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چکیده
قرآن کررم ،در بسیاری از آرات ،تصورری حسی از اغراض خدود ارائده و در بسدیاری از آنهدا از فندون بیدانی (تشدبیهی،
مجازی ،کناری) استفاده کرده است .نورسنیه در ارن پژوهش تصورر هدای حسدی قدرآن را کده بدا اسدتفاده از خدوردن و
نوشیین و قوة ذائقه ابیاع شیهانی ،بررسی کرده است .روش اختیار شدیه بدرای انجدام تحقیدق ،روش تحلیلدی-توصدیفی
است .نتارج حاصل از تحقیق به ارن امور اشاره دارد :تصوررهای مبنی بر خوردن و نوشیین ،در قرآن کدررم بده دو شدکل
تجلی رافته است :الف :تصوررهای حقیقی که در قرآن کررم فراوان است و آنهدا را در آردات راجدع بده احکدام غدذاهای
حالل و حرام ،ذکر نعمتهای الهی در دنیا ،توصیف خوردنیها و آشامیینیهای بهشتیان و وصف آنچده کده در دوزخ بده
کافران و معانیان خورانیه میشود ،می توان رافت .ب :تصوررهای بیانی؛ ارن نوع تصوررها در قدرآن کدررم اندیا اسدت و
محیود به رک مجاز مرسل و چنی تشبیه و استعاره است .در تشبیهها و استعارهها ،قدرآن بهتدررن نظیدر را بدرای مشدبه
برگزریه است و تصورری روشن از آن ارائه کرده است .بسیاری از ارن گونه تصوررها ،امور معقول را بده شدکلی محسدوس
به تصورر کشییهانی و در انیکی از آنها ،برای روشن کردن امور حسی آنها را در لباس هماننیی محسدوس؛ امدا داللدت
کننیه بر مقصود ،ارائه کرده است .تصوررهای بیانی قرآنی نقش آرارهای نیارنی بلکه تصوررهاری هسدتنی کده اصدلیتدررن
کارکرد آن رسانین معناست و ارن وظیفه را به زرباری اعجاز آوری ارفا کردهانی.
کلیدواژهها :قرآن کررم ،تصوررهای بیانی ،تصوررهای حسی ،تصوررهای مبتنی بر ح

ذائقه ،خوردنی و نوشیینی.

دالالت الصور البيانية املبنية على القوم الذوقية
امللخص

(الطعا والشراب) يف القرآن ال رمي

كثاري مان آايتاه تصاويرا حسايا مان أغراضاهت وقاد وألّاف نبادا كثاري منهاا الفناون البيانياة
ن ّن القرآن الكار قاد عار
(التشابيه ،واراااز ،والكنايااة)ت جاادل ها ه املقالاة نّ دراسااة صااور حسااية القاارآن الكار تارتبت نوعااا مااا ابلقااوة ال وقيااة
والطعاااِ والش اراب نجابااة عاان األسااملة التاليااة :كيااف لّاات الصااور الاال أباادعت ماان الطعاااِ والش اراب والقااوة ال وقيااة
 1پست الکترونیکbahri@pgu.ac.ir :
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 166الكر ما هو الادور الا ي لعبتاه تلاك الصاور نيصاال األغارا القرآنياة أي ف ّان مان الفناون البيانياة لاه الادور
القرآن
ه ا ه الدراسااة علاان املاانهج التحليلااي – الوصاافيت
األكااخ تصااوير املعاااين املتصاالة ابلقااوة ال وقيااة اعتمااد الباح ا
ت ااوحي ها ا ه الدراس ااة نّ النت ااائج التالي ااة :ن ّن الص ااور ال اال أب اادعت م اان الطع اااِ والش اراب ،الق اارآن الك اار متجلي ااة
صااورت  :حقيقياة وبيانيااةت أمااا الصااور احلقيقياة فهااي احلقيقااة فهااي كثاارية القاارآن الكاار اادها آايت احلااالل واحلاراِ
ماان األطعماة واألشاربة كمااا اادها ذكاار نعاام اهلل الاادنيا و وصااف طعاااِ أهاال ا نااة وشاراهبم و وصااف مااا يُؤكاال
أصاحاب الناار وماا يُشاربونت و ّأمااا الصاور البيانياة التای أُباادعت مان الطعااِ والشاراب وماا هااو ذوقاي فهاي قليلاة القاارآن
ئاااز مرس ال و عاادد ماان التشاابيهات واإلسااتعاراتت ن ّن القاارآن
الكاار وينحصاار علاان أساااس مااا وصاال نليااه الباح ا
الكاار تشاابيهاته واسااتعاراته قااد اختااار أقاارب مثياال للمشاابه حبي ا يصااوره تصااويرا واضااحات ن ّن كث اريا ماان ه ا ه الصااور
األول ابملقصااودت ون ّن
تصااور األمااور العقليااة صااورة حمسوسااة وقلاايال منهااا تلاابذ عليهااا ثياااب حمسااوس آخاار ّ
أدل ماان ّ
الصور البيانية القرآن الكر ت أتت لغر مجاي ونّمنا الغر األصيل منها نيصال املعن نّ قلب املخاطب وهي قد
ّأدت ه ا الغر بشكل عج البشر عن اإلتيان مبثلهت
ال لمات الرئيسة :القرآن الكر  ،الصور البيانية ،الصور احلسية ،الصور املبنية علن القوة ال وقية ،الطعاِ والشرابت
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 -1مقدمه
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حواس ،نخستین چیزی است که به انسان در درا محیط پیرامونش کمک میکنی و مهمتررن ابزار
شناخت او از طبیعت است .با هر تجربهای در درا طبیعدت ،تصدورری از اشدیاة و امدور در ذهدنش
شکل میگیرد که به آنها تصورر ذهنی گفته میشود .تصوررهای ذهنی مشدتراِ انسدانهدا کده بدا
حواس پنجگانة بیناری ،شنواری ،المسه ،بوراری و چشاری درا کردهانی  ،پارة اصدلی ارتبداط کالمدی
آنهاست .بیرهی است امور معنوی و مفاهیمی که با حواس درا نمیشونی ،پ از آشناری انسان با
امور حسی شکل میگیرنی .بر ارن اساس؛ بخش فراوانی از سخنانی که میان انسانها ردوبدیل مدی-
شود ،چیزهاری است که با حواس درا کردهانی و تصورری از آنها در ذهنشدان شدکل گرفتده و بدا
ذکر نامی که برای آنها وضع شیه است به ذهن شنونیه باز میگردد.
سخنوران برای بیان افکار و عواطف خورش از همین تصوررهای ذهنی مشدترا اسدتفاده مدی-
کننی .از ارن رو ،در نقی جیری ،پژوهشهای فراوانی در بارة تصورر آفررنی شاعران و ادربان بر اساس
حواس پنج گانه انجام شیه است .بیرهی است ،قرآن کررم نیز که بلیدغتدررن کتداب نهداده شدیه در
اختیار انسان است ،همین تصوررهای ذهنی را که نخسدت بدر اسداس حدواس شدکل گرفتده ،بدرای
رسانین مفاهیم متعالی و هیارت بشر به سوی غارتی الهی بکار گرفته است.
 - 1-1پرسشهای پژوهش
 -1تصوررهای حسی مبنی بر خوردنیها و نوشیینیها و چشیینیها بده چده شدکلهداری در
قرآن کررم تجلی رافتهانی؟
 -2قرآن کررم برای بیان اغراض خود از کیامرک از فنون بیانی استفاده کرده است؟
 -3نقش ارن گونه تصوررها در رسانین اغراض قرآن چگونه است؟
 -1-2پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجام شیه دربارة تصورر پردازیهای حسی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
الف -پژوهشهاری نظیر نمونههای ذرل که به تصوررهای حسی به شکل عام اشاره کردهانی:
 سیی قطب در کتاب التصورر الفننی فی القرآن الکررم خالل مباحث مختلف آن  16صفحه
را به بحث خیال پردازی حسی و تجسیم در قرآن اختصداص داده اسدت و نموندههداری از
آرات الهی را که در آن جامه محسوسات بر تن امور معنوی پوشییه شیه ،ذکر کرده است.
(قطب2002 ،م)86-71 ،



زری بدن محمدی بدن غدانم الجهندی در کتداب الصدورة الفنیدة فدی المفضدلیات؛ أنماطهدا،
موضوعاتها ،مصادرها وسماتها الفنیة که در سال 1425ق منتشر شیه است ،ضمن بررسی
تصوررهای فنی در شعر شاعران جاهلی که شعر آنان در مفضلیات جمع شیه است ،چهدار

168
168

داللتهای تصوررهای بیانی مبتنی بر ح

ذائقه (خوردنی و نوشیینی) در قرآن کررم

صفحه را به بررسی تصوررهای مرتبط با ح

ذائقه اختصاص داده

است( .الجهینی1425 ،ق:

.)241-238





نور الیرن دحمانی در رسالة دکتری خود تحت عنوان بالغة الصدورة الفنیدة فدی الخطداب
القصصی القرآنی؛ مقاربة تحلیلیة فی جمالیات األداة واإلحیاة ضمن مباحدث متعدید خدود
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
است (دحمانی2011 ،م.)317-311 ،
خیاداد بحری در پاران نامه دکتری خود با عنوان الصورة الفنیة فی شعر المتنبی والشررف
الرضی؛ الفخر نموذجا ضمن بررسی تصوررهای حسی در شعر متنبی و شدررف رضدی ،در
سه صفحه از رساله خود ،به بررسی تصوررهای ذوقی (خوردنی و نوشیینی) پرداخته است.
(بحری1390 ،ش)272-270 :

 صباح عباس عنوز در کتاب داللة الصورة الحسیة فی الشعر الحسینی نخسدت بده بررسدی
شکل گیری صورتهای حسی پرداخته سپ بر ارن اساس پارهای از اشعار سدروده شدیه
در بارة امام حسین (ع) را با تاکیی بر ارن امر تحلیل کرده است.
ب -پژوهشهاری که به بررسی تصوررهای مربوط به رک ح خاص پرداختهانی:
 عبی اهلل المغامری الفیفی در کتاب الصورة البصررة فی شعر العمیدان تنهدا بده تصدوررهای
قابل ادراا با ح بیناری در شعر نابیناران مادرزاد پرداخته است .وی در ارن کتداب کده
در سال 1997م منتشر شیه است 1046 ،بیتِ دارای تصوررهای بصری را از دردوانهدای
بشار بن برد ،علی بن جبلة العکدوّا ،ابدو العدالة معدری ،علدی بدن عبدی الغندی الحصدری
القیروانی ،أحمی بن عبی اهلل التطیلی و عبی اهلل البرذونی ،استخراج و بررسی کرده است.
 الصّورة السّمعیّة فی الشعر العربی قبل اإلسالم نوشته صاحب خلیدل ابدراهیم کده در سدال
 2000م و در منشورات اتحاد کتاب العرب چاپ شیه است .نورسنیه در ارن کتداب عدالوه
بر ذکر انواع تصوررهای سمعی به مواضع اداة سمعی در قصییه جاهلی و سداختار جمدالی
در تصوررهای سمعی گوناگون و بافت شعری از جهت موسیقیاری و بیانی پرداخته است.
 مقالة «نقش عنصر حرکت در حیات بخشی به تصاورر قرآنی و بررسی آن در جزةهدای 28
و  29قرآن کررم» نوشته مررم والرتی و بتول مشکین فام که در شماره  1از دورة  7مجلة
تحقیقات قرآن و حیرث به چاپ رسییه است .نورسنیگان در ارن مقالده تنهدا تصدوررهای
حرکتی را که جزئی از تصوررهای بصری شمرده میشود بررسی کردهانی و نقش حرکت را
در حیات بخشی به تصوررها بیان کردهانی.
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 پاران نامه الصور المتحرکه فی القرآن الکررم؛ الثلث األول نموذجا نوشته صدغرى بیداد169
کده
در سال  1395در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به اتمدام رسدییه اسدت ،نورسدنیه در اردن
رساله به بررسی تصوررپردازیهای حرکتی در قرآن کررم پرداخته است.
بر اساس اطالعات نورسنیه ،تا زمان نگارش اردن مقالده ،پژوهشدی مسدتقل در بداره تصدوررهای
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.
 -1-3روش پژوهش
نورسنیه قصی دارد ،ابتیا به تعررف تصورر حسی و تصوررهای مرتبط با ذائقه (خوردنی و نوشدیینی)
بپردازد ،سپ با استفاده از روش تحلیلی– توصیفی ،اشکال وارد شین تعابیر مرتبط را بیان نماری و
داللت تصوررهای بیانی را بر معنای قصی شیه روشن کنی .همچنین به شکلی گدذرا بده تصدوررهای
حقیقی اشاره خواهی کرد .نمونههای برگزریه برای بررسی ،از تمدام سدی جدزة قدرآن کدررم اختیدار
خواهی شی.
 -2نقش صورتهای حسی در تصویرپردازی ادبی
هرگاه انسان چیزی را با حواس پنجگانه خورش درا کنی ،صورتی از آن در ذهنش جای مدیگیدرد
که در صورت غیاب آن شیة در ذهن باقی میمانی .به ارن تصورر به جدای ماندیه در ذهدن ،تصدورر
ذهنی می گورنی .به همین جهت ،در تعررف آن آمیه است« :صورت ذهنی بازگشدت احساسدات بده
ذهن است ،در نبود اشیائی که آنها را بر میانگیزد»( .وهبة والمهنیس1984 ،م )227:اردن تصدوررهدای
ذهنی از امور مادی که به اعتقاد جرجانی با ح مشترا ترسیم میگردد و در قدوة خیدال ذخیدره
میگردد( ،الجرجانی1985 ،م )107 :بنیان دانش انسان را شکل مدیدهدی؛ عدالوه بدر اردن سدنگ بندای
ارتباط وی را با درگران پاره ررزی میکنی؛ زررا با تعبیر از آنها ،حسی مشترا در مخاطب بر مدی-
انگیزد .بر ارن اساس ،حواسِ سخنوران ،اصلیتررن وسدیلة آندان در تصدورر پدردازی و بدر انگیخدتن
احساسات مخاطب است؛ زررا با دخل و تصرف در صورت های ذهنی است کده تصدورر هندری مدی-
آفررننی و دل و جان مخاطب را با تشبیهات و استعارههای خورش متأثر میسازنی .شاری بده همدین
جهت است که برخی کتابها بر صورتهای فنی (تشبیه ،استعاره) اصطالح «صورت ذهنی» اطالق
کرده انی و وظیفه آن را ارجاد تصورری ملموس در ذهن مخاطب دانستهانی .بیرن شکل که از رندگ-
ها ،شکل ها ،حرکات و درگر حاالت اشیاة ،تصورری کالمی بیافررنی که خواننیه مستقیما آن را درا
کنی( .وهبة والمهنیس1984 ،م227 :و )228
میتوان گفت :تصورر ادبی که در متن ،زرباری و جذبهای قویتدر از سدخن عدادی مدیآفررندی و
خواننیه را به حرکت وامیدارد و او را به فضاری فراتر از فضای واقعی میبدرد (التندوجی1999 ،م،)591 :
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بر170
پاره صورت های ذهنیِ شکل رافته در مخیلة سدخنور شدکل مدیگیدرد و هدر نورسدنیه و شداعر،
می توانی به قیر تواناری ذاتیش در به هم آمیختن تصورر های ذهنی ،تصاورری خیالی و ادبی بیافررنی
تا افکار و عواطف خورش را به مخاطب برسانی.
بررسی تصوررهای ادبی بر اساس ارتباط آن با حواس پنجگانه از مباحث نقی ادبی جیردی اسدت،
هرچنی ررشههای آن را در بالغت قیرم در بحثهاری نظیر تشبیه حسدی و عقلدی مدیتدوان رافدت.
(التفتازانی1391 ،ش )307-294 :در ارن پژوهش کده بده بررسدی تصدوررهای سداخته شدیه از خدوردن
نوشیین و قوه ذائقه در قرآن کررم میپردازد ،نورسنیه آرات مرتبط با آن تصوررها را تحلیل خواهدی
کرد.
 -3تصویرهای مبتنی برحس ذائقه (خوردن و نوشیدن) در قرآن کریم
تصوررهای بنا شیه از خوردن و نوشیین و آنچه به ح
شکل حقیقی و بیانی آمیه است.

ذائقه مربوط اسدت ،در قدرآن کدررم بده دو

 -3-1تصاویر حقیقی
کلمات ،در ارن گونه تصاورر ،در معنی حقیقی خود بکار رفته است و تعابیر از فنون بیدانی (تشدبیه،
مجاز ،استعاره و کناره) خالی است .نمونههای ارن گونه تصاورر که بده خدوردن و نوشدیین مربدوط
است در قرآن کررم فراوان است .رکی از بارزتررن نمونههای آن ،تعدابیری اسدت کده خیاوندی بدرای
توصیف نعمت های الهی در روز قیامت بکار برده است را اوصافی است که برای بیان عذاب مشدرکان
و بیکاران استفاده کرده است .آردات بیسدت و پدنجم تدا بیسدت و هشدتم سدورة مطففدین و آردات
شانزدهم و هفیهم سورة ابراهیم نمونهای است از ارنگونه تصوررها که آردات سدورة نخسدت شدراب
نیکان را در قیامت توصیف میکنی و آرات سورة بعی تصورری از نوشیینی بیکاران را در آخرت ارائده
میکنی.
از درگر نمونههای تصاورر حقیقی تذکر نعمتهای الهی در دنیاست ،نظیر آرات بیسدت و پدنجم
تا سی و دوم از سوره عب که چگونگی رورانین گیاهان و میوههاری کده غدذای انسدان و چارپاردان
است را بیان میکنی.
از درگر تعابیر حقیقی که به طعام و شراب مربوط است ،آراتی است که از احکدام الهدی در بداره
غذاهاری که بر مسلمانان حالل را حرام شیه است سخن میگوری .از آن جمله است سدخن خیاوندی

ِ
ِ ِِ ِ
متعال﴿ :إِمنَا ْر َعلَْي ُ ُ الْم ْيتَةَ والد و َحلُْ ِْ
ری َابغ َوَال َعاد فَ َـال
َ َ
اخلن ِزي ِر َوَما أُهل به لغَ ِْری اّلل فَ َم ِن ا ْ طُر غَ ْ َ
ُ َ َ ََ َ
ِ
ِ
يُ ﴾ (بقدره )173 :ترجمه« :فقط بر شما مردار و خون و گوشت خوا و آنچه
إِ َْ َعلَْيه إِن اّللَ غَ ُه ٌ
ور رْ ٌ
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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صورتهای بیانی به گونهای از صورتهای ادبی اطالق میشود که «در پردازش آنها بر اسلوبهدای
بیانی نظیر تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کناره و درگر وسائط بیانی متیاول تاکیی میشود .اسلوبهاری کده
در آن میتوان رک معنای واحی ر ا بر اساس مقتضای حال و ذوق نورسنیه در اختیار و پردازش بکار
برد» (رعقوب وعاصی1987،م .)775/2 :قرآن کررم ،واالتررن کتاب نهاده شیه در اختیار بشدر ،از اسدالیب
بیانی مختلف به بهتررن نحو استفاده کرده است؛ به همین جهت ،کتابهای متعیدی در باره بالغت
آن نگاشته شیه است  .قرآن کررم در آنچه به ح ذائقه مربوط است نیز به بهتررن شدکل از فندون
بیانی استفاده کرده است.
آرات زرر که بر اساس ترتیب وارد شین فنون بیانی در کتدابهدای سدنتی بالغدی مدنظم شدیه
است ،از نمونههای تصاورر ذائقه محور در قرآن کررم است.
 -3-2-1تشبیه

﴿إِن َشجرمَ الزقُّوِ ْ /یَعا ْاألَثِ ِيُ َ /لالْم ْم ِل يـ ْغلِي ِيف الْبطُ ِ
ون َ /لغَ ْل ِي ا ْحلَ ِم ِ
يُ( ﴾/الیخان .)45-43 :ترجمده:
َُ
ُ
ُ َ
ََ
« براستی درخت زقوم  /غذای گنهکاران است/ماننی فلز مذاب است و در شکمها مدیجوشدی /مانندی
جوشیین آب جوش.»/
آرات فوق ،عذاب فراهم شیه برای گناهکاران را به تصورر میکشی .عذابی کده خوراندینی اسدت.
نخست بیان میکنی که غذای گنهپیشهگان از « قو » است که میدوهای اسدت بسدیار ناخوشدارنی از
رک گونه درخت( .الطبرسی2005 ،م .)236/8 :سیی حسدن مصدطفوی در بداره آن آورده اسدت« :اصدل
واحی در باره ارن ماده خوردن به روش بلعیین و به اجبار اسدت .شداری اطدالق " قـو " بدر اندواعی از
درختان به جهت نامطبوع بودن آن است»( .مصطفوی1385 ،ش )349/4 :در تفسیر المیزان در توصدیف
آن آمیه است« :اسم درختی است با برگی کوچک ،تلخ و بیبو ،آبی دارد کده اگدر بده جسدم انسدان
برخورد کنی ،متورم میشود» (الطباطبائی1997 ،مُ « .)141/17 :ممل» را برخی ته مانیة روغن دانستهاندی

(الراغب اإلصبهانی ،بی تا )476 :و برخی آن را فلز مذاب گفتدهاندی( .ابدن منظدور1992 ،م )209/11 :و «غَلـي»
درگ سرررز شیه را گورنی (الراغب اإلصبهانی ،بی تدا )365 :و «ُحـيُ» آبدی اسدت کده بده نهاردت گرمدی

رسییه باشی؛ (الطبرسی2005 ،م )88/9 :بنابرارن ،آره با بکارگیری تشدبیه ،غدذای گناهکداران را غدذاری
بسیار نامطبوع از درختی معرفی می کنی که به حیی کرره است و منفور که در خود قرآن به سدر-
های شیطانها تشبیه شیه است( .الصافات )65 :ارن غذا چون روغن داغ را فلز مذاب در شکمهایشان
میجوشی و ماننی آبی جوشان که از شیت غلیان سرررز شیه در شدکم آندان غلیدان مدیکندی .اردن
تشبیه متناسب با غرض آرات که انذار گنهکاران است ،به روشنی شیت عذاب الهی را برایشدان بده
تصورر میکشی تا شاری از گناه دست بردارنی و راه راست پیش گیرنی.
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172تشبیه آنچه در شکم کافران و گنهکاران ررخته میشود به «مهل» در ارن آره نیدز آمدیه اسدت:

ِ ِ
ْ هبِِــُ ُســر ِادقُـ َما وإِ ْن يَســتَ ِغياُوا يُـغَــاثُوا ِصَــاء َلالْم ْمـ ِـل يَ ْش ـ ِو الْو ُجـ َ ِ
﴿إِِ أَ ْعتَ ـ ْد َِ للظــال ِم َ
ِ َِ ًرا أ َ
َ ْ
ُ
ُ
َْــا َ ْ َ
ـوه بـ ـ ْئ َ
ت ُم ْرتَـ َه ًقــا﴾ (الکهددف )29:ترجمدده« :مددا بددرای سددتمگران آتشددی فددراهم کددردهارددم کدده
ـاء ْ
الشـ َـر ُ
اب َو َسـ َ
سراپرده هارش آنان را احاطه کرده است و اگر کمک بخواهنی به آنان کمک میشود با آبی چون فلدز
مذاب [گوشت] صورتها را میپزد ،بی شرابی است و بی جارگاهی است».
قرآن کررم آبی را که برای عذاب ظالمان مهیا شیه تا به هنگام عطش ناشی از آتش دوزخ با آن
خود را سیراب کننی به «ممـل» ماننی کرده است .ارن آب نه تنهدا تشدنگی را برطدرف نمدیکندی ،از
شیت حرارت چهرهها را نیز میسوزانی .سوزانینی که براساس معنی لغوی کلمه «يشـو » گوشت بر
اثر آن پخته میشود( .أنی وآخرون1372 ،ش )502 :در ارنجا نیز ،تشبیه ،عذاب الهی مهیا شدیه بدرای
ستمگران را ،به شکلی کامال محسوس به تصورر کشییه است .ارن تصورر که با آمیدزهای از صدورت-
های حقیقی و بیانی ارائه شیه ،اشخاصی را در ذهن مجسم میکنی که آتش ،بسان سدراپرده از هدر
سو آنان را احاطه کرده است؛ به طوری که امکان خروج از آن آتش هولناا از آنان سلب شیه است
و اگر کمک بخواهنی ،آبی بسیار بی ،بسان فلز مذاب به آنان داده میشود که حرارت آن ،چهرههدا را
میسوزانی.

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين َل َه ُـروا يَـتَ َمت ُعـو َن
ـار َوالـذ َ
ين آ ََمنُوا َو َعملُوا الصاحلَات َجنات َاْ ِر م ْن َُتْت َمـا ْاألَنْـ َم ُ
﴿إِن اّللَ يُ ْدخ ُل الذ َ
ار َماْ ًوى َهُ ْـُ﴾ (محمی )12 :ترجمه« :بده راسدتی خیاوندی کسدانی را کده
َو َْ ُللُو َن َل َما ََتْ ُل ُل ْاألَنْـ َعا ُ َوالن ُ

ارمان آوردنی و کارهای نیک انجام دادنی در بهشتهاری وارد میکنی که در زرر آنهدا نهرهدا جداری
است و کسانی که کفر ورزرینی بهرهمنی میشونی و میخورنی همانگونه که چارپاردان مدیخورندی و
آتش پناهگاه آنان است».
قرآن کررم در ارن آره به مقارسه بین حال مؤمندان و کدافران پرداختده اسدت .مؤمندان درسدت
کردار را در بهشتهاری به تصورر میکشی که در زردر درختدانش جوربارهدا جداری اسدت و جارگداه
کافران را در آتش نشان میدهی .دربخشی از آره ،قرآن با استفاده از رک تشبیه که به نوعی به طعام
مرتبط است ،حال ناسپاسان را در دنیا به تصورر کشییه است .مشبه حال کافرانی است کده از متداع
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
شهوت مشغولنی و چیزی جز لذتهای حسی را درا نمیکننی .صفت مشترا بین ارن دو ،غفلدت
و سرگردانی و بی هیفی در دنیاست .مشبه به اختیار شیه در ارن تشبیه ،چیزی است کده از سدوری
نماد بی خردی و سرگردانی است و از درگر سو ،امری است که برای انسانها محسوس است و پیش
چشم آنهاست؛ بنابرارن ،مناسبتررن نظیر برای نشان دادن حال کافران در اردن دنیدا اختیدار شدیه
است.
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ِ
ِِ
ِ
ِ
اءهُ َملْ ََِي ْدهُ َش ْـيئًا َوَو َجـ َد اّللَ ع ْنـ َدهُ
﴿والذ َ
َ
اء َْ إذَا َج َ
سبُهُ الظ ْم َِ ُن َم ً
س َراب بق َيعة َْ َ
ين َل َه ُروا أَ ْع َما ُهُ ُْ َل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ساب﴾ (الندور )39 :ترجمه« :و کسانی که کفر ورزریندی کارهارشدان مانندی
سابَهُ َواّللُ َسر ُ
يع ا ْحل َ
فَـ َوفاهُ ْ َ

سرابی است در زمینی هموار که تشنه آن را آب میپنیارد وقتی به آن میرسی چیدزی نمدیرابدی و
خیاونی را نزد آن میرابی پ به حسابش به طور کامل رسییگی میکنی و خیاونی سررع حسابرسی
میکنی».
قرآن کررم ،با بکار گیری تشبیه تمثیل ،اعمالی را که کافران بده آن امیدی بسدتهاندی بده تصدورر
کشییه است .مشبه هیئت کافرانی است که میپنیارنی اعمال و کردارشان در دنیا به آنان نفع مدی-
رسانی؛ در صورتی که ،کارهای شان نابود شیه و اثری از آن نیست .مشبه به هیئت تشنهای است که
در زمینی پست سرابی دریه و از فرط تشنگی به سورش میشتابی تا رفع عطش کنی؛ امدا چدون بده
آنجا میرسی ،اثری از آب نمیبینی .وجه شبه بین آنها ابتیاری امیی بخش و انتهاری ناامیدی کنندیه و
عذاب آور است .تشبیه امری عقلی و غیر محسوس را به شکلی حسی به تصورر میکشدی؛ بندابرارن،
اضمحالل و نابودی و بی ثمر بودن اعمال کافران که امری است عقلی ،به شکلی حسی و قابدل درا
برای مردم به تصورر کشییه است.
گفتنی است ارن تشبیه ،حال کافران را بسیار بیتر از تشنة رفته در پی سراب به تصورر کشدییه
است؛ زررا تشنه چون به سراب رسی ،آب نمیبینی و امییش به رأس تبیرل میشود و جز تشدنگی و
ناامییی عذاب درگری نیارد؛ ولی کافر نه تنها اثدری از ثدواب اعمدالش نمدیبیندی ،پد از ورود بده
قیامت ،فرشتگان الهی را میبیننی که در انتظار اورنی تدا پد از ورود ،او را بگیرندی و جدزای کامدل
اعمالشان را بیهنی.
تشبیهات فوق ،اغراض و معانی می نظر قرآن کررم را به صورت غذا و شراب که بدارزتررن شدکل
ادراا حسی است به تصورر کشییه است .گفتنی است ،بحث زرباری شناختی در تشدبیهات قرآندی
بخشی از کارکرد تشبیه در ارن کتاب عظیم است؛ زررا «برای خدیمت بده عقیدیه و مجسدم کدردن
معانی و اغراض قرآن مهیا شیهانی .ارن تشبیهات با وجود زرباری هنری و متمارز بودنشان ،تنها ردک
گونه جمال را تعبیر هنری نیست که خود هیف باشی ،بلکه از اغراض عقییتی درندی بدا بلیدغتدررن
شیوه تعبیر نموده است .بنابرارن ،زرباری فن را با غرض درنی که تشبیهات برای آندان آمدیه بدا هدم
جمع کرده است» (قصاب).
 -3-2-2مجاز مرسل
کاربرد مجاز مرسل در قرآن کررم فراوان است؛ اما نورسنیه تنها آره ذرل را مربوط به خدوردنیهدا و
آشامیینیها میدانی که خود در شمار شواهی ارن نوع مجاز در کتابهای بالغی ذکر شیه است.
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ِ
ال أَْ ُد ُإلَا إِِّ أَراِ أَ ْع ِ
ِ
َخـر إِِّ أَراِ أ ِْ
ـل فَـ ْـو َ َرأْ ِسـي
ص ُر َمْ ًرا َوقَ َ
الس ْج َن فَـتَيَان قَ َ َ
َ
َ
َ
﴿و َد َخ َل َم َعهُ ّ
ـال ْاآل َ ُ
َُح ُ
خبزا َتْ ُلل الطری ِم ْنه نَـبِْئنا بِتأْ ِويلِ ِه إِِ نَــر َ ِ
ِ
ِ﴾ (روسف .)36 :ترجمه« :و بدا او دو جدوان وارد
ُ ًْ َ ُ ُْ ُ ّ َ َ
اك م َـن ال ُْم ْحسـنِ َ
َ
زنیان شینی رکی از آن دو گفت من خودم را در خواب دریم که می میفشارم و درگری گفدت مدن
خود را در خواب دریم که بر سرم نانی حمل میکنم که پرنیه از آن میخورد ما را از تاورل آن آگاه
کن به راستی تو را از نیکوکاران میبینیم».

شاهی مجاز در آره ﴿إِِّ أَراِ أَ ْع ِ
ص ُـر َمْ ًـرا﴾ است؛ آنجا که به جای اطالق انگور بدر آنچده فشدرده
َ
می شود ،از آن به خمر تعبیر کرده است که شرابی است حاصل از افشره انگور پ از تخمیر شدین.
بالغیون چنین مجازی را مجاز مرسل «ابعتبار ما يکـون» نامییهانی کده در حقیقدت نامیدین چیدزی
است بر اساس چیزی که به آن تبیرل میشود( .الهاشمی1367 ،ش )306 :بدیرهی اسدت اردن عدیول از
لفظ حقیقی به مجازی را به قول احمی حسن البصیر (1987م )316 :از صورت حقیقدی بده «صدورت
بیرل تابع» نقش مهمی در تصورر آفررنی دارد .بده نظدر مدیرسدی ،سدبب عدیول از لفدظ حقیقدی
(عنب) به لفظ بیرل (خمر ) عالوه بر ارجاز ،به سبب فشردن انگور نیز اشاره دارد .به عبارتی ،اشداره
دارد به ارنکه همزنیانی روسف (ع) خواب میدریه است که برای خمر انگدور مدیفشدارد .شداری بده
سببِ همین داللت لفظ بیرل است که در تفسیر المیزان در بیان معنی ارن بخش از آره آمیه است:

«واملعىن أصب /أْدإلا وقـال ليوسـف (ع) أ رأيـ

فيمـا يـرى النـائُ إ أعصـر عنبـا للخمـر» (بده اردن

معنی است که رکی از آن دو نفر صبح کرد و به روسف (ع) گفت :من در آنچه انسان خواب میبینی
دریم که برای خمر انگور میفشارم» (الطباطبدائی1997 ،م .)174/11 :عالوه بر ارن ،تعبیر موجدود باعدث
همآواری کلمه «خمرا» با فاصله پ

از آن رعنی «خبـزا» شیه است که ارن هم وزنی بر زربداری آرده

افزوده است.
 -3-2-3استعاره
از استعارههاری که به قوه ذائقه و خوردن و نوشیین مرتبط هستنی میتوان به آرات ذرل اشاره کرد:

ِِ ِ
﴿وقِيل ای أَرض ابـلَ ِعي م ِ
ِ ِ
ِ
ـل
اسـتَ َو ْ
ـيق ال َْمـاءُ َوقُض َـي ْاأل َْم ُـر َو ْ
اءك َوَای َاَاءُ أَقْلعـي َوغ َ
َ ََ ْ ُ ْ ََ
ت َعلَـى ا ْجُـود ِّ َوقي َ
ِ ِ ِ
ِ﴾ (هود )44 :ترجمه« :و گفته شی ای زمین ،آب خود را ببلع و ای آسدمان ،بدارش
بُـ ْع ًدا ل ْل َق ْو الظال ِم َ
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».
أرض ابلعي ماءك وای ااء أقلعي» است که چون زنیگان به زمین و آسدمان خطداب
شاهی در «ای ُ
شیه است و به اولی دستور داده شیه که آب را فرو برد و دومی مدأمور متوقدف کدردن بدارش شدیه
است« .بَلـع» بردن چیزی است از حلق به شدکم (الطبرسدی2005 ،م )217/5 :در التحريـر والتنـوير آمدیه
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است« :حقیقت بلع عبور غذا و نوشیینی است بی آنکه در دهان بمانی» (ابدن عاشدور1984 ،م)78/12 :

«إقالع»

از بین بردن چیزی است از اصل به نحوی کده اثدری از آن دردیه نشدود( .الطبرسدی2005 ،م:

 )217/5در فرمان به زمین ،دو استعاره موجود است :نخست تشبیه زمین به انسان به قررنه خطاب با
حرف «را» که وجه شبه ،اطاعتِ ناشی از فرمان است تا به قول زمخشری (2009م« )485 :بدر اقتدیار
عظیم داللت کنی و ارنکه آسمان ها و زمین و ارن اجرام بزرگ فرمانبیار اورنی؛ زررا هرگونه خواسته،
آنها را ارجاد کرده و اداره آنها بر او دشوار نیست ،گوری عاقل و دارای قیرت تشخیصانی و عظمدت و
شکوه و پاداش و مجازات و توان او بر همه امور را میشناسنی» .دوم در هماننی کردن فرو بدردن آب
است به بلعیین .وجه شبه استعاره ،سرعت فرو بردن است .بر ارن اساس ،سرعت فرو بدردن آب کده
زمین مأمور آن است به سرعتی ماننی شیه ،که غذا بلعییه میشود .به عبارتی درگر ،بده زمدین امدر
شیه است که به سرعت ،آب موجود بر سطح خود را فرو برد؛ همانگونه که انسان غذا را در کام خود
می کشی .استعاره در ارنجا توانسته است امری محسوس (جذب شین آب به وسیله زمین) را بدا امدر
محسوس درگری (بلعییه شین غذا به وسیله انسان را حیوان) که داللتش بر غرض روشدنتدر اسدت
برای مخاطب به تصورر بکشی.

﴿وإِذَا أَذَقـْنَــا النــا ر ُْحَـةً فَ ِرْــوا ِهبــا وإِ ْن تُ ِ
صـ ْـب ُم ُْ َســيِّئَةٌ ِصَــا قَــد َم ْ أَيْـ ِـدي ِم ُْ إِذَا ُهـ ْـُ
ُ َ َ
َ َ
َ

ن﴾ (روم)36 :
يَـ ْقنَطُــو َ

ترجمه« :و اگر به مردم انیا رحمتی بچشانیم از آن به طرب میآرنی و اگر به خاطر آنچه به دست
خورش کردهانی انیکی بیی به آنها برسی رکباره ناامیی میشونی».
در آره ،رسانین رحمت به مردم ،که مراد از آنها کافران است ،به إذاقـة (چشانین) تشبیه شدیه
است که «اصل آن برخورد غذا به نوا زبان و ضعیفتررن نوع برخورد اعضاة بین به اجسام اسدت»
(ابن عاشور1984،م .)97/21 :بر اساس ارن معنی ،استعاره انیکیِ توان انسان را در برابر نعمتهای الهدی
به خوبی نشان داده است؛ زررا با دقت در نقش استعاره ،در مدیردابیم کده انسدان بدا چشدیین -نده
خوردن -نعمت های الهی و ادراا لذت دچار تبختر و سرمستی میشود .بده نظدر مدیرسدی ،نکدره
آوردن «رُحة» و «سـيئة» برای داللت بر قلت است که با «إذاقـة» در تناسب کامل است .بیرن معندی
که اگر انیکی از نعمت های خورش را به انسان عطا کنیم ،به سرعت دچار سرمستی و کفران نعمدت
می شود و اگر به خاطر کارهای خورش به آنان آسیبی ناچیز رسی صبر نتواننی و ناگهان ناامیی مدی-
شونی .بیرن شکل ،آره تصورری روشن از توان انسان در هر دو حالت رفاه و سختی ارائه میکنی.
کاربرد فعل و مشتقات «ذا » برای غیر چشیینیها در قرآن فراوان است که بیشدتر در بالهدا و

مصیبتها بکار رفته است؛ از آنجمله است…﴿ :فَ َذاقُوا َوَاب َل أ َْم ِرِه ُْ…﴾ (التغدابن ،)5 :و ﴿…فَـ ُذوقُوا
َع َذ ِاِب ونُ ُذ ِر﴾ (القمر )37:و ﴿ ُل ُّل نَـ ْه ذَائَِقةُ الْمو ِ
ت…﴾ (العنکبدوت .)57:همانگونده کده پییاسدت ،در
َْ
َ
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 176فوق ،مشتقات «ذا » در معنی مجازی بکار رفته است .بیرن گونه که وبال (سختی) و عدذاب
آرات
و مرگ به غذاری تشبیه شیه که انسان آن را سر میکشی و تمام وجودش مزه آن را ح

َما﴾ (الفجر .)19 :ترجمه« :و میراث را به تمامه میخورری».
اث أَ ْل ًال ل ًّ
الرت َ
﴿و ََتْ ُللُو َن َُّ
َ

میکنی.

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

«أوـل» (خوردن) و وجه شبه بین طرفین تشبیه ،سرعت و شمولیت تصرف است .قررنه نیز مفعدول
قرار گرفتن تراث است که خود استعاره تخییلیه است و اموال تصاحب شیه را ماننی غذاری به تصورر
میکشی که خورده میشود .چنین مینماری که سبب تشبیه تصاحب اموال و میراثهدا بده خدوردن
طعام به ارن امر برگردد که خوردن بارزتررن شکل تصاحب و مصرف چیزهاست .گفتنی است کثرت
کاربرد «أوـل» در غیر خوردنیها سبب شیه به چیزی شبیه حقیقت عرفی تبیرل شدود .در تفسدیر
التحریر والتنویر نیز به ارن امر تصررح شیه است« :أکل در حقیقت بلعیین غذاست ،بعی بده بهدره
بردن از چیزی و با حرص گرفتن آن اطالق شیه است .اصل آن تمثیل است و بعدی حقیقدت عرفدی
شی»( .ابن عاشور1984 ،م)253/3 :
کلمة «أکل» در قرآن کررم در آرات فراوانی در غیر خوردنیهدا بکدار رفتده اسدت .از جملده در

ذ ما ْ ُللُو َن ِيف بطُواُِِ إِال النار…﴾ (بقره﴿ ،)174 :وَال ََتْ ُللُوا أَموالَ ُ ُ بـين ُ ُ ِابلْب ِ
ِ
اْی ِـل َوتُـ ْدلُوا
ْ َ ْ َ َْ ْ َ
ُ ْ
﴿…أُولَئ َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين آ ََمنُـوا َال
هبَا إِ ََ ا ْحلُ اِ لتَأْ ُللُوا فَ ِري ًقا م ْن أ َْم َوال النـا ِ ِاب ِْإل ِْ َوأَنْــتُ ُْ تَـ ْعلَ ُمـو َن﴾ (بقدرهَ ،)188 :
﴿ای أَيُّـ َمـا الـذ َ
ضــاع َهةً…﴾ (آل عمددران )130 :و ﴿وتَ ــرى َلاِـ ِ
اإل ِْ والْع ـ ْدو ِ
ان
ََتْ ُللُــوا الـ ِّـرَاب أَ ْ ـ َـعافًا ُم َ َ
ســا ِرعُو َن ِيف ِْ َ ُ َ
ً
ـریا م ـ ْن ُم ُْ يُ َ
َ َ
الس ْح َ لَبِْئ َ َما َلانُوا يَـ ْع َملُو َن﴾ (مائیه.)62 :
َوأَ ْللِ ِم ُُ ُّ
در ارن آرات ،آتش ،اموال ،ربا و رشوه چون غذاری به تصورر کشدییه شدیه اسدت کده انسدان بدا
حرص و ولع در کام خود فرو میبرد.

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـل ِم ْـن
ين قَالُوا إِن اّللَ َع ِم َد إِل َْينَا أَال نُـ ْ م َن ل َر ُسول َْ َْتيَنَا ب ُق ْرَابن ََتْ ُللُهُ الن ُ
﴿الذ َ
اء ُل ُْ ُر ُس ٌ
ار قُ ْل قَ ْد َج َ
ِ
ات وِابل ِذ قُـلْتُُ فَلِـُ قَـتَلْتُمـوهُ إِ ْن ُل ْنـتُُ ِ ِ
ِ ِ
ِ﴾ (آل عمدران .)183 :ترجمده« :کسدانی کده
صـادق َ
ْ َ
ْ َ ُ ُْ
قَـ ْبلي ِابلْبَيّنَ َ
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

شما گفتیی ،اگر راست میگوریی ،چرا آنها را کشتیی» .شاهی در «َتولـه النـار» است؛ چدون «أوـل»
در اصل تناول کردن غذاست و عباراتی مثل «أول النار احلط

» بده خداطر تشدبیه اسدت( .الراغدب

اإلصبهانی ،بی تا )20:مراد از نسبت دادن خوردن به آتش آن است که آتش آن را بسوزانی ردا بده گفتدة
صاحب تفسیر البحر المحیط آتش آن را از بین ببرد و نابود کنی( .ابو حیان األنیلسی1993،م)137/3 :؛ به
هر حال ،در ارن آره ،سوزانین آتش به خوردن ماننی شیه است و آره سوزانیه شین و از بدین رفدتن
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قربانی به وسیله آتش را چون غذاری به تصورر کشییه است که خورنیهای آن را میخورد و اثدری
آن باقی نمیگذارد.
از درگر آراتی که می توان آنها را به تصوررهای مبتنی بر خوردن و نوشدیین و چشدیین نسدبت
داد ،آراتی است که از حالتی تعبیر میکننی که بر اثر خوردن و نوشیین پیری میآری ،ماننی:

﴿ولَـ ْـو فَـتَ ْحنَــا َعلَـ ْـي ِم ُْ َاب ًاب ِمـ َـن السـ َـم ِاء فَظَلُّــوا فِيـ ِـه يَـ ْع ُر ُجــو َن  /لََقــالُوا إِمنـَـا ُس ـ ِّ َر ْ
ـارَِ بَـ ْـل َْحنـ ُـن قَ ـ ْـوٌ
ت أَبْ َ
صـ ُ
َ
ورو َن( ﴾/الحجر 14 :و  )15ترجمه « :اگر برای آنان دری از آسمان بگشاریم که همواره در آن بداال
َم ْس ُ
ـح ُ

رونی /گورنی چشمان ما مست شیه بلکه ما قومی سحر شیهارم».
«سکر» حالتی است که بین انسان و خرد او عارض میشدود و بیشدتر کداربرد آن در ارتبداط بدا
شراب است( .الراغب اإلصبهانی ،بی تا )236 :در آرة فوق ،چشم بنیی شین به مست شین بر اثر نوشیین
خمر تشبیه شیه است .وجه شبه آن زائل شین عقل و مشتبه شین امر و تشخیص نیادن صحیح از
غیر صحیح است .اگر از زاورهای درگر بنگررم ،چشمان بسان انسانهاری به تصورر کشدییه شدیهاندی
که بر اثر نوشیین باده سرمستنی و عقلشان زدوده شیه و تشخیص امور برارشان میسدر نیسدت .بده
عبارتی درگر ،کافران برای بیانِ در غشاة قرار گرفتن چشم و بیان ارنکه امور برای آنان مشتبه شیه،
چشمان خود را به انسانی مست ماننی کردهانی که بر اثر بادهخواری مدیهوش گشدته اسدت .در آرده

ِ ِ
ْرِهتِ ُْ يَـ ْع َم ُمو َن﴾ (الحجر )72 :ترجمه« :به جانت سوگنی آندان در سرمسدتی خدود
﴿ل ََع ْم ُر َك إنـ ُم ُْ لَهي َس َ
سرگردان بودنی» ،غفلت کافران و غرق شین آنان در سرگردانی و تحیدر بده میهوشدی بدر اثدر بداده
نوشی ماننی شیه است .جامع بین آن دو نیز زوال عقل و غفلت از اموری اسدت کده انسدان را در بدر

ت س ْرمُ الْمو ِ
ذ َما ُل ْن َ ِم ْنهُ َُِتيـ ُد﴾ (ق )19 :ترجمه« :و مسدتی
ت ِاب ْحلَِّ ذَلِ َ
اء ْ َ َ َ ْ
گرفته است .در آره َ
﴿و َج َ
مرگ به حق میآری [و گفته میشود] ارن اسدت کده از آن دوری مدیجسدتی» برخدی از مفسدران
«سکرة» را استعاره گرفته انی از سختی و شیت ناشی از مرگ که حواس را به خود مشغول و عقل را
زائل میکنی (القاسدمی2003 ،م .)19/9 :عالوه برارن ،مرگ میتوانی به طررق استعاره مکنیه بده شدراب
ماننی شیه باشی و «سـکرم» استعاره تخییلیه باشی که به ارن اعتبار چون شرابی بده تصدورر کشدییه
شیه است که وقتی نوشییه شود ،هوش از سر انسان بیرون مدیکندی و از محدیط پیرامدونش غافدل
می سازد .شررف رضی ،نیز به ارن امر اشاره کرده است« :منظور از مرگ در ارن آره انیوهی است که
به هنگام مرگ ،محتضر را در بر میگیرد و قیرت تشخیص را از او سلب میکنی و عقلش از او رخت
بر می بنید .پ خیاونی متعال آن را به میهوشی شراب ماننی کرده اسدت جدز ارنکده آن میهوشدی
راحتی بخش است و ارن دردناا» (الشررف الرضی ،بی تا.)291 :

﴿ای أَيُّـما ال ِذين آَمنوا اجتنِبوا َلاِ ِ
ِ
ضـا
ضـ ُ ُْ بَـ ْع ً
سوا َوَال يَـ ْغتَ ْ بَـ ْع ُ
َ َ
ریا م َن الظ ِّن إِن بَـ ْع َ
َ َُ ْ َ ُ
ً
ق الظ ِّن إ ٌْ َوَال َاَس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـيُ﴾ (الحجدرات )12 :ترجمده:
َْ ُد ُل ُْ أَ ْن َْ ُل َل َحلْ َُ أَخيه َم ْيتًا فَ َ ِرْهتُ ُمـوهُ َواتـ ُقـوا اّللَ إِن اّللَ تَــو ٌ
أَ ُ ُّ أ َ
اب َرْ ٌ
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178کسانی که ارمان آوردری از بسیاری گمانها پرهیز کنیی ،بی تردری برخی گمانها گنداه اسدت و
«ای
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».
در ارن آره ،خیاونی متعال برای نمارانین آثدار منفدی غیبدت و منفدور و زشدت جلدوه دادن آن،
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
راد کرده است .مشبه به هیئت شخصی است که گوشت برادر خود را میخدورد آن هدم زمدانی کده
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
منفور بودنِ ع مل مذکور بعی از همزه استفهام؛ رعنی خوردن گوشت مدردة بدرادر اسدت .بده همدین
سبب جمله «فکرهتموه» را در پی آن آورده است که خبر میدهی از اکدراه آندان از خدوردن چندین
طعامی .همانگونه که اشاره شی ،تشابه بین غائبی که از او به بیی راد میشود و مرده در اردن آرده،
رکسانی هر دو در ناتوانی دفاع از خورش است .شاری به همین جهدت اسدت کده در تفسدیر مجمدع
البیان به نقل از زجاج آمیه است« :تاورل آره چنین است :به بیی راد کدردن از کسدی کده ندزد تدو
حاضر نیست ،به منزله آن است که گوشت او را بخوری در حالی مدرده باشدی و آن را حد نکندی»
(الطبرسی2005 ،م .)175/9 :و در المیزان نیز آمیه است[« :غیبت شیه] مرده نامییه شی؛ زررا به جهت
غائب بودنش غافل است و آنچه در بارة او گفته میشود را نمیدانی» (الطباطبائی1997 ،م.)324/18 :
بالغت استعاره در به تصورر کشیین عمل غیبت ،به شکل امری محسوس نماران است؛ زردرا آن
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
تصوررهای حسی مبتنی بر خوردن و نوشیین و ح چشاری به دو شکل حقیقی و بیدانی در قدرآن
کررم تجلی رافته است .تصوررهای حقیقی را در هنگام سخن گفتن از احکام الهی در بارة خوردنی-
ها و آشامیینیها ،نعمتهای الهی در دنیا ،نعمتهای بهشتی برای نیکان و عذابهدای فدراهم شدیه
برای مشرکان و بیکاران در روز قیامت میتوان رافت.
تصوررهای بیانی مربوط به ذائقه و طعام و شراب در قرآن کررم ،انیا اسدت .در تحقیدق انجدام
شیه ،نورسنیه نتوانست در کل قرآن کررم به تعبیری کناری مدرتبط بدا اردن حد دسدت رابدی .از
تصاورر بیانی موجود ،رک مورد مجاز مرسل است و بقیه را تشبیه و استعاره تشکیل میدهدی .قدرآن
کررم در تصوررهای تشبیهی و استعاری بهتررن نظیر را برای مشبه برگزردیه و متناسدب بدا غدرض،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 179 1400
تصورری روشن از امور ارائه کرده اسدت .بسدیاری از تصدوررهای بیدانی امدور معقدول را بده 179
شدکلی
محسوس به تصورر کشییهانی .در تصوررهاری که برای نمارانین امور محسوس بکار رفتهانی ،مشبه به
اختیار شیه ،به خوبی مشبه را برای مخاطدب نماراندیه بده نحدوی کده آن امدر حسدی را در لباسدی
محسوستر و روشنتر نشان داده است .تصوررهای بیانی قرآنی نقش آرارهای مستقل از معندا ندیارد
بلکه اصلیتررن کارکرد ارن تصوررها رسانین معنا به مخاطب به بهتدررن وجده و زربداتررن صدورت
است.
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