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 چکیده
هدا از فندون بیدانی )تشدبیهی،     قرآن کررم، در بسیاری از آرات، تصورری حسی از اغراض خدود ارائده و در بسدیاری از آن   

هدای حسدی قدرآن را کده بدا اسدتفاده از خدوردن و        کناری( استفاده کرده است. نورسنیه در ارن پژوهش تصوررمجازی، 

توصدیفی  -روش اختیار شدیه بدرای انجدام تحقیدق، روش تحلیلدی     بررسی کرده است. انی،  نوشیین و قوة ذائقه ابیاع شیه

ی بر خوردن و نوشیین، در قرآن کدررم بده دو شدکل    های مبناست. نتارج حاصل از تحقیق به ارن امور اشاره دارد: تصورر

هدا را در آردات راجدع بده احکدام غدذاهای        تجلی رافته است: الف: تصوررهای حقیقی که در قرآن کررم فراوان است و آن

های بهشتیان و وصف آنچده کده در دوزخ بده    ها و آشامیینیهای الهی در دنیا، توصیف خوردنیحالل و حرام، ذکر نعمت

توان رافت. ب: تصوررهای بیانی؛ ارن نوع تصوررها در قدرآن کدررم اندیا اسدت و      شود، می ن و معانیان خورانیه میکافرا

ها، قدرآن بهتدررن نظیدر را بدرای مشدبه      ها و استعارهمحیود به رک مجاز مرسل و چنی تشبیه و استعاره است. در تشبیه

یاری از ارن گونه تصوررها، امور معقول را بده شدکلی محسدوس    برگزریه است و تصورری روشن از آن ارائه کرده است. بس

ها را در لباس هماننیی محسدوس؛ امدا داللدت    ها، برای روشن کردن امور حسی آن انی و در انیکی از آنبه تصورر کشییه

تدررن  ه اصدلی ای نیارنی بلکه تصوررهاری هسدتنی کد  های بیانی قرآنی نقش آرارهکننیه بر مقصود، ارائه کرده است. تصورر

 انی.   کارکرد آن رسانین معناست و ارن وظیفه را به زرباری اعجاز آوری ارفا کرده

 های مبتنی بر ح  ذائقه، خوردنی و نوشیینی. های حسی، تصورر های بیانی، تصورر قرآن کررم، تصورر ها:واژهکلید

 الالت الصور البيانية املبنية على القوم الذوقية د
 ( يف القرآن ال رمي)الطعا  والشراب

 امللخص
القرآن الكار  قاد عار    كثاري مان آايتاه تصاويرا حسايا مان أغراضاهت وقاد وألّاف   نبادا  كثاري منهاا الفناون البيانياة  ننّ 

)التشابيه، واراااز، والكنايااة(ت جاادل هاا ه املقالاة نّ دراسااة صااور حسااية   القاارآن الكار  تاارتبت نوعااا مااا ابلقااوة ال وقيااة 
: كيااف  لّاات الصااور الاال أباادعت ماان الطعاااِ والشااراب والقااوة ال وقيااة   تاليااةالشااراب نجابااة عاان األسااملة الوالطعاااِ و 
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القرآن الكر   ما هو الادور الا ي لعبتاه تلاك الصاور   نيصاال األغارا  القرآنياة   أي فاّن مان الفناون البيانياة لاه الادور  166
ت الوصاافي –عتمااد الباحاا    هاا ه الدراسااة علاان املاانهج التحليلااي األكااخ   تصااوير املعاااين املتصاالة ابلقااوة ال وقيااة  ا

   متجلياااة الكااار  القااارآن   والشاااراب، الطعااااِ مااان أبااادعت الااال الصاااور ننّ : التالياااة النتاااائج نّ الدراساااة هااا ه تاااوحي
فهااي احلقيقااة فهااي كثاارية   القاارآن الكاار   اادها   آايت احلااالل واحلااراِ  ةيااوبيانيااةت أمااا الصااور احلقيق ةحقيقياا: صااورت 

واألشااربة كمااا  اادها   ذكاار نعاام اهلل   الاادنيا و  وصااف طعاااِ أهاال ا نااة وشااراهبم و  وصااف مااا يُؤكاال  ةماان األطعماا
ذوقاي فهاي قليلاة   القاارآن أُباادعت مان الطعااِ والشاراب وماا هااو  یأصاحاب الناار وماا ُيشاربونت وأّمااا الصاور البيانياة التا

و عااادد مااان التشااابيهات واإلساااتعاراتت نّن القااارآن  لالكااار  وينحصااار علااان أسااااس ماااا وصااال نلياااه الباحااا    ئااااز مرسااا
الكاار    تشاابيهاته واسااتعاراته قااد اختااار أقاارب مثياال للمشاابه حبياا  يصااوره تصااويرا واضااحات نّن كثااريا ماان هاا ه الصااور 

سوساااة وقلااايال منهاااا تلاابذ عليهاااا ثيااااب حمسااوس آخااار أدّل مااان األّول ابملقصاااودت ونّن تصااور األماااور العقلياااة   صااورة حم
البيانية   القرآن الكر  ت أتت لغر  مجاي ونمّنا الغر  األصيل منها نيصال املعن نّ قلب املخاطب وهي قد  رالصو 

 أّدت ه ا الغر  بشكل عج  البشر عن اإلتيان مبثلهت
 الكر ، الصور البيانية، الصور احلسية، الصور املبنية علن القوة ال وقية، الطعاِ والشرابت القرآن :سةيال لمات الرئ
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 مقدمه -1 167

تررن ابزار کنی و مهمحواس، نخستین چیزی است که به انسان در درا محیط پیرامونش کمک می

در ذهدنش   ای در درا طبیعدت، تصدورری از اشدیاة و امدور    شناخت او از طبیعت است. با هر تجربه

هدا کده بدا    شود. تصوررهای ذهنی مشدتراِ انسدان  ها تصورر ذهنی گفته میگیرد که به آنشکل می

 کالمدی  ارتبداط  اصدلی  ةپار ، انیکرده درا چشاری و بوراری المسه، شنواری، بیناری، ةگانحواس پنج

 با انسان آشناری از پ  شونی،نمی درا حواس با که مفاهیمی و معنوی امور است بیرهی. هاستآن

-بدیل مدی   و ها ردخنانی که میان انسانس از فراوانی بخش اساس؛ ارن بر. گیرنی می شکل حسی امور

ها در ذهنشدان شدکل گرفتده و بدا     انی و تصورری از آنشود، چیزهاری است که با حواس درا کرده

 گردد.  ها وضع شیه است به ذهن شنونیه باز میذکر نامی که برای آن

-های ذهنی مشدترا اسدتفاده مدی   سخنوران برای بیان افکار و عواطف خورش از همین تصورر

 اساس بر ادربان و شاعران آفررنی تصورر ةهای فراوانی در بارکننی. از ارن رو، در نقی جیری، پژوهش

 در شدیه  نهداده  کتداب  تدررن بلیدغ  که نیز کررم قرآن است، بیرهی. است شیه انجام گانه پنج حواس

ی بدرا  گرفتده،  شدکل  حدواس  اسداس  بدر  نخسدت  که را ذهنی تصوررهای همین است، انسان ختیارا

 رسانین مفاهیم متعالی و هیارت بشر به سوی غارتی الهی بکار گرفته است. 

 های پژوهشپرسش - 1-1

هداری در  ها بده چده شدکل    ها و چشیینی ها و نوشیینی تصوررهای حسی مبنی بر خوردنی -1

 انی؟ رافتهقرآن کررم تجلی 

 رک از فنون بیانی استفاده کرده است؟ قرآن کررم برای بیان اغراض خود از کیام -2

 نقش ارن گونه تصوررها در رسانین اغراض قرآن چگونه است؟ -3

 پیشینه پژوهش -2-1

 : کرد تقسیم بخش دو به توانمی را حسی هایپردازی تصورر ةبار های انجام شیه درپژوهش

 انی:های ذرل که به تصوررهای حسی به شکل عام اشاره کرده یر نمونههاری نظپژوهش -الف

  صفحه  16کررم خالل مباحث مختلف آن  التصورر الفننی فی القرآن السیی قطب در کتاب

هداری از  را به بحث خیال پردازی حسی و تجسیم در قرآن اختصداص داده اسدت و نمونده   

مور معنوی پوشییه شیه، ذکر کرده است. آرات الهی را که در آن جامه محسوسات بر تن ا
 (86-71م، 2002)قطب، 

       الصدورة الفنیدة فدی المفضدلیات؛ أنماطهدا،       زری بدن محمدی بدن غدانم الجهندی در کتداب

ق منتشر شیه است، ضمن بررسی 1425که در سال موضوعاتها، مصادرها وسماتها الفنیة 

ات جمع شیه است، چهدار  تصوررهای فنی در شعر شاعران جاهلی که شعر آنان در مفضلی
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ق: 1425، الجهینی)صفحه را به بررسی تصوررهای مرتبط با ح  ذائقه اختصاص داده است.  168

238-241.) 

  بالغة الصدورة الفنیدة فدی الخطداب     نور الیرن دحمانی در رسالة دکتری خود تحت عنوان

ضمن مباحدث متعدید خدود     القصصی القرآنی؛ مقاربة تحلیلیة فی جمالیات األداة واإلحیاة

شش صفحه را به تصوررهای ذوقی اختصاص داده است. نورسنیه بندا بده مقتضدای بحدث     

خود فقط به تصوررهای حقیقی پرداخته که به شکل قصصدی در قدرآن کدررم وارد شدیه     

 .(317-311م، 2011)دحمانی، است 

  عر المتنبی والشررف الصورة الفنیة فی شخیاداد بحری در پاران نامه دکتری خود با عنوان

بررسی تصوررهای حسی در شعر متنبی و شدررف رضدی، در    ضمن  الرضی؛ الفخر نموذجا

سه صفحه از رساله خود، به بررسی تصوررهای ذوقی )خوردنی و نوشیینی( پرداخته است. 
 (272-270ش: 1390)بحری، 

  بده بررسدی   نخسدت  داللة الصورة الحسیة فی الشعر الحسینی صباح عباس عنوز در کتاب

ای از اشعار سدروده شدیه   های حسی پرداخته سپ  بر ارن اساس پارهشکل گیری صورت

 در بارة امام حسین )ع( را با تاکیی بر ارن امر تحلیل کرده است.

 :انیهاری که به بررسی تصوررهای مربوط به رک ح  خاص پرداختهپژوهش -ب

 تنهدا بده تصدوررهای     البصررة فی شعر العمیدان الصورة در کتاب  عبی اهلل المغامری الفیفی

قابل ادراا با ح  بیناری در شعر نابیناران مادرزاد پرداخته است. وی در ارن کتداب کده   

هدای   بیتِ دارای تصوررهای بصری را از  دردوان  1046م منتشر شیه است، 1997در سال 

الغندی الحصدری    علدی بدن عبدی   ، ابدو العدالة معدری   ، علی بن جبلة العکدوّا ، بشار بن برد

 استخراج و  بررسی کرده است.  ،حمی بن عبی اهلل التطیلی و عبی اهلل البرذونیأالقیروانی، 

 نوشته صاحب خلیدل ابدراهیم کده در سدال      الصّورة السّمعیّة فی الشعر العربی قبل اإلسالم

م و در منشورات اتحاد کتاب العرب چاپ شیه است. نورسنیه در ارن کتداب عدالوه   2000

ذکر انواع تصوررهای سمعی به مواضع اداة سمعی در قصییه جاهلی و سداختار جمدالی    بر

 در تصوررهای سمعی گوناگون و بافت شعری از جهت موسیقیاری و بیانی پرداخته است. 

  28بخشی به تصاورر قرآنی و بررسی آن در جزةهدای   نقش عنصر حرکت در حیات»مقالة 

مجلة  7از دورة  1ی و بتول مشکین فام که در شماره نوشته مررم والرت« قرآن کررم 29و 

تحقیقات قرآن و حیرث به چاپ رسییه است. نورسنیگان در ارن مقالده تنهدا تصدوررهای    

انی و نقش حرکت را  شود بررسی کرده می  حرکتی را که جزئی از تصوررهای بصری شمرده

 انی. در حیات بخشی به تصوررها بیان کرده
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169  نوشته صدغرى بیداد کده     المتحرکه فی القرآن الکررم؛ الثلث األول نموذجانامه الصور  پاران

در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به اتمدام رسدییه اسدت، نورسدنیه در اردن       1395در سال 

 های حرکتی در قرآن کررم پرداخته است. رساله به بررسی تصوررپردازی

شدی مسدتقل در بداره تصدوررهای     بر اساس اطالعات نورسنیه، تا زمان نگارش اردن مقالده، پژوه  

مرتبط با ح  چشاری و خوردن و نوشیین، نه در قرآن و نه در آثدار منظدوم و منثدور ادبدی انجدام      

 نشیه است؛ به همین جهت نورسنیه، بررسی ارن موضوع را در قرآن کررم برگزریه است. 

 روش پژوهش -3-1

مرتبط با ذائقه )خوردنی و نوشدیینی(   نورسنیه قصی دارد، ابتیا به تعررف تصورر حسی و تصوررهای

توصیفی، اشکال وارد شین تعابیر مرتبط را بیان نماری و  –د، سپ  با استفاده از روش تحلیلیبپرداز

داللت تصوررهای بیانی را بر معنای قصی شیه روشن کنی. همچنین به شکلی گدذرا بده تصدوررهای    

ررسی، از تمدام سدی جدزة قدرآن کدررم اختیدار       های برگزریه برای ب حقیقی اشاره خواهی کرد. نمونه

 خواهی شی.

 پردازی ادبیهای حسی در تصویرنقش صورت -2

گیدرد   گانه خورش درا کنی، صورتی از آن در ذهنش جای مدی هرگاه انسان چیزی را با حواس پنج

مانی. به ارن تصورر به جدای ماندیه در ذهدن، تصدورر     که در صورت غیاب آن شیة در ذهن باقی می

صورت ذهنی بازگشدت احساسدات بده    »گورنی. به همین جهت، در تعررف آن آمیه است:  ذهنی می

هدای  اردن تصدورر   (227م:1984وهبة والمهنیس، )«. انگیزدها را بر میذهن است، در نبود اشیائی که آن

 ذخیدره  خیدال  ةگردد و در قدو ذهنی از امور مادی که به اعتقاد جرجانی با ح  مشترا ترسیم می

دهدی؛ عدالوه بدر اردن سدنگ بندای       بنیان دانش انسان را شکل مدی  (107م: 1985، الجرجانی) گردد،می

-ها، حسی مشترا در مخاطب بر مدی کنی؛ زررا با تعبیر از آنارتباط وی را با درگران پاره ررزی می

 گیخدتن ان بدر  و پدردازی  تصدورر  در آندان  ةتررن وسدیل انگیزد. بر ارن اساس، حواسِ سخنوران، اصلی

-ر هندری مدی  تصدور  کده  است ذهنی های صورت در تصرف و دخل با زررا است؛ مخاطب احساسات

سازنی. شاری بده همدین    های خورش متأثر میآفررننی و دل و جان مخاطب را با تشبیهات و استعاره

اطالق «  صورت ذهنی»های فنی )تشبیه، استعاره( اصطالح  ها بر صورتجهت است که برخی کتاب

-انی. بیرن شکل که از رندگ  انی و وظیفه آن را ارجاد تصورری ملموس در ذهن مخاطب دانستهکرده

ها، حرکات و درگر حاالت اشیاة، تصورری کالمی بیافررنی که خواننیه مستقیما آن را درا ، شکلها

 (228و 227م: 1984، وهبة والمهنیس)کنی. 

آفررندی و  تدر از سدخن عدادی مدی    ای قویبهادبی که در متن، زرباری و جذ توان گفت: تصوررمی

 ،(591م: 1999، التندوجی )بدرد  دارد و او را به فضاری فراتر از فضای واقعی میمیرا به حرکت وا خواننیه
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 شداعر،  و نورسدنیه  هدر  و گیدرد مدی  شدکل  سدخنور  ةهای ذهنیِ شکل رافته در مخیل بر پاره صورت 170

 بیافررنی ادبی و خیالی تصاورری ذهنی، های تصورر آمیختن هم به در ذاتیش تواناری قیر به توانی می

 ش را به مخاطب برسانی.خور عواطف و افکار تا

گانه از مباحث نقی ادبی جیردی اسدت،   های ادبی بر اساس ارتباط آن با حواس پنجبررسی تصورر

رافدت.  تدوان  هاری نظیر تشبیه حسدی و عقلدی مدی   های آن را در بالغت قیرم در بحثهرچنی ررشه

در ارن پژوهش کده بده بررسدی تصدوررهای سداخته شدیه از خدوردن         (307-294ش: 1391، التفتازانی)

پردازد، نورسنیه آرات مرتبط با آن تصوررها را تحلیل خواهدی  نوشیین و قوه ذائقه در قرآن کررم می

 کرد.

 تصویرهای مبتنی برحس ذائقه )خوردن و نوشیدن( در قرآن کریم -3

شیه از خوردن و نوشیین و آنچه به ح  ذائقه مربوط اسدت، در قدرآن کدررم بده دو     تصوررهای بنا 

 شکل حقیقی و بیانی آمیه است.

 تصاویر حقیقی -1-3

کلمات، در ارن گونه تصاورر، در معنی حقیقی خود بکار رفته است و تعابیر از فنون بیدانی )تشدبیه،   

نه تصاورر که بده خدوردن و نوشدیین  مربدوط     های ارن گومجاز، استعاره و کناره( خالی است. نمونه

های آن، تعدابیری اسدت کده خیاوندی بدرای      تررن نمونهاست در قرآن کررم فراوان است. رکی از بارز

های الهی در روز قیامت بکار برده است را اوصافی است که برای بیان عذاب مشدرکان  توصیف نعمت

 آردات  و مطففدین  ةتدا بیسدت و هشدتم سدور    و بیکاران استفاده کرده است. آردات بیسدت و پدنجم    

 شدراب  نخسدت  ةگونه تصوررها که آردات سدور   ست از ارنا ای نمونه ابراهیم ةسور هفیهم و شانزدهم

 ارائده  آخرت در را بیکاران نوشیینی از تصورری بعی ةسور آرات و کنی می توصیف قیامت در را نیکان

   .کنی می

های الهی در دنیاست، نظیر آرات بیسدت و پدنجم   نعمتهای تصاورر حقیقی تذکر از درگر نمونه

هاری کده غدذای انسدان و چارپاردان      ه تا سی و دوم از سوره عب  که چگونگی رورانین گیاهان و میو

 کنی. است را بیان می

از درگر تعابیر حقیقی که به طعام و شراب مربوط است، آراتی است که از احکدام الهدی در بداره    

گوری. از آن جمله است سدخن خیاوندی   مانان حالل را حرام شیه است سخن میغذاهاری که بر مسل

َُ اخْلِنزِيِر َوَما ُأِهل  بِِه ِلَغرْیِ اّللِ  َفَمِن اْ طُر  غَ متعال:  َ  َوحلَْ ُُ اْلَمْيَتَة َوالد  َْر َ  َعَلْيُ  َا  رْیَ اَبغ  َواَل َعاد  فَـاَل ﴿ِإمن 
ٌُ  َغُهورٌ  اّلل َ  ِإن   ِإْ َ َعَلْيِه    ي ِْ فقط بر شما مردار و خون و گوشت خوا و آنچه »ترجمه:  (173)بقدره:   ﴾ ر 

به غیر نام خیا ذبح شیه باشی را حرام کرد. پ  هر ک  بیون زراده خواهی و تجاوز به خدوردن آن  

 «   مجبور شود، گناهی بر او نیست. همانا خیاونی آمرزنیه و مهربان است.
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 ابداع شده مبتنی بر حس ذائقه )خوردن و نوشیدن(تصاویر بیانی  -2-3 171

هدای  ها بر اسلوبدر پردازش آن»شود که های ادبی اطالق میای از صورتهای بیانی به گونهصورت

هاری کده  شود. اسلوببیانی نظیر تشبیه، استعاره، مجاز، کناره و درگر وسائط بیانی متیاول تاکیی می

ا بر اساس مقتضای حال و ذوق نورسنیه در اختیار و پردازش بکار توان رک معنای واحی ردر آن می

. قرآن کررم، واالتررن کتاب نهاده شیه در اختیار بشدر، از اسدالیب   (2/775م: 1987،رعقوب وعاصی)« برد

های متعیدی در باره بالغت بیانی مختلف به بهتررن نحو استفاده کرده است؛ به همین جهت، کتاب

. قرآن کررم در آنچه به ح  ذائقه مربوط است نیز به بهتررن شدکل از فندون   آن نگاشته شیه است

 بیانی استفاده کرده است. 

هدای سدنتی بالغدی مدنظم شدیه      آرات زرر که بر اساس ترتیب وارد شین فنون بیانی در کتداب 

 های تصاورر ذائقه محور در قرآن کررم است.است، از نمونه

 تشبیه -1-2-3

ُِ  /ِإن  َشَجَرَم الز قُّوِ  ﴿ /  /ْیََعاُ  اأْلَثِي ُِ ترجمده:    .(45-43)الیخان:  ﴾َلاْلُمْمِل يـَْغِلي يف اْلُبُطوِن / َلَغْلِي احْلَِمي

جوشدی/ مانندی    ها مدی براستی درخت زقوم / غذای گنهکاران است/ماننی فلز مذاب است و در شکم»

 «.جوشیین آب جوش/

کشی. عذابی کده خوراندینی اسدت.    شیه برای گناهکاران را به تصورر میآرات فوق، عذاب فراهم 

ای اسدت بسدیار ناخوشدارنی از     است که میدوه  « قو »گان از پیشهکنی که غذای گنهنخست بیان می

اصدل  ». سیی حسدن مصدطفوی  در بداره آن آورده اسدت:     (8/236م: 2005، لطبرسی)ارک گونه درخت. 

بدر اندواعی از    " قـو "واحی در باره ارن ماده خوردن به روش بلعیین و به اجبار اسدت. شداری اطدالق    

در تفسیر المیزان در توصدیف   (4/349ش: 1385)مصطفوی، «. درختان به جهت نامطبوع بودن آن است

وچک، تلخ و بیبو، آبی دارد کده اگدر بده جسدم انسدان      اسم درختی است با برگی ک»آن آمیه است: 

 اندی دانسته روغن ةرا برخی ته مانی «ُممل». (17/141م: 1997، لطباطبائی)ا« شودبرخورد کنی، متورم می

 «َغلـي»و  (11/209م: 1992)ابدن منظدور،   اندی.  و برخی آن را فلز مذاب گفتده  (476، بی تا: الراغب اإلصبهانی)
آبدی اسدت کده بده نهاردت گرمدی        «ُحـيُ»و  (365بی تدا:   الراغب اإلصبهانی،)گورنی  درگ سرررز شیه را

گیری تشدبیه، غدذای گناهکداران را غدذاری      ارن، آره با بکاربر بنا( 9/88م: 2005 الطبرسی،)رسییه باشی؛ 

-کنی که به حیی کرره است و منفور  که در خود قرآن به سدر بسیار نامطبوع از درختی معرفی می

شان  هایارن غذا چون روغن داغ را فلز مذاب در شکم (65: الصافات)ها تشبیه شیه است.  شیطانهای 

کندی. اردن   ررز شیه در شدکم آندان غلیدان مدی     جوشی و ماننی آبی جوشان که از شیت غلیان سرمی

شدان بده    تشبیه متناسب با غرض آرات که انذار گنهکاران است، به روشنی شیت عذاب الهی را برای

 کشی تا شاری از گناه دست بردارنی و راه راست پیش گیرنی.صورر میت
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در ارن آره نیدز آمدیه اسدت:    « مهل»شود به تشبیه آنچه در شکم کافران و گنهکاران ررخته می 172

ُْ ُســـَراِدقـَُما َوِإْن َيْســـَتِغيُاوا يـَُغـــاثُوا ِصَـــاء  لَ  َْ هِبِـــ ـــا َْ رًا َأ َِ  َِ َِ لِلظ ـــاِلِم ِ  َأْعَتـــْد اْلُمْمـــِل َيْشـــِو  اْلُوُجـــوَه بِـــْئَ  ﴿ِإ
ــَراُب َوَســاَءْت ُمْرتـََهًقــا﴾ ارددم کدده مددا بددرای سددتمگران آتشددی فددراهم کددرده»ترجمدده: ( 29:الکهددف) الش 

شود با آبی چون فلدز  هارش آنان را احاطه کرده است و اگر کمک بخواهنی به آنان کمک می سراپرده

 «.است و بی جارگاهی استپزد، بی شرابی ها را میمذاب ]گوشت[ صورت

قرآن کررم آبی را که برای عذاب ظالمان مهیا شیه تا به هنگام عطش ناشی از آتش دوزخ با آن 

کندی، از  ماننی کرده است. ارن آب نه تنهدا تشدنگی را برطدرف نمدی     «ممـل»خود را سیراب کننی به 

گوشت بر  «يشـو »سوزانی. سوزانینی که براساس معنی لغوی کلمه ها را نیز می شیت حرارت چهره

در ارنجا نیز، تشبیه، عذاب الهی مهیا شدیه بدرای    (502ش: 1372، أنی  وآخرون)شود.  اثر آن پخته می

-ای از صدورت  ستمگران را، به شکلی کامال محسوس به تصورر کشییه است. ارن تصورر که با آمیدزه 

کنی که آتش، بسان سدراپرده از هدر   شیه، اشخاصی را در ذهن مجسم می های حقیقی و بیانی ارائه

امکان خروج از آن آتش هولناا از آنان سلب شیه است  سو آنان را احاطه کرده است؛ به طوری که

هدا را  شود که حرارت آن، چهرهو اگر کمک بخواهنی، آبی بسیار بی، بسان فلز مذاب به آنان داده می

 سوزانی.می

َمـاُر َوالـ ِذيَن َلَهـُرو  ﴿ِإن   ا يـََتَمت ُعـوَن اّلل َ يُْدِخُل ال ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َجن ات  َاِْر  ِمْن َُتِْتَمـا اأْلَنـْ
﴾ُْ َعاُ  َوالن اُر َمْاًوى َهُـ کده   بده راسدتی خیاوندی کسدانی را    »ترجمه:  (12)محمی:  َو َُْلُلوَن َلَما َتَُْلُل اأْلَنـْ

هدا نهرهدا جداری    کنی که در زرر آنهاری وارد میارمان آوردنی و کارهای نیک انجام دادنی در بهشت

خورندی و   گونه که چارپاردان مدی  خورنی همانشونی و میمنی میاست و کسانی که کفر ورزرینی بهره

 «.آتش پناهگاه آنان است

ران پرداختده اسدت. مؤمندان درسدت     قرآن کررم در ارن آره به مقارسه بین حال مؤمندان و کداف  

کشی که در زردر درختدانش جوربارهدا جداری اسدت و جارگداه        هاری به تصورر میکردار را در بهشت

دهی. دربخشی از آره، قرآن با استفاده از رک تشبیه که به نوعی به طعام کافران را در آتش نشان می

ت. مشبه حال کافرانی است کده از متداع   مرتبط است، حال ناسپاسان را در دنیا به تصورر کشییه اس

دنیا برخوردارنی و غرق در خور و خواب و شهوتنی و غافل و سرگرداننی. مشبه به حیوانداتی هسدتنی   

که جز خوردن و خوابیین از دنیا درکی نیارنی و صرفا از روی غررزه، به خدوردن و نوشدیین و دفدع    

کننی. صفت مشترا بین ارن دو، غفلدت  های حسی را درا نمیشهوت مشغولنی و چیزی جز لذت

و سرگردانی و بی هیفی در دنیاست. مشبه به اختیار شیه در ارن تشبیه، چیزی است کده از سدوری   

ها محسوس است و پیش نماد بی خردی و سرگردانی است و از درگر سو، امری است که برای انسان

حال کافران در اردن دنیدا اختیدار شدیه     تررن نظیر برای نشان دادن ارن، مناسبچشم آنهاست؛ بنابر

 است.
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َْ   ِإَذا َجاَءُه مَلْ َيَِْدُه َشـْيئً  173 َ ِعْنـَدُه ﴿َوال ِذيَن َلَهُروا َأْعَماُهُُْ َلَسَراب  بِِقيَعة  َ َْسُبُه الظ ْمَُِن َماًء  ا َوَوَجـَد اّلل 
ُ َسرِيُع احلَِْساِب﴾ َسابَُه َواّلل  ِْ و کسانی که کفر ورزریندی کارهارشدان مانندی    »ترجمه:  (39: الندور ) فـََوف اُه 

رابدی و   رسی چیدزی نمدی  پنیارد وقتی به آن میسرابی است در زمینی هموار که تشنه آن را آب می

کنی و خیاونی سررع حسابرسی رابی پ  به حسابش به طور کامل رسییگی میخیاونی را نزد آن می

 «.کنیمی

اندی بده تصدورر    تمثیل، اعمالی را که کافران بده آن امیدی بسدته    قرآن کررم، با بکار گیری تشبیه

-پنیارنی اعمال و کردارشان در دنیا به آنان نفع مدی کشییه است. مشبه هیئت  کافرانی است که می

ای است که شان نابود شیه و اثری از آن نیست. مشبه به هیئت تشنه رسانی؛ در صورتی که، کارهای

شتابی تا رفع عطش کنی؛ امدا چدون بده    و از فرط تشنگی به سورش می در زمینی پست سرابی دریه

امیدی کنندیه و   بینی. وجه شبه بین آنها ابتیاری امیی بخش و انتهاری نارسی، اثری از آب نمیآنجا می

کشدی؛ بندابرارن،    عذاب آور است. تشبیه امری عقلی و غیر محسوس را به شکلی حسی به تصورر می

بی ثمر بودن اعمال کافران که امری است عقلی، به شکلی حسی و قابدل درا   اضمحالل و نابودی و

 برای مردم به تصورر کشییه است.

 کشدییه  تصورر به سراب پی در رفته ةگفتنی است ارن تشبیه، حال کافران را بسیار بیتر از تشن

 و تشدنگی  جز و شودمی تبیرل رأس به امییش و بینینمی آب رسی، سراب به چون تشنه زررا است؛

 بده  ورود از پد   بیندی، نمدی  اعمدالش  ثدواب  از اثدری  تنها نه کافر ولی نیارد؛ درگری عذاب امییینا

نی تدا پد  از ورود، او را بگیرندی و جدزای کامدل      اور انتظار در که بیننی می را الهی فرشتگان قیامت،

 اعمالشان را بیهنی.

به صورت غذا و شراب که بدارزتررن شدکل   تشبیهات فوق، اغراض و معانی می نظر قرآن کررم را 

ادراا حسی است به تصورر کشییه است. گفتنی است، بحث زرباری شناختی در تشدبیهات قرآندی   

برای خدیمت بده عقیدیه و مجسدم کدردن      »بخشی از کارکرد تشبیه در ارن کتاب عظیم است؛ زررا 

نری و متمارز بودنشان، تنها ردک  انی. ارن تشبیهات با وجود زرباری همعانی و اغراض قرآن مهیا شیه

تدررن  گونه جمال را تعبیر هنری نیست که خود هیف باشی، بلکه از اغراض عقییتی درندی بدا بلیدغ   

است. بنابرارن، زرباری فن را با غرض درنی که تشبیهات برای آندان آمدیه بدا هدم     شیوه تعبیر نموده

   .)قصاب(« جمع کرده است

 مجاز مرسل -2-2-3

هدا و   کاربرد مجاز مرسل در قرآن کررم فراوان است؛ اما نورسنیه تنها آره ذرل را مربوط به خدوردنی 

 دانی که خود در شمار شواهی ارن نوع مجاز در کتابهای بالغی ذکر شیه است.  ها می آشامیینی
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ُدإُلَا ِإّ ِ َأرَاِ  َأْعِصُر  174 َْ َتَياِن قَاَل َأ ْجَن فـَ ـْوَ  رَْأِسـي ﴿َوَدَخَل َمَعُه السِّ ـُل فـَ َمًْرا َوقَـاَل اآْلََخـُر ِإّ ِ َأرَاِ  َأُحِْ
﴾َِ ِ  نـَـَراَك ِمـَن اْلُمْحِسـِن و بدا او دو جدوان وارد   ». ترجمه: (36)روسف:  ُخْبًزا َتَُْلُل الط رْیُ ِمْنُه نـَبِّْئَنا بَِتْأِويِلِه ِإ

فشارم و درگری گفدت مدن   م ی می زنیان شینی رکی از آن دو گفت من خودم را در خواب دریم که

خورد ما را از تاورل آن آگاه کنم که پرنیه از آن میخود را در خواب دریم که بر سرم نانی حمل می

 «.بینیمکن به راستی تو را از نیکوکاران می

شدرده  است؛ آنجا که به جای اطالق انگور بدر آنچده ف   ﴿ِإّ ِ َأرَاِ  َأْعِصـُر َمْـًرا﴾شاهی مجاز در آره 

شود، از آن به خمر تعبیر کرده است که شرابی است حاصل از افشره انگور پ  از تخمیر شدین.   می

انی کده در حقیقدت نامیدین چیدزی     نامییه «ابعتبار ما يکـون»بالغیون چنین مجازی را مجاز مرسل 

از  بدیرهی اسدت اردن عدیول     (306ش: 1367، الهاشمی)شود. است بر اساس چیزی که به آن تبیرل می

صدورت  »از صورت حقیقدی بده   (  316م: 1987)لفظ حقیقی به مجازی را به قول احمی حسن البصیر 

رسدی، سدبب عدیول از لفدظ حقیقدی      نقش مهمی در تصورر آفررنی دارد. بده نظدر مدی   «  بیرل تابع

ه ( عالوه بر ارجاز، به سبب فشردن انگور نیز اشاره دارد. به عبارتی، اشدار خمر( به لفظ بیرل )عنب)

فشدارد. شداری بده    دریه است که برای خمر انگدور مدی  زنیانی روسف )ع( خواب میدارد به ارنکه هم

سببِ همین داللت لفظ بیرل است که در تفسیر المیزان در بیان معنی ارن بخش از آره آمیه است: 

)بده اردن    «عصـر عنبـا للخمـرإ  أيـ  فيمـا يـرى النـائُ أر  أ ْدإلا وقـال ليوسـف )ع( أصب/ أواملعىن »

بینی معنی است که رکی از آن دو نفر صبح کرد و به روسف )ع( گفت: من در آنچه انسان خواب می

. عالوه بر ارن، تعبیر موجدود باعدث   (11/174م: 1997، الطباطبدائی )« فشارمدریم که برای خمر انگور می

وزنی بر زربداری آرده    شیه است که ارن هم «خبـزا»با فاصله پ  از آن رعنی « خمرا»آواری کلمه هم

 افزوده است.

 استعاره -3-2-3

 توان به آرات ذرل اشاره کرد:هاری که به قوه ذائقه و خوردن و نوشیین مرتبط هستنی میاز استعاره

َلِعي َماَءِك َواَی َاَاُء َأْقِلِعـي َوِغـيَق اْلَمـاُء َوُقِضـَي اأْلَْمـُر َواْسـَتَوْت َعلَـى  اْجُـوِد ِّ َوِقيـَل ﴿َوِقيَل اَی َأْرُض ابـْ
﴾َِ و گفته شی ای زمین، آب خود را ببلع و ای آسدمان، بدارش   »ترجمه: ( 44)هود:  بـُْعًدا لِْلَقْوِ  الظ اِلِم

را قطع کن و آب فرو رفت و امر به انجام رسیی و ]کشتی[ بر کوه جودی قدرار گرفدت و گفتده شدی     

 «.مرگ بر قوم ستمگر

است که چون زنیگان به زمین و آسدمان خطداب    « ااء أقلعيای أرُض ابلعي ماءك وای»شاهی در 

شیه است و به اولی دستور داده شیه که آب را فرو برد و دومی مدأمور متوقدف کدردن بدارش شدیه      

آمدیه   التحريـر والتنـويردر  (5/217م: 2005، الطبرسدی )بردن چیزی است از حلق به شدکم   «بَلـع»است. 
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و ( 12/78م: 1984 )ابدن عاشدور،  « ینی است بی آنکه در دهان بمانیحقیقت بلع عبور غذا و نوشی»است:  175

م: 2005، الطبرسدی )از بین بردن چیزی است از اصل به نحوی کده اثدری از آن دردیه نشدود.      «إقالع»

در فرمان به زمین، دو استعاره موجود است: نخست تشبیه زمین به انسان به قررنه خطاب با  (5/217

بدر اقتدیار   » (485م: 2009)طاعتِ ناشی از فرمان است تا به قول زمخشری که وجه شبه، ا« را»حرف 

عظیم داللت کنی و ارنکه آسمان ها و زمین و ارن اجرام بزرگ فرمانبیار اورنی؛ زررا هرگونه خواسته، 

انی و عظمدت و  آنها را ارجاد کرده و اداره آنها بر او دشوار نیست، گوری عاقل و دارای قیرت تشخیص

دوم در هماننی کردن فرو بدردن آب  «. شناسنیپاداش و مجازات و توان او بر همه امور را می شکوه و

است به بلعیین. وجه شبه استعاره، سرعت فرو بردن است. بر ارن اساس، سرعت فرو بدردن آب کده   

شود. به عبارتی درگر، بده زمدین امدر    زمین مأمور آن است به سرعتی ماننی شیه، که غذا بلعییه می

شیه است که به سرعت، آب موجود بر سطح خود را فرو برد؛ همانگونه که انسان غذا را در کام خود 

کشی. استعاره در ارنجا توانسته است امری محسوس )جذب شین آب به وسیله زمین( را بدا امدر    می

تدر اسدت   محسوس درگری )بلعییه شین غذا به وسیله انسان را حیوان( که داللتش بر غرض روشدن 

 رای مخاطب به تصورر بکشی.  ب

ُْ يـَْقنَ  ُْ ِإَذا ُهــ َمْ  أَيْــِديِم ُْ َســيَِّئٌة ِصَــا قَــد  ــوا هِبَــا َوِإْن ُتِصــْبُم ُْ َنــا الن ــاَ  َرُْحَــًة َفِر  (36)روم:  طُــوَن﴾﴿َوِإَذا َأَذقـْ

آرنی و اگر به خاطر آنچه به دست و اگر به مردم انیا رحمتی بچشانیم از آن به طرب می»ترجمه: 

 «.شونیامیی میها برسی رکباره ناانی انیکی بیی به آنخورش کرده

)چشانین( تشبیه شدیه  إذاقـة ها کافران است، به در آره، رسانین رحمت به مردم، که مراد از آن

« تررن نوع برخورد اعضاة بین به اجسام اسدت اصل آن برخورد غذا به نوا زبان و ضعیف»است که 

های الهدی  . بر اساس ارن معنی، استعاره انیکیِ توان انسان را در برابر نعمت(21/97م: 1984)ابن عاشور،

نده  -ردابیم کده انسدان بدا چشدیین       به خوبی نشان داده است؛ زررا با دقت در نقش استعاره، در مدی 

رسدی، نکدره   شود.  بده نظدر مدی    های الهی و ادراا لذت دچار تبختر و سرمستی می نعمت -خوردن

در تناسب کامل است. بیرن معندی   «إذاقـة»برای داللت بر قلت است که با  «سـيئة»و  «رُحة»آوردن 

های خورش را به انسان عطا کنیم، به سرعت دچار سرمستی و کفران نعمدت   که اگر انیکی از نعمت

-امیی مدی شود و اگر به خاطر کارهای خورش به آنان آسیبی ناچیز رسی صبر نتواننی و ناگهان نامی

 کنی. یرن شکل، آره تصورری روشن از توان انسان در هر دو حالت رفاه و سختی ارائه میشونی. ب

ها در قرآن فراوان است که بیشدتر در بالهدا و   برای غیر چشیینی «ذا »کاربرد فعل و مشتقات 

ُْ …﴿جمله است: ها بکار رفته است؛ از آنمصیبت ُذوُقوا فَـ…﴿، و (5 )التغدابن:  ﴾…َفَذاُقوا َواَبَل َأْمرِِه
گونده کده پییاسدت، در    . همان(57:العنکبدوت ) ﴾…﴿ُللُّ نـَْه   َذائَِقُة اْلَمْوتِ و  (37)القمر: َعَذاِب َونُُذِر﴾
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در معنی مجازی بکار رفته است. بیرن گونه که  وبال )سختی( و عدذاب   «ذا »آرات فوق، مشتقات  176

 کنی.م وجودش مزه آن را ح  میکشی و تماکه انسان آن را سر می و مرگ به غذاری تشبیه شیه

َاَث َأْلاًل َلمًّا﴾  «.خورریو میراث را به تمامه می»ترجمه:   .(19: لفجر)ا ﴿َوَتَُْلُلوَن الرتُّ

است. در ارن استعاره، مشبه، تصاحب و تملدک اسدت و مشدبه بده      «َتولـون الـرتاث»استعاره در 

)خوردن( و وجه شبه بین طرفین تشبیه، سرعت و شمولیت تصرف است. قررنه نیز مفعدول   «أوـل»

قرار گرفتن تراث است که خود استعاره تخییلیه است و اموال تصاحب شیه را ماننی غذاری به تصورر 

هدا بده خدوردن    سبب تشبیه تصاحب اموال و میراث نماری که چنین میشود. کشی که خورده می می

ارن امر برگردد که خوردن بارزتررن شکل تصاحب و مصرف چیزهاست. گفتنی است کثرت طعام به 

ها سبب شیه به چیزی شبیه حقیقت عرفی تبیرل شدود. در تفسدیر   در غیر خوردنی «أوـل»کاربرد 

أکل در حقیقت بلعیین غذاست، بعی بده بهدره   »نیز به ارن امر تصررح شیه است:  التحریر والتنویر

و با حرص گرفتن آن اطالق شیه است. اصل آن تمثیل است و بعدی حقیقدت عرفدی    بردن از چیزی 

 (3/253م: 1984)ابن عاشور، «.  شی

 هدا بکدار رفتده اسدت. از جملده در     در قرآن کررم در آرات فراوانی در غیر خوردنی« أکل» ةکلم

ُْ ِإال  الن ارَ …﴿ ُْ اِبْلَباِْیـِل َوتُـْدُلوا ، (174)بقره:   ﴾…ُأولَِئَذ َما  َُْلُلوَن يف ُبُطوِاِ ُْ بـَْيَنُ  ﴿َواَل َتَُْلُلوا َأْمَواَلُ 
ُْ تـَْعَلُمـوَن﴾ ـُت ََ احْلُ  اِ  لَِتْأُلُلوا َفرِيًقا ِمْن َأْمَواِل الن ـاِ  اِبإْلِ ِْ َوأَنـْ ﴿اَی أَيُـَّمـا الـ ِذيَن َآَمنُـوا اَل ، (188بقدره:  ) هِبَا ِإ

ــرِّاَب َأْ ــَعافًا  ــوا ال ُْ ُيَســارُِعوَن يف اإْلِ ِْ َواْلُعــْدَواِن  و (130)آل عمددران:  ﴾…ُمَضــاَعَهةً َتَُْلُل ــْنُم ــریًا ِم ــَرى َلِا ﴿َوتـَ
ُُ السُّْحَ  لَِبْئَ  َما َلانُوا يـَْعَمُلوَن﴾     .(62)مائیه: َوَأْلِلِم

در ارن آرات، آتش، اموال، ربا و رشوه چون غذاری به تصورر کشدییه شدیه اسدت کده انسدان بدا       

 برد.و ولع در کام خود فرو می حرص

َْ    َْتَِيَنا بُِقْراَبن  َتَُْلُلُه الن ارُ  َ َعِمَد ِإلَْيَنا َأال  نـُْ ِمَن ِلَرُسول   ُْ ُرُسـٌل ِمـْن ﴿ال ِذيَن قَاُلوا ِإن  اّلل   ُقْل َقْد َجاءَُل
 ُْ َتْلُتُمـوُه َُ قـَ ُْ فَِلـ َِ﴾ قـَْبِلي اِبْلَبيَِّناِت َواِبل ِذ  قـُْلُت ُْ َصـاِدِق کسدانی کده   ». ترجمده:  (183: آل عمدران ) ِإْن ُلْنـُت

گفتنی خیاونی از ما عهی و پیمان گرفته که به پیامبری ارمان نیاوررم مگر آنکه رک قربانی بدرای مدا   

بیاورد که آتش آن را بخورد. بگو پیامبرانی پیش از من به سوی شما آمینی با دالرل روشن و با آنچه 

« أوـل»است؛ چدون  « َتولـه النـار»شاهی در «. ها را کشتییگوریی، چرا آن اگر راست میشما گفتیی، 
الراغدب  )بده خداطر تشدبیه اسدت.      «أول  النار احلط »در اصل تناول کردن غذاست و عباراتی مثل 

 ةمراد از نسبت دادن خوردن به آتش آن است که آتش آن را بسوزانی ردا بده گفتد   ( 20بی تا: اإلصبهانی،

؛ به (3/137م: 1993ی،ابو حیان األنیلس). کنی نابود و ببرد بین از را آن آتش المحیط البحر تفسیر صاحب

هر حال، در ارن آره، سوزانین آتش به خوردن ماننی شیه است و آره سوزانیه شین و از بدین رفدتن   
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خورد و اثدری از   میای آن را قربانی به وسیله آتش را چون غذاری به تصورر کشییه است که خورنیه 177

 گذارد.  آن باقی نمی

توان آنها را به تصوررهای مبتنی بر خوردن و نوشدیین و چشدیین نسدبت    از درگر آراتی که می

 آری، ماننی:کننی که بر اثر خوردن و نوشیین پیری میداد، آراتی است که از حالتی تعبیر می

ــَماءِ  ُْ اَباًب ِمــَن الس  ــْيِم ــا َعَل ــْوٌ   ﴿َوَلــْو فـََتْحَن ــُن قـَ َــا ُســ َِّرْت أَْبَصــاُرَِ بَــْل حَنْ ــاُلوا ِإمن  َفظَلُّــوا ِفيــِه يـَْعُرُجــوَن / َلَق
اگر برای آنان دری از آسمان بگشاریم که همواره در آن بداال  »ترجمه:  (15و  14: الحجر) َمْسـُحوُروَن/﴾

 «.ارمرونی/ گورنی چشمان ما مست شیه بلکه ما قومی سحر شیه

شدود و بیشدتر کداربرد آن در ارتبداط بدا      تی است که بین انسان و خرد او عارض میحال« س کر»

 نوشیین اثر بر شین مست به شین بنیی چشم فوق، ةدر آر (236ی، بی تا: الراغب اإلصبهان)شراب است. 

 از صحیح نیادن تشخیص و امر شین مشتبه و عقل شین زائل آن شبه وجه. است شیه تشبیه خمر

اندی  هاری به تصورر کشدییه شدیه  ای درگر بنگررم، چشمان بسان انسانصحیح است. اگر از زاوره غیر

که بر اثر نوشیین باده سرمستنی و عقلشان زدوده شیه و تشخیص امور برارشان میسدر نیسدت. بده    

شیه،  عبارتی درگر، کافران برای بیانِ در غشاة قرار گرفتن چشم و بیان ارنکه امور برای آنان مشتبه

 اسدت. در آرده   خواری مدیهوش گشدته  انی که بر اثر باده چشمان خود را به انسانی مست ماننی کرده
ُْ يـَْعَمُموَن﴾ ُْ َلِهي َسْ َرهِتِ به جانت سوگنی آندان در سرمسدتی خدود    »ترجمه:  (72: لحجر)ا ﴿َلَعْمُرَك ِإنـ ُم

تحیدر بده میهوشدی بدر اثدر بداده        ، غفلت کافران و غرق شین آنان در سرگردانی و«سرگردان بودنی

نوشی ماننی شیه است. جامع بین آن دو نیز زوال عقل و غفلت از اموری اسدت کده انسدان را در بدر     

و مسدتی  » ترجمه: (19)ق:  ﴿َوَجاَءْت َسْ َرُم اْلَمْوِت اِبحْلَ ِّ َذِلَذ َما ُلْنَ  ِمْنُه ُتَِيـُد﴾ گرفته است. در آره

برخدی از مفسدران    «جسدتی  شود[ ارن اسدت کده از آن دوری مدی   میآری ]و گفته مرگ به حق می

انی از سختی و شیت ناشی از مرگ که حواس را به خود مشغول و عقل را را استعاره گرفته« سکرة»

توانی به طررق استعاره  مکنیه بده شدراب   عالوه برارن، مرگ می .(9/19م: 2003، القاسدمی )کنی زائل می

استعاره تخییلیه باشی که به ارن اعتبار چون شرابی بده تصدورر کشدییه     «سـکرم»ماننی شیه باشی و 

کندی و از محدیط پیرامدونش غافدل     شیه است که وقتی نوشییه شود، هوش از سر انسان بیرون مدی 

منظور از مرگ در ارن آره انیوهی است که »سازد. شررف رضی، نیز به ارن امر اشاره کرده است:  می

کنی و عقلش از او رخت  گیرد و قیرت تشخیص را از او سلب میا در بر میبه هنگام مرگ، محتضر ر

بنید. پ  خیاونی متعال آن را به میهوشی شراب ماننی کرده اسدت جدز ارنکده آن میهوشدی      بر می

 .  (291، بی تا: الشررف الرضی)« راحتی بخش است و ارن دردناا

ُْ بـَْعًضـا ﴿اَی أَيُـَّما ال ِذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َلِاریً  ا ِمَن الظ نِّ ِإن  بـَْعَق الظ نِّ ِإْ ٌ َواَل َاَس ُسوا َواَل يـَْغَتْ  بـَْعُضـُ 
﴾ٌُ ـي َ تـَـو اٌب َرِْ َ ِإن  اّلل  َُ َأِخيِه َمْيًتا َفَ رِْهُتُمـوُه َواتـ ُقـوا اّلل  ُْ َأْن  َُْلَل حلَْ َْدُُل ترجمده:   (12: الحجدرات ) َأ ُِ ُّ َأ
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ها گنداه اسدت و   ها پرهیز کنیی، بی تردری برخی گمانه ارمان آوردری از بسیاری گمانای کسانی ک» 178

تجس  نکنیی و غیبت همیرگر ننماری. آرا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مدرده خدورش   

 «.را بخورد؟ پ  از آن اکراه دارری. و از خیا بترسیی. همانا خیاونی بسیار توبه پذرر و مهربان است

ارن آره، خیاونی متعال برای نمارانین آثدار منفدی غیبدت و منفدور و زشدت جلدوه دادن آن،       در 

استعاره تمثیلیه را بکار گرفته است. مشبه در ارن استعاره هیئدت مدؤمنی اسدت کده در غیداب هدم       

کیش خود، که در قرآن در آره دهم از همین سوره نام برادر بر آن اطالق کرده است، از او بده بدیی   

خدورد آن هدم زمدانی کده     کرده است. مشبه به هیئت شخصی است که گوشت برادر خود را میراد 

مرده است. وجه شبه هیئت حاصل از اضرار به کسی است که توان دفاع از خورش را ندیارد. مشدبه   

به، به شکل جمله استفهامیه انکاری بیان شیه که هیف آن اعتدراف گیدری از مخاطدب در قبدیح و     

 همدین  بده . اسدت  بدرادر  ةمل مذکور بعی از همزه استفهام؛ رعنی خوردن گوشت مدرد منفور بودنِ ع

دهی از اکدراه آندان از خدوردن چندین     را در پی آن آورده است که خبر می «فکرهتموه» جمله سبب

شود و مرده در اردن آرده،   گونه که اشاره شی، تشابه بین غائبی که از او به بیی راد میطعامی. همان

رکسانی هر دو در ناتوانی دفاع از خورش است. شاری به همین جهدت اسدت کده در تفسدیر مجمدع      

تاورل آره چنین است: به بیی راد کدردن از کسدی کده ندزد تدو      »البیان به نقل از زجاج آمیه است: 

« آن را حد  نکندی  حاضر نیست، به منزله آن است که گوشت او را بخوری در حالی مدرده باشدی و   

غیبت شیه[ مرده نامییه شی؛ زررا به جهت »].  و در المیزان نیز آمیه است: (9/175م: 2005، الطبرسی)

   .(18/324م: 1997، الطباطبائی) «دانینمی را شودمی گفته او ةغائب بودنش غافل است و آنچه در بار

حسوس نماران است؛ زردرا آن  بالغت استعاره در به تصورر کشیین عمل غیبت، به شکل امری م

را به صورت غذاری نمارانیه است که نه تنها طبع از آن بیزار است، بلکه تصور خوردن چنین طعامی 

 نیز برارش نفرت انگیز است.

 نتیجه بحث

های حسی مبتنی بر خوردن و نوشیین و ح  چشاری به دو شکل حقیقی و بیدانی در قدرآن   تصورر

-خوردنی ةهای حقیقی را در هنگام سخن گفتن از احکام الهی در باررکررم تجلی رافته است. تصور

 شدیه  فدراهم  هدای عذاب و نیکان برای بهشتی هاینعمت دنیا، در الهی هاینعمت ها،آشامیینی و ها

 توان رافت.  ت میقیام روز در بیکاران و مشرکان برای

کررم، انیا اسدت. در تحقیدق انجدام    تصوررهای بیانی مربوط به ذائقه و طعام و شراب در قرآن 

شیه، نورسنیه نتوانست در کل قرآن کررم به تعبیری کناری مدرتبط بدا اردن حد  دسدت رابدی. از       

دهدی. قدرآن   تصاورر بیانی موجود، رک مورد مجاز مرسل است و بقیه را تشبیه و استعاره تشکیل می

به برگزردیه و متناسدب بدا غدرض،     کررم در تصوررهای تشبیهی و استعاری بهتررن نظیر را برای مش
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تصورری روشن از امور ارائه کرده اسدت. بسدیاری از تصدوررهای بیدانی امدور معقدول را بده شدکلی          179

انی، مشبه به انی. در تصوررهاری که برای نمارانین امور محسوس بکار رفتهکشییهمحسوس به تصورر 

ی کده آن امدر حسدی را در لباسدی     اختیار شیه، به خوبی مشبه را برای مخاطدب نماراندیه بده نحدو    

ای مستقل از معندا ندیارد   تر نشان داده است. تصوررهای بیانی قرآنی نقش آرارهتر و روشنمحسوس

ها رسانین معنا به مخاطب به بهتدررن وجده و زربداتررن صدورت     تررن کارکرد ارن تصورربلکه اصلی

 است.
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