
  

  

 عبيده در كتاب مجاز القرآنابو  سبك

  گرركا باقر
  گردآفرين محمدي

  

  چكيده 

و  انـد  كـرده توجـه   بـه آنهـا  از ديربـاز   مسلمانانومي است للغت از جمله ع و تفسيرادب،  ،بيان ،علوم معاني

شاياني ارزاني خدمات به علوم اسالمي كه  ادبايييكي از . اند ات متعددي در اين زمينه داشتهصنيفتأليفات و ت

اين مقاله در پي آن است كه ضمن بيان مختصري از حيات  .است مجاز القرآنصاحب كتاب  هعبيدداشته ابو 

، سـبك و شـيوه   مجـاز القـران  و ادب ابوعبيده و ديدگاه ادبا حول مجاز در قـرآن و سـبب و انگيـزه تـأليف     

هيد دانست كه مجاز مورد نظر ابي عبيـده مجـاز   با مطالعه اين مقاله خوا .دكنابوعبيده را در اين كتاب معرفي 

د، چـرا  كن، بلكه آن چيزي است كه ما را به درك الفاظ قرآني و مفردات آن رهنمون مي نيست هققسيم الحقي

هايي را كه قرآن مجيد براي بيـان و تعـابير    كه مجاز مورد نظر ايشان مجاز مستعمل امروزي نيست و وي راه

  . ده استكرمجاز ناميده و معاني ثانويي الفاظ و تراكيب قرآني را مجاز محسوب خود به كار بسته است را 

  

   .ثانوي ،لفظ ،مدلول ،آيه، تعبير، مجاز القرآن ،مجاز: ها ژهكليدوا
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  مقدمه 

همه مردم را دعـوت بـه تـدبر و انديشـه در بيـان      » أفال يتدبرون القرآن«، كتاب هدايت است و با نداي قرآن

ه است و هر مسلمان آگاه وظيفه شناس، مطالعه و تدبر در آيات روح بخش آن را بر خـود  روشنگر خود كرد

بـراي  آن و تسلّط كامـل بـر ايـن معـاني      از طرف ديگر فهم اين آيات و معاني ثانوي .داند واجب و الزم مي

ن غـي آ هـاي بال كه متخصصاني در علوم بالغي به توضيح و بيـان جنبـه   الزم استباشد و  مينهمگان ميسر 

، وضيح دهند و آگاهان بـه علـم تفسـير   را ت شمفرداتثانوي   معاني اصلي وبپردازند و لغت شناسان برجسته 

ايـن  بـه  يك از اين علوم به نحو شاسته اي هر امروزه متخصصان  ند؛كنقصود واقعي آيات را بيان غرض و م

  .پوشانده اندجامه عمل مطلوبات 

بـا حضـور مقـدس ايشـان و عـدم       )ص(بينيم كه در زمـان پيـامبر   مي ،يمبرگرداسالم  رن صدرااگر به دو    

و رفته با گسترش جهـان اسـالم    شد و ليكن رفته اسالم چندان نياز به علوم فوق احساس نمي گستردگي جهان

از طرف ديگـر نيـاز بـه ايـن علـوم بيشـتر و بيشـتر        ) ص(فتوحات اسالمي از يك طرف، و ارتحال نبي اكرم

و بسياري از مؤمنين دانشـمند در صـدد   ) ع(و ائمه اطهار) ص(كه صحابه رسول اكرم وريطه ب ،احساس شد

هـاي بالغـي    هجنبـ  ةدر زمين ايشانو رفع شبهات  ،ها عرببه خصوص غير ،پاسخگويي به سؤاالت مسلمانان

  . توضيح و تبيين آيات برآمدند ،تفسير ،لغوي

و تفسـير و لغـت را    قرآنـي ين جرقه هاي ورود به علـوم  نهاد و اول هصيكي از بزرگاني كه قدم به اين عر    

بـه   القرآنمجاز كه با تأليف كتاب علَم لغت شناسان و ادباي قرن دوم و سوم هجري است  ابو عبيده نواخت 

جنبه هاي ادبي، لغوي و تفسير آيات پرداخت، تا حدودي با بيان معاني ثانوي آيات راه ورود بـه بحـث    بيان

ها  كه انسجام علوم اسالمي امروزي نتيجة تالش كرداظهار مي توان كه  طوريه ب ،دكرواره هاي بالغي را هم

اغلب كتابي كه  .بوده است مجاز القرآن ،خصوص كتاب ايشانه و ب هر ابوعبيدينظ يهاي دانشمندان و كوشش

ده و فراوان به كرنحو و قرائت وجود دارد و معاني مشكل قرآن را تبيين  ،در تفسير لغوي است و در آن لغت



الي تعابير خود بعضي از مسائل بالغي را نيـز آورده   هولي در عين حال در الب .اد كرده استناشعار عرب است

در تفسـير    طبـري  و   الصـحيح  در  اريبخ و  المشكل و الغريبر كتاب  د ابن قتيبه  بزرگاني همانند .است

هـاي  بهـره  ات ايشـان  از نظـر  غـة لفقـه ال در  ن فارساب و المعاني در زجاج و  حالصحا در  جوهري خود و

  .رفته استمي ادبي به شمار فراواني برده و پيوسته اين كتاب از مراجع مهم 

  مجاز

و تجـاوز   دو جازالشيء يعني وقتي كه از آن چيز بگـذر  گرفته شده است »جاز الشي ء يجوزه«مجاز از واژة 

اصلي خود نقل داده شود و به كار رود تا بر يك معناي غير توان گفت كه وقتي چيزي از معناي  پس مي. كند

مجاز لفظي اسـت  «: گويد هاشمي در جواهر بالغه مياحمد . اصلي ولي متناسب با آن داللت كند مجاز است

و اين استعمال به جهـت پيونـد    استعمال شده است هشدخاطب براي آن وضع تكه در غير آنچه در اصطالح 

اي است كه مـانع از ارادة معنـي    معناي حقيقي و مجازي وجود دارد و همراه با قرينه ي است كه بينتو مناسب

  .)2/108: 1380عرفان، (» .شود وضعي آن مي

مجاز يكي از موضوع هايي است كه همواره ميان ادباي جهان اسالم منشأ جدل و جنجـال بـوده اسـت           

  :ادبا براي مجاز دو معنا را مورد نظر قرار داده اند ؟ركه آيا استعمال مجاز در قرآن كريم جايز است يا خي

ايـن معنـا     .گذرد و در معناي آيـه جـايز اسـت    ميبه معناي مدلول آيه، يعني اينكه معناي كالم از لفظ .1    

 م1994صغير،.(خود بوده است مجاز القرآناين معنا در كتاب  مبتكر و ابوعبيده قرن استعمال داشته وحدود د

: 13-14(.  

.  همان مجاز در مقابل حقيقت است كه اين. مجاز به معناي استعمال  لفظ در غير آنچه وضع شده است.2    

  .)137 :1973دينوري، .(آن را به كار برده است تلخيص البياندر كتاب ) ه 406م ( سيد رضينحستين بار 

رود؛ و يا عقلي است يعني  كار مي لذا مجاز يا لغوي است يعني معنايي از لغت بر خالف وضع قرارداد به    

  :دهد مانند نظر قرار مي عقل در معنا دخالت كرده و معنايي غير از معناي قراردادي آن را مورد



ن تصـرف  ذهـ كه در لغت به معناي صـورت اسـت در   ) وجه(كه در اينجا كلمه  »اهللا جهثَم ووا فَولَّما تَينَأَفَ « 

كلمـه مجـاز در نظـر    .ه اسـت رود در اينجا به كار نرفت رد انسان به كار ميگونه كه در مو كند چون وجه آن مي

درك الفـاظ قرآنـي   ، چيـزي اسـت كـه مـا را بـه      لكه در نظـر او مجـاز  ت بيسم الحقيقة ني، مجاز قسابوعبيده

يـل  كند و ما در اين مقاله در پي اين نيستيم كه دال مي واقع معناي كلمات را براي ما بازكند و در راهنمايي مي

خواهيم سـبك و اسـلوب ابوعبيـده را در     بلكه مي كنيم؛ منكران مجاز در قرآن و يا براهين موافقان آن را بيان

م و خاطرنشان كنيم كه هر دو گونه مجاز مورد نظر عرف ادبا در كتاب مجـاز القـرآن   كنيمعرفي  مجاز القرآن

  .اختبه آنها خواهيم پردآمده و شواهدي بر اين ادعا وجود دارد كه 

  سبب تأليف مجاز القرآن

برد برايم پيغـام   حاكم سابق بصره كه در بغداد به سر مي ،فضل بن ربيع ق.ه  188در سال  :ابوعبيده مي گويد

 ابـراهيم بـن  آنگـاه  . و مورد لطف قرار داد دمن به بغداد رفتم و او مرا كنار خود نشان. فرستاد كه نزد او بروم

اي ابـراهيم   :همنشينان  وزير وارد شد و او را نيز در كنار من نشاند و گفـت از نويسندگان و  اسماعيل كاتب

ما او را بـه  : بن ربيع افزود فضل. عالمه مردم بصره است ،او أبو عبيده ،؟ گفت آرييشناس اين شخص را مي

. به عمل آورد اين كارش تقدير د و به خاطركرابراهيم او را دعا . جا آورده ايم تا از دانش وي استفاده كنيماين

  : خداوند عزوجل فرمود: فتگ :دم و سؤالي داشتم، گفتم بفرماييدمن مشتاق ديدن تو بو :گاه ابراهيم گفتآن

  )65: صافات( »ياطينِالشَّ وسؤُر نّهأَها كَلعطَ«

  ».شكوفة آن درخت مانند سرهاي شياطين است«

عيد بايد با چيـزي باشـد كـه    وو وعد و ) ستشكوفه هاي درخت زقوم را به كله هاي شياطين تشبيه كرده ا(

خداوند با عرب بـه انـدازه   : گفتم. كه كله هاي شياطين را مردم نديده انددم نظير آن را بشناسند و حال اينمر

  :گويد را كه مي امرء القيسآيا نشنيده اي قول . معناي كالم خودشان سخن گفته است

  زرق كأنياب أغوالو مسنونة         و المشرفي مضاجعي  أيقتلني



ده در بستر همراه من كه شمشير بران و نيزه اي كه مانند نيش غول تيز شخواهد مرا بكشد و حال آن ا او ميآي

او در اين شعر نيزه را به نيش غول كه عرب هرگز آن را نديده تشبيه كرده است، ولـي چـون از غـول    . است

  . كردند هراسي داشتند يكديگر را به آن تهديد مي

كتـابي در همـين    ،فضل و اسماعيل گفتار مرا نيكو شمردند و از همان روز تصـميم گـرفتم دربـارة قـرآن        

را به رشـته تحريـر در    القرآنمجازنظير آن تأليف كنم و چون به بصره مراجعت كردم  يموضوع و موضوعات

  . آوردم

  از زندگي و ادب ابوعبيده مختصري 

، ذكـر كـرده انـد    57يا موالي بني مـرّه  )  67 :1936، سيرافي(از موالي قريش  التيمي معمر بن المثنّيرا امش ن

هجـري متولـد    110تاريخ و محل تولد ايشان مورد اختالف است اما آنچه به صحت نزديكتر است در سـال  

ـ  االصل دانستهبصره به حساب آورده و آباء ايشان را يهودي شده و او را جزء علماي  : 1336، ابـن نـديم  (د ان

و ) 164 :1936سـيرافي،  (، ذكر كرده اند .ه213تا  209  هاي عمرش طوالني بوده و وفاتش را بين سال ،) 53

ابـن  (جنازه اش حاضر نشد، بسيار منتقد بود كسي در تشييع صرين خود ابه معي كه نسبت بيان شده از آنجاي

  .نـد دكروي را خـارجي قلمـداد   به جهت سرودن اشعار فراوان در محاسن خوارج    )157: 2م ،1948، خلكان

 رؤبـه بـن  و  يـونس يـن حبيـب   ، الثقفـي عيسي بن عمر، اخفش ،ابوعمروبن العالءنزد اساتيد زيادي از جمله 

  . )177 :1965، جاحظ (.ده استكرتلمذ  العجاج

وم سـ  رن دوم وقم لغت شناسان و ادباي لَع كه وي را طوريه ب داشتند،وااليي  جايگاه علمي نظر ايشان از   

 ،ابـن دريـد  ( .دادنـد  ابوعبيده را ترجيح مـي  لغتي نظر فهم واژه و دركه به هنگام اختالف  طوريه ب انددانسته

 .كـرد  لغـت شـركت مـي    و أخبار ،تفسير، حديثفرهنگ عصرخود مانند  قافت وثانواع  وي در .)424: 1958

  ).156 :2م ، 1981مسعودي، (



علوم قرآني سه نفر مقـام پيشـوايي آن را    ،شعر ،لغت در كه داشته مقام علمي ايشان بيان مورد سيوطي در    

اينان  ها در دسترس مردم است از اين دانش آنچه از ،دارند كه مانند آنان قبل و بعد از ايشان ديده نشده است

  . )334 :2ج  م،1998سيوطي، .(اصمعي و ابوزيد، ابوعبيده، اين سه نفر عبارتند از .گرفته شده است

توان به  ميو از جمله كتب مشهورش  .برايش ذكركرده استف ليتأ 105وابن النديم تاليف 200بن خلكانا    

  .اشاره كرد الخزرج و ساألو، الحماالتو الحمالون  ،الخيل ،االبل، الحيوان، مجاز القرآن، اعراب القرآن

   سبك ابو عبيده در مجاز القرآن 

و اشـتقاقات آن  » قـرآن « كريم آورده و كلمة هاي لغوي در مورد قرآن  اي در زمينه بحث دمهقايشان ابتدا م    

  : گويد مي ً مثال است دهكرسميه اش را ذكر تو وجه 

» يمألنّه قرآناً انّما سالسور فيضم عمج2و  1 :1994صغير،(»هاي (  

   :فرمايد ركه قيامت را آورده كه ميسوره مبا17آيه  خود يو براي شاهد ادعا

  »هرآنَقُ و معهينا جلَع إنَّ«

ثانوي را  يواقع اين معنا است و در» تأليف بعضه الي بعض«كند كه مجاز اين آيه  اشاره مي و در توضيح آن 

داراي ايجـاز حـذف    ،ديگـر  طرفـي از اگر چـه    ؛گوييم تفسير مي ،به آنپندارد در حاليكه ما امروزه  مجاز مي

  :يعني ستا

  »يكلَرآنه عقُ ي تحفظه وتّك حدرِفي ص همعينا جلَع إنَّ«

وزه در رو اين همان چيزي است كه امـ » وت شي ء منهفتخف ال «يعني  ،و اين در حقيقت تعليل نهيي است 

  :آورد ميآن شاهد را به عنوان ؛ سپس بيت شعري از عمرو بن كلثوم شود صحبت مي علم معاني از آن

  جنينا أرهجان اللون لم تق                دماء بكرإ ةذراعي حرّ

  )120 :1405، زوزني،شرح(



و بدين ترتيب مادة اشـتقاقي قـرآن را    »في رحمها ولداً قط ملم تض«يعني  »لم تقرأ «كه  كنم و خاطر نشان مي

  .گيرد در نظر مي » ضم«به معناي 

، يكـي نگـاه لغـوي و    اسـت ده كرآيات قرآني را با دو نگاه تحليل  مجاز القرآنبنابراين ابوعبيده در كتاب     

تقريبـاً   و آورده، و آنگاه سوره ها و آيات را به ترتيب نزول آنها و با سـوره حمـد   بالغيادبي و ديگري نگاه 

  :است كردهزير عمل  ةبه شيو

  ،در صورت وجود چنين آيه اي ديگر ةبه كمك آي اي شرح آيه )الف

  ،امكان حد در) ص(ذكر حديث و سخني از رسول اكرم  )ب

  ،يا ضرب المثل از بزرگان به عنوان شاهد ،يا كالمي فصيح ،ذكر شعر )ج

   .در بسياري از موارد در پايان تفسير مورد نظر »اانّ العرب تفعل هذ« هآوردن جمل )د

مجاز مستعمل امروزي نيست هـر  اين است كه مجاز مورد نظر ابو عبيده  ،قابل توجه است بيشتر لذا آنچه كه

  .بينيم دي سايه هايي از اين مجاز را ميچند كه در موار

  : مكني ذكر مي القرآنزمجادر ك ابي عبيده سبرا به عنوان هايي اينك نمونه    

مثالً انتقال در تشـبيه از يـك وجـه شـبه      »تردر تعبير از يك وجه به وجه مشهورانتقال « به معنايمجاز .1    

  :فه غير معروف ديگر و يا حتي معرومعروف به وجه شب

  )65و64:صافات(»ياطينالشَّ وسؤُر هنَّأَلعها كَطَ حيمِالج صلِي اَف جخرُتَ رةٌجإِنّها شَ«

 ، شـيطان را به اين خاطر است كه أوهـام عاميـه   »رؤوس الشياطين«به  »لذقوماةمرث«بيان مي دارند كه تشبيه  و

و بدين ترتيـب چـون رؤوس شـياطين    پندارد  بدترين شكل و ملك را در بهترين شكل و زيباترين آن مي رد

الذقوم يعني ميوه تلخ كه مألوف و معروف بـراي   ةبراي كسي قابل شناخت نبوده است اين شباهت را با ثمر

بب ايـن آيـه سـ   ، ده تا بدين ترتيب رؤوس الشياطين نيز به نحوي قابل درك و فهم باشـد كرهمه است قرين 

   .تأليف مجاز القرآن بوده است



در مثالً جاهايي كه عـرب مصـادر را    .ده استكرلحاظ  »مدلول لغوي كلمه« را درتقال در تعبير گاهي ان.2    

  :شاهد آورده استزير را از جمله آيه  و آيات زياديمعناي صفات آورده و يا بالعكس، 

  )177: بقره(»...  و رِاآلخ ومِالي و اهللاِبِ نَن آمم رَّالبِ نَّلك و بِغرِالم و قِشرِالم لَبم قكُوهجلّوا ووأن تُ رَّالبِ يسلَ«

دهـد كـه مضـاف      براي مؤمنين به خدا قرار داده است و در ادامه توضيح مي صفت را مجاز» البر«در اين آيه  

به  »البر«بوده است و يا اينكه  »راو لكن ذا الب«حذف شده و مضاف اليه به جاي آن باقيمانده است و اصل آن 

  .صفت مصدر را آورده است كه در واقع به جاي اسم و. بوده است »و لكن البار«صفي آن يعني معناي و

را  زيـر  ه است و آيات متعددي از جمله آيهو حروف آورد »مدلول ادوات «در بعضي جاها انتقال را در .3    

  :ده استكرذكر 

  )26: بقره(»هاقَوما فَفَ ًۀضَ عوالً ما بثَم بضرِن يحيي أَستَال ي اهللاَ إنَّ«

را در اين آيـه زائـد بـراي تأكيـد دانسـته       »ما«و از طرف ديگر ده است كرلحاظ  »دونها«را  »هاقفو«و مدلول  

  :زير و يا در آيه تاس

»االَ ورض بعد ذلك 30:نازعات(»حاهاد(  

  . ده استكرذكر  »مع ذلك«را  »بعد ذلك«مدلول و معناي 

   :پرداخته است »تحول و انتقال لفظ به ضد آن« بهر پاره اي موارد د.4    

»و ن ومهِرائم ج10: جاثيه(»نمه(  

  . ده استكرتفسير  »قداّم«را به  »وراء«اينجا  ركه د

  :را مجاز مي نامد ول استفهاميلير و دگرگوني در مدغيگاهي ت .5    

   :سورة مباركه بقره 30مانند آيه  

»إذ قالَ و ربك للةِ كَ ئِ الم لٌإنّي جاع ةًليفَخَ رضِي االَف تَا أَقالولُجع فيها مفن يس30:بقره(»فيها د(  



هام آورده است تا آنچه بـراي  تفده اند ولي به لفظ اسكراز خداي خود سؤال نه بيان مي دارد كه مالئك اين آيه

را به عنـوان شـاهد مـدعاي    جرير  راز شع تيد و آنگاه بيكنخواننده ممكن است باعث شبهه شود را برطرف 

  :دهرك رخويش ذك

  و أندي العالمين بطون راح    ألستم خير من ركب المطايا 

  .است كه جهت رفع شبهه و شك است »لستم« قبل از فعل »همزة استفهام«و شاهد آن 

 كـر ذرا  »أفعـل «ده اسـت يعنـي   كراستفاده  »مدلول اسم تفضيل به جاي اسم فاعل«از يد متعددرموا در.6    

  :كردهذكر  را زير ده است و آيات زيادي از جمله آيهكره داررا ا »فاعل«ه و ردك

»و هالَّ وذي يثُ لقَالخَ أُبدم يعيده و هو نُأهو لَع27:روم(»يه(  

كـه   »هـين «كه اسم تفضيل است به جاي  »أهون«زيرا لفظ   ،بوده است »هين«،  »أهون«ده كه مجاز كرو بيان  

نيز به عنـوان شـاهد آورده    »معن بن اوس«از و در اين زمينه بيت شعري را به كاررفته ي اسم فاعلي داردمعنا

  :است

  ي المينه اولتعلي أينا تأ   انّي ألوجل  لعمرك ما أدري و 

 . است »وجل«در اين بيت به معناي  »أوجل «و بيان مي دارد كه

   :ا مجاز ذكر كرده است به عنوان مثالگاهي افزايش يا كاهش حروف در كلمات ر.7    

»إذ قالُ ووا اللهإن كانَ م هذا هو قَّالح من عندفَ كامطلَرْ عةجارينا ح ًنَم السوِأَ ماءنا بِائت32:انفال(»ليماَ ذابٍع(  

 رحمـت باشـد   ةجنبآورده است و بيان داشته كه باران اگر از  »مطر«را غير مدلول  »مطرأ« مدلولدر اين آيه  

كلمات را مجاز  حروف درافزايش  بنابراين كاهش و .است »مطرأ«عذاب داشته باشد  ةاگرجنب است و »مطر«

  . ده استكرمحسوب 

توان  مي ده از جملهكر ربه عنوان مجاز ذك دركالم را  ننجمال و زينت وتفو توضيح بيشتر  در مواردي .8    

  :سورة مباركه انعام 1عنوان نمونه آيه  به اشاره كرد؛ »تقديم و تأخير« به



  »لونعدم يهِبرَبِ...  «

بـوده   »يعـدلون بـربهم  «مقدم و مؤخر صورت گرفته و اصل آيـه  لون عدم يهِبرَبِ د كه در اين آيه كن و بيان مي

   .) 85 :1م م، 1994صغير،( .است

  )39:فصلت(»ديرء قَيشَ لِّلي كُع هنَّوتي إِالم حييِمحياها لَاَ ذيالَّ نَّت ابر ت وزَاهتَ ماءا الليهلنا عنزَأَ... «

لم معاني بـه  ر عدو اين چيزي است كه امروزه  است بوده »ربت و اهتزت« بيان كرده كه مجاز آن در اين آيه 

  . مين نام تقديم و تأخير مشهور استه

به مفعول يـا غيـر    ،يعني فعل فاعل رده استرامجاز محسوب ك ل فعوفاعل به ماسناد فعل مواردي  در .9    

   :نسبت داده شده است آن 

  )76:قصص(»حين رِالفَ بحال ي اهللاَ نَّح افرَالتَ هومقَ هلَ ذ قالَإِ ةِوي القُولاُ ةِبصلعابِ اُونُلَتَ هحفاتم ما إنَّ ...«

بـه   آن اصـل اده شده اسـت در حاليكـه   ل اسناد دمفعوغير فاعل يعني  بهتنوء كه فعل  كند بيان مي در اين آيه

   :استمعناي بيان شده در زير 

 »نعمه استلتنوء بمفاتح  العصبة«
  ».به زحمت مي افتادند) اموال قارون( جماعت زورمندي كه دست به دست هم مي دهند از حمل كردن كليد خزائن «

  . ن نام مستعمل استزه به هميروو اين مورد نيز ام لعصبةالتنوء بالنه المفاتح  و

سـورة   223آيات زيادي از جمله آية كه  است »تشبيه«در اين كتاب بحث  مستعلاز ديگر موارد مجاز .10    

  :دهرمباركه بقره را مثال آو

»نكُساء223:بقره(»مكُلَ رثٌم ح(  

امـروزه علمـاي بالغـي     و ده استكربه ذكر تشبيه اكتفاء را ذكر نكرده و تنها  آن كه البته اركان تشبيه و نوع 

  . تشبيه بليغ و استعاره آورده اند براي ياين آيه را شاهد

يعني كلمه مجاز به معنـاي شـيوه عـرب در    است  »تمثيل«در اين كتاب  مجاز مستعملجمله موارد  از.11    

   :سوره توبه را مثال آورده 109و آيه بير است به اين معنا كه روش آيه روش تمثيل است عت



ي هدال ي اهللاُو منَّهج ي نارِف هبِ انهارفَ هارٍ فرُفا جلي شَع هنيانَب سسن أَم مأَ يرٌخَ و رِضوانٍ اهللاِ نَقوي ملي تَع هنيانَب ن أسسمفَأَ«

  )109:توبه(»نيمالالظّ ومالقَ

لهي و رضوان اوست بهتر است از آنكـه  پنداشته و بيان داشته آنكه بنيانش به تقواي ا »هار«و مجاز اين آيه را 

ين آيه را بـراي تشـبيه   او علماي بالغي  از شفا جرف هار همين است كه منظور ست،ابنيانش بر كفر و نفاق 

  .ده اندكر رتمثيل ذك

ـ سا »كنايه«تحت مجاز آمده در اين كتاب ديگري كه  تعبير.12     را مثـال   ءسـورة مباركـة نسـا    43 هت و آي

    آورده

»... نتُإن كُ ورَم مض أو عر أَفَلي سأَ وجاءحد نكُمم م43:نساء(»طن الغائ(  

اين يعني اينكه تا آن زمـان خبـري از تقسـيم بنـدي      واء حاجت است ضلفظ قكنايه از اظهار  واقعو اين در 

  . نيز نيامده استع كنايه و شرح آن را كه نوكما اين ،كنايه نبوده است

آيات متعددي از جملـه آيـة    و ،است »مجازعقلي« فهميده مي شودابوعبيده  از كتاب ي كهديگر تعبير.13    

  :يونس را مثال آورده سورة مباركة 67

»هالَّ وذي جكُلَ لَعيلَلَّلا م سكُتَلالنَّ نوا فيه وهار مب67:يونس(»راًص(  

  :سورة مباركه حاقه 11ثالً آية و يا م بيننده است كند نيست بلكه آنكه به آن نگاه بيننده »نهار« بيان كرده كه 

  )11:حاقه(»ةضيراٍ ةعيشَي ف وهفَ«

و  اسـت  مجـاز » هضـي مر و هراضـي  «لفظشود و  كند از آن راضي مي و بيان داشته آنكس كه در آن زندگي مي 

  : استده كرذكر  را عي از رؤبهابراي تقويت رأي خويش بيت شعري از جرير و مصر

  و نمت و ما ليل المطي بنائم             ّغليان في السري   يا املقد لمتنا 



يعنـي   ،اسـت  مورد نظر ويديگري از مجاز  شيوة مجاز حذف و اختصار به هنگام امن از لبس ،تعبير.14     

سورة مباركة آل عمران را مثـال   106و آيات متعددي از جمله آيه  چيزي از آيه حذف شده و در تقدير است

    :آورده

  )106 :آل عمران(»ونركفُم تَنتُما كُبِ ذابوا العذوقُم فَكُايمان عدم بتُكفرَم أَهجوهت ودسوا ذينَا الَّماَفَ«

ـ م اَهلَ قولونَيافَروفَكَ ذينَا الَّماَفَ«ن و اصل آده شحذف  »ونفيقول« و اظهار داشته كه  بـوده اسـت و يـا     »مرتُكفَ

  :اركه يوسفسوره مب 82مانند آيه 

»ل القَاسأَ وهري ...«  

مجاز مفرد مرسـل   اين چيزي است كه امروزه و ده استش حذف»اهل «و هبود هقريالاهل و مجاز آن و اسأل 

خصـوص  ه ها ب   صفت پسنديده اي است كه عرب قابل ذكر است كه ايجاز، .يه ناميده مي شودبا عالقه محل

  . بردند به كار مي فور در كالم خودبعد از انزال قرآن به و

مجاز لفظ واحـد بـه   «كه ابوعبيده به عنوان مجاز در كتاب خويش آورده  از جمله مصطلحات ديگري.15    

سـورة   5آياتي از جملـة آيـه   . ده استكرو ارادة جمع يعني لفظ را به صورت مفرد آورده  »جاي جمع است

  :استمباركه حج را مثال زده 

  )5:حج(»فالً م طكُجخرِنُ «

  .آمده است طفالً ،اطفاالً د كه به جايكن و خاطر نشان مي 

يعنـي لفظـي جمـع آمـده ولـي       .اسـت را آورده  »لفظ جمع به جاي مفرد« حطمص قبل در مقابل مورد.16    

  :است سورة مباركة آل عمران را مثال آورده 173آيه  و مقصود از آن يك فرد است

  )173:آل عمران(»مكُوا لَعمد جقَ اسلنّا نَّا اسالنّ مهلَ قالَ ذينَلَّاَ«
  »شما اجتماع كرده اند) حمله به ( براي ) لشكر دشمن ( اينها كساني بودند كه  بعضي از مردم به آنها گفتند، مردم «

  



ه ايـن شـخص   بينيم ك يك فردي به نام نعيم بن مسعود اشجعي بوده و مي »الناس«از شود منظور مي آور ياد و 

   .آمده است به جاي جمع

لفظ مورد نظر هم براي مفرد هـم بـراي   «است كه  تعبيريدر اين كتاب  مستعملنوع ديگري از مجاز . 17    

و در اين زمينـه آيـاتي از    استجمع ندارد و مفرد و جمعش يكسان  ييعني لفظ »جمع هر دو به كار مي رود

  :است سوره مباركه يونس را مثال آورده 22جمله آيه 

»هالَّ وسيكُ رُذي يم فرِّي الب و حرِالب تي إذا كُحي الفُنتم ف22: يونس(»لك(  

  .  رود مي رهم براي مفرد به كا و هم براي جمع »فلك «د كه كلمهوش و ياد آور مي

گويـد   كنـد و مـي   اشاره مي كند و را مجاز محسوب مي قرآنيدر آيات  تفسيرابوعبيده نوع ديگري از . 18    

يعني به لفظ تثبيه آمده ولي خبـر آن دو بـه    ،مي شود »مثني«مجاز براي لفظ  »جمع«بعضي آيات لفظ در : كه

   :دكن ركة فصلت اشاره ميسورة مبا 11آيه   از جمله به ،صورت جمع ذكر شده است

» ....تَتا أَرهاً قالَو كَوعاً أَتيا طُائ11:فصلت(»عينينا طائ(  

ما از روي : آن دو گفتند ! وجود آييد و شكل گيريد، خواه از روي طاعت و خواه اكراه  به آسمان در زمين دستور داد به«

  ».طاعت مي آييم

ن موجـود در آيـه بـراي تثنيـه     همه قـراي  درحاليكه ، هاست كه به صورت جمع آمد »طائعين «كلمهوي  شاهد

   .است

ـ  مربوط بـه ر لفظ خب«اين است كه  تحت مجاز ديگر ابوعبيده در كتابشتعبير .19     و جامـدات بـا   اتحيوان

سورة مباركـة يوسـف را    14و آياتي از جمله آيه  ،»رود آمده است ا و مردم به كار ميه لفظي كه درباره انسان

   :است مثال آوده

  )4: يوسف(»دينساجِ م ليهيتُأَر رَمالقَ و مسالشَّ باً ووكَكَ رَشَع دحت اَيأَي رنّإِ  تبيا أَ بيهاَل فوسي إِذ قالَ«



بـه   انسـان كه بـراي   »ساجدينَ«و حال  »هم«غير انسان هستند ولي ضمير  و قمر شمس، كه در اينجا كوكب 

و شده نحو استفاده علم  هم در علم معاني و اين بحث امروزه هم در و رفته است ربرايشان به كا رود ار ميك

  .است كميابموارد براي شاهدي 

و آن را مجاز پنداشـته  ن كتاب براي آيات قرآني ياد آور شده ديگري كه ابوعبيده در اي يرتعابله جم از.20    

يعني چيزي با لفظ مربوط به غايب خطاب قرار  ،آمده باشد »لفظ غايب براي شاهد در حاضر«وقتي است كه 

مباركة بقره را مثال  سورة 2آيه مي نامد و  »للشاهد هللغائب و معنا مخاطبته مجاز« و عنوان آن راگرفته است 

  :است وردهآ

»ذلك الكتاب ال ر2:بقره(»فيه يب(  

شـود كـه بـه     مي آور  البته ياد واست  »هذا«است كه معناي آن  »ذلك«مه كلدر اينجا شاهد مجازي ابي عبيده  

  .جهت تعظيم و تكريم است» قرب«جاي به  »بعد« كار بردن لفظ

  . شوند الغي در علم المعاني استفاده قرار ميوزه تحت عنوان وجوه براينها همه ام

ده كـر التفـات   »خاطـب مغايب بـه  «يعني از .ستقبل اي عبيده عكس مورد نوع ديگر مجاز مستعمل اب.21    

   :است مانند

»ا بذَه لي أَثُّمهله تَيولي لَطّي اَمأولي ثُفَ كلي لَوأَ م35- 33: قيامت(»وليأَفَ ك(  

ز امـروزه تحـت عنـوان التفـات ا     .دانسته است به مخاطب را مجازبيده عدول از ضمير غايب و در اينجا ابوع

  .داردغايب به مخاطب كاربرد 

از جملـه   يو آيـات  ».اسـت ده كرمجاز لحاظ  رابه كار رفتن حروف زائد در تركيب كالم « در مواردي. 22    

  :كه بقره را مثال آورده استرسوره مبا 26آيه 

»اهللاَ نَّا حيي أَستَال يضرِن يب ثَمالً ما ب26: بقره(»... ها قَوما فَفَ ةً ضَ وع(  

   .را كه از حروف زائد در اين آيه است مجاز ناميده است »ما«در اينجا لفظ  



يعني نيازي به ظاهر  .باشد مي »اظهار كردن از يمجاز مضمر به جهت بي نياز« تعبير ديگرش از مجاز،.23    

هـذا بسـم اهللا    آن زيرا كه اصـل  ،ده استكرو بسم اهللا الرحمن الرحيم را شاهد خود ذكر  ستكردن ضمير ني

ت كـه امـروزه بـه ايجـاز     سبوده است و اين چيزي ا يا بسم اهللا اول كل شيء و يا نظير اينها الرحمن الرحيم

  .يه در علم معاني مشهور استلحذف مسندا

 1اسـت و آيـاتي را از جملـه آيـه      »مجاز مكـرّر «آيات قرآني  ديگر مجاز مستعمل ابي عبيده در مورد.24    

ده و آن را مجـاز مكـرر   د كه كلمة تبت دو بار تكـرار شـ  كن را ذكر كرده و خاطر نشان مي سورة مباركة تبت

  :ناميده است

  )1:تبت(»بتَّبٍ وهبي لَدا اَت يبتَ«

ه امروزه هم در علم المعاني بـه همـين نـام    است و اين چيزي است ك  دهنكر صالبته دليل تكرار آن را مشخ 

   .كاربرد دارد

 »وصـف مـذكر  «ده و بعـد كـر را اظهـار   »لفظ مونث«آنست كه ابتدا ابوعبيده  دزن مجاز تعابيرجمله  از. 25    

را  يعني جايي كه لفظ مؤنثي بدل از مذكر قرار داده شده و با صفت مذكر توصيف شده باشد ،براي آن آورده

  :اردمجاز مي پند

  )18:مزمل(» فعوالم هعدو كانَ هبِ طرٌنفَم ماءسلاَ«

قف را ملحـوظ كـرده   سفظ لسماء لولي از ا ةمنفطر :مونث است و لذا بايد مي گفت سماءلا كه در اينجا لفظ

  .ويد اصل آن سقف السماء بوده است، يعني خواسته بگو به صورت مجاز، وصف و ضمير را مذكر آورده

و لـذا در  اسـت  كـرده   مجـاز  تعبير بهبوده اند را نيز  »وجوه اعرابي متعدد«بيده آياتي را كه داراي ابوع.26    

سورة مباركة مائده لفـظ مجـاز را بـه كـار بـرده و آن       38آيه  ،سورة مباركة نور 1موارد متعددي از جمله آيه 

 »انزلناهـا  ةسـور «عنوان مثال به ؛  معاني و بيانشوند و نه  هاي نحوي ذكر مي چيزي است كه امروزه در بحث

ضمير اين سوره مشغول شده است و در ادامه بيـان   به  زيرا كه فعل آن؛ مرفوع آمده و به عنوان مبتدا »سوره«



دانيم كه اين بحـث از    به معناي لقيت زيداً و مي »تهزيداً لقي«واند منصوب باشد از باب ت مي »سوره«كند كه  مي

   .ور به باب اشتغال استهاي مهم نحوي و مشه بحث

مـي نامـد و امـروزه بـه      »مجاز ايجاب«ابي عبيده چيزي است كه آن را  نزد مورد ديگر از موارد مجاز.27    

  :سورة مباركة اعراف 147مانند آية  ،مشهور است »استفهام به معناي نفي«

»هالّا ما كانُ ونَجزَل يعوا ي147:اعراف(»ونلم(  

نفي است و در علم المعاني » ما«نرفته بلكه  رآن به كا يبه معناي پرسش »هل«است كه  شاهد در اين آيه اين 

  .)149 :1381هاشمي،( .ي غير حقيقي استفهام كاربرد داردجزء معان

   :سورة مباركة بقره 18است مانند آيه  »مجاز مثَل«نوع ديگر از مجاز مستعمل ابي عبيده .28    

»صم بكم عفَ ميم اله ي18:بقره(»عونرج(  

را خـوب   حـق حاليكه غيـر   رد ،شنوند داند براي كافران كه به ظاهر حق را نمي ابو عبيده اين آيه را مثلي مي 

خواهنـد هـدايت    زنند درحاليكه كور و الل نيستند بلكه نمـي  يا اينكه خود را به اللي و نابينايي مي .شنوند مي

  ).191 :1م ،همان(.م خدا را اطاعت كنندالشوند و ك

مـثالً   ،»دكنـ  مـي تعبير  به مجاز  در معناي واقعي خود به كار نرفته باشند را كه ييهاي نه فعل« ابوعبيده.29    

حقيقي يا ثانوي  اسجدوا و اين چيزي است كه به معناي غير يعني ،اال تسجدوا هللا: معناي امر مانند به رانهي 

  ) 93 : 2م  ،همان( .نهي مشهور است

  :سورة مباركة مؤمنون 100آورده است مانند آيه  را نيز »مجاز ضد«آيات  بعضي تفسير ابوعبيده در.30    

»و ن ومهِرائ100: مومنون(»  ...رزخٌ م ب(  

ايـن چيـزي    و)62 :همـان  ( ،و اين را مجاز ضد مي نامد »من أمامهم «يعني »من ورائهم«دهد كه  توضيح مي 

  .نيست بيو تعبير و بيان اد تفسير زج



آورده است ماننـد   را دو گاهي ابوعبيده موردي را آورده كه در آن دو لغت وجود دارد ولي يكي از آن.31    

  :آيه

» لَ نعامِم في األَكُلَ إنَّ وسقيكُنُ ةً برَعم مما في بطون66 :نحل( »ه(  

مفرد به معناي جمع باشـد و بـه   اسم : ب ،كه جمع مكسر براي نعم باشداين: الف :كه در انعام دو وجه است 

  .رود هم براي مونث به كار مي واين اعتبار هم براي مذكر 

. ت و بـه تعبيـر ديگـر تفسـير آيـه اسـت      معناي مجموعه كلما ،گاهي مقصود ابي عبيده از كلمه مجاز.32    

  .، القرآن بصائر للناس استاين آيه مجازگويد  مي زيرچنانچه در مورد آيه 

»هذا بر صائ20:جاثيه(»اسلنّل(  

  نتيجه گيري 

ابو عبيـده از تـأليف    هشود اين است كه انگيز و قرائت اين مقاله برداشت مي مجازالقرانآنچه از مطالعه كتاب 

بـديع و   تفسير و توضيح آيات قرآنـي شـيوه   ، چرا كه ايشان ضمناي آن است ه تعليمي و مدرسهاين اثر جنب

الهي نشـان  آيات فاهيم آن را به پويندگان و جويندگان طريق معرفت جالبي جهت دست يابي به مضامين و م

 ،بالغـي  ،أدبـي هاي ورود به مباحـث   جرقه »مجاز« هني ثانوي الفاظ و تراكيب تحت واژادهد و با بيان مع مي

هاي او به عنوان مبتدي اين حركت  هر چند كه تالش ،لغت و تفسير را نواخته است و در اين راه موفق بوده

  .الي از ايراد نبوده استخها  نند ساير تالشهما

تفسير و لغت است كه امروزه هر  ،بالغي ،ادبيخلط مباحث مختلف  كلي بودن و، از جمله عيوب اين اثر    

ـ اايـن  در  »كلـي گـويي  «شـود كـه    و اين عيب باعث مـي  شوند ميكدام جداگانه و مستقل بحث و بررسي  ر ث

علوم بالغي  كه از مجاز و در بخش علوم بالغي آنچنان هويداست »گريسطحي ن« كما اينكه ،تر باشددمشهو

تـدي ايـن حركـت اسـت قابـل      شود كه البته با توجه به اينكه ابوعبيده خود مب امروزي فقط سايه اي ديده مي

  .  توجيه است



ز آورده اسـت نيـ   خـود  عدم ذكر نام شاعر در بعضي از مواردي كه بيت وي را به عنـوان شـاهد شـعري       

 چـون وي ملـي گـرا    (هـا   به عربمولف  بي توجهيكه اين امر يا به  ،دشوبراي ايشان تلقي  »عيب«تواند  مي

شـعري از   آن شـاهد نسبت به صاحب بيت و يا اينكـه   آگاهي مردم آن زمانه بهگردد و يا  برميغيرعرب بود 

د كه در هر سه حالت بهتـر بـود   نكخود ايشان بوده است كه خواسته قاعده و قانون مورد نياز خود را تثبيت 

  . را كامل ذكر مي كرد آدرس

   :اين اثر فراوان استاما نقاط مثبت 

اتهـام تفسـير بـه     ؛چرا كه ايشان با اين عمل هر چند در جايگاهه تفسيرشجاعت و جسارت او در زمين .1    

ـ   -اصمعي و ديگران او را متهم به تفسير به رأي كردند مثالً -رأي هم قرارگرفت ام خـود را در زمـره   ولـي ن

   .كردد و باب تفسير و مفسران را براي نسل هاي بعدي بازكرجاويدان ، اولين مفسران قرآن

قرآن مجيد از يـك طـرف ارتبـاطي بـين لغـت جـاهلي و لغـت         ات مشكلدفربا بيان معاني لغات و م .2    

د و كـر هموار  اللغةفقه در فارس ابن  ازجمله را براي لغويونتفحص  تحقيق وراه  د وكراسالمي ايجاد 

 فهـم  ن بودنـد ولـي در  آفهـم   د كه مشتاق قرائت قـرآن و كري يها از طرف ديگر خدمت شاياني به غيرعرب

  .  مفردات و مفاهيم ضعف داشتند بسياري از

د و كـر تقريبي ميان سبك كالم خداوند و كـالم عـرب ايجـاد     »والعرب تفعل هكذا«با آوردن اصطالح  .3    

بـه   بايد با مردمش چرا كه خداوند لزوماً ؛رب نبوده استداد كه سخن خداوند چندان بيگانه از سخن ع نشان

  . فهمند سخن بگويد زباني كه مي

قرآن مشهور اسـت و   اطريق تفسيريي است كه امروزه تحت عنوان تفسير قرآن ب شرح آيه به كمك آيه .4    

  . سوم رسماً آن را به كار برده استاين حركتي بوده كه ابوعبيده در قرن دوم و 

عملي بوده كه آغاز گـر رسـمي    ،در تكميل و تفسير آياتبه عنوان شاهد ذكر احاديث و كالم بزرگان  .5    

  . است باب شدهفرما و  امروزه در همه علوم بشري حكم سبكآن ابوعبيده است و اين 



ه غيـر  چـ  ولغوي ا مفهوم يا قاعده قرآني چه بيان شواهد شعري و ضرب المثل جهت تثبيت مضمون ي .6    

  .به شمار مي روداز ديگر موارد مثبت اين كتاب ، از آن

لغـت و تـا حـدودي صـرف و نحـو       ،تفسير ،بالغي ،ادبيجام علوم مختلف اسالمي به ويژه علوم سان .7    

 ، بخـاري  ،بـن قتيبـه  انظيـر   يبزرگان ،كه طوريه ب .است نگش بودهساين اثر گران ل تالش ابوعبيده و صحا

 مراجـع اين كتاب از هم  امروزهكما اينكه  .اند ن مكتب ايشان بودهاروره و ابن فارس جزجا ،جوهري ،طبري

  . مار مي رودبه ش ادبي

  .و ديگران بيشتر ناشي از حسادت به ايشان بوده است أصمعينسبت اتهام تفسير به رأي به وي توسط  .8    

حقيقـت مرجعـي معتبـر در     بسيار خوبي براي درك الفاظ قرآني است و در هنمايرا مجاز القرآنكتاب .9    

در عين  ليالي توضيحات خود از مسائل بالغي سخن گفته و هبا اينكه در الب ادب و تفسير است و ،فقه اللغه

  .توان آن را يك كتاب مستقل بالغي به حساب آورد حال نمي
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