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 چکیده

اي مشهور در علم بديع است. در اين مقاله ده مورد از آيات قرآن کريم کهه در آنهها    آرايه« مشاکله»
شده پژوهان دربارة آنها نقل و تبيين  اين آرايه مجال ظهور يافته، بررسی و تحليل و نظر مفسّران و قرآن

و « رو »و « سنَفْه »و « ضهمير »و « ذههن »ههايی از قبيهل    است. جان کالم اين است که اسهناد مقولهه  
و ... به ذات اقدس خداوند روا نيسهت و اگهر در آيهات   « آميزي رنگ»و « مكر»و « نسيان»و « استههزا »

هاي ادبهی   ز سبکگويی و تقارن نحوي و بالغی است که يكی ا سازي و نظيره قرآن آمده، از باب همشكل
 آيد. اين کتاب مقدّس به شمار می

 قرآن، تفسير، بالغت، علم بديع، مشاکله. واژگان کلیدی:
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 مقدّمه

گويی( در لغت به معنی مماثله )=همانندي، همسان بودن( و مشابهت دو چيز بها   شكل مشاکله )= هم

ژة مجاور و همگونش ذکر کننهد نهه   يكديگر است و در اصطال  بديع عبارت است از اينكه معنايی را با وا

ههاي بالغهی    (. م ال معرو  آن در کتهاب 066تا:  اي که رسانندة آن معناست... )ر.کا هاشمی، بی با واژه

بپهزيم؟!   تبرايه سخن شخصی به نام ابی رقمع است که جايی مهمان بود و از او پرسيدند: چهه طعهامی   

 اي و پيراهنی بپزيد: جامه مبرايگفت: 

 ئاً نُجِدْ لَکَ طَبْخَهُشَیْ تَرِحْقْقَالُوا ا»

 
 «وَ قَمِیصـاً  جُبَّةةًَبَخُوا لِـی  تُ اطْقُلْ 

 (000)همان:                                  

رود. از ايهن روي، گروههی    خود به کار می  بنابراين، در اين آرايه، لفظ در معنايی غير از معناي اصلی

اندا زيرا کاربرد لفظ در معنايی جز  و در علم بيان از آن بحث کرده ندا آن را از مقولة مجاز به شمار آورده

اندا زيرا در آن، دو  آيد. گروهی نيز آن را از باب جناس شمرده خود، حقيقت به شمار نمی  معناي حقيقی

 پژوههان معاصهر   شوند، امّا در معنا تفاوت دارند. يكهی از ادب  لفظ به ظاهر همگون و مُشابه با هم ذکر می

مشاکله را نوعی لغزش زبان ... و از مسائل مربوط به مجاز و استعاره دانسته است و اين بيت را بهراي آن  

 م ال زده است:

 سهازند  شهكنند، آفتهاب مهی    ستاره مهی »

 
 «سههازند مغههان کههه دانههة انگههور آب مههی 

 
مهده اسهت،   آ« سازند آفتاب می»آب ساختن به جاي آب گرفتن، که به ضرورت قافيه و به تبعيّت از 

 قرآنپژوهان معاصر در زمينة  (. به نظر يكی از مشهورترين لغت689: 6086مجاز است... )ر.کا شميسا، 

اصالت دارد و بايسته است که بهه   قرآندکتر عبدالعظيم ابراهيم محمّد المطعنی ه ... سبک مشاکله در  ـ 

له يها مجهاز مرسهل اسهت... و يها      اقسام اصيل بيان ملحق گرددا زيرا از مقتضيّات احهوال اسهت... مشهاک   

هاي اصيل بالغت است نه يک زيبهايی و امهر ثهانوي، و عهالوه بهر       استعاره. در هر حال، مشاکله از سبک

توان جناس ههم بهه حسهاب آورد، از     خدمت به معنا از حيث لفظ نيز داراي کارکرد است. مشاکله را می

چون در لفظ، در جنس حرو ، تعداد، شهكل و   و حتّی جناس تام، نداَ هيشبآن جهت که دو لفظ به هم 

 (.106: 6088. فرق آن دو تنها از حيث معناست... )ر.کا المطعنی، نداَ هيشبترتيب هم 

که آراية مشاکله در آنها به کار رفتهه، بررسهی و کاويهده و     قرآن کريمدر اين مقاله ده مورد از آيات 

ه جهز    الميزانمانند تفسير  قرآنمعرو  و معتبر  توضيح داده شده است. گفتنی است که بيشتر تفاسير

انهد و شهيخ    نپرداختهه  قهرآن چند تفسير که در متن مقاله از آنها سخن رفته است ه بهه مسهائل بالغهی     

 ابوالفتو  رازي آن را همه جا ازدواج يا مزاوجه خوانده است.
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 «من وفا کنيد تا به پيمان خود با شما وفا کنم...... به پيمان ...: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ»... ـ 1

 (.90)البقرهن 

انهد )ر.کا درويهش،    آرايهة ايهن آيهه را تعطّه  و گروههی مشهارکت خوانهده        پژوهان بعضی از بالغت

تهر از دوم دانسهته اسهت )ر.کا     األصبع اصهطال  نخسهت را اينجها مناسهب     (. ابن أبی60: 6ق.، ج6908

وَأَوْفُـواْ بِعَهْـدِی أُوفِ   » جملهة در »آمهده اسهت:    الحهديث  احسهن سهير  (. در تف660: 6018ميرلوحی، 

شهان   به نظرم پذيرفتن نبوّت رسول خدا )ص( است کهه از آنهها در کتهاب   « عهدُ اهلل»مراد از « بِعَهْدِکُمْ

ذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًـا  الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ األُمِّیَّ الَّ»که فرموده:  پيمان گرفته شده بودا چنان

يابند، پس،  می انجيلو  توراتاو را در »(. اينكه فرموده: 698)األعرا ن ...« وَاإلِنْجِیلِ التَّوْرَاةِعِندَهُمْ فِی 

الَّذِینَ آتَیْنَـاهُمُ الْکِتَـابَ   »ا و در جاي ديگر آمده است: «از آنها به ايمان آوردن پيمان گرفته شده بود

(ا 691)البقهرهن  « هُ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِیقاً مِّنْهُمْ لَیَکْتُمُـونَ الْحَـقَّ وَهُـمْ یَعْلَمُـونَ    یَعْرِفُونَ

انهد و دانسهته انكهار     شهناخته  اهل کتاب آن حضرت را همچون پسهران خهود مهی    ]نتيجه اين است که]

 اند. کرده می

وَآمِن واْ بِمَها   »]ولی به نظرم عهد خاصّ است که گفته شدا و آية اند،  را اتمّ گرفته« عهدُ اهلل»ها  بعضی

شهوند و همهة    آيات به اسالم دعهوت مهی   نياوسيلة  باشد، چون يهود به می« عهد»بيان همان  ]...«أَنزَلْتُ

 عهود در اسالم موجود است و دعوت به عهود گذشته در قبال اسالم معنی ندارد.

همان نتيجة ايمان آنها به رسول خدا)ص( است که سعادت دنيا و آخرت  هانآعهد «: أ و ِ بِعَهْدِک مْ »

فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ  »...اي از سورة اعرا  آمده اسهت:   که در ذيل آيه باشدا چنان

(. در اين آيه به ايمان آورندگان رستگاري 697ألعرا ن )ا« النُّورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

نيهز آمهده اسهت )ر.کا قرشهی،       60وعده داده شده است. اين نتيجه با تعبير ديگري در سورة مائده آيهة 

 (.608: 6، ج6011

منظور از عهد خداوند با يهود، اعتقاد و عمل بهه مقتضهيّات فطهرت    »... آمده است:  کاش در تفسير 

]ي آسمانی] آمده، از قبيل ايمان به خداوند و پيامبران او و عمل به احكام الهی، که ها تابکاست که در 

دههد )ر.کا   اگر يهود در اعتقاد و عمل به آن پايبند باشند، خداوند به آنان ]در دنيا و] آخرت پاداش می

 (.69: 6م.، ج 6618مغنيه، 
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در ايهن آيهه   « عههد »اد ]خداونهد سهبحان] از   کش  و فهم مر»... فرمايد:  می البيان مناهجدر تفسير 

ه که در روايات زيادي نيز آمهده اسهت ه همهان پيمهان      « عهد خداوند»دشوار است. به نظر ما منظور از 

مورد خطاب قرار داده، با « تُ بِرَبِّك ماَلَسْ»هاي ديگر است که آفريدگار مخلوقات را با نداي  عالم ذرّ و عالم

اند که از او فرمهانبرداري   ال گروهی با دل و زبان به او ايمان آورده و عهد بستهآنان پيمان بسته است. ح

اند... خداونهد   کرده، کفر و عصيان نكنند و موحّد باشند و گروه ديگري به زبان اقرار و در دل انكار ورزيده

 (.686: 6ق.، ج 6967)ملكی ميانجی، « با آنان نيز پيمان بسته است...

نگهارتر   ... اين نگارگري الهی است و چه کسی خهوش  ...:صِبْغَةًهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ اللّ صِبْغَةَ»ـ 1

 (.608)البقرهن « از خداوند است

: 6ق.، ج 6908دانسته است )ر.کا درويش، « دين اسالم»مصرّحه از  را استعارة «اهللصبغة»درويش 

« صهبغه »ديهن خهدا را بهه طريهق اسهتعاره      »يسد: نو (. صابونی نيز آن را استعاره خوانده است و می667

« خوانده است، به خاطر اينكه نشانة آن بر ظاهر مؤمن هويداست، همانند پيدايی و ظهور رنگ در جامهه 

 (.600: 6، ج همان)صابونی، 

اينجا به شيوة مشهاکله در اشهاره بهه صهبغة     »نويسد:  زمخشري نيز آن را مشاکله خوانده است و می

رَسَ أَغْه »کهارد، بگوينهد    )= صبغه( را آورده است. همان گونه که به شخصی که درخت میآنان اين لفظ 

(. مفسّهران  661: 6م.، ج 6690)زمخشري، « و منظور از آن سخاوت و نيكوکاري باشد« رِسُ ف الَنٌکَمَا يَغْ

ـ  فِطْرَةَ =« )خلقت اوّليّه»و « دين  اهلل»غالباً آن را به معنی  « اسهالم »( و رَ النَّـاسَ عَلَیْهَـا  اللَّهِ الَّتِی فَطَ

کردنهد و ايهن را ه     اند که ترسايان شهر عموريه نوزادان خود را با رنگ زرد رنگهين مهی   اند و آورده گرفته

پنداشتند )ر.کا رازي،  هاي مسيحی ه نشانة ترسا شدن کودک می  مانند غسل تعميد در بسياري از فرقه

گويهد:   می کاش ، نيز تفاسير معتبر ديگر(. در تفسير 087: 6، ج 6099، ذيل آيه و ميبدي، 6، ج 6080

کند، نه رنهگ   ها پاک می ها و پلشتی همان دين حق است که دلها و خِرَدها را از آلودگی« اهلل صبغة»... »

(. او در ادامهه  060: 6م.، ج 6618)مغنيهه،  « کننهد و نهه چيهز ديگهر     که ترسايان گمهان مهی   زرد، چنان

گويد: باطن و نيّت درونی هرکس به رنگ دين و مذهب اوسهت و   عربی در تفسيرش می ابن»... افزايد:  می

گهذاران و هواپرسهتان از رنهگ ههوا و      هايشان رنگهين شهده اسهت و بهاطن بهدعت      درون فالسفه از عقل

« هاست و برتر و بهاالتر از آن رنگهی نيسهت...    . موحّدان رنگ خدايی دارند که بهترين رنگشانيها هوس

دانسهته اسهت کهه خداونهد خهود از روي      « هدايت و معرفت فطري»آن را  البيان مناهج(. صاحب )همان

اسهت کهه تغييهر و دگرگهونی نيابهد      « اهلل فطرة»ها نهاده است و همان  فضل و کَرَم در نهاد و نهان انسان

 (.060: 6ق.، ج6967)ملكی ميانجی،
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گاه آن را در اشارت به رنگ کفر »... عدّد دارد: هاي مت از آن تأويل م نويالدّين بلخی در  موالنا جالل

زدايهد   دهد و گاه در معنی رمز وحدت، که تلوينات را می و ايمآنكه خداوند به قلوب کافران و مؤمنان می

« دارد... داند که چشم بيننده را محجهوب مهی   برد. حتّی گاهی آن را اشارت به حكمت حق می به کار می

 (.010: 6088کوب،  )زرّين

 اهلل تههام آن رنههگ لطيهه    ةغصببب»

 

 رنههگ هههو مِّاهلل هسههت خ هه ةغصببب»

 

 اهلل گهههاه پوشهههيده کنهههد  صببببغة»

 

 «اهلل بههوي آن رنههگ ک يهه    لعنببة 

 (.770: 6، ج 6016، مولوي)          

 «ههها يكرنههگ گههردد انههدرو    پههيس

 (.6096: 0)همهان، ج                    

 «چهون بهر آن نهاظر تَنَهد     ي بیا پرده

 (.600: 9)همان، ج                        

پس هر کس کهه بهر شهما    : فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ...»ـ 9

 (.669)البقرهن  «کند، بر او ستم روا داريد... ستم کرد، به همان گونه که بر شما ستم می

« عهدوان »کيفر عدوان )= تجاوز( به طريق مشاکله »سد: نوي صابونی آن را مشاکله خوانده است و می

: 6ق.، ج 6066)صابونی، « ( است90)شورين« مِّ ْل هَا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌوَجَزَا  »خوانده شده است و آن نظير آية 

نمايد کهه در آيهه امهر     ظاهر چنين می»... نويسد:  (. ابوالفتو  رازي آن را مجاز و ازدواج خوانده، می760

ت به ظلم ولكن مراد مقابله و مجازات است و آنچه دوم باشد، بر سبيل جزا ، آن را ظلم نخوانند مگر اس

 سَبيِّئَةٌ  سَبيِّئَةٍ وَجَهزَا   »و کالم عرب بسيار است، قوله تعهالی:   قرآنبه سبيل مجاز و ازدواج و ام ال اين در 

]اين] بر سبيل ازدواج ]است] تا کهالم جفهت    ، و دوم سيّئه نباشد، چه جزاي بدي بد]ي] نباشد...«مِّ ْل هَا

 (.69: 6، ج 6080)رازي، « شود...

: 0ق.، ج 6967توضيح طبرسی نيز مانند اوست بدون اينكه به آراية آيه اشاره کرده باشد )طبرسهی،  

انهد تها در جهان تجهاوزگر و شهخص       اعتهدا  و سهخريّه، جهزا ناميهده شهده     »... گويهد:   (. مطعنی مهی 99

منظهور  »... فرمايد:  می کاش (. در تفسير نيز 108: 6088)المطعنی، « تأثيرگذارتر باشد...کننده  مسخره

تجاوز حقيقی نيست، بلكه کيفر تجاوز آنان و مقابله به م هل اسهت در کمّيّهت و کيفيّهت بها      « اعتدا »از 

مهده اسهت )مغنيهه،    نيهز آ  ...«سَبيِّئَةٍ وَجَزَا  »رعايت کردن عدالت و بدون هيچ ستم و تجاوزي که در آية 
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نيز دربارة اين آيه قريب به همهين مضهمون اسهت )ر.کا ملكهی      البيان مناهج(. توضيح 006: 6همان، ج

 (.699: 0، ج  ق.6967ميانجی،

خواهند بهه خهدا نيرنهگ بزننهد و حهال آنكهه        منافقان[ می]...: یُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ...»ـ 3

 (.690)النّسا ن  « زند نيرنگ میشان]  خداوند ]به جزاي عمل

اطالق شهده  « ذنب»به عقاب و کيفر، »... گويد:  درويش به صراحت آن را مشاکله خوانده است و می

خداونهد  »... گويهد:   (. صابونی نيز آن را مشاکله خوانده است و مهی 016: 0ق.، ج 6908)درويش، « است

له، خدعه و نيرنگ خوانده استا زيرا نتيجة فريب و متعال کيفر دادن به فريبكاري آنان را به شيوة مشاک

(. شيخ ابوالفتو  در توضيح 600: 6ق.، ج 6066)صابونی، « گردد نيرنگ آنان است که به خودشان برمی

فريبد و اين دو معنی را محتمهل بُهوَد: يكهی     و خدايْ ايشان را می»نويسد:  آيه دو وجه آورده است و می

معاملة مخادعان کند... هم در دنيا و هم در آخرت، و وجههی ديگهر آن اسهت    آنكه خداي تعالی با ايشان 

گويهد:   (. خرّمشهاهی مهی  91: 9ق.، ج 6080)رازي، ...« که جزاي خداع را، خداع خواند بر سبيل ازدواج 

گونهه افعهال    مكر و خدعه و استهزا  به خداوند نسبت داده شده است و خداوند از اين قرآن مجيددر »... 

گهويی و   زبانی ه ادبی مطر  است و آن کاربرد صنعت مشاکله يا هم شهكل   نكتةاست. در اينجا يک  منزّه

 (.606: 6079)خرّمشاهی، « نظيره آوردن است که در اغلب زبانها رواج دارد

منظور از نيرنگ زدن و مكر ورزيدن آنان با خهدا  »... فرمايد:  در توضيح آيه می کاش صاحب تفسير 

کنند، در حالی که ]در باطن] کفهر خهويش را    ظاهر به رسول خدا )ص( اظهار ايمان می اين است که به

خاطر اينكه هرکس به رسول خدا )ص( خيانت کند به خهداي سهبحان خيانهت کهرده      اند، به پنهان کرده

 ورزي خداونهد  (. مهراد از نيرنهگ زدن و خدعهه   60)الفهتحن  « انّ الذين يبايعونک انّما يبايعون اهلل»است: 

« مسهبّب اسهت...   ارادةشان، و اين از بهاب ذکهر سهبب و     کيفر دادن او به آنان است. در برابر مكر و نفاق

 (.918: 0م.، ج 6618  )مغنيه،

کنيم، چراکه  امروز آنان را فراموش می...: فَالْیَوْمَ نَنْسَاهُمْ کَمَا نَسُواْ لِقَاء یَوْمِهِمْ هَذَا...»( 3ـ1

 (.96)األعرا ن  «راموش کردندديدار چنين روزشان را ف

آيد که چنين نظري دارد:  صابونی در ذيل آيه به واژة مشاکله تصريح نكرده، امّا از توضيحات او برمی

رها  ]باور نكرده و]کنيم، همانگونه که آنان ديدار چنين روزي را  يعنی امروز آنان را در عذاب رها می»... 

کند کهه آيهه را از بهاب     (. وي آنگاه به نظر آلوسی اشاره می998 :6ق.، ج6066)صابونی، « کرده بودند...

نويسهد:   تم يل دانسته است )ر.کا همان(. ابوالفتو  رازي آن را ازدواج خوانده است و در توضيح آن می

اين آيه را دو تأويل است: يكی آنكه نسيان از ايشان حقيقت باشد و از خداي تعالی مجاز و بر سبيل »... 
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.. و دوم آنكه نسيان از هر دو جانبِ ترک باشد. خداي تعالی گفت: ايشان طاعت من رها کردند و ازدواج .

من نيز ثواب ايشان رها کردم و وجه سوم آنكه با ايشان در دوزخ معاملة منسهيّان و فراموشهان شهود تها     

کهه در زنهدان    ايشان آنجا مخلّد و مؤبّد باشند، چون کسی که او را فراموش کننهد و در شهاهد کسهی را   

(. 670: 9ق.، ج6080)رازي، « مخلّد خواهند داشت تا بميرد، گوينهد او را بهه زنهدان فراموشهان برنهد...     

گويهد:   معنهی کهرده اسهت و مهی    « اهمهال »را در ايهن آيهه   « نسيان خداونهد »نيز  کاش صاحب تفسير 

گونه که آنان ]در دنيها] عمهل   کند، همان معناي آيه اين است که خداوند آنان را در روز قيامت رها می»...

 (.001: 0م.، ج6618  )مغنيه،« هاي او را انكار کردند ]به احكام الهی] را رها و آيات و حجّت

 اند و خداونهد ههم ]بهه کيفهر آن[     ردهآنها خداوند را فراموش ک ...:نَسُواْ اللّهَ فَنَسِیَهُمْ... »( 3ـ1

 (.17)التّوبهن  «فراموششان کرده است...

مجهاز مرسهل اسهتا زيهرا اطهالق      « نسهيهم »ه نسيان در 6»دربارة آن دو وجه آورده است: درويش 

از آنهاست و اسناد آن به خداوند سبحان محال است   يتكلکنندة  منافقان( ساقط حقيقی آن به آنان )=

يهاد  و منظور الزمة نسيان است به معنی ترک و محروم کردن )= مجاز به عالقة الزميّت(ا يعنی آنهان از  

ه ممكهن اسهت   0خدا غافل شدند، در نتيجه، خداوند سبحان آنان را از رحمت و فضل خود محروم کرد. 

در اين آيه از باب مشاکله باشدا يعنی آنان از فرمان خدا سرپيچی کردند، خداونهد نيهز   « نسيان»کاربرد 

 (.090: 0ق.، ج6908)درويش، « رحمت و فضل خود را از آنان دري  فرمود

ايهن آيهه] از بهاب مشهاکله اسهتا زيهرا خهدا        »]نويسد:  نيز آن را مشاکله دانسته است و میصابونی 

اند، پروردگار نيز رحمت خهويش را   فراموشكار نيستا يعنی چون آنان از اطاعت خداوند فروگذاري کرده

ی به (. زمخشري نيز همين معنی را ذکر کرده 990: 6ق.، ج 6066)صابونی، « از آنان دري  فرموده است

(. ابوالفتهو  رازي آن را  087: 0م.، ج 6690آنكه به آراية مشاکله اشهاره کهرده باشهد )ر.کا زمخشهري،     

فعل ايشان بر حقيقت نسيان باشد و فعل خهداي تعهالی بهر سهبيل     »... نويسد:  ازدواج خوانده است و می

ر  ذِکْه »... گويهد:   مهی  (. توضيح طبرسی نيز همانند اوست و سهرانجام 10: 1ق.، ج6080)رازي، « ازدواج...

 (.60: 9ق.، ج 6967)طبرسی، « كَالَمِ...دِوَاجِ الْذَلِکَ لِازْ

به خداوند در روايات اهل بيت )ع( نيز آمهده اسهت و آن بزرگهواران    « نسيان»گفتنی است که اسناد 

 :شود یمنده . اينجا به آوردن روايتی از امام رضا)ع( در اين مورد بساند آوردهتفسير دقيق و درست آن را 

(، 67)التّوبـه/  « نَسُوا اهللَ فَنَسِیَهُمْ»قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ:  یَّ بنَ مُوسی)ع( عَنْعَلِسَألْتُ الرِّضا »

 مُحْدَثُ، أَ َمَخْلُوقُ الْإِنَّ اهللَ تَبارَکَ وَ تَعالی  َ یَنْسَی وَ  َ یَسْهُو، وَ إِنـَّمَا یَنْسَی وَ یَسْهُو الْ»فَقالَ: 
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یَ لِقَـاءَ  نَسِی مَنْ نَسِیهُ وَ ازِجَ( وَ إِنـَّمَا ی63ُتَسْمَعُهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: )وَ مَا کَانَ رَبوکَ نَسِیَّا( )مریم/ 

اهُمْ أُولئِـکَ  نَسُوا اهللَ فَأَنْسَ نَیکَالـَّذِوَ  َ تَکُونُوا »یَوْمِهِ بِأَنْ یُنْسِیَهُمْ أنْفُسَهُمْ، کَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: 

« فَالْیَوْمَ نَنْسَاهُمْ کَمَـا نَسُـوا لِقـاءَ یَـوْمِهِمْ هَـذَا     »( وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: 13)الحشر/« هُمُ الْفَاسِقُونَ

تَـابِ  کِدَادَ لِلِقَاءِ یَوْمِهِمْ هَذَا... قالَ مُصَنــِّفُ هَـذَا الْ  أِسْتِعْیْ نَتْرُکُهُمْ کَمَا تَرَکُوا الْأ( 21)األعراف/ 

یْ  َ نَجْعَلُ لَهُمْ ثَوَابَ مَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ یَوْمِهِ، لِأنَّ التــَّرْکَ  َ  أ« نَتْرُکُهُمْ»یَ اهللُ عَنْهُ قَوْلـُهُ: رَضِ

ـ  فِوَ تَرَکَهُمْ »یَجُوزُ عَلَی اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ أَمَّا قَوْلُ اهللِ عَزَّوَجَلَّ:  )البقـره/  « رُونَی ظُلُمَـاتٍ  َ یُبْصِ

 (.600: 6089)شيخ صدوق، « عُقُوبَةِ وَ أمْهَلَهُمْ لِیَتُوبُوایْ لَمْ یُعَاجِلْهُمْ بِالْأَ(، 17

نَسُهو  »يعنیا ... از امام علی بن موسی الرّضا)ع( دربارة اين سخن خداي عزّ و جل پرسيدم که فرمود: 

کند و  تبارک و تعالی ه فراموشكار نيست و اشتباه نمی ـ  ند (ا فرمود: همانا خداو17)التّوبهن « اهللَ فَنَسِيَهُمْ

اي  کند. آيا اين سخن خداوند ه عزّ و جهلّ ه را نشهنيده     اين مخلوقِ حادث است که فراموش و اشتباه می

(ا همانا خداونهد کسهی را کهه او و ديهدار روز قيامهت را      19)مريمن « وَ مَا کَانَ رَبُّکَ نَسِيّاً»فرمايد:  که می

نَسُـوا اهللَ فَأَنْسَـاهُمْ    نَیکَالــَّذِ وَ  َ تَکُونُوا »دهد، همانگونه که فرموده است:  موش کند، کيفر میفرا

 (ا96)األعهرا ن  « فَالْیَوْمَ نَنْسَاهُمْ کَمَا نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هَـذَا »( و 66)الحشرن« أُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

کنيم، همانگونهه کهه آنهان آمهادگی بهراي ديهدار امهروز )= روز         می يعنی آنان را ]به حال خودشان] رها

 قيامت( را از ياد بردند.

کنيم، يعنی براي آنان پاداش کسهی   گويد: آنان را ترک می نويسندة ايههن کتاب )= شيخ صدوق( می

وا نيست کنيما زيرا ترک بر خداي ه عزّ و جلّ ه ر   را کههه به چنين روزي اميد ]و يقين] داشت، عطا نمی

( نيز بدين معنی اسهت کهه در کيفهر دادن بهه     67)البقرهن « وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ  َّ یُبْصِرُونَ»... و آية 

 دهد تا توبه کنند. ورزد و فرصت می آنان شتاب نمی

مهروز  و گفتهه شهود، ا  ...: وَقِیلَ الْیَوْمَ نَنسَاکُمْ کَمَا نَسِـیتُمْ لِقَـاء یَـوْمِکُمْ هَـذَا    ...»( 3ـ9

 (.09)الجاثيهن « که شما هم ديدار امروزتان را فراموش کرده بوديد... ايم، همچنان فراموشتان کرده

فرو گذاشهتن آنهان را در عهذاب دوزخ بهه     »...گويد:  صابونی آن را استعارة تم يلی دانسته است و می

ندهد تا هالک و نابود شهوند.  زندانيانی مانند کرده است که زندانبان فراموششان کند و غذا و آب به آنان 

دههيم] و بها شهما چنهان رفتهار       کنيم ]و نجات نمی پيام نهايی آيه اين است که شما را در عذاب رها می

« شدگان کنندا زيرا خداوند متعال فراموشكار نيست و نسيان بر او عهارض نشهود   کنيم که با فراموش می

شما »گويد:  اشاره نكرده است و در معناي آن می (. زمخشري به آراية آيه660: 0ق.، ج 6066)صابونی، 

: 9م.، ج 6690)زمخشهري،  « کنيم، همانگونه کهه شهما وعهدة خهدا را رهها کرديهد...       را در عذاب رها می
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مها شهما را   »... نويسهد:   در آيهه دو وجهه ذکهر کهرده اسهت و مهی      « نسيان»(. ابوالفتو  رازي براي 060

به معنی تهرک  « نسيان»ا فرو گذاشتيد ايمان به اين روز ]را]. اين که شم فروگذاريم از ثواب امروز، چنان

که شما اين روز را فراموش کرديهد،   باشد و گفتند: مراد نسيان است بر سبيل مجاز و تشبيها يعنی چنان

ما شما را فراموش کرديم، يعنی به منزلت فراموشان فرود آوريم شما را تا کسی به خير نام شهما نبهرد و   

(. خرّمشهاهی بعهد از نقهل دو    699: 60ق.، ج6080)رازي، « نكند، گويی در ياد کسی نيسهتيد ذکر شما 

)خرّمشهاهی،  « به نظر راقم اين سطور ... اين تعبير از بهاب مشهاکله اسهت...   »... نويسد:  وجه ياد شده می

6079 :900.) 

 بچشهيد :( گهويم  مهى  آنهها  بهه  و)...: اکُمْفَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا إِنَّا نَسِینَ»( 3ـ3

 «...کهرديم  فرامهوش  را شهما  نيهز  مها  کرديهد،  فراموش را امروزتان ديدار اينكه خاطر هب(! را مجهنّ عذاب)

 (.69)السّجدهن 

)صهابونی،  « آيَاتِنَها عَمَهلَ بِ ت مُ الْعَذَابِ کَمَا تَهرَکْ مَ فِی الْيَوْر ک ك مُ الْنَتْ أَيْ إِنَّا نَسِينَاک مْ»نويسد:  صابونی می

خهداي متعهال فراموشهكار    »گويد:  (. او در اين آيه آن را مشاکله خوانده است و می909: 0ق.، ج 6066

کنهيم   نيست و مراد از آيه اين است که شما را ه مانند يک چيز فراموش شده ه در عذاب دوزخ رها مهی   

)همهان:  « همانندنهد و معهانی گونهاگون   مشاکله است کهه الفهاظ    ةيآرادهيم ]و اين همان  ]و نجات نمی

908.) 

کيفر دادن آنان در برابهر   منظورْ»گويد:  را در مقام مقابله دانسته است و می« اِنَّا نَسِينَاک م»زمخشري 

(. ابوالفتو  رازي در توضيح ايهن آيهه سهه وجهه     966: 0)زمخشري، همان، ج ...« آنهاستخدا فراموشی 

(ه نقهل  9ه6اعرا  است و قبالً ه ذيل شمارة )  96ارات همان توضيح آية آورده که با اندک تغييري در عب

 (.66: 1ق.، ج  6080شد )ر.کا رازي، 

= مؤمنان[ را ريشخند ]... آنان : فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ... »ـ 2

)التّوبههن  « در پهيش[ دارنهد  ]ند و عذاب دردنهاکی  ک نيز به کيفر آن،[ ريشخندشان می]کنند، خداوند  می

76.) 

يعنی خهداي بهزر  آنهان را در برابهر ريشخندشهان کيفهر       »گويد:  صابونی آن را مشاکله خوانده می

(. ابوالفتو  رازي آن را ازدواج خوانهده  990: 6ق.، ج 6066)صابونی، « دهد و آن از باب مشاکله است می

د از ايشان، خداي تعالی از ايشان فسوس داردا يعنی جزاي سهخريّت  دارن فسوس می»نويسد:  است و می

(. در تفسهير  86: 1ق.، ج 6080)رازي، « به لفظ مجازي برخواند براي ازدواج...« جزا»ايشان بدهدا آنگه 
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جلّ و عال ه اين اسهت کهه ريشهخندکنندگان را بهه      ـ معناي ريشخند کردن خالق »... فرمايد:  می کاش 

و « ريشهخند »(. اِسهناد  79: 9م.، ج 6618)مغنيه، « دهد... ن با عذابی دردناک کيفر میخاطر ريشخندشا

انهد کهه ذيهل     و نظاير اينها به خداوند سبحان در روايات اهل بيت)ع( نيز مجهال انعكهاس يافتهه   « مكر»

 منعكس شده است. 60شمارة 

دانی و من  ... آنچه در ذات من است، می ..:.تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ َ أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ...»ـ 6

 (.661)المائدهن « دانم... آنچه در ذات توست نمی

معنی اصلی آيه »... نويسد:  ابراهيم قصّاب اين آيه را از باب مشاکله دانسته است و در توضيح آن می

را بهه کهار   « نَفْس»تعال دربارة خود واژة ا زيرا خداوند م«عِندَکَتَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَالَ أَعْلَمُ مَا اين است: 

)ابهراهيم قصّهاب،   « اسهت « نَفْسِهک »برد و استعمال آن در اين آيه به خاطر مشهاکله و همگهونی بها     نمی

خدايا[ تهو از حقيقهت   ]»نويسد:  (. صابونی به آراية آن اشاره نكرده است و در معنی آيه می98ق.: 6900

تی، امّا من از ک نه ذات و صفات کمال تو آگاهی ندارم، تو داننهدة  ذات و وجود و نيّات درون من آگاه هس

 (.079: 6ق.، ج 6066  )صابونی،« هايی و علم تو به گذشته و آينده احاطه دارد و نيّت نهانها

معنی کرده است و در توضهيح  « قلب»را در آيه « نَفْس»زمخشري نيز آن را مشاکله خوانده است و 

)زمخشهري،  « خبهرم  دانی، بهی  هاي من آگاهی، امّا من از آنچه تو می تو از دانستهخدايا[ ]»گويد:  آيه می

گويهد:   سرانجام می« نَفْس»(. ابوالفتو  نيز در ذيل اين آيه پس از ذکر معانی متعدّد 169: 6م.، ج 6690

ب و علهم  امّا در آيت مراد از او غيب استا يعنی آنچه در دل و غيب من است، تو دانی و آنچه در غي»... 

خوانند؟ گوييم: بهراي آنكهه محهلّ او در ايهن پوشهيده       نَفْستوست من ندانم... و اگر گويند غيب را چرا 

در حقّ عيسی)ع( حقيقت اسهت و در حهق  قهديم     نَفْساست، اگر گويند  تحيا، نَفْسباشد، چون محل  

»... فرمايهد:   مهی  کاش سير (. در تف078: 9ق.، ج 6080)رازي، « تعالی بر سبيل ازدواج هم وجهی دارد

آورد و آن شهاهد، علهم خداونهد     در اين آيه حضرت عيسی)ع([ به برائت خويش از شرکِ آنان شاهد می]

 (.696: 0م.، ج 6618)مغنيه، « ...« کَفَی بِهِ شَاهِداً»است و 

 (.90)شورين « ست...... و جزاي هر بدي، بديی همانند آن ا ...:مِّثْلُهَا سَیِّئَةٍَسَیِّئَةٌوَجَزَاء »ـ 7

توان به خداوند همانند بشر، ذهن و ضمير و شخصيّت و ماهيّت و  طبعاً نمی»... گويد:  خرّمشاهی می

اشهكال اسهت.    و رو  و نظاير آنها نسبت داد. به جاي آنها نسبت دادن ذات و علم بهه خداونهد بهی    نَفْس

است. « شخص»به معناي « نَفْس»اند:  گفته اند و انگاران خداوند( به اين آيه تمسّک کرده مجسّمه )جسم

« نَفْهس ( »6دههد:   آيد که حق تعالی جسم است. امام فخر رازي به آنهان دو پاسهخ مهی    لذا از اين بر می
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نسبت داد، بر سبيل ازدواج يا مشاکله بهه خداونهد ههم    « نَفْس»( چون به عيسی، 0عبارت از ذات است. 

 (.760: 7960)خرمّشاهی، « نسبت داده است« نَفْس»

سيّئة دوم سيّئه نيسهت،  »نويسد:  درويش آن را جناس مزاوجه )= ازدواج( در لفظ خوانده است و می

بلكه کيفر و مجازات آن است که به خاطر مزاوجت آن را سهيّئه خوانهده اسهت... بعضهی آن را مشهاکله      

شهايش و گذشهت رويهارو    اند... منظور خداي تعالی آن است که گناه و سيّئه شايسته اسهت بها بخ   ناميده

)درويهش،  « اي همانند سيّئة نخسهت خواههد بهود...    شود، امّا اگر از آن عدول کنند. اين کار گناه و سيّئه

 (.97: 7ق.، ج6908

انهدا زيهرا    فعل و کيفر آن ه هر دو ه سيّئه خواننده شده  »گويد:  زمخشري بدون اشاره به آراية آيه می

)زمخشهري،  « آيهد  شهمار مهی    ت و نوعی بهدي و عهذاب بهراي او بهه    کيفر گناه بر گناهكار خوشايند نيس

(. ابوالفتهو   91: 6تها، ج   (. مراغی نيز آن را مشاکله خوانده اسهت )ر.کا مراغهی، بهی   006: 9م.، ج6690

اوّل سيّئه باشد، دوم سيّئه نباشد، چه جزا  سهيّئه عهدل   »... گويد:  رازي آن را ازدواج دانسته است و می

 (.19: 60ق.، ج 6081)رازي، ...« خواند آن را براي ازدواج « سَيِّئة»ودا وَ إِنَّمَا باشد و بدي نب

سببيّت اسهت، چهون علّهت جزاسهت،      آنبه نظر مطعنی اين آيه از باب مجاز مرسل است که عالقة 

حالتْ اقتضاي اين تعبير را دارد، چون شايسته است که به فاعل بدي، بدي شود. پس اطهالق سهيّئه بهر    

براي دست کشيدن شخص از بدي تأثيرگذارتر است، چون جان آدمی بيمناک است از اينكهه بهه او    جزا

ی نيست، بر وفق مشهاکله  منفدوم، « سيّئة»گويد:  (. خرّمشاهی می108: 6088)المطعنی، « بدي شود...

ايهن آيهه    (. به نظر استاد مغنيه نيز مفهادّ 987: 6079)خرّمشاهی، « گويی اينگونه آمده است شكل يا هم

 [ آمده است که قبالً توضيح داده شد.669البقرهن ] «مْ...يْك لَي عَدَاعْتَ نِمَفَ»همان است که در آية 

در ]منكهران[ مكهر ورزيدنهد و خداونهد ههم      ]و  :وَمَکَرُواْ وَمَکَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ»ـ 2

 (.99عمرانن  )آل« نگيزان استپاسخشان[ مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكرا

کاريشهان   خداي تعهالی[ آنهان را در برابهر فريهب    ]» نويسد:  درويش آن را مشاکله دانسته است و می

: 6ق.، ج 6908)درويهش،  « خداوند سبحان روا نيست... مؤاخذه فرمودا زيرا استعمال الفاظ شنيع دربارة 

اسهرائيل[ خواسهتند او )=    کفّهار بنهی  ]يعنهی  »سهد:  نوي (. صابونی نيز آن را مشاکله خوانده است و می96

عيسی( را بكشند، امّا خداوند او را از گزند آنان مصون داشت و به آسمان بهرد و نتوانسهتند بهه او گزنهد     

رسانند... . خداوند خيرالماکرين استا يعنی در خن ی کردن ترفندهاي آنان تواناتر از آنهاست و تهدبير و  
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(. نظر زمخشري نيز هماننهد  009: 6ق.، ج 6066  )صابونی،« نابوديشان گردانيد... ترفندهاي آنان را ماية

 (.011: 6م.، ج 6690صابونی است، ولی به آراية آيه اشاره نكرده است )ر.کا زمخشري، 

بهراي خداونهد   « مكهر »يعنی آنان را به مكرشان جزا داده است. عدول به لفهظ  »... گويد:  مطعنی می

دلهُره در جان مكرکنندگان است، چون تمام بدبختی نصيب کسی خواهد شهد کهه   ترس و  تيتقوبراي 

 (.106: 6088)المطعنی، « خداوند نسبت به آن مكر نمايد...

در اين آيه ابطال مكر کافران و بازگرداندن آن بهه خودشهان   »گويد:  ابراهيم قصّاب دربارة اين آيه می

حيله کردن و نيرنگ ورزيدن است که البتّه « مكر»ی خوانده شده است، در حالی که معنی حقيق« مكر»

ساحت ذات اقدس خداوند از آن منزّه است. اطالق و اِسهناد آن بهر خداونهد سهبحان از بهاب مشهاکله و       

)ابهراهيم قصّهاب،   « انهد  ي پيشين است. البتّهه گروههی آن را مجهاز مرسهل دانسهته     «مَكَر وا»همسانی با 

زجّاج گفت: مكهر خهداي بها بنهده     »... گويد:  آن را مزاوجه خوانده می (. ابوالفتو  رازي نيز98ق.: 6900

جزاي او باشد بنده را بر مكر، جزا را به اسم مبتدا برخواند... أَي مَا تجزي ت جزَيا و اوّل جزا نباشد و اين 

 اهلل  ا َضَأَا مَنَّإِ ... وَ»(. نظر شيخ طبرسی نيز مانند اوست: 90: 0ق.، ج 6080)رازي، « را مزاوجه گويند...

(. نظر شيخ طوسی نيز همهين گونهه   070: 0ق.، ج6967)طبرسی، « مِالَالْكَ ةِجَاوِزَمُی لَعَ هِفْسِی نَلَإِ كْرَالْمَ

 (.979: 0م. ج6680)ر.کا طوسی، 

الههی اسهتدراج اوسهتا    « مكر»مكر بندگان معناي منفی اخالقی دارد، امّا »... نويسد:  خرّمشاهی می

با مهلهت دادن و نعمهت دادن و ميهدان دادن بهه      همراهن و مؤاخذة پنهانی و زيرکانة او، يعنی فرو گرفت

(. نظر عالّمه جعفري نيز در اين مهورد ماننهد نظرههاي يهاد شهده      97: 6079مخالفان است )خرّمشاهی، 

ي معمهولی آن نيسهت کهه مهردم انجهام      معنها شهود،   مقصود از مكر که به خدا نسبت داده می»... است: 

خهدا قابهل تصهوّر     که سرچشمة مكر و فريبكاري در آدمی است،[ دربهارة  ]دهند... ضع  و هواپرستی  می

پردازان بوده باشهد، بهدين معنهی     برگشتن نتيجة مكر به خود حيله« مَكَرَ اهلل...»نيست... شايد مقصود از 

وندي پاي خود آنهان را  دانند که همين مكر و نتيجة آن مطابق مقررّات خدا ورزند و نمی که آنان مكر می

هاي ديگري  (. فخر رازي به اِسناد مكر به خداوند از ديدگاه990: 0، ج 6096)جعفري، « خواهد گرفت...

( برخهورد  0( خداوند کيفر مكر را مكر ناميده است. 6از:  عبارتندها  نگريسته است که جانماية آن ديدگاه

در اينگونه آيات[ به معنی تدبير محكم و کامهل  ]مكر  (0ظاهراً[ همانند مكر است. ]خداي تعالی با آنان 

... اينگونه  الميزان(. به نظر صاحب تفسير 70: 0م.، ج 6680است و از الفاظ متشابه نيست )ر.کا رازي، 

اي  ها ه همانند ضاللت، خدعه، امداد، کمک کردن در طغيان، مسلّط کردن شيطان و ... ه را به گونهه    واژه

(. 61: 0م.، ج6670)طباطبهائی،  ...« د داد که شايستة ساحت پاک ذات اقدس اله باشهد  بايد به خدا اِسنا

دارد... منظهور از مكهر کهافران و     قهرآن کهريم  اين آيه نظهاير زيهادي در   »... فرمايد:  می کاش در تفسير 
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بطهال مكهر   گري و شرّانگيزي آنان است، امّا دربارة خداوند ه تعهالی ه مهراد ا     ورزي و حيله منافقان نيرنگ

« وَلَا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّـا بِأَهْلِـهِ  »فرمايد:  که می همانگونهگري براي آن است،  مكرانگيزان و چاره

 (.18: 0م.، ج 6618)مغنيه، (...« 90)فاطرن 

ـ  ...»ـ 3  :انِهِمْ یَعْمَهُـونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ * اللّهُ یَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَیَمُدوهُمْ فِی طُغْیَ
کنهد و در طغيانشهان    کنيم. خداوند ريشخندشان مهی  مؤمنان را[ فقط ريشخند می]منافقان[ گويند: ما ]

 (.69ه69)البقرهن  «دارد سرگشته می

همانها ثابهت و معلهوم اسهت کهه      »... نويسهد:   درويش آن را با تأکيد تمام مشاکله خوانده است و می

يهوده اسهت و سهاحت خداونهد سهبحان از آن منهزّه اسهت. اينجها کيفهر         ريشخند کردن کاري عبث و ب

 (.06: 6ق.، ج 6907)درويش، « شده است و آن از باب مشاکله است... خوانده« استهزا »استهزا ، 

خداوند سبحان به اسهتهزا  و ريشهخند آنهان    »...نويسد:  صابونی نيز آن را مشاکله خوانده است و می

« كی هسهتند و معنهی مختله  و ايهن آرايهه را علمهاي بيهان مشهاکله خواننهد...         دهد... الفاظ ي کيفر می

 (.01: 6ق.، ج 6066)صابونی، 

آيهه اشهاره نكهرده اسهت )زمخشهري،       زمخشري در توضيح آيه سخنی درازدامن دارد، ولی به آرايهة  

 (.17و  11: 6م.، ج 6690

. شيخ ابوالفتو  بدون اينكه بهه آرايهة   (91: 6تا، ج  مراغی نيز آن را مشاکله خوانده است )مراغی، بی

دههد ... پهس ايهن     آيه اشاره کند، معتقد است که خداي تعالی به ريشخندکنندگانِ مؤمنهان کيفهر مهی   

)رازي، « معاملة مستهزيان باشد که اين فعل اگرچه نوعی بلي  است از عقوبهتا صهورت اسهتهزا  دارد...   

 (.80: 6ق.، ج 6080

اسهتهزا[ي دوم  ]نسبت دادن استهزا  به خداوند غريب و خهال  اسهت... و   »... نويسد:  خرّمشاهی می

همهان لفهظ اوّل را بها معنهايی متفهاوت        گويی، مفهوماً و مصداقاً با اوّلی فرق دارد و يا به تناسب و نظيره

اند. سيّد مرتضی و شيخ طبرسهی ههم ايهن     تكرار کرده است. اهل ادب اين نحوة تعبير را مشاکله ناميده

 (.0: 6079)خرّمشاهی،« ي خداوند، استدراج است«استهزا»را دارند و هم برآنند که مراد از  نظر

السّهالم، آمهده اسهت. راوي از     گفتنی است که معنی دقيق آية شريفه در روايات اههل بيهت، علهيهم   

لْتُهُ عَنْ سَأ»اَند، سؤال کرده است:  حضرت رضا )ع( توضيح و تبيين آياتی را که همة آنها از باب مشاکله

« یُ بِهِـمْ سْتَهْزِاهللُ یَ»( وَ عَنْ قُوْلِ اهللِ عَزَّوَجَلَّ: 73)التّوبه/ « سَخِرَ اهللُ مِنْهُمْ»قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ: 
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( 23ن/ عمـرا  )آل« وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اهللُ وَ اهللُ خَیْرُ الْماکِرِینَ»( وَ عَنْ قَولِ اهللِ عَزَّوَجَلَّ: 12)البقره/ 

إنَّ اهللَ ـ تَبارَکَ وَ تَعـالی ـ      »(، فَقالَ: 131)النّساء/ « یُخادِعُونَ اهللَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ»وَ عَنْ قَوْلِهِ: 

وَ  ةِيَّالسُّةْْرَِ، وَ   یَمْکُرُ، وَ   یُخادعُ، لَکِنَّه ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ یُجَـازِیهِمْ جَـزاءَ     ءُیسْتَهْزِیَسْخَرُ، وَ   یَ

الرّضها )ع(   بهن موسهی    ... از علهیّ ، تَعالَی اهللُ عَمّا یَقُولُ الظّالِمُونَ عُلُوّاً کَبِیراً...: الَْدِيعَةِزاءَ المَکْرِ وَ جَ

، و از کالم او ه عزّ و  «خدا آنان را به ريشخند گرفته»فرمايد:  کالم خداوند سبحان پرسيدم که می دربارة

نيرنهگ کردنهد و   »، و نيز از کالم او کهه فرمهود:   «کند شخند میخداست که ري»جلّ ه که فرموده است:  

بها خهدا نيرنهگ    »ا و نيز از کالم او کهه فرمهوده اسهت:    «خدا نيرنگ کرد و خدا بهترين مكرانگيزان است

زنهد،   فرمود: خداي ه تبارک و تعالی ه ريشخند نمهی    «.کنند و حال آنكه او با آنان نيرنگ خواهد کرد می

زند، امّا او ه عزّ و جلّ ه کيفر ريشخند و اسهتهزا  و مكهر و      ورزد و نيرنگ نمی مكر نمی کند، استهزا  نمی

)صدوق، « تر[ است و منزه]گويند بسيار برتر  دارد، خداوند از آنچه ستمكاران می نيرنگ را بر آنان روا می

6089 :000.) 

 گیری نتیجه

شود،  گويی ديده می شكل همآراية مشاکله ن  اآنهکه در  قرآن کريمدر اين مقاله ده مورد آيه از آيات 

نگهري و   هها ژر   هاي آيهه  پژوهان بزر  و کسانی که در آرايهقرآنبررسی و کاويده شد و نظر مفسّران و 

هاي وحی الهی از عالم ملكوت بهه   اند، بيان شد. نكتة قابل توجّه اين است که وقتی درونمايه تأمّل داشته

پوشهند، عنصهري بالغهی و نحهوي بها عنهوان        ت و لباس گفتار يا نوشتار میجهان ناسوت تنزّل يافته اس

توان اين را نوعی تقارن نحوي ه بالغهی    کند که می هاي مختل  در آنها نمود پيدا می به گونه« همسانی»

هاي آن به شمار آورد و البتّه اين نيز فروغی از خورشيد تابان بالغت کتاب خداست که  در ساختار جمله

انهد، در ههيچ کهدام     است. آياتی که به آراية مشهاکله آراسهته   اي در اين زمينه  ند تدوين فرهنگنامهنيازم

شهود   معناي ظاهري لفظ دوم ملحوظ نيست، بلكه معانی مجازي آنها از روي قرينه و سياق فهميده مهی 

بالغهت و زيباشناسهی    اند، هر چند عدّة اندکی از آنان از نظر که مفسّران به توضيح و تبيين آنها پرداخته

اند. معناي دقيق دو مقوله از اين گونه آيات نيز از روايات اههل بيهت عصهمت و طههارت      به آنها نگريسته

 )ع( نقل و ترجمه شده است.

 و مخخذ منابع

 نامه. تهران: انتشارات نيلوفر ه جامی. ترجمة بها الدّين خرّمشاهی. به همراه توضيحات و واژه قرآن کریم.

 . بيروت: دارالفكر المعاصر.علم البدیعق.(. 6900قصّاب، وبيد ) ابراهيم

 . برگردان محمّدعلی سلطانی. قم: ارمغان طوبی.الخصال(. 6089بابويه )شيخ صدوق(، محمّد بن علی. ) ابن
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 جلد اوّل. دفتر دوم. تهران: شرکت سهامی انتشار. .تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی(. 6096جعفري، محمّدتقی. )

 . قمر: کمال الملک.إعراب القرآن الکریم و بیانهق.(. 6908الدّين. ) يش، محيیدرو

 . تهران: اسالميّه.60و  1، 9، 9، 0، 6. جالجنان الجنان و روح روض(. 6080رازي، ابوالفتو . )

 . لبنان: دارالفكر.0جلد .التّفسیر الکبیرم.(. 6680رازي، فخرالدّين. )

 . تهران: علمی.سرّ نِی. (6088کوب، عبدالحسين. ) زرّين

. الکشّاف عن حقایق غوامض التّنزیل و عیون األقاویل فـی وجـه التّأویـل   .(. م6690زمخشري، جاراهلل. )

 .مطبعة اإلستقامةقاهره: . ال9و  0، 6جلدهاي 

 . تهران: ميترا.نگاهی تازه به بدیع(. 6086شميسا، سيروس. )

 . القاهره: دارالصّابونی.رالتّفاسی صفوة .ق.(6066صابونی، محمّدعلی. )

 األعلمی. سةمؤسّ. بيروت: 0. جلد المیزان فی تفسیر القرآنم.(ا 6670طباطبائی، محمّدحسين. )

 . بيروت: دار األميره.9و  0، 6جلد  .البیان فی التّفسیر القرآن مجمع ق.(.6900طبرسی، فضل بن حسن. )

 األعالم اإلسالمی. مكتب. بيروت: ر القرآنالتّبیان فی التّفسیم.(. 6680طوسی، محمّد بن حسن. )

 . تهران: واحد تحقيقات اسالمی.6. جلدتفسیر أحسن الحدیث(. 6011اکبر. ) قرشی، سيّدعلی

. ترجمهة دکتهر سهيّد حسهين     های بالغی بیانی قرآنـی  ویژگی(. 6088المطعنی، عبدالعظيم ابراهيم محمهد. ) 

 سيّدي. تهران: سخن.

 بيروت: دار اإلحيا  التّراث العربی.تفسیر المراغی. تا(.  المراغی، احمد مصطفی. )بی

 . بيروت، دار الجواد.9و  0، 0، 6. جلد التّفسیر الکاشف م.(.6618مُغنيه، محمّدجواد. )

. بهه تنظهيم محمّهد    0و  6جلهد  . البیان فی تفسیر القـرآن  مناهجق.(. 6967ملكی ميانجی، شيخ محمّدباقر. )

 رات فرهنگ و ارشاد اسالمی.بيابانی اسكويی. تهران: وز

 . تصحيح دکتر محمّد استعالمی. تهران: زوّار استعالمی.مثنوی(. 6016الدّين محمّد. ) مولوي بلخی، جالل

اصغر حكمت. تهران:  . به کوشش علی6. جلد األبرار عدّة األسرار و کشف(. 6099ميبدي، رشيدالدّين ابوالفضل. )

 سينا. ابن

ه.العلميّه جها: دارالك ت هب    . بهی جواهر البالغـه فـی المعـانی و البیـان و البـدیع     ا(. ت هاشمی، سيّد احمد. )بی



 

 


