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واکاوی استعارههای قرآن با تأکید بر دیدگاه عالمۀ طباطبایی
نسرین انصاریان

1

چکیده

بحث استعاره از فنون بالغی استعمال شده در قرآن است که بههه دل ه تههیر ر مسههتم د در تیسه ر اا هها ی و ه ه

دارد ،از طرفی ممبول ت علمی عالمۀ طباطبا ی در اامعۀ تیس ری و ا

بالغت ،استعاره دانستن برخی آ ههاا از

اانب ا شان دست ابی به د دگاه ای او را در ا ن زم نههه م ههد کههرده؛ از ا ههنرو ،ههدپ وه و ض ا ههر ،رو کههرد

تحل لی دربارۀ استعاراا قرآنی در د دگاه عالمۀ طباطبا ی در مما سه با د دگاه ای د ر میسران است .افته ای
و و ض با تک ه بر روش توص یی تحل لی بر ا ن نکته داللت مینما ند که ا شان گاه استعاره ای قرآنی را از قول
خود ب ان کرده و گا ی من ب ان آن از آرای برخی اند شوران اسالمی با افزودن تو حاتی ،آن را تکم ه هها بهها

اقامۀ دل  ،رد کرده است ،به عم دۀ طباطبا ی علت ب ان برخی آ اا به صورا اسههتعارۀ محههر ه ،ب ههره بههردن از
معنای عام و از مالئماا مستعارمنه و تعل کاربرد برخی د ر به شک استعارۀ مکن ه ،تیههاوا دق ههژ وا ه ههای
مترادپ است .برخی از مواردی کههه میسههر گرانمههدر معاصههر اسههتعارۀ محههر ه هها مکن ههه دانسههتهاند ،قابه تیمه

میباشد.

واژگان کلیدی :آ اا قرآن ،عالمۀ طباطبا ی ،تحل استعاره ا ،استعارۀ محر ه ،استعارۀ مکن ه.

 -1دانضآموختۀ سطح چ ار وزۀ علم ۀ قد ،اامعة الز راء nasrin.ansarian@yahoo.com
تار خ در افت1400/07/11 :
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مقدمه

مجاز از ب تر ن ابزار ای کالمی به شمار میرود که انسان با استیاده از آن د میتواند برخی معانی را روشن
کند و د به دل تعب ر ای دق ژ و لط ههد در آن ،تههیر ری ب ضتههر بههر د ههران داشههته باشههد؛ از ا ههنرو ،ب ضتههر

انسان ا در طول اعحار ،به آن گرا ض داشتهاند؛ مجاز به دو نوع لیظی و عملی تمس د میگردد و استعاره کی از
انواع مجاز لیظی است که به نحوی چشم ر در کالم و آرار عرب زبانان افت میشود.

برخی معتمد ستند که تعب راا قرآن مه م مت و قرآن فاقد تعب ههراا مجههازی اسههت و برخههی د ههر بههه

کاربست آرا ۀ مجاز در قرآن باور دارند؛ عالمههۀ طباطبهها ی از موافمههان کههاربرد مجههاز در قههرآن اسههت و در کتههاب
الم زان فی تیس ر المرآن با استعاره دانستن برخی آ اا از ا ن فن بالغی در تیس ر آن ا ب ره برده؛ ا ن وه و ض

به دنبال تحل د دگاه ای عالمۀ طباطبا ی در استعاراا قرآنی است.

در بازگردان آ اا به فارسی از ترامۀ محمدباقر موسوی استیاده شده است.
 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پیشینۀ پژوهش

بحث مجاز نخست ن بار در اوا قرن سوم توسط ابو عب ده معمر بههن مثنهی (209ق) در کتههاب مجههاز المههرآن

مطرح شد؛ وس از وی اا ظ (255ق) با نوشتن کتاب الح وان ،ابنقت به (276ق) با کتاب تیو مشک المههرآن،

س د شر د ر ی (406ق) با کتاب تلخ ص الب ان فی مجازاا المرآن ،قا ی عبههد الجبههار (415ق) در دو کتههاب

خود ،عنی تنز ه المرآن عن المطاعن و متشابه المرآن و د ران ادامه د ندۀ بحث مجاز در قرآن بودند.

در مورد و ش نۀ عام و و ض ،عنی استعاره ن ز در عحر ا ر آراری ارزشمند ن ارش افته کههه ههر ه

زوا ای مختلد به تب ن استعاراا قرآنی ورداختهاند.

از

 -1ام ر تو دی و ز را صادقی« ،اسههتعاره ای قرآنههی از منظههر تیسه ر و تیو ه  ،1391 ،نشههر ه مطالعههاا نمههد

ادبی ،شمارۀ  ،28صص 193 -165؛ در بخشی از چک ده ا ن مماله آمده :قرآن بس اری از ما ژ ووشه دۀ خههود را در
قالب استعاره ب ان کرده و اکثر علمای بالغت استعاره ای قرآن را تن ا از انبۀ ادبههی بالغههی و ز بهها شههناختی مههورد
بررسی قرار دادهاند و متعرض تیو آن نشدهاند ،لذا ا ن مماله به ب ان معانی باطنی و تیو لی آن ا ورداخته است.

 .2محمود س یی ورگو و س ن وشن ی« ،استعاره ای می ومی در قرآن از منظههر زبههان شناسههی شههناختی ،

 ،1388نشر ه و و شنامه علوم قرآن و معارپ قرآن کر د ،شمارۀ  ،3صص 34 -9؛ در ا ن مماله آمده کههه نظر هۀ

استعاره می ومی از نظر اا م د زبانشناسی شههناختی اسههت کههه نخسههت ن بههار «اههورر ل کههاپ آن را در کتههاب

استعاره ا ی که با آن ا زندگی میکن د ،مطرح کرد .طبژ ا ن نظر ههه اسههتعاره ا به ض از آنکههه گونهههای از قواعههد
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مرسوم زبان باشند ضوری مه اانبه و ور رنگ در زبان دارند ،سپس نو سنده برخی از م دتر ن موارد کههاربرد

ا ن وزۀ می ومی در قرآن را مورد کاوش قرار داده است.

 .3ز را سل می ،س د محمد م ر س نی و ا مد آل بو ه لن رودی« ،توس ع و استعاره در روند تحول معنا ی

وا گان قرآن بهها تی ک ههد بههر آراء عالمههۀ طباطبهها ی  ،1397 ،نشههر ه و و شه ای ادبههی ،شههمارۀ  ،3صههص 95 -71؛

رو کردی که نو سندگان ا ن مماله دنبال آن بودهاند ،س ر تحول معنا ی وا ه از د دگاه عالمه بوده است.

 .4نسر ن انحار ان« ،مجاز در قرآن و شرا ط آن با تی ک د بر د دگاه عالمۀ طباطبهها ی  ،1399 ،نشههر ه مطالعههاا

علوم قرآن ،شمارۀ  ،4صص  .180 -162محتوای مماله ا ن است که دال ا جههابی از طههرپ موافمههان مجههاز در قههرآن،
برخی آ اا ،روا اا و بل غتر بودن مجاز نسبت به م مت است و دال مخالیان مجاز در قههرآن ،ماننههد دروب بههودن

مجاز ،قاب نیی بودن آن ،سموط ج ت و سموط اعجاز قههرآن دال ه سههلبی و قابه نیههی و عالمههۀ طباطبهها ی ههمن
وذ رش ا ن دال  ،مجاز در برخی آ اا را در صورا داشتن قر نه و مؤرر بودن در تیس ر آ ه میوذ رد.
با و

ری در منابع اعد از مماالا و وا اننامه ا ،و و شی با عنوان ا ن مماله ا نزد

ا نرو؛ استار ا ر مبحثی اد د و بد ع در نوع خود به شمار میرود.

بههه آن افههت نشههد ،از

 .1-2پرسشهای پژوهش

 -1ورسض اصلی و و ض ا ن است :تحل استعاراا قرآنههی از د ههدگاه عالمههۀ طباطبهها ی چ سههتگ گام های

رس دن به آن ،واسخ و ی به ورسض ای فرعی ز ر است:

 -2تحل استعارۀ محر ه در آ اا قرآن با تی ک د بر د دگاه عالمۀ طباطبا ی چ ونه سامان می ابدگ

 -3ا شان در تحل استعارۀ مکن ه در آ اا قرآن با تی ک د بر د دگاه خود ،از چه روشی و روی مینما ندگ
 .1-3فرضیههای پژوهش

 -1عالمۀ طباطبا ی فی الجمله استعارۀ محر ه در برخی آ اا را وذ رفته است؛ اما با تواه به د ههدگاه خهها

ا شان مبنی بر ا ن که چ امری را در تیس ر ،بدون دل نمیوههد رد ،بههه نظههر میرسههد بههه دل ه هها دال لههی بههرای
وذ رش استعارۀ محر ه در برخی آ اا باور دارند.

 -2ا تمال میرود ا شان در مواردی که قا به استعارۀ مکن ه در آ اا شده ن ز دل لی خا

نمشی در تیس ر داشته است.

ارا ه نمههوده کههه

 .1-4اهمیت و ضرورت پژوهش

وی بردن به د دگاه عالمۀ طباطبا ی در تحل ه اسههتعاراا قرآنههی از دو ا ههت ا م ههت دارد؛ نخسههت ا ههن کههه

الزمۀ وی بردن به مراد واقعی آ اتی که به صورا استعاره ب ان شدهاند ،آ گا ی از تب ه ن اسههتعاره ،نههوع اسههتعاره ،و
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علت ب ان آ ه به صورا استعاره را به تحو ر میکشد و دوم وی بههردن بههه د ههدگاه عالمههۀ طباطبهها ی در ا ههن راسههتا

است؛ ز را ممبول ت علمی ا شان نه تن ا در م ان میسران ،بلکه در ب ن اقشار مختلد اامعه وذ رفته شده اسههت،

بنابرا ن برای شناخت و ب رهبری صح ح از کالم ال ی وی بردن به د دگاه ای ا ن میسر فر ختههه در ا ههن زم نههه

راه گشا است.

 .1-5روش پژوهش

ا ن و و ض به روش گردآوری کتابخانهای و با وردازش توص یی و تحل لی انجام گرفته و منابع مههورد اسههتیاده افههزون

بر کتاب الم زان فی تیس ر المرآن در ب ضتر موارد کتب تیس ری ،روا ی ،علوم قرآنی ،لغوی و ادبی بوده است.
 .2مجاز در لغت و اصطالح

لغو ان ر شۀ اصلی مجاز را «ر و ز به معنای عبور کههردن و گذشههتن میداننههد (فرا ههدی1409 ،ق،165/6 :

راغب اصی انی1412 ،ق ،)211 :وا ۀ مجاز از ا ن ر شه اسد مکان به معنای راهگذر است و را ی که از طر ژ آن،
از طرفی به طرپ د ر عبور میکنند( .ف روز آبادی1415 ،ق ،274/2 :مرتضی زب دی1414 ،ق.)35/8 :

مجاز در اصطالح بالغ ان به دو نوع لیظی و عملی تمس د میشود( .سکا کی ،بی تهها )471 :در تعر ههد مجههاز

لیظی آوردهاند :مجاز لیظی استعمال لیظ در غ رمو وعله اسههت (سههبکی ،بههی تهها )136 :کههه اگههر عالقههه در آن
مشاب ت باشد آن را استعاره و اگر غ ر مشاب ت باشد مرس مینامند (دسوقی ،بی تا)263/3 :؛ دپ ا ن نوشته
ورداختن به مورد اخ ر عنی استعاره و تطب ژ آن بر استعاراا قرآنی است.

لغو ان ر شۀ استعاره را «ع و ر به معنای چ زی که انسان از آن شرم و ا دارد ،میدانند (او ری:1376 ،

 ،759/2زمخشری ،)205 :1386 ،معنههای اصههطال ی اسههتعاره در نههزد بالغ ههان ،تطههوری تههار خی دارد؛ نخسههت ن

تعر د استعاره از اا ظ گزارش شده که گیته :استعاره ،عنی ا نکه چ زی را با نام غ رخودش بخهوانی (اهها ظ

بحری)153/1 :1351 ،؛ ا ن تعر د از استعاره عام است و شام مجههاز ن هز مههیشههود ،دانشههمندان علههوم بالغههی

متمدم تا و ض از عبدالما ر اراانی (471ق) استعاره را در م ن معنای عام لغههوی و متههرادپ بهها مجههاز بههه کههار
َّ
میبردند ،وس از اا ظ ،عبدالله بن مسلد بن قت به (276ق) ،استعاره را به ن ادن کلمهای به اای کلمه د ههر بههه
ا ت عالقه سبب ت ا مجاورا ا مشا کله تعر هد کههرد (ابههنقت بههه1423 ،ق )88 :سههپس عبههدالما ر اراههانی

(471ق) در ا ت تب ن اعجاز نظد قرآن ،تحولی عم ژ در علوم بالغی از امله تعر د اسههتعاره ود هد آورد .وی
در ا ن باره دو کتاب دالئ االعجاز و اسرار البالغة را تیل د و در ر دو کتههاب ،از اسههتعاره بحههث کههرد ،وههس از
عبد الما ر ،سکا کی (626ق) ،استعاره را که تا و ض از وی اغلب در علد بد ع از آن بحههث مههیشههد اههزء مسهها

علد ب ان و از توابع مجاز قرار داد ،از اند شمندان اسالمی ن ههز زمخشههری در کشههاپ ،ابههنقه د (751ق) در کتههاب
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الیوائد المشوق الی علوم المرآن سپس زرکشی (794ق) در البر ههان فههی علههوم المههرآن و بههه دنبههال وی ،سه وطی

(911ق) با اختحا

نوع ونجاه و سوم کتههاب االتمههان بههه بحههث دربههارۀ اسههتعاره ورداختنههد (مجمههوع نو سههندگان،

 ،)115-119/3 :1382سههرانجام معنههای اصههطال ی آن را ا ههن گونههه تعر ههد کردنههد :اسههتعاره اسههتعمال لیههظ در

غ رمو وعله به دل عالقۀ شبا ت ب ن معنای منمول عنه و معنای مستعم ف ه با قر نۀ صههارفه از ارادۀ معنههای
اصلی است ( .اشمی ،243 :1381 ،مدرس افغانی)269/6 :1362 ،

بالغ ان د چن ن برای استعاره تمس ماتی آوردهاند ،بر وا ۀ کی از آن تمس ماا ،اگر تن ا مشبهبه ذکههر شههود

آن را محر ه ا تحر ح ه و اگر مشبه مراه کی از لوازم مشبهبه آورده شود ،آن را مکن ه نام دهانههد ( .اشههمی،

1381ق )245-244 :عالمۀ طباطبا ی ا ن تمس د بندی را وذ رفته و از اسههتعارۀ محههر ه گهها ی بهها عنهوان اسههتعارۀ
تحر ح ه ا استعاره به تحر ح و از استعارۀ مکن ه گا ی با عنوان استعاره به کنا ه نام برده است.

استعارۀ محر ه را ن ز به دو نوع اصل ه و تبع ه تمس د کردهاند .استعارۀ اصل ه آن است که لیظی کههه اسههتعاره

در آن ااری میشود ،اسد انس غ ر مشتژ باشد چه اسد ذاا ،مانند اسد ا اسد معنا ،مث قته و اسههتعارۀ تبع ههه
آن است که لیظههی کههه اسههتعاره در آن اههاری میگرددمشههتژ ،فعه هها ههرپ باشههد( .اههارم )42 :1387 ،عالمههۀ

طباطبا ی در استعارۀ محر ه به اصل ه و تبع ه بودن آن اشاره نکرده است.

استعاره از ا ت آمدن صیاا مالئد با مستعارله ا مستعارمنه ن ههز بههه سههه دسههته تمسه د میشههود ،دسههتۀ اول

استعارۀ مجرده که در آن صیت مالئد مستعارلههه آورده میشههود و مجههرده نام ههده میگههردد ،ز ههرا مجههرد از مبالغههه

است .دستۀ دوم استعارۀ مرشحه است که در آن مالئد مستعارمنه ذکر میشود ،دستۀ سوم استعارۀ مطلمه است کههه
صههیاا مالئههد بهها ه چ ه

از دو طههرپ ب ههان نمیشههود ( .سه نی )605 :1392 ،عالمههه ا ههن تمسه ماا را ن ههز

ن اوردهاند که به نظر میرسد از د دگاه ا شان به دل عدم تیر ر استعارۀ مجرده ،مرشحه و مطلمه در تیس ر ،به ا ن

تمس دبندی ا اشاره نکرده است از ا ن رو در ادامه بحث سخنی دربارۀ ا ن تمس ماا نخوا د آمد.
 .3تحلیل استعارۀ مصرحه در آیات قرآن از دیدگاه عالمۀ طباطبایی

مان گونه که گیته شد ،کی از انواع استعاره ،استعارۀ محر ه است که عالمه ذ تیس ر برخی آ اا به آن

اشاره کرده اسههت ،در ادامههه تحل ه د ههدگاه ای ا شههان در ا ههن نههوع از اسههتعاره در سههه محههور روش ب ههان اسههتعارۀ

محر ه ،دال واود استعارۀ محر ه و تیملی در د دگاه عالمۀ طباطبا ی تب ن میگردد.
 .3-1روش بیان استعارۀ مصرحه

روش ب ان استعارۀ محر ه در کالم عالمۀ طباطبا ی ،ا ن گونه است که ا شان گا ی از زبان اند شههمندان قرآنههی
به استعارۀ محر ه اشاره کرده و ا آن را وذ رفته و استدالل ب ان کرده ا آن را مراه با ذکر دل رد کههرده اسههت؛ بههه
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عنوان مثال ،از قول راغب اصی انی به ا ن استعاره ا اشاره نموده :بافتن زره استعاره برای ساختن تخههت (طباطبهها ی،

 ،)121/19 :1390م ههت اسههتعاره بههرای دفههاع ( مههان ،)289/18 ،انههب اسههتعاره بههرای سههمت آن عضههو ( مههان،

 ،)282/17ع ن استعاره برای معانی د ر ،مانند چشمه ( مان) ،ارم استعاره برای کههار ناوسههند (اکتسههاب مکههروه)
( مان 218/10 ،و  ،)373ر ح استعاره برای غلبههه ( مههان ،)94/9 ،لعههب اسههتعاره بههرای عمه بههدون سههود ( مههان،
 ،)202/8م ن استعاره برای قسد ( مانُ ،)110/6 ،در استعاره برای باران ( مان ،)17/7 ،فرو رفتن در آب اسههتعاره
برای فرو رفتن در باط ( مان ،)139/7 ،ر ن استعاره برای ههبس ( مههان ،)13/19 ،مههدا دائمههی اسههتعاره بههرای

مدا طوالنی ( مان ،)23/11 ،عضو ر د استعاره بههرای خو شههاوندی ( مههان ،)138/4 ،شکسههته و متالشههی شههدن
شیء استعاره برای متیرق شدن از محه نمههاز ( مههان ،)274/19 ،شههانۀ اسههب اسههتعاره بههرای منههاطژ زمه ن ( مههان،

 ،)357/19بس (امعکردن) استعاره برای ترش رو ی ( مان ،)142/7 ،امع آوری آب استعاره بههرای امههع آوری
مال اا ( مان ،)246/7 ،وال ت استعاره برای نزد کی دو چ ز ( مان 88/10 ،و  )11/6و از قول طبرسی بههه طلههب
ر ا ت که استعاره برای عالقه و الیت میباشد اشاره کرده است (طبرسی.)384/17 :1372 ،

عالمه در تب ن مواردی که از قول خود ،آن ا را استعارۀ محر ه دانسته است گا ی بههه تشههب ه در اسههتعاره ا
ْ
ُ
َ َ
َ َّ
اشاره کرده که آ ۀ ز ر نمونهای از ا ن موارد است«َ :م ْن أ ْع َرض َع ْن ُه ف ِإن ُه ْح ِم ْو َم ال ِم َامة ِو ْزرا (طه)100/؛ « ههر
کس از آن روی ب رداند روز رستاخ ز بار گنا ی میبرد ؛ وی در تب ن استعاره به کههار رفتههه در آ ههه آورده کههه در
ا ن آ ه گناه به رم تشب ه شده است و گناهکار با د سن نی آن را به دوش بکشههد( .طباطبهها ی)139/14 :1390 ،
ا شان دچن ن در تیس ر آ ۀ «ِ ...سرااا ُم ِن هرا (ا ههزاب)46 :؛ « ...چراغههی نههور بخههض  ،بههرای و ههوح اسههتعاره
مانند چراغی روشن است که مردم به وس له او دا ت میشوند ( مههان )330 :16 ،ا شههان
آورده که و امبر
م ن روش را در اا ای د ر به کار برده ( .مان 40/18 ،و  ،)217/20اما در ب ضتر موارد تن ا به ذکر استعارۀ

محر ه ،بسنده نموده و به تشب ه به کار رفته در آن اشارهای نکرده است.
 .3-2دالیل وجود استعارۀ مصرحه در آیات

اص تتبع در آ اتی که عالمه آن ا را استعارۀ محر ه دانسته ،ب ان ر واود دو دل برای واههود ا ههن گونههه

استعاره است.

 .3-2-1بهره بردن از استعارۀ مصرحه برای معنایی عام

دل اول برای آ اتی که به شک استعارۀ محر ه ب ان شههدهاند ،وا ه هها ی سههتند کههه معنههای م مههی آن هها
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است و در صورا استعمال به عنوان استعاره ،در معنا ی عام به کههار میرونههد؛ ماننههد لیههظ اسههد کههه

معنای خا

آن ش ر است ،اما به عنوان استعاره در معنای شجاع به کار میرود ،در ا ن ارتبههاط عالمههه بههرای وا ۀ
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کسب معنای به دست آوردن مال ا ت برآوردن وا ج دن وی را میوههذ رد و ب ههان میکنهد کههه ا ههن وا ه اسههتعاره
برای مه دستاورد ای انسان به کار میرود (طباطبا ی.)334/2 :1390 ،

لغو ان وا ۀ کسب را به معنای طلههب رزق و خ ههر میداننههد (ابههن منظههور1414 ،ق ،716/1 :ف هومی1414 ،ق:
َ
 ،)532/2در قرآن ن ز وا ۀ کسب برای اعمال صالح و س ئه ر دو به کههار رفتههه ،در صههالحاا ،ماننههد آ هۀ « ...أ ْو
َ
َ ْ
ک َس َبت ِفی ِإ َم ِان َ ا خ ْ را ( ...انعام ...« ،)158/ا در مدا ا مان خو ض کار خ ری نکرده  ...و در سه ئاا مثه
آ ۀ «َ ...م ْن َک َس َب َس َئة َو َأ َ َاط ْت به َخط َئ ُت ُه َف ُیولئ َك َأ ْص َح ُ
اب َّالن ِار ( ...بمره... « ،)81/کسی که گناه میکنههد تهها
ِ
ِِ ِ
آناا که آرار گناه بر دلض ا اطه ابد ا ن چن ن افراد ا آتشند  ...؛ ر چنههد ،معنههای اصههلی وا ۀ کسههب بههرای
امور صالح است ،ولی وقتی انبۀ استعاری می ابد از خحوص ت امور صالح خههارر میشههود و بههه ههر دسههتاوردی
راند غ ر صالح اطالق میگردد ،از ا ن رو اگر ا ن وا ه برای الب س ئه آمده استعارۀ ت کم ه اسههت (اسههتعارۀ

ت کم ه در اا ی است که اسد کی از دو د ا نم ض برای ت کد برای د ری آورده شههود) (سههکا کی ،بههی تهها:

 ،483تیتازانی ،226 :1376 ،مطلوب ،بی تا ،)96 :دچنان که برخی میسران به استعارۀ ت کم ه بههودن آن اشههاره

کردهاند (خیاای1417 ،ق ،)309/2 :برخی ن ز تن ا به ت کم ههه بههودن اشههاره کههرده و لیههظ اسههتعاره را ن اوردهانههد
(مراغی ،بی تا ،152/1 :می برسوی ،بی تهها ،170/1 :آلوسههی1415 ،ق ،306/1 :وههانی وتههی1412 ،ق ،)88/1 :بههه
نظر میرسد در ر صورا معنای م می وا ه خا

و معنای استعاری آن ،عام است.

 .3-2-2بهره بردن از مالئمات مستعارمنه

دل دوم برای ذکههر آ ههه بههه صههورا اسههتعارۀ محههر ه از د ههدگاه عالمههۀ طباطبهها ی ،ب ههره بههردن از مالئمههاا
َ
ْ
ْ
ُ ْ ْ
مستعارمنه است؛ بههه عنهوان مثههال در تیسه ر آ ههۀ َ«به ُ ِر هد ِاْلن َسه ُان ِل َ ی ُجه َر أ َم َامهه (ق امههت« ،)5/بلکههه انسههان
میخوا د مادام العمر گناه کند ؛ عالمه معتمد ستند که وا ۀ امههام ظههرپ مکههان میباشههد کههه بههرای زمههان آ نههده
استعاره آورده شده است (طباطبا ی)104/20 :1390 ،؛ برخی اند شوران اسالمی ن ز م ن نظههر را دارنههد ،لغو ههان

وا ۀ امام را ظرپ مکان بههه معنههای وه ضرو میداننههد (فرا هدی1409 ،ق ،157/8 :اههو ری،1866/5 :1376 ،

مرتضی زب دی1414 ،ق ،31/16 :ابن منظور1414 ،ق ،)26/12 :برخی میسران ن ههز بههه اسههتعاره بههودن آ ههه اشههاره
کردهاند (سم ن1414 ،ق ،426/6 :ابنعادل1419 ،ق ،548/19 :آلوسی1415 ،ق ،153/15 ،می برسوی ،بههی تهها:

 ،)245/10برخی ن ز من قبول استعاره در آ ه ا افه کردهاند که دپ گناهکاران ا ن بود که اسههتمرار در فجههور

داشته باشند و از فسژ و فجور کنده و ادا نشوند (درو ض1415 ،ق.)297/10 :

به نظر میرسد در تب ن استعاره در ا ن آ ه میتوان گیت :زمان مانند مکان و از مالئماا مکان ،ادا نشههدن
انسان از آن است؛ بنابرا ن ان زۀ ب ان استعاره در آ ه ا ن بوده که از ا ن مالئد مکان ،عنی ادا نشههدن انسههان در
دن ا از آن برای رساندن ا ن مطلب استیاده کند که دپ گناهکاران ا ن است که در آ نده از گناه اههدا نشههوند؛ بههه
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ا ن ترت ب ،ذکر آ ه به صورا استعارۀ محر ه مواب شده ،از مالئد مستعارمنه آن ،ا ن نکتۀ تیس ری اسههتخرار

گردد و ورده از مراد ال ی برداشته شود.

 .3-3تأملی بر دیدگاه عالمۀ طباطبایی

سوم ن نکته دربارۀ تحل د دگاه عالمۀ طباطبهها ی در اسههتعاره ای محههر ه تیمه در نظههراا ا شههان اسههت؛

اص بررسی مواردی که عالمه قا به استعارۀ محههر ه سههتند نشههان ر آن اسههت کههه ا ههن میسههر براسههته در
َ َ
برخی آ اا توا ی به ذکر مشبه و مشبهبه در آ ه نداشته است؛ به عنوان مثال وی عبارا قرآنی « َ َّتی ِإذا َا َعله ُه
َ َ َ
نارا قال ( ...ک د...« ،)96/آن را ب داخت گیت  ...را استعاره دانسههته اسههت (طباطبهها ی)365/13 :1390 ،
َ َ
«ا َعل ُه و مشبهبه نار است ،بنابرا ن ،تشب ه بل غ است نه استعارۀ محر ه،
در ا ن آ ه مشبه ،م ر میعولی «ه در
مان گونه که برخی میسران به ا ن مطلب اشاره کردهاند (ز لی1411 ،ق ،20/16 :صابونی1421 ،ق )191/2 :و

گرو ی ن ز نههامی از تشههب ه بل ههغ نبههرده ،امهها تو حاتشههان هها کی از تشههب ه بل ههغ دانسههتن آن اسههت (سههمرقندی،
1416ق ،362/2 :ابوالیتههوح رازی1408 ،ق ،225/9 :بغههوی1420 ،ق ،190/5 :طوسههی ،بههی تهها ،93/7 :وا ههدی،
1415ق ،672/2 :طبرسی.)764/2 :1372 ،

 .4تحلیل استعارۀ مکنیه در آیات قرآن از دیدگاه عالمۀ طباطبایی

نوع دوم استعاره ،استعارۀ مکن ه است و عالمه در کتاب الم زان فی تیس ر المرآن ذ تیس ر برخی آ اا بههه

آن اشاره نموده است ،در ادامه تحل د دگاه ای ا شان در ا ن نههوع از اسههتعاره در سههه محههور روش ب ههان اسههتعارۀ

مکن ه ،دال واود استعارۀ مکن ه و تیملی بر د دگاه عالمۀ طباطبا ی در استعاراا مکن ه قرآن ب ان میشود.
 .4-1روش بیان استعارۀ مکنیه

در تعر د استعارۀ مکن ه اختالفی ب ن دانشمندان وزۀ بالغت واود دارد .با ا ن که در استعارۀ مکن ههه نههزد
قدمای قب از سکا کی مشبه با مالئد مشبهبه ذکر میگردد ،اما سکا کی معتمد بود کههه اسههتعارۀ مکن ههه ،اسههتعمال
مشبه در مشبه به است با ا ن ادعا که مشبه داخ در م مت مشبهبه و فردی از افراد آن است (سکا کی ،بههی تهها:

 ،)156اص بررسی د دگاه ای عالمه در ا ن نوع استعاره نشان از التزام به تعر د قدما دارد.

ش وۀ ا شان در تب ن استعاراا مکن ۀ قرآنی در مواردی که تشخ ص ا ن نوع استعاره با کمی دقت بههه دسههت

میآ د ،ا ن گونه است که وی بدون ب ان تو ح ،تن هها بههه ذکههر اسههتعاره بهه کنا ههه بسههنده کههرده و در مهواردی کههه
تشخ ص استعاره ن از به درک و تعملی ب ضتر دارد ،علت استعارۀ مکن ه بودن آن را بررسی نموده است ،به عنوان
ْ
َ
َ ْ
َ
مثال میتوان به آ ۀ ز ر اشار کرد« :فاف َت ْح َب ْ ِنی َو َب ْ َن ُ ْد ف ْتحهها َو نجنهی َو َمه ْن َم ِعه َی ِمه َن ال ُمه ْؤ ِمن َن (شههعرا،)118/
َ ْ
«ب ن من و آنان کد کن و مرا با مؤمنانی که مراه من ستند نجاا بخض  ،عالمههۀ طباطبهها ی عبههارا «فهاف َت ْح
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َ
َب ِنی َو َب َن ُ ْد ف ْتحا را در ا ن آ ه استعاره به کنا ه دانسته و علت آن را ا ن گونه ب ان کرده است که گو ا نههوح

و و روان او با مشرکان قومض ،در

اا امع و ب ههد در آم ختهههانههد و نههوح

از خداونههد گشهها ض و کمههی

خواسته تا آن ا از د ادا شوند ،عنی خود و مؤمنان را درآم خته بهها کیههار فههرض کههرده کههه اگههر نجههاا خههدا ی
نباشد ،عذاب مورد درخواست وی خود ا شان را د دربر میگ هرد ،لههذا درخواسههت ر هها ی مههیکنههد( .طباطبهها ی،

.)297/15 :1390

ا شان د چن ن در تیس ر برخی آ اا (  )20/قول به استعارۀ مکن ه بودن را از گیتار برخههی اند شههمندان

د نی ب ان و در صورا داشتن شرا ط الزم ،وذ رفته است ( مان.)190/17 ،
 .4-2دلیل وجود استعارۀ مکنیه در آیات

نت جۀ بررسی آ اتی که ا شان آن ا را استعارۀ مکن ه میداند ،نشان مید د علت ذکر برخی از آ اا در قالب
ا ن گونه استعاره ،ب ان تیاوا دق ژ وا ه ای مترادپ است.
َ َ َْ َ
کی از موارد آ ۀ ز ر است ...« :ف َس ْوپ َ لم ْو َن غ ا (مههر د ...« ،)59/بههه زودی سرگشههت ی خههود را خوا نههد
َ
د د ؛ شا د مثال در ا ن آ ه ،وا ۀ غ ا میباشد ،ر شۀ ا ن وا ه «ب و ی است؛ برخی لغو ان آن را به معنای خالپ
رشههد (فرا هدی1409 ،ق ،456/4 :ابههن منظههور1414 ،ق ،140/15 :ف هومی1414 ،ق )457/2 :و برخههی د ههر بههه
معنای ا

ناشی از اعتماد فاسد میدانند (راغب اصی انی1412 ،ق ،)620 :گرو ی ن ز برای آن دو اص خالپ

رشد و فساد بر شیء را در نظر گرفتهاند( .ابن فارس1404 ،ق.)399/4 :
معنای مترادپ با وا ۀ غوی ،اللت است و لغو ان در فرق ب ن ّ
غی و ال آوردهاند .ال کسی اسههت کههه راه

را گد کرده و غاوی شخحی میباشد که عم دۀ نادرست دارد و دپ را گد کرده است (عسکری1400 ،ق.)208 :
َ َ َّ
َ
ُ
َصا ِ ُبک ْد َو َما غ َوی (نجد« ،)2/نه از صراط مستم د منحرپ شده و نه خطا رفته  ،ههر
در ذ آ ۀ« :ما
دو ا ن وا ه به کار رفته ،برخی میسران که به تیاوا معنا ی ال و غی تواه نداشههته ،غ هها را بههه معنههای الکههت
دانسته (ابنملمن1408 ،ق ،241 :شوکانی1414 ،ق ،219/2 :صد ژ سن خان ،بی تا )484/2 :و ذکری از استعارۀ

مکن ه در آ ه به م ان ن اوردهاند ،اما برخی میسران (ابنعاشور1420 ،ق )99/27 :و از املۀ عالمههۀ طباطبهها ی در
ذ ا ن آ ه ،به تیاوا دو وا ه ّ
غی و ال اشاره کههرده (طباطبهها ی )27/19 :1390 ،و آ ههه مههورد بحههث را از بههاب
استعاره به کنا ه دانستهاند ( .مان.)78/14 ،

ا ن برداشت را به ا ن شک میتوان تب ن نمود :کسی که دپ را گههد کههرده ماننههد فههرد گدگشههته اسههت و از

مالئماا آن که راه را گد کرده ،الکت و نابودی به شههمار مههیرود وههس کسههی کههه ههدپ را گههد کههرده ن ههز نههابود
میگردد ،بنابر ا ن ،عالمه با تواه به دقت نظر خا
کرده است.

خود در وا ه شناسی قرآن ،به استعارۀ مکن ه بودن آ ه اشاره
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 .4-3تأملی بر دیدگاه عالمۀ طباطبایی در استعارۀ مکنیه

سوم ن نکته در بارۀ واکاوی د دگاه ای عالمۀ طباطبا ی در ا ن گونه استعاره ،بررسی نظراا ا شان است ،مههان
گونه که گذشت ،در استعارۀ مکن ه ،مشبه با کی از مالئمههاا مشههبهبه ذکههر میشههود؛ وههس ،در اصه تشههب ی انجههام
گرفته که برای تب ن استعارۀ مکن ه آن تشب ه ذکر و داق قاب تحور است ،اما به نظر میرسد در برخههی مهوارد کههه

عالمه قا به استعارۀ مکن ه شدهاند ،تشب ی نمیتوان افت و در واقع کنا ه است نه استعارۀ مکن ههه .بههه عنهوان
ْ َ
مثال میتوان به آ ۀ ز ر اشاره کرد«َ :و َق ُار َ
اْلْ
ون َو ف ْر َع ْو َن َو َ َام َان َو َل َم ْد َا َاء ُ ْد ُم َ
وسی ب ْال َب َنااَ ،ف ْاسه َت ْک َب ُ
ض
ر
ی
ه
ف
وا
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ
َو َما کانوا َس ِاب ِم َن (عنکبوا« ،)39/و قارون و فرعون و امان را بههه هاد آور کههه موسههی نزدشههان آمههد و معجههزه هها
ب اورد وس در زم ن تکبر کردند و نتوانستند بر عههذاب خههدا فهها ژ آ نههد  ،سه اق آ ههه ا ههن اسههت کههه سههتمکارانی کههه

موسی

آنان را به وذ رش د ن ژ فرا خواند ،در برابر دعوا سرکشی کردند و آن را نپذ رفتند .اما با ا ن واکههنض

خود بر خدا غالب نشدند؛ شهها د مثههال وا ۀ سههابم ن و مههراد از آن غلبههه کننههدگان و د ههدگاه ای میسههران دربههارۀ آن
ّ
متیاوا است؛ برخههی آن را کنا ههه دانسههتهاند (فضه اللهه1419 ،ق )53/18 :و برخههی ن ههز لیههظ اسههتعاره هها کنا ههه را
ن اوردند ،اما اشاره کردهاند که مراد از سابم ن ،غلبههه کننههدگان اسههت (مکههی بههن مههوش1429 ،ق ،5629/9 :قرشههی

بنابی ،)139/8 :1375 ،عالمه ا ن مورد را اسههتعاره بههه کنا ههه دانسههته اسههت( .طباطبهها ی)127/16 :1390 ،؛ بههه نظههر

میرسد الزمۀ غلبه بر ربوب ت ال ی ،سبمت گههرفتن از مشه ت ال ههی اسههت وههس کنا ههه دانسههتن سههابم ن بههرای غلبههه
صح ح است و لزومی به استعارۀ مکن ه دانستن آن ن ست ،ز را تشب ی در آن نمیتوان افت.
َ
َّ َ
مثال د ههر در ا ههن زم نههه ،عبههارا «َ ...ز َّ ه َن ل ُ ه ُد الشه ْ ط ُان  ...اسههت کههه در چ ههار آ ههه آمههده( :انعههام،43/

انیال ،48/نم  ،24/عنکبوا ...« )38/ش طان (اعمالشان) را برا شههان ز نههت داد  ، ...در ا ههن عبههارا قرآنههی،
ز نههت دادن اعمههال زشههت بههه شه طان نسههبت داده شههده و برخههی میسههران آن را اسههتعاره (زمخشههری1407 ،ق:

 ،348/3طبرسههی1412 ،ق )177/3 :و برخههی د ههر کنا ههه دانسههتهاند (ابههنعاشههور1420 ،ق ،)156/13 :عالمههۀ
طباطبهها ی در سههه آ ههۀ اول اشههارهای نکههرده (طباطبهها ی 356/15 :1390 ،و  91/7و  ،)97/9امهها در آ ههۀ آخههر

(عنکبوا )38/آن را استعاره به کنا ه شمرده است ( مههان ،)126/16 ،بههه نظههر میرسههد کنا ههه دانسههتن عبههارا
نسبت به استعاره به کنا ه اراح نباشد با ا ن تب ن که ز نت دادن مالزم با محبوب کردن است؛ وس به اههای ا ههن

که ب و د اعمال را برای آنان محبوب نمود و ا آوردن مالزم آن را آورده ،فرموده اعمال را برای آنههان ز نههت داد،

اما در صورا قا گشتن به استعارۀ مکن ه ،تشب ی برای آن نمیتوان افت.
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نتیجه گیری

 -1روش عالمۀ طباطبا ی در ب ان استعارۀ محر ه ا ن است که گا ی ا ن نوع اسههتعاره ای قرآنههی را از زبههان
برخی اند شمندان اسالمی و ب ضتر از قول راغب اصی انی ب ان کرده و در اا اه ا ی ن ز تشب ه در اسههتعاره را

ذکر کرده ،اما در اغلب موارد به ذکر استعاره بدون ب ان تشب ه آن بسنده نموده است؛

 -2عالمۀ طباطبا ی علت استعمال برخی آ اا به صههورا اسههتعارۀ محههر ه را ب ههره بههردن از اسههتعاره بههرای

معنا ی عام و ب ره بردن از مالئماا مستعارمنه میداند؛

 -3در برخی از نمونه ا ی که عالمه در تیس ر الم زان فی تیس ر المرآن ،استعارۀ محر ه دانسته ،عنا تی به

ذکر مشبه و مشبهبه نداشته است؛

 -4روش عالمۀ طباطبا ی در ب ان استعارۀ مکن ه در آ اا به شرح ز ر است :در مهواردی کههه تشههخ ص آن بهها

کمی دقت به دست میآ د تن ا به ذکر استعارۀ مکن ه بسنده کرده و در نمونههه ا ی کههه تحههور آن ن ههاز بههه درک و

تعملی ب ضتر دارد آن را شرح داده؛ گا ی ن ز استعارۀ مکن ه را از زبان د ر اند شمندان اسالمی ب ان کههرده و بهها
تکم تو حاا در مورد علت آن ،استعارۀ مکن ه بودن آن را وذ رفته و ا با ب ان دل

ای قاطع آن را رد نمههوده

است؛

 -5عالمۀ طباطبا ی علت واود استعارۀ مکن ه در قرآن را تیاوا دق ژ وا ه ای مترادپ میداند؛

 -6نکتۀ قاب تیم در برخی موارد که عالمه آن را اسههتعارۀ مکن ههه دانسههته ا ههن اسههت کههه تشههب ی بههرای آن

نمیتوان افت و در واقع

کنا ه است نه استعارۀ مکن ه.
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منابع و مأخذ

ّ
 .1آلوسی ،محمود بن عبدالله (1415ق) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی ،الطبعههة اْلولههی،
ب روا :دار الکتب العلم ة ،منشوراا محمد علی ب ضون.

 .2ابن عادل ،عمر بن علی (1419ق) ،اللباب فی علوم الكتااب ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا :دار الکتههب العلم هة،
منشوراا محمد علی ب ضون.

 .3ابن عاشور ،محمد طا ر (1420ق) ،تفسیر التحر یر و التنویر المعروف بتفسیر ابا عاواور ،الطبعههة اْلولههی،
ب روا :مؤسسة التار خ العربی.

 .4ابن عربشاه ،ابرا د بن محمد (بی تا) ،األطاو وارح تل ایص مفتااح العلاوم ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا :دار
الکتب العلم ة.

 .5ابن فارس ،ا مد بن فارس (1404ق) ،معجم مقاییس اللغة ،الطبعة اْلولی ،قد :مکتب االعالم االسالمی.

 .6ابن منظور ،محمد بن مکرم (1414ق) ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،ب روا :دار صادر.
ّ
 .7ابنقت به ،عبدالله بن مسلد (1423ق) ،تأو یال مشاكل القارآن ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا :دارالکتههب العلم هة،
منشوراا محمد علی ب ضون.

 .8اب ملق  ،عمر ب علی (1408ق) ،تفسیر غر یب القرآن ،الطبعة اْلولی ،ب روا :عالد الکتب.

 .9ابو الیتوح رازی ،س ن بن علی (1408ق) ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسایر القارآن ،الطبعههة اْلولههی،

مش د :انتشاراا آستان قدس ر وی ،بن اد و و ش ای اسالمی.

 .10ابو ان ،محمد بن وسد (1420ق) ،البحر المحیط فی التفسیر ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار الیکر.

 .11بغوی ،س ن بن مسعود (1420ق) ،تفسیر البغوى المسمی معالم التنز یل ،الطبعة اْلولههی ،ب ههروا :دارإ هاء

التراث العربی.
ّ
 .12وانی وتی ،رناء الله (1412ق) ،التفسیر المظهرى ،الطبعة اْلولی ،کو ته :مکتبة رشد ه.

 .13تیتازانی ،مسعود بن عمر ( ،)1376م تصر المعانی (تفتازانی) ،چاپ سوم ،قد :دار الیکر.

 .14هههههههههههههههههههههههههههههههههه ( ،بی تا) ،كتاب المطو و بهامشه حاوایة الساید میروار یف ،چههاپ چ ههارم ،قههد:

مکتبة الداوری.

 .15اارم ،علی ( ،)1387البالغة الواضحة ،البیان و المعاانی و البادیع للمادار الثانویاة ،چههاپ وههنجد ،ت ههران:

موسسة الحادق

.

 .16اا ظ بحری ،عمرو بن بحر ( ،)1351البیان و التبیی  ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار و مکتب ال الل.
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 .17او ری ،اسماع
العلد للمال ن.

بن مههاد ( ،)1376الصحاح :تاج اللغة و صحاح العربیاة ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا :دار

 .18س نی ،س د اعیر ( ،)1392اسالیب البیان فی القرآن ،چاپ چ ارم ،قد :بوستان کتاب.

 .19می برسوی ،اسماع بن محطیی (بی تا) ،تفسیر روح البیان ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار الیکر.

 .20خیاای ،ا مد بن محمد (1417ق) ،حاویة الشهاب المسماة عنایاة القاضای و كفایاة الراضای علای تفسایر

البیضاوى ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار الکتب العلم ة ،منشوراا محمد علی ب ضون.

 .21درو ض ،محیالد ن (1415ق) ،اعراب القرآن الكر یم و بیانه ،الطبعة الرابعة ،دمشژ :االرشاد.

 .22دسوقی ،محمد (بی تا) ،حاویة الدسوقی علی م تصر المعانی ،الطبعة اْلولی ،ب روا :المکتبة العحر ة.
 .23راغب اصی انی ،س ن بن محمد (1412ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار الملد.

 .24ز لی ،و به (1411ق) ،التفسیر المنیر فی العقیدة و الشر یعة و المنهج ،الطبعة الثان ة ،دمشژ :دار الیکر.

 .25زمخشری ،محمود بن عمر ( ،)1386مقدمة األدب ،چاپ اول ،ت ران :مؤسسه مطالعاا اسالمی دانشه اه
ت ران.

1407( _____________________ .26ق) ،الكشاف ع حقائق غوامض التنز یل و عیاون األقاو یال فای

وجوه التأو یل ،الطبعة الثالثة ،ب روا :دار الکتاب العربی.

 .27سبکی ،علی بن عبد الکافی (بی تا) ،عرو األفراح فی ورح تل ایص المفتااح ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا:
المکتبة العحر ة.

 .28سکا کی ،وسد بن ابی بکر (بی تا) ،مفتاح العلوم ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار الکتب العلم ة.

 .29سمرقندی ،نحر بن محمد (1416ق) ،تفسیر السمرقندى المسمی بحر العلاوم ،ب ههروا :الطبعههة اْلولههی ،دار

الیکر.

 .30سم ن ،ا مد بن وسههد (1414ق) ،الدر المصون فی علوم الكتاب المكناون ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا :دار
الکتب العلم ة ،منشوراا محمد علی ب ضون.

 .31شوکانی ،محمد (1414ق) ،فتح القدیر ،الطبعة اْلولی ،دمشژ :دار ابن کث ر.

 .32صابونی ،محمد علی (1421ق) ،صفوة التفاسیر ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار الیکر.

 .33صد ژ سن خان ،محمد صد ژ (بی تا) ،فتح البیان فی مقاصد القرآن ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار الکتب
العلم ة ،منشوراا محمد علی ب ضون.

 .34طباطبا ی ،محمد س ن ( ،)1374المیزان فی تفسایر القارآن ،ترامههۀ محمههدباقر موسههوی مههدانی ،چههاپ
ونجد ،قد :دفتر انتشاراا اسالمی وابسته به اامعه مدرس ن وزه علم ه قد.

99

سال ششم ،شمارۀ دوم ،پیاپی  ،22تابستان 1400

 ،)1390( _______________ .35المیزان فی تفسایر القارآن 20 ،الههد ،الطبعههة الثان ههة ،ب ههروا :مؤسسهة

اْلعلمی للمطبوعاا.

 .36طبرسی ،فض بن سن ( ،)1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،چاپ سوم ،ت ران :ناصر خسرو ،ت ران.

1412( --------------- .37ق) ،تفسیر جوامع الجامع ،چاپ اول ،قد :وزه علم ه قد ،مرکز مد ر ت.

 .38طوسی ،محمد بن سن (بی تهها) ،التبیاان فای تفسایر القارآن ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا :دار إ هاء التههراث

العربی.
ّ
 .39عسکری ،سن بن عبدالله (1400ق) ،الفروق فی اللغة ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار االفاق الجد دة.

 .40فرا دی ،خل بن ا مد (1409ق) ،كتاب العی  ،چاپ دوم ،قد :نشر جرا.
ّ
 .41فض الله ،محمد س ن (1419ق) ،م وحی القرآن ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار المالك.

 .42ف ومی ،ا مد بن محمد (1414ق) ،المصباح المنیر فی غر یب الشرح الكبیار للرافعای ،الطبعههة الثان ههة ،قههد:

موسسه دار ال جرة.

 .43قرشی بنابی ،علیاکبر ( ،)1375تفسیر احس الحدیث ،چاپ دوم ،ت ران :بن اد بعثت ،مرکز چاپ و نشر.

 .44مجموع نو سندگان ( ،)1382دایرة المعارف قرآن كر یم ،چاپ سوم ،قد :بوستان کتاب قد (انتشاراا دفتههر
تبل غاا اسالمی وزه علم ه قد).

 .45مدرس افغانی ،محمدعلی ( ،)1362المدر األفضل فیما یرمز و یشار إلیه فی المطو  ،الطبعة اْلولی ،قد:

دار الکتاب.

 .46مراغی ،ا مد محطیی (بی تا) ،تفسیر المراغی ،الطبعة اْلولی ،ب روا :دار الیکر.

 .47مرتضی زب دی ،محمد بن محمد (1414ق) ،تاج العرو م جواهر القامو  ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا :دار
الیکر.

 .48مطلوب ،ا مد (بی تا) ،أسالیب بالغیة الفصاحة البالغة المعانی ،الطبعة اْلولی ،کو ت :وکاله المطبوعاا.

 .49مکی بن موش (1429ق) ،الهدایة إلی بلوغ النهایة ،الطبعة اْلولی ،اامعة الشارقه ،اماراا :کل ة الدراسههاا

العل ا و البحث العلمی.

 .50وا دی ،علی بن ا مد (1415ق) ،الوجیز فی تفسیر الكتاب العز یز (واحدى) ،الطبعههة اْلولههی ،ب ههروا :دار
الملد.

 .51اشمی ،ا مد ( ،)1381جواهر البالغة 1 ،الد ،چاپ ونجد ،قد :مرکز مد ر ت وزه علم ه قد.
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