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Abstract:
One of the important expressive features of the Holy Quran is the selection of meaningful words and the arrangement of meaningful phrases,
each of which has a prominent role in conveying the purposes of revelation. Among these words, the word "nasiya" meaning forehead, which is
mentioned in a real and virtual semantic circle as a singular and plural
form in four verses of the Holy Quran for various purposes, has a syntactic and expressive aesthetic aspect. Among these words, the word "nasiya" meaning forehead, which is mentioned in a real and virtual semantic
circle as a singular and plural form in four verses of the Holy Quran for
various purposes, has a syntactic and expressive aesthetic aspect. Each
of these phrases has several examples that commentators have explained
and interpreted. These words, while explaining the humiliation of arrogant people in this world and the hereafter or the control of creatures by
God in terms of expression: permissible, metaphor and irony, as well as
the numerous positions of the Arabs According to the previous and later
phrases, they have the center of this research in a descriptive-analytical
manner. It seems that the word "nasi" and its plural "nasi" can be an irony
in the sense of humiliation, subjugation, and even a sign of honor. Also,
in the singular and also permissible rational context, it can be mentioned
as a part (instruction) and the whole (human) will.
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چکیده
از ویژگیهــای مهم بیانی قــرآن کریم ،گزینش مفــردات ُپرمعنا و چینــش عبارتهای
ُپرمحتوایی اســت که هر کدام در پیامرســانی مقاصد و مراد وحي نقش برجستهای دارند.
از میان این واژگان ،واژۀ «ناصیة» به معنای پیشــانی ،کــه در یک دایره معنایی حقیقی و
نیز مجازی ،به صورت مفرد و جمع مکســر در چهار آیه از قرآن کریم برای مقاصد متعدد،
ذکر شــده است ،که جنبه زیباییشناسی نحوی و بیانی دارد .این واژه برای بیان حالتها و
رفتارهای بدفرجام با قید صفت «کاذبة» یعنی «ناصیة کاذبة» همراه اســت .همچنین برای
بیان عظمت رخداد رســتاخیز و مجازات بدکاران عبــارت « ُیؤخَ ذ بالنواصِ ي واألقدا ِم» آمده
اســت .هر یک از عبارتهای مذکور دارای مصادیق متعددی اســت که مفسران به تبیین
وتفسیر آن پرداختهاند .این واژهها ،ضمن تبیین به ذلت کشاندن افراد متکبر در دنیا و سرای
آخــرت و یا کنترل مخلوقات از ســوی خداوند از وجوه بیانی :مجاز ،اســتعاره و کنایه ونیز
جایگاه متعدد اعرابی با توجه به عبارتهای پیشــین و پسین ،برخودار هستند که محور این
جستار به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی ،قرار گرفتهاند .اینگونه به نظر میآید که واژۀ «ناصیة»
وجمع آن «نواصي» میتواند در معنای کنایهای به ذلت کشــاندن ،مقهوریت ،و حتی نشانۀ
عزت باشــد .نیز در ســیاق مجاز مفرد و نیز مجاز عقلی می تواند ذکر جزء (ناصیة) و ارادۀ
کل (انسان) باشد.
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،زیباییشناسی ،ناصیة ،نحو ،بیان.
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دو واژۀ «ناصیة» و«نواصي» از واژههای مهم قرآنی که هم در ســیاق مفرد و هم در سیاق
جمــع داللتهای متنوعی دارد ،این دو واژه هــم به صورت معرفه و هم به صورت نکرۀ
موصوفه ذکر شده است .واژۀ «ناصیة» در دو آیه از قرآن کریم به صورت معرفه «بالناصیة» و
هــم به صورت نکرۀ موصوفه «ناصیة کاذبة» برای معرفی هویت و ماهیت افراد دروغگو در
سورۀ علق آمده است .در تبیین مصداق این آیه روایتهایی نیز ذکره شده و اغلب مفسران
مراد از ِ
«ناصيَ ٍة كاذِب َ ٍة» را شخص انکار کننده رسالت پیامبر (ص) یاد کردهاند.
واژۀ «النَّواصي» جمع «ناصیة» از لحاظ زیباشناسی دارای داللتهای متعدد برگرفته از
فنون بالغی به ویژه مجاز و کنایه اســت که در این پژوهش با استناد به کتب تفسیر و منابع
مهم بالغت مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.
مراد از اســتعمال چنین ترکیب وصفي با صفت دروغگو ِ
«ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة» میتواند
ویژۀ افراد منکر حقیقت و دروغگو باشد« .أي ك َّذبَت بالحق ،وافترت على ّ
الل ،وأخطأت بالعمد
في اختيار طريقه ،وتنســجم هذه األوصاف مع علماء الســوء الذين يصدون عن سبيل ّ
الل باسم
الدين» (مدرسی .)228 ،18 :1419 ،یعنی پیشانی دروغگو نسبت به حقیقت و افترا زننده به
خداوند و عامدانه در انتخاب روش بیراه رفته .ویژگیهای یاد شده دانشمندانی که به نام
دین مردم را از راه مستقیم منحرف میکنند نیز شامل میشود.
 -1-1اهداف تحقیق

ـ بررسی و تبیین زیباییشناسی نحوی و کنایی واژۀ «ناصیة» در قرآن کریم.

ـ بررسی دایرۀ معنایی «ناصیة» و «النَّواصي» و تبیین وجوه نحوی و بیانی آنها به صورت
مفرد و یا در ترکیب.
 -2-1سؤاالت تحقیق

ـ واژۀ «ناصیة» در قرآن کریم در چه حیطههای معنایی بکار رفته است؟

واژۀ «ناصیة» در قرآن کریم از چه ویژگی زیباییشناسی برخوردار است؟

ـ واژۀ «النَّواصــي» در ســیاق آیات و عبارت از چه جایگاه نحــوی و ویژگیهای بیانی
برخوردار است؟
 -3-1فرضيههای تحقیق
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 بنظر میرسد که واژه «ناصیة» در سیاقهای متعدد و متقارب ،هم به شکل مفرد و هم درسیاق آیات و عبارات در قرآن کریم در حیطههای معنایی خوار ساختن و کنترل موجودات
بکار رفته است.

 واژۀ «النَّواصي» در سیاق آیات از جایگاه نحوی از جمله صفت ،ارتباط معنایی و وجوهبیانی استعاره ،کنایه و مجاز نیز برخوردار است.
 -4-1پیشینۀ تحقیق

در حیطۀ زیباییشناســی ،پژوهشهای بسیاری درباره مفردات متعدد قرآن کریم صورت
گرفته است از جمله؛
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 واژۀ «ناصیة» در قرآن کریم از معنای حقیقی و اسناد مجازی و نیز مصادیق متعدد و پیوندمعنایی در حیطه زیباییشناسی ،برخوردار است.

 کتابی با عنوان «زیباشناسی بیانی قرآن کریم» ،اثر فاضل صالح السامرائي وترجمه عاطیعبیات و حسین الیاسی مفرد ،انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز ،سال 1399ش.

 مقالهای با عنوان «تحليل زيباييشناسي آيات قرآن کريم بر پايه عنصر انسجام و پيوستگيبررسي نمونهاي سورههاي جزء سي ام» ،قاسم مختاری و خدابخش نژاد مهرانگيز ،در مجله
پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال 1397ش.

 مقالۀ «واکاوی معنای معنا و بررســی زیباشناســی آن در قــرآن کریم (مطالعه موردیتقدیم و تاخیر در آیات مشابه)» ،شهيار همتی وهمکاران ،مطالعات ادبی متونا اسالی ،سال
1397ش.

 تحقیقی با عنوان« :پیشــانی ،مرکز کنترل درغگویی» دانشــنامه قــرآن از نگاه علمی»، 1397/ 30/05 ، ejazmanagerدانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است.
 مقالهای با عنوان «مفاهیم زیبایی شــناختی در قرآن» ،حســن خرقانی ،نشریۀ الهیات ومعارف اسالمی ،فصلنامۀ مطالعات اسالمی ،تابستان 1387ش.
 پژوهشی با عنوان «منظومه مفهومی زیباشناسی در پرتو آیات قرآن کریم» ،علی شریفیو مهدی رضازاده جودی در فصلنامۀ سراج معین سال  1394ش.

در خصوص نوآوری میتوان گفت که این پژوهش هم از لحاظ عنوان و هم از لحاظ
بررســی زیباییشناســی در دو محور «نحو» و «بیان» و تلفیق میان آن دو ،و نیز ذکر شاهد
مثالهای شعری و ضبط و ترجمه دقیق شاهد مثالها ،جدید است.

 -2بحث و بررسی
 -1-2مفهوم لغوی واصطالحی «ناصیة»

واژۀ «ناصیة» از ســه حرف «نصأ» گرفته شده است در فرهنگ لغت لسان العرب اینگونه
َ
ً
َ
ء ن َ ْص ًأ ،بالهمز َرف ََعه ،لغة في
ير يَ ْن َص ُؤها ن َ ْصأ إذا َز َج َرها .ون َ َصأ الشــي َ
آمده« :نصأ :ن َ َصأ الداب َة والبَ ِع َ
ن َ َص ْي ُت» (ابــن منظور:1415 ، .)173 ،1بنابراین «ن َ ِ
اصیَة» در اصل به معنای موی پیش ســر
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(زلف) میباشد ،و از ما ّده «ن َ َصا» (بر وزن ن َ َص َر) به معنای اتصال و پیوستگی آمده است ،طرفه
در وصف شتر راهوار خود گفته:
أَ ُمو ٍنَ ،
واح اإلِرا ِن ،ن ََصأتُها
كأل ْ ِ

سال چهارم
شمارة اول
پیاپی7 :
پاییز و زمستان
1399

بَ ،
على ِ
الح ٍ
كأنَّه َظ ْه ُر ب ُ ْر ُج ِد

(ابن العبد)12 :1998 ،

ترجمه :آن ماده شترم لغزشی ندارد و مانند تختههای تابوت بزرگی راحت و محکم است
و بر راهی آشــکار که مانند جامهای خطدار اســت آن را رانده و برفتن وا میدارم (ترجانی
زاده.)29 :1348 ،
واژۀ «ناصیة» در قرآن کریم اســتعمال کنائی دارد و ارادۀ معنای اصلی آن نیز هم درست
اســت .در تفسیر آمده :و «أخذ بناصیة» (گرفتن موی پیش سر) کنایه از تسلط و قهر و غلبه
بر چیزی اســت» (مکارم شیرازی:1374 ، .)156 ،23مترادف ناصیه :پیشانی ،جبهه ،جبین،
ناصیت ،چهره ،رخ ،رخسار ،رو ،و جنه.
در ادبیات کهن عرب ،هم در نظم و هم در نثر گرفتن «ناصیة» به معنای تســلط کسی بر
دیگری و مقهور قدرت وی قرار گرفتن میباشد .چنان که در ضرب المثل «ناصی ُة ٍ
فالن بی ِد
فالنٍ» این مطلب صادق میباشد .حسان بن ثابت گفته:
َكم مِن أَســيرٍ َف َككنا ُه بِال ثَ َم ٍ
ن

َو َجــ ِّز ِ
ناصيَــةٍ ُكنّــا َمواليها

(ابن ثابت)56 :1997 ،

ترجمه :چه بســیار که اسیری را بدون فدیه آزاد ساختیم و کندن موی جلوی پیشانی ،که
«ج ِّز ناصی ٍة» در بیت فوق کنایه از مقهوریت و تسلط استَ .جز ،به معنای
سر پرستش بودیمَ .
بریدن و کندن است.
األعســر الضبي ،در وصف صحنه نبرد و غبار آلود شــدن چهره اسبان جنگی از ترکیب
اضافي شعث النواصي استفاده کرده است:
يــل َ
ِ
ُ
جالت الخَ
باألبطا ِل ُمع َل َم ًة
َو

ُ
َ
شعث النَواصي عليها
البيض تأتلِقُ

(األعسر الضبي) 53 ،2003 :

ترجمه :در آن صحنه نبرد ،اســبها همراه سواره کاران نشانهدار جوالن کرد ،در حالیکه
چهرههای غبار آلود داشتند و شمشیرهای برنده تیز و براق ،باالی آنها میدرخشید.
حذیفه الهذلی نیز از این وصف استفاده کرده است و میگوید:
َوأَد َر َك ُهم ُش ُ
عث النَواصي َك َأن َّ ُهم

الم َج َّمرا
َســوابِقُ ُح ّج ٍ
اج تُوافي ُ

(الهذلي ،1998 ،ج )53 :2
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محرز بن المکعبر در وصف پیشــانی از فعل تکفر (پوشیده میشــوند) استفاده کرده و
میگوید:
نت في أفناءِ َشيبان ُمنعِم ًا
إذا ُك َ

فج َّز ِّ
إن الن ِ
اللحى َّ
َواص َي تُك َف ُر
ُ

(البکري ،1403 ،ج)73 :2

ترجمه :اگر در کوی شیبان با ناز و نعمت زندگی کنی ،ریش خود را کوتاه کن در حقیقت
پیشانیها پوشیده میشوند.
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ترجمه :افراد دارای چهره غبارآلود همانند شتران تند و راهوار که مشتاقانه به سوی خانه
خدا روانه هستند به آنها رسیدند.

یکی دیگر از معانی ناصیة ،شــرافت وبزرگی شخص میباشد ،چنان که عرب در معنای
«فالن ناصیة قومه» میگویند :یعنی مانند سر و چشم و چراغ آنهاست (صدر.)454 :2002 ،
 -2-2کاربرد واژه «ناصیة» در قرآن کریم

واژه «ناصیــة» در  4آیه از قرآن کریم هم به صــورت مفرد و موصوف و هم به صورت
جمع مکســر ،و مضاف ذکر شده اســت .در آیۀ زیر در مقام دعای حضرت ابراهیم (ع) در
یک اسلوب حصر ،مهار و اختیار موجودات و بلکه تمام کائنات را در دست خداوند معرفی
نموده است.
الف) در ســورۀ هود آمده اســت﴿ :إِن ِّي تَو َّك ْل ُت َع َلى َّ
ورب ِّ ُك ْم ما ِم ْن َداب َّ ٍة إِالَّ ُهو ِ
آخ ٌذ
الل ِ َربِّي َ
َ
ى ِص ٍ
بِ ِ
قيم﴾ (هود .)56/ترجمه :در حقيقت ،من بر خدا ،پروردگار
ناصيَتِها إ َِّن َربِّي َعل 
راط ُم ْستَ ٍ
خودم و پروردگار شما تو ّكل كردم .هيچ جنبندهاى نيست مگر اينكه او مهار هستىاش را در
دست دارد .به راستى پروردگار من بر راه راست است.

ب :در سوره الرحمن در یک تصویر پردازی از صحنه محشر نحوۀ ظاهر شدن مجرمان و
ي
ون بِسيما ُه ْم فَيُ ْؤ َخ ُذ بِالنَّواص 
مجازات آنها را اینگونه توصیف نموده است﴿ :يُ ْع َر ُف ال ْ ُم ْجر ُِم َ
َْ
وال ْقدا ِم﴾ (الرحمن .)41/تبهكاران از سيمايشــان شــناخته مىشوند و از پيشانى و پايشان
بگيرند.
اصيَ ِة * ِ
ب) در ســورۀ علق نیز آمدهَ ﴿ :ك َّل لَئِ ْن ل َ ْم يَ ْنتَ ِه لَنَ ْســ َفع ًا بِالنَّ ِ
ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة﴾
(العلق16/ـ  .)17زنهار ،اگر باز نايســتد ،موى پيشــانى او را سخت بگيريم[ .همان] ِ
موى
پيشانى دروغزن گناهپيشه را.
ــي َع ْب ُد َك ،ابْ ُن َع ْب ِد َك ،ابْ ُن
پیامبر اکرم (ص) نیز در دعایی چنین فرموده اســت« :ال َّل ُه َّم إِن ِّ ْ
ك ،ن َ ِ
اض فِ َّي ُح ْك ُم َ
أَ َمتِ َ
كَ ،ع ْد ٌل فِ َّي قَ َضاؤ َ
اصيَتِ ْي بِيَ ِد َكَ ،م ٍ
ُك( »،ابن القیم الجوزیه.)276 :2006 ،
ترجمه :خداوندا ،من بنده تو و فرزند بندۀ تو و کنیز توأم .موی پیشانیم به دست توست،
حکم تو بر من قطعی است و...
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و یــا اینکــه در وصف اســبها و برکت داشــتن این موجــودات فرمــوده« :ال ْ َخ ْي ُل
َم ْع ُقو ٌد فِي ن َ َو ِ
ام ِة» (قمی مشــهدی .)183 :1368 ،خیر و برکت در
ــر إِلَى يَ ْو ِم ال ْ ِقيَ َ
اصي َهــا ال ْ َخ ْي ُ
پیشانی اسبها تا روز قیامت نقش بسته است.

باید توجه داشــت ،اگرچه آیه  15ســورۀ علق درصدد بیان چنین معنایی میباشد ،اما
ادعای اعجاز به آیه  16این ســوره مرتبط است که در آن ،میان پیشانی ودروغگویی ارتباط
برقرار شده است.
سال چهارم
شمارة اول
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 -3-2زیبایی شناسی نحوی و بیانی واژه «النواصي» در قرآن کریم

در واژۀ النواصي که به صورت معرفه بـ الـ ذکره شده انواع داللتهای صرفی ـ نحوی و
ي َْ
ون بِسيما ُه ْم فَيُ ْؤ َخ ُذ بِالنَّواص 
وال ْقدا ِم﴾ (الرحمن،
نیز بیانی نهفته است .در آیه ﴿يُ ْع َر ُف ال ْ ُم ْجر ُِم َ
 )41ابن عاشور در تبیین عبارت «بالنواصي واألقدام» و قرار گرفتن الـ به جای ضمیر متصل
«هم» میگوید:
واصــي ْ َ
«(الـ) في ﴿بِالنَّ ِ
وال ْقدا ِم﴾ عوض عن المضاف إليه ،أي «بنواصيهم وأقدامهم» وهو
اســتعمال كثير في القرآن .والنواصي :جمع ناصية وهي الشــعر الذي في مقدّ م الرأس ،و آن
در قرآن کثیر االستعمال است و تقدّ م في قوله تعالى﴿ :ما ِم ْن َداب َّ ٍة إ َِّل ُه ِ
وآخ ٌذ ب ِ ِ
ناصيَتِها﴾ في
سورة «هود  )56 ،واألخذ بالناصية أخذ ّ
تمكن ال يفلت منه ،كما قال تعالى﴿ :لَئِ ْن ل َ ْم يَ ْنتَ ِه لَنَ ْس َفع ًا
بِالنَّ ِ
اصيَ ِة﴾ (العلق( ،)15/ابن عاشور ،بیتا:.)24 ،27

ترجمه :مراد از گرفتن موی پیشــانی ،یعنی گرفتن تمام و کامل است که خالص شدن و
رهایی از آن ممکن نیســت همانگونه که خداوند بلند مرتبه فرموده :زنهار ،اگر باز نايستد،
موى پيشانى او را سخت بگيريم.
واصي ْ َ
واژۀ النواصي در عبارت «فَيُ ْؤ َخ ُذ بِالنَّ ِ
وال ْقدام» ِ و ذکر «ســیماهم» که در سیاق آیه
آمده از جایگاه نحوی ویژهای برخوردار اســت که قابل تأمل است .آمدن حرف عطف واو
بین النواصي و األقدام و پیش از آن فا سببیه که در سیاق سؤال پنهان و مقدر آمده ،بر جمال
این تعبیر افزوده است.
عالمه طباطبایی در خصوص اســتفهام و تقدیری پنهان در این ســیاق و تبیین وضعیت
مجرمان در روز رستاخیز و نحوه رفتار با آنها به گونهای که از موی پیشانی و پاها کشانده
میشوند ضمن در نظر گرفتن یک سؤال مقدر میگوید:
واصي ْ َ
ون ب ِ ِسيما ُه ْم فَيُ ْؤ َخ ُذ بِالنَّ ِ
وال ْقدا ِم﴾ (الرحمن .)41/تبهكاران از سيمايشان
﴿يُ ْع َر ُف ال ْ ُم ْجر ُِم َ
شناخته مىشوند و از پيشانى و پايشان بگيرند.
اين آيه در مقام پاســخ از پرسشى تقديرى است ،گويا كسى مىپرسد :وقتى از گناهشان
پرســش نمىشوند پس از كجا معلوم مىشــود گناه كارند؟ در پاسخ فرموده« :مجرمين از
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 -4-2زیباییشناسی بیانی در واژه ِ
«ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة»

خداوند سبحان در معرفی نهاد و هویت افراد دروغگو و بیایمان از ترکیب وصفی ِ
«ناصيَ ٍة
كا ِذب َ ٍة» به معنی چهره و یا پیشانی درغگو یاد کرده است .این وصف پس از ذکر ناصیه که به
ِ
﴿ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة﴾ (علق.)16/
صورت نکره در آیۀ قبلی ذکر شده ،آمده است:
اصيَ ِةِ -
﴿ َك َّل لَئِ ْن ل َ ْم يَ ْنتَ ِه لَنَ ْس َفع ًا بِالنَّ ِ
ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة﴾ كال ،ردع و نفى انديشه طاغى وناهى
يا مكذب روگردان است كه گمان ميكند طغيان و قدرتش پايدار است ،و تكذيب و اعراض
و كفرش به نظارت خداوند ،به ســودش مىانجامد و بدون پاداش ميماند ،يا به حال خود
واگذار ميشود .الم «لَئِ ْن ل َ ْم يَ ْنتَ ِه» ،به جاى سوگند ،والم « لَنَ ْس َفع ًا» جواب آن است.

 میرک نآرق رد »ةیصان« ۀژاو یوحن و ینایب یسانشییابیز

سيمايشــان شناخته مىشوند  ،»...وبه همين خاطر جمله مورد بحث را با واو عاطفه ،عطف
به ما قبل نكرد ،و نفرمود« :در آن روز كســى از جن و انس از گناهش ســؤال نمىشود ،و
مجرمين از سيمايشان شناخته مىشوند» بلكه بدون واو عاطفه فرمود« :مجرمين  »..تا بفهماند
اين جمله پاســخ از سؤالى اســت كه در كالم نيامده ،و منظور از سيما نشانهاى است كه از
چهره مجرمين نمودار است (طباطبایی.)180 ،19 :1374 ،

 -5-2زیباییشناسی تکرار واژه «الناصیة»

باء «بِالنَّ ِ
اصيَ ِة» براى الصاق يا سببيت ،و الف و الم آن اشاره به ناصية معينى مي باشد .تكرار
ناصية كه نكره موصوفه و بدل از الناصية است براى تثبيت دو وصف كاذبة خاطئة و تعريف
الناصية اســت .ناصية به رفع ونصب نيز خوانده شده كه خبر براى هى يا مفعول فعل مقدر
مشــعر به ذم باشد .ســفع كه معناى آن به شدت و بر خالف انديشه و اراده كشيده و رانده
شــدن و تيره و زشت نمودن است ،و اتصال و نسبت آن به ناصية (جلوى سر يا موى آن)،
شــايد كنايه از محل و مظهر غرور و فكر و نظر و اطوار نفســانى باشد و دو وصف «كاذبة
خاطئة» مؤيد همين معناى كنايى و از خصائص و معرف نفس طاغى ميباشد :طاغى براى
پيشــرفت طغيان و از ميان برداشتن موانع و باز شــدن راهش ،به دروغ زنى و فريبكارى،
و قلب واقع مىپردازد و هر حقى را به خالف آنچه هســت مينماياند و از طريق صواب
منحرف ميشود .به تدريج دروغ پردازى وخطاكارى صفت الزم وملكه نفسانيش ميگردد:
طالقانی در تبیین دایرۀ معنایی عبارت وصفی «كا ِذب َ ٍة  -خا ِطئَ ٍة» میگوید:
«كا ِذب َ ٍة -خا ِطئَةٍ» :اينگونه ملكات و عادات پست ناشى از آنها ،چهرۀ طاغى گناهپيشه را
دگرگون و ســياه و زشت ميگرداند و بر ادراكات وشعور اوسلطه مىيابد و وجهه انديشه
«ناصية» او را قبضه مينمايد .و مشاوران نزديكش هم ،فريبهاى او را ،مصلحت و خطاهاى
او را صواب مينمايانند و باد بآستين غرور و طغيانش میدمند تا آنجا كه ديگر جلوى پايش
را نمىبيند و نخست از قلوب و افكار ساقط ميشود و سپس در پرتگاه دوزخ .گرچه در اين

سال چهارم
شمارة اول
پیاپی7 :
پاییز و زمستان
1399

127

آيه سقوط گاه و جهتى كه به آن سو رانده ميشود ،به صراحت ذكر شده﴿ :لَنَ ْس َفع ًا بِالنَّ ِ
اصيَ ِة﴾
(طالقانی:1362 ،.)188 ،4

در جملــه «ناصية كاذبه خاطئة» از نظر مبالغه كذب و افتراء و جنايت را به ناصية و چهره
او نسبت داده است از نظر اينكه عناد و جنايت از رخسار او آشكار است (حسینی همدانی،
:1404)217 ،18
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ِ
﴿ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة﴾
 -6-2زیباشناسی اسناد مجازی در عبارت

در عبارت وصفی ِ
«ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة» مجاز مفرد بکار رفته است؛ زیرا خود ناصیه بازگو کننده
و گویا نیست ،بلکه شخص دارای چنین پیشانی این صفت را دارد.

الجدول في اعراب القرآن ترکیب «ناصیة کاذبة» را نوعی مجاز دانســته است؛ زیرا نسبت
کذب به پیشانی داده شده و در حقیقت دروغگو صاحب پیشانی است نه خود پیشانی.
ِ
﴿ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة﴾ .حيث وصف الناصية بما ذكر،
«اإلســناد المجازي :في قوله تعالى
مــع أنه صفة صاحبها للمبالغة ،حيث يدل على وصفه بالكذب والخطأ بطريق األولى ،ويفيد
أنه لشدة كذبه وخطئه ،كأن كل جزء من أجزائه يكذب ويخطئ ،وهوك قوله تعالى﴿ :تَ ِص ُف
أَل ْ ِســنَتُ ُه ُم ال ْ َك ِذ َب﴾ وقولهم« :وجهها يصف الجمال .فاإلسناد مجازي ،من إسناد ما للكل إلى
الجزء (صافي:1418 ،.)371 ،30
ِ
﴿ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة﴾ پیشانی دروغین و خطاکار اسناد مجازی بکار رفته؛ زیرا
در عبارت:
با آوردن صفت دلیل بر صاحب پیشانی از روی مبالغه از چنین صفاتی برخوردار است .این
مبالغه بر وصف آن شخص به دروغگویی و خطاکاری داللت دارد .نیز این افاده را دارد که
به دلیل شــدت در دروغگویی و خطاکاری گویی که تمام اجزای بدنش دروغ میگویند و
خطاکاری مرتکب میشوند و این حالت همانند این فرمودۀ خداوند است﴿ :تَ ِص ُف أَل ْ ِسنَتُ ُه ُم
ال ْ َك ِذ َب﴾ زبانهایشان بیانگر دروغگویی است ،و یا همانند این سخن :چهرهاش نمای زیبایی
است .بنابراین آیۀ فوق و عبارتهای ذکر شده اسناد مجازی برای کل از جزء است.
در آیۀ  16ســورۀ مبارکه علق (پس از بیان گرفتن موی پیشانی) ،کلمه ناصیه تکرار شده،
و این بار با کلمات دروغگو و خطاکار توصیف شده است .اگرچه تمام مفسران قائل به این
هستند که این دو صفت مجاز از کسی که این دو فعل را انجام داده میباشد ،اما با توجه به
این که آیه نفرموده ناصیه این شخص کافر که دروغ میگوید و گناه میکند ،گرفته میشود
و اوصاف دروغ و گناه مستقیما به پیشانی نسبت داده شده است.
در خصوص اراده معنای اصلی از ﴿لَنَ ْس َفع ًا بِالنَّ ِ
اصيَ ِة﴾ فخر رازی در تفسیر خود برای تبیین
عبارت فوق چند مســئله در خصوص اراده معنای اصلی و گرفتن الـ عهد حضوری و بدل
آمدن نکره از معرفه میگوید:
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ترجمه :مراد از «ناصیة» موی پیشانی است ،جای رویش مو در پیشانی را «ناصیة» گویند.
ســپس خداوند بلند مرتبه آن را کنایه از ســر و صورت گفته و شاید که علت این تسمیه
این اســت که ابوجهل به آراستن موی پیشانی خود اهتمام داشت و شاید که به رنگ کردن
آن اهتما میورزید .خداوند به وی خبر داد که این موی پیشــانی را همراه با صورت ســیاه
خواهیم کرد.

 میرک نآرق رد »ةیصان« ۀژاو یوحن و ینایب یسانشییابیز

«الناصية شعر الجبهة وقد يسمى مكان الشعر الناصية ،ثم إنه تعالى كنى هاهنا عن الوجه والرأس
بالناصية ،ولعل السبب فيه أن أبا جهل كان شديد االهتمام بترجيل تلك الناصية وتطييبها ،وربما
كان يهتم أيضا بتسويدها فأخبره ّ
الل تعالى أنه يسودها مع الوجه»( .فخر رازی:1420 ،)22 ،32

فخر رازی در توجیه معرفه بودن الناصیة با الـ می گوید:

«أنه تعالى عرف الناصية بحرف التعريف كأنه تعالى يقول :الناصية المعروفة عندكم ذاتها لكنها
مجهولة عندكم صفاتها ناصية وأي ناصية كاذبة قوال خاطئة فعال ،وإنما وصف بالكذب ألنه كان
كاذبا على ّ
الل تعالى في أنه لم يرســل محمدا وكاذبا على رسوله في أنه ساحر أوكذاب أوليس
بنبي» (همان)

ترجمه :خداوند بلند مرتبه واژه «ناصیة» را بالـ تعریف ذکر کرده گویی اینکه میخواهد بیان
کند که ناصیة ای که نزد شما معروف است اما صفت این ناصیة در بین شما مبهم است یعنی
موی پیشانی وکدام موی پیشانی ،موی پیشانی دروغین در گفتار وخطاکار در عمل .در حقیقت
صفت کاذبه برای «ناصیة» به این دلیل است زیرا صاحب ناصیه بر خداوند دروغ میبست که
پیامبر اکرم (ص) پیامبر نیست و بر پیامبر اکرم (ص) نیز با نسبت دادن جادوگری ودروغگویی
دروغ گفته ،و با اینکه اداعا داشته که حضرت محمد (ص) پیامبر نیست.
«وقيل :كذبه أنه قال :أنا أكثر أهل هذا الوادي نادي ًا ،ووصف الناصية بأنها خاطئة ألن صاحبها
الل تعالى قال ّ
متمرد على ّ
الل تعالى﴿ :ال يَ ْأ ُك ُل ُه إ َِّل الْخا ِط ُؤ َن﴾ (الحاقة )37 ،والفرق بين الخاطئ
والمخطئ أن الخاطئ معاقب مؤاخذ والمخطئ غير مؤاخذ ،ووصف الناصية بالخاطئة الكاذبة
ى َربِّها نا ِظ َر ٌة﴾ (القيامة( »)23 ،فخر رازی،
كما وصف الوجوه بأنها ناظرة في قوله تعالى﴿ :إِل 
:1420)22 ،32
ترجمه :نیز گفته شــده مراد سخنان دروغین وی است که گفته بود :من از همه افراد این
محل اهل بزم هستم و به موی پیشانی صفت خطاکار داده؛ زیرا صاحب آن پیشانی ،در برابر
شــریعت الهی سرکشی ،کارشــکنی و کجروی در پیش گرفته .خداوند بلند مرتبه فرموده:
تنهــا خطاکاران آن گیاه دوزخی را میخورند و تفاوت بین خطار کار اســم فاعل از ثالثی
مجرد و مخطي از ثالثی مزید این است که خاطئ به دلیل گناه آگاهی مجازات میشود ،اما
مخطئ مجازات نمیشــود به همین دلیل به پیشانی دروغگو صفت خاطئ داده شده است،
همانگونه که چهرهها صفت نگاه کننده (چشــم دوخته) داده است( .و به سوى پروردگار
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خود مىنگرند).
ِ
«ناصيَ ٍة بدل من الناصية ،وجاز إبدالها من المعرفة وهي نكرة ،ألنها وصفت فاســتقلت بفائدة»
(فخر رازی:1420 ،.)22 ،32
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ترجمه :ناصیه بدل از ناصیه معرفه است .این نوع بدل نکره از معرفه جایز است؛ به دلیل
اینکه نکره موصوفه شده و مستقل است.
ترکیب وصفی ِ
«ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة» بدل من (الناصية) ولم يقتصر على إحدى الجملتين ،ألن
ذكر األولى للتنصيص على أنها ناصية الناهي والثانية لتوصیف بما يدل على علة الســفع وشموله
لكل من وجد فيه ذلك .ووصفها بالكذب والخطأ ،وهما لصاحبها ،على اإلسناد المجازي ،للمبالغة
ألنها تدل على وصفه بالكذب بطريق األولى ،وألنه لشدة كذبه كأ َّن كل جزء من أجزائه يكذب.
وكذا حال الخطأ» (قاسمی:1418 ،)514 ،9
ترجمه :ترکیب وصفی ِ
«ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَ ٍة» بدل از الناصیه قبلی اســت و به یکی از دو
جمله اکتفا نمیکند؛ زیرا ذکر اولی برای تعیین و بیان این مطلب که مراد ،موی پیشانی نهی
کننده است .و ناصیه دوم برای وصف آمده تا بیانگر عبارت لنسفعا و شمول آن بر هر فردی
که دارای چنین ویژگی باشد .و نیز به ناصیه صفت کاذبه و خطا پیشه داده که هر دو برای
یک نفر منظور شــده ،جهت اسناد مجازی برای بیان مبالغه؛ زیرا مراد وصف نخسین او به
دروغگویی و تکذیب رسالت .گویی به خاطر دروغگویی و تکذیب فراوان وی تمام اجزای
بدنش دروغگو و تکذیب کننده شده و همینگونه در صفت خطاکاری.
 -7-2زیباییشناسی کنایی در واژه «نسفع ًا»

در قرآن کریم در خصوص به ذلت کشــاندن فرد دروغگو از واژه «لنســفع ًا» به معنای در
ال لَئِ ْن ل َ ْم يَ ْنتَ ِه لَنَ ْس َفع ًا بِالنَّ ِ
چهره زدن استفاده شده استَ ﴿ :ك َّ
اصيَ ِة﴾ (العلق )15/آلوسی در تفسیر
خود در خصوص داللتهای معنایی واژۀ ســفع میگوید« :أول :أن السفع بها غاية اإلذالل
عند العرب إذ ال يكون ّإل مع مزيد التمكن واالستيالء وألن عادتهم ذلك في البهائم (آلوسی،
:1415)409 ،15
ترجمه :نخســت اینکه در سفع (به چهره زدن) در نزد قوم عرب نهایت به ذلت کشاندن
وجــود دارد؛ زیرا آن کار هنگام برتری و توانایی صورت میگیرد و آن کار را با چهارپایان
انجام میدادند.
در خصوص تاکید فعل با نون خفیفه در عبارت « لَنَ ْســ َفع ًا» و جایگزین کردن تنوین به
جای نون از آن جمله سخن عوف بن عطية بن الخرع در بیان اختیارات قوم فزاره:
« َف َمه َما ت ََشــأ مِن ُه َف َزا َر ُة ت ِ
ُعط ُكم
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و َمهما تشــأ منه فــزرا ُة تَمنعا»

(ابن عطية)17 ،1966 ،

والشاهد :توكيد جواب الشرط «تمنعا» بنون التوكيد الخفيفة ،وذلك قليل في الشعر (سيبويه،
 .)152 ،2 :1408شــاهد مثال بیت شعر تاکید جواب شرط تنمع ًا با نون تاکید خفیفیه است
و آن در شعر نادر است.
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ترجمه :هرچه قوم فزاره اراده کند به شــما میبخشــد ،و هر آنجه این قوم بخواهند منع
میکنند شاهد در این بیت تاکید جواب شرط «تمنعا» با نون تاکید خفیفه و این در شعر قلیل
االستعمال است.

 -8-2زیباییشناسی اسناد مجازی ناصیه

پیش از این گذشــت که مراد از ناصیة کل انسان است ،یعنی فرد درغگو و افترا کننده به
خدا و منکر حقیقت .بنابراین یک تعبیر مجازی از نوع مجاز عقلی یعنی گفتن جز و ارده کل.
قرطبی در تفسیر خود مراد از ناصیه را کل انسان دانسته از قبیل ذکر جز واراده کل« :الناصية:
شــعر مقدم الرأس .وقد يعبر بها عن جملة اإلنسان ،كما يقال :هذه ناصية مباركة ،إشارة إلى
جميع اإلنسان» (قرطبی.)125 ،20 :1364 ،

و -خــص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمــن أرادوا إذالله و -إهانته أخذوا بناصيته.
و -قال المبرد :السفع :الجذب بشدة ،أي لنجرن بناصيته إلى النار .و -قيل :السفع الضرب ،أي
لنلطمن وجهه .وكله متقارب المعنى .أي يجمع عليه الضرب عند األخذ ،ثم يجر إلى جهنم.
ِ
﴿ناصيَ ٍة كا ِذب َ ٍة خا ِطئَة﴾ (قرطبی.)125 :1364 ،
ثم قال على البدل:

ترجمه :مبرد گفته :مسفع به معنای جذب شدید است ،یعنی به شدت موی پیشانیاش را
به سوی دوزخ میکشیم .وگفته شده سفع به معنای زدن است .یعنی چهرهاش را میزنیم و
همه داللتها به هم نزدیک هستند .یعنی هم شامل ضرب هنگام بردن میشود و هم گرفتن
و کشاندن به سوی دوزخ .سپس از روی بدل گفته پیشانی دروغگوی خطاکار.
«أســفع لما فيه من لمع السواد ،وامرأة سفعاء اللون .انتهى ،وقيل :هومأخوذ من سفع النار
والشمس إذا غيرت وجهه إلى سواد».

ترجمه :اسفع به معنای سیاه و گفته میشود زن سیاه .گفته شده برگرفته از سوزش آتش
و آفتاب اگر رنگ چهره فرد را بر اثر سوزش تغیییر دهد .زهیر در وصف سه پایههای دیگ
آثار بجای مانده از دیار یار گفته:
«أَثاف ِ َّي ُسفع ًا في ُم َع َّر ِ
رج ٍ
ل
سم ِ َ

الح ِ
وضلَميَتَثَ َّل ِم»
َون ُؤي ًا َك ِجذمِ َ

(ابن أبی سلمی)45 ،1988 ،

ترجمه :از جمله آثار باقی مانده دیار یار ،ســه پایه ســیاه دیــگ غذا پذی و جویبارهای
کوچک اطراف چادر همانند کنارهای حوض سالم است .نصب اثافی برای این است که بدل
الدار در عرفت الدار .ســفع جمع اسفع از سفاع بر وزن و معنی سود و اسود و سواد است
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یعنی سه پایه سنگی سیاه .میگوید :شناختم سه پایه سنگی سیاه را در محل نصب دیگ و
جویهای کوچک کنده شده خلل وخرابی نا یافته مانند اصل و ریشه اساس و بنیاد حوضی
(ترجانی زاده.)51 :1348 ،
طیب نیز در تفسیر آیه فوق و بیان ذکر جزء و ارادۀ کل گفته:
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«در صورتی که آیه تنها درصدد بیان عضوی برای اسناد کل به جزء بود (یعنی جزئی از بدن
انسان را بگوید ومنظور انسان دروغگو باشد) بهتر بود از کلمه «لسان» استفاده کند ،نه پیشانی.
و توصیف دروغگویی برای پیشانی روشنکننده این حقیقت است که آیه درصدد بیان عضو
اساسیتری نسبت به دروغگویی است که آن پیشانی انسان میباشد .این کار در زبان فارسی
نیز رواج دارد .به طور مثال گاهی میگوییم :زبان تو و چشم تو و گوش تو دست تو پاى تو
فالن عمل را بجا آورد چشمت دید گوشت شنید زبانت گفت پایت کجا رفت دستت چه کرد
با اینکه اینها آلت بودند و فاعل خود انسان است» (طیب.)171 ،14 :1378 ،
بنابراین ،ســفع در لغت به معنای گرفتن با شدت میباشد و ناصیه به محل رویش موی
جلوی سر (پیشانی) اطالق میگردد .گرفتن ناصیه در چهار آیه از قرآن به کار رفته است و
در هر چهار مورد همانند آن چه عرب استعمال مینماید کنایه از مقهور شدن و تسلط یک
شخص بر دیگری به منظور خوار نمودن وی میباشد.

نتیجهگیری

پس از بررســی واژگان «ناصیة ،الناصیة ،النواصي» در چهار آیه از قرآن کریم و بررســی
جایــگاه نحوی و زیباییشناســی بیانی این واژهها در حیطۀ بيانــي و نحوی ،و با توجه به
سؤاالت مطرح و فرضیههای ارائه شده ،نتائج زیر نیز بدست آمد:

واژۀ ناصیه که با دوصفت کاذبة و خاطئة ذکر شده یک تعبیر «کنایی» است و ارادۀ معنای
اصلی آن نیز جایز است .اما با توجه به صفات ذکر شده این واژه میتواند تعبیر مجازی باشد
از نوع مجاز عقلی یعنی ذکر جز و اراده کل باشد.
ي َو ْ َ
ال ْقدامِ﴾ (الرحمن )41/یک پیوند
ون بِسيما ُه ْم فَيُ ْؤ َخ ُذ بِالنَّواص 
در تعبیر ﴿يُ ْع َر ُف ال ْ ُم ْجر ُِم َ
معنایی میان سیماهم و النواصی و االقدام بواسطه حروف عطف وجود دارد که در تبیین اراده
آیه از اشخاص گناهکار آشکار میکند.
اکثر مفســران از جمله ابن عاشور وطباطبایی وزمخشری ،بر این باورند که متصف شدن
پیشانی به دوصفت «کاذبة» و«خاطئة» به این معناست که صاحب ناصیه دروغگو وگناهکار
میباشد واین معنا مجازی است.

برخی از مفســران از جمله :آلوسی ،قاسمی ،صافی ،طالقانی ،وحسینی همدانی ،عالوه بر
مورد مجازی ،معتقدند این اســناد به جهت مبالغه اســت .به این معنا که شخص به قدری
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اگرچه مفسران در تفسیر این آیه ،دروغگویی را به انسان صاحب ناصیه مرتبط دانستهاند،
اما دالیل گوناگونی در اثبات نقش پیشــانی و بخــش مغزی زیرین آن وجود دارد؛ چرا که
در این آیه بالفاصله پس از بیان واژه «ناصیة» ،واژه «کاذة» به کار رفته است ،که بر طبق نظر
همه مفسران و بنا بر هر سه نوع از قراءات مختلف ،این واژه صفت «ناصیة» و با بیان شدن
به صورت اســم فاعل معنای آیه چنین میشود« :پیشانیای که دروغگو و خطاکار است» و
نه «پیشانی انســان دروغگو و خطاکار» و در حقیقت ،آیه درصدد بیان ارتباط خاصی میان
پیشانی و دروغگویی بوده است.
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دروغ گفته اســت که گویی تمام اجزای بدن وی دروغگوست ،ودروغگویی در چهره وی
نمودار است.
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. انتشارات اسالم: تهران،» «أطیب البیان فی تفسیر القرآن:)ش1378(  عبدالحسین،طیب- 
. دار احياء التراث العربي: بیروت،» «مفاتیح الغیب:)ق1420(  محمدبن عمر،فخرالدين رازي- 
. دار الکتب العلمیه: بیروت،» «محاسن التأویل:)ق1418(  محمد جمال الدین،قاسمي- 
. ناصر خسرو: تهران،» «الجامع ألحكام القرآن:)ش1364(  محمدبن أحمد،قرطبی- 
 سازمان چاپ: تهران،» «تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب:)ش1368(  محمدبن محمدرضا،قمی مشهدی- 
.و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى
.) دار مجبی الحسین (ع: طهران،» «من هدی القرآن:)ق1419(  محمدتقى،مدرسى- 
. دار الکتب االسالمیة: تهران،» «تفسیر نمونه:)ش1374(  ناصر و دیگران،مکارم شیرازی- 
. دار الکتب المصریة: القاهرة،» «دیوان الهذلیین:)م1998(  حذفیة بن أنس،الهذلي- 
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