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 بیان مسئله (1

خواندگان مدارس علوم دینی بودند. زبان عربی را در آنجا ران کالسیک فارسی بالإستثناء درسشاع

آموخته و با فرهنگ و معارف قرآنی آشنا بودند لذا طبیعی بود که از قرآن اثر پذیرفته، معارف و 

ویژه که قرآن از دیدگاه ادبی و بالغی نیز جایگاه بسیار ظرایف آن را در شعر خویش بیاورند، به

ز تقدّس نیز گیری از قرآن و کالم خدا، به سخن آنان رنگی اها، بهرهواالیی دارد. افزون بر این

 .ساختتر میبخشید و از دیدگاه گفتمانی، آن را برای خواننده، پذیرفتنیمی

 به هاآن نظر مورد موضوع و شاعران آشنایی تناسب و حدیث در شعر فارسی، به قرآن تجلّی

گیری، ترجمه تضمین، اثرپذیری واژگانی )شامل وام حل، اقتباس، درج، چون گوناگونی هایشیوه

ای شامل اقتباس و تضمین و حل )همان: (، اثرپذیری گزاره15-30: 1376دسازی )راستگو، و برآین

سبکی، -بنیادی، تلمیحی، تأویلی، تطبیقی، تصویری، ساختاری-(، تفسیر، اثرپذیری الهامی30-42

 هااز آن کم و بیش پژوهشگران های مذکور مواردی هستند کهای و چندسویه است و تجلیشیوه

 و شعرا آثار در و حدیث آیات از گیریبهره  از های دیگریشیوه لیکن اند،آورده میانبه  سخن

 یاد تطبیق و جری به آن از ست کهاپرداخته شده بدان تاکنون کمتر که خوردمی چشم به ادبا

(. 17: 1376؛ شاکر، 1391دیگران،  و پناه؛ یزدان167، 1  ج ،1378 آملی، جوادی .شود )رکمی

تضمین، اثرپذیری  حل، اقتباس، ذکر است استفاده از آیات قرآنی در متون ادبی مانند درج، شایان

واژگانی تلمیح و مواردی از این دست، بیشتر در حوزۀ زیبایی شناختی قابل بررسی هستند، به عبارت 

دیگر، پژوهشگران ادب فارسی تنها با رویکرد بالغی به سراغ آیات قرآنی در آثار شاعران و 

های دیگری که شیوهاند، درحالیکارگیری این آیات غافل بودهاند و از اهداف بهنویسندگان رفته

توانند با رویکرد منظور شناسی به تحلیل این اهداف در حوزۀ چون جری و تطبیق وجود دارند که می

زمینۀ مناسبی تحلیل گفتمان بپردازند؛ عالوه برآن، جری و تطبیق به دلیل داشتن ماهیت استداللی، 

هایی از روند. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا گوشهجهت اقناع مخاطب نیز به شمار می

انوری ابیوردی تحلیل و بررسی  این کتاب آسمانی را در قالب جری و تطبیق بر قصاید اثرگذاری

ن در تحلیل آ از انوری یاستفاده چگونگی فارسی، ادب در تطبیق و جری مفهوم کند. شناساندن

 توانایی دادن نشان و استفاده شاعر از جری و تطبیق در منطق گفتمانی خود مصادیق مورد گفتمان،

 .شودمی محسوب پژوهش این اهداف از ها،آن از استفاده در شاعر
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 مبانی نظری (2

 های قرآنی، شناخت شأن نزول آیات است که در بارۀ آن، روایاتیکی از موارد مهم در پژوهش

 نازل گشته خاص ایواقعه یا شخص برای ایآیه اگر، عنوان نمونه به است؛ هذکر شد فراوانی

 به نیز شدۀ آیه نازل قاعدتاً می بایست حکم واقعه آن اتمام یا شخص آن مرگ صورت در باشد،

 آیاترک. ها )نسل تمامیو اعصار تمام برای است کتابی کریم که قرآن حالی در رسید،می پایان

 و تمام 1391) دیگران، و پناهاست )یزدان مطلق آن حکم آیات و اسرا( سورۀ 9 حجر و سورۀ 9

 این از که است زمانی و مکانی از مرزهای فراتر قرآن هایویژگی و اوصاف قوانین، احکام،

 (.167:  1 ج ، 1378آملی، است )جوادی شده تعبیر «جری»به  روایات در ویژگی

اغلب شخص، رخداد یا موردی خاص بوده است؛ از این رو در موارد شأن نزول آیات قرآنی 

توان آن آیه را به موارد مشابه آن تطبیق داد؛ از آنجا که تغییر شرایط اجتماعی، تغییر شرایط مشابه می

زندگی را هم به دنبال دارد، موارد جدیدی مطرح می شود که در صدر اسالم وجود نداشته است، 

گیرد، جاوید است، احکام مربوط به آن نیز همۀ قرون و اعصار را دربرمی ۀآن معجزاما از آنجا که قر

اند لذا فقها بویژه فقهای شیعه از تطبیق موارد مربوط به یک حکم به موارد مشابه آن استفاده کرده

ای اند و با این شیوه توانسته اند راه حلی مناسب و درخور برکه این مسئله را جری و تطبیق نامیده

 و طباطبایی، 345: 2، ج 1379مواردی بیابند که در صدر اسالم وجود نداشته است)رک. مجلسی، 

 (.67: 3ق، ج 1403

های تداوم و جاودانگی آن است؛ زیرا با جری در تفسیر آیات قرآن، یکی از راه اجرای قاعدۀ

مشابه در دوران بعد نیز تطبیق های توان آیات را بر وضعیتداد آن میإعمال این قاعده و مطالعۀ برون

تواند گواهی باشد بر جاودانگی و همیشگی بودن این معجزۀ بزرگ؛ به عنوان داد و همین مسئله  می

 اعصار مؤمنان بر و است کرده تجاوز اولیه از مخاطبان مثال، با پیروی از قاعدۀ جری، منظور آیه

 خود سیر و جریان در شده، نازل کفار با موضوع جهاد در که آیاتی و شودمی منطبق نیز بعدی

شاعران و نویسندگان نیز نه به منظور کند. تطبیق می هم نفس با جهاد بر و است نموده تجاوز آن از

ای بر مفاهیم مورد ، بلکه جهت تبیین منطق گفتمانی خود  کوشیده اند آیات قرآنی را به گونهفقهی

 نیز بررسی این مسئله است.نظر خود منطبق سازند. موضوع پژوهش حاضر 

 (یمعنای اصطالح -شناسی جری و تطبیق )معنای لغویمعنا و مفهوم (3

در اصل به معنای روان شدن و جریان داشتن و حرکت منظم و دقیق در طول مکان « جری»واژۀ 

(؛ از این رو 77: 1371است؛ مثل جریان آب یا جریان کشتی در دریا یا جریان خورشید )مصطفوی، 



 25-45، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  28

 

 منظور،  کردند؛ زیرا از یک سو به سوی دیگر روان است )ابناز خورشید به جاریه تعبیر میگاه 

را مقید به حرکت در مکان « جری»(. البته بسیاری از پژوهشگران علم لغت، واژۀ 140: 14، ج 1405

 به لغت در . جری)اند )رک. ابن منظور: ماده جریدانسته« خالف سکون»اند، بلکه آن را نکرده

 یوسف، حسین ؛194ق :  1412اصفهانی،  )رک. راغب به کاررفته استنیز  سریع حرکت معنای

 استفاده آب شدن روان و خورشید حرکت و باد وزیدن اسب، دویدن برای ( که262:  1تا، ج  بی

 (.174، : 6ق، ج  1410شود )فراهیدی، می

 مورد تنها به تواننمی را قرآن از ایآیه و دارد وسیع ایدامنه مصادیق، بر قرآن آیات تطبیق

 مالک همان دارای و متّحد، آیه نزول مورد با که موردی هر با بلکه داد، آن اختصاص نزول

است.  شده تعبیر قرآن« جری»به  روایات در که است چیزی همان تطبیق است. این قابل باشد،

 است، همسان آن با که مواردی دیگر بر آیات از برآمده مفاهیم تطبیق از عبارت است جری پس

 (.345:  2، ج 1379نزول )ر.ک. مجلسی،  مورد از جزئیات آن تجرید با

ست. ست ماندگار که بر اساس حکم معجزه بودنش در تمام ایام و اعصار جاری اقرآن کتابی ا

 در شده، نازل معینی اشخاص یا شخص که در بارۀ ایآیه توان چنین نتیجه گرفت کهبنابراین می

شود روایات جری نامیده می عرف که در است همان این و است نشده منجمد خود نزول مورد

در اصل به معنای قراردادن چیزی بر چیز « تطبیق»واژۀ  (.67، : 3ق، ج  1417؛ 42:  1372)طباطبایی، 

 (.77:  2، ج 1416دیگر است، به طوری که آن را بپوشاند و مساوی یک دیگر باشند )مصطفوی، 

 از است عبارت»اند: کرده تعریف چنین را قاعدۀ جری و تطبیق معاصر، نویسندگان از برخی

نازل شده است ) شاکر،  هاآن در بارۀ آیات چه آن از غیر مصادیقی بر قرآن آیات و الفاظ انطباق

 از عبارت است تطبیق و جری»دارد: نیز در تعریف این قاعده بیان میالمیزان (. مؤلف 147:  1381

معیار  و مالک که دیگری موارد یا مورد بر مورد یک به مربوط آیات و الفاظ انطباق و جریان

 .(67:  3ق، ج 1403 )طباطبایی،« دارند یکسان و واحد

توان گفت که جری و تطبیق عبارت است از انطباق مفاد آیات بر مصادیقی غیر از در نتیجه، می

ها نازل شده است. مفاد آیات به سان آب یا هر چیز روان در طول دوران آنچه که آیات در بارۀ آن

شود بلکه بر موارد نوپیدا نیز منطبق جاری است و اعتبار آن به یک دوره و مکان خاص محدود نمی

 گردد. این مهم خود گواهی است بر اعجاز قرآن دال بر جاودانگی و ماندگاری آن.می
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 ق. اقسام حقیقت جری و تطبی1.3

جری و تطبیق به لحاظ حقیقت بر دو قسم است الف( از کلی به جزئی: در این نوع جری، مفاهیم 

شود. ب( از جزئی به جزء دیگر: در این کلی آیات و روایات بر مصادیق زمان حال تطبیق داده می

قسم از جری و تطبیق، حکمی را که در قرآن و حدیث برای یک شخص آمده است، به مصداق 

ای در بارۀ ذم رفتاری زشت از شخص دهیم؛ یعنی، مثالً اگر آیهیگری انتقال داده و انطباق میجزئی د

خاصی نازل شده است، مراد تنها آن شخص نیست و اگر آن ویژگی مذمت شده در شخص یا 

پناه، ها نیز جاری و صادق خواهد بود. )رک. یزداناشخاص دیگری نیز دیده شود، آیه در بارۀ آن

با در نظر گرفتن قاعدۀ جری و تطبیق، دیگر، احکام و موارد مطرح شده در آیات قرآنی تنها ( 1391

منحصر و محدود به شأن نزول آیات نخواهد شد و برای همیشه  و در همۀ اعصار جاری خواهد بود 

 و  قابلیت انطباق با موارد مشابه آن را نیز خواهد داشت.

 تفاوت جری و تطبیق در فقه و ادبیات .2.3

ها جری و تطبیق آیات در فقه اسالمی  جهت تسرّی احکام برای مواردی مشابه است که دربارۀ آن

بخشی حکمی صادر نشده  است. در حالی که در ادبیات نوعی برخورد ذوقی با آیه، جهت مشروعیت

 ای است. گونهبه سخنان خود، اقناع مخاطب، بیان گفتمان شاعر و موارد دیگر این

در فقه اسالمی در خدمت کمک به تفهیم، تفسیر و درک بهتر موارد دینی است  جری و تطبیق

ولی در ادبیات در خدمت کمک به اهداف شاعر است؛ به عبارت دیگر، هدف شاعر اغلب هیچ 

ربطی به شأن نزول آیه ندارد؛ زیرا گاه شاعر یا نویسنده، آیه یا حدیثی را بر موردی که به ظاهر 

ای وارد که به معنی اصلی و حتی ظاهری آیه خدشهآنسازد، بیرد، منطبق میچندان هم، با آن ندا

سورۀ نساء درباره دو قوم اوس و خزرج است )رک.  59شود؛ به عنوان نمونه، شأن نزول آیۀ 

های مختلفی بیان االمر نیز مفسّران دیدگاه(. در بارۀ واژۀ أولی224 -223:  1، ج1986صابونی،

این که آن را در شأن خالد بن ولید، خلفای راشدین و ... دانسته اند. اما شاعران و  اند؛ از جملهکرده

االمر را حاکم وقت بدانند ولو این که ظالم نیز باشد و به این وسیله، به اند أولینویسندگان کوشیده

حاکمیتش مشروعیت ببخشند. این کار موجب پذیرش و استقبال شاهان و حاکمان وقت نیز واقع 

اند با پذیرش این مسئله و استناد به آن، به مقاصد خود دست یابند. ماجرای محمود ده و کوشیدهش

(. انوری 175: 1346غزنوی و ابوالحسن خرقانی نمونه بارز این مسئله است)رک. عطار نیشابوری، 

انیاً بتواند با ( این آیه را بر ممدوح خود تطبیق داده تا اواّلً به او مشروعیت ببخشد، ث37: 1362نیز )

اقناع مخاطبان خود، آنان را برای پذیرش مسئله اطاعت از او آماده سازد. ثالثاً با این کار بتواند نظر 
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ای برای دستیابی بیشتر به صله و پاداش را برای خود ممدوح را به خود جلب کند و از این راه زمینه

واقع در بیشتر موارد، شأن نزول آیه، هیچ  فراهم کند که در متن مقاله به تفصیل بیان شده است. در

انگیزی مسیری را برای ادیبان پردازی و ذوقپیوند دینی با منظور شاعر ندارد امّا این شیوه از نکته

توانند در طی آن بدون نظر داشتن به معنی اصلی و اولیۀ آیه یا حدیث، از آن میسازد که هموار می

ر و اثرگزارتر جلوه دهند. این هنر نظیر پیوندهای تشبیهی و تمثیلی بهره جویند و کالم خود را زیبات

در واقع  (.29: 1384و اطمینانی،  60: 1376شود )رک. راستگو، است که میان دو چیز برقرار می

اند آیات ، بلکه جهت تبیین منطق گفتمانی خود کوشیدهشاعران و نویسندگان نه به منظور فقهی

رسد بتوان جری و تطبیق را مفاهیم مورد نظر خود منطبق سازند. به نظر می ای برقرآنی را به گونه

 ای تأویل شاعرانه در جهت منطق گفتمانی و در خدمت تأمین اهداف آنان تلقّی کرد. گونه

 پیشینه پژوهش (4

است. های بسیاری صورت گرفتهدر بارۀ اثرپذیری شاعران و ادیبان از قرآن کریم، پژوهش

های اثرپذیری از قرآن و حدیث را در یازده گروه اثر پذیری ها و گونهشیوه( 1376راستگو)

 -بنیادی، تلمیحی، تأویلی، تطبیقی، تصویری، ساختاری -ای، گزارشی، الهامیواژگانی، گزاره

ای تقسیم کرده است اما از جری و تطبیق در این تقسیم بندی خبری ای و چند سویهسبکی، شیوه

ای تحت ( در مقاله1372ای تأویل قلمدادکرد. اکبری)مسامحه بتوان آن را گونه نیست. شاید با کمی

به برخی از تلمیحات قرآنی در دیوان انوری به « تلمیحات قرآنی در دیوان انوری ابیوردی» عنوان

صورت توصیفی اشاره کرده است. این کار در کل نوشته ای است شتابزده، بدون نتیجه گیری و 

ای . اولین کار پژوهشی جدّی در زمینۀ جری و تطبیق در آثار ادبی، مربوط به مقالهکامالً انشایی

( که در آن، 1384از عباس اطمینانی)« جری و تطبیق آیات در دیوان خاقانی» است، تحت عنوان

جری و تطبیق را با تأویل مرتبط دانسته و به مواردی از جری و تطبیق آیات در اشعار خاقانی اشاره 

های بررسی استعاره»ای تحت عنوان( در مقاله1395است. لیال مدیری و محمدابراهیم مالمیر)کرده 

یلی کوشیده اند سبک مولوی تاو –با رویکرد بالغی « تأویلی موالنا برپایۀ جری و تطبیق آیات قرآن

و تطبیق  کنند. در زمینۀ کاربست منطق گفتمانی جریهای تاویلی قرآنی معرفیرا در استخدام استعاره

تاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر کوششی در جهت  پرکردن این خأل 

 کوشد برای اولین بار به کاربست منطق گفتمانی جری و تطبیق در قصاید انوری بپردازد. است و می
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 وتحلیل. تجزیه 5

ما برای تمام آیات، آگاهی از شأن نزول آیات در تشخیص قاعدۀ جری و تطبیق یک ضرورت است ا

شأن نزولی به صورت تفکیک شده وجود ندارد؛ زیرا برخی از این آیات دارای موضوع مشخص 

اند. انوری با استفاده از شگردهایی مانند تلمیح، درج، حل، بوده و بیشتر برای توصیف به کار رفته

ق در قصاید خود به عقد، اقتباس و مواردی این چنینی، مفاهیم قرآنی را به صورت جری و تطبی

نمایی، های انوری برای مواردی چون اقناع مخاطب، بزرگکاربرده است. جری و تطبیق در سروده

کاررفته است که در این جا به برخی از این استدالل، بیان گفتمان خود و مواردی از این دست، به

 کنیم:کارکردها اشاره می

 . استدالل1.5

( 2009-1922)به استدالل دارد که بر پایۀ ساختارهای استداللی تولمین اثبات یا رد هر گفتمانی نیاز

بر سه رکن: ادعا، پشتیبان، زمینه یا زیر بنای فکری استوار است، زیرا ادّعا با یک ارتباط زیر بنایی از 

ها ابزاری جهت اقناع عقالنی مخاطب و متقاعد کردن استداللیابد. طریق زمینه یا پشتیبان پیوند می

 اقامۀ یک استدالل یعنی یک ادعا و ارائه راهکارهای دیگر  برای قبول آن.  و به کار می روند.ا

ادعا بیان سخنی است که هنوز درستی یا نادرستی آن اثبات نشده است. ادعا سخن  :الف( ادعا

اساسی و سخن اصلی در هر گفت و گوی استداللی است؛ به عبارت دیگر؛ مقصود اصلی گوینده 

گیرد، برای قبوالندن ادعا به مخاطب است و گوینده ن مطلب و نیز شیوۀ استداللی که به کار میاز بیا

ها برای شنونده روشن کوشد تا موضوع اصلی مورد بحث )مورد ادعا( را براساس شواهد و دادهمی

 .(155:1391کند و او را قانع سازد )عبداللهی و عمل صالح ،

سازد. زمینه عموماً براساس ارتباط زیربنایی و استنتاجی را میان ادعا و پشتیبان برقرار می :ب( زمینه

های مطرح شده در سطح جامعه استوار است. زمینه از این نظر اهمیت باورهای پذیرفته شده یا ارزش

ب را های مشترک، مخاطگیرد. زمینهدارد که زیربنای مشترک میان گوینده و مخاطب را در برمی

های استدالل را دریابد و به نوعی در استدالل شرکت کند تا به طور ناخودآگاه، نهانیدعوت می

های گوناگونی شکل گیرد؛ از آن جمله است: ضرب المثل، تواند براساس مقولهجوید. زمینه می

س و حاکی از تواند از نوع استقرا یا قیاآوری که میکلمات قصار یا نقل قول از افراد معتبر، دلیل

های مشترک که میان یک قوم یا یک های احساسی و ارزشقدرت منطقی سخن باشد. انگیزه

 فرهنگ و یک دین جاری و ساری است.)همان(
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شود پشتیبان نام دارد. دالیلی که برای حمایت و تأیید و تثبیت ادعا برشمرده می ج( پشتیبان:

گیرد. های مختلفی را در برمیانعطاف پذیر است و گونهساختار پشتیبان در مدل تولمین متنوع و »

مثل پشتیبان از نوع آمار و ارقام، اظهار عقیدۀ شخصی، شرح و توضیح، استدالل و همچنین شاهد 

 (.)همان« ظاهری

کارگیری جری و تطبیق آیات قرآنی در ابیات استفاده از آن به عنوان استدالل یکی از دالیل به

تواند یک مسلمان باورمند را متقاعدکند؛ پشتیبانی در استدالل بهتر از آیات قرآنی میاست؛ زیرا چه 

به عنوان نمونه شاعر در بیت زیر ادعا کرده جالل و شکوه ممدوح به گونه ای است که به هیچ روی  

هم برای عقل، قابل تصوّر  و تحمّل نیست؛ همانگونه که کوه طور تجلّی را برنتافت و خرد شد و از 

 پاشید.

را؟ تحمل کند تجلّی طوراساس   قصور عقل تصور کند جاللت تو  

در این بیت شاعر با استفاده از شگردهای ادبی تشبیه و تلمیح، با استفاده از استفهام انکاری در 

قالب اسلوب معادله کوشیده ویژگی خداوند را بر ممدوح و ضعف کوه طور در برابر تجلی 

 قص بدخواهان منطبق کند.پروردگار را بر عقل نا

 بیان قصور عقل از درک شکوه و جالل ممدوح.ادعا: 

 سورۀ اعراف. 43قرآن کریم، به عنوان کتاب دینی مسلمانان، بویژه آیۀ پشتیبان: 

استفاده از شگردهای بالغی چون تشبیه، تلمیح، سنجش و مقایسه، استفهام انکاری و اسلوب زمینه: 

در دریافت جالل و شکوه ممدوح با عدم تحمل تجلّی از سوی کوه معادله در مقایسه عجز عقل 

 طور.

*** 

ای از استدالل شاعر است که در آن دریافت رأی واالی ممدوح را مانند فرمان بیت زیر نیز نمونه

قرآنی مبنی بر مشورت جمعی واجب دانسته است؛ به عبارت دیگر، با استفاده از آیات قرآنی ضمن 

کند که درک عظمت و واالیی اندیشه ممدوحش، به طور ضمنی به خواننده القا میاظهار شگفتی از 

این واالیی از اندیشۀ یک نفر ساخته نیست، مگر این که عقل جمعی با رعایت فرمان قرآنی مبنی 

 برمشورت بتوانند به درک آن دست یابند.

 معیار رای عالی تو تبارک اهلل 

 

  را شوراچو واجب است مقادیر امر  

 2: 1364، )انوری                                  
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 مبانی استدالل شاعر:

اظهار شگفتی از واال بودن اندیشه ممدوح، مقایسه آن با مشورت جمعی )وأمرهم شورا بینهم(و  ادعا:

به عبارت دیگر، شاعر معیار رأی واالی ممدوح را همچون أمر شورا  واجب بودن این مشورت؛

 کند؛ زیرا، أمر شورا تصمیمی جمعی است که با مشورت جمع به دست خواهدآمد.یواجب تلقّی م

سورۀ  38سورۀ مؤمنون و آیۀ 14قرآن کریم، به عنوان کتاب دینی مسلمانان، بویژه آیۀ  پشتیبان:

 شوری.

مقایسه واجب بودن امر مشورت برای درک کارها با معیار اندیشه و رأی ممدوح، به منظور  زمینه:

 أن واالی ایشان.درک ش

شاعر در سرودن این بیت، مردم را مورد خطاب قرار داده که برای درک عظمت و واالیی اندیشه 

فکری بپردازند. در چند آیه از آیات قرآن ممدوح او باید شبانه روز در میان خود به مشورت و هم

 سورۀ 38به قسمتی از آیۀ رسد مفهوم بیت، اشاره دربارۀ اهمیت شورا بحث شده است، اما به نظر می

وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاۀَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ »فرماید شوری است که می

)و کسانی که ندای پروردگارشان را پاسخ مثبت داده و نماز بر پا کردند و کارشان در « ینْفِقُونَ

 کنند(. ایم انفاق مینشان مشورت است و از آنچه روزیشان دادهمیا

را در مقام شگفتی و « تبارک اهلل»بر پایۀ جری و تطبیق، جملۀ  لهمچنین شاعر در مصراع او

مؤمِنون است و در اصل به موضوع  سورۀ 14گرفته از آیۀ تعجب در مورد ممدوح به کار برده  که بر

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ عَلَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَۀَ مُضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَۀَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ »آفرینش آدم اشاره دارد. 

)سپس نطفه را به صورت علقه )خون بسته( « هُ أَحْسَنُ الْخالِقینَلَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّ

هایی در و علقه را به صورت مضغه )چیزی شبیه گوشت جویده( و مضغه را به صورت استخوان

ای ایجاد کردیم، بزرگ است خدایی که بهترین خلق آوردیم، از آن پس آن را آفرینش تازه

ر یک بیت واحد، دو بار قاعدۀ جری و تطبیق را اعمال کرده کنندگان است(. به این صورت انوری د

ها هیچ ربطی با موضوع مورد نظر شاعر است؛ به عبارت دیگر آیاتی که شأن نزول و کاربرد آن

ندارد، با استفاده از جری و تطبیق برای پشتیبان ادعای خود در زمینه ای شاعرانه در آن بیت به کار 

 برده است.

 

*** 

http://94.182.227.22/?page=quran&SID=23&AID=14
http://94.182.227.22/?page=quran&SID=23&AID=14
http://94.182.227.22/?page=quran&SID=23&AID=14
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 دیگری از استداللنمونه 

ها قابل بررسی هستند؛ های او در حوزۀ همین مدحانوری شاعری مداح است و بیشتر جری و تطبیق

به عنوان نمونه، شاعر در بیت زیر با استفاده از شگردهای بالغی چون سنجش و مقایسه، تشبیه تفضیل 

است، با سخنان پر از امید های حضرت عیسی)ع( را که زنده کردن مردگان و تلمیح، یکی از معجزه

است های آن حضرت دانستهممدوح مقایسه کرده و با ترک ادب شرعی، آن سخنان را برتر از معجزه

و این بیت خود بهترین دلیلی است برای این که هدف شاعران از اشاره به آیات قرآنی تنها 

آن به دالیل بالغی، نوعی به آفرینی نبوده است؛ از این رو تقلیل این مورد و منحصر کردن زیبایی

بیراهه بردن اهداف شاعر است؛ به دیگر سخن، شاعر به صورت جری و تطبیق عمل کرده است و 

ای را که در قرآن دربارۀ حضرت عیسی)ع( و زنده کردن مردگان به دست ایشان و به اذن آیه

وضوح بیان شده است،  مائده به سورۀ 110سورۀ آل عمران و  49پروردگار صورت گرفته و در آیۀ

و کور مادرزاد و »(؛ یعنی،  49)...وَأُبرئ االکمه و األبرص و أحیی الموتی بإذن اهلل ... )آل عمران،

(، 59: 1370کنم( )خرمدل،دهم و مردگان را به فرمان خدا زنده میبیماری پیسی را شفا می مبتال به

 بر دم امید بخش ممدوح، تطبیق داده است. 

ب حیات بخشیجایی که ز ل  عیسی بود از در گدایی  

 (498: 1364)انوری،                                                                                              

 زندگی بخشی سخنان ممدوح ادعا:

 سورۀ مائده. 110سورۀ آل عمران و 49قرآن کریم، بویژه آیات پشتیبان: 

 استفاده از شگردهای بالغی سنجش و مقایسه، تشبیه تفضیل و تلمیح قرآنی و شعر  زمینه:

 بخشی. باور پذیری، اقناع مخاطب و مشروعیت 2.5

استفاده از آیات قرآنی تنها برای استدالل نیست، زیرا خود استدالل نیز در خدمت اقناع مخاطب قرار 

ستدالل هستند اما پیش از آن الزم است سخن خود گیرد؛ افراد به منظور اقناع مخاطب نیازمند امی

را باور پذیر سازند و به سخن خود مشروعیت ببخشند. از طرف دیگر، قرآن کریم کتاب دینی 

های آن برای آنان، بدون چون و چرا پذیرفته شده است. انوری با جری و مسلمانان است و فرموده

ها به گونه ای پیوند داده که گویی، خود را با آنتطبیق این آیات، بر ابژه مورد نظرخود، کالم 

أستغفراهلل، این آیات برای همین منظور نازل شده اند و از همین مسئله جهت مقبولیت سخن خود، 

 بخشی به ادّعایش استفاده کرده است.باور پذیری و باالتر از همه مشروعیت
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 شکوه مصطفویت آخر از طریق نفاذ

 

  را عزاو  تالهاش در افکند ز طاق 

 (3: 1364 )انوری،                               

عزا و  های معروف الت ونجم است که در مورد بت سورۀ 20و  19بیت فوق، تلمیحی به آیات 

 الثَّالِثَۀَ اتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاۀَ أَفَرَأَیتُمُ اللَّ»باشد. ها توسط پیامبر اکرم )ص( میهمچنین از میان برداشتن آن

گونه معتقدید( که الت و عزا و منات، سومین بت دیگر)معبود بینید )و این)آیا چنین می« الْأُخْرَى

 37ت (. در بی632: 1370باشند؟( )خرمدل، شما و دختران خدایند و دارای قدرت و عظمت می

های ارزشمند ویژگی پرستی را که یکی ازقصیدۀ اوّل از دیوان انوری، شاعر مبارزه با شرک و بت

 پیامبر )ص( است، به ممدوح خویش نسبت داده و به شیوۀ جری و تطبیق عمل کرده است.

 اقناع مخاطب. 3.5

 18و 17ت بیتی در مدح ضیاءالدین مودود بن احمد العصمی دارد که در ابیا 31ای انوری قصیده

 چنین گفته است: 

 وعظ خود صالح اهل عالم نیست اندر شرع و

 نبی  در یزدان   و  اولواالمری از   وزامر زانکه 

 اِعتصام ااِل بِحَبلِ طاعتت بعد از صالۀ 
 است و حق این است و دیگر ترهاتچنین گفتههم 
 (37، 1364، )انوری                                  

در اقناع مخاطب شاعر با ارائه اندرزهای غیر مستقیم  و جری و تطبیق آیات بر گفتۀ خود، سعی 

 سورۀ 103دارد. برای این کار، ممدوح خود را اولواألمر معرفی کرده است و با استناد به آیۀ 

)و همگی به ریسمان خدا چنگ «. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...» فرماید: عِمران که میآل

کند؛ سپس به چه در مصراع دوم همان بیت آورده آماده میزنید و پراکنده نشوید...(. او را برای آن

خواهد از ممدوح او اطاعت کند و با یادآوری فرمان قرآن، سورۀ نساء از مخاطب می 59استناد آیۀ 

ای شمرد؛ به عبارت دیگر، ادّعای خود را به پشتیبانی آیۀ قرآنی به گونهاطاعت از او را واجب می

ای جز پذیرفتن آن نداشته باشد؛ زیرا او را در مقابل پذیرفتن و هکند که مخاطب چارمطرح می

دهد. در حالی آیات یادشده در اساس، ربطی به این قضیه ندارند و نپذیرفتن فرمان خداوند قرار می

بخشی به دیدگاه خود، به سود بیان ادعای خود از این آیات استفاده یا بهتر شاعر به منظور مشروعیت

، سوء استفاده کرده است؛ زیرا بیت هفدهم این قصیده در اساس مربوط به زمانی است گفته شود

است که اوس و خزرج در صلح کنار یکدیگر به گفت و گو نشسته بودند، شاس بن قیص یهودی 
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را برایشان یادآوری کرد. آنان دوباره  1ها گذشت و از سر حسادت ماجرای جنگ بعاثاز کنار آن

، 1986ها را به صلح و وحدت فرا خواند )رک صابونی،به جنگ افتادند و پیامبر )ص( بار دیگر آن

یا أَیهَا الَّذِینَ »فرماید: نساء است که می سورۀ 59 (. بیت هجدهم نیز اقتباس از آیۀ233و  234، : 1ج 

ید، خدا را اطاعت ا)ای کسانی که ایمان آورده«. یعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِ 

 کنید، و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید...(. 

ش تطبیق داده شاعر در این دو بیت با اولی االمر خواندن ممدوح، این دو آیه را بر منظور خوی

یامبر )ص( دوحش بگوید: همان گونه که در شرع اطاعت از خدا، پیروی از پخواهد به مماست و می

ر همه واجب ب -ی االمر بودنتبه دلیل اول -االمر امری ضروری است، پیروی و اطاعت از تو نیزو او

 است.

آمده است.  نساء سخن فراوان به میان سورۀ 59شایان ذکر است دربارۀ شأن نزول آیۀ مبارکۀ  

د. عمّار که یکی شأن خالد بن ولید نازل گشته که رسول خدا ایشان را بر لشکری امیر کر این آیه در

موجبات خشم  از لشکریان بود، بدون هماهنگی با امیر، شخصی از لشکر مقابل را امان داد و این،

ها آنمدند و ایشان خالد و در نهایت غمگینی عمّار را فراهم نمود. در بازگشت به مدینه نزد پیامبر آ

یۀ شریفه، را به دلجویی از یکدیگر دعوت کرد و بیان داشت که هرگز بی دستوری مکنید و این آ

بدی برای (. در کتاب کشف االسرار و عده االبرار می1162و  1161: 1361نازل شد)رک. میبدی، 

)میبدی، ادگر د( سلطان 3( خلفای راشدین و 2( خالد ولید، 1عبارت اولواالمر سه مرجع آمده است: 

ه خود و راضی رسد شاعر با استفاده از برداشت سوم، آن را در جهت دیدگا(. به نظر می1163: 1361

 کردن خوانندگان شعرش در واداشتن به پذیرش این دیدگاه، استفاده کرده است. 

 . بیان گفتمان خود شاعر4.5

آن شاعر در آن رابطه است،  ربارۀ مدح یا هجو کسی در واقع بیانگر گفتماندهای هر شاعری سروده

ای در مدح یدهانوری قصچه این موارد از سر اعتقاد باشد یا برای اهداف دیگری؛ به عنوان نمونه، 

را که یاد ممدوح،  مجدالدین ابوالحسن عمرانی دارد که در بیت سیزدهم آن با استفاده از تشبیه، اثری

 ت: در هوای تیره، مقایسه کرده اس کند، با حرکت شهاب آتشیندر ضمیر دشمنان ایجاد می

 بر ضمیر خصم تو یاد تو همچونان رود 

 

 کز اثیر اندر هوای تیره شب جرم شهاب 

 (24: 1364)انوری،                            

                                                           
 جنگ میان اوس و خزرج که در آن اوس بر خزرج چیره شد. .1
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)مگر آن « إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِینٌ» کند: حجر اشاره می سورۀ18این بیت به آیۀ 

این سوره در  33الی  1کند(. آیات کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می

ایستادند تا زنان را نگاه کنند؛ در حالی که گروهی شأن مردانی نازل شد که در صف آخر نماز می

: 2، ج 1986ایستادند تا تمام تمرکزشان بر عبادت باشد )رک صابونی،از مردان در صف اول می

به موضوع شهاب شکافنده و  9و  8های و سورۀ جن آیه 10 صافات آیۀ چنین در سورۀ(. )هم304

 استراق سمع اشاره شده است(.

اشاره کرده و با جری و تطبیق  ،در بیت باال، شاعر با آوردن تلمیح و تشبیه به آیات مورد بحث

ین در نظرگرفته است و یاد ممدوح را در فکر آن بر دشمنان ممدوح، به صورت مضمر، آنان را شیاط

کوتاه دشمنانش با شهاب شکافنده تطبیق داده است. انوری این مضمون را در جاهای دیگری نیز به 

 کار برده است:

 که اندر سر او صد چرخ اثیر است  در رجم شیاطین ممالک چو شهاب است

 (71)همان:                                   

ای است به شهاب شکافنده که در قصیدۀ بیت تطبیقی است بر ممدوح و  مخالفان او و اشارهاین 

 ها اشاره کرده است.نیز به آن 21بیت  12و قصیدۀ 13بیت  11

 کرد ملک را کلک تو از دیوان دولت پاک

 

 شهاب ملک گویی آسمان استی و کلک تو 

 (27)همان:                                      

ای که پیشتر به آن اشاره شد. این بیت عالوه ای دارد به همان شهاب شکافندهبیت فوق نیز اشاره

بر تشبیه مفروق، دارای ایهام تناسب است؛ زیرا دیوان به دو معنای دیوان دولت و دیوها که در اینجا 

موضوع شهاب و  کار رفته است، اگر معنای دوم را در نظر بگیریم شاعرمنظور دشمنان هستند، به

استراق سمع که در قرآن کریم بسیار به آن پرداخته شده است، بر قلم و سیاست و مملکت ممدوح 

 چنین دشمنان دیو سیرت هم تطبیق داده شده است. و هم

 

 نمونه ای دیگر از بیان گفتمان انوری

ین موارد امثال و های فرهنگ اسالمی تأثیر فراوانی بر فرهنگ ایرانی داشته است؛ یکی از اجلوه

های ترین نمود فرهنگ اسالمی، به یکی از شیوهحکم است. تجلّی قرآن کریم به عنوان اصلی

کارگیری معنی آیه، داستانهای قرآنی، استفاده از نام قرآن و امثال عامیانه کارگیری عین آیه، بهبه
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(. در بیت 78 -71: 1394،برگرفته از آیات قرآنی، بر امثال و حکم تأثیرگذاشته است)رک. پارسا

سورۀ نور)نورٌ علی نور( به عنوان مثل در خدمت گفتمان شاعر و در حکم  35زیر بخشی از آیۀ 

 پشتیبانی برای ادعای او به کار رفته است:

 گــرم غفــران تـو در سایـه گیــرد 

 وگر با من به کرد من کنی کار                

 

 نورٌ علی نورخود آن کاری بود  

 به طبعت بنده ام و ز جانت مأمور

 (230: 1364)انوری،                     

انوری این قصیده را در مدح ناصرالدین طاهر وزیر سروده است و به عنوان پشتیبان درخواست 

 بخشش خود به گونۀ مثل، از آیۀ یادشده استفاده کرده است.

زمین و در آسمان خداست، مؤمنان به نور راهنمای بندگان در »در تفسیر میبدی آمده است که 

پذیرند و از حیرت ضاللت روند و حق میبینند و به راهنمونی او بر جادۀ سنت میاو فرا راه صواب می

چنین آمده است که آسمان روشن است به آفتاب و ماه و ( و هم3515: 1361)میبدی، « رهندباز می

 (. 3515: 1361ستارگان و زمین به علما و انبیا و مومنان )میبدی،  

 .  تفهیم بهتر کالم5.5

گناهی خود، وضعیت خود را با گرگی که تهمت خوردن شاعر در بیت زیر، برای تفهیم بهتر بی

گناهی و از مفهوم آن اتفاق، برای ثابت کردن بی اند، منطبق دانستهحضرت یوسف را به آن زده

خویش استفاده کرده است و این را با پیروی از روش جری و تطبیق به انجام رسانده است. در این 

قَالُوا یا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا »فرماید: یوسف مراجعه کرد که می سورۀ 18و  17توان به آیات خصوص می

قَمِیصِهِ وَجَاءُوا عَلَى نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا یوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَکَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ کُنَّا صَادِقِینَ 

)گفتند: ای « بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

پدر! ما یوسف را در کنار بار و کاالی خود نهادیم و برای مسابقه رفتیم؛ پس گرگ، او را خورد و 

کرد اگرچه راست بگوییم! و خونی دروغین بر پیراهنش آوردند ]تا یعقوب یتو ما را تصدیق نخواه

گویید، بلکه نفس شما کاری ]زشت را[ در مرگ یوسف را باور کند[. گفت: چنین نیست که می

تر است[؛ و خداست نظرتان آراست ]تا انجامش بر شما آسان شود[ در این حال صبری نیکو ]مناسب

 شود(.دهید از او یاری خواسته مییوسف[ شرح می که بر آنچه شما ]از وضع

 تر از گرگ یوسفم به گناهوگرنه پاک  به خون زرق بیالود خصم پیرهنم

 

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
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 بخشی. استفاده از تشبیه و تلمیح در مشروعیت6.5

، سورۀ زمر(، 68دمد که به صعق)آیۀ طبق آیات قرآنی، اسرافیل سه بار در صور) شیپور( خود می

ها از اند که در آنها را براساس آیاتی از قرآن نامگذاری کردهمشهور است. این نامنهق و بعث 

کاربرد صور نام برده شده است؛ به عنوان نمونه بعث که همان بار سوم دمیدن در صور است، موجب 

اشاره کارگیری دو مورد از سه مورد شاعر با به. شود، مردگان به اذن پروردگار دوباره زنده شوندمی

ها را با نفخۀ صور اسرافیل به روش های زیر مردن و سپس زنده شدن انسانشده در قرآن، در بیت

ها به آیات متعددی از قرآن که در جری و تطبیق بر صریر قلم ممدوح تطبیق داده است. در این بیت

سورۀ  68آیۀ  مورد روز قیامت و دمیدن اسرافیل در صور است نظر داشته است. از جملۀ این آیات،

وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَوَاتِ وَ مَن فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ »فرماید زمر است که می

ها و هر که در )و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان« فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنظُرُونَ  نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى

میرد( مگر آن که را خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در آن دمیده هوش شده )و مىت، بىزمین اس

 13سورۀ ق،  20کنند(. آیات شود، پس ناگاه آنان )زنده شده( به پا خیزند و )به اطراف( نظر مى

  سورۀ نمل و ... همگی دارای مضمون مشابه هستند. 88سورۀ حاقه، 

پردازیم که آن زمان نازل شد که زمر می سورۀ 68و  67یات از میان این آیات، به شأن نزول آ

اند که خداوند مردی از اهل کتاب نزد پیامبر آمد و گفت: ای ابوالقاسم چنین برای ما نقل کرده

ها را با یک ها را با یک انگشت، درختان را با یک انگشت و آسمانخالیق را با یک انگشت، زمین

 خندید، پس خداوند این آیه را فرو فرستاد. دارد. رسول خداانگشت برمی

اشاره به روز قیامت و دمیدن حضرت اسرافیل در نفخ صور است که در این بیت شاعر چنین 

 ای را به ممدوح خود نسبت داده است.ویژگی

 است ماده قلمت صورمگر نه جوهر 

                                                                            

 که آن به صوت کند مرده زنده، این به صریر 

 (254)همان:                                    

شاعر دو ویژگی نفخ صور و تأثیر قلم ممدوح را با یک دیگر مرتبط ساخته و به صورت جری 

 و تطبیق عمل کرده است:

 کشتۀ دهرم و سریر قلمت

 

 صور اسرافیلهست مانند   

 (301: 1364)انوری،                            



 25-45، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  40

 

میرند و زان پس ها میدر این بیت به دو مرحلۀ نفخ صور اشاره شده که در مرحلۀ اوّل همۀ انسان

شوند. بیت بر مادح و ممدوح شوند و در پیشگاه خداوند حاضر میدر مرحلۀ دوم دوباره زنده می

 منطبق شده است.

 است صور نفخهای تو صریر قلم

 

 که آید از او الزم احیی موتی 

 (489)همان:                                 

گونه کند هماندر بیت فوق شاعر تأثیر قلم ممدوح را با نفخ صور مقایسه کرده است و بیان می

را که دمیدن در صور اسرافیل نخست زندگان را مرده و سپس مردگان را زنده کند، قلم تو نیز مرده 

 ها را در قالب جری و تطبیق در نظر گرفته است.کند. وی ترکیبی از این ویژگیزنده می

 . طلب بخشش و صله7.5

که در مدح ابوالفتح طاهر سروده، با استفاده از تجاهل العارف وانمود  18قصیدۀ 65شاعر در بیت

اوست یا خامی و  کند که کدامیک از این دو، یعنی طلب عطای ممدوح که نشانۀ نهایت کرممی

تجربگی خود شاعر، موجب درخواست صلۀ شاعر شده است؟ زیرا با داشتن گناهی آشکار، بی

 کرد: ای مطرح میقاعدتاً نباید چنین خواسته

 

 ز غایت کرم تو است یا ز خامی من

 

  که با گناه چنین منکرم امید عطا است 

 (45: 1364)انوری،                               

سورۀ زمر که به صورت کنایی به کار رفته و بر مادح )شاعر( و  53این بیت اشاره دارد به آیۀ 

ممدوح منطبق شده است. شاعر از ممدوح خویش تقاضای صله دارد و این تقاضا را در قالب پرسش 

سِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ قُلْ یا عِبَادِی الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُ»کند: و به صورت تجاهل العارف مطرح می

)بگو ای بندگان من که بر خویشتن زیاده « رَحْمَۀِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

آمرزد که او گناهان را می اید، از رحمت خدا نومید مشوید؛ در حقیقت خدا همۀروی روا داشته

دۀ مهربان است(. ابن عباس گفت که این آیه در شأن وحشی فرو آمده است که بعد از خود آمرزن

نگریست چرا که وی حمزه را کشته و بر وی مسلط شده بود. این در اسالم رسول خدا در وی نمی

دل پیامبر چنان اثر کرده بود که طاقت دیدار او را نداشت. وحشی پنداشت که چون رسول خدا به 

اسالم او قبول نیست. رب العالمین این آیه را فرستاد تا رسول خدا به او نگریست و این  نگردوی نمی

سورۀ زمر  53(. از آنجا که مفسّران شأن نزول آیۀ 4356: 1361وحشت برطرف شد )رک میبدی، 
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 65را در بارۀ وحشی بیان کرده اند)رک. همان( و باتوجه به این که شاعر به صورت کنایی در بیت 

رسد از شاعر خطایی نسبت به ممدوح سرزده است اما کند، به نظر میبه این آیه اشاره می 18ۀ قصید

خواهد ضمن تلقین بخشندگی، به ممدوح او با تطبیق ضمنی معنی آیۀ یادشده بر مسئله خود، می

ی به او، بفهماند که نه او از پیامبر و نه گناه شاعر از گناه وحشی بزرگتر است؛ لذا با القای بخشندگ

 به طور ضمنی خواستار صله و پاداش از ممدوح است. 

 . دعا8.5

 با دیو دولت تو به دیوان ملک در

 

 کلک تو را مزاج شهاب اثیر باد 

 (105: 1364)انوری،                             

انوری در این بیت باال دیو)شیطان( را استعاره از دشمنان ممدوح و قلم او را شهاب اثیر جهت نابودی 

آنان در نظر گرفته است و با این کار، ویژگی شهاب شکافنده را بر ویژگی قلم ممدوح تطبیق 

 داده است: در بیت زیر نیز در حق ممدوح، از دعا استفاده کرده است: 

 اعتی که قصد کنیز کردگار به هر ط

 

 باد غیرممنون اجرهزار اجرت و آن   

 (112)همان:                                        

است که در مدح عمادالدین فیروزشاه، امیر خراسان سروده و در  48بیت باال، بیت نوزدهم قصیده 

را در جهت دعای ممدوح خود آن، او را دعا کرده است. اما با استفاده از تلمیح، این اصطالح قرآنی 

به کار برده است و در آن، نوع اجر خواسته شده از خداوند را هم، همان نوعی معرفی کرده که 

 سورۀ 25های را از آیه« غیر ممنون»خداوند در آیات قرآنی، آن را ذکر کرده است. شاعر واژۀ 

اند و )لیکن کسانی که ایمان آورده« هُمْ أَجْرٌ غَیرُ مَمْنُونٍإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَ»انشقاق 

ناپذیری هستند( )خرمدل، اند، آنان دارای پاداش ناگسستنی و پایانکارهاى شایسته انجام داده

)مگر آنان « ونٍإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیرُ مَمْنُ»تین  سورۀ 6( و آیۀ 1370:724

ها پاداش دائمی )بهشت ابد( عطا کنیم(، تضمین کرده که ایمان آورده و نیکوکار شدند که به آن

است که شاعر آن را بر منظور « پایان و ابدیپاداش بی»به معنی « أَجْرٌ غَیرُ مَمْنُونٍ»است. عبارت قرآنی 

 خویش تطبیق داده است. 

 نماییبزرگ. 9.5

 شخص اجل زند به دو نیم            چنانک ماه فلک را بنان پیمبرحسام قهر تو 
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انوری در مدح میرآب مرو، صدرالدین نظام الملک، است  84بیت باال، بیت چهل و دوم قصیدۀ 

و در آن، شمشیر ممدوح را در دو نیم کردن دشمنان، ستوده است و به طریق تشبیه و تلمیح با استفاده 

 سورۀ قمر، برای نشان دادن اندازه و چگونگی مشبه، استفاده کرده است. از جری و تطبیق آیۀ یک

 قمر زمانی نازل شد که کافران معجزۀ دو نیم شدن ماه را سحر و جادو خواندند.  اول سورۀ آیۀ

 . جلب توجه 10.5

و  های زیر شاعر، با ترک ادب شرعی و غلو مردود  فضای بهشت برین را به تصویر کشیدهدر بیت

جا را در های آن مکان مقدس و خصوصیات اخالقی نگهبانان آندر قالب جری و تطبیق، ویژگی

 مورد بارگاه ممدوح و دربار او به کار برده است.

 بارگاهت کعبه، مردم حاج و درگاهت حرم

 

 جام و ساقی حور باد کوثرو  فردوسمجلست   

 (102: 1364)انوری،                                 

                                                                     *** 

 دستت به عشرت  فردوسیگه از دست 

 

                                

 گرفته کوثرمی خوشتر از آب  

 (436)همان:                                      

 فردوسیصورت مجلس او 

                                                                       

 رضوانیسیرت حاجب او  

 (483)همان:                                      

 فردوسیبارگاه تو کرده 

 

 انیرضودار تو کرده پرده 

 (1364:486)انوری،                           

است اما در « خوشنودی خداوند»در آیات متعددی از قرآن کریم به معنای « رضوان»ی کلمه

نیز آمده است. این واژه در آیات متعددی از قرآن دیده « نگهبان بهشت»ادبیات فارسی به معنای 

ُقلْ أَؤُنَبِّئُکُمْ بِخَیرٍ مِنْ ذَلِکُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ »15عِمران آیۀ آل شود، به عنوان مثال سورۀمی

)بگو: « یرٌ بِالْعِبَادِجَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَۀٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِ

های مادی(، بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزکاری را از چیزی آگاه کنم که از این )سرمایهآیا شما »

کنند( در نزد ها، در راه مشروع و حق و عدالت، استفاده میاند، )و از این سرمایهپیشه کرده

 گذرد؛ همیشه در آنهایی است که نهرها از پایِ درختانش میپروردگارشان )در جهان دیگر(، باغ

هاست(. و خدا به )امورِ( بندگان، خواهند بود؛ و همسرانی پاکیزه، و خشنودی خداوند )نصیب آن
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وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ » 72 توبه آیۀ بیناست( و یا سورۀ

)خدا به مردان و « نَّاتِ عَدْنٍ و َرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُفِیهَا وَمَسَاکِنَ طَیبَۀً فِی جَ

اند، زنان با ایمان بهشت هایی را وعده داده که از زیرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است؟ در آن جاودانه

م چنین خشنودی و رضایتی از های ابدی ]وعده فرموده[ و های را در بهشتو نیز سراهای پاکیزه

 تر است؛ این همان کامیابی بزرگ است(. ها[ بزرگسوی خدا ]که از همۀ آن نعمت

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » 107 کهف آیۀ توان به سورۀنیز می« فردوس»در مورد واژۀ 

های ا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغ)امّ« کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

الَّذِینَ یرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا » 11مؤمِنون آیۀ  بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود( و سورۀ

 د.برند، و جاودانه در آن خواهند ماند( رجوع کر)وارثانی( که بهشت برین را ارث می« خَالِدُونَ

 یگیرنتیجه  .6

کار، از قرآن نفر را ستوده است و برای این  66قصیدۀ خود،  507انوری شاعری مدّاح است و در 

های زبانی و بالغی استفاده کرده است. پژوهشگران ادب فارسی، استفادۀ کریم در کنار دیگر ظرفیت

اند و از همین رویکرد بسنده کردهاند و به های بالغی تقلیل دادهشاعران از آیات قرآنی را به بررسی

اند. پژوهش حاضر به شیوۀ بینامتنی به گیری این آیات غافل بودهکاراهداف و دالیل شاعران، در به

بررسی و تحلیل منطق گفتمانی کاربست آیات قرآنی در قصاید انوری پرداخته است. نتیجه بیانگر 

خود، استدالل، درخواست بخشش و طلب این است که انوری جهت اقناع مخاطب، بیان گفتمان 

های خود و مواردی از این دست، از آیات قرآنی استفاده کرده است بخشی به گفتهصله، مشروعیت

کار به شیوۀ جری و تطبیق کوشیده مضمون آیات را با منظور خود منطبق سازد. ازآنجاکه و برای این

اق مضامین آیات قرآنی به باورپذیری بهتر های غلو آمیز همراه است، انطبمدح، اغلب بر ستایش

ادّعاهای شاعر و پذیرش بهتر آن، کمک خواهد کرد. درواقع، استفادۀ شاعر از جری و تطبیق به 

گیرد. از طرف دیگر بخشی به آن، قرار میای در خدمت گفتمان او و مشروعیتگونه

است و یکی از موارد مورد نیاز بخشی، نیاز به استدالل دارد، چون انوری شاعری مدّاح مشروعیت

تواند در شاعر اغراق، مبالغه و غلو است و چه چیزی بهتر از آیات قرآنی و جری و انطباق آن، می

 باورپذیری ادعاهای شاعر در مخاطبان مسلمانان باورمند او سودمند واقع شود و به اقناع آنان بینجامد؟ 
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 . تهران: احمد جام.تفسیر انوار القرآن(. 1389مخلص، عبدالرئوف، ) (20



 45  پارسا /تطبیق آیات قرآنی... اربست جری وتحلیل منطق گفتمانی کپژوهشی: -مقاله علمی

 

های تأویلی موالنا بر پایۀ جری و بررسی استعاره(: »1395مدبّری، لیال و محمّدابراهیم مالمیر، ) (21

 .168 -151(، ص16)پیاپی 13، سال هشتم، شماره فنون ادبی، «تطبیق آیات قرآن 

. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 1371مصطفوی، حسن، ) (22

 ی.و ارشاد اسالم

االبرار، معروف به تفسیر خواجه االسرار و عدهکشف(. 1361میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، ) (23
 تهران: امیرکبیر. عبداهلل انصاری.

. سال اول، حکمت عرفانی« ها و مبانی آنجری و تطبیق، روش(. »1391پناه، سیّدیداهلل )یزدان (24

 .7 -32شمارۀ چهارم، صص 

 


