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 چكيده
 در آيه 24 سوره يونس حيات دنيا به منظومه مركبى تشبيه شده كه مورد تحليل اهالى
 تفسير قرار گرفته است، آفريننده تشبيه در اين منظومه مركب نقاط خاصى را بر جسته
 و در نتيجه بخشى از مراد خود را در آن نهان كرده است؛ از اين رو در فرايند فهم اين
 تشبيه، همين نقاط برجسته سرنخ هاى مناسبى هستند كه رمز گشايى از تشبيه، بدون

فهم دقيق اين نقاط ميسر نخواهد شد.
 در دانش هاى زبانى ما نبود فرايندهاى منضبطى براى اين قبيل رمزگشايى ها رخنه اى
 است كه متن فهمى ما از آنجا آسيب ديده است، اين مقاله پس از نگاهى كوتاه به اين
 رخنه علمى به تجزيه نقاط برجسته و معنادار تشبيه مركبى كه در آيه مذكور به كار رفته

مى پردازد تا از رهگذر آن به دريافتى تازه و عميق از اين تشبيه دست يابد.

كليدواژه ها: تشبيه فهمى، تجزيه و مقارنه، برجستگى ماء در مشبه به، واليت

 بازخوانى يك تشبيه:
از متن تا بطن آيه 24 يونس

محمد عشايرى منفرد
مدرس حوزه و دانشگاه
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ارائه اينكه در چيستى تشبيه و تقسيمات آن مباحث فاخرى  با   ارباب علم بالغت 
 كرده اند؛ اما براى تشبيه فهمى، ساز و كار روشنى ارائه نكرده اند. اين رخنه علمى
يا كم را درتشبيه فهمى دچار سطحى نگرى  ما  از مفسران  آنكه برخى  بر   عالوه 
 فهمى كرد، مانع از همسويى و نزديكى الزم بين برداشت هاى آنان نيز شده است.
 با اين حال تجربه هاى مفيدى كه تفسير هزار و چهارصد ساله قرآن كريم در اختيار
 مفسران جهان اسالم نهاده كوه باشكوهى است كه با تكيه بر آن مى توان به كشف
 و توسعه فرايندهايى پرداخت كه مفسران پرتوفيق تر قرآن در تشبيه فهمى خود به

صورت ارتكازى از آن بهره مى برده اند.

 يكى از گونه هاى تشبيه كه فهم آن دشوارى خاصى دارد تشبيهى است كه دست كم
 يكى از طرفين آن مركب باشد، چرا كه در اين تشبيه ها گاه در يكى از طرفين كه
 ظاهراً بسيط است ترّكبى نامرئى وجود دارد؛ اما از طرف ديگر به وضوح مركب است،
 چنان كه خداوند انفاق كنندگان را -كه ظاهرى بسيط دارد- به دانه اى تشبيه مى كند
نور خداوندى يا  نهفته است1!  دانه   كه هفت خوشه مى روياند و در هر خوشه صد 
 را- كه آن هم ظاهرى ساده دارد- به چراغدانى تشبيه مى كند كه در آن چراغى
 پرفروغ وجود داشته باشد، آن چراغ در حباب شفاف و درخشنده اى چونان يك ستاره
 فروزان قرار گرفته باشد و با روغنى افروخته شود كه از زيتونى پر بركت گرفته شده،
 روغنى كه نه شرقى است و نه غربى و چنان زالل است كه چيزى نمانده كه حتى

بدون تماس با آتش هم شعله ور شود!2

 دشوارى فهم اين تشبيه ها آن است كه خواننده به وضوح مى داند كه هر يك از اين
 اجزاى متعددى كه ساختار مشبه به را تشكيل مى دهند بايد نظيرى هم در ساختار
 مشبه داشته باشند؛ اما آفريننده تشبيه، زبان تشبيه را موجز كرده و اجزاى تشكيل
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 دهنده مشبه را در تشبيه بيان نكرده و كشف آن را بر عهده فهمنده تشبيه گذاشته
 است. از سوى ديگر گاه گوينده تشبيه، برخى از اجزاى تشكيل دهنده ساختار مشبه به
 مركب را هم ذكر نمى كند كه اين امر نيز دشوارى ديگرى را بر سر راه تشبيه فهمى
 قرار مى دهد. در ميان سازوكارهاى نانوشته اى كه مفسران پرتوفيق تر قرآن كريم به
 صورت ارتكازى در تشبيه فهمى خود از آن بهره مى برده اند دو شگرد مهم خودنمايى
 مى كند: يكى توجه به نقاط برجسته شده در ساختار مشبه يا مشبه به مركب و ديگرى

تجزيه و مقارنه.

الف) توجه به معنادارى نقاط برجسته مشبه و مشبه به

 نخستين شگردى كه در فهم و تحليل تشبيه مورد توجه قرار مى گيرد اين است كه
 مفسر به نقاطى از مشبه يا مشبه به مركب كه گوينده تشبيه آفرين آنها را برجسته
 كرده است توجه ويژه اى مى كند و از جنبه معناشناختى و نشانه بودن آنها براى معانى

خاصى غفلت نمى كند.

مْ آُن  مثًال در تشبيه بسيار زيباى ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعمالُُهْم َكَسراٍب بِِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّ
ُ َسِريُع الِْحساِب﴾  ماًء َحتَّى إِذا جاَءُه لَْم َيِجْدُه َشْيئًا َو َوَجَد اهللاََّ ِعْنَدُه َفَوفَّاُه ِحسابَُه َو اهللاَّ
 (النور:39) خداوند اعمال كافران را به سرابى در بيابانى تشبيه كرده است كه شخص
 تشنه آن را آب مى پندارد؛ اما وقتى به سوى آن مى آيد چيزى در آنجا نمى يابد بلكه
عالمه مى كند.  رسيدگى  او  حساب  به  هم  خدا  و  مى بيند  سراب  محل  در  را   خدا 
 طباطبائى رحمه اهللا در فهم و تحليل اين تشبيه به نقاط برجسته ساختار مشبه به
 توجه شايانى كرده است. وى در واكاوى اجزاى اين مشبه به حتى به جايگاه واژه
 «ظمئان» (تشنه) و جاء كه برجستگى چندان چشمگيرى هم ندارند توجه كرده و از
 خود پرسيده است با اينكه تشنه و سيراب هر دو سراب را آب مى پندارند، چرا قرآن
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 در اين تشبيه فقط بر روى ظمئان، حساب باز كرده است؟3 و با اين كه كلمه هاى
 ديگرى مثل بلغ و إنتهى و... نيز بر معنايى همسو با معناى آمدن داللت مى كنند،
 چرا خداوند از واژه "جاء" استفاده كرده است؟!4 اين پرسش ها و پرسش هاى مشابهى
 كه جناب عالمه رحمه اهللا و ديگر مفسران قرآن در نقاط برجسته تشبيه هاى قرآنى
عليه على  امام  تعاليم  در  كه  است  قرآن  استنطاق  مصاديق  فاخرترين  از   نهاده اند 

 السالم به آن سفارش شده است (ذلك القرآن فاستنطقوه)5

ب) تجزيه و مقارنه تشبيه هاى مركب

 شگرد ديگرى كه پس از كشف نقاط برجسته طرفين تشبيه بايد مورد توجه قرار گيرد
 شگردى است كه در اين نوشتار "تجزيه و مقارنه" نام گرفته است، اين شگرد اگر چه
 در آثار ادبى مورد توجه قرار نگرفته، برخى از ارباب تفسير به صورت خواسته و برخى
 ديگر ناخواسته از آن بهره برده اند. مفسر در اين روش چون به يافتن شباهت هاى
 كلى در بين مشبه و مشبه به قناعت نمى كند، ابتدا طرف مركب را تجربه كرده و
 سپس اجزاى تشكيل دهنده مشبه را با اجزاى تشكيل دهنده مشبه به مقايسه كرده
 و از طريق قرينه كردن هر جزء از اجزاى مشبه با جزء مناسبى از اجزاى مشبه به

شباهت هر يك از اجزاى تشكيل دهنده آنها به يكديگر را نيز درمى يابد.

 فهمنده تشبيه وقتى نتواند اجزاى مهم و كليدى طرفين تشبيه (به ويژه مشبه به) را
 تشخيص دهد و نقش آنها را در شباهت طرفين به يكديگر پيدا كند به فهم دقيقى

از آن تشبيه دست نخواهد يافت.

ا َفلَمَّ ناراً  الَِّذي اْسَتْوَقَد  َكَمَثِل   به عنوان مثال در آيه هفده بقره آمده است: ﴿َمَثُلُهْم 
آيه ُيْبِصُروَن﴾ در اين  ُظُلماٍت ال  تََرَكُهْم ِفي  َو  بُِنوِرِهْم   ُ َذَهَب اهللاَّ َحْولَُه   أَضاَءْت ما 
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 منافق به كسى تشبيه شده است كه آتشى را مى افروزد؛ اما به محض روشن شدن
 محيط اطراف، خداوند نور آتش را از بين مى برد. در اين تشبيه ظاهراً مشبه فقط
 منافق است؛ ولى فهمنده تشبيه از طريق تجزيه و مقارنه در مى يابد كه چنين نيست،

بلكه اجزاى ديگرى هم وجود دارند كه به يكديگر تشبيه شده اند:

 

فايده تجزيه و مقارنه:

 "تجزيه و مقارنه" – عالوه بر اينكه براى هر تشبيهى فوايد خاصى دارد كه بومى
 همان تشبيه است- دست كم دو فايده فراگير براى همه تشبيه ها دارد كه عبارتند

از:

اجزاى از  بخشى  تمثيل،  تشبيه هاى  در  معموًال  اجزاى محذوف:  به كشف  كمك   .1 
 تشكيل دهنده مشبه يا مشبه به ذكر نمى شود. چنين مقارنه اى مى تواند قرينه بسيار
 گويايى براى پيدا كردن آن اجزاى محذوف باشد، چنان كه در مقارنه فوق بسيارى
 از اوصاف و احوال منافقين كه در تشبيه موثر است؛ اما در آيه ذكر نشده به وسيله

همين تجزيه و مقارنه كشف مى شود.
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 2. تأثير بر فهم تشبيه: اين تجزيه و مقارنه، تأثير عظيمى نيز در فهم و تحليل معناى
 تشبيه دارد، مثًال وقتى در همين مقارنه فوق جمع بودن منافقين درمشبه با مفرد
 بودن "الذى" در مشبه  به تقابل پيدا مى كند، اين تقابل در ذهن مفسر برجسته مى

شود و در نتيجه او ناچار مى شود كه به رمزگشايى از معناى آن بپردازد.6

 صاحب اين قلم با اينكه در تفاسير قرآن، شگردهاى پيدا و پنهان ديگرى را هم براى
 تشبيه فهمى يافته است؛ اما در ديباچه اين مقاله يادآورى همين دو شگرد را براي

بررسى آيه كافى مى داند.

بررسى آيه 24 يونس

َيْأُكُل ا  ِممَّ نَباُت اْألَْرِض  بِِه  َفاْخَتلََط  ماِء  السَّ ِمَن  أَنَْزلْناُه  َكماٍء  نْيا  الدُّ الَْحياِة  َمَثُل   ﴿إِنَّما 
أَنَُّهمْ قاِدُروَن أَْهُلها  َو َظنَّ  يََّنْت  ازَّ َو  ُزْخُرَفها  اْألَْرُض  أََخَذِت  إِذا  َحتَّى  نْعاُم  اْألَ َو   النَّاُس 
ُل َكَأْن لَْم تَْغَن بِاْألَْمِس َكذلَِك نَُفصِّ َفَجَعلْناها َحِصيداً   َعلَْيها أَتاها أَْمُرنا لَْيًال أَْو نَهاراً 

ُروَن﴾ (يونس: 24) اآلياتِ لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

 قرآن در اين آيه، حيات دنيا را به آبى تشبيه كرده است كه ابتدا خداوند آن را از
 آسمان فرو فرستاد و سپس آن آب با سبزه هاى زمينى كه خوراك چهارپايان و انسان
 است در آميخت تا بدان جاى كه زمين به آن آراسته شد و زمينيان فريب خورده،
 چنين پنداشتند كه خود مى توانند بر آن مسلط گردند؛ اما درست در همان زمان امر
 الهى به سراغ آن سبزه زار آمد و چنان خشك و خار و خسش كرد كه گويا اصًال از

آغاز وجود نداشته است.

 براى بررسى تشبيه فوق ابتدا با توجه به "معنادارى نقاط برجسته در تشبيه" نگاهى
كه درمى يابد  مى كند  نگاه  مشبه به  به  وقتى  مفسر  مى اندازيم.  مشبه به  ساختار   به 
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خداوند نقطه هاى زير را در ساختار آن برجسته كرده است:

الف) الهى بودن نعمت هاى دنيوى:

 قرآن با اسناد دادن انزال آب به خداوند (انزلناه) اشاره مى كند كه آفريننده زيبايى هاى
زمين و سبزه زاران جذاب آن خود خداوند است.

ب) بى ارتباطى جنبه فريبندگى دنيا به خداوند:

 "اخذ زينت" در زبان عربى به معناى "خودآرايى با زيور" است چنانكه در كريمه ﴿يا
 بَنِي آَدمَ ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد﴾7 نيز اخذ زينت به همين معنا به كار رفته است؛
 پس تعبير «اخذت االرض زخرفها» تصوير استعارى بسيار هنرمندانه اى است كه زمين
 را چنان چون عروسى زيبا جلوه مى دهد.8 قرآن با اسناد دادن اين زيبايى و دلربايى
يََّنْت﴾ اشاره مى كند كه اگر  و جلوه گرى به خود زمين ﴿َاَخَذِت اْألَْرُض ُزْخُرَفها َو ازَّ
 چه زيبايى زمين فريب دهنده است؛ اما اين فريبندگى به خداوند اسناد ندارد؛ چرا كه

خداوند فقط آب را مى فرستد؛ ولى جلوه گرى و دلربائى را زمين انجام مى دهد.

ج) نتيجه بخش بودن دلربايى دنيا:

 جمله ﴿َظنَّ أَْهُلها أَنَُّهمْ قاِدُروَن َعلَْيها﴾ نشانه آن است كه اين جلوه گرى فريبنده به
فرجام مى رسد و زمينيان فريفته آن مى شوند.

د) انحصار فريفتگان در اهل دنيا:

 ممكن است انسان در دنيا زندگى كند و از مواهب آن بهره مند هم بشود؛ اما با اين
حال دنيازده و اهل دنيا قلمداد نشود چنانكه جناب خواجه مى گويد:

آشنايان ره عشق در اين بحرعميق               غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده9
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 كلمه "اهل" كه در مشبه به به كار رفته كلمه معنادارى است. در زبان عربى هر كس
 به محض ارتباط برقرار كردن با چيزى اهل آن چيز ناميده نمى شود. لغت پژوهان
 عرب در معناى واژه اهل، گونه اى از اختصاص و شدت پيوستگى و انس گرفتن را
 شرط كرده اند.10 بنابر اين فريبندگى زمين همه ساكنان زمين را نفريفته است بلكه
 فقط اهل األرض يعنى كسانى كه به دنيا و جذابيت هاى آن اختصاص زيادى داشته

و با آن انس فراوانى گرفته اند را فريفته است.
هـ) ابهام در زمان مجازات و چيستى آن:

 ارباب ادب11 يكى از كاربردهاى حرف «او» را ابهام آفرينى براى مخاطبان مى دانند؛
 اتفاقًا در تعبير «﴿لَْيًال أَْو نَهارا﴾ برخى از مفسران12 نيز كلمه او را به معناى ابهام
 آفرينى دانسته اند، از سوى ديگر در كلمه ﴿امرنا﴾ امرى از سوى خدا است؛ اما با
 ابهامى كه واژه امر دارد مشخص نمى شود كه دقيقًا چه چيزى را خداوند مى خواهد
 به سراغ زمينيان خودفريب بفرستد؛ بنابراين، آيه مى خواهد بيان كند كه بعداً از سوى
 خداوند امر ناشناخته اى (امُرنا) در زمان ناشناخته اى ﴿لَْيًال أَْو نَهاراً﴾ به اين فريفتگان

شبيخون مى زند و همه آنچه كه بدان دل داده اند به يغما مى برد.
و) ناپايدارى دنيا:

يََّنْت َو َظنَّ أَْهُلها أَنَُّهمْ قاِدُروَن َعلَْيها أَتاها  در عبارت ﴿إِذا أََخَذِت اْألَْرُض ُزْخُرَفها َو ازَّ
 أَْمُرنا لَْيًال أَْو نَهاراً﴾ جمله ﴿أَتاها أَْمُرنا﴾ جواب إذا است؛ بنابراين، معناى جمله اين
كه مى آيد  خيره سر  فريفتگان  اين  ستيز  به  زمانى  در  درست  خداوند  امر  كه   است 
در درست  خيره شدگان  و  فريفته شده اند  فريفتگان  و  فريبا شده  و  زيبا  زمين   تازه 
 زمانى مغلوب امر الهى مى شوند كه هنوز هيچ بهره اى از آن زيبايى خيره گر و فريبا

نبرده اند.
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 اقتضاى شگرد تجزيه و مقارنه آن است كه همان وضعيتى كه بر ساختار مشبه به
 حاكم است بر ساختار مشبه نيز حاكم باشد، واضح است كه خداوند متعال مى خواهد
 همين وضعيت را حاكم بر حيات دنيا نيز نشان بدهد. يعنى حيات دنيا را هم اگر چه
 خداوند خودش مى آفريند؛ ولى در ادامه اين دنيا است كه جلوه آغاز مى كند و اهل
 جهان را فريب مى دهد و درست در زمانى كه اهل دنيا هنوز بهره قانع كننده اى از
 دنيا نبرده اند امر الهى در شرايطى كه اصًال انتظارش را ندارند به سراغشان ميآايد و

بين آنها و آنچه كه بدان دل داده اند جدايى مى افكند.

غرض متكلم از اين تشبيه را مى توان به اين شكل خالصه كرد:

 1. غرض گوينده ارائه تصويرى هنرمندانه از فريبندگى دنيا و شيفتگى غافالنه  مردم
در برابر آن و سرعت زوال آن13، آن هم درست در آغاز دلبستگى شيفتگان است.

 2. غرض ديگر گوينده تالش براى كاستن از شيفتگى و وابستگى به دنياى ناپايدار
است؛ چندانكه آنان را از اين دلبستگى بيهوده برهاند.

 خداوند در اين تشبيه، حيات دنيا را به يك دستگاه واره مركب و پيچيده تشبيه كرده
 است كه اجزاى برجسته و معنادار آن تا حدودى بررسى و منجر به برداشت دو نكته
 فوق از اين تشبيه گرديد؛ چنين برداشتى از آيه در روايات فريقين نيز اشاره شده
 است؛14 ولى چند نكته برجسته و معنادار ديگر در مشبه به وجود دارد كه هر چند در
 تشبيه به صورت چشمگيرى برجسته شده اند؛ اما در تفاسير فريقين به صورت جدى
 از معناى آنها رمزگشايى نشده است، در ادامه اين نوشتار ابتدا دو نكته برجسته كه
 اتفاقًا تا حدودى مورد توجه برخى از ارباب تفسير نيز قرار گرفته بررسى و سپس
 براى معنا كردن تشبيه نكات ديگرى كه تاكنون مورد بى توجهى قرار گرفته اند نيز
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بررسى خواهد شد.

الف) برجستگى دوباره ماء در مشبه به

قرآن كريم در اين مشبه به نقش آب را از دو جهت برجسته كرده است:

 1. قرآن كريم در منظومه اى از مشبه به كه براى اين تشبيه تشكيل داده نقش "ماء"
با آوردن مستقيم كاف تشبيه بر روى  را بسيار برجسته كرده است؛ به طورى كه 
 "ماء" ابتدا مخاطب را با اين توهم روبه رو كرده است كه مشبه به فقط همين آب
 است! برجسته شدن جايگاه ماء در منظومه مشبه به چنان چشمگير بوده كه عالمه
 طباطبايى رحمه اهللا را نيز نگران كج فهمى خوانندگان غير تخصصى قرآن كرده
 است. از همين رو، وى به آنان تذكر داده است كه در اين تشبيه نبايد گمان كنيد
 مشبه به فقط ماء است، بلكه بايد توجه كرد كه مشبه به يك منظومه مركب و در

نتيجه تشبيه نيز يك تشبيه تمثيل است.15

 2. گاه دو چيز را با يكديگر مى آميزند و مخلوطى درست مى كنند كه يكى از آنها
 حجم اصلى آن مخلوط و ديگرى كه خليط ناميده مى شود -فقط حجم اندكى از آن
 را تشكيل مى دهد، در زبان عربى براى توصيف چنين آميخته شدنى از فعل "اختلط"
 استفاده مى شود؛ اما قواعد لغت حاكى از آن است كه اين خليط بايد در جايگاه فاعل
 و شيئ اصلى (كه حجم اصلى آن را تشكيل مى دهد) به وسيله حرف جر مجرور
الملح "اختلط  تعبير  با  با آب  اندكى نمك  زبان عربى مخلوط شدن   شود؛ مثًال در 
 بالماء" توصيف مى شود؛ اما تعبير "اختلط الماء بالملح" بدان معنا است كه اندكى آب
 را بر مجموعه اى عظيى از نمك  پاشيده باشند. براى همين هم قرآن كريم وقتى
 مى خواهد از چربى هاى اندكى كه به استخوان حيوانات چسبيده اند سخن بگويد آنها
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 را فاعل براى اختلط قرار داده و مى فرمايد: ﴿َما اْخَتلََط بَِعْظٍم﴾16

 از سوى ديگر براساس ريخت ظاهرى گياهان، ميزان آبى كه در ساختمان نباتات
 وجود دارد از ميزان سبزينه آنها بسيار كمتر ديده مى شود، بنابراين اگر منظور خداوند
 از اين آب همان بخش اندكى از آب باران بود كه وارد ساختمان گياهان مى شود،
 بايد به جاى نبات االرض، آب را فاعل براى اختلط مى كرد و به جاى تعبير ﴿َفاْخَتلََط
 بِِه نَباُت اْألَْرِض﴾ از تعبير ﴿َفاْخَتلََط بِِه نَباُت اْألَْرِض﴾ استفاده مى كرد. خالصه آنكه
 تعبير  ﴿َفاْخَتلََط بِِه نَباُت اْألَْرِض﴾ آبى را تصوير مى كشد كه نباتات همگى در آن

غرق هستند.

 برخى از مفسران اگر چه در تفسير اين تشبيه به برجستگى ماء دقت كرده اند؛ ولى
 در رمزگشايى از معناى نهان شده در اين برجستگى توفيق چندانى نداشته اند، با اين

حال مفسران را در برخورد با برجستگى ماء به چند گروه مى توان تقسيم كرد:

برجستگى اين  به  توجهى  هيچ  تشبيه  اين  تحليل  در  مفسران  از  بسيارى   .1 
نكرده اند.

 2. گروه ديگرى از مفسران هم كه به اين برجستگى توجه داشته اند هيچ تالشى
تعبير برجستگى  اينكه  با  زمخشرى  مثًال  نكرده اند  آن  معناى  از  رمزگشايى   براى 
ارائه نكرده است،17 عالمه طباطبايى اما هيچ معنايى براى آن   فاختلط را دريافته؛ 
 رحمه اهللا نيز كه برجستگى تقدم مائي بر همه اجزاى مشبه به را دريافته فقط به
 هشدارى مبنى بر محدود نپنداشتن مشبه به به همين آب بسنده كرده و معنادارى آن

را گذاشته و گذشته است.18

رمزگشايى براى  هم  و  دريافته اند  را  برجستگى  هم  مفسران،  از  ديگرى  گروه   .3 
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رحمه طباطبايى  عالمه  يونس   45 كريمه  ذيل  در  مثًال  كوشيده اند؛  آن  معناى   از 
 اهللا برجستگى تعبير﴿َفاْخَتلََط بِِه نَباُت اْألَْرِض﴾ را دال بر غلبه آب بر سبزينگى در
 ساختمان نباتات دانسته19 و جناب آلوسى20 و مرحوم مشهدى21 نيز معناى اين تعبير

را فقط مبالغه در كثرت آب دانسته اند.

در ولى  داشته اند؛  توجه  برجستگى  اين  معنادارى  به  چه  اگر  سوم  گروه   مفسران 
 رمزگشايى از معناى اين برجستگى تعلق اين برجستگى به يك مشبه به مركب را

ناديده گرفته و آن را به مثابه يك نشانه زبانى مستقل مورد فهم قرار داده اند.

 در ميان مفسران فريقين مفسرى ديده نمى شود كه در رمزگشايى از برجستگى هاى
﴿ جمله  تا  و  مى شود  شروع  ماء  كلمه  با  كه  مشبه به  كليت  به  باشد  توانسته  ماء 
 َفَجَعلْناها َحِصيداً َكَأْن لَْم تَْغَن بِاْألَْمِس﴾ ادامه مى يابد به مثابه منظومه اى دستگاه واره
 نگاه كرده و معنادارى برجستگى هاى كلمه ماء را در ضمن اين كل منسجم و به

صورت هماهنگ با اجزاى ديگر آن دريافته باشد.

رابطه بايد  باشد  از طرفينش) مركب  (يا دست كم يكى   در تشبيهى كه طرفينش 
 اجزاى تشكيل دهنده آن به مثابه يك كل منجسم مورد توجه قرار بگيرد تا يك
 هيأت انتزاعى به دست بيايد؛ بنابراين در تحليل چنين تشبيه هايى نمى توان اجزاى
يكديگر با  كه  تعاملى  به  توجه  بدون  را  مركب  مشبه  يا  مشبه به  دهنده   تشكيل 
كه است  اين  به  منوط  تمثيل  تشبيه  از يك  رمزگشايى  داد.  قرار  فهم  مورد   دارند 
 فهمنده تشبيه بتواند از معناى نهان شده در تعامل و ترابط اجزاى تشكيل دهنده آن

رمزگشايى كند.

 بر اين اساس، بايد مشبه به را يك بار ديگر مورد دقت قرار داد. در مشبه به اين تشبيه،
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 منظومه اى به تصوير كشيده شده است كه در آن ماء به صورت غيرمنتظره اى بزرگ
 نمايى شده است، پس مى توان گفت ساختار مشبه به چنين است: آبى كه خداوند خود
 فرو فرستاد تا نباتات زمين در آن غرق شوند (نه آنكه آب در ساختمان نباتات گم
نْعاُم﴾ و زمين بدين ا َيْأُكُل النَّاُس َو اْألَ  شود) و حيات انسان و حيوان ادامه يابد ﴿ِممَّ
 ترتيب احساس زيبايى و آراستگى كند؛ اما برخى از زمينيان -كه از شدت گرايششان
 به زمين بايد اهل زمينشان ناميد- اين زيبايى زمين را بازيچه فريب خود كردند؛ امر
 الهى در زمان ناشناخته اى كه هنوز بهره كاملى از دنيايشان نبرده اند به سراغشان

خواهد آمد و عيش آنان را ناتمام خواهد گذاشت.

 پيش از توجه نهايى به معنادارى مشبه به ديگر نكات برجسته مشبه به نيز بايد كشف
شود:

ب) ديگر نكات برجسته مشبه به

 عالوه بر برجستگى دوباره آب نكات برجسته ديگرى هم در مشبه به وجود دارد كه
 برجستگى آنها در حدى است كه جاى هيچ گونه ترديدى در معنادارى آنها باقى

نمى ماند. اين نقاط برجسته و معنادار عبارتند از:
1. هدف از انزال آب:

  انزال آب كنشى از سوى خدا بوده است (انزلنا) كه بايد به حيات انسان و حيوان
نْعاُم) منجر مى شد؛ اما اهل االرض براى منافع خودشان آن را  (َيْأُكُل النَّاُس َو اْألَ

منجر به خودفريبى دنياخواهانه كردند.
2. تقابل بين كنش خداوند و واكنش اهل االرض:
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 قرآن در اغاز اين مشبه به، فرستادن آب را (كه كنشى اميدآفرين و حيات بخش است)
 به خدا اسناد مى دهد؛ اما در ادامه، از فريب خوردن اهل زمين به گونه اى ياد مى كند
 كه معلوم مى شود خود فريبى آنان واكنشى نامطلوب به انزال آب بوده است؛ بدين
(انزال آب) و واكنش اهل االرض (فريب  ترتيب در اين تشبيه بين كنش خداوند 

خوردن) تقابل معنادارى ايجاد شده است.
3. محروميت نهايى اهل االرض:

 خداوند در پايان اين مشبه به، اهل االرض را به خاطر آنكه انزال آب را از هدف الهى
 اش دور كرده اند تهديد مى كند22 كه پيش از دستيابى به اميالشان آنان را در حسرت

بهره مندى كامل از اين همه زيبايى فرو خواهد برد.

 پس از بررسى اجزاى برجسته مشبه  به بايد به تجزيه و مقارنه اجزاى مشبه و مشبه به
پرداخت.

تجزيه و مقارنه طرفين تشبيه

روشن كوتاهى  روايى  جستار  با  تشبيه،  اين  مقارنه  و  تجزيه  به  پرداختن  از   پيش 
رمز مشبه به  اين  پايانى  قست  از  السالم  عليهم  بيت  اهل  روايات  در  كه   مى شود 
 گشايى شده است، چه در روايات متعددى23 از امامان شيعه عليهم السالم تعبير ﴿أَتاها
عليه امام عصر  بر ظهور  بِاْألَْمِس﴾  تَْغَن  لَْم  َكَأْن  َحِصيداً  َفَجَعلْناها  نَهاراً  أَْو  لَْيًال   أَْمُرنا 
 السالم و نابودى مخالفان و دشمنان ايشان حمل شده است. از آنجا كه فهم مشبه به
 به مثابه يك كل منسجم از بايسته هاى تشبيه فهمى است با همين سرنخى كه در
از قسمت بايد  كرد،  روشن  را  مشبه به  پايانى  و قسمت  آمد  به دست  روايات   پرتو 
 آغازين مشبه به هم ابهام زدايى كرد؛ چرا كه وقتى قسمت پايانى مشبه به مركبى
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 كه اجزايش با هم تعامل دارند بر امر امامت حمل شود، اقتضاى هماهنگى اجزاى
 مشبه به آن است كه اجزاى آغازينش هم بر امر امامت حمل شود و گرنه مشبه به از

"منظومه اى هماهنگ" به "مجموعه اى هر آهنگ" منقلب خواهد شد.

 اگر اين روايات در دستمان نباشد يا به هر دليلى دستمان از آنها كوتاه شود باز هم
قرينه كافى در خود تشبيه براى رسيدن به همين برداشت وجود دارد.

به سرسبزى موقت دنيا  دارد حيات  آيه وجود  اين  از  رايجى كه  برداشت   براساس 
 گياهان كه بسيار ناپايدار است تشبيه شده؛ اما دقت در نكات برجسته اين مشبه به،
 ما را با اين پرسش مواجه كرد كه اگر حيات دنيا به آبى تشبيه شده است كه تمام
را آن آب  و  يابد  قوام  و حيوان  انسان  تا حيات  آن غرقه شده اند  در  عالم   گياهان 
 خداوند براى قوام هستى فرو فرستاده؛ اما با دنيا طلبى اهل االرض از مسير خودش
 منحرف شده و خداوند در زمان مبهمى اين انحراف را ترميم و اصالح خواهد كرد،
 بايد دانست كه در جانب مشبه (حيات دنيا) كدام عنصر از عناصر هستى مى تواند به

آبى با اين مشخصات تشبيه شده باشد؟!24
دو سرنخ

 1. در گفتمان دينى ما، تشبيه امام به آب پيشينه اى طوالنى و گسترده دارد؛ مثًال
 در قرآن كريم در آيه ﴿ُقْل أَ َرأَْيُتْم إِْن أَْصَبَح ماُؤُكْم َغْوراً َفَمْن َيْأتِيُكْم بِماٍءَمِعيٍن﴾
 (ملك: 30) منظور از آب را امام دانسته اند.25 در روايات نيز تشبيه امام به آب كاربرد
الماء «االمام  است:  آمده  السالم  عليه  امام هشتم  از  حديثى  در  مثًال  دارد،   زيادى 

العذب على الظما»26 بنابراين آب مى تواند اشاره به مقام امامت باشد.

 2. براساس هستى شناسى معقول و منقول شيعى نقش پيامبر صلى اهللا عليه و آله
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 و امام عليه السالم در هستى اين است كه واسطه فيض رسانى خداوند به مخلوقات
 باشد27 چندانكه بدون وجود او نظام هستى از هم بگسلد.28 اميرالمؤمنين عليه السالم
 فرموده است: «انما االئمة ُقّوام اهللا على خلقه»29و در روايتى ديگر از امام باقر عليه
 السالم آمده است: «....جعلهم اهللا عزوجل اركان االرض أن تميد باهلها....»30 چنان
 كه در دو خبر ديگر نيز امام صادق عليه السالم آمده است: «لو بقيت االرض بغير اماٍم

ساعًة لساَخت»31 و «ال َيْصُلُح الناُس إال بإمام و ال تَْصُلُح االرُض إال بذلك»32

هيچ نباشد،  رسانى  فيض  واسطه  مقام  اگر  اسالمى  عرفان  دستاوردهاى   براساس 
 يك از موجودات، اليق استفاده از مقام غيب خداوند نخواهند بود و فيض حق به
 موجودى از موجودات نمى رسد و نور هدايت در هيچ يك از عوامل ظاهر و باطن
 نمى تابد.33 از همين روست كه در معارف اسالمى از پيامبر اسالم صلى اهللا عليه و
 آله و مقام واليت و حجت حق با عناوينى چون عقل اول، نور اول، خلق اول، اسم
 اعظم، حجاب اقرب، طرف ممكن و واسطه فيض ياد مى شود،34 بر همين حقيقت
 كه خميرمايه موجودات است "مادة المواد" و "حقيقة الحقايق" نيز اطالق كرده اند،

 طبيعى است كه جانشينان او نيز داراى چنين مرتبتى باشند.

ماء﴾ كه نسيمى از واليت و عدالت او  خداوند با برانگيختن پيامبر ﴿أَنَْزلْنا ِمَن السَّ
 وزيدن گرفت رنگى از زيبايى بر جهان هستى پوشاند؛ اما خود فريبى "اهل االرض"
بر براى  را  از استمرار آن زيبايى گرديد، چندان كه گمان كردند قدرت الزم   مانع 
 هم زدن موازنه اى كه خداوند براى تاريخ بشريت اراده كرده بود دارند ﴿َظنَّ أَْهُلها
 أَنَُّهمْ قاِدُروَن َعلَْيها﴾؛ اما غافل شدند كه امر الهى به دست آخرين وليش در زمانى
 نامعلوم به سراغ آنان خواهد آمد ﴿أَتاها أَْمُرنا لَْيًال أَْو نَهاراً﴾ و همه آثار فريب، آنان
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ً  را چنان درهم خواهد پيچيد كه گويا از آغاز هم وجود نداشته اند ﴿َفَجَعلْناها َحِصيدا
 َكَأْن لَْم تَْغَن بِاْألَْمِس﴾

 در پايان سزاست روشن شود كه بين معناى مورد ادعاى اين مقاله با معناى رايجى
زهد) به  توصيه  و  دنياگرايى  از  (نهى  دارند  نظر  در  تشبيه  اين  براى  مفسران   كه 
 چه نسبتى وجود دارد. اگر چه معنايى كه اين قلم براى تشبيه فوق ادعا مى كند با
 برداشت مشهور مغايرت دارد؛ اما با آن منافاتى ندارد؛ بدان معنا كه اين معنا معنايى
 موازى با آن برداشت و رقيب براى آن نيست تا با اثبات اين معنا آن معنا نفى شود
 بلكه اين برداشت مرتبه عميق ترى از همان معنا است؛ در توضيح تناسبى كه اين دو
 معنا با يكديگر دارند بايد گفت اين برداشت اليه زيرين برداشت مشهور و برداشت
 مشهور اليه زبرين اين برداشت است؛ چرا كه اگر زهد و دنياگريزى جاى دنياطلبى
 و خودفريبى را مى گرفت (همان معناى مشهور) هرگز براى روند امامت و واليت
 چنين روزگارى رقم نمى خورد؛ مگر منحرف شدن موضوع امامت و واليت از مسير

بايسته خود نتيجه چه چيزى بود؟!

 تفاوت اين دو برداشت فقط در آن است كه در اين بردشت اوًال به همه ظرفيت هاى
 زبانى تشبيه توجه شده و ثانيًا رواياتى كه بخش پايانى تشبيه را معنا كرده اند نيز با
 قواعد داللى زبانى هماهنگ شده اند؛ اما در برداشت مشهور از كنار نقاط مهمى كه
 در زبان تشبيه برجسته شده بودند به سادگى عبور شده است. بر اين اساس مى توان
 اين معنا را بطن آيه انگاشت چرا كه اگر چه كمى ديرياب بود؛ اما هم مورد تاييد
 روايات است و هم جنبه هاى زبانى تشبيه به صورتى خردپسند بر آن داللت مى كنند
از سوى ديگر معناى متنى آيه با اين معناى بطنى كامًال هماهنگ و متناسب است.
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گفت مى توان  اما  دانست؛  نادرست  برداشتى  را  مشهور  برداشت  نمى توان   بنابراين 
 برداشت مشهور همه معناى نهان شده در اين تشبيه نيست و چون در اين برداشت
با حصر گرايى از كل معنا عيان شده حداكثر مى توان به كسانى كه   فقط بخشى 
 بخواهند فقط همان معنا را به آيه نسبت دهند، كم فهمى از تشبيه را نسبت داد نه

كج فهمى از تشبيه را.

 در آيه  24 يونس تشبيهى به كار رفته است كه مشبه به مركبى دارد، مشبهش اگر
 چه ساده به نظر مى رسد و داراى نوعى تركب نامرئى است؛ اما مفسر بايد با تجزيه
 مشبه به و ايجاد مقارنه بين اجزاى آن با اجزاى ذكر نشده مشبه اجزا عناصر نامرئى

اين مشبه ساده نما را خودكشف كند.

 مفسران قرآن در تفسير اين آيه بدون توجه كافى به شگرد "تجزيه و مقارنه"، در دام
 حسرگرايى افتاده و معناى تشبيه را در نهى از دلبستگى به دنياى ناپايدار و توصيه
 به زهد خالصه كرده اند؛ اما با تجزيه و مقارنه اجزاى طرفين تشبيه برجستگى نقش
 آب در مشبه به را در مى يابيم و درجستجوى جزء مهمى در مشبه كه بتواند قرينه
 مناسبى براى اين جزء بسيار مهم از مشبه به بشود. براساس قرائن متنى موجود در
 خود آيه و قرائن فرامتنى ديگرى كه از روايات و هستى شناسى اسالمى به دست
 آمد چنين جزء مهمى كه ركن ركين هستى را تشكيل مى دهد همان رسالت و امامت

و مستمر است.
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