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Abstract
God Almighty has used various methods to guide mankind. One of these 
methods is to tell the story of the Prophets in the form of Qur'anic stories. The 
story of Prophet Adam (AS) is one of the short stories in the Qur'an that God 
has beautifully and eloquently portrayed in various surahs. The semiotics of 
discourse is a directional process in which the signs have a special position 
according to their existence. This makes the signs emotional, cultural, and 
sensory-perceptual, and finally, the collection of these elements in the space 
of discourse provides the process of meaning transfer. In this article, using 
the sign-semantics approach, we have analyzed and applied the emotional 
dimension in the sign systems of the verses related to the story of Adam (AS). 
The present paper seeks to examine how the process of emotional discourse 
is formed from the point of view of the semantic sign with a descriptive-
analytical method. This study aims to receive meaning at different levels 
of emotional discourse and the interaction between sensory-perceptual and 
emotional dimensions. as a result; Semantic-semantic analysis of the emo-
tional discourse of the verses of the story of Prophet Adam (AS) shows that 
the most important emotional mechanisms that can be seen in the signs of this 
story are effective actions, melody and appearance, emotional scenes or emo-
tional staging and activation. The interaction between the effective verbs in 
the discourse of this story provides a way to create an emotional atmosphere 
or produce an emotional burden. As a result, we see the formation of an emo-
tional atmosphere of sorrow, regret, rebellion, and seduction. Also, the musi-
cal beating that we encounter in this discourse creates a feeling of heaviness 
and sorrow in the conscious body, and as a result, it is this feeling that creates 
the emotional atmosphere of sorrow that dominates the discourse.
Keywords: discourse, semantic sign, emotional-semantic dimension, 
Adam's story.
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 تحلیل ُبعد عاطیف نظام گفامتین داستان حضرت آدم)ع( 
با تکیه  بر فرآیندهای عاطیف - معنایی

)تاریخ دریافت: 12-08-1401 تاریخ پذیرش: 1401-10-19(

سیدمرتضیصباغجعفری1،سمیراحیدریراد2

چکیده
خداوند متعال برای هدایت بشر از شیوه های مختلفی بهره جسته است. یکی از این شیوه ها، بیان 
سرگذشت پیامبران در قالب داستان های قرآن است. داستان حضرت آدم)ع( از جمله داستان های 
کوتاه قرآنی است که خداوند به زیبایی و با بیانی شیوا در سوره های مختلف آن را به تصویر کشیده 
است. نشانه معناشناسِی گفتمان فرآیندي جهت مند است که در آن نشانه ها با توجه به هستی خود از 
موقعیتی ویژه برخوردار می شوند همین امر نشانه ها را عاطفي، فرهنگي و حسي _ادراکي می سازد 
و در نهایت مجموعه این عناصر در فضای گفتمان، فرآیند انتقال معنا را فراهم می ســازند. این 
مقاله با بهره گیری از رویکرد نشانه_معناشناسی، و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی و تطبیق 
بُعد عاطفی در نظام های نشانه ای آیات مربوط به داستان حضرت آدم )ع( و چگونگی شکل گیری 
فرآیند گفتمان عاطفی پرداخته است. هدف پژوهش حاضر دریافت معنا در سطوح متفاوت گفتمان 
عاطفی و تعامل میان ابعاد حســی_ادراکی و عاطفی است. درنتیجه؛ تحلیل نشانه_معناشناسی 
گفتمان عاطفی آیات داســتان حضرت آدم)ع( نشان می دهد که مهم ترین سازوکارهای عاطفی 
که در نشــانه های این داستان به چشم می خورد افعال مؤثر، آهنگ و نمود، صحنه های عاطفی 
یا صحنه پردازی عاطفی و کنش زایی است. تعامل میان افعال مؤثر در گفتمان این داستان راه را 
برای ایجاد فضای عاطفی یا تولید بار عاطفی فراهم می سازد در نتیجه شاهد شکل گیری فضای 
عاطفی اندوه، تأسف، تمرد و اغوا هستیم. همچنین کوبش موسیقیایی که در این گفتمان با آن 
مواجه هستیم در جسم  شوش گر احساس سنگینی و اندوه را به وجود می آورد و در نتیجه همین 

احساس است که فضای عاطفی افسوس را بر گفتمان حاکم می سازد.
واژگان کلیدی: گفتمان، نشانه معناشناسی، بعد عاطفی_معنایی، داستان حضرت آدم)ع(
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ا 1. مقدمه

قرآن کریــم در ســوره های گوناگون: بقــره/31-30، اعــراف/27-10، حجر/26-46، 
اســراء/64-60، کهف/123-115، ص/83-71، طــه/120-116، آل عمران/5، الرحمن/14، 
صافات/11، انعام/2 به طرح داســتان حضرت آدم )ع( پرداخته اســت که کامل ترین آن در 

سوره بقره آمده است. 
هر تولید زبانی نیازمند یک سوژه در مقام گفته پرداز و یک ابژه که همان متن زبانی است 
می باشــد. یعنی این دیدگاه نشــان دهنده ایده ای غیر ساختاری است زیرا انسان، دنیا و معنا 
را به هم گره زده اســت و گفتمان بستری است که این سه عنصر در آن حضور پویا داشته 
باشند. در این فرآیند گفتمانی مشخص خواهد شد که نشانه ها چگونه کار می کنند و چگونه 
به تولید معنا منجر می شــوند. مسئله نگارندگان پژوهش این است که نوعی رابطه نوسانی 
در بین عناصر زبانی وجود دارد که تابع قطب های ثابت معنایی نیســت و منجر به تولید و 

بازسازی معنا می شود.
»داستان در قرآن با غرض دینی و تربیتی و اخالقی بوده است. محتوای آن بیانگر اهدافی 
چون: قوت قلب، روشن شــدن راه حق، پند، یادآوری، به اندیشه واداشتن و عبرت گرفتن 
است.« )نصیحت و پراندوجی، 1390: 3( داستان آفرینش حضرت آدم )ع( در قرآن با الفاظ 
و عباراتی بیان گردیده که ترجمه و تفسیر آن ها بر اساس ظاهر و تبادر اولیه ذهنی با صفات 
و ویژگی هــای خداوند در تضاد اســت ازجمله این الفاظ می تــوان به گفتگوی خداوند با 
﴾ )ص/75(؛  فرشتگان و انسان و نیز خلقت انسان به دست خداوند با عبارت: ﴿َخَلْقُت بِيََدَيّ
»من به دو دست خود آفریدم«، اشاره کرد. اما بر اساس اعتقادات مسلمانان و تصریح آیات 
کریمه قرآن ذات حق ُمبرا از صفات مخلوقات بوده و ســخن گفتن او نیز نمی تواند مانند 
ســخن گفتن آدمیان باشد. )اســماعیلی و همکاران، 1390: 31( »داستان حضرت آدم )ع( 
از یک جریان واقعی در روابط میان انســان و فرشته و شیطان خبر می دهد در حقیقت این 
داستان هویت فرشته و شیطان را در برابر انسان بیان می نماید پس داستانی تکوینی است که 
به شــکل امور مأنوس اجتماعی بیان شده است« )طباطبایی، 1372: 8/60( منظور از »قول« 
در عبارت »قَاَل َربَُّك« تلفظ به الفاظی با زبان و به کمک امواج هوا نیست تا در نسبت آن 
به خداوند تشکیک شود بلکه حقیقت قول و کالم کشف مقصود و پرده برداشتن از مراد و 
معانی ما فی الضمیر به نوعی از داللت و اشــارت است و انسان بدین روی به استعمال الفاظ 
و اصوات برای رساندن مقصود خویش روی آورده است که اشهاد حضوری برایش ممکن 
نیســت و اگر تفهیم مقصود از طریق مذکور ممکن باشد مسلماً داللت آن قوی تر و رساتر 
است چنین داللتی برای خداوند سهل است هرچند آدمی از کیفیت آن آگاه نباشد پس معنای 
آیه شــریفه این است که خداوند چنین فهم و شهودی را در مالئک پدید آورد تا از مشیت 

خود درباره آدم پرده بردارد. )جوادی آملی، 1385: 23-22/3(
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هدف پژوهش حاضر دریافت معنا در سطوح متفاوت گفتمان عاطفی و تعامل میان ابعاد 
حســی_ادراکی و عاطفی می باشد. در مقاله حاضر نظام عاطفی گفتمان و سیالیت حاکم بر 
گفتمان آیات مربوط به آفرینش حضرت آدم)ع( بررسی می شود و با تبیین نشانه_معناشناسی 
این آیات، ضمن بررسی عناصر دخیل در گفتمان عاطفی چگونگی شکل گیری نشانه معناها 

به تصویر کشیده می شود تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
1. چگونه نظام عاطفی گفتمان باعث تولید و درک معنا می شود؟

2. عناصر دخیل در فرآیند عاطفی گفتمان کدامند؟

1. 1. پیشینه تحقیق
دیدگاه نشانه_معناشناسی، دیدگاه جدیدی است که از سوی زبان شناسان و نشانه شناسانی 
چــون گرمس و فونتني مورد توجه قرار گرفته اســت. مهم ترین پژوهش هایی که در  زمینه 

نشانه _معناشناسی انجام شده اند عبارتند از:
- آلژیردا ژولین )1389( در کتاب »نقصان معنا« به ماهیت ســیّال معنا و در نوسان بودن 
آن مبتنی بر نشــانه معناشناسی حســی_ادراکی پرداخته است. این کتاب با ترجمه و شرح 

حمیدرضا شعیری از سوی انتشارات علم منتشر شده است. 
- مرتضی بابک معین )1394( در کتاب »معنا به مثابه تجربه زیسته: گذر از نشانه شناسی 
کالسیک به نشانه شناســی با دورنمای پدیدار شناختی« ضمن تأکید بر آراء الندوفسکي و 
توضیح ابعاد گمشده معنا، جنبه های مختلف نشانه شناسی کالسیک، به ویژه نظام روایی برنامه 

مدار را به چالش می کشد و به شرح و تفسیر نظام معنایی مبتنی بر تطبیق می پردازد. 
- حمیدرضا شــعیری )1395( در کتاب »نشانه معناشناسی ادبیات«، به مباحث گفتمان و 
نشانه  معناشناسی در ادبیات پرداخته است و بر این اساس، نظام های گفتمانی کنشی، تنشی، 

شوشی و بوشی را تبیین کرده است. 
- حمیدرضــا شــعیری )1396( در کتاب »تجزیه  و تحلیل نشانه_معناشناســی گفتمان« 
به خوبی نشــان می دهد که معنا و فرآیند تولید آن، دارای ســازوکارهایی است که در همه 
گفتمان ها یکسان نیست. پژوهش مذکور به پژوهشگر کمک می کند تا شرایط تولید معنا را 

در گفتمان های مختلف موردبررسی قرار دهد. 
در زمینه داســتان حضرت آدم)ع( در قرآن کریم، پژوهش های متفاوتی انجام شده است 
که بیشــتر این پژوهش ها به تحلیل داســتان مذکور از منظر ادبیات داستانی پرداخته اند. اما 

پژوهش هایی که به جستار پیِش رو مرتبط هستند عبارتند از: 
- علی عباســی، علی کریمی فیروزجائی )1391( در مقاله ای تحت عنوان »کارکرد روایی 
فراراوی در داســتان »حضرت آدم)ع(«« که در آن از روش روایت شناسی »لنیت ولت« برای 
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یا 
ا تحلیل داســتان بهره گرفته شده است، با بهره گیری از نشانه معناشناسی به بررسی پیرنگ و 

موقعیت های روایی کنشگران پرداخته اند. 
- الهام ســیدان )1394( در مقاله ای با عنوان »نشانه شناســی الیه ای رمزگان ها در داستان 
قرآنی خلقت آدم)ع( با تأکید بر کشف األسرار میبدی« از منظر نشانه شناسی به تحلیل داستان 
مذکور پرداخته است، این پژوهش رویکردی ساختارگرایانه دارد و همین امر تفاوت آن را با 
پژوهش پیِش رو مشخص می سازد. نگارنده، داستان قرآنی خلقت آدم)ع( را با تکیه بر الگوی 

پنج گانه بارت تحلیل نموده و به رمزگان هرمونتیکی و کنشی پرداخته است.
با توّجه به اینکه پژوهش های انجام شــده، بستری جهت نگارش جستار پیِش رو فراهم 
کرده اند اّما این پژوهش متفاوت از آن هاست؛ زیرا در پی این است که مشخص کند چگونه 
در گفتمان آیات شریفه، نشانه های عاطفی منجر به شکل گیری معنا و انتقال آن به مخاطب 
می شــوند و هـــدف اصلی آن با تکیه بر نظریات نشانه_معناشناسی، مشخص نمودن نظام 
گفتمانی و بررســی کارکردهای انتقال معنا می باشد. عالوه بر این، تاکنون پژوهش مستقلی 
در  زمینه داستان حضرت آدم)ع( در قرآن کریم در حوزه نشانه-معناشناسی گفتمان عاطفی 
صورت نپذیرفته اســت و اغلب پژوهش هایی که در آیات مذکور انجام شده است تحلیلی 
ســاختارگرایانه ارائه داده اند. اما پژوهش حاضر، به بررسی نشانه-معناشناسی با رویکردی 
عاطفی پرداخته است و چنین رویکردی تاکنون در این داستان بررسی نشده است و همین 

امر اهمیت پژوهش حاضر را مشخص می نماید.

2. ادبیات نظری
آنچه که در نشانه شناســی مورد توجه قرار می گیرد، نشانه ها هستند. اما آنچه در نشانه_
معناشناسی اهمیت دارد ارتباطی است که در ورای نشانه ها و در تعامل آن ها با یکدیگر حاکم 
است. در تفاوت میان نشانه شناسی و نشانه معناشناسی، شعیری معتقد است: »نشانه شناسی 
معادل واژه »ســمیولوژی« در فرانسه است و نشانه_معناشناسی معادل واژه »سمیوتیک« در 
فرانســه است، شاید بتوان به این نکته اشــاره نمود که نشانه شناسی، مطالعه سیستمی زبان 
اســت که با نشانه شروع می شود و با نشــانه نیز پیش می رود؛ اما نشانه معناشناسی مطالعه 
فرآیندی زبان اســت با نشانه شروع می شود ولی معنا را هدف گرفته و بر اساس رابطه بین 
دو پالن زبانی یعنی صورت بیان و صورت محتواست.« )شعیری، 1395: 4( بنابراین نشانه 
معناشناسی در بستر گفتمان شکل می گیرد و تنها به نشانه های جدا از بافت توجه نمی کند.

تفاوتی که بین مفاهیمی چون نشانه شناســی و نشانه_معناشناسی وجود دارد مرز بین این 
دو را مشخص می سازد. »نشانه شناسی تنها به بازشناخت رمزگان های نهادینه شده می پردازد 
که نقش آن ها تضمین بازتولید طرح واره های معنایِی از پیش ســاخته شده است. اما نشانه_
معناشناسی که باید آن را نظریه فرآیندهای معنایی دانست که تنها عالقه مند به مطالعه شرایط 
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خلق و یا تحول و تغییر معنا می باشــد. هم چنین هدف آن پرداختن به معنایی اســت که در 
ارتباطات پویای باز، پیوسته تجدید می شود.« )بابک معین، 1394: 44(

به طورکلــی در یک متــن با دو نظام گفته پردازی و گفته ای مواجه هســتیم. هرگاه نظام 
گفتمانی که حضور گفته پرداز را در پی دارد ترک کنیم و به نظام دیگری که نظام گفته خوانده 
می شــویم سوق یابیم با فرآیند جدیدی از معنا روبرو می شویم. از منظر نشانه_معناشناسی، 
دیدگاه گفتمانی، دیدگاهی اســت که ما را با گفته پرداز، نگاه او و یا موقعیتی که او در آن 
قرار دارد، مواجه می سازد و دیدگاه گفته ای، دیدگاهی است که ما را با وضعیت و موقعیتی 
که کنشگران و یا  شوش گران دروِن گفته در آن قرار دارند، مواجه می سازد. )گرمس، 1389: 
33( َشِوش در تقابل با کنش قرار می گیرد وضعیت َشوشی وضعیتی است که در آن کنشی 
صورت نمی گیرد بلکه حالتی به حالت دیگر تغییر می کند. َشوش گر، فردی است احساس 

و ادراک او قبل از کاری که انجام می دهد حائز اهمیت است. 
الگوی نشانه_معناشــناختی به عنوان یکی از شیوه های نقد ادبی نو طرح می شود. یکی از 
نظام های گفتمانی که در این الگو بررســی می شود، نظام عاطفی است.نظام عاطفی بر پایه 
رابطــه تعاملی میان صورت های بیان و محتوا و در نتیجه حضور ادراکی_حســی و عاطفی 
َشِوش گران تحقق می پذیرد. این امر نظام عاطفی را در کانون مطالعات زبانی قرار می دهد. 
)میرحسینی و کنعانی، 1398: 172( در نشانه معناشناسی عاطفی »بدون اینکه سوژه برنامه ای 
داشته باشد یا به دنبال تغییر وضعیتی باشد، خود را در مقابل دنیایی می یابد یا دنیایی بر سر 
راه او قرار می گیرد که همه حواس او را درگیر می کند و معنا درســت آن جایی رخ می دهد 
که انتظار آن نمی رود. همین معناســت که ما آن را »معنای شوشــی« خوانده ایم؛ معنایی که 
نتیجه کنش نیست، بلکه نتیجه تعامل حسی_ادراکی سوژه و دنیاست.« )گرمس، 1389: 9( 
اگر نظام گفتمانی بر حضور عوامل گفتمانی مبتنی باشد از اصل َشِوش پیروی می کند. هرگاه 
به جای تغییر در وضعیت مواد گفتمان، تغییر در احساس و ادراک عوامل گفتمانی رخ دهد 
با وضعیتی شوشــی روبرو هستیم؛ در چنین وضعیتی شــوش گر با توجه به تغییری که در 
احساســات و عواطف او رخ می دهد دســت به کنش می زند. )خراسانی و دیگران، 1394: 
40( مطالعه جریان عاطفی گفتمان به  هیچ وجه به معنای مطالعه خصوصیات عاطفی و روانی 
شخصیت های یک گفته نیست. بلکه به معنی بررسی شرایط شکل گیری و تولید نظام عاطفی 
و چگونگی ایجاد معنا از طریق آن اســت. به  این  ترتیب دیگر نمی توان در هنگام تولیدات 
زبانــی، وجود چند واژه عاطفی را برای بحث پیرامون نظام عاطفی گفتمان کافی دانســت. 
بلکه باید از راهبردهای عاطفی سخن به میان آورد که قابل مطالعه باشند، و لذا دنیای عاطفی 
را باید زبانی دانست که نظام خاص خود را دارد و نمی توان آن را در تقابل با نظام شناختی 

قرار داد. )شعیري، 1395: 138(
فضای عاطفی بر اســاس شــرایط درونی و چگونگی حضور سوژه سخن گو و مواجهه 
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ا مخاطب با این رفتار عاطفی شکل می گیرد. چگونگی شکل گیری این فضا و ارزیابی عاطفی 

آن بر پایه معانی صورت می گیرد که فرآیند تنشی گفتمان تشکیل می شود. در این صورت، 
گفتمان دارای معنایی سیّال و غیر تثبیت شده خواهد بود. این سیّالیت معانی باعث نوسان در 
ارزش ها می شود به دلیل اینکه »فضای تنشی گفتمان به شکل گیری فضای اعتباری گفتمان 
منجر می شود. یعنی فضایی که در آن ارزش ها اعتبار می یابند؛ یا از توجیه اعتباری برخوردار 
می شوند. زیرا در زبان، ارزش ها پیوسته جابه جا، تبدیل و بازسازی می شوند.« )پوشنه، 1391: 

)473

3. بررسی عناصر دخیل در گفتمان عاطفی

3. 1. نقش افعال مؤثر در گفتمان عاطفی آیات مربوط به داستان حضرت آدم)ع(
افعال مؤثر یعنی افعالی که خود مســتقیماً نقش کنشــی ندارند و بر افعال کنشــی تأثیر 
می گذارند. این افعال عبارتند از »خواستن«، »بایستن«، »دانستن«، »توانستن« و »باور داشتن«. 
)شــعیری، 1381: 147( تعامل میان افعال مؤثر در گفتمان راه را برای ایجاد فضای عاطفی 
یا تولید بار عاطفی فراهم می ســازد. در آیه ای که اشاره به دریافت کلماتی توسط حضرت 
آدم)ع( از جانب خداوند دارد و به واســطه آن توبه  اش پذیرفته می شود: ﴿فَتََلَقّى آَدُم ِمْن َربِِّه 
َكلِماٍت فَتاَب َعَلْيِه﴾ )بقرة/37(؛ »آدم از پروردگارش کلمه ای چند فرا گرفت. پس خدا توبه او 
را بپذیرفت.« در این آیه شریفه؛ فعل »تََلَقّی مِن« که به طور غیرمستقیم بر فعل مؤثر »بایستن« 
داللــت دارد فعل »تاب َعَلیه« را تحــت تأثیر قرار می دهد و فضای عاطفِی »پذیرش توبه و 

مهربانی خداوند« را در بافت گفتمانی منعکس می کند. 
 همچنین در جایی که به آفرینش آدم از گل خشــکیده اي که از گل بدبوئي گرفته شــده، 
می فرماید: ﴿َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َخالٌِق بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن﴾ )حجر/28(؛ 
»و ]یاد کن [ هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: »من بشری را از ِگلی خشک، از 
ِگلی سیاه و بدبو، خواهم آفرید.« افعال مؤثر »خواستن« و »دانستن« به ترتیب در فعل »قال« و 
شبه فعل »خالٌق« متجلی گشته است و در تعامل با هم قرار گرفته اند و منجر به ایجاد فضایی 
عاطفی در این گفتمان شــده اند. این فضای عاطفی نشان می دهد که گفته پرداز از باالترین 
عزم و اراده در ارتباط با کنش گران برخوردار اســت. همین »خواستن« بسیار قوی و باال با 
»خواستن« بسیار ضعیف یا به عبارتی نخواستن )سجده نکردن شیطان در ادامه آیات« روبه رو 

می شود و پدیده عاطفی اندوه، تأسف و تنهایی را به دنبال خواهد داشت. 
 در آیاتی که به فرشــتگان فرمان سجده کردن بر آدم داده  شد، و آن ها همگی جز شیطان 
ســر به ســجده فرود آوردند: ﴿َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمَلئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدَم فََســَجُدوا إَِلّ إِبْلِيَس َكاَن ِمَن 
الِْجِنّ فََفَســَق َعْن أَْمِر َربِِّه...﴾ )کهف/50(؛ »و ]یاد کن [ هنگامی را که به فرشــتگان گفتیم: 
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»آدم را ســجده کنید،« پس ]همه [ _جز ابلیس_ ســجده کردند، که از ]گروه [ جن بود و از 
فرمان پروردگارش ســرپیچید« و ﴿فََسَجَد الَْمَلئَِكُة ُكُلُّهْم أَْجَمُعوَن إَِلّ إِبْلِيَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن 
الَْكافِِريَن﴾ )ص/73-74(؛ »پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند، مگر ابلیس ]که [ تکبر 
نمود و از کافران شد« در این آیات هم افعال مؤثر »بایستن: لزوم سجده فرشتگان بر آدم( با 
فعل مؤثر »نتوانســتن: سجده نکردن شیطان( در تعاملی چالشی قرار گرفته اند و تمّرد را که 
گونه ای عاطفی است مشخص گردانیده اند. در این گفتمان آنچه که کنش گران را در جایگاه 

سوژه می نشاند، توانش مدالی آن هاست. 
در آیات مربوط به فریب خوردن آدم و حواء از شیطان، و چشیدن از میوه درخت ممنوعه 
َجَرَة بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن َعَلْيِهَما  ا َذاقَا الَشّ و آشکار شدن زشتی برهنگی شان: ﴿فََلَمّ
ِمْن َوَرِق الَْجنَِّة﴾ )أعراف/22(؛ »چون از آن درخت خوردند شرمگاه هایشــان آشکار شد و 
ْيَطاُن لِيُْبِدَي لَُهَما َما  به پوشــیدن خویش از برگهای بهشت پرداختند« و ﴿فََوْســَوَس لَُهَما الَشّ
ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َســْوآتِِهَما﴾ )أعراف/20(؛ »سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را 
از اندامشــان پنهان بود، آشکار سازد.« در این گفتمان، هر دو کنش گر »حضرت آدم)ع(« و 
»شــیطان« در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند و کنشــی را شکل می دهند. این تعامل از نوع 
القایی اســت و یکی از دو ســوی تعامل، دیگری را به اجرای کنش متقاعد می کند. در این 
کنش، شیطان توانش حضرت آدم)ع( را نشانه می گیرد و این گونه او را اغوا می کند و یعنی 

با به رخ کشاندن توانش آدم، او را به انجام کنش سلبی تشویق می کند.
در اینجا »نبایســتن« و »خواستن« در تعاملی چالشی قرار گرفته اند و تأسف و تأثر را که 
گونه های عاطفی هستند به وجود آورده اند؛ این افعال مؤثر با یکدیگر در چالش قرار گرفتند 
و هردوی آن ها یک گزاره را به طور هم زمان یا پی در پی تحت تأثیر خود قرار دادند درنتیجه 
زمینه برای ایجاد و بروز فضای عاطفی مساعد گشته است. در آیاتی از سوره بقره فرشتگان 
در گفتگو با خداوند به این موضوع اشاره دارند که ما به واسطه عبادت: »نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك« 
خود را برتر از آدم می دانیم؛ اّما فرشــتگان چون حقیقت را فهمیدند، پوزش خواستند و به 
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك  جهل خود اقرار کردند: ﴿قَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الِدّ
ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعَلُم َما َل تَْعَلُموَن﴾ )بقره/30(؛ »گفتند: آیا کسی را می آفرینی که در آنجا  َونَُقِدّ
فساد کند و خونها بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می 
کنیم؟ گفت: من آن دانم که شــما نمی دانید.« و ﴿فََقاَل أَنْبِئُونِي بَِأْسَماِء َهُؤَلِء إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن 
قَالُوا ُســْبَحانََك َل ِعْلَم لَنَا إَِلّ َما َعَلّْمتَنَا﴾ )بقره/31-32(؛ »و فرمود: اگر راست می گویید، از 
اسامی اینها به من خبر دهید، گفتند: منزهی تو! ما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته ای، هیچ 

دانشی نیست.«
اما درباره »أسماء« تفاسیر مختلفی بیان شده است. منظور از اسماء الهی حقایق غیبی عالم 
اســت که به لحاظ نشانه خداوند بودن بر آن ها اسم اطالق می شود. حقایقی داری شعور و 
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ا عقل که در حجاب غیب الهی مخزونند. )جوادی آملی، 1385: 3/162( طبرســی می گوید: 

مقصود از آموزش نام ها، آموزش معانی آن هاست؛ زیرا یادگیری نام بدون معنای آن سودی 
ندارد. )طبرســی، 1372: 1/76( به عبارت دیگر »اسماء« به موجودات عالیه ای اشاره دارد که 
حقایق عالم شــهود، تنزل یافته از آن است و همه آنچه در آسمان و زمین مشاهده می شود 
از نور و بهای آن مشتق شــده و به برکت آن ها نزول یافته اســت و منظور از تعلیم آن ها به 
آدم، تعلیم به الفاظ و معانی نبوده، بلکه مراد از آن علم حضوری اســت. بدین نحو که آن 

وجودهای ملکوتی، مشهود آدم قرار گرفتند. )جوادی آملی، 1385: 169/3(
چالش میان ندانستن و دانستن أسماء الهی منجر به شکل گیری گفتمان عاطفی با فرشتگان 
شده است که درنهایت گونه  عاطفی اعتراف به ندانستن را به مخاطب منتقل می کند. به طور 
کلی هر چه از دانستن سطحی فاصله گرفته شود نوعی از دانستن شکل می گیرد که محتوای 
معنایی در بردارد؛ درنتیجه از منظر نشانه معناشناسی تحلیل می شود. در حقیقت در این آیات 

منظور از دانستن شکل صوری آن نیست بلکه گونه انتزاعی آن است.
در ســوره بقره خداوند متعال ابتدا در مورد امری که در آینده اتفاق خواهد افتاد، ســخن 
می گویــد: »إِنِّي َجاِعٌل فِي اْلَْرِض َخلِيَفًة« و در ســوره أعــراف خداوند می فرماید: ﴿َولََقْد 
اِجِديَن﴾  ْرنَاُكْم ثَُمّ قُْلنَا لِْلَمَلئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إَِلّ إِبْلِيَس لَْم يَُكْن ِمَن الَسّ َخَلْقنَاُكْم ثَُمّ َصَوّ
)أعراف/11(؛ »و در حقیقت، شما را خلق کردیم، سپس به صورتگری شما پرداختیم؛ آنگاه 
به فرشــتگان گفتیم: »برای آدم ســجده کنید.« پس ]همه [ ســجده کردند، جز ابلیس که از 
سجده کنندگان نبود« این حادثه که خداوند آن را با فعل ماضی آورده است نسبت به فعل های 
ماضی دیگری که در اواســط داستان آمده دورتر است. به طورکلی رویدادها در این داستان 
بر اســاس توالی طبیعی خود پیش می روند یعنی از گذشته به حال و سپس به سمت آینده 
پیش می روند و با خط سیر زمان درحرکت و تغییرند. )زارع زردینی، 1392: 93( در سوره 
مبارکه بقره هم امر به سجده مالئک در برابر بشر را پس از جعل او به عنوان خلیفه و اعطای 
مقام علم به وی مطرح می نماید. )بقره/38-30( با در نظر گرفتن این مطلب که مقام خالفت 
جز با اســتخالف در همه شئون و آثار و صفات مستخلف عنه به اتمام نمی رسد و خداوند 
تعالی متصف به صفات علیا و اسماء حسنی بوده و وجود مقدسش از هر نقصی مبراست. 
)طباطبایی، 1372: 1/116( خلیفه او نیز باید امکان اتصاف به چنین شیء ونی را داشته باشد 
که این امکان با نفخ روح برای وی فراهم گشته است. لذا باید گفت که نفخ روح الهی مقدمه 
و الزمه خالفت است و آن گونه که برخی تصور می کنند خلقت تدریجی را اثبات نمی کند. 

)اسماعیلی و همکاران، 1390: 38(

3. 2. نقش آهنگ و نمود در گفتمان عاطفی
منظور از آهنگ، روند حرکت در گفتمان آیات مذکور می باشــد. آهنگ در حقیقت نمود 
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شرایطی اســت که مطابق با آن روند حرکت گفتمان شکل می گیرد. بنابراین می توان گفت 
آهنگ های گفتمانی هدفمند هســتند و منجر به ایجاد تقابل بین نشــانه_معناهای گفتمان 
می شــوند درنتیجه منجر به تولید اثرات عاطفی می شــوند. »بر حسب تنشی که در جسم 
 شــوش گر ایجاد می شود، می توان از اثرات عاطفی آهنگ گفتار سخن گفت. در بسیاری از 
موارد آهنگ گفتار را عنصر یا جنبه ای نمودی همراهی می کند. در واقع، آهنگ گفتار تجلی 
بخش فضای عاطفی حاکم بر گفتمان اســت که دارای نمودهای متفاوتی است.« )شعیری، 
1396: 153( در آیات زیر؛ تکرار، اســتمرار، تراکم، تجدید، تداوم همه از عناصری هستند 
که همراه آهنگ گفتارند و تعیین کننده یک گونه عاطفی در گفتمان به شمار می روند. یعنی 
زمانی که غرض از بیان گفته در جریان گفته پردازی آگاه سازی، سرزنش یا تنبیه باشد متناسب 
بــا غرِض گفته پرداز، آهنِگ گفته تغییر می کند تا تأثیــر خاص خود را در مخاطب برجای 
بگذارد. »یک نوع موســیقی درونی در کالم قرآن وجود دارد که حس می شــود، اما تن به 
تشــریح نمی دهد. این موســیقی در تار و پود الفاظ و در ترکیب درون جمله ها نهفته است 
و فقط با احســاس ناپیدا و با قدرت متعال ادراک می شود.« )سید قطب، بی تا: 83( داستان 
حضرت آدم )ع( در سوره های مختلفی از قرآن تکرار شده است و این تکرار در شیوه بیان 
داستان در هر ســوره متناسب با هدف خاصی است که آهنگی منحصر به فرد همراه دارد. 
مثاًل در ســوره »ص« اثر آهنگ گفتار و نمود آن بر روی جسم  شوش گر تعیین کننده سازه 

عاطفی اثبات وحی می باشد.
عالوه برتکرار، از دیگر ویژگی ای بیان داســتان در قرآن آوردن مقدمه ای از داســتان در 
ابتدای سوره و سپس بسط و گسترش آن می باشد. در سوره طه آیه 115 خداوند به نسیان 
و فراموشی آدم نسبت به پیمانش با او اشاره می کند و بعد ازآن به بیان داستان می پردازد در 
این آیه شریفه آهنگ و ریتم گفتمان منطبق بر هدف و منطق آیه می باشد. درنتیجه ریتم آیه 
ریتمی کند متناسب با فراموشی دارد یعنی کندی آهنگین حاکم بر گفتمان آیه 115 سوره طه 
به همراه نمودی که در تکرار تجلی می یابد اثری عاطفی را در  شــوش گر ایجاد می کند که 
می توان آن را تهی شدن و درنهایت نسیان نامید: ﴿َو َقَْد َعِهْدنا إِلى  آَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِسَي َو لَْم نَِجْد 
لَُه َعْزمًا﴾ »پیش از این، از آدم پیمان گرفته بودیم؛ اّما او فراموش کرد؛ و عزم استواری برای 
او نیافتیم« در این آیه؛ حروفی مانند »َقد«، »إلی«، »مِن«، »لَم« و»لَه« منجر به ایجاد نوعی مکث 
می شود و متناسب با نوع حروف، گفتمان سیری ُکند به خود می گیرد تا مخاطب به معنای 
دریافتی توجه ویژه ای داشته باشد. عناصر تشکیل دهنده این حروف، حروف مهموسه هستند 

که داللت بر نرمی و طمئنینه دارند.
 و در ســوره حجر بعد از یک مقدمه چینی کوتاه به بیان فرق اساســی میان آدم و شیطان 
می پردازد. از دیگر ویژگی های داستان حضرت آدم)ع( وجود قطع هنرمندانه در داستان مانند 
دیگر داستان های قرآن است. یعنی اینکه خداوند تمام صحنه را بیان نمی کند. بلکه هنرمندانه 
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ا صحنه را قطع می کند و به پایان می رساند تا شروع صحنه بعدی فاصله ای به وجود آید این 

فاصله ذهن مخاطب را پر می کند بدون آنکه به اصل داســتان لطمه ای وارد کند و با توجه 
به اینکه داســتان یکباره عرضه نمی شود یعنی تمام داستان در یک سوره بیان نمی شود بلکه 
با کمک ســوره های دیگر کامل می شــود و به عبارتی دیگر؛ این داستان بر خالف داستان 
حضرت یوسف از ابتدا تا انتها در یک سوره عرضه نمی شود. همین امر کنجکاوی مخاطب 
را برای دنبال کردن داستان حضرت آدم برمی انگیزد چرا که هیجان و کنجکاوی  بُعد عاطفی 
گفتمان را شدت می بخشد و در هر بخش از آیات سوره های مختلف، ریتم و آهنگ متناسب 

با معنا نمود می یابد.
در سوره حجر آیات 29-26 »ولقد خلقنا النسن من صلصل من حماِء مسنون/و الجان خلقنه 
من قبل من نار الســموم/ اِذ قال ربك للملكة اِنى خلق بشرا من صلصل من حمِا مسنون/ فِاذا 
سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين« خداوند درباره مراحل آفرینش انسان صحبت 
می کنــد. در حقیقت نظم و ترتیبی که در آفرینش وجود دارد در آهنگ گفتمان هم نشــان 
داده می شــود به عبارتی گفتمان این آیــات آهنگی یکنواخت دارد بنابراین عاطفه حاکم بر 
آن عاطفه ای آرامش بخش اســت. صوت »سین« در این آیات چندین بار تکرار شده است. 
»این صوت جزء اصوات احتکاکی مهموس است که در هنگام تلفظ آن، دندان های پایین با 
دندان های باال تماس پیدا می کنند و انسان با دهان باز نمی تواند آن را ادا کند. این صوت بر 
حالت همس داللت دارد.« )سیدی و شاهوردی، 1391: 45( در این آیات، حرف »صاد« در 

»صلصال« نیز مخرجی نزدیک به »سین« دارد و ویژگی صوتی با آن مشترک است.
در آیات ســوره »ص«، آهنگ حاکم بر گفتمان دارای وضعیتی کوبشــی اســت در واقع 
گفتمان کوبشی مستمر را به تصویر می کشد که اثر عاطفی آن حزن انگیز و ناخوشایند است: 
﴿قَاَل يَا إِبْلِيُس َما َمنََعَك أَْن تَْسُجَد لَِما َخَلْقُت بِيََدَيّ أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن الَْعالِيَن قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنُه 
يِن  َخَلْقتَنِــي ِمْن نَاٍر َوَخَلْقتَُه ِمْن ِطيٍن قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم َوإَِنّ َعَلْيَك لَْعنَتِي إِلَى يَْوِم الِدّ
تَِك  قَــاَل َرِبّ فََأنِْظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن قَاَل فَِإنََّك ِمَن الُْمْنَظِريَن إِلَى يَْوِم الَْوْقِت الَْمْعُلوِم قَاَل فَبِِعَزّ
ْن  َلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن إَِلّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم الُْمْخَلِصيَن قَاَل فَالَْحُقّ َوالَْحَقّ أَقُوُل َلَْمَلََنّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِمَمّ
تَبَِعَك ِمْنُهْم أَْجَمِعيَن﴾ )ص/75-85(؛ کوبش موسیقیایی که در این گفتمان با آن مواجه هستیم 
در جسم  شوش گر احساس سنگینی و اندوه را به وجود می آورد و درنتیجه همین احساس 
اســت که فضای عاطفی افسوس را بر گفتمان حاکم می ســازد. تکرار حرف مد »الف« در 
آیات مذکور ایقاعی دردناک به دنبال دارد و مناسب حال عذاب شدگان روز قیامت از جمله 
شیطان است. در این آیات تنبیه و سرزنش منجر شده است تا مخاطب به سرانجام مخلوقاتی 

پی ببرد که از فرمان الهی سرپیچی کرده اند.
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3. 3. صحنه های عاطفی یا صحنه پردازی عاطفی
از منظر نشــانه معناشناسی هر  شوش گر عاطفی می تواند تبدیل به صحنه گردانی شود که 
صحنه هایش باری کاماًل عاطفی در پی داشــته باشند. یک صحنه می تواند خود سبب بروز 
نمایه خاصی گردد که دارای بارهای عاطفی متفاوتی باشد. در این صورت منبع اصلی نمایه 

یکی است، ولی بار عاطفی آن با توجه به شرایط تغییر می یابد. 
آیه 119-118 ســوره طه دربردارنده نوعی تصویرپردازی اســت و به صورتی واضح و 
تأثیرگذار بهشت را در معرض دید مخاطب قرار داده تا نیروی خیال با به نماش گذاشتن آن 
به مخاطب لذتی هنری داده باشــد: ﴿إَِنّ لََك أََلّ تَُجوَع فِيَها َوَل تَْعَرى َوأَنََّك َل تَْظَمُأ فِيَها َوَل 
تَْضَحى﴾ در این دو آیه خداوند بهشت را به مکانی تشبیه می کند که امکاناتی در آن وجود 
دارد و آن بهشــت بیشتر شبیه بهشت های زمینی است که در آن نعمت هایی وجود دارد که 
انســان را از خوردن و پوشیدن بی نیاز می کند. نمونه ای دیگر از این خیال را می توان در آیه 
ْرتَِن إِلَى يَْوِم الِْقيَاَمِة  ْمَت َعَلَيّ لَئِْن أََخّ 62 ســوره إسراء مشاهده کرد: ﴿قَاَل أََرأَيْتََك َهَذا الَِّذي َكَرّ
يَّتَُه إَِلّ قَلِيًل﴾ »احتناک« مصدر باب افتعال و از ریشه »حنک« و به معنای »افسار  َلَْحتَنَِكَنّ ُذِرّ
بر دهان اســب نهادن« است خداوند متعال ضمن یک استعاره مصّرحة تبعیّه کشاندن انسان 
به سمت گناهان توسط شیطان و استیالء بر ایشان را به افسار نهادن بر دهان چهارپا و تسلط 
بر آن تشــیبه کرده است، به  این  ترتیب که »احتناک« برای »قیادة« و سپس »أَْحتَنُِک« را برای 

»أقود]هم إلی المعاصي[« استعاره گرفته است. 
در آیه 33 ســوره بقره، خداوند آدم را مورد مخاطب قرار می دهد، و از او می خواهد که در 
حضور فرشــتگان اسماء موجودات و اسرار آن ها را شرح دهد: ﴿قَاَل يَا آَدُم أَنْبِْئُهْم بَِأْسَمائِِهْم﴾ 
)بقره/33(؛ و در آیه 35 همین ســوره در خطابی به آدم و همسرش دستور و اجازه سکونت 
گزیدن در بهشــت و بهره مندی از نعمت هایش را می دهد، و در ادامه ایشان را از نزدیک شدن 
به درختی یا بوته ای خاّص نهی می کند: ﴿َوقُْلنَا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َوُكَل ِمْنَها َرَغًدا 
الِِميَن﴾ )بقره/35(؛ و در دیالوگی دیگر بعد از  َجَرَة فَتَُكونَا ِمَن الَظّ َحْيُث ِشــئتَُما َوَل تَْقَربَا َهِذهِ الَشّ
آنکه آدم و حوا تسلیم فریب شیطان شدند، و نافرمانی کردند پروردگار به آن ها ندا داد که: چرا 
فرمان مرا به دســت فراموشی سپردید، و ایشان بالفاصله به کار خالف خود اعتراف کردند و 
َجَرةِ َوأَقُْل لَُكَما  از خداوند تقاضای بخشــایش کردند: ﴿َونَاَداُهَما َربُُّهَما أَلَْم أَنَْهُكَما َعْن تِْلُكَما الَشّ
ْيَطاَن لَُكَما َعُدٌوّ ُمبِيٌن قَاَل َربَّنَا َظَلْمنَا أَنُْفَسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونََنّ ِمَن الَْخاِسِريَن﴾  إَِنّ الَشّ
)أعــراف/22- 23(؛ و در گفتگوی دیگر، خداوند متعال شــیطان را بعنوان دشــمن به آدم و 
حوا معّرفی می کند: ﴿فَُقْلنَا يَا آَدُم إَِنّ َهَذا َعُدٌوّ لََك َولَِزْوِجَك فََل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشَقى﴾ 
)طه/117(؛ با توجه به گفتمان آیات مذکور می توان گفت صحنه های عاطفی با ســاختارهای 
ارزشــی مرتبط می باشد، از این رو  شوش گر با پیش  احساسی نسبت به صحنه عاطفی مواجه 

می شود که بر اساس حس ارزیابی او از آنچه با آن روبروست قابل توجیه است.
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یا 
ا خداوند در گفتگویی شــیطان را به خاطر سرکشی و طغیانگری مؤاخذه می کند: ﴿قَاَل َما 

َمنََعَك أََلّ تَْســُجَد إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخَلْقتَُه ِمْن ِطيٍن﴾ )أعراف/12(؛ 
و در جایی دیگر نیز از ســوی خداوند مورد مؤاخذه و بازپرسی قرار گرفته است: ﴿َقاَل یَا 
إِبْلِیُس َما َمنََعَک أَْن تَْسُجَد لَِما َخَلْقُت بِیََدَيّ أَْستَْکبَْرَت أَْم ُکنَْت مَِن الَْعالِیَن﴾ )ص/75(؛ و در 
گفتگویی دیگر وقتی شــیطان فهمید تا روز قیامت مورد لعن است، از خداوند خواست تا 
آن روز به او مهلت داده شود: ﴿قاَل َرِبّ فََأنِْظْرنِى إِلى يْوِم يْبَعثُوَن قاَل فَِإنَّك ِمَن الُْمْنَظِريَن إِلى 
يْوِم الَْوْقِت الَْمْعُلوِم﴾ )حجر/36-37(؛ شیطان در سوره دیگر سوگند می خورد که اگر خداوند 
به او تا روز قیامت و مدت عمر بشــر در روی زمین مهلت دهد، فرد فرد نســل او را مانند 
ْمَت  چهارپایان افسار می کند و زمام امور آن ها را به دست می گیرد: ﴿قَاَل أََرأَيْتََك َهَذا الَِّذي َكَرّ

يَّتَُه إَِلّ قَلِيًل﴾ )إسراء /62( ْرتَِن إِلَى يَْوِم الِْقيَاَمِة َلَْحتَنَِكَنّ ُذِرّ َعَلَيّ لَئِْن أََخّ
وقتی صحبت از عواطف است منظور تمام آن چیزی است که خصوصیات مثبت یا منفی 
درونی ما را شــکل می دهد و باعث عکس العمل های متفاوتی در رفتارهای ما می شود. سید 
قطب هرکدام از نمودهای عاطفی و احساســی را به  عنوان یک عنصر می داند مانند عنصر 

یأس، عنصر نفرت و غیره )پروینی و ناظمیان، 1393: 142(
- احساس تعجب و اعتراض نسبت به آفرینش آدم )ع(: ﴿قَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها 

ُس لََك﴾ )بقره/30( َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونَُقِدّ َويَْسِفُك الِدّ
- احساس ضعف و جهل در برابر خداوند و اقرار به علم خداوند: ﴿قَالُوا ُسْبَحانََك َل ِعْلَم 

لَنَا إَِلّ َما َعَلّْمتَنَا إِنََّك أَنَْت الَْعلِيُم الَْحِكيُم﴾ )بقره/32(
- احساس فروتنی و خضوع در برابر مخلوق جدید و بزرگداشت مقام او با سجده کردن: 

﴿َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمَلئَِكِة اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إَِلّ إِبْلِيَس﴾ )بقره/34(
- احساس غرور و تکبر: ﴿قاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقتَنِي ِمْن ناٍر َو َخَلْقتَُه ِمْن ِطيٍن﴾

- عاطفه تمرد و ســرپیچی از فرمان خداوند: ﴿قَاَل لَْم أَُكْن ِلَْسُجَد لِبََشٍر َخَلْقتَُه ِمْن َصْلَصاٍل 
ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن﴾ )حجر/33(

تَِك َلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن﴾ )ص/82( - عاطفه انتقام جویی و کینه: ﴿قَاَل فَبِِعَزّ
يَّتَُه إَِلّ قَلِيًل﴾  ْرتَِن إِلَى يَْوِم الِْقيَاَمِة َلَْحتَنَِكَنّ ُذِرّ ْمَت َعَلــَيّ لَئِْن أََخّ ﴿قَاَل أََرأَيْتََك َهَذا الَِّذي َكَرّ

)إسراء/62(
- احساس تعجب و بیزاری از به سجده افتادن در مقابل مخلوقی که از خاک آفریده شده 

است: ﴿قَاَل أَأَْسُجُد لَِمْن َخَلْقَت ِطينًا﴾ )إسراء/61(
- احســاس پشیمانی در پیشگاه خدا و طلب گذشت: ﴿قَاَل َربَّنَا َظَلْمنَا أَنُْفَسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر 

لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونََنّ ِمَن الَْخاِسِريَن﴾ )أعراف/23(
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3. 4. کنش زایی 
منظور از کنش زایی جریان عاطفی این اســت که عنصر عاطفی به مرکز یا پایگاهی برای 
تولید کنش تبدیل شــود، فرآیند عاطفی متوقف یا بسته می شود و فرآیند جدیدی که آن را 
کنش می نامیم آغاز می گردد. ولی اگر عنصر عاطفی نه تنها خود متوقف گردد بلکه مانع بروز 
هر نوع کنش دیگر شود با نوعی سکون و سرکوب مواجه می شویم. )شعیری، 1396: 165(

﴿قُْل ُهَو نَبٌَأ َعِظيٌم أَنْتُْم َعْنُه ُمْعِرُضوَن َما َكاَن لَِي ِمْن ِعْلٍم بِالَْمَلِ اْلَْعَلى إِْذ يَْختَِصُموَن إِْن يُوَحى 
يْتُُه َونََفْخُت فِيِه  إِلََيّ إَِلّ أَنََّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َخالٌِق بََشًرا ِمْن ِطيٍن فَِإَذا َسَوّ
ِمْن ُروِحي فََقُعوا لَُه َساِجِديَن فََسَجَد الَْمَلئَِكُة ُكُلُّهْم أَْجَمُعوَن إَِلّ إِبْلِيَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن الَْكافِِريَن 
قَاَل يَا إِبْلِيُس َما َمنََعَك أَْن تَْسُجَد لَِما َخَلْقُت بِيََدَيّ أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن الَْعالِيَن قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنُه 
يِن  َخَلْقتَنِــي ِمْن نَاٍر َوَخَلْقتَُه ِمْن ِطيٍن قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم َوإَِنّ َعَلْيَك لَْعنَتِي إِلَى يَْوِم الِدّ
تَِك  قَــاَل َرِبّ فََأنِْظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن قَاَل فَِإنََّك ِمَن الُْمْنَظِريَن إِلَى يَْوِم الَْوْقِت الَْمْعُلوِم قَاَل فَبِِعَزّ
ْن  َلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن إَِلّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم الُْمْخَلِصيَن قَاَل فَالَْحُقّ َوالَْحَقّ أَقُوُل َلَْمَلََنّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِمَمّ
تَبَِعَك ِمْنُهْم أَْجَمِعيَن﴾ )ص/67-83(؛ »بگو این خبری بزرگ اســت ]که[ شما از شنیدن آن 
خبر بزرگ اعراض می کنید. هنگامی که با یکدیگر جدال می کردند من خبری از ساکنان عالم 
باال نداشتم تنها از آن روی به من وحی می شود که بیم دهنده ای روشنگر هستم، پروردگارت 
به فرشــتگان گفت: من بشری را از گل می آفرینم چون تمامش کردم و در آن از روح خود 
دمیدم، همه ســجده اش کنید همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که بزرگی فروخت و 
از کافران شــد، فرمود ای ابلیس چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت 
خویش خلق کردم سجده آوری آیا تکبر نمودی یا از ]جمله[ برتری جویانی گفت من از او 
بهترم مرا از آتش آفریده  ای و او را از گل آفریده  ای فرمود پس از آن ]مقام[ بیرون شو که 
تو رانده  ای و تا روز جزا لعنت من بر تو باد گفت پروردگارا پس مرا تا روزی که برانگیخته 
می  شوند مهلت ده فرمود در حقیقت تو از مهلت  یافتگانی تا روز معین معلوم ]شیطان[ گفت 
پس به عزت تو ســوگند که همگی را جدا از راه به در می برم مگر آن بندگان پاکدل تو را 
فرمود حق ]از من[ اســت و حق را می  گویم هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که 

تو را پیروی کند از همگي شان خواهم انباشت.«
در این آیات شریفه؛ گفتمان ابتدا در روند مقدمه  چینی قرار دارد و سپس قضیه وحیانی بودن 
قرآن با اشاره به داستان حضرت آدم)ع( مطرح می شود. در ادامه مسئله کینه و دشمنی شیطان 
پررنگ تر نشان داده می شود. در این داستان نقطه اوج و بزنگاه با طرد شدن شیطان از درگاه 
خداوند و فریب دادن و وسوســه کردن آدم در راستای سرپیچی از فرمان خداوند به تصویر 
کشیده می شود.از منظر نشانه معناشناسی با ابژه ای ارزش محور مواجه هستیم که کنش گرانی 
از جمله شیطان در پی تصاحب آن است. در این گفتمان ُکنش شیطان که مبتنی بر سرپیچی 
از فرمان الهی اســت شــرایط عبور از وضعیت ایجابی به وضعیتی سلبی را فراهم می کند: 
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یا 
ا ﴿فََسَجَد الَْمَلئَِكُة ُكُلُّهْم أَْجَمُعوَن إَِلّ إِبْلِيَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن الَْكافِِريَن﴾ به عبارتی دیگر کنِش 

سرپیچی وضعیت ایجابی ایمان را به وضعیت سلبی کفر ﴿فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيمٌ﴾ تغییر 
می دهد. »گفتمان روایی کنش محور، گفتمانی است که هدف اصلی آن تغییر وضعیت اولیه 

به وضعیتی ثانوی است.« )شعیری، 1395: 24(
کشمکش شیطان با خداوند از نوع کشمکش ذهنی و اعتقادی و به  صورت عدم اطاعت و 
کفر متجلی می شود و در رابطه با آدم از نوع شیطانی و به صورت اغوا و تحریک به نافرمانی 
از خدا به صورت مرموزانه و با خدعه و فریب می باشد. در این گفتمان با نظام مجاب سازی 
از جانب شــیطان مواجه می شویم. در نظام مجاب ســازی گفتمان است که بر جهان ذهنی 
دیگری تأثیر گذاشــته می شود و توانش او در راستای هدفی مشخص که در اینجا وسوسه 
و فریب اســت به کار برده می شــود. بنابراین در این گفتمان از منظر نشانه_معناشناسی با 
ارتباطات بینا سوژه ای مواجه می شــویم. رفتارهای یک سوژه »شیطان« بنابر انگیزه و دلیل 
می باشد. در حقیقت آنچه از گفتمان آیه شریفه بر می آید این است که اگر شیطان را به عنوان 
ســوژه کنشــی در نظر بگیریم انگیزه او انگیزه ای مبتنی بر اراده و تصمیم خواهد بود چنین 
تصمیمــی ارزش اعمال قبلی او را باطل می کند و اعمال دیگری را جایگزین آن ها می کند. 
بنابراین در این گفتمان »با قاعده و برنامه مداریتی مواجه می شویم که برخاسته از نیت مندی 

و انگیزه باطل می باشد.« )بابک معین، 1394: 122(
در آیات مذکور ابتدا خداوند متعال از نظام مندی حاکم بر جهان هســتی صحبت به میان 
می آورد و آن مســئله آفرینش اســت که از نظم و قاعده در راســتای خواست الهی تبعیت 

می کند. 
﴿َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمَلئَِكِة اْســُجُدوا ِلَدَم فََســَجُدوا إَِلّ إِبْلِيَس أَبَى فَُقْلنَا يَــا آَدُم إَِنّ َهَذا َعُدٌوّ لََك 
َولَِزْوِجَك فََل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشــَقى إَِنّ لََك أََلّ تَُجوَع فِيَها َوَل تَْعَرى َوأَنََّك َل تَْظَمُأ فِيَها 
ْيَطاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة الُْخْلِد َوُمْلٍك َل يَْبَلى فََأَكَل  َوَل تَْضَحى فََوْسَوَس إِلَْيِه الَشّ
ِمْنَها فَبََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق الَْجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى ثَُمّ اْجتَبَاُه 
َربُُّه فَتَاَب َعَلْيِه َوَهَدى قَاَل اْهبَِطــا ِمْنَها َجِميًعا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدٌوّ فَِإَمّا يَْأتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فََمِن 
اتَّبََع ُهَداَي فََل يَِضُلّ َوَل يَْشَقى َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإَنّ لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا َونَْحُشُرُه يَْوَم الِْقيَاَمِة 
أَْعَمى﴾ )طه/116-124(؛ »و ]یاد کن[ هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید 
پس جز ابلیس که سر باز زد ]همه[ سجده کردن پس گفتیم ای آدم در حقیقت این ]ابلیس[ 
برای تو و همســرت دشمنی ]خطرناک[ است زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره  
بخت گردی در حقیقت برای تو در آنجا این ]امتیاز[ است که نه گرسنه می شوی و نه برهنه 
می مانی و ]هم[ اینکه در آنجا نه تشنه می گردی و نه آفتاب زده پس شیطان او را وسوسه کرد 
گفت ای آدم آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی شود راه نماي آنگاه از آن 
]درخت ممنوع[ خوردند و برهنگی آنان برایشــان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن 
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برگ های بهشت بر خود و ]این گونه[ آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت. 
سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و ]وی را[ هدایت کرد فرمود همگی از آن 
]مقام[ فرود آیید در حالی که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است پس اگر برای شما از 
جانب من رهنمودی رســد هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه می شود و نه تیره  بخت 
و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ ]و ســختی[ خواهد داشت و روز 

رستاخیز او را نابینا محشور می  کنیم.«
﴿فََأَكَل ِمْنَها فَبََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق الَْجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى﴾ 
در این قسمت از گفتمان می توان چنین استنباط کرد که کارکرد القایی روایت می تواند یک 
کنش گر را از وضعیت پیوســت با ارزش به وضعیت گسســت با آن سوق دهد. با توجه به 
آیه شــریفه حضرت آدم)ع( درنتیجه نظام القایی که وسوســه و فریب است فرآیند کنشی 
نزدیک شدن به درخت ممنوعه را مرتکب می شود و به دنبال عملیات القایی و فرآیند کنشی؛ 

معنای گسست از بهشت به وقوع می پیوندد:

عملیات القایی  فرآیند کنشی  گسست یا پیوست با ابژه ارزشی  ارزیابی نهایی

با تأمل در این آیات متوجه می شویم که روند حاکم بر داستان حضرت آدم)ع( به گونه ای 
است که همه چیز از یک نقصان آغاز می شود و سپس با عقد قرارداد یا پیمان وارد مرحله 

کنش می شود. در پایاِن این مرحله، فعالیت ارزیابی شناختی آغاز می شود. 
ارزیابی یا شــناختی است یا عملی؛ »ارزیابی شــناختی شامل بررسی عملیات و نتایج به 
دســت آمده بر اساس شواهد و مدارک است و دیگری ارزیابی عملی یعنی اجرای حکم و 
اعمال تنبیه یا پاداش در مورد کنش گر.« )شعیری، 1396: 91( طرح واره این فرایند گفتمانی 

را می توان به شکل زیر نشان داد.
در بررســی داســتان حضرت آدم)ع( می توان چنین گفت گونه القایی در رأس عملیات 
کنشــی از جانب حضرت آدم)ع(  قرار گرفته اســت؛ به عبارتی دیگر ارزیابی شــناختی با 
عملیات القایی پیوند خورده اســت. از آن جایی که عملیات القایی حضور بدعت گذاری را 
ایجاب می کند در این داستان بدعت گذار شیطان است که ُکنش گر یعنی حضرت آدم )ع( را 
به سمت ُکنش سوق می دهد. گونه های القایی ممکن است مبتنی بر تشویق، مبتنی بر اغوا، 
مبتنی بر تهدید یا ایجاد رعب و وحشــت و مبتنی بر تحریک باشند. گونه القایی ای که در 
این داستان منجر به تولید معنا می شود از نوع گونه القایی مبتنی بر اغوا و تحریک می باشد.

در گونه القایی مبتنی بر اغوا بدعت گذار یعنی شــیطان، بــا ارائه تصویری مثبت از میوه 
درخت ممنوعه، کنشــگر را در شرایط انجام عمل کنشی قرار می دهد. پس از انجام کنش، 
فرآیند روایی وارد آخرین مرحله خود یعنی ارزیابی کنش می شــود. با توجه به کنشــی که 
از حضرت آدم)ع( ســر می زند، عملیات القایی به عنوان مبدأ عملیات کنشی قرار می گیرد و 
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ا جریان کنشی مبتنی بر القا، عملی است که تحت تأثیر دیدگاه بدعت گذار یعنی شیطان قرار 

دارد. به عبارتی دیگر القا، توانش کنشکر را تحت تأثیر قرار داده، آن را تغییر می دهد. 

نتیجه گیری
داستان حضرت آدم)ع( در زمره داستان های کوتاه قرآنی قرار دارد. این داستان دربردارنده 
نشانه های عاطفی می باشد که منجر به شکل گیری فرآیند معناسازی در آن می شود. از جمله 
مهم ترین سازوکارهای عاطفی که در نشــانه های این داستان به چشم می خورد می توان به 
نقش افعال مؤثر، نقش آهنگ و نمود در گفتمان، صحنه های عاطفی یا صحنه پردازی عاطفی 
و کنش زایی اشاره کرد؛ تعامل میان افعال مؤثر در گفتمان این داستان راه را برای ایجاد فضای 
عاطفی یا تولید بار عاطفی فراهم می ســازد درنتیجه شاهد شکل گیری فضای عاطفی اندوه، 
تأسف، تمرد و اغوا هستیم. داســتان حضرت آدم)ع( در سوره های مختلفی از قرآن تکرار 
شده است و این تکرار در شیوه بیان داستان در هر سوره متناسب با هدف خاصی است که 
آهنگی منحصر به فرد همراه دارد. کوبش موسیقیایی که در این گفتمان با آن مواجه هستیم 
در جسم  شوش گر احساس سنگینی و اندوه را به وجود می آورد و درنتیجه همین احساس 
است که فضای عاطفی افسوس را بر گفتمان حاکم می سازد. با توجه به گفتمان آیات مذکور 
می توان گفت صحنه های عاطفی با ساختارهای ارزشی مرتبط می باشند. از این رو  شوش گر 
با پیش احساســی نسبت به صحنه عاطفی مواجه می شــود که بر اساس حس ارزیابی او از 
آنچه با آن روبروست قابل توجیه است. گونه القایی ای که در این داستان منجر به تولید معنا 
می شــود از نوع گونه القایی مبتنی بر اغوا و تحریک می باشد که می تواند یک کنش گر را از 

وضعیت پیوست با ارزش به وضعیت گسست با آن سوق دهد.
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