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 ثیاحاد و اتیآ در( قصر) حصر اسلوب یقیحق فادم
 1زادۀ نوری محمد عالم

 چکیده 
کسی که  این   عبارت است از حصر کسی را به چیزی یا  کهه از  چنان آن  چیزی یا  ویهژه دارنهد 

او نباشد. داللهت حصهر بهر معنهای مهذکور مهورد تردیهد اسهت. بررسهی  او درنگذرد و در ییر
و  یا تابخانهههکه بههه روش کههاصههلی ایههن پههژوهش اسههت    همسههألمفههاد واقعههی ایههن اسههلوب 

گرفتههه شههده اسههت. آیهها ظهههور ایههن بیانههات در انحصههار، معتبههر و قابههل  یل محتههوا پههیههتحل
 ؛ه حصر را ییرحقیقی یا اضافی بدانیمک نیا استناد است؟ احتماالت چندی و،وددارد:

کمههال یههک وصهه   آمیز اسههتفاده از حصههر را یههک تعبیههر بالیههی لطیهه  بههرای بیههان مبالغههه
کید بدانیم ؛بگیریم یم ؛آن را ادعایی و در مقا  تأ ولی بهرای  ،دست از حصر حقیقی برندار

کلیههت و  گیههریم. داللههت بههر  کههال  از مصههادی  مخفههی و ییرظههاهر سههراغ  تو،یههه انحصههار 
ا بهر مراتهب تشهکیکی معنها یهم یبیهان اقتضها و نهه علهت تها  بهدان یبه معنا فق   انحصار را 

   ... خالصهه م ویکلیت و عمو  آن را با دلیل منفصل تخصهیص وتقییهد بهزن ایم ینکحمل 
 م.ینک یم پافشاریتوان یلم نمکمت یعنوان مراد،د حقیقی حصر به یبر معناکه  این

 ث.ی، استنباط از قرآن و حدی، مراد ،دیثان یقیحصر، قصر، مدلول تصد ها: کلیدواژه

 درآمد
 همحههاورات و نیهههز در همههه هبلکههه در همههه ،و حهههدیثهای پرکههاربرد در قهههرآن  یکههی از اسهههلوب

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

گردد.  ولی از او درنگذرد و از ییر او نفی 
در آیهات و احادیهث اخالقهی، فههم  بهه خصهور ،سهلوب بیهانینظر به استعمال فهراوان ایهن ا

ضروری است. چالش عمهده در فههم معنهای حصهر ایهن  و مدلول تصدیقی ثانی آن مراد ،دی
                                                   

 . (m.noori@isca.ac.ir) . استاد یار پژوهشگاه علو  و فرهنب اسال 1

mailto:m.noori@isca.ac.ir
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کهه در مهوارد بسهیاری، داللهت حصهر بهر معنهای مهذکور مهورد تردیهد اسهت یها تعر   آن بههر یهاسهت 
ک ابد. به نمونهی ی  نمیموارد استعمالش تطب  نید:های زیر تو،ه 

اراب جد َّد ِان َا مد ن اد د  ند
لن َا ا ِد ا َا د

ّّند  2یإا
که تجربه کسی است   ها او را پند دهد. عاقل فق  

، وصههه  عاقهههل تنهههها در یهههک مصهههداق «اّنمههها»بههها اسهههتفاده از ادات حصهههر  ،در ایهههن حهههدیث
منحصر شده است. آیا واقعًا عاقل منحصر در این مصداق است و ییر او عاقهل نیسهت؟ مهراد 

 آمده است: یگریث دیاز این بیان چیست؟ در حد  عصو ،دی اما  م
م ّد ج اا مد الا ن  د ّجد نا  ند

اّلد  إا
مأ َد ؤ  ند  :د َنرن َد ا ند  3یند

کس شوخی نمی  شود. ای از عقل او ،دا می پارهکه  آن مگر ،کند هیچ 
که شوخی می کسانی  بهه از  ،کنند در این حدیث نیز با استفاده از ادات نفی و استثنا، تما  

گونهه شهوخی، خهالف مقتضهای عقهل و  دادن عقل محکو  و متهم شده دست اند. آیا واقعها ههر 
که از پیامبر اعظم شوخی ،مذمو  است؟ در این صورت   یا اهل بیت عصمت  هایی 

 از این بیان چیست؟   شود؟ منظور ،دی اما  معصو  چگونه تفسیر می ،نقل شده
 عدی شیرازی است:معروف این چالش در ادب فارسی سخن س هنمون

 به تسبیح و سجاده و دل  نیست     عبادت به ،ز خدمت خل  نیست 
کههردن بههه خلهه  خههدا منحصههر اسههت و نمههاز و روزه عبههادت  آیهها واقعهها عبههادت، در خههدمت 

بهاور اسههت؟  آمیز و ییرقابل نیسهت؟ آیها ایههن آمهوزه پههذیرفتنی اسهت یها ادعههایی شهاعرانه، مبالغههه
گفتهه شهود هچیسهت؟ هرچهه در بهار مراد ،هدی سهعدی از ایهن عبهارت در  ،ایهن سهخن سهعدی 

 احادیث زیر نیز ،اری است: هبار
َن یاد  ااد بد ِا ُا کد سد َا و

َا اد َاّصد الد َد َاّصد َد بد  یث َّد َن َا ااد بد ِا ا َا د
ّّند ّلد  َن سا ّکن إا ّزد اد جد نرا َهّللا  د

د
 4. أ

ن یاد  قن ند ِا ا اعد ید سد َاّند قن َاّند  ا کا اد اد  َنرا
د
ان َّا .ید  یّند َد الد قن َاّصد  5نرا

                                                   
 .10152، حتصنی  یرر الحکم و درر الکلم 2

 .450ح هج البالیه،ن 3

 .55، ر2ج الکافی، 4

عن اصل من اصول االصحاب. مصدر اصلی ایهن حهدیث در منهابع شهیعی یافهت نشهد؛ امها  267، ر81 ج بحار األنوار، 5
ی همین مضمون به صورت زیر در منابع اهل سنت آمهده اسهت: َقهاَل َرُسهوُل ا    هذ  َقً  اّلَ ها   َسهر   الّنَ

ُ
سهَوع

َ
هن یَ : ع ُق م  سهر 

. َقاُلوا: َص  ه  إ َوَکیَ  یَ الت  ُکهوع  َو یَ ا َرُسوَل ا   هی الّرُ یُم ُصهلَبُه ف  و َقاَل: الُیق 
َ
ّمُ ُرُکوَعَها َو ال ُسُجوَدَها، ع ؟ َقاَل: الُیت  ه  ن َصالت  ُق م  سر 

ُجود )  (.319، ر37 ، جمسند اإلما  عحمد بن حنبلالّسُ
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 ،گردانهد لم از حصهر بیشهتر میکمهت یتردیهد مها را نسهبت بهه معنهای واقعهی و مهراد ،هد چه آن
که در آن دو ،مل به  ؛گیرند مشتمل بر حصر مقابل هم قرار می رمواردی در قرآن و روایات است 

که هر یک مفاد انحصاری دیگری را تکذیب می نهدارد.  کند و قابلیهت ،مهع نیهز و،هود صورتی 
کهه برداشهت مها از معنهای حصهر ناتمها  ها یقین می این نمونه هبا مشاهد بلکهه نادرسهت  ،کنیم 

کریم، تعری  مامنهان حقیقهی در آ هاست. نمون انفهال  هسهور 4تها  2ات یهچنین چالشی در قرآن 
کریم با استعمال سه نشان ،است. در این آیات اسهمیه  هدر ابتهدا و ،مله« اّنمها») حصهر  هخدای 

ههاضههمیر فصههل در  ،الطههرفین  عرفههم ُنههوَن َحّقً ههک ُهههُم الُمام  ولئ 
ُ
کیههد  ع  (در پایههان «َحّقههاً »و قیههد تأ

که پنج ویژگی داشته باشند کسانی  منحصر ساخته است؛ اما در انتهای همهین  ،مامنان را در 
اند. مفهاد  ههای دیگهری شهمرده شهده ( مامنان به صهورت انحصهاری دارای ویژگی74ه یسوره )آ
کههه مههامن حقیقههی  دیگر تعههار  دارد و بههاالخره معلههو  نمی اری ایههن آیههات بهها یههکانحصهه شههود 

 های روایی این تعار  نیز فراوان است. مانند: نمونه 6کیست.

ّرا  حد
َّد َن َا رد ا َاحد د ّّند .کد افا ا اد َاکد َةد  سا  یإا الا ا فد نا َةد   د

 7ّ ن
ِد  نا َةد َن ]َاِفهیر[  د

ُّن فد َّد َن َا رد ا َاحد د ّّند  8.اصا إا

هایی مههها را در برداشهههت از اسهههلوب حصهههر در منهههابع دینهههی مهههردد  موا،ههههه بههها چنهههین نمونهههه
کامل است؟ آیها ظههور ایهن بیانهات  می سازد؟ آیا برداشت ما از این آیات و احادیث، درست و 

دیدیههه و صههریح ایههن معههانی منحصههر را بههه خههدای  تههوان بی در انحصههار، معتبههر اسههت؟ آیهها می
 نسبت داد؟  عصو م همتعال یا اهم

متبهادر هها  آن  حصهر از یغ حصر ظهور در انحصار دارند و معنهایه ادوات و صکم ید نداریترد
 یاریلم باشد و در بسهکد مراد متیالقاعده با یمتبادر عل ین معنایه اکم ید نداریز تردیاست. ن

د یههه باکههرد ز و،ههود دایههن ییها ن نمونهههیچنهه ،ن حههالی. در عهههسههت ز یههاو ن یاز مههوارد مههراد ،ههد
                                                   

کهریم، در روایهات نیهز همههی 6 تههر و تهوان یافههت. بها احتسهاب روایهات، ایههن چهالش ،هدین مضهمون را مهیعهالوه بهر آیهات قههرآن 
هَک ُههُم سنگین ولئ 

ُ
، ع هَرة  نیا َو االخ  ج  الّدُ ی َحَواه  م ف  َلیه  ه  یفَزُع ن  رض 

َ
ی ع ه  ف  ن َخلق  َبادًا م  َّ  ع  ّنَ    ُنهوَن تر خواهد شد: ن  هًا    الُمام  َحّقً

ی بن  ُموَسی الّر  376، رتح  العقول) َر اُ  ُسهبَحاَنُه َو َتَعهاَلی َو،َههُه  َقاَل  َضا (. َعل  ین  َمهن َنهّوَ الط  بَواب  الّسَ
َ
أ َّ  ب  ّنَ    : ن 

 ال
ُ
َلیهه  یلَجهأ یَن ن  م  ُمهوَر الُمسهل 

ُ
هه  ع َح ب  هه  َو یصهل  یاه  ول 

َ
هه  َعهن ع یهدَفَع ب  الد  ل  هی الهب  َن َلُه ف 

الُبرَهان  َو َمّکَ هَرر  ب 
هَن الّضَ ُنهوَن م  َو یفهَزُع ُمام 

ُنهوَن  هَک الُمام  وَلئ 
ُ
، ع َلَمه   ی َدار  الّظَ ُن اُ  َتَعاَلی َروَعَتُهم ف  ه  یام  َنا َو ب  یَعت  ن ش  هه    ُذوالَحاَ،   م  رض 

َ
هی ع َمَنهاُی ا   ف 

ُ
هَک ع وَلئ 

ُ
َحّقهًا َو ع

ُنوَن 100، راألمالی للمفید) َما الُمام  ّنَ ُکَمیُلإ ن  َن   (. یا  َقول  ها َلهمَمن َقاَل ب  هَر َعّنَ ا، َو َمهن َقّصَ َر َعّنَ ا َقّصَ َ  َعّنَ
لَحه  ی ا، َفَمن َتَخّلَ

َنا، َو َمن َلم ار  )ی ب 
َن الّنَ ر   االسَفل  م  ی الّدَ  (.26، ر2، جبشارة المصطفی لشیع  المرتضیُکن َمَعَنا َفف 

 . 5820، حتصنی  یرر الحکم و درر الکلم 7

 .5819همان، ح 8
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 ند.کافت یح مناسب خود را دریتوض
کههه دانشههمندان  ،های حصههر ابتههدا بهها تعریهه ، اقسهها  و شههیوه مسههأله  بههرای حههل ایههن  گونههه  آن 
کرده  شویم. آشنا می ،اند بالیت تبیین 

 9حصر اقسام و فیتعر
کسههی یهها حکمههی یهها امههری یهها حههالتی را بههه کههه  ایههن   عبارت اسههت از حصههر )یهها قصههر( چیههزی یهها 

کهه از او در نگهذرد و در ییهر او چی کسی یا حکمی یا امهری یها حهالتی آن چنهان ویهژه دارنهد  زی یا 
کننههد و از ییههر او سههلب نماینههد. اّولههی  ،در ایههن صههورت 10نباشههد؛ یعنههی حکههم را بههرای او اثبههات 

 مقصور و دومی مقصوَر علیه )محصوَر فیه، مختَص به، مخصوَر به( خواهد بود.
م را از دیگهران بهه صهورت ماّکهد کهدانیم، آن ح به چیزی مخهتص مهیم یا صفتی را کوقتی ح

گهزار بنها بهر ایهن،  نهیم. ک نفهی مهی مو،بهه و سهالبه قابهل انحهالل اسهت؛ مههثال  هسهیاق حصههر بهه دو 
گفتهههه می لبهههابشهههود:  وقتهههی 

َ
وُلهههوا األ

ُ
ال ع ُر ن 

ّکَ گفتهههه شهههود:  هبهههه منزلههه 11،َو مایهههّذَ کهههه  آن اسهههت 
 «. شوند ییرخردمندان متذکر نمی»و « شوند خردمندان متذکر می»

 حصر به اعتبار طرفین بر دو نوع است: 
کههه صههفت تنههها در یههک موصههوف و،ههود  12الهه ( حصههر صههفت بههر موصههوف: بههه ایههن ترتیههب 

آن موصههوف صههفات دیگههری نیههز داشههته  گههر چهههداشههته باشههد و از او بههه دیگههران سههرایت نکنههد؛ 
اختصار یافته و از   فت فتوت به علیص ،که در آن 13« ال َفتی نال َعلّی »مانند  ؛باشد

 دیگران سلب شده است.
که موصوف تنها یهک صهفت داشهته باشهد؛  گهر ب( حصر موصوف بر صفت: به این ترتیب 

اّلَ َرُسهوَل ماننهد  ؛این صفت ممکن است در افراد دیگری نیز باشهد چه هَد ن  کهه در  14َو مها ُمَحّمَ
کر   ، بهه نحهو ادعها،اسهت و سهایر صهفات از اوه شددر صفت رسالت محصور   آن پیامبر ا

ای نهدارد؛ زیهرا  پهذیر نیسهت و نمونهه سلب شده است. حصر حقیقی  موصوف بهر صهفت امکان
                                                   

 .129 - 115، رعانیمختصر الم. ر. : 9

 .184، رزیباشناسی سخن پارسی. ر. : 10

 .269سوره بقره، آیه  11

کهه یکهی از توابهع نحهوی  . صفت در این12 کار نرفته و مراد از آن معنای قاهم به ییر است، نه نعهت  ،ا به اصطالح نحوی به 
 است. بنا بر این ممکن است این معنای قاهم به ییر مبتدا یا فاعل باشد.

 .110، ر8، جافیالک 13

 .144عمران، آیه سوره آل 14
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  15صفات دیگر از او سلب شود. هصهفت باشد و هم دارای یک معقول نیست چیزی فق 
کرده   اند: حصر را به حقیقی و ییرحقیقی )نسبی( نیز تقسیم 

عنههی اختصههار چیههزی بههه چیههز دیگههر بههه حقیقههت و بههر حسههب واقههع ی ،اله ( حصههر حقیقههی
اّلَ ا کند؛ مانند  است و به هیچ چیز دیگر تجاوز نمی یَلُه ن  کسی ،ز خدا بهه » 16؛َوما َیعَلُم َتأو

کاماًل حقیقی است. .«حقای  امور عالم نیست  در این آیه اختصار علم حقای  به خدا 
ای  اختصهار چیهزی بهه چیهز دیگهر نسهبی و مقایسهه یعنی ،ب( حصر ییرحقیقی یا اضافی

گر نه ؛است گفتهه می بهه امهور دیگهر تجهاوز می ،در واقع و  َمها الَمسهیُح  :شهود کنهد؛ مهثاًل وقتهی  ّنَ ن 
در صفت رسالت حقیقی نیسهت؛   انحصار حضرت عیسی 17،عیَسی بُن َمرَیَم َرُسوُل ا   

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

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

شود؛ زیرا مهتکلم بهه ،ههت روشهن  اد، قلب و تعیین تقسیم میفرا  حصر ییرحقیقی به حصر 
بیهان اعتقهاد خهود در برابهر اعتقهاد مخاطهب، حصهر را بهرای یکهی از  یکردن ذهن مخاطب یها بهرا

کار می  برد: اهداف زیر به 
که مخاطب برای موصهوفی چنهد صهفت قاا  . حصر 1 ل باشهد یها بهرای یهفراد: در ،ایی است 

آن را بهه  ،گوینهده بها اسهتفاده از اسهلوب حصهر ،در ایهن صهورت صهفتی چنهد موصهوف ب نهدارد.
 کند. یک مصداق منحصر می

کسههی را دارای ویژگههی2 کههه شههنونده    آن  عکههس کههه ای بدانههد . حصههر قلههب: در ،ههایی اسههت 
کههه  کسههی می اندیشههد؛ یهها ویژگههی گوینههده میچیههزی اسههت  کههه  ،شناسههد ای را بههرای  در حههالی 

گوینهده بهها اسهتفاده از اسههلوب  ،شهمارد. در ایههن صهورت گههی میگوینهده، دیگهری را دارای آن ویژ
                                                   

ی منها و نفی ما عداها بالکلی ، بل هذا محهال  مکن اثبات شییی حتی  و،د لتعذر االحاط  بصفات الشییو هو الیکاد  15
د اال یهالن للصف  المنفی  نقیضًا و هو من الصفات التی الیمکن نفیها ضرورة امتناع ارتفاع النقیضین؛ مثاًل اذا قلنها مها ز

(. قصههر 116، رمختصهر المعهانیضهه و ههو محهال )یا  و ال بنقیهتصه  بالقیره لهز  ان الیهتصه  بغیکاتهب و اردنها انهه ال
کاتهب عی: ال صهف  لهه ییرهها؛ و ههو عزیهز الیکهاد یو،هد، لتعهّذر اإلحاطه   یهد ناّل  الموصوف علی الصف  حقیقیًا نحو: ما ز

فی ما عداها بالکلّی ، و علی عد  تعّذرها یبعد عن تکون للذات صف  ی منها و ن ی حتی یمّکن نثبات شی بصفات الشی
 (.64، ر  2، جاالتقانواحدة لیس لها ییرها، و لذا لم یقع فی التنزیل )

 .7عمران، آیه . سوره آل16

 .171سوره نسای، آیه  17
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َمها الَمسهیُح عیَسهی ابهُن َمهرَیَم َرُسهوُل ا    :ماننهد کنهد؛ ه اعتقهاد او را بیهان میحصر، وارون ّنَ  18،ن 
 فرزند خدا. ،شما هنه مطاب  عقید ،پیامبر خداست  یعنی عیسی

کهه مخاطههب در نسهبت د3    ادن دو حکهم بهه یهک نفهر، یهها در. حصهر تعیهین: در ،هایی اسهت 
کههدا  یههک دارای حکمههی اسههت، مشههکو  مانههده باشههد. کههه  ایهن کمههک ایههن   گههاه آناز دو نفههر  بههه 

یهد معلهم اسهت یها پزشهک و مهها  نمی حصهر موضهوع را بهرای او روشهن و معهین سهازیم؛ مههثالً  دانهد ز
  «.انما زید طبیب»یا « ما زید اال طبیب« برای رفع تردید او بگوییم:

 ها حل هرا
کنون بار دیگر به پرسش پیشین بازمی گردیم. مفهاد واقعهی ایهن اسهلوب چیسهت؟ آیها ظههور  ا

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 

گر می  .فتتوان در نظر 
  حصری معنا از ساختن یته .1

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

 قابل اعتنا نیست. کم در ،مع میان ادله، معنای انحصاری آن بر حصر داللت ندارد و دست
کال  مفسران و دانشهمندان لغهت و بالیهت مغهایر اسهت و انصهرافات  این احتمال با صریح 

کهههال   بنههها بهههر ایهههن،  کنههد.  آن را تأییهههد نمی ،هههای دیگهههر چهههه در زبههان عربهههی چهههه در زبان ،بههدوی 
کرد و از تحفظ بر معنای حصر دست برداشت. نمی  توان با این همه مخالفت 

 یاضاف حصر  .2
گههر کههه  ایههن   ،احتمههال دیگههر بههرای حههل ایههن چههالش، حصههر را ییرحقیقههی یهها اضههافی بههدانیم. ا

 همفهاد آن بهه نحههو عمهو  اراده نشههده و تضهییقی و،هود نههدارد؛ مهثاًل در آیهه ،حصهر، حقیقهی نباشههد
یَن  ر  کاُنوا ُهُم الخاس  ُبوا ُشَعیبًا  َکّذَ یَن  ذ 

َ
کهه شهعیب  اّل کسانی  حصر اضافی است؛ یعنی فق  
کردند را  19نه سایر افراد قومش. ،کارند زیان ،تکذیب 

                                                   
 همان. 18

یَن قصر دّل علیه تعری  طرفی اإلسناد، مع 19 ر  کاُنوا ُهُم الخاس  کید بضمیر الفصل و القصر هنا هو مهن  فی عبارة:  زیادة التأ
کانوا هم الخاسرین ، و هو من قصر الصهف  علهی الموصهوف، عی: ال الذین آمنوا بشعیب   قبیل القصر اإلضافی، عی: 
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که نا   انعا  نیز خوردنی هسور 145 هدر آی گوشت خو  و حیوانی  های حرا  در مردار، خون، 
گوشت سهب و که  این   با 20ییرخدا بر آن برده شده منحصر شده است؛ محرمات دیگری مانند 

ایهن آیهه را اضهافی دانسهته و بها همهین  روباه و حشرات نیهز و،هود دارد. مفسهران حصهر مو،هود در
کرده   مسألهشیوه  کمبهود مهواد  ؛انهد را حهل  کتهاب ایهن چیزهها را در شهرای   کهه اههل  بهه ایهن بیهان 

دانسههتند. ایهن آیههه در  ههای حههالل را حهرا  می خوردنههد و در مقابهل، برخههی از خوردنی یهذایی می
مقصهود ایهن آیهه ایهن  نها بهر ایهن،ب  هاست.  صدد بیان حرمت این چیزها و نفی حرمت آن حالل

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

 

،ا  همهههامهها در عهین حههال  ،زداسههت گشها و ابها  ایهن راه حههل در مههواردی ماننهد ایههن آیههات راه
کهرد و بها آن، منظهور نههایی و مهراد ،هدی را روشهن سهاخت؛ زیهرا مطهاب   نمی توان بهدان تمسهک 

که حکمی برای چیزی ثابت شود و از  تعری ، حصر زمانی پدید می گهردد. در « ییر او»آید  نفهی 
خاصهی شهده اسهت؛ مهثاًل  ه، به تناسب اعتقاد مخاطب محدود به دایر«ییر»حصر اضافی آن 

  پنهدارد )نفهراد( یها عکهس ی موصوفی چند صفت یا برای صفتی چند موصهوف میمخاطب برا
اندیشههد معتقههد اسههت )قلههب( یهها میههان دو یهها چنههد چیههز مههردد مانههده اسههت  گوینههده میچههه  آن

                                                                                                                        
کّل قومه ) کّذبوه من قومه، باإلضاف  نلی  (. 174، ر5 ، جمعهارج التفکهر و دقهاه  التهدبرقصر صف  الخسارة علی الذین 

کهه بهه پیهامبر »؛ عَهُأُولئِکَهُمُالمُفلِحُونفَالَّذِینَآمَنُوابِهِوَعَزَّرُوهُوَنَصَرُوهُوَاتَّبَعُواالنُّورَالَّذِیأُنزِلَمَاره آیهه درب کسهانی  تنهها 
کنند، رستگارند کتاب او پیروی  کنند و از  گفته شده است: و القصر هنا ق« ایمان آورند و او را یاری  صر نضافی، عی: نیز 

، 5 ، جمعههارج التفکههر و دقههاه  التههدبرباإلضههاف  نلههی اّلههذین لههم یامنههوا بههه بعههد بعثتههه، و قههد بلغههتهم رسههالته فجحههدوها )
 (.174ر

مًا َعلی20 َلّیَ ُمَحّرَ َی ن  وح 
ُ
ی ما ع ُد ف   ،

َ
و َلحَم   ُقل ال ع

َ
و َدمًا َمسُفوحًا ع

َ
ن َیُکوَن َمیَتً  ع

َ
 ع

َ
اّل ٍم َیطَعُمُه ن  سقًا  طاع  و ف 

َ
،َس ع ُه ر 

ّنَ یٍر َفإ  نز  خ 
یَم  َک َیُفوَر َرح  ّبَ ّنَ َر ه  َفَمن  اضُطّرَ َییَر باٍغ َو ال عاٍد َفإ  َغیر  ا   ب   ل 

ّلَ ه 
ُ
 (.145)سوره انعا ، آیه  ع

کهان یثیرهها عههل الکته 21 اب ممها ههو عن القضی  قد تکون واردة فی مورد الحصر اإلضافی الذی ینظهر نلهی بعه  األمهور التهی 
حالل فی شرع ا ، فیحکمون بتحریمها، ییر مستندین فی ذلک نلی حج  صحیح . فهی واردة فی مجال نفی تحریم 
کما قیل: فکأنه یقول نن المحرمات هی هذه ال  کلونها عند قل  الطعا ،  کانوا یأ ما حّرموه و نثبات تحریم هذه األمور التی 

المقصود عن هذه المحرمات هی وحدها التی تعل  بها التحریم ال ییرها، مطلقها، ما حّرموه من اللحو  الطیب ، و لیس 
کما هو الحصر الحقیقی. فکانت هاتان اَیتان من ع،ل نیضاح الح  فی ما هو حالل و حرا  مما عوحی ا  به نلهی نبّیهه 

بیهنهم، فلهذلک ال مجهال . و هذا الینفی عن تکون هنا  محرمات عخهری لهم تقهع موضهوع النهزاع و الخهالف محمد 
للدخول فی عملی  النفی و اإلثبات من ،هتها و لعّل 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 

الجو فی هذه اَی  عو تلک ال توحی بو،ود حال  منتظرة فهی مها بعهد ذلهک، و ا  بالتخصیص فی دلیل آخر، ألن طبیع  
ههای قرآنهی عالمهه پهژوهش؛ 15، ر6 ، جتفسهیر نمونهه(. نیهز ر. : 193، ر3 ، جمهن وحهی القهرآنالعالم بحقهاه  آیاتهه )

 .219، ر1 ، جتفسیر القمی؛ 490، ر2 ، جالبرهان فی تفسیر القرآن؛ 121و  528، ر1 ، جشعرانی
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 گردد. با استفاده از اسلوب حصر پندار او نفی می ،به هر حال ،)تعیین(
کههه در برخههی از مههوارد پیش سههًا نفههی واقعههی و،ههود نههدارد؛ مههثاًل گفتههه اسا ایهن در حههالی اسههت 

َلهت ُقُلهوُبُهم ... هآیدر چه  آن  توان عنوان مامن را به نمی ذا ُذکهَر اُ  َو،  ذیَن ن 
َ
ُنوَن اّل َما الُمام  ّنَ  22ن 

کههرد هههیچ پنههداری از مخاطههب نیههز مجههوز ایههن  .ذکههر شههده منحصههر سههاخت و از دیگههران سههلب 
گو نیست. مالصالح مازندرانی با اسهتفاده از ایهن  ،ا پاسخ سلب نیست. پس این راه حل همه

کرده تا حدیث  مر  ا »روش تالش 
َ
ی ع ر  ف 

َفّکُ َباَدُة الّتَ َما الع  ّنَ کند 23« ن  کهه  ؛را رازگشایی  به این بیان 
ادعای ایشان این خواهد بود  هنتیج 24حصر را اضافی و مختص به ییرمتفکران دانسته است.

که اهل تفکر کسی  کار خدا اندیشه نمی که برای  تنها یک عبادت و،ود دارد  ،کند نیست و در 
کهههه مالحظههه می و آن تفکههر اسهههت. همان آمیز، دشهههواری ایهههن  ایههن توضهههیح  تکلهه  ،شهههود گونههه 

کار  دارد و همچنان برای مخاطب این ساال را باقی می حدیث را برنمی کسی در  گر  که ا گذارد 
کن ،خدا تفکر نکند را دوست داشته باشهد یها   د یا خاندان پیامبرولی به خل  خدا احسان 

 آیا عبادت نکرده است؟ ،قرآن و نماز بخواند
  کمال بر داللت  .3

آمیز  استفاده از این سیاق را یک تعبیر بالیی لطی  برای بیان مبالغههکه  ، این  احتمال دیگر
ن و حتمهال قهرایقی نداشته باشیم. این اکمال یک وص  بگیریم و از آن انتظار یک حصر حقی

 شواهد بسیاری دارد و به تأیید اهل بالیت نیز رسیده است.
کرده «الکامههل فههی الوصهه »را بههه « اولئههک ُهههم»از پههس  ه،صههفت معرفهه ،مفسههران انههد.  تفسههیر 

کههه خبههر ،ملههه اسههمیه معرفههه باشههد ،عالمههان بالیههت نیههز بههه ایههن موضههوع تصههریح  ،در ،ههایی 
 25دارند.

 مانند: ؛تعری  موضوعات اخالقی بسیار زیاد است های روایی چنین حصری در نمونه
بس من َاّند ید ِصا من َهّللا اد ند ا د ُن طد ا َسد  د

ّّند  26.  إا
الا  فد [ َةد تان َّد ِبد َد تان ]َف َّد ِد ذ َد نا َف  ند

لن ا ا د ا َسج د
ّّند  27.  إا

                                                   
 .4 - 2سوره انفال، آیه  22

 .55، ر2، جالکافی 23

کلها تابعه  للتفکهر فالتو،هد عبهادة بدونهه ) 24 شهرح الکهافی الحصر اضافی بالنسب  الی ییر المتفکر عو حقیقی؛ الن العبادة 
 (.171، ر8 ، جاألصول و الروض 

 .99، رمختصر المعانی 25

 .10895، حتصنی  یرر الحکم و درر الکلم. 26
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کامهل  ،در این موارد که برای موضوع اخالقی بیان شده به معنای اشاره به مصداق  حصری 
گزاره نوعی تعری  هنجاری آن است و  دهد. از آن موضوع اراهه می ،و نه توصیفی ،این 

 ر است:یز یه،الب حصر آ یقرآن هنمون
یت
د
وبن َّا لن مد  َْاان ِْ ْن تد ْبصارن اد اکا

مد  َْ د ِْ ا ال تد ّّند َا
لرا   َد َّن  28.سا َاّصن

کامل از  هدر این آی کوری حقیقی و  بت داده شهده نسه« قلهب»نفی شده و بهه « چشم»شریفه 
قههاُموا اسهت. مشهابه ایهن بیههان در تفسهیر آیهه شههریفه 

َ
الَغیهب  َو ع ُههم ب  ّبَ یَن َیخَشههوَن َر هذ 

َ
ُر اّل مها ُتنهذ  ّنَ ن 

الَة  یهُب و  29 الّصَ  َمهن ُین 
َ

اّل ُر ن 
انهذار « انهذار»ذکهر شهده اسهت. در ایهن آیهات مهراد از  30َو مها َیَتهَذّکَ

َو ا   َمهها » ههای همچنهین در تفسهیر حهدیث 32افع اسهت.تهذکر نهه« تهذکر»و مهراد از  31کامهل و مهاثر
ههه َقههّرَ ب 

َ
 َمههن ع

َ
اّل نب  ن  ههَن الههّذَ اَعهه »و  33« َینُجههو م  الّطَ  ب 

َ
اّل کامههل  34،«اَل َنَجههاَة ن  مههراد از نجههات، نجههات 

 35قطعی یا نجات استحقاقی است.
گر این حصهر واقعهًا اراده نشهده کنون باید دید ا و چهرا از اسهلوب  شهود چهرا در ظهاهر ادعها می ،ا

های زبهههانی و  گهههردد؟ پاسهههخ ایهههن سهههاال را بههها نظهههر بهههه آرایهههه حصهههر در ایهههن مقههها  اسهههتفاده می
کهه در محهاورات عرفهی  ایهن   عهالوه بهر ،گونهه تعهابیر کنیم. این ،و می و های بالیی ،ست لطافت

کههال  می ذار و افزایههد و سههخن را تأثیرگهه کههاماًل رایههج و شههایع اسههت، بههه لطهه  و بههداعت و بالیههت 
 گرداند. پذیر می دل

َلهت ُقُلههوُبُهم هشهریف هعاشهور در تفسهیر آیه ابن ذا ُذکهَر اُ  َو،  هذیَن ن 
َ
ُنهوَن اّل َمهها الُمام  ّنَ در  36 ... ن 

                                                                                                                        
 .1092، حهمان 27

 .46سوره حج، آیه  28

 .18. سوره فاطر، آیه 29

 .13سوره یافر، آیه  30

ما تنذر ننذارا ماّثرا ناّل من یخشی رّبه و هو ییب عن حواّسه الظاهرة، و هو من قصر صف  اإلنذار النافع الماثر علی الذین  31
 (.251، ر7 ، جمعارج التفکر و دقاه  التدبر)  یخشون رّبهم بالغیب، و هو قصر حقیقی

 .436، ر12 ، جمعارج التفکر و دقاه  التدبرر. :  32

 .426، ر2، جالکافی 33

 . 17، ر1. همان، ج34

مالصالح مازندرانی در شرح حدیث اول آورده اسهت: عی مها ینجهو منهه قطعها عو اسهتحقاقا اال مهن عقهر بهه و عمها ییهره ففهی  35
.) همهو در 140، ر10 ، جشهرح الکهافی األصهول و الروضه الحصهر )مشیئ  ا  ان شای عذبه و ان شای عفی عنه فالینهافی 

ّیه  علهی سهبیل الحهتم و الجهز  ناّل  شرح حدیث دو  نیز نوشته است: عی ال نجاة من الشداهد األبدّیه  و العقوبهات االخرو
ینهافی ذلهک حصهول  بطاع  ا  و انقیاده ألوامره و نواهیه عو الحصر نضافی بالنسب  نلی المعصی ، و علهی التقهدیرین ال
کما دّل علیه بع  األخبار و آیات القرآن )همان، ج  (.202، ر1 النجاة فی بع  األحیان بالعفو و الغفران 

 .4سوره انفال، آیه  36
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 تحلیل بالیی  سیاق حصر آن نوشته است:
کههه ایهن صهفات را نداشهته باشههد می ،صهراحت  بههه ،شهریفه هظهاهر آیه کسهی   ،گویهد 

کهه ثابهت می هاهر بها ادلهمامن نیست؛ اما ایهن ظه کنهد اخهالل بهه وا،بهات  فراوانهی 
ایمان  بدون این »خدای متعال ابتدا    ،ا اینسازد. در  نمی ،برد ایمان را از بین نمی

کهرده و « عد  ایمان»را به « ها ویژگی کرده است. سهپس مشهبه بهه را حهذف  تشبیه 
کرده است.  همکنیه تنها الزم هاستعار هبه قاعد عد  ایمان در ایهن  هالزمآن را ذکر 

کهه ایهن صهفات را داشهته باشهند.  کسهانی اسهت   بنها بهر ایهن،  افراد، حصر ایمان در 
حصر در ایهن آیهه، حصهر ادعهایی و مجهازی و مبتنهی بهر یهک تشهبیه اسهت و مفهاد 

 37است.« مامنان»از « کامل االیمان» هنهایی آن، اراد
ن ایهن بیانههات، انشههای در قالههب خبههر و ایههن عبهارات در مقهها  حصههر نیسههت. لسهها بنها بههر ایههن،  

کامهل واقعهی بایهد ایهن  کهه مهامن  توصیه به لسان توصی  است؛ یعنی در مقا  بیان این است 
 گونه باشد و این موارد از مقتضیات و لواز  در،ات باالی ایمان است: 

أّس َاکالُ اَرااأ نحراد َ نر بااِخلظ مبا یاِضیا َالمیاس.  38کد

که ،تردید بی کهرده هاین آیه دربار خبری  کامهل بیهان  انحصهاری نیسهت و نفهی ماعهدا  ،مامن 
کهه در هها  این  کند؛ یعنی ممکن است ایمان عالوه بر نمی مقتضهیات دیگهری ههم داشهته باشهد 

عنوان مقتضهیات ایمهان بیهان  در سایر آیات و روایات بهچه  آن  شود. پس ،ای دیگری بیان می
گر همراه با حصر باشد ،شده  با مفاد این آیه تعار  ندارد. ،حتی ا

کهرد. در  با استفاده از اسلوب حصر می کسی را بهه نحهو منحصهر، ماّکهد و بلیهغ تحسهین  توان 
گویها در مقابهل بزرگهی  ایهن فهرد،  این مقا  آن وص  از سایرین بهه نحهو ادعهایی سهلب می شهود؛ 

گرفته می دیگران به شمار نمی « شاعر فق  فردوسی است»شوند؛ مثاًل در عبارت  آیند و نادیده 
                                                   

َما عن من لم 37 ّنَ نه، و َلم تزده تالوة آیات ا  نیمانا مع نیما یجل قلُبه نذا ذکر ا ، و َلمو قد اقتضی ظاهر القصر المستفاد من ن 
کثیهرة ینف ، َلمیقم الصالة، و َلمتوکل علی ا ، و َلمی یکن موصوفا بصف  االیمان، فهذا ظاهر مؤول بمها دلهت علیهه عدله  

ههَک ُهههُم  -مهن الکتههاب و السههن  مههن عن االیمهان الینقضههه االخههالل بههبع  الوا،بهات  ولئ 
ُ
کمهها سههیأتی عنههد قولهه تعههالی: ع

ا  ُنوَن َحّقً ن عن القصر ادعاهی بتنزیل االیمان الذی عد  الوا،بات العظیم  منزل  العد ، و هو قصر مجهازی فتعی -الُمام 
البتناهه علی التشبیه، فهو استعارة مکنی : شبه الجانب المنفی فی صیغ  القصر بمن لیس بمامن، و طوی ذکر المشبه 

یتص  بها المشبه به، و یؤول هذا نلی معنی: َلم به و رمز نلیه بذکر الزمه و هو حصر االیمان فیمن اتص  بالصفات التی
ُنهوَن تعریه  الجهنس المفیهد قصهرًا ادعاهیهًا علهی عصهحاب ههذه  َما الُمام  ّنَ ننما المامنون الکاملو االیمان، فالتعری  فی ن 

 (.15، ر9 ، جالتحریر و التنویرفیه هو ما یسمی بالدال  علی معنی الکمال )« عل»الصفات مبالغ ، و حرف 

 .15، ر9 ، جالتحریر و التنویر  38
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کههس  ؛آمیز رخ داده حصهر ادعهایی  مبالغهه گویها  کههه در پرتهو قهدرت شهعری فردوسهی  بهه ایهن معنها 
بهه دقهت عقلهی، مطهاب  واقهع نیسهت؛  گهر چههدیگری قابل ذکر نیست و فرویی ندارد. این ادعا 

یرینی و اما در محاورات عرفی و عبارات ادبی شایع و برای مخاطب مفهو  است و عالوه بر شه
 ،ذابیت، اثرگذار و برانگیزاننده است.

کههال    از یههک سههو سههیاق حصههر انکههار نشههده و ادوات بههه ،بههر اسهها  ایههن تحلیههل کههار رفتههه در 
کال ، اراده نمی ؛گردد ،هت از معنا تهی نمی بی انتظار  ،از سوی دیگر .شود یعنی خالف ظاهر  

رود. همچنهین وقتهی اسههلوب  نمهیمها از ایهن سهخنان تعهدیل شهده و معنهای واقعهی حصهر توقهع 
 شود. حصر در مقا  بیان حصر واقعی نباشد، تعارضی هم دیده نمی

 مبالغه و دیتأک بر داللت .4
گوینهههده  ،احتمههال دیگهههر کیهههد بههدانیم؛ یعنهههی  کههه حصهههر را ادعهههایی و در مقهها  تأ ایههن اسهههت 

کنههد؛ امهها می نمی کیههد ورزد. خواهههد حقیقتههًا حصههری را بیههان  بههرای ایههن  خواهههد بههر موضههوعی تأ
سازد تها نگهاه  دید مخاطب خارج می هکند و سایر موضوعات را از حوز منظور ادعای حصر می

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

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

که خبر معرفه نباشهد، امها  گفتهه شهد پیش کهه چنهاناین در صورتی است  گهر خبهر معرفهه  ،تهر  ا
کید ،باشد کمال نیز داللت دارد. ،عالوه بر تأ  بر 
کیهد حاصهل  یت خار دیهده میسازی و بیان اهم ید، بر،ستهکتأ« حصر»در  شهود. ایهن تأ

کید قرار میچه  آن  39انحصار و اختصار  مفید قطعیت است. مقصوَر  ،گیرد در حصر مورد تأ
گر حصر از نوع صفت بر موصوف باشد گهر حصهر  ،علیه است. پس ا کید بر موصوف است و ا تأ

کید بر صفت خواهد بود.   موصوف بر صفت باشد تأ
اعتقهاد  40سهازی هنهری و خله  زیبهایی، حصهر، عهالوه بهر بر،ستهمتکلم با انتخاب اسهلوب 

گونه کید و مبالغه عرضهه می ،ز  یا ادعای محکم خود را به   ،کنهد. ایهن ظرفیهت ای همراه با تأ
                                                   

 .125، ری،ایگاه قصر و حصر در علم معان. 39

کارکرد حصر و قصر در یزل»شناختی اسلوب حصر، ر. : یبایی. برای تفصیل بیشتر در و،وه ز40 ، «ات حافظّی بررسی و نقد 
 .65ر
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کههه در بیانههات مبالغههه همان ز یدآمکیههبههرای بیههان تأ ،بههرداری اسههت آمیز شههاعرانه قابههل بهره گونههه 
ر مخاطب در مقا  اقناع یا ،لب تو،ه متربی در مقها  های اخالقی و اثرگذاری عمی  ب توصیه

 تربیت بسیار مفید و بلکه ضروری است. 
کهال  را رسههاتر و تأثیرگهذارتر می کیهدآفرین،  کنهد. مههتکلم  حصهر بهه عنههوانی یهک ابهزار بالیههی  تأ

کند ،مراد خود را بهتر برساندکه  آن برای ههوش و حهوا  او  ،ال،ر  باید تو،ه مخاطب را ،لب 
گوینهده بایهد را ب کنهد.  ایهن هنهر باشهد دارای ه خود معطوف سازد و بتواند فکهر او را درگیهر محتهوا 

کند یعنی شرایطی پدید آورد تا شنونده بهه او دل  ؛که مخاطب را به تأمل و فعالیت ذهنی وادار 
کنهار سهخن او بی گهردد. ایهن  دهد و موضهوع او را ،هدی بگیهرد و از  اعتنها رد نشهود و بها او همهراه 

گاهی با باال بردن صدا و نوسانات خطابی انجا  می کهال  بهر  مهم  گاهی بها فشهار آهنهب  گیرد، 
گاهی با واژه گاهی با تکرار،  کلمه،  گهاهی بها صهنایع بهدیع بالیهی یک  گهاهی بها  و ههای هشهدار، 

 41ادوات حصر و مانند آن.
کهه بهه واسهطها  همه این گوینه ههنر است؛ یعنی نوعی توانمنهدی و فهن اسهت  ی ال بهه الده آن 

                                                   
کیهد» یاهل بالیت برا 41 گونزهیهانگ« تأ گونها کهال  قبلهیهر و تحقیههها تقر تهرین آنانهد. مههمبرشهمرده یههای  گهو ی    ییاسهت؛ 

کامل به مضهمون سهخن او نهدارد، بهدمتکلم احسا  می د. انگیهزه دو ، یهنماآن را تکهرار مهین رو، یکند مخاطب تو،ه 
کنهد نماینهده او آمهده ال مهییهو شهنونده خ« ریه،های األم»د یهگود؛ مهثاًل مهییهخواهد تهوّهم شهنونده را بزداکه متکلم می نیا

که خود امت میین مطلب را تثبیا« ر نفسهی،ای األم»است. لذا با عبارت   اش. ر آمده است، نه فرستادهیکند 
کید بر گ گاهی تأ َکُ  ه یت داللت دارد؛ مثاًل در آیری( و عمومیاستغراق )فرا گمهان  یممکهن اسهت برخه َفَسَجَد الَماله 
که بعض  .کّلهم ع،معونفرماید: خداوند در ادامه می یاند، ولاز فرشتگان سجده نکرده یکنند 

کید، توهم مجاز بودن را برطرف می کهال ، حهذفکند و نشان میگاهی تأ کهه در  انی یصهورت نگرفتهه و سههو و نسه یدهد 
گر احسا  شود مخاطب، پیا  را درنمی گونهه مهانعی در ایهن یابد یا نمیو،ود نداشته است. ا خواهد ب هذیرد، بایهد ههر 

کسهی بهه ،های ههایی اسهتفاده مهیمسیر و،ود دارد، برداشته شود. بهرای ایهن منظهور از نشهانه گهر  بگویهد « نهه»شهود؛ مهثال ا
کید مراد او را روشنا« ابداً »یا « هرگز» کاملین تأ کار را یکتر بیان میتر و  کند و ،ا برای هرگونه تردید یا سره میکند؛ یعنی 

گهر همهین زنی را میچانه کهه آرا  و بهدون « نهه»بندد. همین طور ا گفتهه شهود، بها زمهانی  بها صهدای بلنهد و محکهم و قهاطع 
کید ذکر شود، فرق دارد.  تأ

کید در زبان عربی بیش از فارسی است. میهابسامد ابزارها و شیوه گفهت زبهان عربهی ایهن ویژگهی سهاختاری ی تأ تهوان 
کارکردهای خود را در زبان عربی امهروز از دسهت داده کید  انهد و خود را وامدار زبان قرآن است. البته برخی از ابزارهای تأ

کار می کال  به  گرفته نمیارسی برای آنروند. لذا در زبان فتنها برای تقویت و استحکا  بافت   شود.ها معادلی در نظر 
کید با تکرار لفظ یا برخی از شیوه کلتا، ا،مع، و ...(، تأ کال،  کید معنوی )کل،  کید بدین شرح است: تأ ها و ابزارهای تأ

کید کیدی، حال تأ کید با عط  )مترادف بر مترادف، خار بر یتکرار مترادف آن، مفعول مطل  تأ کیدی، تأ ، بدل تأ
کید بها سهاختمان بع کید با وصفی از ،نس موصوف، تأ کیهد بها صهیغه یا  و عا  بر خار(، تأ یهاده المبهانی(، تأ شهتر )ز

کید با حروف زا کید با یمبالغه، تأ کید خفیفه و ثقلیه، ال ، و ...(، تأ کید )اّن، نون تأ کید با ادوات تأ کید با قسم، تأ د، تأ
، عدول از فعل امر به اسهتفها ، یبه ،مله خبر ییعدول از ،مله انشاافعال مقاربه، ادات قصر و حصر، ضمیر فصل، 

 التفات و ...
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گوش انبوه پیا  هها برسهاند و مخاطهب را  ها و دل ها و صداهای ،الب تو،ه، صدای خود را به 
کال  خهود را سهاده و مختصهر و بی گوینده،  گر  کنهد تحت تأثیر قرار دهد. ا تهو،هی  ،پیرایهه طهرح 

کسههی بههه او اعتنهها نمی برانگیختههه نمی کهها  خواههه شههود و  د کنههد و در رسههیدن بههه هههدف خههود، نا
 ماند.

ُکوَن َنَجس هز در تفسیر آییمفسران ن َما الُمشر  ّنَ  اند: آورده ن 
افِتمَ « إّّنا»ا ظا ر  َ ا َافرض َملذاافم س نج ناأ َسصرَ َکأّنا َیل  ایس َملَرکحس إاّل نج

کالمها لیر خاِج  ن ناِیضو  کاس  أا َسصر إضاّس بااننذم إِل َافهارََ ا َ ّل  أبلغَ ا إس 
 42ملااُ.َالبظ ا َ

گونهههه بیهههان را شهههارحان حهههدیث نیهههز مهههراد ،هههدی از حصهههر  در بسهههیاری از احادیهههث همهههین 
َمههَ  »  کننهد؛ مههثاًل در تفسهیر سههخن امهها  صهادق می یح  َفاط  فههًا َییهَر َتسههب  مهُت َشههیئًا ُمَوّظَ َمهها َعل 

 بیان شده است:  43«
کید و مبالغه اس احتماالً  گر نه انحصار تکلی  موظ  در این مورد از باب تأ ت و 

یاد است.  44تکالی  موظ  دیگر بسیار ز
َخهههاُف َعَلهههیُکُم : »همچنهههین مالصهههالح مازنهههدرانی در شهههرح حهههدیث عمیهههر مامنهههان 

َ
َمههها ع ّنَ ن 

َباَع الَهوی : اّت  َمل  اثَنَتین 
َ
 گفته است:  45« َو ُطوَل األ

کههه تههرین مهلکههات  ههها بزرط آن  و،ههه انحصههار خههوف در ایههن دو عامههل ایههن اسههت 
گویا ییر از ؛هستند که    46ها چیز مهلکی و،ود ندارد. آن  به صورتی 

َّ  َمثنیعین همین بیان را در باره آیه شریفه  ن َتُقوُموا   
َ
َدٍة ع واح  ُظُکم ب  ع 

َ
ما ع ّنَ ُثهّمَ   َو ُفهرادی  ُقل ن 

ُروا  توان داشت.  می 47َتَتَفّکَ
                                                   

یَد عدَل ». در این آیه شریفه از باب 75، ر1، جآیات االحکا  42  اند.پارچه نجاست دانسته شدهمشرکان یک« ز

 .533، ر2، جالکافی 43

حهدیث آورده اسهت: و المهراد بهالموظ  مها لهه . مجلسی هم در شهرح ایهن 300، ر10 ، جشرح الکافی األصول و الروض  44
کیدة التی ینبغی عن الیتر  نال لعذر  عدد مخصور و هیئ  خاص  الیزاد علیه و الینقص منه، عو ما یکون من السنن األ

کیهد و المبالغه  ) کأنهه علهی التأ ،  مهرآة العقهول فهی شهرح عخبهار آل الرسهولشدید و یلز  المواظب  علیها و مهع ذلهک 
 (.286، ر12 ج

 .207)مفید(، ر األمالی 45

کأنه ال مهلک سهواهما ) 46 ، 9 ، جشهرح الکهافی األصهول و الروضه و و،ه حصر الخوف فیهما عنهما ععظم المهلکات حتی 
 (.370ر

 .46سوره سبأ، آیه  47
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حصهر منطهوی در آن  هربهارتفضیل هم بر فرد منحصهر اشهاره دارد و همهین توضهیح را د هصیغ
گاهی صیغ ی،ار بها ادات حصهر نیهز  - که خود داللت ضمنی بر حصر دارد -تفضیل  هاست. 

کیههد و مبالغههه افههزایش می ترکیههب می هه» :ماننههد ؛یابههد شههود و شههدت ایههن تأ ههَن یاَل ش  قههَبُح م 
َ
َمَ  ع

بَک ال    48.«ذ 
که استفاده از ایهن روش مصهداق دروغ ،گمان بی اسهت و بها فضهیلت  گهویی نباید پنداشت 

گوینده قصد القای خالف واقع دارد و نه مخاطهب از آن خهالف  صداقت منافات دارد؛ زیرا نه 
کال  منتقل می ،فهمد واقع می  شود. بلکه با سرعت و سهولت به لط  

سهههاختن اسههلوب حصهههر از معنههای حصهههر و  ،ای تهی بههه ،در حهههل ایههن معضهههل بنهها بهههر ایههن،  
کهه بهاستفاده  ،ارتکاب خالف ظاهر ا از این اسلوب را نوعی بیان ادبهی همهراه بها مبالغهه بهدانیم 

گرفتههه اسههت. مبالغههه از زیبایی معنههابلیههغ  ههههدف ،لههب تو،ههه مخاطههب و اراههه  هههای  شههکل 
کههال  می ههای ادبهههی اسههت و مایههه بیهههانی و آرایههه هشههد شناخته گهههردد. عهههرف  شههیرینی و لطههه  

 ،کند معنای ابتدایی و مدلول لغوی حمل می بیند و نه بر مخاطبان نیز نه آن را خالف واقع می
 کند. درستی، مبالغه و تنزیل ادعایی را در آن در  می  بلکه به

گونههه اسههتعمال را در موا،ههه تربیتههی دیههن بهها انسههان بایههد ،سههت. توضههیح  هچههه بسهها سههّر ایههن 
 تفصیلی آن چنین است:

ط معرفهت بهرای بشهر اسهت و بزر هترین منبع تولید علم و ذخیر مهم ،تردید بی ،قرآن و روایات
کهه قهرآن و  عالمان و اندیشمندان استفاده های علمی فراوانی از آن دارند؛ اما باید تو،هه داشهت 

کتاب علمی نیست و اساسًا زبان آن با زبان متون علمی و تخصصی متفاوت اسهت.  حدیث 
کیههد و مبالغههه و سههوگند، پرهیههز داشههت و انسههجا  کتههب علمههی بایههد از تکههرار و تأ و ترتیههب  در 

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

کید و استفاده از صنایع بالیی و ادبی و بیانهات چندالیهه مطلهوب اسهت.  استعاره، مبالغه و تأ
سههازی، القههای  امههت اسههالمی، فرهنب هتههون دینههی بهها همههین هههدف و بهها همههین لسههان، ادارم

 اند. ها را بر عهده دارند و تأثیرات تمدنی شگرفی پدید آورده ها و تربیت انسان ارزش
کههال  خههود فقهه  معنههایی را بههه ذهههن مخاطههب منتقههل می کنههد و در صههدد  گههاهی مههتکلم بهها 

گ اطالع گفتاری  دیگهری ههم انجها  میرسانی و اقناع ذهنی است،  گهر مهتکلم  اهی فعل  دههد. ا
                                                   

 .4383، حتصنی  یرر الحکم و درر الکلم 48
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الز  است مخاطب را بر عملی برانگیهزد. در ایهن مقها   ،در مقا  تربیت و اثرگذاری عینی باشد
کهه در واقهع از آن مهم کنهیم  گهر فهر   کنهد. حتهی ا تهر  مخاطب باید آن عمل را بسیار مهم تلقهی 

کنون نباید بدان  ،هم و،ود دارد ن مخهال  یدرگیر شود. در این مقا  هرچهه قهراذهن مخاطب ا
 بهتر است.  ،حذف یا مخفی شود

خبههار، حکایههت واقههع و انتقههال مفهههو  نیسههت؛ مقهها  ایجههاد نههوعی احسهها  و ا  مقهها     ،هها ایههن
سهازی و تأثیرگهذاری بهر دل  کهه مهتکلم انگیزه ،ها آن   از بنها بهر ایهن،  نهوعی فعالیهت اسهت.  یانشا

گرفته گرداند. ،است مخاطب را نیز هدف  کارهای دیگر منصرف   نباید ذهن او را به اهمیت 
کاربرد دارد؛ مثاًل وقتهی  سازی و بزرط این بر،سته نمایی در مقا  ترییب و تشوی  مخاطب 

در این اسلوب، در  خواندن را چنان بااهمیهت، خطیهر و ماکهد « فق  در إ»گوید:  معلم می
گویها ههیچ توصههی کههه  کهرده  کنه هتلقهی  کیهد متضههمن دیگهری در  گهاهی ایههن تأ ار آن و،ههود نهدارد. 

گفتهه شهود:  گر خطاب به شاعری  در « شهعر فقه  شهعر حهافظ»معنای تعری  هم هست؛ مثاًل ا
گویهها شههعر او را شههعر ندانسههته کنایههه بههه او متههذکر شههده ایههن صههورت  کههار او ارزنههده  ایم و بهها  کههه  ایم 

لبهاب  نیست. در آیه 
َ
وُلوا األ

ُ
ُر ع ما یَتَذّکَ ّنَ یَن یسهَمُعوَن و  49ن  هذ 

َ
یُب اّل مها یسهَتج  ّنَ تعریضهی بهه  50ن 

کهران ملحه  سهاخته و پنهدگرفتن آنهان را  که آنان را از فرط ،هالت بهه بههاهم و  کافران و،ود دارد 
کرده است. ،دور از انتظار  51بلکه ییرممکن معرفی 

یهد همچنین حصر در مقا  اصالح خطای مخاطب، تحذیر و تهدید، انذار یها هشهدار، تحد
گالیهیاکو تعیین مرز، دفع توهم، تواضع و تشکر، اظهار حرمان، شه دن یهطلب یاریهمنهدی،  ت و 

کار مییادرسیو فر  52رود. ، تفاخر و مباهات و ایرا  دیگر به 
ایههن اسههلوب در مههوارد بسههیاری بههه نحههو حقیقههی بههر انحصههار حکههم داللههت کههه  ایههن   خالصههه

کید داللت دارد. در این مهوارد بلکه در قالب یک حصر ادعایی بالیی ،کند نمی کثر بر تأ ، حدا
 و،ه خواهد بود.  محل و بی نیز بی -اند  که اصولیان بدان پرداخته -بحث از مفهو  حصر 

 یمخف قیمصاد کشف .5
کههه دسههت از حصههر حقیقههی برنههداریم ،احتمههال دیگههر ولههی بههرای تو،یههه انحصههار  ،ایههن اسههت 

                                                   
 .9؛ سوره زمر، آیه 19سوره رعد، آیه  49

 .36. سوره انعا ، آیه 50

کطمع النظر من البهاهم. 51 کطمعه منها ای  کالبهاهم فطمع النظر ای التأمل منهم  . فانه تعری  بان الکفار من فرط ،هلهم 
 (.220، رالمطول)

 .130، ربیان و معانی؛ 383، راصول بالیت؛ 12، ر،واهر البالیه؛ 162، رمعالم البالیه. ر. : 52
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گیههریم یعنههی عمومیههت انحصههاری دلیههل را بهها آن  ؛کههال  از مصههادی  مخفههی و ییرظههاهر سههراغ 
 مصادی  پنهان ثابت شماریم؛ مثاًل در حدیث آمده است: 

ا اسد اد ال ند را ید  کد َئا زد ن جد ٍَ نا َد ی زا  سا جد
یِنناأ ّسد نن

د
و أ یِویاا اد اد ار  ین ان جد  اد اد

اّلد یِنن  إا ِن نن ائا
کد یسد با

حسن اد اد کن
ی ن ین ان ند ثد َهّللن اد ِد َد حرا الب   53.ِویاا َابد

رسهد و بها تجهارب بسهیاری از مها سهازگار نیسهت.  ظاهر این حدیث بسهیار یریهب بهه نظهر می
شهود  که نوعًا به آن تو،ه نمی -را مالصالح مازندرانی برای توضیح این سخن، مصداق پنهانی 

 یافته و چنین نوشته است: -
کس ،مراد از ،ار در این روایت تنها همسایگان معروف نیست که مجاور  بلکه هر 

ههیچ  بنها بهر ایهن،  همسایه است.  ،چه دیده نشودو چه دیده شود  ؛و نزدیک باشد
کهم شهیطان همسهایه انسهان اسهت. پهس ایهن  کس از همسایه تهی نیست و دسهت

کلی است.  54حصر 
 هیقض سور   مسأله به بازگشت .6

گزار گزار هاسلوب حصر به دو  ه در نگاه اول کلی مو،به و سالبه قابل انحالل است. این دو 
کلی  گرفتهار ابهها   -  55شهده یبررسه یگهرید یدر ،ها کهه چنان - کلیت دارند؛ اما سور قضایای 

که حل است. این ابها  در اسلوب حصر مضاع  است و البته راه برای اصالح یا  ،ا آن   هایی 
کلیت بیان شد گزاره   ،ا ایندر  ،تعدیل ادعای  ههایی  نیز ،اری اسهت. ایهن موضهوع عمهدتًا در 

که بر نوعی رابط کال  اما  علی هاست   آمده است:   سببی یا مالزمه داللت دارند؛ مثاًل در 
م ّصد ما لن اند ید ُد َااا و ان ید اند  اد کد  

اّلد َأ إا
ّ د ا اد نید ند َاَّّن َّ  نا َد

د
ّ د أ َد ا َا 56.ند

  

گر این ،مله کانت له یو  القیامهه ی»به صورت  ،بدون حصر ،ا « صه من التذ من الدنیا لذة 
کلیههت داشههت و بایههد بههرای آن عال،ههی می ،شههد بیههان می کههه بهها  نیههز داللههت بههر  کنههون  یههافتیم. ا

کلیت، بیشهتر، بلیهغ ،اسلوب حصر بیان شده گشهته اسهت؛  تر، صهریح داللت آن بر  تر و ماکهدتر 
گزار کلهی مشهتمل اسهت و بها لسهان حصهر  ،کلی هزیرا بر دو  کلی و یک سهلب  یعنی یک اثبات 

                                                   
 .251، ر2، جالکافی. 53

کل من یجاوره و یقاربه و رآه عو لم یر، فلیس عحهد یخلهو مهن ،هار و عقلهه الشهیطان لیس المراد به الجار  54 المعروف فق  بل 
کل  (.194، ر9 ، جشرح الکافی األصول و الروض ) یفالحصر 

کش  سور قضایای اخالقی در قرآن و حدیث»ر. :  55  «.راهکارهای 
 .2500، حیرر الحکم و درر الکلم. 56
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 شود. عنی استنثناناپذیر دیده میی ،آبی از تخصیص
گفته شد مسأله  در چه  آن  بر اسا  سهه راه حهل بهرای درمهان  ،ابها  در سور قضایای اخالقی 

گزاره ممکن است  ،نخست :این موضوع و،ود دارد  ؛بیان اقتضا و نه علت تها  باشهد فق   این 
ه و انههدوه در روز خههود مقتضههی یصهه هاز دنیهها، فههی نفسههه و بههه طبیعههت اولیهه یی،و یعنههی لههذت

گههردد و ،لهوی ایههن  قیامهت اسههت؛ امها ممکههن اسهت عوامههل دیگهری مههانع از ایهن یصههه و انهدوه 
گهرفتن از  ؛ممکن است بهر مراتهب تشهکیکی معنها حمهل شهود ،اقتضا را بگیرد. دو  یعنهی لهذت 

که دارد دنیا، به تناسب اندازه و مرتبه کهم باشهد مو،ب یصه و انهدوه می ،ای  گهر   کهم و ،گهردد. ا
یههاد باشههد گههر ز یههاد ،ا کلههی و بههرای همگههان حسههرت و انههدوه بههه بههار  ؛ز امهها بههه هههر حههال بههه صههورت 

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

گهر بهر و،هود مخصهص منفصهل اطمینهان  گار به نظر میتصریح بلیغ آن در ابتدا ناساز رسد؛ امها ا
گهههزار چهههاره ،یهههافتیم تفسهههیری،  قهههراین اخالقهههی دینهههی قبهههل از فحهههص از  های از آن نیسهههت؛ زیهههرا 

توان مضمون آن را بهه شهریعت مقهد  نسهبت داد و  حجیت علمی و عملی ندارد؛ یعنی نه می
کهرد و نهه می کهرد و آن را عملهی دینهی بهه شهمار  تهوان بهر اسها  آن را علمهی دینهی تلقهی  آن عمهل 

کهرده و از ظهاهر لسهان حصهر بها  هآورد. مرحو  نراقی در نمون مشابه فقهی بر ایهن موضهوع تصهریح 
 دلیل قطعی دیگر دست برداشته است:

یعنهی حصهر ربها در نسهیه حمهل شهود؛ زیهرا  ،نباید بهر ظهاهرش« اّنما الربا فی النسیئ »حدیث 
گهر چهه تأویهل بعیهدی  ،لیهل نقلهی، ربها در بیهع نیهز ثابهت اسهت ... و ایهنهم به ا،ماع و هم به د

 57تری و،ود دارد. زیرا مر،ح قوی ؛ای از آن نیست اما چاره ،است
 نمونه اخالقی آن نیز حدیث زیر است:

وواا اد نن  وفا َد ون  وواا  د نیا عد اد رد َد وو وواا َابد یذا أاا ِل سا تد
والد  سا یند

اّلد  إا
وول  اطا وویِننا بد وووا َةن

وّلن هلد ووان کن تد
د
أ َد وواا َن ِا بد الد د

ظ َد ّند  ن ّّند َا
 58. َد

کهه بهه نظهر بهدوی قابهل  کلیهت اسهتفاده شهده  در این حدیث از لسان ماکد حصر بهرای بیهان 
کردن احادیث زیر تخصیص آن ضروری است استثنا دیده نمی  :شود؛ اما با ضمیمه 

                                                   
الیجوز حمله علی ظاهره، و هو حصر الربا فی النسیئ  لثبوت الربا فی بیع الربوی بمثله « النسیئ  نّنما الربا فی: »قوله  57

کهههان مهههن التهههأویالت البعیهههدة نال عّنهههه یتعهههین لو،هههود المهههرّ،ح القهههوی ) انهههیس نقهههدًا باال،مهههاع و الهههنّص ... و ههههذا و نن 
 (.848، ر2، جالمجتهدین

 .50، ر5، جالکافی 58
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اءا اد  ند ااّنا  ا با
َّن مد َّد اءد َا َلید

د
ما أ یند الد یِننا سا یند ون َةن

. هلد یلا
ااّلد َا با

الد َسا اد َاّصد خود ما َإلا ُد
کد ا بد  59نن

م اد خد یخد  َد ذا یِننا َاّند وا َةن
َد .یَن هلد ف َا َةد

د
رأ و َةد  60َن هلد

 مضمون نقل یا فیتصح .7
کهه  این ،  احتمال دیگر که سیاق حصر را عین عبارت معصهو  نهدانیم؛ یعنهی احتمهال دههیم 

کید و تشدید مطلب، لسان حصر را بهه آن افهزوده راوی محتر  مطاب  برداشت خود و ،هت تأ
کنید: است. به این حدیث از اما  باقر   تو،ه 

. مد ّند د لد َسج خد َ اد ان تن الاد ت اا َد ُن ن طد  61ند

گهر  ،مضمون این حدیث ا،مااًل همان مفاد حدیث باالست کیهد. ا البته منههای حصهر و تأ
کنیم بیان اصهلی معصهو  ایهن بهوده و حهدیث بهاال نقهل مضه مون یها تصهحی  و تحریه  فر  

اشهکاالت فهوق برطهرف خواههد شهد. ایهن احتمهال بها تو،هه بهه  ههمه ،رود این بیان بهه شهمار مهی
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 

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

 جهینت
 یقهیحصهر حق یاز اسهتعماالت خهود فاقهد معنها یاریادات حصهر در بسهکهه  ایهن   با تو،هه بهه

مهال ک یا معنهایه ید بر حصهر اضهافیبا قراین ات را بر اسا  یات و روایاسلوب حصر در آ ،است
کیدا ی بهه  یقهیحصهر حق یرد و بهر معنهاکهحمهل  ی  مخفهیان مصهادیها بهه ههدف بیهو مبالغه  تأ

 داشت. یتوان پافشار یلم نمکمت یعنوان مراد ،د

 کتابنامه
بکهههر سهههیوطی، تحقیههه  محمهههد  الهههدین عبهههدالرحمن بهههن ابی ،الل ،اإلتقهههان فهههی علهههو  القهههرآن  _

 [.تا قم: انتشارات الشری  الرضی، صبی ،ابوالفضل ابراهیم

                                                   
 .161، ر1، جالخصال 59

 .1527، ح473، ر  الفصاح نهج 60

 .139، ر1، جالمحاسن 61
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 ق. 1414محمد بن حسن طوسی، قم: انتشارات دار الثقاف ،  ،األمالی _
کبهر  و علی یحسین اسهتادول :محمد بن محمد بن نعمان مفید، تحقی  و تصحیح ،األمالی _ ا

 . ق1413د، یخ مفینگرۀ شکقم:  ی،یفار
، قههم: موسسههه بوسههتان یذر نراقهه یبههن ابهه یمحمدمهههد ، انههیس المجتهههدین فههی علههم األصههول _

 . ش 1388 ، تابک

 تا[.  تهران: مکتب  المعرا،ی، صبی ،محمد بن علی استرآبادی ،آیات األحکا  _
محمهدباقر بهن محمهدتقی مجلسهی، بیهروت:  ،بحار االنوار الجامعه  لهدرر عخبهار األهمه  األطههار _

 ق.1404موسس  الوفای، 
 ق.1416اد بعثت، ی، تهران: بنیدهاشم بحرانیس ،البرهان فی تفسیر القرآن _
القاسهههم طبههری آملهههی، نجهه : المکتبههه   محمهههد بههن عبی ،المصههطفی لشهههیع  المرتضههیبشههارة  _

 ق.1383الحیدری ، 
 ،هههای قرآنههی عالمههه شههعرانی در تفاسههیر مجمههع البیههان، روح الجنههان و مههنهج الصههادقین پژوهش _

تهاب )انتشهارات دفتهر ک، قهم: بوسهتان یرمهانک یاثیه  محمدرضا یی، تحقیابوالحسن شعران
 ش.1386  قم(، یزة علمحو یغات اسالمیتبل

 ق. 1404، حسن بن شعبه حرانی، قم: انتشارات ،امعر مدرسین، تح  العقول _
قهم: انتشهارات دفتهر  ،عبهد الواحهد بهن محمهد تمیمهی آمهدی ،تصنی  یرر الحکم و درر الکلم _

 ش.1366تبلیغات اسالمی، 
ی ،محمد بن طاهر ابن عاشور ،تفسیر التحریر و التنویر _  ق.1419، یخ العرببیروت: ماسس  التار
قهم: دار الکتهاب،  ،علهی بهن ابهراهیم قمهی، تحقیه  سهیدطیب موسهوی ،زاههری ،تفسیر القمی _

 ق.1404
للطباعهه  و النشههر،   ا ، بیههروت: دار المههال ن فضهلیدمحمدحسههیس ،تفسهیر مههن وحههی القههرآن _

 ق.1419
 ش. 1379 ، یتب االسالمکتهران: دار ال ،ارانکو هم یرازیار  شکناصر م ،تفسیر نمونه _
 ق.1403محمد بن علی بن الحسین صدوق، قم: انتشارات ،امعر مدرسین،  ،الخصال _
 ش.1374ز، ک، تهران: نشر مری، معانیّزازکن یالد ر،اللیم ،زیباشناسی سخن پارسی _
، تحقیههه  و تصهههحیح یمحمدصهههالح بهههن احمهههد مازنهههدران ،شهههرح الکهههافی االصهههول و الروضههه  _

 . ق1382 ، یسالمتب  اإلکتهران: الم ی،شعران  ابوالحسن
کلینهی، تحقیه  و تصهحیح علی ،الکافی _ کبهر یفهاری و محمهد آخونهدی محمد بن یعقهوب   ،ا
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 ش.1365تهران: انتشارات اسالمیه، 
قهم: دار  ،الدین محهد  تحقی  و تصحیح ،الل ی،احمد بن محمد بن خالد برق ،المحاسن _

 . ق1371 ، یتب اإلسالمکال
 ق.1411ر، کقم: دار الف ی،ن تفتازانیسعدالد ،مختصر المعانی _
محمدباقر بن محمهدتقی مجلسهی، تههران: دار الکتهب  ،مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول _

 ق.1404اإلسالمی ، 
قههم: مکتبهه  داوری،  ،مسههعود بههن عمههر تفتههازانی ،المطههول و بهامشههه حاشههی  السههید میرشههری  _

 تا. چا  چهار ، بی
 1361،  ، دمشهه : دار القلههمیدانیههه مکههن حبنعبههدالرحمن حسهه ،معهارج التفکههر و دقههاه  التههدبر _

 . ش
 یایهابوالقاسم پاینده، تهران: دن (، لمات قصار حضرت رسولک)مجموعه  نهج الفصاح  _

 . ش1382دانش، 

کارکرد حصر و قصر در یزلّیات حافظ» _ ، نامهه کاوش ، فصلنامه علمی پژوهشهی«بررسی و نقد 
 .30ش

پژوهشههی(،  -)علمههی فنههون ادبههی ،،مههالیفاطمههه  ،«،ایگههاه قصههر و حصههر در علههم معههانی» _
 ش.1389 ، پاییز و زمستان3دانشگاه اصفهان، سال دو ، شماره پیاپی




