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پژوهیش در آرایههای بیاین قرآن

چکیده:

یکی از شــیوههای بیان در قرآن ،اســتفاده از آرایههای ادبی تشبیه ،استعاره و کنایه برای
تربیت و هدایت نوع بشر و به تع ّقل و ّ
تفکر 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 نعمتها و نقمت های آن دو ،طرح قصههای عبرتآموز و اموری ازایندســت ،پرداخته
است .در این جســتار ،به روش توصیفی تحلیلی و با بررســی آیاتی از قرآن ،کاربردهای
ِ
مختلف شیوههای بیانی ،بررسیشده و در ضمن پرداختن به هر یک از آرایهها ازلحاظ ادبی
و برداشت تربیتی -هدایتی از آنها به تحلیل هر یک پرداختهشده است .نتیجۀ بحث نشان
میدهد که طرز بیان قرآن در تربیت و هدایت انسان اینگونه است که تمام فضایل و رذایل
اخالقی از طریق تصویرسازی در متن قرآن ،به نیکویی ترسیمشده و زیبایی اخالق پسندیده
مجسم شده تا از آن درس زندگی بیاموزد و
و پستی رفتارهای ناپسند در پیش چشم انسان ّ
آن را سرمایۀ حیات دنیوی و سعادت اخروی خویش قرار دهد.
کلیدواژهها :قرآن ،آرایههای بیانی ،تربیت ،هدایت.
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 .1مقدمه

یکی از جنبههای شــایان توجه در متون ادبی ،چگونگی به کار بســتن آرایههای بیانی و
تصویرپردازی از این طریق است ،آنچنانکه 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 جنبههای اعجاز بالغی آن شیوه بیان
و تصویرپردازی از طریق آرایههای ادبی تشبیه ،استعاره و کنایه است.
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حدّ صحيح بالغت نیز در كالم آن اســت كه آنچه را شــنونده از كالم انتظار دارد براى
او برآورده ســازد و كالم در انديشــه او بهصورت يك برداشت و باور و در دل يا قلب او
بهصورت يك وجدان درآيد (بنت الشاطی  :1376ص  .)95ازاینرو مفهوم اعجاز بالغى به
معناى محدود شدن به مطالب بالغت در حوزه معانى ،بيان و بديع نيست بلكه فراتر از آن به
علل تأثيرگذارى بر جان و روان كه در اختيار بشر نيست نيز مىپردازد( .الک ّواز  :1386ص
 )22بر همین اساس ،شناخت جنبههای بیانی قرآن ،بهویژه چگونگی به کار بستن آرایههای
ادبی در مسیر تربیت و هدایت انسان ،امری ضروری مینماید.
از جنبههای مختلف ادبی ،بیانی و تصویرپردازی هنری قرآن ،پژوهشهای بســیاری هم
به زبان عربی و هم به زبان فارسی انجامگرفته است که عالوه بر کتب بالغت ،طرح چنین
موضوعاتی در نوشتههایی 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 «سبکشناسی اعجاز قرآن»
از محمد کریم الکواز« ،کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم» از عبدالســام احمد الراغب و
«جلوههای تصویر آفرینی در قرآن» از حمید محمدقاسمی و دیگر آثاری که بهصورت مقاله
نگاشته شده است مانند« :کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم» روحاهلل نصیری« ،انتقال
معنا از طریق تصویرســازی ذهنی در جزء ســیام قرآن کریم» جلیل اهلل فاروقی هندواالن،
زهره آسوده و عبدالکریم حقدادیو« ،بررسی فن داستاننویسی در قرآن کریم از دیدگاه سید
قطب و محمود بستانی».
در این مقاالت و تحقیقات معموالً درزمینه آرایههای بیانی قرآن و تصویرگری آن صحبت
شده و چگونگی کارکرد شیوه بیان آرایههای 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 مشخصههای تصویرپردازی قرآن از خالل تشبیه ،استعاره و کنایه
دستیابیم 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 آرایههای بیانی و تصویرپردازیهای 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  1381ج  :2ص  .)12تشبیهات
قرآنی خالی از تأثیر روانی بر مخاطب نیست ،شاید این مسئله ناشی از این باشد که خداوند
از پنهانیهای روان بشری آگاه است( .الک ّواز  :1386ص  )360این تأثیرات انفعاالت مختلف
مثل بیم و امید ،عشق ،نفرت ،شجاعت و بزدلی و...را برمیانگیزد ،چون خدایی که قرآن را
نازل کرده همان کســی اســت که آدمی را آفریده و از عوامل تأثیرگذار بر او و روانش آگاه
الراغب  :1387ص )537
است تا به آنها پاسخ گوید( .احمد ّ

  ناسنا تیاده و تیبرت رد نآ ریثأت ونآرق ینایب یاههیارآ رد یشهوژپ

 .2بالغت تشبیه و کارکرد تربیتی و هدایتی آن

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
میدمد و معانی ذهنی را به صورتهایی مجسم و زنده در قالب تصاویری بدیع به نمایش
میگذارد ،البته در این میان از عنصر هنر و زیبایی و نظم و موسیقایی کالم غافل نمیشود و
همه را کنار هم درنهایت هماهنگی و زیبایی مورداستفاده قرار میدهد( .محمدقاسمی :1387
ص  )68اکنون تعدادی از آیات قرآن کریم که در آنها آرایهی تشبیه بهکاررفته است مرور
خواهیم کرد.

یکــی از نمونههــای قابلذکر در این موضوع ،تشــبیه حامالن تورات کــه از آن چیزی
درنمییابند به درازگوشــی است که تنها حامل کتبی است و از مفاهیم آن آگاه نیستَ :مث َُل
ين َك َّذبُوا ْ
يح ِم ُل أَ ْس َفا َرا بِئْس َمث َُل ال ْ َق ْومِ الَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
يح ِم ُلو َها َك َمثِل ال ْ ِح َمارِ َ
ثم ّل َ ْم َ
ين ُح ِّم ُلواْالت َّْو َرئ َة ُ
بِايَات ِ َّ
الل ِ َو َّ
اللُ َلي َه ِدى ال ْ َق ْو َم َّ
الظال ِ ِمين كســانی که مكلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا
نكردند ،مانند درازگوشــى هستند كه کتابهایی حمل مىكند( ،آن را بر دوش مىكشد اما
چيزى از آن نمىفهمد) (جمعه )5/تشــبیه تمثیل ،بازتاب بزرگتری در معانی ایجاد میکند
و ارزش معانی را باال میبرد و قدرت تحریک انســان را چندین برابر میســازد .اگر تمثیل
ســتایش باشد دلپذیرتر و اگر نکوهش باشد درد خیرتر خواهد بود .در اینجا مشبه کسانی
هستند که مک ّلف به تورات شدهاند و در آن نیندیشیدهاند و مشبهبه االغی است که کتابهای
ســودمندی را حمل میکند و از آن بهرهای نمیبرد (الهاشــمی  :1381ص  ،)54وجه شبه
برگرفته از احوال االغ اســت (الکواز  :1386ص  )368و آن محرومیت او از ســود بردن به
بهترین ســود دهندهها باوجود همراه بود ِن با آن است( .سیوطی  1363ج  :2ص « )141لم
یحملوها» به این معناســت که ایشان به آن اســفار (کتابها) تجاهل ورزیده و از حدود و
امرونهی آن اعراض کردهاند تا جایی که همانند خری شــدهاند که اســفار بر پشــت خود
حمل میکند و از آن اطالعی ندارد .تشبیه در این آیه ،در مورد تالوت کننده خود قرآن نیز
درصورتیکه معنای آن را نفهمد و فقط در پی قرائت و حفظ آن باشد صدق میکند و مثل
حمار برای او نیز بکار میرود( .ر ک :بغدادی  :1374ص )329
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اینکه چرا کلمهی حمار بهکاررفته؛ ظاهرا ً ع ّلت آن اين اســت كه «درازگوش» شــهرت
فراوانى در حماقت و نادانى دارد به اين جهت ،هرگاه مىخواهند ضربالمثلی براى حماقت
شخصى بزنند ،وی را به «حمار» تشبيه مىكنند .كتاب آسمانى كه بايد باعث هدايت انسانها
بهسوی حقيقت شود و واقعيّت را براى آنها نمايان كند ،چه بسيارند كسانى كه تنها زحمت
حملونقل آن را مىكشــند و بهرهاى از آن نمىبرند همواره انوار هدايت از ناحيه خداوند
است؛ ا ّما قابلیتها را ما خود بايد به وجود آوريم .باران در طبع لطيفش خالف نيست ،ا ّما
چنين نيســت كه بر هر زمينى ببارد ،گل برويد؛ بلكه بســتگى به نوع زمين دارد .اگر زمين
شورهزار باشد ،جز خس و خار نمىرويد؛ ولى اگر زمينِ آمادهاى باشد ،قطع ًا گل مىرويد.
(مکارم  1382ج  :2ص  .)270انســان با شنیدن چنین تمثیلی از آن عبرت میگیرد و درراه
هدایت ،استوارتر گام برمیدارد ،زیرا در غیر این صورت خود را نه دانشمند و محقق بلکه
چارپایی میبیند که تعدادی کتاب بر پشتش نهادهاند و او از محتویاتش هیچ آگاهی ندارد.
فرت من قسورة» اگر به حالت روانی که مراد آیه است توجه
در آیه «کأن ّهم ٌ
حمر مستنفرة * ّ
کنیم ،تصویری از بیم و هراس مشــرکان از مواعظ دینی و اعراض از آن را میتوان ترسیم
«فرت من قســوره» :مقصود خدا از قسوره شیر است و نیز گفتهشده است« :قسوره به
کردّ .
معنای تیراندازانی اســت که شیر را شکار میکنند» و اصل معنای آن «األخذالشدید ،سخت
گرفتن» و از ریشهیقسرهقسرا (مجبور ساخت او را) است( .بغدادی  :1374ص )340

کفار از هر آنچه آنان را دعوت   به تفکر در خلقت خود و جهان هســتی مینمود گریزان
بودند و هرگاه با آیات روحپرور قرآن مواجه میشدند بهسرعت از آن میگریختند گویا نیرویی
در اعماق وجودشان بود که آنان را به فرار از این دعوت آسمانی فرامیخواند( .محمدقاسمی
 :1387ص  )205آنهم نه برای چیز دیگری ،بلکه فقط برای اینکه آنان دعوت بهسوی ایمان
«تعصب بیجا»
شدهاند( .ســید قطب  :1359ص  )342عواملی مانند« ،لجاجت»« ،حماقت»ّ ،
و «جهالت» از اموری اســت که مانع شنيدن ســخن حق و باعث فرار انسان از حق مىشود.
(مکارم  1382ج  :2ص  )341كاملترين نوع فرار در اين مثال زيبا ترسیمشده است و اين از
شاخصههاى فصاحت قرآن مجيد است( .همان ،ج  :2ص )339
ين َك َف ُروا ْ
نمونۀ دیگری از این موضوع ،تشبیه اعمال کافر به خاکستر بربادرفته استَّ « :مث َُل الَّ ِذ َ
اص ٍ
شىْءٍ َذال ِ َ
يح فىِ يَ ْومٍ َع ِ
ب ِ َربِّهِ ْم أَ ْع َمال ُ ُه ْم َك َر َمادٍ ْ
ك
لى َ
ف َّليَ ْق ِد ُرونَ م ِ َّما َك َسبُوا ْ َع َ
اشــتَدَّ ْ
االر ُ
ت بِهِ ِّ
ُه َو َّ
الض َل ُل الْبَعِيد» (اعمال كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند ،همچون خاكسترى است
در برابــر تندباد در يك روز طوفانى! آنها توانايى ندارنــد كمترين چيزى ازآنچه را انجام
دادهاند ،به دست آورند؛ و اين همان گمراهى دورودراز است!) (ابراهیم)18/
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همه تشبیهاتی که در قرآن آمده برای این است که یکرشته معانی و حاالت گوناگونی را
به ســیماها و هیئتهای گوناگون تبدیل کند( .سید قطب  :1359ص  )115این آيه شريفه،
درصــدد بيان اعمال نيك كفــار برآمده ،مىفرمايد :آنها چون فاقد ايمان به خدا هســتند،

رباخواران ،همانها که بهوســیلهی رباخواری در دنیا تعــادل اقتصادی جوامع را بر هم
میزننــد و در نظــم اقتصادی جامعه اخالل ایجاد میکنند ،همانها که با آشــفته و متزلزل
ســاختن بنیانهای اقتصادی جامعه زندگی فردی و اجتماعی را آشــفته و ناامن میسازند
و درنتیجه جامعهای بیمار و ناســالم و نامتعادل به وجــود میآورند .در قیامت هنگامیکه
از قبرها برمیخیزند خود تعادل ندارند همانند افراد دیوانه و مخبّط بر خود مســلط نیستند
گویی شــیطان آنها را مس کرده و دچار صرع و جنون شــدهاند که رعشه و لرزه اندامشان
را رها نمیکند 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  :1389ص )369
رباخوار عامل ايجاد فاصله طبقاتى در جامعه است؛ چون اگر رباخوارى در جامعه گسترده
گردد ،باگذشت زمان ،ثروت در نزد آنان اندوخته مىشود و ديگران به خاك سياه مىنشينند.
(مکارم  1382ج  :1ص )154
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اعمالشان پذيرفته نمىشــود .ازاینرو ،بر اساس آيه شريفه احتمال اینکه اعمال نيك آنها
جدا از كفر و بیایمانی آنها محاســبه شــود ،مردود شمردهشده است( .مکارم  1382ج :1
ص )313
چون اعمالشان از روی فراموشی خدا و در حال غفلت انجامگرفته اص ً
ال وزنی ندارد ،پوک
اســت و بیوزن گویا که عمل نیست .بهمنزله یک ذ ّرهی 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
میبندد و به آنچه کردهاند دلخوش هســتند ،در مقیاس آخرت نیز وزنی ندارد و خداوند
اعمالشان را نابود میکند که به کارشان نیاید( .ثواقب  :1389ص )176
اگر با جهانبینی توحیدی و معیارهای آن بررســی کنیم کام ً
ال روشن است که آن چیزی
که به عمل ،شــکل و محتوا میدهد ،نیت و انگیزه و هدف و برنامه آن اســت .اگر برنامه و
هدف ،ســالم و قابلمالحظه باشد خود عمل نیز چنین خواهد بود ،ولی اگر برترین اعمال
را باانگیزهی پست برنامهای نادرست و هدفی بیارزش انجام دهیم آن عمل بهکلی مسخ و
بیمحتوا میشود و چون خاکســتری خواهد بود بر سینه تندباد( .مکارم  1371ج  :10ص
 )309قابلتوجه است که آدمهای بىايمان ،انگيزههاى معنوى ندارند؛ بلكه غالب ًا انگيزه آنان
ما ّدى است( .همو  1382ج  :1ص )321
همسنگ دانسته شــدن ربا با دادوستد از جانب مشرکان نیز موضوع تشبیه دیگری است
الربَوا» گفتند :دادوستد هم مانند ربا است (و
که بهخوبی بیانشــده استَ « :قالُواْإِنَّ َماالْبَيْ ُع مِثْل ُ ِّ
تفاوتى ميان آن دو نيســت)( .بقره )275/تشــبیه بهکاررفته در این آیه قرآنی از نوع تشبیه
مقلوب (واژگون) میباشد .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 دادهاند که بیع در جواز به آن
برگردد( .سیوطی  1363ج  :2ص )143
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خداوند در آیهای دیگر ،خانه عنکبوت ،سستترین خانهها را برای کسانی که اولیایی غیر
اتخ ُذوا ْ مِن ُدو ِن َّ
ين َّ
الل ِ أَ ْولِيَا َء َك َمثَل
از اهلل برای خویش برمیگزیننــد ،مثال میزندَ « :مثَل ُالَّ ِذ َ
ت ال ْ َع َ
ِال ْ َع َ
نكبُ ِ
ت بَيْتًا َوإ ِ َّن أَ ْو َه َن الْبُيُ ِ
نكبُ ِ
وت َّ
وت ل َ ْو َكانُوا ْ يَ ْع َل ُمون»(مثَل كســانى كه
وت لَبَيْ ُ
اتخ َذ ْ
غير از خدا را اولياى خود برگزيدند ،مثَل عنكبوت است كه خانهاى براى خود انتخاب كرده؛
درحالیکه سستترين خانههاى خانه عنكبوت است اگر مىدانستند!) (عنکبوت)41/
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قرآن کریم برای نشان دادن سست و بیثبات بودن پناهگاه کسانی که غیر خدا را تکیهگاه
خود قرار دادهاند ،این صحنه را به نمایش میگذارد( .محمدقاســمی  :1387ص  )223مثال
با مثال ،در این آیه کام ً
ال باهم منطبقاند .پناه بردن به النهی عنکبوت گونهای از وهم است،
چنانکه پرســتش بتها در برابر خداوند نیز وهم اســت( .احمد الراغب  :1387ص )209
بتپرستی تنها پرستش بت سنگى و چوبى نيست؛ بلكه هرگونه پرستش غير خدا ،بتپرستی
است؛ بنابراين در عصر حاضر نيز انواع و اقسا م بتپرستی رواج دارد؛ بت مقام ،بت شهوت،
بت مال و ثروت ،بت هواى نفس و بت شيطان و خالصه هر چيزى كه انسان را از خداوند
غافل كند( .مکارم  1382ج  :2ص  )162کسانی که غیر خدا را تکیهگاه خود قرار دهند تکیه
آنها بر تارعنکبوت اســت ولی آنها که بر ایمان و توکل بر خدا تکیه میکنند تکیهبر سد
پوالدین دارند( .همو  1371ج  :6ص )278
ابــن قیّم درباره این تمثیل زیبا و گویــا میگوید :این مثال از بلیغترین و گویاترین آیات
به شــمار میرود که هدف از آن ابطال شرک و تحقیر مشرکان و به سخره گرفتن اعتقادات
و اندیشــههای آنهاست و بیانگر آن است که شیطان آنها را چنان به بازی گرفته است که
هماننــد مهرهای در اختیار اطفال و یا بیاختیارتر از آن گردیدهاند( .ابن قیم  :1981ص )47
سید قطب میگوید :این مثال تصویری است شگفت و حقیقی از حقیقتی که در این دنیا به
چشــم میخورد همان حقیقتی که احیان ًا مردم از آن غافلاند و خود نمیدانند به کجا روی
میآورند ،چه به دست آوردهاند و یا چه چیزی را میخوانند .گاه قدرت حکومت و سلطنت
آنها را میفریبد و آن را قدرت قاهرهای میپندارند که گویا سرنوشت همه امور را به دست
دارد .لذا از روی میل و رغبت و یا از ســر ترس و اجبار بدان پناه میبرند تا از حمایت آن
بهرهمند 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 میپندارند و با شــوق و رغبت بســیاری بدان روی میکنند تا
شاید به گمان خود از این طریق به منزلتی دست یابند و یا بر دیگران توفّق یابند؛ و یا علم و
دانش آنها را معروف ساخته و آن را اساس هر قدرت و ثروت و نیروی دیگری میپندارند.
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آری انسانها ،فریفتهی این قدرتهای ظاهری (و پوشالی) میشوند و یگانه قدرتی را که
بر همهچیز توفّق دارد و همه عالم را مسخّ ر خود نموده است به دست فراموشی می سپرند؛
اما فراموش کردهاند که پناه بردن به چنین قدرتهایی که در دســت افراد باشد یا در اختیار
گروهها یا دولتها همانند پناه بردن به خانه عنکبوتی است .خانهی همان حشره ظریفی که

غیبــت ،خوردن گوشــت برادر (مثل مثالهای قبل عمل شــود) خداوند زشــتی و قبح
عمل غیبت را مانند خوردن گوشــت برادر میداند و چنین میفرمایدَ ...« :و َليَ ْغتَب بَّ ْع ُض ُكم
ب أَ َحدُ ُك ْم أَن يَ ْأ ُك َل ل َ ْح َم أَ ِخي ِه َميْتًا َف َك ِر ْهتُ ُموه...(»...و هیچیک از شما ديگرى را غيبت
يح ُّ
ب َ ْع ًضاأَ ُ
نكند ،آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (بهیقین) همه شما
از اين امر كراهت داريد؛) (حجرات)12/
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بهقدری سســت و بیدوام است که نمیتواند 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
بهخوبی نقش آن را در دلهای مؤمنان ثبت نموده است( .سید قطب  1425ج  :5ص )2736

در اینجا با آنکه کلمهی «مثل» به کار نرفته ،لیکن مســئله تشــبیه خیلی روشــن است.
بهطوریکه مالحظه میشود حتی ادات تشبیهی هم وجود ندارد ،شاید علتش شدت وضوح
تشبیه باشد( .اســماعیلی  :1377ص  )556غیبت در این آیه به خوردن گوشت برادر مرده
خود تشــبیه شده است؛ یعنی آبروی برادر مســلمان همچون گوشت تن اوست و ریختن
این آبرو بهوسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همانند خوردن گوشت بدن اوست .تعبیر به
«میّت ًا»(مرده) به خاطر آن است که غیبت در غیاب افراد ،صورت میگیرد که همچون مردگان
قادر به دفاع از خویشتن نیستند و این ناجوانمردانهترین ستمی است که ممکن است انسان
درباره برادر خود روا دارد؛ و چه شباهت در این تشبیه بهشدت زشتی عمل است و بیانگر
فوقالعاده قبیح بودن غیبت و گناه عظیم آن میباشد( .مکارم  1371ج  :22ص  )185مراد در
اینجا ،برای انتقال معنای ذهنی شگفتآور ،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 بهقصد نفرت از این عادت زشت است( .احمدالراغب  :187ص )179
ظاهرا ً عمل غیبت کنندگان حرکت زبان و دهان و فک اســت ولی باطن آن مردارخواری
السرائِر» آن حالت آشکار میشود.
است که اگر بدون توبه بمیرند ،بعد از مرگ و روز «تُب َلی ّ
(حقیقتجو  :1390ص )190

غیبت در حقیقت هویت شــخصیت اجتماعی افراد است که خودشان از جریان اطالعی
ندارند و خبر ندارند که پشت سرشان چه چیزها میگویند و اگر خبر داشته باشند و از خطری
که این کار برایشان دارد ،اطالع داشته باشند از آن احتراز میجویند و نمیگذارند پردهای را
که خدا روی عیوبشان انداخته به دست دیگران پاره شود ،وگرنه اگر این پردهپوشی خدای
تعالی نبود ،با در نظر گرفتن اینکه هیچ انسانی منزه از تمامی عیوب نیست ،هرگز اجتماعی
تشکیل نمیشد( .طباطبایی  1374ج  :18ص )513
خداوند نتیجه انفاقهای ریاکارانه را حبط و تباهی اعمال میداند و چنین میفرمایدَ « :مث َُل
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ت َح ْر َ
َمايُنفِ ُقونَ فىِ َهاذِه ِ ال ْ َحيَوة ِ ُّ
ث َق ْومٍ َظ َل ُمواْأَن ُف َس ُه ْم َف َأ ْه َل َكتْه ُ َو
يح فِي َها ص ّ ِر أَ َصاب َ ْ
الدنْيَا َك َمثَلِ رِ ٍ
َما َظ َل َم ُه ُم َّ
اللُ َو َلكِن ْأَن ُف َس ُه ْم يَ ْظل ِ ُمون»(آنچه آنها در اين زندگى پست دنيوى انفاق مىكنند،
همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده (و در غير محل و وقت
مناســب ،كشــت نمودهاند) ،بوزد؛ و آن را نابود سازد .خدا به آنها ستم نكرده؛ بلكه آنها،
خودشان به خويشتن ستم مىكنند)(آلعمران)117/
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بادهــا خدمتگزاران خوبی برای ســاکنان زمیناند ،ا ّما آن زمان کــه آدمیان راه طغیان و
سرکشی را در پیش میگیرند همین نعمت به نقمتی پر بال مبدّ ل میگردد و همین نسیمهای
روحنواز به طوفانهایی قهرآمیز تغییر چهره میدهند( .محمدقاسمی  :1390ص  )423در این
آیه شریفه خداوند ،تشبیه انفاقهای ریاکارانه را که هیچ ارزش و سودی ندارد را به نمایش
میگذارد و به زیبایی صحنهای تأثیرگذار را بهپیش چشم انسان مینمایاند .در این آیه از باد
سوزان سخن به میان آمده است .زمخشری میگوید« :مراد تشبیه آنچه انفاق شده در نابودی
و نیستی است بیآنکه نفعی به آنان برسد ،به کشت به مردمی که سرمازده شده و از بین رفته
و چیزی از آن باقی نمانده است؛ و تشبیه بهکاررفته از نوع ،تشبیه مر ّکب است(».زمخشری
 1407ج  :1ص )51
«صر» که در اصل به معنای بســتن چیزی توأم با شدّ ت است در این آیهَ « ،ك َمثَلِ
کلمهی ّ
ت َح ْر َ
ث َق ْومٍ َظ َل ُمواْأَن ُف َس ُه ْم َف َأ ْه َل َكتْ ُه» معنای شدّ تی است که در باد است،
رِيح ٍفِي َها ص ّ ِر أَ َصاب َ ْ
خواه به شکل باد سوزان باشد یا باد سرد و خشک کننده( .ابن منظور  1414ج  :4ص )450
ایــن واژه با صوت و طنین خود گویی صفیر مرگ باری را تداعی میکند که همهچیز را بر
سر خود خرد و متالشی میکند( .محمدقاسمی  :1387ص )58

صر» بیانگر آن است که کردار کافران در بیثباتی مثل باد است.
ورود ادات بر
ِ
«ریح فیها ًّ
حس بهمحض ورود ادات بــر باد درمییابد قبل از آنکه معنای اصطالحات و
ایــن معنا را ّ
صر» بهجای
قواعد بیان را بداند .در توصیف باد به سرما مبالغه شده و گفتهشده است «فیها ٌّ
«ریح بارد ٌه» گویی ســردی عامل دیگر و مستقل از باد است( .المطعنی :1388
اینکه بگوید ٌ
ص َ «)493و مــا يَ ْف َع ُلوا م ِ ْن خَ يْ ٍر َف َل ْن يُ ْك َف ُرو ُه» آنها كه كافر شــدند به خود ظلم مىكنند و
سرمايه و نقش و مواهب انسانى خود را از میانبر مىدارند و محكوم عوامل زمان و زندگى
پست مىشوند و همهچیز را با ديده جبر الهى و يا قهر تاريخى مىنگرندَ « :و ما َظ َل َم ُه ُم َّ
اللُ
َو ل ِك ْن أَن ْ ُف َس ُه ْم يَ ْظل ِ ُمونَ » (طالقانی  1362ج  :5ص )300

 .3بالغت استعاره و کارکرد تربیتی و هدایتی آن

اســتعاره از ريشه « ع و ر» گرفتهشــده و به معناى عاريه خواستن و عاريه گرفتن است.
(ابــن منظور  1414ج  :9ص  )471یعنی عاریه خواســتن لغتــی را بهجای لغت دیگر .هر
ً
ﻣﺎﻫﻴﺘﺎ ﻳﻜـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در حقیقت به
اســتعارهای یک جملهی تشبیهی است .اﺳﺘﻌﺎره و ﺗﺸﺒﻴﻪ
34

در آیه اول ســوره ابراهیم (ع) استعارهای زیبا آورده شــده است و خداوند راه نجات از
اب أَن َزلْنَ ُه إِلَيْ َ
َّاس م ِ َن
ظلمت و رســیدن به نور را چنین بیــان میدارد« :الر كِتَ ٌ
ــك لِتُخْ ر َِج الن َ
ُّ
ص َر ِ
الظ ُل َم ِ
لى ِ
الح ِمي ِد».
لى النُّور ِبِإ ِ ْذ ِن َربِّهِ ْم إ ِ َ
اط ال ْ َعزِي ِز ْ
ات إ ِ َ
(اين) كتابى است كه بر تو نازل كرديم تا مردم را از تاريكيها (ى شرك و ظلم و جهل)،
بهسوی روشــنايى (ايمان و عدل و آگاهى) ،بهفرمان پروردگارشــان درآوری ،بهسوی راه
خداوند عزيز و حميد( .ابراهیم)1/
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قول فرنگیها ،اســتعاره تشبیه فشرده است .ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ را آنقدر ﺧﻼﺻﻪ و ﻓﺸﺮده میکنیم
تا از آن فقط مشبهبه یا مشبّه باقی بماند .منتهی در تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره
ادعای یکسانی و این همانی( .شمیسا  :1379ص  )57استعاره مجازی است که تصویرساز
و مخیل است .مثل« :سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند(».انوشه  :1376ص  )1224باید
به استعارات قرآنی توجه کرد و از این میان دستورات هدایتی آن را موردتوجه قرارداد که در
این جستار به برخی از این موارد میپردازیم و آنها را موردبررسی و تحلیل قرار میدهیم.

دو واژه «ظلمت» و «نور» در معناي غیر وضعی آن دو بهکاررفته 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 اینکه «نور» لطيفترين موجود جهان
ماده است و سرعت سير آن باالترين سرعتها و بركت و آثار آن در جهان ماده بيش از هر
چيز ديگر است ،بهطوریکه مىتوان گفت :سرچشمه همه مواهب و بركات مادى نور است
روشــن مىشود كه تشــبيه ايمان و گام نهادن درراه خدا ،به آن تا چه اندازه پرمعنی است.
(مکارم  1371ج  :10ص  )265در حقيقت تمام هدفهاى تربيتى و انسانى ،معنوى و مادى
نزول قرآن ،در همين يك جمله جمع است« :بيرون ساختن از ظلمتها به نور»! از ظلمت
جهل به نور دانش ،از ظلمت كفر به نور ايمان ،از ظلمت ستمگرى و ظلم به نور عدالت ،از
ظلمت فساد به نور صالح ،از ظلمت گناه به نور پاكى و تقوى و از ظلمت پراکندگی تفرقه
و نفاق به نور وحدت( .همان)262:
دســتور خداوند به پیامبر (صل اهلل علیه وآله) به رویگردانی از مشــرکان در این آیه نیز
اصدَ ْع ب ِ َماتُؤْ َم ُر َوأَ ْعر ْ
ين» آنچه را مأموريت
ِض َعنِ ال ْ ُم ْش ِركِ َ
نمونهای دیگر از استعاره استَ « :ف ْ
دارى ،آشكارا بيان كن! و از مشركان رویگردان (و به آنها اعتنا نكن) (حجر )94/استعاره
به کار گرفتهشده در این آیه ،محسوس به معقول است.

صدع که شکســتن شیشه است و محسوس برای تبلیغ که امری معقول میباشد استعاره
شــده و جامع بین آن دو تأثیر اســت که از «ب ّلغ» بلیغتر میباشد ،هرچند که به همان معنی
است؛ چون تأثیر «صدع» رساتر از تأثیر تبلیغ است که احیان ًا مؤثر نمیافتد ولی «صدع» حتم ًا
تأثیر میکند( .سیوطی  1363ج  :2ص  )148گویی خداوند هیبت و شوکت مشرکان را به
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ظرفی شیشهای تشبیه نموده و دعوت پیامبر را به سنگی که آن را مورد اصابت قرار میدهد
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 میسازد( .معرفت  1414ج  :5ص )349
گویا پیامبر اکرم (ص) میخواست با آشکار کردن دعوت خود ،جـ ّوي را كـه در آن زنـدگي
میکرد را بشـكند .در حقیقت انسان باید بر اساس موقعیّت های خویش عکسالعملهای
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 همهچیز مهیا شد با اطمینان خاطر بر
دل مشکالت هجوم برد و آنها را از سر راه خود بردارد .آنوقت میشود مصداق این آیه.
نمونهای دیگر از اســتعاره ،دعای حضرت زکریا (علیهالسالم) با خداوند است که پیری
اصدَ ْع ب ِ َماتُؤْ َم ُر َوأَ ْعر ْ
ِض َعنِ
خود را به شــعلهور شدن موهای ســرش چنین بیان میکندَ « :ف ْ
ين» گفت :پروردگارا! استخوانم سست شده؛ و شعله پيرى تمام سرم را فراگرفته؛ و
ال ْ ُم ْش ِركِ َ
من هرگز در دعاى تو ،از اجابت محروم نبودهام! (مریم)4/

حس و خیال در ترسیم تصویر هنری در قرآن همعنان هستند و حس و خیال مخاطب را
تحریک میکند .در این آیه تصویری است که حرکت خیالی سریع یعنی شعلهور شدن که
یکلحظه ســر را فرامیگیرد و هیچ نقطه سیاهی در سر باقی نمیگذارد( .سید قطب 1425
ج  :4ص  )2302و قــ ّوه خیال را تحریک مینماید ،حرکتی که حس و خیال را باهم درگیر
میکند( .همو  :1988ص  )32چون فراوانی موهای ســفید بهسرعت رو به فزونی میگذرد
و همهی ســر را فرامیگیرد ،از آن به اشــتعال تعبیر شده اســت ،مانند شعلهور شدن آتش
که بهسرعت حاصل میشــود و این تعبیر جایگاه شگفتی در بالغت دارد و چنین تعبیری
بیتردید در نزد عرب رایج نبوده است( .رمانی  :1976ص )82
دقّت در این اســتعاره انسان را به وجد میآورد ،درس زیبا سخن گفتن میآموزد ،اینکه
چگونه با پروردگار خویش سخن بگوییم؛ آن هنگامیکه 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 كردن خط انبياء يك ارزش معنوى است( .قرائتی 1388
ج  :5ص )246
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دلهای کافرانی که حق را نمیپذیرند به دستور خداوند بر آنها مهر نهاده شده است که در
ایــن آیه خداوند میفرماید« :خَ تَ َم َّ
لى ُق ُلوبِهِ ْم( »...خداوند بر دلها و ...آنانُ ،مهر نهاده)...
اللُ َع َ
(بقره )7/در این آیه تمثیل در کلمهی «ختم» است که لفظ مجازی بر حقیقی ترجیح دادهشده
اســت .در ضمن استعارهی تمثیلیّه هم هســت که حاالت به آن تشبیه شده است .المطعنی
 :1388ص  657دلهایــی الک و مهرخورده ،تجســیمی هنری در تصویر آفرینی قرآن که به
زیبایی ،تجسیم حالت کافران را به نمایش میگذارد .خداوند دلهای کافران را در اینکه حق
را نمیپذیرند به چیز محکم مهرشدهای تشبیه فرموده و سپس بر آن مهری اثبات کرده است،

فقدان این هدف انگیزاننده و راهنمای رفتار ،توازن را از شــخصیّت کافران ســلب و به
مسیر ارضای شهوات و ّ
لذات جسمانی و دنیوی منحرف میکرد ،چنانکه توازن انفعالی آنان
را طوری به هم میزد که از مســلمانان ،متن ّفر و به آنان کینه و حسد میورزیدند و رفتاری
تجاوزگرانه با آنها در پیش میگرفتند و موجبات آزار ایشان را فراهم میآوردند .همین عدم
تعادل در شخصیّت ک ّفار ،باعث جمود فکری و عدم آمادگی آنان برای پذیرش دعوت الهی،
یعنی توحید و درک و جذب آن بود( .عباس نژاد  :1384ص )62
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استعارهای از نوع استعارهی تخییلیه (سیوطی  1363ج  :2ص  .)150میبینیم که دل هل را مانند
یک انبار مجسم ساخته که گویا گنجینهای گرانبهاست( .سید قطب  :1359ص )121

حدومرز انفاق و بخشــش را خداوند در این آیه برای انسانها معلوم میدارد و از اینکه
تج َع ْل يَدَ َك
انفاق را ترک نکنند ،به دســت بر گردنتــان زنجیر نکنید ،بیان مــیداردَ « :و َل َ
كل الْبَ ْس ِ
لى ُعنُقِ َ
مح ُسو ًرا» (هرگز دستت را بر گردنت
ك َو َلتَبْ ُس ْط َها ّ
َم ْغ ُلول َ ًةإ ِ َ
ــط َفتَ ْق ُعدَ َم ُلو ًما َّ
زنجير مكن( ،و ترك انفاق و بخشــش منما) و بيش از حدّ (نيز) دســت خود را مگشاى تا
مورد سرزنش قرارگیری و از كار فرومانى!) (اسراء)29/
دســتها رمز بخشش اســت و گاه در بافت انفاق درراه خدا میآید و گاه هم رمز بخل
ورزیدن .قرآن در به تصویر کشــیدن حاالت انســانهای بخیل ،فردی را نشان میدهد که
دســتهایش با غل و زنجیر به گردنش بستهشده اســت؛ و این حالتی است که بهوضوح
بازماندن انسان را از هر نوع فعالیتی که به کمک دستان صورت میگیرد نشان میدهد .دست
به گردن بســتن كنايه است از خرج نكردن و خسيس بودن و خوددارى از بخشش نمودن،
درست مقابل «بسط يد» است كه كنايه از بذل و بخشش مىباشد و اینکه هر چه به دستش
آيد از دســت خود فروبریزد ،بهطوریکه هیچچیز براى خــود باقى نمىگذارد( .طباطبایی
 1374ج  :13ص )114

برخــی از مردم ،تصاحب پول و ثروت را فینفســه هدف قرار میدهند و به اندوختن و
ذخیره کردن آن میپردازند و آن را درراه خدا و منافع مردم و کمک به پیشــرفت بشــریت
هزینه نمیکنند .بهطورکلی ،اسراف یا زیادهروی در ارضای انگیزهها و ناتوانی انسان در مهار
کردن و حاکمیّت بر آنها ،به انحراف آنها از اهداف حقیقیشــان یعنی تداوم بخشیدن به
زندگی فرد و بقای نوع بشر و تحقق هماهنگی انسان با محیط ،منجر میشود؛ اما میانهروی
در ارضای انگیزهها ،انســان را از فرورفتن در گرداب انحراف بازمیدارد؛ بنابراین ،میتوان
گفت بهترین کار ،همان میانهروی است( .عباس نژاد  :184ص )270
خداوند هستی در استعارهای زیبا احترام و اکرام به والدین را چنین بیان میداردَ « :واخْ فِ ْ
ض
اح ُّ
يرا» و بالهای تواضع خويش
الر ْح َم ِة َو ُقل َّر ّ
ل َ ُه َما َجنَ َ
الذ ّلم ِ َن َّ
ب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَانىِ َصغِ ً
را از محبّــت و لطف ،در برابر آنان فــرود آر! و بگو :پروردگارا! همانگونه كه آنها مرا در
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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
اح ُّ
روشــن نیست ،با حصول مبالغه و یا مجموع هردو باشــد « َواخْ فِ ْ
الذ ّل» مثال
ض ل َ ُه َما َجنَ َ
آنچه کام ً
ال روشن نیست میباشد که منظور امر کردن به فرزند در مورد کوچکی کردن برای
والدین از روی مهر و شفقت است( .سیوطی  1363ج  :2ص  )145این آیه شریفه قسمتى از
ريزهكاريهاى برخورد مؤدبانه و فوقالعاده احترامآمیز فرزندان را نسبت به پدران و مادران
بازگو مىكند خداوند بهنوعی فرزندان را به راه نیک و عاقبتی خیر هدایت نموده اســت ،با
توجه به آیه درمییابیم که در این تعبیر زیبا ،گویا که فروتنی و احترام بالی است از رحمت و
ّ
مهربانی که زیر پای پدر و مادر گسترده میگردد .قانون تجسیم با تحول و تبدیل کردن معنا
به جسم ،با قانون تخییل با به حرکت درآوردن این جسم فرضی در یکجا اجتماع میکنند.
(سید قطب  :1359ص )124

خداوند چنگ زدن به ریسمان الهی را نشانه وحدت میداند و عمل بدان را امر میکند و
بحبْل ِ َّ
ص ُموا ْ ِ
چنین میفرمایدَ « :وا ْعتَ ِ
الل ِ َج ِمي ًعا َو َلتَ َف َّر ُقوا ْ…» (و همگى به ريسمان خدا [قرآن
و اسالم و هرگونه وسيله وحدت] ،چنگ زنيد و پراكنده نشويد! ( )...آلعمران )103:در این
آیه شریفه ،استعاره بهکاررفته ،از نوع استعاره اصلیّه است که لفظ مستعار در آن اسم جنس
است و استعاره محسوس به معقول است( .سیوطی  1363ج  :2ص )148

قرآن برخالف پندار برخی کوتهفکران ،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 انسانها و جوامع
با یکدیگر اســت( .محمدقاســمی  :1387ص  )189در جامعهی بشری انسانها بهمنزلهی
اعضای یک پیکر ندو چنان پیوندی بین آنها برقرار است که اگر یکی در رنج باشد ،اعضای
دیگر همه در رنج خواهند بود .ازاینرو انسانها حتّی برای تأمین مصالح خود نیز نمیتوانند
در برابر گرفتاریها و نیازهای یکدیگر بیتفاوت بمانند .در مورد آحاد ا ّمت 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 بهمقتضای آن وظیفهدارند به هم دیگر کمک کنند.
در منابع اسالمی بر این نکته پیوسته تأکید میشود که در جامعهی اسالمی پیوند میان افراد،
برادرانه است و صادقانهترین و عمیقترین پیوندهاست( .عباس نژاد  :1384ص )341

 .4بالغت کنایه و کارکرد تربیتی و هدایتی آن

کنایه در لغت به معنی پوشــیده سخن گفتن ،بهگونهای که معنی آن صریح نباشد( .عمید
 1379ج  :3ص  )3083و در اصطالح علم بیان به کار بردن لفظی اســت که بهجای معنای
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یکــی از نمونههای قابلذکــر در این موضوع ،جواب خداونــد در ادعای یهود به اینکه
ادعا میکردند دســت خداوند بسته است و هیچ قدرتی ندارد .خداوند در جواب این ادعا
ت الْي َهو ُد يَدُ َّ
میفرمایدَ « :و َقال َ ِ
ت أَيْ ِديهِ ْم َولُعِنُوا ْ ب ِما َقالُوا ْ ْ
بل يَدَ ا ُه َمبْ ُســو َطتَا ِن يُنفِقُ
الل ِ َم ْغ ُلول َ ٌة ُغ َّل ْ
َكيْ َ
ف يَ َشاء(»...و يهود گفتند« :دست خدا (با زنجير) بسته است ».دستهایشان بسته باد! و به
خاطر اين سخن ،از رحمت (الهى) دور شوند! بلكه هر دودست (قدرت) او ،گشاده است؛
هرگونه بخواهد ،مىبخشد( )...مائده)64/
هدف از کنایه در این آیه« ،استدالل» است ،چراکه کنایه مانند ا ّدعای چیزی است با ارائه
دلیل؛ زیرا در کنایه ،انتقال از ملزوم (یَدا ُه َمبْ ُسو َطتان) 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 ،قویتر از دعوی ٌحکمی بدون
دلیل اســت .در این آیه تأکید شده که دودســت خداوند باز است .از این عبارت استدالل
میشــود که خدای تعالی قدرت زیادی دارد (ر ک :نصیری ،کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از
قرآن) .اصوالً در ادبيات عرب دســت كنايه است از قدرت و دودست كنايه است از كمال
قدرت و از همين جهت خداى تعالى بهصورت تثنيه آورد تا به كمال قدرت خود اشارهکرده
باشــد( .طباطبایی  1374ج  :6ص  )47دریافتهایی که میشود از این آیهی شریفه داشت؛
اعتماد و اعتقاد به خداوند در تمام مراحل زندگی است و اینکه بدانیم همیشه دستی باالی
تمام دســتها وجود دارد که در طوفانهای زندگی و مشکالتی که توان را از انسان سلب
میکند ،بهخوبی نمایان است .درواقع این آیه شامل حال تمام انسانها میشود .اینکه قدرت
خدا را محدود نشماريد كه از رحمت الهى دور مىشويد( ،رضایی اصفهانی  1387ج  :5ص
 )171و بدانید که خداوند كمال قدرت را دارد( .قرائتی  1388ج  :2ص  .)331اینجاست که
انسان هدایت جو ،هستی خویش را تحت سیطره قادری متعال میبیند که دستش برای انجام
هر کاری باز است و در کسب رحمت و معیشت به او اطمینان و توکل میکند.
لى ال ْ َع ْر ِ
ش
نمونهای دیگر از که کنایهای است بر قدرت خداوند که میفرمایدَّ :
«الر ْح َمانُ َع َ
اســتَ َوى»(خداى رحمان بر عرش استيال دارد( ).طه )5/کنایه از فرمانروایی خدا و سلطه و
ْ
ســیطرهی او بر همهی اموراست ،زیرا جلوس پادشــاه بر تخت تداعیکننده به فرمانروایی
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اصلی آنیکی از لوازم آن معنا را اراده کنند ،هرچند اراده معنای اصلی نیز جایز باشد( .الجارم
بی تا :ص  )125کنآیهیکی از صورتهای بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است .بسیاری
از معانی را که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنیم لذتبخش نیست و گاه مستهجن و زشت
مینماید ،از رهگذر کنایه میتوان به اسلوبی دلکش و مؤثر بیان کرد( .شفیعی کدکنی :1375
ص  )140همهی علمای ادب بر اینکه کنایه از هر تصریح رســاتر و شیواتر است متفقاند.
(جرجانی :1384،ص  .)117حال به تعدادی از کنایات اشارهشده در قرآن میپردازیم و آنها
را مورد تبیین و تحلیل قرار میدهیم.
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لى ال ْ َع ْر ِ
استَ َوى» بهمنظور تأكيد
ش ْ
اوســت( .زمخشــری ،1407،ج  :3ص َّ )54
«الر ْح َمانُ َع َ
درباره تدبير عوالم امكانى است كه جزء و ركن نظام خلقت است و بدان تصريح نموده كه
ساحت پروردگار همه عوالم امكانى را آفريده و براى ابد و هميشه آنها را تدبير مينمايد و
آيه داللت بر حصر دارد و صفت فعل پروردگار است ازنظر اينكه نعمت وجود و هستى در
همه عوالم اختصاص به ساحت آفريدگار دارد و جزء و ركن ايجاد نيز گسترش نظام هستى
و ادامه و پايدارى آن اســت ،هم چنانكه موجودات بىشــمار و بىنهايت عوالم را آفريده
پيوسته و براى هميشه و ابد همهی آنها را تدبير نموده همچنين نعمت هستى بهطور مدوام
همه آنها را فرا خواهد گرفت( .حسینی همدانی ،1404،ج  :10ص  .)431در اینجا نیز آدمی
هستی خود را در برابر قدرت و سیطره خداوند رحمان ذ ّرهای بیش نمیبیند؛ بنابراین هدایت
فرستادهشده از سوی او را میپذیرد و در این مسیر گام مینهد.

آتش و هیزم ،نمونهای زیبا از کنایه که در قرآن بیانشــده است و خداوند در عاقبت کار
ت يَدَ ا أَبىِ ل َ َه ٍ
لى نَا ًرا
نى َعنْ ُه َمال ُ ُه َو َما َك َس َــب َســيَ ْص َ
ب َوت ََّب َماأَ ْغ َ
ظالمان چنین میفرماید« :تَ َّب ْ
ات ل َه ٍ
ب َوا ْم َرأَتُ ُه َح َّمال َ َةال ْ َح َطب فىِ ِجي ِد َها َحبْ ٌل ِّمن َّم َس ِد» (بريده باد هر دودست ابو لهب
َذ َ
(و مرگ بر او باد)! هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودى نبخشيد!
و بهزودی وارد آتشــى شعلهور و پر لهیب مىشود؛ و (نيز) همسرش ،درحالیکه هيزمكش
(دوزخ) است و در گردنش طنابى است از ليف خرما) (مسد )1-5/یکی از سببهای کنایه،
توجه دادن به عاقبت کار اســت .در آیاتی کــه صحنههایی از قیامت و عذاب را به تصویر
کشیدهاند ،ضربآهنگ کلمات تند و سریع و کوبنده است ،بهگونهای که تارهای دل انسان
را بهســرعت به حرکت درآورده و پتک ســنگین آن دلها را میکوبد و ج ّوی از هیجان و
اضطراب میآفریند( .محمدقاســمی :1387،ص  )117و در این آیاتی که مشتمل بر نفرین
و تهدید کفار و ستمپیشــگان اســت ،طنین ســخت و باصالبتی حکمفرماست که غالبًا از
طولموج کوتاهی برخورداراســت ،خصوص ًا آیه اول سوره مسد که در آن ضربآهنگی به
گوش میخورد که با محتوای تهدیدگر آیات ارتباطی ناگسستنی دارد( .سید قطب ،1425،ج
 :6ص  .)4000این 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 يا گروهى داراى
همان اوصاف باشند ،سرنوشتى شبيه آنها دارند.
خداوند در آیهای دیگر نتیجه بیایمانی و عهدشــکنی باخــدا در این دنیا و نتیجه آن را
ــترونَ ب ِ َع ْه ِد َّ
الأ ُ ْول َ َ
الل ِ َوأَيْ َمانهِ ْم ث َ َمنًا َقلِي ً
ئك
در آخرت بیان میکند و میفرماید« :إ ِ َّن الَّ ِذ َ
ين يَ ْش َ
َلخَ َل َق ل َ ُهم فىِ ا َال ِخ َرة ِ َو َليُ َك ِّل ُم ُه ُم َّ
الل ُ َو َليَ ُ
اب أَلِيم»
نظ ُر إِلَي ْه ْم يَ ْو َم الْقِيَا َم ِة َو َليُ َز ِّكيهِ ْم َول َ ُه ْم َع َذ ٌ
ْ
(كســانى كه عهد خدا و ســوگندهاى خود را به بهايى اندك میفروشند در آخرت نصيبى
ندارند و خدا در روز قيامت نه با آنان سخن مىگويد و نه به آنان مىنگرد و نه آنان را پاكيزه
مىسازد؛ و برايشان عذابى دردآور است( ).آلعمران)77/
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واقع ًا آنان که پیمان خدا و ایمان خودشــان را با اندک قیمتی فروختند ،آنان را در آخرت
از پاداش کوچکترین نصیبی نیســت و در روز قیامت خدا با آنان سخن نمیگوید و نظر
رحمت به سویشــان نمیاندازد ،آنان را تزکیه نمیسازد 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 میزند و مجسم میسازد ،نه با الفاظ و سخن ،ولکن
با نشــان دادن سیمای این حرکاتی که داللت بر آنگونه زبونی و خوار گذاشتن دارد که نه
کالمی ،نه نگاهی ،نه تزکیهای و نه احترامی ،بلکه فقط عذاب دردناک ،بس سوزان و گدازان.
(سید قطب :1359،ص  )66خداوند بهوسیله همین الفاظ آشنا ،صحنهی زندهای خلق میکند
که احساسات انسانها را برمیانگیزد و عواطف آنها را به جنبش درمیآورد.

جزای عمل اصحاب یمین در آخرت را نیز خداوند با آوردن کنایه بیان میکند و میفرماید:
ش َّم ْر ُفو َعة» (و زنانی ارجمند)(واقعهُ «)34/ف ُر ٍ
« َو ُف ُر ٍ
ش َّم ْر ُفو َعة» ،به دو معنا آمده اســت-1 :
فرشهای گرانقيمت -2 .زنهایی كه داراى نهايت عقل و كمال و زيبايى مىباشــند .عرب
به زوجه «فراش» مىگويد( .سید کریمی حسینی  :1382ص  )535این آیه دربارهی یکی از
مواهبی که در آخرت به گروه «اصحاب الیمین» میرسد اشاره دارد ،مواهب مادی و معنوی
که جزای اعمالی است که آنها در این دنیا انجام دادهاند« .اصحاب اليمين» ،همان جمعيّت
سعادتمندی كه نامه اعمالشان به عالمت پيروزى در امتحانات الهى به دست راستشان داده
مىشود( .مکارم شیرازی  1371ج  :23ص  )219هدف از کنایه در این آیه میتواند ّ
«جذابیّت
بخشیدن به کالم» باشد.

در آیهای دیگر خداوند نفاق اهل ریارا بیان میکند ودروصف حال آنان چنین میفرماید:
ــم َقالُوا ْ َءا َمنَّا َوإ ِ َذاخَ َل ْوا ْ
يحبُّون َ ُك ْم َوتُؤْ مِنُونَ بِال ْ ِكتَ ِ
ــم َو َل ُ
« َه َأنتُ ْم أُ ْو َلءِ ُ
اب ك ُّل ِه َوإ ِ َذال َ ُقو ُك ْ
تحبُّون َه ْ
َع ُّضوا ْ َع َلي ُكم ْ َ
ظ ُق ْل ُموتُوا ْ بِغَيْ ِظ ُك ْم إ ِ َّن َّ
النَام ِ َل م ِ َن الْغَيْ ِ
يم ب ِ َذ ِ
الصدُ ور» شــما كســانى
ات ُّ
اللَ َعل ِ ُ
ْ ُ
هستيد كه آنها را دوست مىداريد؛ ا ّما آنها شما را دوست ندارند! درحالیکه شما به همه
كتابهاى آسمانى ایماندارید (و آنها به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند) .هنگامیکه شما
را مالقات مىكنند( ،بهدروغ) مىگويند« :ايمان آوردهايم!» ا ّما هنگامیکه تنها مىشــوند ،از
شدّ ت خشم بر شما ،سرانگشتان خود را به دندان مىگزند! بگو :با همين خشمى كه داريد
بميريد! خدا از (اسرار) درون سينهها آگاه است(آلعمران)119/

کنایه بهکاررفته در این آیه شــریفه ،کنایه از صفت است ،وقتی منافقان قدرت مسلمانان
را مشــاهده میکردند و خود هم بیقدرت گشــته بودند و پیروزیهای پیاپیشان را دیدند
حســرت میخوردند کهای کاش ایمان میآوردند( .المطعنی  :1388ص  )620خداوند در
اين آيه به مؤمنان هشــدار داده است تا دشمنان خود را جزء خاصان خويش قرار ندهند و
رازهاى مســلمانان و نيك و بد ايشان را ،در برابر اين گروه آشكار نسازند ،اين اعالمخطر
بهصورت كلى و عمومى است و بايد در هر زمان و درهرحال مسلمانان به اين هشدار توجه
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كنند .ولى متأسفانه بسيارى از پيروان قرآن از اين هشدار غفلت ورزيدهاند و درنتیجه گرفتار
نابســامانيهاى فراوان شدهاند ،هماکنون در اطراف مسلمانان دشمنانى هستند كه خود را به
دوســتى مىزنند و بهظاهر از مسلمانان طرفدارى مىكنند ،ولى باکارهایی كه از خود نشان
مىدهند ،معلوم مىشــود كه دروغ مىگويند ،مسلمانان فريب ظاهر آنها را خورده به آنان
اعتماد مىكنند ،درصورتیکه آنان براى مســلمانان جز پريشانى و بيچارگى و تباهى چيزى
نمىخواهند و از ريختن خار بر سر راه آنها و بهدشواری افكندن كار آنان كوتاهى ندارند.
(مکارم  1371ج  :3ص )66

نکته دیگری که در آیه بدان اشارهشده ،مسئلهی خشم است ،انسان میل دارد با یورش به
مواضعی که مانع ارضای انگیزهها و یا تحقق اهدافش هســتند در برابر حالت انفعالی خشم
واکنش نشــان دهد .قرآن ،آنجا که به توصیف منافقان میپردازد ،متذ ّکر میشــود که آنها
از شــدّ ت خشم نسبت به مؤمنان انگشتانشــان را گاز میگیرند و بدیهی است وقتی انسان
از شدت خشــم انگشــتانش را گاز میگیرد درواقع بهجای اینکه رفتاری پرخاشگرانه با
دیگران داشته باشد ،این عمل را نسبت به خود انجام میدهد و به خودآزاری ولو بهصورت
سمبلیک ،میپردازد( .عباس نژاد  :1384ص )123
پشــیمانی اهل ســتم را خداوند با کنایهای زیبا برای اهل عبرت بیان میدارد و آنها را
ض َّ
لى يَدَ يْ ِه يَ ُق ُ
از رســیدن روز حسرت هشــدار میدهد و میفرمایدَ « :ويَ ْو َم يَ َع ُّ
ول
الظال ِ ُم َع َ
يَ َليْتَنىِ َّ
الر ُســو ِل َســبِيال»(و (به خاطر آور) روزى را كه ستمكار دست خود را
اتخ ْذ ُ
ت َم َع َّ
(از شدّ ت حســرت) به دندان مىگزد و مىگويد« :ایکاش با رسول (خدا) راهى برگزيده
بودم)»(فرقان )27/مراد از گزیدن دست توسط ستمگر همان حرکت مادی نیست که ممکن
است آدمی آن را ببیند ،چون ذات ًا ارزش و اهمیّتی ندارد ،ارزش حقیقی به چیزی است که با
این حرکت ما ّدی مرتبط میباشد و الزمهی آن و نشانه و رمز آن در عرف سخنگویان 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 میگردد و مراد آیه هم همین است( .الکواز
 :1386ص )332
ازجمله نامهای قیامت «یوم الحســره» میباشد ،روزی که هر کس به خاطر کمی اعمالش
در آن روز حسرت میخورد و از کردارش پشیمان است و در چنین روزی دیگر بازگشتی
وجود نخواهد داشت .ستمکاران در این روز پشیماناند و این پشیمانی ،بیفایده و طوالنی
اســت و تذکر و یادآوری گذشته است .ســید قطب  :1359ص  192حسرت و پشیمانی
ظالمان بیشــتر و دردناکتر است ،چون در موقعیّتی هســتند که دیگر فرصتی برای جبران
نیست و میتوان مبالغه در کنایه را در آیه بهخوبی فهمید( .المطعنی  :1388ص )620
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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

خداوند در جواب کســانی که فرشتگان را دختران خدا میخواندند با این آیه و با کالمی
ير ُمبِين» آيا كسى را
زیبا چنین پاســخ میدهد« :أ َو َمن يُنَ َّشــؤُ ا ْ فىِ ال ْ ِح ْليَ ِة َو ُهو فىِ الخْ َصامِ َغ ُ
كه در البهالی زينتها پرورش مىيابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست
(فرزند خدا مىخوانيد) (زخرف)18/
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تأسف از ارتکاب آن و مالمت نفس بر آنچه انسان انجام داده و آرزو بر اینکه ایکاش آن کار
را انجام نمیداد ،ناشی میشود .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 میشود( .عباس نژاد  :1384ص )263

کنایه در این آیه شریفه بهقصد بالغت و مبالغه آورده شده است و اگر لفظ «نساء = زنان»
را میآورد این نکته را نمیرساند( ،سیوطی  1363ج  :2ص  )157این کنایه بهقصد «تزیین
ســخن» ،آمده است و کنایه از موصوف است؛ و مالحظه میشود که کنایه به صفت ویژهی
زنان یعنی پرورش در ناز و نعمت و زینت کردن اشارهکرده است تا نفی آن با بافت سازگار
باشد و مراد از نفی آن (زن بودن) از فرشتگان و دختر خدا بودن است( .الکواز  :1386ص
 )337در اینجا قرآن دو صفت از صفات زنان را كه در غالب آنها ديده مىشــود و از جنبه
عاطفى آنان سرچشمه مىگيرد موردبحث قرار داده ،نخست عالقه شديد آنها به زينتآالت
و ديگــر عدم قدرت كافى بر اثبــات مقصود خود به هنگام مخاصمه و جروبحث به خاطر
حيا و شرم .هدف بيان اين حقيقت است كه چگونه شما دختران را فرزند خدا مىپنداريد و
پسران را از آن خود مىشمريد( .مکارم  1371ج  :21ص )26
ازنظر روانشناســی طبیعت ًا زن مایل به خودآرایی و خودنمایی اســت ،این حالت روانی
محلی را برای بروز خود میطلبد که محیط خانواده و فضاهای متناسب با آن ،بهترین زمینهی
آن اســت .تجلی این حالت روانی در محیط جامعه و نهادهای اجتماعی دیگر بهســامت
روابط انسانی آسیب جدّ ی وارد میکند .رعایت نکات اخالقی و عفت و پاکدامنی در زنان
از اصول مهم تعالیم اسالم محسوب میشود( .عباس نژاد  :1384ص )233

 .5نتیجه:

از رهگذر این پژوهش دریافتیم که قرآن کریم با ســبک بیانی منحصربهفرد ،در راســتاي
هدفی متعالی که همان هدایت و تربیت و رســیدن به حقیقت اســت ،کوشــیده تا از تمام
توانمندیهای شیوۀ بیان زبـان عربی ،به صورتی برتر و فراتر از ساختار این زبان بهره گیرد.
این کتاب عظیم ،آرایههای بیانی را باانگیزههای گوناگونی به کار بســته و با بهکارگیری این
آرایهها به بیان احوال بهشت و جهنم و نعمتها و نقمت های آن ،طرح قصههای عبرتآموز
و حتی با پرداختن به خصوصیترین مسائل انسانها با استفاده از اسلوبهای تشبیه ،استعاره
و کنایــه ،مفاهیم و معانی را بهصورت اموری محســوس و ملمــوس مطرح کرده و برای
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مخاطب به نمایش گذاشــته تا فطرت به خوابرفتهی وی را بیدار ســازد و به زندگیاش
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 میآید بادل و جان خویش لمس میکند ،خود
را با آن همراه و همگام میسازد و صحنههای مختلف آن را در ذهن خویش تداعی میکند.
پسازآن استعارههای قرآنی است که هدف خداوند در استخدام این شیوۀ بیان ،هدایت نوع
بشــر و به تعقل و تفکر واداشتن اوست ،آنهم از طریق عینی سازی معانی ذهنی اخالق و
تربیت که در زمرۀ امور معنوی و ذهنی اســت و درک آن برای عموم انسانها دشوار است؛
مثل مبادله هدایت با گمراهی که با لفظ خریدوفروش آمده اســت و درنهایت اســتفاده از
کنایهها که شیوهای دیگر در بیان قرآن و ساخت تصویر است و به شکلی نهانی انسان را در
مسیر هدایت الهی قرار میدهد .بر همین اساس در پشت آرایههای ادبی و تصویرسازیهای
قرآن ،چه بهصورت تشبیه باشد یا استعاره یا کنایه به شکلی یکسان پیامهای اخالقی و تربیتی
فراوانی نهفته است که انسان را بهسوی زندگی سعادتمند رهنمون میسازد.
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