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 چکیده

 –یکی از شیوه های علم بیان « تشبیه»موضوع این پژوهش ، بررسی اجزای طرفین در تشبیهات قرآنی است .          

است که برای روشن ساختن مقصود و نزدیک کردن مفهوم مورد نظر متکلم به ذهن مخاطب  –از اقسام علم بالغت 

استفاده می شود . خداوند متعال نیز در قرآن به منظور تسریع در فهم و آسان کردن مطالب و مفاهیم عمیق معنوی برای 

صطالحی تشبیه و ذکر اقسام آن به تشبیه بشر از تشبیه استفاده نموده است . در این تحقیق پس از تبیین معنای لغوی و ا

مرکب و غیرمرکب ، تمثیلی و غیر تمثیلی به اثبات رسید که : اجزای تشبیهات مرکب و تمثیلی قابلیت تجزیه و مقارنه 

را دارند . چرا که با توجه به بررسی های انجام شده در این تحقیق علی رغم توجه مفسران قرن چهارم به بعد به مباحث 

قرآنی از جمله تشبیه ، توجه چندانی به مسئله مفرقه االجزا بودن تشبیهات مرکب و تمثیلی نشد هر چند بعضی از  اعجاز

مفسران مانند جناب ابن عاشور )قرن چهاردهم( در تفسیر التحریر و التنویر خود ضمن اعتقاد به این مسئله عمالً به 

بعد از ایشان کتاب یا جزوه ای مستقل در این زمینه مشاهده نشد تجزیه و مقارنه بعضی از تشبیهات قرآن پرداخت ولی 

حتی اجزای محذوف در تشبیه  –. از این رو پژوهش در این زمینه با هدف شناخت صحیح تمام اجزای مشبه و مشبه به 

ز بیان تشبیه فهم صحیح ، تحلیل و تفسیر و ترجمه بهتر و دقیق تر تشبیهات و در نهایت رسیدن به مراد خدای متعال ا –

و دست یافتن به نکته های تربیتی و اخالقی و ... از تشبیه مورد بررسی قرار گرفته شد و در آن برخی از تشبیهات و 

تمثیالت قرآن در دو بخش با فصول متعدد و عناوین مختلف از جمله تمثیالت : منافقین ، انفاق )فی سبیل اهلل و 

افران ، کافر و مومن ، حق و باطل ، بت ها ، عالم بی عمل و ... پرداخته شد و در آن ریاکارانه( ، زندگانی دنیا ، اعمال ک

عالوه بر تجزیه و مقارنه کردن تمام اجزای مشبه و مشبه به ، به پیام آیه و نتایجی از آن اشاره شد . مواردی از قبیل : 

تباهی انفاق ریاکارانه ، بی اعتباری زندگانی دنیا  رسوایی نهایی منافقان ، رشد انفاق فی سبیل اهلل و ثمر بخش بودن آن و

و عدم وابستگی و دلبستگی به آن ، سراب گونه بودن اعمال کافران ، تنزل انسانیت تا حد حیوان و مرگ در اثر کفر ، 

 پایداری و رشد اعتقادات حق و زایل شدن باطل ، جاودانگی نور توحید ، رشد پایدار و مستحکم مسلمانان واقعی ،

 مذمت پیمان شکنی و سقوط عالم بی عمل تا حد حیوان و ... پرداخته است .

 تشبیه ، تمثیل ، تجزیه ، مقارنه ، اطراف تشبیه ، تشبیه مرکب ، مفرقه االجزا . :کلید واژه ها
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