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مؤلفههایزبیاییشنایساستعارهدرسبکقرآن
مطالعه موردی سورههای ویسف ،کهف و طه
(تاریخ دریافت97/3/30 :؛ تاریخ پذیرش)97/6/3 :

دکتر امیر مقدم متقی
**2
دکتر عباس عرب
***3
کیمیا سلیمانی
*1

چکیده

قرآن کریم محور بســیاری از پژوهش های ادبی ،دینی و  ...به ویژه در زبان عربی است
و زبان عربی اصالت و اعتبار خود را وامدار آن اســت؛ چنانکه این کتاب عظیم بزرگترین
انگیزة تألیف علوم بالغی بوده است .جنبة ادبی و بالغی قرآن ،ابزاری در بیان مقاصد دینی
و اصالحی است؛ چرا که تنها با همین ابزار میتوان قفل دلها را گشود و حقایق دینی را به
نحو قانعکننده و مؤثری به مخاطب القا نمود .قرآن کریم در سطح بسیار باالیی از سبکهای
بیانی گوناگون بهره جســته است؛ به طوری که در ادبیات عربی پیش از نزول قرآن ،چنین
چیزی وجود نداشته است؛ همین امر سبب شده است که این کتاب آسمانی از نظر اسلوب و
بیان معجزه باشد و کسی نتواند با آن به رقابت یا معارضه برخیزد .از جمله سبکهای مذکور،
میتوان از استعاره یاد کرد که قرآن کریم به صورت وافر در راستای تبیین معانی و رسالت
خود و نیز به منظور نزدیک ســاختن موضوع به ذهن و ادراک مخاطب از آن استفاده کرده
است .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مؤلفههای زیباییشناسی استعاره
در سه سورة یوسف ،کهف و طه پراخته است.
واژگان کلیدی :استعاره ،زیباییشناسی ،سوره یوسف ،کهف ،طه.

* (نویسندة مسؤول) دانشیار گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه فردوسی مشهد؛a.moghaddam@ferdowsi.um.ac.ir
** دانشیار گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه فردوسی مشهد؛darab@ferdowsi.ac.ir
*** کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربي ،دانشگاه فردوسی مشهد؛ Kimia.soleimani4@gmail.com
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قرآن کریم مخزن معارف و گنجینههای علوم الهی است و هر کدام از اندیشمندان به اندازه
توانایی خود درباره معارف آن قلمفرسایی کردهاند و با اینکه پانزده قرن است فریاد تحدی
و مبارزهطلبی آن طنینانداز اســت ،جهانیان در برابر عظمت بیکران آن مبهوت ماندهاند .در
مقام ممتاز ادبی و بالغی قرآن ،همین بس که شیواســرایان عرب هرگز نتوانستهاند سبک و
روش آن را مورد تقلید قرار دهند؛ زیرا ساختار بیانی آن بسیار متعالی است و فنون ادبی و
بالغی با چنان ظرافت و استحکامی در آن به کار رفته است که هر باریکاندیشی را به وجد
میآورد .اتقان ساختار ادبی آن به حدی است که نه تنها هر واژه ،بلکه هر زیر و بمی در آن از
حساب ویژهای برخوردار است .البته بسیاری از مردم از وجوه معانی لغات قرآن آگاه نیستند
و شــناختی از اسرار آن ندارند و بسی دشوار است که چنین افرادی ،به صورت مستقیم به
شگفتیهایی دسترسی پیدا کنند که در البهالی تعابیر منحصر به فرد آن وجود دارد .در قرآن
کریم ،به مانند شیوه رایج در زبان عربی ،گاه مطالب در قالب تشبییه و تمثیل و استعاره طرح
شده است تا شنونده را به تفکر و تأمل وادارد و از این رهگذر بتواند موضوع مورد نظر را
بهتر و عمیقتر در ذهن و ضمیر شنونده جا بیاندازد .اینگونه سخن گفتن ،بیانگر فصاحت
و بالغت گوینده و توانایی او در کاربرد واژهها و تعبیرات مناسب است.
در این پژوهش ابتدا مؤلفههای زیباییشناســی اســتعاره بیان میشود و سپس مؤلفههای
زیباییشناسی استعاره در سورههای مبارک یوسف ،کهف و طه مورد بررسی قرار میگیرد.
۱ـ۱ـ پیشینه پژوهش

مســأل ه درک و اثبات اســرار و مفاهیم قرآنی از دیرباز ذهن پژوهشگران ادبی و دینی را
به خود مشــغول ساخته و پژوهشهای پراکنده و مختصری در این عرصه به سامان رسیده
اســت .با مداقه در آثار ادبی عرب میتوان هسته اولیه پژوهشهای مربوط به استعاره را در
ولما َس َکت
الکتاب سیبویه جست .مدتی پس از وی ،فراء در کتاب معانی القرآن ،ذیل آیه ﴿ ّ
َعن موسی ال َغ َضب﴾ (اعراف )154/با بیان این مطلب که اسناد سکوت به غضب مجازی است
و ســکوت در حقیقت برای عاقل به کار میرود نه غیرعاقل ،بحث تجسیم و تشخیص را
گرچه به صورت ابتدایی و کلی بیان کرد(.فراء )304 :1955 ،اما جاحظ اولین کســی است
که تعریفی از اصطالح اســتعاره با همین نام ارائــه داد .در طی دوره بعد از جاحظ تا زمان
عبدالقاهر جرجانی ،بالغتدانان بسیاری درباره استعاره سخن گفتهاند ،اما افرادی معدود به
معیارهای تولید ،درک و زیباییشناسی استعاره توجه داشتهاند .از جمله این اشخاص ،ابنقتیبه
دینوری است .او با ارائه تعریفی که گویی تعریف جاحظ است ،به معرفی استعاره میپردازد،
اما نکتهای را خاطر نشــان میسازد که جاحظ ذکر نکرده بود و آن لزوم وجود ارتباط میان
معنای حقیقی و معنای مجازی در استعاره است .عبداهلل بن معتز دیگر بالغتدانی است که
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به نکتهای جدید اشاره میکند و آن وجود یک تأثیر اضافی در مجاز نسبت به حقیقت ،یعنی
مبالغه و ایضاح ،است .اثری که باعث میشود به جای معنای حقیقی ،استعاره به کار گرفته
شــود .بعد از او قدامه بن جعفر با تقسیمبندی استعاره به استعاره فاحش و استعاره نیکو و
توجه به وجود اصل مشابهت بین مستعارمنه و مستعارله ،دریچه تازهای فراروی پژوهشگران
میگشــاید .قاضی جرجانی نیز در کنار ارائه تعریفی همانند تعریف پیشینیان از استعاره ،به
وجود تفاوت میان تشــبیه و استعاره و راهکار شناخت آن دو از یکدیگر میپردازد .رمانی
نیز در پرتو اثبات اعجاز قرآن ،زیباییهای اســتعاره را مورد بررســی قرار میدهد .ابوهالل
عسکری پژوهش گستردهتری درباره استعاره دارد .او به بسط شیوه تحلیل رمانی ،یعنی شیوه
تحلیل روانشناختی از استعاره میپردازد و با ارائه نمونههای فراوان ،نقش استعارهها را در
تجسم احســاس و عواطف شخصی و جمعی و به عبارت وسیعتر نمایش فرهنگ جامعه
نمایان میسازد .ابنرشیق قیروانی معتقد است نگاه زیباییشناختی به استعارهها ذوقی بوده
و بر اساس تغییر زمان ممکن است تغییر کند.
معاصران غربی نیز دیدگاههای زبانشــناختی تازهای درباره استعاره دارند ،اما از آنجا که
این پژوهش دنبالهروی دیدگاههای پیشــینیان درباره استعاره است و بر اساس دیدگاههای
کالسیک ،مؤلفههای زیباییشناسی استعاره در سه سوره قرآن را مورد بررسی قرار میدهد،
نیازی به طرح این دیدگاهها وجود ندارد.

۲ـ مؤلفههای زیباییشناسی در استعاره

قرآن از یک سو به عنوان کتاب هدایت و اصالح و از سوی دیگر به عنوان شاهکار ادبی
و زبان معیار ،در رویکرد اجتماعی خود ،از همه گونههای گفتاری برجســته و تأثیرگذار در
انتقال پیام انسانســاز خویش بهره گرفته اســت .از آنجا که بیان هنری باید کام ً
ال روشن و
واضح باشــد و عقل را اقناع کند و بر ارزشهای ثابت و همیشــگی تأکید ورزد ،از این رو
استعاره نیز باید در خدمت معنا باشد و بر اقتدار آن بیفزاید و جامهای نو بر قامت آن بپوشاند
و به شرح و بسط اندیشه و تثبیت آن در ذهن و ضمیر شنونده کمک کند.
۲ـ۱ـ تأکید معنا و مبالغه در آن

مبالغه ،نوعی خروج از هنجار زبان است و خروج از عادت زبانی باعث برجستگی مشهود
در کالم میشود و آن را از سطح کالم عادی بر میکشد .این کارکرد مبالغه در زبانشناسی
امروز از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف از برجست ه ساختن کالم ،تأثیرگذاری بیشتر
در مخاطب است و خروج از هنجار زبانی از رویکرد اجتماعی زبان حکایت دارد .بنابراین
شــیوههای گفتاری مبالغهآمیز نیز ریشــه در همین رویکرد دارد .مبالغه یکی از شگردهای
گفتاری مبتنی بر تخیل است و تخیل ،از عناصر مهم برجستهسازی زبان و تأثیربخشی بیشتر
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کالم محسوب میشود .مبالغه توصیفی است که در آن افراط و تأکید باشد( .فتوحی:1390 ،
)339
۲ـ۲ـ ایجاز

ايجاز يعنی بيان مفاهيم بسيار ،در كلمات یا بيان مقصود در لفظى كه كوتاهتر از معنا باشد
به شرطی مقصود را برساند( .طبانه)319 :1956 ،
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۲ـ۳ـ آراستن کالم و زیبایی معنا

بالغیون ســنتی اروپا درباره استعاره گفتهاند« :اســتعاره برای تزیین زبان متعارف بسیار
کارآمد و موثرترین شیوه برای تأللو بخشیدن به سبک و فاخر کردن آن است .از دید ایشان
ارزش غایی استعاره در کارکرد تزیینی آن است( ».هاوکس)26 :1377 ،
۲ـ۴ـ خلق معنا یا نوآوری در بیان

اســتعاره در واقع یک نوع انتقال معنا اســت و از رهگذر انتقال معنا از حوزهای به حوزه
دیگر ،قلمروهای زبان گســترش مییابد .دیدگاههای معاصر ،استعاره را مجالی برای خلق
معنای جدید میدانند .اســتعاره با افزایش گســتره زبان ،فهم واقعیت را افزایش میدهد و
به همین دلیل اســت که استعاره را ســویه آفریننده زبان میدانند .استعاره بیان آن دسته از
تجربههایی را که در ظرف زبان و نظام داللتهای عادی نمیگنجد ،ممکن میسازد .استعاره
به کمک فرآیندهای تخیلی ،شــکلهایی از ادراک و زیست را وارد زبان میکند و اینگونه
زبان گسترش مییابد و واژهها و معناهای جدید خلق میشود .صناعت استعاره این واقعیت
را اشــکار میکند که کار تخیل ،بازســازی یا بازآفرینی پدیدهها و قرینهســازی برای امور
دیگر نیست ،بلکه تخیل و تفکر استعاری ،در واقع چیزی تازه میآفریند و این آفرینش امر
تازه ،همراه خود صورتهای زبانی تازهای نیز میســازد .بنابراین اســتعاره ،قلمرویی برای
واژهسازی است .ثبت ادراکات تازه و نامگذاری امور جدید به روش استعاری انجام میگیرد.
(فتوحی)337 :1390 ،
۲ـ5ـ ایجاد لذت در شنونده و برانگیختن عواطف وی (تأثیر عاطفی)

یکی از کارکردهای اصلی استعاره برانگیختن مخاطب است؛ به این معنا که توجه شنونده
را به موضوع جلب میکند و باعث شــور و هیجان و انگیزه در شــخص میشــود و او را
بــه پذیرش عقیده یــا انجام عملی یا واکنش درباره چیزی وا میدارد .از آنجا که اســتعاره
اغلب بر بنیاد قیاس ،تشبیه و تمثیل ساخته میشود ،قدرت شگرفی در جلب توجه و اقناع
مخاطب دارد .برخی از فیلســوفان همانند دونالد دیویدسون ،فیلسوف تحلیلی معاصر ،بر
این باورند که استعاره قدرت انگیزش و جلب توجه باالیی دارد .از نظرگاه آنان با توسل به
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۲ـ6ـ تناسب و دقت در انتخاب وجهشبه میان مستعارمنه و مستعارله

کشــف تناسب ،تشــابه و وحدت و هماهنگی میان اجزاء هستی ،به انسان نوعی لذت و
تعادل روحی میبخشد و او را آرام میکند .از آنجا که آدمی از تنهایی و جدایی رنج میبرد،
یافتن هر نوع وحدت و وفاقی در جهان برایش لذتبخش است .نیروهای مهارانگیز درون
انســان که از عشق و عاطفه سرشارند ،به مدد زیبایی و هماهنگی ،به جانب کمال و تعالی
هدایت می شوند( .همان)340 :
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استعاره نمیتوان به شناخت و معرفت تازهای نائل شد ،اما میتوان به «تهییج فکر ،تحسین،
ناسزاگویی ،دعا کردن ،توضیح و توصیف» پرداخت( .همان)

۲ـ7ـ تشخیص

تشــخیص ،در شمار استعارههای مکنیه است و صورتی استعاری است که در آن صفات
انسانی به پدیدههای غیرانسانی داده میشود .کاربرد این نوع استعاره نسبت مستقیم با نگرش
و عاطفه نویسنده دارد .از ویژگیهای شخصیتبخشی میتوان به این موارد اشاره کرد:
1ـ اعطای خصوصیات انسان به پدیدههای دیگر؛

2ـ گسترش عواطف انسانی به درون اشیاء و همدلی با پدیدهها؛
3ـ غلبه تخیل آدمی بر طبیعت؛ (طبانه)340 :1956 ،
۲ـ8ـ تجسیم

قصد خداوند آن بوده است که فهم قرآن را بر بندگان آسان گرداند .لذا بسياري از معاني
تجســم درآورده و بيان قرآني آن را به واســطه استعاره از حالت مجرد ذهني به
ديني را به ّ
حالت مادي محسوس درآورده است .تجسيم ،پارهاي از تصوير است؛ چون تجسيمبه معنای
حســي بخشيدن به امر معنوي است و تصوير ،که شامل تشبيه معقول به محسوس و
جنبه ّ
محســوس به محسوس است ،اصطالحي فراگيرتر است که از ابزار مختلفي چون حروف،
افعال ،گفتگو و غيره بهره ميگيرد .ابزار تجسيم در قرآن ،واژههايي برگرفته از طبيعت جامد
ن گفتن
ي در قرآن ،سخ 
ي تصويرآفرين 
ن روشها 
ي از مهمتري 
و طبيعت متحرک اســت .يك 
ش تصوير و
ي است .رو 
ت و اجســا م ماد 
ت در لباسمحسوســا 
ت و معنويا 
درباره مجردا 
ي تعبيري ،برتر و زيباتر است .براي
ي و تجسيم) از روشها 
ي (محسوسســاز 
ش هنر 
نماي 
ل هســتي) و
ي مجرد تصور (تخيي 
ي ذهن 
ي در صورتها 
ت معان 
ي اســ 
ي كاف 
ن برتر 
بيا ن اي 
ش اول ،ذهن
ي شو د (تجسي م فني)؛ در رو 
ي تصويري ،شخصيتپرداز 
س در صورتها 
سپ 
ن تجسيم ،دو
ل و آیي 
س و وجدا ن مورد توجه است .قانو ن تخيي 
ش دوم ،ح 
و ادراك؛ و در رو 
ي قرآ ن است( .قطب)8 :1359 ،
ي و هنر 
قانو ن بارز و آشكار در بيا ن و نماياند ن تصاوير فن 
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۳ـ بررسی مؤلفههای زیباییشناسی در سوره مبارک یوسف
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این ســوره دوازدهمین سوره قرآن اســت که در مکه فرود آمده است و از این رو بیشتر
عنایت آیات آن به ایجاد تحول مطلوب عقیدتی ،اخالقی ،فکری و انسانی در جامعه شرکزده
مکه و باوراندن حقانیت دعوت پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) و آسمانی بودن رسالت و کتاب
او به مردم در قالب زیباترین و عبرتآموزترین داستانها و سرگذشتهاست و با ظرافت و
زیبایی خاصی به روشنگری میپردازد .در ادامه مؤلفههای زیباییشناسی استعارههای به کار
رفته در این سوره مورد بررسی قرار میگیرد:
۳ـ۱ـ تشخیص

وس ُف ِ َ
لبِي ِه يَا أَ ِ
﴿إِ ْذ قَ َ
س َو ال ْ َق َم َر َرأَ ْيتُ ُه ْم لِي َس ِ
ين﴾
بت إِن ِّي َرأَ ْي ُت أَ َح َد َع َش َر َك ْو َكبًا َو َّ
اج ِد َ
ال يُ ُ
الش ْم َ

(یوسف)۴/

نمونه مورد بحث در این آیه شــریف ،این است که فعل سجده را که کار عقال و از شان
ایشان است ،به یازده ستاره و خورشید و ماه نسبت داده و آن را جاری مجرای عقال آورده
است .در واقع به جای عبارت "رایتها لی ساجده" از عبارت "رایتهم لی ساجدین" بهره برده
است و این از باب مالبست است و میتوان آن را استعاره مکنیه دانست.

برخــی گفتهاند اگر درباره ســجده کردن آنهــا عبارت "رایتهم لی ســاجدین" را ـ که
مخصوص صاحبان عقل اســت ـ به کار برده اســت ،برای این اســت که بفهماند سجده
ستارگان و خورشید و ماه از روی علم و اراده و عین ًا مانند سجده یکی از عقال بوده است.
(طبرسی)621 ،12 :1380 ،
در مورد مفهوم این سجده نیز بحث است .به باور برخی منظور از سجده خورشید و ماه و
ستارگان ،همان سجده شناختهشده است که نه به هدف پرستش ،بلکه به هدف گرامیداشت
او انجــام پذیرفت .اما برخی برآنند که منظور از ســجده در اینجا ،نهایت خضوع و احترام
است( .همان) در تفسیر کشاف ذیل این آیه آمده است« :اگر بپرسند :در عبارت "رایتهم لی
ســاجدین" چگونه خورشید و ماه و دیگر ســتارگان در حکم انسانهای برخوردار از عقل
آمدهاند؟ در پاســخ باید گفت :از آن روی که چون آنان را به ســجده ـ که ویژه خردمندان
است ـ وصف کرد ،آنان را در حکم خردمندان آورده است و تو گویی که برخوردار از خرد
هستند و سخن گفتن به چنین شیوهای در میان عربها بسیار بسامد دارد که برخی چیزها را
از حیث برخی ویژگیها در هم میآمیزند و بر اثر شباهت و نزدیکی ،برخی از احکام آنها
را به همدیگر میدهند( ».زمخشری)569 ،2 :1389 ،
ُ
س َ
السو ِء إِ َّ
يم﴾ (یوسف)53/
ار ٌة ب ِ ُّ
ال َما َر ِح َم َرب ِّ َي إِ َّن َربِّي َغ ُف ٌ
أل َّم َ
﴿ َو َما أب َ ِّر ُئ ن َ ْف ِسي إ َِّن النَّ ْف َ
ور َّر ِح ٌ
شاهد مورد بحث در این آیه شریف ،اسناد اماره به نفس میباشد که اسناد مجازی است؛
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نمونه مورد بحث در این آیه ،در جمله انشــائیه "یا اسفی علی یوسف" است؛ زیرا کلمه
اسف که به معنی حزن شدید است ،منادی واقع شده است؛ گویی به شخصی تشبیه و مورد
ندا قرار گرفته اســت تا حاضر شود .بنابراین ،ندای "یا اسفی" استعاره مکنیه تخییلیه است.
(رضی)72 :1330 ،
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زیرا نفس حقیقت ًا انسان را امر نمیکند؛ چه در این صورت الزم میآید که نفس انسان چیزی
جدا از انسان و باالتر از آن باشد و این غیرممکن است .بنابراین استعاره به کاررفته در این
آیه استعاره مکنیه است ،اما زمخشری معتقد است که در اینجا ،منظور میل و اشتهای زیاد از
حد نفس انسان نسبت به ارتکاب اعمال بد میباشد( .زمخشری)616 ،2 :1389 ،
﴿وتَولَّى َع ْن ُهم و قَ َ َ
يم﴾ (یوسف)84/
وس َف َو ابْيَضَّ ْت َع ْينَ ُ
ْ َ
ال يَا أ َس َفى َع َلى يُ ُ
َ َ
اه ِم َن ال ْ ُح ْز ِن فَ ُه َو َك ِظ ٌ

۳ـ۲ـ مبالغه

ال معا َذ ّ
ــه َو َغلَّ َق ِت َ
﴿ َو َر َاو َدتْ ُه الَّتِي ُه َو فِي ب َ ْيتِ َها َعن ن َّ ْف ِس ِ
اب َوقَال َ ْت َه ْي َت ل َ َ
الل إِن َّ ُه َربِّي
األبْ َو َ
ك قَ َ َ َ
اي إِن َّ ُه َ
ون﴾ (یوسف)۲۳/
ال يُ ْفلِ ُح ال َّظال ِ ُم َ
أَ ْح َس َن َم ْث َو َ
شاهد در این آیه ،فعل "راودت" میباشد .این فعل در اینجا در معنای استعاری آن ،یعنی
ادا و اطواری که آن زن برای جلب نظر حضرت یوسف (علیه السالم) ابراز میکرد ،به کار
رفته اســت .این ادا و اطوار به رفت و آمد برای به دست آوردن چیزی تشبیه شده است با
جامع و وجهشبه تردد برای رسیدن به هدف در هر دو .سپس فعل "راودت" ،که مخصوص
رفت و آمد و از ریشــه "رود" است ،از باب استعاره تصریحیه تبعیه ،برای مبالغه در معنای
مورد نظر به کار رفته اســت .فعل "راودت" مصدر "رود" به معنای رفت و آمد کردن برای
به دســت آوردن چیزی با نرمی و مالیمت است .زمخشری ذیل این آیه میگوید" :مراوده"
مصدر باب مفاعله از "راد ،یرود" به معنای آمد و رفت کردن است و تو گویی معنای عبارت
این اســت« :خادعته عن نفسه؛ با نیرنگ میخواست او را از پاکدامنیاش بیرون کند ».یعنی
همان کاری را که نیرنگباز با دیگران میکند تا چیزی را که نمیخواهند از دستشان بیرون
کند ،انجام میدهد تا به مطالع خویش برسد و آن ،این بود که برای برآوردن خواستهاش از
خود برود( .زمخشری)587 ،2 :1389 ،
﴿ َوقَ َ
ــو ٌة فِي ال ْ َم ِدينَ ِة ْام َرأَ ُة ال ْ َعزِي ِز تُ َرا ِو ُد فَتَا َها َعن ن َّ ْف ِس ِه قَ ْد َش َغ َف َها ُح ًّبا إِن َّا لَنَ َرا َها فِي َض َ
ال ٍل
ال ن ِ ْس َ
ُّمبِينٍ ﴾ (یوسف)۳۰/
کلمه «حب ًا» ،تمییز و منقول از فعل است و اصل آن "قد شغفها حبه" بوده است که اسناد در
آن از باب استعاره مکنیه تبعیه و مجازی است و منظور از این استعاره بیان و توصیف عشق
زیاد از حد آن زن نســبت به حضرت یوسف (علیه السالم) است .در مفردات آمده است:
"شغفها حب ًا" یعنی محبت حضرت یوسف (علیه السالم) ،به شغاف قلب زلیخا ،یعنی باطن
او ،راه یافته بود و پرده دل او را پاره کرده بود و گفته شــده اســت به معنای وسط آن است
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و این دو معنا به هم نزدیک هستند و شغاف قلب به معنای غالفی است که محیط به قلب
اســت .اما از اهلبیت (علیهم السالم) قرائت "شعفها" با عین نقل شده است از فعل "شعف
البعیر" که به معنای مالیدن بدن شتر با صمغ مخصوص است که آن را به سوزش میاندازد.
(طبرســی )102 ،11 :1373 ،زمخشــری در تفسیر کشاف میگوید" :شغفها" یعنی عشق او
پرده قلبش را بریده و به دلش رسیده بود و "شغاف" به پرده و حجاب قلب گفته میشود و
گفتهاند :پوشش نازکی است که به آن "لسان القلب" میگویند و نابغه سروده است:
سال ا ّول
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پیاپی2 :
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و قد حال هم دون ذلک شاغل

مکان الشغاف تبتغیه االصابع

1

(زمخشری)596 ،2 :1389 ،

ال ٍم َو َما ن َ ْح ُن بِتَ ْأوِيلِ َ
األ ْح َ
اث أَ ْح َ
ين﴾ (یوسف)44/
﴿قَالُواْ أَ ْض َغ ُ
ال ِم ب ِ َعال ِ ِم َ
شاهد در این آیه "اضغاث احالم" ،شوریدگیها و اباطیلی است که به خواب راه مییابد و
برخی گفتهها و وسوسههای شیطان را نیز جزو آن دانستهاند .در این آیه شریف استعارهای
بلیــغ وجود دارد؛ زیرا واژه "اضغــاث" که مفرد آن "ضغث" میباشــد ،در اصل به معنای
بستههای در آمیخته گیاهان خشک و تر است که برای مبالغه در پریشانی خوابهای فرعون
به صورت استعاره برای خوابهای پریشان به کار رفته است و اضافه در این جا به معنای
"من" است ،یعنی "اضغاث من احالم"؛ شوریدگیها و پریشانیهایی از جنس خواب؛ یعنی
این خوابها ،خوابهای پریشان هستند( .زمخشری)611 ،2 :1389 ،
ك َس ْب ٌع ِش َدا ٌد يَ ْأ ُك ْل َن َما قَ َّد ْمتُ ْم ل َ ُه َّن إِ َّ
﴿ثُ َّم يَ ْأتِي ِمن ب َ ْع ِد َذل ِ َ
ون﴾ (یوسف)48/
ال قَ ِل ًيل ِّم َّما تُ ْح ِصنُ َ
شاهد در این آیه عبارت سبع شداد میباشد که استعاره از سالهای قحطی (سنون مجدبه)
است.
ك لِي ْع َلم أَن ِّي لَم أَ ُخ ْن ُه بِال ْ َغي ِب َو أَ َّن ّ
الل َ
ين﴾ (یوسف)52/
ال يَ ْه ِدي َك ْي َد ال ْ َخائِنِ َ
ْ
ْ
﴿ َذل ِ َ َ َ

شاهد در این آیه به کار گیری حرف "باء" در "بالغیب" در معنی مجازی آن ،یعنی ظرفیت
میباشد .یعنی در جایگاه پنهان که همان پنهان و پوشیده بودن با درهای بسته هفتگانه است.
«ان اهلل ال یهدی کید الخائنین» عطف بر جمله «انی لم اخنه بالغیب» شده است و ممکن است
معنی این جمله در اصل «ان اهلل الیهدی الخائنین بکیدهم» باشد؛ ولی از جهت مبالغه ،فعل"ال
یهدی" بر "کید" داخل شده است یا ممکن است کید خائنین به شخصی که در مسیر معصیت
الهی قرار دارد ،تشبیه شده باشد با وجهشبه مخالفت با حق در هر دو و سپس عدم هدایت
از مشبهبه ،برای مشبه استعاره آورده شده باشد از باب استعاره مکنیه( .رضی)71 :1330 ،
﴿فَ َل َّما َد َخ ُلواْ َع َل ْي ِه قَالُواْ يَا أَيُّ َها ال ْ َعزِي ُز َم َّسنَا َوأَ ْه َلنَا الضُّ ُّر َو ِج ْئنَا بِبِ َضا َع ٍة ُّم ْز َجا ٍة ف ََأ ْو ِف لَنَا ال ْ َك ْي َل
18

 . )1اندوهی در برابرش چنان مانع شد و چنان در غالف دل قرار گرفت که همچون پزشکان میباید آن را با انگشتان یافت و بیرون
کشید.

شــاهد در این آیه اسناد "مس" به "ضر" میباشــد که از باب استعاره مکنیه تبعیه است.
شــریف رضی ذیل این آیه معتقد است که اســتعاره به کار گرفته شده برای مبالغه در بیان
بدحالی ایشان است؛ یعنی بدحالی آنقدر به ما روی آورده است که گویی ما را لمس کرده
اســت و به ما متصل است( .رضی )72 :1330 ،اصل کلمه "مس" به معنی دست کشیدن و
لمس کردن است.
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َوتَ َص َّد ْق َع َلينَآ إِ َّن ّ
ين﴾ (یوسف)88/
الل يَ ْجزِي ال ْ ُمتَ َصدِّ قِ َ
ْ

۳ـ۳ـ ایجاز

ل ْولِي َ
ان فِي قَ َص ِصه ِْم ِع ْبر ٌة ِّ ُ
األلْبَ ِ
يق ال َّ ِذي ب َ ْي َن يَ َديْ ِه
ان َح ِديثًا يُ ْفتَ َرى َول َ ِكن تَ ْص ِد َ
اب َما َك َ
﴿ل َ َق ْد َك َ
َ
ِّ
َوتَ ْف ِص َ
ون﴾ (یوسف)111/
يل ُك َّل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ل َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُ َ
شاهد مورد بحث در این آیه ،اصطالح "بین یدیه" میباشد که از باب استعاره مکنیه تخیلیه
و به معنای "قبل و جلو" است؛ زیرا قرآن حقیقت ًا دست ندارد ،بلکه همانطور که به هر چه
در پیش روی و جلوی انسان است" ،بین یدیه" اطالق میشود ،برای قرآن هم از این تعبیر
استفاده شده است .طبرسی ذیل این آیه مینویسد« :به باور گروهی از جمله حسن ،منظور
تصدیق کتابهایی اســت که از پیش آمده و در دست مردم است؛ چرا که آورندهاش طبق
همان نویدهایی که در کتابهای آسمانی پیامبران گذشته است ،به رسالت برانگیخته شده و
به سوی شما آمده است( ».طبرسی)169 ،13 :1380 ،
3ـ۴ـ نوآوری در بیان

﴿فَ َل َّما َس ِم َع ْت ب ِ َم ْك ِر ِه َّن أَ ْر َس َل ْت إِل َ ْيه َِّن َوأَ ْعتَ َد ْت ل َ ُه َّن ُمتَّ َك ًأ َوآتَ ْت ُك َّل َو ِ
اح َد ٍة ِّم ْن ُه َّن ِس ِّكينًا َوقَال َ ِت
اش ِ ّل َما َه َذا ب َ َش ًرا إ ِْن َه َذا إِالَّ َم َل ٌ
ِيم﴾
ْ
اخ ُر ْج َع َل ْيه َِّن فَ َل َّما َرأَيْنَ ُه أَ ْكبَ ْرن َ ُه َوقَ َّط ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن َوقُ ْل َن َح َ
ك َكر ٌ
(یوسف)۳۱/
شــاهد در این آیه اطالق مکر بر قول زنان اســت که ممکن است از باب مجاز با عالقه
تشــبیه باشــد؛ یعنی غیبت کردن زنانی که در غیاب زن عزیز مصر ،سر او را فاش و از او
غیبت میکردند ،با جامع خفاء در هر دو به مکر تشــبیه شده است و سپس کلمه "مکر" از
باب اســتعاره تصریحیه به جای آن به کار رفته اســت .بنابراین ،اگر گفتههای زنان مصر را
مکر نامید ،بدین خاطر اســت که سرزنشهای ایشان از روی حسد و دشمنی بوده و آنها
میخواســتند وی را در میان مردم رســوا کنند .اما طبرســی رأی دیگری دارد؛ وی مکر را
استعاره از سرزنش میشمارد و میگوید« :قرآن بدان دلیل سرزنش و نکوهش زنان از بانوی
کاخ را مکر و نیرنگ عنوان میدهد که منظور آنان از آن گفتار نه خیرخواهی و سرزنش به
خاطر گناه بود ،بلکه آنان در این اندیشه بودند که آن جوان پرشکوه را که آن همه از زیبایی
و کمال و آراستگی و دلپذیریاش شنیده بودند ،بتوانند از نزدیک بنگرند و چون در اندیشه
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دیگری بودند ،قرآن از ســرزنش و گفتار آنان به مکر و نیرنــگ تعبیر میکند .البته پارهای
برآناند که این تعبیر به خاطر آن اســت که آنان نیز دل در گرو عشــق یوسف داشتند ،اما
برخالف زلیخا که آن را آشکار میساخت ،آنان نهان میداشتند( ».طبرسی)700 ،12 :1380 ،
اما زمخشری مکر را استعاره از غیبت میداند و در تفسیر کشاف میگوید« :آنان به غیبت و
بدزبانی خویش و گفتن این سخن که زن عزیز مصر شیفته برده کنعانی خود شده و از این
درد هالک میشود ،به غیبت کردن از آن زن مبادرت کردند و از آن روی از غیبت کردن به
"مکر" تعبیر شده که به صورت پنهانی و نهفته انجام میگرفت و نیرنگبازان نیز نیرنگ خود
را نهفته میدارند .برخی از مفسران گفتهاند که آن زن راز خود را از آنان پنهان میداشت ،اما
آنان راز او را آشکار کردند( ».زمخشری)596 ،2 :1389 ،
ال يي َأس ِمن َّرو ِح ّ
ّ
﴿يا بنِي ا ْذ َهبواْ فَتَحسسواْ ِمن يوس َف وأَ ِخي ِه و َ َ
الل
ْ
َ
ُ ُ َ
ال تَ ْيأ ُسواْ ِمن َّر ْو ِح الل إِن َّ ُه َ َ ْ ُ
َ َ َّ ُ
َ َّ ُ
ون﴾ (یوسف)87/
إِالَّ ال ْ َق ْو ُم ال ْ َكافِ ُر َ
شاهد در این آیه ،کلمه "روح" است .اصل این کلمه به معنای نسیم است که نفس انسان از
آن لذت میبرد .در اینجا فرج و گشایش الهی با وجهشبه لذت نفس در هر دو به روح تشبیه
شده و این کلمه از باب استعاره تصریحیه به جای آن به کار رفته است .زمخشری میگوید:
«من روح اهلل ،یعنی از فرج و گشــایش الهی ،و حســن و قتاده آن را «من روح اهلل» به ضم
«راء» به معنای رحمت و بخشایش الهی قرائت کردهاند که خدا به این رحمت و بخشایش
بندگان را زنده میدارد( ».زمخشری)640 ،2 :1389 ،
َ
ّ
الر ِ
﴿قَ َ
ال َ
ين﴾ (یوسف)۹۲/
اح ِم َ
ال تَ ْث َر َ
يب َع َل ْي ُك ُم الْيَ ْو َم يَ ْغ ِف ُر الل ل َ ُك ْم َو ُه َو أ ْر َح ُم َّ

شاهد در این آیه کلمه "تثریب" است .این کلمه از ریشه "ثرب" به معنای "پیه شکم" است.
از آنجا که یکی از معانی باب تفعیل ،ســلب است ،بنابراین "تثریب" به معنای سلب و جدا
کردن پیه از شکم است؛ مانند "تجلید" که به معنای کندن پوست است؛ چون با کندن پیه از
شکم ،داخل شکم نمایان می شود و انسان زشت میشود( .زمخشری )644 ،2 :1389 ،سید
رضی معتقد است این کلمه از باب استعاره در معنای مالمت و سرزنش و توبیخ و شمردن
یکیک گناهان به کار رفته است؛ زیرا با مالمت و سرزنش نیز عیوب انسان ظاهر و آبروی
او از بین میرود و زشت میشود( .رضی)73 :1330 ،
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این ســوره هجدهمین ســوره قرآن اســت که نام آن از آیات  17 ،11 ،۹و  25اخذ شده
اســت .کهف به معنای غار اســت و منظور از آن همان غاری است که گروهی از جوانان
متفکر و آزادیخواه در پیکار با اســتبداد و ارتجاع روزگار تیره و تار خویش ،به آنجا پناه
بردند تا ســاعتی بیاسایند و برای یافتن راه نجات و مبارزه با ستم طرحی بریزند .این سوره
نشــانگر آن اســت که خدا آنان را نه تنها نجات داد که جاودانه ساخت و به عنوان الگوی

۴ـ۱ـ تاکید معنا و مبالغه

ك بَ ِ
ك َع َلى آثَا ِر ِه ْم إِن ل َّ ْم يُ ْؤ ِمنُوا ب ِ َه َذا ال ْ َح ِد ِ
اخ ٌع ن َّ ْف َس َ
﴿فَ َل َعلَّ َ
يث أَ َس ًفا﴾ (کهف)6/

در این آیه ،خداوند برای مبالغه در بیان شدت اندوه پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) بر امت
خویش که به قرآن ایمان نمیآورند ،ایشان را به انسانی تشبیه کرده است که در اثر از دست
دادن عزیزانش بر آثار و کارهایشــان اظهار ناراحتی میکنــد و خود را از اندوه به هالکت
میرساند .در مورد این آیه آرای بسیاری وجود دارد؛ به طور مثال آلوسی در تفسیر خویش
ذیل این آیه مینویسد« :خداوند در این آیه ،شدت اندوه پیامبر را بر امت خویش که به قرآن
ایمان نمیآورند ،بیان مینماید" .اسفا" مفعولله است ،همچنین میتواند حال باشد و اسف
مبالغه در حزن و اندوه است و در اینجا استعاره تمثیلیه است؛ زیرا حالت حزن شدید پیامبر،
به حالت شخصی که بر عزیزان از دست رفتهاش اندوهگین است ،تشبیه شده است .هرچند
میتواند استعاره تبعیه هم باشد( ».آلوسی )205 ،15 :1405 ،طبرسی نیز مینویسد« :به باور
پارهای منظور این است که هان ای پیامبر ،تو در زندگی آنان به گونهای بر آنان مهر و محبت
میورزی و پس از مرگشان چنان به حال زارشان اندوه میخوری که جان خود را به خطر
میاندازی .اما به باور پارهای دیگر منظور این است که تو ای پیامبر ،پس از رویگردانی آنان
از حق و پیام خدا به گونهای دســتخوش اندوه و تاســف میگردی که جان گرامی خود را
به خطر میافکنی .از دیدگاه ابنعباس منظور از واژه اســف ،خشم است .با این بیان ،خدا،
پیامبرش را از این نکته که به گونهای به هدایت آنان دل بندد که اگر ایمان نیاوردند ،جانش
به خطر افتد ،بر حذر میدارد و این را بر آن گرانمایه هســتی نمیپسندد( ».طبرسی:1380 ،
)312 ،15
ارا أَ َح َ
اط
﴿ َوقُلِ ال ْ َح ُّق ِمن َّرب ِّ ُك ْم ف ََمن َشــاء فَ ْليُ ْؤ ِمن َو َمن َشــاء فَ ْليَ ْك ُف ْر إِن َّا أَ ْعتَ ْدنَــا لِل َّظال ِ ِم َ
ين ن َ ً
اءت ُم ْرتَ َف ًقا﴾
س َّ
اب َو َس ْ
الش َر ُ
ــرا ِدقُ َها َوإِن يَ ْستَ ِغيثُوا يُ َغاثُوا ب ِ َماء َكال ْ ُم ْهلِ يَ ْشــوِي ال ْ ُو ُج َ
وه ب ِ ْئ َ
بِه ِْم ُس َ
(کهف)۲۹/

در این آیه شریف ،دو استعاره وجود دارد که مورد نخست عبارت "فلیکفر" است .آلوسی
ذیل آین آیه مینویسد« :خداوند میفرماید :اکنون فقط این مانده است که شما راه نجات یا
راه نابودی را برای خود برگزینید و از آن روی این عبارت به صیغه امر و تخییر آمده است
که وقتی این اختیار به انسان داده شده است که یکی از این دو راه را برگزیند ،تو گویی او
را مخیــر و مأمور کردهاند که هر کدام از این دو راه را که صالح میداند ،برگزیند .خفاجی

 نآرق کبس رد هراعتسا یسانشییابیز یاههفلؤم

جوانان حقجو و آزادیخواه مطرح نمود .از کران تا کران آیات این ســوره مبارک مفاهیم
بلند ،معارف انسانســاز ،اندرزها و پندهای درسآموز ،فرمانها و هشدارهای عبرتانگیز
و داســتانها و سرگذشتهای هدفدار و ســازنده موج میزند .در این بخش از پژوهش،
مؤلفههای زیباییشناسی استعارههای به کار رفته در این سوره مورد بررسی قرار میگیرد.
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میگوید :امر به کفر مراد نیســت ،بلکه اســتعاره برای خذالن است و حال کسی که چنین
است ،با وجهشبه عدم اعتنا و مباالت به حال کسی که مأمور و مخیر به مخالفت است ،تشبیه
شده است .گویا کسی که خودش خواری را بر میگزیند ،مثل کسی است که کافر میشود».
(آلوسی)266 ،16 :1405 ،
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مورد دوم آنجاســت که خداوند ســبحان ،برای مبالغه در توصیف آتشی که از هر طرف
کافران را در جهنم احاطه کرده است ،آن را به خیمه بزرگ گرد تشبیه کرده است که شعلههای
آن ،تمام بدن آنها را میپوشاند .این استعاره از نوع مصرحه مرشحه است و احاطه ترشیح
آن است( .طبرسی" )522 ،15 :1370 ،سرادق" عبارت از حجرهای است که پیرامون خیمه بر
پا میکنند و به خانهای که سراپرده دارد" ،بیت مسرق" میگویند .در تفسیر مجمع البیان آرای
گوناگون مفســران پیرامون این آیه چنین آمده است« :برخی از مفسران گفتهاند که سرادق
دو انبوهی اســت که پیش از ورود ستمکاران به دوزخ ،آنان را فرو میگیرد و برخی هم آن
را دیواری از جنس آتش دانستهاند که پیرامون آنان را میگیرد .به باور ابنعباس منظور این
اســت که ما برای بیدادگران ،که با روا داشتن ستم در حق خود ،به پرستشهای ذلتبار تن
دادند و بتهای گوناگون را به جای خدای یکتا پرستیدند ،آتشی شعلهور فراهم ساختهایم
که سراپردههای آن ،آنان را محاصره میکند .اما قتاده میگوید :منظور این است که ما برای
بیدادگران آتشــی سوزان فراهم آوردهایم که پیش از رسیدن آنان به آتش ،دود و شعلههای
آن ،آنان را محاصره خواهد کرد .از دیدگاه ابومسلم ،منظور این است که آتش شعلهوری بر
آنان فراهم ســاختهایم که از هر سو آنان را محاصره میکند و درست به همین دلیل هم به
خیمه تشبیه شده است( ».طبرسی)386 ،15 :1380 ،
وج فِي ب َ ْع ٍ
الصو ِر ف ََج َم ْعنَا ُه ْم َج ْم ًعا﴾ (کهف)99/
ض َون ُ ِف َخ فِي ُّ
﴿ َوتَ َر ْكنَا ب َ ْع َض ُه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ يَ ُم ُ
شــاهد در این آیه شــریف ،عبارت "یموج" اســت .معنای اصلی موج که به حرکت در
آمدن آبها اســت ،برای حرکت یأجوج و مأجوج اســتعاره آورده شده است و مستعارله
و مســتعارمنه در حرکت شریکند .مستعار موج و مستعارله حرکت و جنبش قوم یأجوج و
مأجوج است.
َ
ين َك َف ُروا بِآيَ ِ
﴿أُولَئِ َ
ــم يَ ْو َم ال ْ ِقيَ َام ِة َو ْزنًا﴾
ــك ال َّ ِذ َ
يم ل َ ُه ْ
ــات َربِّه ِْم َول ِ َقائ ِ ِه ف ََحبِ َط ْت أ ْع َمال ُ ُه ْم ف ََل ن ُ ِق ُ
(کهف)105/
شاهد در این آیه ،عبارت «فال نقیم لهم یوم القیامه وزنا» است که در تلخیص البیان درباره
آن آمده اســت که اســتعاره از «انا لم نجد اعماالً صالحه تثقل بها موازینهم» است( .رضی،
 )113 :1330طبرســی نیز ذیل این آیه مینویســد« :در روز رستاخیز در بارگاه خدا ارزش
و بهایی ندارند و ما به آنان احترام و ارزشــی نمیگذاریم و به جای آن سخت مورد تحقیر
قرار گرفته و خوار و خفیف شده و کیفرشان خواهیم داد .در ادبیات عرب هنگامی که گفته
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۴ـ۲ـ شرح و روشن ساختن معنا

﴿ف ََض َربْنَا َع َلى آذَانِه ِْم فِي ال ْ َك ْه ِ
ين َع َد ًدا﴾ (کهف)11/
ف ِسنِ َ

شاهد در این آیه عبارت «فضربنا علی ءاذانهم» است .خداوند در این آیه به شرح و روشن
ســاختن حال اصحاب کهف در غار میپردازد و برای توصیف چگونگی خواب اصحاب
کهف میفرماید :ما با افکندن پردههای خواب بر گوش آنان ،برای ســالیان طوالنی آنان را
به خواب عمیق فرو بردیم .در حقیقت در اینجا عبارت «ضربنا علیها حجاب ًا یمنع الســماع»
مفعول محذوف اســت و به جای به کار گرفتن تعبیر «انمناهم انامه ثقیله» ،عبارت «ضربنا
علی آذانهم» به کار رفته است تا بیان کند که ما به گونهای آنان را به خواب فرو بردیم که نه
صدایی را میشنیدند تا بیدار شوند و نه اثری از هیاهو و غوغای طبیعت در گوش آنان نفوذ
میکرد تا به خود آیند؛ به عبارت دیگر آنان را چنان در خوابی سنگین فرو بردیم که از هیچ
سر و صدایی بیدار نمیشدند .زمخشری ذیل این آیه مینویسد« :چنان که اگر خواب کسی
ســنگین باشد ،چندین صدا هم میشنود ،اما بیدار و آگاه نمیشود؛ به عبارت دیگر ،در این
آیه خواب ســنگین به ضرب حجاب برگوشها تشبیه شده و سپس ضربنا ذکر شده است.
بنابراین اســتعاره تصریحیه تبعیه است و جایز است که استعاره تمثیلیه باشد( ».زمخشری،
)9 ،3 :1389
َ
ك أَ ْعثَرنَا َع َليهِم لِي ْع َلموا أَ َّن َو ْع َد َّ
﴿ َو َك َذل ِ َ
ون ب َ ْينَ ُه ْم
الســا َع َة َل َريْ َب فِي َها إِ ْذ يَتَنَا َز ُع َ
الل ِ َح ٌّق َوأ َّن َّ
ْ ْ َ ُ
ْ
أَ ْم َر ُه ْم فَ َقالُوا ابْنُوا َع َل ْيهِم ب ُ ْنيَانًا َّرب ُّ ُه ْم أَ ْع َل ُم بِه ِْم قَ َ
ين َغ َلبُوا َع َلى أَ ْم ِر ِه ْم لَنَتَّ ِخ َذ َّن َع َل ْيهِم َّم ْس ِج ًدا﴾
ال ال َّ ِذ َ
(کهف)21/
در این آیه قرآن به شرح چگونگی برانگیخته شدن انسان میپردازد و در این جهت برای
بیان بیدار شدن اصحاب کهف از خواب ،از تعبیر "اعثرنا" استفاده مینماید و سرنوشت آنان
را پس از فرو رفتن در خوابی عمیق ،آن هم طی مدتی که تنها خدا از آن آگاه است و بیدار
شــدن آنان پس از این مدت را مانند حالت کســی که بمیرد و دوباره برانگیخته شود ،بیان
میکند .آرای متفاوتی درباره اســتعاره موجود در این آیه ،در تفاسیر مختلف وجود دارد؛ به
طور مثال شریف رضی در تلخیص البیان آن را استعاره از «اطلعنا علیهم» یعنی مردم را از آن
آگاهاندیم ،میداند .اما در تفسیر کشاف ذیل این آیه چنین آمده است« :وکذلک اعثرنا علیهم
یعنی چنان که آنان را به خواب فرو بردیم و برانگیختیم( ،اکنون مردم را از آن آگاهانیدهایم)
و به دلیل حکمتی که در آن هســت ،آنان را از آن آگاه کردهایم تا کســانی که این آگاهی را
یافتهاند ،بدانند" :ان وعداهلل حق" ،مراد رستاخیز است؛ زیرا سرنوشت آنان پس از فرو رفتن
در خوابی عمیق ،آن هم طی مدتی که تنها خدا از آن آگاه اســت و بیدار شــدن آنان پس از
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میشــود :فالن کس یا فالن چیز وزن ندارد ،منظور این اســت که ارزش ندارد( ».طبرسی،
)531 ،16 :1380
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این مدت مانند حالت کســی است که بمیرد و دوباره بر انگیخته شود .گویا زمخشری این
استعاره را اســتعاره تمثیلیه میداند( ».زمخشری )18 ،3 :1389 ،طبرسی مینویسد"« :عثر"
از ریشــه "اعثار" به مفهوم آگاهی بخشــیدن و توجه دادن است و "عاثور" گودالی است که
برای شــکار شیر کنده میشــود .پس همانسان که آنان را به خوابی چند ساله فرو بردیم و
آنگاه بیدارشان ساختیم ،درست همانگونه مردم آن سرزمین و دیگر عصرها و نسلها را از
سرگذشت بهتآور آنان آگاه کردیم( ».طبرسی)351 ،15 :1380 ،
اصبِ ْر ن َ ْف َس َ
ون َو ْج َه ُه َو َل تَ ْع ُد َع ْينَ َ
ِيد
اك َع ْن ُه ْم تُر ُ
ون َرب َّ ُهم بِال ْ َغ َدا ِة َوال ْ َع ِش ِّي يُر ُ
ِيد َ
ين يَ ْد ُع َ
﴿ َو ْ
ك َم َع ال َّ ِذ َ
َ
َ
ان أ ْم ُر ُه ف ُُر ًطا﴾ (کهف)28/
ِزينَ َة ال ْ َحيَا ِة ُّ
الدنْيَا َو َل تُ ِط ْع َم ْن أ ْغ َف ْلنَا قَ ْلبَ ُه َعن ِذ ْك ِرنَا َواتَّبَ َع َه َو ُاه َو َك َ
شــاهد در این آیه عبارت "اغفلنا" اســت .خداوند در این آیه به پیامبر خود میفرماید :از
کسی که به خوار داشتن ،دلش را از یاد خویش غافل کرده یا آن را غافل از یاد خدا یافتهایم،
پیروی مکن .در تفســیر بیضاوی ذیل این آیه چنین آمده است« :در زبان عربی" ،اغفل ابله"
معنایش آن است که شتر را بدون نشان رها کردهاند و این عبارت نیز به معنای آن است که
نشــان یاد خدا را بر دل او ننهادهایم" .اغفال" اســتعاره آورده شده است برای سمه و نشانه؛
زیرا عالمت سعادت است و او را از زمره کسانی قرار ندادهایم که نقش ایمان را بر دلهایشان
نوشتهایم .گویا اغفال تشبیه شده است به چیزی که بدون نشانه رها شده است .استعاره تبعیه
تصریحیه اســت( ».بیضاوی )97 ،6 :1417 ،طبرسی دیدگاههای متفاوت درباره این آیه را
اینگونه بیان میکند« :به باور پارهای منظور این است که هان ای پیامبر ،از کسانی که قلب
آنان را از یاد خدا غافل ســاختیم و به کیفر بداندیشی و گناهانشان ،پیرو هوای دل خویش
هستند ،پیروی نکن .اما به باور پارهای دیگر ،خداوند نسبت غفلت به دلهای آنان میدهد و
دلهای آنان را غفلتزده میخواند؛ درست همانگونه که گفته میشود" :اکفره" :او را کفرگرا
نامید .با این بیان مفهوم آیه این چنین است که از کسانی که دلهایشان را غفلتزده نامیدیم
و نسبت غفلت به دلهای آنان دادیم ،پیروی مکن .از دیدگاه برخی منظور این است که از
کسانی که دل های آنان را از یاد خود غفلت زده یافتیم ،پیروی مکن .از دیدگاه برخی دیگر
تفســیر آیه این اســت که در دل آنان ،نشان ایمان را که در دلهای مردم باایمان است ،قرار
ندادیم که فرشتگان آنان را به این نشان بشناسند .حسن میگوید :آنان را به کیفر گناهانشان
به حال خود رها کردیم و شیطان را بر آنان چیره ساختیم( ».طبرسی)384 ،15 :1380 ،
يط بِثَ َم ِر ِه ف ََأ ْصبَ َح يُ َق ِّل ُب َكف َّْي ِه َع َلى َما أَن َف َق فِي َها َو ِه َي َخا ِويَ ٌة َع َلى ُع ُر ِ
﴿ َوأُ ِح َ
وش َها َويَ ُق ُ
ول يَا ل َ ْيتَنِي
ل َ ْم أُ ْشر ْ
ِك ب ِ َربِّي أَ َح ًدا﴾ (کهف)42/

شاهد در این آیه ،عبارت "احیط بثمره" است .در این آیه ،حالت نابود شدن باغ به حالت
قومی که دشمن آن را احاطه کرده و بر آن یورش آورده ،تشبیه شده است .بنابراین استعاره
تمثیلیه است و همچنین میتواند استعاره تبعیه هم باشد .زمخشری ذیل این آیه مینویسد:
«"احیــط" تعبیری از نابود کردن آن باغ و اصل آن از "احاط به العدو" اســت؛ زیرا وقتی به
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چیزی احاطه یابند ،چنان اســت که آن را در اختیار خود گرفتهاند و بر آن چیره شــدهاند.
سپس در معنای هرگونه نابود کردنی به کار رفته است .زمانی چنین عبارتی را میگویند که
سپاهی از باالی سر دشــمن یورش بیاورد( ».زمخشری )34 ،3 :1389 ،همچنین در تفسیر
مجمع البیان آمده اســت« :در روایت اســت که خداوند صاعقه یا آتشی فرستاد و درختان
را ســوزانید و آب روان را نیز در زمین فرو برد و نهر را خشــکاند و از آب تهی ساخت».
(طبرسی)403 ،15 :1380 ،
مســتعارله :حالت قومی که دشمن آن را احاطه کرده ،مستعارمنه :حالت نابود شدن باغ و
نوع استعاره ،استعاره تمثیلیه است.
۴ـ۳ـ ایجاز

ون إ َِّل َّ
اللَ ف َْأ ُووا إِلَى ال ْ َك ْه ِ
نش ْر ل َ ُك ْم َرب ُّ ُكم ِّمن َّرحمته ويُ َهيِّ ْئ ل َ ُكم
ف يَ ُ
﴿ َوإِ ِذ ا ْعتَ َزلْتُ ُمو ُه ْم َو َما يَ ْعبُ ُد َ
ِّم ْن أَ ْم ِر ُكم ِّم ْرفَ ًقا﴾ (کهف)16/
در این آیه شــریف ،خداوند برای بیان اینکه امور معــاش و راه زندگی و نیازهای مادی
اصحاب کهف را سامان میبخشد و وسیله رفاه و آسایش و آرامش آنان را فراهم میسازد ،از
واژه "مرفق" به مفهوم هر چیز ساده آمده ،استفاده کرده است .در تفسیر کشاف آمده ذیل این
آیه آمده است"« :مرفق" به معنای چیزی است که از آن بهرهمند میشوند و منفعت میبینند.
این ســخن را یا به دلیل اطمینانی که به فضل خدا داشتند و به موجب امید استواری که در
توکل بر خدا در دل خود احساس میکردند و یقین خالص و بیشائبهای که از آن برخوردار
بودند ،میگفتند یا اینکه یکی از پیامبران روزگارشــان به آنان خبر داده بود ،یا اینکه ممکن
است یکی از خود آنان پیامبر بوده باشد( ».زمخشری )13 ،3 :1389،طبرسی در تفسیر مجمع
البیان مینویسد« :از دیدگاه ابنعباس واژه "مرفق" به مفهوم هر چیز آسان آمده و منظور این
اســت که خدا با گشودن راهی به سوی آرامش و آسایش ،دشواریها را بر شما آسان کند
و دست بیداد شاه را از سر شما کوتاه سازد و مهر و لطف خود را شامل حال شما گرداند.
به باور پارهای منظور این است که تا خدا امور معاش و راه زندگی و نیازهای مادی شما را
سامان بخشیده و وسیله رفاه و آسایش و آرامش شما را فراهم سازد( ».طبرسی،15 :1380 ،
 )331بنابراین مستعارله« ،یهیئ لکم من امرکم ما تعتمدون علیه و تستندون الیه» ،مستعارمنه
«یهیئ لکم من امرکم مرفق ًا» و نوع استعاره ،استعاره تصریحیه تبعیه است.
﴿ َو َم ْن أَ ْظ َل ُم ِم َّمن ُذ ِّك َر بِآيَ ِ
ض َع ْن َها َون َ ِس َي َما قَ َّد َم ْت يَ َد ُاه إِن َّا َج َع ْلنَا َع َلى قُ ُلوبِه ِْم أَ ِكنَّ ًة
ات َرب ِّ ِه ف ََأ ْع َر َ
َ
وه َوفِي آذَانِه ِْم َو ْق ًرا َوإِن تَ ْد ُع ُه ْم إِلَى ال ْ ُه َدى فَ َلن يَ ْهتَ ُدوا إِذًا أَب َ ًدا﴾ (کهف)57/
أن يَ ْف َق ُه ُ
شــاهد در این آیه ،عبارت «و نسی ما قدمت یداه» است .طبرسی در تفسیر مجمع البیان
این عبارت را اســتعاره از گناهان میداند و مینویسد« :گناهان خویشتن را که کیفر خدا را
در پی خواهد داشــت ،به بوته فراموشی سپارد و با توبه و بازگشت به بارگاه خدا و جبران
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اشــتباهات ،به نجات خود نیندیشــد .به باور پارهای منظور این است که به خود میآید و
گناهان خویش را به یاد میآورد ،اما با خیرهسری همه را کوچک میشمارد و به گناه و زشتی
دیگری میپردازد( ».طبرسی)440 ،15 :1380 ،
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زمخشری نیز این عبارت را استعاره از گناه میداند و مینویسد« :ما قدمت یداه» یعنی کفر
و گناهی که مرتکب شده و در کار خود اندیشه نمیکند و نمینگرد که خداوند به بدکار و
نیکوکار کیفر و پاداش میدهد .آنگاه دلیل رویگردانی و فراموشی آنان را چنین بیان میکند
که خداوند بر دلهایشــان مهر نهاده است( .زمخشری )42 ،3 :1389 ،بنابراین مستعارله «ما
کسبه االنســان من العمل الذی یجر العقاب» ،مســتعار منه «ما قدمت یداه» و نوع استعاره
تصریحیه تبعیه است.
َ
﴿قَ َ
ان أَ ْن أَ ْذ ُك َر ُه َوات َّ َخ َذ
نسانِي ُه إ َِّل َّ
يت ال ْ ُح َ
الص ْخ َر ِة فَ ِإن ِّي ن َ ِس ُ
ال أَ َرأَ ْي َت إِ ْذ أَ َو ْينَا إِلَى َّ
الش ْي َط ُ
وت َو َما أ َ
َسبِي َل ُه فِي الْبَ ْح ِر َع َجبًا﴾ (کهف)63/
در این آیه ،دو اســتعاره وجود دارد که مورد نخســت عبارت «ارایت» است که استعاره
مصرحه از «اخبرنی» با وجه شــبه توجه دادن اســت .مورد دوم نیز عبارت «و ما انسانیه اال
الشیطان» اســت که هر آنچه باعث غفلت شود ،به شیطان اســتعاره آورده شده و استعاره
مصرحه است.
۴ـ۴ـ نوآوری در بیان

َات الشِّ َم ِ
ال َو ُه ْم
﴿ َوتَ َرى َّ
َات الْيَ ِمينِ َوإِذَا غ ََربَت ت َّ ْقر ُِض ُه ْم ذ َ
س إِذَا َط َل َعت ت َّ َز َاو ُر َعن َك ْه ِفه ِْم ذ َ
الش ْم َ
الل ِ َمن يَ ْه ِد َّ
ات َّ
ك ِم ْن آيَ ِ
فِــي ف َْج َو ٍة ِّم ْن ُه َذل ِ َ
ــدا﴾
اللُ فَ ُه َو ال ْ ُم ْهتَ ِد َو َمن يُ ْضلِ ْل فَ َلن تَ ِج َد ل َ ُه َول ِ ًّيا ُّم ْر ِش ً
(کهف)17/
شــاهد در این آیه ،عبارت «اذا غربت تقرضهم ذات الشمال» است .در تفسیر کشاف ذیل
این آیه آمده است"« :تقرضهم" به معنای "قطیعه و صرم و بریدن چیزی" است؛ یعنی از آنان
فاصله میگرفت و نزدیک نمیشد .چنانکه ذوالرمه سروده است:
1
شماالً و عن ایمانهن الفوارس
الی ظعن یقرضن اقواز مشرف
(زمخشری)14 ،3 :1389 ،

طبرســی نیز ذیل این آیه مینویســد« :به باور ابنعباس منظور این اســت که به هنگام
غروب و ناپدید شدنش در سمت مغرب در طرف چپ غار قرار میگیرد و بدینسان قرآن
روشنگری میکند که خورشید هرگز پرتوی خود را به درون غار نمیتابید و ضمن بهرهدهی
به آن غار و ساکنان آن ،از آنجا انحراف داشت تا مبادا مستقیم بر درون غار بتابد و زیانی بر
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 )1به زنانی که در کجاوه نشستهاند و بلندیهای کوهها را از سمت چپ میپیمایند و سمت راستشان هم فوارس (نام محلی است)
قرار گرفته است.
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خفتگان وارد آورد( ».طبرسی)334 ،15 :1380 ،
ون َس ْب َع ٌة
ون َخ ْم َس ٌ
ــة َسا ِد ُس ُه ْم َك ْلبُ ُه ْم َر ْج ًما بِال ْ َغ ْي ِب َويَ ُقول ُ َ
ون ثَ َلثَ ٌة َّراب ِ ُع ُه ْم َك ْلبُ ُه ْم َويَ ُقول ُ َ
﴿ َسيَ ُقول ُ َ
َوثَا ِمنُ ُه ْم َك ْلبُ ُه ْم قُل َّربِّي أَ ْع َل ُم ب ِ ِع َّدتِهِم َّما يَ ْع َل ُم ُه ْم إ َِّل قَلِ ٌ
يل ف ََل تُ َما ِر فِيه ِْم إ َِّل ِم َراء َظا ِه ًرا َو َل تَ ْستَ ْف ِت
فِيهِم ِّم ْن ُه ْم أَ َح ًدا﴾ (کهف)22/
شــاهد در این آیه ،عبارت "رجما بالغیب" است که استعاره برای "رمی بالحجاره" است.
"رجم" در اصل به مفهوم سنگ و سنگپرانی آمده است و به همین تناسب در تیراندازی و
رگبار تهمت بستن به دیگران و نیز داوری بر اساس پندار و گمان نیز به کار میرود .طبرسی
معتقد است که در معنای این جمله دو احتمال وجود دارد:
1ـ تیر به تاریکی میاندازند و ناآگاهانه از غیب خبر میدهند.

2ـ در اصل "ظنا بالغیب" بوده و "رجم" جای "ظن" را گرفته اســت؛ یعنی اینها متکی به
گمان خود هســتند و در اینباره یقینی ندارند( ».طبرسی )517 ،15 :1370 ،آلوسی نیز ذیل
این آیه مینویسد« :در زبان عربی بسیار اتفاق میافتد که به جای فعل ظن ،رجم بالظن را به
کار میبرند و چنان این دو عبارت را به کار بردهاند که تفاوتی بین آنها قائل نیستند( .مرجم:
مظنون) گویا رجم استعاره آورده شده برای رمی بالحجاره که به هدف نمیرسد؛ زیرا بدون
علم و آگاهی است .یا اینکه ذکر امری بدون آگاهی یقینی و اطمینان قلبی به پرتاب سنگی
که هیچ فایدهای در پرتاب کردنش نیست و به هدف اصابت نمیکند ،تشبیه شده و برای آن
استعاره آورده شده است( ».آلوسی )244 ،15 :1405 ،بنابراین
مســتعارله« ،رجما بالغیب» مستعارمنه« :رمی بالحجاره» و نوع استعاره ،استعاره تصریحیه
تبعیه است.
﴿ ِك ْلتَا ال ْ َجنَّتَ ْينِ آتَ ْت أُ ُك َل َها َول َ ْم تَ ْظ ِل ْم ِم ْن ُه َش ْيئًا َوف ََّج ْرنَا ِخ َلل َ ُه َما ن َ َه ًرا﴾ (کهف)33/

شــاهد در این آیه عبارت «لم تظلم منه شیئا» است؛ زیرا واژه ظلم در معنای اصلی خود
به کار نرفته اســت .طبرسی آن را فرو گذارنکرده بودند ،معنا میکند( .طبرسی،15 :1380 ،
 )397زمخشری مینویسد« :لم تظلم یعنی دچار کاستی نمیشد( ».زمخشری)30 ،3 :1389 ،
بنابراین مستعارله« ،لم تمنع منه شیئا» مستعار منه« ،لم تظلم منه شیئا» و نوع استعاره ،استعاره
تصریحیه تبعیه است.
﴿ َو ُعر ُِضوا َع َلى َرب ِّ َ
ك َصفًّا ل َّ َق ْد ِج ْئتُ ُمونَا َك َما َخ َل ْقنَا ُك ْم أَ َّو َل َم َّر ٍة ب َ ْل َز َع ْمتُ ْم أَلَّن ن َّْج َع َل ل َ ُكم َّم ْو ِع ًدا﴾
(کهف)48/
شــاهد در این آیه عبارت «عرضوا علی ربک» است و حالت حشر خالیق در روز قیامت
به حالت ســربازانی تشبیه شده است که چنان ردیف و منظم در جلو فرمانده کل قوا قرار
میگیرند که تمامشــان یکپارچه دیده میشوند .پس استعاره تمثیلیه است اما به باور آلوسی
میتواند استعاره تبعیه نیز باشد که حشر خالیق به عرض آنها تشبیه شده است؛ گویا آنان
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را به صورت صفبســته میآورند و در مقابل پروردگار عرضه میکنند( .آلوســی:1405 ،
 )289 ،16طبرســی نیز ذیل این آیه مینویسد« :کسانی که در آستانه رستاخیز از گورها بر
میخیزند ،هر امت و جامعهای از آنان در یک صف به پیشــگاه پروردگار عرضه میشوند.
به باور پارهای ،در صفهایی پیدرپی بسان نماز جماعت قرار میگیرند .اما به باور پارهای
دیگر ،همه در یک صف حضور مییابند( ».طبرســی )420 ،15 :1380 ،بنابراین ،مستعارله،
حالت ســربازانی است که در یک صف در جلو فرمانده کل قوا قرار گرفتهاند .مستعارمنه،
حالت حشر خالیق در روز قیامت و نوع استعاره ،استعاره تمثیلیه است.
﴿ َو َما ن ُ ْر ِس ُ
ين َك َف ُروا بِالْبَا ِطلِ لِيُ ْد ِح ُضوا ب ِ ِه ال ْ َح َّق
ين َويُ َجا ِد ُل ال َّ ِذ َ
ِين َو ُمن ِذ ِر َ
ين إ َِّل ُمبَشِّ ر َ
ــل ال ْ ُم ْر َس ِل َ
ُ
َوات َّ َخ ُذوا آيَاتِي َو َما أن ِذ ُروا ُه ُز ًوا﴾ (کهف)56/

شــاهد در این آیه عبارت «لیدحضوا به الحق» اســت .زمخشری ذیل این آیه مینویسد:
«"لیدحضوا" یعنی تا آن را از جای ببرید و تباه کنید و از "ادحاض القدم" به معنای لغزاندن
و از جای بردن از جایگاه آن گرفته شده است( ».زمخشری )42 ،3 :1389 ،در تفسیر مجمع
البیان نیز آمده است"« :ادحاض" یعنی چیزی را به هالکت و نابودی سوق دادن و این واژه از
ریشه "دحض" به مفهوم لغزش بر گرفته شده است .گفتنی است عرب هنگامی که بخواهد
بگوید :دلیل و برهان او را باطل ســاختم ،میگوید" :ادحضت حجته ".گویا کفرگرایان برای
دفاع از کیش پوچ و بی اساس خود به بحث و کشمکش می پردازند تا حق را بدین وسیله
از میان ببرند و از جایگاه خود خارج سازند( ».طبرسی )437 ،15 :1380 ،بنابراین مستعارله،
«لیزلوا الحق بعد ثباته» مســتعار منه« ،لیدحضوابه الحق» و نوع اســتعاره ،استعاره تصریحیه
تبعیه است.
۴ـ۵ـ تشخیص

ات َو ْ َ
او ِ
ال ْر ِ
ض لَن ن َّْد ُع َو ِمن ُدون ِ ِه إِل َ ًها ل َ َق ْد
اموا فَ َقالُوا َربُّنَا َر ُّب َّ
ــم َ
﴿ َو َرب َ ْطنَا َع َلى قُ ُلوبِه ِْم إِ ْذ قَ ُ
الس َ
قُ ْلنَا إِذًا َش َط ًطا﴾ (کهف)14/
شاهد در این آیه ،عبارت «و ربطنا علی قلوبهم» است .فعل "ربط" که متعدی بنفسه است با
حرف علی متعدی شده است تا به منزله فعل الزم باشد" .اذقاموا" نیز متعلق به "ربطنا" است.
در این آیه خداوند میفرماید :دلهایشان را توانا ساختیم که دوری از وطن و بیبهره بودن
از نعمتهــای دنیا را تاب آورند و برای حفظ دین خود به غارها پناه ببرند و این جرأت و
جسارت را به آنان دادیم که به آرمان حق پایدار باشند و مسلمان بودن خود را آشکار سازند.
قلوب به بار یا توشه تشبیه شده است و استعاره مکنیه است( .طبرسی)328 ،15 :1380 ،
ون يَا َو ْي َلتَنَا َم ِ
ال َه َذا ال ْ ِكتَ ِ
اب َل يُ َغا ِد ُر
ين ِم َّما فِي ِه َويَ ُقول ُ َ
ين ُم ْش ِف ِق َ
اب فَتَ َرى ال ْ ُم ْج ِر ِم َ
﴿ َو ُو ِض َع ال ْ ِكتَ ُ
ير ًة إ َِّل أَ ْح َصا َها َو َو َج ُدوا َما َع ِم ُلوا َح ِ
اض ًرا َو َل يَ ْظلِ ُم َرب ُّ َ
ك أَ َح ًدا﴾ (کهف)49/
ير ًة َو َل َكبِ َ
َص ِغ َ
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شاهد در این آیه شریف ،مورد ندا قرار گرفتن "ویل" یعنی عبارت «یا ویلتنا» است .بدین
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صورت که ویل یا هالکت به شخصی تشبیه شده است که کافران اقبال و روی آوردنش را
خواسته و مورد ندا قرار دادهاند .در تفسیر بیضاوی ذیل این آیه آمده است« :گویا گفته شده:
"یا هالک اقبل" و در آن استعاره مکنیه تخییلیه است؛ زیرا هالکت مورد ندا قرار گرفته؛ گویا
شخصی جاندار است و اشاره به این دارد که کافران هیچ یاوری غیر از هالکت ندارند و آن
را میخواهند تا نابودشان کند( ».بیضاوی)108 ،6 :1417 ،
﴿ف َ
ِيد أَ ْن
َانط َل َقا َحتَّى إِذَا أَتَيَا أَ ْه َل قَ ْريَ ٍة ْاستَ ْط َع َما أَ ْه َل َها ف ََأب َ ْوا أَن يُ َضيِّ ُفو ُه َما ف ََو َج َدا فِي َها ِج َد ًارا يُر ُ
ين َق َّ َ
ام ُه قَ َ
ال ل َ ْو ِش ْئ َت َلت َّ َخ ْذ َت َع َل ْي ِه أَ ْج ًرا﴾ (کهف)77/
َ
ض فَأقَ َ

شاهد در این آیه عبارت «جدارا یرید ان ینقض» است بدین صورت که برای دیواری که
در حال ریزش است ،تعبیر "یرید" که مربوط به اراده از روی آگاهی است و در مورد انسان
به کار میرود ،اســتعاره آورده شده است .روشن است که دیوار دارای اراده نیست و توان
تصمیمگیری ندارد تا فروریزد یا استوار ماند" .انقض" به معنای سقوط شتابان و از "انقضاض
الطائر" گرفته شده اســت و به صیغه "یفعل" و مطاوع قضضته است .برخی هم گفتهاند بر
وزن "افعل" از نقض است.

5ـ بررسی مؤلفههای زیباییشناسی استعارههای سوره طه

سوره طه بیستمین سوره از قرآن شریف است .نام این سوره از نامهای الهامبخش پیامبر
(صلی اهلل علیه و آله) است .این سوره با به تصویر کشیدن پرتوی از صفات خدا ،سرگذشت
موســی و سردمداران اســتبداد و ارتجاع ،فرازهایی در شناخت معاد و جهان پس از مرگ،
سرگذشت آفرینش انســان و شرارت ابلیس ،فرود آدم و همسرش بر زمین و آغاز زندگی
پرماجرای انســانها در این کــره خاکی و انبوهی از مفاهیم و معــارف و پند و اندرزهای
انسانســاز و الهامبخش و هشدارهای تکاندهنده به گناهکاران و ظالمان به پایان میرسد.
اکنون مؤلفههای زیباییشناسی استعارههای موجود در این سوره مورد بررسی قرار میگیرد.
5ـ۱ـ نوآوری در بیان

يد َها ِسيرتَ َها ْ ُ
﴿قَ َ
الولَى﴾ (طه)21/
ال ُخ ْذ َها َو َل تَ َخ ْف َسنُ ِع ُ
َ

شاهد در این آیه ،عبارت «سیرتها االولی» است که استعاره از شکل و شمایل است .آرای
مختلفی درباره این عبارت بیان شده است؛ به طور مثال طبرسی مینویسد« :سیره یعنی راه و
روش و در آیه منظور توجه دادن پدیده در جهتی دلخواه است( ».طبرسی)736 ،16 :1380 ،
اما زمخشری ذیل این آیه چنین مینویسد"« :سیره" از "سیر" ،مانند "رکبه" از "رکوب" است
و در عربی میگویند" :سار فالن سیره حسنه" بعدها معنای این لفظ گستردهتر شد و به معنای
"مذهب و طریقه" به کار رفت و مردم مث ً
ال میگفتند" :ســیر االولین" در این آیه میتواند بنا
بر ظرف بودن منصوب باشد؛ یعنی آن را به همان شکل نخستین آن در میآوریم؛ چنان که
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عصا بود ،باز آن را عصا قرار میدهیم( .زمخشری)135 ،۳ :1389 ،
اض ُم ْم يَ َد َك إِلَى َجنَ ِ
اح َ
ك تَ ْخ ُر ْج ب َ ْي َضاء ِم ْن غ َْي ِر ُسو ٍء آيَ ًة أُ ْخ َرى﴾ (طه)22/
﴿ َو ْ
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شاهد در این آیه ،عبارت «واضمم یدک الی جناحک» است .جناح ،به سمت و ناحیه گفته
میشــود ،چنانکه به میمنه و میسره لشکر "جناحین" و به دو پهلوی انسان "جناحا االنسان"
گفته میشود که در اصل برای دو بال مرغان وضع شده است که در چنین مواردی به صورت
استعاری به کار میرود .زمخشری مینویسد« :از آن روی "جناحین" نامیده شدهاند که مرغان
به هنگام پــرواز ،آنها را به پهلوی خود میزنند و حرکت میدهند .مراد از این عبارت آن
اســت که آن را به پهلوی زیر بازویت بچسبان .پس اســتعاره مصرحه است( ».زمخشری،
 )135 ،3 :1389طبرسی نیز ذیل این آیه مینویسد« :به باور مجاهد و کلبی منظور این است
که دست خویشتن را بر پهلوی خود بگذار .پارهای نیز برآناند که دست خود را بر گریبانت
فرو بر؛ چرا که جناح کنایه از گریبان است( ».طبرسی)740 ،16 :1380 ،
َ
وسى فَنَ ِس َي﴾ (طه)88/
﴿فَأ ْخ َر َج ل َ ُه ْم ِع ْج ًل َج َس ًدا ل َ ُه ُخ َو ٌار فَ َقالُوا َه َذا إِل َ ُه ُك ْم َوإِل َ ُه ُم َ
شاهد در این آیه "عجل" است که به معنای "گوساله" است و در این آیه استعاره مصرحه
از حیوانی است که سامری با زیورهای قبطیان ساخته بود .سامری با آن زر و زیور گوسالهای
ساخت که صدای شگفت داشت.
۵ـ۲ـ مبالغه

اح ُل ْل ُع ْق َد ًة ِّمن ل ِّ َسانِي * يَ ْف َق ُهوا قَ ْولِي﴾ (طه27/و)28
﴿ َو ْ

ذیل این آیه در تفسیر مجمع البیان آمده است« :به باور پارهای موسی در گفتار ،واژهها را
به ســرعت بیان میکرد و در نتیجه شنونده مفهوم پیام او را خوب دریافت نمیکرد .از این
رو از پروردگارش خواست تا گره از زبانش بگشاید( ».طبرسی )742 ،16 :1380 ،بنابراین،
مستعارله« ،ازاله لفف فی لســانه» مستعارمنه« ،حل عقده من لسان» و نوع استعاره ،استعاره
تصریحیه تبعیه است.
َ
الس ْحر ف َ ُ
﴿قَ َ
َلقَ ِّط َع َّن أَ ْي ِديَ ُك ْم َوأَ ْر ُج َل ُكم ِّم ْن
ال َ
ير ُك ُم ال َّ ِذي َعلَّ َم ُك ُم ِّ َ
آمنتُ ْم ل َ ُه قَ ْب َل أ ْن آذ ََن ل َ ُك ْم إِن َّ ُه ل َ َكبِ ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
وع النَّ ْخلِ َولَتَ ْع َل ُم َّن أيُّنَا أ َش ُّد َع َذابًا َوأبْ َقى﴾ (طه)71/
ِخ َل ٍف َول َصلبَنَّ ُك ْم فِي ُج ُذ ِ

شاهد در این آیه ،عبارت «فی جذوع النخل» است که جای گرفتن شخص به دار کشیده
شــده در تنه درختان خرما به جای گرفتن چیزی در ظرف همانند شــده اســت و استعاره
تصریحیه تبعیه است.
﴿قَالُــوا َما أَ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِع َد َك ب ِ َم ْل ِكنَا َول َ ِكنَّا ُح ِّم ْلنَا أَ ْو َز ًارا ِّمــن ِزينَ ِة ال ْ َق ْو ِم فَ َق َذ ْفنَا َها ف ََك َذل ِ َ
ك أَل ْ َقى
السا ِمر ُِّي﴾ (طه)87/
َّ
شاهد در این آیه ،عبارت «اوزارا من زینه القوم» است .در روح المعانی آمده است« :شاید
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مراد آنان از اوزار ،گناهان و مســئولیتها باشــد؛ زیرا با آنان در حکم کسانی بودند که در
دارالحرب به آنان پناه داده شــده باشند و متقاضی پناهندگی نمیتواند مال حربی را بردارد؛
زیرا گرفتن غنیمت در آن زمان حالل نبوده اســت .پس منظور از "اوزار" گناه است با وجه
شــباهت سنگینی( ».آلوسی )247 ،16 :1405 ،نیز در تفسیر مجمع البیان چنین آمده است:
«گفته شــده اســت این زیورآالت را فرعونیان به امانت به آنان سپرده بودند و آنان خود را
مســئول حراست از آنها میدانستند .به باور پارهای ،اینها طالها و زیورهایی بودند که به
هنگام غرق شدن فرعونیان به ساحل افتاد و بنی اسرائیل بر گرفتند .از دیدگاه پارهای منظور
این اســت که ما بار گناه فرعونیان را با عاریه گرفتن همین زر و زیورها به دوش کشیدیم؛
چرا که این زینتآالت را به آنان باز پس ندادیم .اما از دیدگاه برخی دیگر ،بنیاســرائیل در
میان مصریان امیر بودند و آوردن دارایی آنان بر اینان روا بود .بر این اســاس ،گناهی نکرده
بودند که آن زر و زیورها را برداشتند( ».طبرسی )813 ،16 :1380 ،بر این اساس مستعارله،
گناهان مستعارمنه ،اوزار و نوع استعاره ،استعاره تصریحیه است.
ام ِة ِو ْز ًرا﴾ (طه)100/
﴿ َم ْن أَ ْع َر َ
ض َع ْن ُه فَ ِإن َّ ُه يَ ْح ِم ُل يَ ْو َم ال ْ ِقيَ َ
"وزر" در اصل بر دو معنای گناه و بار ســنگین اطالق میشــود .در اینجا به معنای کیفر
ســنگین و بس گران است که چون بر اهل عذاب ،ســخت و سنگین میآید ،به کولهباری
استعاره شده است که بر دوش حاملش سنگینی میکند یا چون عقوبت ،مجازات و کیفر وزر
اســت ،که همان گناه میباشد ،بدین سبب از عقوبت به وزر تعبیر شده است .پس استعاره
مصرحه است؛ زیرا کیفر به بار سنگین تشبیه شده است با قرینه ذکر روز قیامت.
اص َطنَ ْعتُ َ
ك لِنَ ْف ِسي﴾ (طه)41/
﴿ َو ْ

آلوســی معتقد اســت که در این آیه یک استعاره تمثیلیه به این شرح موجود است که به
پیامبران در رأس چهل سالگی وحی میشود و این تمثیلی از جایگاه تقرب و تکریم و سخن
گفتن خدا با اوست و حال او به حال کسانی میماند که پادشاهان به دلیل ویژگیهای کاملی
که در شخص میبینند ،او را در نزدیکترین جایگاه به خویش مینشانند؛ منزلتی که در آن
هیچکس به آنان نزدیکتر از او نیســت و به هیچکس جز او چنین لطفی نکرده است .پس
مراد از ســاختن آن اســت که او را با کرامت و گرامیداشت و برتری پرورده و او را به طور
ویژهای برای خود برگزید و چنان میشود که با چشم و گوش او میبیند و میشنود و کسی
جز ژرفای وجود او را امین اســرار خویش نمیشمارد( .آلوسی )193 ،16 :1405 ،طبرسی
نیز ذیل این آیه مینویسد« :ابنعباس میگوید منظور این است که من ،تو را برای رسالت و
پیامبری برگزیدم و به گونهای تو را خالص گردانیدم که به خواست و فرمان من حرکت کنی
و خشــنودی و محبت مرا هدف قرار دهی؛ چرا که رساندن پیام خدا و مقررات او به مردم
باید به خواست و فرمان او و در جهت مهر و خشنودی او باشد .به باور زجاج منظور این
است که تو را برگزیدم ،تا میان من و مردم پیامرسان باشی و به گونهای با مردم سخن گویی
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و پیام مرا به آنان برسانی که گویی خودم با آنان سخن میگویم( ».طبرسی)756 ،15 :1380 ،
۵ـ۳ـ تشخیص
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الس ِ
﴿أَ ِن ا ْق ِذفِي ِه فِي التَّاب ُ ِ
ــاحلِ يَ ْأ ُخ ْذ ُه َع ُد ٌّو لِّي َو َع ُد ٌّو ل َّ ُه َوأَل ْ َق ْي ُت
وت فَا ْق ِذفِي ِه فِي الْيَ ِّم فَ ْليُ ْل ِق ِه الْيَ ُّم ب ِ َّ
َع َل ْي َ
ك َم َحبَّ ًة ِّمنِّي َولِتُ ْصنَ َع َع َلى َع ْينِي﴾ (طه)39/
شــاهد در این آیه عبارت «فلیلقه الیم بالساحل» است .در تفسیر کشاف آمده است« :اگر
پرســیده شــود :مقذوف به دریا و ملقی به ساحل تابوت اســت؟ در پاسخ باید گفت :اگر
بگویند :مقذوف و ملقی در دریا و ســاحل موســی (علیه السالم) است که در تابوت قرار
دارد ،اشکالی ندارد تا در ارجاع ضمایر پراکندگی ایجاد نشود و نظم به هم نخورد؛ زیرا نظم
اساس اعجاز قرآن و مبنایی است که تحدی بر پای ه آن شکل پذیرفته است .در این که اراده
و خواســت الهی چنین مقرر داشت که آب دریا در رسیدن به ساحل اشتباه نکند و او را به
ســاحل برساند ،از استعاره اســتفاده شده است و دریا را چنان قرار داده که گویی از قدرت
تشــخیص برخوردار است و به او چنین فرمان داده تا از او پیروی کند و از او فرمان پذیرد
و از این روی فرمود" :فلیلقه الیم بالســاحل ".از ظاهر عبارت چنین بر میآید که دریا ،خود
او را به ســاحل افکند؛ زیرا آب آن را با خود آورد و او را به کناره دریا افکند .پس استعاره
مکنیه است( ».زمخشری )139 ،3 :1389 ،شاهد دیگر در عبارت «لتصنع علی عینی» است
که به صورت استعاره تمثیلیه به کار رفته است .آلوسی مینویسد« :گفته شده تا پرورش پیدا
کنی و نیکی ببینی و من ،تو را زیر نظر داشــته و مراقبت باشــم؛ چنانکه در عرف مردم نیز
چنین است؛ چون به چیزی عنایت ویژه داشته باشند ،مراقبت بیشتری از آن میکنند و گاهی
اوقات به صنعتکار میگویند" :اصنع هذا علی عینی"؛ این را پیش چشمان من بساز تا من
تو را ببینم تا در آنچه خواسته و درخواست کردهام تخطی نکنی و "لتصنع" عطف بر علت
مقدری است( ».آلوســی )188 ،16 :1405 ،طبرسی نیز آرای مختلف ذیل این آیه را چنین
بیان میکند« :قتاده میگوید :منظور این است که مهری از خود بر تو افکندم تا زیر نظرم رشد
نمایی و در آســایش و رفاه و آرامش پرورده شــوی؛ چرا که وقتی کسی را زیر نظر تربیت
میکنند ،آسایش و آرامش او را تامین مینمایند .جبایی میگوید :منظور این است که ما این
تدبیر را اندیشیدیم تا تو به مادرت برسی و از شیر مادرت تغذیه نمایی .اما به باور ابومسلم
منظور این اســت که ما چنین کردیم تا تو تحت حفاظت من باشی و در سالمت و آسایش
پرورده شوی( ».طبرسی)753 ،16 :1380 ،

نتیجهگیری

قرآن کریم زیباترین و برترین سخنهاست و کسی را یارای هماوردی با آن نیست .برای
ادراک زیباییهای قرآن کریم ،نیازمند ذوق ســلیم و توانایی درک زیبایی در اشیاء و تجربه
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در قرآن کریم موارد متعددی از انواع اســتعارهها استفاده شده است؛ به گونهای که با این
فن ،معانی و مفاهیم واال و متعالی قرآنی جلوه و جذابیتی خاص پیدا نموده و از تأثیر عمیقی
در روان آدمی برخوردار گردیده اســت .استعارههای موجود در سورههای مورد نظر ،نقش
بسزایی در بیان اغراض مورد نظر خداوند و دستیابی به فواید معجزهآسای بالغی در تفهیم
حقایق قرآنی به مخاطبان دارد .بنابراین استعاره یکی از مؤثرترین روشها برای رساندن پیام
الهی است.
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زیباییشــناختی هستیم .یکی از علومی که در سایهسار قرآن کریم سر برآورده و از چشمه
سرشــار و پرفیض آن سیراب گشته ،علم بالغت است .وجود قدیمیترین کتب بالغی که
به منظور اثبات اعجاز قرآن به رشته تحریر درآمدهاند ،بهترین شاهد این مدعاست .استعاره
از زیباترین و مؤثرترین موضوعات است که در علم بالغت دارای جایگاه ویژهای است.

با بررســی مؤلفههای زیباییشناسی استعاره در سه ســوره یوسف ،کهف و طه مالحظه
میشود که تقریب ًا تمامی این مؤلفهها در این کتاب آسمانی به صورت وافر در راستای تبیین
معانی و نزدیک ساختن موضوع به ذهن و ادراک مخاطب به کار گرفته شده است.
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