فصلنامه علمي  -پژوهشي«پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال دوم /شماره اول /بهار 3131

بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره
احمدرضا حیدریان شهری و حمید صباحی گراغانی
چکیده
تشبیه یکي از پربسامدترین اسلوبهاي ادبي قرآن به شمار ميرود که عمدتاً براي بیان مفاهیم انتزاعي بکار گرفته
شده است؛ از آنجا که این اسلوب ،مورد اهتمام بسیاري از لغویان و بالغیان بوده است؛ در این جستار تالش ميشود
تا ابتدا رویکرد قدما پیرامون این پدیده و نگاه ناقدان معاصر به این رویکرد ،مورد بررسي قرار گیرد و برآنیم تا ضمن
بررسي و نقد نگاه قدما به تشبیه ،رویکردي ارائه دهیم تا در تحلیل تشبیه در کنار توجه به تناسب و تطابق بیروني و
حسي بین طرفین تشبیه ،به بافت کالم و تناسب روانشناختي بین آنها نیز توجه شود .چرا که معتقدیم هر واژه و هر
جمله در کنار معناي لغوي خود ،داراي ظرفیت عاطفي و هیجاني ویژهاي است که از نظامي وراء نظام زبان بر این
نظام تحمیل شده که صفوي از این نظام با عنوان نظام شناختي یاد ميکند و آزگود ) (osgoodآن را معناي
تلویحي ) (connotative meaningمينامد که متأثر از بازخوردها و نگرشها است .با بررسي این رویکرد در
سورهي بقره دریافتیم که گفتمان قرآن در بافتهاي گوناگون و با توجه به نوع مخاطب متفاوت است و تصاویر و
واژگاني که براي این موارد انتخاب شدهاند ،ظرفیتهاي عاطفي و هیجاني باالیي دارند .یافتههاي پژوهش ضمن تأیید
رویکرد ارائه شده ،نشان مي دهد که در تبیین تشبیهات قرآني نباید نگاه جزئي و بریده از متن به آنها داشت بلکه
باید آنها را به بافت متن ارتباط داد و به ایفاي نقش و کارکردشان در ضمن ساختار عام یا تصویر کلي پرداخت.
کلید واژه ها :قرآن ،سورهي بقره ،تشبیه ،بافت ،روانشناختي.

مقدمه
قرآن و به طور کلي متون دیني ،متوني با ساختار ادبي ویژهاي هستند که براي تأثیرگذاري بر مخاطب خود و القاي
اهدافشان ،از اسلوبها و ساختارهاي ادبي خاصي استفاده کردهاند .روایات گوناگوني دال بر تأثیر سبک ادبي قرآن بر
کساني که نخستین بار آیات قرآن را مي شنیدند ،وجود دارد و قرآن خود ،قصه ي ولید بن مغیره را بازگو مي کند .
در این راستا عبد القاهر جرجاني نخستین کسي بود که با ارائهي نظریه نظم ،رویکرد ادبي را در بیان اعجاز قرآن پایه
ریزي کرد که همین امر ،مبناي شکل گیري مکتب ادبي معاصر در فهم و تفسیر قرآن توسط امین الخولي قرار
گرفت .البته پیش از عبد القاهر نیز ،علماي زیادي از لغویان و بالغیان گرفته تا متکلمان اسالمي ،در بررسي هاي
خود از مسئله ي اعجاز ،ویژگيهاي سبک شناختي و بالغي قرآن را تحلیل و به بُعد ادبي آن توجه کردهاند .اما با این
وجود ،همچنان ضرورت دارد پژوهش ها و تحقیقات دیگري براي بررسي ویژگي هاي ادبي این معجزه جاودان،
سامان پذیرد؛ از جملهي این تحقیقات ،پژوهش در ساختار زباني تشبیه هاي قرآني از منظر روانشناختي است؛
موضوعي نو که به بررسي جنبههاي عاطفي و شناختي تشبیه که در نظامي خارج از نظام زبان قرار دارند ،ميپردازد.
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شایان ذکر است تشبیه یکي از پربسامدترین اسلوب هاي ادبي قرآن به شمار مي رود که عمدتاً براي بیان مفاهیم
انتزاعي بکار گرفته شده است؛ بهرهبرداري قرآن از این رویکرد به منظور تبیین مفاهیم و مسائل مورد نظر خود براي
مخاطب است چرا که تصویر-پردازي  ،از بهترین مولفههاي تأثیرگذاري بر مخاطبان بوده چنانکه « روانشناساني
چون پي ویو ) ،(paivioکاسلین ) (kosslynو شپارد) (shepardمعتقدند که فرآیندهاي ذهني فعال در تجربه ي
یک تصویر ذهني ،همان فرآیند هاي ذهني فعال در ادراک یک شيء یا تصویراند»( Johnson-laird,1985:p
.)85
گفتني است تشبیه ماهیتي جمعي دارد و به دنبال یک ضرورت اجتماعي شکل گرفته و غالبا بر حسب نیاز متکلم به
این نوع قالب زباني ،بر زبان جاري مي شود تا فضائي خاص در ذهن شنونده بیافریند؛ فضایي که از جنبه هاي
شناختي و هیجاني خاصي برخوردار است که از این رهگذر ذهن مخاطب به ذهن متکلم نزدیک شده و اهداف مد نظر
گوینده از بکارگیري تشبیه محقق شود.
پژوهش حاضر در پي تحلیل تشبیههاي قرآني با رویکرد روانشناختي است و این امر را با مطالعه ي موردي سوره ي
بقره دنبال کرده است.
پیشینه پژوهش
گرچه در بُعد اعجاز ادبي و تصاویر ادبي قرآن ،پژوهش هاي زیادي صورت گرفته است اما عمده ي این آثار با همان
رویکرد سنتي و بدون توجه به ابعاد روانشناختي تصاویر ،به تحلیل آنها پرداخته اند؛ از معدود آثاري که در خالل آنها
به نوعي به بُعد روانشناختي توجه شده است« ،تصویر هنري در قرآن» اثر سید قطب و «کارکرد تصویر هنري در
قرآن کریم» اثر احمد راغب بوده که گاهي در تحلیل تصاویر ،به جنبه هاي روانشناختي نیز توجه داشته اند؛ اما
تاکنون اثر مستقلي در این زمینه نگاشته نشده است.
مفهوم شناسی تشبیه
 - 1- 3تشبیه در نگاه قدما
قدیمي ترین تعریف از تشبیه را قدامه بن جعفر ارائه داده ،آنجا که مي گوید « :تشبیه ،میان دو چیزي تحقق مي
یابد که در معناهایي که هر دو را فرا مي گیرد و به آن موصوف مي شوند ،شرکت دارند ،و در اموري که اتصاف به آنها
مخصوص یکي از آن دو باشد ،متمایزاند» ( قدامة بن جعفر ،3391 ،ص.)39
گذشتگان به تصویر ازخالل رابطه ي بین مشبه و مشبه به و تناسب ظاهري بین آن دو و نه تناسب رواني ،نگریسته
اند و ایده ي تعامل بین آن دو را انکار و تمایز بین دو طرف را شرط نهادند .آنها به وضع حدود و قوانیني میان آن دو
اصرار مي ورزیدند که این پیوند و تعامل صورت نگیرد (احمد راغب،3131 ،ص.)27برخي معتقد بودند که یک شيء
از تمام جهات به شيء دیگر شباهت پیدا نمي کند که اگر از تمامي جهات شبیه هم باشند ،دو چیز یک چیز مي
شوند( قدامه بن جعفر ،3391 ،ص 303و ابو هالل عسکري ،بي تا ،ص .)797
لذا گذشتگان تمام تالش خود را به بررسي تناسب منطقي میان دو طرف تشبیه و ویژگي هاي مشترک میان آنها
معطوف کردند و قواعد وتقسیم بندي هاي آنها متأثر از منطق رایج بوده است تا اینکه معطوف به بعد ادبي و تناسب
روانشناختي بین طرفین تشبیه باشد و تنها به امور حسي که بین هر دو آنها مشترک بود ،توجه مي کردند .در این
صورت اگر مشبه به مشبه به در بیشتر ویژگي ها شباهت داشت ،این تشبیه را زیبا و خوب به حساب مي آوردند و
بدترین تشبیه را ،تشبیهي مي دانستند که مشبه با مشبه به آن کمترین شباهت را داشته باشد( خفاجي،3393 ،
ص.)712
تا جایي که مطابقت بیروني بین دو طرف تشبیه به معیاري بر درستي و زیبایي تشبیه بدل گشت؛ به گونه اي که اگر
تشبیه معکوس مي شد ،باز تشبیه درست بود .ابن طباطبا بهترین تشبیه را ،تشبیهي مي داند که اگر معکوس شود،

باز درست باشد (ابن طباطبا  ،3319 ،ص .)33ابن ناقیا بغدادي نیز این معیار را تکرار مي کند و آن را بر آیه ﴿ وَ لَهُ
الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْالم﴾ (رحمن )72،تطبیق داده و دلیل زیبایي آن را در درست بودن معکوس و مقلوب
آن ميداند (ابن ناقیا ،3393 ،ص .)21این آیه در بافت رحمانیت و نعمت هاي الهي آمده است .در این جا مشبه به
کوه است که در نظام شناختي انسان (که در ادامه به تشریح آن مي پردازیم) معنایي غیر از کوه یعني ثابت و استوار
بودن دارد .در اینجا ،اینکه کشتي هایي که بسان کوه اند اما با قدرت الهي به حرکت در مي آیند و در اختیار بشر
قرار مي گیرند تا از آن بهره مند گردد ،یکي از نعمت هاي خداوند براي بشر به شمار مي رود .حال اگر بر اساس نگاه
ابن ناقیا آن را مقلوب و برعکس کنیم آیا باز هم تشبیه با این بافت کالم و معناي مورد نظر سازگار است؟
رماني با دقت نظر بیشتري به تشبیه مي نگرد چرا که در استشهادش ،به قرآن کریم تکیه مي کند .وي تشبیه را به
دیگر اجزاي کالم ارتباط مي دهد و بر اینکه وجه شبه ،مبهم را به وضوح بیان مي کند ،تأکید مي کند .رماني مي
گوید  «:تشبیه بلیغ یعني مبهم را با ادات تشبیهي یا تألیف و سازگاري نیکو به وضوح تبدیل کردن» ( رماني ،بي تا ،
ص .(21وي در تحلیل نمونه هاي قرآني بر وجه شبه تأکید دارد و گاه داللت رواني تشبیه را درک مي کند .مثال در
آیه ﴿ وَ الَذِینَ َکفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَمْآنُ ماءً حَتَى إِذا جاءَهُ لَ ْم یَجِدْهُ شَیْئا﴾ (نور )13 ،مي گوید :

اگر گفته مي شد « یحسبه الرائي ماء» آن بالغت و تأثیر را نداشت ،پس لفظ قرآن از آن بلیغ تر است چون انسان
تشنه (ظمئان) بیشتر به آب عالقه و تعلق خاطر دارد (همان) .
جرجاني تشبیه را دوگونه مي داند ،گونه اي که واضح است و بدون تأویل درک مي شود مانند «تشبیه گونه به گل
سرخ» و گونه اي که نیاز به تأویل دارد( جرجاني ،بي تا ،صص  )21-20جرجاني بر جنبه ي عقلي در تشبیه ،از خالل
این تقسیم بندي و ترجیح تمثیل تأکید مي کند ،چون درک آن نیاز به تکاپوي ذهني و اندیشه ورزي دارد و شگفتي
مخاطب به تشبیه را به جمع امور پراکنده و دور از هم ارجاع مي دهد ،چون در جانش حیرت و شگفتي ایجاد مي
کند (همان ،صص.)3-3
 -7-1بررسی و ارزیابی
عمده ي پژوهش هاي سنتي بالغي به بررسي تشبیه ،بریده از بافت و بدون توجه به آن پرداخته اند و از بافت تنها
براي قرینه ي حقیقت و مجاز بهره برده اند؛ از این روي ،قرینه را به دو دسته قرینه لفظیه و قرینه حالیه تقسیم مي
کردند و به ارزش شناختي آن توجهي نکرده اند .این پژوهش ها به بیان ویژگي ها و کارکرد هاي آن به دور از تصویر
کلي متن مي پردازد و این محدود شدن به این تصاویر جزئي به فهم کلي متن قرآني آسیب مي رساند و درک ایده و
غرضي را که تصویر (تشبیه) دنبال مي کند و در یک بافت به هم پیوسته و هنري یکپارچه به بیان آن مي پردازد،
ضعیف مي سازد .
بي توجهي به بررسي بافت یا روابط موجود میان تصویرها موجب کاهش ارزش تصویرمي گردد .عبد القاهر نخستین
کسي بود که کوشید در نظریه ي نظم ،تصویر را به بافت ارتباط دهد ،همان کاري که نقد جدید در بررسي تصویر از
خالل مفهوم بافت ،در ضمن روابطي که متن بر آن استوار است ،به آن مي پردازد (احمد راغب ، 3132 ،ص.)93
با تأمل در نگاه هاي قدما به تشبیه در مي یابیم که آنها نگاهي جزئي به آن داشته اند و بدون در نظر گرفتن بافت
کالم ،آن را بررسي کرده اند .لذا نباید در این حدود درنگ کرد ،بلکه این تالش آنها را در بیان تصویر جزئي به بافت
ارتباط دهیم و به آن از خالل ساختار تصویري عام بنگریم که تصویر جزئي ،یکي از اجزاي آن باشد که به ایفاي نقش
و و کارکردش در ضمن ساختار عام یا تصویر کلي مي پردازد .در ضمن به کشف ارتباط بین تصویر و احساس  ،روان
و اندیشه بپردازیم چرا که تصویر ،خالي از آنها ،تصویري خشک و سرد یا تصویري به ظاهر زیبا مي گردد.
برخي از پژوهشگران بر ناقدان بخاطر وضع قواعد سخت و تقسیمات عقالني و منطقي در تشبیه خرده گرفته و این
بدفهمي از تشبیه را به عدم بهرمندي آنها از سبک قرآني در نگاهشان به تشبیه دانستهاند .مصطفي ناصف مي گوید«:

آنها از روح قرآن در تصویر الهام نگرفته اند و اگر چنین مي کردند ،تعدد تشبیه ،تشبیه مقلوب و تشبیه بعید و
تشبیه غریب و برتري میان تشبیه بلیغ و غیربلیغ را منکر مي شدند»( .ناصف ،3313 ،ص )27برخي دیگر علت را
دلبستگي عمیقتر ناقدان ،به سنت هاي شعر جاهلي ،در برابر ارتباطشان به تصویرهاي قرآني دانسته-
اند(.قصبجي،3330،ص)300و شاید نگاه گذشتگان به تشبیه بر مشابهت بین طرفین تشبیه و تطابق بیروني آن دو،
بدون توجه به ارزش روانشناختي پدیده ها متمرکز بوده است(.جابر عصفور ،بي تا ،ص)331
قواعدي که گذشتگان براي تشبیه وضع کرده بودند ،ضروري بود ولي ناکافي ،ضروري براي تحقق انسجام و هماهنگي
بین عناصر ساخت ادبي و ناکافي ،چون ناگزیر باید احساس ارتباط یابد که به آن پویایي و قدرت بخشد و این همان
چیزي است که تصویر قرآني که جامع بین تناسب ساختي و تناسب رواني است به آن مي بخشد به گونه اي که
جدایي بین ساخت و محتوا یا عقل و احساس غیر ممکن است( .احمد راغب ،3132 ،ص (21
مصطفي ناصف در انتقاد از علماي بالغت و ناقدان مي گوید :زیبایي و شکوه مجاز قرآني در هیچ دوره اي کامال به
تصویر کشیده نشده است که اگر این امر محقق ميشد ،هرگز نميگفتند تشبیه ادبي بر مشارکت بین پدیده ها ،در
ظاهر ،رنگ و اندازه شان ،مبتني است(.ناصف ،3313،ص )39و نادیده گرفتن بعد روانشاختي تصویر و بسنده کردن
به امور حسي را در تحلیل تشبیه ،نقطه ضعفي در بررسي تصاویر قرآن برمي شمرد.
با توجه به نگاههاي ناقدان ،در مي یابیم که یکي از اشکالهاي جدي و به جایي که به تعریف قدما وارد شده ،این
است که آنها تنها به جنبه حسي مشترک بین طرفین تشبیه پرداخته اند؛ در حالي که در کنار امور حسي ،مؤلفه
هاي شناختي نیز در ایجاد تشبیه و تلفیق بین طرفین تشبیه نقش دارند که در تحلیل تشبیه باید مد نظر قرار
گیرند.
در همین راستا کورش صفوي مدعي است که انتخاب بر حسب تشابه معنایي صرف ًا در قالب مؤلفه هاي معنایي نشانه
ها در الیه ي زبان صورت نمي پذیرد و مؤلفه هایي از نظام شناختي به مؤلفه هاي اولیه افزوده مي شود (
صفوي ،3130،ج ،3ص.)310
وي معتقد است اینکه راننده تاکسي در ایران معموال با جنسیت مذکر همراه است یا اینکه «شیرین پلو» از مؤلفه ي
[ +ازدواج ] برخوردار است ،از نظامي وراء نظام زبان بر این نظام تحمیل شده که همان نظام شناختي است که
سوسور به معرفي آن مي پردازد (همان.)323،
این همان معنایي است که آزگود ( )osgoodاز آن به عنوان معناي تلویحي یاد مي کند .آزگود سعي کرد در بررسي
هایش نشان دهد که اساس شباهت یا انتقال در استعاره ،واکنش عاطفي مشترکي است که کلمات برمي انگیزند .
آزگود به دو سطح معنایي اعتقاد دارد :معناي تصریحي (  )denotative meaningکه همان معناي عیني و
ارجاعي است؛ و معناي تلویحي (  )connotative meaningکه متأثر از بازخوردها ،نگرش ها و ارزیابي هاست .
آزگود مفهومي بافتاري به معنا مي بخشد و معنا را از حالت بي واسطگي در مي آورد .از این روي مي توان بررسي
هاي آزگود را در ارتباط مستقیم با استعاره ( و به طور کلي همه ي تصاویر بیاني) تلقي کرد .بر این اساس «حصار»
تنها دیوار بلند تفسیر نمي شود بلکه به عنوان پدیده اي که مانع آزادي و ایجاد ارتباط با دنیاي خارج است ،تلقي مي
شود و نگرش منفي در فرد ایجاد مي کند (قاسم زاده ،3123 ،صص .)21-23
به این ترتیب ،نظام شناختي نیز نظامي نسبي است که از جهان خارج بر جامعه اي تحمیل مي شود و از جامعه اي
به جامعه ي دیگر متغیر است .این دسته از مؤلفه ها خود را بر مؤلفه هاي معنایي نشانه هاي زبان تحمیل مي کنند
و در کنار آن جاي مي گیرند و مي توانند در «انتخاب» و «جانشیني» دخیل باشند.
براي نمونه :مدلول چهار نشانه زباني «مرد» « ،زن» « ،پسر» و «دختر» را در نظر بگیرید .براي قایل شدن به تمایز
میان مدلول هاي این چهار نشانه نسبت به یکدیگر ،دست کم به دو مؤلفه ي[ _+مذکر] و [  _+بالغ] نیاز داریم .بر

این اساس «مرد» از مؤلفه هاي [ +مذکر+،بالغ]« ،زن» از مؤلفه هاي [  -مذکر+ ،بالغ]« ،پسر» از مؤلفه هاي [+
مذکر - ،بالغ ] و «دختر» از مؤلفه هاي [  -مذکر - ،بالغ ] برخوردار مي گردند تا در تقابل با یکدیگر قرار گیرند .تا
اینجا ما صرفاً در قالب مؤلفه هاي معنایي نشانه ها در الیه ي نظام پیش رفتیم .حال به مؤلفه هایي نظیر [ +شجاع] ،
[ +جوانمرد] و نظیر آن مي رسیم که از الیه هاي نظام شناختي به مؤلفه هاي معنایي نشانه هاي الیه اي نظام
افزوده مي شوند و سبب مي گردند تا نشانه ي «مرد» بتواند در معناي «آدم شجاع»« ،جوانمرد» و جز آن بکار رود .
در چنین شرایطي ،مؤلفه هاي معنایي نشانه هاي زبان امکان خنثي شدن مي یابند و این معناي اخیر «مرد» مي
تواند براي نشانهي «زن» نیز بکار رود .نمونه هاي زیر مي توانند مؤید این ادعا باشند :
مریم خیلي نامرده!
بین اینها ،پروین از همه مردتره! (صفوي ،3130،صص )310-323
بدین ترتیب صفوي معتقد است که انتخاب بر حسب تشابه معنایي صرفاً در قالب مؤلفه هاي معنایي نشانه ها در الیه
ي زبان صورت نمي پذیرد و مؤلفه هایي از نظام شناختي به مؤلفه هاي اولیه افزوده مي شوند.
براساس مؤلفه هاي نشانه ها در نظام شناختي مي توان به «انتخاب» بر حسب تشابه دست زد .براي مثال هر پدیده
اي که در نظام شناختي ،نشانه اي داراي مؤلفهي [  +حرکت] باشد ،بر اساس همین مؤلفه ،جایگزین نشانه اي مي
شود که در نظام زبان از همین مؤلفه برخوردار است (همان ،ص.)31
غروب پر زد از کوه( .سهراب سپهري(
«تشابه» میان غروب و پرنده زماني امکان پذیر است که براي [خورشید] مؤلفهي [  +حرکت] در نظر بگیریم و چون
این حرکت در آسمان صورت مي گیرد ،آن را با مؤلفه ي معنایي [  +پریدن] د رتشابه قرار دهیم ( همان،
صص.(313-310
این مؤلفه ها از آنجا که وابسته به «شناخت» انسان اند ،عمده ترین تقابل ها را از قبیل «خوب و بد»« ،زشت و زیبا»
« ،بزرگ و کوچک»« ،اندوه و شادي» و جز آن شامل مي شود و احتماالً به همین دلیل است که «پهلوان» به «شیر»
تشبیه مي شود زیرا مؤلفه هاي «زیبایي» « ،وقار» و غیره نیز باید مورد نظر قرار گیرند و در غیر این صورت همان
مسأله اي پیش خواهد آمد که در سنت «مغالطه» نامیده شده است؛ یعني «انتخاب» صرف ًا بر حسب مؤلفه هاي
معنایي نشانه هاي نظام زبان و بدون توجه به مؤلفه هاي نشانه هاي نظام شناختي صورت پذیرفته است.
به این ترتیب «سرو» تنها به دلیل بلندي اش جایگزین "قد" نمي شود ،بلکه مؤلفه هایي چون «زیبایي»« ،همیشه
سرسبز بودن» و جز آن نیز به همراه دارد که از نظام شناختي به مؤلفه هاي اولیه اش افزوده مي شوند؛ در مقابل
«نردبان دزدها» همین معنا را با بار عاطفي منفي القا مي کند و القاي این بار عاطفي نیز از مؤلفه هاي نشانه هاي
نظام شناختي بر مؤلفه هاي اولیه ي چنین نشانه اي تحمیل مي گردد .مسلماً اگر اوس بن حجر در شعر خود به
جاي «کره خر» (تولب) از «بچه شیر» استفاده مي کرد ،انتقادي بر سروده اش وارد نمي کردند و مشکل «مغالطه»
درباره ي شعرش پیش نمي آمد (همان ،صص.)317-313
و اینگونه است این قول العرجي( :نقل از :فاضلي ،3133 ،ص)323
یددددب هواهدددا فدددي عظدددامي و حُبُهدددا،

کمددا دب فددي المسددلوعِ سددمُ العقدداربِ

«عشق و عالقه ي او در استخوانم نفوذ مي کند آنسان که سم عقرب در زهرخورده نفوذ کرده باشد»
چرا که در نظام شناختي انسان ،عقرب بار منفي دارد و بیشتر براي درد و رنجي کاربرد پیدا مي کند که از دشمن به
انسان رسد تا رنج و درد شیرین عشق به محبوب.

تشبیه در سورهی بقره
پس از پرداختن به مباني نظري پژوهش ،به تحلیل داده ها مي پردازیم .در تحلیل داده ها یافتیم که قرآن کریم در
این سوره ،در کنار تشبیه هایي که مؤمنان را خطاب قرار داده ،در تشبیهاتي نیز به توصیف کفار ،منافقان و بني
اسرائیل و یهود پرداخته است هرچند که در این تصاویر نیز روي سخن به طرف مؤمنان است؛ چرا که مي خواهد
پرده از چهره ي این گروه ها بردارد تا مؤمنان از موضع گیري ها و احوال آنها بینش عمیق تري به دست آورند .در
این بخش بر همین اساس ،تشبیه هاي استخراج شده را به چهار دسته تقسیم مي کنیم :
 - 1- 4تشبیه های خطاب به مؤمنان
 - 1- 1- 2تبیین نقش همسران با رویکرد به پوشش
در بافت خطاب مؤمنان تشبیهي را مي بینیم که از جنبهي شناختي حائز اهمیت بوده و روان مخاطب را تحت تأثیر
قرار مي دهد؛ (هُنَ لِباسٌ لَ ُکمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن) گزینش واژه لباس با ظرافت خاصي همراه است .لباس در نظام
شناختي انسان ،نشانه اي داراي مؤلفه ي [  +زینت و زیبایي و محافظت ] است ،بر اساس همین مؤلفه ها ،در تشابه
با نقش همسر قرار گرفته است .لباس فواید زیادي براي انسان به همراه دارد بگونه اي که هیچ گاه بي نیاز از آن
نیست .از یک طرف انسان را در برابر گرما ،سرما و بسیاري از خطرات محیط خارجي محافظت مي کند ﴿ .وَ جَعَلَ
لَکُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَ وَ سَرابِیلَ تَقِیکُمْ بَأْسَکُم﴾ (نحل )33،و از طرف دیگر لباس زینتي براي انسان بشمار مي رود
و زشتي ها و شرمگاه انسان را مي پوشاند ﴿ .یا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَ ْیکُمْ لِباساً یُوارِي سَوْآتِکُمْ وَ رِیشاً وَ لِباسُ التَقْوى
ذلِکَ خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ اللَهِ لَعَلَهُمْ یَذَکَرُون﴾ (اعراف )79 ،این تصویر که در بافت حالل شدن نزدیکي و هم بستر

شدن در شب هاي ماه رمضان آمده ،فلسفه آن را بیان کند ﴿ أُحِلَ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِیامِ الرَفَثُ إِلى نِسائِکُمْ هُنَ لِباسٌ لَکُمْ َو
أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن﴾ ( بقره )332،واژه (لباس) در اینجا بر طبیعت رابطه ي بین زن و مرد از جنبه ي مادي و معنوي آنها
به خاطر معاشرت ،بهره مندي و همزیستي در سختي و راحتي ،تحمل ،حیا و دیگر امور داللت کند .همه ي این
معاني را یک واژه مي تواند در برداشته باشد( .احمد راغب ،3132 ،ص )223و هر یک از زن و مرد مي توانند لباس
براي یکدیگر باشند تا از لغزش هاي زیادي در زندگي محفوظ بمانند .نکته ي ظریف دیگري در این تصویر است که
جنبه ي روانشناختي دارد و آن تقدیم هن لباس لکم بر أنتم لباس لکم است .اشاره شد تشبیه زن و مرد به لباس،
جنبه هاي مختلفي را در بر مي گیرد اما چون بافت آیه بر رابطه جنسي داللت دارد ،این جنبه پررنگتر است و از
آنجاکه -همانطور که علم روانشناسي اثبات کرده -مردها به رابطه جنسي گرایش بیشتري نشان مي دهند و زن ها
در این مورد از حیاي بیشتري برخوردارند ،لذا امکان لغزش مردها بیشتر است؛ درنتیجه آیه ابتدا به نقش زن ها براي
مرد ها و سپس از نقش مرد براي زن سخن به میان آورده است.
 - 2- 1- 4تبیین ذکر خداوند بر اساس واقعیت موجود
در ادامه رهنمودهاي پیوسته اي که شامل حوزه روان ،زندگي ،جامعه و نظام روابط اجتماعي_سیاسي مي شود ،متن
مؤمنان را به اصالح امري دیگر از امور دوره ي جاهلي فرا مي خواند و از آنها تلویحاً مي خواهد که به جاي اینکه
ضیْتُمْ مَنا ِسکَکُمْ فَاذْکُرُوا
دائما ذکر اجداد و نیاکان و فخر به آنها را بر زبان داشته باشند ،خداوند را یاد کنند ﴿ َفإِذا قَ َ
اللَهَ کَذِکْرِ ُکمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَ ذِکْراً فَمِنَ النَاسِ مَنْ یَقُولُ رَبَنا آتِنا فِي الدُنْیا وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ﴾ (بقره)700،
پیش از اسالم زماني که مردم به حج مي رفتند بعد از مناسک حج جمع مي شدند و با برشمردن فضایل نیاکان خود
و یادآوري جنگ هاي آنها نسبت به یکدیگر فخرفروشي مي کردند ( زمخشري ،3202،ج ،3ص 721و
طبرسي ،3122،ج ،3ص )337متن با بافت فرهنگي که در آن شکل گرفته هماهنگ ،است و « با ساز و کارهاي ویژه

خود و با بهره گیري از اجزاي واقعیت موجود ،واقعیت جدیدي را پي ریزي مي کند» (ابو زید ،3130،ص .)322قرآن
از این جنبهي شناختي مشبه به (ذکر نیاکان) در اذهان مردم جزیرة العرب استفاده مي کند و به دنبال آن است که
آنگونه شایسته خداوند است ،از او یاد کنند« و مي خواهد رابطه بین فرزندان و پدران را به رابطه واال و ارزشمند بین
انسان و آفریدگارش تبدیل کند تا معیار جدیدي براي ارزشهاي بشري باشد» ( سید قطب ،3237 ،ج ،3ص(703
 -1-3-2تبیین جایگاه زنان نسبت به مردان
متن بار دیگر با تشبیهي زیبا به بیان رابطه ي همسري مي پردازد؛ ﴿ نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَ ْأتُواْ حَرْثَکُمْ أَنَى شِئْتُ ْم
وَقَدِمُواْ ألَنفُسِکُمْ وَاتَقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَکُم مُالَقُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِینَ ﴾ (بقره )771،با اولین نگاه توجه انسان به ضمیر
مخاطب «کم» متوجه مي شود ،ضمیري که یک بار با « الم ملکي» مجرور شده و یک بار به حرث اضافه شده است
که این بیانگر اختصاص زن ها به آن مردها است ،پس مراد از «نساء» همسران آنهاست.
واژه کشتزار(حرث) که در نظام شناختي انسان معناي ] +باروري و سودمندي[ را دارد ،به زیبایي به عنوان مشبه به
گزینش شده است .از جهات مختلفي بین زن و کشتزار شباهت وجود دارد؛ این تاثیر جامع داللت حسي و داللت
معنوي بین زن و مرد است .رحم زن بسان زمین کشاورزي و رابطه بین کشاورز و کشت مانند رابطه احساسي بین
مرد و زن است؛ همانطور که گیاهان و درختان برآمده از کشت زمین کشاورزي است ،فرزندان انسان نیز محصول
رابطه بین زن و مرد است« .تصویر حرث ،بیانگر رابطه همسري و اهداف واالي آن در استمرار زندگي از خالل فرایند
تولید نسل و تحقق لذت معنوي در فرزندان و ارتباط عواطف پدري و احساسات انساني عالوه بر بیان لذت حسي
است» (احمد راغب  ،3132 ،ص.)313
 - 4- 1- 2واکاوی مفهوم انفاق
متن در صدد پي ریزي پایه ها و اصولي است که انفاق بر پایه آن شکل گیرد؛ این اصول بر اساس رویکرد تربیتي
است و با آنچه که در دوره ما قبل اسالم در جامعه جاهلي رایج بوده ،متفاوت است .در جامعه جاهلي ربا مهمترین
انگیزه اقتصادي محسوب مي شد ،در حالي که اسالم مشوق انفاقي است که بدون ربا باشد و بتواند ریشه فقر را
بخشکاند و این عمل تنها براي رضاي خداوند باشد و از آنجا که این عمل براي افراد چنین جامعه اي سخت مي
نمود ،نیازمند یک عامل محرک و نیز انگیزش باالیي بود که بتواند آنها را به این عمل ترغیب کند ،باید توجه داشت
در آن جامعه ،بخل ناشي از فقر ،رایج بوده و از این رو است که در شعر جاهلي ،فرد کریم و بخشنده آنقدر مورد
ستایش قرار گرفته و افرادي مثل حاتم طائي شهره شدند و اگر بخشش رایج بود دلیلي بر این همه مدح بخشش نبود
و از طرف دیگر اندازه اي که بخشش پسندیده بوده ،بخل مورد مذمت قرار نمي گرفته و براي تخریب افراد کارایي
چنداني نداشته است .
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قرآن کریم با روانشناسي دقیق چنین جامعه اي ،از زیباترین تصاویر محسوس کمک مي گیرد تا رویکرد تربیتي
جدیدي در زندگي آنها قرار دهد ﴿ .مَثَلُ الَذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَهِ کَمَثَلِ حَبَةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي کُلِ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَةٍ وَ اللَهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَهُ واسِعٌ عَلِیم ﴾ (بقره )793،بهترین زباني که مي تواند معارف عقلي و
مفاهیم معنوي و انتزاعي را براي مردم تبیین کند ،زبان تمثیل است به نحوي که معارف حیات بخش قرآن کریم در
شیوه تربیتي خود ،ضمن بهره گیري از سایر شیوه ها ،از مثال هاي نغز و شیرین نیز استفاده کرده است تا احساسات
ن
مخاطب را برانگیزد و باورهاي وي را اصالح کند .همانگونه که مي فرماید ﴿ وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِ ْ
کُلِ مَثَلٍ ﴾.

تصویر محسوسي که آیه کریمه ترسیم کرده ،شنونده را از یک تصویر ذهني به صحنه اي زنده مي کشاند که
احساسات را برميانگیزد و در جانش تأثیر مي گذارد( .سید قطب،3237 ،ج ،3ص )101از این رو دانه ي گندم
انتخاب شده که در ذهن و نظام شناختي انسان بهترین نمونه براي بیان رشد فزاینده است و مي تواند بیشترین تأثیر
را را بر روان مخاطب بگذارد و او را به سمت انفاق بکشاند .گفتمان قرآن در اینجا گفتماني است که با تشویق و
تحریک مخاطب به انفاق آغاز مي شود و نه اینکه تکلیف وجوبي در کار باشد ،از این رو گفتماني نرم و آرام است .
روند پلکاني و تدریجي بودن این تصویر براي تشویق به انفاق ،تأثیرگذاري بیشتري به همراه دارد .شنونده خود شاهد
صحنه رشد و تکامل دانه اي است که در زمین کاشته شده است ،دانه اي که رشد مي کند و بزرگ مي شود و خوشه
هایش بر مي آورد؛ گویي مخاطب در برابر چشمانش صحنه اي زیبا و محسوس را مي بیندد که روان او را تحت تأثیر
خود قرار مي دهد و در عمق جانش مي نشیند و او را به این عمل که عملي سود آور است ،ترغیب مي کند « ،آنگاه
خیال را به خود وا مي نهد تا چند برابر شدن پاداشش را از خالل چند برابر شدن دانه در صحنه ي مورد نظر پي
گیرد .مراد در اینجا حقیقت عدد نیست بلکه مراد فراواني و چند برابر شدن است .لذا عبارت را به جمع کثرت سنابل
آورده نه سنبالت تا بیان ،سایه ي کثرت و فراواني را در حس و خیال مخاطب افکند و او را به انفاق براي طلب
زیادي و چند برابري پاداش وا دارد» (احمد راغب ،3132 ،ص  .)712البته که بافت این آیه بر این فراواني و
چندبرابر شدن نیز اشاره دارد ( و اهلل یضاعف لمن یشاء و اهلل واسع علیم)؛ تقدیم اهلل بر یضاعف براي ترغیب مخاطب
به اینکه طرف مقابل بخشش شما ،خداوند است و واژه واسع با چند برابر شدن و فزوني و واژه علیم با علم خداوند به
انگیزه هاي بخشش تناسب دارد .
انفاق در تصویر باال همراه با یک قید بود (في سبیل اهلل) پس شرط انفاق آن است که خالصانه و بدون منت گذاري
باشد تا آن هدف مقدس همکاري در جامعه ي اسالمي و زدودن فقر از آن جامعه ،تحقق یابد؛ چه اینکه کسي که از
سر ریاکاري مال خود را مي بخشد ،دیري نمي پاید که اثرش از بین مي رود و هیچ نفعي نمي رساند .در ادامه و در
همین بافت ،دو نوع انفاق و فرجام هرکدام از آنها ،به زیبایي به تصویر کشیده شده است.
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ق
متن از تصویر انفاق شخص ریاکار شروع مي کند ﴿ یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُواْ الَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِ وَاألذَى کَالَذِي یُن ِف ُ
مَالَهُ رِئَاء النَاسِ وَالَ یُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَ ثَلِ صَفْوَانٍ َعلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَ ُه صَلْدًا الَ یَقْدِرُونَ َعلَى

شَيْءٍ مِمَا کَسَبُواْ وَاللهُ الَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴾ (بقره )792،انفاقي که از روي ریاکاري و خودنمایي صورت مي گیرد
بسان باراني در نظر گرفته شده که بر سنگي که الیه نازکي از خاک آن را پوشانده است ،مي بارد ( اندک بودن خاک
از نکره بودن تراب برداشت مي شود)؛ باراني که گمان مي رفت مایهي حاصلخیزي و باروري گردد ،همراه با خاک
روي سنگ از بین ميرود و در نتیجه سختي سنگ و نفوذ ناپذیر بودن آن آشکار مي گردد.
از این رو این تصویر انتخاب شده که در نظام شناختي انسان سنگ داراي مؤلفهي[  +سختي و نفوذ ناپذیري] و باران
به معناي[  +سودمندي و رحمت] است .در این تصویر ،سنگ سخت ،نماد دل شخص ریاکار است که شایستگي
جذب ندارد و باران نماد انفاقي است که بیهوده از بین مي رود .همانطور که بارش باران ماهیت الیه نازک خاکي را
که در وراي آن سنگي سخت است ،فاش مي کند؛ انفاق این شخص ریاکار هم که همراه با منت و آزار و اذیت است،
پرده از سنگ دلي وي بر مي دارد .پس همانگونه که بارش باران بر سنگي سخت بیهوده است ،بخشش همراه منت
نیز سودي ندارد.
نکته ي ظریف دیگري که در این تصویر است ،از پي هم آمدن حرف ربط (فاء) است (فمثله ،فأصابه ،فترکه) که به
سرعت از بین رفتن این انفاق و متالشي شدن آن اشاره دارد که حتي در یک مدت کوتاه هم ماندگار نیست (احمد
راغب ،3132 ،صص.) 719-711
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در همین بافت و به دنبال مثال پیشین ،مثالي دیگر آمده که حال انفاق کننده در راه خداوند را آشکار مي کند تا در
یک بافت ،با ارائه ي تصاویر متقابل ،حقایقي را تبیین و تفاوت هاي میان دو گروه را هویدا کند﴿ وَمَثَلُ الَذِینَ یُنفِقُو َ
ن
أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ ا للهِ وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِن لَمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ﴾ ،در این تصویر صدقه هایي که براي خشنودي خداوند بخشیده مي شوند « بسان باغي
است نه مانند مشتي خاک ،اگر در آنجا (تصویر قبل) مشتي خاک بر روي صخره اي سخت قرار داشت؛ در اینجا این
باغ بر روي تپه اي قرار دارد ،در هر دو تصویر رگبار باران مشترک است اما در تصویر اول ،از بین رفتن خاک را به
دنبال دارد و تصویر دوم ،سبب باروري و حاصلخیزي خاک مي شود و با خاک آمیخته مي شود و محصول به بار مي
آورد» (سید قطب ،3271،ص.)20
از آنجایي که در مفاهیم شناختي انسان ،آن چیزي که باالتر جاي گرفته ،ارزشمند تر است ،انتخاب باغي که بر فراز
تپه واقع شده ،تأثیر مثبتي در ذهن و روان مخاطب مي گذارد؛ در این تصویر ،باغ از خطراتي چون سیل برکنار است
و چون در ارتفاع قرار دارد ،داراي هوایي مطبوع تر است؛ باران بر این درختان فرو مي آید و درختان رشد مي کنند و
میوه هایشان چند برابر مي شود.
چیزي که در این تصویر مورد تأکید است ،نفس عمل و انگیزه ي آن است چنانچه اگر باران رگباري هم نباشد ،همان
شبنم براي رستن و بالندگي باغ کافي است و مثل تأکید خاصي بر مقدار و اندازه انفاق ندارد.
این تصاویر انعکاس بزرگي در روح و روان شنونده دارد و آن را به راه صحیح و انتخاب رویکرد درست ،جهت دهي و
رهنمود مي کند .
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در بافت انفاق ،قرآن به وجه متقابل صدقه یعني ربا مي پردازد و آن تصویري تاریک و ترس آور است ﴿ .الَذِینَ
یَأْکُلُونَ الرِبا ال یَقُومُونَ إِالَ کَما یَقُو ُم الَذِي یَتَخَبَطُ ُه الشَیْطانُ مِنَ الْمَسِ ذلِکَ بِأَنَهُمْ قالُوا إِنَمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِبا﴾
(بقره )721،این تصویر به دنبال تصویر هاي انفاق و صدقه آمده تا پرده از چهرهي ربا بردارد که در آن دوران رایج
بوده است .گفتمان قرآن در این تصویر ،گفتماني تند همراه با رعب و ترس است تا مردم را از این کار بر حذر دارد.
رباخواران در قیامت آنگاه که سر از خاک بر مي دارند مانند کساني توصیف شده اند که تعادل روحي و رواني خود را
از دست داده اند و در اوج اضطراب و دستپاچگي قرار دارند .متن در اینجا از زمینه شناختي و ذهني اعراب و عقاید
آنها که مي پنداشتند علت این آشفتگي ناشي از جن زدگي و لمس شیطان است ،بهره برده و به شکلي زیبا ،آن
حالت را به تصویر مي کشد ،تصویري که در اذهان مردم جا افتاده بود و فضایي را در ذهنشان خلق مي کند که از
جنبه هاي هیجاني و شناختي بسیار قوي برخوردار است تا تأثیر بیشتري بر روان مخاطب بگذارد و در ادامه ،آیه نگاه
آنها را به ربا نشان مي دهد (قالُوا إِنَمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِبا) بر خالف نگاه رایج که این تشبیه را ،تشبیه مقلوب گرفته اند،
تشبیه مقلوب نیست بلکه به نظر مي رسد یک روانشناسي دقیقي از رباخواران و نگاه آنها به ربا مي باشد ،یعني زماني
که آنها با تحریم ربا مواجه شدند و از آنها خواسته شد که به جاي ربا ،از «بیع» در معامالت استفاده کنند ،آنها مي
گفتند که بیع مثل همین ربا است یعني آنقدر ربا براي آنها جا افتاده بود که فرقي بین آنها نمي پنداشتند و از این
قیاس خواسته اند بهره ببرند تا درست بودن عمل خود را توجیه کنند و در ادامه ،متن نگاه آنها را اصالح مي کند و
تأکید مي کند که اصل در معامالت ،بیع است.
 - 2- 4تشبیه های تصویرگر کافران
 - 1- 2- 4تبیین رفتار کافران

قرآن در توصیف رفتار کفار ،بت پرستي آنها را به سخره گرفته ،از یک طرف با نوعي استهزاء با تعبیر «من الناس من
یقول» آنها را خطاب قرار مي دهد؛ همانگونه که قبالً از این تعبیر براي منافقان استفاده کرده بود (ر.ک آیه  )3و از
طرف دیگر حب آنها را به بت ها ،حب خداگونه مي داند ﴿ وَ مِنَ النَاسِ مَنْ یَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَهِ أَنْداداً یُحِبُونَهُمْ کَحُبِ

اللَهِ وَ الَذِینَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَه﴾ (بقره )391،بدین ترتیب از طریق استهزاء ،شدت دلبستگي آنها را به بت ها و
دلخوش کردن آنها را آشکار مي کند و در ادامه ،آیه چون در بافت سخن درباره ظلم و کفر است ،زبانش به تندي مي
گراید و با کثرت ادوات تأکید همراه مي گردد ﴿ وَ لَوْ یَرَى الَذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَ الْقُوَةَ لِلَهِ جَمِیعاً وَ أَنَ اللَهَ

شَدِیدُ الْعَذاب﴾ و در تصویر بعدي فرجام آنها را آشکار مي کند ،کافران زماني که مي ببینند معبودشان در برابر عذاب
الهي نمي تواند کاري بر آنها کند ،براي تسلي دل خود مي گویند ﴿ وَقَالَ الَذِینَ اتَبَعُواْ لَوْ أَنَ لَنَا کَرَةً فَنَتَبَرَأَ مِنْهُمْ کَمَا

تَبَرَؤُواْ مِنَا کَذَلِکَ یُرِیهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ َعلَیْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِینَ مِنَ النَارِ ﴾ (بقره )392،در این تشبیه و تصویر
زیبا ،قرآن به وضوح براي مخاطبان خود ،فرجام کفار را نشان مي دهد که آرزو مي کنند دوباره برایشان فرصت و
بازگشتي باشد که از این معبودان بیزاري جویند و اشتباه خود را جبران کند .بدین ترتیب با این تصویر ،روان
مخاطبان خود را هدف قرار داده که از شرک پرهیز کنند.
 - 2- 2- 4نفی تقلید بدون خردورزی بر مبنای مؤلفه های شناختی چهارپا
در وصفي دیگر ،قرآن به تصویر تفاخري مي پردازد که در دوره ي جاهلي رایج بوده است .تفاخر به نیاکان و نسب؛
لذا وقتي آنها به ایمان به خدا فرا خوانده مي شدند  ،با تکیه به این دلیل نابخردانه از این دعوت روي بر مي گردانند

﴿ وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَیْنَا َعلَیْهِ آبَاء نَا﴾ (بقره  )320،آیه در پي محکوم کردن عقیده اي
غیر از خداپرستي و محکوم کردن تقلید بدون عقالنیت و خردورزي در این باره است و در ادامه آیه این انکار را صریح
تر بیان مي کند ( أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ ال یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ ال یَهْتَدُون) لذا بافت کالم ،تصویري پست و ناچیز از آنها را
اقتضا مي کند که در شأن این تقلید و نابخردي باشد ﴿ وَمَثَلُ الَذِینَ کَفَرُواْ کَمَثَلِ الَذِي یَنْعِقُ بِمَا الَ یَسْمَعُ إِالَ دُعَاء
وَنِدَاء صُمٌ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ الَ یَعْقِلُونَ ﴾ (بقره )323،در این تصویر کساني که کفر ورزیده اند و در مقابل دعوت به
ایمان ،راه غیرصواب و نابخردانه پیش مي گیرند ،بسان چهارپایي توصیف شده اند که هرگاه کسي براي او بانگ
برآورد ،تنها صدایي را مي شنود و چیزي از آن در نمي یابد و اینها حتي از چهارپا هم گمراه تراند چون اینها بر
ي « )...متن وصف تشبیهي را در ضمن چارچوب کلي بافت مطرح
خالف چهار پا کور و کر و بي صدایند (ص ٌُم بُکْمٌ عُمْ ٌ
مي کند تا داللت مناسب خود را دریابد» (فضل ،3339 ،ص(773
با دقت در تصویر ،تناسب رواني در تشبیه به زیبایي نمایان است؛ قرآن در مشبه به از الراعي استفاده نکرده بلکه از
موصول استفاده کرده چون چهارپا در مقابل چوپان خود واکنش نشان مي دهد و هدایت مي شود؛ اما در اینجا از
چهارپایاني سخن گفته شده که تنها صدا و بانگي مي شنوند و چیزي از آن در نمي یابند چرا که در نظام شناختي،
نشانه اي داراي مؤلفهي [ -عاقل] مي باشد ،بر اساس همین مؤلفه ،در تشابه نشانه اي قرار مي گیرد که در نظام زبان
از همین مؤلفه برخوردار است( کافراني که به سبب عدم تفکر و تعقل به کران ،کوران و گنگ ها وصف شده اند).
کافران هم این چنین اند و تنها نداي ایمان و حق را مي شنوند اما هیچ گونه تأثیري از آن نمي پذیرند .این تصویر ما
را به تصویري که ابتداي سوره از کافران آمده بود ،مي کشاند ،کساني که خداوند بر گوش و قلبشان مهر زده و بر
چشمهایشان پرده اي کشانده بود ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ ﴾
(بقره)2،
 - 3- 4تشبیه های تصویرگر منافقان

گروه سومي که سوره بقره به توصیف آن مي پردازد ،منافقان اند که براي مردم ناشناخته اند؛ از این روي بافت سخن
اقتضا مي کند ،سخن با تفصیل بیشتري ارائه شود تا مسلمانان به خوبي با این گروه آشنا شوند که خطر آنها از کفار
به مراتب بیشتر است .تصویري که بافت از این گروه ارائه مي کند « به شفافیت تصویر نخست و به تیرگي و ستبري
تصویر دوم هم نیست،بلکه چشم را فریب مي دهد و پنهان و آشکار مي گردد» (سید قطب،3237 ،ج،3ص)27
 - 1- 3- 4تبیین نافرمانی و گردنکشی منافقان
اولین تشبیه سوره ي بقره ،در وصف منافقین آمده است ﴿ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُواْ کَمَا آمَنَ النَاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ
السُفَهَاء أَال إِنَهُمْ هُمُ السُفَهَاء وَلَکِن الَ یَعْ َلمُونَ ﴾ (بقره )31،عمده تفاسیر به بررسي این تشبیه خارج از سیاق و بافت
کالم پرداخته اند و غرض از تشبیه اول را ،تشویق منافقین به ایمان آوردن از طریق تقلید مي دانند؛ چرا که انسان ها
به تقلید از کساني که زود تر به آن کار وارد شده اند ،بیشتر عالقه نشان مي دهند و غرض از تشبیه دوم را برائت
جستن از ایمان در نگاه منافقان مي دانند و منافقان این ایمان را ،به ایمان نابخردان تشبیه کرده تا تعریضي باشد بر
مسلمانان (ابن عاشور، 3332 ،ج ،3ص .)732اما اگر به بافت کالم نگاه کنیم ،در مي یابیم قرآن کریم در صدد ترسیم
صفتي دیگر از صفات منافقان یعني گردنکشي و تکبر آنهاست؛ آنها تسلیم شدن و ایمان آوردن را شایستهي بزرگان
و صاحب منصبان نمي دانستند لذا چنین مي گفتند (:أنؤمنُ کما آمن السفهاء) .این سخن بازتاب یک نگرش
اجتماعي طبقاتي است بیش از آنکه یک نگاه نابخردانه باشد.
 -7-1-2تبیین گمراهی منافقان با رویکرد به معنای شناختی آتش
قرآن با تمثیلي زیبا به تشریح احوال این گروه یعني منافقان مي پردازد؛ ﴿ مَثَلُهُمْ َکمَثَلِ الَذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَا
أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الَ یُبْصِرُونَ﴾ (بقره )32،بافت موضوعي که این آیات در آن نظم
مي یابند ،همان بافت هدایت و گمراهي است .این آیات به تصویر منافقان بیمار دل مي پردازد ،تصویر جان هایي
بیمار ،پیچیده و پریشان که خطرات آن ها بیش از خطرات کافران است لذا توضیح و تفصیل پیرامون آنها بیشتر مي
شود تا آن جا که این پیچیدگي و ناشناخته بودن احوال آن ها براي مردم مسلمان ،بافتِ کالم را به آن سمت و سو
مي کشاند که با تمثیل هایي ،پرده از حاالت دروني آنها بردارد .این تمثیل که بدون عطف با آیه قبل آمده  ،براي
توضیح و تفسیر آن آمده است .آیات 31و 32بیانگر نقاق آنهاست یعني زماني که نزد اهل ایمان اند،اظهار ایمان مي
کنند اما زماني که نزد شیاطین خود (یهود) مي روند ،از همراهي خود با آنان سخن مي گویند که خداوند این
تجارت و معامله ي آن ها را زیان بار توصیف مي کند .با توجه به این بافت ،تناسب ساختاري و تناسب رواني را در
این تصویر درمي یابیم .در این تشبیه ،قرآ ن به تصویرگري منافقان و انتخاب گمراهي شان و حاالت دروني آن ها در
انتخاب مي پردازد .آن ها در ظلمت ناشي از کفرشان به سر مي برند؛ لذا به دنبال آتشي مي گردند که آن ها را از
این تاریکي و ظلمت نجات دهد (استو قد نار ًا) آن ها با تظاهر به ایمان ذره اي مجال براي حرکت پیدا مي کنند تا به
دنبال منافع خود در جامعه ي اسالمي حرکت کنند .نکره بودن «نار» و «ما حوله» بیانگر حقیر بودن آن روشنایي
است اما به زودي به همان تاریکي و گمراهيشان باز مي گردند.
در این تصویر نباید از مؤلفه هاي شناختي آتش در ذهن مخاطبان غافل ماند؛ چرا که آتش در آن دوره نماد هدایت
گري بوده و براي هدایت مردم جهت پیدا کردن مسیرشان معموالً بر بلنديها آتش مي افروختند و قرآن از این
معناي شناختي بهره برده تا تصویرپردازياش مؤثرتر گردد.
در آیه بعد ،قرآن آنها را به گنگ ها ،کران و کوران توصیف مي کند چراکه آنها قدرت تفکر و تأمل ندارند و هیچ
سخني در قلب هاي آنها تأثیر نمي گذارد ﴿ .ص ٌُم بُکْمٌ عُ ْميٌ فَهُمْ الَ یَرْجِعُونَ﴾ این تشبیه بلیغ  ،نوعي تأکید و توضیح
آیه 30سوره است که به بیمار دلي آنها اشاره داشته(في قلوبهم مرض).

 -1-1-2تبیین اضطراب و تشویش افکار منافقان
همانطور که ذکر شد به خاطر پیچیدگي احوال منافقان و ناشناخته بودن آنان براي مؤمنان ،قرآن از تمثیل هاي
زیادي بهره مي برد تا حقیقت آنها را در برابر دیدگان مؤمنان آشکار سازد .تمثیل اول که گمراهيشان را به تصویر

کشید ،این تمثیل سرگرداني ،پریشاني و ترس و دلهره درونيشان را ترسیم مي کند ﴿ .أَوْ کَصَیِبٍ مِنَ السَمَاءِ فِیهِ

ف
ن * یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَ ُ
ظُلُمَاتٌ وَ َرعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ الصَوَاعِقِ حَ َذرَ الْمَوْتِ واللهُ مُحِیطٌ بِالْکافِرِی َ
ي ٍء
أَبْصَارَهُمْ کُلَمَا أَضَاء لَهُم مَشَوْاْ فِیهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَ اللَه عَلَى کُلِ َش ْ
قَدِیرٌ ﴾ (بقره 33 ،و ) 70این تصویر یکي از شگفت انگیزترین تصاویر قرآن کریم است؛ صحنه اي است زنده که نمود
حالت رواني و تجسم تصویر گري احساس است (سید قطب،3237،ج ،3ص )29تصویر ،سرشار از حرکت و جنب و
جوش است؛ حرکتي همراه با ترس و اضطراب همانگونه که آنها لحظه اي نزد مؤمنان مي روند و تظاهر به ایمان مي
کنند و لحظه اي دیگر نزد شیاطین خود بر مي گردند ،در اینجا تا پرتوي ناشي از برق مي بینند روانه آن مي شوند و
زماني که تاریکي آنها را فرا مي گیرد به تکاپو مي افتند «کلما أضاءلهم مشوا فیه و إذا اظلم علیهم قاموا» از طرفي
دیگر تو در تویي تصاویر (تشبیه همراه با مجاز مرسل) «یجعلون أصابعهم في أذانهم» به پویایي و تأثیر گذاري تصویر
مي افزاید .این تصویر نیز بسان تصاویر دیگر قرآن کریم ،میان تناسب ساختي و تناسب رواني ،وحدت برقرار مي کند .
(صیّب) که داللت بر شدت ریزش باران دارد = احاطه ي ترس و دلهره بر منافقان
« یجعلون أصابعهم في أذانهم» که تالش مي کنند انگشت هاي خودشان را در گوششان فرو کنند = نمود حالت
رواني ترس و دلهره اي که آنها را در بر گرفته
کلما أضاءهم مشوا فیه = اشاره به فرصتي دارد که آنها از تظاهر به ایمانشان نصیبشان مي شد و با دستپاچگي به
دنبال آن مي رفتند .
یکاد البرق یخطف أبصارهم = آنها مراقب هر گونه فرصتي بودند هر چند که این برق به چشم آسیب مي رساند ولي
آنها به آن چشم مي دوختند.
از طرفي گزینش کلمات نیز به پویایي تصویر کمک شایاني کرده کلمه «یکاد» شدت ترس و ریسک کردن و خطر
کردن آنها براي نجات خود را به تصویر مي کشد« .گزینش کلمه «قاموا» در عبارت إذ أظلم علیهم قاموا به جاي
کلمه «وقفوا» در ترسیم حاالت رواني و دروني آنها دقیق تر است .قاموا به عالقهي در گریز و آمادگي دائمي و منتظر
فرصت بودن اشاره دارد اما وقفوا به ثبوت و عدم تحرک اشاره دارد .لذا از آنجا که فضاي بافت بر تحرک و جنب و
جوش اشاره دارد ،کلمه قاموا با بافت سازگارتر است»( .راغب ،3132 ،ص)23
 - 4- 4بنی اسرائیل و اهل کتاب در تشبیهات سوره بقره
گروه چهارم مخاطب سوره ،یهودیان مي باشند که در این سوره به تفصیل از موضع گیري هاي آنها سخن رفته است؛
چرا که آنها از نخستین گروه هایي بودند که به مخالفت با پیامبر ص برخواستند « .قرآن آنها را به گونه اي توصیف
کرده که مخالفت و عناد صفت ثابت آنها در تمام نسل هاست و خطاب آنها در روزگار پیامبر ص به گونه اي است که
گویي در روزگار موسي (ع) و پیامبران پیشین هم داراي همین سرشت بوده اند ،ویژگي آنها و موضع گیري شان
نسبت به حقیقت و مردم در طول زمان یکي بوده؛ لذا التفات در بافت از خطاب قوم موسي (ع) به خطاب به یهودیان
مدینه و خطاب به نسل هاي میان این دو نسل فراوان است» ( .عموش ،3133 ،ص)219
 - 1- 4- 4تبیین قساوت قلب یهودیان بر اساس مؤلفه های شناختی سنگ
سوره (از آیه  )22 –79به توصیف قوم یهود مي پردازد؛ بني اسرائیل ،وقتي که شخص کشته ،زنده شد و از قاتل خود
خبر داد ،شگفت زده شدند « .با اینکه صحنه آخر داستان باید چنان باشد که در دلشان حساسیت و بیم و هراس

ایجاد کند اما آنچه مي آید مخالف تمام آن چیزي است که انتظار مي رفت» (سید قطب،3237 ،ج،3ص )30با این
حال آنها به لجاجت خود ادامه دادند و قرآن مي فرماید ﴿ ثُمَ قَسَتْ قُلُوبُکُم مِن بَعْدِ ذَلِکَ فَهِيَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَ ًة
وَإِنَ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَرُ مِنْهُ األَنْهَارُ وَإِنَ مِنْهَا لَمَا یَشَقَقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللهِ وَمَا الل ُه

بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (بقره )22،بافت کالم اقتضا مي کند که گفتمان قرآن شدت و تندي به خود گیرد چرا که
گفتمان ،گفتمان تحذیر و سرکوب قوم یهودي است که در انکار و طغیان خود لجاجت مي کردند .بنابراین قرآن با
زباني تند سخن گفته است تا مردم را از این گروه منزجر کند که به آنها نگرایند .تصویر قلب هاي آنها به صورت
پلکاني بیان شده است ابتدا آنها را به سنگ تشبیه مي کند ،ذکر سنگ با آنچه میان آنان و سابقه اي که با سنگ
داشتند ،مناسب است و از طرف دیگر ذکر سنگ براي قلب هاي سخت و لجوج براي مردم شناخته شده است و
داراي تأثیر روانشناختي بسیاري است چرا که سنگ در نظام شناختي ،نشانه اي داراي مؤلفهي [  +سختي ] مي
باشد ،بعد از تشبیه قلبهاي آنها به سنگ ،زبان قرآن سخت تر مي شود .آن قلبها را حتي از سنگ نیز که در نگاه
مردم در اوج سختي است ،سخت تر مي داند و از تعبیر أو أشد قسوةاستفاده مي کند .در مورد این عبارت اشاره به
چند نکته ضروري مي نماید :اینکه أو در معناي تخییر به کار نرفته بلکه به معناي بل است و اینکه به جاي أقسي،
أشد قسوة بکار رفته که زمخشري با نکته سنجي به آن اشاره کرده که مقصود ،أقسي (قساوتمندتر) نبوده بلکه مراد
افزودن «شدة» به «قسوة» است (زمخشري،3202 ،ج،3ص )311که به زیبایي ،تناسب رواني تشبیه را آشکار کرده
است و از طرفي تقدیم کلمه أشد که با ابهام همراه است ،بر قسوة ،به نوعي بیان بعد از ابهام است و تأثیر رواني
بیشتر بر مخاطب مي گذارد .در ادامه ي آیه ،قرآن به وجه برتري سنگ مي پردازد؛ چرا که این یهودیان دیده بودند
که چگونه آب از دل سنگ مي جوشید و دیدند که کوه هنگام تجلي قدرت خداوند از هم پاشید و موسي(ع) بیهوش
به زمین افتاد؛ اما آنها با این همه آثار و نشانه از قدرت خداوند ،هیچ تأثیري در قلب هاي آنها نگذاشت و آیه با لحني
تند و شدید همراه با تهدید که متناسب با بافت کالم است( و ما اهلل بغافل عما تعملون) پایان مي یابد.
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بافت کالم بار دیگر به سمت خطاب مسلمانان روي مي آورد و براي آنها از بني اسرائیل سخن مي گوید و آنها را از
شیوه هایشان آگاه مي سازد .متن به بررسي واقعیت زنده ي حاضر از خالل گذشته مي پردازد و با یاد آوري رفتار
بني اسرائیل در زمان موسي(ع) ،مسلمانان را از لغزش هایي که بني اسرائیل در گذشته به آنها دچار شده ،بر حذر
مي دارد .بنابراین زماني که مسلمانان از پیامبر(ص) سؤال هایي بیهوده مي پرسند ،با پیش زمینه ذهني که از بني
اسرائیل در ذهن مسلمانان ایجاد کرده است ،پرسش هاي آنها را مانند پرسش هاي بني اسرائیل از موسي(ع) مي
داند﴿ أَمْ تُرِیدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَکُمْ کَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ ﴾ (بقره ، )303،پرسش هایي که هیچ فایده اي ندارند
و در نهایت به کفر مي انجامد﴿ وَمَن یَتَبَدَلِ الْکُفْرَ بِاإلِیمَانِ فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السَبِیلِ ﴾ (ادامه آیه )303بدین ترتیب با
تصویر هایي که قرآن از یهود در ذهن مسلمانان ایجاد کرده ،از جمله بیان پرسش هاي آنها از موسي(ع) (یا مُوسى
لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَى نَرَى اللَهَ جَهْرَة  ،11/ما لَوْنُها ،93 /ما هِي ، )20 /گمراه کننده و بیهوده بودن این سؤال ها را براي
مسلمانان آشکار کرده و جلوي چشمان آنها قرار داده و آنها را دقیق ًا از اینگونه پرسش ها ،آگاه کرده؛ چرا که به
گفتهي کاسلین ( ) Kosslynحالت هایي از مغز که در جریان ادراک برانگیخته مي شود ،مي توانند در غیاب
تحریک حسي ،فوري ظاهر شوند و اغلب با تجربه ي آگاهانه اي همراه اند ،گویي شخص با چشم ذهن ( mind’s
 )eyeمي بیند و با گوش ذهن (  )mind’s earمي شنود ( .( Kosslyn,1998,p1621
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قرآن بار دیگر لجاجت گروهي از اهل کتاب را در بافت سخن پیرامون تغییر قبله بیان مي کند و به دنبال عناد و
سرکشي اهل کتاب از پذیرش فرموده پیامبر(ص) در جهت تغییر قبله مي فرماید ﴿ الَذِینَ آ َتیْنَاهُمُ ا ْلکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ

کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَ فَرِیقًا مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ ﴾ (بقره )329،که به زیبایي براي همگان آشکار مي
کند که علت مخالفت اهل کتاب بخاطر عدم آگاهي نیست بلکه ناشي از عناد و سرکشي نسبت به پیامبر و اسالم
است و آگاهي آنها را از پیامبر(ص) و حقانیت او بسان شناخت آنها از فرزندانشان بیان مي کند و از این جهت
ابناءهم گزینش شده تا میزان آگاهي آنها را از این امر نشان دهد چرا که انسان ها بهترین شناخت را نسبت به
فرزندان خود دارند و شناخت فرزندان ،همان قله و اوج شناخت است و این مثلي است که عرب براي شناخت همراه
با یقین خود از آن بهره مي برد و مسلمانان را آگاه مي سازد که عناد آنها بي پایه و اساس است و از سر دشمني
است نه از سر تردید ،تا مبادا مسلمانان شک و تردید کنند.
نتیجه گیری
با تأمل در نگاه قدما به تشبیه و بررسي نمونه هاي مورد توجه آنان ،در مي یابیم که پیشینیان یا به عبارت ساده تر
بالغت دانان کالسیک به تشبیه و همانندسازي ،نگاهي جزئي داشتهاند و این آرایه ي بیاني را بدون در نظر گرفتن
بافت کالم ،بررسي نموده اند؛ ما در دوره ي کنوني بر این باوریم که در بررسي تشبیه نباید به این حدود بسنده نمود،
بلکه شایسته است این زاویه دید آنان را در بیان تصویر جزئي به سوي بافت نیز متمایل سازیم و به آن از خالل
ساختار تصویري عام بنگریم یعني تصویر جزئي را به عنوان یکي از اجزا و سازواره هاي ساختار تصویري کلي مدنظر
داشته باشیم که به ایفاي نقش و کارکردش در ضمن آن ساختار یا تصویر عام ميپردازد؛ همچنین کشف پیوند و
رابطه ي میان تصویر و احساس ،روان و اندیشه ،از مهمترین رهیافت هایي است که نگارندگان در فرجام پژوهش
حاضر بدان دست یافته اند.
با بررسي این رویکرد در سورهي مبارکه ي بقره دریافتیم که گفتمان قرآن در بافتهاي گوناگون و با توجه به نوع
مخاطب ( مسلمان ،منافق ،کافر ،اهل کتاب و یهود) متفاوت است و تصاویر و واژگاني که براي این گروه ها انتخاب
شده است ،ظرفیتهاي عاطفي و هیجاني متفاوتي دارد؛ همچنین شایان ذکر است در تحلیل این تشبیهها ،نگارندگان
در کنار توجه به ساختار زباني و امور حسي میان طرفین تشبیه ،تناسب روانشناختي و کارکرد هیجاني آنها را نیز
مورد توجه و بررسي قرار داده اند .
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