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  لطایف ادبی در کالم الهی و نقش آن در ترجمه
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  چکیده
یر سربسته و مختصر و از محسنات زبان جاودانی قرآن کریم عالوه بر غرایب الفاظ و تعاب

ر آن، مجازگویی حذف  براي فهم مقاصد ،رو از این. استآن هاي فراوان  ها و إضمارهاي مکرّ
دانستن معانی زیرا شنا شویم، آاي جز آن نیست که با مجازات و استعارات قرآنی  آیات چاره

مقصود ها و احوال صرفی و نحوي آن، وافی به  شنایی با بافت جملهآلغات و مفردات و 
از آنجا که هر سخنور بلیغ براي اداي معنا و مقصود خود با توجه به مقام و موقع . نیست

ترین وجه، محسنات لفظی  گوید، خداوند حکیم نیز در قرآن کریم به لطیف مخاطب سخن می
 یکی از این محسنات لطیفه، مجازها و استعاراتی است که اگر از .و معنوي را به کار برده است

انی آیات قرآنی را ع راه به سر منزل مقصود نخواهد برد و م،خاطب، مغفولٌ عنه افتدسوي م
  .کما هو حقّه در نخواهد یافت

  .قرآن کریم، لطایف ادبی، مجازگویی، اعجاز بیانی: ها کلیدواژه
  

  مقدمه
جوه براي تمامی واي آشکار و استوار در بالغت و معانی ژرف و ذوال قرآن کریم معجزه

هاي مختلف ادبی، بالغی، عقلی،  این مصحف شریف از جنبه. قرون استاعصار و 
ۀ اهل ... نقلی، فقهی، کالمی، عرفانی، اجتماعی، لغوي و دستوري و مورد بررسی و مداقّ
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 ،نظر قرار گرفته است، و براساس زوایایی که به این کتاب جلیل نگریسته شده
نیز سعی در فهم لغات و مفردات . هاي گوناگونی در علم تفسیر پدید آمده است مشرب

 ،»معانی القرآن «اي از تصنیفات با عنوان  موجب تألیف زنجیره،و ترکیبات قرآن کریم
شمار بسیاري از این تألیفات » ابن ندیم «که. ه استشد» مجاز القرآن «و» غریب القرآن«

  ). 52- 51الفهرست، ص (. را در فهرست خود آورده است
 به قرآن، از منظر لطایف ادبی و علوم  هارین نگاه تتردهترین و گس یکی از قدیم

 متن این صحیفۀ سماوي سرشار از دقایق ظریف ادبی و استعارات و ؛ زیرابالغی است
نی و : اند آورده) ع(تعریضات بیانی است، تا بدانجا که از امام صادق  اكِ اَع ی اِ زِّلَ القرآنُ بِ نُ

عی یا جاره م ران در علوم بالغی بر این ) 10، ص 1تفسیر عیاشی، ج. (اسعموم ادیبان و متغو
ر آن است، بل در عنظر اجماع دارند که اعجاز قرآن نه تنها در م انی قاهر و معارف باهِ

بدین سبب هیچ سخنوري را .  کالمی و سبک بیانی آن نیز مصداق دارد ساختار سختۀ
که همۀ ن دسازي دست یازد ولو آنرسد که در برابر آیات قرآنی به نظیره گویی و همانن

قرآن کریم به دفعات بدین . سخنوران ماهر در ادب عربی پشت به پشت یکدیگر دهند
ي کرده است امِ داما فقط برخی از متکلمان و ا. موضوع تحد یبان مسلمان همچون نَظّ

امیه(معتزلی  ظّ بدین ) ادیب و متکلم نامدار سدة سوم هجري و پیشواي فرقۀ کالمی نَ
اند که اعجاز قرآن نه به جهت الفاظ و عبارات رشیق آن، بلکه بدین خاطر  ب رفتهصو

است که این کتاب حکیم از رویدادهاي روزگاران پیشین و پسین خود خبر داده است، 
رفه را مطرح کرد و برخی از نامدارن نیز آن را دنبال کردند و  و همو بود که نظریۀ ص

نیز بدین ) ق. هـ436 - 355(یه همچون سید مرتضی محتی تنی چند از دانشمندان اما
القرآن را  ِاعجاِز ِةاَلْموضح عن جِهاي مفرده به نام  وي در این باب رساله. جمع پیوستند
نیز به نظریۀ صرفه گرایید و سپس از آن بازگشت و ) ره(جز او شیخ مفید .  تألیف کرد

اند که  ز القرآن بازگو کرد، و گفتهصراف خود را در دو رسالۀ مفود االثرِ اعجانا
مۀ ) البالغه در سدة ششم هجري شارح بزرگ نهج(الدین راوندي  قطب و نیز عالّ

 ابوجعفر خجز شیخ مفید و سید مرتضی، شی. اند مجلسی آن دو رساله را رؤیت کرده
نیز ابتدا به نظریه ) صاحب دو کتاب معروف استبصار و تهذیب.  هـ460- 385(طوسی 
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ل : که گوید رایید و سپس از آن بازگشت، چنانصرفه گ مج از (من در شرح کتاب الْ
االقتصاد، (. که سید مرتضی بر آن باور بود به صرفه گراییدم، چنان) تألیفات سید مرتضی

  ).173ص 
طبق این . اي است متکلمانه که از معتزله سر برآورد اما صرفه چیست؟ صرفه نظریه

ران و ماهران در ادبیات عربی از حیث نظریه، ادیبان و سخنوران ز بدة عرب و متغو
استعداد و مقومات الزمه توانایی آن را دارند که همچون قرآن، کتابی بیآفرینند، ولی 
ت و ارادة آنان براي این نظیره گویی را در برابر قرآن، سست و فاتر  خداوند، هم

د، و در نتیجه آنان از اقدام بدین کار منصرف می که آمادگی   در عین این،شوند  میگردانَ
انیِ بغدادي  چنان. چنین کاري را دارا هستند م374- 276نحوي و متکلم معتزلی، (که ر 

عارضَه: در تعریف نظریۀ صرفه گوید) ق. هـ  م مِ عنِ الّ هِم رْف الْ ص فَهِی ه رفَ النکت (. اَلص

ها و منصرف    ز برگرداندن همتبنابر این، صرفه عبارت است ا) 50فی اعجاز القرآن، ص 
ي با قرآن، و بدیهی است که این منصرف کردن به ارادة الهی   همت داشتن آن ها از تحد
رد نقد و جرح بسیاري از ارباب کالم و ادب قرار واما این نظریه م. بنددمی صورت 

ن را به که از معتزله آغاز شد ولی از میان خود آنان کسانی برخاستند و آ گرفت و با آن
ادي سپردند،  ز جمله شاگرد و هم نحلۀ نَظّم، یعنی جاحظ این نظریه را مورد نقد اتیغ نقّ
 را به نگارش درآورد که البته نوي در رد نظریۀ صرفه کتاب نظم القرآ. و قدح قرار داد

این اثر منیف در گذرگاه تاریخ از میان رفته است و از آن جز نامی نمانده است، ولی 
اند، از جمله ابوبکر باقالنی  ان او و بزرگان نزدیک به عصر او آن کتاب را دیدهمعاصر

م نامدار اشعري و متوفاي ( در کتاب خود از این اثر جاحظ خبر داده ) ق.  هـ 403متکلّ
اي  است، ولی در تخفیف شأن آن گفته است که جاحظ در این کتاب، سخن تازه

و ) 7اعجاز القرآن، ص. (ود را واگو کرده استنیاورده است، بلکه فقط سخنان اسالف خ
وان بدان اثر اشارت  یمۀ کتاب هشت جلدي اَلْحجز این شاهد، خود جاحظ نیز در مقد

عالوه بر جاحظ، رمانیِ معتزلی نیز بدین نظریه تاختن آورده است و آن را . کرده است
فه را مورد سخت ترین امام فخر رازي نیز نظریۀ صر.  است انداختهبه بوتۀ جرح و نقد

ي : حمالت خود قرارداده و در نهایت گفته است و اِعجازِ سِ ه معقولٌ فِی الّ جقَ وب ی لَمو
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صاحه س و اساس استواري ) 58-55نهایه االیجاز، ص (. الّفَ به هر حال این نظریه از اُ
را به برخوردار نیست و اعجاز بالغی قرآن کرمی همۀ سخنوران و سخن شناسان عرب 

  .عجز و ناتوانی درآورده است
  
  هاي قرآن کریم هایی از مجازهاي ادبی و استعاره گزیده

شَف عنْ ساقٍ .1 » ...دشوار گردد و) برکافران (روزي که وضعیت «.یوم یکّ
 :معنی تحت اللفظ آیۀ مذکور این است. ساق، مابین زانو و مچ پا را گویند) 42/قلم(
ولی در اینجا معنی لفظی آن هیچ معناي روشن و . » گرددساق پاها نمایان روزي که«

لی را افاده نمی بیان وره این، تعبیري استعاري و مجازي است و منظککند بل محص 
گونه موارد  اند که در این مفسران از ابن عباس نقل کرده. وخامت حال بدکاران است

ب : گوید  عرب میاید که مگر نشنیده. باید به اشعار و تعابیر عرب رجوع کرد رْ تِ الْحقام
لی ساقٍ، یعنی جنگ، مغلوبه شد و زمخشري و ابن ) 339، ص 10مجمع البیان، ج ! (ع

ت وخامت است به روز رستاخیز » کشف ساق «:شهرآشوب گویند کشاف، (کنایه از شد

 اشعار و ابن قتیبۀ دینوري نیز شواهدي از) 82، ص 1 و متشابه القرآن و مختلفه، ج132، ص 4ص ج
تأویل مشکل . (استعاره براي سختی و دشواري شرایط است» کشف ساق «عرب آورده که

این تعبیر از آنجا گرفته شده که مردم عادتاً در : گوید و سیدرضی می) 244القرآن، ص 
زنند و همین کار   و خطر و رخدادهاي سخت مانند جنگ، دامن بر کمر میفمواقع خو

سپس این حالت براي مواقع سخت و خطر .  گردد شان میهاي  باعث نمایان شدن ساق
  ).341تلخیص البیان، ص . (خیز استعاره شده است

اق .٢ الس تِ الساقُ بِ الْتَفَّ ت گیرد «و 29/قیامت(. »وخامت حال شد( 

این تعبیر استعاره از . »ساق در ساق پیچیده«:معنی تحت اللفظ این آیه چنین است
ت وخامت حال و فرارسیدن ا م است مواج سختیشدمادها به صورت متوالی و د .

اند معنایی روشن و  اند نتوانسته مفسرانی که در بیان این آیه به ظاهر لفظی آن گراییده
ل به دست دهند ص 10البیان، ج مجمع. (طبرسی همۀ این وجوه را ذکر کرده است.  محص ،

د رضی طبق تعابیر استعاري عرب م) 401 ما در : گوید عنی کرده و میاین آیه را نیز سی
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ه را ب» کشف ساق « سورة قلم گفتیم که عرب در مواقع شدت اوضاع تعبیر42ذیل آیه 
ت حال و وخامت اوضاع » التفاف ساق «که برد و این کار می نیز تعبیر دیگري از شد
 و بنابر این آیۀ یادشده در بیان حال وخیم آدمی به گاه نزغ) 356تلخیص البیان، ص . (است

  .احتضار است
رْ .3 ثِیابک فَطَهِّ ثر(» دار ات را پاکیزه وجامه «.و4/مد(  

 پاکیزه داشتن جامه را در اینجا حمل بر ظاهر ،برخی از مفسران مانند ابن شهرآشوب
اما جمعی دیگر از مفسران براي پاکیزه ) 158متشابه القرآن و مختلفه، ص . (اند لفظ کرده

اند از آنجا که این سوره جزو نخستین  اند و گفته  شدهداشتن جامه معنی مجازي قائل
ز بالغت به ا ،هاي نازله است و در این آیات موضوعاتی بنیادین مطرح شده است  سوره

اند که  پس گفته. دور است که ناگهان محور کالم را به پاکیزه داشتن لباس تغییر دهد
ي دل و درون، و بر همین سیاق، ثیاب در اینجا معنی مجاز دارد و استعاره شده است برا

و سپس سید رضی در ادامۀ این بحث شواهدي متقن از . پاکیزگی نیز معنی مجاز دارد
و در . شاعران نامدار عرب همچون امرؤالقیس و فرزدق بر این معنا یادآور شده است

گوییم فالنی پاکدامن است منظورمان این است که دل و درون  وقتی می: گوید پایان می
  ).354- 353تلخیص البیان، ص . (خود را از آلودگی پاك نگاه داشته است

هامتانِ .4 د ت سرسبزي به سیاهی می «.م64/الرحمن(» .زند دو بوستانی که از شد (  
این آیه که فقط یک اسم تثنیه است با بالغتی تام و تمام واعجاز در ایجاز، سرسبزي 

به معنی سبز سیر یا سبز سیه تاب » مدهامه «.خوبی توصیف کرده استه بهشت را ب
مه «است از ریشۀ ه به معنی سیاهی غلیظ» د.  

هاي لبریز از شراب طهور را که م جا «.یتَنازعونَ فیها کَأساً ال لَغو فیها و ال تَأثیم .5
. »گیرند نه موجب بیهوده کاري است و نه موجب گنهکاري، از دست یکدیگر می

  )21/کهف(
معنی نزاع و کشمکش است، اما این آیه در وصف بهشتیان است، در لغت به » تنازع«

! که سراسر سلم و صفا و دوستی است نزاعی رود؟» دارالسالم «مگر ممکن است در
بر چه معنایی داللت » تنازع در کأس «پس باید دید که از نظر ادیبان و مفسران تعبیر



 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله

 

160

اند که  اند و گفته ه کردکند؟ برخی همچون ابوالفتوح این لفظ را بر ظاهرش حمل می
آلوسی گفته . ربایند ت از دست یکدیگر میها را به پیشدستی و منافس  آن جامبهشتیان

روح . (ربایند ها را از دست یکدیگر می است که بهشتیان از روي شادي و شوخی جام
  ).171، ص 7المعانی، ج 

 در مورد» ازعتن «اما قرطبی از شاعران و ادیبان عرب شواهدي آورده که هر گاه
، 6جامع االحکام القرآن، ج. (کار رود به معنی تعارف کردن جام به یکدیگر استه ب» کأس«

هاي بادة کبراي  پس با توجه به این وجه، بهشتیان از سرِ ذوق و شوق جام) 201ص 
  .کنند الهی را به یکدیگر تعارف می

6.  ...هِم کُفْرِ لَ بِ عِج لوبِهِم الْ رِبوا فی قُ اُشّ و به سبب کفرشان گوساله پرستی در  «...و
  )93/بقره(» ...شان جاي گرفت دل

در ) نوشاندن(اشراب . کار رفته استه اي لطیف ب در این بخش از آیه مذکور استعاره
لذا سیدرضی و جمعی ! وجهی ندارد» نوشانیدن گوساله « زیرا؛اینجا معنی مجازي دارد

:  بوده است چنیناند در تقدیر اند و گفته از مفسران در اینجا قائل به حذف مضاف شده
ل، و مراد از این تعبیر استعاري مبالغه در حب و دوستی  عِج لوبهم حب الْ وا فی قُ رب و اُشّ

تلخیص (گویی از حب گوساله با آنان ممزوج شده بود . نسبت به گوساله پرستی است
اسرائیل  ستعاره این است که بنیپس مراد از این ا) 257 و مفردات راغب، ص 117البیان، ص 

  .نسبت به گوساله پرستی سخت پاي بند و دلبسته شدند
ر...  .7 دِ مِنَ الّفَج وس م الّخَیطُ االَبیض مِنَ الّخیطِ االَ کُ تَبینَ لَ تّی یکه  تا این...  «...ح

  )187/بقره (» ...براي شما آشکار شود] شب[رشتۀ سپیدة صبح از رشتۀ سیاه 
کار رفته است و زمخشري این ه بخش از آیه نیز استعارة شگفت انگیزي بدر این 

اي   و سیدرضی آن را استعاره) 332، ص1کشاف، ج . (جمله را تشبیهی بلیغ شمرده است
و اما منظور از این تشبیه و استعاره، متمایز ) 120تلخیص البیان، ص . (عجیب دانسته است

 زیرا قرآن روشنی صبح صادق را ؛ه شب استشدن رشتۀ نازك سپیده دم از رشتۀ سیا
سپیدة صبح مانند رشته نخی سفید، تاریکی شب را واپس . داند آغاز روزه گرفتن می

پس در اینجا . گیرند هاي سفید و سیاه کنار یکدیگر قرار می زند و هر دو مانند رشته می
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فشرده قرار هاي سیاه تشبیه کرده که در کنار هم به صورت  تاریکی شب را به رشته
اند و چون سپیدة صبح بر دمد رشته اي روشن در  سمان را پوشاندهآاند و سراسر  گرفته

هاي تاریک باالي افق به وضوح  که از رشته گردد، چنان عرض افق شرقی آشکار می
  .شود متمایز می

 دو رشته ،یه را شنیدآدر تفاسیر آمده است که یکی از صحابۀ ساده لوح وقتی این 
کرد تا  نها خیره خیره نگاه میه آه و سفید را نزد خود نهاده بود و سحرگاهان بنخ سیا
کرد همان دم دست از  شان از هم متمایز شود و همین که تمایز آنها را حس می رنگ

ار کار او آگاه شد ) ص( اکرم  و چون حضرت رسول! کشید خوردن و نوشیدن می
می فرمود و گفت شنی سپیده دم از تاریکی شب استمنظور متمایز شدن رو: تبس .

  ).281، ص 2مجمع البیان، ح (
ولِج النهار فِی اللیلِ .8  و روز آمیزدشب را به روز اندر «...تُولِج اللّیلَ فِی النّهارِ و تُ

  )27/آل عمران(» ...را به شب
را در اینجا » ایالج «اي عجیب دانسته و لفظ سید رضی این آیه متضمن استعاره

کند که شب و روز در هم داخل   زیرا این معنی را افاده می؛ه استد لفظ شمرترین بلیغ
و مراد از داخل کردن شب در روز و روز در شب، ) 123تلخیص البیان، ص (شوند  می

 اختالف محسوس و نامحسوس اوقات روز و شب در فصول مختلف سال است، چنان
وزها رو به افزایش و طول که در مناطق شمالی خط استواء از آغاز زمستان طول ر

ن منوال است، وزان پس روزها ینهد و تا اول تابستان وضع بد ها رو به کاهش می شب
اما در مناطق جنوبی خط استوا این وضع . رود ها رو به بلندي می رو به کوتاهی و شب

  . بر عکس است
یلِ .9 سقِ اللَّ مسِ اِلی غَ دلوكِ الشَّ لواه لِ متمایل شدن  ا از هنگامنماز ر «...اَقِمِ الص

  )78/اسراء ( «...خورشید به سوي مغرب تا تاریکی شب برپا دارد
به معنی میل و گرایش » دلوك «.یه نیز یکی از استعارات لطیفۀ قرآنی استآاین 
و این وقتی است که خورشید به گاه ظهر از دایرة نصف النهار مبدأ به سمت . است

این . رسد  آن وقت سایۀ اجسام به حداقل خود میشود و در نیمکرة غربی متمایل می
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سیدرضی نیز همین . و این است قول مشهور مفسران. موقع، وقت اقامۀ نماز ظهر است
وكِ شمس، استعاره است لپس د) 203تلخیص البیان، ص . (قول را صحیح دانسته است

  . براي فرا رسیدن وقت نماز ظهر
م مِ .10 عظُ هنَ الْ نّی و بِ اِ باًقالَ ری لَ الرَأس شَ پروردگارا: گفت «...نّی واشتَع !

  )4/مریم(» ...استخوانم سستی گرفته و سرم سپد گشته است
هنِ عظّم« دو استعارة لطیف براي بیان دورة پیري و کالن سالی » اشتعال رأس «و» و
بر سالخوردگی و فرسودگی کلّ سازمان بدن داللت » سستی گرفتن استخوان «.است
نیز حاکی از آن است که سپیدي موي سر به سرعت » اشتعال رأس «که  چنان.دارد

. سوزاند  زیرا وقتی شعلۀ آتش به چیزي افتد به شتاب آن را می؛گسترش یافته است
  ).220 و تلخیص البیان، ص 501 ص 6مجمع البیان، ج (

عون...  .11 صنَ فِ بِما کانوا یو الْخَ الْجوعِ و ا اهللاُ لباس اَذاقَه پس خداوند به سبب ...  «.فَ
نحل  (».شدند بالي فراگیر گرسنگی و ترس را به آنان چشانید اعمالی که مرتکب می

/112(  
! چرا که لباس، پوشیدنی است نه چشیدنی! تعبیر شگرفی است» چشاندن لباس«

از (امام محمودبن ابی الحسن نیشابوري . اند مفسران و ادیبان در این باب وجوهی آورده
زالِ : گوید.)  هـ553 سدة ششم هجري و متوفاي مفسران لَیهم مِنَ الْه ر ع ظْهلَ ما یع ج اَي

لَیهم باسِ ع لّ الِ ند نزاري و پریشانی را همچون لباس بدانان وخدا: یعنی. و سوءِ الحالِ کَ
یجاز البیان عن ا(آمد،  پوشانید، آن سان که این احوال ناخوش از ظاهر آنان آشکار می

گرسنگی و ترس از ظاهر هرکس پیدا : طبرسی نیز گوید) 491، ص 2قرآن، ج معانی ال
، ص 6مجمع البیان، ج . (که لباس نیز بر اندام شخص ظاهر و پیداست شود چنان می

390(  
او . ترین وجه را براي این استعارة شگرف قرآنی آورده است زمخشري جامع

لت دارد، یعنی خداوند طعم لباس در اینجا بر مفهوم احاطه و شمول دال: گوید می
  )639، ص 2کشاف، ج . (اي فراگیر به آنان چشانید گرسنگی و ترس را به گونه
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شاید زمخشري در بیان این وجه از کالم سیدرضی بهره جسته باشد و شاید به توارد 
مراد از لباس در اینجا شمول و : گفته باشد چرا که سیدرضی در بیان این استعاره گوید

یعنی گرسنگی و ترس سراسر وجودشان را پوشانید و آثار بدحالی شان . استفراگیري 
  ).196تلخیص البیان، ص . (شان نیز آشکار گردید همچون لباس در ظاهر قیافه

مه و .12 الذُّلُِ مِنَ الرَّح ناحما جلَه اخفِض از ] پدر و مادر[و نسبت به آن دو  «...و
  )24/ء اسرا(» ...روي مهربانی بس فروتن باش و

اي بارز از استعارة تخییلیه است، چرا که فروتنی را  نمونه» خفضِ جناح «تعبیر کنایی
هاي خود را از دو سوي  به مرغی تشبیه کرده که براي حمایت از جوجگانش بال

که امام فخر رازي نیز همین نکته را در بیان آورده  پهلویش گشوده داشته است، چنان
فض جناح کنایه خاند که  مفسران از ابن عباس نیز آورده) 189نهایه االیجاز، ص . (است

ناح، بدین  چنان. از مدارا و نرمخویی است الْج که وقتی عرب می گوید فالنٌ خافِض
اصل این استعاره از آنجا اخذ شده که .   و بردبار استینمعنی است که آن شخص مت

. دارد هاي خود را گشوده می  بال،چسباند هاي خود را به خود می وقتی پرنده جوجه
  )409، ص 6مجمع البیان، ج (

ون .13 حقْمم م اَذقانِ فَه الَ فهِی اِلَی الْ م اَغالً نا قَهلنا فی اَع عنُا ج هاي  ما برگردن «.اِ
ایم که تا زیر چانه هایشان را پوشانده است به طوري که سرهایشان  هایی نهاده شان غل

  )8/یس (» .روبه باال مانده است
این آیه با زبان تمثیلی و استعاري، حال زار کافران حقیقت ستیز را ترسیم کرده و 

ها و زنجیرهایی از سمت سینه تا زیر  غل. سبب ایمان نیاوردنشان را شرح داده است
ري که سرهایشان به اجبار روبه باال مانده است و به ط،هاي کافران را پوشانده است چانه
این اغالل و زنجیرها کنایه . ا ببینند و راه را از چاه بازشناسندتوانند جلوي خود ر و نمی

ر و کینه از اوصاف دنیه و اخالق رذیلۀ نفسانی آنان همچون بخل و حسادت و تکب
محون «.توزي است  لذا ؛به معنی باال گرفتن سر و بستن چشم است» قَمح «از ریشۀ» مقْ
عیرٌ قامِح «:گوید عرب می ه از آب سیراب شده و سرش را به عالمت یعنی شتري ک. »ب

این حالت شتر، استعاره شده است براي .  ب، باال گرفته استآمیل شدن به  سیري و بی
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ر سرمستانی که چنان سرِ خودبینی خود را باال می ت و تکب گیرند که  بیان حالت نخو
و یا در چاه روند  توانند جلوي خود را ببینند و در نتیجه به بیراهۀ گمراهی می نمی

  ).687، ص 2، ایجاز البیان، ج 263غریب القرآن، ص . (افتند تباهی و فساد فرو می
دیم .14 رجونِ الْقَ ع الّ رناه منازِلَ حتّی عاد کَ د مرَ قَ الْقَ هایی  گاه و براي ماه نیز منزل «.و

  )39/یس(» .نهادیم که سرانجام همانند شاخۀ خرما بنِ کهنه درآید
و اما . تشبیه شده است» عرجون «هاي پایانی هر ماه قمري به  شبدر این آیه هالل

رْجون چیست؟ اهل لغت گفته ن است از مقطع تنه تا محل  عاند که شاخۀ خرما ب
هاي  ها و خوشه این قسمت از درخت معموالً به خاطر سنگینی برگ. ها انشعاب برگ

و این تشبیه که از .  شودشود و چون کهنه گردد زردفام خرما خمیده و هاللی شکل می
ترین تشبیهاتی است که مخاطب را متوجه  نوع محسوس به محسوس است از قوي

، ص 2مجازات القرآن، ج (.لطافت و مالحت این مجاز بر اهل ذوق پوشیده نیست. سازد می
  ).425، ص 8، مجمل البیان، ج 365، تفسیر غربی القرآن، ص 161

مینِک یا موسی ق .15 بِی لک لی غَنَمی و ما تِ بِها ع شاَه َیها و لَ أُ ع وکَّ تَ صاي اَ ع الَ هِی
ب اُخرْي این عصاي من : و اي موسی به دست راستت چیست؟ گفت «ولی فیها مآرِ

تکانم و نیازهاي دیگر نیز  است که بر آن تکیه دارم و با آن براي گوسفندانم برگ می
  )18 و17/طه(» .بدان دارم

اي  الغت ذکر مسندالیه در برخی از مواقع واجب است و در پارهاز نظر علماي علم ب
اي در میان  و در صورتی که قرینه. از موارد اگر واجب نباشد دست کم راجح است

اما گاه با وجود قرینۀ . افزاید باشد حذفش بهتر است و بر زیبایی و مالحت سخن می
 بسط سخن و اطالت کالمِ صارفه نیز بهتر است مسندالیه ذکر شود، از جمله براي

یعنی در جایی که تطویل سخن، مطلوب گوینده افتد و از آن . ممدوح  جا دارد که بیاید
د راج رَ الیه ذکر گرددححظّی بیکی از مصادیق این قاعدة  آیهاین.  این است که مسند 
 :توانست در پاسخ حضرت حق تعالی که فرمود می) ع(چرا که موسی . بالغی است

به ) ع( و با این لفظ، پاسخ موسی »عصاي «:بگوید» ست که به دست داري؟این چی«
شوق گفتگو با خداوند را داشت و از ) ع(خداوند کامل بود، ولی از آنجا که موسی 
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رد و کالمش را اطاله بخشید تکلم با حق تعالی محظوظ می شد سخنش را به درازا ب .
  .)45 - 44معالم البالغه، ص (

ع کُ...  .16 رضوسِ االَ السمواتِ و ه ها و  قلمرو مسند حکومت او آسمان «...رسی
  )255/بقره ( »...زمین را فراگرفته است

رسی« به معنی تخت است و در اینجا طبق مجاز عقلی، تخت به خدا نسبت داده » کُ
عرب طبق . شده است و حال آن که خداوند از هر گونه صفات مخلوق منزّه است

» کرسی «هاي حکمرانی و تولیت امور را به  حکومت و نشانه مظاهر،قوانین کالمش
مجازات القرآن، (. و این سنخ استعاره در زبان امروزین عرب نیز جاري است. کند تعبیر می

  ).129ص 
رَدٍ...  .17 ماء مِنْ جِبالٍ فیها مِن بنزّلُ مِنَ السی هایی که در آسمان  و از کوهه...  «...و
  )43/نور... (باراند تگرگ فرو می] وه پیکریعنی از ابرهاي ک[است 

.  آساست در این آیه معنی استعاري دارد و مراد، ابرهاي انبوه و کوه) ها کوه(جبال 
 زیرا تگرگ از ؛کند چرا که معنی حقیقی جبال در اینجا فهم آیه را با اشکال روبه رو می

، ص 7جمع البیان، ج؛ م246تلخیص البیان، ص . (بارد بارد بلکه بر کوه می کوه نمی
  ).246، ص 3؛ کشاف، ج148

تادِ...  .18 اَو ي الْ رعونَ ذِ   )12/ص (» ...وفرعون مقتدر...  «...و فِ
تاد« د به معنی میخ و توصیف فرعون و ثبات حکومت اوست»اَو   زیرا؛، جمع وتَ
لْکٍ : که شاعر عرب گوید در تعابیر عرب کنایه از قدرت است، چنان» میخ« فی ظِلِّ م
اَوتادِ یعنی در سایۀ حکومت مقتدرثا   .بتِ الْ

زیرا  ؛کنایه از این است که فرعون صاحب لشکریانی عظیم بود» ذي االوتاد «:ب
ها را با میخ به  افراشتند و طبعاً چادر خیمه ها می آمدند خیمه لشکریان در هر جا فرود می

  .این وجه نیز کنایه از اقتدار است. کوبیدند زمین می
ترین نماد اقتدار فراعنه بوده  کنایه از اهرام مصر است که عظیم» وتادذي اال «:ج
به هرحال هر سه وجه . ها را مانَد که در زمین کوبیده شده است و این اهرام، میخ. است

  )278، تلخیص البیان، ص 468، ص 8مجمع البیان، ج. (استعاره از اقتدار فرعون است
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هم لِ .19 دور ثْنونَ صم ینَّه ال اِ سِرُّون اَ م ما ی لُ ع م یهونَ ثِیاب ستَعشُ االحینَ ی تَخْفُوا مِنه س ی
دور بذاتِ الص علیم ه لنون انَّ ع دارند تا خود را از  آنان سر به گریبان اندر می! هال «.و ما ی

به (پوشانند  هاي خویش خود را می پوشیده دارند و در آن هنگام با جامه) خداوند(او 
 هر آنچه نهان زا) یات شیطانی خود را پنهان دارند، حال آنکه خداوندکه ن خیال آن

  )5/هود. (»ها آگاه است سازند آگاه است، زیرا او از راز دل دارند و عیان می می
را ) ص( حالت مخفی کاري و توطئه چینی دشمنان پیامبر ،این آیه به زبان استعاره

» سر در گریبان فرو بردن «یا» صدرثنی  «علماي بالغت گویند که. بازگو کرده است
گویی که با حجاب عناد و بدخواهی، . کنایه از اعراض و پنهانکاري و توطئه چینی است

پنداشتند که  داشتند و می قلب خود را از انوار ایات و تشعشع خیره کنندة آن پوشیده می
، 4آن، جفی ضالل القر. (خبر ندارد) ص(خداوند از کژدلی آنان نسبت به رسول خدا 

  )158؛ تلخیص البیان، ص 514ص 
تهِ .20 لَ لی شاکِ لُ ع م ع لٌّ ی لْ کُ هرکس بر ساختار وجودي خود عمل : بگو «...قُ
  )84/اسراء(» ...کند می

شاکله . اي لطیف است و محور این استعاره واژة شاکله است این آیه حاوي استعاره
 نیز از همین ریشه است، »شکال «به معنی بستن دست و پاي حیوان است، و» شکل «از

روحیات و چون . و آن ریسمانی است که با آن دست و پاي حیوانات را می بندند
د می پس این لفظ . ند بدان شاکله گویندک خلقیات ذاتی هرکس او را به نوعی مقی
رو قرطبی  از این) 204تلخیص البیان، ص . (استعاره از ساختار طبیعی و جبلّی افراد است

نیت . 3. دین و آیین. 2طبیعت . 1: ز مفسران بزرگ براي شاکله آورده استچند وجه ا
و طبرسی همۀ این وجوه را در دو ) 87، ص 7جامع االحکام القرآن، ج (سرشت و جبلّت . 4

  )436، ص 6مجمع البیان، ج (طریقه و روش. 2طبیعت و سرشت . 1: وجه منحل کرده است
21. ب لْ ه سادِسهم کَ س الْغَیبو یقولونَ خَم م رجماً بِ پنج تن : گروهی دیگر گویند «.ه

  ».بودند و ششمینشان سگشان بود که این حدس و گمانی بیش نیست
استعاره براي حدس و گمان و به اصطالح تیر در تاریکی » ماٌ بالغیبجر «عبارت

و  زیرا تیرکمان ؛گویند» قاذف «و» راجم «در تعابیر عرب گمان زننده را. انداختن است
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نظیر ) 210تلخیص الیان، ص . (کنند حدس و ظن خود را به مقصدي ناپیدا پرتاب می
ونُ مِنْ مکانٍ بعیدٍ.  سورة سبأ آمده است53همین استعاره در آیۀ  ذِفُ یفّ و.  

لهِ .22 خ  ذعِ النَّ مخاض اِلی جِ ا الْ ه اَجاء پس آنگاه درد زایمان، او را به سوي تنۀ «...فَ
  »...خرما بنی کشانید

اما در اینجا . است» آورد «اَجاء به معنی. این آیه نیز حاوي معناي استعاري است
را به ) ع( مریم ، یعنی درد زایمان؛کنایه از راندن و مجبور کردن به پناه گرفتن است

به درد » اجاء «نسبت دادن فعل.  سوي خرما بنی راند تا آن را تکیه گاه خود قرار دهد
تلخیص البیان، ص (. اي زیبا پدید آورده است  افزوده و استعارهزایمان بر مالحت کالم

220(  
مرالَ اَحق...  .23 صر خَ رانی اَع نّی اَ ما اِ ه خود را به : یکی از آن دو گفت...  «...اًد

  )36/ یوسف(» ...افشرم بینم که شراب می خواب اندر می
 در عالم واقع زیرا ؛مجازاً دربارة شراب به کار رفته شده است» فشردن «در این آیه
 سیال است و افشردن مایع سیال یافشرند نه شراب را شراب ذاتاً مایع انگور را می
ذکر شراب و اراده » اتساع «گویند در اینجا بر سبیل  لذا علماي بالغت می؛وجهی ندارد

که طبرسی از قول زجاج و ابن االنباري آورده است  چنان. انگور شده است بِما یؤَول
ل نامگذاري می یعنی هر چیز را بنا به ؛کند که عرب، گاه اشیاء و اشخاص را بما یؤو 

  )233ص 5مجمع البیان، ج. (دهد اش نام می صورت آتی و نهایی
سط .24 لّ الْب طْها کُ س و ال تَب نُقِکاِلی ع مغلوله كد لْ ی ع ال تَج و دست خویش  «...و

  )64/مائده (» ... را مگشابه گردنت مبند و بیش از اندازه نیزآن
در اینجا در معنی ) دست(ید . کار فته استه اي لطیف ب یه نیز استعارهآدر این 

اي  در اینجا مجاز و استعاره» بستن و گشادن دست «بنابر این. مجازي آن آمده است
 و هر دو صفت مذموم است و ؛حساب و کتاب است از بخل ورزیدن و بخشیدن بی

کشاف، (. ن استعاره این دو صفت افراطی و تفریطی را نکوهیده استقرآن کریم به زبا
  )200؛ تلخیص البیان، ص 654، ص 1ج
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  نتیجه گیري
هاي ادبی و بالغی آن است که به  هاي خیره کنندة آیات قرآن کریم صبغه یکی از جلوه

ه اقتضاي فصاحت ذاتی باین مصحف شریف . آید شمار میه عنوان معجزة سرمدي ب
 لذا فهم بسیاري از آیات ؛ ایجاز و مجاز را به سرحد اعجاز رسانده است،ربیزبان ع

قرآنی منوط به دانستن معانی استعاري آنهاست، واالّ ترجمۀ لفظ به لفظ و حل غوامض 
 . ها به تنهایی کافی نیست صرفی و نحوي آن

  
  منابع و مأخذ

  ء التراث العربیالدین محمود بغدادي، روح المعانی، دارا احیا آلوسی، شهاب -
 ، م1958ابن قتیبه دینوري، تفسیر غریب القرآن، دار احیاء الکتب العربیه، چاپ اول،  -

ابن قتیبۀ دینوري، تأویل مشکل القرآن، ترجمۀ محمدحسن بحري بینا باج، آستان قدس رضوي،  -
 . ش1384چاپ اول، 

 .ابن شهرآشوب مازندرانی، متشابه القرآن و مختلفه، بیدار، قم -

بیده معمر بن مثنی تیمی، مجازالقرآن، به تحقیق محمد عبدالغنی سزکین حسن، داراالضواء، ابوع -
 . م1986

 . ش1359رجایی، خلیل، معالم البالغه، دانشگاه شیراز، چاپ اول،  -

 .زمخشري، جاراهللا، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ادب الحوزه -

 قم، آستان ، با تحقیق محمدرضا انصاري،»الصرفه «شریف رضی، الموضح عن جهه اعجاز القرآن -
 . ش1382قدس رضوي، چاپ اول، 

شریف رضی تلخیص البیان فی مجازات القرآن، به تحقیق محمد عبدالغنی حسن، داراالضواء،  -
 . م1986بیروت، 

تی،  -  .ق. هـ 1379طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان، به تحقیق هاشم رسولی محالّ

 بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، دارا احیاء التراث العربیطوسی، ابوجعفر محمد -

 .م1992فخر رازي، نهایه االیجاز فی درایه االعجاز، به تحقیق احمد حجازي السقا، دارالجلیل،  -

 ق .  هـ 1387قرطبی، ابوعبداهللا محمد بن احمد انصاري، الجامع االحکام القرآن، دارالکتاب العربی،  -

ابی الحسن، ایجاز البیان عن معانی القرآن، به تحقیق حنیف بن حسن نیشابوري، محمودبن  - 
  .القاسمی
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  ة اآليات القرآنية و دورها يف ترمجاهللا تعالی يف كالم ة االدبيةالبالغ
  
   جعفريصاحل زماينكرمي زماين جعفري، 

  
  صخلامل

 ة ماجاء فيه من حمذوفات وفريلفاظها و غامض تعابريها وأ كتاب اهللا و فضالً عن غريب ة ميزات لغين احدإ
 يف هذا الكتاب السماوي ايد لذلك و من اجل استيعاب ما ة هي كثر اازات الواردةو اضمارات متكرر

 ما يف القرآن الكرمي من اازات و علی من التعرف لیوأل اةترمي اليه اآليات الكرميات ال بد لنا يف الوهل
 تراكيب اجلمل و ما تتضمنه ةام مبدلوالت املفردات و معاين الكلمات و معرفملإلن اإذ إ.  بهةاالستعارات اخلاص
  . وحدمها اليكفيان قطة و حنويةمن جوانب صرفي

ليه فقد جاء العليم إ ضهغراأيصال إل يف حديثه مع مقام  املتلقي و مستواه یشتماين اخلطيب البليغ أو مبا 
تقن وجه ممكن حبيث تعترب اازات و أ علی ة معنوي وةاحلكيم كذلك يف كتابه العزيز مبحسنات لفظي

 املراد و مل يدرك ما ترمي لیإ يهتد ملب عنها القاريءا اليت ان غة هذه احملسنات الرائعیحدإاالستعارات فيه 
 ة عن البالغة بسيطة حملة التاليةتعرض هنا و من خالل املقالنسو ها حنن سوف .  كما ينبغيةه اآليات القرآنييلإ
  . يف القرآن الكرميةدبيألا

  
  .عجاز الكالميألدبية، اازات، األالقرآن الكرمي، البالغة ا: ةرئيسلات افردملا

  
  


	MajalehAnjoman-12nahaei[2]--

