
 

 

  قرآن در یانگارانسان یۀآرا بر یلیلتح

 حجازی السادات بهجت
 ، کرمان، ایرانباهنر شهید دانشگاه زبان و ادبیات اارسی، دانشیار

 (1397ن05ن01؛ تاریخ پذیرش: 1396ن06ن28 تاریخ دریاات:  

 چکیده

ب مقهدس توجاله بیشتر پژوهشگران حوزه بالغت قرآن به رابطة وجوه ادبی و مذهبی ایهن کتها
گهاه معطو  شهده اسهت. قهرآن در جای باهمآسمانی و ساز اری یا عد  ساز اری این وجوه 

ز سهوی امعجزة ختمیاله از یک سو منشاء شکواایی بالغت ادبی در زبان اارسهی بهوده اسهت و 
ادبهی چهون  یهاهیهآرا یهانمونههدقیقهاً  روایناز. باشدیمدیگر به لحا  ادبی نیز تقلید ناپذیر 

در متهون  هاهیهآرادر قرآن، همسانی مهاهوی بها همهین  ...عاره، مجاز، کنایه، تمثیل وتشبیه، است
اری نسان انگهادبی شعری یا منثور زبان اارسی ندارند. این موضو  در مورد آرایة تشخیص یا ا

نسهان انگهاری آنیمیسهتی، ا یااسهطوره. در تفکهر کندیمصد   هاهیآرادر قرآن، بیش از همه 
دبهی در بالغهی و ا یههاییبایز. همهة شودیمنوعی تخیالل و ارض ذهنی تلقالی سایر موجودات 

ه کهقرآن در خدمت انتقال معانی ژر  بهه ذههن آدمهی اسهت؛ ولهی ایهن اندیشهه و اسهتدال 
م غیهب ادبی و بالغی در قرآن جهت درک مجهوات عهال یهاهیآرا زیری برای تمسالک به 

سهت کهه این جستار ایهن ا یپرسش اساس .کندیمننیست؛ در مورد آرایة انسان انگاری صد  
ی نسهان انگهاراادبی از جمله تشخیص یا  یهاییبایزآیا زبان مجازی به معنای عا  که در اکثر 

 ، در کال  قرآن چگونه قابل توجیه است شودیممشاهده 

 یهادهیهپدزبان قهرآن، آرایهة انسهان انگهاری، آنیمیسهم، هوشهیاری  واژگان کلیدی:

 ّبیعت.

                                                           
*E-mail: hejazi@uk.ac.ir 
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 قدمهم

تجزیهه -1در حوزة زبان بالغی قرآن دو موضو  در خور تعمال، و پژوهش وجود دارد:
تنهی میهان سهاختاری و انسهجا  م یهایوسهتگیپو تحلیل ار  و ساختار زبان قرآن به لحا  

بدیعی لفظهی و  یهاییبایزررسی ب-2درون بااتی و برون بااتی  یهالیتحلو  هاسورهاجزاء 
ر متهون ادبی که به تقلیهد د یهاهیآرازبان متعالی قرآن در مقایسه با  معنوی و تبیین ماهیت

 دیگر ظهور پیدا کرده است. یهازبانادبی اارسی یا 
 مبتنهی« نگهاریاانسان »ادبی یعنی  یهاهیآراا رچه این نوشتار متکی بر تحلیل یکی از 

ان تی راجه  بهه زبهیهابه نظر اجمالبهبر ماهیت منحصر به ارد زبان متعالی قرآن است؛ ولی 
در قهرآن  های  ونا ون راج  به روابهط متنهیقرآن، تنوال  سبک شناختی در قرآن و نظریاله

مها  تبها بحه  مهورد نظهر نیسهت و از سهوی دیگهر  ارتبها،یبهم اشاره خواهد شد؛ زیهرا 
شهترک سبکی و ادبی در قرآن، در خدمت معانی است. بهه بیهان دیگهر وجهه م یهاییبایز

یم و یشهتر مفهاهبمنحصر به ارد قرآن، مبتنی بر اعجاز ادبی و بالغی، القهاء  یهاییبایزتما  
 معانی مجالرد و نامحسوس است.

ر و روشهنگر آیهات  یکی از دایل این ارتبا، این است کهه قهرآن خهود، بهتهرین مفسهال
علالامه ّباّبایی، از این جههت برجسهتگی منحصهر بهه اهردی دارد. « المیزان»است و تفسیر 

متعهدالد  یههامتنادبهی در ارتبها، و انسهجا  میهان مهتن واحهد یها  یهاییبایزواقعی  مفهو 
. پیوستگی ساختاری و انسجا  متنهی قهرآن را در سهبک آن رسدیم، بیشتر به ذهن هاسوره

تنهوال  سهبک »باید جستجو کرد. در این زمینه حسهین عبهدالرئو  بهر ایهن بهاور اسهت کهه 
شناسهی  فتمهان قرآنهی اسهت و بها آیهات نجمالتهی  شناختی از جمله مسایل ظری  زبان

. تنهوال  سهبک اندمتفاوتدارد که از حی  ساختار مشابه؛ امالا از حی  سبک و معنا  سروکار
شناختی قرآن در سطح خُرد، شهامل واج، واژه و جملهه در سهطح کهالن در متهونی کهه بها 

، اسهت بهه . راتهار سهبک شهناختی جمهالت منهوشهودیمغرابهت دارنهد، دیهده  گریکهدی
از عوامل زبان شناختی و آوایی از قبیل تغییر چینش واژ ان در بطن جمله کهه  یامجموعه

دسهتور زبهانی بسهتگی دارد.  یههاتفاوتبه عوامل باات برونی، باات بیرونهی، دسهتوری و 
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، شهکل واج شهناختی واژه، بااهت هایبنهداز: اصهطالحات پایهان  انهدعبارتعوامل دیگهر 
 میهر و  «ی، جهنس زمهان دسهتوری و حهر  تعریه بااهت درونهی آوایهدرونی واژ انی، 

 (.301: 1390عبدالرئو ،
 284آیهة  متفهاوت در دو یههاواژهوی نمونة این تنو ال سبکی را در  زینش و چینش  

 ن تبهدوا مها اهیهلل مها اهی السهماوات و مها اهی اارض وَ اِ» :دههدیممائده ارائه  40بقره و 
لهی کُهلال شهیءٍ اءُ وَاهلل عَب مَهن یشهسِبکم بِهِ اهللُ اَیَغفِرُ لِمَن یشاءُ و یُعذالانفسکم اَو تُخفوهُ یُحا

و  ات نیهکو ا ر صفات و حا است خداوندو زمین است از آنِ  هاآسمانآنچه در « قدیر
ما شهبدی  همچون کفر و ایمهان، دوسهتی و دشهمنی و تصهمیم و اراده( را کهه در نفهوس 

 بهه آن محاسهبه را نههان داریهد، خداونهد شهما را ههاآن ای دینکاستقرار یااته است، آشکار 
و خدا بر ههر  کندیمو هرکه را بخواهد عذاب  آمرزدیم؛ سپس هر که را بخواهد کندیم

 کاری تواناست.
و  بُ من یشاءُواارض یُعذِال اَلَم تعلم اَنَّ اهللَ لَهُ مُلکُ السمواتِ»سوره مائده:  40و در آیه 
نِ خداسهت آن و زمین از پادشاهی آسما یاندانستهآیا « اء وَاهللُ کُلال شیءٍ قدیریغفرُ لِمَن یش

ه   پهس حه،ال اوسهت کهآمهرزدیمو ههر کهه را بخواههد  دههدیمهر که را بخواههد کیفهر 
 . ستمگران را عذاب کند و از توبه کنند ان در  ذرد و خدا بر هر کاری توانست

هر کهه را کهه بخواههد عهذاب »: بخش اول: اندیبخشساختار دو   یح ازهر دو نمونه 
تنهوال  سهبکی میهان ایهن دو جملهه بهه « .بخشدیمهر که را بخواهد »و بخش دو : « .کندیم

. در اینجا تغییر سبکی از روی اتفا  صهورت شودیممربو،  یاسازه یهابخشچینش این 
مونة اول پهیش از در ن« یغفر»در ژانر قرآنی این است که اعل  نشانیبنگراته است. چینش 

سهت کهه بهر بهن مایهة روایناز نشانیبقرار  یرد. این چینش واژ ان « یعذالب»متضادال خود 
. در نمونهة کنهدیم، تأکیهد ااتدیمخداوند اتفا   خشم ازبخشش خداوند که همیشه پیش 

از مهردان و  کهه ؛(38 مائهده ن آوردیمهدو  تغییر در باات موقعیتی، تنوال  سبکی را در پی 
، تنهوال  سهبکی کندیمو به مجازات اسالمی این ااراد اشاره  آوردیمزنان دزد ذکر به میان 

بینامتنی برقهرار شهود،  مائده، رابطة 40و  38، برای آنکه میان آیات  ذاردیمرا به نمایش 
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و این جابجهایی تنهوال  سهبکی را  شودیمبه سمت راست جابجا یعنی برجسته « یعذالب»اعل 
 (.304-5 همان:  دآوریمدر پی 

سهورة اهتح:  4نمونة دیگر تکرار دو آیة ظاهراً مشابه با تفاوت یک لفظ در انتهای آیهه 
و کهان  ...»: دیهارمایماز همین سوره اسهت کهه  7و انتهای آیه « وکان اهللُ علیماً حکیماً»... 

لمهة کفهاوت دو ، راز تهاهیهآتوجاله و تأمالل در باات متنی آیهات پهیش از « اهللُ عزیزاً حکیما
ه اهتح، سهخن از سور 4. در ابتدای آیه کندیمرا در این دو آیه مشخص « عزیزاً»و « علیماً»

 ون بیفزایهد تا بهر ایمانشها کندیمسکینه و آرامشی است که خداوند به قلوب مؤمنین نازل 
 7یهه ؛ ولهی پهیش از آدهدیمخداوند از آ اهی و حکمت خود نسبت به این موهبت خبر 

ه کهسوره، سخن از عذاب منااقین و مشرکین و غضب الهی نسهبت بهه ایشهان اسهت همین 
بهه « عزیهز»از کلمة  رواینازباید اقتدار و اُبهالت الهی در کال ، نسبت به ایشان اثبات  ردد. 

خهاص  و برای مخاّهب کهاربرد ههر واژه، در جایگهاه ردی یممعنای شکست ناپذیر بهره 
 .شودیمتبیین  خود جهت القاء معانی مناسب

 ییبهایز ؛ بلکهه اصهواً ههر نهو ههاواژه فتنی است که نه تنها  زینش و چینش خاص 
 است. ادبی دیگر نیز در قرآن، در راستای ظهور تنوال  سبک و در خدمت دالت معانی

ی ذکهر در بهارة  فتمهان قرآنه تهوانیمنکته سبکی جهالبی کهه »: سدینویممیرمستنصر 
لهی کدر خدمت معنا قرار دارد. به دیگهر سهخن دالهت پهردازی کرد، این است که سج  

 (.354همان:  « دارد رجحانبالغی سج   یاهیآرایک  زاره بر ویژ ی 
(، از هاشتاددای ونا ونی راج  به روابط متنی در قرآن وجود دارد  ر.ک  یهاهینظر

 ان اجهزایتنهی میهت روابط مارتبا، کالمی است که در آن اهمالیجمله نظریة ربط مبتنی بر 
ان خداونهد متفاوت بر مبنای برقراری یک ارتبا، کالمی موا، میه یهاسورهیک سوره یا 

 .شودیمو بند انش نشان داده 
مهدالرس است کهه اَاوی   یاهینظریا همان نظریة ربط،  (Relevance theory) آر.تی»

  ی بهه بحهبرد شهناختمطالعات قرآنی در دانشگاه بیرمنگا (، از دید اه زبان شهناختینکار
  .(17: 1395 اَاوی،  پردازدیمدر بارة روابط متنی 
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بحه ، متنهی  نظریة ارتبا، کالمی است؛ زیرا موضو  این یهاااتهیاین روش مبتنی بر 
ل بیین آن، اصهوبیان شده است و بنابراین معقول آن است که برای ت هاانساناست که برای 
 (.24 همان: « برده شوند کاربه (communication) humanارتبا، انسانی 

ل ماهیهت به دلیه» :سدینویموی در بیان دلیل پرداختن به این روش برای بررسی قرآن 
دتاً ، ضرورت انجا  این روش، بدیهی و مسلالم اسهت. از آنجها کهه ههد  قهرآن عمهمسئله

رآن متنهی سهت، قهاکالمینلفظهی  صهورتبهانتقال یک پیغا  معیالن به بشر و بیان این پیغا  
 (.24 همان: « کن برای شر  و تبیین آن نیاز هستاست که به هر  ونه تالشِ مم

 مسئلهبیان 
قهرآن،  ارتبها، کالمهی و انتقهال پیها  از سهوی خداونهد بهه بنهد ان در تیاهمبه دلیل 

بیههین و تجهههت  ...متعههدالد ادبههی چههون انههوا  تشههبیه، اسههتعاره، مجههاز، کنایههه و یهههاییبایز
 هاهیهآراو این  شودیم راته  کاربهحقای، مبهم، نامأنوس و دور از درک  روشنگری بیشتر

ادبیهات  بخصوص آرایه استعاره مکنیه  از نهو  انسهان انگهاری( ا رچهه بر راتهه از همهان
 دارد  هاآنعرب است؛ ولی به لحا  ماهیتی چه تفاوت اساسی با 

فهظ در   یعنهی کهاربرد لپرسش اساسی این جستار این است که آیا مجاز به معنهای عها
شخیص تعمیم ادبی از جمله آرایة ت یهاییبایزو حقیقی خود که در اکثر  یرواقعیغمعنای 

 یا خیر  ابدییمدارد، در قرآن هم راه 

 پیشینه تحقیق -1
پیشینیان راجه  بهه اعجهاز بالغهی قهرآن کهه از سهوی عبهدالقاهر جرجهانی،  یهاکتاب

جدیهد قرآنهی اسهت،  یهاپژوهشریر درآمده و بنیان این به رشته تح ...الرالمانی، جاحظ و 
معاصهر دو  یههاپژوهشکامالً شناخته شده و معرال  حضهور همهة اندیشهمندان اسهت. در 

کهه « اثهر ادبهی ةمنزلبهمطالعه قرآن »از  اندعبارتکتاب درخور تعمال، نوشته شده است که 
ادبهی و بالغهی قهرآن اسهت  یههاییبایزتوسط میر مستنصر و عبدالرئو  حسین راج  بهه 

( نویسههند ان در ایههن کتههاب بههه ارائههة مطههالبی در زمینههة 1390 ر.ک. میههر مستنصههر و...، 
زبانی قرآنی کهریم، انهون و  یهایژ یورویکردهای زبانی و سبک شناختی قرآن، اعم از 

صههنای  ادبههی، زنجیرمنههدی مفهههومی و بههااتی در  فتمههان قرآنههی و تنههوال  سههبک شههناختی 
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نوشتة اَاوی سلوی که بیشهتر راجه  بهه « روابط متنی در قرآن»کتاب  و ورزند؛یممبادرت 
انون و صهنای  ادبهی ». مقالة هاستآنو انسجا  متنی میان  هاسورهساختاری  یهایوستگیپ

از میر مستنصهر، یکهی از مقهاات همهان کتهاب مهذکور اسهت کهه نویسهنده بهه « در قرآن
 -179: 1388 مستنصهر،  پرداختهه اسهت ههاآناز  ییهانمونههادبی قهرآن و بیهان  یهاهیآرا
میهان  یاسههیمقاکلهی بهه  صهورتبه« اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطوالر آن»مقالة  .(154

از « معهانی القهرآن» از ابوعبیده،« مجازالقرآن»حوزة بالغت قرآنی مثل،  یهاکتابنخستین 
 باغبهانی و  پهردازدیماز ابن قتیبه « القرآن تأویل مشکل»از جاحظ و « البیان و التبیین»ارالاء، 

 (.46-63: 1391دیگران، 
 «دبهی در قهرآناانون و صهنای  »اثر به این جستار، مقالة میر مستنصر یعنی  نیترکینزد

 است که بخشهی از آن بهه بحه  آرایهة تشهخیص و اسهتعاره مکنیهه اختصهاص دارد. ولهی
وضو  جان بخشی مشخص و صریح به م صورتبه هاپژوهشاز این  کدا چیهنویسند ان 

صهحیح هسهت یها خیهر   یاهیهآراو انسان انگاری در قرآن و اینکه آیا حقیقتاً ارض چنین 
اعم و تجزیهه و  صورتبهقرآنی  یهاپژوهشضرورت  و اند؛نکردهتوجاله خود را معطو  

، نیهازی تازه یهانگرشادبی این کتاب آسمانی با رویکردهای جدید و  یهاییبایزتحلیل 
 به اثبات ندارد. 

 بحث اصلی -2
 در تبیین زبان قرآن پیوندی نا سستنی دارد. کال  الهی تیماهموضو  بالغت قرآن با 

بهه  خصوصاً در معراهت شهاختی نسهبت–و روشنگری بسیاری از حقای، پیچیده و نامأنوس
در علهم  هکهمتعهدالدی اسهت  یهاهیآرامزیالن به  –توحید، سرای غیب و رویدادهای قیامت 

از  قهرآن بر راتهه مشاهده کرد. ا رچه زبهان توانیمرا  هاآنبیان و معانی الگو برداری از 
و متفهاوت بها آن  ریهنظیبقرآنی  یهاییبایزعرب است؛ ولی همة این  اتیادب وهمان زبان 

راء ، بهه آ«در قرآن تحلیلی ارامتنی بر مبالغه»است. نگارندة این مقاله، پیش از این در مقالة 
: 1395 حجهازی،  د مبالغه در قرآن اشاره کهرده اسهتمتفاوت راج  به وجود یا عد  وجو

 ر قرآن دارد. این جستار اختصاص به آرایة انسان انگاری یا تشخیص د .(56-37
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یة تشهخیص یها بالغی قرآن به انوا  استعاره اشاره است؛ ولی آرا یهاپژوهشدر بیشتر 
بها  یهن آرایههزیه و تحلیل قرار نگراته است. از آنجها کهه اانسان انگاری در قرآن مورد تج

 .میپردازیمتفکر آنیمیستی ارتبا، دارد؛ ابتدا به این موضو  

 آنیمیسم -1-2
. همهزاد اسهت« رو »و « روان»بهه معنهای  «animus»بر راتهه از واژة اتهین « آنیمیسم»

 رای اولهینوجود دارنهد. به رایی، اعتقاد به اینکه رو  اساس زند ی است و اروا  مجرالد 
شهناس انگلیسهی در پهژوهش  ( انسهان1832 -1917بار شخصی به نا  ادوارد برنت تهایلر  

 نظرصهر ه البت .(1999: 67برد دیوید،   ن و آنیمیسم، منشأ واحدی قائل شدخود برای دی
 رشهعویذی و به دین، وجه مشترک تفکر دینی و آنیمیسم، انسان انگار یااسطورهاز نگاه 

ست؛ ولهی ابودن همة موجودات است که بر مبنای کال  الهی کامالً حقیقی و باور کردنی 
 زیهرا در کنهد؛یمبر وجه عقالنی و حقیقی غلبهه پیهدا  یااسطورهدر اندیشة آنیمیستی جنبة 

ه جسهتجو و بهو غیر عقالنه بر مبنای احسهاس نیهاز انسهان  یااسطورهواق  یک نو  اندیشة 
، نها  آنهان دانستیمانسان بَدَوی خود را از تبار  یاهان و حیوانات »کش  حقیقت است. 

ز سهیار اراتهر ا. بها ایهن حهال، قهدرت ّبیعهت را بکردیمو به آنان تشباله  نهادیمرا بر خود 
ات ؛ قههدرتی غالبههاً ویرانگههر کههه بههرای تسههکین آن بایههد موجبههدانسههتیماندیشههة بشههری 

مههرد  شناسههی اقههوا  بههدوی  ٔ نهههیدرزمکههه  را اههراهم آورد. جیمههز اریههزر اشیخشههنود
نسان کهه اارزشمندی انجا  داده است، شواهد اراوانی از حاکمیت ّبیعت بر  یهایپژوهش

: 1392اریهزر،   «دههدیم، ارائهه شهودیمانسهانی  یهایقربانحتی در این عصر نیز منجر به 
155).  

، بهاور شدیمم خوانده اعتقاد به رو  حاکم بر ّبیعت یا اشیای مرموز و مقدس که توت
. آنان رو  و ماده را دو پدیدة جهدا از ههم دادیمقدرتمندی بود که به راتار بدویان شکل 

. انسهان پنداشهتندیمبنابراین هر چیهز را دارای رو  و بعضهاً معراهت انسهانی – دانستندینم
 یهادهیپداما آدمی حتالی از حدال  ؛دیسی ّبیعت و اشیاء  ا  نخست در جانمند انگاری بود

ملموس نیز اراتر رات و به مفاهیم انتزاعی، رنگ و بوی انسانی بخشید. با سهنگ و چهوب 
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 یههاواژهخدایانی به شکل خود ساخت و  هاه بها تخیالهل قدرتمنهد خهود بهه ایجهاد شهکل 
همین زیهاده روی در انسهان انگهاری و تسهرالی  .(17: 1392صابری،  « ترکیبی نیز پرداخت

، زمینه انحرا  اندیشگانی از مسیر توحید و یکتا پرستی بهه شهرک را نجایبرو  به اشیاء 
مراقهب بهودن آدمهی  روایهنازاراهم کرد و زمان جدایی تفکر دینی از آنیمیسم ارا رسید. 

و در نتیجهه  ههاآننسبت به اشیا هوشیار پیرامونش با نگرش شرک آمیزِ قدرت بخشیدن به 
 یههاذهنایهن تفکهر در خیهال پهردازی  یهانشهانهلی کامالً مغایرت دارد. و هاآنپرستش 
از استعاره مکنیه که  یا ونهآرایة تشخیص و  صورتبهادبی  یهاییبایزو آارینندة  خال 

 مشبه به انسان باشد، باقی ماند.
شهعر،  صهور خیهال در یها ونههیکهی از زیبهاترین »شفیعی کدکنی بر این باور است: 

و از رهگهذر  کنهدیمّبیعهت  جهانیباشهیا و در عناصهر تصرالای است که ذههن شهاعر در 
ز دریچهة او در نتیجه هنگامی که  بخشدیمحرکت و جنبش  هاآننیروی تخیالل خویش به 

حرکهت و  و، همه چیز در برابر مها سرشهار از زنهد ی مینگریمو اشیاء  چشم او به ّبیعت
سهت بهه خصایص انسانی ابخشیدن »: ندی ویمحیات است. ناقدان اروپایی در تعری  آن 

چیزههای  احسهاس انسهانی بهه ژهیوبههچیزی که انسان نیست و یا نبخشیدن صفات انسان و 
ن در انتزاعی، اصطالحات عا  و موضوعات غیهر انسهان یها چیزههای زنهدة دیگهر کهه از آ

دکنی، کهشهفیعی  « کنندیمتعبیر « vivid ness»و  «personification»ادبیات اروپا عنوان 
مهة موجهودات صهاحب حیهات و هبا توجاله به اینکه در تفکر آنیمیستی  .(153-149 :1375

ا نهوعی یهو این اندیشه در قالب یک آرایة ادبی بهه نها  تشهخیص  شوندیمتلقی  شعوریذ
ة نسبت بهه آرایه ، تسرالی یاات؛ رویکرد قرآنشودیمانسان ارض  بهمشبهٌاستعارة مکنیه که 

 تی قابل تطبی، با زبان بالغی قرآن است تشخیص چیست  آیا تفکر آنیمیس

 زبان بالغی قرآن  تیماه-2-2
زبهان بالغهی قهرآن نیهز  تیهماهذکر شهده، بایهد بهه  یهاپرسشپیش از پاسخ دادن به 

ادبی و بالغی قرآن مبتنی بهر وجههی از اعجهاز  یهاییبایزاندکی اشاره شود. بدون تردید 
ب است. ولی آیا در قهرآن مجهاز ادبهی کهه آن، در خدمت معانی ژر  و انتزاعی و دیریا
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که یک رکن آن به هر صورت دور از معنای حقیقی باشد،  یااستعارهخال  واق  باشد یا 
 وجود دارد 

تعاره در ( منکر هر نو  مجهاز و اسه418 .  ینیاسفرابعضی اندیشمندان مثل ابواسحا  
 ، داوودانهدراتهیپذدر لغت قرآن هستند و از منکران وجود مجاز در قرآن که وجود آن را 

 728یمیهه   ( و ارزندش ابوبکر محمد ظاهری هستند؛ امالا بیش از همه ابهن ت 270  یظاهر
ه انکار کهرد کریم و هم در لغت، وجود مجاز و استعاره را در قرآن «اایمان»( در کتاب  

قهرآن را  برخهی دلیهل انکهار اسهتعاره در .(123: 6 ج، 1382دایره المعار  قرآن،  « است
ا  نهجالبار مهالکی . در ایهن بهاره سهیوّی از قاضهی عبهدالانددانستهعد  جواز از ناحیة شار  

 یاهاجهازشر   که منکر وجود استعاره در قرآن بوده است؛ به این دلیل که از ناحیة بردیم
اهی  التحقیه،»منکهران کهریم مصهطفوی صهاحب  گهرید ازدر بارة آن به ما نرسیده اسهت. 

 وه مجازهها است. وی با ردال نظریات سیالد رضی در تلخیص البیان ک« آن الکریمکلمات القر
کهه توجالهه  قرآنی را  رد آورده، معتقد است که سیالد تحت تهأثیر عصهر خهود یهااستعاره

ا هر  دة ایشهانمرد  به ظواهر ادبیات بسیار بوده است، به این کار روی آورده است. به عقی
وجهود  یااسهتعارهشود، در این صهورت در قهرآن مجهاز و  به حقای، و معار  الهی توجاله

 (.123- 4همان:  « نخواهد داشت
؛ بلکهه حتالهی اندتهرایپذدیگر نیز نه تنها وجود مجاز و انوا  استعاره را در قرآن  یاعداله

 امبر  ص(سبک و سیا  ادبی این کال  الهی را شگفتی آور مشرکان و دلیل متهم کردن پی
و سهاختار  و نیهز تفهاوت  هوهری انددانسهته کهانت حر، جنون، شاعری،با الفاظی چون س

اول بهه ت بها سهخنان متهدو متفهاو رمتعار یغقرآن با زبان عرب سبب شد تا آن را سخنی 
 (.30همان:   شمار آورند

 ( مههتکلم و ادیههب معتزلههی بههرای نخسههتین بههار تههالش کههرد،  386ابوالحسههن رمههانی  
ت قرآن ارائه دهد. وی در تعری  بالغت ابتدا دیهد اهی کهه جام  در تبیین بالغ یاهینظر

کشهید؛  نقهدبه، کندیمو رسانند ی معنا یا دالت کامل لفظ بر معنا تفسیر  یروشنبهآن را 
وی در تأکید بهر تفهاوت قهرآن بها دیگهر متهون  ...شمردیمآن دو را شر، از  و نه کاای 
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ون درجه بندی کرده، بالغت قرآن را بهااترین ادبی، بالغت را در سه ّبقة اعال، میانه و د
  .(32-3همان:  ه از نو  اعال و معجزه شمرده استدرج

خاّهب دلیل مخالفان وجهود مجهاز و اسهتعاره در قهرآن، ااصهله  هراتن م نیتربزر 
 قهاً ایهن زبهاندقی کهه یحهال، از حقیقت و معانی عمی، قرآنی است؛ در هاهیآرااین  باوجود

 قهرآن رد کهه موضهو  ایهن اثبهات ةنیدرزم بیین بیشتر معانی است. رمانیبالغی در جهت ت
 متهون یرسها بها آن بالغی تفاوت جهت، همین به و هستند معنا خدمت در ادبی یهاییبایز

 و ادبهی نمتهو در سهج  تفهاوت مهورد در مهثالً. دهدیم ارائه ییهانمونه ،شودیم مشخص
 اسهت الفها  آهنگ این و اندالفا  تاب  عانی،م  ویی، سج  در»: دی ویم قرآن در ااصله

 متناسهب و برخاسهته ییههاآهنگ ،هاااصهله امها ؛نهدیآاریم شنونده ذهن در را معنایی که
 از الفها  از معهانی پیهروی اثهر بهر سهج  بنهابراین کنند؛یم جلوه الفا  در که هستند بامعنا
  ایهن ربه معهانی از الفها  یپیهرو سهبب بهه ااصهله ولهی ؛کاهدیم متن بالغی و ادبی ارزش
 (.33: 6 ج ،1382 المعار ،دایره  ازایدامی ارزش

سهتعاره اما بح  اصلی این جستار راج  به آرایه تشخیص یها انسهان انگهاری و نهوعی ا
 .میورزیمدرت قرآنی مبا یهانمونهانسان باشد. ابتدا به ذکر  بهمشبهٌمکنیه است که 

 قرآن  ی انسان انگاری درهانمونه -3-2
یر ون ادبی، تأثدر مت« استعاره»ادبی از جمله  یهاییبایزا رچه منشأ پیدایش بسیاری از 

بها  در قرآن هاییبایزاست؛ ولی کامالً همسانی و همسویی میان این  پذیراتن از زبان قرآنی
 وی معهانی دیگر متون ادبی وجود ندارد. درجة مَجاز بودن زبهان قهرآن بها توجالهه بهه ژراها

ن انگهاری ؛ خصوصاً آرایهة انسهارسدیمانکار، برخال  متون ادبی به صفر رقابلیغ، حقای
 که بهترین شاهد بر این مدالعاست. 

به لحا  تاریخی، بح  تقلید ناپذیری، مطالعهة ادبهی قهرآن را »: سدینویممستنصر میر 
دیهده ایهن بحه  ایهن حقیقهت بنیهادین را نا ؛ امهازیر مجموعة بُعد مهذهبی قهرآن قهرار داد

نههه مؤمنههان را و ایههن  کنههدیمکههه قههرآن منکههران دیههن را بههه همههاوردی دعههوت  ردیهه یم
کهه بهه بررسهی دقیه،  خواهدیمهماوردی اقط برای نکوهش منکران نیست؛ بلکه از آنان 
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، بااتة یک ذهن جن زده است اند فته خودکه   ونههمانقرآن بپردازند تا ببینند آیا قرآن 
شهاید تفهاوت اصهلی میهان رویکهرد »: دی ویم( در ادامه 25: 1390،میر مستنصر «  ریخ ای

ادبی و مذهبی به قرآن ایهن اسهت کهه رویکهرد ادبهی در پهی یهااتن پیوسهتگی و رویکهرد 
 (.25همان:  « ر پی یااتن ناپیوستگی در متن استمذهبی د

 یاهارهاستع فتنی است که استعاری بودن زبان درجات و مراتب مختلفی دارد و میان 
 مرتبهه، زبهان در بهااترین»ساختة ذهن بشر، یک تفاوت وجود دارد.  یهااستعارهقرآنی و 

نسان، اقرآن خصلت استعاری دارد و برای عرضة اضاهای جدید معنوی و حقای، مجرد به 
ده عالم ما از اضاهای معلو  بشری، از اضاهای مادی و حقای، ّبیعی، یعنی حقایقی که در

تی و لهذا یهک روابهط هسه کنهدیمی، معنهوی وجهود دارد، اسهتفاده برای تشریح آن حقها
لطبیعهه مهادی و حهوزة مجهردات و ماوراءا یههاحوزهشناختی و معراهت شهناختی را میهان 

  .، سایت خبر زاری قرآن(1393 قائمی نیا، « کندیمعرضه 
در واقهه  هههر نههو  اسههتعاره، پههل ارتبههاّی میههان جهههان محسههوس و جهههان نامحسههوس 

یعنهی  کنهد؛یمو مجردات است که میزان درک و اهم مخاّب را بیشهتر اهراهم معقوات 
قرآنهی  یهاهاسهتعارتخیاللی بشر که بر زیباشناختی صر  تکیهه دارد؛  یهااستعارهبرخال  

ا به. آیهات قهرآن ردیه یمبر مبنای تبیین و روشنگری معناست و زیبایی در مرتبة دو  قرار 
 . شوندیمیک دو زبان خبری و ادبی از هم تفک

آیت ا.. معرات بر این باور است که بخش احکا  و تکالی  و بخهش حِکهم و مهواعظ 
بهه زبهان عربهی رسها و « بلسهان عربهیٍّ مبهین»، ردی یمکه اکثریِت قاّ  آیات قرآن را ارا 

آشکار بیان شده است؛ ولی در دو بخشِ سخن از جهان غیب و معار  بیشهتر از اسهتعاره، 
و  ههاواژه»...: سدینویم... استفاده شده است. وی در تبیین بیشتر این موضو  تشبیه، کنایه و

کهه متناسهب  اندشدهراته، برای مفاهیمی وض   کاربهالفاظی که برای توصی  جهان غیب 
کامالً باز و کنندة مفهاهیمی باشهند کهه در سهرای  توانندینمبا عالم حسال و شهود است و 
زار درک ساکنین این جههان، چهه ظهاهری و چهه بهاّنی بهرای غیب جریان دارد. بعالوه اب

درک و دریااههت مفههاهیم عههالم شهههود و متناسههب بهها آن سههاخته شههده و از درک کامههل 
کتهب آسهمانی دربهارة  یهها زارهسهت کهه در روایهناز. اندناتوانمفاهیمی از سنخ دیگر 



 حجازی السادات بهجت /قرآن در یانگارانسان یۀآرا بر یلیتحل                                            ۱۵2

 

 یا ونههاسهتفاده شهده تها بهه  بردن مجاز و کنایهه کاربهمفاهیم غیبی، از استعاره و تشبیه و 
تقریبی و از بهاب تشهبیه نامحسهوس بهه محسهوس  هزارش کننهد. مهثالً از مراتهب و تنهوال  

؛ بالهها تعبیهر «اجنحهه»که مدبالرات امرنهد( قهرار دارد، بهه   ارشتگاننیروهایی که در اختیار 
ر را اراهم شده است؛ زیرا بال وسیلة پرواز است و کاربرد آن در نیروهایی که امکانات کا

و مفههو  حقیقهی . بال و بازو هردو در این مفهو  کاربرد دارنهد باشدیم، متعار  کنندیم
 (.42-3: 1389 معرات،« هیچ یک مقصود نیست

بِالحُ یُسهَ »یهر: با توجاله به تسرالی تسبیح  ویی خداوند به کلال موجودات عالم در آیهاتی نظ
( واقعاً جهایی 1جمعهن«  مِیزِ الْحَکِیالْعَزِ رْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِلِلَّهِ مَا اِی السَّمَاوَاتِ وَمَا اِی األ

زیهرا بها  مانهد؛ینمانسان باشد( یها تشهخیص بهاقی  بهمشبهٌبرای استعاره مکنیه  از نوعی که 
ست، همهة دقالت در کلال آیاتی که در جهان آخرت راج  به موجودات غیر از انسان آمده ا

ر ایهن جههان داحساس و قدرت تکلالم هستند و انبیاء و اولیاء صاحب شعور، معرات،  هاآن
معمهولی متوجالهه  یهاانسهانو در جههان دیگهر  انهدآ اههم به این موضو  کامالً واقه  و 

 خواهند شد. 
 رد.کانسان انگاری در قرآن اشاره خواهیم  ظاهربه یهانمونهابتدا به 

 تسبیح گویی کلّ موجودات -1-3-2
بكحُ بِحَمْهدِهِنْ شَیْءٍ إِمِوَإِنْ  السَّمَاوَاتُ السَّبْ ُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ اِیهِنَّ تُسَبكحُ لَهُ»  وَلَکِهنْ لَها لَّا یُسهَ

لالامهه ّباّبهایی در تفسهیر ایهن آیهه ( ع44اسهرین « تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُهورًا
فتهه شهود  کهه بها زبهان انجها  شهود، مهثالً تسبیح به معنای منزه داشهتن اسهت »: سدینویم

و  ی الضهمیرا سُبحان اهلل(؛ ولی وقتی حقیقت کال  عبارت باشد از اهماندن و کش  از ما 
د ال  خواهکاشاره و راهنمایی به مَنوی خود، این اهماندن به هر ّریقی که صورت  یرد، 

دن قالی بو و قالی است وبود؛ هرچند با زبان نباشد. تسبیح تمامی موجودات تسبیح حقیقی 
  .(184: 13 ج ،1363ّباّبایی،  « فا  شنیدنی و قراردادی بوده باشداز  نیست حتماً با ال

ایشان ضهمن تأکیهد بهر عهد  ضهرورت شهنیدن تسهبیح موجهودات بها زبهان قهراردادی 
 در»: کننهدیم، در ادامة همین مطلب به تسبیح زبانی بعضی از موجودات هم اشاره هاانسان
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نسهبت داد و چهون  هابدان شودینمیان نامبرد ان، مواردی است که جز تسبیح حقیقی را م
تسبیح در آنچه حقیقی است قهراً باید در تمامی نامبرد ان به نحو حقیقهت باشهد، مهثالً در 

خَّرْنَا مَه َ دَاوُودَ سَ» و( 18 صن« بکارإِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَبكحْنَ بِالْعَشِیك وَالْإ»آیات شریفة 
 (.79 انبیاءن« الْجِبَالَ یُسَبكحْنَ وَالطَّیْرَ وَکُنَّا اَاعِلِینَ

 آاتهاب تسهبیح را مسخالر و را  کردیم که با او در شهبانگاه و هنگها  برآمهدن هاکوهما 
  فتنهدیمد تسبیح و پرند ان را را  و مسخالر کردیم که همواره با داوو هاکوه: و  فتندیم
و ای  ههاکوه( ای 10ن سهبا« یْهرَبِی مَعَههُ وَالطَّ یا جِبَالُ أَوك». یا میبود کارما انجا  دهنده این  و

نسهبت بهه  با او، هم صدا شوید. دیگهر معنها نهدارد تسهبیح را] در تسبیح خداوند[پرند ان 
 دسهت آیهات در ایهن« ، زبان حال  رات و نسبت به آن پیغمبهر زبهان قهال.هامرغو  هاکوه

آ اهانهه نهه  صهورتبهو زمهین  هاآسهمانقرآن، تسهبیح  هویی را بهه کهلال موجهودات در 
مَهَ یُسَبكحُ لَهُ مَنْأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ» سوره نور: 41؛ مثالً آیه دهندیماجباری، تعمیم  اوَاتِ  اِهی السهَّ

 (.41ورن ن« یمٌ بِمَا یَفْعَلُونَاللَّهُ عَلِحَهُ وَیوَالْأَرْضِ وَالطَّیْرُ صَااَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِ
ح خداونهد و زمین است با مرغان  شهوده بهال تسهبی هاآسمانهر چه در  یدانینممگر 

 .کنندیم. همه دعا و تسبیح خویش دانند و خدا داند که چه کنندیم
 مهن اهی السهموات( الهخ، همهة  جملههیهد کهه مهراد بهه آاز بعضی از مفسهرین برمهی »

و ا ر به لفظ عقهال آورده بهه ایهن مناسهبت  عقلیبموجودات است، چه دارای عقل و چه 
بهرای ایهن خهاّر بهوده  بوده که اصواً تسبیح از شئون و وظای  دارند ان عقل است و یا

: 15 همهان، ج  ...که بر قوالت آن دالت کرده باشد، از باب تشبیه زبان حال بهه زبهان قهال 
، چه کاار، چه مهؤمن و دهدیمرا به عمو  ساکنان زمین نسبت  تسبیح( این آیه شریفه 190

آیهات  و ؛که در این میان دو نهور اسهت؛ یکهی عمهومی و یکهی خصوصهی شودیممعلو  
پهس نهوری کهه  .(172اعرا ن  ذر نیز به همین معنا دالت دارد دیگری از قرآن مانند آیة

د رحمتی است که با آن به ایشان رحهم مانن کندیمخدای تعالی با آن خل، خود را نورانی 
یکی عمومی و یکی خصوصی. دربارة رحمت عمومیش  که آن نیز دو قسم است؛ کندیم

( و در بارة رحمت خصوصیش ارمهود: 156 اعرا ن « رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ وَ»ارمود: 
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الِحَاتِ اَیُهدْخِلُهُ» (،  همهان 30 جاثیهه ن« مْ رَبُّهُهمْ اِهی رَحْمَتِههِ ُاَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُهوا وَعَمِلُهوا الصهَّ
 (.پیشین

خَّرْنَا مَه َ وَ»سهورة انبیهاء  79اازون بر این علالامه در تفسیر آیة  بكحْنَ دَاوُودَ الْجِبَهالَ یُ سهَ سهَ
ر تیهاّب  و اخ یمقتضابهو پرند ان  هاکوهتأکید بر این نکته دارند که « وَالطَّیْرَ وَکُنَّا اَاعِلِینَ

ههی در و اکرا و هیچ اجبار شدندیمخود همگا  با حضرت داوود به تسبیح  ویی مشغول 
ویی یعنهی در موضهو  تسهبیح  ه .(469: 14، ج 1363 ّباّبهایی،  این امر وجود نداشهت

وشن اسهت پرورد ار، شعور و معرات و اقتضای ّب  و اختیار موجودات کامالً بدیهی و ر
 .  رددیمالغت قرآنی نفی و ارض انسان انگاری در حوزة ب

 ،آسهمانی و زمینهی موجهودات  هویی تسهبیح اواً که است این ایشان سخنان ماحصل
 موجهودات تسهبیح در حهال زبان  راتن ارض بر لزومی ثانیاً است  سترده و عا  یادهیپد

و ران برااً پیهامکه البتهه در جههان صه باشد قال زبان ایشان تسبیح زبان تواندیم بلکه نیست؛
  فتگهوی دنشنی با که سلیمان حضرت اولیای او توانایی درک این زبان قال را دارند. مثل

 آدمهی در بغی جهان به ایمان میزان هرچه. بنددیم نقش او لب بر تبسالمی مورچگان، میان
 بهرای قاعهده همهین و شهودیم بیشتر موجودات جهان با ارتبا، برقراری امکان رود، بااتر
 قَهرَأْتَ وَإِذَا»: دیارمایم اسری سوره 45 آیه در چنانچه. است حاکم نیز قرآن درک و اهم

 یخوانیم را قرآن وقتی  ؛«مَسْتُورًا احِجَابً آخِرَةِبِالْ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ وَبَیْنَ بَیْنَکَ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ
 نشهان.( میدهیمه رارقه سهاتر حجهابی ،آورندینم ایمان جزا روز به که کسانی و تو میان ما
 حائل هو رن است آخرت جهان و غیب به ایمان ابتدا قرآن درک و اهم ازمة که دهدیم
 هبه ایمهان کهه کسهانی و اسهت الههی وحهی عهین که او کال  و( ص  امبریپ میان حجاب و

 :دیارمایم موانا .رودینم بین از ؛انداوردهین آخرت
 دیرویم جمادی سوی شما چون

     رویهههههد    هههاجان عههالم دیجهههما از 
 

  شوید  کی جمادان جان محر  

  بشنویههد   عالم اجههزای غلغل

                                           (.                        1020-21ن3 مثنوین               
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 . رددیمفی نانسانی در قرآن  بهمشبهٌارض آرایة تشخیص و استعاره مکنیه با  روایناز

 دات هوشیاری جما -2-3-2
شهیت و خاز آیات هوشهیاری جمهادات را در اجهرای اهرامین الههی و غلبهه  ییهانمونه

لَوْ أَنْزَلْنَا هَهذَا » :دیارمایمسوره حشر که  21. مثالً در آیه دهدیمخشو  در پیشگاه او نشان 
یَ ا هر ایهن قهرآن را بهر  (21 حشهرن« هِةِ اللَّهالْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدكعًا مِهنْ خَشهْ

ه . یا در آییدیدیم، قطعاً آن را از ترس خدا اروتن و از هم پاشیده میکردیمکوهی نازل 
 ثُهمَّ»: دهندیماوند را با ّو  و رغبت انجا  سوره اصلت که زمین و آسمان، ارمان خد 11

« َّهائِعِینَ رْهًها قَالَتَها أَتَیْنَهاکَوْعًها أَوْ َّئْتِیَها اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ اَقَهالَ لَهَها وَلِلْهأَرْضِ ا
 (.11 اصلت ن

ن و بهه آدود بود، پهس بهه  صورتبه کهیدرحالآن  اه آهنگ آارینش آسمان کرد، 
 «.آمدیم بردارارمان»؛ آن دو  فتند: «خواه یا ناخواه بیایید»زمین  فت: 
دا اهرو کهه از بهیم خه شهودیماشهاره  هاسهنگسوره بقهره، بهه بعضهی از  74یا در آیه 

تْ»سنگدل برتهری دارنهد:  یهاانسانو از این جهت بر  زندیریم نْ بَعْهدِ مِهقُلُهوبُکُمْ  ثُهمَّ قَسهَ
إِنَّ مِنْهَها لَمَها وَرُ مِنْههُ الْأَنْهَهارُ مَها یَتَفَجَّهلَجَهارَةِ ارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِذَلِکَ اَهِیَ کَالْحِجَ

  بقهرهن« مَّها تَعْمَلُهونَعَوَمَا اللَّهُ بِغَااِلٍ  یَةِ اللَّهِنْ خَشْمِیَشَّقَّ،ُ اَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ 
ن، چهرا شما بعد از  واقعه( سخت  ردید، همانند سنگ یها سهخت از آ یهادل( سپس 74

و آب از آن  شهکاادیم ههاآناز  یاپهارهو  زندیمبیرون  ییهایجو، هاسنگکه از برخی 
، غااهل دیهکنیمو خهدا از آنچهه  زدیهریماز بیم خدا اهرو  هاآنو برخی از  شودیمخارج 

سهمان در برابهر خاضهعانة زمهین و آ یبردارارمانره هود که از سو 44نیست. همچنین آیه 
یضَ الْمَهاءُ قْلِعِی وَغِا سَمَاءُ أَیَ قِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءَکِ وَ وَ»: دی ویمارمان خداوند، سخن 

ه شد یا زمهین  فت (44 هودن« نَظَّالِمیواستَوَت علی الجُودِیك وَ قیلَ بُعداً لِلقَو ِ ال وَقُضِیَ الْأَمْرُ
کهار  و ای آسمان از ریختن بهاران بهاز ایسهت و آب کاسهتی  راهت و آب خود را ارو بر

ا[ بهر پایان  رات و کشتی بر ]کوه[ جودی قرار  رات و  فته شد: دوری ]از رحمت خهد
  روه ستمکاران باد.
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 گریۀ آسمان و زمین-2-3-3
خهان( پهس نهه آسهمان دن29  ،«ا مُنظَهریناَما بَکَت علیهمُ السَماءُ و اارضُ وَ ما کانو...»

فسیر تبایی در برآنان  ریست و نه زمین و هنگا  نزول عذاب هم مهلت نیااتند. علالامه ّباّ
ه زمهین نیه کرد و نه آسمان به حال آنان  ر»این آیه ابتدا بر مفهو  کنایی آن تأکید دارند: 

 ده، کنایههشن بر چیزی که اوت داد، منظور از  ریه کردن آسمان و زمی و نه خدا مهلتشان
 شودینمو متأثر  دهدینماز این است که آسمان و زمین از اوت و نابودی آن تغییر حالت 

 ا نهدارد؛تی برای خهداینکه هالکت قو  ارعون هیچ اهمیو در آیة مورد بح  هم کنایه از 
الم عهر هالکتشهان ههیچ اثهری دو به همین جههت  مقدارندیبچون در در اه خدا خوار و 

 (.225-6: 18مان، ج ه « نداشت
زراره از  انیهالبمجم در »از جملهه؛  آورنهدیمولی در روایاتی که در ادامه تفسهیر آیهه 

ن علهی بهاما  صاد    ( روایت کرده که ارمود: آسمان بر یحیی پسر زکریا و بهر حسهین 
خی در سهر  ( چهل روز  ریه کرد، عرضه داشتم  ریة آسمان چه بهود  ارمهود: آاتهاب 

  .(228همان:  « ...نمودیمو در سرخی هم غروب  کردیمّلو  
 نیز کامالً ّبیعی هاآنهستند و  ریة  شعوریذ ویی آسمان و زمین حقیقتاً دو موجود 

 هر در ا»: سهندینویمزیهرا در ادامهه  ؛اارغ از نیاز به زبان بالغی و پناه بردن به کنایهه اسهت
یهاجی س را همهین ظهواهر روایهات قهرار دههیم، دیگهر احتمعنای  ریة آسمان و زمین اسا

 (.228-9 همان: « لیه کنیمخینیست به اینکه  ریة آن دو را حمل بر کنایة ت

 عضاء و جوارح انسان اشهادت دادن  -2-3-4
هَدُوَالْیَههوْ َ نَخْههتِمُ عَلَههى أَاْههوَاهِهِمْ وَتُکَلكمُنَهها أَیْههدِیهِمْ » بُمْ بِمَهها کَههانُ أَرْجُلُهُههتَشههْ « ونَوا یَکْسههِ
 دهندیمهادت . هریک از دست و پاهایشان شمیزنیم شانیهادهان( امروز مُهر بر 65 یسن

 .انددادهآن عضو انجا   ةلیوسبهبه آن کارهایی که 
 شهودیم ههاآنشهادت دادن اعضا و جوار ، سبب واکنش انسان در جهت اعتراض به 

هِدَ ». دهندیمخداوند نسبت و البته ایشان هم کسب این توانایی را به  حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شهَ
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وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنَا قَهالُوا  عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ
 (.20-21 اصلتن« إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ مْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنْطَ،َ کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ خَلَقَکُ

عضها و اکهه در همهین دنیها ههم  شهوندیمعلالامه ّباّبایی در تفسیر این آیهات متهذکر 
همهان،   بهوددر قیامت ن هاآنجوار  آدمی ااقد شعور نیستند؛ و رنه امکان شهادت دادن 

 (.604: 17 ج ،1363
؛ ضهمن بالغی یا تأکید بر آرایة تشهخیص در آیهه نیسهتنظر ایشان برجسته شدن جنبة 

عضها اکه نطه،  اینکه در تفسیر خود به زبان بالغی قرآن اذعان دارند. باور ایشان این است
در غیهر  وقهتچیه« نط،»کلمة »: دی ویمراغب »و جوار  کامالً حقیقی است نه مجازی: 

ظهاهر سهیا  آیهات و  از تشهبیه و از ینوعبههّفیلهی و  ّوربه، مگر شودینمانسان استعمال 
طه، این الفها  ن آمده، این است که مراد به هاآنالفا ، قول تکلالم و شهادت و نط، که در 

قهت به معنای حقیقی کلمه است نه معنای مجازی. پس شهادت اعضای یک مجر  در حقی
ل به دلیه، نط، و تکلم واقعی است که از علمی ناشی شده که قبالً آن را تحمل کرده است

ایههن جههواب  و در ...، خههدا مهها را بههه زبههان آورد«انطقنهها اهلل»: نههدی ویماینکههه خههود اعضهها 
دارای  ما در دنیا»آن سببی را که باع  شد به زبان بیایند، نشان دهند و بگویند:  خواهندیم

ن ا بهه زبهارعلم بودیم، علمی پنهان و ذخیره شده در باّن ما، این باع  شده کهه خهدا مها 
-7 همهان: ..« .نداشت که بهه زبهان بیهاییم  یادهیاا، جهت و میداشتینمرد، ا ر ما علم آو

606.) 
ا شههادت در این آیات، پاسخ اعضا و جوار  به اعتراض آدمی که چرا علیه م روایناز

و اههرض آرایههة  کنههدیم  از یههک مکالمههه و  فتگههوی کههامالً حقیقههی حکایههت دیههدهیم
 .کندیمار  نفی تشخیص را برای اعضا و جو

 گفتگو با جهنم  -2-3-5
مْتَلَهأْتِ نَّمَ هَهلِ اوْ َ نَقُهولُ لِجَهَهیَه»: رودیمهسوره   از  فتگو با جهنم سخن  30در آیه 

: دیه ویمو « شدی  آیا پر»: میی ویم( روزی که به دوزخ 30  ن«  وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ
 «آیا باز هم هست »
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ادبهی چهون  یهاهیهآرای آیات حقیقتهاً جهایی بهرای اهرض ساختار محکم نحوی بعض 
ای زاً بهه معنه. مثالً در همین آیه ا ر جههنم را مجها ذاردینمتشخیص، مجاز، کنایه، باقی 

مفرد مؤنه  باشهد  صورتبهنباید « تقول»اعل  صورت نیاخازنان جهنم ارض بگیریم؛ در 
 بعضهی دیگهر»: دیهارمایمباّبهایی که منطقاً برای جهنم بایهد بکهار رود. چنانچهه علالامهه ّ

 هرچندت؛ خطاب در حقیقت به خازنان جهنم است، جواب هم جواب ایشان اس»: اند فته
رخال  ظهاهر آن را به جهنم نسبت داده؛ ولی این خال  ظاهر است و حمل به ظاهربه که

تکهب آن و دلیلی در کال  باشهد و انسهان مجبهور شهود، مر یانهیقروقتی صحیح است که 
ههم  و دلیلهی اسهت یظهاهرخطهاب و پاسهخش بهه همهان معنهای »: اند فتهبعضی «  ردد.

اینکهه  بها نداریم که این خطاب و جواب را جایز ندانند، چطور ممکن اسهت، جهایز نباشهد
خبهر داده و  هابدنو پاها و پوست  هادستخدای سبحان در کال  مجیدش از سخن  فتن 

در  فسیر سوره اصلت هم  فتیم کهه علهم و شهعوراین وجه، وجه صحیحی است و ما در ت
 .(559- 6همان:  « تمامی موجودات جاری و ساری است.

شهخیص تو در مهورد  کنهدیمادبهی قهرآن بحه   یهاهیآراراج  به انوا   میر مستنصر
اصهل مسهلم  جان بخشی در قرآن به ّری، اولی، در پرتو اشاره به ایهن»: دهدیمچنین نظر 

پیها   چرا کهه –ل کیهان، هم در پیا  قرآنی و هم در سرنوشت بشری که ک شودیممطر  
خود قهرآن  . این اصل مسلم که ازکندیمایفا  یاعمدهنقش  –قرآن خطاب به انسان است 

. آیهه شهعورندیذ ینوعبهّبیعت  یهادهیپد، بر این ارضیه استوار است که ردی یمنشأت 
یْءٍ إِلَّها وَ »... سورة اسراء، ناظر بر این حقیقت است: 44 بكحُ  إِنْ مِنْ شهَ لَکِهنْ لَها حَمْهدِهِ وَبِیُسهَ

 (.165: 1390 میر مستنصر،  (44 اسراءن« تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا
دریاات وی در توجیه آرایه انسان انگاری بر مبنای آیهات دیگهری از قهرآن بها همهین 

ّبیعت اسهت. البتهه در ادامهه مطلهب  یهادهیپدبودن  شعوریذ محوریت، متکی بر ارضیة
نهوعی شهک « ارضیه»؛ ولی کاربرد واژة  رددیمجنبة علمی بیان او بر اثبات مطلب اازون 

ذکهر  کهه یحال؛ در رساندیم، به ذهن مخاّب کندیمو تردید را نسبت به سخنی که ادالعا 
ّبیعهت  یهادهیهپدبودن  شعوریذیت انسان انگاری که شر  آن  ذشت، واقع یهانمونه
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. بخصوص نط، اعضها و جهوار  در قیامهت کهه موجبهات اعتهراض کندیمرا کامالً اثبات 
 .کندیمآدمی را اراهم 

اهت میر مستنصر در ادامه در جههت تهأثیر  هذاری بهاور بهه جهان بخشهی ّبیعهت در با
نویهه( ونا  شخص ثادر چشم انداز ادبی قرآن، ّبیعت صاحب پرس»: سدینویمزند ی بشر 

؛ امالها ایهن دههدیماست. از این حیه  سرسهپرد ی محهض خهود را نسهبت بهه خهدا نشهان 
 قدرتمنهدتر یانشهانهسرسپرد ی ّبیعت به امر خدا، سرسپرد ی موجودی زنده است کهه 

ان بخشهی تسهلیم کنهد. از ایهن نظهر جه خهدا امهرکه خود را بهه   ذاردیمدر اختیار انسان 
ل و بهراهین بهد هانمونهه، هانشهانهاز  یانههی نجقهرآن، ّبیعهت را بهه  ّبیعی در یهادهیپد
   .(166: همان « بال تسرالی به باات زند ی بشر استق هاآنکه ارزش و معنای  کندیم

 یهاهیهآراشهگرد جهان بخشهی در قهرآن، صهرااً »که  رسدیمو در نهایت به این نتیجه 
معنها اتفها   ترژر خص و در تحسین بدیعی نیست. این صنعت در چارچوب مفهومی مش

همهان:  « قرآن، درک این چهارچوب ضهروری اسهت و هد  جان بخشی در متن ااتدیم
167.) 

ی الغهی ادبه فتنی است که بعضی از مفسالرین مثل سیالد قطب با تأکید بر بُعد هنهری و ب
، ههایارانگن بودن انسها یرواقعیغکه صر  نظر از واقعیت داشتن یا  اندکردهقرآن، سعی 

ه  در مهورد آیهادبی تجزیه و تحلیل کنند. مثالً –قرآن را از منظر هنری  یهاینیآارتصویر 
حگاهان سهتعاره بهه صهباخداونهد بها ایهن »: دیه ویم، «وَالصُالبْحِ إِذَا تَنَفَالسَ» سوره تکویر 18

م او شیهادنهدانمانند انسان حیهات و شهعور بخشهیده اسهت کهه  آشهکار  بها نخسهتین تبسهال
ن اسهت، که نفس کشیدن مایهة حیهات و نشها، انسها  ونههمانو  کشدیمو نفس  شودیم

کنان و جهوش بهر سها جنهب وو از ّری، آن نشها،  شودیمتنفالس صبح نیز مایة حیات آن 
 (.122: 1382المعار  قرآن، دایره « ابدییمزمین انتقال 

  گیرینتیجه-3
ی در زبهان قهرآن، سهبب شهده کهه یهت ارتبها، کالمههد  اساسی انتقال پیا  و اهم -

بسهیاری  روایهنازاعجاز ادبی و بالغی آن را تحت پوشش و زیر مجموعة خود قرار بدهد. 
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 ههاآنادبی که از قرآن به متون دیگر تسرالی یااته است، بهه لحها  مهاهوی بها  یهاهیآرااز 
واقعی مسهتعارٌ  تفاوت دارند. بخصوص آرایه استعارة مکنیه از نو  انسان انگاری که تطبی،

 .رساندیمبودن را به صفر  یرواقعیغمنه با مستعارٌ له، درجه تشبیه و 
یان تفکر دینی و آنیمیستی و انسان انگاری ادبی  تشهخیص( ظهاهراً وجهه مشهترکی م -

کهامالً  بودن همة موجهودات بهر مبنهای کهال  الههی شعوریذوجود دارد با این تفاوت که 
بهر وجهه عقالنهی و  یااسطورهولی در اندیشه آنتیمیستی جنبة حقیقی و باور کردنی است؛ 

ادبهی در  و در انسان انگاری ادبی  تشخیص( صهرااً یهک زیبهایی کندیمحقیقی غلبه پیدا 
 .ردی یمانسان شکل  خال تخیالل 
، نبایههد زمینههه انحههرا  جههانیبو تسههرالی رو  بههه اشههیاء  ااههرا، در انسههان انگههاری -

مراقبهت  وید و یکتا پرستی به شرک را اراهم کنهد؛ زیهرا آ هاهی اندیشگانی از مسیر توح
دن بهه اّرا  خود با نگرش شرک آمیز قدرت بخشی یهادهیپدآدمی نسبت به هوشیاری 

 ، کامالً مغایرت دارد.هاآنو در نتیجه پرستش  هاآن
معهانی ژر  بهه  وبالغی و ادبی در قرآن، در خدمت انتقال مفهاهیم  یهاییبایزهمة  -

ل ان این اسهتدابتو ...دیگر مجاز، استعاره، کنایه و  یها ونهذهن آدمی است و ا ر برای 
یهن را مطر  کرد که برای درک و اهم مجهوات عهالم غیهب،  زیهری جهز اسهتفاده از ا
ده، شهشگردهای ادبی نیست؛ ولی برای آرایهة انسهان انگهاری بها توجهه بهه دایهل عرضهه 

عها   یادهیهپدتسبیح  ویی موجودات زمینی و آسمانی،  زیراچنین ادالعایی کرد؛  توانینم
نیسهت. البتهه در  ههاآنو  سترده است و ضرورتی بر ارض  هراتن زبهان حهال در تسهبیح 

 جهان صرااً پیامبران و اولیای الهی توانایی درک این زبان قال را دارند.
ن و  فتگو بها جمادات،  ریة آسمان و زمین، شهادت اعضا و جوار  انسا هوشیاری -

 .کندیما نفی که ارض انسان انگاری ر هاستآنبودن  شعوریذدایل  نیترمهمجهنم، 

 :هاادداشتی
  ونا ون راج  به روابط متنی در قرآن وجود دارد: یهاهینظر، 3 ص-1
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یه  وسهیعی از عقیهده دارنهد کهه ا رچهه سهورة قرآنهی ممکهن اسهت ّ یاعداله-1-1
یهت ط نیستند، این واقعبا یکدیگر مرتب هامضمون عنوانبهوماً موضوعات را در بگیرد که لز

یکهی و معنهوی و نیهز وحهدت ایز کننهدیمهمگی تعالیم اسال  را به انسان منتقل  هاآنکه 
ن ّیه  آبا عنوان قواای و ضرباهنگ مسهلالط بهر ههر سهوره بیهان شهود،  تواندیمقرآن که 

رشهید   مصطفی صدی، الرااعهی، محمهد .دینمایموسی  از موضوعات را با یکدیگر متحد 
 (.رضا و محمد رجب البیومی

 یهدة مرکهزی دارد کهه کهلالبر این باورند که متنِ هر سوره در واق  یک ا یاعداله-1-2
نهی بهر و موضوعات  ونا ون در راستای شهر  و پرتهو ااک ابدییمسوره به آن اختصاص 

حی و قطهب و امهین احسهن اصهالآن ایدة مرکزی هستند. در این  روه اارادی مثهل سهیالد 
 محمد عبداهلل درالاز و نیل رابینسون قرار دارند.

و حتی معنی  ]نگارش [که تحت تأثیر اقدان عظیم سبک  رمسلمانیغدانشمندان -1-3
 مسهئلهسبت به این اروپایی هستند، رویکرد متفاوتی ن یهازبانترجمه شده به  یهاقرآندر 

جم و این نامنسه ت که متون قرآنی عموماً نامنسجم هستنداین اس هاآندارند. ادالعای اصلی 
اریخچهه نگهارش آن را از نقها، مهبهم در بهارة ت توانیم یسختبهاست که  یادهیپدبودن 

هامهات را در اب ریشهة نامنسهجم بهودن سهوره قرآنهی ههانیادر واقه   [قرآن مجزا سهاخت.
  .(15 – 16 :1395 اًاوی،  ]دانندیمموجود در تاریخچة نگارش قرآن 
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