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abstract:
Passing from structuralism and entering the stage of semiotics shows that 
meaning is plural and multiplicative, not pre-determined and impenetra-
ble, which provides the opportunity for multiple and dynamic readings 
in discourses. make Because semiotics is done exclusively through the 
interpretation of signs in the text, it can be a suitable tool for studying 
religious discourses. Therefore, in this research, one of the challenging 
discourses in the Holy Qur'an under the title of "Sura of the Monafiqun" 
was selected, in order to understand the formation structures of the pro-
duction and perception of meaning, the methods, the tools that they try 
to hide their true face. and the strategies of the Holy Quran to reveal their 
truth are examined. The research method is a descriptive-analytical meth-
od based on semiotics. The results of the analysis of Surat al-Monafiqun 
show that they used different strategies and methods for hypocrisy, the 
most important of which is the emotionalization of the discourse space. 
Also, the Holy Quran always chooses the signs of challenge, contradic-
tion, opposition, and change in front of the signs of the hypocrites, in 
order to take the emotional flow that they have set in motion towards the 
recognition and recognition of their true face
Key words: hypocrisy, semiotics, persuasion, emotional discourse, cog-
nitive flow
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چکیده
گذر از ســاختار گرایی و ورود به مرحله نشانه_معنایی بیانگر این مطلب است که معنا امری 
متکثر و تعدد پذیر، از  پیش تعیین نشده و حصار نا پذیر است که  فرصت خوانش های متعدد 
و پویا را در گفتمان ها فراهم می سازد. همچنین، به  دلیل اینکه نشانه_معناشناسی، منحصراً 
از طریق تبیین وجوه نشــانه ای موجود درون متن صورت می گیرد، می تواند ابزاری مناسب 
برای مطالعه گفتمان های دینی باشد. ازاین رو در این پژوهش، یکی از گفتمان های چالشی 
در قرآن کریم، تحت عنوان  سوره منافقون انتخاب گردید، تا ساختارهای شکل گیری، تولید 
و دریافت  معنا، شــگرد ها، ابزارهایی که منافقان ســعی در پنهان کردن چهره حقیقی شان 
دارند و اســتراتژی های قرآن کریم برای آشکار ســاختن حقیقت آنان، بررسی گردد. روش 
تحقیق، روش توصیفی_تحلیلی با اتکا بر ابزار نشانه_معناشناسی است. نتایج بررسی روابط 
بین نشــانه های ســوره منافقون نشــان می دهد که منافقان برای کنش نفاق، استراتژی و 
شــگردهای مختلفی را پایه ریزی  می کردند که مهم ترین آن عاطفی سازی فضای گفتمان 
اســت. از دیگر نتایج تحقیق، اشــاره به استراتژی قرآن کریم اســت که همواره، در مقابل 
نشــانه های منافقان، نشانه های چالشی ، تناقضی، تقابلی، دگرســویی را انتخاب می کند تا 
جریان عاطفی را که به راه انداخته اند به ســمت شــناخت و شناساندن چهره حقیقی آنان، 

هدایت کند.
واژگان کلیدی: نفاق، نشانه_معناشناسی، سوره منافقان، گفتمان عاطفی.
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سان
ی 1. مقدمه 

مبنای هســتِی آفرینش بر اساس معنا شکل گرفته است و اساساً انسان، عنصر معنا است؛ 
ازاین رو شناخت معنا، همواره موردبحث بوده است. در شرق اسالمی، اندیشمندانی همچون: 
جاحظ، ابن رشــیق قیروانی، ابو هالل عســکری و عبدالقاهر جرجانی بوده اند که هر کدام 
درصدد اظهار فضل دال، مدلــول و ارجحیت یکی بر دیگری بوده اند. در غرب نیز به ویژه 
در آثار افالطون به عنوان فیلسوف عقل گرا، اولین بارقه های موضع گیری، ترجیح معنا بر لفظ 
مشــهود است؛ اما با وجود تمام این کوشــش ها تا پیش از دهه 60 میالدی، مکتبی مستقل 
وجود نداشــت تا به طور منســجم به مطالعه خاصیت ها و چگونگی شکل گیری نشانه و 
معنا بپردازد تا اینکه نخســتین خاستگاه و نحله های تأسیس نشانه شناسی1 _به عنوان علمی 
مســتقل که دارای نظریه اســت و قابلیت تطبیق بر گفتمان های مختلــف را دارد_ در آثار 
دی سوســور2  نشانه شناس اروپایی و چارلز پیرس سندرس3 نشانه شناس آمریکایی متجلی 
می گردد؛ دانش نشانه شناســی همانند هر علمی از زمان ظهور تاکنون شاهد تحوالت مهمی 
بوده اســت و با پشت سر گذاشتن ساختارگرایی که روابط نشانه و معنا را رابطه ای تقابلی 
و صرف می دانســت وارد مراحل تکاملی و تعاملی شد که در آن، تقابِل معنایی، فقط یکی 
از حالت های، روابط بین دال و مدلول اســت. در این حالت نشــانه ها در روابط متعددی، 
همچون، تعامل، تضاد، چالش، رقابت، همدســتی، تبانی، دگردیسی، هم زیستی، دگرگونی 

قرار  می گیرند تا به معنا برسند. 
 بنابرایــن، ورود به مرحله نشــانه_معنایی، بیانگر این مطلب اســت که معنا _برخالف 
نشانه شناســی کالسیک که آن را امری مسلم می دانست_ متکثر و تعدد پذیر است و وصول 
به بُعدی از  معنا یعنی از دســت دادن ســایر جوانب آن؛ همانند نگریستن به یک مکعب از 
زاویه خاص که به  محض مشــاهده بُعدی از مکعب، ابعاد دیگر آن پنهان می گردد. در واقع 
دریافت جزئی از معنا چیزی جز پنهان کردن اجزاء مختلف آن نیســت. این خاصیت متکثر 
بودن و حصارناپذیری معنا در نشانه_معناشناسی فرصت بروز خوانش های متعدد و پویا را 
در گفتمان ها فراهم آورد که موجب شــد، معنا امری قطعی و تام نباشــد و مرتب، به طور 
توقف ناپذیر، دچار بازبینی و تولید گردد و هر بار مرزهای آن توسط گفته یاب، جابه جا  شود. 
براین اساس، نشانه_معناشناسی و تحوالت اخیرش می تواند روشی باشد تا رابطه گفتمان با 
گفته یابان، جهان، دیگران، حضور، مکان، زمان، بافت، زیست محیط و تجربه های انسانی را 
مطرح کند و از آنجایی که این تبیین منحصراً از طریق نشانه های موجود درون  متن صورت 

می گیرد، می تواند ابزاری مناسب برای مطالعه گفتمان های دینی، به ویژه قرآن کریم باشد. 

1)  semiotics
2)  Ferdinand de Saussure
3)  Charles Sanders Peirce



سال ششم 
شمارة اول
پیاپی: 10

بهار و تابستان 
1401

210

در همین راســتا، در این پژوهش، یکی از گفتمان های چالشــِی قرآن کریم، تحت عنوان 
 سوره منافقون، انتخاب گردید، تا ساختارهای شکل گیری، تولید و دریافت  معنا بررسی شود؛ 
چراکه، به نظر می رســد این سوره مبارکه می تواند بستری مناسب برای بهره مندی از روش 
نشانه_معناشناسی باشــد؛ زیرا، عالوه بر، دربرداشتن، گفتمان منافقان و حالت های آنان در 
تولید و شکل گیری معنا، حاوی راهکارهای قرآنی است که به معرفی و شناخت این گروه 

از معاندان اسالم، می پردازد.
قلمرو موضوعی این پژوهش به صورت معین، مرتبط به ســوره منافقون است و همچنین 
قلمرو زمانی گفتمان سوره مذکور متعلق به سال پنجم هجری و بعد از جنگ بنی مصطلق 

است. 
روش تحقیــق، روش توصیفی_تحلیلی و با اتکا بر ابزار نشانه_معناشناســی اســت که 
چگونگی تولید و دریافت معنا را از طریق کشف روابط بین نشانه ها با وجوه نشانه ای تبیین 

می کند. 
به طورکلی پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به سؤاالت زیر است:

1. چگونه سازوکارهای تولید و دریافت معنا در سوره منافقون شکل می گیرد؟
2. منافقان با چه شگرد ها و ابزاری سعی در پنهان کردن چهره حقیقی خود در لباس اسالم  

دارند؟
3. قرآن کریم ازچه ابزار ها و استراتژی هایی برای آشکار ساختن چهره منافقان و خنثی سازی 

گفتمان آنها بهره می گیرد؟

1. 1. فرضیات پژوهش
1. منافقون سازوکارهای تولید معنا را در جهت تولیِد شناختی وارونه پیگیری می کنند.

2. گفتمان عاطفی از ابزارهای مهم منافقان برای پنهان کردن، چهره حقیقی شان است.
3. قرآن کریم، در مقابل نشانه های منافقان، نشانه های چالشی ، تناقضی را انتخاب می کند 

تا جریان عاطفی منافقان را خنثی و جریان شناختی جایگزین کند. 

1. 2. پیشینه پژوهش 
در میــان پژوهش هایی که در آیات مربوط به منافقان صورت گرفته اســت، دســته ای از 
تحقیقات مالحظه می شــود کــه به تبیین مصادیق نفاق _به منظــور آموزش مفاهیم دینی_ 
پرداخته اند که این دســته از پژوهش ها خارج از حوزه استناد ما در این تحقیق،  هستند؛ اما 
دســته دومی از پژوهش ها وجود دارند که میدان عمل آن ها بررسی نفاق و سیمای منافقان 
در بافتی گفتمانی اســت که برای کشف الیه های ساختمانی و میزان تأثیر آن ها در مخاطب 
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ی صورت می گیرد و می توان به مهم ترین  آن ها در ذیل اشاره کرد: 

1. مقاله »مدل اقناع افکار عمومی در قرآن کریم؛ مطالعه موردی مواجهه با منافقین/فصلنامه 
پژوهش های راهبردی سیاســت/1396« نوشــته افتخاری و کاظمی به دنبال پاسخ گویی به 
این پرسش هستند که رسول خدا)ص( ازچه روش های اقناعی برای مواجه با منافقان بهره 
می گرفتند؟ نویسندگان ضمن تبیین دقیق مواد نظری و مدل انطباقی تحقیق به ذکر نمونه های 
نفاق و انگیزه نفاق ورزی پرداخته اند؛ اما به نظر می رسد روش های اقناعی مطرح شده نیازمند 
ترسیم یک چرخه است؛ به این معنا باید چرخه پیش از اقناع و پس از آن و در رأس آن ابزار 
اقناع و مجاب سازی مطرح شود؛ امری که علی رغم نکات جدید مقاله، به چشم نمی خورد.
2. دیانــی و پرچم در مقاله »نقش بافت موقعیتی و پیرامونی در تفســیر آیات مربوط به 
منافقان/تحقیقــات علوم قرآن و حدیث/1397« به واکاوی مفهوم بافت موقعیتی و پیرامونی 
در دانش زبان شناسی پرداخته اند و سپس الگویی ترسیم نموده اند که آیات مربوط به منافقان 
را در دو سوره »بقره« و »منافقون« تحلیل می کنند. نویسندگان در هنگام توصیف پدیده نفاق 
آن را منحصر به عدم پذیرش اسالم و شکست در جنگ نمی دانند؛ بلکه عالوه بر آن شرایط 
پیشــینی و پســینی حاکم بر فضا را دخیل بر این پدیده دانسته اند و این نتایج، تأیید در نظر 
 داشتن بافت در تفسیر است. شاید بتوان گفت: انتظار می رود به عنوان خروجی و نتیجه مقاله، 
باید به مسئله در نظر داشتن بافت و یا عدم استفاده آن در تفسیر قرآن، به صورت موردی در 
اصطالح شناسی ایدئولوژی قرآن اشاره می شد تا کارایی و تفاوت به کارگیری بافت و یا عدم 

به کارگیری آن برای مخاطب، روشن گردد.
3. مقاله »واکاوی سبک انگیزشی ساختار آیات قرآن باتکیه بر علم معانی، مطالعه موردی 
سوره منافقان/فصلنامه مطالعات سبک شناسی قرآن کریم/1398« نوشته بخشی نیا و کاظمی 
تبار وجوه انگیزشــی قرآن کریم را بر مبنای کتاب مطول تفتازانی بررســی می کند. به نظر 
می رسد نویسندگان محترم، همان انگیزه های حذف مسند الیه، ذکر، معرفه، نکره و یا احوال 
دیگر را در علم بالغت به عنوان گفتمان انگیزشی معرفی کرده اند. درصورتی که بررسی سبک 
انگیزشــی به دنبال راهکارهای ایجاد انگیزه و ســپس نتیجه آن بر کنشی یا عدم کنشی بر 

مخاطب است ؛ امری که در این نوشتار مغفول مانده است.

1. 3. ضرورت پژوهش
مطابق بررســی هایی که صورت گرفت، پژوهشــی با ابزار نشانه_معناشناسی به واکاوی 
شــگردهای گفتمان منافقان و استراتژی های مجاب سازی شان در جهت تولید معنای نفاق، 
از منظر شــناختی، پدید نیامده و یا نویســنده، آن را نیافته است. ازاین رو، ضرورت تدوین 
پژوهشــی جهت خوانشــی نو در قرآن کریم، برای رسیدن و کشــف ساختارهای تولید و 
دریافت معنا با استفاده از وجوه نشــانه ای متن، مهم می نماید. همچنین، از جمله نوآوری، 
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پژوهش حاضر معرفی و تبیین استراتژی های بیانی و کالمی منافقان است که اعجاز بالغی و 
لفظی پایان ناپذیر قرآن کریم را از منظر و دریچه ای نو معرفی و بررسی می کند.

2. نشانه_معناشناسی: چشم اندازی نو برای خوانش گفتمان
نشانه شناسی با عبور از دوره های مختلف شاهد تحوالت مهمی بود که آغاز آن با مطالعات 
دی سوســور پیوند خورده  اســت و با نام ساختارگرایی شناخته می شــود. در این مرحله، 
نشــانه ها در ســاختاری ثابت، معین و تغییرناپذیر قرار دارند و رابطه آن ها، صرفاً با تقابل 
همراه اســت که از پیوند دال و مدلول ایجاد می گردند. )p ,1938 ,saussur:97( در همین 
دوره و تقریباً، هم زمان با سوســور، نشانه شناس آمریکایی پیرس مطالعات خود را بر انواع 
نشــانه ها اعم از لوگو، زبــان و تصاویر آغاز می کند و وضعیت انجماد نشــانگی و روابط 
ساختاری نشانه ها با مطالعات او، به دلیل طرح سه وجه برای نشانه، به پایان خود نزدیک تر 
می شــود. ازنظر پیرس هر نشانه از سه رکن اساســی یعنی: نشانه1 ،  موضوع2 و تفسیرگر3 
تشکیل شده است و تا ســه رکن مذکور وجود نداشته باشد، نشانه شکل نمی گیرد. در این 
حالت نشــانه ها باهم در رابطه ای فرایندی قرار دارند و در زنجیره ای بی نهایت به یکدیگر 
ارجاع داده می شوند. )p ,1931 ,peirce:276( شاید بتوان گفت: »آنچه که مطالعات گفتمانی 
ایــن دوره را دگرگون و از فرم مکانیکی صرف خارج کرد، حضور عاملی به نام گفته پرداز 
بود که برای اولین بار توسط بنویست4  در مسائل زبان شناسی عمومی مطرح شده بود.« )آیتی، 
1394: 24( درحقیقت، برخالف مرحله ساختار گرایی و نشانه شناسی سوسری نشانه ها قائم 
به ذات نیســتند و با حضور مفســر و یا گفته پرداز، نشانه ها هویت می یابند که برای فهم و 

تفسیر هر نشانه آن را به نشانه های دیگر پیوند  می دهد.
مرحله اخیر تحوالت نشانه شناسی، سال های 1980-1990 را در برمی گیرد، مرحله تعاملی 
اســت که با نظریه پردازی گریمس )1917(5 رهبر مکتب پاریسی نشانه شناسی در اروپا، به 
دستاوردهای مهمی نایل می شــود. در این مرحله، مطالعات زبان تابع شرایط تعاملی است 
که عالوه بر شرایط تولید گفتمان و حضور گفته پرداز، حضور گفته یاب نیز به عنوان شریک 
گفتمان اهمیت می یابد که با شرکت در گفتمان خأل های آن را پر می کند. نکته مهم دیگر در 
این مرحله،  طرح مسئله ارتباط سوژه با نشانه ها به واسطه حضور جسمانه اي است؛ یعني 
جسم انتزاعي سوژه یا گفته پرداز به عنوان پایگاهي در نظر گرفته می شود که احساس و ادراك 
ســوژه در آن جاي می گیرد و از آنجا مرزهاي معنایي دریافت و پیوسته جابه جا مي شوند. 
)شــعیری، 1388: 42( همچنین تولید و دریافت معنا در نظامی فرآیندی و تعاملی صورت 
1)  Sign
2)  object
3)  Interpretant
4)  Emile benveniste
5)  Algirdas Julien Greimas
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ی  می گیرد و چیزی به عنوان کشــف قاطعانه معنا وجود ندارد، معنا تمام شده نیست و همواره 

در تردید است؛ تمام این مسائل، موجب می شود تا معنا امری متعین و ازپیش تعیین شده نباشد 
و زمینه  را برای خوانش های جدید و متکثر در گفتمان فراهم آورد.

 بنابر قابلیت های نشانه_معناشناسی، این روش جدید می تواند، به عنوان یک ابزار کارآمد و 
مناسب این ظرفیت را داشته باشد تا رابطه انسان را در گفتمان با زمان، مکان، هستی، نشانه ها 
و دیگران با اتکا بر وجوه نشــانه ای بررسی کند و چشــم اندازی نو برای ابراز ظرفیت های 

معنایی باشد. 

3. شناخت گفتمانی 
بر اســاس نظریه های ارتباط در زبان شناسی، شــناخت به حالتی اطالق می گردد که در 
آن اطالعات از ســوی تولید کننده به سمت دریافت کننده هدایت می شود. آنچه که در این 
نوع از شــناخت اهمیت می یابد، وجود دو عنصر در حالتی خطی است که یکی، مسئولیت 
ارســال و دیگری، مسئولیت دریافت اطالعات را دارد؛ اما در مقابل این تعریف از شناخت 
کــه در دهــه هفتاد رایج بود، نوع دیگری از شــناخت وجود دارد کــه مکانیکی و انتقالی 
نیســت؛ بلکه شناخت، جریانی تعاملی، فرایندی و متکثر اســت. )شعیری، 1395: 51( در 
این حالت، شــناخت به جای قرارگیری در حالــت خطی، در چرخه تبادل، قرار می گیرد که 
»موجب بروز راه کارها و یا شگرد های زبانی می گردد که این شگردها دائما درحالت تولید، 
تکثیر ، جابه جایی، دگرگونی، حذف، جایگزینی یا زایش گونه های شــناختی دیگر هستند.« 
)همان:51(  بر این اســاس، مقصود از شــناخت از منظر گفتمان، صرف ارائه اطالعات به 
گیرنده نیســت؛ بلکه عالوه برآن، یافتن استراتژی و شــگردهای القای شناخت به گیرنده 

شناخت است. 
نکته مهم دیگر در مورد شناخت از منظر گفتمانی، چگونگی، اشکال بروز و تحقق آن نیز 
 است؛ چراکه، گاه شناخت در جهت غرق کردن، محو نمودن شناخت قبلی و یا بیان شناخت 
موجود با شگردی نو و یا تأسیس شناختی دیگر حرکت می کند؛ مثاًل واقعه کربال حادثه ای 
اســت که گفته یابان با شرکت کردن در مراسم عزاداری یا تعزیه هر بار آن را از گفته پردازان 
مختلف، دریافت می کنند؛ اما آنچه که موجب تمایز انتقال شــناخت می شــود و تکرار را 
می زداید، فن شیوه ادا، ضرب آهنگ کلمات و روایت است که علی رغم ثابت بودن محتوای 
شــناخت، می تواند شناخت را با سهولت و دلپذیری بیشــتری انتقال  دهد. در واقع اساساً، 
محتوای شناخت یکسان است؛ اما گفتمانی موفق تر عمل می کند که  شیوه های بروز و تحقق  
متفاوتی برای شناخت  انتخاب کند. ازاین رو، شاید بتوان گفت: در گفتمان های امروزی آنچه 
بیش از انتقال شناخت اهمیت دارد، چگونگی انتقال شناخت است که از آن با عنوان راهبرد 

و یا شگرد های انتقال، یاد می شود. 
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3. 1. نفاق به  مثابه شناخت نما
نفاق، از نظر زبانی، به معنای گذشتن، سوراخ کردن و خرج کردن  است و به لحاظ مفهومی 
»واردشــدن در دین از یک سو و خارج شدن ازطرف دیگر اســت« )فیروزیان و همکاران، 
1399: 145( و به هرگونه تناقض در نیت و عمل اطالق می گردد؛ اما آنچه، بیش از مطالعه 
معنای واژگانی و مفهومی این اصطالح اهمیت دارد، هویت بخشــی به این اصطالح است 
که برای اولین بار با مفهوم دو رویی در ترمینولوژی قرآن کریم مطرح شد: »نفاق، اصطالحی 
اســالمی اســت که عرب با معنای مخصوصش، یعنی پنهان کردن کفر و اظهار ایمان آشنا 
نبود، گرچه اصل این واژه در لغـــت مـعروف بوده است« )ابن منظور، 1414: 1135/10(؛ 
براین اســاس، می توان گفت: خلق، هویت بخشی به این واژه و اضافه کردن آن به فرهنگ و 
آرشیو دینی، به عنوان ضرورتی برای معرفی و شناساندن منافقان، صورت گرفت تا مسلمانان 
از گزند منافقان در امان باشــند؛ چراکه قطعاً، نفاق و ظهور آن در صدر اســالم، پیامدهای 
مختلفی را به همراه داشت که در صورت عدم مواجه و شناسایی آن، عواقب جبران ناپذیری 
بــه بار می آورد. ازاین رو قرآن کریم در آیات مختلفی با معرفی ویژگی های نفاق و مصادیق 
آن، همواره درصدد آشکارســازی چهره حقیقی منافقان است، به گونه ای که آن ها را فاسق 

﴿إِنَّ الُْمنَافِِقیَن ُهْم الَْفاِسُقوَن﴾)توبه/67(؛ »قطعاً، منافقان، فاسد هستند« معرفی می کند.
از نظر کارکرد، نفاق، ابزاری ضد شــناختی اســت که در پوشش شناخت، همانند سراب 
عمل  می کند و به صورت غیر مســتقیم، گفته یابان را تحت تأثیــر قرار می دهد؛ پس می توان 
آن را ســایه ای از شناخت نامید. همچنین نفاق در لباســی پنهان، مانند هر فرایند شناختی 
دیگر دارای برنامه ای اســت که مطابق آن برنامه، رسیدن به ابژه1 یا شیء را محقق می سازد 
و بســتری را فراهم می آورد که »تفکر، اندیشــه و منطق اســتداللی، باوری را تغییر داده و 
باور دیگری را جایگزین آن کند.« )شــعیری،1395: 31(؛ برای اســاس، نکته مهم در مورد 
شــناخت، اوالً، داشتن برنامه است؛ ثانیاً، ابزارهایی است که در اختیار دارد که به هر میزان، 
این ابزارها، قوی تر باشد، احتمال مجاب سازی و درنتیجه تولید شناخت، تغییر باور پیشین و 

جایگزین سازی باور جدید، بیشتر  می گردد. 
اما آنچه که موجب پیچیدگی گفتمان شناختی منافقان نسبت به سایر گفتمان ها، می شود، 
ابزار مورد اســتفاده آنان برای القای شناخت و مجاب سازی کنش گران است. نفاق به عنوان 
ابزار مجاب سازی، به صورت مخفی و پنهانی عمل می کند و همین مسئله سبب عدم سهولت 
در شناسایی آنان می گردد و به این خاطر قرآن کریم با نزول آیات مختلفی، ماهیت آن ها را 

فاش می کند.

1)  object



سال ششم 
شمارة اول
پیاپی: 10

بهار و تابستان 
1401

215

���
حت

لیل
ظیل

 �ا
تف�
ال

ف�ت
وس
�تر
م
حل
و�ف
ب�ن
 ر
یلا
ن�ا
رظ
�ح
تت
ال
هن
 � 

رل
ش�ت

سان
ی

 

شناخت

مجاب
سازی

نفاق

نمودار شماره 1: چرخه شناختی نفا
مطابــق الگو و طرح باال، منافقان در جریان شــناختی برای مجاب ســازی، ابزار نفاق را 
برمی گزیند و نفاق بعد از قرارگیری در چرخه شناخت و رخنه در آن، مجدداً تولید شناختی 
کاذب می کند. این شناخت کاذب اگر بتواند با مجاب سازی به کنش مطلوب خود دست یابد، 
زمینه را برای مجاب سازی، کنش و اقدامات دیگر فراهم می آورد؛ یعنی نفاق مبدل به عنصری 
همیشگی و الینفک از ساختار اجتماعی  می گردد.  همچنین، آنچه که موجب استمرار، اعتبار 
و بقای چرخه می گردد، استفاده ابزار نفاق است که درون خود استراتژی های مجابی مختلفی 
چون تصدیق، ســوگند، اظهار دوستی، خوش بیانی و استفاده از جایگاه اجتماعی را دارد و 
درعین حال مخفی است و تا پیشبرد اهداف خود باقی  می ماند؛ بنابراین پیش ازآنکه نفاق در 
ساختار اجتماعی تبدیل به عنصری ثابت شود و اهداف خود را پیش برد، ضرورت مقابله و 
آشکارسازی آن مهم می نماید. در بخش های بعدی پژوهش حاضر چگونگی آشکارسازی 

نفاق به عنوان عنصری شناخت نما توسط قران کریم مطرح خواهد شد. 

4. نقصان 
اگر گفتمان سوره منافقون را یک روایت از شرح  وضعیت منافقان و مسلمانان بدانیم، باید 
به دنبال هســته مرکزی آن روایت باشیم و نظریه پردازان گفتمان شناسی روایت، در بررسی 
نظام هایی روایی یک نقطه نظر مشــترك دارند »و آن اینکه هر گفتمان دارای هسته مرکزی 
اســت که می توان آن را کنش نامید.« )شعیری، 1395: 19( شاید بتوان گفت: هسته مرکزی 
روایت منافقان، کنش نفاق اســت و هر کنشــی در جهت تغییر حالت اولیه به حالت ثانویه 
است و به طورکلی، گفتمان کنشی دارای ساختاری اساسی است که از آن به تغییر و تحول 
معنا یاد می شود. ازنظر گریمس، نشانه شناس مکتب اروپایی روایت، روند حاکم بر بسیاری 
از روایت ها به گونه ای اســت که همه چیز از یک نقصان آغاز  می شود. نقصان یا خأل با کنِش 
کنش گران، گفتمان را در وضعیتی قرار می دهد که با اتصال به ارزش و یا انفصال از آن همراه 
می گردد. در  واقع، برای بر طرف کردن این نقصان، حرکت شروع و با عقد قرارداد و یا پیمان 
وارد مرحله کنش می گردد؛ مثاًل فردی که مجبور است تمام  مسیر منزل را تا محل کار خود 
پیاده برود و به دنبال خرید اتومبیل اســت، این حالت انفصال او از اتومبیل نقصان اســت و 
تغییر این حالت اولیه به حالت ثانویه یعنی اتصال به ابژه، با خرید خودرو محقق می گردد. 
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همچنین اگر فرد قادر به خرید اتومبیل نباشد با عدم دستیابی به آن، از آن انفصال می یابد. در 
واقع، این خاصیت نظام روایی کنش محور است که اساساً با یک و چندین نقصان و یا خأل 
ایجاد می شــوند و مسیر حرکت کنش گران یا در جهت رفع آن پیش می رود و یا کنش گران 
از آن محــروم می مانند و یا کنش گر و یا کنشــگرانی وضعیــت اتصال و یا انفصال به ابژه 
را اســتمرار می بخشــند. همچنین اتصال با ابژه و یا انفصال از آن در جریان کنشی گفتمان 
لزوماً همیشــه مادی نیست؛ مثاًل، گاهی خرید اتومبیل می تواند عالوه بر جنبه مادی سازنده 
خاطرات شیرین و یا تلخی باشد که بیان گر رابطه هستی شناختی و عاطفی کنش گر نیز باشد. 
در همین راســتا، منافقان نیز در مقام و موقعیت خود به هنگام ظهور اســالم احســاس 
خطــر کردند و نقصان حاکم بر این روایت از جانب منافقان حس انفصالشــان از ابژه هایی 
مادی چون ثروت، موقعیت و جایگاه اجتماعی اســت که تمــام کنش های آنان در جهت 
تثبیت و اســتمرار این ابژه ها است که در صورت انفصال از آن ها بحران های هستی شناختی 
مختلفی برای آنان ایجاد می شــوند. مثاًل آنان بر این باورند که اگر پول، جاه و مقام خود را 
از دست بدهند، عزتمندی خود را ازدست داده اند و به ذلت کشانده می شوند. در واقع مسیر 
هستی شــناختی آنان با ابژه های مادی و با اتصال و یا انفصال به آن تعریف می شــود، یعنی 
ابژه ای چون عزت و بزرگواری که ابژه ای درونی است با این ابژه ها تعریف می گردند. ظهور 
اســالم در واقع منشــأ خأل و انفصال آنان از ابژه ها است؛ چراکه در اسالم بر خالف دوران 
جاهلیت، ابژه هایی درونی و غیرمادی چون اعتقاد به اصول اسالم و دین است که موجبات 
عزت و ارزشــمندی را فراهم می آورد. ازاین رو شاید بتوان گفت: اساساً تقابل در ابژه ها و 
تفســیر هستی شناختی منافقان، نقصان و فاصله ایجاد شده بین آنان و ابژه هایشان، موجبات 

کنش نفاق، برنامه ریزی و شگردهای مجابی  آن را فراهم آورده است. 
نقصان به خطر افتادن موقعیت  برنامه: تضعیف مســلمان راه های پیشــبرد برنامه: 

مجابسازی  ابزار مجابی:  نفاق
بنا بر مطالب باال، کنش نفاق در جهت تغیر معنای ایجادشده توسط دین اسالم است و در 
این حالت با کنش گر و یا کنش گرانی مواجه هستیم که در وضعیت اتصالی و یا انفصالی قرار 
دارند. منافقان با برنامه تضعیف اسالم و با کنش نفاق در جهت اتصال و یا استمرار بخشی 
به ابژه و یا شیء ارزشی، یعنی قدرت و مقام خود هستند که برای تصاحب آن وارد فرایند 
کنشی می شوند و در این مسیر، صف خود را از سایر معاندان که به طور علنی به مخالفت 

با اسالم برمی خاستند، جدا می کنند.

5. عاطفی سازی گفتمان 
منافقان برای کنش نفاق، استراتژی و شگردهای مختلفی را پایه ریزی  می کردند که مهم ترین 
آن، عاطفی ســازی فضای گفتمان است و قرآن کریم در سوره منافقان، به توضیح و معرفی 
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ی آن می پردازد. منظور از جریان عاطفی مطالعه خصوصیات، کلمات عاطفی و احساسی یک 

گفتمان نیست؛ بلکه به معنای بررسی شرایط تولید، شکل گیری و چگونگی تولد معنا است و 
به عبارت دیگر بررسی راهبردهای ایجاد معنا است. ما راهبرد عاطفی سازی گفتمان را به عنوان 
شــگردهای مجاب سازی در سوره منافقون به منظور القای شــناخت طرح کردیم؛ چرا که 
»احساسات و عواطف سبب اصلی کنش های مختلف است و به این خاطر باید بر آن تمرکز 
بیشتری داشت تا معنا و داللت های پنهان در ورای کنش  را یافت«. )العیفاوی، 2018: 246( 
همچنین، عواطف با َشِوش و َشــِوش نیز با پدیدارشناسی ارتباط دارد. در واقع پدیدارگی 
معنا »بر پایه ای مســلم استوار است که احساســات را به تنهایی موضوع مستقیم رسیدن به 
شــناخت معرفی می کند« )الحرکانی، 2019 :37( و باتوجه به همین ارتباط حســی_ادراکی 
اســت که نشانه شناسی »با مطرح کردن مفاهیمی همچون تن، ادراك و حواس، احساسات و 
حضور یعنی به نوعی با اختیارکردن دورنمایی پدیدارشناختی، متحول می شود«. )بابک معین و 
الندوفسکی، 1393: 54( درحقیقت، امروزه، نشانه_معناشناسی بر این باور است که بنیان های 
اصلی هر معنایی را باید در عواطف و احسســات جست وجو کرد. بر همین اساس، اکنون 

شرایط تولید این گونه مجابی با اتکا بر نشانه های سوره منافقون، بررسی می شود.

5. 1. افعال مؤثر
اولین عنصر دخیل در ســوره منافقون بر اساس نص سوره کریمه، به منظور عاطفی سازی 
فضای گفتمان، استراتژی به کارگیری افعال مؤثر است. افعال مؤثر »خود مستقیماً نقش کنشی 
ندارند و بر افعال کنشی تأثیر می گذارند. این افعال عبارت اند از خواستن، بایستن، دانستن، 
توانســتن و باورداشتن«. )شــعیری، 1395: 148( همچنین باید گفت: گاهی افعال مذکور 
همواره به طور مستقیم ذکر می گردد؛ بلکه نشانه هایی وجود دارند که در بطن خود این افعال 

را حمل می کنند:
﴾)منافقون/1(؛ »چون منافقان نزد تو آیند  ََّك لََرُسوُل اللَّ ﴿إَِذا َجاَءَك الُْمنَافُِقوَن قَالُوا نَْشَهُد إِن

گویند: گواهی می دهیم که تو قطعاً و واقعاً پیامبر خدایِی«
﴾: »تو پیامبر خدایی.« الف( ﴿أنَت َرُسوُل اللَّ

﴾: »شهادت می دهیم که تو قطعاً، پیامبر خدایی.« ََّك َرُسوُل اللَّ ب( ﴿نَْشَهُد إِن
﴾: »شهادت می دهیم که تو قطعاً، واقعاً پیامبر خدایی.«  ََّك لََرُسوُل اللَّ ج( ﴿نَْشَهُد إِن

سه جمله باال، باهدف توزیع افعال مؤثر و تأثیر آن، به عنوان یکی از مؤلفه های جریان عاطفی 
گفتمان تدوین شده است.  جمله »الف« تحت تأثیر فعل »باور داشتن« است؛ یعنی نشانه ها در 
جهت تصدیق نبوت پیامبر )ص( است؛ اما این جمله، به میزان کافی بار عاطفی برای مجاب 
ســازی مخاطب، ندارد و فقط حاوی آگاهی، مطلع بودن  و دانســتن مسئله  رسالت است؛ 
بنابراین منافقان به تعداد افزونه های تأثیرگذار می افزایند. در جمله دوم فعل مؤثر »باورداشتن« 
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برکنش تصدیق و شهادت دادن استوارشده است و این نشانه معنای همراهی و همدلی را رقم 
زده است. در جمله سوم که عین آیه سوره منافقون است، سه فعل مؤثر باورداشتن، بایستن و 
دانستن _که از نشانه های شهادت دادن،  إِنَّ و الم پیدا است_ در گفتمان منافقان قابل مشاهده 
 است. بنابراین جمله سوم باور به نبوت، بایستگی و دانستن آن را می رساند و همان طور که 
مالحظه می شــود بار عاطفی تولیدشده در جمله سوم به نقطه اوج می رسد، چراکه نشانه ها 
در تبانی و تعامل، راه را بر  گونه های دیگر بســته اند. به این ترتیب منافقان با باالبردن جریان 
عاطفی و هیجانی ساختن گفتمان و استفاده از شعائر مسلمانان، گفتمان را به افزایش گستره 
عاطفی می کشــانند و در این حالت گستره شناختی به پایین ترین میزان ممکن می رسد و از 

این طریق گفته یابان از شناخت واقعی آن ها در مواجه با هیجانات باال  عاجز می  مانند.

         حور عواطف: سوگند و شهادت دروغ                                                                                                م                                                                                          

                                                                                 

 محور شناخت: شناخت حقیقت منافقان

                                                  

نمودار شماره 2: طرح وارة اوج فشاره عاطفی 

راهبرد قرآن کریم برای برمال سازی نقشه منافقان، در وهله نخست، استفاده از نشانه های 
خود منافقان و ســپس وارونه سازی آن برای رسیدن به معنا است؛ درنتیجه نشانه هایی چون 
»شهادت دادن« با فعل مؤثر »یعلم/می داند« تقویت شده است، همچنین نشانه منافقان با نشانه 
»اهلل« جایگزین شــده اســت و از چالش باور منافقان و علم الهی جریان عاطفی کاهش و 
گســتره شناختی به اوج خود می رسد. همچنین تکرار نشانه »اهلل« برای بار دوم با فعل مؤثر 
شهادت  خداوند بر دروغ گو بودن منافقین همراه گشته و فضای شناختی علیه فضای عاطفی 
ایجادشده، تقویت و وارونه  شده  است. در آیات ذیل جهت نشانگرها، تعامل، تضاد و چالش 

نشانه های قرآن کریم علیه نشانه های منافقان را نشان می دهد:
 

ُواقعا ُوُُقطعا ُُكهُتوُداندیمُ[وُخداُ]هم»ُ؛(1)منافقون/ُ﴾لَكَاذِب ونَُالْم نَافِقِينَُُإِنَُّيَشْهَد ُُوَاللَّه ُلَرَس ول ه ُإِنَّكَُيَعْلَم ُوَاللَّه ُ﴿
ُ«.سختُدروغگويندُدوُچهرهكهُمردمُُدهدیمپيامبرُاوُهستىُوُخداُگواهىُ

ُ

كهُُميدهیمچونُمنافقانُنزدُتوُآيندُگويندُگواهىُ»ُ؛(1)منافقون/ُ﴾اللَّهُِلَرَس ول ُإِنَّكَُنَشْهَد ُقَال واُالْم نَافِق ونَُجَاءَكَُإِذَا﴿
ُ«.پيامبرُخدايىُُِواقعا وُُقطعا توُ
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 يَعْلَمُ( اللَّهُ) شناخت: بسط گستره شناختمحور

 

نمودار شماره 3: محور بط گستره شناختی
در واقع کنش شــهادت دادِن منافقان را می توان یکی از مهم ترین فرایندهای القایی آنان، 
نامید و به گفته شعیری، شگردهایی القایی همواره در راستای ایجاد تصویری مثبت، استعمال 
می شوند که القاگر از خود ارائه می دهد تا باور درستی را در دیگران از خود به وجود آورد. 
)شــعیری، 1395: 32( قرآن کریم  نیز، در پاسخ به فرایند القایی شهادت دادِن منافقان، فعل 
مؤثر »یَعَلُم/دانســتن« را برای ابطال این نشانه بیان نمود که در این حالت، دو نشانه در عین 
تعامــل در تقابل با یکدیگر عمل می کنند. درحقیقت، منافقان با افزایش فشــاره عاطفی در 
صددِ هیجانی ســاختن گفتمان و پنهان کردن چهره حقیقی خودشــان هستند و قرآن کریم 
با پایین آوردن و به افت کشــاندن هیجانات عاطفی آن ها _با نشانه هایی مانند، آگاهی کامل 
بر هیجانات و احاطه بر همه چیز_ محور گفتمان را به ســمت بســط گونه های شناختی و 

شناساندن حقیقت آن ها هدایت می کند. 

5. 2. نقش آهنگ در گفتمان 
آهنگ و یا رتیم از دیگر مؤلفه های گفتمان عاطفی است که سیر حرکت گفتمان را نشان 
می دهد. هر گفتمان متناسب با اهدافش آهنگی اتخاذ می کند که منجر به تولید اثرات عاطفی 
در گفتمان می گردد و ضرورتاً منجر به تغییر روند حرکت شــوش گر عاطفی  می شود، مثاًل 
اگر شوش گر مأیوس باشد با کندی آهنگ مواجه هستیم. )العیفاوی، 2018: 237( در سوره 
منافقون، ریتم و آهنگ گفتمان در حالت تقابلی، چالشی و تعاملی قرار دارد. به این معنا که 
ریتم اتخاذ شده از جانب منافقین ریتمی آرام و با نمود و ظهوری مستمر است که گویی در 
جسم گفته یابان حالت خواب آلودگی ایجاد  می کند تا در باور آن ها رخنه کند. در واقع، آن ها 
به دنبال رجزخوانی و اتخاذ ریتم کوبشی نیستند؛ چرا که در صف مقابل اسالم نایستاده اند؛ 
بلکه ریتمی آرام در گفتمانشان و کنششان برگزیده اند تا از درون صفوف اسالم به آن رخنه 

کنند:
﴿َوإَِذا َرأَیْتَُهْم تُْعِجبَُك أَْجَســاُمُهْم َوإِْن یَُقولُوا تَْســَمْع لَِقْولِِهْم﴾ )منافقون/4(؛ »آنان را ببینی 
هیکل هایشان تو را به تعجب وامی دارد و چون سخن گویند به گفتارشان گوش فرامی دهی.«
نشانه های باال حکایت از این دارد که ریتم گفتمان آن ها نرم و سازشی است، به نحوی که 
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گفته یاب را به شنیدن وا می دارد و این ریتم دلربا که با نشانه های »تُْعِجبَُك أَْجَساُمُهْم« همراه 
شده اســت و به عنوان نتیجه ظاهر آرایی آن ها ذکر شده و به منظور القای شناخت و مجاب 
ســازی اســت. در حقیقت، آنچه که در تولید بار عاطفی آهنگ، اهمیت دارد، این است که 
»آهنگ باید احساس شود و حیاِت جسمی شوش گر را متأثر سازد.« )شعیری، 1395: 153( 

که این تأثیر در گفتمان منافقان به نحوی است که مخاطب را به شنیدن وامی دارد. 
در واقع اینجا، اســتراتژی و راهبرد القای شناختی منافقان با عاطفی سازی کالم، متکی بر 
استفاده از آهنگ رخوت انگیز و دلربایانه، نفوذ به صفوف مسلمان و واداشتن آن ها به اجرای 

برنامه مورد نظرشان است.
َّى یُْؤفَُکوَن﴾  ُ أَن َُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة یَْحَسبُوَن ُکلَّ َصْیَحٍة َعَلْیِهْم ُهُم الَْعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتََلُهُم اللَّ ﴿َکَأن
)منافقون/4(؛ »چون آنان را ببینی هیکل هایشان تو را به تعجب وامی دارد و چون سخن گویند 
به گفتارشان گوش فرا می  دهی، همچون چوب های تکیه داده شده بر دیوارند ]که پوك شده 
و درخور اعتماد نیســتند[ هر فریادی را به زیان خویش می پندارند ،آنان دشــمنند، از آنان 

بپرهیز خدا بکشدشان تا کجا ]از حقیقت[ انحراف یافته اند.«
در مقابل، پاسخ قرآن کریم از ابتدای آیات با ریتمی کوبشی است و با نمودی تند حرکت 
می کند؛ این نشانه ها که در تک تک آیات سوره منافقون، قابل مشاهده  است، به دنبال معنای 
بیدارسازی  است. به نظر می رسد، گفتمان و کنش منافقان حالت تخدیری و خواب آلودگی و 
درنتیجه غفلت را در گفته یابان تولید می کند و قرآن کریم برای مقابله با این استراتژی، لحنی 
کوبشــی و پی درپی را _همانند کوبیدن بر طبل_ برای آگاه سازی مسلمانان، نسبت به خطر 
آن ها برمی گزیند. ضمیر »ُهم« در آیه باال، چهار بار تکرار گردیده اســت و به نظر می رسد، 
حرف ها موجود در ایــن ضمیر، بیانگر نوعی اضطرابات درونی، تشــویش، عدم ثبوت و 

انفعاالت درونی منافقان است. )عباس، 1998: 192( 
مطابق مطالب باال، لحن کوبشــی و پی درپی قرآن کریم باهدف القای شناختی و مجاب 
سازی مسلمانان نسبت به خطر منافقان است و با اعطای برنامه ﴿ُهُم الَْعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم﴾؛ »آن ها 
قطعاً دشــمن هستند و از آن ها دورباش« محقق می گردد. در واقع عملیات القای شناختی از 
سوی قرآن کریم با شناساندن چهره حقیقی منافقین یعنی دشمنی آنان با مسلمانان و با اعطای 

برنامه کنشی، یعنی دوری گزیدن از آنان رقم  می خورد. 

5. 3. نقش جسمی_ادراکی 
از دیگر عناصر گفتمان عاطفی، جســم است که احساسات و عواطف را متجلی می سازد 
و خــود به تنهایی نوعی گفتمان،  به شــمار می رود. برای مثال فردی که ســرش را پایین 
انداخته ممکن است، حالت شرم و خجالت داشته  باشد و یا حالتی متواضعانه و فروتنانه به 
خود گرفته باشــد. درحقیقت بروز جسمی عواطف »به منزله به ظهور رساندن معنا یا عملی 
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سان
ی از طریق بدن اســت و تجربه ادراکی هر فرد امری تَنانه، پیشــاتأملی، پیش آگاهانه، واقعی 

و جســمانی اســت.« )کمال آبادی، 1396: 26-25( پس بدن به تنهایی می تواند گفتمان فرد 
را بی هیچ، سخنی آشکار ســازد. همچنین، همواره در بررسی فعالیت های جسمی_ادراکی 
به عنوان گفتمان، نباید نقش فرهنگ و جامعه را در خوانش آن ها نادیده گرفت. مثاًل همین، 
نمایه جسمی_ادراکی سر را پایین انداختن ممکن است در فرهنگ غربی به معنای خجالت 

باشد؛ در حالی که در فرهنگ شرقی معنای حیاء و عفت را نشان دهد. 
قرآن کریم، نمایه های جســمی بروز یافته در سیمای منافقان را به منظور شناساندن هرچه 

بهتر آن ها، به این شکل مطرح می کند:
وَن َوُهْم ُمْستَْکبُِروَن﴾  ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَیْتَُهْم یَُصدُّ ِ لَوَّ ﴿َوإَِذا قِیَل لَُهْم تََعالَْوا یَْستَْغِفْر لَُکْم َرُسوُل اللَّ
)منافقون/5(؛ »و چون بدیشــان گفته شــود بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد 

سرهای خود را برمی گردانند و آنان را می بینی که تکبر کنان روی برمی تابند.«
زمانی که به منافقان گفته می شــود، بیایید تا پیامبر برای شما، آمرزش بخواهد، آنان نمایه 
ْوا ُرُءوَسُهْم﴾ چرخاندن سر را اتخاذ می کنند. در واقع »تجربه  عاطفی و جسمی_ادراکی ﴿لَوَّ
بدن همواره موقعیت معنایی را در انســان پدیدار  می کند.« )شــعیری، 1395: 32( و برای 
دریافتن معنای نشانه »چرخش سر« از نشانه های مذکور در خود آیه شریفه بهره می گیرند. 
در واقع، توصیف بروز جســمانی عواطف منافقان که توسط آن ها در آن لحظه زیست شده 
است در شناساندن چهره حقیقی آنان کمک  می کند. سری که در مقابل شنیدن بازگشت به 
خدا، پیامبر و توبه، طاقت شنیدن صحبت حق را ندارد؛ این عدم تاب آوری سرتاسر وجود 
و جسم آن ها را فرامی گیرد و در نهایت نمایه جسمی_ادراکی چرخش سر را بروز  می دهند.
 درواقع، غالباً، نمایه های جســمی خود به نوعی گفتمان هســتند و معنای خاصی تولید 
می کنند، همان گونه که کلمات به عنوان نشانه های صوتی و نوشتاری داللت و معنایی خاص 
دارند، گفتمان جسمی نیز پایگاه معنا هستند. قرآن کریم در آیه مذکور نمایه جسمی_ادراکی 
چرخش سر را بیانگر گفتمان ﴿َوُهْم ُمْستَْکبُِروَن﴾؛ »آنان متکبرند« تکبر می داند؛  بروز جسمی 
معناِی تکبر با چرخش سر همراه شده است و می توان گفت: ذکر حقایقی جزئی از عواطف 
و چگونگی بروز آن توسط جسم منافقان و جریان ضد شناختی شان، می تواند در جهت بهتر 

شناساندن حقیقت آنان مؤثر باشد.

5. 4. صحنه  پردازی عاطفی  
برای مطالعه عناصر ســازنده گفتمان عاطفی، شیوه بروز عواطف موردتوجه قرار می گیرد 
که این عواطف، می تواند،  عالوه بر بروز جسمی،  دارای صحنه هایی باشد که خود را نمایان 
کند. در واقع »قائل بودن به چارچوب صحنــه ای، یعنی عنصری عاطفی را در قالب زمان و 
مکان و با توجه عوامل بشری و غیر بشری مرتبط با آن.« )شعیری، 1395: 159( سنجیدن. 



سال ششم 
شمارة اول
پیاپی: 10

بهار و تابستان 
1401

222

مرلوپونتی1 )1961-1908( پدیدارشــناس فرانســوی، بر این باور است که انسان صاحب 
تجاربی است که در نتیجه رابطه وثیق و تنگاتنگ او با محیط اطراف و جهان هستی بدست 
می آید و آگاهی از جهان از طریق جسمی صورت می گیرد که در ارتباط با هستی و زمان و 
اشیاء خود را در می یابد. )شایگان فر و صابر، 1394: 115( در واقع میرلوپونتی جسم را منبع 
عواطف می داند که این جســم، خود و دیگری از طریق تن مندی و ارتباطش با جهان درك 
می کند. آیه ذکر شده در سطر پایین، صحنه عاطفی ترس در منافقین، و تجربه زیسته آنان را 

توسط جسم شان، نشان می دهد که در چارچوب صحنه ای مطرح  شده است:
َُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة یَْحَسبُوَن ُکلَّ َصْیَحٍة َعَلْیِهْم﴾ )منافقون/ 4(؛ »همچون چوب های تکیه  ﴿َکَأن
داده شــده بر دیوارند ]که پوك شده و درخور اعتماد نیستند[ هر فریادی را به زیان خویش 

می  پندارند.«
با درنظرداشتن چارچوب صحنه ای برای عواطف، می توان گفت در آیه باال، ترس منافقان، 
نمایه ای جســمی_ادراکی است که باید ناشی از صحنه ای باشد. درواقع »ادراك ما به ابژه ها 
و اشــیا منتهی می گردد و ابژه ها خود از پدیدارهایی تشکیل شده اند که به عنوان دلیلی برای 
تمام تجربه های ما هستند.« )p ,2002 ,ponty:35( عواطف که به عنوان گفتمان جسمی بروز 
یافته اند، ناشی از ابژه و اشیا خارجی هستند؛ بنابراین می توان گفت: شاید یکی از دالیل ترس 

منافقان، فرایند روبه رشد اسالم باشد که آنان را ترسانده است. 
همچنین در مورد تفســیر صحنه های بروز عواطف، بایــد گفت: که صحنه های عاطفی، 
معموالً با فرهنگ و آرشــیو بومی افراد مرتبط هستند. مثاًل در زبان فارسی کسی که از سایه 
خود نیز می ترســد، صحنه ای عاطفی است که در آن عناصر طبیعی چون سایه و نور فراهم 
شده اند و نمایه ترس را تولید کرده اند. این مثال، مصداق شرح عواطف منافقین است که در 
آیه شــریفه فوق، ذکرشده است. قرآن کریم منافقان را همانند چوب های تکیه داده شده ای 
می دانــد که هر فریادی را علیه خود می پندارند. چوب عنصری طبیعی اســت و در تصویر 
صحنه ترس نقش دارد و بار عاطفی ترس شــدید و حالت فوبیای منافقین را ذکر می کند،  
به نحوی که هر صدایی آنان را به خوف  می اندازد. شــاید بتوان گفت: منافقان خود را استوار 
هماننــد چوپ می پندارند و قرآن کریم آنــان را چوبی تو خالی می داند که از فریادی بیم 

شکسته شدن و پایان را دارند.
بنابراین، صحنه ای که نمایه عاطفی را در منافقان تبیین می کند، چوب های تکیه داده شده 
بر دیوار است. این نمایه در ابتدا هویت حقیقی منافقان و ترس درونی آنان را آشکار می کند 
و ســپس ابهت آنان را در هم می شــکند تا جریان شناختی آنان را جریانی همراه با ترس و 

شخصیت آنان را تو خالی و بزدل معرفی می کند.

1)  Maurice Merleau-Ponty
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سان
ی 5. 5. چشم انداز یا دورنما سازی

از دیگر عوامل بروز احساســات، موضع گیری کنش گران است. در واقع موضع گیری، به 
ما نشــان می دهد، عاملی نسبت به موضوعی و یا مسئله ای دیدگاهی شخصی از خود بروز 
می دهد. بررســی جایگاه و جهتی که مسئول گفتمان از خود بروز می دهد ما را با وضعیتی 

خاص مواجه سازد و می تواند بستری برای بروز عواطف باشد. )شعیری، 1395: 159(
﴿یَُقولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى الَْمِدینَِة لَیُْخِرَجنَّ األَعزُّ ِمْنَها األَذّل﴾ )منافقون/8(؛ »می گویند اگر به 

مدینه برگردیم قطعاً، آنکه عزتمندتر است آن زبون تر را از آنجا بیرون خواهد کرد.«
در ســه   جمله پایین، سعی شده با حذف و افزودن نشــانه هایی که موضع گیری منافقان 
را تبیین می کنند، میزان تأثیر آن را در شــکل گیری بنیان های عاطفی گفتمان، تبیین شــود؛ 
به این ترتیب، هرچه به جمله سوم یعنی آیه شریفه نزدیک تر می شویم، جبهه گیری منافقان و 

تزریق عقایدشان در گفتمان تجلی  می یابد:
﴾؛ »می گویند اگر به شــهر بر گردیم آن ها را  الف( ﴿یَُقولُوَن إْن َرَجْعنَا إِلَى الَْمِدینَِة َ لَیُْخِرَجنَّ

بیرون می کنیم.«
ب( ﴿یَُقولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى الَْمِدینَِة لَیُْخِرَجنَّ األَعزُّ ِمْنَها﴾؛ »می گویند اگر به شهر برگردیم، 

مسلماً عزیزان شهر آنان را بیرون می کنند.«
ج( ﴿یَُقولُــوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى الَْمِدینَِة لَیُْخِرَجنَّ األَعزُّ ِمْنَها األَذلَّ﴾؛ »می گویند اگر به شــهر 

بر گردیم عزیزان شهر، مسلماً ذلیالن را بیرون می کنند.«
در واقع، حضور و بروز دو نشــانه »عزیز و ذلیل« در جمالت فوق، نشــان دهنده جایگاه 
عاطفی اســت که منافقان آن را اتخاذ کرده اند. آن ها ابژه ای ارزشی به نام عزت را متعلق به 
خود و ذلت را متعلق به  مســلمانان می دانند. یعنی »ابژه از وضعیت بیرونی خارج گشــته و 
در کنش گر درونی می شود.« )شعیری، 1395: 38( که در این حالت گفتمان تنشی می گردد. 
تنــش گفتمانی »دو جریان، یکی متعلق به حالت روحی و عاطفی کنش گر و دیگری متعلق 
به ابژه و دنیای بیرونی را درهم آمیختگی با یکدیگر قرار می دهد.« )همان: 38( در واقع زاویه 
دید و ایدئولوژی که منافقان در گفتمان ایجاد کردند، به هدف همراه سازی و مجاب سازی 
آرای دیگران اســت و ون دایک1 نظریه پرداز و زبان شــناس هلندی، ایدئولوژی را به عنوان 
چارچوب اساسی شــناخت ِاجتماعی معرفی می کند که میان اعضای یک گروه به اشتراك 
گذاشته می شود. )p ,2006 ,Van dijk:17(  نشانه »عزت« بیان کننده ایدئولوژی منافقان است، 
شیء  ارزشی خارج از دنیای بیرون نیست؛ بلکه حالتی درونی است که در صورت اتصال به 
آن مورد تأیید جمعی قرار می گیرند و در صورت انفصال از آن »ذلیل« می شوند. هرچند باید 
به این نکته اذعان داشت که منافقان عزت را امری درونی وابسته به ابژه های ارزشی بیرونی 

1)  Teune Van dijk
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همچون اصل، نســب و یا اموال می دانند و این همان حالت تنشــی گفتمان است و زمانی 
حاصل می شود که ترسیم کننده دو وضعیت بیرونی و درونی است که با یکدیگر در ارتباطی 

نه تنها تعاملی، بلکه در رابطه تنیدگی قرار می گیرند. 
پاســخ قرآن کریم به اعتقاد و زاویه دید منافقان که عــزت را ابژه درونی حاصل از ابژه های 
ارزشی چون پول و ثروت می دانستند، تعلق تمام  و کمال عزت به خداوند، پیامبر و مؤمنان است.
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِیَن َولَِکنَّ الُْمنَافِِقیَن ال یَْعَلُموَن﴾)منافقون/8(؛ »و]لی[ عزت از آن  ِ الِْعزَّ ﴿َولِلَّ

خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است لیکن این دورویان نمی  دانند.«
در واقع، پاســخ قرآن  کریم با موضع گیری جدید همراه اســت که نسبت به شناختی که 
مدت ها بنیان جامعه بر آن مبتنی بود در تضاد است. در این نوع چشم انداز جدید، ابژه و یا 
شیء ارزشی بیرونی نیست و برخالف ابژه های منافقان در انحصار عده ای معین قرار ندارد، 
می توان آن را تقسیم کرد و همچنین، شرایط اتصال و یا انفصال آن با شروط منافقین برای 
مالکیت آن، متفاوت است. درحقیقت زاویه دید گزینشی منافقان که مبتنی بر انتخاب برترین 
نمونه و انتســاب آن به خودشان است، تبدیل به زاویه دید متکثر می گردد. به این معنی که 
هرکسی که به خدا و پیامبر ایمان بیاورد و مؤمن شود، می تواند به ابژه عزت دست یابد و در 
آن سهیم شود. همچنین ضد ارزشی مانند »ذلت« در صورت دور شدن از دین اسالم است 

و حاصل انفصال از مادیات نیست.
 در  واقع، نقش چشم انداز در سازمان دهی اطالعات و ارائه آن به گفته یاب، نقشی محوری 
برای القای جریان شــناختی و مجاب ســازی است. در گفتمان سوره منافقان دو زاویه دید 
)اســالمی و غیراســالمی( در چالش و رقابت با یکدیگر قرار می گیرند و هنگامی که ابژه 
ارزشــی از انحصار منافقین خارج می گردد، متکثر شده و امکان دستیابی به آن، برای تمامی 
اقشار جامعه عمومی و میسر می شود. به این ترتیب نگاه و زاویه دید متکثر، زاویه دید فردیت 

گرا و انحصاری را حذف می کند و جایگزین آن می شود. 

5. 6. کنش زایی یا سکون
از دیگر شــرایط ایجاد گفتمان عاطفی، شوش ها و عواطف هستند که می توانند  »به کنش 
وادارند و یا شــرایط و آمادگی کنش را فراهم سازند.« )الداهی، 2013: 97(؛ در این حالت این 
نوع از شوش ها را کنش زا می نامیم. همچنین اگر شوش ها مقدمات سکون و انفعال را فراهم 
ســازند، آن ها را کنش های عقیم ساز می  نامیم. )شــعیری، 1395: 165(  در بررسی زایایی یا 
سکوِن کنش های منافقان، باید گفت: آنان همواره با  شگردهای متفاوتی درصدد القای شناخت 
و مجاب سازی کنش پذیران )اطرافیان( بودند تا آن ها را به کنش گر)براندازی اسالم( تبدیل کنند:
وا﴾ )منفقون/7(؛ »می گویند به  ِ َحتَّى یَْنَفضُّ َِّذیَن یَُقولُوَن ال تُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اللَّ ﴿ُهُم ال

کسانی که نزد پیامبر خدایند انفاق می کنید تا پراکنده شوند.«
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ی وا﴾؛ »تا پراکنده شوند« در آیه فوق، بیانگر برنامه شناختی منافقان است  نشــانه ﴿َحتَّى یَْنَفضُّ

و گفتمان های شناختی که هسته اصلی آن ها، کنش، یعنی تغیر حالت اولیه به ثانویه است »در 
اغلب موارد بر اساس برنامه هایی مشخص و از قبل تعیین شده عمل می کنند.« )شعیری، 1395: 
20(؛ بنابراین نشانه اول ﴿ال تُْنِفُقوا﴾؛ »انفاق نکنید« بیانگر کنش های منافقان برای پراکنده ساختن 
مسلمانان است. یعنی آن ها با عدم انفاق نمودن و تشویق مردم به این کنش، در جهت وصول 
وا( مسلمانان هستند. به حالت ثانویه و اجرای برنامه یعنی پراکنده شدن و تضعیف )َحتَّى یَْنَفضُّ

وا )تا پراکنده شوند(  ال تُْنِفُقوا )انفاق نکنید(  َحتَّى یَْنَفضُّ
از منافقان کنش های آنان منتهی به کنش  های دیگر می شــود؛ یعنی با زایایی کنش مواجه 
هســتیم که منجر به استمرار کنش و تولید کنش های دیگر می شود و در نهایت برنامه آنان 
اجرایی می شــود؛ اما قرآن کریم بر خالف باور منافقان آنها را در حالت شوشــی و انفعالی 

معرفی می کند:
َُّهْم آَمنُوا ثُمَّ َکَفُروا فَُطبَِع َعَلى قُُلوبِِهْم فَُهْم ال یَْفَقُهوَن﴾ )منافقون/3(؛ »این بدان سبب  ﴿َذلَِك بَِأن
است که آنان ایمان آورده سپس به انکار پرداخته اند و در نتیجه بر دل هایشان مهر زده شده 

و ]دیگر[ نمی فهمند.«
بر اساس آیه فوق  قرآن کریم، تمام کنش های منافقین را  با نشانه »کفر« معنا گذاری می کند 
و اعالم می دارد که  برخالف باور منافقان، کنش هایشان، به زایِش کنش نمی رسد؛ بلکه ساکن 
و عقیم  است. درواقع منافقان علی رغم کنش های مختلف، نظیر سوگند و شهادت دروغین، 
فسق و کفر در حالت شوشی و انفعالی به سر می برند و از این حالت خود مطابق نشانه های 
﴿فَُهْم ال یَْفَقُهوَن﴾ بی خبرند. همچنین این شــدن یا َشِوش وضعیتی انفعالی_احساسی است 
و زمانی حاصل می شــود که ســوژه از یک ابژه و یا ســوژه ای دیگر متأثر می گردد. از نظر 
مرلوپونتی، شــخص به واسطه تن یافتگی »پیوســته وضعیت های مختلفی را ایجاد می نماید 
که برخی از آن ها نتیجه تأثیر اشــیا و رویداد های بیرونی بر او است«. )نورزاده و همکاران، 
1398: 14( یعنی منافقان )ســوژه ها( به خاطر تمام اقداماتشــان )کنش ها( دچار شوشی با 
عنــوان »کوردلی« شــده اند و تمام انفعاالت آنان حاصل و نتیجــه کنش های بیرونی، یعنی 

کارشکنی شان است.
 در واقع، نشــانه »ُطبَِع/ ممهور شدگی« نوعی  شوشی عقیم و بی بار است که هرگز کنشی 
به دنبال ندارد و »جزء مراحل پایانی محرومیت اســت به گونه ای که قلب به مرحله نهایی و 
پایانی از جمود فکری و عقلی می رسد و زمانی که قلب مطبوع گردد، محرومیت از معرفت 
به حد نهایی می رسد و شــکلی ثابت به خود می گیرد.« )نعیم امین، 1388: 265( همچنین 
»جســم در تمام حاالت شوشی، نقش مهمی در تحقق معنا ایفا می کند؛ چرا که جسم آنچه 
را که در  برمی گیرد و کســب می کند را احساس می کند.« )الداهی، 2013: 4( در واقع، نشانه 
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ممهور شــدن که به معنای اتمام یک موضوع و یک حالت است، در مورد منافقان نیز مبین 
حالت انفعالی و سکون آن ها است که هرگز کنشی را پیش نخواهند برد.

 شــاید به نظر می رسد، توصیف و آشکارســازی چهره حقیقی منافقان، کنش هایشان و 
معرفی آنان در حالت شوشی، نوعی استراتژی شناختی از سوی قرآن کریم است تا اقدامات 
منافقان را بی ثمر و تضعیف ســازد. گویی منافقان در این وضعیت در هیچســتان هستند و 
دچار شوش عدم حرکت و یا سکون شده اند؛ بنابراین راهبرد قرآن کریم در مقابل کنش های 

منافقان معرفی، پوچ و انفعالی نشان دادن اقدامات آنان است.
بر  اساس آنچه گفته شــد، جدول زیر بیانگر استراتژی های منافقان در عاطفی و هیجانی 
ساختن گفتمان است که در مقابل آنان، قرآن کریم، در وهله نخست به آشکارسازی حقیقت 
و ســپس به مقابله با آنــان می پردازد. درحقیقت، قرآن کریم، تمــام گام های منافقان را در 
عاطفی سازی گفتمان، ابتدا، شناسایی و تبیین می کند و سپس آن را تخریب  و وارونه می کند 

تا شناخت حقیقی تولید و عرضه گردد. 

جدول تضاد و تقابل نشانگانی 
گفتمان قرآن کریم و منافقین

قرآن کریممنافقان

افعال هیجانی و افزایش فشاره افعال مؤثر
عاطفی و کاستن شناخت

افعال شناختی، افت فشاره عاطفی و 
بسط شناخت

تند و کوبشیکند و تخدیریآهنگ و نمود

جسم_ادراک
 )تن مندی عواطف(

اظهار احساسات اصلی: نمایه جسمی اظهار دوستی و همزیستی
ادراکی تکبر: چرخاندن سر

شرح وضعیت صحنه های عاطفی و ظاهرسازی و لفاظیصحنه های عاطفی
حقیقی منافقان: ترسیدن حتی از سایه 

خودشان

زاویه دید گزینشی و انحصار ابژه چشم انداز و زاویه دید
عزت خود

زاویه دید متکثر و تعمیم و انحصار ابژه 
عزت به خدا، رسول و مؤمنان

اظهار به موفقیت در کنش و دعوت کنش زایی و یا سکون
به آن

معرفی منافقان در حالت شوشی و 
انفعالی و عقیم بودن کنش هایشان

جدول شماره 1: گام های عاطفی سازی گفتمان توسط منافقان و خنثی سازی آن توسط قرآن کریم
همچنین، حاصل تأمل در وجوه نشانه ای موجود در سوره منافقان این است که قرآن کریم 
در مقابل نشانه های منافقان، همواره نشانه های چالشی ، تناقضی، تقابلی، دگرسویی را انتخاب 
می کند تا جریان عاطفی که به راه انداخته اند را به  سمت شناخت و شناساندن چهره حقیقی 

آنان، هدایت اند.
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ی نتیجه  گیری

تحلیل گفتمان سوره منافقون بر اساس نظریه نشانه_معناشناسی نشان می دهد که:
1. به نظر می رسد نفاق مطابق سوره منافقون، در نتیجه تفسیر هستی شناختی ابژه ها پدید 
می آید. با ظهور اسالم، شرایط اتصال و یا انفصال از ابژه های ارزشی همانند عزت و ابژه های 
ضد ارزشــی، نظیر ذلت، درونی می شــود؛ اما از نظر منافقان عزت و ذلت ابژه های بیرونی 
هستند که در نتیجه اتصال و یا انفصال از مادیات حاصل می شود. به  این  ترتیب، سازوکارهای 

شکل گیری و تولید نفاق، جهت ایجاد جریان ضد شناختی توسط منافقان، ایجاد می شود.
2. منافقان برای کنش نفاق، اســتراتژی و شــگردهای مختلفی را پایه ریزی  می کردند که 

مهم ترین عاطفی سازی فضای گفتمان است.
3. بر اســاس وجوه نشــانه ای موجود در ســوره منافقون، قرآن کریم همواره، در مقابل 
نشــانه های منافقون، نشانه های چالشــی ، تناقضی، تقابلی، دگرســویی و وارونه سازی را 
برمی گزیند تا جریان عاطفی و هیجانی ایجاد شده توسط منافقان را به سمت جریان شناختی 

و شناساندن ماهیت آنان هدایت کند.
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