه باغ خود درآمد و گفت: 



1398بهاراول،شمارةسوم،سال،اسالمیفرهنگوقرآنیمطالعات22

پرداز از منظر فاعل شناسا که یکی از دو نفـري اسـت کـه صـاحب بـاغ      در آیۀ فوق گفته
آتَـت  کرده است روزي باغش از بـین بـرود. (  گوید که وي گمان نمیبزرگی است سخن می
ناپـذیري تأکیـد   اي است که بـر زوال براي چنین فردي گزاره» نمود) «أُکُلَها و لَم تَظْلم منْه شَیئاً

آن » زوال پـذیري «هـر چیـزي   » بـود «دارد و مصداق آن در این مورد باغ اوست، حال آنکـه  
داللـت بـر   بود).خواهد بود کـه  - است از جمله این باغ. لذا موقعیت چنین فردي (نمود+ نه

ادراکی صاحب باغ دارد.» توهم«
) َحینلصرَ الْمأَج الةَ إِنَّا النُضیعوا الصأَقامتابِ وکُونَ بِالْکسمالَّذینَ یـلَ  )170وبإِذْ نَتَقْنَا الْجو

)171(ةٍ واذْکُرُوا مـا فیـه لَعلَّکُـم تَتَّقُـونَ    خُذُوا ما آتَیناکُم بِقُووظَنُّوا أَنَّه واقع بِهِم فَوقَهم کَأَنَّه ظُلَّۀٌ 
(اعراف)

گزارند بدانند که پاداش نیکوکـاران را  جویند و نماز مىآنان که به کتاب خدا تمسک مى
پنداشـتند مـى )و کوه را بر فراز سرشان چون سایبانى نگه داشتیم و 170سازیم. (تباه نمى

ایم با نیرومنـدى بگیریـد و هـر    بى را که به شما دادهکه اکنون بر سرشان خواهد افتاد. کتا
).171چه را که در آن آمده است به یاد دارید، باشد که پرهیزگار شوید (

پـرداز در  از شاهد مثالهاي دیگر در خصوص ظن به موجودات غیر زنـده گـزارش گفتـه   
بـانی بـر   سایهشوند که چوني از کوه مواجه می»نمود«با » مصلحین«این آیه است که در آن 

» بـود «کرد، اما در عـالم واقـع   ) و ظن سقوط را در ذهن آنها ایجاد میکَأَنَّه ظُلَّۀٌسر آنهاست (
نمایی اسـت  در مربع حقیقت7عدم سقوط کوه است. در چنین شرایطی موقعیت افراد متاترم 

بود).- دهد آنها دچار توهم ادراکی شده اند (نمود+ نهکه نشان می
َزَّى (أَفَرَأالْعو الالَّت تُمثَۀَ الْأُخْرى19یناةَ الثَّالموها  )22(...)20() وتُمیـمس ماءإِالَّ أَس یإِنْ ه

ولَقَـد جـاءهم مـنْ    الظَّنَّ وما تَهوى الْأَنْفُسإِنْ یتَّبِعونَ إِالَّ أَنْتُم وآباؤُکُم ما أَنْزَلَ اللَّه بِها منْ سلْطانٍ 
نجم)()23(ربهِم الْهدى

) و منـات سـومین   19آیا دو بت بزرگ الت و عزّاى خود را دیدید (که بى اثر است)؟ (
هـا جـز   ) ایـن بـت  22نفع و ضـرر اسـت)؟ ... (  بت دیگرتان را دانستید (که جمادى بى
نیسـت و خـدا هـیچ دلیلـى بـر      اید چیز دیگـرى نامهایى که شما و پدرانتان بر آنها نهاده

و هواى نفس فاسد خـود  گمان باطل(معبودیت) آنها نازل نفرموده، مشرکان چیزى غیر 
).23کنند با آنکه از جانب خدایشان هدایت بر آنها آمد (را پیروى نمى
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هسـتند کـه بتهـاي الت و    سورة مبارکۀ نجم فاعل شناسا، مشرکان و پدرانشان23در آیۀ 
پندارند همۀ تـدابیر بـه   آید که آنها میپرستند، از توضیح نخست آیه برمیرا میمنات و عزّي 

» بودشـان «ي دارند کـه بـا   »نمود«دست بتان آنهاست. از زاویۀ دید وحی، بتان براي مشرکان 
إِنْ (خداوند هیچ دلیلى بر (معبودیت) آنها نازل نکـرده اسـت   که فقط نامی از خدایی دارند و 

إِالَّ أَس یلْطانٍهنْ سبِها م ما أَنْزَلَ اللَّه آباؤُکُم و وها أَنْتُمتُمیمس دهـد  ). در ادامه آیه نشـان مـی  ماء
دهند و علیـرغم هـدایت   که آنها تالشی در جهت پر کردن ظن خود به سوي علم نشان نمی

لذا در این آیـه ظـن، برابـر بـا     (ولَقَد جاءهم منْ ربهِم الْهدى)ورزدبر این وضعیت استمرار می
8نمایی متـاترم  ). چنین موقعیتی در مربع حقیقتوما تَهوى الْأَنْفُسکشش نفسانی آمده است (
شود. ایـن نـوع ظـن در آیـات     بود) است که منجر به توهم می–یعنی جمع بین (نمود و نه 
15دیگري قابل مالحظه است.

ظن انسان به فرشتگان4.2.3
 َّۀَ الْأُنْثىإِنیمکَۀَ تَسالئونَ الْممسرَةِ لَینُونَ بِالْآخؤْمـونَ  ) 27(الَّذینَ الیتَّبِعلْمٍ إِنْ ینْ عم بِه مما لَهو

(نجم))28(منَ الْحقِّ شَیئاإِالَّ الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ ال یغْنی
)اینـان را بدانچـه   27نامند. (اى زنان مىآنان که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نامه(
کنند و پندار براى شناخت حقیقـت  خود پیروى مىپندارگویند هیچ دانشى نیست. تنها از مى

)).28کافى نیست (
(لَیسـمونَ الْمالئکَـۀَ تَسـمیۀَ الْـأُنْثى)    ي کـه مـدرك دارد  »نمود«مالئکه با » بود«در این آیه 

نمـایی  ادراکـی در مربـع حقیقـت   « توهم«چنین موقعیتی، از بود). - مطابقت ندارد (نمود+ نه
دارد کشـد و بیـان مـی   پرداز خود این ادراك را به چالش می. در انتهاي آیه گفتهحکایت دارد

.)منَ الْحقِّ شَیئاإِنَّ الظَّنَّ ال یغْنی(کندنمیکه چنین ادراکی انسان را به حقیقت رهنمون 

ظن غیرانسان به انسان  3.3
ظَنَنَّا أَنْ لَـنْ  نَّاوأَسورة جن: 5دو آیه بیان شده است آیه ظن جنیان به انسان دراین نوع 

فَـاتَّبعوه  إِبلیس ظَنَّههِملَقَد صدقَ علَیوسورة سبأ: 20و آیه تَقُولَ الْإِنْس والْجِنُّ علَى اللَّه کَذبا
که در این پژوهش ظن انسان مد نظـر بـوده اسـت بـه ذکـر      از آنجا.إِالَّ فَریقاً منَ الْمؤْمنینَ

شود.آیات اکتفا می
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ظن غیرانسان به غیرانسان4.3
سورة مبارکۀ جـن سـخن   12و7از این نوع ظن جنیان به رستاخیز و خداوند نیز در دو آیۀ 

ظَنَنَّـا أَنْ  أَنَّـا و) 11) ... (7(م أَنْ لَنْ یبعثَ اللَّه أَحـداً تُا کَما ظَنَنْوأَنَّهم ظَنُّوبه میان آمده است: 
.)12(لَنْ نُعجِزَ اللَّه فی الْأَرضِ ولَنْ نُعجِزَه هرَباً

هــاي مختلــف ظــن را امد گونــهزیــر بســتــوان در نمــودار بنــدي، مــیدر مقــام جمــع
نمود.مشاهده

هاي ظن در قرآن کریمبسامد گونه.9نمودار

بینـی قرآنـی از میـان    کند که در جهانتوجه به نمودار فوق ما را با این واقعیت روبرو می
هاي مختلف ظن، متَعلَقِ امور غیبی باالترین بسامدها را به خود اختصاص داده اسـت و  گونه
نماید. روشـن اسـت کـه    ین میان ظن منکران به آخرت با بیشترین تعداد جلب توجه میدر ا

ند چنـین  تواآوري به امور حاضر، و دشواري درك امور غیبی ونهان میتمایل انسان در روي
نموداري را توجیه نماید.
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توهم
52%

حقیقت
22%

کذب
13%

راز
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نمود
6%

نماییهاي ظن بر اساس مربع حقیقتبسامد گونه. 10نمودار

انسـان را بـر اسـاس ایـن مربـع بررسـی نمـاییم،        هـاي ظـن  حال اگر بسامد انواع گونـه 
قرآن کریم در مواجهه با امور متعدد مادي و معنوي بیش از همـه  گفتمانیابیم انسان در درمی

الي آیات به انسـان بـه عنـوان مخاطـب کلـی      در البهمواجه است. در واقع» توهم ادراکی«با 
متن مقدس انذار داده شده است که اگر تالشی براي پر کردن این توهم ادراکی خود نداشـته  

ش خواهـد رفـت و بـدین ترتیـب از رسـیدن بـه       پی» کذب«باشد، محور آگاهی او به سوي 
هـایی کـه   گردد. اما اگر در راه پر کردن ظن خود تالش نماید و به نشانهمحروم می» حقیقت«

» حقیقـت «اش بـه سـوي مقولـۀ    اند توجه نماید، محور آگاهیانبیاء و رسوالن براي او آورده
شود که این همان حرکت به سوي رستگاري است.متمایل می

گیرينتیجه. 4
بررسی آیات ناظر بر واژة ظن در گفتمان قرآن کریم نشان داد:

اند از:هاي ظن در ساختار قرآن کریم عبارتگونه. 1
الف. ظن انسان به انسان با چهار زیرگونه: الف) ظن منکـران بـه انبیـاء؛ ب) ظـن     ـ

انبیاء به منکران؛ ج) ظن مؤمنان به مؤمنان؛ د) ظن مؤمنان به منکران.
ب. ظن انسان به غیر انسان با چهار زیرگونه: الف) ظن انسان بـه خـدا؛ ب) ظـن    ـ

انسان به آخرت؛ ج) ظن انسان به موجودات غیر زنده؛ د) ظن انسان به فرشتگان.
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ج. ظن غیرانسان به انسانـ
د. ظن غیرانسان به غیرانسانـ

ـ      . مربع حقیقت2 وان حـالتی  نمایی گریماس ما را در تبیـین جایگـاه حقیقـی ظـن بـه عن
و » نمـود «انـد آنگـاه کـه    دارد که برخی از این ظنون صادقرساند و بیان میادراکی یاري می

، و زمانی بصـورت راز  »نه بود«دارند و » نه نمود«اند آنگاه که شان یکی شود، گاه کاذب»بود«
» بـودي «و دارنـد » نمـود «ندارند. و زمانیکه » نمودي«دارند اما » بود«آیند آن هنگام که در می

اند.  ندارند نشانگر توهم ادراکی انسان
. کلمۀ ظن داللت بر حالتی ادراکی دارد و نباید از آن صرفاً معناي حـدس و گمـان یـا    3

نمـایی  یقین و علم برداشت نمود. لذا با قـرار دادن ایـن واژه و متضـادش در مربـع حقیقـت     
داونـد و صـفات او و برپـایی    یابیم که در امـور غیرمـادي همچـون رسـالت انبیـاء، خ     درمی

رستاخیز؛ ایمان و انکار فاعل شناسـا نقـش محـوري دارد. چندانکـه در خصـوص موضـوع       
شـوند و مؤمنـان در ایـن زمینـه     اند که دچار توهم ادراکـی مـی  رسالت انبیاء این فقط منکران

رة منکـران بـه عنـوان فـاعالن شناسـا دربـا      یا در وجهی دیگـر  گردند اساساً دچار تردید نمی
» کـذب «آنان را بـه  » توهم«اند و استمرار این خداوند و صفات او در دنیا همواره توهم داشته

است. اما مؤمنان در همین جایگاه بسته به درجۀ ایمانشان بـا ایـن مسـأله بـه اشـکال      رسانیده
کنند. و در موضوع واحـدي چـون رسـتاخیز، بـا تحقـق قیامـت فاعـل        متفاوت برخورد می

کنـد،  رسـد و از همـین روي احسـاس خسـران مـی     می» صدق«به » کذب«ز شناساي منکر ا
پیونـدد  مـی » حقیقت«یکه فاعل شناساي مؤمن بدان باور داشت به »رازِ«درحالیکه در آن روز 

نماید.  ولذا احساس سرخوشی می
دارد که انسان در مواجهۀ با امور، غالباً با تـوهم ادراکـی   طور کلی قرآن کریم بیان می. به4
خواهد که با تعقل و تدبر و تفکر در این توهم توقـف ننمایـد و   رو است و از انسان میروبه

تـوهم ادراکـی   همواره تالش نماید تا بر علم خود بیفزاید تا به حقیقت دست یابد، چـرا کـه   
شود و در بستر استمرار جهـل، بـه کـذب    در بستر علم، به حقیقت نزدیک میانسان همواره 

.گرددمتمایل می

هانوشتپی
).78(بقره: و) 148(انعام: ، )157)، (نساء: 24جاثیه: (نیز آیات . 1
2۱۳۷۵ :۱ /۳۰۹  .(
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3۱۳۷۵ :۱/۳۱۰.(
4.

:2006,شوند 61)Ringham&Martin(.
هاي مرتبط در:نیز مدخل.5

Greimas. & Courtés. 1982. Semiotics and Language.

Martin & Ringham .2006. Key Terms In Semiotics.

6 . َنُوقالورْعف...بینَونَ الْکاذم إِنِّی لَأَظُنُّه) :؛ 38قصص( ُنورْعف وسى... فَقالَ لَهیا م إِنِّی لَأَظُنُّک
). 110(إسراء: مسحوراً

7.فی إِنَّا لَنَراك همنْ قَولَأُ الَّذینَ کَفَرُوا مإِنَّاقالَ الْمۀٍ وفاهنَ سم بینَلَنَظُنُّکالْکاذ :66(اعراف.(
8 . ـمإِالَّ الَّذینَ ه کعاتَّب ما نَراكثْلَنا وشَراً مإِالَّ ب ما نَراك همنْ قَولَأُ الَّذینَ کَفَرُوا مفَقالَ الْم   يلُنـا بـادأَراذ

). 27(هود: بلْ نَظُنُّکُم کاذبینَلَکُم علَینا منْ فَضْلٍ الرَّأْيِ وما نَرى
9 .َل هنْ شُبلک و وهلَبما صو ما قَتَلُوهو ولَ اللَّهسر مرْینَ مى ابعیس سیحإِنَّا قَتَلْنَا الْم هِملقَوإِنَّ الَّـذینَ   وو ـمه

ظَنَنْـتُم  بلْ )؛ 157نساء: (ا قَتَلُوه یقیناًومما لَهم بِه منْ علْمٍ إِالَّ اتِّباع الظَّنِّشَک منْه اخْتَلَفُوا فیه لَفی
وکُنْـتُم قَومـاً   وظَنَنْتُم ظَنَّ السوء قُلُوبِکُم وزینَ ذلک فیأَهلیهِم أَبداًأَنْ لَنْ ینْقَلب الرَّسولُ والْمؤْمنُونَ إِلى

). 12(فتح: بوراً 
10.ی...و وراإِنِّی لَأَظُنُّکثْبنُ مورْعا ف :؛102(إسراء(أَستَیلُ حتی إِذَا اسوا  الرُّسبکُـذ قَـد مظَنُّوا أَنَّهو

... :110(یوسف.(
11. عاتَراجهِما أَنْ یلَیع ناحفَإِنْ طَلَّقَها فَال ج ...اللَّه وددقیما حإِنْ ظَنَّا أَنْ ی اللَّه وددح لْکتمٍ  وقَـونُها لیبی

(حجـرات:  اجتَنبوا کَثیراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم... یا أَیها الَّذینَ آمنُوا)؛ 230(بقرة: یعلَمون
12.(

12.َتناجِرَ والْح الْقُلُوب لَغَتبو صارالْأَب إِذْ زاغَتالظنوناو ظُنُّونَ بِاللَّه :؛ )10(احزاب ... ظَنُّوا أَنْ الو
هإِالَّ إِلَی نَ اللَّهأَ ملْجم... هِملَیع تاب ثُم:؛ 118(توبه( ًباغاضم بذَا النُّونِ إِذْ ذَه و   رفَظَنَّ أَنْ لَـنْ نَقْـد

هلَیع...) :87انبیاء.(
13.لَنا .. قُل وهلْمٍ فَتُخْرِجنْ عم کُمنْدونَ إِالَّ الظَّنَّهلْ عونَإِنْ تَتَّبِعإِالَّ تَخْرُص إِنْ أَنْتُمو ظن منکران به

وما خَلَقْنَا السماء والْـأَرض ومـا بینَهمـا    خداوند و صفات او در آیات دیگري نیز مطرح شده است: 
.. إِذْ قـالَ لأَبیـه وقَومـه مـا ذا     )؛ 27(ص: فَویلٌ للَّذینَ کَفَرُوا منَ النَّارنُّ الَّذینَ کَفَرُواذلک ظَباطالً 

.. ومـا  .(الصافات)؛ )87(فَما ظَنُّکُم بِرَب الْعالَمینَ) 86أَ إِفْکاً آلهۀً دونَ اللَّه تُریدونَ ()85تَعبدونَ (
مما ظَنَنْتُم أَنَّ اللَّه ال یعلَم کَثیراًکُنْتُم تَستَترُونَ أَنْ یشْهد علَیکُم سمعکُم وال أَبصارکُم وال جلُودکُم و لکنْ 
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مـنْ  (فصـلت)؛ )23منَ الْخاسرین(أَرداکُم فَأَصبحتُم رَبکُمذلکُم ظَنُّکُم الَّذي ظَنَنْتُم بِ) و22تَعملُونَ (
).15(حج: فَلْیمدد بِسببٍ إِلَى السماء ...یظُنُّ أَنْ لَنْ ینْصرَه اللَّه فی الدنْیا والْآخرَةِکانَ 

14.و هدمونَ بِحتَجیبفَتَس وکُمعدی موإِالَّ قَلیالًی تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُم :؛ 52(إسراء(     ـهتابک ـیـنْ أُوتـا مأَمو
) رِهظَه راء10و ...(ورحظَنَّ أَنْ لَنْ ی إِنَّه)14((انشقاق) ؛) َطَفِّفینلْملٌ لی3) ... (1و(  ـکظُنُّ أُولئأَال ی
ـ (مطففین)؛ ) 4(أَنَّهم مبعوثُونَ ظَنُّـوا أَنَّهـم إِلَینـا    أَرضِ بِغَیـرِ الْحـقِّ و  ... و استَکْبرَ هو وُجنُوده فی الْ

فَظَنُّوا أَنَّهم مواقعوها ولَـم یجِـدوا عنْهـا مصـرِفا    ورأَى الْمجرِمونَ النَّار ؛ )39(قصص:الیرْجعونَ
)28(وظَنَّ أَنَّه الْفـراقُ ) 27) ... (25(فاقرَةٌتَظُنُّ أَنْ یفْعلَ بِها ) 24ووجوه یومئذ باسرَةٌ ()؛ 53کهف:(
) ؛(قیامۀ ظَنُّوا کَما مأَنَّهداًوأَح ثَ اللَّهعبأَنْ لَنْ ی ظَنَنْتُم:جن)7.(

15. شْرِ مالِ الْحأَول میارِهنْ دتابِ ملِ الْکنْ أَهالَّذینَ کَفَرُوا م الَّذي أَخْرَج وظَنَهنْتُم ـوا وخْرُجظَنُّـوا  أَنْ ی
مونُهصح متُهعمان موا ...    أَنَّهـبتَسحی ـثُ لَـمیـنْ حم اللَّه مفَأَتاه نَ اللَّهم) :؛ )2حشـر  إِذا أَخَـذَت....

 نَتیاز خْرُفَها وز ضها الْأَرلَیونَ عرقاد ملُها أَنَّهظَنَّ أَهو...:؛ 24(یونس(...  ًـۀمۀَ قائاعما أَظُنُّ الس و
و منْهم أُمیونَ ال یعلَمونَ الْکتاب إِالَّ أَمانی )؛ 36(کهف:ربی لَأَجِدنَّ خَیراً منْها منْقَلَباً لَئنْ رددت إِلى

وما أَظُنُّ قْناه رحمۀً منَّا منْ بعد ضَرَّاء مستْه لَیقُولَنَّ هذا لی...ولَئنْ أَذَ)؛ 78بقره:(وإِنْ هم إِالَّ یظُنُّونَ
.. وما یتَّبِع الَّذینَ یـدعونَ  )؛ 50(فصلت:عنْده لَلْحسنى...ربی إِنَّ لیولَئنْ رجِعت إِلىالساعۀَ قائمۀً

 شُرَکاء ونِ اللَّهنْ دونَ إِالَّ الظَّنَّإِنْ متَّبِعونیخْرُصإِالَّ ی مإِنْ هو:؛)66َ (یونس   کُمـنْ شُـرَکائلْ مقُلْ ه
مـنَ  وما یتَّبِع أَکْثَرُهم إِالَّ ظَنا إِنَّ الظَّنَّ ال یغْنـی ) 35)...(34قُلِ اللَّه یبدؤُا الْخَلْقَ ثُم یعیده فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ (

(یونس).)36إِنَّ اللَّه علیم بِما یفْعلُونَ(الْحقِّ شَیئاً 

نامهکتاب
.نتشارات سروش: اتهران،عبدالمحمد آیتى: ترجمه ش).1374(قرآن کریم

مجلــه پژوهشــهاي زبــان و ادبیــات ، »شــازده کوچولــوتحلیــل گفتمــانی «ش). 1389عباســی، علــی (
.  84- 65، 1شماره ، تطبیقی
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