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یم  *کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کر

  1بهمن هادیلو

  2یشاه مزرعه یمحمد یمجتب

 چکیده
یم  استهای بیانی محسنات معنوی یکی از شیوه از آن بهره جسته  فحوا و اهداف خود به وفور بیاندر که قرآن کر

 فهم و تفسیر برخی ،ای است که بدون درک صحیح و شناخت اهداف آن. اهمیت محسنات معنوی به اندازهاست
نگرش دانشمندان علم بالغت به فنون بدیعی به عنوان حالی است که با عنایت به  نماید. این درآیات قرآن مشکل می

ینت بخش، جوانب فنی آن مغفول مانده است. در بحث پیش رو به روش تحلیلی و با نگاه کاربرد  عنصری صرفا   ز
های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته که یافته معنوی در فهم و موسیقی قرآن محسناتنقش ، و عملکردی شناسی

توان در های مختلف فنی است. از جمله این کارکردها را میکه این نوع از محسنات دارای کارکرد حاکی از این است
ینی با ابزار فنون بدیعی مبالغه و مقابله و های توازی و تناسب و سازه تکرار، تصویرتولید موسیقی با تکیه بر سازه آفر

یفه  فهم قرآن و در ،همچنین یه، تجاهل مرتفع کردن شبهات برخی آیات شر دانست که در پرتو محسنات بدیعی تور
 شود.حاصل می و احتباک مشاکله ،و نشر العارف، لف  

یبایی شناختی، رفع شبهات.: گان کلیدیواژ یم، محسنات معنوی، کارکردهای فنی، ز  قرآن کر

                                                           
یخ ارسال:   یخ پذیرش:                      09/06/1399* تار  )مقاله پژوهشی(         05/10/1399تار

 hadilo@quran.ac.ir/ )نویسنده مسئول( ت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریمأ. استادیار و عضو هی1
 mojtaba63mohammadi@gmail.comت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم/ أ. استادیار و عضو هی2
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 و طرح مسأله مقدمه -1
دانسته و معانی و بیان را جزء ذاتی از آنجا که دانشمندان علم بالغت، بدیع را از توابع علم بالغت 

قرار نگرفته است و آن را تنها به عنوان  دانشمنداناند، مورد اقبال بالغت و بدیع را جزء عرضی آن برشمرده
 اند. نقشی را برای آن قائل نشده ،و در فصاحت و بالغت کالم عنصر محسن فرض کرده

لبدیُع هو علٌم ُیعَرُف ِبه وجوُه ا»اند: را نقل کرده اکثر قریب به اتفاق آنها در تعریف بدیع این جمله
، 1411)تفتازانی،  «تحسیِن الکالِم بعَد رعایِة مطابقِة الکالِم لمقتضی الحاِل و الخلّو عن التعقیِد المعنوی

باشد شود که علم معانی و بیان اساس ساختار کالم میاین تعریف، به این نکته پی برده می(. بنابر265ص
بدیع را به عنوان علم قبول  ،از جمله تفتازانی ،دیع نقشی در این ساختار نداشته است. حتی برخی از آنهاو ب

گوید که علم بیان جزو بالغت یو در بحث علم بیان م هبیان دانست و آن را چیزی اضافی و تابع علم نداشته
هیچ  ،با توجه به این نگرش .(300ص ،1416تفتازانی، ) بر خالف بدیع که از توابع آن است ،است

رود که به صورت فنی به قضیه علم بدیع نگریسته شود و این طبیعی است که بدیع را در شمار انتظاری نمی
الی کتب ربی خالصه نمایند. هرچند در البهبنیه و در آوردن شواهدی تکراری از میراث ادب عفنون بی

توان بر همین حد اکتفا نمود. اما هیچگاه نمی ،تاغراض صنایع بدیعی اشاره شده اس بالغی به برخی
 ارکردهای هنریبه برخی از ک شودتالش می ،همانگونه که از عنوان مقاله حاضر هویداست رو،ازاین

  محسنات معنوی در پرتو قرآن کریم اشاره شود.
گاه به زیبایی لفظ و گاه به ها بیانجامد. این آرایه پردازد که به زیبایی متنهای ادبی میدانش بدیع به آرایه

  شود.زیبایی معنا اختصاص دارد. بر همین اساس علم بدیع به محسنات لفظی و معنوی تقسیم می
کند و آن بر اثر ایجاد است که موسیقی معنوی کالم را افزون می بدیع معنوی بحث در شگردهایی

یکی از وجوه تناسب و  ،از راه بدیعها و روابط معنایی خاصی بین کلمات است و به طور کلی هماهنگی
ای در شود. محسنات معنوی عالوه بر آراستن سخن، به گونهی بین دو یا چند کلمه برجسته میعنایرابطه م

 باشد.قرآن به کار رفته است که در خدمت القای معنا و تفهیم آن به مخاطب با بیان شیواتر می
گرچه بعضی از آنها به زیبایی ا ،انجامدازی معنا میمحسنات بدیعی معنوی نخست و بالذات به نیکوس

چنان در اوج عظمت قرار دارد که  قرآن های معنویآرایه .(265، ص1411شود )تفتازانی، لفظ نیز منجر می
به ویژه آنکه به کارگیری این فنون  ،کندانسان را دچار شگفتی و احساس عجز در برابر قدرت پروردگار می

هاست. یک لفی صورت گرفته و سخن در عین روانی و شیوایی، سرشار از این زیباییگونه تکبدون هیچ
ْرُض اْبَلِعي ماءَ ﴿ سوره هود است: 44آیه شریفه ،نمونه آن

َ
ْقِلِعي ِک َو ِقیَل یا أ

َ
َو ِغیَض اْلماُء َو  َو یا َسماُء أ

ْمُر َواْسَتَوْت َعَلی اْلُجوِدي
َ
اِلِمینَو ِقیَل ُبْعدا   ُقِضَي اْْل این آیه شریفه نمونه بارز  ،در واقع ﴾.ِلْلَقْوِم الظَّ

نوع از فنون بدیعی در آن نهفته است )سیوطی،  20واژه،  17که با وجود تشکیل آن از  صنعت بدیعی ابداع
  ذیل است: سؤاالتپژوهش حاضر در مقام پاسخ به  .(184، ص2، ج2001

 ؟نقش دارند قرآن تصویر آفرینیو  یدام یک از محسنات معنوی در موسیقک.الف
 ؟نقش دارندو رفع شبه  در فهم قرآنب.کدام یک از محسنات معنوی 
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 پیشینه تحقیق -2
به جهت اوج فصاحت و  ،قرآن کریم به جهت جایگاه واال و نقش بی بدیلش در زندگی بشر و همچنین

این کتاب الهی را از  و از زمان نزول تا به امروز مورد اهتمام دانشمندان قرار گرفته ،بالغت و بیان لطیفش
. یکی از فنونی که کانون نظر و اندشتهآثار ارزشمندی به جا گذا های گوناگون مورد کنکاش قرار داده وزمینه

 ،باشدعلم بالغت میای از تألیف دانشمندان بوده، بالغت و فصاحت قرآن کریم است. علم بدیع که شاخه
نظیری در این ها را به سوی خود خیره کرده و در پی آن، آثار بیبه سبب زیبایی منحصر به فرد خود، نگاه

بدیع »کتاب  ،توان از آن به عنوان کتاب مادر نام بردهایی که میزمینه خلق شده است، از جمله کتاب
از شیفتگان قرآن قرار گرفته است، اما با توجه به است که مرجع بسیاری  مصری ابن ابی االصبع «القرآن

کتاب ابن ابی االصبع در بسیاری موارد بین فنون بالغت تفکیکی  محدوده علوم، تخصصی شدن و تعیین
قائل نشده است. به همین جهت الزم است به صورت اختصاصی و مجزا به این فنون پرداخته شود تا شاید 

 .د یابداز جهت کیفی و نوع پردازش بهبو
رایه را مورد مقاالتی به رشته تحریر درآمده است که اغلب یک آ ،های ادبی قرآن کریمرایهدر باب آ
الطباق و مکانته فی البالغة »مقاله  :زیر اشاره نمودهای توان به مقالهمی ،به عنوان نمونه .اندهدبررسی قرار دا

لسان »مجله  10شماره  لوحی و همکاران که درریحانه میرنوشته سیده  ،«شواهد القرآنیةالالعربیة في ضوء 
به قلم رضا « ن الکریمجدیدة إلی اسلوب الطباق فی القرآ نظرة»مقاله نیز،  .به چاپ رسیده است «مبین

 منتشر شده است. «اللغة العربیة و آدابها فی دراسات»مجله  26در شماره محمدی 
موضوع این مقاله تاکنون در قالب پژوهش مستقلی مورد بحث واقع  ،بر اساس مطالعات انجام یافته

 تواند دارای نو آوری باشد.از این حیث مقاله حاضر میکه نشده است 

 بحث و بررسی -3
های تئوری و جهت دادن ادبیات به نظران در ادبیات، خروج از بحثهای مهم صاحبیکی از دغدغه

یکی دیگر از اهداف این  ،باشد. بنابراینهای ادبی مینظام پژوهشرویکرد کاربردی و راهبردی آن در 
های صورت جستجوی کاربردهای محسنات معنوی در قرآن است. با توجه به مطالعات و بررسی ،مقاله

 شود:در مقاله حاضر در دو رویکرد زیر بررسی می گرفته در محسنات معنوی، کارکردهای فنی آن
  ؛الف( زیبایی شناختی قرآن

 .ب( نقش محسنات معنوی در مرتفع ساختن برخی شبهات وارده در بعضی از آیات

 میدر قرآن کر  یمحسنات معنو یشناس ییبایکارکرد ز  -4
ها گرچه اند. این تعریفهای دور تا امروز زیبایی را تعریف کردهفالسفه و اندیشمندان از گذشته

بر دو  دهد. بسیاری معتقدند که زیباییاما هر کدام بخشی از حقیقت زیبایی را نشان می ،متفاوت است
شود که این دو، تفاوت اساسی با همدیگر دارد و زیبایی دسته زیبایی در طبیعت و زیبایی در هنر تقسیم می

دانند. در هر افته میو یا زیبایی را لّذتی تجسم ی دانند از صورت ظاهر بخشیدن به لّذتهنری را عبارت می
 ،شوداما عواملی را که سبب به وجود آمدن زیبایی می ،اگرچه تعریف دقیق زیبایی ممکن نیست ،صورت
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مانند: نظم، تناسب، هماهنگی، تکرار، تنوع، توازن، تقارن، شگفت انگیزی، چند بعدی  ،توان بر شمردمی
 (.6، ص1390بودن )وحیدیان کامیار، 

های زیادی را در خود بگنجاند که آوردن همه مفهومی عام است که ممکن است مؤلفه زیبایی شناختی
خارج است و در بررسی زیبایی شناختی محسنات معنوی تنها به دو عنصر  هآنها از حوصله این مقال

 شود.موسیقی و تصویر بسنده می

 میقرآن کر  ییقایموس ییبایدر ز  ینقش محسنات معنو -4-1
ابن خلدون در  های هنری قرآن کریم و عناصر زیبایی آن موسیقی و ایقاع است.جنبه یکی از مهمترین

-تعریف موسیقی گفته است: موسیقی عبارت از آهنگ دادن به اشعار موزون از راه تقطیع آوازها به نسبت

دید که بر هر آواز آن، هنگام قطع شدن، توقیع )هم آهنگ سازی آوازها( کاملی پ است های منظم معلومی
های معینی با یکدیگر ترکیب این نغمه بر حسب نسبت ،یابد. سپسیک نغمه تشکیل می ،آید و آنگاهمی
گردد )ابن آید، شنیدن آنها لّذت بخش میشوند و به سبب این تناسب که در این آوازها به وجود میمی

 (.844، ص2، ج1375خلدون، 
را در حرکت منظم و هماهنگ نظام هستی شناخته  ای قدیمی است که انسان آنایقاع پدیده ،همچنین

، 1995)عزالدین اسماعیل،  ر هستی بر آن بنا نهاده شده استو آن را اساسی یافته است که ساختا است
 ،کندتأکید می 1دیفد دیتشای که گونهبه  ،اندعاصر به همین مبدأ تمسک جستهن مااغلب محقق .(115ص

یابد )دیفد دیتش، واسطه نظام و یا ایقاع خاص تحقق میه ب ،کنیمیر میآنچه را که ما از آن زیبایی تعب
های شنونده را با نغمه، خوانش قرآن کریم بر اساس این تعاریف از موسیقی و ایقاع .(179، ص 1967

و شاید این نغمه شفابخش  کندمواجه می ابق با تعاریف یاد شدهحاصل از یک نوع نظام هماهنگ آوایی مط
ثیر قرآن کریم اسالم آوردند که در أتن عرب بدان شد و بسیاری از آنها تحت دقرآن سبب ایمان آور ریتم

(. 16، ص1992،ی)بغداد خوردمیان آنها بلیغانی چون ابوذر غفاری، ولید بن عقبه و دیگران به چشم می
 رسیدند.امش میبردند و به آربا شنیدن آن لذت می ،حتی کافران که به قرآن ایمان نیاورده بودند

 ،رسدساز و زیبایی موسیقی قرآن کریم امری ضروری به نظر میشناخت عناصر موسیقی بر این اساس،
تأمل در محسنات  مطالعه و داند. باکه موسیقی قرآن را منحصر در محسنات لفظی می جبرخالف باور رای

هایی مانند: قرآن دارد. سازه موسیقیهای سازه خوریم که نقشی اساسی در ایجادمعنوی به صنایعی بر می
 توازی، تناسب و تکرار.

 میقرآن کر  ییقایموس ییبایدر ز  ینقش سازه تواز  -4-2
یا عبارات مبتنی  برابرکلمات  با فرازهایییا معانی در و یا تعادل مبانی وازی عبارت است از همانندی ت

صورت بدان عبارات، عبارات متطابق یا متعادل و شوند و در این که با همدیگر مرتبط می بدیعیبر ازدواج 
ای مرتبط با آن جمله ،سپس ،کندای را بیان میآنگاه که گوینده جمله ،شود. به عبارتییا متوازی اطالق می

                                                           
1 .David Deitch 



 
 
 

 231 / بهمن هادیلو میدر قرآن کر یمحسنات معنو یفن یکارکردها

یا از جهت ساختار نحوی مشابه آن باشد، فرایند توازی از آن  معنی متضاد آناز لحاظ اگر آورد، را می
 .(8، ص1999لواحد، گیرد )عبدانشأت می

توزیعی که مبتنی  ؛گیردظ در جمله یا عبارت صورت میدر توازی هماهنگی صوتی از طریق توزیع الفا
یا چه در جمالتی که از طریق  های متصل به همدهد. چه در جملهبر ایقاع منسجم لفظ یا صوت رخ می

توازی در این ویژگی با بدیع تالقی پیدا  ،ینتضاد و تشابه در معنی و یا ساختار، بر هم مترتب باشند. بنابرا
  .کندمی

ْیُتْم ما َتْحُرُثوَن ﴿شریفه ات آی
َ
 َفَرأ

َ
اِرُعوَن  * أ ْم َنْحُن الزَّ

َ
ْنُتْم َتْزَرُعوَنُه أ

َ
 أ

َ
َلْو َنشاُء َلَجَعْلناهُ ُحطاما   * أ

ُهوَن  ا َلُمْغَرُموَن  * َفَظْلُتْم َتَفکَّ ُبوَن  * َمْحُروُموَن َبْل َنْحُن  * ِإنَّ ِذي َتْشَر ْیُتُم اْلماَء الَّ
َ
َفَرأ

َ
ْنَزْلُتُموهُ ِمَن  *أ

َ
ْنُتْم أ

َ
 أ

َ
أ

ْم َنْحُن اْلُمْنِزُلوَن 
َ
-همانگونه که مالحظه می دلیل خوبی بر این مدعاست. (69-63/ 56 :هواقع) ﴾اْلُمْزِن أ

َنْحُن »، «َأْنُتْم َتْزَرُعوَنهُ » میان جمالت که طوریه بباشد جمالت آیات شریفه مترتب بر همدیگر می ،شود
اِرُعوَن  ا َلُمْغَرُموَن »و « الزَّ  ،به صورت دو به دو «َنْحُن اْلُمْنِزُلون»، «َأْنُتْم َأْنَزْلُتُموهُ »و  «َنْحُن َمْحُروُموَن »، «ِإنَّ

شکل نحوی  همچنانکه ر توازی دارددسزایی ه تشابه در معنی نقش ب و شوداهده میمش در معنیتشابه 
 ، منجر به تکرار صوت به صورت منسجم و هماهنگ شده است.با ساختار جمله اسمیه در آیات یکسان

العجز علی  رد»و  «ارصاد» ،دگیری توازی در جمله نقش دارشکل از جمله محسنات معنوی که در
مالحظه توازن و توازی میان آنها و  ،سپس ،قائم بر امر تقسیم جمالت ،این نوع از محسنات است. «الصدر

ه آیات مالحظه تناغم موسیقی ناشی از توافق صوتی برخاسته از تقسیم است. برای روشن شدن این سخن ب
ْیُتْم ما َتْحُرُثوَن ﴿شریفه 

َ
 َفَرأ

َ
اِرُعوَن  * أ ْم َنْحُن الزَّ

َ
ْنُتْم َتْزَرُعوَنُه أ

َ
 أ

َ
َظْلُتْم َلْو َنشاُء َلَجَعْلناهُ ُحطاما  فَ  * أ

ُهوَن  ا َلُمْغَرُموَن  * َتَفکَّ ُبوَن  * َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن  * ِإنَّ ِذي َتْشَر ْیُتُم اْلماَء الَّ
َ
َفَرأ

َ
ْنَزْلُتُموهُ ِمَن اْلُمْزِن  *أ

َ
ْنُتْم أ

َ
 أ

َ
أ

ْم َنْحُن اْلُمْنِزُلوَن 
َ
تقسیم جمالت به طور  ،در این کالم نورانی. کنیماستناد می (69-63/ 56 :ه)واقع ﴾أ

های قائم بر آهنگ صوتی در کل آیه به صورت سلسله وار وارد وقف همچنانکهخورد واضح به چشم می
دار های هدفباشد. این توازی و توازن در نتیجه تقسیم جمالت و وقفشده و جمالت متوازن و متوازی می

کند و معنوی، شناختن دیگری را اقتضا می میان یک جمله با دیگری است همچنانکه هر آیه از لحاظ لفظی
ذکر آب با بارش، ذکر حرث و شخم با کشت و زیرا  ،شودو این امر منجر به تکافؤ و همبستگی معنی می

 زرع و ذکر سازگاری دارد.
َو ﴿ آیات مانند ،در فن رد العجز علی الصدر یافت توانایقاع بر اساس ساختار جمله را می ،همچنین

ْن  اَس َو َتْخَشی النَّ 
َ
َحقُّ أ

َ
ُه أ ُه کاَن ﴿( و 37/ 33 حزاب:)ا ﴾َتْخشاه اللَّ ُکْم ِإنَّ بَّ ارا   اْسَتْغِفُروا َر : )نوح ﴾َغفَّ

ای را آغاز نموده و یکی از خداوند سبحان جمله ،شودهمانگونه که در این آیات مالحظه می .(10 /71
ر قرار داده که یکی در آغاز آیه و  اساس همان  ،بنابراین .دیگر در انتهای آن واقع شده استاجزای آن را مکرَّ

 ،تقدیم یکی از اجزاء و سپس تأخیر آن است. مقصود از تکرار لفظ در این آیات ،سپس ،جمله و تقطیع آن
 هدف ذاتی دارد و آن به هدف ایجاد این شیوه فنی بیان و تعبیر صورت گرفته است.
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که اساس  ای بر توازی استوار است به طوریساختار جمله در محسنات ایقاع جمله بر این اساس،
شکل واضحی  ساختار تکوینی جمله، در این نوع از ایقاع، تساوی و توازی است. این تساوی یا توازی به

 شود.متجلی می میان عناصر جمله کامل
نقش اساسی  قاع و موسیقی کالمبرخی محسنات معنوی از جهت داللت و معناشناختی در تولید ای 

این نوع از محسنات ارتباط  .(50، ص1999عبدالواحد، ) شودمی گفتهایقاع داللی ، دارند که در اصطالح
این محسنات قائم  ،کنند و رابطه میان آن دو همان معنی است. در واقععمیقی با علم معنا شناسی پیدا می

 ،از توزیع این محسنات در جمله .هماهنگی صوتی و موسیقایی استع و بر به کارگیری معنی از جهت ایقا
تضاد میان الفاظ و جمالت و بر آنچه که از خیال  توازی معنوی که از طریق بر تقابل و کهشود فنی منتج می

زیبایی لفظ و معنا به  ،و از این طریق اتکا دارد ،شودو هماهنگی صوتی و لفظی در ساختار جمله ناشی می
توان به از جمله این محسنات در علم بدیع می همانجا(. گیرد )همان،یکپارچه صورت می صورت

اشاره نمود که همه اینها امر تقابل و توازی معنوی را از طریق  «ایجاب»و  «سلب»و  «طباق»، «مقابله»
را که سبب مسجع شدن  چگونگی تأثیر مقابله ،به عنوان نمونه دهند.تضاد میان الفاظ و جمالت، انجام می

ْعَطی َو فَ ﴿کنیم: ایجاد ایقاع کالم در آیات شریفه ذیل به روشنی درک می و سخن
َ
ا َمْن أ مَّ

َ
َقی أ َق  * اتَّ َو َصدَّ

ُرُه ِلْلُیْسَری * ِباْلُحْسَنی ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنی َو  * َفَسُنَیسِّ مَّ
َ
َب ِباْلُحْسَنی َو  * أ ُرُه ِلْلُعْسَری * َکذَّ  ﴾َفَسُنَیسِّ

ا َمْن فَ »به طوری که میان  این آیات شریفه قائم بر تضاد و تقابل در لفظ و معنا است (.10-5/ 92 لیل:) مَّ
َ
أ

َقی ْعَطی َواتَّ
َ
َق ِباْلُحْسَنی أ ُرهُ ِلْلُیْسَری َو َصدَّ ا َمْن َبِخَل َو »و « َفَسُنَیسِّ مَّ

َ
َب  َو  اْسَتْغَنی أ ِباْلُحْسَنی َکذَّ

ُرُه ِلْلُعْسَری قائم بر تضاد و تقابل  بر معنای نقطه اتکا در این نوع از ایقاع ،بنابراین .تقابل وجود دارد «َفَسُنَیسِّ
 . استوار است

و یا کیفیتی است که با حرکت، توقف، توافق،  بلکه آن حالت ،شودموسیقی تنها در صوت ایجاد نمی
های ادا و ی از روشیکگیرد و تقابل می آید و همه این صفات را کلمه تقابل در برتنافر و غیره به وجود می

تعبیر در موسیقی است که قرآن کریم در هماهنگی ایقاعات خود، به وفور از آن بهره جسته و آن را به روشی 
 کند.دقیق در قالب الفاظ و جمله نقل می

  میقرآن کر  ییقایموس ییباینقش سازه تناسب در ز  -4-3
تناسب است که از عوامل زیبایی  ،شوداز جمله عناصری که سبب ایجاد موسیقی و ایقاع در متن می

نفس آدمی به هر چیزی که در آن تناسبی وجود  رود. ابوریحان بیرونی معتقد است کهآفرینی به شمار می
، 1368رویگردان است و مشمئز )شفیعی کدکنی،  ،کند و از آنچه بی نظام استداشته باشد، میل می

 .(95ص
شود. به عبارت دیگر تناسب، کثرت و تفرق را به وحدت ایجاد می ،در تناسب میان اجزای پراکنده

-سازی میان اجزای پراکنده، وحدتی پدید میدر هرنوع تناسب و قرینه»رساند. به گفته خانلری وحدت می

« شودکند و همین نکته سبب احساس آسایش و لذت میتر میریع و آسانآید که ادراک مجموع اجزا را س
 (.6-5، صص1386)ناتل خانلری، 
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همچنین تناسب، واژه غریب را با مثل خود، متداول را با همانند خود، با رعایت حسن جوار و مناسبت  
 َتْذُکُر ُیوُسَف ﴿مانند:  ،نمایددر یکجا جمع می

ُ
ِه َتْفَتأ ْو َتُکوَن ِمْن  َقاُلوا َتاللَّ

َ
ی َتُکوَن َحَرضا  أ َحتَّ

کم کاربردتر و  «اءب»و  «واو»نسبت به حروف  «تاء» که حرف قسم از آنجا .(85 /12: )یوسف ﴾اْلَهاِلِکیَن 
که  مقرون ساخت« تفتأ»ترین فعل ناقص یعنی است، آن را با غریب همبرای عاادات قسم غریب و ناآشنا 

، 2ج ،1996حبّنکة المیدانی، ) انتخاب نماید ،نزدیکتر است همرا که به فهم عا (تزال ما)انست فعل می تو
تناسب ایجاد  ،تعادل ایجاد کرده و در نظم ،است که میان الفاظ در وضع جهت این امر بدان. (521ص
هِ »آوردن واژه  ،البته .کند « تاء» حرفزیرا  ،به واج آرایی و تناسب حروف نیز منجر شده است «ْفَتأُ تَ »و « َتاللَّ

 بار تکرار شده است. هفتشریفه در این آیه 
از جمله محسنات معنوی که به ایجاد تناسب کمک می نمایند تا در موسیقی متن سهیم باشند عبارتند  

 از:

   میقرآن کر  ییقایموس ییبایدر ز  مینقش حسن تقس -4-3-1
شود و جنسی از اجناسش از آن خارج کالم بر تمام انواع خود تقسیم بدین معناست که  میتقس حسن

یُکْم اْلَبْرَق َخْوفا  ﴿مانند:  ،باشدجامع  ،( و به اصطالح341، ص1981)عسکری،  نشود ِذي ُیِر ُهَو الَّ
بیان اقسام هدف از پدیده برق  ،در این آیه شریفهزیرا  ،و این بهترین تقسیم است (12 /13: رعد) ﴾َوَطَمعا  

در و  صورت می گیرد باران به امیدترس از صاعقه یا با دو هدف نگاه کردن به برق  طوری که به شده است
در ترکیب این  .(413، ص2، ج1996)حبّنکة المیدانی،  وجود ندارد سومی هدفنگاه کردن مردم به آن 

موسیقی تقسیم اجزای آن به تنوین ختم شده است تا بر آهنگ الفاظ افزوده و در نهایت منجر به ایقاع و 
 شود.

  میقرآن کر  ییقایموس ییباینقش مشاکله در ز  -4-3-2
به جهت اینکه به طور تحقیقی یا تقدیری در مصاحبت آوردن چیزی با لفظ چیزی دیگر یعنی مشاکله 

یکی از کاربردهای مهم صنعت مشاکله، ایجاد تناسب . (263، ص2003، یقزوینخطیب )آن آمده باشد 
 ،ساز قرآن بر شمردموسیقی توان این صنعت را از جمله عواملمی ،باشد. به عبارتیمیان اجزای جمله می

َو ِقیَل ﴿ آیه مانند ،آیدشکلی میان کلمات به وجود می نوعی تناسب ،با به کارگیری این صنعت بدیعی زیرا
 .(34 /45ه: جاثی) ﴾اْلَیْوَم َنْنساُکْم َکما َنِسیُتْم ِلقاَء َیْوِمُکْم هذا

 به همین دلیل، .با عالم بودن حضرت حق تعارض دارد دادن نسیان به خداوند امری است کهنسبت 
به کار رفته « نسیتم»باشد و تنها از باب مشاکله با می «نترککم»در این آیه به معنای  «َنْنساُکْم »عبارت 

تناسب « سیتمن»و « ننساکم»های با به کارگیری این صنعت میان واژه ،شودهمانگونه که مشاهده می است.
تکرار شده و سبب « س»و « ن»که به جهت مشاکله، دو حرف  به طوری شکلی صورت گرفته است

 کالم شده است. موسیقایی
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 میقرآن کر  ییقایموس ییباینقش تکرار در ز  -4-4
 تکرار در قرآن کریم حضوری فعال دارد و تفاوتی ندارد تکرار در جمله، کلمه یا حرف وجود داشته باشد

اند. اند، به تحقیق به خطا رفتهرا برای آن قائل نشده ایو کسانی که آن را از اسالیب فصاحت ندانسته و فایده
که تکرار آن را از خالل توازن حروف، کلمات و  ر کالم استیکی از فواید و اغراض آن ایجاد موسیقی د

سبب موسیقایی کالم هایی که در آنها تکرار به آرایه ،تبیین مطلب. جهت آوردهای مکرر به وجود میجمله
  شود:یاشاره م ،شودمی

 میقرآن کر  ییاقیموس ییبایدر ز  لینقش صنعت عکس و تبد -4-4-1
صنعت عکس است که نقشی اساسی در ایجاد موسیقی در کالم  ،یکی از مصادیق تکرار در قرآن کریم

با توجه به  های فنی این صنعت به شمار آورد.کارکردتوان یکی از مهمترین به عهده دارد و این امر را می
که آنچه که در جزء اول کالم  از: واژگون نمودن کالم به طوری است عبارت که ـ تعریف صنعت عکس

به ابتدای آن  بدین صورت که ابتدای کالم به انتهای آن و انتهای کالم ؛در جزء پایانی آن بیاید ،وارد شده
و  شود که عکس عالوه بر ویژگی تقابلی، دارای طبیعتی تکراری استمی نکته پی بردهبه این  ـ داللت نماید

آورد و آن چیزی است این تکرار مبتنی بر تقدیم و تأخیری است که یک زنجیره مشابه آن را به تبادل در می
را  صنعت عکس ،در واقع .(378، ص1997آورد )عبدالمطلب، که عکس را داخل در دایره تکرار در می

همانند سجع و جناس، در ایجاد  این قسم از بدیع ، زیراای واضح از بدیع تکراری دانستنهتوان نمومی
  موسیقی و ایقاع در ساختار متن نقشی اساسی دارد.

ِت َو ﴿آیه شریفه  َت ِمْن اْلَحيِّ  ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَمیِّ از  روشنینمونه  (19 /30: روم) ﴾ُیْخِرُج اْلَمیِّ
در ابتدای آن داللت « ُیْخِرُج »باشد که در آن تمامی الفاظ، تکرار شده است. فعل مضارع صنعت تکرار می

ت»بر  «حّی »و  ستاساس زندگی در دنیا، بر تناسل و تکاثر استوار ا به جهت اینکه ،بر استمرار دارد  «میِّ
ت از آن بی بهره استچیزی که  ؛در آن، از دنیا سخن رفته است ، زیراتقدم یافته است « ُیْخِرُج »اما فعل  ،میِّ

در جمله دوم داللت بر این دارد که پایان انسان در زندگی دنیا، مرگ است. در این ساختار نوعی توازن 
کند. داللت می دد که بر حرکت زنجیروار و دورانیگرهایی ساطع میموجود است که از آن نغمه بدیعی

به نظام آهنگین  ،ی به وجود آورده است که اگر هریک از آنها حذف شودسیقمو ،بنابراین، این تکرار وزن
 شود.کالم خلل وارد می

کند و آن به جهت تشابه های بدیعی تداخل میصنعت عکس و تبدیل با برخی از پدیده ،همچنین
ر باشد. این صنعت ممکن است به جهت تماثل و تشابه لفظی و صوتی دعناصر ایقاعی میان آنها می

  (.294ص ،1997چارچوب جناس وارد شود )احمد حمداة، 

 میقرآن کر  ییقایموس ییبایاکله در ز شنقش م -4-4-2
ها که در های آوایی قرآن را باید از تجزیه ناپذیرترین واحد آوایی، یعنی واج، بررسی کرد. واجآرایه
کاربرد، می توانند موجب هماهنگی ها هستند، در صورت تناسب و تکرار در ها و مصوتی صامتبرگیرنده

ها در اجزای توان به جهت تکرار واجچنانکه یکی از کاربردهای صنعت مشاکله را می و هماوایی گردند.
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شود دو مرتبه تکرار می ،ای است که در عبارتمشاکله کلمه ،در واقع آن، تولید موسیقی در کالم برشمرد.
ای دیگر تبدیل شود و همان معنای نخست را ادا کند، لکن به کلمهتواند به که در بار دوم می به طوری

 .(101، ص 1986ماند تا موسیقی ناشی از تکرار را موجب شود )سلطان، صورت شکل اولیه باقی می
که وی جناس را به دو جهت  دینب ،داندرمانی دایره مشاکله را گسترش داده و آن را جزئی از جناس می

َفَمْن ﴿مانند:  ،شودمزاوجه در جزاء واقع می ،مزاوجت و مناسبت. وی معتقد است داند: جناسصورت می
به عنوان مستعار آورده شده تا بر مساوات  «اْعَتُدوا»( و واژه 194 /2ه: بقر) ﴾اْعَتَدی َعَلْیُکْم َفاْعَتُدوا َعَلْیهِ 

 ـ رمانی، در خصوص مشاکلهبنابراین بر اساس نظر  (.95، ص1986 در مقدار جزاء داللت کند )سلطان،
 ها،به جهت تکرار واج توان مشاکله را از فنونی دانست کهمیـ  داندکه آن را از نوع جناس مزاوجت می
 کند.نقشی اساسی ایفا می مهمچون جناس در ایجاد موسیقی کال

 میقرآن کر  ییقایموس ییباینقش ارصاد در ز -4-4-3
که بر آن  است و یا پیش از قافیه در شعر قبل از فاصله در فقرهارصاد در اصطالح عبارت از ذکر چیزی 

، ص 2003قزوینی،خطیب هرگاه که روّی شناخته شده باشد ) ،البته .کندفاصله و یا قافیه داللت می
توان ارصاد و یا های ادبی، بخشی نیز دو ویژگی آوایی و معنایی دارند که از بین آنها میاز میان آرایه. (263

های ادبی، افزون بر زاویه پذیری و رسد که نارسایی تعریف قدما از آرایهرا نام برد. چنین به نظر می تسهیم
  چند بعدی بودن عناصر ادبی، ریشه در جزمیت پیشینیان برای ارائه دو قالب آوایی و معنایی دارد.

ْیُتْم َما َتْحُرُثوَن ﴿ در آیه شریفه ،نمونه برای
َ
َفَرأ

َ
ْنُتْم  * أ

َ
أ
َ
اِرُعوَن أ ْم َنْحُن الزَّ

َ
-63/ 56 :هواقع) ﴾َتْزَرُعوَنُه أ

مابعد آن را  «أم»انسجام وچینش الفاظ و معانی به صورتی است که شنونده با شنیدن جمالت قبل از  ،(64
همانگونه که . (100، صتابیکند )ابن ابی االصبع، صدر کالم بر عجز آن داللت می ،در واقع .فهمدمی

و « َتْحُرُثوَن » است به طوریکه آوایی معنایی و رصاد در این آیه مبتنی بر دو ویژگیا ،شودمشاهده می
اِرُعوَن »دلیل « َتْزَرُعوَنهُ » رسد. ضمن اینکه تکرار این دو واژه در ایجاد موسیقی کالم اثرگذار به نظر می« الزَّ

 بوده است.

 میقرآن کر  اتیآ ینیرآفر یدر تصو  یکارکرد محسنات معنو -5
و عرب از زمان جاهلی این نوع تعبیر را  رودتصویر آفرینی یکی از وجوه زیبایی زبان به شمار می

های خوریم که بیان و تعبیر آنها مملو از صحنهبا مطالعه آثار آن دوره به موارد فراوانی بر می شناخته است.
ه ی تفننی و محدود نیست که بگری در قرآن کریم اسلوبتصویری است. زبان تصویر آفرینی یا روش تصویر

یک قانون کلی و یک  کار رفته باشد، بلکه این شیوهه طور جسته و گریخته و تصادفی در چند جای قرآن ب
گیرد روش شایع در قرآن کریم است که به اعتقاد برخی از محققان از نظر کمی سه چهارم قرآن را در بر می

عقل، حس و وجدان او  زبان تصویر در قرآن کریم با همه وجود انسان یعنی .(34ص ،1968قطب، )
  .(46، ص1426 )راغب، گویدسخن می
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عینیت  .، تصویر آفرینی و عینیت بخشی استیکی از کارکردهای فنی برخی از فنون بدیع معنوی
-و تصویر و تشبیه و در شکل نقاشی ها و عواطف به صورت عینیها، اندیشهبخشی به معنای بیان ماهیت

ای از تصویر گرایی است که در عینیت بخشی پاره .(101، ص1994یاسوف، باشد )می های محسوس
ه . ازجمله محسنات معنوی که در تصویر آفرینی نقش بحقیقت جلوه حسی بخشیدن به امر معنوی است

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:می ،سزایی دارند

 ینیآفر  ریدر تصو « مبالغه»نقش  -5-1
صفتی در شّدت  ،این است که متکلم ادعا کند ،شودنیز اطالق می« االفراط فی الصفة»مبالغه که به آن 

ابن  /65ص ،1982)ابن المعتز،  یا ضعف به حدی رسیده است که آن حد یا بعید و یا محال به حساب آید
 .(54تا، صابی االصبع، بی

-تأثیر می دارد و از طریق شرح معنی و توضیح آن در ویتصویر در فرآیند اقناع مخاطب سهمی  اگر

سازد و رابطه بین مبالغه و شرح و گذارد، مبالغه نیز از طریق مبالغه در معنی، همان هدف را محقق می
تمثیل معنی و تأکید بعضی از  مبالغه آنگاه که از آن فقط به عنوان، زیرا توضیح رابطه عمیق و محکمی است

، 1992شود )عصفور، یکی از ابزارهای شرح معنی و توضیح آن محسوب می ،شود اراده عناصر مهم
 (. 343ص

که رابطه میان مبالغه و ای نهوگباشد به یکی از ابزارهای عینیت بخشی به امور معنوی صنعت مبالغه می
که قرآن  مشاهده شده است کند.از خالل تحقیق در اسلوب قرآنی در تصویر، بیشتر جلوه نمایی می توضیح

-از روشی خاص استفاده میو در تقدیم معنی  کریم در خطاب جاهلین یک نوع خشونت به کار برده است

و اتکای چشمگیری در وصف بر مبالغه داشته و از آن به وفور در وصف استفاده نموده است. ابن قتیبه  کند
َماءُ  َعَلْیِهُم  َبَکْت  َفَما﴿: قبیلتوجهی خاص نموده است. آیاتی از  ،آیاتی که این ویژگی را دارند به  َو  السَّ

ْرُض 
َ
یَن  کَاُنواْ  َما َو  اْْل  و إن َیکاُد الذیَن َکَفروا َلُیزِلقوَنَک بِ ﴿ ،(29 /44: دخان) ﴾ُمنَظِر

َ
ا صاِرِهم لَ بْ أ م 

کَر   َتَکاُد ﴿ و (46 /14: براهیما) ﴾ِمْنُه اْلِجباُل  َو ِإْن کاَن َمْکُرُهْم ِلَتُزوَل ...﴿ ،(51/ 68 قلم:) ﴾َسِمعوا الذِّ
َماَواُت  ْرَن  السَّ ْرُض  َتنَشقُّ  َو  ِمْنهُ  َیَتَفطَّ

َ
ا اْلِجَباُل  ِخرُّ تَ  َو  اْْل و روش این آیات را در  (90 /19: )مریم ﴾َهدًّ

داند و وی از آن قصدی ندارد مگر مبالغه در تمثیل معنی و بزرگ نمایی وقوع آن بر تصویر نوعی از مجاز می
-ابن قتیبه می مشابه با رویکرد ،رویکرد رمانی در این ارتباط .(127ص ،1373، ه)ابن قتیب شنوندگانجان 

کند که برای تأکید در وصف حال و قرآنی را اسلوبی از اسالیب مبالغه محسوب می باشد. وی استعاره
ا ﴿استعاره در آیه شریفه  ،شود. بر این اساسموقعیت به کار گرفته می ا َطَغی اْلماُء َحَمْلناُکْم ِفي ِإنَّ َلمَّ

َیةِ  جویی به معنی برتری «طغی» زیرا ،تر و رساتر از بیان حقیقی درآمده استبلیغ (11 /69ه: حاق) ﴾اْلجاِر
 .(80، صتابیرمانی، جویی )ای است در بزرگ نشان دادن حالت برتریباشد و آن مبالغههمراه با قهر می

ْمآُن ماء  َو ﴿همچنین، در آیه  ْعماُلُهْم َکَسراٍب ِبِقیَعٍة َیْحَسُبُه الظَّ
َ
ِذیَن َکَفُروا أ اگر  ،(39 /24: نور) ﴾الَّ

ْمآُن »به جای  ، لکن به جهت مبالغه ،کالم از جهت بالغت کامل بود ،شداستفاده می« یالرائ» واژه «الظَّ
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ْمآُن » لفظ همانگونه که  تر و نیازمندتر است.فرد عطشان نسبت به آب حریص ، زیرابه کار رفته است« ظَّ
کشد فرد عطشانی را به تصویر می قرآن کریم با استفاده از صنعت مبالغه، تابلوی زیبای ،شودمشاهده می

 که در یک کویر، سراب را آب می پندارد.
است و در  از صنعت مبالغه واضحینمونه  (83/ 56 :هواقع) ﴾َفَلْو ال ِإذا َبَلَغِت اْلُحْلُقومَ ﴿ آیه شریفه

مجرد در این عالم  در آن روح که از امور کامالا  ، زیراعینیت بخشی کامال مبین است آن تصویر پردازی و
و آیه اخیر شده آنچه سبب تصویر آفرینی در د رو،ازاینرسد. در یک حرکت محسوس به گلو می ،است
 باشد.اسلوب مبالغه می ،است

 ینیرآفر یدر تصو « مبالغه»نقش  -5-2
قرآن کریم مشحون از تعابیر و تصاویری است که در آنها دو حقیقت در مقابل یکدیگر به نمایش در 

انگیختن نیروی فکر گذاری بر مخاطب و براثرها با یکدیگر، نقش مؤثری در اند و این رویارویی صحنهآمده
همان تأثیری را از خود به کند، زیرا ارائه یک صحنه در مجالی خاص، نخواهد توانست او ایفا می و عاطفه

ضمن اینکه این فرصت را به مخاطب  .آیدجای بگذارد که در رویارویی آن صحنه با طرف مقابلش پدید می
گاهانه یکی از آن دو می دهد تا با شناخت هر دو جنبه به مقایسه آن دو با یکدیگر بپردازد و به انتخاب آ

شود و یکی از آن دو به آن است که از دو جمله تشکیل میتقابل تصویر آفرین  ،در حقیقت مبادرت نماید.
  .(553ص ،2007)نهر،  کندصورت مغایر آن داللت می

ای زنده و مجسم های قرآن، گاه شاهد آن هستیم که هر دو طرف مقابله در قالب صحنهدر میان مقابله
ای بدیع و جذاب، موجی ب به شیوهگردد تا ضمن انتقال یک پیام به مخاطارائه گردیده که این امر باعث می

 از حس و حرکت و نشاط را نیز به وی منتقل سازد و عواطف و احساسات او را به حرکت و جنبش درآورد.
هایی که قرآن کریم در به تصویر کشیدن آن از صنعت مقابله ترین صحنهیکی از زیباترین و روشن 

مؤمنان را  .نان و منافقان را رویاروی هم ترسیم کندخواهد حاالت مؤمجوید، هنگامی است که مییاری می
کند که برای بنای یک ساختمان، زمین بسیار محکمی را انتخاب کرده و شالوده آن در نقش کسی ترسیم می

را با مصالحی پردوام و مطمئن بنا کرده، اما منافقان را همچون کسی مجسم نموده که ساختمان خود را بر 
َفَمْن ﴿ لحظه آماده سقوط است: سازد و سیالب زیر آن را به کلی خراب کرده و هرای میلبه رودخانه

َ
أ

َس ُبْنَیاَنُه َعَلی َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفانْ  سَّ
َ
ْم َمْن أ

َ
ِه َوِرْضَواٍن َخْیٌر أ َس ُبْنَیاَنُه َعَلی َتْقَوی ِمَن اللَّ سَّ

َ
َهاَر ِبِه ِفي َناِر أ

ُه ال َیْهِدي الْ  َم َواللَّ اِلِمیَن َجَهنَّ  (.109 /9ه: توب) ﴾َقْوَم الظَّ
ایمان و نفاق را با هنرنمایی تمام تصویرگری نموده  این تابلوی زیبای قرآن که منظره سید قطب درباره 

یعنی بنای تقوا  ،ای درنگ کنیم و به بنای باشکوه و مستحکم و مطمئناجازه دهید تا لحظه»گوید:است می
ای دیگر چشم گشاییم؛ یعنی بنایی که بر کنار روی به جانب دیگر نموده و به منظره ،نظر افکنیم. سپس

هر لحظه آماده سقوط  ای که سیالب زیر آن را به کلی خراب کرده وپرتگاه سستی یا بنایی که بر لبه رودخانه
ه برای بلعیدن آن دهان ها ککند و درهبینیم این بنا لغزیده و یک باره سقوط می... در یک آن میاست بنا شده

شگفتی است که ماالمال از حرکت و  بلعند. چه صحنه دهشتناکی... آری، این صحنهآن را می ،اندگشوده
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دو در تابلوی  اند. این دو صحنه، هرپویایی است و تنها کلماتی چند این پویایی و جنبش را خلق نموده
کنند. خودنمایی می ،است ها را به تصویر کشیدهنهنری شگفت انگیزی که تعابیر منحصر به فرد قرآنی آ

و این از اعجاز تعابیر قرآنی است که روحیات  شوندعینی و در هر زمان تکرار میهایی که به صورت صحنه
 «کشددرونی افراد را با قلم زیبا و هنرمندانه خود در عباراتی اندک و تصاویری گویا، اینگونه به تصویر می

 .(1712 -1711صص ،3، ج1417)قطب، 
-یکی از زیباترین کالمی که در این نوع از تقابل گفته شده است، در کالم خداوند متعال متجلی می 

َتا ﴿فرماید: شود آنگاه که می
َ
َتْصَلی  *َعاِمَلٌة َناِصَبٌة  *ُوُجوهٌ َیْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة  * َحِدیُث اْلَغاِشَیة َک َهْل أ

یٍع  *ُتْسَقی ِمْن َعْیٍن آِنَیٍة  *َنارا  َحاِمَیة   ال ُیْغِني ِمْن ُجوٍع  ال ُیْسِمُن َو  *َلْیَس َلُهْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن َضِر
ٍة َعاِلَیٍة  *ِلَسْعِیَها َراِضَیٌة  *ُوُجوهٌ َیْوَمِئٍذ َناِعَمٌة  * َیٌة  *ال َتْسَمُع ِفیَها الِغَیة   *ِفي َجنَّ ِفیَها  *ِفیَها َعْیٌن َجاِر

ْکَواٌب َمْوُضوَعٌة  *ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة 
َ
این آیات  (.16-1 /88ه: غاشی) ﴾َزَراِبيُّ َمْبُثوَثةٌ  َو  * َنَماِرُق َمْصُفوَفةٌ  َو  *َوأ

ای از عذاب حسی و نعمت مادی است که در مقابل هم نمونه ،گویدشریفه همانگونه که سید قطب می
نماید، آغاز می« َحِدیُث اْلَغاِشَیة َک َهْل َأَتا» مبارکه را با عبارت خداوند متعال پس از این که سوره اند.آمده

کند. صحنه اهل نعمت و صحنه اهل عذاب، صحنه های آن میشروع به تصویر پردازی برخی از صحنه
، 1977)قطب، باشد تر مینزدیک« الغاشیة»آن به جو  ، زیرااهل عذاب را قبل از صحنه اهل نعمت آورده

 (.3896ص
وِتَي ِکَتاَبُه ِبَیِمیِنِه * َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَسابا  َیِسیرا  ﴿ نمونه دیگر این نوع تقابل آیات شریفه  

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
َفأ

ْهِلِه َمْسُرورا  * * َو 
َ
وِتَي ِکَتاَبُه َوَراَء َظْهِرهِ * َفَسْوَف َیْدُعو ُثُبورا  * َو  َینَقِلُب ِإَلی أ

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
َیْصَلی َسِعیرا  *  َو  أ

ْهِلِه َمْسُرورا  
َ
ُه َکاَن ِفي أ -شکار دو گروه را به تصویر میباشد که به صورتی آمی (13-7/ 84: )انشقاق ﴾ِإنَّ

در و  باشدتصویر شخصی که رستگار گشته و نامه اعمال خود را به دست راست گرفته و خرامان می. کشد
 دارد. پرا به دست چ شنامه اعمال کهشکست خورده و افسرده  تصویر شخص ،مقابل

 قرآن در رفع شبهات   اتیآ یمحسنات معنو یکارکرد بررس -6
دچار  های ادبی، به قرآن بنگرند،های بالغی و آرایهرف و فارغ از لطافتِص  کسانی که از منظر لغوِی 

های الهی، مقتضای پیام نیکوترگیری از فنون بالغی در راستای ابالغ . در واقع، بهرهندشوشبهات فراوان می
-عربّیت قرآن و رسالت هدایتگرانه آن است. قرآن کتاب علمی محض برای گروهی خاص نیست که آموزه

دهد و این در قالب براهین عقلی وحقایق عقالنی ارائه کند، بلکه همگان را مخاطب قرار می هایش را صرفاا 
مطبوعی است که هم برای توده مردم قانع کننده باشد و هم گیری از فنون مقبول و خطاب عام نیازمند بهره

 .(137، ص1390نگران را راه بنماید )اسعد محمد، ژرف
به عنوان خالق و پرودگار عالم هستی و تنزیه او  ،اصول مسّلم و محکمی چون توحید و یگانگی خداوند

شواهد قرآنی و روایی فراوانی متکی است های جسمانی و بشری که به ادّله عقلی و ها و شائبهاز محدودیت
 باشد، باعث اذعان به تشابه آیاتی از قرآن شده است.و در کلّیت خود مورد وفاق مذاهب اسالمی می



 
 
 

 239 / بهمن هادیلو میدر قرآن کر یمحسنات معنو یفن یکارکردها

-برخی از آیات حاکی از افعال قبیح و خالف حکمت و عدل منسوب به خداوند و پیامبران می ،همچنین

 کند. بعضی از محسنات معنوی ایجاب می در پرتوآنها را  باشد که ضرورت تأویل صحیح برخی از
در  ،شودجزء الینفک آن محسوب می از علوم بالغی بیگانه نیست و از آنجایی که محسنات معنوی

آیات متشابه نقش اساسی دارد. در ذیل به برخی از فنون محسنات معنوی که قادر به  پاسخگویی به برخی
 شود:اشاره می ،باشدمرتفع کردن شبهات می

یه -6-1  تور
ی دو معنا الفظ مفردی را به کار برد که دار ،که گویندهعبارت است از اینتوریه در اصطالح اهل بدیع 

هر . (122تا، صمعنای نزدیک غیر مراد و دیگری معنای دور است و مراد گوینده )عتیق، بی ،یکی ؛است
های ویژه است و تابع عوامل خاص و انگیزه ،شودهنگامی که پدیدار می ،اعم از هنری و غیر آن ،ایپدیده

که « توریه» بالطبع، .است های متفاوت یا پاسخی به نیازهای مختلفواکنشی به کنش ،به عبارتی دیگر
 باشد.میهایی فنی از این قانون مستثنی نشده و ظهور آن بیانگر نکته ،رودای هنری به شمار میپدیده

آورد و آن را پر فایده و کارساز در تأویل و ظریف به حساب می زمخشری، توریه را هنری باریک و
ابن اثیر آن را در شمار دلپذیرترین و  .(143ص ،4، ج1407زمخشری، داند. )تفسیر کالم رمزآمیز می

عنایت خاص قرآن به کاربرد توریه،  .(191ص ،2آورد )ابن اثیر، جترین هنر کالمی به حساب میظریف
 ات را از آیات قرآن مرتفع نماید. تواند برخی شبهمی

ِه ِإنَّ ﴿با تأمل در آیه  نمونه اول: پرسش مطرح  این (95 /12: )یوسف ﴾اْلَقِدیِم  َک َلِفي َضاللِ  َک قاُلوا َتاللَّ
به وی نسبت ضاللت و  ،که به پیامبری او اعتقاد داشتند (ع)که چگونه خاندان حضرت یعقوب  شودمی

ضالل داری  تر،. به عبارت دقیقگمراهی داده شده است. پاسخ این شبهه در آرایه بدیعی توریه نهفته است
اما معنای  ،گمراهی است ـ که معنای غیر مراد است ـ باشد. معنای نزدیک آندو معنای نزدیک و دور می

 باشدهمین معنای دور می ضالل در آیه شریفهمحبت شدید است که مقصود از  ،بعید از ذهن آن دور و
 «قرآنقاموس »صاحب  .(509-504صص ،2، ج1407زمخشری،  /152، ص2، ج2001سیوطی، )

ه معنی کفر نیست و بعید است که به ب ،پیداست که ضالل در آیه: گویددر خصوص معنای ضالل می ،نیز
و  مبالغه در حّب یوسف ،)ع( حضرت یعقوباز نسبت ضالل به غرضشان  بلکه ظاهراا ،معنی عصیان باشد

در  ،یعنی ضالل دوممعنای  ،شایان ذکر است ،البته. (195، ص4، ج1371قرشی، )بوده است برادرش 
 معنای استعاری است. و محبت معنای عشق
َم ِمْن َذْنبِ  َک ِلَیْغِفَر لَ ﴿بر آیه  وارد شبهه نمونه دوم: ُه َما َتَقدَّ َر َما  َو  َک اللَّ خَّ

َ
حل  کهاست  (2 /48: فتح) ﴾َتأ

که مگر پیامبر )ص( که معصوم از هرگونه خطایی  بدین صورت .پذیر استآن به واسطه صنعت توریه امکان
دارای  «ذنب» شده است تا خداوند از گناه وی درگذرد؟ پاسخ این است که واژه «ذنب»مرتکب  ،بوده است

معنای نزدیک آن، مخالفت با تکلیف الهی است و معنای دور آن  ،باشد. در واقعمعنای دور و نزدیک می
)ص( آثار  درباره پیامبر «ذنب»مقصود از کلمه  ،باشد. در این صورتعملی است که دارای آثار بد می

 تفسیر در عالمه طباطبایی آورد.خطرناکی است که دعوت پیامبر )ص( از ناحیه کافران و مشرکان به بار می
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خطور  خورد، بالفاصله گناه به ذهن ماکه به گوشمان می «ذنب»واژه  آنجایی که ما همواره د: ازفرمایمی آیه
هم ما معموالا « غفران»آثار سوء است و از کلمه  گناه نیست بلکه «ذنب»آنکه معنای واقعی  حال ،کندمی

، 18، ج1391طباطبایی، ) پوشش است معنای غفران کنیم و حال آنکهیمعنای بخشش را استفاده م
 .(254ص

 تجاهل العارف -6-2
بپرسد و خود را به جهت نکاتی مانند:  ،داندمی تجاهل عارف این است که گوینده آنچه را که حقیقتاا 

باا  «سوق المعلوم مساق غیره». نام دیگر این صنعت به تجاهل بزند مدح، ذم، توبیخ و غیره در  است که تأدُّ
 شود.بیشتر از این اصطالح استفاده می ،خصوص قرآن

در حالی  ،هایی است که بیان شدهشود، سؤالیکی از مطالبی که در قرآن وجود دارد و باعث شبهه می
شود که آیا سؤال نموده است. حال این سؤال مطرح می ،دانسته، اما در عین حالکه سؤال کننده پاسخ را می

فصاحت و بالغت قرآن نیست؟ پاسخ این است که نه تنها این نوع ها موجب اخالل به این گونه سؤال
این فنی است که  ،بلکه اهداف مشخصی را در ورای خود دارد. در واقع ،شودها موجب اخالل آن نمیسؤال

کند یا با تردید داند، سؤال میمی شود و در این فن، متکلم آنچه را حقیقتاا اول برای ناظر آشکار نمی در وهله
زند تا سخنش جنبه مدح به خود گیرد و یا داللت بر شدت َوَله در دارد و خود را به تجاهل مییان میب

  را اراده کند. محبت کند یا گاهی به چنین سخنی، نکوهش، تعجب یا توبیخ
ِبیِه َو ﴿آیه شریفه 

َ
ْنُتْم َلَها  ِإْذ َقاَل ْل

َ
ِتي أ َماِثیُل الَّ ای نمونه (52 /21: نبیاءا) ﴾َعاِکُفوَن َقْوِمِه َما َهِذهِ التَّ

حضرت طبق این آیه، . است که به رفع شبهه موجود در آیه کمک می کندصنعت تجاهل العارف واضح از 
ها چیست؟ که بر عباداتشان مالزم و مقیم هستید؟ او که ابراهیم به عمو و قوم خود فرمود: ماهیت این تمثال

-آن ای برای تخطئهی پرسید تا مقدمهاند و از سنگ و امثال آن است، ولتراشیدهها را آنها می دانست این بت

گاهی دهد که چرا آنچه را تراشیده او  ،ها پنداشتندیعنی بعد از اینکه آن پرستند؟اند، میها باشد و به آنان آ
ها در وجود را از بتتا استقالل « تماثیل»سؤال دارد و پاسخ آنان را محکوم کرد. از طرفی فرمود:  واقعاا 

 .(56، ص2، ج1415آلوسی، سلب کند )

 مشاکله -6-3
-سزایی را ایفا میه ، نقش بی از شبهات و مبهمات در آیاتصنعت مشاکله نیز در مرتفع ساختن برخ 

توجهی به استعمال این صنعت در قرآن، سبب شده تا شبهاتی بروز کند و بعضی گرفتار آن شده و کند. بی
 ریزی کنند. برای تبیین مطلب به دو نمونه زیر مورد تحلیل قرار می گیرد: را پایه یفاسد عقاید ،در نتیجه

آیه  خواهد شد،شبهه  ساززمینه ،کار رفته در آن توجه نشوده از جمله آیاتی که اگر به آرایه ب: نمونه اول
ا َو ِإذا َخَلْوا ﴿ ذیَن آَمُنوا قاُلوا آَمنَّ ا َمَعُکْم ِإنَّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُؤَن  ِإلیَو ِإذا َلُقوا الَّ ُه  * َشیاطیِنِهْم قاُلوا ِإنَّ اللَّ

ُهْم في به  «َیْسَتْهِزُئ »اسناد زیرا  ،است (15-14 /2ه: ربق) ﴾ُطْغیاِنِهْم َیْعَمُهوَن  َیْسَتْهِزُئ ِبِهْم َو َیُمدُّ
این اسناد را از باب مشاکله دانسته و  کرده واغلب مفسران به این نکته اشاره  تناسب ندارد وخداوند سبحان 
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همانا ثابت و معلوم است » گوید:می بارهالدین درویش در این محیاند. هکردرفع شبهه  ،در سایه این آرایه
 ،و ساحت خداوند سبحان منّزه از آن است. اینجا کیفر استهزاءکه ریشخند کردن کاری عبث و بیهوده بوده 

  .(38، ص1، ج1415)درویش،  «از باب مشاکله استکه این ه خوانده شد «استهزاء»
ُمُروَن ِباْلُمْنَکِر َو َیْنَهْوَن َعِن ﴿در آیه  نمونه دوم:

ْ
اْلُمناِفُقوَن َو اْلُمناِفقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َیأ

َه َفَنِسَیُهْم ِإنَّ  ْیِدَیُهْم َنُسوا اللَّ
َ
 «َی ِس نَ »فعل (67 /9ه: )توب ﴾اْلُمناِفقیَن ُهُم اْلفاِسُقوَن اْلَمْعُروِف َو َیْقِبُضوَن أ

و برخی با برداشت ظاهری آیه  سبحان نسبت داده شده استبه خداوند  ،های مخلوقات استکه از ویژگی
بر اساس برهان حال آنکه اند. دست به شبهه آفرینی زدهو بدون توجه به صنعت مشاکله به خطا رفته و 

ا﴿آیه  ،همچنین .بر ساحت خداوند راهی نداردفراموشی  ،عقلی َك َنِسیًّ بُّ به  (64 /19: )مریم ﴾َو ما کاَن َر
در این آیه به جهت شدت بیزاری و نسبت نسیان به خداوند با آیه فوق در تعارض است  ،عنوان دلیل نقلی

یا دریغ نمودن از فضل و  کردنرها « َفَنِسَیُهْم »ه روش مشاکله آمده است و منظور از بخدا از رفتار منافقان 
به واسطه نسیان را به جهت تعبیر  که آلوسی صراحتاا  (119، ص1ج، 1407، زمخشری) رحمت است

برای « مَتَرَکهُ »به جای « مهُ یَ ِس نَ » به کارگیری . بنابراین،(323، ص5ج ،1415 )آلوسی، مشاکله دانسته است
 صورت گرفته است. ثرگذاری بیشتر کالم اهماهنگی با واژه همنشین و 

 و نشر لف   -6-4
عبارت از ذکر اجمالی یا تفصیلی دو یا چند امر و بیان حکم هر یک به طور مستقل و  «لّف و نشر»

خطیب ) ای که شنونده خود باید دریابد که حکم هر یک کدام استبه گونه است  بدون برقراری تمایز
 .(268ص، 2003 قزوینی،

ِصیال  ِلُتْؤِمُنوا ﴿آیه شریفه 
َ
ُحوهُ ُبْکَرة  َو أ ُروهُ َو ُتَسبِّ ُروهُ َو ُتَوقِّ ِه َو َرُسوِلِه َو ُتَعزِّ یکی  (9/ 48: )فتح ﴾ِباللَّ

اگر همه  ،در این آیه و نشر برطرف نمود. شبهه آن را به واسطه صنعت لّف  تواندار است که میاز آیات شبهه
 در« ه»ضمیر  کفر است، زیرا تسبیح فقط برای خداوند است. ،به رسول الله )ص( برگردد« ه»ر یضما

ُروهُ  َو »عبارت  ُروُه َو ُتَوقِّ ُحوهُ » در و «خدا رسول»به « ُتَعزِّ و نشر  گردد و این، از باب لّف باز می «الله»به « ُتَسبِّ
ع اول و ضمایر انتهایی به مرج «خدا رسول»مشوش است. به این معنا که ضمایر، نخست به لفظ بعدی 

-گردد. زمخشری میبعضی بر این باورند که ضمایر، همگی به خداوند بر می ،گردد. البتهبر می «الله»

 انگارد، معنا را دور گذاشته است و متفاوت گوید: اگر کسی بین مرجع ضمایر این آیه فرق بگذارد
 .(335، ص4ج ،1407)زمخشری، 

 احتباک -6-5
بدین معنا است که از دو کالم متقابل، بخشی حذف شود در حالی  معنویای به عنوان آرایه «احتباک»

میان پاسخ از .(25، ص1، ج1405)جرجانی، که هر یک از آن دو کالم بر محذوف داللت داشته باشد 
  .توان به این صنعت استناد نمود که نقشی مؤثر در ابهام زدایی داردمی بالغی به شبهات آیاتهای 
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وا﴿ شریفه آیه به تحلیل ،برای نمونه ْیَتُهْم َضلُّ
َ
ال  قاَل یا هاُروُن ما َمَنَعَک ِإْذ َرأ

َ
َفَعَصْیَت  أ

َ
ِبَعِن أ َتتَّ

ْمري
َ
ال است که چگونه منع به ؤخاستگاه شبهه در آیه فوق این س شود.پرداخته می( 93-92/ 20)طه:  ﴾أ

تو را یعنی چه چیزی  ،داشته باشد تعلق منع به تبعیت ،شایسته استعدم تبعیت یافته است؟ با وجود اینکه 
 زی تو را منع کرد که تبعیت نکنی؟ نه آنکه بفرماید: چه چی ؟از تبعیت من بازداشت

ِبَعِن »در « ال»حرف بودن زاید  ،از جمله .اندداده تلفینظرات مخمفسران در پاسخ به این شبهه   «َأالَّ َتتَّ
، 7ج ،1415)آلوسی،  «َمَنَعک»در واژه  «اکَع دَ »یا تضمین معنای  (83ص، 3ج ،1407زمخشری، )

 «منع»و « دعوت»عدم تناسب میان  و« ال»ترجیح زاید نبودن  :که هر کدام با نقدهایی از جمله (375ص
به این صورت که گردد مرتفع میبدون هیچ نقدی  سایه صنعت احتباکدر این شبهه  اما رو به رو هست،

ابن عاشور، شود )محذوف فرض  «أن ال تتبعني یتتبعني و اضطرَّک إلما منعک أن » با تقدیر آیه ازبخشی 
به این معنی که چه چیزی تو را منع کرد از اینکه از من پیروی کنی و چه چیزی تو  ؛(171ص ،16ج ،1378

 را ناچار به عدم تبعیت از من کرد؟

 گیریجهتین
بالغت از کارکردهای فنی آن غافل  بدیع به عنوان علم عرضی دانشمندان علم بالغت به جهت تعریف

کنکاش و  اند.اند و یا خیلی سطحی به آن نگریسته و نقشی اساسی برای آن در ساختار کالم قائل نشدهمانده
کارکردهای هنری در قرآن کریم در مقاله حاضر حاکی از آن است که تحلیل مصادیق محسنات معنوی 

با تأمل در محسنات معنوی  .قابل بررسی است یر آفرینیتولید موسیقی و تصومحسنات معنوی در دو بعد 
توازی،  :هایی مانندسازه ؛قرآن دارد های موسیقیسازه در ایجاد اثرگذارخوریم که نقشی به صنایعی بر می
حسن گیری توازی، فنونی چون در شکل «رد العجز علی الصدر»و  «ارصاد»صنعت  تناسب و تکرار.

موجب موسیقایی قرآن دارد که  العادهفوقنقشی تقسیم و مشاکله در ایجاد تناسب و صنعت عکس در تکرار 
 شود. کالم الهی میکریم شده و سبب جذب شنونده به 

 محسنات معنوی و استناد به مصادیق قرآنی،شده در باب تصویر آفرینی  ، طبق مطالب یادهمچنین
و تجسیم امور معقول در قالب امور  یبخش تینیو ع یرسازیتصو ندیمقابله و مبالغه در فرآ :مانند یفنون

گر فنون بیانی همچون استعاره، از این دو فن باشد و قرآن کریم در کنار دیمحسوس دارای جایگاه هنری می
 بدیعی در خلق تصویر بهره برده است.

جزء الینفک آن  علوم بالغی بیگانه نیست و از از آنجایی که محسنات معنوی ،شایسته ذکر است
جمله فنونی که زا دارد. بدیلبیآیات متشابه نقش  گویی به برخیپاسخ آیات ودر تفسیر  ،شودمحسوب می

عبارتند از: توریه،  ،کنندایفا می برخی از آیات متشابه نقش بارزیمرتفع ساختن شبهه  فهم قرآن و در
نمونهمقاله حجم متناسب با  ،که برای هر یک از این فنون احتباک و و نشر مشاکله، تجاهل العارف و لّف 

 شد. آوردههایی جهت اثبات مدعا 
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