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چکیده
توجاله بیشتر پژوهشگران حوزه بالغت قرآن به رابطة وجوه ادبی و مذهبی ایرن کتراب مقر س
آسمانی و ساز اری یا ع ساز اری این وجوه باهم معطوف شر ه اسرت .قررآن در جایگراه
معجزة لتمیاله از یک سو منشاء شکواایی بالغت ادبی در زبان اارسری بروده اسرت و از سروی
دیگر به لحا ادبی نیز تقلی ناپذیر میباش  .ازاینرو دقیقراً نمونرههای آرایرههای ادبری چرون
تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه ،تمثیل و ...در قرآن ،همسانی مراهوی برا همرین آرایرهها در مترون
ادبی شعری یا منثور زبان اارسی ن ارن  .این موضو در مورد آرایة تشخیص یا انسان انگراری
در قرآن ،بیش از همه آرایهها ص میکن  .در تفکرر اسرطورهای آنیمیسرتی ،انسران انگراری
سایر موجودات نوعی تخیالل و ارض ذهنی تلقالی میشود .همة زیبراییهرای بالغری و ادبری در
قرآن در ل مت انتقال معانی ژرف بره ذهرن آدمری اسرت؛ ولری ایرن ان یشره و اسرت تل کره
زیری برای تمسالک به آرایههای ادبی و بالغی در قرآن جهت درک مجهوتت عرالم غیرب
نیست؛ در مورد آرایة انسان انگاری ص نمیکن  .پرسش اساس این جستار این است که آیا
زبان مجازی به معنای عا که در اکثر زیباییهای ادبری از جملره تشرخیص یرا انسران انگراری
مشاه ه میشود ،در کال قرآن چگونه قابل توجیه است

واژگان کلیدی :زبان قررآن ،آرایرة انسران انگراری ،آنیمیسرم ،هوشریاری پ یر ههای
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مقدمه
در حوزة زبان بالغی قرآن دو موضو در لور تعمال ،و پژوهش وجود دارد-0:تجزیره
و تحلیل ار و سالتار زبان قرآن به لحا پیوستگیهرای سرالتاری و انسرجا متنری میران
اجزاء سورهها و تحلیلهای درون بااتی و برون بااتی -1بررسی زیباییهای ب یعی لفظری و
معنوی و تبیین ماهیت زبان متعالی قرآن در مقایسه با آرایههای ادبی که به تقلیر در مترون
ادبی اارسی یا زبانهای دیگر ظهور پی ا کرده است.
ا رچه این نوشتار متکی بر تحلیل یکی از آرایههای ادبی یعنی «انسان انگراری» مبتنری
بر ماهیت منحصر به ارد زبان متعالی قرآن است؛ ولی بهاجمال به نظریراتی راجر بره زبران
قرآن ،تنوال سبک شنالتی در قرآن و نظریالههای ونا ون راج به روابرط متنری در قررآن
هم اشاره لواه ش ؛ زیرا بریارتبرا ،برا بحر مرورد نظرر نیسرت و از سروی دیگرر تمرا
زیباییهای سبکی و ادبی در قرآن ،در ل مت معانی است .بره بیران دیگرر وجره مشرترک
تما زیباییهای منحصر به ارد قرآن ،مبتنی بر اعجاز ادبی و بالغی ،القراء بیشرتر مفراهیم و
معانی مجالرد و نامحسوس است.
مفسرر و روشرنگر آیرات
یکی از دتیل این ارتبا ،این است کره قررآن لرود ،بهتررین ال
است و تفسیر «المیزان» علالامه ّباّبایی ،از این جهرت برجسرتگی منحصرر بره ارردی دارد.
مفهو واقعی زیباییهای ادبری در ارتبرا ،و انسرجا میران مرتن واحر یرا متنهرای متعر الد
سورهها ،بیشتر به ذهن میرس  .پیوستگی سالتاری و انسجا متنری قررآن را در سربک آن
بای جستجو کرد .در این زمینه حسرین عبر الرئوف برر ایرن براور اسرت کره «تنروال سربک
شنالتی از جمله مسایل ظری زبان شناسری فتمران قرآنری اسرت و برا آیرات نجمالتری
سروکار دارد که از حی سالتار مشابه؛ امالا از حی سبک و معنا متفاوتان  .تنروال سربک
شنالتی قرآن در سطح لُرد ،شرامل واج ،واژه و جملره در سرطح کرالن در مترونی کره برا
یک یگر غرابت دارنر  ،دیر ه مریشرود .راترار سربک شرنالتی جمرالت منرو ،اسرت بره
مجموعهای از عوامل زبان شنالتی و آوایی از قبیل تغییر چینش واژ ان در بطن جمله کره
به عوامل باات برونی ،باات بیرونری ،دسرتوری و تفاوتهرای دسرتور زبرانی بسرتگی دارد.
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عوامل دیگر عبارتانر از :اصرطالحات پایران بنر یهرا ،شرکل واج شرنالتی واژه ،باارت
درونی واژ انی ،باارت درونری آوایری ،جرنس زمران دسرتوری و حررف تعریر » میرر و
عب الرئوف.)310 :0391،
وی نمونة این تنو ال سبکی را در زینش و چینش واژههرای متفراوت در دو آیرة 113
بقره و  31مائ ه ارائه میدهر « :هلل مرا اری السرماوات و مرا اری اترض وَ اِن تبر وا مرا اری
انفسکم اَو تُخفوهُ یُحاسِبکم بِهِ اهللُ اَیَغفِرُ لِمَن یشاءُ و یُعذالب مَرن یشراءُ وَاهلل عَلری کُرلال شریءٍ
ق یر» آنچه در آسمانها و زمین است از آنِ ل اون است و ا ر صفات و حاتت نیرک و
ب ی همچون کفر و ایمران ،دوسرتی و دشرمنی و تصرمیم و اراده) را کره در نفروس شرما
استقرار یااته است ،آشکار کنی یا آنهرا را نهران داریر  ،ل اونر شرما را بره آن محاسربه
میکن ؛ سپس هر که را بخواه میآمرزد و هرکه را بخواه عذاب میکن و ل ا بر هرر
کاری تواناست.
و در آیه  31سوره مائ ه« :اَلَم تعلم اَنَّ اهللَ لَهُ مُلکُ السمواتِ واترض یُعذِالبُ من یشاءُ و
یغفرُ لِمَن یشاء وَاهللُ کُلال شیءٍ ق یر» آیا ن انستهای پادشاهی آسمان و زمین از آنِ ل اسرت
هر که را بخواه کیفر مریدهر و هرر کره را بخواهر مریآمررزد پرس حر،ال اوسرت کره
ستمگران را عذاب کن و از توبه کنن ان در ذرد و ل ا بر هر کاری توانست.
هر دو نمونه از حی سالتار دو بخشیان  :بخش اول« :هر کره را کره بخواهر عرذاب
میکن  ».و بخش دو « :هر که را بخواه میبخش  ».تنروال سربکی میران ایرن دو جملره بره
چینش این بخشهای سازهای مربو ،میشود .در اینجا تغییر سبکی از روی اتفا صرورت
نگراته است .چینش بینشان در ژانر قرآنی این است که اعل «یغفر» در نمونة اول پریش از
متضادال لود «یعذالب» قرار یرد .این چینش واژ ان بینشان ازاینروسرت کره برر برن مایرة
بخشش ل اون که همیشه پیش از لشم ل اون اتفا میاات  ،تأکی مریکنر  .در نمونرة
دو تغییر در باات موقعیتی ،تنوال سبکی را در پی مریآورد مائر ه ن)31؛ کره از مرردان و
زنان دزد ذکر به میان میآورد و به مجازات اسالمی این ااراد اشاره میکن  ،تنروال سربکی
را به نمایش می ذارد ،برای آنکه میان آیات  31و  31مائ ه ،رابطة بینامتنی برقررار شرود،
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اعل «یعذالب» به سمت راست جابجا یعنی برجسته میشود و این جابجرایی تنروال سربکی را
در پی میآورد همان.)313-5 :
نمونة دیگر تکرار دو آیة ظاهراً مشابه با تفاوت یک لفظ در انتهای آیره  3سرورة ارتح:
« ...وکان اهللُ علیماً حکیماً» و انتهای آیه  7از همین سوره است کره مریارمایر  ...« :و کران
اهللُ عزیزاً حکیما» توجاله و تأمالل در باات متنی آیرات پریش از آیرهها ،راز تفراوت دو کلمرة
«علیماً» و «عزیزاً» را در این دو آیه مشخص میکن  .در ابت ای آیه  3سوره ارتح ،سرخن از
سکینه و آرامشی است که ل اون به قلوب مؤمنین نازل میکن تا برر ایمانشران بیفزایر و
ل اون از آ اهی و حکمت لود نسبت به این موهبت لبر میده ؛ ولری پریش از آیره 7
همین سوره ،سخن از عذاب منااقین و مشرکین و غضب الهی نسربت بره ایشران اسرت کره
بای اقت ار و اُبهالت الهی در کال  ،نسبت به ایشان اثبات ردد .ازاینرو از کلمة «عزیرز» بره
معنای شکست ناپذیر بهره می یرد و برای مخاّرب کراربرد هرر واژه ،در جایگراه لراص
لود جهت القاء معانی مناسب تبیین میشود.
فتنی است که نه تنها زینش و چینش لاص واژههرا؛ بلکره اصروتً هرر نرو زیبرایی
ادبی دیگر نیز در قرآن ،در راستای ظهور تنوال سبک و در ل مت دتلت معانی است.
میرمستنصر مینویس « :نکته سبکی جالبی کره مریتروان در برارة فتمران قرآنری ذکرر
کرد ،این است که سج در ل مت معنا قرار دارد .به دیگرر سرخن دتلرت پرردازی کلری
یک زاره بر ویژ ی آرایهای بالغی سج رجحان دارد» همان.)353 :
نظریههای ونا ونی راج به روابط متنی در قرآن وجود دارد ر.ک یادداشتها) ،از
جمله نظریة ربط مبتنی بر ارتبا ،کالمی است که در آن اهمالیت روابط متنری میران اجرزای
یک سوره یا سورههای متفاوت بر مبنای برقراری یک ارتبا ،کالمی موا ،میران ل اونر
و بن انش نشان داده میشود.
«آر.تی ) (Relevance theoryیا همان نظریة ربط ،نظریهای است کره اَتوی مر الرس
مطالعات قرآنی در دانشگاه بیرمنگا ) ،از دی اه زبان شرنالتینکاربرد شرنالتی بره بحر
در بارة روابط متنی میپردازد اَتوی.)07 :0395 ،
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این روش مبتنی بر یااتههای نظریة ارتبا ،کالمی است؛ زیرا موضو این بحر  ،متنری
است که برای انسانها بیان ش ه است و بنابراین معقول آن است که برای تبیین آن ،اصرول

ارتبا ،انسانی ) (human communicationبهکار برده شون » همان.)13 :

وی در بیان دلیل پردالتن به این روش برای بررسی قرآن مینویس « :به دلیرل ماهیرت
مسئله  ،ضرورت انجا این روش ،ب یهی و مسلالم اسرت .از آنجرا کره هر ف قررآن عمر تاً
انتقال یک پیغا معیالن به بشر و بیان این پیغا بهصرورت کالمینلفظری اسرت ،قررآن متنری
است که به هر ونه تالشِ ممکن برای شر و تبیین آن نیاز هست» همان.)13 :

بیان مسئله
به دلیل اهمیت ارتبرا ،کالمری و انتقرال پیرا از سروی ل اونر بره بنر ان در قررآن،
زیبرراییهررای متعر الد ادبرری چررون انرروا تشرربیه ،اسررتعاره ،مجرراز ،کنایرره و ...جهررت تبیررین و
روشنگری بیشتر حقای ،مبهم ،نامأنوس و دور از درک بهکار راته میشود و این آرایرهها
بخصوص آرایه استعاره مکنیه از نرو انسران انگراری) ا رچره بر راتره از همران ادبیرات
عرب است؛ ولی به لحا ماهیتی چه تفاوت اساسی با آنها دارد
پرسش اساسی این جستار این است که آیا مجاز به معنرای عرا یعنری کراربرد لفرظ در
معنای غیرواقعی و حقیقی لود که در اکثر زیباییهای ادبی از جمله آرایة تشخیص تعمیم
دارد ،در قرآن هم راه مییاب یا لیر

-1پیشینه تحقیق
کتابهای پیشینیان راجر بره اعجراز بالغری قررآن کره از سروی عبر القاهر جرجرانی،
الرالمانی ،جاحظ و  ...به رشته تحریر درآم ه و بنیان این پژوهشهای ج یر قرآنری اسرت،
کامالً شنالته ش ه و معرالف حضرور همرة ان یشرمن ان اسرت .در پژوهشهرای معاصرر دو
کتاب درلور تعمال ،نوشته ش ه است که عبارتان از «مطالعه قرآن بهمنزلة اثرر ادبری» کره
توسط میر مستنصر و عب الرئوف حسین راج به زیبراییهرای ادبری و بالغری قررآن اسرت
ر.ک .میررر مستنصررر و )0391 ،...نویسررن ان در ایررن کترراب برره ارائررة مطررالبی در زمینررة
رویکردهای زبانی و سبک شنالتی قرآن ،اعم از ویژ یهای زبانی قرآنی کرریم ،انرون و
صررنای ادبرری ،زنجیرمنر ی مفهررومی و بررااتی در فتمرران قرآنرری و تنروال سرربک شررنالتی
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مبادرت میورزن ؛ و کتاب «روابط متنی در قرآن» نوشتة اَتوی سلوی که بیشرتر راجر بره
پیوستگیهای سالتاری سورهها و انسجا متنی میان آنهاست .مقالة «انون و صرنای ادبری
در قرآن» از میر مستنصرر ،یکری از مقراتت همران کتراب مرذکور اسرت کره نویسرن ه بره
آرایههای ادبی قررآن و بیران نمونرههایی از آنهرا پردالتره اسرت مستنصرر-079 :0311 ،
 .)053مقالة «اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطوالر آن» بهصرورت کلری بره مقایسرهای میران
نخستین کتابهای حوزة بالغت قرآنی مثل« ،مجازالقرآن» از ابوعبی ه« ،معرانی القررآن» از
ارالاء« ،البیان و التبیین» از جاحظ و «تأویل مشکل القرآن» از ابن قتیبه میپرردازد باغبرانی و
دیگران.)31-13 :0390 ،
نزدیکترین اثر به این جستار ،مقالة میر مستنصر یعنی «انون و صرنای ادبری در قررآن»
است که بخشری از آن بره بحر آرایرة تشرخیص و اسرتعاره مکنیره التصراص دارد .ولری
نویسن ان هیچک ا از این پژوهشها بهصورت مشخص و صریح به موضو جان بخشی
و انسان انگاری در قرآن و اینکه آیا حقیقتاً ارض چنین آرایرهای صرحیح هسرت یرا لیرر
توجاله لود را معطوف نکردهان ؛ و ضرورت پژوهشهای قرآنی بهصورت اعم و تجزیره و
تحلیل زیباییهای ادبی این کتاب آسمانی با رویکردهای ج ی و نگرشهای تازه ،نیرازی
به اثبات ن ارد.

-2بحث اصلی
موضو بالغت قرآن با ماهیت زبان قرآن پیون ی نا سستنی دارد .کال الهی در تبیین

و روشنگری بسیاری از حقای ،پیچی ه و نامأنوس–لصوصاً در معرارت شرالتی نسربت بره
توحی  ،سرای غیب و روی ادهای قیامت – مزیالن به آرایههای متعر الدی اسرت کره در علرم
بیان و معانی الگو برداری از آنها را میتوان مشاه ه کرد .ا رچه زبران قررآن بر راتره از
همان زبان و ادبیات عرب است؛ ولی همة این زیباییهای قرآنی بینظیرر و متفراوت برا آن
است .نگارن ة این مقاله ،پیش از این در مقالة «تحلیلی ارامتنی بر مبالغه در قرآن» ،بره آراء
متفاوت راج به وجود یا ع وجود مبالغه در قرآن اشاره کررده اسرت حجرازی:0395 ،
 .)37-51این جستار التصاص به آرایة انسان انگاری یا تشخیص در قرآن دارد.
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در بیشتر پژوهشهای بالغی قرآن به انوا استعاره اشاره است؛ ولی آرایة تشرخیص یرا
انسان انگاری در قرآن مورد تجزیه و تحلیل قرار نگراته است .از آنجرا کره ایرن آرایره برا
تفکر آنیمیستی ارتبا ،دارد؛ ابت ا به این موضو میپردازیم.

-2-1آنیمیسم
«آنیمیسم» بر راتره از واژة تترین « »animusبره معنرای «روان» و «رو » اسرت .همرزاد
رایی ،اعتقاد به اینکه رو اساس زن ی است و اروا مجرالد وجود دارنر  .بررای اولرین
بار شخصی به نا ادوارد برنت ترایلر  )0131 -0907انسران شرناس انگلیسری در پرژوهش
لود برای دین و آنیمیسم ،منشأ واح ی قائل ش برد دیوی  .)0999 :17 ،البته صررفنظر
از نگاه اسطورهای به دین ،وجه مشترک تفکر دینی و آنیمیسم ،انسان انگاری و ذیشرعور
بودن همة موجودات است که بر مبنای کال الهی کامالً حقیقی و باور کردنی است؛ ولری
در ان یشة آنیمیستی جنبة اسطورهای بر وجه عقالنی و حقیقی غلبه پیر ا مریکنر ؛ زیررا در
واق یک نو ان یشة اسطورهای و غیر عقالنه بر مبنای احسراس نیراز انسران بره جسرتجو و
کش حقیقت است« .انسان بَ َوی لود را از تبار یاهان و حیوانات میدانست ،نرا آنران
را بر لود مینهاد و به آنان تشباله میکرد .برا ایرن حرال ،قر رت ّبیعرت را بسریار اراترر از
ان یشررة بشررری مریدانسررت؛ قر رتی غالبراً ویرانگررر کرره برررای تسررکین آن بایر موجبررات

لشررنودیاش را اررراهم آورد .جیمررز اری رزر کرره درزمینرره ٴ◌ مرررد شناسرری اقرروا ب ر وی
پژوهشیهای ارزشمن ی انجا داده است ،شواه اراوانی از حاکمیت ّبیعت بر انسان کره

حتی در این عصر نیز منجر به قربانیهای انسانی میشرود ،ارائره مریدهر » اریرزر:0391 ،
.)055
اعتقاد به رو حاکم بر ّبیعت یا اشیای مرموز و مق س که توتم لوان ه میش  ،براور
ق رتمن ی بود که به راتار ب ویان شکل میداد .آنان رو و ماده را دو پ ی ة جر ا از هرم
نمیدانستن –بنابراین هر چیز را دارای رو و بعضراً معرارت انسرانی مریپن اشرتن  .انسران
دیسی ّبیعت و اشیاء ا نخست در جانمن انگاری بود؛ اما آدمی حتالی از ح ال پ ی ههای
ملموس نیز اراتر رات و به مفاهیم انتزاعی ،رنگ و بوی انسانی بخشی  .با سرنگ و چروب
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ل ایانی به شکل لود سالت و راه برا تخیالرل ق رتمنر لرود بره ایجراد شرکل واژههرای
ترکیبی نیز پردالت» صابری .)07 :0391 ،همین زیراده روی در انسران انگراری و تسررالی
رو به اشیاء بیجان ،زمینه انحراف ان یشگانی از مسیر توحی و یکتا پرستی بره شررک را
اراهم کرد و زمان ج ایی تفکر دینی از آنیمیسم ارا رسی  .ازایرنرو مراقرب برودن آدمری
نسبت به اشیا هوشیار پیرامونش با نگرش شرک آمیزِ ق رت بخشی ن به آنهرا و در نتیجره
پرستش آنها کامالً مغایرت دارد .ولی نشرانههای ایرن تفکرر در لیرال پرردازی ذهنهرای
لال و آارینن ة زیباییهای ادبی بهصورت آرایة تشخیص و ونهای از استعاره مکنیه که
مشبه به انسان باش  ،باقی مان .
شفیعی ک کنی بر این باور است« :یکری از زیبراترین ونرههای صرور لیرال در شرعر،
تصرالای است که ذهن شاعر در اشریا و در عناصرر بریجران ّبیعرت مریکنر و از رهگرذر
نیروی تخیالل لویش به آنها حرکت و جنبش میبخش و در نتیجه هنگامی که از دریچرة
چشم او به ّبیعت و اشیاء مینگریم ،همه چیز در برابر مرا سرشرار از زنر ی و حرکرت و
حیات است .ناق ان اروپایی در تعری آن می وین « :بخشی ن لصایص انسانی اسرت بره
چیزی که انسان نیست و یا نبخشی ن صفات انسان و برهویژه احسراس انسرانی بره چیزهرای
انتزاعی ،اصطالحات عا و موضوعات غیرر انسران یرا چیزهرای زنر ة دیگرر کره از آن در
ادبیات اروپا عنوان « »personificationو « »vivid nessتعبیر میکنن » شرفیعی کر کنی،
 .)039-053 :0375با توجاله به اینکه در تفکر آنیمیستی همرة موجرودات صراحب حیرات و
ذیشعور تلقی میشون و این ان یشه در قالب یک آرایة ادبی بره نرا تشرخیص یرا نروعی
استعارة مکنیه که مشبهٌبه انسان ارض میشود ،تسرالی یاات؛ رویکرد قرآن نسبت بره آرایرة
تشخیص چیست آیا تفکر آنیمیستی قابل تطبی ،با زبان بالغی قرآن است

-2-2ماهیت زبان بالغی قرآن
پیش از پاسخ دادن به پرسشهای ذکر شر ه ،بایر بره ماهیرت زبران بالغری قررآن نیرز
ان کی اشاره شود .ب ون تردی زیباییهای ادبی و بالغی قرآن مبتنی برر وجهری از اعجراز
آن ،در ل مت معانی ژرف و انتزاعی و دیریاب است .ولی آیا در قررآن مجراز ادبری کره
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لالف واق باش یا استعارهای که یک رکن آن به هر صورت دور از معنای حقیقی باش ،
وجود دارد
بعضی ان یشمن ان مثل ابواسحا اسفراینی  )301.منکر هر نو مجراز و اسرتعاره در
قرآن هستن و از منکران وجود مجاز در قرآن که وجود آن را در لغت پذیراتهانر  ،داوود
ظاهری  ) 171و ارزن ش ابوبکر محم ظاهری هستن ؛ امالا بیش از همه ابرن تیمیره 711
) در کتاب «اتیمان» ،وجود مجاز و استعاره را در قرآن کریم و هم در لغت انکار کررده
است» دایره المعارف قرآن ،0311 ،ج  .)013 :1برلری دلیرل انکرار اسرتعاره در قررآن را
ع جواز از ناحیة شار دانستهان  .در ایرن براره سریوّی از قاضری عبر الجالبار مرالکی نرا
میبرد که منکر وجود استعاره در قرآن بوده است؛ به این دلیل که از ناحیة شر اجرازهای
در بارة آن به ما نرسی ه اسرت .از دیگرر منکرران کرریم مصرطفوی صراحب «التحقیر ،اری
کلمات القرآن الکریم» است .وی با ردال نظریات سیال رضی در تلخیص البیان که مجازهرا و
استعارههای قرآنی را رد آورده ،معتق است که سیال تحت ترأثیر عصرر لرود کره توجالره
مرد به ظواهر ادبیات بسیار بوده است ،به این کار روی آورده است .به عقی ة ایشران ا رر
به حقای ،و معارف الهی توجاله شود ،در این صرورت در قررآن مجراز و اسرتعارهای وجرود
نخواه داشت» همان.)013- 3 :
ع الهای دیگر نیز نه تنها وجود مجاز و انوا استعاره را در قرآن پذیراتهان ؛ بلکره حتالری
سبک و سیا ادبی این کال الهی را شگفتی آور مشرکان و دلیل متهم کردن پیامبر ص)
با الفاظی چون سحر ،جنون ،شاعری ،کهانت دانسرتهان و نیرز تفراوت روهری و سرالتار
قرآن با زبان عرب سبب ش تا آن را سخنی غیرمتعارف و متفراوت برا سرخنان متر اول بره
شمار آورن همان.)31 :
ابوالحسررن رمررانی  ) 311مررتکلم و ادیررب معتزلرری برررای نخسررتین بررار تررالش کرررد،
نظریهای جام در تبیین بالغت قرآن ارائه ده  .وی در تعری بالغت ابت ا دیر اهی کره
آن را بهروشنی و رسانن ی معنا یا دتلت کامل لفظ بر معنا تفسیر میکن  ،بهنقر کشری ؛
آن دو را شر ،تز و نه کاای میشمرد ...وی در تأکی برر تفراوت قررآن برا دیگرر مترون
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ادبی ،بالغت را در سه ّبقة اعال ،میانه و دون درجه بن ی کرده ،بالغت قرآن را براتترین
درجه از نو اعال و معجزه شمرده است همان.)31-3:
بزر ترین دلیل مخالفان وجرود مجراز و اسرتعاره در قررآن ،ااصرله رراتن مخاّرب
باوجود این آرایهها ،از حقیقت و معانی عمی ،قرآنی است؛ در حرالی کره دقیقراً ایرن زبران
بالغی در جهت تبیین بیشتر معانی است .رمانی درزمینة اثبرات ایرن موضرو کره در قررآن
زیباییهای ادبی در ل مت معنا هستن و به همین جهت ،تفاوت بالغی آن برا سرایر مترون
مشخص میشود ،نمونههایی ارائه میده  .مرثالً در مرورد تفراوت سرج در مترون ادبری و
ااصله در قرآن می وی « :در سج ویی ،معانی ،تاب الفا ان و این آهنگ الفرا اسرت
که معنایی را در ذهن شنون ه میآارینر ؛ امرا ااصرلهها ،آهنگهرایی برلاسرته و متناسرب
بامعنا هستن که در الفا جلوه میکنن ؛ بنرابراین سرج برر اثرر پیرروی معرانی از الفرا از
ارزش ادبی و بالغی متن میکاه ؛ ولری ااصرله بره سربب پیرروی الفرا از معرانی برر ایرن
ارزش میاازای دایرهالمعارف ،0311 ،ج .)33 :1
اما بح اصلی این جستار راج به آرایه تشخیص یرا انسران انگراری و نروعی اسرتعاره
مکنیه است که مشبهٌبه انسان باش  .ابت ا به ذکر نمونههای قرآنی مبادرت میورزیم.

 -2-3نمونههای انسان انگاری در قرآن
ا رچه منشأ پی ایش بسیاری از زیباییهای ادبی از جمله «استعاره» در متون ادبی ،تأثیر
پذیراتن از زبان قرآنی است؛ ولی کامالً همسانی و همسویی میان این زیباییها در قرآن برا
دیگر متون ادبی وجود ن ارد .درجة مَجاز بودن زبران قررآن برا توجالره بره ژرارای معرانی و
حقای ،غیرقابلانکار ،برلالف متون ادبی به صفر میرس ؛ لصوصاً آرایرة انسران انگراری
که بهترین شاه بر این م العاست.
مستنصر میر مینویس « :به لحا تاریخی ،بح تقلی ناپذیری ،مطالعرة ادبری قررآن را
زیر مجموعة بُع مرذهبی قررآن قررار داد؛ امرا ایرن بحر ایرن حقیقرت بنیرادین را نادیر ه
می یررد کره قررآن منکرران دیرن را بره همراوردی دعروت مریکنر نره مؤمنران را و ایرن
هماوردی اقط برای نکوهش منکران نیست؛ بلکه از آنان میلواه کره بره بررسری دقیر،
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قرآن بپردازن تا ببینن آیا قرآن همان ونه که لود فتهان  ،بااتة یک ذهن جن زده است
یا لیر » میر مستنصر )15 :0391،در ادامه می وی « :شرای تفراوت اصرلی میران رویکررد
ادبی و مذهبی به قرآن ایرن اسرت کره رویکررد ادبری در پری یرااتن پیوسرتگی و رویکررد
مذهبی در پی یااتن ناپیوستگی در متن است» همان.)15 :
فتنی است که استعاری بودن زبان درجات و مراتب مختلفی دارد و میان استعارههای
قرآنی و استعارههای سالتة ذهن بشر ،یک تفاوت وجود دارد« .در براتترین مرتبره ،زبران
قرآن لصلت استعاری دارد و برای عرضة اضاهای ج ی معنوی و حقای ،مجرد به انسان،
از اضاهای معلو بشری ،از اضاهای مادی و حقایّ ،بیعی ،یعنی حقایقی که در عالم ماده
برای تشریح آن حقای ،معنروی وجرود دارد ،اسرتفاده مریکنر و لرذا یرک روابرط هسرتی
شنالتی و معرارت شرنالتی را میران حوزههرای مرادی و حروزة مجرردات و ماوراءالطبیعره
عرضه میکن » قائمی نیا ،0393 ،سایت لبر زاری قرآن).
در واق ر هررر نررو اسررتعاره ،پررل ارتبرراّی میرران جهرران محسرروس و جهرران نامحسرروس
معقوتت و مجردات است که میزان درک و اهم مخاّب را بیشتر ارراهم مریکنر ؛ یعنری
برلالف استعارههای تخیاللی بشر که بر زیباشنالتی صرف تکیره دارد؛ اسرتعارههای قرآنری
بر مبنای تبیین و روشنگری معناست و زیبایی در مرتبة دو قرار می یررد .آیرات قررآن برا
دو زبان لبری و ادبی از هم تفکیک میشون .
آیت ا ..معرات بر این باور است که بخش احکا و تکالی

و بخرش حِکرم و مرواعظ

که اکثریِت قاّ آیات قرآن را ارا می یرد« ،بلسران عربریٍّ مبرین» بره زبران عربری رسرا و
آشکار بیان ش ه است؛ ولی در دو بخشِ سخن از جهان غیب و معارف بیشرتر از اسرتعاره،
تشبیه ،کنایه و ...استفاده ش ه است .وی در تبیین بیشتر این موضو مینویس ...« :واژههرا و
الفاظی که برای توصی جهان غیب بهکار راته ،برای مفاهیمی وض ش هان کره متناسرب
با عالم حسال و شهود است و نمیتوانن کامالً باز و کنن ة مفراهیمی باشرن کره در سررای
غیب جریان دارد .بعالوه ابزار درک ساکنین این جهران ،چره ظراهری و چره براّنی بررای
درک و دریااررت مفرراهیم عررالم شررهود و متناسررب بررا آن سررالته ش ر ه و از درک کامررل
مفاهیمی از سنخ دیگر ناتوانان  .ازایرنروسرت کره در زارههرای کترب آسرمانی دربرارة
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مفاهیم غیبی ،از استعاره و تشبیه و بهکار بردن مجاز و کنایره اسرتفاده شر ه ترا بره ونرهای
تقریبی و از براب تشربیه نامحسروس بره محسروس رزارش کننر  .مرثالً از مراترب و تنر الو
نیروهایی که در التیار ارشتگان که م بالرات امرنر ) قررار دارد ،بره «اجنحره»؛ بالهرا تعبیرر
ش ه است؛ زیرا بال وسیلة پرواز است و کاربرد آن در نیروهایی که امکانات کار را اراهم
میکنن  ،متعارف میباش  .بال و بازو هردو در این مفهو کاربرد دارنر و مفهرو حقیقری
هیچ یک مقصود نیست» معرات.)31-3 :0319،
با توجاله به تسرالی تسبیح ویی ل اون به کلال موجودات عالم در آیراتی نظیرر« :ی َُسربِالحُ
لِلَّهِ مَا اِی السَّمَاوَاتِ وَمَا اِی األرْضِ الْمَلِکِ الْقُ ُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» جمعهن )0واقعاً جرایی
برای استعاره مکنیه از نوعی که مشبهٌبه انسان باش ) یا تشرخیص براقی نمریمانر ؛ زیررا برا
دقالت در کلال آیاتی که در جهان آلرت راج به موجودات غیر از انسان آم ه است ،همرة
آنها صاحب شعور ،معرات ،احساس و ق رت تکلالم هستن و انبیاء و اولیاء در ایرن جهران
هم به این موضو کامالً واقر

و آ اهانر و در جهران دیگرر انسرانهای معمرولی متوجالره

لواهن ش .
ابت ا به نمونههای بهظاهر انسان انگاری در قرآن اشاره لواهیم کرد.

-2-3-1تسبیح گویی کلّ موجودات
«تُسَبكحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْ ُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ اِیهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا ی َُسربكحُ بِحَمْر ِهِ وَلَکِرنْ لَرا
تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُرورًا» اسررین )33علالامره ّباّبرایی در تفسریر ایرن آیره
مینویس « :تسبیح به معنای منزه داشرتن اسرت کره برا زبران انجرا شرود ،مرثالً فتره شرود
سُبحان اهلل)؛ ولی وقتی حقیقت کال عبارت باش از اهمان ن و کش از ما ای الضرمیر و
اشاره و راهنمایی به مَنوی لود ،این اهمان ن به هر ّریقی که صورت یرد ،کال لواه
بود؛ هرچن با زبان نباش  .تسبیح تمامی موجودات تسبیح حقیقی و قالی است و قالی بودن
تز نیست حتماً با الفا شنی نی و قراردادی بوده باش » ّباّبایی ،0313 ،ج .)013 :03
ایشان ضرمن تأکیر برر عر ضررورت شرنی ن تسربیح موجرودات برا زبران قرراردادی
انسانها ،در ادامة همین مطلب به تسبیح زبانی بعضی از موجودات هم اشاره میکننر « :در
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میان نامبرد ان ،مواردی است که جز تسبیح حقیقی را نمیشود ب انها نسربت داد و چرون
تسبیح در آنچه حقیقی است قهراً بای در تمامی نامبرد ان به نحو حقیقرت باشر  ،مرثالً در
آیات شریفة «إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَبكحْنَ بِالْعَشِیك وَالْإبکار» صن )01و «سَخَّرْنَا مَر َ دَاوُودَ
الْجِبَالَ یُسَبكحْنَ وَالطَّیْرَ وَکُنَّا اَاعِلِینَ» انبیاءن.)79
ما کوهها را مسخالر و را کردیم که با او در شربانگاه و هنگرا برآمر ن آاتراب تسربیح
می فتن  :و کوهها و پرن ان را را و مسخالر کردیم که همواره با داوود تسبیح می فتنر
و ما انجا دهن ه این کار بودیم .یا «یا جِبَالُ أَوك بِی مَعَرهُ وَالطَّیْررَ» سربان )01ای کوههرا و ای
پرن ان ]در تسبیح ل اون [ با او ،هم ص ا شوی  .دیگرر معنرا نر ارد تسربیح را نسربت بره
کوهها و مرغها ،زبان حال رات و نسبت به آن پیغمبرر زبران قرال ».ایرن دسرت آیرات در
قرآن ،تسربیح رویی را بره کرلال موجرودات در آسرمانها و زمرین بهصرورت آ اهانره نره
السرمَاوَاتِ
اجباری ،تعمیم میدهن ؛ مثالً آیه  30سوره نور« :أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسَبكحُ لَهُ مَنْ اِری َّ
وَالْأَرْضِ وَالطَّیْرُ صَااَّاتٍ کُلٌّ قَ ْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ» نورن.)30
مگر نمیدانی هر چه در آسمانها و زمین است با مرغان شروده برال تسربیح ل اونر
میکنن  .همه دعا و تسبیح لویش دانن و ل ا دان که چه میکنن .
«از بعضی از مفسررین برمری آیر کره مرراد بره جملره مرن اری السرموات) الرخ ،همرة
موجودات است ،چه دارای عقل و چه بیعقل و ا ر به لفظ عقرال آورده بره ایرن مناسربت
بوده که اصوتً تسبیح از شئون و وظای دارن ان عقل است و یا بررای ایرن لراّر بروده
که بر قوالت آن دتلت کرده باش  ،از باب تشبیه زبان حال بره زبران قرال  ...همران ،ج :05
 )091این آیه شریفه تسبیح را به عمو ساکنان زمین نسبت میده  ،چه کاار ،چه مرؤمن و
معلو میشود که در این میان دو نرور اسرت؛ یکری عمرومی و یکری لصوصری؛ و آیرات
دیگری از قرآن مانن آیة ذر نیز به همین معنا دتلت دارد اعرافن .)071پرس نروری کره
ل ای تعالی با آن لل ،لود را نورانی میکن مانن رحمتی است که با آن به ایشان رحرم
میکن که آن نیز دو قسم است؛ یکی عمومی و یکی لصوصی .دربارة رحمت عمومیش
ارمود« :وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ» اعرافن  )051و در بارة رحمت لصوصیش ارمرود:
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الصرالِحَاتِ اَیُر ْلِلُهُمْ رَبُّهُرمْ اِری رَحْمَتِرهِ ُ» جاثیره ن ،)31همران
«اَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُروا وَعَمِلُروا َّ
پیشین).
اازون بر این علالامه در تفسیر آیة  79سرورة انبیراء «وَ َسرخَّرْنَا مَر َ دَاوُودَ الْجِبَرالَ ی َُسربكحْنَ
وَالطَّیْرَ وَکُنَّا اَاعِلِینَ» تأکی بر این نکته دارن که کوهها و پرن ان بهمقتضای ّب و التیرار
لود همگا با حضرت داوود به تسبیح ویی مشغول میش ن و هیچ اجبار و اکراهری در
این امر وجود ن اشرت ّباّبرایی ،0313 ،ج  .)319 :03یعنری در موضرو تسربیح رویی
پرورد ار ،شعور و معرات و اقتضای ّب و التیار موجودات کامالً ب یهی و روشن اسرت
و ارض انسان انگاری در حوزة بالغت قرآنی نفی می ردد.
ماحصل سخنان ایشان این است که اوتً تسربیح رویی موجرودات زمینری و آسرمانی،
پ ی های عا و سترده است ثانیاً لزومی بر ارض راتن زبان حرال در تسربیح موجرودات
نیست؛ بلکه میتوان زبان تسبیح ایشان زبان قال باش که البتره در جهران صررااً پیرامبران و
اولیای او توانایی درک این زبان قال را دارن  .مثل حضرت سلیمان که با شنی ن فتگروی
میان مورچگان ،تبسالمی بر لب او نقش میبن د .هرچه میزان ایمان به جهان غیب در آدمری
باتتر رود ،امکان برقراری ارتبا ،با جهان موجودات بیشتر میشرود و همرین قاعر ه بررای
اهم و درک قرآن نیز حاکم است .چنانچه در آیه  35سوره اسری میارمای « :وَإِذَا قَررَأْتَ
الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآلِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا»؛ وقتی قرآن را میلوانی
ما میان تو و کسانی که به روز جزا ایمان نمیآورن  ،حجابی سراتر قررار مریدهریم ).نشران
میده که تزمة اهم و درک قرآن ابت ا ایمان به غیب و جهان آلرت است و رنه حائل
و حجاب میان پیامبر ص) و کال او که عرین وحری الهری اسرت و کسرانی کره ایمران بره
آلرت نیاوردهان ؛ از بین نمیرود .موتنا میارمای :
محر جان جمادان کی شوی
چون شما سوی جمادی میروی
غلغل اجررزای عالم بشنویرر
از جرررمادی عررالم جانهررا رویررررر
مثنوین3ن.)0111-10

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،03بهار 7091

711

ازاینرو ارض آرایة تشخیص و استعاره مکنیه با مشبهٌبه انسانی در قرآن نفی می ردد.

 -2-3-7هوشیاری جمادات
نمونههایی از آیات هوشریاری جمرادات را در اجررای اررامین الهری و غلبره لشریت و
لشو در پیشگاه او نشان میده  .مثالً در آیه  10سوره حشر که میارمای « :لَوْ أَنْزَلْنَا هَرذَا
الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ لَاشِعًا مُتَصَ كعًا مِرنْ ل َْشریَةِ اللَّرهِ» حشررن )10ا رر ایرن قررآن را برر
کوهی نازل میکردیم ،قطعاً آن را از ترس ل ا اروتن و از هم پاشی ه میدی ی .یا در آیه
 00سوره اصلت که زمین و آسمان ،ارمان ل اون را با ّو و رغبت انجا میدهن « :ثُرمَّ
اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِیَ دُلَانٌ اَقَرالَ لَهَرا وَلِلْرأَرْضِ ائْتِیَرا َّوْعًرا أَوْ کَرْهًرا قَالَتَرا أَتَیْنَرا َّرائِعِینَ»
اصلت ن.)00
آن اه آهنگ آارینش آسمان کرد ،درحالیکه بهصورت دود بود ،پرس بره آن و بره
زمین فت« :لواه یا نالواه بیایی »؛ آن دو فتن « :ارمانبردار آم یم».
یا در آیه  73سوره بقره ،بره بعضری از سرنگها اشراره مریشرود کره از بریم لر ا اررو
میریزن و از این جهت بر انسانهای سنگ ل برترری دارنر « :ثُرمَّ ق ََسرتْ قُلُروبُکُمْ مِرنْ بَعْر ِ
ذَلِکَ اَهِیَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَ ُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَرارَةِ لَمَرا یَتَفَجَّررُ مِنْرهُ الْأَنْهَرارُ وَإِنَّ مِنْهَرا لَمَرا
یَشَّقَّ ُ،اَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ لَشْیَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَااِلٍ عَمَّرا تَعْمَلُرونَ» بقررهن
 )73سپس دلهای شما بع از واقعه) سخت ردی  ،همانن سنگ یرا سرخت از آن ،چررا
که از برلی سنگها ،جویهایی بیرون میزن و پارهای از آنهرا مریشرکاا و آب از آن
لارج میشود و برلی از آنها از بیم ل ا ارو میریرزد و لر ا از آنچره مریکنیر  ،غاارل
نیست .همچنین آیه  33سوره هود که از ارمانبرداری لاضرعانة زمرین و آسرمان در برابرر
ارمان ل اون  ،سخن می وی « :وَ قِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءَکِ وَ یَا سَمَاءُ أَقْلِعِی وَغِیضَ الْمَرا ُء
وَقُضِیَ الْأَمْرُ واستَوَت علی الجُودِیك وَ قیلَ بُع اً لِلقَو ِ الظَّالِمینَ» هودن )33فته ش یا زمرین
آب لود را ارو بر و ای آسمان از ریختن براران براز ایسرت و آب کاسرتی رارت و کرار
پایان رات و کشتی بر [کوه] جودی قرار رات و فته ش  :دوری [از رحمت لر ا] برر
روه ستمکاران باد.
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-3-3-2گریۀ آسمان و زمین
«...اَما بَکَت علیهمُ السَماءُ و اترضُ وَ ما کانوا مُنظَررین»19 ،ندلران) پرس نره آسرمان
برآنان ریست و نه زمین و هنگا نزول عذاب هم مهلت نیااتن  .علالامه ّباّبایی در تفسیر
این آیه ابت ا بر مفهو کنایی آن تأکی دارن « :نه آسمان به حال آنان ریه کرد و نه زمرین
و نه ل ا مهلتشان داد ،منظور از ریه کردن آسمان و زمین بر چیزی که اوت ش ه ،کنایره
از این است که آسمان و زمین از اوت و نابودی آن تغییر حالت نمیده و متأثر نمیشود
و در آیة مورد بح هم کنایه از اینکه هالکت قو ارعون هیچ اهمیتی برای لر ا نر ارد؛
چون در در اه ل ا لوار و بیمق ارن و به همین جهرت هالکتشران هریچ اثرری در عرالم
ن اشت» همان ،ج .)115-1 :01
ولی در روایاتی که در ادامه تفسیر آیره مریآورنر از جملره؛ «در مجم البیران زراره از
) روایت کرده که ارمود :آسمان بر یحیی پسر زکریا و برر حسرین برن علری
اما صاد
) چهل روز ریه کرد ،عرضه داشتم ریة آسمان چه برود ارمرود :آاتراب در سررلی
ّلو میکرد و در سرلی هم غروب مینمود »...همان.)111 :
ویی آسمان و زمین حقیقتاً دو موجود ذیشعور هستن و ریة آنها نیز کامالً ّبیعی
اارغ از نیاز به زبان بالغی و پناه بردن به کنایه اسرت؛ زیررا در ادامره مرینویسرن « :ا رر در
معنای ریة آسمان و زمین اساس را همرین ظرواهر روایرات قررار دهریم ،دیگرر احتیراجی
نیست به اینکه ریة آن دو را حمل بر کنایة تخیلیه کنیم» همان.)111-9 :

 -4-3-2شهادت دادن اعضاء و جوارح انسان
«الْیَ روْ َ نَخْ رتِمُ عَلَررى أَاْ روَاهِهِمْ وَتُکَلكمُنَررا أَیْ ر ِیهِمْ وَت َْش رهَ ُ أَرْجُلُهُ رمْ بِمَررا کَ رانُوا یَک ِْس ربُونَ»
یسن )15امروز مُهر بر دهانهایشان میزنیم .هریک از دست و پاهایشان شهادت میدهن
به آن کارهایی که بهوسیلة آن عضو انجا دادهان .
شهادت دادن اعضا و جوار  ،سبب واکنش انسان در جهت اعتراض به آنها مریشرود
و البته ایشان هم کسب این توانایی را به ل اون نسبت میدهن « .حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا َشرهِ َ
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عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِ ْتُمْ عَلَیْنَا قَرالُوا
أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنْطَ َ،کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ لَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» اصلتن.)11-10
علالامه ّباّبایی در تفسیر این آیات مترذکر مریشرون کره در همرین دنیرا هرم اعضرا و
جوار آدمی ااق شعور نیستن ؛ و رنه امکان شهادت دادن آنها در قیامت نبرود همران،
 ،0313ج .)113 :07
نظر ایشان برجسته ش ن جنبة بالغی یا تأکی بر آرایة تشرخیص در آیره نیسرت؛ ضرمن
اینکه در تفسیر لود به زبان بالغی قرآن اذعان دارن  .باور ایشان این است که نطر ،اعضرا
و جوار کامالً حقیقی است نه مجازی« :راغب می وی « :کلمة «نط »،هیچوقرت در غیرر
انسان استعمال نمیشود ،مگر بهّور ّفیلری و برهنوعی از تشربیه و از ظراهر سریا آیرات و
الفا  ،قول تکلالم و شهادت و نط ،که در آنها آم ه ،این است که مراد به این الفرا نطر،
به معنای حقیقی کلمه است نه معنای مجازی .پس شهادت اعضای یک مجر در حقیقرت
نط ،و تکلم واقعی است که از علمی ناشی ش ه که قبالً آن را تحمل کرده است ،به دلیرل
اینکه لرود اعضرا مری وینر « :انطقنرا اهلل» ،لر ا مرا را بره زبران آورد ...و در ایرن جرواب
میلواهن آن سببی را که باع ش به زبان بیاین  ،نشان دهن و بگوین « :ما در دنیا دارای
علم بودیم ،علمی پنهان و ذلیره ش ه در باّن ما ،این باع ش ه کره لر ا مرا را بره زبران
آورد ،ا ر ما علم نمیداشتیم ،جهت و اای های ن اشت که بره زبران بیراییم  »...همران-7 :
.)111
ازاینرو در این آیات ،پاسخ اعضا و جوار به اعتراض آدمی که چرا علیه ما شرهادت
میدهیر از یرک مکالمره و فتگروی کرامالً حقیقری حکایرت مریکنر و اررض آرایرة
تشخیص را برای اعضا و جوار نفی میکن .

 -5-3-2گفتگو با جهنم
در آیه  31سوره از فتگو با جهنم سخن مریرود« :یَروْ َ نَقُرولُ لِجَهَرنَّمَ هَرلِ امْتَلَرأْتِ
وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِی ٍ »
«آیا باز هم هست »

ن )31روزی که به دوزخ می وییم« :آیا پر ش ی » و می ویر :
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سالتار محکم نحوی بعضی آیات حقیقتراً جرایی بررای اررض آرایرههای ادبری چرون
تشخیص ،مجاز ،کنایه ،باقی نمی ذارد .مثالً در همین آیه ا ر جهرنم را مجرازاً بره معنرای
لازنان جهنم ارض بگیریم؛ در این صورت اعل «تقول» نبای بهصورت مفرد مؤنر باشر
که منطقاً برای جهنم بای بکرار رود .چنانچره علالامره ّباّبرایی مریارمایر « :بعضری دیگرر
فتهان « :لطاب در حقیقت به لازنان جهنم است ،جواب هم جواب ایشان است؛ هرچن
که بهظاهر آن را به جهنم نسبت داده؛ ولی این لالف ظاهر است و حمل بررلالف ظراهر
وقتی صحیح است که قرینهای و دلیلی در کال باشر و انسران مجبرور شرود ،مرتکرب آن
ردد ».بعضی فتهان « :لطراب و پاسرخش بره همران معنرای ظراهری اسرت و دلیلری هرم
ن اریم که این لطاب و جواب را جایز ن انن  ،چطور ممکن اسرت ،جرایز نباشر برا اینکره
ل ای سبحان در کال مجی ش از سخن فتن دستها و پاها و پوست ب نها لبرر داده و
این وجه ،وجه صحیحی است و ما در تفسیر سوره اصلت هم فتیم کره علرم و شرعور در
تمامی موجودات جاری و ساری است ».همان.)559- 1 :
میر مستنصر راج به انوا آرایههای ادبی قررآن بحر مریکنر و در مرورد تشرخیص
چنین نظر میده « :جان بخشی در قرآن به ّری ،اولی ،در پرتو اشاره به ایرن اصرل مسرلم
مطر میشود که کل کیهان ،هم در پیا قرآنی و هم در سرنوشت بشری – چرا کره پیرا

قرآن لطاب به انسان است – نقش عم های ایفا میکن  .این اصل مسلم که از لود قررآن
نشأت می یرد ،بر این ارضیه استوار است که پ ی ههای ّبیعت بهنوعی ذیشرعورن  .آیره
 33سورة اسراء ،ناظر بر این حقیقت است ...« :وَ إِنْ مِنْ َشریْءٍ إِلَّرا ی َُسربكحُ بِحَمْر ِهِ وَلَکِرنْ لَرا
تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا» اسراءن )33میر مستنصر.)015 :0391 ،
دریاات وی در توجیه آرایه انسان انگاری بر مبنای آیرات دیگرری از قررآن برا همرین
محوریت ،متکی بر ارضیة ذیشعور بودن پ ی ههای ّبیعت اسرت .البتره در ادامره مطلرب
جنبة علمی بیان او بر اثبات مطلب اازون می ردد؛ ولی کاربرد واژة «ارضیه» نروعی شرک
و تردی را نسبت به سخنی که ادالعا میکن  ،به ذهن مخاّب میرسان ؛ در حالی کره ذکرر
نمونههای انسان انگاری که شر آن ذشت ،واقعیت ذیشعور بودن پ یر ههای ّبیعرت
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را کامالً اثبات میکن  .بخصوص نط ،اعضرا و جروار در قیامرت کره موجبرات اعترراض
آدمی را اراهم میکن .
میر مستنصر در ادامه در جهرت ترأثیر رذاری براور بره جران بخشری ّبیعرت در باارت
زن ی بشر مینویس « :در چشم ان از ادبی قرآنّ ،بیعت صاحب پرسونا شخص ثانویره)
است .از این حی

سرسرپرد ی محرض لرود را نسربت بره لر ا نشران مریدهر ؛ امالرا ایرن

سرسپرد ی ّبیعت به امر ل ا ،سرسپرد ی موجودی زن ه است کره نشرانهای ق رتمنر تر
در التیار انسان می ذارد که لود را بره امرر لر ا تسرلیم کنر  .از ایرن نظرر جران بخشری
پ ی ههای ّبیعی در قررآنّ ،بیعرت را بره نجینرهای از نشرانهها ،نمونرهها و برراهین بر ل
میکن که ارزش و معنای آنها قبال تسرالی به باات زن ی بشر است» همان.)011 :
و در نهایت به این نتیجه میرس که «شرگرد جران بخشری در قررآن ،صررااً آرایرههای
ب یعی نیست .این صنعت در چارچوب مفهومی مشخص و در تحسین ژرفتر معنرا اتفرا
میاات و ه ف جان بخشی در متن قرآن ،درک این چرارچوب ضرروری اسرت» همران:
.)017
فتنی است که بعضی از مفسالرین مثل سیال قطب با تأکی بر بُع هنرری و بالغری ادبری
قرآن ،سعی کردهان که صرف نظر از واقعیت داشتن یا غیرواقعی بودن انسان انگراریهرا،

تصویر آارینیهای قرآن را از منظر هنری – ادبی تجزیه و تحلیل کنن  .مثالً در مرورد آیره
 01سوره تکویر «وَالصُالبْحِ إِذَا تَنَفَالسَ» ،می ویر « :ل اونر برا ایرن اسرتعاره بره صربحگاهان

تبسرم او آشرکار
مانن انسان حیرات و شرعور بخشری ه اسرت کره دنر انهایش برا نخسرتین ال
میشود و نفس میکش و همان ونه که نفس کشی ن مایرة حیرات و نشرا ،انسران اسرت،
تنفالس صبح نیز مایة حیات آن میشود و از ّری ،آن نشرا ،و جنرب و جروش برر سراکنان
زمین انتقال مییاب » دایرهالمعارف قرآن.)011 :0311 ،

-3نتیجهگیری
 ه ف اساسی انتقال پیا و اهمیرت ارتبرا ،کالمری در زبران قررآن ،سربب شر ه کرهاعجاز ادبی و بالغی آن را تحت پوشش و زیر مجموعة لود قرار ب ه  .ازایرنرو بسریاری
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از آرایههای ادبی که از قرآن به متون دیگر تسرالی یااته است ،بره لحرا مراهوی برا آنهرا
تفاوت دارن  .بخصوص آرایه استعارة مکنیه از نو انسان انگاری که تطبی ،واقعی مسرتعارٌ
منه با مستعارٌ له ،درجه تشبیه و غیرواقعی بودن را به صفر میرسان .
 میان تفکر دینی و آنیمیستی و انسان انگاری ادبی تشرخیص) ظراهراً وجره مشرترکیوجود دارد با این تفاوت که ذیشعور بودن همة موجرودات برر مبنرای کرال الهری کرامالً
حقیقی و باور کردنی است؛ ولی در ان یشه آنتیمیستی جنبة اسطورهای برر وجره عقالنری و
حقیقی غلبه پی ا میکن و در انسان انگاری ادبی تشخیص) صررااً یرک زیبرایی ادبری در
تخیالل لال انسان شکل می یرد.
 اارررا ،در انسرران انگرراری و تس ررالی رو برره اشرریاء ب ریجرران ،نبای ر زمینرره انحرررافان یشگانی از مسیر توحی و یکتا پرستی به شرک را اراهم کنر ؛ زیررا آ راهی و مراقبرت
آدمی نسبت به هوشیاری پ ی ههای اّراف لود با نگرش شرک آمیز ق رت بخشی ن بره
آنها و در نتیجه پرستش آنها ،کامالً مغایرت دارد.
 همة زیباییهای بالغی و ادبی در قرآن ،در ل مت انتقال مفراهیم و معرانی ژرف برهذهن آدمی است و ا ر برای ونههای دیگر مجاز ،استعاره ،کنایه و  ...بتوان این اسرت تل
را مطر کرد که برای درک و اهم مجهوتت عرالم غیرب ،زیرری جرز اسرتفاده از ایرن
شگردهای ادبی نیست؛ ولی برای آرایرة انسران انگراری برا توجره بره دتیرل عرضره شر ه،
نمیتوان چنین ادالعایی کرد؛ زیرا تسبیح ویی موجودات زمینی و آسمانی ،پ یر های عرا
و سترده است و ضرورتی بر ارض رراتن زبران حرال در تسربیح آنهرا نیسرت .البتره در
جهان صرااً پیامبران و اولیای الهی توانایی درک این زبان قال را دارن .
 هوشیاری جمادات ،ریة آسمان و زمین ،شهادت اعضا و جوار انسان و فتگو براجهنم ،مهمترین دتیل ذیشعور بودن آنهاست که ارض انسان انگاری را نفی میکن .

یادداشتها:
-0ص  ،3نظریههای ونا ون راج به روابط متنی در قرآن وجود دارد:
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-0-0ع الهای عقیر ه دارنر کره ا رچره سرورة قرآنری ممکرن اسرت ّیر وسریعی از
موضوعات را در بگیرد که لزوماً بهعنوان مضمونها با یک یگر مرتبط نیستن  ،این واقعیرت
که آنها همگی تعالیم اسال را به انسان منتقل میکننر و نیرز وحر ت ایزیکری و معنروی
قرآن که میتوان با عنوان قواای و ضرباهنگ مسرلالط برر هرر سروره بیران شرود ،آن ّیر
وسی از موضوعات را با یک یگر متح مینمای  .مصطفی ص ی ،الرااعری ،محمر رشری
رضا و محم رجب البیومی).
-1-0ع الهای بر این باورن که متنِ هر سوره در واق یک ایر ة مرکرزی دارد کره کرلال
سوره به آن التصاص مییاب و موضوعات ونا ون در راستای شرر و پرترو ااکنری برر
آن ای ة مرکزی هستن  .در این روه اارادی مثرل سریال قطرب و امرین احسرن اصرالحی و
محم عب اهلل درالاز و نیل رابینسون قرار دارن .
-3-0دانشمن ان غیرمسلمان که تحت تأثیر اق ان عظیم سبک ] نگارش[ و حتی معنی
در قرآنهای ترجمه ش ه به زبانهای اروپایی هستن  ،رویکرد متفاوتی نسبت به این مسرئله
دارن  .ادالعای اصلی آنها این است که متون قرآنی عموماً نامنسجم هستن و این نامنسرجم
بودن پ ی های است که بهسختی میتوان آن را از نقرا ،مربهم در برارة تاریخچره نگرارش
قرآن مجزا سرالت] .در واقر اینهرا ریشرة نامنسرجم برودن سروره قرآنری را در ابهامرات
موجود در تاریخچة نگارش قرآن میدانن [ اًتوی.)05 – 01 :0395 ،
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