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چکیده
توجاله بیشتر پژوهشگران حوزه بالغت قرآن به رابطة وجوه ادبی و مذهبی ایهن کتهاب مقهدس
آسمانی و ساز اری یا عد ساز اری این وجوه باهم معطو شهده اسهت .قهرآن در جایگهاه
معجزة ختمیاله از یک سو منشاء شکواایی بالغت ادبی در زبان اارسهی بهوده اسهت و از سهوی
دیگر به لحا ادبی نیز تقلید ناپذیر میباشد .ازاینرو دقیقهاً نمونهههای آرایهههای ادبهی چهون
تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه ،تمثیل و ...در قرآن ،همسانی مهاهوی بها همهین آرایههها در متهون
ادبی شعری یا منثور زبان اارسی ندارند .این موضو در مورد آرایة تشخیص یا انسان انگهاری
در قرآن ،بیش از همه آرایهها صد میکند .در تفکهر اسهطورهای آنیمیسهتی ،انسهان انگهاری
سایر موجودات نوعی تخیالل و ارض ذهنی تلقالی میشود .همهة زیباییههای بالغهی و ادبهی در
قرآن در خدمت انتقال معانی ژر بهه ذههن آدمهی اسهت؛ ولهی ایهن اندیشهه و اسهتدال کهه
زیری برای تمسالک به آرایههای ادبی و بالغی در قرآن جهت درک مجهوات عهالم غیهب
نیست؛ در مورد آرایة انسان انگاری صد نمیکند .پرسش اساسی این جستار ایهن اسهت کهه
آیا زبان مجازی به معنای عا که در اکثر زیباییهای ادبی از جمله تشخیص یا انسهان انگهاری
مشاهده میشود ،در کال قرآن چگونه قابل توجیه است

واژگان کلیدی :زبان قهرآن ،آرایهة انسهان انگهاری ،آنیمیسهم ،هوشهیاری پدیهدههای
ّبیعت.
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مقدمه
در حوزة زبان بالغی قرآن دو موضو در خور تعمال ،و پژوهش وجود دارد-1:تجزیهه
و تحلیل ار و ساختار زبان قرآن به لحا پیوسهتگیهای سهاختاری و انسهجا متنهی میهان
اجزاء سورهها و تحلیلهای درون بااتی و برون بااتی -2بررسی زیباییهای بدیعی لفظهی و
معنوی و تبیین ماهیت زبان متعالی قرآن در مقایسه با آرایههای ادبی که به تقلیهد در متهون
ادبی اارسی یا زبانهای دیگر ظهور پیدا کرده است.
ا رچه این نوشتار متکی بر تحلیل یکی از آرایههای ادبی یعنی «انسان انگهاری» مبتنهی
بر ماهیت منحصر به ارد زبان متعالی قرآن است؛ ولی بهاجمال به نظریهاتی راجه بهه زبهان
قرآن ،تنوال سبک شناختی در قرآن و نظریالههای ونا ون راج به روابهط متنهی در قهرآن
هم اشاره خواهد شد؛ زیهرا بیارتبها ،بها بحه مهورد نظهر نیسهت و از سهوی دیگهر تمها
زیباییهای سبکی و ادبی در قرآن ،در خدمت معانی است .بهه بیهان دیگهر وجهه مشهترک
تما زیباییهای منحصر به ارد قرآن ،مبتنی بر اعجاز ادبی و بالغی ،القهاء بیشهتر مفهاهیم و
معانی مجالرد و نامحسوس است.
مفسهر و روشهنگر آیهات
یکی از دایل این ارتبا ،این است کهه قهرآن خهود ،بهتهرین ال
است و تفسیر «المیزان» علالامه ّباّبایی ،از این جههت برجسهتگی منحصهر بهه اهردی دارد.
مفهو واقعی زیباییهای ادبهی در ارتبها ،و انسهجا میهان مهتن واحهد یها متنههای متعهدالد
سورهها ،بیشتر به ذهن میرسد .پیوستگی ساختاری و انسجا متنهی قهرآن را در سهبک آن
باید جستجو کرد .در این زمینه حسهین عبهدالرئو بهر ایهن بهاور اسهت کهه «تنهوال سهبک
شناختی از جمله مسایل ظری زبان شناسهی فتمهان قرآنهی اسهت و بها آیهات نجمالتهی
سروکار دارد که از حی ساختار مشابه؛ امالا از حی سبک و معنا متفاوتاند .تنهوال سهبک
شناختی قرآن در سطح خُرد ،شهامل واج ،واژه و جملهه در سهطح کهالن در متهونی کهه بها
یکهدیگر غرابهت دارنهد ،دیهده میشهود .راتهار سهبک شهناختی جمهالت منهو ،اسهت بهه
مجموعهای از عوامل زبان شناختی و آوایی از قبیل تغییر چینش واژ ان در بطن جمله کهه
به عوامل باات برونی ،باات بیرونهی ،دسهتوری و تفاوتههای دسهتور زبهانی بسهتگی دارد.
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عوامل دیگهر عبارتانهد از :اصهطالحات پایهان بنهدیها ،شهکل واج شهناختی واژه ،بااهت
درونی واژ انی ،بااهت درونهی آوایهی ،جهنس زمهان دسهتوری و حهر

تعریه » میهر و

عبدالرئو .)301 :1390،
وی نمونة این تنو ال سبکی را در زینش و چینش واژهههای متفهاوت در دو آیهة 284
بقره و  40مائده ارائه میدههد« :هلل مها اهی السهماوات و مها اهی اارض وَ اِن تبهدوا مها اهی
انفسکم اَو تُخفوهُ یُحاسِبکم بِهِ اهللُ اَیَغفِرُ لِمَن یشاءُ و یُعذالب مَهن یشهاءُ وَاهلل عَلهی کُهلال شهی ٍء
قدیر» آنچه در آسمانها و زمین است از آنِ خداوند است و ا ر صفات و حاات نیهک و
بدی همچون کفر و ایمهان ،دوسهتی و دشهمنی و تصهمیم و اراده) را کهه در نفهوس شهما
استقرار یااته است ،آشکار کنید یا آنهها را نههان داریهد ،خداونهد شهما را بهه آن محاسهبه
میکند؛ سپس هر که را بخواهد میآمرزد و هرکه را بخواهد عذاب میکند و خدا بر ههر
کاری تواناست.
و در آیه  40سوره مائده« :اَلَم تعلم اَنَّ اهللَ لَهُ مُلکُ السمواتِ واارض یُعذِالبُ من یشاءُ و
یغفرُ لِمَن یشاء وَاهللُ کُلال شیءٍ قدیر» آیا ندانستهای پادشاهی آسمان و زمین از آنِ خداسهت
هر که را بخواههد کیفهر میدههد و ههر کهه را بخواههد میآمهرزد پهس حه،ال اوسهت کهه
ستمگران را عذاب کند و از توبه کنند ان در ذرد و خدا بر هر کاری توانست.
هر دو نمونه از حی ساختار دو بخشیاند :بخش اول« :هر کهه را کهه بخواههد عهذاب
میکند ».و بخش دو « :هر که را بخواهد میبخشد ».تنهوال سهبکی میهان ایهن دو جملهه بهه
چینش این بخشهای سازهای مربو ،میشود .در اینجا تغییر سبکی از روی اتفا صهورت
نگراته است .چینش بینشان در ژانر قرآنی این است که اعل «یغفر» در نمونة اول پهیش از
متضادال خود «یعذالب» قرار یرد .این چینش واژ ان بینشان ازاینروسهت کهه بهر بهن مایهة
بخشش خداوند که همیشه پیش از خشم خداوند اتفا میااتد ،تأکیهد میکنهد .در نمونهة
دو تغییر در باات موقعیتی ،تنوال سبکی را در پی مهیآورد مائهده ن)38؛ کهه از مهردان و
زنان دزد ذکر به میان میآورد و به مجازات اسالمی این ااراد اشاره میکند ،تنهوال سهبکی
را به نمایش می ذارد ،برای آنکه میان آیات  38و  40مائده ،رابطة بینامتنی برقهرار شهود،
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اعل «یعذالب» به سمت راست جابجا یعنی برجسته میشود و این جابجهایی تنهوال سهبکی را
در پی میآورد همان.)304-5 :
نمونة دیگر تکرار دو آیة ظاهراً مشابه با تفاوت یک لفظ در انتهای آیهه  4سهورة اهتح:
« ...وکان اهللُ علیماً حکیماً» و انتهای آیه  7از همین سوره اسهت کهه میارمایهد ...« :و کهان
اهللُ عزیزاً حکیما» توجاله و تأمالل در باات متنی آیهات پهیش از آیههها ،راز تفهاوت دو کلمهة
«علیماً» و «عزیزاً» را در این دو آیه مشخص میکند .در ابتدای آیه  4سوره اهتح ،سهخن از
سکینه و آرامشی است که خداوند به قلوب مؤمنین نازل میکند تا بهر ایمانشهان بیفزایهد و
خداوند از آ اهی و حکمت خود نسبت به این موهبت خبر میدهد؛ ولهی پهیش از آیهه 7
همین سوره ،سخن از عذاب منااقین و مشرکین و غضب الهی نسهبت بهه ایشهان اسهت کهه
باید اقتدار و اُبهالت الهی در کال  ،نسبت به ایشان اثبات ردد .ازاینرو از کلمة «عزیهز» بهه
معنای شکست ناپذیر بهره می یرد و برای مخاّهب کهاربرد ههر واژه ،در جایگهاه خهاص
خود جهت القاء معانی مناسب تبیین میشود.
فتنی است که نه تنها زینش و چینش خاص واژههها؛ بلکهه اصهواً ههر نهو زیبهایی
ادبی دیگر نیز در قرآن ،در راستای ظهور تنوال سبک و در خدمت دالت معانی است.
میرمستنصر مینویسد« :نکته سبکی جهالبی کهه میتهوان در بهارة فتمهان قرآنهی ذکهر
کرد ،این است که سج در خدمت معنا قرار دارد .به دیگهر سهخن دالهت پهردازی کلهی
یک زاره بر ویژ ی آرایهای بالغی سج رجحان دارد» همان.)354 :
نظریههای ونا ونی راج به روابط متنی در قرآن وجود دارد ر.ک یادداشتها) ،از
جمله نظریة ربط مبتنی بر ارتبا ،کالمی است که در آن اهمالیت روابط متنهی میهان اجهزای
یک سوره یا سورههای متفاوت بر مبنای برقراری یک ارتبا ،کالمی موا ،میهان خداونهد
و بند انش نشان داده میشود.
«آر.تی ) (Relevance theoryیا همان نظریة ربط ،نظریهای است کهه اَاوی مهدالرس
مطالعات قرآنی در دانشگاه بیرمنگا ) ،از دید اه زبان شهناختینکاربرد شهناختی بهه بحه
در بارة روابط متنی میپردازد اَاوی.)17 :1395 ،
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این روش مبتنی بر یااتههای نظریة ارتبا ،کالمی است؛ زیرا موضو این بحه  ،متنهی
است که برای انسانها بیان شده است و بنابراین معقول آن است که برای تبیین آن ،اصهول
ارتبا ،انسانی ) )human communicationبهکار برده شوند» همان.)24 :
وی در بیان دلیل پرداختن به این روش برای بررسی قرآن مینویسد« :به دلیهل ماهیهت
مسئله  ،ضرورت انجا این روش ،بدیهی و مسلالم اسهت .از آنجها کهه ههد

قهرآن عمهدتاً

انتقال یک پیغا معیالن به بشر و بیان این پیغا بهصهورت کالمینلفظهی اسهت ،قهرآن متنهی
است که به هر ونه تالشِ ممکن برای شر و تبیین آن نیاز هست» همان.)24 :

بیان مسئله
به دلیل اهمیت ارتبها ،کالمهی و انتقهال پیها از سهوی خداونهد بهه بنهد ان در قهرآن،
زیباییهههای متع هدالد ادبههی چههون انههوا تشههبیه ،اسههتعاره ،مجههاز ،کنایههه و ...جهههت تبیههین و
روشنگری بیشتر حقای ،مبهم ،نامأنوس و دور از درک بهکار راته میشود و این آرایههها
بخصوص آرایه استعاره مکنیه از نهو انسهان انگهاری) ا رچهه بر راتهه از همهان ادبیهات
عرب است؛ ولی به لحا ماهیتی چه تفاوت اساسی با آنها دارد
پرسش اساسی این جستار این است که آیا مجاز به معنهای عها یعنهی کهاربرد لفهظ در
معنای غیرواقعی و حقیقی خود که در اکثر زیباییهای ادبی از جمله آرایة تشخیص تعمیم
دارد ،در قرآن هم راه مییابد یا خیر

-1پیشینه تحقیق
کتابهای پیشینیان راجه بهه اعجهاز بالغهی قهرآن کهه از سهوی عبهدالقاهر جرجهانی،
الرالمانی ،جاحظ و  ...به رشته تحریر درآمده و بنیان این پژوهشهای جدیهد قرآنهی اسهت،
کامالً شناخته شده و معرال حضهور همهة اندیشهمندان اسهت .در پژوهشههای معاصهر دو
کتاب درخور تعمال ،نوشته شده است که عبارتاند از «مطالعه قرآن بهمنزلة اثهر ادبهی» کهه
توسط میر مستنصر و عبدالرئو حسین راج بهه زیباییههای ادبهی و بالغهی قهرآن اسهت
ر.ک .میههر مستنصههر و )1390 ،...نویسههند ان در ایههن کتههاب بههه ارائههة مطههالبی در زمینههة
رویکردهای زبانی و سبک شناختی قرآن ،اعم از ویژ یهای زبانی قرآنی کهریم ،انهون و
صههنای ادبههی ،زنجیرمنههدی مفهههومی و بههااتی در فتمههان قرآنههی و تنهوال سههبک شههناختی
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مبادرت میورزند؛ و کتاب «روابط متنی در قرآن» نوشتة اَاوی سلوی که بیشهتر راجه بهه
پیوستگیهای ساختاری سورهها و انسجا متنی میان آنهاست .مقالة «انون و صهنای ادبهی
در قرآن» از میر مستنصهر ،یکهی از مقهاات همهان کتهاب مهذکور اسهت کهه نویسهنده بهه
آرایههای ادبی قهرآن و بیهان نمونهههایی از آنهها پرداختهه اسهت مستنصهر-179 :1388 ،
 .)154مقالة «اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطوالر آن» بهصهورت کلهی بهه مقایسههای میهان
نخستین کتابهای حوزة بالغت قرآنی مثل« ،مجازالقرآن» از ابوعبیده« ،معهانی القهرآن» از
ارالاء« ،البیان و التبیین» از جاحظ و «تأویل مشکل القرآن» از ابن قتیبه میپهردازد باغبهانی و
دیگران.)46-63 :1391 ،
نزدیکترین اثر به این جستار ،مقالة میر مستنصر یعنی «انون و صهنای ادبهی در قهرآن»
است که بخشهی از آن بهه بحه آرایهة تشهخیص و اسهتعاره مکنیهه اختصهاص دارد .ولهی
نویسند ان هیچکدا از این پژوهشها بهصورت مشخص و صریح به موضو جان بخشی
و انسان انگاری در قرآن و اینکه آیا حقیقتاً ارض چنین آرایههای صهحیح هسهت یها خیهر
توجاله خود را معطو

نکردهاند؛ و ضرورت پژوهشهای قرآنی بهصورت اعم و تجزیهه و

تحلیل زیباییهای ادبی این کتاب آسمانی با رویکردهای جدید و نگرشهای تازه ،نیهازی
به اثبات ندارد.

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

و روشنگری بسیاری از حقای ،پیچیده و نامأنوس–خصوصاً در معراهت شهاختی نسهبت بهه
توحید ،سرای غیب و رویدادهای قیامت – مزیالن به آرایههای متعهدالدی اسهت کهه در علهم
بیان و معانی الگو برداری از آنها را میتوان مشاهده کرد .ا رچه زبهان قهرآن بر راتهه از
همان زبان و ادبیات عرب است؛ ولی همة این زیباییهای قرآنی بینظیهر و متفهاوت بها آن
است .نگارندة این مقاله ،پیش از این در مقالة «تحلیلی ارامتنی بر مبالغه در قرآن» ،بهه آراء

متفاوت راج به وجود یا عد وجود مبالغه در قرآن اشاره کهرده اسهت حجهازی:1395 ،
 .)56-37این جستار اختصاص به آرایة انسان انگاری یا تشخیص در قرآن دارد.
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در بیشتر پژوهشهای بالغی قرآن به انوا استعاره اشاره است؛ ولی آرایة تشهخیص یها
انسان انگاری در قرآن مورد تجزیه و تحلیل قرار نگراته است .از آنجها کهه ایهن آرایهه بها
تفکر آنیمیستی ارتبا ،دارد؛ ابتدا به این موضو میپردازیم.

-1-2آنیمیسم
«آنیمیسم» بر راتهه از واژة اتهین « »animusبهه معنهای «روان» و «رو » اسهت .همهزاد
رایی ،اعتقاد به اینکه رو اساس زند ی است و اروا مجرالد وجود دارنهد .بهرای اولهین
بار شخصی به نا ادوارد برنت تهایلر  )1832 -1917انسهان شهناس انگلیسهی در پهژوهش
خود برای دین و آنیمیسم ،منشأ واحدی قائل شد برد دیوید .)1999 :67 ،البته صهر نظر
از نگاه اسطورهای به دین ،وجه مشترک تفکر دینی و آنیمیسم ،انسان انگاری و ذیشهعور
بودن همة موجودات است که بر مبنای کال الهی کامالً حقیقی و باور کردنی است؛ ولهی
در اندیشة آنیمیستی جنبة اسطورهای بر وجه عقالنی و حقیقی غلبهه پیهدا میکنهد؛ زیهرا در
واق یک نو اندیشة اسطورهای و غیر عقالنه بر مبنای احسهاس نیهاز انسهان بهه جسهتجو و
کش حقیقت است« .انسان بَدَوی خود را از تبار یاهان و حیوانات میدانست ،نها آنهان
را بر خود مینهاد و به آنان تشباله میکرد .بها ایهن حهال ،قهدرت ّبیعهت را بسهیار اراتهر از
اندیشههة بشههری میدانسههت؛ قههدرتی غالب هاً ویرانگههر کههه بههرای تسههکین آن بایههد موجب هات
هه مههرد شناسههی اقههوا بههدوی
خشههنودیاش را اههراهم آورد .جیمههز اریههزر کههه درزمینهٔ
پژوهشیهای ارزشمندی انجا داده است ،شواهد اراوانی از حاکمیت ّبیعت بر انسان کهه
حتی در این عصر نیز منجر به قربانیهای انسهانی میشهود ،ارائهه میدههد» اریهزر:1392 ،
.)155
اعتقاد به رو حاکم بر ّبیعت یا اشیای مرموز و مقدس که توتم خوانده میشد ،بهاور
قدرتمندی بود که به راتار بدویان شکل میداد .آنان رو و ماده را دو پدیدة جهدا از ههم
نمیدانستند –بنابراین هر چیهز را دارای رو و بعضهاً معراهت انسهانی میپنداشهتند .انسهان
دیسی ّبیعت و اشیاء ا نخست در جانمند انگاری بود؛ اما آدمی حتالی از حدال پدیدههای
ملموس نیز اراتر رات و به مفاهیم انتزاعی ،رنگ و بوی انسانی بخشید .با سهنگ و چهوب
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خدایانی به شکل خود ساخت و هاه بها تخیالهل قدرتمنهد خهود بهه ایجهاد شهکل واژهههای
ترکیبی نیز پرداخت» صابری .)17 :1392 ،همین زیهاده روی در انسهان انگهاری و تسهرالی
رو به اشیاء بیجان ،زمینه انحرا اندیشگانی از مسیر توحید و یکتا پرستی بهه شهرک را
اراهم کرد و زمان جدایی تفکر دینی از آنیمیسم ارا رسید .ازایهنرو مراقهب بهودن آدمهی
نسبت به اشیا هوشیار پیرامونش با نگرش شرک آمیزِ قدرت بخشیدن به آنهها و در نتیجهه
پرستش آنها کامالً مغایرت دارد .ولی نشهانههای ایهن تفکهر در خیهال پهردازی ذهنههای
خال و آارینندة زیباییهای ادبی بهصورت آرایة تشخیص و ونهای از استعاره مکنیه که
مشبه به انسان باشد ،باقی ماند.
شفیعی کدکنی بر این باور است« :یکهی از زیبهاترین ونهههای صهور خیهال در شهعر،
تصرالای است که ذههن شهاعر در اشهیا و در عناصهر بیجهان ّبیعهت میکنهد و از رهگهذر
نیروی تخیالل خویش به آنها حرکت و جنبش میبخشد و در نتیجه هنگامی که از دریچهة
چشم او به ّبیعت و اشیاء مینگریم ،همه چیز در برابر مها سرشهار از زنهد ی و حرکهت و
حیات است .ناقدان اروپایی در تعری

آن می ویند« :بخشیدن خصایص انسانی اسهت بهه

چیزی که انسان نیست و یا نبخشیدن صفات انسان و بههویژه احسهاس انسهانی بهه چیزههای
انتزاعی ،اصطالحات عا و موضوعات غیهر انسهان یها چیزههای زنهدة دیگهر کهه از آن در
ادبیات اروپا عنوان « »personificationو « »vivid nessتعبیر میکنند» شهفیعی کهدکنی،
 .)153-149 :1375با توجاله به اینکه در تفکر آنیمیستی همهة موجهودات صهاحب حیهات و
ذیشعور تلقی میشوند و این اندیشه در قالب یک آرایة ادبی بهه نها تشهخیص یها نهوعی
استعارة مکنیه که مشبهٌبه انسان ارض میشود ،تسرالی یاات؛ رویکرد قرآن نسبت بهه آرایهة
تشخیص چیست آیا تفکر آنیمیستی قابل تطبی ،با زبان بالغی قرآن است

-2-2ماهیت زبان بالغی قرآن
پیش از پاسخ دادن به پرسشهای ذکر شهده ،بایهد بهه ماهیهت زبهان بالغهی قهرآن نیهز
اندکی اشاره شود .بدون تردید زیباییهای ادبی و بالغی قرآن مبتنی بهر وجههی از اعجهاز
آن ،در خدمت معانی ژر و انتزاعی و دیریاب است .ولی آیا در قهرآن مجهاز ادبهی کهه
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واق باشد یا استعارهای که یک رکن آن به هر صورت دور از معنای حقیقی باشد،

وجود دارد
بعضی اندیشمندان مثل ابواسحا اسفراینی

 )418.منکر هر نو مجهاز و اسهتعاره در

قرآن هستند و از منکران وجود مجاز در قرآن که وجود آن را در لغت پذیراتهانهد ،داوود
ظاهری  ) 270و ارزندش ابوبکر محمد ظاهری هستند؛ امالا بیش از همه ابهن تیمیهه 728
) در کتاب «اایمان» ،وجود مجاز و استعاره را در قرآن کریم و هم در لغت انکار کهرده
است» دایره المعار قرآن ،1382 ،ج  .)123 :6برخهی دلیهل انکهار اسهتعاره در قهرآن را
عد جواز از ناحیة شار دانستهاند .در ایهن بهاره سهیوّی از قاضهی عبهدالجالبار مهالکی نها
میبرد که منکر وجود استعاره در قرآن بوده است؛ به این دلیل که از ناحیة شر اجهازهای
در بارة آن به ما نرسیده اسهت .از دیگهر منکهران کهریم مصهطفوی صهاحب «التحقیه ،اهی
کلمات القرآن الکریم» است .وی با ردال نظریات سیالد رضی در تلخیص البیان که مجازهها و
استعارههای قرآنی را رد آورده ،معتقد است که سیالد تحت تهأثیر عصهر خهود کهه توجالهه
مرد به ظواهر ادبیات بسیار بوده است ،به این کار روی آورده است .به عقیدة ایشهان ا هر
به حقای ،و معار الهی توجاله شود ،در این صهورت در قهرآن مجهاز و اسهتعارهای وجهود
نخواهد داشت» همان.)123- 4 :
عدالهای دیگر نیز نه تنها وجود مجاز و انوا استعاره را در قرآن پذیراتهاند؛ بلکهه حتالهی
سبک و سیا ادبی این کال الهی را شگفتی آور مشرکان و دلیل متهم کردن پیامبر ص)
با الفاظی چون سحر ،جنون ،شاعری ،کهانت دانسهتهاند و نیهز تفهاوت هوهری و سهاختار
قرآن با زبان عرب سبب شد تا آن را سخنی غیرمتعار و متفهاوت بها سهخنان متهداول بهه
شمار آورند همان.)30 :
ابوالحسههن رمههانی  ) 386مههتکلم و ادیههب معتزلههی بههرای نخسههتین بههار تههالش کههرد،
نظریهای جام در تبیین بالغت قرآن ارائه دهد .وی در تعری بالغت ابتدا دیهد اهی کهه
آن را بهروشنی و رسانند ی معنا یا دالت کامل لفظ بر معنا تفسیر میکند ،بهنقهد کشهید؛
آن دو را شر ،از و نه کاای میشمرد ...وی در تأکید بهر تفهاوت قهرآن بها دیگهر متهون
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ادبی ،بالغت را در سه ّبقة اعال ،میانه و دون درجه بندی کرده ،بالغت قرآن را بهااترین
درجه از نو اعال و معجزه شمرده است همان.)32-3:
بزر ترین دلیل مخالفان وجهود مجهاز و اسهتعاره در قهرآن ،ااصهله هراتن مخاّهب
باوجود این آرایهها ،از حقیقت و معانی عمی ،قرآنی است؛ در حهالی کهه دقیقهاً ایهن زبهان
بالغی در جهت تبیین بیشتر معانی است .رمانی درزمینة اثبهات ایهن موضهو کهه در قهرآن
زیباییهای ادبی در خدمت معنا هستند و به همین جهت ،تفاوت بالغی آن بها سهایر متهون
مشخص میشود ،نمونههایی ارائه میدهد .مهثالً در مهورد تفهاوت سهج در متهون ادبهی و
ااصله در قرآن می وید« :در سج ویی ،معانی ،تاب الفا اند و این آهنگ الفها اسهت
که معنایی را در ذهن شنونده میآارینهد؛ امها ااصهلهها ،آهنگههایی برخاسهته و متناسهب
بامعنا هستند که در الفا جلوه میکنند؛ بنهابراین سهج بهر اثهر پیهروی معهانی از الفها از
ارزش ادبی و بالغی متن میکاهد؛ ولهی ااصهله بهه سهبب پیهروی الفها از معهانی بهر ایهن
ارزش میاازاید دایرهالمعار  ،1382 ،ج .)33 :6
اما بح

اصلی این جستار راج به آرایه تشخیص یها انسهان انگهاری و نهوعی اسهتعاره

مکنیه است که مشبهٌبه انسان باشد .ابتدا به ذکر نمونههای قرآنی مبادرت میورزیم.

 -3-2نمونههای انسان انگاری در قرآن
ا رچه منشأ پیدایش بسیاری از زیباییهای ادبی از جمله «استعاره» در متون ادبی ،تأثیر
پذیراتن از زبان قرآنی است؛ ولی کامالً همسانی و همسویی میان این زیباییها در قرآن بها
دیگر متون ادبی وجود ندارد .درجة مَجاز بودن زبهان قهرآن بها توجالهه بهه ژراهای معهانی و
حقای ،غیرقابلانکار ،برخال متون ادبی به صفر میرسد؛ خصوصاً آرایهة انسهان انگهاری
که بهترین شاهد بر این مدالعاست.
مستنصر میر مینویسد« :به لحا تاریخی ،بح تقلید ناپذیری ،مطالعهة ادبهی قهرآن را
زیر مجموعة بُعد مهذهبی قهرآن قهرار داد؛ امها ایهن بحه ایهن حقیقهت بنیهادین را نادیهده
می یهرد کههه قههرآن منکههران دیههن را بههه همههاوردی دعههوت میکنههد نههه مؤمنههان را و ایههن
هماوردی اقط برای نکوهش منکران نیست؛ بلکه از آنان میخواهد کهه بهه بررسهی دقیه،
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قرآن بپردازند تا ببینند آیا قرآن همان ونه که خود فتهاند ،بااتة یک ذهن جن زده است
یا خیر » میر مستنصر )25 :1390،در ادامه می وید« :شهاید تفهاوت اصهلی میهان رویکهرد
ادبی و مذهبی به قرآن ایهن اسهت کهه رویکهرد ادبهی در پهی یهااتن پیوسهتگی و رویکهرد
مذهبی در پی یااتن ناپیوستگی در متن است» همان.)25 :
فتنی است که استعاری بودن زبان درجات و مراتب مختلفی دارد و میان استعارههای
قرآنی و استعارههای ساختة ذهن بشر ،یک تفاوت وجود دارد« .در بهااترین مرتبهه ،زبهان
قرآن خصلت استعاری دارد و برای عرضة اضاهای جدید معنوی و حقای ،مجرد به انسان،
از اضاهای معلو بشری ،از اضاهای مادی و حقایّ ،بیعی ،یعنی حقایقی که در عالم ماده
برای تشریح آن حقهای ،معنهوی وجهود دارد ،اسهتفاده میکنهد و لهذا یهک روابهط هسهتی
شناختی و معراهت شهناختی را میهان حوزهههای مهادی و حهوزة مجهردات و ماوراءالطبیعهه
عرضه میکند» قائمی نیا ،1393 ،سایت خبر زاری قرآن).
در واق ه هههر نههو اسههتعاره ،پههل ارتبههاّی میههان جهههان محسههوس و جهههان نامحسههوس
معقوات و مجردات است که میزان درک و اهم مخاّب را بیشهتر اهراهم میکنهد؛ یعنهی
برخال استعارههای تخیاللی بشر که بر زیباشناختی صر تکیهه دارد؛ اسهتعارههای قرآنهی
بر مبنای تبیین و روشنگری معناست و زیبایی در مرتبة دو قرار می یهرد .آیهات قهرآن بها
دو زبان خبری و ادبی از هم تفکیک میشوند.
آیت ا ..معرات بر این باور است که بخش احکا و تکالی

و بخهش حِکهم و مهواعظ

که اکثریِت قاّ آیات قرآن را ارا می یرد« ،بلسهان عربهیٍّ مبهین» بهه زبهان عربهی رسها و
آشکار بیان شده است؛ ولی در دو بخشِ سخن از جهان غیب و معار بیشهتر از اسهتعاره،
تشبیه ،کنایه و ...استفاده شده است .وی در تبیین بیشتر این موضو مینویسد...« :واژههها و
الفاظی که برای توصی جهان غیب بهکار راته ،برای مفاهیمی وض شدهاند کهه متناسهب
با عالم حسال و شهود است و نمیتوانند کامالً باز و کنندة مفهاهیمی باشهند کهه در سهرای
غیب جریان دارد .بعالوه ابزار درک ساکنین این جههان ،چهه ظهاهری و چهه بهاّنی بهرای
درک و دریااههت مفههاهیم عههالم شهههود و متناسههب بهها آن سههاخته شههده و از درک کامههل
مفاهیمی از سنخ دیگر ناتواناند .ازایهنروسهت کهه در زارهههای کتهب آسهمانی دربهارة
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مفاهیم غیبی ،از استعاره و تشبیه و بهکار بردن مجاز و کنایهه اسهتفاده شهده تها بهه ونههای
تقریبی و از بهاب تشهبیه نامحسهوس بهه محسهوس هزارش کننهد .مهثالً از مراتهب و تنه الو
نیروهایی که در اختیار ارشتگان که مدبالرات امرنهد) قهرار دارد ،بهه «اجنحهه»؛ بالهها تعبیهر
شده است؛ زیرا بال وسیلة پرواز است و کاربرد آن در نیروهایی که امکانات کار را اراهم
میکنند ،متعار

میباشد .بال و بازو هردو در این مفهو کاربرد دارنهد و مفههو حقیقهی

هیچ یک مقصود نیست» معرات.)42-3 :1389،
با توجاله به تسرالی تسبیح ویی خداوند به کلال موجودات عالم در آیهاتی نظیهر« :ی َُسهبِالحُ
لِلَّهِ مَا اِی السَّمَاوَاتِ وَمَا اِی األرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» جمعهن )1واقعاً جهایی
برای استعاره مکنیه از نوعی که مشبهٌبه انسان باشد) یها تشهخیص بهاقی نمیمانهد؛ زیهرا بها
دقالت در کلال آیاتی که در جهان آخرت راج به موجودات غیر از انسان آمده است ،همهة
آنها صاحب شعور ،معرات ،احساس و قدرت تکلالم هستند و انبیاء و اولیاء در ایهن جههان
هم به این موضو کامالً واقه

و آ اهانهد و در جههان دیگهر انسهانهای معمهولی متوجالهه

خواهند شد.
ابتدا به نمونههای بهظاهر انسان انگاری در قرآن اشاره خواهیم کرد.

-1-3-2تسبیح گویی کلّ موجودات
«تُسَبكحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْ ُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ اِیهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا ی َُسهبكحُ بِحَمْهدِهِ وَلَکِهنْ لَها
تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُهورًا» اسهرین )44علالامهه ّباّبهایی در تفسهیر ایهن آیهه
مینویسد« :تسبیح به معنای منزه داشهتن اسهت کهه بها زبهان انجها شهود ،مهثالً فتهه شهود
سُبحان اهلل)؛ ولی وقتی حقیقت کال عبارت باشد از اهماندن و کش از ما ای الضهمیر و
اشاره و راهنمایی به مَنوی خود ،این اهماندن به هر ّریقی که صورت یرد ،کال خواهد
بود؛ هرچند با زبان نباشد .تسبیح تمامی موجودات تسبیح حقیقی و قالی است و قالی بودن
از نیست حتماً با الفا شنیدنی و قراردادی بوده باشد» ّباّبایی ،1363 ،ج .)184 :13
ایشان ضهمن تأکیهد بهر عهد ضهرورت شهنیدن تسهبیح موجهودات بها زبهان قهراردادی
انسانها ،در ادامة همین مطلب به تسبیح زبانی بعضی از موجودات هم اشاره میکننهد« :در
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میان نامبرد ان ،مواردی است که جز تسبیح حقیقی را نمیشود بدانها نسهبت داد و چهون
تسبیح در آنچه حقیقی است قهراً باید در تمامی نامبرد ان به نحو حقیقهت باشهد ،مهثالً در
آیات شریفة «إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَبكحْنَ بِالْعَشِیك وَالْإبکار» صن )18و «سَخَّرْنَا مَه َ دَاوُودَ
الْجِبَالَ یُسَبكحْنَ وَالطَّیْرَ وَکُنَّا اَاعِلِینَ» انبیاءن.)79
ما کوهها را مسخالر و را کردیم که با او در شهبانگاه و هنگها برآمهدن آاتهاب تسهبیح
می فتند :و کوهها و پرند ان را را و مسخالر کردیم که همواره با داوود تسبیح می فتنهد
و ما انجا دهنده این کار بودیم .یا «یا جِبَالُ أَوك بِی مَعَههُ وَالطَّیْهرَ» سهبان )10ای کوههها و ای
پرند ان ]در تسبیح خداوند[ با او ،هم صدا شوید .دیگهر معنها نهدارد تسهبیح را نسهبت بهه
کوهها و مرغها ،زبان حال رات و نسبت به آن پیغمبهر زبهان قهال ».ایهن دسهت آیهات در
قرآن ،تسهبیح هویی را بهه کهلال موجهودات در آسهمانها و زمهین بهصهورت آ اهانهه نهه
السهمَاوَاتِ
اجباری ،تعمیم میدهند؛ مثالً آیه  41سوره نور« :أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسَبكحُ لَهُ مَنْ اِهی َّ
وَالْأَرْضِ وَالطَّیْرُ صَااَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ» نورن.)41
مگر نمیدانی هر چه در آسمانها و زمین است با مرغان شهوده بهال تسهبیح خداونهد
میکنند .همه دعا و تسبیح خویش دانند و خدا داند که چه میکنند.
«از بعضی از مفسهرین برمهی آیهد کهه مهراد بهه جملهه مهن اهی السهموات) الهخ ،همهة
موجودات است ،چه دارای عقل و چه بیعقل و ا ر به لفظ عقهال آورده بهه ایهن مناسهبت
بوده که اصواً تسبیح از شئون و وظای دارند ان عقل است و یا بهرای ایهن خهاّر بهوده
که بر قوالت آن دالت کرده باشد ،از باب تشبیه زبان حال بهه زبهان قهال  ...همهان ،ج :15
 )190این آیه شریفه تسبیح را به عمو ساکنان زمین نسبت میدهد ،چه کاار ،چه مهؤمن و
معلو میشود که در این میان دو نهور اسهت؛ یکهی عمهومی و یکهی خصوصهی؛ و آیهات
دیگری از قرآن مانند آیة ذر نیز به همین معنا دالت دارد اعرا ن .)172پهس نهوری کهه
خدای تعالی با آن خل ،خود را نورانی میکند مانند رحمتی است که با آن به ایشان رحهم
میکند که آن نیز دو قسم است؛ یکی عمومی و یکی خصوصی .دربارة رحمت عمومیش
ارمود« :وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ» اعرا ن  )156و در بارة رحمت خصوصیش ارمهود:
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الصهالِحَاتِ اَیُهدْخِلُهُمْ رَبُّهُهمْ اِهی رَحْمَتِههِ ُ» جاثیهه ن ،)30همهان
«اَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُهوا وَعَمِلُهوا َّ
پیشین).
اازون بر این علالامه در تفسیر آیة  79سهورة انبیهاء «وَ َسهخَّرْنَا مَه َ دَاوُودَ الْجِبَهالَ یُ َسهبكحْنَ
وَالطَّیْرَ وَکُنَّا اَاعِلِینَ» تأکید بر این نکته دارند که کوهها و پرند ان بهمقتضای ّب و اختیهار
خود همگا با حضرت داوود به تسبیح ویی مشغول میشدند و هیچ اجبار و اکراههی در
این امر وجود نداشهت ّباّبهایی ،1363 ،ج  .)469 :14یعنهی در موضهو تسهبیح هویی
پرورد ار ،شعور و معرات و اقتضای ّب و اختیار موجودات کامالً بدیهی و روشن اسهت
و ارض انسان انگاری در حوزة بالغت قرآنی نفی می ردد.
ماحصل سخنان ایشان این است که اواً تسهبیح هویی موجهودات زمینهی و آسهمانی،
پدیدهای عا و سترده است ثانیاً لزومی بر ارض راتن زبان حهال در تسهبیح موجهودات
نیست؛ بلکه میتواند زبان تسبیح ایشان زبان قال باشد که البتهه در جههان صهرااً پیهامبران و
اولیای او توانایی درک این زبان قال را دارند .مثل حضرت سلیمان که با شنیدن فتگهوی
میان مورچگان ،تبسالمی بر لب او نقش میبندد .هرچه میزان ایمان به جهان غیب در آدمهی
بااتر رود ،امکان برقراری ارتبا ،با جهان موجودات بیشتر میشهود و همهین قاعهده بهرای
اهم و درک قرآن نیز حاکم است .چنانچه در آیه  45سوره اسری میارماید« :وَإِذَا قَهرَأْتَ
الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا»؛ وقتی قرآن را میخوانی
ما میان تو و کسانی که به روز جزا ایمان نمیآورند ،حجهابی سهاتر قهرار مهیدهیم ).نشهان
میدهد که ازمة اهم و درک قرآن ابتدا ایمان به غیب و جهان آخرت است و رنه حائل
و حجاب میان پیامبر ص) و کال او که عهین وحهی الههی اسهت و کسهانی کهه ایمهان بهه
آخرت نیاوردهاند؛ از بین نمیرود .موانا میارماید:
محر جان جمادان کی شوید
چون شما سوی جمادی میروید
غلغل اجههزای عالم بشنویههد
از جهههمادی عههالم جانههها رویهههههد
مثنوین3ن.)1020-21
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ازاینرو ارض آرایة تشخیص و استعاره مکنیه با مشبهٌبه انسانی در قرآن نفی می ردد.

 -3-2-2هوشیاری جمادات
نمونههایی از آیات هوشهیاری جمهادات را در اجهرای اهرامین الههی و غلبهه خشهیت و
خشو در پیشگاه او نشان میدهد .مثالً در آیه  21سوره حشر که میارماید« :لَوْ أَنْزَلْنَا هَهذَا
الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدكعًا مِهنْ خ َْشهیَةِ اللَّههِ» حشهرن )21ا هر ایهن قهرآن را بهر
کوهی نازل میکردیم ،قطعاً آن را از ترس خدا اروتن و از هم پاشیده میدیدی .یا در آیه
 11سوره اصلت که زمین و آسمان ،ارمان خداوند را با ّو و رغبت انجا میدهند« :ثُهمَّ
اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ اَقَهالَ لَهَها وَلِلْهأَرْضِ ائْتِیَها َّوْعًها أَوْ کَرْهًها قَالَتَها أَتَیْنَها َّهائِعِینَ»
اصلت ن.)11
آن اه آهنگ آارینش آسمان کرد ،درحالیکه بهصورت دود بود ،پهس بهه آن و بهه
زمین فت« :خواه یا ناخواه بیایید»؛ آن دو فتند« :ارمانبردار آمدیم».
یا در آیه  74سوره بقهره ،بهه بعضهی از سهنگها اشهاره میشهود کهه از بهیم خهدا اهرو
میریزند و از این جهت بر انسانهای سنگدل برتهری دارنهد« :ثُهمَّ ق ََسهتْ قُلُهوبُکُمْ مِهنْ بَعْهدِ
ذَلِکَ اَهِیَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَهارَةِ لَمَها یَتَفَجَّهرُ مِنْههُ الْأَنْهَهارُ وَإِنَّ مِنْهَها لَمَها
یَشَّقَّ ُ،اَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَااِلٍ عَمَّها تَعْمَلُهونَ» بقهرهن
 )74سپس دلهای شما بعد از واقعه) سخت ردید ،همانند سنگ یها سهخت از آن ،چهرا
که از برخی سنگها ،جویهایی بیرون میزند و پهارهای از آنهها میشهکااد و آب از آن
خارج میشود و برخی از آنها از بیم خدا اهرو میریهزد و خهدا از آنچهه میکنیهد ،غااهل
نیست .همچنین آیه  44سوره هود که از ارمانبرداری خاضهعانة زمهین و آسهمان در برابهر
ارمان خداوند ،سخن می وید« :وَ قِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءَکِ وَ یَا سَمَاءُ أَقْلِعِی وَغِیضَ الْمَهاءُ
وَقُضِیَ الْأَمْرُ واستَوَت علی الجُودِیك وَ قیلَ بُعداً لِلقَو ِ الظَّالِمینَ» هودن )44فته شد یا زمهین
آب خود را ارو بر و ای آسمان از ریختن بهاران بهاز ایسهت و آب کاسهتی راهت و کهار
پایان رات و کشتی بر [کوه] جودی قرار رات و فته شد :دوری [از رحمت خهدا] بهر
روه ستمکاران باد.

۱۵۶

تحلیلی بر آرایۀ انسانانگاری در قرآن /بهجت السادات حجازی

-3-3-2گریۀ آسمان و زمین
«...اَما بَکَت علیهمُ السَماءُ و اارضُ وَ ما کانوا مُنظَهرین»29 ،ندخهان) پهس نهه آسهمان
برآنان ریست و نه زمین و هنگا نزول عذاب هم مهلت نیااتند .علالامه ّباّبایی در تفسیر
این آیه ابتدا بر مفهو کنایی آن تأکید دارند« :نه آسمان به حال آنان ریه کرد و نه زمهین
و نه خدا مهلتشان داد ،منظور از ریه کردن آسمان و زمین بر چیزی که اوت شده ،کنایهه
از این است که آسمان و زمین از اوت و نابودی آن تغییر حالت نمیدهد و متأثر نمیشود
و در آیة مورد بح

هم کنایه از اینکه هالکت قو ارعون هیچ اهمیتی برای خهدا نهدارد؛

چون در در اه خدا خوار و بیمقدارند و به همین جههت هالکتشهان ههیچ اثهری در عهالم
نداشت» همان ،ج .)225-6 :18
ولی در روایاتی که در ادامه تفسهیر آیهه میآورنهد از جملهه؛ «در مجم البیهان زراره از
) روایت کرده که ارمود :آسمان بر یحیی پسر زکریا و بهر حسهین بهن علهی
اما صاد
) چهل روز ریه کرد ،عرضه داشتم ریة آسمان چه بهود ارمهود :آاتهاب در سهرخی
ّلو میکرد و در سرخی هم غروب مینمود »...همان.)228 :
ویی آسمان و زمین حقیقتاً دو موجود ذیشعور هستند و ریة آنها نیز کامالً ّبیعی
اارغ از نیاز به زبان بالغی و پناه بردن به کنایهه اسهت؛ زیهرا در ادامهه مینویسهند« :ا هر در
معنای ریة آسمان و زمین اساس را همهین ظهواهر روایهات قهرار دههیم ،دیگهر احتیهاجی
نیست به اینکه ریة آن دو را حمل بر کنایة تخیلیه کنیم» همان.)228-9 :

 -4-3-2شهادت دادن اعضاء و جوارح انسان
«الْیَ هوْ َ نَخْ هتِمُ عَلَههى أَاْ هوَاهِهِمْ وَتُکَلكمُنَهها أَیْ هدِیهِمْ وَت َْش ههَدُ أَرْجُلُهُ همْ بِمَهها کَههانُوا یَک ِْس هبُونَ»
یسن )65امروز مُهر بر دهانهایشان میزنیم .هریک از دست و پاهایشان شهادت میدهند
به آن کارهایی که بهوسیلة آن عضو انجا دادهاند.
شهادت دادن اعضا و جوار  ،سبب واکنش انسان در جهت اعتراض به آنهها میشهود
و البته ایشان هم کسب این توانایی را به خداوند نسبت میدهند« .حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا َشههِدَ
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عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنَا قَهالُوا
أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنْطَ َ،کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ خَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» اصلتن.)20-21
علالامه ّباّبایی در تفسیر این آیهات متهذکر میشهوند کهه در همهین دنیها ههم اعضها و
جوار آدمی ااقد شعور نیستند؛ و رنه امکان شهادت دادن آنها در قیامت نبهود همهان،
 ،1363ج .)604 :17
نظر ایشان برجسته شدن جنبة بالغی یا تأکید بر آرایة تشهخیص در آیهه نیسهت؛ ضهمن
اینکه در تفسیر خود به زبان بالغی قرآن اذعان دارند .باور ایشان این است که نطه ،اعضها
و جوار کامالً حقیقی است نه مجازی« :راغب می وید« :کلمة «نط »،هیچوقهت در غیهر
انسان استعمال نمیشود ،مگر بهّور ّفیلهی و بههنوعی از تشهبیه و از ظهاهر سهیا آیهات و
الفا  ،قول تکلالم و شهادت و نط ،که در آنها آمده ،این است که مراد به این الفها نطه،
به معنای حقیقی کلمه است نه معنای مجازی .پس شهادت اعضای یک مجر در حقیقهت
نط ،و تکلم واقعی است که از علمی ناشی شده که قبالً آن را تحمل کرده است ،به دلیهل
اینکههه خههود اعضهها می وینههد« :انطقنهها اهلل» ،خههدا مهها را بههه زبههان آورد ...و در ایههن جههواب
میخواهند آن سببی را که باع شد به زبان بیایند ،نشان دهند و بگویند« :ما در دنیا دارای
علم بودیم ،علمی پنهان و ذخیره شده در باّن ما ،این باع شده کهه خهدا مها را بهه زبهان
آورد ،ا ر ما علم نمیداشتیم ،جهت و اایدهای نداشت که بهه زبهان بیهاییم  »...همهان-7 :
.)606
ازاینرو در این آیات ،پاسخ اعضا و جوار به اعتراض آدمی که چرا علیه ما شههادت
میدهیهد از یههک مکالمههه و فتگههوی کههامالً حقیقههی حکایههت میکنههد و اههرض آرایههة
تشخیص را برای اعضا و جوار نفی میکند.

 -5-3-2گفتگو با جهنم
در آیه  30سوره از فتگو با جهنم سخن مهیرود« :یَهوْ َ نَقُهولُ لِجَهَهنَّمَ هَهلِ امْتَلَهأْتِ
وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ »
«آیا باز هم هست »

ن )30روزی که به دوزخ می وییم« :آیا پر شدی » و می ویهد:
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ساختار محکم نحوی بعضی آیات حقیقتهاً جهایی بهرای اهرض آرایهههای ادبهی چهون
تشخیص ،مجاز ،کنایه ،باقی نمی ذارد .مثالً در همین آیه ا ر جههنم را مجهازاً بهه معنهای
خازنان جهنم ارض بگیریم؛ در این صورت اعل «تقول» نباید بهصورت مفرد مؤنه باشهد
که منطقاً برای جهنم بایهد بکهار رود .چنانچهه علالامهه ّباّبهایی میارمایهد« :بعضهی دیگهر
فتهاند« :خطاب در حقیقت به خازنان جهنم است ،جواب هم جواب ایشان است؛ هرچند
که بهظاهر آن را به جهنم نسبت داده؛ ولی این خال

ظاهر است و حمل بهرخال

ظهاهر

وقتی صحیح است که قرینهای و دلیلی در کال باشهد و انسهان مجبهور شهود ،مرتکهب آن
ردد ».بعضی فتهاند« :خطهاب و پاسهخش بهه همهان معنهای ظهاهری اسهت و دلیلهی ههم
نداریم که این خطاب و جواب را جایز ندانند ،چطور ممکن اسهت ،جهایز نباشهد بها اینکهه
خدای سبحان در کال مجیدش از سخن فتن دستها و پاها و پوست بدنها خبهر داده و
این وجه ،وجه صحیحی است و ما در تفسیر سوره اصلت هم فتیم کهه علهم و شهعور در
تمامی موجودات جاری و ساری است ».همان.)559- 6 :
مستنصر میر راج به انوا آرایههای ادبهی قهرآن بحه

میکنهد و در مهورد تشهخیص

چنین نظر میدهد« :جان بخشی در قرآن به ّری ،اولی ،در پرتو اشاره به ایهن اصهل مسهلم
مطر میشود که کل کیهان ،هم در پیا قرآنی و هم در سرنوشت بشری – چرا کهه پیها

قرآن خطاب به انسان است – نقش عمدهای ایفا میکند .این اصل مسلم که از خود قهرآن
نشأت می یرد ،بر این ارضیه استوار است که پدیدههای ّبیعت بهنوعی ذیشهعورند .آیهه
 44سورة اسراء ،ناظر بر این حقیقت است ...« :وَ إِنْ مِنْ َشهیْءٍ إِلَّها ی َُسهبكحُ بِحَمْهدِهِ وَلَکِهنْ لَها
تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا» اسراءن )44میر مستنصر.)165 :1390 ،
دریاات وی در توجیه آرایه انسان انگاری بر مبنای آیهات دیگهری از قهرآن بها همهین
محوریت ،متکی بر ارضیة ذیشعور بودن پدیدههای ّبیعت اسهت .البتهه در ادامهه مطلهب
جنبة علمی بیان او بر اثبات مطلب اازون می ردد؛ ولی کاربرد واژة «ارضیه» نهوعی شهک
و تردید را نسبت به سخنی که ادالعا میکند ،به ذهن مخاّب میرساند؛ در حالی کهه ذکهر
نمونههای انسان انگاری که شر آن ذشت ،واقعیت ذیشعور بودن پدیهدههای ّبیعهت

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،30بهار 1397

159

را کامالً اثبات میکند .بخصوص نط ،اعضها و جهوار در قیامهت کهه موجبهات اعتهراض
آدمی را اراهم میکند.
میر مستنصر در ادامه در جههت تهأثیر هذاری بهاور بهه جهان بخشهی ّبیعهت در بااهت
زند ی بشر مینویسد« :در چشم انداز ادبی قرآنّ ،بیعت صاحب پرسونا شخص ثانویهه)
است .از این حیه

سرسهپرد ی محهض خهود را نسهبت بهه خهدا نشهان میدههد؛ امالها ایهن

سرسپرد ی ّبیعت به امر خدا ،سرسپرد ی موجودی زنده است کهه نشهانهای قدرتمنهدتر
در اختیار انسان می ذارد که خود را بهه امهر خهدا تسهلیم کنهد .از ایهن نظهر جهان بخشهی
پدیدههای ّبیعی در قهرآنّ ،بیعهت را بهه نجینههای از نشهانهها ،نمونههها و بهراهین بهدل
میکند که ارزش و معنای آنها قبال تسرالی به باات زند ی بشر است» همان.)166 :
و در نهایت به این نتیجه میرسد که «شهگرد جهان بخشهی در قهرآن ،صهرااً آرایهههای
بدیعی نیست .این صنعت در چارچوب مفهومی مشخص و در تحسین ژر تر معنها اتفها
میااتد و هد

جان بخشی در متن قرآن ،درک این چهارچوب ضهروری اسهت» همهان:

.)167
فتنی است که بعضی از مفسالرین مثل سیالد قطب با تأکید بر بُعد هنهری و بالغهی ادبهی
قرآن ،سعی کردهاند که صر نظر از واقعیت داشتن یا غیرواقعی بودن انسهان انگاریهها،

تصویر آارینیهای قرآن را از منظر هنری – ادبی تجزیه و تحلیل کنند .مثالً در مهورد آیهه
 18سوره تکویر «وَالصُالبْحِ إِذَا تَنَفَالسَ» ،می ویهد« :خداونهد بها ایهن اسهتعاره بهه صهبحگاهان
تبسهم او آشهکار
مانند انسان حیهات و شهعور بخشهیده اسهت کهه دنهدانهایش بها نخسهتین ال
میشود و نفس میکشد و همان ونه که نفس کشیدن مایهة حیهات و نشها ،انسهان اسهت،
تنفالس صبح نیز مایة حیات آن میشود و از ّری ،آن نشها ،و جنهب و جهوش بهر سهاکنان
زمین انتقال مییابد» دایرهالمعار

قرآن.)122 :1382 ،

-3نتیجهگیری
 هد اساسی انتقال پیا و اهمیهت ارتبها ،کالمهی در زبهان قهرآن ،سهبب شهده کههاعجاز ادبی و بالغی آن را تحت پوشش و زیر مجموعة خود قرار بدهد .ازایهنرو بسهیاری
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از آرایههای ادبی که از قرآن به متون دیگر تسرالی یااته است ،بهه لحها مهاهوی بها آنهها
تفاوت دارند .بخصوص آرایه استعارة مکنیه از نو انسان انگاری که تطبی ،واقعی مسهتعارٌ
منه با مستعارٌ له ،درجه تشبیه و غیرواقعی بودن را به صفر میرساند.
 میان تفکر دینی و آنیمیستی و انسان انگاری ادبی تشهخیص) ظهاهراً وجهه مشهترکیوجود دارد با این تفاوت که ذیشعور بودن همة موجهودات بهر مبنهای کهال الههی کهامالً
حقیقی و باور کردنی است؛ ولی در اندیشه آنتیمیستی جنبة اسطورهای بهر وجهه عقالنهی و
حقیقی غلبه پیدا میکند و در انسان انگاری ادبی تشخیص) صهرااً یهک زیبهایی ادبهی در
تخیالل خال انسان شکل می یرد.
 ااههرا ،در انسههان انگههاری و تس هرالی رو بههه اشههیاء بیجههان ،نبایههد زمینههه انحههرااندیشگانی از مسیر توحید و یکتا پرستی به شرک را اراهم کنهد؛ زیهرا آ هاهی و مراقبهت
آدمی نسبت به هوشیاری پدیدههای اّرا خود با نگرش شرک آمیز قدرت بخشیدن بهه
آنها و در نتیجه پرستش آنها ،کامالً مغایرت دارد.
 -همة زیباییهای بالغی و ادبی در قرآن ،در خدمت انتقال مفهاهیم و معهانی ژر

بهه

ذهن آدمی است و ا ر برای ونههای دیگر مجاز ،استعاره ،کنایه و  ...بتوان این اسهتدال
را مطر کرد که برای درک و اهم مجهوات عهالم غیهب ،زیهری جهز اسهتفاده از ایهن
شگردهای ادبی نیست؛ ولی برای آرایهة انسهان انگهاری بها توجهه بهه دایهل عرضهه شهده،
نمیتوان چنین ادالعایی کرد؛ زیرا تسبیح ویی موجودات زمینی و آسمانی ،پدیهدهای عها
و سترده است و ضرورتی بر ارض هراتن زبهان حهال در تسهبیح آنهها نیسهت .البتهه در
جهان صرااً پیامبران و اولیای الهی توانایی درک این زبان قال را دارند.
 هوشیاری جمادات ،ریة آسمان و زمین ،شهادت اعضا و جوار انسان و فتگو بهاجهنم ،مهمترین دایل ذیشعور بودن آنهاست که ارض انسان انگاری را نفی میکند.

یادداشتها:
-1ص  ،3نظریههای ونا ون راج به روابط متنی در قرآن وجود دارد:
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وسهیعی از

موضوعات را در بگیرد که لزوماً بهعنوان مضمونها با یکدیگر مرتبط نیستند ،این واقعیهت
که آنها همگی تعالیم اسال را به انسان منتقل میکننهد و نیهز وحهدت ایزیکهی و معنهوی
قرآن که میتواند با عنوان قواای و ضرباهنگ مسهلالط بهر ههر سهوره بیهان شهود ،آن ّیه
وسی از موضوعات را با یکدیگر متحد مینماید .مصطفی صدی ،الرااعهی ،محمهد رشهید
رضا و محمد رجب البیومی).
-2-1عدالهای بر این باورند که متنِ هر سوره در واق یک ایهدة مرکهزی دارد کهه که ال
ل
سوره به آن اختصاص مییابد و موضوعات ونا ون در راستای شهر و پرتهو ااکنهی بهر
آن ایدة مرکزی هستند .در این روه اارادی مثهل سهیالد قطهب و امهین احسهن اصهالحی و
محمد عبداهلل درالاز و نیل رابینسون قرار دارند.
-3-1دانشمندان غیرمسلمان که تحت تأثیر اقدان عظیم سبک ] نگارش[ و حتی معنی
در قرآنهای ترجمه شده به زبانهای اروپایی هستند ،رویکرد متفاوتی نسبت به این مسهئله
دارند .ادالعای اصلی آنها این است که متون قرآنی عموماً نامنسجم هستند و این نامنسهجم
بودن پدیدهای است که بهسختی میتوان آن را از نقها ،مهبهم در بهارة تاریخچهه نگهارش
قرآن مجزا سهاخت] .در واقه اینهها ریشهة نامنسهجم بهودن سهوره قرآنهی را در ابهامهات
موجود در تاریخچة نگارش قرآن میدانند[ اًاوی.)15 – 16 :1395 ،
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