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مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث
چکیده

حصرعبارت است از اینکه چیزی یا کسی را به چیزی یا کسی آنچنان ویهژه دارنهد کهه از

او درنگذرد و در ییر او نباشد .داللهت حصهر بهر معنهای مهذکور مهورد تردیهد اسهت .بررسهی
مفههاد واقعههی ایههن اسههلوب مسههأله اصههلی ایههن پههژوهش اسههت ک هه بههه روش کتابخانهههای و

تحلیهل محتههوا پ هی گرفتههه شههده اسههت .آیهها ظهههور ایههن بیانههات در انحصههار ،معتبههر و قابههل
استناد است؟ احتماالت چندی و،وددارد :اینکه حصر را ییرحقیقی یا اضافی بدانیم؛
اسههتفاده از حصههر را یههک تعبیههر بالیههی لطی ه

بههرای بیههان مبالغهههآمیز کمههال یههک وص ه

بگیریم؛ آن را ادعایی و در مقا تأ کید بدانیم؛ دست از حصر حقیقی برنداریم ،ولی بهرای
تو،یههه انحصههار کههال از مصههادی مخفههی و ییرظههاهر سههراغ گیههریم .داللههت بههر کلیههت و

انحصار را فق به معنای بیهان اقتضها و نهه علهت تها بهدانیم یها بهر مراتهب تشهکیکی معنها

حمل کنیم یا کلیت و عمو آن را با دلیل منفصل تخصهیص وتقییهد بهزنیم و  ...خالصهه

اینکه بر معنای حقیقی حصر بهعنوان مراد،دی متکلم نمیتوانیم پافشار ی کنیم.

کلیدواژهها :حصر ،قصر ،مدلول تصدیقی ثانی ،مراد ،دی ،استنباط از قرآن و حدیث.

درآمد
یکههی از اسههلوبهای پرکههاربرد در قههرآن و حههدیث ،بلکههه در همههه محههاورات و نیههز در همههه

زبانها ،اسلوب حصر است .حصر (قصر) در اصطالح اهل ادب ،منحصهر کهردن ،اختصهار
بخشیدن و ویژگی دادن چیزی است بر چیزی ،به صورتی که حکمی برای چیزی اثبات شهود،

ولی از او درنگذرد و از ییر او نفی گردد.

نظر به استعمال فهراوان ایهن اسهلوب بیهانی ،بهه خصهور در آیهات و احادیهث اخالقهی ،فههم

مراد ،دی و مدلول تصدیقی ثانی آن ضروری است .چالش عمهده در فههم معنهای حصهر ایهن
 .1استاد یار پژوهشگاه علو و فرهنب اسال (. )m.noori@isca.ac.ir
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اسهت کهه در مهوارد بسهیاری ،داللهت حصهر بهر معنهای مهذکور مهورد تردیهد اسهت یها تعر یه

موارد استعمالش تطبی نمییابد .به نمونههای زیر تو،ه کنید:
ّد د د ن د د د د ن ّد
َاَ دج ااربی
اإّنا َاِ ااَل نن ا مِا

آن بههر

2

عاقل فق کسی است که تجربهها او را پند دهد.

ّ
در ایههن ح ههدیث ،بهها اس ههتفاده از ادات حصههر «انم هها» ،وصهه
ً
منحصر شده است .آیا واقعا عاقل منحصر در این مصداق است و ییر او عاقهل نیسهت؟ مهراد

عاق ههل تنههها در ی ههک مص ههداق

،دی اما معصو

از این بیان چیست؟ در حدیث دیگری آمده است:

أ ّد د
د ّد 3
دنا دن دَ د :ن
َنر ؤ دن دَم اإال دن ّج انن د اال اا جممی
هیچ کس شوخی نمی کند ،مگر آن که پارهای از عقل او ،دا میشود.

در این حدیث نیز با استفاده از ادات نفی و استثنا ،تما کسانی که شوخی می کنند ،بهه از

دست دادن عقل محکو و متهم شدهاند .آیا واقعها ههر گونهه شهوخی ،خهالف مقتضهای عقهل و
مذمو است؟ در این صورت ،شوخیهایی که از پیامبر اعظم

نقل شده ،چگونه تفسیر میشود؟ منظور ،دی اما معصو

یا اهل بیت عصمت

از این بیان چیست؟

نمونه معروف این چالش در ادب فارسی سخن سعدی شیرازی است:
عبادت به ،ز خدمت خل نیست

به تسبیح و سجاده و دل نیست

آیهها واقعهها عبههادت ،در خههدمت کههردن بههه خل ه خههدا منحصههر اسههت و نمههاز و روزه عبههادت

نیسهت؟ آیها ایههن آمهوزه پههذیرفتنی اسهت یها ادعههایی شهاعرانه ،مبالغهههآمیز و ییرقابلبهاور اسههت؟

مراد ،هدی سهعدی از ایهن عبهارت چیسهت؟ هرچهه در بهاره ایهن سهخن سهعدی گفتهه شهود ،در

باره احادیث زیر نیز ،اری است:

د
د
د ن ّد د ّن
د
د
د د ن د د د ّد د د ّد
د ّد د د ّ 4
َاصوُی إ ّ دّنا ا د
َهّلل ز ا جل.
أ
َاِبااَ کثََ َاصال اَ ا
نر ا
ای دس ا
َاِبااَ َاَبک نَ اس ا
ا ا
د د ّد ن ّد
د ن
ّد د د 5
دای دس ّد
َاناِ نق دنن دی ن ّد د
نر ق َاصال َ.
ا
نر ق َاناعَ ا ا اکنا َا ا ی ی ا
ا
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 2تصنی یرر الحکم و درر الکلم ،ح.10152
 3نهج البالیه ،ح.450
 4الکافی ،ج ،2ر.55
 5بحار األنوار ،ج ،81ر 267عن اصل من اصول االصحاب .مصدر اصلی ایهن حهدیث در منهابع شهیعی یافهت نشهد؛ امها
َ ً َّ
ُ
َ َ
ُ
َ َ ُ َّ
النها َسهرق الهذی َیسهرق مهن
 :عسهوع
همین مضمون به صورت زیر در منابع اهل سنت آمهده اسهت :قهال َر ُسهول ا
َ
َ
ُ
َ
الیت ُّم ُر ُک َ
هلب ُه فهی ُّ
وع َها َو ال ُس ُج َود َها ،عو قالُ :
َصالتهَ .ق ُالواَ :یا َر ُس َول ا إ َو َکی َ َیسر ُق من َصالته؟ َق َالُ :
الیق ُ
یم ُص َ
الرکهوع َو
ُّ
الس ُجود (مسند اإلما عحمد بن حنبل ،ج ،37ر.)319

مواردی در قرآن و روایات است که در آن دو ،ملر مشتمل بر حصر مقابل هم قرار می گیرند؛ به
صورتی که هر یک مفاد انحصاری دیگری را تکذیب می کند و قابلیهت ،مهع نیهز و،هود نهدارد.

با مشاهده این نمونهها یقین می کنیم کهه برداشهت مها از معنهای حصهر ناتمها  ،بلکهه نادرسهت

است .نمونه چنین چالشی در قرآن کریم ،تعری مامنهان حقیقهی در آیهات  2تها  4سهوره انفهال
ّ
است .در این آیات ،خدای کریم با استعمال سه نشانه حصهر («انمها» در ابتهدا و ،ملهه اسهمیه
ُ
ّ ً
ُ ُ ُ ُ َ ًّ
هون َحقهها و قیههد تأ کیههد « َحقهها» در پایههان)
معرفه الطههرفین ،ضههمیر فصههل در عولئههک هههم المامنه
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آنچه تردیهد مها را نسهبت بهه معنهای واقعهی و مهراد ،هدی مهتکلم از حصهر بیشهتر می گردانهد،

مامنان را در کسانی که پنج ویژگی داشته باشند ،منحصر ساخته است؛ اما در انتهای همهین

سوره (آیه  )74مامنان به صهورت انحصهاری دارای ویژگیههای دیگهری شهمرده شهدهاند .مفهاد

انحص هاری ایههن آیههات بهها یههکدیگر تعههار
کیست 6.نمونه های روایی این تعار

دارد و بههاالخره معلههو نمیشههود کههه مههامن حقیقههی

نیز فراوان است .مانند:

د د ّن
د د
دّ د د د ن ّد
اف ا ا َاک
َاَ دح ّ ار ی اس
اإّنا َاحرَ
َةک ا
ن
د
8
َاح در نَ ّ
إ ّد دّنا د
َاَ دف ُّ نَ [َاِفهیر] د ن د
اص.
َة دِ ا
ا
ا

دن د
َة دف اال ا .
ا

7

موا،ه ههه ب هها چن ههین نمون ههه هایی م هها را در برداش ههت از اس ههلوب حص ههر در من ههابع دین ههی م ههردد

می سازد؟ آیا برداشت ما از این آیات و احادیث ،درست و کامل است؟ آیها ظههور ایهن بیانهات
در انحصههار ،معتبههر اسههت؟ آیهها میتههوان بیدیدیههه و صههریح ایههن معههانی منحصههر را بههه خههدای
متعال یا اهمه معصو

نسبت داد؟

تردید ندار یم که ادوات و صیغ حصر ظهور در انحصار دارند و معنهای حصهر از آنهها متبهادر

است .نیز تردید ندار یم که این معنای متبادر علیالقاعده باید مراد متکلم باشد و در بسهیار ی
از مههوارد مههراد ،ههدی او نی هز هسههت .در ع هین حههال ،چن هین نمونههههایی نی هز و،ههود دارد ک هه بای هد

 6عهالوه بهر آیهات قههرآن کهریم ،در روایهات نیهز همههین مضهمون را مهیتهوان یافههت .بها احتسهاب روایهات ،ایههن چهالش ،هدیتههر و
ُ
َ
ُّ
َ َ
َ ُ ُ ُ ُ َ ًّ ً
ً
َ
َ َ
هون َحقها
یفز ُع نلیهم فی َح َواهج الدنیا َو االخ َهرة ،عولئهک ههم المامن
سنگینتر خواهد شد :ن ّن ّ ع َبادا من خلقه فی عرضه

َ
ّ َ
َق َال :ن َّن َّ بأ َبواب َّ
هبح َان ُه َو َت َع َهالی َو َ
السالطین َمهن َن َّهو َر ا ُ ُس َ
،ه ُهه
الرضا
(تح العقول ،رَ .)376علی بن ُم َوسی
ُ
َ
َّ
َّ َ
َ
یلج ُهأ ال ُمام ُن َ
الب َ
ین ن َلیهه َ
المسهلم َ
هور ُ
هدف َع بهه َعهن عولیاههه َو یصهل َح بهه ع ُم َ
ب ُ
هون م َهن الض َهرر َو یف َهز ُع
رهان َو َمک َن ل ُه فهی الهبالد لی
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
المامنهون َحقها َو عولئ َ
یعتنا َو به یام ُن ا ُ ت َعالی َروعت ُهم فی دار الظل َمه  ،عولئ َ
ا ،من ش َ
والح َ
هک ع َمن ُ
ُذ َ
هک ُ
های ا فهی عرضهه
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
المام ُن َ
ون َمن قال ب َقول َنا ،ف َمن َت َخل َ َع َّنا ق َّص َر َع َّناَ ،و َمهن ق َّص َهر َع َّنها لهم ی َ
(األمالی للمفید ،ر .)100یا ک َمیلإ ن ّن َما ُ
لحه
َ ُ
َ
َ َ
َ
َّ
ّ
ب َناَ ،و َمن لم یکن َم َع َنا ففی الدر االسفل من النار (بشارة المصطفی لشیع المرتضی ،ج ،2ر.)26
 7تصنی یرر الحکم و درر الکلم ،ح.5820
 8همان ،ح.5819
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توضیح مناسب خود را در یافت کند.

بههرای حههل ایههن مسههأله ابتههدا بهها تعر ی ه  ،اقسهها و شههیوههای حصههر ،آن گونههه کههه دانشههمندان

بالیت تبیین کردهاند ،آشنا میشویم.

تعریف و اقسام حصر

9

حصههر (یهها قصههر)عبارت اسههت از ایههنکههه چیههزی یهها کسههی یهها حکمههی یهها امههری یهها حههالتی را بههه

چی زی یا کسی یا حکمی یا امهری یها حهالتی آن چنهان و یهژه دارنهد کهه از او در نگهذرد و در ییهر او
نباشههد؛ یعنههی حکههم را بههرای او اثبههات کننههد و از ییههر او سههلب نماینههد 10.در ایههن صههورتّ ،اولههی
َ
َ
َ
َ
مخصور به) خواهد بود.
مختص به،
(محصور فیه،
مقصور علیه
مقصور و دومی

ّ
وقتی حکم یا صفتی را به چیزی مخهتص مهیدانیم ،آن حکهم را از دیگهران بهه صهورت ماکهد

نفهی مهیکنهیم .بنها بهر ایهن ،سهیاق حصههر بهه دو گهزاره مو،بهه و سهالبه قابهل انحهالل اسهت؛ مههثال
َ
َّ َّ
ُ ُ
وقت ههی گفت ههه میش ههودَ :و مای ههذک ُر نال عول ههوا األلب ههاب  11،ب ههه منزله هه آن اس ههت ک ههه گفت ههه ش ههود:
«خردمندان متذکر میشوند» و «ییرخردمندان متذکر نمیشوند».
حصر به اعتبار طرفین بر دو نوع است:

اله ) حصههر صههفت بههر موصههوف 12:بههه ایههن ترتیههب کههه صههفت تنههها در یههک موصههوف و،ههود

داشههته باشههد و از او بههه دیگههران سههرایت نکنههد؛ گههر چههه آن موصههوف صههفات دیگههری نیههز داشههته
َ
باشد؛ مانند «ال فتی نال َع ّ
لی » 13که در آن ،صفت فتوت به علی اختصار یافته و از
دیگران سلب شده است.

ب) حصر موصوف بر صفت :به این ترتیب که موصوف تنها یهک صهفت داشهته باشهد؛ گهر
َ َّ
َ
چه این صفت ممکن است در افراد دیگری نیز باشهد؛ ماننهد َو مها ُم َح َّمهد نال َر ُسهول  14کهه در
آن پیامبر اکر

در صفت رسالت محصور شده اسهت و سهایر صهفات از او ،بهه نحهو ادعها،

سلب شده است .حصر حقیقی موصوف بهر صهفت امکانپهذیر نیسهت و نمونههای نهدارد؛ ز یهرا
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 .9ر : .مختصر المعانی ،ر.129 - 115
 .10ر : .زیباشناسی سخن پارسی ،ر.184
 11سوره بقره ،آیه .269
 .12صفت در این ،ا به اصطالح نحوی به کار نرفته و مراد از آن معنای قاهم به ییر است ،نه نعهت کهه یکهی از توابهع نحهوی
است .بنا بر این ممکن است این معنای قاهم به ییر مبتدا یا فاعل باشد.
 13الکافی ،ج ،8ر.110
 14سوره آلعمران ،آیه .144

حصر را به حقیقی و ییرحقیقی (نسبی) نیز تقسیم کردهاند:

اله ) حصههر حقیقههی ،یعنههی اختصههار چیههزی بههه چیههز دیگههر بههه حقیقههت و بههر حسههب واقههع
َ َ َ َّ
است و به هیچ چیز دیگر تجاوز نمی کند؛ مانند َوما َیعل ُم تأویل ُه نال ا ؛« 16کسی ،ز خدا بهه
ً
حقای امور عالم نیست» .در این آیه اختصار علم حقای به خدا کامال حقیقی است.

ب) حصر ییرحقیقی یا اضافی ،یعنی اختصهار چیهزی بهه چیهز دیگهر نسهبی و مقایسههای
ً
هثال وقتهی گفتهه میشهود :ن َّن َمها َ
المس ُ
هیح
است؛ و گر نه در واقع ،بهه امهور دیگهر تجهاوز می کنهد؛ م
ُ
َ
عیسی ُبن َم َری َم َر ُسول ا  17،انحصار حضرت عیسی در صفت رسالت حقیقی نیسهت؛

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

معقول نیست چیزی فق دارای یک صهفت باشد و همه صفات دیگر از او سلب شود.

15

زیرا صفات بیشمار دیگری نیز برای آن حضرت و،هود دارد ،بلکهه در مقابهل ایهن گمهان اسهت
که او و،ودی فرابشری دارد و فرزند خداست .بنا بر این ،مفاد این آیه چنین اسهت :عیسهی

تنها پیامبر است ،نه فرزنهد خهدا .در ایهن،ها صهفات دیگهر بهه صهورت عمهو نفهی نشهده اسهت،
بلکه تنها یک چیز نفی شده است.

حصر ییرحقیقی به حصر افراد ،قلب و تعیین تقسیم میشود؛ زیرا مهتکلم بهه ،ههت روشهن

کردن ذهن مخاطب یها بهرای بیهان اعتقهاد خهود در برابهر اعتقهاد مخاطهب ،حصهر را بهرای یکهی از

اهداف زیر به کار میبرد:

 .1حصر ا فراد :در ،ایی است که مخاطب برای موصهوفی چنهد صهفت قایهل باشهد یها بهرای

صهفتی چنهد موصهوف ب نهدارد .در ایهن صهورت ،گوینهده بها اسهتفاده از اسهلوب حصهر ،آن را بهه

یک مصداق منحصر می کند.

 .2حصههر قلههب :در ،ههایی اسههت کههه شههنونده کسههی را دارای ویژگههیای بدانههد کههه عکههس آن

چیههزی اسههت کههه گوینههده میاندیشههد؛ یهها ویژگههیای را بههرای کسههی میشناسههد ،در حههالی کههه
گوینهده ،دیگهری را دارای آن ویژگههی میشهمارد .در ایههن صهورت ،گوینهده بهها اسهتفاده از اسههلوب

 15و هو الیکاد یو،د لتعذر االحاط بصفات الشیی حتی یمکن اثبات شیی منها و نفی ما عداها بالکلی  ،بل هذا محهال
ً
ً
الن للصف المنفی نقیضا و هو من الصفات التی الیمکن نفیها ضرورة امتناع ارتفاع النقیضین؛ مثال اذا قلنها مها ز یهد اال
کاتهب و اردنها انهه الیتصه بغیهره لهز ان الیتصه بالقیها و ال بنقیضهه و ههو محهال (مختصهر المعهانی ،ر .)116قصههر
ّ
ّ
ً
الموصوف علی الصف حقیقیا نحو :ما ز یهد نال کاتهب عی :ال صهف لهه ییرهها؛ و ههو عز یهز الیکهاد یو،هد ،لتعهذر اإلحاطه
ّ
ّ
ّ
بالکلی  ،و علی عد تعذرها یبعد عن تکون للذات صف
بصفات الشیی حتی یمکن نثبات شیی منها و نفی ما عداها
واحدة لیس لها ییرها ،و لذا لم یقع فی التنزیل (االتقان ،ج ،2ر.)64
 .16سوره آلعمران ،آیه .7
 17سوره نسای ،آیه .171
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ُ
عیسهی اب ُهن َم َ
حصر ،وارونه اعتقهاد او را بیهان می کنهد؛ ماننهد :ن َّن َمها َ
المس ُ
هیح َ
هری َم َر ُسهول ا
یعنی عیسی

پیامبر خداست ،نه مطاب عقیده شما ،فرزند خدا.

،

18

 .3حصهر تعیهین :در ،هایی اسهت کهه مخاطههب در نسهبت دادن دو حکهم بهه یهک نفهر ،یهها در

ایهنکههه از دو نفههر کههدا یههک دارای حکمههی اسههت ،مشههکو مانههده باشههد .آنگههاه بههه کمههک ایههن
ً
حصهر موضهوع را بهرای او روشهن و معهین سهازیم؛ مههثال نمیدانهد ز یهد معلهم اسهت یها پزشهک و مهها
برای رفع تردید او بگوییم»:ما زید اال طبیب» یا «انما زید طبیب».

راه حلها
اکنون بار دیگر به پرسش پیشین بازمی گردیم .مفهاد واقعهی ایهن اسهلوب چیسهت؟ آیها ظههور

این بیانات در انحصهار ،معتبهر و قابهل اسهتناد اسهت؟ چهرا در آیهات و روایهات از اسهلوب حصهر

اسههتفاده شههده و مههراد ،ههدی از آن چیسههت؟ در پاسههخ بههه ایههن پرسههش احتمههاالت چنههدی را

میتوان در نظر گرفت.

.1تهیساختن از معنای حصر

یک احتمال این است که با نظر به کثرت استعمال این سیاق در ییر معنهای حصهر از ایهن
ً
معنا دست برداریم و انتظار خود را از آن کمتر سازیم؛ یعنی قایل شویم که ایهن اسهلوب اساسها

بر حصر داللت ندارد و دست کم در ،مع میان ادله ،معنای انحصاری آن قابل اعتنا نیست.

این احتمال با صریح کال مفسران و دانشهمندان لغهت و بالیهت مغهایر اسهت و انصهرافات

بههدوی کههال  ،چههه در ز بههان عر بههی چههه در زبانهههای دیگههر ،آن را تأییههد نمی کنههد .بنهها بههر ایههن،

نمی توان با این همه مخالفت کرد و از تحفظ بر معنای حصر دست برداشت.
 .2حصر اضافی

احتمههال دیگههر ،ایههنکههه بههرای حههل ایههن چههالش ،حصههر را ییرحقیقههی یهها اضههافی بههدانیم .ا گههر
ً
حصهر ،حقیقهی نباشههد ،مفهاد آن بهه نحههو عمهو اراده نشههده و تضهییقی و،هود نههدارد؛ مهثال در آیهه
َّ َ َ َّ ُ ُ َ ً ُ
کانوا ُه ُم الخاسر َ
ین حصر اضافی است؛ یعنی فق کسانی کهه شهعیب
الذین کذبوا شعیبا

را تکذیب کردند ،زیان کارند ،نه سایر افراد قومش.
 18همان.
ّ
ُ
ُ
َ
ُ
 19فی عبارة :کانوا هم الخاسر ین قصر دل علیه تعری
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طرفی اإلسناد ،مع زیادة التأ کید بضمیر الفصل و القصر هنا هو مهن

قبیل القصر اإلضافی ،عی :کانوا هم الخاسرین ال الذین آمنوا بشعیب

 ،و هو من قصر الصهف علهی الموصهوف ،عی:



ییرخدا بر آن برده شده منحصر شده است؛ 20با اینکه محرمات دیگری مانند گوشت سهب و

روباه و حشرات نیهز و،هود دارد .مفسهران حصهر مو،هود در ایهن آیهه را اضهافی دانسهته و بها همهین

شیوه مسأله را حهل کردهانهد؛ بهه ایهن بیهان کهه اههل کتهاب ایهن چیزهها را در شهرای کمبهود مهواد
یهذایی میخوردنههد و در مقابهل ،برخههی از خوردنیههای حههالل را حهرا میدانسههتند .ایهن آیههه در

صدد بیان حرمت این چیزها و نفی حرمت آن حاللهاست .بنها بهر ایهن ،مقصهود ایهن آیهه ایهن

نیست که محرمات به این موارد منحصهر اسهت و ههیچ حهرا دیگهری و،هود نهدارد ،بلکهه سهایر
ً
21
محرمات اساسا موضوع اختالف و محل بحث نبوده و در نفی و اثبات وارد نمی گردد.

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

در آیه  145سوره انعا نیز خوردنی های حرا در مردار ،خون ،گوشت خو و حیوانی که نا

ایهن راه حههل در مههواردی ماننهد ایههن آیههات راهگشها و ابها زداسههت ،امهها در عهین حههال همههه،ا

نمی توان بهدان تمسهک کهرد و بها آن ،منظهور نههایی و مهراد ،هدی را روشهن سهاخت؛ ز یهرا مطهاب

تعری  ،حصر زمانی پدید میآید که حکمی برای چیزی ثابت شود و از «ییر او» نفهی گهردد .در
ً
حصر اضافی آن «ییر» ،به تناسب اعتقاد مخاطب محدود به دایره خاصهی شهده اسهت؛ مهثال
مخاطب برا ی موصوفی چند صفت یا برای صفتی چند موصهوف میپنهدارد (نفهراد) یها عکهس

آنچههه گوینههده میاندیشههد معتقههد اسههت (قلههب) یهها میههان دو یهها چنههد چیههز مههردد مانههده اسههت
ّ
ّ
قصر صف الخسارة علی الذین کذبوه من قومه ،باإلضاف نلی کل قومه (معهارج التفکهر و دقهاه التهدبر ،ج ،5ر.)174

درباره آیهه فَالَّذِینَآمَنُوابِهِوَعَزَّرُوهُوَنَصَرُوهُوَاتَّبَعُواالنُّورَالَّذِیأُنزِلَمَعَهُأُولئِکَهُمُالمُفلِحُون ؛ «تنهها کسهانی کهه بهه پیهامبر
ایمان آورند و او را یاری کنند و از کتاب او پیروی کنند ،رستگارند» نیز گفته شده است :و القصر هنا قصر نضافی ،عی:
ّ
باإلضههاف نلههی الههذین لههم یامنههوا بههه بعههد بعثتههه ،و قههد بلغههتهم رسههالته فجحههدوها (معههارج التفکههر و دقههاه التههدبر ،ج،5
ر.)174
َ
ُ
َ َّ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ ً َ َ ً َ ُ ً َ َ
ً
َ َ ُ َ َّ ً
ُ
َ ُ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
20قل ال ع،د فی ما عوحی نلی محرما علی طاع ٍم یطعمه نال عن یکون میت عو دما مسفوحا عو لحم خنز ٍیر فإنه ر،س عو فسقا
ُ َ
َ
ُ َّ َ
عاد َفإ َّن َر َّب َ
ک َی ُف َور َرح َ
یم (سوره انعا  ،آیه .)145
اضط َّر ی َیر
عهل لغیر ا به ف َمن
باغ َو ال ٍ
ٍ
 21عن القضی قد تکون واردة فی مورد الحصر اإلضافی الذی ینظهر نلهی بعه األمهور التهی کهان یثیرهها عههل الکتهاب ممها ههو
حالل فی شرع ا  ،فیحکمون بتحریمها ،ییر مستندین فی ذلک نلی حج صحیح  .فهی واردة فی مجال نفی تحریم
ما ّ
حرموه و نثبات تحریم هذه األمور التی کانوا یأ کلونها عند قل الطعا  ،کما قیل :فکأنه یقول نن المحرمات هی هذه ال
ما ّ
حرموه من اللحو الطیب  ،و لیس المقصود عن هذه المحرمات هی وحدها التی تعل بها التحریم ال ییرها ،مطلقها،
ّ
کما هو الحصر الحقیقی .فکانت هاتان اَیتان من ع،ل نیضاح الح فی ما هو حالل و حرا مما عوحی ا به نلهی نبیهه
 .و هذا الینفی عن تکون هنا محرمات عخهری لهم تقهع موضهوع النهزاع و الخهالف بیهنهم ،فلهذلک ال مجهال
محمد
ّ
للدخول فی عملی النفی و اإلثبات من ،هتها و لعل هذا الجواب عفضل مما ذهب نلیه البع من المفسرین الهذین
اعتبههروا األسههلوب القرآنههی واردا فههی مههورد العهها و الخههار ،حیههث یههأتی المههتکلم بلفههظ عهها مثبههت عو منفههی ،ثههم یتبعههه
بالتخصیص فی دلیل آخر ،ألن طبیع الجو فی هذه اَی عو تلک ال توحی بو،ود حال منتظرة فهی مها بعهد ذلهک ،و ا
العالم بحقهاه آیاتهه (مهن وحهی القهرآن ،ج ،3ر .)193نیهز ر : .تفسهیر نمونهه ،ج ،6ر15؛ پهژوهشههای قرآنهی عالمهه
شعرانی ،ج ،1ر 528و 121؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ر490؛ تفسیر القمی ،ج ،1ر.219
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(تعیین) ،به هر حال ،با استفاده از اسلوب حصر پندار او نفی می گردد.
ً
ً
ایهن در حههالی اسههت کههه در برخههی از مههوارد پیش گفتههه اساسهها نفههی واقعههی و،ههود نههدارد؛ مههثال
ُ َ َ
22
ذین نذا ُذک َهر ا ُ َوَ ،لهت ُق ُل ُ
ون ّال َ
نمیتوان عنوان مامن را به آنچه در آیه ن َّن َما ُ
هوب ُهم ...
المامن
ذکههر شههده منحصههر سههاخت و از دیگههران سههلب کههرد .هههیچ پنههداری از مخاطههب نیههز مجههوز ایههن

سلب نیست .پس این راه حل همه،ا پاسخگو نیست .مالصالح مازندرانی با اسهتفاده از ایهن
َ
َ ُ َّ َ ُّ
َّ
التفکر فی عمر ا » 23را رازگشایی کند؛ به این بیان کهه
روش تالش کرده تا حدیث «نن َما الع َبادة
حصر را اضافی و مختص به ییرمتفکران دانسته است 24.نتیجه ادعای ایشان این خواهد بود
که برای کسی که اهل تفکر نیست و در کار خدا اندیشه نمی کند ،تنها یک عبادت و،ود دارد

و آن تفکههر اسههت .همان گونههه کههه مالحظههه میشههود ،ایههن توضههیح تکل ه آمیز ،دشههواری ایههن

حدیث را برنمیدارد و همچنان برای مخاطب این ساال را باقی می گذارد که اگر کسی در کار

خدا تفکر نکند ،ولی به خل خدا احسان کند یا خاندان پیامبر
قرآن و نماز بخواند ،آیا عبادت نکرده است؟

را دوست داشته باشهد یها

 .3داللت بر کمال

احتمال دیگر ،اینکه استفاده از این سیاق را یک تعبیر بالیی لطی

کمال یک وص

برای بیان مبالغههآمیز

بگیریم و از آن انتظار یک حصر حقیقی نداشته باشیم .این احتمهال قهراین و

شواهد بسیاری دارد و به تأیید اهل بالیت نیز رسیده است.
مفسههران ،صههفت معرف هه ،پههس از «اولئههک ُهههم» را بههه «الکامههل فههی الوص ه » تفسههیر کردهانههد.

عالمههان بالیههت نیههز بههه ایههن موضههوع ،در ،ههایی کههه خبههر ،ملههه اسههمیه معرفههه باشههد ،تصههریح

دارند.

25

نمونههای روایی چنین حصری در تعری

موضوعات اخالقی بسیار زیاد است؛ مانند:

ّد د د ن د د ن د د د ن ّد
26
َانبس.
ِصیم
َهّلل ا ن ا
اإّنا َس ُ طا م ا
ّد
27
َفَ دذِ دَّ نتا د
َسا نل دنن د
ِب دَّ نتا] د
[َفَ د
َة دف اال .
اإ دّنا ج د ا
ا
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 22سوره انفال ،آیه .4 - 2
 23الکافی ،ج ،2ر.55
 24الحصر اضافی بالنسب الی ییر المتفکر عو حقیقی؛ الن العبادة کلها تابعه للتفکهر فالتو،هد عبهادة بدونهه (شهرح الکهافی
األصول و الروض  ،ج ،8ر.)171
 25مختصر المعانی ،ر.99
 .26تصنی یرر الحکم و درر الکلم ،ح.10895

آن است و این گزاره نوعی تعری

هنجاری ،و نه توصیفی ،از آن موضوع اراهه میدهد.

نمونه قرآنی ،الب حصر آیه ز یر است:

ّد
ّن
28
دََ ّدّنا ال دت ِْ دم َ ْ د ْب ن
اک ْن دت ِْ دم َْا نا نل ن
َاص نَّ الر .
وب َایت اس
صار دا ا
ا

در این آیه شریفه کوری حقیقی و کامل از «چشم» نفی شده و بهه «قلهب» نسهبت داده شهده
َّ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ
َ
الغیهب َو َعقه ُ
هاموا
هون َر ّب ُههم ب
اسهت .مشهابه ایهن بیههان در تفسهیر آیهه شههریفه ننمها تنهذر الهذین یخشه
َ
َّ
الص َ
الة  29و َو مها َی َت َهذ َّک ُر ن ّال َمهن ُینی ُ
هب  30ذکهر شهده اسهت .در ایهن آیهات مهراد از «انهذار» انهذار
کامهل و مهاثر 31و مهراد از «تهذکر» تهذکر نهافع اسهت 32.همچنهین در تفسهیر حهدیثههای « َو ا َمهها
َّ
َّ َ َ َ َّ َّ َّ َ َ َ َ 33
َی ُ
الط َاع ه » 34،مههراد از نجههات ،نجههات کامههل
نجههو مه َهن الههذنب نال مههن عقههر بههه» و «ال نجههاة نال ب

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

در این موارد ،حصری که برای موضوع اخالقی بیان شده به معنای اشاره به مصداق کامهل

35

قطعی یا نجات استحقاقی است.
ً
اکنون باید دید اگر این حصهر واقعها اراده نشهده ،چهرا در ظهاهر ادعها میشهود و چهرا از اسهلوب

حص ههر در ای ههن مق هها اس ههتفاده می گ ههردد؟ پاس ههخ ای ههن س ههاال را ب هها نظ ههر ب ههه آرای ههههای ز ب ههانی و

لطافتهای بالیی ،ستو،و می کنیم .این گونهه تعهابیر ،عهالوه بهر ایهنکهه در محهاورات عرفهی
ً
کههامال رایههج و شههایع اسههت ،بههه لطه و بههداعت و بالیههت کههال میافزایههد و سههخن را تأثیرگهذار و

دلپذیر می گرداند.
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
هذین نذا ذک َهر ا ُ َو،لهت قله ُ
المام ُنهون ال َ
ابنعاشهور در تفسهیر آیهه شهریفه نن َمهها ُ
هوب ُهم ...

 36در
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تحلیل بالیی سیاق حصر آن نوشته است:
ظهاهر آیهه شهریفه ،بههه صهراحت ،می گو یهد کسهی کههه ایهن صهفات را نداشهته باشههد،

مامن نیست؛ اما ایهن ظهاهر بها ادلهه فراوانهی کهه ثابهت می کنهد اخهالل بهه وا،بهات

ایمان را از بین نمیبرد ،نمیسازد .در این،ا خدای متعال ابتدا «ایمان بدون این

ویژگیها» را به «عد ایمان» تشبیه کرده است .سهپس مشهبه بهه را حهذف کهرده و

به قاعده استعاره مکنیه تنها الزمه آن را ذکر کرده است .الزمه عد ایمان در ایهن
افراد ،حصر ایمان در کسهانی اسهت کهه ایهن صهفات را داشهته باشهند .بنها بهر ایهن،

حصر در ایهن آیهه ،حصهر ادعهایی و مجهازی و مبتنهی بهر یهک تشهبیه اسهت و مفهاد

نهایی آن ،اراده «کامل االیمان» از «مامنان» است.

37

بنها بههر ایههن ،ایههن عبهارات در مقهها حصههر نیسههت .لسههان ایهن بیانههات ،انشههای در قالههب خبههر و

توصیه به لسان توصی

است؛ یعنی در مقا بیان این است کهه مهامن کامهل واقعهی بایهد ایهن

گونه باشد و این موارد از مقتضیات و لواز در،ات باالی ایمان است:
أ
د
اَراا د
نحرا َ نر بااِخلظ مبا یاِضیا َالمیاس.
ک ّأس َاکالُ

38

بیتردید ،خبری که این آیه درباره مامن کامهل بیهان کهرده ،انحصهاری نیسهت و نفهی ماعهدا

نمی کند؛ یعنی ممکن است ایمان عالوه بر اینهها مقتضهیات دیگهری ههم داشهته باشهد کهه در

،ای دیگری بیان میشود .پس آنچه در سایر آیات و روایات بهعنوان مقتضهیات ایمهان بیهان

شده ،حتی اگر همراه با حصر باشد ،با مفاد این آیه تعار ندارد.
ّ
با استفاده از اسلوب حصر میتوان کسی را بهه نحهو منحصهر ،ماکهد و بلیهغ تحسهین کهرد .در
این مقا آن وص از سایرین بهه نحهو ادعهایی سهلب میشهود؛ گو یها در مقابهل بزرگهی ایهن فهرد،
ً
دیگران به شمار نمیآیند و نادیده گرفته میشوند؛ مثال در عبارت «شاعر فق فردوسی است»

80

َ
َ
 37و قد اقتضی ظاهر القصر المستفاد من ن َّن َما عن من لمیجل ُ
قلبه نذا ذکر ا  ،و لم تزده تالوة آیات ا نیمانا مع نیمانه ،و لم
َ
َ
َ
یتوکل علی ا  ،و لمیقم الصالة ،و لمینف  ،لمیکن موصوفا بصف االیمان ،فهذا ظاهر مؤول بمها دلهت علیهه عدله کثیهرة
ُ
مهن الکتههاب و السههن مههن عن االیمهان الینقضههه االخههالل بههبع الوا،بهات  -کمهها سههیأتی عنههد قولهه تعههالی :عولئه َ
هک ُهه ُهم
ُ ُ َ ًّ
ون َحقا  -فتعی ن عن القصر ادعاهی بتنزیل االیمان الذی عد الوا،بات العظیم منزل العد  ،و هو قصر مجهازی
المامن
البتناهه علی التشبیه ،فهو استعارة مکنی  :شبه الجانب المنفی فی صیغ القصر بمن لیس بمامن ،و طوی ذکر المشبه
َ
به و رمز نلیه بذکر الزمه و هو حصر االیمان فیمن اتص بالصفات التی لمیتص بها المشبه به ،و یؤول هذا نلی معنی:
ً
ً
المام ُن َ
ننما المامنون الکاملو االیمان ،فالتعری فی ن َّن َما ُ
هون تعر یه الجهنس المفیهد قصهرا ادعاهیها علهی عصهحاب ههذه
الصفات مبالغ  ،و حرف «عل» فیه هو ما یسمی بالدال علی معنی الکمال (التحریر و التنویر ،ج ،9ر.)15
 38التحریر و التنویر ،ج ،9ر.15

دیگری قابل ذکر نیست و فرویی ندارد .این ادعا گهر چهه بهه دقهت عقلهی ،مطهاب واقهع نیسهت؛
اما در محاورات عرفی و عبارات ادبی شایع و برای مخاطب مفهو است و عالوه بر شهیرینی و

،ذابیت ،اثرگذار و برانگیزاننده است.
بههر اسهها

ایههن تحلیههل ،از یههک سههو سههیاق حصههر انکههار نشههده و ادوات بههه کههار رفتههه در کههال

بی،هت از معنا تهی نمی گردد؛ یعنی خالف ظاهر کال  ،اراده نمیشود .از سوی دیگر ،انتظار

مها از ایهن سهخنان تعهدیل شهده و معنهای واقعهی حصهر توقهع نمهیرود .همچنهین وقتهی اسههلوب

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

حصهر ادعهایی مبالغههآمیز رخ داده؛ بهه ایهن معنها کههه در پرتهو قهدرت شهعری فردوسهی گو یها کههس

حصر در مقا بیان حصر واقعی نباشد ،تعارضی هم دیده نمیشود.
.4داللت بر تأکید و مبالغه

احتمههال دیگههر ،ایههن اسههت کههه حصههر را ادعههایی و در مقهها تأ کیههد بههدانیم؛ یعنههی گوینههده
ً
نمیخواهههد حقیقتهها حصههری را بیههان کنههد؛ امهها میخواهههد بههر موضههوعی تأ کیههد ورزد .بههرای ایههن
منظور ادعای حصر می کند و سایر موضوعات را از حوزه دید مخاطب خارج میسازد تها نگهاه

مخاطب یک باره و به نحو ماثر بهر آن متمرکهز شهود .ایهن شهیوه بسهیار شهایع اسهت و گهره ا،مهال
ً
بسههیاری از بیانههات مشههتمل بههر حصههر را می گشههاید؛ مههثال وقتههی گفتههه میشههود «عبههادت بههه ،ههز

خدمت خل نیست» منظور تأ کید بر خدمت خل است ،نه حصر واقعهی عبهادت در آن و نهه
بیان مصداق عبادت کامل.

این در صورتی است که خبر معرفه نباشهد ،امها چنهانکهه پیشتهر گفتهه شهد ،ا گهر خبهر معرفهه

باشد ،عالوه بر تأ کید ،بر کمال نیز داللت دارد.

در «حصر» تأ کید ،بر،ستهسازی و بیان اهمیت خار دیهده میشهود .ایهن تأ کیهد حاصهل
َ
مقصور
انحصار و اختصار مفید قطعیت است 39.آنچه در حصر مورد تأ کید قرار می گیرد،
علیه است .پس اگر حصر از نوع صفت بر موصوف باشد ،تأ کید بر موصوف است و ا گهر حصهر
موصوف بر صفت باشد تأ کید بر صفت خواهد بود.

40

متکلم با انتخاب اسهلوب حصهر ،عهالوه بهر بر،ستهسهازی هنهری و خله زیبهایی ،اعتقهاد

،ز یا ادعای محکم خود را به گونهای همراه با تأ کید و مبالغه عرضهه می کنهد .ایهن ظرفیهت،
، .39ایگاه قصر و حصر در علم معانی ،ر.125
ّ
یباییشناختی اسلوب حصر ،ر« : .بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در یزلیات حافظ»،

 .40برای تفصیل بیشتر در و،وه ز
ر.65
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همان گونههه کههه در بیانههات مبالغهههآمیز شههاعرانه قابههل بهرهبههرداری اسههت ،بههرای بیههان تأ کی هدآمیز

توصیههای اخالقی و اثرگذاری عمی ب ر مخاطب در مقا اقناع یا ،لب تو،ه متربی در مقها
تربیت بسیار مفید و بلکه ضروری است.

حصهر بهه عنههوانی یهک ابهزار بالیههی تأ کیهدآفرین ،کهال را رسههاتر و تأثیرگهذارتر می کنهد .مههتکلم

برای آن که مراد خود را بهتر برساند ،ال،ر باید تو،ه مخاطب را ،لب کند ،ههوش و حهوا

او

را ب ه خود معطوف سازد و بتواند فکهر او را درگیهر محتهوا کنهد .گوینهده بایهد دارای ایهن هنهر باشهد
که مخاطب را به تأمل و فعالیت ذهنی وادار کند؛ یعنی شرایطی پدید آورد تا شنونده بهه او دل

دهد و موضهوع او را ،هدی بگیهرد و از کنهار سهخن او بیاعتنها رد نشهود و بها او همهراه گهردد .ایهن
مهم گاهی با باال بردن صدا و نوسانات خطابی انجا می گیرد ،گاهی بها فشهار آهنهب کهال بهر

یک کلمه ،گاهی با تکرار ،گاهی با واژهههای هشهدار ،گهاهی بها صهنایع بهدیع بالیهی و گهاهی بها

ادوات حصر و مانند آن.

41

همه اینها هنر است؛ یعنی نوعی توانمنهدی و فهن اسهت کهه بهه واسهطه آن گوینهده البههالی

82

زهههای گونهاگونی برشهمردهانهد .مههمتهرین آنهها تقر یهر و تحقیه کهال قبلهی اسهت؛ گهو یی
 41اهل بالیت برای «تأ کیهد» انگیه 
متکلم احسا میکند مخاطب تو،ه کامل به مضهمون سهخن او نهدارد ،بهدین رو ،آن را تکهرار مهینمایهد .انگیهزه دو ،
ً
اینکه متکلم میخواهد ت ّ
هوهم شهنونده را بزدایهد؛ مهثال مهیگو یهد «،های األمیهر» و شهنونده خیهال مهیکنهد نماینهده او آمهده
است .لذا با عبارت «،ای األمیر نفسه» این مطلب را تثبیت میکند که خود امیر آمده است ،نه فرستادهاش.
ََ َ َ َ َُ
ً
المالهک ممکهن اسهت برخهی گمهان
گاهی تأ کید بر استغراق (فراگیری) و عمومیت داللت دارد؛ مثال در آیه فسجد
ّ
کنند که بعضی از فرشتگان سجده نکردهاند ،ولی خداوند در ادامه میفرماید :کلهم ع،معون .
گاهی تأ کید ،توهم مجاز بودن را برطرف میکند و نشان میدهد کهه در کهال  ،حهذفی صهورت نگرفتهه و سههو و نسهیانی
و،ود نداشته است .اگر احسا شود مخاطب ،پیا را درنمییابد یا نمیخواهد ب هذیرد ،بایهد ههر گونهه مهانعی در ایهن
مسیر و،ود دارد ،برداشته شود .بهرای ایهن منظهور از نشهانهههایی اسهتفاده مهیشهود؛ مهثال اگهر کسهی بهه ،های «نهه» بگویهد
ً
«هرگز» یا «ابدا» این تأ کید مراد او را روشنتر و کاملتر بیان میکند؛ یعنی کار را یکسره میکند و ،ا برای هرگونه تردید یا
چانهزنی را میبندد .همین طور ا گهر همهین «نهه» بها صهدای بلنهد و محکهم و قهاطع گفتهه شهود ،بها زمهانی کهه آرا و بهدون

تأ کید ذکر شود ،فرق دارد.
بسامد ابزارها و شیوههای تأ کید در زبان عربی بیش از فارسی است .میتهوان گفهت زبهان عربهی ایهن ویژگهی سهاختاری
خود را وامدار زبان قرآن است .البته برخی از ابزارهای تأ کید کارکردهای خود را در زبان عربی امهروز از دسهت دادهانهد و
تنها برای تقویت و استحکا بافت کال به کار میروند .لذا در زبان فارسی برای آنها معادلی در نظر گرفته نمیشود.
برخی از شیوه ها و ابزارهای تأ کید بدین شرح است :تأ کید معنوی (کل ،کال ،کلتا ،ا،مع ،و  ،)...تأ کید با تکرار لفظ یا
تکرار مترادف آن ،مفعول مطل تأ کیدی ،حال تأ کیدی ،بدل تأ کیدی ،تأ کید با عط (مترادف بر مترادف ،خار بر
ع ا و عا بر خار) ،تأ کید با وصفی از ،نس موصوف ،تأ کید بها سهاختمان بیشهتر (زیهاده المبهانی) ،تأ کیهد بها صهیغه
مبالغه ،تأ کید با حروف زاید ،تأ کید با قسم ،تأ کید با ادوات تأ کید ّ
(ان ،نون تأ کید خفیفه و ثقلیه ،ال  ،و  ،)...تأ کید با
افعال مقاربه ،ادات قصر و حصر ،ضمیر فصل ،عدول از ،مله انشایی به ،مله خبری ،عدول از فعل امر به اسهتفها ،
التفات و ...

تحت تأثیر قرار دهد .اگر گوینده ،کال خهود را سهاده و مختصهر و بیپیرایهه طهرح کنهد ،تهو،هی

برانگیختههه نمیشههود و کسههی بههه او اعتنهها نمی کنههد و در رسههیدن بههه هههدف خههود ،نا کهها خواه هد
ماند.
َ
َّ ُ ُ َ َ
ون ن َجس آوردهاند:
مفسران نیز در تفسیر آیه ننما المشرک

أ
ّ
ّ
ّ
ا ظا ر «إّنا» َسصرَ َکأنا َیل ایس َملَرکحس إال جنناَ ا َافرض َملذاافم س جنافِتمَ
ّ
إضاس بااننذم إِل َافهارََ ا َ ّل أبلغَ ا إس کاس کالمها لیر خاِج ن ناِیضو
أا َسصر
42
َالبظ ا َملااُ.
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انبوه پیا ها و صداهای ،الب تو،ه ،صدای خود را به گوشها و دلهها برسهاند و مخاطهب را

ش ههارحان ح ههدیث نی ههز م ههراد  ،ههدی از حص ههر را در بس ههیاری از احادی ههث هم ههین گون ههه بی ههان
َ َ َ
ً
ُ َ ً َّ ً َ َ
هت شههیئا ُم َوظفهها یی َهر تسههبیح فاطمه
می کننهد؛ مههثال در تفسهیر سههخن امهها صهادق « َمهها َعلم

» 43بیان شده است:
ً
احتماال انحصار تکلی موظ در این مورد از باب تأ کید و مبالغه است و گر نه
44
تکالی موظ دیگر بسیار زیاد است.
َّ َ َ ُ َ ُ
همچنههین مالصههالح مازنههدرانی در ش ههرح حههدیث عمیههر مامن ههان « :نن َمهها عخههاف َعل ههیک ُم
َ َ
اثن َتینّ :ات َب َ
َ
اع َ
الهوی َو ُطول األ َمل» 45گفته است:
و،ههه انحصههار خههوف در ایههن دو عامههل ایههن اسههت کههه آنههها بزرطتههرین مهلکههات
46

هستند؛ به صورتی که گویا ییر از آنها چیز مهلکی و،ود ندارد.
ُ
ُ
ُ َّ َ ُ ُ
َ َ َُ
َ
عین همین بیان را در باره آیه شریفه قل ننما ععظکم بواحد ٍة عن تق ُوموا ّ َمثنی َو فهرادی ث َّهم
َ َ َّ
ت َتفک ُروا  47میتوان داشت.

َ
َ
 42آیات االحکا  ،ج ،1ر .75در این آیه شریفه از باب «زید عدل» مشرکان یکپارچه نجاست دانسته شدهاند.
 43الکافی ،ج ،2ر.533
 44شرح الکافی األصول و الروض  ،ج ،10ر .300مجلسی هم در شهرح ایهن حهدیث آورده اسهت :و المهراد بهالموظ مها لهه
عدد مخصور و هیئ خاص الیزاد علیه و الینقص منه ،عو ما یکون من السنن األ کیدة التی ینبغی عن الیتر نال لعذر

شدید و یلز المواظب علیها و مهع ذلهک کأنهه علهی التأ کیهد و المبالغه (مهرآة العقهول فهی شهرح عخبهار آل الرسهول

،

ج ،12ر.)286
 45األمالی (مفید) ،ر.207
 46و و،ه حصر الخوف فیهما عنهما ععظم المهلکات حتی کأنه ال مهلک سهواهما (شهرح الکهافی األصهول و الروضه  ،ج،9
ر.)370
 47سوره سبأ ،آیه .46
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صیغه تفضیل هم بر فرد منحصهر اشهاره دارد و همهین توضهیح را در بهاره حصهر منطهوی در آن

،ار ی است .گاهی صیغه تفضیل  -که خود داللت ضمنی بر حصر دارد  -بها ادات حصهر نیهز
َ َ
َ
ترکیههب میشههود و شههدت ایههن تأ کیههد و مبالغههه افههزایش مییابههد؛ ماننههد« :ال ش هی َم عقه َهب ُح مه َهن
َ
48
الکذب».
بی گمان ،نباید پنداشت که استفاده از ایهن روش مصهداق دروغ گهویی اسهت و بها فضهیلت

صداقت منافات دارد؛ زیرا نه گوینده قصد القای خالف واقع دارد و نه مخاطهب از آن خهالف

واقع میفهمد ،بلکه با سرعت و سهولت به لط

کال منتقل میشود.

بنهها بههر ایههن ،در حههل ایههن معضههل ،بههه،ای تهیسههاختن اسههلوب حصههر از معنههای حصههر و

ارتکاب خالف ظاهر ،استفاده از این اسلوب را نوعی بیان ادبهی همهراه بها مبالغهه بهدانیم کهه بها

هههدف ،لههب تو،ههه مخاطههب و اراه هه بلیههغ معنهها شههکل گرفتههه اسههت .مبالغههه از زیباییهههای

شناختهشههده بیههانی و آرایههههای ادبههی اسههت و مایههه شههیرینی و لطهه

کههال می گههردد .عههرف

مخاطبان نیز نه آن را خالف واقع میبیند و نه بر معنای ابتدایی و مدلول لغوی حمل می کند،

بلکه به درستی ،مبالغه و تنزیل ادعایی را در آن در می کند.
چههه بسهها سه ّهر ایههن گونههه اسههتعمال را در موا،ههه تربیتههی دیههن بهها انسههان بایههد ،سههت .توضههیح
تفصیلی آن چنین است:

قرآن و روایات ،بیتردید ،مهمترین منبع تولید علم و ذخیره بزرط معرفهت بهرای بشهر اسهت و

عالمان و اندیشمندان استفاده های علمی فراوانی از آن دارند؛ اما باید تو،هه داشهت کهه قهرآن و
ً
حدیث کتاب علمی نیست و اساسا زبان آن با زبان متون علمی و تخصصی متفاوت اسهت.

در کتههب علمههی بایههد از تکههرار و تأ کیههد و مبالغههه و سههوگند ،پرهیههز داشههت و انسههجا و ترتیههب

منطقی را رعایهت کهرد؛ در حهالی کهه در کتهاب ههدایت بایهد از عوامهل تأثیرگهذار بهر دل نیهز بههره
گرفهت .در ایهن مقها  ،سهاده و صهریح و بیآرایهه سهخن گفهتن مطلهوب نیسهت .کنایهه و مجهاز و

استعاره ،مبالغه و تأ کید و استفاده از صنایع بالیی و ادبی و بیانهات چندالیهه مطلهوب اسهت.
متههون دینههی بهها همههین هههدف و بهها همههین لسههان ،اداره امههت اسههالمی ،فرهنبسههازی ،القههای

ارزشها و تربیت انسان ها را بر عهده دارند و تأثیرات تمدنی شگرفی پدید آوردهاند.

گههاهی مههتکلم بهها کههال خههود فق ه معنههایی را بههه ذهههن مخاطههب منتقههل می کنههد و در صههدد

اطالعرسانی و اقناع ذهنی است ،گاهی فعل گفتاری دیگهری ههم انجها میدههد .ا گهر مهتکلم
84

 48تصنی

یرر الحکم و درر الکلم ،ح.4383

مخاطب باید آن عمل را بسیار مهم تلقهی کنهد .حتهی ا گهر فهر

کنهیم کهه در واقهع از آن مهمتهر

هم و،ود دارد ،ذهن مخاطب اکنون نباید بدان درگیر شود .در این مقا هرچهه قهراین مخهال

حذف یا مخفی شود ،بهتر است.

ایههن،هها مقهها ا خبههار ،حکایههت واقههع و انتقههال مفهههو نیسههت؛ مقهها ایجههاد نههوعی احسهها

و

انشای نهوعی فعالیهت اسهت .بنها بهر ایهن ،از آن،ها کهه مهتکلم انگیزهسهازی و تأثیرگهذاری بهر دل
مخاطب را نیز هدف گرفته است ،نباید ذهن او را به اهمیت کارهای دیگر منصرف گرداند.
ً
این بر،ستهسازی و بزرطنمایی در مقا ترییب و تشوی مخاطب کاربرد دارد؛ مثال وقتهی

معلم می گوید« :فق در إ» در این اسلوب ،در

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

در مقا تربیت و اثرگذاری عینی باشد ،الز است مخاطب را بر عملی برانگیهزد .در ایهن مقها

خواندن را چنان بااهمیهت ،خطیهر و ماکهد

تلقهی کهرده کههه گو یها ههیچ توصههیه دیگهری در کنهار آن و،ههود نهدارد .گهاهی ایههن تأ کیهد متضههمن
ً
معنای تعری هم هست؛ مثال اگر خطاب به شاعری گفتهه شهود« :شهعر فقه شهعر حهافظ» در

ایههن صههورت گو یهها شههعر او را شههعر ندانسههتهایم و بهها کنایههه بههه او متههذکر شههدهایم کههه کههار او ارزنههده
َ
َ
ُ
ین یس َهم ُع َ
یب ّالهذ َ
نیست .در آیه ن َّنما َیت َذ َّک ُر ع ُولوا األلبهاب  49و ن َّنمها یس َهتج ُ
ون  50تعریضهی بهه
کافران و،ود دارد که آنان را از فرط ،هالت بهه بههاهم و کهران ملحه سهاخته و پنهدگرفتن آنهان را

دور از انتظار ،بلکه ییرممکن معرفی کرده است.

51

همچنین حصر در مقا اصالح خطای مخاطب ،تحذیر و تهدید ،انذار یها هشهدار ،تحدیهد

و تعیین مرز ،دفع توهم ،تواضع و تشکر ،اظهار حرمان ،شهکایت و گالیهمنهدی ،یهار ی طلبیهدن

و فر یادرسی ،تفاخر و مباهات و ایرا

دیگر به کار میرود.

52

خالصههه ایههنکههه ایههن اسههلوب در مههوارد بسههیاری بههه نحههو حقیقههی بههر انحصههار حکههم داللههت

نمی کند ،بلکه در قالب یک حصر ادعایی بالیی ،حداکثر بر تأ کید داللت دارد .در این مهوارد
بحث از مفهو حصر  -که اصولیان بدان پرداختهاند  -نیز بیمحل و بیو،ه خواهد بود.
.5کشف مصادیق مخفی

احتمههال دیگههر ،ایههن اسههت کههه دسههت از حصههر حقیقههی برنههداریم ،ولههی بههرای تو،یههه انحصههار
 49سوره رعد ،آیه 19؛ سوره زمر ،آیه .9
 .50سوره انعا  ،آیه .36
 . 51فانه تعری بان الکفار من فرط ،هلهم کالبهاهم فطمع النظر ای التأمل منهم کطمعه منها ای کطمع النظر من البهاهم.
(المطول ،ر.)220
 .52ر : .معالم البالیه ،ر162؛ ،واهر البالیه ،ر12؛ اصول بالیت ،ر383؛ بیان و معانی ،ر.130
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کههال از مصههادی مخفههی و ییرظههاهر سههراغ گیههریم؛ یعنههی عمومیههت انحصههاری دلیههل را بهها آن
ً
مصادی پنهان ثابت شماریم؛ مثال در حدیث آمده است:
د د د ّد ن أ
د د د د د ن ن د د د د
دّ د ن
یننا اس دج از دیَ ٍَ انن دج دزَ ائ ار
نا کاس ا ال یکحس ا ا
ینن اإال دا اا دجار نی ِیو ایا ا او أس ن ِ
یس ابکا ائ ِن نن ِ
دد د ن د
53
د
ن
د
َهّلل ا نا نن یی ِو ایا.
حر البَِث
َاب ا

ظاهر این حدیث بسهیار یر یهب بهه نظهر میرسهد و بها تجهارب بسهیاری از مها سهازگار نیسهت.
ً
مالصالح مازندرانی برای توضیح این سخن ،مصداق پنهانی را  -که نوعا به آن تو،ه نمیشهود

 -یافته و چنین نوشته است:

مراد از ،ار در این روایت تنها همسایگان معروف نیست ،بلکه هر کس که مجاور

و نزدیک باشد؛ چه دیده شود و چه دیده نشود ،همسایه است .بنها بهر ایهن ،ههیچ

کس از همسایه تهی نیست و دسهتکهم شهیطان همسهایه انسهان اسهت .پهس ایهن

حصر کلی است.

54

.6بازگشت به مسأله سور قضیه

اسلوب حصر به دو گزاره کلی مو،به و سالبه قابل انحالل است .این دو گزاره در نگاه اول

کلیت دارند؛ اما سور قضایای کلی  -چنانکهه در ،های دیگهری بررسهی شهده - 55گرفتهار ابهها

است .این ابها در اسلوب حصر مضاع است و البته راهحلهایی که آن،ا برای اصالح یا
ً
تعدیل ادعای کلیت بیان شد ،در این،ا نیز ،اری اسهت .ایهن موضهوع عمهدتا در گزارهههایی
ً
است که بر نوعی رابطه سببی یا مالزمه داللت دارند؛ مثال در کال اما علی آمده است:
د دّ د
ن د
ّن د ّد أ دّ د د د ن
َاا دی دان ام ل ّصم.
دنا َاَ أ دََّ ان دن َاَّ دنیا ا َ اإال کان اا دی دوُ ا

56

اگر این ،مله ،بدون حصر ،به صورت «من التذ من الدنیا لذة کانت له یو القیامهه یصه »

بیههان میشههد ،نیههز داللههت بههر کلیههت داشههت و بایههد بههرای آن عال،ههی مییههافتیم .اکنههون کههه بهها
اسلوب حصر بیان شده ،داللت آن بر کلیت ،بیشهتر ،بلیهغتر ،صهریحتر و ماکهدتر گشهته اسهت؛
زیرا بر دو گزاره کلی ،یعنی یک اثبات کلی و یک سهلب کلهی مشهتمل اسهت و بها لسهان حصهر
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 .53الکافی ،ج ،2ر.251
 54لیس المراد به الجار المعروف فق بل کل من یجاوره و یقاربه و رآه عو لم یر ،فلیس عحهد یخلهو مهن ،هار و عقلهه الشهیطان
فالحصر کلی (شرح الکافی األصول و الروض  ،ج ،9ر.)194
 55ر« : .راهکارهای کش سور قضایای اخالقی در قرآن و حدیث».
 .56یرر الحکم و درر الکلم ،ح.2500

بر اسا

آنچه در مسأله ابها در سور قضایای اخالقی گفته شد ،سهه راه حهل بهرای درمهان

این موضوع و،ود دارد :نخست ،این گزاره ممکن است فق بیان اقتضا و نه علت تها باشهد؛

یعنههی لههذت،و یی از دنیهها ،فههی نفسههه و بههه طبیعههت اولی هه خههود مقتضههی یص هه و انههدوه در روز

قیامهت اسههت؛ امها ممکههن اسهت عوامههل دیگهری مههانع از ایهن یصههه و انهدوه گههردد و ،لهوی ایههن

اقتضا را بگیرد .دو  ،ممکن است بهر مراتهب تشهکیکی معنها حمهل شهود؛ یعنهی لهذت گهرفتن از
دنیا ،به تناسب اندازه و مرتبهای که دارد ،مو،ب یصه و انهدوه می گهردد .ا گهر کهم باشهد ،کهم و

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

آبی از تخصیص ،یعنی استنثناناپذیر دیده میشود.

ا گههر ز یههاد باشههد ،ز یههاد؛ امهها بههه هههر حههال بههه صههورت کلههی و بههرای همگههان حسههرت و انههدوه بههه بههار

میآورد .سهو  ،ممکهن اسهت کلیهت و عمهو ایهن گهزاره بها دلیهل منفصهل دیگهری تخصهیص یها
تقییههد بخههورد .البتههه تقییههد و تخصههیص در اسههلوب حصههر خههالف ظههاهر اسههت و بهها تأ کیههد و

تصریح بلیغ آن در ابتدا ناسازگار به نظر میرسد؛ امها ا گهر بهر و،هود مخصهص منفصهل اطمینهان

ی ههافتیم ،چ ههارهای از آن نیس ههت؛ ز ی ههرا گ ههزاره اخالق ههی دین ههی قب ههل از فح ههص از ق ههراین تفس ههیری،
حجیت علمی و عملی ندارد؛ یعنی نه میتوان مضمون آن را بهه شهریعت مقهد

آن را علمهی دینهی تلقهی کهرد و نهه میتهوان بهر اسها

نسهبت داد و

آن عمهل کهرد و آن را عملهی دینهی بهه شهمار

آورد .مرحو نراقی در نمونه مشابه فقهی بر ایهن موضهوع تصهریح کهرده و از ظهاهر لسهان حصهر بها

دلیل قطعی دیگر دست برداشته است:
ّ
حدیث «انما الربا فی النسیئ » نباید بهر ظهاهرش ،یعنهی حصهر ر بها در نسهیه حمهل شهود؛ ز یهرا
هم به ا،ماع و هم به دلیهل نقلهی ،ر بها در بیهع نیهز ثابهت اسهت  ...و ایهن ،گهر چهه تأو یهل بعیهدی

است ،اما چارهای از آن نیست؛ زیرا مر،ح قویتری و،ود دارد.

57

نمونه اخالقی آن نیز حدیث زیر است:

د
ن
دّ د د
د د
د
د د د د
نک ّول دهلووو ن
وفو اوا دا نن دال د دب اِو اوا د
َنَأ دتو نوا
نیو اوا ون َ ا
وین ان دب ا
َةو ِ
اطوول اإال اس ینوال ِل اس ت اأا ایذو اوا َابو دوَع ا ر ا
ا
د د
58
َ اَ ّ نّن ّدن دَظ.

در این حدیث از لسان ماکد حصر بهرای بیهان کلیهت اسهتفاده شهده کهه بهه نظهر بهدوی قابهل

استثنا دیده نمی شود؛ اما با ضمیمه کردن احادیث زیر تخصیص آن ضروری است:

ّ
 57قوله « :ننما الربا فی النسیئ » الیجوز حمله علی ظاهره ،و هو حصر الربا فی النسیئ لثبوت الربا فی بیع الربوی بمثله
ً
ّ
ّ
ههدا باال،مهههاع و الهههنص  ...و ه ههذا و نن کههان م ههن التهههأویالت البعیههدة نال عنهههه یتعهههین لو ،ههود المه ّ
ههر،ح القهههوی (ان ههیس
نقه
المجتهدین ،ج ،2ر.)848
 58الکافی ،ج ،5ر.50
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ّد
د د ّد د
د د د د د د ّد
َاَ دم ّنَ ب ّ د د ن د د د
دهل نو ن
یل.
ین ان اس ینال ین ام أَلیاء
ا ا ا
َة ِ
اانن ااء ا نبا کُ ام اَإلخو اَس ا َاصال اَ اباال ا
د
د د 60
َةینن ّد
َان د
ذاَم دا دخی نَ دهلو د
د ن د ن
َةرأ اَ َةفَ .
خیَ هل او ِ ا

59

.7تصحیف یا نقل مضمون

احتمال دیگر ،این که سیاق حصر را عین عبارت معصهو نهدانیم؛ یعنهی احتمهال دههیم کهه

راوی محتر مطاب برداشت خود و ،هت تأ کید و تشدید مطلب ،لسان حصر را بهه آن افهزوده

است .به این حدیث از اما باقر

تو،ه کنید:

دنن د د د
د ّد د 61
ن
َسنم.
دنن دطُ دَت ااالاتاَ اخل ج

فر

ً
مضمون این حدیث ا،ماال همان مفاد حدیث باالست ،البته منههای حصهر و تأ کیهد .ا گهر
کنیم بیان اصهلی معصهو ایهن بهوده و حهدیث بهاال نقهل مضهمون یها تصهحی

و تحر یه

این بیان بهه شهمار مهیرود ،همهه اشهکاالت فهوق برطهرف خواههد شهد .ایهن احتمهال بها تو،هه بهه
رواج نقههل معنهها و روایههی آن احتمههال ضههعیفی نیسههت و بههه همههین ،هههت اسههتناد بههه ،زهیههات
کلمات ،تو،هه بهه نکهات خهرد بالیهی ،پافشهاری بهر آحهاد الفها و سهاختار ،مهالت و ترکیبهات

دلیل ه ی نههدارد .بهها دسههت برداشههتن از اسههلوب حصههر و عههد اسههتناد بههه آن برخههی از مشههکالت
مفهومی حل خواهد شد.

نتیجه
با تو،هه بهه ایهنکهه ادات حصهر در بسهیار ی از اسهتعماالت خهود فاقهد معنهای حصهر حقیقهی

است ،اسلوب حصر در آیات و روایات را بر اسا

قراین باید بر حصهر اضهافی یها معنهای کمهال

یا تأ کید و مبالغه یها بهه ههدف بیهان مصهادی مخفهی حمهل کهرد و بهر معنهای حصهر حقیقهی بهه
عنوان مراد ،دی متکلم نمیتوان پافشار ی داشت.

کتابنامه
_ اإلتق ههان ف ههی عل ههو الق ههرآن، ،اللال ههدین عب ههدالرحمن ب ههن ابیبک ههر س ههیوطی ،تحقیه ه محم ههد
ابوالفضل ابراهیم ،قم :انتشارات الشری
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الرضی ،صبیتا].

_ األمالی ،محمد بن محمد بن نعمان مفید ،تحقی و تصحیح :حسین اسهتادولی و علیاکبهر
یفار ی ،قم :کنگرۀ شیخ مفید1413 ،ق.

_ انههیس المجتهههدین فههی علههم األصههول ،محمدمهههدی بههن اب هیذر نراق هی ،قههم :موسسههه بوسههتان
کتاب 1388 ،ش.

_ آیات األحکا  ،محمد بن علی استرآبادی ،تهران :مکتب المعرا،ی ،صبیتا].

_ بحار االنوار الجامعه لهدرر عخبهار األهمه األطههار ،محمهدباقر بهن محمهدتقی مجلسهی ،بیهروت:

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

_ األمالی ،محمد بن حسن طوسی ،قم :انتشارات دار الثقاف 1414 ،ق.

موسس الوفای1404 ،ق.

_ البرهان فی تفسیر القرآن ،سیدهاشم بحرانی ،تهران :بنیاد بعثت1416 ،ق.

_ بشههارة المصههطفی لشههیع المرتضههی ،محمههد بههن عبیالقاسههم طبههری آملههی ،نج ه  :المکتبهه
الحیدری 1383 ،ق.

_ پژوهش هههای قرآنههی عالمههه شههعرانی در تفاسههیر مجمههع البیههان ،روح الجنههان و مههنهج الصههادقین،

ابوالحسن شعرانی ،تحقی محمدرضا ییهاثی کرمهانی ،قهم :بوسهتان کتهاب (انتشهارات دفتهر

تبلیغات اسالمی حوزة علمی قم)1386 ،ش.

_ تح

_ تصنی

العقول ،حسن بن شعبه حرانی ،قم :انتشارات ،امعر مدرسین 1404 ،ق.

یرر الحکم و درر الکلم ،عبهد الواحهد بهن محمهد تمیمهی آمهدی ،قهم :انتشهارات دفتهر

تبلیغات اسالمی1366 ،ش.

_ تفسیر التحریر و التنویر ،محمد بن طاهر ابن عاشور ،بیروت :ماسس التاریخ العربی1419 ،ق.

_ تفسیر القمی ،علهی بهن ابهراهیم قمهی ،تحقیه سهیدطیب موسهوی ،زاههری ،قهم :دار الکتهاب،
1404ق.

_ تفسهیر مههن وحههی القههرآن ،سیدمحمدحسهین فضهلا  ،بیههروت :دار المههال
1419ق.

للطباعه و النشههر،

_ تفسیر نمونه ،ناصر مکار شیراز ی و همکاران ،تهران :دار الکتب االسالمی  1379 ،ش.

_ الخصال ،محمد بن علی بن الحسین صدوق ،قم :انتشارات ،امعر مدرسین1403 ،ق.
_ زیباشناسی سخن پارسی ،میر،اللالدین ک ّزاز ی ،معانی ،تهران :نشر مرکز1374 ،ش.

_ ش ههرح الک ههافی االص ههول و الروضه ه  ،محمدص ههالح ب ههن احم ههد مازن ههدرانی ،تحقیه ه و تص ههحیح
ابوالحسن شعرانی ،تهران :المکتب اإلسالمی 1382 ،ق.

_ الکافی ،محمد بن یعقهوب کلینهی ،تحقیه و تصهحیح علیاکبهر یفهاری و محمهد آخونهدی،
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تهران :انتشارات اسالمیه1365 ،ش.

_ المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،تحقی و تصحیح ،اللالدین محهد  ،قهم :دار
الکتب اإلسالمی 1371 ،ق.

_ مختصر المعانی ،سعدالدین تفتازانی ،قم :دار الفکر1411 ،ق.

_ مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،محمدباقر بن محمهدتقی مجلسهی ،تههران :دار الکتهب
اإلسالمی 1404 ،ق.

_ المطههول و بهامشههه حاشههی السههید میرشههری  ،مسههعود بههن عمههر تفتههازانی ،قههم :مکتب ه داوری،
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