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رسالت جھانی قرآن در ھدایت بشر مستلزم به کارگیری زبانی اسـت کـه بتوانـد بـا ھمـه 

رو، مقاله حاضر بـا روش  از این. کند این امکان را زبان ادبی فراھم می

ــرآن تأ ــان ق ــودن زب ــد مــیکب ــه  ی ــر اســاس نظری ــد و ب کن

ناپذیری زبان ادبی از زبان عادی، بـه تحلیـل ماھیـت و اقتضـائات زبـان ادبـی آن 

ھای دیگـری بـرای زبـان ادبـی  پرداخته و بر خالف رویکرد تفسیر بیانی معاصر، ویژگی

داللـت، بـودن    یهال ھایی مثل فراھنجاری، ابھام ھنری، چند

بودن زبـان قـرآن  ھا، با تأیید ادبی این ویژگی. گرایی محض قرآن

دھند که تفاوت زبان قرآن با زبان عادی تنھا ناشی از نقـش و ھـدفی اسـت کـه 
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  قرآنادبی تحلیل زبان 

  

  

با تکیه بر نقد نظریه جدایی زبان ادبی از زبان عادی

  

  چکیده

رسالت جھانی قرآن در ھدایت بشر مستلزم به کارگیری زبانی اسـت کـه بتوانـد بـا ھمـه 

این امکان را زبان ادبی فراھم می. آنھا سخن بگوید

ــی ــی - تحلیل ــر ادب ــرآن تأ اســتنتاجی ب ــان ق ــودن زب ب

ناپذیری زبان ادبی از زبان عادی، بـه تحلیـل ماھیـت و اقتضـائات زبـان ادبـی آن  جدایی

پرداخته و بر خالف رویکرد تفسیر بیانی معاصر، ویژگی

ھایی مثل فراھنجاری، ابھام ھنری، چند کند؛ ویژگی قرآن تعریف می

گرایی محض قرآن تناسب بنیانی و واقعیت

دھند که تفاوت زبان قرآن با زبان عادی تنھا ناشی از نقـش و ھـدفی اسـت کـه  نشان می

کند زبان در گفتمان قرآنی ایفا می

 کلیدواژه

زبان معی ،قرآن، زبان ادبی، زبان عادی

                                                              
 .استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان *
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  مقدمه

ھـای مھمـی کـه  یکـی از پرسـش. ماھیت زبان قرآن یکی از مباحث مھم دربارۀ قرآن اسـت

ھـایی  مندان به قرآن را به خود مشغول کرده، این است که بیان قرآن چـه ویژگـی ذھن عالقه

ھا زیبایی و جذابیت دارد؟ آیا علت آن است کـه زبـان قـرآن زبـانی  دارد که برای تمام نسل

که در بیان مقاصد خود وضع کـرده اسـت؟ در ایـن صـورت، چگونـه قـرآن بـا خاص است 

کند؟ یا اینکه زبان قرآن ھمان زبـان عـادی بـا ھمـان ماھیـت و  مردم عادی ارتباط برقرار می

ھاســت؟ در ایــن صــورت، چــرا گــاھی بــرای مــردم صــدر نخســت ھــم فھــم آن بــا  ویژگــی

ر قرآن وجـود دارد کـه در زبـان عـادی رو بوده است؟ آیا کاربردھایی د ھایی روبه دشواری

مانندی برای آن وجود ندارد؟ اکثر محققان وجود زبـان خـاص بیگانـه از زبـان عـادی بـرای 

شود که قرآن چگونه توانسته بدون جدا شـدن  اند، اما این پرسش مطرح می قرآن را رد کرده

  خواند؟ آسا باشد و تمام انس و جن را به تحّدی فرا از زبان عادی متنی معجزه

ای خاص بـه تحلیـل  ھای مختلفی در این زمینه صورت گرفته و ھرکدام از جنبه پژوھش

یکی از رویکردھای عمده، رویکرد تفسیر بیانی است که امین خـولی . اند زبان قرآن پرداخته

عنوان یک متن ادبـی، اقتضـائات فھـم  اند با معرفی قرآن به و دیگران مطرح کرده و کوشیده

را بر قرآن نیز انطباق دھند و به گمان خود تفسـیری عصـری و قرائتـی تـازه از  ادبیھای  متن

  .قرآن ارائه کنند

گوھر اولیه و غالب قرآن را وجه ادبی آن معرفی کند کـه طبـق آن،  کوشد میاین رویکرد 

مفسر باید بکوشد پیش از ھر چیز به زوایای ادبـی و ھنـری قـرآن دسـت یابـد و بـا ایـن شـیوه، 

، )۳۰۴: ۱۹۶۱خـولی، ( دھـدھای پیشین قطع کند و تفسیر عصـری ارائـه  ط خود را با مفسران سدهارتبا

، بلکه آن را در کنـار دیگـر اند پی نگرفتهزیرا گذشتگان مباحث ادبی را به این شکل در تفسیر 

کردن برخی مباحث ادبـی و  ھمچنین در این رویکرد، با مطرح. اند کرده مباحث تفسیری مطرح 

  و فرھنـگ  ھـا کنند متن قرآن را متنی بشـری معرفـی کننـد کـه واقعیـت شناسی، تالش می زبان

کننـد  گیری آن نقش داشته است؛ یعنی قرآن را متنی تاریخی تلقـی مـی روزگار نزول در شکل

بینـی اسـت و دو وجـه معنـایی عـام و  فرھنگ، زبان و جھان مؤلفهکه ناشی از ارتباط عمیق سه 

ھـای تـاریخی و فرھنگـی  ه به زمینـهکآن ھمان جنبۀ معنایی متن است وجه خاص : خاص دارد

ه بـا ھـر قرائتـی نـو کـپیدایش متن اشاره دارد و وجه عام آن به جنبه پویای مـتن مربـوط اسـت 



پرداخت کـه در ایـن   متن  دوباره  و تأویل  قرائت  باید به

بـه بـاور ابوزیـد کـه چنـین رویکـردی . خواھد بود

  دیگـر، از نظـر وی  بیـان  کـرد؛ بـه  اسـتفاده  زبانی  تحلیل

بـا   و آمیختـه  را بشـری  کنـد، مـا نیـز بایـد آن مـی

فھمیـد،   زبـان  بخشـی و داللـت  معیار معنـاداری  را باید بر اساس

بشـری اسـت   زبـان  ضوابط  نیز تابع  آن  گوید و فھم

نـد، ولـی در تکمیـل آن نقـد و ا تفصیل نقد و بررسی شده

ھا باید یادآور شد که طرح زبان ادبی برای قرآن به شکل دیگری قابل بررسـی اسـت 

تنھا ھماھنگ با تحقیقات گذشتگان است، بلکه با تحقیقات ادبی معاصر نیـز ھماھنـگ 

  .در این مقاله، این رویکرد بررسی خواھد شد

تـوان  زبان قرآن صورت گرفته است که برای نمونه می

روشـن اشـاره کـرد کـه کتـاب  از آقای سـعیدی

زبان ویژۀ ھدایت بیان شـده  ،در این کتاب، زبان قرآن

پرسـش . است، اما در این نظریه اشکال عمده تحلیل نوع رابطه این زبان با زبان عـادی اسـت

گرفته که در عـین  آسای قرآن چگونه در محدودۀ زبان عادی شکل

قرآن را زبان شناسی قرآن در نھایت زبان  ھای زبان

کنند که با قواعد زبـان عـادی بایـد  ید میکشناسی فھم تأ

رو،  از ایـن. گویی اسـت گویی و دوگانه قرآن را فھم و تفسیر کرد که این امر، نوعی تعارض

سـو  تـوان از یـک یک خأل اساسی در بررسی زبان قرآن مطرح است و آن اینکه چگونه مـی

حفـظ کـرد و از سـوی  9ط زبان قرآن را با زبان عادی مردم عرب زبان عصـر پیـامبر

در این مقاله، با اتخاذی رویکردی تازه، ھر دو موضوع 

شود؛ یعنـی ماھیـت زبـان ادبـی قـرآن را متفـاوت از دیـدگاه خـولی و 

گیـری مـتن قـرآن  وجه ارتباط این زبان را با زبان عادی و شـکل

ای بـه ماھیـت زبـان ادبـی و  بر این اساس، نخست با اشاره

ھـای  گردد و با بررسـی ویژگـی ید میکتا ھای محکم ادبی 

ھای آن با زبان عادی، نشـان  و تفاوت -متفاوت از دیدگاه خولی و دیگران
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باید به  در ھر عصر و زمانی رو،  از این. شود می

خواھد بود  مورد توجه  متن  در فھم  خواننده  میان، نقش

تحلیل  باید از روش  قرآنی  متن  فھم  دارد برای

مـی  بشری پیروی  متون  ھای از ویژگی  چون قرآن

را باید بر اساس  قرآن.  کنیم  فھم  زمینی  اوصاف

گوید و فھم می  ھا سخن با انسان  با زبان انسانی  قرآن  زیرا

  . )۱۴۳: ۱۳۸۰ابوزید،(

تفصیل نقد و بررسی شده ھا از ھمان آغاز به این دیدگاه

ھا باید یادآور شد که طرح زبان ادبی برای قرآن به شکل دیگری قابل بررسـی اسـت  بررسی

تنھا ھماھنگ با تحقیقات گذشتگان است، بلکه با تحقیقات ادبی معاصر نیـز ھماھنـگ  که نه

در این مقاله، این رویکرد بررسی خواھد شد. است

زبان قرآن صورت گرفته است که برای نمونه می ینهزمھای دیگری نیز در  پژوھش

از آقای سـعیدی شناس� فهـم آن تحلیل زبان قرآن و روشبه کتاب 

در این کتاب، زبان قرآن. ای در حوزه زبان قرآن است برجسته

است، اما در این نظریه اشکال عمده تحلیل نوع رابطه این زبان با زبان عـادی اسـت

آسای قرآن چگونه در محدودۀ زبان عادی شکل این است که متن معجزه

ھای زبان پژوھشبیشتر ارتباط، با آن تفاوت دارد؟ 

شناسی فھم تأ کنند، اما در روش خاص معرفی می

قرآن را فھم و تفسیر کرد که این امر، نوعی تعارض

یک خأل اساسی در بررسی زبان قرآن مطرح است و آن اینکه چگونه مـی

ط زبان قرآن را با زبان عادی مردم عرب زبان عصـر پیـامبرارتبا

در این مقاله، با اتخاذی رویکردی تازه، ھر دو موضوع . دیگر، اعجاز بیانی آن را اثبات کرد

شود؛ یعنـی ماھیـت زبـان ادبـی قـرآن را متفـاوت از دیـدگاه خـولی و  گفته بررسی می پیش

وجه ارتباط این زبان را با زبان عادی و شـکل کند؛ فکران او مطرح می ھم

بر این اساس، نخست با اشاره. کند در دل این زبان را بررسی می

ھای محکم ادبی  ارتباط آن با زبان عادی، بر نظریه

متفاوت از دیدگاه خولی و دیگران -زبان ادبی قرآن
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شده به صورت متنی برجسته ارائـه شـده  دھد که چگونه قرآن در قالب ھمان زبان شناخته می

بر اینکه زبان قرآن بیگانه از زبان عادی نیست و قواعـد کلـی  سوییبا این رویکرد، از . است

ھای زبـان ادبـی قـرآن  شود و از سوی دیگر، ویژگی ید میکتأزبان عربی بر آن حاکم است 

  .گردد ھا را فراھم کرده است، بررسی می که قابلیت ارتباط با تمام نسل

  

  ماھیت زبان ادبی و ارتباط آن با زبان عادی

ناپـذیری قلمروھـای زبـان،  شناسی و ادبیات بحثی با عنوان جدایی یا جـدایی در مباحث زبان

ای ذاتـی و  ادی از زبان ادبی مطرح است؛ بدین معنا که آیـا زبـان ادبـی پدیـدهویژه زبان ع به

مستقل است و سرشت عناصر زبانی آن متفاوت از زبان عادی و به صـورت کلـی قلمـرو آن 

ھـا در فھـم زبـان قـرآن بسـیار  گونه بحـث از قلمرو زبان عادی جداست یا خیر؟ توجه به این

ھای اخیر، بحث جدایی زبان ادبـی از زبـان  وجه به پژوھشاھمیت دارد و باید دانست که با ت

  .عادی کمرنگ شده است

گرایان روسی، زبان ادبی را از زبان عادی جدا دانسـت  شناسی، از زمان صورت علم زبان

در این میان، استاد محمـود فتـوحی کـه . اند و اصرار داشت که ادبیات و زبان دو امر متفاوت

تـوان وجـود یـک  این حوزه انجام داده، معتقد است کـه نمـی ھای ارزشمندی را در پژوھش

ھا و عناصر زبان عـادی در  را اثبات کرد، زیرا اوالً ھمه ساخت »زبان ادبی«پدیده ذاتی به نام 

ھـای  زبان روزمره نیز ماننـد زبـان ادبیـات سرشـار از آرایـه ثانیاً رود؛  زبان ادبی نیز به کار می

   .)۶۶: ۱۳۹۰فتوحی،(است ...  یه، جناس واستعاره، تشبیه، کنمعنایی و لفظی مانند مجاز، ا

دھـد و اھـل یـک زبـان،  زبان مجموعه قواعدی است که یک نظام واحد را تشکیل مـی

انـد و در درون آن بـه گفـتن و نوشـتن  دانش مشترکی درباره آن دارند و ھمگان بر آن متفق

زبانی گزینش کند، دچار گمراھـی زبـانی ای بیرون از این نظام  زنند و اگر گوینده دست می

تواند مـتن خاصـی پدیـد آورد و بـه  چنین شخصی با این روش نمی. شود و ھنجارستیزی می

گزینش از نظام زبانی با حفظ سرشت عناصر زبانی و نظـام حـاکم و . اھل آن زبان ارائه دھد

ھمـان ادبیـت و  دھـد کـه ھای آن عناصر، کیفیتی خاص به زبان مـی ھا و کارکرد تغییر نقش

» ادبیّـت«. این کیفیت، محصول نگرش و نوع رویکرد ادبی بـه جھـان اسـت. زبان ادبی است

، بلکـه »چه ھسـتند«شود؛ نه به اعتبار اینکه عناصر زبانِی متن  کیفیتی است که به متن اعطا می

این، ادبیّـت ؟ بنابر»چه نقشی دارند«؟ و به بیان دیگر، »کنند چه می«به اعتبار اینکه این عناصر 



از . حاصل نقشی است که به زبان داده شده است و ھیچ ربطی به سرشت عناصر زبانی نـدارد

ھـای خالقـه  مندی دھندۀ نقش ادبی زبان و توان تقلیل

ی از زبـان ادبـی و دیگـر قلمروھـای شناسی آنچه موجب تمایز زبان عاد

ھـای  شناسان برای زبان نقش زبان. شود، نوع کاربرد و نقِش زبان در این قلمروھاست

تـِر زبـان، ارتبـاط، محمـِل  شمارند که در این میـان، چھـار نقـِش اساسـی

طی زبان کـاربرد دارد، در زبان عادی، نقش ارتبا

پردازیم، بدون اینکه سرشت اولیه  اما گاھی این نقش تغییر کرده و با آن به آفرینِش ادبی می

و ھـم در  سـتھا تفاوت قلمروھای زبـان ھـم در نـوع کـاربرد نشـانه

حصر به فرد ھای من ویژگی. ھای مختلف بر عھده دارد

پـاول . متن ادبی که در دیگر متون نیست، ھیچ ربطی به سرشت عناصر زبانی آن آثـار نـدارد

شـناختی میـان ادبیـات و دیگـر  شناس معاصر، معتقد است ایجاد تمایز زبـان

در زبان چیزی که ذاتاً و به نحـو انحصـاری ادبـی باشـد وجـود 

  .)۶۹: ۱۳۹۰فتوحی،: ؛ نیز نکsimpson, 1997: 7(مفھوم زبان ادبی یک افسانه و توھم است 

  مثابـه یـک مـتن ادبـی مطـرح اسـت و بـه ،نظـران

 عنوان یکی از وجوه اعجازش مطـرح بـوده اسـت

ارم شـیرازی، کـ؛ م۱۶۲: ۱۰، ج۱۹۷۳؛ طباطبـایی، ۲۳۶: ۱۰ج ق،۱۴۰۸؛ ابوالفتـوح رازی، 

ھـای مختلـف تـاریخ فـراھم  نسـل المه بـاکزیرا زبان ادبی قابلیت بیشتری برای م

را » زبـان ادبـی«توان وجود یک پدیده ذاتی به نام 

ھایی ادبی به زبان بخشـیده اسـت کـه بررسـی  ثبات کرد، اما خداوند متعال در قرآن کیفیت

در این نوشتار، ایـن کیفیـت و چگـونگی . کند آنھا نقش مھمی در تفسیر و فھم قرآن ایفا می

شـود تـا اوالً، روشـن گـردد کـه  گزینش قرآن از نظام قواعد حاکم بر زبان عربی بررسی می

رو، در کلیت فھم آن باید بـر ھمـین قواعـد  ز این نظام کلی نیست و از این

ناپذیری زبان قرآن از زبـان عـادی و قواعـد کلـی تفھـیم و تفـاھم 

ید شود؛ ثالثاً، تمایزھای زبان قرآن نسبت به زبان عادی بررسی شود تـا 

شدن از نظام قواعد کلی حـاکم بـر زبـان، متنـی 

اند تـا روشـن گـردد کـه  العاده است و تمام انس و جن به تحدی با آن فراخوانده شده
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حاصل نقشی است که به زبان داده شده است و ھیچ ربطی به سرشت عناصر زبانی نـدارد

تقلیل» زبان ادبی«رو، باور به چیزی به نام  این

  . )۶۸: ۱۳۹۰فتوحی،: نک(مؤلّف است 

شناسی آنچه موجب تمایز زبان عاد در مباحث زبان

شود، نوع کاربرد و نقِش زبان در این قلمروھاست زبان می

شمارند که در این میـان، چھـار نقـِش اساسـی گوناگونی را بر می

در زبان عادی، نقش ارتبا. اندیشه، حدیِث نفس و آفرینش ادبی است

اما گاھی این نقش تغییر کرده و با آن به آفرینِش ادبی می

تفاوت قلمروھای زبـان ھـم در نـوع کـاربرد نشـانه. عناصر زبانی تغییر کند

ھای مختلف بر عھده دارد ھای متفاوتی که زبان در گفتمان نقش

متن ادبی که در دیگر متون نیست، ھیچ ربطی به سرشت عناصر زبانی آن آثـار نـدارد

شناس معاصر، معتقد است ایجاد تمایز زبـان سیمپسون، سبک

در زبان چیزی که ذاتاً و به نحـو انحصـاری ادبـی باشـد وجـود . قلمروھای زبان دشوار است

مفھوم زبان ادبی یک افسانه و توھم است ندارد و 

نظـران تصریح بیشتر صـاحب قرآن کریم نیز به

عنوان یکی از وجوه اعجازش مطـرح بـوده اسـت از گذشته تاکنون فصاحت و بالغت آن به

؛ ابوالفتـوح رازی، ۱۵۷: ۱، ج۱۴۰۴طبرسـی، : برای نمونـه، نـک(

زیرا زبان ادبی قابلیت بیشتری برای م ،)۴۲ :۹، ج۱۳۶۶

توان وجود یک پدیده ذاتی به نام  ھمچنین اشاره شده است که نمی. ندک می

ثبات کرد، اما خداوند متعال در قرآن کیفیتا

آنھا نقش مھمی در تفسیر و فھم قرآن ایفا می

گزینش قرآن از نظام قواعد حاکم بر زبان عربی بررسی می

ز این نظام کلی نیست و از اینزبان قرآن بیرون ا

ناپذیری زبان قرآن از زبـان عـادی و قواعـد کلـی تفھـیم و تفـاھم  تکیه شود؛ ثانیاً، بر جدایی

ید شود؛ ثالثاً، تمایزھای زبان قرآن نسبت به زبان عادی بررسی شود تـا کحاکم بر این زبان تأ

شدن از نظام قواعد کلی حـاکم بـر زبـان، متنـی  گونه بدون خارجمشخص گردد که قرآن چ

العاده است و تمام انس و جن به تحدی با آن فراخوانده شده خارق
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تفاوت زبان آن با زبان عادی تنھا ناشی از نقش و ھدفی اسـت کـه زبـان در گفتمـان قرآنـی 

ھـای زیـر قابـل  ھای آن با زبـان عـادی در محـور ھای زبان ادبی قرآن و تفاوت ویژگی. دارد

  :بررسی است

  

  سازی در قرآن فراھنجارھای زبانی و برجسته

ھای خاص زبان قرآن خـروج فراھنجـاری از زبـان معیـار اسـت کـه شـالوده  یکی از ویژگی

ھـایی دارد، موضـوع  اینکه زبان معیار چیست و چه ویژگـی. سبک قرآنی در آن نھفته است

ای  اشـاره حّد انتظار از بحـث،شود و در اینجا در  و به حوزه ادبیات مربوط میبحث ما نیست 

از نظر برخی، زبان معیـار مفھـومی مطلـق نیسـت، . )۲۱-۱۶: ۱۳۶۲ صادقی،: نک(شود  گذرا به آن می

 مھجـور و قـدیمی عناصر ودن، نداشتنب نشان بی: ھایی مانند بلکه ماھیتی نسبی دارد و ویژگی

گویان، داشتن سبک و سیاق متناسب، رسـّمیت،  سخن با عادت و شّم زبانیِ زبانی، سازگاری 

گونـه معیـار بـه دلیـل . ھای زبان معیار اسـت از ویژگی... بودن از عناصر بیگانه مفرط و خالی

شـدت  ھای غیر معیار را بـه شود و گونه گرایی زبان می اعتبار اجتماعی خاص خود، باعث ھم

  . )۳۴-۲۹: ۱۳۷۸یی، رضا(دھد  تحت تأثیر قرار می

زبان معیار یک گونۀ کاربردی رایج در میان ھمگان است و در ھر زبانی نسبت به دیگـر 

. شناسـی، زبـانی خشـک و سـترون اسـت ھا فراگیرتر اسـت و از نظـر عـاطفی و زیبـایی گونه

غیـر  ھنجـاراین نظام یک معیار و . ھاست گونۀ زبانی، معیار و مالک تشخیص سایر گونه این

کند و چون کاربرد تمام ایـن  را بر ھمۀ گویندگان به آن زبان تحمیل می) ھمگانی( شخصی

ھا و کلمات در ایـن  در گفتار امکان ندارد، در این صورت دست به گزینشی از ساخت نظام

ھا تابع بافت، موقعیت، زمان و مکان و سرشت فضـای ارتبـاط  این گزینش. زند نظام کلی می

ھا و متون مختلف  شود که در دل یک زبان، گفتمان ینش باعث میاین تفاوت گز. است... و

این اختالف به دلیل خروج از آن نظام معیار و نُرم نیست، بلکه ناشی از چگونگی . پدید آید

  . گزینش از آن نظام معیار است

ھای کوچک و بزرگ مانند واج، واژه، عبارت،  ای متشکل از ساخت زبان، نظام گسترده

نھایـت را فـراھم  الگوھای نحوی جمله است که امکـان تولیـد سـاختارھای بـی بند، گروه و

نھایـت را در گفتـار  ھـای بـی تواند ھمه این امکانات و احتمال گمان یک نفر نمی بی. کند می

گزینش از نظـام زبـانی، متفـاوت از . کند خود به کار برد، بلکه بخشی از زبان را گزینش می



شود و شـکل خاصـی بـه  خروج از این زبان، باعث تشخص می

البته ایـن گـزینش مطلـق . دھد اصطالح سبک خاص شخص را شکل می

صـورت پـذیرد تـا مخاطـب را بـه » شـدۀ زبـان مرزھـای شـناخته

: دھـد یار به دو گونـه رخ مـیبنابراین، خروج از زبان مع

انجامـد و  می» ادبیّت«گیری  شدن زبان و شکل یعنی خروجی که به ھنری

یا خروجی که به جانـب آشـفتگی و تخریـب نظـام معنـایی در زبـان 

را بـه کـار گرفتـه و متنـی ادبـی  خداوند با استفاده از این روش، امکانات مختلف زبـانی

خلق کرده است و معارف فراعرفی را در قالب آن ریخته و ھدایت تمام بشریت را در طـول 

تاریخ بر عھده گرفته است؛ یعنی از سویی ارتباط بـا زبـان عـادی را قطـع نکـرده و از سـوی 

بـر اسـاس . دیگر با خروج فراھنجاری از زبان معیار تشخص خاصی به کالم خود داده اسـت

شـده  شدۀ زبان برای اھل آن شـناخته زبان قرآن در درون مرزھای شناخته

ھنگـام فھـم و   ھـایی بـا آن دارد کـه بـه است و زبان آن از زبان عادی جدا نیست، اما تفـاوت

ھـا در حقیقـت ناشـی از ھمـین  ایـن تفـاوت. تحلیل زبان قرآن توجه به آنھا ضـروری اسـت

مورد بحث در زبان ادبی قرآن است کـه بایـد در چـارچوب قواعـد موجـود در 

رو، فھم این زبان خارج از قواعد زبان ادبی مصـداق 

  . شدت از آن اجتناب کرد

ایی با ایـن قواعـد اسـت و ھای دیگران از قرآن نیز نیازمند آشن

ھـای  ھایی که گروه بسیارند برداشت. در غیر این صورت، از مصادیق پیروِی بدون علم است

در ایـن میـان، . انـد مختلف به دلیل ناآشنایی با زبان ادبی قرآن و قواعد حـاکم بـر آن داشـته

 -زبـان خـاص ھـای ایـن زبـان، قائـل بـه برخی به دلیل ناآشنایی با زبان ادبی قرآن و ویژگی

برای قرآن شده و با کنار گذاشتن قواعـد تفھـیم و تفـاھم موجـود در 

کـه ایـن دیـدگاه کـامًال مـردود و تھدیـد  اند؛ در حالی

ھای قرآنی است که ھمه آنھـا ناشـی از ناآشـنایی بـا زبـان ادبـی قـرآن و 

منـد  دار و ھـدف خروج فراھنجای قرآن از زبان معیار در سطوح مختلـف، بسـیار جھـت

نامیـده » سـازی برجسـته«ایـن خـروج فراھنجـاری در اصـطالح ادبیـات 
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خروج از این زبان، باعث تشخص می زبان معیار است و انحراف و

اصطالح سبک خاص شخص را شکل می و به بخشد کالم می

مرزھـای شـناخته«نیست، بلکه بایـد در درون 

بنابراین، خروج از زبان مع. مند و مؤثر بر انگیزد واکنشی ھدف

یعنی خروجی که به ھنری ،»فراھنجاری«یکی 

یا خروجی که به جانـب آشـفتگی و تخریـب نظـام معنـایی در زبـان » ھنجارستیزی«دیگری 

  .)۴۱: ۱۳۹۰فتوحی،(گراید  می

خداوند با استفاده از این روش، امکانات مختلف زبـانی

خلق کرده است و معارف فراعرفی را در قالب آن ریخته و ھدایت تمام بشریت را در طـول 

تاریخ بر عھده گرفته است؛ یعنی از سویی ارتباط بـا زبـان عـادی را قطـع نکـرده و از سـوی 

دیگر با خروج فراھنجاری از زبان معیار تشخص خاصی به کالم خود داده اسـت

زبان قرآن در درون مرزھای شناخته ،گفته توضیح پیش

است و زبان آن از زبان عادی جدا نیست، اما تفـاوت

تحلیل زبان قرآن توجه به آنھا ضـروری اسـت

مورد بحث در زبان ادبی قرآن است کـه بایـد در چـارچوب قواعـد موجـود در ھای  ویژگی

رو، فھم این زبان خارج از قواعد زبان ادبی مصـداق  از این. حوزه این زبان فھم و تفسیر شود

شدت از آن اجتناب کرد تفسیر به رأی است که باید به

ھای دیگران از قرآن نیز نیازمند آشن ھمچنین ارزیابی برداشت

در غیر این صورت، از مصادیق پیروِی بدون علم است

مختلف به دلیل ناآشنایی با زبان ادبی قرآن و قواعد حـاکم بـر آن داشـته

برخی به دلیل ناآشنایی با زبان ادبی قرآن و ویژگی

برای قرآن شده و با کنار گذاشتن قواعـد تفھـیم و تفـاھم موجـود در  -جدای از زبان عادی

اند؛ در حالی زبان، ھرگونه فھمی را صحیح دانسته

ھای قرآنی است که ھمه آنھـا ناشـی از ناآشـنایی بـا زبـان ادبـی قـرآن و  بزرگی علیه آموزه

  . ئات آن استاقتضا

خروج فراھنجای قرآن از زبان معیار در سطوح مختلـف، بسـیار جھـت

ایـن خـروج فراھنجـاری در اصـطالح ادبیـات . صورت گرفته است
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وجود این ویژگی ضمن تقویت بُعد ادبیّت کالم، باعث تورم کـالم . )۸۲: ۱۳۸۱ علوی مقدم،(شود  می

شـود و  کند و باعث بـه تـأخیر افتـادن ادراک پیـام مـی خواننده را به خود جلب میشده، توجه 

و  )۱۶۶: ۱۳۸۰کـارن، (کنـد  تواند بدون تفکر و دقت نظـر از آن عبـور خواننده در مواجھۀ با آن نمی

بودن قـرآن و لـزوم  یدھای قرآن بر عربیککه در ادامه خواھد آمد شاید یکی از علل تأ چنان

این امر یکی از تمایزھای قرآن از زبان عـادی اسـت کـه در . ین ویژگی باشدتدبر در آن ھم

شـود، امـا در زبـان ادبـی  گیرد و درنگـی نمـی طور خودکار صورت می آن جریان ادراک به

شـود و جریـان خوانـدن خودکـار را  قرآن با تصرف در نظام عادی زبان، درنـگ ایجـاد مـی

تــوان گفــت زبــان قــرآن بــه دلیــل ایــن ویژگــی و  رو، مــی از ایــن. ســازد دچــار اخــتالل مــی

  . گردد، عادت شکن و درنگ آفرین است ھای دیگر که در ادامه بررسی می ویژگی

انـد؛ چیـزی  معروفی دارد که مالک تشخیص  زبان عربی قواعد صرفی و نحوی و بالغی

د محـدود ادبی قوی به ایـن قواعـ ھای متنکه در ھر زبانی معمول است، اما قرآن مانند دیگر 

نبوده است، بلکه گاھی با خروج فراھنجاری و نه ھنجارگریزی، تشـخّص خاصـی بـه کـالم 

این امر یکی از محاسن ادبـی قـرآن اسـت کـه . کند بخشد و معارف فرا عرفی را ارائه می می

رو، بایـد بـا تعیـین قواعـد صـرف و نحـو و  از ایـن. شـود ھایی از آن در ادامه اشاره مـی نمونه

ار و مشھور، خروجِ فراھنجاری قرآن از آنھا را بررسی کرد تـا بخـش دیگـری از بالغِت معی

اگـر جرجـانی، سـیبویه، سـکاکی یـا . این کتاب آسمانی احیـا شـودمانده  مغفولھای  زیبایی

ند، بایـد گفـت ایـن سـخنان ا هخالف قرآن مطرح کرد ای را قاعدهخطیب قزوینی و دیگران 

گـذاران علـوم ادبـی ماننـد خلیـل،  نیز اگر بنیـان. ستآنان حجت نیست، زیرا خالف قرآن ا

اند، باید گفت کـه آنـان بـه بیـان کلـی قواعـد بسـنده  سیبویه و اخفش قواعدی را بیان کرده

ایـن امـر، . انـد، چـون خـالف آن در قـرآن وجـود دارد کرده، تمام استثنائات را بیان نکـرده

بـا آن بیگانـه نیسـتند و زیبـایی آن را  استثنتا نیست، بلکه خاص قرآن است، اما اھل زبان نیـز

ھـای سـبک و بیـان قرآنـی بررسـی و  عنوان شاخصـه رو، الزم است به از این. کنند درک می

شناسان روسی  این بحث ھرچند زاییدۀ دوران معاصر و محصول اندیشه زبان. استخراج شوند

اند، بلکه از آغاز  نه نبودهتنھا با این مفھوم بیگا است، اما باید گفت پژوھشگران مسلمان نیز نه

ھای آنان بـه  چند بررسی ھایی در این زمینه دارند؛ ھر اند و نوشته پرداخته آناسالم به بررسی 

ھـای امـروزی را  گرایـی علـوم، بازتـاب پـژوھش و کلیـت نشدن حکم عامل زمان و تفکیک



به این مطلب ره  آنان از آغاز به منظور فھم قرآن کریم و دریافتن اسباب اعجاز آن،

یافتند که در بیان قرآن کریم غرابت و ِسحری وجود دارد که با بیان و تعبیـر ھنجـار معمـول 

بـودن آن بـا  بودن آن به معنای متفـاوت »غریب«به ھمین دلیل، مسئله 

آنھا نگاشته شد که ھدف » غریب القرآن«ھایی با عنوان 

ھایی بود که  تشبیھات و استعاره ،ھای مھم قرآن، بلکه اشاره به تعبیرھا

در ادامـه بـه بررسـی ایـن . )۷۱: ۱۳۹۲رضایی،(زدایی کرده بود 

 .  

بنـدی شـده  ھـای مختلـف دسـته دارد و از جنبـهھـای متعـددی 

کننـد  شناسـی تبیـین مـی سازی را در دو گـروه موسـیقایی و زبـان

ھـای آوایـی، واژگـانی، نحـوی،  الیـه تـر و در و برخـی دیگـر، تفصـیلی

در ادامـه مـواردی  .)۱۶۲ - ۱۴۷: ۱۳۸۴، صھبا(کنند  معنایی، بافتی، گویشی، سبکی و زمانی تبیین می

  : از کاربرد فراھنجاری زبانی در قرآن بررسی شده است

  منـدی کامـل از تمــام دھـد، ضــمن بھـره متنـی ماننـد قـرآن کـه معــارف فراعرفـی ارائـه مـی

منـد از آن و حرکـت  ھـای ھـدف امکانات زبان عربی و ضمن تقید به زبان ھنجار، با خـروج

فراھنجـار . فراھنجاری در سطوح مختلف، معارف فـرا ھنجـاری خـود را ارائـه کـرده اسـت

ھای آوایی رایج و کاربرد قواعد آوایی زبـان بیـرون از زبـان معیـار 

ھـای آوایـی خـاص بـا معنـا،  دادن ویژگـی قرآن در این سـطح بـا پیـون

کـه از نـابودی، » تبـت«بـرای نمونـه، در سـوره . 

توان صدای کوبیدن پا بـر زمـین  خوبی می دھد، به

در سـجع آیـه ایـن صـدا را » تـب«دو حرف . زیر پا را از آن شنید

از موارد مشـابه بـه آن در قـرآن اسـت و بررسـی 

البته شناسایی بُعد آوایی زبان قرآن نیازمند بررسی بیشـتر و 

دادن تفاوت آنھا با ھم است تـا برجسـتگی  آشنایی با بعد کاربردی آن در زبان عربی و نشان

   .)۱۴۲۶لیفه، خ: نک
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آنان از آغاز به منظور فھم قرآن کریم و دریافتن اسباب اعجاز آن،. نداشت

یافتند که در بیان قرآن کریم غرابت و ِسحری وجود دارد که با بیان و تعبیـر ھنجـار معمـول 

به ھمین دلیل، مسئله . آن زمان متفاوت است

ھایی با عنوان  زمان خود مطرح شد و کتاب ھنجار

ھای مھم قرآن، بلکه اشاره به تعبیرھا نه تفسیر و ترجمۀ واژه

زدایی کرده بود  نمایی یا آشنایی قرآن در آنھا غریبه

. پردازیم ویژگی قرآن در سطوح مختلف می

ھـای متعـددی  فراھنجارھای زبانی شکل

سازی را در دو گـروه موسـیقایی و زبـان برخی، انواع برجسته. است

و برخـی دیگـر، تفصـیلی )۱۷۸ - ۱۸۰: ۱۳۸۵شمیسا، (

معنایی، بافتی، گویشی، سبکی و زمانی تبیین می

از کاربرد فراھنجاری زبانی در قرآن بررسی شده است

  

  فراھنجار آوایی

متنـی ماننـد قـرآن کـه معــارف فراعرفـی ارائـه مـی

امکانات زبان عربی و ضمن تقید به زبان ھنجار، با خـروج

فراھنجاری در سطوح مختلف، معارف فـرا ھنجـاری خـود را ارائـه کـرده اسـت

ھای آوایی رایج و کاربرد قواعد آوایی زبـان بیـرون از زبـان معیـار  آوایی خروج از صورت

قرآن در این سـطح بـا پیـون. )۴۲: ۱۳۹۰فتوحی، (است 

. د بخشـیده اسـتکیفیتی خاص به کالم خـو

دھد، به خواری و حقارت ابولھب و زن او خبر می

زیر پا را از آن شنیددر شدن  ردکردن و خُ  و له

از موارد مشـابه بـه آن در قـرآن اسـت و بررسـی  این مورد، تنھا نمونه و مثالی. کند منتقل می

البته شناسایی بُعد آوایی زبان قرآن نیازمند بررسی بیشـتر و . طلبد کامل آن مجال دیگری می

آشنایی با بعد کاربردی آن در زبان عربی و نشان

نک(این ھنر در قرآن بھتر قابل نشان دادن باشد 
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  فراھنجاری واژگانی

ھای نامتعارف که در زبان عادی رایج نیست، فراھنجاری واژگـانی و خـروج از  کاربرد واژه

تنھـا در بالغـت جدیـد عیـب  این امر، نه. رود شمار می زبان عادی یا انحراف از زبان معیار به

ھای ناآشنا و غیر معمـول  اژهو. ھای یک متن ادبی است آید، بلکه یکی از زیبایی شمار نمی به

ھای ناشناخته  واژه. »نو واژه«ھای نوساخته یا  ھای ناشناخته و واژه واژه: اند در زبان بر دو دسته

ھای ناشناخته زبان رانده شـده و در زبـان  اند، اما به دلیل نداشتن کاربرد به بخش از خود زبان

انـد و بـر اسـاس قیـاس  ر زبـان نبـودهتـر د ھـای نوسـاخته پـیش معیار رواج ندارند، ولـی واژه

  .)۱۶۲-۱۴۷: ۱۳۸۴صھبا، (اند  دستوری ساخته شده

توانـد داشـته  این فراھنجاری واژگانی در ھر دو نوع آن انواع مختلفی ماننـد نـوع گـویش مـی

ایـن ویژگـی . ای به آنھا در زبان قرآن داریم طلبد و ما تنھا اشاره این بحث مجال دیگری می. باشد

ای انجـام داده و  ھـای گسـترده محققـان در ایـن زمینـه پـژوھش. ادبـی قـرآن بسـامد دارددر زبان 

تـر  ھـای دقیـق اند که ھنـوز نیازمنـد بررسـی فھرستی از فراھنجاری واژگانی در قرآن را ارائه کرده

ھـای معـرب، نمـود خاصـی  ھای مختلف زبان عربی و نیـز واژ گیری از گویش قرآن با بھره. است

ھایی وجود دارد که برخـی از صـحابه بـه دلیـل ھمـین ویژگـی خـاص  ر تاریخ نمونهد. یافته است

در » أبّـاً «لمـه ک یه معنـاکـاز جمله آن ،اند زبان قرآن، در مورد مفھوم برخی واژگان سرگردان شده

عبـاس  ابـنو یا  )۱۱۳: ۱، ج۱۹۷۳سیوطی، (بر عمر بن الخطاب روشن نبود  )۳۱: عبس(» َھًة َوَأب�اکِ َوفَا«آیه شریفه 

در  یه دو عـرب بـدوکـدانسـت تـا آن بار در قرآن به کار رفتـه، نمـی را که پنج» فاطر«لمه ک یمعنا

از آن دو در اثبـات حقانیـت  کیخواستند و ی یچاه آب، از او داور کیت یکبر سر مال یا منازعه

ننـده و کایجاد یه فـاطر بـه معنـاکـالم دریافـت کـعبـاس از ایـن  و ابن» أنا فطرتھا«: خویش گفت

ای از ایـن واژگـان را ارائـه کـرده اسـت  نمونه االتقانسیوطی در . )۱۱۳: ۱، ج۱۹۷۳سیوطی،(آغازگر است 

افزون براین، سطحی از واژگان در زبان قرآن به کار رفتـه و متناسـب بـا سـطح . )۱۰: ۱، ج۱۹۷۳سـیوطی، (

ھـایی  باشـند؛ واژه ھای خاص قرآنـی مـی معارفی است که قرآن درصدد بیان آنھا بوده و اصطالح

. )۲۴۶- ۲۳۸: ۱۳۸۹روشـن،  سـعیدی: نـک(... و» برزخ«، »آخرت«، »لوح محفوظ«، »وحی«، »سوره«، »قرآن«مثل 

شان بر معنا و تحول معنـایی وجـود دارد  ھای متفاوتی در مورد سطح واژگان قرآنی و داللت بحث

در بـاب زبـان معیـار و فراھنجـار  کند، اما با توضیحی که که پرداختن به آنھا ما را از بحث دور می

  .رسد بسیاری از این مباحث الزم به توضیح نباشند زبانی مطرح شد، به نظر می



ھـایی  ھای مھم زبان قرآن است که ما در اینجا به ذکر نمونـه

معمول آنھا برای مقاصد بالغی  جایی عناصر جمله و تغییر جایگاه

متأسـفانه ایـن . )۱۶۴-۱۴۵: ۱۳۹۲گنجعلـی، (فراھنجاری نحوی از ساخت عادی نحو زبـان اسـت 

 از گذشته تاکنون گفته شـده اسـت کـه بایـد. ھای قرآن ناشناخته مانده است

یدگاه صـحیح نباشـد، رسد این د قرآن مالک استخراج قواعد زبان عربی باشد، اما به نظر می

و  ھـا یکـی از ویژگـی. ھای بیـانی قـرآن مخفـی بمانـد

تأثیرگـذار  در ایجاد یک سـبک خـاص و تقویـت بعـد ادبـی کـالم

قواعد کلی زبـان بـر زبـان عربـی . ، نحو شخصی و خروج فراھنجای از نحو معیار است

قـرآن در بیـان خـود بـا اھـداف مختلفـی از ایـن 

گستره بھره برده و با خروج از ساخت عـادی نحـو، برجسـتگی خاصـی بـه کـالم خـود داده 

ھای متون ادبی قوی و ماندگار است که با این خروج فراھنجـاری 

در ادامه برای نمونه به چند مـورد بسـنده . تأثیرگذارند

ھای فراھنجاری نحوی قرآن اسـت کـه در ایـن 

عْنَاُھُم اثْنَتَی َعْشَرةَ «باره ویژگِی سبکی خاصی به آیات بخشیده است؛ مثًال در آیه  َأْسـبَاًطا  َوقَطَّ

بنـابر قواعـد علـم نحـو، تمییـز . مـذکر اسـت» اسـباطاً 

ایـن . مفرد و منصوب است و نیز عدد باید با معدود مطابقت کنـد

برعکس است؛ عدد مفـرد اسـت و معـدود جمـع و اگـر یکـی مؤنـث 

  . مذکر و جمع آمده است» اسباطاً 

بایـد  حال آنکه می ،فاعل است »َعْھِدی«، )۱۲۴: بقـره

الَینَـاُل «بایـد  ؛ یعنی در اصل میاستلحاظ معنوی فاعل 

تواند از عھد خدا بھره ببرد، اما در اینجـا قلـب صـورت 

بخشـیدن بـه مقـام  مفعول است و خداوند برای عظمـت

امامت و مقام عھد الھی که مبادا مقھور عنوان ظالم باشد، فاعل و مفعـول را بـرعکس آورده 

به و برخی نیز به قرائت مرفـوع ایـن  را مفعولٌ » مِین

رسد وجه فوق کـه برداشـت نویسـنده اسـت نیـز صـحیح 
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  فراھنجاری نحوی 

ھای مھم زبان قرآن است که ما در اینجا به ذکر نمونـه فراھنجار نحوی یکی از ویژگی

جایی عناصر جمله و تغییر جایگاه جابه. کنیم از آن بسنده می

فراھنجاری نحوی از ساخت عادی نحو زبـان اسـت ... و

ھای قرآن ناشناخته مانده است بخش از زیبایی

قرآن مالک استخراج قواعد زبان عربی باشد، اما به نظر می

ھای بیـانی قـرآن مخفـی بمانـد شود بسیاری از زیبایی میزیرا موجب 

در ایجاد یک سـبک خـاص و تقویـت بعـد ادبـی کـالمکه نقاط قوت متن ادبی 

، نحو شخصی و خروج فراھنجای از نحو معیار استاست

قـرآن در بیـان خـود بـا اھـداف مختلفـی از ایـن . این زبان گستره زیادی دارد حاکم است و

گستره بھره برده و با خروج از ساخت عـادی نحـو، برجسـتگی خاصـی بـه کـالم خـود داده 

ھای متون ادبی قوی و ماندگار است که با این خروج فراھنجـاری  این یکی از ویژگی. است

تأثیرگذارندھای مختلف نیز  از زبان عادی، بر نسل

ھای فراھنجاری نحوی قرآن اسـت کـه در ایـن  یکی از ویژگی ،اِعراب به ھمجوار. کنیم می

باره ویژگِی سبکی خاصی به آیات بخشیده است؛ مثًال در آیه 

اسـباطاً «مؤنـث و » عشـرة«، )۱۶۰:اعـراف(» ... اً ُأَممَ 

مفرد و منصوب است و نیز عدد باید با معدود مطابقت کنـد ۱۰۰تا  ۱۰ھای عدد از  اسم

برعکس است؛ عدد مفـرد اسـت و معـدود جمـع و اگـر یکـی مؤنـث  ۱۰تا  ۳ عدد قاعده از

اسباطاً «شود، اما در اینجا  باشد، دیگری مذکر می

الِمِینَ «یا مثًال در آیه  بقـره(» الَینَاُل َعْھِدی الظَّ

لحاظ معنوی فاعل  به» الظالمون«. فاعل باشد» الظالمون«

الِمُ  تواند از عھد خدا بھره ببرد، اما در اینجـا قلـب صـورت  لم نمیباشد؛ یعنی ظا» اّهللاٰ  َعْھدَ  الظَّ

مفعول است و خداوند برای عظمـت» ظالم«فاعل و » عھدی«گرفته است؛ 

امامت و مقام عھد الھی که مبادا مقھور عنوان ظالم باشد، فاعل و مفعـول را بـرعکس آورده 

ِ « البته در ترکیب این آیه برخی. تاس ال مِینالظَّ

رسد وجه فوق کـه برداشـت نویسـنده اسـت نیـز صـحیح  اند که به نظر می هجستآیه تمسک 
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ھای سبک قرآنی است  ھای دیگر مثل اِعراب به ھمجوار، مشخصه ھا و نمونه این نمونه. باشد

  . که بررسی آنھا با رویکرد سبکی در جھت تبیین بُعد ادبی قرآن ضروری دارد

ھـای خاصـی صـورت  در جاھـای مختلـف بـا ھـدف» ھو«ھمچنین کاربرد ضمیر غایب 

گرفته است؛ مثًال در آغاز سوره اخالص و مواردی دیگر، خداوند مقـام ذات خـود را بـا آن 

تغییر فاعل یک فعل که نمونه برجسته و مھم آن در سوره مبارکه  یا. ضمیر پنھان کرده است

کار حضـرت گونه  سهتأویل  ،این سوره ۸۲تا  ۷۹در آیات  ؛ برای مثال،کھف رخ داده است

در . شـود از آن یـاد مـیبار با یـک فاعـل  ھر شود و ذکر میدر ھمراھی با خضر  :موسی

ت، اما مھم در اینجا این ویژگـی خـاص مورد چرایی این امر، مطالب مختلفی مطرح شده اس

شناسـانه، انبـوھی از معـارف نـاب را در خـود  کالم خداوند است که در عین مقاصد زیبـایی

  . جای داده است

ای از خـروج  تـر اسـت؛ مـوارد فـوق نمونـه تر و جامع البته این موارد نیازمند بررسی دقیق

دارای ایـراد باشـد، ولـی آنچـه بـه  نظـران بسا از نظر صاحب قرآن از زبان عادی است که چه

ھـای صـرف و نحـو  در کتـاب. قوت خود باقی است وجود این ویژگی در زبان قرآن اسـت

مواردی وجود دارد کـه نویسـندگان بـه اسـتناد مـتن قـرآن اسـتثناھایی را بـرای قواعـد بیـان 

ادبـی  ھـای شـود بخـش زیـادی از زیبـایی که اشاره شد این کار باعث مـی اند، اما چنان کرده

ھای عادی صـرف و نحـو عربـی  بر خالف اعتقاد رایج، باید ساخت. قرآن نادیده گرفته شود

ھای خروج قـرآن  ای نمونه گاه به صورت مستقل و مقایسه در زبان عربی استخراج شود و آن

  .از آنھا مشخص شود تا برجستگی قرآن در این سطح مشخص گردد

  

  فراھنجار معنایی

. گیـرد صـورت مـی - پـذیرترین سـطح زبـان  انعطاف - سازی ادبی بیشتر در حوزۀ معنا  برجسته

ھای معنـایی  نکردن مشخصه کننده، ھمنشینی کلمات و رعایت عدول از معیارھای معنایی تعیین

  .)۹- ۴: ۱۳۸۱سنگری، (حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معیار، ھنجارگریزی معنایی است 

ِ «برای نمونـه، در آیـه . رآن بسامد دارداین مطلب در زبان ادبی ق ِذیَن اْشـتََرُواْ  کَ ُأولَــئ الـَّ

الَلَه بِالُْھدَ  » اشتََرُواْ «آمدن واژۀ  ھمراه ،)۱۷۵: بقـره(» النَّارِ  یَوالَْعَذاَب بِالَْمغْفَِره فََمآ َأْصبََرُھْم َعلَ  یالضَّ

ناھنجـار اسـت، زیـرا از لحاظ منطـق معنـایی زبـان » ضاللت و ھدایت و عذاب و مغفرت«با 

ضـاللت و ھـدایت و «شـود، نـه بـا  نشین می در زنجیره عادی گفتار عربی با کاال ھم» اشتََرُواْ «



 ِ اسـت  )۹۳: بقره(» فِْرھِمْ کُ َوُأْشِربُواْ فِی قُلُوبِِھُم الْعِْجَل ب

در » نوشـیدن«بان عادی ناھنجار است، زیرا در ز

با این تعبیر، خداوند متعال عمـق . شود، نه با گوساله

غیر از اھداف زیباشناسانۀ خداونـد متعـال بـا . عشق آنان به گوساله را به تصویر کشیده است

  .کند ل میاین تعبیرھا، دریایی از معارف را به مخاطب منتق

ھـای مجـازی از جملـه مجـاز،  ھـای معنـوی و صـورت

انـد و  ھای معنـایی یـا درونـه زبـان دھد که متعلق به ساخت

) ھـای لفظـی آرایـه(ھای لفظی بـه برونـه زبـان  در مقابل، آرایه

آوایـی، تکـرار آغـازین و خـروج از نظـم معمـول 

که مـوارد آنھـا در قـرآن بسـامد دارد و بررسـی 

رد که با تغییر این متغیرھـا بافـت زبـان نیـز ب زبان عادی در بافت خود متغیرھایی را به کار می

قرآن در قالب نظام کلی حاکم . کند ھای کاربردی متفاوتی را ایجاد می

حقایق مطرح در قـرآن بـرای  ،بر زبان عربی سخن گفته است، ولی با توجه به اینکه از سویی

نـد اسـت و نیـز در دو محـیط مردم آن زمان ناشـناخته اسـت و از سـوی دیگـر، کـالم خداو

متفاوت نازل شده و مخاطبان مختلف دارد و به عبارت دیگر، متغیرھـای آن بـا زبـان عـادی 

رو، بافتی فراھنجاری پیدا کرده است؛ یعنی به اقتضـای ھـدف ھـدایتی 

تـه خود کلمات خاصی را به کار برده است و با توجه به تفاوت مخاطب، متفـاوت سـخن گف

و در دل بافت اعتقادی غلط آنھا، باورھای درست را بیان کرده است و از ایـن طریـق، متنـی 

در . جاودان و فرا تاریخی ارائه داده و خود را از بافت زمانی عصر نـزول اوج بخشـیده اسـت

آسا  عین حال، متغیرھای بافت زبان عادی را نیز به کار برده و در قالب آنھا به صورت معجزه

قرآن با ارائه معارف فراعرفی مرتبط با سرنوشـت 

ھـا ارائـه  آسا از سطح زمان خود باال رفته و متنی برای ھمه زمـان

  .کرده و بدین ترتیب، رسالت جھانی خود را انجام داده است

در عصر جاھلیت نازل شد و آنان ماننـد گردد که چون قرآن 
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ِ «نمونه بارزتر آن در آیه . »عذاب و مغفرت َوُأْشِربُواْ فِی قُلُوبِِھُم الْعِْجَل ب

در ز» گوساله«در کنار » نوشیدن«که قرار گرفتن 

شود، نه با گوساله نشین می ھم» مایع«زنجیره گفتار عادی با 

عشق آنان به گوساله را به تصویر کشیده است

این تعبیرھا، دریایی از معارف را به مخاطب منتق

ھـای معنـوی و صـورت گریزی محتـوایی در آرایـه قاعده

دھد که متعلق به ساخت رخ می... استعاره، کنایه، تمثیل و

در مقابل، آرایه. شوند آرایه معنایی نامیده می

آوایـی، تکـرار آغـازین و خـروج از نظـم معمـول  دارند که شامل تکرار، جنـاس، واجتعلق 

که مـوارد آنھـا در قـرآن بسـامد دارد و بررسـی  )۴۷: ۱۳۹۰فتـوحی، (کلمات و واژگان زبان است 

  .طلبد ھمه آنھا مجال دیگری را می

  

  فراھنجار بافتی و زمانی

زبان عادی در بافت خود متغیرھایی را به کار می

ھای کاربردی متفاوتی را ایجاد می کند و گونه تغییر می

بر زبان عربی سخن گفته است، ولی با توجه به اینکه از سویی

مردم آن زمان ناشـناخته اسـت و از سـوی دیگـر، کـالم خداو

متفاوت نازل شده و مخاطبان مختلف دارد و به عبارت دیگر، متغیرھـای آن بـا زبـان عـادی 

رو، بافتی فراھنجاری پیدا کرده است؛ یعنی به اقتضـای ھـدف ھـدایتی  متفاوت است، از این

خود کلمات خاصی را به کار برده است و با توجه به تفاوت مخاطب، متفـاوت سـخن گف

و در دل بافت اعتقادی غلط آنھا، باورھای درست را بیان کرده است و از ایـن طریـق، متنـی 

جاودان و فرا تاریخی ارائه داده و خود را از بافت زمانی عصر نـزول اوج بخشـیده اسـت

عین حال، متغیرھای بافت زبان عادی را نیز به کار برده و در قالب آنھا به صورت معجزه

قرآن با ارائه معارف فراعرفی مرتبط با سرنوشـت . ب فکری در جامعه ایجاد کرده استانقال

آسا از سطح زمان خود باال رفته و متنی برای ھمه زمـان تمام بشریت، با بیانی معجزه

کرده و بدین ترتیب، رسالت جھانی خود را انجام داده است

گردد که چون قرآن  با این توضیح، مشخص می
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ھا، با نظام کلی حاکم بر زبـان عربـی بـه صـورت فطـری آشـنایی داشـتند، از  دیگر اھل زبان

توانسته بیرون از این نظام زبانی و جدای از زبان عـادی سـخن بگویـد و در  رو، قرآن نمی این

ری این نظـام کلـی و تمـایز رو، با به کارگی از این. عین حال به ھدف ھدایتی خود دست یابد

. ھا سخن گفته اسـت زبان خود از زبان عادی و نه جدایی کلی، با مردم آن زمان و ھمه زمان

ای  این مطلب به معنای تأثیرپذیری از محیط نیست، بلکه تأثیرگذاری با سخن گفتن به شـیوه

ذار بـوده شاید بتوان گفت که آنچه بـر قـرآن تأثیرگـ. است که اقناع مخاطب صورت بگیرد

است که قرآن در پیام خود از آن تـأثیر  9نظام کلی زبان عربی عصر حضرت رسول اکرم

در عـین حـال، گفتمـان . پذیرفت و خود را محصور و مقید بر چارچوبه کلی این زبـان کـرد

  .خود را بر محیط عربی حاکم کرد؛ بدون اینکه در گفتمان خود از آن تأثیر پذیرد

  

  فراھنجار سبکی 

ھـای  ھای فراھنجاری زبان ادبی قرآن، تشخص خاصی به آن داده و مجموِع ویژگـی ویژگی

. ناشناخته دیگر برجستگی خاصی به زبان آن بخشیده است که مانندی برای آن نخواھد بـود

ھای فراھنجاری از سطح زبان عادی فراتر رفته و بـا ھـدف  کار بردن ویژگی قرآن کریم با به

یی بیان حقایق، متنی ارائه کرده است که احدی توان ھمـاورد بـا افزایش زمان ادراک و زیبا

بـه . ای از وجوه اعجاز قـرآن بـه سـبک آن برگـردد توان گفت بخش عمده می. آن را ندارد

ھـای مخلتـف در  نازل شد که با سبک 9اکرم دلیل اینکه قرآن به زبان اعراب زمان رسول

ھرچـه آگـاھی بیشـتری از . فـرود آوردنـد زمان خود آشنایی داشتند، در برابر آن سر تسـلیم

از نکـات . شـود ھای زبان عربی حاصل شود، عظمت سبک قرآن بھتر قابل درک مـی سبک

قابل توجه در سبک قرآن آن است که حقایق ناب به شیوه ادبی بیان شده و ھدف قرآن نیـز 

تنھـا  گزیـد، نـهدر این میان، سبکی که قرآن برای بیـان آنھـا بر. ارائه ھمین حقایق بوده است

ھای عصر نزول را مجذوب خود کرد، بلکه آن حقایق ناب را نیز در ذھـن آنـان جـای  عرب

  . داد

: قرآن از قلمروھای متفاوت زبان ادبی بھره برده و نمود خاصی به کالم خـود داده اسـت

ای از سخن به کار برده اسـت کـه از رھگـذر گـزینش آگاھانـه و منظورمنـد  اول آنکه گونه

ھـای  رسانی است که زبـان و افزایـه ای منظم زبان شکل گرفته و نقش اصلی آن اطالعالگوھ



آن با توجه به موضوع، موقعیت، کارکرد، اھداف و محتوای سـخن بـه کـار بـرده شـده و از 

ای از کاربرد زبان دارد کـه  این طریق احکام و اصول کلی مطرح شده است؛ دوم آنکه شیوه

  ھـای ھنـری نیـز در آن بـه کـار ھای زیباشناسـانه و افزایـه

ھـای  شـناختی در ھمـۀ سـازه ای از سخن دارد که اھداف زیبـایی

ھـا تـابع  کالمی آن در سطوح زبان، عقاید، ساختار و پیرنگ اولویت دارد و ھمـۀ ایـن سـازه

ان قرآن در نظـر گـرفتن ایـن سـطوح ضـروری شناختی ھستند و در فھم زب

داللت در زبان عـادی، . ھای سخن ادبی با سخن غیر ادبی در امر داللت است

ایـن . داللت ضمنی و مبھم و چندالیه اسـت صریح و ارجاع مستقیم است، اما در سخن ادبی

معنـا، ولـی  در گفتمان عادی و روزمـره تـک) واژه

ھـای معنـایی در زبـان مجـازی مثـل اسـتعاره،  بخش عمـده آرایـه

کم تلفیقی از دو امر یا چاشنی دو امرند و سبب تکثیـر معنـا 

گیـرد تـا  از زبان متعارف انتقـام مـی ،ادبیات با گریز از معنای معھود

این امر، ھمان است کـه . خواننده را در طلب یافتن معنای نامعھود به فرایند کشف سوق دھد

  . شود متن ادبی نامیده می

ھای معنـایی در  ختلف آرایهکاربرد انواع م. این ویژگی در بُعد ادبی قرآن نیز وجود دارد

بسا  حال چه. کند بسیاری از آیات خواننده را به انبوھی از معانی ضمنی و چندالیه مشغول می

ھـا بایـد مـتن قـرآن نیـز ماننـد متـون ادبـی،  این شبھه به ذھن خطور کند که بنابر این ویژگی

کـه گشـودگی مـتن  را داشته باشد و مثل معتقدان به اصالت خواننـده

ارائـه داد، از » ھـای آزاد شـمار قرائـت بـی«توان  گیرند که از ھر متن می

  . ھای آزاد ارائه کرد

بنابر این استدالل، متن میدانی برای تاخت و تاز خواننده است، پس طبیعـی اسـت کـه اگـر 

کند بـه ترجمـه بپـردازد و  بر اساس نوع قرائتی که از متن می

خواننــده از مــتن باشــد، امــا چنانکــه  - داری، ترجمــان دقیــق دریافــت متــرجم
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آن با توجه به موضوع، موقعیت، کارکرد، اھداف و محتوای سـخن بـه کـار بـرده شـده و از 

این طریق احکام و اصول کلی مطرح شده است؛ دوم آنکه شیوه

ھای زیباشناسـانه و افزایـه ، جلوهرسانی افزودن بر نقش اطالع

ای از سخن دارد که اھداف زیبـایی رفته است؛ سوم آنکه شیوه

کالمی آن در سطوح زبان، عقاید، ساختار و پیرنگ اولویت دارد و ھمـۀ ایـن سـازه

شناختی ھستند و در فھم زب ھنجارھای زیبایی

  .)۷۹: ۱۳۹۲فتوحی،: نک(است 

  

  داللت  بودن  هیال چند

ھای سخن ادبی با سخن غیر ادبی در امر داللت است یکی از تفاوت

صریح و ارجاع مستقیم است، اما در سخن ادبی

واژه(شود که نشانه  حاصل می کیفیت از آنجا

بخش عمـده آرایـه. در متن ادبی چندمعناست

کم تلفیقی از دو امر یا چاشنی دو امرند و سبب تکثیـر معنـا  مجاز، کنایه، تمثیل و رمز، دست

ادبیات با گریز از معنای معھود. )۷۱: ۱۳۹۰فتـوحی،(شوند  می

خواننده را در طلب یافتن معنای نامعھود به فرایند کشف سوق دھد

متن ادبی نامیده می بودن هدر سنّت ادیبان چندالی

این ویژگی در بُعد ادبی قرآن نیز وجود دارد

بسیاری از آیات خواننده را به انبوھی از معانی ضمنی و چندالیه مشغول می

این شبھه به ذھن خطور کند که بنابر این ویژگی

را داشته باشد و مثل معتقدان به اصالت خواننـده» بودن  گشوده«ویژگی 

گیرند که از ھر متن می ادبی را بدین معنا می

ھای آزاد ارائه کرد شمار قرائت توان بی رو از قرآن نیز می این

بنابر این استدالل، متن میدانی برای تاخت و تاز خواننده است، پس طبیعـی اسـت کـه اگـر 

بر اساس نوع قرائتی که از متن می - در مقام خواننده - مترجم و مفسر

داری، ترجمــان دقیــق دریافــت متــرجم مصــداق امانــت
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کنندگان نظریۀ تأویل مطرح
1
اند اولویت با متن اسـت و نقـش خواننـده آن اسـت  نیز بیان کرده 

از . ھای گفتمانی متن را آشـکار کنـد تر ویژگی کند و یا به زبان دقیقکه متن را به گفتمان بدل 

چنـین . دھـد تـر از مـتن شـکل مـی تـر و منسـجم اینجاست که دریافت خود را با پرسشی ژرف

گـری خـود را در جھتـی بـه جریـان  کنـد، پـس پرسـش ای متن را یک نظام فرض می خواننده

پـردازد،  مـیچند خواننده به کندوکاو متن  رو، ھر ایناندازد که منطق این نظام را دریابد و از  می

گفـتن از منطـق  توضیح اینکه در پاسخ به این نقد که سخن. کند آن را از حقیقت خود تھی نمی

دریـافتی  ،متن، نفی چندالیگی متن ادبی است، باید گفت دریافت نظریۀ تأویـل از منطـق مـتن

چگونگی تمامیت متن بسـتگی دارد، یـک  از آنجا که چگونگی منطق ھر متن به. جزمی نیست

ایـم کـه  ما اساس این بحث را بر این پایـه نھـاده. تواند منطق بسته داشته باشد متن باز، ھرگز نمی

ھـای  اما کشفی کـه بـر داده. متن ادبی ھم برای نویسنده و ھم برای خواننده فرایند کشف است

قیـد زبـان : چـار قیـدی دوگانـه اسـتآزادی خواننـده از آغـاز د. گیرد مرتبط و معین شکل می

ای کـه  خواننـده. عنوان نظام و قید نوعی کارکرد خاص زبانی که مـتن را پدیـد آورده اسـت به

کنـد، پـس  ھای خود را واگویـه مـی خواند و دغدغه اعتنا به این قیدھا عمل کند، متن را نمی بی

میرعمـادی، (م این قیـود بنـا کنـد خواننده ناچار است که دریافت خود را از متن بر پایۀ فھ - مترجم

۱۳۷۹ :۴۵(. 

. به چگـونگی تمامیـت مـتن بسـتگی دارد چنان که اشاره شد فھم معانی و منطق قرآن آن

داشتن کامل از چگونگی تمامیت متن قرآن و رسیدن به تمام سـطوح معـارف قـرآن  آگاھی

. و عترت پاک اوست که مخاطبان اصلی قـرآن ھسـتند 9منحصر در حضرت رسول اکرم

                                                              
محـور  -شناسـی ھـای ترجمـه اسـت کـه فراینـد ترجمـه و فھـم را زبـان از جمله نظریه» la théorie du sens«نظریه تأویل . 1

یکــی از . شــکل دادنــد) D. Seleskovitch and M. Lederer(مبــانی ایــن نظریـه را دو بــانوی فرانســوی . دانــد نمـی

کوشد فرایند ترجمه را به عرصۀ مطالعاتی مسـتقلی بـدل کنـد، حضـور موقعیـت ارتبـاط بـا  ھای این نظریه که می فرض پیش

ھا، اغلب نویسندگان یا منتقدان ادبی با تکیه بر ایـن  از زمان سمبولیست. است» realité discursive«واقعیت گفتمانی متن 

. گفتـۀ روالن بـارت، نوشـتن فعـل الزم اسـت به. اند خودبسنده است، ھدف ارتباطی آن را انکار کردهاستدالل که متن ادبی 

طلبـد، امـا نظریـۀ تأویـل، بیـان مطلـب بـه ایـن نحـو را  ای است که ماجراجویی نوعی کنـدوکاو زبـانی را مـی ادبیات عرصه

بـا ایـن . باشد، علت وجودی خود را انکار کرده است شک ادبیاتی که دغدغۀ ارتباط معمول را داشته بی. داند آمیز می اغراق

جوید، پـس حامـل معنـا و  ھمه، ادبیات نیز مانند دیگر انواع ھنر نبردی علیه سکوت، فراموشی و مرگ است که مخاطبی می

. یتی اسـتکند، حامل واقع اندیشیده منتقل نمی -ناچار زمینۀ نوعی ارتباط است؛ و ھرچند یک خبر متعیّن را به نحوی پیش به

ادبیات بستر . افتد گونه بر خواننده مؤثر می ادبیات نگاھی به جھان و حقیقتی اخالقی و ارزشی زیباشناختی است، و متن از این

 ). ۴۵: ۱۳۷۹میرعمادی، (ارتباطی، پویا و زایاست که حاصل آن لذت و آگاھی است 



.ھای مختلف به آن اشاره شده است
1
رو، مراجعـه بـه آنـان بـرای  از این 

ھایی که در آنھا قـرآن ذو وجھـین  گفتنی است روایت

.
2
ھـا بھتـر  ته شد مفھـوم ایـن روایـتاز آنچه گف 

رو، روش خاص  ھا درصدد بیان زبان خاص برای قرآن و از این

فھم برای آن نیستند تا کسی با تمسـک بـه آنھـا بـا دورکـردن زبـان قـرآن از زبـان عـادی و 

  .ھای شخصی را به قرآن نسبت بدھد

ابھـام مـانع برقـراری ارتبـاط . یکی از تمایزھای زبان ادبی از زبان عادی در مسئله ابھام است

ابھام ھنری بـا اغـالق . ندک زبانی است، ولی ادبیات گوھر ذاتی خویش را از ابھام حاصل می

. ادبیـات مانـدگار اسـت  ای کـه جـوھرۀ و دشواری فرق دارد و عبارت اسـت از چنـدمعنایی

ھـای ژرف مولـود معـانی  ابھـام. آید شمار می ین ابھامی برای متن ادبی ارزش و فضیلت به

در مـتن   تری برای خلق ابھـام ھنری  تر باشد، زمینه

کنـد و  سـازی ادراک و تقویـت ذھـن فـراھم مـی

ھـای تفسـیری و گسـترش دامنـه اندیشـه و تفکـر 

با مطالعـه . انگیزد ھایی است که در مخاطبان بر می

قرآن کتاب آسـمانی و وسـیله . ھای برتر ادبی نیز گشوده خواھد شد

یکی از نکات قابـل تأمـل . شود روز عظمت آن آشکارتر می

 .۲۰: ۱، ج ۱۳۷۴اشانی، کفیض : تفاوتی ک؛ و با اند۱۶: ۱ ، ج

مـا أنـزل اّهللاٰ : 9قـال رسـول اّهللاٰ «: شـود ھـا اشـاره مـی ھا در متون شیعه و اھل سنت آمده است که به برخی نمونه

خداونـد ھـیچ ): ۲۶۶۱، ح ۵۵۰: ۱، ج ۱۴۰۵متقـی ھنـدی، (» ّل حّد مطلع

در بیان دیگـری . ھست، ھر حرفی حّدی است و ھر حّدی مطلعی است

اقـرأه أتـدبّره : مـا الـبطن؟ قـال! 9قالوا یا رسـول اّهللاٰ . انا أقرأه لبطن وانتم تقرؤونه لظھر

مـن قـرآن را بـرای ! آری): ۲۸۷۹، ح ۶۲۲: ۱، ج ۱۴۰۵متقی ھنـدی، 

خوانم و تـدبّر در  من می: ای رسول خدا، ژرفا و بطن قرآن چیست؟ فرمود

ه چشـم را ماننـد کـدست را بر خطوط مرور داد و نمایاند [د خوانی نم، ولی شما این چنین می

انـزل اّهللاٰ : 9قـال رسـول اّهللاٰ  :عـن ابـن مسـعود«: نیز در روایتی آمده اسـت

): ۲۱: ۱، حاشـیه، ج ۱۴۱۲طبـری، (» ّل حـد مطلـعکل حرف حد ول

  . ... ه ھر حرف آن دارای ظھر و باطن است
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ھای مختلف به آن اشاره شده است چنانکه در روایت آن

گفتنی است روایت. فھم معانی و منطق قرآنی الزم است

.گفته است شود، تأیید مطلب پیش معرفی می

ھا درصدد بیان زبان خاص برای قرآن و از این این روایت. قابل درک است

فھم برای آن نیستند تا کسی با تمسـک بـه آنھـا بـا دورکـردن زبـان قـرآن از زبـان عـادی و 

ھای شخصی را به قرآن نسبت بدھد نپذیرفتن ظواھر آیات، انواع برداشت

  

  ابھام ھنری

یکی از تمایزھای زبان ادبی از زبان عادی در مسئله ابھام است

زبانی است، ولی ادبیات گوھر ذاتی خویش را از ابھام حاصل می

و دشواری فرق دارد و عبارت اسـت از چنـدمعنایی

ین ابھامی برای متن ادبی ارزش و فضیلت بهچن

تر باشد، زمینه تر و بیکرانه اند؛ ھرچه معانی بزرگ بزرگ

سـازی ادراک و تقویـت ذھـن فـراھم مـی ابھـام زمینـه را بـرای فعـال. آیـد فراھم می

ھـای تفسـیری و گسـترش دامنـه اندیشـه و تفکـر  در رشد و بالندگی مھارتکارکردی مؤثر 

ھایی است که در مخاطبان بر می ارزش ابھام ھر متن به میزان واکنش  .دارد

ھای برتر ادبی نیز گشوده خواھد شد ابھام راز جاودانگی متن

روز عظمت آن آشکارتر می ھدایت تمام بشریت است و ھر

                                                              
، ج۱۴۱۹؛ بحرانی، ۲۲۸: ۱، ج )تا بی(لینی ک: برای نمونه نک. 1

ھا در متون شیعه و اھل سنت آمده است که به برخی نمونه این روایت. 2

ّل حّد مطلعکّل حرف حّد وکعّزوجّل آیه االّ ولھا ظھر وبطن و

ھست، ھر حرفی حّدی است و ھر حّدی مطلعی است» ظھر و بطنی«ه برای آن کرد، مگر اینکای نازل ن آیه

انا أقرأه لبطن وانتم تقرؤونه لظھر! اجل«: آمده است 9از رسول اّهللاٰ 

متقی ھنـدی، (» ذا وأشار بیده فاّمرھاکونه انتم ھواعمل بما فیه وتقرؤ

ای رسول خدا، ژرفا و بطن قرآن چیست؟ فرمود: پرسیدند. خوانم و شما برای ظاھرش ژرفایش می

نم، ولی شما این چنین میک نم و بدان عمل میک قرآن می

نیز در روایتی آمده اسـت. دھید دست، تنھا بر ظاھر خطوط قرآن عبور می

ل حرف حد ولکّل حرف منھا ظھر وبطن ولکالقرآن علی سبعه احرف ل

ه ھر حرف آن دارای ظھر و باطن استکرده است کخداوند قرآن را بر ھفت حرف نازل 
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در زبان ادبی قرآن وجود ویژگی ابھـام در آن اسـت کـه در سـطوح مختلـف قابـل بررسـی 

کنایـه در جـوھره . ھای قرآنی اشـاره کـرد توان به ابھام در سطح کنایه برای نمونه، می. است

در مورد ابھام ھست، تا حـدی شـبیه ھای بالغت  ھایی که در کتاب زاست؛ تعریف خود ابھام

بیشتر عالمان بالغت بر اختیار داشـتن خواننـده در پـذیرش معنـای حقیقـی یـا کنـایی . اند ھم

اند؛ یعنی خواننده مخیر است مصداق یا داللـت اولیـه را بپـذیرد و یـا بـر اسـاس  ید کردهکتأ

بر این اساس، . )۱۵۳: ، الجزء الثانی۱۹۸۴ شیخ امین،: نک(لوازم کنایی، فقط بر معنای کنایی متوقف باشد 

استفاده شده، این تعبیر با ابھام ھمراه اسـت » عرش«با توجه به اینکه در قرآن به کنایه از واژۀ 

ھایی مانند مجّسمه و مشبّھه داللت اولیه را پذیرفته و در مورد خداوند متعال قائـل بـه  و گروه

نای کنایی آن را پذیرفته و آن را کنایه از اند؛ در مقابل برخی دیگر، مع صفات جسمانی شده

  .اند سیطره و استعالی خداوند گرفته

وجود ابھـام در مـتن ادبـی در حـوزه بالغـت از آغـاز . ابھام دارای یک پیشینه بالغی است

عنـوان یـک  آمد و در نظر بالغیان پیشین تا حدودی به تاریخ تا سدۀ بیستم خوشایند به نظر نمی

ھـای  در میراث بالغی اسالمی بحـث از ابھـام بـا اصـطالح. رفت به کار میاصطالح تحقیرآمیز 

ھـای قـرآن کـریم از  در باب آیات متشابه و حـروف مقطعـه در آغـاز سـوره» تأویل«و » اتساع«

کـالم مـبھم و متشـابه را . ھای متفاوت و متناقضی انجامیـد سوی متکلمان آغاز شد و به دیدگاه

الم را بـا اوصـاف کـھـای  بالغیـان قـدیم پیچیـدگی. انـد ردهبرخی بلیغ و برخـی غیـر بلیـغ شـم

گـاه » ابھـام«کردند و در منابع بالغت اسالمی، تعریف  نکوھش می» اغالق«و » تعقید«، »غرابت«

ای از  است و نگـاھی مثبـت بـدان وجـود دارد و بـرای آن درجـه) دومعنایی(» ایھام«نزدیک به 

ھدف آن بیاِن معنای دور، یا معنای نزدیـک باشـد ه کشوند و آن ھنگامی است  زیبایی قائل می

انـد و ایـن  الم بسـیار توجـه نشـان دادهکـھای دو معنایی  بالغیان مسلمان به جنبه. )۱۱۳: ۱۳۱۷رازی، (

محتمـل «، »توالد الضـدین«، »توجیه«، »مغالطه«، »توریه«، »تخییل«ھای  مقوله را در ذیل اصطالح

شـوند و  برخی نیز بـین ابھـام و ایھـام تفـاوت قائـل مـی. ندا به بحث گذاشته» توھیم«و » الضدین

گرچـه دیـدگاه عمـومی در . )۳۰۶: ۱۹۵۷المصـری، (شـوند  شناسانه قائل مـی برای ھر دو ارزش زیبایی

اند کـه بـرای  شمرد، اما کسانی بوده یچیدگی کالم را ناپسند میمتون آموزشی بالغت، ابھام و پ

از معـدود .) ق ۷۴۹متـوفی (بن حمزه علوی  یحیی. اند شدهابھام و سخن چندوجھی ارزش قائل 

معنـا چـون در «: الم شمرده و گفتـه اسـتکثر معنای ابھام را عامل بالغت کبالغیانی است که ت

نـد، زیـرا وقتـی گـوش ک افزاید و اعجاب و فخامت پیـدا مـی الِم مبھم درآید، بالغت آن میک



توجــه بــه اتســاع . )۷۸: ۲، ج۱۳۳۲علــوی، (» رود یھــای مختلــف مــ

الم و بالغت تأویل، از سدۀ سوم ھجری در میان متکلمان و مفسـران قـرآن 

 .شود ویژه در تفسیر آیات متشابه و رمزھای قرآن دیده می

: موضع بالغت سنتی غرب نسبت به ابھام در دو جریان فن خطابه و فن شعر تفـاوت دارد

انگیز است و در دومی، ابھام و زبـان مجـازی و بیـان کلیـات اسـاس شـعر را 

شناختی در تاریخ ھنـر زمـانی پدیـدار شـد  اصل زیبایی

ھـای متنـوعی از  ردنـد تـا صـورتکای را طراحـی 

ھـای بنیـادین در عرصـه  تحوالت مھم در حوزه علـم، موجـب دگرگـونی

از سدۀ بیستم معنای زندگی روی در تغییر نھاد و در پی آن، ذائقـه بشـر و ذوق 

تر شد و از خوانش متون مـبھم لـذت بیشـتری  الم چند چھره مشتاق

ھـای  ھای نظری و پژوھش جّد ارزش پیدا کرد و دیدگاه

ھای نقد جدید، ابھام، معادل ایھام و  در مکتاب. 

جد بـه ایـن  ھا را به ترین عنصِر متن ادبی شمرده شد و برخی نویسندگان نگاه

ھای جدید از ابھام، آن دسته از  بر اساس تعریف

بسـت معنـایی  ه خواننـده را بـه بـنکـ... ھای نحوی و بیانی و

شناختی وجـود نـدارد، امـا ابھـام  شود، زیرا در آنھا رایحه زیبایی

ھـای جدیـدی را بـه  ھگذر این نوع ابھام، افقه متن از ر

انگیـزد و عطــش او را بــرای  ھــای شـگفتی در او برمــی

  .)۳۶- ۱۷: ۱۳۸۷فتوحی، (کند 

دقیق به بررسـی ایـن موضـوع  یاین ویژگی نیز در قرآن بسامد دارد و الزم است با نگاھ

قـرآن سـخن از  ماننـدوقتی در متنی . قرآن بپردازیم و حدود معنایی آن را مشخص کنیم

شود، منظور آن است که فھم آن نیازمند تأمل و درنـگ اسـت و مثـل گفتـار 

تـوان مـتن آن را خوانـد و بـه مقصـود حقیقـی آن دسـت 

ھنگام  کند که مخاطب به ای بیان می گونه گاه مطالب را به

ھـدف . مواجھه با آن درنگ کند و با تفکر در آیات به مقاصد مـورد نظـر آنھـا دسـت یابـد

قرآن از چنین کاربردی فقط واداشتن مخاطب به تفکر و تعقل و رساندن او به مقاصـد واالی 

  .جاد یک متن ھنری صرف باشد
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ھــای مختلــف مــ متوجــه ابھــام شــود، شــنونده بــه راه

الم و بالغت تأویل، از سدۀ سوم ھجری در میان متکلمان و مفسـران قـرآن ک) پذیری گسترش(

ویژه در تفسیر آیات متشابه و رمزھای قرآن دیده می به

موضع بالغت سنتی غرب نسبت به ابھام در دو جریان فن خطابه و فن شعر تفـاوت دارد

انگیز است و در دومی، ابھام و زبـان مجـازی و بیـان کلیـات اسـاس شـعر را  ر اولی، مناقشهد

اصل زیبایی کمنزلۀ ی البته ابھام به. دھد شکل می

ای را طراحـی  ه ھنرمندان به عمد ساختارھای پیچیـدهک

تحوالت مھم در حوزه علـم، موجـب دگرگـونی. دمعانی را بیافرینن

از سدۀ بیستم معنای زندگی روی در تغییر نھاد و در پی آن، ذائقـه بشـر و ذوق . فرھنگ شد

الم چند چھره مشتاقکشناسی مدرن به  زیبایی

جّد ارزش پیدا کرد و دیدگاه بهدر نتیجه، ابھام در آثار ھنری . بُرد

. تری در باب این مسئله صورت گرفت جدی

ترین عنصِر متن ادبی شمرده شد و برخی نویسندگان نگاه دومعنایی و مھم

بر اساس تعریف .)۶۹: ۱، ج۱۳۷۰احمدی،(موضوع معطوف ساختند 

ھای نحوی و بیانی و ھای واژگانی، پیچیدگی دشواره

شود، زیرا در آنھا رایحه زیبایی کشاند، ابھام شمرده نمی می

ه متن از رکانجامد، بل بست متن نمی ھنری به بن

ھــای شـگفتی در او برمــی نشکــگشـاید و وا روی خواننـده مــی

کند  توجیه معناشناختی متن زیاد می کتدار

این ویژگی نیز در قرآن بسامد دارد و الزم است با نگاھ

قرآن بپردازیم و حدود معنایی آن را مشخص کنیمدر 

شود، منظور آن است که فھم آن نیازمند تأمل و درنـگ اسـت و مثـل گفتـار  ابھام مطرح می

تـوان مـتن آن را خوانـد و بـه مقصـود حقیقـی آن دسـت  سادگی و بدون تفکر نمی روزانه به

گاه مطالب را به ،ن ادبیمثابه یک مت قرآن به. یافت

مواجھه با آن درنگ کند و با تفکر در آیات به مقاصد مـورد نظـر آنھـا دسـت یابـد

قرآن از چنین کاربردی فقط واداشتن مخاطب به تفکر و تعقل و رساندن او به مقاصـد واالی 

جاد یک متن ھنری صرف باشدمورد نظر قرآن است، نه اینکه در پی ای
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که گاه با ابھـام ھنـری ھمـراه ھسـتند، ...  به دلیل اینکه فھم انواع تشبیه، استعاره، مجاز و

. کند نیازمند تفکر و به کارگیری خیال است، به صورت طبیعی روند خوانش متن را کُند می

اسـت، حسـن  این کُندشدن خوانش برای متنی مثل قرآن که ھدفش ھدایت ھمراه بـا تعقـل

این ویژگی چنانکه اشاره شد ناشـی . صورت اعجازآمیز به کار رفته است بزرگی است که به

از سوی دیگر، گستره معارف قرآنی بر روند این خوانش تأثیرگـذار . از بُعد ادبی قرآن است

ھای بشر به تفکر و تعقـل و فھـم حقـایق  جای قرآن کریم ھمه نسل رو، در جای از این. است

  .اند عوت شدهناب د

شود که اصـالت و سرشـت اولیـه  ای در قرآن سبب نمی با این وجود، بودن چنین ویژگی

زبان تغییر کند تا کسی قائل شود که زبان قرآن از زبـان عـادی بیگانـه اسـت و دارای شـیوه 

کلی زبان قرآن را از زبان عادی مـردم عـرب زبـان  خاص به خود در انتقال مفاھیم است و به

اساس بـه قـرآن نسـبت داده  جدا کرده و بر اساس این پندار، انبوه مطالب بی 9مبرعصر پیا

ھایی در زبـان قـرآن بـدان معناسـت کـه در بسـیاری از  در عوض، وجود چنین ویژگی. شود

ھایی که در زمینـه  بسیاری از کتاب. آیات آشنایی با قواعد حاکم بر متن ادبی ضرورت دارد

ا ھمین ھدف بوده است، امـا نکتـه مھـم در اینجـا آن اسـت کـه اند ب بالغت قرآن نوشته شده

شناسـی فھـم  رو، در مباحـث روش از ایـن. کننـد علوم ادبی نقش بسیار مھمی در فھم ایفا می

تر به بازخوانی نقـش ایـن  قرآن توجه به این علوم اھمیت دارد و الزم است با یک نگاه جامع

  . دحوزه از علوم در فھم زبان قرآن پرداخته شو

ََّعلَّ «از توضیح فوق شاید بتوان مفھوم آیـاتی ماننـد  ا َجَعلْنَـاُه قُْرآنًـا َعَربِیـا ل » ْم تَعْقِلُـونَ کُـِإنـَّ

ََّعلَّ «و  )۳: زخـرف( َّا َأنَزلْنَاُه قُْرآنًـا َعَربِیـا ل قـرآن  بـودن یکـه در آنھـا عربـ )۲: یوسـف(» ْم تَعْقِلُـونَ کُـِإن

 بـودن ید بـر عربـیکدر این آیه، پس از تأ. تر فھمیدعنوان یک فضیلت مطرح شده است بھ به

بودن قرآن ویژگـی  رساند که صفت عربی این سیاق می. قرآن به لزوم تعقل اشاره شده است

تـوان  خاص آن است که به دلیل ھمین ویژگی الزم است با تفکر و تعقل فھمیده شود و نمی

عنـوان یـک  رو، بـه از ایـن. یافـتمثل سخنان روزمره بدون نیاز به تفکر به مقاصد آن دسـت 

بودن بـر ھمـین ویژگـی ادبـی خـود اشـاره دارد کـه  توان گفت قرآن با قید عربی احتمال می

ویـژه بـا توجـه بـه  این وجه به. ھا و معارف قرآنی در آن نھفته است ای از زیبایی بخش عمده

یوسـف سرشـار در سیاق این آیه، داستان حضرت . شود تر می آیه دوم سوره یوسف پررنگ

  . ھای ادبی است از زیبایی



. انـد گفتنی است که مفسران این آیه و آیات مشابه آن را به اشـکال مختلـف تفسـیر کـرده

برای نمونه، عالمه طباطبایی ذیـل آیـه دوم . اند بیشتر آنان عربی را بر ھمان ظاھرش حمل کرده

دادن بـه  قبیل توسـعه خطـاب و عمومیـتاز » ْم تَعْقِلُونَ 

ْ «: فرماید افتتاح شده و می 9آن است، زیرا سوره با خطاب به شخص رسول خدا آیـاُت  کَ تِل

بنـابراین، . »کَ نَْحـُن نَقُـصُّ َعلَیـ«: فرمایـد یو بعدھا ھم باز خطاب به شـخص ایشـان مـ

و آراسته بـه زیـور  یملبس به لباس عرب تاب را در مرحله نزول،

به قالب الفـاظ  یردیم تا در خور تعقل تو و قوم و امت تو باشد، و اگر در مرحله وح

بـه اسـرار آیـات آن  یشـد، قـوم تـو پـ یملـبس نمـ

صاص به تو داشت و این خـود و تعلیمش اخت یشد، چون وح

اسـت،  یاسـت و بـه زبـان عربـ یه وحـکـتاب عزیز به سبب این

بـه عبـارت دیگـر، در . نـدکرا ضـبط و حفـظ  ی

از مقولـه لفـظ اسـت و اگـر  یه وحـکـاین کـیی: دو چیز دخالت دارد

ماننـد  - بـود یمـ 9الفـاظ رسـول خـدا یاز آن معـان

شـد و یـا  ینـازل نمـ یه اگر به زبـان عربـکماند؛ دوم این

سـرار بـر از آن ا یا رد، پارهک یترجمه م یآن را به لغت دیگر

  .)۶۵: ۸، ج۱۹۷۳طباطبایی، (رسید  یماند و دست تعقل و فھم بشر به آنھا نم

این تفسیر عالمه در حد خود قابل پذیرش است، امـا توضـیحی کـه ایشـان در بـاب قیـد 

قبیـل فرمایـد ایـن قیـد از  اند، خالی از اشکال نیست، زیرا نخسـت مـی

متوجـه ھمگـان  9دادن به آن است و اینکه خطـاب را از رسـول

کنـد، در حـالی  کند، اما در ادامه این قید و لزوم تفکر را منحصر به مردم عرب زبـان مـی

بـا ایـن توضـیح عالمـه . اند و ھمه موظف به تعقل در آن ھسـتند

توانند احتجـاج  زبان که قرآن به زبان آنھا نازل نشده است، می

کنند که چون قرآن به زبان ما نازل نشده است ما مأمور بـه تفکـر نیسـتیم؛ ھرچنـد در آیـات 

قرآن و لـزوم تعقـل  بودن ید بر عربیکرو، تأ از این

بـودن فضـیلتی باشـد کـه  که در خود قرآن است، نه اینکه عربی

ید بر آن را داشته باشد پس باید میان نزول عربـی قـرآن و لـزوم تعقـل در آن 
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گفتنی است که مفسران این آیه و آیات مشابه آن را به اشـکال مختلـف تفسـیر کـرده

بیشتر آنان عربی را بر ھمان ظاھرش حمل کرده

ْم تَعْقِلُونَ کُ لََعلَّ «عبارت : سوره یوسف آورده است

آن است، زیرا سوره با خطاب به شخص رسول خدا

 ْ و بعدھا ھم باز خطاب به شـخص ایشـان مـ» تاِب کِ ال

تاب را در مرحله نزول،کما این : شود یآیه این م یمعنا

ردیم تا در خور تعقل تو و قوم و امت تو باشد، و اگر در مرحله وحکآن نازل 

ملـبس نمـ یآمد و به لباس واژه عربـ یدر نم یخواندن

شد، چون وح یبردند و فقط ویژۀ فھم تو م ینم

تاب عزیز به سبب اینکه الفاظ کند بر اینک یداللت م

یتوانسته است اسرار آیات و حقایق معارف الھ

دو چیز دخالت دارد یحفظ و ضبط آیات الھ

از آن معـان کیشد و الفاظ حا یم یالفاظ وح یمعان

ماند؛ دوم این یآن اسرار محفوظ نم - یاحادیث قدس

آن را به لغت دیگر 9رسول خدا یشد، ول یاگر م

ماند و دست تعقل و فھم بشر به آنھا نم یم یعقول مردم مخف

این تفسیر عالمه در حد خود قابل پذیرش است، امـا توضـیحی کـه ایشـان در بـاب قیـد 

اند، خالی از اشکال نیست، زیرا نخسـت مـی آورده» ْم تَعْقِلُونَ کُ لََعلَّ «

دادن به آن است و اینکه خطـاب را از رسـول توسعه خطاب و عمومیت

کند، اما در ادامه این قید و لزوم تفکر را منحصر به مردم عرب زبـان مـی می

اند و ھمه موظف به تعقل در آن ھسـتند که ھمه مردم مخاطب قرآن

زبان که قرآن به زبان آنھا نازل نشده است، می غیر عرب آید مردمان الزم می

کنند که چون قرآن به زبان ما نازل نشده است ما مأمور بـه تفکـر نیسـتیم؛ ھرچنـد در آیـات 

از این. اند دیگر عموم مردم دعوت به تفکر شده

که در خود قرآن است، نه اینکه عربی گردد در آن به چیزی بر می

ید بر آن را داشته باشد پس باید میان نزول عربـی قـرآن و لـزوم تعقـل در آن کقرآن قصد تأ

  .ای منطقی برقرار باشد رابطه
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در قـرآن » مبـین«ھمچنین آیات متعددی در باب نزول قرآن به زبـان عربـی و بـا صـفت 

مه آنھا نیازمند مجال دیگری است که به احتمال تفسیر عالمـه نیـز بـا ھست که پرداختن به ھ

ویـژه  ممکن است اشکال شود که خداوند در آیـات متعـدد بـه. نظر به دیگر آیات بوده باشد

آیه قبل از آیه سوم سوره زخرف، از قرآن با صفت مبین یـاد کـرده اسـت یـا اینکـه در آیـه 

بِینٍ « ایـن مطلـب و . کنـد عنوان زبان قرآن مطرح می ، عربی مبین را به)۱۹۵ :شعرا(» بِلَِساٍن َعَربِی مُّ

اجمـال بایـد  و در اینجـا بـه در دست نگارش است ای مقاله جداگانهدر » مبین«ماھیت صفت 

گونه سـخن گفتـه اسـت  قرآن آن. و فھم بدون تعقل است گیبودن غیر از ساد گفت آشکار

پشتوانه . ھا در زبان که بدان اشاره شد غییر نقشگویند، ولی با ھمان ت که ھمه مردم سخن می

ھـای  این نظر که روشنی غیر از سادگی است، تفسـیرھای مختلفـی اسـت کـه از ھمـان سـدۀ

  .نخست تاکنون برای قرآن نوشته شده است

  

  تناسب بنیاد و صدق محض 

ــی متمــایز مــی ــی را از ســخن غیــر ادب ســازد، صــدق و کــذب  مســئله دیگــری کــه ســخن ادب

یا خبر در درجه اول اھمیـت قـرار دارد و  گزاره وگوھای روزمره صدق در گفت. ھاست گزاره

گـاه  ھیچ. ھای ادبی صدق و کذب پذیر نیستند ھای آن صدق و کذب پذیرند، اما گزاره گزاره

گوید یـا دروغ، بلکـه  دھد راست می پرسیم که شاعر درباره توصیفی که از چیزی ارائه می نمی

. ھای متناسب میان عناصر متن اسـت ر اولویت قرار دارد، آفرینش ساختآنچه در سخن ادبی د

بـرای ...) تشبیه، استعاره و(ھای معنایی  و تناسب) آرایه بدیعی(ھای آوایی، تناسب لفظی  تناسب

خـوانیم و نـه  به ھمین دلیل، زبـان ادبیـات را تناسـْب بنیـاد مـی. آید شمار می متن ادبی ارزش به

متون ادبی غیر از قرآن به دلیل اینکه ساخته خیـال اسـت . )۱۳۹۰:۷۳فتوحی، : کن(صدق و کذب بنیاد 

ھـای ادبـی را بـا آزمـون  توان درستی و نادرستی گزاره محتمل صدق و کذب نیست؛ یعنی نمی

مطابقت با واقع سنجید و با این آزمون، رابطه یک گـزاره ادبـی را بـا واقعیـت ھسـتی اثبـات یـا 

ی قرآن تناسب بنیاد است، اما ساخته خیال نیست، بلکه مجموعه حقـایقی اما متن ادب. ابطال کرد

زبان ھنری در خدمت این حقایق است، نه اینکـه ھـدف . ه با زبان ھنری بیان شده استکاست 

  .به بیان دیگر، زبان قرآن ھنرنمایی در متن واقع است. تنھا ایجاد یک متن ھنری و ادبی باشد

حوزه زبان قرآن ھمین مسئله باشد که با توجه به زبان ادبـی  ھای مھم در شاید یکی از بحث

قرآن و جایگاه خیال در زبان ادبی، جایگاه این عنصر در زبان قـرآن کجاسـت؟ مجـاز، تشـبیه، 



ھـایی اسـت کـه قـرآن بـه کمـال واجـد  استعاره، کنایه، تمثیل و دیگر صـور خیـال از ویژگـی

تون ادبی، غیـر از قـرآن، بـرای ایجـاد یـک محل تشکیل این صور خیال است و در م

تـوان  رو، نمـی از ایـن. شود؛ بدون اینکه ناظر بـه واقعیتـی در بیـرون باشـد

نظر به اھمیت ایـن بحـث . ھای آن را با آزمون مطابقت با واقع سنجید

 المیـزانطباطبـایی در تفسـیر ارزشـمند  در زبان قرآن برخی محققان و مفسـران از جملـه عالمـه

ایشان در عین پذیرش مجاز در قرآن، بنیاد و اساس بیـان قـرآن را حمـل 

بـرای نمونـه، . ای بر معنای مجازی وجود داشته باشـد

بَا الَ یقُوُموَن ِإالَّ  ـیَطاُن مِـَن کَ لُوَن الرِّ ِذی یتََخبَُّطـُه الشَّ َما یقُوُم الـَّ

گفتن از بـاب مماشـات  گونه سخن این: گویند ، پس از نقل سخن کسانی که می

گونـه  پنداشتند دیوانگی ناشی از تأثیر شیطان است و این

گفتن چون یک تشبیه صرف است، خالی از اشکال است، زیـرا خـالی از ھرگونـه حکـم 

خداونـد منـزه از «: گویـد ند و مـیک آن را نقد می

آن است که سخن خویش را بر باطل و لغو استوار سازد، مگر آنکه بطالن آن و نفـی آن را بـاز 

فلسـفی و ادبـی و تفکیـک  برخی نیز با طرح بحث حقیقت و مجـاز

آنھا از یکدیگر و نیز اعتبار شأنیت نوعی مشبَّه در قضیه مجازی، وجود مجاز ادبـی در قـرآن را 

ف ھدایت مردم، زبان عربی را با ضمن تأیید سخن این بزرگان باید افزود که قرآن با ھد

ھـای آن  ھا و کـارکرد اش برگزید و سپس با شدت و ضعف نقش

منظـور مـا از . زبان را تغییر داد و متنی سرشـار از حقـایق نـاب را پـیش روی مـردم قـرار داد

سـت ه قرآن از نظر بالغت متفاوت اسـت، بلکـه مقصـود آن ا

ھا و عناصر زبانی ایجـاد کـرد؛  که با توجه به جایگاه کالم، تغییرھای متناسب آن را در نقش

آنجا که در مقام بیان احکام و امور عادی زندگی مردم است، به زبان عادی نزدیـک شـده و 

رود که برای بیان واقع خیال مخاطـب  در اینجا چنان پیش می

انـواع . آورد تا بتواند او را بـه آن واقعیـت مـورد نظـر خـود نزدیـک سـازد

ھای متعـالی را در  برد و بدین ترتیب، واقعیت را متناسب به کار می

پـردازی  قـرآن خیـال. ظرف الفـاظ ریختـه و بـرای مخاطبـان خـود قابـل درک کـرده اسـت

ھــای محــض را درچــارچوب نظــام زبــان عربــی ریختــه و بــا تمــام 
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استعاره، کنایه، تمثیل و دیگر صـور خیـال از ویژگـی

محل تشکیل این صور خیال است و در م. آنھاست

شود؛ بدون اینکه ناظر بـه واقعیتـی در بیـرون باشـد متن ھنری استفاده می

ھای آن را با آزمون مطابقت با واقع سنجید درستی یا نادرستی گزاره

در زبان قرآن برخی محققان و مفسـران از جملـه عالمـه

ایشان در عین پذیرش مجاز در قرآن، بنیاد و اساس بیـان قـرآن را حمـل . اند بسیار بدان پرداخته

ای بر معنای مجازی وجود داشته باشـد اند، مگر اینکه قرینه بر معانی حقیقی کرده

بَا الَ یقُوُموَن ِإالَّ کُ الَِّذیَن یأْ «عالمه در تفسیر در آیه  لُوَن الرِّ

، پس از نقل سخن کسانی که می)۲۷۵: بقره(» الَْمسِّ 

پنداشتند دیوانگی ناشی از تأثیر شیطان است و این زبان است که می با فرھنگ مردم عرب

گفتن چون یک تشبیه صرف است، خالی از اشکال است، زیـرا خـالی از ھرگونـه حکـم  سخن

آن را نقد می. است و مطابقت با واقع در آن ملحوظ نیست

آن است که سخن خویش را بر باطل و لغو استوار سازد، مگر آنکه بطالن آن و نفـی آن را بـاز 

برخی نیز با طرح بحث حقیقت و مجـاز. )۳۱۴: ۲، ج۱۹۷۳ایی، طباطب(گوید 

آنھا از یکدیگر و نیز اعتبار شأنیت نوعی مشبَّه در قضیه مجازی، وجود مجاز ادبـی در قـرآن را 

  .)۳۰۴- ۲۹۹: ۱۳۸۹روشن،  سعیدی: نک(اند  پذیرفته

ضمن تأیید سخن این بزرگان باید افزود که قرآن با ھد

اش برگزید و سپس با شدت و ضعف نقش ھمان سرشت اولیه و ذاتی

زبان را تغییر داد و متنی سرشـار از حقـایق نـاب را پـیش روی مـردم قـرار داد

ه قرآن از نظر بالغت متفاوت اسـت، بلکـه مقصـود آن اکشدت و ضعف، نه آن است 

که با توجه به جایگاه کالم، تغییرھای متناسب آن را در نقش

آنجا که در مقام بیان احکام و امور عادی زندگی مردم است، به زبان عادی نزدیـک شـده و 

در اینجا چنان پیش می. تر است رنگ ھا کم تغییر نقش

آورد تا بتواند او را بـه آن واقعیـت مـورد نظـر خـود نزدیـک سـازد رواز در میرا به پ

را متناسب به کار می...  مجاز، استعاره، تشبیه و

ظرف الفـاظ ریختـه و بـرای مخاطبـان خـود قابـل درک کـرده اسـت

ھــای محــض را درچــارچوب نظــام زبــان عربــی ریختــه و بــا تمــام  نــد، بلکــه واقعیــتک نمــی
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قـرآن انـواع مجـاز، تشـبیه، . انگیـزی کـرده اسـت ھا و کمبودھای این زبان، خیال محدودیت

پس اساس این صور در . ھای متعالی را قابل درک کند را به کار برده تا واقعیت...  استعاره و

انگیـزی مخاطـب صـورت گرفتـه  از طریـق خیـالقرآن بر واقعیت مبتنی است، اما این پیوند 

در این مرحله پیوند با مخاطب، دیگر اساساً جای طرح سؤال از حقیقـت و مجـاز بیـان . است

َواعِِق َحـَذَر «: فرماید قرآنی نیست؛ مثًال وقتی خداوند می َن الصَّ یْجَعلُوَن َأْصابَِعُھْم فِی آَذانِِھم مِّ

واقـع آنھـا ھمـه انگشتانشـان را در گوششـان قـرار  پرسید که آیا بهتوان  ، نمی)۱۹: بقره(» الَْمْوتِ 

دھد، منتھا برای نزدیکی آن به ذھـن مخاطـب و  آیه از یک واقعیت بیرونی خبر می. دھند می

نکته اساسی در اینجا آن است که ما بایـد سـطوح . گیرد درک درست، خیال او را به کار می

ا ماھیت وجودی مجاز با اشکال مختلف آن در قرآن مختلف بیانی قرآن را در نظر بگیریم، ت

  . بھتر قابل فھم باشد

  

  ماھیت مجاز و نقش عنصر خیال در آن

زبـان  شدۀ زبان عربـی کـه بـرای ھمـه مردمـان عـربْ  گفتیم که قرآن در درون مرزھای شناخته

عـادی ای را به کار برده است کـه در زبـان  شناخته شده است، سخن گفته و ھمان عناصر زبانی

ھـا تنھـا تغییراتـی در نقـش و کـارکرد ایـن  گاه برای بیان بھتر واقعیـت آن. رود عربی به کار می

رو، فھـم ادبیـت قـرآن  از ایـن. ار در ھـر زبـانی معمـول اسـتکعناصر ایجاد کرده است و این 

خروج قرآن از ایـن نظـام زبـانی و . نیازمند منحصرشدن به نظام زبانی حاکم بر زبان عربی است

تمثیـل، (شدن به زبان خاص برای قرآن با ھر عنوانی  دا کردن زبان قرآن از زبان عادی و قائلج

شـناختی ھـیچ مبنـایی نـدارد و  اقدامی است که بر اسـاس قواعـد زبـان...)   نماد، ویژه ھدایت و

ھایی مثل پلورالیسـم در فھـم آمـاده  ای از قرآن و طرح دیدگاه ھای سلیقه زمینه را برای برداشت

  . ھای قرآنی باشد ھای جدی بر آموزه تواند آسیب سازد که می می

نکته مھمی که با وجود کاربرد مجاز در زبـان ادبـی، ارتبـاط آن را بـا زبـان عـادی قطـع 

دھـد، یـک عنصـر  چند شالوده متن ادبی را عنصر تخیل شکل مـی کند، آن است که ھر نمی

. بـاطی یـا بـه تعبیـر مـا بُـِن معناسـتخبری ناگزیر در آن موجود است کـه نخسـتین گـام ارت

گیـرد و  ناگزیری عنصر خبری از آن روست که منطق زبان متعارف بر حضور خبر شکل می

ناچار بر بستر آن شـکل  ادبیات اگرچه به این بھانه زنده است تا زبان متعارف را انکار کند، به

توانـایی عصـیان علیـه پس علت وجودی ادبیات، توانایی پذیرش منطق زبان و نیـز . گیرد می



ھـای  ه بـا فراگذشـتن از یکـی از ویژگـیکـآن است و تحقق آن نه با رھایی از جبر زبـان، بل

ادبیـات بـا گریـز از معنـای . گیـرد بنیادی زبان معھود، یعنی خبر عاری از ابھـام صـورت مـی

ه فراینـد گیرد تا خواننده را در طلب یافتن معنـای نـامعھود بـ

معنای معھود تبلور محتوای معھود است، پس ھر نوع تالش بـرای رھـایی 

تـرین  رو، فـرم در ادبیـات بنیـادی از ھمـین. از آن، از ھمان آغاز تالشی در عرصۀ فرم اسـت

تـرین  این در ھم تافتگی فرم و محتوا، اصلی. ترین تحقق تمامیت متن است

. ھای آن نامتعارف و چندپھلوسـت آورد که داللت

کنـد، بـا آن بیگانـه اسـت و ایـن  سر مـی -جھان باز 

بنـابراین . ھای این نظام را کشف کند ای از داللت

دھد و خواننده بنابر نـوع پرسشـی کـه  را به خواننده تسری می

گیرد و وقتی پرسـش او از پرسـش نویسـنده متفـاوت باشـد، جلـوه 

باری، فرایند کشف که بـا نویسـنده شـروع شـده بـود، 

رسـد و راز مانـدگاری ادبیـات  ھای دیگر می بان

ھای قرآن است کـه  ایدئولوژی قرآنی که در دل عصر جاھلیت طراحی شد، یکی از ویژگی

واژگـانی، سطوح مختلـف معنـایی، آوایـی، . توجه به آن در فھم زبان قرآن بسیار مھم است

ایـن یکـی از وجـوه . نحوی و بافتی قرآن در راستای ھمین ایـدئولوژی انتخـاب شـده اسـت

کارگیری زبـان ادبـی و ارائـه یکـی ایـدئولوژی فـرا زمـانی، متنـی 

ھـا متـون مختلـف را از  نظـر بـه اینکـه ایـدئولوژی

، متن قرآن نیـز از دیگـر )۷۵: ۱۳۹۰فتوحی، (کنند  سازی می

متون متمایز شده و با توجه به ماھیت این ایدئولوژی قرآنی کـه خداونـد از طریـق وحـی بـر 

بـر خـالف . نازل شده است، احدی قادر به ساختن متنی مانند قـرآن نیسـت

شـود، ادبیـت مـتن و  تـر مـی ارتباط آنھا با ایدئولوژی صـریح

اھش نداشته، بلکـه ادیبـان در ھمـۀ کتنھا این نقش 

  .اند ھا بر اوج فصاحت و بالغت آن تصریح کرده
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آن است و تحقق آن نه با رھایی از جبر زبـان، بل

بنیادی زبان معھود، یعنی خبر عاری از ابھـام صـورت مـی

گیرد تا خواننده را در طلب یافتن معنـای نـامعھود بـ معھود از زبان متعارف انتقام می

معنای معھود تبلور محتوای معھود است، پس ھر نوع تالش بـرای رھـایی . کشف سوق دھد

از آن، از ھمان آغاز تالشی در عرصۀ فرم اسـت

ترین تحقق تمامیت متن است سازه و خود عالی

آورد که داللت ادبی است و نظامی پدید میشاخص متن 

جھان باز  -پس خواننده گرچه در جھانی معھود 

ای از داللت رود، مگر آنکه جلوه بیگانگی از میان نمی

را به خواننده تسری میگر خود  ادبیات ماھیت پرسش

گیرد و وقتی پرسـش او از پرسـش نویسـنده متفـاوت باشـد، جلـوه  کند، پاسخ می از متن می

باری، فرایند کشف که بـا نویسـنده شـروع شـده بـود، . شود ای از امکانات متن ظاھر می تازه

بانھا و ز یابد و به خوانندگان در مکان ادامه می

  .در ھمین رستن از قید زمان و مکان است

  

  متن ادبی مولود ایدئولوژی

ایدئولوژی قرآنی که در دل عصر جاھلیت طراحی شد، یکی از ویژگی

توجه به آن در فھم زبان قرآن بسیار مھم است

نحوی و بافتی قرآن در راستای ھمین ایـدئولوژی انتخـاب شـده اسـت

کارگیری زبـان ادبـی و ارائـه یکـی ایـدئولوژی فـرا زمـانی، متنـی  اعجاز قرآن است که با به

نظـر بـه اینکـه ایـدئولوژی. منحصر به فرد و مانـدگار آفریـده اسـت

سازی می ه، و زبان را شخصیردکیکدیگر جدا 

متون متمایز شده و با توجه به ماھیت این ایدئولوژی قرآنی کـه خداونـد از طریـق وحـی بـر 

نازل شده است، احدی قادر به ساختن متنی مانند قـرآن نیسـت 9پیامبر اسالم

ارتباط آنھا با ایدئولوژی صـریحه به ھر نسبتی که کدیگر متون 

تنھا این نقش  شود، در قرآن نه استه میکنقش ادبی آن 

ھا بر اوج فصاحت و بالغت آن تصریح کرده زمان
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ین، بنابرا. توضیح بیشتر اینکه سخن ادبی پیوسته در کار شکستن ساختارھای عادی است

ه محصـول و مولـود ایـدئولوژی اسـت؛ یعنـی کـتواند بازتاب صرف ایدئولوژی باشد، بل نمی

شـناختی  غرضـی زیبـایی دادن طبیعت ایدئولوژی ھمـراه بـا نـوعی بـی فرم ادبی قادر به نشان«

ھای میان اھل  زبان اجتماعی ابزار ارتباط با دیگران و مبتنی بر اشتراک. )۱۴۶: ۱۳۷۲سـلدن، (» است

منزلۀ قرارداد اجتماعی است، اما زبان شخصی در گفتمان ادبی زبانی است که برای  و بهزبان 

. گـذارد ھـا و احساسـات را بـر دوش آن مـی بـرد و بـار تلقـی اندیشیدن با خویش به کار می

یابـد تـا در گفتمـان روزمـره، زیـرا  ھای زبان شخصی در سخن ادبی بیشتر نمـود مـی ویژگی

انـد و بـار شخصـی، عـاطفی و  ھـای شخصـی ھـا و نگـرش مل تلقـیھا در سخن ادبی حا واژه

ھـا و احساسـات فردنـد، امـا سـخن علمـی  ایدئولوژیک را بر دوش دارند و سرشـار از تلقـی

  . )۷۵: ۱۳۹۰فتوحی، (شود  طور عمده به زبان خنثی و قراردادی بیان می به

شـناختی محـض اصـرار  ھـای زیبـایی ھمچنین برخالف دیگر آثار ادبی محض که بر اولویت

ھـای گـروه اولویـت  که به مبـانی اعتقـادی و ارزش کدارند و نیز برخالف نوشتارھای ایدئولوژی

گیرنـد و در نتیجـۀ چنـین  دھند و امور جمالی را برای بیان عقاید گروه اجتماعی به خدمت مـی می

دھنـد و  مـی، تأثیرگـذاری خـود را از دسـت کھـای ایـدئولوژی ھا با افـول ارزش ردی، متنکروی

اربست زبان ھنـری و ارائـه یـک ایـدئولوژی کشوند، متن قرآن با  مند و تاریخی می ای زمان پدیده

کـارگیری  ه از یـک سـو بـا بـهککه با سرنوشت تمام بشر مرتبط است، متنی جاودان آفریده است 

و از سـویی  مانـد شناختی و انسانی پایدارتر می ھای زیبایی زبان ادبی که به سبب دربرداشتن ارزش

که چونان اثری تبلیغی، خواننده را بـه دیـدگاه ایـدئولوژیک  کدیگر، با ارائه یک متن ایدئولوژی

ه ھماننـدی نداشـته و نخواھـد کـخواند، متنی ماندگار و منحصـر بـه فـرد شـده اسـت  خود فرا می

وری آ پذیری، حیـرت آفرینی، انعطاف ھای متن ادبی مثل درنگ قرآن از یک سو، ویژگی. داشت

ھـای آن را در  پذیری و چند وجھی را دارد کـه نمونـه برانگیزی، چند معنایی، تشابه، تأویل و تأمل

ــات متشــابه مــی ــوان مشــاھده کــرد صــور بالغــی و آی از ســوی دیگــر، قاطعیــت، صــراحت، . ت

را در خــود جــای داده اســت کــه  کمعنــایی مــتن ایــدئولوژی نــاکی، انگیزاننــدگی و تــک شــتاب

   .توان مالحظه کرد در بیان احکام و ترغیب مردم به امور نیک می ھای آن را نمونه

شـود، امـا  گرا ھستند، واقعیت محض ارائه می در قصص قرآنی که واقع نکته دیگر اینکه

ھمان ایدئولوژی قرآنی قرار دارد و متناسب با آن دسـت  گزینش و توصیف آنھا تحت تأثیر

  . شود به گزینش زده می



دئولوژی قرآنی سطوح مختلف زبانی را مدیریت کرده و بر ھمین اسـاس، 

ھای ادبی زبان قـرآن مـا را بـه  رو، شناخت ویژگی از این

ھای منحصر به فرد متن قـرآن و بـه تعبیـری  سازد و در شناخت ویژگی

ھـایی کـه در بخـش فراھنجـاری گذشـت، ارتبـاط 

ای  ر نمونـهکـدر اینجـا بـا ذ. تنگاتنگ ایدئولوژی قرآنی با زبان ادبی آن را تاحدی مشـخص کـرد

برای نمونـه در آیـه . ه چگونه بیان قرآن تحت تأثیر ایدئولوژی آن قرار دارد

، شکل کاربرد فعل در اول جمله ھمراه با حـرف )۱۸۴

جـا مقـدم بـر  در گفتمـان قـرآن ایمـان ھمـه. مصدری، تحت تأثیرگفتمان خاص قرآنی قرار دارد

نظر به این ایدئولوژی، فعل را ھمـراه بـا حـرف مصـدری و ضـمیر فـاعلی 

داری برای اھل ایمان، منشـأ خیـر  دارد که روزه گردد، بیان می

گـرفتن  ه صـرف روزهکداری آنھا مورد نظر خداوند متعال است؛ بدین معنا 

  .گرفتن اھل ایمان مورد نظر قرآن است

توان پیوند زبان قـرآن بـا ایـدئولوژی آن را بیشـتر بررسـی 

کالم آن قابـل » وجھیت«ھای قرآنی در مورد یک موضوع در 

گیـری آن را نسـبت  رود، جھـت به کار می» لعَّل

یاُم کُ تَِب َعلَیکُ الَِّذیَن آَمنُواْ   یتِـَب َعلَـکُ َما کَ ُم الصِّ

، لحـن آیـه، لحـن تردیـد اسـت و ایـن را از رھگـذر 

ه کـه او دانای به ھمـه چیـز اسـت، بلکالبته نه از جانب خداوند متعال 

کند که در گفتمـان قـرآن رسـیدن اھـل ایمـان بـه تقـوا بـا 

قـرآن قصـد دارد ایـن احتمـال و قطعیـت را در . 

  .مخاطب ایجاد کند، وگرنه برای خداوند که ھمه چیز روشن و قطعی است

ناخت زبان قرآن توجه به آنھا ضروری اسـت این ویژگی در زبان ادبی مھم است و در ش

  .طلبد

شـدن بـه عـدم  دانسـتن و قائـل شود زبان قرآن زبان ادبی است، به معنای بشری

تقدس و لزوم فھم عصری و متفاوت آن از گذشته نیست، بلکه منظـور از زبـان ادبـی قـرآن 
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دئولوژی قرآنی سطوح مختلف زبانی را مدیریت کرده و بر ھمین اسـاس، چنانکه گفته شد ای

از این. ھای مختلف را به کار برده است ساخت

سازد و در شناخت ویژگی این ایدئولوژی نزدیک می

ھـایی کـه در بخـش فراھنجـاری گذشـت، ارتبـاط  نمونه. رساند یدیگر، زبان شخصی آن یاری م

تنگاتنگ ایدئولوژی قرآنی با زبان ادبی آن را تاحدی مشـخص کـرد

ه چگونه بیان قرآن تحت تأثیر ایدئولوژی آن قرار داردکدھیم  دیگر نشان می

۱۸۴: بقـره(» نتُْم تَعْلَُمونَ کُ ِإن  مْ کُ َوَأن تَُصوُمواْ َخیٌر لَّ «

مصدری، تحت تأثیرگفتمان خاص قرآنی قرار دارد

نظر به این ایدئولوژی، فعل را ھمـراه بـا حـرف مصـدری و ضـمیر فـاعلی  در اینجا نیز. عمل است

گردد، بیان می ان در آیات قبل بر میکه به اھل ایم

داری آنھا مورد نظر خداوند متعال است؛ بدین معنا  و برکت است و روزه

گرفتن اھل ایمان مورد نظر قرآن است منظور قرآن نیست، بلکه روزه

توان پیوند زبان قـرآن بـا ایـدئولوژی آن را بیشـتر بررسـی  با بررسی متغیرھای نحوی می

ھای قرآنی در مورد یک موضوع در  به عبارت دیگر، دیدگاه. ردک

لعَّل«پیگری است؛ مثًال آنجا که در قرآن حرف 

الَِّذیَن آَمنُواْ یا َأیَھا «کند؛ مثًال در آیه  به موضوع بیان می

 ِ َّقُونَ کُ ْم لََعلَّ کُ الَِّذیَن مِن قَبْل ، لحـن آیـه، لحـن تردیـد اسـت و ایـن را از رھگـذر )۱۸۳: بقره(» ْم تَت

البته نه از جانب خداوند متعال . کند حرف لعَّل القا می

کند که در گفتمـان قـرآن رسـیدن اھـل ایمـان بـه تقـوا بـا  ن مطلب را به شنونده منتقل میای

. گرفتن، امری احتمالی است، نه قطعـی روزه

مخاطب ایجاد کند، وگرنه برای خداوند که ھمه چیز روشن و قطعی است

این ویژگی در زبان ادبی مھم است و در ش

طلبد ه البته بررسی کامل آن مجال دیگری میک

  

  گیری نتیجه

شود زبان قرآن زبان ادبی است، به معنای بشری ه گفته میکاین

تقدس و لزوم فھم عصری و متفاوت آن از گذشته نیست، بلکه منظـور از زبـان ادبـی قـرآن 
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ھایی مثل فراھنجاری، ابھام، چندالیگی داللت و تناسـب در تمـام سـاختار آن  ویژگی وجود

چند  قرآن ھر. نندک ھای مختلف تاریخ فراھم می المه با نسلکاست که قابلیت بیشتری برای م

یک متن ادبی و خاص است، این امر به دلیـل جداشـدن از زبـان عـادی و ایجـاد یـک زبـان 

ظـام قواعـد کلـی زبـان عربـی بـر آن حـاکم اسـت و درعـین خاص نیست، بلکه چارچوب ن

ناپذیری از زبان عادی، تمایزھایی با آن دارد که توجه به آنھا در فھم قرآن ضـروری  جدایی

ھـا و  قرآن سرشت اولیه و ذاتی عناصر زبانی را تغییر نداده است، بلکه تنھا برخی نقش. است

رائه کرده است که به عصر یا نسـل خاصـی تعلـق ای ا بینی کارکرد آنھا را تغییر داده و جھان

کارگیری ھنری ھمان زبان عـادی شـروع  ھای زبان در قرآن متفاوت است؛ از به نقش. ندارد

اربرد کـھای مطرح شده و تا سطوح مختلف در حـد  شود و به زبان ساده احکام و واقعیت می

ایـن حرکـت، ھمـان نقطـه مشـترک . خیال مخاطب برای فھم یک واقعیـت بـاال رفتـه اسـت

گونه اسـتفاده از قـرآن، ماننـد ھـر مـتن  این. واقعیتی است که ھدف قرآن بیان آن بوده است

. ھا و دیگر لـوازم مـورد نیـاز فھـم آن اسـت ادبی نیازمند آشنایی با معانی و مقاصد، اصطالح

گونـه کـه  متن ادبی بر اساس اقتضائاتی که دارد کشـش مطالـب مختلـف را دارد، امـا ھمـان

توان ھر برداشتی از آن داشت و فھم آن نیازمند تخصص است، به طریق اولی ھر مطلبی  نمی

را به صـرف برداشـت شخصـی و بـدون در نظـر گـرفتن اقتضـائات و چـارچوب مـتن ادبـی 

در نتیجه مـالْک قـراردادن قـرآن بـرای اسـتخراج قواعـد . توان به قرآن کریم نسبت داد نمی

ھای فراھنجاری قرآن است که بـا ایـن  خش بزرگی از ویژگیمعیار زبان عربی، اجحاف به ب

ھای بررسی شده در زبـان ادبـی قـرآن، یکـی از وجـوه  طبق ویژگی. ماند رویکرد مغفول می

ید بر ھمین بعد زبانی قرآنی اسـت کـه امتیـازی بـزرگ کبودن قرآن، تأ ید قرآن بر عربیکتأ

است که در خود قرآن قـرار دارد، ای  بودن مختص به ویژگی نیز وصف قرآن به عربی. است

چند کـه ایـن  نه اینکه زبان عربی امتیازی باشد که قرآن خود را به آن وصف کرده باشد؛ ھر

بر این اساس، بسیاری از مطالـب قرآنـی را . دیدگاه نیز به صورت کلی قابل رد کردن نیست

ن قرآن که با وجـود ید بر زبان ادبی آن تحلیل کرد؛ مثل حروف مقطعه آغازیکتوان با تأ می

  .رسد تر به نظر می دادن آنھا به بعد ادبی قرآن، صحیح ھرگونه توصیفی، ارتباط

    



ــان و�روح الج�نــان، ) ــھدروض الجِن ــاد : ، مش بنی

  

  .طرح نو: نیا، تھران ، ترجمه مرتضی کریمی

  .انتشارات آگاه: ، ترجمه محمد فائض، تھران

  .زکنشر مر: تھران ساختار و تأویل متن،

  .مؤسسة البعتة: ، بیروت۱، چالبرهان ف� تفسیر القرآن

اعجـاز المعنـ�  یـه بـینالقرننهایـات اآلیـات ، )

: جـا ، بـی۱، طمناه� تجدید فـ� النحـو والبالغـه والتفسـیر واالدب

رجمه ھاله الجوردی و ، ت)مجموعه مقاالت(نقد ادبی نو

  . وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی

  . ، القاھره، چاپ افستاالعجاز ةنهایة االیجاز ف� درای
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  . سمت: ، تھراننگارش و ویرایش

مجله آمـوزش زبـان و ، »ھنجارگریزی و فراھنجاری در شعر
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