
 

 

 111 ـ 93 ، ص1392، بهار و تابستان 11سال ششم، شماره اول، پیاپی   ________________________________________________   

1  
  
  
  

  ر قرآنیدر تفس یی آنآثار معنا و احتباك
  

    Mn@qabas.netینیامام خم یپژوهش یار مؤسسۀ آموزشی/ استاد زاده محمد نقیب
  22/12/1392 ـ پذیرش:5/8/1392دریافت: 

  دهيچک

ـ ـ که مشـابه آن در جملـۀ دوم ب    ی، از جملۀ اول، قسمتیاپیدو کالم پ معناست که در  نیع، بدیدر بد »احتباك«  ان شـده ی
ن صـنعت بـا خلـق    ی. اگرددـ حذف   است ـ که در جملۀ اول بدان اشاره شده  یز بخشیـ حذف شود و از جملۀ دوم ن  است
گـذارد کـه پـژوهش در     یش میمحدود، به نما یرا در قالب يا گسترده يات قرآن، معنایاز آ یدر بخش ییمعنا يها تیظرف

کند در دو موضـوع متقابـل بـا احکـام      یجاز، اقتضا می: الف. گاه اصورتن یبه ا ؛ر استیع در تفسیر علم بدیآن، نشانگر تأث
گـر و حکـم لنگـۀ    یگر، پرداخته شود تا شنونده، اصل متقابل دیاز دو موضوع و حکم موضوع د یکی، تنها به اصل  جداگانه

ه انطبـاق کامـل ندارنـد بـه مـدد احتبـاك، عـدم انطبـاق         یکه دو طرف تشب یکشف کند. ب. گاهمذکور در کالم را خود 
ـ پد یرفته و شـبهۀ ناهمـاهنگ   زمان به کار حیثات، که دو فعل متفاوت از یآ یشود. ج. در برخ یه میتوج يظاهر د آورده ی

ـ آ ییحتوااز شبهات م یکند. د. احتباك، برخ یل میرا تحل ين مواردیاست، صنعت احتباك چن  يظـاهر   يات و ناسـازگار ی
  نه است.  ین زمیدر ا يریو تفس یمتعدد قرآن يها نمونه ين مقاله، حاویدهد. ا یان آنها را پاسخ میم

  ، احتباك.یی بدیعمعناآثار ع، یبدعلم ، یبالغعلوم قرآن، ، ریتفس ها: واژه کلید
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  مقدمه
رعایـت  «پردازد؛ یعنی پس از لحاظ دو نکتۀ  هاي سخن می هاي بالغی، علم بدیع به زیبایی در میان دانش

» بیـان «(کـه در علـم   » وضوح داللـت «شود) و  برآورده می »معانی«(که در علم » مطابقت با مقتضاي حال
 2تـا، ج   (تفتـازانی، بـی   شود مدد علم بدیع، وجوه و ابعاد زیباسازي کالم، شناسایی می  گردد) به طرح می

پژوهـان   هاي زیباشناختی موجب شده است برخی قرآن ). همین جنبه295، ص 1378هاشمی،  ؛ 135ص 
علم بدیع گرچه از علـوم بالغـی   «را از علوم اثرگذار در تفسیر، خارج بدانند و چنین بنگارند: » بدیع«علم 

کـارگیري آنهـا تنهـا بـر      کند کـه بـه   یی بحث میرو که از وجوه و مزایا شود، ولی این علم ازآن شمرده می
شـمار نیامـده    نیـاز در تفسـیر بـه    افزاید و نقشی در فهم معنا ندارد، از علوم پیش حسن و زیبایی کالم می

). ولی با توجه بـه تقسـیم محسـنات بـدیع بـه دو قسـم       335و 348، ص 1379(بابایی و دیگران، » است
محسنات معنوي در معناي کالم تأثیر دارند و تنها موجـب زیبـایی    ، باید اذعان کرد که»معنوي«و » لفظی«

اسـت. ایـن صـنعت ادبـی،     » احتبـاك «شوند. یکی از محسنات معنـوي بـدیع، صـنعت     لفظی سخن نمی
پژوهـان قابـل بررسـی و تأمـل      هاي معنادهی قابل توجهی دارد و از جهات گوناگون، براي تفسیر ظرفیت

رفتن بسـیاري از معـانی     توجهی به آن، موجب از دست ن آن در قرآن، بیاست و با توجه به کاربرد فراوا
  و مقاصد پنهان الهی در آیات قرآن خواهد شد.

» سازي و اتقان در کـار  محکم«معناي  و در لغت، به» حبک«مصدر باب افتعال از ریشۀ » احتباك«
رو، بـه بسـتن و    یـن ). ازا160، ص 2 ، ج 1385؛ مصطفوي، 130، ص 2  ج ،1410فارس،  است (ابن

 ،1 ، ج 1987دریـد،   اطالق شده اسـت (ابـن  » احتباك«سازي طناب،  کردن لباس و نیز محکم  محکم
که دربارة نیکو بافتن پارچه و خیاطی نیز به کـار   )؛ چنان407ص  ،10 تا، ج  منظور، بی ؛ ابن282ص 

هـاي معنـوي    از صنعت). اما در اصطالح بالغی، یکی 153، ص 1989رفته است (انیس و دیگران، 
کـه هریـک از آن دو کـالم،     معناست که از دو کالم متقابل، بخشی حذف شود، درحالی بدیع و بدین

). 466، ص 1  ج ،1415؛ درویـش،  25، ص 1ج  ،1405بر محذوف داللت داشته باشـد (جرجـانی،   
ه اسـت، و از  به تعبیر دیگر، از جملۀ اول چیزي حذف شود که مشابه آن در جملۀ دوم بیان گردیـد 

، 3ج  ،1418، بغـدادي ( جملۀ دوم نیز بخشی حذف گردد که در جملۀ اول بدان اشاره شـده اسـت  
  ).67، ص 1ج  ،1419؛ کفومی، 236ص 

هایی محدود  اي را در قالب گیري از ایجاز بیان، معانی گسترده این موضوع که قرآن کریم با بهره
هاي بیانی و اعجازي این کتاب عظیم الهی است و نکتۀ جالـب   کند، از شگفتی به شنونده منتقل می
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کـیم  حال، زیباشناختی در صنعت احتباك نیز همین است که گویندة ح توجه معناشناختی و در عین
یازد؛ بـدین   می  با استفاده از ظرفیت معنابخشی این صنعت، به ایجازي جالب توجه در سخن دست

کنـد و شـنونده نیـز بـا      تنها با تصریح به دو نکته، چهار نکتـه را بـه مخاطـب القـا مـی      صورت که 
  کند.  گرفتن از همین صنعت، ابعاد و نکات پنهان آیه را کشف می یاري

  هـاي بیـانی قـرآن، دسـتاوردهاي تفسـیري قابـل       ضمن ارائۀ یکی از زیبایی باره، پژوهش در این
و » بـدیع «پژوهـانی کـه علـم     توجهی در معناي آیات دارد. افزون بـر آن، پاسـخی اسـت بـه قـرآن     

  ).348و  335، ص 1379دانند (بابایی و دیگران،  محسنات بدیعی را در تفسیر مؤثر نمی
اي جـز مطـالبی    وجـوي فـراوان، پیشـینه    با وجود جسـت در این موضوع، با رویکرد خاص آن، 

  پراکنده در برخی تفاسیر و کتب ادبی یافت نشد.
بندي آثار معنـوي احتبـاك و توضـیحی اجمـالی دربـارة آنهـا، بـه بیـان          این مقاله، پس از دسته

تـأثیر   هاي مفسران دربارة آنها پرداخته است تا از ایـن رهگـذر،   هایی از آیات مرتبط و دیدگاه نمونه
  توجهی برخی مفسران نسبت به آن آشکار شود. معنایی احتباك در تفسیر و نتیجۀ بی

 تفطن به برخي زواياي پنهان آيه

شود دو حکم جداگانه وجود دارد. مـتکلم   گاهی براي دو موضوع که نوعی تقابل میان آنها دیده می
امـر متقابـل و احکـام     حکیم در چنین مواردي، به هدف ایجـاز در سـخن، بـه جـاي طـرح آن دو     

دو، با استفاده از تقابلی که میان آن دو امر در ذهن شنونده مرتکز است، تنهـا   هریک از آن   جداگانۀ
پردازد. در چنین وضعیتی، شنونده با توجـه   به بیان یکی از آن دو امر متقابل و حکم طرف دیگر می

و هـم حکـم مقـابلی را کـه در      خواهد توانست هم طرف مقابل را کشف کنـد » احتباك«به صنعت 
شـود، مفسـر بـه برخـی      موجـب مـی  » احتبـاك «کالم ذکر شده است. درحقیقت، توجه به صـنعت  

تر، برخی لوازم معنایی طرف مقابل را، کـه بـدان تصـریح     هاي آیه منتقل شود و به تعبیر دقیق ناگفته
وایـاي پنهـان محـروم    توجهی به این صنعت، مفسر را از درك ایـن ز  نشده است کشف کند. اما بی

در اینجا، ناظر به نوعی خاص از تقابل در منطق نیسـت، بلکـه هرگونـه تقابـل     » تقابل«کند. البته  می
  شود.  میان دو امر را شامل می

هاي معنایی و تـأثیر آن در تفسـیر، بـه     گونه ظرفیت براي روشن شدن تأثیر احتباك در ایجاد این
  چند نمونه توجه کنید:
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 نمونة اول

 افکنـده  آتـش  در که کسی آیا )؛40(فصلت: » الْقیامۀِأَم من یأْتی ءامنًا یوم  رٌفی النَّارِ خَی  فَمن یلْقَیأَ«
  !آید؟ می امنیت باقیامت،  روز در که کسی یا است بهتر شود می

واردشـدگان در  «و » شـدگان در آتـش   افکنـده «در این آیۀ کریمه، تقابل واقعـی میـان دو گـروه    
شده در بهشـت را قـرار دهـد،     وجود دارد، ولی به جاي آنکه در برابر دستۀ اول، افراد وارد » بهشت

دارندة چهـار   اشاره کرده است. چنین تعبیر مختصري دربر» ایمنی بهشتیان در روز قیامت«به حکم 
  نکته است:

  ؛»شدگان در آتش افکنده«. بیان گروه 1
  ؛»تواردشدگان در بهش«. اشاره به گروه 2
  . بیان حکم ایمنی بهشتیان از اهوال روز رستاخیز؛3
  ن جهنمیان از آن اهوال.نبود. اشاره به ایمن 4

دیگـر بـا     شود نکتۀ اول و سوم است، ولی دو نکتـۀ  اما آنچه به صورت صریح در آیه، دیده می
  دقت در تقابل مزبور، قابل درك است. 

خیـر أم  من یأتی خائفا ویلقی فی النار أف«خواهد بود: با لحاظ نکتۀ بالغی احتباك، تقدیر آیه چنین 
؛ 68، ص 25  جتـا،   عاشـور، بـی   ابـن  ؛378، ص 12  ج ،1415، (آلوسی» الجنۀیدخل آمنا و من یأتی

شود بهتر است یا  آید و در آتش افکنده می )؛ آیا کسی که ترسان می569، ص 8  ج ،1415درویش، 
  شود؟ میآید و وارد بهشت  کسی که با امنیت می

مذکور، تنها به بخش دوم و چهارم پرداخته شده و بخـش اول و سـوم حـذف گردیـده       در آیۀ
  است، ولی این دو بخش محذوف نیز از دو بخش مذکور، قابل دریافت است.

کم بدون تصریح به این نکات بدیعی به تفسیر آیه  بسیاري از مفسران قرآن بدون توجه یا دست
؛ 635ص تـا،   ، بـی وهمـ  ؛497، ص 6  ج ،1424؛ مغنیـه،  22، ص 9  ج، 1372اند (طبرسـی،   پرداخته
؛ 137، ص 24  جتــا،  بــیراغــی، ؛ م88، ص 26  ج ،1365 ؛ صــادقی، 191، ص 8  ج، 1336، کاشــانی
  ).439، ص 11  ، ج1378طیب، 

  نمونة دوم

»رینْذرِینَ للَی الْکافلُ عقَّ الْقَویحیا ونْ کانَ ح؛ تا هرکه را زنده باشد بیم دهـد و فرمـان   70(یس:» م(
  عذاب بر کافران مسلّم گردد.
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کریمه نیز شبیه نمونۀ قبل، میان دو گروه تقابل ایجاد شده اسـت: مؤمنـان و کـافران.     آیۀ در این
مؤمنـان از نـوعی حیـات معنـوي برخوردارنـد،      ویژگی هریک از مؤمنـان و کـافران آن اسـت کـه     

که کافران از آن محرومند. اما در این آیه، به زیبایی به جاي پرداختن صریح به چهار مطلب  درحالی
صـورت   (گروه مؤمنان و کافران و ویژگی حیات و ممات هرکدام)، دو مطلب بیان شده است؛ بدین

(کسـانی کـه از حیـات معنـوي     » کـان حیـاً   مـن «که به جاي ذکر صریح مؤمنـان، از عنـوان مشـیر    
انـد. درنتیجـه، وجـه     برخوردارند) استفاده شده، ولی در طرف مقابل، به صراحت، کافران ذکر شـده 

شود: تنها مؤمنان که برخوردار از ویژگـی حیـات هسـتند از انـذار      تفصیلی و باز شدة آیه چنین می
روند از انـذار   تند و در ردیف مردگان به شمار میبرند و اما کافران که محروم از حیا پیامبر بهره می

التقدیر: لینذر من «نویسد:  باره می در این عاشور ابنگردد.  برند و عذاب بر آنها حتمی می سودي نمی
» ینتفـع باالنـذار فیحـق علیـه القـول       بامتثال الذکر فیفوز، ومـن کـان میتـا فـال     حیاةکان حیا فیزداد 

)؛ تا هرکه را زنده باشد بیم دهد. درنتیجه، با پیروي از قـرآن، بـر   271ص  ،22 تا، ج  عاشور، بی (ابن
و کسی کـه مـرده اسـت از انـذار قـرآن نفعـی نبـرد و         ،حیات خویش بیفزاید و به رستگاري برسد
  درنهایت، فرمان عذاب بر او قطعی گردد.

انـد (طبرسـی،    تنها برخی مفسران به این نکته بالغی دقیق متفطن شده و بـه آن تصـریح کـرده   
ــري، 675 ، ص8  ج، 1372 ــی؛ 27 ، ص4  ج ،1407؛ زمخش ــی48 ، ص12  ج ،1415، آلوس ، ؛ طوس

اي هم به آن  ). اما بسیاري از تفاسیر حتی اشاره47 ، ص23  ج ،1418 ؛ زحیلی، 474 ، ص8  ج ،تا بی
ــرده ــد (رازي نک ــر رازي، 168 ، ص16  ج ،1408، ان ــیض 305 ، ص26  ج ،1420؛ فخ ــانی، ؛ ف کاش
 ).436 ، ص4  ج ،1414؛ شوکانی، 237 ، ص5 ج  ،1407؛ شبر، 60 ، ص4 ج  ،1415

  نمونة سوم

خدا کسی است که شب را بـراي  )؛ 61(غافر: » لَّیلَ لتَسکُنُواْ فیه والنَّهار مبصرًالاللَّه الَّذي جعلَ لَکُم ا«
. شـبیه ایـن مضـمون در آیـات     بخش قرار داد روشنیشما پدید آورد تا در آن آرام گیرید، و روز را 

  ).86؛ نمل: 67دیگر نیز آمده است (یونس: 
بخـش   کم دو حکم یا ویژگی قابل ذکـر اسـت. شـب آرامـش     براي هریک از شب و روز، دست

بخـش دیـدگان و در عـین     طور طبیعی، فاقد دید مناسب است. در مقابل، روز، روشـنی  است، اما به
رود. اما در آیۀ مذکور، براي هریـک از شـب و    شمار می وجوش به حرك و جنبحال، زمانی براي ت

روز تنها به یک حکم و ویژگی اشاره شده و ویژگی دیگر از تقابل موجود، قابل اسـتنباط اسـت، و   
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بخشـی)   به تعبیر دیگر، از تقابلی که در آیۀ مزبور، میان سکون (آرامش) در شب با ابصـار (روشـنی  
فهمیم حکمت قرار دادن شب و  ده است و با عنایت به تقابل میان شب و روز، میدر روز برقرار ش

گـرفتن و اسـتراحت بـه علـت       ها، استفاده از سکون و آرامـش شـب بـراي آرام    روز با این ویژگی
منظور کسـب روزي اسـت    محدودیت دید، و استفاده از روشنی روز براي تحرك و پویایی بیشتر به

  ).131، ص 11  تا، ج عاشور، بی (ابن
 فیـه  لتسکنوا مظلماً اللیل لکم جعل«اند:  بر همین پایه، برخی از مفسران تقدیر آیه را چنین گفته

یعنی: خداوند شب را بـراي شـما تاریـک      ؛»تعالی اللّه فضل من ولتبتغوا فیه لتنتشروا مبصراً والنهار
در آن پراکنـده شـوید و از فضـل الهـی     بخش قرار داد تا  قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشنی

وجو کنید. با این تقدیر، در کریمۀ مزبور، از بخش اول، قیدي حذف شده که در جملـۀ دوم،   جست
 ج ،1415قرینه دارد، و از بخش دوم نیز قسمتی حذف شده که در جملۀ اول، شاهد دارد (آلوسـی،  

نیـز   ییطباطبـا  عالمه). 47، ص 6 ج  ،1418؛ قاسمی، 203 ، ص8  جتا،  بی، ؛ بروسوي335 ، ص12 
 أیجعـل «آنکه نامی از این صنعت ببرد، آیه را بر همـین اسـاس، تفسـیر کـرده و فرمـوده اسـت:        بی

 طلـب  فـی  السعی جهۀ من النهار وجه لکم عرض الذي التعب من فیه لتسکنوا مظلما اللیل ألجلکم
)؛ 345 ، ص17  ج ،1417ی، ی(طباطبـا  »لـرزق ا اوتکسبو ربکم فضل من لتبتغوا مبصرا الرزق، والنهار

خداوند براي شما شب را تاریک قرار داد تـا در آن از خسـتگی روزانـه، کـه در اثـر تـالش بـراي        
بخش قـرار داد تـا از لطـف پروردگارتـان      طلبی پدید آمده است، آرام گیرید و روز را روشنی روزي

  بجویید و روزي به دست آورید.
توجه یـا بـدون اشـاره بـه ایـن نکتـۀ بالغـی، بـه تفسـیر آیـۀ مزبـور             بی در مقابل، بسیاري از تفاسیر

، 11  ج، 1363؛ شاه عبـدالعظیمی،  393، ص 11  ، ج1378؛ طیب، 479ص  ،1419اند (سبزواري،  پرداخته
ــر ابـــن؛ 383، ص 9  ج ،1377؛ قرشـــی، 327ص    ،24  ج ،1418؛ زحیلـــی، 141، ص 7  ج ،1419، کثیـ
  ،4  ج ،1414؛ شـــوکانی،  328، ص 16  ج ،1364؛ قرطبـــی،  52ص  ،24  ج ،1412؛ طبـــري، 152ص 
 ).566، ص 4  ج ،1422عطیه،  ؛ ابن480، ص 25  ، ج1365؛ صادقی تهرانی، 571ص 

  نمونة چهارم

 از( آنچـه  ماننـد  اسـت ) یحقـوق ( زنـان ي بـرا  و ؛)228: بقـره ( »بِالْمعرُوف علَیهِنَّ الَّذي مثْلُ ولَهنَّ«
  . دهیپسند و کوین وةیش به آنهاست عهدة بر) فیتکال

کریمه، به حقوق زنان و مردان اشاره شده است، ولی به جاي آنکه به حقوق زنان بر  آیۀ در این
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مردان و حقوق مردان بر زنان به تفصیل و جداگانه بپردازد، تنها به حقوقی که به نفع زنـان و علیـه   
است که حقوق زوجین به صورت متقابل اسـت و  زنان، وجود دارد، اشاره کرده است. این درحالی 

نسبت به هر دو گروه زنان و مردان، حقوقی به نفع و علیه هر کدام وجـود دارد و آیـۀ مزبـور نیـز     
و با رمزگشـایی  » احتباك«گیري از صنعت  تواند ناظر به این حقوق متقابل باشد. این نکته با بهره می

انـد:   گونه که برخی از مفسران تقدیر آیـه را چنـین دانسـته    پذیرد؛ بدین از قیود پنهان آیه صورت می
  ،1415؛ آلوسـی،  272 ، ص1  ج ،1407، (زمخشـري » علی الرجال مثل الذي للرجال علـیهن  ولهنّ«

بـراي زنـان، حقـوقی اسـت بـر عهـدة مـردان؛         ؛)377، ص 2 ، ج 1378عاشور،  ؛ ابن529، ص 1 ج 
  دان است.فی که بر عهدة زنان و به سود مریهمانند وظا

یابد که توجه کنیم سخن از حقوق متقابل زوجین اسـت   لطافت تفسیر مزبور، هنگامی بیشتر نمود می
  هایی عادالنه تقسیم شده است. ) و حقوق له و علیه آنان در فرصت529، ص 1ج  ،1415(آلوسی، 

ـ  گرفتن در آیه را هرچند برخی از مفسران به صراحت بیان نکـرده  این نوع از تقدیر د، امـا بـا   ان
؛ 575 ، ص2  ، ج1372انـد (طبرسـی،    تعابیري، بـه دوجانبـه بـودن حقـوق زن و مـرد اشـاره کـرده       

هر روي، جاي خالی این نکتۀ لطیـف تفسـیري بالغـی در      اما به .)232 ، ص2  ج ،1417، ییطباطبا
  شود. بسیاري از تفاسیر احساس می

ات قـرآن وجـود دارد کـه ذکـر نکـات      در آی» احتباك«کارگیري صنعت  هاي دیگري از به نمونه
  انجامد. تفسیري آن به طول می

  به توجيه عدم انطباق ظاهري مشبه و مشبه
بـه   اي که تشبیه در آن به کار رفته است، دو طرف مشبه و مشبه است که گاهی در جمله  مقصود این

، ایـن عـدم   »احتبـاك «با یکدیگر انطباق کامل ندارند. در چنین مواردي، با استفاده از صنعت بدیعی 
یابد. ضمن این احتبـاك، معنـاي جدیـدي نیـز بـه شـنونده منتقـل         انطباق ظاهري توجیه منطقی می

اي  گونـه  اند، بـه  به، اشخاص بیان شده شود؛ مثالً، در طرف مشبه، فعل ذکر شده و در طرف مشبه می
ك، ضمن رفـع ابهـام   که ظاهراً فعل به شخص تشبیه شده است. در چنین مواردي نکتۀ بالغی احتبا

 بخشد که قابل توجه است. از تعبیر، معناي جدیدي نیز به تعبیر می

  نمونة اول

، گاهی به جاي طرح دو امر کامالً متقابـل در دو طـرف   »احتباك«که پیش از این گذشت در صنعت  چنان
شـود. در قـرآن،    یها یا احکام طرف مقابل یاد م تشبیه، در طرف دیگر، به جهاتی از لوازم یا برخی ویژگی
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نماید؛ مثالً، گاهی به جـاي   اي احتباك استفاده شده که در نظر اول، عجیب و توجیه آن دشوار می از گونه
تقابل میان دو ویژگی متضاد، از تقابل میان یک ویژگی و کسانی کـه ویژگـی متضـاد و متفـاوتی دارنـد،      

  خورد:   میاستفاده شده است. در آیه ذیل نیز همین سنخ تقابل به چشم 
» لْتُمعقایۀَأَجس  ةَالْحاجمارعبِیلِ وی سف دجاهرِ ومِ الْآخالْیوو نَ بِاللَّهنْ آمرامِ کَمالْح جِدسالْم    ه اللـَّ

اللَّه نْدونَ عتَوسـی  ک را همانند مسجدالحرام  کردن آباد حاجیان و به دادن  آب آیا)؛ 19(توبه: » ال یس
) گـروه  دو ایـن ! (اسـت؟  کرده جهاد خدا راه در آورده و ایمان پسینوا روز و خدا به که ادیدد قرار
  .نیستندیکسان  خدا نزد

 سـاختن  آبـاد  و حاجیـان  بـه  دادن  آب رفتـه در آیـۀ مزبـور، ایـن اسـت کـه       کار ظاهر تشبیه به
(در طرف مشبه) به کسی که ایمان به خـدا و روز واپسـین دارد و در راه خـدا جهـاد       مسجدالحرام

به) تشبیه شده است. چنین تشبیهی این پرسش را به دنبال دارد کـه چگونـه    کند (در طرف مشبه می
  کارها به اشخاص تشبیه شده است؟

أجعلتم [اهـل]  «اند:  ویر کردهگونه تص سادگی، این بسیاري از مفسران تقدیر آیه را براي حفظ سیاق، به
 عمـارة الحـاج و  سـقایۀ أجعلـتم  «و یـا  » المسجد الحرام کمن آمن باهللا والیوم االخـر  عمارةالحاج و سقایۀ

؛ بیضـاوي،  24، ص 5 ، ج 1373(طبرسـی،  » والجهاد فی سـبیله  االخرةالحرام کاالیمان باهللا والیوم  مسجد
  ).261، ص 5، ج 1415؛ آلوسی، 401، ص 3 تا، ج  ؛ بروسوي، بی75، ص 3 ج  ،1418

کنـد:   سـازي مـی   به گفتۀ برخی از مفسـران، تقـدیر آیـه را چنـین صـورت      اما پیوند احتباکی بنا
المسجد الحرام کاإلیمان باللّه والیوم اآلخر والجهـاد فـی سـبیل اللّـه،      عمارةالحاج و سقایۀأجعلتم «

  ج، 1378عاشـور،   (ابـن » اللّـه  وجعلتم سقاه الحاج وعمار المسجد کالمؤمنین والمجاهدین فی سبیل
ایمـان بـه خـدا و روز     را هماننـد  مسـجدالحرام کردن  آباد و حاجیان به دادن  آب آیا)؛  50 ، ص10

دهندگان به حاجیـان و سـازندگان مسـجدالحرام را     د در راه خدا قرار دادید؟ و آیا آبقیامت و جها
  مانند مؤمنان و مجاهدان در راه خدا لحاظ کردید؟

بـه دو فعـل   » الحـرام  سـاختن مسـجد  «به حاجیان و » رسانی آب«دو تشبیه جداگانه، دو کار   گویا طی
اج و سازندگان مسجدالحرام به دو گروه مؤمنـان  ن حجاتشبیه شده و نیز دو گروه ساقی» جهاد«و » ایمان«

بـه از تشـبیه دوم اخـذ     اند. اما در تعبیر آیه، مشبه از تشبیه اول گرفته شده و مشـبه  و مجاهدان تشبیه شده
تـوان حـدس    هاي مذکور، مـی  هاي محذوف را از بخش شده است. ولی براساس ارتباط احتباکی قسمت

به، دو گـروه را (بـه جـاي دو فعـل) بـا       با مشبه  ، در بیان مساوي نبودن مشبهاینکه در ادامۀ آیه زد. جالب 
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یعنی: گویـا تشـبیه دوم را مـد نظـر قـرار       .»ال یستَوونَ عنْد اللَّه«یکدیگر مساوي ندانسته و فرموده است: 
  به) کرده است. داده و حکم به عدم تساوي دو طرف تشبیه (مشبه و مشبه

گونه تشبیه و تقابل، دقتی مضاعف در تعـابیر دو سـوي تقابـل     شایی از ایندر اینجا، براي رمزگ
توجـه اسـت کـه در یـک طـرف، خـدمات متولیـان         ضروري است. ایـن نکتـه در متقـابلین، قابـل    

که محور سخن در طرف مقابل، انسانی اسـت   مسجدالحرام بدون قید ایمان ذکر شده است، درحالی
کند که ایـن   کند و در پایان، آیه تأکید می و در راه خدا جهاد میکه به خدا و روز آخرت ایمان دارد 

بیـان کـرد کـه     چنین تقابل بین دو طرف را این گونه دو نزد خدا مساوي نیستند. شاید بتوان راز این
آنچه نزد خداوند معیار و محور ارزش و برتري است، انسانیت انسان اسـت کـه البتـه قـوام آن بـه      

، انسان باایمان، محور و مـدار ارزش و فضـیلت اسـت و بـالتبع، عمـل چنـین       ایمان است. بنابراین
انسانی، که از روي اعتقاد و ایمان صورت گرفته است، ارزشمند خواهد بـود. امـا اگـر ایـن قیـد را      
نداشته باشد، هرچند ظاهر آن بسیار پسندیده باشد، از هیچ ارزش واقعی برخوردار نیست. بنابراین، 

شریفه صرفاً در مقام مقایسۀ دو عمل با یکدیگر نیسـت، بلکـه مـراد خداونـد ارائـۀ      خداوند در آیۀ 
اسـت. اگـر   » انسان باایمـان «بخشی با ذکر محور فضیلت، یعنی همان  گذاري و فضیلت معیار ارزش

دار نیست؛ چراکـه  رطرف مقایسه انسان باایمان باشد آنگاه کمیت و کالبد از درجۀ اول اهمیت برخو
بارگاه باعظمت ربـوبی اسـت. بنـابراین، تأکیـد بـر شـخص        ۀهر کوچک باشد، پذیرفتهرچند به ظا

سـورة مبارکـۀ بقـره، صـرفاً      177در این آیه، و نیز آیـۀ  » و الیوم االخر من آمن باهللا«باایمان با تعبیر 
ائۀ تر در میان بوده و آن ار اي شریف براي اختصار و اندماج دو تشبیه در یک تشبیه نبوده، بلکه نکته

تفاوت ره از زمین تـا  «است و همین مالك و معیار موجب  محور فضیلت و برتري (انسان باایمان) 
نیـز قابـل برداشـت اسـت      اهللا عالمـه فضـل  شود. این نکته به صورت ضمنی از سخنان  می» آسمان
). برخی مفسران توجیهات دیگـري بـراي وجـه تـرجیح افـراد بـر       56، ص 11ج  ،1419اهللا،  (فضل

  کننده نیست. چسب و قانع اند که چندان دل افعال در بیان عدم تساوي ذکر کرده

  دوم  نمونة

» عادو ودثَم تۀِکَذَّبانگاشـتند  دروغ را شکننده درهم و کوبنده روز عاد و ثمود)؛ 4(حاقه: »بِالْقارِع  ...
» . کاتؤْتَفالْمو لَهنْ قَبمنُ وورْعف جاءئَۀِووي  از پـیش  کـه  کسـانی  و فرعـون  و)؛ 9(حاقـه:  » بِالْخاط

  د. شدن خطا مرتکب) لوط قومیعنی: ( شده زیرورو شهرهاي]  مردم[ و بودند
برحسب برخی از تفاسیر، جملۀ آیۀ نهم سورة مبارکۀ حاقه بر جملـۀ آیـۀ چهـارم عطـف شـده      
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بـه قـوم ثمـود و عـاد را      شـده  زیرورو شهرهاي اهلاست و همین عطف، زمینۀ تشبیه فرعونیان و 
است که حکم مذکور براي ثمود و عاد تکذیب قیامـت اسـت، امـا     پدید آورده است. این در حالی 

تـوجهی   رعونیان خطاکاري است. تشبیه اشاره شده به انضمام احتباك، نتیجۀ جالبحکم فرعون و ف
به دنبال دارد: حکم تکذیب قیامت (عالوه بر ثمود و عاد که در منطوق آیه آمـده) بـراي فرعونیـان    
نیز ثابت است. از سوي دیگر، موضوع خطاکاري فرعونیان که در صریح آیه بیان شده اسـت، بـراي   

شود. با این توضیح که عطف فرعونیان بر قـوم عـاد در سـیاق واحـد،      اد نیز ثابت میقوم ثمود و ع
بیانگر این نکته است که گویا همۀ اینها از یک قبیله و قماش هستند و سیر و سیرة واحدي دارنـد.  
بنابراین، آنچه براي قوم ثمود و عاد در آیه ثابت شده (تکذیب قیامت) براي فرعون و قوم پـیش از  

کنندگان) نیز ثابت است و نیز اشاره به این نکته است که ثمود و قـوم عـاد بـه     ن (سایر تکذیبایشا
ی، یهمان خطاي فرعونیان (یعنی: انحراف از مسیر عبودیت و بنـدگی خـدا) دچـار شـدند (طباطبـا     

  ).111، ص 29 ، ج 1378عاشور،  ؛ ابن393، ص 19ج  ،1417

 توجيه گوناگوني زمان دو فعل

شود که دو زمـان   ت قرآن، در دو بخش آیه، دو فعل متفاوت از حیث زمان مشاهده میدر برخی آیا
، در بخـش اول، فعـل ماضـی و در بخـش دوم، فعـل       زند؛ مثالً گوناگون را براي یک جمله رقم می

مضارع به کار رفته که شبهۀ ناهمگونی زمانی را براي آن آیه پدیـد آورده اسـت. در برخـی از ایـن     
 کند. خوبی توجیه می به احتباك، این موضوع را بهموارد، توجه 

 نمونة اول

نْ نَشـاء  « ی مـرُنا فَنُجنَص مهوا جاءبکُذ قَد مظَنُّوا أَنَّهلُ والرُّس تَیأَستَّی إِذَا استـا )؛ 110 (یوسـف:  » ح 
 به ما ، یارياست شده گفته دروغ واقعاً آنان به که پنداشتند]  مردم[ و شدند نومیدپیامبران  کهآنگاه 

  .یافتند یم، نجاتهخوا می که را کسانی پس. رسید آنان
مضـارع اسـت. صـنعت بالغـی     » نَشـاء «ماضی و فعـل  » فَنُجی«در بخش پایانی آیۀ مزبور، فعل 

فنجـی  «زند که شبهۀ ناهماهنگی زمانی در آیه، پیش نیاید:  چنین تقدیري براي آیه رقم می» احتباك«
عاشـور،   (ابـن » وننجی من نشاء فـی المسـتقبل مـن المکـذبین     السالفۀمن شئنا ممن نجا فی القرون 

خواسـتیم،   کنندگان کسانی را کـه در قـرون گذشـته مـی     )؛ یعنی: از تکذیب130، ص 12 ، ج 1378
  خواهیم، نجات خواهیم داد. نجات یافتند و کسانی را که در آینده می



   ۱۰۳ در تفسير قرآن احتباک و آثار معنايي آن

 

اسـت کـه حتـی برخـی از      از آیه، بر حسب احتبـاك ارائـه داده در حـالی    عاشور ابنتقدیري که 
آیات، توجه وافر دارند به تفاوت زمانی ایـن دو فعـل و توجیـه     دبیامفسرانی که معموالً به نکات 

؛ 68 ، ص7  ج ،1415؛ آلوسـی،  510 ، ص2  ج ،1407انـد (زمخشـري،    اي نکـرده  این تفاوت اشـاره 
 ).213 ، ص2  ج، 1377؛ طبرسی، 333 ، ص4  جتا،  بروسوي، بی

رسد ناظر به موضـوع   نظر می شود که به البته در برخی از تفاسیر، عباراتی ذیل این آیه دیده می
مورد بحث، چنین   ، ذیل آیۀالبیان  مجمعدر تفسیر   تفاوت زمان دو فعل مورد اشاره بوده است؛ مثالً،

»  المؤمنـون  وهـم  نزوله عند العذاب من نشاء من نخلص: أي نَشاء منْ فَنُجی«شود:  تعبیري دیده می
نزول عذاب، هرکـه را از مؤمنـان بخـواهیم نجـات     )؛ یعنی: هنگام 416 ، ص5  ج، 1377(طبرسی، 

شـرح کـه     دارد؛ بـدین » حکایـت حـال ماضـی   «اشاره به موضوع   ظاهراً» عند نزوله«دهیم. تعبیر  می
کنـد تـا صـورت     کنندة جریانی که مربوط به گذشته است آن را به زمـان حـال بیـان مـی     گاهی نقل

 رد.گذشته را حاضر کند و شنونده را به زمان گذشته بب
رسـد   شود و بـه نظـر مـی    با چالش مواجه می» فَنُجی«توجیه مزبور با توجه به ماضی آمدن فعل

  دهد.  شده را پاسخ می تري، مشکل مطرح همان توجیه احتباك، به صورت روشن
دربارة آیۀ مزبور نوشته است: ایـن جملـه تهدیـد و هشـدارباش بـه معاصـران        ابوحیان اندلسی

چنـین  » نشـاء «ظاهراً وي از کاربرد فعـل مضـارع    .)337 ، ص6  ج ،1420، است (ابوحیان پیامبر
  نیست. » نشاء«و » نجی«گر تفاوت زمان دو فعل  اي گرفته است، ولی هرچه باشد باز توجیه نتیجه

  دوم  نمونة

 بـه  کـه  را وعـده  آن سپس)؛ 9(انبیاء: » ثُم صدقْناهم الْوعد فَأَنْجیناهم ومنْ نَشاء وأَهلَکْنَا الْمسرِفینَ«
 را هرکـه  و آنـان  پـس  .گردانیدیم راست )ایشان پیروزي و یاري و دشمنانشان نابودي( دادیم ایشان

  . رسانیدیم تهالک به را کاران افراط و بخشیدیم نجاتبخواهیم 
بـه صـورت   » نَشـاء «بـه صـورت ماضـی و فعـل     » فَأَنْجیناهم«در این آیه نیز شبیه آیۀ قبل، فعل 

مضارع بیان شده است و همین موضوع جرقۀ وجود احتباك در آیه را در ذهـن برخـی از مفسـران    
» فأنجینـاهم ومـن شـئنا وننجـی رسـولنا ومـن نشـاء مـنکم        «انـد:   زده که تقدیر آیه را چنین نوشته

)؛ پس آنان و هرکه را خواستیم نجات دادیم و پیامبرمان و هرکـه  17، ص 17 ، ج 1378عاشور،   (ابن
  رهانیم.  را از شما بخواهیم، می

با مراجعۀ به تفاسیر متعدد، مالحظه شد شبیه آیۀ قبل، حتی مفسرانی که معموالً به مباحث ادبی 

۱۰۴  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱۱شناخت، سال ششم، شماره اول، پياپي  قرآن  

 

؛ 104 ، ص3  ج ،1407اند (زمخشـري،   شتهاي دارند از کنار تفاوت زمان دو فعل گذ آیه عنایت ویژه
ــان،  ــی، 411 ، ص7 ج  ،1420ابوحیـ ؛ 210 ، ص13  ، ج1408؛ رازي، 20 ، ص17  ج ،1418؛ زحیلـ
  ).123 ، ص22  ، ج1420فخر رازي، 

گویی به این موضـوع   عبارتی دارد که ظاهراً به هدف پاسخ حقی بروسويالبته در میان مفسران، 
 یبقـی  ان یبعـد  لـم  االستئصال عذاب من مصونۀ العرب کانت اولم«د: نویس بیان شده است. وي می

سـبب   بـه )؛ 457 ، ص5  جتـا،   (بروسوي، بی» بدر یوم وقع کما فروعه بعض او هو سیؤمن من منهم
کنی در امان بود، بعید نیست افرادي از آنهـا بـاقی بماننـد کـه در آینـده،       آنکه عرب از عذاب ریشه

  مؤمن خواهند شد یا از نسل آنها مؤمنانی به وجود خواهد آمد. 
رود و از توجیه الفـاظ آیـه نـاتوان     تنها توجیهی محتوایی و معنایی به شمار می بروسويتوجیه 

در » شئنا«را با وجود اقتضاي فعل » نَشاء«تر، مضارع آمدن فعل  جیهی صریحدر تو آلوسی اما است.
کـه   ولی چنـان  .)15 ، ص9  ج ،1415سبب حکایت حال ماضی دانسته است (آلوسی،  این سیاق، به

در همین جمله، این توجیـه کـارایی   » فَأَنْجیناهم«در نمونۀ اول نیز بیان شد، با توجه به ماضی آمدن 
  رد.الزم ندا

 رفع ابهام از آيه

اي است کـه زمینـۀ برخـی شـبهات و ابهامـات را پدیـد آورده اسـت.         گونه آیات قرآن به  تعابیر برخی از
  اند. هایی، دست به تألیف زده گویی به چنین پرسش پژوهان بسیاري در طول تاریخ، به هدف پاسخ قرآن

در آیات نیز جایگـاه  » احتباك«صنعت هاي ادبی به شبهات آیات، استناد به کاربرد  در میان پاسخ
 پردازیم: هاي آن می اي دارد که به برخی از نمونه ویژه

 نمونة اول

وقتـی  ! رونها  اي: گفت) موسی)؛ (92(طه: » أَالَّ تَتَّبِعنِ ـ تَهم ضَلُّواإِذْ رأَی ـ هارونُ ما منَعک قالَ یا «
  !کنی؟ پیروي  من از که تبازداش را تو چیزي شدند، چه راه گم آنان دیدي

آید که چگونه منع به عدم تبعیـت، تعلـق یافتـه اسـت؛ زیـرا       اي پدید می در کریمۀ مزبور، شبهه
است که منع به تبعیت تعلق داشته باشد؛ یعنی چه چیزي تـو را از تبعیـت    اقتضاي اولیۀ سخن این 

  کنی. من بازداشت، نه آنکه بفرماید: چه چیزي تو را منع کرد که تبعیت ن
  شود: در پاسخ به این شبهه، سه دیدگاه عمده میان مفسران دیده می



   ۱۰۵ در تفسير قرآن احتباک و آثار معنايي آن

 

مفسران بسیاري با گرایش به این دیدگاه و براي حـل  »: أَالَّ تَتَّبِعنِ«در » ال«الف. زاید بودن حرف 
؛ طبرسـی،  83 ، ص3  ج ،1407، اند (زمخشـري  را زاید دانسته» ال«شده در آیه، حرف   مشکل مطرح

؛ زحیلــی، 375 ، ص7 ج  ،1420؛ ابوحیــان، 418 ، ص5 تــا، ج  ؛ بروســوي، بــی43 ، ص7  ، ج1377
 ).37 ، ص4  ج ،1418؛ بیضاوي، 236 ، ص6  ج ،1415؛ درویش، 271 ، ص16  ج ،1418

برخی از مفسران و ادیبـان بـا انکـار وجـود حـروف زایـد در قـرآن، عقیـده بـه حـرف زایـد را بـا             
  ،1ج  ،1420بالغـی،  انـد (  دن تمـامی تعـابیر قرآنـی ناسـازگار دانسـته     هاي تعبیري و حکیمانه بـو  ظرافت

کـه   )؛ چنـان 172-185ص  ،1425؛ خالـدي،  181-205تـا، ص   الشـاطی، بـی   ؛ بنت95ـ 89و 41ـ 37  ص
 ابوعبیـده، ) در رد دیـدگاه  30(بقره: » خَلیفَۀ الْأَرضِإِنِّی جاعلٌ فی  للْمالئکَۀِوإِذْ قالَ ربک «، ذیل آیۀ طبري

در آیۀ مزبور را زاید پنداشته، گفته است: حرفی را کـه در کـالم، داللـت بـر معنـایی دارد،      » إذ«که حرف 
، طبـري ). برخی مفسران دیگر نیز در تأییـد سـخن   154، ص 1 ج  ،1412توان باطل دانست (طبري،  نمی

، 1 ، ج 1377؛ طبرسـی،  128، ص 1 ج  تـا،  اند (طوسی، بی تأکید کرده» إذ«زاید بودن  بر معنادار بودن و غیر
  ).383، ص 2 ج  ،1420رازي،  ؛ فخر220، ص 1 تا، ج  ؛ بروسوي، بی176ص 

به تضمین، معنـاي دعـوت   » منع« ،باشد. به تعبیر دیگر» دعاك«متضمن معناي » منَعک«ب. واژة 
ی، ی؛ طباطبـا 560 ، ص8 ج  ،1415؛ آلوسـی،  375 ، ص7  ج ،1420را دربر داشـته باشـد (ابوحیـان،    

 ).193 ، ص14  ج ،1417
این توجیه نیز عالوه بر اینکه شاهد روشنی برایش ذکر نشده، با مشکل عدم تناسب میـان دعـوت و   

اند: در تضمین، الزم اسـت میـان دو معنـا (معنـاي واژة در      روست. برخی از ادیبان تصریح کرده همنع روب
در اینجـا،   .)688، ص 1، ج تا بیجمله و معناي واژة تضمین شده) تناسب وجود داشته باشد (زعبالوي، 

  در نظر گرفته شده است؟» منع«پاسخ مانده که چه مناسبتی میان دعوت و  این پرسش، بی
مـا منعـک أن تتبعنـی    «توجیه سوم در آیۀ محل بحث، احتباك در آن اسـت، بـدین تقـدیر:    ج. 

)؛ چـه چیـزي تـو را منـع کـرد از      171، ص 16 ، ج 1378عاشـور،   (ابن» واضطرّك إلی أن ال تتبعنی
  اینکه از من پیروي کنی؟ و چه چیزي تو را ناچار به عدم تبعیت از من کرد؟

جد إِذْ    «بور، در کریمۀ ذیل مطرح است: شده در آیۀ مز شبیه مشکل مطرح أَالَّ تَسـ ک نَعـقالَ مـا م
)؛ (خداوند به شیطان) فرمود: وقتی تو را به سجده امر کردم چه چیـزي تـو را   12(اعراف: »  أَمرْتُک

اند؛ زیـرا   را زاید گرفته» ال«اي مشابه، حرف  منع کرد که سجده نکنی؟ برخی از مفسران با لحاظ آیه
قالَ یا إِبلیس «کار نرفته است.  به» ال«سبب وجود مشابهت در تعبیر، حرف  به »ص»  سورة 75ۀ در آی

۱۰۶  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱۱شناخت، سال ششم، شماره اول، پياپي  قرآن  

 

 اي: گفـت )؛ خداونـد  75(ص: » ما منَعک أَنْ تَسجد لما خَلَقْت بِیدي أَستَکْبرْت أَم کُنْت منَ الْعـالینَ 
 آفریـدم؟  خـویش ]  قدرت[ دست دو با هک را  آن کنی سجده آنکه از بازداشترا  توچه چیز ابلیس، 

  بودي؟ جویان برتري از یا ورزیدي رتکب آیا
انـد   را زایـد و بـراي تأکیـد دانسـته    » ال«، حـرف  ابوحیـان و  زمخشـري سورة اعراف،  12در آیۀ 

ظـاهراً خاسـتگاه پنـدار تعـارض      .)17، ص 5  ج ،1420؛ ابوحیان، 89، ص 2  ج ،1407(زمخشري، 
که پرسـش   )، یکسان دانستن سؤال در دو آیۀ مزبور است، درحالی75؛ ص: 12عراف: ه (امیان دو آی

بیان که چه مانعی در برابر سجدة تو وجـود    از مانع سجدة ابلیس بود؛ بدین» ص«سورة  75 ۀدر آی
پس در ادامۀ آیه، بـه دو مـانع احتمـالی سـجده      ها بودي؟ برترینداشت؟ آیا استکبار ورزیدي یا از 

محـل   ۀرین بودن) اشاره شده است. اما پرسش در آیۀ دوازدهـم سـورة اعـراف (آیـ    (استکبار و برت
صورت کـه چـه چیـزي تـو را بـه سـجده نکـردن         اي دیگر مطرح شده است؛ بدین بحث) از زاویه

نافیه در این آیه، بیانگر » ال«واداشت؟ یا چه موضوعی تو را به عدم سجده دعوت کرد؟ زیرا وجود 
از چیسـتی  » ص«کند. پس در آیۀ سورة  در آیه، بر آن داللت می »منعک« فعل مقدري است که فعل

سورة اعراف، مربوط به انگیزه یا وادارکننـدة   مشود، اما سؤال در آیۀ دوازده مانع سجده پرسش می
تـوان آنهـا را بـر یکـدیگر مترتـب       دادن این دو سؤال، می بر سجده نکردن است و با کنار هم قرار

چه چیزي مانع سجده شد؟ و » ن السجود آلدم؟ وما ألجأك علی عدم السجود؟ما منعک ع«دانست: 
نیز با ترجیح زایـد   طبري) 184ص  ،1425چه موضوعی تو را بر سجده نکردن واداشت؟ (خالدي، 

(طبـري،  » تسجد ما منعک من السجود فأحوجک أن ال«تقدیر آیه را چنین دانسته است: » ال«نبودن 
، دیـدگاه  فخـر رازي برحسـب نقـل    عبدالقاهر جرجانیو  فخر رازيکه  ) چنان97، ص 8  ج ،1412

، ص 14  ج ،1412اند (فخـر رازي،   را با توجیهی شبیه آنچه گفته شد، انتخاب کرده» ال«زاید نبودن 
شـود دقیقـاً    این پاسخ و تقدیري کـه بـراي آیـه لحـاظ مـی      .)31، ص 8  ، ج1378عاشور،  ؛ ابن207

  حل احتباکی است که در آیۀ قبل مطرح شد.  منطبق بر راه

  نمونة دوم

میان دو آیه از آیات قرآن، که سخن از گواهی و گواهان روز قیامت به میان آورده توهم تعارض و 
ی اسـت. دو آیـۀ محـل اشـاره     گـوی  ناسازگاري پیش آمده که با صنعت احتباك قابل رفـع و پاسـخ  

  عبارتند از:
بونَ       الْیوم نَخْتم علی«ألف.  بِمـا کـانُوا یکْسـ م لُهـجأَر دتَشْـهو یهِمنا أَیدتُکَلِّمو هِم؛ 65(یـس:  » أَفْواه(
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 دهـد  گـواهی  پاهاشـان  و گوید سخن ما با هاشان دست نهیم، و می مهري آنان ها دهان بر امروز
  .کردند می بدآنچه

 هـا  زبان که روزي)؛ در 24(نور: » یوم تَشْهد علَیهِم أَلْسنَتُهم وأَیدیهِم وأَرجلُهم بِما کانُوا یعملُونَ«ب. 
  .دهند می گواهی آنها]  زیان[ بر کردند می آنچه به آنان پاهاي و ها دست و

ها و گواهی پاها به میان آمده، اما در آیۀ سـورة نـور، گـواهی     گفتن دست  در آیۀ سورة یس، سخن
ها در قیامت، تکلم و کار پاها گـواهی   ها و پاها مطرح شده است. براساس آیۀ اول، کار دست دست

دهنـد و دیگـر سـخنی از تکلـم      ها و هـم پاهـا گـواهی مـی     دادن است؛ اما طبق آیۀ دوم، هم دست
  است. ها به میان نیامده  دست

ان آن دو ارائـه شـد و   ، با تشابه نسبی میـ »احتباك«در ابتداي این مقاله، دو تعریف براي صنعت 
هم قرار داشتن دو جملۀ احتبـاکی اسـت، امـا     یکی از آن دو تعریف، کنار ـ کم دست ـ هرچند ظاهر

دو آیۀ مزبـور  توان با انضمام  براساس تفسیر قرآن به قرآن و قرینه بودن آیات نسبت به یکدیگر، می
صورت که در هر دو آیه، تقـدیر را چنـین    رساند؛ بدین به یکدیگر، مفسر را به نتیجۀ جالب توجهی 

گوید  هاي آنان با ما سخن می یعنی: دست .»وتکلمنا أیدیهم فتشهد وتکلمنا أرجلهم فتشهد«بگیریم: 
رو، مقصـود از   ازایـن  دهـد.  گوید و شـهادت مـی   دهد و پاهاي آنان نیز با ما سخن می و شهادت می

ها، نطق آنها به گواهی است و مقصود از شهادت دادن پاها نیـز تکلـم آنهـا بـه گـواهی       تکلم دست
  ).256، ص 22 ، ج 1378عاشور،  است (ابن

 گرايي در تطبيق احتباک بر آيات قرآن افراط

رمتعـارف و  اي غی گونـه  با وجود اثرگذاري شگرف در تفسـیر آیـات، نبایـد بـه    » احتباك«از صنعت 
برداري کرد، تا آنجا که مواردي خارج از این قاعده، مصداق صنعت مزبور بیان شود.  آمیز بهره افراط

اي وجود داشته و بعضی از  گونه رسد چنین رویکرد افراط در تفسیر برخی از آیات قرآن، به نظر می
توان  هایی، می که در چنین تطبیقاند  اي را از موارد احتباك شمرده آمیز، آیه مفسران با تعابیري تکلف

 شود: اند. در ذیل، به دو نمونه اشاره می گفت: احتباك را بر آن آیه تحمیل کرده

  اول  نمونة

»وءنْ غَیرِ سم یضاءب تَخْرُج یبِکی جف كلْ یدخأَدکن داخل گریبانت در را دستت و)؛ 12(نمل: » و 
  . آید بیرون عیب بی سفید تا
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 ،1415؛ آلوسـی،  215 ، ص8  ج ،1420است (ابوحیـان،  » أَدخلْ«جواب امر » تَخْرُج«آیه، فعل  در این
به همین علت نیز مجزوم گشته اسـت. دیـدگاه     ). ظاهرا171ً ، ص7  ج ،1415، ؛ درویش163 ، ص10  ج

... یـدك  تـدخل  إن«تقـدیر:    است که جواب شـرط مقـدر باشـد بـدین     دیگر در علت جزم این فعل آن 
سبب آنکه خروج دسـت از گریبـان مترتـب بـر      ). به هر روي، به144 ، ص19  ج ،1418(صافی،  »تخرج
کردن دست در گریبان بوده، نیازي به تقدیر دیگري در آیه نیسـت و روشـن اسـت کـه بـه دنبـال         داخل

رسـد   ر مـی آمیز به نظـ  ورود دست، خروج آن روي داده است. از این نظر، تقدیر برخی از مفسران تکلف
انـد: از   بـه دنبـال ایـن تقـدیر نیـز گفتـه      ». وأدخل یدك فی جیبک تدخل وأخرجها تخـرج «اند:  که نوشته

اي  اي حذف شده که در بخش دوم بیـان گردیـده و بعکـس از بخـش دوم، واژه     قسمت اول جمله، کلمه
  ).163، ص 10 ج  ،1415محذوف گشته که در قسمت اول ذکر شده است (آلوسی، 

  دوم  نمونة

ذاب        ٭ فَالَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فی جنَّات النَّعیمِ« عـ م لَهـ ک نـا فَأُولئـوا بِآیاتکَـذَّبینَ کَفَـرُوا والَّذو
 و ،رنعمتنـد پ هـاي  بهشت در کردند شایسته کارهاي و آوردند ایمان که کسانی پس)؛ 57-56(حج: » مهِین

  است. خوارکننده عذابی انشبرایتکذیب کردند  را ما آیات وفر ورزیدند ک که کسانی
انـد کـه چـرا بـا وجـود       برخی از مفسران در خصوص دو آیۀ مزبور، این پرسش را مطرح کرده

آلود کـافران نپرداختـه اسـت؟ بـراي ایـن       اشاره به انجام عمل صالح از سوي مؤمنان، به اعمال گناه
انجامد؛ تنها پاسخ مربوط بـه بحـث در    آنها به طول می هایی مطرح شده است که بیان پرسش، پاسخ

ن آمنـوا  فالـذی «اینجا، تطبیق احتباك بر آیه است؛ بدین بیان که تقدیر دو آیه چنین گفته شده است: 
الذین کفـروا وکـذبوا بآیاتنـا وعملـوا السـیئات      م وصدقوا بآیاتنا وعملوا الصالحات فی جنات النعیو

 کارهـاي آیـات مـا را تصـدیق کـرده،      آوردند ایمان که کسانی پس: یعنی» فأولئک لهم عذاب مهین
تکـذیب کردنـد و    را مـا  آیات وفر ورزیدند ک که کسانی و. رنعمتندپ هاي بهشت در کردند شایسته

  است. خوارکننده عذابی انشبرایکردارهاي ناشایست انجام دادند 
، خـالف ظـاهر اسـت (آلوسـی،     آلوسیآن، گذشته از آنکه به تعبیر   این پاسخ و تقدیر مبتنی بر

شـده در آیـۀ    صل اشکال مطـرح  ا نماید: اوالً، پذیر می )، از دو نظر دیگر تأمل178، ص 9 ج  ،1415
مزبور، جاي تأمل جدي دارد؛ زیرا هرچند میان دو دستۀ مؤمنان و کافران تقابـل وجـود دارد، ولـی    

قطۀ مقابل آن براي گـروه دیگـر بیـان    اي که براي یک گروه مطرح شد ن مگر ضرورت دارد هر نکته
هاي اعتقادي و باورهاي آنان نپرداختـه،   شود؟ ثانیاً، در ادامۀ آیه، در بیان حالت منافقان، تنها به جنبه
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بلکه در کنار کفر، که جنبۀ عقیدتی دارد، تکذیب آیات الهی مطرح شده است که یکی از رفتارهـا و  
وان گفت: شبیه ابتداي آیه، که به باور و رفتار گروه مؤمنان ت رود و می شمار می اعمال زشت کفار به

  اشاره شده است، بخش پایانی آیه نیز به عقیده و اعمال کفار پرداخته است.

  گيري نتيجه
در حـوزة تفسـیر قـرآن بـود،     » احتبـاك «نتایج این مقاله، که به دنبال بیان برخی از نتـایج معنـادهی   

  عبارت است از:  
گویندة حکیم به جاي طرح دو امر متقابل و احکام جداگانۀ هریک، تنها به برخی  . در مواردي که1

 فهماند. موارد غیرمذکور را به شنونده می» احتباك«پردازد،  از این امور می
 سازد.  . احتباك، برخی از قیود پنهان جمله را، که در ظاهر سخن گوینده نیامده است، ظاهر می2
شـود، احتبـاك بـا ظـاهر کـردن مـوارد        به انطباق کامل احساس نمی شبه. گاهی که میان مشبه و م3

 کند.  محذوف، انطباق را کامل می
 یابد. . شبهۀ ناهمگونی زمانی در افعال برخی از آیات، با صنعت احتباك پاسخ می4
هاي ظاهري میان دو آیه، با کمـک احتبـاك، قابـل     . برخی از شبهات محتوایی آیات و ناسازگاري5

 گویی است.  پاسخ
 . جایگاه احتباك نباید موجب تحمیل این صنعت بر آیاتی گردد که ربطی به آن ندارند.  6
هـاي   . با توجه به اینکه صنعت احتباك یکی از محسنات معنوي بدیع است و با عنایت بـه نمونـه  7

رد نیـاز  طور کلی، علم بـدیع را از علـوم مـو    توان به فراوان تأثیر معنوي آن در معناي کالم، نمی
 مفسران خارج دانست.
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