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چکیده

نظم از نظر عبدالقاهر جرجانی عبارت است از پیوستگی کلمات به یکدیگر که بر اساس معانی و
احکام و وجوه نحوی موجود در آنها به دست میآید .او دربارۀ قرآن معتقد است که اعجاز آن بر
اساس نظم ناشی از تقدیم ،تأخیر ،ذکر و حذف ،قصر و فصل ،وصل ،تعریف و تنکیر و ...است .ما در
این مقاله سعی میکنیم بر اساس نظریۀ نظم و با روش توصیفی  -تحلیلی -تطبیقی ،تأثیر به هم
پیوستگی کلمات در خلق تصویر حاصل از استعاره در جمله «اشتعل الرأس شیبًا» از آیۀ  2سورۀ مریم
را بیانکنیم .زیبایی استعارۀ موجود بنا بر قول عبدالقاهر جرجانی ناشی از عواملی همانند اسناد «اشتعال»
به «الرأس» ،نکره آمدن «شیباً» و مؤخّر شدن آن یا آمدن «الـ» بر سر «رأس» است .از هماهنگی عوامل
باالو با انتخاب درست مشبهٌبه استعارهای با بیش از  01جامع به وجود آمده است که تصویری کامل را
پدید آورده است که بالغیون ،این استعاره را از زیباترین و نیکوترین استعارهها برشمردهاند.
کلیدواژه :نظریۀ نظم ،سورۀ مریم ،استعاره ،معانی النحو ،جامع.

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)arghavani1395@semnan.ac.ir

 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
تاریخ وصول 0937/10/41 :ـ پذیرش نهایی0937/04/01 :
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 .0مقدّمه
در اثبات اعجاز قرآن ،نظریههای مختلفی از جمله نظریۀ صرفه یا نظریۀ اخبار غیبی به
وجود آمد .پیروان نظریۀ صرفه معتقدند که خداوند از انسان قدرت تحدّی و هماوردی

را گرفتهاست .قائلین به نظریۀ اخبار غیبی ،معتقدند خبر از آینده باعث اعجاز قرآن
شده است؛ امّا در این میان ،همیشه اعجاز بالغی قرآن مطرح بوده است که بر اساس
آن ،اعجاز قرآن را در وجوه بالغی آن یا در نوع کلمات آن میدانند .سؤال اینجاست
که آیا کلمات قرآن با کلماتی که قوم عرب با آن تکلّم میکنند ،متفاوت است؟ قطعاً
خیر؛ چراکه خداوند ،خود فرموده است« :ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه لیبین لهم»
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

(ابراهیم.)2/
و وجود وجوه بالغی و آرایههای ادبی در قرآن نمیتواند دلیل بر اعجاز باشد؛
چون این آرایهها در همه جای قرآن وجود ندارد .در میان همۀ این نظریهها و اقوال،
عبدالقاهر جرجانی(ف 272ق) معتقد است که اعجاز قرآن مربوط به نظم آن است.
البته نظریۀ نظم به شکل ناگهانی به وجود نیامد؛ بلکه تالشهایی قبل از او توسط
جاحظ ،ابن اخشید ،باقالنی ،خطابی و رمانی صورت گرفته بود که جرجانی به شکل
نهایی ،مسائل آن را تبیین کرد و این نظریه به نام وی ثبت شد.
عبدالقاهر در این نظریه ،نظم قرآن را در کیفیت تألیف آن میداند« :نظم چیزی
نیست جز آنکه کالمت را بر اساس علم نحو قرار بدهی و به قوانین و اصول آن عمل
کنی و روشهایش را بشناسی و از آن سر پیچی نکنی» (جرجانی ،بیتا)02 :؛ چنانکه
در دالئل االعجاز میگوید« :واعلم أن لیس النظم إال أن تضع کالمک الوضع الذی
یقتضیه علم النحو ،وتعمل علی قوانینه وأصوله ،وتعرف مناهجه التی نُهِجَت فال تزیغ
عنها ،وتحفظ الرسوم التی رسمت لک فالتخل بشیء منها» (همان).
عبدالقاهر برای تبیین نظریۀ خود در کتاب دالئل االعجاز ،جملۀ «اشتعل الرأس
شیبا» را از آیۀ  2سورۀ مریم بهعنوان نمونه آورده است که در کتابش بیش از پنج بار
به آن اشاره میکند .در این مقاله به بررسی دقیقتر این آیه بر اساس نظریۀ نظم مورد
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نظر جرجانی میپردازیم .این جمله از آیه در دو بخش معانی النحو و استعاره بررسی
میشود.
.0-0پیشینۀ پژوهش
دربارۀ نظریۀ نظم ،مقاالت ،پایاننامهها و کتب زیادی نگاشته شده است که یا به
شرح و بسط نظریۀ نظم یا به مقایسۀ آن با نظریات معاصر ،مثل نظریۀ هلیدی و...

پرداخته است؛ مانند التراکیب النحویه من الوجهه البالغیه عند االمام عبدالقاهر
الجرجانی ،نوشتۀ دکتر عبدالفتاح الشین و کتاب نظریه النظم و قیمتها العلمیه فی
الدراسات اللغویه عند عبدالقاهر الجرجانی ،نوشتۀ دکتر ولید محمد مراد ،پایاننامۀ
شرح الشواهد الشعریه فی کتاب الدالئل للشیخ عبدالقاهر الجرجانی ،نوشتۀ نجاح احمد

عبدالکریم الظهار ،کتاب صور خیال در نظریۀ جرجانی ،نوشتۀ کمال ابودیب ،نظریه
عبدالقاهر فی النظم ،نوشتۀ درویش الجندی یا در بررسی سورۀ مریم ،پژوهشهایی

همانند دراسه أسلوبیه فی سوره مریم ،نوشتۀ معین رفیق احمد ،التصویر الفنی فی سوره
مریم دراسه فنیه أدبیه ،نوشتۀ سمیه سعد محمد ،المستوی البالغی فی سوره مریم ،اثر
دکتر فیصل حسین غوادره یا بررسی سبکشناسانه سورۀ مریم ،نوشتۀ سمیه حسنعلیان
صورت گرفته است که به علت بررسی کل سوره ،از متمرکز شدن بر آیۀ  2باز
ماندهاند .ما در این مقاله سعی داریم با دقت وکندوکاو در این جمله ،به تحلیل تصویر
موجود در آن بر اساس نظریۀ نظم بپردازیم.
چهار احتمال دربارۀ این جمله وجود دارد که ابتدا وجود این چهار مورد ،یعنی
استعارۀ مکنیه ،استعارۀ مصرّحه ،تشبیه مرکب و عدم وجود تصویر در این جمله بررسی
میشود و با درنظر گرفتن استعاره ،جمله را در دو بخش معانی النحو و استعاره بررسی
میکنیم.
در بخش معانی النحو ،اسناد اشتعال به الرأس و ودخول «الـ» بر «رأس» و تمییز
بررسی می شود و در بخش استعاره به بررسی جامع و دلیل انتخاب تصویر و تناسب
تصویر با لحن میپردازیم.
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هدف پژوهش حاضر این است که جامعیت تصویر را در این استعاره بررسی
کرده ،کمیّت و کیفیّت تصویر را در نحوۀ چینش کلمات بر اساس نظریۀ نظم بیابیم و
به تناسب بین تصویر و لحن و تناسب استعاره با حال و مقام پی ببریم.

 .2بررسی معانی النحو در جملة «اشتعل الرأس شیبا»
عبدالقاهر جرجانی ،نظم را در بهکارگیری معانی النحو میداند و این گونه تعریف
میکند:
« بدان که نظم جز این نیست که سخنت را به شکلی قرار بدهی که علم نحو آن را
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اقتضا میکند و نظم ،عمل کردن به قوانین و احکام علم نحو و شناخت راههای آن و
عدم انحراف از آن ها و حفظ قواعدی است که برای آن وضع گردیده است»
(همان.)01:
عبدالقاهر دربارۀ این جمله ،ابتدا بحث بهکارگیری معانی النحو را در نظم این جمله
از آیه مطرح میکند ،سپس در صفحات پایانی کتاب دالئل االعجاز به بحث استعارۀ
موجود در جمله میپردازد و استعاره را از نظم کالم جدا نمیداند .ما نیز ابتدا معانی-
النحو و سپس استعاره را دنبال کردیم.
 .0-4اسناد «اشتعل» به «الرأس»
عبدالقاهر مزیت و جذابیت این کالم را در اسناد «اشتعل» به «الرأس» و منصوب
آمدن فاعل حقیقی بهعنوان تمییز میداند و دلیل این اسناد ،بیان شمولیت است؛ یعنی
موی سپید تمام سر را فرا گرفت .اگر گفته میشد «اشتعل شیب الرأس» ،این معنا
فهمیده نمیشد (همان.)79 :
 .4-4دخول «الـ» بر «رأس»

عبدالقاهر جرجانی ،معتقد است «آمدن رأس با الف و الم و در نظر گرفتن معنای
اضافه ،یکی از مزیتهاست و اگر گفته شود اشتعل رأسی ،مقداری از زیبایی آن
کاسته میشود» (همان.)72 :
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امّا دیگر بالغیون ،نظرات دیگری دارند؛ مثالً برخی معتقدند «با توجّه به علم
مخاطب ،کلمۀ «رأس» به «یاء» متکلم اضافه نشده است» (درویش.)04/0 :0333 ،
خطیب قزوینی (م 793ق)« ،منّی» با قرینۀ عطف را محذوف میداند که هدف آن،
تأکید بیشتر است (خطیب قزوینی ،بیتا.)021 :
آلوسی ،الـ را الـ عهد میداند که همان معنا را میرساند (آلوسی-01 /0 :0201 ،
.)01
عالوه بر موارد ذکرشده ،از نظر توازن کالم که در نثر مورد نظر است« ،رأس» با
«عظم» در عبارت قبلی آیه ،هم وزن است.
 .9-4داللت الرأس
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا موهای محاسن و ابرو هم
مورد نظر است؟ در تفسیر کشف االسرار آمده است که «سر کنایه است از موی سر و
محاسن ،چنانچه در قصۀ موسی (ع) و برادر گفت :أخذ برأس أخیه؛ یعنی موی سر و
محاسن را گرفت» (میبدی )1/0 :0970،که با این حساب ،کلمه «رأس» ،خود میتواند
به معنای کل سر باشد که شامل سر و صورت است؛ ولی اصطالحاً موی سر ،فقط
موی روی سر در نظر گرفته میشود؛ مثالً وقتی گفته میشود سر را برید منظور از آن،
گردن است.
 .2-9تمییز
معنای تعظیم با وجود تمییز محقق شده است؛ یعنی موی سر از نظر سپید بودن،
شعلهور شد .برای فهم بهتر تأثیر تمییز در معنای این جمله میتوانیم به مقایسۀ دو جملۀ
«اشتعل شیب الرأس» و«اشتعل الرأس شیبا» بپردازیم .ایجاد ابهام و سپس رفع ابهام،
باعث تعظیم امر و نکره بودن تمییز ،نشاندهندۀ مبالغه است که در جملۀ اول این گونه
نیست .از این نظر ،بالغیون مثال مشابهی را آوردهاند و آن این است که بین «اشتعل
النار فی البیت» و «اشتعل البیت نارا» تفاوت بسیاری وجود دارد .جملۀ اول به آتش
جزئی در خانه اشاره میکند که میتواند آتش اجاق و مفید باشد؛ ولی جملۀ دوم به
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خاطر ترکیب خاص و متفاوت آن ،معنای عکس جملۀ اول دارد؛ یعنی خانه آتش
گرفت (قزوینی ،بیتا031 :؛ جرجانی ،بیتا.)79 :

 .2استعاره و رابطة آن با نظریة نظم
تصویرسازی فنّی یکی از ابزارهایی است که میتواند به رساندن دقیق مفهوم و بیان
جزئیات آن بپردازد .در قرآن نیز از تصویرپردازی در حد اعالی بالغت استفاده شده
است .تصویر ،یکی از ابزارهای برتر در اسلوب قرآن است که یک معنای ذهنی یا
حالت نفسانی یا یک نمونۀ انسانی و امور مربوط به طبیعت بشری را به شکل محسوس
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و عینی تبدیل میکند و با کلماتی بیجان به آن زندگی و حرکت میبخشد .یکی از
اسرار اعجاز قرآن ،در این تصویرپردازی است .البته تصویرپردازی در قرآن به شکل
تصادفی یا صرفاً برای زینت بخشیدن نیست؛ بلکه روشی مشخّص وخصوصیتی فراگیر
است (سید قطب.)97-90 :0201 ،
از جمله ابزارهایی که برای تصویرسازی استفاده میشود ،استعاره است که به خاطر
تشبیه پنهانی که در خود دارد ،میتواند تصویر را به شکلی کامل و با تمام جزئیات آن
و با ذکر شدّت ،حجم ،کمیت ،کیفیت و حالتهای مختلف آن بیان کند .در جملۀ
«اشتعل الرأس شیبا» با استفاده از استعاره و تصویر حاصل از آن ،جزئیات تصویر سفید
شدن موی سر حضرت زکریا (ع) نمایان شده است.
عبدالقاهر ،تصویر موجود در جملۀ «اشتعل الرأس شیبا» را استعاره میداند و
میگوید « :استعاره و کنایه و تمثیل و سایر انواع مجاز از مقتضیات نظم میباشند؛ چون
قابل تصوّر نیست که نوعی از آنها در کالم آمده باشد و شامل حکمی از احکام نحو
نباشد .آیا نمیبینی که در جمله «اشتعل الرأس شیبا» اگر «الرأس» فاعل و «شیبا» تمییز
نباشد ،استعاره شکل نمیگرفت» (جرجانی ،بیتا.)910-911 :
عبدالقاهر دربارۀ استعاره معتقد است« :استعاره فقط ادّعای معنای اسم برای یک
شیء است و به معنای منتقل شدن آن اسم از یک شیء به شیء دیگر نیست» (همان:
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 .)991این همان یکسان انگاری است« :اساس استعاره ،ادعای یکسان انگاری است .به
همین میزان تخیّل و ابهام در آن در سطح بسیار باالیی قرار دارد» (توحیدیان و
همکاران.)11 :0937 ،
جرجانی برای استعاره ،سه معیار بیشتر از قدما بیان کرده است .او همانند پیشینیان
برای استعاره ،کارکرد تشخیص و تجسیم ،تأکید و مبالغه ،شرح و روشن ساختن معنا،
بسط و گسترش معنای کلمات ،ایجاز ،آراستن و تزئین سخن و تناسب و دقّت در
انتخاب وجه شبه (جامع) قائل است که عالوه بر معیارهای ذکرشده ،هماهنگی با دیگر
عناصر بافت متن و ساختار سخن وکارکرد شناختی استعاره (استعاره بهعنوان واحدی
مضاعف) و ممکن نبودن بیان مطلوب ایده از روشی غیر از استعاره را نیز از معاییر آن
بر میشمارد (انوار و همکاران.)01-07 :0913 ،
در ادامۀ بحث به بررسی نوع تصویر و جامع آن ،ایجاز و اطناب و تناسب آن با
لحن میپردازیم.

 .1نوع تصویر در جملة «اشتعل الرأس شیبا»
گروهی از بالغیون ،استعارۀ موجود در آیه را از نوع مکنیّه و گروهی دیگر آن را
مصرّحه دانستهاند؛ عدهای دیگر معتقد به تشبیه مرکب در آیه هستند و گروه چهارمی
با توجه به معنای اشتعل ،معتقدند که استعارهای در جمله وجود ندارد.
آنچه در پیش رو داریم ،شرحی است از انواع چهارگانه ذکرشده:
 .0-9استعارۀ مکنیّه
گروهی که معتقد به استعارۀ مکنیّه در جمله هستند ،اینگونه استدالل میکنند
که این جمله در اصل چنین بوده است« :اشتعل شیب الرأس کالنار»؛ آن گاه ادات و
مشبهٌبه حذف گردید و «اشتعل» که از مالئمات «النار» است ،ذکر شد« :اشتعل شیب
الرأس»؛ یعنی شعلهور شدن از ویژگیهای آتش است و برای آتش به کار میرود و
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آتش بهعنوان مشبهٌ به محذوف در نظر گرفته شد و یکی از لوازم آن که شعلهور شدن
است ،ذکر گردید (خطیب قزوینی ،بیتا.)441/0 :
 .4-9استعارۀ مصرّحه
«گروهی از بالغیون ،استعارۀ موجود در این جمله را از نوع مصرّحه میدانند؛ یعنی
منتشر شدن موی سپید به مشتعل شدن آتش تشبیه شده است؛ یعنی اشتعال برای انتشار
به عاریت گرفته شده است که از نوع تبعیه میباشد» (صافی )474/00 :0200 ،که
استعارهای ازنوع وفاقیه بوده ،به دلیل ذکر مالئم مشبهٌبه ،مرشحه نیز هست.
 .9-9تشبیه مرکّب
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

از این عبارت میتوان به تشبیه مرکّب نیز رسید که البته بالغیون کمتر آن را
آورده اند و فقط در تعدادی از کتب بالغی به تشبیه پنهان در این عبارت اشاره شده
بود که جای بحث نیز دارد.
«ابن عاشور در کتاب تحریر و تنویر اینگونه تشبیه را بیان داشته است که سفید
شدن کامل مو یا زیاد بودن موهای سفید در سر ،به شعلهور بودن آتش در میان جسمی
سیاه تشبیه شده است که یک تشبیه مرکّب تمثیلی است؛ یعنی موی سیاه به ذغال و
موی سپید به آتش تشبیه شده است که رمز هر دوی آنها فعل «اشتعل» است» (ابن
عاشور .)02/00 :0241،این تشبیه با آنچه که دربارۀ مبالغه در سفیدی مو یا فراگیر بودن
سفیدی مو و انتشار آن گفتیم ،منافات دارد؛ چون وجود موهای سیاه را که به ذغال
تشبیه شده است ،ثابت میکند .به شکلی دیگر نیز میتوان به تشبیه مرکّب رسید؛ یعنی
بگوییم :موی سپید روی سر مثل آتش برافروخته بر سر قلۀ کوه ،نمایان و آشکار
است .در این تشبیه مرکّب ،ظهور و بروز و نمایان بودن موهای سپید سر ،به آتش
برافروخته بر سر قلۀ کوه تشبیه شده است و از آن جایی که سر انسان مثل قلۀ کوه در
باالترین نقطۀ بدن قرار دارد ،میتواند تشبیه درستی باشد.
 .2-9معنای حقیقی اشتعال
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دربارۀ معنای لغوی اشتعل سه نظر متفاوت از لغت شناسان به دست آمد .گروهی
«اشتعل» را به معنای انتشر میدانند؛ همانگونه که میگوییم :اشعلنا الخیل فی اإلغاره
یعنی بثتنا الخیل او قوم شعالیل؛ یعنی قوم متفرّق و پراکنده شده است؛ بنابراین تفسیر
هیچ استعارهای در عبارت اشتعل الرأس شیباً وجود ندارد؛ یعنی موی سپید سر منتشر
شد و از آن جایی که باب افتعال است و بر مطاوعه و تأثیرپذیری داللت دارد؛ یعنی
سفیدی موی سر خود به خود منتشر شد (مصطفوی.)71/0 :0901 ،
سخن دیگری که در این باب وجود دارد این است که خود فعل اشتعل به معنای
شاب (ابن نحاس )2/9 :0240 ،است که با در نظر گرفتن شیباً که مصدر شاب است،
معنای استعاری ندارد؛ بلکه فقط بر سفید شدن مو از طریق مفعول مطلق تأکیدی،
تأکید میشود« .پس اشتعل الرأس شیباً» برابر است با «شاب الرأس شیبا»؛ یعنی موی سر
مطمئناً سفید شد یا هیچ شکّی نیست که موی سر سفید شده است.
گروهی دیگر از لغویون معتقدند که «شعل به سفیدی موی دم یا موی پیشانی اسب
گفته میشود؛ مثالً میگوییم فرس أشعل؛ یعنی اسبی که در موی دم یا پیشانیاش
سفیدی است» (مصطفوی.)71/0 :0901 ،

 .4دقّت در انتخاب مشبهٌبه
از آن جایی که هر استعارهای باید جامع داشته باشد ،در این قسمت به کندوکاو در
جامع میپردازیم .بررسی جامع ،همان بررسی معنای مشترک بین دو طرف استعاره
است .عبدالقاهر دربارۀ اهمیت معنی و بهکارگیری درست آن بسیار تأکید کرده است.
«معنا باید در جایی به کار برود که بهکارگیری آن درستتر است و لفظی برای آن
انتخاب شود که مخصوص آن است؛ طوری که آن لفظ برای ادای آن معنا کاملتر و
روشنتر باشد (جرجانی ،بیتا .)91 :در جای دیگر آمده است :قابل تصوّر نیست که
جایگاه لفظ بدون توجه به معنی آن شناخته شود .ابتدا معانی در ذهن مرتّب میشوند،
سپس الفاظ به دنبال آن میآیند و وقتی که ترتیب معانی مشخّص شود ،الزم نیست که
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برای الفاظ ،دوباره اندیشید؛ بلکه الفاظ خودبهخود به دنبال معانی میآیند (همان.)21 :
با توجه به اهمیت انتخاب مشبهٌبه و جامع حاصل از آن در استعاره و ارتباط آن با
اهمیت معنا نزد جرجانی ،به کندوکاو در آن پرداختیم.
با دقّت در این استعاره ،میتوان جوامعی همانند تأللؤ و درخشش ،انتشار سریع و
فراگیر شدن ،تناسب مو با مواد آتش زا در نوع مادۀ سوختنی ،عالمت پایان دارایی،
عالمت تجربه و پختگی ،اجتناب از نزدیکی منجر به بیاحترامی ،شباهت سپیدی مو به
سپیدی خاکستر ،درد و حسرت فرجام مشترک پیری وآتش ،بیاختیاری و غیرقابل
پیشگیری و جبران ،سرنوشت مشترک را در نظر گرفت.
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

عبدالقاهر جرجانی دو جامع درخشش و انتشار و فراگیر بودن را همزمان بیان کرده
است« :اگر بگویی که دلیل استفاده از «اشتعل» برای «شیب» چه بوده است ،باید این
گونه پاسخ گفت که شمولیت و فراگیر بودن موی سپید عالوه بر درخشش که اصل
معناست ،از «اشتعل» بهدست میآید؛ یعنی موی سپید تمام سر را فرا گرفت ،طوری که
هیچ اثری از موی سیاه باقی نماند» (همان.)79 :
ولی با دقّت و توجّه میت وان به معانی دیگر مشترک نیز دست یافت؛ ازجمله
شباهت دو طرف استعاره در نوع مادّۀ سوختنی است .مو همانند چوب ،مادّۀ آتشزای
خوبی است یا اینکه موی سپید و فراگیر شدن آتش ،هر دو عالمت پایان دارایی و
سرمایه یک انسان هستند .عکس آن نیز میتواند صادق باشد؛ یعنی اگر آتش را در
جهت پختگی آن در نظر بگیریم ،موی سپید نشان از تجربه و پختگی صاحب آن دارد
و شاید بتوان گفت همانگونه که آتش ،حرمت دارد ،انسان پیر نیز حرمت دارد و
سپیدی مو همانند سپیدی خاکستر بهجامانده از آتش است و درد و حسرت ،فرجام
مشترک آتش و پیری.
از ذکر جوامع یازدهگانه میتوانیم به این نتیجه برسیم که انتخاب مشبهٌبه در استعاره
یا تشبیه ،نقشی تعیینکننده در قدرت و ضعف آنها دارد .اگر مشبهٌبه درست و
همهجانبه انتخاب نشود ،استعارهای ضعیف شکل میگیرد که اشکاالت زیادی میتوان

تطبیق نظریة نظم نحوی با بخش میانی آیة  4از سورۀ مریم ـــــــــــــــــــــــــــ 01

بر آن گرفت؛ مثالً در این جمله از آیه اگر فقط ،درخشش و انتشار ،مورد نظر بود،
میتوانستیم خورشید را بهعنوان مشبهٌبه در نظر بگیریم؛ یعنی «تاللؤ شیب الرأس کضوء
الشمس» یا «انتشار شیب الرأس کضوء الشمس»؛ ولی چون معانی دیگر مثل حسرت و
درد و سوزاندن و سرعت انتشار و عواقب زیانبار آن نیز مورد نظر بود ،به همین دلیل
اشتعل را که از لوازم آتش است ،آورده تا آتش بهعنوان مشبهًٌبه در نظر گرفته شود.
تناسب کامل بین مشبه و مشبهٌبه یا همهجانبه بودن استعاره ،از موارد زیبایی استعاره
به شمار میآید .این تناسب کامل ،نشاندهندۀ گزینش درست معانی است.
عبدالقاهر معتقد است فصاحت در استعاره عقلی و معنوی است؛ چون کلمه به
تنهایی و بدون در نظر گرفتن معنای آن در استعاره ،به کار گرفته نمیشود و حسن و
قبح در استعاره به معانی برمیگردد (مطلوب .)011 :0937 ،همچنین معتقد است که
استعارۀ بلیغ ،استعارهای است که معانی بسیار را با الفاظی کم منتقل کند؛ مثل خارج
شدن چندین مروارید از یک صدف و چیدن چندین نوع میوه از یک شاخه (همان).

البته چگونگی ترکیب جمله نیز به شکل مستقیم در ایجاد معنای درست ،نقش
دارد که از جملۀ آن ،اسناد اشتعال به رأس و شمول حاصل از آن و نکره آمدن
شیبا که منجر به ایجاد مبالغه و تعظیم شده است.
 .1علّت استفاده از تصویر و فایدۀ آن
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا برای بیان پیری ،از تصویر
استفاده شده است؛ در حالی که میتوانست از عباراتی مختصرتر مثل «إنی کبرت یا
شخت» استفاده کند؟ یعنی چرا از کالم مختصرتر استفاده نشده است؟ به عبارت دیگر
فایدۀ استعاره چیست؟ استعاره چه معانیای بیشتر از یک عبارت ساده مثل «کبرت»
ایجاد کرده است؟
پاسخ اول اینکه ،شرط بالغت آن است که کالم بنا بر مقتضای حال و مقام باشد.
احمد هاشمی عقیده دارد ایجاز و اطناب و مساوات بلیغ نیست؛ مگر اینکه مناسب
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حال مخاطب باشد و شرایط خطاب آن را بطلبد؛ مثالً اگر مقام ،مقام اطناب باشد و با
ایجاز یا مساوات بیان شود ،این سخن بلیغ نیست و از نظر مؤلف ،این جمله از آیه «ربّ
إنی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا» برای بیان پیری ،اطناب بوده که بهمنظور
تأکید و تقویت ،به جای کبرت (پیر شدم) آمده است (هاشمی.)410/0 :0910،
از سوی دیگر ،سکاکی معتقد است که ایجاز و اطناب ،نسبی هستند؛ یعنی از امور
نسبی ای هستند که باید از طریق مقایسه با چیز دیگر فهمیده شوند .کالم موجز به
کالمی گفته میشود که زیادتر از آن نیز وجود داشته باشد وکالم مطنب کالمی است
که در مقابل کالم ناقصتر از خود قرارگیرد .البته هیچگاه نمیتوان با اطمینان گفت
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

که این مقدار از کالم موجز است و این مقدار از کالم ،مطنب .چه بسیار کالم موجزی
که نسبت به یک سخن دیگر ،دارای اطناب است و برعکس .چنانکه میدانیم ایجاز،
ادای مقصود است با کالمی کمتر از آنچه که متعارف است و اطناب ادای آن با
عباراتی بیشتر از آن .پس سخن خداوند «رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا»
دارای اطناب است؛ چون متعارف آن «یا رب شخت» است؛ ولی نسبت به اقتضای
مقام ،دارای ایجاز است؛ چون ،مقام ،بیان به پایان رسیدن جوانی و فرارسیدن پیری
است و مناسب این مقام ،بسط و شرح است (تفتازانی.)071-003/0 :0970 ،
جبر ضومط 1عقیده دارد که ایجاز ،کوتاهترین راهی است که برای بیان معنای
مورد نظر میتوان استفاده کرد؛ ولی باید در نظر داشت که این کوتاهترین راه ،باید
بهترین راه نیز باشد؛ یعنی باید کالم موجز ،تمام معنای موجود در ذهن گوینده را به
شنونده منتقل کند« .رب انی شخت» و جملۀ «رب إنی وهن العظم منی و اشتعل الرأس
شیبا» ،هر دو معنای پیر شدن را میرسانند .جملۀ اول موجزترین جمله است؛ امّا تمام
مافیالضمیر گوینده را به شنونده منتقل نمیکند و نمیتواند صور ذهنی موجود در
ذهن گوینده را بازگو کند و حالت او را نشان دهد؛ چراکه گوینده میخواهد حالت
خود را از ضعف و سستی و سفید شدن مو و احساس تأسّف و تحسّر را به شنونده
1.Jabr Zomet
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منتقل کند .جملۀ نخست با آنکه الفاظش کم است و موجز ،مغایر بالغت است و
مقتضای حال نیست؛ به همین دلیل باید گفت :هر اختصاری ،بلیغ نیست؛ بلکه ایجاز
بلیغ آن است که به مقتضای حال و مقام باشد (علوی مقدّم.)192-199/0 :0974 ،
پس الزم است حال حضرت زکریا (ع) و مقتضای دعا بررسی شود .حضرت
زکریا (ع) در مقام دعا ،در حالی که مسن و سالخورده بوده ،این جمله را بیان کرده
است.
«دربارۀ سنّ حضرت زکریا (ع) اقوال مختلفی است که از  01سال در هنگام دعا
ذکر شده است تا  041سال» (آلوسی.)00-01/00 :0201 ،
از آنجایی که دعا دارای آدابی است که باید رعایت شود و مطمئناً انبیای الهی
خود را ملزم به رعایت آن میدانستند ،تمام آداب آن در این سخن حضرت زکریا (ع)
رعایت شده است که همین امر ،باعث ایجاد اطناب شده است« .آهسته سخن گفتن و
خشوع و خضوع و ذکر نعمتهای خدا از آداب دعا میباشد که حضرت زکریا آن را
رعایت کرده است که خضوع و خشوع با اظهار پیری و ضعف و ذکر نعمتهای خدا
با عبارت «لم اکن بدعائک رب شقیا» (مریم )2/بیان شده است» (قاسمی:0371 ،
 .)11/7بهمنظور تأکید بر بهره مندی از عنایت خداوند ،نون از اکن حذف نشده است،
با اینکه جایز است و میتواند حذف شود.
با توجه به آنچه که گفته شد ،اطالۀ کالم ،مناسب مقام دعا است؛ چون نشاندهندۀ
تضرّع ،خشوع ،خضوع ،حضور قلب بنده و ارتباط بیشتر با خدا است .نمونۀ بارز آن،
طوالنی بودن دعاهای روایتشده مثل دعای جوشن کبیر ،دعای کمیل ،توسل و...
است .حضرت زکریا (ع) با وجود ضعف و ناتوانی ،عدم ریا ،خضوع ،خشوع ،شرم،
خجالت ،مخفی داشتن کالم از غیر و ناراحتی ،پیری خود را با جلوۀ ظاهری اشتعل
الرأس شیبا و جلوۀ درونی إنی وهن العظم منی بیان داشت .در دو جمله ایجاز به حذف
در حذف «منّی» و «إنّی» به قرینۀ لفظی وجود دارد و ایجاز قصر نیز به خاطر استعاره و
تمییز موجود در جمله مشاهده میشود و از طرف دیگر ،معنا نیز در حدّ کمال و با
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کمترین کلمات منتقل شده است .قطعاً جملۀ «إنّی شخت» یا «کبرت» هیچگاه
دربردارندۀ معنای «إنّی وهن العظم منّی» و «اشتعل الراس شیباً» نیست و از آن جایی که
پیامبر هر امّت برای تبلیغ دین خدا مبعوث شده ،پس باید به فنّ بیان که اوّلین و
مؤثّرترین ابزار آن است ،آشنا باشد که این همان علم لدنّی است که خداوند به
پیامبران عطا فرموده است .پس حضرت زکریا (ع) با رعایت آداب دعا و همۀ جوانب،
ایجازی بلیغ به کار برده است.

 .1تناسب تصویر با لحن
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«پوشیده نیست که مواد تشکیل دهندۀ یک کالم یا آوای یک کالم ،نمود خارجی
فعل و انفعاالت روانی است و طبیعتاً انفعاالت روانی متفاوتی که نزد انسان است ،باعث
متنوّع شدن آوا و صدا میگردد؛ یعنی مدّ و غنّه و نرمی و شدّت ،نشاندهندۀ انفعاالت
نفسی میباشند» (الرافعی.)003 :0240 ،
ریتم مخصوص هر آیه ،فضای حاکم بر آن آیه را برای ما به تصویر میکشد که
این ریتم قطعاً مناسب با معانی است؛ در غیر این صورت غیرطبیعی خواهد بود .اصوات
مدّ همانگونه که در فواصل این آیه وآیات دیگر سوره آمده ،بیانگر شکایت و ناله
ناشی از ناراحتی حضرت زکریا (ع) است و همچنین میتواند نشاندهندۀ آرامش
حاکم بر مناجات با خدا باشد .استغاثه نیز به معنای کمکخواهی است که در این آیه
وجود دارد و با حرف مدّ بیان میشود .فواصل کوتاه در آیه نشاندهندۀ نفس کوتاه
انسان پیر و سالخورده است.
«تعداد هجاهای متوسط  03تاست که  09تا هجای بسته و  0تا هجای باز است؛ در
حالی که تعداد هجاهای کوتاه  00است و مالحظه میشود که تعداد هجاهای کوتاه از
هجا های متوسط ـ باز و بسته ـ بیشتر است و این امر با حال زکریا که مضطرب و
ضعیف است و تعداد بسیار نفسهای وی به علت پیری ،هماهنگی کامل دارد»
(حسنعلیان.)091 :0913 ،
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تمام کلمات موجود در آیه دارای بار منفی است (خفیا ،وهن ،اشتعل ،شیبا ،شقیا)
که نشاندهندۀ غلبۀ حالت ناراحتی بر روح و روان حضرت زکریا (ع) است که این
ناراحتی به دلیل عدم وجود جانشین بعد از خود است؛ چون فرزندان برادرش
انسانهای شایستهای نبودند.
استفاده از لفظ «رب» ،مناسب حال دعا است و پیامبران دیگر نیز در مقام دعا از آن
استفاده میکنند؛ مثل حضرت سلیمان (ع)« :رب اغفرلی و هب لی ملکا» (ص.)91/
شیطان نیز در مقام دعا از این اسم استفاده کرده است« :رب فانظرنی إلی یوم یبعثون»
(حجر .)90/نزد پیامبران در میان اسمای الهی ،رب ،مناسب حال دعا است؛ چون ،رب
به معنای صاحب مصلحت و تدبیر است و خداوند مصلحت انسان را بهتر میداند و
میتواند مدبّر امور انسان باشد .در این آیه ،چهار بار لفظ «رب» آمده که نشان از
تضرّع ،درماندگی ،خضوع ،خشوع و اصرار حضرت زکریا (ع) و استرحام است.
وجود موسیقی در قرآن نیز واضح است؛ ولی موسیقی قرآن با موسیقی شعر
متفاوت است« .ایقاع قرآن به شکل توازن است و به شکل وزن نیست و توازن در نثر
مثل وزن برای شعر است» (حسان .)403 :4111 ،بنابراین «شیبا» در این عبارت با «خفیا»
و «شقیا» توازن دارد و اگر به شکلی دیگر ذکر شود نظم آن به هم میخورد .همچنین
«الرأس» با «العظم» هموزن است .البته این کامالً مشخص است که موسیقی باید در
خدمت معنی باشد؛ در غیر این صورت ،موسیقی نیز ارزشی ندارد .موسیقی کالم نیز
باید با حال و هوای معنا متناسب باشد .از تناسق و انسجام همۀ این امور ،کالمی مؤثر
ایجاد میشود و از آن جایی که تأثیر موسیقی بر انسان ،پایه و اساس فطری دارد،
خداوند نیز این مسئله را در قرآن با توجه به فطرت و سرشت انسان رعایت کرده است.
بنابراین از طریق انسجام معنا با موسیقی ،چه به صورت داخلی یا خارجی و جوّ حاکم
با کالم ،کالمی بلیغ و مؤثر ایجاد میشود .در صورتی که هر کدام از این سه عنصر،
وجود نداشته باشد ،کالم ،ناهماهنگ ،دلخراش و گوشخراش است.
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نتیجهگیری
با تأمّل در جملۀ «اشتعل الرأس شیباً» از آیۀ  2سورۀ مریم ،به این نتیجه میرسیم که
ترکیب درست کلمات در جمله ،انتخاب هدفمند جایگاه کلمات بهمنظور ادای بهتر
مقصود ،ارتباط معنوی کلمات با یکدیگر و نوع انتخاب مستعارٌ منه (آتش) و تناسب
بهکارگیری این تصویر با حال حضرت زکریا (ع) و نیز تناسب لحن و تصویر ،باعث
ایجاد چنین تصویر زیبایی شده است؛ به طوری که اگر جامع ،چیزی جز آتش ،مثل
خورشید بود یا اسناد اشتعال به رأس نبود ،استعاره ناقص میشد؛ چون با ویژگی آتش
که منتشر شدن و فراگیر شدن است ،منافات دارد .اگر مستعارٌ منه آتش باشد و رأس به
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کار گرفته نشود ،استعارهای غلط است؛ چون آتش محدود نیست و فراگیر است.
نکره بودن «شیبا» به دلیل تمییز بودن ،منجر به ایجاد معنای مبالغه و تعظیم شده که در
راستای همان معنای شمولی است که از اسناد اشتعال به رأس حاصل شده است.
انتخاب درست و بهجای عناصر استعاره و نحوۀ چینش آنها و گنجاندن معانی بسیار
در قالبی کوچک ،دلیل بر نقش تعیینکنندۀ نظم کالم است .هچنین بیان جلوۀ ظاهری
که همان سپیدی مو است ،در کنار جلوۀ درونی آن که سست شدن استخوان ،بیانگر
ایجازی بلیغ در کالم است .سطح آوایی کالم نیز مناسب با حال حضرت زکریا (ع)
است .ایجاد هماهنگی بین همۀ این امور ،بیانگر مهارتی کامل و فراگیر از جانب
گویندۀ آن و نشاندهندۀ اهمیت نظم درکالم است.
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