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استعارۀ مفهومی آیۀ نور در قرآن
بهجت السادات حجازی



چکيده
بخشی از اعجاز قرآن به زیبایی های ادبی و هنری اختصاص دارد که از آغاز ظهور اسالم در ایران ،منشأ شکوفایی زباان و اد
فارسی شده است .بر اساس تعاریف پیشینیان ،در درون استعاره به دلیل همانند کردن یا تشبیه ،همواره مبالغهای نهفته است کاه
رمز زیبایی سخن و دلیلی منطقی بر تطبیق نداشتن کامل مستعارٌمنه با مستعارٌله است؛ ولی در سااحت مقادس کاالم الهای ،باا
وجود اعجازهای لفظی و ادبی ،خالف واقعیت و کذ

راه ندارد .استعاره بر مبناای نرارم معا ار-جاور لیکااف و ماار

جانسون -و با رویکرد زبان شناسی شناختی ،طرحی فراگیر و گسترده مییابد که سطح دریافت و فهم مخاطبان قارآن را راجا
به استعاره ها ،خصو اً آنها که مربوط به حوزه توحید و خداشناسی است ،هموار خواهد کرد .از این رو ،در این نوشتار به آیاه
 53سوره نور -که یکی از آیات بحثانریز با ظرفیت تفسیرپذیری باالسات -باه عناوان یاال کاالناساتعار مفهاومی خاواهیم
نرریست که خردهاستعاره هایی به تفسیر بهتر آن کمال خواهد کرد .در استعاره های مفهومی قرآن ،خصو اً آنها که مرباوط باه
حوزۀ توحید و خداشناسی است ،سازوکارهای بهظاهر زبانی و در قالب واژهها ،در جهت ترغیب و برانریختن تفکر و اندیشا
مخاطب هستند؛ از این رو ،وجه اندیشری غالب بر وجه زبانی است و شاید این مهمترین دلیل در انتخاا

ا اطالا اساتعارۀ

مفهومی برای آیه نور باشد .با نررگاه شناختیان که استعاره از حوزۀ بالغت به گساترۀ زباان و تفکار و زنادگی راه ماییاباد و
مفهومی کلیتر پیدا میکند ،پذیرم بسیاری از استعارههای قرآنی خردمندانه تر میشود.
کليد واژهها :آی  53سوره نور ،استعارۀ مفهومی ،قرآن ،لیکاف و جانسون ،طراوارۀ استعاره مفهومی نور
 -1مقدمه
یکی از آیات بحثانریز با ظرفیت تفسیرپذیری باال در قرآن-که بسیاری از محقّقان و مفسران را به ارائ نظر واداشته آی  53سورۀ
نور است .معنای ظاهری آیه ،نوعی تشبیه و با توجه به معادلهای نور در قرآن ،نوعی استعارۀ مفهومی را در قالاب کاالن اساتعاره
نشان میدهد .از سوی دیرر ،بنای تشبیه و استعاره در این آیه ،تشبیه امری معقول و انتزاعی به محسوس نیست؛ زیارا ا واقعیات
مسلّم و جاودان عالم است که اگرچه نامحسوس است ،وجود خارجی دارد و فرض امر مجردِ رف برای «ا » نادرست است .به
عبارت دیرر ،مستعارٌله حقیقت ساری و جاری در زندگی ماست که از شدت ظهور پنهان است و خود بهناچار از زبانی اساتعاری
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برای معرفی خود بهره میگیرد .در این آیه ،برخالف استعارههای دیرر در حوزۀ بالغت ،مساتعارٌله اججلای از مساتعارٌمنه اسات .از
سوی دیرر ،این آیه به نظری معا ر استعاره که یال وجه آن جهانی بودن استعارهها ،به دلیل تجرباههاای مشاتر آدمیاان اسات،
نزدیال است؛ زیرا کل هستی های محسوس و نامحسوس را حقیقت روشن الهی فرا گرفته است ،حتّی اگر عدهای کورکوراناه ایان
نور آشکار را انکار کنند.
نظریه های جدید ادبی بر پای یال نوع دادوستد علمی بین ادبیات و سایر رشتههای علوم انسانی یا علوم تجربی شکل میپذیرد.
شناخت ارتباط بین علوم بالغی ،زبانشناسی ،دستور زبان و نقد ادبی اجتنا ناپذیر است .بعضی از واژههایی که بر مفاهیم خا ای
در یال حوزۀ شناختی داللت دارند ،با اند تفاوتهایی به حاوزه هاای شاناختی دیرار تسارّی پیادا کارده ،نرارمهاای جدیاد
میآفرینند .یکی از این واژهها «استعاره» است که در علم بالغت سنّتی ،ارسطو با نوشتن «فنّ شعر» ،آغازگر طرا آن در قالب آرای
ادبی بوده است و در کتب بالغت از گونه های متفاوت استعاره در اسم یا فعل و بیان شواهدی از آنها سخن به میاان آماده اسات؛
ولی به هیچ وجه ،این واژه معنایی گسترده که تمام فعالیتهای فکری ،نوشتاری ،گفتاری و رفتاری را در بار گیارد ،دانساته نشاده
است .یاکوبسن نشان داد که برخالف تفکر ارسطویی ،استعاره فقط زبانی نیست بلکه در سایر حوزههای هنری ،فرهنرای ،زنادگی
فردی ،گفتمانهای اجتماعی و...نمود پیدا میکند .جور لیکاف و مار جانسون نیز بر مبنای زباانشناسای شاناختی باه اساتعاره
مینررند و در کتا

استعارههایی که با آن زندگی میکنیم آن را یال پدیده گساترده و انکارناپاذیر در زنادگی کالمای و رفتااری

آدمیان تعریف میکنند ) .)Lakoff & Johnson, 1980: 3به عبارت دیرر ،کنشهای کالمی و رفتاری استعاری کاه همساویی
دارند ،از یال مفهوم استعاری مرکزی یا کانونی (کالن استعاره) سرچشمه میگیرند ،که ا اطالحاً «اساتعاره مفهاومی» مایگویناد.
افزون بر این ،بر روابط کالمی روزمره ،نوشتارهای خبری ،کتب ادبی ،حتّی کتاا

آسامانی قارآن نیاز مایتواناد در حاد اعالیای

زمینهساز جستوجوی این استعاره های مفهومی باشد؛ هرچند که قرآن آغازگر شکوفایی علوم بالغی در حوزۀ سخنوری و تدوین
بوده است.
اگرچه پژوهشرران بالغت قرآنی به گونه های متفاوت تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه و تمثیل را در قرآن جساتوجاو کاردهاناد،
شاید بهتر باشد که زبان همه آیاتی را که مصادیق این گونه ها هستند ،تحت عنوان زبان کلی استعاری قارار دهایم؛ زیارا «برمبناای
نررگاه شناختی ،سازوکار استعارهسازی ذهن ،حا ل فرایند انراشتن چیزی به جای دیرر اسات» (فتاوحی .)511 :9519 ،از ایان
رو ،شاید بی اساس نباشد که سبال قرآن را در اینرونه آیات ،سبکی استعاری تلقی کنیم .شایان ذکر است که هدف نرارنده از این
جستار ،تطبیق نظریه های جدید با قرآن و تأیید آنها نیست؛ زیرا ساحت مقدس کالم آسمانی از اینرونه تلّقیها و فرض گارفتنهاا
منزّه و مبرّی است و چنانکه اشاره شد ،خود سرچشمه جوشان دانشها ،شناختها و دریافتهای جدید اسات؛ ولای گااه ارتبااط
تنراتنگ و نامحسوس خردهاستعارهها در قرآن با کالمی استعارهای ،طراوارۀ استعاره مفهومی را در ذهن مخاطب تداعی مایکناد
که از سر اضطرار آن را دنبال میکند .از سوی دیرر ،قرآن برخالف دیرر متون ،از یال سو متنی است «خوانا»؛ (متنی کاه خوانناده
را به بازنمایی معنایی واحد رهنمون میسازد) ،و از سوی دیرر «نویسا»؛ (متنی با زبانی بی پایان و متکثّر که تعاین ناپاذیر اسات،).
(ر : .یادداشتها) و شاید بر اساس تقسیمبندی آیات به محکمات و متشابهات ،بتوان آیات محکم را به گونهای «خواناا» و آیاات
متشابه را «نویسا» به شمار آورد.
دیدگاه شناختیان که استعاره را فاقد کذ

و دروغ و ضرورت اجتناتناپذیر زندگی تلّقی میکنند ،شاید دریافت مفهاوم واقعای

زبان استعاری قرآن را ساده تر کند .برمبنای تفکر علمای بالغت کالسیال ،اگر استعاره رفاً یال آرای ادبی با گوناههاای متفااوت
خود برای زیباسازی کالم به شمار رود ،این سخن مشهور «احسنه اکذبه» کامالً منطقی به نظر میرسد ،ولی با نررگاه شناختیان کاه
استعاره از حوزه بالغت به گسترۀ زبان ،تفکر و زندگی راه مییابد و مفهومی کلیتر پیدا میکند ،پذیرم بسایاری از اساتعارههاای
قرآنی خردمندانهتر میشود .مضامین بعضی از آیات قرآن در کتب آسمانی عهد عتیق و جدید نیز با ساختاری تقریبااً مشاابه آماده
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است؛ ولی بعضی از آیات منحصر به خود قرآن و بیسابقه هستند؛ ازجمله آی  53سوره نور که شارا ا ول کاافی در اهمیات آن
مینویسد« :این آیه از نظر سوق عبارت و جملهبندی و طرا موضوع یکی از ابتکارات معجزمآ

قرآن است .این مضامون و ایان

معانی نه در کلمات حکمای سلف ،نه در مضامین اشعار و خطب ملت ها ،نه در تعبیرات کتب عهد عتیق و جدیاد و در نتیجاه در
هیچ میدان تعبیری سابقه نداشته و باید اعتراف کرد که فوق تفکر و اندیش معمولی بشر و خصوص عر

اسات» (کلینای:9581 ،

.)583/9
پرسش ا لی این است که آیا در این آیه خداوند به نور تشبیه شده است یا کاربرد استعارۀ ناور بارای ذات بااریتعاالی جاایز
است یا نه؟ در قرآن از یال سو بر اساس آیه «لیس کمثله شیءٍ» خداوند شبیه و نظیر ندارند (ر : .یادداشتها) و از سوی دیرار،
واژه هایی در معنای استعاری به او نسبت داده میشود که اگر چنانچه تنها به مفهوم ظاهری آنها اکتفا شود ،مخاطب گرفتار مفااهیم
به ظاهر متناقض میشود؛ ولی با علم و آگاهی به ماهیت تو یفناپذیری خداوند و توجه به معانی استعاری واژگاان و تفکیاال و
تقسیمبندی آیات به محکم و متشابه ،این ابهامات برطرف خواهند شد؛ مثالً در آیه « بغ ا وَ مَن اجحسَنُ مِنجا

بغ ً و نحان لاه

عابدون» ( /958بقره) برای خداوند بغه یا رنگ در معنای ظاهری ،قائل شده است که البته در معارضه با یهود و نصاری و اثباات
برتری دین حنیف ابراهیم (ع) این آیه ذکر میشود .چنانچه علّامه طباطبایی میفرمایند« :منظور از « بغه» در این آیه ایماان اسات؛
یعنی این ایمان رنگ الهی است برای ما و بهترین رنگ هاست ،نه مانند رناگ یهودیات و نصارانیت کاه از دساتورات دیان خاود
منحرف شدهاند» (طباطبایی .)156/9 :9565 ،در تفسیر قمی از یکی از آن دو بزرگوار اماام

اادق و بااقر (علیهمااالساالم) و در

معانیاالخبار از امام ادق (ع) در تفسیر « بغ ا » نقل شده که فرمودند« :این رنگ همان اسالم است» (همان.)151 :
در زمین اطالق کلمه نور به ذات باری تعالی ،دو نررگاه وجود دارد« :نررم کسانی که مراد از نور را همین نور حسی میدانند
و چون اطالق نور بر ذات باری تعالی محال است ،آن را از با

مجاز و تشبیه و مانندنمایی تفسیر کردهاند .دوم دیدگاه فیلساوفان

و عارفانی که مراد از نور را نور حقیقی و بسیطی میدانند که «الظاهر بذاته والمظهر لغیره» به خودی خود روشن و روشانیبخاش
غیر است .از این رو ،دو رویکرد ،مجاز و مانندنمایی و رویکرد حقیقتنمایی راج به نور در این آیه وجاود دارد» (لطفای:9585 ،
 .)18موالنا در شمار گروه اول است؛ زیرا در باور او خداوند از سر ناچاری استعارۀ نور را برای خود به کار برده است وگرناه بار
مبنای آی «لیس کمثله شیء» جای هیچگونه تشبیه و استعاره برای تعریف او نیست:
ورناااه ال عاااین رَاجت چاااه جاااای بااااغ

گفاااات نااااور غیااااب را یاااازدان چااااراغ

مِثااااال نباااااوَد آن ،مِثاااااال آن باااااوَد

تاااا بَااارجد باااوی آنکاااه او حیاااران باااوَد
(مثنوی )5116-8/5/

از طرفی ،حتّی اگر مبنای تشبیه در آیه (/53نور) را بپذیریم و نیز نور را ذاتی به شمار آوریم نه عَرجضی ،بااز هام ایان ناور بایبادیل و
بیمانند است ،چنانکه پیامبر اکرم (ص) میفرمایند« :یا نورالنور ،یا منورالنور ،یا مدبرالنور ،یا مقدرالنور ،یا نورکلّ نور ،یا نوراً قجبل کالّ ناور،
یا نوراً بعد کلّ نور ،یا نوراً فوق کلّ نور ،یا نوراً لیس کمثله نور» (مجلسی ،بی تا.)511/91 :
در این جستار ،نرارنده بر آن است تا رویکرد سومی را بر این موضوع عرضه کند که شاید باه لحاام ماهیات تأویالپاذیری و
تکثر معنایی آیات و دعوت قرآن به تدبر و تعقّل مخاطبانش ،متهم به گزافگویی در ساحَت مقدس کالم الهی نشود .این رویکرد،
اطالق نور به ذات باریتعالی از با

استعارۀ مفهومی است .بدین معنا که البته «نور» اول در این آیه به هیچ وجاه حسای نیسات؛

ولی به لحام معادلهای نور در قرجآن که فهم و در این آیه را تسری میبخشند؛ میتوان آن را استعارهای مفهومی در نظر گرفات
که با معادلهای خود یال طراوارۀ شبکهای تشکیل دهند .این تکثّر معادلهای نور و ماهیت چیدمان واژههاای مشکوة  ،مصاباا،
زجاجیه  ....در این آیه ،و فناپذیری ذات باری تعالی را به وضوا نشان میدهد.
پرسشهایی که در تعمق نسبت به این آیه با رویکرد ادبی و بالغی مطرا میشود ،بدینگونه است:
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 -9آیا زبان ادبی بشری با زبان قرآن که در او اعجاز ادبی و بالغی است ،همسانی و مشابهت دارد؟ -1استعاره در قارآن چاه
جایراهی دارد؟ -5استعاره مفهومی نور در قرآن چه طراوارهای دارد؟
پژوهشهای مرتبط با این بحث چندین مقاله است که به بعضی اشاره میگردد- :مقال «استعارههای مفهومی در تفکر دینی» کاه
به تأثیر نظری استعاره مفهومی در تفکر دینی و حوزۀ فهم مفاهیم و گزارههای دینی پرداخته است (قاائمینیاا-)931-981 :9588 ،
مقال «استعاره های مفهومی در قرآن از منظر زبانشناسی شناختی»؛ کاوشی مبسوط راج به اساتعارههاای مفهاومی گیااه در آیاات
قرآن و انطباق آنها با مراحل مختلف زندگی انسان است که طراوارههای تصویری بنیادیتری را با نراه معا ر به اساتعاره ،ارائاه
میکند (هوشنری و سیفی -)1-51 :9588 ،مقال «استعاره مفهومی نور در دیوان شمس» بر مبنای نظری شناختی اساتعارۀ معا ار،
استعاره مفهومی «معرفت بصری» است و استعاره مفهومی ذهن موالنا که «جهان غیب نور است» نور را به مثاب خدا ،انسان کامال،
مکان ،خوار  ،هدایت ..... ،به عنوان خردهاستعاره تجزیه و تحلیل میکند (بهنام - )19-991 :9581 ،مقالا «اساتعارههاای جهتای
قرآن با رویکرد شناختی» براساس پاسخ به این پرسشها نوشته شده است که استعارههای جهتی قرآن (تقابلهاای بااال یاا پاایین،
جلو یا پشت ،راست یا چپ ،مرکزی یا حاشیهای) چرونه مفاهیم انتزاعی -معنایی قارآن را نشاان مایدهناد و تاا چاه انادازه باا
تجربه های روزمرۀ انسان در زندگی مطابقت دارند؟ (کرد زعفرانلاو و حاجیاان -)996 :9581 ،مقالا «پیونادهای میاان اساتعاره و
ایدئولوژی» نشان میدهد که استعارهها میتوانند با «برجستهسازی»« ،کمرنگسازی» و «پنهانسازی» ویژگیهای مشخصای از یاال
مفهوم ،چشمانداز تازهای از واقعیت را در خدمت ایدئولوژی قرار دهند و به بقا و مشروعیت روابط قدرت در جامعاه کماال کناد
(شهری.)61 :9519 ،
در قرآن اکثر استعارههایی که در حوزۀ شاناخت توحیا د هساتند ،آشاکار کاردن حقیقتای ذاتا ًا برجساته و باینیااز از اثباات و
برجستهسازی ،کمرنگسازی و پنهانسازی است .از این رو ،استعارۀ مفهومی مورد نظر ما در حوزۀ مقاله مذکور قرار نمیگیرد.
 -2جایگاه آرایههای ادبی درقرآن
یکی از ابعاد اعجاز قرآن ،زیبایی بالغی واژهها ،عبارات و نحوۀ چیدمان آنها جهت تفهیم حقایق گرانسنگ به مخاطبان است .زبان
رمزی و نمادین اگر حا ل خالقیت ذهنی بشری باشد ،عمدتاً آمیخته با تخیالت و مفاهیم غیرواقعی است .در واق  ،تصرف شاعر
یا نویسنده در واقعیتها به زبان هنری برای زیباسازی کالم است که «هیچ ربطی به دق و کذ

منطقی در عبارات و گزارههاای

منطقی ندارد» (حسینی خراسانی .)99-91 :9585 ،ولی زبان رمزی و نمادین قرآن مبرّی از هر نوع تخیالت غیرواقعای و کاذ

و

مجاز است و اگر زیباییهای ادبی در زبان بشری مخاطب را از واقعیت دور میکند ،زیباییهای ادبی قرآن ،آدمی را هرچه بیشتر به
واقعیت و حقیقت نزدیال میکند.
بحث راج به جایراه آرایه های ادبی در قرآن نیاز به یال مقدمه دارد که به اجمال ارائه میشود .همیشه باین دانشامندان علاوم
قرآنی در مورد این موضوع که آیا زبان قرآن ریح ،شفّاف و بیانرر واقعیتهاست یا رمزی ،نمادین و تمثیلی است ،اختالف نظار
بوده است (ر : .یادداشتها) .مثالً راج به زبان داستان حضرت آدم و اغوای او توسط شیطان ،آیتا جوادی آملی بر ایان نظار
است که زبان قرآن تمثیلی است و «مراد از تمثیل این نیست که قصهای ذهنی که ا الً مطاابق خاارجی واقعای نداشاته باشاد ،باه
ورت داستانی نمادین ارائه گردد ،بلکه بدین معناست که حقیقتی معقول و معرفتای غیبای کاه وقاوع عینای یافتاه ،باه اورت
محسوس بازگو شده است .تمثیلی بودن امر به سجده ،به این معنا نیست که ا ل دستور سجده واق نشاده و باه عناوان داساتانی
تخیلی و نمادین بازگو شده و ساخته و پرداخته ذهن است ،بلکه نحوۀ تمثیل به این معناست که حقیقتی معقول و معرفتی غیبی به
ورت محسوس و مشهود بازگو شده است» (جوادی آملی.)111/5 :9588 ،
ولی آیتا معرفت بر نمادین بودن داستان آفرینش حضرت آدم (ع) تأکید کرده است و میفرماید :آی شریف «وَ اِذ قاالج ربکاال
لِلمالئک اِنّی جاعِل فیاالرض خلیفه ً ،»...تعبیری است رمزی از شأن انسان باه اورت عاام کاه افازون بار آدم (ع) شاامل هما
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انسانها در زمین می شود و بیانرر آن است که انسان موجودی شررف است که ذات او از قدرتی واال برخوردار است» (معرفات،
 9193به نقل از کبیری.)98 :
این گروه که از پذیرفتن آرایه های ادبی در قرآن ابایی ندارند ،دالیلی نیز بر اثبات مدعای خود ارائه میکنند؛ مثالً سیوطی بارای
استعارههای قرآنی سه دلیل بیان میکند :آشکار شدن آنچه خفی و ناپیداست ،برای حصول مبالغه یا مجموع اینها (سیوطی به نقال
از علویمقدم .)518 :9533 ،از نظر این گروه بیتوجهی به معنای حقیقی واژه های اساتعاری در قارآن چاه بساا سابب گمراهای
عدهای شود؛ مثالً در آی «ا یستهزیٌ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون» (بقره )93/؛ یعنی خداوند آنان را استهزاء کند و براذارد
که در سرکشی خودشان سرگردان شوند؛ اگر ندانیم که نسبت استهزاء به خدای بزرگ دادن ،از با
خو

استعاره اسات ،معناای آیاه را

نفهمیده ایم؛ زیرا استهزاء به معنای سخریه و استخفاف اسات «والیجاوز االساتهزاء علایا تعاالی النّاه متعاال عانالقبایح

والسخریه من با العیب والجهل» ،استهزاء بر خداوند تعالی جایز نیست؛ زیرا او از انجام کار زشت و تمسخر به دلیل نباود نقا
و نادانی (در او) منزّه است (کشّاف )63/9 ،که مقصود کیفر خداوندی است به استهزاءکنندگان که مجاازات و سازای اساتهزای آناان
همین است؛ زیرا در آی قبلی گفته شده است« :و اذا لقواالذین آمنوا قالوا امنا و اذا خلاوا الای شایاطینهم ،قاالوا ِانّاا معکام ،انّماا نحان
مستهزؤن» ،زمانی که با کسانی که ایمان آوردهاند مالقات میکنند ،میگویند ایمان آوردهایم؛ ولی زمانی که با انسانهای شایطان افت
مالقات میکنند ،میگویند ما همراه شما هستیم و ما به استهزاءگیرندگان (مؤمنان) هستیم (بقره ( ،)91/علوی مقدم.)111 :9533 ،
یا در آی « بغ ا و من احسن منا

بغ و نحن له عابدون» (بقره  )958/اگر ندانیم منظور از رنگ خدا ،دین خداوند اسات

و منظور از رنگ همان ایمان محکم و استوار است که پایههای دین است ،درست معنای آیه را نفهمیدهایم (همان.)1-3 :
نمون دیرر در آی «و مکروا و مکرا وا ُ خیرُالماکرین » (آل عمران« )35/که لفظ مکر برگرداندن کسی است از راه و هدف خاود
به طریق حیله و نیرنگ و میدانیم که مکر بر خدا روا نیست .پس منظور کیفر و عقوبتی است که خداوند به سزای مکار و فریاب باه
آنها میدهد ....و جزای مکر را مکر نهادن ،بر اساس آرای مشاکله و تقابل الفام است» (همان.)1-8 :
از سوی دیرر ،برخی احادیث الیه های متفاوت معنایی زبان قرآن را تأیید میکند ،از جمله حدیث اماام اادق (ع)« :کتاا ا
عز ّو جلّ علی اربع اشیاء :علیالعبارۀ واالشاره واللطائف والحقایق؛ فالعباره للعوام واالشاره للخواص واللطایف لالولیاء والحقاایق
لالنبیاء» (اال فهانی ،)91/9 :9118 ،کتا

خداوند عزّ و جلّ بر چهار بطن یا الیاه تقسایم مایشاود :عباارت ،اشاارت ،لطاایف و

حقایق .عبارت برای عوام  ،اشارت برای خواص ،لطایف برای اولیاء و حقایق برای انبیاء است؛ یعنی استنباط و در هار کادام از
این الیه ها ،به ظرفیت علمی خا ی نیاز دارد که هر کدام از این افراد متناسب با میزان معرفت و شناخت خود به بطنی از قرآن راه
مییابند.
تیلیش فیلسوف مسیحی بر این باور است که« :تمام گزارههایی که در رابطه با خدا مطرا میشوند ،معنای نمادین دارند ،به جاز
گزارۀ «خدا خود وجود است» به معنای اینکه خدا قدرت وجودی است که در تمام موجودات قرار دارد و به آنها قادرت وجاود
میبخشد و بدون آن ،وجود برای آنها امکانپذیر نیست .هرچیز دیرری غیر از این دربارۀ خدا بروییم ،سامبولیال اسات (عباسای،
.)916 : 9586
در تفسیر آیه  53سوره نور نیز بعضی از مفسرین و علما به ساحت بالغت نزدیال شده ،یال نوع همانندنمایی یا تشبیه ،تمثیل،
استعاره بر معنای آن فرض گرفتهاند ،البته متفاوت با گونههایی که در زبان ادبی بشری به کار میرود و بعضی بر این باورند که آیه
با توجه به تمثیل های آن ،بزرگترین حقیقت هستی را در خود جای داده است .از این رو ،توجه به جنبهای خاص از آن نمیتواناد
بیان کنندۀ تمام حقیقت آن باشد و به ژرفای فهم مطلبی که آیه در دد تبیین آن است ،نایل آید ...لذا اگر باه حقیقات ناور توجاه
شود ،نیازی نیست خود را به وادی مجازگویی و مانندنمایی بکشانیم (لطفی.)38 :9585 ،
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 -5کارکردهای زبان قرآن
تبیین کارکردهای متنوع آیات قرآن در حوزۀ علم معانی ،وجه دیرر از اعجاز زبانی آن است .رومن یاکوبسن شاش کاارکرد بارای
زبان تعریف کرده است -9« :کارکرد ارجاعی -1 9کارکرد خطابی انریزشی -5 1کارکرد احساسی -1 5کارکرد ارتباطی -3 1کارکرد
شعری -6 3کارکرد فرازبانی» (یاکوبسن.)96-8 :9189 ،
نمونههای بعضی از این کارکردها در آیات قرآن بدین ترتیب است:
-9کارکرد ارجاعی :بیشتر آیاتی که راج به تاریخ گذشتران است ،نظیر داستان ا حا

کهف یا ذوالقارنین ،کاارکرد ارجااعی

دارند.
-1کارکرد خطابی (انریزشی)« :یا ایهااالنسان ما غرّ بربالالکریم» (انفطار)6/
-5کارکرد احساسی« :یا ایهاالذّین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحم ا ( » ....زمر)35/
-1کارکرد ارتباطی« :ما تلال بیمینال یا موسی قال هی عصای اجتجوَکأ علیها و اجهشک بها غنمی» (طه )98/
-3کارکرد فرازبانی« :ا نورالسموات واالرض مثل نوره کمشکوۀ( »...نور)53/
کارکرد شعری به هیچ وجه در آیات قرآن وجود ندارد ،هرچند نظماهنگ جزء پایانی بعضی از آیاات ،شاعرگونری را در ذهان
مخاطب تداعی می کند و خداوند در آخرین آی سورۀ شعرا ،شاعران متعهد به ایمان و عمل الح را تأیید کرده اسات ،در عاوض
بیشتر آیات به لحام تفسیر و تأویلپذیری و با وجود نزول به زبان قابلفهم بشری خصو ااً در تو ایف حقاایق غیرقابال بیاان،
کارکردی فرازبانی دارند .تکثر و چندمعنایی واژه نور در آیه  53سوره نور ،کارکرد فرازبانی آن را اثبات میکند .پایش از پارداختن
به این موضوع ،به نظریه های علمای بالغت راج به بنیاد استعاره و دور بودن ساحت آیات الهی از کارکرد شعری اشااره خواهاد
شد.
 -4استعاره
خاستراه اولیه آرایه های بالغی ،آیات الهی است و پیش از نزول قرآن ،زبان فارسی چندان سرشار از این زیبااییهاا نباوده اسات.
حتّی تعریف و تبیین این آرایهها و نامرذاری آنها نیز از قرآن مایه گرفته است .از این رو ،شاید تطبیق مباحث بالغی با آیات الهای
دور از خردمندی باشد .همانرونه که جستوجوی میزان همانندی مادر به فرزند کار حیحی نیست .ولی جهت ارزم نهادن باه
این ساحت مقدس و تأثیرگذاری بالغی قرآن در زبان فارسی ،بعضی از نظریههای جدید ادبی را میتاوان از منظار قرآنای نقاد و
تجزیه و تحلیل کرد .اولین بحث در بالغت ،رسا بودن و به دل نشستن سخن است ،هرچند به ظاهر با واقعیت عینای و ملماوس
همسویی نداشته باشد .استعاره نیز یکی از ترفندهای ادبی است که به مصداق مثل معروف «احسنه اکذبه» زیباییام برپایه کذ

و

عدم واقعیت نهاده شده است (ر : .یادداشت ها) .همانرونه که در مقدمه اشاره شد؛ ،استعاره ،تشبیه ،مجاز .... ،در کالم بشری بار
مبنای تخیل خالّق و عدم انطباق بر واقعیت موجود شکل میگیرد ،ولی زیباییهای ادبی در قرآن برای نزدیال کاردن مخاطاب باه
واقعیتها و روشن کردن حقیقت است و جنب زیبایی شناختی کالم با میزان دوری الفام از واقعیتها ،ارتباط مستقیم دارد .هرچند
در راستای تفاوت نظر میان ظاهرگرایان و مخالفان آنها راج به همین مسأله ،فرقاههاایی ظهاور کاردهاناد .جرجاانی ماینویساد:
«شماری از مفسران که در کار خویش دانش کافی ندارند ،همواره الفاظی را که با معنای مجازی و تمثیلی به کار رفته است ،حمال
بر ظاهر می کنند و معنی را بدین ترتیب تباه ساخته با نقض غرض ،خود و شنوندگان خود را از در پایا بالغات و مقاام واالی
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سخن مان میشوند و چون به ذکر وجوه کالم میپردازند و چه سخنان سبال که در آن میگنجانند ،آن وقت میبینی باه دام آنچاه
خود زشت میشمردهاند ،گرفتار آمدهاند» (جرجانی1111 ،م .)156 :بعضی کاربرد مجاز و استعاره  ...را در قرآن محال و مغاایر باا
حقیقت میدانند .محمد عباس در کتا

ابعاداالبداعیه فی منهج عبدالقاهر جرجانی مینویسد« :نباید از نظر دور داشت که تکیه بار

ظاهر کالم و معنای مجازی را حمل بر ظاهر کالم کردن ،نمود آشکار مجادالتی فلسفی است که بر سار مساۀل حقیقات و تخیال
دربارۀ این موضوع وجود داشته است؛ یعنی در پس این امر ،اختالفات فرقهای و مسلکی در جریان است که به موجب آن گروهی
از عالمان وقوع مجاز در قرآن را منکر هستند و اینرونه استدالل میکنند که مجاز برادر کذ

است و قرآن از کذ

منزّه است ،گو

اینکه متکلم چون عر ه بر وی تنگ شده است ،ره استعاره میرود؛ ولی این امر نزد حق تعاالی محاال اسات» (هماان پیشاین) و
بعضی قرآن را بدون این آرایههای ادبی فاقد زیبایی میبینند.
بحی الح میگوید :اگر جنبههای مجازی قرآن از آن گرفته میشد ،زیبایی خود را از دست میداد .هم بالغیون اتّفااق نظار
دارند در اینکه مجاز گویاتر از حقیقت است و اگر سلب مجاز از قرآن واجب میشد ،در آن ورت الزم بود که آرایههاایی چاون
حذف و تأکید و مانند آنها نیز حذف شود ( بحی9188 ،م.)591 :
 -1-4احسنه اکذبه
رمز اعجاز بالغی قرآن در این است که زبانی استعاری بر پایه واقعیت و منطق و در عین حال تخیلبرانریز و زیبااییآفارین دارد و
امکان شناوری مخاطبان را در دریای معانی و دریافتهای متعدد و تعمق در درونیترین الیههای معانی نامحسوس و انتزاعای فاراهم
میکند و این عبارت مشهور (احسنه اکذبه) اگر در مورد هر متن ادبی خیالانریز دق کند ،به هیچ وجه بر جنب بالغای آیاات قارآن
چه نمونههای استعاری و مجازی که عمدتاً به ورت واژگانی آشکار میشوند و چه نمونههای تمثیلای کاه باه اورت گازارهای و
پیچیدهتر از نوع اول نمود پیدا میکنند ،درخور تطبیق نیست.
در قرآن ،استعاره رفاً کاربردگونهای زبان فرامتنی است که امکان تعمق و غوص در الیههاای درونای معاانی و دریافاتهاای
متعدد را فراهم میکند .این موضوع بهخصوص در مورد آیات متشابه به ورت جدیتری مطرا میشود.
پایه و اساس نظر گروه اول که کاربرد آرایه های ادبی را ناسازگار با ساحت مقدس قرآن میدانند ،این مَثجل معروف عربی اسات
که در بسیاری از کتب بالغی ذکر شده است .ولی عبدالقاهر جرجانی راج به این نظریه و اندیشههای متفاوت در ماورد آن ،یاال
بحث مستوفی و جام در کتا

اسرارالبالغه آورده است .پرسش ا لی این است که آیا ور خیال شاعران باید منطبق با واقعیت

و منطق باشد ،یا اینکه رمز زیبایی سروده های ایشان در همین فا له گرفتن و مغایرت با واقعیت و عقالنیات اسات؟ وی در ایان
زمینه به هر دو نظر اشاره میکند و بر این باور است که اگر شاعر در مدا ممدوا خود اغراق نمایدف در حالی که ممدوا بهره-
ای از بزرگی و سروری ندارد ،بدون شال سخن او آمیخته به دروغ است و اینکه گفتهاند« :احسنالشعر اکذبه» به هماین معناسات
که شعر از حیث شعری فضیلت یا نق

نمیآورد ،با اینکه شخ

پست را بزرگواری ببخشد که فاقد آن است (جرجانی:9581 ،

.)968-8
و اینکه در معارضه و مخالفت با این سخن گفتهاند« :خیرالشعر ا دقه» ،مراد شعری اسات کاه باه حکمات و پناد و انادرزی
آمیخته باشد و در ستایش افراد به راستی و درستی رهنمون باشد (همان.)968 :
وی در مورد عبارت «احسنه اکذبه» مینویسد :و سخن کسی که گفته (بهترین شعر دروغترین آن است) بر ایان اسااس اساتوار
است که هنر شعر پهنایی گسترده و شعاعی باز و میدانی فراختر و شاخههای گونهگونتر از این دارد .اینجاست کاه بناای کاار بار
پهناوری اندیشه و وسعت تخیل قرار دارد و آنچه ریشهام به تقریب و تمثیل برمیگردد ،حقیقت خوانده میشود و در مادا و ذم
و و ف و فخر و دیرر مقا د و اغراض شعری روم مبالغه و اغراق پیش گرفته میشود و شاعر راهی را پیش میگیرد که پایاان
آن به ابداع و افزایش میانجامد ....اما معانی نوع اول ،همانند شخ

گرفتار و محبوسی است که زنجیرم به گردن و دربناد باوده
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است و همچون کسی است که دست و نیرویش به دلخواه باز و آزاد نیست( ...همان.)961 :
گویی جرجانی راحت بیان شاعر را نوعی اسارت و شناوری او را در دریای تخیل و اباداعات ادبای ،آزادی تلقّای مایکناد؛
هرچند که در پایان این بخش از گفتار خود ،حالتی بینابین را میپذیرد و مینویسد« :باه هرحاال (خیارالشاعر اکذباه) را بارای آن
نرفتهاند که سخن بیمدرکی بیاورند که دروغ باشد و شاعر به دوستش دروغ گفته باشد و افراط کند؛ مثل اینکه به شخ

مسکین

تهیدستی بروید« :انّال امیرالعراقین» و اما سخنی که در آن آفرینشی به کار رفته و معانی باریال ،چیزی اسات کاه باه تیزهوشای و
فهم سرشار و شناوری ادبی نیاز دارد» (همان.)9981 :
نکت درخور توجه بالغی در قرآن این است که گاه نشانه هایی ،مرز بین دق و کذ

را در آیاتی که کارکرد فرازباانی دارناد،

روشن و مخاطب را به واقعیت ا لی نزدیال میکنند؛ مثالً میفرماید« :و قیل یا ارض ابلغی ماء و یا سماء اقلعی و غیضالمااء و
قُضِیَاالمر و استوت علیالجودی و قیل بعداً لِلقجومالظالمین» ،و به زمین خطا
قط کن ،آ

شد که آ

را فروبر و به آسمان امر شد که باران را

به یال لحظه خشال شد و حکم الهی انجام یافت و کشتی بر کوه جاودی قارار گرفات و فرماان هاال ساتمرران

دررسید (/11هود).
در این آیه ،ابتدا با استعارهای مکنیه از نوع تشخی

 ،زمین و آسمان مورد خطا

قرار میگیرند و حتای آ هاا باا ضامیر « »

(ماء ) به زمین نسبت داده میشود که زمین التذاذ روحی را برای مخاطب در یال فضای ادبی و هنری فراهم میکند؛ ولای بالفا اله
با آوردن فعلهای مجهول (غیض و قُضِیَ) وی را متوجه واقعیت امر میکند که زمین و آسمان واسط انجاام فارامین الهای هساتند و
فاعلیت خداوند در فضای ادبی قرآن با قوت هرچه بیشتر باقی میماند .برخالف فضاهای ادبای در ساخنان بشاری کاه گااه کاامالج از
واقعیتهای موجود جفا له گرفته و مصداق «احسنه اکذبه» هستند.
جرجانی در تحلیل ادبی این آیه مینویسد« :چون در این آی حق تعالی تأمل کردی ،تردید نداشته بام کاه آنچاه از زیباایی و
اعجاز در آن به گوشت میرسد از مزیت ظاهری کالم گرفته تا فضیلت تسخیرکنندۀ آن ،همه مربوط به پیوند درونی کلمات اسات
که زنجیرهوار یکی در یکی پیوسته است؛ اولی به دومی و دومی به سومی و آن زیبایی حا ل مجموع آنهاست نه تالتال آنها »...
(همان.)51 :
 -2-4استعارههای قرآنی
در بررسی آیات قرآن به جهت میزان وضاوا و اراحت بیاان و سارعت در مخاطاب یاا ابهاام و پیچیادگی معناا ،او و
حضیضی مشاهده می شود؛ به این معنا که بعضی آیات کامالً روشن و دور از هر نوع زبان استعاری ،حقیقتی را به خوانناده منتقال
میکنند و به همین نسبت آیاتی به جهت ابهام بیشتر و تکثّر معنایی ،وی را به شبهه میافکنند.
در حوزۀ علوم قرآنی ،به این دسته از آیات ،متشابهات و به نوع اول محکمات گفته میشود؛ ولای متشاابهات در حاوزه علاوم
بالغی بر مبنای کارکرد فرازبانی زبان قرآن ،از زبان استعاری بهره گرفتهاند.
استعاره های ساخت بشری بر حسب متغیرهای فرهنری ،تاریخی ... ،دگرگون میشوند؛ «استعارهها زمانی موجودیت مییابند که
عمالً در زبان ،در جامعه و در زمان رخ دهند .هیچیال از این عنا ر [زبان ،جامعه ،زمان] عامل همیشری و پایداری نیست .به بیان
دیرر ،در هر زمان معینی ،فشارهای زبانی و اجتماعی و نیز تاریخ خودِ استعاره به مفهوم آن شکل میدهند :اساتعاره شاکل ازلای-
ابدی ندارد» (هاوکس ،)61 :9581 ،ولی استعاره های قرآنی پایبند به زباان ،جامعاه و زماان نیساتند و افازون بار فرازباانی باودن،
فرازمانی و فرابشری نیز هستند.
 -3-4استعاره مفهومی
استعاره ،در حوزۀ بالغت سنّتی ،محدود به واژه هایی است در یال فرایند شاعرانه ،بر مبنای یکی از انواع تشابیه ،محساوس باه
محسوس ،محسوس به معقول ،معقول به معقول و معقول به محسوس پدید میآید .ولی در نظریا اساتعاره از نررگااه معا اران،
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یال عبارت کالن استعاره ،در یال طراواره ،خُرداستعارههای مرتبط با خود را تحت پوشش قرار میدهد و مباحث دق و کاذ
در این نررم ،دیرر موضوعیت پیدا نمیکند .استعارۀ مفهومی را زبانشناسان شناختی مطرا کردهاند.
«در استعارههای مفهومی همواره یال امر انتزاعی یا کمترشناختهشده ،بر اساس یال امار انضامامی یاا شاناختهشادهتار فهمیاده
میشود .واضح است که جهتگذار استعاری در اینجا قابلتعویض نیست؛ یعنی نمیتوان امر ملموس را به مدد امر انتزاعی فهمیاد.
این ا ل در زبانشناسی شناختی ،ا ل یکسویری نراشتهای استعاری نامیده میشود که طبق آن جهت فهم در استعاره معکاوس
نمی شود ،حوزۀ مبدأ ،همواره امری ملموس و حوزۀ مقصد امری انتزاعی است» (هوشنری و سیفی .)93 :9588 ،برخالف اساتعاره
در حوزۀ بالغت سنّتی که اثری از این یکسویری در آن نیست؛ زیرا استعاره به گونههای متفاوتی بار مبناای تشابیه محساوس باه
محسوس ،محسوس به معقول ،معقول به معقول و معقول به محسوس نمود پیدا میکند.
گاه ا طالحات زبانشناسان شناختی با ا طالحات ریاضیدانان پیوند پیدا میکند« ،از دیدگاه شناختی ،استعاره در یال حاوزۀ
تجربی بر اساس حوزۀ تجربی دیرر است .به عبارت دیرر ،از یال حوزه به نام مبدأ به حوزۀ دیرر به نام مقصاد ،انطبااق اورت
میگیرد؛ به طوری که مهمترین رکن ساختار استعاره تلقی میشود .ایان واژه در علام ریاضایات «نراشات» ناام دارد .انطبااق باه
ورت نوعی الروریتم یا تناظر یال به یال از ساختار حوزۀ مبدأ شروع و بر ساختار حوزۀ مقصد منطباق مایشاود» (زعفرانلاو و
حاجیان.)998 :9581 ،
لیکاف و جانسون این نوع استعاره را عبارت از ادرا یال مفهوم از یال قلمرو در اموری از قلمرو مفهومی دیرر معناا کردناد .از ایان
رو استعارهها ابزاری برای فهم هستند و مفاهیم روزمرۀ ما را ساختاری میبخشند که درزبان تحتاللفظی بازتاا پیادا مایکنناد و طبیعتااً
تفکرانسان نیز ماهیتی استعاری دارد ).(lakoff & Johnson, 1980: 56,46
و به لحام اینکه استعاره مربوط به کارکرد فرازبانی زبان است ،از نظر منطقیاون و زباانشناساان باه دلیال گساتردگی در زباان
روزمره ،یال ضرورت علمی به شمار میآید ).(Romam Jakobson, 1981: 25
مثالً در داستان احتجا حضرت ابراهیم (ع) ،استعاره های مفهومی غلطی که در ذهن مشرکان نقش بستهاند با سخنان وی محاو
شده ،نراشت جدید و درستی جایرزین آنان میشود و نقش استعارههای مفهومی قرآن در این داستان ،محو نراشتهای نادرسات
و تأیید نراشت درست است .استعارههای مفهومی نادرست« :ستاره خداونداست»؛ «فجلما رَءا کوکباً قال هذا ربای فلماا افال قاال ال
احباالفلین» (/86انعام).
«ماه خداونداست»؛ «فجلما رَءَاالقمر بازغاً قال هذا ربی فلّما اجفجلج قال لۀن لم یهدنی ربی لجاجکونجنَ مِنجالقومالضّالین» (/88انعام).
«خورشیدخداونداست»؛ «فجلما رَءَاالشمس بازغ قال هذا ربی هذا اکبر فلّما اجفجلت قال یا قوم اِنّی بریٌ مِما تُشرکون» (/88انعام).
استعارۀ مفهومی درست« :انّی وَجَهت وجهی لِلّذی فجطجرجالسمواتِ واالرض حنیفاً وَما اجنجا مِنجالمشرکین» (/81انعام).
استعارۀ مفهومی «افول» که زیرمجموعههای مفهومی «غرو »« ،زوال»« ،مرگ»« ،انهدام»... ،را در بردارد؛ وجه مشاتر هما آن
نراشت های نادرست است که حضرت ابراهیم (ع) با اشارۀ به آن ،گفتوگوی خود را با مشرکان مستدل میکناد .اباراهیم (ع) باا
برائت از مشرکان به پرستش آفرینندۀ آسمانها و زمین میپردازد ،بدون اینکه در دد تعریف و تو یف آن باشد .ولی غیرمستقیم
با

شناخت یال حوزۀ مفهومی گسترده ،افولناشدنی و غیرقابل تشبیه و تو یف را میگشاید .استعاره مفهومی «ا نورالساموات

واالرض»  ،نراشت حیح و حقیقی از معبود است که خود آن را بیان کرده است و ظااهراً مفهاوم روشانایی در ایان نراشات باا
روشنایی در نراشت های نادرست قوم ابراهیم همسو و همانند هستند؛ ولی در ادام آیه سورۀ نور عبارت «ال شرقیه و الغربیه» این
دو نراشت را متمایز و تفکیال میکند؛ زیرا ادام آیه بر ذاتی بودن آن نور و متکی نبودن به تعینّات مادی داللت دارد.
 -5استعاره مفهومی نور در قرآن
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در آی  53سوره نور ،کلیدواژۀ ا لی در حوزۀ مبدأ «نور» است که راهرشای مخاطب برای در حوزۀ مقصد «ا » ،منتها باا یاال
تناقض بین نراشت و عدمنراشت است .نراشت به لحام معادل های واژۀ نور که در قرآن معنای محسوس آن را از ذهان انساان
محو میکند و عدمنراشت به جهت آی «لیس کمثله شیء» که هر نوع تشبیه و نراشت را در مورد خداوند نفی میکند:
«ا نورالسموات واالرض »..
حوزۀ مبدأ نور

حوزۀ مقصد اهلل

شکل .1نگاشت درست (براساس معادلهای نور)
« لیس کمثله شیء»
حوزۀ مبدأ نور

حوزۀ مقصد اهلل

شکل .2عدمنگاشت درست (بر اساس آیۀ فوق)
 -1-5معانی نور در قرآن
در تعریف نور گفتهاند« :النور الضوء و هو خالفالظلمه» راغب مینویسد« :ضوء؛ منتشری که بر دیدن کمال کند .نور در تعبیار
قرآن به دو نوع ظاهری و معنوی تقسیم میشود:
در آیاتی چون «هوالذی جَعَلجالشمس ضیاءً والقمر نوراً» (یونس )3/یا «هل تستویالظلمات والنور» (رعد )96/نور ظاهری اسات
و در آیاتی همانند« :ا ولیالذین آمنوا یخرجهم مِنجالظلمات اِلیالنّور» (بقره )138/و «کتا ٌ انزلناه الیال لِتخر الناس مانالظلماات
الیلنور» (ابراهیم )9/نور معنای معنوی دارد.
در آیه  53سور نور «ا نورالسموات واالرض مثل نوره کمشکوه فیها مصبااٌالمصباا فی زجاجا الزجاجا کأنّهاا کوکابٌ دریٌ
یوقجد مِن شجرۀ مبارک زیتون ال شرقی وال غربی یکاد زَیتُها یضئُ وَلجولجم تجمسَسه نارٌ ناورٌ علای ناور یهادیا لِناوره مَان یشااء و
یضر ا االجمثال لِلنّاس وا ُ بکُل شیءٍ علیم» ( /53نور)( ،قرشی :9553 ،ذیل نور).
کلم نور سه بار تکرار شده است .نور اول به لفظ جالله حمل شده ،راج به ذات باریتعالی و نور دوم و سوم راج باه ناور
ایمان است« .اج نورالسموات واالرض» یعنی خدا ظاهرکنندۀ آسمان ها و زمین است و آن مساوی با ایجاد و خلقت است؛ به معنی
خدا آفرینندۀ آسمان و زمین است و منظور از نور در مَثجلُ نوره ،نور ایمان است؛ چنانکه در آیات «یریدون لیطفوء نورا باافواههم
وا ُمتّم نوره ( »...ف )8/و «یجعل لکم نوراً تمشون بهِ» (حدید )18/و « جا َومَان کاان میتا ًا جفاجحیینااه و جعلناا لاه ناور ًا یمشای با ِه
فیالناس» (انعام )911/منظور نور هدایت و ایمان است (همانجا).
قرشی در ترجم این آیه مینویسد« :خدا آفریننده و پدیدآورندۀ آسمان ها و زمین است ،حکایت نور هادایتی کاه از جاناب او
است مانند محفظه یا قندیلی است که درآن چراغ و شعله ای قرار گرفته ،شعله در میان شیشهای است کاه مانناد ساتارۀ درخشاان
می درخشد ،آن چراغ افروخته از عصارۀ زیتونی کامالً رسیده است ،که گویی روغن آن پیش از رسیدن آتش روشن میشاود ،ناور
شیشه نور مضاعفی است .خدا آن کس را که بخواهد به نور خویش هدایت میکند و به مردم مثلها میزناد و خادا بار هار چیاز
داناست» (قریشی :9553 ،ذیل نور).
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ائم اطهار در این آیه استعاره یا تشبیهی در نظر نمیگیرند .از امام ادق (ع) در مورد منظور خداوند از نور در این آیاه ساؤال
میشود .ایشان میفرمایند« :هوَ مَثجل وَ ضجرجبَها لنا فجالنبیک (ص) واالئمه لواتا علیهم اجمعین من دالالتا و آیاتهالتی یهتادی
بها الیالتوحید ،»...آن مثلی است که خداوند برای ما زده است و پیامبر (ص) و ائمه -علیهمالسالم -از نشانههای خداوند و آیااتی
هستند که (مردم) به واسط ایشان به توحید رهنمون میشوند.
به نظر میآید که جوا

امام (ع) فقط راج به «مثل نوره »...است و اهل بیت -علیهمالسالم -از لحام واساط هادایت باودن،

مصداق «مَثجلُ نوره »....اند (همانجا)؛ ولی جرجانی استعارۀ نور را برای حجات و بیاان از ناوع معقاول باه محساوس مایداناد و
مینویسد :نور محسوس و با چشم دیدنی است و حجت و بیان چیزی است که عقل و ادرا آدمی را به سوی آن مایکشاد ،بای
آنکه چشم یا دیرر حواس در آن دخالتی داشته باشد و این بدان سبب است که شباهت [ا به نور] به مفهاومی کاه از حاروف و
کلمات برمیخیزد و مدلول کلمات است ،برمیگردد که دل را نورانی میکند؛ نه به ظاهر الفاام [ا ناورالساموات ]...زیارا ناور
استعاره از علم و ایمان است (جرجانی.)58 :9581 ،
در این آیه ،بر مبنای آیه «لیس کمثله شیء» نه به راحت میتوان وجود تشبیه را در فحوای کالم الهی ادعا کرد و نه با جدیت
میتوان از فرض نوعی شباهت بین ذات احدیت و نور (حداقل نور ذاتی نه بالعرض) رف نظر کرد .هرچند که ادامه آیاه جهات
وضوا بیشتر ،مثال هایی محسوس را نشان میدهد .قطعاً سخن از مشوة  ،مصباا ،زجاجه ،توجه مخاطب را به وجودی گسترده و
تو یفناپذیر که بهسادگی قابلتجسم نیست -جلب میکند؛ زیرا آیه دریچهای به دنیای وسی تر میگشاید که حد و مرزی نادارد.
پس از ذکر مشکوۀ ... ،زجاجه به ستارهای درخشان تشبیه میشود (تشبیه در تشبیه) «کانّها کوکابٌ دری یوقاد مان شاجره مبارکا
زیتونه ال شرقیه والغربیه» که نورافشانی آن حقیقی و ذاتی است «لجم تمسسه نارٌ»و «نورٌعلی نور» الیههاای گساترده و الیتنااهی آن
نور اول در آیه را بیان میکند که هدایتگر هرکسی است که خداوند اراده کند «:یهدیا لنوره مَن یشاء» و درنهایت آن مثالهاای
محسوس به وجود معقول و غیرقابل تو یفی منتهی میشود که گویی همچنان در هالهای از ابهام باقی میماند و ذهن مخاطاب را
همچنان درگیر خود باقی میگذارد.
 -2-5معادلهای نور در قرآن
 -1-2-5بصيرت
الی زیرین و پنهان این استعارۀ مفهومی «ا نورالسموات واالرض» این است که هر کاس از ایان منبا ناورانی دور باشاد ،در
ظلمت و فقدان بصیرت قرار دارد؛ زیرا در قرآن نیز نور معادل بصیرت و ظلمت معادل نابینایی است« :و ما یستویاالعمی والبصیر
والالظلمات والالنور» ( /91فاطر) و ( /96رعد) .از سوی دیرر ،منشأ این نور به هیچ وجه عالم ماده نیست و سنخیتی باا نورهاای
عَرجضی این جهان ندارد و قلب آدمی در ورت تطهیر و تهذیب از کبر و آلودگی ،توانایی در و فهم این ناور را دارد« :فانهاا ال
تعمیاالبصار ،ولکن تعمیالقلو التی فیالصدور  /16( » ...حج) .به همین جهت ،قرآن همواره نابینایی واقعی را به قلبهاا نسابت
میدهد.
در جهان آخرت آن دسته از بندگان خداوند که در کسب این نور الهی و بینایی قلب ،سستی و کوتاهی کردهاند ،در جهان دیرر
در شمار نابینایان خواهند بود« :و من کان فی هذه اعمی فهو فیاالخره اعمی و اضّل سبیال» (/81اسراء) و با کمال تعجب به فقادان
بصیرت خود اعتراض میکنند« :قال ر

لم حشرتنی اعمی و قد کنت بصیراً » (/913طه) .درحالیکه پیش از این ،رمز کساب ایان

نور -که فقط روی آوردن به حق است – به ایشان گفته شده بود« :مَن اجعرجض عن ذکری فجاِن له معیش ضنکا و نحشره یاومالقیاماه
اعمی» ،هرکس از یاد من روی بررداند ،زندگی بر او سخت میگردد و او را روز قیامت در حالی که کور است ،محشاور خاواهیم
کرد (/911طه).
در بسیاری از آیات منشأ کسب نور ،ایمان و عمل الح از سوی بندگان بیان شده است؛ چنانکه در آیا  91ساوره فااطر و 38
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سوره غافر ،دو معادل نابرابر بین دو استعارۀ مفهومی نور و ظلمت ایجاد شده است« :و ماا یساتویاالعمای والبصایر والالظلماات
والالنور /91( )...فاطر) .در معادل اول گناه ،منشأ کوردلی و ظلمت و در معادل دوم ایمان و عمل االح ،منشاأ بصایرت و کساب
نور الهی است:
نور

گناه و آلودگی

بصیرت

کوردلی

ایمان و عمل الح

ظلمت

 -2-2-5هدایت
کتا های آسمانی منشأ هدایت و نور هستند و در بعضی از آیات راج به کتب آسمانی ،هدایت معادل نور قرار گرفته است:
«اِنّا انزلناالتوراۀ فیها هدی و ناور /11( »....مائاده)« ،و اتینااهاالنجیال فیاه هادی و ناور /16( »....مائاده)« ،کتاا ٌ انزلنااه الیاال
لتخر الناس منالظلمات الیالنور» ( /9ابراهیم ).
 -3-2-5علم
در آی «ا نورالسموات واالرض /53( »...نور) ،از فراگیر بودن نور الهی در کلّ هستی سخن مایرود ،همانروناه کاه در آیااتی
دیرر از وسعت و فراگیری علم الهی سخن رفته است« :وَ اجنَا قد احاط بکل شیء علما» ( /91طالق)« ،و یعلم ماا فایالساموات
واالرض  /1( »...تغابن) « ،قل انزلهالذی یعلمالسرّ فیالسموات واالرض» ( /61نور) از مفهوم فراگیری و بی حد و مرز بودن علم و
نور الهی در آسمانها و زمین ،تا حدودی معادل بودن علم و نور استنباط میشود.
 -4-2-5رحمت
رحمت الهی نیز از زبان فرشتران در قرآن فراگیر و گسترده بیان شده است« :الّذین یحملونالعرمَ وَ مَن حَولجه یسابحون بحماد
ربهم و یؤمنون بهِ و یستغفرون لِلّذین امنوا ربنا وَسِعت کُلَ شیءٍ رحمهً و علماً  /8( »...غافر).
فرشترانی که عرم الهی را حمل میکنند و کسانی که بر گرد آن هستند ،پیوسته با ستایش پروردگارشان او را تسبیح میگویناد
و به یکتایی او در تدبیر جهان ایمان دارند و برای کسانی که یرانری خدا را باور کردهاند ،آمرزم میطلبند ،میگویناد :پروردگاارا
رحمت و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است.
از همنشینی واژه های هدایت و نور در آیات (/16 ،11مائده) معادل بودن آن دو دریافت میشود؛ ولی علم و رحمات الهای باا
قرین فراگیری و وسعت در آسمان ها و زمین معادل میگردند .در هر ورت ،فراگیری ،وجه مشتر هدایت ،علم و رحمت الهی
است که هر سه معادل با کالن استعارۀ مفهومی «ا نورالسموات واالرض » هستند.
در آی  115اعراف« ،هذا بصائر مِن ربکم و هدیً و رحمهً لِقومٍ یؤمنون» ،خرداستعارههای بصیرت ،هدایت و رحمت رابط هم-
نشینی برقرار میکنند ،ولی این واژهها -که وجه مشتر هم آنها فراگیری و گستردگی است -با نور در آیه  53سورۀ نور ،رابطا
جانشینی پدید میآورند .در این آیه ( 1-5اعراف) ،بصائر جم بصیرت یا بینایی قلب است که از پرتو نور الهی حا ل میشاود و
استعارۀ مفهومی نور را به ورت پنهان در بردارد و نیز بالقوه علم و معرفت که یکی از خردهاستعارههای کالن استعارۀ نور اسات،
به ذهن متبادر میسازد .در نتیجه بصیرت ،هدایت ،علم و رحمت خرده استعارههای نور به شمار میآیند.
 -3-5معادلهای نور در احادیث
 -1-3-5قرآن و وحی
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حضرت علی (ع) در یال عبارت با یال رابطه همنشینی واژۀ نور را معادل با حبل متین یا قرآن در نظر گرفتهاند:
«علیکم بکتا ا فانّهالحبلالمتین والنورالمبین» کتا

خادا را محکام بریریاد؛ زیارا رشاتهای محکام و ناوری آشاکار اسات

(نهجالبالغه/خ  .)89 :936در عبارتی دیرر ،نور را معادل با وحی که شیوۀ نزول قرآن یا ارتباط خداوند با پیامبر (ص) است ،فرض
کردهاند« :اری نوری الوحی والرساله و اجشُمک ریحالنبوه» من نور وحی و رسالت را میدیدم و نسایم نباوت را استشامام مایکاردم»
(نهجالبالغه/خ .)998 :911
 -2-3-5علم
در عبارتی دیرر ،به کمال رابط تشبیه ،نور معادل علم شده است« :لکلّ مأموم اماماً یقتدی به ویستضی بنور علمه»
هر مأمومی امام و پیشوایی دارد که باید به او اقتدا کند و از نور دانشش بهره گیرد (نهجالبالغه.)968 :13 /
 -3-3-5هدایت
همچنین نور به هدایت تشبیه ،و معادل با آن شده است« :فمَا دَلّالالقرآن علیه من فته فجائتجمَ بهِ وَ استضئ بنُور هدایتِهِ»
آنچه را که قرآن از فات او بیان میکند ،به آن اقتدا کن و از نور هدایتش بهره گیر (نهجالبالغه/خ.)1 :19

 -1-5-3ائمه اطهار (علیهمالسالم)
کلینی به نقل از امام جعفر ادق (ع) مینویسد که منظور از نور در آیه  53سورۀ نور ،ائمه اطهارند؛ «شجره زیتونه ال شارقیه و
ال غربیه» و این نور از درخت با برکتی برافروزد که ابراهیم (ع)است و منظور از ال شرقیه و ال غربیه؛ یعنی نه گرفتار آلاودگیهاا و
گمراهیهای یهود است و نه نصاری (کلینی.)581/9 :9581 ،
 5-3-5حقيقت محمّدی
در بعضی متون اولین آفریدۀ خداوند ،نور بیان شده است« :اول ما خلقا نوری» که از آن به حقیقت محمدی تعبیار مایشاود:
«سراسر عالم وجود که آفرینش خداست در قالب تاریال امکان ریخته شده است .وعاء تصوری امکان را در فکار خاود باه منزلاه
چراغدانی به حسا

آورده ،این مشکات است .در این مشکات ،امکان نور خادا یعنای پرتاو هساتی مطلاق کاه افاضاه حضارت

پروردگار است فروریخته ،این نور مطلق که آغاز آفرینش و اول خلق خداست ،همان حقیقت نوری محمد (ص) و علی (ع) است
که فرمود« :اول ما خلقا نوری» (همان.)586 :
 -4-5معادلهای نور در نگرش فالسفه و عرفا
 -1-4-5وجود و آفرینش
شاه نعمتا ولی نور را معادل وجود میداند« :وجود خیر محض است و عدم شرّ محض و شرق نور وجود که ناور حقیقای
است به ا الت بود؛ که سبب ظهور موجودات است و حضرت واجبالوجود – جلّ جالله و عم نواله – عالم را از عدم به وجاود
آورد  ...و نورانیت عالم از جهت استفاضه نور وجود است» (قابل .)118 :9581 ،غزالی در مشاکوهاالناوار وجاود را متارادف ناور
گرفته و بر این باور است که تمام موجودات به همان میزانی که از وجود بهرهمند هستند ،نورانیاند؛ ولی این نور از شادت ظهاور
به چشم نمیآید و در نمیشود (غزالی.)99 :9561 ،
علّامه طباطبایی نیز مصداق تام نور را وجود میداند« :و چون وجود و هستی و چیزی باعث ظهور آن چیز برای دیرران اسات،
پس مصداق تام نور همان وجود است و از سوی دیرر ،چون موجودات امکانی وجودشان به ایجاد خدای تعالی است ،پس خدای
تعالی کاملترین مصداق نور میباشد  ...و هر موجودی به وسیل او ظهور مییابد و موجود مایشاود ...در آیا «ا ناورالساموات
واالرض » چون نور را اضافه کرده به آسمانها و زمین و آنراه آن را حمل کرده بر اسم جالله (ا ) و فرموده نور آسامان و زماین
ا است ،البد آن کسی هم که آیه را معنا کرده به «ا منورالسموات واالرض» ،همین است و منظور عمدهام این بوده کاه کسای
خیال نکند ،خدا عبارت است از نور عاریتی قائم به آسمانها و زمین ( ...طباطبائی .)981/93 :9565،
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ایشان نور اول را در آیه معادل با «وجود» و نور دوم را «مَثجلُ نوره کمشکوه »...معادل با «هادایت»  -کاه رحمات خااص الهای
است – در نظر میگیرند (همان .)981 :
 -2-4-5واجبالوجود
شیخ شها الدین سهرودی که نظام فلسفی وی بر پایه و بنیان دو ا ل نور و ظلمت استوار شده اسات؛ ناور را ا ال حقیقات
می داند که عالم محسوسات تحت سلط آن قرار دارند ...از نظر وی نور عبارت از خود حقیقت واجبالوجود یعنی خداوند تعالی
است (لطفی31 :9585 ،و.)18
 3-4-3کمال و خير
از بین فالسفه ،ابن سینا برای نور در این آیه دو معنای استعاری و ذاتی در نظر میگیرد و معتقد است که «نور به مفهاوم ذاتای
آن – همان گونه که ارسطو گفته است – به معنای کمال است؛ یعنی حد اعلی و اتم و اکمل نور ،و خداوناد کماال مطلاق اسات؛
پس خداوند شایسته به اسم نور است .نور در مفهوم استعاری آن نیز دو معنی دارد-9 :خیر  -1سببی که موجب و رسانندۀ به خیر
است .نور در آی مورد بحث به همین معنی است؛ یعنی آنکه خدا خیر و سبب خیر در عالم است» (لطفی.)51 :9585 ،
 -6طرحوارۀ استعارۀ مفهومی نور
واقعیت های ملموس وحی همواره در آفرینش استعارهای مفهومی قرآنی نقش برجستهای دارند؛ به عباارتی ،یاال حاوزۀ مفهاومی
محسوس به عنوان مبدأ در شناخت یال حوزۀ مفهومی مجرد و انتزاعی به عنوان مقصد به مخاطب مدد میرساند که ایان فرایناد،
ا طالحاً «نراشت» نامیده شد .ولی این معادله جهت شناخت ذات الیتناهی خداوند به طور کامل برقرار نیست .هرچند که بعضای
از گفتوگوها بین پیامبران و مردم برای محو نراشتهای تصوری نادرست ایشان و اثبات ،نراشت حیح ،بسایار اثرگاذار اسات
(مثل احتجا حضرت ابراهیم (ع) با مشرکان).
در آیه  53سوره نور «نور» حوزۀ مفهومی مبدأ ،همچون سایر پدیدهها محسوس و تجسمیافته نیست؛ حتی اگر بر مبناای تشابیه
و به ضرورت ،نور را ظاهری و عَرجضی فرض بریریم ،نیمه محسوس است (حتّی نور خورشید و اجرام آسامانی و ناور سااط از
اموا الکتریکی ،در واق فوتون ها یا ذرات نامحسوسی هستند که در ورت تجم نمود پیدا میکنند) ،ولای در ایان آیاه ،حاوزۀ
مفهومی نور با استعارههای مفهومی دیرری که معادلهای آن هستند -مثل علم نور اسات ،هادایت ناور اسات ... ،یاال طاراوارۀ
شبکهای یا نظاممند می آفرینند که باور عَرجضی یا ظاهری بودن نور را در این استعارۀ مفهاومی در ذهان مخاطاب ضاعیف و محاو
میکند.
بهنام طراواره نظاممند نور را براساس اندیشه مولوی در دیوان شمس اینرونه تبیین میکند که کالناساتعاره در بافات عرفاانی
این است که «معرفت بصری است» و کالناستعارۀ ذهن موالنا در دیوان شمس این است که «جهاان غیاب ناور اسات» و خارده-
استعاره های مفهومی مرتبط با این کالن استعاره این است« :نور به مثاب وجود است»« ،نور به مثاب خداست» ،نور باه مثابا انساان
کامل است( ... ،بهنام.)18 :9581 ،
البته در فیه ما فیه نور را معادل وحی میگیرد« :المؤمن ینظر بنورا » چون به نور خدا نظر میکند ،همه را ببیند اول را و آخر را
غایب را حاضر را؛ زیرا از نور خدا چیزی چون پوشیده باشد و اگر پوشیده باشد ،آن نور خادا نباشاد ،پاس معنای وحای اسات،
اگرچه آن را وحی نخوانند» (مولوی.)918 :9589 ،
بسیاری از آیات قرآنی ،بهخصوص آن دسته که به تعریف و تبیین واجبالوجود مایپردازناد ،کاارکردی فرازباانی دارناد و باا
وجود نزول به زبان قابلفهم بشری ،در تو یف حقایق غیرقابل و ف ،عباراتی سربسته و مبهم به نظر میرسند؛ ولی باه مصاداق
«القرآن یفسر بعضه من بعض» خردهاستعارههای مفهومی ،دریافت جویندۀ حقیقت را تکمیل میکنند.
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در ظاهر آیه  53سوره نور به نظر میرسد که واژۀ نور  -هرچند به طور نسبی -و فی از واژۀ «ا » باشد؛ ولی واژههای بعادی
آیه یعنی مشکوه ،مصباا ،زجاجه  ...که به ورت یال زنجیرۀ معنایی در تبیین بیشتر همان واژۀ نور بیان میگردند ،ایان گماان را
تضعیف میکند .گویی ابتدا خداوند با کالم خود ،یال روشنایی در ذهن خواننده ایجاد میکند که آن حقیقت مطلاق و نامحساوس
را با یال استعاره ساده و تشبیه به یال پدیدۀ محسوس در کند؛ ولی ادام آیه باز بر ابهام و پیچیدگی و غیرقابال تو ایف باودن
آن حقیقت مطلق میافزاید .معادل های نور در قرآن و احادیث و  ، ...به دریافت این استعاره قرآنی کمال میکند .در یال طراوارۀ
شبکهای ،ابتدا کالناستعارۀ مفهومی «ا نورالسموات واالرض» را مشاهده میکنیم .در سطح اول نراشت ،براساس معادلهای ناور
در قرآن ،احادیث و نظر فالسفه و عرفا ،خداوند آفریننده آسمان و زمین است ،رحمت گسترده دارد ،هدایتگر انسان است ،منشاأ
خیر و کمال است ،روشنیبخش جهان است ،منشأ علم و معرفت است .این خردهاستعارههاا ،ابهاام کاالناساتعارۀ اول را برطارف
میسازند .در سطح دوم نراشت و بر اساس معادلهای دیرر نور ،پیامبر(ص) -مظهر حقیقت محمدی -ائم اطهار (علیهمالساالم)
و مؤمنین کالن استعارۀ دیرری از نور هستند (البته نه به عظمت کالن استعارۀ اول)؛ ولی این افراد نیز در سطحی پاایینتار تجلای
همان هستی ،رحمت ،هدایت ،علم ،خیر و کمال هستند و به تب نراشت اول خردهاستعارههایی پدید خواهند آورد.
نتيجه
آی  53سورۀ نور ،دربردارنده یکی از استعارههای مفهومی قرآن است که تبیین آن بر اساس دیدگاه شناختیان -که اساتعاره را فاقاد
کذ

و دروغ و ضرورت اجتنا ناپذیر زندگی تلقی میکنند – بهتر انجام میگیرد و در ذهن مخاطاب در اطاالق ناور باه ذات

باری تعالی از با

استعارۀ مفهومی و بر اساس معادلهای قرآنی نور ،سادهتر میشود .تکثّار معاادلهاای ناور و ماهیات چیادمان

واژههای مشکوۀ ،مصباا  ،زجاجه  ....در این آیه ،و فناپذیری ذات باری تعالی را به وضوا نشان میدهد.
در قرآن ،استعاره رفاً کاربرد گونهای زبان فرامتنی است که امکان تعمق و غوص در الیههای درونای معاانی و دریافاتهاای
متعدد را فراهم میکند .این موضوع بهخصوص در مورد آیات متشابه به ورت جدیتری مطرا میشود.
رمز اعجاز بالغی قرآن در این است که زبانی استعاری بر پای واقعیت ،منطق و در عین حاال تخیال برانریاز و زیباایی آفارین
دارد .استعاره های قرآن پایبند به زبان ،جامعه و زمان نیستند و افزون بر فرازبانی بودن ،فرازمانی و فرابشاری نیاز هساتند .دریافات
کالناستعارۀ مفهومی «ا نورالسموات واالرض» به کمال خردهاستعاره هاایی کاه در قارآن ،احادیاث و ساخنان فالسافه و عرفاا،
معادلهای معنایی نور را تبیین میکنند ،برای مخاطب آسانتر میشود .بسیاری از استعارههای ادبی در زباان بشاری متاأثر از زباان
بلیغ و فصیح قرآن است؛ هرچند تصور شباهت و همانندی میان آنها نابخردانه است.
کالن استعاره مفهومی نور

اهلل نور السموات االرض
سطح اول نراشت

منشأ علم

آفریننده آسمان ها
و زمين

رحمت
گسترده

گسترده

هدایت گر

منشأ خیر و
کمال

روشنی
بخش
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کالن استعارۀ تاب
پيامبر(ص) ،ائمه ،مؤمنين

سطح دوم نراشت

اطهااطهار ،مؤمنين

روشنی

هستی بخش
کائنات لوال
لما خلقت

االفالک

رحمه

هدایتگر

منشأ

منشأ علم

للعالمين

مؤمنين

خيروکمال

لدنی

بخش(ینظر
بنور اهلل)

شکل .2طرحوارۀ استعارۀ مفهومی نور
پینوشتها
 -9ص ،1متن خوانا یا همسازه ،متنی است که به بازنمایی معنایی واحاد گارایش دارد و خوانناده را باه معناایی واحاد رهنماون
میشود .در این نوع متن ،خواننده منفعل است و با پیگیری اثر از آغاز تا پایان ،به معنایی میرسد که مؤلف در بطان سااختار اثار
نهاده است؛ از این رو ،بسیاری از آثار کالسیال در واق متونی خواندنیاند .اما متن نویسا یاا ناساازه – کاه از دیاد باارت بیشاتر،
نویسندههای مدرن آن را میآفرینند – متنی متکثّر است؛ متنی است که زبانی بیپایان دارد و در آن ،دیرر خوانناده منفعال و فقاط
مصرفکننده نیست؛ بلکه خود نیز تولیدکنندۀ متن است .متن نویسا به دلیل تکثّر ،هیچ تفسیر یا نقدی را که بخواهد کل متن را در
بند کند ،برنمیتابد .متن نویسا فرایندی بیپایان و متکثّر است؛ زیرا زبان بیپایان و تعینناپذیر است (زچای باه نقال از مکاریاال،
.)186 :9583
 -1ص ،1البته بین واژ ههای مِثل و مَثجل تفاوت معنایی وجود دارد« :مثال و مَثجل آن است که دو چیز در ذات ،مختلف باشاند و در
پاره ای از فات ،مانند و مشابه .از این رو قرآن کریم برای حضرت حق مَثجل و مثال را جایز میداند« :و لهالمثلاالعلی» اماا مِثال
دو چیز است که در ذات ،متّحد باشند .از این رو قائل شدن به مِثل برا ی خداوند جایز نیست« :لیس کمثله شیء» (زماانی:9588 ،
)313/5
-5ص ،1جالل الدین سیوطی شرا مبسوطی بر اعجاز ادبی قرآن در کتا

«االتقاان فای علاومالقارآن» ارائاه مایکناد و همچناین

عبدالقاهر جرجانی در کتا های اسرارالبالغه و دالیلاالعجاز به همین موضاوع مایپاردازد .هار دو دانشامند باه اورت مجازا
آرایههای تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه  ....را با ذکر شواهدی در قرآن دنبال میکنند و کاربرد این آرایاههاا را باا حقانیات قارآن و
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اعجاز ادبی آن مغایر نمیدانند.
-1ص ،6از تعریفی که نظامی عروضی در چهارمقاله از شعر میکند که شاعر با نیروی خیال اماری کوچاال را بازرگ و خطیار و
زشت را زیبا جلوه دهد و مشابه این تعریف از شمس قیس رازی در «المعجم فی معاییر اشعارالعجم» ،مثل معروف عر

«احسانه

اکذبه» به ذهن متبادر میشود.
منابع
 .9قرآن کریم.
 .1نهج البالغه ،المعجمالمفهرس اللفام نهجالبالغه .)9561( .ترجمه محمدی سیدکاظم و دشتی محمد ،چ ،1قام :نشار اماام
علی (ع).
 .5اال فهانی ،ابونعیم احمدبن عبدا  9118( .ق) .حلیهاالولیا و طبقاتاال فیاء

 ،9بیروت :دارالکتا العربی.

 .1بهنام ،مینا« .)9581( .استعاره مفهومی نور در دیوان شمس» ،نقد ادبی ،سال سوم ،م  ،91تابستان (.)19-991
 .3جوادی آملی ،عبدا  .)9588( .تفسیر تسنیم ،چ ،9قم :انتشارات اسراء.
 .6جرجانی ،عبدالقاهر .)9581( .اسرارالبالغه ،تهران :دانشراه تهران.
 .8حسینی خراسانی ،سید احمد« .)9585( .شعر و شاعری در ترازوی فقه » ،مجله فقه و ا ول ،ساال یاازدهم ،م-15( 11
.)5
 .8زمانی ،کریم .)9511( .شرا مثنوی ،دفتر سوم ،چ ،98تهران :اطالعات.
 .1سیوطی جاللالدین[ .بی تا] .االتقان فی علومالقرآن ،الجزءالثانی ،قاهره :مطبعه حجازی.
 .91شهری ،بهمن« .)9519( .پیوندهای میان استعاره و ایدئولوژی» ،فصلنام نقد ادبی ،سال  ،3م ،91پاییز (.)31-86
 .99بحی ،الصالح9188( .م) .مباحث فی علومالقرآن ،چ ،91بیروت :دارالعلمالمالیین.
 .91طباطبائی ،محمدحسین .)9565( .المیزان ،ترجمه محمدباقر موسوی،
 .95عباسی ،ولیا « .)9586( .نقد و بررسی نظری نمادین در با

 ،93چ ،918بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی.

زبان وحی » مجله الهیات و حقوق ،شماره .3

 .91علویمقدم ،محمد« .)9533( .هنر استعاره در قرآن مجید» ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انساانی دانشاراه فردوسای ،م
 18سال دوازدهم (.)519-195
 .93غزالی ،ا بوحامد .)9561( .مشکوهاالنوار ،ترجمه ادق آیینه وند ،تهران :امیر کبیر.
 .96فتوحی ،محمود .)9519( .سبالشناسی ،نظریهها و رویکردها و رومها ،تهران :سخن.
 .98قریشی ،سید اکبر .)9553( .قاموس قرآن ،رضاییه :چاپخانه فردوسی.
 .98قابل ،هادی .)9581( .تفسیر آی نور مؤلف سید نورالدین شاه نعمتا ولی ،مجله آفاق نور ،شماره  ،91پااییز و زمساتان
.118-116
 .91قائمینیا ،علی رضا« .)9588( .استعارههای مفهومی در تفکر دینی» ،قبسات ،زمستان ،م .)931-981( 31
 .11کرد زعفرانلو کامبوزیا ،عالیه و خدیجه حاجیان« .)9581( .استعارههای جهتی قرآن با رویکرد شناختی» ،نقاد ادبای ،ساال
سوم ،م  ،1بهار (.)993-951
 .19کبیری ،علی« .)9519( .نظری نمادین بودن زبان قرآن» ،مجله اندیشه ،م .91
 .11کلینی ،جعفربن محمد .)9581( .ا ول کافی ،شرا و ترجمه محمد باقر کمرهای ،تهران :مکتباالسالمیه.
 .15لطیفی ،حسین« .)9585( .آیه نور در چشم انداز عالمان اسالمی» ،مجله مشاکوه ،م  81و  ،83پااییز و زمساتان18-31 ،

 / 911فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره( ،5پیاپی)96پاییز9513

دانشراه ا فهان (با نام مطالعات و پژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی).
 .11مکاریال ،ایرناریما .)9583( .دانش نامه نظریههای ادبی معا ر ،ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی ،تهران :آگاه.
 .13مولوی ،جاللالدین .)9589( .فیه ما فیه ،با تصحیح فروزانفر ،چ ،1تهران :امیرکبیر.
 .16مجلسی ،محمدباقر [بی تا] .بحاراالنوارالجامعه لدرر اخباراالئمهاالطهار ،محقق محمدباقر محماودی و عبادالزهرا علاوی،
بیروت :نشر داراحیاالتراثالعربی.
 .18معرفت ،محمدهادی 9193( .ق) .التمهید فیالعلومالقرآن ،چ ،1قم :مؤسسهالنشراالسالمی.

 .18هوشنری ،حسین و محمود سیفی پَرگو« .)9588( .استعارههای مفهومی در قرآن از منظر زبانشناختی ،پژوهشانامه علاوم
و معارف قرآن کریم ،سال اول ،م  ،5تابستان (.)1-51
 .11هاوکس .)9581( .استعاره ،ترجم فرزانه طاهری ،چ ،1تهران :نشر مرکز.
30. Lackoff, George & Johnson (1980). "The metaphors we live by", University of Chicago
Press.
31. Yakobson, Roman (1981). Poetry of Grammar and Grammar of poetry, III, Mouton
publishers, New York.

