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Abstract 

Living a monotheistic lifestyle based on belief in the oneness of God and the 

resurrection, and behaving according to such a belief, is the same as stepping on the 

straight path and a principle for God-centered human beings.  One of the key words for 

understanding this way of life is "ayeh". The semantic study of this word shows that the 

main meaning of the verse in the Qur'an is "sign and symbol" which includes examples 

such as idiomatic verses of the Qur'an and horizon and soul verses. Also, we come to 

the conclusion that in order to lead to a monotheistic lifestyle, we must follow a path 

that results in the elaboration of "faith and righteous deeds". Examining the word verse 

in the Holy Qur'an shows that the straight path is not only worship, just as the divine 

and monotheistic sciences are not limited to the Qur'anic, interpretive and narrative 

sciences. in addition to the idiomatic verses, it is equally necessary to pay attention to 

the horizon and soul verses; it is our duty to discover the laws and traditions of the 

phenomena in order to respect the Qur'an and walk in the straight path. 

Keywords: ayeh, lifestyle, monotheism, straight path, science. 

 

 

* Ph.D. in Qur'an and Hadith Sciences, Instructor and Member of the academic faculty of Imam Sadiq 

University, (corresponding author), nouriafshan@isu.ac.ir 

** Master's student of Quranic Studies, Institute of Human Sciences and Cultural Studies, 

hamed.fotovat@gmail.com  

Date received: 2022/06/15, Date of acceptance: 2022/09/06 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative 
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي
  197 -  165، 1401اييز پ، 3، شمارة 6، سال پژوهشيـ  نامة علمي فصل

  »آيه« ةواژ معناشناسي ةتأملي در سبك زندگي توحيدي برپاي
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  چكيده
زيستن به سبك زندگي توحيدي كـه اسـاس آن ايمـان بـه يگـانگي خداونـد و معـاد باشـد و         

صراط مستقيم و يك اصـل  نهادن در  رفتارهايي بر مبناي چنين باوري صورت پذيرد، همان قدم
 ◌ٔ هاي فهم اين سبك از زندگي در قرآن واژه هاي خدامحور است. يكي از كليدواژه براي انسان

گيري از  معناشناختي اين واژه با رويكرد معناشناسي ساختگرا و با بهره ةاست. مطالع» آيه/آيات«
اسـت  » نشانه و عالمت«دهد كه معناي اصلي آيه در قرآن  نشيني و جانشيني نشان مي روابط هم

گيرد. همچنـين بـا    كه مصاديقي چون آيات اصطالحي قرآن و آيات آفاقي و انفسي را دربر مي
رسيم كه براي راهيـابي بـه يـك سـبك زنـدگي       دركنارهم قراردادن اين آيات، به اين نتيجه مي

» ايمـان و عمـل صـالح   «اي را طي كنيم كه حاصلش تفصيل  مرحله توحيدي، بايد مسيري شش
دهـد كـه صـراط مسـتقيم تنهـا       آيه در قرآن كريم نشان مي ةمورد تأكيد قرآن است. بررسي واژ

عبادت نيست، همچنانكه علوم الهي و توحيدي منحصـر در علـوم قرآنـي، تفسـيري و روايـي      
بر آيات اصطالحي، توجه به آيات آفاقي و انفسي نيز به همان اندازه  نيست. بر اين اساس عالوه
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وسيله  ها را كشف كنيم تا بدين ه ماست كه قوانين و سنتهاي پديد ةبنابراين وظيف ضروري است؛
  به اوامر قرآن ارج نهيم و عالوه بر شكر نعمات الهي، در صراط مستقيم گام برداريم.

  آيه، سبك زندگي، توحيد، صراط مستقيم، علم ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

گونـه   ، همان2و1كنند مستقيم دعوت و هدايت ميخداوند و رسولش در قرآن به بندگي و صراط 
 4صـراط مسـتقيم بـر ايـن اسـاس همـان راه خداسـت.        3بر صراط مستقيم هستند. نيز كه خود

 از حمد ةمسلمانان نيز بنابر آنچه خداوند بر آنان تكليف كرده است، روزانه بارها در نماز و سور
بايد توجه داشت كه قرارگرفتن و حركت در  .كنند مي تمنا را مستقيم صراط سوي به هدايت او

يك مسير، مستلزم آن است كه اوال آن را بشناسيم و ثانيا در آن گـام نهـيم. بـه همـين ترتيـب،      
اعتقادي و دروني دارد؛ اعتقاد بـه اينكـه    ةاول جنب ةهدايت و حركت در صراط مستقيم در وهل

آورد و هـم تربيـت    هـم پديـد مـي   اين دنيا داراي صاحب و مالكي يگانه است. خداوندي كـه  
كند؛ هم خالق است و هم رب. و باور به اينكه از پسِ زندگي در اين دنيا، حيات آخَري هم  مي

وجود دارد. اين اعتقاد و باور البته بايد توأم با رفتار و بروز و ظهور بيروني باشد. اعمالي كه هم 
تعالي و رشد و كمال انسـان فـراهم    صدق باورهاي دروني را آشكار سازند و هم بستري براي

  آورند.
يافتن و حركـت در صـراط مسـتقيم    هاي قرآن كه منجر به راه اعتقاد و عملي مبني بر آموزه

» سـبك زنـدگي توحيـدي   «دهـد كـه مـا آن را     شود، يك سبك خاص از زندگي را شكل مـي 
اشناسـي و  در ايـن عبـارت، صـرفا مسـائل مربـوط بـه خد      » توحيـد «خوانيم. مقصود مـا از   مي

با اين  5راستا با محور كائنات است.محوربودن زندگي هم وحدانيتش نيست، بلكه به معناي تك
تعريف، اگر زندگي داراي تنها يك محور (و نـه بيشـتر) باشـد كـه آن هـم حـول خـداباوري        

چرخد، مسيرش هم يكي خواهد شد كه همانا مسير درست يا صراط مستقيم خواهـد بـود.    مي
 آن فراتـر از عبـادات،   ةو دامنـ  گيردوحيدي تمام شئون زندگي انسان را در برميسبك زندگي ت

آن نيز سعادت، موفقيت و آرامـش   ةنتيج .گسترده است ،ابعاد ةبراي كار و زندگي انسان در هم
طبـق انتظـار مـا،    . اسـت  معنويـت توانگري و به همراه يك زندگي سرشار از  در دنيا و آخرت

در شـرايط مختلـف   ان به اين سبك از زندگي و يافتن صراط مستقيم خداوند براي هدايت انس
قرار داده است. قرآن گاهي درون خود به اين  - راه ةبه مثابه نقش- هاي روشني را در قرآن  نشانه
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هـايي در بيـرون از خـود اشـاره و تأكيـد كـرده اسـت.         ها پرداخته است و گاهي به نشانه نشانه
 - اعم از درون قـرآن يـا بيـرون از آن   - ها  ي قرآن، به تمام نشانهها مسلمانان بايد براساس آدرس

توجه كنند و با تدبر و تحقيق در آنها، راه درست زندگي را بيابند و با ايـن كـار از خداونـد بـه     
ها و آيات خداوند در هستي تنها  ها شكرگزاري نمايند. توجه به نشانه خاطر قراردادن اين نشانه
عقالنيت است  ةار نگرفته است، بلكه در فطرت انسانها نهاده شده و نشاندر قرآن مورد تأكيد قر

و اين عقالنيت البته مختص خداباوران  نيست؛ هركه و با هر اعتقاد و بـاوري بـه طبيعـت، بـه     
آسمانها و زمين، به جوامع انساني و هرآنچه در اين دنياست بنگرد، در مسير فهم قوانين موجود 

از جملـه  - قرار گرفته است. بايـد اذعـان داشـت كـه برخـي موحـدان        هاي خداوند در آفريده
اند؛ به ايـن معنـا كـه نسـبت بـه قـول        بنيادي دچار غفلت شده ةنسبت به اين مسئل - مسلمانان

كوشـند، امـا بـه فعـل      كاربسـتن اوامـر آن مـي    خداوند (قرآن كريم) اهتمام دارند و در فهم و به
پردازنـد،   ه بررسي قوانين و سنتهاي موجـود در آن نمـي  اند و ب توجه خداوند (جهان هستي) كم

آمـده از ايـن طريـق را غيردينـي و      دسـت  اي علوم تجربي و به ويژه علوم انسـاني بـه   بلكه عده
كنند كـه در صـراط مسـتقيم بـودن، عـالوه بـر اعتقـاد بـه          دانند. اين عده تصور مي غيرالهي مي

ت خالصه شده و در باقي شـؤون زنـدگي بـه    وحدانيت خداوند، تنها در انجام مناسك و عبادا
دنبال آن نيستند. از نگاه اينان عمل صالح يعني مواردي همچون نماز و روزه و حج و انفـاق، و  

شان  هر عملي جز اينها اصال ديني و الهي نيست. درحالي كه اگر در راه رسيدن به رزق و روزي
هـا را بيشـتر    نـد، اگـر انـواع بيمـاري    تالش كنند، اگر به مسائل مربوط به محيط زيسـت بپرداز 

بشناسند و درپي كشف داروي آنها باشند، اگر نظام اقتصادي جامعه را براساس قوانين درسـت،  
هـاي خداونـد در    اصالح كنند و بسياري ديگر از اين دست، همه و همه توجه به آيات و نشانه

رسـيدن بـه يـك سـبك زنـدگي      توانند به ما در  اند كه مي دنياست و همه اعمالي صالح و ديني
توحيدي كمك كنند، به شرط آنكه ايمان و باور به خداوند نيز وجود داشته باشد. در اينصورت 

وهـو مـؤْمنٌ     ا مـنْ ذَكَـرٍ أَو أُنْثـى   منْ عملَ صالحكريمه شوند: ( ةاميد آن است كه مصداق اين آي
ايست كه موجب نگارش اين مقاله شده است، ضرورتي  دغدغه اين همان  6).فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً

  توان به آن رسيد. كه هم با عقالنيت قابل توجيه است، و هم در قرآن كريم مي
هويدا » آيه« ةبا بررسي قرآن كريم، ارتباط وثيق ميان مفهوم سبك زندگي توحيدي و كليدواژ

در قرآن كريم مورد مداقّه قرار گيـرد، مسـير تبيـين    » آيه«معنايي  ةشود. بنابراين چنانچه حوز مي
شـود. بـراي درك دقيـق     آيد، آشكار مي اين مفهوم، كه از مفاهيم بنيادين در قرآن به حساب مي

بايد به شكلي علمي در مورد آن مطالعه صورت پذيرد و اين همـان اسـت كـه بـا     » آيه«معناي 
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شناسان قرار گرفته اسـت.   در عصر حاضر مورد توجه زبان )Semantics( »معناشناسي«اصطالح 
بـار از سـوي    است كـه بـراي نخسـتين    )Semiotics( »شناسي نشانه«معناشناسي بخشي از دانش 

شناسي دانش درك معناسـت   معرفي شد، و نشانه )Ferdinand de Saussure( فرديناند دوسوسور
). در 35و34، صـص 1379(صـفوي،   شـود  كه معناي زباني، بخشي كوچك از آن را شامل مـي 

علمي  ةعلمي معناست. در اين تعريف، مطالع ةتعريف معناشناسي بايد گفت: معناشناسي مطالع
هاي پژوهشگر صورت پذيرد و ثانيا به شكل صـريح   انگاشته اي است كه اوال بدون پيش مطالعه

، 1386(صـفوي،  آزمـايي كـرد    آن مطالعه را راسـتي  ةگزارش شود تا بتوان صحت و سقم نتيج
). به تعبير ديگر معناشناسي مانند هر دانش ديگر، قواعد و ضـوابطي را بـه دسـت    15و14صص
ها، عبارات، جمالت و متون  يابيم معنا را در هريك از سطوح واژه دهد كه به كمك آنها درمي مي

سي بـه  معناشنا«توان گفت:  ). در تعريف ديگري مي14، ص1399نيا،  چگونه تعيين كنيم (قائمي
پردازد و روابط معنايي بين مفاهيم مختلف  هاي آن مي پيدايش معنا و مسير پيشرفت و دگرگوني

  7).25، ص1374(پالمر، » كند اي از معاني مرتبط با هم را استخراج مي را شناسايي و شبكه
و در پـي آن از   )system( »نظـام « ةشناسـان در مـورد سـاختار زبـان از واژ     بسياري از زبـان 

و  105، ص1396كنند (رك: گندمكار،  استفاده مي )structual semantics( »شناسي ساختگرا نامع«
نگرش ساختگرا به زبان، بر اين پايه استوار اسـت كـه هرزبـان در نـوع      ة). شالود1382رهنما، 

سلبي با ديگـر   ةاي يا نظامي است كه ماهيت وجودي هر واحدش، در رابط  خود، ساختي رابطه
تر، زبان را بايد همچـون نظـامي درنظـر     اش قابل تعيين است. به عبارت دقيق اليه مواحدهاي ه

). در اين نگـرش  419، ص1370دوجانبه با يكديگرند (روبينز،  ةگرفت كه واحدهايش در رابط
جمع ميان اصطالحات و واژگان در يك نظام معنايي حاصـل اتفـاق و تصـادف نيسـت، بلكـه      

كديگر ارتباط دارنـد. بـا بررسـي نظـام معنـاييِ زبـان در متـون        كلمات از جهات گوناگون با ي
بافـت يـا   «، »هاي معنايي مؤلفه«، »تقابل«، »جانشيني«، »نشيني هم«شناسي، به مفاهيمي چون  زبان
اي در  كنيم كه هريك به گونه برخورد مي» هاي معناشناختي ميدان«و » هاي معنايي حوزه«، »سياق

ـ  هـا و   حاصـل پيوسـتگي  » هـاي معناشـناختي   ميـدان «راي نمونـه  روشهاي معناشناسي مؤثرند. ب
هـاي   مؤلفـه «) و 25، ص1361هاي زبان هستند (ايزوتسو، ارتباطات گوناگون كلمات در بخش

 ةحـوز «توان آنها را در يـك   اند، به نحوي كه مي معنايي برخي كلمات، داراي اشتراك در مفهوم
  ).98، ص1386(صفوي، » قرار داد» معنايي
اين نكات بـه ايـن معنـا نيسـت كـه مسـلمانان، از لغويـون و نحويـون تـا مفسـران و            بيان
انـد. ثبـت    هاي درخوري در اين زمينـه انجـام نـداده    پژوهان، از صدر اسالم تا كنون تالش قرآن
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معاني غريب در قرآن، سخن در باب مجاز قرآن، نگارش كتاب در باب وجوه و نظائر در قرآن 
وضوعي و فرهنگ واژگان، از مباحث معناشناسـي و از نخسـتين آثـار    هاي م و پيدايش فرهنگ

). بر اين اساس بايد گفت در كنار استفاده 27، ص1385(مختارعمر،  8آيد مسلمانان به شمار مي
كننـده و   توانـد اصـالح   بـردن از روشـهاي نـوين معناشناسـي مـي     از منابع اصيل اسالمي، بهـره 

  ).64، ص1386راد،  روشهاي تفسيري مسلمانان باشد (لساني فشاركي و اكبري ةكنند تكميل
نگاه ما به قرآن و مفاهيم درون آن در گزينش واژگان كليدي مؤثر  ةبه طور قطع نوع و زاوي

است. البته اين جدا از برخي واژگان و اصطالحاتي است كه در هرحال و با هـر نگـاهي جـزء    
كليدي قرآن خواهند بود. براي نمونه اصطالحات كليدي حاصل الينفك واژگان و اصطالحات 

روانشناسي - فرهنگي به قرآن، احتماال با كلماتي كه از نگاه فلسفي يا فردي- از نگرش اجتماعي
آيند متفاوت خواهد بود. به زعم ما براي به دسـت آوردن نـوعي از سـبك     به قرآن به دست مي

كانوني در اين  ةجزء اصطالحات كليدي يا حتي كلم» آيه/آيات« ةزندگي توحيدي در قرآن، واژ
  آيد. زمينه به حساب مي

اي طـي   كارگيري معناشناسي در قرآن بايد فرايندي چهارمرحلـه  در پايان بايد گفت براي به
  اي مطلوب حاصل شود: شود تا نتيجه

  كانوني و واژگان كليدي به همراه بررسي لغوي واژگان ةالف) انتخاب موضوع و كلم
  هاي آنها آوري آيات مرتبط و بررسي ساختارها و سياق ب) جمع

نشيني  هايي چون روابط هم ج) تعيين ميدان معناشناختي و معناشناسي واژگان از طريق مؤلفه
  و جانشيني و تقابل

  نهايي ةبندي موارد فوق و رسيدن به نتيج د) تحليل و دسته
  

  پيشينه پژوهش .2
كـدام از   توحيدي و قرآني كتب و مقاالتي وجود دارد، امـا هـيچ  در مورد موضوع سبك زندگي 

اند، به عالوه نگاهي كاربردي و عملي در آنها ديده  منظر معناشناسيِ مفاهيم قرآني به آن نپرداخته
اي بـا عنـوان    اند؛ از جمله مقاله هاي اعتقادي و ايدئولوژي اشاره داشته شود و بيشتر به جنبه نمي

از آقايان محمـدباقر  » امتيازات سبك زندگي اسالمي از منظر قرآن و حديث ها و بررسي مؤلفه«
در مجلـه االهيـات    1393محمدي الييني و سيدحسين حسيني كارنامي كه در شماره دوم سال 

هاي  كاربرد معناشناسي در پژوهش ةقرآني به چاپ رسيده است. در سوي ديگر مقاالتي در زمين
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عمومي دارند. همچنين مقاالتي وجـود دارنـد كـه برخـي      ةبقرآني به چاپ رسيده است كه جن
مـد   ةاي كه به واژ اند، از جمله مقاله مفاهيم قرآني را به روش معناشناسي مورد مطالعه قرار داده

آيـه   ةشناختي به واژ نگاهي نشانه«پرداخته است. عنوان اين مقاله » آيه«نظر ما در اين مقاله يعني 
 ةها آرزو نجفيان، حيات عامري و صديقه قيـومي بـه رشـت    سط خانماست كه تو» در قرآن كريم

به چاپ رسيده است. امـا   1389تحرير در آمده است و در شماره دهم مجله نقد ادبي در سال 
  يافت نشد. » آيه« ةسبك زندگي توحيدي با رويكردي معناشناسانه به واژ ةمنبعي در زمين

  
  »آيه«شناسي  ريشه. 3

ثالثي در عربي بيابند، امـا   ةيك ريش» آيه« ةشناسان در پي آن بودند كه براي واژ لغتبسياري از 
هـاي پيشـنهادي    ريشه» وأي«و » أأي«، »أوي«، »ي أي«اند؛  در عمل دچار پراكندگي عجيبي شده

؛ ابـن  169و1/168ق، 1404؛ ابن فارس، 1/250، م1988ابن دريد، آنان در مورد آيه است (رك: 
؛ 103- 101ق، 1412؛ راغب اصفهاني، 6/2275ق، 1376؛ جوهري، 63- 14/61، ق1414منظور، 

» آيه«). اين اختالف نظر در مورد وزن 4/322ق، 1415؛ فيروزآبادي، 8/441ق، 1409فراهيدي، 
داننـد و   را وزن درسـت آن مـي  » فاعلة«اي  را برگزيدند، عده» فَعلَة«نيز وجود دارد. برخي وزن 

ق، 1376؛ جـوهري،  63- 14/61ق، 1414اشاره دارند (رك: ابـن منظـور،    »فَعلَة«جمعي به وزن 
  ). 19/179، ق1414، يمرتضي زبيد؛ 8/441ق، 1409؛ فراهيدي، 6/2275

بـار در قالـب مثنـي     )، يـك آيتكو  اآلية، آيةآيه به شكل مفرد ( ةبار واژ 86در قرآن كريم 
آياته، آياتي، آياتك و آياتهـا) بـه كـار    بار به صورت جمع (آيات، اآليات، آياتنا،  295(آيتين) و 

هـا   نامـه  ). در لغـت 108- 103ق، 1364رسد (عبدالباقي،  مي 382رفته است كه روي هم به عدد 
نشان و عالمت، عبرت، معجزه، قصد، امر عجيب، كالم مفيد، رسالت، امارت و «براي آيه معاني 

ق، 1421ابــن ســيده، ذكــر شــده اســت (» بنــاء بلنــد، شــخص، راهنمــا و جمــاعتي از مــردم 
راغـب   ؛ 63- 14/61ق، 1414؛ ابـن منظـور،   169و1/168ق، 1404ابن فـارس،  ؛ 595و10/594

؛ 40و1/39ش، 1375؛ طريحــي، 10/472، ق1414صــاحب، ؛ 103- 101ق، 1412اصــفهاني، 
  )، اما بايد ديد در قرآن معنا يا معاني اصلي آن كدام است.19/179، ق1414، يمرتضي زبيد

، در ATهاي بسيار كهن سـامي اسـت. در فنيقـي؛     آيه از واژه ،شناسان از زباننگاه بعضي از 
 ŌTŌT و جمع آن؛ ĀTĀ ، در سرياني؛ŌT ، در عبري؛ĀTĀ ، در آرامي؛AT آراميِ كتاب مقدس؛
 .)ش1399آذرتـاش آذرنـوش،   و  1/49، 1357مشـكور،  آمـده اسـت (   	ŌTĀو حتي در مندايي
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هاي مادي  چنين است كه نخست بر نشانه - ز جمله عربيا- ها  تحول معنايي آيه در تمامي لغت
هاي طبيعي و آثاري كه بـر قـدرت خداونـد داللـت دارد      و ملموس اطالق شد، سپس بر پديده

  (همان). بنابراين بايد اذعان داشت كه استعمال اين واژه در عصر جاهلي كامال شايع بوده است.
 معتقـد  جفـري  آرتور نيستند؛ قائل عربي ةيشر» آيه«هستند كه براي شناساني  زباناز سويي، 

ش، 1386هـا رسـيده اسـت (جفـري،      زبان بـه عـرب   ق مسيحيان سريانيطري از واژه اين است
در سرياني به عربـي منتقـل شـده اسـت كـه      » ĀTĀ« ةاز كلم» آيه«). براساس باور وي 134ص

عالوه بر كاربرد  در عبري به معناي اشاره كردن يا نشانه گذاشتن، در معناي دليـل و  » תאו«لفظ
در عبري بـه كـاربرد   همتاي خود رود كه در نتيجه بيشتر از  برهان و شاهد و سند هم به كار مي

ها اين واژه  پندارد كه عرب برخالف جفري، رژي بالشر مي ).همان(شود  نزديك مي» آيه«قرآني 
با اين حال آذرتـاش   .)ش1399(آذرتاش آذرنوش، اند، نه از سرياني  تهرا از زبان عبري وام گرف

اي  داند كه اين لفظ، از واژگان مشترك و كهن سامي برخاسته و بدون رابطـه  آذرنوش بعيد نمي
به كار رفته باشـد   - از جمله عربي-  جزيرة العربهاي كهن  مستقيم با عبري و سرياني، در لهجه

شـود، تـا    هرچند توجه به اينكه اثري از مشتقات فعلي آيه به ويژه در قرآن ديـده نمـي   .)همان(
  حدي تضعيف نظر وي را در پي خواهد داشت.

عبـارات و   - كـه آن هـم ريشـه در معنـاي نشـان و عالمـت دارد      - از معاني اصطالحي آيه 
آيه يك عالمت است  شوند. در واقع هر جمالتي از قرآن است كه سور قرآني از آنها تشكيل مي

كه مانند عالئم طبيعي به خداوند يا بخشي از معارف اعتقادي، اصول اخالقي و يا احكام عملي 
). از اين پس هرجا منظور از 159و18/158ق، 1417كه منظور خداست داللت دارد (طباطبايي، 

  گوييم. مي» آيه يا آيات اصطالحي«هاي قرآني است، به آن  سوره ةدهند لفظ آيه اجزاء تشكيل
  

  در بافت قرآن »آيه/آيات«. 4
شـوند؛   مي ديدهدر قرآن كريم در قالب ساختارهايي مشخص » آيه/آيات«بسياري از كاربردهاي 

معناشناسـي   ةاي در زمين توان به نتايج قابل مالحظه اي كه با دركنار هم قراردادن آنها مي به گونه
  پردازيم. آن مياين كلمه دست يافت. اينك به سه ساختار اصلي 

  سازد. اين ساختار را مي ةتنها از دو بخش تشكيل يافته است و بخش اول شاكل ساختار اول
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  در قرآن» آيه/آيات«ساختار اول  - 1جدول

  

گيرد. محتواي پـس از   آيه را دربر مي 11است كه » و من آياته«در جدول فوق، ركن پايدار 
دو مورد خالصه كرد؛ الف) آنچـه مربـوط بـه انسـان      توان در ركن پايدار در اين ساختار را مي

)، اخـتالف در زبـان و رنـگ    2)، خلقت زوج انسـان( 1است (آيات انفسي)؛ خلقتش از خاك(
). ب) آنچه مربوط به مظاهر طبيعـت اسـت (آيـات آفـاقي)؛ آسـمانها و      4) و خواب(3انسانها(
) و 5)، ابرها(7)، بادها(11يا(هاي در )، كشتي8)، خورشيد و ماه(8)، شب و روز(10و9،6،3زمين(

  ).10انتشار جنبندگان(
در آيــات ايــن ســاختار چهــار محــور مــورد تأكيــد قــرار گرفتــه اســت: الــف) خالقيــت  

) و 8). ج) عبوديت براي خداوند(11و10،9،7،5،4،2). ب)ربوبيت پروردگار(10و3،2،1خداوند(
  ).10و9،6،5معاد و قيامت( ةد) پرداختن به احياء و مسئل

) است كه در تمامي آيات اين سـاختار بـه   لعلّهم/لعلكمداراي يك ركن پايدار ( ر دومساختا
نشيني كـه  طور ثابت تكرار شده است. ركن متغير به تناسب برخي آيات تغيير كرده است و هم

  اين ساختار و در ارتباطي معنادار با آن است. ةكنند تكميل
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 در قرآن» آيه/آيات«ساختار دوم  - 2جدول

  

هايي اسـت كـه پيوسـته در     نشيندر اين ساختار و ساختار بعد حائز اهميت است، هم آنچه
هـا در سـاختار دوم بـه دو     نشـين  ساختار و معناي آيه/آيات است. اين هم ةكنند تعامل و تكميل

شوند: الف) كلماتي در ارتباط با انديشيدن؛ تفكر، تعقل، فقه و تذكر و ب)  بخش كلي تقسيم مي
  با مفهوم ايمان (به خدا و معاد) و عمل صالح؛ تقوا، هدايت، تشكر و رجوع. كلماتي مرتبط

شوند: الف) مواردي كه در آن بـه   كلي تقسيم مي ةمحتواي آيات در اين ساختار به پنج دست
توضيح احكام عملي چون؛ روزه، انفاق، خمر و ميسر و قسم پرداخته است. ب) مواردي كه در 

در قبال خانواده و اجتماع اشـاره شـده اسـت. ج) آيـاتي مربـوط بـه        آن به نوع رفتار مسلمانان
باورها و هـ) توضيح برخي آيـات   ةمعجزات الهي. د) توضيح برخي آيات قرآن به ويژه در زمين

  آفاقي و انفسي
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كننده  هاي تكميل نشين هم ةدر محتوا به ساختار دوم شبيه است. جز آنكه دامن ساختار سوم
  تر شده است. وسيع

  در قرآن» آيه/آيات«ساختار سوم  - 3دولج

  

هـاي   نشـين  ها مانند ساختار قبل است. تنهـا در هـم   نشين بندي هم در اين ساختار نيز تقسيم
اولـي  «، »اولي االلباب«، »عالم«در بخشي و: » سماع«و » تذكر«، »علم«مرتبط با انديشيدن، كلمات: 

هاي مرتبط با ايمان و عمل صالح  نشين در هم اند. در بخش ديگر اضافه شده» متوسمين«و » النهي
وجـود دارنـد كـه در    » من خـاف عـذاب اآلخـره   «و » عبد منيب«، »صبار«، »يؤمنون«نيز كلمات: 

  شوند. ساختار قبل ديده نمي
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آيه در مورد عذاب  8 9اين ساختار، سه مورد به معجزات الهي مربوط است، ةآي 50در ميان 
لگي در توضـيح آيـات آفـاقي و انفسـي مثـل؛ بـارش بـاران،        ديگر جم ةآي 39و  10الهي است،

اختالف شب و روز، جريان يافتن كشتي در دريا، مسـخر شـدن خورشـيد و مـاه و سـتارگان،      
ها، ابرها، پرندگان و مانند آن هستند. قابل توجه اينكه جز يك آيه، تمامي آيات مربـوط بـه    كوه

آخر؛ يعني در توضيح آيـات   ةجزء دست...»  قومإنّ في ذلك آلية/آليات ل«اين شكل از ساختار: 
  آفاقي و انفسي قرار دارند.

  
  نشيني و جانشيني روابط هم ةدر قرآن كريم بر پاي »آيه«معناشناسي . 5

  نشيني روابط هم 1.5
توان به سـه   نشيني ميان دو واژه، خود داراي اشكال گوناگون است كه از يك منظر مي هم ةرابط

  رابطه اشاره داشت:

روابط نحوي ميـان واژگـان در يـك سـاختار نحـويِ       ةمكملي: اين رابطه برپاي ةالف) رابط
از » موصـوف و صـفت  «و » مبتدا و خبر«، »فعل و فاعل«گردد. روابطي چون  مشترك برقرار مي

  اند. اين دسته
معنـايي   ةدو مفهومي است كه عالوه بر داشـتن مؤلفـ   ةاشتدادي: اين رابطه، رابط ةب) رابط

  راستا و مقوم يكديگرند. ك، هممشتر
انـد و يكـديگر را نقـض يـا      تقابلي (تضاد): در اين رابطه، دو مفهوم، در تقابل هم ةج) رابط
پـور و   و قاسم 1391؛ همچنين رك: پاكتچي،18و17، صص1391نژاد،  كنند. (سلمان تضعيف مي

  )124- 103، صص1391نژاد،  سلمان

هـاي فراوانـي بـراي آن     نشـين  توان هـم  آن كريم، ميدر قر» آيه/آيات«به جهت تعداد باالي 
هاي پركاربرد را ارائـه   نشين يافت. با توجه به محدوديت موجود، جدول مربوط به برخي از هم

  كنيم.  گزارش اكتفا مي ةكنيم و در مابقي به ارائ مي
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  آنها با آيه/آيات در قرآن ةها و نوع رابط نشين هم - 4جدول
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 14» كتـاب «آيـه؛   34» تالوت و قصـص «آيه وارد شده است:  105مجموعا در اين جدول 
آيـه. بـا بررسـي ايـن آيـات       37» لقـوم «آيـه و   12» ارسال و بعث و ذهاب«آيه؛  8» سمع«آيه؛ 

  آيد: بندي زير به دست مي تقسيم

آيات «اند، در معناي  نشين شده الف) تمام آيه/آياتي كه با تالوت و قصص، كتاب و سمع هم
 ةانـد و رابطـ   هستند يا همان آيات اصطالحي بـه كـار رفتـه     سور قرآني ةدهند كه تشكيل» آنقر
  نشيني اكثر آنها مكملي است. هم

» معجـزات الهـي  «اند، در معنـاي   نشين شده ـي كه با ارسال و بعث و ذهاب هم»آيات«ب) 
ي اكثر اين آيات نيـز  نشين هم ةهستند كه توسط انبيا براي هدايت مردم به كار گرفته شدند. رابط

  مكملي است.
تر است. با بررسـي صـورت گرفتـه روشـن      با آيه/آيات كمي عام» لقوم«نشين شدن  ج) هم

كار رفته در طبيعت و مربوط به آيـات آفـاقي    هاي به مورد، آيه در مورد نشانه 22شود كه در  مي
مورد آن به انسان و  3دارد؛ مورد به قوانين رفتاري انسان در خانواده و جامعه اشاره  8است؛ در 

 ةآن آيـ  ةآيه در مـورد عـذاب و قيامـت اسـت و تنهـا  يـك آيـ        3شناسي مربوط است؛  انسان
باشـد، بـه آيـات    » لقـوم «نشيني  توان گفت هرجا آيه/آيات با هم اصطالحي است. اين يعني مي

  است. نشيني تمام آيات اشتدادي هم ةآفاقي و انفسي ارتباط دارد. در اين دسته، رابط

هاي آن ديده نشـود. از   نشين تقابلي در هم ةآيه، طبيعي است كه رابط ةبا توجه به معناي واژ
كه در » ايمان و يقين«شود؛ مشتقات  هاي مهم ديگري نيز يافت مي نشين طرفي براي لفظ آيه، هم

آيـه،   93كـه در رد آياتنـد بـا    » كفر، تكذيب، جحد و ماننـد آن «آيه، مشتقات  25تأييد آياتند با 
آيـه، مشـتقات    23بـا  » انـزال و تنزيـل  «آيه، مشتقات  15در توضيح آيات با » تفصيل«مشتقات 

  آيه). 228آيه (در مجموع  33با » اتي و جاء«آيه و مشتقات  39با » تبيين«
تـوان   اي كـه نمـي   تنوع و گستردگي موضوعات مطروحه در اين آيات زياد است، به گونـه 

رو اين آيات در جدول فـوق آورده نشـد.   يك ارائه نمود. از همينبندي مشخصي براي هر دسته
نشين آيه/آيات هستند، معمـوال محـور، آيـات اصـطالحي      هم» تبيين«هرچند آنجا كه مشتقات 

گونه  غالبا محتوايي مربوط به معجزات الهي را دربر دارند، همان» اتي و جاء«هستند، و مشتقات 
بـا آيـه/آيات، بيشـتر در فضـايي اسـت كـه آيـات        » تنزيـل انزال و «نشين شدن مشتقات  كه هم

  اصطالحي و يا معجزه مد نظر است.
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  روابط جانشيني 2.5
اي  مقصود از روابط جانشيني، امكان جايگزيني يك واحد زباني به جاي واحد ديگر در زنجيره

آن توان پنج جانشـين در آيـات قـر    ). براي آيه/آيات مي31، ص1374يرويش،  مشابه است (بي
  يافت؛

إِن ...  الْكتَابِ الْمبِينِ ءاياتتلْك شعراء: ( ةبا توجه به آيات دوم تا پنجم سور» ذكر« ةواژ اول
نَ الـرَّحمنِ      و ٭ها خَاضعينَفَظَلَّت أَعنَاقُهم لَ ةًهِم منَ السماء ءايزِّلْ علَينُنَنَّشَأْ  كْـرٍ مـن ذ يهِم مـأْت ا يـ مـ 

ينَمرِضعم نْهإِلَّا كاَنُواْ ع ثدذكر  ةاند و واژ ). آيه و آيات در اين سياق به معناي آيات اصطالحيح
ذكـر در همـين    ةجانشين آنها شده است. آيات ديگري نيز وجود دارند كه در آنها واژ 5 ةدر آي

  11).حافظُونَلذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحنُ نَزَّلْنَا اإِنَّا نَحجر:( ةاز سور 9 ةمعنا آمده است، از جمله آي
إِلَّـا   هِمما تَأْتيهِم منْ ءايةٍ منْ ءايات ربوانعام: ( ةسور 5و  4با توجه به آيات » حق« ةواژ دوم
 ة). نكتـ هزِءونَما كاَنُواْ بِه يسـتَ  فَسوف يأْتيهِم أَنبؤُاْ فَقَد كَذَّبواْ بِالْحقِّ لَما جاءهم ٭ها معرِضينَكاَنُواْ عنْ

بودن لفظ آيـه)،  (به جهت من زائد و نكره 4 ةدر آي» آيه«اول اين است كه با توجه به عموميت 
اين لفظ تمام آيات؛ از جمله آيات اصطالحي، معجزات الهي و يا آيات آفاقي و انفسي را شامل 

حتوا و ماهيت آيات است. زيرا تمام آيات الهي در واقع م» حق«بعد اين است كه  ةشود. نكت مي
  12اند و از آن جداشدني نيستند.(از هرنوع آن) خود، حقّ هستند يا همراه حقّ

نِ الْتَقَتَـا فئَـةٌ   فىِ فئَتَي ءايةٌقَد كَانَ لَكُم عمران: ( آل ةسور 13 ةبا توجه به آي» عبرت« ةواژسوم 
 بِيلِ اللَّهلُ فىِ سأُخْرَىتُقَاتو  يالْع أْىر هِمثْلَيم منَهرَورَةٌ يكَاف شَاءن يم رِهبِنَص دؤَيي اللَّهنِ و ك إِنَّ فىِ ذَلـ 

برلَعصلىِ الْأَبوعبرت نيز در حقيقت يكي از نتايج توجه به آيات است. به اين معنـا   ةواژ13.)رَةً لّأ
  ، بايد از آنها عبرت گرفت.كه با مشاهده و بررسي آيات خداوند

ات     لَقَد ءاتَينَا موسىو؛ بصائر با توجه به اين آيه: (»بصائر و مبصرة« ةدو واژ چهارم ايـء ع سـت
نَاتيب نُ إِنِّئَفَسورْعف فَقَالَ لَه مهاءيلَ إِذْ جرَءنىِ إِسالْ بي ى لَأَظُنُّك وسىا  مورحس٭ م  تملع قَالَ لَقَد
). 102و101) (اسـراء: فرْعونُ مثْبوراا ى لَأَظُنُّك يوإِنِّ رَبصائإِلَّا رب السموات والْأَرضِ  زَلَ هؤُلَاءما أَنْ
لْ إِنَّما أَتَّبِع ما يوحى قَالُواْ لَولَا اجتَبيتَها قُ يةĤٍوإِذَا لَم تَأْتهِم بِاعراف است: ( ةبعدي كه در سور ةو آي
إِلى بن رى مكُمبن رائرُ مصذَا بنُون هؤْممٍ يةٌ لِّقَومحرى ودهجانشيني مبصرة هـم  203) (اعراف:و .(

ود   لُونَ وها الْأَوإِلَّا أَن كَذَّب بِ ياتما منَعنَا أَن نُّرْسلَ بِاآلودر اين آيه قابل مشاهده است: ( نَـا ثَمـاتَيء
). جانشيني در اين آيات، همگي 59) (اسراء:خْوِيفًايات إِلَّا تَها وما نُرْسلُ بِاآلفَظَلَمواْ بِ النَّاقَةَ مبصرَةً
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است. بايد دانست كه مبصرة (و به تبع آن بصائر) در اصل صفت » آيات«بودن در فضاي معجزه
ت؛ زيرا تمامي آيات خداوند روشن و روشنگرند. از آنجايي كه حذف يا حال آيه/آيات بوده اس

گونه كه ممكـن اسـت    موصوف و جانشيني صفت به جاي آن در زبان عربي شايع است (همان
در مورد حال و ذوالحال اين اتفاق بيفتد)، در اينجا نيز همين اتفاق افتاده است. شاهد مثـال آن،  

قَـالُواْ   ءاياتُنَا مبصرَةًهم فَلَما جاءتْاند: ( در كنار هم آمده» مبصرة«و » آيات«اين آيه است كه در آن 
اسـت و ايـن   » آيـات «نشـين   توان گفت كه در اين آيه مبصرة هم ). مي13) (نمل:هذَا سحرٌ مبِين

  نشين، در آيات ديگر جانشين آيه/آيات شده است. هم
آيه از قرآن كـريم تركيـب    2مورد قبل دارد؛ در است كه وضعيتي مشابه » بينة/بينات« پنجم
» آيات مبينات«مورد  3و  15آمده» آيات/آياتنا بينات«بار  15 14شود، مشاهده مي» آية بينة«وصفي 

آيند. بر اين اساس،  هاي آيه/آيات به حساب مي نشين بنابراين، اين سه كلمه از هم 16وجود دارد.
بينـة و  آشكاركننده هستند. با ايـن حـال دو لفـظ اول (    آيات خداوند بين و مبين يعني واضح و

من  يةĤٍيأْتينَا بِوقَالُواْ لَو لَا اند. از جمله در اين آيه: ( ) در برخي آيات جانشين آيه/آيات شدهبينات
 هبرتَأْت لَم نَةُأَويالْأُولى هِم ب فحا فىِ الصهـا نيـز    نشين ش همگونه كه در بخ همان 17).133) (طه: م

  اند. بيان شد، اين كلمات معموال در آياتي با مضمون معجزات الهي به كار رفته

ها شد كه آنـرا   در قرآن كريم شايد بتوان قائل به نوع ديگري از جانشين» آيه« ةدر مورد واژ
ن كنيم. با اين توضيح كه در آيات بسياري از قرآن كـريم بـدو   نامگذاري مي» جانشين مفهومي«

خاصـي جـاي آن را گرفتـه باشـد، اشـاره بـه مصـاديق و         ةآمده باشد و يا كلم» آيه«اينكه لفظ 
آيه به آنها پرداخته بود. اين مسئله به ويژه در مورد آيات  ةمفاهيمي دارد كه در جاي ديگر با واژ

تـوان بـه    آفاقي و انفسي و قوانين و سنتهاي مربـوط بـه آن صـادق اسـت. در ايـن زمينـه مـي       
أولم «، ...» أولم يروا«تارهايي در قرآن اشاره كرد كه در همين فضا قابل تحليلند؛ ساختارهاي ساخ

  اند. از اين جمله...»  هو الذي خلق«و ..» يسيروا في األرض .
  

  در قرآن »آيه«معناشناسي  3.5
كـه   انـد. آنجـا   بسياري از كاربردهاي آيه/آيات در قالب ساختارهايي تكرارشونده در قرآن آمده

مفهومي در رابطه با انسان (همچـون   ةجا دربردارنداست، همه» و من آياته«ركن پايدار ساختار 
خلقت، خواب يا اختالف در رنگ و زبان) و يا مظاهر طبيعت (همچون آسمانها و زمين و شب 
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ركن پايـدار آن اسـت؛ در   » إن في ذلك آلية/آليات«و روز) است. همچنين است ساختاري كه 
آن به آيات آفاقي و انفسي اشاره دارد، به ويـژه هنگـامي    ةآي 39آيه،  50تار نيز از ميان اين ساخ

هاي اين ساختار جملگي يا به انديشيدن  نشينآمده باشد. هم...»  لقوم«نشين كه در انتهاي آن هم
در آن  هاي ساختاري كه نشين داللت دارند، يا به باور و اعتقاد و يا به عملي از اعمال صالح. هم

نصرّف/صـرّفنا  «، »كذلك نفصل اآليـات «، »كذلك يبين اللّه لكم/للناس آياته/اآليات«اركاني چون 
اند شباهتي تـام بـا    آمده» لعلّهم/لعلّكم«در كنار ركن پايدار » نريهم من آية/يريكم آياته«و » اآليات

صورت  يشتري است؛ بدينساختار پيشين دارند، اما مفهوم آيه/آيات در اين ساختار داراي تنوع ب
كه عالوه بر آيات آفاقي و انفسي، مواردي چون توضيح برخـي احكـام، اشـاره بـه رفتارهـاي      

  گيرد. خانوادگي و اجتماعي، معجزات الهي و آيات اصطالحي قرآن را نيز در بر مي
مورد هستند كه يكي (ذكر) در مورد آيات اصطالحي قرآن بـه   5هاي آيه/آيات نيز  جانشين

توجه بـه آنهـا. بـه ايـن      ةرفته است و باقي يا در توضيح ماهيت و محتواي آياتند و يا نتيج كار
آيه در قرآن و بررسي ساختارهاي  ةهاي مرتبط با واژها و سياق ترتيب و با مطالعه بر روي بافت

ي نشيني و جانشين اول، و با درنظر داشتن روابط هم ةاين كلمه در مرحل ةدربرگيرند ةتكرارشوند
نشـانه و  «اي و كليدي آيـه در قـرآن همانـا     يابيم كه معناي پايه اين واژه با ديگر واژگان، در مي

  توان آن را به چند دسته تقسيم نمود: است، هرچند در مقام مصداق مي» عالمت
 گاه اين نشانه در مورد آيات قرآن كـريم (آيـات اصـطالحي) بـه كـار گرفتـه شـده اسـت        

نشانه و عالمتي است كه مانند يك تابلو، به سوي خداوند اشـاره دارد و  ؛ زيرا هرآيه، )5/28٪(
كند. و گاه اين نشانه به چيزي بيرون از قرآن اشاره  انسان را به سوي مسير صحيح راهنمايي مي

) كه غالبا توسـط پيـامبران   19٪/5كند. حال ممكن است آن چيز همان معجزات الهي باشد ( مي
گرفت، يا مظاهر طبيعـت و قـوانين و    و هدايت عامه صورت مي در جهت اثبات حقانيت خود

) و يـا مـواردي كـه    ٪5شناسي ( )، يا مسائل مرتبط با انسان و انسان٪38سنتهاي مربوط به آن (
معاد  ةترينشان عذاب اقوام توسط خداوند و مسئل ) كه روشن٪9بايد مورد عبرت انسانها باشند (

د نشانه و عالمتي هستند كه ما را اوال به سوي يـك بـاور   هركدام از اين موار 18و قيامت است.
توانيم در مسير هـدايت و صـراط مسـتقيم     توحيدي رهنمون هستند، و ثانيا با استفاده از آنها مي

  گام نهيم.
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  معناشناسي آيه در قرآن كريم - 1نمودار

در حالـت   انـد و  كه تعدد معاني را با شكل مفرد آيه مرتبط دانسـته  19برخالف تصور برخي
دانند، با بررسـي تمـام مـوارد و درنظـر      ها و گاه آيات قرآن مي جمع، آن را تنها به معناي نشانه

بودن آيه تأثير چنداني در نشيني و جانشيني بايد گفت كه مفرد يا جمع گرفتن بافت و روابط هم
عناي معجزه ديده معناشناسي آن ندارد. براي نمونه مواردي كه در آن لفظ آيه در فضا و كاربرد م

  شود، هم به صورت مفرد آمده و هم به صورت جمع، آن هم به شكلي تقريبا برابر. مي
هـاي مكـي و    ديگري كه در اين رابطه وجود دارد، بسامد توزيع آيـه/آيات در سـوره   ةمسئل

ها و آيات مكي و مدني، آيـه/آيات   مدني است. با درنظرگرفتن عدم اشتراك نظر در مورد سوره
انـد. تكـرار    هاي مدني به كار رفته بار در سوره 87هاي مكي و  بار در سوره 295ور تقريبي به ط

ها براي بيداري وجدانهاي خفته  بيشتر اين كلمه در سور مكي شايد به سبب لزوم توجه به نشانه
). بـه  190، ص1389و كاشت بذر ايمان در قلوب بندگان بوده باشد (نجفيان، عامري و قيومي، 

آيه

معناشناسي

غير آيات قرآن
اشاره به خارج از قرآن

انسان و 
انسان شناسي
)20:روم(ومنْ آياته أَنْ خَلَقَكُم منْ تُرابٍ 

طبيعت و قوانينش
)29:شوري(ومنْ آياته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ

معجزه
وسىلْنَا مسأَر  ايبِينابلْطَانٍ مسنَا وت  
)23:غافر(

عبرت
فَتلْك بيوتُهم خَاوِيةَ  بِما ظَلَمواْ  إِنَّ فىِ  

)52:نمل( ذَالك الَيةً لِّقَومٍ يعلَمون

آيات اصطالحي
  الر تلْك ءايات الْكتَابِ الحكيم

)  1:يونس(
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گونه كه توجـه بـه    شود، همان ديگر در فضاي سور مكي، تأكيد بر توحيد اعتقادي ديده ميبيان 
  مندي از قوانين و سنتها در سور مدني پررنگتر است.      رفتارهاي خانوادگي و اجتماعي و بهره

 

  »آيه«سبك زندگي توحيدي براساس معناشناسي . 6
دهد. به عـالوه آيـات قـرآن كـه      آيه در قرآن كريم، نشان و عالمت معنا مي ةروشن شد كه واژ

اصطالحي)، و يـا داللـت    ةكنند (آي حاوي اين واژه هستند، يا به چيزي در خود قرآن اشاره مي
بندي نكات آياتي از قرآن كـه   آنها به چيزي خارج از قرآن است. با دركنار هم قراردادن و دسته

آنها بـه آيـات اصـطالحي اسـت، نمـوداري       ةي آيه/آيات وجود دارد و اشاركانون ةدر آنها كلم
  سبك زندگي توحيدي است: ةآيد كه پديدآورند اي به دست مي مرحله شش

همـراه  » قرائـت، تـالوت، ترتيـل و سـمع    «است كه با الفاظي چـون  » مشاهده« اول ةمرحل
مـا   واْؤُفَـاقْرَ ن قرار گرفـت: ( در اين مرحله بايد با آيات قرآن مواجه شد و در محضر آ 20است.

  21)20) (مزمل:نآتَيسرَ منَ الْقُرْ
به كار رفته اسـت.  » تفكر، تعقل، تدبر و فقه«است كه با الفاظي چون » شناخت« دوم ةمرحل

كارگيري ابزارهايي چون عقل و قلب، در پـي   در اين مرحله بايد آيات قرآن را درك كرد و با به
ه  كتَاب أَنزَلْنَاه إِلَيك مبارك شناخت و فهم آن برآمد: ( اتـايرُواْ ءبد ايـن نكتـه در   22)29) (ص:لِّيـ .

هاي دوم و سوم اين مقاله و در ساختارهاي آيه/آيات در قرآن به روشني قابـل مشـاهده    جدول
  است.

است. در اين مرحله انسان بـا مشـاهده و   » درگير شدن احساسات و عواطف« سوم ةمرحل
شـود، تـا    شناخت آيات قرآن، دچار احساساتي همچون خشيت، خشوع، خضوع و خوف مـي 

شـود:   افتد و يا دچار لـرز در پوسـت و انـدام مـي     اه در اثر آن به گريه يا سجده ميجايي كه گ
) نُواْ بِهؤْمفَي كبن رقُّ مالْح أَنَّه لْمينَ أُوتُواْ الْعالَّذ لَمعيلومهقُلُوب لَه همچنين به اين 54) (حج:فَتُخْبِت .(

م هِعلَي  إِنَّ الَّذينَ أُوتُواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتْلى ... ٭... لتَقْرَأَه على النَّاسِ  وقُرْءانًا فَرَقْنَاهآيات بنگريد: (
ياخدجلْأَذْقَانِ س٭...  ٭ رُّونَ ل يولْأَذْقَانِ خكُونَرُّونَ لبي اوخُشُوع مهزِيد23)109- 106) (اسراء:ي  

 4و  3هاي  نشين آيه/آيات در جدول است كه به عنوان هم» پذيرش و ايمان« چهارم ةمرحل
به آن پرداختيم. با درك محتواي آيات قرآن و درگيرشدن احساسات و عواطف، انسان به باوري 

بودن عالَم و اعتقاد به زندگي پس از مرگ بودن قرآن و پذيرشي قلبي در توحيديعميق در حق
ابد كه نامش ايمان است. اهميت ايمان تا جايي است كـه بـدون آن،   ي و جزاي در آن دست مي
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برداشتن در آن معنا ندارد. در اين زمينه آيات قرآن فراواننـد  يافتن سبك زندگي توحيدي و گام
هِم ذَا تُليـت علَـي  هم وإِالَّذينَ إِذَا ذُكرَ اللَّه وجِلَت قُلُوب الْمؤْمنُونَإِنَّما آنها اين آيه است: ( ةكه از جمل

 اتُهايتْءادانًازإِيم مه لىعكَ  وتَوي هِمب2) (انفال:لُّونر(  
بودن آيات قرآن است. در اين مرحله انسان پس از آنكه حق» تصديق و اقرار« پنجم ةمرحل

كند و  آن اقرار مي آورد و به را پذيرفته و به آنها ايمان آورده است، باور قلبي خود را به زبان مي
سازد و  بودن عالَم را آشكار ميدهد. با اين عمل اعتقادش به توحيدي در معرض ديگران قرار مي

وإِذَا سمعواْ ما أُنـزِلَ إِلـى الرَّسـولِ    كند: ( مسير با صراط مستقيم و دين حق معرفي مي خود را هم
ما لَنَا لَـا  و ٭ فَاكْتُبنَا مع الشَّاهدين يقُولُونَ ربنَا ءامنَّاعرَفُواْ منَ الْحقِّ تَرَى أَعينَهم تَفيض منَ الدمعِ مما 

نُ بِاللَّهين نُؤْمحالمِ الصالْقَو عنَا مبلَنَا رخدأَن ي عنَطْمقِّ ونَ الْحنَا ماءا جم84و83) (مائده:و(  
يم رفتارهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي اسـت. در ايـن   و تنظ» عمل صالح« ششم ةمرحل

يابـد و تركيـب    مرحله است كه سبك زندگي توحيدي در دو ساحت باور و عمـل تحقـق مـي   
پوشد.  عمل مي ةـي كه خداوند بارها در قرآن به آن تأكيد كرده است، جام»ايمان و عمل صالح«

ورند و ديگـر آيـاتي كـه بـه قـوانين و      در اين زمينه، آياتي كه تحت عنوان آيات االحكام مشـه 
   24اند با همين رويكرد قابل تحليلند. سنتهاي خانواده و جامعه پرداخته

افتـد؛   حائز اهميت اينكه مراحل سوم به بعد لزوما با همين ترتيب و چينش اتفاق نمـي  ةنكت
 ) موجـب 6ةزيرا هريك از اين مراحل در ديگري اثرگذار است. گاهي يك عمل صالح (مرحلـ 

آمـدن انسـان و درگيرشـدن احساسـاتش     شود، و گاهي بـه هيجـان   ) مي4ةتقويت ايمان (مرحل
) است كه دارد. اي بسا پا را فراتر نهـاده و بگـوييم: گـاهي    4ة) ناشي از ايماني (مرحل3ة(مرحل

اي را در پـي خـود دارد، بـه شـناخت      ) كـه تجربـه  6ةممكن است حتي انجام يك عمل (مرحل
  جر شود و قس علي هذا.) من2ةبيشتري (مرحل
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  رسيدن به سبك زندگي توحيدي ةگان مراحل شش - 2نمودار

وجودآمدن سبك زندگي توحيدي است كه خداوند انسان را بـه  شدن اين مراحل و بهبا طي
كند. بلكه بايد گفت: آن كه موفق بـه مشـاهده و شـناخت     راه حق و صراط مستقيم هدايت مي

اين مسير برانگيخته شود، به ايمان برسد و به آن اقرار كند و بر آيات قرآن شود، احساساتش در 
نهادن در صراط مسـتقيم اسـت. فرجـام ايـن زنـدگي نيـز       همين اساس عمل كند، در حال گام

وليعلَم الَّذينَ أُوتُواْ الْعلْم أَنَّـه الْحـقُّ مـن ربـك     رضوان الهي و در سراي ديگر جنت نعيم است: (
تَقيمٍ   إِنَّ اللَّه لَهاد الَّذينَ ءامنُواْ إِلىمنُواْ بِه فَتُخْبِت لَه قُلُوبهم  وفَيؤْ سـم رَاطص ...     لِّلَّـه ئـذموي لْـكالْم
ي اتحاللُواْ الصمعنُواْ وامينَ ءفَالَّذ منَهيب كُميمِحالنَّع نَّات56و54) (حج:فىِ ج(  

 ةفوق اسـت؛ در مرحلـ   ةگان مقابل اين سبك زندگي انحراف از هريك از مراحل شش ةنقط
به جـاي شـناخت،    26»جهل، ظن، مريه و ريب«دوم  ةبه جاي مشاهده، در مرحل 25»غفلت«اول 

چهارم  ةبه جاي خشوع و تواضع، در مرحل 27»استكبار، كراهت و قساوت قلب«سوم  ةدر مرحل
به جاي اقرار و تصديق و  29»انكار و تكذيب«پنجم  ةبه جاي ايمان، در مرحل 28»كفر و اعراض«

به جاي عمل صالح قرار دارد. اين انحراف در نهايت منجـر   30»عمل غير صالح«آخر  ةدر مرحل

مشاهده
فَاقْرَؤُواْ ما تَيسرَ •

منَ الْقُرْآن

كتَاب أَنزَلْنَاه إِلَيك •شناخت
هاتايرُواْ ءبدلِّي كاربم

وليعلَم الَّذينَ أُوتُواْ الْعلْم أَنَّه الْحقُّ من •احساس
مهقُلُوب لَه فَتُخْبِت نُواْ بِهؤْمفَي كبر

ايمان
إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذينَ إِذَا ذُكرَ •

مهقُلُوب جِلَتو اللَّه

يقُولُونَ ربنَا •اقرار
ءامنَّا 

عمل
فَالَّذينَ ءامنُواْ  •

 اتحاللُواْ الصمعو
فىِ جنَّات النَّعيم
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از آن  31»ضـاللت «به عدم راهيابي به صراط مستقيم يا خروج از آن خواهد شد كه تحت عنوان 
كريم، اگر انسان در هريك از اين مراحل دچار انحـراف شـود، بـه     ياد شده است. از نگاه قرآن

همان ميزان كه منحرف شده است از مسير هدايت دور خواهد شد. اين نكته از باهم قرارگرفتن 
و از تأكيد و تكرار فراوان آن در قرآن كريم قابل فهم است. بـراي نمونـه   » ايمان و عمل صالح«

گيـرد و در   ه باشد، ديگر شناخت و باوري در او شـكل نمـي  توج اگر كسي به آيات خداوند بي
ها سـر تسـليم فـرود     اينصورت در مسير هدايت نخواهد بود. يا كسي كه در برابر آيات و نشانه
شـود و نهايـت ايـن     نياورد و نسبت به آنها خاضع و خاشع نباشد، از مسير بندگي خـارج مـي  

بـه همـين    32).و اسـتَكْبرَ   فَسجدوا إِالَّ إِبليس أَبـى (استكبار در كنار ابليس قرارگرفتن است؛ زيرا 
انسان و شناخت او نسبت به آيات الهي كم شـود، هرچـه اسـتكبار و     ةترتيب هرچه از مشاهد

تكذيبش بيشتر شود و هرچه به اعمال صالح كمتر رو آورد از مسير هدايت و صـراط مسـتقيم   
 ود.ش دورتر و به گمراهي و ضاللت نزديكتر مي

  

  

  دو سبك زندگي توحيدي و غيرتوحيدي ةمقايس - 3نمودار

يـابي بـه سـبك زنـدگي توحيـدي از       آوردن اين مراحل جهت دسـت دستهرچند براي به
تـوان ايـن    مجموع آيات استفاده شده است، اما چند سياق در قرآن وجود دارد كه تا حدي مـي 

مؤمنون از اين منظر قابل تأمل است؛  ةورس 74- 57سير را در آنها مشاهده كرد. براي مثال سياق 
شود. ابتدا صحبت از مؤمنان  جايي كه در چند رفت و برگشت، تقريبا تمام اين مراحل ديده مي

ـ رب خَشْـيةِ إِنَّ الَّذينَ هـم مـنْ   و ترس دارند: (» خشيت«است؛ آنها كه نسبت به پروردگارشان  م هِ
» ايمـان «) و به آيـات خداونـد   60و57) (مؤمنون:هِم راجِعونرب  هم إِلىأَنَّ وجِلَةٌهم قُلُوبو...  مشْفقُون

عمـل  «ها كه در كنار ايمـان، بـه   ). همان58) (مؤمنون: يؤْمنُون مهِيات ربĤوالَّذينَ هم بِآورند: ( مي
أُولَئـك  ...  مـا ءاتَـوا   يؤْتُـونَ  والَّذينَگيرند: ( آورند و در آن از ديگران سبقت مي روي مي» صالح

رسـد؛   ). سپس نوبت به غير مؤمنان مـي 61و60) (مؤمنون:سابِقُونها رَات وهم لَخَيفىِ الْ يسارِعونَ

خضوع، شناختمشاهده
خشوع

ايمان، 
پذيرش

تصديق، 
اقرار

عمل 
صالح

هدايت

جهل، غفلت
شك

كراهت، 
قساوت

كفر، 
اعراض

تكذيب، 
انكار

عمل غير 
صالح

ضاللت
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منْ  غَمرَةٍهم فىِ بلْ قُلُوبگيرند: ( برند و آيات خداوند را ناديده مي به سر مي» غفلت«كساني كه در 
أَم لَـم  ...  الْقَول يدبرُواْأَ فَلَم صحيح وجود ندارد: (» شناخت«) و در آنها اثري از 63ن:) (مؤمنوهذَا

از حق » استكبار و كراهت«). به جاي خشوع و خشيت، در آنها 69و68) (مؤمنون:همرسولَ يعرِفُواْ
ـ  بـلْ جـاء  ...  بِـه سـامرًا تَهجـرُون    رِينَمستَكْبِوجود دارد: ( ) كَـارِهون رُهم للْحـقِّ  هم بِـالْحقِّ وأَكْثَ

  قَد كاَنَت ءاياتىِ تُتْلـى انجامد: ( مي» انكار و اعراض«). با اين رويكرد، كارشان به 70و67(مؤمنون:
 فَكُنتُم كُملَيقَابِكُعأَع لىونعصتَنك م  ... لَه مرُونفَهنكم      ...  مكْـرِهـن ذع ـمفَه مكْرِهم بِـذنَـاهلْ أَتَيب

» انحراف«) و سرانجامشان به جاي گام نهادن در صراط مستقيم، 71و69،66) (مؤمنون:معرِضُون
تَقيم   وإِنَّك لَتَدعوهم إِلىاز آن است: ( سـم رَاطنُـونَ بِـاآل     صؤْمينَ لَـا يإِنَّ الَّـذرَةِ وـ  خ نِ الص عـ رَاط

  33).74و73) (مؤمنون:لَنَاكبون
 

  در زندگي خدامحور  »آيه/آيات«شباهت و تفاوت دو وجه كاربرديِ . 7
توانـد   نوع نگـاه مـا مـي    بهمفهومي اساسي است كه با توجه  ةآيه در قرآن كريم دربردارند ةواژ

، بـه جهـت شـناخت    »آيـه «هاي معنايي گوناگون باشد. در اين مقالـه   اي كليدي در حوزه كلمه
معناشناسي قرار گرفت و براسـاس آن بـه مراحـل     ةزواياي سبك زندگي توحيدي مورد مطالع

ن كـريم  مختلفي اشاره شد. اما اين مراحل تنها ناظر به يك وجه كـاربردي از آيـه/آيات در قـرآ   
يعني آيات اصطالحي بود. سؤال اينجاست كه آيا نگاه ما در مورد وجه كاربرديِ ديگر نيز بايـد  

  چنين باشد؟ و اساسا تفاوت كاربردهاي آيه در قرآن كريم چيست؟
  نويسد: ايزوتسو در كتاب خدا و انسان در قرآن مي

ر، بنابر قرآن، بـه صـورت   خدا براي گشودن راه ارتباط مستقيم ميان خود او و نوع بش ةاراد
كند. از ايـن لحـاظ    ، تجلي پيدا مي»هاي الهي نشانه«تنزيل يا فروفرستادن آيات (جمع آيه)؛ 
هاي زباني و غيرزباني وجود نـدارد؛ هـردو متسـاويا     اختالف اساسي ميان عالمات و نشانه

ارتباط زباني ميان خدا و انسان است، تنها جزئي  ةآيات الهي هستند. وحي كه شكل برجست
انسـان  - از يك دسته نمودهاي كلي است كه مجموع آنها در ذيل مفهوم وسيعترِ ارتباط خدا

نامـد و   مي» آيات«شوند. به همين جهت است كه قرآن عمال كلمات وحي شده را  واقع مي
  ). 168، ص1361يزوتسو، (ا شود رِ غيرزباني تفاوتي قائل نميميان آنها و آيات ديگ

- حق آن است كه با قرآني مواجهيم كه در لفظ تفاوتي ميان آيات قرآن و آيـات غيرقرآنـي   
قائل نشده است و هرچه قرآن را بكاويم، در معنا نيـز   - اعم از آيات آفاقي و انفسي و معجزات
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اند كه به ذهن  مييابيم. آري؛ آيات اصطالحيِ قرآن تصوري، دقيق و مفهو ميانشان اختالفي نمي
شوند و نياز به واسطه دارند، اما آيات ديگر جمعي، كلي، مبهم، غيرتحليلي  و عقل انسان القاء مي

، 1361انـد (ايزوتسـو،    واسـطه و مسـتقيم بـراي تمـام نـوع بشـر آمـده        و غيرملفوظند كـه بـي  
ها هم نسبت بـه  هايي كه توسط آن اند؛ نشانه  ). با اين حال تمام آيات خداوند نشانه172و171ص

خدا شناخت و محبت بيشتري پيدا كنيم و هم با كمكشان حركت در مسير مسـتقيم بنـدگي را   
اي قرآن و آياتش حق  تجربه كنيم. خواه اين آيات، كالم خداوند باشند، خواه مخلوقاتش. در آيه

قَّ     الَّذى أُنزِلَ إِلَيكويرَى الَّذينَ أُوتُواْ الْعلْم (شوند:  شمرده مي الْحـ و هـ ك بـن ر و در 6) (سـبأ: مـ (
). و ايـن هـردو بـه    44) (عنكبـوت: خَلَقَ اللَّه السموات والْأَرض بِـالْحقِّ ( اي ديگر مخلوقاتش: آيه

وات خَلَقَ السم...  إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّانـد: (  زمر جمع شده ةزيبايي در آيات ابتدايي سور
  ).5و1) (زمر:والْأَرض بِالْحق

هايشان نگاشته شده است، بـا   اين حقيقت بر زبان بسياري از علماي دين جاري و در كتاب
ذكر اين نكته كه توجه و تأكيد اكثرشان معطوف به اعتقاد و ايمان بوده است و به سوي رفتار و 

آفاقي و انفسي است، منظور آن را دقت اند. هركجا در قرآن صحبت از توجه به آيات  عمل نرفته
 ةدر ايـن برداشـت، تنهـا ثمـر     34انـد.  در مخلوقات براي باور به خالقي عالم و قدرتمند دانسـته 

نگريستن به آيات الهي نيل به ايمان يا افزايش آن است. آنچه مد نظر اين مقاله است اين اسـت  
يم و تنبه به اين موضوع دهيم كـه: بـه   كه تالش كنيم اين نگاه درست را توسعه داده، تكميل كن

يابي به سـبك زنـدگي توحيـدي را ترسـيم      دست ةگان همان ترتيب كه آيات قرآن مراحل شش
  35اند، آيات آفاقي و انفسي نيز همين كاركرد را دارند. كنند و در تحقق آن ضروري مي

در انسانها وجـود  ها در آفاق و انفس بالفطره  ذكر اين نكته ضروري است كه توجه به نشانه
دارد. از ابتداي تاريخ بشر، انسان هم نياز داشته و هم كنجكاو بوده است كه بدن خود را بيشـتر  

هايش باشد، به طبيعت توجه كند تا بتواند بهتر و سالمتر زندگي  بشناسد و در پي درمان بيماري
نچـه پيرامـونش اسـت    شناسي و هم به آ كند و به تدريج هم به مسائل مربوط به انسان و انسان

بيشتري نشان داد. بنابراين توجه و شناخت آنچه در آسمان و زمين است و كشف قوانين  ةعالق
اين مقالـه آن   ةبردن از آن قوانين به نحو درست امري عقالني است. مسئل جاري در آنها و بهره

  .است كه اين امر عقالني در قرآن كريم هم قابل اثبات و بلكه مورد تأكيد است
تـوانيم يـك زنـدگي     پـردازيم كـه بـا توجـه بـه آنهـا مـي        اينك به آيات غير اصطالحي مي

  ريزي كنيم: توحيدمحور را پايه
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دادن آياتش امر شده است،  گونه كه در قرآن به خواندن و گوش مشاهده: همان اول؛ ةمرحل
هاي خلقت و آيات آفاقي و انفسي نيز تأكيد شده اسـت. مشـاهده    نشانه ةبه نگريستن و مشاهد

تواند از طريق ديدن، شنيدن، سير و سياحت و تجربه كردن باشد. بـه ايـن دو    در اين مرحله مي
رُ اللَّه يأْتيكُم بِضياء نْ إِلَه غَييومِ الْقيامةِ م  قُلْ أَرءيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم الَّيلَ سرْمدا إِلىآيه بنگريد: (
رُ اللَّـه يـأْتيكُم   يومِ الْقيمةِ منْ إِلَه غَي  قُلْ أَرءيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم النَّهار سرْمدا إِلى ٭ أَفَلَا تَسمعونَ

 يهكُنُونَ فلٍ تَسرُونَبِلَيص36)72و71) (قصص:أَفَلَا تُب  
اي براي درك  هاي خلقت مقدمه مظاهر طبيعت و نشانه ةشناخت: امر به مشاهد دوم؛ ةمرحل

اين مهم نشود چه سود؟ در آيات فراواني بهو فهم آنهاست، و الّا نگاهي را كه به شناخت منجر 
انعام؛ اولي در مـورد آيـات طبيعـت و دومـي در      ةاشاره شده است، از جمله در دو آيه از سور

ات لقَـومٍ   قَد فَصلْنَا اآلوالْبحرِ  رِّها فىِ ظُلُمات الْبهتَدواْ بِوهو الَّذى جعلَ لَكُم النُّجوم لتَد انسان: (مور يـ
لْنَا اآل  وهـو الَّـذى أَنشَـأَكُم مـن نَّفْـسٍ واحـدةٍ فَمسـتَقَرٌّ ومسـتَودع          ٭ يعلَمونَ فَصـ قَـد  ات مٍ  يـقَـول
  37)98و97)(انعام:يفْقَهونَ

درگيرشدن احساسات از جمله خضوع و خشوع كه به نوعي حاصل احساس:  سوم؛ ةمرحل
دان     تركيب ترس و محبت هستند، منحصر در خواندن آيات قرآن نيست. از نگـاه قـرآن، موحـ

منقلـب  اي كه علم، قـدرت و عظمـت خداونـد را بـه رخ بكشـد       واقعي با ديدن هرگونه نشانه
تفاوت از  افتند و گاه به سجده، نه آنكه راه استكبار در پيش گيرند يا بي شوند؛ گاه به گريه مي مي

م ال  وسبحوا بِحمد ربهِـم  ا خَرُّوا سجدإِنَّما يؤْمنُ بĤِياتنَا الَّذينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها كنارشان عبور كنند: ( هـو
  38)15:) (سجدهيستَكْبِرُونَ
ايست كه در آن مشاهده، شناخت و خضوع در برابر آيات  اين مرحلهايمان:  چهارم؛ ةمرحل

ششم  ةشود و اگر نشد، يعني در اين روند خلل وارد شده است. در آي هستي منجر به ايمان مي
ه      تلْك ءايات اللَّه نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ خوانيم: ( جاثيه مي ةاز سور اتـايءو ه د اللـَّ عـب يثد حـ فَبِـأَى
). نظر عالمه طباطبايي ذيل آيه و با توجه به سياقي كه آيه در آن واقع شده اين 6) (جاثيه:يؤْمنُون

). 18/159، 1417است كه منظور از آيات، آيات تكويني باشـد و نـه آيـات قـرآن (طباطبـايي،      
م يرَواْ إِلى الطَّيرِ مسخَّرَات فىِ جو السماء ما يمسـكُهنَّ إِلَّـا   أَ لَنحل آمده است: ( ةهمچنين در سور

 آلاللَّه كنُونإِنَّ فىِ ذَلؤْممٍ يلِّقَو ات79) (نحل:ي(  
تصديق و اقرار: پس از ايمان آوردن كه امري دروني است، مؤمنان اين اعتقاد  پنجم؛ ةمرحل

انديشـند و   كنند تا به خود و ديگران اعالم دارند كه چگونه مـي  ي ميقلبي خود را بر زبان جار
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جنُوبِهِم ويتَفَكَّـرُونَ فـىِ خَلْـقِ السـماوات       الَّذينَ يذْكُرُونَ اللَّه قيما وقُعودا وعلىچه باوري دارند: (
  39)191عمران: ) (آلنَا عذَاب النَّارسبحانَك فَق ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطلًاوالْأَرضِ 
مستقيم دارد و به آنها  ةعمل صالح: آيات قرآن به برخي رفتارها و اعمال، اشار ششم؛ ةمرحل

نماز، اطعام، انفـاق،   ةامر يا از آنها نهي كرده است. براي نمونه در قرآن كريم به صراحت به اقام
غيبت و ماننـد آن    افكني، ه از دزدي، زنا، تفرقهك زكات، روزه و مانند آن امر شده است، همچنان

نهي شده است. اما همين قرآن در برخي آيات ديگر، ما را به فهـم قـوانين موجـود در طبيعـت     
فراخوانده است تا بتوانيم آنها را در زندگي اجرا كنيم. بايد باور داشته باشـيم كـه اگـر بـه ايـن      

ر جهـان هسـتي و نيـز در خودمـان بـرويم و      فرامين عمل كنيم، سراغ كشف قوانين موجـود د 
ها زندگي كنيم، مشغول  هاي رفتاري مشخصي برسيم و طبق آن نظام براساس آن قوانين به نظام

هـو الَّـذى جعـلَ    انجام دادن عمل صالح با همان ميزان قرآني آن هستيم. به اين آيه دقت كنيد: (
رقَدا ورَ نُورالْقَمو اءيض سنَازِلَ الشَّمم هابسالْحينَ ونالس ددواْ علَمتَعقِّ    لإِلَّـا بِـالْح كذَل ا خَلَقَ اللَّهم

و » سـخّر « ةتوانيد به آياتي با كليـدواژ  ). به همين ترتيب مي5) (يونس:يات لقَومٍ يعلَمونيفَصلُ اآل
آن مراجعه كنيد و ببينيـد كـه چگونـه    آيه هستند) در قر 25مشتقات آن (كه در مجموع بيش از 

كـارگيري قـوانين مربـوط بـه طبيعـت و روابـط        خداوند به دنبال ترغيب انسانها در كشف و به
  40انساني در قالب علم، ايمان و عمل صالح است.

تحصيل سبك زندگي توحيدي مستلزم قرار گرفتن و حركت در صـراط مسـتقيم اسـت و    
مشاهده و درك كرد، ايمان آورد و عمل صالح انجام داد. اگـر  منظور بايد آيات خداوند را  بدين

آيات خداوند همان آيات اصطالحي در قرآن باشند، بايد تا حد توان به قرائت و تـدبر در آنهـا   
بپردازيم و مفاهيم آن را به باور قلبي برسانيم و به مضامينش عمل كنيم. و اگر اين آيات، آيـات  

معجزات الهي و در روابط ميان انسانها باشند، بايد بـه بررسـي    موجود در هستي، در انسان، در
كه همه توسط خداوند حكـيم و قـادر قـرار    - دقيق آنها بپردازيم، قوانين موجود در ميان آنها را 

مـان را در خـدمت اسـتحكام بيشـتر      كشف كنيم و عالوه بر اينكه افـزايش آگـاهي   - داده شده
بهترين وجه از آن قوانين و سنتهاي الهي در رفتارها و وضع آوريم، به  ايمانمان به خداوند درمي

مـان را بهبـود بخشـيم و     گيريم تا كيفيت زنـدگي هاي اقتصادي و اجتماعي و مانند آن بهره نظام
هاي خداوند به نيكويي قدرداني كنيم و بـا ايـن كـار بـه صـراط مسـتقيم        وسيله از نعمت بدين

  رهنمون شويم.
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پرداختن به آيات قرآن و حاصل آن يعني علوم قرآني، تفسـير و مثـل   گونه كه تدبر و همان
شود؛ به همان ترتيب كشـف   آن، از آن جهت كه پرداختن به كالم الهي است مقدس شمرده مي

بردن به زواياي روابط انساني و علوم قوانين موجود در طبيعت، پيدا كردن سنتها در جوامع و پي
داختن به فعل خداوند در اين دنيا است، اين نيز بايـد مقـدس   حاصل از آنها، از آن جهت كه پر

اگر عمل به احكام و دستورات خداوند در قرآن واجب و ترك آنها حرام است،  41شمرده شود.
رفتار براساس قوانيني كه خداوند در زمين قرار داده (اعم از قوانين تجربي و انساني) نيـز بايـد   

انـد كـه هـيچ انسـان بـالغي از آن تعـدي        نين چنان بديهيواجب قلمداد شود. برخي از اين قوا
دانند اگر بدون تمهيدي از يك  گذارند و مي كند؛ براي نمونه همه به قانون جاذبه احترام مي نمي

آوردن قـوانين  دستارتفاع زياد به پايين بپرند، جان سالم به در نخواهند برد. اما بايد هم براي به
ش كنيم، و هم به هراندازه كه موفق شديم، آنها را در زندگي بـه  و ضوابط موجود در جهان تال

كار بريم. كفر به محتواي آيات قرآن، انحراف، ضاللت و غضب الهي را در پي خواهد داشـت،  
آورنده و ضامن بقاء آنها خداوند است  بنابراين انكار يا كفر به قوانين موجود در هستي كه پديد

بـراي نمونـه اگـر     42سير صحيح زندگي توحيدي نخواهد داشـت. اي جز انحراف از م نيز نتيجه
كه خداوند وضع كرده و توسط انسانها كشف شده - قوانين مربوط به جاذبه و مقاومت مصالح 

توسط سازندگان يك برج ساختماني ناديده گرفته شود، و در سوي ديگر قوانين مربوط  - است
كشيده شود، حاصل كار چيزي جز فروريختن  رشوه و پارتي به فساد ةبه روابط انساني به واسط

دير يا زود آن برج به همراه فروريختن اعتماد عموم مردم به سازوكار اجرايي آن جامعه نخواهد 
تواند به نوعي عذاب دنيوي حاصل از انكار و كفر به قوانين توحيدي عالم قلمـداد   بود. اين مي
  اخروی نیز خواهد شد. شك سبب عذاب شود كه بي

ديني و برمبناي قرآن، زندگي خدامحور، يعني بنـدگي بهتـر، يعنـي     ساس يك نگاه درونبرا
هاي خداوند كه هـم درونمـان و در فطرتمـان     مان براساس آموزه شكوفايي استعدادهاي دروني

نهاده شده، هم در تمام هستي قابل مشاهده است و هم توسط پيامبران الهي در اختيارمان قـرار  
ها و آيات خداوند قابل رؤيت و استفاده  ها با دقت و پيگيري در نشانه ن آموزهداده شده است. اي

هـاي   تجربـه  ةها به واسط جا قرار دارند و اغلب اين نشانه هاي خداوند همه است. آيات و نشانه
يابد كه فالن گياه  كنند؛ مثال انسان پس از مدتي آزمون و خطا درمي انساني نمود بيشتري پيدا مي

برد كه قانون جاذبه وجود دارد.  افتادن اشيا پي ميزمينعي از بيماري مفيد است، يا از بهبراي نو
الهي است و اين هـم جهـت عقلـي     ةقطعيِ علمي يك نشان ةبه طور كلي بايد گفت كه هرگزار

دارد و هم حاصل فهم درست از آيات قرآن است؛ اگر ما درست مشاهده كنيم، در آن بينديشيم 
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ت آن كه توسط خداوند وضع شده است را كشف كنيم و به زوايـاي مختلـف آن   و قوانين پش
تسلط يابيم، و در نهايت مؤمنانه از آنها در جهت باالبردن كيفيت زندگي انساني به كار بريم، در 

ايم. انسان خدامحور اگر  ايم و در صراط مستقيم قدم نهاده صورت به بندگي بهتر نزديك شده اين
ست، به دنبال راهي است تا آنها را به درستي برطرف كنـد. براسـاس تجربـه و    گرسنه و تشنه ا

شـود.   منـد مـي   پردازد و اينچنين از نعمتهاي خداوند بهره آگاهي به كشاورزي، دامداري و ... مي
داند كه بايد بـه دنبـال درمـان باشـد؛      ها مي اگر به يك بيماري دچار شود، براساس همين آموزه

توسط خداوند در اين جهان قرار داده شده است؛ حاال يا در خواص موجـود   درماني كه آن نيز
در برخي گياهان، يا در انجام برخي حركات ورزشي يا مواردي شبيه به اين. پس هم بـه دنبـال   

داند كه هر دارويـي كـه دردش را درمـان اسـت،      آيد و هم همزمان مي ارتقاء علم پزشكي برمي
ت، و اين همان ايمان و عمل صالح است. اين طرز تفكر ابراهيم اي از جانب خداوند اس معجزه

 والَّذى هو يطْعمنىِ ويسقينِ ٭ هدينِالَّذى خَلَقَنىِ فَهو ينبي (ع) و هر انسان خدامحور ديگر است: (
  )80- 78) (شعرا:وإِذَا مرِضْت فَهو يشْفينِ ٭

ور به دنبال رفع گرسنگي و تشنگي نيست و به نجات اين بدان معنا نيست كه انسان خدانابا
ظاهرا دنيوي هم  ةانديشد. اين يعني اگر مسلماني به دنبال راه حل يك مسئل خود و ديگران نمي

هـاي خداسـت، بنـابراين نبايـد تصـور كنـد كـه كـاري          باشد، از آنجاكه سرو كارش با آفريـده 
ه امور را پست و غيرالهي ببيند. همين كـه بـه   كند. انسان نبايد به هيچ وجه اينگون غيرخدايي مي

دنبال رفع گرسنگي و تشنگي و به دنبال دواي يك درد است، اگر متوجه باشد همين هم كاري 
اش را در نماز و روزه خالصه  ديني، الهي و يك عمل صالح است. انسان خدامحور عمل صالح

  د.نگر كند، بلكه به اين امور هم به چشم اعمال ديني مي نمي
قُلْ منْ حرَّم زِينَةَ اللَّه الَّتىِ أَخْرَج لعباده والطَّيبات منَ الرِّزقِ قُـلْ هـى   رشيد رضا ذيل اين آيه: (

ون  كَذَلك نُفَصلُ اآلللَّذينَ ءامنُواْ فىِ الْحيوةِ الدنْيا خَالصةً يوم الْقيامةِ  لَمـعمٍ يقَـول ات32(اعـراف:  )ي (
آن است كه مؤمنـان بايـد بـه     ةدهند معتقد است عبارت انتهاي آيه (كه پررنگ شده است) نشان

مقتضاي ايمان و اسالمشان نسبت به علوم و فنون و تكنولوژي اعلم از كافران باشند تا بـه ايـن   
ع و وسيله شكرگزارتر باشند. بر اين اساس تنها قومي كـه نسـبت بـه سـنتهاي اجتمـاعي، طبـائ      

كننـد، مسـتحق    مصالح بشر و راههاي رسيدن به يك تمـدن شـريف آگـاهي و علـم پيـدا مـي      
). اين عبارات بـه  350و8/349، 1990رشيدرضا، مندي از نعمتهاي خداوند در دنيا هستند ( بهره

اين معنا هستند كه تعريف مؤمن اين نيست كه تنها به مناسك عبادي بپردازد؛ حج بـرود، نمـاز   
تر است، در مسائل به ظاهر دنيوي هم تالشش بيشتر  به جهاد برود. آن كه مؤمن شب بخواند و
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تر است، عالوه بر اينكه در اعتقاد و اخالق  است و در اين زمينه هم پيشروتر است. آن كه مؤمن
در درجات عالي است، در فناوري  و تكنولوژي، در طب و رياضي، در محيط زيست و علـوم  

و علوم اقتصادي هم گوي رقبت را از ديگران ربوده است. اگر قائل بـه  فضايي، در روانشناسي 
فاضـله در تمـام    ةآن مدين - (عج)مثال پس از ظهور امام زمان- اي براي مؤمنان شويم  فاضله ةمدين

مسائل و ابعادي كه در حيات انسان اثرگذارند در حد اعلي است، نه آنكه تنها در يك يـا چنـد   
  بعد چنين باشد.

  
  گيري يجهنت. 8

هاي قرآن منجر به  سبك زندگي توحيدي سبكي است كه در آن باورها و اعمالي مبني بر آموزه
هاي اين سبك از زندگي در قـرآن   يافتن و حركت در صراط مستقيم شود. براي يافتن مؤلفهراه

 ةمطالعـ معناشناسي آيه در قرآن و  ةاز اهميت بااليي برخوردار است. برپاي» آيه« ةكريم، كليدواژ
نشـانه و  «نشيني و جانشيني، معنـاي اصـلي آيـه در قـرآن      ساختارهاي تكرارشونده و روابط هم

است كه در قالب مصاديق مختلف به كار رفته است؛ الف) آيات اصطالحي قرآن، ب) » عالمت
در آيات مختلف قرآن مراحل » آيه«موارد ديگري چون معجزه و آيات آفاقي و انفسي. استعمال 

آوردن سـبكي از زنـدگي    دست اي جهت هدايت و قرار گرفتن در صراط مستقيم و به هگان شش
شـود، بـا درگيـر شـدن      سازد. مراحلي كه از مشاهده و شناخت آغاز مـي  توحيدي را نمايان مي

 ةشود. ايـن ترجمـ   يابد و به رفتار و عمل ختم مي احساس، پذيرش و ايمان و تصديق ادامه مي
است كه بارها در قرآن تكرار شده است. اين مراحل تنهـا    »مل صالحايمان و ع«عبارت كليدي 

مختص توجه به آيات اصطالحي و توجه به قرآن نيست، بلكه آيات آفـاقي و انفسـي هـم بـه     
انـد. خداونـد در    گونـه  شان با آيات اصطالحي در قرآن همين شان و اشتراك لفظي جهت كاربرد

آنها و توجـه بـه    ةاي دارد و فراوان امر به مشاهد جه ويژهقرآن كريم به اين دسته از آيات نيز تو
هـا را   هاي فطري انسان و عالمات موجود در طبيعت كرده است. چنانچه انسان اين نشانه نشانه

يابي به علوم تجربي و انسـاني   برد و با دست دنبال كند، به قوانين و سنتهاي نهفته در آنها پي مي
زنـدگي در صـراط مسـتقيم را تجربـه      - بردن از آيات قرآن ند بهرهمان- صحيح از آنها  ةو استفاد

  كند. مي
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، 1407، زمخشـري،  1/562، 1374، مكارم شـيرازي،  451و1/450، 1372براي نمونه رك: طبرسي،  .34
 179- 174،صص1361و ايزوتسو،  2/201، 1364، قرطبي، 1/234، 1422عطيه،  ابن، 1/211
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علـم   قائـل شـويم:  » علـم «اي در مـورد   بندي دوگانه توانيم به دسته با توجه به آيات قرآن كريم، مي .41
مندي در جهت  ممدوح و علم مذموم. علم ممدوح علمي است كه در مراحل كشف، شناخت و بهره

)، و علم مذموم علمي اسـت كـه در   28فاطر:) (إِنَّما يخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماءصراط مستقيم باشد: (
ا    فَإِذَا مس الْانسانَ ضُيكي از مراحل فوق دچار انحراف باشد: ( ا قَـالَ إِنَّمـ رٌّ دعانَا ثُم إِذَا خَولْنَه نعمةً منـَّ

لىع يتُهون  أُوتلَمعلَا ي منَّ أَكْثَرَهلَكتْنَةٌ وف ىلْ هلْمِ بعلم مقدسي كـه در مقالـه بيـان شـده     49) (زمر:ع .(
 است، همان علم ممدوح است.

  83رك: نحل: .42
  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
 ، بــه آدرس: بــزرگ اســالمي  دايــرة المعــارف ، »آيــه«، مــدخل  )ش1399(آذرتــاش آذرنــوش،  

 ./cgie.org.ir/fa/article/258806آيه

 .بيروت، دار العلم للماليين ،جمهرة اللغة)، م1988(ابن دريد، محمد بن حسن، 

 .لميةدارالكتب الع، بيروت، المحكم والمحيط األعظمق)، 1421ابن سيده، علي بن اسماعيل، (

، تحقيـق  المحرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز     ق)، 1422ابن عطيه اندلسي، عبدالحق بن غالب، (
 .دارالكتب العلميةعبدالسالم عبدالشافي محمد، بيروت، 

 .، قم، مكتب األعالم اإلسالميمعجم مقاييس اللغةق)، 1404ابن فارس، أحمد بن فارس، (

 .3، بيروت، دار صادر، چلسان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم، (

 .، ترجمه احمد آرام، تهران، شركت سهامي انتشارخدا و انسان در قرآنش)، 1361ايزوتسو، توشيهيكو، (

 .، ترجمه محمدرضا باطني، تهران، آگاهشناسي جديد زبانش)، 1374يرويش، مانفرد، ( بي

، اي شـبكه  ةقرآن كريم، ساختار معنايي براسـاس يـك رابطـ    ةواژ جزوه گنجش)، 1391پاكتچي، احمد، (
 .مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)

 .، ترجمه كورش صفوي، تهران، نشر مركزنگاه تازه به معناشناسيش)، 1374پالمر، فرانك، (

مشـهد، انتشـارات   اي،  ، ترجمه فريدون بـدره هاي دخيل در قرآن مجيد واژه، )ش1386(جفري، آرتور، 
 .2توس، چ

 .، بيروت، دار العلم للماليينتاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح؛ ق)، 1376جوهري، إسماعيل بن حماد، (

 .، بيروت، دارالقلممفردات ألفاظ القرآنق)، 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد، (
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 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)م)، 1990رشيدرضا، محمد، (
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