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چکیده

از ابزارهای مهمی که میتوان بهوسیله آن ،مفاهیم و مطالب را دقیقتـر وسـریعتـر بـه مذهـان
مردم منتقل نمود ،استفاده از ضر المثل ،تشبیه ،تمثیل و غیره است .قرآن کـریم در راسـتای بیـان
پیام های هدایتی در قالبی بالغی و مفهومی ،از ابزارهایی همنون اسـتفاده از مثـال و تشـبیه تمثیلـی
بهره برده است .در قرآن مجید حدود  500آیه وجود داردکه دارای تشبیه ،تمثیـل ،کنایـه ،مجـاز و
تشبیه تمثیلی میباشد .این مقاله درصدد است با اتخاذ روش توصیفی -تحلیلی ،پس از تبیین مفهوم
تشبیه تمثیلی و کارکرد قرآنی آن ،تشبیهات تمثیلی قرآن کریم در مقوله منافقین و نفـاق را مـورد
بررسی و واکاوی قرار دهد .آننه م سلم است از ابتدا خلقت حررت آدم (ع) مبارزه و نبرد حـق و
باطل برای اثبات توحید و یکتاپرستی و نفی شرک و بتپرستی وجود داشته و تا قیامت نیـز وجـود
خواهد داشت؛ زیرا یکی از مبانی و اصول اوهلیة حق مبارزه با کفر و شرک و باطـل اسـت و آیـات
زیادی در قرآن در همین رابطه ناز ل شده است .خداوند به همین منظور از تشـبیه تمثیلـی در قـرآن
برای تداعی هر چه بیشتر این موضوع به اذهان انسانها استفاده نموده است .مـا نیـز در ایـن مطالعـه
آیاتی در این با آوردهایم و همننین در قرآن آیات زیادی درباره مـذمت کـافران و مشـرکان و
آننه میپرستند بیان شده است و تمثیالتی آورده است و حتی سورهای کامل به نام سوره کـافرون
نازل شده است و قرآن برای آنها تمثیل و تشبیهات زیادی آورده است.
واژگان کلیدی
تشبیه تمثیلی ،تقابل ،حق ،باطل ،کفر ،ایمان.

 .1دانشجوی دکتری علـوم قـرآن و حـدیث ،دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی ،واحـد فسـا ،دانشـگاه آزاد
Email: a.zareian1340@gmail.com
اسالمی ،فسا ،ایران.
 .2استادیار رشته زبان و ادبیات عر  ،دانشکده ادبیات و علوم انسـانی ،واحـد فسـا ،دانشـگاه آزاد اسـالمی،
Email: yaserak1099@yahoo.com
استان فارس ،فسا ،ایران( .نویسنده مسلول)
 .3استادیار رشته زبان و ادبیات عر  ،دانشکده ادبیات و علوم انسـانی ،واحـد فسـا ،دانشـگاه آزاد اسـالمی،
Email: zareifar@yahoo.com
استان فارس ،فسا ،ایران.
پذیرش نهایی1400/1/25 :
تاریخ دریافت1399/11/10 :

 /138فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

طرح مسأله

آیــات قــرآن کــریم از نثــری مــوزون و نظمــی منســجم و ســجعی مملــو از بهتــرین
امثــال و محکــمتــرین تشــبیهات برخــوردار اســت .مســلماً بهتــرین زبــانی کــه مــیتوانــد
معــارف عقلــی و مفــاهیم معنــوی را بــرای مــردم تبیــین نمایــد ،تشــبیه و تمثیــل اســت کــه
شاخ

تـرین آن تشـبیه تمثیلـی اسـت .بـا ایـن تشـبیهات و تمثیـلهـا مـیتـوان انسـان را بـه

ســوی زنــدگی ســعادتمند هــدایت نمــود و بــه واقعیــتهــا نزدیــکتــر کــرد .بــا اینکــه
اســتفاده از تشــبیه تمثیلــی در ادبیــات قبــل از اســالم کــه در فصــاحت و بالغــت معروفنــد
بسیار کـم اسـت ،امـا یکـی از راه هـای منتخـب خداونـد جهـت هـدایت مـردم تشـبیه یـک
مجموعــه بــه مجموعــه دیگــر اســت کــه بــه آن تشــبیه مرکــب یــا تشــبیه تمثیلــی گفتــه
مــیشــود .ایــن روش بــرای بــاال بــردن درک و فهــم مــردم در همــه زمــانهــا بســیار مــؤثر
اســت .قطعــ ًا خداونــد از ارائــه تشــبیه تمثیلــی در قــرآن اهــداف مهمــی دارد .تشــبیه در
لغـــت بـــه معنـــای هماننـــد ســـاختن و مثـــال آوردن اســـت و در اصـــطالح ،قـــرار دادن
همانندی بین دو چیـز یـا چنـد چیـز کـه آنـان در یـک یـا چنـد صـفت مشـترک باشـند .بـه
عبــارتی تشــبیه ،یــادآوری و شــباهتی اســت کــه از جهتــی یــا جهــاتی میــان دو چیــز
مختلــل وجــود دارد» (الهاشــمی ،1380 ،ج ،2ص  .)12تشــبیه هســته اصــلی و مرکــزی
اغلــب خیــالهــای شــاعرانه اســت .صــورتهــای گونــاگون خیــال و نیــز انــواع تشــبیه ،مایــه
گرفتـه از همـان شـباهتی اسـت کـه نیـروی تخیــل شـاعر در میـان اشـیاء کشـل مـیکنــد و
در صــور مختلــل بــه بیــان در مــیآورد (پورنامــداریان :1381 ،ص  .)216تشــبیه تمثیــل
از فـــروع بحـــث تشـــبیه و از گونـــههـــای خـــاص تشـــبیه مرکـــب اســـت و ماننـــد ســـایر
گونه های تشـبیه ،کوششـی اسـت بـرای تبیـین جوانـب یـک حکـم کلـی یـا مسـیله معقـول
که بـه کمـک مشـبه بـه مرکـب ،قابلیـت تبـدیل بـه تصـویر را دارد .تشـبیه تمثیـل ،تشـبیهی
است کـه وجـه شـبه قابـل تیویـل داشـته باشـد و آن وجـه شـبه ،بـه سـمت محسـوس بـودن
میــل کنــد و در آن بــرای مشــبه معقــول (حکــم کلــی) نیــز زمینــههــای ســیر بــه محســوس
شـــدن را فـــراهم آورد (شـــفیعی کـــدکنی :1366 ،ص  .)84تمثیـــل در لغـــت بـــه معنـــای
«هماننــد ســاختن» و در اصــطالح ،تشــبیه چیــزی بــه چیــزی یــا شخصــی بــه شخصــی اســت
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تا از آن فایـده معنـوی حاصـل شـود؛ امـا اصـل «مثـل» از «مثـال» اسـت .امـروزه هـر سـخن
نغــز متــداول در زبــانهــا را کــه نکتــهای اخالقــی ،فلســفی ،دینــی ،سیاســی و ادبــی در آن
باشد ،مـیتـوان مثـل گفـت .در اصـطالح بیـان ،یکـی از تقسـیمهـای تشـبیه از جهـت وجـه
شــبه ،تمثیــل اســت؛ تشــبیه تمثیلــی ،تشــبیهی اســت کــه وجــه شــبه در آن از امــور متعــدد
گرفته شده باشد (الخطیب2003 ،م :ص .)19
ریشه تمثیل در دو محور میتوان جستجو کرد -1 :مَثَل  -2مِثل.
مَثَــل :چیــزی کــه شــنونده یــا خواننــده را متوجــه امــر دیگــر کنــد و آن را در نظــر
او معین و مشخ

میکند.
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کســانی کــه بــه روز قیامــت ایمــان ندارنــد و اعمالشــان ماننــد زنــده بــه گــورکردن
دختــران صــفت زشــت ،بــرای آنهاســت و امــا بــرای خداونــد عــالیتــرین صــفت اســت
کــه هــیچ چیــز از قلمــرو او خــارج نیســت و او قــادر بــر همــه چیــز اســت و او عزیــز و
حکیم است.
مِثــل «در فرهنــگ فارســی بــه معنــای ،ماننــد ،نظیــر ،حکایــت ،عبــرت ،پنــد و انــدرز»
(معین1371 ،ش ،ج ،3ص .)3857
مِثــل «در لغــتنامــه دهخــدا بــه معنــای داســتان ،قصــه ،افســانه ،ســال ،نمــون ،نمــودار
آمده است» (دهخدا ،1361 ،ج ،23ص .)119
بــا یــک تحقیــق کوتــاه و گــذرا در مــورد ســابقه تشــبیه تمثیلــی در قــرآن و کارهــائی
کــه دانشــمندان علــوم قرآنــی و مفســرین قــرآن در زمینــه تشــبیه تمثیلــی بــه صــورت گــذرا
انجـام داده انـد بـه ایـن نتیجــه خـواهیم رسـید کـه همـهی آنهــا مطـالبی بـه صـورت کوتــاه
آوردهانـــد؛ ماننـــد ابوالقاســـم محمـــود زمخشـــری در تفســـیر کشتـــاف ،ابـــن عاشـــور در
التحریــر والتنــویر ،احمــد بــن یوســل در البحــر المحــیط و یــا در تفاســیر شــیعی معاصــر
ماننــد تفســیر المیــزان عالتمــه طباطبــائی و اخیــراً کتــا تشــبیهات و تمثــیالت ،تــیلیل
جهــان بخــش ثواقــب و یــا مقــاالت متعــددی کــه امــروزه بــه مرحلــه تحریــر در آوردهانــد
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ماننــد مقالــه تشــبیه تمثیــل از نگــاه زمخشــری از غالمرضــا کریمــی فــرد چــاپ شــده در
نشـریه نثـر پژوهـی اد فارسـی بهـار  1378ش .چـاپ شـده اسـت ولـی همـه ی آنهـا ایــن
بحـث را بصـورت جـدهی ماننـد ایـن رسـاله دنبــال نکـردهانـد و امهـا از نظـر قـدمت و ســابقه
زمــانی بحــث تشــبیه تمثیلــی و موضــوع پیرامــون آن برمــیگــردد بــه زمــان ظهــور معتزلــه،
کـه بـه عنـوان یـک موضـوع جـدی بــر سـر راه مفسـرین قـرار گرفـت ولـی در هـیچکــدام
پیرامــون ایــن موضــوع ،بــه صــورت بحثــی مســتقل پرداختــه نشــده اســت .در قــرآن ،عــالم
وجود بـه حصـر عقلـی بـه حـق و باطـل (یـا ضـالل) تقسـیم مـیشـود و مـاورای حـق همـه
مصــداق مشــمول عنــوان ضــالل و باطــل قــرار مــیگیــرد« :فمــاذا بعــد الحــق اال الرــالل»
(یــونس )32/کــه ضــالل در ایــن فرهنــگ یعنــی روی آوردن بــه باطــل در اثــر شــناخت
نــاق

و ادراک نادرســت .بررســی ســاختار حــق و باطــل و شــناخت ویژگــیهــای آن

دو و تشــخی

عوامــل و موانــع تحقــق هــر کــدام ،هــم از درون اندیشــه آدمــی را تحــت

تـیثیر قــرار مــیدهــد و هــم در تکــوین شخصــیت و رفتــار او نقــش اساســی ایفــا مــیکنــد و
انســان را از عمــل ضــاللتبــار بــاز مــیدارد .عملــی کــه هــر گــاه انســان حــق و باطــل را در
مــیآمیــزد و یکــی را جانشــین دیگــری کنــد و آننــه را ســزاوار نیســت از یکــی ســلب و
بــه دیگــری مســتند ســازد ،حاصــل مــیشــود (رحــیم پــور :1385 ،ص  .)148در ایــن میــان،
قــرآن کــریم جهــت ملمــوسســازی مفــاهیم حــق و باطــل ،از تشــبیهات و تمثیالتــی زیبــا
اســتفاده نمــوده اســت .در ایــن مطالعــه بــر آن هســتیم کــه بــا تحقیــق و تفح ـ

در منــابع

علــوم قرآنــی و بررســی آیــات قــرآن از نظــر بالغــی بــه ایــن مطلــب نزدیــک شــویم کــه
چــه اهــدافی بــرای بیــان تشــبیهات و تمثیــلهــا در قــرآن مــیتــوان حــدس زد .ســوال اینجــا
اســت کــه آیــا تشــبیه تمثیلــی فقــط در امــور مــادی و محســوس اســت یــا اینکــه تشــبیه
تمثیلی در امور معقول و انتزاعی مانند کفر ،ایمان ،حق و باطل نیز میباشد؟
بیان حق و باطل در قالب تشبیه به «شجره»
در آیـــاتی از ســـوره مبارکـــه «ابـــراهیم» ،حـــق و باطـــل در قالـــب بیـــان تشـــبیهات
تمثیلــی بــا محوریــت «شــجره» مطــرح گردیــده اســت .در ابتــدا ،مثــل کلمــه طیبــه یــا همــان
حق ،به شجره طیبه تشبیه شده است:
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تطيِّبَ ٍ
ِات َتوتف َْر وعها ت
ف َ
اةتَتأ ْصالوه تث ب ٌ
اج َر ٍة َ
ّلل َتماثََلتكَل ِ َماة َ
تطيِّبَاةتكَشَ َ
ار َ
متَ ََرتكَي ْ َ
«ألَ ْ
بت ه َ و
تض َ
ِ
اينتب ِا ِِذ ِ
لتلِلن َّا ُِت
التحا ٍ
لساام ءت()24تَوا ْ
ْن َتربِّها َتوتيَضْ ار و
ّللت ََْ ْمثا َ
ِفاايت َّ
اؤَيتت وأكولَها تكوا َّ
ِبت هَ و

ونت()25؛ آیــا ندیــدى چگونــه خداونــد «کلمــه طیبــه» (و گفتــار پــاکیزه) را
امتيَتَا َ
اذك َّ ور َ
لَ َعلَّ وها ْ
بــه درخــت پــاکیزهاى تشــبیه کــرده کــه ریشــه آن (در زمــین) ثابــت ،و شــاخه آن در
آسـمان اسـت؟! ( )24هـر زمـان میــوه خـود را بـه اذن پروردگــارش مـىدهـد .و خداونــد
براى مردم مثلها مىزند ،شاید متذکتر شوند (و پند گیرند)! ()25
«كلمااهتطيبااه»تمشاابه،ت«ک»ت د تتَشاابيه،ت«شااجرهتطيبااه»تمشاابهتبااه،تو « َأ ْص ا ول َه ت
تفایت لس ِ
واؤَِیت وأكو َل َها تكوال ِ
ِت َتوفَر وع َه ِ
تحاينتبِا ِِذ ِْن َترب ِّ َها » وجـه شـبه اسـت؛ پـس
ام ءتَ ْ
َث ب ٌ
َّ َ
َّ
ْ

تمــام ارکــان تشــبیه در ایــن ســاختار وجــود دارد .مشــبه ،معقــول و ذهنــی و مشــبه بــه،
محســوس و عینــی اســت ،وجــه شــبه نیــز «منتــزع از متعــدد» اســت (جرجــانی ،بــیتــا :ص
)57؛ یعنــی مجموعــه مناســبات یــا مالئمــات (متعلقــات ،اجــزاء یــا عناصــر) «مشــبه بــه» (=
شــجره طیبــه) ایــن وجــه شــباهت را پدیــدار مــیســازد .در آیــه شــریفه ،اگرچــه مشــبه،
مفــرد مقیــد بــه صــفت اســت ،امــا «مشــبه بــه» مرکــب اســت و تشــبیه مرکبــی را ســاخته؛
لــیکن پرواضــح اســت کــه القــای معنــا و مفهــوم مــورد نظــر در آیــه ،بســیار فراتــر از یــک
تصویر سازی صرف اسـت؛ یعنـی بایـد در ایـن آیـه ،بـه دنبـال چیـزی از جـنس تشـبیه ،امـا
فراتــر از آن بــود .بهتــرین نشــانه و کــد زبــانی راهگشــا در ایــن بحــث ،همــان «مثــل» اســت؛
یعنی ساحتی از تشـبیه کـه بـرای تمثیـل سـازی بـه کـار گرفتـه شـده اسـت .تصـویر مطـرح
در آن ،تشــبیه مرکبــی اســت کــه «مشــبه بــه» در آن جنبــه مثلــی دارد (شمیســا:1390 ،
ص.)249
پس از تشبیه «شجره طیبه» ،در آیه بعدی به «شجره خبیثه» اشاره رفته است:
َّات ِ
َان ِقت ََْرْ
تخبيث ٍَة تكَشَ َج َر ٍة َ
َل تكَل ِ َم ٍة َ
تخبيث ٍَة ت ْجتوث ْ
تم ْ
انتف ْ
« َو َتمث و

ِ تما تلَها ِ
انت َقار رٍ؛
تم ْ

(همننــین) «کلمــه خبیثــه» (و ســخن آلــوده) را بــه درخــت ناپــاکى تشــبیه کــرده کــه از
روى زمین برکنده شده ،و قرار و ثباتى ندارد)26( ».
ارکــان ایــن تشــبیه شــامل مشــبه :کلمــه خبیثــه -کفــر و شــرک؛ مشــبه بــه :درخــت
خنظــل .درختــی کــه اصــل و ریشــه محکمــی نــدارد؛ وجــه شــبه :سُســت -ناپایــدار،
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ضعیل و تلخ؛ ادات -ک و نوع تشبیه مرکب و تمثیلی است.
دو طــرف تشــبیه هــر دو حســی هســتند -و هــر دو طــرف تشــبیه (مشــبه و مشــبه بــه)
مطلــق و بــدون قیــد اســت و هــر دو وجــه مرکــب اســت .مشــبه و مشــبه بــه متعــدد و ادات
تشبیه در آن آشکار و تمثیل در ابتدای کالم و جمله بیان شده است.
غــرض تشــبیه تمثیلــی در ایــن آیــه بــرای توجــه و تنبــه ،بیــداری و هش ـدار بــرای دور
شدن از شرک و کفر به خدا و اعمال بد است.
عبــارت «اجبتُثه ـتب مِ ـنْ فَ ـوبقِ الْ ـیَربضِ»؛ بــه ایــن مفهــوم اســت کــه ریشــه درخــت بــه
زمــین فــرو نمــىرود؛ بلکــه در بــاالى زمــین مــىرویــد) ایــن عبــارت ،نقطــه مقابــل« :مَصبـلُها
ثابِــتٌ» مــىباشــد (کــه صــفت شــجره طیهبــه اســت) .در عبــارت «مــا لَهــا مِــنْ قَــرارٍ» ایــن
درخــت (گیــاه) ناپــاک ،ثبــاتى نــدارد ،ق ـرت قــرارا مثــل ثبــت ثباتــا مــىباشــد .در ایــن آیــه،
گفتار بىدلیـل کـه مـردود و بـىثبـات اسـت و بـهزودى فرسـوده و تبـاه مـىشـود ،بـه ایـن
درخت و گیاه پلید و بىثبات تشبیه شده است( .طبرسی1375 ،ش :ج ،3ص )312
تشبیه تمثیلی حق و باطل در آیه هفدهم سوره رعد
بــرای بیــان تشــخی

اصــل از غیــر اصــل ،ضــمن بیــانی تشــبیهی تمثیلــی ،در آیــه

هفتم سوره «الرعد» اینننین میفرماید:

ِ
لسايْل َتزبَاد تر ب ِيا َتو ِ
ل ِ
تم َّما ت
ت ت َأوْ ِديَا ٌة تب ِ َق َ
لسم ء تم ء تفَسا لَ ْ
تم َ
« َأُ ْ َز َ
ن ت َّ
ال ت َّ و
ادرِه ت َف ْحتَ َم َ
ٍتزبَادٌ ِ
تحلْيَ ٍ
تفيت لنَّا رِت بْتِغا ء ِ
ونت َعلَي ْ ِه ِ
يو ِ
ّللت ل َْْاقَّ َتوت
اةت َأوْ َتمتا ع َ
نقدو َ
تمثْلوا وهتكَاذل ِ َ
کتيَضْ ار و
ِبت هَ و
َ
اا ِ
ِ
کت
لزبَدو تفَيَ ْ
اعت لنَّا َُتفَيَ ْمُو و
لت َف َن َّم ت َّ
تفايت ََْرْ ِ تكَاذل ِ َ
َ و
اذ َه و
تجفا ء َتوت َأ َّما تما تيَن ْ َف و
لْب ط َ

ّللت ََْ ْمثا ل؛ «د همـو کـه از آسـمان ،آبـی فـرو فرسـتاد .پـس رودخانـههـایی بـه
يَضْ ر و
ِب ت هَ و
انــدازه گنجــایش خودشــان روان شــدند ،و ســیل ،کفــی بلنــد روی خــود برداشــت و از
آننــه بــرای بــه دســت آوردن زینتــی یــا کــاالیی ،در آتــش مــیگدازنــد هــم نظیــر آن
کفی بـر مـی آیـد .خداونـد  ،حـق و باطـل را چنـین َمثَـل مـیزنـد .امـا کـل ،بیـرون افتـاده
از میــان مــیرود ،ولــی آننــه بــه مــردم ســود مــیرســاند در زمــین د بــاقی مــیمانــد.
خداوند مَثَلها را چنین میزند».
در آیــه فــوق در حقیقــت ســه تشــبیه اســت« :نــزول آیــات قــرآن» از آســمان وحــی
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تشبیه بـه نـزول قطـرات حیـاتبخـش بـاران شـده« ،دلهـای انسـانهـا تشـبیه بـه زمـینهـا و
درههــا کــه هــر کــدام بــه انــدازه وســعت وجودشــان بهــره مــیگیرنــد و "وسوســههــای
شیطانی «بـه کـلهـای آلـوده روی آ تشـبیه شـده اسـت» کـه ایـن کـلهـا از آ پیـدا
نشده ،بلکه از آلـودگی محـل ریـزش آ پیـدا مـیشـود و بـه همـین جهـت وسوسـههـای
نفــس و شــیطان از تعلیمــات الهــی نیســت ،بلکــه از آل ـودگی قلــب انســان اســت ،و بــه هــر
حــال ســرانجام ،ایــن وسوســههــا از دل مؤمنــان برطــرف مــیگــردد و آ زالل وحــی کــه
موجــب هــدایت و حیــات انســانهاســت بــاقی مــیمانــد!» (مکــارم شــیرازی1371 ،ش:
ج ،10ص .)168
ارکــان تشــبیه تمثیلــی اوهل عبــارت اســت از مشــبه :اعمــال کــافران؛ مشــبه بــه :کــل
و خاشــاک بــر روی آ ؛ وجــه شــبه :بــیارزش و بــیخاصــیهت بــودن و از بــین رونــده
بودن؛ ادات تشبیه :مثل.
ارکــان تشــبیه دوهم عبــارت اســت از :مشــبه :اعمــال باطــل کفتــار؛ مشــبه بــه:کثافت
روی مواد آ شده؛ وجه شبه :بیارزش بودن مواد زائد؛ ادات تشبیه :مثل.
در ایــن مثــال پــر معنــی کــه بــا الفــاظ و عب ـارات مــوزونی ادا شــده و منظــره حــق و
باطــل را بــه عــالیتــرین صــورت ترســیم کــرده ،حقــایق فراوانــی نهفتــه اســت .از دیــدگاه
بیرــاوی ،آیــه شــریفه بهتــرین مثــال جهــت تبیــین و تشــخی

حــق از باطــل اســت؛ چــرا

کــه باطــل هــیچگــاه پایــدار و دائمــی نیســت و ســرعت زوال آن حتــی از مثــال کــل آ
نیز بیشتر است (بیراوی 1418 ،ق :ج ،3ص .)185
تشبیه تمثیلی تقابل حق و باطل در آیه چهاردهم سوره رعد
تقابــل دعــوت حــق و باطــل در آیــه چهــاردهم ســوره رعــد نیــز در قالــب تشــبیهی
زیبا مطرح گردیده است:

تدوُِا ِ
نن ِ
ننتلَ وها ْ ِ
ايت ٍءت ِإال َّت
اق َتوت لَّا
انةو ت ل َْْا ِّ
اهتالتيَ ْساا َتجيبو َ
اذينتيَاادْ وع َ
ان و
«لَ ا وه َ
تما ْ
َ
تد ْعا َ
امتتبشَ ا ْ
ِ
وانتب ِب ل ِ ِغ ِ
كَب ِس ِ
اَلل؛ت
رينت ِإال َّتفايتت َض
ٍ
اه َتوتما و
تدعا وءت لُْا ِف َ
طتكَ َّفي ْ ِهت ِإلَیت لْم ءتلِيَبْل َوغتف وه َتوتما ته َ

دعـــوت حـــق از آن اوســـت! و کســـانى را کـــه (مشـــرکان) غیـــر از خـــدا مـــىخواننـــد،
(هرگــز) بــه دعــوت آنهــا پاســخ نمــىگوینــد! آنهــا همنــون کســى هســتند کــه کـلهــاى
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(دســت) خــود را بــه ســوى آ مــىگشــاید تــا آ بــه دهــانش برســد و هرگــز نخواهــد
رسید! و دعاى کافران ،جز در ضالل (و گمراهى) نیست!» ()14
ارکــان تشــبیه در ایــن آیــه عبــارت اســت از مشــبه :مشــرکان و کــافران؛ مشــبه بــه:
کســی کــه عطــش و تشــنگی دارد و از راه دور دســت بــه ســوی آ مــیرود ولــی بــه آن
نمــیرســد .وجــه شــبه :بــینتیجــه بــودن اعمــال و بــه هــدر رفــتن نیــرو و امکانــات و بــه
حاجات خود نرسیدن؛ ادات تشبیه :ک.
از دیــدگاه زمخشــری ،مــراد از عــدم توانــایی بــر اســتفاده از آ در تشــبیه اســتفاده
شــده در آیــه شــریفه بــرای کــافران ،منــع از اســتفاده از راههــایی همنــون جامــد شــدن
آ و یــا خــارج شــدن آن از میــان انگشــتان اســتفاده کننــده اســت (زمخشــری1407 ،ق:
ج ،2ص .)521
از دیــدگاه صــاحب تفســیر «بحــرالمحیط» ،پــنج وجــه بــرای تشــبیه بیــان شــده در
آیــه مــیتــوان تصــور کــرد .1 :فــرد احســاس عطــش مــیکنــد و بــرای بــاال کشــیدن آ از
چــاه تــالش مــینمایــد؛ امــا ایــن تــالش بیهــوده اســت .2 .فــرد بــه آ دســت مــییابــد؛ امــا
نمــیتوانــد آن را بــاال بیــاورد تــا بتوانــد بنوشــد .3 .ســرا را دیــده و بــه گمــان اینکــه آ
اســت ،بــه ســرا آن مــیآیــد .4 .بــا دســت و زبــان خــود تــالش مــیکنــد آ بنوشــد؛ امــا
ایـن تـالش بـیفایـده اسـت.5 .آ از میـان انگشـتان وی خـارج مـیشـود و نمـیتوانـد آن
را بنوشد (ابوحیان 1420 ،ق :ج ،6ص .)368
«بعرــى گفتــهانــد معنــاى جملــه آن اســت کــه کفتــار ،در ایــن درخواســت از خــدایان
خــود ،ماننــد کســى مــىباشــند کــه مــىخواهــد بــا دســتهــاى خــود ،آ بیاشــامد ،امهــا در
ضـمن ایــن کــه دســتهــایش را مــىگشــاید ،الى انگشــتاناش را هــم ،بــاز گذاشــته اســت،
بنا بر این هیچ بهرهاى از آن نمىبرند» (طبرسی1375 ،ش :ج ،3ص .)268
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تشــبیه تمثیلــی پیرامــون هــدایت یــا عــدم هــدایت منــوط بــه خواســت و
مشیت الهی
تشــبیه حــق و باطــل ،در قالــب بیــان خواســت و مشــیت الهــی پیرامــون گــرایش یــا
عدم گرایش به حق ،در آیه  125سوره «االنعام» اینگونه مطرح گردیده است:
ل
جعَـ ْ
ن ُیضِـ َّل ُه َی ْ
ن یُـ ِر ْد َأ ْ
م َو مَـ ْ
د َر ُه ِل ْل ِمسْـال ِ
ح صَـ ْ
دیَـ ُه َیشْـ َر ْ
ن َی ْه ِ
ن یُـ ِر ِد اللَّـ ُه َأ ْ
« َف َم ْ
صَ ـدْرَهُ ضَ ـیِّقا حَرَجــا کَأَنَّمــا یَصَّ ـعَّدُ فِــی السَّــماءِ کَــذلِاَ یَجْعَ ـلُ اللَّ ـهُ الــرجْسَ عَلَ ـ

الَّــذینَ ال یُؤْمِنُــونَ آن کــس را کــه خــدا بخواهــد هــدایت کنــد ،ســینهاش را بــراى
(پــذیرش) اســالم ،گشــاده مــىســازد؛ و آن کــس را کــه بــهخــاطر اعمــال خــالفاش
بخواهــد گمــراه ســازد ،ســینهاش را آن چنــان تنــگ مــىکنــد کــه گویــا مــىخواهــد بــه
آسمان بـاال بـرود؛ ایـن گونـه خداونـد پلیـدى را بـر افـرادى کـه ایمـان نمـىآورنـد ،قـرار
مىدهد!» ()125
ارکــان تشــبیه تمثیلــی اوهل عبــارت اســت از :مشــبه« :مَــنْ یُــرِدب مَنْ یُرِــلَتهُ یَجبعَــلْ
صَ ـدبرَهُ ضَ ـیِتقًا» انســان کــافری کــه ســینه تنــگ دارد .مشــبه بــه :یَصَت ـعَتدُ فِــی السَت ـمَاءِ» کســی
کــه مــیخواهــد بــه آســمان بــاال رود و کــار ســخت انجــام دهــد .وجــه شــبه :کــار ســخت،
طاقت فرسا ،نرسیدن به مقصد .ادات تشبیه :کاف در کانما.
ارکــان تشــبیه تمثیلــی دوهم عبــارت اســت از :مشــبه :انســان مــؤمن؛ مشــبه بــه :کســی
کــه ســینه گشــاده و شــرح صــدر دارد؛ وجــه شــبه :داشــتن تحمــل و صــبر؛ ادات تشــبیه:
کاف در کانما.
بنــا بــه گفتــه راغــب ،جملــه «حَرَجــا کَأَنَّمــا یَصَّ ـعَّدُ فِــی السَّــماءِ» بــه منزلــه تفســیر
است بـراى کلمـه «ضـیقا» و اشـاره اسـت بـه اینکـه امتنـاع دلهـاى گمراهـان از قبـول حـق
شــبیه اســت بــه امتنــاع ظرفــى کــه بخواهنــد چیــزى را کــه حجمــش بیشــتر از حجــم آن
اســت در آن جــاى دهنــد (راغــب اصــفهانی 1412 ،ق :ص  .)226در ایــن آیــه شــریفه،
موضــوع معنــوی هــدایت الهــی ،بــا مثــالی حســی و بــدیهی جهــت ملمــوسســازی هــر چــه
بهتــر عنــوان گردیــده اســت .لــذا تشــبیه موضــوعی معنــوی بــه وســیله موضــوعی مــادی و
حسپذیر در آیه صورت پذیرفته است.
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تشبیه تمثیلی تقابل کفر وایمان در آیه  58سوره اعراف
«وَالْبَلَ ـدُ الطَّیِّ ـبُ یَخْ ـرُجُ نَبَاتُ ـهُ بِ ـمِذْنِ رَبِّ ـهِ وَالَّ ـذِی خَبُ ـثَ لَــا یَخْ ـرُجُ إِلَّــا نَکِــدا
کَذَلِاَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَشْکُرُونَ»

«و زمـــین پـــاک دو آمـــاده  ،گیـــاهش بـــه اذن پروردگـــارش بـــر مـــىآیـــد؛ و آن
دزمینــى کــه ناپــاک دو نامناســب اســت دگیــاهش جــز انــدک و بــىفایــده بــر نمــىآیــد.
ایــنگونــه ،آیــات دخــود را بــراى گروهــى کــه شــکر مــىگزارنــد ،گونــهگــون بیــان
مىکنیم» (اعراف .158/ترجمه ،محمدمهدی فوالدوند).
نکات بالغی
در این آیه سه تشبیه بکار رفته است:
ارکان تشبیه اوّل:

مشبه :دل مومن
مشبه به :البد الطیب
وجه شبه :با بار آمدن ثمر و میوه و فرزندان پاک ادات :حذف شده
ارکان تشبیه دوّم:

مشبه :قلب و دل کافران
مشبه به :الذی خبث فرد ناپاک و زمین کثیل
مشبه به :یخرج االئکدا و کذلک یصرف
ادات :حذف شده است.
وجه شبه :محذوف است.
ارکان تشبیه سوّم:

مشبه :البلد الطیب -الذی خبث -مشبه به :یخرج نباته -الیخرج االنکدا
باریــدن بــاران -وجــه شــبه :حــذف شــده اســت -ثمــرات و میــوههــا و فرزنــدان-
ادات :تشبیه حذف شده است.
در این آیه یک تشبیه تمثیلی مرکب به کار رفته است.
و نــوع تشــبیه تمثیلــی آن بلیــد اســت کــه وجــه شــبه و ادات تشــبیه حــذف شــده
است.
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هــر دو طــرف تشــبیه حســی اســت -هــر دو طــرف تشــبیه مطلــق اســت و مقیــد
نمیباشند.
دو طــرف تشــبیه مرکــب اســت -مشــبه و مشــبه بــه متعــدد اســت -بیــان حــال مشــبیه:
نزد مخاطب معلوم است.
اغــراض واهــداف بالغــی تشــبیه تمثیلــی ایــن آیــه :بــرای توجــه و تنبــه و همننــین
تخویل است.
«البلــد الطیهــب آن ســرزمینی اســت کــه خــاکش پــاک و بخشــنده و دارای خیــر و
برکــت زیــاد اســت و ســرزمین ناپــاک و خبــث زمینــی اســت کــه بــیبرکــت و نفــع و
سودی نمـیرسـاند و زمینـی پسـت کثیـل اسـت .البلـد الطیـب «زمـین خـو و بـیرنـج و
زحمــت بــرای کشــاورز ،خیــر و برکــت دارد وزراعــت آن خــو و پرفایــده اســت .در
عــین حــال همــین هــم خــارج از امــر و فرمــان خداونــد نیســت« .الــذی خبــت الیخــرج

االتکــدا» و زم ـین ناقابــل و شــورزا ،برکتــی نــدارد و در دادن محصــول ،بخیــل اســت ایــن
معنــی از ســدی اســت در عــین حــال بــرای خداونــد ممکــن اســت کــه از زمــین شــورهزار
هــم محصــول خــو و پــر فایــده برویانــد لکــن عــادت بــر ایــن جــاری نشــده و ایــن کــار
خـــالف مصـــلحت اســـت» (البحرالمحیط،محقـــق جمیـــل صـــدیقی محمد،جلـــد پـــنجم،
ص .)80
«انســان هــم از روی حســا تکلیــل خــود را بهتــر مــیشناســد و مــیدانــد نفــع و
خیر را از چه راهـی بایـد جسـتجو کنـد و از طـرف دیگـر انسـان بایـد توجـه کنـد کـه هـر
گاه برای نفع انـدک دنیـا ایـن همـه تـالش مـی کنـد ،سـزاوار اسـت کـه بـرای نفـع سرشـار
آخــرت تــالش کنــد .خداونــد در آخــر آیــه مــیفرمایــد همــانطــور کــه ایــن مثــل را بیــان
مــیکنــیم ،دالیــل خــود را بــه گــوش ســپاسگــزاران مــیرســانیم .یعنــی همــانطــور کــه
آیات ودالیـل را یکـی پـس از دیگـری بـرای شـما بیـان کـردیم ،بـرای کسـانی کـه شـکر
نعمتهای خدا را بـه جـا مـیآورنـد نیـز بیـان مـیکنـیم .یکـی از نعمـتهـای کـه خداونـد
بــه ایشــان ارزانــی داشــته اســت هــدایت و فــراهم کــردن نجــات و ســعادت اســت» (مجمــع
البیان ،مترجم حسین نور همدانی ،ج  ،9ص .)138
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بسیاری از مفسران بر ایـن عقیـده انـد کـه ایـن آیـه دربـاره مومنـان و کفـار اسـت :بـه
عنوان یـک تشـبیه تمثیلـی اسـت کـه وحـی الهـی در ایـن آیـه بـه بـاران تشـبیه شـده اسـت
دلهــای بنــی آدم بــه زمــینهــایی کــه بــاران بــر آن مــیبــارد تشــبیه شــده اســت؛ بنــابراین
بــاران وحــی الهــی بــر زمــین و هــر دلــی مــیبــارد ولکــن آن کســانی کــه از بــاران وحــی
الهــی بهــرهمنــد مــیشــوند و مصــداق بلــد الطیــب مــیگردنــد کــه دارای دلــی پــاک و
پــاکیزه باشــند؛ آنگــاه میــوه ایــن ســرزمینهــای پــاک ،اخــالق خــو ایمــان بــاال ،شــوق
بــه اولیــاء اهلل ،اخــالص در عمــل ،عمــل بــه وظیفــه و ...مــیباشــد و در مقابــل دل و قلــب
کفار کـه بسـان زمـین آلـوده و کثیفـی اسـت کـه از ایـن بـاران وحـی بـیبهـره اسـت .ایـن
آیــه شــریفه در صــدد پاســخ بــه ایــن پرســش برآمــده اســت ،مــیفرمایــد «والبلــد الطیــب
یخــرج بناتــه بــاذن ربــه» ســرزمین پــاکیزه و شــیرین ،بســتر مناســب و الیــق بــه فرمــان
پروردگــار ،گیاهــان مناســب و خــوبی را مــیرویانــد .دلهــای پــاک و قلــبهــای آمــاده
انسانها نیز بر اثر وحی الهی ،میوههای شیرین اخالص و صفا را پرورش میدهند.
نکــدا :در لغــت عــر بــه معنــای انســان بخیــل و خســیس اس ـت؛ همــان انســانی کــه
در اصطالح مـیگوینـد نـم پـس نمـی دهـد .ایـن نـوع گیاهـان کـه در شـوره زار مـیرویـد
نکد میگویند .زیرا همـان گونـه کـه انسـان بخیـل بـه کسـی خیـرو فایـدهایـی نمـیبخشـد،
این نوع سرزمینها نیز بیخاصیت و فاقد ارزش هستند.
«کذلا نصـرف االیـات لقـوم یشـکرون لـذا اگـر مـردم در ایـن آیـه سپاسـگزار
نباشد نـه بـر بـاران رحمـت الهـی اشـکال وارد اسـت و نـه بـر وحـی آسـمانی اشـکال وارد
اســت؛ زیــرا ایــن کــه دو رحمــت الهــی  -1بــاران  -2وحــی الهــی ،بــه گونــه مســاوی،
زمــینهــا و دلهــا را فــرا مــیگیرنــد ،بلکــه اگــر اشــکالی وجــود دارد از خــود زمــین و دل
اســت .زیــرا بعرــی از زمــینهــا اســتعداد پــرورش گیــاه را نــدارد و محصــول آنهــا خــار
اســت لــذا قلــب بعرــی از انســانهــا اســتعداد هــدایت شــدن را نــدارد و خــود را بــینیــاز از
وحی میپندارند» (مثالهای زیبای قرآن ،ج ،1ص .)216-215
«بــه عبــارتی فاعلیــت فاعــل و قابلیــت قابــل نیــز بــا هــم نیــاز مــیباشــد زیــرا بــرای
رســیدن بــه کمــال و ســعادت دو چیــز الزم اســت -الــل) فاعلیــت فاعــل ) ،قابلیــت
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قابـل ،یعنـی بـرای رسـیدن بـه کمـال هـم عوامـل و اسـبا ترقـی الزم اسـت و هـم زمینـه-
هــای ترقــی ،بنــابراین ،تنهــا فاعلیــت فاعــل (بــاران) کفایــت نمــیکنــد بلکــه قابلیــت قابــل
(آمــادگی و لیاقــت زمــین) نیــز الزم اســت .یعنــی اگــر صــدها ســال بــاران بــر زمــین ببــارد
چون شورهزار است.
یگ گل هم به بار نخواهد نشست
«لذا پیامبر اکـرم همـان گونـه کـه اسـالم بـر مسـلمانان مـن الجملـه ابـاذر عرضـه کـرد
و آنهــا را بــه مســلمان شــدن دعــوت کــرد بــر ابوجهــل و ابولهــب و دیگــر کفــار را نیــز
عرضــه و آنهــا را بــه اســالم دعــوت نمــود ولــی قلــب پــاک و پــاکیزه مســلمانان و ابــاذر
آماده دریافـت حـق و سـبب روشـن نهـال ایمـان شـد در صـورتی کـه همـان گفتـار پیـامبر
(ص) بــر قلــب شــور زار ابوجهــل و ابولهــب تــیثیر نگذاشــت و ســبب رویــش بخــل و
کینــه در وجــود آنهــا شــد» (ناصــر مکــارم شــیرازی ،مثالهــای زیبــای قــرآن ،ج ،1ص
.)216-215
ایــن آیــه البلــد طیــب بــه زمــین حاصــلخیز کــه خــاک مناســبی دارد اشــاره دارد و
«الـذی خبــث» بـه زمــین نـامرغوبی کــه هـیچ گیــاه سـودمندی را نمــیرویانـده اشــاره دارد»
(مثلهای زیبای قرآن ،ص 216-215ف ج.)1
آیه سوره حج :تقابل شرک و کفر و توحید و یکتا پرستی

تخار ِ
ينتب ِ
ِ َ
ام ِءت َفتَخْ َط وفا وهت
وحنَ َف َء ِ َّ ِت
ِاه َتو َم ْ
تم َ
تّللتغَي ْ َر وتمشْ ارِك ِ َ
انت َّ
لس َ
انتيوشْ ا ِركْ تب ِا َّّللت َفَُنُ َّ َما َ َّ
يح ِ
ِ
َّ َ
يتمَُ ٍن َتس ِْيقٍت (حج)،31 /
لر و
تف َ
لطي ْ ورتأوْ تََ ْهنَِتب ِهت ِّ

«و خــاص و خــال

و ب ـیه ـیچ شــائبه شــریک بــرای خــدا آوریــد و آن را پرســتید،

و هر کـس بـه خـدا شـرک آرد (در عجـز و بینـارگی) بـدان مانـد کـه از آسـمان درافتـد
و مرغان (در فرـا) بـدنش را بـه منقـار (قطعـه قطعـه) برباینـد یـا بـادی تنـد او را بـه مکـانی
دور (بدون هر وسیله نجات) در افکند».
نکات بالغی
درآیه دو تشبیه تمثیل به کار رفته است:
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ارکان تشبیه اوّل:

مشبه :توحید ،خنفاء هلل
مشبه به :در عرش وآسمان منالسماء
وجه شبه :نورو روشنایی و هدایت محذوف
ادات تشبیه :تشبیه حذف شده
ارکان تشبه دوّم:

مشبه :شرک به خدا یشرک باهلل
مشبه به :سقوش از آسمان خَره من السماء
وجه شبه :ظلمت و تاریکی و نابودی
ادات تشبیه :محذوف
اهداف واغراض تشبیه تمثیلی این آیه

 -1ایــن آیــه شــریفه توحیــد را بــه آســمان ،و شــرک را تشــبیه بــه ســقوش از آســمان
کرده اسـت کـه خورشـید ،مـاه و سـتارگان در خـود نگـه داشـته اسـت کـه همـه منبـع نـور
و روشــنائی برکــت هســتند عــالوه بــر اینکــه خــود آســمان از زیبــایی خــاص و عظمــت
خیـره کننــدهای برخـوردار اســت .همانگونـه کــه توحیــد مرکـز نــور و عظمـت خــدا اســت
و بــرای موحــدین برکــت و روشــنایی بــه ارمغــان مــیآورد و ســقوش از آســمان -فنــا و
نــابودی و ظلمــت در بــر دارد و شــرک نیــز ،سراســر ظلمــت و تــاریکی و جهــل و در
نهایت فنا و نابودی در پی دارد.
 -2تشــبیه دیگــر اینکــه توحیــد را بــه آســمان کــه وجــه شــبه آن نــور و روشــنایی و
برکـت اسـت و دیگـری تشـبیه شـرک بـه سـقوش از آسـمان -کـه وجـه شـبه آن ظلمـت و
تاریکی و فنا و نابودی است.
 -3در تفســیر کشتــاف بیــان شــده اســت کــه« :مــیتــوان ایــن آیــه هــم تشــبیه تمثیلــی
مرکــب دانســت و هــم تشــبیه مفــرتق دانســت اگــر مرکــب باشــد مشــرکین را چنــان بــه
تصــویر کشــانده اســت و نقــشبنــدی نمــوده اســت کــه اینگــار از آســمان افتــاده و مرغــان
آنهــا ربــوده باشــند و بســان گوشــت تکتــه تکتــه درمعــده آنهــا قــرار گرفتــهانــد یــا آن کــه
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چنــان تنــدبادی بــر آنــان وزیــده باشــد کــه آنهــا را در جاهــای دور افکنــده باشــد و اگــر
تشــبیه مف ـرتق باشــد در ایــن فــرض ،ایمــان در بلنــدی و علتــوش بــه آســمان هماننــد شــده
درحــالی کــه انســانهــای بــیبهــره از ایمــان و مشــرک را بــه کســی تشــبیه کــرده کــه از
آســمان افتــاده باشــد و شــیطان او را دســتخوش تنــدبادهای وزیــده در مغــاک نــابودی
قــرار داده و بــه وادی گمراهــی کشــانده اســت» (کشتــاف ،ترجمــه مســعود انصــاری ،جلــد
سوهم ،ص.)254
«حنفــاء لِلــه غیــر مشــرکین :یعنــی خــال

و مخلـ

و بــه هــیچ شــائبهایــی شــریک

بــرای خــدا قــرار ندهیــد یعنــی بــه راه راســت باشــید ،از ادیــان دیگــر دســت برداریــد و
حجتــان از روی اخــالص و توحیــد بــه جــای آریــد و در تلبیــه حــج احــدی را شــریک
خــدا نســازید و ســپس دربــاره مشــرکین تمثیلــی مــیآورد کــه هــر کــه بــه غیــر خــدا روی
آورد مثل این اسـت کـه از آسـمان سـقوش مـیکنـد و مرغـان او را بـه منقـار مـیگیرنـد و
او را به وسیله باد به جای دوری میبرد» (مجمع البیان ،جلد  ،16ص .)210
«الحنفــاء :جمــع حنیــل و حنیــل بــه معنــی حقیقــتگــرا -و حنیــل اســمی اســت
که پیـروی مـی کنـد از ایـن ملـت و المسـلم اسـمی اسـت کـه نامیـده شـده اسـت بـه خـود
ابــراهیم و اهــل دیــن و پیــروان او و معنــی حنفــاء هلل بــه ملــت و پیــروان ابــراهیم کــه
خالصانه به او و دین او لبیک میگویند.
«و غیــر مشــرکین بــه النهــم کــانوا یقولــون «لبیــا ال شــریا لــا اال شــریا
هــو لــا تملکــه و مــا لــا» قتــاده مــیگویــد و کــانوا فــی الشــرک یحجــون و
یرحمــون البنــات و االمهــات و االخــوات و کــانوا یســمون حنفــاء فنزلــت حنفــاء هلل
غیــر مشــرکین بــه ای حجاجــا وهلل مســلمین موحــدین یعنــی مَــن اشَــرکَ الیَکــونَ

حنفــاء» (تفســیر کشــل االســرار ،ج ،6ص 366؛ تفســیر جاللــین ،ترجمــه مســعود قــادر
مزری ،جلد  ،4ص)336
« لذا بـا توجـه بـه ایـن مقدمـه ،کسـانی کـه یکتـایی و بـیهمتـایی خداونـد را نپذیرنـد
و بــرای خداونــد شــریک بگیرنــد از صــل موحــدین خــارج شــده گویــا از آســمان بــه
ســوی زمــین ســقوش کــرده کــه هرگــز نجــات پیــدا نمــیکنــد زیــرا در وســط زمــین و
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آســمان بــه یکــی از دو بــالی زیــر گرفتــار مــیشــوند کــه نتیجــه هــر دو مــرگ و نــابودی
است.
 -1گرفتـــار پرنـــدگان گوشـــت خـــوار آشـــمان مـــیشـــود و هـــر قطعـــه از بـــدنش
خــوراک یکــی از پرنــدگان الشــخور مــیشــود و در نهایــت تنهــا اســتخوانهــایش بــه
زمین میرسد.
 -2و یــا در وســط آســمان و زمــین گرفتــار طوفــانی مــیشــود کــه او را بــه نقطــه دور
دســت پرتــا مــیکنــد ،جــایی کــه دسترســی بــه هــیچ انســانی ممکــن نیســت تــا او از ایــن
گرفتاری نجات یابد.
آیه  122سوره انعام
«أَوَمَنْ کَانَ مَیْتا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُـورا یَمْشِـی بِـهِ فِـی النَّـاسِ کَمَـنْ مَثَلُـهُ فِـی

الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا کَذَلِاَ زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ» (انعام).122 /
ترجمــه «آیــا کســى کــه مــردهددل بــود و زنــدهاش گردانیــدیم و بــراى او نــورى
پدیــد آوردیــم تــا در پرتــو آن ،در میــان مــردم راه بــرود ،چــون کســى اســت کــه گــویى
گرفتــار در تــاریکیهاســت و از آن بیــرونآمــدنى نیســت؟ ایــن گونــه بــراى کــافران آننــه
انجام مىدادند زینت داده شده است».
نکات بالغی
در این آیه دو تشبیه تمثیلی به کار رفته است.
ارکان تشبیه اوّل:
مشبه :فاحیناه

مشبه به :میتا

وجه شبه :نور ،ظلمت

ادات تشبیه ک -مثل

ارکان تشبیه دوم:
مشبه:کانوا یعلمون (مومنین)

مشبه به :کافرین

وجه شبه زندگی و زنده بودن -حیات) و مرده بودن وممات
ادات تشبیه :ک -مثله)
تشــبیه تــام و مرســل اســت و در آن همــه ارکــان تشــبیه وجــود دارد هــر دو طــرف
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تشبیه مشبه و مشبه به حسی است.
هر دو طرف تشبیه مطلق و بدون قید و بند است.
هر دو تشبیه مرکب و تمثیلی است.
تشــبیه تســویه یعنــی مشــبه آن متعــدد اســت و بــه مشــبه بــه آن متعــدد و تشــبیه تســویه
و جمع هستند.
تشبیه مقلو است یعنی دو طرف تشبیه با هم جا به جا شده است.
اغراض واهداف بالغی تشبیه تمثیلی این آیه
 -1برای تخویل و اندرز و ترساندن ،تنبه و توجه و بیدار شدن است.
 -2در ایــن آیــه خداونــد کســی کــه پــس از گمراهــی او را هــدایت کــرده و بــه او
تؤفیــق یقــین داده باشــد بــه ماننــد مــردهای تشــبیه کــرده اســت کــه او را زنــده کــرده اســت
و بــرای او نــوری قــرار داده اســت کــه بــا کمــک آن بــین مــردم راه مــیرونــد و حــق از
باطل تشخی

میدهد.

«کــه کــافر چنــان در ظلمــات کفــر گرفتــار اســت کــه ضــر المثــل شــده اســت
علـت اینکـه کـافر را مــرده مـینامنـد ایــن اسـت کـه از حیــات ،بهـرهای نگرفتـه و خــودش
نیــز از زنــدگی خــود بهــرهمنــد نمــیشــود؛ بنــابراین حــال کــافر از حــال مــرده بــدتر اســت
زیرا مرده کاری نمـی کنـد کـه گرفتـار کیفـر شـود و بـه دیگـران هـم زیـانی نمـیرسـاند و
علــت اینکــه مــومن را زنــده مــینامنــد ایــن اســت کــه در حیــات وی خــودش و دیگــران
بهــرهمنــد مــیشــوند .قــرآن در چنــد جــا مــومن را زنــده و کــافر را مــرده نامیــده اســت.
«فَمِنَّــاَ لَــا تُسْــمِعُ الْمَــوْتَ (روم ،52/ص .)410لِیُنْــذِرَ مَــنْ کَــانَ حَیّــا (یــس،70/
ص.)444
وَمَــا یَسْــتَوِی الْأَحْیَــاءُ وَلَــا الْــأَمْوَاتُ» (فــاطر )437 ،22 /و علــت اینکــه قــرآن و
ایمــان و علــم را ن ـور نامیــدهانــد ایــن اســت کــه مــردم بــه وســیله ایــنهــا راه خــود را پیــدا
مــیکننــد و از تــاریکیهــای کفــر و ســرگردانی ضــاللت هــدایت مــیشــوند و علــت ایــن-
که کفـر را ظلمـت نامیـده انـد ،ایـن اسـت کـه کـافر بـه وسـیله کفـر هـدایت نمـیشـوند و
راه ســعادت خــود را نمــییابــد بــه همــین دلیــل اســت کــه در ایــن آیــه کــافر را نابینــا
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خواندهاند :وَمَا یَسْتَوِی الْأَعْمَ وَالْبَصِیرُ» (فاطر ،19 /ص.)437
کور و بینا ،یعنی کافر و مومن برابر نیستند».
«در مــورد مــن کــان میــت آورده اســت کــه :مــوت ومیــت در پــنج وجــه آمــده وجــه
آمده است» (تفسیرکشل االسرار،ترجمه ،ج ،3ص .)477-476
 -1نفطــه کــه هنــوز در بنــد خلقــت قــرار نگرفتــه اســت کــه در ســوره بقــره آمــده
است «کنتم امواتا فاحیاکم یعنی نطفا لم تخلقوا فخلقکم» (بقره.)28/
 -2وجــه دوم مــوت بــه معنــای ضــاللت کــه اوکــان میتــا یعنــی ظالًعــن الهــدی
فهـــدیناهم کـــه در ســـوره المالئکـــه آمـــده اســـت« :و مـــا یســـتوی االحیـــا والاالمـــوت»
(فاطر.)22/
 -3بــه معنــی قحــط و جــذویت زمــین و نــارس شــدن نبایــات و گیاهــان کــه در
سوره فاطر آمده است «فسقناه الی بلدمیت» (فاطر.)35/
 -4وجــه چهــارم مــوت بــه معنــی زهــوق روح برســیبل عقوبــت پــیش از اســتیفاء کــه
در ســوره بقــره آمــده اســت «و هــم الــوف حــذر المــوت ،فقــال لهــم اهلل موتــوا ثــم احیــاء
هم» (بقره.)243/
وجــه پــنجم :حقیقــت مــوت بــه معنــی اجــل هــر کــس– کــه خداونــد مــیفرمایــد:
«انـا میتـا و انهـم میتــون ،کـل نفـس ذایقــه المـوت» (الزمـره )30/کـه نظــارئر آن در
قرآن فراوان است» (تفسیر کشل االسرار ،ترجمه  ،ج ،3ص .)478
«شباهتهـای کفـار و حیوانـات افـراد دیـدگاه قـرآن در تفسـیر آیـه 122
سوره انعام
 -1حیـــوان مســـائل را درک نمـــیکنـــد؛ زیـــرا فهـــم وشـــعور نـــدارد و حرکـــت و
کارهـایش غریــزی اســت کفــار نیــز فهــم و شـعور ندارنــد بــه همــین دلیــل آفتــا حقیقــت
را نمیبینند.
 -2حیوانــات احســاس مســلولیت نمــیکننــد ،حیــوان مزرعــه یتــیم -موقوفــه و ملــک
غیــر را نمــیشناســد و حســا حــالل و حــرام را نمــیکننــد و خــود را در برابــر ایــن امــور
مســلول نمــیدانــد چــون درک ندارنــد کفــار هــم احســاس مســلولیت و حســا حــالل و
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حرام نمیکنند.
 -3حیوانـــات فرمـــانبردارِ غریـــزهانـــد او چیـــزی غیـــر از علـــل و آ و خـــورد و
خــوراک و محــل اســتراحت و اصــطبل نمــیشناســد کفــار نیــز ماننــد حیوانــات تــابع هــوی
و هوس هستند.
 -4حیوانــات تــابع منطــق و دلیــل و کتــا و حســا نیســتند کفــار نیــز از درک
اســتداللهــای قــوی و محکــم و در عــین حــال ســاده قــرآن در امــور مختلــل مخصوص ـاً
در توحید و معاد عاجزند.
 -5حیوانــات ســود و زیــان خــویش را تشــخی

نمــیدهنــد لــذا گــاهی بــه ســوی

پرتکــاههــای خطرنــاک مــیرونــد چــون ســود و زیــان خــویش را درک نمــیکننــد کفــار
مشــرکین نیــز همننــین مــیباشــند عبــادت بــتهــا و پیــروی از هــوی و هــوس بــرای آنــان
ســودی نــدارد و نمــیفهمنــد کــه عــزت ،ســعادت ،درســتکاری در ســایه توحیــد اســت
مشرکان این امور را نمیفهمند» (تفسیر نمونه ،جلد دوم ،ص  155تا .)156
چرا مشرکین و کفار از حیوانات بدتر هستند «بّل هم اضلَّ سبیال»
« -1حیوانــات اگــر درمرحلــه حیوانیــت مــیمانــد و ترقــی نمــیکنــد بــه ایــن دلیــل
اســت کــه بــیش از ایــن اســتعدادش نــدارد امــا انســان دارای چنــان اســتعدادی اســت کــه
میتواند از فرشتگان سبقت بگیرند.
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مقام آدمیهت

«انتی جاعل فی االرض خلیفهُ»
 -2حیوانـــات هرکـــدام بـــه فراخـــور اســـتعداد شـــان بـــه انســـان خـــدمات زیـــادی
مــیدهنــد .برخــی -شــیر -گوشــت -پشــم -بارکشــی و غیــره امــا انســان کفــار و مشــرک
حتــی بــا ســرمایه خــویش بــه جامعــه نــه تنهــا ســودی نمــیرســند بلکــه موجــب تــورم-
گرانی ...در جامعه میگردند.
 -3حیوانــات براســاس یــک برنامــهریــزی عزیــزی حرکــت مــیکننــد و فرمــان حــق
آنهــا را بــه ســوی اهدافشــان هــدایت مــیکنــد امــا کفــار و مشــرکان تحــت تــاثیر هــوی و
هــوس بــوده برعقــل غالــب مــیشــود عقــل آنهــا بــرده شــده و بــر فطــرت آنهــا پــرده

 /156فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

میافکنند و فطرت آنها را میپوشاند.
 -4حیوانــات هــر چقــدر کــه ضــرر داشــته باشــند ضــرر آنهــا محــدود اســت در حــد
نیـازش از دیگـران بــه آنهـا ضـرر مــیرسـاند ولـی انســان بـا پیـروی از هــوی و هـوس بــه
دیگران ظلم و ستم میکنند تا جایی که ظلم و ستم آنها نهایت ندارد.
 -5حیوانــات کــار خــالف و زشــت خـــود را توجیــه نمــیکننــد و آن را خـــو
جلــوه نمــیدهنــد ولــی انســان تــابع هــوی و هــوس کــار زشــت خــود را توجیــه مــیکنــد»
(تفسیر نمونه ،جلد دوم ،ص  156تا .)157
لــذا نتیجــه مــیگیــریم کــه انســان تــابع هــوی و هــوس از حیــوان گمــراهتــر اســت
گــاهی درک و شــعور یــک حیــوان از انســان بــاالتر و بیشــتر اســت وگــاهی موجــب
نجــات همنوعــان خــود و حتــی نجــات انســانهــا مــیگردنــد و بــه ایــن ترتیــب هــیچ
موجــودی خطرنــاکتــر و زیــانبــارتر از یــک انســان هــوی پرســت و بــیایمــان و و
ســرکش نمــیباشــد بــه همــین دلیــل بــه ایــن نــوع انســان هــوی پرســت لقــب «شــرالدوا
(بدترین چهار پایان داده شده است.
نتیجهگیری
امثــال و حکــم در قــرآن کــریم ،حــاوی آمــوزههــای اخالقــی و پنــدهای فــردی و
اجتمــاعی اســت و بــه جهــت مشخصــههــای خــاص خــود ،بســیار تیثیرگــذارتر از کــالم
عــادی عمــل مــی کنــد .لــذا بخــش قابــل تــوجهی از آیــات قــرآن بــه امثــال قرآنــی
اختصــاص یافتــه اســت .قــرآن بــه منظــور هــدایت بشــر و تــیمین ســعادت او ،برخــی از
پیــام هــای واالی خــود را بــا زبــان تمثیــل بیــان نمــوده تــا همگــان بتواننــد آن را درک
کننــد .اســتفاده از زبــان تمثیــل ،بــرای فهــم بهتــر امــور غیــر عینــی در قالــب بیــان عینیــات و
ملموسـات اسـت .لــذا قـرآن بـا اســتفاده از تمثـیالت ،تنـوع را بــه خطـا هـا بخشــیده و آن
را از حالــت خشــک و بــیروح خــارج ســاخته اســت .پــس از بررســی «تشــبیهات تمثیلــی
حــوزه حــق و باطــل در قــرآن کــریم» ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد کــه جهــت ملمــوس-
ســازی هــر چــه بهتــر موضــوعات هــدایتی در شــناخت و تشــخی

حــق از باطــل ،در
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قرآن کـریم ،موضـوعات معنـوی بـا امـور حسـی تبیـین شـدهانـد .بـدین مفهـوم کـه جهـت
تبیین حق ،تشـبیهات تمثیلـی از جهـان طبیعـت اسـتفاده شـده اسـت؛ چـرا کـه ایـن مثـالهـا
عینــی هســتند و خواننــده مــیتوانــد ارتبــاش بهتــری بــا آنهــا برقــرار نمایــد .تشــخی

حــق

از باطل با تشـبیه بـه شـجره یـا درخـت کـه همـان سـاختار شـبکهای اسـت ،تشـبیه باطـل بـه
کــل روی آ  ،تشــبیه پیشــرفت ایــدئولوژی باطــل بــه موضــوع ســخت صــعود بــه آســمان
و ...نمونــههــایی از ایــن ملمــوسســازی اســت کــه اعجــاز بالغــی قــرآن کــریم را در
ارتبــاش امــور ذهنــی بــا عینــی اثبــات مــیســازد .خداونــد بــرای هــدایت مــردم بــه حقــایق
عقلــی ،حقیقــت دنیــا و آخــرت ،نشــان دادن عاقبــت کــار داعیــان بــه حــق ،ســتم ،ظلــم
ظالمان مثلها می زنـد .بیـان امثـال یکـی از اصـول مسـلم قـرآن اسـت کـه خداونـد بـا بیـان
تمثیــل و تشــبیه بــه هــر چــه بخواهــد مثــل مــیزنــد گرچــه ممکــن اســت از نظــر مــردم
کوچــک باشــد و یــا خیلــی بــزرگ و ســخت باشــد .بعرــی مواقــع در یــک مثــل ریــز و
کوچــک بهتــرین و بــزرگتــرین حکمــت و درس نهفتــه اســت و گــروه زیــادی از مــردم
بــه وســیله آن هــدایت مــینماینــد« .مرحــوم فــیض کاشــانی در تفســیر آیــه  17ســوره بقــره
 کلمــه مــثلهم را بــه حــالهم العجیبــه ترجمــه کــرده و مــیفرمایــد خداونــد امثــال را بــرایمــردم در کتــابش بیــان نمــوده اســت ،زیــرا مثــل در دل مــی نشــیند و بــا مثــل تخیــل بــه
صــورت حقیقــت در مــیآیــد و معقــول بــه صــورت محســوس تصــوهر مــیشــود ».در
تمثیــل ،حجــم و شــکل مهــم نیســت  -تمثیــل ابــزار روشــنگری و بصــیرت دادن اســت.
خداونــد بــا بیــان ایــن تمثیــلهــا ،آزمــایش دلهــا و روانهــا را اراده فرمــوده اســت.
خداونــد بــا بیــان ایــن تمثیــلهــا ،دشــمنان و مشــرکین و کفــار از اعمالشــان برحــذر مــی-
دارد و مومنــان را بــر ایمــانشــان پایــدارتر مــینمایــد« .ســیوطی در االتقــان مطلبــی از
شــافعی بیــان مــیکنــد کــه ایشــان علــم امثــال را از جملــه علــوم قرآنــی مــیدانــد کــه بــر
مجتهد واجب است بشناسد».
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فهرست منابع
قرن رريم؛ ترجاه ن صر ُك رم شيرَّزی .ت
قرن رريم ،ترجاه ُحاد َُدی ف الْوند
َّ .1ب اي َّندذْ ُ ،حاد بآ ي سف ،ب1420ق) ،بيرو َّْ :رَّذفكر.
َّ .2ب َّذفضل رشيدَّذديآ ُيبدی،ر ف َّالسرَّر
َّ .3ب َّذق سااام ُحاااا ْ زَُ اااری ،تفْاااير ر ااا فُ ،تااارجم ُْاااع ْ َّنصااا ریَّ ،نت ااا رَّ
ققا س ،تَرَّ .
َّ .4ب َّذق سااام زَُ اااریُ ،حاااا ْ باااآ ُاااار ،ب1407ق)َّ ،ذك ااا ف ُاااآ اقااا ئ

ااا َُّض

َّذتا يل ،بيرو َّْ :رَّذكتب َّذعرب .
َّ .5بآ ُ ش رَّ،ذتحريروَّذتا يرَّ ،نت رَّ َّْرذفكر ،بيرو .1420،
 .6بيض ا وىُ ،ب اد ه َََّّلل بااآ ُااار ،ب1418ق)َ ،ن ا َّر َّذتا ياال و َس ارَّر َّذتئوياال،تحقي ا ُ :حاااد ُبااد
َّذرااآ َّذارُ ل  ،بيرو َّْ :ر َّاي ُ َّذترَّث َّذعرب .
 .7پ رن ُدَّري  ،تق  ،ب ،)1388سفر ْر ُه ،تَرَّ  :نگ ُ.
 .8جرج ن ُ ،ل بآ ُحاد ،بب ت )َّ ،ذتعريف

 ،ب ج َّْ :رَّذكتب َّذعلايۀ.

 .9جالَ َّذديآ سي ع  ،تفْير جالذيآ ،ترجاه ُْع ْ ق ْر ُ ری  ،جلد  ، 5ص .461
 .10جَاا بَااش ُ َّقااب ،ت اابَ

و تاثاايال قاارن  ،چاا پ ْومَّ ،نت اا رَّ قاا  ،تَاارَّ ،

..1359
 .11اا ا وی ،عيبااهُ ،ق يْااه ت اابيه تاثياال ْر قاارن رااريم و نَااجَّذبال ااه َّْ ،ن ااگ ُ پي ا م ن ا ر
تَرَّ .1389 ،
َّ .12ذَطيااب َّذتبرياا ی ،جااالَ َّذااديآ ُحاااد بااآ ُباادَّذرااآ ،ب2003م)َّ ،اليضاا ح فاا ُلاا م
َّذبال ۀ ،بيرو َّْ :رَّذكتب َّذعلايۀ.
 .13رَّ اااب َّصااافَ ن  ،اْااايآ باااآ ُحااااد ،ب1412ق)ُ ،فااارَّْ َّذفااا آ َّذقااارن  ،بيروتاااک
َّْرَّذ ُيۀ.
 .14رااايم پ ا ر ،فااروغ ،تحليل ا َّز س ا خت ر ا ا و ب عاال ْر قاارن رااريم ب ا تئريااد باار ْياادگ ُ
ُالُه عب عب ي ْر َّذاي َّ  ،پژوهش ْيا  ،شا رُ سي ْهم ،ت بْت .1385
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 .15ساااايَد ُحاداْاااايآ عب عباااا ئ َّ،ذاي َّ  ،ترجاااااه ن صاااار ُكاااا رم شاااايرَّزی ،چاااا پ
ش مَّ،نت رَّ َُّير ربير،تَرَّ .
 .16شفيع ردرا ُ ،حادرض  ،ب ،)1366ص ر خي َ ْر شعر ف رس  ،تَرَّ  :نگ ُ.
ُ .17بااادَّذلَ ُ ،حب باااه ،تاثيااال روَّيااا و َّنااا َّع ن ْر َُّْ ف رسااا  ،پاااژوهشهااا ی َّْبااا و
بال  ،شا رُ  ،6بَ ر .1393
ُ .18ب ادَّذت َُّ ،صااالحَّذااديآ ،ب1995م)َّ ،ذص ا ر َّالْبيااۀ ف ا َّذقاارن َّذكااريم ،بياارو ُ :كتبااۀ
َّذلبا .
 .19فتااا ا ُ ،حاااا ْ ،ب ،)1390سااابکشا سااا  ،نظرياااههااا  ،رويكرْهااا و روشهااا  ،تَااارَّ :
سَآ.
 .20عبرساا  ،فضاال بااآ َّذحْااآ ،ب1375ش) ،تفْااير ج َُّااع َّذجاا ُع ُ ،ااَد :نساات قاادس
رض ی.
 .21عبرس  ،فضل بآ َّذحْآ ،ب1372ش) ُجاع َّذبي ف تفْير َّذقرن  ،تَرَّ  :فرَّه ن .
 .22فضااال باااآ اْاااآ عبرسااا ُ،جااااع َّذبيااا  ،ترجااااه اْااايآ نااا ری هادَّن َّ،نت ااا رَّ
فرَّه ن ،چ پ ََّوَ
 .23فيض َّذْالم ،نَج َّذبال ه ،
ُ .24حْااآ قرَّئتاا  ،تفْااير ناا رَّ ، ،نت اا رَّ وزَّر فرهاااال و َّرشاا ْ َّسااالُ  -چاا پ ْهاام،
تَرَّ  ،بَ ر .1383
ُ .25حاد ُحادی ری شَریُ ،ي َّ َّذحكاهَّ ،نت رَّ َّْرَّذحديا قم 1384 ،ها.ش.
ُ .26حاد بآ ي سفَّ،ذبحرَّذاحيَِّ ،نت رَّ َّْر َّذفكر،چ پ ََّوَ،بيرو  ُ1420،ق.
 .27ن صر ُك رم شيرَّزی ،تفْير نا نهَّ ،نت رَّ ْرَّذكتب َّالسالُيه ،تَرَّ 1379 ،ش.
 .28ن صاار ُكاا رم شاايرَّزیُ ،ثاا َهاا ی زيباا ی قاارن َّ ،نت اا رَّ نْاال جاا َّ  ،چاا پ َّوَ قاام،
س َ. ُ.1386ش.

