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 چکیده
شود، یمطرح م یادب یپردازهین بار در حوزۀ نظریلاوّ ین مقاله برایكه در ا ییدر معنا یلیاستعارۀ تأو

به  ن مقالهیدر ا .باشدیم یل در علوم قرآنیتأو یكاربرد یاست كه برخاسته از معان یانواع و مراتب یدارا

متشابهات،  د.وشیپرداخته م یقرآن ه متشابهاتیتوجقاعدۀ  یبر مبنا یلیاستعارۀ تأوبه نام  از مراتب آن یکی

رجاع به باشند و تنها به كمک محکمات و ااند كه دارای چند پهلویی معنایی میای از آیات قرآنمجموعه

 پهلویی معنایی آیات از حوزۀ لفظ خارج و مربوط به حوزۀ معناست.رند. چندیالکتاب، تأویل پذامّ

آن را  ن مقالهیل است كه در ایگانه تأواز مراتب سه یکیكمک محکمات،  متشابهات به یلیه تأویتوج

ابهات، ه متشیو تأویل در توج مؤوّلو عالوه بر بیان ضوابط تأویل صحیح و شرایط  ،مورد بررسی قرار داده

 یاهن رهگذر، استعارهیگذاشته شده است؛ تا از ا یاستخراج و به بحث و بررس یشواهد آن از متون ادب

ال قرار دهد و تا آنجا كه مج یكرده و مورد نقد و بررس یه متشابهات را معرفیبر قاعدۀ توج یمبتن یلیوتأ

آنها بیان  ییروا ـیهیادبی و تأویل توج یلیهای تشبیه روایی، تشبیه ادبی، استعارۀ تأومقال بوده است، جنبه

وجیه شاعر ت ی، گاهیلیتأو یهام استعارهعالوه بر تالش شاعر در استخدا شدن راستا معلوم یدر ا .شده است

 م و تطبیق داده است.یمتشابهات را در مقولۀ جری و انطباق قرار داده و آن را بر مصادیق دیگری نیز تعم

 ادبیات فارسی. ،توجیه متشابهات ،تأویلی ۀاستعار ،تأویل :یدیگان كلواژ
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 و درآمد  مقدمه -1

رگرداندن ب ،از آن اراده شده است يا به عبارت ديگر تأويل، برگرداندن شیء به غايتی است که

ت به دس یآنکه معناشرط آن محتمل است؛ البته به  ةمعنای ظاهرش به معنايی که دربار آيه از

. (31، ص1111اصفهانی، راغب  /22، ص1333جرجانی، ) همخوان باشد سنّتبا کتاب و آمده 

ريفی يابی به تعتب برهانی و نیز برای دستنظران مذاهب قرآنی و مکاجدای از نقطه نظر صاحب

کنیم که به طور خالصه در اين خصوص جامع از تأويل، آن را از منظر آيات و روايات بررسی می

سوره قرآن کريم آمده است و اغلب مبنا و منشأ  0آيه از  15بار در  10واژة تأويل : توان گفتمی

است و در اين خصوص آيه  قرار گرفته« قرآن تأويل» ةو صاحب نظران دربار مفّسرانمباحثات 

  ت خاصی دارد.آل عمران محوريّ ةسور 0

تأويل در قرآن کريم به صورت تأويل در قول و فعل و رؤيا به کار رفته که در تمام  ةاژو

نساء به همان  ةسور 51 ۀای که در آيبه گونه ،موارد مذکور، معنای لغوی تأويل محفوظ است

ت روبرو يل نیز با سه دسته روايدر روايات مربوط به تأو اقبت آمده است.معنای ارجاع و ع

( رواياتی که در آنها تأويل و 2 ؛( رواياتی که در آنها تأويل در مقابل تنزيه به کار رفته1: هستیم

بحث  .استتأويل به تنهايی آمده  ة( رواياتی که در آنها واژ3 ؛اندتفسیر در کنار هم به کار رفته

تأويل تحت عناوين مرجع و عاقبت، سیاست کردن، تفسیر و  ،اينکه عالوه بر معنای لغویديگر 

تدبیر، انتقال از معنای ظاهری لفظ به معنای غیر ظاهر، تأويل مشتمل بر سه معنای اصطالحی 

 .جری و تطبیق -3 ؛رهیافت به باطن آيات -2 ؛توجیه متشابهات -1: باشد که عبارتند ازنیز می

ت به رهیاف ةهای تأويلی بر مبنای قاعدکه در مقاالتی جداگانه به بررسی استعاره یياز آنجا

جیه تو ةن مقاله قاعديباطن آيات و نیز جری و تطبیق پرداخته شده است، لذا مبنای کار در ا

اطنی آنها در ب یآيات متشابه و تبیین معان ةهای تأويلی در حوزاستعاره باشد که بهمتشابهات می

نه یپردازد و در اين زمیزبان و ادبیات فارسی م ۀت و تفاسیر مأثور و انعکاس آن در آيینروايا

 .متشابهات و محکمات: شودآيات قرآن کريم به دو دسته تقسیم می ،یم به طور کلّیدانیم

گونه انکار و توجیه و سوء استفاده در آن ، آيات روشنی هستند که جای هیچ«محکمات»

ز دسترس عوالمی که ا ةبه دلیل باال بودن سطح مطلب، يا گفتگو دربار« متشابهات»در امّا  نیست؛

ما بیرون است، مانند عالم غیب، جهان رستاخیز، صفات خداوند متعال و ... فهم معنای نهايی و 

: رمايدفخاص علمی نیاز دارد و خداوند متعال می ۀبردن به کنه حقیقت آنها، به سرماياسرار و پی

و برای مردم  (0/ 3)آل عمران:  دانندوند و راسخان در علم، اسرار اين آيات را میفقط خدا

که از همه اسرار  ع() مو امامان معصو ص() پیامبر: راسخان در علم عبارتند از .کنندتشريح می
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ند و نیز علماء و دانشمندان راستین که به موازين، احکام، عقايد شرعی و به روش ااين آيات آگاه

همند فدانش خود از اين آيات چیزی می ةويل متشابهات آشنايی کافی دارند و هر يک به اندازتأ

همین حقیقت است که مردم را برای درک اسرار قرآن به دنبال  .کنندو برای مردم تشريح می

کشاند؛ بنابراين در برخورد با متشابهات بايد به احاديث و تفسیر معلمان الهی و علمای دينی می

 لمای راستین مراجعه کرد.ع

بحث ديگر، تأويل متشابهات است و در اينکه متشابهات را بايد تأويل کرد، بین اکثر 

نظر است؛ فقط ظاهرگرايان و بعضی از اشعريان معتزله و شیعه اتفاق ،پژوهان مخصوصاًقرآن

اهری معنای ظ افراطی و حشويه برآنند که بايد از تأويل پرهیز کرد و آيات متشابه را حمل بر

ه آيات قرآنی که مربوط به يک عدّ ةکاوی نکرد. چنانکه دربارکرد و در چند و چون آن ژرف

استواء معلوم است و کیفیت آن مجهول : استواء خداوند بر عرش است، مالک بن انس گفته است

-211، صص0، ج1115قرطبی، ) است، ]ايمان به آن واجب است[ و سؤال از آن بدعت است

حال آنکه خود عرش الهی و استواء خداوند بر آن و بودن عرش بر آب وحمل عرش  (.221

قیق آنها بحث و تح یمعان حول مفّسرانمان و و متکلّند همه از متشابهات قرآن ،توسط فرشتگان

اند. ديگر از تشابهات قرآنی، آيات مربوط به رؤيت الهی است و تعبیراتی که در آن از چشم کرده

به آيات  توجّهن آيات و يلی در او نزول خداوند سخن گفته است. اندک تأمّ  و دست و آمدن

 مسازد و توهّن دسته از آيات برطرف میيا ديگر که آيات محکمات هستند، هرگونه ابهام را از

 نمايد.ت را که خداوند از آن منزه است، از ذهن دور میجسمانیّ

و  ،هات مبنی بر چند پهلويی معنايی آياتبه تعريف توجیه متشاب توجّهبا  ،ن مقالهيدر ا

در موضع ريب و شبهه قرار داشتن آنها و اينکه دستاويزی بوده برای کژدالن و  ،همچنین

نها های مرتبط با آمختلف نیز بوده است، از شاهد مثال هایهساز ايجاد فرقکیشان و زمینهباطل

اهلل، يد اهلل، عین اهلل، عرش و کرسی و  مانند وجه ،باشداوصاف و افعال خداوند می ةکه در حوز

برای تبیین معانی باطنی آنها، آنان را از ديدگاه تفاسیر مأثور و روايات،  و ... استفاده شده است

های تشبیه ادبی، تشبیه روايی، تمثیل جنبه ،مورد بررسی و مداقه قرار داده و در موارد ممکن

 ات و تفاسیر مأثور مورد بحث ويآنها در روا يیوار ـ یهیادبی و تأويل توج ةروايی، استعار

 لذام. يال گذاشتهیو به نقد و تحل یواکاو یفارس یقرار داده و شواهد آنها را از متون ادب یبررس

 : های ذيل استاين مقاله در پی پاسخ به پرسش

 رده است؟ فا کيرا ا یچه نقش یليتأو یهادر ابداع استعاره یمتشابهات قرآن یليه تأوی( توج1
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 ،( چند پهلويی معنايی آيات و در موضع ريب و شبهه قرار داشتن آنها مربوط به لفظ است2

 و آيا معنا در آيات متشابه از اتقان و استواری الزم برخوردار است؟ ؟يا معنا و مفهوم

 هیبر توج یشود و ويژگی تأويل مبتن( از رهگذر آيات متشابه، تأويل به چند دسته تقسیم می3

 ازد؟يتواند به آن دست متشابهات چیست و آيا هر کسی می

ادبیات  ۀتا چه میزان در آيین ،ه متشابهاتیتوج ةبر قاعد یمبتن یقرآن ـ های تأويلی( استعاره1

 اند؟اند و چه نمودهايی داشتهفارسی انعکاس يافته

 ه متشابهاتیتوج -8

: ديرمافیم چرا که ندمتشابه ین به وجهات قرآيد مستفاد است، همۀ آیچنانکه از خود قرآن مج

 :ديافرمیرا ميز اند؛محکم یو به وجه (23/ 31: زمر) ﴾اللَُّه َنزََّل َأْحَسَن اْلَحديِث ِكتابًا ُمَتشاِبهًا﴿

 یات آن محکم است و بعضياز آ یبعض یبه وجه ( و1/ 11: هود) ﴾آياُته الر ِكتاٌب ُأْحِكَمْت﴿

ٌْ  ُهوَ الَّذي َأْنَزلَ َعَليكَ اْلِكتابَ ِمْنُه﴿: ديفرمایۀ هفتم سورة آل عمران ميگونه که در آمتشابه، آن آيا

ٌْ ُّْ اْلِكتاِب َو ُأَخُر ُمَتشاِبها ٌْ ُهنَّ ُأ  .(0/ 3: آل عمران) ﴾ُمْحَكما

 ف محکم و متشابهیتعر -3

امون ریل را پاز اقوا یا، مجموعهیر و علوم قرآنیاز کتب تفس ینگارنده با مراجعه به تعداد

 : محکم و متشابه جمع آورده است که با حذف تکرارها عبارتند از

ابه رد و متشيپذیرا نم یک درجه از معنيجز که است  یاهيمحکم آ»: ديگویم يیجبا یابوعل

، 1311کاشانی، / 2، ص1323ابن شهر آشوب، ) «رديپذیاست که دو وجه و باالتر را م یاهيآ

 یاهيشود و متشابه آیآن مشتبه نم یکه معنااست  یاهيمحکم آ»: ديگویمجاهد م (.101، ص2ج

د معتق یديابو منصور ماترامّا  .(همانجاابن شهر آشوب، ) .«شودیآن مشتبه م یکه معنااست 

، 1310کاشفی، ) .«توانیمدد نقل دخل کردن نمیداند و در متشابه بیان محکم میعقل ب»: است

د از ل متشابهات به استمدايدر تأواّما  ،است یات محکم، عقل کافين آییدر تب یعني (.13، ص1ج

ل يان به تأوتوینم یعقل یان مبانیبا ب اً،و صرف ینقل یم و بدون استمداد از مبانياز دارین اتيروا

 متشابهات پرداخت.

شد با ل او معلومين تأوییمحکم آن است که تع»: ديگویبن عبداهلل م جابرگر، يد یدگاهيدر د

 یفخر راز (.101، ص2، ج1311کاشانی، ) «ل آن معلوم نباشدين تأوییکه تعاست و متشابه آن 

ل علم به آن ممکن باشد و متشابه آن است که یمحکم آن است که تحص»: ن باور استيز بر این
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: اندگفتهز ین یع و سدیرب (.13، ص2، ج1332-1عبدالعظیمی، ) «نباشدعلم به معرفت آن ممکن 

 ید ولد آوريمان بايو متشابه منسوخ است که به او ا ؛د کرديناسخ است که به او عمل با محکم»

مشهور در طبقه  مفّسران، از عبداهلل بن عباس (.1، ص2، ج1320جرجانی، ) «د عمل کرد.ينبا

محکم حالل و حرام و فرائض و احکام است و متشابه امثال و مواعظ »: صغار صحابه معتقد است

ده ها تکرار نشاست که عبارات آن یاتيمحکم آ»: ر گفته استیابن زب. (جاهماننی، جرجا) «است

قول  (.231، ص3، ج1301طبرسی، ) «است که الفاظ آنها تکرار شده باشد یاتيباشد و متشابه آ

ه هستند ک یاتيمتشابهات، آامّا  ند واات مادر کتابيمحکمات آ»ن باره آن است که يگر در ايد

تواند متشابه را به یاز شوائب م یوط به رد آنها به محکمات است که عقل صافها منفهم آن

 (.211، ص3، ج1315بالغی، ) «ن کار از راسخون در علم ساخته استيمحکم برگرداند و ا

 که همراه آن یانهيچ قریاج به هیمحکم آن است که از ظاهرش، بدون احت»: نکهياگر يف ديتعر

نه مراد و مقصود از ظاهر يمعلوم باشد و متشابه آن است که بدون قر باشد، مراد منظور، روشن و

 .(231، ص3، ج1301طبرسی، ) «ستیآن معلوم ن

متشابهات  یامعن یول روشن دارند؛ یداللتمحکمات »: ارددیاظهار م یوطیعبدالرحمن س

ه به ارائمتشا یل را برايف ذيگر، تعريد یاری(. بس33، ص5، ج1305داوود پناه، ) «ستیمفهوم ن

ود کند، از نظر مقصیخود داللت م ین آن که به مدلول لفظیاست که در ع یاهيمتشابه آ»: اندداده

 /132، ص1تا، ج، بیعیاشی /13، ص1، ج1111، یقم) «د استي، مورد شبهه و تردیو معن

رازی،  /151و 1صص، 1، ج1331 و 113صص، 1301، یطبرس /311، ص2، ج1111، یطوس

 /211، ص1ج ، تابی، یض کاشانیف /221، ص1، ج1113عاملی،  /101-103، صص1، ج1333

، 1، ج1333، یجیاله /312-313صص، 1ج ،1112، یزيحو /510، ص1، ج1115، یبحران

 .(215، ص1، ج1110 و 51صص، 1، ج1112شبر،  /210ص

ر متشابه ذک یاصطالح یرامون معنایمختلف را پ یجامع، آرا یقیدر تحق يیطباطبا ۀعالم

 یاهيآ متشابه آن»: اندا کردهنن معیرده و به نقض و ابرام آنها پرداخته، آن گاه خود، متشابه را چنک

د باشد يرساند، محل شک و تردیرا که م يیمعنا ،اًیداللت بر معنا داشته باشد و ثان ،است که اوالً

رطرف ه بيه لفظ آیاز ناح ید ناشيق معمول در نزد اهل زبان، ترديه، تا از راه قواعد و طرينه لفظ آ

ا يدش برگرداند، و یّ ا اگر مطلق است به مقياگر عام است به مخصصّش ارجاع دهد،  ،مثالً .شود

متشابه  ۀفيشر ۀيم، آیطور که گفتد سازد، بلکه همانيگر لفظ را روشن و بدون ترديد یبه نحو

است،  ديمحکم و بدون تردکه  یاتيگر است، آيد یاتيد و ناسازگار با آش مردّيآن است که معنا
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-01صص، 5همان، ج /11، ص3، ج1332، يیطباطبا) ...« کندیان میات متشابه را بيو حال آ

31.) 

ب متشابه به حس»: ديفرمایمتشابه م یز در خصوص معنایعلوم قرآن ن ید فیصاحب التمه

قرار ب و شبهه ياست و در موضع ر یاز معان یاست که محتمل وجوه ی، لفظیاصطالح قرآن

ن احتمال یست را دارد، و به خاطر همرل ناديل درست و تأويت تأویّکه قابل یادارد به گونه

 (.112، ص1، ج1335معرفت، ) ...« ردیگیغ و فساد قرار مياست که مطمع نظر اهل ز

متشابهات  :توان متشابه را در عبارتی کوتاه چنین تعريف کرد، میمطالب گذشتهبه  توجّهبا 

اند که دارای چند پهلويی معنايی بوده و تنها به کمک محکمات و از آيات قرآن ایمجموعه

 ارجاع به امّ الکتاب و کتاب حکیم و مکنون و محفوظ، تأويل آنها دست يافتنی است.

: کندسورة آل عمران، دلیل آمدن آيات محکم و متشابه را اين گونه بیان می 0 ۀخداوند در آي

محکم است که آنها اصل و مرجع ساير آيات کتاب خواهد بود و  برخی از آن کتاب، آيات»

برخی ديگر آياتی است متشابه، تا آنکه گروهی که در دلشان میل به باطل است از پس متشابه 

که  گری پديد آرند در صورتیبه تأويل کردن آن در دين راه شبهه و فتنه رفته و امتحان شوند تا

لذا طبق تعريف توجیه متشابهات مبنی بر چند پهلويی معنايی  .«تأويل آن کسی جز خدا نداند...

در موضع ريب و شبهه قرار داشتن آنها به طور کلی الفاظ متشابه را به دو دسته  ،آيات و همچنین

 : اندتقسیم کرده

 حروف مقطعۀ قرآن کريم.: مراد از آنها معلوم نیست مانند ،(الفاظی که اصال1ً

اد توان آنها را به خدا نسبت دنمیاّما  ی آنها بر کسی پوشیده نیست،( الفاظی که معنای لغو2

 ،هممجسّ ،گونه جمالت در علم کالم قديم از مباحث دعوابرانگیز بوده است. مثالً مشبههو اين

ا استواء بر عرش سخن آمده را به يد خداوند و يکه در آن از وجه و  یاتيآه و حشويه ظاهريّ

قرار  یاير ماوریل و تفسيتواند مورد تأویات مين گونه آينکه ايدر ااند. اش گرفتهیظاهر یمعنا

رد یگ صورت یطيالت طبق ضوابط و شراين تأويد ايبا ،قاعدتاًاّما  ،رد، اتفاق نظر وجود داردیگ

 :ميپردازیکه به اختصار به آنها م

 ه متشابهیتوج یل به معنایضابطۀ تأو -4 

ط، يه شرارد، احراز دو دستيانجام پذ یحیمتشابه در بستر صح ليآنکه تأو یرسد برایبه نظر م

 ل است.يط تأويم ناظر به شرادوّ ۀو دست مؤّولت یّ اول مربوط به شخص ۀالزم است. دست
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 ط مؤوّلیشرا -4-9

ن موارد يتوان به ایم شود،یممستفاد ات يا روايو که از خود قرآن  مؤّولط ياز شرا یبرخ

 : اشاره کرد

 مت دلسال -4-9-9

ست در يرا ناشا نهادانماریآل عمران که کژدالن و ب ةاز سور 0 ۀيمنطوق آاز مفهوم مخالفت 

 د.ت را دارنیّن صالحيا ،صاحبان سالمت دل شود کهین برداشت میچن، کندیم یل معرفيتأو

 یشیاستوار اند -4-9-8

، یدر فرهنگ قرآن ﴾ِفي اْلِعْلِم َو الرَّاِسُخونَ ﴿ر یتعبژه به يو توجّهآل عمران با  0 ۀيمستفاد از آ

 : شوندیم میوران به دو دسته تقسشهياند

افته، در يقت علم و دانش دست یکه به حق یکسان یعني هستند شانياستواراندگروه نخست 

  اند.شده دهیو عق یثبات رأ یآن دارا

طوح به س قت دانش،یبه حق یابیدست یکه به جا یکسان یعني اندشانيسست انددسته دوم، 

ن شبهه ينان در برخورد با کمتريستند. ایبرخوردار ن یجه از ثبات رأیدر نت ،آن بسنده کرده یبرون

عمق  :قابل استفاده است« راسخ در علم» ةاز واژ یاساس ۀن، دو نکتيشوند. بنابرایدچار تزلزل م

 تر.شیب از درک یافت عجز و ناتوانيثبات قدم به هنگام در؛ و قتیبه حق یابیدست یشه براياند

 یورزز از غرضیپره -4-9-3

ام به هنگام اقد یلیشرط تحص یورزز از غرضیپره است و مؤّول یشرط تحصلّ ،سالمت دل

 یآوریبه هنگام رواست  ی، ضرورمؤّول یدرون ی، افزودن بر تقواگر سخنيدبه  است. ليبه تأو

 ل آن بر قرآن رها سازد.یست و تحمناراست و نادر یهایداورشیخود را از پ ،ات متشابهيبه آ

 لیط تأویشرا -4-8

ت، چند الزم اس یت مراحليرد، رعايانجام پذ یه متشابه به درستیل و توجيآن که تأو یبرا

 شود.یل اشاره ميکه به چند مورد آن در ذ
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 اتین دسته از آیبازشناخت ا یارهایات متشابه به استناد معیكشف آ -4-8-9

رش يل و پذياصول و ضوابط تأو یریت است که به کارگیحائز اهمن نکته بدان جهت يا

 یارهایاز جمله مع م.یرفته باشيه را پذين است که متشابه بودن آيع بر امتفرّ، ت آنیّحساس

 : کرد یل را معرفيرد ذاتوان مویات متشابه ميبازشناخت آ

 ؛یکالم یهاگزاره ةه در حوزيوقوع آالف( 

ْو اْلِعْلُم َثَلاَثٌة آيٌة ُمْحَكَمٌة َأ»: اندکه فرموده ص() یت مشهور نبويم که بر اساس روایدانیم

عبارت است از  ،یني( بستر دانش د223، ص03، ج1113، یمجلس) «َفِريَضٌة َعاِدَلٌة َأْو ُسنٌَّة َقاِئَمٌة

جوامع که در  یاتيبه روا توجّهز با یو ن یفقه یهاو گزاره یاخالق یها، گزارهیکالم یهاگزاره

ٍم َو َخْمَسِة ُوُجوٍه َحَلاٍل َو َحَراٍم َو ُمْحَك يِإنَّ اْلُقْرآَن َنَزَل َعَل»م قرآن آمده است که ی، در تقسيیروا

 «وا ِباْلَأْمَثاِلْعَتِبُرا ُمَتَشاِبٍه َو َأْمَثاٍل َفاْعَمُلوا ِباْلَحَلاِل َو َدُعوا اْلَحَراَم َو اْعَمُلوا ِباْلُمْحَكِم َو َدُعوا اْلُمَتَشاِبَه َو

 ةمنطبق با همان سه نوع گزار ،باًيز تقریات قرآن نيد که آيآیبه دست م (133، ص35همان، ج)

و محکم و  ،فقه ةز معلوم است که حالل و حرام مربوط به حوزیمذکور نازل شده است و ن

 اخالق است. ةناظر به حوز ،و امثال یکالم یهاگزارهحوزة متشابه مربوط به 

 ؛يیمعنا يیند پهلوچ (ب

ا به خاطر يات محکم يه، به خاطر وجود آيآ یبرون ۀيوجود محذور از عمل کردن به ال (ج

 ؛یمحذور عقالن

 ؛غ و کژدالنياهل ز یزيدستاو (د

 ؛مختلف هایهجاد فرقيا یسازنهیزم ـ(ه

 .یشناختکار بردن اصول و قواعد زبانبهپس از  شتندا تشابه -و

 هیآ یظاهر یمعنامشخص كردن  -4-8-8

 یل عقل قطعیه با دلیور عمل به ظاهر آظمشخص كردن وجه مح -4-8-3

 ور عمل به ظاهرظاز برخورد با مح پس ییمشخص كردن وجوه محتمل معنا -4-8-4

 یر متنیو غ یمتنشواهد مختلف متکلم با استفاده از  یمقصود اصلن ییتع -4-8-1
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  یات فارسیدر ادب یمتشابهات قرآنه یتوج یبر مبنا یلیتأو یهااستعاره -1

اند زبان و ادبیات فارسی انعکاس يافته ۀاز موارد متشابهات که در آيین یاينک به بیان شواهد

ار ل آنها را در تفاسیر و روايات، مورد بررسی قريتأو م و تحلیل و تبیین معانی باطنی ويپردازیم

نۀ ادب يیاگرچه آ ،اوالً: است ید نکته ضرورن امر ذکر چنيقبل از پرداختن به ااّما  م.یدهیم

اّما  ،يیو معنا یدر ابعاد لفظ یات فرقانيو روا یات قرآنيپر است از جلوات مختلف آ یفارس

است  یهيدار دشوار بود و بیبس یه متشابهات قرآنیتوج یآن هم بر مبنا یليتأو یهاافتن استعارهي

-تعارهافتن اسي یکرد. لذا براین نمیرا تأم ن بحثيااز یوان، شواهد مورد نيا چند ديک اثر و يکه 

لف مخت یهان شاعران در دورهياز دواو یاریم بسيامجبور بوده ینۀ ادب فارسيیدر آ یليتأو یها

دا کرده و مورد بحث و ین نوع از استعاره را پيم شواهد ایم تا بتوانیقرار ده یرا مورد بررس

م و به یا کنین مقاله را مهيم شواهد ایتوانست یآثار فراوان یبا بررس ،نيم. بنابرایقرار ده یبررس

 م. يبحث بگذار

م و يدادیقرار م یل مورد بحث و بررسیتک موارد و شواهد را به تفصجا داشت تک ،اًیثان

شتر از حد متعارف ین صورت، حجم مقاله بيم که در ايکردیرا ترجمه م یو قرآن يیشواهد روا

 یبرا یاز صاحب نظران و اشارت ،ن نوع مقاالت، عموماًينکه خوانندگان ايشد و لذا نظر به ایم

ار، درخطيم که شواهد و موارد استناد را به صورت زین دانستیر را چنیاست، تدب یآنها کاف

در ژه يه وب ،از موارد یارینکه در بسينکتۀ قابل ذکر ا معلوم باشد. یم تا منظور اصلیمشخص کن

 ن نوعيند که اغ هستیه بلیشتر از نوع تشبیب ،یهمانني، موارد ايیات رواهیقسمت مربوط به تشب

به مشبه و مشبه یعنيه ین تشبیفقط طرف ،د که در آنيآیه به حساب مین نوع تشبي، رساترهیتشب

 د.شونیذکر م

 باب اهلل -1-9

َباُب اللَِّه َو َأَنا  ِه َو َأَنا ِصَراُط اللَِّه َو َأَنا...َأَنا ُحجَُّة اللَِّه َو َأَنا َخِليَفُة اللَّ»: ع() يقال عل: ییه روایتشب

( ص) رسول خدا نیهمچن(. 111، ص21، جیمجلس /35، ص 1110صدوق، ) ...«َخاِزُن ِعْلِم اللَِّه

َو َأْنَت النََّبُأ اْلَعِظيُم  اللَِّه ييا َعِليُّ َأْنَت ُحجَُّة اللَِّه َو َأْنَت َباُب اللَِّه َو َأْنَت الطَِّريُق ِإَل»: ( فرمودع) یعلبه 

 (.203، ص5تا، ج، بییض کاشانیف) « ... یَو َأْنَت الصَِّراُط اْلُمْسَتِقيُم َو َأْنَت اْلَمَثُل اْلَأْعَل

 : ديگویم ع() طالب یبن اب یدر منقبت عل( 12، ب01، ص1333) یقاآن: یه ادبیتشب
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 چیبه ه یپا مکش از و اوست هللباب ا  چ بابیبه ه یوجه اهلل اوست دل مبر از و 
 (.  5-3، ب13، ص1333) قابل مشاهده است یزير تبریاز ن یدر شعر: یلیاستعارۀ تأو

 مت در آخر بوترابیکرد تعل   ران در جوابیتو ح یها ماندسال

 لین عبد تو، نامم جبرئیمن کم   لیگفت بر گو، تو خداوند جل

 اللهمن بابوارث اسرار آ    فۀ آن شهمیال من خلیجبرئ

ه است ک «د الشهداءیحضرت س یاريل به یآمدن جبرئ»تحت عنوان  یات فوق از مثنویاب

م یاز تعل (ع) حضرت ات،ین ابيباشد. در ایم لیجبرئ و ع() نین امام حسیب يیگفتگوموضوعش 

باب  جهیدر نت. داندیآن باب اهلل م ز وارث اسراریکند و خود را نیاد ميل یدادن بوتراب به جبرئ

 باشد.یم ع() یاهلل استعاره از حضرت عل

ى اْلِعَباِد ع( َو َقْد َجَعَل اللَُّه ِلْلِعْلِم َأْهًلا َو َفَرَض َعلَ ) يف االحتجاج عن أمري املؤمنني و»: یهیل توجیتأو

َأْبَواُبَها  ْلِم الَِّذي اْسَتْوَدَعُه اْلَأْنِبَياَء َوَو اْلُبُيوُت ِهَي ُبُيوُت اْلِع ﴾َو ْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبواِبها﴿َطاَعَتُهْم ِبَقْوِلِه 

 يالَِّتي ُيْؤَت اُب اللَِّه َو ُبُيوُتُهَنْحُن َبِمْن َأْبَواِبَها َو  يع( َنْحُن اْلُبُيوُت الَِّتي َأَمَر اللَُّه َأْن ُيْؤَت) . وعنهَأْوِصَياُؤُهْم

 يَل َعَلْيَنا َغْيَرَنا َفَقْد َأَتاْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها َو َمْن َخاَلَفَنا َو َفضَّ يَنا َفَقْد َأَتِمْنُه َفَمْن َباَيَعَنا َو َأَقرَّ ِبَوَلاَيِت

 یشود علیچنانکه مالحظه م (.220-223صص، 1تا، ج، بییض کاشانیف) «...اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها

لم ابواب عوت و یع( را ب) یهد ق، ائمۀیو تطب ی، بر طبق قاعدة جریل تطابقين تأويدر ا ع()

 «.هستم یوت الهیما باب اهلل و ب»: ديفرمایم وکرده  یمعرف اءیمستودع در انب

 یكرسو  عرش -1-8

 ؛(51/ 25: فرقان) ﴾اْلَعْرش يُثمَّ اْسَتو﴿ ؛(5/ 21: طه) ﴾یاْلَعْرِش اْسَتو يالرَّْحمُن َعلَ ﴿: یات قرآنیآ

ِْ َو اْلَأْرضِإلَّا ِبما شاَء، َوِسَع ُكْرِس﴿  (.255/ 2: بقره) ﴾...يُُّه السَّماوا

 (.111تا، صیعاشور، ب) «يُّْرِسا الُكأَن ،ْرُشا الَعأَن ،ُمَلا اْلَقأنَ  ،ْوُحا اللَّأَن: ع() يال علق»: ییه روایتشب

را قدر  ﴾ياْلَعْرِش اْسَتو يَعَل ...﴿در تشبیهی ادبی ( 11، ب3، ص1333) خاقانی: یه ادبیتشب

 : کندمعرفی می ص() فیمصط

 استوی العرشاست علی  قدر مصطفیکان    پس آسمان به گوش خرد گفت شک مکن

 : ديگویم و خواندیو دل را عرش م ینه را کرسیس( 3-5، ب330، ص1333) عطارز ین

 قلم مپرس قلم بدان وز لوح و لوح و   لوح و قلم به قطع دماغ و زبان توست

 وز رقم مپرس یست جز رقمین هر دو نيو   درو دل است عرش نۀ تویساست  یکرس
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 : ديگویم یليتأو یهیز در تشبین (131، غزل شماره 1331) یمینس

 جگر دوزخ دلم جنت که منظرگاه جانانم    ن برتر مکان نبودياز ا یکرس پا است و عرش سرم

 : ديگویم یهیتشب یکرديدر رو( 311، 1333) زین یولشاه نعمت اهلل 

 دها بونيثابتات از تخت او ا اطلس است و       ديآمد پد نفس و عقلحق  یکرس عرش اعظم

 : نامدیع( را عرش اکبر م) خشت بارگاه امام رضا (11، ب13، ص1303) یجیالهن يز حزین

 دينما عرش اکبرها دهيکه در د    بارگاه جاللشاز  یبود خشت

سراغ گرفت که از جمله آنها  یاریعار بستوان در اشیرا م یلياستعارة تأو: یلیاستعارۀ تأو

 /13، ب115، ص1333سنايی، ) را مثال آورد یو محتشم کاشان يیاز سنا یاتیب، ابیتوان به ترتیم

 : (11، ب230، صتایبمحتشم کاشانی، 

 ای پیش ذروة شرفشذره             با همه شرفش قامت عرش          

 کستشاز حمل اين بارگران صد جا  پشت عرش

 شکستز عظم اين عزا صد جا  قامت کرسی 

 آويزی برایآيند و دستی قرآنی و جزو الفاظ متشابه به حساب میيهاعرش و کرسی واژه

ت لذا تأمل در آيات ديگر که آيا اند تا آنها را دلیل بر جسمانیت خدا بگیرند.انگیزان بودهفتنه

ال ﴿آياتی چون نمونه،  ید. براسازیف من آيات برطريمحکمات هستند، هرگونه ابهام را از ا

ُْ اْلَأْبصاَر ، (11/ 12: یشور) ﴾ٌءَلْيَس َكِمْثِلِه َشْي﴿و  (113/ 3: انعام) ﴾ُتْدِرُكُه اْلَأْبصاُر َو ُهَو ُيْدِر

ز ین یاز نظام یشعربرد. در زمینۀ هرگونه تشبیه خداوند به انسان و موجودات مادی را از بین می

 : (13، ب133، ص1335نظامی، ) ن آمده استیچن

 نشیب خاک پیوستبه  خاکی  به طناب عرش زد دست عرشی

شاعر در اين بیت متشابه را در مقولۀ جری و تطبیق قرار داده و آن را در استعاره از روح به 

روح او را از لحاظ علوی بودن  ،کار برده است. بیت مذکور در مرگ پدر مجنون است و شاعر

داده  خاکی قرارکالبد ق به عالم جسمانی به عرش تشبیه کرده و آن را در مقابل و نداشتن تعلّ

 است.

 لِّ اْلُك ْقِلاْلَع ِةوَري ُصَلعَ  اُمَماإِل، َوِماْلأْعَظ ِرْنُصاْلُع ُةوَرُص َوُه ص() دامَّحَ ُم ْم أنَّاْعَلَو»: یهیل توجیتأو

ي وج االْثنَ ُراْلُب ُةوَرر صُ َشا َعاْلاْثَن ُةمَ أِئ. وَ  يِّْرِساْلُك ُةوَرصُ  َوُه ْيُنَساْلُح، وَ ْرشِ اْلَع ُةوَرُص َوُه ُنَساْلَح... وَ 

 یز مجلسین (.212-211، ص13، ج1113، یندوزق) «ِماَلاْلَع ُةوَرُص ّيْهِدد اْلَممََّحُم اُماإلَمر، َوَشَع
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منظور  (.333، ص3، ج1113، یمجلس) «ِةْدَرُقاْل َو اِللَ اْلَج َو ِةَمَظاْلَع ْرشُ َع، ْرِشَعاْلبِ اُدَراْلُم»: سدينویم

تدبیر و ادارة امور هستی است که در روايات  ،انداز عرش و کرسی نیز که در قرآن ذکر گرديده

و همه موجودات غیر از خداوند و شايد منظور تدبیر  ،علم: نیز به دو صورت ذکر گرديده است

 (.122-123، ص3، ج1335معرفت، ) که منبعث از علم و قدرت اوستباشد فراگیر الهی 

 یبا در وصف حضرت ختميگونه زنيا (211-15، ب31-11صص، 1333) یشابوریعطار ن

 : ديسرایم ص() تمرتب

 ب یب غید از غيآن چه اول شد پد

 زد علم  یآن نور عالبعد از آن 

 افت يبعد از آن، آن نور پاک آرام 

 عکس ذاتش خاستند  یعرش و کرس
 

 ب يچ ریه یو ببود نور پاک ا 

 عرش قلم ولوح و یکرس عرش وگشت 

 فتاي نام یکرس گشت و یعال

 ک از صفاتش خاستند يپس مال
 

همو، ) دندایم ص() را نور پاک حضرت محمد یکرس گر، اصل و منشاء عرش ويد یدر مقال

 : (313و  311ص، 1351

 یچه قدس یچه روحان یچه کروب       یکرس اصل عرش و ز نور اوست          

 ش ز و هم فرین هم لوح وجنت نیقي   شعر و یکرسدا یگشت پ ز نورش          

 ارسول خد یحضرات وجودشاعران معتقدند به جهت آن است که  یهیتوج یهالين تأويا

از عرش و  یحت ،ن اساسيبر ا ک مقتدرند ویدر مقام مقعد صدق، نزد ملع( ) یو عل ص()

 : (2311، ب5دفتر، الف 1333، یمولو) ديموالنا گوز باالترند چنان که ین یکرس

 امقعد صدق خداکنان س    خال و یکرس رترند از عرش وب

د که نائل به مقام اسقاط اضافات گشته، از عرش و یتوح یدل را در مقام خراب یموالنا حت

 : (5، ب1151، صب1333، همو) داندیقلم برتر م و لوح و یکرس

 یبنشمار یکه آن را که ل خرابد      دقلم فزون باش و و لوح یکرس عرش وز      

 : ديگویمع( ) یدر عظمت مقام عل( 53، ص1301) یشاه اصفهانینور علز ین

 تماس وانيۀ ايپا یکرس رش وع ر     ايم یگشت یا چو با نور علم         

 عین اهلل -1-3

 (.31/ 21: طه) ﴾َعيين يَو ِلُتْصَنَع َعل... ﴿: یۀ قرآنیآ
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، 1330کلینی) «هَو َأَنا َيُد اللَِّه َو َأَنا َجْنُب اللَِّه َو َأَنا َباُب اللَّ أَنا َعْيُن اللَِّه: ع() قال علي»: ییه روایتشب

ِدي َو َأَنا َأَنا اْلَها: ع( ِفي ُخْطَبٍة) اَل َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَيق»: زین (.10، ص1333شیخ صدوق،  /111، ص1ج

َو َأَنا َعْيُن اللَِّه َو ِلَساُنُه الصَّاِدُق  يَو َكِلَمُة التَّْقَو يَأَنا َحْبُل اللَِّه اْلَمِتنُي َو َأَنا ُعْرَوُة اللَِّه اْلُوْثَق َو... اْلُمْهَتِدي 

 َأَنا َيُد اللَّهِ للَِّه َو َجْنِب ا ما َفرَّْطُت ِفي يَعل َو َيُدُه َو َأَنا َجْنُب اللَِّه الَِّذي َيُقوُل َأْن َتُقوَل َنْفٌس يا َحْسَريت

 « َحقِّي َفَقْد َعَرَف َربَّهُ َفِعَباِدِه ِبالرَّْحَمِة َو اْلَمْغِفَرِة َو َأَنا َباُب ِحطٍَّة َمْن َعَرَفِني َو َعَر ياْلَمْبُسوَطُة َعَل

 .(3، ص1، ج1113یمجلس)
 (11-21، ب115، ص1333سنايی، ) :تشبیه ادبی

 عین اهللای گلستان علیک    عین اهلله خه ای جان علیک خ

 (11-21، ب 115، ص1333، یاقانخ) :یلیتأو ۀاستعار

 مبان ببینگنج ین اهللع  ت يوان مرا که گنج عرشی اسد

ب در قرآن با اين ترکی ،تواند تأويلی از بصیرت خدا باشد که البتهعین اهلل می: یهیل توجیتأو

 يلَو ِلُتْصَنَع َع... ﴿ه يدر آ نمونه ی. براشودمیاز مضامین آيات مستفاد اّما  کريم نیامده است؛

 ما محبت: فرمايدخداوند می ،به درياستع( ) در رابطه با افکندن موسی هک (31/ 21: طه) ﴾َعيين

ت به عین و نظر ما انجام گیرد. بیت خاقانی نیز از اها افکنديم تا تربیت و پرورشتو را بر دل

ه او را عین اهلل خواند ،مظفرالدين قزل ارسالن ايلدگز که ظاهراً ای است در مدح و ستايشقصیده

اطل و جزء تطبیقات ب ،است و در بحث تطبیقات که در مقولۀ جری و تطبیق ارائه گرديده است

 گیرد.مخالف نص آيات قرآن کريم قرار می

 مَِّیُس َو ةِ َفْعِراْلَمَو ِةرَيِصاْلَب َنِم اَکْيَنْعطَ ا اَ َمبِ ْلَکْلُفا ِعاْصَن ِناَ : َکلَِذبِ اُدرَ اْلُم َو ﴾َو اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِننا﴿

َتْجِري ﴿ لََّج َو زََّع اهلُل اَلْد َقَق»(.331-331صص ، 1125همدانی، ) «...ِعسَُّوالتَّ ِةي جَهَلَعنًاُيَأْع َکلَِذ

، یسلمج) «يْفظِ ِح يَلعَ  اُهْعَنَم ﴾َعْيِني يِلُتْصَنَع َعل﴿: لََّج َو زََّع ُهْولُ َق َكلَِذَك َو اَنْفِظِحِبأْي  ﴾اِبَأْعُيِنَن

 (.13، ص1، ج1113

 قبضۀ خدا -1-4

َْ اْلِقياَمِة َو السَّ َقْبَضُتُه َو ما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه َو اْلَأْرُض َجميعًا﴿: یۀ قرآنیآ ٌْ َيْو ُْ َمْطِويَّا ماوا

 (.30/ 31: زمر) ﴾ا ُيْشِرُكوَنَعمَّ ِبَيميِنِه ُسْبحاَنُه َو َتعاىل

 : (2105، ب 1دفتر، الف 1333) آمده است یاز مولو یدر شعر: یه ادبیتشب
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 تسین اهلل ةقبضاو جز  دست تسیبان کوتاه نير از غایدست پ

 (1315، ب 1دفتر همان،) از همو قابل مشاهده است یز در شعرین: یلیاستعارۀ تأو

 درم یسیه کف خالق عمن ب  از کرم یسیمرده زنده کرد ع

 ن هم روايمدار ا یسیبر کف ع قبضۀ خدابمانم مرده در  یک

 : یهیل توجیتأو

 َقْبَضُتهُ  اْلَأْرُض َجِميعًا وَ ﴿َعْن َقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ  ع() َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِمْهَراَن َقاَل َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَّه»

َْ اْلِقياَمِة ِفي َمْوِضٍع آَخَر اْلَمْنُع َو اْلَبْسُط  يَلا َيْمِلُكَها َمَعُه َأَحٌد َو اْلَقْبُض ِمَن اللَِّه َتَعاَل ِمْلَكُهَيْعِني َفَقاَل  ﴾َيْو

ِطي َو َيْعِني ُيْع ﴾َنَو اللَُّه َيْقِبُض َو َيْبُصُط َو ِإَلْيِه ُتْرَجُعو﴿ِمْنُه اْلِإْعَطاُء َو التَّْوِسيُع َكَما َقاَل َعزَّ َو َجلَّ 

َو ﴿َما َقاَل َك ُيَوسُِّع َو َيْمَنُع َو ُيَضيُِّق َو اْلَقْبُض ِمْنُه َعزَّ َو َجلَّ ِفي َوْجٍه آَخَر اْلَأْخُذ ِفي َوْجِه اْلَقُبوِل ِمْنهُ 

ِْ ٌْ ﴿ َأْي َيْقَبُلَها ِمْن َأْهِلَها َو ُيِثيُب َعَلْيَها ُقْلُت َفَقْوُلُه َعزَّ َو َجلَّ ﴾َيْأُخُذ الصََّدقا ُْ َمْطِويَّا َو السَّماوا

ٌْ ِبُقْدَرِتِه َو ُقوَِّتِه َو السََّمَو﴿َقاَل اْلَيِمنُي اْلَيُد َو اْلَيُد اْلُقْدَرُة َو اْلُقوَُّة َيُقوُل َعزَّ َو َجلَّ  ﴾ِبَيِميِنِه ُْ َمْطِويَّا ا

 (.132تا، صصدوق، بی)  «﴾َعمَّا ُيْشِرُكوَن ُسْبحاَنُه َو َتعاىل

َو اْلَأْرُض َجِميعًا ﴿ ِهِتَمِظَع قََّح وا اهلَلُمظَّا عَ ْي َمَأ ﴾َو ما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِره﴿ ياَلَعَت ِهْوِلي َقِف َو» 

َْ اْلِقياَمِة  هِ تِ ْدرَ ُق اِلَمْن كَ عَ  ُهاَنْبَحُس اهلُل َرأْخَب َكفِّ َك يِعِمجَ بِ ْيِهَلَع ْضتَ َبا َقَم ِةَغي اللُِّف ُةْبَضاْلَق ﴾َقْبَضُتُه َيْو

 ِهِتْبَضي َقِف وَنُكَيَف ِهفَِّكبِ ُضاِباْلَق ْيِهَلعَ  ُضْقِبي َيِذالَّ ِءْيالشََّك ِهوِرْقُدي َما فِ َهِمظَ ِع َعا َمَهّلكُ  اْلأْرَض نََّأ َرَكَذَف

 ْيِهَلَع انَ ا َهإَذ ٍنالُف ِدي َيِف َو الٍنُف ِةْبَضي َقِف اَذَه وُلُقا َننََّأا ِلَنَنْيا َبيَمِف ِباطُ َخالتَّ ِةاَدَع يَلا َعَنلَ يٌمْفِها َتَذَه َو

 (.2، ص1، ج1113، یمجلس/ 115، ص3، ج1301، یطبرس) «ْيِهَلْض َعْقِبْم َيإْن َل َو يِهِف ُفرَُّصالتَّ

 قلب اهلل -1-1

للَِّه النَّاِطُق َو َعْيُن َو ِلَساُن ا اِعيَأَنا َقْلُب اللَِّه اْلَوَأَنا ِعْلُم اللَِّه َو  :ع() قال أمري املؤمنني»: ییه روایتشب

 (.31، ص1332صفار، ) «اللَِّه النَّاِظَرُة َو َأَنا َجْنُب اللَِّه َو َأَنا َيُد اللَِّه

  :ع( به کار رفته است) نیدر استعاره از امام حس« قلب اهلل»ل يات ذیدر اب: یاستعارۀ ادب

 نیو راستيخد آن کرد قصد   نیر سه شعبه از کمیناگهان ت

 کرد قلب اهللجا نجست و رو به     نیو راستيآن خد کرد قصد

 ن رفت خواهم نزد بابیگفت چون  خضاب  ن محاسن زانیشه رنگ کرد 

 (.13-11، ب111، ص1333، یزير تبرین) 
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 یقلم االعل/ لوح و قلم -1-1

 ﴾َو ما َيْسُطُرون اْلَقَلِمن َو ﴿؛ (22/ 35: بروج) ﴾َمْحُفوظ َلْوٍح َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمِجيٌد ِفي﴿: یات قرآنیآ

ُْ الَِّذي َعلََّم ﴿؛ (1/ 33: قلم)  (.1/ 13: علق) ﴾ِباْلَقَلماْقَرْأ َو َربَُّك اْلَأْكَر

 (.121ا، صتعاشور، بی) «ياْلأْعَل ُمَلا اْلَقنَ َأَو وُظْحُفاْلَم ْوُحا اللَّأَن: ع() يقال عل»: ییه روایتشب

 : یه ادبیتشب

 ب ربیدر پنجۀ تقل قلم چون  شب ا روز ویاز احوال دن خفته

 (. 313، ب 1، جب 1333، یمولو) 

 است عقل قلم آمد و لوح روح  جامۀ کون را علم عقل است 

 (.21، ب323، ص1305، یامراغه یاوحد) 

ب در ی( به ترت1، ب212ص ،1330) یدل دهلوی( و ب25، ش330، ص1333) شاه نعمت اهلل

  :اندسود جسته یهاتین تشبینر از چيات زیاب

 زان که نقش لوح محفوظ او نگاشت  رواست یخوان قلم را گر عقل کل

 بش سببین همه اوضاع اسمار است ترکیک  رستان ربیکلک دبمفرد  آدم ستیچ

( و 1، ب233ص، 1330) یض کاشانی(، ف5، ب111، غزل1331) یفرغان فیس: یلیتأو استعارۀ

 : اندل کردهين لوح و قلم را تأوین چنيب ای( به ترت13، ب30، ص1303) یجین الهيحز

 ديمحتاج نباشد بمد یقلم اعل   رد نقشیار کجا گیلوح عشاق ز اغ

 در مکتب خدا رخ خوبان سبق کند  کند لوح حق قلم وعشق استفاده از 

 رالوح وقلم کاول رقم آمد سبقش   فردا یر خدا قاضیمقصود قضا ش

 لِّاْلُك ْقِلاْلَع ِةوَري ُصَلعَ  اُمَماإِل، وَ ِماْلأْعَظ ِرْنُصاْلُع ُةوَرُص َوُه ص() دامَّحَ ُم أنَّ ْماْعَلَو»: یهیل توجیتأو

، یقندوز) .«.. وُظْحُفاْلَم ْوُحاللَّ يهِ  َو ةَيلِّاْلُک ْفِسالنَّ ُةوَرُص يِه ُةَماِطَف م، َواَلا اْلَعَذَهلِ يْعلَ اْلَا ُمَلاْلَق َوُهَو

، مظهر اسم جامع يهمحمد تقیدر قاموس اهل معرفت، حق. (212-211صص، 13، ج1113

 (1210و 1211صص ،1305، یروم یصریق) است یض اقدس و قلم اعلی، فیه، عقل کلیرحمان

، نِمَ حْلرَّا مُسْالا یَ هِفَ» : گرددیمالحظه م ،ر کامالًيل آنها از اقوال زيو تأو یکیهات هرمنوتیکه تشب

، ینیخم) «انْرفَاب الْعِرْبَأَ ْندَعِ اءِضَالْقَ  وْحُلَوَى لَعْ أَالْ مُلَقَ الْوَ ابِتَالْکِ مُّأُ  وَهُ، وَلِوَّأَالْ قْلِالْعَ بِّرَ وَهُوَ

، اِنْحَمالرَّ اْلاْسِم ُةَبْرِتَم َيِهْط، َفَقاء َفاْلأْشَي اِتيَّلِّكُ  ْرِطَشْت ِبَذِخُأ اإَذَو»(.121و231صص، 1، ج1303

-23، صص1305، یروم یصریق) «يْعَلاْلَا ِمَلاْلَقَو اِبَتاْلِك مُِّأا َوَضاْلقَ  ْوِحَلبِ  يمََّساْلَم ِلوَّاْلَأ ْقِلاْلَع ّبَر
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د اجل ید و منقبت و تخلص به مدح سیدر توح( 23-25، ب1301) یراز یقوامن یهمچن (.21

 : ديگویم کند ویان میب «لوح کن»و لوح را  «قلم امر»ب، قلم را ین محمد نقيشرف الد

 پروردگار کارش از آن جا کز اصطفاست  خجل یچو خواست شدن مصطف یاز امئ

 قرآن نگار کرد و همه عذر او بخواست     کن لوح و امر قلم ز دست قدرت وا

 : ديسرایمع( ) یدر منقبت عل یبندعیدر ترج( 1، ب311تا، صیب) یمحتشم کاشانز ین

 تن طفل دبستان شماسیا واپسش دانیپ   ملوح و قل رسدیلش میقل اول کز طفع

 : ديگویآن م یهیل توجيز در تأوین( 3-2، ب13، ص1333) یو قاآن

 ایض، راح روان، روح اتقیصباح فم   ط، عقل مجرد، روان صرفیفس بسن

 امشعل بق، چراغ ابد، نور ازل   مقل نون، مظهر ی، معنلوح صداقم

 وجه اهلل -1-1

/ 2: بقره) ﴾ واِسٌع َعليٌمِإنَّ اللََّه َوْجُه اللَِّهَو اْلَمْغِرُب َفَأْيَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ  َو ِللَِّه اْلَمْشِرُق﴿: یات قرآنیآ

ِْ ي... َو َيْبق﴿؛ (115 ِه ِإهلًا آَخَر َو ال َتْدُع َمَع اللَّ ﴿؛ (20/ 55: رحمنال) ﴾َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجالِل َو اْلِإْكرا

 (.33/ 23: قصص) ﴾هاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه ... ٍءُهَو ُكلُّ َشْي اال ِإلَه ِإّل

ُل اْبِتَداًء ِمْنُه ِمْن َغْيِر َأْن َفَأْنَشَأ َيُقو ع() َعنْ  َأْسَوَد ْبِن َسِعيٍد َقاَل ُكْنُت ِعْنَد َأِبي َجْعَفٍر»: تشبیه روایی

َنْحُن َعْيُن اللَِّه ِفي َخْلِقِه َو  َو َنْحُن َوْجُه اللَِّهللَِّه َو َأْسَأَلُه َنْحُن ُحجَُّة اللَِّه َو َنْحُن َباُب اللَِّه َو َنْحُن ِلَساُن ا

يا َداُوَد! َنْحُن الصََّلاُة »: ع() قال الصادق؛ (13، ص1، ج1113، یمجلس) «َنْحُن ُوَلاُة َأْمِر اللَِّه ِفي ِعَباِدِه

؛ (515، ص1110خ صدوق، شی) «َنْحُن َوْجُه اللَِّهُة اللَِّه َو ِفي ِكَتاِب اللَِّه ... َو َنْحُن َكْعَبُة اللَِّه َو َنْحُن ِقْبَل

 « َأَنا اْلَباِطُن...َو َأَنا َجْنبُ اللَّهِ َو َأَنا اْلَأوَّلُ َو َأَنا اْلآِخرُ َو َأَنا الظَّاِهرُ َو َأَنا َوْجُه اللَِّه»: ع() َقاَل َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي

 (.101، ص2تا، ج، بییخ طوسیش)

او را ع( ) هات روايی فوق بهره گرفته و در منقبت علی بن ابی طالبیقاآنی از تشب: ه ادبیتشبی

وجه اهلل خوانده است؛ البته شعرای زياد ديگری نیز توجیه متشابهات را در مقولۀ جری و تطبیق 

 : اندقرار داده

 بیچ باباب اهلل اوست پا مکش از وی به ه ه دل مبر از وی به هیچ وج اوست وجه اهلل

 (. 12، ب01، ص1333قاآنی، ) 
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  اين همان عهد است و اينجا کربال   ی حسین ای نوح طوفان بالکا

 یمقصد اقصی ز خالقی توي              یتويباقی  وجه اهللاندرآ 

 (. 13-15، ب112، ص1333، یزير تبرین) 

 : خواندیخدا م یرخ علماء را روز ی( ن3، ب152، ص1، ج1333) بهار یملک الشعرا

 تخدا رخ علماس یرودرست مظهر  ن ن برهاين حجت وبديل و بدین دليبد

 : یلیاستعاره تأو

  تیره ابری رو به سوی ماه کرد   کرد وجه اهللرو سوی  یمشرک

  (.111، ص1333، یزيتبر رین) 

ن يۀ ايبه کار رفته است که درون سو ع() از امام حسین یليتأو ةوجه اهلل در بیت فوق در استعار

ت که ه اسین توجيق در ایو تطب یاز مقولۀ جر یریگه متشابهات و بهرهیتوج ینوع ،استعاره

 یهاهدر استعار یلیو تمث یمصداق یسازیو جار ین شگرد انطباقياز شعرا از ا یاریبس ،معموالً

 بهار یشعرالملک انمونه،  یبرااند. برده یفراوان یهاه متشابهات بهرهیبر قاعدة توج یمبتن یليتأو

 : ديگویعج( م) در منقبت امام زمان( 1تی، ب132، ص1، ج1333)

 دگر آمت داور به خلق جلوهيآ   ز پرده برآمد خدا یروژده که م

َوْجُه َربَِّك ُذو  يَو يْبق﴿ ( و115/ 2: بقره) ﴾َفَأْيَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴿ طبق آيات: یهیل توجیتأو

ِْ اْلَجالِل َو چنانکه  ؛تواند تأويلی از بقا و جلوة خداوند باشدوجه می(، 20/ 55: الرحمن) ﴾اْلِإْكرا

 : نیز در تأويل آن گفته است (11، ب31، ص1333) سنايی

 آمدن حکمش و نزول عطاش   د او قدرت است و وجه بقاشي
 : دپردازیم «خدا یرو» یهیل توجينگونه به تأويز این( 3-2، ب01، ص1330) یض کاشانیف

 نۀ صفا طلبيا آيبهر جمال کبر         اءیاولدر  خدا یرون گه دعا یفاش بب

 اء طلبیاز خدا بر در اول یهر چه بخواه            منند من و ره یاء رویاول گفت خدا که

 لبط یکن و همت مرتض یخدمت مصطف  ست یعل یست وز پس مصطفینب اءیسرور اول

و اکمل آنها  اهل معنا را که مقام اتمّ( 1، ب13، ص1، ب111، صهمان) گريد یمواضعدر     

 : کرده است یخدا معرف یهستند، روع( ) ائمه

 د ران همنینه همه واله و حيیهمچو آ       د نیب یخدا م یرو یدر دگر یکيهر 

 ابیک رويی به ياد آمد مراهل عصمت يک ز     رخواستم روشن چو مهرهی می وجه اهللسوی 
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وارد ند؛ البته بر ميآیبه شمار م« وجه اهلل» یهیل توجيتأو یبرا یقيز مصادیل نيات ذيروا

اَل َسَأْلُت َعْن َخْيَثَمَة َق»: ز انطباق داردین «ن اهلل، باب اهلل، لسان اهلل و...ید اهلل، عي»همچون  یگريد

 ص() َرُسوُل اللَِّه َكاَن َو ِديَنُهَقاَل  ﴾َوْجَههُ ٍء هاِلٌك ِإلَّا ْيُكلُّ َش﴿َعْن َقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ  ع() َأَبا َعْبِد اللَِّه

َنْحُن َخْلِقِه َو  ي َعلَ َو َعْيَنُه ِفي ِعَباِدِه َو ِلَساَنُه الَِّذي َيْنِطُق ِبِه َو َيَدُه َوْجَهُه ِديَن اللَِّه َو ع() َو َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي

َو ُهْم َوْجُه »؛ (151تا، ص؛ صدوق، بی110، ص21، ج1113، یمجلس) «ِمْنُه يالَِّذي ُيْؤَت اللَِّه َوْجُه

ِذي َيْأِتي ِعْنَد اْنِقَضاِء َهِذِه َيْعِني اْلَمْهِديَّ الَّ ُهْم َبِقيَُّة اللَِّه ﴾َفَأيَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَّه﴿: اللَِّه الَِّذي َقال

ُكلُّ َمْن ﴿»(؛ 252، ص1، ج1333، یطبرس) «َما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َجْورًاًلا َكالنَِّظَرِة َفَيْمَلُأ اْلَأْرَض َعْد

اللَُّه  يْحُن اْلَوْجُه الَِّذي ُيْؤَتنَ :ع() َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِنَو َقاَل  ِديُن َربَِّك: َقاَل .﴾َوْجُه َربَِّك يَعَلْيها فاٍن َو َيْبق

 (. 5، ص1، ج1113، یلسمج) «منُه

خواند، ین و وجه اهلل ميا دع( ر) نیرالمؤمنیو أم ص() کالم فوق که رسول اهلل ستایرادر 

 : (1، ب313، ص 1333) ديگویم یخاقان

 د صد زبانین در ثناش باش چو خورشیه   ین محمديدبنمود صبح صادق 

 : (213، قطعه13، ص1333) ديسرایز مین یبابا افضل کاشان

 نشانت نبود ین محمديد از  در دل و جانت نبود یگر مهر عل

 یداهلل، دست خدا -1-0

 (.01/ 84: فتح) ﴾َفْوَق َأيديِهمْ  يُد اللَِّه﴿: یۀ قرآنیآ
 اللَِّه النَّاِطُق َو َأَنا ِعْلُم اللَِّه َو َأَنا َقْلُب اللَِّه اْلَواِعي َو ِلَساُن»: َقاَل ع() ِإنَّ َأِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ »: ییه روایتشب

، اهلِل ْنُبَج ْحُنَن: يقال عل»؛ (31، ص1332صفار، ) «هَأَنا َيُد اللَِّه النَّاِظَرُة َو َأَنا َجْنُب اللَِّه َو َعْيُن اللَّ

 .(113، ص1، ج1113، یحيطر) «اهلل ُدَي ْحُنَن

 : تشبیه ادبی

 : کندیم یخدا را دست خدا معرف یل، دست وليت ذیدر ب( 223، ب1دفتر، الف 1333) موالنا

 دست خداست دست اوبست و ينا        جان بخشد اگر بکشد رواستآنکه 

 : یلیاستعاره تأو

 از طاق کعبه خواست چو اصنام را شکست          گويند پا نهاد به دوش نبی علی
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 آن جا که حق نهاد به صد احترام دست         پا نهاد يداهللجاه و جالل بین که            

  (.2-7، ب717، صج مريزا، ديواناير) 

گونه کلمات اين ع() یهد ۀو علمای اسالم و عرفا و نیز ائم مفسّراناز آنجا که بسیاری از 

نايی غزنوی س ،پذيرند. مثالًبايد اذعان داشت که متشابهات نیز جزء الفاظ تأويل ،اندرا تأويل کرده

َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجالِل  ي... َو َيْبق﴿ ،(11 /13: فتح) ﴾َفْوَق َأيديِهْم يُد اللَِّه﴿در تأويل و تفسیر آيات 

ِْ َو جاَء َربَُّك َو اْلَمَلُك ﴿ ،(5/ 21: طه) ﴾یاْلَعْرِش اْسَتو يالرَّْحمُن َعَل﴿، (20/ 55: رحمنال) ﴾َو اْلِإْكرا

سنايی، ) ديراسیابتدا م (1/ 111: نصر) ﴾ِإذا جاَء َنْصُر اللَِّه َو اْلَفْتُح﴿ و (22/ 31: فجر) ﴾َصفًّا َصفًّا

 : (11-1، ب01، ص1333

 يدآن يکی رجل گفته، آن يک 

 وآن دگر اصبعین و نقل و نزول

 وآن دگر استواء عرش و سرير

 يکی از جهل گفته قعد و جلس

 وجه گفته يکی، دگر قدمین

 زينهمه گفته قال و قیل آمد

 متشابه بخوان در او ماويز

 آن چه نص است جمله آمنا
 

 ده ز حدها ببربیهده گفته 

 گفته و آمده به راه حلول

 کرده در علم خويشتن تقدير

 بسته بر گردن از خیال جرس

 کس نگفته ورا که مطلب اين

 حال کوران و حال پیل آمد

 وز خیاالت بیهده بگريز

 وآن چه اخبار نیز سمعنا
 

 : گويدپردازد و میخود به تأويل و تفسیر میدر ادامه، يیاما سنا

 وجه بقاشو  قدرتست يد او

 قدمینش جالل قهر و خطر

 ای که در بند صورت و نقشی

 صورت از محدثات خالی نیست

 زانکه نقاش بود و نقش نبود

 خواناستوی از میان جان می

 کاستوی آيتی ز قرآن است

 ...ينزل اهلل هست در اخبار
 

 آمدن حکمش و نزول عطاش 

 اصبعینش نفاذ حکم و قدر

 بستۀ استوی علی العرشی

 ر عز اليزالی نیستدر خو

 استوی بود وعرش و فرش نبود

 ذات او بسته جهات مدان

 گفتن ال مکان ز ايمان است

 آمد و شد تو اعتقاد مدار
 

دست خضر و ، موالنا نیز در تأويلی مصداقی و تطبیقی(. 22-11، ب33-31همان، صص) 

 : فرمايدکند و میپیر طريقت را دست حق معرفی می
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 بی نفاق صبر کن بر کار خضری

 گر چه کشتی بشکند تو دم مزن
 خواند دست او را حق چو دست خويش

 

 تا نگويد خضر رو هذا فراق 

 گر چه طفلی را کشد تو مو مکن

 براند« يد اهلل فوق ايديهم»تا  
 

 (.2102-2101، ب1دفتر، الف 1333، یمولو) 

 : (1113ب، 2و دفتر 2015، ب5دفترهمان، ) ل هستندین قبيز از ایر نيات زیاب 

 همچو دست حق گزافی رزق پاش   باش تو يداهلل فوق ايديهمرو 

 فرمود احد دست خودرا  دست ما   چون يداهلل فوق ايديهم بود

فۀیفوق که بر خلو ابیات  (01/ 84: فتح) ﴾َفْوَق َأيديِهْم يُد اللَِّه﴿ ۀبه آي توجّهبا : یهیل توجیتأو

توان یشمرد، میعت با خدا میص( را ب) امبریا دست پعت بیص( اشاره داشت و ب) امبریپ یالله

َعْن »: و خلیفۀ خدا دارد ص() قت اشاره به پیامبریدست خدا، در حقجه گرفت که ین نتیچن

ُجَد ِلما  ما َمَنَعَك َأْن َتْسيا ِإْبِليُس﴿َفُقْلُت َقْوُلُه َعزَّ َو َجلَّ  ص() ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر

ََ َذا اْلَأْيِدَو اْذُكْر﴿َقاَل اللَُّه  ؛اْلُقوَُّة َو النِّْعَمُةِفي َكَلاِم اْلَعَرِب  اْلَيُدَفَقاَل  ﴾َخَلْقُت ِبَيَديَّ َو َقاَل  ﴾ َعْبَدنا َاُو

، 1، ج1113، یمجلس) «َقوَّاُهْم َأْي ﴾َو َأيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه﴿َأْي ِبُقوٍَّة َو َقاَل  ﴾َو السَّماَء َبَنْيناها ِبَأْيٍد﴿

در ( 23-25، ب1301) یراز یقوام ،د کالم فوقيیدر تأ (.111، ص1، ج1301، یزيحو /1ص

 : ديسرایکند و میم یمراد از آن را دست قدرت معرف ،غیه بلیدست، در قالب تشب یهیتوج یليتأو

 او بخواست قرآن نگار کرد و همه عذر        و قلم امر و لوح کن قدرت دستاز 

َقاَل  ﴾ٍء هاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُهُكلُّ َشْي﴿َعْن َقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ  ع() َعْن َخْيَثَمَة َقاَل َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه»

َباِدِه َو ِلَساَنُه الَِّذي ِع ِديَن اللَِّه َو َوْجَهُه َو َعْيَنُه ِفي ع() َو َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي ص() َكاَن َرُسوُل اللَِّهِديَنُه َو 

 (.091، ص48، ج0811، يمجلس) «ِمْنُه يَو َنْحُن َوْجُه اللَِّه الَِّذي ُيْؤتَ  َخْلِقِه يَيَدُه َعَلَيْنِطُق ِبِه َو 

 ن اهللیمی -1-1

ُن َأِحبَّاُء اللَِّه َو َنْحُن َو َنْحَو َنْحُن َكِلَمُة اللَِّه َو َنْحُن َخاصَُّة اللَِّه »: ص() َقاَل َرُسوُل اللَّه»: ییه روایتشب

ِه َو َسَدَنُة َغْيِب َو َنْحُن ُأَمَناُء اللَِّه َو َنْحُن َخَزَنُة َوْحِي اللَّ َنْحُن َيِمنُي اللَِّهَوْجُه اللَِّه َو َنْحُن َجْنُب اللَِّه َو 

ِفي َخْلِقِه  لَِّهَيِمنُي الا الرُّْكَن َفِإنَُّه اْسَتِلُمو»: ص() َقاَل َرُسوُل اللَّه؛ (22، ص25، ج1113، یمجلس) «اللَّه

 .(112، ص3، ج1110، یعالمه حل) «ُيَصاِفُح ِبَها َخْلَقُه ُمَصاَفَحَة اْلَعْبد

 : (320-323، ب11، ص1333) آمده است یشابوریاز عطار ن یدر شعر: یه ادبیتشب
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 م ل نایت و در انجيبرده در تور   حق تعاالش از کمال احترام 

  افتهيخلعت  ن اهللیميپس    افتهيقدر و رفعت  یاز و یسنگ 

ْيَن َيَدِي اللَِّه، ُوُجوُهُهْم َو َب َيِمنِي اللَِّهَعْن  ِإنَّ اْلُمْؤِمِننَي: َكاَن َيُقولص( ) نَّ َرُسوَل اللَِّها»: یهیل توجیتأو

 نَّ َرُسوَل اللَِّها»؛ (11، ص1تا، ج، بییرزا نوریم) «َأْبَيُض ِمَن الثَّْلِج َو َأْضَوُأ ِمَن الشَّْمِس الضَّاِحَيِة...

ْم َأْبَيُض ِمَن الثَّْلِج َبْيَن َيَدِي اللَِّه َو َعْن َيِمنِي اللَِّه ُوُجوُهُه َيِمنِي اْلَعْرِشِإنَّ ِللَِّه َخْلقًا َعْن : َكاَن َيُقولص( )

َيِمنِي َعْن : ص() اَل َرُسوُل اللَِّهَق»؛ (11، ص1ج، 1121، یازندرانم) «َو َأْضَوُأ ِمَن الشَّْمِس الضَّاِحَية

َكَراِسيَّ ِمْن ُنوٍر َفَقاَل  يَلُوُجوِهِهْم ُنوٌر ِلَباُسُهْم ِمْن ُنوٍر عَ  يَقْوٌم َعلَ  َيِمنِي اْلَعْرِشَو ِكْلَتا َيَدْيِه َيِمنٌي َعْن  اللَِّه

  (.31، ص1113 ،یقم یریحم) «ُه ِشيَعُتَنا َو َأْنَت ِإَماُمُهْمَلُه َعِليٌّ َيا َرُسوَل اللَِّه َما َهُؤَلاِء َفَقاَل َل

  یریگجهینت

به  یجّهتومحکم و متشابه، نکات قابل  یاصطالح ین معناییاقوال مختلف در تب یاز بررس

 : ديآیر به دست ميشرح ز

 ؛دل حل باشقاب یزبانشناس ةست تا در حوزیمتشابه مربوط به لفظ ن يیمعنا يیچند پهلو -1

 یمتشابهات به عکس محکمات که دارا .ق و لوازم لفظ استيمصاد ،بلکه مربوط به معنا، مفهوم

ستند و به عکس در چارچوب چند ین يیمعنا یاستوار یدارا د،باشنیم يیمعنا یاتقان و استوار

نه ون گيشان وجود دارد و چون ایکباطل زينه دستاویها زمن رو، در آنياند و از ايیمعنا يیپهلو

 .استسته يبا یاز به تأملّین ناصواب دارند، یتاب معانات، يآ

ل و بازگشت متشابهات، مرجع، ين معناست که در تأويبودن محکمات بد« ام الکتاب» -2

وازم ق و ليظهور مصاد ،یاصل به مقصود یابیدست یند و ردّ و ارجاع متشابهات برااات محکميآ

ا چند يد کتاب، دو يآیات قرآن برميگونه که از آنگر، همايبه عبارت د است. یکالم ضرور

 ۀن کتاب در مرحليا ل.يل و مرحله پس از نزول و تنزيتنز ،ش از نزولیپ ۀمرحل: مرحله دارد

ل يپس از نزول و تنز ۀو در مرحل ، محفوظ استیو اعل یل، در مرتبه عاليش از نزول و تنزیپ

و مکنون،  محفوظ ب،ام الکتا ،میحک ،کتاب محکم نيا است.افته يق يل و تفریتفص ،زمان طولدر 

ه ديهمان محکمات است که در لباس عبارات و کلمات و ... در آمده، متشابه گرد لودر مراتب نز

ل يات و در ضمن متشابهات است، تأويآ یاست. متشابهات، به اصول محکمات که مضمون اصل

باشد. یو کتاب محکم و محفوظ و مکنون م تا ام الکتاب ین تشابه در مراتب طوليگردد و لذا ایم

 باشد.یز میمحکم ن ۀيه متشابه با داللت آيمتشابه، به خاطر برخورد آ يیمعنا يیچند پهلو پس
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نماد  ه متشابهات است کهیبرساخته و برخاسته از توج ،یلياستعارة تأو یيکی از نمودها -3

اعر است که ش یليهات تأویو توج يیواهات ریو تشب ینآات قريآ یهاعقبه یآن دارا یو نمودها

ات يا آيه ياز آ یليتأو، اتيات و روايآ یده است بر مبنایکوش ،عالوه بر شگرد خلق استعاره

  د.ياژه را ابداع نمياز استعارة و ین خاطر نوعیمتشابه ارائه داده و به هم

ای هی استعارهالفاظ و آيات قرآنی عالوه بر نقش ايجادی، در نمودهای تصويری و بالغ -1

ها در آن ینالت فرقاياند و بسیاری از استعارات قرآنی و تأوی گذاشتهتوجّهتأويلی، تأثیر قابل 

 اند.آيینۀ ادبیات فارسی منعکس شده

القۀ در مراتب مجاز به ع یجازيا یريه متشابهات، تصویبر توج یمبتن یلياستعارة تأو -5

 انه ويگراباطن يیارائۀ معنا یشاعرانه، در پ یضمن ارئۀ صورت ،مشابهت است که خالق آن

و  یو جر يیروا مأثور یهاو مدلول یات فرقانمبا استمداد از محک یاز متشابهات قرآن يیماورا

 است. يیمحتوا یهاانطباق

 رزا از قرآنیرج ميا ی، بهار و حتیراز ی، قوامیف فرغانی، سیچون قاآن یاگر چه شاعران -3

گرا و ليتأو ین نوع استعاره، برساختۀ شعرايغالباً اامّا  اند،بهره برده یليدر خلق استعارة تأو

، ی، عطار، مولويیسنا: اشاره کرد ین اساميتوان به این افراد مين ايعارف مسلک است. از مهمتر

قش انگر نین مسأله بي. ایزير تبریو ن یض کاشانی، فیامراغه ی، اوحدیجین الهي، حزیخاقان

 است. یبالغ یدر خلق شگردها يیانۀ ماورايو باطن گرا یالت عرفانيتأو



 

 

 941   ادبیات فارسی یینۀدر آقرآنی  های تأویلی بر مبنای قاعدۀ توجیه متشابهاتاستعاره                 

 

 منابع و مآخذ
 .ميقرآن کر -

 . ق 7215 ،دار احياء التراث العرىب: وتريب ؛تفسري آلوسي ؛آلوسي، سيد حممود بن عبدالّله. 7

 .ق 7728، طبع كتاب يشركت سهام: جايب ؛متشابه القرآن و خمتلفه ؛يابن شهرآشوب، حممدبن عل. 2

 .ش 7711، يانتشارات منوچهر: هترانس، يامحد خوشنو: به کوشش ؛وانيَ ؛شاهي، نور علاصفهاين. 7

 ش. 7715، ري کبريام: ؛ هتراناْيکل ؛اصفهاين يامراغه ي. اوحد2

 ش. 7712انتشارات چکاوک، : ، هترانيب املاسي؛ به انتخاب حبوانيَ يدهگز زا؛ريرج مي. ا5

 .ق 7275اد بعثت، يهتران، بن؛  القرآنريهان فی تفسالرب ؛د هاشميس . حبرانی،1     

 ش. 7725، حكمت: قم ؛تفسري بالغى() حجة التفاسري و بالغ االكسري ؛بالغى، عبداحلجت. 1

 .ش 7718انتشارات توس، : هتران ؛اشعار وانيَ ؛يهبار، حممد تق. 8

 . ش 7781، هنر نان فرهنگ ويکارآفر: نضا قزوه، هتراريعل: به کوشش ؛وانيَ ؛زا عبد القادرري، ميدل دهلويب. 9

 ش. 7721، دانشگاه هتران: هتران ؛تفسري گازر ؛جرجاىن، ابواملحاسن احلسني. 71

 . ش 7718، انتشارات ناصرخسرو: هتران ؛فاْيالتعر ـــ؛. ــ77

 ش. 7718، هينشر سا: ح اهلل صاحبکار، هترانيذب :حيتصح ؛وانيَ ؛ي، حممد عليجيالهن ي. حز72

 .ش7711/ ق7272: ، قمد هاشم رسول حماليتيس: حيتصح ؛نيلثقلا نور ريتفس ؛يعبد عل ،يزيوح. 77

 .ق 7277، تيمؤسسه آل الب: قم ؛قرب االسناَ ؛يقم يريمح. 72

 .ش 7718، زوار: ضياءالدين سجادى، هتران: تصحيح ؛َيوان خاقاىن شرواىن ؛خاقاىن شرواىن. 75

 ش. 7711، ينيم و نشر آثار اإلمام اخلميتنظ همؤسس: هتران ؛ميالکر  القرآنريتفس ؛يد مصطفي، سينيمخ. 71

 .ش 7715، انتشارات صدر: هتران ؛انوار العرفان ىف تفسري القرآن ؛داوود پناه، ابوالفضل. 71

 ش. 7711 ،آستان قدس هاىشبنياد پژوه: مشهد ؛اجلنانروض اجلنان و روح ؛رازى، ابوالفتوح. 78

 ق. 7212بی جا: دفتر نشر الکتاب،  ب القرآن؛يمفرَاْ غر والقاسن حسني بن حممد؛أب راغب اصفهانی،. 79

 .ش 7718، دانشگاه هتران: هتران ،یمدرس رضو: ، تصحيحاحلقيقة و شريعة الطريقة ةحديق ؛سناىي غزنوى. 21

 تا.ىب، كتاخبانه سناىي: هترانمدرس رضوى، : به اهتمام ؛َيوانــــــ؛ . 27

 .ش 7712، يانتشارات فردوس: ح اهلل صفا، هترانيذب: حيتصح ؛وانيَ ؛حممد ،ف فرغاينيس. 22

 م. 7987/ ق 7217، دار الفکر: وتريب ؛رياجلامع الصغ ؛ني، جالل الديوطيس. 27

 ق. 7211، مكتبة االلفني: كويت ؛املبني اجلوهر الثمني ىف تفسري الكتاب ؛شبَّر، عبد اهلل. 22

 ق. 7272، دار البالغه للطباعة و النشر و التوزيع: توريب ؛تفسري شّبر. ــــــ؛ 25

 ش. 7778/ ق7719، ياکرب غفار يعل: حيتصح ؛االخبار معاين ؛خ صدوقيش. 21

 .ق 7271، ثةالبع سةو النشر يف مؤسعة رکز الطبام: قم ؛امايل. ــــــ؛ 21



 

 

 

 9314بهار و تابستان ، دوازدهم ۀ، شمارپنجمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   941

 تا.يب، ياالسالم مؤسسه النشر: ، قمياکرب غفار يعل: حيتصح ؛هيضره الفقحيمن ال . ــــــ؛ 28

 تا.يبا، نيب: ، قمهتراين ينيد هاشم حسيس: حيتصح ؛ديالتوح. ــــــ؛ 29

 تا.يب، هم السالميت عليمؤسسه آل الب: قم داماد، ريم: حيتصح ؛الرجال فةار معرياخت ؛يخ طوسيش. 71

 .ش 7788، ينگفره و يانتشارات علم: ، هتراني صابرنيحس: ترمجه  ؛االختصاص ؛د، حممديخ مفي. ش77

 ش.7712، يمنشورات االعلم: ، هترانيباغکوچه: حيتصح ؛الدرجاْ بصائر ؛فار، حممد بن حسن. ص72

 .ق 7712، انتشارات اسالمى: مهداىن، قم يترمجه موسون؛ امليزان ىف تفسري القرآ ؛طباطبائى، حممد حسني. 77

 ق. 7781، مد باقر خرسان، منشورات النعمانحم: قيقحت ؛اهل اللجاج ياالحتجاج عل ؛ي، امحد بن عليطربس. 72

 ق. 7719، داراحياء التراث العرىب: وتريب ؛جممع البيان ىف تفسري القرآن ؛طربسى، فضل بن حسن. 75

 .ق 7781مؤسسه انتشارات فراهاىن، : هترانرضا ستوده، : ترمجه ؛ترمجه تفسري جممع البيان . ــــــ؛71

 ش. 7711/ ق 7218، ةيمکتبة النشر الثقافة االسالم: جايب؛ نيجممع البحر ؛يحيطر. 71

 ق. 7219، مكتب االعالمى االسالمى: قم ؛التبيان ىف تفسري القرآن ؛طوسى، ابوجعفر حممد بن حسن. 78

 ق. 7277، دارالقرآن الكرمي: قم ؛الوجيز ؛عاملى، على بن احلسني ابن اىب جامع. 79

 تا.ىب، عهيمصادر عقائد ش: جايب ؛ص() ل حممدال هينيالتکو ةيالوال ؛يد عليعاشور، س. 21

 تا.ىب، عهيمصادر عقائد ش: جايب ؛ص( و جهاته) علم آل حممد ةقيحق . ــــــ؛27

 .ش 7712-2 ،ميقات: هتران ؛اثىن عشرى ؛عبدالعظيمى حسي ى، حسني بن امحد الشاه. 22

 .ش 7787، سخن: ، هترانکدکين يعيحممدرضا شف: حيتصح ؛ريمنطق الط ؛ميعطار، حممد بن ابراه. 27

 .ش 7781، انتشارات نگاه ةمؤسس: هتران ؛وان اشعاريَ . ــــــ؛22

 .ش 7757زوار،  يانتشارات کتابفروش: ، هتراناد روحاينفؤ: حيتصح؛ نامه ياهل . ــــــ؛25

 ، بی تا.يةالماالسية ةالعلمد هاشم حمالتی، هتران: املکتبيق سيحتق ؛اشیي العريتفس ؛اشی، حممد بن مسعوديع. 21

 تا.ىب، للنشر یدار املرتض: مشهد ؛الصاىف ىف تفسري كالْ اهلل  ؛فيض كاشاين، مال حمسن. 21

 .ش 7711، نشر چکامه: هتران، يعيشف يد عليس: حيتصح ؛وانيَ . ــــــ؛28

 .ش 7771، ري کبريام: هترانحممد جعفر حمجوب، : حيتصح ؛وان اشعاريَ ؛بيزا حبري، مقاآين. 29

 ق. 7215؛ بريوت: موسسة التاريخ العريب،   القرطيريتفسقرطيب، عبد اهلل بن حممد؛ . 51

 .ق 7212، قم، مؤسسه دار الکتاب، يب موسويد طيح: سيتصح؛ ي القمريتفس ؛ميبن ابراه يعل، يمق. 57

 .ق 7271، نه اسوهچاپخا: هتران، ينياشرف احلس يد عليس: قيحتق ؛القريب يلذو ةع املوَينابي ؛يقندوز. 52

 ق. 7722/ ش 7712، سپهر: ، هترانيارمو ينين حسيجالل الد: حيتصح ؛وانيَ ؛ني، بدرالديراز يوام. ق57

 ش. 7715، يفرهنگ و يانتشارات علم: هتران ؛شرح فصوص احلکم ؛، حممد داوديروم يصريق. 52

 ش. 7722، كتابفروشى اسالميه: هتران ؛منهج الصاَقني ىف الزاْ املخالفني ؛كاشاىن، مالفتح اهلل. 55

 تا.ىب، مرعشى جنفى یكتاخبانه آيت اهلل العظم: قم ؛املعني ؛كاشاىن، نورالدين حممد بن مرتضى. 51

 .ش 7717، زوار يکتابفروس: جاگران، يبيو د يضيف يمصطف: حيتصح ؛وانيَ ؛حممدن ي، افضل الداشاين. ک51



 

 

 941   ادبیات فارسی یینۀدر آقرآنی  های تأویلی بر مبنای قاعدۀ توجیه متشابهاتاستعاره                 

 
 .ق 7771، كتابفروشى اقبال: هتران ؛سري مواهب عليهتف ؛، فخرالدين على بن حسني واعظیكاشف. 58

 ش. 7711، يدريح: ، هترانياکرب غفار يعل: حيتصح ؛کايف عقوب؛يحممد بن  ،ينيل. ک59

 .ش 7717، مؤسسه مطبوعاتى علمى: هتران ؛تفسري شريف الهيجى ؛الهيجى، هباء الدين حممد. 11

 .ق 7227، التراث اءيدار اح: وتري، ببواحلسن شعراينا: قيحتق؛ کايفشرح اصول  ؛صاحلال، ممازندراين. 17

 ق. 7217: وتري، بم رباينيالرحعبدو  يحممد باقر هببود: قيحتق ؛حبار االنوار حممدباقر؛، يجملس. 12

 .تا، يبکتابفروشي حممودي: هترانبه کوشش مهرعلي گرگاين،  ؛َيوان ؛تشم کاشاين. حم17

 .ق 7719/ ش 7785د، يمته: ، قمياکرب رستم يترمجه عل ؛لوْ القرآنالتمهيد ىف ع ؛معرفت، حممد هادى. 12

 .ش 7717، سپهر هچاپخان: هتران ؛يزياْ مشس تربيکل ؛ن حممديجالل الد ،يمولو. 15

 .ش 7717، کمال: ، هترانعتيحممد جواد شر: به کوشش ؛کلسونياْ نيکشف االببه مهراه  يمثنو؛ ـــــ. 11

 تا.يبع(، ) تيمؤسسه آل الب: وتريب ؛وسائلمستدرک ال ؛ينور يزاري. م11

 .ش 7719، انتشارات برگ: ، هترانداکاين يز عباسيپرو: حيتصح ؛وان اشعاريَ ؛نيد عمادالدي، سيميس. ن18

 .ش 7785، نشر طلوع: هتران ،وحيد دستگردي: تصحيح ؛كلياْ مخسه ؛گنجوی نظامى. 19

 .ش 7781،  املللنيبچاپ : ان، هترانيهبروز ثروت: حيتصح ؛وان اشعاريَ ؛ي، حممد تقيزير تربّين. 11

 .ش 7717، يفخر راز يانتشارات کتابفروش: هتران ؛وانياْ َيکل ؛، شاه نعمت اهللکرماين ويل. 17

 .ق 7225: زورزور، قاهرهحممد ق: عدنان يحتق ؛متشابه القرآن ؛قاضی عبداجلبار بن أمحدمهداىن، . 12
 




	نسخه شماره 12 95.2.5.pdf
	چکیده نهايي انگليسي 15_1.pdf

