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Abstract:
The Holy Quran has used a wide variety of expression styles at a high
level. The rhetoric of alphabets understands its aesthetic dimensions because it permits the analogy of analogy to contradict the emphasis on
eliminating the creation of a dedication palace and delaying repetition.
And that the issue of presenting and delaying alphabets can be assigned
for purposes such as bow, chant, palace, palace fashions are important
aspects of the meaning and miracle of the Holy Quran, and alphabets
can also be provided through delays and delays. They create this style,
and the style of the palace and the pursuit of goals such as denial, guidance, reprimand, bow, encouragement are eliminated from the literal accents and syntactic norms and create rhetorical and aesthetic meanings
of speech. The rhetoric justifies the use of letters in a virtual sense based
on the metaphorical principle of the metaphor, and all of this is the rhetorical examination of the alphabets of this paper, and we have expressed
the rhetorical arrays embedded in the alphabets in the Qur'anic verses
indicating It has a great rhetoric of the Quran and aims to understand the
concepts and proofs of the rhetorical miracle of the Quran more closely
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چکیده
قرآن کریم در سطح بســیار باالیی از سبکهای بیانی گوناگون بهره جسته و همین سبب
شــده اســت که این کتاب آسمانی از نظر اســلوب بیانی معجزه باشد .از جمله مواردی که
در قرآن باعث ایجاد جنبههای بالغی شــده ،حروف جر اســت .مسألهای که در این مقاله
مورد تحقیق و پژوهش قرار میگیرد ،این اســت که با بررســی بالغی حروف جر میتوان
به همهی ابعاد زیبایی شــناختی حروف جر از جمله این که میتوانند دارای مجاز مرســل،
تشــبیه و تمثیل ،تضاد ،تأکید ،ایجاز حذف،ایجاز قصر ،تقدیم و تأخیر ،تکرار و  ...باشند ،پی
برد .اسلوب قصر و حصر از بابهای مهم علم معانی و اعجاز قرآن کریم میباشد و حروف
جر نیز میتواند از راه تقدیم و تأخیر باعث ایجاد این اســلوب شــوند .حذف حروف جاره از
مصادیق برجسته ســازی ادبی و هنجار گریزی نحوی است و باعث ایجاد معانی بالغی و
زیبایی ســخن از لحاظ ادبی میشــود .بالغیون علت کاربرد حروف را در معنای مجازی بر
اســاس قاعدهی اســتعاره تبعیه توجه میدانند .مقالهی حاضر به بررسی بالغی حروف جر
متناســب با مجال یک مقاله ضمن بیان اجمالی مفهومهای فوق نزد علمای بزرگ بالغت
با استفاده از کتب بالغی ،اعراب بالغی قرآن ،تفاسیر بالغی و  ...از حروف جری که دارای
نکات بالغی هســتند ،نمونههایی از هر گونه ذکر شــده و آرایههای بالغی نهفته در آنها
بیان میشود که نشان از بالغت عظیم قرآن دارند که با هدف فهم دقیقتر مفاهیم و اثبات
اعجاز بالغی قرآن صورت گرفته است.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،حروف جر ،بالغت حروف جر ،سبکشناسی حروف جر.
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قرآن کریم که انگیزهی دانشــمندان علوم بالغی بوده اســت و با اینکه پانزده قرن از آن
میگذرد ،فریاد تحدی آن هنوز طنینانداز اســت .این کتاب از نظر اســلوب بیانی معجزه
میباشــد و کســی نمیتواند با آن مقابله کند .یکی از جنبههای بالغی قرآن توسط حروف
جر اســت .در مقام ادبی و بالغی قرآن همین بس که شیوا سرایان عرب هرگز نتوانستهاند
شیوهی آن را تقلید کنند؛ زیرا که ساختار بیانی آن متعالی است و فنون ادبی و بالغی با چنان
ظرافتی در آن به کار رفته است که هر ژرف نگری را به تأمل وا میدارد .در قرآن کریم گاه
مطالب با تقدیم و تأخیرها و حذفها صورت میگیرد که از نظر بالغی جای بحث فراوان
دارد و گاهی با سبک استعاره ،تشبیه و تمثیل بیان میشوند تا شنونده را به تفکر و تأمل وا
دارد که اینگونه سخن نشانهی فصاحت و بالغت قرآن میباشد .تقدیم و تأخیر حروف جر
در قرآن ویژگی سبکی است که در زیبایی سبک و توضیح آن در تصویری استوار در وفای
معانی و مطابقت آن با مقتضای حال تأثیر شگرفی دارد .حذف حروف جر نیز میتواند باعث
ایجاد جنبههای بالغی در قرآن شــود؛ زیرا گاهی بالغت و شیوایی سخن با حذف حروف
جر است ،به طوری که ابوالعباس مبرد در بعضی از سخنان عرب که حذف صورت گرفته
اســت ،عمق معنی و زیبایی لفظ را همراه ایجاز محمود و پسندیده میبیند .حذف حروف
جر در چهار مورد در زبان عربی رایج و متداول است .در این مقاله سعی شده است که راز
و رمزها ،نکات بالغی موجود در حروف جر و لطایف موجود در آنها کشــف شــود و به
دلیل اصلی که همان اعجاز قرآن است ،برسد( .صدوق266 :1362 ،؛ مؤدب)215 :1380 ،
برای بررسی بالغی قرآن عالوهبر کتب بالغی و اعراب بالغی قرآن ،باید به کتب تفسیری
بالغی چون الکشــاف زمخشری دسترسی داشت .نکات بالغی حروف جر نه تنها موجب
سردرگمی مخاطب نمیشــود ،بلکه بر غنای معرفتی قرآن میافزاید .از جمله پژوهشگران
و ناقدانــی که با تالشهای خود آثار گرانبهایی در زمینهی بالغت به یادگار گذاشــتهاند،
عبدالقاهر جرجانی اســت که توانست با اصول و روش منطقی و هدفدار خود به افقهای
بیســابقهای در این زمینه دست یابد .دو کتاب مهم ایشان دالیل اعجاز و اسرار بالغت نام
ی هستند و در علم بالغت
دارند که سرشــار و پایدار در زمینهی پژوهشهای زبان شــناخت 
قرآن پژوهشهای ارزندهای را به سرانجام رسانیده است.
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کتب مستقلی در زمینهی معانی حروف گردآوری و به رشته تحریر در آمده است؛ همچون
«الالمات» زجاجی ،عبدالرحمنبن اسحاق ( ،)337الحروف از ابوعلی فارسی ( ،)337معانی
حروف از رمانی ،علیبن عیســی ( )384و همچنین در بسیاری از کتب تفسیری به صورت
پراکنده به حروف جر پرداختهاند .اغلب کســانی که به بررسی و اعراب قرآن پرداختهاند،
آیاتی را که در آنها حروف جر به کار رفته ،بیان کردهاند؛ از جمله آنها العکبری در التبیان
(العکبری616-538 ،هجری) است .پژوهشهایی نیز در حوزهی حروف جر صورت گرفته
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است که عبارتاند از :بررسی جایگاه معانی حروف جر از مرضیه حجتی ،)1389( ،مقایسه
حروف جر عربی با حروف اضافه در زبان فارســی از سمیه کاظمی نجف آبادی (،)1388
بررســی نحوی موضوع تعلــق جارومجرور و ظرف در آیات قرآن کریم ،بررســی معانی
مختلف حروف جر «الی» و تأثیر آن در تفسیر قرآن از زهرا نیکنام ( ،)1395اعجاز بالغی
قرآن در آیینهی لطایف حرف جر «الم» از محمدرضا میرزایی ( ،)1396بررســی شــبکهی
معنایی حرف «فی» و اهمیت آن در ترجمهها از منظر معنی شناختی شناسی از محمد ایمانی
( .)1394همانطور که مشخص است بیشتر مقالههایی که در زمینهی حروف جر میباشند
از نظر معانی حروف جر بررســی شدهاند .پایاننامههایی با عنوان انعکاس معانی حرف جر
«باء» و «فی» در روشهای مختلف ترجمه ازعبد الرضا ضارع ( ،)1395پایاننامه دیگری در
زمینه بررسی آیات دارای حروف جر با عنوان بررسی آراء مختلف در مورد حروف جر در
قرآن با رویکرد نحوی و بالغی است که برای دسترسی به آن باید به دانشگاه مربوطه مراجعه
شود .همانطور که بیان شد در زمینهی حرف جر مقالههایی به رشتهی تحریر در آمده است،
ولی تاکنون مقالهای به این شکل که حروف جر را به صورت کامل از نظر مؤلفههای بالغی
مورد پژوهش قرار دهد ،به رشته تحریر در نیامده است .پژوهش حاضر درصدد آن است که
حروف جر قرآن را از دیدگاه بالغت که میتواند دارای مجاز مرسل ،استعاره ،تشبیه ،تمثیل،
ایجاز حذف ،ایجاز قصر ،حصر ،اختصاص ،تکرار و تأکید باشد ،بررسی نماید.
سوال اصلی تحقیق این است :آیا حروف جر میتوانند در بالغت قرآن نقش داشته باشند؟
چگونه؟

حروف جر یکی از مهمترین مؤلفههایی اســت که در قــرآن باعث ایجاد نکات بالغی
فراوان شــده اســت .با این وصف مشخص میشــود که اعجاز قرآن در مفردات خالصه
نمیشود؛ زیرا در این شرایط اعجاز قرآن سنخیت خود را از دست میدهد .همچنین اعجاز
قرآن در معانی مفردات خالصه نمیشود؛ زیرا در این صورت اعجاز قرآن در کلماتی مانند
(حمد-رب-العالمین) خالصه میشود .اعجاز در ترکیبات نیز است؛ در ترکیب جارومجرور
پیچیدگیهایی وجود دارد که نشان از بالغت قرآن است .از اینرو میتوان گفت که اعجاز
قرآن در مفردات و معانی آنها نیســت؛ چون که قبل از نزول قرآن وجود داشــتهاند ،بلکه
اعجاز قرآن در ترکیب و بالغت کلمات میباشد .روش این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و
در آن به ارائهی نظرات دانشمندان در زمینهی بالغت حروف جر موجود در قرآن پرداخت ه
شــده است ،همچنین کشف اســرار و لطایف موجود در حروف جر از وظایف این مقاله
میباشد.

 .2نیابت معانی (معانی مجازی) حروف جر از نظر کوفیون و بصریون
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ایــن معانی ،معناهایی را افزودهاند و عدهای دیگر برخی از این معانی را انکار کردهاند؛ زیرا
آنها برای هر حرف از حروف جر ،معانی حقیقی و واحدی در نظر میگیرند .بصریون منع
کردهاند از اینکه برخی از حروف جر از یکدیگر نیابت کنند ،همانطوری که حروف جزم و
نصب از یکدیگر نیابت نمیکنند .اما کوفیان نیابت حروف جر از یکدیگر را جایز میدانند.
(انصاری )164 :2009 ،دانشــمندان نحو علت کاربــرد حروف جر را در معنای مجازی بر
اساس قاعدهی «تضمین» توجیه میکنند و دانشمندان علم بالغت هم علت کاربرد حروف
جر را در معنای مجازی بر اســاس علوم و فنون ادبی همچون استعاره تبعیه در حرف و یا
فعل همراه آن توجیه مینمایند .اما باید گفت که برای حروف جر در قرآن ذکر تنها استعاره
و تضمین کافی نمیباشد.

 .3هدف از تقدیم جارومجرور

تقدیم و تأخیر یکی از شــیوههای بیانی قرآن و از اســباب اجمال آن است که بر اعجاز،
زیبایی روش و اسلوب قرآن کریم داللت دارد .با وجود این برخی مستشرقان مدعی شدهاند
کــه تقدیم و تأخیر قرآن به ویژه تقدیم و تأخیر جارومجرور موجب ســردرگمی مخاطب
میشــود .بر این اساس بررسی انواع و مصادیق گوناگون جارومجرور نشان میدهد که این
موضوع به فهم بیشــتر آیات و آشنایی با روش و فنون بالغت ،فصاحت و در نهایت درک
بهتر اعجاز قرآن میانجامد.

یکی از مباحث مهم علم بالغت که در طول تاریخ ،اندیشــمندان و دانشمندان را به خود
مشغول داشته ،تقدیم و تأخیر است .علماء در ذیل این مفهوم درصدد یافتن معانی دقیق و
ظریف میان عبارات هســتند که پس از ایجاد تغیر در ساختار و الگوی اولیه کالم به وجود
آمده اســت .قرآن کریم که معجزهی الهی میباشــد به این موضوع توجه داشته و مخاطبان
خود را به کشف اسلوب و معانی ثانویه دریافت ژرفای مطالب تشویق نموده است .مسئلهی
تقدیم و تأخیر مسألهای اساسی است که باعث انعطاف در زبان عربی است که موجب دقت
در بیان و به وجود آمدن فصاحت و بالغت و قوت سبک بیان و صیانت از معنا و همچنین
زیبایی میشود .اگر سیبویه اولین نحوی بود که به مسأله تقدیم و تأخیر پرداخت ،عبدالقاهر
جرجانی اولین عالم بالغت بود که به این مبحث توجه کرده و اغراضشــان را بیان میکند.
ایشان در مورد تقدیم و تأخیر چنین میگوید :بابی است سرشار از قواعد و مملوء از محاسن
با قابلیت تصرف باال و دارای هدفی واال و لطافت و انعطاف پذیری خاصی است( .جرجانی،
 )96 :1996هــر واژهای کــه در قرآن در آن تقدیمی صورت گرفتــه ،در ورای آن تقدیم،
حکمت بســیاری نهفته است که جز آن حالت را سزاوار آن حال و مقام نیست .مفسران و
صاحب نظران حوزهی علوم قرآنی تقدیم و تأخیر را در قرآن دارای انواع مختلفی دانسته و
اسباب بسیاری را برای آن برشمردهاند که مراعات سیاق ،حسن انتظام کالم ،افادهی حصر و
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 .4انواع تقدیمها از نظر جرجانی

 )1تقدیم مسند غیر فعلی ﴿ل َ ُکم ِدینِ ُکم َول ِ َی ِدینِ ﴾ (کافرون)6/

 )2تقدیم متعلقات بر یکدیگر مثل جارومجرور یا حال و نیز بر هم
)3تقدیم مسندالیه بر مسند
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تخصیص ،تعظیم ،تشریف ،تبرک ،ارادهی ترتیب ،تبکیت ،تحقق ،تحذیر و تنفیر ،تخصیص
و اهتتمام ،تخویف ،ترقی و تدلی تعجب ،تنبیه دانستهاند.

 .5اهداف تقدیم معمول بر عامل
 .1 .5حصر و اختصاص

این هدف مهمترین هدف میباشد و در «اتقان» سیوطی آمده است که «تقدیم معمول بر
عامل مفید حصر میباشد و فرقی ندارد که مفعول ،ظرف َا و مجرور باشد و برای این منظور
﴿و فی ذَال ِ َ
س ال ً ُمتَنافِسون﴾ (مطففین )26/با اینکه
گفته شده است که در آیهی قرآن َ
ک فَ ًلیَتنافِ ُ
مشارالیه آن (نعمتهای بهشتی) نزدیک است و قبل از آن ذکر شده ،اشاره به نکتهی تعظیم
و بزرگ جلوهگر ســاختن آن اســت« .فِی ذالک» جارومجرور متعلق است به «فَلیَتَناف ِ
َس»
دراینجا مشــخص اســت که جارومجرور بر متعلق خود مقدم شده است که افادهی حصر
میکنــد .با توجه به اینکه خداوند متعال با تقدیم «فی ذالک» بر عاملش میخواهد که لزوم
«تنافس» و مسابقهی مشتاقان را منحصر در نعمتهای بهشتی که «ذالک» بدان اشاره میکند
ِیاک نَعبُ ُد َوإ َ
﴿إ َ
ِیاک نَســتَعین﴾؛ تنها تورا میپرستم و تنها از تو یاری میخواهم( .الفاتحه)5/
ّ
رون﴾؛ به سوی خداوند
معنای آن اختصاص عبادت و اســتعانت میباشد .در ﴿الَی الل تُ َ
حش َ
بازگردانیده میشوید( .العمران )158/و معنای آن این است که «الیه وال الی غیره» میباشد.
الدار ًال ِخره ِعند ّ
الل خالصه َ ِمن ِ
دون الناس﴾؛ بگو اگر
همچنیــن در آیهی ﴿قُل إِن کانت ل َ ُکم ّ ُ
سرای آخرت در نزد خدا و نه ویژه شماست نه مردم دیگر( .بقره )94/که در این آیه «لکم»
مقدم شده اســت برای هدف «االختصاص» که در این صورت معنی آن« :لهم ان کانت لکم
الدار االخره خالصه لکم وحدکم ال یشارککم فیها» .در آیهی نهم از سوره مبارکه بروج ﴿الَّذی
ِ
ل ُه ُ
ِ
ــموات َو
الس
األرض﴾ (بروج« )9/له» در حکم خبر مقدم و «ملک السموات» مضاف
ملک َ
و مضافالیه مبتدای موخر است .نکتهی تقدیم خبر با اینکه رتبهی آن ماتأخر از مبتدا است
افــادهی حصر میکند؛ زیرا یکی از لوازم حصر تقدیم ماحقه تأخیر اســت .بنابراین تقدیم
مد ِ ّل َر َّب العالَمین﴾؛
لح ُ
«له» فرمانروایی آسمانها و زمین منحصر به خدای سبحان است﴿ .ا َ َ
مد» مفید
لح ُ
سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است( .فاتحه )1/جملهی «ا َ َ
فایدهی اختصاص میباشــد؛ چرا که جمیع حمد و ســتایش برای خداوند است .همچنین
مد» به صورت اسمیه میباشد و دوام و ثبات را میرساند.
«الح ُ
جملهی َ
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حصر قلب آن اســت که گوینده با سخن خود حکم و وصفی را که مخاطب مختص به
موصوف و شخصی میدانسته ،منقلب سازد و به شخص دیگری انتقال دهد؛ مثال مخاطبی
بر آن بوده اســت که تنها عمر شاعر است و زید اصال شاعر نیست و شما به عکس وصف
شاعر را برای زید دانستهاید .در بر خورد با چنین مخاطبی برخالف عقیدهی او به صورت
استثنای عقیب النفی که مفید حصر است میگویید «ما شاعر ّال زید» و بدین سان شاعریت
ذین َامنُــوا ِمن ُ
ضح ُکون﴾
را منحصــر در زید میدانید .در آیه شــریفهی ﴿فَالًیَو ِم ال َّ َ
الکفپا ِر یَ َ
ضحکون» متقدم شــده است و این
(مطففین )34/جارومجرور «من الکفار» بر عامل خود «یَ َ
تقدیم مفید حصر قلب میباشــد .خداوند متعال در برابر مخاطبان که بر این باورند که در
قیامت کفار به مومنان میخندند و باالخره حکم خندیدن را منحصر به کفار میدانند و پندار
باطل آنها را منقلب ساخته و فرموده است« :من الکفار یضحکون» فقط این مومنان هستند
که در قیامــت به کفار میخندند و مالحضه میکنید که تقدیم جارومجرور «من الکفار» بر
متعلق مفید حصر است ،آن هم حصر قلب که گوینده حکم خندیدن را به عکس پندار باطل
از کفار نفی کرده و به مومنان اختصاص داده است.
ذین َامنُوا ِمن ُ
ضح ُکون﴾ (مطففین )34/جارومجرور «من الکفار»
در آیهی ﴿فَالًیَو ِم ال َّ َ
الکفپا ِر یَ َ
ضحکون» متقدم شده است و این تقدیم مفید حصر قلب میباشد.
بر عامل خود «یَ َ
 .3 .5افادهی قصر
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قصر در متون عربی و فارسی در نهایت بالغت ،فصاحت و رعایت مقتضای حال مخاطب
به کار رفته اســت .قصر در لغت به معنی حبس است و در اصطالح منحصر کردن چیزی
در چیز دیگــر( .تفتازانی )204 :1409 ،قصر یکی از انواع ایجاز (بزرگترین رکن بالغت)
است؛ چون جمله قصر جانشین دو جمله میشود که در قرآن و کتب بالغت نظیر آن فراوان
است (هاشمی )169 :1384 ،و به آن ویژه سازی هم گفته میشود (فرشیدرود)407 :1373 ،
به معنی به چیزی اکتفا کردن و چیزی را در حصار نگه داشــتن و نیز به معنی کوتاه کردن
اســت( .نصیریان )100 :1384 ،قصر مقاصدی از جمله مبالغه ،ترغیب ،تحقیر ،غیر مقصور
را دنبال میکند( .شمیســا )172 :1374 ،همچنین قصر برای بیان مبالغه میباشــد و یکی از
موارد قصر که در ارتباط با حروف جر میباشد و مسئلهی تقدیم آنچه که شایسته است که
موخر آورده شود.
﴿علی ّ
ون﴾؛ مومنان فقط بر خداوند توکل میکنند( .العمران )127/که
الل فَلیَتَ َوکَلِ ال ً ُمومنُ َ
معنی آن این اســت «لِیَخَ صوا َربهم وحده بالتوکل» و بنابراین توکل بر غیر خداوند صحیح
ذین
نمیباشــد .در آیهای دیگر از قرآن آماده استریمنی آن این است کفته می  .است ﴿إِ َّن ال َّ َ
ِع َن َرب ِّ َ
دون﴾ (االعراف )206/در این آیه
ــج َ
ک ال یَ ًســتَکبِ َ
رون َعن ِعبادته ویُ َسبِ ُحون َ ُه َول َ ُه یَ ًس ُ
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جارومجرور برای هدف «قصر» مقدم شده است که در این صورت یعنی« :یَخُ صونه بِالعباده
ّ
َ
یر
ال یشــرکون به احداَ» (زمخشــری )594 :1386 ،و همینطور در آیــهی ﴿أال إِلی الل تُ ِص ُ
ُ
األمور﴾؛ اگاه باشــید که همه امور به سوی خداوند بازگردانیده میشوند( .الشوری )53/که
جارومجرور برای هدف «قصر» مقدم شــده اســت ،در این صورت معنی آن «أن ّ
الل تعالی
مختــص بصیروره االمور الیه دون غیره» و در آیهی ﴿إِنّا ّلل َوإنا إِلی ِه راجعون﴾؛ از خداییم و
به سوی خداوند باز میگردیم( .البقره )156/که در این صورت معنی آن «نحن نرجع الیه ال
الی غیره» که تقدیم جارومجرور مفید قصر میباشد.
 .4 .5افادهی تعظیم

در برخی از آیات قران تقدیم جارومجرور بر متعلق آن برای رساندن تعظیم میباشد؛ مانند
ظون لِحدو ِد ّ
الل﴾؛ و پاسداران حدود و مقررات خدایند( .التوبه )112/که در این
﴿والًحافِ َ
آیهی َ
آیه تقدیم جارومجرور برای «تعظیم الصاله» میباشد.
ان ًال ِ
﴿ول َ َقد َص َرفًنا فِی َهذا ال ُق ِ
رآن ل ِ ِ
نسان أَ ًکثَ َر َشی ِء َج َدال﴾ (کهف)54/
لناس ِمن کُلِ مثلِ َو َک َ
َ
ِ
علت اینکه در ســورهی کهف «فی هذا ال ُقرآن» مقدم شــده است ،این است که ذکر و تقدم
آن بسیار مهمتر است؛ زیرا یهود در رابطه با داستان اصحاب کهف از حضرت پیامبر (ص)
ســوال کردند .امری که جز به واســطهی وحی نمیشد به آن پاسخ داد ،ا ّما خداوند جواب
همهی این موارد را در قرآن به وی وحی نمود( .کرمانی105 :1997 ،؛ اسکافی)273 :1981 ،
ابن جماعه در این رابطه مینویسد که علت تقدیم جارومجرور این است که در ایهی قبل در
مورد ذکر ابلیس و عداوت وی است ،پس مناسب آن بود که قرآن برای تعظیم و بزرگداشت
جلو انداخته شود( .ابن جماعه)232 :1990 ،
 .5 .5افادهی معنی که بدون تقدیم جارومجرور فهمیده نمیشود

ءال فِ
قال َر ُج ُل َمو ِم ٌن ِمن ِ
﴿و َ
رعون یَکتِ ُم إِیمانه﴾؛ مرد مومنی از خاندان فرعون که ایمانش
َ
َ
را پنهان داشت( .غافر )28/که در این جا تقدیم «من ال فرعون» بر فعل «یکتم» برای افادهی
این معنی است که او مردی از آل فرعون است.
 .6 .5برای افادهی عنایه و اهتمام

ل فرعون مانش را پنهان داشــت )﴿سنلقی فی القلوب الَّذین َکفروا الرعب بِماأَشرکوا ب ِ ّ
الل
َ
ُّ َ
ما لم یُنز ُِل به ُســلطاناَ﴾؛ به زودی در دلهای کافران ترس میافکنیم؛ زیرا چیزی را که خدا
بر حقانیت آن نازل نکرده اســت( .العمران )151/کــه در این جا تقدیم جارومجرور «فی
القلوب» بر مفعولبه «الرعب» که برای افادهی اهتمام و عنایه میباشد.
در آیاتی از قرآن «ل ِ ِ
صرفًنَا ل ِ ِ
لناس
لناس» بر «فِی َهذا القرآن» تقدیم پیدا کرده اســتَ :
﴿ول َ َقد َ
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فِی َهذا ال ً ُق ِ
رآن ِمن کُلِ َمثَلِ ( ﴾...أســراء )89/در حالی که با همان ســیاق در ســورهی کهف
جارومجرور «فِی َهذا ال ً ُقرآن» بر «ل ِ ِ
رآن ل ِ ِ
لناس
﴿ول َ َقد َّص َرفنا فِی َهذا ال ُق َ
لناس» مقدم گشته استَ .
ِمن ُّکلِ َمثَلِ ( ﴾...کهف )54/علت اینکه در سورهی کهف «فِی هذا القرآن» مقدم شده است،
این است که ذکر و تقدم آن بسیار مهمتر است؛ زیرا یهود در رابطه با داستان اصحاب کهف،
ذی القرنین و نیز در رابطه با موســی (ع) و جوانی که همراه وی بود از پیامبر سوال کردند.
امری که جز به واسطهی وحی نمیتوانست که به آنها پاسخ دهد ،اما خداوند جواب همهی
اینها را در قرآن به وی وحی نموده است( .کرمانی105 :1997 ،؛ اسکافی )273 :1981 ،ابن
جماعه مینویسد که علت تقدیم آن است که آیه مورد نظر بعد از ذکر ابلیس و عداوت وی
آمده ،پس مناسب آن بود که قرآن جلو انداخته شود که نشانهی اهتمام بیشتر به وصف قرآن
بوده است (ابن جماعه232 :1990 ،؛ بقاعی12 :1995 ،و)88
 .7 .5رای اراده ترتیب

در ســورهی نســاء خداوند متعال جارومجرور «بالًقِســط» بر ِ
«ل» مقدم داشته است و
ین بِال ِق ِ
داء هلل ِ َو لَو َعلی ( ﴾...نساء )135/ابن
آمنُوا ُکونوا قَوا ِم َ
میفرماید﴿ :یا أَیُّها ال َّ َ
ذین َ
سط ُش َه َ
ِ
جماعه در مورد تقدیم «بِالقِ
ســط» بر ِ
«ل» میگوید که «قبل از این آیه ،در ســورهی نساء از
این موضوعات سخن رفته است ،رویگردانی مردان از زنان ،ایجاد صلح و آرام و سازش در
میان زوجین و آیات دیگری از این قبیل پس مناسب آن بود که واژهی قسط را که به معنی
عدالت بود ،مقدم دارد؛ یعنی در میان همسران و دیگران به عدالت رفتار کنید( .ابن جماعه،
)142 :1990
 .8 .5تشویق به امری

ند اهللِ﴾...
اجروا وجاهدوا فِی َســبِیلِ اهلل ِ ب ِ َاموالِهِم َواَن ً ُف ِســهِم ا َ ًع َظ ُم َد َر َج َۀ ِع َ
﴿اَل َّ َ
ذین َامنُوا َو َه َ
اموالِهِم» مقدم شده است ،این
(توبه20/؛ نساء )95/شــاهد در این آیه «فِی َسلبیلِ اهلل» بر «ب ِ ً
است که قبل از آن آیات زیادی آمده است که مومنان را به جنگ و جهاد در راه خدا تشویق
میکنند و همین نشان میدهد که ساختار کلی این آیات دربارهی جنگ و جهاد است .پس
به همین ترتیب «فی ســبیل اهلل» بر «باموالهم وانف ِسهم» مقدم شده است .در واقع علت این
تقدیم برای تشویق مومنان به جهاد در راه خدا بوده است.
 .9 .5استعاره تبعیه
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نیابت حروف جاره از یکدیگر یک ظرافت بالغی اســت که تنها در کاروان اســتعاره و
تضمین تعریف نمیشــود و نمیتوان گفت که حروف در جای وضع نشدهی خود ایفای
نقــش میکند ،بلکه حروف در صورت نیابــت از یکدیگر کارکرد بالغی جمله را به عهده
میگیرند که نشانهی اعجاز بالغی قرآن هستند .حروف جر وقتی که در معنای مجازی خو به
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کار میروند از لحاظ بالغی نقش ایفا میکنند و گوشهای از اعجاز بالغی قرآن را به نمایش
میگذارند .اســتعاره همواره از موضوعات اساسی بالغت بوده و طبعا با گسترش حوزهی
بالغی ،شاخصهها یا موضوعات پیوسته با آن نیز وسعت یافته است .یکی از موضوعات در
ارتباط با استعاره که از همان آغاز شکلگیری آثار بالغی مورد اختالف بوده ،استعاره تبعیه
اســت که در ارتباط با حروف جر میباشد .یکی از راز و رمزهای بالغت و زیبایی آن این
است که لفظ مستعار را ذکر نمیکنند( .تفتازانی )38 :1375 ،در آیهی ﴿ف ََمن ُع ِف َی ل َ ُه ِمن أَخیه
اع بِال ً َم ًع ُر ِ
وف َوأَدا ِء إِلَی ِه ب ِ ً
الحسان﴾ (بقره)178/؛ هر کس که از جانب برادر دینیاش
َشی ُء فَتِبّ ُ
چیزی به او گذشت شود ،باید از راه پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان به او بپردازد.
همانطور که مالحظه میشــود بر خالف استعمال رایج فعل «عفی» با حرف «عن» متعدی
میشــود و حرف «الم» برای متعدی کردن در آیه مورد نظر استفاده شده است .فخر رازی
در تفســیر این آیه آورده اســت که «عفی» میبایست که با «عن» متعدی شود ،نه با «الم» از
نظر وی عبارت اصلی «عفی له عن جنایته» بوده است که «عن جنایته» حذف گردیده است.
(فخر رازی )53 :1357 ،در این آیه شاید بتوان که با جاری ساختن استعارهی تبعیه در حرف
«الم» دلیل بر عدول از اصل را توجیه نمود .در این آیه نیز به جای آوردن حرف جر «عن» بر
سر ضمیر «ه» از حرف «الم» استفاده شده است که مرجع آن جنایتکار است( .طبری:1960 ،
 )88تا هیچ رســولی تنها بشارت دهنده از این عفو نباشد و اختصاص یافتن عفو را پس از
اختصاص یافتنش به قصاص مطرح سازد.
﴿ ِذ َ
الک لِیَع َل َم أَنِی ل َ ًم أِ ُخنً ُه بِل َغ ِ
ین﴾ (یوســف )52/شــاهد در این
یب َو أَ َن اهللُ الیَه ِد َک َ
ید الًخائِنِ َ
آیه به کارگیری حرف جر «باء» در «بالغیب» در معنی مجازی آن ظرفیت میباشــد؛ یعنی در
جایگاه پنهان که همان پنهان و پوشیده بودن با درهای بستهی هفتگانه است« .إن اهلل ال یَه ِدی
أخنه بالغیب» شده است و ممکن است که معنی این جمله
الًخائنین» عطف بر جملهی «إِنی لم َ
در اصل «إ َِن اهللَ ال یهدی الخائنین بکیدهم» باشد ،ولی از جهت مبالغه فعل «الیهدی» بر «کید»
داخل شده است ،یا ممکن است که «کید خائنین» در مسیر معصیت الهی قرار دارد ،تشبیه شده
باشد یا وجه شبه مخالف با حق در هر دو و سپس عدم هدایت از مشبهبه برای مشبه استعاره
آورده شده باشد از باب استعاره مکنیه( .رضی )71 :1330 ،یکی از کاربردهای «الم» این است
َوق
آمنوا ال تَرف َُعوا أَ ًصواتَ ُکم ف َ
که در معنای نجازی «علی» به کار میرود در این آیه ﴿یا أَیُّها ال َّ َ
ذین َ
َص ِ
التج َهروا ل َ ُه بِال َق ِ
عض ُکم ( ﴾...حجرات)2/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید
ول َک َج ًه ِر ب َ َ
وت الًنَبی َو ً
صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر میکنید همچنان که بعضی از شــما با بعضی دیگر سخن
میگویید .ابن قتیبه در تفسیر این آیه «الم» را در معنای «علی» دانسته است( .ابن قتیبه:1973 ،
 )569شــاید دلیل وی این بود که صدا را بر کســی بلند میکنند و حرف «علی» با این تعبیر
همخوانی بیشتری داشته است .میتوان گفت که در حرف جر «الم» استعارهی مصرحه تبعیه
وجود دارد( .مرادی100 :1983 ،؛ ابن هشام215 :1997 ،؛ ابن منظور)442 :1992 ،
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نحویان و بالغیون عقیده دارند که که گاهی «الم» در معنای «الی» به کار میرود( .مالقی،
 )297 :2002بهترین نمونهی آن آیه ﴿فَالتَ َقتُ ُه ُ
کون ل َ ُهم َع ُدوا َ َو َحزنا﴾ (قصص)8/
ون لِیَ َ
آل فِر َع َ
در این آیه از قرآن «الم» را به طریق مجازی بر معنای تعلیل گرفتهاند که چرا فرعون با این
نیت موســی را از آب نگرفت که دشمنش شود ،بلکه میخواست او را به فرزندی بگیرد و
«الم» در اینجا استعاره گرفته شده است تا بیانگر تعلیل باشد( .زمخشری)166 :1983 ،آلوسی
نیز قائل به استعارهی تهکمیه میباشد( .آلوسی)64 :1964 ،
در آیهی شــریفهی ُ
زوع نَخل » (طه )71/شــاهد در این آیه این است
«وألصلِبَنَّ ُکم فِی ُج ِ

که در «فی» اســتعاره تصریحــهی تبعیه وجود دارد و خداوند متعال بــه این دلیل از «فی»
اســتفاده کرده که که بیانگر ظرفیت اســت و نشان میدهد که عنصر متحرک باید داخل در
زمینه باشــد و تعبیر «فِی ُجز ِع نخل» برای این تعبیر به کار رفته است گویا فرعون از شدت
ناراحتی میخواست که احران را به درخت ببندد که از آنها رهایی نداشته باشند؛ از اینرو
مفهومســازی متناسب این بوده است که ظرفی خیالی در نظر گرفته شود تا ساحران در آن
زندانی شــوند .با این تعبیر دیگر نیازی نیست که «فی» را مترادف «علی» بدانیم( .قائمینیا،
)133 :1390
ّ
الرحمنِ ال َ َرحیم﴾؛ به نام خداوند بخشندهی مهربان
در ً
﴿بس ِم ألل َ
 )1اگر «باء» را بر مبنای اســتعانت قرار دهیم ،در نتیجه استعارهی مکنیهی تبعیه خواهیم
داشت ،برای وصل کردن ارتباط بین مستعِن و مستَعان( .الدرویش)30 :1994 ،

 )2اگر «باء» را بر معنای «الصاق» قرار دهیمف در آیه مجاز به عالقهی محلی خواهیم داشت؛
رت ب ِ ٍ
زید» یعنی به مکانی نزدیک زید نه به خود زید نزدیک شدم( .همان)31 ،
«م َر ُ
مانند َ
 )3برای «بِس ِم ّ
الل» اگر متعلق آن فعل مضارع باشد ،افادهی تجدد و استمرار میکند؛ یعنی
همیشه و در همه حال .اگر متعلق آن اسم باشد افادهی دوام و ثبات میکند( .همان)30 ،
 .10 .5مجاز مرسل
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سیوطی میگوید که جمهور برآنند که مجاز در قرآن واقع است ،ولی عدهای آن را انکار
میکنند؛ از جمله فرقهی ظاهریه ،ابن القاص ،ابن خویز شــبههی این افراد بر آن اســت که
مجاز برادر دروغ است و قرآن از این منزه است و اینکه متکلم به مجاز روی نمیآورد مگر
اینکه عرصهی حقیقت بر وی تنگ شــود و چنین سبب و گزینشی بر خداوند محال است.
ولی این شــبه باطل میباشــد؛ چرا که اگر مجاز از قرآن حذف میشد ،نیمی از زیباییهای
قرآن از میان خواهد رفت و اهل بالغت برآنند که مجاز بلیغتر از حقیقت است و بیتردید
خالی بودن آیات از مجاز مستلزم آن است که آیات شریفه از حذف و تاکید و تکرار خالی
باشد( .ســیوطی )1387 :1429 ،مجاز گوهری از دریای سخن است که در صدف بالغت
آرمیده و غواص دریای ژرفناک ســخن به سرغش میرود و کالم خویش را موافق طبع و

مجــاز انواعی دارد )1 :مجاز کل بر جزء )2 .مجاز جزء بر کل )3 .مجاز با اطالق حال و
ارادهی محــل )4 .مجاز با اطالق محل و ارادهی حال )5 .مجاز به اعتبار ماکان )6 .مجاز با
اعتبار مایکون )7 .مجاز با عالقهی سببیت )8 .مجاز با عالقهی مسببیت )9 .مجاز با عالقهی
اطــاق عموم و ارادهی خصوص )10 .مجاز با عالقــهی اطالق الزم و ارادهی ملزوم)11 .
ذین َک َف ُروا فِی تکذیب﴾ (بروج )19/در مورد «فشی
در آیهی نوزدهم ســورهی بروج ﴿ب ِلِ ال ّ َ
تکذیب» مجاز مرسل اعمال شده است؛ زیرا مجاز مرسل عبارت است از مجازی که عالقهی
موجود در بین معنای حقیقی و مجازی از نوع عالقهی مشــابهت نباشد که اگر چنین باشد
مجاز را اســتعاره میگویند ،بلکه عالقهی دیگری از میان اقسام بیستوچهار گانه موجود
باشد .در مورد آیهی شریفه میدانیم که «فی تکذیب» خبر است و معنای آیه چنین میشود
که آنان که کفر ورزیدند در تکذیب حقاند و یا اینکه تکذیب خود عملی اســت از اعمال
انسان که خود انسان محل آن است چگونه تکذیب محل شده است برای کافران؟ در پاسخ
باید گفت که این نوع استعمال از نوع مجاز مرسل است براساس عالقهی حال و محل هدف
از این نوع مجاز اشاره به این نکته است که کفار آنچنان غوطهور در انکار و تکذیب حقاند
که انگار تکذیب همچون محل و جایگاهی برای آنان است.

 آرق زا یدهاوش اب رج فورح رد یغالب درکیور اب یسانشکبس

ذوق و بر اســاس یک هدف عالی بدان میآراید و به تعبیر جرجانی در عین زیبایی آفرینی
معنی را هم به ذهن شنونده نزدیک میسازد( .جرجانی)205 :1403 ،

 .11 .5بالغت حذف حروف جر (ایجاز)

اگرچه گاهی بالغت و شــیوایی در ذکر یک کلمه است ،ولی بسیار اتفاق میافتد که این
شــیوایی در حذف آن کلمه متجلی و نمودار اســت تا به سبب آن زیبایی و حسن کالم دو
چندان گردد .شــیخ عبدالقاهر جرجانی میگوید« :هیچ کلمهای حذف نشده است در حالی
که حذفش شایسته اســت جز این که حذفش از ذکرش نیکوتر و زیباتر است» (جرجانی،
 )140 :2004و حذف حروف جر میتواند باعث تولید معنی زیبایی شود که از نظر بالغی
در خــور توجه بالغیون قرار گرفتهاند که چند مورد از آن را در قرآن ذکر میکنیم .یکی از
مسایل مهم در حوزهی الزم و متعدی بودن حذف حروف جاره میباشد نحویان برای این
مسئله اهمیت ویژهای قائلند و گاهی بالغت و شیوایی را به حذف حروف جر برگرداندهاند.
حروف برای نوعی اختصــار در کالم به کار میروند و اگر آنها را حذف کنی ،مختصر
را مختصرتر کردهای و در ایجاز زیادهروی؛ زیرا اختصار مختصر اجهاف به شمار میرود و
«امسکت بالحبل»؛ «باء» در این قول جایگزین «مباشرا له ومالصق َه یدی
هنگامی که میگویی
ُ
له» اســت .قیاس آن است که حروف جر نه حذف شوند و نه زائد واقع شوند( .ابن جنی،
بیتا290 :؛ ابن جنی )271 :1428 ،یکی از نشــانههای زیبایی حذف این است که با ظهور
جزء حذفی زیبایی و شــکوه سخن از بین میرود .ابن جنی در این باره میگوید« :بدان که
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قوم عرب در حالی که یک جزء از کالم را حذف میکنند که جزعی ثقیلتر از آن اســت و
انگیزهی آنان این است که مصادیق ثقل در کالمشان بسیار نگردد .از اینرو برخی از اجزاء
را حذف و برخی دیگر را برای توازن کالم میگذارند( .ابن جنی)299 :1954 ،
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عبدالقاهر جرجانی دربارهی مقولهی زیبایی شناختی حذف میگوید« :آن (حذف)اسلوبی
است دقیق ،لطیف ،شگفتانگیز ،سحرگونه؛ زیرا ترک ذکر را از ذکر شیواتر و نگفتن نکات
را بر نکته گویی پرفایدهتر میبیند و خود را به گاه دم فرو بستن ،گویاتر مییابد و به گاه بیان
ننمودن ،روشــنگرتر( .جرجانی )146 :2004 ،از نظر بالغت دانان گونهها و سطوح حذف،
سه مزیت فنی برای کالم دارد:
 )1زیبایی خیره کننده )2 .ایجاز یا اقتصار )3 .تأمل برانگیزی( .محمد)153 :1996 ،

حذف ادیبانه و بهجا در قرآن ضمن انتقال مقصود ،روحی تازه بر کالم دمیده میشــود و
آن را از یکنواختی رهایی میبخشد( .شهبازی )62 :1392 ،این حذف هدف خاصی را دنبال
میکند و مخاطب را به چالش ذهنی میکشــاند .بنابراین حذف جایگاهی چون ذکر و بسا
باالتر از آن را دارد .حذف در کالم دارای جلوههای ویژهای است که هر کدام هدف خاصی
را دنبال میکنند )1 :تفخیم و تحویل مقام )2 .حذف برای افادهی اهتمام؛ گاهی قسمتی از
کالم برای افادهی تأکید بر قســمتی دیگر و اهتمام به آن از کالم حذف میشود )3 .گزیده
گویی )4 .موسیقی کالم )5 .مبالغه )6 .تشویق و تنبیه
ایجاز و گزیده گویی در ســخن از فنون بالغی مهم در رســاندن پیام و معنای مورد نظر
گوینده است .این اسلوب بیانی از شاخصههای شیوایی و بالغت سخن به شمار میآید .یکی
از انواع این اســلوب ایجاز حذف است و یکی از شاخصههای این حذف ،حذف حروف
جر میباشد که میتواند با هدف مختلفی صورت پذیرد و اغراض بالغی گوناگونی را دنبال
میکند .صنعت حذف در قرآن کارکردهای بالغی بسیاری دارد که از مهمترین آنها میتوان
تفخیم ،تعظیم ،اختصار ،دفع توهم خالف مقصود ،ایجاد طنین در کالم ،اختصار ،مبالغه ،بیان
معنای گسترده اشاره کرد.

ایجاز یا اقتصار زبانی که بر مدار حذف است (العلوی ،بیتا )92 :یکی از کارکردهای بالغی
حذف حروف جاره به شــمار میرود؛ زیرا احتمال معانی متعدد پدید میآید .از نظر علیبن
عیســی رمانی زیبایی ایجاز در این است« :غموضی است که دســت نفس را باز میگذارد،
نفس هم در مقام حدس به هر سو میرود و افقهای معنایی احتمالی را در مینوردد .این در
صورتی اســت که اگر معنا به یک لفظ مقید شود ،از شکل بایسته باز میماند و مقصود را به
تمامی نمیرساند( .زغلول سالم ،بیتا  )249:بنابراین خاستگاه زیبایی ایجاز ،غموضی است که
مخاطب را به مشارکت در کشف معنا یا معناهای احتمالی فرا میخواند ،اشارهی گذرا به یک
شیء فعالیت فکر را ایجاب مینماید( .حسین )11 :1975 ،در لزوم مشارکت دهی مخاطب و
40

ایجاز در دو نوع خالصه میشود )1 :ایجاز حذف )2 .ایجاز قصر .در هر دو ایجاز معنی
از الفاظ بیشتر است؛ یعنی ساختار کالم به گونهای است که از نظر کمی هر دو ایجاز دارای
واژههای اندک ،و لیکن در ایجاز قصر کالم بدون حذف حرف و یا واژهای صورت میگیرد
و در ایجاز حذف نابرابری لفظ و معنا و فزونی معنا بر لفظ مشهوداســت( .الرمانی:1986 ،
 )77البته پیچیدگی و ابهام ایجاز حذف تنها از این نظر است که خواننده باید به مواضعی که
حذف در آنها رواست ،آشنایی داشته باشد و از این طریق است که حذف و ایجاز دلنشین
و در زمره بالغت به شمار میآید؛ زیرا اگر از حذف کلمهای اطالع نداشه باشیم ،نمیتوانیم
تشخیص درست بدهیم .مانند آیهی ﴿یُبیِ ُن اهللُ ل َ ُکم أَن تَ ِض ُلوا﴾ (البقره )176/یعنی «لِئَال ت ِ
َضلوا»
یا «مخا َف ًه أَن ت ِ
َض ُلوا»
﴿ال تَ ًج َه ُروا بال َق ِ
عض ُکم لِبَ ِ
عض أَن تُحبِ َط أَعمال َ ُکم﴾ (الحجرات )2/یعنی «لِئَالتَ ًحبِ َط
ول َک َجه ِر ب َ َ
اعمال َ ُکم» یا «مخافته أَن تَحبِ َط أَعمال َ ُکم»
ایجاز حذف دارای انواعی اســت و ممکن است که در اسم رخ دهد یعنی با حذف یک
اسم ،اعراب واژهای تغییر کند یا با حذف فعل .مهم و مورد نظر این است که مجاز میتواند
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کشــف معنا بزرگان بالغت و نقد با یکدیگر هم رأی بودهاند( .ابن رشیق )25 :1972 ،گاهی
﴿و َسا ِر ُعوا
محذوف در ســاختار کالم در مقایســه با کالم دیگر معین میگردد؛ مانند آیهی َ
إِلَلی َم ًغ ِف َر ِه ِمن َرب ِ ُکم َو َجن ِۀ َع ًر ُض َها ال ً َس َم ِ
رض﴾ (آلعمران )133/که تقدیر کالم « َع ًر َضها
اوات ًال ُ
ض ال ً َس َم ِ
عر ِ
رضها
﴿ساب ِ ُقوا إِلی َم ًغ ِف َر ِۀ ِمن َرب ِ ُکم َو َجن ِۀ َع ُ
وات » بوده است به سبب داللت آیهی َ
َک ً
ِ
َک َع ِ
رض ال ً َسما ِء َو
أألرض﴾ (حدید)21/از کالم حذف شده است.
ایجاز ناشی از حذف حروف جاره به مثابهی یکی از عوامل زیبایی ساز سخن ،در همهی
نمونههای حذف تطبیق پذیر است؛ یعنی هر جا که حرف جر حذف شده ،ایجاز هم است.
این از آن روســت که حذف حروف جر ،تعدد و ژرفای معنی را شــامل میشود .در آیه ﴿
ین َر ُج َ
ال ل ِ ِمیقاتِنا﴾ (اعراف)155/؛ و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد
وم ُه َسب ِع َ
تار ُموسی قَ َ
َوا ِ ًخ َ
وم ُه» است که در اصل «ا ِ
خصتار من
ختار قَ َ
َ
برای میعاد ما برگذید .شاهد در این آیه از قرآن «ا ِ َ
قوم ُه» بوده اســت و حذف «مِنِ » دال بر ایجاز دارد .حضرت موسی در جستجوی صالحان
َ
قوم خود بر آمد که با وجود تالش بســیار از میــان این هفتاد نفر فرد صالحی نیافت و در
صورتی که ذکر «من» مفهوم جمله چنین میشد که صالحان قوم بسیار بودند و موسی تنها
همین گروه هفتاد نفری را برگزید ،ولی ســیاق آیه که از سرکشــی آنان خبر میدهد چنین
معنایی را تأیید نمیکند .در تقدیر حرف محذوف این آیه دو احتمال اســت که هر یک از
سبعین رج َ
ال»
موسی َقم ُه من
َ
این تقدیرها داللتی خاص را به دنبال دارد .تقدیر اولَ « :واِختا َر َ
معنای تقدیر نخســت همان معنای فوق الذکر اســت و اما معنای تقدیر دوم این است که
موسی (ع) پس هر یک گزینش اولیهی از میان افراد منتخب ،هفتاد نفر را به صورت نهایی
برگزید و همان معنای نخست برای تعداد انگشت شمار صالحان قوم مناسب است.
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ختار موسی قوم ُه سبعین رجال﴾ (اعراف )155/یعنی «مِن َقومه» که
با حذف حرف باشد﴿ .و ا ِ َ
در اینجا «من» حذف شــده است .ایجاز قصر با همهی ویژگیها و محاسنی که دارد دارای
ابهام است و برخی آن را مبهمتر از ایجاز حذف میدانند و اگر چه به وجود این نقیضه در
ایجاز حذف هم اعتقاد دارند( .الرمانی )77 :1968 ،البته پیچیدگی و ابهام حذف از آن جهت
اســت که خواننده باید به مواضع حذف اطالع داشته باشــد .صاحب «المثل السائر» ایجاز
َ
ذف أَقًوی َدلی ٌ
ال زیا َد ًه المعانیِ
الح ً
حذف را بر ایجاز قصر برتری داده و گفته است« :أ َن الیجاز َ ب ِ َ
علِی ال ً ِ
فاظ»؛ داللت ایجاز حذف در زیادت معانی بر الفاظ ،قویتر از ایجاز قصر است( .ابن
األثیر )266 :1994 ،حذف ادیبانه در کالم چنان چه اشاره شد ،ضمن انتقال مقصود ،روحی
تازه بر کالم دمیده و آن را از یکنواختی رهایی میبخشد( .شهبازی)62 :1392 ،
در آیهی ﴿ذال ِ َ
لمتَقین﴾؛ این کتاب هیچ شــکی در آن نیست و
ک ا َ ِلک ُ
الر َ
تاب َ
یب فِیه ُه ًد ل ِ ُ
راهنمای پرهیزگاران است( .بقره)2/
ُ
«یئول الیه» میباشد
لمتَقین» دارای مجاز مرسل میباشد و عالقهی آن آنچه را که
ُ «)1هدی ل ِ ُ
یعنی «الصائرین إلی التقوی» (الدرویــش )35 :1994 ،در ذکر «للمتقین» ایجاز وجود دارد.
(زمخشری« )150 :1386 ،للمتقین» دارای ایجاز و اختصار میباشد و اینکه «هدی َللمتقین»
«أعزک ّ
َ
َ
أکرمک» مراد آن است که خداوند افزونتر از آنچه در اوست به او ارزانی
الل َو
مانند
دارد و دوام و ثبات را میرساند( .همان)54 ،
حذف حروف جر در مواضع زیر متداولتر است:

)1اتساع

یکی ازمواضع یاد شــده برای حذف حروف جاره «اتســاع» میباشد( .ابن جنی:2001 ،
 )446شــمول معنا یا همان اتساع در بیشتر موارد با حذف مضاف میباشد ،ولی با بررسی
نمونههای قرآنی مشخص شده که اتساع با حذف حروف جاره هم رخ میدهد.
مبالغه بیان مبالغ آمیز یک معنا در زبان عربی شیوههای متفاوتی دارد که حذف حروف جر
هم یکی از این موارد بیان مبالغ آمیز است؛ مانند عبارت «یبغونکم ال ً ِفتنَته».
)2حذف قیاسی حرف جر قبل از «أَ َن» و َ
«إن»
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ابن عقیل در شرحش بر الفیه میگوید« :جمهور برآنند که حذف حرف جاره با غیر َّ
«أن ـ
َّ
إن» جایز نیست ،بلکه در آن اکتفا به سماع میگردد و نیز میگوید که حذف حرف جاره با
«أَ َّن» و َّ
«إن» قیاسی میباشد در صورتی که از اشتباه مصون باشیم( .ابن عقیل)539 ،1 :1368 ،
حذف حروف جر در آیات زیر طبق نظر ابن هشام قیاسی است و «کی» را نیز بر آن افزود:
﴿شه َِد اهلل أَن َ ُه ال ال َه إِال ُه َو﴾ (آل عمران)18/
َ )1
﴿ )2أَ َو َع ِجبًتُم أَ ًن جاء َ ُکم ِذ ًک ُر ِمن َر ُبکم﴾ (اعراف)63/

 )3حذف حرف جاره از باب تضمین

یکی دیگر از مواضع حذف حرف جر هنگامی اســت که فعل الزم متضمن معنای فعلی
الکتاب
کاح َحتی یَب ُل َغ
باشد که بدون واسطه متعدی میشود؛ مانند آیهی ﴿وال تَعزموا ُع ًق َد َه النِ ِ
ُ
أَج َل ُه﴾ (بقره )235/که به اعتبار معنای «ال تَن ُُووا» فعل «التَع ِز ُموا» که در اصل با «علی» متعدی
میشود ،بدون واسطه متعدی گشته است و به جهت تضمین دیگر نیازی به حرف جر «علی»
نیست .در اینجا هم حذف حرف جر قیاسی است.
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بین أغنیاء ِم ُ
نکم﴾ (حشر)7/
﴿ )3کی ال
َ
یکون ُدول ِه َ

)4حذف حرف جر از باب حذف و ایصال

مقصود از حذف و ایصال آن است که فعلی هم با حرف جر و هم بیواسطه متعدی گردد
و هر دو اســتعمال به جهت کثرت در کالم برابر و همسنگ باشند ،ولی اصل در تعدیه آن
﴿وأَ ًش ُک ُروا لی﴾ (بقره)152/
تعدی با حروف جر است .مانند آیات زیرَ )1 :
نص ُح ل َ ُکم﴾ (اعرافَ )62/
ــکر» در قرآن کریم بدون واسطه نیز متعدی میشود.
﴿وأَ َ
«ش َ
َ )2
«أمرتُ َ
ک
دیگر موضوعی که در باب حذف و ایصال مطرح شــده این اســت که از آن با نام َ
یر» و یا باب «اختار» یاد میکنند .ضابطه این باب چنان است که در «أَشیاءوالنظائر» آمده
َ
الخ َ
است که فعلی دو مفعول را نصب دهد که در اصل این دو مقعول مبتدا و خبر نبودهاند و در
اصل مفعول دوم مجرور به حرف جر میباشد( .سیوطی )322 :1408 ،از جمله آیاتی که در
قرآن کریم از این باب به کار رفتهاند ،میتوان به آیات زیر اشاره کرد:
بعین َر ُجال﴾ (اعراف)152/
وم ُه َس َ
َ )1
موسی قَ َ
﴿و َ
اختار َ
َ
نسون َ َأن ُف َس ُکم﴾ (البقره)44/
تامر َ
ون النَ َ
اس بَالبُ ِر َوتَ ُ
﴿ )2أ ُ
ِبلیس َظنَ ُه﴾ (سبأ)20/
َ )3
﴿ص َد َق َع َلیه ُِم إ ُ
 )5منصوب به نزع خافض

یکی دیگر از مواضع حذف سماعی حرف جر ،منصوب به نزع خافض است .این اصطالح
در بین اهل نحو و بالغت بسیار رایج است و غالبا آن را برای ظروف مکانی به کار میبرند
که شــروط نصب با عنوان مفعول فیه را ندارند .از اهل کالم موارد اندکی شنیده شده است
که ظرف مکان محدود منصوب شــده است که این نصب را به علت نزع خافض میدانند
هت َم َک َه» در اینجا این ســوال به ذهن
نه به عنوان مفعول فیه .مانند:
«ذهبت َ
ــام»« ،تَ َو َج ُ
ُ
الش َ
خطور میکند که اگر بعد از حذف حرف جر ،مجرور منصوب میشود ،چه فرقی است بین
«منصوب به نزع خافض» و «با حذف و ایصال» مگر نه این است که در ابن باب هم همین
اتفاق میافتد؟ در پاســخ باید گفت که در باب حذف و ایصال تعدیه فعل با حرف و بدون
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حت ل َ َ
«نصحتُ َ
ک» (استرآبادی:1366 ،
ک» و «ن َ َص ُ
حرف ،هر دو در استعمال در نثر کثیرند مانند َ
 )125بر خالف منصوب به نزع خافض که تعدیه فعل بدون واســطه ،نسبت به تعدیهی آن
با حروف جر بسار اندک است.
 )6تأکید
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همانگونه که افزودن حروف جاره تأکید را موجب میشود؛ مانند ذکر حرف جاره «باء»
َ
َ
بح ب ِ َق ِ
ین»
یس ُ
یس اهللُ ب ِ َأ ًح َک ِم الًحا ِک ِم َ
الص ُ
ریب» (هود )81/و آیــهی «أل َ َ
در خبــر «لیس» در «أل َ َ
(تین )8/حذف این حروف نیز در تأکید کالم نقش آفرین اســت .به این ترتیب که ســخن
در حالت عادی ،مانند یک جریان پیوسته است با ایجاد یک برجستگی خاص در آن؛ مانند
حذف حروف جاره کالم ناپیوسته میشود و از روال عادی خارج میشود و این باعث تأکید
کالم میگردد.
 )7تشبیه و تمثیل

قرآن کریم در برگیرنده نثری موزون و مملوء از موثرترین امثال و محکمترین تشــبیهات
اســت .بهترین زبانی که میتواند معارف عقلی و مفاهیم معنوی را برای تودهی مردم تبین
کند ،زبان تمثیل اســت تمثیل در دلها چنان اثری دارد که وصف شیء به تنهایی آن اثر را
ندارد؛ از همینرو یکی از شیوههای بیانی قرآن تمثیل است .پیامهای اعتقادی و اخالقی که
در ورای تمثیلهای قرآنی نهفته اســت ،آدمی را به سوی زندگی بهتر رهنمون سازد .اعجاز
بالغی قرآن مبتنی بر شیوه بیانی خاصی است که در آیات به کار رفته است .نخستین شیوهای
که طبیعت و سرشت آدمی برای تفهیم منظور از آن استفاده میکند ،تشبیه است و آدمی در
صورت نیاز به صورت فطری به آن روی میآورد( .فاضلی)180 :1365 ،

از جمله کاربردهای تشــبیه میتوان به این موارد اشــاره کرد :بیان مقدار حال مشبه ،بیان
امکان مشــبه ،اثبات وجود آن ،بیان مقدار حال مشــبه در قوت و ضعف .تمثیل هم یکی از
اقسام تشبیه به شمار میرود؛ یعنی هر تمثیلی تشبیه میباشد ،ولی هر تشبیهی تمثیل نیست.
ذین ُح ِم ُلوا
﴿مثَ ُل ال َّ َ
(قمــری2 :1386 ،؛ جرجانی )95 :1412 ،برای نمونه در آیهی شــریفه َ
الًتَورا َة ثُ َم ل َ ًم یَ ًح ِملو َها َک َمثَلِ ال ً ِحما ِر یَ ًح ِم ُل أَ ًس َفارا َ﴾؛ مثل کسانی که عمل به تورات بر آنان بار
شــده است آنگاه که آن را به همچون مثل دراز گوشی است که که کتابهایش را بر پشت
میکشد( .جمعه )5/در این آیه تشبیه از نوع تمثیل است و وجه شبه آن از چند چیز مشتبه
شده است :متحمل مشــقت شدن در همراهی با سودمندترین چیزها و سود نبردن از آنها
(فاضلی )200: 1365 ،تمثیل معانی را که در پردهی ابهام قرار دارد ،به صورت اشــخاصی
زنده و صاحب روح نشان میدهد( .جرجانی )75: 1368 ،تمثیل کاربردهای گوناگونی دارد
از جمله )1 :محســوس جلوه دادن مسائل )2 .ایجاز و تخلیص در کالم )3 .ایجاد تنوع در
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در این آیه تشبیه تمثیلی وجود دارد که در آن وجه شبه از صورت متعددی منتزع میشود؛
یعنی حال منافقین در نفاق مانند حال کسی است که آتش میافروزد تا از آن روشنایی بگیرد،
سپس خاموش میشود( .الدرویش56 :1994 ،؛ الصافی )62 :1997 ،در این آیه تمثیل زیبایی
دربارهی منافقان به کار رفته است که وضع آنان را مجسم نموده است .خداوند میفرماید که
منافقین به کسانی میمانند که در ظلمتی سخت قرار گرفتهاند ،به گونهای که خیر را از شر
و راه را از چاه تشــخیص نمیدهند و برای اینکه آن ظلمت را برطرف کنند ،آتشی روشن
میکنند که خداوند با وســیلهای از وســایل خود باد و باران آتششان را خاموش میکند.
(موسوی همدانی)108 :1374 ،
ون أَموال َ ُهم فِی َسبِیلِ اهلل ِ َک َمثَلِ ال ً َحبَ ِة أَنًبَتَ ًت َسبً َع َسناب ِ َل فِی کُلِ ُسنًبُ ِل ِه ِمائ ِة َحبَ َة َواهللُ
ذین یُنً ِف ُق َ
﴿مثَ ُل ال َّ َ
َ
شاءواهللُ ِ
ِ
یُضا ِ
ی
ن
نم
ل
ف
ع
واس ُع َعلی ِم﴾ (بقره)261/؛ مثل صدقات کسانی که در راه خداوند اموال
ُ
َ ً َ ُ
خود را انفاق میکنند ،همانند دانهای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه
باشد و خداوند برای هر که بخواهد چند برابر میکند و خداوند گشایشگر داناست .این تشبیه
میزان و مقدار رشد و انفاق را نشان میدهد و یکی از مهمترین مسائلی است که اسالم روی
آن تأکید دارد .نکتهی قابل توجه این است که کسانی که در راه خداوند انفاق میکنند ،به دانهی
پربرکتی میماند که در زمین مستعدی افشانده شود( .زمخشری)310 :1407 ،
جعلون اصاب ِ َع ُهم فی اذانِهِم﴾...؛ یا مانند بارانی
﴿أَو َک َصیِب ِمن السما ِء فی ِه ُظ ُل ٌ
مات َورع ٌد َوب َ ٌ
َ
رق یَ
سخت از آسمان که در آن تاریکیها و رعد و برقی است انگشتان را به جهت ترس از مرگ
در گوشهایشان میکنند( . ...البقره)19/
در «کصیب» تشبیه تمثیلی وجود دارد( .الصافی)68 :1997 ،

 )8تضاد

در حروف جر هم میتواند صنعت تضاد وجود داشته باشد .مانند آیه ﴿لَها ما َک َسبَت َو َع َلیها
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ذین َک َفروا ب ِ َّربِهم أَ ًعمال َ ُهم َک َرما ِد ًاشتَ َد ًت بِه
بیان مطلب( .مکارم شــیرازی﴿ )172 :1374 ،مثل ال َّ َ
ِیح فِی یَو ِم ِ
عاص ِ
ــبوا ( ﴾...ابراهیم)187/؛ مثل کسانی که به پروردگار
َ
ف ال یَ
الًر َ
قدرون ِم َّما َک َس ُ
خود کافر شــدهاند کردارهایشان به خاکستری میماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن
بوزد و از آنچه به دست آوردهاند ،هیچ بهرهای نمیتوانند ببرند این است همان گمراهی دور
و دراز .در آیهی مذکور تشــبیه تمثیلی وجود دارد و خداوند متعال با استفاده از این تمثیل
نتیجهی اعمال کافران را بسان صحنهای شگفت انگیز به تصویر کشیده است .شاید نتیجهای
را که این تمثیل دارد ،از سخنان عادی حاصل نمیشد.
﴿مث ُل ُهم َکمثَلِ الّذی اســتوقَده نارا ً فَ َلم ًا أضاءت ما حول ُه َذ َه َب ّ
الل بِنور ِهم َوتَ َر َک ُهم فی ُظ ُل ٍ
مات
َ
َ
الیُ ِ
رون﴾؛ مثال آنان مانند کســی است که آتش افروخت و چون اطرافش را روشن نمود
بص َ
خدا نورشان را برد و تاریکیهایی که نمیبینند رهایشان نمیکند( .البقره)17/
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ذما َک َسبَت﴾ (البقره)286/؛ به نفع است آنچه از اعمال صالح به دست آورده و به ضرر است
آنچه از اعمال بد به دست آوردهاید .در این آی ه بین دو حرف جر «الم» که مفید نفع است و
«علی» که مفید ضرر است ،صنعت تضاد وجود دارد.
 )9صنعت تکرار
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نون بِال َغ ِ
اله َو ِم ّما ر َزقنا ُهم یُن ِفقون﴾؛ کسانی که به غیب ایمان
قیمون َّ
َ
﴿ )2ألَذیِ َن یُو ِم َ
الص َ
یب ویُ
میآورند و نماز را برپا میدارند و از آنچه روزیشان نمودهایم انفاق میکنند( .البقره)3/
یومنون بِال َغیب »... ..صنعت تکرار وجود دارد .فائدهی تکرار
«الذین
در «بالغیب» در آیهی
َ
َ
این است که باعث ماندن در ذهن و تأثیر آن در احساس و عاطفه بیشتر میشود( .الدرویش)
ک َو ب ِ ِ
نزل ِمن قَبلِ َ
ومنون بِما ا ُ نز َِل َ
إلیک وما ا ُ َ
نون﴾؛ و کسانی که به
اآلخ َر ِه ُهم یُوقِ َ
َ
﴿و ال َ َ
ذین یُ
َ
آنچه که به ســوی تو نازل شده است و آنچه پیش از تو نازل شده است ،ایمان میآورند و
بــه آخرت یقین دارند .در «بِما اُنز َِل ا ِ َ
لیک» صنعت تکرار وجود دارد و فایدهی آن ماندن در
ذهن و تأثیر آن در احساس و عاطفه است( .الدرویش)38 :1994 ،
ول ا َّمنا ب ِ ّ
الل َو بِالیو ِم ِ
الناس َمن یَ ُق ُ
ِ
ومنین﴾؛ از مردم کسانی هستند
األخ ِر َو ما ُهم ب ِ ُم
﴿)5و ِم َن
َ
َ
که میگویند به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم ،ولی آنان مومن نیستند( .البقره)8/
 )10تسمیه

«باء» در «بمومنین» برای تسمیهی آمده است .این «باء» که حذف آن با وجود بقاء معنی
صحیح است و ممکن میباشد .حرف جر زائد در این جا برای تأکید آمده است و فایدهی
بالغی آن همان تأکید خبر میباشد .در نتیجه جملهی «ما ُهم بِمومنین» تأکید آن از جملهی
«ما ُهم مومنین» بیشتر است( .الدرویش)46 :1994 ،

نتیجهگیری

برای ادراک زیباییهای قرآن کریم نیازمند ذوق ســلیم و یکی از علومی که در ســایهی
قرآن ســر برآورده و شکوفا شده است ،علم بالغت میباشد که وجود کتب قدیمی بالغت
شــاهد این مدعاست .بررســی بالغی حروف جر یکی از تالشهای بالغیون در حوزهی
بالغت میباشد .حروف جر با اسلوبهای زیادی باعث ایجاد اعجاز بالغی قرآن شدهاند و
به طوری که با این فن بیان مفاهیم قرآن جلوهای واال و متعالی به خود گرفته است .از این
موارد میتوان گفت که نیابت حروف جر از یکدیگر که آین های تمام اســت ،اعجاز بالغی
قرآن را به همگان نشان میدهد و کارکردهای بالغی بینظیری دارد .یکی از آنها که توسط
علمای بالغت شناسایی شده اســت ،آرایهی استعاره تبعیه میباشد .البته که این به تنهایی
کافی نمیباشد و با این وجود نقش بسزایی در بیان اغراض الهی و دستیابی به فواید معجزه
46

مســئلهای دیگر که در ایجاد بالغت قرآن توســط حروف جر مؤثر بوده ،این است که
مواقعی را که جارومجرور مقدم میشوند ،حکمت و فواید بسیاری در آن نهفته است که جز
آن حالت را سزاوار آن حال و مقام نیست و گاهی برای آن تقدیم صورت میگیرد که اصل
بر تقدیم است و گاهی سیاق آیه قبلی چنان است که شایسته آن است که جارومجرور مقدم
شوند .نکتهی دیگر این که جایگاه حرف جری را که مقدم گشته ،بسیار برجستهتر از حرف
جری است که مؤخر گشته است و عالوهبر این نشانهی اعجاز قرآن است.
شگرد حذف حروف جر هم یکی از انواع اسلوبهای بالغی است که اغراض مهمی را
دنبــال میکند که در ذکر همان حروف وجود ندارد و در آفرینش لفظی و ادبی نقش مهمی
را ایفــا میکند .از اینرو میتوان نتیجه گرفت کــه حذف حروف جر نه تنها کوچکتربن
خللی در معنا ایجاد نمیکند ،بلکه با ایجاد قالبی مناسب میشود .حذف حروف جاره فضایی
مناسب برای تأمل و تفکر خواننده فراهم میآورد؛ به گونهای که اگر حرف حذف شده ذکر
میشــد ،این چنین از لحاظ ادبی زیبایی نداشت .مهمترین کارکردهای حذف حروف جاره
در قرآن ایجاز ،شمول و گسترگی معنایی ،تأکید و مبالغه میباشد .دیگر اسلوبهای بالغی
حروف جر مجاز مرسل اســت .اگر مجاز از قرآن حذف میشد ،نیمی از زیباییهای قرآن
از میان خواهد رفت و اهل بالغت برآنند که مجاز بلیغتر از حقیقت است و بیتردید خالی
بودن آیات از مجاز مستلزم آن است که آیات شریفه از حذف و تاکید و تکرار خالی باشد.
از دیگر اســلوبهای بالغی این است که بهترین زبانی که میتواند معارف عقلی و مفاهیم
معنوی را برای تودهی مردم تبین کند ،زبان تمثیل است .تمثیل در دلها چنان اثری دارد که
وصف شــیء به تنهایی آن اثر را ندارد؛ پیامهای اعتقادی و اخالقی که در ورای تمثیلهای
قرآنی نهفته است آدمی را به سوی زندگی بهتر رهنمون سازد.
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آسای بالغی در تفهیم حقایق قرآنی به مخاطبان دارد.
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