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Abstract 

The rhetorical inimitability of the Quran has been one of the most 

significant miraculous aspects of the Quran. Since the science of Arabic 

rhetoric has a vital part in revelation of the divine serious intention, the 

exegetes, throughout the history, have laid strong emphasis on the science of 

rhetoric and rhetorical intricacies. From the contemporary exegeses, Tasnim 

[as an Ijtihadi comprehensive commentary] authored by Grand Ayatullah 

Javadi Amuli, has paid particular attention to rhetorical elements. The 

research at hand, studies the rhetorical forms such as similes, metaphor, its 

different kinds and irony from the beginning of Chapter al-Fatiha till the end 

of Chapter al-Towbah based on Tasnim exegesis. The author of the article 

has studied the rhetorical forms statistically and figured out the new maxim 

developed by Ayatullah Javadi Amuli along with its applications in various 

verses. Ayatullah Javadi Amuli, in exposition of rhetorical discussions, due 

to maintaining distinct fundamentals, agrees with what other exegetes and 

experts of eloquence relate but one can also find his different accounts on 

other cases. The root cause of Ayatullah Javadi Amuli’s different account is 

his mystical-philosophical understanding of the Quran and his newly 

developed maxim that letters are devised to convey the spirit of meanings. 

Given this maxim and his distinct mystical-philosophical view, most of the 

Koranic metaphorical expressions, are literal and real whereas other 

exegetes and experts of eloquence term them metaphorical or allegorical. 
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 چکیده

قفرآن   اتیف آ یدر کشف  مفراد  ف     انیبوده و علم ب یانیاز ابعاد مهم اعجاز قرآن، اعجاز ب یکی

قفرآن را   یانیف همواره ظرائف  ب  خیعلت مفسران در طول تار نیبه هم کن  یم فایرا ا ینقش مهم

)بفه   یآملف  یاهلل  فواد  تیف آ میتسفن  ریمعاصر تفس ریتفاس نیقرار داده ان . در ب ژهیمورد تو ه و

پفژوهش بفه    نیتو ه خاص نموده است. ا یانی امع( به نکات ب یا تهاد ریاز تفاس یکی نعنوا

 یاز ابتف ا  میتسفن  ریدر تفس هیو کنا یاستعاره، مجاز مرسل و عقل ه،یتشب یعنی یانیصور ب یبررس

مؤلف  و    گاهیاز د یانیصور ب یآمار یسوره توبه پرداخته و عالوه بر بررس انیسوره حم  تا پا

مؤلف  و مفوارد     گاهیاز د یارواح معان یعلما ، قاع ه وضع الفاظ برا گریبا د یاختالف نظر و

مفوارد در مباحف     یرا مورد کنکاش قرار داده اسفت. مؤلف  در برخف    هینظر نیبه ا یتمسک و

مفوارد   یاریدر بسف  یبوده ول  هیدانش بالغت هم عق یمفسران و علما گریقرآن با د اتیآ یانیب

خفاص مؤلف  همنفون نگفاه      یتوان در مبان یاختالف را م نیا شهیدارد. ر نظرا آنان اختالف ب

دانست که باع  ش ه  یارواح معان یقاع ه وضع الفاظ برا رشیپذ زیو ن اتیبه آ یعرفان یفلسف

بفه عنفوان    ریتفسف  نیان  در ا استعاره دانسته ایمجاز  ان،یدانش ب یقرآن که علما ریاز تعاب یاریبس

 شود. ادیها  از آن قتیحق
 های كلیدی واژه

 .صور بیانی، تفسیر بالغی قرآن تفسیر تسنیم، قرآن کریم،
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 مقدمه

عرب  اهلی از دیرباز با ظرای  بالغی آشنا بوده 

برده است. بفا ظهفور    و در سخنان خود از آن بهره می

اسالم، قرآن کریم، معجزة پیامبر خاتم، ادیبان و بلیغان 

م عی عرب و غیر عرب را به معارضه طلبیف . همفین   

سبب ش  تا ان یشفمن ان علفوم بالغفت در قفرآن     امر 

دقت و کنکاش کردن  و با استم اد از قواعف  بالغفی،   

کشف  کردنف .    حقایق و ظرای    ی ی را از قفرآن 

مفسران توانمن  نیز در طول تاریخ از نقش علفم بیفان   

یکی از ابعفاد  ان ؛ زیرا  در فهم معارف قرآن غافل نبوده

آن بفوده اسفت و علفم     مهم اعجاز قرآن، اعجاز بیانی

سفزایی   بیان در کش  مراد   ی آیات قرآن، نقش بفه 

هفای   نتیجف  ایفن تفکفر کتفاب    . درداشته است و دارد

متع د بالغی و تفسیرهایی با گرایش بیانی نوشته ش . 

های متأخر گرایش به تفاسیر عصفری   هرچن  در دوره

و ا تماعی افزون ش ه اسفت؛ ولفی مفسفران زبف ه از     

بیان در کشف  معفارف دقیفق قفرآن غاففل      نقش علم 

 ان . نش ه

اهلل  فوادی   در تفاسیر معاصر تفسیر تسفنیم آیفت  

ای به دسفت آورده   آملی در  امع  علمی  ایگاه ویژه

هفای فقفه و    است.  امعیفت علمفی مؤلف  در زمینفه    

اصول، فلسفه و عرفان، ادبیات عرب و تفسیر بر اهفل  

و موشفکافان   علم پوشی ه نیست. مؤل  با نگاه دقیفق  

شف ه در علفم بیفان یعنفی تشفبیه،       خود صُفورر مرفرح  

استعاره، مجاز مرسفل و عقلفی و کنایفه را بررسفی و     

تحلیل کرده و با ارائف  مبفانی خفاص خفود برخفی از      

هف ف   است.  نظرهای دانشمن ان این علم را نق  کرده

شف ه   ترین مباح  بیانی مررح این نوشتار بررسی مهم

ابت ای سورة حم  تا انتهای سفورة  در تفسیر تسنیم از 

توبه است. ب ین سبب در ابت ا آیات مشتمل بر هریک 

از صور بیانی در مح ودة تحقیق با استفاده از منفابعی  

الف ین درویفش، الجف ول     همنون اعراب القرآن محی

...  عاشفور و  صافی محمفود و التحریفر و التنفویر ابفن    

یفات  استخراج و سپس نظرهای مؤلف  دربفارة ایفن آ   

بررسی و تحلیل ش  و در مقایسه بفا نظفرات علمفای    

دانش بیان قرار گرفتفه اسفت. بفرای کفاهش خرفا در      

آوری نظرهففای مؤلفف  از دو روش  سففتجوی   مففع

 ررسی متون چاپی استفاده ش ه است.افزاری و ب نرم

 

 پیشینة پژوهش .1

بررسففی و تحلیففل روش، دیفف گاه و رویکففرد    

موضوعاتی است کفه  مفسران در تفاسیر قرآن یکی از 

همواره م ّ نظر محققان این حوزه بوده اسفت. دربفارة   

هفایی   روش و رویکرد تفسیر تسنیم نیفز بیشفتر مقالفه   

شناسی تفسیر تسنیم را  نوشته ش ه است که البته روش

انف  و یفا قاعف ة وضفع      به صورت کلی در نظر داشفته 

انفف . سففه  الففاظ بففرای ارواح معففانی را بررسفی کففرده  

شناسففی تفسففیر تسففنیم را  کففه پیشففین  روشای  مقالففه

 دهن ، عبارتن  از: تشکیل می

، حمی رضففا «شناسفی تفسفیر تسفنیم    روش»  .1

های قرآنی، شمارة  تبار، فصلنام  پژوهش فهیمی

54. 

، علففی «مففنهو و گففرایش تفسففیر تسففنیم »  .2

پفور، فصفلنام     اسالمی و محم رضفا مصفرفی  

 .4حکمت اسراء، دورة دوم، شمارة 
معنفا در   های نظریف  روح  بستمبانی و کار»  .3

اصغر مسفعودی و   ، سی علی«آثار  وادی آملی

نام  امامیه،  نژاد، فصلنام  پژوهش محم  غفوری

 .95، تابستان 3دورة دوم، شمارة 
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یک از این مقفاتت بررسفی نقفش صفور      در هیچ

بیانی و نظرات خاص مؤل  در ایفن زمینفه مف ّ نظفر     

ی خاص مؤلف   ها دلیل کش  دی گاه همین نبوده و به

در صور بیانی و تبیین اختالف نظر وی بفا مفسفران و   

 علمای دانش بیان، نوآوری این پژوهش است.

در ادامه، صور بیانی تشبیه، استعاره، انواع مجاز و 

شود. بفرای ایفن کفار ابتف ا      کنایه به ترتیب بررسی می

هففای کففاربرد هریففک از ایففن صففور بیففانی در   نمونففه

قرآن )تا انتهفای سفورة توبفه(    ش ه از  مح ودة بررسی

بفا ککفر    مؤل  تفسیر تسنیماستخراج و سپس دی گاه 

 هایی تحلیل و نق  ش ه است. مثال

 

 تشبیه در تفسیر تسنیم .2

قرآن کریم برای تبیین معارف الهی در بسیاری از 

ها از تشبیه بهره بفرده اسفت. براسفار بررسفی      نمونه

  تشفبیه بفه  نمونه  40گرفته در مح ودة تحقیق،  صورت

 24بفودن   ولی تفسیر تسنیم تنهفا بفه تشفبیه    1رفته؛  کار

نمونه اشاره کرده است. مؤل  تسفنیم در موا هفه بفا    

تشففبیهات قففرآن رویکففرد یکسففانی ن اشففته اسففت و  

برخورد او با تشفبیهات قرآنفی در دو روش خالصفه    

 شود: می

هایی که ب ون اشاره به ارکفان و نفوع    . نمونه2-1

تبیین مفهفوم و مقصفود تشفبیه پرداختفه     تشبیه تنها به 

ورإِکا قیفل   »است. برای نمونه مؤل  در آیفات شفریف :   

ل ُهْم آمِنُفوا ک مفا آمرفن  النُفاُر قفالُوا ؤ  نُفؤكِمنُ ک مفا آمرفن          

، 2، ج1389( ) ففوادی آملففی،  13)بقففره: « السُّففف هاء

کكرِکُمْ ف اکكکُرُوا اللُهر ک ذِ ف إِکا ق ض یْتُمْ مرناسِک کُمْ»(، 277ص

، 10( )همففان، ج200)بقففره: « آبففاءرکُمْ ؤ وْ ؤ ش فف ك کِکكففرا 

                                                   
ال ین درویش، الج ول  این آمار براسار کتبی همنون: اعراب القرآن محی 1

 عاشور گردآوری ش ه است. صافی محمود و التحریر و التنویر ابن

( ) فوادی  223)بقره: « نِساؤُکُمْ حرركثٌ ل کُم»(، 159ص

ورمرففا الكحریففاةُ الفف ُّنكیا إِتُ »(، 186، ص11، ج1387آملففی، 

، 1388( ) وادی آملفی،  185)آل عمران: « مرتاعُ الكغُرُور

ه صففورت کامففل (، مفففاهیم آیففات را بفف508، ص16ج

توضیح داده؛ ولفی بفه ارکفان تشفبیه و نفوع آن هفیچ       

 ای نکرده است. اشاره

هایی مؤل  اقسام تشبیه را م ّ نظر  . در نمونه2-2

قرار داده و آنها را به بح  کشی ه است، برای نمونفه  

بفودن   های تقسیم تشبیه را مفرد یا  مفع  یکی از مالک

های زیفر تقسفیم    دان  و آن را به گونه طرفین تشبیه می

 کن : می

مانن  آیف  شفریف :    ال ( طرفین تشبیه مفرد است،

ک الُفذی یُنكفِفقُ مال فهُ      ت تُبْرِلُوا صر رقاتِکُمْ بِالكمرنِّ ورالكفأ ک  »

رِئاءر النُارِ ورت یُؤكمِنُ بِاللُهِ ورالكیرفوْمِ الكفِخِرِ ف مرث لُفهُ ک مرث فلِ     

کفه در آن دو تشفبیه    (264)بقفره:  « صرفكوانٍ عرل یْهِ تُراب

صفافی   سفن   به کار رفته و در تشبیه دوم ریاکاری  به

گفرد و   که بذری بر آن کشت ش ه و تشبیه ش ه است

قررات درشت باران، گرد  و نشسته است آن بر خاکی

 و خاک را همراه بذر بشوی .

ماننف  آیف     ب( طرفین تشبیه هر دو  مع هستن ،

( ک فأ نُهُمْ  49ذكکِر ةِ مُعْرِضفین  ) ف ما ل هُمْ عرفنِ التُف  » :شریف 

 (51-49)مف ثر:  « ( ف رُتْ مِنك ق سْورررة50ٍحُمُرٌ مُسْت نكفِر ةٌ )

 بففه گریزاننفف ، قففرآن پنف    از کففه در ایفن آیففه کسففانی 

 رمن . می شیر از که ان  گورخرانی تشبیه ش ه

ماننف  آیف :    به مفرد اسفت،  مشبه  مع و مشبه ج(

لُوا التُوْراة  ثُمك ل مْ یرحْمِلُوها ک مرث لِ الكحِمارِ مرث لُ الُذین  حُمِّ»

 اهفل  ( کفه در آن تبهکفاران  5) معفه:  « یرحْمِلُ ؤ سْفاراً

 بر کتاب باری از تشبیه ش ه است که   حماری به کتاب

برد. نمون  دیگفر، آیف     نمی ای بهره آن از و دارد پشت

قُلُوبِهِمْ مرر ضٌ یرنكظُرُون  إِل یْفکر    ررؤ یْتر الُذین  فی»شریف : 
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کفه در آن   (20)محم : « ن ظ ر  الكمرغكشِیِّ عرل یْهِ مِن  الكمروْتِ

 گریزانن ، حق از دفاع  به  از بیماردتنی که های نگاه 

محتضفر تشفبیه شف ه اسفت. مؤلف        شفخ    نگاه به

 ...« مرففث لُهُمْ ک مرث ففلِ الُففذِی اسْففت وْق  ر نففاراً  »: م آیفف تسففنی

 دان . ( را نیز مص اق دیگری از این قسم می17)بقره: 

 بررسی:

رس ، طرح این تقسیم دربارة این آیات  به نظر می

هفای   های بات از نمونه صحیح نیست؛ زیرا هم  عبارت

شففبه از  تشففبیه تمثیففل بففوده اسففت کففه در آن، و ففه 

و هم  آن ا فزا در   1شود ای از ا زا انتزاع می مجموعه

به دخیل هستن ؛ بنفابراین بحف     ساختن مشبه و مشبه

شود. البتفه   بودن طرفین تشبیه مررح نمی مفرد یا  مع

ها را از نوع تمثیل دانسته و  مؤل ، خود نیز این تشبیه

 بفه  مُشبكه و مُش بّه اسار، همسانی روشن است که براین

) ففوادی آملففی،  2تزم نیسففت  مففع و مفففرد نظففر از

 (.319، ص2ج ،1389

 

 . تشبیه مقلوب2-3

 ایی طرفین تشبیه  یکی از اقسام تشبیه که با  ابه

تفا،   شود، تشبیه مقلوب است )مرلفوب، بفی   ساخته می

 الففذُک رُ ول ففیسر»(. برخفی مفسففران دو عبفارت   345ص

)بقره: « الرِّبا مِثلُ البریعُ إنُمرا»( و 36)آل عمران: « کاتُنثی

                                                   
والتمثیل عن  القزوینی ما کان و ه الشبه فیه وصفا منتزعا من متع د ؤی من  1

الواح  ؤم ت ء  ؤمرین ؤو ؤمور سواء کان کلک التع د متعلقا بأ زاء الشی

 (.333تا، ص )مرلوب، بی
گوین  و اگر « تشبیه  مع»به، متع د باش  آن را  اگر مشبه، واح  و مشبه 2

گاه  گوین ؛ ولی هیچ« تشبیه تسویه»باش  آن را  به، واح  مشبه، متع د و مشبه

به همنون  شود، چون مشبه اسم مفرد به اسم  مع یا عکس آن تشبیه نمی

شود و ترابق آن دو در مفرد  مسن ی است که بر مسن الیه یعنی مشبه حمل می

بودن تزم است؛ ولی چناننه طرفین تشبیه مرکب باشن ، دیگر به مفرد  و  مع

، 205ش، ص1381شود )ر.ک: هاشمی،  طرفین تشبیه تو ه نمی بودن یا  مع

 (.111، ص2 ، جق1420، عاشور ابن

انفف  )ابوحیففان،  ( را مصفف اق ایففن تشففبیه دانسففته 275

، 3 ق، ج1420عاشفففور،  و ابفففن117، ص3 ق، ج1420

 (.86ص

دانسفته و   3مؤل  تسنیم این دو تشبیه را مسفتقیم 

 امفر ؤتُ  قال فتِ  إک»معتق  است، براسفار آیف  شفریف :    

 ف ت ق بكفل  مُحرفرُراً  بررنی فی ما ل کر ن ذ رتُ إنّی رربِّ عِمران 

 واهللُ اُنثفی  ورض فعتُها  إنّی رربِّ قال ت ورض عرتها ف ل مّا مِنّی...

)آل عمفران:  « کفاتُنثی...  الذُک رُ ول یسر ورض عرت بِما ؤعل مُ

(، همسر عمران به امی  اینکفه فرزنف ش پسفر    35-36

است، نذر کرد که او را خف متگزار معبف  قفرار دهف ؛     

رزنف ش متو فه شف  کفه او دختفر      فولی پس از تول  

 است.

 اسفت  مؤل  بر این باور است که هرچن  ممکفن 

 تشفبیه  را «کاتُنثی الذُک رُ ول یسر» عبارت علمای ادبیات

 کفه  بگوینف   آن معنای در ب انن  و معکور یا مقلوب

 تشفبیهی  عبفارت،  ؛ ولفی ظفاهر  «نیست مرد مانن  زن»

 نظفر مف ّ   پسفر  کفه  اسفت  این معنایش و مستقیم بوده

 بف ون  دختفر  ایفن  زیرا نیست؛ دختر این همانن  شما،

آورد که پیامبر خواه  بود.  می دنیا فرزن ی به ازدواج،

مقلوب، مشروط بفر ایفن اسفت کفه      تشبیه البته فرض

باشف ؛   مفریم  مفادر  سفخن  «کاتُنثی الذُک رُ ل یسر»  مل 

یعنی مادر مریم وقتفی متو فه شف ، فرزنف ش دختفر      

و دختر در خف مت بفه معبف     است، گفت  نس پسر 

 بِمفا  ؤعل فمُ  واهللُ»  ملف   درظفاهر،  ولی یکسان نیست؛

غایفب را نقفل    کفه  ریفان شفخ  مؤنف      «ورض عرت

 مل   ویژه اگر مریم، به مادر نه خ است گفت  کن ، می

 ؤعل فمُ  واهللُ»با  مل  قبفل یعنفی   « کاألُنثی الذُک رُ ول یسر»

 خف ا  سفخن  باش ،اتحاد در سیاق داشته « ورض عرت بِما

                                                   
کار   به« تشبیه معکور»تعبیری است که مؤل  در مقابل « مستقیم»اصرالح  3

 های بیانی نیام ه است. برده و در کتاب
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 تفو  کفه  پسری آن که است این معنایش خواه  بود و

 تففو بففه کففه نیسففت دختففری عظمففت بففه خواسففتی،

اسفت ) فوادی    مستقیم تشبیه اسار، براین. بخشی یم

 (.140ص، 14، ج1389؛ 279ص، 11، ج1387آملی، 

( 275)بقفره:  « الرِّبا مِثلُ البریعُ إنُمرا»در عبارت دوم 

کفه اگفر    ان ، درحالی ربا تشبیه کردهرباخوران بیع را به 

بفه   قص  آنها اثبات حلیّت ربا است، بای  بیفع را مشفبه  

بفودن بیفع امفری مسفلّم و      دادن ؛ زیفرا حفالل   قرار می

؛ 321، ص1 ق، ج1407ش ه است )زمخشفری،   پذیرفته

(. مؤلفففف  تسففففنیم  49، ص2 ق، ج1415آلوسففففی، 

 اربودن تشبیه را نپذیرفته و معتق  است، براس مقلوب

 و اصل ربا و است ربوی فقط اقتصاد رباخواران منرق

 آن اسفت. بنفابراین   شفبیه  و ففرع  بیع، و اقتصاد محور

 بلکفه  نیست؛ مقلوب تشبیه «الرِّبا مِثلُ البریعُ إنُمرا»  مل 

 که است هجوم و مجادله نوعی و رباخواران حالِ زبانِ

خری  و  است، حرام ربا اگر کنی ، می سرزنش را ما چرا

 بایف   هم آن پس ماست، ربای مثل که هم شما فروش

 (.526، ص12، ج1388باش  ) وادی آملی،  حرام

 

 . تشبیه تمثیل2-4

مؤل  با تعری  تشبیه تمثیل به تشبیه یک  ریان 

(، 319، ص2ج ،1389به  ریان دیگر ) وادی آملفی،  

ؤ وْ »کن . وی از آی  شریف   هایی برای آن ککر می نمونه

مِن  السكماءِ فیهِ ظُلُماتٌ ورررعْف ٌ وربرفركقٌ یرجْعرلُفون     ک صریِّبٍ 

)بقفره:  «  آکانِهِمْ مِن  الصكواعِقِ حرذ رر الكمروْت  ؤ صابِعرهُمْ فی

یفاد کفرده اسفت    « تمثیل»و « مرث ل»( نیز همنون 19، 2

 (.242، ص2ج ،1389) وادی آملی، 

 بررسی:

را بفرای تشففبیه  « مرث فل »الف ( متقف مان اصفرالح    

انف ؛ ولفی میفان     کفار بفرده    مثیل و استعارة تمثیلیه بهت

ای  متأخران منظور از اصفرالح مرث فل، اسفتعارة تمثیلیفه    

است که بین مردم رایو ش ه است و برای امور مشابه 

 (.588تا، ص )مرلوب، بی 1رود می کار   به

ب( بنا بر نظر مشهور، تشبیهی که و ه شبه آن از 

را تشبیه تمثیل گوین ، چفه  چن  چیز انتزاع ش ه باش  

طرفین آن مفرد باش  یا مرکب یا یکی مفرد و دیگری 

بنابراین تعری  مؤل  از تشبیه تمثیل به  2مرکب باش ؛

 تشبیه  ریان به  ریان دیگر خالی از مسامحه نیست.
 

 های قرآن . حقیقت تمثیل2-5

کاررفته در قرآن دو   های به مؤل  در تحلیل تمثیل

هفای   مثفل  کن : براسار دی گاه اول، می دی گاه را ککر

 تقریفب  صرفاً تشبیهاتی هسفتن  کفه هف ف آنهفا     قرآن

کهفن انسفان اسفت؛     بفه  هسفتی  نظام اسرار و معارف

انف ؛   هایی واقعیت خار ی ن اشفته  مبنا چنین مثل براین

 . براسار دی گاه دوم ایفن 3بلکه تشبیه یا مجاز هستن 

بفوده و   یقحقفا  آن مثفالی  و فود  دهنف ة  نشفان  ها مثل

ای زتل بففوده اسففت کففه تصففویری از  همنففون آیینففه

 و مبنففا تشففبیه کنفف ؛ بففراین حقیقففت را مففنعکس مففی 

وی معتقف  اسفت در آیف      .نیسفت  کفار  در مجازگویی

مرث لُ الُذِین  حُمِّلُوا التُوْرراة  ثُمك ل مْ یرحْمِلُوهرا ک مرث لِ »شریف : 

ف مرث لُفهُ ک مرث فلِ   »و آی :  (5) معه: « الكحِمرارِ یرحْمِلُ ؤ سْف ار

)اعراف: «  الكک لكبِ إِن ت حْمِلك عرل یْهِ یرلكهر ك ؤ وْ ت تكرُکكهُ یرلكهر 

                                                   
وق  المثل عن  القزوینی وشرّاح التلخی ، هو التمثیل على سبیل اتستعارة  1

ومتى فشا استعماله کذلک سمّی مثال ولذلک ت »یسمّى التمثیل مرلقا. قال: 

 (.588تا، ص )مرلوب، بی« تغیّر األمثال
التمثیل هو هیئ  مأخوکة من متع د سواء کان الررفان مفردین »قال ال سوقی:  2

ؤو مرکبین، ؤو کان ؤح هما مفردا واآلخر مرکبا، وسواء کان کلک الوص  

سیا بأن کان منتزعا من حسی ؤو عقلیا او اعتباریا وهمیا، وهذا المنتزع ح

 (.333تا، ص )مرلوب، بی« مذهب الجمهور
البته مقصود ایشان از مجاز در اینجا ساختاری است که در آن، مشبه تنها در  3

 به است و درواقع عین آن نیست. ها همانن  مشبه برخی ویژگی
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(، برمبنای دی گاه اول آن شخ  درواقفع حمفار   176

یا کلب نیست؛ اما چون این حیوانات از فهفم حقفایق   

محروم هستن ، انسان به آنها تشبیه ش ه و ایفن صفرفاً   

 ایففن دوم دیفف گاه براسففار امففا یففک تشففبیه اسففت؛

هفایی   چنین انسفان  مثالی حقیقتِ دهن ة نشان تمثیالت،

ها درواقع حمفار یفا کلفب هسفتن .      است و این انسان

البتففه مشففاه ة ایففن حقیقففت در دنیففا نیازمنفف  چشففم  

بصیرت است، برخالف قیامت که ضمیر انسان آشکار 

ش نی است ) وادی آملفی،   ش ه و برای همگان درک

 (.331، ص2ج ،1389

صُفم  بُکكفمٌ عُمْفیٌ ف هُفمْ     »مؤل  تسنیم آی  شفریف :  

( را نیفز مصف اق ایفن مسفئله     18، 2)بقره: «  تیررك ِعُون

منافقفان   دانسته و معتق  است که بنا بفر دیف گاه اول،  

چون  ولی هستن ؛ گویا و شنوا بینا، هایی انسان درواقع

بفه   و پذیرن  کنن  و آن را نمی تو ه نمی حق سخن به

 گنف   و ناشفنوا  نابینا، های انسان به کنن ، آن اقرار نمی

دهنف ة   نشان ها تمثیل این دوم دی گاه از. ان  ش ه تشبیه

 گنف ،  واقعاً منافقان و آنهاست مثالی و ود و حقیقت

 (.331کورن  )همان، ص و کر

مؤلف  تسفنیم بففه دیف گاه دوم تمایففل دارد و در    

 نویس : تقویت آن می
 قیامفت  در کفه  است آن دوم دی گاه م عای شاه »

 ظفرف  نفه )اسفت   حقفایق  بفروز  و ظهور ظرف که

 ظهفور  اینفان  کفری  و گنگی و کوری ،(آنها ح وث

 و قف   ؤعمفی  حشركت نی لم ربّ»: گوین  می و کن  می

 کففوری، ایففن از مففراد ( و125)طففه: « بصففیراً کنففت

 و سرفرك  چشفم  کفوری  نفه  اسفت،  دل چشفم  کوری

ت ت عْمرففى »: کففور اسففت  حقیقتففاً اینففان دل چشففم

« فِفی الصُّف ُور    الكأ بْصارُ ورلکِفنك ت عْمرفى الكقُلُفوبُ الُتفی    

 منافقفان  کفوری  کفه  نیسفت  چنین (. پس46)حو: 

 تمثّفل  و واقعیّفت  بیفان  بلکفه  باشف ؛  تشفبیه  ح ّ در

 (.331)همان، ص« آنهاست درونی

وی بر این باور است که بفا تو فه بفه اینکفه در     

مصف اق تشفبیه مربفوط بفه عفالم       ها، بسیاری از نمونه

معناست، تحقق خار ی تشفبیه در عفالم محسوسفات    

مرث ففلُ الُففذِین  یُنفِقُففون   »آیفف  شففریف  تزم نیسففت. وی 

ؤ مْورال هُمْ فِی سربِیلِ اللّهِ ک مرث لِ حربكف ٍ ؤ نكبرت فتْ سرفبْعر سرفن ابِل      

بفرای نمونفه   ( را 261)بقره: « ...فِی کُلِّ سُنكبُل  ٍ مِاكئ  ُ حربك ٍ

ککر کرده و معتق  است، لزومی ن ارد مصف اق چنفین   

مثلی را در خارج  ستجو کنیم؛ زیفرا محفور اساسفی    

آثار انفاق، پاداش معنفویِ اخفروی اسفت، نفه پفاداش      

مادیِ دنیفوی. بنفابراین، منظفور آیف  شفریفه هفتصف        

برابرش ن ا فر اخفروی و معنفوی انففاق اسفت. وی      

دانف  کفه    ی ائم  اطهار میها شاه  این مرلب را انفاق

درنهایففت اخففالص صففورت گرفتففه؛ ولففی دربففارة    

ها نقل نش ه که در دنیفا هفتصف     یک از این انفاق هیچ

، 12، ج1388برابففر شفف ه اسففت ) ففوادی آملففی،     

 (.321ص

 بررسی:

هفای قفرآن، هرچنف      بیان مؤل  درحقیقتِ تمثیل

هفای   رس ، کلیت ن ارد؛ زیفرا نمونفه    الب به نظر می

کاررفتفه در قفرآن برشفمرده     های بفه  از تشبیه متع دی

مرثّفل و  شود که هف ف آن صفرفاً تشفبیه اسفت و مُ     می

( 22ورحُففورٌ عففینٌ )»ماننفف :  حقیقتفی ورای آن نیسففت. 

حوریانی درشفت چشفم   (« 23ک أ مْثالِ اللُّؤكلُؤِ الكمرکكنُونِ )

( و مانن : 22-23همنون مرواری های پوشی ه )واقعه: 

و از اوسفت  « الكجروارِ الكمُنكش ِتُ فِی الكبرحْرِ ک الكأ عْالمِورل هُ »

هفای برافراشفته    ش ه که همانن  کفوه  های ساخته کشتی

 (.24است )الرحمن: 
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 استعاره در تفسیر تسنیم .3

استعاره از زیباترین صور بیانی اسفت کفه عفرب    

هففای خففود و  ففذب  بففرای تبیففین و تفهففیم ان یشففه 

گرفته  براسار بررسی صورتبرد.  کار می  مخاطبان به

کار رفته کفه    نمونه استعاره به 109در مح ودة تحقیق 

نمونفه تصفریح    6بفودن   تفسیر تسنیم تنها بفه اسفتعاره  

 24بفودن   نمونه را کنایه دانسته و به حقیقت 7کرده و 

ها نیز از آنها  نمونه تصریح کرده است. در برخی نمونه

مباحثی که مؤلف    با نام تشبیه یاد کرده است. از دیگر

وضع الففاظ بفرای ارواح   »به آن پرداخته است، قاع ة 

رویکرد سفمبلیک و نمفادین بفه تمثفیالت     »و « معانی

 است.« قرآن

های قرآن که مؤلف  از آنهفا    ای از استعاره . نمونه3-1

 با نام تشبیه یاد کرده است:

 اللّفهِ  نفورر  لِیُرفِئوا یُری ون »ال ( مؤل  تسنیم آی : 

 تشفبیه »( را از باب 8)ص : « نورِهِ مُتِمُّ واللّهُ بِأفواهِهِم

 گرم و سرد های سالح دانسته که «محسور به معقول

بفرای   دهفان  دمی ن با الهی به ارادة در برابر را کافران

اسفت ) فوادی    کفرده  تشفبیه  کردن خورشی  خاموش

 (.505، ص10، ج1389آملی، 

تمثیلیه است؛ بررسی: این آیه دربردارن ة استعارة 

 1زیرا لفظ مشبه در کالم ککر نش ه است.

الُذِین  یرنكقُضُون  عرهْ ر اللّهِ »ب( مؤل  در آی  شریف  

( بف ون اینکفه اسفمی از    27)بقره: آی  « مِنك برعْ ِ مِیث اقِهِ

استعاره بیاورد، تشفبیهی کفه مبنفای اسفتعاره اسفت را      

 نویس : کن  و می تبیین می

 شود می استفاده «یرنكقُضُون  عرهْ ر اللّهِ الُذِین » از مل »

 خ اونف   یعنفی  او مفوتی  و انسفان  یعنفی  عب  بین که

 نقف   نشفود،  رعایفت  پیمان این اگر که است پیمانی

                                                   
 .71، ص1 ق، ج1415و درویش،  363، ص1 ق، ج1420عاشور،  ر.ک: ابن 1

 محسور به معقول تشبیه نوع از پیمان .است ش ه عه 

 داده نسبت آن به حبل آثار رو ازاین. است حبل همانن 

 (.547، ص2ج، 1389) وادی آملی، « شود می

 بررسی:

که  2عبارت مذکور مشتمل بر استعارة مکنیه است

بفه   در آن عه  و پیمان به طناب تشفبیه شف ه و مشفبه   

هفای   حذف ش ه و مشفبه همفراه بفا یکفی از ویژگفی     

به )طناب( آم ه است که نق  و بریف ن اسفت؛    مشبه

آثار حبفل بفه آن   »بنابراین هرچن  این تعبیر مؤل  که 

، ممکن است اشفاره بفه اسفتعارة    «شود نسبت داده می

مکنیه در این عبارت باش ، آننه مؤل  به آن تصفریح  

ر اسفت کفه ایفن نیفز     بفودن ایفن سفاختا    کرده، تشفبیه 

 پذیرفتنی نیست.

ؤ نكز ل  مِفن  السكفماءِ مفاءَ ف سفال تْ     »از آی : ج( مؤل  

مكفا یُوقِف ُون    ؤ وْدِیر ٌ بِق  ررِها ف احْت مرل  السكیْلُ زربر اً رابِیاً ورمِ

عرل یْهِ فِی النُارِ ابْتِغفاءر حِلكیرف ٍ ؤ وْ مرتفاعٍ زربرف ٌ مِثكلُفهُ ک فذلِکر       

یرضكرِبُ اللُهُ الكحرقُ ورالكباطِل  ف أ مكا الزُبر ُ ف یرذكهربُ  ُفاءَ ورؤ مكا 

ما یرنكف عُ النُارر ف یرمْکُ ُ فِی الكأ رْضِ ک ذلِکر یرضكفرِبُ اللُفهُ   

یفاد  « مرث ل»و « تشبیه»، «مثال»(، با نام 17)رع : « ال الكأ مْث

شف ه را ففی  الهفی     کرده است و منظور از آب نفازل 

 (.654، ص10، ج1389) وادی آملی،  دان  می

بررسی: این آی  شریفه ابت ا حق را به آبفی کفه از   

آسمان نازل ش ه و هر وادی به ان ازة ظرفیت خود از 

ارزش  های بی را به ک  من  ش ه است و باطل آن بهره

کنفف  و در مرتبفف  دوم حففق را بففه فلففزات   تشففبیه مففی

های روی  قیمتِ در حال کوب و باطل را به ک  گران

آن مانن  کرده است. برخی این آی  شریفه را بفه دلیفل   

مشتمل بفر  « ک ذلِکر یرضكرِبُ اللُهُ الكحرقُ ورالكباطِل »عبارت 

انف    قرآن دانسفته  تشبیه تمثیل و منظور از حق را آیات

                                                   
 .71، ص1 ق، ج1415و درویش،  363، ص1 ق، ج1420عاشور،  ر.ک: ابن 2
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بفرد   که هرکس به ان ازة ظرفیت خود از آن بهفره مفی  

ولفی بعضفی نیفز     (؛165، ص12، ج1420عاشور،  )ابن

ق، 407انف  )زمخشفری،    آن را استعارة تمثیلیه دانسفته 

رس  کفه تعبیفرات    هرحال به نظر می (. به523، ص2ج

و « تشفبیه »مؤل  تسنیم دقیق نیست؛ چراکه اصفرالح  

یک یگر متففاوت اسفت و بهتفر بفود مؤلف       با « مرث ل»

یفک از صفور    طور صریح بیان کن  که مقصود کف ام  به

 بیانی است.

 

 . وضع الفاظ برای ارواح معانی3-2

یکی از قواع ی که مؤل  مررح کرده و آن را در 

وضع »روش تفسیری خود مبنا قرار داده است، قاع ة 

ای است. حکمای مسلمان بر« الفاظ برای ارواح معانی

اولین بار این نظریه را مرفرح کردنف  و قفائالن آن بفا     

توسع  معانی الفاظ و کاربرد آن در مصفادیق مختلف    

مادی و معنوی خود را از افتادن در دام مجفاز نجفات   

(. براسار این دیف گاه  29، ص1390ان  )خمینی،  داده

ش ه و در وضفع الففاظ    الفاظ برای ارواح معانی وضع

ت مصفادیق گونفاگون در نظفر    برای معانی، خصوصیا

گرفته نش ه است. برای مثال هنگامی که واضفع، لففظ   

وضع کرده، بفه خصوصفیات   « تخت»را برای « عرش»

مصادیق مختل  آن همنون شکل،  فنس و کفاربرد   

آن تو ه ن اشته و تنهفا ایفن لففظ را در برابفر معنفای      

مشترک در مصادیق گونفاگون قفرار داده اسفت. ایفن     

ن مصادیق مخلت  مفادی و معنفوی،   معنای مشترک بی

له حقیقی لفظ و روح معنا دانسته شف ه اسفت    موضوع

 (.70، ص1394)شیواپور، 

مؤل  تسنیم پیشین  این قاع ه را مربوط به زمفان  

ق( و شاگران وی همنفون ففی    1050مالص را )م. 

ق( 1072ق( و فیففاض تهیجففی )م. 1091کاشفانی )م.  

ق( تف اوم  1402ی )م. دانسته که تا زمان عالمه طباطبای

(. وی 626، ص14، ج1389یافته است ) وادی آملی، 

معتق  است که این قاع ه از ابتکفارات قفرآن اسفت و    

دانشمن ان ادبیات عرب با غفلت از این نکتفه از درک  

انف  و بفه لغفزش و خرفای      معارف قرآن محروم مان ه

 (.218)همان، ص ان  تفسیر به رؤی دچار ش ه

علففت اسففتفاده از ایففن قاعفف ه مؤلفف  در تو یففه 

نوشته است که فهم و درک عرب  اهلی منحصر بفه  

عال م محسوسات بوده و بیفان معفارف ملکفوت بفرای     

است و ایفن امفر    واژگان ظرفیت آنان، نیازمن  افزایش

وضفع الففاظ بفرای ارواح    »مستلزم یکی از دو راهکار 

اسفت. وی راهکفار اول را   « کفاربرد مجفاز  »یا « معانی

داده و معتق  است که گرچفه واضفعان اولیفه،    تر یح 

نسبت به برخی از مراتفب بلنف  ارواح معفانی الففاظ،     

 اهل یا غافل بوده و معفانی را منحصفر در مصفادیق    

ان ، با تو ه به اینکه الففاظ بفرای ارواح    خاص دانسته

معانی وضع ش ه نه مصادیق خاص، الففاظ در معفانی   

، 1388 وادی آملفی،  ) رود کار می  وات و غیر مادی به

 (.219، ص1ج

مؤل  در تبیین این نظریفه بفه صفورت خالصفه     

 نویس : می

 نفه  و است بیّن نه الفاظ ابت ایی وضع کیفیّت. 1»

 .برهان به مبیّن

 .است راهگشا آن مانن  و مقایسه و ح ر .2

 نحفو  دو بفه  الفاظ ابت ایی وضع دربارة ح ر .3

 .است ش نی طرح یادش ه

 تحفول  بفا  همفراه  روزانفه  مشفاه ات  در آننه .4

 اسفت  این است، ملحوظ مصادیق دگرگونی و صنعت

 را قبلفی  مفهوم همان تأمل کمترین و ب ون عنایت که

 .کنن  می تربیق یافته تحول   ی ِ مصنوعِ بر
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 کنف ،  برخورد محذوری با ش ه یاد تربیق هر ا .5

« شفود  مفی  پرهیفز  آن از لفظفی  یا عقلی قرین  کمک به

 (.46، ص16، ج1388آملی، ) وادی 

های متع دی به این قاعف ه تمسفک    وی در نمونه

کرده و حتی آن را بر مجاز تر یح داده است. در ایفن  

هفایی از کفاربرد ایفن قاعف ه در تفسفیر       مقاله به نمونه

 شود: تسنیم اشاره می

 «مصباح»، « ک ائِق  ُ المروْت»ال ( 

ک ائِق ف ُ   کُلُّ ن فكفسٍ »برخی از مفسران در آی  شریف  

(، بففه آن دلیففل کففه کوق و  57)عنکبففوت: «  المرففوْت

رود و مفر    کفار مفی   چشی ن برای امور محسور به 

را مجففازی  « کوق»چشففی نی نیسففت، کففاربرد واژة   

(؛ امففا 126ق، ص1406انفف  )شففری  الرضففی،  دانسففته

مؤل  تسنیم بر ایفن بفاور اسفت، ایفن نظفر صفحیح       

 انف ؛  ش ه وضع معانی ارواح برای الفاظ نیست؛ چراکه

مشخّ . برای مثال هنگامی کفه   مادی های مص اق نه

 برق چراغ هرگز ش ، وضع چراغ برای «مصباح» واژة

 نبفود؛ بلکفه   کلمفه  ایفن  واضفعان  کهنِ در آن مانن  و

 چفه  و باشف   چه هیفزم  ، روشنایی وسیل  یعنی مصباح

 برقفی،  های تمپ یا سوز نفت های چراغ شمع، مشعل،

 کفاربرد  هفا  نمونفه  هم  در مصباح لفظ کاربرد بنابراین

 کُفلُّ »تعبیر چشی ن نیفز در آیف  شفریف      .است حقیقی

( تابع همفین قاعف ه   57)عنکبوت: « المروت کائِق  ُ ن فسٍ

رود؛ زیفرا   کار مفی  است و در امور مادی یا معنوی به 

 خفود  در و چش  می را مر  انسان هنگام مر ، روح

  ذب و هضم و شربت چشی ن همانن  کن ، می هضم

 (.513، ص16، ج1388) وادی آملی،  آن

 «سربیلِ اللّهِ»ب( 

در آی  شریف   «سبیل»بر مبنای قاع ة مذکور، لفظ 

 (، بفرای 76)نساء: « ؤلُذین  آمرنوا یُقاتِلون  فی سربیلِ اللّهِ»

 کفار رفتفه اسفت و     صورت حقیقت بفه  و به  خ ا دین

منحصر در راه مادی نیسفت  « سبیل»مجاز نیست؛ زیرا 

، 9)همفان، ج  دین مص اق معنفوی ایفن واژه اسفت   و 

 (.575ص

 (255)بقره: « کرسی»، 1«عرش»ج( 

عرش و کرسی مادی نبوده؛ بلکه مو ودی غیبفی  

 و تف بیر   ایگفاهِ » کلّی مفهومِ و معنوی است که برای

براسار قاعف ة مفذکور شفامل     و ش ه وضع «ربوبیت

بنابراین کاربرد آن  معنوی است؛ مصادیق مادی و هم 

 (.131، ص12در قرآن مجاز نیست )همان، ج

 «قلم»، «میزان»د( 

 وضفع  «سفنجش  وسیل » کلی مفهوم برای «میزان»

 مصفادیق  بفر  آن مفهفوم  تربیفق  و کاربرد و است ش ه

 مصف اق  به الفاظ وضع در زیرا است؛ مختل  حقیقی

لففظ   ایفن  بنابر شود؛ تو ه نمی مص اقی های ویژگی و

 مصادیق مادی حقیقتاً، شامل عالوه بر مصادیق «میزان»

غیبی مانن  قرآن و اهل بیت )علیهم السفالم(   و معنوی

عالوه بر مصفادیق مفادی،   « قلم»همننین  شود. نیز می

شامل مصادیق معنوی همنون قلم ایجادکننف ة نقفش   

 مو فود  شود. به تعبیر مؤلف  هفر   بر لوح محفوظ می

 دیگفری  مجفرد  مو ود برای فی  وسیل  که مجردی

 حقیقتفاً  گیفرد،  می فی  آنکه و «قلم» درحقیقت باش ،

 (.131است )همان، ص «لوح»

 

 بررسی و نقد

هرچن  بسفیاری از عالمفانی کفه در بیفان معفانی      

عرففانی دارنف ، ایفن نظریفه را      الفاظ گفرایش فلسففی  

انف ، تو فه بفه نکفات زیفر       پذیرفته و مستن  قرار داده

 رس : میضروری به نظر 

                                                   
کار رفته که  ز در یک نمونه همه  بار به  20در قرآن کریم « العرش»واژة  1

 منسوب به خ اون  است.
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ایففن قاعفف ه اگرچففه بففا کوق سففازگار اسففت،   .1

براسار تصریح مؤل  تنها مسفتن  بفه حف ر اسفت     

(؛ زیرا هیچ واضعی به قلمرو معنفا  46-45)همان، ص 

و نحوة وضع خفود تصفریح نکفرده اسفت؛ بنفابراین      

برهانی بفر اثبفات ایفن نظریفه و فود نف ارد و رد آن       

نف ارد  مستلزم پذیرش مجاز یا کنایه است کفه مفانعی   

 (.109ص ،1 ال ، ج 1418)خمینی، 

خلط مباح  لغوی با مرالفب فلسففی و نگفاه     .2

، ب، 1418)خمینفی،   فلسفی به الفاظ مرلوب نیسفت 

 (.95ص ،2 ج

این قاع ه کلیت ن ارد و فقط بفرای برخفی از    .3

کن . در تبیین ایفن مسفئله معمفوتً بفه      الفاظ ص ق می

شود، حال  و مصادیق متنوع آن استناد می« میزان»مثال 

کفل  »اسم آلفت اسفت و بفه معنفای     « میزان»آنکه لفظ 

دلیل شامل مصادیق گوناگون  همین است. به« مایوزن به

 شود. به نحو حقیقت می

کن  کفه بفرای    این قاع ه بر الفاظی ص ق نمی  .4

انف ، ماننف : ان یشفه، عقفل،      امور غیر حسی وضع ش ه

ضع  ان، روح و نیز الفاظی که برای مفاهیم اعتباری و

ان ، مانن : مالکیت، ریاست، زو یفت و همننفین    ش ه

الباری کفه   هایی مانن : ع م، تناق ، امتناع، شریک واژه

های معقول  گونه مص اقی ن ارن  تا دربارة مص اق هیچ

و محسور و روح مشترک بین آنها سخن گفته شفود  

 (.374، ص1394)شیواپور، 

 

 های قرآن . رویکرد نمادین به تمثیل3-2

برخی روشنفکران، زبان قرآن را زبانی سفمبلیک،  

هفای   نمادین و غیرحقیقی دانسته و تمثیالت و داستان

ان  که بفه   قرآن را روی ادهایی فرضی و تخیلی دانسته

دنبال بیان یک ان یشه یا پیام است و ضرورتی نف ارد  

که واقعیت خفار ی داشفته باشف  )سفعی ی روشفن،      

خن را مفردود  ( مؤل  این سف 286-282، ص  1383

 نویس : شمرد و می می

 کفه  نیسفت  دمنفه  و کلیلفه  زبان شبیه قرآن، زبان»

 سفمبلیک  زبفانش  و ن ارد خار ی واقعیت آن مرالب

« اسفت  برتفر  واقعیفت  مثفال  قفرآن  زبفان  بلکفه  است؛

 (.97ب، ص1387) وادی آملی، 

هفای متعف دی ایفن     وی در تفسیر خود در نمونفه 

هایی از  ادامه نمونهمرلب را تصریح کرده است که در 

 شود: آن ککر می

 مرگ هزاران نفر از بنی اسرائیل الف(

ؤ  ل مْ ت ر  إِل ى الُذین  خ ر  ُفوا مِفنك   »دربارة آی  شریف  

دِیارِهِمْ ورهُمْ ؤُلُوفٌ حرذ رر الكمروْتِ ف قال  ل هُمُ اللُهُ مُوتُوا ثُمك 

مبنفی  (، مؤل  تسنیم اعتقاد برخی 243)بقره:  «ؤ حْیاهُم

نکفردن   ا تماعی و قیام بر تأویل مر  به مر  سیاسی

( را 471، ص2 ق، ج1414در برابر ظالمان )رشی رضا، 

 و آیفه  ظاهر ایفن  نق  کرده و معتق  است که براسار

 مفر   «المرفوت  حرفذ رر » در «موت» روایات، برخی مفاد

 ،1ق، ج1416است )بحرانی،  طاعون بیماری با طبیعی

( و تأویفففل 310ص ،1ج ،ق1404؛ سففیوطی،  502ص

ای ن ارد به دو  مذکور، عالوه بر اینکه هیچ دلیل و قرینه

 :است شریفه آی  ظاهر خالف دلیل

 و مففردن در شففریفه آیفف  در حیففات و مففوت -1

رد نففه مففر  دا ظهفور  متعففارف و طبیعفی  شفف ن زنف ه 

 سیاسی و ا تماعی.

 هیچ ب ون بای  درصورت پذیرش این سخن، -2

 را آیفه  ایفن  یکسفانِ  ضمیرهای مر ع ای قرینه و دلیل

در   مفع  ضفمایر  از یعنفی مفراد   متفاوت فرض کرد؛

 غیرمبفارز  و پفذیر  سفتم  مفردم  را «موتفوا  اهللُ ل هُمُ ف قال »

 زنف گی  سبب به درحقیقت و زن ه ظاهر در که دانست
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 ثُمك» در  مع ضمیر از مقصود نیز و بودن  مرده کلیالنه

 قیفام  کفه  دانست بع  نسل از آزاده افرادی را «ؤ حیاهُم

 حیفات  بفه  پفذیری  سفتم  از رهفایی  با را خود و کردن 

، 11، ج1387رسفففان ن  ) فففوادی آملفففی،   معنفففوی

 (.544-543ص

 ب( سجدة فرشتگان به حضرت آدم

و فرشفففتگان را  آدم مؤلفف ،  ریففان حضففرت   

 در ای افسانه مجاز و گونه هیچ حقیقتی دانسته است که

(؛ 229، ص3، ج1389نفف ارد ) ففوادی آملففی،   راه آن

ولففی  ریففان امففر خ اونفف  بففه سففج ة فرشففتگان بففر 

 بفه  حضرت آدم را تمثیل دانسته و معتقف  اسفت امفر   

 حفال  دو از زیرا ایفن امفر   نیست؛ حقیقی امری سج ه

 امفر  اسفت یفا   تشفریعی  و مولوی امر یا نیست خارج

 اشفکال  قسم اشفکال وارد اسفت.   دو هر و به تکوینی

 در آن امکان نافرمانی نیسفت  که است این تکوینی امر

شود  محقق می« کن فیکون»و ارادة خ اون  به صورت 

 کفه  اسفت  ایفن  نیفز  تشفریعی  و مولفوی  امر و مشکل

 و امر بنابراین برای آنان نیستن ؛ تکلی  اهل فرشتگان،

 و وعیف   و وعف ه  مولفوی، اطاعفت و عصفیان و    نهی

 تصورناپذیر است.  هنم و بهشت

است بفه علفت و فود    وی این نظریه که ممکن 

بفودن او قائفل بفه     ابلیس در بفین فرشفتگان و مکلف    

بودن این امر شویم را مردود شمرده و بر ایفن   مولوی

فرشفتگان   ایفن امفر،   اصفلی  باور است کفه مخاطبفان  

 چفون  شود و نیز می تبع آنان شامل ابلیس ان  و به بوده

 تشففریعی و مولففوی حکففم مشففمول اصففلی مخاطبففان

. نیسفت  تشفریعی  سفنخ  از محکف  اصفل  پفس  نیستن ،

 بفه  نسفبت  بفودن  تشفریعی  احتمال صرف این، بر عالوه

 .شففود نمففی تشففریعی بففر امففر حمففل سففبب ابلففیس

 نیازمنف   ابلیس نیفز  به   اگانه امر اثبات دیگر ازطرف

 و تشفریعی  به دو امفر  واح  امر تفکیک است و دلیل

اسفت؛   برهفان  نیازمنف   بفوده و  ظفاهر  خفالف  تمثیلی

ففرض   دو هر در فرشتگان به امر بودن حقیقی بنابراین

 چفون  و تکوینی و تشریعی بفا اشفکال موا فه اسفت    

 بفرای  سومی نیفز  فرض و نیست ش نی رفع آن اشکال

 و واقعفی  از ناچفار بایف    متصفور نیسفت،   حقیقفی  امر

 تمثیل بر را آن نظر و صرف سج ه به امر بودن حقیقی

-286صف  ، 3، ج1389کنیم ) فوادی آملفی،    حمل

 نویس : (. مؤل  در تبیین این مرلب می288

 بلنف   آنننفان  انسفانیت  مقفام  کفه  اسفت  آن مراد»

 دیگففر نففه و دارد راه آن بففه فرشففته نففه کففه اسففت

 امکفان،   هفان  در مقام ترین شامخ یعنی مو ودات...؛

 در فرشفتگان  کفه  اسفت  اللّهفی  خلیف  و انسانیت مقام

 ایفن  راهفزن  هفم  شفیران  و کننف   می خضوع آن برابر

 طفی  از را عفادی  هفای  انسان تا کوش  می و است مقام

 ایففن اینکففه بففرای خ اونفف  و دارد بففاز مسففتقیم راه

 در را آن کنف ،  تفهفیم  هفا  انسفان  به خوبی به را حقیقت

 قالفب  در مثفل  صورت  به را حقیقتی یعنی مثال، قالب

 اطاعفت  و آدم بفرای  سفج ه  بفه  ابلفیس  و مالئک امر

 آن برابفر  در ابلفیس  تمرّد و امر این برابر در فرشتگان

 (.224)همان، ص« است کرده ترسیم

کنف  کفه منظفور تخیّلفی و      البته مؤل  تأکیف  مفی  

 نویس : بودن این  ریان نیست و می غیرواقعی

 کفه  نیسفت  معنا این به سج ه به امر بودن تمثیلی»

 چففون و نشفف ه واقففع سففج ه دسففتور اصففل اهلل معففاک

 و سففاخته و شفف ه بفازگو  نمففادین و تخیّلففی داسفتانی 

 نحوة بلکه ن ارد؛ خار ی مرابرق و است کهن پرداخت 

 معرفتفی  و معقفول  حقیقتفی  که معناست این به تمثیل

« است ش ه بازگو مشهود و محسور صورت به غیبی

 (.289، ص3، ج1389) وادی آملی، 
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وی در تبیین آی  مذکور، سه آیفه را بفرای نمونفه    

 کن : ککر می

 ربرفلٍ ل ر ؤ یْت فهُ     ؤ نكز لكنفا هفذ ا الكقُفركآن  عرلفى    ل وْ » آی  -1

(: وی 21)حشففر: «  خاشِففعاً مُت صرفف ِّعاً مِففنك خ شكففیر ِ اللُففه

 اسفت؛  مرث ل یک دهن ة کن  که این آیه نشان تصریح می

 اثفر  بفر  کفوهی  نفه  و شف ه  نازل کوه بر قرآنی زیرا نه

 که است این است و مقصود ش ه متالشی قرآن نزول

 انف  کفه حتفی    قرآن چنان سخت و سنگین بودهوحی 

هفا تفوان تحمفل آن را ن اشفتن  ) فوادی آملفی،        کوه

 (.96ب، ص1387

إِنُففا عرر ضكففن ا الكأ مان فف   عرل ففى السكففماواتِ ور  »آیفف   -2

« الكأ رْضِ ور الكجِبفالِ ف فأ بریْن  ؤ نك یرحْمِلكن هفا ور ؤ شكفف قكن  مِنكهفا     

  ة این مرلب است کهدهن (: این آیه نشان72)احزاب: 

 حمفل  از ها آسمان که سنگین بوده ق ری به امانت آن

 و ودی به علت ظرفیت انسان ولی ان ؛ عا ز بوده آن

و برتفری نسففبت بفه دیگففر    خففود ویفژة  و توانمنف ی 

، 1389مخلوقات آن را پذیرفته است ) فوادی آملفی،   

(. البتفه مؤلفف  تسفنیم معتقفف  اسفت کففه    289، ص3ج

ها شبیه عرضف  امانفت    هم   هت دستور به سج ه از

نیست؛ زیرا در  ریان سج ه برخی اطاعت و برخفی  

 (.290نافرمانی کردن  )همان، ص

إِل ى السكماءِ ور هِیر دُخفانٌ ف قفال      ثُمك اسْت و »آی   -3

« ل ها ور لِلكأ رْضِ ائكتِیا ط وْعفاً ؤ وْ ک ركهفاً قال تفا ؤ ت یْنفا طفائِعین      

  معقت  است این آیفه قضفی    (: البته مؤل11)فصلت: 

خار یه است. بر مبنای قفرآن همف  مو فودات حتفی     

 (.291آسمان و زمین دارای شعور هستن  )همان، ص

 بررسی:

کنف  کفه  ریفان     ال ( مؤل  از طرفی تأکی  مفی 

سج ة فرشتگان بر حضرت آدم قضی  خار یفه اسفت   

و از طفرف دیگفر هماننف ی ایفن  ریفان بفه دو آیف         

بودن ایفن داسفتان    ب بر غیر واقعیاحزا 72حشر و 21

ایفن دو بیفان مؤلف      رس  کن  که به نظر می دتلت می

 ناسازگار است.

بفودن   ب( بحثی که مؤل  در مولوی یفا تکفوینی  

امر مررح کرده و هر دو را با محذور موا فه دانسفته،   

بودن ایفن  ریفان    تمثیل سبب ش ه است که مؤل  به

 قائل شود.

( 72آی  امانت )احزاب: ج( تفاوتی که مؤل  بین 

( دی ه و 11و آی  امر به اتیان آسمان و زمین )فصلت: 

 بیان کرده است، روشن و پذیرفتنی نیست.
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مجاز به دو قسم مجفاز مرسفل )لغفوی( و مجفاز     

شفود. در ادامفه بفه     عقلی )مجاز در اسناد( تقسیم مفی 

 شود: بررسی این دو مقوله پرداخته می

 

 . مجاز مرسل از دیدگاه تسنیم4-1

عرب به استعاره بیش از مجاز مرسل تو ه کفرده  

علففت  همففین کففار بففرده اسففت. بففه  و آن را بیشففتر بففه

های کاربرد مجاز مرسل در قرآن کریم کمتفر از   نمونه

گرفتففه در  اسففتعاره اسففت. براسففار بررسففی صففورت

کفار رفتفه     نمونه مجاز مرسل بفه  52مح ودة تحقیق، 

نه را مجاز نمو 7نمونه را حقیقت و  7است که مؤل  

 36بفودن   نمونه را کنایه دانسته و حقیقت یا مجاز 2و 

نمونه دیگر را بیان نکرده اسفت. بفرای نمونفه وی در    

« یرجْعرلُفون  ؤ صفابِعرهُمْ فِفی آکانِهِفمْ    »بح  از آی  شفریف   

ایفن  « اصابع»بودن لفظ  ( ب ون اشاره به مجاز19)بقره: 

 وادی آملی، تعبیر را صرفاً مفی  مبالغه دانسته است )

(؛ زیرا مقصود از واردکردن تمفام  343، ص2، ج1389

انگشت داخل گوش، گرفتن آن بفا شف ت اسفت کفه     
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مفی  مبالغه در این عمل است. در ادامفه دو نمونفه از   

مجاز مرسل کفه مؤلف  بفه آن پرداختفه اسفت، ککفر       

 شود: می

 الف( خوردن آتش

  الكیرتمرفى  ول ؤ مْف  یرفأكکُلُون   الُفذِین   إِنُ»در آی  شفریف :  

(، لففظ  10)نسفاء:   1«ن اراً بُرُونِهِمْ فِى یرأكکُلُون  إِنُمرا ظُلكماً

یا  2مجاز مرسل است و عالقه این مجاز سرانجام« نار»

مسففببیّت اسففت؛ زیففرا ایففن افففراد درحقیقففت آتففش   

خورن ؛ بلکه اسباب آتش یا آننه را در آینف ه بفه    نمی

ق، 1420عاشفور،   )ابفن خورن   شود، می آتش تب یل می

(؛ ولففی مؤلفف  معتقفف  اسففت ایففن تعبیففر  43ص ،4 ج

 تصفرفِ  بفاطنِ  حقیقت بوده و براسفار آیف  شفریفه،   

 قیف   و مفردم آتفش اسفت    مفال  در غاصبانه و ظالمانه

کن . وی احتمفال   نیز به علت این امر اشاره می« ظُلماً»

مجاز با عالق  مسبّبیت را نیز ککر کرده است؛ ولی آن 

بودن ایفن   دلیلی بر مجازی کن  و معتق  است را رد می

 کفه  است این دهن ة نشان واژه و ود ن اشته و شواه 

گنففاه، آتشففی اسففت کففه در قیامففت آشففکار   حقیقففت

تبهکفاران را هیففزم دوز    شفود، ماننف  آیفاتی کفه     مفی 

هفای کفافران    های آتش را قلب دان  و یا منشا شعله می

 (.368 -367ص ،8، ج1388) وادی آملی،  3دان  می

 ب( ازواج

ورإِکا »در آیف  شفریف    « ازواج»مؤل  کاربرد لففظ  

ط لُقكتُمُ النِّساءر ف برل غكن  ؤ  رل هُنُ ف ال ت عْضُفلُوهُنُ ؤ نك یرفنكکِحْن    

دانف ؛ زیفرا    ( را مجاز مرسل مفی 232)بقره: «  ؤ زْوا رهُن

اگر شخصی حقیقتاً زوج باش ، ازدواج همسرش با او 

د؛ بنابراین اگر منظور ازدواج با شوهران قبلی معنا ن ار

                                                   
 که نیست این  ز خورن ، مى ستم به را یتیمان اموال که کسانى درحقیقت 1

 .[بسوزن  و] درآین ( آتش) فروزان شعل  در زود  به و برن  درون میبه  آتشى
 ما یؤول الیه. 2
 .7و  6، همزه: 98، انبیاء: 15 ن:  3

است؛ ولی اگفر  « مشارفت»یا « ماکان»باش ، عالق  آن 

ازدواج با شوهران آین ه م ّ نظر باش ، عالق  آن صرفاً 

است؛ زیرا ایفن اففراد در شُفرُف زو یفت     « مشارفت»

 (.359ص ،11ج ،1387هستن  ) وادی آملی، 
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در قرآن کریم، مجاز عقلی )مجفاز در اسفناد( در   

کار رفته است. براسار بررسی   های مع ودی به نمونه

 7گرفتفه در محف ودة تحقیفق، در ایفن آیفات       صورت

نمونه  3کار رفته است که مؤل   نمونه مجاز عقلی به 

نمونففه را مجففاز عقلففی دانسففته و بففه  1را حقیقففت و 

 ای نکرده است. رهنمونه اشا 3حقیقت یا مجازبودن 

 عرنكهففا الشُففیْرانُ ف أ زرلُهُمرففا»الفف ( در آیفف  شففریف : 

( لغفزش و اخفراج   36)بقفره:  « فیهِ کانا مِمكا ف أ خكر  رهُما

آدم و حوا از بهشت به شیران اسناد داده ش ه اسفت،  

که شیران فقط آنها را وسوسفه کفرد و فریفب     درحالی

ین این اسفناد از  داد و علت حقیقی این امر نبود؛ بنابرا

، 1ق، ج1352شود )بالغی،  نوع مجاز عقلی دانسته می

 (.86ص

مؤل  تسنیم، این آیه را بر دو مبنفای اصفرالحی   

حکمت و عرفان توضیح داده است و بر هفر دو مبنفا   

 اِزتل دان . وی معتقف  اسفت: اسفناد    آن را حقیقت می

 بفه  آنان اخراج اسناد نیز و( علیهما السالم) حوا و آدم

 و شود می تو یه کالم و حکمت زبان به گاهی ابلیس

 نظفام  کفه  حکمفت  اصرالح در. عرفان زبان به زمانی

ایفن   اسناد گردد، می معلولیت و علّیت محور بر هستی

 است نزدیک فاعل به فعل اسناد نوع از ابلیس به امور

 بفه  فعفل  اسفناد  نفوع  از سبحان خ ای به آنها اسناد و

هفای طفولی، شفیران     علفت  یعنی در نظفام  دور، فاعل

علت فاعلی نزدیک بوده و خ اون  علت ففاعلی دور  
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است. بنابراین اسناد این امور به شیران حقیقت است. 

 و تجلّفی  مبنفای  بفر  هستی نظام که نیز عرفان علم در

 بفه  مزبفور  افعفال  اسفناد  شفود،  می تبیین مرظهر و ظاهر

 زیفرا  اسفت؛  مرظهفر  به ظاهر فعلِ اسناد نوع از ابلیس،

 علفت  سفبحان،  خف ای  از غیر افعالی، توحی  براسار

 باشف ،  هرکفه  و هرچفه  او غیفر  و ن ارد و ود حقیقی

 معیفار  بایف   بنابراین ابت ا شود. می محسوب وی مظهر

 که شود و بع  گفته شود روشن عقلی مجاز و حقیقت

 ابلففیس، بفه  خ اسفت  کفار  کفه  اخفراج  و ازتل اسفناد 

 که همف   این باور استمجاز. وی بر  یا است حقیقت

 دارد، انسان نفوک یا سلر  ابلیس بر بر دتلت که آیاتی

برمبنای توحی  افعالی حقیقت اسفت ) فوادی آملفی،    

 (.388-387، ص3، ج1389

هفای مخلوقفات را    ب( قرآن کریم گاهی ویژگفی 

 رربُّفکر  و فاءر »دهف ، ماننف : آیف      به خ اون  نسبت می

 إِتُ یرنكظُفرُون   هرلك»( و آی  22)فجر: « صرفّا صرفّاً والمرل کُ

)بقفره:   1«ورالكمرالئِک فه  الكغ مامِ مِن  ظُل لٍ  فی اللُهُ یرأكتِیرهُمُ ؤ نك

انف ؛   (. برخی از اهل سنت ظفاهر آیفه را پذیرفتفه   210

ولی برخی دیگر به دلیل اشکاتت این مبنفا، همنفون   

پففذیرش حرکففت و تحففوّل و تجسّففم بففرای خ اونفف  

انفف  و و ففوه گونففاگونی،  ظففاهر آیففه را تأویففل کففرده

و یفا  « آیفات »یفا  « عذاب»یا « امر»همنون تق یر لفظ 

ق، 1420عاشفور،     )ابفن انف  فرض مجاز عقلی را نموده

(. مؤل  تسنیم، در تبیفین ایفن آیفات، از    268، ص2 ج

دو مبنای ادبی و فلسفی بهره برده است. تبیفین ادبفی   

اینکه بفا تو فه بفه آیفات محکفم قفرآن کفه صففات         

 ل فیسر »کنف ، ماننف :    مخلوقات را از خ اونف  نففی مفی   

                                                   
ها  روشن(  ها و برنامه آیا )پیروان فرمان شیران، پس از این همه نشانه» 1

«  ؟سو  آنان بیاین هایى از ابرها به انتظار دارن  که خ اون  و فرشتگان در سایه

 )تر م  مکارم شیرازی(.

( و دتیففل عقلففی و نیففز 11)شففوری: « ء شففی ک مِثلِففهِ

آنی که آم ن را به غیرکات خ اونف  نسفبت   شواه  قر

( و 78)غفافر:  « اللّهِ ؤمرُ  اءر ف إکا»داده است، همنون: 

شفود کفه در    ( نتیجه گرفته مفی 1)نحل:  «اللّهِ ؤمرُ ؤتی»

در تقف یر اسفت. وی در مبنفای دوم،    « امر»اینجا لفظ 

دیففففف گاه عالمفففففه طباطبفففففایی را پذیرفتفففففه     

ایففن بففاور  و بففر  (104ص ،2ج ق،1390)طباطبففایی،

 اوصفافی  بفا  را سفبحان  خف ای  کفریم،  است که قرآن

توصفی    عراکننف ه  و وهّفاب  عزیفزِ  نیفاز،  بی همنون

 آن وا ف   بایف   چیفزی  هفر  دهنف ة  چفون  و 2کن   می

 بخشفف ، مففی مخلوقففات بففه را آننففه باشفف ، خ اونفف 

 انفس  و فهفم  کوتاهی به دلیل خودش داراست؛ گرچه

 بفه  خ اونف   اتصفاف  چگفونگی  تصفور ، مادیات با ما

ولفی   اسفت؛  دشفوار  مفا  بفرای  صففات  ایفن  از برخی

 و مفاده  بفه  که تا زمانی رفتن و آم ن اوصافی همنون

از  و بففوده همففراه نقفف  بفا  کنفف ،  پیفف ا اسففناد  سفم 

 از اوصفاف  این اگر ولی خ اون  است؛ سلبی اوصاف

 سفلبی  اوصاف از شود، پیراسته  سمانی و مادی قیود

بنفابراین،   شفون .  داده می اسناد خ اون  به نیست و او

کففه مسففتلزم  «ء مجففی» و «اتیففان» در الففاظی همنففون 

چناننفه خصوصفیات مفادی آن  ف ا      حرکت اسفت، 

حقیقت خواه  بفود. بفرای    خ اون  به اسناد آن شود،

ظهفور و قفرب و احاطف      « فاء رربُّفک  » مثال منظور از

غایفب بفوده    خف ا  یعنی ،«رفت خ ا» خ اون  است و

بینففیم،  ود موانففع او را نمففیبففه سففبب و فف  اسففت و

مبنفا چنففین تعبیراتفی حقیقففت اسفت ) ففوادی     بفراین 

 (.310-307، ص 10، ج1389آملی، 

 

 

                                                   
 .50 و طه: 9در ص: « الورهّاب العرزیزِ» ،15در فاطر: « غنی الحمی » 2
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 . کنایه از دیدگاه تسنیم5

کنایه یکی از ساختارهایی اسفت کفه بفرای بیفان     

مفاهیم دور از کهن و نیز مفاهیمی که تصریح به آنهفا  

ایفن   رود. قفرآن کفریم از   کفار مفی    پسن ی ه نیست، به

های متعف دی اسفتفاده کفرده اسفت.      ساختار در نمونه

گرفته در مح ودة تحقیق، بنفا   براسار بررسی صورت

نمونفه و بنفا بفر نظفر      41بر نظر کتب اعراب القفرآن،  

کار رفته   نمونه تعبیر کنایی در این آیات به 46مؤل ، 

هفایی را کفه مؤلف  کنایفه      است. البته برخی از نمونفه 

داننف  و از تعبیراتفی کفه     کنایفه نمفی   دان ، دیگفران  می

نمونفه بفه    24ان ، مؤل  در  دیگران آن را کنایه دانسته

ای نکفرده اسفت و دو نمونفه را     بفودن آن اشفاره   کنایه

مجاز و یک نمونه را حقیقفت دانسفته اسفت. در ایفن     

بح  ابت ا بفه تبیفین حکمفت کفاربرد کنایفه از نگفاه       

هفای   ایفه مؤل  و سپس به بررسفی چنف  نمونفه از کن   

کاررفته در قرآن و بیان نظر مؤل  تسنیم دربارة آنها  به

 شود. پرداخته می

 

 . حکمت کاربرد کنایه5-1

مؤل  در بیان حکمت کاربرد کنایه معتقف  اسفت   

 و معفانی  از که در زبفان عفرب بفرای بیفان دو دسفته     

 معفارف  رفتفه اسفت: اول   کفار  به کنایی الفاظ مفاهیم

دور از فهفم مفردم    آنهفا  شفناخت  کفه  عمیقفی  و بلن 

مجفرّدات؛   یفا  فلسففی  مففاهیم  از برخی همانن  است،

 زشففت نهففا آ بففه تصفریح  کففه معفانی و مفففاهیمی  دوم

 حا ت. بفرای مثفال   قضای و  نسی امور مانن  است،

 تعبیرهفای  غفائط از  و مباشفرت، لمفس   مفس،  کلمات

و قفرآن   بفوده  متعفارف  و رایو عرب بین که ان  کنایی

 واِن»کفار بفرده اسفت؛ ماننف  آیفات:       کریم آنها را بفه  

 ف فاآلن  » (،237)بقره: « ت مرسُّوهُنّ ؤن ق بلِ مِن ط لُقتُموهُنُ

  عرلفی  ؤو  مررضفی  کُنفتُم  واِن»( و 187)بقره: « باشِروهُنّ

« النِّسفاء  تمرسفتُمُ  ؤو الغفائِطِ  مِن  مِنکُم ؤحر ٌ  اءر ؤو سرف رٍ

 زشفت  لففاظ ا این لغوی معنای که (. درحالی43)بقره: 

 زیفرا  هسفتن ؛  مودّبانفه  و زیبفا  تعبیرهایی بلکه نیست؛

 و کشفی ن  دسفت  معنای تمفار و  به «لمس»و « مس»

 برش فره  برخفورد  و آمف   و رففت   بفه معنفای   «مباشرت»

 «غفائط » .انف   آمیفزش  از کنایفه  واژه سه هر ولی است؛

 گذشفته  در چفون  و اسفت  گفود  مکفان  معنفای  به نیز

 تفا  انف   رفته می مکان آن به حا ت قضای برای معموتً

 حا فت  قضای از کنایه باشن ، محفوظ دیگران دی  از

 (.48-47ص ،19، ج1389است ) وادی آملی،  بوده

مؤل  بر این باور است که علت فراوانفی الففاظ   

کنایی، کاربرد ففراوان ایفن الففاظ در معفانی کنفایی و      

ش ن لفظ در آن معنا بفا گذشفت زمفان اسفت؛      صریح

کاربرد فراوان یک لفظ، قبح معنا بفه لففظ نیفز    زیرا با 

سرایت کفرده و کفاربرد لففظ در نگفاه مفردم ناپسفن        

ترتیفب مفردم بفه لففظ کنفایی   یف         این به .1شود می

گفردان   کنن  و از کاربرد الففاظ گذشفته روی   تو ه می

 (.48ص شون  )همان، می

 

 هایی از کنایه از دیدگاه تسنیم . نمونه5-2

 ال ( اشراب

 قُلُفوبِهِمُ   ففی  ورؤُشكفرِبُوا »آیف    دربفارة مؤل  تسنیم، 

 یا «اشراب»معتق  است که  (93)بقره:  «بِکُفكرِهِمْ الكعِجْل 

 «بستم شتر گردن به را ریسمان: البرعیر ؤشكربْتُ» از ریش 

 محبففت شفف ت از کنایففه صففورت ایففن در کففه اسففت

 بفا  آنها که قلب معنا این به است، گوساله به اسرائیل بنی

                                                   
نظیر این نمونه در زبان فارسی، الفاظ: مستراح، توالت، دستشویی و سرویس  1

ان  و در زمان حاضر تنها  کار رفته ترتیب در طول زمان به  به اشتی است که به

رود و استفاده از دیگر الفاظ در عرف چن ان  کار می لفظ سرویس به اشتی به 

 مناسب نیست.
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 «اشراب» از یا بود ش ه بسته گوساله به محبّت ریسمانِ

 کلمف   صفورت  درایفن  کفه  است کردن آبیاری معنای به

 گوسفاله  محبّفت  با آنها دل گویا است، تق یر در حبّ

 شف ی   نفوک از کنایه مذکور  مل  ش ه است و آبیاری

 گویفا  کفه  ای گونه به است، آنان قلب در گوساله محبّت

 نحفو  ایفن  بود. گرفته  ا آنان های دل در گوساله خود

 بخواهنف   هرگفاه  کفه  است رایو عرب ادبیات در بیان

 کلمف   کننف ،  بیفان  را چیزی بغ ِ یا حبّ ش ن عجین

عبفارت شفریفه    بنفابراین  برنف ؛  کار مفی   را به «شراب»

اسرائیل  پرستی برای بنی دهن ة اهمیت ویژة گوساله نشان

ش ن درخت و ودشفان بفا محبفت گوسفاله      و آبیاری

 (.539ص ،5ج، 1389است ) وادی آملی، 

 ب( قولوا

 قفول »های را که قرآن کریم به  مؤل  غالب نمونه

« قفول همفراه بفا فعفل    »ده ، کنایه از  می فرمان «نیکو

گففتن   اینکفه سفخن  دانسته و معتق  است با تو ه بفه  

بارزترین فعل انسان است، به آن اشفاره شف ه اسفت،    

 ق فوتً  ل هُم قولوا» (،83 )بقره:« حُسنا لِلنّارِ قولوا» مانن :

)احفزاب:  « سرف ی ا  ق فوتً  قولفوا » ( و5 )نسفاء: « مرعروفا

 با گفتن نیکو و درست سخن به سفارش (؛ بنابراین70

رفتفار درسفت   کنایه از رعایت ادب معاشرت و  مردم

شفود   است کفه شفامل سفخن، نوشفتار یفا رفتفار مفی       

 (.447، ص17، ج1389) وادی آملی، 

 ج( اتیان، قرب

مؤل  تسنیم، بر این بفاور اسفت کفه مقصفود از     

انجام خود آن فعل است « قرب به فعل»و « اتیان فعل»

و قرآن کریم گاهی به  ای نهی صریح فعفل از اتیفان   

کن . برای نمونفه در   می ش ن به آن نهی فعل یا نزدیک

( در 15)نساء: « الفاحِش   یرأتین  واللّاتی»عبارت شریف : 

رفتنف ؛ ولفی    قبیح عمل طرف به یعنی زنانی که ظاهر

 همننفین در آیف    زناسفت.  ارتکاب از کنایه این تعبیر

 از نهی صریحش معنای (32)اسراء: « الزِّنی وتت قر بُوا»

م ّ نظفر   کنایی یمعنا ولی به عمل است؛ ش ن نزدیک

« الیرتفیم  مال  تت قر بوا» نیز و است خود عمل از نهی آن

 نزدیک که است این آن صریح معنای ( که152)انعام: 

 غصفب  از کنایه اینجا در «قرب» ولی نشوی ؛ یتیم مال

 غصفب  را یتیمفان  امفوال  کفه  اسفت  آن بوده و منظور

)بقفره:  « الشُجرر ة هذِهِ وتت قر با»در عبارت شریف   نکنی .

 کنف ؛  مفی  نهفی  درخت به ش ن نزدیک از ( صریحا35ً

در آیف  شفریف     .اسفت  آن میفوة  نخوردن از ولی کنایه

)اعفراف:  « النِّسفاء  دونِ مِن ش هورةً الرِّ ال  ل ت أتون  إنُکُم»

(، هرچن  در ظاهر به معنای رفتن نزد مردان است؛ 81

منفافی عففت   ولی این تعبیر کنایفه از ارتکفاب عمفل    

 مسفئله امفری بسفیار    ها چون در این نمونه است. البته

 فای نهفی مسفتقیم از خفود فعفل، از       اسفت، بفه   مهم

کن  ) وادی آملفی،   آن نهی می به ش ن و رفتن نزدیک

 (.620، ص17، ج1389

 ش ن چهره د( سیاه

 بُشِّفر   وإکا»ش ن چهره در آیف  شفریف     مؤل  سیاه

)نحفل:  « ک ظفیم  وهُفور  مُسوردّاً هُهُور  ظ لُ بِاتُنثی ؤحر ُهُم

 ( را کنایه از غم و ان وه دانسته و معتق  اسفت کفه  58

 آنفان  چهرة نوزاد شنی ن خبر دختربودن هنگام اگرچه

ش  ) وادی آملی،  نمی ش ، سیاه می دگرگون و گرفته

 (.312ص ،15، ج1388

البته این نکته را نیز بای  افزود که مؤلف  تسفنیم   

انف ،   قرآنی را که دیگران کنایه دانسفته  برخی از تعابیر

شف ن   دان . برای مثال برخی سففی  و سفیاه   حقیقت می

« وُ ُفوهٌ  ورت سْوردُّ وُ ُوهٌ ت بْیر ُّ یروْمر»چهره در آی  شریف  

( را کنایه از سفرور یفا انف وه شف ی      106)آل عمران: 

(؛ 368، ص1 ق، ج1415انفف  )فففی  کاشففانی،  دانسففته
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ا بفر معنفای حقیقفی تفر یح     ولفی مؤلف  حمفل آن ر   

ای بفر حمفل ایفن     ده  و معتق  است دلیل و قرینه می

الفاظ بر معانی کنفایی نیسفت و ایفن نفوع سففی ی و      

سیاهی برخاسته از عقیف ه و امفر قلبفی اسفت کفه در      

قیامت آشکار شف ه و دیف نی اسفت ) فوادی آملفی،      

 (.311ص ،15 ، ج1388

 

 نتایج پژوهش

محف ودة   گرفتفه در  براسار بررسفی صفورت   .1

کفار    نمونه ساختار تشبیه بفه  40تحقیق، در این آیات 

نمونفه   25بفودن   رفته که تفسیر تسنیم، تنها بفه تشفبیه  

اشففاره کففرده اسففت. هرچنفف  مؤلفف  در بسففیاری از   

ها ب ون اشاره به ارکان و نفوع تشفبیه بفه تبیفین      نمونه

مفهوم و مقصود تشفبیه اکتففا کفرده اسفت، گفاهی در      

رخفی مسفائل همنفون: تعریف      مباح  به توضفیح ب 

تشبیه مقلوب، تشفبیه تمثیفل، نقفش تشفبیه تمثیفل در      

شناخت معارف الهی، حقیقت تشفبیه تمثیفل و نحفوة    

 تحقق آن در عالم خارج پرداخته است.

نمونففه سففاختار  109شفف ه،  در آیففات بررسففی .2

کففار رفتففه کففه تفسففیر تسففنیم تنهففا بففه    اسففتعاره بففه 

نمونه را کنایفه   6و  نمونه تصریح کرده 6بودن  استعاره

نمونفه تصفریح کفرده     25بفودن   دانسته و بفه حقیقفت  

گونه تصریحی به اسفتعاره   ها هیچ است. در بقی  نمونه

بودن ساختار نکرده است. از ملفه مبفاحثی    یا حقیقت

وضفع الففاظ بفرای    »که مؤل  به آن پرداخته، قاعف ة  

ها مختلف  بفه ایفن     است. وی در نمونه« ارواح معانی

ستناد کرده و بر این مبنا بسیاری از تعبیراتی را قاع ه ا

انف ، حقیقفت    که علمای دانش بیفان، اسفتعاره دانسفته   

دانسفته اسففت. وی رویکففرد سفمبلیک و نمففادین بففه   

تمثففیالت قففرآن را نیففز نقفف  کففرده اسففت و همفف      

 دان . های قرآن را حقیقت می داستان

کفار   نمونه مجفاز مرسفل بفه     52در این آیات،  .3

نمونفه را   7نمونه را حقیقت و  5که مؤل  رفته است 

نمونففه را کنایففه دانسففته و حقیقففت یففا     2مجففاز و 

 ها را بیان نکرده است. بودن بقی  نمونه مجاز

  نمونه مجاز عقلفی بفه   8ش ه،  در آیات بررسی .4

 نمونففه را حقیقففت و  3کففار رفتففه اسففت کففه مؤلفف   

نمونففه را مجففاز عقلففی دانسففته و بففه حقیقففت یففا    1

ای نکرده اسفت. وی بفا    ها اشاره بقی  نمونهمجازبودن 

را کفه  «  فاء ربُّفک  »نگاهی فلسفی، تعابیری همنفون  

دانن ، به صورت حقیقی تبیین  اکثر مفسران مجازی می

 کرده است.

نمونه و بنفا   41بنا بر نظر کتب اعراب القرآن،  .5

نمونه تعبیر کنایی در این آیفات بفه    49بر نظر مؤل ، 

هایی را که مؤلف    برخی از نمونه کار رفته است. البته 

داننفف  و از  کنایفه دانسففته اسففت، دیگفران کنایففه نمففی  

 انف ، مؤلف     تعبیراتی که دیگفران آن را کنایفه دانسفته   

نمونفه را حقیقفت دانسفته و بفه      1نمونه را مجاز و  1

هفا تصفریح نکفرده اسفت. وی      بودن بقی  نمونفه  کنایه

ایق ملکوتی و کاری برای بیان حق کاربرد کنایات را راه

روشی برای دوری از الفاظ زشت و ناپسن  در سفخن  

دانسته است و علت کثرت کنایفات را تفأثیر معنفا بفر     

 دان . لفظ در گذر زمان می
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