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 چکيده:

برده مي شود، در سبک  هاي نقد آثار ادبي، به جايگاه مهم سبک شناسي در اين تحقيقات پي با نگاهي گذرا به پژوهش

توجه مي شود، چرا که  موجود در آنها ارزش فني زيبايي شناسي وبه  شناسي اعمال ادبي صرف نظر از شکل لغوي آنها

نهفته است. قرآن کريم به عنوان  کالمي در شيوه بيان آن در رابطه با مضمون خاص نخستين ارزش ادب به عنوان هنر

بک ويژه س کتاب آسماني اثر ادبي ممتازي است که خداوند به بشريت ارزاني داشته است، تفسير آن بدون درک وتعمق در

آن ناممکن خواهد بود. يکي از شيوه هايي که قرآن کريم در بيان فکر و ايده از آن بهره جسته است بالغت متمايز و واالي 

دانسته اند. با عنايت به اين که بالغت به سه  مي باشد. بالغتي که گاهي اعجاز قرآن کريم را در اين خصيصه منحصر آن

بارکه نساء در سوره م معنوي به کار رفته تقسيم مي شود در اين مقاله به سبک شناسي محسناتشاخه معاني، بيان و بديع 

 مي شود، آنگاه پرداخته از قبيل: طباق، مقابله، مشاکله، توريه، توجيه، مراعات نظير، جمع، تفريق، تقسيم با جمع و تفريق

 ر مي گيرد.کارکرد هاي فني آن در اين سوره مبارکه مورد بررسي و تحليل قرا
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 مقدمه:

قرآن کريم از ابتداي نزول همواره مورد توجه انديشمندان بوده است و اين کتاب آسماني را از ابعاد مختلف مورد  

بالغت مي باشد، علمي که در  آن کريم، علمبررسي قرار داده اند. يکي از مهمترين و زيباترين بحث ها در ارتباط با قر

 چنان چشمگير مي باشد که بالغت اين کتاب نقش و اهميت بالغت در قرآن کريم پرتو قرآن کريم رشد و نمو يافته است.

آسماني يکي از داليل اعجاز آن به شمار مي رود. به همين جهت اکثر دانشمنداني که با قرآن کريم مأنوس بوده اند به 

بعد از شناخت  "بالغت و جايگاه خاص آن اشاره نموده اند. ابوهالل عسکري درباره اهميت آن چنين مي نويسد: اهميت

خداوند تعالي، علم بالغت مستحق ترين علومي است که بايد فرا گرفته شود و نخستين علمي است که بايد حفظ شود. 

احت اگر انسان در شناخت فص مي شود.... و دانستيم که هبالغت و فصاحت آن شناخت اعجاز کتاب خداوند تعالي به وسيله

                                                           
 .hadilu@yahoo.com33bahman، 91112721190، تلفن همراه:(دانشکده علوم قرآني مراغه)عضو هيأت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم  -1

 91133239731، تلفن همراه:(دانشکده علوم قرآني ميبد)عضو هيأت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم  -2

mojtaba33mohammadi@gmail.com. 

 91121397370، تلفن همراه: (دانشکده علوم قرآني خمين)عضو هيأت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم  -3

mailto:bahman63hadilu@yahoo.com
mailto:mojtaba63mohammadi@gmail.com.


غفلت و نقصان داشته باشد، علم او در شناخت اعجاز قرآن از جهاتي که خداوند بدان اختصاص داده همچون حسن 

ه دتأليف و براعت ترکيب، مفيد فايده نخواهد بود... و اين علم فضائل مشهور و مناقب معروفي دارد از جمله اين که گوين

مام ت زياده روي کند فضيلت آن را از دست داده و رذيلت آن گريبان گيرش خواهد شد و به زبان عربي اگر در استفاده آن

فضايل و محاسن آن را از بين خواهد برد؛ چرا که اگر نتواند بين کالم خوب و بد و لفظ نيکو و زشت فرقي بگذارد جهل 

بخواهد قصيده اي را بسرايد و يا رساله اي را انشا کند شفافيت را با کدورت و نقص او ظاهر خواهد گشت و همچنين اگر 

 (3ص  ،1091)عسکري،  ."درهم خواهد آميخت

بالغت تا زمان سکاکي حد و مرز مشخصي نداشت، وي نخستين کسي بود که ميان موضوعات بالغت حدودي را  

انست. سکاکي ضمن استقالل بخشيدن به بديع آن را در قائل شد و بالغت را منحصر در سه علم معاني، بيان و بديع د

به دو قسم لفظي و معنوي دسته بندي مي کند. بنابراين منظور ما از محسنات معنوي همان بديع  "مفتاح العلوم"کتاب 

 معنوي است که فايده آن به معنا بازگشت دارد.

و در باره ي آن سخن ها رفته است، اما  مده استدر باب بديع قرآن کتاب ها و مقاالت متعددي به رشته تحرير در آ 

تعريف محسنات بديعي و ذکر شاهد مثال بسنده شده است بدون اين که  با امعان نظر در مي يابيم که در اين آثار تنها به

ن آبه جوانب فني اين محسنات و به سبک شناسي بديع پرداخته شود. اين مسئله ما را بر اين داشت تا نگرشي بر سبک قر

داشته باشيم. اما قبل از هر چيزي  محسنات معنوي در سوره مبارکه نساء کريم و اهداف اين معجزه الهي در به کار گيري

 ما در اين نوشتار باشد. الزم است به تعريف سبک بپردازيم تا راه گشاي

 تعريف سبک

س، "، ماده 1122گويند. )ابن منظور  "سبيکه "گداختن و به قالب ريختن زر و نقره است و به آن : به معنايدر لغت 

 ("ب، ک

 در زبان عرب سبک به معناي اسلوب به کار رفته است:

به صف درختان خرما اسلوب گفته مي شود. و راه ممتد اسلوب  "درباره واژه اسلوب در لسان العرب چنين آمده است 

ابن منظور، لسان ) داريد( جمع آن اساليب است.شما راه و مذهب بدي ) " "است. گفته مي شود 

 (."سلب"العرب، بي تا، ماده

 "اسلوب در لغت به معناي فن وارد شده است گفته مي شود: همچنين

 (.1، ص 1111بو ملحم، ) "

روش کلي نويسنده در "مي باشد و يا  Styleاصطالح ادبي طرز خاصي از نظم و نثر است که معادل اروپايي آن و در 

 (.20 ص ،1339مندور، ) "کيفيت تأليف، تعبير، انديشه و احساس است

ونه ماگر چه نزد پيشينيان نيز رواج داشته است براي ن (به معناي طرز نگارش و ترکيب و تأليف کالم)مفهوم سبک  

 "در و ابن خلدون"العمده  "و ابن رشيق در "الصناعتين "، ابو هالل عسکري در"الحيوان"و  "البيان و التبيين "جاحظ در

، از سبک و اسلوب سخن گفته اند، چنانکه در سخن منقول از جاحظ آمده است: معني مهم نيست و نزد هر "المقدمه



 "است. همچنين ابن قتيبه در بحث از اقسام شعر در مقدمه "سبک جودةال"قومي هست، آنچه مهم است گزينش لفظ و 

  "اصطالح سبک را به کار برده است:  "الشعر و الشعراء

ابن )" 

 (.10 ص ،1117قتيبه،

نوع ديگر شعر آن است که معنايش نيکو و الفاظش نارسا است: مانند سخن لبيد بن ربيعه که هرچند معنا و  "يعني 

 "سبک زيبايي دارد، با طراوت و رونق نيست.

ره ي سبک است، در اوايل سده اخير رايج شده است. اما سبک شناسي در ساختار جديد خود که عملي مستقل در با 

تعاريفي که معاصران از اسلوب و سبک ارائه داده اند با تعاريف پيشينيان از اسلوب چندان بيگانه نيست. همانگونه که 

 ،1133يب، الشا)"آورده است که اسلوب روش و طريقه تفکير و تصوير و تعبير است  "االسلوب "احمد الشايب در کتاب

 (.32ص 

اسلوب طريقه خاصي است که نويسنده افکار خويش را در  "آمده است  "اسس النقد االدبي عند العرب "در کتاب

 (029، ص 1113بدوي، ) قالب آن مي ريزد و به واسطه آن از احساسات و عواطفي که در ضميرش هست، بيان مي کند.

هاي اخير مورد توجه ناخته شده نبوده است بلکه در دهههمانطور که اشاره شد در نقد بالغي قديم، سبک چندان ش 

ادبا قرار گرفته است، در عين حال نکات مشترکي بين تحقيقات بالغي قديم و پژوهش هاي سبک شناسي جديد وجود 

تعريف از سبک شناسي هويدا  دارد زيرا سبک شناسي از مباني بالغي و نقدي کمک مي گيرد. و اين مدعا کامال در اين

سبک شناسي عبارت است: از روش نويسنده در بيان ديدگاه هايش و روشن نمودن شخصيت ادبيش در مقايسه "ت که اس

 (19م، ص  1121عزام، ) "با ديگران از جهت گزينش واژگان، ساخت عبارات و تشبيهات بالغي.

قد ه آن عموما ادبيات و ناز آن چه گذشت مي توان به اين نتيجه رسيد که سبک شناسي علمي است تحليلي که دامن 

فني بوده و هدف آن ادراک نظم و ويژگي هاي اسلوب فني مي باشد و مهمترين ويژگي روش سبک شناسي کشف روابط 

زباني در متن و کشف پديده اي خاصي است که ويژگي هاي بارز متن را به وجود مي آورد و سعي در شناخت روابط 

 ، ص1332شميسا،)د زباني خودر با توجه به احساساتش به وجود آورده است. اين ويژگي ها و شخصيت نويسنده که موا

12) 

 بارهرمختلفي د آراءتعريف جامع و مانع نيست و  داراي واقعيت اين است که سبک شناسي مانند بسياري از مسائل 

آن طرح شده است. اين اختالفات ناشي از زاويه ديد سبک شناسان به عوامل محتوايي يا صوري است؛ در حالي که سبک 

گيرد. بلکه تجلي عناصر شکلي و محتوايي و و نه صرفاً از محتوا سرچشمه مي مي شودهاي شکلي منحصر نه به ويژگي

اعي، تاريخي( و شرايط دروني )شخصيت هنرمند و..( است. چگونگي ترکيب آن، مشروط به شرايط بيروني )محيط اجتم

يافتن شکل و محتواست و تفکيک شکل و محتوا در واقعيت آثار هنري غير ممکن سبک چگونگي درهم تافتن و وحدت

 (122، ص 1320پور، ينام ) است.
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در به کار گيري محسنات معنوي به اين نکته پي مي بريم که در اين سوره مبارکه ده  "نساء "با بررسي سبک سوره 

گونه از محسنات معنوي به کار رفته است که هر يک از آنها داراي نکته فني خاص خود مي باشد که بدون اطالع از اين 

 به دست آورد. اين سورهنمي توان درک صحيحي از  فنون

 طباق: -1

نهد. دست هايش ب مي باشد آنگاه که شتر پاهايش را جاي "طابق البعير في مشيه  ": مأخوذ از عبارت طباق در لغت 

 طباق با اين معني در شعر نابغة بني جعده آمده است. او مي گويد:

 (191ص ، 1123)سلطان،  

 (﴾﴿ طباق و مطابقه نشانگر تماثل مي باشند و آن بنا به قول خداوند باري تعالي که مي فرمايد:

 (3ملک/همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد )

جمع ميان چيزي و ضدش در کالم، ويا جمع بين دو معني متقابل : طباق عبارت است از و در اصطالح علماء بالغت

( اينگونه تعريف از طباق مانع از اين شده که دانشمندان بالغت به آن صرفا به 12، ص 2999حسين فريد، ) در جمله.

رد. اعنوان يک صنعت بديعي بنگرند بلکه جزئي از معنا و همچنين تابع معنا مي باشد و حصول معني بدان بستگي د

 بنابراين طباق نيکو آن است که بدون تکلف و همراه با خيال باشد. گر چه در طباق، ميان معاني به کار رفته نوعي تضاد

وجود دارد، اما چنان تناسبي بين آنها ايجاد مي کند که بر زيبايي و لطافت سخن و روشنگري آن مي افزايد؛ چرا که با هر 

و کاربرد معاني متضاد تمام جوانب مطلب را آشکار مي کند. از اين رو ميان معناي  معني ضدّ آن در ذهن تداعي مي شود

 مي توان مناسبت يافت. لغوي و اصطالحي طباق

نقش طباق در قرآن به زيبايي آفريني محدود نمي شود بلکه در تبيين برخي مفاهيم وآشکار تر نمودن بعضي معاني  

 بسزايي دارد.در پاره اي از عبارات قرآني نيز تاثير 

ه سوره و سوره نساء از جملاسلوب طباق يکي از پر کاربرد ترين اساليبي است که قرآن کريم از آن بهره جسته است  

تحليل نمونه هاي آن در اين سوره مبارکه و به  به هاي قرآن است که صنعت طباق در آن به وضوح ديده مي شود. اينک

 اشاره مي شود. در سياق آيات شريفه بيان و تبيين بالغت طباق و اهداف آن

 طباق ايجاب: -أ

ميان دو اسم واقع  دو صفت متضاد از جهت سلب و ايجاب اختالف ندارند. گاهي اين نوع طباق طباقي است که در 

 ﴿مي شود که از جمله در اين سوره مبارکه آيه شريفه زير مي باشد:

و ]مال پاک[ و ]مرغوب آنان[ را با  دهيدو اموال يتيمان را به آنان ]باز[ ( 2)نساء/ ﴾

موضع شاهد، . ان را همراه با اموال خود مخوريد که اين گناهى بزرگ است]مال[ ناپاک ]خود[ عوض نکنيد و اموال آن

است. به معناي اينکه اموال ايتام را به اموالتان تبديل نکنيد يا اموال حالل خود را رها  " "عبارت 

 نکنيد تا اموال حرام بخوريد.



طباق ايجاب ميان دو اسم واقع شده است؛ چرا که دو معناي متضاد هر  الطيب( از نوعو ) (الخبيث)طباق ميان دو واژه 

ه طوري که مي شود ب دو مثبت هستند. و زيبايي و شگفتي اين طباق در ابراز معنا به صورت استعاره تصريحيه متجلي

ن که به سبب ايخداوند کريم حرام خواري را به خبيث تشبيه کرده است و مشبه را حذف و مشبه به را ذکر نموده است 

است ذکر طيب به جاي حالل که پاکيزه بودن براي نفوس  از آن فرا مي خواند. همچنين به تنفر ذکر آن با شدت زيادي

دوست داشتني تر و نزديک تر است. همچنانکه بالغت آن در تصوير پردازي محيط واقع در مقابل اوصياء و تنفرشان از 

، 2ج  ،1171قطب، )رستگاري نمي رسد و فقط اصل و ريشه آن به تقوي است. تصرفي است که رقابت ظاهري در آن به 

ن طباق موجود در اين آيه شريفه از نوع طباق مرشح است چرا که در کنار تضاد فن ديگري از فنون ـهمچني (213ص 

مال يتيم در  دربالغت را ذکر نموده و آن ذکر خاص بعد عام است به طوري که بعد از اينکه به طور مطلق از تصرف 

نهي مي کند دوباره به ذکر وجه مخصوص اين تصرف و اخذ يعني استبدال مي پردازد. و  ()عبارت 

 اين همان سبک خاص قرآن کريم در به کار گيري فنون بالغي مي باشد تا اعجاز المتناهي آن جلوه گر شود.

ع مرشح بود و يکي از وجوه بالغت طباق و زيبايي آن اين است که طباق همان گونه که ديديم در اين آيه طباق از نو

 (22، ص 2990عتيق، ) آن مشارکت داشته باشد. با يک فني بالغي ديگر تقويت گردد. و در بهجت و رونق

﴿ نمونه ديگر طباق ايجاب ميان دو اسم، کالم خداوند متعال است که مي فر مايد: 

هر کس شفاعت پسنديده کند براى  (21)نساء/ ﴾

اى کند براى او از آن ]نيز[ سهمى خواهد بود و خدا همواره به وى از آن نصيبى خواهد بود و هر کس شفاعت ناپسنديده

 .هر چيزى تواناست

ت حسنه مي باشند، شفاع دو صفت متضاد براي شفاعت واقع شده است که( سيئة)و  (حسنة)طباق در آيه شريفه ميان 

شفاعت سيئه در معاصي نهفته است. و تضاد معناي آن دو منجر به اختالف تعبير از جزا به )نصيب(  نيکي و طاعت و در

: بهره ي از هر چيزي است چه خير و چه شر، و وجود مماثل در آن شرط نيست، "نصيب "و )کفل( شده است. چرا که

، اگر چه در اصل به معناي حظ، مماثل حظ "اثم"يعني که اکثرا در شر مصداق دارد و در آيه شريفه  "کفل"بر عکس 

 ديگر است.

 گاهي طباق ايجاب ميان دو فعل صورت مي گيرد که به نمونه هاي آن در ذيل اشاره مي شود:

)پس اگر بيم داريد که به عدالت رفتار  (3/)نساء ﴾﴿

ايد ]اکتفا کنيد[ اين ]خوددارى[ نزديکتر است تا به ستم گراييد نکنيد به يک ]زن آزاد[ يا به آنچه ]از کنيزان[ مالک شده

 .(وار گرديد[]و بيهوده عيال

 ("عول"ابن منظور، همان، ماده )العول: ميل به جور و فسوق در حکم، عال الميزان: مال 

 هواقع گشته است، چرا ک )ألّا تعولوا( طباق به صورت ايجاب ( وألّا تعدلوافعل )ميان دو  همانگونه که پر واضح است،

 دو معناي متضاد به صورت منفي به کار رفته اند.



 ﴿همچنين از اين نوع است آيه شريفه 

اند سهمى براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان ]آنان[ بر جاى گذاشته)(7)نساء/ ﴾

اند سهمى ]خواهد بود[ خواه آن ]مال[ ]آنان[ بر جاى گذاشته است و براى زنان ]نيز[ از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان

 .(کم باشد يا زياد نصيب هر کس مفروض شده است

ايجاب با اثبات دو معناي متضاد است. و غرض از ايراد دو  واضح بوده و طريقه آن قلّ( و )کثر()طباق ميان دو فعل 

 ت و کثرت در موروث مي باشد.معناي متضاد در اين آيه شريفه تسويه و مساوات ميان قل

 طباق سلب -ب

 يکي ديگر از انواع طباق، طباق سلب مي باشد و آن طباقي است که در آن يکي از دو متضاد مثبت و ديگري منفي

 باشد و يا يکي از دو طرف امر و ديگري نهي باشد.

 از جمله اين نوع از طباق در سوره نساء آيه شريفه ذيل مي باشد:

مسلما خدا ) (02)نساء/ ﴾ ﴿

به خدا شرک بخشايد و هر کس بخشايد و غير از آن را براى هر که بخواهد مىاين را که به او شرک ورزيده شود نمى

 (.ورزد به يقين گناهى بزرگ بربافته است

 ﴿ تکرار شده است نيز 113چنانکه در آيه 

آمرزد و فروتر از آن را بر هر که بخواهد ا که به او شرک آورده شود نمىخداوند اين ر) (113)نساء/ ﴾

 (بخشايد و هر کس به خدا شرک ورزد قطعا دچار گمراهى دور و درازى شده استمى

خداوند متعال مغفرت و بخشش شرک را نفي کرده و مغفرت و بخشش غير آن را اثبات نموده است. در هر دو طباق 

 به طريقه سلب وارد شده است. به سبب آنکه دو معناي متضاد يکي منفي است و ديگري مثبت. (يغفرو )ال يغفر( )ميان 

 مقابله: -2

ه دو مقابله اين است ک "در تعريف مقابله اين گونه مي گويد: "االيضاح في علوم البالغة"خطيب قزويني در کتاب  

معاني مقابل آنها آورده شود و مراد از توافق خالف تقابل  معناي موافق و يا چند معناي موافق آورده شود سپس به ترتيب

 (113 ص ،2993)القزويني،  "است.

 نمونه آن در سوره نساء:

﴿

اند در آتشى ]سوزان[ درآوريم که هر چه پوستشان به زودى کسانى را که به آيات ما کفر ورزيده (17-13)نساء/ ﴾

بريان گردد پوستهاى ديگرى بر جايش نهيم تا عذاب را بچشند آرى خداوند تواناى حکيم استو به زودى کسانى را که 



تان[ آن نهرها روان است درآوريم براى هميشه در آن اند در باغهايى که از زير ]درخايمان آورده و کارهاى شايسته کرده

 .(اى پايدار درآوريمجاودانند و در آنجا همسرانى پاکيزه دارند و آنان را در سايه

وارد شده است در  "سندخلهم جنات "در مقابل  "نصليهم نارا "و  "الذين آمنوا "در مقابل  "الذين کفروا "عبارت 

نعمت آمده است، بنابراين عذابي که با ورود به آتش و پختن پوست و سپس تبديل واقع وصف عذاب در مقابل وصف 

رودها و ازواج پاکيزه و سايه هاي  شامل صورت مخالف نعمتي است که مستمرّ، به صورت عذاب آن به پوست جديد

هفته است، عذاب آتش ندر به تصوير کشيدن نعمت هاي بهشتي و  گسترانيده شده مي باشد. در واقع ارزش فني اين مقابله

به صورتي که اين مقابله با تصويرپردازي حسي و واضح بيان شده و مخاطب را مختار مي سازد تا خود روش و مسلک 

 خويش را به طور صحيح انتخاب نمايد.

 نمونه ديگر مقابله در سوره نساء:

﴿

ورزند و کسانى که به خدا و پيامبرانش کفر مى (112-111-119)نساء/ ﴾

خواهند کنيم و مىعضى ايمان داريم و بعضى را انکار مىگويند ما به بخواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى اندازند و مىمى

سانى ايم و کآور آماده کردهميان اين ]دو[ راهى براى خود اختيار کنند آنان در حقيقت کافرند و ما براى کافران عذابى خفت

 کند وداش آنان را عطا مىگذارند به زودى ]خدا[ پاکه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده و ميان هيچ کدام از آنان فرق نمى

 .خدا آمرزنده مهربان است

 "قوا و لم يفر "در مقابل  "يريدون أن يفرقوا "، و"الّذين آمنوا  "مقابل  "الّذين يکفرون "عبارت در اين آيات شريفه

بت و بيان فرق قتوضيح هرچه بيشتر عا مقابله ، نکته فني"در مقابل سوف يؤتيهم أجورهم  "اعتدنا للکافرين عذابا مهينا "و

 بسيار ميان دو گروه است چرا که اشيا با ذکر ضدشان آشکار مي گردد.

 همچنين است آيه:

﴿

اينها احکام الهى است و هر کس از خدا و پيامبر  (10-13)نساء/ ﴾

اند و اين همان کاميابى نهاو اطاعت کند وى را به باغهايى درآورد که از زير ]درختان[ آن نهرها روان است در آن جاودا

بزرگ است و هر کس از خدا و پيامبر او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد وى را در آتشى درآورد که همواره 

 .آور استدر آن خواهد بود و براى او عذابى خفت

ها، انديشه  معناي بيان ماهيتو عينيت بخشي است، عينيت بخشي به  يکي از کارکرد هاي فني مقابله، تصوير آفريني

( 191، ص 1110ياسوف، ) مي باشد. و در شکل نقاشي، تصوير و تشبيه هاي محسوس ها و عواطف به صورت عيني

 عينيت بخشي پاره اي از تصويرگرايي ها است که در حقيقت به امر معنوي جلوه حسي مي بخشد.



با استفاده از اسلوب مقابله دو گروه مؤمن و کافر را به سوره مبارکه نساء خداوند کريم  10و  13در آيات شريفه 

 تصوير مي کشد.

 توريه: -3

 واو، راء و ياء )وري( بر ستر و اخفاء داللت دارد. اجتماع حروفتوريه در لغت:  

باشد يکي نزديک به ذهن و  وجود داشته توريه ذکر کلمه اي است که احتمال دو معني براي آن توريه در اصطالح: 

همان  يکي از آن دو معني را به کار برده و ديگري را مهمل نگه دارد در حالي که مراد گوينده ري دور از ذهن، گويندهديگ

 (232، ص 1123ابن ابي االصبع،)معني مهمل شده است نه معني نزديک به ذهن. 

ي که مراد است و در صورت توسط معناي قريب پوشيده مي شود تا شنونده، ابتدا بپندارد که معناي قريب معناي دور 

ت به مراد اس -قريب و بعيد–بلکه هر دو معني  مراد معناي بعيد است. البته توريه به اين معنا در قرآن کريم وارد نشده

ه ب کتابي است در غايت بالغت و فصاحت تعبير که مردم را جهت اين که قرآن کريم از توهم و پندار منزّه مي باشد. و

درک آن نيست.  دهد و عالم و فقيه علومي از آن درک مي کنند که انسان عادي قادر بهورد خطاب قرار مياندازه عقولشان م

 بنابراين توريه در قرآن کريم از اين باب است نه از باب توهم.

شکي نيست که در اين اسلوب، براي رسيدن به معناي دور نوعي تمتع ذهني و دقت در فهم متن وجود دارد. از جمله 

 ونه هاي توريه در سوره مبارکه نساء مي توان به آيات زير اشاره نمود:نم

﴿ 

 (3)نساء/ ﴾

عال يعول عاال: جار و  "آمده است و به معناي ميل در حکم منتهي به جور "العول"لفظ توريه در )تعولوا( مي باشد 

 ("عول". )ابن منظور، همان، ماده "مال عن الحق

 همان بي عدالتي است چرا که عول در مقابل قسط "تعولوا" با توجه به ابتداي آيه )وإن خفتم ألّا تقسطوا( معناي قريب

. وکثرت دانسته اند "کثرت عيال "را به معناي "تعولوا"قرار گرفته و اين معنا سريعتر به ذهن خطور مي کند. اما مفسرين 

از  ي باشد. وعيال نيز سبب جور و عجز در برپايي عدل مي شود بنابراين کثرت عيال همان معناي دور در اين توريه م

لحاظ سبک شناسي بالغي اهميت و ارزش اين فن در ورود دو معناي احتمالي براي در يک لفظ است، و از باب ايجاز 

 قصر مي باشد که به نيکويي کالم مي انجامد.

 اشد.بمهمترين کارکرد توريه در کالم، وادار نمودن ذهن براي واکاوي معاني و تالش براي رسيدن به هدف متکلم مي  

﴿

کنيد ]خوب[ رسيدگى کنيد و به ايد چون در راه خدا سفر مىکه ايمان آورده)اى کسانى ( 10)نساء/ ﴾

کند مگوييد تو مؤمن نيستى ]تا بدين بهانه[ متاع زندگى دنيا را بجوييد چرا که غنيمتهاى کسى که نزد شما ]اظهار[ اسالم مى

پس خوب رسيدگى کنيد که خدا همواره  فراوان نزد خداست قبال خودتان ]نيز[ همين گونه بوديد و خدا بر شما منت نهاد

 .(دهيد آگاه استبه آنچه انجام مى



 )ضربتم( صنعت توريه وجود دارد، راغب مي گويد در لفظ 

، 1117صفهاني،الراغب األ) ،""خداوند مي فرمايد "يعني رفتن روي آن و کوبيدن آن با پاها 

آنچه که خداوند از آن رضايت دارد.  همان حرکت در زمين به سوي "ضربتم في سبيل اهلل"بنابراين معناي  (،"ضرب"ماده

يعني: کشته شدن و جهاد در راه "ضرب الرقاب "و اين همان معناي قريب مي باشد. آيا اين معني مانع اين است که

 نزول آيه آن را تقويت مي کند. خداوند؟ و اين همان معنايي است که شأن

هر پديده اي اعم از هنري و غير آن هنگامي که پديدار مي شود تابع عوامل خاص و انگيزه هاي ويژه است، به عبارتي 

ه پديده اي ک "توريه "ديگر واکنشي است به کنش هاي متفاوت و يا پاسخي به نيازهاي مختلف، بنابراين طبيعي است 

 مي باشد از جمله: د از اين قانون مستثني نگردد. و ظهور آن بيانگر نکته هايي فنيهنري به شمار مي رو

توريه را هنري باريک و ظريف به حساب مي آورد و آن را پر فايده و کار ساز در تأويل و تفسير کالم "زمخشري 

 (221، ص 3ج  تا، بي سيوطي،) رمز آميز مي داند.

 (111 ص ،2ج  تا،و ظريف ترين هنر کالمي به حساب مي آورد )ابن اثير، بي ابن اثير آن را در شمار دلپذير ترين

در واقع توريه را مي توان از هنرهايي دانست که معني مراد و مقصود را چون روي زيبا در پس پرده مي نماياند، و 

 ردار باشد.اين کار موجب مي شود تا دست يابي به مطلوب که به زحمت صورت مي گيرد از لذّت بيشتر برخو

توريه عالوه بر اينکه وسيله اي براي اشباع لفظ به معاني محتمل محسوب مي شود وسيله اي براي آزمايش هوش و 

 توان ذهني مخاطب به شمار مي رود.

توجه و عنايت خاص قرآن به کاربرد توريه مي تواند برخي شبهات را از آيات قرآن مرتفع نمايد. همانگونه که در 

"ز زمخشري اشاره لطيفي به اين نکته شده است، براي مثال در خصوص آيه شريفه سخن منقول ا

يا مردم محل سکونت آن  ( اين پرسش مطرح است که چگونه خاندان حضرت يعقوب عليه السالم11)يوسف/" 

ي ده است. پاسخ اين شبهه در آرايه بديعحضرت که به پيامبري او اعتقاد داشتند به وي نسبت ضاللت و گمراهي داده ش

 .توريه نهفته است و ضالل در معني بعيد از ذهن آن يعني محبت شديد و عشق به کار رفته است

 مراعات نظير: -4

 : از فعل رَعَي رعيا، و راعي النجوم: ستارگان را رصد کردن.مراعاة در لغت 

اما نه از جهت تضاد بلکه بر اساس مالئمت و مناسبت به : جمع ميان دو امر و امور متناسب است و در اصطالح

گردد. اين فن بديعي عالوه بر مراعات النظير، ويت ميـديگر تق با معاني کلمات و يا عبارت طوريکه معناي هر يک از آنها

 (111ص  ،3ج ، 1131ابن معصوم،) .مي شودتناسب، توفيق، ائتالف، تلفيق و مؤاخاة نيز ناميده 

 در سوره نساء اشاره مي شود: ه نمونه هاي مراعات النظيردر ذيل ب 

﴿﴾ 

 (21)نساء/



 و شفاعت سيئه در باب سخنان زيادي گفته اند از جمله اينکه شفاعت حسنة در برّ و نيکيشفاعت  درباره مراد از

( بنابراين هر کسي که شفاعت حسنه بکند خداوند سبحان از اين حسن و 391، ص 3ج  ،1123أبو حيان،) معاصي است.

رد ي ائتالف و تناسب وجود دانيکويي نصيب او مي گرداند و استعمال غالبي نصيب در خير و نيکي است. و در آن نوع

 "تا همت ها را براي شفاعت حسنه برانگيزد. و اين نکته در مقابله آن با سزاي سيئة هويداست به طوري که به جاي کلمه

 استفاده شده است و اين هم به معناي نصيب است با اين تفاوت که اکثرا در شرّ استفاده مي شود. "کفل "از کلمه "نصيب

باشد به طوريکه اکثر از نوع تشابه االطراف مي (22)نساء/ ﴾  ﴿آيه شريفه 

مفسرين اين ضعفي که در آيه ذکر شده است را به امر نساء نسبت داده اند؛ به جهت اين که آيه در سياق اباحه ازدواج با 

 کنيزان آمده است.

﴿

اند در باغهايى که از زير ]درختان[ کردهو به زودى کسانى را که ايمان آورده و کارهاى شايسته )( 17)نساء/ ﴾ 

اى پايدار آن نهرها روان است درآوريم براى هميشه در آن جاودانند و در آنجا همسرانى پاکيزه دارند و آنان را در سايه

 .(درآوريم

خلود و نعماتي مانند جريان رودها،  خداوند رحمان در اين آيه بندگان صالح را به نعمات عظيمي بشارت مي دهد،

 جاودانگي، ازواج مطهره و سايه پايدار.

﴿

)و خدا را بپرستيد ( 33)نساء/ ﴾ 

و چيزى را با او شريک مگردانيد و به پدر و مادر احسان کنيد و درباره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه 

مانده و بردگان خود ]نيکى کنيد[ که خدا کسى را که متکبر و فخرفروش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه خويش

 .(دارداست دوست نمى

مراعات نظير در آيه شريفه ميان گروه هايي که احسان شامل آنها مي شود پر واضح است و اين امر با حسن ترتيب 

مأمور به آنها بايد بعد از عبادت و شکر خداوند صورت گيرد. و در ترتيب مأمور احسان و  ذکر شده است به طوريکه

 شريفه تناسب به وضوح به چشم مي خورد. سياق آيه

اگر سپاس بداريد و ايمان آوريد خدا  (107)نساء/ ﴾﴿

 .(شناس[ داناستپذير ]=حقخواهد با عذاب شما چه کند و خدا همواره سپاسمى

خداوند در اين آيه شريفه مي فرمايد که در عذاب شما براي خداوند هيچ سودي ندارد بلکه ايمانتان و شکرتان براي 

کر خداوند است از خودتان است و خداي سبحان کمترين عمل شما را قبول مي کند و آن را توسعه مي دهد و آن ش

ع تشابه از نو بندگانش. سپس آيه با واژه )عليما( خاتمه مي يابد تا بر اخالص در ايمان و شکر گوشزد نمايد و اين سبک

 االطراف مي باشد.

 توجيه: -5



ار کيکي ديگر از محسنات معنوي که در قرآن کريم به کار رفته است و در اين سوره مبارکه تنها در يک آيه شريفه به  

رفته است اسلوب توجيه مي باشد و آن آوردن سخني است که به طور برابر داري دو معناي متضاد مانند مدح و هجا و يا 

ذم و ثنا باشد. و اين احتمال بايد به طور يکسان باشد اگر يکي از دو معاني قبل از ديگري به ذهن برسد، ديگر توجيه 

 (31، ص 2، ج 1112نيست. )بسيوني،

 هد اين صنعت در سوره نساء:تنها شا

﴿

برخى  (03)نساء/ ﴾

 گردانند و با پيچانيدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دين ]اسالماند کلمات را از جاهاى خود برمىاز آنان که يهودى

گويند شنيديم و نافرمانى کرديم و بشنو ]که کاش[ ناشنوا گردى و ]نيز از روى استهزا با درآميختن عبرى به عربى[ مى

فرمان  گفتند شنيديم وگويند[ راعنا ]که در عربى يعنى به ما التفات کن ولى در عبرى يعنى خبيث ما[ و اگر آنان مىمى

تر بود ولى خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد در نتيجه جز نان بهتر و درستبرديم و بشنو و به ما بنگر قطعا براى آ

 ند.(آور]گروهى[ اندک ايمان نمى

موضع نخست توجيه در آيه شريفه در عبارت )وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ( مي باشد. و آن حال مخاطب است يعني اسمع و 

مال ذم وجود دارد يعني: از ما بشنو قرين اين نفرين که هرگز نشنوي؛ انت غير مسمع، و اين کالمي است ذو وجهين که احت

زيرا از آن حيث که اگر نفرين آنان پذيرفته مي شد، نمي شنيد ... يا اين که چنان بشنو که هيچ کس به دعوت تو پاسخ 

ه اي. يا بشنو بي آنک نگويد. به اين معنا که: پاسخي را که مي خواهي نخواهي شنيد و اين چنان است که هرگز نشنيده

، ص 1 ج الزمخشري، بي تا،) پاسخ و سخني را که به آن خشنود باشي بشنوي و چنان است که بي فايده شنيده باشي..

271) 

مي باشد که احتمال مي رود: راعنا نکلمک، به معناي چشم به راه و منتظر ما باشد  (راعنا)و موضع دوم توجيه عبارت 

دادند. مشرکان در اين کارشان قصد آزار ني باشد که به واسطـه آن دشنــام ميه کلمه عبراو هم احتمال مي رود شبي

رساندن به رسول اهلل را داشتند اما نه به صورت آشکار بلکه به طور مخفي تا از مؤاخذه در امان باشند، اما خداوند اين کار 

 زشتشان را آشکار نمود و به تحريف کالم آنها اشاره نمود.

رين خصيصه اين فن بالغي اين است که آن سبکي است که صاحبش را از مؤاخذه و عقاب در امنيت قرار مي مهمت

مي برد و از ارزش  کالمي را بيان مي کند که دو وجهي است. پس آنگاه که بخواهد کالم را به سوي ذم دهد چرا که او

و از مؤاخذه نجات پيدا مي کند و از گناه مبرا مي مي کاهد و هرگاه بخواهد کالم را به سوي مدح مي برد  شخص مذموم

 (33، ص 2ج بسيوني، همان،) شود.

 مشاکله: -6

"شود: شد و آن شبيه و مثل است، گفتــه ميمي با "الشکل ": مشاکله بر وزن مفاعله از تعريف لغوي 

 ("شکل"ماده ، همان ابن منظور،"



بياني در عربي است که از مباحث علم بديع مي باشد و بالغيون در تعريف  نوعي از فنون مشاکله :تعريف اصطالحي

 "است. وي درباره آن چنين مي گويد: تعريف خطيب قزويني آن سخنان زيادي گفته اند که مشهور ترين آن

 (392 ص ،همان القزويني،) " 

 تحقيقي در سوره ي نساء: نمونه هاي مشاکله

)در حقيقت کسانى که اموال ( 19ساء/)ن ﴾﴿

 (برند و به زودى در آتشى فروزان درآيندخورند جز اين نيست که آتشى در شکم خود فرو مىمىيتيمان را به ستم 

موضع مشاکله )ياکلون نارا( مي باشد. خداوند کريم در آيه شريفه کلمه نار را ذکر کرده است به سبب مشاکلت با 

ل که لفظ دوم به سبب مشاکلت با لفظ او ستسعير، البته اين نوع از مشاکله نادر مي باشد چرا که معروف و مشهور اين ا

 جواز ذکر پيدا مي کند.

ستانيد با و چگونه آن ]م هر[ را مى (21)نساء/ ﴾ ﴿

 (اندايد و آنان از شما پيمانى استوار گرفتهآنکه از يکديگر کام گرفته

مي باشد به طوري که وثوق عقد و پيمان با واژه اخذ همراه شده است و  "و أخذن منکم ميثاقا "مشاکله در عبارت 

ين سبک در تصوير پردازي اين ميثاق با چيز با ارزشي و مي باشد و بالغت ا "و کيف تأخذونه "اين به سبب عبارت 

 گرانبهايي است که زوجه در مقابل معاشرتش با زوجش آن را اخذ مي کند.

 ﴿ نمونه ديگر اين اسلوب کالم باري تعالي مي باشد آنگاه که مي فرمايد:

دار پس در راه خدا پيکار کن جز عهده (20)نساء/ ﴾ 

از آنان[ باز ]اند باشد که خداوند آسيب کسانى را که کفر ورزيده ،]لى[ مؤمنان را ]به مبارزه[ برانگيز وشخص خود نيستى 

 .تر استدارد و خداست که قدرتش بيشتر و کيفرش سخت

قدرت خداوند عليه دشمن بأس ناميده شده است و آن به سبب مشاکلت با بأس قبلي است. يعني اينکه خداوند در 

اندازد و دنيا وآخرت بر آنها قادر است. اما ظهور اين قدرت با اسم بأس، نوعي وحشت و ترس را در قلوب دشمنان مي 

 در مقابل خداوند به مؤمنين اطمينان مي دهد و قواي آنها را جزم مي کند.

کنند و حال آنکه او با آنان نيرنگ منافقان با خدا نيرنگ مى)( 102)نساء/ ﴾﴿

 .(خواهد کرد

مشاکله لفظي است. به سبب اين که خداوند قادر بر آنها است و آنها را به سبب نسبت دادن خداع به خداوند از باب 

 به جهت اين است که در آن "خداع "اين سزا با عنوان نيرنگشان با عذاب سخت مجازات خواهد کرد، و اما نامگذاري

گرفت به اضطراب دچار نوعي تهديد و وعيد و ترس مي باشد، پس کسي که مي داند به زودي مورد خدعه قرار خواهد 

 شده و همواره شب و روز در نگراني به سر خواهد برد.



ا﴿

اهل کتاب از تو  (113)نساء/ ﴾

آشکارا  خواستند و گفتند خدا را خواهند که کتابى از آسمان ]يکباره[ بر آنان فرود آورى البته از موسى بزرگتر از اين رامى

سپس بعد از آنکه داليل آشکار برايشان آمد گوساله را ]به به ما بنماى پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت

 .(پرستش[ گرفتند و ما از آن هم درگذشتيم و به موسى برهانى روشن عطا کرديم

مده است و آن به سبب مشاکلت با درخواستشان از رسول اهلل مبني ذکر يهود در اين آيه شريفه با عنوان اهل الکتاب آ

بر اين که کتابي بر آنها نازل کند که البته در اين کار انگيزه اي جز آزار رسول اهلل را نداشتند، به جهت اين که اگر آن 

راي در آن تصديق شده بود بحجت مسلّمي براي آنها مي بود، کتابي که قبال براي آنها نازل شده بود و نبوت رسول اهلل 

 آنها کافي بود.

 نمونه هاي مشاکله تقديري:

﴿﴾ 

اى که به جبت و طاغوت ايمان دارند و در باره کسانى اند نديدهآيا کسانى را که از کتاب ]آسمانى[ نصيبى يافته (11)نساء/

 .ترنديافتهاند راهگويند اينان از کسانى که ايمان آوردهاند مىکه کفر ورزيده

ه مشاکله دارد به جهت اين ک "أُوتُوا نَصِيباً مِنْ الْکِتَابِ" ارتبا عب "يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ "سخن خداوند متعال: 

و اما ايمان آنها به طاغوت دليل بر کفرشان نسبت به خداوند متعال مي  دادن آن به آنها دليل بر ايمانشان به خداوند است

ت مشاکلت رفته با نقيض کلمه نخسباشد، بنابراين مشاکلت در اين مورد از نوع تقديري است؛ به سبب اين که کلمه به کار 

 دارد و در وصف آنها به ايمان به طاغوت تأکيدي شديد است بر اين که کفر در قلب آنها رسوخ کرده است.

﴿

کسانى که ايمان آوردند سپس کافر شدند و باز ايمان آوردند سپس کافر شدند آنگاه به کفر  (132-137)نساء/ ﴾

منافقان خبر ده که عذابى دردناک ]در خود افزودند قطعا خدا آنان را نخواهد بخشيد و راهى به ايشان نخواهد نمود به 

 .(پيش[ خواهند داشت

است  جاي أنذر استفاده شده مي باشد به طوري که آن به جهت توبيخ به "بشّر  "در اين آيه شريفه مشاکله در عبارت

چرا  مي دهد؛و اين سخريه در موازات با حال آنها در آيه اول هست که از مورد استهزاء قرار دادن اسالم توسط آنها خبر 

که در ميان ايمان و کفر مردد بودند و بدين وسيله اسالم را به سخره مي گرفتند، بنابراين استحقاق اين را داشتند که مورد 

 سخره واقع شوند و آن به وسيله ذکر بشّر به جاي أنذر.

 "اإن الذين آمنوا ثمّ کفرو "عبارتيکي در  همچنين در اين آيه شريفه دو مورد ديگر از نوع مشاکله تقديري وجود دارد:

 نَ همان منافقون مذکور در آيه دوم مي باشد.يبه طوريکه مراد از الذ موجود است

آنها است که خداوند آنها را مورد بخشش قرار نمي دهد و آنها را به سوي جنت رهنمود نمي  يو مشاکله دوم در جزا

دوم موجود است و مشاکله اول به صورت استعاره تمثيلي آمده  سازد و اين همان عذاب اليمي است که در بشارت آيه



 ﴾﴿است با ربط مفهوم آيه به آيه شريفه 

خواهيد عليه خود حجتى مؤمنان کافران را به دوستى خود مگيريد آيا مىايد به جاى اى کسانى که ايمان آورده (103)نساء/

 .(روشن براى خدا قرار دهيد

به شيء معلقي تشبيه شده اند که در مسير وزش باد قرار گرفته است و  به طوري که در ترددشان ميان ايمان وکفر

 آرام و قراري ندارد.

 طوري که سبک و اسلوب آن بر شدت سخريه آنها داللت مي کند.اما مشاکله دوم بر اساس کنايه بنا شده است به 

زيبايي هنري و بالغي مشاکله در اين نکته نهفته است که مخاطب آنگاه که کلمه اي مشابه کلمه ديگر که به روش 

و مي هم امدلول آن دو کلمه به و مشاکله لفظي در کالم آمده است را مي شنود، در ابتداي امر نوعي تشابه و تقارب ميان

رسد، اما آنگاه که براي او آشکار مي شود که وي در مقابل مدلول ديگر ي است، نوعي شادي شناخت و لذّت اکتشاف 

 را احساس مي کند.

 جمع:-7

 (310 ، ص1129القزويني،) تحت يک حکم در بيايد. جمع در اصطالح اين است که دو چيز و يا اموري 

وي کرده اند، اما آيا صرف جمع ميان امور متعدد تحت يک حکم، مي توان غالب علماي بالغت از اين تعريف پير

زيبايي و نيکويي را در آن يافت و آن را از جمله محسنات بديعي به شمار آورد. مسلما بايد يک نوع ارتباطي ميان اين 

تي اين صنعت به وجود صفامور باشد تا جمع ميان آن دو به زيبايي و نيکويي بيانجامد. ابن معصوم در تعريف خود از 

 "مشترک و جامع بين امور متعدد اشاره مي کند و مي گويد:

( با دقت نظر در صفت 371، ص 3 ابن معصوم، همان، ج)"

ور متعدد به اين نتيجه مي رسيم که آن صفت مشترک همان تشابه ميان اين امور است. همان گونه که در مشترک ميان ام

مع ايجاد ج "البنون"و "المال"زينت زندگي همان جامع مشترکي است که ميان  ""آيه شريفه 

شريفه تشبيه به صورت واضح نيامده است و به صورت پوشيده ( اال اين که در اين آيه 71 ص ،1332کرده است )شميسا،

 "وارد شده است در حقيقت اگر بخواهيم اين آيه را به صورت تشبيه بياوريم اينگونه خواهد بود: 

". 

يي در به کار بردن اسلوب جمع رابطه و عالقه ادعا يکي از مهمترين مسائلي که نگاه ها را به خود جلب مي کند وجود

 به شمار مي روند. به جهت اين که هر رابطه ادعايي از عناصر اساسي اين اسلوب مي باشد. به طوريکه شايد بتوان گفت

جمعي و هر رابطه ادعايي که ميان امور متعدد ارتباط ايجاد مي کند را نمي توان آن جمعي محسوب کرد که دربرگيرنده 

بلکه تنها چيزي که به زيبايي و شگفتي اين اسلوب مي افزايد عنصر احساس و عاطفه است چرا که  است. زيبايي هنري

 (331، ص 0السبکي، بي تا، ج ) صورت بديعي همراه با زيبايي هنري تأثيري بسزا دارد. اين عنصري است که در ابداع



 ﴿همانند آيه شريفه 

ها را به صاحبان آنها رد کنيد و چون دهد که سپردهخدا به شما فرمان مى (12)نساء/ ﴾

اى دهد خدا شنوکنيد به عدالت داورى کنيد در حقيقت نيکو چيزى است که خدا شما را به آن پند مىورى مىميان مردم دا

 .(بيناست

جمع نموده  "نعمّا يعظکم به " در اين آيه شريفه خداوند ميان اداي امانت ها و عدل در حکم و داوري را در صفت

مي رسد، اما در واقع  چه اين دو امر جدا از هم به نظراست، به طوري که اگر  خيلي واضح است. و غرض اين سبک

 مي باشد. ريشه و اصل آن دو يکي است؛ چرا که حکم با عدالت نوعي از اداي امانت ها به اهل آن

مهم علم معاني ايجاز مي باشد، به طوري که گاهي گفته شده است بالغت همان ايجاز است. از جمله  يکي از بحثهاي 

د. مي باش "جمع"ر امر ايجاز نقش بسزايي دارد و يکي از کارکردهاي آن ايجاز مي باشد، فن بديعي فنون بديعي که د

 قرآن کريم با استفاده از اين صنعت توانسته است در موجز کردن خود کمک شاياني نمايد.

 تفريق: -8

هجاء و يا غيره. مراد از تباين در اصطالح اظهار تباين ميان دو چيز که از يک نوع است در مدح و يا در غزل، رثاء، 

ل در اينجا در مقاب عدم مشارکت يکي از دو امر با ديگري در وصفي است که مختص به آن مي باشد. بنابراين تباين

 مشابهت است.

 نمونه هاي تفريق:

﴿

شوند سپس به توبه نزد خداوند تنها براى کسانى است که از روى نادانى مرتکب گناه مى (12-17)نساء/ ﴾ 

ند تا وقتى کنتوبه کسانى که گناه مى تپذيرد و خداوند داناى حکيم اسشان را مىکنند اينانند که خدا توبهزودى توبه مى

ميرند گويد اکنون توبه کردم پذيرفته نيست و ]نيز توبه[ کسانى که در حال کفر مىکه مرگ يکى از ايشان دررسد مى

 .(ايمپذيرفته نخواهد بود آنانند که برايشان عذابى دردناک آماده کرده

آن  آن فرصت داده شده براي قبول شته است و بزرگتر از آن،توبه بزگترين چيزي است که خداوند بر بشر ارزاني دا

 است، به همين جهت به تفريق همراه با حسن تقسيم نياز است تا ويژگي هاي آن آشکار و شروط آن مشخص شود.

شرط اول عمل ناشايست از روي جهالت است؛ و جهالت به هر نحو، عمدي و غير عمدي، عصيان خداوند متعال 

 است.

دوم، گرايش دائمي نفس به اجتناب از گناه مي باشد، و خداوند سبحان به جهت احاطه علم خود براي اين اما شرط 

 .(030 ، ص1 ، ج1111ابن کثير،) بنده خود توبه مقبولي را تدارک مي بيند.

 :تقسيم -9

 و آن عبارت است از ذکر متعدد سپس اضافه کردن متعلقات آنها به صورت تعيين شده. 



﴿

ده و نشسته و بر پهلوآرميده ياد کنيد پس و چون نماز را به جاى آورديد خدا را ]در همه حال[ ايستا (193)نساء/ ﴾

 .خاطر شديد نماز را ]به طور کامل[ به پا داريد زيرا نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده استچون آسوده

 بيان فرموده است. در اين آيه شريفه تمامي هيئت هاي ذکر را

﴿ مي فرمايد:مانند اين آيه شريفه اين کالم خداوند متعال مي باشد آنگاه که 

 (12يونس/) ﴾

ر د اما با کمي تأمّل به اين دو آيه شريفه در ترتيب آنها مغايرتي را احساس مي کنيم و آن به جهت اين است که کالم

ماز است، و اداي نماز بر کسي که توانايي ايستادن برگيرنده ائتالف باشد. و آن به جهت اين است که مراد از ذکر خداوند ن

دارد واجب است به صورت ايستاده باشد و بر کسي که از ايستادن عاجز است به صورت نشسته باشد و برکسي که عاجز 

ترتيب رعايت شده است. لکن در آيه دوم، در صورت وجود  از هردو باشد در بستر ادا شود. به همين جهت در آيه شريفه

خسران برطرف شد به صورت نشسته خداوند را  فرد مضطجع ران و ضرر تقديم مضطجع واجب است. سپس اگر ازخس

مي خواند و اگر خسران به طور کلي از وي دور شد به صورت ايستاده خداوند را دعا مي کند تا صحت وي کامل شود. 

صورت ممکن به تصوير کشيده است. تخصيص  از جهت بالغي، تقسيم در دو آيه شريفه معاني موجود را در زيباترين

يکي از اغراض هنري تقسيم مي باشد. در واقع آن غرضي است که به واسطه آن متکلم چيزي را به چيز ديگر اختصاص 

خوابيده نشسته و  مي دهد و هدف آيه شريفه مذکور اين است که موضع انسان را در برابر ضرر و خسران به سه حالت

 هد.ايستاده اختصاص د

 

 

 

 تقسيم با جمع و تفريق: -11

﴿ 

 (10_13)نساء/ ﴾

ي تلک که توسط آن اين آيات شروع شده است، تمامي احکام مربوط به دين و دنيا است و همه مراد از اسم اشاره 

 را بر اين جمع بنيان جمع نموده است، سپس دو صورت متضاد در هيئت و نتيجه"تلک حدود اهلل "را در عبارت  آن امور

نموده است و صورت کسي است که از خداوند اطاعت مي کند و صورت کسي که از اوامر خداوند سرکشي مي کند و 

 اين همان تفريق است.

سپس براي هريک از اين دو صورت پيشين، تفصيالتي را در هيئت و نتيجه مي يابيم؛ چرا که مطيع خداوند ناچار بايد 

ايي باشد که رسول اهلل آنها را ابالغ مي کند و در اين صورت است که مستحق پاداش عظيمي است و مطيع تمامي چيزه

 آن دخول در بهشت و استفاده از نعمت هاي آن مي باشد.



در مقابل در آيه دوم حال انسان عاصي را بيان مي کند که از خداوند و رسول اهلل و حدود معين سرکشي کرده است. 

ستحق ورود به جهنمي است که از آن رهايي نيست و آن عذابي است که باالتر از آن عذابي نيست. و و به همين سبب م

 اين همان تقسيم زيبايي است که در اين آيه شريفه موجود است.

 شريفه زير مي باشد: از واضح ترين صورت هاي حسن تقسيم با جمع و تفريق آيه

﴿ 

﴾ 

کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر ]همه ورثه[ دختر خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى (11)نساء/

برد[ يکى باشد نيمى از ميراث از آن ]و[ از دو تن بيشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترک است و اگر ]دخترى که ارث مى

ر يک از پدر و مادر وى ]=متوفى[ يک ششم از ماترک ]مقرر شده[ است اين در صورتى است که ]متوفى[ اوست و براى ه

فرزندى داشته باشد ولى اگر فرزندى نداشته باشد و ]تنها[ پدر و مادرش از او ارث برند براى مادرش يک سوم است ]و 

برد ]البته همه اينها[ پس از انجام وصيتى است که م مىبرد[ و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش يک ششبقيه را پدر مى

او بدان سفارش کرده يا د ينى ]که بايد استثنا شود[ شما نمى دانيد پدران و فرزندانتان کدام يک براى شما سودمندترند 

 .]اين[ فرضى است از جانب خدا زيرا خداوند داناى حکيم است

که مراد از اوالد هر دو جنس مي باشد سپس عبارت  "مْ اللَّهُ فِي أَواْلدِکُمْ يُوصِيکُ "در اين آيه شريفه جمع در عبارت

تفريق آمده است. سپس بعد از اين عموم حسن تقسيم با اين تفصيالت دقيقي آمده است که  "للذکر مثل حظّ األنثيين"

 را تأسيس کرده است. علم مواريث

والدين  تخصيص ارثيه در ميان زنان و فرزندان و کيفيت و کميتمراد اين صنعت در اين آيات شريفه توضيح و تفسير  

 است.
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