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 تصویرسازی استعاره در دعاهای قرآنی
  1حسين مهتدی

 
 چکیده

. شودنشیند و موجب وحدت میان اضداد میهنری بیانی است که در آن دو امر متفاوت کنار هم می، استعاره
. کندعمال حقیقی آن را حس نمیدهد که شنونده یا خواننده با استتعبیری تازه ارائه می، این شیوه بیانی از دو چیز

هایی رهاستعا، در این پژوهش. شودفراوان یافت می، این هنر بیانی در قرآن به دو صورت استعاره مصرحه و مکنیه
یباشناسی آن اشاره رفته استاستخراج شده و به جلوه، که در دعاهای قرآنی به کار رفته است ین تمهم. های ز ر

یباشناسی استعاجلوه رعایت نظم و تناسب در آیات و ایجاد . 2، مبالغه. 1: ره در دعاهای قرآنی عبارتند ازهای ز
تحسین ظاهر . 4، تشخیص و تجسیم. 3، شودکه سخن از یکنواختگی خارج میطورینوعی موسیقی در کالم به

ه کطوریت بهموضوع سیاق و بافت آیات اس، های قرآنی حائز اهمیت استآنچه در همه استعاره. و معنای لغت
نگارنده در این مقاله با استفاده از شیوه استقرائی . برد توان به معنا و مفهوم استعاره پیبدون در نظر گرفتن آن نمی

هاي موجد در دعاهای قرآن را استخراج کرده تا به تنها استعاره، های قرآنیو توصیفی تحلیلی از تمام استعاره
 . ست یابدتری دگیری بهتر و ملموسنتیجه

 . معناشناسی، استعاره، بالغت، دعاهای قرآن، قرآن: واژگان کلیدی
 
 

                                                           

 (ی)مقاله پژوهش         18/06/1398 :رشیپذ خیتار                      24/01/1398 : ارسال خیتار * 
 mohtadi@pgu. ac. irدانشيار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه خليج فارس / . 1
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 مقدمه -1
به . وجود دارد در حقيقت مجازی است كه ميان معنای مجازی و حقيقی آن عالقه مشابهت، استعاره

. تشود و عالقه آن همواره مشابهت استشبيهی است كه از اركان آن فقط يک ركن  ذكر می، عبارت ديگر
مجاز »: انددرباره آن گفته، همچنين. ای باشد كه از اراده معنای حقيقی جلوگيری نمايدبايد دارای قرينه، البته

: به گفته ابو هالل عسكری. (57ص، تابی، )سيوطی« با تشبيه تزويج شده و از آنها استعاره متولد شده است
كه آن غرض ، عنايی ديگر به منظوری خاصاستعاره منتقل كردن عبارتی است از لغت اصلی خود به م»

كيد و مبالغه و يا اشاره نمودن به آن با لفظی اندک يا نيكو می تواند شرح معنی و روشن نمودن آن باشد يا تأ
، م1971، )عسكری« شودای مناسب يافت میها در استعارهتمامی اين ويژگی. ساختن جايگاه كالم

عاره به جای زيرا است، تر استسيح و بزرگ بالغت بوده و از تشبيه بليغهای فاناستعاره يكی از ميد. (282ص
 گيرد و تشبيهی را كه دردهد كه مشاعرش را در اختيار میپيش روی مخاطب تصوير جديدی قرار می، مشبه

 ،سپارد و به مقدار زيبايی و بلندی خيالی كه در آن صورت وجود داردبه فراموشی می، تحت آن وجود دارد
صورت در غير اين، شرط در استعاره وجود هدفی در ورای آن است». شودمیغت در استعاره موجود بال

 . (60ص ، 1398، )مؤيدی و ديگران« باشداستعمال لفظ در معنای اصلی خود اولی می
جمادات را زنده و زبان، به ياری همين استعاره»: گويدهای استعاره میجرجانی درباره اهميت و ويژگی

يابی و در اين آرا میزبان را فصيح و سخنور و چيزهای صامت و گنگ را خطيب و سخنگو و بزمدار و بی
ته هرگاه اين استعاره از سخن برداش. اندعرصه پرشكوه است كه معانی كوتاه و نارسا روشنگر و پرتجلی شده

اهيم لطيف را از زوايای جان و خرد مف، هرگاه بخواهی. ها همه از مرتبه تحسين و اعجاب برافتندتشبيه، شود
اوصاف جسمانی و ، بيند و هرگاه بخواهیكند كه پنداری ديدگان آن را میگونه مجسم میآورد و آنبيرون می

« يابدبخشد كه جز گمان و تخمين هيچ چيز به بارگاهش راه نمیجان را چندان روحانيت و لطف میبی
 . (25-24صص، 1366، )جرجانی

ن يک امتياز مهم سبكی است و موجب زيبايی مت، از استعاره در متن به خوبی استفاده شود اگر ،بنابراين
نشيند و موجب وحدت ميان اضداد هنری بيانی است كه در آن دو امر متفاوت كنار هم می، استعاره. شودمی
را  ده با استعمال حقيقی آندهد كه شنونده يا خوانناين شيوه بيانی از دو چيز تعبيری تازه ارائه می. شودمی

، ارهدر استع. های بارز اين زبان استشود و از ويژگیفراوان از آن استفاده می، كند و در زبان عربیحس نمی
استعاره در موارد متعدد در قرآن . كندشوند و متن را از زيبايی و تصوير سرشار میدار میجان، جاناشيای بی

سياق و بافت آيات قرآن است به، كندفهم معانی استعاره در قرآن كمک می آنچه كه به. كار رفته استه ب
در قرآن . ردبتوان به معنای دقيق استعاره پیبدون درنظر گرفتن سياق آيات نمی، طوری كه در بسياری اوقات

 ر بيانیآغاز شده است كه در آنها صو« رّبنا»بسياری از دعاها با عبارت . كار رفته استه دعاهای زيادی ب
اده ولی دعاهايی كه در آن از استعاره استف، مجاز و صور بديعی آمده است، كنايه، استعاره، متعددی مثل تشبيه

، مورد از دعاهای قرآنی 12رو ضمن بررسی و تحليل استعاره در رسد كه در مقاله پيشمورد می 14به ، شده
 : شودبه سؤاالت زير نيز پاسخ داده می

 های قرآنی دارد؟ه تأثيری در فهم معنای استعارهسياق آيات چ. 1
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ها چه ويژگی و های زيباشناسی استعاره در دعاهای قرآنی چيست؟ و اين استعارهترين جنبهمهم. 2

 اهدافی دارند؟
 چگونه از استعاره بهره برده است؟، قرآن در بيان حقائق معنوی و اخالقی كه از طريق دعا بيان گرديده. 3

 پژوهشپیشینه  -2
. اندههای بالغی قرآن پرداختيابيم كه به جنبهها و مقاالتی دست میبا پژوهش در منابع مختلف به كتاب

 : عبارتند از، اندكه به بررسی استعاره در قرآن پرداخته تأليفاتی، در اين ميان
، وطنيةالنجاح الدانشگاه ، اثر صفاء حسنی المحسن الترک، اإلستعارة التمثيلية في القرآن الكريم. 1

 ؛ ای به موضوع استعاره در دعاهای قرآنی نكرده استنامه خود هيچ اشارهنويسنده در پايان، م2011
ر دانشگاه ابوبك، الجزاير، اثر سيدی محمد طرشی، صورة اإلستعارة و جمالياتها في القرآن الكريم. 2

ه ولی ب؛ های استعاره پرداخته استزيبايینامه به بررسی نويسنده در اين پايان، م2006، بلقايد تلسمان
 ؛ ای نكرده استدر دعاهای قرآنی اشاره استعاره

از حسين هوشنگی و محمود سيفی  «شناسی شناختیهای مفهومی در قرآن از منظر زباناستعاره». 3
مقاله  ينانويسندگان . (34-9صص، 1388تابستان ، 3شماره ، )پژوهشنامه علوم و معارف قرآن كريم، َپرگو

ای به استعاره در دعاهای قرآنی پردازند و هيچ اشارهبه بررسی استعاره بر اساس نظريه جورج ليكاف می
 ؛ اندردهكن

پژوهشنامه فلسفه دين )نامه ، از عادل عندليبی، «شناسی قرآناستعاره كانونی در انسان، عبد». 4
پس از معرفی ارزِش شناختی  يسندهنو. (144-129صص، 1385بهار و تابستان ، 1شماره ، حكمت(
شناختی رابطه عبد و رب را به عنوان يک نهاد با نگاهی مردم، برای بازشناسی عناصر معنايی عبد، استعارات

  ؛پردازدكاود و به تحليل حوزه معنايی استعاره انسان به مثابه عبد در متن قرآن كريم میاجتماعی می
 ،ترجمه سيد محمدحسين مرعشی، تاری در قرآن( از توفيق صباغهای گفآن )پوششقر یهااستعاره. 5

كيد بر . تشبيه و تمثيل، كنايه، مجاز عقلی، اين كتاب پژوهشی است درباره استعاره، انتشارات نگاه معاصر تأ
ف اين كتاب را با تعري نويسنده. های بالغی به شمار آوردتوان آن را سرآمد صورتاستعاره از آن روست كه می

يص كند و پس از آن برای تشخزيبايی و كاربردهای آن را بيان می، استعارهانواع ، سپس. كندتعاره آغاز میاس
نماد و موارد ديگر را بررسی و تجزيه و تحليل ، مثل، تشخص، هادرست استعاره و تميز آن از ديگر آرايه

 . ندكديدگاه صاحبنظران را درباره استعاره بيان می، كند و در ادامهمی
به بررسی تصويرسازی استعاره در دعاهای قرآنی ، رو در دو بخش استعاره مكنيه و مصرحهاما مقاله پيش

: استعاره مصرحه )تصريحيه(. 1: شوداستعاره بر اساس ذكر يكی از طرفين به دو دسته تقسيم می. پردازدمی
ای است و آن استعاره: استعاره مكنيه. 2، به( ذكر شده باشدمنه )مشبه  ای است كه فقط مستعار  و آن استعاره

شود كه شود و ادعا میتشبيه به فراموشی سپرده می، در استعاره. له )مشبه( ذكر شده باشدكه فقط مستعار  
 . به استيا يكی از افراد مشبه، بهَعين مشبه، مشبه

 استعاره». شودمی تقسيم «مطلقه»و  «مجرده»، «مرشحه»استعاره بر اساس ذكر مالئم به سه دسته 
عاره ترين نوع استدليل ذكر ماليمات مستعارمنه و اّدعای اتحاد ميان مستعارله و مستعارمنه بليغه مرّشحه ب
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 ،استعاره مطلقه قرار دارد چون در اين نوع استعاره به دليل اّدعای تساوی طرفين، بعد از مرّشحه. است
زيرا به جهت برقراری تشبيه مستعارله به ، شودجرده واقع میاستعاره م، در آخر. گرددا حذف میهماليمات آن
 . (345ص، 1380، )هاشمی« شودفقط ماليمات مستعارله ذكر می، مستعارمنه

یحیه( -3  استعاره مصّرحه )تصر
دعای ، دعای حضرت ابراهيم )ع(: شود عبارتند ازدعاهايی كه در قسمت استعاره مصّرحه بررسی می

 حال. دعای عدم ابتال به تكاليف سخت، دعای طلب هدايت، حضرت زكريا )ع( دعای، حضرت موسی )ع(
 : پردازيمبه بررسی و تحليل آنها می

 دعای حضرت ابراهیم )ع( -1- 3
در دعاهای حضرت ابراهيم )ع( دعای ايجاد شوق و رغبت مردم نسبت به فرزندانش و دعا در حق پدر 

های كار رفته است كه هر كدام بخشی از زيبايیره مصّرحه بهاز دعاهايی است كه در آنها استعا شو مادر
 . استعاره را در خود جای داده است

  ایجاد شوق و رغبت مردم نسبت به فرزندانش -3-1-1
نا ِلُیِقیُموا ا﴿ بَّ ِم َر ِتي ِبواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْیِتَك اْلُمَحرَّ یَّ ْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ

َ
نا ِإنِّي أ بَّ الَة َفاْجَع َر ْفِئَدًة لصَّ

َ
ْل أ

ُهْم َیْشُکُروَن  َمراِت َلَعلَّ اِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم َو اْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ پروردگارا! من برخی : (37/ 14: )ابراهيم ﴾ِمَن النَّ
، سپ. پروردگارا! تا نماز به پا دارند. نزديك خانه شكوهمند تو جای دادم، كشتای بیاز فرزندانم را به دره

 . باشد كه سپاس گزارند، ها روزيشان دهدلهايی از مردمان را چنان كن كه به سوی آنان گرايند و از ميوه
در اين هنگام . گذاشت« اسماعيل»نامش را ، پسری به ابراهيم )ع( داد، «هاجر»پس از آنكه خدا از 
از ابراهيم . مل كندتحريک شد و نتوانست حضور هاجر و فرزندش را تح، ساره، حسادت همسر نخستش

طبق فرمان خدا در برابر اين درخواست  )ع( خواست كه آن مادر و فرزند را به نقطه ديگری ببرد و ابراهيم
ا بر وزن َضَرَب »واژه . تسليم شد و درخواست خود را در قالب اين آيه از خداوند طلب كرد يًّ َهَوی َيهِوي ُهِو

اينجا به معنی شتافتن و  ولی در، (1001ص ، تابی، )مصطفیاست « َيضِرُب به معنی از باال به پايين افتاد
، نابراينب. است «تسرع يا تميل»استعاره از  «تهوی»خاطر واژه به همين. سريع راه رفتن يا متمايل شدن است

دو به سرعت به هدف رسيدن  تشبيه شده است و مستعارله حذف شده و جامع ميان آن «الُهِوّی »به  «اإلسراع»
 ،كنايه از ايجاد رغبت و شوق در دل مردم است «اإلسراع= شتافتن»در اينجا . باشدمی «أفئدة»است و قرينه 

خواهد تا در دل مردم شوق و رغبت نسبت به فرزندان او ايجاد يعنی حضرت ابراهيم )ع( از خدای متعال می
ری در بيان كرده است تا مبالغه بيشتمتعال از طريق استعاره تبعيه تصريحيه اين سخن را  وندولی خدا، كند

مستعارله )اإلسراع في المشي( و . بيان ايجاد رغبت و شوق مردم نسبت به فرزندان ابراهيم )ع( بيان كند
ها كنايه ن قلبتولی از آنجا كه شتاف، مستعارمنه )الُهِوّی= افتادن از باال به پايين( هر دو از امور حسی هستند

راک ها با حواس پنجگانه ادزيرا متمايل شدن قلب، باشداز امور قلبی می، بنابراين؛ تاز متمايل شدن آنها اس
ل خود اشاره نموده و برای استدال« تهوی»نيز به استعاره بودن  «التحرير و التنوير»صاحب تفسير . شودنمی
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ُه السيُل ِمْن كَ  »: به اين بيت امرئ القيس اشاره نموده است ، 12ج، تابی، )ابن عاشور« َعِل  ُجْلموِد َصْخٍر َحَطّ

با سرعت حركت ، كندهمانند سنگی سخت و بزرگ كه سيل آن را از جای بلندی پرتاب می»: (263ص
ه و قرينه استعاره مكني «أفئدة»از طرف ديگر . باشداستعاره تبعيه می، از آنجا كه استعاره در فعل است. «كند
ه تصوير يک امر معنوی را با استفاده از استعار، قرآن از اين طريقزيرا ، استعاره تخييليه است «يَتْهوِ »واژه آن 

 . كند تا معنی به زيبايی و بهتر منتقل شودتخييليه برای مخاطب منتقل می

 دعا در حق پدر و مادر. 3-1-2
َنا اْغِفْر ِلي َوِلواِلَديَّ َو ِلْلُمْؤِمِنیَن َیْوَم َیُقوُم اْلِحساُب ﴿ بَّ پروردگارا! مرا و پدر و : (41/ 14: )ابراهيم ﴾َر

 . بيامرز، شودمادرم و مؤمنان را در روزی كه حساب برپا می
او و پدر و مادرش و مؤمنان را در روزی ، تا خداوندخواهد ابراهيم )ع( در دعای ديگری از خداوند می

عدد بر اساس تفاسير متزيرا ، باشداستعاره مصرحه می «يقوم»در اين آيه . بيامرزد، شودكه حساب برپا می
، 3ج، 1418، بيضاوی؛ 136ص، 3ج، 1414، )شوكانیاست « يتحقق، يثبت»در اين آيه به معنی  «يقوم»

، 1ج، 1416، محلی؛ 266ص، 12ج، تابی، ابن عاشور؛ 69ص، 3ج، 1419، ابن عجيبه؛ 202ص
ی ارا به معن برخی ديگر آن. (107ص، 19ج، 1420، فخر رازی؛ 562ص، 2ج، 1407، زمخشری؛ 263ص

نی به ثبوت ابه مع «يقوم»، بنابراين. (343ص، 3ج، 1422، اند )ابن عطيهآشكار شدن( گرفته) ظهور
در اين آيه )ثبوت( به )قيام( تشبيه شده و جامع در هر دو شدت . است، شودظاهر می، يابدتحقق می، رسدمی

سان ترين و شديدترين حالت اندن در انسان قویزيرا حالت قيام و به پا ايستا، استقامت و جدّيت در كار است
از آنجا كه . است «الحساب»است كه نشان دهنده مصمم و جدی بودن او برای انجام كاری است و قرينه آن 

استعاره  .ولی مستعارمنه حسی و جامع عقلی است، مستعارله عقلی. باشدتبعيه نيز می، استعاره در فعل است
 رُب الَح  ِت قامَ »: شودهمانند اين است كه گفته می «يقوم الحساب»استعاره بودن ، تجا برای مبالغه اسندر اي

ع كه خورشيد طلو است هنگامی كه به معناي« الشمُس  لِت جَّ تَر »، جنگ برپا شد )شدت يافت(: هاعلی ساقِ 
صاحب . (562ص، 2ج، 1407، گويی كه بر روی پا ايستاده است )زمخشری، كند و نورش آشكار شود

ي ذِ الّ  ومُ ُق يَ  فُظ لَ  هُ لَ  يَر ِع ستُ اُ ، حشرِ في الَم  ّلفيَن كُ الُم  حساُب  ُت ثبُ يَ  ومَ يَ »: گويددر اين باره می «فتح القدير»ير تفس
روزی كه »: (136ص، 3ج، 1414، )شوكانی« االستقامةِ  ي غايةِ فِ  هُ نَّ ألی َع  اللةٍ َد لِ  ِل ُج الَر  ياِم ي قِ فِ  هُ تُ يَق قِ َح  َو ُه 

در  «يقوم»، درحقيقت. استعاره از يثبت آمده است «يقوم». شودمحقق و ثابت میحساب افراد در محشر 
به ير مشابه با تعابو مفسران ديگری نيز « رودكار میه ب، معنای به پا ايستادن مرد كه نهايت ايستادگی اوست

توان می ،همچنين. (266ص، 12ج، تابی، ابن عاشور؛ 107ص، 19ج، 1420، اند )فخر رازیآن اشاره كرده
مضافی را محذوف گرفت و گفت در اصل )يقوم الناس الحساب يا يقوم الناس  «يقوم الحساب»در عبارت 
 .ولی تأكيد مفسران بيشتر بر استعاره بودن در آن است، باشددر آن صورت مجاز مرسل می بوده كه للحساب(

تشبيه  به انسانی «حساب»زيرا ، تنيز استعاره مكنيه است و برای تشخيص آمده اس «حساب»، ديگرسوی از 
 «يقوم»ايستد و قرينه آن به صورت تخييليه ه است و در آخرت بر روی پای خود میتشده كه در دنيا نشس

ست تشخيص ا، درحقيقت يكی از انواع تخييل»باشد و از لوازم مستعارمنه )انسان( می «يقوم»زيرا ، است
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، 2002، )سيد قطب« بخشدزندگی انسانی می، ت وجدانیهای طبيعی و انفعاالكه به جامدات و پديده
 . (73ص

 دعای حضرت موسی )ع( -3-2
 . ام را برايم گشاده گردانپروردگارا! سينه: گفت: (25/ 20: )طه ﴾َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِريَقاَل ﴿

يكی از آن . از خدای متعال يازده درخواست نمود، شد قطعیبعد از اينكه رسالت موسی )ع( 
اصل شرح پهن و باز كردن ». اش را گشاده گرداندها اين است كه از خدای متعال خواست تا سينهدرخواست

 ،از اين واژه. گوشت را باز و گسترده كردم: "شرحُت الّلحَم و َشّرحُته": گويندمی. گوشت و امثال آن است
الهی و آرامشی از سوی خدا و يعنی باز شدن سينه و فراخی آن توّسط نور ، عبارت )شرح الّصدر( است

معنی قطعه قطعه كردن  «لسان العرب»صاحب . (449ص ، 1412، )راغب اصفهانی« سروری از او بر دل
تشبيه شده  «َشرح»به  «توسيع»در اين آيه نيز . (497ص ، 2ج، تابی، گوشت را نيز آورده است )ابن منظور

ع»به معنی  «اشَرح»و  سينه  گشاده و باز شدن، در حقيقت. است آمدهحيه تبعيه به شيوه استعاره تصري «َوسِّ
، جهت تحمل مشكالت به قطعه قطعه شدن و پهن شدن گوشت تشبيه شده است و جامع در هر دو طرف

ر صاحب تفسي. برای مبالغه است «اشرح»استعاره در . باشدمی «صدري»گسترده شدن است و قرينه آن 
شرح در اصل به معنی تكه تكه كردن يک چيز نرم است و در اينجا »معتقد است كه  «التحرير و التنوير»

قرآن  كه شوداستعاره است برای ازبين بردن آنچه كه باعث تكدر خاطر انسان و ترديد او در انجام كاری می
. (113ص، 16ج، تابی، )ابن عاشور« را به قطعه قطعه كردن گوشت با جامع گسترش دادن تشبه كرده است آن

، شودازبين بردن و بيرون انداختن آنچه كه باعث تكدر خاطر انسان و يا ايجاد ترديد در انسان می، گاه اواز ديد
ی و مستعارله عقل. گسترده كردن است، به باز كردن و پهن كردن گوشت تشبيه شده است و جامع در هر دو

 . مستعارمنه حسی و جامع نيز حسی است
سينه انسان كه مشاهدات و ادراكات ، به عبارت ديگر. مكنيه است استعاره «صدري»در واژه ، سويیاز 

 ،يكی از ابعاد تصويرسازی استعاره. شودهمچون گوشتی است كه باز و گسترده می، گيرداو در آن جای می
ذكر « صدري»در اينجا نيز . يعنی زيبا جلوه دادن معنی و ظاهر سخن است، تحسين معنی و ظاهر است

طوری كه اگر سينه انسان توانايی تحمل مشكالت را ههای بدن است بترين قسمتشريفز ازيرا يكی ، شده
تر از امری بزرگ و فرا، شوداگر آنچه بر سينه انسان وارد می. ديگر اعضای بدن نيز چنين است، داشته باشد

جايشش فيت و گنناگزير است كه سينه خود را باز و گسترده كند تا ظر، طاقت او باشد و نتواند تحمل كند
از يک طرف با فرعون و فرعونيان و قدرت ، موسی )ع( وقتی به پيامبری مبعوث شدحضرت . بيشتر شود

ود حال خ، با مردم جاهلی كه تحت اسارت فرعون بودند و از سوی ديگر، قبطيان روبرو بود و از طرف ديگر
و از خدا خواست تا سينه او را گشاده تحمل است  طاقت ودارای دانست كه تا چه حد در راه خدا را هم می

 . گرداند و به او صبر و حوصله دهد
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یا )ع( -3- 3  دعای حضرت زکر

ا﴿ ُکْن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقیًّ
َ
ُس َشْیبًا َو َلْم أ

ْ
أ ي َو اْشَتَعَل الرَّ : (4/ 19: )مريم ﴾قاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ

شده و سپيدی پيری در سرم منتشر گشته )تمام سرم را گرفته( و به خواندن پروردگارا! استخوانم سست : گفت
 . ام[ نبودهبهرهپروردگارا! بدبخت ]و از اجابت بی، تو

اينكه  زكريا )ع( برای. های قرآنی از نوع مصرحه و مكنيه نهفته استيكی از زيباترين استعاره، در اين آيه
يح استعاره قبل از توض. كندبه زيبايی از استعاره استفاده می، كند به پيری خود و سفيد شدن موی سرش اشاره

، 1371، در لغت به معنی سفيدی موی سر است )قرشی «َمِشيب»و  «شيب»شود كه به اين نكته اشاره می
( و پيدايش موی سفيد در 469ص ، 1412، راغب اصفهانی؛ 512ص ، 1ج، تابی، ابن منظور؛ 94ص ، 4ج

ولی در اينجا در معنای ، ور شدن آتش استدر اصل به معنی شعله «اشَتَعَل »واژه . ی استسر كنايه از پير
ه شده است و تشبي «اشتعال»به  «انتشار»، بنابراين. استعاری و به معنی منتشر شدن موی سفيد در سر است

شار موی سفيد در انتيعنی ، )به معنی انتشر( از آن به شيوه استعاره تصريحيه تبعّيه مشتق شده است «اشتعل»
عبارت است از ، های آتش تشبيه شده است و جامع در مستعارله و مستعارمنهور شدن شعلهبه شعله، سر

مستعارله ، اهآنگ. است «شيب= موی سفيد»قرينه نيز در اين استعاره . انتشار چيزی سفيد در ميان چيزی سياه
جا طرفين استعاره حسی و جامع نيز از در اين». تذكر شده اس «شيب»يعنی ، حذف شده و يكی از لوازم آن

  . (239ص، 7ج، 1420، )اندلسی« امور حسی است
و مقصود  آميز استاين از استعارات شگفت»: گويدسيد رضی تعبير لطيفی درباره اين استعاره دارد و می

 دی آن بر سياهی پيروزطوری كه سفيبيان ظهور آثار پيری در سر و زيادی موی سفيد در آن است به، از آن
اشارتی لطيف است بر سرعت حمالت لشكر پيری و ، شود و موی سياه را به قهر از سر براند و در اين سخن

اين تعبير دربردارنده نوعی »، ( همچنان كه پيداست118ص، 1330، )سيد رضی« ... فزونی و پيشرفت آن
گر حركت تدريجی آتشی ش گذارده و تداعیتخيل بديع است كه حركت را در چيزی جامد و ساكن به نماي

جا در اين، بنابراين. سازدای از خاكستر مبدل میرود و آن را به تودهاست كه آرام آرام در دل خرمنی پيش می
. (63ص، 1995، )عبدالتواب «با تصويری زنده و گويا مواجهيم كه سرشار از حركت و زيبايی است

 . (78ص، 2002، )سيد قطب «يكی از انواع تخييل است، امدچيزی ساكن و ج تصويرسازی حركت در»
هماهنگی در موسيقی كالم است كه در اينجا به ، از موضوعاتی كه در تصويرسازی استعاره مؤثر است

ي»زيرا اگر در فقره »، خوبی رعايت شده است ي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ آمد و می «العظم»قبل از  «مّني»واژه  «ِإنِّ
ي اْلَعْظُم( آن هماهنگی و نظم موسيقی كه در كالم بودشگفته می ي َوَهَن ِمنِّ زيرا در ، رفتاز بين می، د )ِإنِّ

« گذاشتباشد تا بر زيبايی و جذابيت استعاره تأثير می «مّني»است و در انتهای آن نيز بايد  «إّني»ابتدای فقره 
از ، ايجاد مويسيقی در كالم است اين چينش و انسجام كلمات كه باعث. (106ص، 2002، )سيدقطب

متن را از ، استعاره در اين آيه، در حقيقت. (87ص، همان« )باشدكار رفته در قرآن می تصويرهای هنری به
، هدر اين استعار. سازدپذيری در كاربرد منتقل میبه حركت و روانی در بيان و انعطاف، جمود لفظی محدود

 چون انتقال اين احساس، شودان و ظرافت معنا و روانی واژگان متحير میآدمی در برابر بالغت و شيوايی بي
شود و چنين تعبيری قبل از آن نزد عرب يافت نمی «یشاب رأس»و  «ازداد الرأس شيًبا و»در عباراتی چون 
 . رايج نبوده است
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 دعای طلب هدایت -4- 3
راَط اْلُمْسَتِقیِم ﴿  . راست ما را راهبر باش به راه: (6/ 1: )فاتحه ﴾اْهِدَنا الصِّ

دين اسالم به صراط مستقيم تشبيه شده است و جامع ميان . است «صراط»استعاره در واژه ، در اين آيه
 ،به عبارت ديگر. دنرساندو اين است كه هم دين اسالم و هم صراط مستقيم انسان را به هدف نهايی می آن
يده شده است كه پيروان و رهروان خود را به بهشت نام« صراط»از آن جهت « دين اسالم يا عبادت خدا»

مستعارله )دين اسالم( . رساند و قرينه آن نيز حاليه استكه جاّده عابر را به مقصد میچنانهمرساند می
ه استعار، پس، مستعارمنه ذكر شده چون. باقی مانده است( الصراط المستقيم)حذف شده و مستعارمنه 

عاره است، همچنين. استعاره اصليه است، بنابراين، اسم جامد است «الصراط»كه باشد و از آنجا مصرحه می
، المدين اس، «صراط»برخی مفسران معتقدند كه منظور از . زيرا مستعارله وجود عقلی دارد، تحقيقيه است

ق ح، كه منظور بر اين باورندديگر  ایعده( و 1/42: تابی، ائمه )ع( است )طوسی )ص( و پيامبر، قرآن
 هِ بِ  ُغ بلَ ي يَ ِذ الّ  قُّ الَح »: رسدمی، وسيله آن به پيروزی كه همان رضايت الهی استه آشكاری است كه انسان ب

: (188ص، 1ج، تابی، )ابن عاشور« هَ بِ لَ َط بِ  اإلسالمُ  اءَ ي َج ِذ الّ  َو ُه  وَز الَف  ذلَك  نَّ أِل  الّلهِ  ضاءِ َر بِ  وزِ إلی الَف  هُ كُ درِ مُ 
 ،درک كننده و دريافت كننده آن به پيروزی كه همان رضايت خدای بزرگ است منظور از صراط حقی است كه

 :صاحب تفسير نمونه معتقد است. است در پی آنزيرا اين پيروزی همان چيزی است كه اسالم ؛ رسدمی
 ،)مكارم شيرازی« كندهای اعتقادی و عملی میتمام اين معانی بازگشت به همان دين و آئين الهی در جنبه»

 . (50ص، 1ج، 1374
 از آيات  در هريک. توان دست يافتمی ي از صراط مستقيمبا شيوه روابط درون متنی به تفسيری ديگر

راَط اْلُمْسَتِقیِم ﴿ ِن اْعُبُدوِني هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیٌم ﴿، (6 /1: )فاتحه ﴾اْهِدَنا الصِّ
َ
َو ﴿، (61 /36: )يس  ﴾َو أ

ُکْم فَ  بُّ ي َو َر بِّ َه َر ي ِإلی﴿، (36 /19: )مريم ﴾اْعُبُدوهُ هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیٌم ِإنَّ اللَّ بِّ ِصراٍط  ُقْل ِإنَِّني َهداِني َر
َ  ِإْبراِهیَم َحِنیفًا َو ما کاَن ِمَن اْلُمْشرِِکیَن  های خاصی همنشين نشانه، (161 /6: )انعام ﴾ُمْسَتِقیٍم ِدینًا ِقَیمًا ِملَّ

يابيم كه هدايت به صراط مستقيم همان هدايت به عبادت در می ولی با توجه به سه آيه نخست، اندشده
طلب هدايت با صراط ، در آيه نخست. اين نتيجه از يک رابطه جانشينی به دست آمده است. خداوند است

كه  شوداز اين دو رابطه كشف می. عبادت با صراط مستقيم همنشين شده است، مستقيم و در دو آيه ديگر
صراط مستقيم در اصل كنايه از راهی . مستقيم همان طلب هدايت به عبادت است طلب هدايت به صراط

اما كسی كه در راه پر پيچ و ؛ شودزيرا هيچ كس در راه راست گم نمی، رسانداست كه رهرو را به مقصود می
 عبادت خداوند همان صراط مستقيم است و بر. ممكن است در رسيدن به آن خطا كند، داردخم قدم برمی

گيريم كه طلب هدايت به عبادت خداوند در واقع راه مستقيم است كه نتيجه می، اساس رابطه جانشينی فوق
 . (228ص، 1393، نيارساند )قائمیآدمی را به سرمنزل مقصود می
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 دعای عدم ابتال به تکالیف سخت -5- 3

نا َوال َتْحِمْل َعَلْینا ِإْصرًا َکما َحَمْلَتُه َعَلی الَّ ﴿ بَّ ْلنا ما ال طاَقَ  َلنا ِبهِ َر نا َوال ُتَحمِّ بَّ : )بقره ﴾ِذیَن ِمْن َقْبِلنا َر
نهادی و آنچه را توان آن ، بر ما تكليف گران منه چنانكه بر آنان كه پيش از ما بودند !پروردگارا: (286 /2

 . [ ما منهبر ]دوش، نداريم
اگر چيزی را در دل پنهان داريد و آشكار »كه اين آيه ناظر به حال كسانی است كه از شنيدن اين جمله 

ها از ما از وسوسه کهيچ ي: نگران شدند و گفتند، دهدخداوند آن را محاسبه كرده و مطابق آن جزا می، سازيد
شاهد . (401ص ، 2ج، 1374، )مكارم شيرازی« اين آيه درباره آنها نازل شد. و خطورات قلبی خالی نيست

، 4ج، تابی، در لغت به معنی بار و پيمان و عذاب است )ابن منظور «ِإْصر ». است «رِإْص  »استعاره در واژه 
. (375ص، 1ج، 1377، )طبرسی« تكاليف شاّقه و طاقت فرساست»ولی در اينجا به معنای ، (22ص 

 »استعاره مصرحه است بدين طريق كه تكاليف شاقه و طاقت فرسا به بار سنگين  «ِإْصر »در كلمه ، بنابراين
 يعنی خداوند متعال بار، تشبيه شده و جامع در هر دو سنگينی و عدم تحمل است و قرينه حاليه است «ِإْصر

در اين  .و جامع نيز عقلی است، و مستعارمنه حسی است مستعارله عقلی. گذاردسنگين بر دوش كسی نمی
عنی ان شده است تا خواننده بهتر مبي «رإْص »يعنی تكاليف در قالب بار ، نوعی از تجسيم وجود دارد، استعاره

جسميت دادن به : ن اشاره كرده استآاين همان چيزی است كه سيد قطب به ، در حقيقت. را درک كند
، 2002، معنويات و مفاهيم انتزاعی و نشان دادن آن در قالب اجسام و محسوسات به شكل عام )سيدقطب

 :كه ايشان به دين و آيين آسانی برانگيخته شده است در احاديث نيز از پيامبر )ص( روايت شده است. (72ص
( و كل آيه نيز استعاره تمثيليه است و آن 420ص، 1ج، 1408، )محدث نوری« ةِ هلَ ّيِة السَّ يفِ الَحنِ ُبِعثُت بِ »

و حالت كسی كه تكاليف سنگين به ا. شودصورتی منتزعه است كه از مستعارله و مستعارمنه استخراج می
به كسی تشبيه شده كه بار سنگينی بر دوش او  ـطوری كه توان ادای آن و انجامش را نداردبهـ واگذار شده 

ا از آنج. عدم تحمل تكليف يا بار سنگين است، را ندارد و جامع در هر دو گذاشته شده است و توان حمل آن
 . باشدمیاز نوع اصليه ، كه استعاره در اسم جامد است

ِذيَن ِمْن »مقصود از  -نازيرا در سوره بقره به بسياری از داست، يهود است، اهل كتاب و مخصوصاً  «َقْبِلنا الَّ
را به  «اغالل»و  «اصر» نيز در سوره اعراف (445ص ، 2ج، 1417، )طباطبايی. های ايشان اشاره شده است

يَّ ﴿: فرمايدايشان نسبت داده و می مِّ
ُ
ِبيَّ اْْل ُسوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ ِذیَن َیتَّ ِذي َیِجُدوَنُه َمْکُتوبًا ِعْنَدُهْم فِ  الَّ  یالَّ

ْوراِة َو  ُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َو  التَّ
ْ
ْنِجیِل َیأ باِت َو  َیْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَکِر َو  اإْلِ یِّ ُم َعَلْیِهُم اْلَخباِئَث  ُیِحلُّ َلُهُم الطَّ  ُیَحرِّ

ِتي  َیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو  َو  ْغالَل الَّ
َ
ِذیَن آَمُنوا ِبِه َو اْْل ُروهُ َو  کاَنْت َعَلْیِهْم َفالَّ وَر الَّ  َنَصُروهُ َو  َعزَّ َبُعوا النُّ ِذي اتَّ

ولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
ُ
ْنِزَل َمَعُه أ

ُ
به معنای پيمان آمده  «إصر»، در جای ديگر قرآن. (157 /7: )اعراف ﴾أ

َخْذُتْم َعل... ﴿ :است
َ
ْقَرْرُتْم َو أ

َ
 أ

َ
آيا اقرار كرديد و »: فرمود: (81 /3: )آل عمران ﴾... ذِلُکْم ِإْصِري یقاَل أ

مانند كشتن » :فرسا اشاره شده استدر اين باره پيمانم را پذيرفتيد؟ در تفاسير به اين تكاليف سخت و طاقت
رائيل ی اسشد و جزء اينها آن چنان كه در بن[ و بريدن محلی كه از لباس نجس میيكديگر ]برای قبولی توبه

به معنای هر يک از معانی )بار و پيمان و كيفر(  «إصر»حال ، (375ص، 1ج، 1377، )طبرسی« تكليف بود
 . را نداردطوری كه انسان توان تحمل آنشود بهكه باشد در همه آنها نوعی سنگينی احساس می
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 استعاره مکنّیه -4
ای دع، دعای حضرت ابراهيم )ع(: عبارتند از، دگيردعاهايی كه در استعاره مكنّيه مورد بررسی قرار می

دعا در زمينه احترام ، دعای طالوت و پيروانش در برابر جالوت، دعای حضرت زكريا )ع(، حضرت موسی )ع(
 . به پدر و مادر

 دعای حضرت ابراهیم )ع( -1- 4
ِتي ِبواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد ﴿ یَّ ْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ

َ
نا ِإنِّي أ بَّ ْفِئَدًة َر

َ
الَة َفاْجَعْل أ نا ِلُیِقیُموا الصَّ بَّ ِم َر َبْیِتَک اْلُمَحرَّ

ُهْم َیْشُکُروَن  َمراِت َلَعلَّ اِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم َو اْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ  يكی] من، پروردگارا : (37/ 14: )ابراهيم ﴾ِمَن النَّ
 سپ، دارند پا به را نماز تا، پروردگارا. دادم سكونت، تو محترم خانه نزد، كشتبی ایدّره در را فرزندانم[ از

 كه باشد، ده روزی[ نيازشان مورد] محصوالت از را آنان و ده گرايش آنان سوی به را مردم از برخی دلهای
 . كنند سپاسگزاری

رف از ط. استعاره تصريحيه است «َتْهِوي»در واژه ، همانطور كه در قسمت استعاره تصريحيه بيان شد
مكنيه و  بايد توجه داشت كه استعاره. استعاره تخييليه است «َتْهِوي»استعاره مكنيه و قرينه آن  «أفئدة»، گردي

جمع )فؤاد( به انسانی تشبيه  «َأْفِئَدةً »در اينجا . شودتخييليه در دو آن است و در آِن واحد هر دو محقق نمی
ولی  ،طرفين استعاره حسی است. قع شدن استكند و جامع نيز تحت تأثير واشده كه به سرعت حركت می

ز برای اين است كه يكی ا، يعنی قلب ذكر شده «َأْفِئَدةً »، اينكه از ميان اعضای بدن انسان. جامع عقلی است
نجا در اي. يعنی زيبا جلوه دادن معنی و ظاهر سخن است، تحسين معنی و ظاهر است، ابعاد زيبايی استعاره

طوری كه اگر قلب به سمت جايی متمايل هترين قسمت بدن است بزيرا قلب شريف، دهذكر ش «َأْفِئَدةً »نيز 
تند برخالف ديگر اعضای بدن كه چنين نيس، شوندديگر اعضای بدن نيز با ميل رغبت به آنجا متمايل می، شد

 عبارتاز تصويرهای هنری قرآن اين است كه : و اين همان چيزی است كه سيد قطب به آن اشاره كرده است
اين ، جا اهميت داردآنچه در اين. (88ص، 2002، يا كلمه از نظر معنايی متناسب با متن باشد )سيدقطب

اِس »است كه چرا عبارت به صورت  اِس  َأْفِئَدةَ » و نهآمده  «َأْفِئَدًة ِمَن النَّ َأْفِئَدًة »مقصود از ، ؟ به عبارت ديگر«النَّ
اِس  : فتگاگر می. بايد گفت كه حرف )ِمن( در اينجا )ِمن( بعضّيه است چه كسانی است؟ در پاسخ «ِمَن النَّ

 ولی گفته، شدندمی «الناس»كردند و داخل در يهوديان و مسيحيان و مجوسيان نيز حج می «افئدة الناس»
اِس »: است زيرا مقصود آن است ، (143ص، 13ج، 1360، و منظور فقط مسلمانان است )طبرسی «ِمَن النَّ

 و «َتْهِوي ِإَلْيِهْم »: فرمايدبه همين خاطر در ادامه می. سوی ذرّيه و فرزندان ابراهيم متمايل شوند كه دلها به
 . «َتْهِوي ِإَلْيهِ »: گفتمی، اگر حج كردن مقصود بود

 دعای حضرت موسی )ع( -2- 4
]لكنت و كند زبانی[ از زبانم  ای( و ِگِره28ـ27/ 20: )طه ﴾َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلساِني٭ َیْفَقُهوا َقْوِلي﴿

 . بگشای تا سخنم را دريابند
 «الُعقدة». كه گره از زبانش بگشايد بودموسی )ع( از خدای متعال اين حضرت های يكی از درخواست

گره زدن و : قدالَع ». (296ص ، 3ج، تابی، در اصل به معنای جای گره زدن و بستن بند است )ابن منظور
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مثل گره زدن طناب و بهم ، رودكار میه ر و ته چيزی كه در اجسام سفت و سخت بجمع كردن اطراف و س

« ِقَد لسانهُع ». كار رفته استه طور استعاره در معانی و مفاهيم نيز به ب، سپس. پيوستن اجزاء بنا و ساختمان
، 1412 ،زبانش بند آمده و لكنتی در زبانش و گرفتگی در سخنش هست )راغب اصفهانی بدين معناست كه

كه  «عقدة»زيرا زبان به طناب تشبيه شده و ، استعاره مكنيه است «ُعْقَدًة ِمْن ِلساِني» عبارتدر . (577ص 
از مالئم  «ُاحُلل». ذكر شده است و جامع در آنها بسته شدن و ايجاد مانع است، از لوازم طناب است

 «ساِنيُعْقَدًة ِمْن لِ »های استعاره در از زيبايی .باشداستعاره مكنيه مرّشحه نيز می، بنابراين. مستعارمنه است
ِمن »بر  «عقدة»كه با تقديم طوریهرعايت نظم و تناسب در آيات است ب، مبالغه داشتن آن و ديگری، يكی

، «صدري»هايی چون واژه، زيرا پايان آيات قبل و بعد از آن، پايان آيات رعايت شده استموسيقی  «لساني
 : دو ديدگاه وجود دارد «ُعقدةً »درباره علت تنكير . است «أخي» و« أهلي»، «قولي» ،«لساني»، «أمري»

ای است كه دارای مشخصات ُعقده، ها[ و در حقيقتبرای اشاره به يك نوع ُعقده بود ]نه همه گره». 1
گشای كه ای را بيعنی آن ُعقده، شودفهميده می« َيْفَقُهوا َقْوِلي»معينی است و آن مشخصات از جمله 

منظور ، اين ديدگاه بر طبق، بنابراين. (203ص، 14ج، 1374، )طباطبايی« سخنانم را بفهمند، گذاردنمی
ي ﴿: ش هارون گفتردرباره برادموسی )ع( دليل اينكه ه های زبانی نبوده است بهمه گره ْفَصُح ِمنِّ

َ
ُهَو أ

 ﴾ال َیکاُد ُیِبیُن ﴿: فرمايدرعون میدر جای ديگر از قول فقرآن ، همچنين. (34 /28: )قصص ﴾ِلساناً 
برخی اين عبارت را به معنی اينكه حّجت و ، البته. تواند سخن را روشن بيان كندنمی: (52 /43: )زخرف

هم ای است كه مانع فگره، «ُعقدةً »به همين خاطر منظور از . اندگرفته، دليلی بر رسالت و پيغمبريش ندارد
 «احُلل»جواب امر  «يفقهوا»به صورت نكره آمده است و جمله  «ُعقدة»، روازاين. شودكالم و سخن او می

اين دسته استناد . های موسی )ع( بوده استباز شدن همه گره، مقصود بر اين باورند كهديگر  ایعده. است
وِتیَت ُسْؤَلَك یا ُموسی﴿كنند به آيه می

ُ
 . خواهش تو ای موسی برآورده شد: (36 /20: طه( ﴾َقْد أ

، 16ج، تابی، )ابن عاشور« ای بزرگ را از زبانم بگشایيعنی گره، تنكير )عقدًة( برای تعظيم است». 2
عاره ترين نوع استولی جامع عقلی است و اين لطيف، مستعارله و مستعارمنه حسی، در اين استعاره. (114ص

 . است
ين بردن ازب به معنای« ازالة الُحبسة»زيرا ، نيز استعاره تصريحيه تبعيه است «احُلل»در ، از طرف ديگر

 «لساني»د و باشمی «العقدة»باز كردن گره تشبيه شده اشت و قرينه نيز  به معنای« َحّل الُعقدة»لكنت زبان به 
نيز  «سانيل»در واژه . استعاره تصريحيه تبعيه مجرده است، بنابراين. از مالئم مسعارله )ازالة الحبسة( است

 . استعاره مكنيه است

یا )ع( -3- 4  دعای حضرت زکر
ا﴿ ُکْن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقیًّ

َ
ُس َشْیبًا َوَلْم أ

ْ
أ ي َو اْشَتَعَل الرَّ : (4 /19: مريم) ﴾قاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ

استخوانم سست شده و سپيدی پيری در سرم منتشر گشته )تمام سرم را گرفته( و به خواندن  !پروردگارا: گفت
 . ام[ نبودهبهرهبدبخت ]و از اجابت بی، پروردگارا، وت
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، 1371، )قرشیدر لغت به معنی سفيدی موی سر است  «َمِشيب»و  «شيب»، بيان شد همانطور كه قبالً 
و پيدايش موی سفيد در  (469ص ، 1412، راغب اصفهانی؛ 512ص ، 1ج، تابی، ابن منظور؛ 94ص ، 4ج

ا به شعله ر پيریدر زيرا سفيدی مو ، باشدمی «شيب»استعاره مكنيه در ، آيه در اين. سر كنايه از پيری است
را  «اشتعل»را يعنی  به را حذف كرده و يكی از لوازم آنمشبه  ، آنگاه. روشن آتش در زغال تشبيه كرده است

كه چرا  ستاهميت اين ا نكته دارای. های قرآنی استاين استعاره يكی از زيباترين استعاره. ذكر كرده است
ل به چهار دلي. تشبيه شده است؟ جواب را بايد در وجه شبه آن يافت« نار=آتش»به  «شيب=موی سفيد»

 : اشاره كرد «النار»به  «شيب»توان به راز تشبيه می
 چنانچهسوزاند و موی سفيد نيز به سرعت همه چيز را می، ور شوداگر آتش در چيزی شعله: سرعت. 1

 ؛ گيردمی به سرعت تمام سرش را فرا، ر شوددر سِر شخصی پديدا
 طوریرا گرفت به توان جلوی آنبه سختی می، ور شوداگر آتش در جايی شعله: سخت بودن جبران. 2

 .ورتر كندآتش را شعله، چه بسا اين آب، را خاموش كنند خواهند با آب آنافرادی كه می، كه در برخی موارد
كنند با را جبران كرد و برخی تالش می توان آنبه سختی می، طور استز هميندر مورد انتشار موی سفيد ني

 ؛ ولی چه بسا كه انتشار سفيدی آن بيشتر شود، استفاده از رنگ آن را بپوشانند
 سفيدی موی نيز برایناراحتی ناشی از پيری و ، همانطور كه شعله آتش دردناک است: دردناک بودن. 3

 ؛ است انسان زجرآور و دردناک
شود و خاموش می، همانطور كه آتش پس از آنكه همه چيز را سوزاند: سرنوشت و سرانجام يكسان. 4

زيرا ، است چنين، موی سفيد در سر انسان نيز كه نشانه پيری است، شودآنچه سوخته به خاكستر تبديل می
 . شودبه مرگ منتهی می، رود و سپسانسان در پيری رو به تحليل می

ر دو استعاره ولی تجميع ه، تواند استعاره تصريحيه تبعّيه باشدنيز می «اشتعل»، ذكر شد ر كه قبالً همانطو
ان برخی از اديب. در ديگری ممتنع است، زيرا اگر استعاره در يكی از آنها اجرا شود، در آِن واحد ممكن نيست

به  ،د در سر و غلبه آن بر موهای سياهحالت وجود موهای سفي: گوينددانند و میرا استعاره تمثيليه می آن
ور شدن آتش در زغال تشبيه شده است و جامع نيز انتشار چيزی نورانی در جسمی سياه است حالت شعله
شبيه موی ت مثالً ، های ديگری تقسيم كردتوان طرفين تشبيه را به تشبيهمی. (10ص، 16ج، تابی، )ابن عاشور

در اينجا طرفين استعاره حسی و جامع نيز از امور . «نار= آتش»سفيد به  و تشبيه موی «فحم= زغال»سياه به 
 . بينيمنهايت ضعف و فروتنی زكريا )ع( را در رسيدن به اهدافش می، هادر اين استعاره. حسی است

 : مانند، اندبرخی از شاعران در اشعار خود از اين آيه تضمين كرده
ِه   (20 ص: تابی، ا )ابن دريدِمثَل ِاشِتعاِل الناِر في َجزِل الَغَض        َواشَتَعَل الُمبَيُضّ في ُمسَوِدّ

 «ور شدن آتش در چوب درختان غضاةمانند شعله، موهای سفيد در موهای سياه پراكنده شد»
 «الرأُس »بايد گفت . (84ص، 1379، اند )الجارمرا به اشتباه استعاره مكنيه گرفته «أُس الر»واژه  یبرخ

قلی است و مجاز ع «الرأُس »به فاعل غير حقيقی خود  «اشَتَعَل »بلكه اسناد ، ستعاره مكنيه نيستدر اينجا ا
: است عبارت در اصل چنين بوده. محل رويش مو است نه خود مو «الرأس»زيرا ، با عالقه مكانيه است

، عارههای استيكی از ويژگی. موی سفيد پيری در موهای سر پراكنده شد: «اشتعل الشيب في شعر الرأِس »
وضوح  هطوری كه تركيب به بهترين شكل نگارش يافته باشد تا معنی برعايت نظم در آرايش كلمات است به
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ْأُس َشْيباً »زيرا اگر به جای ، جا رعايت شده استهمان چيزی كه در اين، و نهايت دقت بيان شود  «اْشَتَعَل الرَّ

آيا عبارت باز همان بالغت را داشت؟ در ، «يب في الرأساشتعل الش»يا  «اشتعل شيب الرأس»: شدگفته می
ْأُس َشْيباً »: شودمیو گفته  نسبت داده  «الرأس»به  «اشتعل»پاسخ بايد گفت كه وقتی  اين نشان ، «اْشَتَعَل الرَّ

تعل اش» جملهكه  پير شده است درحالی دهد كه سفيدی و پيری تمام سر را فرا گرفته است و او كامالً می
پيری  دنبال آن نشان دهنده شدته گويای اين نيست كه سفيدی تمام سر را فرا گرفته باشد و ب «الرأس شيب

 . يش واژگانی در زيبايی استعاره استااين همان رعايت نظم و آر. نيست

 دعای طالوت و پیروانش در برابر جالوت -4- 4
ای ِورِد زبان لشكريان حق اين بود دع، در صحنه رويارويی لشكريان طالوت با سپاهيان جالوت ستمگر

ْفِرْغ َعَلْینا َصْبرًا َو ﴿: گفتندكه می
َ
نا أ بَّ ْقداَمنا َو  َر

َ
ْت أ ی َثبِّ ( 250 /2 :)بقره ﴾َن اْنُصْرنا َعَلی اْلَقْوِم اْلکاِفِر

  .وز كنهای ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران پير[ ما شكيبايی فرو ريز و گامبر ]دلهای !پروردگارا
َأفرَغُه في قالٍب أو » و (684 ص، تابی، ظرف را خالی كرد )مصطفی بدين معناست كه« َأفرَغ اإلناءَ »
بر او : «َفَرَغ عليه الماَء و َأفرَغه»، (121 ص، 1391 ، گری كرد )البعلبكیريخته، گيری كردقالب يعني« صيغة

، 8ج، تابی، ست )ابن منظورا يا انزل )فروفرست( بريز(ُاصُبْب ): به معنای« َأفِرْغ علينا صبراً »، آب ريخت
ش و آرام، صبر به آب تشبيه شده است و جامع در هر دو. استعاره مكنيه است «صبًرا»در اين آيه . (446ص 

منظور از آن در اينجا اين است كه خدای تعالی صبر را » و قرينه آن است «افرغ»فراگيری )شموليت( است و 
مستعارله عقلی و . (444ص، 2ج، 1374، )طباطبايی« هايشان بريزده قدر ظرفيت دلدر دل آنان و ب

اما  ،گيری استقالب «أفرغ»يكی از معانی ، مستعارمنه حسی و جامع عقلی است يا همانطور كه بيان شد
ارت به عب. درون انسان به عنوان امری لحاظ شده كه بايد صبر به آن ريخته شود تا پر شود، در مورد صبر

جا كه توسط اين قالب از آن. وجود انسان به مثابه قالبی در نظر گرفته شده است كه بايد با صبر پر شود، ديگر
ر اينجا د. تجسيم است، های استعارهيكی از زيبايی. كار رفته استه ب «علی»با حرف ، شودخداوند پر می

يم درحقيقت آنچه از تجس. شده است به امر محسوس يعنی آب تشبيه، نيز صبر كه يک حالت معنوی است
شبيه و تمثيل تزيرا ، تجسيم در معنويات است كه از طريق تشبيه يا تمثيل نباشد، مورد نظر سيد قطب است

گونی زيرا در آن نوعی دگر، دوبلكه مراد او تجسيمی است كه از طريق استعاره ايجاد ش، شودوفور يافت می به
نيز استعاره تصرحه تبعيه تخييليه است بدين  «َأفِرغ»، از طرف ديگر. (79ص، 2002، وجود دارد )سيد قطب

ق از آن مشت «أنِزل»به معنی  «أفِرغ»تشبيه شده است و  «إفراغ»به  «إلهام»يا  «إعطاء»يا  «إنزال»طريق كه 
=  «أفرَغ »، همانطور كه بيان شد. شده است و جامع در هر دو فرود آمدن است ريخت( در لغت به معنی )َصبَّ

 . است
اده استف «ألِهم» يا« أعِط »، «أنِزل»از  «أفِرغ»اين است كه چرا به جای ، آنچه كه در اينجا قابل توجه است

داللت بر خالی نمودن  «أفِرغ»، تر توضيح داد شدتوان گفت كه همانطور كه پيشنشده است؟ در جواب می
داللت بر كثرت و فراوانی  «أفرغ»، همچنين. اندطوری كه هيچ مقدار آب در آن نمكند بهتمام آب ظرف می

 گويا كه آنها، تمام صبر و شكيبايی را بر من نازل كن !يعنی خدايا، (305ص، 1ج، 1414، كند )شوكانیمی



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  178

دارای  «غأفرِ »از آنجا كه ، بنابراين. چون خيلی ترس و وحشت آنها را برداشته بود، زيادی صبر را طلب كردند
 . كار رفته استه جا بدر اين ،بالغت بيشتری است

در ، اگر چيزی در چيز ديگری ريخته شود. 1: داندرا از دو جهت مفيد مبالغه می «أفرغ»فخر رازی فعل 
ظرف به معنای  افراِغ . 2، كندشود و اين داللت بر تأكيد میل نمیئای كه از آن زاگيرد به گونهآن جای می

ت كه صبر بدين معنا اس «َأْفِرْغ َعَلْينا َصْبراً »، بنابراين. پذيردتحقق می خالی كردن آن است و اين با ريختن آن
)ريختن( را با استفاده از فعل  قرآن تعبيرِ . (515ص، 6ج، 1420، را به طور كامل بر ما بريز )فخر رازی
َك َسْوَط َعذاٍب ﴿: ديگری در مورد عذاب بيان كرده است بُّ [ ]تا آنكه: (13 /89: )فجر ﴾َفَصبَّ َعَلْیِهْم َر

 . نواخت پروردگارت بر سر آنان تازيانه عذاب را فرو
نه با آرامش و طمأني «أفرغ»فعل . تفاوت دارد «أفرغ»استفاده شده است كه با  «بَّ َص »در اين آيه از فعل 

و در  «بَّ َص »، به همين دليل در مورد عذاب. با شّدت و قّوت مالزم است «بَّ َص »ولی فعل ، همراه است
قرآن نيز . دشواين نكته به خصوصيات مادی اين دو فعل مربوط می. به كار رفته است «أفرغ»فعل ، مورد صبر

يابيم كه قرآن در موارد معنوی يا از اين آيه درمی. گيرداز اين خصوصيات برای بيان مقصود خود كمک می
افعال  ،رواز اين. كندخود استفاده میاز افعال بدنی در تعبيرهای ، حتی در مورد حقايق دينی و اخالقی خاص

 . كنندای را ايفا میبدنی و حركتی در قرآن نقش ويژه
 .در قالب نكره آمده است كه نشانه صبر بزرگ است«  َصْبراً َأْفِرْغ َعَلْينا » عبارتدر نيز « َصْبراً »كلمه  

شود ل كسانی كه صبر بر آنها نازل میحااستعاره تمثيليه نيز وجود دارد بدين طريق كه ، در اين آيه، همچنين
ام شود و تمحالت كسانی تشبيه شده كه آبی بر روی آنها ريخته میبه ، گيردو تمام وجودشان را فرامی

ا ِبآیاِت ﴿در جای ديگر قرآن نيز اين استعاره آمده است . گيردوجودشان را فرا می ْن آَمنَّ
َ
ا ِإالَّ أ َو ما َتْنِقُم ِمنَّ

نا َلمَّ  بِّ نا ُمْسِلِمیَن َر ْفِرْغ َعَلْینا َصْبرًا َو َتَوفَّ
َ
نا أ بَّ  . (126 /7: )اعراف ﴾ا جاَءْتنا َر

طوری كه رعايت نكردن آن رعايت آرايش واژگانی و نظم كلمات است به، های هنری در قرآناز تصوير
 «صبًرا»بر  «علينا»در اينجا نيز به درستی . (87ص، 2002، كند )سيدقطببه معنای مقصود خلل ايجاد می

ت اگر اين نظم رعاي. فرست فقط بر ما صبر را فرو !يعنی خدايا، مقدم شده است تا معنای حصر را برساند
 ار ما رادثّبت اقدامنا= ثابت قدم ب»بر  «صبًرا»كلمه ، همچنين. شدمعنای حصر از آن برداشت نمی، شدنمی

دهد كه )صبر( مقدمه و سبب هميت )صبر( را نشان میمقدم شده است و اين تقديم ا («عدم فرار)در نبرد 
 . ثابت قدمی در نبرد است

ْت َأْقداَمنا»معتقد است كه در « التحرير و التنوير»صاحب تفسير  ثابت »؛ نيز استعاره تصريحيه است «َثبِّ
فرار نكردن را به  ينبنابرا؛ فرار و ترس را به لغزيدن پا تشبيه كرده است، استعاره از فرار نكردن است، قدم بودن

او معتقد است كه عدم فرار . (476ص، 2ج، تابی، )ابن عاشور« ثابت قدم بودن در تنگنا تشبيه كرده است
 . به ثابت قدم بودن در تنگنا تشبيه شده است
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یبا در احترام به پدر و مادر. 4-5  دعا در تصویری ز

ْحَم ﴿ لِّ ِمَن الرَّ یاِني َصِغیًراَو اْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّ بَّ : (24 /17: )اسراء ﴾ِ  َو ُقْل َربِّ اْرَحْمُهما َکما َر
 ،آن دو را به پاس آنكه مرا در خردی بپروردند !پروردگارا: روی مهربانی بال فروتنی فرود آر و بگو و آن دو را از

 . ببخشای
 ه والدين و چگونگی و آداباين آيه يكی از تابلوهای زيبای قرآن است كه در آن صحنه احترام فرزندان ب

ل»استعاره در واژه . آن به تصوير درآمده است ل»در اينجا . است «الذُّ ای تشبيه شده كه در حال به پرنده «الذُّ
ل»مستعارله ، بنابراين. های آن استاز ويژگی «َجناح»فرود آمدن است و بال   «الطائر»و مستعارمنه  «الذُّ

نيه استعاره مك، بنابراين. ُمالئم مستعارمنه است «اخِفض= فرود آور»فعل  باشد وقرينه می «َجناج»است و 
ل»برای  «َجناح»باشد و اثبات مرشحه می ل». استعاره تخييليه است «الذُّ و  رفق»در لغت به معنی  «الذُّ

تواضع و مهربانی است و عرب  به معنای( و در اينجا نيز 257ص ، 11ج، تابی، )ابن منظور است «رحمت
او خافض : گويدمی، نرمخو و مهربان است، هر گاه بخواهد كسی را توصيف كند كه در برابر پدر و مادر

ت اين اس، به معنی فروتنی «خفض الجناح»( منشأ اين تعبير 120ص، 14ج، 1360، الجناح است )طبرسی
های خود بال، فرود آيد خواهدگستراند و هنگامی كه میبال خود را می، خواهد پرواز كندكه پرنده وقتی می

، 3ج، 1414، كنايه از تواضع و عدم ارتفاع است )شوكانی «خفض الجناح»، بنابراين. زدااندرا به پايين می
( بدين همانجا، باشد )همان «حسن التدبير»كنايه از  «خفض الجناح»ممكن است ، همچنين. (260ص

نخست پر و بال را ، رند تا آنها را تربيت كنندآوها را به طرف خود میطريق كه مرغان هنگامی كه جوجه
آورند و اين نشانه محبت است و انسان ها را به زير میبال، سپس. گيرندها در زير آن آرامگشايند تا جوجهمی

بايد پدر و مادر خود را در زير پر و بال احسان و محبت خويش پناه دهد همانطوری كه آنها در دوران كودكی 
تنی و مبالغه در فرو، در اين آيه. بال محبت خود را بر سر او گشودند و او را بزرگ و تربيت كردند پر و، انسان

اين عمل حاكی از تحريك عاطفه : گويدزيرا اول می، اظهار كوچكی در برابر پدر و مادر اراده شده است
ل كه به اين تواضع و تذلّ : مايدفرباالتر از اين می، ترّحم تو در مقابل كهولت سّن و پيری آنها باشد و سپس

بلكه برای آنها دعا كن و از خدا بخواه كه آنها را ، اكتفاء مكن، كند و بقا نداردحكايت از عاطفه ترحم می
 . مورد رحمت هميشگی خود نيز قرار دهد

 نيعنی جسميت دادن به مفاهيم انتزاعی و معنوی و نشان داد، تجسيم است، های استعارهيكی از زيبايی
نيز استعاره  «اْخِفْض »در ، از طرف ديگر. جا نيز چنين استدر اين، آن در قالب اجسام و محسوسات است

وه به شي «تواَضع و أِلن»فعل  «اخِفض»تشبيه شده و از  «َخفض»زيرا نرمی يا تواضع به ، مصرحه است
 «اخِفض»از ُمالئم مستعارمنه  «َجناح»است و  «الّذل»حه تبعيه ترشيحيه مشتق شده و قرينه آن ياستعاره تصر

. (57ص، 14ج، تابی، دهد )ابن عاشوريک استعاره تمثيليه را تشكيل می، هااست و مجموع اين استعاره
ِباْلواِلَدْیِن ﴿ عباراتی مانند و بسنده كند، توانست به تعابيری كه پيش از ارائه اين تصوير آوردهگرچه خداوند می

فٍّ  َفال َتُقْل ﴿و  ﴾ِإْحساناً 
ُ
یًما﴿و  ﴾ال َتْنَهْرُهما﴿و  ﴾َلُهما أ هريک به ، (33 /17: )إسراء ﴾ُقْل َلُهما َقْواًل َکِر

م و همه اين تعابيِر مستقي، اما قرآن در ادامه، تنهايی و آشكارا از وظيفه فرزندان در برابر والدين حكايت دارند
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ی شناسندان را به جنبش درآورد و حس حقجويد تا شايد احساسات فرزاز تصويری عاطفی بهره می، آمرانه
 . را در آنها بيدار سازد

یبایی جدول استعاره  هایی آن در دعاهای قرآنیو ز
 /سوره کلمه

 آیه
یباشناسیهایجنبه معنی یهتمثیل مصرحه مکنیه  ز

راَط   مبالغه دين اسالم/ عبادت خدا    6 فاتحه/ الصِّ
 ابراهيم/ َتْهِوي

37 
    اإلسراع( شتافتن همراه با(

 ميل و رغبت
 مبالغه

 )اإلنتشار( منتشر شدن/    4 مريم/ اْشَتَعَل 
 پراكنده شدن

مبالغه و رعايت نظم و 
 تناسب در آيات

و باز  گسترده)التوسيع(     25طه/  اْشَرْح 
 شدن

 مبالغه

 مبالغه )ازالة( ازبين بردن    27طه/  ُاحُلل
بقره/  ِإْصراً 

286 
   تجسيم افرستكاليف شاقه و طاقت 

ْوَرَثَنا
َ
)التمليک و التمكين و     74زمر/  أ

 ،اإلبقاء( به ملكيت درآوردن
 باقی، توانايی تصرف دادن

 گذاشتن

 مبالغه

 ابراهيم/ َیُقوُم 
41 

   الظهور(، التحقق، )الثبوت 
محقق ، به ثبوت رسيدن

 آشكار شدن، شدن

 مبالغه

ْفِرْغ 
َ
بقره/  أ

250 
    )إنزال يا إعطاء يا إلهام(

، دادن، فروفرستادن
 بخشيدن

 مبالغه

ت بقره/  َثبِّ
250 

   مبالغه پايداری، عدم فرار 

 مبالغه تواضع و فروتنی    24اسراء/  اْخِفْض 
ُعْقَدًة ِمْن 

 ِلساِني
مبالغه و رعايت نظم و  )الُحبسة( لكنت زبان    27طه/ 

 تناسب در آيات
  اهيم/ابر اْلِحساُب 

41 
   تشخيص  قيامت

 پردازی()شخصيت
 تحسين ظاهر دل و درون    25طه/  َصْدِري
 ابراهيم/ أفئدةً 

37 
   تحسين ظاهر هادل، هاقلب 
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بقره/  َصْبراً 

250 
   تجسيم صبر و بردباری 

مبالغه و رعايت نظم و  پيری    4  مريم/ َشْیباً 
 تناسب در آيات

لِّ   تجسيم تواضع و مهربانی    24إسراء/  الذُّ
ْفِرْغ َعَلْینا 

َ
أ

 َصْبراً 
بقره/ 
250 

   [ ما شكيبايی فرو بر ]دلهای
 ريز

 مبالغه

ال َتْحِمْل َعَلْینا 
 ِإْصراً 

بقره/ 
286 

   مبالغه بر ما تكليف گران منه 

ُس 
ْ
أ اْشَتَعَل الرَّ

 َشْیباً 
پيری در موی در سپيدی     4  مريم/

 سرم منتشر گشته
بالغه و رعايت نظم و م

 تناسب در آيات
َواْخِفْض َلُهما 

لِّ   َجناَح الذُّ
   24اسراء/ 

 
 روی مهربانی  و آن دو را از

 بال فروتنی فرود آر
 مبالغه

 

  

 گیرینتیجه
كی يک امتياز مهم سب، از استعاره در متن به خوبی استفاده شود اگركه  دهدنشان میاين پژوهش نتايج 

ند و نشيهنری بيانی است كه در آن دو امر متفاوت كنار هم می، استعاره. شودزيبايی متن می است و موجب
ده دهد كه شنونده يا خواننتعبيری تازه ارائه می، اين شيوه بيانی از دو چيز. شودموجب وحدت ميان اضداد می

اين  های بارزشود و از ويژگیمی كند و در زبان عربی فراوان از آن استفادهبا استعمال حقيقی آن را حس نمی
قرآن در  .كندشوند و متن را از زيبايی و تصوير سرشار میجاندار می، جاناشيای بی، در استعاره. زبان است

. كندموارد معنوی يا حتی در مورد حقايق دينی و اخالقی خاص از افعال بدنی در تعبيرهای خود استفاده می
 . كنندای را ايفا میتی در قرآن نقش ويژهافعال بدنی و حرك، رواز اين

خأل صورت  سازی دراين مفهوم زيرا، بردن به مفهوم استعاره بايد سياق و بافت آيه را در نظر گرفتبرای پی
يات و معنای توانيم جزئكه با تحليل سياق میطوریكند بهبلكه متناسب با سياق و بافت جلوه می، گيردنمی

 . را در قرآن بفهميمها پنهان استعاره

52

31
17

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

استعارۀ 
مصرحه

استعارۀ 
مکنیه

استعارۀ 
تمثیلیه

میزان کاربرد استعاره های موجود 

در دعاهای قرآنی 

61

4 9 9 17

0
20
40
60
80

100

غه
ال
مب

ص
خی

ش
ت

یم
س

ج
ت

ر
ه
ظا

ن 
سی

ح
ت

و 
ه 

لغ
با
م

م 
ظ

 ن
ت

ای
ع
ر

…

جلوه های زیباشناسی استعاره در

دعاهای قرآنی



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  182

، مبالغه. 1: های زيباشناسی استعاره در دعاهای قرآنی عبارتند ازترين جلوهبر اساس پژوهش حاضر مهم
كه سخن از يكنواختگی خارج  طوریرعايت نظم و تناسب در آيات و ايجاد نوعی موسيقی در كالم به. 2

 . تحسين ظاهر و معنای لغت. 4، تشخيص و تجسيم. 3، شودمی
يعنی بدون رعايت تقديم و تأخير اين ، گاه مفيد حصر است، تقديم و تأخير استعاره در دعاهای قرآنی

 شود و گاه فراگيری وشود و گاه مفيد زيبايی ظاهر و ايجاد موسيقی در كالم میحصر از كالم دريافت نمی
انتزاعی و حاالت روانی در های تجسيم مفاهيم ترين جلوهمهم. شموليت معنای واژه در تقديم آن است

 . عبادت، پايداری، تواضع و مهربانی، صبر و بردباری: دعاهای قرآنی عبارتند از
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