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  .ـ مسئوليت صحت مقاله بر عهده نويسنده يا نويسندگان است

  .هيئت داوران مجله انجام شده استـ داوري مقاالت اين شماره، توسط اعضاي 

  )به ترتيب حروف الفبا(اعضاي هيئت تحريريه 

دانشيار ( بيات حسين محمد، )دانشگاه اراكفقه و مباني حقوق اسالمي  استاديار(ابراهيم ابراهيمي
 زبان و ادبيات فارسي دانشيار( ذوالفقاري ، محسن)المه طباطباييع دانشگاه زبان و ادبيات فارسي

 صفري جهانگير ،)كاشان دانشگاه دانشيار زبان و ادبيات فارسي(شجري ، رضا)اراك دانشگاه
زبان و ادبيات  دانشيار( نيا طاهري باقر ، علي)شهر كرد دانشگاه دانشيار زبان و ادبيات فارسي(

، )تهران دانشگاه زبان و ادبيات فارسي دانشيار(فضيلت  محمود ،)بوعلي همدان دانشگاه عربي
علوم قرآن  دانشيار(سهراب مروتي ، ) اراك دانشگاه دانشيار زبان و ادبيات عربي( مختاري قاسم

نصرت نيل ساز  )قم دانشگاه زبان و ادبيات فارسي دانشيار(لو نبي عليرضا) دانشگاه ايالم و حديث
 )تربيت مدرس تهراندانشگاهحديثاستاديار علوم قرآن و(

  قرآني - پژوهش هاي ادبي )پژوهشي –علمي ( فصلنامه
اراك با دانشگاههاي ايالم، بوعلي  دانشگاه)در قالب انعقاد تفاهم نامه(با همكاري 

  .دشومي و منتشر چاپ شهر كرد، عالمه طباطبايي، قم وكاشان سينا همدان، تربيت مدرس،



 »راهنماي تدوين مقاالت«
- علمي فصلنامهو انديشمندان، دفتر  نظران صاحبضمن تشكر و سپاس از همكاري كليه 

پژوهشي -آمادگي خود را براي بررسي و درج مقاالت علمي »قرآني-هاي ادبيپژوهش« پژوهشي
  .اعالم مي دارد »ادبيات قرآن«و » قرآن و ادبيات«در زمينه  ها آن

- از نويسندگان محترم تقاضا مي شود به منظور جلوگيري از هرگونه وقفه در بررسي و چاپ مقاله

  :ها، قبل از فرستادن آثار خود به نكات زير توجه فرمايند
  :ستيبا يمرويكرد مقاالت و تحقيقات ارسالي  -1

زبان، سبك، زيبايي، (چون مبتني بر قرآن و معارف قرآني با زيرساخت مباحث ادبي هم )الف
  .باشد..) .موسيقي، و

زبان، سبك، زيبايي، (مبتني بر متون ادبي با محوريت قرآن و معارف قرآني و مباحث ادبي  )ب
  .باشد..) .موسيقي، و

هاي ساختاري، مباحث ادبي پژوهش هاي تطبيقي بين متون ادبي، قرآن و معارف قرآني، بحث )ج
  و محتوايي

  .نرسيده باشدچاپ  به ها همايشات ديگر يا مجموعه مقاالت يمقاله در نشر -2
 هايي بخشو شامل  پژوهشي و اصول تحقيق رعايت شود-در مقاله بايد ويژگي مقاالت علمي -3

شامل پيشينه (ه ، مقدم)سه تا پنج كلمه( ، واژگان كليدي)كلمه 200حداكثر ( عنوان، چكيده: نظير
  .باشد و مĤخذ و چكيده به زبان انگليسي منابع فهرست، بحثحث، نتيجه حليل مبا، ت)تحقيق

، نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، محل كار و مرتبه عنوان مقالهفقط  صفحه اولدر  -4
در صورت داشتن  .شاني و پست الكترونيكي و شماره تلفن نويسنده يا رابط ذكر شود، نعلمي

  .شخص شودنويسندگان همكار، نويسنده مسئول بايد م
اشيه اضافي در حسانتيمتر  cm2با گذاشتن  4Aبر روي كاغذ  B Badr (13( بدرمقاله با قلم  -5

 . تجاوز نكند 20شود به نحوي كه تعداد صفحات آن از  يحروف نگار Wordاطراف و در محيط

  .مسئوليت صحت علمي مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان است -6
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نيز ويراستاري مقاالت از ابعاد مختلف را براي  فتر مجله بر پايه نظر داوران حق رد يا قبول ود -7
  .خود محفوظ مي دارد

  .مقاالت دريافت شده مسترد نخواهد شد -8
نام خانوادگي : (به اين شيوه. ارجاعات در متن مقاله به صورت كوتاه در داخل پرانتز ذكر شود -9

و در انتهاي مقاله، ابتدا منابع فارسي سپس ) ماره صفحه، شسال انتشار، جلد نويسنده كتاب يا مقاله،
بر اساس نام خانوادگي مؤلفان به صورت الفبايي نوشته ) به تفكيك كتاب و مقاله(منابع خارجي 

  .شود
براي نگارش مشخصات فهرست مĤخذ بدين شرح  قرآني -هاي ادبيپژوهششيوه مجله  -10

  :است
، تاريخ انتشار داخل پرانتز، نام كتاب، )نويسنده يا نويسندگان(نام خانوادگي، نام : الف براي كتاب

  نام مترجم، محل نشر، نام ناشر
، تاريخ انتشار داخل )نويسنده يا نويسندگان(نام خانوادگي، نام : ب براي مقاله مندرج در مجالت

  ه مجله، صفحه آغاز و پايان مقاله، نام مجله، نام دوره و شمار»عنوان مقاله، داخل گيومه«پرانتز، 
، )نويسنده يا نويسندگان(نام خانوادگي، نام : ها ج براي مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دانشنامه

ا ويراستار، ي، عنوان كتاب، نام گردآورنده »عنوان مقاله، داخل گيومه« داخل پرانتز تاريخ انتشار
  الهمحل نشر، نام ناشر، صفحه آغاز و پايان مق

، )تيؤرتاريخ درج شده در آغاز مقاله يا تاريخ (نام خانوادگي، نام نويسنده، : اينترنتي يها تيساد 
ن سايت تبيا: مثال ي، نام و آدرس سايت اينترنت»عنوان موضوع يا مقاله داخل گيومه«

http://www.tebyan.net  
  .واهد گرفتدر صورت عدم رعايت موارد فوق، مقاله در اولويت چاپ قرار نخ -11
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  »قرآني -پژوهش هاي ادبي«پژوهشي -علمي فصلنامه
  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول 

  بررسي دو ترجمه آغازين ، با دو گويش از قرآن مجيد
  1سهيال صالحي مقدم

  :چكيده
با دو گويش مورد هاي قرآن  آغازين از ترجمه هدر اين مقاله ، كوشش شده است تا دو ترجم

اول، ترجمة قرآن قدس با گويش  هترجم. بررسي و مقايسه از نظر زباني و واژگاني قرار گيرد
هاي مشترك در هر دو ترجمه واژه. قرآن پاك با گويش خراساني، است هسيستاني و ديگر ترجم

بينيم كه در وجود دارد چرا كه زبان دري زبان پايه و معيار بوده است اما در بعضي موارد مي
آيه از  73در اين مقاله . عربي قرآني به زبان فارسي، گويش خاص منطقه دخيل است هواژ هترجم
بقره در ترجمة قرآن پاك مورد بررسي و  هآيه از سور 86قرآن قدس و هبقره از ترجم هسور

رد در هاي خاص گويشي كه ديگر در فارسي وجود ندانتيجه اينكه واژه. مقايسه قرار گرفته است
  .قرآن قدس و قرآن پاك تقريباً به يك اندازه است و البته با هم مشابهتي ندارند

واژه  113رسد ديگر و كلمات كهن كه حدوداً واژه مي 40ها در قرآن قدس به تعـداد اين واژه
هاي هاي ديگر به دست ما رسيده است و بر اساس فرايند واجي، تغيير و تحولاست به شكل
  .واجي دارند

اي هـاي عربي سادهبينيم و به غير از واژهگويشي كهن متروك مي هواژ 50اما در قرآن پاك حدود 
واژه هست كه با توجه به فرآيند واجي بعد از تغيير و تحول به  300كه در آن وجود دارد، حدوداً 

  .انددست ما رسيده
فسير قرآن پاك، گويش هاي آغازين قرآن مجيد، ترجمه قرآن قدس، تترجمه :كليدواژگان

  .سيستاني، گويش خراساني
                                                            

  14/05/1392 :تاريخ پذيرش  26/03/1392:تاريخ دريافت** 
  ssmoghaddam@yahoo.com استاديار دانشگاه الزهراء :نويسنده مسئول - 1



  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول/ قرآني - پژوهش هاي ادبي پژوهشي -علمي فصلنامه 10 
 

  مقدمه
هاي قرآن مجيد به زبان فارسي كه از قرون اوليه اسالم و قرون بعدي به جاي مانده است، ترجمه 

ترين كتاب آسماني يعني قرآن مجيد است و همچنين ايمان مردم ايران به بهترين دين و كامل نشانه
  .باشدبان مادري چند هزار سالة خود ميدلبستگي به هويت ملّي و ز هنشان

قرن اول هجري كه ايران فتح شد تا نيمة قرن سوم هجري، ايران  هدو قرن نخستين يعني از نيم
داراي حكومت مستقل نبود و جزء قلمرو كلي خالفت امويان و بعد هم عباسيان بود تا اين كه 

ن در اواخر قرن سوم تشكيل حكومت نيمه مستقل طاهريان و بعد هم حكومت مستقل صفاريا
ولي همين دو قرن، زمان . شودپس حدوداً دو قرن سكوت سياسي در تاريخ ايران ديده مي. گرديد

هاي معروف افرادي مانند سيبويه، ابو عبيده ، ابو حنيفه و خاندان. شكوفايي استعدادهاي ايراني بود
ولي چون دين مبين اسالم را به عنوان  ايرانيان زبان فارسي را از دست ندادند. ديگر پديد آمدند

يك ايدئولوژي كامل و جهاني، پذيرفتند و به حقايق اسالم به عنوان حقايق آسماني از عمق جان و 
ايرانيان با نبوغ خود . المللي اسالمي و از آن خود دانستنددل ايمان آوردند، زبان عربي را زبان بين

معرّب (آيد مانند الكتاب سيبويه ار به حساب ميهايي به زبان عربي نوشتند كه شاهككتاب
sēbōē كه اولين كتاب در نحو عربي است و بعد با رسمي شدن زبان ) به معني سيب خوش بو

دري كه با حروف برگرفته از عربي نوشته شد، جهش ديگري به سوي پيشرفت ادبيات فارسي 
است كه در دربار يزدگرد سوم به  دري زبان شهرهاي مداين و تيسفون است و زباني. برداشته شد
ايد ب) نقل به مضمون از تكوين زبان فارسي. (بنابر اين منسوب به دربار است. گفتندآن سخن مي

پادشاهان . ي در آغاز حكومت اصطخر را به پايتختي برگزيدنداضافه كرد كه پادشاهان ساسان
آمده است كه ) 200ص 1ج( در تاريخ يعقوبي. بعدي جندي شاپور را محل اقامت خود ساختند

بقاياي . انوشيروان اولين كسي است كه در مداين مستقر شد و آنجا را پايتخت ساسانيان قرار داد
تيسفون در زمان . مداين امروز در سرزمين عراق واقع است و تيسفون هم در كنار مداين قرار دارد

چهارم ميالدي كه دوباره به  اشكانيان پايتخت بوده و بعد اهميت خود را از دست داد تا قرن



 11 ش از قرآن مجيدبررسي دو ترجمه آغازين، با دو گوي

 

تا قبل از اين كه مداين و تيسفون مركز حكومت ساساني شود، اين منطقه جزء . پايتختي رسيد
استان آسورستان بوده است و اگر چه زبان پهلوي در آنجا هم رايج بوده ولي از نظر زباني زير 

ساسانيان به تيسفون، زبان پهلوي اما با انتقال پايتخت . نفوذ مسيحيان آرامي زبان بوده است
نيز همراه درباريان به طور كامل از پارس و خوزستان به آنجا ) فارسي ميانه زردشتي(ساساني 
هاي ايراني است كه در كنار زبان هاي زبانهمانطور كه گفته شد دري يكي از شاخه. منتقل شد

ارتباط با آن نيست به پهلوي بوده، قرار داشته است و بيرسمي ايران كه زبان پــــارسيك يا 
بسياري از كلمات  ريشهتوان چنان كه امروز هم مي. توانسته زبان گفتار باشدعبارت ديگر مي

صوت  منتها بعد از اسالم واژگان فارسي دري از نظر. فارسي را در متون قبل از اسالم پيدا كرد
 ūر كــرد براي مثال واو مجهـــول و ياي مجهول تبديل به شناسي و صرف و نحو و واژگان تغيي

فارسي دري افتاده مانند  در aاز مصوت بعد "گ" يا] ēdōn→ايدون  [. شد)  او و اي(  īو 
dānāg  در آمده است "دانا"كه به صورت.  

آور اما شگفت. د آوردورود بعضي واژگان عربي و تبديل خط تغييرات اساسي ديگري را به وجو
اين كه ايرانيان زبان فارسي دري را حفظ كردند و در كنار آن زبان عربي را كه زبان قرآن و زبان 

  .هاي زيادي رسيدنددين مبين اسالم بود ياد گرفتند و در هر دو زمينه به پيشرفت
ن بعضي بحور و براي مثال از عروض عربي براي وزن شعر اقتباس كردند ولي بعد با اضافه كرد

اوزان و تغييراتي كه در آن دادند، آن چنان اشعاري پديد آوردند كه ادبيات منظوم فارسي را در 
  .جهان كم نظير كرد

گيري ادبيات اوج Ĥيهواقعيت مسلّم اين است كه حفظ زبان فارسي و اعتقاد به دين اسالم و قرآن، م
  . فارسي بود

  چه كردم همه از دولت قرآن كردمهر صبح خيزي و سالمت طلبي چون حافظ
  قرآن ز بر بخواني در چهارده رواست حافظعشقت رسد به فرياد گر خود بسان
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هاي قرآن به فارسي داراي دو بعد ارزشي است از لحاظ ارزش تاريخي اجتماعي و از ترجمه
ين حال سنگ سندي تاريخي از زبان فارسي است و در عهاي گراناين ترجمه. لحاظ ارزش زباني

هاي فارسي واژه. شناسي، در مقايسه با ديگر متون فارسي، ارزشي دو چندان دارداز ديدگاه زبان
و به . شودقرآني و عربي، معني آن آشكار مي واژههر چند هم متروك شده باشند با توجه به 

اريخ زبان ، از نظر ت ترجمهزباني آن  گونهافزايد و با توجه به حوزه و ذخيرة لغات فارسي مي
هاي شناخت ما از گونه«بنابر نظر آقاي دكتر رواقي . تواند ابهاماتي را روشن سازدفارسي مي

هاي قرآن به همين ترجمه ههاي قرآن و بر شالودزبان فارسي اساساً با بررسي ترجمه هچندگان
 –هاي عربي هاي قرآن و فرهنگ نامههمين ترجمه شالودهفارسي شكل گرفته است و بر 

هاي فارسي در هاي جغرافيايي كاربرد بسياري از واژهايم به حوزهفــارسي است كه توانسته
. ( »ها بشناسيمها و دورهها را در حوزههاي كاربردي اين واژهببريم و تفاوتها پيبلنداي سده

  )543قرآن كريم ، علي رواقي، ص 
 سورهقرآن قدس ، ترجمه  ترجمه: شاره كنيمها اتوانيم به اين ترجمههاي بجا مانده مياز ترجمه

االبرار،  ةتفسير طبري، تفسير كشف االسرار وعد ترجمهمائده ، ترجمه قرآن پاك، قرآن كمبريج، 
سور آبادي، تفسير نسفي، تفسير بصائر يميني و  ترجمهشنقشي، تفسير ابوالفتوح رازي،  ترجمه
  .ها و تفسيرها از قرن هشتم تا امروزترجمه
زباني خاصي توجه شده است مانند  حوزهبه  »تفسيرها –ترجمه «ها يا ضي از اين ترجمهدر بع

تفسير  ترجمهزباني سيستاني است در حالي كه  گونهزباني سيستان ، كرمان و  حوزهقرآن قدس كه 
چرا كه به . ماوراء النهري يا فرا رودي نزديك است گونهماوراء النهر بوده و به  حوزهطبري در 

ق به دست بعضي از علماي ماوراء النهر .  ه 365تا  350ور منصور بن نوح ساماني بين سال دست
  .متن تفسير قرآن از محمد بن جريري طبري به زبان عربي بود. ترجمه شد

  قرآن قدس ترجمه
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زباني  گونههايي است كه نثر آن ، مرسل است و از قرآن قدس يكي از ترجمه ترجمه  
ر كه گفته شد اين نوع نثرها به دليل ارتباط نزديك با فارسي ميانه از نظر همانطو. سيستاني است
 نسخه. تاريخ زبان فارسي باشد حيطهشناسان در تواند مورد توجه زبانشناسي ميگويشي و ريشه

شود و دكتر علي رواقي آن را آستان قدس رضوي نگهداري مي كتابخانهخطي قرآن قدس در 
. زيرنويس به خط نسخ است ترجمهده است متن قرآن به خط كوفي و تصحيح كرده و توضيح دا

همين افتادگي آغاز و انجام سبب شده است كه تاريخ و . آغاز و انجام اين نسخه در دست نيست
فردوسي  شاهنامهشود كه تقريباً همزمان با اما حدس زده مي. زمان ترجمه بر ما پوشيده بماند

  .است
ها و س آمده است كه ناشناخته مانده است يعني در متنكلمات زيادي در قرآن قد  
و  »االصم«براي »كوت«يا  »هغفلـ«براي  »بارخواري«: مانند. ها هم از آن اثري نيستفرهنگ

  . »ةمشكا«براي  »كلونك «و »عنكبوت«براي  »كنك«
 بايد در اواخر قرن چهارم نوشته شده باشد بنابر اين بعد از ةًقرآن قدس قاعد ترجمه  
نوشته شده است، بوده و طبق معمول كه در ترجمه و ) ق.  ه( 350تفسير طبري كه در  ترجمه

تفسير طبري مورد استفادة  ترجمهكردند، تر رجوع ميتفسير، مترجمين و مفسرين به كتب قديمي
  .مترجم قرآن قدس قرار گرفته است

است ) ماوراء النهري ( »فرارودي«زباني  گونهمتفاوت با  »سيستان حوزه«زباني  هگون  
ماوراء النهري متأثر از زبان سغدي يا خوارزمي بوده ولي سيستان به دليل  گونهچون زبان فارسي 

شود كه اي ميسيستان از قرن دوم هجري، منطقه. مركز ايران چنين نبوده است حوزهدور بودن از 
يخ آمده است، خاستگاه يعقوب شوند و همانطور كه در تارايرانيان و زردشتيان در آنجا مستقر مي

ليث صفاري و تأسيس دولت ايراني صفْاري و قيام عليه حكومت مركزي عرب، سيستان بوده است 
بنابر اين از نظر اجتماعي، زبان . و از آغاز اين حكومت، زبان فارسي، زبان رسمي كشور ايران شد

سيستاني با فارسي  گونهط فارسي دري در اين منطقه ارزش مضاعفي داشته است چنان كه ارتبا
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در ضمن زردشتيان اين منطقه . ميانه چه از نظر واژگان و چه از نظر ساختار بسيار نزديك است
قابل ذكر اين . ( اي از قرآن را داشته باشند تا از محتواي قرآن بيشتر آگاه شوندخواستند ترجمهمي

  . )هاي گوناگون داشته باشدتواند گويشاي ميكه هر گونه
سيستان، چنان كه بعضي از واژگان قرآن قدس  گونهها ناپايدارند و از جمله بعضي گونه  

  .توان يافتها نميآن چنان متروك شده كه حتي در كتب ديگر و فرهنگ
  تفسير قرآن پاك

شود و تا بقره آغاز مي سوره 65 آيهاي از تفسيري است كه از اين ترجمه و تفسير، بخش بازمانده
اگر چه بخش اندكي از آن به ما رسيده ولي ).  86 ،يعني( مين سوره ادامه دارد ه 151 آيه

  .رساندزباني آن به ما مي گونهاطالعات مفيدي را از دري و 
 درباره. زباني آن خراساني است چرا كه به نثر ابو علي بلعمي در تاريخ بلعمي نزديك است  گونه

زنيم كه در قرن چهارم يا ست نيست فقط حدس ميمؤلف اين تفسير و زمان تأليف اطالعي در د
  .زيسته استپنجم هجري مي

  هاي كهن متروك در قرآن قدس و قرآن پاكواژه
به دليل اين كه حجم قرآن قدس بيشتر از قرآن پاك است و بخش بيشتري از قرآن قدس به دست 

  .اكتفا شد 286تا  213 آيهبقره از  سورهواژگان در قرآن قدس به  مقايسهما رسيده، لذا براي 
واژه  50واژه و در قرآن پاك به  40هاي كهن متروك در اين بخش به در قرآن قدس تعداد واژه

بر خالف تفسير قرآن (هايي كه انجام گرفت هيچ كدام با هم مشترك نبودند كه با بررسي. رسدمي
عني تهديد كردن و زليفن كردن به مهاي مشترك دارند مانند پاك و تفسير كمبريج كه واژه

  ).ترسانيدن
  :بقره سورهمانده از هاي كهن متروك قرآن قدس در آيات باقيواژه

 هزينه كنند: حزين كنند -1
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ينِ يسأَلُونَك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتُم منْ خَيرٍ فَللْوالدينِ واألَقْرَبِينَ والْيتَامى والْمساك ﴿ :215آيه 
ابويملع بِه رٍ فَإِنَّ اللّهنْ خَيلُواْ ما َتفْعمبِيلِ ونِ الس﴾:  
آن خزين كنيد از نيكي پدر و مادر را و نزديكتران را و : بگه چي حزين كنند: پرسند تو رامي

باز هم ديده شده است  »خ«به صورت  » ه«در قرآن قدس آوردن .. يتيمان را و درويشان را 
  . »واتّقوا«در مقابل  »بپرخيزيد«: 233 آيهمانند 
 نگاه داشتن: واز گرفتن -2

الطَّالَقُ مرَّتَانِ فَإِمساك بِمعرُوف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ والَ يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُواْ مما  ﴿ :229 آيه
اللّه وددا حيمقخَافَا أَالَّ يئًا إِالَّ أَن ينَّ شَيوهتُمآتَي اللّه وددا حيمقأَالَّ ي فْتُمفَإِنْ خ﴾.  

  . كردن به نيكوي) صورت ديگري از گسيل (واز گرفتن به نيكوي يا گسيد . طالق دوبار است
آن كه ترسند كه به پاي نكنند شما را كه بستانيد زان داديد ايشان را چيزي، بي) نباشد(حالل بنهد 

  ...حدهاي خداي
در فارسي باستان به  »h«يا  »ah« ريشهگويش سيستاني است از  ويژه) باشد(و بهد ) نباشد(بنهد 

 .معني بودن 
 از حد در گذشتن: گدشتاري كردن -3

وإِذَا طَلَّقْتُم النَّساء فَبلَغْنَ أَجلَهنَّ فَأَمسكُوهنَّ بِمعرُوف أَو سرِّحوهنَّ بِمعرُوف والَ ﴿: 231 آيه
  ﴾ ...لَّتَعتَدواْ اراتُمسكُوهنَّ ضرَ

به زمان ايشان واز گيريد ايشان را به نيكوي يا گسيد كنيد ايشان  تَرَسيدازمان طالق كنيد زنان، 
  .كنيد گدشتاري واز مگيريد ايشان را دشخواري نمودن را، تا. را به نيكوي

- زمـان ولي مي اي عربي آمده است جمعدهخدا به معني هرگاه واژه هنامدر لغت "ازمان  "قيد 

  .تواند صورت ديگري از هزمان به معني هر زمان و هرگاه باشد
 . به تشكيل شده است+ رسيد + از سه جزء ت  "فبلَغنَ  "عبارت تَرَسيد به در مقابل  -4
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"  حرف ربط و اين تخفيف اول بار به صورت ويژه فقط در گويش  "تا  "مخفف  "ت
به معني گسيل كردن ، فرستادن و رها  "د كنيد گسي "سيستاني ديده شده است فعل مركب 

كه » vasī karda«در زبان پهلوي. ويـــــژگي گويشي دارد »سرّحو هنَّ «كردن در مقابل 
ويژگي  »گسيد«در  »الم«به جاي  »دال«. به دري رسيده است »گُسيل«و  »گُسي«به صورت 

  .گويش سيستاني است
 .زيان نبايد كرد –گزند نبايد كرد : كودشخواري نموده مشه -5
  ﴾.. بولدها و ال مولد له بولدهٌ  ةوالد ال تضار.. ﴿) شير دادن مادران به فرزندان  درباره( : 233 آيه
  .به فرزند اوي و ني پدري به فرزند اويمادري  كو دشخواري نموده مشه... 
كه در  "došxwārīh "متداول در زبان پارسيك واژه، دشخواري همان  "كه او  "مخفف  "كو  "

  .  "سه تكواژ  "تشكيل شده از . درآمده است "دشواري  "تطور زبان به شكل 
īh  +xwār  +doš  ) شد (و  "د بـ "مفهوم واژه به معني  هكنندپيشوند منفي" xwār " )خوار (

به  "īh "و) پست و كم ارزش نيز پيدا كرد هكه بعداً معني ثانوي( به معني روان و نرم و آسان 
  .سخت ←دشوار ←دشخوار. درآمد "ياي اسم مصدر  "ورت ص

  .مخفف نشود باشد "نشه  "همان  "مشه "رسد كهبه نظر مي
در دري به شكل مصوت بلند  " ē "در زبان پارسيك كه ياي مجهول  nē واژهقيد نفي از  "ني  "
: مثالً در اين واژه "او  "به شكل مصوت بلند  " ō "هــول و واو مج. درآمده است  "اي  "

ēdōn ← صورت در دري كاهش يافت 6ايدون به اين ترتيب هشت مصوت زبان پهلوي به.  
 عزم كردن، آهنگ كردن: منشتي كردن -6

دو پسوند اسم  išt و išn... منشتي مكنيد، بستن نكاح : ...النكاح  ةو ال تعزموا عقد... : 235 آيه
به زبان دري رسيد و تا  "ش"ساساني است كه به صورت  دورهمصدر ساز در زبان پارسيك 

 maništبينيم را مي " išt "اما در گويش سيستاني پسوند: منش ← manišn.امروز زنده است
، از زبان  manīdan← "منيدن  "از مصدر  "من " išt+manتشكيل شده از دو جزء  ←
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ولي ديگر اين مصدر در دري وجود ندارد و . غربي به دست ما رسيده است هفارسي باستان و ميان
  .كنيمآن را مشاهده مي "منش  "و  "هومن"، "دشمن  "در كلماتي همچون 

 و  -7
 پيادگان يا سواران: تپيادگان يا ورنشستگان -8

  ...  ورنشستگانهيد يا  تيپادگانار ترسيد : ...ركباناأو  فرجاالًفان خفتم : 239 يهآ
در برابر  "تيپاده  "و . است " payādag "، پياده در زبان پهلوي ساساني "اگر  "مخفف  "ار  "

هاي ديگر مثال. نتيجه آمده است "فاي "به جاي  "ت "پياده در اين متن و گويش + فرجاالً، ت 
در برابر  "تَزَمان دادن  "و  "فنعما  " ترجمهدر  "تنيك  " واژه "فرجلُ  " ترجمهدر  "مردي تـَ"
  . از همين است " ةفَنَظر"

در اين گويش از مصدر پيشوندي بر نشستن به معني نشستن بر . سوار= برنشسته ←ورنشسته 
و اينجا صفت مفعولي ساخته شده به ) سيكدر پار abar nišastan( اسب و سوار شدن است 

  .معني سوار و بعد هر دو واژه جمع بسته شده است
، شاهد مثال دوم 229مانند بهد به معني باشد در آيه ( گويش سيستاني به معني باشيد  ويژه= هيد 

  )واز گرفتن ، در اين مقاله
 بيشتر: گويشتر -9

  .گزارندمردمان شكر نمي گوشتربي: الناس اليشكرون اكثرولكن ... : 244 آيهدر 
وجود ) حرف ربط ( بي به معني ولي و اما  ← bēولي عيناً در زبان فارسي ميانه غربي : بي

  .آمده است) گويش ماوراء النهري( تفسير طبري  ترجمهداشته و در متون كهن فارسي مانند 
در زبان پهلوي ساساني ديده  "bēka " هبازماند "بيك "البته در گويش ماوراء النهري به صورت 

  .آمده است كه از ويژگي گويش سيستاني است "كه  "بدون  "بي  "شود و ولي در قرآن قدس مي
ترجمه تفسير ( خواهد تا پاك كند شما را و تمام كند نعمت او بر شما، مگر شكر كنيد بيك مي[

   ])375طبري ، ص 
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است  xwaمانند  gwišتبديل شده و  »ب«به  »گ«رسد در درييبه نظر م (gwištar)گويشتر، 
 با نوشتن واو معدوله زنده مانده( درآمده است  »xā«كه صامت مركب بوده و در دري به صورت 

در فارسي  waisyahدر زبان پهلوي و  wēšو  bēšنيز كه به صورت  gwiš) است مانند خواه
كه البته مفهوم صفت تفضيلي دارد . ( رسيده است به دري  "بيش  "باستان بوده است به صورت 

  ) .مانند به و مه و كه 
 افزون كردن: يك دو كردن - 10

  ﴾ ...لَه أَضْعافًا كَثيرَةً فَيضَاعفَهمن ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرْضًا حسنًا ﴿: 245 آيهدر   
يك دوهاي اوي را آن  يك دو كندكي است او كه اوام دهد خداي را اوامي نيكوا،   

  ... . فراوان
  . " kē "كي ، به معني چه كسي در زبان پهلوي ساساني ،   
به كار رفته  "وام  "در دري ، الف آغازين حذف شده و . اوام در گويش سيستاني است  

در همان معناي باستان و ميانه كه حرف اضافه بوده  "را  " "به خدا  ": است خداي را كاربرد كهن
  .ين گويش هم وجود دارداست در ا

  باستان      ميانه       دري 
 rāy   → rādī →  را  

  .، الف پاياني حذف شده است و در دري بدون الف به كار رفته است »نيكوا«در   
شود در كهن و در گويش سيستاني ديده مي ترجمهمصدر مركب كه در اين : يك دو كردن  

و به تبعيت از مفعول مطلق عربي، براي . به معني مضاعف كردن و افزون كردن »فيضاعفه«مقابل 
  :از همان واژه استفاده شده است »ةكثير «اضعافاً  ترجمهتأكيد براي 

 داريم به همين معني با الف "يك دوا كردن  "نيز  262 آيهدر . "يك دوهاي فراوان  "  
 .و و اين هم از ويژگي گويشي استپاياني اضافه شده به د

 خجاره به معني اندك - 11
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  .﴾فلما كتب عليهم القتال تولّو االّ قليالً منهم﴿: 247 آيهدر 
  .ي از ايشانخجارهازمان ويجب كرده شد وريشان كارزار كردن، واز گشتند بي

 واجب كرده شد فعل مجهول ويجب ممال واجب و در اين گويش فعل مجهول: ويجب كرده شد
واجب شد  ←در دري همكرد حذف شد مثالً واجب كرده شد . آمده استمركب به طور كامل مي

  اخراج شد  ←يا اخراج كرده شد 
به  "و "و در اين گويش مكرراً . حرف اضافه است "بر  "همان  "ور  "وريشان مخفف ورايشان 

، واز گشتن  "برنشستگان  "به جاي  "ورنشستگان  "مانند ور به جاي بر قرار دارد  "ب  "جاي 
 ."برداشتن "به جاي  "ور داشتن  "به جاي بازگشتند 

 پديره آمداران به معني بينندگان، رسندگان - 12

   ﴾ ...فئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللّه قَالَ الَّذينَ يظُنُّونَ أَنَّهم مالَقُو اللّه كَم من فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبت... ﴿: 250 آيهدر 
چند از گرهي خجاره غلبه كرد ور : انديقين شند كايشان پديره آمداران خدايگفتند ايشان كه مي

  .گرهي فروان به فرمان خداي
  . فاصله افتاده "شند  "جزء صرفي و فعل باشند بين مي شوند يا مي، مخفف مي "شند مي  "
  . "كه ايشان "مخفف  "كايشان  "

در فارسي باستان به  grab ريشهاز )  پذيرفتن (پديره آمدار در مقابل مالقون است پديره يا پذير 
در اين . پديرفت و پذيرُفت  padīriftميانه  ← pati‐grabyaمعني گرفتن است، باستان 

  . به آن اضافه شده است) ار+ آمد ( گويش آمدار 
  .خفف فراوان استفروان م

به  "كسه": هاي خاص ديگر در اين بخش از قرآن قدس به گويش سيستاني عبارت اندازواژه
 "شتفت"،  "درماند، مبهوت شد"به معني  "هكوي شد"، "كژي"به معني  "كيلي "، "غنودن"معني 

به معني  "ي تنرم باران"، "هموار"به معني  "روده "، "دويدن"به معني  "دوِستن"، "سقف"به معني 
تمام و كامل داده  "به معني  "بونده داده شهد "، "بديها "به معني  "ها گستي "،  "باران نرم"
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 ترجمهدر زبان پهلوي ساساني به معني تمام و كامل است و در اين متن  bavandag(  "شود
  ).قرآني آمده است 

  .ذيريدگوش به معني افزوني و سود و ربا، كهسته نشيد به معني ستم نپ
 īmāhما همان ضمير اول شخص جمع زبان پهلوي ساساني = بر ايما = ور  [وريما به معني بر ما 

  .نگنديد به معني نيابيد و دوير به معني كاتب و نويسنده ]است
  :بقره سورههاي كهن متروك قرآن پاك در آيات باقي مانده از واژه
 اَشكَرد كردن به معني واجب كردن -1

- اي كه واجب كرده انداسكرد كردهيد اي كه تمام گزاريد نمازهايي مرا كه بر شما گفت برپاي دار

. و نماز شام و نماز خفتن ]و نماز ديگر  [اند بامداد و نماز پيشين هاي آن پيدا كردهاند و وقت
  )21قرآن پاك، ص (

ر قرآن پاك هاي خاص متن تفسياند، از واژهبه معني واجب كرده »انداسكرد كرده«فعل مركب 
  .است و از گويش خراساني است
وإِذْ أَخَذْنَا ﴿: فرمايدبقره است كه خداوند مي سورهاز  83 آيهدر  ةاين واژه در تفسير اقيموالصال

لْمساكينِ وقُولُواْ ميثَاقَ بني إِسرَائيلَ الَ تَعبدونَ إِالَّ اللّه وبِالْوالدينِ إِحساناً وذي الْقُرْبى والْيتَامى وا
  .﴾... للنَّاسِ حسناً وأَقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ

  .نيست ، تمام به معني كامل "خواندن  "است و صرفاً  "بر پا داشتن  "نماز به فارسي هاقام
به  "اي  "عربي  كلمهكهن معني شده است با  واژههاي تفسير قرآن پاك اين است كه از ويژگي

) نماز ظهر( نماز پيشين ) نماز صبح ( هاي كهن نماز بامداد واژه. گرددمشاهده مي "يعني  "معني 
از گويش خراساني ) نماز عشا( و نماز خفتن ) نماز مغرب ( نماز شام ) نماز عصر ( نماز ديگر 

  .قابل توجه است
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 "ةصال"است كه به جاي  نماز و نماز بردن در زبان پهلوي به معني تعظيم كردن و بزرگداشت
نماز كردن نيز به معني نماز . و نماز بردن به معني به خاك افتادن است . عربي انتخاب شده است 

  .گزاردن داريم
 به معني حرام كردن  "باز زد كردن " -2

  ... و هو محرّم عليكم اخراجهم ... بقره آمده است  سوره 85 آيهاين واژه به تفسير 
دن شما مريشان را از خانهاشان حرام بود بر شما يعني باز زد كرده بود شما را آن بيرون كر...  "

  )24همان ص (  "... 
باز زد "به صورت صفت مفعولي مركب آمده است تا در مقابل حرام معنـي شود  "باز زد كرده  "
ن مهم در اين مت نكتهشود در متون تفسير كهن مانند سور آبادي و تفسير كمبريج ديده مي"
 "خانها "و  "مر ايشان را  "مخفف  "مريشان را  "است براي مثال در همين مثال  "تخفيف"

را ويژگي اين متن است + مفعول+ مر  "هايشان خانه "مخفف  "خانهاشان  " "هاخانه "مخفف 
  .شودكه به وفور ديده مي

هم به كار رفته برده گرداندن به معني مغلوب كردن با دليل و برهان به شكل پرده شدن  -3
  .است

وإِذَا لَقُواْ الَّذينَ آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَالَ  ﴿:بقره آمده است سوره 76 آيهاين واژه در تفسير 
  ﴾ تَعقلُونَبعضُهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّه علَيكُم ليحĤجوكُم بِه عند ربكُم أَفَالَ

و چون باز گردند اين فرو مايگان به سوي آن ديو مردمان و مهتران خويش گويند اين ... 
اين شگفت كارا پيش مسلمانان بگفتيد كه خداوند تعالي با . پيشروان مرين پس روان خود را 

شما به شما و با برادرانتان چه كرده است و مر شما را چه خبر داده است تا ايشان بدين بر 
و گويند كه شما دانستيد كه اين  برده گردانندقيامت به خداي تعالي بهانه گيرند و مر شما را بدين 

  ) 16همان ص .( پيغامبر به پيغامبري سزاوار است چرا نگرويديد
 )16همان ص ( و شما اندرين پرده شويد 
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است كه اين گاو با آن گاو بني اسرائيل در اين كتاب آمده  هدر قص :پايان به معني پايين - 4
 :صفات از نزد جواني يافتند از او خريدند

  "...اين جوا مرد رفت ، به پايان كوه شد و خداوند را تعالي بخواند "
  به معني پايين است ) بويژه در لهجة بخارايي( پايان در گويش خراسان 

مرد جوان و  است البته به صورت صفت و موصوف مقلوب يعني "جوانمرد "مخفف  "جوامرد "
 . "راد"نه به معني 

خستون به ستون گشتن به معني كافر شدن، دكتر رواقي آن را احتماالً صورت ديگري از بيبي - 5
 .در هر حال شاهد ديگري در متون براي آن وجود ندارد. دانند معني اعتراف نكننده، مي

و  "استه "ر كلمات ، به معني سخت و محكم ، د staدر زبان پهلوي ، از ريشه  stūnستون 
ستون در به نظر من بي. شودو استوار ، استوانه، استخوان، اسطقدوس ديده مي) خسته( "هسته"

محكمي براي زندگي كه همان اعتقاد به خدا و دين باشد،  هاين متن به معني كسي است كه استوان
  .ندارد

ى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه بلَ ﴿: بقره آمده است سورهاز  81 آيهاين واژه در معني و تفسير 
  ﴾خَطيئَتُه فَأُولَئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ 

ستون گردد و به حق رسول او هر كه بدي الفنجد اي كه به خداي عز و جل شرك آرد بي  
و اندر دوژخ  ها باشند سزاوار دوژخپس هم بران كافري بميرد اين چنين كس. ناخستون گردد

همان .( مانده جاويد جاويد كه نه از آتش بيرون آمدن باشد و نه اندر آتش مرگي و راحتي باشد
  )19ص 

 فقط در زين( الفنجيدن به معني اندوختن و ذخيره كردن كه به صورت الفغدن هم آمده است 
- زيستهي مياالخبار گرديزي و ديوان ناصر خسرو ديده شده است كه هر دو در قرن پنجم قمر

  ).اند
  .نهاده شده است "كَسب  "در مقابل  "الفنجد "در اين متن
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در تطور زبان از پايان  "ن  "رسدناخُستون، خُستو به معني معترف است و به نظر مي واژهدر   
خستو . اعتراف ناكننده است  1پيشوند منفي كننده و ناخستون به معني "نا  ". كلمه افتاده است 

مي ديگر آمده است مانند شاهنامه، ويس و رامين، ديوان فرخي و ابو سليك در كتب قدي
- تركيبات ناخستون و بي. شودفقط در اين متن و تفسير كمبريج ديده مي "خستون "اما . گرگاني

  .خستون در اين تفسير وجود دارد
مه اگر چه ترج. شودتفسير طبري هم ديده مي ترجمهدر  "كسان  "به جاي  "ها كس "  

گويش  حوزهگويش فرا رودي و ماوراء النهري است و قرآن پاك در  حوزهتفسير طبري در 
  .مشترك دارند هخراساني و در اين مورد قاعد

  .گرددپهلوي ساساني برمي واژهتري است كه به اصل دوژخ به جاي دوزخ كاربرد كهن
" duš"  و" duž " ، و دوژخ كه دوژخ تبديل به  پيشوند منفي كننده است ماننده دشمن ، دشياد

صورت  axو  axwتشكيل شده است  dužو  ax( axw)اين واژه از دو تكواژ . شوددوزخ مي
است كه با اين بار  "هستي بد "به معني هستي است بنابر اين دوژخ به معني  ahav همتحول شد

  .معنايي همان مفهوم جهنّم را دارد
 سورهاز  86 آيه ترجمهو در  ين متن آمده استوه به معناي جزا و مكافات فقط در اپاي - 6

  ﴾أُولَئك الَّذينَ اشْتَرَواْ الْحياةَ الدنْيا بِاآلَخرَةِ فَالَ يخَفَّف عنْهم الْعذَاب ﴿:خوانيمبقره مي
  راني آن جهاناينانند و آنانند كه برگزيدند زندگاني و كامراني اين جهان بر آساني و كام

و سبك نكنند  وه دوژخپايها كه چنين كردند حقا كه برنگيرند ازيشان آن كس آن) گفت( 
  )25همان ص ( ازيشان آن دردها و رنجها كه در دوژخ بينند 

چون اين كتاب تفسير مانند است لذا . آمده است "آنان"و هم  "اينان"هم  "اولئك" ترجمهبراي 
  . زبانان بهتر رسانده شودست تا معني آن به فارسيبرگزيدند را نهاده ا) خريدند( در مقابل اشتروا 

                                                            
آمده  75ات كمي با شمارة آيات قرآن تفاوت دارد براي مثال اين آيه با شمارة شايستة بيان اينكه در اين كتاب شمارة آي - 1

  .است
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مرحوم دكتر تفضلي . در متن ديگر ديده نشد و همان مفهوم پاد افراه را دارد "وه پاي " واژه
به معني تعقيب كردن و دنبال كردن  va(y)اوستايي  ريشهو  patīحدس زده است از پيشوند 

  .باشد
پيشوند منفي فقط در تفسير سور  "نو  " .استنو سپاسي كردن به معناي ناسپاسي كردن  - 7

 .آبادي تفسير كمبريج و ترجمه تفسير طبري ديده شده است
  : بقره سوره 90 آيهدر 
  ... و نوسپاسي كردند نعمتي را كه خداوند تعالي مريشان را داده است... أن يكفروا بما اَنزل اهللا ... 

پي افتادن به معني فهميدن ، مايگان به معني  ها موجود نيست،هاي كهن كه در فرهنگديگر واژه
زدگان، بويه گاه به معني آرزومند، دوكاني با ياء به معني دوكان ماه، شكروفان به معني زيان

آب عموريه به معني آب معبوديه يا همان آب مقدس كه كودكان تازه متولد شده را در آن ) دكان(
  .دهندآب غسل مي

  :گيرينتيجه
توجه و ايمان مردم ايران به دين مبين اسالم است بويژه كه  نشانهازين قرآن مجيد، هاي آغترجمه

دارد كه كوركورانه به دين اسالم نگرويدند و سعي در فهم با تفسير هم همراه بوده است و معلوم مي
در عين حال دلبستگي به زبان فارسي را نيز نشان . اند و درك آن و كتاب آسماني قرآن داشته

  .دهدمي
آغازين با دو گويش از قرآن مجيد، يكي ترجمه قرآن قدس با گويش  ترجمهدو  هدر مقايس

قرآني به دست  سورهبا اين كه بعضي از ( سيستاني و ديگر، تفسير قرآن پاك با گويش خراساني 
ولي با همين تعداد آيات و ) ما نرسيــده و نام مترجم يا مترجمين و مفسرين آن مشخص نيست

  .يابيمها دست ميعظيمي از واژه ههاي آن ، به گنجينهترجم
هاي كهن و متروك تفسير قرآن پاك مشترك قرآن قدس با واژه ترجمههاي كهن متروك واژه

  .نيستند
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هاي تفسير طبري و تفسير كمبريج و تفسير سور آبادي كه واژه ترجمهبر خالف تفسير قرآن پاك و 
  .انند زليفن كردن به معني تهديد كردن و ترسانيدنبينيم مها زياد ميمشترك در آن

قرآن قدس است و اين به گويش متفاوت آن  ترجمهتر از متن تر و سادهمتن تفسير قرآن پاك روان
البته ارتباط هر دو گويش با زبان پارسيگ يا پهلوي ساساني مشخص است براي . گردددو باز مي

در فارسي باستان به معني بودن،  hيا  ah ريشهز به معني باشد ا "بهد"مثال در قرآن قدس 
در فارسي باستان و  naitدر زبان پهلوي ساساني و ني قيد نفي از  dušxwārدشخوار مربوط به 

nē  به  " بونده "به جاي دانشمند و "دانشومند "در فارسي ميانه غربي است و در قرآن پاك
پسوند صفت ساز  ūmand. ساني استپهلوي سا bawandag واژهمعني كامل و تمام كه از 

 "دانشومند و بعد به صورت : زبان پهلوي ساساني است و در اين قرآن نيز عيناً آمده استدر  است
در زبان پهلوي ساساني بوده و بعد به سخَن تغيير  saxunيا سخون كه  "دانشمند": درآمده " مند

هاي گويش سيستاني در از ويژگي. است كه دوزخ شــده " dužax " واژهاز  "دوژخ "يافته، يا 
  :توان به اين موارد اشاره كردبقره مي سورههاي واژه

 .مانند خزين كنند به معني هزينه كنند "خ  "به صورت  " ه "آوردن  - 1
  .يا بپرخيزند به جاي بپرهيزند

2 - "  مخفف تا در مقابل  "ت"  غَن در عربي مانند تَرَسيد در مقابل فبل) فاي نتيجه (  "ف. 
 .مخفف نشود "نشد "همان  "مشه " – "كه او "مخفف  "كو "تخفيف مانند  - 3
در  "منشت  "در دري مانند  "ش  "و  " išn "اسم مصدر به جاي  نشانه ištآوردن پسوند  - 4

= شده يعني به صورت همـــراه مي išnتركيب منشتي كردن كه در زبان پهلوي ساساني معموالً با 
manišn ش  " نشانهمنش با  بوده و در دري" . 

 هيد به معني باشيد - 5

به جاي  "ورنشستگان  "مانند واز گرفتن به جاي باز گرفتن  "ب "به جاي  "و  " - 6
 "برما  "به جاي  "وريما  "ور ايشان به جاي بر ايشان يا .  "برنشستگان"
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 از زبان پهلوي ساساني به معني اما " bē " هبازماند "بي  " - 7

خداي را  "غربي يعني حرف اضافه مانند  هاصلي در فارسي باستان و ميان به همان معني "را  " - 8
 .به معني براي خدا "
 ) الف پاياني( نيكوا نيكو ) الف آغازين( وام  "اوام  "هاي پاياني مانند هاي آغازين و الفالف - 9

 :خراساني در تفسير قرآن پاك هاي گويشبعضي ويژگي
ديگر و شام و خفتن به جاي نماز صبح و ظهر و عصر و  به كار بردن نماز بامداد پيشين و - 1

 .مغرب و عشا
هايشان، جوا مرد مخفف جوانمردي و صورت به صفت و مانند خانهاشان به جاي خانه: تخفيف - 2

 موصوف مقلوب يعني مرد جوان

 مر ايشان را ) با تخفيف ( را مانند مريشان را + مفعول+ مر - 3

 پايان به معني پايين - 4

 خُستون به معني اعتراف ناكنندهاخُستون و بيبه كار بردن ن - 5

 وه به جاي پادافراهپاي - 6

 پيشوند منفي كننده مانند نوسپاسي به جاي ناسپاسي  "نا  "به جاي "نو  "پيشوند  - 7

بررسي و تحقيق در اين متون ارزشمند هم در فهم و درك بيشتر  در پايان اين نكته را اضافه كنم كه
  .هاي سره فارسي آشنا شداي از واژهتوان با گنجينهيقرآن مجيد مؤثر است و هم م
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  نگاهي ادبي به استشهادات غيرمستقيم ائمه به قرآن
 2 سميه اهواركيو  1نصرت نيل ساز

 :چكيده
ترين  ترين و رايج اهميت و جايگاه منحصر به فرد قرآن سبب شده است تا استشهاد به قرآن، مهم

ها از  ا كه شناخت و استفاده انساناما از آنج. مستند در احتجاجات و مناظرات مسلمانان باشد
ترين شيوة  بهترين و عالي  قرآن به فراخور استعداد  و فهمشان از اين كتاب الهي متفاوت است،

به ) ع(استشهادات معصومين. كنيم مشاهده مي) ع(استشهاد به قرآن را در احتجاجات معصومين
تقيم به قرآن، حتي شنوندگان قرآن، برخي مستقيم و برخي غير مستقيم است؛ در استشهاد مس

را ) پنهان(كنند، در حاليكه استشهادات غيرمستقيم  آشنا به قرآن نيز اشارات كالم را دريافت مي نا
به قرآن ) ع(اين مقاله كه به استشهادات غيرمستقيم معصومين. فقط آشنايان با قرآن خواهند فهميد

: شمرد كند و چهار نوع براي آن برمي ياختصاص دارد اين مقوله را با رويكردي ادبي بررسي م
  .اي، الهامي و تلميحي واژگاني، گزاره

  
  ، احتجاج، استشهاد آشكار، استشهاد پنهان)ع(قرآن، معصومين :كليد واژگان

  
  
  
  

                                                            
  22/05/1392  :تاريخ پذيرش  02/04/1392 :تاريخ دريافت** 

  nilsaz@modares.ac.irاستاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس  :نويسنده مسئول - 1
 s.ahvaraki@yahoo.com قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس كارشناس ارشد علوم 2
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  مقدمه
، نوعي استدالل است كه در آن با برهان مخاطب را از »حجت آوردن«احتجاج و محاجه به معنى 

همچنين . كند شود كه مقصود را روشن مي به دليلى گفته مي» حجت«و . كند مقصود منصرف مي
گواه «و » كسي را به شهادت خواستن«، در اصل به معناي »شهادت«برگرفته از » استشهاد«

اما استشهاد در سخن، بدان معني است كه كالم متقني را اصل و دليل كالمي ديگر . است» طلبيدن
  .قرار دهند

اي براي احتجاج قائل است  دعوت خود را بر برهان و دليل نهاده، اهميت ويژهدين اسالم كه اساس 
هاي كاربردي آن را به ما  ها و روش و اهل بيت او ـ عليهم السالم ـ شيوه) ص(و سنت پيامبر اكرم

  .آموخته است
به امور گوناگوني   هاي خود با منكران و معاندان دين، در احتجاجات و رويارويي) ع(معصومين

اما در . اجماع مسلمانان، و تاريخ ، عقل، )ص(فرمودند، مانند سنت و حديث پيامبر اكرم استشهاد مي
برخي از داليل كثرت . بديل دارد اين ميان استشهاد به قرآن، بسيار پرشمار است و حايگاهي بي

م اهل حقانيت و جامعيت قرآن، عل: توان اين طور برشمرد به قرآن را مي) ع(احتجاجات معصومين
  .مانند با آن، مقبوليت قرآن در نزد همه مسلمانان به قرآن و انس بي) ع(بيت

قرآن در اسالم و ذو وجوه بودن آن سبب شد تا استشهاد به قرآن در  هاهميت و جايگاه ويژ
و ) ع(اي كه حتي مخالفان و معاندان اهل بيت احتجاجات مسلمانان صدر اول گسترش يابد به گونه

هاي انحرافي نيز با سوء استفاده از قرآن، در پي توجيه افكار و اعمال باطل خود  پيروان فرقه
هاي خاصي انجام  با استشهاد به قرآن كه با فنون و شيوه) ع(در چنين شرايطي معصومين. بودند
دادند، اتصال خود به علوم و  شد عالوه بر آن كه راه صحيح بهره بردن از قرآن را نشان مي مي

خود بر ظاهر و باطن قرآن و در نتيجه ضرورت تمسك و مراجعه به اهل  هو احاط معارف غيبي
  . ساختند براي فهم قرآن كريم را براي همگان روشن مي) ع(بيت
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و ) آشكار(استشهاد مستقيم  هبه قرآن، از نظر ظاهري، به دو شيو) ع(استشهادات معصومين
اي در  مستقيم به قرآن به سبب وجود قرينهدر استشهاد . شوند بندي مي دسته) پنهان(غيرمستقيم 

أَ ما «: مانند اينكه امام بفرمايد. شوند مقصود استشهاد مي هآشنا با قرآن نيز متوج كالم، شنوندگان نا
خداوند » «يقُولُ اهللا في كتابه«و يا » اي؟ كتاب خدا نخوانده) اين آيه را در(مگر » «تَقْرَأُ كتاب اهللا

مقدار : استشهادات مستقيم از سه منظر قابل بررسي است. و از اين قبيل» ...گويد در كتاب خود مي
اند، تبيين يا عدم تبيين ارتباط آيه با موضوع مورد احتجاج،  آياتي كه مورد استشهاد قرار گرفته

  1.چگونگي اتصال آيه به كالم
به . شود ا قرآن تصريح نميبه قرآن به پيوند كالم ب) ع(معصومين) پنهان(در استشهادات غيرمستقيم 

آميزد كه تنها متبحران در  درمي) ع(عبارت ديگر در اين شيوه، آيات قرآن چنان با كالم معصومين
  .شوند چنين اقتباسي مي متوجهكالم وحي 

اند لكن  هاي بسياري به طور جداگانه مورد تحقيق واقع شده در پژوهش) ع(اگرچه مناظرات ائمه
در اين پژوهش . كمتر مورد توجه بوده است) ع(در احتجاجات معصومين بررسي استشهاد به قرآن

پردازيم و  به قرآن مي) ع(با رويكردي ادبي به معرفي انواع احتجاجات غيرمستقيم معصومين
هاي ادبي به نقش قرآن در متون كهن در برخي از  چنين نگاه. كنيم هايي از آن را ذكر مي نمونه

                                                            
روزي جبرئيل بر رسول خدا "گفت  در احتجاج با يحيي بن اكثم در رد حديثي ساختگي كه مي) ع(به عنوان نمونه امام جواد . 1
از ابوبكر بپرس آيا از من راضي است چون من : فرمايد مد، خداوند عزوجل سالمت رسانده و مياي مح: فرود آمد و گفت) ص(

و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ و نَعلَم ما  ﴿:اين خبر، خالف قرآن است چرا كه خداوند متعال فرموده... ": ، فرمودند"از او خشنودم؟
نُ أَقْرَبنَح و هنَفْس بِه وِسسريد تُولِ الْوبنْ حم هاي به او  دانيم كه نفس او چه وسوسه ايم و مي و ما انسان را آفريده«  ﴾إِلَي

خبر گويد كه خداوند از خشنودي يا عدم خشنودي ابوبكر بياما اين حديث مي» به او نزديكتريم] او[كند، و ما از شاهرگ  مي
سورة ق استشهاد نمودند و  16به طور صريح به آية ) ع(حديث، امام جواد در اين   ".بوده است كه اين مطلب محال عقلي است

.) 80، ص 50،ج ]بي تا[؛ مجلسي، 519، ص 2، ج1381طبرسي، . (پس از ذكر آيه ارتباط آيه با موضوع بحث را تبيين كردند
؛ 597، 521، 400، 392، 271، 164، 130، 94، 32، 27، ص 2، ج 1381طبرسي،: هاي بيشتر بنگريد به براي نمونه
  .244، 156، 123، 17، 16ص   ،10ج  ،]بي تا[ مجلسي،
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وداد  هو مقال) 1387راستگو، ( قرآن و حديث در شعر فارسيتجلي ها مانند كتاب  پژوهش
  .شود ، ديده مي)1389قاضي، (القاضي

  استشهاد واژگاني. 1
هايي را در كالم  ها و تركيب واژه) ع(اقتباس واژگاني، مواردي از استشهاد به قرآن است كه اهل بيت

دو شيوه اقتباس لفظ و مفهوم،  اين اثرپذيري به. هاي قرآني است اند كه داراي ريشه خويش آورده
  .پذيرد صورت مي

  اقتباس لفظ. الف
اي  نمونه. مراد از اقتباس لفظ، استفاده از واژگان و تركيبات قرآني بدون تغيير يا با اندك تغيير است

وقتي نصراني از مقام . شود با يك نصراني، ديده مي) ع(از اقتباس لفظي در احتجاج اميرالمؤمنين
  : پرسيد، امام فرمودند در بهشت ) ع(اميرالمؤمنين

» منزِلَتي مع النَّبي االُمي في الفردوسِ األعلَى الَ أرتَاب بذَلك و الَ أشُك في الوعد به من ربي«
). 56، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 55، ص 2ق، ج  1409 ؛ راوندي، 220ق، ص  1414طوسي، (

اي كه خدايم  اي در اين وعده هيچ شك و شبهه. در فردوس اعلي استجايگاه من نزد پيامبر امي 
  . داده ندارم

دو واژه و تركيب قرآني هستند كه امام آنها را بدون هيچ تغييري در » الفردوس«و » النَّبي االُمي«
  :است 157/ برگرفته از اعراف» النَّبي االُمي«تركيب . كالم خود جاي داده است

 كه همانان ﴾... يتَّبعونَ الرَّسولَ النَّبي االُمي الَّذي يجدونَه مكتوباً عندهم في التَّوراةِ و اإلنجيل  الَّذينَ﴿
 - يابند مى نوشته انجيل و تورات در خود، نزد را او]  نام[ كه -نخوانده درس پيامبر فرستاده، اين از

  .كنند مى پيروى
  : در دو آيه از قرآن آمده 1بهشت است هترين درج ق روايات باالنيز كه طب» الفردوس«واژه  

                                                            
1-» قَالَ) ص(إَنِ النَّبِي :جرا دلَاهأَع سورْدضِ الْفالْأَر و اءمنَ السيا بنِ كَمتَيجرنَ كُلِّ ديا بةٍ مجرائَةُ دنَّةُ مالْج اررُ أَنْها تُفَجنْهةً م

بهشت را صد درجه است و ميان هر دو درجه، ": فرمودند) ص(پيامبر اكرم » ةِ الْأَربعةُ فَإِذَا سأَلْتُم اهللا فَاسأَلُوه الْفرْدوسالْجنَّ
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 كسانى گمان بى )107/ كهف( ﴾إنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات كانَت لَهم جنَّات الفردوسِ نُزُالً﴿
  . است آنان پذيرايى جايگاه فردوس باغهاى اند، كرده شايسته كارهاى و آورده ايمان كه
 در و برند مى ارث به را بهشت كه همانان )11/ مؤمنون( ﴾ ذينَ يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونالَّ﴿

  .مانند مى جاودان آنجا
 با مردي كه براي اميرالمؤمنين) ع(امام رضا گونهاقتباس با اندك تغيير، در سخنان احتجاج  هنمون 
) ع(طبق اين نقل، حضرت امام رضا. شود مي صفاتي مشابه با خداي تعالي قائل بود، مشاهده) ع(

أ و لَيس علي كَانَ آكالً في اآلكلينَ و شَارباً في الشَّاربينَ و نَاكحاً في النَّاكحينَ و «: بدو فرمودند
طبرسي، (» هاً منيباًمحدثاً في الْمحدثينَ و كَانَ مع ذَلك مصلِّياً خَاضعاً بينَ يديِ اهللا ذَليالً و إلَيه أوا

! مگر علي همچون ديگران نبود؟). 275، ص 25، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 494، ص 2، ج 1381
اي مانند  نهايتاً محدث و پديده  نوشيد، ازدواج ميكرد،   كرد و مانند ديگران مي  خوراك تناول مي

اوند خوار و ذليل بود، او گزارد، و در برابر خد ديگران بود و با تمام اين اوصاف خاضعانه نماز مي
  .دائماً به سوي پروردگارش بازگشت و انابه داشت

 .﴾إنَّ إبراهيم لَحليم أواه منيب﴿:اخذ شده است 75/ با اندك تغييري از هود» أواهاً منيباً«تركيب  
  .بود] به سوي خدا[كننده  دل و بازگشت ابراهيم، بردبار و نرم
پاسخ به نامه يكي از وكالي خويش كه از اختالف شيعيان در مورد  در) عج(همچنين امام زمان 

لَكُنَّا عن مخَاطَبتكُم في ... «: داد اين چنين مرقوم فرمود خبر مي) ع(جانشين امام حسن عسگري 
تَتَابِعِ في غَيتُلِّ الضَّالِّ الممِ الْعةِ الظَّالعنَازن منَّا به مامتُح ا قَدمه شُغُلٍ مرَبل ضَادالم ولِ  -هسنَةِ ري ابف و

و ). 179، ص 53، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 583، ص 2، ج 1381طبرسي، (» ...اهللا ص لي اُسوةٌحسنَةٌ
همو كه پيرو . امتحان ماست هايم كه وسيل شده فعالً ما مشغول نزاع با ظالمي درشتخوي و گمراه 

                                                                                                                                                       
هر . شود فردوس درجه عالى بهشت است و نهرهاى چهارگانه بهشت از آنجا جارى مى. اى است به اندازه آسمان و زمين فاصله

 )89، ص 8، ج]بي تا[؛ مجلسي، 769، ص 6، ج1372طبرسي،. (»كنيد، فردوس را از خدا بخواهيد درخواست مىگاه از خدا 
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) ص(دخت گرامي رسول خدا... كند  ردگارش عمل ميهوي و هوس خود است و مخالف پرو
  .الگوي خوبي براي من است

اخذ شده است كه خداوند در ذكر صفات برخي از كفار  13/ با اندكي تغيير از قلم» العتُلِّ« واژه
  .گذشته از آن زنازاده است] و[گستاخ،  ﴾ عتُلٍّ بعد ذلك زنيم﴿:فرمايد مي

ق،  1412؛ راغب، 69، ص 2ق، ج  1410فراهيدي، (يدن با قهر است در اصل به معني كش» عتل«
ق، ج  1407جوهري، (، با ضم عين و تاء و تشديد الم به معنى بدرفتار و خشن آمده )546ص 

نمايد  خورد ولي ديگران را منع مي  ، يا در معناي كسي كه خودش بسيار مي)1758، ص 5
به انسان تندخو و جفاكار نيز ). 546ق، ص  1412؛ راغب، 69، ص 2ق، ج  1410فراهيدي، (

بد «معناي ). 423، ص 11ق، ج  1414؛ ابن منظور، 180، ص 3، ج 1364ابن اثير، (گفته شده 
با معناى اصلى كلمه، كه كشيدن و دفع است در پيوند است چرا كه شخص بدخلق ديگران » خلقى

  ) 290، ص  4، ج 1371قرشي، . (راند را با زبان بد از خود مي
طبرسي، . (هو الفاحش السيئ الخلق:گويد  طبرسي در تفسير مجمع البيان در مورد اين واژه مي

  .آن، به معني زناكار بد اخالق است) 501، ص 10، ج 1372
ولي در . به معني سخنِ خشن و درشت است» عتل« كلمه:عالمه طباطبايي در الميزان نوشته است

فاكار تفسير شده است، كسي كه در راه باطل به سختي مورد بحث به شخص بد اخالق و ج هآي
  ).371، ص 19 ق، ج  1417طباطبايي، . (كند  خصومت مي

) ص(است كه پيامبر اكرم 21/ ، بدون هيج تغييري برگرفته از احزاب»اُسوةٌحسنَةٌ«همچنين تركيب 
رسولِ اهللا اُسوةٌ حسنَةٌ   في لَقَد كانَ لَكُم﴿: كند را به عنوان الگوي حسنه براي مسلمانان معرفي مي
رسول خدا ]  اقتدا به[قطعاً براي شما در . ﴾لمن كانَ يرجوا اهللا و اليوم اآلخرَ و ذَكَرَ اهللا كَثيراً

  1.كند  سرمشقي نيكوست براي آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي
  اقتباس مفهوم) ب

                                                            
  .149، 138، 3،80، ص 10، ج]تا بي[؛ مجلسي، 99،412، 27، 20، ص2، ج1381طبرسي،: هاي بيشتر بنگريد به براي نمونه -1
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اند، واژه و  هايي كه بدون تغيير يا اندك تغييري از قرآن گرفته شده ژه و تركيبعالوه بر وا
به قرآن وجود دارند كه اگرچه عيناً از قرآن گرفته ) ع(هايي نيز در احتجاجات اهل بيت تركيب
) 1: شود اقتباس مفهوم، خود، به دو دسته تقسيم مي. اند، اما حاوي مفهومي قرآني هستند نشده

  بسط آيه) 2، تلخيص آيه
ها، يادآور آيه يا  ها و تركيب  بعضي واژه) ع(در برخي از احتجاجات معصومين: تلخيص آيه. 1

هاي  يات يا داستان هايي از تلخيص آ و تركيب  ها به ديگر سخن، چنين واژه. حكايتي قرآني هستند
مردم در مسئله امامت اي كه از اختالف  در پاسخ به سؤال عده) ع(امام رضا. اند قرآن، ساخته شده

هاي  در آن روايت ويژگي) ع(حضرت رضا. هايي از اين شيوه را به كار بردند گفتند، نمونه سخن مي
  : در بخشي از اين سخنان آمده است. كنند امام را توصيف مي

حلمِ نظَام الدينِ و عزُّ اإلمام المطَهرُ منَ الذُّنُوبِ المبرَّأ منَ العيوبِ مخصوص بالعلمِ موسوم بِال«
ق،  1400؛ صدوق، 200، ص 1، ج 1365كليني، (» المسلمين و غَيظُ المنافقينَ و بوار الكافرِينَ

امام، از گناهان پاك و از هر عيبي به دور است، دانش  ).480، ص 2، ج 1381؛ طبرسي، 677ص 
م دين است و موجب عزّت اهل مخصوص اوست، به حلم و بردباري معروف است، اساس و نظا

  . اسالم و مايه خشم منافقان و هالكت كافران
است كه از غيظ  119/ عمران ، برگرفته از مضمون آل)ع(در كالم امام رضا» غَيظُ المنافقين«تركيب 

بِ كُلِّه و إذا ها أنتُم اُوالء تُحبونَهم و ال يحبونَكُم و تُؤمنونَ بالكتا ﴿:دهد و غضب منافقان خبر مي
 بذات ليمكُم إنَّ اهللا عوتُوا بغَيظقُل م نَ الغَيظلَ ماألنام لَيكُمضُّوا عا عنَّا و إذا خَلَولَقُوكُم قالُوا آم

آنان شما را دوست ]  حال آن كه[هان، شما كساني هستيد كه آنان را دوست داريد، و . ﴾الصدور
ايمان : گويند  ايمان داريد و چون با شما مواجه شوند، مي] ي خدا[ا ه ندارند، و شما به همه كتاب

به : بگو. گزند  خلوت كنند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را مي]  با هم[آورديم و چون 
  .ها آگاه است  خشم خود بميريد كه خداوند به راز درون سينه
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أ لَم تَرَ ﴿: فرمايد سوره ابراهيم است كه مي 28يه نيز برگرفته از تلخيص آ» بوار الكَافرين«تركيب 
نعمت خدا را به ] شكر[آيا به كساني كه . ﴾إلَى الَّذينَ بدلُوا نعمت اهللا كُفراً و أحلُّوا قَومهم دار البوار

  كفر تبديل كردند و قوم خود را به سراي هالكت درآوردند ننگريستي؟
هفت چيزي كه خدا آنها را از غير رحم : پرسيد) ع(امام مجتبيدر روايتي آمده پادشاه روم از 

و عصا ... كَبش إبراهيم... «: آفريد، كدامند؟ امام در بخشي از پاسخ خود اين چنين فرمود
امام در برشمردن آن ). 138، ص 10 ، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 242ق، ص  1404حراني، (»  ...موسى

  . برد ز عصاي موسي نام هفت چيز، از قوچ ابراهيم و ا
اگرچه در قرآن وجود ندارد اما برگرفته از داستان ذبح اسماعيل و قوچي » كَبش إبراهيم«تركيب 

و ﴿:آمده است 107/ در صافات. است كه خداوند به ابراهيم داد تا به عوض اسماعيل قرباني شود
  .بزرگي باز رهانيديم را در ازاي قرباني) اسماعيل(و او  .﴾فَديناه بِذبحٍ عظيم

نيز اگرچه بدين شكل در قرآن نيامده است اما آيات بسياري به اين » عصا موسى«همچنين تركيب 
؛ 10/ ؛ النمل63و  45و  32/ ؛ الشعراء117و  107/ ؛ االعراف60/ البقره: (معنا اشاره دارند

و ما تلك ﴿: آمده استطه اين چنين  سوره 20تا  18به عنوان نمونه در آيات ). 31/ القصص
 *  و لي فيها مĤرِب اُخرى  غَنَمي  قالَ هي عصاي أتَوكَّؤُا علَيها و أهش بها على *  بيمينك يا موسى
: در دست راست تو چيست؟ گفت! اي موسي و .﴾ ها فَإذا هي حيةٌ تَسعى فَألقا *  قالَ ألقها يا موسى

تكانم، و كارهاي ديگري   دهم و با آن براي گوسفندانم برگ مي  آن تكيه مياين عصاي من است، بر 
پس آن را انداخت و ناگاه ماري شد كه به . آن را بينداز! اي موسي : فرمود. آيد هم برايم از آن برمي

  . خزيد  سرعت مي
آنگاه كه امام  .شود با معاويه ديده مي) ع(اثرپذيري در احتجاج امام حسن شيوهنمونه ديگري از اين 

ق، ص  1414طوسي، (» أنَا ابنُ النَّبِي النَّذيرِ البشيرِ و السرَاجِ المنير«:خطاب به معاويه فرمودند
  . من فرزند پيامبر نذير و بشير و سراج منيرم). 142، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 565
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اند اما از  اگرچه در قرآن بدين صورت نيامده» السرَاجِ المنيرالنَّبِي «يا » النَّبِي النَّذيرِ البشير«تركيبات 
يا أيها النَّبي إنَّا أرسلناك شاهداً و مبشِّراً و ﴿: اند احزاب ساخته شده سوره 46و  45تلخيص آيات 

دهنده  گر و بيم تاي پيامبر، ما تو را گواه و بشار. ﴾و داعياً إلَى اهللاِ بإذنه و سراجاً منيراً* نَذيراً 
  1.كننده به سوي خدا به فرمان او، و چراغي تابناك فرستاديم، و دعوت

تركيباتي وجود دارند كه اگرچه عيناً در قرآن ) ع(در برخي از احتجاجات معصومين: بسط آيه. 2
  . اند هاي قرآني ايجاد شده اند اما از بسط تركيبات و واژه نيامده
هنگام دفن فرزند شيرخوار خود در كربال ) ع(ياتي كه امام حسين چنين تركيباتي، در اب نمونه

  : شود سرودند، ديده مي
عروة الدين علي المرتضى هادم الجيش مصلّي /  فاطم الزهراء أمي و أبي قاصم الكفر ببدر و حنين

زهرا مادرم است  هفاطم) 92، ص 45، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 100، ص 2، ج 1381طبرسي، (  القبلتَين
ريسمان دين، علي مرتضي است، او لشكر . و پدرم درهم كوبنده كفر در كارزار بدر و حنين است

  .را فراري داده و بر دو قبله نماز خوانده است] كفر[
/ در بقره» العروةِ الوثقى«، عيناً در قرآن نيامده است، اما از تركيب قرآني »عروة الدين«تركيب 

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت و يؤمن باهللا فقد استَمسك بِالعروةِ ... ﴿: ، گرفته و پرورانده شده است256
پس هر كس به طاغوت كفر ورزد، و به خدا ايمان آورد، به . ﴾الَ انفصام لها و اهللا سميع عليم  الوثقى

  .و خداوند شنواى داناست. يقين به دستاويزي استوار، كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است
پيش آمده، مقابل قوم ايستاد در حالي كه ) ع(سپس امام حسين:در ادامه همين روايت آمده است

أنا ابن علي الطهر من آل «: فرمودند شمشير برهنه در دست، نوميد از زندگي و آماده مرگ بود، 
لق و جدي رسول اهللا أكرم من مشى و نحن سراج اهللا في الخ/ هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر

منم فرزند علي پاك و ) 19، ص 2ق، ج  1381؛ اربلي، 101، ص 2، ج 1381طبرسي، (» نزهر

                                                            
  .485،ص483، ص 100، ص2،ج1381طبرسي، : هاي بيشتر بنگريد به برا ي نمونه -1
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ترين مردم است، و ما   و جدم رسول خدا گرامي. هاشم، همين مباهات مرا كافي است طاهر از آل
  .چراغ فروزنده خدا در ميان خلقيم

در . مشابه اين تركيب وجود دارد 47و  46/ در قرآن نيامده است، اما در احزاب» سراج اهللا«تركيب 
يا أيها النَّبِي إنَّا أرسلناك شاهداً و مبشِّراً و نَذيراً ﴿: فرمايد آن آيات، خداوند خطاب به رسولش مي

  ﴾و داعياً إلَى اهللا بإذنه و سراجاً منيراً* 
  .اند را ايجاد كرده» اج اهللاسر«از آيه وبسط آن، تركيب زيباي » سراجاً منيراً«امام با اخذ تركيب 

  1اي استشهاد گزاره. 2
اي از قرآن صورت گرفته   در برخي از احتجاجات ائمه، استشهاد غيرمستقيم به عبارات يا گزاره

  .شود تضمين و تحليل تقسيم مي گونهاين نوع استشهاد، خود به دو . است
  تضمين) الف

بدون هيچ گونه تغيير و دگرگوني يا با اندك در آنها از عبارات قرآني ) ع(مواردي كه معصومين
اي از تضمين در سخن امام حسن  نمونه. شود تغييري استفاده كرده باشند، تضمين ناميده مي

و ) ع(اي در فضائل اهل بيت شود كه بعد از صلح با معاويه در جمع مردم، خطبه ديده مي) ع(مجتبي
در آن جمع كه معاويه نيز حضور . شاره كردندمثالب معاويه خواندند و در آن به علت صلح خود ا

و إنْ أدري لَعلَّه فتنَةٌ  -و أشَار بيده إلَى معاويةَ - أالَ و إنِّي قَد بايعت هذَا «: فرمودند) ع(داشت، امام
بدانيد من ). 143، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 566ق، ص  1414طوسي، (» حين  لَكُم و متاع إلى

دانم، شايد آن براي شما آزمايشي و   بيعت كردم و نمي) با دست، به معاويه اشاره كرد(خص با اين ش
  .برخورداري باشد]  وسيله[تا چند گاهي 

امام اين آيه را بدون . انبياء است سوره 111همان آيه    ﴾حين  و إنْ أدري لَعلَّه فتنَةٌ لَكُم و متاع إلى﴿
اي كه اگر  گونه اي ندارند كه آن كالم خدا است؛ به  وردند، اما اشارههيچ تغييري در سخنان خود آ

در پايان خطبه ) ع(طبق اين نقل، امام. كسي ناآشنا با قرآن باشد متوجه اين تضمين نخواهد شد
                                                            

  .ايمبه كار برده) خواه جمله كامل و خواه جمله ناقص(جا به معني عبارت و جمله  گزاره را در اين -1
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الحقِّ و قَد أيها النَّاس اسمعوا و عوا و اتَّقُوا اهللا و راجعوا و هيهات منْكُم الرَّجعةُ إلَى «: فرمود
منِ   ها و أَنْتُم لها كارهونَ و السالم على صارعكُم النُّكُوص و خَامرَكُم الطُّغْيانُ و الْجحود أ نُلْزِمكُمو

مردم بشنويد و حفظ كنيد، ). 144، ص ]تا بي[؛ مجلسي، 567ق، ص  1414طوسي، (» اتَّبع الْهدى
شما در نبرد مغلوب باطل . اما هيهات هرگز برنگرديد به سوي واقعيت. از خدا بترسيد و برگرديد

ايد و همگام با طغيان و سركشى و انكاريد، اكنون كه ميل نداريد ما شما را به زور وادار  شده
  .و بر هر كس كه از هدايت پيروى كند درود باد. كنيم نمى

بدون » منِ اتَّبع الْهدى  و السالم على«و » تُم لها كارِهونَها و أَنْ أ نُلْزِمكُمو«و » و اتَّقُوا اهللا«عبارات 
  : اند كه به ترتيب عبارتند از قرآن گرفته شده ههيچ تغييري از سه آي

و از خدا پروا داريد، و  ﴾و اتَّقُوا اهللا و اسمعوا و اهللا ال يهدي الْقَوم الْفاسقين... ﴿: 108/ مائده - 1
  .كند  بشنويد، و خدا گروه فاسقان را هدايت نمي] ها را اين پند[
رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم   بينَةٍ من ربي و آتاني  قالَ يا قَومِ أ رأَيتُم إنْ كُنْت على﴿: 28/ هود - 2

گر از طرف پروردگارم حجتى ا: به من بگوييد! اى قوم من: گفت ﴾ها و أنْتُم لَها كارهونَ أ نُلْزِمكُمو
] بايد[روشن داشته باشم، و مرا از نزد خود رحمتى بخشيده باشد كه بر شما پوشيده است، آيا ما 

  »شما را در حالي كه اكراه داريد، به آن وادار كنيم؟
به راستي :) موسي. (﴾منِ اتَّبع الْهدى  من ربك و السالم على Ĥيهقَد جِئْناك بِ... ﴿: 47/ طه سوره - 3

ايم، و بر هر كس كه از هدايت پيروي كند درود  اي آورده ما براي تو از جانب پروردگارت معجزه
  . باد

رسول  هاي زاد  :عرض كردم) ع(به حضرت رضا :گويد محمود مي در روايتي ديگر ابراهيم بن ابي
خداوند «: ت كه ايشان فرمودهكنند چيس حديثي كه مردم از پيامبر نقل مي دربارهخدا، نظر شما 

لَعنَ اهللا المحرِّفينَ «: فرمودند) ع(امام رضا«؟ »آيد تبارك و تعالي هر شب جمعه به آسمان دنيا مي
إنَّ اهللا تَبارك و تَعالَى ينْزلُ ملَكاً إلَى ) ع(إنَّما قَالَ -كَذَلك) ع(الْكَلم عن مواضعه و اهللا ما قَالَ

خدا لعنت كند ). 407، ص 2، ج 1381؛ طبرسي، 421، ص 1ق، ج  1404صدوق، (» السماء
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چنين سخني ) ص(برند، سوگند به خدا، پيامبر افرادي را كه كلمات را از محل خود به انحراف مي
  .فرستد  اي را به آسمان دنيا مي كه خداوند تعالي، فرشته  نگفته است، بلكه فرموده

كه به  13/ در سخن امام، در واقع تضمين است از مائده» م عن مواضعهالمحرِّفينَ الكَل«عبارت 
  : اسرائيل اشاره دارد تحريف تورات توسط بني

]  سزاي[پس به . ﴾ فَبِما نَقْضهِم ميثاقَهم لَعنَّاهم و جعلْنا قُلُوبهم قاسيةً يحرِّفُونَ الْكَلم عن مواضعه ﴿
كلمات را از جايگاه اصلي خود . هايشان را سخت گردانيديم ن كرديم و دلپيمان شكستنشان لعنتشا

  .برند به انحراف مي
تبديل شده » المحرِّفينَ الْكَلم عن مواضعه«با اندك تغيير، به   ﴾يحرِّفُونَ الْكَلم عنْ مواضعه﴿عبارت 
  1.است
  حل يا تحليل) ب

با گرفتن الفاظ آيه، آن را از قالب خويش جدا كرده و  )ع(در تعدادي از استشهادات، اهل بيت
ديده ) ع(اين شيوه در روايتي از اميرالمؤمنين نمونه. اند متناسب با فحواي كالم خويش به كار گرفته

  :شود مي
ابن كواء . خواند در مسجد كوفه خطبه مي) ع(اصبغ بن نباته نقل كرده كه روزي اميرالمؤمنين

/ الكهف( ﴾هل نُنَبئُكُم باألخسرينَ أعماالً﴿اين آيه ! اي اميرالمؤمنين : يدبرخاست و از امام پرس
مربوط به : مربوط به كيست؟ امام فرمودند» ترين مردم آگاه گردانم آيا شما را از زيانكار«) 103

كفار اهل كتاب، از يهود و نصاري است كه بر حق بودند ولي در دين خود بدعت گذاشتند و گمان 
ابن كواء  هاز منبر پايين آمده با دست بر شان) ع(آنگاه اميرالمؤمنين. كه كارشان درست استكردند 

                                                            
، 97، 93، 91، 88، 86، 71، 68، 64، 50، 49، 35، 33، 29، 27، ص2،ج1381طبرسي، : هاي بيشتر بنگريد به براي نمونه1. 

112 ،129 ،130 ،140 ،157 ،169 ،199 ،347 ،381 ،393 ،407 ،432 ،433 ،445 ،450 ،475 ،479 ،481 ،483 ،485 ،
- 85، 80، 78، 76، 61-59، 41، 34، 27، 11، 4، 3، ص10، ج]تا بي[؛ مجلسي، 600و  598، 594، 583-589، 581، 494
  .149و 144، 143، 134، 133، 87
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اهل نهروان از آنها دور ! اي ابن كواء» يا ابنَ الْكَواء و ما أهلُ النَّهروانِ منهم بِبعيد«: زده، فرمود
يا اميرالمؤمنين من : ، پس گفتابن كواء با شنيدن اين سخن خواست خود را تبرئه نمايد» !نيستند

چيزي نگذشت كه مردم او را در بين . پرسم  ام و از كسي جز شما نمي كه جز تو را اراده نكرده
؛ 586، ص 1، ج 1381طبرسي، . (همان جنگ نيز كشته شد   نهايت در  نهروانيان ديدند و در 

  )123، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 217، ص 2ق، ج  1413بحراني، 
در . ﴾و ما قَوم لُوط منكُم بِبعيد﴿: است 89/ يادآور هود» و ما أَهلُ النَّهرَوانِ منهم بِبعيد«ارت عب

كند و آنان را از عذابي همچون عذاب قوم لوط  اين آيه حضرت شعيب قوم خود را نصيحت مي
  :دارد برحذر مي

ما أصاب قَوم نُوحٍ أو قَوم هود أو قَوم صالحٍ و ما  أن يصيبكُم مثْلُ  و يا قَومِ ال يجرِمنَّكُم شقاقي﴿
عيدبِب نكُمم لُوط اي قوم من، زنهار تا مخالفت شما با من، شما را بدانجا نكشاند كه  و .﴾قَوم

برسد، و قوم لوط از ] نيز[مانند آن چه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، به شما ]  باليي[
  . ان دور نيستشما چند

به قيصر روم نوشت و سؤاالت او را پاسخ داد اين چنين ) ع(اي كه اميرالمؤمنين همچنين در نامه
  : آمده است

»هدي اهللا فَال من يم رَكاتنزِلُ البم و اتيالخَف مالع وإالّ ه ي ال إلَهاهللا الَّذ دفَإنِّي أحم عدا بلَّ أَمض
كنم  اما بعد، ستايش مي). 60، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 366، ص 2ق، ج  1412 ديلمي،(» لَه

هر كه را هدايت نمايد . كننده بركات است ها و نازل خدايي را كه جز او خدايي نيست، عالم پنهاني
  . اي نخواهد داشت كننده گمراه

  :فرمايد است كه مي 37/ زمربا تغييراتي برگرفته از » من يهدي اهللا فَال مضلَّ لَه«عبارت 
  .اي ندارد كننده و خداوند هر كه را هدايت كند گمراه. ﴾و من يهد اهللا فَما لَه من مضلٍّ﴿

  : نيز در احتجاجي خطاب به يزيد فرمودند) ع(امام سجاد
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»ازال فَاستَعلَى فَجن عأنَا ابنُ م قَوس قاب هبن رى فَكانَ منتَهةَ المردنىسأد نِ أوطبرسي، (» ...ي
من فرزند كسي هستم كه به ملكوت ). 161، ص 45، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 126، ص 2، ج 1381

اعلي رفت و از سدرة المنتهي نيز گذشت، و منزلت قرب او همچون طول دو انتهاي كمان، يا 
  .تر شد نزديك

  :نجم است سورهاز  14و  9تا  7آيات  هسخن امام دگرگون شد
*   و لَقَد رآه نَزْلَةً اُخْرى* ...   فَكانَ قاب قَوسينِ أو أدنى *ثُم دنا فَتَدلَّى *   هو باالُفُقِ األعلى و﴿

تر شد، تا به  سپس نزديك آمد و نزديك. در حالي كه او در افق اعلي بود. ﴾عند سدرةِ الْمنْتَهى
طعاً بار ديگري نيز او را ديده است، نزديك سدرة و ق... تر شد دو كمان يا نزديك]  طول[قدرِ 

  .المنتهي
  استشهاد الهامي. 3

سخن را از آيه الهام گرفته، سخن خويش  هدر برخي از احتجاجات خويش، ماي) ع(اهل بيت پيامبر
ديدند؛ اين  اي كه آشنايان با قرآن، آن را با آيه در پيوند مي به گونه. كردند را بر آن نكته مبتني مي

گاه چنان دور كه قبول  اي آزاد از آيه است و  يوند گاهي آنچنان نزديك است كه گويي ترجمهپ
در حضور مردم، در بخشي از احتجاج خود ) ع(مثالً امام حسن. نمايد اقتباس يا استشهاد دشوار مي

» السماء قَطْرَها و األرض برَكَتَها لَو أنَّ النَّاس سمعوا قَولَ اهللا و رسوله ألعطَْتهم«: با معاويه فرمودند
اگر مردم به حرف خدا و ). 142، ص 10، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 566ق، ص  1414طوسي، (

  .داد  باريد و زمين بركتش را به آنها مي  گوش داده بودند، آسمان بارانش را بر آنها مي) ص(پيامبرش
است كه  96/ امده است، اما الهام گرفته از اعراف، اگر چه عيناً در قرآن ني)ع(اين سخنان امام حسن

  :فرمايد مي
و اگر .﴾...آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء و األرضِ و لكن كَذَّبوا  و لَو أَنَّ أَهلَ القُرى﴿

ين برايشان ها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و زم مردم شهر
  .گشوديم، ولى تكذيب كردند  مي
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كساني كه نعمت خدا «) 28/ابراهيم( ﴾الَّذينَ بدلُوا نعمت اهللا كُفْرا﴿:پرسيد) ع(ابن كواء از اميرالمؤمنين
بگذار در   .»دعهم لغَيهم هم قُريش«: فرمود) ع(چه كساني هستند؟ امام» را تبديل به كفر نمودند

، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 182، ص 1، ج ]تا بي[ثقفي كوفي، (فرو روند، آنها قريش هستند  گمراهي خود
  ).124، ص 10

اگر چه صريحاً در قرآن نيامده اما از نظر معنايي ) بگذار در گمراهيشان فرو روند(» دعهم لغَيهِم«
پس ). 91/ االنعام( ﴾هِم يلْعبونَخَوض  ثُم ذَرهم في... ﴿:فرمايد يادآور اين عبارت قرآني است كه مي

  .ور شوند بگذار تا در بازيشان غوطه
. با يك زنديق مشاهده كرد) ع(توان در احتجاج امام صادق ديگري از اثرپذيري الهامي را مي نمونه

ال يستَبِقانِ  أ ما تَرَى الشَّمس و القَمرَ و اللَّيلَ و النَّهار يلجانِ و«:در بخشي از سخنان امام آمده است
عانِ يذهبانِ و يرجِعانِ قَد اضْطُرَّا لَيس لَهما مكَانٌ إالَّ مكَانُهما فَإن كانا يقدرانِ علَى أن يذْهبا فَلم يرجِ

). 196، ص 2، ج 1381طبرسي، (» و إن كانا غَيرَ مضطَرَّينِ فَلم ال يصيرُ اللَّيلُ نَهارا و النَّهار لَيال
روند و  بيني كه به افق درآيند، و از هم سبقت بجويند، مي  مگر خورشيد و ماه و شب و روز را نمي

آيند و در اين عمل ناچار و مجبورند و مسيري جز مسير خود ندارند؟ اگر نيروي رفتن دارند   مي
  گردد؟  ميشود و روز شب ن  گردند؟ و اگر مجبور و ناچار نيستند چرا شب، روز نمي  پس چرا بر مي

  : فرمايد يس است كه مي سورهاز  40تا  37اين سخنان امام يادآور آيات 
و الشَّمس تَجري لمستَقَرٍّ لَها ذلك تَقديرُ العزيزِ  *لَهم اللَّيلُ نَسلَخُ منه النَّهار فَإذا هم مظلمونَ  آيهو ﴿

لها أن تُدرِك القَمرَ و   الَ الشَّمس ينبغي *كَالعرجونِ القَديم و القَمرَ قَدرناه منازِلَ حتَّى عاد  *العليمِ 
براي آنها شب است كه روز را ] ديگر[اي  و نشانه. ﴾فَلَك يسبحونَ  الَ اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ و كُلٌّ في

]  سوي[يد به و خورش. روند  كنيم و به ناگاه آنان در تاريكي فرو مي از آن برمي]  مانند پوست[
ايم، تا  هايي معين كرده و براي ماه منزل. تقديرِ آن عزيز دانا اين است. قرارگاه ويژه خود روان است

نه خورشيد را سزَد كه به ماه رسد، و نه شب بر روز . چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد
  . پيشي جويد، و هر كدام در سپهري شناورند
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  .الهام گرفته از آيات فوق يا شرح آنها است) ع(كه سخن امامتوان گفت  به عبارت ديگر مي
فصلت  سورهاجبار و ناچاري شب و روز يادآور آياتي از ) ع(همچنين در كالم فوق از امام علي

إلَى السماء و هي دخانٌ   ثُم اسَتوى﴿:و زمين در پذيرش حكم خداوند  ناچاري آسمان دربارهاست 
]  آفرينشِ[سپس آهنگ ). 11/ فصلت( ﴾ائْتيا طَوعاً أو كَرْهاً قالَتا أتَينا طائعين فَقالَ لها و لألرضِ

: آن دو گفتند. خواه يا ناخواه بياييد: پس به آن و به زمين فرمود. آسمان كرد، و آن بخار بود
  1.پذير آمديم فرمان

  استشهاد تلميحي. 4
اي قرآني قرار دارد، بااين تفاوت  نكته هي بر پايكالم در اثر پذيري تلميحي همچون اثر پذيري الهام

اي كه متبحران در بحر قرآن به آن نكته دست  گونه اي همراه است، به كه اين سخن با نشانه و اشاره
  .آيد هايي از اين استشهاد در ادامه مي نمونه. دارد ا مي جو و و يابند و ناآشنايان را به جست مي

همان سال قصد حج خانه    حجر بن عدي و يارانش آلوده كرد، در وقتي معاويه دستش را به خون
آيا از كاري كه ! يا ابا عبداهللا: رو شد و به ايشان گفت روبه) ع(خدا را نمود و در آنجا با امام حسين

با آنان چه كردي؟ : اي؟ امام فرمودند با حجر بن عدي و يارانش و شيعيان پدرت كردم خبر يافته
تبسمي ) ع(امام حسين! م آنها را كشته و كفن نمودم و بر همه آنها نماز خواندمتما: معاويه گفت

ولي اگر ما » لَكنَّنَّا لَو قَتَلْنا شيعتَك ما كَفَّنَّاهم و ال صلَّينَا علَيهم و ال قَبرنَاهم«: نموده و فرمودند
طبرسي، . (كرديم ده و نه دفنشان ميكرده و نه بر آنان نماز خوان كشتيم، نه كفنشان مي شيعيانت را مي

و  129، ص 44، ج ]تا بي[؛ مجلسي، 30و  29، ص 2ق، ج  1381؛ اربلي، 86، ص 2، ج 1381
130 (  

                                                            
، 198،199، 197، 191، 157، 131، 129، 94 ،93، 39، 31، 7، ص2،ج1381طبرسي، : هاي بيشتر بنگريد به براي نمونه. 1

؛ مجلسي، 594، 585، 521، 520، 485، 479، 478، 475، 446، 433، 432، 429، 413، 401، 273-381، 370، 368
  .137، 118، 83، 79، 78، 45، 41، 39، 34، 33، 29، 12، 4، ص10، ج]تا بي[



 45 نگاهي ادبي به استشهادات غيرمستقيم ائمه به قرآن 

 

چرا امام بر جنازه پيروان معاويه نماز نخواهد خواند؟ اين نكته . اي وجود دارد در پاسخ امام نكته
خداوند  84/ در توبه. تبحران را يادآور استدارد و م ناآشنايان در بحر قرآن را به تأمل وا مي

  :منافقان و ايستادن در كنار قبرشان نهي فرموده است هرسول خود را از نماز خواندن بر جناز
قَبره إنَّهم كَفَرُوا باهللا و رسوله و ماتُوا و هم   أحد منهم مات أبداً و ال تَقُم على  و ال تُصلِّ على﴿

نماز مگزار و بر سر قبر او نايست، چرا كه آنان به ] منافقان[= اى از آنان  گز بر مردهو هر. ﴾فاسقون
  .خدا و پيامبر او كافر شدند و در حال فسق مردند

  : اي كه معاويه برايش فرستاده بود از باب احتجاج فرمودند در جواب نامه) ع(همچنين امام حسين
شان از تو پرسيد كه  گاهي كه زياد بن سميه در بارههن 1مگر تو نبودي كه در ماجراي حضرميين«

علي است  هو نظر او هستند، با آنان چه كنم؟ گفتي هر كسي كه بر دين و عقيد) ع(اينان بر دين علي
همان است    و دين علي و فرزند علي ـ به خدا سوگند ـ! بكش، و او نيز همه را كشت و مثله كرد؟

و اگر آن نبود . اي همان است كه در اين مكان نشسته   هو به پشتوانكه با آن بر سر تو و پدرت كوفت 
همان كوچ زمستاني و تابستاني بود اما خداوند به واسطه ما بر شما منّت    ترين شرف تو و پدرت باال

؛ 89، ص 2، ج 1381؛ طبرسي، 50، ص 1348كشي، (» نهاده و آن را از دوش شما برداشت
  ).213، ص 44، ج ]تا بي[مجلسي، 
همراه با نكته و ) ع(در كالم امام»  لَكَانَ أفضَلَ شَرَفك و شَرَف أبيك تَجشُّم الرِّحلَتَين«عبارت 
  :قريش است كه فرمود سورهاي است كه براي آشنايان به قرآن يادآور  نشانه
به نام خداوند رحمتگر  .﴾و الصيفإيالفهِم رِحلَةَ الشِّتاء  *لإيالف قُرَيشٍ   بسمِ اهللا الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴿

  .براي الفت دادنِ قريش، الفتشان هنگام كوچ زمستان و تابستان] خدا پيلداران را نابود كرد. [ مهربان
خطاب سخن در اين سوره، با قبيله قريش است كه اسالم در ميان آنها نمودار شد و دشمني با 

شود كه به جاي  پناهندگي كعبه برايشان يادآور ميبنابراين نعمت . اسالم در ميان ايشان شدت يافت

                                                            
: بنگريد به.(ر حضر موت از يمن كه زياد به دستور معاويه آنان را كشتشه بودند، از اهالي) ع(آنان از شيعيان اميرالمومنين  -1

  )377، ص1ق، ج1418؛ عسگري، 61، ص11ق، ج1397اميني، 
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كوچ و پي آب و علف رفتن، سفر بازرگاني نصيبتان شده است و در نتيجه از گرسنگي و بالي 
ايد كه  كند و آسوده كعبه كسي شما را غارت نمي ههمچنين به دليل حرمت خان. ايد عرب آسوده

ي عرب، شما از بركت اين خانه، خوشي و ها توانيد به سفر برويد و به جاي آن محروميت مي
عاملي، (مند هستيد  آسايش داريد پس وظيفه شما پرستش پروردگار خانه است كه از آن بهره

  ).674، ص 8 ، ج 1360
 دربارهآمده است كه اين سوره  ﴾لإيالف قُرَيشٍ﴿ذيل آيه )444، ص 2 ، ج 1367(در تفسير قمي 

ش خود را از دو كوچ تابستاني و زمستاني به يمن و شام، قريش نازل شده، چون اين قبيله معا
نياز از سفر  اش را مبعوث فرمود، قريش بي بعد از آن كه خداي تعالي رسول گرامي. كرد  تامين مي

كردند، و  شدند، چون از اطراف حجاز مردم رو به آن حضرت نهاده، هم آن حضرت را زيارت مي
  . هم خانه خدا را

شود؛ آن جا كه  با جاثليق ديده مي) ع(اثرپذيري تلميحي، در احتجاج امام رضا اي ديگر از نمونه
  :نبوت عيسي و كتابش پرسيد و امام در پاسخ فرمود دربارهجاثليق از عقيده امام 

من به نبوت عيسي و كتابش و به آنچه امتش را به آن بشارت داده و حواريون نيز آن را قبول 
و كتاب او ايمان نداشته و امت خود را به ) ص(يسايي كه به نبوت محمداند ايمان دارم و به ع كرده

؛ 426، ص 2، ج 1381؛ طبرسي، 420ق، ص  1398صدوق، . (او بشارت نداده باشد، كافرم
  ).302، ص 10، ج ]تا بي[مجلسي، 
كه  6/ تلميحي است به صف) آنچه عيسي به امتش بشارت داده(» ما بشَّرَ بِه اُمتَه«عبارت 

إسرائيل إنِّي رسولُ اهللا إلَيكُم مصدقاً لما بينَ يدي منَ   و إذ قالَ عيسى ابنُ مريم يا بني﴿:فرمايد مي
اي   :و هنگامي را كه عيسي پسر مريم گفت. ﴾من بعدي اسمه أحمد  التَّوراةِ و مبشِّراً بِرَسولٍ يأتي

كنم و به   تورات را كه پيش از من بوده تصديق مي. شما هستم من فرستاده خدا به سوي! اسرائيل بني
  .آيد و نام او احمد است بشارتگرم اي كه پس از من مي فرستاده
  گيري نتيجه
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اين . در احتجاج با مخالفان و منكران دين، آيات قرآن بود) ع(ترين مستندات معصومين يكي از مهم
 شيوهتوان آنها را به دو  كه از نظر ظاهري، ميگرفت  هاي مختلفي صورت مي احتجاجات به شيوه

اي در برخي از  وجود قرينه. دسته بندي كرد) آشكار و پنهان(استشهاد مستقيم و غيرمستقيم 
اي كه هر  شد به گونه سبب آشكار شدن استشهاد آنان به قرآن مي) ع(احتجاجات اهل بيت

اي بود كه تنها  غيرمستقيم به قرآن، به گونه اما استشهادات. يافت اي اين استشهادات را درمي شنونده
شدند چرا كه در آن، به پيوند كالم با قرآن تصريح  اين اثر پذيري مي متوجهآشنايان با قرآن 

اي، الهامي و تلميحي  استشهاد واژگاني، گزاره شيوهتوان به چهار  اين استشهادات را مي. شد نمي
هاي اثرپذيري واژگاني  ين تلخيص و بسط از شيوهاقتباس لفظ و مفهوم، و همچن. تفكيك نمود

  . شوند اي نيز به دو نوع تضمين و تحليل تقسيم مي استشهاد گزاره. هستند
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  و مĤخذ منابع
، تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود في غريب الحديث Ĥيهالنه، )1364(ابن اثير، علي بن محمد، 

  ماعيليان، قم، موسسة اس4محمد الطناحي، چ 
  بيروت، دار صادر ،3، چ لسان العرب، )ق 1414(ابن منظور، محمد بن مكرم، 

  ، تبريز، بني هاشمكشف الغمة في معرفة االئمة، )ق 1381(اربلي، ابوالحسن علي بن عيسي، 
  ، بيروت، دارالكتب العربي4، چ الغدير، )ق 1397(اميني، عبدالحسين، 
  ، قم، موسسة المعارف االسالمية المعاجز مدينة، )ق 1413(بحراني، سيد هاشم، 

  ، بهمن]جا بي[، تحقيق سيدجالل الدين محدث،الغارات، )تا بي(ثقفي كوفي، ابراهيم بن محمد، 
، تحقيق احمد بن عبد الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، )ق 1407(جوهري، اسماعيل بن حماد، 

  ، بيروت، دار العلم4الغفور حماد، چ 
  ، قم، جامعة مدرسين2، چتحف العقول عن آل الرسول، )ق 1404(مد حسن بن علي، حراني، ابومح

  ، قم، نشر شريف رضيارشاد القلوب الي الصواب، )ق 1412(ديلمي، حسن، 
، تهران، سازمان مطالعه و 6، چ تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي، )1387(راستگو، سيد محمد، 

  )تسم(ها  تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
، بيروت، دارالعلم الدار المفردات في غريب القرآن، )ق 1412(حسين بن محمد،  راغب اصفهاني،

  الشلمية
  ، قم، مدرسة امام مهديالخرائج و الجرائح، )ق 1409(راوندي، قطب الدين، 

  ، بيروت، اعلمي5، چ االمالي ،)ق1400(صدوق، محمد بن علي بن بابويه قمي، 
  علمية قم حوزه، قم، جامعة مدرسين وحيدالت ،)ق 1398(ــــــــ، 
  ، قم، جامعة مدرسين2، چ من ال يحضره الفقيه، )ق 1404(ــــــــ، 

، قم، دفتر انتشارات اسالمي الميزان في تفسير القرآن، )ق 1417(طباطبايي، سيد محمدحسين، 
  علميه حوزهجامعة مدرسين 
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بهزاد جعفري، تهران، دارالكتب  ترجمه، اجاالحتجاج علي اهل اللج، )1381(طبرسي، احمد بن علي، 
  االسالميه

، تهران، انتشارات ناصر 3، چ مجمع البيان في تفسير القرآن، )1372(طبرسي، فضل بن حسن، 
  خسرو

  ، قم، دارالثقافةاالمالي ،)ق1414(طوسي، محمد بن حسن، 
  تشارات صدوق، تحقيق علي اكبر غفاري، تهران، انتفسير عاملي، )1360(عاملي، ابراهيم، 

  ، النهضة]جا بي[، المؤمنين عايشه ام احاديث ، )ق 1418(عسگري، سيد مرتضي، 
  ، قم، هجرت2، چ العين ،)ق 1410(فراهيدي، خليل بن احمد، 

جرالد :،ترجمه سيد زهرا مبلغ درتاثير قرآن بر نثر نويسي عبدالحميد كاتب، )1389(قاضي، وداد،.
،به كوشش و ويرايش مهرداد عباسي، چ هايي به قرآنرهيافت هاوتينگ، عبدالقدر شريف، 

  .اول،حكمت
  ، تهران، دارالكتب االسالمية6، چ قاموس قرآن، )1371(قرشي، علي اكبر، 

  ، قم، دارالكتب4، تحقيق سيدطيب موسوي جزايري، چتفسير قمي، )1367(قمي، علي بن ابراهيم، 
  نشگاه مشهد، مشهد، انتشارات دارجال، )1348(كشي، محمد بن عمر، 

  ، تهران، دارالكتب االسالمية4، چ الكافي ،)1365(كليني، محمد بن يعقوب، 
  ، تهران، اسالميهبحار االنوار االجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار، )تا بي(مجلسي، محمد باقر، 
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  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول 

  در دوره معاصر» زبان قرآن«هاي ادبي و زبانشناختي بحث خاستگاه ي تحليليبررس
  3مهدي آشناور و 2جواد محمدي ،1حسينعلي تركماني

  
  :چكيده

يك، جريان اصيلي كه . در شكل گيري بحث زبان قرآن بايد دوجريان را از يكديگر تفكيك نمود  
و آثار و پيشينه قابل توجهي را به خود از همان دوران نزول آغاز و تا به امروز ادامه داشته 

ديگر، جرياني كه عمدتا از فضاي ادبي و فلسفي غرب برخاسته و توسط . اختصاص داده است
پژوهش حاضر به جريان . مستشرقين و روشنفكران مسلمان وارد حوزه مباحث قرآني شده است

  .دوم مي پردازد
خاستگاه هاي ادبي و : تدو خاستگاه عمده در محدوده اين بحث  قابل طرح اس

شيوه ما در اين پژوهش تحليلي توصيفي بوده و با . فلسفي -زبانشناسي،خاستگاه هاي ادبي 
  .استفاده از منابع كتابخانه اي صورت گرفته است

  
  .فلسفي - زبان قرآن،خاستگاه هاي ادبي و زبانشناسي،خاستگاه هاي ادبي :واژگانكليد 

  
  
  

                                                            
  05/04/1392 :تاريخ پذيرش 22/01/1392 :تاريخ دريافت** 

 htorkamany@gmail.com .استاديار گروه الهيات دانشگاه بوعلي سينا - 1

   jvdmohamadi@gmail.comي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه بوعلي سينا دانشجو: نويسنده مسئول - 2
 m-ashnavar@araku.ac.irكارشناس ارشد علوم قرآن و حديث و مدرس دانشگاه  - 3



  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول/ قرآني - پژوهش هاي ادبي پژوهشي -علمي فصلنامه 52 
 

  :مقدمه
جهان اسالم پيشينه اي به در ازاي نزول خود قرآن كريم دارد و ريشه ها و در » زبان قرآن«مبحث 

خاستگاه هاي آن را مي توان در همان آغازين روايات تفسيري صادره از پيامبر عظيم الشأن 
اين موضوع در طول تاريخ همواره مورد . اسالم، اهل بيت مكرم و اصحاب ايشان جستجو كرد

بوده است،به طوري كه مي توان آثار قابل  ديبان و علماي علم اصولتوجه مفسران،لغت دانان ، ا
» زبان قرآن«لكن از ديگر سو در دوران معاصر . توجهي را در اين زمينه تا به امروز مشاهده نمود

در محافل علمي ،اعم از جهان اسالم و غير آن، بر اساس خاستگاه هاي جديدي نيز مورد بررسي 
شكل گيري  بر اين اساس در. هاي متنوع وفراواني را دامن زده است و كنكاش واقع شده و بحث

اول جريان اصيلي كه از بطن و . بايد دوجريان عمده را از يكديگر تفكيك نمود» زبان قرآن«بحث 
متن فضاي نزول و تفسير قرآن در ميان باورمندان آن برخاسته است و ديگر، جرياني كه برآمده از 

است و در عرصه ادبي و فلسفي آنان در دوره معاصر نضج  يهودي -فضاي متون مقدس مسيحي
اين جريان در مسير خود از طريق اسالم شناسان و روشنفكران مسلمان وارد حوزه . يافته است

مباحث قرآني شده و با وجود به همراه داشتن نكات مثبت و فوايدي، منشأ شبهات و مباحث 
  . مناقشه برانگيز جدي شده است

اين،بازشناسي اين جريان غير اصيل و تبيين ريشه ها و خاستگاه هاي آن، امري ضروري مي بنابر 
» زبان قرآن«پژوهش حاضر نيز با هدف بررسي و تحليل خاستگاه هاي شكل گيري مبحث . نمايد

  :بر اين اساس سواالت اصلي اين تحقيق عبارتند از. در دوره معاصر سامان يافته است
 در دوران معاصر چيست؟» زبان قرآن«هاي بحث  زمينه ها و خاستگاه .1

ارتباط اين زمينه ها و خاستگاه ها با بحث ياد شده چگونه است و به چه نحوي در تكوين  .2
 آن مؤثر بوده اند؟
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،اعم از كتاب و مقاله، به چاپ رسيده » زبان قرآن«هرچند آثار قابل توجهي در خصوص  
وران معاصر تا به حال موضوع كار مستقلي نبوده است،ولي بررسي خاستگاه هاي جديد آن در د

  .است و تاكنون پزوهشي با اين موضوع سامان نيافته است
و با استفاده از منابع كتابخانه اي صورت گرفته است و  شيوه ما در اين پژوهش تحليلي توصيفي 

  .كوشيده ايم تا تصوير روشني از اين خاستگاه ها و زمينه ها ارائه دهيم
  اه هاي ادبي و زبانشناسيخاستگ.1
هر چند . دانشي است كه به بررسي و توصيف علمي زبان مي پردازد) Linguistic(زبانشناسي 

در قرن » فردينان دوسوسور«در قالب نوين و امروزي خود نتيجه تالش هاي  ظهور زبانشناسي
پشت سرگذاشته بيستم مي باشد، اما تا وصول بدين مقصد سه مرحله تاريخي را در مغرب زمين 

و اول بار در ميان يونانيان آغاز مي  موسوم بوده» دستور زبان«دوره  مرحله نخست كه به. است
به بعد اطالق  1777از سال » آگوست ولف«است كه به نهضت » فقه اللغه«مرحله دوم دوره . شود

قايسه زبان ها مرحله سوم با اهميت يافتن م. مي شود و روزگار شرح و نقد متون به شمار مي رود
،صص 1389دوسوسور، (در قرن نوزدهم ظهور و گسترش مي يابد» دستور تطبيقي«با يكديگر يا 

ذكر اين نكته الزم است كه برخي مطالعات و ابداعات زبانشناسي در ميان هندوهاي قديم ). 4و 3
رزش دستور نويس هندي در قرن چهارم پيش از ميالد درباره ا» پانيني« وجود داشته است و

استعمال كلمات،فونتيك ودستور زبان كارهاي مفيدي انجام مي دهد كه پس از او تداوم نيافته و به 
مرحله اول مطالعات زبانشناسي در غرب به  اين كهبا وجود . بوته فراموشي سپرده مي شود

اي نهند آنها نتوانسته اند كاري كه همسنگ كار هنديها باشد از خود برج يونانيان باز مي گردد ولي
  ).253و  252ش،صص 1347زمرديان،(
موضوع علم زبانشناسي تمامي نمودهاي زباني انسان است،خواه متعلق به اقوام بدوي يا ملل  

اين . كالسيك يا دوره انحطاط را در بر مي گيرد صاحب تمدن و خواه مربوط به دوران باستان،
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ي كند بلكه تمامي گونه هاي بيان را مورد دانش نه تنها در هر دوره زبان شيوا و رسا را مطالعه م
  ). 10ش،ص1389دو سوسور،(توجه قرار مي دهد

وظيفه زبان شناسي عالوه بر توصيف و بررسي تاريخي تمامي زبان هاي قابل دسترس از حيث  
فراهم ساختن تاريخچه زبان هاي خويشاوند و بازسازي زبان هاي مادر هرخانواده، تالش براي 

نين كلي، از رهگذر بررسي همه نيروهايي كه به شكل دائمي و جهاني در تمامي به قوا دستيابي
زبان ها فعالند، مي باشد به طوري كه بتواند تمامي پديده هاي خاص تاريخي را تحت پوشش قرار 

را به عنوان يك واقعيت » زبان«زبانشناسي اين است كه  به عبارت ديگر وظيفه اخير). همان(دهد
ار داده و قوانين كلي آن را، كه در همه زبان ها وجود دارد و بر آن ها حكم مورد مطالعه قر

  .فرماست ،كشف و بررسي نمايد
با توضيحي كه در مورد موضوع و وظيفه زباشناسي گذشت،مي توان تأثير مباحث اين علم را بر  

پيش به  قرآن كتابي است كه قرن ها.تكوين بحث زبان متون مقدس از جمله قرآن كريم دريافت
نازل شده است و ازآن حيث كه تكلم خداي متعال  -عربي -يكي از زبان هاي مورد استعمال بشر

از علم نوپديد زبانشناسي متأثر شده و به » زبان قرآن«با بندگانش از رهگذر يك زبان مي باشد، 
اني آموزه هاي وحي. عنوان يك موضوع جديد و مستقل مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است

  . قرآن ازآن جهت كه بعد گفتاري و زباني يافته اند وارد حوزه مطالعات زبانشناسي مي شوند
محسوب  ،كه امروزه يكي از زير شاخه هاي زبانشناسي مدرن)Semantics(»معناشناسي« دانش 

از مهمترين حوزه هاي مشترك زبانشناسي و فهم مفردات  ،) 4م،ص 2003سعيد،. جان ا(مي شود
هرچند معناشناسي مفردات قرآن عمري به درازاي نزول خود قرآن . يم به شمار مي رودقرآن كر

كريم دارد و در واقع مساعي مسلمانان در شناخت مفهوم كلمات قرآن خود كاري زبانشناسانه بوده 
است، اما بايد توجه داشت كه تولد ديدگاه هاي جديد در زمينه معناشناسي مي تواند يكي از مؤلفه 

  . بحث زبان قرآن در دوره معاصر به شمار مي رودهاي 



 ۵۵در دوره معاصر» زبان قرآن«خاستگاه هاي ادبي و زبانشناختي بحث بررسي تحليلي

 

در تجزيه و تحليل معناي واژه هاي قرآن به اين مطلب « توشيهيكو ايزوتسو«به عنوان نمونه  
نظريه اي كه امروزه . آلماني بهره برده است» لئو وايسبرگر«تصريح مي نمايد كه از نظريه پروفسور

 Ethno( »زبانشناسي قومي«با آنچه  linguists ( ناميده مي شود،مطابقت بسيار دارد و
نظريه اي است كه روابط متقابل ميان الگوهاي زباني و الگوهاي فرهنگي را » زبانشناسي قومي«

در سال هاي پاياني ) زبانشناس و مردم شناس آمريكايي(»ادوارد سايپر«بررسي مي كند و توسط 
  ).14 ش،ص1388ايزوتسو،( زندگي اش بنيان نهاده شده است

نيز مشهور شده و ) linguistic relativity(»نسبيت زباني«همان است كه به نظريه  نظريه فوق 
معتقد است فرهنگ از طريق زبان ،فكر آدمي را،خصوصا در شناخت جهان، تحت تأثير قرار مي 

بنا )346م، ص  2002ملمك جار،( دهد، به عبارت ديگر اين زبان است كه تفكر آدمي را مي سازد
اين نظريه، ما آن طور مي انديشيم و جهان را درك مي كنيم كه زبان براي ما ترسيم نموده است  بر

و مردمي كه زبان هاي گوناگون دارند، در باره جهان پيرامونشان هم درك متفاوتي دارند چرا كه 
 بر اساس اين ديدگاه زبان قرآن ،جنبه. زبان هاي متفاوت باعث نسبيت در فهم آنان شده است

آموزه هاي آن كسوت عربيت بر تن دارند زايش تفكر خاصي را  نسبيت پيدا مي كند و هنگامي كه
حال اگر همين آموزه ها في المثل به زبان فارسي ترجمه و بيان شوند تفكر و . به دنبال دارند 

  . اعتقاداتي متفاوت با آنچه در قالب زبان عربي توليد كرده بود،ايجاد مي كنند و قس علي هذا
ديدگاه فوق درست در مقابل ديدگاه هايي قرار مي گيرد كه زبان،خصوصا زبان قرآن، را چيزي  

و بنابراين آموزه هاي آن را متعلق و منحصر  و محيط نمي داند جز انعكاس فرهنگ عصر و زمان
 ، در مورد قرآن،از»زبان عرفي«و » زبان قوم«نظريه . به همان مردمان عصر نزول مي داند و بس

  .يك جهت، مبتني بر اين ديدگاه زبانشناسانه است و از آن نشأت مي گيرد
 فلسفي  -خاستگاه هاي ادبي.2

  معرفت شناسي حاكم بر فلسفه غرب. 2-1
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چگونگي فهم متون مقدس و ديني ،كه خود بحثي ادبي به شمار رفته و شامل بحث زبان قرآن نيز  
  .ر جامعه و فلسفه غرب پذيرفته استمي شود، تأثير بسزايي از معرفت شناسي حاكم ب

. معرفت شناسي جديد غرب در فضايي ظهور كرد كه محصول شكست قدرت و سلطه كليسا بود 
اروپا سبب شد كه ) مانند اسپينوزا و اليب نيتس(شك و ترديد درباره معرفت شناسي عقلي مذهبان

و  290ش،صص 1390ن،پاپكي(بسياري از فيلسوفان شناخت را براساس تجربه حسي بيان كنند
كسي است كه در انديشه تأسيس روش علمي به عنوان ) م1626- 1561(»فرانسيس بيكن«). 291

او بر اين اعتقاد بود كه روش هاي افالطوني و ارسطويي توانايي . تنها راه كسب معرفت برآمد
هالينگ (نهاد از اين رو بيكن روش مشاهده و استقراء را بنيان. رسيدن به شناخت حقيقي را ندارند

بيكن از مهم ترين افرادي است كه غرب را وارددنياي تجدد علم و ). 137ش،ص 1370ديل،
او علم و فلسفه را از حوزه مسيحيت خارج كرد وگرچه خود هيچ كشف و . فلسفه نموده است

اصالت تجربه و  اختراعي نداشت ولي او را يكي از بنيان گذاران علوم جديد و در واقع، باني
با اين حال، آن كس كه تأثير ).130و  129،صص 1ش،ج1390فروغي،(يتيويسم مي دانندپوز

بسزايي در مذهب اصالت تجربه داشت و پدر حقيقي تجربه گرايي به شمار مي رود ديگر فيلسوف 
، در حالي كه )40،ص4ش،ج1388 كاپلستون،( است )1704-1632(»جان الك«انگليسي يعني 

هالينگ (علمي رو به اعتال و رشد بود توسط الك تبيين فلسفي يافت توجه به تجربه و ماديگرايي
وي به طور صريح اظهار نمود كه شناخت ما به واسطه حواس حاصل مي ).152ش،ص1370ديل،

-1685(جرج باركلي). 292ش،ص 1390پاپكين،( شود و ما هيچ تصور و معلوم فطري نداريم
از فيلسوفان تجربي برجسته به شمار رفته و  ،هر چند منتقد جدي الك به شمار مي رفت،) 1753

  .تاثير جدي در تداوم آن داشته است
او ارائه . به كمال رسيد) 1766-1711(»ديويد هيوم«سنت تجربه گرايي الك و باركلي به وسيله  

هيوم با ). 154ش،ص1370هالينگ ديل،(كننده نظام معرفتي است كه در ذات خود شكاكانه است
گرايي نيز در باره جهان چيزي نمي آموزد اما در ست معتقد است كه حتي تجربهاين كه تجربه گرا
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وي با ). 156همان،ص (عين حال راه ديگري براي رسيدن به معرفت درباره جهان وجود ندارد
تشكيك در اصل عليت،و طبعا اثبات وجود خدا از راه برهان علّي، بر آن است كه درباره بسياري 

نتيجه اين امر چيزي جز شكاكيت نيست، گرچه خود هيوم بر اين . يقين رسيد از امور نمي توان به
  ). 43، ص4ش،ج1388كاپلستون،(باور است كه بر طبق شكاكيت محض نمي توان زندگي كرد

نسبيت در «و به تبع آن » نسبيت در فهم«تجربه گرايي و شكاكيت مفرط هيوم زماني راه را براي  
كانت،فيلسوف نامدار آلماني را، به تعبير خود او از  مي كند كه هموار» برداشت از متون مقدس

وي تالش كرد تجربه گرايي و خرد گرايي ). 54ش،ص 1389كورنر،(خواب جزميت بيدار مي كند
و » عين«كانت درتبيين رابطه . را بايكديگر بياميزد و فرايند پيچيده قوه فاهمه بشر را تبيين نمايد

بسان عقلگرايان قايل به انفكاك عين و ذهن شد و نه مانند تجربه  در مسئله شناخت، نه» ذهن«
وي در تالش براي اثبات ). 54،ص 1383هوشنگي،( گرايان شكاك به نفي علم و معرفت پرداخت

را انكار نكرد بلكه هويتي براي آن تعريف نمود كه ديگر خصلتي » عينيت«امكان معرفت قطعي 
ت فهم با شيء منطبق نمي شود بلكه اين شيء است كه با از ديدگاه كان.مستقل از ذهن نداشت

داشته هاي پيشيني ذهن ما منطبق مي شود و ازآن رو كه ما خود سازنده تجربه و معرفت هستيم و 
او معتقد بود ما فقط چيزي را مي . دارد» عينيت«اين شناخت نزد همه ابناي بشر يكسان است 

( »بود«اين تبيين نتيجه آن است كه كانت ميان ). همان(شناسيم كه خود پديدش آورده ايم
Noumenon ( نمود«و « )phenomenon(كانت اشياء را چنان كه في .اشياء تمايز قايل شد

). 162ش،1370هالينگ ديل ،(مي نامد» نمود«و آن چنان كه درك مي شوند» بود«نفسه هستند 
ن ماست و در واقع معرفت ما به يعني خود شيء حقيقتي دارد و فهم ما نيز حقيقتي كه ساخته ذه

اين صورت ذهني تعلق مي گيرد و ذهن ساختي را بر عالَم تحميل مي كند كه عالم بيروني بايد با 
بر اين اساس فهم ما از يك شيء با حقيقت آن شيء متفاوت بوده و اصوال چيز . آن منطبق شوند
  . ديگري است
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با عالم خارج محكم ترين مبناي نسبيت انديشي در اين تحليل كانت از قوه فاهمه بشر و رابطه آن  
شيء مي تواند در نزد افراد مختلف، گونه گون باشد و آنان از يك » نمود«جهان غرب شد،چرا كه 

»تأثير اين مطلب بر متفكران و . هاي مختلف و مغاير يكديگر داشته باشند» نمود«واحد،» بود
خود را » پلوراليزم ديني«نظريه » جان هيك«مانند متكلمان مسيحي تا اندازه اي است كه شخصي 
  ).88،ص 1388هيك،(در قرن بيستم بر اساس نظريه كانت بنا مي كند

بدين گونه است كه متن مقدس به سان » زبان قرآن«در حوزه زبان دين و » نسبيت انديشي«تأثير  
اساس فهم ها و تفاسير  بر اين. ، چيزي ديگر»نمود«، چيزي است و فهم ما از آن به عنوان »بود«

عدم معرفت « يا » بي معنايي«مختلف از آن ،هر چند متناقض باشند،توجيه يافته و در نتيجه به 
به عبارت ديگر، براساس چنين ديدگاهي زبان قرآن يك . گزاره هاي ديني منجر مي شود» بخشي

  .زبان معنا دار يا معرفت بخش به شمار نمي رود
محل رويش و زيست نحله هاي جديد فلسفي غربي » نسبيت انديشي« كه ذكر اين نكته الزم است 

  .است و از اين حيث نيز در شكل گيري بحث زبان قرآن در دوره معاصر موثر بوده است
 ادبي - نحله ها و مشرب هاي جديد فلسفي.  2- 2 

  فلسفه تحليلي.1- 2-2
ط و روش ديالكتيكي او رساند و گرچه مي توان تبار فكر و روش تحليل فلسفي را به دوران سقرا 

فلسفه «اظهار داشت كه تحليل به نوعي هميشه جزء جدايي ناپذير كار فلسفي بوده است، اما بناي 
در دوران جديد حاصل كار فيلسوفاني است كه به اهميت تحليل درگفتار و زبان توجه »تحليلي

در تالش براي فهم » تحليل«يت ،در كتاب اصول اخالق، بر اهم1903مور به سال .ا.ج. پيدا كردند
سرشت تأمالت اخالقي تأكيد ورزيد و تالش هاي جدي فيلسوفان ديگري چون 

استرول، (فرگه،راسل،ويتگنشتاين،كارناپ و آستن باعث اعتال و رشد چشمگير آن شد
  ) .8و7ش،صص 1384
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ديگر توافق تعريف فلسفه تحليلي دشوار است،زيرا مذاهب فلسفه تحليلي در ماهيت تحليل با يك 
ندارند ولي اصل مشترك همه آنها اين است كه براي حل مسائل فلسفي بايد به كاربرد وكاركرد 

مسائل فلسفي ،الاقل تا حدودي،مسائل زباني است و بر اين اساس فقط به وسيله . زبان توجه شود
به عبارت ). 396،ص 1390پاپكين،(توضيح و تبيين الفاظ زبان مي توان به حل آنها اقدام نمود

ديگر،فلسفه تحليلي فن يا روشي است كه تحليل زبان يا تجزيه و تحليل منطقيِ قضاياي فلسفي به 
فلسفه «عنوان روشي براي حل مسائل فلسفي به كار گرفته مي شود به همين جهت از آن با عنوان 

ترين از اين روست كه راسل مهم ). 124،ص 1387سعيدي روشن،(نيز ياد مي شود» تحليل زبان
بخش فلسفه را نقد و روشن نمودن مفاهيمي مي داند كه طبق عادت بنيادي تلقي و بدون بررسي 

  ).9،ص 1384استرول،(پذيرفته شده اند
فلسفه تحليلي از حيث سير تاريخي و از جهت اختالفي كه در تعريف ماهيت تحليل و نتيجه  

منطقي،اصالت تحصل منطقي و اتميسم : حاصل از آن وجود دارد به سه جنبش تقسيم مي شود
  :اينك توضيح اجمالي هر يك. فلسفه زبان عادي

اين نحله را مي توان به عنوان فلسفه منطق رياضي  ):Logical Atomism(اتميسم منطقي .1
يا منطق جديد كه حاصل كار راسل و وايتهد مي باشد و با نبوغ ويتگنشتاين اول به كمال خود 

اين منطق با اين مدعا كه منطق ) . 407و  396ش،ص 1390پاپكين،(مي رسد توصيف نمود
ارسطويي آخرين و كامل ترين سخن در اين زمينه نيست پديد آمد و اعالم نمود از لحاظ 

ادعاي منطق جديد اين است كه منطق ارسطو . قلمرو، بسي وسيع تر از منطق ارسطو است
قضايا است و بنابراين هم منطق راسل منطق  آن كهبوده حال )اجناس و انواع(منطق طبقات

شامل مطالب منطق ارسطو است و هم بخش وسيع ديگري را نيز در بر مي 
اين بود كه نشان دهند » گتلب فرگه«هدف راسل و وايتهد به پيروي از ). 397همان،ص(گيرد

رياضيات شاخه اي از منطق است و مي توان نظريه اعداد و حساب را طوري مورد استفاده 
فقط شامل مفهوم هاي منطقي مانند ثابت ها،سورها،متغيرها و محمول ها قرار داد كه 



  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول/ قرآني - پژوهش هاي ادبي پژوهشي -علمي فصلنامه 60 
 

است كه مي تواند با نشانه » زبان آرماني«به اعتقاد آنان رياضيات يك ).16استرول،ص (باشد
گذاري صوري، ظرف انواع گوناگون جمله هايي باشد كه در گفتار معمولي يافت مي 

ري است كه باعث روشني و دقت معناي گزاره ها مي بنابراين منطق رياضي ،ابزا). همان(شوند
 . شود

» ملكولي«و » اتمي«معتقد است قضايا به دو دسته » اصول« راسل با طرح بحث موسوم به 
قضاياي اتمي،برخالف قضاياي ملكولي، قضايايي هستند كه خود مركب از . تقسيم مي شوند

» حسن و حسين سخن مي گويند«اتمي است اما » علي انسان است«( قضاياي ديگر نباشند
حسين سخن مي «و » حسن سخن مي گويد«ملكولي است زيرا قابل فروكاستن به دو قضيه 

وي برآن است تا با تجزيه قضاياي ملكولي به قضاياي اتمي، به خاطر ). مي باشد» گويد
عيت ها بسيط و منفرد بودن اين قضايا، ثابت كند كه عالم از واقعيت ها تشكيل شده و اين واق

تشكيل عالم از «طبعا اتمي هستند و از طريق منطق رياضي مي توان اساس عالم را كه همان 
راسل در ادامه ). 399ش،ص 1390پاپكين،(كشف نمود» امور و واقعيت هاي اتمي است

نظريه «يا » قاعده وصفيه«مطالب فوق وتكميل آنها با طرح قاعده و نظريه ديگري به نام 
به سبب  يز دانستن اسم هاي خاص و وصف ها، بيان نمود كه فالسفه،ضمن متما»وصف ها

همان ؛ (امور خيالي ،موهوم و معدوم را واقعي دانسته اند» زبان«تجزيه و تحليل ناقص 
  ).32،ص 1384استرول،

بر اساس آنچه گفته شد،از منظر فوق،وظيفه فلسفه به طور خاص تحليل است و تحليل  
آن هنگام كه گزاره اي شكل . عي به صورت منطقي خاص استارجاع گزاره هاي زبان طبي

  .منطق رياضي به خود بگيرد پيچيدگي هايش از ميان رفته و به روشني عرضه مي شود
اين جنبش توسط : )Logical Positivism(اصالت تحصل منطقي يا پوزيتيويسم منطقي .2

ين مي زيستند و بعدها در و 1920گروهي از متفكران،از جمله شليك و كارناپ، كه در دهه 
اينان در پي مطالعه آثار ويتگنشتاين و تبيين . مشهور شدند،آغاز شده است» حلقه وين« به
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نتيجه فلسفه تعدادي «و » فلسفه يك نظريه نيست بلكه يك فعاليت است« اين نظرات وي كه
را بنيان » پوزيتيويسم منطقي» «گزاره فلسفي نيست بلكه روشن ساختن گزاره هاست

اين ). 409و  408ش،صص 1390؛ پاپكين ، 87و  86ش، صص 1384استرول،(هادندن
ظهور . مكتب،همانطور كه از نام آن پيداست، تركيب منطق نمادين راسل و پوزيتيويسم است

حوزه علوم انساني » مكانيك كوانتومي«و » نسبيت عمومي و خصوصي اينشتين«نظريه هاي 
اين نحله در واقع نوعي بنياد گرايي علمي است كه از  .را از اين نظريات تجربي متأثرساخت

» رساله منطقي فلسفي«ويتگنشتاين در . ديدگاه هاي ويتگنشتاين و هيوم پشتيباني مي شود
هيوم . معتقد بود فقط علوم خاص قادرند احكام معنا دار شناختي در مورد جهان صادر كنند

عدد و استدالل هاي تجربي را پذيرفته مي  نيز كه فقط استدالل هاي انتزاعي در مورد كميت و
دانست اعتقاد داشت مباحث الهيات و مابعد الطبيعه را به دليل فقدان اين نوع استدالل ها بايد 

). 86،ص 1384استرول،(به شعله هاي آتش بسپاريم،چرا كه چيزي جز سفسطه و توهم نيستند
را روشن مي كند ونشان مي دهد كه از منظر اين جنبش فلسفه تنها معناي جمالت و گزاره ها 
از جمله اصول ). 409پاپكين،ص (بعضي علمي ،برخي رياضي و پاره اي بي معني هستند

پوزيتويست ها منطقي تمايز قايل شدن بين قضاياي تحليلي و تركيبي و نيز تحقيق پذيري 
به  را آنان بر اساس اصل تحقيق پذيري گزاره هاي متافيزيكي ).102همان ،ص (تجربي است

بنابراين آنچه ). 107همان،ص (اين دليل كه قابل اثبات تجربي نيستند، معنادار نمي دانستند
معنا داري يك قضيه را اثبات مي كند قابليت مشاهده تجربي است و چون قضاياي متافيزيكي 

 . و الهياتي و ديني از چنين قابليتي برخوردار نيستند،مهمل و بي معني هستند

 :فلسفه زبان  .3
اين جنبش فكري از آنجا آغاز شدكه، ويتگنشتاين كه خود يكي از نخستين باورمندان به  

وي دريافت كه راه حل مسائل فلسفي بازگرداندن آنها به .اتميسم منطقي بودآن را ترك گفت
زبان منطقي و صوري نيست،بلكه پيچيدگي مباحث فلسفي بيشتر ناشي از سوء استعمال زبان 
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ويتگنشتاين با .جهت بايد به كاربرد و استعمال صحيح آنها توجه داشتمعمولي است بدين 
روش بازي زباني خود را بنيان » معني را مپرس،استعمال را بپرس«:سخن معروف خود

در اوايل قرن بيستم بيشترفيلسوفان  آن كهتوضيح بيشتر  ).417ص ش،1390 پاپكين،.(نهاد
زبان را تصوير كردن عالم واقع مي دانستند،چه  تحليلي و منطق دانان ازجمله ويتگنشتاين كار

مطابق واقع باشد و چه نباشد،ولي ويتگنشتاين در نظريه دوم خود ضمن اشتباه خواندن نظر 
اول خود گفت فيلسوف نبايد در صدد ساختن تصويري باشد كه مطابقت بيشتري با واقع 

مه چيز را بايد به حال خود يك فيلسوف ه. دارد،چرا كه اساسا چنين فرم منطقي وجود ندارد
اساس .واگذارد و فقط به نحوه سخن گفتن مردم نظاره كند،وظيفه او فقط تفكيك گفته هاست

يعني معنا داري .واژه ها ابتناء يافته است» استعمال«بحث وي در باب رابطه لفظ و معنا بر 
ه اي به فرهنگ لغت وي مي گويد براي فهم معناي واژ. واژه را بايد در كاربرد ها جستجو كرد

چه كاربرد و استعمالي داشته ) Context (مراجعه نكنيد بلكه ببينيد واژه در زمينه خاص خود
  ).128و  127صص سعيدي روشن،(است

را به تصوير تشبيه مي كندولي ويتگنشتاين دوم آن را ابزار مي » زبان« ويتگنشتاين متقدم 
رگر واقع و ابزاري براي شناخت جهان واقع بود تصوي» زبان«در ديدگاه قبلي ، ساختارِ.داند

ولي در نظريه دوم ساختار زبان تعين كننده نوع شناخت و نحوه تفكر ما درباره جهان خارج 
است،از اين روست كه نمي توانيم مستقل از مفاهيم و زبان درباره جهان به بحث و انديشه 

  ).55،ص 1385ساجدي،(بپردازيم
زبان «است كه هر مقوله اي زبان خاص خود را دارد،في المثل الزمه چنين ديدگاهي آن  

عوالمي جداگانه اند و بازي هاي زباني متفاوتي مي » زبان علم«و » زبان دين«،» متون ادبي
طلبند،الجرم براي درك هريك تا وارد عالم آن و درك كاربرد و استعمال زبان آن نشويم به 

گرچه ويتگنشتاين مي خواهد با اين ). 129 ش،ص1387سعيدي روشن،(جايي نخواهيم رسيد
تفكيك مشكل تعارض ميان علم و دين را حل كند،خواسته يا ناخواسته باب هرگونه ارتباط و 
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زيرا با اين نظريه . مفاهمه ميان علم و دين را بسته و به ورطه پوزيتيويست ها در غلتيده است
ن روست كه وي زبان دين را زبان شور و از اي. زبان علم معنادار و زبان دين بي معنا مي شود

احساس و التزام فردي مي داند نه زبان بحث و برهان،به عبارت ديگر براي حل اين معضل به 
،در مقابل عقالنيت و معرفت، روي مي آورد و طرح داليل عقلي ) Fideism(»ايمان گروي«

ادن دين خطا و خرافه يا شهودات باطني و تجربه هاي ديني را براي مستدل نشان د و نقلي
  ).139و 131همان،صص (مي داند

داشته و يكي » زبان«و » گفتار«همانطور كه مالحظه شد فلسفه تحليلي ارتباط تنگاتنگي با  
  .در روزگار معاصر است» زبان قرآن«از عمده ترين زمينه هاي ايجاد مبحث 

  هرمنوتيك.2-2- 2 
است كه در » هرمنوتيك« ،»زبان قرآن«جه بحث يكي ديگر از خاستگاه هاي ادبي فلسفي قابل تو 

ذات و درون خود دربردارنده نوعي جنبه زباني و زبانشناختي است و ظهور آن در قالب يك علم 
  .،مربوط به دوران پس از رنسانس است

حضور خود را هر روز بيش از پيش در  دانشي است كه)  Hermeneutics(علم هرمنوتيك 
بي به ويژه در مغرب زمين پر رنگ تر ساخته است و به نوعي در كانون محافل كالمي،فلسفي و اد
در اصل كلمه اي است يوناني كه » هرمنوتيك«). 3ش،ص 1390پالمر،(توجه قرار گرفته است

مي ) Hermeneia(»هرمينيا«و ريشه اسمي آن ) Hermeneuein(»هرمينويين«ريشه فعلي آن
يكي » هرمس«ريشه مشترك اين كلمات . مي شود ترجمه» تأويل«و » تأويل كردن«باشد كه به 

او خداي پيام آورتيز پااست كه نامش با كار تبديل آنچه وراي فهم . از خدايان يوناني مي باشد
و » خط«يونانيان كشف . بشر است به صورتي كه آدمي قادر به درك آن باشد پيوند خورده است

» به فهم در آوردن«رمنوتيك متضمن عمل بر اين اساس ه.. را به هرمس نسبت مي دهند» زبان«
هرمنوتيك در معناي قديمي و ابتدايي خود،يعني تأويل، در برگيرنده سه عملكرد . است

و مبناي مفهوم اصلي  است كه اين هرسه در حكم مقدمه» ترجمه كردن«و » توضيح دادن«،»گفتن«
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به همين وجوه سه گانه  هرمنوتيك در تعاريف جديد خود مي باشد و در واقع بازگشت اين علم
  ).40-19همو، ص ( است

هرمنوتيك مدرن در تالش است تا مشكالت و پيچيدگي هاي مربوط به تاويل و تفسير متن را  
هرچند پيش از شالير ماخر مباحثي در زمينه تفاوت ). 3931،ص 6م ،ج2005جونز،( حل نمايد

كانت «ماخر بود كه توسط ديلتاي  تفسير متون مقدس و غير آن وجود داشته است اما اين شالير
كه كتب مقدس نيازمند فرايند خاصي از تفسير و  ناميده شد زيرا وي مطرح نمود» هرمنوتيك

تاويل هستند و دريافت كه مبحث اساسي اين است كه شرايط رواني و گرامري كه براي فهم هر 
  ). همان. (متني الزم است گسترش يابد

. ريچارد ا. يل وجود نگاه هاي متفاوت ومتباين به آن دشوار استتعريف جامع هرمنوتيك به دل 
  :پالمر شش تعريف متمايز ارائه مي كند

قديمي ترين و احتماال هنوز هم شايع ترين : هرمنوتيك به منزله نظريه تفسير كتاب مقدس .1
با تثبيت موقعيت پروتستانتيزم ،كشيشان پروتستان كه از توسل به حجيت . ديدگاه است

اي كاتوليك دست كشيده بودند براي ايجاد معيارهايي مستقل و پايدار براي تأويل كتاب كليس
مقدس به هرمنوتيك روي آوردنداز اين رو در قرون هجده و نوزده كم تر سالي سپري شد كه 

 .كتابي در زمينه هرمنوتيك براي راهنمايي و كمك به كشيشان پروتستان منتشر نشود
ظهور عقل گرايي و تجديد حيات مجدد علم :شناسي لغويهرمنوتيك به منزله روش  .2

به تثبيت اين مطلب انجاميد » تاريخي«و » نحوي«،و سر برآوردن مكاتب )Philology(لغت
كه روش هاي فهم و تاويل كتاب مقدس دقيقا همان روش هايي است كه براي كتب ديگر به 

 .كار مي رود
، هرمنوتيك )وديدگاه پيشين( ايگاه علم لغت با نقد ج: هرمنوتيك به منزله علم فهم زباني .3

علم «اين همان . علمي نظام مند است كه شرايط فهم را در هر گفت و گويي بررسي مي كند
است كه اصول آن مي تواند مبناي هر نوع تأويل و فهم متن محسوب مي » هرمنوتيك عام
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تعريف مي شود و از » علم مطالعه خود فهم« اين نخستين بار است كه هرمنوتيك به . شود
 .اصل و مبدأ خويش يعني تفسير كتاب مقدس و علم لغت عصر كهن پديدار مي شود

هرمنوتيك را » ويلهلم ديلتاي«: »علوم انساني«هرمنوتيك به منزله مبناي روش شناختي  .4
يعني مبنايي . دانش بنياديني مي دانست كه مي توانست مبناي تمام علوم انساني قرار بگيرد

 .فهم هنر ،اعمال و نوشته هاي انسان واقع شودبراي 
با تأسي از » مارتين هايدگر«): نگاه فلسفي(هرمنوتيك به منزله پديدار شناسيِ فهم وجودي .5

به توضيح پديدار شناختي وجود خود انسان مي » ادموند هوسرل«روش پديدار شناختي 
است و هرمنوتيك به هستي انسان  جهات بنيادي هستي» تأويل«و» فهم«از منظر وي . پردازد

 .شناسي فهم مي پردازد
پل «): نگاهي فلسفي از منظري ديگر(علم هرمنوتيك به منزله نظام تأويل و بازيابي معنا .6

هرمنوتيك را نظريه قواعد حاكم بر تفسير يا تأويل متني خاص يا مجموعه اي از » ريكور
دگاه علم هرمنوتيك آن عمل رمز در اين دي.نشانه ها كه منزل متن مالحظه مي شوند مي داند

 1390پالمر،(گشايي است كه از فحوا و معناي ظاهر به معناي نهفته يا مكنون مي رسد
 ). 54- 42ش،صص 

با . همان طور كه مالحظه مي شود، با وجود اين تعاريف مختلف ارائه تعريفي جامع دشوار است 
بيين و تشريح مكانيسم فرايند فهم مسئله اصلي در هرمنوتيك ت اين وجود بايد اذعان داشت كه

معنا چگونه از عالم شخصي به عالم شخص ديگر منتقل مي شود و به دنبال آنها مباحثي در .است
مورد معرفت عيني،نسبيت معرفت يا فهم،زبانمندي فهم،تاريخمندي زبان وفهم،امتزاج افقها،نقش 

  ).155،ص 1377همتي،(شودپيش فرضها در فهم،نيت مؤلف و مسائل فراوان ديگري مطرح مي 
،به عنوان ابزاري كه در » زبان«دانشي كه به بررسي فرايند فهم و انتقال آن مي پردازد، ناگزير به  

هرمنوتيك را مواجهه با هستي » گادامر«.فرايند فهم، بازيگري مهم به شمار مي رود، نيز مي پردازد
از نسبت داشتن زبان با هستي ، فهم ، از طريق زبان مي داند و آن را غرق در پرسش هاي فلسفي 
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را يك مبحث » زبان«شالير ماخر ). 52ش،ص 1390پالمر،(تاريخ ، وجود و واقعيت مي بيند
نظري تعين كننده در مواجهه با تئوري هرمنوتيكي ديد،زيرا دستيابي به مقصود ديگران را فقط از 

در شرح ديدگاه هرمنوتيك پالمر ).3931،ص 6م ،ج2005جونز،.( طريق زبان ممكن مي دانست
و اين فلسفه اي است كه چالش هرمنوتيكي را با اسطوره ها و نمادها ... «:فلسفي ريكور مي گويد

در گير مي سازد و واقعيت نهفته در پس زبان و نماد و اسطوره را مضمون تفكر انعكاسي يا تدبر 
  ).54ص  ،همان( ».فلسفه امروز نيز زبان را در كانون توجه دارد. مي سازد

از ياد نمي . نيز ارتباط وثيقي مي يابد» زبان«بدين گونه است كه هرمنوتيك با مباحث مربوط به  
امروزه نيز هرمنوتيك متون . بريم كه خاستگاه چنين علمي در ابتدا فهم متون مقدس بوده است

بر اين اساس . مقدس و فرايند و مراحل فهم آنها،همچنان از محوري ترين مباحث به شمار مي رود
بررسي مكانيسم فهم متون مقدس يكي از مهمترين خاستگاه هاي بحث زبان قرآن به شمار مي 

  .رود
  :نتيجه.5

در دوره معاصر عمدتا متأثر از عواملي است كه برخاسته از فضاي ادبي و » زبان قرآن«تكون بحث
اين ريشه ها و فلسفي جهان غرب و مسيحيت مي باشد و الزم است در پرداختن به آن به 

خاستگاه ها توجه شود،چرا كه غفلت از اين مهم راه شناخت بسياري از مباحث انحرافي و شبهات 
 :اين عوامل به طور خالصه عبارتند از. مطروحه را مسدود مي سازد 

مطالعه زبان ونمود هاي آن به عنوان يك «گسترش مباحث زبانشناسي جديد با رسالت  .1
از آنجا كه اين . همي است كه خاستگاه موضوع مورد نظر بوده استاز جمله عوامل م» پديده
را از رهگذر قوانين كلي حاكم بر همه زبان ها مورد مطالعه قرار مي دهد ارتباط »زبان«علم 

 .تنگاتنگي با موضوع زبان قرآن پيدا مي كند
هاي شامل معرفت شناسي حاكم بر فلسفه غرب و نحله  ادبي فلسفي كه خود خاستگاه هاي .2

معرفت شناسي حاكم بر غرب پس از دوره رنسانس به تدريج راه . جديد فلسفي مي باشد
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نسبيت انديشي را پيموده وطبعا به نسبيت در فهم و زبان دين و غير معرفت بخشي آن منجر 
نيز سهم بسزايي بر » هرمنوتيك«و  »فلسفه تحليلي«نحله هاي جديد فلسفي مانند . شده است

فلسفه تحليلي كه به حل مشكالت فلسفي از رهگذر تحليل . ي داشته اندموضوع مورد بررس
گزاره ها معتقد است ارتباط وثيقي با بحث زبان دارد و از اين طريق با موضوع زبان دين 

را به » زبان«مي پردازد ناگزير  هرمنوتيك نيز كه به بررسي فرايند فهم. وقرآن مرتبط مي شود
اي خود در ارتباط با فهم متون، مورد كنكاش قرار داده است و عنوان يكي از مهمترين محوره

يكي از مهمترين حوزه هاي ورود آن فرايند فهم متون مقدس مي باشد و از اين جهت يكي از 
 .مهمترين مؤلفه هاي بحث زبان دين وقرآن در عصر معاصر به شمار مي رود
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  بازتاب لطافتها وظرافتهاي زباني وادبي قرآن درترجمه
  2نرگس شيرازيو  1محمود شهبازي 

  :چكيده
باشد و چه بسا در هايي است كه مختص همان زبان ميها و لطافتها، ظرافتهر زبان داري ويژگي

رسد در عين حال هر زبان داراي ا ناپديد شود؛ اما به نظر ميهها و ظرافتحين ترجمه اين لطافت
  .ها و ظرايف زبان مبدأ را منعكس كندتواند بسياري از لطافتابزارها و وسايلي است كه مي
ي قرآن هاي يك متن از زبان مبدأ به زبان مقصد دربارهها و لطافتاين امر يعني انتقال ظرافت

ي راه است يابد؛ زيرا قرآن كالم خداوند و نقشهنهايت ميكه بيضرورت و اهميت صد چندان و بل
ها كه همين ويژگي قرآن را بر هر متن بشري برتري داده و ي عصرها و دورهبراي انسان در همه

اين متن مقدس داراي بياني زيبا است كه بسيار . ي آن را نيز حساس و دشوار ساخته استترجمه
هاي ادبي و زباني به كار ها و لطافتو پرداخته شده است و ظرافت هنرمندانه و حكيمانه ساخته

  .باشدرفته در آن در راستاي معاني رفيع آن مي
  

  ظرافتها و لطافتها ترجمه، زبان، قرآن، :واژگانكليد 
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  :مقدمه
 يعني, ها هدف ترين شريف آن ابدي است و هدف و جهاني دستورالعملي و جاودانه كتابي قرآن،
اي گونهبايد به قرآن ترجمه ؛ بنابرايناست روشنايي سمت و هدايت او به ظلمت از انسان رهايي

 داشته همراه خود با نيز را آن هايويژگي و هاپيام ساير, هاجمله و هاكلمه معناي جز باشد كه
  .ردگذا نمايش به را قرآن جاودانگي نيز و گذاري تأثير, زيبايي,لطافت, جذابيت, اتقان تا باشد

ترجمه قرآن اگر چه امروزه امري ساده به نظر مي رسد اما در دوره هاي مختلف، داستان پر فرازو 
نشيبي را به خود ديده وترجمه آن انتقادهاي زيادي را به دنبال داشته است به هر حال هر چه كه 

يژه پس از به پايان قرن بيستم مي رسيم بر شمار ترجمه ها افزوده مي شود در زبان فارسي به و
انقالب اسالمي، ترجمه هاي متعددي با سبكهاي متنوع از جمله تحت اللفظي ،ترجمه اديبانه،ترجمه 

  .ارائه شده است...تفسيري،ترجمه منظوم و
به موازات افزايش ترجمه ها سنجش ونقد آنها نيز فزوني يافته است ونويسندگان واهل فن همواره 

بها هريك از زاويه اي اين ترجمه هارا به نقد بكشانند وهمين در تالش بودند در قالب مقاالت وكتا
امر موجب مي شد تا مترجمان بعدي دقت نظر بيش تري داشته وحداقل اشتباهات مترجمان 
گذشته را مرتكب نشوند ويا همان مترجمان در چاپ بعدي به اصالح اشكاالت بپردازند ازجمله 

ساختهاي زبان فارسي ومسأله ترجمه «ست كتاب كتابهايي كه در اين راستا به چاپ رسيده ا
اثر محمد علي كوشا مي  »ترجمه هاي ممتاز قرآن در ترازوي نقد«از مرتضي كريمي نيا و» قرآن

باشد همچنين دانشجويان نيز زير نظر استادان درقالب رساله به اين موضوع پرداخته كه ازجمله 
ي مربوط به ترجمه هاي قرآن كريم به زبان بررسي وطبقه بندي نقدها«آنها مي توان به رساله 

  .اثر پرويز آزادي باراهنمايي آذر نوش آذر تاش اشاره كرد» فارسي
توسط استاد مطهري برترجمه پاينده  طبق گفته رساله مذكور نخستين نقد برترجمه هاي قرآني

از نمي نگاشته شده ودر مجله يغما چاپ شده است به هر حال عمر نقادي ترجمه ها چندان در



 ٧٣درترجمه قرآن وادبي انيزب وظرافتهاي لطافتها بازتاب

 

باشد وضروري است تا اين امر همچنان با قوت بيشتري ادامه يابد تا ترجمه متون اسالمي به ويژه 
  .قرآن بيش از پيش دقيق تر و علمي تر انجام شود

نگارنده مقاله حاضر باديدن اين پژوهشها به دنبال اين است كه آيا مي توان بسياري ازلطافتها 
  ازهاي ادبي قرآن را در ترجمه منعكس كرد؟وظرافتها يا به عبارت ديگر اعج

وي كوشيده است به گونه اي كاربردي وباگزينش برخي آيات وباتكيه بر كتابهايي چون تفسير 
الكشاف زمخشري واعراب القرآن محيي الدين درويش كه به حق از بهترين كتابها درنماياندن 

يها پرداخته ودو نمونه از ترجمه هاي زيباييهاي ادبي زباني قرآن مي باشند به تحليل اين زيباي
  .موجود را از همان زاويه به نقد بكشاند

در پايان اين مقدمه شايان ذكر است كه اين نقد به هيچ عنوان از شايستگيهاي علمي مترجمان 
محترم نمي كاهدوچه بسا كه ترجمه هاي پيشنهادي نيزباز جاي نقد داشته باشند هدف اين است كه 

تر ي متون اسالمي و از جمله قرآن دقيقهاي قرآن، ترجمهاي در ترجمهنقادانه با چنين گرايش
   .شود
﴿ قَاتدا الصإِنَّممهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْما وهلَيينَ علامالْعينِ واكسالْملْفُقَرَاء ول ي وفينَ والْغَارِمي الرِّقَابِ وف

  )60/توبه( ﴾فَرِيضَةً منَ اللّه واللّه عليم حكيم يلِسبِيلِ اللّه وابنِ السبِ
 »»ينَ ولها الْعاملَيآن كنندگان جمع و زكات متصديان يعنى »ع.  
»ؤَلَّفَة والْم مهآن كه بودند - آله و عليه اللَّه صلى -پيغمبر زمان اشراف از مردمانى آنها »قُلُوب 

 لزوم مواقع در و سازد مندشان عالقه اسالم بدين آن بوسيله تا دادمي بدانها زكات از سهمى حضرت
  .بگيرد كمك دين دشمنان با جنگ براى آنها از
 »ي ويبرده. هستند بردگانِ مكاتب از بردگان، منظور و بردگان، كردن آزاد براى يعنى»الرِّقابِ ف 

 مبلغى پرداخت با ميتواند بسته، خود موالى با كه كتبى داد قرار بر اساس كه است اى برده مكاتب
   .كند آزاد را خود اقساط غير يا اقساط بطور
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»ينَ ومعصيت در صرف كه قرضهايى اند، رفته بدهكارى و قرض بار زير كه هستند كسانى »الْغارِم 
 را آنها بدهكارى اينصورت در كه به وجود نيامده باشد، هم در خرج كارى اثر اسراف در و نشده
  .ميپردازند زكات از
 »ي وبِيلِ فس تحت نيز مسلمانان ي مصالحهمه و است جهاد) خدا راه( »اللَّه سبيل« از منظور »اللَّه 

 و اند پذيرفته را قول همين نيز مبشر بن جعفر و بلخى و عطا و عمر ابن و باشد،مي عنوان اين
  .پرداخت نتوامي سهم همين از نيز را پلها و مساجد بناى مخارج: اند گفته

»نِ وبِيلِ ابشهر در چه اگر دهند،مي زكات از سهمى به او كه مانده، راه در مسافر يعنى »الس 
به  گويند) راه فرزند( »السبيل ابن« را مانده راه در مسافر اينكه و باشد، رفاه در و توانگر خودش
  ). 65: 6-5م،ج1986الطبرسي،( » است راه گرفتار و مالزم كه است دليل اين

 چهار كه است اشاره به اين نكته براى شده عدول »فى«به  »الم«از  دوم، مورد چهار در اگر« 
در بر » فى«حرف  و اول هستند مورد چهار آن بر مقدم صدقات اين استحقاق در اخير مورد
 هك فهماند مى بحث مورد آيه و رساند، مى را ظرفيت »في«حرف  باشد؛ زيرا مى معنا ي ايندارنده
شود و اين گروه همچون ظرفي  توزيع آنان ميان در صدقات اينكه به سزاوارترند اخير مورد چهار

  ). 270: 2م،ج2008، الزمخشري( 1»ها ريخته شود هستند كه صدقات بايد در آن
 بكار بوده چنين چون و شوند، مى مالك برسد به دستشان زكات از چيزى اگر اول مورد چهار «

 زكات كه از را آنچه كه دوم مورد چهار بر خالف ها صحيح است، ي آندرباره "الم "حرف بردن
 مصالحى راه در بلكه شود ، نمى داده ايشان به حقيقت در و شوند نمى مالك شود، داده ايشان به

 .دارد آنان با هم ارتباطى كه شود مى مصرف

                                                            
» كندبه جهادگر و كساني كه در حج درحال عبادت هستند اشاره مي» سبيل اهللا«زمخشري از مصاديق في «  - 1

ا با آن اسلحه خريداري كنند و مجهز گردند و شود تمثالً براي سربازان پول پرداخت مي) 283: 2م، ج2008الزمخشري ،:ك.ر(
  .شودهايي براي اسكان وخوراك تهيه ميبراي حاجيان از پول صدقات مكان
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 بردگان خود بدست چيزى ود،ش مى مصرف قرارداد، صاحب بردگانِ مورد در كه از مالى براي مثال
 آنان يباره در "الم "حرف جهت همين به و دهند، مى برده فروشنده به را زيرا زكات رسد؛ نمى
رسد نمي به دستشان چيزى بردگان و رساند،مي را معناي مالكيت حرف اين چون نشد، برده بكار
 در كه بدهكاران، زكاتى نهمچني و. كند مى تامين را ايشان از مصلحتى زكات و شوند مالك تا

تا  رسد، مى طلبكاران به دست بلكه رسد، نمى آنان خود به دست شود، مى مصرف ايشان خصوص
 در هم »السبيل ابن«. است واضح نيز اين امر »اللَّه سبيل«در مورد  .شوند ها از زير دين آزاد آن

 ابن«تنها  اللَّه سبيل مصاديق و راداف يهمه ميان از اگر و است، اللَّه سبيل مصاديق از يكى حقيقت
 اينكه، و آن اشاره به ويژگي اوست براى آورده بشمار مورد چهارمين را آن و نامبرده را» السبيل
 البته ،»فى «بر به دليل عطف هم و باشد »الم« بر عطف به دليل است ممكن هم خواندنش مجرور
  ). 124: 5، جآلوسي(» است بهتر به دليل نزديكي بدان »فى «بر عطف

توان يافت و آيا ترجمه را ياراي آن به راستي آيا چنين گزينشي در حروف را جز در كالم الهي مي
اينك به دو نمونه از . هست كه بتواند، چنين اعجازهاي ادبي و زباني را به مخاطب انتقال دهد

  :كنيمها اشاره ميترجمه
آوري آن و مستمندان و مأموران جمع نيازمندان ومخصوص }زكات= {صدقات: مكارم شيرازي

و در راه بدهكاران، ) اداي دين(و  بردگان،) آزادي(و براي براي جلب محبت افرا غير مسلمان 
الهي است؛ و خداوند دانا و ) مهم(، و واماندگان در سفر است؛ اين يك فريضهخدا) تقويت آيين(

  .حكيم است
ي كه {و بردگانن و كارگزان آن و دلجويي شدگان و بينوايا زكات فقط براي تهيدستان: خرمشاهي

ي و در راه ماندگان است كه فريضه و هزينه در راه خداو وامداران } خواهند بازخريد شوندمي
  .الهي است و خداوند داناي فرزانه است
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اشاره  كه به آن» الم«و » في«هاي ارائه شده، لطافت و ظرافت نهفته شده در حروف در ترجمه
در  اخير گروه شود براي رساندن مفهومِ تقدم چهاربا اين وجود مي. انعكاس نيافته استشده، 
  .استفاده كرد» به ويژه « يصدقات از واژه دريافت

﴿ هن بِرَبْؤمن يفَم نَّا بِهى آمدنَا الْهعما سأَنَّا لَموخَافقًا فَلَا يهلَا را وخْس13،جن( ﴾ب(  
جواب شرط است؛ اما فعل به جاي مجزوم شدن، به صورت مرفوع و » فَلَا يخَاف«در اين آيه 

. »هو«خبر است براي مبتداي مقدرِ» لَا يخَاف«ي جزا آمده است كه در اين صورت »فا«همراه با 
اگر فعل پس از آن مرفوع شده و « ي معناي لطيف است و چنين عدولي در كالم قرآني براي افاده

داللت بر اين دارد كه مؤمن به طور » فهو ال يخَاف«يش از آن در تقدير گرفته شده است مبتدايي پ
از جهت ديگر  .گيردنجات يافتن مخصوص اوست و ديگري را در بر نمي و يابدقطع نجات مي

ي نوراني در واقع در اين آيه. )97: 8درويش،ج( »اسميه بودن جمله داللت بر تأكيد بيشتري دارد 
هاي ايجاد تقديم مسند اليه بر مسند يكي از راه« ر پنهان وجود دارد؛ زيرا در زبان عربي يك قص
به اين معنا است » ما أنتم تسمعون صراخ الجياع ايها المترفون « باشد، چنانچه گفته شود قصر مي

اني گفته اين سخن زم. انداي رفاه طلبان شما فرياد گرسنگان را نشنيديد، بلكه ديگران شنيده« كه 
شود كه ثابت شده باشد، فرياد شنيده شده است و منظور سخن اين است كه شنيدن فرياد توسط مي

  ).136: 1376فاضلي، (» رفاه زدگان يا المترفون نفي شده باشد 
و مبتداي مقدر به وجود آمده، » يخَاف«بنابراين قصر موجود در آيه كه با مرفوع شدن فعل  

گفته شده، اشاره بر اين دارد كه نترسيدن از نقصان و ستم مخصوص مؤمن تر همانگونه كه پيش
ي در ترجمه. يابداست و اسميه بودن جمله داللت بر اين دارد كه مؤمن به طور قطع نجات مي

اكنون به بررسي دو . ي دقيق و لطيفي و انتقال آن به زبان مقصد بايد دقت بسيار شودچنين نكته
  :پردازيميها منمونه از ترجمه

هدايت را شنيديم، به آن ايمان آورديم، پس هر كس به پروردگارش } پيام{و ما چون : خرمشاهي
  .نه از نقصاني بيم داشته باشد، و نه از ستمي ايمان آورد،
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را شنيديم به آن ايمان آورديم؛ و هر كس به ) قرآن(كه ما هنگامي كه هدايت و اين: مكارم شيرازي
  .)در مجازات(ترسد و نه از ستم مي) در پاداش(نه از نقصان  بياورد،پروردگارش ايمان 

ي اين شود ترجمهبراي رساندن مفهوم قصر و تاكيدي كه در قسمت دوم وجود دارد پيشنهاد مي
  :گونه باشداين قسمت از آيه

  .كسي كه به پروردگارش ايمان بياورد، تنها اوست كه هرگز از نقصان و ستمي بيم ندارد 
﴿ ارباألَد لُّوكُموي لُوكُمقَاتإِن يإِالَّ أَذًى و ضُرُّوكُمرُونَلَن ينصالَ ي 111،آل عمران( ﴾ثُم(  

باشد و حرف استئنافيه مي» ثم«به شكل مرفوع آمده است؛ بنابراين » الَ ينصرُونَ«در اين آيه فعل 
آمد و ساختار ظاهر سخن نيز ميدر صورتي كه حرف عطف بود فعل نيز بايد به شكل مجزوم 

نيز عطف بر جواب شرط شده و فعل مجزوم گردد؛ اما در پس » الَ ينصرُونَ«كه فعل  اقتضا مي كند
- اگر فعل مجزوم مي«ي لطيفي نهفته است و آن نكته اين است كه عدول قرآن از جزم به رفع نكته

شد؛ همانگونه مي» إِن يقَاتلُوكُم«ها يدن با آنوابسته به جنگ» الَ ينصرُونَ«ها شد، نفي ياري از آن
شد؛ اما رفع آن داللت بر اين ها ميمنوط به جنگيدن با آن»  يولُّوكُم األَدبار «ها كه برگشتن آن

داستان : فرمايداي مطلق و بدون وابستگي است، گويي ميها وعدهمعنا دارد كه نفي ياري از آن
ها بعد از برگشتن به طور كلي دهم، كه آنه به شما خبر و بشارتش را ميها اينگونه است كآن

  ).401: 1م،ج2008 الزمخشري،( »شوند خوار مي
توانست داشته كه داللت بر فاصله دارد در اينجا نيامده بود، آيه چنين معنايي را نمي» ثم«چنانچه «

ضرورتاً اين معنا را ندارد كه اگر زيد به »  إذا جاء زيد أكرمتُه« شود باشد؛ زيرا زماني كه گفته مي
شود و تنها اين معنا را دارد كه اگر زيد يك بار صورت مستمر و متوالي بيايد، اكرام بر او واقع مي

و فعل پس از آن به صورت مرفوع » ثم«گيرد؛ بنابراين اگر در آيه نيز بيايد مورد اكرام قرار مي
فعل در اين آيه به شكل استئنافيه  .شدها از آيه فهميده نميري آنآمد، دوام و استمرار عدم يانمي

- 506: 1الدرويش،ج(» آمده و از عطف آن عدول شده تا روح اطمينان بر مؤمنان دميده شود
507.(  
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را » ال ينصرون«ي اي كه جملهگونهتواند در ترجمه نيز انعكاس يابد بهسنجي دقيقي مي چنين نكته
را نيز در » هرگز«يا » قطعاً«ي هرجمه كرده و همچنين به همراه آوردن واژبه شكل استئناف ت

  :ي پيشنهادي چنين استترجمه. ي فعل در نظر گرفتترجمه
ها هرگز ياري نخواهند آن). خورندشكست مي(اگر با شما پيكار كنند، به شما پشت خواهند كرد 

  . شد
  :كنيماره ميهاي خرمشاهي و مكارم شيرازي اشاينك به ترجمه

سپس ياري  ،)خورندو شكست مي(و اگر با شما پيكار كنند، به شما پشت خواهند كرد : مكارم
  .نخواهند شد
  .يابندسپس ياري نميكنند، و اگر آهنگ كارزار با شما كنند به شما پشت مي: خرمشاهي

ترجمه نكرده و كنيم هيچ يك از دو مترجم جمله را به صورت استئناف همانگونه كه مشاهده مي
  .اندي قطعاً و هرگز را در ترجمه نياوردهواژه
﴿وتَرَى ينَ لَونؤْمنَ الْمنَكُونَ منَا وبر اتيĤِب الَ نُكَذِّبو تَنَا نُرَدا لَيلَى النَّارِ فَقَالُواْ يفُواْ عقإِذْ و﴾ 

  )27،انعام(
ي امتناع در بردارنده» لو«. باشدو عرض مي ي معناي تمني، امتناعدر بردارنده» لو«حرف « 

باشد و اين حرف عامل نبوده و جواب آن به دليل امتناع شرط ممتنع مي. باشدمعناي شرطي نيز مي
داللت بر وابستگي و تعليق در زمان ماضي را دارد بدين معنا كه جواب شرط و وقوع آن وابسته 

  ).585: 1385بديع يعقوب، (» به وقوع شرط بوده است 
براي نازل كردن » تري«ي فعل ماضي است بر سر فعل مضارع كه ويژه» لو«در اين آيه آمدن « 

ي ماضي است تا گوياي اين باشد كه سخن كالم كسي است كه هيچ اشتباهي در -مضارع به منزله
اما  افتد؛حالت نگاه داشتن كفار بر آتش و تماشاي آن در روز قيامت اتفاق مي. خبر دادنش نيست

ي ماضي گرفته شده تا بر تحقق و قطعيت بر سر فعل مضارع به منزله» لو«اين حالت با آمدن 
ي در زبان گانههاي سهدر واقع در ميان زمان). 146:ق.هـ1430تفتازاني،( » وقوع امر داللت كند
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تر كند؛ به همين دليل خداوند در قرآن در بيشعربي زمان ماضي بر تحقق و قطعيت داللت مي
افتد از فعل ماضي استفاده كرده است موارد براي اشاره به روز قيامت و حوادثي كه در آن اتفاق مي

أَصحاب الْجنَّةِ أَصحاب النَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا  نَادىو﴿: ها اشاره نمودتوان به اين آيهكه مي
عا ودتُّم مجلْ وا فَهقنَا حبا رقح كُمبر فَ قَالُواْد ملَى  أَذَّنَنَعع نَةُ اللّهأَن لَّع منَهيؤَذِّنٌ بم

  ).1،نحل( ﴾أَمرُ اللّه فَالَ تَستَعجِلُوه سبحانَه وتَعالَى عما يشْرِكُونَ تَىأَ﴿ ).44،اعراف(﴾الظَّالمينَ
« آيد؛ اما چنين نيامده » رأيت«نيز به شكل ماضي » تري«رفت كه فعل انتظار مي» لو«با آمدن « 

تا اشاره به اين معنا باشد كه كالم، گفتار كسي است كه هيچ اشتباهي در خبر دادنش نيست وآينده 
گيرد؛ اما به نيز نزد او چون گذشته محقق الوقوع است؛ بنابراين، اين رويداد در آينده شكل مي

نگريستي، اين امر پايان يافت ولي تو نديدي، اگر مي: شده حسب تأويل گذشته است، گويا گفته
هاي اعجاز انگيز كالم ي اين موارد از جنبههمه). 147-146:همان(» ديدي امر دردناكي را مي

به شكل ماضي » لَو تَرَى«ماند، با وجود اين بهتر است فعلقرآن است كه در ترجمه پنهان مي
قصود قرآن بوده، اين اتفاق آنقدر قطعيت دارد كه گويي اتفاق ترجمه شود؛ زيرا همانگونه كه م

شود مانند اينكه در اواخر در زبان فارسي نيز گاه از زمان آينده به ماضي تعبير مي. افتاده است
بهار آمد؛ زيرا آنقدر آمدن بهار نزديك است كه گويي آمده است و اينك : شوداسفند گفته مي

  :هاي آيه ترجمه
: گويندمي! اند، ببينيايستاده) دوزخ(هنگامي كه در برابر آتش ) ها را حال آن(اگر : ازيمكارم شير
كرديم و از شديم، و آيات پروردگارمان را تكذيب نميبازگردانده مي)بار ديگر به دنيا(اي كاش 

  . مؤمنان بوديم
: وگويند} هي ديد ها خواشگرفي{  اندها را ببيني كه بر آتش دوزخ بداشتهاگر آن :خرمشاهي

  .شديمكرديم و از مؤمنان ميگرداندند تا ديگر آيات پروردگارمان را انكار نميكاش ما را بازمي
   )131،اعراف( ﴾سيئَةٌ يطَّيرُواْ بِموسى ومن معه إِن تُصبهم قَالُواْ لَنَا هذه و إِذَا جاءتْهم الْحسنَةُفَ﴿
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گويد كه بر آل فرعون فرستاد تا ي قبل و بعد اين آيه در مورد بالهايي سخن ميهاخداوند در آيه
ها و  گياهى، قورباغه هاي متعدد، طوفان، ملخ، آفتخشكسالي: از آن عبرت بگيرند، بالهايي چون

 رفع بخواهد خدا از تا زدند، مى )ع( موسى دامن به دست رسيد، مى فرا بالئى كه بار خون؛ اما هر
-برنمي خويش لجاجت از دست باز ولى شد،مي برطرف بال و پذيرفتمي نيز) ع( د، موسىكن بال

  . ورزيدندمي تكبر داشتند و
» جاءتْهم« به همراه فعل ماضي» إذا«اسم شرط » الْحسنَةُ«ي ي مورد بحث در كنار واژهدر آيه

آمده  »تُصبهم«اه فعل مضارع به همر» إن«حرف شرط » سيئَةٌ« يآمده است؛ اما در كنار واژه
هاي رود كه يقين به وقوعش نباشد و براي حكمدر اصل در جايي به كار مي» إن«زيرا « است؛ 

به كارگيري در » إذا«رود و از اين جهت كه اصل در به كار مي »إن«نادر كه غالباً حتمي نيست 
آيد؛ زيرا ماضي با توجه به ي ميجايي است كه به وقوعش جزم داشته باشيم، بيشتر با لفظ ماض

  ).135: همان(»لفظش داللت بر وقوع حتمي دارد
به همراه فعل ماضي آمده » إذا«اسم شرط » الْحسنَةُ«ي بنابراين همانگونه كه گفته شد در كنار واژه

نار نيكي مطلق است و مطلق نيكي حتماً وجود دارد؛ اما در در ك» الْحسنَةُ«زيرا مقصود از « است؛
به همراه فعل مضارع آمده است؛ زيرا بدي نسبت به نيكي مطلق » إن«حرف شرط » سيئَةٌ« يواژه

با الم جنس معرفه شده است؛ » حسنة«اندك است، همچنين از اين رو كه مقصود مطلق نيكي است 
نكره آورده شده تا » سيئة«زيرا وقوع جنس به جهت زيادي و گسترشش مانند واجب است و 

  ). 135-136: همان(»نگر تقليل باشدبيا
رساند كه رساندن خير و بركت به بندگان از سوي خداوند رحمان و مضمون آيه اين نكته را مي

هاست و نه ها و بالها بازتاب اعمال آنرحيم امري مطلق است؛ اما گرفتار شدن بندگان به سختي
 سبب شدند بهفرعون به آن گرفتار مي يي كه آل بالها امري مطلق تا متذكر گردند، همانگونه كه

كفر بود؛ بنابراين بايد سعي شود، چنين مضمون شگرفي كه در غالب  در ماندن باقى بر آنها اصرار
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اي در ترجمه آيد، به گونهكالمي زيبا ريخته شده و محتوا از دل الفاظ آن جوشيده و بيرون مي
  :اندن ترجمه كردهخرمشاهي و مكارم شيرازي آيه را چني. انعكاس يابد
گفتند سزاوار اين هستيم؛ و چون به آنان رسيد ميآنگاه چون به آنان خوشي مي: خرمشاهي

  .زدندرسيد، به موسي و همراهان او فال بد مي-ناخوشي فرا مي
» اين به خاطر خود ماست« : گفتندرسيد ميها ميبه آن) نعمت(هنگامي كه نيكي: مكارم شيرازي

  .»از شومي موسي و كسان اوست« : گفتندرسيد، ميها ميبه آن) الو ب(و اگر بدي 
  :ي پيشنهادي نگارنده چنين استو ترجمه

 سزاوار اين هستيم؛و اگر: گفتندرسيد، ميها ميبه آن نعمت، كه امري مطلق است هنگامي كه
  ...زدندرسيد، به موسي و همراهانش فال بد ميبه آنان مي ناخوشي كه امري غير مطلق است

بر سر » ال«وآمدن » فعل مضارع«به همراه » إن«و » فعل ماضي«به همراه » إذا«با توجه به اينكه 
ي معاني است كه پيش از اين بدان اشاره شد؛ به همين در بردارنده»سيئه«ونكره آمدن » حسنه«

  .ها در ترجمه در نظر گرفته شوددليل بايد معاني آن
 في ضَلَالٍ أَوعلَى هدى السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنَّا أَو إِياكُم لَ قُلْ من يرْزقُكُم منَ﴿

  )24،سباء(﴾مبِينٍ
همراه با حرف » هدايت« .دارددر اين آيه نيز چينش دقيق حروف، انسان را به شگفتي وا مي

: گويدچنين تعبير زيبايي مي يزركشي درباره .شده است ذكر» فى «با  همراه »ضاللت«و  »على«
ي اند، در بردارندهآمده» باطل«و » حق«كه هر يك به ترتيب بر سر » في«و » علي«در اين آيه « 

نشسته و به هر  راهوار مركبي بر معاني متفاوتي هستند؛ زيرا شخصِ بر حق همانند كسي است كه
رفته است و نمي داند به كدام  روگويي در ظلمت ف شخص گمراه كه حالى در تازد،كجا بخواهد مي

نيز تقريبا » در«و» بر«در زبان فارسي نيز دو حرف  .)313: 2م،ج1984زركشي،(» سوي برود 
  :چنين معنايي را انعكاس مي دهند كه مترجمان نيز رعايت كرده اند

  .در گمراهي آشكاريم، يا بر طريق هدايتو ما يا شما : خرمشاهي



  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول/ قرآني - پژوهش هاي ادبي پژوهشي -علمي فصلنامه 82 
 

  ..در گمراهي آشكاري هستيميا  هدايت) طريق(بر  ما و يا شما: مكارم شيرازي
إِن ﴿ هايآورد، مانند آيهرا مي» في«حرف » ضالل«ي هاي ديگر نيز براي واژهقرآن كريم در آيه

 )74،انعام(﴾إِنِّي أَراك وقَومك في ضَالَلٍ مبِينٍ﴿ )164،آل عمران( ﴾كَانُواْ من قَبلُ لَفي ضَاللٍ مبِينٍ
حال به )... 149،رعد(﴾وما دعاء الْكَافرِينَ إِالَّ في ضَالَلٍ﴿ )8،يوسف( ﴾أَبانَا لَفي ضَالَلٍ مبِينٍ إِنَّ﴿

  :كنيمهاي خرمشاهي و مكارم شيرازي توجه ميترجمه
  )2،حج( ﴾...عما أَرضَعتكُلُّ مرْضعةٍ يوم تَرَونَها تَذْهلُ ﴿
 در ؟»مرضع« نفرموده و »مرضعة« :فرموده شريفه يآيه در چرا بپرسد كسى اگر«: آمده كشاف در

 كه است زنى آن »مرضعة« .دارد معنا تفاوت در» مرضع« با» مرضعة« اينكه براى: گوييم مى پاسخ
باشد؛ اما  مكيدن حال در كودكش گذاشته و كودك دهان به را پستان و باشد دادن شير حال در
در . نباشد دادن شير مشغول اآلن كه چند هر باشد، داشته را كار ينا شأنيت كه است زنى »مرضع«

 آن قيامت، هول و وحشت اين داشته باشد كه بر داللت تا رفته كار به را »مرضعة«ي واژه آيه،
 از را آن گذاشته اش بچه دهان در پستان كه مادرى رسد، مى ناگهانى وقتى كه است سخت چنان
ي با توجه به آنچه گفته شد، ترجمه). 143: 3ج م،2008زمخشري، ال(» كشد مى بيرون او دهان

  :چنين است» مرضعة«يپيشنهادي براي واژه
. شوداز نوزاد شيرخوارش غافل مي هر زني كه در حال شير دادن استروزي كه در آن ببينيد 

  :كنيمها توجه مياكنون به دو نمونه از ترجمه
  .شوداش غافل مياز نوزاد شيري اين شيردهندههر زروزي كه در آن ببينيد : خرمشاهي

هر مادر ) گيرد كهآنچنان وحشت سراپاي همه را فرا مي(بينيد، روزي كه آن مي: مكارم شيرازي
  .شودغافل مي) به كلي(، از شيرخوارششيردهي

   )56،حمنالر( ﴾لَم يطْمثْهنَّ إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ قَاصرَات الطَّرْف فيهِنَّ﴿
: كه است اين »طرف كوتاهى «از  مراد و است، چشم كاسه« معناى به »طرف« يدر اين آيه واژه

الطباطبايي، (» ندارند ديگران به داشتى چشم و كنند، مى اكتفاء خود شوهران به بهشتى همسران
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 فقط را خود يعني چشمهاى» الطَّرْف قاصرات«: گويد قتاده «: در مجمع البيان آمده .)185: 19ج
- مي به شوهرانشان آنها: گويد عنه اللَّه رضى ابوذر .نگرندنمي را آنها غير و دوخته همسرانشان بر

 للَّه فالحمد«. بينم نمى تو از زيباتر و تر قشنگ بهشت در را چيزى پروردگارم عزّت به قسم گويند،
 را تو و داد قرار تو تجف و همسر مرا كه را خدايى سپاس ،»زوجى جعلك و زوجك جعلنى الذى
  .)315: 10-9، ج1988الطبرسي، ( »گردانيد من شوهر و همسر نيز

كند، وي در آيه اشاره مي» الطَّرْف قاصرات«ي كاربرد ي لطيفي دربارهمحيي الدين درويش به نكته
خود كه، معنا با لفظ خاص وجود دارد و آن عبارت است از اين» ارداف«در اين آيه فن« : گويدمي

منظور از . گرددباشد، بيان ميگردد بلكه با لفظي كه در راستا و پيرو معناي اصلي ميبيان نمي
»راتها، چشمشان را تنها به شوهرانشان عفت آن. باشدمي» زنان عفيف«در آيه » الطَّرْف قاص

بيان » رْفالطَّ قاصرات«با لفظ تابع آن يعني » زنان عفيف «  در آيه معناي خاص. دوخته است
دارد و انسان چه بسا هايش را از هوس باز ميشده است؛ زيرا هر كس عفت پيشه كند چشم

شود؛ اما به دليلي با وجود توانايي در مقابل آن عفت ي آن ميافتد و شيفتهچشمش به چيزي مي
محدود شدن چشم زن بر شوهرش امري افزون بر عفت است؛ زيرا كسي كه . كندپيشه مي
 قاصرات«باشد؛ بنابراين شود، به ضرورت عفيف ميش به فراتر از شوهرش دوخته نميچشمان
باشند؛ به همين دليل قرآن به نمي» الطَّرْف قاصرات«ها ي عفيفباشند؛ اما همهعفيف مي» الطَّرْف

  ).385: 7الدرويش، ج(» پرداخته است» ارداف«فن 
زن عفيف ممكن است به نامحرم نگاه كند و او را : در توضيح سخن محيي الدين درويش بايد گفت

» الطَّرْف قاصرات«كند در حالي كه زنان دوست داشته باشد؛ اما در مقابل هوس عفت پيشه مي
اكنون دو نمونه از . كنندها فكر نميچشمانشان تنها به شوهرانشان دوخته شده است و جز به آن

  :كنيمها را بررسي ميترجمه
هستند كه پيش از آنان هيچ }قانع به همسر{چشم فروهشته } حوريان{ها آندر : خرمشاهي

  .انسان و هيچ جني با آنان آميزش نكرده است
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؛ و ورزندزناني هستند كه جز به همسران خود عشق نميهاي بهشتي در آن باغ: مكارم شيرازي
  .ها تماس نداشته استهيچ انس و جني پيش از ايشان با آن

مكارم شيرازي هر چند عين عبارت را ترجمه نكرده است؛ اما » الطَّرْف اصراتق«ي در ترجمه
كساني هستند كه از » الطَّرْف قاصرات«تري از آن ارائه داده است؛ زيرا منظور از ي دقيقترجمه

ي بسيار چشمانشان تنها به همسرانشان دوخته شده است، نه اينكه صرفاً به روي عشق و عالقه
  .بودن به همسرانشان باشد دليل قانع

لَا مولُود هو جازٍ عن والده و لَّا يجزِي والد عن ولَدهيا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوما ﴿
  )33،لقمان(﴾شَيئًا

لَّا يجزِي والد عن ﴿ يعليهي فبر جمله ﴾لَا مولُود هو جازٍ عن والده﴿ ي اسميهدر اين آيه جمله
هلَدي دوم تأكيد بيشتري وجود دارد؛ آيد كه در جملهعطف شده است، از چنين اسلوبي بر مي ﴾و

بر » مولود« يو همچنين واژه» هو«ضمير . ي تأكيد بيشتري استي اسميه دربر داردندهزيرا جمله
اگر بپرسي « : گويدلّت چنين اسلوبي ميي عزمخشري درباره. ي دوم افزوده استتأكيد جمله

ي تأكيد در آيه آمده است، در حالي كه با شكل و شيوه ﴾لَا مولُود هو جازٍ عن والده﴿عبارت 
ي اسميه تأكيد بيشتري نسبت چنين است؛ زيرا جمله: گويمجمله ي معطوف عليه چنين نيست؟ مي

اند و بيان پيوسته به همديگر آمده» مولود« و » هو«ي اژهي فعليه دارد و از اين روي دو وبه جمله
اي به اين دليل است كه خطاب متوجه مؤمنان است با اين پيام كه پدرانشان بر سخن به چنين شيوه

اند و مراد از چنين تأكيدي اين است كه اميد آنان براي شفاعت پدرانشان كفر و آيين جاهلي مرده
د در برابر خداوند كاري برايشان بكنند، از بين برود و معناي تأكيد در لفظ در قيامت و اين كه بتوانن

آن است كه اگر كسي بخواهد براي پدرش كه از او زاده شده، شفاعت كند، شفاعتش » مولود« 
بر فرزند و » ولد«ي بيشتري با او دارند؛ زيرا شود تا چه رسد به نياكانش كه فاصلهرفته نميپذي

شود كه شخص از او زاده شده تنها بر كسي اطالق مي» مولود«شود در حالي كه نواده اطالق مي
  ).511: 3م،ج2008الزمخشري، (» باشد
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از اين تحليل پيداست كه اين آيه براي « : گويدي تحليل زمخشري ميمحيي الدين درويش درباره
آيه عام است و منطبق اند حال آنكه صحيح اين است كه زيستهكساني است كه در زمان پيامبر مي

از آنجايي كه خداوند متعال در حق : شدها است و بهتر بود در پاسخ چنين گفته ميبر تمام انسان
دهد و بر فرزند واجب ها را قرين سپاس خود قرار ميكند و سپاس از آنپدران بسيار سفارش مي

همين دليل ممكن است براي پدران  تواند از اهانت به پدر امتناع ورزد؛ بهكند كه تا آنجا كه ميمي
ها را مورد شفاعت قرار دهند و از هولناكي روز توانند آنچنين گماني پيش آيد كه فرزندانشان مي

اي مؤكد آمده قيامت باز دارند؛ به همين دليل و براي از بين بردن چنين گمان و اميدي آيه به گونه
   ). 112-111: 6الدرويش، ج( » است

 در اينكه توجه قابل« : گويدي فعليه بر اسميه در اين آيه ميي عطف جملهي دربارهمكارم شيراز
. كند مى )فاعل اسم( »جاز «به تعبير فرزند مورد در و )مضارع فعل( يجزِي، ال به تعبير پدر مورد
 مقابل در فرزند مسئوليت و وظيفه به اشاره يا سخن در تنوع باب از است ممكن تعبير تفاوت اين

 انتظار پدرى عواطف از ديگر تعبير به .رساند مى را بيشترى تكرار و دوام فاعل اسم زيرا پدر باشد؛
 ناماليمات دنيا در كه چنان آن بكند را فرزند عذاب تحمل موارد از اى پاره در اقل حد كه رود مى
 به را پدر اماليماتن از بيشترى مقدار كه رود مى انتظار فرزند مورد در ولى خريد مى جان به را او

 روز، آن در دو، اين از هيچ يك كه حالى در شود، متحمل دارد او بر كه فراوانى حقوق خاطر
مكارم ( » خويشند اعمال و گرفتار گريبان در سر همه و گشايند، نمى ديگرى از را مشكلى كمترين

  ). 92: 17ش، ج.ه1369شيرازي، 
ز انگيزي كه با معناي بلند آيه آن چنان همساز و هر چند براي درك چنين اسلوب و تعبير اعجا

توان تأكيدي را كه هماهنگ گشته كه با آن يكي شده، بايد به اصل عربي آيه مراجعه كرد؛ اما مي
  :اي بيان شده، در ترجمه انعكاس دادبه دليل آن آيه با چنين شيوه

هيچ پدري به داد فرزندش  از پروردگارتان پروا كنيد از روزي بترسيد كه! اي مردم: خرمشاهي
  .هيچ فرزندي فريادرس پدرش نباشدو  نرسد
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نه پدري مجازات فرزندش  تقواي الهي پيشه كنيد و بترسيد از روزي كه!اي مردم: مكارم شيرازي
  ...نه فرزندي چيزي از مجازات پدرش راو  شودرا پذيرا مي

ي دوم آيه وجود دارد از واژه كند براي نشان دادن تأكيدي كه در قسمتنگارنده پيشنهاد مي
  :استفاده شود» هرگز«
نه  و كارساز باشد، فرزندش براى نه پدر روزى كه از و بترسيد تقواي الهي پيشه كنيد، !مردم اى 

  .خود باشد پدر ساز كار هرگز فرزند
خَشْيةَ والَ تَقْتُلُواْ أَوالدكُم ﴿ )151،نعاما( ﴾إِياهم و نَرْزقُكُمنَّحنُ منْ إمالَقٍ والَ تَقْتُلُواْ أَوالَدكُم ﴿

 )31،اسراء( ﴾ياكُموإِنَرْزقُهم نَّحنُ  إِمالقٍ

 از مشتق هم »تملق«است،  زندگى هزينه و مال نداشتن و پوليبي معناى به» امالق«ي واژه« 
 عرب ميان در ن،آنا زندگىِ هزينه ترس از فرزندان كشتن يعنى مطلب اين و است، ماده همين

 گرانى و قحطى دستخوش هاسال غالب هاي عربيسرزمين بوده؛ زيرا جارى سنتى جاهليت
 را خود فرزندان كند مى تهديد را آنان پوليبي و سالى قحط كه ديدند مى وقتى مردم و شده، مى
  ).516: 7الطباطبايي، ج(»نباشند آنان گرسنگى و فقر ذلت ناظر تا كشتند مى
گردد آمده و در آيه دوم ي نخست، ابتدا ضمير مخاطب كه به صاحبان فرزند برميدر آيه« 

ي نخست خداوند گردد آمده است؛ چرا كه در آيهبالعكس ابتدا ضمير غايب كه به فرزندان برمي
تر از رزق و روزي فقيران را خطاب قرداده است؛ زيرا در نزد آنان رزق و روزي خودشان مهم

بنابراين ابتدا نويد روزي خودشان را داده و سپس نويد روزي فرزندانشان را، اما فرزندانشان است؛ 
باشد كه زيرا ترس، از چيزي مي ﴾خَشْيةَ إِمالقٍ﴿به دليل باشنددر آيه دوم مخاطب ثروتمندان مي

هنوز اتفاق نيفتاده است؛ بنابراين براي ثروتمندان روزي فرزندانشان مهم است؛ چراكه روزي 
ن فراهم است؛ به همين دليل نويد روزي فرزندانشان بر نويد روزي خودشان تقديم يافته خودشا
  ).285: 3م، ج1984الزركشي، ( » است 
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گويد، چگونه وقتي يابيم، خداوندي كه زيبايي مطلق است و زيبا سخن مياز آنچه گفته شد در مي
-در ترجمه. بردر متفاوت را به كار ميخواهد دو گروه از مخاطبان را از كاري باز دارد، دو تعبيمي

توان داخل پرانتز هر يك از دو گروه مورد خطاب را مشخص كرد، تا كسي كه ي هر دو آيه مي
بازداشته ) به دليل فقر و نداري (خواند دريابد، خداوند هر دو گروه را از كشتن فرزندان قرآن را مي

  :ها نويد رزق و روزي داده استو به آن
دهيم فقر نكشيد، ما هم شما و هم ايشان را روزي مي )ترس(از فرزندانتان را : خرمشاهي

دهيم فرزندانتان را از ترس فقر مكشيد، ماييم كه هم ايشان و هم شما را روزي مي). 151،انعام(
  ).31،اسراء(

). 151،امانع(دهيم ها را روزي ميفقر نكشيد، ما شما و آن )ترس(از فرزندانتان را : مكارم شيرازي
  ).31/اسراء(دهيم ها و شما را روزي ميز ترس فقر به قتل نرسانيد؛ ما آنافرزندانتان را 

ي دو آيه و در داخل پرانتز به دو گروه كنيم هر دو مترجم در ترجمههمانگونه كه مشاهده مي
ي ترس را ي آيه نخست واژهاند، همچنين هر دو مترجم محترم در ترجمهاي نكردهمخاطبان اشاره

يعني » ترس از فقر«گوييم اند؛اما پيش از اين گفته شد وقتي ميكه در آيه نبوده داخل پرانتز آورده
فقر هنوز اتفاق نيفتاده است و اين مخصوص ثروتمندان است اين در حالي است كه در آيه نخست، 

  .گروه مخاطب فقيران هستند
والسابِقُونَ األَولُونَ منَ ﴿ )72،توبه(﴾تَجرِي من تَحتها األَنْهارت جنَّات وعد اللّه الْمؤْمنينَ والْمؤْمنَا﴿

ج ملَه دأَعو نْهضُواْ عرو منْهع اللّه يضانٍ رسم بِإِحوهعينَ اتَّبالَّذارِ واألَنصاجِرِينَ وهالْم رِي نَّاتتَج
ارا األَنْهتَه100،وبهت(﴾تَح(  

ي دوم بيان شده، ي اول از آن سخن گفته شده، در مقايسه با نعمتي كه در آيهنعمتي كه در آيه
» من«حرف  ﴾من تَحتها األَنْهار﴿ي جمله ي اول بر سر شبهباشد؛ به همين دليل در آيهتر ميبزرگ

  .ي دوم حذف گرديده استآمده است حال آنكه اين حرف در آيه
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ي جريان رودها در زير باشد، يعني سرآغاز و سرچشمهمي» ابتدائيه«ي اول آمده در آيه كه» من«
آيند و سپس در جوشند و بيرون ميها ميهاست و رودها از زير درختان آن باغدرختان همان باغ

ي ي جوشيدن نهرها و سرچشمهي منظرهبدون شك مشاهده« . شوندمسيرهاي ديگر جاري مي
هاي تر است؛ اما باغي رودهاست افزونر زيباتر است و نعمت چنين مكاني كه سرچشمهها بسياآن

ها سخن گفته شده از نظر زيبايي و نعمت كمتر هستند؛ به همين دليل ي دوم از آنديگري كه در آيه
  .ي دوم حذف گرديده استدر آيه» من«

ايمان مذكور در آيه وصف عام است گويد و ي اول از زنان و مردان مؤمن سخن ميخداوند در آيه
ها انبياء و پيامبران قرار دارند و بدون ي آنگيرد و در زمرهي مؤمنان صالح را در برميكه همه

ي اول كند؛ بنابراين در آيهشك خداوند به انبياء نسبت به ساير مؤمنان نعمت بيشتري عطا مي
هايي داللت كند كه از زير درختان آن نهرها تا بر باغ آمده ﴾تَحتها األَنْهار﴿ابتدائيه همراه » من«
ي دوم خداوند از مهاجران، انصار و كساني كه از در آيه. جا هستندجوشند و پيامبران در آنمي
ي گويد و مشخص است كه اين گروه نسبت به گروه اول در درجهاند، سخن ميها پيروي كردهآن

تر است و رودهايي كه از زير دارند نيز نسبت به گروه اول كمتري قرار دارند و نعمتي كه پايين
( » جوشدگيرد و ميهاي گروه اول سرچشمه ميهاي اين مؤمنان جاري است از باغدرختانِ باغ
  ). 200-199: م2000الخالدي،

  :كنيمهايي كه از اين آيه ارائه شده توجه مياينك به دو نونه از ترجمه
جويباران از است كه  هايي را دادهي بوستاندان و زنان مومن وعدهخداوند به مر: خرمشاهي

و پيشروان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به ). 72،توبه(فرودست آن جاري است
ها خشنود است و آنان نيز از او خشنود ، خداوند از آن}تابعان{نيكوكاري از ايشان پيروي كردند
جويباران از فرودست آن جاري يي آماده كرده است كه هاشدند؛ و براي آنان بوستان

  ).100،توبه(است
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نهرها از پاي هاي بهشتي وعده داده كه خداوند به مردان و زنان با ايمان، باغ: مكارم شيرازي
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكي از ). 72،توبه( درختانش جاري است

هاي از او خشنود شدند؛ و باغ) نيز(ها ها خشنود گشت و آناوند از آنها پيروي كردند، خدآن
  ).100،توبه( نهرها از پاي درختانش جاري است بهشتي براي آنان آماده ساخته كه

شود اين ظرافت بياني را به رنگ باخته است در حالي كه مي» من«در هر دو ترجمه تعبير زيباي 
  :ي توبه اينگونه استسوره 72ي ي پيشنهادي براي آيها ترجمهاي در ترجمه انعكاس داد، لذگونه

- نهرها از پاي درختانش مياست كه  داده هايي را وعدهبوستان خداوند به مردان و زنان مومن 

  ).72،توبه(آيدجوشد وبيرون مي
  )60،نساء( ﴾بعيدا ضَالَلًا هميضلَّويرِيد الشَّيطَانُ أَن ﴿

» إفعال«ترين كاربرد باب دانيم كه مهمآمده است و مي» إفعال«بر وزن » يضلَّ« در اين آيه فعل
كند؛ اما مصدر مجرد ها را گمراه مييعني شيطان آن ﴾يضلَّهم﴿ سازداين است كه فعل را متعدي مي

) 2325: 1م،ج2005ابن منظور ،( يعني گمراه شد» ضلَّ يضلُّ ضالالً«آمده و ديگر متعدي نيست 
بدين ترتيب آيه ضمن معناي ظاهري معناي ديگري نيز در بر دارد و آن اينكه شيطان پس از اينكه 

دهند و شود و خودشان اين مسير را ادامه ميها هموار ميها را گمراه كرد، راه گمراهي بر آنآن
از به انجام گناه بار نخست براي انسان سخت است و ني. ي شيطان ندارندديگر نيازي به وسوسه

شده و برايش عادي وسوسه دارد؛ اما پس از بار نخست، انجام آن در دفعات بعد براي انسان آسان 
ترسد و سرانجام با تحريك دوستان در كند، مانند كسي كه از پريدن در آب ميو معمولي جلوه مي

اكنون . دپرپرد و در نهايت همان شخص در بارهاي بعد بدون هيچ ترسي، خود، در آب ميآب مي
  :كنيمهاي ارائه شده از اين آيه اشاره ميبه دو نمونه از ترجمه

  .گمراهي دوري و درازي بكشاندخواهد آنان را به شيطان مي: خرمشاهي
  .گمراهي دوري بيفكندخواهد آنان را در شيطان مي: مكارم شيرازي
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نيز انعكاس يابد؛ به همين  ها و لطايف نهفته در چنين تعبير زيبايي بايسته است در ترجمهظرافت
  :ي پيشنهادي چنين استدليل ترجمه
ي آن گمراهي هستند، به گمراهي دور و درازي كه خود ادامه دهندهها را خواهد آنشيطان مي

   .بكشاند
﴿و كبر ماذْكُرِ استَّلْ وتَب هيلًاإِلَيت8،مزمل( ﴾تَب(  

آمده است و از اين طريق دو » تفعيل«آمده؛ اما مصدر بر وزن » تفعل«بر وزن » تَبتَّلْ« در آيه فعل 
ي معناي به تدريج، در بردارنده» تفعلَ« بدين صورت كه وزن« معنا در يك جا گرد آمده است 

يعني كم كم و جرعه جرعه » تحسي الماء«باشد، مانند مي) به زحمت افتادن(اندك اندك و تكلف 
داللت بر تكثير و مبالغه » فَعلَ«اما ... ني آهسته آهسته راه رفت ويع» تمشّي«نوشيد و همچنين 

آمده » تفعل« كه بر وزن»تَبتَّلْ« در اين آيه نيز فعل ... يعني تكه تكه كرد و» كسر«كند مانند مي
است داللت بر تدريجي بودن امر و تكلف آن دارد و مصدر داللت بر تكثير و مبالغه دارد؛ بنابراين 

( »نگونه كه گفته شد در آيه دو معنا وجود دارد يكي تدريجي بودن و ديگري تكثير استهما
  ). 162:م2،2000السامرائي،ج

به معناي بريدن از امور ديگر و » تبتُّل« «. آيه بسيار هنرمندانه ساخته و پرداخته شده است
دانيم اين بريدن و مي ؛ اما)221: 1م،ج2005ابن منظور، (»باشد پيوستن به خداوند در عبادت مي

گيرد؛ به همين دليل فعل از وزن دل كندن امري دشوار است كه در آغاز به تدريج صورت مي
توان به طور جدي و بسيار از امور ديگر بريد و به امر آورده شده است؛ اما در نهايت مي» تفعل«

  :آمده است» تفعيل«عبادت پرداخت؛ لذا مصدر از وزن 
  .از همه گسسته و با او پيوسته شوروردگارت را ياد كن و نام پ: خرمشاهي

  .تنها به او دل ببندنام پروردگارت را ياد كن و : مكارم شيرازي
هاي بررسي شده در اين هاي خرمشاهي و مكارم شيرازي به عنوان دو نمونه از ترجمهدر ترجمه

ي بار معنايي و تربيتي در بر دارندهمقاله چنين تعبير و تغبير هنرمندانه و زيبا در فعل و مصدر كه 



 ٩١درترجمه قرآن وادبي انيزب وظرافتهاي لطافتها بازتاب

 

خواهد براي ها ميدارد كه خداوند از انساناين آيه بيان مي. باشد، انعكاس نيافته استبااليي مي
عبد شدن كم كم و به تدريج از غير خدا دل ببرند تا در نهايت عبد كامل شوند و جز رضايت خدا 

  :ستي پيشنهادي نگارنده چنين اترجمه. را نخواهند
  .به تدريج از همه گسسته شو و در نهايت به طور كامل به او بپيوندنام پروردگارت را ياد كن و  

  :نتيجه
قرآن به عنوان كتابي كه كالم فوق بشري است در كنار اعجازهاي بي شماري كه دارد، داراي 

اپذيري دارد؛ اعجاز ادبي و زباني شگفت است كه با معاني بلند قرآن ارتباط تنگاتنگ و تفكيك ن
ها و به همين دليل مترجمان محترم قرآن بايد بكوشند تا جايي كه ممكن است اين ظرافت

- ها و ظرافتبا توجه به اينكه بازتاب لطافت. اعجازهاي ادبي و زباني را در ترجمه انعكاس دهند

نياز به ريز ي آن باشد و ترجمهآسايي چون قرآن امري بسيار مهم مي هاي نهفته در كتاب معجزه
هاي ها و تخصصرسد، اگر مترجمان به طور گروهي با گرايشبيني بسياري دارد؛ لذا به نظر مي

اگر ي قرآن همت گمارند، بهتر است وبه ترجمه... مختلف چون ادبيات، نحو، بالغت، فقه، فلسفه و
قرآن به وجود چند كار جمعي در زمينه ترجمه قرآن انجام دهيم، تحول بزرگي در زمينه ترجمه 

  .ايم آورده
كساني كه به ترجمه قرآن مي پردازند حداقل درزمينه ادبيات ومباحث زبانشناسي وزيباشناسي بايد 
  .از تخصص بسيار بااليي برخوردار باشند معلومات سطحي درنحو وبالغت نمي تواند كارساز باشد
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  »قرآني -پژوهش هاي ادبي«پژوهشي -علمي فصلنامه
  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول 
  مام قرآن كري زدايي در جزء سي آشنايي

  2و مطهره فرجي  1قاسم مختاري
  چكيده
بيگانه نمودن نُرم عـادي زبـان    باشد كه بر زدايي از دستاوردهاي مكتب فرماليسم روس مي آشنايي

رود و هدف از آن، تشخّص و  شمار مي آفريني به اين اصل بعنوان شگردي براي زيبايي. داللت دارد
عنوان برتـرين   كند تا زبان قرآن كريم را به  مياين نوشتار تالش . سازي هر اثر هنري است برجسته

مندي قرآن كريم را از امكانـات   زدايي بررسي نموده و ميزان بهره اثر ادبي و هنري، از منظر آشنايي
تحليلي است و بـر آن   -روش اين تحقيق، توصيفي. آفريني نمايان سازد زباني و شگردهاي زيبايي

كاهي و  قاعده(هايي از هنجارگريزي ايان با زبان قرآن، نمونهمنظور تطبيق نظريه صورتگر است تا به
ام قرآن كريم نشان دهد و در نهايت بـا تكيـه بـر     را در برخي آيات شريفه جزء سي)  افزايي قاعده

تفاسير ادبي قرآن كريم، بازتاب تأثير آن را در كشف معناي مقصود و نيز كسب التذاذ بيشـتر بيـان   
گيري از ذخاير زبـاني،   نظير با بهره اي بي ضاي رسالت آسماني خويش، بگونهاقت قرآن كريم، به. كند

تبع آن با برجستگي كالم،   زدايي زده و به افزايي دست به آشنايي در دو حيطه هنجارگريزي و قاعده
  . اوج رسانيده است القاي مفهوم را به

  
      .افزايي ، قاعدهزدايي، هنجارگريزي قرآن كريم، فرماليسم، آشنايي: واژگان كليدي
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  q-mokhtari@araku.ac.ir  دانشيار زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك 1
  faraji_mt@yahoo.com ربي كارشناس ارشد زبان و ادبيات ع 2
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 مقدمه  - 1

بر كاستن از نيروي رسانگي و انتقال معني، از ميزان جذابيت هر اثـر   تكرار و كثرت استعمال عالوه
اي نو  بگونهاعتقاد صورتگرايان، كار هنر اين است كه مضامين مكرر را  به. كاهد ادبي و هنري نيز مي

اي از مطالعـات   بخـش گسـترده  اين اصل، . بزند »زدايي آشنايي«عبارتي دست به  عرضه نمايد و به
، )م1943: ت(2تــن يــانو، )م1984: ت( 1اشكلوفســكيدوم قــرن بيســتم را بــويژه در آثــار  دهــه

هايي از اين نظريه در  توان ادعا كرد كه رگه مي. به خود اختصاص داد...، و )م1982: ت(3ياكوبسون
نزد او سخن » تغيير«آثار ارسطو از اصطالح  كه شارحان  هنگامي. افكار پيشينيان نيز مشهود است

 )ق339: ت(و فـارابي  )م1198: ت(رشـد  ، ابـن )ق416: ت(سـينا  ابن: اي چون رانند و يا فالسفه مي
. كنند زدايي را در ذهن تداعي مي دهند، بنوعي آشنايي را در مقابل تغيير قرار مي» ةمحاكا«اصطالح 

عـدول، مجـاز، توسـع و    : نيز آنچه تحت عنوان ات عربيزبان و ادبيعالوه بر اين در ميان بزرگان 
: ت(، ابـن جنـي  )ق255: ت(، جـاحظ )ق180: ت(سـيبويه :  شجاعة العربية نزد انديشمنداني چون

شود، همگي بنوعي انحراف و درهم شكستن  ديده مي... و  )ق471: ت(، عبدالقاهر جرجاني)ق392
خـود از حقيقـت و مجـاز و     گستردهدر بحث  ابن جني. دهند هاي بياني مألوف را نشان مي اسلوب

كننـد كـه بـا     كشد، نكاتي را مطرح مـي  پيش مي» معني المعني«عبدالقاهر جرجاني در بحثي كه از 
گيري از امكانـات زبـاني بـا هـدف ناآشـنا       بهره ،بنابراينها بيگانه نيست؛  زدايي فرماليست آشنايي

ها بودند كه ايـن   است؛ ولي در نهايت فرماليستساختن و برجستگي زبان، از ديرباز پسنديده بوده 
در اين مقاله تـالش مـا   . ارائه دادند 4زدايي آشنايي اي تحت عنوان مفهوم را سامان بخشيده و نظريه

 حـوزه زدايـي را در دو   صـورتگرايان، برخـي از انـواع آشـنايي     نظريهبر آن است تا ضمن معرفي 
بـر آن،   عـالوه  .ام قـرآن كـريم تطبيـق دهـيم     جزء سي شريفهافزايي با آيات  هنجارگريزي و قاعده

زدايي در قرآن كريم و نيز تأثير آن را در زيبايي و رسانگي مفهوم نمايان  چگونگي و ميزان آشنايي
                                                            

1‐ Shklovski 
2‐ tynyanov 
3‐ Jackobson 
4‐ defamilarization 
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اين مبحث بسيار گسترده است، در اين نوشتار تأكيد ما بـر هنجـارگريزي    هدامناز آنجا كه  .سازيم
شناساني هسـتند   از زبان 2و گرامون 1ليچ. حليل آوايي آن استافزايي در سطح ت نحوي و نيز قاعده

  . باشد كه نظرياتشان مورد توجه اين مقاله مي
  تحقيق هپيشين

هـاي   اي نـدارد، بـه نـدرت در مقـاالت و پـژوهش      ديرينه سابقهزدايي  از آنجا كه اصطالح آشنايي
مراتب بيش از ادب عربي  هردپاي اين اصطالح در ادبيات فارسي ب. مختلف از آن سخن رفته است

هنجـارگريزي نوشـتاري در   « مقالـه توان به  از ميان مقاالت فارسي موجود در اين زمينه مي. است
زدايـي و   آشـنايي «و ) 1382، 1شـماره هاي ادبـي،   پژوهش فصلنامهنيا،  مريم صالحي(»شعر امروز

علـوم   دانشـكده  لهمجدل،  فاطمه مدرسي و فرح غني(»هنجارگريزي نحوي در شعر فروغ فرخزاد
طبق آنچه بررسي كـرديم تحقيقـات عربـي    . اشاره كرد) 1385، 15 شمارهانساني دانشگاه سمنان، 

مجله احمد محمد ويس، (»و مفهوم االنزياح الضرورة الشعرية«: موجود در اين زمينه نيز عبارتند از
ـ     «، )م1418، 68شـماره التراث العربي،  ـ  ةجماليـة االنزيـاح البيـاني فـي المفارق حميـد  ( »ةالقرآني

ـ 1433، 19شمارهالعلوم االنسانية و الدولية،  مجلهزاده و ديگران،  عباس هـايي   نامـه  و پايـان ) ق.هـ
آمنه لوط و وداد لـوط،  (»ألبي القاسم الشابي» ارادة الحياة«ظاهرة االنزياح في قصيدة«تحت عنوان 

 سـوره االنزيـاح فـي    ظـاهرة «و ، )م2011كلية اآلداب و اللغات لجامعة منتـوري فـي قسـنطينة،    
؛ بنابر آنچه ذكر آن )م2006 كلية اآلداب و اللغات لجامعة منتوري في قسنطينة،جيلي،  هدية(»النمل

در قـرآن كـريم صـورت    )افزايـي  كاهي و قاعده قاعده(زدايي آشنايي زمينهرفت، تاكنون تحقيقي در 
بر كسي پوشـيده نيسـت و قـرآن،    اين درحاليست كه اعجاز بياني و لغوي قرآن كريم . نگرفته است

برترين اثر ادبي موجود است؛ بنابراين جاي خالي چنين تحقيقي در ميان مقاالت موجود احسـاس  
  . شد مي

                                                            
1‐leech 
2‐gramoon 
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 چارچوب مفهومي بحث -2

 زدايي آشنايي -2-1  

باشد كه بر ناآشنا ساختن و بيگانه نمـودن   روس مي 1فرماليسمزدايي از اركان اصلي مكتب  آشنايي
منتقـد روسـي، بـراي      ،شكلوفسـكي ااين اصطالح را . شناخته شده است، داللت دارد آنچه آشنا و

وي معتقد است كه . مطرح كرد 2»فن مثابههنر به «اي با عنوان ، در مقاله1917نخستين بار در سال 
كار اصلي هنر، ايجاد تغيير شكل در واقعيت است؛ بدين معنا كه هدف زبان ادبي اين اسـت كـه بـا    

ز اشكال غريـب و غيـر عـادي، فـرم را برجسـته كنـد و در نتيجـه بسـياري از مسـائل          استفاده ا
شميسـا،  : ك.ر(شناسي را كه امروزه بسبب كثرت استعمال عادي شـده، دوبـاره بكـار گيـرد     زيبايي
اين اصل در نظـر صـورتگرايان روس، هـر نـوع نـوآوري در قلمـرو سـاخت و        «. )158: 1381
هـا را از نـو فعـال     ي را در صورتي نو درآوردن؛ يعني هنرسـازه ا كهنه پديدهها است و هر  صورت
زدايي شامل تمهيـدات، شـگردها و فنـوني     آشنايي«در حقيقت ) 96: 1391شفيعي كدكني، (»كردن

علـوي  (»كند هاي زباني مخالفت مي سازد و با عادت است كه زبان شعر را براي مخاطبان بيگانه مي
  ).107: 1377مقدم، 

  سازي برجسته -2-2   
زدايي در مـتن، شـامل شـگردهايي     آشنايي«. زدايي دانست آشنايي نتيجهتوان  سازي را مي برجسته

و معموال با نوعي هنجارگريزي همراه هسـتند كـه    مستقيم دارندرابطه سازي  شود كه با برجسته مي
بالغـي و  هاي زباني و موسيقايي و  گيرند و ويژگي شناسيك و موسيقايي جاي مي زبان دستهدر دو 

هـا بـراي زبـان دو     فرماليست« ).100: 1385دل،  مدرسي و غني(»دهند بياني را در خود جاي مي
فرآيند خودكاري، كاربرد عناصر زباني به . را در نظر گرفتند» سازي برجسته«و » خودكاري«فرآيند

عناصر  سازي، بكارگيري بيان جلب نظر كند؛ ولي برجسته شيوهقصد بيان موضوع است بدون آنكه 

                                                            
1 - formalism 
2 ‐ art  as technique 



 97آشنايي زدايي در جزء سي ام قرآن كريم 

 

هـا فرآينـد دوم را عامـل     آن. اي كه نظر مخاطب را جلب كند غير متعارف است بگونه شيوه زبان به
هاي  سازي عدول برجسته« ).باتصرف-39: 1، ج1390صفوي، (»دانند وجود آمدن زبان ادب مي به

س شناس معروف انگليسي، پ ليچ، زبان ).162: 1381شميسا، (»هنري از زبان عادي است برجسته
بـه اعتقـاد وي   . دهـد  سازي به دو گونه از ايـن فرآينـد توجـه نشـان مـي      از طرح فرآيند برجسته

معنـاي   كاهي يا هنجـارگريزي كـه بـه    قاعده: نخست: پذير است سازي به دو صورت امكان برجسته
افزايي كه با افزودن قواعدي بر قواعد حـاكم بـر    قاعده: انحراف از قواعد حاكم بر زبان است و دوم

  .)46: 1، ج1390صفوي، : ك.ر(گيرد زبانِ خودكار صورت مي
 هنجارگريزي -2-3   

گفتـار   يافتـه  سـازمان معني درهم ريخـتن   ادبيات به«شناس روسي، معتقد است كه  ياكوبسون، زبان
اين تعريف ياكوبسون از ادبيات، اصل هنجـارگريزي را نشـان   . )4: 1383ايگلتون، (»متداول است

انحراف از قواعد حاكم بـر زبـان هنجـار و    «: هي يا هنجارگريزي عبارت است ازكا قاعده. دهد مي
در حقيقـت هنجـارگريزي   ). 1445: 1376انوشـه،  (»عدم مطابقت و هماهنگي بـا زبـان متعـارف   

از زبـاني   سـتفاده شناسي به هر نـوع ا  زبان حوزهانحراف از نرم در «. معناي انحراف از نُرم است به
كه مناسبات عادي و متعارف زبان در آن رعايت نشود اشاره جمله ساختار  كاربرد معناشناسيك تا

از نظر ليچ هنجارگريزي در سطوحِ مختلـف واژگـاني، نحـوي، آوايـي،     ). 540: 1383داد، (»دارد
كـاهي را   وي نخستين ويژگي قاعده. نوشتاري، معنايي، گويشي، سبكي و زماني قابل بررسي است

شايان ذكر است كه امـروزه هنجـارگريزي در   ). 53: 1، ج1390صفوي،  :ك.ر(داند ارائه مفهوم مي
به معني دور »زيح«يا » زاح«اين اصطالح از ريشه . شود شناخته مي» االنزياح«زبان عربي، با واژه 

رود مقصود از آن، دورشـدن از كـاربرد معمـول و     شدن و جداشدن گرفته شده است و احتمال مي
، تأكيـد مـا   ليچبندي  تقسيم گانه هشتاز ميان موارد ). 11: م2011لوط، : ك.ر(باشد  رايج زبان مي

  . حاضر بر هنجارگريزي نحوي است مقالهدر 
  هنجارگريزي نحوي -2-4
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مقصود از هنجارگريزي نحـوي، جابجـايي عناصـر جملـه و تـأثير بـر سـاختمان و نيـز كـاربرد          
كـاهي در   قاعـده  گانـه  هشتز انواع كاهي نحوي يكي ا قاعده. هاي نامتعارف در زبان است صورت

تواند با ناديده گرفتن قواعد نحوي حـاكم بـر    شاعر مي«و به اعتقاد وي . باشد تقسيم بندي ليچ مي
هر نوع انحـراف از فـرم خودكـار    . )80: 2، ج1390صفوي، (»زبان خودكار به شعرآفريني بپردازد

آفريني منجـر شـود از    ه به زيباييزبان و و ايجاد دگرگوني در ساختار نحوي جمالت در صورتيك
خائفي : ك.ر(گنجد هاي سيستماتيك زبان ادبي است و تحت عنوان هنجارگريزي نحوي مي ويژگي

اي خالقانـه از   در حقيقت در هنجارگريزي نحوي شاعر يا نويسنده بگونه ).57: 1383و نورپيشه، 
پردازد و با  جمله مي شدهمرتب  سازيِ اجزاي قواعد نحوي زبانِ هنجار سرپيچي كرده و به دگرگون

  . شود زدايي در زبان مي سازي و آشنايي اين كار موجب برجسته
  افزايي قاعده -2-5

افزايي انحراف از قواعد زبان هنجـار نيسـت؛ بلكـه اعمـال قواعـدي       كاهي، قاعده بر خالف قاعده
. كاهي متمايز اسـت  اعدهرود و به اين ترتيب در ماهيت از ق اضافي بر قواعد زبان هنجار بشمار مي

. گرديـد  ياكوبسن مطـرح  سوي از بار نخستين ،)توازن(حاصل از آن نتيجه و افزاييقاعده مسأله
 اين و خود مفهوم ترينوسيع در توازن جز نيست چيزي افزاييقاعده وي معتقد است كه فرآيند

شـگرد، عـدول از    در ايـن . )164: 1همـان، ج : ك.ر(آيد حاصل مي ١توازن از طريق تكرار كالمي
آشـنايي  موجـب  كـه  شود مي افزوده هنجار زبان قواعدي بر شود؛ بلكه زبان هنجار مشاهده نمي

 برخـوردار  يكسـان  مـاهيتي  از آينـد،  مـي  حاصل توازن طريق از كه صناعاتي. گردد زدايي مي

جه مـا  تو. كرد بررسي متفاوتي تحليلي سطوح در بايد را توازن هايگونه همين دليل به نيستند؛
  .حاضر بر توازن آوايي معطوف است مقالهدر 

  توازن آوايي -2-6

                                                            
1‐ Verbal Repetitoion 
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يكي از مصاديق تكرار كالمي، . شود افزايي، از تكرار كالمي حاصل مي توازنِ موجود در قاعده
تكرارهاي آوايي «موسيقي حروف، شامل . ها است ها و مصوت موسيقي حروف يا تكرار صامت

تواند يك واج،  تكرارهاي آوايي مي. )127: 1364ثمره، (»تداف است كه درون يك هجا اتفاق مي
، مقصود از ياكوبسونبه اعتقاد . چند واج درون يك هجا، كل هجا و توالي چند هجا را شامل شود

: ك.ر(يابند توازن آوايي مجموعه تكرارهايي است كه در سطح تحليل آوايي امكان بررسي مي
   ).177-184: 1، ج1390صفوي، 

  ري آواهاالقاگ -3
. ها در بافت جمله، عالوه بر كاربرد موسيقايي، صالحيت القـاگري دارنـد  ها و مصوتتكرار صامت

يكي از مسائلي كـه در ايـن   . رسدالقاگر بودن يك آوا از بسامد چشمگير آن در كالم به اثبات مي
ـ  نظريـه مقاله مورد توجه قرار گرفته است، نقش آواها در القاي معني با تكيه بر  وريس گرامـون  م

ها را بـه روشـن،   او واكه. كندبندي ميها را تحت عناويني دسته ها و همخوانگرامون واكه. باشد مي
در توصـيف صـداهاي واضـح و    )e(و ا) i(ايهاي روشن يعني واكه. كنددرخشان و تيره تقسيم مي
-و خروشان و واكه در تداعي صداهاي بلند) α(و آ) a(هاي درخشان اَتاحدودي ريز و لطيف، واكه

هـا را   چنين او همخوانهم. رونددر القاي صداهاي مبهم و نارسا به كار مي )u(و او )o(اُ تيرههاي 
در بيـان   " p،t،k"انسـدادي ماننـد   . كندبه انسدادي، پيوسته، خيشومي، روان و سايشي تقسيم مي

پيوسته هستند كـه تلفـظ    هاي غير انسدادي، ساير همخوان. رونداصوات خشك و مكرر به كار مي
نق آهسته را همواره صدايي مثل نق "m،n"هاي خيشومي مانند  همخوان. يابد ها مدتي ادامه مي آن

همخوانهاي روان . گر ناخشنودي و عدم رضايت هستندبه بيان ديگر، اين اصوات بيان. كنندبيان مي
هـا،   كنند و سايشـي ن متبادر ميمضاميني چون لغزندگي و رواني و سياليت را به ذه "  R،L"مثل 
شايان ذكر است كه گاه اصواتي بـا يـك نـوع    . كنند صداي سايش و صفير را القا مي "s،sh"مانند

هـا و درونيـات    اي از احساسات گونـاگون هسـتند و بيـنش    تلفظ و واجگاه مشابه، بيانگر آميخته
  ).27-53: 1383قويمي، : ك.ر(كنند مختلفي را القا مي
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 ام قرآن كريم ي در جزء سيزداي آشنايي -4

جديدي را در اسـتعمال زبـان    شيوهقرآن كريم . زبان قرآن است الزمهزدايي،  توان گفت آشنايي مي
رسـالت ايـن كتـاب    . پـردازد  گيرد و به نو كردن و ايجاد تغيير در صورت مألوف زبان مي بكار مي

ان مفاهيم ديني و توحيدي خود، كند كه در بي آسماني كه سرشار از مفاهيم توحيدي است، اقتضا مي
در ايـن   ).28-29: م2002ويـس،  : ك.ر(هاي زبانيِ ادبِ جاهلي عبـور كنـد   از مرز تقاليد و سنت

جزء سي، ضمن بيان هنجارگريزي نحـوي   شريفههايي از آيات  نمونه ارائهكنيم با  نوشتار تالش مي
مـوريس، تحليـل كنـيم و     نظريـه بـه  افزايي موجود را نيز در سطح آوايي با توجه  ها، قاعده در آن
همـين منظـور    بـه  .زدايي قرآن و نيز تأثير آن را در القاي معاني، نشـان دهـيم   هايي از آشنايي جنبه

شايان ذكـر اسـت كـه    . ايم نمايندگي از ساير آيات برگزيده تعدادي از آيات شريفه قرآن كريم را به
   :باشد مي محمد مهدي فوالدوند ترجمهها براساس  اين آيه ترجمه

  .آن شب تا دم صبح صلح و سالم است: )5: القدر( ﴾سالم هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجر﴿ -4-1  
تقديم و تأخير، . ترين و البته زيباترين انواع هنجارگريزي نحوي، تقديم و تأخير است يكي از رايج

اين مبحـث جايگـاه   . ستحاكي از تبادل جايگاه واژگان در جمله با هدف ايجاد بالغت در كالم ا
تقديم و تأخير بـابي  : گويد عبدالقاهر مي. اي را در مباحث بالغي به خود اختصاص داده است ويژه

بسياري از مواقـع شـنيدن يـك شـعر، لـذتي      . است كه فوايد و محاسن بسياري در آن نهفته است
تقديمي صورت گرفتـه  يابي كه در آن،  كه دقت نمايي، درمي بخشد و هنگامي دوچندان به انسان مي

يكـي از  « ).98: تـا  الجرجاني، بي: ك.ر(اي ازجايي به جاي ديگر نقل مكان كرده است است و واژه
دالئل تغيير جاي عناصر، برجسته كردن بخشي از كالم براي جلب توجه خواننـده و تأكيـد بـر آن    

كند، محل حضور آن نشانه  اي تأكيد شاعر يا نويسنده هرجا الزم ببيند كه بر بار معنايي نشانه. است
شـريفه نيـز تقـديم     آيهدر اين ).  باتصرف -300: 1387خواني،  سجودي و كاكه(»دهد را تغيير مي

طبق نحو و دستور زبان عربي، خبر، بايـد پـس از مبتـدا    . مشهود است»هي«بر مبتدا » سالم«خبر
دل مكـاني واژگـان يـا    شريفه از هنجار زبان عدول شده است و همـان تبـا   آيهدر اين . واقع شود
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 ،كه در شـب قـدر  به اين معني است  »هى سالم«عبارت . هنجارگريزي نحوي صورت گرفته است
در حقيقت تقديم . است سرشار از بركت و رحمت وآن شب، باشد ميبسته  الهي باب نقمت و عذاب

يـر و سـالمتي   بدين معني كه خداوند در اين شب، تنهـا خ . كند معناي حصر مي هافادخبر بر مبتدا، 
يـا  . هاي ديگر عالوه بر سالمتي، امكان وقـوع بـال نيـز وجـود دارد     مقدر كرده است؛ ولي در شب

شريفه داللت بر اين كند كه در اين شب تنها سخنِ موجود، سالم گفتن است و اين  هآيممكن است 
آوردن خبـر،   شايان ذكر است كه علت نكـره . مالئكه به مؤمنين است هناحيبه دليل كثرت سالم از 

آلوسـي،  : ك.ر(دليل مبالغه است صورت مصدر، به منظور تعظيم آن شب و نيز علت آوردن خبر به به
ايــن . )410: 30تـا، ج  عاشــور،  بـي  ؛ ابـن 781: 4ق، ج1407؛ الزمخشـري،  420: 15ق، ج1415

ع بـود و  ، خالي از تنو»هي سالم«:صورت معمول و مألوف درحاليست كه آوردن واژگان اين آيه به
از سوي . فعلي را نداشت آيهشد و هرگز بار معنايي نهفته در  زدايي در آن ديده نمي اثري از آشنايي

يابيم كه بسامد همخوان روانِ  شريفه درمي آيهگرامون و با امعان نظر در اين  نظريهديگر با توجه به 
بارش باران و نيـز جـاري   گر صداي  تواند تداعي اين حرف، مي. هاست بيش از ساير همخوان) l(ل

توان چنين استنباط كـرد كـه بـا توجـه بـه       ؛ بنابراين مي)51: 1383قويمي، : ك.ر(باشد شدن آب 
با تراوش رحمت در اين شب و يا بارش باران رحمت الهـي بـر مـؤمنين    » ل«مضمون آيه، تكرار 

آن بـه سـوي   شـدن   دار و نيز جاري شدن بركت، رحمت و سالمتي در اين شـب، و روان  زنده شب
و نيز تكرار اين همخوان، طبق برداشت دوم، كثرت سالم از سوي فرشـتگان،  . مؤمنين تناسب دارد

از سـوي  . شـود  كند كه از آسمان بر مؤمنين نـازل مـي   ريزش باراني از سالم را در ذهن تداعي مي
هـا   اين واكه .نيز با طيف عاطفي آيه، متناسب است) a(ي درخشان اَ  توان گفت وجود واكه ديگر مي

با توجه به مضمون آيـه كـه از    ).51:همان: ك.ر(در توصيف مناظر باشكوه و پرعظمت توانا هستند
منظور رساندن ايـن تعظـيم    ها به توان ادعا كرد كه اين واكه راند، مي شب قدر و عظمت آن سخن مي

هاي  ر لحظات باشكوه شبگ تواند تداعي ها مي بر اين، حضور اين واكه عالوه. اند به كمك الفاظ آمده



  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول/ قرآني -پژوهش هاي ادبي پژوهشي -علمي فصلنامه 102 
 

توان  اين تكرار و موسيقي دروني را مي. داران با خداوند باشد زنده هاي راز و نياز شب قدر و صحنه
  . سازي زبان جاي داد افزايي و برجسته در چارچوب فرآيند قاعده

] زمـين [لرزنـده آن روز كه ): 6-8: النازعات( ﴾قُلُوب يومئذ واجِفَه... يوم تَرْجف الرَّاجِفَه ﴿ -4-2
  .روز، دلهايى سخت هراسانند در آن...يدآ به لرزه درمى شدت به

در اين » يوم«. شود فوق نيز، نوع ديگري از هنجارگريزي نحوي محسوب مي شريفه آيهتقديم، در 
كه در » واجفه«وسيله كلمه  بهظرفي است كه » يوم«در حقيقت . آيه، بر عامل خود مقدم شده است

قُلُوب يومئذ واجِفَة يوم تَرْجـف   ﴿: باشد و اصل آيه چنين مي بعد آمده، منصوب شده است يهآدو 
و اصل آيـه  » ُأذكر«متعلق است به فعل محذوف »يوم«البته برخي از مفسرين معتقدند كه. ﴾الرَّاجِفَةُ

عدول از قواعد نحوي حـاكم بـر   بهر حال . ﴾يوم تَرْجف الرَّاجِفَةُأذكر  ﴿: به اين صورت بوده است
زبان در اين آيه قابل انكار نيست و دليل معنايي آن، اين است كه در ايـن آيـه، عنايـت و اهتمـام     

اي در آن انجـام   العـاده  اي است و حوادث خارق يوم است؛ زيرا آن روز، روز ويژه كلمهخداوند، بر 
روز و نيز هول و وحشت ناشـي   پس هدف، نشان دادن عظمت، ميزان شدت و سختي آن. گيرد مي

در حقيقت قرآن، با  ).59: 30تا، ج عاشور،  بي ؛ ابن227: 15ق، ج1415آلوسي، : ك.ر(از آن است
برهم زدن ترتيب اجزاي جمله، موجـب ابهـام هنـري شـده اسـت و تأمـل و تـالش خواننـده را         

توازن آوايـي  . خوبي عمل كندشريفه ب آيهتواند در تأثيرپذيري انسان از  انگيزد كه اين امر، مي برمي
ايـن  . كنـد  ها جلب توجه مي ، بيش از ساير همخوان)3d(همخوان ج. فوق نيز جاي تأمل دارد آيه

با  ).59: 1383قويمي، : ك.ر(هاي شديد را القا كند تواند حركات سريع و تكان همخوان سايشي مي
اي كـه   در قيامت و نيز لرزه توجه به مضمون آيه، تكرار اين همخوان، لرزش و حركات شديد زمين

هـاي   همچنـين تركيـب همخـوان   . كند افتد را به ذهن متبادر مي از هراس آن روز بر اندام انسان مي
. )60: همـان : ك.ر(، القاگر نگراني و اضطرابِ ناشي از هراس اسـت )f(و ف) v(، و)3d(سايشيِ ج

ب شديد انسان، با تكـرار ايـن   شريفه، يعني اهوال قيامت و هراس و اضطرا آيهتداعي مضمون اين 
هـاي تيـره و    كـه بيـانگر انديشـه   ) o(ُ– تيره واكةاز سوي ديگر تكرار . رسد ها به اوج مي همخوان
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ها در قيامت، به زيبايي عمل كرده اسـت و   انگيز است، در القاي نگراني، اندوه و حيرت انسان حزن
شريفه بـه آن اشـاره شـده     آيهكه در ) گرانهاي ن دل( ﴾واجِفَة لُوبُق  ﴿ تواند تأكيدي باشد بر مي

روز قيامـت نيـز از    زلزلـه همچنين شايد دور از ذهن نباشد كه بگوييم نهيب مخوف ناشي از . است
كند، بـه گـوش    نوعي صداهاي بلند و رعدآسا را به ذهن منتقل مي ، كه به)a(درخشان اَ واكهخالل 

   .رسد و اين تكرار به معني آيه قوت بخشيده است مي
و  يـا در روز گرسـنگى  ): 14-15: البلـد ( ﴾يتيماً ذا مقْرَبة*أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغَبةٍ  ﴿-4-3

   .به يتيمى خويشاوند دادن ، طعامقحطي
» يتيمـاً «است بر مفعـول آن كـه   » اطعام«كه متعلق به» في يومٍ«فوق، جار و مجرور شريفه آيهدر 
اي اسـت كـه مفعـول پـيش از جـار و       كاربرد عادي و مألوف آن بگونه .باشد، مقدم شده است مي

زدايـي در ايـن مـورد، گذشـته از طنـين       آشنايي.﴾إِطْعام يتيماً في يومٍ ذي مسغَبةٍ ﴿ :مجرور بيايد
دلنشين آيه، در فهم كالم الهي نيز مؤثر است؛ زيرا در اين آيه تأكيد خداوند بر اطعام به يتيم نيست؛ 

از آنجا كـه در هنگـام قحطـي و گرسـنگي،     . است روز قحطي و گرسنگيكه تأكيد بر اطعام، در بل
ورزند، اطعام در اين زمان نسـبت   زمان قحطي از بخشيدن به يكديگر بخل مي ادامهها از بيم  انسان

: ك.ر(به ساير اوقات ارزش بيشتري دارد و محكي است براي سنجش ميزان ايثار و عطوفت انسان
در اين ) m(همخوان خيشومي م ).3913: 6ق، ج1412؛ سيد قطب، 316: 30تا، ج عاشور،  بيابن 

پيشتر ذكر شد كه بنابر نظر گرامون اين همخوان بيانگر نوعي نارضـايتي و  . آيه، بسامد بااليي دارد
توان چنين توضيح داد كه تكرار اين حرف، تأكيـدي   تناسب موجود در آيه را مي. ناخشنودي است

. باشد ناخرسندي و نارضايتي انسان از بخشش در هنگام تنگدستي و امتناع وي از اين عمل ميبر 
تـوان آن را بـا    كه مي )50: 1383قويمي، : ك.ر(كند اين همخوان القاي درماندگي و ناتواني نيز مي

هـاي   توان گفت از آنجا كه واكه مي. قحطي، مناسب دانست هنگامهها در  درماندگي و ناتواني انسان
ها با مضمون آيه كه  در القاي صداهاي ريز و لطيف مؤثر هستند، ميان اين واكه) e(و ا) i(روشن اي

قـويمي   گفتـه  از سـوي ديگـر بـه   . كند، تناسب برقرار است بر مالطفت و ماليمت با ايتام تأكيد مي
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از نهـاد،   ، گاهي بيانگر احساسي است كه فرياد تحسـين و سـتايش را  )i(ي روشن اي تكرار واكه«
تواند تحسين و تشويق قـرآن بـه    فوق، مي آيه؛ بنابراين، تكرار اين واكه در )22: همان(»آورد برمي

  . اين عمل را به ذهن منتقل كند
آن از  !؟پرسند ميچه چيز از يكديگر درباره ): 1-2،النبأ( ﴾عنِ النَّبإِ الْعظيم*عم يتَساءلُون ﴿-4-4

  .خبر بزرگ
  اجزاي كالم بايد حضـور داشـته   همهشود؛ چراكه  حذف از كالم نيز نوعي گريز از هنجار تلقي مي

اي صورت گيرد كه عـالوه   حال اگر اين حذف بگونه. باشند تا به معني و مقصود، خللي وارد نشود
داشـته   همراه يِ بيشتر مفهوم را نيز بهيبر ايجاد اختصار در كالم و عدم آسيب به بافت جمالت، رسا

رود،  پرواضح است كـه هرجـا سـخن از حـذف در قـرآن مـي      . شود آفريني مي باشد، سبب زيبايي
مقصود، حذف مضمون آيات نيست؛ بلكه حذف جزئي از جمله اسـت  كـه بـدون وجـود آن نيـز،      

اين كـار در  . اي در كالم براي حذف آن وجود دارد شود و قرينه مقصود و فحواي كالم دريافت مي
شـريفه   آيـه . كنـد  مواقع عالوه بر ايجاد اختصار در كالم، اهداف بالغـي را دنبـال مـي    بسياري از

تـوان آن را نـوعي    صـورتگرايان مـي   نظريـه دهـد كـه باتوجـه بـه      اي از حذف را نشان مي نمونه
عـم   ﴿: اصلي زبان و بنا به نظر مفسرين، آيه چنين بوده اسـت  قاعدهطبق . هنجارگريزي تلقي كرد

اول،  آيهكند كه پاسخ سؤال  ايجاز و بالغت قرآن اقتضا مي. ﴾يتَساءلُون عنِ النَّبإِ الْعظيم* ونيتَساءلُ
منظـور بيـان عظمـت شـأن قيامـت،        خداوند متعال بـه . مناسب با حال و شرايط موجود داده شود

قيقـت آن را  اي تلويحي به آن رخداد عظيم اشاره نموده و ح دهد و بگونه پاسخي اجمالي به آن مي
در حقيقت پاسخ به اين سؤال به صورت گذرا، همراه با تهديدي كـه در واژگـان آيـه    . كند بيان نمي

نهفته است، در يادآوري قيامـت و هشـدار دادن بـه آن، بسـيار مـؤثرتر از پاسـخ مفصـل بـه آن         
 :10ق، ج1420؛ اندلسي، 203: 15ق، ج1415؛ آلوسي، 257: 20، ج1374طباطبايي، : ك.ر(است
آوايي و موسـيقايي   جنبهاز  ).3083: 6ق، ج1412؛ سيد قطب، 9: 30تا، ج ؛  ابن عاشور،  بي383

هـا هسـتند، نـوعي     از آنجا كه براي تلفظ، مستلزم افزايش حجـم لـب  ) b(و ب) m(نيز همخوان م
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 ن بودهادر ميان مشركاز آنجا كه اين پرسش  ).64: 1383قويمي، : ك.ر(رسانند تحقير و تنفر را مي
ها نوعي تحقير و تنفر خداوند را نسبت به آنان در خود گنجانده اسـت و   تكرار اين همخوان، است

رساند كه اين مشركان بسيار حقيرتر از آنند كه قادر بـه درك و توصـيف رخـداد     اين مفهوم را مي
يافت؛ توان در اين حقارت و پوچي مشركان را از استفهام موجود در آيه نيز مي. عظيم قيامت باشند

آن قدر روشن است كـه جـايى بـراى ايـن      سؤالپاسخ اين كه فهماند  زيرا قرآن با اين استفهام مي
گاهي با طنينـي از تمسـخر همـراه    ) n(و ن) m(هاي خيشومي م همخوان«همچنين،  .نيست سؤال
بر تحقير مشركان بـا نـوعي    و برداشت ما چنين است كه مضمون اين آيه عالوه )49: همان(»هستند

پرسـيدند و   مسخر آنان از جانب خداوند همراه است؛ زيرا آنان از يكديگر درخصوص قيامت ميت
  . كردند پاسخي براي آن بيابند تالش مي

پروردگارت و فرشـتگان صـف   ] فرمان[و ): 22: الفجر( ﴾و جاء ربك و الْملَك صفا صفا ﴿-4-5
  .درآينددر صف 

و در حقيقت . نيست»رب«كلمه» جاء«و پرواضح است كه فاعلفوق، محذوف است  هآيمضاف در 
منظـور   اي از حـذف بـه   تواند نمونه فوق نيز مي هشريف هآي. است ﴾كرب أمرُ اءجو  ﴿مقصود از آن

گريز خالقانه از قواعد زبان باشد؛ چراكه حذف مضاف عالوه بر اينكه در ساختار كالم خللي وارد 
تركيب كنوني آيه؛ نماينـدگي  . دار شده است قال معني را نيز بخوبي عهدهنكرده است، رسانگي و انت

كنـد، بـراي ايجـاد     و تصويري كه از آمدن پروردگار در ذهن ايجاد مـي » أمر«از واژه » رب«واژه 
آلوسـي،  : ك.ر(منظور تعظيم و تفخيم قيامت اسـت  هراس و بيم در انسان و به هول افكندن او و به

دهد و با لفظ ماضي  ايان ذكر است كه بيان اين واقعه كه در آينده رخ ميش). 342: 15ق، ج1415
شود  و داللت بر قطعيت و حتميت وقوع آن  از آن ياد شده است، نوعي هنجارگريزي محسوب مي

، در القـاي هـراس از   )f(و ف) v(هـاي سايشـي و   افزايي نيز تكرار همخـوان  قاعده حيطهدر . دارد
شدن در پيشگاه پروردگار بسيار مؤثر عمل كرده است؛ زيـرا چنانكـه   حوادث قيامت و نيز حاضر 

ها گاهي در ايجاد اضطراب و هـراس،   پيشتر ذكر آن رفت، گرامون بر اين باور است كه اين هخوان
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 واكـه شريفه چشمگير است و  آيهدر اين ) a(ي درخشان اَ از سوي ديگر واكه .كنند ايفاي نقش مي
هاي درخشـان، القـاگر صـداهاي پرمهابـت و نيـز توصـيف        اين واكه. شود روشني در آن ديده نمي

: 1383قـويمي،  : ك.ر(باشـند  ها و مناظر باعظمت و نيز شوكت و عظمت افراد بلندمرتبه مي صحنه
با مضمون آيه تطابق دارد؛ مهابـت و  طور كامل  بهفوق،  آيه شريفههايي در  كاربرد چنين واكه). 36

كنـد را   ها تداعي مـي  قرآن با آمدن پروردگار و مالئكه براي انساناي كه  عظمت موجود در صحنه
  . توان از خالل موسيقي موجود در آيه دريافت بخوبي مي

پس كافران را مهلت ده، و كمى آنـان را بـه   ): 17: الطارق( ﴾فَمهلِ الْكافرِينَ أَمهِلْهم رويدا ﴿-4-6
  .حال خود واگذار

عهـده  هرچند از نظر نحو و دستور زبان صحيح باشند، از -د در جمله گاهي اركان و اجزاي موجو
تواننـد در رسـايي كـالم و انتقـال      آيند و تنها، عناصر زائد هستند كه مي معني و مقصود برنمي هافاد

» هالزيـاد «اين پديده كه اضافه يا اطناب نام دارد و نحويان عـرب آن را  . مقصود، مؤثر واقع شوند
مقصود آنان از . است علماي باغتنزد » زيادةُ المبني تدلّ علي زيادة المعني« قاعدهنامند، همان  مي

زيادة المعني در حقيقت تأكيـدي اسـت كـه بـا افـزودن الفـاظ در مبنـي و سـاختار كـالم ايجـاد           
 ريشـه . شود شريفه، اطناب از نوع تكرار ديده مي آيهدر اين  ).285: م1993حسان، : ك.ر(شود مي
در حقيقت جمع بين اين دو فعـل،  . باشند دادن مي يكي است و هردو بمعني مهلت» هلأم«و » مهل«

. منظـور خاصـي انجـام گرفتـه اسـت      شود و افزودن فعل دوم، به زدايي محسوب مي نوعي آشنايي
آنان عجله  خصوص و در باش كافرانتو منتظر عذاب : فرمايد خداوند متعال خطاب به رسولش مي

بـا  . م خواهد آمدا هكه به زودى آنچه در تهديدشان وعده دادرا مهلت بده؛ چراو اندكي كافران  مكن
، افـزايش  )ص(علت افزودن الفاظ در سخن خداوند بـا پيـامبر  : توان گفت تكيه بر نظر مفسرين مي

در حقيقت خداوند از شدت انس و محبتي كـه نسـبت بـه    . ميزان تسكين و آرام كردن ايشان است
گـويي كـه شـخص حضـرت     . فرمايـد بـه آنـان مهلـت بـده      به ايشان مي رسولش دارد، دو مرتبه

مختلف،  صيغهدادن در دو  بر اين، علت بيان مهلت عالوه. دستور است  مسؤول و صاحب) ص(رسول
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معني مهلـت انـدك    صورت مصغر كه به به» رويدا«منظور حسن تكرار آن است و نيز آوردن قيد  به
ذاب آنان به زودي فراخواهد رسيد و قطعا محقق خواهـد شـد؛   كند كه ع است، اين معني را القا مي

پس تو در اين امر عجله نكن؛ زيرا كسي كه به انجام گرفتن كاري مطمئن است، خواهان تعجيل در 
ــا، ج ابــن عاشــور،  بــي: ك.ر(انجــام آن نيســت ؛  3881: 6ق، ج1412؛ ســيد قطــب، 239: 30ت

شـريفه، زيبـايي آن را    آيـه وسيقي حـروف در  توازن آوايي و م). 737: 4ق، ج1407الزمخشري، 
 نتيجـه شايد بتوان گفت كه القاي تحقير كـافران و بيـزاري خداونـد از آنـان     . دوچندان كرده است

 واكـه بر آن، از آنجـا كـه    عالوه. است) h(و نيز همخوان سايشي هـ) m(عملكرد همخوان دولبيِ م
روشن ا)e(كند قا ميبخش و نجواهاي آرام را ال ، صداهاي تسلي)تكـرار  )27: 1383قويمي، : ك.ر ،

بخش او است؛  دهنده و تسلي و نيز آواي تسكين) ص(نجواي خداوند با پيامبر كننده تداعياين واكه 
ها در دريافت فحواي كالم الهي،  ها و واكه بنابراين شايد گزافه نباشد كه بگوييم وجود اين همخوان

ي نه از خالل مفهوم دقيق كلمات و جمالت؛ بلكه از طريـق  تأثير نخواهد بود و مضمون كالم اله بي
  .توازن آوايي آيه، متجلي شده است

و جهـنّم را در   ):23: الفجـر ( ﴾و أَنَّى لَه الذِّكْرى يومئذ يتَذَكَّرُ الْإِنْسان ء يومئذ بِجهنَّم و جِي ﴿-4-7
كجا او را جـاى پنـدگرفتن باشـد؟    ]  لىو[رد آورند، آن روز است كه انسان پند گي] حاضر[آن روز 

  ] !؟اين تذكّر چه سودى براى او دارد[
أَنَّـى لَـه    ﴿توان نوعي اضافه در سخن دانست؛ بدين معني كـه عبـارت   فوق مي هآياعتراض را در 

 ﴾ياتييقُولُ يا لَيتَني قَدمت لح ﴿بعد آيهماقبل و جمله معترضه ميان  جملهصورت يك  به ﴾الذِّكْرى
در حقيقـت  . معترضه بخوبي نمايان اسـت  جملههدف از آوردن اين . افزوده شده است)24: الفجر(

فايده بـودن پندپـذيري آنـان در     ثمر بودن و بي اين كار با هدف تأكيد بر خسران جهنميان و نيز بي
و  اينك كه زمـان از دسـت رفتـه اسـت، تـذكر     : فرمايد قرآن كريم مي. آخرت صورت گرفته است

ـ  وسـيله وقتى سودمند است كه بتواند بـه   ،تذكرپندپذيري چه سودي به حال وي دارد؟؛ زيرا   هتوب
اگر  .جبران كند و روز جزا جاى توبه و عمل نيست كه از دست رفتهآنچه را  ،با عمل صالحهمراه 
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ي او چنين ياد داشت، اين يادآوري، اكنون در آخرت برايش سودمند بود؛ ول او در دنيا، قيامت را به
؛ 299: 30تـا، ج  ابـن عاشـور،  بـي    ؛284: 20، ج1374طباطبـايي،  : ك.ر(نكرد و از غافالن بـود 

درواقع تركيـب جمـالت بـدون    ). 3906: 6ق، ج1412؛ سيد قطب، 475: 10ق، ج1420اندلسي، 
معترضه خالي از معناي تأكيد بر عدم سودمندي اين تذكر بود و هرگز معناي كنوني آيه را در  جمله

ايـن  . اشـاره كـرد  ) j(توان به همخوانِ سايشـي ي  در بحث القاگري آواهاي اين آيه، مي .بر نداشت
شريفه  آيه، با مضمون )63: 1383قويمي، : ك.ر(همخوان كه نشان از اندوه و نيز صداي گريه دارد

و دهد، پيوند خورده است و از خالل آن حالت انـدوه و اشـك    كه شرح حالي از جهنميان ارائه مي
تـوان از   را نيـز مـي  ) z(همچنين بسامد باالي همخوان سايشـي ذ . توان دريافت حسرت آنان را مي

باتوجه به اينكـه ايـن همخـوان گـاهي     . افزايي موجود در آيه نگريست منظر توازن آوايي و قاعده
توان ميان آن، با يأس و نااميدي جهنميـان از عفـو و بخشـش     ، مي)50: همان( كند القاي يأس مي

توانـد بيـانگر ناخشـنودي و     نيـز مـي  ) m(خيشومي م  همخوان. الهي در قيامت تناسب برقرار كرد
ها به درگـاه خداونـد باشـد؛ بنـابراين صـداي       آن شكوهنارضايتي جهنميان از سرنوشت خويش و 

رسد بخشي  شود و بنظر مي هاي آيه، شنيده مي دردمندي، حسرت، اندوه و نااميدي از خالل ساخت
  .كشند مفهومي آيه را آواهاي موجود در آن به دوش مياز بار 

در حقيقـت، دنيـا و   ): 13-14:الليـل ( ﴾فَأَنْذَرتُكُم ناراً تَلَظَّـى  *و إِنَّ لَنا لَلĤْخرَةَ و الْأُولى  ﴿-4-8
  .هشدار دادم ،كشد آتشى كه زبانه مى بهآخرت از آن ماست و من شما را 

معني انتقال از يك جهـت بـه جهتـي     التفات به. زي بشمار آوردتوان نوعي هنجارگري التفات را مي
ريزد بشرط زيبا و خالق بودن  از آنجا كه اين انتقال، صورت معمول زبان را در هم مي. ديگر است

ابن اثير معتقد است، التفات بخشي از جوهره علـم بيـان و   . زدايي تلقي شود تواند نوعي آشنايي مي
وي توضـيح  . برابـر اسـت  » شـجاعة العربيـة  «از نظر وي، التفات با  .شود پايه بالغت محسوب مي

التفـات در  . دهد كه ديگران جـرأت انجـام آن را ندارنـد    دهد كه شخص شجاع كاري انجام مي مي
داند و بر اين باور است كه اين  زبان عربي مي ويژهأثير التفات را  ابن. گفتار نيز به همين معني است
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زگي و جـذابيت در كـالم و جلـب توجـه خواننـده يـا شـنونده صـورت         منظـور ايجـاد تـا    كار به
قرآن كريم باهدف زيبايي كالم و نيز رسانگي مفهوم، از ). 3: 2م، ج1939ابن األثير، : ك.ر(گيرد مي

. فـوق، مصـداق التفـات اسـت     شـريفه  آيه. اي گسترده و متنوع بهره برده است گونه اين صنعت، به
و *  إِنَّ علَينـا لَلْهـدى   ﴿: باشد مي» نا«الغير ده است، ضمير متكلم معضميري كه در آيات پيشين آم

رسد، فعل را به خـود   ؛ ولي خداي متعال به اين آيه كه مي)12-13: الليل( ﴾إِنَّ لَنا لَلĤْخرَةَ و الْأُولى
 آتـش  از را شـما  من اينك است، ما عهده بر هدايت شد معلوم كه حال: فرمايد دهد و مى نبست مي

 به خواهد خداوند مي«شود؛  مى آيه است، روشن در كه التفاتى نكته بيان، اين با كنم؛ مى انذار جهنم
 تعـالى  خـداى  حقيقـى  منـذر  جهت همين به و حتمى است قضايى هدايت، كه كند اشاره نكته اين

 ).305: 20، ج1374طباطبـايي،  (»گيـرد  انجام) ص( خدا رسول زبان اين كار با كه چند هر است،
دهد و با زدودن غبار عـادت   گيري از امكانات زباني در كالم خود تغيير جهت مي پس قرآن با بهره

. دارد مذكور معطوف مـي  آيهزدايي در كاربرد ضماير، توجه وي را به  يي از ديدگان خواننده يا آشنا
بيشتر در انسـان   منظور ايجاد هراس كش به خود خداوند، به شايد نسبت دادن هشدار از آتشِ زبانه

مـوريس گرامـون    نظريـه در تحليل عناصر آوايي كالم با توجه به . و بازداشتن وي از غفلت باشد
ايـن حـروف كـه    . اند ها جلوه كرده بيش از ساير همخوان) r(و ر) l(توان گفت همخوان روان ل مي

عمت هـدايت و انـذار   معناي لغزندگي را با خود دارند، به اين مطلب اشاره دارد كه انسان باوجود ن
همچنين شايد بتوان چنين برداشت كرد كه همراه بـا  . شود خداوند، باز هم مرتكب گناه و لغزش مي

هـا نيـز تغييـر ايجـاد شـده اسـت و در فعـل         التفات و تغيير در جهت كالم، ناگهان در روند واكـه 
، جلـب توجـه   )a(اَو  ،)α(آ هاي درخشـان  پس از توالي واكه) o(ُ– واكه تيرهتوالي دو » أنذرتكم«

كند، تهديد انسان از جانب خداونـد را بـه    اين واكه كه گاهي صداهاي تهديدآميز را القا مي. كند مي
بدين معني كه خداوند انسان را تهديد كرده است كه درصورت عدم تأثير پذيري از . رساند ذهن مي

ـ . آورد كش درمي اين انذار، او را در آتشي زبانه ن واكـه القـاي ثقـل و سـنگيني نيـز      از آنجا كه اي
كـه بـه خـود خداونـد     » أنذرتكم«شايد آمدن آن همراه با فعل  ،)38: 1383قويمي، : ك.ر(كند مي
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تر كند؛ چراكه خداوند اينگونه، راه را برهرگونـه انكـار    نسبت داده شده، مسؤوليت انسان را سنگين
هـاي موجـود در    رسد كه تيزيِ همزه مي نظر چنين به. انسان بسته و حجت را بر او تمام كرده است
  . باشد آيه نيز، القاگر قاطعيت خداوند در سخنش مي

4-9-﴿ ذَّابا ونا كياتĤِوا بذابا... كَذَّبإِلَّا ع كُمو آيات ما را سخت ): 28-30: النبأ( ﴾فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيد
  .افزاييم ىبر شما نمهرگز چيزي پس بچشيد كه جز عذاب  .كردند تكذيب مى

شريفه، از ضمير جمع غايب به ضـمير  آيه در اين  التفات. باشد مذكور نيز از مصاديق التفات مي هآي
را  كـافران رساند كه خـداى تعـالى    اين نكته را مىتغيير ضمير، . جمع مخاطب صورت گرفته است

ـ حاضر فرض كرد تا توبيخ و سركوبيشان بدون واسطه انجام  ر و اهانـت، در  گيرد؛ زيرا ميزان تحقي
شريفه بيانگر شـدت خشـم و    آيههمچنين التفات در . واسطه بسيار بيشتر است توبيخِ مستقيم و بي

؛ 217: 15ق، ج1415؛ آلوسي،168: 20، ج1374طباطبايي، : ك.ر(غضب خداوند بر كافران است
داشـت  بنابراين در صورت عدم التفات، چنين مفهومي از آيـه بر  ؛)690: 4ق، ج1407الزمخشري، 

از سوي ديگر تكـرار و موسـيقي   . شد و اين، بيانگر تأثير هنجارگريزي بر دريافت مفهوم است نمي
هاي انسدادي است كه  از همخوان) b(همخوان ب. آوايي آيه، در تأثيرگذاري آن قابل بررسي است

ه با توجه به توان تناسب اين همخوان با آيه را چنين بيان كرد ك مي. بريده است بيانگر اصوات بريده
هاي انسدادي، براي تلفظ،  همخوان«از سوي ديگر . شود التفات موجود، گويي كالم بريده و قطع مي

واين امر نيز با التفات و  )43: 1383قويمي، (»مستلزم خروج ناگهاني هوا با فشار به خارج هستند
) z(و همخوان سايشـي ذ ) b(بدولبيِ همچنين همخوان . ارتباط نيست تغيير ناگهاني جهت كالم بي

هـا   در القاگري تنفر خداوند نسبت به كافران و تحقير آنان مؤثر واقع شده است؛ زيرا اين همخـوان 
بـا هشـت   ، )α(آدرخشان  واكه؛ از سوي ديگر )55: 1383قويمي، : ك.ر(كنند گاهي القاي تنفر مي

توصيف احساساتي در تناسب  تكرار اين واكه با. شريفه همراه شده است آيهمرتبه تكرار، با فضاي 
بدين معني كه صدا با وجود اين مؤلفه در كالم باال . گيرد ها صدا اوج مي است كه در زمانِ تجلي آن

رود و  گيرد و باال مي ها اوج مي خشم و عصبانيت نيز از جمله حاالتي است كه صدا در آن. رود مي
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شريفه نيز خشم خداوند نسبت به  آيهدر اين توان گفت  مي. گذارد اين امر در اداي مقصود تأثير مي
بنـابراين بسـامد   كافران از طريق تكرار اين واكه در كالم و اوج گرفتن صدا، متجلـي شـده اسـت؛    

شـود و القـاگري    مذكور، با قهر و غضب خداوند نسبت به كافران، مرتبط مي هآيباالي اين واكه در 
 هگفت را كه به) o(ُ– هتيري  توان حضور واكه مچنين ميه. رساند شريفه به اوج مي هآياين واكه را در 

: ك.ر(شـود  هاي زشت و عبوس و ظلماني استفاده مي قويمي در توصيف اجسام، عناصر و يا پديده
هاي زشت و كريه جهنميان دانست؛ چراكه بنابر برخي آيـات از جملـه    گر چهره تداعي )40: همان
اي از  آنان از سـياهي ماننـد تكـه    چهره ﴾ةسودهم مجوهو لي اهللاِوا عبذّكَ ينَذري الّتَ﴿: زمر 60 آيه

  .  شب ظلماني است
): 18-19: النبأ( ﴾و فُتحت السماء فَكانَت أَبوابا*جايوم ينْفَخُ في الصورِ فَتَأُْتونَ أَفْوا﴿-4-10

  .يي شوددرها وو آسمان گشوده  ييدگروه گروه بياشود و  دميده مى» صور«روزى كه در 
؛ الزركشي، 2:10م، ج1939ابن األثير، : ك.ر(تغيير زمان افعال در جمله نيز از مصاديق التفات است

تغيير . شريفه، التفات از زمان مضارع به ماضي صورت گرفته است آيهدر اين . )336: 3م، ج1967
 آيهو فعل موجود در شود، د همانگونه كه مشاهده مي. محسوس است بخوبيزمان افعال در اين آيه 

گويند؛ ولي  اند و از حوادثي كه در قيامت اتفاق خواهد افتاد، سخن مي صورت مضارع آمده اول به
صورت ماضي آمده است و نوعي  باشد، فعل به بعد كه آن نيز مشمول حوادث قيامت مي آيهدر 

هم در انسان ايجاد كند و تواند كنشي م اين تغيير مي. شود گريز زيبا از دستور زبان در آن ديده مي
بر داللت بر تفخيم و  بيانِ گشوده شدن آسمان با لفظ ماضي عالوه. بر ميزان تأثيرپذيري او بيافزايد

: 15ق، ج1415آلوسي، : ك.ر(تعظيم اين حادثه، بر تحقق و حتميت وقوع آن نيز داللت دارد
شدن آسمان  و از آنجا كه گشوده ﴾نَت سراباو سيرَت الْجِبالُ فَكا﴿: فرمايد نيز مي 20 آيهدر  ).212

شدن در شيپور و آمدن مخلوقات به  پيشين يعني دميده حادثهها نسبت به دو  و نيز روان شدن كوه
با اين . تر است، از اين دو واقعه با فعل ماضي تعبير كرده است قيامت سهمگين صحنه

انگيزد و وي را به تأمل وا  طب را نيز برميبر تعظيم اين دو واقعه، توجه مخا سازي، عالوه برجسته



  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول/ قرآني -پژوهش هاي ادبي پژوهشي -علمي فصلنامه 112 
 

توانند القاگر نگراني و  قويمي مي گفتهكه به ، )f(و ف) v(وهايي چون  بسامد باالي همخوان. دارد مي
همچنين وجود . آهنگ است قيامت هم صحنهها در  اندوه باشند، با اندوه و اضطراب و نگراني انسان

كه براي تلفظ مستلزم خروج ناگهاني هوا ) b(و ب )t(هاي انسدادي مانند ت برخي همخوان
بر هماهنگي با تغيير ناگهاني زمان فعل، با دميده شدن در شيپور و آغاز ناگهاني  هستند، عالوه
شدن آسمان، با نهيبي  شدن در شيپور و نيز گشوده بديهي است كه دميده. ارتباط نيست قيامت نيز، بي

. در آيه، تناسب دارد، )α(آ و) a(اَهاي درخشان  ملكرد واكهسهمگين همراه است كه اين امر با ع
شريفه  آيهها در توصيف شرايط هولناك نيز توانا هستند و اين، با شرايط هولناكي كه در  اين واكه

شريفه  آيهنيز در اين ) o(ُ– واكه تيرهبر اين،  عالوه. تصوير كشيده شده است، همخواني دارد به
 هحفراز اصواتي هستند كه در درون )o(ُ–هاي تيره بويژه  گرامون واكه فتهگبه . كند خودنمايي مي
شدن  شريفه، زنده آيه؛ گويي حضور اين واكه در )39: 1383قويمي، : ك.ر(شوند دهان توليد مي

كند كه پس از دميده شدن در  تاريك قبر را در ذهن تداعي ميحفرهها از  مردگان و خروج آن
  .دهد شيپور رخ مي

4-11-﴿الْفَتْح و رُ اللَّهنَص أَفْواجا* إِذا جاء ينِ اللَّهي دخُلُونَ فدي النَّاس تأَير 1- 2النصر( ﴾و :(
  .درآيند ونددسته در دين خدا و ببينى كه مردم دستهرسد و پيروزى فرا وندچون يارى خدا

از نظر تأثيرگذاري، هيچ  در حقيقت. بندي التفات جاي دارد كاربرد اسم بجاي ضمير نيز در دسته
اين مقوله را از . آيد تفاوتي در جايگزيني اسمِ ظاهر بجاي ضمير يا ضمير بجاي ضمير به ديده نمي

اند كه شخص، در حالت اسم و يا ضميري كه بجاي آن نشسته، يكسان  آن جهت التفات دانسته
ا از مصاديق التفات زركشي نيز در بحث از التفات، جايگزيني اسم ظاهر بجاي ضمير ر. است
تكرار شده » اهللا« هجاللاسم  2 آيهدر اينجا نيز، در . )314: 3م، ج1967الزركشي، : ك.ر(داند مي

پي به هريك  در پي گزارهاشاره به نام خداوند در دو. بيايد» دينهفي «توانست بجاي آن  است كه مي
منظور بيان  بر اينكه به ام خدا عالوهبه اعتقاد نگارندگان، تكرار ن. بخشد اي مي نشان و منزلت ويژه

إِنَّ الدينَ ﴿قرينه تواند به  عظمت خداوند و نيز القاي حس شادماني از شنيدن نام او آمده است، مي
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. تأكيدي باشد بر اينكه مقصود، در اينجا دين اسالم است) 19: عمران آل( ﴾عنْد اللَّه الْإِسالم
تواند در بيان عظمت و ارج نهادن بيشتر به دين اسالم نيز  هللا ميا كلمهكردن دين به  همچنين اضافه

اليه كسب منزلت كرده است؛ حال آنكه شايد  بسيار مؤثر عمل كند؛ بدين معني كه مضاف از مضاف
شريفه را نيز بعنوان  آيهتوازن آوايي موجود در . شد چنين هدفي با اضافه به ضمير محقق نمي

توان چنين تحليل كرد كه فضاي حاكم بر آيه، فضايي سرشار از شور و  ميافزايي  اي از قاعده نمونه
اى كه  ترين واقعه روشن« .ميان آمده است نشاط است؛ چراكه در آن سخن از فتح و پيروزي به

) ص(تواند مصداق اين نصرت و فتح باشد، فتح مكه است، چون فتح مكه در حيات رسول خدا  مى
العرب ريشه جزيرة فتوحات و نصرت روشنى بود كه بنيان شرك را در فتوحات، ام ال همهو در بين 
پيش از اين گفتيم كه بنابر نظر موريس گرامون،  ).651: 20، ج1374طباطبايي، (»كن ساخت

. القاگر صداهاي بلند و هياهو و حتي گاهي صداي قهقهه هستند، )α(آ و) a(اَ هاي درخشان واكه
موجود در ميان مسلمانان پس از فتح مكه  همهمه ها و شور و كهرسد ميان عملكرد اين وا بنظر مي

شريفه  آيهدر  )f(و ف) v(هاي سايشي و ارزش القايي همخوان از سوي ديگر. تناسب وجود دارد
ها آن است كه هنگام تلفظ، گذرگاه هوا تنگ  وجه اشتراك اين همخوان«. قابل بررسي است

 »رسد گوش مي ها به ن معبر صداي سايش و صفير از آنشود تا آنجا كه موقع عبور هوا از اي مي
از تنگناي  العرب جزيرةرسد عبور اين هوا از مجرايي تنگ، با عبور  بنظر مي. )53: 1383قويمي، (

ها در رسانگي  شرك و آلودگي و رسيدن به فضاي فراخ فتح و نصرت مرتبط است و اين همخوان
  . اند اين معني بخوبي ايفاي نقش كرده

  يجهنت
هاي روسي به ثبت رسيده است و مقصود از آن  نام فرماليست اي است كه به زدايي نظريه آشنايي

كند دستور زبان  بيگانه نمودن و نو جلوه دادن صورت كهنه و تكراري زبان است كه تالش مي
ا ه توان ابداع فرماليست زدايي را نمي در حقيقت اصل آشنايي. جان را، جاني دوباره بخشد نيمه

. اند نظران پيشين به ارزش آن پي برده و اسامي مختلفي بر آن نهاده دانست؛ زيرا بسياري از صاحب
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زدايي در  بخشد، ايجاد همان آشنايي قضاوت ما چنين است كه آنچه به كار صورتگرايان ارزش مي
 .  خشيدندآنان اصول اين نظريه را سامان داده و صورتي نو و تازه به آن ب. بيان اين مطالب است

شود، عاملي در ايجاد  شناخته مي» االنزياح«هنجارگريزي كه امروزه در دنياي عرب به
شود و بديهي است كه هرگونه انحراف از قواعد زبان تحت اين عنوان  زدايي تلقي مي آشنايي

آفريند كه خالقانه صورت گيرد و  شود و زيبايي مي اين انحراف هنگامي مؤثر واقع مي. گنجد نمي
 .به ساختار زبان خلل وارد نكند

هاي  زداييِ حاصل از هنجارگريزي در قرآن به اوج خود رسيده است و تمامي هنجارگريزي آشنايي
تقديم و تأخير، حذف . كند آن، ضمن ايجاد طنين دلنشين در آيات، اهداف معناشناسانه را دنبال مي

ان از مصاديق هنجارگريزي نحوي در جزء تو و اضافه و التفات در ضماير، افعال و يا اسامي را مي
افزودن در . منظور تأكيد و اهتمام به آن است تقديم آنچه بايد مؤخر باشد، به. سي قرآن دانست

تر  حذف از كالم، با هدف داللت بيشتر و قوي. دنبال دارد كالم، افزايش معني و شدت آن را به
 .  انگيزد شود و توجه او را برمي خواننده مي ردگيرد و التفات، سبب ايجاد نوعي حساسيت  انجام مي

افزايي برخالف هنجارگريزي، انحراف از قواعد زبان هنجار نيست؛ بلكه يك مجموعه از  قاعده
 .شود شگردهايي است كه از طريق فرآيند تكرار كالمي حاصل مي

گيري از ذخاير  ا بهرهقرآن ب. رود شمار مي افزايي در قرآن كريم به عالي قاعده نمونهتوازن آوايي، 
افزايي به  قاعده حيطهپردازد و با بكارگيري مطلوب توازن آوايي در  زباني به تشخص زبان مي

زدايي دست زده است و با استفاده از اين شگرد، القاي معناي ثانوي و درك بهتر مضمون  عادت
 .نهفته در آيات را درنظر دارد

مندي از  يش روي ماست كه در عنايت به الفاظ و در بهرهبرترين اثر ادبيِ پمنزله قرآن كريم به 
امكانات زباني، گوي سبقت را از ساير آثار ربوده است و اعجاز بياني و لغوي اين كتاب آسماني 

  .بر كسي پوشيده نيست
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  )مطالعه موردي سوره فصلت( هاي هنري در قرآن شناختي تصوير تحليل زيبايي
   2و حسن خلف 1سيد حسين سيدي

  :چكيده
هايي زيبا، جذاب و پوياست؛ يكي از اين  منشوري آسماني است كه سرشار از جلوه قرآن كريم   

روشني، پرده از  ها و تصويرهاي هنري شگرف و نفيس آن است كه هر يك به ها، صحنه جلوه
اين مصحف شريف با به كارگيري يك رشته الفاظ و تعابير . دارد مي ها بر جمال خالق همه زيبايي
تواند ضمن برانگيختن  دهد كه مي هايي باشكوه و تصاويري زيبا ارائه مي ظاهراً ساده، گاه صحنه

ن الفاظ و تعابير چنان احساسات و عواطف آدمي، عقل و انديشه وي را نيز به تكاپو وا دارد؛ اي
كه خود را در مقام خواننده الفاظ بيابد؛ خود را بيننده  زنده و تأثيرگذار است كه انسان به جاي آن

چه سبب پيدايش اين تصاوير  آن. يابد هايي زنده و سرشار از حركت و پويايي مي تابلوها و صحنه
استعاره، كنايه : الغي از جملهرفت برخي فنون ب هنري در قرآن كريم شده است از يك سو كار

است و از سويي ديگر حاصل تركيب عناصري همچون تقابل  )مجسم سازي(تشخيص و تجسيم 
ژوهش بر آن است تا ضمن بررسي مفهوم تصاوير  اين پ. گو و غيره و ها، محاوره و گفت صحنه

  .زدشناختي اين تصاوير در سوره فصلت بپردا هنري و مصادر آن، به تحليل زيبايي
  

  .قرآن، تصويرهاي هنري، سوره فصلت، فنون بالغي: واژگانكليد
  
  

                                                            
  29/05/1392 :تاريخ پذيرش  30/02/1392 :تاريخ دريافت** 

  seyedi@um.ac.ir .مشهداستاد زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي .  1
 Hasan_khalaf84@yahoo.com. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد: نويسنده مسئول.  2



  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول/ قرآني -پژوهش هاي ادبي پژوهشي -علمي فصلنامه 118 
 

  :مقدمه
 در را خود و دنديبال يم خود بالغت و فصاحت به العرب رةيجز نيسرزم از يمردمان كه يزمان 

 خود؛ بنده بر را يكالم م،يحك مصور گانهي آن آوردند، يم شمار به اقوام نيبرتر يسخنور عرصه
 شيخو مجذوب را ها آن همه اش لعادها خارق يها ييبايز با كه فرمود نازل )ص( محمد حضرت

 نمودند وادار بود، كالم فن به آگاه و غيبل يفرد كه را رهيمغ بن ديول ش،يقر سران رو نيا از. نمود يم
 باره نيا در مفسران. شود)ص( محمد حضرت به مردم تا مانع گرويدن ديبگو يسخن قرآن هيعل تا
 به گفتند شيقر. كرد دايپ بدان يليتما و انعطاف ييگو د،يشن را قرآن از ياندك ديول«: دسنينو يم

 را ابوجهل جهينت در .شد خواهد شيقر تمام برگشتن سبب امر نيهم و برگشت نيد از ديول كه خدا
 از يحاك كه را يسخن قرآن درباره ديول تا كند كيتحر را او غرور و تياشراف تا فرستادند او شيپ

 يكس شما انيم در قسم خدا به م؟يبگو چه قرآن درباره گفت ديول. اورديب زبان بر اوست نفرت
 ديگو يم او كه را چه آن خدا به. ستين يابانيب مردم اشعار يحت و دهيقص و زجر فن در من از داناتر

 همه كه است ييرايگ و ينيريش چنان سخنش در قسم خدا به. ستين هيشب ها نيا از كي چيه به
 يينگو يزيچ قرآن هيعل تا قسم خدا به: گفت ابوجهل. دهد يم قرار خود تر از پايين را سخنان
 جز سخن نيا: گفت سپس كنم فكر باره نيا در ديبگذار: گفت ديول. شوند ينم يراض تو از قومت
  .)18 -19، صص 1360قطب، (» ستين شود، يم آموخته كه يسحر

 روانشانيپ و خود روان و روح در قرآن ريتأث از شيقر سران هك است يميب از يحاك گفتار نيا 
 در ابند،يب را قرآن يرگذاريتأث نيا علت تا برآمدند درصدد ربازيد از پژوهان قرآن از يبرخ. داشتند

 از يناش را ها دل بر قرآن يرگذاريتأث يبرخ. كرد ابراز را خود نظر باره نيا در كي هر ،راستا نيهم
 را يبيغ امور از برداشتن پرده گريد يبرخ. دانستند يم آن يبايز اسلوب و نظم بالغت، فصاحت،

 درباره توانيم را موارد نيا همه چه اگر. دانستند يم مردم روان و روح در قرآن يرگذاريتأث سبب
شد، خبري از  هاي كوتاه نازل مي آغاز كه غالبا سوره در كه ميدان يم كنيول دانست صادق قرآن كل
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) به تعبير وليد بن مغيره(ويي و ساير علوم نبود بنابراين بايد گفت منبع و ريشه سحر قرآن گ غيب
  .گرا را مجذوب خويش نموده بود بديل آن است كه عرب بدويِ حس اسلوب زيبا و بي

هاي زيبا و جذاب قرآن كريم كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، تصاوير و  يكي از اين جلوه 
قرآن با . دارد ها بر مي ي نفيس آن است كه به روشني پرده از جمال خالق همه زيباييتابلوهاي هنر

اي را خلق نموده است كه  بهره جستن از الفاظ و كلمات مجرد، تصاوير هنري خارق العاده
هايي كه كلك  پرور آن نوازشگر چشم و خيال آدمي است؛ صحنه هاي شگفت انگيز و روح صحنه

تواند  هاي گوناگون نمي ها و نقش ها و طرح هيچ نقاشي با استفاده از رنگهيچ نگارگر و قلم 
  ).، ص هفده1387محمدقاسمي، (همانندش را بيافريند 

هنر قرآن آن است كه با استفاده از روش تصويرگري و ترسيم حقايق عقلي و معنوي در قالب امر  
ها پرورش دهد و بر  هي را در دلمحسوس و ملموس، توانسته است بذر اعتقادات حقّه و معارف ال

ها را در مقابل شكوه و عظمت معارف اين كتاب  پرتو افكند و آنها  اعماق قلب و روح انسان
  .آسماني به خضوع و خشوع وا دارد

اي از تصاوير زيباي قرآن در  ما در اين نوشتار بر آن هستيم تا به تحليل و بررسي گوشه 
فاهيم معنوي در سوره فصلت بپردازيم، براي رسيدن به اين مهم ها و تجسم بخشيدن م پردازي صحنه

نخست نگاهي به مفهوم تصوير هنري و ويژگي آن در قرآن خواهيم داشت سپس به تبيين عناصر 
  .پردازيم تصوير هنري در سوره فصلت مي

  :از عبارتند ميابيب ها آن يبرا يپاسخ ميخواه يم نوشتار نيا هايي كه در اين پرسش 
 ر از تصوير هنري چيست؟منظو - 1

  اند؟ كدام قرآن يهنر يرهايتصو دهنده ليتشك عناعر - 2
 پردازي از سوي كريم چيست؟ هدف از اتخاذ روش تصويرگري و صحنه - 3

  :از عبارتند دارد قرار نظر مد نوشتار نيا در كه هم ياتيفرض
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 آينده فاقاتات يا و گذشته در افتاده اتفاق رخدادهايتوصيف  تصوير هنري عبارت است از - 1
  .ها از طريق تجسم ذهني و عينيت بخشيدن به آن

  .هاي جذاب در قرآن است تخييل مهمترين عنصر در ترسيم صحنه - 2
ترين انگيزه  هاي قيامت اصلي برانگيختن شور و هيجان مخاطب و ملموس ساختن صحنه - 3

 .باشد هاي هنري قرآن مي تصوير
  :پيشينه تحقيق

. اند قات متعددي درباره تصويرهاي هنري قرآن به رشته تحرير درآوردهپژوهشگران تاكنون تحقي 
او در ابتدا در . هاي هنري قرآن را مورد بررسي قرار داد، سيد قطب بود نخستين كسي كه تصوير

در مجله المقتطف » التصوير الفني في القرآن الكريم«اي را تحت عنوان  ميالدي مقاله 1939سال 
) م1945(كه خود او اثري جامع با عنوان التصوير الفني في القرآن  ذشت تا آنسالها گ. كرد منتشر 

اين اثر او چنان مورد توجه قرار گرفت كه بسياري از . به جامعه عصر و زمان خود عرضه نمود
 اي اين كتاب مقدمه. ها زبان به مدح سيد قطب و اثر بديع او گشودند ناقدان در مجالت و روزنامه

در ايران اسالمي نيز اين اثر مورد استقبال قرآن . ش كتابهاي ديگر در اين زمينهشد براي نگار
 شينما و يفن ريتصوش توسط محمد علي عابدي با عنوان 1359پژوهان قرار گرفت و در سال 

در همان سال نيز دكتر محمد مهدي فوالدوند اين اثر را با نام آفرينش . ترجمه شد قرآن در يهنر
ش حميد محمد قاسمي كتابي را با عنوان 1387در ادامه، در سال . رجمه كردندهنري در قرآن ت

با  اي در اين زمينه، همچنين مقاله. به رشته تحرير درآورد قرآن در ينيرآفريتصو هنر از ييها جلوه
 ديني انديشه فصلنامههاي تصوير هنري در قرآن، به قلم سيد حسين سيدي، در  عنوان مؤلفه

. به رشته تحرير درآمده است) 1387 تابستان، 116 -105 صفحات ،27 پياپي( شيراز دانشگاه
  . شايان ذكر است كه تاكنون اثري مستقل درباره تصويرهاي هنري سوره فصلت نگاشته نشده است

  :قرآن در آن يژگيو و يهنر ريتصوچيستي 



 121آشنايي زدايي در جزء سي ام قرآن كريم 

 

غت اسالمي مطرح يكي از پركاربردترين اصطالحاتي است كه از ديرباز در بالImage) (تصوير  
بحث از تصوير، . بوده و در دوره شكوفايي نقد جديد در ادبيات غرب محبوبيت بسيار يافت

هاي گوناگون هنر از جمله سينما، نقاشي و  مختص به قلمرو ادبيات نيست، بلكه در شاخه
نيادي كه يكي از اصطالحات ب) ايماژ(تصوير . سازي، نيز درباره اين مفهوم بحث بسيار است پيكره

شايد يكي از داليل كاستي محبوبيت . م از رونق افتاد1950هاي  رود، در سال ادبيات به شمار مي
اين ابهام و ). 37، ص 1385فتوحي، ( آن، اين بود كه بر مفاهيم متنوع و مبهمي داللت داشت
 )م1970( 1هايي عليه واژه ايماژ واكنشپيچيدگي سبب شد تا منتقد ادبي، فربانك در كتاب 

ابهام و پيچيدگي اين اصطالح «: فربانك نوشت. اصطالح تصوير و تصويرگري را به باد انتقاد بگيرد
هاي ادبي از قافيه و وزن گرفته تا تشبيه و استعاره و نماد داللت  در اين است كه بر همه صناعت

ح انتقاد فربانك بر اصطال). Bank, 1970, p. 60: به نقل از 37ص  1385فتوحي، (» دارد
تصوير و تصويرپردازي سبب شد تا شور و شوق منتقدان براي تجزيه تصاوير و عناصر متن كاسته 
شود، اما با اين حال هنوز اين دو اصطالح در عرصه ادبيات و بالغت حضور چشمگيري 

  ).38همان، ص (دارد
ه و تعاريف ترين مصطالحات بود كه اصطالح تصوير در شمار متداول در تاريخ نقد و بالغت، با آن 

برخي از تعاريفي كه از اصطالح . متعددي از آن ارائه شده است اما همچنان مبهم باقي مانده است
  :تصوير ارائه شده است، عبارتند از

 .تصويرگري، عبارت است از نمايش تجربه حسي به وسيله زبان •
ر هاي زباني است كه به منظور نمايش و توصيف امور و افكا تصوير، مجموعه ساخت •

 .رود تجريدي به كار مي
 ).41همان، ص(، عكسي است كه از كلمات حاصل مي شود )ايماژ(تصوير  •

                                                            
1 Reflects Again The Word Of Image. Fure Bnk, 1970. 
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هاي  ترين توصيف، عبارت است از تعبير از حالت چيزي با جزئيات يا جلوه تصوير در ساده •
غُرَيب، (و به تعبيري تصوير تابلويي است كه از كلمات تشكيل شده است . محسوس آن

 ).191، ص1971

آيد كه تصوير مهمترين اسلوب براي بيان امور ذهني و معنوي است؛ زيرا به  از اين تعاريف بر مي 
 به را يخاص اميپ و فكر وخت يبرانگ را ال مخاطبيخ و احساساتتوان  وسيله تصوير مي

قرآن كريم نيز در بسياري از موارد از اين فن سود جسته و با . كرد منتقل يوترين روش به  راحت
رشته الفاظ ظاهراً ساده و عادي، معاني مجرد و عقلي را كه پذيرفتنش براي انسان دشوار يك 

است، به زيبايي در برابرش مجسم نموده و از اين طريق ذهن او را براي پذيرش اين امور آماده 
  .كرده است

قطب، (» كشد انگيز به تصوير مي قرآن اين معاني انتزاعي را به مدد تصاوير محسوس و خيال« 
 اي گونه به بخشد، مي نوين حركتي و شاخص حياتي ،شده تصوير نقشِ به گاه آن). 44، ص1360

قابل رؤيت  اي صحنه يا تابلو تبديل به روحي حالت و يابد مي حركت و هيأت ،ذهني فضاي كه
 را زندگي شنونده گويي كه بخشد مي هيأتي چنان ها قصه ها، صحنه رخدادها، به قرآن. شود مي
 نيز را وگو گفت و ديالوگ اگر و است برخوردار جنبش و حركت از و كند مي حس آن در اكنون هم

 آغاز نمايش كه پايد نمي ديري آنگاه شود، مي ديده آن در تخيل عناصر تمامي بيفزاييم، برآن
ها  كه در حال مشاهده صحنه شوند مي تبديل انيتماشاگر به) خوانندگان يا( شنوندگان و شود مي
. هاي جانداري بر روي صحنه در حال رفت و آمد و گفت و شنود هستند گويي شخصيت«. ندهست

دهد و هر يك از حوادث دست به دست هم داده تا پرده  حادثه هر دم از پس حادثه روي مي
  ).همان(» مطلوب را ارائه دهند

را به صورت آري، اين هنري است كه قرآن به وسيله آن تمامي موجودات و مظاهر عالم هستي  
كه در آن حيات  زنده و پويا ترسيم نموده و قلم تعابير آن هيچ جمادي را لمس ننموده، مگر آن

كه به آن حركت و پويايي  تحركي اشاره ننموده، مگر آن جان و بي دميده و به هيچ موجود بي
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تي همگي در هاي هس اند و پديده بخشيده، تو گويي تمام عالم در تابلوهاي ترسيم شده قرآن زنده
  ).341، ص5، ج 1414 معرفت،(حركتند 

  :اسلوب و ساختار واژگان در سوره فصلت
جا كه اين  خداوند در سوره فصلت، موضوعات متعددي را با اساليب مختلف بيان داشته؛ اما از آن 

هاي مكي قرآن كريم است، بيشتر به موضوعات اعتقادي همچون تبيين يگانگي  سوره از سوره
نكته قابل . پرداخته شده است... هاي روز قيامت و  راي مشركان و پذيرش وحي و صحنهخداوند ب

توجه درباره اين سوره و ميزان تأثيرگذاري آن در دل و جان مخاطب اين است كه خداوند 
گيرد؛ به عنوان مثال  متناسب با هر موضوعي اسلوب و واژگان مخصوص به خود را به كار مي

ا مشركان و مخالفان خدا و فرستادگان اوست كلمات از شدت و خشونت گاه كه روي سخن ب آن
فَلَنُنَبئَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِما عملُوا ولَنُذيقَنَّهم منْ عذَابٍ  ﴿ :مثال در آيه شريفه. اي برخوردار است ويژه
يظو نيز استعمال حروفي » عذاب و غليظ«افعال مؤكّد به الم و نون تأكيد، ساختار كلمات  1﴾غَل

در اين آيه به وضوح بيانگر شدت عذاب و خشونت عليه ) ك، ع، ق و ظ(شود  كه با شدت ادا مي
تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزَنُوا وأَبشرُوا بِالْجنَّةِ الَّتي  ﴿ :باشد و يا در آيه مشركان مي
نَحنُ أَولياؤُكُم في الْحياةِ الدنْيا وفي اْلĤخرَةِ ولَكُم فيها ما تَشْتَهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها *  كُنتُم تُوعدونَ

اسلوب و شيوه استعمال كلمات متناسب با لطافت و نرمي معنا  2 ﴾نُزُلًا منْ غَفُورٍ رحيمٍ* ما تَدعونَ 
گويي هر معنايي چنان . از لطافت و نرمي خاصي برخوردارند) بهشتتوصيف حاالت متقين در (

به اين ترتيب قرآن با . شود در قالب لفظ خود جاي گزيده است كه جز آن قالبي برايش يافت نمي
                                                            

ها از عذابي سخت و  زيم و حتما به آنسا اند آگاه مي چه كرده اند، به آن پس ما بي ترديد كساني را كه كفر ورزيده. 50: فصلت 1
  .دردناك خواهيم چشاند

هرگز نترسيد و غمگين نشويد و شما را مژده باد به بهشتي ): گويند و مي(آيند  ها فرود مي فرششتگان برآن. 32 -30: فصلت 2
جا هر چه  و براي شما در آن ما سرپرستان و دوستان و ياران شما در دنيا و آخرت هستيم،. شديد وعده داده مي) در دنيا(كه 

  .اين پذيرايي از جانب خداي آمرزنده مهربان است. نفستان بخواهد و طلب كنيد مهياست
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گر  هايي را به تصوير كشيده است كه به زيبايي تداعي هايي از جنس كلمات، صحنه در آميختن رنگ
  .باشد معاني خود مي

  :تصويرگري در سوره فُصلت أشكال
روش تصويرگري در قرآن اسلوبي تفنني و محدود نيست كه به طور جسته گريخته و تصادفي در  

چند جايي از قرآن به كار رفته باشد، بلكه اين شيوه يك قانون كلي و روش شايع در قرآن است 
). 33تا، ص قطب، بي(گيرد  ميچهارم قرآن را دربر  كه به اعتقاد برخي از محققان از نظر كمي، سه

ها،  كند، غالباً از عناصر گوناگوني همچون فنون بالغي، تقابل صحنه قرآن در تصاويري كه ارائه مي
ها  استفاده نموده است وليكن به طور كلي اين مؤلفه... نغمه كلمات و) گفت و گو(تخييل، محاوره 

  :بندي كرد توان در دو دسته تقسيم را مي
در اثر استعمال برخي فنون بالغي از جمله استعاره، كنايه، تجسيم و تصاويري كه  -1

  .تشخيص به وجود آمده است
تصاويري كه در اثر كاربرد زبان واقعي و قاموسي جلوه نموده و خالي از فنون ادبي  -2

 .مشهور است
  :تصويرگري با به كارگيري فنون بالغي

  :استعاره
از انتقال عبارتي از معناي اصلي خود به معناي ديگر  استعاره در اصطالح علم بيان، عبارت است 

به منظوري خاص، كه آن منظور ممكن است شرح معني و روشن نمودن آن و مبالغه و يا اشاره 
ها در  نمودن به معنايي با لفظي اندك و يا نيكو ساختن جايگاه كالم باشد و تمامي اين ويژگي

  ).282، ص1971عسكري، (شود  اي مناسب يافت مي استعاره
اند، آن است كه  اي كه دانشمندان علم بالغت براي استعاره ذكر كرده هاي برجسته از جمله نقش 

اي  تواند معنا و مقصود را در قالب تصويري گويا، بدون اطناب در كالم، همراه با مبالغه استعاره مي
از . تأثير مطلوب را بگذارد مطلوب عرضه دارد و از اين راه تخيل شنونده را برانگيزد و در نهاد او
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توان موضوعات غير محسوس را محسوس و امور معنوي را مجسم  اين رو به كمك استعاره مي
ها خود در تأثير بخشيدن به كالم و جذاب  نمود و غير آدمي را در لباس آدمي ظاهر ساخت و اين

  ).660، ص1413حسيني، (نمودن آن بسيار مؤثر است 
هاي زيبايي به كار رفته است كه تصويرگر حاالت دروني افراد، حوادث  رهدر سوره فصلت، استعا 

از جمله . هايي است كه گاه نوازشگر چشم خيال است و گاه مايه بيم و دهشت آدمي و پديده
جا  هاي زيبا و شگفت در اين سوره، استعاره لشكري از جنگجويان براي صاعقه است؛ آن استعاره

خداوند در اين آيه، براي 1 ﴾تْهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِما كَانُوا يكْسبونَفَأَخَذَ ﴿ :فرمايد كه مي
را ) ص(كه چگونگي عذاب قوم ثمود را به ياد كافران و مشركاني كه رسالت حضرت محمد  آن

هاي آسماني  باور نداشتند بياورد، به ترسيم صحنه ترسناك قلع و قمع شدن قوم ثمود توسط صاعقه
كه به سرزمين قوم  2كند در همين راستا، صاعقه را به لشكري از جنگجويان تشبيه مي. پردازد مي

جا كه همگي در چنگال  ثمود حمله كرده و همه اهالي شهر را در محاصره خود گرفته؛ تا آن
همچنان كه . لشكريان عذاب الهي گرفتار شده و احدي از آنان را توان گريز از اين لشكر نيست

هاي آسماني  هاي اين تصوير دربردارنده نوعي تخيل بديع است؛ زيرا نزول صاعقه است، صحنهپيد
پذير  بر آن قوم گنه پيشه به حركت لشكري انبوه تشبيه شده است كه اين امر جز با تخيل امكان

  .نيست
الْباطلُ من  لَا يأْتيه ﴿ :فرمايد جا كه مي آن. نمونه ديگر، استعاره شخصي قهرمان براي قرآن است 

 يدميمٍ حكنْ حتَنزِيلٌ م هنْ خَلْفلَا مو هيدنِ ييدر اين آيه شريف خداوند، قرآن را به شخص 3 ﴾ب
شجاع و پيروزي تشبيه كرده است كه دشمنانش هميشه در تالشند تا او را از پاي درآورند وليكن 

                                                            
  .آور و خفّت بار فرا گرفت كردند صاعقه عذاب ذلّت ها را به كيفر گناهاني كه كسب مي پس آن. 17: فصلت.  1
  .باشد مي "أخذتهم"قرينه آن فعل  لذا استعاره از نوع مكنيه وبه است  در اين آيه، صاعقه مشبه و لشكر انبوه مشبه.  2
  .يابد زيرا از سوي حكيمي ستوده فرستاده شده است نه از جلو و نه از پشت سرش باطل بر آن راه نمي. 42: فصلت.  3
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و هميشه در دژ محكمي كه ساخته دست حمايت گاه دست دشمنان به او نخواهد رسيد؛ زيرا ا هيچ
سر متوجه او   پروردگار جهانيان است، محفوظ مانده و هيچ خطري، نه از مقابل و نه از پشت

  .شود نمي
قرآن براي تبيين شكنجه و عذاب كافراني كه با خداوند و فرستادگانش سرِ عداوت و دشمني  

فَلَنُذيقَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا عذَابا شَديدا ولَنَجزِينَّهم  ﴿: دفرماي دارند از استعاره مصور بهره جسته و مي

كه كافران را نسبت به قيامت و پاداش  در اين آيه، خداوند براي آن 1﴾أَسوأَ الَّذي كَانُوا يعملُونَ
دي، به ها را در سراي اب اي از سرنوشت آن اعمالشان متنبه و وجدانشان را بيدار سازد، گوشه

ها را از نتيجه اعمالشان باخبر  نمايد و از اين طريق، آن صورت محسوس و ملموس ترسيم مي
كشد كه در اثر  زا و مخوف به تصوير مي ها را در محيطي وحشت در همين راستا، آن. سازد مي

ين ا. 2شود ها چشانده مي گناهاني كه پيش از اين مرتكب شده بودند، هر لحظه خوراك عذاب به آن
، شكنجه كفّار را به صورت عيني برايشان به تصوير كشيده است چنان كه )چشيدن عذاب(تعبير

چشيدن باالترين درجه احساس است و از هر «بيند؛ زيرا  گويي عاقبت خود را به چشم خود مي
  ).275، ص 1986عسكري، (» تر است تر و ملموس چيزي براي انسان محسوس

. است» كثير و مستمر«به جاي » عريض«سوره فصلت، آوردن لفظ از موارد ديگر استعاره در  
وإِذَا أَنْعمنَا علَى الْإِنسانِ أَعرَض ونَأى بِجانبِه وإِذَا مسه الشَّرُّ فَذُو دعاء ﴿: فرمايد جا كه مي آن

أَعرَض (دگار هاي پرور اين آيه از يك سو تصويرگر قدر ناشناسي انسان در برابر نعمت 3﴾عرِيضٍ
بِهاننَأى بِجرِيضٍ(سوي بيانگر ضعف و ناتواني اوست  و از )واء ععبه همين دليل به محض ) فَذُو د

نمايد و پيوسته از او درخواست ياري  روي آوردن سختي و ناگواري به او، به ناگاه رو به خدا مي
خاصي بخشيده است، كلمه استعاري چه در اين آيه، به تصويرگري ضعف انسان زيبايي  آن. كند مي

                                                            
  .كنيم مجازات مي دادند، چه كه انجام مي ها را به بدتر از آن چشانيم و آن عذابي سخت را به كافران مي. 27: فصلت -1
  .شود يم عرضه كافران به وعده هر كه شده هيتشب ييغذا به شكنجه و عذاب ه،يآ نيا در -2
  .دارد) آن شدن برطرف براى( مستمر و فراوان تقاضاى رسد او به ناراحتى مختصر گاه هر -3
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صاحب و «از اسماء خمسه و به معناي » ذو«كلمه . است» ذُو دعĤء«عريض به همراه تركيب 
ها گرفتار  كه به سختي كشد كه به محض آن اي به تصوير مي است و انسان را به گونه» مالزم
ه اندكي قبل از او اعراض و ك -شود، هميشه و در همه حال دست به دعا برداشته و از خداوند  مي

ها نجات دهد سپس جهت تأكيد بر ضعف  كند تا او را از سختي درخواست مي -كرد دوري مي
اين كلمه براي توصيف اشياء و اجرام به كار . آورد را در قالب استعاره مي» عريض«انسان صفت 

  .ترود اما در اين آيه براي كثرت و استمرار دعا استعاره آورده شده اس مي
  :كنايه

 و ملزوم ذكر از است عبارت انيب علم اصطالح در و پوشيده سخن گفتن يمعنا به لغت در هيكنا 
همه علماي ادب بر اين كه  ).396ص ،1430 ،يتفتازان( ملزوم اراده جواز بر مشروط الزم اراده

ترين  شايد اصلي). 17، ص1368جرجاني، (كنايه از هر تصريحي رساتر و شيواتر است؛ متفقند 
هاي عيني ارائه  تواند معاني را در قالب صورت دليل شيوايي و جذاب بودن كنايه آن است كه مي

دهد و آن را به صورت امري ملموس و مشهود درآورد و آن را آشكارا به نمايش گذارد و اين 
ي كه كالم صريح از اجرا همان رمز تأثير عميقي است كه چنين كالمي بر مخاطب دارد، در حالي

  ).754، ص1413حسيني، (چنين نقشي عاجز است 
قرآن در بسياري از موارد جهت بيدار كردن وجدان خفته مشركاني كه برپايي قيامت و حسابرسي  

اي از  كردند؛ ضمن كناياتي نغز و لطيف به تصوير و ترسيم گوشه ها را قبول نمي به اعمال انسان
حتَّى *  يوم يحشَرُ أَعداء اللَّه إِلَى النَّارِ فَهم يوزعونَو ﴿: فرمايد پردازد و مي هاي قيامت مي صحنه

در آيه نوزدهم، عبارت  1 ﴾إِذَا ما جاؤُوها شَهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانُوا يعملُونَ
كه  پيش از آن. شوند كه وارد عرصه محشر مي كنايه از كثرت جمعيت كساني است»  فَهم يوزعونَ «

                                                            
گردند به  اوري مي ها در مكاني جمع آنروزي را كه دشمنان خدا را به سوي آتش گرد آورند، پس اول و آخر ) به يادآر. (  1

  .دهند ها شهادت مي دادند، عليه آن چه كه انجام مي ها و پوست بدنشان به آن ها و چشم كه همگي به آتش رسيدند گوش محض آن
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داشته  يوزعونَ و يحشَرُزيم شايسته است نگاهي به دو واژه به تبيين زيبايي اين كنايه مصور بپردا
هاي لغت براي واژه حشر معني جمع كردن، طرد كردن و راندن ذكر شده  در كتاب. باشيم

ه وزع معني نگاه داشتن، متوقف كردن و مانع شدن و براي واژ) 468، ص2تا، ج فيروزآبادي، بي(
  ).390، ص8، ج1414ابن منظور، (آمده است 

روي  هاي پرهيجان و هيبت انگيز قيامت را در پيش خداوند توسط همين دو واژه يكي از صحنه 
بيني كه دشمنان خدا را به سمت آتش  خوانندگان ترسيم نموده، از يك سو فرشتگان عذاب را مي

چنان زياد  جمعيت آن. نند و از سوي ديگر شاهد جمعيت زيادي در پشت درهاي جهنم هستيرا مي
دارند تا اول و آخر  ها را در جايگاه خود نگاه مي ها، به فرمان خداوند جهنمي است كه گاه فرشته

. 1كشانند ها را با شدت و خشونت به سوي جهنم مي صف را در يك خط منظم نمايند و گاه آن
خورد؛ به محض ورود دشمنان خدا به جهنم، اعضاي بدن خويش را  اي ديگر رقم مي صحنهناگهان 

بينند كه در مقابلشان به شهادت عليه آنان ايستاده تا هيچ راهي براي كتمان حقايق نداشته  مي
  .باشند

 هاي كنايي قرآن، صحنه دعوت مردم به خداپرستي از سوي پيامبراني نمونه ديگر از تصويرپردازي 
إِذْ جاءتْهم الرُّسلُ من  ﴿: فرمايد جا كه مي است كه نسبت به هدايت مردم بسيار حريص بودند، آن

ا بِما أُرسلْتُم بِه بينِ أَيديهِم ومنْ َخلْفهِم أَلَّا تَعبدوا إِلَّا اللَّه قَالُوا لَو شَاء ربنَا لَأَنزَلَ ملَائكَةً فَإِنَّ

ِسر، كنايه از كثرت پيامبراني است كه براي  رو و پشت در اين آيه، آمدن پيامبران از پيش 2﴾ونَكَافرُ
. ها براي هدايت بشر باشد تواند كنايه از حرص شديد آن شدند و نيز مي هدايت مردم فرستاده مي

ان زيبايي و بالغت اين كنايه در اين است كه از يك سو معناي مورد نظر در عبارتي موجز بي

                                                            
  .شود يم افتيدر يإل همراه به حشَرُي فعل كاررفت از ريتعب نيا 1
ها  آن. و پشت سرشان به سراغشان آمدند و گفتند كه جز خدا را نپرستيدرو  هنگامي كه فرستادگان از پيش. 14: فصلت.  2

ايد  چه بدان ارسال شده فرستاد پس ما به آن حتماً فرشتگاني فرو مي) كه ما ايمان بياوريم( خواست  اگر پروردگار ما مي: گفتند
  .كافريم
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. داشته و از سوي ديگر، دليل و توجيهي است بر اين كه قوم عاد و ثمود مستحق عذاب بودند
بينيم كه به شدت در تالشند مردم قوم خود را به  افزون بر اين، تصوير گروهي از پيامبران را مي

؛ زيرا كنند ورزند و پافشاري مي رو پي در پي به اين كار مبادرت مي خداپرستي دعوت كنند از اين
شود  بينيم كه براي رسيدن به خواسته خود از هر دري وارد مي ها را همانند شخص حريصي مي آن

  .تا به مطلوبش برسد
اي لطيف، حاالت متكبران را چنين به  قرآن در يكي ديگر از تعابير مصور خود، در ضمن كنايه 

در اين آيه پشت كردن مشركان  1﴾ا يسمعونَفَأَعرَض أَكْثَرُهم فَهم لَ ﴿ :گويد نمايش گذارده و مي
گويا قرآن . به آيات قرآن و نشنيدن آن، كنايه از عدم پذيرش دعوت حق و كبر و غرور آنان است

با اين تعبير كنايي آنان را همچون كساني به تصوير كشيده است كه از شنيدن آيات قرآن وحشت 
  .نهد تا چيزي از آن آيات به گوش او نرسد رو فرار كنان دست بر گوش خود مي دارد از اين

چشاند  اي ديگر، قرآن براي ترسيم حالت عذابي كه خداوند در روز قيامت به كافران مي در صحنه 
 ﴿»چشانيم درپي به او مي از عذابي سهمگين و پي«: جويد كه از اين تعبير شگفت كنايي بهره مي

ا عينَ كَفَرُوا بِمئَنَّ الَّذفَلَنُنَبيظذَابٍ غَلنْ عم ميقَنَّهلَنُذلُوا وكنايه از شدت و » عذاب غليظ«تعبير  2﴾م
اي كه  پي بودن است به گونه در درپي بودن عذاب است؛ زيرا غلظت مستلزم سختي، شدت و پي پي

  ).172، ص13، ج1418صافي، (شود  هيچ گاه آن عذاب از آنان برداشته نمي
از اين سوره نيز، براي بيان مطيع بودن آسمان و زمين و سرباز نزدن از  قرآن كريم در آيه يازدهم 

در اين آيه،  ﴾ ...ا طَوعا أَو كَرْهاائْتي... ﴿: كند فرمان پروردگار خويش از تعبير كنايي استفاده مي
ع و كنايه از محال بودن نافرماني زمين و آسمان از أمر خداوند و خضو» طَوعاً أو كَرهاً«تعبير 

                                                            
  .شنوند رو نمي گردان شدند، از اين بيشتر آنان روي. 4: فصلّت.  1
 آنها به و دائمي شديد يعذاب از و كرد، خواهيم آگاه) زودى به( اند داده انجام كه اعمالى از را كافران ما. 50: صلتف 2
  .چشانيم مى
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كه بيانگر تخيير و إلزام به انتخاب  -» أو«ها در پيشگاه اوست، زيرا حرف عطف  خشوع أبدي آن
كشد كه مخَير  آسمان و زمين را بسان كساني به تصوير مي -يكي از موارد پيشنهاد شده است

و يا آمدن با  آمدن به پيشگاه خداوند با ميل و إراده خود: اند تا يكي از اين دو را انتخاب كنند شده
  .شوند إكراه و إجبار، اما آن دو با ميل و عالقه خويش نزد خداوند حاضر مي

 ):انگاري انسان(تشخيص 
تشخيص عبارت است از پوشاندن لباس انسان بر اندام اشياء و يا هر مخلوق غير بشري و  

هاي  وهدر تعابير مصور قرآني، جل). 268، ص1992عصفور، (ها  بخشيدن صفات بشري به آن
ها و  اي كه تمامي پديده توان مشاهده نمود، به گونه زيبايي از اين افاضه حيات به جمادات را مي

بينيم كه همچون انسان از شعور و  مظاهر هستي را در برابر خود به صورت موجوداتي زنده مي
و غوغاي كه شور  شنوند، مطيع و فرمانبردارند و خالصه آن گويند، مي احساس برخوردارند، مي

بيني كه خداوند آن دو را  اينك زمين و آسمان را مي. عجيبي از حيات در ميانشان برقرار است
فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرْها قَالَتَا أَتَينَا  ﴿ :دهد همچون موجودات زنده خطاب قرار مي

كند، خواه با اكراه و  كه به غالمان خود امر مي بيني گويي در اين صحنه مواليي را مي 1﴾طَائعينَ
صاحب كتاب كشّاف . دهند به ميل خود آمديم ها پاسخ مي آن. خواه با ميل خود، به سوي من بياييد

 ريتصو امر نيا ازغرض «: گويد درباره اين تصويرگري و فرمان به آمدن با اكراه يا ميل خود مي
  ).184ص ،4ج ،1995 ،يزمخشر( »است مخلوقات ميان در خداوند قدرت اثر

تر قدرت  شود تا به زيبايي هرچه تمام در توصيفي ديگر، سه صحنه پياپي به نمايش گذاشته مي 
زمين را آنگاه كه رو به خشكي نهاده و چيزي نرويانده . خداوند را در سراسر آفاق نشان دهد

كشد كه  طولي نمي. تن شده استثمري خاشع و فرو بييني كه در اثر بي همچون انساني اندوهگين مي
خداوند به پاس قدرشناسي زمين و خشوع او باران را بر . شود پرده از صحنه ديگري برداشته مي

                                                            
 .آن دو گفتند مطيعانه آمديم. خواه با طاعت يا به اكراه بياييد:پس به آسمان و زمين گفت. 11: فصلت.  1



 131آشنايي زدايي در جزء سي ام قرآن كريم 

 

كند و به جنب و جوش  به محض شروع باران، زمين لباس فاخر سرسبزي به تن مي. كند اونازل مي
  .1﴾فَإِذَا أَنزَلْنَا علَيها الْماء اهتَزَّت وربت ومنْ آياته أَنَّك تَرَى الْأَرض خَاشعةً﴿ :آيد درمي

بينيم كه از هر جهت در تالش است تا بر قرآن  اي ديگر، باطل را همچون انساني مي باز در منظره 
برد؛ زيرا آن كتابي است كه از جانب خداي حكيم نازل شده  وارد شود وليكن راه به جايي نمي

   2 ﴾الْباطلُ من بينِ يديه ولَا منْ خَلْفه تَنزِيلٌ منْ حكيمٍ حميدلَا يأْتيه  ﴿ :است
 :انگاري در سوره فصلت، تعبير بشارت دهند و هشدار دهنده براي قرآن است از موارد ديگر انسان 

 3.﴾ونَذيرًا فَأَعرَض أَكْثَرُهم فَهم لَا يسمعونَبشيرًا * كتَاب فُصلَت آياتُه قُرْآنًا عرَبِيا لِّقَومٍ يعلَمونَ ﴿
ها را  داد و آن با آيات آن مردم را به بهشت بشارت مي) ص(قرآن كريم كتابي است كه پيامبر اكرم 

داشت اما اسلوب تصويري در اين آيه، قرآن را به شكل  از مخالفت با دستورات خدا برحذر مي
كه در ميان مردم به سخن گفتن پرداخته و برخي از مردم را بشارت و  انساني ترسيم نموده است
بشيرا «بدين ترتيب، ويژگي قرآن كه همان هدايتگري است در كلمات . دهد برخي ديگر را انذار مي

  .كند چنان كه گويي خود قرآن بشارت دهنده و ترساننده است گري مي بيشتر جلوه» و نذيرا
  :تمثيل

برداري  هاي بياني است كه براي مخاطبان بسيار جذابيت داشته و در پرده جلوه تمثيل يكي ديگر از 
عبدالتواب، (كند  ها، نقشي بسزا ايفا مي از معاني و به تصوير درآوردن حقايق در زيباترين صورت

                                                            
بيني، پس چون  او اين است كه تو اين زمين را در حال خشكي و فروافتادگي مي )قدرت ( هاي  يكي از نشانه. 39: فصلت. 1

  .آب را بر آن فرو ريزيم بجنبد و رشد كند
 شايسته و حكيم خداوند سوى از كه چرا؛ آيد نمى آن سراغ به سر، پشت از نه و رو، پيش از نه باطلى هيچگونه. 42: فصلت.  2

  .است شده نازل ستايش
 قرآنى. آگاهند كه جمعيتى براى گويا و فصيح است، كرده بازگو خود جاى در را مطلبى هر آياتش كه كتابى. 4 -3: فصلت.  3
  .است دهنده بيم و دهنده بشارت كه
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دهد كه گمان  تمثيل در مواردي شنونده را چنان تحت تأثير قرار مي). 53 -54، صص 1995
  .كند ماجرا حضور دارد و حوادث را از نزديك مشاهده ميكند شخصاً در  مي

قرآن نيز در بسياري از آيات از اين فن ادبي سود جسته و مطالب خود را در اين قالب عرضه  
اند تا  هاي قرآن مانند تابلوهايي، ماهرانه حاالت مورد نظر را ترسيم كرده تمثيل. نموده است

  ). 308، ص1379 معرفت،(كنند  مخاطبان با مشاهده مناظر، خود قضاوت
شنوند و چشمانشان  در آيه چهل و چهارم از سوره فصلت، خداوند كساني را كه نداي حق را نمي 

ها را تشبيه  نامد سپس در ضمن يك تمثيل اين حالت آن بيند؛ كر و كور مي نور هدايت را نمي
 ﴿ :بيند شنود و نه مي يل او نه ميزنند به همين دل كند به حالت كسي از راه دور او را صدا مي مي

يدعكَانٍ بن منَ مونَادي كلَئى أُومع هِملَيع وهقْرٌ وو هِمي آذَاننُونَ فؤْمينَ لَا يالَّذوقر درلغت به  1﴾و
همان، (و عمي به معناي كوري است ) 289، ص5، ج 1414ابن منظور، (معناي كري و ناشنوايي 

مراد از كري و كوري مشركان، به تصوير : گويد شريف رضي درباره اين آيه مي). 95، ص15ج 
ها در اثر از  كشيدن دوري كردن آنان از راه حق و پشت نمودن به دعوت حق است، گويي آن

ها را  هايشان از نور حق مانند كساني هستند كه آن گردان شدن دل شان و روي دست دادن شنوايي
شريف رضي، (شود  زنند وليكن گوش او از اين صدا هيچ چيزي عائدش نمي از راه دور صدا مي

  ).246، ص1406
  ):مجسم سازي(تجسيم 

يا به . تجسيم در اصطالح به معناي صورت جسماني دادن به امور معنوي و غير مادي است 
عبارت ديگر، امور مجرده را به صورت مادي و محسوس و ملموس شناساندن و لباس مادي بر 

دانيم اسالم در اصل تنزيه ذات و صفات الهي پافشاري  طور كه مي همان. ها پوشانيدن است ام آناند
بسياري » كه با كودك سر و كارت فتاد پس زبان كودكانه بايد گشاد چون«كند ولي از آنجا كه  مي

                                                            
ها از  گويي آن. ها كور و نامفهوم است در گوششان سنگيني است و اين كتاب بر آن. آورند و كساني كه ايمان نمي. 44: فصلت. 1

  .شوند دا داده ميراهي دور ن
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قطب، (كند  از لطايف مجرد را قرآن با اصل تجسيم يا تجسم بخشيدن به امور مجرد تفهيم مي
  ).82، ص1360

توان تابلوهايي را سراغ گرفت كه در نهايت دقت، حاالت روحي  در ميان تصاوير قرآني، مي 
ترين زواياي دل و روح بشر را آشكارا به تصوير كشيده و  ها را به نمايش گذاشته و پنهان انسان

به دور نمانده  ترين حركات روح از نگاه تيزبين آن چنان در اعماق وجود بشر غور كرده كه نامرئي
  ).16، ص1387محمدقاسمي، (است 

: فرمايد از جمله تعابير مصور در سوره فصلت كه از طريق تجسيم ارائه شده، آيه پنجم است كه مي 
اعملْ إِنَّنَا وقَالُوا قُلُوبنَا في أَكنَّةٍ مما تَدعونَا إِلَيه وفي آذَاننَا وقْرٌ ومن بيننَا وبينك حجاب فَ﴿

در همين راستا از . اين آيه در صدد تبيين نگرش مشركان به قرآن و آيين اسالم است 1﴾عاملُونَ
ها و حضرت  سازي حاالت روحي مشركان، به ترسيم موانع معنوي موجود ميان آن طريق مجسم

. وير كشيده استخداوند در اين آيه سه صحنه را در پيش چشمان شنونده به تص. پردازد محمد مي
بيني كه به خاطر عدم ورود نور هدايت به آن، همچون  هاي مشركان را مي در صحنه اول، قلب

 و يافتن راه براي نفذيم هيچ و شده پوشيده روپوشهاييشود كه با  جسمي به تصوير كشيده مي
ه به آيات سپس در تصوير دوم آنان را در حالي ك .است نمانده آن در خارج از چيزي كردن رخنه

بيني كه امواج سخن حق در گوششان اثري  هايي ناشنوا مي دادند بسان انسان قرآن گوش فرا نمي
را به ) ص(به دوري از حضرت محمد  سرانجام در تصوير سوم، عالقه شديد مشركان. گذارد نمي
هيچ يك ها و پيامبر ديواري بلند و ضخيم حائل شده و  كند كه گويا ميان آن اي ترسيم مي گونه

أكنّة، وقر و (بينيم كه قرآن با كمك چند لفظ ساده  به اين ترتيب مي. كند ديگري را درك نمي

                                                            
هاي ما سنگيني است و ميان ما و  هاست و در گوش خواني در پوشش چه به سويش مي هاي ما از آن و گفتند دل. 5: فصلت.  1

  .در فعاليتيم) عليه تو(تو حجابي است پس تو كار خود بكن ما نيز 
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هايي  معاني ذهني و حاالت نفساني مشركان را در نهايت ايجاز و بالغت به صورت صحنه) حجاب
  .هنري به نمايش گذاشته است

، حالت مشركان را در »في«با كمك حرف  1﴾قَاء ربهِم أَلَا إِنَّهم في مرْيةٍ من لِّ﴿: و همچنين در آيه 
هدف از ارائه اين آيه، مبالغه در به تصوير . برابر دعوت حق، به شكل مشهود مجسم نموده است

» في«از اين رو حرف . كشيدن شك و ترديد مشركان نسبت به پيامبر و سخنان آن حضرت است
گويا مشركان . مجسم كردن ترديد آنان به كار برده است را كه در اصل به ظرفيت داللت دارد براي

  .ورند كه راهي براي بيرون آمدن ندارند چنان در گرداب شك و ترديد غوطه
از ديگر موارد تصويرگري و مجسم ساختن امور معنوي به شكل محسوس و ملموس، ترسيم  

: بايد از آن استفاده كرد حسنه و نيكي در قالب سپري است كه براي در امان ماندن از تير دشمن

و بلكه  -خداوند در اين آيه، به پيامبر  2﴾ ...ولَا تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسنُ﴿
كند كه براي در امان ماندن از تير شر دشمنان از سپر نيكي استفاده  سفارش مي -ها به همه انسان

ها را اسير مهرباني و خوي نيك خود سازد و چه بسا نتيجه اين مهرباني و  آنكند تا بدين وسيله 
فَإِذَا الَّذي  ﴿ها، از بين رفتن دشمني و ايجاد دوستي باشد قرار دادن سپر نيكي در برابر بدي آن

 يممح يلو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكين به امور معنوي، بدين ترتيب قرآن با قلم تجسم بخشيد 3 ﴾ب
گذارد تا او نيز در  تابلوهاي باشكوهي از مكارم اخالقي را در پيش روي خواننده به نمايش مي

  .برابر دشمنان خود را مسلح به سالح اخالق نيك سازد
  : تصويرگري با به كارگيري زبان حقيقي

تي است كه خيال در آن كارگيري كلما ها، به هاي قرآن كريم براي ترسيم پديده يكي ديگر از شيوه 
كنيم كه حاصل كاربرد زبان  به عبارت ديگر گاه با تصاويري برخورد مي. دخل و تصرفي ندارد

                                                            
  .دآگاه باش كه آنان از مالقات پروردگارشان در شك و ترديدن. 54: فصلت.  1
  .كن دفع نيكى با را بدى نيست، يكسان بدى و نيكى هرگز. 34: فصلت 2
  .شوند مي صميمى و گرم يدوستان همچون سرسخت دشمنان )بيني مي(ناگهان . 34: فصلت 3
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است كه گويا كلمات  عادي است وليكن همان زبان عادي چنان هنرمندانه به كار گرفته شده
غالبا از طريق اين تصاوير . پردازند آفريناني هستند كه بر روي صحنه به اجراي نمايش مي نقش
  .پردازي ارائه شده است ها و يا داستان وگو، تقابل صحنه گفت
  :وگو گفت

ها، روش  ها و تجسم حاالت انسان هاي كارآمد در به تصوير كشيدن صحنه از جمله شيوه 
هاي قيامت و قضاوت خداوند در دادگاه  وگوست كه اين شيوه خصوصا در نمايش صحنه گفت

و يكم از سوره  به عنوان مثال در آيه بيست . افران نقشي بسزا داردآخرت، ميان مشركان و ك
جا كه  آن: كشد وگوي مشركان و اعضاي بدنشان را به تصوير مي فصلّت، خداوند صحنه گفت

يء وهو خَلَقَكُم أَولَ وقَالُوا لجلُودهم لم شَهِدتُّم علَينَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّه الَّذي أَنطَقَ كُلَّ شَ ﴿ :فرمايد مي
وگو نقش بسزايي در زنده كردن تصوير قيامت در ذهن شنونده دارد،  اين گفت 1﴾مرَّةٍ وإِلَيه تُرْجعونَ

  .بيند چنان كه گويي شنونده با شنيدن اين آيه خود را در دادگاه قيامت حاضر مي
در اين صحنه كافران از خداوند . ستوگوي كافران با خداوند نيز از همين قبيل ا صحنه گفت 

ها معرفي كند تا او را در زير پاهاي  شان شده، به آن كنند كسي را كه سبب گمراهي درخواست مي
امنَا وقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا ربنَا أَرِنَا الَّذَينِ أَضَلَّانَا منَ الْجِنِّ والْإِنسِ نَجعلْهما تَحت أَقْد﴿: خود لگدمال كنند

وگو نيز تصوير زنده و گويايي از خشم و غضب كساني است كه در  اين گفت 2﴾ليكُونَا منَ الْأَسفَلينَ
كنند تا  اند به همين دليل از خداوند درخواست مي دنيا توسط سردمدارن دغلكار خود فريب خورده

ا را در زير پاهاي خود ه ها نشان دهد تا آن بودند به آن  شان شده كساني را كه سبب گمراهي
  .لگدمال كنند

                                                            
آن خدايي كه همه چيز را به سخن : چرا به زيان ما گواهي داديد؟ گويند: هاي بدن خود گويند ها به پوست آن. 21: فصلت.  1

  .شويد درآورده است ما را به سخن واداشت و او همه شما را نخستين بار آفريده و اكنون به سوي او بازگردانده مي
هاي خود قرار  ها را در زير قدم پروردگارا آن دو گروه از جن و انسان را به ماه نشان تا آن: و كافران گفتند. 29: فصلت.  2

  .ها شوند ترين دهيم تا از ذليالن و پست
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إِنَّ ﴿: ها با مومنان است وگوي فرشته وگوهاي قرآني، گفت هاي زيباي گفت يكي ديگر از جلوه 
وا بِالْجنَّةِ الَّتي كُنتُم وأَبشُر الَّذينَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزَنُوا

ا نَحنُ أَولياؤُكُم في الْحياةِ الدنْيا وفي الĤْخرَةِ ولَكُم فيها ما تَشْتَهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها م*تُوعدونَ 

ته، با بيني كه همانند پرندگاني بال فروهش ها را مي در اين صحنه، گروهي از فرشته 1﴾تَدعونَ
. دهند آيند و مژده ورود به بهشت را به آنان مي اي گشاده و خندان به سوي مومنان فرود مي چهره

مومنان به : شود اي ديگر به نمايش گذاشته مي و شنود همچنان ادامه دارد كه ناگهان صحنه اين گفت
كه سراسر آن را شوند؛ باغي  هاي ابدي مي همراهي فرشتگان وارد باغ و بستاني سرشار از نعمت

شك هدف قرآن از  بي. آرامش فرا گرفته و در آن، چيزي كه سبب نگراني مومنان شود وجود ندارد
در قالبي محسوس و ملموس ) ها و ورود به بهشت صحبت شدن با فرشته هم(ارائه اين تصوير 

  .ترغيب انسان به پذيرش دعوت حق و گردن نهادن به فرامين الهي است
  :متضاد هاي تقابل صحنه

شناسد و اگر نقطه  ويژگي طبيعي انسان طوري است كه اشياء را از راه مقايسه با نقطه مقابلشان مي 
مطهري، . (شود، اگر چه در كمال ظهور باشد مقابل نباشد، اين شناخت به آساني براي او فراهم نمي

عدالت و ظلم، و به در بسياري از آيات قرآن، دو چهره نيك و بد، ايمان و كفر، ). 241، ص1361
تر  اند تا شناخت هر دو راحت طور كلي حق و باطل در مقابل هم معرفي و به تصوير كشيده شده

سيد قطب درباره اهميت زياد تقابل در . پذير و در عمق احساسات انسان تثبيت شود امكان
هاي تصويرپردازي و به سخن درآوردن  تقابل، خود يكي از روش«: گويد تصويرگري مي

تا،  قطب، بي(» جويند ها بهره مي هاست و تعابير قرآن، از اين شيوه فراوان براي ترسيم صحنه واژه
  ).80ص

                                                            
آيند و  ها فرود مي پروردگار ما اهللا است سپس پايداري نمودند، فرشتگان بر آن: كساني كه گفتند. 31و  30: فصلت.  1

ما سرپرستان و دوستان . شديد هرگز نترسيد و غمگين نباشيد و شما را مژده باد به بهشتي كه در دنيا وعده داده مي): گويند مي(
  .جا براي شما هرچه نفستان اشتها كند و هرچه طلب كنيد مهياست شما در دنيا و آخرتيم و در آن
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جا كه  آن. در سوره فصلت نيز، تصوير گويايي از تقابل جهنميان و بهشتيان ارائه شده است 

در اين آيه شاهد دو تصوير  1.﴾الْقيامةِ أَفَمن يلْقَى في النَّارِ خَيرٌ أَم من يأْتي آمنًا يوم﴿: گويد مي

بينيم كه خوار و زبون شده و در اثر كفر  در تصوير نخست كسي را مي. متضاد در مقابل هم هستيم

و عنادش همه اختيارات از او سلب شده به همين دليل با زور و اجبار در قعر آتش جهنم پرتاب 

شود و آسوده خاطر  بيني كه گرامي داشته مي ، كسي را مياما نقطه مقابل اين صحنه). يلْقَى(شود  مي

 .﴾ يأْتي آمنًا ﴿ رود و با ميل و رغبت به سوي بهشت مي

قُلْ هو للَّذينَ آمنُوا هدى وشفَاء والَّذينَ لَا  ﴿ :است» هدايت وضاللت«و از همين قبيل است مقايسه 

 وهقْرٌ وو هِمي آذَاننُونَ فؤْمىيمع هِملَيدر اين آيه خداوند، دو صحنه متضاد را به نمايش  2﴾ ....ع
كند  گذاشته است؛ در صحنه نخست، قرآن را براي مؤمنان، مايه هدايت و شفابخش آنان معرفي مي

، اين كتاب هدايتگر را 3و در صحنه دوم، به علت عناد كافران و درافكندن سخنان لغو در قرآن
  .آورد ه حساب ميسبب گمراهي آنان ب

گيرد تا  را به كار مي  ها، احساسات و وجدان انسان بينيم خداوند از راه تقابل صحنه چنين مي اين 
بديهي است كه اين روش به تصوير كشيدن . خودش آگاهانه، به انتخاب سرنوشتش مبادرت ورزد

  .هاست مفاهيم ديني و امور معنوي مؤثرترين شيوه در هدايت انسان

                                                            
  .آيد كه در روز قيامت با حالتي أمن مي شود بهتر است يا آن آيا كسي كه در آتش افكنده مي. 40: فصلت.  1
 ينيسنگ گوششان در آورند ينم مانيا كه يكسان و است، درمان و هدايت اند آورده ايمان كه كسانى براى اين: بگو. 44:فصلت.  2

  .است نامفهوم و كور ها آن بر كتاب نيا و است
كافران گفتند به اين قرآن گوش فرا ندهيد و در آن  ﴾ وقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَا تَسمعوا لهذَا الْقُرْآنِ والْغَوا فيه لَعلَّكُم تَغْلبونَ ﴿. 3

 .سخنان بيهوده درافكنيد شايد پيروز شويد
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  :پردازي داستان
هاي گوناگوني اختصاص يافته كه هر يك  بخش قابل توجهي از كتاب آسماني قرآن به ذكر داستان 

ها را به  گذارد و آن ها، درسي زنده از مدرسه روزگار در اختيار شاگردان هستي مي از اين داستان
  .خواند آموزي از اين وقايع فرا مي عبرت

ز يك سو تابلوهاي باشكوه و نفيسي از مكارم اخالقي را هاي خود ا قرآن كريم در قالب داستان 
اي را  ترين و زيباترين تصاوير ترسيم نموده كه مناظر دلنواز آن چشم دل هر بيننده در بديع

ها، تصاويري  از زشتي  سازد و از سوي ديگر براي برحذر داشتن انسان اختيار به خود متوجه مي بي
اند به  هاي اخالقي گرفتار بوده ال هوي و هوس و آلودگيهاي پيشين كه در چنگ زنده از امت
گذارد تا ديگران آن را در پيش روي خود قرار دهند و از فروغلطيدن در همان گردابي  نمايش مي

  ).299 -300، صص 1387محمدقاسمي، (اند، مصون بمانند  كه گذشتگان بدان گرفتار شده
اي از سرگذشت قوم عاد و ثمود را  اوند گوشهدر آيات سيزدهم تا هفدهم از سوره فصلت، خد 

قرآن در بيان سرگذشت . ها را از اعمال زشتشان بازدارد كند تا آن براي مشركان و كافران نقل مي
در صحنه . هاي گوناگوني را خلق نموده است اين دو قوم از چند پرده نمايش بهره جسته و صحنه

شوند تا  قوم عاد و ثمود فرستاده مي در پي بر نيم كه پيك اول، گروه زيادي از پيامبران را تماشا مي
افتد و ديگر خبري از  ها در اين قسمت فرو مي پرده. ها را به پرستش خداي يكتا دعوت كنند آن

شويم به دنبال اين  پيامبران نيست تا اين كه به يكباره با صحنه زورگويي و تكبر قوم عاد مواجه مي
وزد و  فرستد كه زوزه كشان بر شهر و ديار آنان مي ا ريگ را بر آنان ميامر، خداوند طوفاني توأم ب

شويم تا  با از بين رفتن قوم عاد به صحنه ديگري منتقل مي. كند ها را از صحنه روزگار محو مي آن
خداوند به واسطه فرستادگانش در صدد هدايت اين قوم بر . از سرگذشت قوم ثمود نيز مطلع شويم

دهند از اين رو خداوند  ها كوري و ضاللت را بر بينايي و هدايت ترجيح مي نآيد وليكن آ مي
فرستد تا آنان نيز با محو شدنشان از صحنه روزگار درس  هاي آسماني را بر ايشان فرو مي صاعقه

بدين ترتيب، قرآن پرده به پرده از سرگذشت اين دو قوم . عبرتي باشند براي مردم عصرهاي ديگر
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گذارد كه  انگيز را در پيش روي ما به نمايش مي ن هايي هيجا ند و در هر پرده صحنهك رمزگشايي مي
فَإِنْ أَعرَضُوا فَقُلْ أَنذَرتُكُم  ﴿ :اينك روايت داستان به زبان قرآن. آموز است بسيار ديدني و عبرت

 ودثَمو ادقَةِ عاعثْلَ صقَةً ماعص*ن بلُ مالرُّس ماءتْهإِذْ ج وا إِلَّا اللَّهدبأَلَّا تَع هِمنْ خَلْفمو يهِمدنِ أَيي
فَأَما عاد فَاستَكْبرُوا في الْأَرضِ بِغَيرِ *قَالُوا لَو شَاء ربنَا َلأَنزَلَ ملَائكَةً فَإِنَّا بِما أُرسلْتُم بِه كَافرُونَ 

وةً أَولَم يرَوا أَنَّ اللَّه الَّذي خَلَقَهم هو أَشَد منْهم قُوةً وكَانُوا بĤِياتنَا يجحدونَ الْحقِّ وقَالُوا منْ أَشَد منَّا قُ
ب ولَعذَافَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحا صرْصرًا في أَيامٍ نَّحسات لِّنُذيقَهم عذَاب الْخزْيِ في الْحياةِ الدنْيا *

وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخَذَتْهم صاعقَةُ * الĤْخرَةِ أَخْزَى وهم لَا ينصرُونَ

  1﴾ الْعذَابِ الْهونِ بِما كَانُوا يكْسبونَ
  :تصويرگري به كمك صداي كلمات

هاست؛  صويرگري به كمك الفاظ و صداي برخاسته از آنهاي برجسته قرآن ت يكي ديگر از زيبايي 
زيرا الفاظ قرآن چنان با معناي آن در هم تنيده است كه گاه تنها يك واژه با رنگ مخصوص 

. كند كنند و صورتي مطلوب از معنا را در ذهن او ايجاد مي صوتي خود معنا را به خواننده القا مي
از چنين ويژگي » صرصراً«كلمه  ﴾يحا صرْصرًا في أَيامٍ نَّحسات فَأَرسلْنَا علَيهِم رِ﴿: در آيه

برخوردار است اين كلمه از ريشه صرير و به معناي بادي است كه داراي صداي شديد است 

                                                            
هنگامي كه . دهم اي مانند صاعقه قوم عاد و ثمود بيم مي شما را از صاعقه: پس اگر روي برتافتند بگو. 13 – 17: فصلت.  1

) كه ما ايمان بياوريم(خواست  اگر پروردگار ما مي: ها گفتند فرستادگانشان به سراغشان آمدند و گفتند كه جز خدا را نپرستيد، آن
و اما قوم عاد به ناحق در روي زمين تكبر . ايد، كافريم جه شما بدان فرستاده شده پس ما به آن. ستادفر حتما فرشتگاني فرو مي

ها  ها را آفريده است از آنان نيرومندتر است؟ و آن چه كسي از ما نيرومندتر است؟ آيا نديدند كه خدايي كه آن: ورزيدند و گفتند
اي  سرد و صدادار در روزهاي نحسي فرو فرستاديم تا عذاب خواركننده بادي بسيار ها پس بر آن. كردند هاي ما را انكار مي نشانه

ها را هدايت  و اما ثمود، پس آن. شوند تر است و هرگز آنان ياري نمي ها بچشانيم؛ و البته عذاب آخرت خواركننده در دنيا به آن
آور  كردند صاعقه عذاب ذلت كيفر گناهاني كه كسب ميها را به  ها كوردلي را بر هدايت ترجيح دادند، پس آن نموديم ولي آن

  .فراگرفت
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» ص«گويي اين واژه با صداي صفيري كه از تكرار دو بار حرف ). 11، ص9، ج1372طبرسي، (
خروش باد و طوفاني است كه مأمور به نابود كردن ظالمان شده  كند، نمايشگر زوزه و ايجاد مي

هاي نزول عذاب و چگونگي هالكت  تصويرگر، صحنه واژهبدين ترتيب قرآن با استعمال يك . است
ها را توسط باد پيش روي خواننده به تصوير كشيده است چنان كه گويي صداي زوزه باد را با  آن

  .شنود گوش خود مي
 :نتيجه

هاي متعددي را  كريم كتاب هدايت است از اين رو براي رسيدن به اين مهم ابزارها و روشقرآن  
هاي هنري و محسوس جلوه دادن  يكي از اين ابزارها اسلوب تصويرپردازي. به كار گرفته است

انسان نفوذ كند و در اعماق وجود او تأثير   مفاهيم معنوي و روحاني است تا از اين طريق در دل
دهد اغلب بر پايه حس است و انسان وقتي با امور  زيرا تصاوير هنري كه قرآن ارائه مي بگذارد

نكته ديگري كه از مطالعه . كند تر آن را درك مي نمايد بهتر و راحت حسي و ملموس برخورد مي
ها و تصاوير به  ساختار و اسلوب تصويرهاي هنري قرآن به دست آورديم اين است كه اين صحنه

گاه در قالب صنايع ادبي از جمله استعاره، كنايه، تمثيل، : لي صورت پذيرفته استدو روش ك
 ).پردازي ها و داستان وگو، تقابل صحنه گفت(تشخيص و تجسيم و گاه در قالب زبان عادي 
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  3فاروق نعمتيو  2 جهانگير اميري،  1رضا كياني

  چكيده

- قيصر امين. شناختي به ادبيات و نقد متن محور استي متون، حاصـلِ رويكرد زباندرهم تنيدگـ

. پور شاعر متعهد و نام آشناي ايران به اشكـال گوناگون، تحت تأثيرِ قرآن كريم قرار گرفته است
اين تأثيرپذيري گاه از مضـمون و محـتوا، و گاه در الفاظ و فنونِ بياني قرآن، صورت پذيرفته 

تلميح، تحليل، اثرپذيري واژگاني، : پور انواعِ گوناگونِ اقتباس از جملهدر شعر امين .است
ي ايهام تناسب با هاي مختلف اقتباس، آرايهعالوه برگونه. شودمالحظه مي... اي واثرپذيري گزاره

ها هقيصر از اين آراي. هاي قرآني، در شعر اين شاعر حضوري چشمگير داردپذيري از آموزهتأثير
هاي انسان معاصر كه از معنويات دور گشته، استفاده نموده بيشتر به منظور بيانِ رساترِ دردها و رنج

پور از قرآن كريم با چنان ظرافتـي همـراه است كه پي بردن به اصـل و اثرپذيري امين. است
پژوهش . باشديهـايش اغلب كاري دشـوار بوده، و نيازمند دقت و تأمل فراوان مي سرودهريشـه

پور كه در مباحث زبان هاي اثرپذيري قيصر امينحاضر، تالشي است در جهت واكاوي شيوه
  . ياد مي شود)) تناص((يا )) بينامتني((شناسي نوين از آن به عنوان 

پــور، ايهــام، تلمــيح، اثــر پــذيري واژگــاني، بينــامتني قــرآن كــريم، قيصــر امــين ::ژگــان واكليــد
  .اياثرپذيري گزاره
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  مقدمه -1
قرآن مجيد كتاب ديني ماست، معاني و مفاهيم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در «

اي از توان جنبهچنان كه امروزه نمي. حيات فردي و اجتماعي ما تأثيرِ پنهان و آشكار نهاده است
به نحوي مستقيم هاي گوناگونِ زندگي مسلمانان را ياد كرد كه قرآن كريم و معاني واالي آن جنبه

اي  از سوي ديگر، شعر آيينه) 11:ش.هـ1374حلبي،.(»يا غير مستقيم، در آن تأثيري نگذاشته باشد
بر اين . ها و اعتقادات شاعر را در آن به نظاره نشست توان افكار، احساسات، بينش است كه مي

اني شاعر در شعرش هاي ايم افكار مذهبي و باورهاي ديني و گرايش اساس،كامالً طبيعي است كه 
جلوه نمايد، و به همين دليل است كه در شعرِ شاعرانِ مسلمان، مسائلِ مذهبي به وفور يافت 

ي مذهبي مسلمين، قرآن كريم است، پس عجب نخواهد بود كه  و از آن جا كه سرچشمه. شود مي
  .در اشعارِ شاعرانِ مسلمان، پرتو افشاني نمايد  هايي از اين كتاب آسماني جلوه

جان مايـه و "شود كه بنابراين، اگر به شعر و ادب فارسـي، با دقت و تأمل بنگريم، روشـن مي
- هاي شعرا و ادباي اين قلمرو پهناور از آموزهجوهر آن، از دينِ مبينِ اسالم نشأت گرفته، و انديشه

ن كريم، سرچشمـه ي آنها، قرآها و تعاليمِ نابِ اسالمي، احاديث نبوي و ائمه اطهار و در رأس همه
توان هاي اغلب شاعران ايراني، ميبا نگاهي به سروده) 42:ش.هـ1386 خواجه اف،. ("گرفته است

بسياري از ابيات اين . تاثيرپذيري از قرآن ياد نمود از آنها به عنوان يكي از بارزترين مصاديقِ
- ))تمثيل((و)) قصص((، ))آيات تحليل((، ))تضمين((،))اقتباس ((، ))تلميح((، ))اشاره((شاعـران را 

توان اشعارِ براين اساس، اگر كسي ادعا كند كه مي. هاي گوناگون اين كتاب مبين تشكيل داده است
اند، بدون فهم قرآن و تفسير آن به درستي دريافت، بايد شاعراني را كه از كالم خدا متاثر گرديده

  .در صحت ادعاي او ترديد كرد
هايي از ي عرفا و با بارقهبا نگرشي به شيوه ،پور شاعرِ متعهد معاصرامين در اين ميان، قيصر

مضامينِ قرآني، زواياي دروني ذهن و چشم اندازهاي بيروني جهان را در اشعار خود به خوبي 
هاي اسالمي به شعر و ادبِ فارسي روي آورده، غالبِ پور كه در بستِر آموزهامين. نمايانده است
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به  ،پورروابط بينامتني قرآن با اشعار امين. حت تعاليمِ ارزشمند قرآن سروده استاشعارش را ت
هاي ي زيبا و مبتكرانه رخ داده است تا آنجا كه اين روابط بينامتني با قرآن، از ويژگيگونه

  .رودي شعري او به شمار ميبرجسته
  ي تحقيقپيشينه -2

ي تـأثير پـذيري   قل و اختصاصـي، دربـاره  براساس اطالعـات موجـود، تـاكنون، پژوهشـي مسـت     
اشعار قيصر امين پور از قرآن كريم صورت نگرفتـه اسـت و ايـن بحـث، بـه عنـوان يـك بحـث         
 .فرعي و غير مستقل، و تنهـا در البـه الي ديگـر موضـوعات، مـورد اشـارت واقـع شـده اسـت         

كـه امـروزه   اي و بينـامتني اسـت   ضرورت اين تحقيق، نيـازِ پـرداختن بـه مضـامين ميـان رشـته      
 ي حاضـر بـراين اسـاس، اميــد اسـت كـه مقالــه      . در مباحث ادبي، فراوان احسـاس مـي شـود   

  . تري درمورد اين شاعر ارزنده هموار نمايدهاي كاملبتواند راه را براي پژوهش
  و انواع آن ) تناص(= بينامتني  -3
- فاقد هر نوع معناي مستقل ميها را، خواه ادبي و خواه غير ادبي، نظريه پردازان امروزين، متن"

غلتند كه كشف كردن يك متن و اي از روابط فرو ميها در شبكهآنان معتقدند كه اين متن. دانند
  )11:ش.هـ 1380آلن،.( "كشف معنا يا معاني آن، درگرو رديابي كردن روابط بينامتني است

 يم درباره1973در سال  "روالن بارت"م و 1969در سال  "ژوليا كريستوا"اي كه بنابر نظريه
هر متن ادبي، تنها با توجه به متوني قابل درك است كه قبل از آن وجود ((بينامتني ارائه مي دهند، 

توان ، بنابراين، به مـدد بينامتنـي، مي)6:ش.هـ1382شاهين،))(اندداشته و بر آن تأثير گذاشته
- تواند بياي نميار ساخت، زيرا هيچ گفتههاي گوناگون ادبي را آشكارتبـاط موجـود ميان گفتــه

  . هاي ديگر باشدارتباط با گفته
بينامتنيت كه معادل آن در زبان عربي، تناص است، نوعي نگرش به متن است كه باعث معنا دهي 

ي شصت قرنِ بيستم ميالدي، توسط در اواخر دهه"اين اصطالح كه . شودجديد به يك متن مي
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توجه ناقدان قرار گرفت ژوليا كريستوا، ناقد ت موردفرانسوي بلغاري االصل، ارائه گرديد، به شد" .
  ) 56: م1989زعبي،(

... تواند از طريق اقتباس، تضمين، تلميح وبينامتني يا تناص قرآني در اشعارِ شاعرانِ مختلف، مي
پديد آورد كه اي تنيده شود كه يك متنِ يك دست و منسجم در تار و پود متنِ شعري به گونه

. ( بسيار سخت قابل شناسايي باشد) شعر (= از متن حاضر ) قرآن (= تفكيك متنِ غايب 
  )  58:همان

   :به طوركلّي، مهمترين محورهاي بينامتني شاعران در رابطه با قرآن كريم عبارتست از
ائب را در متن در اين نوع از روابط بينامتني، مؤلف جزئي از متن غ": نفي جزيي يا اجترار -1-3

ي همان متن غائب است، و كمتر ابتكار يا نوآوري در آن وجود آورد، و متن حاضر، ادامهخود مي
تواند يك جمله و يا يك از اين رو، متن برگرفته از متن غايب، مي) 116:م2005عزام،.("دارد

وابط بينامتني عبارت و يا يك كلمه باشد، و واضح است كه اين روابط، شكل سطحي و آساني از ر
  .رودبه شمار مي

) قرآن (=بدين صورت كه ارتباط بسيار تنگاتنگي بين متن غايب ": نفي متوازي يا امتصاص -2-3
به وجود آيد، و بينامتني در غالبِ موارد، آگاهانه و با كمترين تغيير در ) شعر(= و متن حاضر 

وازي، شاعر يك عبارت قرآني را با همان به عبارت ديگر، در نفي مت. گيردمعاني و الفاظ انجام مي
ساختار، بدون هيچ گونه تغيير و دگرگوني، يا با اندك تغييري كه در تنگناي وزن يا قافيه از آن 

در نفي متوازي يا "در واقع، ) 56: م1989زعبي،. ("گريزي نيست، در سخن خود جاي مي دهد
نمايد و از معناي متن پنهان دفاع اد ميامتصاص، شاعر نوعي سازش ميانِ متنِ پنهان و حاضر ايج

   )306:ش.هـ1388ميرزايي و واحدي،.("كندمي
ي بينامتني است و به خوانشي عميق و اين نوع از روابط، باالترين درجه": كلّي يا حوارنفي -3-3

روابط، آگاهانه نياز دارد كه متنِ پنهان را به زيركي درك كند؛ زيرا شاعر يا نويسنده در اين نوع از 
برد و اي كه در خالف معناي متنِ پنهان به كار ميكند، به گونهمتن پنهان را بازآفريني كامل مي
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شاعر يا نويسنده، مقطعــي از متن ") 37:م2005وعداهللا،.("دهدمعموالً اين امر ناخودآگاه روي مي
را هيچ نوع سازشي آورد در حالي كه معناي متن تغيير يافته است؛ زيغائب را در متن خود مي

. "آيدترين نوع بينامتني به حساب ميبه همين دليل، عالي. ميان متن پنهان و حاضر وجود ندارد
   )307:ش.هـ1388ميرزايي و واحدي،(

بينامتني مبتني بر اين انديشه است كه يك متن، بسته، مستقل : براين اساس، مي توان چنين گفت كه
  . سويه و تنگاتنگ با ساير متون و به خصوص قرآن دارد و خودبسنده نيست بلكه پيوندي دو

  پورنگاهي به زندگي و شعر قيصر امين -4
از توابع شهرستان )) گتوند((در بخش  ش.هـ1338پور در ارديبهشت ماه سال قيصر امين"
و  ))گتوند((وي تحصيالت دوران ابتدايي و متوسطه خود را در زادگاهش . به دنيا آمد)) دزفول((
ي تحصيل به تهران آمد و تحصيالت دانشگاهي خود به پايان رساند و سپس براي ادامه ))دزفول((

إبراهيم (. "ي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران ادامه دادي دكترا، در رشتهرا تا مرحله
   )3:م2009سليم،

آغاز كرد  ش.هـ1358ي انديشه و هنر اسالمي از سال هاي هنري خود را در حوزهقيصر فعاليت "
ي سروش نوجوان شد و از همين سال به بعد در دانشگاه سردبير مجله ش.هـ 1367و در سال 

نيز به عنوان عضو  ش.هـ1382قيصر در سال . الزهراء و دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد
ثر بر ا ش.هـ1386وي سرانجام در آبان ماه سال . فرهنگستان ادب و زبان فارسي انتخاب شد

  ) 4:همان.("بيماري قلبي در گذشت
اي فرياد  ي خويش را شعارگونه و كليشهپور شاعري مذهبي و انقالبي است؛ اما انديشه امين
ها و حوادث كهن و معاصر و آشناييِ عميق به كتابِ خدا، او با تسلط و آگاهي بر جريان. كشد نمي

اين كتابِ آسماني، چنان در تار و پود هاي مذهبي خويش را به كمك آيات  اعتقادات و انديشه
پور در عين اعتقادي بودن،  شعرِ امين. رسد آور به نظر نمي نشاند كه هرگز تصنّعي و ماللشعرش مي

ديگر، شعر او آيينه بسيار شيوا و رساست و در حد ي اعتقادات و شعار باقي نمي ماند؛ به عبارت
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. غلتدحِ شعار يا شعرهاي تعليمي سست عنصر، فرو نميا هرگز به سطهاي مذهبي اوست؛ ام انديشه
ها و صنايعِ ادبي بهره گيرد كه شعرش داند چگونه ازتخيل، صورِ خيال، آرايه خوبي مي پور به امين

ي بعد با الگو پذيري از كالمِ خدا، باشد، و در وهله) درمعناي ناب آن(» شعر«ي نخست در وهله
  . اعي و مذهبي را به دوش كشدبارِ پيامهاي اخالقي، اجتم

تكلّـف با قضايا برخورد كرده، و كوشيــده است تا آنجـايي كه پور در اشعارش بسيار بيامين"
هنر )  8: ش.هـ1381 كاظمي،.("هاي سياسي را بر كالمِ خويش تحميل نكندتواند، پيش فرضمي

قرار دهد، آگاهي وي را نشانه شعر او در آن است كه پيش از آنكه تخييل شنونده را مورد خطاب 
هاي زباني هنرِ قيصر به عنوانِ يك شاعر، بيشتر حولِ زبان و تناسب"به عبارت ديگر، . مي گيرد

پور را با نگاهـي به شدت شاعرانه مي در شعرهاي نو، امين. چرخد نه تخييل و تصويرگريمي
-10:همان. ("كندجذاب، بدل مي بينيم كه چشمش به روي هرچه مي لغزد، آن را به شعري تازه و

9 (  
 «:گويداصر، دكتر شفيـعي كدكني ميي معدر مورد ارزش شعر قيصر، همين بس كه ناقد برجستـه

  ) 73:ش.هـ1381كدكني،(  »قيصر همين جايي كه هستي، باش كه شعر همين است كه تو مي گويي
  : رتند ازپور چنـدين ديوان شعـري برجاي مانده است كه عبااز قيصر امين

 تنـفُّس صبـح  - 1

 ي آفتابدر كوچه - 2

 ظـهر روز دهم - 3

  هاي ناگهانآينه - 4

 گل ها همه آفتابگردانند - 5

 مثل چشمه، مثل رود - 6

 به قول پرستو  - 7

 دستور زبان عشق  - 8

  پوري قيصر امينتأثير قرآن كريم بر شعر و انديشه -5
ن مي شود كه تقريباً هيچ هر قدر آشنايي ما با گذشته بيشتر باشد، اين نكته بر ما بيشتر روش"

چه بسا افرادي كه شاعري را در ابداع . موضوع و تصويري نيست كه بديع و بي سابقه باشد
مضامين و تصاوير جديد، بي همتا مي دانند؛ اما براي اهلِ فن روشن است كه آن مضامين و 
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ي است؛ يعني عمده لذا مسأله در تصوير و موضوع نيست، در زبان. تصاوير هم قبالً گفته شده است
  ) 153:ش.هـ1378شميسا،: نك.("نوآوري و ابداع، در طرزِ بيان و استعمالِ زبان است

. شاعران براي انتقالِ مفاهيمِ انساني، قومي، اخالقي و وطني، از منابعِ الهامي متعددي بهره مي برند
اين خصيصه . شمار مي رودميراث ديني و باالخص قرآن كريم يكي از مهمترين منابعِ الهام شعرا به 

 . استنمايانخوبيپور بهدر شعرِ بيشترِ شاعران معاصر ايراني و به خصوص شعرِ قيصر امين

شعر براي . پور از وي شاعري مضمون ياب و نكته پرداز ساخته استهوشياري و دقت نظر امين
پرورش . اشاعرانههاي شقيصر هم يك هنر است، و هم ابزاري است براي بيان افكار و انديشه

ي اصيل مذهبي و اشتياقِ وصف ناپذير وي به كتابِ آسماني، موجب پور در يك خانوادهيافتن امين
نگاهي . شده خوانندگان شعرش، تأثيرِ كالمِ دلنشين الهي بر شعر و سخن وي را احساس نمايند

هاي فرهنگ مردمي و ُمايهدهد كه او به خوبي به بنهاي امين پور، به خوبي نشان ميكلّي به سروده
از يك سوي به شعرِ  دردهاي آنان نفوذ كرده است، و با تأثير پذيري از مضامينِ خاص قرآني،

با طرح آرزوها و رنج هاي مردم، به شعرش  اي قرآني ببخشد، و از ديگر سوي،خويش صبغه
  .رويكردي مردم گرايانه بدهد

توان به اشكالِ مختلف و متنوعي، بهره از قرآن، مي پورهاي اثرپذيري قيصراميندر بررسي شيوه
- گيري اين شاعرِ خوش قريحه را از اين كتابِ آسماني مشاهده نمود كه در ادامه به مهمترين شيوه

  :گرددهاي اين تأثير پذيري، اشاره مي
  ي ايهاماثرپذيري به شيوه -5_1

اصطالح بديع كلمه يا تعبيري است كه ايهام مصدر باب افعال به معني در وهم افكندن است، و در 
  )101: 1386شميسا،.( در كالم حداقل در دو معني به كار رفته باشد

هاي قرآني شعرِ قيصر امينزمينه پس          پـور، گـاهي بـه آسـاني بـه چشـم نمـي آيـد و ايـن پـس 
البتـه   انـد كـه  هـاي زيبـا و دلنشـين پنهـان گشـته     ايهام ها در بسياري از موارد، در البه اليزمينه

بـه عنـوان   . ي ايهـام دارد ي هنرمندانـه از آرايـه  اين خـود حكايـت از تبحـر شـاعر در اسـتفاده     
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-ي حيـات احسـاس مـي   گاه كه شـاعر دردهـا و رنـج هـاي همنوعـانش را در عرصـه      مثال، آن

اي تــازه و نمايــد، بــا ابــراز حســرت عميــق خــويش از ايــن جريــان، كــالم خــدا را بــه گونــه 
  : ي تشبيهي دلنشين و هنرمندانه قرار داده استران، دستمايهمتفاوت با ديگر شاع

 تــــراوديدرد از لـبــــــم مـــ يالـفـبـــــــا
  

 
ــ    ــه خـــون از لبــــم م ـــم ك ـــه شبـن ــراودين  ت

 

ــ   ــمون س ــت مض ــرف اس ــه ح ــارهيس  دليپ
  

 
ـــم مــ     ـــم از لـبــ ـــف، الم، مـي ــراوديالــ  ت

 

  )104: ديوان گلها همه آفتابگردانند(
ي متفاوت تأويل و تواند به دو گونهمي) الف، الم، ميم(حروف رمزي  بينيم، در اينجاكه ميآن گونه 

  : تفسير گردد
  )1. (ي بقره آمده استكه در آغاز سوره) الف، الم، ميم ( ي حروف مقطعه _1
  .به معناي درد را تشكـيل داده است) ألَم ( ي مجموع اين حروف، كلمه _2

توانـد بـه معنـاي سـي جـزء قـرآن در نظـر گرفتـه شـود          مي) سي پاره ( ح افزون بر اين، اصطال
و يـا  . تناسـب دارد  ﴾الـف، الم، مـيم    ﴿ي قـرآن؛ يعنـي  كه در ايـن صـورت بـا حـروف مقطعـه     

توانـد بـه معنـاي دلِ سـي پـاره شـده شـاعر براثـرِ غـم و درد تفسـير           مـي ) سـي پـاره   ( كه اين
  )2. (سازگار است) ألَم (  گردد، كه در اين صورت با تأويل دوم؛ يعني

  :گونه از قرآن كريم بهره مي گيردي ايهام، اينشاعر باز هم در جاي ديگر به شيوه
  شكفد، گُل به گُل از دامنِ تودل مي ي پيراهن تواي حسنِ يوسف، دكمه

  )30:ديوان دستور زبان عشق(
:تواند در دو معنا به كار رودمي) سنِ يوسفح(در اين بيت   

  )ع(ورت زيباي حضرت يوسف ص _1
  گلي زيبا و خوشبو _2
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ــه ــراهن(ي كلم ــتان     ) پي ــه در داس ــي دارد ك ــه پيراهن ــاره ب ــي اش ــي و تلميح ــاي بيرون در معن
ــا كلمــه ) ع(موجــب بينــا شــدن حضــرت يعقــوب ) ع(حضــرت يوســف  ) يوســف (گرديــد و ب

ت، تناسـب  بـا حسـنِ يوسـف كـه نـوعي گُـل اسـ       ) گُـل  (ي افـزون بـر ايـن، واژه   . تناسب دارد
  )1.(دارد

  :اثرپذيري تلميحي -5_2
ي چشـم نگريسـتن اسـت، و در اصـطالحِ فـن بـديع، آن اسـت        گوشـه  تلميح در لغت به معناي به

اي كـه مشـهور باشـد،     كه شاعر در ضمن كالم، به داستان يـا مثَـل يـا آيـه و حـديث يـا حادثـه       
تداعــي، تـاثير شـعر را دو     تلميح از صـنايع معنـوِي بـديع اسـت و از طريـق ايجـاد      . اشاره كند

در واقع ژرفــا بخشيــدن بـه اثـر و بـه دسـت آوردن متنــي موجــز از طريـق          . چندان مي كند
سـخنور بـه يـاري آن مـي توانـد بافـت        "اين آرايه آن گونـه اسـت كـه    . شودتلميــح ميسر مي

ان فـرو  اي تنـگ از واژگـ  هـا را در كـوزه  معنايي سـروده را ژرفـا ببخشـد و دريـايي از انديشـه     
  )110: ش.هـ1373كزازي،. (ريزد

اي قرآنـي بنـا مـي نهـد؛ امـا بـه عمـد        ي نكتـه ي تلميح، شاعر سخنِ خويش را بر پايـه در شيوه
آن را با نشانه يا اشاره هايي همراه مي سازد كـه خواننـده شـعر را بـه آن چـه خـود بـدان نظـر         

  )52: ش.هـ1376راستگو،. ( داشته است، راه نمايد
هـاي بسـياري از ايـن نـوع اثرپـذيري برخـورد       پـور بـه نمونـه   هاي قيصر امينرودهدر بررسي س

  :كاويم نماييم كه در اينجا و در نگاهي كوتاه، تلميحات قرآني را در آثار وي ميمي
  )ع(داستان حضرت يوسف  -5_2_1

اي متفــاوت از ديگــر  پــور بــه شــيوه هــاي مــألوف قرآنــي را در شــعر قيصــر امــينگــاه داســتان
-از داسـتان . كنـيم، و ايـن خاصـيت ذهـنِ خـالق و نـوآور شـاعر اسـت         عران بازخواني مـي شا

پـور الهـام    هـا بـراي امـين   بـيش از سـاير داسـتان   ) ع(هاي قرآني، ظاهراً داستان حضرت يوسف 
هـا  بخش بوده است، زيرا بسامد تلميح بـه ايـن داسـتان در اشـعار وي نسـبت بـه سـاير داسـتان        
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قيصـر درواقـع بـازخوانيِ داسـتانِ زنـدگيِ حضـرت يوسـف        » يـت رؤيـا  روا«شـعرِ  . بيشتر است
شـاعر بـا نگـاهي حسـرت بـار بـه       . ي خـود شـاعر اسـت   هاي روزمره، و در خدمت انديشه)ع(

زنـد، و بـه   در اين داستان، به حـوادث نـاگوار زنـدگي روزمـره گريـز مـي       )ع(سرنوشت يوسف 
  : ورزندي ديگران، حسادت ميپردازدكه با تنگ نظري به زندگانتقاد از كساني مي

/ مي ترسم/ حتي برادران عزيزت/ !ديگر براي هيچ كسي بازگو مكن/ رؤياي روشنت را/ !فرزندم
  در چاه/ خواب تو را/ شايد دوباره دست بيندازد

  )12:ديوان دستور زبان عشق(  
علَـى إخْوتـك    يـا بنَـي الَ تَقْصـص رؤْيـاك    ﴿سـوره مباركـه يوسـف     5چنان كه پيداسـت، آيـه   

  .الهام بخش شاعر در سروده فوق بوده است )3( ﴾ ...فَيكَيدوا لَك كَيداً 
اي است بسيار تلــخ كه همــواره خاطـر شاعر را پور، غُربت واژهدر قاموس واژگاني شعر امين

با غم و آزارد، تا جايي كه شاعر درد فراقِ انسان معاصر و فاصله گرفتنش را از معنويات، مي
   :زندپيوند مي) ع(از دوري يوسف) ع(حسرت يعقوب 

ايـن بـوي زخـم    / !نـه / در باد/ بوي غريب پيرهني پاره/ شايد/ آيد كه مي/ اين بوي غربت است
  شناسم پناهي را از دور مي من بوي بي / گرگ نبايد باشد

  )128: هاي ناگهان آيينه(
و ) ع(ماجراي حضرت يوسف ... و، غربت وگرگ، پيراهن، بهاي شود، واژه كه ديده ميچنان

ي فوق، انسانِ معاصر را قرباني مكر و فريب شاعر در سروده. كند برادرانش را در ذهن تداعي مي
روزگار جفا پيشه دانسته، و غُربت و بي پناهي چاه ظلماني دنيا را سرنوشت محتومِ انسان، قلمداد 

  .نموده است
ر مي سازد، رنجش خود را از زمانه ي كه در زندگي خاطرِ او را مكدپور با اشاره به ناماليماتامين

را آزرده است، پيوند مي دهد؛ اما آن ) ع(و مردم با تمام آنچه كه درگذشته، خاطرِ حضرت يوسف 
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ها و مشكالتش را به تنها رنج) ع(چه بر حسرت شاعر افزوده، اين است كه وي از حضرت يوسف 
  : ن كه از كماالت و محاسن او بهره مند باشدارمغان برده است، بدون آ

چـوب حـراج   / زنداني زليخـا / در چاه نابرادر، تنها/ كه باشي اين/ اين است/ از بد بتر اگر هست
  !البته بي كه يوسف باشي/ خورده بازار برده ها

  ) 24:دستور زبان عشق( 
چنان افسرده و نااميد  اين برداشت شاعر از خويش و به شكل عام از انسان امروزي؛ او را آن

  : بي خاصيت و بي ارزش معرفي نموده است) ع(ساخته كه پيراهن خود را برخالف پيراهن يوسف 
كه چشم هيچ چشـم بـه راهـي    / بي بو و خاصيت را/ اين پاره پوره پيرهن/ بهتر است درز بگيري

  روشن نمي كند/ را
  ) 24:دستور زبان عشق( 

خاصـيت بـودن پيـراهن، از دسـت رفـتن ارزش و كرامـت و        در اين سروده، مـراد شـاعر از بـي   
جايگاه واالي انسانيت است كـه خداونـد بـه آدمـي بخشـيده اسـت؛ امـا در اثـر فـرو رفـتن در           
ماديت آن را از دست داده است، و طبيعـي اسـت كـه چنـين انسـاني نمـي توانـد كـه چشـمي را          

   .روشن نمايد
  )ع(داستان حضرت آدم  - 5_2_2

پور و ماجراي هبوط او نيز از جمله تلميحاتي است كه در اشعار قيصرامين) ع(م داستان حضرت آد
گيري قيصر از اين داستان در قالب انديشه و تفكر روزمره بهره. به آن اشارات فراوان رفته است

شاعر با اشاره به چگونگي . زندگي شخصي، به آن جلوه و تصويري تازه و متفاوت بخشيده است
- هاني عشق در دل خويش از طريق ديده و نگاه، و لغزش دل، و سختي ها و مرارتراه يافتن ناگ

و ) ع(هايي كه در اين وادي بر او رفته است ، سرنوشت تلخِ خويشتن را با طرد شدن حضرت آدم
  : سرنوشت او پيوند مي زند

   دلرفتميسر به زيرو ساكت وبي دست وپا
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  شد يك نظر روي تو را ديدو حواسش پرت   

  

  بر زمين افتاد چون اشـكي ز چشـم آسـمان 

  

  
  !زوجـي فـرد شـد   : ناگهان اين اتفـاق افتـاد     

  

ــدانِ ابــد شــد در كــوير    بعــدهم تبعيــد و زن

  

  
ــانگرد شــد       عــين مجنــون از پــيِ ليلــي بياب

  

 است يك دم در ازلدل شيطنت كرده كودك  

  

  
  تــا ابــد از دامــن پــر مهــر مــادر طــرد شــد   

  

  )50:ور زبان عشقدست( 
وقُلْنَا يا آدم اسكُنْ أنْت وزوجك الْجنَّةَ وكُلَا  ﴿: سوره بقره 35شاعر در اين سروده، به تأثير از آيه 

 با بيان ماجراي طرد شدنِ )4(﴾منْها رغَداً حيثُ شئْتُما ولَا تَقْرَبا هذه الشَّجرَةَ فَتَكُونَا منَ الظَّالمينَ 
آدم و حوا از بهشت و فريفته شدن آن دو توسط شيطان و خوردن از ميوه ممنوعه، و در نتيجه 
رانده شدن از درگاه خدا، به سرنوشت انسان امروزي به عنوانِ فرزندان و بازماندگانِ آدم و حوا 

شي كه از ها به عنوانِ تبعيد شدگان در كوير دنيا، و نيزكودكان بازيگواشاره مي كند، و از انسان
  . برداند، نام ميدامنِ پرمهر و محبت مادر، محروم گشته

، و مقايسه سرنوشت انسان معاصر با وي، دليلِ )ع(در ادامه شاعر، با تلميح به داستان حضرت آدم 
داند؛ گويي شاعر  مي» دانايي«نه يك لحظه غفلت، بلكه ) ع(هبوط انسان امروزي را برخالف آدم 

  :شودهمواره سبب حرمان انسان ميمعتقد است دانايي 
  دانســـتمكـــاش از روز ازل هـــيچ نمـــي

  

ــيِ    ــدم از پ ــوط اب ــه هب ــود  ك ــتن ب   دانس

  

  )137:ديوان گلها همه آفتابگردانند(  
  داستان حضرت ابراهيم - 5_2_3
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ي تشبيهي است زيبا كه قيصر را برآن داستان حضرت ابراهيم و توطئه آتش زدن وي، دست مايه
خويش را با  وطنِ گيرودار جنگ تحميلي عراق عليه ايران، دشمنان كينه توزِ مي دارد تا در

  :نمروديان مقايسه نمايد
ما را از آزمايش آتش هـراس  / اما/ تا هيمه اي به حيطه آتش بياورند/ نمروديان هميشه به كارند

  احساس كرده ايم/ با چترهاي ساده عرياني/ ما بارش هميشه باران كينه را/ نيست
  ) 374: مجموعه كامل اشعار( 

توزي دشمنان بعثي در اثناي جنگ تحميلي و فرصت آيد، كينهي فوق برميآن گونه كه از سروده
ي تشبيهي است زيبا و دلنشين كه ذهن خالق طلبي آنان براي ضربه زدن به مردمِ ايران، دستمايه

   .هاي قرآني سوق داده استشاعر را به مدد از آموزه
  )ع(تان حضرت اسماعيل داس - 5_2_4

اند پور با سرزنش خويش و انتقاد از كساني كه پس از شهيدان، دين آنها را به خوبي ادا نكردهامين
و قرباني شدن او به امر خدا ) ع(و عمر را به بيهودگي به سر برده اند، به ماجراي حضرت اسماعيل 

  : آوردي روزمره درميهازند، و اين داستان قرآني را در خدمت انديشهگريز مي
  عمــري بجــز بيهــوده بــودن ســر نكــرديم

  

ــرديم    ــاور نك ــا ب ــد و م ــا گفتن ــويم ه   تق

  

  در خاك شد صد غنچه در فصـل شـكفتن 

  

  ما نيـز جـز خاكسـتري بـر سـر نكـرديم       

  

ــود را ــماعيل خ ــاي اس ــال ن ــي خي   حتّ

  

  همســايه بــا تصــويري از خنجــر نكــرديم 

  

  )392: مجموعه كامل اشعار(
در قرآن كريم، الهام بخش ) ع(كه پيداست، داستان متعارف و آشناي حضرت اسماعيل آن گونه 

  . ي فوق بوده استشاعر در سرايش سروده
  )ع(داستان معجزه حضرت موسي - 5_2_5



  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول/ قرآني -پژوهش هاي ادبي پژوهشي -علمي فصلنامه 156 
 

كــه بــه يــاد آيــت اهللا طالقــاني ســروده شــده اســت، ارزش هــايي چــون )) تجســم((در قصــيده 
يش قـرار گرفتـه اسـت، و شـاعر در پايـان بـا       شهادت، شهامت، طهـارت و تواضـع مـورد سـتا    

واضْـمم يـدك    ﴿سـورره طـه    22بـه تـأثير آيـه    ) ع(تلميح به يكي از معجزات حضرت موسـي  
 وءرِ سنْ غَيم ضَاءيب تَخْرُج كنَاحچنين مي سرايد) 5( ﴾أُخْرَى  آيهإلَى ج:  

قلبـي از آينـه، دلـي از    / نور بكاريدفواره اي ز / يك قطره اشك شوق بگيريد/ از چشم هر شهيد
  دستي به رسم وام بگيريد/ از آستين روشن موسي/ از آبشار پاك تواضع/ و گردني بلند/ دريا

  ) 378: مجموعه كامل اشعار( 
  اثرپذيري واژگاني -5_3 

هـا، وامـدار قـرآن    هـا و تركيـب  اي از واژهدر اين شيوه اثرپذيري، شـاعر در بـه كـارگيري پـاره    
ي قرآنـي دارنـد، بـه    آورد كـه ريشـه  هـايي را در شـعر خـويش مـي    ها و تركيبعني واژهاست؛ ي
مثـــالً بـه كـار بـردن     . بهـره بـود  هـــا بـي  اي كه اگر قرآن نبود، زبان و ادب نيز از آن واژهگونه

و بسـياري از اسـم هـاي    ... ) كرامـاً كـاتبين، يـد بيــضاء، عـروة الـوثقى و      ( هايي چـون  تركيب
.( از آن جملـــه انـــد... ) و، آدم، حـــوا، ابـــراهيم، جـــالوت قابيـــل (ماننـــد خـــاص قـــرآن 

  ) 15: 1376راستگو،
هاي خاص قرآني بسيار است كه در اينجا به دو مورد اشاره پور از واژگان و تركيباثر پذيري امين

  : مي شود
صـبح  پيشانيـت تنفّــس يـك   / لختـي بخند، خنده گل زيباست/ لبخنـد تو خالصه خوبي هاست

  صبحي كه انتهاي شـب يلداست/ است
  ) 407: مجموعه كامل اشعار( 

را كه يك اصطالح خاص قرآني است، ) تنفّس صبح(گونه كه مشاهده مي شود، شاعر در اينجا آن
عالوه بر اين، تأثير پذيري امين پور از همين ) 6(سوره تكوير آورده است 18به تأثير از آيه 



 157هاي بينامتني قرآنِ كريم در شعر قيصر امين پورجلوه

 

تنفّس (د است كه نام ِيكي از دفترهاي شعري او با الهام از آن به عنوان اصطالح قرآني، تا به آن ح
  .گزينش شده است) صبح

كه شاعر آن را به گونه يك مناجات شبانه به زبان جاري مي كند، )) گشايش((ي در قصيده 
از واژگان خاص قرآنــي است كه در آغاز سوره فتـــح ) فتح مبين= فتــح آشكار (اصطالح 

  ):7( ﴾إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً  ﴿:است آمده
به درستكاري همين غم شبانه / كه رستگاري و درستكاري دلم/ مرا خراب مكن/ تو را به رستخيز

  به اين شكست هاي بي بهانه بسته است/ كه فتح آشكار من/ بسته است
  ) 37:گل ها همه آفتابگردانند( 

  )8( اياثرپذيري گزاره -5_4
  :اين اثر پذيري خود بر دو گونه است

  اقتباس و تضمين - 5_4_1
گونه در اين شيوه، شاعر گزاره؛ يعني يك عبارت قرآني را با همان شكل و ساختار، بدون هيچ

تغيير و دگرگوني، و يا با اندك تغييري كه در تنگنـاي وزن يا قافيه از آن گريزي نيست، در سخـن 
  )29: 1376راستگو،.( دهدخود جاي مي

  حلّ يا تحليل  - 5_4_2
در تضمين و اقتباس، سـخنور بـراي نگـه داشـتن وزن و قافيـه نـاگزير مـي شـود بـدون آن كـه           
ساختار اصلي آيـه را بـر هـم بزنـد، انـدكي در آن دسـت بزنـد، انـدكي در آن دسـت بـرد؛ امـا            

بسـا   گاهي گوينده، بيش از حد معمـول در سـاختارِ اصـلي آيـه دسـت كـاري مـي كنـد و چـه         
مي زند و بافـت آيـه را تغييـر مـي دهـد كـه بـه آن حـل يـا           ساختار اصلي آن را به نوعي برهم

  )31: همان.( تحليل مي گويند
)) اقتبـاس ((ي هـاي بسـياري از اثرپـذيري بـه شـيوه     پـور بـا نمونـه   در بررسي اشعار قيصر امـين 

هـره بـرداري ازقـرآن در    ايـن گونـه ب  . كنـيم برخـورد مـي  )) تحليـل ((يـا  )) حلّ((و )) تضمين((يا 
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تبـرك و تمـين، تعليـل و    : هـاي گونـاگوني انجـام مـي پـذيرد از جملـه      شعر او با قصد و غرض
كــه در ... توجيــه، تشــبيه و تمثيــل، تحــذير و تحــريض، تــزيين و تجميــل، استشــهاد و اســتناد و

  . شوداينجا به مهمترين آنها پرداخته مي
: ي نساءسـوره 78ي آن بر انسان به تأثير از آيه برداشت قيصر از مرگ و چگونگي دست يافتن

﴿  لَوو وتالْم رِكْكُمدا تَكُونُواْ ينَمةٍكُنْتُم أيدشَيرُوجٍ مچنين به سرايش درآمده است )9( ﴾ ... في ب:  
  همه را در مي يابي/ ناگهان/ تو/ اما/ در تمام عمر تو را در نمي يابيم/ ما

  )150: مجموعه كامل اشعار( 
مثَـلُ الَّـذينَ    ﴿ي جمعـه  سـوره  5آيـه  و محتـواي   شاعر بـا تغييـرات نسـبتاً جزيـي در سـاختار     

   :چنين مي سرايد) 10( ﴾... و اًحملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَار
در انتظـار  / اما تمام عمـر / ر قطار آواربر پشت ما قطا/ بار گران اسفار/ خوانديم/ خروار/ خروار

  مانديم/ يك دم عيسي وار
  )153: مجموعه كامل اشعار( 
پور بوده است؛ به عنوان مثال،  ماجراي خلقت جهان نيز از زاوياي مختلف، دغدغه ذهن خالق امين

السماوات والْأَرض كَانَتَا رتْقاً أَو لَم يرَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ  ﴿: ي أنبياءسوره 30شاعر با استناد به آيه 
تعبيري شاعرانه از مراتب خلقت به دست  )11( ﴾فَفَتَقْنَاهما وجعلْنَا منَ الْماء كُلَّ شَيء أفَلَا يؤْمنُونَ 

   :مي دهد
  و آن آب بر باد/ جهان نقش بر آب/ سپس زندگي را بر آب آفريد/ خدا ابتدا آب را

  )73:فتابگردانندگلها همه آ( 
علم بي حد و حصر خداوند هسـتي بـه تمـام امـوري كـه در پيرامـون حيـات مـا وجـود دارد و          

دارد كـه بـه تـأثير    آگاهي واالي او به هرآنچه كه قرار اسـت، اتفـاق بيفتـد، شـاعر را بـر آن مـي      
ــه  ــي ...  ﴿ي شــوري ســوره 11از آي صالْب يعــم الس ــو هو ءــي ــه شَ ثْلكَم ســي ــد ) 12( ﴾رُ لَ خداون

  : متعال را باالتر از وصف و تشبيه معرفي كند
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ــو ــعر تـ ــه شـ ــرانگفتـ ــيمـ ــيمـ  دانـ

 

 خــواني مــي دفتــرم ســفيد بــرگزو 

 

ــر ــه آخ ــه ب ــانيچ ــهم ــويمك ــي؟بگ  آن

 

 مـاني  را خـويش  تـو  خـودي،  همچـو تو 

 

  )11:در كوچه آفتاب(  
ي كـم  حيـات در انديشـه  ي شاعر با توصيف آدمي بـه عنـوان موجـودي كـه همـواره در عرصـه      

وال تَكُونُـوا  ﴿ي حشـر  سـوره  19آيـه  يا زياد شدن مـال و ثـروت خـويش اسـت، بـه تـأثير از       
انســان معاصــر را نمــادي از ) 13( ﴾كَالَّــذينَ نَســوا اهللاَ فَاَنْســاهم اَنْفُســهم اولئــك هــم الفاســقُونَ 

  : ا فراموش كرده استكند كه از ديرباز وجود حقيقي خويش رغفلت معرفي مي
ــا ــويش م ــان خ ــرزانفرامش ــديميمل  ق

 

ــه  ــان انديشـ ــيشوادي كنـ ــيم و بـ  كمـ

 

 زيـــادبـــرديماگرچـــهتـــرا و را خـــود

 

ــا  ــر رامـ ــاد اگـ ــردي زيـ ــدميم بـ  عـ

 

  )14:در كوچه آفتاب(  
هــايي سرشــار از هــاي موجــود در طبيعــت، و ســرزمين هــاي پــر از اســرار، و آســمانشــگفتي

ي مــي دارد كــه زبــان بــه تحســين از آنهــا بگشــايد و بــا تــأثير از آيــه رمــوز، شــاعر را بــر آن
إنَّ فــي خَلْــقِ الســماوات والْــأرضِ واخْتلَــاف الَّيــلِ والنَّهــارِ لĤَيــات  ﴿: ي آل عمــرانســوره190

زمـين و آسـمان هـا را نشـانه هـايي از قـدرت خداونـد متعـال معرفــي          ) 14( ﴾ لأُولى الْأَلْبابِ
خَلَـقَ السـماوات بِغَيـرِ عمـد تَرَونَهـا واَلْقَـى فـي         ﴿ي لقمـان  سـوره 10ي ند و با تـأثير از آيـه  ك

 و بِكُميـدأنْ تَم ياسوضِ رآسـمان هـا را بـه عنـوان سـتون هـاي بـي سـتون كـه           )15( ﴾... الْأر
  : خداوند ستون آنهاست توصيف نمايد

ــاد  وستتآيهآسمانوزمين بنياد عشق اي ــتونبني ــي س ــتون ب ــه س ــت پاي  توس

 

 آســايدمــيكــهخســتهرهگــذري چــون

 

ــايش  ــاب آسـ ــايهدر آفتـ ــت سـ  توسـ

 

  )15:در كوچه آفتاب( 
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ي انديشانهنگاه سرد و بي رغبت شاعر به تجمالت تصنّعي دنيا ناشي از فكر باز و ديد عميق و دور
ي حوادثي كه در قيامت در انتظار انسان شاعر با يادآور. وي به دنيايي است كه در فرا روي اوست

خود را در ) 16( ﴾يقُولُ الْإنْسانُ يومئذ أينَ الْمفَرُّ  ﴿ي قيامت سوره10ياست و با تأثير از آيه
ي محشر به پرنده ايي تشبيه مي كندكه در شبي ظلماني و ابري سرگردان پر و بال مي زند و عرصه

  : نمي داند به كجا بگريزد
ــه در ــاناي واقعـ ــاچنـ ــزمكجـ  بگريـ

 

 بگريـــزم كجـــاامـــان بـــي مـــأمنزان 

 

ــه ــده چونانك ــبدرپرن ــرشش ــرغ  اب

 

ـــهدر  ــمان يپهنـ ــاآسـ ــزم كجـ  بگريـ

 

  )30:در كوچه آفتاب(  
- پور است كه به بخشي از عاليشهادت و شهادت طلبي يكي از مضامين بارز در شعر قيصر امين

سوره  169ي شاعر با تأثيرپذيري از آيه. بخشيده استترين مفاهيم شعر او روحي سرخ و مقدس 
شهيدان ) 17( ﴾والَ تَحسبنَّ الَّذيِنَ قُتلُوا في سبِيلِ اهللاِ أمواتاً بلْ أحياء عنْد ربهِم يزْرقُونَ ﴿:آل عمران

   :ي پروردگارندگسترده خوانِ را نه مردگان، بلكه زندگاني مي داند كه روزي خوارِ
ـــس ـــات راز ك ــداوحـيـ ـــنندان  گفتـ

 

 بنهفتـــن خــود كــامِ بــه زبــان بايســـــت 

 

 ولــيخُفــتخــودخــونِميــانِ چنــد هــر

 

ــوگند،  ــه س ـــون ك ــداو خ ــتن نخواه  خف

 

  ) 42: مجموعه كامل اشعار(  
تپد، به خونِ سرخِ اي كه همواره در قلب بيدارشان ميپور با نيروي ارادهشهيدان در شعر امين

وإذَا أخَذَ  ﴿ي اعراف سوره 172ي شاعر با تأثير از بخشي از آيه. ش رنگي ديگر مي بخشندخوي
ى شَهِدنَا أَنْ ربك منْ بني آدم منْ ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسهِم أَ لَست بَِربكُم قَالُواْ بلَ

اميالْق موينَ تَقُولُواْ يلذَا غَافنْ هشهيـداني مي پردازد كه به  گونه به توصيـفاين )18( ﴾ةِ إِنَّا كُنَّا ع
  :دنـيا و آن چه در آن است، پشـت نموده اند

 شــهيد بــود "بلــي" را "الســت" وبـود"ال"  بود شهيد"ال"وشدكشته كه بود "ال "

 

 نيـــزخـــونشدرواژگونـــه قامـــت بـــا

 

ــوير  ــميوتصـ ــود "ال "ز تجسـ ــهيد بـ  شـ

 



 161هاي بينامتني قرآنِ كريم در شعر قيصر امين پورجلوه

 

  )49:در كوچه آفتاب(  
است، و بر روي زمين دانسته "ال  "ي فوق برمي آيد، شاعر، شهيد را تجسم گونه كه از سرودهآن

ي خدايان دروغين و هر گونه شرك خفي و اين خود اشارتي است به مقام واالي آنان در نفي همه
  . اندها بدان آلودهجلّي كه بيشتر انسان

  :هنتيـج
او در . پور همانند شعر ديگر شاعران مسلمان، بي بهره از قرآن نبوده استشعر قيصر امين -

اشعارش، گاه به صورت استفاده از مضمون، و گاه به صورت استفاده از واژگان و عبارات، از قرآن 
 .بهره مند شده است

گري كنند، نهفته جلوه كه چندان بوضوح پور، آيات قرآن بدون ايندر ساختارِ شعر قيصرامين -
رسد شاعر مفاهيم قرآني را بيشتر به صورت ناخودآگاه در اند؛ بدين معنا كه به نظر ميشده

، از ضمير ناخودآگاهش سرچشمه )اللّسان ترجمان القلوب:(اشعارش منعكس نموده و براساس قول
  .يمي نداردي مستقگرفته و بر زبانش جاري گشته است و به جز چند مورد معدود، اشاره

پور، از شناخت و آگاهي وي نسبت به علوم قرآن نشأت ي امينعمق و گستردگي تفكّر و انديشه -
گويد كه  اي از كتاب عظيم الهي و واژگان و عبارات مربوط به آن سخن مي گونه وي به. گيرد مي

يان، تنها ذكرِ سازد كه در اين م ساز قرآن آشكار مي ي شديد او را به مكتب انسانعشق و عالقه
هاي قرآن به  هاي قرآني، موردنظر او نيست، بلكه معاني و مضمون ها و عبارت ظاهري كلمه

  .خورد چشم مي هاي مختلف و با تنوع بسيار، در اشعار او به  شكل
هاي اي تنها در بافت حاصل از متون و گفتمانبا توجه به اين كه ارزش هر متن يا گفتمان تازه -

يابيم كه بسياري از ميپور درخته مي شود، لذا با اندكي تأمل و تعمق در ديوان قيصر امينديگر شنا
هاي داستاني و شخصيتي را از قرآن كريم الهام گرفته، و آن ها مضامين و الفاظ شعري وحتّي جنبه

تنگاتنگي  بنابراين ارتباط بسيار. ي نظم درآورده استرا تحت تأثير اين گوهرِ ناب الهي به رشته
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وجود دارد، و بينامتني در غالب موارد ) شعر قيصر(= و متنِ حاضر ) قرآن (= بين متنِ غايب 
  . آگاهانه، و با كمترين تغيير در معاني و الفاظ انجام گرفته است

  هانوشتپـي
  ﴾الم﴿: ي بقره چنين آمده استي مباركهحروف مقطعه در آغاز سوره) 1
م، شاعر در اين سروده از آرايه ايهام تناسب، به خوبي بهره جسته و به همان گونه كه مي بيني) 2

گفتار خويش زيبايي خاصي بخشيده است و بعيد نيست كه در چگونگي شيوه وكاربرد اين آرايه، 
رار ق ﴾دانِ ججرُ يسوالشَّ مجوالنَّ ﴿ ﴾ انٍبحسبِ رُمقَالْو مسالشَّ ﴿سوره الرحمن 6و5تحت تأثير آيه 

  .گرفته باشد
  ) 317: 1411السعد التفتازني : ( داراي دو معناست "نجم  "در اين آيه واژه 

) الشمس و القمر ( اين معنا با عبارت پيشين آن؛ يعني . معناي ظاهري كه همان ستاره است -
  .تناسب دارد

تناسـب  )  و الشـجر ( ايـن معنـا بـا كلمـه پسـين آن؛ يعنـي       . معناي پنهاني كه همان گياه اسـت  -
  .دارد

زنهـا خـواب خـود را بـراي بـرادران حكايـت مكـن كـه بـر تـو           ! اي فرزنـدم : يعقوب گفـت ) 3
  ...مكر و حسد خواهند برد و

و گفتيم كـه اي آدم تـو بـا جفـت خـود در بهشـت رايگـان و بـي زحمـت جـاي گزينيـد و            ) 4
كـه اگـر    خواهيـد، و نزديـك نشـويد بـه ايـن درخـت      ي بهشـت از هرچـه مـي   بخوريد از اطعمه

  .ي ستمكاران خواهيد بودنزديك شويد از جمله
ي هـيچ عيـب درخشـان بيـرون آيـد و ايـن معجـزه       دست خود به گريبان فرو بر تا دستي بـي ) 5

  .ديگر تو خواهد بود
  ﴾والصبحِ إذَا تَنَفَّس﴿: ي تكويرسوره18ي اشاره به آيه) 6
  .گردانيميروز ميپعالم  اي رسول غم مدار كه ما تو را به فتح آشكار در) 7
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گزاره در اينجا به معني عبـارت و جملـه، خـواه جملـه كامـل و خـواه نـاقص بـه كـار رفتـه           ) 8
  .است

  ...هاي بسيار محكم، مرگ شما را فرا رسد وهركجا باشيد، اگرچه در كاخ) 9
 ف به تـورات شـدند، ولـي حـق آن را ادا نكردنـد، ماننـد االغـي هسـتند كـه         كساني كه مكلّ) 10

  ... هايي حمل مي كنندكتاب
هــا و زمــين بســته بــود و مــا آنهــا را بشــكافتيم و از آب آيــا كــافران نديدنــد كــه آســمان) 11

  .آورندچرا باز به خدا ايمان نمي !؟هرچيزي را زنده گردانيديم
  .هيچ چيزي همانند او نيست و او شنوا و بيناست) 12
آنان  ؛آنان را دچار خودفراموشى كرد) نيز(د و او چون كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردن) 13

  .همان نافرمانانند
هايي براي به تحقيق در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز روشن نشانه) 14

  .خردمندان
آسمان ها را بدون ستونى كه شما ببينيد، بيافريد، و در زمين لنـــگرها انداخت ، تا كه شما را ) 15

  ...نلرزاند و 
  راه گريز كجا است؟: انسان در آن روز خواهد گفت) 16
اند، بلكه زنده به حيات ابدي شدند و در نزد خدا متنعم البته نپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده) 17

  .خواهند بود
و اي رسول خدا به ياد آور هنگامي كه خداي تو از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت ) 18

بلي ما به خدايي تو : ر خود گواه ساخت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتندو آنان را ب
  .دهيم كه ديگر روز قيامت نگوهي كه ما از اين واقع غافل بوديمگواهي مي
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  در اشعار نظامي گنجوي با تكيه برقرآن و حديث توسل مضمونساختار و تحليل 
  2سيده زهرا موسوي  و 1ابراهيم ابراهيمي

  :چكيده
به رويكردهاي  با تكيه بر قرآن و حديث  و ساختار آن  »توسل«حاضر ضمن تعريف واژه  همقال

. مي پردازدنظامي گنجوي در اين زمينه ساختاري و محتوايي آن در شعر فارسي با تكيه بر اشعار 
توسل به ذات و صفات، توسل مستقيم، غير مستقيم، لحن ؛ زاويه ديد نظامي درتوسلها، انواع توسل

در مبحث زاويه  .در بخشهايي از مقاله تشريح شده است …توسلهاي نظامي، شفاعت و توسل و 
ه است؛  به گونه اي كه اثبات شده است شد اشاره در اين زمينه ديد توسلها به اصالت سبكي نظامي

در خور توجه  ، بيشتر )ص(مفرد با خداوند و رسول اكرم  حالت خطابي  و زبان  دوم شخصكه 
در بخش انواع توسل، به مسأله توسل به ذات الهي  .بوده است در گفتگوهاي توام با توسل  نظامي

انواع توسل غير مستقيم به مسأله است و در بخش  اشاره شده و توسل به اسماء و صفات الهي
لحن و توسل، تضرع در . تحيت بدون درخواست و مسأله درخواست و تحيت اشاره شده است

  .استرويكردهاي ديگر مقاله  از …لحن متواضعانه نظامي، صميميت لحن  و ،توسلها
نقـد   هورويكردهاي نظامي و قياس با رويكردهاي اعتقادي با عنايـت بـه شـي    هبه طور كلي مقايس

  .اساس مقاله حاضر را تشكيل مي دهدمبتني بر قرآن و حديث  تطبيقي
  

 تحليل، توسل، نظامي و قرآن و حديث :ناواژگكليد
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 z-mosavi@araku.ac.ir دانشگاه اراك ت فارسيگروه زبان و ادبيا استاديار -2
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   :مقدمه
دواوين و منظومـه هـا از آغـاز تـا عصـر       هتأمل در رويكردهاي محتوايي شعر فارسي بويژه مقدم

بحثي به توحيد، نبوت و بعضـاً امامـت    قاجار نشان مي دهد كه همواره شعرا قبل از شروع هر نوع
روي مي كنند و اين امر آن چنان مرسوم بوده است كه مي تواند به عنوان شاخصه يا اصالت سبكي 

 ، تـر در همـين خصـوص    به عنوان يك رويكرد سبكي دقيـق . محتوايي شعر فارسي مطرح شود –
مي طلبد تا بحث توسل، از  لذا.است» توسل«آنچه در مقدمات ديوان شعرا مشاهده مي شود بحث 

شـعرايي چـون ناصرخسـرو،    . حيث رويكردهاي محتوايي و ساختاري مورد مطالعـه قـرار گيـرد   
هـاي خـاص مبحـث     همگي به يكي از شيوه …خاقاني، سنايي، نظامي، سعدي، مولوي، حافظ و 

وسل، لحـن  به گونه اي كه هر يك از اين شعرا از حيث زاويه ديد در ت؛ عنايت داشته اند » توسل«
توسل، نوع درخواست، طرف مورد خطاب در توسل، توسل مستقيم يا غير مستقيم، زبان توسـل و  

پرداختن به . رويكردهاي فرعي در توسل از يكديگر متمايزند و اصالت سبكي خاص خود را دارند
 از حيث نقد ساختاري و محتوايي آن هم در دواويـن شـعرا در ايـن مختصـر نمـي     » توسل«بحث 
نظامي را برگزيديم تا دقيق تر شيوه كار نظامي و رويكردهاي مرتبط بـه   هبدين منظور خمس. گنجد

  .اين امر مورد بررسي قرار گيرد
توسـل اليـه   «: و در قالـب عبـارت   كننـد  معنا مي» نزديكي جستن«را » توسل«علماي لغت واژه 

دهخـدا،  ( مي گويند» ه كارينزديكي يافتن به چيزي و ب«را » ؛ اي عمل عمالً تقرب به اليههبوسيل
و كامالً مرتبط » وسل« هرا از ريش» توسل«از نگاه ديگر لغويون  .)علي اكبر، لغتنامه، ذيل توسل

و وسـلَ  ... »«... تَقَرَّب الَيـه  : و تَوسلَ اليه بكذا... « ابن منظور مي گويد .مي دانند» وسيله«با واژه 
) لسان العرب ذيل وسل(» الراغب الي اهللا : والواسلُ. عمالً تَقَرَّب به اليه فُالنٌ الي اهللا وسيله اذا عملَ 

) همـان ( »... و تَوسـلَ اليـه بوسـيله اذا تَقَـرَّب     «: براي تقرب سخن مي گويـد » وسيله«سپس از 
بـه نقـل از   . (»آنچه به وسيله آن به ديگري تقرب جويند«: مي آورد» وسيله«در تعريف  جرجاني

  )ابن منظور لسان العرب، ذيل توسل( )326فات جرجاني، صتعري
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يا أَيها  ﴿ :كند توسل را يك طريق مسلّم و روشن براى نيل به هدف، معرفى مى قرآن كريم موضوع
اى «) 35مائده،( ﴾نَوجاهدواْ في سبِيله لَعلَّكُم تُفْلحو وسيلهالَّذينَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ إِلَيه الْ

كنيد، و به او تقرب جوييد؛ و در راهش جهاد كنيد، باشد كه  ايد، از خدا پروا كسانى كه ايمان آورده
 .»رستگار شويد

به إِنَّ أَيهم أَقْرَب ويرْجونَ رحمتَه ويخَافُونَ عذَا وسيلهأُولَئك الَّذينَ يدعونَ يبتَغُونَ إِلَى ربهِم الْ  ﴿
خوانند به سوى پروردگارشان  مى آن كسانى را كه ايشان« )57اسرا،( ﴾ عذَاب ربك كَانَ محذُورا

ترسند،  وى اميدوارند، و از عذابش مى جويند كدام يك از آنها نزديك ترند و به رحمت تقرب مى
  »است چرا كه عذاب پروردگارت همواره در خور پرهيز

اولياي الهي به منظور بر آمدن نيازها  اصطالح مسلمانان، تمسك جستن به مقصود از توسل در
  است 

 تكوين وتشريع

و گاه در عالم تشريع و آوردن دين و وحى؛  ها گاهى در عالم تكوين و وجود خارجى است واسطه
ه باشند مثالً در قبض ارواح چنان ك فرشتگان واسطه بين خدا و بندگان در عالم تكوين و تشريع مى

همچنين در رساندن رزق و روزى به  ﴾حتّى اِذا جأَ أَحدكُم الْموت تَوفَّتْه رسلُنا ﴿: فرمايد قرآن مى
كه  اند چنان باشند و گاه برخى از پيامبران با اذن الهى در عالم تكوين مؤثر بوده ها واسطه مى انسان

پيامبران  ﴾اهللا كْمه واْألَبرَص وأُحىِ الْموتى بِاِذْنِوأُبرِئُ اْألَ ﴿: فرمايد مى) ع(درباره حضرت عيسى 
  . باشند الهى واسطه رساندن وحى و دين الهى به مردم مى

    توسل حكمت
ترين جلوه  تابناك ترين و عالى. اند هاى حضرت حقّ همه موجودات عالم هستى، آيات و نشانه - 1

توسل به . گردد مى محقق) پيشوايان معصوم( و ظهور حضرت حق، در آينه وجود انسان كامل
  .چشمه فيض او است انسان كامل، در حقيقت توجه به جالل و جمال خدا و توسل به
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آنان و  توجه به. خداوند خواسته است اولياى خود را در كانون توجه و اقبال مردم قرار دهد -2
اسوه بودن آنان است و موجب  حقانيت و برقرارى ارتباط عاطفى و معنوى با آنان، تأكيد بر

 .ايشان، به طريق هدايت و سعادت، دست يابند شود مردم با مراجعه به آنان و الگوگيرى از مى

  )18 ،اعراف( ﴾وللّه األَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها ﴿توسل به اسماء خدا 
طه و بي واسـطه صـورت مـي    توسل به هر دو شيوه با واس برمي آيد، آن گونه كه از آياتبنابراين 

از طريق ارواح پاك انبياء و اولياء بـه   گاه نظام هستي است كه مغفرت الهي هالزم گيرد؛ به عبارتي
، رحمت مغفـرت نيـز   صورت مي گيرد واسطهگاه با  گناهكاران برسد؛ همان گونه كه رحمت وحي

اليـه   اتقـواهللا و ابتغـوا   نـوا يـا ايهاالـذين آم   ﴿اثبات اين مـدعا آيـه   .  مي شود واسطه محقق گاه با
گاه انبياء و اوليـاء هسـتند؛ بـه فـرض مثـال خداونـد از       » وسيله«اين  .است) 5مائده، ( ﴾هالوسيل

و لـو انهـم اذ ظلمـوا     ﴿: بروند و طلب مغفرت كنند) ص(مي خواهد كه به خانه رسول  گناهكاران
ايـن   و ) 64، نسـاء ( ﴾تواباً رحيمـاً  انفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا و استغفر لهم الرسول لوجدوا اهللا

بنده با توسل به خداوند چاره كار خود را مي است كه » وسيله«گاه بي واسطه و  و مغفرت رحمت
و  ﴿: يكي توسل به ذات حق است كه مي فرمايـد : خواهد كه خود اين نوع توسل بر دو نوع است
فليستجيبوا لـي وليؤمنـوا بـي لعلّهـم     الداع اذا دعان  وهاذا سألك عبادي عني فانّي قريب اجيب دع

و نوع دوم از توسل مستقيم، توسل به اسماء و صفات الهي است كه فرموده ) 186بقره، ( ﴾يرشدون
و نهايت سخن اين كه مصداق توسل بي ) 180اعراف، ( ﴾و هللا االسماء الحسني فادعوه بها ﴿: است

  : وسيله سخن سعدي است كه مي گويد
  دانــــداو چـــــــاره كــــار بنــــده

  

  چــــون هــــيچ وســــيلتش نمانــــد    

  

  )108، ص سعدي(     
  بحث 

مسـتقيم و  در آثار خود ، را به انحاء مختلف » توسل«نظامي گنجوي از شعرايي است كه بحث  )1
» توسـل «در نگاه اول مي توان گفت كـه رويكردهـاي مربـوط بـه     . غير مستقيم مطرح كرده است
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با خصايصي كه هر يك از منظومه ها را نسـبت بـه    ؛عمدتاً در مقدمه پنج گنج، گنجانده شده است
باعث شده است تا نوع توسلها از » توسالت«نظامي در اين » زاويه ديد«. ديگري متمايز مي سازد

مقدمتاً الزم به ياد آوري اسـت كـه در ادبيـات    : حيث كمي و كيفي با هم تفاوت هايي داشته باشند
شيوه هـاي رايـج عبارتنـد از زاويـه ديـد      . ه شده است داستاني به زاويه ديد و تقسيمات آن اشار

دروني يا اول شخص مفرد، زاويه ديد بيروني يا سوم شخص مفرد كه بـه آن دانـاي كـل هـم مـي      
زاويه ديد سوم شخص كه از اول شخص مفرد كمك مي گيرد و به آن داناي كل محدود مي . گويند
و داستان متكي به تك گوييهايي سيال ذهـن  و گاه زاويه ديد جريان سيال ذهن راوي است . گويند

 .در بعضي داستانها تك گويي است كه از آغاز تا پايان قصه نظرگاه راوي را مي سازد. راوي است
ميـر صـادقي، عناصـر    /  156-159نويسـي، صـص    جمال مير صادقي واژه نامه هنر داستان... (

نظرگاه يا زاويه )  63-71، صص يونسي، ابراهيم، هنر داستان نويسي/  239-277داستان، صص 
مـي   مارتين گري درباره زاويه ديد. ديد در بسياري از منابع با بحث روايت و راوي گره مي خورد

نظر گاه در واقع به طريقي گفته مي شود كه بـا آن راوي بـه   ... هر روايتي يك راوي دارد «: گويد
مـارتين  ( » .ده دسترسي پيدا مي كنـد و بينن) شخصيت ها، عمل، وسايل صحنه و غيره ( مواد خود 

مجـدي  ) 56ص.گري، فرهنگ اصطالحات ادبي در زبان انگليسي ، ترجمـه منصـوره شـريف زاده   
به دسـته بنـدي هـاي فـوق اشـاره مـي       » وجهه نظر الراوي«در ذيل» معجم مصطلحات«وهبه در 

تـاز مـي سـازد،    ادبيات غنايي را از ادبيات داستاني امروز مم آنچه نظرگاه)  423-425صص(كند
نظرگـاه   »ت« و »تو«گفتار شاعر با خداوند در قالب دوم شخص مفرد است به گونه اي كه ضمير 

به عبارتي گاه گفتگوها از حالت تك گويي و جريان سيال ذهـن خـارج مـي     .شاعر را مي سازد
ي، شود و صرفاً از آغاز تا پايان، دو يا چند نفر با هم گفتگـو مـي كنـد و يـا طـرف خطـاب راو      

زبان حاكم ضماير و افعال دوم شخص مفردو به صورت مخاطبه و از زبان خود شـاعر   خداست و
  : شود بيان مي

  يارشــــو اي مــــونس غمخوارگــــان

  

  چــــاره كــــن اي چــــاره بيچارگــــان  
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ــا ببــــين   قافلــــه شــــد واپســــي مــ

  

ــاببين      ــي مـ ــي كسـ ــا بـ ــس مـ   اي كـ

  

ــا ــه م ــه دارد ك ــيش ك ــين پ ــت چن   دس

  

  مـــازاري ازايـــن بـــيش كـــه دارد كـــه  

  

ــم ــده ايـ ــه خواننـ ــرم كـ ــذر از جـ   درگـ

  

ــده ايـــم   ــا كـــن كـــه پناهنـ ــاره مـ   چـ

  

  اي شــــرف نــــام نظــــامي بــــه تــــو

  

ــو   ــه تـ ــي بـ ــت غالمـ ــواجگي اوسـ   خـ

  

ــان ــانش رسـ ــه زبـ ــت بـ ــزل تحيـ   نـ

  

  معرفـــت خـــويش بـــه جـــانش رســـان 

  

  )11نظامي ، مخزن االسرار ، ص ( 
فته هـا از زبـان دوم شـخص در    گرچه روايت گ .در مناجاتنامه ها بيشتر ديده مي شود اين نظرگاه

بـويزه   ادبيات داستاني جديد چندان در خور مالحظه نيست و اين حالت خطابي صرفا در گفتگوها
آن هم حين سخن با خداوند و يا فردي مـافوق  ... گفتگوهاي همراه با خواهش ، التماس ، تضرع و

در دسـته   گاه اصر داستانصورت مي گيرد ولي با اين حال در كتب ذي ربط به داستان و عن راوي
ميرصـادقي، جمـال، عناصـر    : م رك. (از زاويه ديد دوم شخص سخن رفته است بندي زواياي ديد

يقيناً اين نوع گفتگو با افعـال دوم شـخص در ادبيـات غنـايي گذشـته ويژگـي       )  239داستان، ص
نمايشنامه ها به شاخص و مستقلي بوده است كه در نثر داستاني امروز كم كاربرد است و بيشتر در 

در البالي داستانهاي منظوم گذشته و مقلدين آنها در ادوار بعـد ،  .صورت مستقل مشاهده مي شود 
حالت خطابي پيـدا  ) ص(گفتگوي راوي با خداوند يا رسول اكرم  در مناجات نامه ها معموالً بويزه

ميرصادقي در واژه نامه . از منظر دوم شخص مفرد استفاده كند  مي كند كه ايجاب مي كند تا راوي
  1)159ص. واژه نامه. (اعتقاد دارد هنر داستان نويسي به اين نوع زاويه ديد در گفتگو

نظـامي در ايـن گونـه    . از رويكردهاي نظامي توجه به زاويه ديد داناي كل اسـت  ديگر يكي 1-1
سـخن مـي    )ص(موارد به شيوه گزارشي و از نگاه سوم شخص مفرد درباره خداوند و رسول اكرم 

  :به اين نوع زاويه ديد مربوط مي شود درصد از انواع زاويه ديد در خمسه نظامي 44گويد حدوداً 

                                                            
 Point of view ( (Martin Gray. (1984) pages 162- 163) - (Merriam: (مزيد اطالع در باب زاويه ديد رك 1

Websterُ s. (1995 ) page 869 ) - (M .H Abrams. (1671) pages 133-136 ) 
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ــ ـــن هفاتحـ ــتم سخــــ ــرت و خـ  فكـ

 

ـــدگان    ـــه آينــ ـــود همــ ــيش وجـ  پـ

 

ـــهان قــــــدم ـــه ســـاالر جــ   سابقـ

  

ـــن   ــتم كــ ــر او خـ ــت بـ ــام خدايسـ  نـ

 

ـــدگان ـــه پاينــ ــاي همـ ـــش بقـ  بيــ

 

ـــوي    ـــد گلـ ــله پيونــ ـــم مرسـ   قلـــ

  

و تـا پايـان بخـش    ) 2ص  ، مخـزن االسـرار  (مي گويد  به همين شيوه شاعر درباره خداوند سخن
  :زاويه ديد حاكم است توحيد اين

ــان ــه ز جـ ــددل كـ ــاكي كنـ  نيســـت پـ

 

ـــ  ــت  هرستــ ـــه ايسـ ــاك در او دانـ  خـ

 

ــت ــد اوس ــه تأيي ــه ب ــامي ك ــاك نظ   خ

  

 بــــردر او دعــــــوي خاكــــي كنـــــد 

 

 انه ايســـتكــز گــل بــاغش ارم افســ   

 

ــ  ــه دانـ ـــت همزرعـ ـــد اوســـ   توحيـــ

  

  ) 7مخزن االسرار، ص(      
   :زياد مشاهده مي كنيم ، اين شيوه گزارشي را در بخشهاي مربوط به معراج و توحيد

ـــش بســت ـــف نقـ ـــه الـ ــه اول كـ   تخت

  

  احمـــد نشســـتهبــــــر در محجوبـــــ 

  

  ))ص(، نعت رسول اكرم 12مخزن االسرار، ص ( 
ــ  ـــي ك ــيم شبـ ـــروزن ـــك نيمـ  ان ملــ

 

ــرد   ــاريش ك ـــده عم ـــلك از دي ـــه فـ   نـ

  

ــروز ــي فـ ـــل گيتـ ـــرد روان مشعــ  كــ

 

  زهــره و مـــه مشــعله دار يــش كــرد      

  

  )، در معراج14مخزن االسرار، ص (       
ــ ـــران هشمس ـــت اختــ ــند هفـ ــه مس  ن

 

ــت    ــاك اوس ــرد خ ــه خ ــل ك ــد مرس   احم

  

 ختـــــم رســل خاتــــم پيغمبـــــران

 

  فتــراك اوســت  ههــر دو جهــان بســت   

  

  )، نعت اول20مخزن االسرار، ص(       
  :و يا در منظومه اقبال نامه

ــاج ــت و ت ــوي تخ ــي دع ــه ب ــد ك   محم

  

ـــود      ــالك بــ ـــت اف ــرم تخ ــنش مح   ت

  

 ز شـــاهان بـــه شمشـــير بســـتد خـــراج

 

  ســرش صــاحب تــاج لــوالك بــــود     
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    ))ص(، نعت رسول 7ص  اقبال نامه،(        
 در خصـوص )  239ص ( »عناصر داستان« به سخن صاحب نظر به مقدمه بحث و با توجه ) 2-1

باحالـت خطـابي   خمسه را توسالت از درصد 44حدوداً  نظامي: مي توان گفت خطاب دوم شخص
سوم شـخص  (؛ به عبارتي نظامي از زاويه ديد داناي كل  و دوم شخص مفرد مطرح مي كند گفتگو
در مناجـات  . ي سود جسته اسـت حدوداً به صورت مساو ص با خداوند ،دوم شخ خطابو ) مفرد

  :اول مخزن االسرار آمده است
ــده ــدا شـ ــو پيـ ــتي زتـ ــه هسـ  اي همـ

 

ـــات     ـــت كائنــ ــين علمـــ ــر نشـ   زيـ

  

ــي ــد نـ ــورت پيونـ ــو صـ ــتي تـ   هسـ

  

ـــده     ــا شـــ ــو توان ــعيف از ت ــاك ض  خ

 

 مــا بــه تــو قــائم چــو تــو قــائم بـــه ذات

 

  ...تو بـه كـس و كـس بـه تـو ماننـد نـي        

  

  )7مخزن االسرار، ص(               
  :به همين سبك مي آورد نيز در مناجات دوم 

  اي بــــه ازل بــــوده و نــــابوده مــــــا

  

ـــا   ــوده مــ ــده و فرسـ ــد زنـ ــه ابـ   اي بـ

  

  دور جنيبـــت كـــش فرمـــان تســـت

  

  ســـفت فلـــك غاشـــيه گـــردان تســـت 

  

  )8مخزن االسرار، ص (             
، )486-7صـص  (، ليلـي و مجنـون   )4ص(، اقبـال نامـه   )2-6صـص  (همين نكته در هفت پيكر  

  :مشاهده مي شود. …و ) 11-14ص ص(شرفنامه 
  اي جهــان ديــده بــود خــويش از تــو

  

  هــيچ بـــــودي نبـــوده پــيش از تــو     

  

  )2هفت پيكر، ص (           
ــتگير ــده را دسـ ـــويي بنـ ـــا تـــ   خدايـ

  

ـــر   ـــدا ناگزيـ ـــده را از خـ ـــود بنـ   بــ

  

  تـــويي خالــــق بــــــوده و بـــودني

  

  بــــــبخشاي برخــــــاك بخشـــــودني  

  

ــايش ــه بخشـ ـــاريم دهبـ ــويش يــ   خـ

  

ـــم ده   ــود رستگاريــ ـــوغاي خــ   ز غــ
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  )4اقبال نامه، ص(           
ـــاز ــرين ســرآغـــ ــو بهتـ ــام تـ   اي نـ

  

  بـــي نـــام تـــــو نامـه كـي كـنم بـاز       

  

ـــم ـــس روانــ ـــو مــونــ ــاد تـ   اي يـ

  

  …جـــز نــام تــــو نيسـت بـر زبـانم     

  

  )16ليلي و مجنون، ص(             
  بـــــزرگا بـــــزرگي دهـــا بـــي كســـم

  

ــم    ــاري رس ــش و ي ــاوري بخ ـــي ي   تويـ

  

ــت  ــزي نخسـ ــه چيـ ــاوردم از خانـ   نيـ

  

  .…تو دادي همـه چيـز مـن چيـز تسـت      

  

  )11شرفنامه، ص(
در گريز از سوم شخص به مخاطب  يكي ديگر از رويكردهاي نظامي در زاويه ديد توسالت،) 3-1

د سوم شخص اصـوالً  است؛ در تحليل اين نوع زاويه ديد گفتني است كه در زاويه ديحالت گفتگو 
با حضرت باري تعالي  خطاب مستقيمشاعر يا نويسنده كارش به گزارش شبيه است و هرگز مجال 

بـه نـدرت   . شاعر كـم اسـت    »توسالت«يا » توسل« ، لذا در اين نوع زاويه ديد . را پيدا نمي كند
اونـد يـا   گريز مـي زنـد و بـه خد    دوم شخص گفتگو از زبان نظامي از حالت سوم شخص مفرد به

  .زير توجه كرد مواردجهت نمونه مي توان به . متوسل مي شود) ص(پيامبر اكرم 
نظم كتاب با زاويه ديد سوم  هدر سابق) ص(نظامي در خسرو و شيرين بعد از نعت رسول ) 1-3-1

  :شخص سخن مي گويد
  چــو طــالع موكــب دولــت روان كــرد

  

  ســــعادت روي در روي جهــــان كــــرد 

  

  )13ص  خسرو و شيرين،(         
سپس بعد از ابياتي زاويه ديد را تغيير مي دهد و از مخاطب خود با شاهنشاه در خصوص سـرودن  

  :بر ابيات حاكم مي شود» تو و ما«در اين مقام ضمير . اين منظومه سخن مي گويد
ــادن …  ـــم نه ــر خاتــ ــروزه ب ــو پي   ز ت

  

ـــادن   ـــي گشـــ ــت سليمانـ ــا دسـ   ز مـ

  

   ) 14خسرو وشيرين ، ص ( 
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 ،يت كار به خاطر دريافت وجوه به پادشاه متوسل شده است و از زاويه ديد اول شخص مفـرد و نها
  :در اينجا نظامي به طغرل ارسالن متوسل شده است. خواست خود را غير مستقيم مطرح مي كند
  چــو خــواهم مــن غــم از روزن درآيــــد

  

  زمـــين بشكافـــــد و مـــاهي برآيــــــد 

  

  يــچاز آن دولـت كـه بـاد اعـداش بــر ه     

  

ــيچ    ــر ه ــواهم دگ ـــي خ ــه همــت يارئـ   ب

  

ــاه ــر از م   بســا كــاري كــه شــد روشــن ت

  

ــه همــت خـاصـــه همــت، همــت شــاه     ب

  

ــت ــت در دس ــوهي نيس ــا وج ــر از دني   گ

  

ــت     ــان هس ــاد ك ـــادت ب ــت را سع   قناع

  

  )15خسرو و شيرين، ص(           
  .است) ص(كه در اين شاهد، توسل به غير خداوند و رسول اكرم 

سـخن مـي    ليلي و مجنون هنگامي كه در مدح شروانشاه اخستان بـن منـوچهر  نظامي در  2-3-1
  :گويد در آغاز با زاويه ديد سوم شخص مفرد به شيوه گزارشي شروع مي كند

ــداران ــپاه تاجــــ ــرخيل ســــ   ســــ

  

ــهرياران هســــــرجمل    جملــــــه شــــ

  

  خاقــــان جهــــان ملــــك معظـــــم

  

  …مطلــــق ملــــك الملــــوك عــــالم 

  

  )30ليلي و مجنون، ص (               
بيت به همين سياق سوم شخص به خدا متوسل مي شـود و بـا    90عد از سرودن قريب به سپس ب 

و !! دوم شخص مفرد از ممدوح طلب روزي مـي كنـد  زبان  و حالت خطابواسطه قراردادن خدا با
     : مي گويد

ــامم … ــاويس نـ ــرا كـ ــو مـ ــارب تـ   يـ

  

  در عشـــــــق محمـــــــدي تمـــــامم  

  

  زان شــــه كــــه محمــــدي جمالســــت

  

ــ  ــم كـــن آنچـ  …ه در خيالســـت روزيـ
  

  )35ليلي و مجنون، ص(             
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 در منظومه اقبال نامه نيز گريز از زاويه ديد سوم شخص مفرد به) ص(در نعت رسول اكرم  3-3-1
نظـامي  . مالحظه مي شود و قطعاً از توسالت منطقي و مثبت اسـت  مفرد دوم شخصحالت خطاب 

    :در آغاز اين بخش مي آورد
ــت و ــوي تخ ــي دع ــه ب ــد ك ــاجمحم   ت

  

  ز شـــاهان بـــه شمشـــير بســـتد خـــراج 

  

  تــنش محــرم تخــت افــالك بـــود... 

  

ــود     ــوالك ب ــاج ل ــاحب ت ــرش ص   …س

  

  )7اقبال نامه، ص (                
ضمن توسل  "تو"با حالت خطاب شاعر از سوم شخص گريز مي زند و ، حدوداً بعد از بيست بيت

  :خود را مطرح مي كند هخواست) ص(به رسول اكرم 
  ه نــام تســـتطــراز ســخن ســك   …

  

ــت    ــام تسـ ــه جـ ـــد جرعـ ــاي ابــ  بقـ

 

  كسي كـو زجـام تـو يـك جرعـه خـورد

  

 همــــه ســاله ايمــن شــد از داغ و درد    

 

ـــوشگوار ـــت خ ـــزان شربـ ـــادا كـ   مب

  

ــوار     ــه خ ــاكيي جرع ـــن خ ــد چوم   نباش

  

  )10اقبال نامه، ص(             
روش عمل كرده  كه شاعر به همين) 17-25صفحات(نيز رجوع شود به مبحث معراج در شرفنامه 

  .است
سخن ديگردر باب زاويه ديد سوم شخص در مبحث توسالت نظامي اين است كـه شـاعر    4-3-1

عمدتاً در حالت سوم شخص مجال توسل پيدا نمي كند و بـه جـز مـوارد فـوق، صـرفاً بـه شـيوه        
سخن مي گويد و هيچ نوع طلب، خواسته و توسلي در اين ) ص(گزارشي از خداوند و رسول اكرم 

اقبال ( و )14-17شرفنامه، صفحات (شاعر در نعت خواجه كائنات . گونه موارد مالحظه نمي شود
) ص(، نعـت چهـارم رسـول اكـرم     )6-7خسرو و شيرين، صـفحات  (، توحيد )3-5نامه، صفحات

و معـراج  )9-14هفـت پيكـر، صـفحات    ) (ص(اكـرم   نعت رسول) 27-30مخرن االسرار، صفحه(
صرفاً با زاويه ديد سـوم شـخص بـه شـيوه گزارشـي      ) 689كر، ص هفت پي(در ) ص(رسول اكرم 

  .مطالبي را مي آورد و خالي از هر نوع توسلي است
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از نكات حائز اهميت در مبحث زاويه ديد كه از سويي به اصـالت هـاي زبـاني واژگـاني      5-3-1
خمسه نظامي در بخشهايي از . خمسه نيز مربوط مي شود، كاربرد ضماير شخصي در توسالت است

» ش«و ضمير متصل » او«كه زاويه ديد سوم شخص و گزارشي را به كار مي برد از ضمير منفصل 
و ضمير » تو«دوم شخص از ضمير منفصل  حالت خطابزياد استفاده مي كند و به همين منوال در 

 به عنوان نمونه شاعر درآغاز اقبال نامـه . بسيار سود مي جويد براي گفتگو با خداوند »ت«متصل 
اسـتفاده مـي   » ش«و » او«در مبحث توحيد كه بيست و هشت بيت است، حدود سي بار از ضمير 

  :بعضي از ابيات آن. كند
ـــت … ــت پوس ــت در هف ــه آفريدس   هم

  

  بـــــدو آفـــرين كافريننـــده اوســــــت 

  

  همــــه بـــود را هســت از او نـــاگزير

  

  ببــــود كـــس او نيســـت نســـبت پـــذير 

  

  ستبــدو هــيچ پــوينــــده را راه نـــي   

  

ـــت    ــاه نيس ــت آگ ــن حكم ــد ازي   خردمن

  

  گــرت مــذهب ايــن شــــد كــه بــاال بــود

  

  ز تــــعظيم او نيـــــز تــــــنها بــــــود 

  

ــت ــه هس ــويي ك ــر گ ــر ذات او زي   و گ

  

ــت      ــر دس ــي زي ــد كس ـــدا را نخوان   خـ

  

  )3اقبال نامه، ص (             
ارد كـه ايـن   جز اين مورد، موارد ديگري در توسالت نظامي در زاويه ديد سوم شـخص وجـود د  

مـي تـوان   نيـز  ) 1-3-4( به عنوان نمونه به مـوارد منـدرج در بنـد   . اصالت واژگاني مصداق دارد
  .مراجعه كرد

در توسالت مستقيم نظامي مشاهده مي شود؛ بويژه در توسـلهايي  » تو و ت«كاربرد ضمير 6-3-1
ـ . ي سخن مي گويدبمستقيم يا حالت خطا) ص(كه نظامي با خدا و رسول اكرم  ت اثبـات ايـن   جه

در شاهد زير شاعر در پنجاه و هشت بيـت  . واژگاني به يك نمونه بسنده مي شود –اصالت زباني 
بالغ بر شصـت  » حالت ندا و خطاب«و » تو، ت و ي«آغازين هفت پيكر از ضماير و شناسه هاي 

  :چند بيت از آغاز هفت پيكر. بار استفاده مي كند
  اي جــــهان ديــده بــود خــويش از تــــو

  

ـــو     ــيش از تـ ــوده پ ـــودي نب ــيچ بــ  ه
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  ــــر نامســـــتنام تـو كابتـداي ه   …

  

ـــامست   ـــر انجـــ ـــاز و آخــ  اول آغــ

 

  هســت بـــود همـه درسـت بـه تـو …

  

ـــو    ــه تــ ــه تســت ب ــه ب ـــازگشت هم  بـ

 

ـــد … ــر زادنــ ـــزادي و آن دگ ــو نــ   ت

  

ـــد    ــر بادن ـــدايي و آن دگ ـــو خـ  تــــ

 

ــروزي … ـــب اف ــبح را ش ــي ص ــو ده   ت

  

ـــرغ را روزي  ـــرغ و مــــ  روز را مــــ

 

ــاه ــه م ــاب و ب ـــه آفت ــپردي بـــ ــو س   ت

  

ـــرد  ــياه هدو سراپـــــ ـــد و ســ   سپيـــ

  

  )2-3هفت پيكر، صفحات(               
  :تا آنجا كه مي گويد

  راز گويـــــم بــه خلــق خــوار شــوم

  

 بــــــا تـــــو گـــويم بزرگـــوار شـــوم  

 

ـــو ـــرور تـــ ـــاه پــ ــامي پنـــ   اي نظـ

  

ــرانش    ــس مـ ـــه دركـ ـــوبـــ   از در تــ

  

  )6صهفت پيكر، (               
و مشتقات آن در همه موارد توسل مستقيم در خمسه نظـامي از اصـالت هـاي زبـاني     » تو«التزام 

  )1-2: رك. (واژگاني به شمار مي رود
در تحليل رويكردهاي توسل از حيث نوع مخاطب نظامي مي توان گفـت كـه شـاعر در همـه     ) 2

توحيد سـخن مـي گويـد و بـه حضـرت حـق متوسـل مـي شـود و           از خداوند و منظومه ها ابتدا
سـپس در  . مناجاتهـايي را مـي آورد   ، گاه عالوه بر اين. درخواست هاي خود را مطرح مي نمايد

 درخواستهاي خـود را مطـرح  ) ص(و به واسطه رسول اكرم  گويدسخن مي ) ص(نعت رسول اكرم 
نوع سومي نيز كـه  . خاصي برخوردار استمي كند و اين امر نيز در سبك سخن نظامي از جايگاه 

در اين نـوع  . در باب پادشاهان عصر خود مي آورد مي شود مدح و دعايي است كه هكمتر مشاهد
درخواست مـي  در قالب الفاظ و عبارات از ممدوح  ،سوم در خواست خود را مستقيم و يا پوشيده

است، گرچه از حيث كمي چنـدان   مذموم ،اين واسطه و وسيله در امر طلب و درخواست البته. كند
جهت نمونه مي توان به مبحث ستايش طغرل ارسـالن در خسـرو و شـيرين     .در خور بحث نيست

  توسل جسته است و با ارائه شعرش به طغرل) ص(اشاره كرد كه شاعر به غير خدا و رسول 
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  :ارسالن انتظار نوازش و صله دارد
ـــد مادرانــــه...   مــــن از شـــــفقت سپن

  

ـــه  ـــه بـ ــردم روانـــ ـــدم ك  دود صبحـ

 

  به شـرط آن كـه گـر بـويي دهـد خـوش

  

 نهد بر نـام مـــن نعلـي بـــــر آتـــش      

 

انـبــــدان لفــــظ بلـــند گـوهر افشـ        
  

 كه جـان عالمسـت و عالــــم جـــــان     

 

  اتابــك را بگويــد كــــــاي جهانگيـــــر

  

ـــر    ــه تقصيــ ــد گون ــي ص ــامي وآنگه   نظ

  

ـــاو ــت آن كـ ــد وق ـــم؟نيام   را نــوازيــ

  

  زكـــار افتـــاده اي را كـارسازيــــــم؟   

  

ــا … ــر غزلهـ ــتي را بـ ــتي و مهسـ   سـ

  

ـــلها    ـــي در مث ـــج بخشـ ــد گن ــبي ص   ش

  

ـ ي از مــگر او را خرمن ـ ا گشــــ ايدــــ     
  

  …ز ما واهللا كه يـــك جـــو كـم نيايـد     

  

  )15- 18خسرو و شيرين، ص(       
. يكي از شاخصه هاي توسل در شعر نظامي است ،توسل مستقيم به باري تعالي بدون واسطه) 1-2

به گونه اي . نظامي درانتخاب اين شيوه و ساختار كامالً متأثر از ساختار توسل در قرآن كريم است
  :كه مي توان اين روند را در رويكردهاي زير مطرح كرد

اسـاس   اصـل و  ، توسل مستقيم به ذات حق تعالي و نفي هر گونه وسيله يـا واسـطه اي  ) 1-1-2
و اذا سالك عبادي عنّي فانّي قريب اجيـب   ﴿ :مصداق اين سخن آيه زير است. توسل نظامي است

و نظـامي بـه   » )186بقره، آيـه  ( ﴾ الداع اذا دعان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون ةدعو
  :همين ترتيب يعني توسل مستقيم به ذات حق مي گويد

ـ      نه من …   سچـاره خـويش دانـم نـه ك

  

ــس    ــي و ب ــه دان ــن ك ــان ك ــي چن ــو دان  ت

 

  طلبكار تـو هـر كسـي بــــــر اميــــد

  

ــپيد    ـــكي درس ـــاه و يـ ـــي در سيـ  يكـ

 

  بدان تـا زبـاغ تـــــو يابــــد بــــري

  

ــر دري     ـــركسي ب ـــان هـ ـــرع كنـ  تضـ

 

  نبيــنم مــن آن زهــره درخــويشتــــن

  

 كــه گويـــــم تــرا، ايــن و آن ده بــه مــن  

 

  جستجـــويكــنم حاجــت از هركســي

  

ــه اوي    ــي ن ــنده باش ــو بخش ــابم ت ــو ي  چ
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  تـــو مســـتغني از هرچـــه در راه تســـت

  

ــاه تســت      .…نيــــــاز همــه ســوي درگ

  

  )5اقبال نامه، ص (
  نفي ميانجي هنگام مخاطبه و توسل به خداوند در هنگام درخواست و طلب در خمسه بسيار ديـده  

  :در هفت پيكر آمده است. مي شود
ـ    جي آن را گـنج گـنجتو دهي بــي ميانــ

  

ــنج     ــت از پ ــتاره هف ــد س ـــه ندان  كــــ

 

ــت … ــا جانيس ــده هركج ــو زن ــه ت   اي ب

  

ـــور  ــت  وز تنـــ ــرا نانيسـ ـــو هركـ  تــ

 

  بـــــر در خـــــويش سرفـــــرازم كـــن

  

ـــازم كـــن    وز در خلـــق بــــــي نيــــ

 

  نــان مــن بــــي مــيانجــــي دگــران

  

ــانوران   ــش جــ ـــو ده اي رزق بخــ  تــ

 

ــتگي    … ـــه دس ــالم ك ــه ن ــوئيدر ك   ر ت

  

ــوئي    ــذير تـ ـــه در پـ ـــذيرم كــ  در پــ

 

  اي نـظامـــــــي پنـــاه پـــرور تـــو …

  

ــرانش از در تـــ    ــس مـ ـــه دركـ   وبــــ

  

  )4-6هفت پيكر، صفحات ( 
شـرفنامه، صـص   (، )  8-10خسرو و شـيرين، صـفحات  (نمونه هاي اين نوع توسل مستقيم را در 

  .مي توان يافت …و ) 10-11فحات مخزن االسرار، ص(،  ) 7 -11
  :به عنوان مثال در شرفنامه بعد از ابيات طوالني و سخن با خدا آمده است

  و گر بامداد اسـت راهـم بـه تســـت …

  

  پنــاهم بــه تســتهمــــــه روز تــا شــب 

  

ــاوري ــو روز و شــب ي ــواهم ز ت ــو خ   چ

  

  مكـــن شرمســـــارم در ايــــن داوري   

  

   چنــــان دارم اي داور كــارســـاز

  

ــازان شـــوم  ــزين باني ـــازك ـــي نيـ   بــــ

  

  )7شرفنامه، ص(               
  :در ادامه همين بحث مي آورد

  تو گفتي كه هر كـس كـه در رنـج و تـاب

  

ــنم مســتجاب   ـــن ك ــد مـ ـــي كن   دعايـــ

  

  چــو عاجـــز رهاننده دانــــــم تـو را

  

ــو را     ــوانم ت ــون نخ ــاجزي چ ــن ع   در ي
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  )10شرفنامه، ص(             
توسل به اسماء و صفات الهي است كه نظامي در اين شيوه نيز نوع دوم از توسل مستقيم، ) 2-1-2

  :متأثر از قرآن كريم است؛ در قرآن كريم آمده است
  )180اعراف، ( ﴾هللا االسماء الحسني فادعوه بها و ﴿

در مقدمه ليلي و مجنون در قالب .نظامي نيز به همين شيوه هنگام توسل به خداوند او را مي خواند
  :اء و صفات او مي خواندندا خدا را به اسم

ــرآغاز ــرين سـ ـــو بهتـ ـــام تـــــ   اي نـ

  

 بــــــــي نــام تــو نامــه كــي كــنم بـــاز  

 

  اي يـــــاد تـــــو مونـــــس روانــــــم

  

ـــانم     ــت برزب ــو نيس ـــام ت ـــز نــ  جـــ

 

ــتند ـــه هسـ ـــر چــ   اي كارگشـــاي هــ

  

ــتند    ـــه بس ــد هـــــرچـــ ــو كلي ــام ت  ن

 

  اي واهــــب عقـــل و باعـــث جـــان …

  

ــم توه   ــا حك ــان  ب ــت يكس ــت و نيس  س

 

  اي محــــــرم عالــــــم تحيــــــــر

  

  عــالم ز تــو هــم تهــي و هــم پـــــــــر  

  

  )2ليلي و مجنون، ص(           
  :را مي خواهد) ص(تا اين كه در پايان بعد از خطاب به صفات خدا از خدا زيارت تربت رسول 

ــدي اول … ـــاجتم آفريـ ـــي حــ   بــــ

  

ـــطل    ـــم معـــ ـــر نگذاريــــ  آخـــــ

 

ــگ زان… ــد تن ــرا رس ــل ف ــيش كاج   پ

  

ـــنگ   ــتاند از چــــ ــان سـ ــام عنـ  و ايـ

 

  ره بــــــــــازده از ره قبــولــــــــم

  

  تربــــــــت رســــولم  هبـــــــرروض 

  

  )7-8ليلي و مجنون، صفحات (             
يكي ديگر از شيوه هاي توسل كه در شعر نظامي در كنار توسل مستقيم ديده مي شود توسل ) 2-2

اين شيوه نيز شاعر متأثر از قرآن كريم است؛ به عبارتي پـس از آن   در .است) ص(به رسول اكرم 
به اولياء خداوند، از آن جهـت كـه    ، كه آدمي به خدا روي مي آورد و معرفت نسبي كسب مي كند

در اين مرحله است كـه آنهـا را وسـيله    . آنها پرستندگان خدا و فاني في اهللا هستند روي مي آورد
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ل نعمـت و رحمـت الهـي    ونـز  هواسـط ) ع(هد؛ به اين دليل كه معصومين استغفار و دعا قرار مي د
  :مي فرمايد 35قرآن كريم در سوره مائده آيه . هستند

  )35مائده، ( ﴾هاهللا و ابتغوا اليه الوسيلا آمنوا اتقو الذين يا ايها﴿
پنـاه  ) ص(و در اين خصوص از گناهكاران خواسته شده است كه براي استغفار به خـدا و رسـول   

ابـاً  اهللا تو او لو انهم اذا ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا و اسـتغفرلهم الرّسـول لوجـدو    ﴿ :ببرند
  )64نساء،( ﴾رحيماً

اولياء الهـي از نـوع وجـوب اطاعـت      و پيامبران ، )ص(البته اين نوع توسل غير مستقيم به رسول 
  )64نساء، ( ﴾ ليطاع باذن اهللاو ما ارسلنا من رسول اال﴿: بالذات نيست بلكه به فرمان خداست

  بـابي جداگانـه را   ) ص(نظامي در خسمه در تمام منظومه ها بعد از توحيد در وصف رسـول اكـرم   
را ) ص(رسـول اكـرم    ، در بيشـتر مـوارد  . مي آيـد گاه بابي جداگانه در وصف معراج  و مي آورد

در ايـن خصـوص   . نـد بين خود و خدا قرار مي دهد و خواسته هاي خود را مطـرح مـي ك   هواسط
  :رويكردهاي زير در خور ذكر است

خواسته هاي خـود  ) ص(آن دسته از توسالتي كه نظامي با واسطه قرار دادن رسول اكرم ) 1-2-2
  مخرن االسرار، صفحات (در ) ص(جهت نمونه مي توان به معراج رسول اكرم . را نيز مطرح مي كند

-27ات نعت سوم مخزن االسرار، صـفح (، )22-25ات نعت دوم مخزن االسرار، صفح(، )19-14
اشـاره   …و ) ليلي و مجنون 16صفحه (، )اقبال نامه 7-10صفحات ،)ص(نعت رسول اكرم (، )25
  .كرد

توسل و دعا نيز كه سبك كار نظـامي اسـت،    هبه عنوان مقدم) ص(تحيت و صلوات بر رسول اكرم 
علـي رسـوله    هالصـلو  هفابدأ بسمأل هحاجاذا كانت لك الي اهللا سبحانه «: برگرفته از احاديث است

نهـج  (» ثم سل حاجتك فان اهللا اكرم من ان يسأل حاجتين فيقضي أحداهما و يمنع االخـري ) ص(
  )361البالغه، حكمت 
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سخن مي گويد ولي هـيچ نـوع طلـب و    ) ص(آن دسته نعتهايي كه نظامي از رسول اكرم ) 2-2-2
، مخـزن االسـرار  ، )ص(نعت رسـول اكـرم   (ان به جهت نمونه مي تو. توسلي در آن ديده نمي شود

-30نعت چهارم مخزن االسرار، صفحات (، )20-22صفحات  ،مخزن االسرار(، )12-14صفحات 
قطعـاً  . اشاره كرد …و ) خسرو و شيرين،  10 -12ات صفح(، )هفت پيكر،  6-9صفحات (، )27

لب نيز برگرفته از آيات و بدون درخواست و ط) ص(اين امر يعني تحيت و صلوات بر رسول اكرم 
ان اهللا و مالئكته يصلّون علي النبـي يـا ايهـا الـذين آمنـوا      ﴿: قرآن كريم مي فرمايد. احاديث است

  )56احزاب، ( ﴾صلّواعليه و سلّموا تسليماً
نظـامي دارد،   هكه بحث مستقلي در خمس) ص(يكي از رويكردهاي توسل به رسول اكرم ) 3-2-2

و معـراج، گـاه رسـول اكـرم     ) ص(مي در بخشهاي مربوط به نعت رسول نظا. مسأله شفاعت است
كه متوسل مي شود، استشفاع مي كند مثالً در ليلي و مجنون  را شفيع مي نامد و عالوه بر اين) ص(

بحث شفاعت را در معني خاص مطرح مـي كنـد و    ، عراج به جاي توسل در مفهوم عاممدر بخش 
  :مي گويد

ــامي ا ـــرا تمــ ــار مــــ ــواي كــ   ز تــ

  

 نيـــــروي دل نظامـــــــي از تــــــــو 

 

ــن ــاعتي كـ ـــا قنـ ــه دعـ ــن دل بـ   زيـ

  

 وز بهــــــــر خــــدا شــــفاعتي كــــن 

 

ــرد  ــا پـ ــد هتـ ـــرو گذارنـ ـــا فـ   مــــ

  

ــد     ــت برندارنـ ــه هسـ ــرده كـ ــن پـ   ويـ

  

  )16ليلي و مجنون، ص ( 
  :و يا در شاهد زير از شرفنامه كه توسل را در كنار شفاعت به كار مي برد

ــر درت ر ــد بـ ــه شـ ــي را كـ   از داردلـ

  

 هــــر دري بـــــــــاز دار هز در يــــوز 

 

ــن ــار م ــود ك ــردار خ ــو ك ــن چ ــو ك   نك

  

ـــن      ــردار مـ ــه ك ــن ب ــا م ــار ب ــن ك  مك

 

ــع ــاه رفيـ ـــن بارگـ ـــي بديــــ   نظامــ

  

ــفيع    ــطفي را شـ ــز مصـ ــه جـ ــارد بـ  نيـ

 

  )14شرفنامه، ص ( 
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مسه آمده است كه با سخن نظامي در خ) ص(زيارات مربوط به رسول اكرم  ادعيه و همين نكته در
الهي فقد اتيت بيتك مستغفراً تائباً من ذنوبي فصل علي محمد و آله و اغفرها لي يا «: مشابهت دارد

  .)16كامل الزيارات ص(»سيدنا اتوجه بك و باهل بيتك الي اهللا تعالي ربك و ربي ليغفرلي
ها يكي از شاخصه هاي مهم در نقد لحن توسالت نظامي اين است كه شاعر جهت استجابت دعا) 3

و توسلها به نوعي پيش زمينه اعتقاد دارد تا زمينه الزم براي پذيرش خواسته ها از جانب خداونـد  
مي  لحن توسلها را احساسي، توأم با اشك و زاري و تضرع ... ،اين پيش زمينه. فراهم گردد …و 
عجـز،   ضمن بيـان نهايـت  . نظامي در مخزن االسرار به بهترين وجه با خداوند سخن مي گويد. كند

مي  به زاري و التماس منتهي مي شود و در پايان خواسته خود را بيان …ناتواني، بي كسي، جرم و
  :كند

ــان ــونس غمخوارگـ ــو اي مـ ــار شـ   يـ

  

ــان     ـــي چارگ ــاره بـ ــن اي چ ــاره ك  چ

 

  قــــافله شـــــد واپــــسي مــــــا ببــين

  

ــي كســي مــــا ببيــــــن   ــا ب  اي كــس م

 

ــر ـــي نظي ـــي بــ ـــم تويـ ــه پناهيــ   برك

  

ـــر   ـــي دستگيــ ــزيم تويــ ــه گريـ  دركـ

 

ــه نخــواهيم ســاخت ـــو قبل ـــز در ت   جــ

  

ــت     ــد نواخ ــه خواه ــو ك ــوازي ت ــر نن  گ

 

  دســت چنــين پــيش كــه دارد كــه مـــــا

  

 زاري از ايــن بــيش كــه دارد كــه مــا     

 

ـــم ــده ايـــ ــه خواهن ــرم ك ــذراز ج   در گ

  

ــم    ــده اي ــه پناهن ـــن ك ـــا كـ ــاره م   …چ

  

  )11مخزن االسرار، ص( 
مـي   سبك و سياق را جهت پذيرش توسلها از قرآن كريم اخذ مـي كنـد، قـرآن كـريم    نظامي اين 

  : فرمايد
و دون الجهر من القول بالغـدو و اآلصـال وال تكـن مـن      هو اذكر ربك في نفسك تضرعاً و خيف ﴿

ـ  ، دعا حالت اضطرار و درماندگي نيز در هنگام) 205اعراف، ( ﴾الغفلين پـذيرش دعـا    هپيش زمين
  :است

  )62النمل، ( »…يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و امن «
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ــار  ــن چ ــه م ــسهن ــه ك ــم ن ــويش دان   خ

  

ــس    ــي و ب ــه دان ــن ك ــان ك ــي چن ــو دان  ت

 

  طلبـــكار تــــــو هــر كســي براميــد

  

 يـــــكي در ســـياه و يــــكي در ســـپيد 

 

ــري ــد ب ـــو ياب ــاغ تـ ـــا زب ـــدان تـ   بـ

  

ـــردري   ـــركس بــ ــان هـــ ــرع كنـ   تضـ

  

  )5اقبال نامه ، ص (  
لحن  اوايان سخن در باب لحن توسالت نظامي اين است كه نهايت تواضع نظامي به همراه تضرع پ

به گونه اي كه در بسياري موارد خواننده را تحت تأثير قـرار   ؛ را سخت سوزناك و مؤثر مي سازد
در بيشتر موارد در مناجاتهاي خمسه مشـاهده مـي   » تو«از سويي خطاب نزديك با لفظ . مي دهد

  .و همين امر لحن را بسيار ظريف و صميمي ساخته است شود
  :نتيجه

شعرا قبل از شروع هر بحثي در آغاز ديوان خود به مبحث توحيد ، نبوت و بعضاً امامـت پرداختـه   
  . اند و يكي از رويكردهايشان بحث توسل بوده است 

مستقيم دردواويـن   ذاتي و صفاتي و توسل با واسطه و غير: توسل به دو صورت مستقيم به خداوند
  . شعرا از جمله خمسه نظامي ديده مي شود 

درصـد از   44. زاويه ديد توسالت نظامي گاه به شيوه داناي كل و سوم شخص مفرد بيان مي شود 
  . جامعه آماري درخمسه نظامي به اين نوع زاويه ديد مربوط مي شود 

به گونه اي كه . دا سخن مي گويد نظامي در مناجات نامه از حالت خطابي و دوم شخص مفرد با خ
از . اين نوع نگرش و نظرگاه همچون زاويه ديد سوم شخص كاربرد فراواني در خمسه نظامي دارد 

درصد از نظرگاه شاعر به اين نوع مربوط مي شود كه اين امـر شاخصـه ادبيـات     44حيث آماري 
  .غنايي منظوم است و در نثر داستاني امروز كمتر كاربرد دارد

  . حن توسالت نظامي به سبك ادعيه همراه با احساس، تأثر، تضرع و زاري استل 
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A study of form and content of Tavasol in Nezami Ganjavi's 
Poetry on the basis of the holy Quran and Hadith 

Ebrahim Ebrahimi1  

Syeda Zahra Mousavi2 

Abstract: 

Defining the term Tavasol (resort) on the basis of the Quran and 
Traditions, this study tries to explore its form and content in Nezami 
Ganjavi's Poetry. The article covers point of in Nezami's resonting, its 
type's resonting to essence and attribute, tone of resorts, direct and 
indirect resorts, resorting and intercession, etc are discussed. In point 
of view, Nezami's style is discussed. In terms of types, his resort to 
Allah's essence, his names and attributes are taken into consideration. 
Regarding indirect resorting different issues are touched upon. Also 
different aspects of tone of resorting are explored. Generally 
comparing Nezami's approaches with ideological approaches based on 
methods of critical comparison based on the Quran and Traditions 
form the basis of this article. 

Key Words: Analysis, Tavasol, Nezami, the Quran and Traditions 
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Manifestations Quranic Intertextuality in Gheisar 
Aminpoor's poetry 

Reza Kiani 1 

Jahangir Amiri 2 

Faroogh Nemati 3 

Abstract: 

Integration of text is the result of linguistic approach to text oriented 
criticism. Gheisar Aminpoor, the committed and well known Iranian 
poet, is differently influenced by the Holy Quran. This influence is 
sometimes manifested in subject matter and content and in some other 
cases in words and expression techniques. In Aminpoor's poetry there 
are different types of adaptations: allusion, analysis, lexical 
impression, propositional impression etc. In addition to techniques 
based in Quranic teachings, which have obtained outstanding 
presence, Aminpoor has applied these techniques to express 
contemporary human sorrows and grieves who is deprived of spiritual 
ideas.  Aminpoor's imitation from the holy Quran is so intricate that 
discovering the references is often difficult and requires a lot of care 
and attention. The present study tries to investigate methods of 
Aminpoor's Quranic imitation from intertextual point of view, a new 
linguistic perspective. 

Key Words:  Quranic intertextuality, Gheisar Aminpoor, allusion, 
ambiguity, lexical imitation, propositional imitations 
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An aesthetic analysis of the artistic images in the Quran: a 
case study of Fosselat chapter 

Seyed Hossein Seyedi1 

Hassan Khalaf 2 

Abstract: 

The holy Quran is a heavenly charter with thorough manifestations of 
beauty, attraction, and dynamism. Of these symptoms is its wonderful 
artistic scenes and images. Each of them clearly exposes and unveils 
creator's magnificence and attractions. Through applying a range of 
apparently simple words and phrases, it creates wonderful scenes and 
attractive images stimulating feeling and sympathy and attracting 
human's logic and thinking. This language is so live and impressive 
that the reader does not see himself as a reader, but he finds himself as 
the observer of the alive and active scenes. This phenomenon is due to 
the use of the rhetorical mechanisms such as metaphor, elusion, etc. 
from one hand and the combination of elements such as contrast 
between scenes, speech of artistic images and their origin on the other 
hand. This article tries to analyze them aesthetically in Fo'selat 
chapter. 

Keywords: Quran, artistic images, Fosselat, rhetoric techniques. 
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Defamiliarization in part XXX of the holy Quran  

Qasem Mokhtari 1 

Motahareh Faraji 2 

Abstract: 

Defamiliarization is one of the accomplishments of Russian formalism 
focusing on the alienation of the norms of language. This process 
resulted in the creation of attraction and foregrounding is one of its 
consequences. This article tries to study the holy book from 
foreignization perspective and reveal the range of the applications of 
these linguistic and aesthetic techniques by the holy book. The study 
tries to investigate the cases of deviation in part xxx to compare 
formalist theory with the language of the Quran and on the basis of the 
literary interpretations to discover the reflection of its influence in 
exploring the concept and enjoyment. The holy Quran apples 
foreignization by deviation and rule creation through the use of 
linguistic resources and as a result of foregrounding conceptualize- 
tions has exceeded to the highest level. 

Keywords: The holy Quran, formalism, foreignization, deviation, rule 
creation.  
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Reflection of linguistic and literary elegance and delicacies of 
the Quran in translation 

Mahmood Shahbazi1 

Narges Shirazi2  
Abstract: 

Every language possesses characteristics, elegances and delicacies. In 
the process of translation these features might disappear. However, 
every language enjoys mechanism for the reflection of the delicacies 
of source language. Transfer of these intricacies and delicacies from 
source language to the target language presumes excessive 
importance. 

 Since the Quran is Allah's word and the road map for human forever. 
This feature proves superiority of the Quran and as a result its 
translation is sensitive and complex. This holy text possesses beautiful 
expression for communication which is professionally and wisely 
constructed and the literary and linguistic delicacies are in the service 
of its glorious and superlative concepts.  

Keywords: Quran, language, translation, delicacies, elegances 
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An Analysis of the Literary and linguistic origins of the 
Language of the holy Quran in contemporary era  

Hosein Ali Torkamani1 

Javad Mohamadi2 

Mahdi Ashnavar3 

Abstract: 

In the development of the discussion of the Language of the Quran, 
two codes of conducts should be distinguished. The first is the noble 
and genuine one starting from the early revelation and continuing to 
contemporary era. This trend yielded outstanding outcomes and 
literature. The second code of conduct originated from western literary 
and philosophical atmosphere and brought into area of Quranic 
discussion by Orientalists and Muslim intellectuals. The present study, 
investigates the second trend. This code of conduct has enjoyed two 
origins literary/linguistic and literary/philosophical origins. The study 
has assumed a descriptive- analytic approach through a literary search. 

Keywords: Language of the Quran, Literary and linguistic origins, 
literary philosophical origins. 
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A Literary approach to the indirect citations of Imams (a.s) 
to the holy Quran 

Nosrat Nilsaz1 

Somaieh Ahvaraki2 

Abstract: 

The unique importance and position of the Holy Quran has led the 
Muslims to have the most important and the most frequent references 
to the Quran. But due to the different understanding of people 
depending on their aptitude, the best and most magnificent method of 
reference to the Quran is witnessed in Holy Imams ratifications. Some 
of their references to the Quran are direct and some others are indirect. 

Uninformed people can recognize direct references; however only the 
well-informed people can perceive the indirect ones. This article 
investigates indirect references from a literary point of view and four 
types of references are discussed lexical, propositional, inspirational, 
and implicit.  

Key Words: Quran, the Infallibles, argumentation, direct references, 
indirect references. 
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A study of two early translations of the Holy Quran with two 
Dialects 

Soheyla Salahi Moghaddam1  

Abstract: 

Translations of the Holy Quran in Persian Language that have remained 
from the early centuries of Islam and the following centuries are the sign of 
Iranian faith to Islam and to the Heavenly Book, the Glorious Quran and the 
conviction to Persian language .This study has comparatively tried to 
investigate two early Translations of the Holy Quran with two dialects from 
linguistic and morphological point of view.  

The first is Quran-e-Ghods with Sistani Dialect and the second Translation 
is Quran-e- Pak with Khorasani Dialect. In terms of diction and 
terminology, there are common grounds between the two translations, since 
Dari language is the basis for both translations. But in some cases, some 
traces of special dialect of the area is encountered .73 verses of Baqara 
chapter translated in Pak and 86 verses of the same chapter from Ghods 
translation are analyzed. The results reveal that special obsolete dialect 
terms are equal in both translations, but they are not similar. 

In Ghods version there are 40 terms and other obsolete terms are about 113. 
They are transferred after the phonemic variation. 

Keywords: Early Translations of the Holy Quran, Quds translation of the 
Holy Quran, Pak translation of the Holy Quran, Sistani dialect, Khorasani 
dialect. 
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  هشيپژو -علمي  فصلنامه

 يقرآن -هاي ادبيپژوهشپژوهشي-علميفصلنامهبرگ درخواست اشتراك
 

   

  

  

  خواننده گرامي

تكميل نموده و به نشاني ي، فرم زير را قرآن -در صورت تمايل به خريد و مطالعه مداوم فصلنامه پژوهش هاي ادبي

  .فصلنامه ارسال فرماييد

 1443070377در وجه حساب شماره ) ريال 000/40دانشجويان (ريال  000/65براي اشتراك هر شماره مبلغ 

به نام درآمد اختصاصي دانشگاه اراك واريز و اصل فيش بانكي به  14430بانك تجارت شعبه دانشگاه اراك كد 

 كد دانشكده علوم انساني -دانشگاه اراك-شريعتي ميدان-خيابان شهيد بهشتي-اراك: (انضمام برگ اشتراك به نشاني

   .ارسال شود) 38156-88138 :پستي

  .براي دانشجويان كپي كارت دانشجويي بايد ضميمه درخواست اشتراك باشد***

  : تحصيلي مقطع                                        :نام و نام خانوادگي

   :نشاني كامل 

   :خيابان                         :شهر                        :استان 

  :كدپستي                           :پالك                                        :كوچه 

  : تلفن تماس 

  .را دارم يقرآن -هاي ادبيپژوهشتقاضاي اشتراك فصلنامه 

 : اشتراك كد
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