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چکیده:
یکی از شــیوه های بیان در قرآن، اســتفاده از آرایه های ادبی تشبیه، استعاره و کنایه برای 
تربیت و هدایت نوع بشر و به تعّقل و تفّکر واداشتن اوست. تصاویر بیانی که از این طریق 
پدید آمده به بیان زندگی انسان، رابطۀ او با جهان هستی، فرجام کار او، احوال بهشت و جهنم 
و نعمت ها و نقمت های آن دو، طرح قصه های عبرت آموز و اموری ازاین دســت، پرداخته 
است. در این جســتار، به روش توصیفی تحلیلی و با بررســی آیاتی از قرآن، کاربردهای 
مختلِف شیوه های بیانی، بررسی شده و در ضمن پرداختن به هر یک از آرایه ها ازلحاظ ادبی 
و برداشت تربیتی -هدایتی از آن ها به تحلیل هر یک پرداخته شده است. نتیجۀ بحث نشان 
می دهد که طرز بیان قرآن در تربیت و هدایت انسان این گونه است که تمام فضایل و رذایل 
اخالقی از طریق تصویرسازی در متن قرآن، به نیکویی ترسیم شده و زیبایی اخالق پسندیده 
و پستی رفتارهای ناپسند در پیش چشم انسان مجّسم شده تا از آن درس زندگی بیاموزد و 

آن را سرمایۀ حیات دنیوی و سعادت اخروی خویش قرار دهد.
کلیدواژهها: قرآن، آرایه های بیانی، تربیت، هدایت.
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1.مقدمه
یکی از جنبه های شــایان توجه در متون ادبی، چگونگی به کار بســتن آرایه های بیانی و 
تصویرپردازی از این طریق است، آن چنان که مخاطب بیشتر و شدیدتر مورد تأثیر قرارگرفته، 
معناها و مفاهیم موجود در متن را بادل و جان خویش پذیرا باشــد. از این منظر متن قرآن 
کریم با فصاحت و بالغتش در اوج قرار دارد و یکی از جنبه های اعجاز بالغی آن شیوه بیان 

و تصویرپردازی از طریق آرایه های ادبی تشبیه، استعاره و کنایه است.
حّد صحیح بالغت نیز در کالم آن اســت که آنچه را شــنونده از کالم انتظار دارد برای 
او برآورده ســازد و کالم در اندیشــه او به صورت یک برداشت و باور و در دل یا قلب او 
به صورت یک وجدان درآید )بنت الشاطی 1376: ص 95(. ازاین رو مفهوم اعجاز بالغی به 
معنای محدود شدن به مطالب بالغت در حوزه معانی، بیان و بدیع نیست بلکه فراتر از آن به 
علل تأثیرگذاری بر جان و روان که در اختیار بشر نیست نیز می پردازد. )الکّواز 1386: ص 
22( بر همین اساس، شناخت جنبه های بیانی قرآن، به ویژه چگونگی به کار بستن آرایه های 

ادبی در مسیر تربیت و هدایت انسان، امری ضروری می نماید.
از جنبه های مختلف ادبی، بیانی و تصویرپردازی هنری قرآن، پژوهش های بســیاری هم 
به زبان عربی و هم به زبان فارسی انجام گرفته است که عالوه بر کتب بالغت، طرح چنین 
موضوعاتی در نوشته هایی جدید نیز صورت گرفته است؛ آثاری چون »االسالم والفن« محمود 
بستانی،  »التصویر البیانی« ابوموسی محمد، »االعجاز البیانی للقرآن« عایشه عبدالرحمن بنت 
الشاطی، »التصویر الفنی فی القرآن« سید قطب و آثار دیگری مانند »سبک شناسی اعجاز قرآن« 
از محمد کریم الکواز، »کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم« از عبدالســالم احمد الراغب و 
»جلوه های تصویر آفرینی در قرآن« از حمید محمدقاسمی و دیگر آثاری که به صورت مقاله 
نگاشته شده است مانند: »کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم« روح اهلل نصیری، »انتقال 
معنا از طریق تصویرســازی ذهنی در جزء ســی ام قرآن کریم« جلیل اهلل فاروقی هندواالن، 
زهره آسوده و عبدالکریم حقدادیو، »بررسی فن داستان نویسی در قرآن کریم از دیدگاه سید 

قطب و محمود بستانی«.
 در این مقاالت و تحقیقات معموالً درزمینه آرایه های بیانی قرآن و تصویرگری آن صحبت 
شده و چگونگی کارکرد شیوه بیان آرایه های ادبی قرآن در رشد انسان مغفول مانده است، اما در 
پژوهش حاضر بناست که با نگاهی نو به نکات تربیتی و هدایتی این طرز بیان قرآنی بپردازیم تا 
از این رهگذر به شیوۀ بیان و مشخصه های تصویرپردازی قرآن از خالل تشبیه، استعاره و کنایه 
دست یابیم و نکات اخالقی، تربیتی و هدایتی را که در قالب این شیوه از بیان برای انسان ارائه 
نموده، استخراج نماییم، با طرح این پرسش که تأثیر آرایه های بیانی و تصویرپردازی های قرآن 

بر روان انسان در جهت تهذیب اخالق و اصالح و تربیت وی چیست؟
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تشــبیه عبارت است از مشارکت دادن امری با امر دیگر در معنایی و ملحق کردن چیزی 
به چیز دیگر اســت دریکی از صفات مشهورش )الهاشمی 1381 ج 2: ص 12(. تشبیهات 
قرآنی خالی از تأثیر روانی بر مخاطب نیست، شاید این مسئله ناشی از این باشد که خداوند 
از پنهانی های روان بشری آگاه است. )الکّواز 1386: ص 360( این تأثیرات انفعاالت مختلف 
مثل بیم و امید، عشق، نفرت، شجاعت و بزدلی و...را برمی انگیزد، چون خدایی که قرآن را 
نازل کرده همان کســی اســت که آدمی را آفریده و از عوامل تأثیرگذار بر او و روانش آگاه 

است تا به آن ها پاسخ گوید. )احمد الّراغب 1387: ص 537(
تشــبیه در قرآن تنها یک آرایش کالمی و زیبایی لفظی نیســت که هدف از آن تنها ایجاد 
مشابهت میان اشیا باشــد، بلکه قرآن به کمک تشبیه، روح و حیات و نشاط به کالبد الفاظ 
می دمد و معانی ذهنی را به صورت هایی مجسم و زنده در قالب تصاویری بدیع به نمایش 
می گذارد، البته در این میان از عنصر هنر و زیبایی و نظم و موسیقایی کالم غافل نمی شود و 
همه را کنار هم درنهایت هماهنگی و زیبایی مورداستفاده قرار می دهد. )محمدقاسمی 1387: 
ص 68( اکنون تعدادی از آیات قرآن کریم که در آن ها آرایه ی تشبیه به کاررفته است مرور 

خواهیم کرد.
یکــی از نمونه هــای قابل ذکر در این موضوع، تشــبیه حامالن تورات کــه از آن چیزی 
درنمی یابند به درازگوشــی است که تنها حامل کتبی است و از مفاهیم آن آگاه نیست: َمثَُل 
بُواْ  ُلواْالتَّْوَرئَۀ ثُم  َّلَْم یَحِمُلوَها َکَمثِل الِْحَمارِ یَحِمُل أَْسَفاَرا بِئْس َمثَُل الَْقْومِ الَِّذیَن َکذَّ الَِّذیَن ُحمِّ
الِِمین کســانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا  ُ اَلیَهِدی الَْقْوَم الظَّ ِ َواهللَّ بِایَات ِاهللَّ
نکردند، مانند درازگوشــی هستند که کتاب هایی حمل می کند، )آن را بر دوش می کشد اما 
چیزی از آن نمی فهمد( )جمعه/5( تشــبیه تمثیل، بازتاب بزرگ تری در معانی ایجاد می کند 
و ارزش معانی را باال می برد و قدرت تحریک انســان را چندین برابر می ســازد. اگر تمثیل 
ســتایش باشد دل پذیرتر و اگر نکوهش باشد درد خیرتر خواهد بود. در اینجا مشبه کسانی 
هستند که مکّلف به تورات شده اند و در آن نیندیشیده اند و مشبه به االغی است که کتاب   های 
ســودمندی را حمل می کند و از آن بهره ای نمی برد )الهاشــمی 1381: ص 54(، وجه شبه 
برگرفته از احوال االغ اســت )الکواز 1386: ص 368( و آن محرومیت او از ســود بردن به 
بهترین ســود دهنده ها باوجود همراه بودِن با آن است. )سیوطی 1363 ج 2: ص 141( »لم 
یحملوها« به این معناســت که ایشان به آن اســفار )کتاب ها( تجاهل ورزیده و از حدود و 
امرونهی آن اعراض کرده اند تا جایی که همانند خری شــده اند که اســفار بر پشــت خود 
حمل می کند و از آن اطالعی ندارد. تشبیه در این آیه، در مورد تالوت کننده خود قرآن نیز 
درصورتی که معنای آن را نفهمد و فقط در پی قرائت و حفظ آن باشد صدق می کند و مثل 

حمار برای او نیز بکار می رود. )ر ک: بغدادی 1374: ص 329(
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 این که چرا کلمه ی حمار به کاررفته؛ ظاهراً عّلت آن این اســت که »درازگوش« شــهرت 
فراوانی در حماقت و نادانی دارد به این جهت، هرگاه می خواهند ضرب المثلی برای حماقت 
شخصی بزنند، وی را به »حمار« تشبیه می کنند. کتاب آسمانی که باید باعث هدایت انسان ها 
به سوی حقیقت شود و واقعیّت را برای آن ها نمایان کند، چه بسیارند کسانی که تنها زحمت 
حمل ونقل آن را می کشــند و بهره ای از آن نمی برند همواره انوار هدایت از ناحیه خداوند 
است؛ اّما قابلیت ها را ما خود باید به وجود آوریم. باران در طبع لطیفش خالف نیست، اّما 
چنین نیســت که بر هر زمینی ببارد، گل بروید؛ بلکه بســتگی به نوع زمین دارد. اگر زمین 
شوره زار باشد، جز خس و خار نمی روید؛ ولی اگر زمیِن آماده ای باشد، قطعاً گل می روید. 
)مکارم 1382 ج 2: ص 270(. انســان با شنیدن چنین تمثیلی از آن عبرت می گیرد و درراه 
هدایت، استوارتر گام برمی دارد، زیرا در غیر این صورت خود را نه دانشمند و محقق بلکه 

چارپایی می بیند که تعدادی کتاب بر پشتش نهاده اند و او از محتویاتش هیچ آگاهی ندارد.
در آیه »کأنّهم حمٌر مستنفرۀ * فّرت من قسورۀ« اگر به حالت روانی که مراد آیه است توجه 
کنیم، تصویری از بیم و هراس مشــرکان از مواعظ دینی و اعراض از آن را می توان ترسیم 
کرد. »فّرت من قســوره«: مقصود خدا از قسوره شیر است و نیز گفته شده است: »قسوره به 
معنای تیراندازانی اســت که شیر را شکار می کنند« و اصل معنای آن »األخذالشدید، سخت 

گرفتن« و از ریشه ی  قسره  قسرا )مجبور ساخت او را( است. )بغدادی 1374: ص 340(
کفار از هر آنچه آنان را دعوت   به تفکر در خلقت خود و جهان هســتی می نمود گریزان 
بودند و هرگاه با آیات روح پرور قرآن مواجه می شدند به سرعت از آن می گریختند گویا نیرویی 
در اعماق وجودشان بود که آنان را به فرار از این دعوت آسمانی فرامی خواند. )محمدقاسمی 
1387: ص 205( آن هم نه برای چیز دیگری، بلکه فقط برای این که آنان دعوت به سوی ایمان 
شده اند. )ســید قطب 1359: ص 342( عواملی مانند، »لجاجت«، »حماقت«، »تعّصب بی جا« 
و »جهالت« از اموری اســت که مانع شنیدن ســخن حق و باعث فرار انسان از حق می شود. 
)مکارم 1382 ج 2: ص 341( کامل ترین نوع فرار در این مثال زیبا ترسیم شده است و این از 

شاخصه های فصاحت قرآن مجید است. )همان، ج 2: ص 339(
ثَُل الَِّذیَن َکَفُرواْ  نمونۀ دیگری از این موضوع، تشبیه اعمال کافر به خاکستر بربادرفته است: »مَّ
اَکَسبُواْ َعلیَ  شیَ ْءٍَذالَِک  یَْقِدُروَن مِمَّ یُح فِی یَْومٍ َعاِصٍف الَّ ْت بِهِاالرِّ بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم َکَرَمادٍ اْشــتَدَّ
اَلُل الْبَعِید« )اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، همچون خاکستری است  ُهَوالضَّ
در برابــر تندباد در یک روز طوفانی! آن ها توانایی ندارنــد کمترین چیزی ازآنچه را انجام 

داده اند، به دست آورند؛ و این همان گمراهی دورودراز است!( )ابراهیم/18(
همه تشبیهاتی که در قرآن آمده برای این است که یک رشته معانی و حاالت گوناگونی را 
به ســیماها و هیئت های گوناگون تبدیل کند. )سید قطب 1359: ص 115( این آیه شریفه، 
درصــدد بیان اعمال نیک کفــار برآمده، می فرماید: آن ها چون فاقد ایمان به خدا هســتند، 
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نا اعمالشان پذیرفته نمی شــود. ازاین رو، بر اساس آیه شریفه احتمال این که اعمال نیک آن ها 

جدا از کفر و بی ایمانی آن ها محاســبه شــود، مردود شمرده شده است. )مکارم 1382 ج 1: 
ص 313(

چون اعمالشان از روی فراموشی خدا و در حال غفلت انجام گرفته اصاًل وزنی ندارد، پوک 
اســت و بی وزن گویا که عمل نیست. به منزله یک ذّره ی خاکستر است که  در برابر تندباد 
یک روز طوفانی قرار گیرد و چیزی از آن بر جا نماند. هرچند که خود به عمل خویش دل 
می بندد و به آنچه کرده اند دل خوش هســتند، در مقیاس آخرت نیز وزنی ندارد  و خداوند 

اعمالشان را نابود می کند که به کارشان نیاید. )ثواقب 1389: ص 176(
اگر با جهان بینی توحیدی و معیارهای آن بررســی کنیم کاماًل روشن است که آن چیزی 
که به عمل، شــکل و محتوا می دهد، نیت و انگیزه و هدف و برنامه آن اســت. اگر برنامه و 
هدف، ســالم و قابل مالحظه باشد خود عمل نیز چنین خواهد بود، ولی اگر برترین اعمال 
را باانگیزه ی پست برنامه ای نادرست و هدفی بی ارزش انجام دهیم آن عمل به کلی مسخ و 
بی محتوا می شود و چون خاکســتری خواهد بود بر سینه تندباد. )مکارم 1371 ج 10: ص 
309( قابل توجه است که آدم های بی ایمان، انگیزه های معنوی ندارند؛ بلکه غالباً انگیزه آنان 

ماّدی است. )همو 1382 ج 1: ص 321(
همسنگ دانسته شــدن ربا با دادوستد از جانب مشرکان نیز موضوع تشبیه دیگری است 
بَوا« گفتند: دادوستد هم مانند ربا است )و  که به خوبی بیان شــده است: »َقالُواْإِنََّماالْبَیُْع مِثْلُ الرِّ
تفاوتی میان آن دو نیســت(. )بقره/275( تشــبیه به کاررفته در این آیه قرآنی از نوع تشبیه 
مقلوب )واژگون( می باشد. اصل این بوده که بگویند: ربا مانند بیع است؛ چون سخن درباره 
ربا است نه درباره بیع که از آن عدول کرده و ربا را اصل قرار داده اند که بیع در جواز به آن 

برگردد. )سیوطی 1363 ج 2: ص 143(
رباخواران، همان ها که به وســیله ی رباخواری در دنیا تعــادل اقتصادی  جوامع را بر هم 
می زننــد و در نظــم اقتصادی جامعه اخالل ایجاد می کنند، همان ها که با آشــفته و متزلزل 
ســاختن بنیان های اقتصادی جامعه زندگی فردی و اجتماعی را آشــفته و ناامن می سازند 
و درنتیجه جامعه ای بیمار و ناســالم و نامتعادل به وجــود می آورند. در قیامت هنگامی که 
از قبرها برمی خیزند خود تعادل ندارند همانند افراد دیوانه و مخبّط بر خود مســلط نیستند 
گویی شــیطان آن ها را مس کرده و دچار صرع و جنون شــده اند که رعشه و لرزه اندامشان 
را رها نمی کند چگونگی برخاســتن رباخواران از قبر در قیامت و حالت کسی تشبیه شده 
است که شیطان او را مس کرده باشد و درنتیجه دیوانه شده باشد. )ثواقب 1389: ص 369( 
رباخوار عامل ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه است؛ چون اگر رباخواری در جامعه گسترده 
گردد، باگذشت زمان، ثروت در نزد آنان اندوخته می شود و دیگران به خاک سیاه می نشینند. 

)مکارم 1382 ج 1: ص 154(
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خداوند در آیه ای دیگر، خانه عنکبوت، سست ترین خانه ها را برای کسانی که اولیایی غیر 
ِ أَْولِیَاَء َکَمثَل  ُذواْ مِن ُدوِن اهللَّ از اهلل برای خویش برمی گزیننــد، مثال می زند: »َمثَلُ الَِّذیَن اتخَّ
َذْت بَیْتًا َوإِنَّ أَْوَهَن الْبُیُوِت لَبَیُْت الَْعنَکبُوِت لَْو َکانُواْ یَْعَلُمون«)مثَل کســانی که  ِالَْعنَکبُوِت اتخَّ
غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند، مثَل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده؛ 

درحالی که سست ترین خانه های خانه عنکبوت است اگر می دانستند!( )عنکبوت/41(
قرآن کریم برای نشان دادن سست و بی ثبات بودن پناهگاه کسانی که غیر خدا را تکیه گاه 
خود قرار داده اند، این صحنه را به نمایش می گذارد. )محمدقاســمی 1387: ص 223( مثال 
با مثال، در این آیه کاماًل باهم منطبق اند. پناه بردن به النه ی عنکبوت گونه ای از وهم است، 
چنان که پرســتش بت ها در برابر خداوند نیز وهم اســت. )احمد الراغب 1387: ص 209( 
بت پرستی تنها پرستش بت سنگی و چوبی نیست؛ بلکه هرگونه پرستش غیر خدا، بت پرستی 
است؛ بنابراین در عصر حاضر نیز انواع و اقسام  بت پرستی رواج دارد؛ بت مقام، بت شهوت، 
بت مال و ثروت، بت هوای نفس و بت شیطان و خالصه هر چیزی که انسان را از خداوند 
غافل کند. )مکارم 1382 ج 2: ص 162( کسانی که غیر خدا را تکیه گاه خود قرار دهند تکیه 
آن ها بر تارعنکبوت اســت ولی آن ها که بر ایمان و توکل بر خدا تکیه می کنند تکیه بر سد 

پوالدین دارند. )همو 1371 ج 6: ص 278(
ابــن قیّم درباره این تمثیل زیبا و گویــا می گوید: این مثال از بلیغ ترین و گویاترین آیات 
به شــمار می رود که هدف از آن ابطال شرک و تحقیر مشرکان و به سخره گرفتن اعتقادات 
و اندیشــه های آن هاست و بیانگر آن است که شیطان آن ها را چنان به بازی گرفته است که 
هماننــد مهره ای در اختیار اطفال و یا بی اختیارتر از آن گردیده اند. )ابن قیم 1981: ص 47( 
سید قطب می گوید: این مثال تصویری است شگفت و حقیقی از حقیقتی که در این دنیا به 
چشــم می خورد همان حقیقتی که احیاناً مردم از آن غافل اند و خود نمی دانند به کجا روی 
می آورند، چه به دست آورده اند و یا چه چیزی را می خوانند. گاه قدرت حکومت و سلطنت 
آن ها را می فریبد و آن را قدرت قاهره ای می پندارند که گویا سرنوشت همه امور را به دست 
دارد. لذا از روی میل و رغبت و یا از ســر ترس و اجبار بدان پناه می برند تا از حمایت آن 
بهره مند شــوند و یا خود را از شر آن ایمن دارند و یا پول و ثروت ایشان را فریفته و آن را 
حاکم بر همه مقدرات خود می پندارند و با شــوق و رغبت بســیاری بدان روی می کنند تا 
شاید به گمان خود از این طریق به منزلتی دست یابند و یا بر دیگران توفّق یابند؛ و یا علم و 
دانش آن ها را معروف ساخته و آن را اساس هر قدرت و ثروت و نیروی دیگری می پندارند.
آری انسان ها، فریفته ی این قدرت های ظاهری )و پوشالی( می شوند و یگانه قدرتی را که 
بر همه چیز توفّق دارد و همه عالم را مسّخر خود نموده است به دست فراموشی می سپرند؛ 
اما فراموش کرده اند که پناه بردن به چنین قدرت هایی که در دســت افراد باشد یا در اختیار 
گروه ها یا دولت ها همانند پناه بردن به خانه عنکبوتی است. خانه ی همان حشره ظریفی که 
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نا به قدری سســت و بی دوام است که نمی تواند پناهگاه مناسبی باشد و نه پناهنده و آن را در 

سایه حمایت خود حفظ کند. باید دانست جز بنیان مستحکم الهی و جز حمایت و یاری وی 
هیچ قدرت دیگری دوام و بقا نخواهد داشــت و این حقیقت بسیار مهمی است و قرآن نیز 
به خوبی نقش آن را در دل های مؤمنان ثبت نموده است. )سید قطب 1425 ج 5: ص 2736(
غیبــت، خوردن گوشــت برادر )مثل مثال های قبل عمل شــود( خداوند زشــتی و قبح 
عمل غیبت را مانند خوردن گوشــت برادر می داند و چنین می فرماید: »...َواَلیَْغتَب بَّْعُضُکم 
بَْعًضاأَیُحبُّ أََحُدُکْم أَن یَْأُکَل لَْحَم أَِخیهِ َمیْتًا َفَکِرْهتُُموه...«)...و هیچ یک از شما دیگری را غیبت 
نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! )به یقین( همه شما 

از این امر کراهت دارید؛( )حجرات/12(
در اینجا با آن که کلمه ی »مثل« به کار نرفته، لیکن مســئله تشــبیه خیلی روشــن است. 
به طوری که مالحظه می شود حتی ادات تشبیهی هم وجود ندارد، شاید علتش شدت وضوح 
تشبیه باشد. )اســماعیلی 1377: ص 556( غیبت در این آیه به خوردن گوشت برادر مرده 
خود تشــبیه شده است؛ یعنی آبروی برادر مســلمان همچون گوشت تن اوست و ریختن 
این آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همانند خوردن گوشت بدن اوست. تعبیر به 
»میّتاً«)مرده( به خاطر آن است که غیبت در غیاب افراد، صورت می گیرد که همچون مردگان 
قادر به دفاع از خویشتن نیستند و این ناجوانمردانه ترین ستمی است که ممکن است انسان 
درباره برادر خود روا دارد؛ و چه شباهت در این تشبیه به شدت  زشتی عمل است و بیانگر 
فوق العاده قبیح بودن غیبت و گناه عظیم آن می باشد. )مکارم 1371 ج 22: ص 185( مراد در 
اینجا، برای انتقال معنای ذهنی شگفت آور، همین شگفتی و غرابت در تصویرگری است که 
متناســب با آن است. غرابت در تصویر نمایان گر غرابت  در معنای ذهن است و مبالغه در 

تصویر به قصد نفرت از این عادت زشت است. )احمدالراغب 187: ص 179(
ظاهراً عمل غیبت کنندگان حرکت زبان و دهان و فک اســت ولی باطن آن مردارخواری 
است که اگر بدون توبه بمیرند، بعد از مرگ و روز »تُبَلی الّسرائِر« آن حالت آشکار می شود. 

)حقیقت جو 1390: ص 190(
غیبت در حقیقت هویت شــخصیت اجتماعی افراد است که خودشان از جریان اطالعی 
ندارند و خبر ندارند که پشت سرشان چه چیزها می گویند و اگر خبر داشته باشند و از خطری 
که این کار برایشان دارد، اطالع داشته باشند از آن احتراز می جویند و نمی گذارند پرده ای را 
که خدا روی عیوبشان انداخته به دست دیگران پاره شود، وگرنه اگر این پرده پوشی خدای 
تعالی نبود، با در نظر گرفتن این که هیچ انسانی منزه از تمامی عیوب نیست، هرگز اجتماعی 

تشکیل نمی شد. )طباطبایی 1374 ج 18: ص 513(
خداوند نتیجه انفاق های ریاکارانه را حبط و تباهی اعمال می داند و چنین می فرماید: »َمثَُل 
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نْیَا َکَمثَِل رِیٍح فِیَها صِرّ أََصابَْت َحْرَث َقْومٍ َظَلُمواْأَنُفَسُهْم َفَأْهَلَکتْهُ َو  َمایُنفُِقوَن فِی َهاذِهِ الَْحیَوۀِالدُّ
ُ َواَلکِنْ أَنُفَسُهْم یَْظلُِمون«)آنچه آن ها در این زندگی پست دنیوی انفاق می کنند،  َماَظَلَمُهُم اهللَّ
همانند باد سوزانی است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده )و در غیر محل و وقت 
مناســب، کشــت نموده اند(، بوزد؛ و آن را نابود سازد. خدا به آن ها ستم نکرده؛ بلکه آن ها، 

خودشان به خویشتن ستم می کنند()آل عمران/117(
بادهــا خدمت گزاران خوبی برای ســاکنان زمین اند، اّما آن زمان کــه آدمیان راه طغیان و 
سرکشی را در پیش می گیرند همین نعمت به نقمتی پر بال مبّدل می گردد و همین نسیم های 
روح نواز به طوفان هایی قهرآمیز تغییر چهره می دهند. )محمدقاسمی 1390: ص 423( در این 
آیه شریفه خداوند، تشبیه انفاق های ریاکارانه را که هیچ ارزش و سودی ندارد را به نمایش 
می گذارد و به زیبایی صحنه ای تأثیرگذار را به پیش چشم انسان می نمایاند. در این آیه از باد 
سوزان سخن به میان آمده است. زمخشری می گوید: »مراد تشبیه آنچه انفاق شده در نابودی 
و نیستی است بی آنکه نفعی به آنان برسد، به کشت به مردمی که سرمازده شده و از بین رفته 
و چیزی از آن باقی نمانده است؛ و تشبیه به کاررفته از نوع، تشبیه مرّکب است.«)زمخشری 

1407 ج 1: ص 51(
کلمه ی »صّر« که در اصل به معنای بســتن چیزی توأم با شّدت است در این آیه، »َکَمثَِل 
رِیح ٍفِیَها صِرّ أََصابَْت َحْرَث َقْومٍ َظَلُمواْأَنُفَسُهْم َفَأْهَلَکتُْه« معنای شّدتی است که در باد است، 
خواه به شکل باد سوزان باشد یا باد سرد و خشک کننده. )ابن منظور 1414 ج 4: ص 450( 
ایــن واژه با صوت و طنین خود گویی صفیر مرگ باری را تداعی می کند که همه چیز را بر 

سر خود خرد و متالشی می کند. )محمدقاسمی 1387: ص 58(
« بیان گر آن است که کردار کافران در بی ثباتی مثل باد است.  ورود ادات بر »ریِح فیها صرًّ
ایــن معنا را حّس به محض ورود ادات بــر باد درمی یابد قبل از آن که معنای اصطالحات و 
« به جای  قواعد بیان را بداند. در توصیف باد به سرما مبالغه شده و گفته شده است »فیها صرٌّ
اینکه بگوید »ریٌح باردٌه« گویی ســردی عامل دیگر و مستقل از باد است. )المطعنی 1388: 
ص 493(»َو مــا یَْفَعُلوا مِْن َخیٍْر َفَلْن یُْکَفُروهُ « آن ها که کافر شــدند به خود ظلم می کنند و 
سرمایه و نقش و مواهب انسانی خود را از میان بر می دارند و محکوم عوامل زمان و زندگی 
 ُ پست می شوند و همه چیز را با دیده جبر الهی و یا قهر تاریخی می نگرند: »َو ما َظَلَمُهُم اهللَّ

َو لِکْن أَنُْفَسُهْم یَْظلُِموَن« )طالقانی 1362 ج 5: ص 300(

3.بالغتاستعارهوکارکردتربیتیوهدایتیآن
اســتعاره از ریشه »ع  و  ر« گرفته شــده و به معنای عاریه خواستن و عاریه گرفتن است. 
)ابــن منظور 1414 ج 9: ص 471( یعنی عاریه خواســتن لغتــی را به جای لغت دیگر. هر 
اســتعاره ای یک جمله ی تشبیهی است. استعاره و تشبیه ماهیتاً یکـي هسـتند. در حقیقت به 
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نا قول فرنگی ها، اســتعاره تشبیه فشرده است. یعني تشبیه را آن قدر خالصه و فشرده می کنیم 

تا از آن فقط مشبه به یا مشبّه باقی بماند. منتهی در تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره 
ادعای یکسانی و این همانی. )شمیسا 1379: ص 57( استعاره مجازی است که تصویرساز 
و مخیل است. مثل: »سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند.«)انوشه 1376: ص 1224( باید 
به استعارات قرآنی توجه کرد و از این میان دستورات هدایتی آن را موردتوجه قرارداد که در 
این جستار به برخی از این موارد می پردازیم و آن ها را موردبررسی و تحلیل قرار می دهیم.

در آیه اول ســوره ابراهیم )ع( استعاره ای زیبا آورده شــده است و خداوند راه نجات از 
ظلمت و رســیدن به نور را چنین بیــان می دارد: »الر کِتَاٌب أَنَزلْنَُه إِلَیْــَک لِتُْخِرَج النَّاَس مَِن 

ُلَماِت إِلَی النُّور ِبِإِْذِن َربِّهِْم إِلیَ  ِصَراِط الَْعِزیِز الْحِمیِد«. الظُّ
)این( کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکي ها )ی شرک و ظلم و جهل(، 
به سوی روشــنایی )ایمان و عدل و آگاهی(، به فرمان پروردگارشــان درآوری، به سوی راه 

خداوند عزیز و حمید. )ابراهیم/1(
دو واژه »ظلمت« و »نور« در معناي غیر وضعی آن دو به کاررفته اســت. »ظلمت« استعاره 
از »گمراهی« و »نور« استعاره از »هدایت« است و آن به خاطر وجود شباهت میان »گمراهی 
و تاریکی« و »روشــنایی و هدایت« است. با توجه به این که »نور« لطیف ترین موجود جهان 
ماده است و سرعت سیر آن باالترین سرعت ها و برکت و آثار آن در جهان ماده بیش از هر 
چیز دیگر است، به طوری که می توان گفت: سرچشمه همه مواهب و برکات مادی نور است 
روشــن می شود که تشــبیه ایمان و گام نهادن درراه خدا، به آن تا چه اندازه پرمعنی است. 
)مکارم 1371 ج 10: ص 265( در حقیقت تمام هدف های تربیتی و انسانی، معنوی و مادی 
نزول قرآن، در همین یک جمله جمع است: »بیرون ساختن از ظلمت ها به نور«! از ظلمت 
جهل به نور دانش، از ظلمت کفر به نور ایمان، از ظلمت ستمگری و ظلم به نور عدالت، از 
ظلمت فساد به نور صالح، از ظلمت گناه به نور پاکی و تقوی و از ظلمت پراکندگی تفرقه 

و نفاق به نور وحدت. )همان:262(
دســتور خداوند به پیامبر )صل اهلل علیه وآله( به روی گردانی از مشــرکان در این آیه نیز 
نمونه ای دیگر از استعاره است: »َفاْصَدْع بَِماتُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن الُْمْشِرکِیَن« آنچه را مأموریت 
داری، آشکارا بیان کن! و از مشرکان روی گردان )و به آن ها اعتنا نکن( )حجر/94( استعاره 

به کار گرفته شده در این آیه، محسوس به معقول است.
صدع که شکســتن شیشه است و محسوس برای  تبلیغ که امری معقول می باشد استعاره 
شــده و جامع بین آن دو تأثیر اســت که از »بّلغ« بلیغ تر می باشد، هرچند که به همان معنی 
است؛ چون تأثیر »صدع« رساتر از تأثیر تبلیغ است که احیاناً مؤثر نمی افتد ولی »صدع« حتمًا 
تأثیر می کند. )سیوطی 1363 ج 2: ص 148( گویی خداوند هیبت و شوکت مشرکان را به 
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ظرفی شیشه ای تشبیه نموده و دعوت پیامبر را به سنگی که آن را مورد اصابت قرار می دهد 
و تأثیر بلیغ دعوت وی را نیز به شکستن آن ظرف تشبیه کرده است. این  تعبیری است که با 
خود موجی از حرکت و حیات را به مخاطب منتقل می سازد. )معرفت 1414 ج 5: ص 349( 
گویا پیامبر اکرم )ص( می خواست با آشکار کردن دعوت خود، جـّوي را کـه در آن زنـدگي 
می کرد را بشـکند. در حقیقت انسان باید بر اساس موقعیّت های خویش عکس العمل های 
مناســبی را اتّخاذ کند. آن زمان که نیرو و یا امکانات انجام عملی را ندارد با صبر و تالش 
به ســمت رسیدن به اهدافش گام بردارد؛ و زمانی که همه چیز مهیا شد با اطمینان خاطر بر 
دل مشکالت هجوم برد و آن ها را از سر راه خود بردارد. آن وقت می شود مصداق این آیه.

نمونه ای دیگر از اســتعاره، دعای حضرت زکریا )علیه السالم( با خداوند است که پیری 
خود را به شــعله ور شدن موهای ســرش چنین بیان می کند: »َفاْصَدْع بَِماتُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن 
الُْمْشِرکِیَن« گفت: پروردگارا! استخوانم سست شده؛ و شعله پیری تمام سرم را فراگرفته؛ و 

من هرگز در دعای تو، از اجابت محروم نبوده ام! )مریم/4(
حس و خیال در ترسیم تصویر هنری در قرآن هم عنان هستند و حس و خیال مخاطب را 
تحریک می کند. در این آیه تصویری است که حرکت خیالی سریع یعنی شعله ور شدن که 
یک لحظه ســر را فرامی گیرد و هیچ نقطه سیاهی در سر باقی نمی گذارد. )سید قطب 1425 
ج 4: ص 2302( و قــّوه خیال را تحریک می نماید، حرکتی که حس و خیال را باهم درگیر 
می کند. )همو 1988: ص 32( چون فراوانی موهای ســفید به سرعت رو به فزونی می گذرد 
و همه ی ســر را فرامی گیرد، از آن به اشــتعال تعبیر شده اســت، مانند شعله ور شدن آتش 
که به سرعت حاصل می شــود و این تعبیر جایگاه شگفتی در بالغت دارد و چنین تعبیری 

بی تردید در نزد عرب رایج نبوده است. )رمانی 1976: ص 82(
دقّت در این اســتعاره انسان را به وجد می آورد، درس زیبا سخن گفتن می آموزد، این که 
چگونه با پروردگار خویش سخن بگوییم؛ آن هنگامی که درخواستی از خدای خویش داریم 
از جمالت و کلماتی اســتفاده کنیم که هم ذوق برانگیز باشد و هم کمال تواضع و ادب در 
آن رعایت شده باشــد؛ زیرا دنبال کردن خط انبیاء یک ارزش معنوی است . )قرائتی 1388 

ج 5: ص 246(
دل های کافرانی که حق را نمی پذیرند به دستور خداوند بر آن ها مهر نهاده شده است که در 
ُ َعلَی  ُقُلوبِهِْم...« )خداوند بر دل ها و... آنان، ُمهر نهاده...(  ایــن آیه خداوند می فرماید: »َختََم اهللَّ
)بقره/7( در این آیه تمثیل در کلمه ی »ختم« است که لفظ مجازی بر حقیقی ترجیح داده شده 
اســت. در ضمن استعاره ی تمثیلیّه هم هســت که حاالت به آن تشبیه شده است. المطعنی 
1388: ص 657 دل هایــی الک و مهرخورده، تجســیمی هنری در تصویر آفرینی قرآن که به 
زیبایی، تجسیم حالت کافران را به نمایش می گذارد. خداوند دل های کافران را در اینکه حق 
را نمی پذیرند به چیز محکم مهرشده ای تشبیه فرموده و سپس بر آن مهری اثبات کرده است، 
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نا استعاره ای از نوع استعاره ی تخییلیه )سیوطی 1363 ج 2: ص 150(. می بینیم که دل هل را مانند 

یک انبار مجسم ساخته که گویا گنجینه ای گران بهاست. )سید قطب 1359: ص 121(
فقدان این هدف انگیزاننده و راهنمای رفتار، توازن را از شــخصیّت کافران ســلب و به 
مسیر ارضای شهوات و لّذات جسمانی و دنیوی منحرف می کرد، چنان که توازن انفعالی آنان 
را طوری به هم می زد که از مســلمانان، متنّفر و به آنان کینه و حسد می ورزیدند و رفتاری 
تجاوزگرانه با آن ها در پیش می گرفتند و موجبات آزار ایشان را فراهم می آوردند. همین عدم 
تعادل در شخصیّت کّفار، باعث جمود فکری و عدم آمادگی آنان برای پذیرش دعوت الهی، 

یعنی توحید و درک و جذب آن بود. )عباس نژاد 1384: ص 62(
حدومرز انفاق و بخشــش را خداوند در این آیه برای انسان ها معلوم می دارد و از این که 
انفاق را ترک نکنند، به دســت بر گردنتــان زنجیر نکنید، بیان مــی دارد: »َواَلتَجَعْل یََدَک 
ُسوًرا« )هرگز دستت را بر گردنت  َمْغُلولًَۀإِلیَ ُعنُقَِک َواَلتَبُْسْطَها کلّ  الْبَْســِط َفتَْقُعَد َمُلوًما محَّ
زنجیر مکن، )و ترک انفاق و بخشــش منما( و بیش از حّد )نیز( دســت خود را مگشای تا 

مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرومانی!( )اسراء/29(
دســت ها رمز بخشش اســت و گاه در بافت انفاق درراه خدا می آید و گاه هم رمز بخل 
ورزیدن. قرآن در به تصویر کشــیدن حاالت انســان های بخیل، فردی را نشان می دهد که 
دســت هایش با غل و زنجیر به گردنش بسته شده اســت؛ و این حالتی است که به وضوح 
بازماندن انسان را از هر نوع فعالیتی که به کمک دستان صورت می گیرد نشان می دهد. دست 
به گردن بســتن کنایه است از خرج نکردن و خسیس بودن و خودداری از بخشش نمودن، 
درست مقابل »بسط ید« است که کنایه از بذل و بخشش می باشد و این که هر چه به دستش 
آید از دســت خود فروبریزد، به طوری که هیچ چیز برای خــود باقی نمی گذارد. )طباطبایی 

1374 ج 13: ص 114(
برخــی از مردم، تصاحب پول و ثروت را فی نفســه هدف قرار می دهند و به اندوختن و 
ذخیره کردن آن می پردازند و آن را درراه خدا و منافع مردم و کمک به پیشــرفت بشــریت 
هزینه نمی کنند. به طورکلی، اسراف یا زیاده روی در ارضای انگیزه ها و ناتوانی انسان در مهار 
کردن و حاکمیّت بر آن ها، به انحراف آن ها از اهداف حقیقی شــان یعنی تداوم بخشیدن به 
زندگی فرد و بقای نوع بشر و تحقق هماهنگی انسان با محیط، منجر می شود؛ اما میانه روی 
در ارضای انگیزه ها، انســان را از فرورفتن در گرداب انحراف بازمی دارد؛ بنابراین، می توان 

گفت بهترین کار، همان میانه روی است. )عباس نژاد 184: ص 270(
خداوند هستی در استعاره ای زیبا احترام و اکرام به والدین را چنین بیان می دارد: »َواْخفِْض 
ّب اْرَحْمُهَما َکَما َربَّیَانِی َصغِیًرا« و بال های تواضع خویش  ْحَمۀِ َوُقل رَّ ّل  مَِن الرَّ لَُهَما َجنَاَح الذُّ
را از محبّــت و لطف، در برابر آنان فــرود آر! و بگو: پروردگارا! همان گونه که آن ها مرا در 
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کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده  )اسراء /24(
حقیقت اســتعاره آن اســت که کلمه از چیزی که به آن معروف است به چیزی که به آن 
معروف نیست به عاریت گرفته شود و حکمت آن اظهار مخفی و توضیح ظاهری که بسیار 
ّل« مثال  روشــن نیست، با حصول مبالغه و یا مجموع هردو باشــد »َواْخفِْض لَُهَما َجنَاَح الذُّ
آنچه کاماًل روشن نیست می باشد که منظور امر کردن به فرزند در مورد کوچکی کردن برای 
والدین از روی مهر و شفقت است. )سیوطی 1363 ج 2: ص 145( این آیه شریفه قسمتی از 
ریزه کاري های برخورد مؤدبانه و فوق العاده احترام آمیز فرزندان را نسبت به پدران و مادران 
بازگو می کند خداوند به نوعی فرزندان را به راه نیک و عاقبتی خیر هدایت نموده اســت، با 
توّجه به آیه درمی یابیم که در این تعبیر زیبا، گویا که فروتنی و احترام بالی است از رحمت و 
مهربانی که زیر پای پدر و مادر گسترده می گردد. قانون تجسیم با تحول و تبدیل کردن معنا 
به جسم، با قانون تخییل با به حرکت درآوردن این جسم فرضی در یکجا اجتماع می کنند. 

)سید قطب 1359: ص 124(
خداوند چنگ زدن به ریسمان الهی را نشانه وحدت می داند و عمل بدان را امر می کند و 
ُقواْ…« )و همگی به ریسمان خدا ]قرآن  ِ َجِمیًعا َواَلتََفرَّ چنین می فرماید: »َواْعتَِصُمواْ بِحبْل ِاهللَّ
و اسالم و هرگونه وسیله وحدت [، چنگ زنید و پراکنده نشوید! ...( )آل عمران:103( در این 
آیه شریفه، استعاره به کاررفته، از نوع استعاره اصلیّه است که لفظ مستعار در آن اسم جنس 

است و استعاره محسوس به معقول است. )سیوطی 1363 ج 2: ص 148(
 قرآن برخالف پندار برخی کوته فکران، کتابی نیست که تنها به مواعظ و پند و اندرزهای 
اخالقی بپردازد و تنها درصدد بهبود روابط انسانی باخدا باشد، بلکه یکی از وظایف مهم این 
کتاب آسمانی، اصالح روابط و نظامات اجتماعی و سیاسی و بهبود روابط انسان ها و جوامع 
با یکدیگر اســت. )محمدقاســمی 1387: ص 189( در جامعه ی بشری انسان ها به منزله ی 
اعضای یک پیکر ندو چنان پیوندی بین آن ها برقرار است که اگر یکی در رنج باشد، اعضای 
دیگر همه در رنج خواهند بود. ازاین رو انسان ها حتّی برای تأمین مصالح خود نیز نمی توانند 
در برابر گرفتاری ها و نیازهای یکدیگر بی تفاوت بمانند. در مورد آحاد اّمت اسالم، موضوع 
رفتار حمایتی بیشــتر مورد تأیید است و مسلمانان از هر نژاد و ملیّتی که باشند در برابر هم 
دارای وظایف و حقوقی خاص هستند و به مقتضای آن وظیفه دارند به هم دیگر کمک کنند. 
در منابع اسالمی بر این نکته پیوسته تأکید می شود که در جامعه ی اسالمی پیوند میان افراد، 

برادرانه است و صادقانه ترین و عمیق ترین پیوندهاست. )عباس نژاد 1384: ص 341(

4.بالغتکنایهوکارکردتربیتیوهدایتیآن
کنایه در لغت به معنی پوشــیده سخن گفتن، به گونه ای که معنی آن صریح نباشد. )عمید 
1379 ج 3: ص 3083( و در اصطالح علم بیان به کار بردن لفظی اســت که به جای معنای 
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نا اصلی آن یکی از لوازم آن معنا را اراده کنند، هرچند اراده معنای اصلی نیز جایز باشد. )الجارم 

بی تا: ص 125( کنآیه یکی از صورت های بیان پوشیده و اسلوب  هنری گفتار است. بسیاری 
از معانی را که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنیم لذت بخش نیست و گاه مستهجن و زشت 
می نماید، از رهگذر کنایه می توان به اسلوبی  دلکش و مؤثر بیان کرد. )شفیعی کدکنی 1375: 
ص 140( همه ی علمای ادب بر این که کنایه از هر تصریح رســاتر و شیواتر است متفق اند. 
)جرجانی،1384: ص 117(. حال به تعدادی از کنایات اشاره شده در قرآن می پردازیم و آن ها 

را مورد تبیین و تحلیل قرار می دهیم.
یکــی از نمونه های قابل ذکــر در این موضوع، جواب خداونــد در ادعای یهود به اینکه 
ادعا می کردند دســت خداوند بسته است و هیچ قدرتی ندارد. خداوند در جواب این ادعا 
ِ َمْغُلولٌَۀ ُغلَّْت أَیِْدیهِْم َولُعِنُواْ بِماَقالُواْ بْل یََداُه َمبُْســوَطتَاِن یُنفُِق  می فرماید: »َوَقالَِت الْیَهوُد یَُداهللَّ
َکیَْف یََشاء...«)و یهود گفتند: »دست خدا )با زنجیر( بسته است.« دست هایشان بسته باد! و به 
خاطر این سخن، از رحمت )الهی( دور شوند! بلکه هر دودست )قدرت( او، گشاده است؛ 

هرگونه بخواهد، می بخشد...( )مائده/64(
هدف از کنایه در این آیه، »استدالل« است، چراکه کنایه مانند اّدعای چیزی است با ارائه 
دلیل؛ زیرا در کنایه، انتقال از ملزوم )یَداُه َمبُْسوَطتان( است به الزم )داشتن قدرت( و وجود 
هر ملزوم گواه بر وجود الزم خود است، چراکه جدایی الزم از ملزوم محال است و بدیهی 
است که دعوی ُحکمی به اثبات یا سلب همراه با ارائه دلیل، قوی تر از دعوی ٌحکمی بدون 
دلیل اســت. در این آیه تأکید شده که دودســت خداوند باز است. از این عبارت استدالل 
می شــود که خدای تعالی قدرت زیادی دارد )ر ک: نصیری، کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از 
قرآن(. اصوالً در ادبیات عرب دســت کنایه است از قدرت و دودست کنایه است از کمال 
قدرت و از همین جهت خدای تعالی به صورت تثنیه آورد تا به کمال قدرت خود اشاره کرده 
باشــد. )طباطبایی 1374 ج 6: ص 47( دریافت هایی که می شود از این آیه ی شریفه داشت؛ 
اعتماد و اعتقاد به خداوند در تمام مراحل زندگی است و این که بدانیم همیشه دستی باالی 
تمام دســت ها وجود دارد که در طوفان های زندگی و مشکالتی که توان را از انسان سلب 
می کند، به خوبی نمایان است. درواقع این آیه شامل حال تمام انسان ها می شود. اینکه قدرت 
خدا را محدود نشمارید که از رحمت الهی دور می شوید، )رضایی اصفهانی 1387 ج 5: ص 
171( و بدانید که خداوند کمال قدرت را دارد. )قرائتی 1388 ج 2: ص 331(. اینجاست که 
انسان هدایت جو، هستی خویش را تحت سیطره قادری متعال می بیند که دستش برای انجام 

هر کاری باز است و در کسب رحمت و معیشت به او اطمینان و توکل می کند.
ْحَماُن َعلَی الَْعْرِش  نمونه ای دیگر از که کنایه ای است بر قدرت خداوند که می فرماید: »الرَّ
اْســتََوی«)خدای رحمان بر عرش استیال دارد.( )طه/5( کنایه از فرمانروایی خدا و سلطه و 
ســیطره ی او بر همه ی اموراست، زیرا جلوس پادشــاه بر تخت تداعی کننده به فرمانروایی 



سال دّوم
شمارة یکم
پیاپی: 3

پاییز و زمستان 
1397

40

ْحَماُن َعلَی الَْعْرِش اْستََوی« به منظور تأکید  اوســت. )زمخشــری،1407، ج 3: ص 54( »الرَّ
درباره تدبیر عوالم امکانی است که جزء و رکن نظام خلقت است و بدان تصریح نموده که 
ساحت پروردگار همه عوالم امکانی را آفریده  و برای ابد و همیشه آن ها را تدبیر مي نماید و 
آیه داللت بر حصر دارد و صفت فعل پروردگار است ازنظر این که نعمت وجود و هستی در 
همه عوالم اختصاص به ساحت آفریدگار دارد و جزء و رکن ایجاد نیز گسترش نظام هستی 
و ادامه و پایداری آن اســت، هم چنان که موجودات بی شــمار و بی نهایت عوالم را آفریده 
پیوسته و برای همیشه و ابد همه ی آن ها را تدبیر نموده همچنین نعمت هستی به طور مدوام 
همه آن ها را فرا خواهد گرفت. )حسینی همدانی،1404، ج 10: ص 431(. در اینجا نیز آدمی 
هستی خود را در برابر قدرت و سیطره خداوند رحمان ذّره ای بیش نمی بیند؛ بنابراین هدایت 

فرستاده شده از سوی او را می پذیرد و در این مسیر گام می نهد.
آتش و هیزم، نمونه ای زیبا از کنایه که در قرآن بیان شــده است و خداوند در عاقبت کار 
ظالمان چنین می فرماید: »تَبَّْت یََدا أَبِی لََهٍب َوتَبَّ َماأَْغنیَ  َعنُْه َمالُُه َوَماَکَســبَ َســیَْصلیَ  نَاًرا 
الََۀالَْحَطب فِی ِجیِدَها َحبٌْل مِّن مََّسِد« )بریده باد هر دودست ابو لهب  َذاَت لَهٍب َواْمَرأَتُُه َحمَّ
)و مرگ بر او باد(! هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید! 
و به زودی وارد آتشــی شعله ور و پر لهیب می شود؛ و )نیز( همسرش، درحالی که هیزم کش 
)دوزخ( است و در گردنش طنابی است از لیف خرما( )مسد/5-1( یکی از سبب های کنایه، 
توجه دادن به عاقبت کار اســت. در آیاتی کــه صحنه هایی از قیامت و عذاب را به تصویر 
کشیده اند، ضرب آهنگ کلمات تند و سریع و کوبنده است، به گونه ای که تارهای دل انسان 
را به ســرعت به حرکت درآورده و پتک ســنگین آن دل ها را می کوبد و جّوی از هیجان و 
اضطراب می آفریند. )محمدقاســمی،1387: ص 117( و در این آیاتی که مشتمل بر نفرین 
و تهدید کفار و ستم پیشــگان اســت، طنین ســخت و باصالبتی حکم فرماست که غالبًا  از 
طول موج کوتاهی برخورداراســت، خصوصاً آیه اول سوره مسد که در آن ضرب آهنگی به 
گوش می خورد که با محتوای تهدیدگر آیات ارتباطی ناگسستنی دارد. )سید قطب،1425، ج 
6: ص 4000(. این آیه برای هدایت و تربیت آدمی، عناد، لجاجت انحراف، ستیزه و مقابله 
باخدا و پیامبرش )ص( را به تصویر کشــیده و نشان داده است که هر فرد یا گروهی دارای 

همان اوصاف باشند، سرنوشتی شبیه آن ها دارند.
خداوند در آیه ای دیگر نتیجه بی ایمانی و عهدشــکنی باخــدا در این دنیا و نتیجه آن را 
ِ َوأَیَْمانهِْم ثََمنًا َقلِیاًلأُ ْولَئَک  در آخرت بیان می کند و می فرماید: »إِنَّ الَِّذیَن یَْشــتَروَن بَِعْهِداهللَّ
یهِْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِیم«  ُ َواَلیَنُظُر إِلَیْهْم یَْوَم الْقِیَاَمۀِ َواَلیَُزکِّ اَلَخاَلَق لَُهمْ فِی االَِخَرۀِ َواَلیَُکلُِّمُهُم اهللَّ
)کســانی که عهد خدا و ســوگندهای خود را به بهایی اندک می فروشند در آخرت نصیبی 
ندارند و خدا در روز قیامت نه با آنان سخن می گوید و نه به آنان می نگرد و نه آنان را پاکیزه 

می سازد؛ و برایشان عذابی دردآور است.( )آل عمران/77(
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نا واقعاً آنان که پیمان خدا و ایمان خودشــان را با اندک قیمتی فروختند، آنان را در آخرت 

از پاداش کوچک ترین نصیبی نیســت و در روز قیامت خدا با آنان سخن نمی گوید و نظر 
رحمت به سویشــان نمی اندازد، آنان را تزکیه نمی سازد و مخصوص آنان است عذابی بس 
دردناک. پس به دقّت که بنگریم پیداست که معنای رها کردن وبی سرپرست گذاشتن را در 
چنین روزی با یک سیمای حسی نقش می زند و مجسم می سازد، نه با الفاظ و سخن، ولکن 
با نشــان دادن سیمای این حرکاتی که داللت بر آن گونه زبونی و خوار گذاشتن دارد که نه 
کالمی، نه نگاهی، نه تزکیه ای و نه احترامی، بلکه فقط عذاب دردناک، بس سوزان و گدازان. 
)سید قطب،1359: ص 66( خداوند به وسیله همین الفاظ آشنا، صحنه ی زنده ای خلق می کند 

که احساسات انسان ها را برمی انگیزد و عواطف آن ها را به جنبش درمی آورد.
جزای عمل اصحاب یمین در آخرت را نیز خداوند با آوردن کنایه بیان می کند و می فرماید: 
ْرُفوَعۀ«، به دو معنا آمده اســت: 1-  ْرُفوَعۀ« )و زنانی ارجمند ()واقعه/34(»ُفُرٍش مَّ »َوُفُرٍش مَّ
فرش های گران قیمت. 2- زن هایی که دارای نهایت عقل و کمال و زیبایی می باشــند. عرب 
به زوجه »فراش« می گوید. )سید کریمی حسینی 1382: ص 535( این آیه درباره ی یکی از 
مواهبی که در آخرت به گروه »اصحاب الیمین« می رسد اشاره دارد، مواهب مادی و معنوی 
که جزای اعمالی است که آن ها در این دنیا انجام داده اند. »اصحاب الیمین«، همان جمعیّت 
سعادتمندی که نامه اعمالشان به عالمت پیروزی در امتحانات الهی به دست راستشان داده 
می شود. )مکارم شیرازی 1371 ج 23: ص 219( هدف از کنایه در این آیه می تواند »جّذابیّت 

بخشیدن به کالم« باشد.
در آیه ای دیگر خداوند نفاق اهل ریارا بیان می کند ودروصف حال آنان چنین می فرماید: 
»َهَأنتُْم أُْواَلءِ تُحبُّونَهــمْ َواَلیُحبُّونَُکْم َوتُْؤمِنُوَن بِالِْکتَاِب کُلّهِ َوإَِذالَُقوُکــمْ َقالُواْ َءاَمنَّا َوإَِذاَخَلْواْ 
ُدور« شــما کســانی  َ َعلِیُم بَِذاِت الصُّ واَْعَلیُْکُم اأْلَنَامَِل مَِن الَْغیِْظ ُقْل ُموتُواْ بَِغیِْظُکْم إِنَّ اهللَّ َعضُّ
هستید که آن ها را دوست می دارید؛ اّما آن ها شما را دوست ندارند! درحالی که شما به همه 
کتاب های آسمانی ایمان دارید )و آن ها به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند(. هنگامی که شما 
را مالقات می کنند، )به دروغ( می گویند: »ایمان آورده ایم!« اّما هنگامی که تنها می شــوند، از 
شّدت خشم بر شما، سرانگشتان خود را به دندان می گزند! بگو: با همین خشمی که دارید 

بمیرید! خدا از )اسرار( درون سینه ها آگاه است )آل عمران/119(
کنایه به کاررفته در این آیه شــریفه، کنایه از صفت است، وقتی منافقان قدرت مسلمانان 
را مشــاهده می کردند و خود هم بی قدرت گشــته بودند و پیروزی های پیاپی شان را دیدند 
حســرت می خوردند که ای کاش ایمان می آوردند. )المطعنی 1388: ص 620( خداوند در 
این آیه به مؤمنان هشــدار داده است تا دشمنان خود را جزء خاصان خویش قرار ندهند و 
رازهای مســلمانان و نیک و بد ایشان را، در برابر این گروه آشکار نسازند، این اعالم خطر 
به صورت کلی و عمومی است و باید در هر زمان و درهرحال مسلمانان به این هشدار توجه 
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کنند. ولی متأسفانه بسیاری از پیروان قرآن از این هشدار غفلت ورزیده اند و درنتیجه گرفتار 
نابســاماني های فراوان شده اند، هم اکنون در اطراف مسلمانان دشمنانی هستند که خود را به 
دوســتی می زنند و به ظاهر از مسلمانان طرفداری می کنند، ولی باکارهایی که از خود نشان 
می دهند، معلوم می شــود که دروغ می گویند، مسلمانان فریب ظاهر آن ها را خورده به آنان 
اعتماد می کنند، درصورتی که آنان برای مســلمانان جز پریشانی و بیچارگی و تباهی چیزی 
نمی خواهند و از ریختن خار بر سر راه آن ها و به دشواری افکندن کار آنان کوتاهی ندارند. 

)مکارم 1371 ج 3: ص 66(
نکته دیگری که در آیه بدان اشاره شده، مسئله ی خشم است، انسان میل دارد با یورش به 
مواضعی که مانع ارضای انگیزه ها و یا تحقق اهدافش هســتند در برابر حالت انفعالی خشم 
واکنش نشــان دهد. قرآن، آنجا که به توصیف منافقان می پردازد، متذّکر می شــود که آن ها 
از شــّدت خشم نسبت به مؤمنان انگشتانشــان را گاز می گیرند و بدیهی است وقتی انسان 
از شدت خشــم انگشــتانش را گاز می گیرد درواقع به جای این که رفتاری پرخاشگرانه با 
دیگران داشته باشد، این عمل را نسبت به خود انجام می دهد و به خودآزاری ولو به صورت 

سمبلیک، می پردازد. )عباس نژاد 1384: ص 123(
پشــیمانی اهل ســتم را خداوند با کنایه ای زیبا برای اهل عبرت بیان می دارد و آن ها را 
الُِم َعلیَ  یََدیْهِ یَُقوُل  از رســیدن روز حسرت هشــدار می دهد و می فرماید: »َویَْوَم یََعضُّ الظَّ
ُســوِل َســبِیال«)و )به خاطر آور( روزی را که ستمکار دست خود را  ْذُت َمَع الرَّ یََلیْتَنِی اتخَّ
)از شّدت حســرت( به دندان می گزد و می گوید: »ای کاش با رسول )خدا( راهی برگزیده 
بودم («)فرقان/27( مراد از گزیدن دست توسط ستمگر همان حرکت مادی نیست که ممکن 
است آدمی آن را ببیند، چون ذاتاً ارزش و اهمیّتی ندارد، ارزش حقیقی به چیزی است که با 
این حرکت ماّدی مرتبط می باشد و الزمه ی آن و نشانه و رمز آن در عرف سخن گویان زبان 
بدل گشته است، یعنی احساس پشیمانی و حسرت برگذشته و همان چیزی است که جان 
کافر در آن روز )روز قیامت( به پریشانی دچار می گردد و مراد آیه هم همین است. )الکواز 

1386: ص 332(
ازجمله نام های قیامت »یوم الحســره« می باشد، روزی که هر کس به خاطر کمی اعمالش 
در آن روز حسرت می خورد و از کردارش پشیمان است و در چنین روزی دیگر بازگشتی 
وجود نخواهد داشت. ستمکاران در این روز پشیمان اند و این پشیمانی، بی فایده و طوالنی 
اســت و تذکر و یادآوری گذشته است. ســید قطب 1359: ص 192 حسرت و پشیمانی 
ظالمان بیشــتر و دردناک تر است، چون در موقعیّتی هســتند که دیگر فرصتی برای جبران 

نیست و می توان مبالغه در کنایه را در آیه به خوبی فهمید. )المطعنی 1388: ص 620(
انســان در زندگی دنیوی خود باید درصدد این برآید که به خودسازی بپردازد و نسبت به 
گناهان و خطاهایش احســاس ندامت کند. ندامت حالتی انفعالی است که از احساس گناه و 
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نا تأسف از ارتکاب آن و مالمت نفس بر آنچه انسان انجام داده و آرزو بر اینکه ای کاش آن کار 

را انجام نمی داد، ناشی می شود. سرزنش نفس توسط خود انسان و پشیمانی از انجام کار زشت، 
از عوامل مهم اســتواری شخصیّت انسان و تشویق او به دوری از اعمال ناشایست و ارتکاب 

گناهی است که باعث پشیمانی و سرزنش نفس می شود. )عباس نژاد 1384: ص 263(
خداوند در جواب کســانی که فرشتگان را دختران خدا می خواندند با این آیه و با کالمی 
ــُؤاْ فِی الِْحْلیَۀِ َوُهو فِی الْخَصامِ َغیُر ُمبِین« آیا کسی را  زیبا چنین پاســخ می دهد: »أَوَمن یُنَشَّ
که در البه الی زینت ها پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست 

)فرزند خدا می خوانید( )زخرف/18(
کنایه در این آیه شریفه به قصد بالغت و مبالغه آورده شده است و اگر لفظ »نساء = زنان« 
را می آورد این نکته را نمی رساند، )سیوطی 1363 ج 2: ص 157( این کنایه به قصد »تزیین 
ســخن«، آمده است و کنایه از موصوف است؛ و مالحظه می شود که کنایه به صفت ویژه ی 
زنان یعنی پرورش در ناز و نعمت و زینت کردن اشاره کرده است تا نفی آن با بافت سازگار 
باشد و مراد از نفی آن )زن بودن( از فرشتگان و دختر خدا بودن است. )الکواز 1386: ص 
337( در اینجا قرآن دو صفت از صفات زنان را که در غالب آن ها دیده می شــود و از جنبه 
عاطفی آنان سرچشمه می گیرد موردبحث قرار داده، نخست عالقه شدید آن ها به زینت آالت 
و دیگــر عدم قدرت کافی بر اثبــات مقصود خود به هنگام مخاصمه و جروبحث به خاطر 
حیا و شرم. هدف بیان این حقیقت است که چگونه شما دختران را فرزند خدا می پندارید و 

پسران را از آن خود می شمرید. )مکارم 1371 ج 21: ص 26(
ازنظر روان شناســی طبیعتاً زن مایل به خودآرایی و خودنمایی اســت، این حالت روانی 
محلی را برای بروز خود می طلبد که محیط خانواده و فضاهای متناسب با آن، بهترین زمینه ی 
آن اســت. تجلی این حالت روانی در محیط جامعه و نهادهای اجتماعی دیگر به ســالمت 
روابط انسانی آسیب جّدی وارد می کند. رعایت نکات اخالقی و عفت و پاک دامنی در زنان 

از اصول مهم تعالیم اسالم محسوب می شود. )عباس نژاد 1384: ص 233(

5.نتیجه:
از رهگذر این پژوهش دریافتیم که قرآن کریم با ســبک بیانی منحصربه فرد، در راســتاي 
هدفی متعالی که همان هدایت و تربیت و رســیدن به حقیقت اســت، کوشــیده تا از تمام 
توانمندی های شیوۀ بیان زبـان عربی، به صورتی برتر و فراتر از ساختار این زبان بهره گیرد. 
این کتاب عظیم، آرایه های بیانی را باانگیزه های گوناگونی به کار بســته و با به کارگیری این 
آرایه ها به بیان احوال بهشت و جهنم و نعمت ها و نقمت های آن، طرح قصه های عبرت آموز 
و حتی با پرداختن به خصوصی ترین مسائل انسان ها با استفاده از اسلوب های تشبیه، استعاره 
و کنایــه، مفاهیم و معانی را به صورت اموری محســوس و ملمــوس مطرح کرده و برای 
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مخاطب به نمایش گذاشــته تا فطرت به خواب رفته ی وی را بیدار ســازد و به زندگی اش 
جهت دهد. کارکرد انواع تشبیه در هدایت و تربیت انسان بسامد بیشتری در متن قرآن دارد 
و آدمی تصاویری را که از این طریق به دست می آید بادل و جان خویش لمس می کند، خود 
را با آن همراه و همگام می سازد و صحنه های مختلف آن را در ذهن خویش تداعی می کند. 
پس ازآن استعاره های قرآنی است که هدف خداوند در استخدام این شیوۀ بیان، هدایت نوع 
بشــر و به تعقل و تفکر واداشتن اوست، آن هم از طریق عینی سازی معانی ذهنی اخالق و 
تربیت که در زمرۀ امور معنوی و ذهنی اســت و درک آن برای عموم انسان ها دشوار است؛ 
مثل مبادله هدایت با گمراهی که با لفظ خریدوفروش آمده اســت و درنهایت اســتفاده از 
کنایه ها که شیوه ای دیگر در بیان قرآن و ساخت تصویر است و به شکلی نهانی انسان را در 
مسیر هدایت الهی قرار می دهد. بر همین اساس در پشت آرایه های ادبی و تصویرسازی های 
قرآن، چه به صورت تشبیه باشد یا استعاره یا کنایه به شکلی یکسان پیام های اخالقی و تربیتی 

فراوانی نهفته است که انسان را به سوی زندگی سعادتمند رهنمون می سازد.
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