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از جمله وجوه بالغت قرآن کریم ،بهکارگیری انواع بالغی و آرایههای ادبی است
بهره جسته ،با تصویرگریهای
درمییابد .سورۀ إسراء همسو با دیگر سورهها از فنون بالغی 
ادبی ،جلوهایی از زیبایی سخن را به ارمغان آورده است .در این پژوهش با نگاه توصیفی
تحلیلی و روش کتابخانهای برخی از آرایههای ادبی سورۀ إسراء برای پاسخ به این پرسش
مورد بررسی قرار گرفت که آیا میتوان از پنجرۀ نکات ادبی سوره ،گامی به سوی کشف
غرض آن برداشت؟ با تحلیل نمونهای از وجوه بالغت و مُحسنات معنوی روشن گردید که
توجه به بالغت سوره ،نقشی مهم در کشف غرض الهی دارد و افزون بر فهم درون آیهای،

در مواردی فهم برون آیهای و کشف ارتباط آیات را نیز تسهیل مینماید.

واژگان کلیدی :علوم بالغی ،سورۀ إسراء ،کشف غرض الهی ،ارتباط آیات.
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بهنحوی که شنونده با دیدن شیوههای متنوع بیانی با ذائقهای سرشار از لذت ،معارف الهی را

مقدمه
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از جلوههای زیبایی قرآن کریم ،سبک بیانی آن میباشد که با بهکارگیری آرایههای
ادبی ،همسو با بیان هدفی که در پی آن است و بدون آنکه هیچ اختاللی در کالم رخ دهد،
نظم و هماهنگی ویژهای را رقم میزند بهنحوی که شنونده با دیدن شیوههای متنوع بیانی و
تصویرگریهای گوناگون با ذائقهای شیرین و سرشار از لذت ،معارف الهی را با جان و دل
نوش مینماید .این نوع از مُحسنات که پیشینهای هماندازۀ ادبیات عرب دارد؛ با نزول قرآن
کریم ،توسط خالق سخن ،به نیکوترین وجه مورد استفاده قرار گرفته است و معجزۀ جاویدان

را به جهانیان ارزانی داشته است.
 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پرسشهای پژوهش
در این پژوهش به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
 .1بهکارگیری آرایههای ادبی به چه میزان متکلم را در رسیدن به غرضی که در پی آن
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است ،یاری مینماید؟
 .2آیا میتوان از پنجرۀ آرایههای ادبی سوره ،گامی به سوی کشف غرض آن برداشت؟
 .3آیا در نگاه حداقلی آرایههای مورداستفاده در سوره میتواند مؤیّدی بر محور و غرض

کشف شده در آن سوره باشد؟ و یا اینکه صرفاً جنبۀ زیبایی کالم را بدونآنکه نقشی در فهم
و کشف غرض متکلم داشته باشد ،به دنبال دار.؟
برای رسیدن به پاسخ پرسشهای فوق ،با نگاه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانهای،
نمونههایی از وجوه بالغی سورۀ إسراء ،مورد بررسی قرار گرفته تا در پی آن میزان اثرگذاری
آرایههای ادبی در رسیدن به غرض الهی روشن گردد .برای رسیدن به این مهم آشنایی
مختصری با سورۀ اسراء و مفهومشناسی علوم بالغی ضروری مینماید.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

زیباییها و نکات بالغی قرآن در آثار مدون و تکنگاریهای مختلف حوزۀ تفسیر و

علوم قرآن و حدیث بحث شده است .از آن میان میتوان به معانی القرآن اثر فراء (207ق)،
النکت فی وجه اعجاز القرآن نگاشتۀ رمّانی (384هـ) ،اسرارالبالغه و دالئلاإلعجاز از عبدالقاهر
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جرجانی ( 471ه ) ،بدیع القرآن نوشتۀ ابنابیاالصبع مصری ( 654ه ) ،و المثل السائر تألیف
ابن اثیر ( 638ه ) و کتاب الطراز به قلم علوی یمنی (م 794ه ) نام برد .همچنین از میان آثار
فراوان معاصر میتوان از زیباشناسی قرآن کریم از نگاه بدیع نگاشتۀ حسن خرقانی یاد کرد.
آثار دیگری نیز مانند نظمالدرر فی تناسباآلیات و السور تألیف برهانالدین بقاعی ،فی ظالل
القرآن اثر سید قطب و التفسیر البنایی از دکتر محمود بستانی به معماری هنری سورههای قرآن
و اغراض آن توجه داشتهاند .اما در میان این آثار به مقاله یا اثری که مباحث بالغی در سورۀ
اسراء را ،آن هم با رویکرد تأثیر آنها در کشف اغراض آیات و سور بررسی کرده باشد،
دست نیافتیم.
 .2سورهشناسی اسراء
سورۀ إسراء که در مکه و در آغازین سالهای نزول قرآن نازل گشته (عاملی)313 :1415،
داده است( .معرفت )20 :1377 ،این سوره همچنین به نامهای ذیل شهره است:
الف) بنیإسرائیل :در شماری از روایات به نقل از امام علی ،امام زینالعابدین
علیبنحسین ،امام باقر ،امام صادق از ابیبن کعب به نقل از پیامبر از این
سوره به «بنیإسرائیل» تعبیرشد ه است( .کلینی28 :2 ،1407 ،؛ شیخ صدوق107 :1406 ،؛
عالمه مجلسی )281 :17 ،1403 ،در منابع اهل سنت نیز از ابنعباس ،عایشه و ابن مسعود،
روایاتی نقل شده که در آن به این سوره با نام «بنیاسرائیل» اشاره شده است( .ابنحنبل،
452 :40 ،1416؛ بخاری282 :7 ،1410 ،؛ سیوطی)36 :4 ،1404 ،
ب) سبحان :در روایتی به نقل از امام علی و نیز در برخی آثار ،از این سوره به
«سبحان» نیز تعبیر شده است( .شیخ صدوق493 :2 ،1425 ،؛ سیوطی199 :1 ،1422 ،؛ تیمی
بصری)101 :1 ،1425 ،
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و در ترتیب کنونی قرآن کریم در جایگاه هفدهم قرار دارد ،معارف بسیاری را در خود جای
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ج) إسراء :از آنجا که سورۀ إسراء تنها سورهای بهشمار میرود که در آن از اسراء
پیامبر سخن به میان آمده است ،این نام را نیز برآن نهادهاند( .معرفت ،1424 ،ص)78
این سوره همانطور که در جای خود ثابت شده با سیزده مقطع اصلی و با ساختاری
منسجم در پی بیان این پیام است که خداوند تنها یاور انسان میباشد و شرک به او مایۀ
بییاوری است( .سبزجو)152 -149 :1396 ،
 .3مفهومشناسی
بالغت از ریشۀ «بلغ» در لغت به معنای دستیابی و رسیدن به چیزی است (فراهیدی،1409 ،
421 :4؛ ابنفارس )301 :1 ،1404 ،و در اصطالح ،بالغت در کالم آن است که متکلم،
سخنی فصیح را بهگونهای شکل دهد که با حال مخاطب متناسب باشد که به چنین متکلمی
«بلیغ» گفته میشود( .تفتازانی[ ،بیتا] 12 :1 ،ـ 33؛ هاشمی 37 :1994 ،ـ )35
علوم بالغی را به سه قسم معانی ،بیان و بدیع تقسیم و تعریف نموده اند .معانی؛ علمی
است که در آن حاالت سخن از جهت مطابقت با مقتضای حال مخاطب ،مورد بررسی
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قرار میگیرد .بیان؛ علمی است که در آن اصول و قواعد بازگفتن یک مطلب به شیوههای
گوناگون ،شناسایی میشود .بدیع نیز علمی است که به شیوه های زیباسازی سخن میپردازد
و به دو قسم آرایههای لفظی و معنوی تقسیم میشود ( .نک :تفتازانی[ ،بیتا] ،34 :1 ،و :2
 8 -7و  )135نمونههای بالغی که در این مقاله به آن پرداخته شده است در حوزههای بیان و
بدیع قرار میگیرد.
 .4مجاز
مجاز ،واژهای است که در معنای غیرلغوی خویش ،بهکار گرفته میشود و از آنجا
که کاربرد یک واژه در غیرمعنای لغوی آن بدون وجود پیوند معنایی میان آن دو معنا،
کاربردی اشتباه محسوب میشود ،الزم است میان معنای حقیقی و مجازی پیوندی به نام
«عالقه» وجود داشته باشد ،حال اگر آن عالقه مشابهت باشد« ،استعاره» و اگر غیرمشابهت

باشد ،مجا ِز «مرسل» خواهد بود( .ر.ك :حسینی العلوی32 :1423 ،؛ مطلوب[ ،بیتا]589 :؛
مراغی[ ،بیتا])248 :
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 .1-4بررسی مجاز در آیات  59و  62سورۀ اسراء
ََ
ب ب ِ َها ْ َ
آیۀ َ  :59و ما َمنَ َعنا أَ ْن ن ُْر ِس َل ب ِْال ِ
ال َّولُونَ َو آتَینا ث َ ُمو َد َّالناقة ُم ْب ِص َرةً
یات إِالَّ أَ ْن َك َّذ َ
فَ َظلَ ُموا ب ِها َو ما ن ُْر ِس ُل ب ِْال ِ
یات إِالَّ تَخْ ویفاً
«و [چيزى] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينكه پيشينيان ،آنها را به دروغ

گرفتند ،و به ثمود ما ّدهشتر داديم كه [پديدهاى] روشنگر بود ،و[لى] به آن ستم كردند ،و ما

معجزهها را جز براى بيمدادن [مردم] نمىفرستيم».

کاربرد مجاز در دو فراز از این آیه قابلاستناد است؛ نخست مستند شدن «ما منعنا» به
خداوند متعال که إسنادی مجازی است و به معنای «ترکنا» میباشد یعنی تکذیب پیشینیان،
سبب ترک فرستادن معجزه شد؛ زیرا محال است که چیزی مانع اراده الهی شود( .ارمى
علوى[ ،بیتا]، )182 :16بنابراین سبب و انگیزۀ نیاوردن معجزه ،وجود حكمت و مصلحت
به وجود مجاز عقلی با عالقۀ سببیت قائل شده ،یعنی چون «ناقه» سبب روشن شدن حق و

حقیقت شده بود ،مبصره بودن ،مجازا ً به آن استناد داده شد ،یعنی همانطور که آیه سبب
آشکار گشتن حقایق پشت پرده میشود ،این ناقۀ حضرت صالح نیز سبب شد تا بر حق بودن
این پیامبر الهی به وضوح روشن شود ،به همین جهت روشنگر بودن به خود ناقه نسبت داده
شده است( .صابونى،1421 ،)155 :2

وجود مجاز در فرا ِز «و َما َمنعنا» نادرست مینماید؛ زیرا آنان که به مجاز قایل شدهاند،

پایبندی بر ظاهر آیه را مستلزم امر محال دانستهاند و حال آنکه ،آنچه در این آیه به عنوان
مان ِع ارسال معجزات اقتراحی بیان شده ،بدون حکمت بودن آن است .توضیح اینکه در فراز
پایانی آیه ،حکمت فرستادن این نوع از معجزات و آیات ،ترساندن مردم بیان شده است ،یعنی

عدم پذیرش این نوع از معجزات ،نابود شدن را در پی دارد .از سوی دیگر خداوند میدانست
پاسخ مثبت به معجزات درخواستی مشرکان ،پاسخ مثبت دادن آنان را به دنبال ندارد و
که
ِ
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در نیاوردن آن میباشد( .طبرسى،1412 ، )334 :2افزون بر این ،برخی در «الناقة مبصرة» نیز
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از جهت سوم ،سنّت خداوند متعال بر مهلت دادن به امت پیامبر قرار گرفته است؛ در

ِ
معجزات اقتراحی برای امّت پیامبر ،مانع از فرستادن اینگونه
نتیجه عاری از حکمت بودن
معجزات اقتراحی به شمار میرود نه تکذیبکننده بودن آنان .به عبارت دیگر با توجه به

مقدمات سهگانۀ فوق میتوان چنین برداشت نمود که خداوند به این دلیل که در فرستادن این
گونه معجزات برای امت پیامبر حکمتی وجود ندارد ،چنین چیزی را اراده نکرده است،
نه اینکه خداوند اراده کرده باشد تا بعد چیزی بخواهد مانع آن اراده شود.
نسبت به فراز «الناقة مبصرة» ،اگرچه برخی آن را ایجاز به حذف موصوف ،یعنی «آیة
مبصرة» گرفتهاند( ،عتیق[ ،بیتا] ،)207 :اما به نظر میرسد عامل این اقدام ،نیافتن توجیهی
مناسب برای پایبندی به ظاهر کالم بوده است که برخی در بیان وجه ایجاز به آن اعتراف
نمودهاند( .مطلوب )218 :1399 ،بنابراین همان طور که در ذیل آیه توضیح داده شد ،میتوان
آن را مجاز عقلی با عالقۀ سببیت دانست .غرض از بهکارگیری مجاز در فراز «الناقة مبصرة»

به جای «آیة مبصرة» متوجه نمود ِن مخاطب به نهایت روشنگری ناقه است .یعنی کسی تصور
نکند علت تکذیب پیشینیان این بود که آیاتی که خدای متعال برای آنان میفرستاد در کشف
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حقیقت و نشان دادن آن ابهام دارد ،برای مثال ناقۀ صالح بهعنوان یکی از آیات الهی به تمام
معنا آیه بود و دلیل بر این امر بهکارگیری مجازی ناقه به جای آیه است .همانطور که اگر
مورد نخست «و ما منعنا» را مجاز بدانیم ،غرض ،نشان دادن نهایت قدرت الهی است ،یعنی تنها
عاملی که موجب شد خداوند به درخواستهای آنان برای فرستادن معجزه پاسخ مثبت ندهد،
این بود که گذشتگان آن را تکذیب کردند نه اینکه خدایی که در گذشته معجزه میآورد،
اکنون دیگر قادر به فرستادن معجزه نیست.
ْ
یامة َ َ
َ
َ
قال أَ َرأَیتَ َ
ك َ
َ
ل ْحتَن ِ َك َّن ُذ ِّریتَ ُه
آیۀ :62
هذا الَّذی َك َّرمْ َ
ت َعلَی لَئ ِ ْن أخَّ ْرتَنِ إِلى ی ْو ِم ال ِق ِ
إِالَّ قَلی ً
ال
«[سپس] گفت« :به من بگو :اين كسى را كه بر من برترى دادى [براى چه بود]؟ اگر تا روز

قيامت مهلتم دهى قطعاً فرزندانش را -جز اندكى [از آنها] -ريشهكن خواهم كرد».
تعبیر «أَ َرأَیتَ َ
ك» در این آیه به معنای «اخبرنی» است ،در نتیجه مجا ِز مرسل خواهد بود و

عالقۀ میان علم و خبر ،عالقۀ سببیت است ،به این معنا که چون علم به شئ ،سبب خبردادن
و روشنگری نسبت به آن میگردد ،ترکیبی که برای طلب علم و روشنگری بهکارگرفته
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میشود ،در طلب اخبار مورد استفاده قرار گرفت ،به این جهت که هر دو برای طلب بهکار
میروند( .محمد دره ،1430 ،368 :5؛ صافى82 :15 ،1418 ،؛ صابونى ،1421 ، 155 :2و
سیوطى،1422، )29 :2افزون بر دو آیه فوق در آیات  24 ،63 ،45 ،78و نیز آیه،105 ،12
 ،111وجود مجاز را گزارش نمودهاند.
با توجه به قراین سیاقی این آیات ،هدف از مجازگویی ،به تصویر کشیدن اظهارفخر

بسیا ِر شیطان است که به جای درخواست از خداوند برای آگاهی از وجه کرامت آدم،
با تعبیر «مرا باخبر کن» در پی اثبات برتری خود بر آدم برآمد .این مطلب افزون بر اینکه
به فهم درونآیهای و دروندستهای کمک میکند ،در مرحلۀ تأیید محور اصلی سورۀ إسراء
نیز میتواند به عنوان یکی از قراین تأییدکنندۀ غرض به دست آمده باشد ،به این بیان که پیام
اصلی این سوره آن بود که «خداوند تنها یاور انسان و شرک به او مایۀ بییاوری است».
با ترسیم تهدیدهای شیطانی نسبت به انسانها ،به همۀ مخاطبان قرآن فهماند که تا زمانی
که تکیهگاهی جز خدای متعال برای خویش انتخاب نکنند و در همۀ عرصههای زندگی
خویش ،شریکی برای او قرار ندهند ،هیچ دشمنی حتی دشمن قسم خوردهای مانند شیطان،
نخواهد توانست آنان را به ورطۀ گمراهی بکشاند .سپس در آیۀ بعد عاقبت نافرجام شیطان
و دنبالهروهای او ،و ابزارهای فریبش را مشخص مینماید و در نهایت آیۀ  65بهصراحت
این مطلب را بیان میکند که «یقیناً تو را بر بندگانم هیچ تسلّطى نیست و كافى است كه

پروردگارت تکیهگاه و کارساز آنان باشد».
 .5تشبیه
پیوند دو یا چند چیز ،در یک یا چند صفت را تشبیه نام نهادهاند( .مطلوب[ ،بیتا])325 :
برای تشبیه ،نكات بالغی و زیباشناختی گوناگون همچون روشنگری ،مبالغه ،ایجاز و غیره

بررسی و تحلیل نمونههایی بالغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

خدای متعال در این آیه با ترسیم نهایت فخرفروشی شیطان در برابر خدای متعال و سپس

34

بیان شده است که مهمترین آن تصویرگری میباشد( .الشین )106 :1418 ،شگفتی آن به
این است که انتقال از چیزى به چیز دیگر به صورت دلربا ترسیم شود و هرچه این انتقال،
دوریابتر و خطورش به ذهن کمتر بوده یا آمیخته با تخیل باشد ،دلپذیرتر و تعجبآفرینتر
است و بیشتر نفس را به شگفتى فرا مىخواند( .جارم )65 :1429 ،در سورۀ إسراء نمونههایی
از تشبیه در آیات  92 ،42 ،24 ،7به چشم میخورد.

.1-5بررسی تشبیه در آیۀ  7سورۀ اسراء
َ
َْ
َ ُ ُ ُ ُ َ ُ
َُ ُ
ْ َ ْ ََ َ
َ ُ
وهك ْم
جاء َو ْعد ال ِْخر ِة ِلیسوؤا وج
إن أ ْح َس ْن ُت ْم أ ْح َس ْن ُت ْم ِل ْنف ِسك ْم َو ِإن أ َسأ ُت ْم فلها ف ِإذا
آیۀ ِ :7
َ
َ
ً
َ
َو ل ْید ُخ ُلوا ْال َم ْسج َد َكما َد َخ ُل ُ
وه أ َّول َم َّر ٍة َو ِل َیت ِّب ُروا ما َعل ْوا َت ْتبیرا.
ِ
ِ
« اگر نيكى كنيد ،به خود نيكى كردهايد ،و اگر بدى كنيد ،به خود [بد نمودهايد] و چون
تهديد آخر فرا رسد [بيايند] تا شما را اندوهگين كنند و در معبد[تان] چنانكه بار اول داخل
شدند [به زور] درآيند و بر هر چه دست يافتند يكسره [آن را] نابود كنند».
در این آیه« ،کاف» در «کما» حرف تشبیه است (صافی13 :15 ،1418 ،؛ دعاس،1425 ،

 )183 :2و کیفیت ورود آیندۀ سرکوبکنندگا ِن بنیاسرئیل به چگونگی ورود اولین مرتبه
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

آنان تشبیه شده است؛ با این بیان که همانطور که در بار نخست ،بندگان نیرومند و سخت
پیكارگر الهی بر ضد شما بنیاسرائیل برانگیخته شدند و براى كشتن ،اسیر كردن و ربودن
ثروت و اموالتا ن حتّی پستوها و البهالى خانههایتان را جستجو کردند ،بار دیگر نیز اگر به
فسادانگیزی و طغیان روی آورید ،همۀ این رویدادها رخ خواهد داد ،افزون بر اینکه به هرچه

دستیابند به شدت در هم كوبند و آن را نابود سازند.

با تشبی ِه وارد شدن آیندۀ سرکوب کنندگان به ورود اولیۀ آنان ،از تکرار مفاد آیۀ  5که

کیفیت برخورد جنگاوران نخست را بیان مینمود ،خوداری گشت و افزون بر اینکه بر معنای
آیۀ سابق نیز افزود ،نهایت خواری آنان در مرتبۀ نخست را نیز -یعنی تخریب عبادتگاههای
آنان -بیان نمود .البته اینها اهداف فرعیِ بهکارگیری آرایۀ تشبیه در این آیه میباشد امّا
هدف اصلی از تشبیه عذاب آینده در بار نخست ،این بوده که تصویری از عذاب نخستین را

که پس از فسادگری در زمین توسط بنیإسرائیل نازل شده بود به آنان نشان دهد ،سپس با

تشدید آن در جملۀ َ و لِیتَب ِّروا ْ َما َعلَ ْوا ْ تَتْب ًِیرا و آیۀ بعد ،آنان را از فسادگری دوباره باز دارد.

کمترین نقش بهکارگیری تشبیه در این آیه را میتوان در کمکرسانی به وجوه ارتباط
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میان این آیه و آیات قبل دانست؛ زیرا همانطور که مخاطب آگاه است با صرفنظر کردن
از تشبیه میان این آیه و آیه قبل ،از جهت ادبی ارتباطی میان این دو آیه به وجود نمیآید؛ زیرا
«إن» که در ابتدای آیۀ محل بحث آمده ،شرط جازم است و این جمله همانگونه که برخی
اذعان نمودهاند ،استینافیه است( .شیخ طوسی )451 :6 ،1382 ،بنابراین با این نگاه به تشبیه ،به
آسانی میتوان افزون بر ارتباط لفظی ،ارتباط معنایی میان این دو آیه را نیز به دست آورد و
پس از آن با نگاهی مجموعی به این چند آیه ،دریافت که این داستان ،نمونهای برای بیان این
نکته است که تمام فراز و فرودها در زندگی انسانها توسط خدای متعال صورت میگیرد
و هرگاه انسان به او اعتماد نموده و از او یاری جوید ،سربلند خواهد شد و هرجا سرکشی و
با دوری از خدا به فسادانگیزی پردازد ،نه تنها شکست خواهد خورد ،بلکه سرکوب و نابود
خواهد شد.

استعاره ،گونهای مجاز است که پیوند میان معنای حقیقی و مجازی مبتنی بر شباهت است.
در استعاره گوینده برای بیان مقصود خود ،آن را در ذهن خویش به چیزی دیگر تشبیه میکند
و واژۀ مرتبط با آن تشبیه را بهکار میبرد که خود دارای اقسامی مختلف است( .جرجانى،
 )31 :1422در تفاوت میان تشبیه و استعاره گفته شده ،استعاره همان تشبیه است با این تفاوت
که استعاره از تشبیه مختصرتر و بلیغ تر است؛ برای مثال «رأیت اسد فیالمدرسه» استعارهای از

این تشبیه است «رأیت رج ً
ال شجاعاً کاالسد فیالمدرسه»( .هاشمی)244 :1423 ،
 .1-6بررسی استعاره در آیات  13و  24سورۀ اسراء

در سورۀ إسراء نمونههایی از استعاره در آیات ،62 ،59 ،47 ،46 ،29 ،24 ،14 ،13 ،12
 100 ،84 ،81 ،78 ،71 ،64و  106مشاهده میشود که در ادامه به دو نمونه اشاره میگردد.
ی ُعن ُ ِق ِه َو ن ُخْ ر ُِج ل َ ُه یو َم ْالق َ
یام ِة ِكتاباً یلْقا ُه َمنْشُ ورا
آیۀ َ  :13و ُك َّل إِنسا ٍن أَل ْ َزمْنا ُه طائ ِ َر ُه ف 
ْ ِ

بررسی و تحلیل نمونههایی بالغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

 .6استعاره

«و كارنامۀهر انسانى را به گردن او بستهايم و روز قيامت براى او نامهاى كه آن را گشاده
36

مىبيند ،بيرون مىآوريم».

در این آیه واژۀ «طائ ِ َره» مجازا ً در مورد عمل انسان بهکارگرفته شده و چون «طائر» که

مشبهبه است در کالم ذکر شد به آن استعارۀ مصرحه گویند .علت اینکه عمل انسان را
به طائر تشبیه نموده این است که عرب جاهلی گاهی خیر و ش ِّر امو ِر خویش را با پرنده

میسنجیدند ،چنانکه اگر پرندهاى از طرف راست آنها حركت مىكرد ،آن را به فال نیك
گرفته و اگر از طرف چپ میگذشت ،آن را به فال بد مىگرفتند .بنابراین با این استعاره در
شر عمل انسان مالزم با اوست نه اینکه اموری دیگر،
پی بیان این مطلب بر آمده که خیر و ّ

مانند خرافههایی که عرب جاهلی به آن توجه مینمود ،در تحقق عمل انسان تأثیر داشته باشد.
(شریف الرضى199 :1406 ،؛ صافى23 :15 ،1418 ،؛ عتیق[ ،بیتا])176 :
مقصود خدای متعال از «طائره» در این آیه همان گونه که بسیاری از مفسران بیان
نمودهاند ،عمل انسان است( .مقاتلبن سلیمان524 :2 ،1423 ،؛ تستری94 :1423 ،؛ زمخشری،
652 :2 ،1407؛ طبرسی320 :2 ،1412 ،؛ فیض کاشانی)182 :3 ،1415 ،
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

در بیان علت بهکارگیری تعبیر «طائر» به جای «عمل» در رسیدن به غرض الهی میتوان
به وجوه زیر اشاره نمود:
 .1تأکید بر اینکه عمل انسان همیشه با او قرین است و مانند پرندهای که به آن تفأل
میزنند ،نیست که یک لحظه بیاید و از باالی سرشان عبور کند .دلیل بر این مطلب واژههای
همجوار «طائر» ،یعنی «الزمناه» و «فی عنقه» است.
 .2توجه به اینکه آنچه میتواند عامل پرواز یا سقوط انسان باشد ،در اختیار خود او
است.
 .3در نگاه ارتباط دروندستهای میان این آیه و آیات قبل ،تأکید بر این است که تنها عامل
شر برای آنان در دنیا و آخرت ،اعمال آنان است نه
سعادت و شقاوت انسانها و وقوع خیر و ّ
چیز دیگری مانند تفأل زدن به پرندگان.

 .4افزون بر اینکه تعبیر «طائر» در این آیه با آیۀ آغازین سوره که به ماجرای معراج
واالترین انسان نیز میپردازد ،مناسبت دارد ،یعنی همانطور که عامل عروج واالترین بندۀ

خداوند به معراج ،بندۀ به تمام معنا بودن او بود ،عامل پرواز هر انسان دیگری نیز توسط
خداوند متعال همراه خود اوست.

ْ
ناح ُّ
آیۀ َ  :24و اخْ ِف ْ
ی َصغیرا
ب ا ْر َح ْم ُهما َكما َربَّیان 
الذ ِّل مِ َن َّالرح َم ِة َو ق ُ ْل َر ِّ
ض ل َ ُهما َج َ
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«و از سر مهربانى ،با ِل فروتنى بر آنان بگستر و بگو« :پروردگارا ،آن دو را رحمت كن

چنانكه مرا در خردى پروردند».
در این آیه کلمۀ «ذل» به معنای فروتن بودن ،به پرنده تشبیه گردیده و لفظ «طائر» به عنوان

مشبّهب ِه «ذل» ،استعاره آورده شده است .سپس «طائر» حذف گردیده و با واژۀ «جناح» كه از
لوازم مشبّهبه است ،به مشبّهبه اشاره شده تا استعارۀ مکنیه اصلیه باشد( .سیوطی)51 :2 ،1422 ،

هدف از استعاره در این نمونه آن است که انسان پ از بارگاه الهی برای پدر و مادر

خویش در مرحلۀ نخست طلب رحمت زبانی نماید و در مقام عمل باید نهایت رحمت و
مهربانی را نسبت به آنان نشان دهد تا آنجا که بهمثابه یک پرنده در پیشگاه والدین خویش،
بال خدمت فرود آورد.
استعارۀ فوق ،بر استرحام نسبت به پدر و مادر تأکید نموده و لزوم خدمتگذاری نسبت به
والدین را به تصویر میکشد که این خود ،انسان را به فهم غرض الهی از این آیه بسیار
نزدیکتر میکند .همچنین میتوان ادعا نمود اگر خدای متعال به جای بهکارگیری استعاره
از تعبیر حقیقی «اخفض لهما جانب الذل» استفاده مینمود ،فروتنی در برابر پدر و مادر بهمثابه
فروتنی در برابر خداوند (سجده کردن) تلقی میشد درحالی که این تعبیر نه مقصود الهی
از این آیه است و نه با دیگر آیات دال بر نفی شرک ،سازگار میباشد ،افزون بر اینکه با
بخشی از پیام اصلی این سوره نیز -که نفی شرک را مایۀ بییاوری انسان میداند -ناسازگار
میگشت.
 .7کنایه
کنایه آن است که گوینده به جای آنکه بهصراحت از چیزی یاد کند ،یکی از لوازم

بررسی و تحلیل نمونههایی بالغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

بنابراین افزون بر اینکه فعل امر «اخفض» ،خود بر طلب فروتنی داللت دارد ،بهکارگیری
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معنایی آن را برای بیان مفهوم به کار برد .در کنایه بر خالف مجاز ،ارادۀ معنای حقیقی از
سخن نیز مانعی ندارد( .سکاکی[ ،بیتا]513 :؛ زرکشی،1410 ،301 :2؛ سیوطی[ ،بیتا]،:1
)286

 .1-7بررسی کنایه در آیۀ  29سورۀ اسراء
َ ُْ ًَ
ِلى ُعن ُ ِق َ
ك َو َل تَب ْ ُس ْط َها ُّ
كل الْبَ ْس ِط فَتَ ْق ُعدَ َملُو ًما مح ُسو ًرا
یدَك َمغلولة إ َ
َ و َل تَج َع ْل
«و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار [هم] گشادهدستى مکن تا مالمتشده و

حسرتزده بر جاى مانى».
در این آیه خداوند متعال در مقام نهی از بخل ورزیدن به صورت کنایی میفرمایدَ « :و
یدَك َم ْغ ُل َول ًة إ ِلى ُعن ُ ِق َ
ال ت َْج َع ْل َ
ك» یعنی دستبسته مباش ،و در مقام پرهیز از زیادهروی با

استفاده از فن بالغی کنایه یادآور میگردد «َ ...و ال تَب ْ ُس ْطها ُك َّل الْبَ ْس ِط فَتَ ْق ُعدَ َملُوماً َم ْح ُسوراً»،
به معنای دست خود را به تمامی باز مکن.

کنایه مانند دیگر وجوه بالغی از تصریح و حقیقتگویی بلیغ تر است؛ زیرا مانند بیان
ادعا همراه با دلیل آن است( .جرجانی1422 ،؛ب51 :؛ ابنحجه[ ،بیتا] )490 :1 ،در این آیه
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نیز خدای متعال فرمود نه همیشه دست به گردن آویخته باش تا هنگام به زمین خوردن بتوانی
دستهایت را به زمین بگیری و بلند شوی و نه آنقدر حساس باش که همیشه دستهایت را
سپری برای زمین خوردن بدانی؛ زیرا در هر دو صورت با حالت مالمت و حسرت زمینگیر
خواهی شد .جملۀ اول کنایۀ نهی از بخل و جملۀ دوم کنایۀ نهی از تبذیر است .البته میتوان
مجموع دو جمله را یک کنایه -کنایه از میانهروی در انفاق -برشمرد ،به این بیان که پس از
دستور به انفاق و نهی از تبذیر و دستور به برخورد امیدوارکننده در فرض نداشتن ،از عدم
خروج از اعتدال در انفاق ،نهی مینماید ،در نتیجه انفاق باید در همان محدودهای که خدای
متعال امر کرده ،صورت گیرد.
نقش کنایه در فرض وجود دو کنایه در آیه ،افزون بر بازداشتن او از بخل و تبذیر ،اشاره
به فلسفۀ هر یک از این دو میباشد ،با این توضیح که انسان بخیل روزی که خود دچار فقر
شد ،نباید انتظار داشته باشد ،نیکوکاران به فریاد او برسند و از زمین خوردنش جلوگیری

کنند .انسان بخیل از کارکرد دست که کمک باشد ،غافل شده و آن را از حیّز انتفاع خارج

کرده است .در آن سوی قضیه نیز انسان تبذیرکننده از دیگر کارکردهای ثروت برشمرده
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شده است و با بازگذاشتن کامل دست خود ،هرآنچه را دارد از دست خواهد داد و بر انجام
امور دیگر توانا نخواهد بود.
در این فرض ،اختالف میان مفسران در فراز آخر آیه نیز حل خواهد شد .مفسران در
اینکه «ملوما» و «محسورا» به کدام یک از دو جمله قبل بازمیگردد ،اختالف نمودهاند،
دانسته (طباطبایی83 :13 ،1390 ،؛

چنانکه برخی هر دو را با «و التبسطها کل البسط» مرتبط
ارمی علوی[ ،بیتا] )80 :16 ،و برخی «ملوما» را به «و التجعل یدک فی عنقک» و «محسورا»
را به «و التبسطها کل البسط» بازگرداندهاند( .شیخ طوسی471 :6 ،1382 ،؛ ابوزهره[ ،بیتا]:8 ،
4370؛ ابنعاشور )69 :14 ،1420 ،این در حالی است که اگر مجموع این دو جمله را یک
کنایه بدانیم ،آن دو کلمه به خروج از اعتدال در انفاق و بخشش بازخواهد گشت .نقش این
کنایه در کشف غرض الهی در نگاه درون آیهای فهم بهتر آیه و ارتباط میان جمالت آن

 .8تضاد
طباق در لغت به معنای برابر و مساوی بودن است (فیروز آبادی26 :1 ،1415 ،؛ ابندرید،
،1408 )359 :1و در اصطالح به این معنا میباشد که در کالم میان چیزهایی که بهگونهای
تقابل دارند ،خواه تضاد حقیقی یا اعتباری باشد و خواه یکی از اقسام تقابل در منطق و یا شبیه
آن ،جمع شود( .خرقانی314 :1434 ،؛ مراغى[ ،بیتا] )320 :به طور خالصه در علم بالغت
به جمع میان دو معنای متضاد« ،تضاد» یا «طباق» میگویند( .مطلوب[ ،بیتا] )367 :در ادامه به
نمونههایی از این آرایه ،در سوره إسراء اشاره میشود.

 .1-8بررسی تضاد در نمونه آیات سورۀ اسراء
الف :تضاد با هم نوعی در واژگان :گاه دو واژه متضاد هر دو اسم یا فعل یا حرف

متفاوت هستد( .خرقانی)315 :1434 ،

میباشند و گاه از دو نوع

بررسی و تحلیل نمونههایی بالغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

است که با توضیح باال روشن شد.
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ْ َ َ
نین َو َج َعلْنا ُك ْم أَ ْكث ََر ن َفیرا ً
آیۀ  :6ث ُ َّم َر َد ْدنا ل َ ُك ُم الك َّرة َعلَی ِه ْم َو أَمْدَ ْدنا ُك ْم ب َِأمْوا ٍل َو ب َ َ

«پس [از چندى] دوباره شما را بر آنان چيره مىكنيم و شما را با اموال و پسران يارى

مىدهيم و [تعداد] نفرات شما را بيشتر مىگردانيم».
در این آیه میان دو حرف «الم» و «علی» که در آیه مشخص شده ،تقابل وجود دارد؛ اولی
معنای «به سود» و دومی معنای «به زیان» را میرساند.
آیۀ  :7إِ ْن أَ ْحسنْتُم أَ ْحسنْتُم ِ َ
لن ْ ُف ِس ُك ْم َو إ ِ ْن أَ َسأْت ُْم فَلَها...
َ ْ َ ْ

« اگر نيكى كنيد ،به خود نيكى كردهايد ،و اگر بدى كنيد ،به خود [بد نمودهايد]».
در این آیه میان دو فعل مشخص شده تقابل تضاد وجود دارد.

آیۀ َ  :11و ی ْد ُع ْالِن ْسا ُن ب َّ
ِالش ِّر ُدعا َء ُه ب ِالْخَ ی ِر َو كانَ ْالِن ْسا ُن َع ُجوال.

«و انسان [همان گونه كه] خير را فرا مىخواند[ ،پيشامد] بد را مىخواند و انسان همواره

شتابزده است».
میان دو اسم« ،خیر» و «شر» تضاد وجود دارد.
ب :تضاد با مثبت یا منفی بودن واژگان تضاد :در صورتی که واژگان تضاد هردو مثبت
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باشند به آن «طباق ایجاب» گویند و در صورتی که واژگان تضاد هر دو منفی باشد« ،طباق
سلب» نام دارد و اگر مختلف باشند« ،طباق سلب و ایجاب» خواهد بود( .ابنابی االصبع،
114 :1409؛ خرقانی)316 :1434 ،
ی مِ ْن ل َ ُدن َ
ی مُخْ َر َج ِصد ٍ
ی مُدْخَ َل ِصد ٍ
ْك
اج َع ْل ل 
ْق َو أَخْ ر ِْجن 
ب أَ ْد ِخلْن 
آیۀ َ  :80و ق ُ ْل َر ِّ
ْق َو ْ
ُسلْطاناً ن َصیرا ً
«و بگو که بارالها مرا (همیشه به هر جا روم به ّ
مکه یا مدینه یا عالم قبر و محشر) به قدم

حجت روشنی که دائم یار
صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و به من از جانب خود ّ

و مددکار باشد عطا فرما».

واژههای ِ
مثبت«ادخلنی» در برابر «اخرجنی» و «مدخل» در برابر «مُخرج» قرار گرفته است

و با این ترکیب حتی میان دو عبارت نیز تضاد برقرار شد.
ذین أُوت ُوا ال ْ ِعل ْ َم مِ ْن قَبْل ِ ِه إِذا یتْلى َعلَی ِه ْم ِ
یخ ُّرونَ
آیۀ  :107ق ُ ْل آمِن ُوا ب ِ ِه أَ ْو ال ت ُ ْؤمِن ُوا إ َِّن ال َّ َ

لِ ْ َ
ل ْذقا ِن ُس َّجدا ً

«بگو[« :چه] به آن ايمان بياوريد يا نياوريد ،بىگمان كسانى كه پيش از [نزول] آن دانش
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يافتهاند ،چون [اين كتاب] بر آنان خوانده شود سجدهكنان به روى درمىافتند».

در این آیه میان «آمِنوا» و «التؤمنوا» طباق سلب برقرار میباشد.
من أَیا ما تَ ْد ُعوا فَلَ ُه ْ َ
آیۀ  :110قُلِ ا ْد ُعوا َّ
ال ْسما ُء ال ْ ُح ْسنى َو ال ت َْج َه ْر
الل َ أَ ِو ا ْد ُعوا ال َّر ْح َ
ین ذل ِ َ
ب َِصالت ِ َ
ك َسبی ً
ال
ك َو ال ت ُخاف ِ ْ
ت ب ِها َو ابْتَ ِغ ب َ َ
«بگو« :خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد ،هر كدام را بخوانيد ،براى او نامهاى نيكوتر

است ».و نمازت را به آوا ِز بلند مخوان و بسيار آهستهاش مكن ،و ميان اين [و آن] راهى [ميانه]
جوى».
تقابل بین دو فعل مشخص شده ،طباق سلب و ایجاب نام دارد( .نمونههای دیگری از
تضاد در این آیات مشهود است،81 ،75 ،70 ،64 ،55 ،54 ،44 ،30 ،29 ،23 ،19 ،15 ،12 :
)102 ،99 ،97 ،88
بعدی بر خالف آن ،نقطۀ مقابل آن را بیان میکند( .زرکشی )458 -466 :3 ،1410 ،این نوع
از تضاد در سوره إسراء بسیار به کار رفته تا آنجا که حتی وزن سجعی آیات نیز تحت تأثیر
آن قرار گرفته است .در ذیل به نمونهای از آن اشاره میشود.
ْ ََ
عاجلة َع َّجلْنا ل َ ُه فیها ما ن َشا ُء ل ِ َم ْن ن ُری ُد ث ُ َّم َج َعلْنا ل َ ُه َج َهن ََّم
آیات 18وَ  :19م ْن كانَ یری ُد ال ِ
َ
اآلخ َر َة َو َسعى لَها َس ْعیها َو ُه َو مُ ْؤمِ ٌن فَأُولئ ِ َ
ك كانَ َس ْعی ُه ْم
ْ
یصالها َم ْذمُوماً َمد ُْحورا ً َو َم ْن أرا َد ِ
َمش ُ
ْكورا ً
«هر کس متاع عاجل و زودگذر دنیا را طالب است متاع دنیا را به او میدهیم (لیکن باز)

به هر که خواهیم و هر چه مشیّت ازلی ما باشد ،سپس (در عالم آخرت به کیفر کردارش)
دوزخ را نصیب او کنیم که با نکوهش و مردودی به جهنم درآید .و هر كس خواهان آخرت

است و نهايت كوشش را براى آن بكند و مؤمن باشد ،آنانند كه تالش آنها مورد حقشناسى
واقع خواهد شد».

بررسی و تحلیل نمونههایی بالغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

آیه یا آیاتی به مطلبی اشاره کند و سپس دستۀ
ج :تقابل میان دو یا چند آیه :به این معنا که 
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میان دو آیۀ فوق تقابل «دنیامداران» و «آخرتمداران» وجود دارد و خداوند متعال پس از
بیان فرجام دنیامداران به فرجام آخرتمداران اشاره نمود.
با توجه به نمونههای ذکر شده روشن میشود که این نوع از آرایۀ ادبی نقشی بسیار مهم
در فهم غرض الهی دارد؛ در نوع درونآیهای ،مخاطب را در فهم پیام آیات کمک مینماید
و در نوع فرا آیهای نیز افزون بر آن در کشف ارتباط میان آیات نیز بسیار یاریکننده میباشد.
این تأثیر بهنحوی است که مخاطب پس از آگاهی از آرایۀ تضاد یا طباق به راحتی به ارتباط
میان آیات در یک دسته پیمیبرد که این امر میتواند او را در دستیابی به پیام آن دسته از
آیات که این آرایه در آنها بهکار رفته ،یاری رساند.
افزون بر نکات یادشده میتوان گفت در آیۀ  6هدف از تضاد ،نشان دادن این نکته است
که سود و زیان همۀ موجودات به دست خداوند میباشد .در آیۀ بعد یعنی آیۀ  7نیز با همین
هدف ،بهعنوان یک سنّت الهی میفرماید :سود نیکی و زیان بدی شما برای خودتان است و
در این عالم ،سود و زیان کسی به حساب دیگری نوشته نمیشود .در آیۀ  11با جمع میان دو
واژۀ «خیر و شر» به یکسانپنداری آن دو توسط انسان اشاره مینماید.
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در آیۀ  80با طباق میان دو عبارت در پی تبیین این هدف است که انسان پیوسته حتی در
کوچکترین دگرگونیها مانند همۀ آمد و شدهای خود ،باید از خداوند متعال یاری جوید.
طباق سلب در آیۀ  107نیز با این رویکرد انجام گرفت تا نشان دهد که ایمان یا عدم ایمان
عدهای کوچکترین تأثیری در پایداری و ثبات قدم مؤمنان واقعی ندارد .در آیۀ  110برای
بیان رعایت اعتدال در بلند کردن صدا به هنگام نماز ،میان دو جملۀ «التجهر» و «التخافت»
طباق برقرار گردیده است .و باالخره در آیات  18و  19با بهکارگیری تضاد ،سرنوشت
دنیامداران و آخرتمداران را به تصویر کشیده شده است.
ّ .9
لف و نشر
ّ
لف و نشر که به آن «طی ونشر» هم گفته میشود و در لغت به معنای «پیچیدن و گستردن»
شئ در شئ دیگر میباشد( .ابنفارس،1404 ،207 :5؛ زمخشرى )569 :1399 ،و در اصطالح

عبارت است از اینکه در سخن ،نخست دو یا چند چیز گفته شود ّ
(لف) و سپس برای هریک
وابستگانی بیان گردد ،بدون آنکه مشخص باشد کدام امر وابسته به کدام یک است ،بلکه
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شناخت آن به فهم و ذوق شنونده بستگی دارد( .خرقانی)314 :1434 ،
 .1-9بررسی نمونههای لف و نشر در آیات سورۀ اسراء

ّ .1-1-9
لف و نشر مرت ّب :برای این قسم میتوان به آیات  19 ، 18و  20اشاره نمودَ  :م ْن
ْ ََ
یصالها َم ْذمُوماً َمد ُْحورا ً
عاجلة َع َّجلْنا ل َ ُه فیها ما ن َشا ُء ل ِ َم ْن ن ُری ُد ث ُ َّم َج َعلْنا ل َ ُه َج َهن ََّم ْ
كانَ یری ُد ال ِ
ك كانَ َس ْعی ُه ْم َمش ُ
َو َم ْن أَرا َد ال ِْخ َر َة َو َسعى لَها َس ْعیها َو ُه َو مُ ْؤمِ ٌن فَأُولئ ِ َ
ْكورا ً ُك ًّ
ال ن ُ ِمدُّ هؤُال ِء َو
ك َو ما كانَ َعطا ُء َرب ِّ َ
َهؤُال ِء مِ ْن َعطا ِء َرب ِّ َ
ك َم ْح ُظورا ً
«هر كس خواهان [دنياى] زودگذر است ،به زودى هر كه را خواهيم [نصيبى] از آن

مىدهيم ،آنگاه جهنم را كه در آن خوار و رانده داخل خواهد شد ،براى او مقرر مىداريم.
و هر كس خواهان آخرت است و نهايت كوشش را براى آن انجام دهد و مؤمن باشد ،آنان
کسانی هستند كه تالش آنها مورد حقشناسى واقع خواهد شد .هر دو [دسته] اينان و آنان
در این آیات پس از بیان حال دنیامداران و آخرتمداران با عبارت « ُك ًّ
ال ن ُ ِمدُّ هؤُال ِء َو
َهؤُال ِء »...و بهکارگیری دو اسم اشاره ،بهرهمندی دنیایی هر دو گروه را بیان مینماید که اسم

اشارۀ اول به دنیامداران و اسم اشارۀ دوم به آخرتمداران بازمیگردد.
َ
َ
 .2-1-9لف و نشر مشوشَ  :و َج َعلْنَا اللَّ َ
یل َو النَّها َر آیتَینِ فَ َم َح ْونا آیة اللَّیلِ َو َج َعلْنا آیة النَّها ِر
ی ٍء فَ َّصلْنا ُه تَ ْفصی ً
ُم ْب ِص َر ًة لِتَبْتَغُوا فَ ْض ً
ساب َو ُك َّل َش 
ال
الس َ
نین َو ال ْ ِح َ
ال مِ ْن َرب ِّ ُك ْم َو لِتَ ْعلَ ُموا َعدَ َد ِّ
« و شب و روز را دو نشانه قرار داديم .نشانۀ شب را تيرهگون و نشانه روز را روشنىبخش
گردانيديم تا [در آن ]،فضلى از پروردگارتان بجوييد ،و تا شمارۀ سالها و حساب [عمرها و
رويدادها] را بدانيد و هر چيزى را به روشنى باز نموديم».

لف و نشر مشوش ،مترتب بر این تفسیر است که جملۀ «لِتَبْتَغُوا فَ ْض ً
در این آیه ّ
ال مِ ْن َرب ِّ ُك ْم»
َ
َ
ُ ً
ساب» به «فَ َم َح ْونا آیة اللَّیلِ » بازگردد.
الس َ
نین َو ال ْ ِح َ
به « َو َج َعلْنا آیة النَّها ِر م ْب ِص َرة» و« َو لِتَ ْعلَ ُموا َعدَ َد ِّ
یعنی نشانۀ روز را روشنیبخشی گرداندیم تا از فضل پروردگارتان بجویید و نشانه شب را

بررسی و تحلیل نمونههایی بالغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

را از عطاى پروردگارت مدد مىبخشيم ،و عطاى پروردگارت [از كسى] منع نشده است».
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تیرهگون نمودیم تا شمار سالها و حساب را بدانید( .طباطبایی1390 ،ق 51 :13 ،ـ )52
در آیات 18و  19از یک سو خدای متعال با استفاده از این وجه بالغی به مختصرترین
وجه ،مقصود خویش را بیان مینماید ،آگاهی از این فن بالغی ،مخاطب را به تدبر وادار
مینماید و از سوی دیگر به سرعت به رابطۀ میان دو آیه و دستهبندی آن ،یاری میرساند .این
امر در آیات محل بحث نشان میدهد که این دو آیه در یک دسته قرار دارند .نسبت به نمونۀ
دوم باید گفت :آنگونه که برخی از مفسران به درستی نظر دادهاند ،هرو دو جملۀ ذکر شده
ْ َ
آیة النَّها ِر ُم ْب ِص َر ًة» بازمیگردد که در این موردّ ،
لف و نشر نخواهد بود( .طباطبایی،
به « َو َج َعلنا
1390ق)51 :13 ،
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نتیجهگیری
این پژوهش با هدف آشنایی با نمونههایی از آرایههای ادبی و نقش آن در رسیدن
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به غرض الهی با محوریت سورۀ إسراء شکل گرفت و در ضمن شش مطلب به برخی از
آرایههایی ادبی که در این سوره استفاده شده اشاره گردیده است .در پایان از این بررسی
نتایج ذیل به دست میآید:
در مطلب نخست با تعریف مجاز و بررسی نمونههای آن معلوم شد خداوند متعال با
بهکارگیری این آرایه بر معنای کالم افزوده است .در مطلب دوم با اشاره به نمونهای از تشبیه
در این سوره ،روشن شد که بهکارگیری تشبیه نیز نقشی فراوان در کشف غرض الهی دارد
که در نمونه بیان شده ،افزون بر ایجاز کالم و بار معنایی آن ،دورانگاری عذاب الهی را برای
مخاطب ،بسیار نزدیک جلوه میدهد.
در مطلب سوم با مفهومشناسی مختصری از استعاره و بیان تفاوت آن با تشبیه ،نمونههایی
از این نوع آرایه -که در سورۀ إسراء مورد استفادۀ بسیار قرار گرفته -بیان شده و و آشکار

میباشد.
مطلب چهارم با تعریف کنایه آغاز شد و پس از بیان نمونهای از آن ،این نتیجه به دست
آمد که هدف از به کار بردن این آرایۀ ادبی ،بیان ادعا و نشان دادن دلیل آن است ،بدون
اینکه با تصریح بر جنبۀ دلیل بودن آن از بالغت کالم کاسته شود.
در مطلب پنجم پس از تعریف تضاد و بررسی اقسام و نمونههایی از آن در سورۀ إسراء،
نقش بسیار مهم آن در فهم غرض الهی بیان شد که براساس آن در نوع درون آیهای به
مخاطب در فهم پیام آیات یاری میرساند و در نوع فرا آیهای نیز در کشف ارتباط میان آیات

مؤثر میباشد بهنحوی که مخاطب پس از آگاهی از آرایۀ طباق بهراحتی به ارتباط میان ِ
آیات
یک دسته که این آرایه در آنها بهکارگرفته شده است ،پیبرده و به آسانی به پیام آن دسته
از آیات رهنمون میشود .در مطلب پایانی نیز به تعریف ّ
لف و نشر ،بررسی نمونههایی از آن
و نقش این آرایه در فهم غرض الهی پرداخته شد.

بررسی و تحلیل نمونههایی بالغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

ِ
تصویرگری زیبا و تأکید بر یک امر ،از اهداف بهکار بردن استعاره
گردید که ایجاز کالم،
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توجه به مجموع مطالب بیان شده ،پاسخ پرسشهایی را که در آغاز این نوشتار مطرح
گردید ،روشن مینماید :خداوند متعال با بهکارگیری آرایههای ادبی به زیبایی ،هماهنگی
یو
و اعجاز کالم خویش افزوده و مخاطب نیز با توجه به هریک از آنها و تدّبر در معان 
اهدافشان میتواند به هدف از بهکارگیری این آرایهها دست یابد .برخی از این آرایهها
در فهم درونآیهای و برخی دیگر در فهم برونآیهای نیز مخاطب را رهنمون میشود و این
مخاطب آیه است که با تیزبینی خویش آن را مییابد.
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* قرآن کریم.
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1 .1ابنابیاالصبع ،عبدالعظیمبن عبدالواحد1409( ،ق) ،تحریرالتحبیر فی صناعیالشعر و
النثر و بیان اعجاز القرآن ،چ ،3مشهد :آستان قدس رضوی.
2 .2ابنحجه ،تقىالدینبن على [بیتا] ،خزانة األدب و غایة األرب ،ط ،2بیروت :دار
صادر.
3 .3ابنحنبل ،احمدبن محمد (1416ق) ،مسنداإلمام أحمدبن حنبل ،ج ،40لبنان :مؤسسة
الرسالة.
ن (1408ق) ،جمهرة اللغة ،ج ،1بیروت :دار العلم للمالیین.
4 .4ابندرید ،محمدبن حس 
5 .5ابنعاشور ،محمدبن طاهر(1420ق) ،التحریر و التنویر ،بیروت :مؤسسة التاریخ العربی.
6 .6ابنفارس ،احمد (1404ق) ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،5قم :مكتب االعالم االسالمی.
7 .7ابوزهره ،محمد [بیتا] ،زهرة التفاسیر ،ج ،8بیروت :دارالفكر.
علوم القرآن ،بیروت :دار طوق النجاة.
ل (1410ق) ،صحیح البخاری ،ج ،7ط ،2قاهره :جمهوریة
9 .9بخارى ،محمدبن اسماعی 
مصر العربیة ،وزارة االوقاف ،المجلس االعلى للشئون االسالمیة ،لجنة إحیاء كتب
السنة.
1010تفتازانــی ،ســعدالدین [بــی تــا] ،شرح المختصر علی تلخیصالمفتاح ،بــا حواشــی
عبدالمتعــال صعیــدی ،قــم :مكتبــة نجفــی.
1111تیمى ،یحیىبن سال م ( ،)1425تفسیر یحیىبن سالم التیمى البصرى القیروانى ،بیروت:
دارالكتب العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون.
1212جارم ،على (1429ق) ،البالغةالواضحة ،البیان و المعانی و البدیع للمدارس الثانویة،
چ ،5تهران :موسسةالصادق.
ن (1422ق) ،أسرار البالغة فی علم البیان ،بیروت:
1313جرجانى ،عبدالقاهربن عبد الرحم 

بررسی و تحلیل نمونههایی بالغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

8 .8ارمی علوی ،محمدامینبن عبداهلل [بیتا] ،تفسیر حدائق الروح و الریحان فى روابى
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دار الكتب العلمیة.
_________ 14141422( ،ق) ،دالئلاالعجاز فی علمالمعانی ،بیروت :دارالكتب العلمیة.
ن علیبن إبراهیم (1423ق) ،الطراز ألسرار
1515حسینیالعلوی الطالبی ،یحیىبن حمزةب 
البالغة و علوم حقائق اإلعجاز ،بیروت :المكتبة العنصریة.
1616خرقانی ،حسن (1434ق) ،زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع ،مشهد :انتشارات دانشگاه
علوم اسالمی رضوی.
1717دعاس ،احمد عبید (1425ق) ،اعراب القرآن الكریم ،ج ،2دمشق :دار الفارابی
للمعارف.
1818زرکشی ،محمدبن عبداهلل (1410ق) ،البرهان فی علوم القرآن ،ج ،1بیروت :دارالمعرفة.
1919زمخشری ،محمود (1407ق) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج ،3ط،3
بیروت :دارالكتاب العربی.
1399( ،_________ 2020ق) ،أساس البالغة ،بیروت :دار صادر.
2121سكاكى ،یوسفبنابى بكر [بیتا] ،مفتاحالعلوم ،بیروت :دارالكتب العلمیة.
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2222سهلبنعبداهلل ،تستری (1423ق) ،تفسیر تستری ،بیروت :دار الكتب العلمیة،
منشورات محمدعلی بیضون.
2323سیوطی ،جاللالدین (1422ق) ،اإلتقان فی علومالقرآن ،ج1و ،2ط ،2بیروت:
دارالكتاب العربى.
[ ،_________2424بیتا] ،معترکاالقران فی اعجازالقرآن ،دارالفكرالعربى[ ،بیجا].
1404( ،_________2525ق) ،الدرالمنثور فى التفسیر بالماثور ،ج ،4قم :كتابخانۀ عمومى
حضرت آیتاهلل العظمى مرعشى نجفى( ره).
ن (1406ق) ،تلخیص البیان فی مجازاتالقرآن ،ط،2
2626شریفالرضى ،محمدبن حسی 
بیروت :داراألضواء.
2727شیخ صدوق ،محمدبن على (1364ق) ،ثواب األعمال و عقاباألعمال ،ط ،2قم:
شریف رضی.

_________ 28281425( ،ق) ،علل الشرائع ،ج ،2قم :کتاب فروشی داوری.
2929صابونی ،محمدعلی (1421ق) ،صفوة التفاسیر ،ج ،2لبنان :دارالفكر.
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3030صافی ،محمدبن عبدالرحیم (1418ق) ،الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه مع
فوائد نحویة هامة ،ج ،15ط ،4بیروت :دارالرشید.
3131طباطبایی ،سیدمحمدحسین (1390ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،13ط ،2بیروت:
مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
3232طبرسی ،فضلبن حسن ( ،)1412تفسیر جوامع الجامع ،ج ،2قم :حوزۀ علمیۀ قم،
مركز مدیریت.
3333طوسى ،محمدبن حسن (1382ق) ،التبیان فی تفسیرالقرآن ،ج ،6بیروت :دار إحیاء
التراثالعربی.
3434عاملی ،سیدجعفر مرتضی (1415ق) ،الصحیح من سیرة النبی االعظم ،ج ،3ط،4
بیروت :دارالهادی للطباعة و النشر و التوزیع.
[ ،________ 3636بیتا] ،علم المعانی ،بیروت :دار النهضة العربیة.
ن (1430ق) ،ترجمه و شرح جواهر البالغة ،ج ،2چ ،10قم :بالغت.
3737عرفان ،حس 
3838فراهیدی ،خلیلبناحمد (1409ق) ،العین ،ج ،4ط ،2قم :نشر هجرت.
ب (1415ق) ،القاموس المحیط ،ج ،1بیروت :دارالكتب
3939فیروزآبادی ،محمدبن یعقو 
العلمیة.
4040فیض كاشانى ،محمدبن شاه مرتضى (1415ق) ،التفسیر الصافی ،ج ،3ط ،2تهران:
مكتبة الصدر.
4141الشــین ،عبدالفتــاح (1418ق) ،البیان فی ضوء اسالیب القرآن ،ط ،2قاهــره:
دارالفکرالعربــی.
4242مجلسى ،محمدباقربن محمدتقى (1403ق) ،بحاراألنوار ،ج ،17ط ،2بیروت:
دارإحیاء التراث العربی.
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3535عتیق ،عبدالعزیز [بیتا] ،علم البدیع ،بیروت :دارالنهضة العربیة.
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4343محمد دره ،على ط ه (1430ق) ،تفسیر القرآن الكریم و اعرابه و بیانه ،ج ،5بیروت :دار
ابنكثیر.
4444مراغی ،احمدبن مصطفی [بیتا] ،تفسیر المراغی ،بیروت :دارالفكر.
4545مراغی ،احمد مصطفی [بیتا] ،علوم البالغة ،البیان و المعانی و البدیع ،ط ،4بیروت:
دارالكتب العلمیة.
4646مطلوب ،احمد (1399ق) ،أسالیب بالغیة الفصاحة البالغة المعانی ،کویت :وكالة
المطبوعات.

[ ،________ 4747بیتا] ،معجم المصطلحات البالغیه و ّ
تطورها ،بیروت :مكتبة لبنان ناشرون.
4848معرفت ،محمدهادی1377( ،ق)« ،تفسیر سوره إسراء» ،علوم و معارف قرآن ،ش6و.7
1424( ،________ 4949ق) ،تاریخ قرآن ،چ ،5تهران :سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم
انسانى دانشگاهها (سمت).
5050مقاتلبن سلیمان (1423ق) ،تفسیر مقاتلبن سلیمان ،ج ،2بیروت :دار إحیاء
التراثالعربی.
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5151هاشمى ،سید احمد (1994م) ،جواهر البالغة فیالمعانی و البیان و البدیع ،بیروت:
دارالفكر.

