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Abstract
Stratification semiotics delves into the hidden layers of a literary text in 
terms of analyzing intertextual relationships and syntagmatic relationships 
between semantic layers and codes. Roland Barthes identifies five main 
semiotic codes: Hermeneutic, Proairetic, Semantic, Symbolic, and Cultural 
which provide a comprehensive analysis of a literary text and its meaning. 
This research, adopting a descriptive-analytical methodology, examines the 
stratificational semiotics of An-Nāziʻāt Sura to decode its implicit mean-
ings following the requirements of the 21st-century context (apocalypse) 
as well as the ever-increasing technological advances. The study finds that 
the hermeneutic code addresses the meaning of the Sural concerning the 
Doomsday and the resurrection of the dead; the Proairetic code addresses 
God’s provisions to humankind, the actions of sinners, and the conflict be-
tween Moses and Pharaoh; the semantic code addresses technological ad-
vances as well as the power of humankind in the apocalypse; the symbolic 
code addresses a bipolar world; and the cultural code advises humankind to 
avoid arrogance based on the story of Moses and Pharaoh. Such layers of 
meaning based on semiotic codes portray a historical era when humankind 
has achieved such a high level of power and creation that it assumes itself 
to be Omnipotent. In this context, An-Nāziʻāt Sura invites mankind to pon-
der over the essence of its existence and avoid arrogance to appreciate the 
purpose of creation and avoid an unfortunate destiny.
Keywords: Stratificational semiotics; codes; Roland Barthes; An-
Nāziʻāt Sura
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 نشانه  شنایس الیه  ای رمزگان  های سوره مبارکه نازعات 
با تکیه  بر نظریه روالن بارت
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نیلوفر زریوند1، علی پیرانی شال2، زهره ناعمی3، علی اسودی4، سودابه مظفری5

چکیده
نشانه شناســی الیه ای در سطح متون گســترده ادبی، با تحلیل روابط بینامتنی و هم نشینی میان 
الیه های معنایی برخاسته از رمزگان ها، به شکوفاسازی استعداد نهفته متن می پردازد تا معانی نهفته 
آن را آشکار سازد. رمزگان، به گفته روالن بارت، به پنج دسته هرمنوتیکی، کنشی، معنایی، نمادین 
و فرهنگی تقسیم شده و از ستون های اصلی تحلیل متن و شناخت معانی آن به شمار می رود. این 
پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی به نشانه شناسی الیه ای رمزگان های سوره نازعات پرداخته با این 
هدف که معانی ضمنی آن را متناسب با مقتضیات جامعه امروز، کشف نموده و قابلیت های سوره را 
برای تفسیر بر اساس پیشرفت های روز افزون انسان در عرصه تکنولوژی در قرن بیست و یکم و یا 
دوران آخر الزمان شکوفا سازد. بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده که رمزگان  هرمنوتیکی، معمای 
سوره را مبنی بر وقوع قیامت و زنده شدن مردگان مطرح می کند، رمزگان های کنشی موهبت های 
الهی در حق انســان، اعمال گناهکاران و نیز جدال موســی و فرعون را بیان کرده، رمزگان های 
معنایی فناوری های پیشرفته و قدرت انسان را در آخرالزمان و رمزگان های نمادین دنیای دو قطبی 
را به تصویر می کشد و درنهایت رمزگان های فرهنگی بر اساس داستان موسی و فرعون، تشویق 
به دوری از تکبر در انسان می کند. الیه های معنایی ایجادشده از این رمزگان ها دورانی را به تصویر 
می کشد که انسان به سطح باالیی از قدرت و خلقت دست پیدا کرده تا جایی که خدایی جز خود 
را قبول ندارد، در چنین حالتی، سوره نازعات دعوت به شناخت رسالت انسان در هستی و دوری از 

تکّبر می کند تا هدف از خلقت را درک کرده و دچار عاقبتی نافرجام نگردد.
واژگان کلیدی: نشانه شناسی الیه ای، رمزگان، روالن بارت، سوره نازعات.
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ی 1. مقدمه

در بررســی آثار ادبی، همواره متونی همچون قرآن هستند که بسیاری از نشانه های زبانی 
آن ها دارای الیه های متعدد معنایی بوده و بررسی مفاهیم مطرح شده در آن ها نیازمند نوعی 
تحلیل نشــانه شناسی اســت که الیه های معنایی را با بهره مندی از یکسری علوم بینامتنی، 
کشــف روابط هم نشینی و یا جانشینی )زبان استعاری( و نیز تحلیل رمزگان های خاص آن 

مورد بررسی قرار دهد.
رمزگان ها که شامل یک نشانه، عبارت و یا گروهی از واژگان می شوند، همچون قرار دادهای 
اجتماعی هستند که هر چه فرد به علوم بیشتری احاطه داشته باشد، میزان بیشتری از آن ها را 
دریک متن می تواند کشــف و تحلیل کند. رمزگان ها از دیدگاه روالن بارت )1980-1915( 
نشانه شــناس و منتقد ادبی فرانسوی، پنج گونه متفاوت دارند؛ گاه به یک جنبه معمایی در 
یک متن اشاره دارند، گاه به بیان کنش های شخصیت ها پرداخته و گاهی نیز از معانی ضمنی، 
مفاهیم متناقض و یا علومی در خارج از متن همچون ادبیات، سیاســت و فرهنگ، اخالق، 
پزشکی، علوم طبیعی، تاریخ و ... پرده بر می دارند، امری که همگی با تکیه بر یک ایدئولوژی 

غالبی صورت می پذیرد که این رمزگان ها را در یک راستا قرار می دهد.
در همین راستا، تکیه کردن به روش تحلیل معنای بارت که رمزگان ها را بر اساس فرهنگ 
و مقتضیات جامعه مورد بررسی قرار داده و از انواع علوم در تحلیل رمزگان ها بهره می برد، 
در قرآن کریم می تواند بسیار راهگشا باشد؛ چراکه قرآن از جمله متونی است که برای کشف 
و پرده بــرداری از الیه های معنایی رمزگان هایش، نیاز به بهره برداری از علوم مختلفی چون 
زبانشناسی، تاریخ، علوم طبیعی و... است و چنین تحلیل هایی، تعلق مفاهیم و معانی قرآن را 

به همه اعصار و قرون آشکارتر می سازد.
در این مقاله سعی بر آن شده تا به نشانه شناسی الیه ای رمزگان های سوره نازعات پرداخته 
شــود؛ با این پیش فرض که متن این سوره از پتانسیل باالیی جهت تحلیل انواع رمزگان ها 
برخوردار است. ســوره نازعات ازجمله سوره های قرآن است که وجود داللت های متعدد 
معنایی آن نادیده انگاشته شده و غالب مفسرین، تنها آن را مربوط به لحظه جدا شدن روح 
از بدن، وقوع قیامت و یا داستان موسی و فرعون می دانند. اما در این مقاله، چنین معانی ای 
تنها به عنوان معانی اولیه سوره در نظر گرفته شده و سایر معانی از طریق هم نشینی الیه های 

معنایی کنار هم استنباط شده است.
بر این اســاس، هدف از چنین تحلیلی اثبات این نکته اســت که سوره نازعات، قابلیت 
تحلیل و شناسایی معانی ضمنی متعددی دارد که می تواند برای نسل امروز بشر در زندگی 
روزمره شان مفید و کاربردی واقع شود و برای مردم قرن بیست ویک پیامی جدید و متناسب 
با مقتضیات جامعه امروزی داشــته باشــد. ضمن آن که امید می رود با معرفی این رویکرد، 
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دریچه تازه ای به روی محققان گشــوده شود تا به تحلیل قرآن و نیز متونی که دارای معانی 
چندبعدی و الیه ای متعدد هستند بپردازند. ازاین رو، پرسش های بنیادین این پژوهش چنین 

خواهد بود:
1- رمزگان هاي برجســته سوره نازعات بر اســاس نظریه روالن بارت، از چه عناصري 

تشکیل یافته است؟
2- روابط هم نشینی رمزگان های سوره نازعات در کنار سایر نشانه ها، چه الیه های معنایي 

جدیدي را خلق نموده است؟
با توجه به پرسش های مطرح شده، چنین فرض می شود که در سوره نازعات، نشانه هایی 
که بر ســر آن ها در پنج آیه نخست، حرف قســم وارد شده، هم زمان به عنوان رمزگان های 
معنایی و معمایی، در جهت بیان معمای سوره مطرح شده باشند؛ چراکه همواره حروف قسم 
پرده از بیان امری مهم بر می دارند. همچنین چنین به نظر می رسد که رمزگان های کنشی، به 
بیان اعمال گناهکاران و نیز مواهب الهی پرداخته باشند، رمزگان های فرهنگی داستان موسی 
و فرعون را شــرح داده و رمزگان های نمادین نیز به ذکر دنیای دو قطبی پرداخته باشــند. 
همچنین چنین فرض می شود که در نتیجه هم نشینی الیه های معنایی حاصل از رمزگان های 
یاد شــده، شاهد بیان معانی ضمنی متعددی باشیم که بر اساس پیشرفت های مرتبط با قرن 
بیســت ویک، پیام های جدیدی را برای مخاطب نســل امروز در جهت ارتقای سطح کیفی 

زندگی اش دربرداشته باشد.
ضرورت انجام چنین پژوهشی نیز ازآن رو است که چون قرآن کریم مختص یک عصر و 
یا یک دوران نبوده و متعلق به همه اعصار است، پس دال های آن فقط به مدلول هایی واحد 
یا تعدادی مدلول مشخص داللت نمی کند. لذا الزمه اعجاز بودن قرآن این است که برای هر 
عصری، مدلول های متناســب با آن برای دال ها وجود داشته باشد. ازاین رو، چنین پژوهشی 
باعث کشــف الیه های معنایی مرتبط با عصر امروز شده و می تواند مقدمه ای باشد تا سایر 
معانی ضمنی قرآن نیز با تکیه بر تحلیل رمزگان ها کشف شده و نسل امروز و نسل های آینده 
ارتبــاط مؤثرتری با قرآن برقرار کرده و در جهت باالبردن ســطح کیفی زندگی خود از آن 

بهره مند شوند.

1. 1. پیشینه پژوهش
در خصوص پیشــینه این پژوهش باید گفت که بیشــتر پژوهش های صورت گرفته در 
خصوص سوره نازعات، در باب تحلیل سبک شناسی و عناصر بالغی، بیان، بدیع و استعاره 
آن اســت. به عنوان مثال در زبان عربی، رســاله کارشناسی ارشد تاج العارفین )2020( به نام 
»االســتعارة فی سورة النازعات؛ دراسة بالغیة تحلیلیة«، در خصوص تحلیل انواع استعاره و 
عناصر بالغی به کاررفته در سوره نازعات است. تفاوت پژوهش حاضر با این رساله در این 
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ی است که این پژوهش معانی ضمنی نشانه ها را از طریق تحلیل انواع رمزگان بررسی می کند 

نه فقط از طریق اســتعاره، ازاین رو معانی اســتنباط شده در این پژوهش به معانی مطرح در 
رساله مذکور محدود نشده و بسیار گسترده تر می باشد.

از دیگر پژوهش های صورت گرفته در این خصوص، مقاله مؤمن نژاد و همکاران )1396( 
به نام »سبک شناسی سوره نازعات« است. تفاوت این پژوهش با مقاله حاضر در عدم تحلیل 
رمزگان هــای روالن بــارت و عدم بیان معانی ضمنی و ثانویه آن هــا در ارتباط با یکدیگر 
است. به عبارتی، در مقاله مذکور به تحلیل الیه های نحوی و صنایع بالغت )بیان، بدیع( و 
نیز تحلیل انســجام سوره پرداخته شده و تنها زیبایی های موسیقایی، تصویر سازی و تطابق 
موسیقی دورنی با معنای سطحی آیات و بررسی سطح انسجام مد نظر بوده است؛ در حالی 
که هدف از پژوهش پیش رو،  بررسی استعدادهای متن برای پرده برداشتن از معانی متعدد 

ضمنی و الیه های معنایی نهفته مطابق با روند روبه پیشرفت زندگی امروزی است.
اما در خصوص تحلیل نشانه شناسی الیه ای در قرآن به طورکلی، می توان به مقاله پیرانی و 
زریوند )1399( با نام »نشانه شناسی الیه ای رمزگان های سورة المسد از منظر روالن بارت« 
اشــاره کرد. در این پژوهش به تحلیل رمزگان های روالن بارت در سوره مسد پرداخته شده 

است. تفاوت این پژوهش با مقاله حاضر در انتخاب نوع سوره مورد تحلیل می باشد.
پژوهشــی دیگر در این زمینه، مقاله محققیان )1393( با عنوان »نشانه شناسی الیه ای قرآن 
کریم با توجه به روابط درون متنی و بینامتنی« اســت. تفــاوت این پژوهش با مقاله حاضر 
در این اســت که پژوهش مذکور، مربوط به ســوره ای واحد نبوده و تنها به ذکر نمونه های 

محدودی از قرآن بسنده کرده و تحلیل هایش بر اساس نظریه نشانه شناس واحدی نیست.
ازاین رو، جستار پیش رو که درزمینه نشانه شناسی الیه ای رمزگان های سوره نازعات است، 
پژوهشی نو در حیطه این سوره است که می تواند در خصوص کشف معانی ضمنی آن که 
مطابق با نیاز جامعه امروز اســت، کمک مؤثری کــرده و دریچه تازه ای را به روی دیدگان 
پژوهشگران در باب تحلیل دیگر سور قرآن و کشف معانی ضمنی آن ها بگشاید تا راه هایی 

مفید و کاربردی را بر اساس قرآن برای سعادتمندی نسل امروز و آینده ارائه دهند.

2. تعاریف و مباحث نظری

2. 1. نشانه شناسی الیه ای
نشانه شناسی الیه ای طرحی است که نخستین بار فرزان سجودی در کتاب »نشانه شناسی 
کاربــردی« خود بیان کرد؛ به عقیده او »نشانه شناســی الیه ای بــه مثابه دیدگاهی نظری که 
زمینه ساز نوعی نشانه شناسی کاربردی اســت، زمینه را برای تحلیل گسترده متون در بستر 
رابطه تعاملی و چند ســویه بین نظام های نشــانه ای و الیه های متنی که شبکه ای پیچیده از 
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روابط داللی را به وجود می آورد، فراهم می کند. بی تردید چنین طرح نشانه شناختی عالوه 
بر حوزه نشانه شناســی، پیامدهایی در مطالعات معنی شناسی، تحلیل گفتمان، تحلیل متن، 
مطالعات رســانه ای، ارتباطات، مطالعه کارکردهای ایدئولوژیک و سیاسی متن و همچنین 
فلسفي زبان خواهد داشت.« )ســجودی، 1398 الف: 7( از منظر نشانه شناسی الیه ای، متن 
حاصل هم نشــینی الیه های متفاوتی است که به واسطه عملکرد رمزگان های متعدد ممکن 
شده اســت. متن، پدیده ای فیزیکی و غیرقطعی است، جنبه پدیداری داشته و باز است؛ نه 
بســته. همچنین، بســته به متن، برخی الیه ها و یا گاهی یک الیه نسبت به الیه های دیگر 
اصلی تر بوده و الیه های دیگر متغیر هســتند. گاهی نیز الیه های حاشیه ای تر، چنان اهمیت 
پیدا می کنند که الیه ثابت تر، معنی خود را از آن ها دریافت می کند. )ســجودی، 1398 ب: 

210و 211(
برخالف تقابل ســنتی متن در برابر بافت که متن کانون معنا تلقی شده و بافت به حاشیه 
رانده می شد، در نشانه شناسی الیه ای، هرگاه عنصری از این به اصطالح بافت، اعتبار داللتگر 
پیدا کند، قابلیت متنی می یابد و به الیه های متن تبدیل می شود. بنابراین به اعتقاد سجودی، 
بافت یک رابطه است که بین الیه های متنی ممکن است برقرار باشد )بافت ساز( یا به نظر 
برسد که برقرار نیست. )بافت زدا( )سجودی، 1398 الف: 209-213( از دیگر ویژگی های 
متن در نظریه نشانه شناسی الیه ای، تکراری بودن و یا حاصل روابط بینامتنی بودن آن است؛ 
اما بینامتنیتی که به گفته کالر1  مقصود از آن صرفاً نامی نیست که بیانگر رابطه یک اثر با متون 
بخصوص قبلی باشد؛ بلکه مقصود مشارکت یک اثر در فضای گفتمانی یک فرهنگ است، 
یعنی رابطه یک متن و زبان ها یا داللت های متفاوت یک فرهنگ و رابطه اش با آن متونی که 

)114 :1981 ,Culler( .امکانات آن فرهنگ را پدید می آورند
بنابراین هر الیه متنی خود متنی اســت که در کنش متقابل با الیه ای متنی دیگر )متن های 
دیگر( دامنه متن بودگی خود را گسترش می دهد و هر متن تنها به واسطه متونی که از قبل 
وجود داشــته اند و هریک نیز حاصل عملکرد تعاملی رمزگان ها و متون ماقبل خود بوده اند، 
دریافت می شــود و امکان تولید معنا را می یابد؛ ازاین رو متن فرآیندی باز و بی پایان است. 
بنابراین، در نشانه شناســی الیه ای، نخست به شــناخت و تحلیل رمزگان های متن پرداخته 
می شــود و الیه های متنی ایجادشــده از طریق آن ها موردبررســی قرار می گیرد تا بتوان به 
معانی حاصل از هم نشینی چنین الیه های معنایی در کنار هم دست پیدا کرد. سجودی برای 
تعریف و تقســیم بندی انواع رمزگان ها، نظریات نشانه شناسانی چون روالن بارت را در این 
زمینه شــرح داده است که چگونه با استفاده از شناخت و تحلیل رمزگان ها، به نشانه شناسی 

داستان ها پرداخته است.

1)  Culler
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ی 2. 2. رمزگان های پنج گانه روالن بارت

روالن بارت در کتاب اس/زد که شاید اصلی ترین هدفش در نوشتن آن، آشکارسازی تمایز 
میان متن خواندنی و متن نوشتاری باشد )بارت، 1399: 11( به ارزیابی داستان سارازین1 اثر 
بالزاک پرداختــه و از پنج رمزگان اصلی به نام های: رمزگان هرمنوتیک2، رمزگان معنایی3، 
رمزگان کنشی4، رمزگان نمادین5 و رمزگان فرهنگی6 نام برده که شناسایی و تحلیل آن ها از 
ســتون های اصلی ارزیابی و تأویل متن به شمار می روند. از میان این پنج رمزگان، رمزگان 
هرمنوتیکی و کنشــی به شــیوه هایی مربوط می شــوند که خود روایت از آن طریق آفریده 
می شــود؛ یعنی عامل حرکت متن به جلو هســتند و  متن را از نقطه ای به نقطه دیگر و به 
ســوی آن غایت اجتناب ناپذیر پیش می برند؛ اما سه رمزگان دیگر ما را از مجموعه حوادث 
و منطق روایی داســتان فراتر برده، اطالعات اساسی را فراهم می کنند و معانی ضمنی الزم 
برای تکمیل قابلیت فهم متن را به دست می دهند. )صفیئی و همکاران، 1390: 7 و سجودی، 

1398 الف: 151(
بارت در فرآیند یافتن و تحلیل رمزگان متن کتاب ســارازین، آن را به 561 واحد تقسیم 
کرده که گاه یک عبارت، نیم عبارت و یا یک کلمه را شامل می شوند. وی سه مرحله را در 
تحلیلش پشــت سر گذاشته؛ نخست عنوان کتاب را مورد تحلیل قرار داده )معنایش، مذکر 
یا مؤنث بودنش و...( ســپس به جمله نخست داستان، اهمیت آن و بررسی رمزگان هایش 
پرداخته و درنهایت سایر واحدها را تحلیل و بررسی کرده است. )عیالن، 2008: 74 و 75( 
او شرح این رمزگان ها را به هنگام تحلیل متن ذکر کرده و ترتیب خاصی را برای آن ها قائل 
نشده است. در پژوهش پیش رو نیز برای جلوگیری از تکرار، تعاریف مربوط به هر رمزگان، 

در بخش سوم و در ابتدای تحلیل هر یک از رمزگان های سوره نازعات بیان شده است.

3. 2. ویژگی های متن قرآن از منظر نشانه شناسی
نشانه شناسی الیه ای، ابزاری بسیار منسجم و کاربردی جهت تحلیل متونی همچون قرآن 
است که از الیه های متعدد معنایی برخوردارند. متن قرآن ازلحاظ نشانه شناختی، ویژگی های 
درونی مهمی دارد: اوالً شبکه ای از داللت های در هم بافته است که ارتباط بسیار پیچیده ای 
میان نشانه های آن وجود دارد )تشابک داللت ها(، ثانیاً، نشانه های متن قرآن الیه های گوناگون 
داللی دارند که از تعامل و تأثیر متقابل نشــانه های متن پیدا می شوند. ثالثاً، این متن، سطوح 
متعدد داللی دارد و با متون بیرون از خودش درگیر می شود. به عبارتی، متن قرآن عالوه بر 

1)  Sarrasine
2)  Le code herme´neutique
3)  Le code proprement se´mantique
4)  Le code des action narrative
5)  Le code symbolique
6)  Le code culturel ou re´fe´rentiel
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طبقات و الیه های گوناگون داللی، ســطوح مختلف داللی هم دارد و هر یک از داللت های 
فلسفی، علمی، فقهی، کالمی و ... به سطح خاصی تعلق دارند و قرآن با زمینه های مختلفی 

ارتباط پیدا می کند. )قائمی نیا، 1393: 170-164(
بــر طبق آنچه در رابطه با متن قرآن و الیه های داللی آن گفته شــد، می توان چنین نتیجه 
گرفــت که با نشانه شناســی الیه ای قرآن، می توان به متن قرآن فعلیت بخشــید. به عبارتی، 
ازآنجایی که نشانه شناسی از فرآیند فهم، تفسیر نشانه ها و الیه های داللتی نیز بحث می کند، 
یک نشانه شــناس یا مفسر با فعلیت بخشی، استعدادهای متن قرآن را شکوفا می کند )همان: 
178( و این پتانســیل قرآن برای شکوفاشــدن از نشانه های ارزشمند بودن و به نوعی اعجاز 
آن اســت؛ چراکه می تواند برای هر عصری، حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد که مطابق 
با خواســت نسل همان عصر است. همچنانکه روالن بارت نیز معتقد است هر آنچه امروز 
می تواند نوشته )بازنویسی( شود متن نوشتاری1 است؛ متنی که ارزشمند است؛ چراکه شرط 
اساسی کار ادبی )ادبیات به عنوان کار( تبدیل خواننده، نه به مصرف کننده بلکه به تولیدکننده 
متن اســت. به این ترتیب، در مقابل متن نوشتاری که کانون توجهش گشودن درهای متن به 
تأویل های متعدد از آن اســت، با ضد ارزش این متن مواجهیم، با ارزشــی منفی و واکنشی 

یعنی آنچه تنها می تواند خوانده شود و نه نوشته: متن خواندنی. )بارت، 1399: 12- 15(

3. رمزگان های پنج گانه روالن بارت در سوره نازعات

3. 1. رمزگان هرمنوتیک
روالن بارت رمزگان هرمنوتیک HER را مجموعه واحدهایی تعریف کرده که نقششــان 
بیان یک سؤال و پاسخش به شیوه های متفاوت است و نیز حوادثی متنوع که یا برانگیزنده 
پرســش اند یا به تأخیر آورنده پاسخ؛ یا اینکه معمایی بسازیم و سپس رمزگشایی اش کنیم. 
)بارت، 1399: 29( هاوکس2 نیز با تأکید بر همین تعریف این رمزگان را شامل همه واحدهایی 
می داند که به طرح پرسش و پاسخ به آن می پردازد و یا طیف متنوعی از رویدادهای تصادفی 
را در برمی گیرد که ممکن اســت ســؤالی را صورت بندی کرده و یا پاسخ به آن را به تأخیر 
 :Hawkes( .بیندازد؛ یا حتی معمایی را طرح کرده و سپس به سوی راه حل آن راهنمایی کند

2003: 94( ازاین رو می توان این رمزگان را رمزگان چیستانی نیز نامید.
البته رمــزگان هرمنوتیکی مطرح در رمزگان های بارت با رمزگان هرمنوتیکی ســنتی و 
فلسفی که در طرح پدیدارشناسی هوسرل مطرح می شود، تفاوت داشته و از زاویه ای خاص 
به آن نگریســته می شود به گونه ای که تنها به ایجاد ســؤال در روایت و پاسخگویی به آن 
می پردازد. بــارت برای یافتن و حل این معما )رمزگان هرمنوتیکی( ده مرحله را بیان کرده 
1)  Scriptible
2)   Hawkes
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ی است: موضوعیت1، موقعیت یابی2، فرمول بندی3، نوید پاسخگویی4، فریب5، ابهام6، انسداد7، 

پاسخ تعلیقی8، پاسخ جزئی9، افشای حقیقتBowman( .10, 2000: 21( شایان ذکر است که 
در تمامی روایت ها ترتیب این مراحل یکســان نیست و ممکن است تعدادی از این مراحل 

ذکر شده و برخی دیگر موجود نباشد.
در خصوص تحلیل رمزگان هرمنوتیکی در سوره نازعات، از ابتدای سوره متوجه واژگانی 
می شــویم که به گفته اغلب مفسرین، با حرف َقَسم )واو( شروع شده اند؛ حرف قسمی که 
نخست بر واژگان )النازعات، الناشطات، السابحات( وارد شده و سپس واژگان )السابقات و 
المدبرات( بر آن ها عطف شده اند. )درویش، 1415، 362/10و 363؛ انصاری، 1424: 322( 
حضور قســم در ابتدای سوره و پنج مرتبه تکرار شــدن آن )سه مرتبه به صورت واو و دو 
مرتبه عطف با فاء( حکایت از ســخن گفتن از امر مهمــی دارد که برای اثبات حقانیت آن 
در ابتدا ســوگند یادشده است. بنابراین از همان ابتدا و با دیدن این َقسم های مکرر، سؤالی 
در ذهن مخاطب شــکل می گیرد مبنی بر اینکه چه ســخن مهمی قرار است گفته شود ؟! 
)رمزگان هرمنوتیکی مرحله موضوعیت(. نخستین راه برای یافتن پاسخ این سؤال، توجه به 

موضوعاتی است که بر سر آن ها سوگند آمده است.
بنابراین، حضور این پنج قسم در پنج آیه ابتدایی این سوره، مخاطب را متوجه امر مهمی 
کرد که در ادامه از آن ســخن گفته خواهد شد. به عبارتی، گویا خداوند در این سوره برای 
اثبات وقوع امر مهمی که از آن ســخن خواهد گفت، به این پنج فرشته یا پنج فنّاوری برتر 
دنیا سوگند خورده اســت و این واژگان در هم نشینی با دیگر واژگانی که از آیه نخست تا 
پنج آمده اند، مرحله پاســخ های تعلیقی را برای رمزگان هرمنوتیکی سوره تشکیل داده اند؛ 
چراکه به گونه ای ضمنی به پاســخ رمزگان هرمنوتیکی اشاره دارند و خبر از امری در رابطه 
با جان ســپردن و یا قدرت فوق العاده پیدا کردن می دهند و درعین حال این پاســخ را معلق 

نگه داشته اند.
از ســوی دیگر این پنج واژه به همراه بســیاری دیگر از واژگان این سوره که غالباً از آیة 
نخســت تا آیه چهاردهم ذکرشــده اند، مجموعه قابل توجهی از اسم فاعل هایی را تشکیل 
می دهند که به صورت برجســته و غالباً هم وزن و ردیف ذکرشده اند )النَّاِزعاِت، النَّاِشطاِت، 

1)  Thematisation
2)  Positioning
3)  Formilation of the enigma
4)  The promise it will be explained
5)  Leurre (decoy or snare)
6)  The partially correct clue
7)  Blockage
8)  Delay
9)  Partial
10)  Full resolution
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ٌة، الْحافَِرِة، خاِسَرٌة، واِحَدٌة،  اِدفَُة، واِجَفٌة، خاِشــعَ اِجَفُة، الرَّ ِّراِت، الرَّ ــابِقاِت، الُْمَدب ابِحاِت، السَّ السَّ
اِهَرِة(. این اســم فاعل ها از آیه نخست شروع شده و در آیه چهاردهم به واژه )الساهرة(  السَّ
ختم می شوند؛ امری که حکایت از اهمیت واژه اخیر دارد که اسم فاعل ها به آن ختم شده اند. 
در صورت تأمل در معنای آیات هم اهمیت واژه »الســاهرة« برجســته می شود؛ در پنج آیه 
نخســت سوره بحث از قسم خوردن به فرشتگان گیرنده جان ها یا فنّاوری های برتر جنگی 
بود که باعث شد از همان ابتدا اشاراتی به پاسخ معمای سوره شود: ﴿َو النَّاِزعاِت َغْرقًا * َو 

ِّراِت أَْمراً﴾ )نازعات/5-1( ابِقاِت َسْبقًا * فَالُْمَدب ابِحاِت َسْبحًا * فَالسَّ النَّاِشطاِت نَْشطًا * َو السَّ
در توضیح اهمیت به کاربرده شدن اسم فاعل در این سوره باید یادآور شد که دو گونه اسم 
فاعل در این آیات به کار برده شده است: اسم فاعل های مقرون به الف و الم و اسم فاعل های 
بدون الف و الم. اســم فاعل هایی که مقرون به الف و الم باشند، حکم فعلی را دارند که در 
همه زمان ها )گذشته، حال و آینده( می توانند به کار برده  شوند و در صورت الزم بودن، به 
فاعل خود اکتفا نموده و در صورت متعدی بودن نیز مفعولی را منصوب سازند؛ لذا محدود 
به زمان خاصی نیستند و می توانند با توجه به قید زمانی به کار برده شده برای آن ها همچون 
)امس، حالیاً، غداً(، تعلق خود را به هر یک از زمان های مذکور برسانند. اسم فاعل هایی که 
بدون ال هســنتند، در صورتی که متعدی به مفعولی نباشند )همچون اسم فاعل های بدون 
الف و الم مذکور(، حکم فعل الزم را داشــته و می توانند در همه زمان ها به کار برده شوند. 

)السامرائی، 1434: 147/3(
از این رو، اســم فاعل های مذکور چه با الف و الم و چه بدون آن، به علت آن که هیچ قید 
زمانی همراه با آن ها ذکر نشــده و قابلیت تطابــق در هر زمانی را دارند، پس مفهوم انجام 
شــدن کار و یا بیان صفتی را بدون محدودیت به زمان خاصی می رســانند. بنابراین، گویی 
آیــات مذکور به تصویر وقایعی می پردازند که در کســری از ثانیه رخ می دهند و زمان در 
آن ها معنایی ندارد؛ همچون لحظه جان ســپردن، لحظه وقوع زلزله )در پایان دنیا( و لحظه 
زنده شــدن پس از مرگ که زمان در آن متوقف شده و زندگی دنیایی ]همان طورکه در آیه 
انتهایی این ســوره )46( آمده اســت[ همچون رؤیایی از پیش چشمان انسان عبور می کند. 
البته اگر از منظر شکل گرایی هم نیم نگاهی به ظاهر و صوت این اسم فاعل ها داشته باشیم، 
مصوت )آ( است که مکرراً در آن ها تکرار شده است. در تعریف صفات آوایی این واج آمده 
کــه برای بیان صداهای بلند، هیاهو و همهمه به کار می رود؛ مثل صوت پر اوج موســیقی، 
غریو جمعیت یا ســر و صداهای رعد آسا. )قویمی، 1383: 31( از این رو، حالت عمودی 
اســم فاعل هایی که از باب ثالثی مجرد ساخته شده اند و تکرار مصوت )آ( در آن ها همچون 
اِدفَُة، واِجَفٌة، خاِشَعٌة، الْحافَِرِة، خاِسَرٌة،  اِجَفُة، الرَّ ابِقاِت، الرَّ ابِحاِت، السَّ )النَّاِزعاِت، النَّاِشطاِت، السَّ
اِهَرِة(، می تواند به امری عظیم، بزرگ و هراس انگیز و نیز حالت برخاستن از گور  واِحَدٌة، السَّ

و یا زنده و سرپا شدن مردگان هم اشاره ضمنی داشته باشند.
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ب
ی مرحله پاســخ های جزئی به معمای سوره از آیه ششم تا نهم این سوره مطرح شده است 

که بحث لرزش زمین )الراجفة(، در پی آمدن لرزه ای دیگر )الرادفة(، اضطراب و دل پریشانی 
اِجَفُة * تَْتبَُعَها  )واجفة( و خشوع و تواضع چشمان )خاشعة( را پیش می کشند: ﴿يَْوَم تَْرُجُف الرَّ
اِدفَُة * قُُلوٌب يَْوَمئٍِذ واِجَفٌة * أَبْصاُرها خاِشَعٌة﴾ )نازعات/6-9( مرحله نوید پاسخ گویی به  الرَّ
معمای ســوره نیز در آیات دهم تا دوازدهم مطرح شده است  که بحث از نگرانی انسان ها 
از زنده شــدن دوباره در کالبد انسانی )الحافرة( و پشــیمانی حاصل از آن )خاسرة( است: 
ٌة خاِســَرٌة﴾  َّا لََمْرُدوُدوَن فِي الْحافَِرِة * أَ إِذا ُكنَّا ِعظامًا نَِخَرًة * قالُوا تِْلَك إِذاً َكرَّ ﴿يَُقولُــوَن أَ إِن
)نازعات/10-12( درنهایت در آیه چهاردهم هم به افشای حقیقت پرداخته شد و به صراحت 
به بیدار شــدن و زنده شدن مردگان )بعد ازاینکه به ارواحی بدل شده بودند( اشاره گردید: 
اِهَرِة﴾ )نازعات/14( بنابراین آیه چهاردهم مرحله پاسخ معماي سوره )رمزگان  ﴿فَِإذا ُهْم بِالسَّ
هرمنوتیکی( می باشد که نشان می دهد آن خبر مهم این است که همگی پس از مرگ دوباره 

زنده خواهند شد و حقیقتاً به پا خواهند خواست.
در انتها، آنچه از تحلیل نشانه شناسی مراحل رمزگان هرمنوتیکی مطرح در سوره نازعات 
دریافت می شــود، این اســت که این سوره از همان آیه نخســت گام به گام مخاطب را با 
خود همراه می سازد و با به تعویق انداختن پاسخ معمای خود و تکرار قسم های متوالی، از 
یک رســتاخیزی پرده برمی دارد که انسان را دچار خوف و نگرانی عظیمی می کند. مراحل 
پرده بــرداری از ایــن معما مخاطب را کنجکاو نموده و در ادامه، با کاربرد اســم فاعل ها و 
تصویرپردازی های دقیق، ترس و نگرانی را در او القا می کند تا با تمام وجود متوجه روزی 
باشــد که او زنده شــده و تک تک اعمالش همچون فیلمی به نمایش گذاشته می شود. این 
رمزگان با به صحنه کشــیدن لحظه لحظه اضطراب هنــگام وقوع قیامت و نحوه وقوع آن، 
تلنگر مهمی به انسان می زند تا بی تفاوت از کنار اعمال خود نگذرد که روز پاسخگویی بسیار 

نزدیک و هولناک است.

3. 2. رمزگان معنایی
رمزگان معنایی یا معناشناسانه که در کتاب اس/زد با شکل SEM آمده است، به داللت های 
کمابیش خصلت نما، روانشناسیک و محیطی مرتبط می شود؛ مثاًل با این رمزگان می فهمیم 
که شــخصیتی عصبی اســت بدون آنکه واژه عصبی در متن آمده باشد. )احمدی، 1382: 
240( بنابراین، این رمزگان به معانی ضمنی پرداخته و مربوط به داللت های پنهانی است که 

خصوصیات شخصیت ها و کنش ها را می سازند. )آلن، 1385: 137(
ازجمله رمزگان های معنایی مطرح در ســوره نازعات، خود کلمه )نازعات( است که در 
عنوان سوره و آیه نخست آن هم ذکرشده است. این واژه، در فرهنگ لغت از ریشه )نزع( و به 
معنای کندن آمده است که درصورتی که با حرف اضافه )إلی( باشد معنای رغبت پیدا کردن 
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و درصورتی که با حرف اضافه )عن( بیاید، به معنای جدا افتادن و غریب شــدن است. )ابن 
منظور، 1414: 349/8( همچنین این واژه به صورت اسم فاعل آمده و بر کسی یا عاملی که در 
حال کندن است داللت دارد که با سختی همراه است. اکثر مفسرین )نازعات( را به مالئکی 
تفســیر کرده اند که به طور خاص برای گرفتن جان های کافران نازل می شوند، برخی دیگر 
مقصود از آن را اســب های جنگجویی دانسته اند که گردن های بلندی دارند و لگام هایشان 
به سختی به آن می رسد و یا ستارگانی که سخت از کرانه ای به کرانه ای دیگر کشیده می شوند 

و تمام فلک را طی می کنند. )طبرسی، 1412: 435/4؛ بیضاوی، 1418: 282/5(
اما از نگاه خالد اسماعیل ابراهیم؛ از مفسران قرآن بر طبق علوم امروزی، پنج واژه نخستی 
را که به گفته او بر سرشــان َقَســم واردشــده، از فنّاوری های جدیدی دانسته که خصوصًا 
کشورهای غربی به آن دســت یافته اند و باعث شده که بر آسمان ها و زمین مسلط شوند و 
خــود را چون خدایی مقتدر، توانا بر انجام هر عملی بدانند. به عقیده او می توان مقصود از 
)نازعات( را _با توجه به واژه »الراجفة« که در ادامه آیات آمده و نیز واژه غرق شدن »غرقاً« 
که به عنوان تمییز به غرق و ناپدید شدن این اسم فاعل داللت دارد_ زیردریایی هایی دانست 
که ساخته دست بشر بوده و توانایی ناپدید شدن در سطح دریا و یا کنده شدن از قعر دریا را 
در هر زمانی که بخواهد دارد. )ابراهیم، 1423: 16/15و 67( بر این اساس، می توان نازعات 
را نه فقط مختص فرشتگان که جان را می گیرند؛ بلکه در عصر حاضر مربوط به فنّاوری های 
پیشرفته ای نیز دانست که در دریا به انسان قدرت حرکت با سرعت باال یا اعمال قدرت برای 

ایجاد جنگ افروزی و فتح کشورهای دیگر را می دهد.
از دیگر رمزگان های معنایی مطرح در ســوره نازعات، واژه »الناشــطات« است که بر سر 
آن هم واو َقَسم واردشده؛ واژ »نشط« در فرهنگ برای حیوان و انسان به کاررفته و به معنای 
خارج شــدن، راه رفتن سریع با نشاط، بیرون کشیدن و نیز به معنای مربوط ساختن و گره 
زدنی اســت که گشودن آن مشکل نباشد و به آسانی بازگردد )گره کور نباشد(. )ابن منظور، 
1414ق: 414/7( اغلب مفســرین )ناشطات( را فرشــتگانی تعبیر کرده اند که برای گرفتن 
جان های مؤمنین نزول می کنند، برخی نیز )ناشطات( را فرشتگانی دانسته اند که ارواح کافران 
را بیرون می کشند و یا کسی که از حوزه اسالم به حوزه جنگ خارج شود و یا فلکی که از 
برجی به برج دیگر خارج شود. )بیضاوی، 1418: 282/5 ؛ طبرسی، 1412: 435/4 و قرطبی، 
1364: 190/19-192( در این مورد هم طبق تفسیر امروزی، می توان مقصود از آن را قایق، 
لنج یا جت اســکی هایی دانست که به سرعت حرکت می کنند؛ حرکتی که ذاتی و به واسطه 
موتور و پروانه است و نه توسط بادبان ها یا پاروهایی که توسط انسان هدایت می شوند؛ به 
همین علت واژه »نشــطاً« در توصیف آن آمده که این حرکت و نشــاط را ذاتی جلوه دهد. 

)ابراهیم، 1423: 16و17(
سومین رمزگان معنایی این سوره، واژ »سابحات« است که بر سر آن هم واو َقَسم واردشده. 
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ب
ی این واژه از ریشــه »ســبح« و به معنای غوطه وری و به سرعت حرکت کردن در آب یا هوا 

آمده است. )راغب اصفهانی، 1412ق: 392( به گفته اغلب مفسرین، مقصود از آن فرشتگانی 
است که به سرعت برای اجرای فرامین الهی حاضر می شوند و جان ها را گرفته و به سرعت و 
سبک بالی حرکت می کنند. )بیضاوی، 1418: 282/5( برخی نیز گفته اند سابحات سیاره هایی 
هســتند که در فلک شــناورند و بعضی از آن ها بر بعضی دیگر سبقت می گیرند. )طبرسی، 
1412:  435/4 و قرطبی، 1364: 193/19( همچنین می توان آن را کشتی های بزرگی در نظر 
گرفت که شکل پیشرفته ای از کشتی های قدیمی اند و توسط نیروهای خارجی همچون باد 
یا پارو به حرکت درمی آیند. )ابراهیم، 1423: 17( بر این اســاس، مقصود از سابحات را نیز 
به طورکلی می توان شناورهای پیشرفته ای دانست که سرعت عمل بسیار باالیی در دریا داشته 

و انسان های آخرالزمان به راحتی آن ها را در اختیار دارند.
دو رمزگان معنایی دیگر این ســوره، عطف به رمزگان های پیشین و َقَسم شده اند؛ یعنی 
»فالســابقات و فالمدبّرات« که به ترتیب از ســبق به معنی پیشــی گیرندگان و از تدبیر به 
معنای تدبیرکنندگان گرفته شده است. )راغب اصفهانی، 1412: 395و307( طبق اکثر تفاسیر 
می تواند منظور از آن ها فرشــتگانی باشد که در اجرای فرامین الهی بر هم سبقت گرفته و به 
تدبیر امور الهی می پردازند. )بیضاوی، 1418: 282/5( همچنین می تواند فاء عطف در اینجا 
تنها معنای عطف نداشــته بلکه ترتیب و تعقیب هم برساند. بر این اساس، »فالسابقات« را 
می توان تجهیزاتی در نظر گرفت که از ســه مورد قبلی هم ســریع تر حرکت کرده، از آن ها 
پیشی می گیرد و منظور از »فالمدبرات« نیز می تواند تجهیزاتی باشد که دارای هوشمندی و 
مغز متفکری همانند کامپیوتر است و کنترل امور را به دست می گیرد. )ابراهیم، 1423: 18(

با توجه به داللت متعدد و تفاســیر مختلفی که از این پنج رمزگان )نازعات، ناشــطات، 
ســابحات، سابقات و مدبّرات( بیان شد، این واژگان ازآنجایی که اسم فاعل هستند و کننده 
کار می باشند، در زمان قدیم و پیش از اختراعات مدرن تنها مصادیقی که می توانست داشته 
باشند فرشتگان، ستارگان یا حتی اسب های جنگجو بودند. اما هم اکنون می تواند مقصود از 
آن ها فنّاوری های پیشــرفته و هوشمندی باشد که به انسان قدرت تسلط بر دنیا را می دهد. 
بنابراین، آنچه هم نشــینی الیه های معنایی رمزگان ها در ذهن ایجاد می کند، دنیایی است که 
بســیار به زمان آخر دنیا نزدیک اســت، دورانی که در آن انسان به قدرت های عظیمی در 
ســطح زمین، دریا، آسمان و کهکشان ها دســت یافته و قدرت انجام هر کاری را در دست 
دارد و رنگ معرفت و خداپرستی کم شده و کم کم علم حرف اول را می زند. روزگاری که 
انسان خالقی جز خود و دانش خود را قبول نخواهد داشت. در چنین روزگاری خداوند به 
فرشته های خود که در کسری از ثانیه جان انسان ها را قبض می کنند و نیز در معنای ضمنی، 
به فنّاوری هایی که اوج قدرت انسان را توصیف می کنند، سوگند یادکرده تا مخاطب قرآن در 
هر عصر و در هر سطحی از قدرت که هست، بداند مخلوقی فناپذیر بیش نیست و تسلیم 
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ارادة خداوند است و به خواست او پس از مرگ حتماً زنده خواهد شد.

3. 3. رمزگان کنشی
رمزگان کنشــی که در متن کتاب، با شکل ACT مشخص شــده، به هرگونه واحدی در 
داســتان می گویند که به ما نشــان می دهد داســتان و توالی کنش ها چگونه پیش می روند. 
)احمدی، 1382: 240( این رمزگان، کنش های شخصیت ها را به صورت پی رفت های روایی 
سامان دهی نموده و برای هر پی رفت اصطالح عامی را در نظر می گیرد که کارکرد راهبردی 
آن را نشــان می دهد )مکاریک، 1393: 138(؛ به عبارتی، در هرجایی از متن که با عناصری 
مواجه شــویم که کنش ها و اثرات متقابل را نشان می دهد، با این گونه رمزگان ها مواجهیم؛ 
همچنان که بارت نیز این رمزگان را توالی اعمال انســانی، کنش ها و رفتارهایی می داند که 
تأثیراتی را نیز در پی دارند. )بارت، 1399: 30 و31( در ســوره نازعات، رمزگان های کنشی 
در ســه قالب ذکر نعمت ها و موهبت های الهی، کنش های گناهکاران و عقوبت الهی و نیز 

جدال موسی و فرعون بیان شده است. 
در آیات 28-33 سوره نازعات، رمزگان های کنشی در قالب بیان نعمت ها و موهبت های 
اها * َو أَْغَطَش لَْيَلها َو أَْخَرَج ُضحاها *  الهی در حق انسان بیان شده است: ﴿َرفََع َسْمَكها فََسوَّ
َو اْلَْرَض بَْعَد ذلَِك َدحاها * أَْخَرَج ِمْنها ماَءها َو َمْرعاها * َو الِْجباَل أَْرســاها * َمتاعًا لَُكْم َو 
ِلَنْعاِمُكْم﴾ )نازعات/28-33( این رمزگان های کنشــی پیام خاصی را برای مخاطب قرآن به 
همراه دارد تا به دنبال کشف ارزش وجود چنین نعمت ها و نیز علت عطای آن ها باشد. در 
خطبه 185 نهج البالغه، حضرت علی )ع( در این خصوص چنین بیان داشته که انسان اگر در 
عظمت نعمت های الهی بر خود اندکی تفکر می کرد و به چرایی آن می اندیشید، قطعاً به راه 
راست هدایت شده و از عذاب در امان می ماند؛ اما چون قلب ها بیمار و بینش ها مختل است، 

انسان از راه راست منحرف می شود.1 )ابن ابی طالب، 1384: 562(
بــا توجه به گفتار حضرت علی )ع( می توان چنین برداشــت کــرد که برای درک صحیح 
نعمت های الهی و چرایی خلقت آن ها برای انسان، تنها دیدن و ذکر کردن نعمت ها نشانه درک 
آن ها و بودن در راه راست نیست؛ بلکه هر فردی احتیاج به قلبی سالم و به دور از غل و غش و 
نیز بینشی صحیح و به دور از خرافات و تعصبات دارد تا بتواند با کمک گرفتن از این دو مورد 
راه راســت را تشخیص دهد. بر این اساس، غرض از ذکر نعمت های الهی، به چالش کشیدن 
مخاطب برای اندیشیدن در تمامی نعمت هایی است که به خاطر او در هستی خلق شده است، 
از زمین و آســمان گرفته تا تک تک حیوانات و گیاهان. مخاطب قرآن در صورت بهره مندی 
از قلبی سلیم و بینش درست، با تفکر در چنین رمزگان های کنشی که نعمت های الهی را در 
حق انسان متذکر می شوند، متوجه این امر خواهد شد که تمامی این نعمت ها برای هدفی مهم 

روا في عظيم القدرة و َجسيم النعمة لََرجعوا الى الطريق و خافوا عذاَب الحريق، ولكن القلوُب عليلٌة و البَصائُر َمدخولَة. 1(  َو لَو فَكَّ
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ب
ی خلق شده اند که نباید نسبت به آن غافل بود؛ همچنان که سعدی می گوید:

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

شــرط انصاف نباشد که تو فرمان نبریهمه از بهر تو سرگشــته و فرمان بردار

)سعدی، 1382: 13(
عالوه بر ذکر موهبت های الهی، رمزگان های کنشــی در ســوره نازعــات، در قالب بیان 
کنش های گناهکاران و عاقبت اعمال آنان نیز بیان شــده است. مســأله قابل توجهی که در 
مقایسه ضمنی میان کنش های گناهکاران با نتیجه اعمالشان _که قرار گرفتن در جهنم است_ 
وجود دارد، این است که هنگامی که سخن از اعمال گذشته گناهکاران است از افعال ماضی 
نْيا﴾ )نازعات/37-38( و هنگامی که ســخن  استفاده شــده: ﴿فََأمَّا َمْن َطغى  * َو آثََر الَْحياَة الدُّ
از نتیجه اعمالشــان می شــود، فعلی که زمان آینده را بیان می کند وجود ندارد؛ بلکه جمله 
اسمیه: ﴿فَِإنَّ الَْجحيَم ِهَي الَْمْأوى﴾ )نازعات/39( به کاربرده شده است. همان طور که می دانیم، 
جمله اسمیه داللت بر ثبوت دارد )السامرائی، 1434: 169/1(؛ ازاین رو، این آیه نتیجه اعمال 
تکذیب کنندگاِن آیات قرآن را نه فقط در آخرت؛ بلکه از لحظه تکذیب در زندگی گناهکاران 
مؤثر دانسته و چنین نشان می دهد که آتش جهنم از لحظه ارتکاب این عمل در زندگی انسان 
بازتاب داده می شــود و انسان هم در دنیا و هم در آخرت این آتش را می چشد، عذابی که 

ثابت و پایدار است. )اشاره به قانون بازتاب در زندگی انسان(
گذشــته از دو مورد سابق، سوره نازعات، اقدامات و رفتارهای موسی و فرعون را نیز در 
قبال هم شرح می دهد که به عنوان رمزگان های کنشی شناخته می شوند: ﴿فََأراُه اْليََة الُْكْبرى  
ُ نَكاَل  ُُّكُم اْلَْعلى* فََأَخَذُه اللَّ َب َو َعصى  * ثُمَّ أَْدبََر يَْسعى  * فََحَشَر فَنادى  * فَقاَل أَنَا َرب * فََكذَّ
اْلِخــَرِة َو اْلُولى﴾ )نازعات/20-25( آیات مذکور که به بیان دعوت حضرت موســی)ع( 
به حــق و در مقابل، انکار و تکبــر فرعون پرداخته و کنش های رفتــاری آن ها به تصویر 
می کشد، به نوعی می تواند برای غالب انسان ها به عنوان داستانی سمبلیک هم صدق کند، به 
این صورت که هر انســانی در درون خود یک موسی و یک فرعون دارد؛ موسای درون هر 
انسانی دائماً در پی خیر می رود و فرعوِن درون نیز یاغی بوده و دائماً به دنبال خودبرتربینی، 
تکبر و سایر تمایالت نفسانی است. این جدال خیر و شر در درون انسان به شکل کنش های 
رفتاری میان موسی و فرعون در قرآن تعبیر شده، امری که به حقیقت زندگی امروز و یا هر 
لحظه زندگی انسان در هر دوره ای بیشتر ارتباط دارد تا اینکه تنها داستانی مربوط به گذشته 
دو انســان که جدای از احوال ما انسان ها بوده اند، تعبیر شود. همچنان که شمس تبریزی در 
سخنان خود گفته: »همه را در خودبینی، از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آدم و حوا و 
آسیه و خضر و الیاس و فرعون و نمرود! ... تو عالم بیکرانی! چه جای زمین و آسمان ها؟!« 

)صاحب الزمانی، 1351: 595آ(
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بنابراین، رمزگان های کنشــی این سوره، انسان را دعوت به درک هدف از خلقت جهان و 
نعمت های بی شمار او می کند تا بدین وسیله، عمر خود را به بیهودگی نگذرانده و رسالت خود 
را به عنوان یک انسان دریابد. همچنین به انسان هشدار می دهد که اعمال ناشایست او نه فقط 
برای آخرت؛ بلکه از لحظه ارتکاب آن عمل، در زندگی دنیایی او نیز اختالل ایجاد کرده و او 
را با بازتاب اعمالش مواجه می کند؛ لذا نوعی پیام پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک نیز در آن 
نهفته است تا انسان هم سعادت دنیوی و هم اخروی را به واسطه بازتاب اعمالش تجربه کند. 
از دیگر معانی و پیام های رمزگان کنشی در این سوره، اشاره به دو بُعد وجودی انسان یعنی بُعد 
حیوانی و روحانی او دارد که هر لحظه در وجود انسان در حال کشمکش است و اگر پیروی 
حیوان وجود را کند، همچون فرعون، نمونه اعالی تکبر و هواپرستی گردیده و راه حقیقت را 
گم می کند. بر این اســاس، نوعی درس اخالق برای انسان امروزی در این رمزگان به تصویر 
کشیده شد تا از زندگی سعادمتند بهره مند گردد؛ درس اصالح بینش، ارتقای وسعت دید نسبت 

به خلقت هستی، درس تواضع، کار خیر، اندیشه خیر، گفتار خیر و... .

3. 4. رمزگان نمادین
رمزگان نمادین از منطق هر روزه، آشــنا، استداللی و تجربی جدا است و همچون منطق 
رؤیا، زمان توالی یا جانشینی رخدادهای نامعمول است و به شکل SYM در کتاب اس/زد 
آمده است. )احمدی، 1382: 241( این رمزگان به الگوهای تقابلی و متضادی اشاره می کند 
که به متن معنا می دهند )آلن، 1385: 137 و Cuddon: 2013: 132(؛ به عبارتی این رمزگان، 
گروه بندی ها یا ترکیب بندی های قابل تشخیص است که به طور منظم و در شکل های متفاوت 
و به روش های گوناگون در متن تکرار شــده و ســرانجام ترکیب بندی غالب را می سازند. 

)سجودی، 1398 الف: 149(
در ســوره نازعات، شاهد یکســری رمزگان های نمادین نیز هستیم که به صورت تقابلی 
ماُء و اْلَْرَض، لَْيَل و ُضحى، اْلِخَرِة َو اْلُولى، الَْجحيُم و الَْجنََّة«. این  ذکرشده اند؛ همچون »السَّ
رمزگان هــای نمادین با متقابل قرار دادن عناصر خلقت، به نوعی بر قانون تضاد و دو قطبی 
بودن جهان مادی داللت دارند و متقابل قرار گرفتن بهشــت و جهنم نیز به عاقبت دوگانة 
انسان ها با توجه به نوع عملکرد آن ها در دنیا اشاره دارد؛ دنیایی که خود در تقابل با آخرت 
قرارگرفته است. به عبارت دیگر، این رمزگان های نمادین، اشاره می کنند که عناصر این دنیا 
بر پایه حضور عناصر متضاد خود معنا گرفته اند و در مقابل، تنها ذات پروردگار است که از 
هرگونه تضاد و دو قطبیت مبرا است. همچنان که مولوی و شبستری هم بنای خلقت جهان 

را از اضداد و ذات الهی را فارغ از آن دانسته اند:
ولی حق را نه مانند و نه نّد استظهور جمله اشــیا به ضد است

)شبستری، 1382: 49 و 50(
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ب
ی چون که حق را نیست ضد پنهان بَودپس نهانی هــا به ضد پیدا شــود

 )مولوی، دفتر اول، 1392: 57(
بر این اساس، پیام این نوع رمزگان در سورة نازعات، این است که هر چیزی در این دنیا 
با عنصر متضاد خود تعریف شــده و معنا می گیرد و دنیا مکانی نیست که تنها یک بُعد در 
آن جاری باشــد؛ لذا توقع قرار گرفتن در بهشتی که همیشه سالمتی، شادی، ثروت، عدالت 
و ... حکم فرما باشد به دور از واقع بوده و خداوند شّر را نیز خلق نموده است تا به وسیله 
آن بتوانــد طرح اصلی خود را که آزمایش آدم در ورطه خطرناک جهان و تضاد و دو قطبی 
اســت را به انجام برساند. از این رو، انسان نباید به اعتراض علیه شّر بپردازد؛ بلکه باید بداند 
که هدف از خلقت بدی و خوبی حضور در آزمایشی بزرگ است که انسان با تجربه خیر و 
شر، مسیر کمال را یافته و از ظلمت به سوی نور حرکت کند؛ امری که در صورت دو قطبی 
نبودن عالم، هیچ آزمایشــی نبود و ارزش هیچ انســانی با توجه به انتخاب ها و عملکردش 

مشخص نمی شد و تعالی و کمالی نیز برای هیچکس رقم نمی خورد.

3. 5. رمزگان فرهنگی
بــه عقیده بارت، رمزگان فرهنگی مجرای ارجاع متن بــه بیرون؛ به دانش عمومی )هنر، 
پزشــکی، سیاســت، ادبیات و ...( است و قلمرو اسطوره شناســی و ایدئولوژی محسوب 
می شــود. )سجودی، 1398 الف: 150 و 151( او در کتاب اس/زد این رمزگان را به صورت 
REF نشان داده است. بنابراین، به مجموعه داللت های فرهنگی که به شناخت کلی از دوران 
مربوط می شود؛ شناختی که سخن استوار به آن است، رمزگان فرهنگی یا ارجاعی می گویند. 
)احمدی، 1382: 240( این نوع رمزگان، خواننده را به استفاده از دانش خود از جهان واقعی 
فرامی خواند تا بتواند به معنای متن پی ببرد، ازنظر بارت، این دانش طبیعی بوده و از تجربه 

نشأت می گیرد و ریشه در منابع متنی دارد. )مکاریک، 1393: 138(
در سوره نازعات، رمزگان فرهنگی در قالب داستان موسی و فرعون )آیات 15 تا 20 سوره 
نازعات( بیان شده و در آن، گفتمان سوره از حالت غائب، در آیه پانزدهم به حالت خطاب 
درآمده و التفات رخ داده است؛ مخاطب قرار دادنی که با توجه به آیات سابق که در رابطه با 
لحظه وقوع قیامت است، می تواند به حدیث نفس انسان در لحظه ای که دوباره زنده می شود 
و از خود می پرســد که آیا داستان موســی را به یاد داری، اشاره داشته باشد و هم می تواند 
مخاطب قرار گرفتن خواننده توسط خداوند را در ذهن تداعی کند: ﴿َهْل أَتاَك َحديُث ُموسى  
َُّه َطغى * فَُقْل َهْل لََك إِلى  أَْن تََزكَّى  ِس ُطوًى * اْذَهْب إِلى  فِْرَعْوَن إِن ُُّه بِالْواِد الُْمَقدَّ * إِْذ ناداُه َرب

* َو أَْهِديََك إِلى  َربَِّك فَتَْخشى  * فََأراُه اْليََة الُْكْبرى ﴾ )نازعات/20-15(
داستان موسی و فرعون، از داستان های مطرح در کتاب های تاریخی است، وادی طوی نیز 



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11
پاییز و زمستان
1401

270

در تاریخ به محل سخن گفتن موسی )ع( با خداوند و لقب کلیم اهلل گرفتن او مشهور است. 
مقصود از آیه بیســتم ﴿فََأراُه اْليََة الُْكْبرى ﴾ )نازعات/20( نیز به گفته مفسرین و مورخین 
نشــان دادن معجزات موسی )ع( به فرعون است؛ همچون ید بیضاء )دست نورانی موسی( 
و یا عصای او که تبدیل به مار شد. )جزایری، 1388: 341/5( آیات مذکور همگی اشاره به 
داستان هایی در تاریخ دارند که نسل به نسل منتقل شده و به عنوان رمزگان فرهنگی شناخته 

می شوند.
ذکر چنین رمزگان های فرهنگی در قالب داســتان موســی و فرعون، جدای از اشاره به 
داستان تاریخی، در خود نوعی ایدئولوژی به همراه دارد که حکایت موسی و فرعون نه فقط 
داستانی مختص به دو شخصیت در گذشته؛ بلکه مربوط به هر لحظه زندگی انسان هاست. به 
عبارتی، هر انسانی در درون خود هم موسایی دارد که هر لحظه به نیکی و درستی می خواند 
و هم فرعونی که هر لحظه می تواند به غرور و دیگر رذایل اخالقی دچار شــده، پشــت به 
درخواست های موسایش کند و از راه راست دور شود. بنابراین، این نوع رمزگان فرهنگی، 
در ظاهر به اتفاقی در بیرون؛ اما در حقیقت انســان را به درون خویش سوق می دهد تا هر 
لحظه به وارســی عملکرد و اندیشه های خویش بپردازد که به کدامین سو در حال حرکت 
اســت. موالنا در کتاب فیه ما فیه نیز به این نکته اشاره کرده و انسان را آمیزه ای از حیوانیت 
و انســانیت توصیف کرده تا هردو صفات قابلیت آشکار شدن داشته باشند و درنهایت نور 
خداوند از میان ظلمت آشکار شود؛ همچنان که انبیاء مظهر نور حق هستند و در مقابل آن ها 
عناصر متضادی نیز هســت، انسان نیز دارای ظلماتی اســت که نور حق را در درون دارد. 

)مولوی، 1391: 103 و 104(

نتیجه گیری
پس از بررســی های انجام شده، مشخص شد که سوره نازعات از هر پنج رمزگان مطرح 
در نظریه روالن بارت برخوردار اســت. رمزگان های هرمنوتیکی شامل چهارده آیه نخست 
ســوره اســت که در خصوص ایجاد ابهام در وقوع امری مهــم و درنهایت پرده برداری از 
وقوع قیامت و زنده شــدن مردگان می باشد. رمزگان های معنایی شامل واژگان »النَّاِزعاِت، 
ابِقاِت، الُْمَدبِّراِت« هستند که در معنای ظاهری، فرشتگانی هستند  ابِحاِت، السَّ النَّاِشــطاِت، السَّ
که قبض روح می کنند و در معنای ضمنی به فناوری های پیشرفته ای داللت دارند که انسان 
در آخرالزمان به آن ها دســت پیداکرده و قدرت زیادی را در خلق دنیای موردنظر خود به 
دست می آورد. رمزگان های کنشی نیز در جهت بیان موهبت های الهی در حق انسان، اعمال 
گناهکاران و عقوبت الهی و نیز جدال موسی و فرعون بیان شده است. رمزگان های فرهنگی 
نیز در خصوص بیان داستان موسی و فرعون و بیان ایدئولوژی جدال خیر و شر در انسان و 
پرهیز از تکبر ذکرشده اند و درنهایت، رمزگان های نمادین نیز بر عناصر متضاد دنیا و عاقبت 
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ی دوگانه انسان در آخرت به واسطه اعمال دنیایی شان اشاره دارند.

آنچه از هم نشــینی الیه های معنایی رمزگان های مذکور حاصل می شود، دورانی است که 
انســان به قدرت های عظیمی در سطح زمین، دریا، آسمان و کهکشان ها دست یافته و رنگ 
معرفت و خداپرســتی کم شده است. در چنین روزگاری خداوند قسم یادکرده به فرشتگان 
خود که در کسری از ثانیه جان انسان ها را در هر سطحی از قدرت یا فناوری های پیشرفته 
که باشــند قبض کنند و بعد از مرگ به خواســت او دوباره زنده شوند. لذا دوری از تکبّر 
درس اولیه این رمزگان ها اســت. از درس های دیگر آن، رعایت اخالق اســت تا انسان به 
سمت اعمال خیر سوق داده شود و بتواند در هر عصری، با دریافت بازتاب اعمال خود، به 
زندگی سعادتمندانه برسد. همچنین رمزگان های این سوره، تصویری از دنیای مادی را برای 
مخاطب نمایش می دهند که همه چیز با ضد خود معنا گرفته و انســان در دنیای دو قطبی 
آمده تا بتواند رســالت خود را دریافته، هدف از خلقت خویش را درک کند و ارزش خود 
را در کنار تمامی پســتی ها و بلندی ها، اثبات کرده و از ظلمت و ســیاهی به تعالی و کمال 

راه پیدا کند.
بر اساس روش شناسی این مدل تحلیل معنا؛ یعنی نشانه شناسی الیه ای رمزگان های پنجگانه 
روالن بارت در سوره نازعات می توان چنین نتیجه گیری کرد که در بررسی متون چند بٌعدی 
از جمله قرآن که دارای الیه های متعدد معنایی است _عالوه بر روش های کالسیک تحلیل 
معنا همچون بررسی  بالغی )معانی، بیان و بدیع( در متن_ تحلیل معانی رمزگان های مختلف 
متن و بررسی تأثیر روابط هم نشینی و بینامتنی بر آن ها، می تواند تأثیر قابل توجهی در درک 
الیه های عمیق تر معنا داشته باشد و پرده از بسیاری دروس نهفته در متن بردارد. به عبارت 
دیگر، تحلیل معنا با استفاده از این مدل، می تواند معانی منطبق با پیشرفت زندگی بشر را در 
دوران معاصر جلوه گر ســازد؛ چراکه در بررسی رمزگان ها خصوصاً رمزگان های فرهنگی 
_که ارجاع به بیرون از متن دارند_، معانی با استناد به علوم یا فرهنگ روز نیز مورد بررسی 
قرار می گیرد و این امر اعجاز قرآن را که گفته شــده متعلق به همه اعصار و قرون اســت، 

بیشتر آشکار می سازد.
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