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آراء بالغی فخر رازی در جزء اول قران کریم
گل افروز محبی

9

 9کارشناسی ارشد ادبیات عرب ،و مدرس دانشگاه آزاد

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی آراء بالغی فخر رازی در جزء اول قرآن کریم در تفسیر کبیر است که با روش تحلیلی_توصیفی
صورت گرفته است .دستاوردهای پژوهش این است که به رأی"فخررازی" بیشترین استفاده از "وصف" و کمترین استفاده از
"امر" ،حشو" و "مفصل" می باشد و همچنین میتوان گفت :که با توجه به وجود "التفات" در بیشتر آیات ،این فن از دید
مفسر بطور کامل مطرح نشده است.
پژوهش حاضر ،تحلیلی از فنـون بالغی قرآن ،با تکیه بر تفسیر فخر است که آمار باالی استفاده از وصـف در آیات الهـی ،تعمق
بشر ،جهت درک صحیـح از کالم خالق را میطلبد و گوشه ای از دلیل تأکید آیات الهی را برترغیب انسان به تفکر و تعقل می-
نمایاند.
واژههای کلیدی :علوم بالغی ،فخررازی ،مفاتیح¬الغیب ،قرآن کریم
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مقدمه
فصاحت و بالغت میان عرب پیش از اسالم وجود داشته و نمود بالغتشان بر اشعار دوره جاهلی چون« :امرؤالقیس و نابغه
الذبیانی و  ...وسخنان خطباء» بوده است .لذا روح ادبی درعرب جاهلیت وجود داشته اما از بالغت قبل از اسالم ،تعریفی نشده و
کتابی نیز تدوین نگشته است.
تقسیم علوم بالغی به سه قسم است«:معانی»«،بیان»«،بدیع» .که این از ابتکارات«سکاکی»(متوفی 696 :هجری)است.
«بالغت» در کالم عبارتست از اینکه :کالم عالوه بر فصیح بودن الفاظ مفرد و مرکب ،مطابقت داشته باشد با آنچه که حال
مخاطب اقتضا

می کند و به تعبیر دیگر کالم بلیغ ،کالمی است که متکلم آنرا به شکلی به تصویر می کشد که مناسب حال

مخاطب خود باشد.

(إبراهیم بن مصطفى الهاشمی ،9831،ص )911ندانستن علوم بالغی به نفهمیدن از اعجاز قرآن

منتهی می شود«.زمخشری» در مقدمه تفسیرش«کشاف»میگوید ا ز راه علوم بالغی باید اسرار قرآن و نکات جالب آن ثابت
شود.
برخی از علوم با نزول قرآن کریم بوجود آمدند و برخی نیز با نزول آن به اکمال رسیدند .علوم بالغی از جملهی علومی است
که با نزول کالم وحی ،تعجّب بلیغترین اشخاص زمانش را برانگیخت .از ویژگیهایش ،این است که برخالف دیگر علوم،
درزبانهایی غیر از زبان عربی نیز کارایی دارد.
برای "فخر رازی" در حدود شصت و هفت تألیف ذکر کرده اند ،مهمترین آنها "تفسیر کبیر" است(ذهبی ،9131 ،ج  ،38ص
 ) 996که از کتاب های بسیار بزرگ و در ردیف تفاسیر عقلی یا «اجتهادی » قرار گرفته است و تاثیرات بسیاری را در تفاسیر
بعد از خود به جای گذاشته است ،مفسرانی همچون " سید محمد رشید رضا" در تفسیر « المنار » و"طنطاوی" نیز در کتاب
خود « الجواهر » از شیوه های استدالل و محتوای تفسیر کبیر بسیار استفاده نموده است به شیوه او تفسیر کرده است .وبه
گفته "ابوحیّان غرناطى"  ،در تفسیرفخررازى مطالبى هست که درعالم تفسیر نیازى به آنها نیست(.سیوطى،9868،ج -،3
ص)938
جستار پیش رو به دنبال بررسی آراء بالغی جزء اوّل قرآن کریم است که در تفسیر فخر مورد تحلیل واقع شده است.
بخش اول:
میزان تکرار هر صنعت بالغی و ذکر چند مثال در رابطه با همان صنعت با توجه به آراء فخر رازی مبنای این تحقیـق اسـت،
که دورنمایی از کاربرد این فنون در کالم وحی را به تصویر می کشاند و گویای این سخن است که بشر بـرای درک بهتـر آیـات
الهی باید با تأمل بیشترآن را تالوت کتد .از جمله موارد علم معانی که در مفاتیح الغیب به آنها اشاره شده است عبارتند از :
استیناف:
در لغت به معنای آغاز کرد و از سر گرفت(احمد سیاح،9811،ج،9ص  .) 68اما این کلمه در دو علم نحو و معانی به کار
می رود که در علم نحو اصطالحاً عبارتست از :جمله ا ی که با آن کالم شروع می شود و به همین جهت به آن «ابتدائیه» می
گویند اما در علم معانی عبارتست از جمله ی جواب از سؤال مقدر است که اینجا منظور ،همین مورد دوم است که در علم
معانی استعمال می شود.
با توجه به داده هایی که از سوی امام فخر رازی در تفسیر جزءِ اول آمده ،تنها در دو مورد آیات  91و  ،16استیناف دیده می
شود.
در آیه ی  :91با توجه به اینکه در آیه ی ماقبلاش از سوی منافقان سخنانی ذکر شده و در آن اشاره شده که در عیـان خـود را
با مؤمنان جلوه می دهند و در خفا خود را با مشرکان همراه می سازند و در توجیه کارشان چنین می گویند که مـا تنهـا بـرای
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استهزاءِ ایشان چنین می کنیم.این از سوی منافقان گفته می شود در حالیکه در این آیه ،خداوند را مسخره کننده واقعـی را بـه
ایشان خودش معرفی می کند و این استینافی است در نهایت جزالت  .خداوند به سبب انتقام کشـی بجـای مؤمنـان خـویش را
طرف کافران ساخته است (.فخررازى ،9836 ،ج ،9ص)119
در آیه ی " ،16واو" استینافیه بر سر جمله آمده که بر آغاز جمله داللت دارد و این از مباحث علم نحو است اما توجه به اینکه
کلمه ی استیناف در آن استعمال شد در اینجا آنرا آورده ایم و این استیناف بالغی نیست که جواب از مسئله ای خاص باشد هر
چند که گروهی این واو را "واو عطف" می خوانند اما گروهی نیز این واو را "استیناف" و در آغاز کالم دانسته اند.
استثناء:
هر گاه بخواهند چیزی را از حکمی جدا کنند که حکم قبلش درباره ی آن مسئله صدق نکند از باب استثناء استفاده می کننـد.
میزان تکرار و استفاده از این مورد بالغی در جزءِ اول " 92مورد" می باشد که قابل توجه است .البته بیشـتر بصـورت اسـتثنای
منقطع دیده شده هر چند که گروهی از علماء زدن این آیین را از اهل بالغت به دور می دانند از خدای بالغـت اعجـاز جاویـد
قرآن قابل مشاهده است هر چند که عده ای آنرا محال بدانند لذا ایشان در این موارد آنرا استثنای منقطع به حساب نمی آورند.
آیه ی آخر سوره ی مبارکه ی حمد:یکی از ادات استثناء "غَیر" می باشد .در اینجا بـا اسـتفاده از ایـن حـرف ،نجـات یافتگـان
حقیقی را که صاحب نعمت اند ازآنان که مورد خشم اند و راه نجات را گم کردند جدا می سازد لذا با استفاده از این مورد بالغی
عاقبت و موقعیت "آنان که مورد نعمت اند" را از موقعیت "آنان که مورد غضب و گمراهی اند" از هم دور ساخته و مغضـوبین را
خارج از آنان می سازد که بر ایشان نعمت ارزانی شده است.

د ر آیه ی  83از سوره ی مبارکه ی بقره:این آیه از جمله آیاتی است که برخـی از مفسـرین آنـرا اسـتثنای متصـل و
برخی منقصل می خوانند که در هر دو صورت دریافت معنایی کامالً متفاوت است.اگرچه این استثناء ظاهراً "متصـل"
است یعنی "ابلیس" جزو فرشتگان بوده اما با توجه به آیات دیگر می توان دریافت کرد کـه ابلـیس از مالئـ نبـوده
چون در برخی آیات به عدم تمرّد فرشتگان اشاره شده – و در جایی نیز به فرزندان شیطان – اشاره شـده در حالیکـه
فرشتگان تغییر و تحوّلی در حاالتشان ندارند .اما اگر از باب "تغلیب" باشد یعنی اگر از باب غلبه ،عنوان فرشـته بـرای
ابلیس بکار رفته ،استثناءِ متصل است.

در آیه ی  13سوره ی مبارکه ی بقره :در این آیه امام فخر رازی" ،إلّـا" را از ادات اسـتثناء خوانـده و آنـرا اسـتثنای
منقطع می شمارد .در این آیه به صفتی از قرآن که از سوی یهودان به آن داده شده یعنی "سخنانی پـو و بیهـوده"
اشاره شده در این جا سخن از قرآن به میان آمده و ماقبل آن بـه "أُمّیّـون" اشـاره شـده کـه چیـزی از کتـاب نمـی
شناسند لذا امام فخر رازی آن را منقطع عنوان ساخته است (.فخر رازی ،9836 ،ج،8ص )9811
استفهام
همانگونه که می دانیم ،استفهام دالّ بر سؤالی است که جواب آن به فهم مطلبی کم

می کند که اگر این استفهام از سوی

فرد دانای به مسئله طرح شود چیزی نیست جز اینکه مایه ی آگاهی هیچ چیزی ذره ای به آگاهی او نمی افزاید چون همه
چیز را می داند لذا سؤال یا برای وضوح بیشتر مطلب و یا تأکید وافر بر آن آمده است.

د ر آیه  61سوره ی مبارکه ی بقره:در این آیه نیـز از همـزه بـرای اسـتفهام اسـتفاده شـده کـه آن هـم
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انکاری.در این آیه یهود از حضرت موسی (علیه السالم) می پرسند که آیا آنها را به تمسخر گرفته است؟ و خداونـد بـا
این نوع استفهام ،تمسخر از جانب پیامبرش را منکر می شود.

آیه ی  982از سوره ی مبارکه ی بقره":مَن" در این آیه از ادات استفهامی است و آن هم بـر سـبیل انکـار .البتـه
"مَن" اول .چون در این آیه دو بار "مَن" آمده است که "مَن" اول ،استفهام انکاری و "مَن" دوم بـه معنـی "الّـذی"
است " .او کیست که از آیین ابراهیم روی بگرداند ،مگر اینکه خود را شیعه سازد".یعنی کسـی کـه از آیـین ابـراهیم
(علیه السالم) رو گردانی مگر اینکه خویشتن را نشناسد (.فخر رازی ،9813،ج،3ص) .9133

آیه ی  988از سوره ی مبارکه ی بقره":أَم" اولین کلمه ی این آیه است که امام فخر رازی به اینکـه آیـا ایـن "أم"،
استفهامی است و یا حرف عطف به بحث پرداخته است .واضح این است که این استفهام جهت تأکید و مبالغه در کالم
آمده است".آیا شما حاضر بودید آنگاه که یعقوب را مرگ فرا رسید؟" .که مسلّماً حاضر نبودید و این همان انکاراست.
اعتراض
جمله ی معترضه که در زبان فارسی به عنوان آرایه ای رایج است در جهت اطناب کالم است اما به گونه ای به روشن شـدن
کالم ماقبلش کم

می کند که غالباً در جهت دعا یا تذکر و یا تنزیه به صورت جمله ذکـر مـی شـود (.احمـد امـین شـیرازی:

 ،9838ج ،9ص )693در جزءِ اول تنها ی

مورد بصـورت معترضـه ذکـر شـده آن هم:آیـه ی  93از سـوره ی مبارکـه ی بقـره

است".و هرگز نمی توانید انجام دهید" قبل از آن جمله ایست که از انجام ندادن کاری سخن می گوید و ایـن پـس از آن بـرای
تذکر مطلب ذکر شده با اینکه همان معنای جمله ی ما قبلش را دارد.
التفات
یکی از جالب ترین آرایه های ادبیات در جهت تنوع بخشی به کالم است که با ایـن حالـت شـعف خاصـی در شـنونده ایجـاد
می شود و ت وجه ویژه ای به کالم خواهد داشت واین با تغییر حالت در استعمال مخاطب ،مخایب و متکلم اتفاق می افتـد .مـتن
آیات تنها  3بار این آرایه ذکر شده اما التفات بمعنای توجه نیز در بین کالم آمده که میزان تکرار آن هم از معنا و لفظ از طریـق
نموده عرضه شده است.
در آیه ی  99سور ه ی بقره:در آیات قبل از این آیه از حاالت مختلف مغایب ،کافران ،مؤمنان و منافقان خطاب آمـده اسـت کـه
شنونده در رکود فکری در غایب نماند و پس از سخن از حالت غیبت شونده را مورد خطاب قرار داده و او را به حضور

می

کشاند و خود مخاطب را به ندا گرفته و می فرماید":ای مردم! "...و همین جا نیز به التفات در آیه ی  1سوره ی مبارکه ی حمد
اشاره شده که "إیّاکَ" ،مخاطب و "نَعبُد" ،متکلم آمده است.
در آیه ی  13سوره ی بقره:در این آیه "قالَ" غایب" ،یَقومُ أَنَّکُم" مخاطب" ،فَتابَ" غایب و "عَلَیکُم" مخاطب است .ایـن تغییـر
حالت و التفات چند بار در این آیه قابل مشاهده است .و ایتن توجه یهودیان را بیشتر جلب می کند.
در آیه ی  989سوره ی بقره:در آیه ی قبل از این آیه روال کالم بر طریق متکلم بوده "و لَقَدِ اصطَفَیناهُ" اما در این آیه به حالت
خبر دادن از غایب آمده و این خود التفاتی لطیف است.
امر
هر گاه متکلم خواهان تغییری باشد که برایش قابل تحمل نیست و یا انجام آن برایش مهم تر است آنگاه از مخاطب می
خواهد که عقیده اش را عملی سازد.
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در آیه ی  99سوره ی بقره:در این آیه پس از بر شمردن خطرات احتمالی عقیده و بر شمردن خطرات عقیده و برشمردن
نعمت هدایت و برخی نعمات دیگر بهترین چیزی که به عاقبت بخیری انسان می انجامد یعنی عبادتش را از مردم با لفظ
"أُعبُدوا".
در آیه ی  36سوره ی بقره":فَال یخَفَّف" را امام فخر رازی بنا بر قولی جواب از فعل امری مقدر خوانده است یعنی "اینان
گمراهانند ،آگاه باش که در ایشان خیری نیست".یعنی در پاسخ به "آگاه بودن" و "توجه داشتن" این امر را عنوان می سازد.
تخصیص
برای اینکه متکلم گزینه ی متکلم گزینه ی مورد نظر خود را روشن سازد لذا آنرا مخصوص می گرداند به صفاتی خـاص ،تـا
حالت های گزینه های مشترک را با گزینه ی مورد نظرش رد کرده و یا ردّ تخصیص درباره ی آنها اشاره شده است:
در آیه ی  8سوره ی بقره:در برخی روایات از "غیب" به موالی منتظران (عج اهلل تعالی فرجه) یاد شده است .با وجـود سـخنان
دقیق از حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و بقیه ی ائمه معصومین ،حضور حضرت حجت (عـج اهلل تعـالی فرجـه) در
بین مردم حتمی است اما به وجود اینکه از دیدگان پنهان است غیبت و پنهانی مخصوص حضرتش گشته است.
در آیه ی  83سوره ی بقره:سجده را مخصوص آدم گردانیده و با این تخصـیص ،جانشـینی خـود را مخصـوص آدم کـرده و در
آیات قبل نیز با تخصیص علم و دانش به حضرت آدم (ع) علوّ درجه ی او را بیان کرده است.
در آیه ی  11از سوره ی مبارکه ی بقره:در این آیه با توجه به اینکه "آیه های روشن" ذکـر شـده ،چـون قبـل از آن از تنزیـل
سخن به میان آمده پس تخصیص "آیه های روشن" بر قرآن از هر چیزی سزاوارتر است.
تقدیم
گاهی در جهت مهم جلوه دادن شخصیت و یا مطلبی آنرا بر فعل تقدیم می کنند تا بدین وسـیله اهمیـت آنـرا بـر مخاطـب
آشکار سازند البته بجز فاعل که در این صورت جمله کلّاً تغییر ماهیت می دهد.
آیه ی  1از سوره مبارکه ی بقره :گوش در این آیه بر چشم تقدیم یافته است و این نشان از تفضـیل اسـت .و شـرب نبـوت نیـز
گوش است نه چشم .پس در بیان فرشتگان الهی ،هیچگاه پیامبر کری برانگیخته نشده اما برخی پیامبران دچار کوری بوده انـد.
هر چند که در این آیه تقدیم اسم بر اسم صورت گرفته بر فعل اما چون ذکر شده بود لذا اینجا نیز آورده شده است.
تکریر ( تکرار)
گاه در جهت ترساندن و یا منع کردن و بیان اهمیت موضوع از باب تکرار استفاده می شود هر چند که باعث اطالـه ی کـالم
است اما متکلم خواسته اش را به مستمع با تکرار لفظ می رساند از او می خواهد که توجه اش را در جهت ترک و یا انجـام آن
عمل بیشتر بکار بگیرد.
آیه ی  99از سوره مبارکه ی بقره :در این آیه بر کلمه ای تأکید شده که وجودش داللت بر تکرار می کند آن هـم "لَعَـلَّ" مـی
باشد "ل" در آن تأکید است و "عَلَّ ،عَلَلَ" نوشیدن بار دوم را گویند که نزد عرب حقیقت "لَعَلَّ" تکریر و تأکید اسـت .و اینجـا
در "لَعَلَّکُم تَتَّقون" تأکید بر پرهیزکاری آن جنبه ی دیگر کالم را می رساند.
آیه ی  19از سوره مبارکه ی بقره ":مسَلَّمه" به معنای سالم و پس از آن "الشیَةَ فیها" نیز همان معنا را می دهد .و ایـن تکـرار
دلیل تأکید بر صحت و سالمتی کامل آن است.
آیه ی  939از سوره مبارکه ی بقره ":تل

أمّةٌ قَد خَلَت" این آیه دو بار در جزءِ اول بطور کامل تکرار شـده اسـت کـه بـه ایـن

دلیل است که :زمان ،حاالت ،و مکان برای مخاطب تغییر یافته لذا تکرار در این موقع چیزی بیهوده نیست.
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جنس (ال جنس و عهد)
هر گاه متکلم بخواهد جنس خاصی را برای شنونده شناسایی کند که ابهام را از او بردارد از "ال" جنس استفاده می کند.
در آیات زیر طبق سخن امام فخر رازی "ال جنس" استفاده شده است.
در "أعوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّیطان الرَّجیم"" :ال" را جنس می گیریم تا تعریف جنس باشد چون شیاطین بسیارند دیدنی و نادیـدنی و
با وجود این "ال" شنونده شیطان برایش کامالً شناخته می شود(.فخر رازی،9811،ج ،9ص)9219
آیه ی  62از سوره مبارکه ی بقره ":الم" در "الحَجَر" یا برای عهد ذهنی است و یا برای جنس است .که اگـر عهـد ذهـن باشـد
مربوب به سنگی معلوم است که برای شنونده کامالً شناخته شده است .یا جنس سنگ را مطرح می کند.
حذف
گاهی با وجود شواهد و قرینه های لفظی یا معنوی در کالم متکلم قسمتی از کالم را حذف می کند چون خوب آگاه است
که مستمع کالمش را می فهمد .و ایجاز در کالم است.در آیات زیر طبق سخنان امام فخر رازی حذف موجود است.
آیه ی  91از سوره مبارکه ی بقره :در این آیه در کلمه ی "ألّذی" حرف "نون" حذف شده است یعنی در اصل "ألَّـذین" بـوده
است .بخاطر پیوسته بودن با صله اش لذا حذف "نون" مشکلی در فهم برای شنونده ایجاد نمی کند.
آیه ی  13از سوره مبارکه ی بقره ":حطّةٌ" خبر است برای مبتدای محذوف یعنی مثالً "أمرُکَ حِطَّةٌ" و در واقع بایـد منصـوب
باشد به معنی "حَطِّ عنّا ذُنوبَنا حِطّةٌ" و برای آن رفع یافته است که معنی ثبات را بدهد.
آیه ی  61از سوره مبارکه ی بقره :در این آیه "إعتداءَ مَنِ اعتَدی" حذف شده و گویا در آیه چنین بوده":وَ لَقَـد عَلِمـتُم اعتَـداءَ
مَنِ اعتدی منکم فی السَّبت".لفظ "إعتُداء" داللت می کند بر اینکه آنچه در روز شنبه کردند برایشان حرام بوده است.و تفصیل
مطلب در اینجا ذکر نشده است.
حشو
گاهی متکلم سخنس بیش از آن چیزی است که می خواهد به شنونده برساند که اگر این سخن ،معین ومعلوم باشد ،حشـو
می باشد .البته در تفسیر این جزء بیشتر از گروه "حشویه" که قائل به حشو اند ،سخن به میان آمده است.
آیه ی  6از سوره مبارکه ی بقره ":إنَّ الَّذینَ  "....در اینجا سخن از قول "مبرّد" آمده که "إنّ" را حشو در کالم عـرب مـی دانـد
می گوید :جواب از پرسش پرسنده ایست.
حصر
گاه متکلم بدون اطاله کالم می خواهد صفتی و یامطلبی را بصورت منحصر و یا مختصر به شنونده برساند برای این منظـور از
"حصر" استفاده می کند.
آیه ی  1از سوره مبارکه ی حمد:با "إیّاکَ" عبادت را که نهایت تعظیم است ،مخصوص پروردگـار مـی سـازد .قبـل ازایـن آیـه
خداوند را با اسامی "اهلل"" ،ربّ"" ،رَحمن"" ،رَحیم" و "مالِ ِ یَومِ الدّین" عنـوان سـاخته اسـت و بـا ایـن اسـامی یعنـی خـدا
تضمین کننده ی حال ،گذشته و آینده ی انسان است پس باید او را عبادت کند و اینجا نیز عبـادت را تنهـا در او منحصـر مـی
کند.
آیه ی  82از سوره مبارکه ی بقره :در این آیه "حصری" است در اینکه تسبیح و تقدیس را مخصوص ستایش خویش سـاخته و
غیر خود را در این باب یعنی عبادت حق تعالی نفی می کند تا بزرگی او را نزد خویش بنماید.
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آیه ی  39از سوره مبارکه ی بقره :در این آیه بهشت مخصوص این گروه خاص می شود و این به خاطر اعمال همین گروه است
که بهشت خاص این گروه فقط شده است .اینان یاران بهشتند.
خاص
هرگاه متکلم در پی تمایز گونه ای بصورت ویژه باشد و بخواهد شنونده توجه بیشتری به آن مورد داشته باشد ،ابتدا بصورت
عام و آنگاه بصورت خاصِ همان را ذکر می کند و در این بین از عطف استفاده می کند که در چهار مورد ذیل این مورد بالغی
دیده می شود:
آیه ی  33از سوره مبارکه ی بقره ":از ایشان هیچ شفاعتی پذیرفته نمی شود" .این قسمت از آیه پس از "بترسـید از روزی کـه
کسی به کسی سودی نمی رساند" سود نرساندن لفظ عامی است که شفاعت را نیز در بر می گیرد اما پس از آن بصورت خـاصّ
"نپذیرفتن شفاعت" از ایش ان نیز مطرح می شود که اهل سنت با همین برداشت شفاعت را بطور کلی رد می کننـد بـه خـالف
شیعه.
آیه ی  13از سوره ی مبارکه ی بقره ":پس یکدیگر را بکشید قبل از این" پس توبه کنید به سوی پروردگارتان" آمده است کـه
این کشتن نیز بعنوان الزمه ی توبه کردن ذکر شده است که این از ی
بصورت خاص ذکر کرده است و ی

جهت می باشد و مـی تـوان گفـت ،قسـمتی از توبـه را

جهت دیگرش نیز درباره ی "کشتن" می باشد که آیا شرب پـذیرفتن توبـه ،کشـتن بـرای

همه است یا بدین قوم تحصیلی یافته است؟!(الرازی ،د.ت ،ج ،8ص) 9961
آیه ی  13از سوره ی مبارکه ی بقره  ":و اوست آشکار کننده ی آنچه را که پنهان می داشتند" .در این لفظ عامی مطرح شده
است که از آن مورد خاصّی دریافت می شود چراکه پنهانی ها زیادند اما در اینجا کشتن ی

فرد مورد بحث است.

شرط
موضوع "شرب" غالباً در "علم نحو" مطرح می شود  .آنجا که گوینده با مقتضای حال شنونده می خواهد قسمت هایی از
شرب را حذف کند ،به ایجاز سخن بگوید و از حذف موارد شرب بهره می گیرد .در چند مورد زیر مناقشه در باره ی شرب
صورت گرفته است.
آیه ی  39از سوره ی مبارکه ی بقره ":مَن" بعنوان حرف شرب ،و "کَسَبَ سَیِئهً و أحاطَت بِهِ خَطیئَتُهُ" به عنوان جمله ی شرب
و "فَأولئ

أصحابُ النّارِ هُم فیها خالِدون" به عنوان جواب شرب هر چند سه مطرح شده اند که در "مفاتیح الغیب" روی "مَن"

به عنوان حرف شرب مناقشه شده است که جناب "فخر رازی" با اقوال گوناگون افاده ی عموم از آن را مطرح و گاه رد می کند.
اما چون بعنوان شرب مطرح شده ،اینجا آورده شده است.
آیه ی  993از سوره ی مبارکه ی بقره :در این آیه درست است که هم شرب و هم جواب آن آمده است اما ایـن درسـت نیسـت
که بگوییم تنها کسانی که مانع مسجدسازی و  ...می شوند دچار عذاب بزرگ می شود بلکه این همه ی کسانی را کـه نـه در آن
مقطع بلکه در هر دوره ی زمانی که چنین کاری را مرتکب شوند ،اینگونه عذاب خواهند شد .بواسطه ی شرب فقط شامل ایـن
افراد خاص نمی شود.
مضارع
گاهی گوینده جمله ان شایی خبری را به صورت مضارع بیان می کند تا شنونده را بر آنچه می خواهد تذکّر دهد و گاهی نیز
می خواهد از حالت امری ،نسبت به شنونده دوری گزیند لذا جمله را در قالب مضارع عنوان می کند مثل:
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أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم:هر چند که استعاذه در ابتدای سور قرآن کریم جزء آیـات حسـاب نمـی شـود .امـا در
مفاتیح الغیب به آن پرداخته شده ،لذا اینجا نیز بیان می شود« .پناه می برم» لفظی است که به شنونده گوشـزد مـی
کند در هر حالت باید بداند با وجود تمام توانایی هایش ،باید در سایه ی حق تعالی قرار گیرد تا بتواند از وسوسه هـا و
از افکار پلید شیطانی ،در امان باشد.
آیه « »991از سوره مبارکه بقره«:یَرفعُ» لفظ مضارع است که از آن معنای ماضی ،دریافت می شود و ایـن بـه جهـت
یادآوری کالم است که شنونده ،حالت مورد نظر را مورد تجسّم قرار دهد .آنگاه به ادامه ی کالم می پردازد.

مضاف
اگر گوینده بخواهد موضوع مورد بحثش را برای شنونده بشناساند به آن مواردی را اضافه می کند که برای مستمع بیشتر
شناخته شود .مثل:
آیه « »9سوره مبارکه حمد:در این آیه «اسم» به «اهلل» اضافه شده است و مضاف از مضاف الیه کسب بزرگی نموده است.
یعنی نام ها چون منتسب به «اهلل» هستند ،بزرگ شمرده می شوند(.الرازی ،د.ت ،ج ،9ص )163


آیه « »13سوره مبارکه بقره«:أشدّ قسوة» بنا بر نظر صاحب کشّاف« ،أشدّ» معطوف بر کاف است یا به معنی «أو» می
باشد و مضاف در اینجا حذف شده و مضاف الیه جای «مضاف» را گرفته است.

نکره
گاه متکلم برای شناساندن نوع خاص یا جنس خاصّی از مسندالیه به جای معرفه آوردن آن ،آن را نکره می آورد و در این
حالت متکلم با ایجاد تغییراتی در شکل کلمه غرض بزرگی در کالمش را به شنونده منتقل می سازد مثل:





آیه « »69از سوره مبارکه بقره«:صالحاً» در اینجا به تنکیر ظاهر شده تا در اثبات به افراد و عمل واحده بسـنده کنـد.
واضح است که در اینجا ،نکره دلیل بر افراد است.
آیه « »31از سوره مبارکه بقره«:مصدقاً» در این آیه وصفی است برای «کتاب» که با ایـن حالـت نکـره ظـاهر شـدن،
«تصدیق کنندگی» را مختص به کتاب نموده است.
آیه « »12از سوره مبارکه بقره:در کلمه «بئسما»« ،ما» نکره ی منصوبه می باشد که فاعل «بئس» را تفسیر می کند.
آیه « »16از سوره مبارکه بقره«:حیاةٍ» :این کلمه به معنی «زندگی» است ،چون به صـورت نکـره آمـده ،گویـای نـوع
خاصی از زندگی است که گویا «زندگی طوالنی» می باشد.

نهی
آنگاه که گوینده ،تمایل به انجام عملی نباشد و نخواهد که مستمع مرتکب آن شود ،از «نهی» می برد که گاه به اغراضی
دیگر ،چون دعا و تحقیر  ...نیز بکار می برد:


آیه « »38از سوره مبارکه بقره:در این آیه «ال تعبدونَ» فعل نهی است که مصادیقی در کالم آورده و نهی بـودن آن را
تصدیق می کنند .از جمله« :اقیموا الصالة» .و این نوعی خبر دادن در قالب نهی است که از نظر بالغت و تأکید ،بلیـغ تـر و
مؤکدتر است.
وصف
با اضافه کردن برخی تفسیرها می توان کالم را واضح تر و روشن تر نمود که باالترین آمار استفاده از موارد بالغی چه در

فن معانی ،چه بیان و چه بدیع ،مربوب به وصف است .مثل:


در «أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»:خداوند شیطان را به مرجوم بودن وصف می کند .چون خداوند متعال ،فرشـتگان
را به راندن شیطان ها بوسیله ی شهاب ها دستور داده است.
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آیه « »19از سوره مبارکه بقره«:بئسما» که برای ذمّ آمده است نوعی توصیف است که نشان مـی دهـد ایـن گـروه
جان خویش را بهایی نادرست فروخته اند و به نوعی دیگر ،خریدار جنسی نادرست شده اند.



آیه « »937از سوره مبارکه بقره:در این آیه ،گروهی را که از آیـات الهـی روی برمـی گرداننـد را بـه «در گمراهـی
بودن» وصف می کند و این دلیل بزرگی است بر اینکه ،این قوم ،دشمن رسول اکرم (ص) بودند.

بخش دوم  :در این بخش برخی داده های مربوب به علم بیان مورد تحلیل قرار می گیرد.که نمودار زیر میـزان تکـرار کلمـه ی
بیان در تفسیر جزء اول "مفاتیح الغیب" می باشد:
الف :استعاره
یکی از زیبایی های کالم ارا ئه تصویری از آن است به گونه ای که شنونده خود آن را متصور شود .در استعاره تقریباً از معنای
اصلی ،مجسمه ای ساخته می شود که عمق فکر شنونده را به کار می گیرد .و شنونده با کمی تامل شیرینی این تصویر را نیز
دریابد .در برخی از آیات جزء اول ،به سخن «فخر رازی» استعاره آمده است که در اینجا به تحلیل این آیات پرداخته می شود:


آیه « »96از سوره مبارکه بقره :ضاللت در واقع :خارج شدن از راه میانه و از دست دادن هدایت است .کـه از آن بـه
گمراهی از راه درست و صحیح ،استعاره شده است .که در این آیه خریدن «ضاللة» آمده است.



آیه « »19از سوره مبارکه بقره:در این آیه گفته شده« :نخستین کافر بـه آن نباشـید» و ایـن در حـالی اسـت کـه
نخستین کافر به آن مشرکان بوده اند و اینجاست که نشان از استعاره دارد .از آنجایی که کسی که اولین گناه را بکند
با کسانی که پس از او مرتکب گناه شوند شری است و گناه او بزرگ تر است لذا بر سبیل استعاره به خـاطر عظمـت
گناه اولیه ،دستور داده شد که اولین کافر به آن نباشد.



آیه « »13از سوره مبارکه بقره«:و أشربوا فی قلوبهم العجل» :و گوساله پرستی در جانشان نوشانده شده است.




استعاره این بر دو وجه است -9 :حبّ آن در درون ایشان فرو رفته و بر عبادت آن حرص پیدا کرده اند -9 .همان طور
که شرب مادّه ی حیات ،آن چیزی است که زمین بیرون مـی آورد ،همـان طـور هـم ایـن محبّـت ،مـادّه ی همـه ی
کارهایی است که از او سر می زند.

ایماء و اشاره
هر گاه متکلّم در پی پوشیده سخن گفتن باشد با ایجاد مالزمتی آشکار بین «الزم» و «ملزوم» سخن اش را به مستمع
می رساند در مورد زیر «فخر رازی» به «ایماء» در جزء اوّل اشاره کرده اند:


آیه « »14از سوره مبارکه بقره:ضمیر «ها» در «انّها» به «ایماء» از آیات پیشین آمـده کـه در آن از بنـی اسـرائیل
خواسته است که نعمت های الهی را که بر آنها ارزانی داشته است یاد کنند و اینجا می فرمایند« :و ایـن کـار سـختی
است مگر بر فروتنان».

تشبیه
آنگاه که متکلّم در پی اشتراک صفت با صفاتی بین دو یا چند چیز باشد ،مشابهتی بین آنها ایجاد می کند تا شنونده مقصود
را دریابد .تشبیه نیز از جمله تصویر آفرینی های بالغی به شمار می رود .در موارد زیر «فخر رازی» به تشبیه در آیات جزء اوّل
قرآن کریم اشاره کرده اند:


آیه « »91از سوره مبارکه بقره:در این آیه تشبیه حال آنان که با عناد آیات الهی را تکـذیب مـی کننـد بـه «کـر»
صورت گرفته است .بدین معنا که واقعیت را نمی شنوند.



آیه « »81از سوره مبارکه بقره«:أمواتاً» به معنای این است که قبالً ،خاک و نطفه ی بی جان بوده اید .امّـا اطـالق
«موت» که در مقابل «حیات» است بر جمادات که «موت و حیاة» ندارند تنها از راه تشبیه میسّر است.
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آیه « »17از سوره مبارکه بقره«:روح» در «روح القدس» بر «انجیل»« ،جبرئیل» و «اسم اعظم» اطالق شده است.
«روح» همانست که در مجاری عروق جسم آدمی جاری می شود .و روح بر این سه مورد بر سبیل تشـبیه بـه دالیـل
زیر اطالق شده است -9:جبرئیل :چون مایه حیات دل های مردم بـه وسـیله ی علـم اسـت-9.انجیـل :سـبب ظهـور
شریعت ها و حیات آنهاست-8.اسم اعظم :بوسیله آن ،اغراض به دست می آیند.

تعریض
آنگاه که متکلّم با مضمونی طنزآمیز یا بیدار کننده به مطلبی بپردازد که معنای دیگری را از آن لحاظ کند از «تعریض»
استفاده

می کند(.همان ،ج، 3ص  ) 963در آیه ی زیر تعریض آمده است.

آیه « »993از سوره مبارکه بقره:بنای مساجد و حضور در آنها مایه ی تعظیم مساجد است و در اینجا ورود کافران به مسـاجد را
به
تعریض مایه ی تحقیر مساجد می خواند.
تمثیل
وجود تمثیل در کالم ضخامت به کالم می بخشد .چون وجه شب ه از امور مختلف منتزع می شود لذا به زبان ساده،
شنونده ،مفهوم مورد نظر گوینده را درمی یابد .در آیات زیر تمثیل آمده است:


آیه « »96از سوره مبارکه بقره:این آیه تمثیل برای خسران آمده است چرا که ،گمراهی را به بهای هدایت خریدند.



آیه « »97از سوره مبارکه بقره:در این آیه منافق به کسی تمثیل شده است که ابتدا بـه او نـوری داده مـی شـود و
آنگاه این نور از او سلب می شود.



آیه « »86از سوره مبارکه بقره:عرب ها در تمثیل به مگس می گویند« :أضعَفُ مِـن بَعوضـةٍ» و یـا «أعَـزُّ مِـن مُـخِّ
البَعوضة» .در این آیه نیز به بعوضه تمثیل زده است .که جزء کوچکترین موجودات است کـه حضـرت حـق تعـالی از
خلق آن نیز حیا نداشته است و این نشان از قدرت الهی دارد.

حقیقت
همان گونه که بکارگیری الفاظ به نوعی قراردادی می باشد در ذهن مخاطب نیز هر آنچه متکلّممی گوید جای می گیرد.
اگرهر آنچه که مصداق همیشگی نزد مخاطب دارد بکار رود گفته می شود که بر سبیل حقیقت استعمال شده است .در آیات
زیر بر طبق
روایت فخر رازی ،حقیقت بکار رفته است.


آیه « »6از سوره مبارکه بقره:اگر آیه چنین بود« :سواءِ علیهم انذارک و عدم انـذارک» در ایـن صـورت بـر سـبیل
حقیقت می نمود .یعنی :یکسان است بر ایشان اگر آنها را بترسانی و یا نترسانی.اما آیه چنین است« :أأنـذرتهم .أَم لَـم
تُنذِرهُم»،و در اینجا برداشتی که می شود ،یأس و ناامیدی است یعنی از حقیقت به مجاز رسیده است.



آیه « »981از سوره مبارکه بقره:در «و أَرِنا مناسِکَنا» گاه علم به اموری خواسته شده که دیده می شوند و گاه
رؤیت اموری که دیدهنمی شوند .اگر منظور را هر دو در نظر بگیریم یعنی هم بر سبیل حقیقت و هم بر سبیل مجاز
گرفته ایم که این محال است .لذا گروهی بر قول اوّل و گروهی بر قول دوّم ،قائلند.

کنایه
اگر گوینده بخواهد از لفظی ،معنای غیر حقیقی به شنونده برساند که معنای حقیقی نیزاستنباب شود از کنایه استفاده می
برد .در آیات زیر از «کنایه» استفاده شده است:
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آیه « »78از سوره مبارکه بقره:در این آیه آمده است« :وَ اِذ قَتَلتُم نفساً فَـادّارَءتُم فیهـا»،در «فیهـا» ضـمیر غـایبی

آمده است
که به کنایه از «نفساً» آمده است.


آیه « »16از سوره مبارکه بقره:بنا بر قولی «وَ ما هو» کنایه از «أَحَـدُهُم» مـی باشـد کـه در همـین آیـه و قبـل از
«ماهو» آمده است.



آیه « »998از سوره مبارکه بقره:بنا بر قولی «وَجه» در این آیه ،کنایه از «نفس» است.

مجاز
اغلب مجاز در مقابل حقیقت بکار برده می شود و آنگاه که متکلّم نخواهد از حقیقت کالم استفاده کند از آن عبور کرده و
آن را
به وصف حسّی بیان کند و به مجاز آن را بیان می کند (.إبراهیم بن مصطفى الهاشمی ،د.ت ،ص  )931در آیات زیر بنا
برقول"فخر رازی" مجاز آمده است:


آیه « »9از سوره مبارکه بقره:بر «الم» حروف مقطعه اطالق می شود از آنجایی که «الف» با «الم» یا «مـیم» خـود
چند حرف می باشند اما بر سبیل مجاز ،حرف مقطعه بر آنها اطالق می شود.



آیه « »91از سوره مبارکه بقره:در این آیه آمده« :و خداوند به کافران احاطه دارد» این احاطه داشـتن چگونـه مـی
تواند باشد در حالی که ذات یگانه ی او جسم نیست؟!«احاطه داشتن» در اینجا یعنی :در قبضه قدرت داشـتن .و ایـن
بر سبیل مجاز بکار رفته است.



آیه « »16از سوره مبارکه بقره«:مُالقوا ربهم» دیدار خداوند است که میسر است اما اینجا مجازاً همان مرگ است.



آیه « »993از سوره مبارکه بقره «:اگر آنان ایمان می آوردند ،منظور یهودیان هستند که گویا پروردگار ایـن قـول را
تمنای ایمان ایشان بر سبیل مجاز بیان می دارد.

مجمل
گوینده اگر بخواهد تشبیهی در کالم بکار گیرد که وجه شبه در آن نباشد و از آن فهمیده هم نشود تشبیهی که بیان می
کند مجمل است و از آنجایی که نبود وجه شبه ،شنونده را به تفکّر وا می دارد لذا از کالم شیرینی خاصی به او دست می دهد.
در اینجا به برخی آیات جزء اوّل که دارای مجمل است اشاره می شود:


آیه « »67از سوره مبارکه بقره:در این آیه از ذبح گاوی سخن به میان آمده است که بر سـبیل مجمـل آن را بیـان
می کند چرا که قبالً از این گاو سخنی به میان آمده است.



آیه « »73از سوره مبارکه بقره:در این آیه ابتدا «الرُّسُل» به مجمل آمده است و پس از آن «موسی (علیه السالم)»
آمده است که تفصیل آن باشد چرا که پس از موسی (علیه السالم) است که عیسی (ع) و پیامبر اکرم (ص) می آیند.

مفصل
اگر متکلّم در تشبیهی که عنوان می کند وجه شبه را بیاورد و یا از کالم او وجه شبه فهمیده شود آن را «مفصّل» بیان
می دارد .در آیه ی زیر «مفصّل» دیده می شود:


آیه « »11از سوره مبارکه بقره:در این آیه «موسی» که یکی از پیامبران می باشد پس از «رُسُل» به تفصـیل ذکـر
شده است.

بخش سوم  :در این بخش داده های مربوب به علم بدیع مورد تحلیل قرار می گیرند.ونمودار زیر میزان تکرار کلمه ی بـدیع در
تفسیر جزء اول "مفاتیح الغیب" را نشان می دهد:
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اشتقاق
آنگاه که سرچشمه و مادّه ی اصلی دو کلمه ،یکی باشد ،اما شکل ظاهری متفاوتی داشته باشند یعنی مشتق شده اند .برخی
کلمات مشتق در آیات جزء اول که مورد بحث «فخر رازی» قرار گرفته اند عبارتند از:


در أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم« :شیطان» از «شَطَنَ» به معنای «دوری» مشتق شده است.



َسـمُ»
َسـمَ ،ی ِ
در »بسم اهلل الرحمن الرحیم»« :اسم» بنا بر قول بصریان از «سما ،یسمو» و بنا بر قـول کوفیـان از «و ِ
مشتق شده است.



آیه « »86از سوره مبارکه بقره:اشتقاق «بَعوضة» از «بعض» می باشد.



آیه « »68از سوره مبارکه بقره«:هادوا» در چند روایت مشتق شده است از« -9 :إنـا هُـدنا الـدِن» -9 .از «یهـودا»
بزرگترین فرزند یعقوب -8 .از «یَتَهَوَّدون» چون وقتی که تورات می خواندند حرکت می کردند.

ایهام
«توریه» یا «ایهام» صفتی است که گوینده ،زمانی که معنای دور را منظور می کند که شاید شنونده آن را درک نکند از
توریه استفاده می کند .آیات زیر دارای «ایهام» یا «توریه»اند.


آیه « »97از سوره مبارکه بقره:در این آیه آمده است«:ذَهَبَ اهلل بنورهم» به جای اینکه بگوید «ذَهَب اهللُ بِضَوءِهم».
«نور» بلیغ تر است .اگر «ضوء» استفاده می شد ایهام از این بود که کمال از ایشان رفته است چون «ضوء» داللت بـر
نوعی زیادت دارد.



آیه « »34از سوره مبارکه بقره:در این آیه آمده است« :بدین درخت نزدی

مشوید ،که از ستمکاران باشید» با

توجه به
اینکه نورانیت ،پیامبران را ظالمان بر خویشتن وصف کنند امّا در آن ایهام ذمّ و نکوهش وجود دارد.
غلوّ
"غلوّ" از جمله صنایعی است که صفت موجود در آن سرریز می کند به طوری که نه درعقل و نه در عادت نمی گنجد،
در آیه زیر غلوّ نمایان است.


آیه « »94از سوره مبارکه بقره«:طغیان» عبارت است از «غلو در کفر» و «گذشتن از حدّ در عتوّ» است.

مبالغه
آنگاه که شنونده ادّعای صفتی در ممدوح خویش کند که محال یا بعید باشد از مبالغه استفاده می کند .در آیات زیر به
مبالغه اشاره شده است:


در أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم« :شیطان» مبالغه است به شیطنت.



آیه « »3از سوره مبارکه حمد«:رحمن» مبالغه است در رحمت.



آیه « »993از سوره مبارکه بقره :از آنجایی که در این آیه اوّل و از قول یهودیان بیان می کند که« :مسیحیان برحق
نیستند» اینکه این را اوّل آورده مبالغتی عظیم دارد.



آیه « »984از سوره مبارکه بقره«:مثابة» به معنای پناهگاه است که برخی روایات «ة» را برای مبالغه خوانده اند.

مطابقه و طباق
گاه متکلّم برای تفهیم بیشتر کالمش از کلمات متضاد بهره می برد که همان «مطابقه» است .ودر اینجا به آیه ای مربوب
به مطابقه اشاره می کنیم:
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آیه « »993از سوره مبارکه بقره:در این آیه برای بالغت بیشتر در مقابل «سُفهاء» خداوند متعال از «یَعلمون» استفاده کرده
است تا (سَفَه) را بنا بر مطابقه در مقابل «علیم» قرار دهد.
سخن آخر
از آنجایی که توصیف در بسیاری از آیات الهی مشاهده می شود ،می توان دریافت که قدرت تصویرپردازی و استفاده از
حس زیباشناختی آدمی بعنوان مخاطب ،در کالم اعجاز آمیز قرآن کریم جایگاه ویژه ای دارد و الزمه ی فهم این چنین
کالمی ،تفکر و تأمل است .و اما با وجود صفت التفات در بیشتر آایات قرآن کریم ،نه تنها در این جزء ،بلکه در اجزاء دیگر قرآن
کریم و نپرداختن مفسر به همه زوایای آن و توجه بیشتر به التفات در صیغه "غایب به مخاطب" گویای این مطلب است که این
صنعت از نظر ایشان بخوبی مطرح نشده است .می توان گفت ایشان به التفات متکلم به غایب اهتمام اندکی داشته اند.
ونیز پیچیدگی در کالم "فخر رازی" به وجه مکتب کالمی ایشان برمی گردد وفلسفی بیان کردن مطالب ،باعث اطنابی زاید
شده وبه همین علت است که از علوم مختلف سخن به میان آمده است .فراوانی صنایع بالغی (معانی ،بیان ،بدیع) در جدول زیر
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آمده است:
63
63
2
1

امر -حشو -ایماء

غلو

مبالغه

مجاز تشیه

وصف

منابع فارسی

 -9قرآن کریم.
 -9رازی ،فخرالدین( 626-133ق) :تفسیرکبیر(مفاتیح الغیب) ،با ترجمه علیاصغر حلبی ،ج ،9تهران ،انتشارات
اساطیر.9811 ،9 ،
-8

رازی ،فخرالدین( 626 -133ق)  :تفسیرکبیر(مفاتیح الغیب)  ،با ترجمه علی اصغر حلبی  ،ج ،9انتشارات اساطیر،

.9836
 -3رازی ،فخرالدین( 626 -133ق) :تفسیرکبیر(مفاتیح الغیب)  ،با ترجمه علی اصغر حلبی  ،ج ، 8انتشارات اساطیر،
.9836
 -1رازی ،فخرالدین ( 626 -133ق) :تفسیرکبیر(مفاتیح الغیب) ،با ترجمه علی اصغر حلبی ،ج ، 3انتشارات اساطیر،
.9836
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 -6ذهبى ،محمدحسین :التفسیروالمفسرون،بیروت 9131 / 9321
 -1سیاح  ،احمد :فرهنگ دانشگاهی  ،تهران  ،انتشارات اسالم .9811 ،
 -3سیوطی ،جالل الدین :االتقان فی علوم القرآن ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،المنشورات الرضی9868 ،ش.

-99

 -1شیرازی  ،احمد امین  :آیین بالغت  ،ج  ، 9انتشارات فروغ قرآن ،

.9839 ، 6

 -92شیرازی  ،احمد امین  :آیین بالغت  ،ج  ، 9انتشارات فروغ قرآن ،

.9838 ، 6

 -99شیرازی  ،احمد امین  :آیین بالغت  ،ج  ، 8انتشارات فروغ قرآن ،

.9831 ، 6

شیرازی  ،احمد امین  :آیین بالغت  ،ج  ، 3انتشارات فروغ قرآن ،

.9833 ، 6

 -98طباطبائى  ،محمدحسین  ،صفدى :قرآن دراسالم از دیدگاه تشیع  ،قم  9813ش.
 -93محمدی ،حمید :زبان قرآن  ،قم  ،دارالعلم. 9813 ،
 -91الهاشمی ،احمد :ترجمه و شرح جواهر البالغة وبیان و بدیع ،ج  ،9ترجمه حسن عرفان ،قم ،انتشارات بالغت،
.9831
منابع عربی
 -9الرازی  ،االمام الفخر ،التفسیر االمام الفخر الرازی ،الجزء االول ،بیروت ،داراإلحیاء التراث العربی ،الطبعةالثالثة.
 -9الرازی  ،االمام الفخر ،التفسیر االمام الفخر الرازی ،الجزء الثانی ،بیروت ،داراإلحیاء التراث العربی ،الطبعة الثالثة.
 -8الرازی  ،االمام الفخر ،التفسیر االمام الفخر الرازی ،الجزء الثالث ،بیروت ،داراإلحیاء التراث العربی ،الطبعةالثالثة.
 -3الرازی  ،االمام الفخر ،التفسیر االمام الفخر الرازی ،الجزء الرابع ،بیروت ،داراإلحیاء التراث العربی ،الطبعةالثالثة.
 -1الهاشمی ،احمد بن إبراهیم بن مصطفى(9869هـ)  :جواهرالبالغة فی المعانی والبیان البدیع ،المکتبة العصریة،
بیروت.
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