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 چکیده
قرآنی  نحل تعبیر چشانیدن لباس ترس و گرسنگی به کار رفته است. این استعارهسوره 111در آیه 

های ادبی قرآن قلمداد شده از دیرباز در کانون توجه مفسران ادبی قرآن مجید بوده و حتی از زیبایی

مقاله اند. این است. اخیراً برخی نویسندگان، این تعبیر را از جمله شواهد رؤیاپنداری قرآن مجید دانسته

کند. مقاله با مایه و نظم محتوایی و ادبی این آیه را واکاوی میبرای وارسی صحت و سقم این ادعا، درون

تحلیل دو استعاره موجود در آیه یعنی استعاره اصلی)تشبیه ترس و گرسنگی به لباس( و استعاره 

کند. مقاله همچنین اد میتبعی)چشانیدن لباس ترس و گرسنگی( آنها را دو استعاره کامالً عادی قلمد

کند که تعبیر به با تکیه بر اندیشه بینامتنیت و ذکر شواهدی از متون ادبی پیش از اسالم استدالل می

که هر دو شناختی کامالً رایج و قابل فهم بوده و هست. با توجه به اینکار رفته در آیه، به لحاظ زبان

و عرف رایج زبان عربی دیروز و امروز کامالً قابل فهم بوده  کار رفته در آیه در چارچوب قواعداستعاره به

 توان آن را شاهدی بر رؤیاپنداری قرآن مجید قلمداد کرد.و هستند، نمی

 ادبیات عربی، بینامتنیت، رؤیاپنداری قرآن مجید، لباس الجوع، لباس الخوف. :هاکلیدواژه
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 مقدمه
قرآن عمدتاً بر مبنای شواهدی که از جای جای عبدالکریم سروش برای اثبات نظریه رؤیاپنداری 

گونه که عالمان و عامیان مسلمان از آغاز قرآن ارائه داده به این نتیجه رسیده است که قرآن مجید آن

اند، کالم خداوند نیست که از سوی جبرئیل به محمد)ص( القا شده است؛ بلکه قرآن تاکنون پنداشته

نظر او از جمله شواهد این است که در قرآن مجید آمده است که: گزارشی از رؤیاهای محمد است. به 

: چشانیدن لباس "های الهی کفر ورزیدند چشانید.خداوند لباس گرسنگی را به مردمی که به نعمت"

گونه گونه است. اینگرسنگی و ترس به کسی در شمار تعابیر رایج زبانی نیست و سخنی خواب

بودن روایت متن، شواهدی در خود متن دارد. رؤیایی"ه باید تعبیر کرد: سخنان را نباید تفسیر کرد، بلک

آشکار  یآن گواه تیبودن رواییایدر متن مقدّس، همه بر رؤ یریو تصاو میمفاه نیچن نشستن

  باکره شهیکه هم ی[، حوران71واقعه/]شوند ینم ریکه پ ی: جواناندیبنگر گرید یها . به نمونهدهند یم

 گندد ینمکه  یریش، [71-71واقعه/] آورد یو سردرد نم یکه مست ی[، شراب65/د]الرحمنمانن یم

)سروش، عبدالکریم،  "شود( دهیآن که پوش ی[ )به جا771النحل/]شود یم دهیکه نوش ی[، لباس76محمد/]

انداز ادبی به همه شواهدی که برای این توان از چشمگرچه می (/http://drsoroush.com/fa، در: 7911

  گذارد.می« نوشانیدن لباس ترس»رو تأکید را بر تعبیر دیدگاه به آنها استناد شده پرداخت؛ اما مقاله پیش

پرسش مقاله این است که ادعای رؤیاپنداری در خصوص تعبیر: خداوند لباس گرسنگی و ترس را 

آمده تا چه اندازه درست است؟ آیا تعبیر یادشده در قرآن  سوره نحل 771به آنان چشانید که در آیه 

مجید در چارچوب قواعد زبانی رایج در زمان پیامبر)ص( عادی و قابل فهم نیست تا بتوان آن را 

مایه و فضای کلی آیه برداشتی رؤیاگونه، تفسیر و تعبیر کرد؟ به منظور این واکاوی، مقاله نخست درون

پردازد. انداز اصول و معیارهای ادبی میهای به کاررفته از چشمتحلیل استعاره کند؛ سپس بهرا مرور می

سرانجام مقاله با تکیه بر رویکرد بینامتنیت تعبیر آیه شریفه را با تعابیر مشابه در متون ادبی دوره پیش 

 کند.از اسالم مقایسه می

 رؤیاپنداری سوره نحل و سازگاری یا ناسازگاری آن با 771مایه آیه . درون7

ساختن روشن« نوشانیدن لباس ترس»برای بررسی صحت و سقم ادعای رؤیایی بودن تعبیر 

نظمی ساختار آن ضروری است. این مایه و بویژه نظم یا بیمضمون و محتوای آیه و تحلیل درون

آنان  خداوند لباس گرسنگی و ترس را به»توان تنها با تکیه بر تعبیر: ضرورت از آن روست که نمی

 فرماید:بودن آن داوری کرد. قرآن میبودن یا متعارف و رایجدرباره غریب «چشانید

http://drsoroush.com/fa/
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ضرب اهلل مثالً قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغداً من کل مکان فکفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل »

 .(771)نحل/ «لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون

زند که از امنیت و آرامش برخوردار بود و رزق و روزی آن به وفور ای را مثال میخداوند آبادی»

های الهی کفر ورزیدند. خداوند هم به سبب کارهایشان لباس گرسنگی آمد، آنان به نعمتاز اطراف می

 «و ترس را به آنان چشانید.

آنچه در قرآن المثل که در آغاز آیه آمده باید یادآور شویم که انواع مَثَل و درباره تعبیر ضرب

( مثَل در قرآن مجید ضرورتاً به 7911:765)نک: فرید،.صریحاً یا ضمناً مثل نامیده شده فراوان است

دهد. گاه مقصود از مثَل به تصویر کشیدن یک رخداد معنای مثَلی نیست که از واقعیتی گزارش نمی

القریه إذ جاءها المرسلون فرماید: واضرب لهم مثالً أصحاب ( قرآن می191: 7171)مختارعمر، .است

کنند. بسیاری از (. ظاهر آیه آن است که آیات پس از این آیه به رخدادای واقعی اشاره می79)یس/

)نک: .انداند و این آیه و آیات بعدی را ناظر به رسوالن عیسی)ع( دانستههایی ذکر کردهتفاسیر روایت

عیسی)ع( به لحاظ واقعی رخ داده است، اما در  آوران( فرستادن پیام 19-17: 71، ج7919طباطبایی، 

این  شود؛ها، مثَل داستانی یا اخباری نامیده میالمثل به کار رفته است. گاه این گونه مثَلمورد آن تعبیر ضرب

)نک: سبحانی، .شودآموزی دیگران ذکر میها سرگذشت واقعی پیشینیان است که به برای عبرتمثل

 (761و  79: 7111

سوره نحل چیست، شمار زیادی از مفسران برآنند که  771در آیه  «قریه»که مقصود از این درباره

ای اشاره دارد که در یک برهه در مکه رخ داد. طبری این رأی را به این آیه به خشکسالی و قحطی

: 71ج، 7111)طبری، .زید نسبت داده استعباس، مجاهد، قتاده و عبدالرحمان بنمفسرانی مانند ابن

-شود: در پی همین قحطی در مکه بود که پیامبر)ص( برای مردم مکه غذا می( حتی گفته می919

( ولی عالمه طباطبایی بر آن است که گرچه این آیات بر چنین 715: 71، ج7111فرستاد.)قرطبی، 

چینی دهد که این مثَل، عام است و به عنوان مقدمهرخدادی قابل تطبیق است؛ سیاق آیات نشان می

( فخر رازی گفته است: اکثر مفسران 951: 71، ج7919)طباطبایی،.برای مطالب بعدی بیان شده است

برآنند که این آیه ناظر به شهر مکه است، هرچند او خود ترجیح داده است که این مثَلی است که برای 

 (711: 11مردم شهر مکه بیان شده است، نه این که از وضع مکه سخن بگوید.)رازی، ج

فضای کلی آیه بویژه بنا بر رأی نخست با یک تشبیه و خیال صِرف مناسبت ندارد؛ تا چه رسد به 

ل باشد به واقعیتی اشاره دارد که ثَکه صرفاً مَخواب و رؤیا. آیه بنابراین رأی و حتی به وجهی بنا بر این
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درستی محتوا و مضمون آیه  اند قابل فهم بوده است. آنان بهبرای مردمانی که مخاطب اولیه قرآن بوده

کردند. هم از این رو تعبیر فأذاقها اهلل لباس الجوع والخوف مورد ایراد و اعتراض و حتی را دریافت می

های پایان آن از قریه که آیه از آغاز تا نزدیکیسؤال آنان قرار نگرفت. طبری گفته است: علت این

دانستند که منظور از این قریه که مخاطبان آیه میگوید و در پایان از اهل قریه، این است سخن می

در آیه به معنای امر است.  "ضَرَبَ"شود فعل ( حتی گاه گفته می915: 71، ج7111چیست. )طبری، 

دهد تا این ماجرای واقعی را برای مسلمانان یادآوری کند؛ تا از گویی خداوند پیامبر)ص( را فرمان می

اند: شاید مقصود ( هماهنگ با این دیدگاه، برخی گفته91: 71، ج7111عاشور، آن عبرت بگیرند.)ابن

آیه، یادآوری مسلمانانی است که از مکه به حبشه هجرت کردند تا به نوعی مایه آرامش آنان باشد و از 

 ( 916: 71، ج7111عاشور، اند نگران نباشند.)ابنکه ناگزیر مکه را ترک گفتهاین

-محتوایی آن به لحاظ تأکید بر عنصر امنیت، آرامش و رفاه اقتصادی بیجدا از شأن نزول آیه، نظم 

گونه معموالً از این همه نظم و گرایانه است. تعبیرها و گفتارهای خوابنظیر و در عین حال واقع

گرایی برخوردار نیستد. حتی امروز نیز امنیت، آرامش و رفاه اقتصادی بویژه رفاهی که انسجام و واقع

کوشی صِرف باشد و با خطراتی مانند رت و داد و ستد با ملل دیگر و نه انزوا و سختمحصول تجا

داشتنی است. امنیت و آرامش، عنصر اساسی ها همراه نباشد، مطلوب و دوستها و اقیانوسکوهپیمودن

ه به آن اشاره دارد ب "آمنه"بودن که وصف گیری هر شهر آرمانی است. ظاهراً ویژگی ایمنبرای شکل

بر آن داللت دارد،  "مطمئنه"گردد. اما اطمینان و آرامش که وصف بُعد اجتماعی و بیرونی امنیت بازمی

 به بُعد روانی و فردی امنیت و آرامش نظر دارد. 

ناسپاسی و سرکشی مردم و نتیجه مترتب بر آن که در بخش پایانی آیه بر آن تأکید شده نیز نشانگر 

و به لحاظ عقلی و اجتماعی پذیرفتنی است. در چنین ساختار منظم، منطقی  مطلبی کامالً منظم، بسامان

توان پذیرفت که تعبیر فأذاقها اهلل لباس الجوع و الخوف در چارچوب معیارهای زبانی و معقولی نمی

 گنجد و بنابراین غریب و رؤیاگونه است. نمی

س و محسوس نظر دارد؛ در مجموع، فضای کلی و مضمون آیه به یک واقعیت و رخداد ملمو

مایه آیه هم عناصر اصلی و عقالنی الزم برای بقا و موجودیت یک شهر یا جامعه انسانی را درون

 شود و این همه با فضای بیان مطالب خیالی، پنداری و رؤیایی همخوانی ندارد.یادآور می
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    «چشانیدن لباس ترس و گرسنگی». مقبولیت عرفی و زبانی استعاره 1

پردازیم. نیاز ن جدا از شأن نزول و محتوای آیه به وارسی وضعیت خود تعبیر مورد بحث میاکنو

زبان نیستند، حتی اگر زبان عربی را تا اندازه زیادی فراگرفته باشند، به گفتن ندارد که کسانی که عرب

 ه است، داوریتوانند در باره روایی یا ناروایی ادبی تعبیری که در یک متن عربی آمدبه دشواری می

 ای همانند در زبان عربی است.هقطعی داشته باشند. داوری در این باره نیازمند به تتبع کافی و مرور تعبیر

مورد نقد برخی معارضان قرآن یا  "چشانیدن لباس ترس"البته این آیه از دیرباز به اعتبار تعبیر  

در مقام تعریض به ساختار  1راوندی زندیقشود ابنمنکران نبوت پیامبر)ص( قرار گرفته است. گفته می

شناسی اعرابی که در لغتشود؟ ابنق( گفته است: آیا لباس چشیده می197-761اعرابی)ادبی آیه به ابن

و ادب نامبردار بوده است در پاسخ به وی گفته است که: نسناس! گیرم که محمد، پیامبر نبود؛ آیا عرب 

راوندی این بود ( در واقع ایراد ابن911: 6، ج7171/7115درویش، ؛ 791: 11،ج7117هم نبود؟)رازی، 

 بایست گفته شود: فأذاقها اهلل طعم الجوع یا کساها اهلل لباس الجوع.که می

انداز ادبی چشانیدن لباس گرسنگی و ترس اگر گرسنگی و ترس را با اغماض و باری از چشم

مشتمل بر دو استعاره است: لباس  9نین است؛که واقعاً چقدری تسامح از یک جنس بدانیم؛ چنان

 گرسنگی و دوم، چشانیدن لباس گرسنگی به کسی. 

ای چیره که گرسنگی یا ترس چندان بر فرد یا جامعهاستعاره یا مجاز اول کامالً طبیعی است؛ این

-انندشود که همچون لباس وی را فرا بگیرد، از جنس تشبیه امر ذهنی به امر ملموس و مادی است. هم

رو در قرآن مجید زنان و مردان هم به اعتباری های این تعبیر در هر زبانی بسیار رایج است. هم از این

های شمایند و شما نیز لباس اند. هنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ: زنان لباسلباس یکدیگر به شمار آمده

هد. به همین ترتیب، قرآن مجید دهای دیگری را پوشش می(؛ زیرا هر گروه کاستی711آنانید)بقره/

تقوی و پرهیزگاری را که از جنس امر معنوی و غیرمادی است، به لباس که امری مادی و محسوس 

 فرماید:است تشبیه کرده، می

پوشاند، ولی های پوشیدنی شما را میایم که اندامای فرزندان آدم ما لباس و پری برای شما آفریده

 ( 15)اعراف/ "پوشید[ از لباس مادی برتر است.د بر خود میلباس پرهیزگاری]که شما خو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 12-90: 62(، ج6222؛ ذهبی)2969/6930ای از آرای او نک: خیاط، برای مالحظه گوشهـ  2
؛ طبرسی، 621 :69ج، 6229توجه کلمه الخوف منصوب و عطف به لباس خوانده شده است.)قرطبی، بنا بر قرائتی قابلـ  9

(. در این صورت تنها استعاره مورد بحث اسناد چشانیدن به لباس گرسنگی خواهد بود؛ زیرا اسناد چشانیدن به 900:، 9، ج6293
 خوف بسیار طبیعی است.
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در متون عربی هم ذلت و خواری به لباس تشبیه شده است. از پیامبر)ص( نقل است که: من لبس 

(: کسی که در دنیا لباس 775: 7911ثیاب شهره فی الدنیا ألبسه اهلل لباس الذل یوم القیامه.)طبرسی، 

گمان پیامبر)ص( این کند. بیجهان دیگر، لباس خواری به تن وی می شهرت به تن کند، خداوند در

گفتار را که کالم خود اوست در حال و هوای تعابیر رایج زبانی و بشری به زبان آورده است، نه تعابیر 

رؤیایی و خیالی. پس تعابیری مانند لباس ترس، لباس گرسنگی، لباس ذلت و لباس فخر کامالً طبیعی 

 (916: 9، ج1111شود.)جاحظ، زبانان، لباس برای عافیت هم استعاره گرفته میان عادی عرباست. در سخن

باشد؛ زیرا  "لباس"به  "اذاق"تواند کاربرد اسناد فعل اما تعبیر استعاری یا مجازی غیرمتعارف می

زیبایی شود؛ با این حال ظرافت و شود؛ بلکه پوشانیده میتوان گفت: لباس به کسی چشانیده نمیمی

بپوشد اما فشار لباس  که باشداز هر جنسی را تواند لباس شناختی این تعبیر آشکار است: انسان میزبان

کند یا را احساس نکند؛ اما لباس گاه چندان نامطلوب است که انسان فشار و سنگینی آن را احساس می

ای بیان این نکته باشد. به گفته تواند برچشد. کاربست فعل أذاق به جای ألبس میبه تعبیری آن را می

تفتازانی تعبیر چشانیدن لباس اشعار به این نکته دارد که آنان سخت دچار بالی گرسنگی و ترس شده 

کاربردتر باشد؛ اما هرگز غریب و این تعبیر ممکن است از ألبس کم 1(911تا(، :بودند.)تفتازانی)بی

پردازانه حمل کنیم. حتی به نظر سکاکی احتماال و خیال انگیز نیست تا آن را بر تعابیر رؤیاگونهشگفت

شدن فقر و فالکت نظر دارد، از نوع این استعاره از آن رو که به دگرگونی رنگ و چهره به علت عارض

 (111-115: 7111استعاره تحقیقی است نه تخییلی.)سکاکی، 

-به گواهی منابع متعدد لغتاین همه در صورتی است که فعل اذاق را در معنای چشانیدن بدانیم. 

؛ 7111: 9، ج7951شناسی و ادبی فعل ذاق به معنای آگاه شدن هم هست. )برای نمونه نک: جوهری،

سان ( أذاق در معنای متعدی از این ریشه به معنای آگاه کردن است. بدین17، :6، ج7111منظور، ابن

ی پی ببرد. هماهنگ با همین دیدگاه است که کسی کاری کند تا دیگری به چیز اذاقه به معنای این

 (951: 1، ج7111فارس، خلیل گفته است: هر چه بر انسان وارد شود آن را چشیده است. )ابن

اند، کاربرد فعل شناسان عرب یادآور شدهگونه که بسیاری از ادیبان و لغتجدا از این معانی، همان

ای که شوند زیاد است، به گونهدست به گریبان میها و مشکالتی که مردم با آن أذاق در بالها و سختی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یی خداوند در جانب مقابل این دیدگاه برخی از مفسران برآنند که تعبیر اذاق در آیه برای چشانیدن به مقدار کم است؛ گو ـ  2

توانیم بر میزان این فرماید: به اهل آن قریه قدری از گرسنگی و ترس چشانیدیم و زمام امر همچنان به دست ماست و میمتعال می
(. ولی تعبیر لباس که متضمن معنای احاطه و فراگیری است این 912 ،62، ج6909درد و رنج بیفزاییم یا از آن بکاهیم.)طباطبایی،

 کند. یف میتضعبرداشت را 
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ها فعل اذاق را در این معنا ( حتی تفتازانی گفته است: عرب115: 7، ج7176مانند حقیقت است.)کلبی، 

گویند: ذاق فالن البؤس والضر و ها میعرب 6(911تا(، :کنند.)تفتازانی)بیبه طور حقیقی استعمال می

شود، به چشایی طعم تلخ تشبیه شده است. ثر ضرر و درد که درک میأذاقه العذاب. در واقع، ا

 ( 591: 1، ج7111)زمخشری،

اندازی دیگر دانشمندان ادبیات عرب استعاره را به اعتباری به استعاره مرشّح، مجرد و از چشم

شود تا ش میای یک تشبیه است؛ اما در استعاره تالدانیم که مبنای هر استعارهکنند. میمطابق تقسیم می

تشبیه نمایان نشود؛ هر اندازه تشبیه مخفی شود و بوی آن به بویژه به لحاظ لفظی به مشام نرسد، 

( با این حال مناسب است به نوعی به تشبیه اشاره 111تا(:شود. )تفتازانی)بیاستعاره زیباتر قلمداد می

شود. در واقع از یک سو لُغَز تبدیل میای به تشبیه نباشد گاه سخن به معما و شود؛ اگر اشعار و اشاره

تر یابد، معنا برایش دلنشینهرگاه شنونده یا خواننده وجه شبه را پس از میزان متعارفی تأمل و درنگ در

تر است؛ اما از سوی دیگر هرگاه ذهن در یافتن وجه تشبیه سرگردان و متحیر بماند، کالم و جذاب

دهد. در استعاره مطابق نه به وصف و ویژگی مستعار دست میشود و بالغت خود را از معماگونه می

که بگوییم: زید شیر است. گاه در مقام تشبیه، ویژگی و وصفی شود، نه مستعارله؛ مانند ایناشاره می

شود. این استعاره، استعاره مرشح است. اگر در استعاره، وصفی مناسب با مناسب با مستعار ذکر می

 شود. می تعاره مجرد نامیدهمستعارله ذکر شود، اس

 ذؤیب را در نظر بیاوریم:به عنوانی مثالی برای استعاره مرشح این شعر أبی

 و إذا المنیه أنشبت أظفارها

 (9: 7ق، ج7916ألفیت کل تمیمه ال تنفع)الشعراء الهذلیین، 

 هایش را به بدنت فرو کندهنگامی که مرگ چنگال

 ای ندارد.فایدهیابی که هیچ مهره و حرزی در می

دار، مستعار و دار است. حیوان چنگالمبنای استعاره در این بیت، تشبیه مرگ به حیوانی چنگال

سان جانب مرگ، مستعارله است. فعل أنشبت)فروبردن( با چنگال حیوان)مستعار( مناسبت دارد؛ بدین

شود این گونه . گفته میمستعار مقدم شده است. این استعاره مقبولیت و زیبایی خاص خود را دارد

اند که گمراهی را به بهای هدایت فرماید: آنان]دو رویان[ کسانیترین نوع است. قرآن میاستعاره بلیغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واالذاقه جری عندهم مجری الحقیقه لشیوعها فی البالیا والشدائد کما یقال ذاق فالن البؤس والضر و أذاقه العذاب. ـ  9

 (913:تا(، )تفتازانی)بی
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( در این آیه نیز تجارت برای 75گان نبودند.)بقره/یافتهخریدند؛ پس تجارتشان سودی نکرد و از راه

ست. جایگزینی هدایت با گمراهی، مستعارله و جایگزین کردن هدایت با گمراهی عاریت گرفته شده ا

که در آیه ذکر شده با مستعار که تجارت است تناسب  "ربحت"تجارت مستعار است؛ فعل و توصیف 

 (  591: 1، ج7111سان این استعاره از نوع مرشح است. )نک: زمخشری، دارد. بدین

ن عرب در مدح عبدالعزیز پسر مروان حال به مثالی برای استعاره مجرد توجه کنیم. کُثیّر از شاعرا

 گفته است: 

 غمر الرداء إذا تبسم ضاحکا

 ( 19، بیت 11، قصیده111م، :7117ق/7917غلقت لضحکته رقاب المال)عَزّه، 

 خنددردای او فراوان است؛ هنگامی که از سر شادی می

 شوند. مالها از شادمانی او خشمناک می

گونه که لباس خشش و کار نیک به رداء است؛ در واقع همانمبنای استعاره در این بیت، تشبیه ب

کند، بخشش و کار نیک هم از آبروی بویژه ردا که بلند است از عِرض و آبروی انسان محافظت می

های انسان بخشنده نیز چندان راضی نیستند؛ زیرا باید جابجا شوند! مستعار کند. مالآدمی پاسداری می

نیک و معروف، مستعارله. با این حال وصف غمر که به معنای کثرت و  در این بیت، رداست و کار

فراوانی است با مستعارله که بخشش و کار نیک است مناسبت دارد؛ نه با مستعار که ردا است؛ فراوان 

بودن ردا بویژه در مقام مدح و ستایش از جود و بخشندگی کسی معنای محصَّل و مقبولی ندارد. این 

 شود. بخشش و کار نیک است که معنا دارد و مدح قلمداد میفراوانیِ خودِ 

به  "غمر"بینیم که در این بیت پس از تشبیه جود و بخشش به ردا در قالب استعاره، وصف می

شود، زیبایی معنای فراوانی آمده که مناسب با مستعارله است. این گونه استعاره هم که مجرد نامیده می

 دارد. و ظرافت ادبی خاص خود را 

سوره نحل هم ترس و گرسنگی به لباس تشبیه شده است. مستعار، لباس است و  771در آیه 

مستعارله ترس و گرسنگی؛ آنگاه فعل أذاق که در آیه ذکر شده بیشتر با مستعار له تناسب دارد تا لباس؛ 

 ای مقبول و عرفی است و به خیال و خواب ربطی ندارد.این نیز تشبیه و استعاره

 سُلمی در معلقات سبع آمده است که:همین ترتیب در شعر زهیر بن ابیبه 

 لدی أسد شاکی السالح مقذف

 (711: 7111سُلمی، له لبد أظفاره لم تقلّم)ابن أبی
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 و به کارزارهای مختلف فرستاده شده و مجرب است 5نزد شیری که سالح او کامل است

 های او کوتاه نشده است.دارای یال است و ناخن

در این بیت مردی شجاع و جنگاور به شیر تشبیه شده است. سپس بر مبنای این تشبیه اسم شیر 

برای مرد شجاع به عاریت گرفته شده است. پس مرد شجاع مستعارله و شیر مستعار است؛ با این حال 

و در مصراع اول، برخورداری از سالح که وصف مستعارله است ذکر شده و در مصراع دوم داشتن یال 

سان در یک بیت میان استعاره مرشح و مجرد جمع چنگال ذکر شده که با مستعار مناسب است. بدین

  1شده است.

شد: فکساها اهلل لباس از نوع ترشیح بود، باید گفته می 711به گفته سیوطی اگر استعاره در آیه  

متضمن نوعی مبالغه در چشانیدن تر است؛ زیرا واژه اذاقه الجوع؛ ولی استعاره مجرد در این مورد بلیغ

( خطیب قزوینی هم گفته است: فأذاقها اهلل لباس 769: 9ق، ج7911درد و رنج باطنی است. )سیوطی، 

تر است از فکساها اهلل لباس الجوع و الخوف؛ زیرا ادراک با ذوق مستلزم ادراک الجوع و الخوف بلیغ

که گرسنگی بردن اذاقه اشاره دارد به اینبا لمس هم هست؛ ولی عکس آن صادق نیست. پس به کار 

تر است از این که گفته شود: فأذاقها اهلل طعم شدیداً به آنها اصابت کرده است. این تعبیر همچنین بلیغ

رساند که گرسنگی الجوع؛ زیرا گرچه طعم مناسب با چشیدن و چشانیدن است اما این معنا را نمی

 (199-191: 7111قزوینی، همچون لباس آنان را فرا گرفته است.)

تر از استعاره مجرد است؛ اما دشوار بتوان این حکم را کلی شود استعاره مرشح عموما بلیغگفته می 

دانست. بسیاری از بزرگان بالغت برآنند که معیار نیکویی در استعاره این است که تشبیه مخفی و نهان 

تر از رسد در تعبیر چشانیدن لباس ترس، تشبیه، نهانمی (. بر این پایه، به نظر111تا، :باشد)تفتازانی، بی

 تعبیر پوشانیدن لباس ترس است. 

ای دیگر باشد؛ برتر از گونه ،ای تعبیربا این حال بر فرض که برابر اصول فصاحت و بالغت گونه

نشمندان علوم تر استفاده شود. از دیرباز برخی از داضرورتی ندارد که در کالم بلیغ حتماً از تعبیر بلیغ

ای دیگر باشد.)نک: تر از آیه یا سورهتواند بلیغای از قرآن مجید میاند که آیه یا سورهقرآنی پذیرفته

 (617: 7، ج7111زرکشی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 6913و قال االخفش: هو مقلوب من شائک)جوهری،  رجل شاکی السالح، إذا کان ذاشوکه و حدّ فی سالحه ـ 1
 (13-6911:11شکی(. تفتازانی شاکی السالح را به معنای کامل در سالح گرفته است.)تفتازانی، ، ماده 2:2909ج
 (6931:669. برای توضیحی کوتاه در این باره نک: )شفیعی کدکنی،  1
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باری استعاره از نوع مجرد به شعر عربی اختصاص ندارد. در اشعار پارسی هم استعاره مجرد 

 گوید:فراوان است. حافظ می

 کندا میل چمن نمیسرو چمان من چر

 (791: 7919کند.)شیرازی، شود یاد سمن نمیهمدم گل نمی

قامت به سرو تشبیه شده است. سرو مستعارمنه و یار، مستعار له است؛ با این در این بیت یار خوش

حال در ادامه، به حرکت کردن و میل به چیزی پیدا کردن اشاره شده که با یار که مستعارله است 

 دارد.تناسب 

 گوید:الدین میباز خواجه شمس

 کُنِ مردم دارش نرگسِ مستِ نوازش 

 (.751: 7919خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد)شیرازی، 

در این بیت چشم معشوق به نرگس تشبیه شده است. نرگس مستعار منه و چشم یار، مستعارله 

چشم که مستعارله است مناسبت دارد. این  داری ذکر شده که بااست. با این حال در ادامه، وصف مردم

 1استعاره هم نیکوست و زیبایی خاص خود را دارد.

 خاقانی هم گفته است:

 از سوزش آه من همه شب

 بادام تو دوش ناغنوده

 سرو تو مگر ز پا نشیند

 کاین دل نفسی به جا نشیند 

ستعارله و مستعار، بادام در بیت اول هیئت زیبای چشم یار به بادام تشبیه شده است؛ پس چشم، م

است. با این حال در ادامه وصف غنودن به معنای خوابیدن و استراحت کردن آمده که با چشم تناسب 

دارد. در مصراع دوم هم یار به سرو تشبیه شده است. سرو، مستعار و یار مستعار له است. وصف 

 ( 116: 7915نشستن با یار که مستعار له است تناسب دارد.)نک: زاهدی، 

 ها را در هر زبانی که باشد انکار نمود.توان حُسن و زیبایی این گونه استعارهگمان نمیبی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای استعاره که به آسانی بتوان تشبیهی که مبنهای زبان انگلیسی هم وجود دارد؛ بسته به اینبندی در استعارهنظیر این دسته ـ  3

 شوند. نک:تقسیم می (implicit)و ضمنی (explicit)ها به آشکاراست را تشخیص داد یا نه، استعاره
Hills, David, "Metaphor", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/metaphor.>/ 
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 در پرتو اندیشه بینامتنیت «چشانیدن لباس ترس». بازخوانی تعبیر 9

 گریکدیها بر متقابل متن ریثأت یبه معنا گویندها آن را تناصّ میزبانکه عرب (intertextuality) تینامتنیب

ها آن یریگاز شکل یتوجهکه زمان قابل یخیتار یهادر مورد متن ژهیبوانداز مطالعه متون از این چشماست. 

از خود  شیمتن از متون پ کی ایاست که آ نیا تینامتنیدر ب یشود. پرسش اصلیتر متیهرچه با اهم ،گذردیم

وجه دیگر مطالعات بینامتنی،  ؟چگونه بوده است یاست چند و چون اثرگذار رفتهیپذ ثراست؟ اگر ا رفتهیاثر پذ

های اندیشه بینامتنیت در آثار دو مایهشود دستهای بعدی است. گفته میپژوهش درباره تأثیر یک متن بر متن

 7155بود که در  77وجود داشته است. اما نخستین بار ژولیا کریستوا 71و باختین 1شناس برجسته سوسورزبان

  María Jesús and Alfaro (1996: 268)) )را ابداع کرد. (intertextuality)واژه 

های ادبی و خیالی( هم که به نما)در برابر متنگرا و واقعهای واقعبرابر اندیشه بینامتنیت حتی متن

های پیش از خود ارتباط دارند. پس جایگاه یک متن پردازند، با متننمایی مستقیم جهان خارج میزبا

کننده است. نظریه های ادبی پیشین بسیار تعیینفرهنگی و نوع ارتباط متن با متن–زبانیهای در نظام

با یکدیگر ارتباط دارد و  (text)هابا یکدیگر و هم به ارتباط متن (word)هابینامتنیت هم به ارتباط واژه

شود؛ زیرا نیست. رویکرد بینامتنی آشکارا سبب نوعی پویایی در فهم متن می 71شناسانهبحثی صرفاً واژه

 پردازد و نه صرفاً ساختارهای ثابت. به تحلیل و تعامل فرایندهای ارتباطی می

مسلمانان و متون پس از  یبر گفتمان ادب دیقرآن مج ریثأاغلب به ت تینامتنیو ب دیقرآن مج هدربار 

پرداخته شده است. اما به یا شعرای پس از اسالم  هیسجاد هفیالبالغه و صحمانند نهج دیقرآن مج

خود کمتر پرداخته شده است. علل  زمانهو گفتمان مسلط  جیرا اتیاز ادب دیقرآن مج یریاثرپذ

مطالعه در  یدشواراحتماالً تواند متفاوت باشد. یمنظر البته م نیاز ا یقرآن تینامتنینپرداختن به مطالعه ب

پندار که  نیاست. اعلل از  یکیعربستان  هریدر شبه جز یخیتار یکمبود منابع ادب لیباره به دل نیا

از  گرید یکی ،کندیم ازینیبنزول قرآن  مسلط زمان یفهم آن را از گفتمان ادب د،یبودن قرآن مجیانیوح

 اتیگسست آن از ادب یبودن قرآن هرگز به معنایانیاست که وح یدر حال نیاست. ا یاحتمال لیدال

 ایباشد  یمقدس و اله-ی. قرآن در هر حال متن و از جنس زبان است. هر متنستیمسلط زمان خود ن

امر نه  نیو نوآورانه باشد. ا عیتواند سراسر بدیمخاطب نم ایبا خواننده  اطارتب یبرا -یو بشر یعاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9. Ferdinand de Saussure  

10. Mikhail M. Bakhtine  

11. Julia Kristeva  

12. Philological  
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هر  یو مفهوم یزبان یمتن است. ساختارها کیبر کمال  لیاست و نه دل ریپذنه امکان ،ضرورت دارد

د با گفتمان نتوانید در هر حال نمنآن درآمده باش یبشر یکه در قالب متن به معنانیبه محض ا یمتن

چه بسا علت دیگر نپرداختن به رویکرد بینامتنیت در  د.نارتباط باشیب نیشیزبان پ ایمسلط و  یزبان

های معنایی آیات ود پذیرش بینامتنیت قرآنی فروکاستن افقشمطالعات قرآنی این است که گمان می

قرآن مجید به افق معنایی مردم عادی شبه جزیره عربستان در زمان نزول قرآن مجید است. این در 

به سطح  یقرآن یفروکاستن ژرفا یمعنا هرگز به معنا نیبه ا یقرآن تینامتنیاور به بحالی است که ب

تواند در سطح یمتن م کی. ستینهای پیش از قرآن یا متن دیمج قرآنزمان  یفکری و ادب جیگفتمان را

 ییبه توسعه معنا یباشد اما همزمان در سطح مفهوماز خود  شیوابسته به متون پ ایوامدار  یامر زبان

ره با نیما در ا یهااست که برداشت نیاراده کند. مهم ا یبلند و متعال میمفاه ج،یرا ریبپردازد و از تعاب

بینامتنیت تنها ارتباط و  دهد. یضرورت آن گواه ایبر امکان  یزبان ای یمتکلفانه نباشد و شواهد مفهوم

گاه که بر شانه متن پیشین سازد. متن بعدی حتی آنتعامل متن با متون پیشین یا بعدی را روشن می

های عنایی به افقتواند افق معنایی خاص خود را داشته باشد و از طریق توسعه مایستد میمی

که برای داوری درباره تفاوت افق تری از معانی و مفاهیم چشم بدوزد. ضمن اینتر و ژرفدوردست

به  -حتی متون کامالً فاخر و برجسته ادبی-گفتمانی قرآن مجید با افق گفتمانی متون پیش از اسالم

ن قرآن مجید با متون ادبی پیش تأمل و درنگ زیادی نیاز نیست. هر داور منصفی به تفاوت سطح گفتما

تواند یکی از دستاوردهای مطالعه قرآن از قرآن گواهی خواهد داد. اتفاقاً رسیدن به این داوری خود می

شود مطالعه قرآن مجید از منظر مجید از منظر بینامتنی باشد. سرانجام، به وارونه آنچه گاه پنداشته می

دهد. پس نباید های قرآنی را افزایش میوضوح و آشکاری داللتسازد، بلکه بینامتنیت آن را مبهم نمی

اهمیت یا غیرضرور دانست. بلی این واقعیت را انکار به این بهانه، مطالعه بینامتنی قرآن مجید را کم

سازد؛ زیرا توان کرد که رویکرد بینامتنی تفسیر و فهم قرآن را از حالت بساطت و سادگی دور مینمی

 تلزم صرف وقت و حوصله و تأمل بیشتری برای فهم قرآن است.این رویکرد مس

نزول  قرآن از زبان مسلط زمان یریفهم اثرپذ یتالش برا یقرآن به معنا ینامتنیب همطالع دیفوا یبار

رساند تا گوهر مراد و مقصود یمطالعه به مفسر مدد م نیافزون از شمار است. اهای پیش از آن و متن

 نیرا به کار برده است روشن شود. ا اآنه دیکه قرآن مج یزبان جیرا یرهایو تعب میاز مفاه یاریدر بس

بندد. یم یریتفس ادیبنیب یهاهینظرطرح  ای بیغر التأویو ت هاتیراه را بر توج یعیفهم به طور طب

ای را در بستر زبان رایج به آسانی درک کنیم و به آسانی کند تا معنا و یا پیام آیهبینامتنیت گاه کمک می
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االذهانی و محصول زبان، امری میان فردی، بینآیات قرآن مجید را متشابه و یا خیالی قلمداد نکنیم. 

رو با پیش شود؛ هم از اینجریان و روند حیات آدمی و اهل آن زبان است. زبان در لحظه آفریده نمی

نگ دارد. تصور کنیم کسی با اهل یک زبان با تعابیر و اصطالحاتی سخن بگوید که از خود ارتباط تنگات

شود. گسست گمان تعامل و ارتباط حاصل نمیها را درک نکنند؛ در این صورت بیمخاطبان مفهوم آن

 شود.کامل قرآن مجید از متون و زبان رایج پیشاقرآنی نه ممکن است نه کمالی برای قرآن قلمداد می

شود حتی جا که به تعامل متنی و زبانی قرآن مجید با متون ادبی پیش از اسالم مربوط مینتا آ

دهد که بسیاری از تعابیر و اصطالحات به کار رفته در مروری گذرا بر اشعار عرب جاهلی نشان می

التش رو که یک متن زبانی است و رسقرآن مجید پیش از اسالم رایج بوده است؛ قرآن مجید نیز از آن

 گیرد.ارتباط و انتقال مفاهیم است آن تعابیر و مفاهیم را به کار می

شود به عبارت چشیدن و چشانیدن در زبان عربی تنها برای آنچه به واقع با حس چشایی درک می

رود. در بیت شود نیز به کار میشود ولی درک میرود؛ بلکه به طور مجازی برای آنچه چشیده نمیکار نمی

 سلمی که یکی از معلقات سبع به روایت ابن االنباری است آمده است که:ابیات معلقه زهیر بن ابیاز  11

 و ما الحرب اال ما علمتم و ذقتم 

 (  711 :7111سُلمی، و ما هو عنها بالحدیث المرجّم)ابن أبی

 ایددانید و چشیدهجنگ همان چیزی است که می

 79ر مظنون و موهوم نیست.گفتن از امگفتن درباره آن سخنو سخن 

زیسته است. شعر او به عنوان متنی ادبی و ها پیش از اسالم میزهیر به گزارش منابع تاریخی سال

عباس نقل شده است که: او ها پیش از بعثت پیامبر)ص( در کعبه آویزان بوده است. از ابنفاخر سال

بافی کند، که در خواب باشد یا خیالآن( او بی7111:69سُلمی، سرآمد شاعران عرب است.)ابن أبی

شود و به معنای که جنگ، درک و احساس میبرد؛ حال آنتعبیر چشیدن را در باره جنگ به کار می

 شود. توان به زهیر ایراد کرد که جنگ چشیده نمیشود. نمیواقعی چشیده نمی

رایج اختصاص به چشانیدن به همین ترتیب، تعبیر چشانیدن)به معنای متعدی( هم در زبان عربی 

ای که او قیس چیزی با حس چشایی انسان اختصاص نداشته است. در دیوان اعشی در ضمن قصیده

 ستاید آمده است:کرب را میبن معدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.212:ق6939این بیت نک: )انصاری، وجوه اعرابی  توضیحاتی در بارهبرای  ـ69
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 أذاقتهم الحرب انفاسها 

 (91، قصیده پنجم، بیت911:تاقیس، بیو قد تکره الحرب بعد السلم.)ابن

 چشانیدهای خود را به آنان جنگ نفَس

 و گاه پس از صلح، جنگ ناخوشایند است. 

شود اعشی در پایان عمرش پیامبر)ص( را مالقات کرده اما او این بیت و تعبیر را که گفته میبا آن

ها فاصله دارد؛ از قرآن مجید الهام نگرفته است. حال و هوای اشعار او با فضای مفاهیم قرآنی فرسنگ

برده است که ه جود و سخاوت پیامبر)ص( بوده است. او گمان میشود او تنها شیفتحتی گفته می

 پیامبر)ص( سیادت و آقایی خود را از رهگذر بخشندگی و کرَم به چنگ آورده است.

که نه گرسنگی و توان به کسی چشانید. همچنانپیداست که جنگ نه نفَس دارد و نه نفس را می

چشانید. درست است که این استعاره نیز از نوع مرشح توان به کسی ترس لباس دارد و نه لباس را می

له و حیوان یا موجود زنده  مستعار ،است؛ جنگ به موجودی زنده تشبیه شده است و بدین سان جنگ

مستعار است؛ آنگاه نفس که مناسب با مستعار است ذکر شده است و بنا بر این نوع استعاره در آن با 

بخش است که برابر اصول مقبول در است؛ اما از این جهت الهام سوره نحل متفاوت 711استعاره آیه 

شود؛ بلکه به چیزی مانند نفَس هم زبان عربی فعل أذاق تنها به آنچه چشیدنی است اسناد داده نمی

 شود.اسناد داده می

رده باری شمار تعابیری از این دست که در میان مردم رایج بوده و قرآن مجید آنها را عیناً به کار ب

 تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند، فراوان است و شرح آنها به فرصتی جداگانه نیاز دارد.

 نتیجه

دهد که این آیه در مقام بیان سوره نحل هرگز گواهی نمی771نظم درونی، شأن نزول و محتوای آیه

برای تشکیل و  امری غیرواقعی، غریب و رؤیاگونه است. آیه شریفه از عناصر اصلی و ضروری الزم

گوید: امنیت اجتماعی، آرامش روانی و رفاه اقتصادی؛ همچنین این که موارد بقای یک جامعه سخن می

ها سبب تبدیل امنیت، آرامش و رفاه به ترس و ناداری اند و کفران آنهای الهییادشده مصداق نعمت

های الهی یک رابطه دادن نعمتدست شود. این آیه در مقام بیان این نکته است که میان کفران و ازمی

گرایانه و عِلّی وجود دارد. تعبیر فأذاقهم اهلل لباس الجوع و الخوف باید در همین فضا و زمینه واقع

انداز ادبی نیز فاذاقهم اهلل لباس الجوع و الخوف متضمن دو استعاره گویانه تفسیر شود. از چشمواقع
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گیرد گاه که انسان یا جامعه را فرامیتشبیه ترس و گرسنگی آن 71است، استعاره اصلی و استعاره تبعی.

پوشاند از نوع تشبیه امر غیرمادی به امر محسوس و ملموس است. به لباس که آن نیز بدن را می

همانندهای این تشبیه در تعابیر ادبی پیش و پس از اسالم فراوان است. اما در مورد استعاره تبعی دوم 

ن به لباس نیز اگر فعل ذاق به معنای تماس و ارتباط فیزیکی باشد، در این صورت یعنی اسناد چشانید

اسناد فعل أذاق به لباس کامال معمول و متعارف است؛ اما اگر اصرار داشته باشیم که فعل أذاق صرفا 

به معنای چشانیدن است، فعل اذاق در اشعار شاعران عرب پیش از اسالم به مواردی که لزوماً متعلق 

های خود که جنگ نفَسچشانیدن به معنای چشانیدن به ذائقه نیست نیز استعمال شده است؛ مانند این

گونه که در معلقه زهیر بن أبی اسلمی چشاند )در شعر اعشی( یا چشیدن خود جنگ )آنرا به مردم می

 آمده است.( 

و حتی با لحاظ تعابیر هرگاه تعبیر چشانیدن لباس ترس و گرسنگی در چارچوب قواعد زبان عربی 

های کامالً رایج زبانی کامالً متعارف و روشن است و استعاره به کار رفته در آن نیز از جنس استعاره

مقبول است به چه دلیل باید این آیه را شاهدی بر رؤیاپنداری قرآن مجید قرار داد؟ تعبیراتی از این 

یبان پیوسته در چارچوب زبان رایج قابل فهم دست هم برای مخاطبان اولیه قرآن مجید و هم برای اد

 انگیز و خیالی قلمداد نشده است. بوده و غریب و شگفت

اندازهای گوناگون حتی توسط خود باری به نظر نگارنده باب مطالعات انتقادی قرآن مجید از چشم

شود، مجید مربوط میمسلمانان بسته نیست؛ اما تا آن جا که به داوری در باره ابعاد ادبی و متنی قرآن 

آمیز قلمدادکردن تعابیر ادبی رایج و کامالً مقبول، های باشتاب و تناقضپردازیباید به جای نظریه

بردباری علمی به خرج داد و به تعامل ادبی و متنی قرآن مجید با زبان ادبی رایج در زمان نزول و 

های ادبی قرآن را در ها و ظرافتاز نکتهگونه مطالعه، بخشی محیط پیدایش اسالم نیک توجه کرد. این

شناسانَد. تفسیر و تعبیرهای غریب چارچوب پارادایم و گفتمان ادبی رایج در زمان نزول قرآن به ما می

ای برای هیچ نظریه یا طرح بحثی مانند مایهتواند دستو خارج از چارچوب مسایل زبانی هرگز نمی

 رؤیاپنداری قرآن قرارگیرد. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از نظر علمای بالغت استعاره هر گاه مربوط به اسماء اجناس باشد استعاره اصلی است. اما استعاره در کاربرد افعال، صفات   ـ62

 (.6229:230)نک: سکاکی،  و حروف، استعاره تبعی است
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