
  
  
   
  فنون و صنایع ادبی در قرآن
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  مستنصر میر
  استاد دانشگاه ایالتی یانگستون

 لفضل حرّياابو: مترجم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چکیده
رامون برخی فنون و صنایع ادبی به کار رفتـه  اي است پی  مقاله رو، ترجمه  متن پیش 

شـگردهایی کـه   . شوند فنون و صنایع ادبی عموماً به دو دسته تقسیم می      . در قرآن 
کننـد و   معنا را پررنگ می ) موسوم به تمهیدات  (به واسطه آرایش چشمگیر واژگان      

موسـوم بـه   (شگردهایی که به واسطۀ به کارگیري واژگان در معنایی غیرمتعـارف         
توان فصل و وصل بالغـی،    در پرتو این تمایز، می    . کنند  معنا را تقویت می   ) ازهامج

بخـشی، و   مراعات نظیر، مراعات نظیر معکوس و اختمام را جزء تمهیـدات و جـان           
بندي نحـوي را جـزء    مجاز جایگزینی، مجاز جزء به کل و بالعکس، استخدام و هم       

ي در سطح دانشگاهی حائز اهمیت      بند  با این حال، این تقسیم    . مجازها قلمداد کرد  
آنچه به واقع اهمیت دارد، هدفی است کـه از بـه کـارگیري ایـن شـگردها                . است

نویـسنده در ایـن   . کننـد  شود و تأثیري است که این شگردها ایجاد می      مستفاد می 
است که استفادة قرآن از فنون و صنایع ادبی حائز اهمیت اسـت     جستار نشان داده    

هاي زبان قرآن که جـاي بحـث و بررسـی دارد،          رخی از توانمندي  و این مقاله به ب    
  .اشاره کرده است

  :ها کلید واژه
  مجاز/ اختمام/ فصل و وصل بالغی/ مراعات نظیر
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  درباره نویسنده
 هـاي   سـال  در پاکستان به دنیـا آمـد و در        میالدي   1949 در   »مستنصر میر «دکتر  

  از دانشگاه پنجاب الهور، مـدارك کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد             1969 و   1967
هـاي    در یکی از حوزه سپس.  دریافت کرد  خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی       

 و   ادامـه تحـصیل داد     مطالعات اسالمی دانشگاه میشیگان در سطح کارشناسی ارشد       
از همین دانشگاه درجـه دکتـري       » قرآنانسجام در   « با نگارش رساله     1983سال  در  

آربور و دانـشگاه     ، آن )آمریکا(هاي الهور، میشیگان     کنون در دانشگاه   تا .دریافت کرد 
المللی اسالمی مالزي تدریس کرده و هم اکنون در دانشگاه ایالتی یانگـستون در         بین

  . کند اوهایو، رشته مطالعات اسالمی را تدریس می
 تحقیقـات و مطالعـاتی بـه عمـل آورده و اکنـون نیـز       میر درباره اقبال الهـوري  

رسـد عالقـه و    اما به نظر مـی . را بر عهده دارد» Iqbal Quarterly«سردبیري نشریۀ 
انسجام و «: هاي مهم اوست از جمله کتاب. دغدغه اصلی میر، مطالعات قرآنی است     

فسر و قرآن    مطالعه مفهوم نظم در تدبر در قرآن اثر اصالحی، م          ؛»پیوستگی در قرآن  
گـل  «؛  )1987 (»فرهنگنامـه اصـطالحات و مفـاهیم قرآنـی        «؛  )1986(شناس هندي   

  ).2000( گلچینی از اشعار اقبال الهوري ؛»اي در بیابان الله
 منتـشر کـرده کـه    هاي گونـاگون قـرآن   ها مقاله قرآنی درباره جنبه    کنون ده میر تا 
فنـون و صـنایع ادبـی در        برخـی   «مقالۀ  . ها را همین قلم ترجمه کرده است      عمده آن 

 چاپ شده و نویـسنده آن را      2008هاي میر است که در سال         از آخرین مقاله  » قرآن
  .آید  که ترجمه آن در ادامه میبراي همین قلم ارسال کرده است

  
 فنون و صنایع ادبی در قرآن

 حقـوقی و در جـستار کنـونی، متنـی     -اینکه قرآن را فراتر از متنی دین شناختی    
ظر بگیریم، در مطالعات قرآنی روشی تازه و نوپا نبوده و مسبوق به سابقه            ادبی در ن  

هـاي ادبـی قـرآن در رویکردهـاي      چینش واژگان، صنایع ادبی و رخـشندگی  . است
ایـن امـر نیـز از خـود قـرآن نـشأت            . شـوند   تفسیري موثق و اصیل نیز مشاهده می      

ا ر) 9هم عصر پیامبر  اعراب  (گیرد که از همان بدو نزول، مخاطبان اولیه خود            می
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کنند کـه قـرآن کـالم خـدا      خواند مبنی بر اینکه اگر گمان می       به همآوردخواهی فرا  
نیست، کالمی همتاي آن بیاورند، به ویژه اینکه آنان در خلق آثار ادبی ماندگار و به            

همـآوردخواهی  . خصوص شعر و شاعري، فخر و سرآمد روزگار خـود نیـز بودنـد    
اي دامن زد که از آن   مسلمان را ناکام گذاشته بود، به مسئلهقرآن که اعراب و فقهاي

 تقلیدناپذیري قرآن، در اصل اصطالحی      1.کنند  قرآن یاد می  ) اعجاز(به تقلیدناپذیري   
  . نماید  قرآن از حیث زبان و سبک است که تقلید ناپذیر می؛ادبی است

یري قـرآن   در دوران معاصر و نیز کالسیک معدودنـد آثـاري کـه بـه تقلیدناپـذ               
 اما این آثار معدود به رغم ارزش و جایگاهی که دارند، در چنبرة شیوة      2.اند  پرداخته

نقص تراژیـک ایـن شـیوة       . اند   گرفتار آمده  3)تاریخ محور  (»در زمانی « غالب تفسیرِ 
 قرآن یاد 4)نگر جزیی(» نگر ذره« است که از آن به رویکرد  تفسیر تاریخ محور، همان   

هـاي    نگر، آیات قرآن را تک تک بررسی کرده و کمتـر بـه پـاره               هتفسیر ذر . کنند  می
از این حیث، مطالعۀ . دهد هاي سوره توجه نشان می     تر قرآن مثل سوره یا پاره       بزرگ

نگر چندان که بایسته است، سازگاري نشان  ادبی قرآن به منزلۀ سنت، با رویکرد ذره    
 از قبیل زرکـشی و سـیوطی        از این رو، نویسندگان آثار کالسیک تفسیري      . دهد  نمی

 به ارائه فهرستی از ،اند که در آثارشان شگردها یا عناصر بالغی قرآن را بررسی کرده
فنون ادبی قرآن بسنده کرده و چندان تمایل ندارند که تحلیلی متقن از این شگردها              

 ویژگی ادبی زبان 5.ارائه داده و یا این شگردها را در قالب مسائل نظري مطرح کنند    
هاي ادبی مغرب زمین، اقبال عـام         رآن، متأثر از تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم رهیافت       ق

هایی تازه  گیري دوباره یا دست کم، اضافه شدن جنبه یافته و این اقبال مستلزم سویه     
  .به مطالعۀ ادبی قرآن است

. در وهلۀ نخست شایان ذکر است که مطالعۀ ادبی قرآن، جایگاهی مـستقل دارد             
شناختی قرآن یا هر مصحفی بر هم نقش شـده       هاي ادبی و دین      نهایت جنبه  البته در 

از دیگر  . گیرد  و مطالعۀ تمام و کمال مصحف، وجوه دین شناختی آن را نادیده نمی            
ام،  گفتـه ) در همین مجموعه(» ثري ادبی أقرآن به منزلۀ    «گونه که در مقالۀ      سو، همان 

بـه  . شناسـی آن قـرار بگیـرد     ن دین نیازي نیست جنبۀ ادبی مصحف زیر سایۀ سنگی       
دیگر سخن، در جستار کنونی، الزم است که مرز میان مطالعۀ ادبی قـرآن و مـسئلۀ                 
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به معناي دقیـق کلمـه، همـآوردخواهی        . رنگ کرد   تاریخی تقلیدناپذیري قرآن را کم    
شود، روي سخن با اعراب هم عصر  قرآن که از آن به همآوردخواهی ادبی تعبیر می      

د و خطابش بـا اعـراب یـا غیراعـراب مـسلمان و غیرمـسلمان دوران            دار9پیامبر
امروزه دیگر از آن شـرایط همـآوردخواهی قـرآن خبـري در میـان              . متأخرتر نیست 

نگر یا دست کم،      نگر، رویکرد کلی     در ثانی، الزم است به جاي رویکرد ذره        6.نیست
عـۀ ادبـی قـرآن در     مطال. امتزاجی از هر دو رویکرد را در تفسیر قرآن به کار گرفت           

سطح آیات منفرد البته کارآیی خاص خـود را دارد و در واقـع، بخـش گریزناپـذیر          
رسد و ضـروري   شود، اما کافی و وافی به نظر نمی شیوة تفسیري قرآن محسوب می    

است از مطالعات موضوعی یا مضمونی نیز بهره گرفت که نتایج مطالعۀ آیه بـه آیـه    
تـر را در گفتمـان قرآنـی شناسـایی        هایی ادبی گسترده  را بهینه و در عین حال، الگو      

و اینجاست که . آید  میکرده و به تولید الگوهاي نظري ساختارهاي ادبی قرآنی نایل  
توان شگردهایی از قبیـل کنایـۀ طنزآمیـزْ      مطالعات ادبی مغرب زمین، می     با تأسی به  

کند که از این      ی این جستار تالش م    . کرد مشاهدهدر قرآن   بخشی را     استخدام و جان  
  . زاویه راهی به مطالعۀ قرآن باز کند

این مقاله که در راستاي حوزة رو به رشد مطالعۀ ادبی قرآن قـرار دارد، کـاربرد              
دهد قرآن فنون و     اي از فنون و صنایع ادبی را بررسی کرده و نشان می             قرآنی گزیده 

رده، به خدمت گرفته تـا     سان که زبان را در معناي عام به کار ب          صنایع ادبی را همان   
 کـه   فنون و صنایعی . ها و رسالۀ خود را بیان کند        ها، آموزه   به طرزي کارآمد، نگرش   

 به ترتیب عبارتند از فصل و وصل بالغی، لـف و نـشر؛ مراعـات            ،شوند  بررسی می 
، مجـاز  10، جان بخـشی 9، اختمام8، لف و نشر معکوس؛ مراعات نظیر معکوس 7نظیر

، اسـتخدام؛ همبنـدي     13المعینیـت ، استخدام؛ قـصد     12ء و کل  ، مجاز جز  11جایگزینی
  14.نحوي
  

   15حذف العاطف و تعدد العواطف یا فصل و وصل بالغی
ـ   »واو«فصل یا حذف حرف ربط       ا جملـه، حـائز اهمیـت     میان دو یا چند واژه ی

 فقدان حرف ربط به نبود فاصلۀ مکانی یا تأخیر زمانی اشـاره کـرده و نـشان              .است
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گفتۀ مـشهور  . اي نزدیک دارند هم رابطه  ها یا رخدادهاي مورد نظر با        بخشدهد    می
دهد که آمدن، دیدن و پیـروزي،         نشان می ) آمدم؛ دیدم؛ پیروز شدم   (جولیوس سزار   

از شـاعران     ؤالقیس ـ   امـر 16.کـشد  سه جزء یک کنش به هم پیوسته را به تصویر می
  :کند  تصویر میگونه  چابکی و چاالکی اسب خود را اینـ معلقات سبع

  17کجلمود صخر حطّه السیلُ من علِ       مِکَرّ مِفَرّ مقبِل مدبِر معاً
براي . کند  رنگ کردن پیام الهی خود از شگرد فصل استفاده می         قرآن نیز براي پر   

  عزیـزٌ ؛دهد نمونه، قرآن صفات الهی را به صورت دوتایی یا بیشتر کنار هم قرار می          
زمان واجد صفات عزیـز   دهد که خدا هم     فصل نشان می   شگرد). 209/ بقره(؛  حکیم

 در حالی که خدا قادر مطلـق اسـت؛ قـدرتش را حکیمانـه بـه کـار         حکیم است، و  
توان و قـدرت نیـست کـه نتوانـد       بی،بندد و زمانی که او صاحب حکمت است      می

-20؛ 342. اصـالحی ا (هاي حکیمانـۀ خـود را بـه اجـرا درآورد             ها و تصمیم    طرح
خصوص چندخدایی را تأکید دوبـاره     سرزنش قرآن در   ،مچنین این شگرد  ه). 19،2

بر اساس این شگرد، اعتقاد به چند گونگی خـدایگان بـه ایـن نکتـه منـوط      . کند  می
م نشده است؛ از این نظر که یک الهـه یـک   هی به درستی تقسی  صفات ال شود که     می

 سورة حـشر نیـز     24ر آیه   این نکته د  .  ...  دیگر و   اي دیگر ویژگی     الهه ویژگی دارد، 
  :اي دیگر از وصل بالغی است آمده که نمونه

)              وهضِ واألراتِ واوما فِی السم لَه بِّحسنَى یسالْح اءماألس لَه وِّرصارِئُ الْمالْخَالِقُ الْب اللَّه وه
کِیمزِیزُ الْحالْع(  

ه فقط خداونـد اسـت کـه    هی مبین این است ک حذف حرف ربط میان صفات ال     
 او مبـدع آفـرینش اسـت    ؛بخـشد   کنش آفرینش را در سیر تکـوینی آن تکامـل مـی           

ـ  ؛ او نقصان را از هر آنچه خلق کرده، می        )الخالق( ؛ مقایـسه کنیـد بـا    البـارئ (د زدای
آنچه آفریده شده،   او به هر؛ و سرانجام اینکه)زداید سازي که اضافات را می      مجسمه

بنابراین، شگرد فصل بالغی بر این نکتـه  ). المصور(بخشد  یشکل مناسب خود را م    
تواند این سه کنش را انجام دهد؛ اویی که  کند که فقط یک خداست که می تأکید می 

آنچـه در خـصوص آیـات پـیش گفتـه           . تنها خالق و بنابراین، تنها آفریدگار اسـت       
) 23/، حـشر مثالً (بیان شد، با کارآمدي بیشتر در آیاتی دیگر ) 24/ و حشر  209/بقره(



 

 

159 

صن
 و 

ون
 فن

رآن
ر ق

ی د
 ادب

ایع
  

ه همین شیوه در کنـار     در این آیه، بسیاري از صفات الهی ب        .کند  نیز مصداق پیدا می   
  ؛اند هم ردیف شده

هو اللَّه الَّذِي ال إِلَه إِال هو الْملِک الْقُدوس السالم الْمؤْمِنُ الْمهیمِنُ الْعزِیزُ الْجبـار الْمتَکَبِّـرُ                  (
  ) اللَّهِ عما یشْرِکُونَسبحانَ

بـه  [مـؤمن  ] بخـش، و [ همان فرمانرواى پـاك سـالمت     ؛اوست خدایى که جز او معبودى نیست      «
شریک ] با او[پاك است خدا از آنچه ].  است[متکبر ] و[نگهبان، عزیز، جبار ]  حقیقت حقّه خود که

  18».گردانند مى
از  بـا اسـتفاده     صـل بالغـی   و کنـد،   فشردگی ایجاد می   حالی که فصل بالغی   در  

ز  نیز بر استقالل هر یـک ا       .کند یات تأکید می  حروف ربط، شدت بخشیده و بر جزئ      
قـرآن،  . کنـد    تأکید دو چندان می    اقالم مورد اشاره و در عین حال وحدت میان آنها         

هـاي   اي از پـاره  اي بـودن مجموعـه   گیـرد تـا زنجیـره    وصل بالغی را به خدمت می  
از این رو، وصل بالغی، حلقۀ . وه یا قومی خاص را نشان بدهدتاریخی مرتبط با گر

نی و شمار بوده که گرچـه بـه لحـاظ زمـا           دادهاي بی وحدت بخش میان رخ   رابطی  
. نـد ا هدفی که دارند، به یکدیگر مـرتبط  از حیث اند، اما مکانی از یکدیگر دور افتاده    

اي  مجموعهطاب دارد،   اسرائیل خ   سورة بقره که به بنی     67-40در آیات   براي نمونه،   
 .از حروف ربط به کار رفته است

کشند و تکرار حـروف ربـط،    اي از رخدادها را به تصویر می        این آیات مجموعه  
خواننـده در  . دهـد  اي پیوسته جلـوه مـی   عناصر مختلف گفتمان را به صورت گزاره     

 در به هم زنجیر کردن فواصـل  »واو«قرائت متعارف آیات به نقش حرف ربط سادة     
 کرده و به اتصال آرام مضامینی که ویژگی آیات جدااي که رخدادها را از هم       زمانی

بازنویسی آیات بدون حـروف ربـط، خواننـده را بـه          . دهد  است، توجهی نشان نمی   
  .کند  میربط در اتصال آیات به یکدیگرناگاه متوجه اهمیت نقش حروف 
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  ات نظیر معکوسلف و نشر و لف و نشر معکوس یا مراعات نظیر و مراع
 از حیث زیبایی شـناختی بـر        'ABA'B ها به ترتیبِ    مراعات نظیر یا آرایش گزاره    

 A آید و سپس  میB در کنار Aدر مراعات نظیر که ابتدا گزارة     . نشیند  دل و جان می   
 از A به این معنا که .شود اي حرکتی ایجاد می شود، صحنه  مزدوج می'B با B و  'Aبا

در .  گیردا سکنBپرد تا در کنار   می'A نیز از روي B و 'Aدر کنار رد تا پ   می Bروي  
ن حرکت پرشـی گرچـه در        همی 'ABB'Aمراعات نظیر معکوس با ساختار      بستار یا   

پـرد تـا در     مـی 'B و  B  از روي  A به این ترتیب که      .شود   دیده می  تر، مقیاسی بزرگ 
در . اندازد  به زحمت می'B را نیز براي رسیدن به   B بنشیند و در عین حال،       'Aکنار  

ابتـدا چنـد نمونـه از       . کنـد   لحظۀ نمایشی گیرایی ایجاد مـی      'B و   Bواقع، همنشینی   
  .کنیم مراعات نظیر قرآنی را مرور می

برایتان شـب و    «داند که      این امر را از الطاف الهی به انسان می         73/سورة قصص 
روزى [بخـشى او   از فـزون ]  در آن یـک [بیارامید و ]  یک[روز را قرار داد تا در این   

  ؛».بجویید، باشد که سپاس بدارید] خود
  )و مِنْ رحمتِهِ جعلَ َلکُم اللَّیلَ و النَّهار لِتَسکُنُوا فیهِ و لِتَبتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ و لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ(

دو گزارة با ) B(و روز ) A ( شبدر این آیه، هر یک از دو گزارة بخش اول آیه         
  .  متناظر استـ )'B(زانه و امرار معاش رو) 'A(آرامیدن در شب ـ بخش دوم 

  : شود ، دربارة اولین سکونتگاه آدم مطالبی بیان می119-118/طه در
  ) نَّ لَک أَالَّ تَجوع فیها و ال تَعرىاِ(

  ».مانى هنه مىشوى و نه بر است که نه گرسنه مى] امتیاز[در حقیقت براى تو در آنجا این «
  )و أَنَّک ال تَظْمؤُا فیها و ال تَضْحى(

  ».زده گردى و نه آفتاب اینکه در آنجا نه تشنه مى]  هم[و «
از ایـن  . گیرند گرسنگی با تشنگی و برهنگی با آفتاب زدگی در کنار هم قرار می 

 یـا   ،گرسـنگی، برهنگـی، تـشنگی، آفتـاب زدگـی         : رو، ساختار آیه عبارت است از     
ABA'B'.   

هاي متنـاظر بـه     در این آیات، گزاره.تر است  سورة لیل اندکی جامع   10-5آیات  
  :ترتیب زیر است

  )B(  و اتَّقى ) A (فَأَما منْ أَعطى
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  )C(  و صدقَ بِالْحسنى 
  )D(  فَسنُیسرُه لِلْیسرى 

  )'B ( و استَغْنى) 'A( و أَما منْ بخِلَ
  )'C ( حسنىو کَذَّب بِالْ

  ).'D (فَسنُیسرُه لِلْعسرى 
و ترغیب او به 9هاي زندگی پیامبر  که به برخی ویژگی  11-6/ ضحی در سوره 

تر و علّـی میـان دو بخـش مـوازي            کند، ارتباطی ژرف   انجام برخی اعمال اشاره می    
  19:کند  برقرار می)11-9 و 8-6آیات (

  )A( )لَم یجِدك یتیماً فَآوىأ(
)دىوفَه ضَاال كدجو  ()B(  
  )C() و وجدك عائِالً فَأَغْنى(
  )'A()فَأَما الْیتیم فَال تَقْهرْ(
  )'B()و أَما السائِلَ فَال تَنْهرْ(
  )'C()و أَما بِنِعمۀِ ربک فَحدثْ(

: 6آیـۀ  (یتیم یافت، پس پناه داد ) پیامبر(را  و  چون خدا ت  : بحث اصلی این است   
A(         ؛ و اما تو نیز یتیم را میازار)  9آیۀ :A' .(  را سرگشته یافت، پس هدایت   و  و خدا ت

ـ    و از آنجا  ). 'B: 10آیۀ  ( و تو نیز گدا را مران        ؛)B: 7آیۀ  (کرد   و را دسـت  که خدا ت
، پس از نعمت پروردگار خود با مردم سخن )C: 8آیۀ (نیاز گردانید  تنگ یافت و بی

  ).'C: 11آیۀ (گوي 
 آیۀ 20 .142-141/ مانند انعام.گیرد  مراعات نظیر، شکلی ظریف به خود میگاهی

) غیـر معروشـات   (بست دار دارو غیر ) معروشات( از دو نوع باغ داربست دار        141
تی براي حیوانا: گوید  نیز از دو نوع حیوان سخن می142آیۀ . آورد سخن به میان می 

و حیوانـات   ) حمولـه (ثـل شـتر و اسـب         م ؛انـد   بزرگ سواري و حمل بار که نسبتاً     
هاي   پیداست که باغ  ). فرش( مثل بز و گوسفند      ؛کوچکی که کاربردهاي دیگر دارند    

هـاي غیرداربـست دار       و بـاغ  ) حموله(با حیوانات بزرگ    ) معروشات(داربست دار   
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بنـابراین، سـاختار    . مقایسه شده است  ) فرش(با حیوانات کوچک    ) غیر معروشات (
  .'A,B,A',B: است ازاین آیات عبارت 

. دهـد  مراعات نظیر معکوس نیز به صـورت سـاده و پیچیـده در قـرآن رخ مـی               
  :اي از مراعات نظیر ساده است ، نمونه58/غافر
و الَ  )'B (و الَّذینَ آمنُوا و عمِلُوا الصالِحاتِ )B ( و الْبصیرُ) A (و ما یستَوِي الْأَعمى «

  »ا تَتَذَکَّرُونَقَلیالً م )'A (ء الْمسی
 پیداست کامالً) 'A,B,B',A(، رابطۀ میان اجزاي مراعات نظیر معکوس در این آیه

دهد؛ نزدیکی کسانی که ایمـان   و با این حال، این شگرد تأکیدي ظریف را نشان می       
 بـر  ،)B(بـه کـسانی کـه بیناینـد     ) 'B(دهنـد   اند و کارهاي شایسته انجـام مـی       آورده

، )'A(و بـدکاران   ) A( دوري میـان نابینایـان       در حالی که  . داردشایستگی آنان تأکید    
کاران که نابینایـان نامیـده   ذکر دوبارة بد. کند تفاوتی را خاطر نشان می   سرزنش و بی  

  .افتد  تا انتهاي آیه به تعویق میشوند، می
  :کند ، به سرنوشت نیکان و بدان در روز قیامت اشاره می107-106/آل عمران

) تَب موفَـذُوقُوا              ی إیمـانِکُم دعب أَ کَفَرْتُم مهوهجو تدوا الَّذینَ اسفَأَم وهجو دوتَس و وهجو ضی
  ) رحمتِ اللَّهِ هم فیها خالِدونَ و أَما الَّذینَ ابیضَّت وجوههم فَفی*الْعذاب بِما کُنْتُم تَکْفُرُونَ

واسطۀ قرار گرفتن سپیدي روي نیکان در انتها و سـیاهی روي      ه  در این آیات، ب   
بدان در میانه، مراعات نظیر معکوس بر جنبۀ مثبت پاداش تأکید کرده و جنبۀ منفی                

مفهوم قرآنی عام بودن رحمت   آن را کم اهمیت جلوه داده و به صورت غیرمستقیم         
  )156/اعراف()ء لَّ شَی وسِعت کُ و رحمتی... ( دهد؛ الهی را پر رنگ جلوه می

  :دهد تري از مراعات نظیر معکوس را نمایش می ، ساختار پیچیده22-19/فاطر
 )21( الَ الظِّلُّ و الَ الْحرُورو)20(ورو الَ الظُّلُمات و الَ النُّ)19( و الْبصیرُ و ما یستَوِي الْأَعمى   (

ت إِنَّ اللَّـه یـسمِع مـنْ یـشاء و مـا أَنْـت بِمـسمِعٍ مـنْ فِـی          و ما یستَوِي الْأَحیاء و الَ الْـأَموا       
  ))22(الْقُبورِ

، تـاریکی   )B(، بینایـان    )A( نابینایان   ، مراعات نظیرند؛  20-19 پاره، آیات    در این 
)A' (   و روشنایی)B'(    تـاریکی   : 21-20؛ نیز آیات)A(    روشـنایی ،)B(    سـایه ،)A'( ،

 و Aهاي   به ترتیب در مقوله21 قرار دادن سایه و گرما در آیۀ       توان با   می). 'B(گرما  
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B       به این ترتیب   ،، مراعات نظیر را بسط و گسترش داد  :ABA'B'A''B'' .    اکنـون، آیـۀ
، سـایه،   21 در آیـۀ     امـا . کند  با آیات پیشین خود ارتباط متناظر معکوس پیدا می         22

گرمـایی کـه   (، مفهـوم منفـی   و گرما) دهد اي که آرامش می    سایه(مفهوم مثبت دارد    
 قـرار  A و گرمـا در مقولـۀ   Bاز ایـن حیـث، سـایه در مقولـۀ           ). زداید  آرامش را می  

  :کنند یات ترتیب زیر را پیدا می و عناصر این آگیرد می
  )B( و الْبصیرُ ) A (و ما یستَوِي الْأَعمى

الَ الظُّلُمات و) A'(الَ النُّور و ) B'(   
  )''A ( و الَ الْحرُور)''B (و الَ الظِّلُّ

   یاءتَوِي الْأَحسما ی و) B'''(   واتالَ الْأَم و) A'''(          ٍمِعسبِم ما أَنْت و شاءنْ یم مِعسی إِنَّ اللَّه
  .منْ فِی الْقُبورِ

توان آن را  که می '''ABA'B'B''A''B'''A: گیرد با این اوصاف، ساختار زیر شکل می
  :ه دادیر ارائبه شکل ز

ABA'B' :مراعات نظیر  
A'B'B''A'' :مراعات نظیر معکوس  

B''A''B'''A''' :مراعات نظیر  
ABA'B'B''A''B'''A''':     مراعات نظیر معکوس )A'B'B''A'' (     در مراعات نظیر معکـوس

)ABB'''A'''.(  
راعات نظیر معکـوس اسـت و در   رنگ داستان مبتنی بر م  در سورة یوسف نیز پی    

ها را نمـایش      اي از تنش   ام که نیمۀ اول این سوره، مجموعه       یگر نشان داده  اي د  مقاله
میر، داستان یوسـف در     (شوند     برطرف می  که در نیمۀ دوم به طور معکوس      دهد    می

  21.)قرآن
  

  عود علی البدء یا اختمام
در اختمام، مفهوم یا مضمون که در آغاز گفتمان آمده، در پایـان دوبـاره تکـرار               

وانگهی، . کند تکرار، مفهوم یا مضمون مورد نظر را تأکید دو چندان می    این  . شود  می
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آورد  در اختمام مطالبی که میان آغاز و انتها آمده، نوعی وحدت موضوعی در پی می
  . که نیاز به غور و بررسی دارد

قرآن بـیش از    . ترین آداب و مناسک اسالمی است       واجب اولین و مهم    نمازهاي
می تأکیـد  ب اسـال  گیرد تا بر اهمیت ایـن اد        ه خدمت می  را ب یک بار شگرد اختمام     

الَّذینَ هـم  )1(قَد أَفْلَح الْمؤْمِنُونَ(: شود  ، با این واژگان آغاز می     9-1/سورة مؤمنون . کند
منـان، بـا    آیات پس از ذکر شماري دیگر از صفات مؤ        این  . ))2( صالتِهِم خاشِعونَ   فی

  .))9( صلَواتِهِم یحافِظُونَ  الَّذینَ هم علىو(: آید این واژگان به پایان می
 سـورة بقـره از      123-47آیـات    .گونه اسـت    سورة معارج نیز این    34-19آیات  

  :شود این پاره، با این دو آیه آغاز می. آورد اسرائیل ذکر به میان می الطاف خدا به بنی
و اتَّقُوا یوماً *مت علَیکُم و أَنِّی فَضَّلْتُکُم علَى الْعالَمینَ   أَنْع   إِسرائیلَ اذْکُرُوا نِعمتِی الَّتی     یا بنی (

 )ال تَجزي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَیئاً و ال یقْبلُ مِنْها شَفاعۀٌ و ال یؤْخَذُ مِنْها عدلٌ و ال هم ینْـصرُونَ              

  )47-48/بقره(
  :آید و با این آیات به پایان می

و اتَّقُوا یوماً * أَنْعمت علَیکُم و أَنِّی فَضَّلْتُکُم علَى الْعالَمینَ    رائیلَ اذْکُرُوا نِعمتِی الَّتی    إِس  یا بنی (
 )ال تَجزي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَیئاً و ال یقْبلُ مِنْها عـدلٌ و ال تَنْفَعهـا شَـفاعۀٌ و ال هـم ینْـصرُونَ                  

  )122-123/بقره(
تغییـرات در عبـارت   با انـدکی  ـ  این دو مجموعه آیات  ،گونه که پیداست همان

 و ،اولـین دو آیـه سـرآغاز   ( کنند اي کامل و جامع ایجاد می    ـ یکسانند و پاره     پردازي
اي نیز که میان این دو      هفتاد و سه آیه   ). دهند  آیه، اختمام پاره را نشان می      دومین دو 

یل را اسـرائ  اي از حـوادث تاریخچـۀ بنـی    گیرنـد، مجموعـه   مجموعه آیات قرار مـی   
ها در رخداد. د و هر رخداد به یکی از الطاف الهی به آنها اشاره دارد          نکن  گزارش می 

ـ       اي را شامل می    کنار هم دورة زمانی گسترده     مون ه واسـطۀ مـض    شوند و جملگـی ب
  .اند لطاف خاص الهی در کنار یکدیگر جمع شدهانتخاب و ا
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  )جان بخشی( تشخیص
شی در قرآن به طریق اولی، در پرتو اشاره به این اصل مسلّم مطرح جان بخ

چرا که پیام ـ   پیام قرآنی و هم در سرنوشت بشريشود که کل کیهان، هم در می
این اصل مسلّم که از خود . کند اي ایفا می ـ نقش عمده قرآن خطاب به انسان است

هاي طبیعت به نوعی ذي  هگیرد، بر این فرضیه استوار است که پدید قرآن نشأت می
  ة اسراء ناظر بر این حقیقت است؛ سور44آیۀ . شعورند

تُسبِّح لَه السماوات السبع واألرض ومنْ فِیهِنَّ وإِنْ مِنْ شَیءٍ إِال یسبِّح بِحمدِهِ ولَکِنْ ال (
 مهبِیحونَ تَساتَفْقَها غَفُورلِیمکَانَ ح إِنَّه(  

موجوداتی ذي ها،  ها، زمین و کوه کند که آسمان  سورة احزاب نیز بیان می72ۀ آی
توانند بـار امانـت الهـی را بـر دوش            پرسد که آیا می     ها می    خداوند از کوه   شعورند؛

پذیرند  ها نمی  یعنی آیا دوست دارند که خلیفه خدا روي زمین باشند، اما کوه      ؛کشند
 اما قرآن کار جان بخشی به طبیعت 22.گیرد میه آن را بر دوش و فقط انسان است ک

 یعنی تسلیم شـده معرفـی     ، قرآن طبیعت را مسلمان    کند؛ را در همین سطح رها نمی     
از این رو، صفت اسالم به زعم متألهین دینی، صفت مشترك میان انـسان و         . کند  می

 تـسلیم  با این تفاوت که سرسپردگی طبیعت به خدا غیـر ارادي، و    ،شود  طبیعت می 
ت به خدا، نـشانه و درسـی   وانگهی، تسلیم طبیع.  آزادانه استانسان، ارادي وشدن  

  . براي بنی بشر است که خود را تسلیم امر خدا کند
از دیدگاه  .ل شویم دیدگاه متألهین و ادبیات فرق قائ     اما در اینجا الزم است میان     

 ، بـشر ال آنکه که تسلیم امر خدا شود، ح    دین شناختی، طبیعت کاري جز این ندارد      
فت هر چنـد انتـساب صـ   .  نیست تسلیم امر خدا شود  هم ممکن است و هم ممکن     

دهد که  اي خاص به طبیعت نسبت می انب قرآن، خصیصهذي شعور به طبیعت از ج
در چشم انداز ادبی قرآن، طبیعت صاحب . از دیدگاه دین شناختی پنهان مانده است

رسپردگی محض خود را نـسبت بـه        از این حیث، س   . است) شخص ثانویه (پرسونا  
اما این سرسپردگی طبیعت به امر خـدا، سرسـپردگی موجـودي          . دهد  خدا نشان می  

گذارد که خود را به امر خـدا    سان می نتر در اختیار ا   اي قدرتمند  ه است که نشانه   زند
یعـی در قـرآن، طبیعـت را بـه     هـاي طب    از این نظر، جان بخـشی پدیـده       . تسلیم کند 
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کند که ارزش و معنـاي آنهـا قابـل        ها و براهین بدل می      ها، نمونه   انهاي از نش   گنجینه
ماند که توصیف طبیعت بـه        پس جاي بحث نمی   . تسري به بافت زندگی بشر است     

ر بـه طبیعـت را در اولویـت اول    نی مشعِي قرآها ، پاره)شخص ثانویه (منزلۀ پرسونا 
  .دهد قرار می

اي طبیعـی نـسبت   هـ   ان را به پدیـده    هاي انس   یاتی از قرآن را که ویژگی     در زیر آ  
  :دهیم  شرح میدهد، ذکر و سپس می
)حِ إِذا تَنَفَّسبالص 18/تکویر()و(  
 إِلَى السماءِ و هِی دخانٌ فَقـالَ لَهـا و لِلْـأَرضِ ائْتِیـا طَوعـاً أَو کَرْهـاً قالَتـا أَتَینـا                  ثُم استَوى (

  )11/فصلّت()طائِعینَ
  )21/حشر() جبلٍ لَرَأَیتَه خاشِعاً متَصدعاً مِنْ خَشْیۀِ اللَّهِ هذَا الْقُرْآنَ علىلَو أَنْزَلْنا (
)فِی ی ثَقُلَت وقْتِها إِالَّ هلِّیها لِوجی ال یبر ها عِنْدرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمانَ مۀِ أَیاعنِ السع ئَلُونَکس

  )187/اعراف() تَأْتیکُم إِالَّ بغْتَۀًالسماواتِ و الْأَرضِ ال
   )29/دخان()فَما بکَت علَیهِم السماء و الْأَرض و ما کانُوا منْظَرینَ(

آیـۀ  . گیـرد  در هر یک از این آیات، شگرد جان بخشی اهدافی خاص را پی مـی  
 »ستَـنَفَّ «فعل عربی نفـس کـشیدن،   . کند  سورة تکویر، آغاز صبح را توصیف می  18

 خود را از زیـر بـار سـنگین شـب         کند گویی  دهد صبح سعی می     است که نشان می   
     ایـن امـر در عـوض    . زند انه نفس نفس میبیرون بکشد و براي انجام این کار، مجد

 زیرا ؛دکن موقرانه از قانون الهی تبعیت می  )  شب نیز  اًو تلویح (دهد که روز     نشان می 
یش از نفس افتـاده، بـدون اسـتراحت روز           پ صبح که همچنان از دویدن از پی روزِ       

آیـۀ   این آیـه، . ـ  روز و شب بر همین منوال از پی هم روانندـ کند    دیگر را آغاز می
ر شـده و  یآورد که در آن شب، در تعقیـب روز تـصو          سورة اعراف را به یاد می      54

 بندند کار می هاي طبیعی تمام تالش خود را به    معناي ضمنی آن این است که پدیده      
 آیه این است کـه حـال کـه اشـیاي           بنابراین، پیام این  . که از اوامر الهی تبعیت کنند     

تـر از   انـه  پس بر انسان اسـت کـه مجد       برند، گونه از امر الهی فرمان می      جان این  بی
  .اوامر الهی فرمان ببرد
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هـا و    زمانی کـه خـدا آسـمان   کند؛  می همین پیام را القا سورة فصلّت نیز   11آیۀ  
 انـسان  . چنین کردندها خواست که تسلیم امر خدا باشند و آنها      آفرید، از آن  زمین را   

. تـر از اوامـر الهـی فرمـان ببـرد          بایست جانانـه   که از قوة تعقل برخوردار است، می      
 قلب افرادي که منکر حقـایق گفتـه   : سورة حشر نیز این است21حقیقت مسلّم آیۀ  

هـا    زیـرا کـوه  ؛تر باشد هم سختبایست از صخره  ، میهستندشده در کتب آسمانی   
 سـورة  187آیـۀ  ). 74/مقایـسه کنیـد بـا بقـره    (شوند  هم به امر الهی در هم خرد می  

هـا بایـد در همـه حـال      کند که روز قیامت نزدیک است و انسان   اعراف نیز بیان می   
نتیجـۀ   کند که کـل جهـان بـه     سورة دخان نیز اشاره می   29آیه  . آمادة آن روز باشند   

قی میان خیر و شر یـا میـان نیکـان و بـدان کـه در روي زمـین رخ                   کشمکش اخال 
اسـرائیل سـتم روا    مند است؛ نابودي فرعـون و یـارانش کـه بـه بنـی        دهد، عالقه  می
  .کند داشتند، هیچ کس را غمگین نمی می

 این صنعت .اي بدیعی نیست    رو، شگرد جان بخشی در قرآن، صرفاً آرایه        از این 
و هـدف  افتـد   تر معنا اتفـاق مـی    در تحسین ژرفودر چارچوب مفهومی مشخص   

  .جان بخشی در متن قرآن، درك این چارچوب ضروري است
  

  مجاز جایگزینی/ ذکر سبب و ارادة مسبب یا ذکر مسبب و ارادة سبب
 متعدد جایگزینی یک چیز به جاي چیز دیگر مرتبط با آن، در قرآن اتفـاق                انواع

  .جاي علت و صفت به جاي اسم  علت به جاي معلول، معلول بهافتد؛ می
نَکْتُب مـا قـالُوا     «: 181 /عمـران   آل :علت به جاي معلول    آنچـه را   بـه زودى    » سـ

  .  ...خواهیم نوشت ...گفتند
، یـادآوري و فرامـوش    »کَتَـب «کنـد و از ایـن رو،          نوشتن، یادآوري را آسان می    

 قُلُـوبِهِم   أُولئِک کَتَـب فـی  «:  آمده است  22/ادلهدر مج . کند  نکردن چیزي را تأکید می    
وشتن ایمان در قلب مؤمنان، استحکام ایمان در قلب آنان است؛ استحکام،  ن»الْإیمانَ

  .معلول نوشتن ایمان است
  : خوانیم  می13/در غافر :معلول به جاي علت
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   ) رِزقاًهو الَّذي یریکُم آیاتِهِ و ینَزِّلُ لَکُم مِنَ السماءِ(
  ».فرستد نمایاند و براى شما از آسمان روزى مى هاى خود را به شما مى اوست آن کس که نشانه«

شود و باران نیز      سمان فرو فرستاده می   ، بلکه باران است که از آ       نه رزق  در واقع 
گونـه    نیز ایـن   27/اعراف. کند  ها، ایجاد رزق می     ها و سبزي    در قالب حبوبات، میوه   

   23:است
   ) یواري سوآتِکُم و ریشاًقَد أَنْزَلْنا علَیکُم لِباساً آدم  یا بنی(

هـاى شـما را پوشـیده      که عـورت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم  در حقیقت،   ! اى فرزندان آدم  «
  ».زینتى است] براى شما[دارد و  مى

کنـد و   مـی واسـطۀ آن پنبـه و الیـاف رشـد        ه  در واقع، خدا آب را فرستاده که ب       
، مـؤمنی از  41/در سورة غـافر . شوند یاف نیز به تولید لباس منجر میمتعاقباً پنبه و ال 

: گویـد   مـی  یارانش و در حمایت از پیام موسـی  خاندان فرعون خطاب به فرعون و     
مـرا بـه    ] شما[خوانم و    مى  چه شده است که من شما را به نجات فرا          !اى قوم من  «

ن و یـارانش آن فـرد مـؤمن را بـه آتـش جهـنم فـرا         فرعـو  24»خوانید؟ مى آتش فرا 
از ایـن رو، دعـوت بـه    . ایمانی، علـت و آتـش، معلـول اسـت      بلکه بی،خوانند  نمی
  :گونه است  نیز این10/نساء. ایمانی، دعوت فرد به آتش است بی
  )ونِهِم نَارا وسیصلَونَ سعِیرًاإِنَّ الَّذِینَ یأْکُلُونَ أَموالَ الْیتَامى ظُلْما إِنَّما یأْکُلُونَ فِی بطُ(

خورند، جز این نیست که آتشى در شکم خـود   در حقیقت، کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى      «
  ».برند، و به زودى در آتشى فروزان درآیند فرو مى

 میالدي، پادشاه مسیحی حبشه به مکه حملـه        570  سال  در :صفت به جاي اسم   
. کننـد  ، تعدادي فیل آمورش دیده نیز سپاه ابرهه را همراهی میدر این حمله. کند  می
در . شـوند   نامیـده مـی  »اصحاب الفیـل « آیۀ سورة فیل، ابرهه و سپاهیانش،     اولین در

اي اسـت بـه      گیرنـد کـه اشـاره        نـام مـی    »وتادذوي اال «، فرعون و یارانش،     10/فجر
هـاي بـزرگ    اراي مـیخ ها و چادرهاي د سپاهیانش که به هنگام اردو زدن، از خرگاه       

  .شود  نامیده می»ذَا النُّون«، 87/ یونس در انبیاء25.کنند استفاده می
هـاي آن   تقسیم ابژه، فرآیند یا پدیده به مؤلفـه به لحاظ فلسفی، مجاز جایگزینی،    

 یا بـه طـرق   ،علّیبه صورت را یا   ها را بررسی کرده و با این کار، این اجزا و مؤلفه       
از این رو، مجـاز جـایگزینی بـر یکپـارچگی ابـژه،             . کند  بط می دیگر به یکدیگر مرت   
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، مجاز جایگزینی به طرزي تناقض آمیز نـشان  در واقع. کند یند یا پدیده تأکید می  آفر
دهد که یکپارچگی به طریق اولی با عنایت به ارجاع بـه یکـی از اجـزاي شـیء           می

تر  ایگزینی را که پیش ي مجاز ج  ها  در زیر به ترتیب، نمونه    . آید  مورد نظر حاصل می   
  .کنیم اشاره کردیم، بررسی می

 امـا  ،شود اد آوردن آن می عمران، مکتوب کردن چیزي، علت به ی        آل 181در آیۀ   
 زیرا کسی را به یـاد  ؛شود  در این آیه، یادآوري در عوض، علت مجازات معرفی می         

تباه دانـستن  اشتباهش انداختن، مطرح کردن آن اشتباه علیه او و او را مسئول این اش 
هـاي نامناسـبی را کـه     از این رو، معناي آیه عبارت است از اینکه خدا حرف     . است

ورنـد، بـه یـاد خواهـد داشـت و آنـان را بـه سـبب            آ برخی از مردم بـر زبـان مـی        
  .هایشان مجازات خواهد کرد حرف

 ؛کنـد   مجازي، معانی ضمنی فرجام و تداوم را تداعی مـی    »کَتَب«،  22/در مجادله 
  .ه چیزي را مکتوب کردن، استحکام بخشیدن بدان استچرا ک

شود، ابتدا اثرات مهربانانۀ بـاران خـاطر           که باران جایگزین رزق می     13/در غافر 
از جمله » اقرز«دانیم که   و نیک می ت،بع ارتزاق که خداس   نشود و سپس م     نشان می 
اي   پدیـده  ویژگی بخـشندگی   بنابراین، مجاز جایگزینی،   .هی در قرآن است   اسماي ال 

د که انـسان الزم اسـت    داللت بر این دار،طبیعی مثل باران را تأکید دو چندان کرده     
  .هی را که خدا بدو ارزانی داشته، به جاي آوردسپاس رزق ال

 سورة اعراف نیز واژة لباس که به تمـام مراحـل تولیـد لبـاس اشـاره            26در آیه   
 در  .باران، از الطاف الهی اسـت     کند، مبین این است که محصول نهایی نیز مانند            می

، مجاز جایگزینی با حذف فاصلۀ زمانی میان عمـل اشـتباهی            10/ و نساء  41/فصلّت
نیا انجام شده و مجازات آن در آن دنیا، بر قریب الوقـوع بـودن نتیجـۀ               دکه در این    

 ایمـانی، حقیقتـاً   دعـوت فرعـون بـه بـی    : کند عمل اشتباه در هر دو حالت تأکید می    
و مال یتیم را خوردن نیز هیـزم آتـش را فـراهم        ) 40/فصلّت(ش است   دعوت به آت  
  .کردن است

ه اصحاب فیل، راهکار جنگی خاص دشـمنان را         بگذاري ابرهه و سپاهیانش      نام
اي تازه بود که اعراب با آن       استفاده از فیل به منزلۀ ابزار جنگی تجربه       . کند  تأکید می 
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زان را به طریق اولی در مقام اصـحاب   آشنایی نداشتند و از همین روست که متجاو       
کاربرد این عبارت، خـاطرة تـاریخی اعـراب را بـه ذهنـشان              . آورند  الفیل به یاد می   

هی شـامل حـال اعـراب از جانـب خـدا تأکیـد       آورد و در عین حال، بر لطف ال      می
گونه که در بقیۀ سورة فیل آمده، سپاه قدرتمند ابرهه را در      کند؛ خدایی که همان     می

 براي فرعون، خاطر نشان »وتاداال يذ« فجر نیز با کاربرد عبارت  10آیۀ  . کوبد  یهم م 
 گهـاي بـزر   کند که فرعون، سپاهی بزرگ داشت که در سیاه چادرهـا و خرگـاه      می

  . داشتنداسکن
  

  مجاز جزء به کل
  .  کند در این مجاز، یک جزء به کل یا یک کل به جزء اشاره می

؛ 89/؛ مائـده 92/؛ نـساء 177/بقـره (در قـرآن     آیـات متعـددي      :جزء به جاي کل   
آزاد کردن بنده را بـه جـاي سـرپیچی از قـانون، اداي              ) 13/؛ بلد 3/؛ مجادله 60/توبه

گـاهی بـه جـاي کـل     ) وجه(واژة صورت . کند تکلیف یا عملی پسندیده توصیه می   
را  کند در نماز صورت خود که به مؤمنان توصیه می) 144/بقره(رود  بدن به کار می

 .»همه چیز نابود خواهد شد جز وجه اله«: 88/ یا در قصص. سمت قبله بچرخانندبه
در ). 77/نیز ببینید الـرحمن (در اینجا، صورت به جاي وجود خدا به کار رفته است   

جداگانه صـالت نامیـده   ، هر یک )صالت(آیات بسیاري، اجزاي اصلی نماز عبادي   
  ).26/؛ انسان2/؛ مزمل78، 17/عمران آل(شوند  می

مردمـان بـراي جنـگ بـا شـما گـرد             ...« :173/عمـران   در آل  :کل به جاي جزء   
 بلکـه گروهـی خـاص از مـردم          ،نـه کـل بـشریت     ) ناس(، منظور از مردم     »اند آمده

گونه که مردم ایمان آوردند، شما هم ایمان         همان« :13/در بقره . اند)مخالفین مؤمنان (
مـام  ت، 51/در بقـره ). مؤمنـان (انـد   اصاي خ ، این بار نیز منظور از مردم، عده »آورید

اي  گیرند، امـا فقـط عـده    اسرائیل به سبب گوساله پرستی در مظان اتهام قرار می     بنی
اسرائیل دستور  موسی به بنی) 54آیۀ(خاص گوساله پرست شده بودند و خیلی زود        

 اي هستند که به خطا گوساله       که منظور عده   »خودتان را به قتل برسانید    «دهد که     می
  .اند پرست شده
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ز ئقـدر حـا    کنـد کـه جـزء آن        در جایگزینی جزء به جاي کل، گوینده تصور می        
تـرین    جزء مورد اشاره، اساسـی      یا اینکه  ،اهمیت است که بتواند جایگزین کل شود      

تـر آن اسـت کـه بـه موضـوعی       ندگان نیز سهل الوصول   براي خوان . مؤلفۀ کل است  
جایگزینی کل به جـاي جـزء، تـصور         از دیگر سو، در     . مشخص توجه نشان بدهند   

رود اهمیت جزء مورد نظر به طریق اولی با ارجاع به کلی که بدان متعلق است،                می
کنـد کـه توجـه     در هر یک از انواع جایگزینی، گوینـده تـالش مـی         . شود  ادراك می 

 تـصویري تمـام و    ؛کنـد   توجه رها کند، جلب      رود بی  خواننده را به آنچه که بیم می      
یات اساسی در جایگزینی جزء به جاي    ئیگزینی کل به جاي جزء و جز      کمال در جا  

به دیگر سـخن، مجـاز      . رود از نگاه خواننده پنهان بماند       کل، همان است که بیم می     
جزء به کل یا بالعکس، از دیدگاه روانی، مبین نوعی ساز و کار جبرانـی اسـت کـه          

هـاي پـیش      ر زیر، نمونـه   د. کند  برداشتی متوازن از موضوع مورد نظر را تضمین می        
  .کنیم گفته را بررسی می

تصویري از یک بندة )  آیات دیگر و177/بقره) (بنده(توصیه به آزادسازي گردن    
 هـشداري  ،کنـد و تـصویر دیـداري    زیر یوغ با غل و زنجیر دور گردنش تداعی می        

نـد بـشتابد؛ کـسی کـه از ناحیـۀ      سریع به مخاطـب اسـت کـه بـه کمـک بنـدة درب       
بـه همـین ترتیـب،    . کنـد   احساس رنج و عذاب میـ  نگردـ       عضو بدن ترین   حساس

دستور بـه  . رود صورت متمایزترین عضو انسان است که در احراز هویت به کار می    
 صورت به سمت قبله، از یک سو بدین معناست که مؤمنان         دنمؤمنان براي برگردان  

 از دیگـر سـو، بـر    باید به سمت کانون حیات معنوي خود با تمام وجود رو کنند و     
) جمـع وجـه   (»وجـوه «در زبـان عربـی،   . کند ه مهاجر مسلمان تأکید می   عتمایز جام 

از ایـن رو، زمـانی کـه قـرآن       . رود  گاهی به معناي افراد شاخص و بارز به کار مـی          
هـی اشـاره     شد جزء وجـه الـه، بـه شـکوهمندي ال           گوید همه چیز نابود خواهد      می
، )43/عمـران  آل(، رکـوع  )2/مزمـل (قیـام    ـ نمـاز در آیاتی که اجزاي فـردي  . کند می

انـد و هـر یـک نیـز نـام         جـدا شـده    ـ)78/اسراء(و قرائت قرآن    ) 26/انسان(سجده  
کند که  اي از نماز تأکید و خاطر نشان می ، بر اهمیت هر پاره بر خود دارند   »صالت«

  .صالت بدون این اجزاء، کامل نخواهد بود
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 سوره بقره که کـل  51آیه . ر من الشمس است نیز اظه13/ و بقره 173/آل عمران 
کنـد، مـسئولیت دسـته      به سبب گوساله پرسـتی سـرزنش مـی   رایل اسرائ جامعۀ بنی 
 ایـن  54آیـه  کنـد و      وساله پرستی را دو چندان پر رنگ می       گاسرائیل در    جمعی بنی 

ل اسـرائی  کند، این نکتۀ تلخ را به بنی        اسرائیل را توصیه به قتل نفس می        که بنی  سوره
 آنان فقط افراد گوسـاله پرسـت را مجـازات    ،کند که گرچه در عمل     خاطر نشان می  

 ،تر براي این گناه کبیره     تر و منصفانه   ، اما باید بدانند که مجازاتی سخت      خواهند کرد 
  .اسرائیل خواهد بود مرگ کل جامعۀ بنی

  
 اسـتخدام و الحمـل علـی المعنـی      یـا  جمع میان معنی حقیقی و استعاري     

  بندي نحوي  هم یاالمغایر
بنـدي نحـوي،     در استخدام، یک واژه به دو واژه در دو معناي مختلف و در هم             

نـشینی  با یـک واژه هم  گرچه به طرزي مناسب     ،رود  یک واژه به دو واژه به کار می       
، بندي نحوي هم استخدام و هم هم. کند و با واژة دیگر نیز ادراك پذیر است پیدا می

استخدام مؤثرتر از   (همچنین هر دو    . کند  رنگ می ندان پر وقوف به موقعیت را دو چ     
واسطۀ ایجاد وقفه ناگهانی در جریـان کـالم یـا قطـع ناگهـانی      ه ب) هم بندي نحوي 

 وقفه یا تداوم اندیشۀ مخاطـب از راه  نیند اندیشۀ مخاطب و سپس، رها کردن آ       آفر
اي معنـایی خـاص   هـ  نتیجه، ایجاد هالـه . کند پیوند دو پارة کالم، تأثیرگذار عمل می      

  .دهد است که توان کالم را دو چندان جلوه می
گوید که او بـه   اي از استخدام است، نوح به قوم خود می    که نمونه  71/در یونس 

فَـأَجمِعوا أَمـرَکُم و   ... « 26؛هراسـد  خدا اعتقاد تمـام دارد و از تهدیـدات آنـان نمـی            
کُمهمداستان شوید، تا کارتـان بـر شـما       کارتان با شریکان خود   ] در[پس   ؛...شُرَکاء 

 معناي تحت اللفظی این عبارت این اسـت کـه تـصمیم و شـریکان          ».ملتبس ننماید 
در اینجا، فعـل گـرد   . را گرد آورید) گیرید  یعنی کسانی را که شریک خدا می      (خود  

 امـا در اشـاره   ،ارد، در اشاره به شریکان دو معنا دارد     دکه دو مفعول    ) جمع(آوردن  
کاربرد فعل با دو مفعول، نـوعی  . کند  معناي استعاري پیدا می   ) resolve(تصمیم  به  

آنانی که بـا   «: گوید   در خطاب به دشمنانش می     کند و نوح تلویحاً    سرزنش ایجاد می  
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،  از این حیث».اید ندارند  موقعیتی بهتر از تصمیماتی که گرفته،اید خدا شریک گرفته
شـمنان حتـی لیاقـت ندارنـد از دو فعـل بـراي       گوید که د  مینوح در مقام سخندان 

توان شریکان و تصمیمات آنها را با یک فعـل            مخاطب قرار گرفتن بهره ببرند و می      
  .کنار هم گرد آورد

در ایـن آیـه آمـده        27.شـویم   رو می ه  هاي معنایی متفاوتی روب      با هاله  23/در زمر 
. گـردد  د خدا نرم مـی به یا) افراد متقی(است زمانی که قرآن نازل شد، پوست و دل  

 به پوست و به صورت استعاري، به قلـب نـسبت داده            لفظاً» نرم شدن «در این آیه،    
توان گفت پوست، مبین جنبۀ فیزیکی تمایل به سمت یادآوري خـدا           می. شده است 

کـاربرد   . مبین جنبۀ درونی یا روحی نرم شدن و تمایل به سـمت خداسـت    ،و قلب 
 مبین همخوانی کامل میان احساسات درونی افـراد  ،یک فعل در ارتباط با دو مفعول  

  .بین ذهن و رفتار بیرونی آنان است و متقی و اعمال ظاهري آنان
 این آیـه، دربـارة      28.اي کارآمد از هم بندي نحوي است         سورة حشر نمونه   9آیۀ  

 گزیـدن   ا سـکن   به معنـاي   »تَبوؤُا«فعل  . کند   صحبت می  »ا الدار و الْإیمانَ   ؤُتَبوالَّذینَ  «
است و معناي تحت اللفظی عبارت این است که کسانی کـه در خانـه و در ایمـان                  

 »ایمـان « قرابت معنایی دارد و با مفعـول         »خانه« با مفعول    اًفعل ظاهر .  گزیدند اسکن
 مبین ایـن اسـت      »تَبوؤُا«کاربرد فعل   ). »احکَم«در عربی فعل    (معناي استحکام دارد    
 بلکـه ایمانـشان را نیـز    ،گیرنـد   مـی اهایشان سکن  فقط در خانهکه مردم مورد نظر نه 

 به دیگر سخن، آنان میان خانۀ فیزیکـی و خانـۀ معنـوي خـود      د؛بخشن  استحکام می 
  .بینند هیچ تفاوتی نمی

  
  ختم کالم

واسطه ه شگردهایی که ب. شوند  به دو دسته تقسیم می    اًفنون و صنایع ادبی عموم    
کنند و شگردهایی     رنگ می معنا را پر  )  به تمهیدات  موسوم(ن  آرایش چشمگیر واژگا  

معنا را ) موسوم به مجازها (واسطۀ به کارگیري واژگان در معنایی غیرمتعارف        ه  که ب 
توان فـصل و وصـل بالغـی،         در پرتو این تمایز، می     )116/ النهام، (.کنند  تقویت می 

  وبخـشی،   تمهیـدات و جـان  ءمراعات نظیر، مراعات نظیر معکوس و اختمام را جز  
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 ءبندي نحـوي را جـز   زء به کل و بالعکس، استخدام و هم     مجاز جایگزینی، مجاز ج   
ز اهمیـت   ئبندي در سطح دانشگاهی حا      با این حال، این تقسیم    . مجازها قلمداد کرد  

کارگیري این شگردها مستفاد ه  هدفی است که از ب،واقع اهمیت دارده آنچه ب. است
ام  در این جـستار نـشان داده  . کنند  دها ایجاد می  شود و تأثیري است که این شگر        می

ز اهمیت است و این مقاله بـه برخـی از   ئکه استفادة قرآن از فنون و صنایع ادبی حا   
  .هاي زبان قرآن که جاي بحث و بررسی دارد، اشاره کرده است توانمندي

م غالـب   از رویکـرد تحلیلـی کـه در نظـا    ،در بررسی فنون و صنایع ادبی قـرآن       
در جامعۀ ادبی مغرب زمین رواج دارد، بهره ) یونانیـ  یعنی رتوریک رومی (رتوریک

 میان رتوریک غربی و رتوریک عربـی نقـاط مـشترك فـراوان دیـده                اًقطع. ام  گرفته
. نـد متمایزانـداز و سـاختار از هـم      چـشم ،گیـري    اما این دو نظام در سویه      ،شود  می

  . جاي کار دارداًبررسی تطبیقی دو الگو قطع
توان با کـاربرد ایـن شـگردها در ادبیـات      فادة قرآن از شگردهاي بدیع را می   است

کـه ادبیـات    هـایی     از جمله شـیوه   . کردویژه شعر جاهلیت مقایسه     ه   ب ،عصر جاهلی 
دة قـرآن از  کنـد، یکـی ایـن اسـت کـه اسـتفا       قرآن را از ادبیات جاهلیت متمایز می    

هـاي   و نمایش مضامین و نگـره ه ئ و اثر گذار در ارا     مستقیم شگردهاي ادبی به طور   
از این نظر، فنون و صـنایع ادبـی         . مشخص و منسجم مذهبی و اخالقی نقش دارند       

 مرز مشترك دارد و پرداختن بـه ایـن نکتـه نیـز     ادبی عهدینن با فنون و صنایع     آقر
  .طلبد مجالی دیگر می

  2008 -دانشگاه ایالتی یانگستون
  

  :ها پی نوشت
1. . For a brief overview of the issue of the Qur'an's inimitability, 

see Martin. For relatively more detailed treatments, see Abdul 
Aleem, Himsi, and Bouman. Mention must be made of the 
exceptionally fine, compact paper by Boullata. 

 .ید از آن رفیعی استآثار کالسیک عبارتند از باقالنی و جرجانی و نمونۀ جد . 2
3. . historically dominant style of exegesis 
4. . atomism 
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این رویکرد ابن قیم در اثر گرانسنگ خـود تفـاوتی آشـکار بـا آثـار زرکـشی و                   . 5
  .سیوطی ندارد

قـرآن  . البته سخن میر این نیست که دورة همآوردخواهی قرآن تمام شـده اسـت        . 6
 دعوت به تحدي مـی      - حال و آینده    چه گذشته،  -تمام مردم را در همه اعصار     

  .م. کند
7 . . parallelism 
8 . . chiasmus 
9 . . envelope 

10 . . personification 
11 . . metonymy 
12 . . synechdoche 
13 . . syllepsis 
14 . . zeugma 
15 . . asyndeton and polysyndeton 

فصل از نظر لغوي به معناي گسستن و جدا کردن است و در اصطالح آن است که              
مال وابستگی و یا کمال انقطاع هستند، از هم جدا کنند و یا دو جمله را که داراي ک  

بررسـی  (عطف شود و یا ضمیري از جمله برداشته شود  » واو«اینکه در جمله ترك     
وصل بالغی نیز به هم پیوسـتن  . 38تطبیقی اصطالحات ادبی، لطف اهللا کریمی، ص  

  .چند جملۀ متوالی با استفاده از چند حرف ربط است
16 . . veni, vidi, vici 
17 . . In a relatively modern example-a macabre one-Alphonse de 

Lamartine makes an effective use of asyndeton to describe the 
guillotine execution of Louis XVI: "La planche chavira, la hache 

glissa, la t€te tomba" (vol. 3, p. 68). 
کـرد و   آورد، پشت می نشست، روي می   اخت، پس می  ت  اسبم در یک لحظه پیش می     

مانست که سیلی کوهکن از فراز به نشیب پرتاب  اي عظیم می در این حال به صخره  
  .1371سروش، : تهران. 16. معلقات سبع، ترجمۀ عبدالحمید آیتی، ص(کند 
و انگلیسی در ترجمۀ ایـن آیـات   ) جز روشن و عاملی   (عمدة مترجمان فارسی     . 18

 .م. اند ی توجه نشان دادهبه وصل بالغ
و تو را سرگشته یافت، پس هدایت        )6(مگر نه تو را یتیم یافت، پس پناه داد؟           . 19

تو نیز بـه پـاس   [و اما  )8(نیاز گردانید؟  و تو را تنگدست یافت و بى  )7(کرد؟  
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و از نعمت پروردگار خویش  )10(و گدا را مران،  )9(یتیم را میازار، ] نعمت ما
  )11. (خن گوىس]  با مردم[

20. )                 و خْتَلِفـاً أُکُلُـهم عالزَّر النَّخْلَ و رُوشاتٍ وعرَ مغَی رُوشاتٍ وعنَّاتٍ مالَّذي أَنْشَأَ ج وه و
هِ و الزَّیتُونَ و الرُّمانَ متَشابِهاً و غَیرَ متَشابِهٍ کُلُوا مِنْ ثَمرِهِ إِذا أَثْمرَ و آتُوا حقَّه یوم حصادِ            

  رِفُوا إِنَّهرِفینَ   ال تُسسالْم حِبال           * ال ی و اللَّه قَکُمزا رفَرْشاً کُلُوا مِم ولَۀً وممِنَ الْأَنْعامِ ح و
  )142-141/انعام ()تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّیطانِ إِنَّه لَکُم عدو مبینٌ

 .ن مجموعه آمده استهایی است که در ای این مقاله، از جمله مقاله . 21
22 . ) أَشْفَقْنَ مِنْها و مِلْنَها وحنَ أَنْ ییالْجِبالِ فَأَب ضِ والْأَر ماواتِ ولَى السرَضْنَا الْأَماَنۀَ عإِنَّا ع

را بـر  ]  الهى و بار تکلیف[ما امانت « )72/احزاب()حملَها الْإِنْسانُ إِنَّه کانَ ظَلُوماً جهوالً  
ها عرضه کردیم، پـس، از برداشـتن آن سـر بـاز زدنـد و از آن                    زمین و کوه   ها و  آسمان

  ». راستى او ستمگرى نادان بود؛انسان آن را برداشت]  لى[هراسناك شدند، و
 . است26شمارة درست آیه،  . 23
 ) إِلَى النَّارِ   أَدعوکُم إِلَى النَّجاةِ و تَدعونَنی و یا قَومِ ما لی( .24
این واژه و ترجمۀ آن تفـسیرهاي  . به گفتۀ میر از اصالحی استالبته این تفسیر   . 25

و فِرْعـونَ ذِى  . کنـیم  مختلفی ایجاد کرده که در زیر به برخی از آنهـا اشـاره مـی          
  که در اینجا شاکر و یوسف علی معادل»صاحب و مالک« به معنی »ذِى«: الْأَوتَاد

»lord« تَاد«. اند را آوردهبنا«یا ستون و اصطالحاً  ی میخ و به معن»وتد« جمع »أَو« 
سـتون   «به معنـی  »stakes/ pegs/ nails« هاي سمیرا معادل است که محمد و

ولی پیکتال مفهوم کلی . اند را آورده» stakes«  و یوسف علی نیز معادل»یا میخ
 آورده »هـاي بلنـد   صاحب ستون«جاي  ه  یعنی ب . را به شکلی دیگر توضیح داده     

البته مترجمان فارسی و انگلیسی این آیه را به » ,firm of might :قدرت استوار«
را در معنـاي ظـاهري   » اوتـاد «برخی مترجمـان  . اند طرق گوناگون ترجمه کرده 

ها در نظر گرفته و برخی دیگر آن را در معناي استعاري قـدرت و عوامـل                میخ
» اوتاد«سی عمدة مترجمان انگلی. اند نیرو و برخی نیز هر دو معنا را ترجمه کرده 

  .م. اند را در معناي ظاهري کلمه به کار برده
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 و تَذْکیري بِآیـاتِ   و اتْلُ علَیهِم نَبأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَومِهِ یا قَومِ إِنْ کانَ کَبرَ علَیکُم مقامی       ( . 26
ثُم کُمشُرَکاء و رَکُموا أَممِعفَأَج کَّلْتلَى اللَّهِ تَواقْضُوا اللَّهِ فَع ۀً ثُمغُم کُملَیع رُکُمکُنْ أَمال ی 

اى «: و خبر نوح را بر آنان بخوان، آن گاه که به قوم خـود گفـت        « )71()إِلَی و ال تُنْظِرُونِ   
و اندرز دادن من به آیات خـدا، بـر شـما گـران آمـده      ] در میان شما[قوم من، اگر ماندن من     

کارتـان بـا شـریکان خـود همداسـتان      ] در[پـس  . ام کّل کردهبر خدا تو]  بدانید که من [است،  
   ».شوید، تا کارتان بر شما ملتبس ننماید سپس درباره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید

27 . )   ثُـم ـمهبنَ رخْشَوالَّذینَ ی لُودج تَقْشَعِرُّ مِنْه ثانِیتَشابِهاً مدیثِ کِتاباً منَ اْلحسنَزَّلَ أَح اللَّه 
 ذِکْرِ اللَّهِ ذلِک هدى اللَّهِ یهدي بِهِ منْ یشاء و منْ یضْلِلِ اللَّـه    تَلینُ جلُودهم و قُلُوبهم إِلى    

کتابى متشابه، متـضمن وعـده و       ]  به صورت [خدا زیباترین سخن را     « )23()فَما لَه مِنْ هادٍ   
هراسند، پوسـت بدنـشان از آن بـه لـرزه      مىآنان که از پروردگارشان    . وعید، نازل کرده است   

این است هدایت خدا، هـر کـه را     . گردد افتد، سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مى          مى
 ». او را راهبرى نیست،بخواهد، به آن راه نماید، و هر که را خدا گمراه کند

ـ         ( . 28 حِبی لِهِمالْإیمانَ مِنْ قَب و ارؤُا الدوالَّذینَ تَب ونَ فـی            وجِـدال ی و هِمرَ إِلَـیـنْ هـاجونَ م  
 أَنْفُسِهِم و لَو کانَ بِهِم خَصاصۀٌ و منْ یوقَ شُـح   صدورِهِم حاجۀً مِما أُوتُوا و یؤْثِرُونَ على 

جـاى  ]  مدینـه [در  ]  مهـاجران [کسانى که قبل از     ] نیز[و  « )9()نَفْسِهِ فَأُولئِک هم الْمفْلِحونَ   
اند هر کس را که به سوى آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه  گرفته و ایمان آورده

  »... .یابند هایشان حسدى نمى به ایشان داده شده است در دل
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