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 چکیده

کنند،  در ضمن فضاي سیاقي و بافت زباني افاده ميبرخي از آیات قرآن کریم افزون بر معنایي که 

پوشي از سیاق متني را نیز دارا هستند که از این معاني، در این قابلیت داللت بر معاني دیگر، با چشم

هایي در کنار پایبندي به اصول و ضوابط شود. کشف چنین داللتپژوهش به مدلول فراسیاقي یاد مي

هاي قرآني و یا فرانگري از تنگناهاي سیاق متني آیات، تقطیع گزارهتفسیري، در سایه جداسازي و 

هایي چون ذووجوه ها و مؤلفهبدیل، قرآن به دلیل برخورداري از شاخصهپذیر است. شیوه بیاني بيامکان

هاي یکسان در بودن، جامعیت داللي در قالب ساختارهاي موجز، قابلیت چند معنایي و تکرار گزاره

هاي معنایي متفاوت، که جملگي برخاسته از ماهیت زباني و ساختار خاص ادبي آیات و سیاقها مجموعه

آورد. در این پژوهش، کوشش بر آن هاي فراسیاقي را فراهم ميقرآن کریم است، اعتبارمندي استنباط

کیه بر شناختي و ادبي آیات قرآن، با تهاي زباناست تا با رویکردي توصیفي تحلیلي، بر پایه ویژگي

ها و شواهدي عیني از آیات قرآن به منابع اصیل علوم قرآن و مصادر ادبي، ضمن ارائه نمونه

دهد که اعتبارسنجي این رویکرد معناشناختي، در تبیین آیات پرداخته شود. نتیجه پژوهش نشان مي

 در روایات تفسیري اهل بیت)ع( نیز، مدلول فرا سیاقي قرآن، معتبر شناخته شده است.

 سیاق قرآن، فراسیاق، ادبیات قرآني، معناشناسي، روایات تفسیري واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1

هاي دسترسي به ابعاد بدیع معنایي آیات قرآن در سایه پابیندي به قواعد تفسیر، همواره از دغدغه

ران قرار باشد که فراوان مورد استناد مفسمفسران بوده است. از این جمله، قاعده سیاق در تفسیر مي

گیري و چگونگي آفرینش متون دخیل است و توجه به آن، گرفته است. قاعده ي سیاق، اگرچه در شکل

هاي گوناگون نیز کابرد دارد )نک: قائمي نه تنها در درک آیات قرآن ، بلکه در فهم سایر متون در زبان

توان از تأثیرگذاري عي مي(، اما در مواض123، 2007؛ یونس علي، 26، 1429؛ عُموش،358: 1389نیا، 

پوشي کرد. افزون بر آن، تحقق تأثیرگذاري سیاق در تفسیر گیري معنایي آیات قرآن، چشمآن در جهت

نیز، خود، نیازمند شرایط و ضوابطي است که اعتبار سیاق منوط به تحقق آن شرایط است )مصباح، 

 (. 57 -30، 1392؛ کوثري، 111 -103، 1383؛ رجبي، 127 -123،  1380

کند، فراتر اي از فرازهاي قرآن کریم که در فضاي سیاقي آن، مفهومي را افاده ميدر این راستا، پاره

اي از تواند معاني دیگري را به ذهن متبادر سازد. چه بسا جملهاز بافت معنایي و جو سیاقي آن نیز، مي

متني آن، مقاصد دیگري را، با خروج از آیات قرآن به رغم داللت بر معنایي در فضاي سیاقي و روابط بینا

دانست، خود « فراسیاقي»توان آن را هاي سیاقي آن، خاطر نشان سازد. این نوع داللت که ميوابستگي

متقني تکیه دارد. پرسش اساسي که در این مقاله مطرح مي شوداین است؛ از آنجا که سیاق  بر ادله

فاد آیات قرآن، تأثیرگذار و نتیجه داللت هر یک از سازي به مگیري و رهنمونآیات قرآن در شکل

هاي موجود در یک سخن، به مجموعه پیوسته معنایي آن وابسته است، بر اساس کدام یک از جمله

هاي پوشي از روابط سیاقي، گزارهتوان با چشمشناختي قرآن کریم، ميهاي ادبي و دالیل زبانخصیصه

 قرآني را تفسیر نمود؟ 

توان در خصوص اعتبارمندي معناي فراسیاقي اقامه از ادله عقلي و شواهد روایي که مي با قطع نظر

هاي است که اعتبار و حجیت برداشت ايهاي ادبي آیات قرآن، خود به گونهکرد، شیوه بیاني و ویژگي

ذو  هایي نظیرها و شاخصهدهد. ویژگيهاي فراسیاقي آیات قرآن را نتیجه ميتقطیع شده و استنباط

هاي معنایي گوناگون، وجوه بودن قرآن با تأکید بر بعد معناشناسانه آن به معناي اشتمال بر الیه

جامعیت در داللت و عمومیت در معنا در واحدهاي زباني مختصر و عبارات موجز و استنتاج فروع و 

هاي ل و تکرار گزارهجزئیات از عمومات و اطالقات، به کاربردن معاني متعدد در استعمال واحد و استعما

ها و هاي گوناگون، از جمله خصیصههاي معنایي متفاوت و سیاقو جمالت همسان در مجموعه مشابه

 اي است که داللت و درک فراسیاقي بر آنها مبتني است. ادله

گیري درست معنایي آیات تواند در جهتاز سوي دیگر، همانگونه که خصوصیات سیاق سخن مي

د، در تحدید و تضییق مفهوم آیه و در بند ساختن مفاد آیات در خصوصیات سیاقي آن قرآن دخیل باش

هاي قرآن کریم، به رغم کند. در این صورت، گستره معنایي بسیاري از گزارهآفریني مينیز نقش

یابد. این در حالي است که معارف قرآن شمولیت و جامعیت آن، به سطحي محدود از معاني، تنزل مي

همواره در بستر زمان جریان دارد. هدف از نگارش این مقاله، اثبات این واقعیت است که مفاد کریم، 
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باشد و هاي ادبي آن در بند خصوصیات سیاقي نميهاي قرآن کریم، با توجه به ویژگيبسیاري از جمله

یدي از معارف تواند آفاق جدنه تنها درک فراسیاقي دچار کاستي و نقصان نیست، بلکه این نوع فهم، مي

 زنده و پویاي قرآن را ترسیم نماید. 

ناگفته نماند اگرچه تاکنون مطالعاتي هر چند اندک پیرامون برخي ابعاد این مسئله صورت گرفته 

توسط سهیال پیروزفر و فهیمه « سازگاري تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعي و تفکیکي»که با عنوان 

توسط محمد اسعدي به مرحله نگارش درآمده است، اما « هاي معنایيها و الیهسایه»جمالي راد و نیز 

هاي وجه تمایز این پژوهش با مطالعات پیشین آن، تمرکز بر ادله ادبي این رویکرد و ویژگي

جواز چند  باشد. این ادله عبارتند از: ذووجوه بودن قرآن، جامعیت داللي،شناختي آیات قرآن ميزبان

 .هاي متفاوتهاي همسان در سیاقتکرار گزارهمعنایي و 

 ذو وجوه بودن قرآن.2

توان در ادبي است که مي شناختي قرآن و از جمله ادلههاي زبانذو وجوه بودن قرآن، از ویژگي

خصوص حجیت و اعتبار داللت فراسیاقي، اقامه کرد. زبان قرآن کریم،  چه از حیث ساختار در ابعادي 

زیرا ه است. چون تصریف، اعراب و ترکیب وچه از بعد معنا به حسب داللت الفاظ و مصادیق آن ذو وجو

 سبک بیاني چنینو  تکیه داردهاي بالغي چون مجاز، استعاره و تشبیه بر شاخصه ،تعابیر آن بسیاري از

« ذو وجوه بودن»شاخصه  (.23/  3، 1415)معرفت،  ستاپذیري معنایي آیات قرآن  مستلزم انعطاف

چه بسا »گوید: ود. جرجاني شهاي بلیغان نیز یافت مياختصاصي به زبان قرآن ندارد و در سایر کالم

ي چند پهلو بودن (. مؤلفه69تا، )جرجاني، بي« گفتار واحدي که دو معناي متفاوت از آن اراده شود

(، که در 82، 1417پذیري حمل بر معاني گوناگون تفسیري )مرزوقي، هاي زبان قرآن و قابلیتداللت

؛ فیض 163/  2: 1412؛ زرکشي،  82/  4: 1417)دارقطني،   «ذو وجوه»روایات اهل بیت)ع( با تعبیر 

 ( از آن یاد شده، به دو معنا قابل تفسیر است: 36/  1: 1415کاشاني، 

هاي قرآني به رغم داللت بر مفاد ظاهري، ظرفیت توسعه ابعاد معنایي دیگري نخست آنکه فراز 

متعال، ساختار قرآن کریم را به آیند را داراست و خداوند فراتر از معنایي که از ظواهر آیات به دست مي

اي قرار داده که اقشار مختلف با سطوح فهم متفاوت، هر یک به فراخور استعداد و ظرفیت خود، گونه

هاي معنایي آیات قرآن را داشته باشند. معناي یادشده از ذووجوه بودن قرآن را، وري از الیهتوانایي بهره

 أُم   في إِنَّهُ وَ تَعْقِلُونَ لَعَلَُّکمْ عَرَبِیًّا قُْرآناً جَعَلْناهُ إِنَّا»استفاده نمود: توان از برخي  اشارات آیات قرآن مي

(. آیه شریفه براي قرآن دو وجود یعني وجود عربي در دسترس 4و  3)زخرف،  حَکیمٌ لَعَِلي   لَدَیْنا الْکِتابِ

الکتاب قرار دارد. بدین سان، آن که در ام اي فراتر ازداند و دیگر، مرتبهو قابل درک براي همگان مي

ها در برابر فهم حقایق الهي را به آبي تشبیه نموده که از آسمان گوني ظرفیت انسانقرآن کریم، گونه

 ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ» گیرد: ي گنجایش خود از آن برمياي به اندازهفروفرستاده شده و هر رودخانه

» نویسد: (. عالمه طباطبایي در این باره مي17)رعد، « رابِیا زَبَداً السَّیْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِها أَوْدِیَةٌ فَسالَتْ

اند و همه آن حقایق قرآن، در قالب مراتب متعدد و گوناگوني است که به یکدیگر مترتب و وابسته
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لت دارد. اما هر معنایي، به هاي معنایي، معاني مطابقي است که لفظ آیات به طور مطابقي بر آن دالالیه

 (. 64/  3، 1417)طباطبایي، « افق و مرتبه خاصي از فهم و درک، اختصاص دارد

به همین منوال قرآن  از حیث انطباق بر مصادیق گوناگون توسعه بسیار دارد و شایسته نیست که 

اساس مالک آن به کالم خداوند را تنها به مورد نزول آن اختصاص داد، بلکه الزم است آن را بر 

 (. 67هایي که ارتباط مفهومي با آن دارد، تسري داد )همان، نمونه

اند. پیشینیان، نیز شرط رسیدن به منتهاي فقاهت را شناخت، وجوه بسیار براي قرآن دانسته

« ال یکون الرجل فقیها کّل الفقه حتى یرى للقرآن وجوها کثیرة»چنانچه مقاتل بن سلیمان گوید: 

إنّک لن تفقه کلّ الفقه حتى ترى »(. از ابو الدرداء نیز روایت شده که گفت: 193/  1، 1412)زرکشي،

 (.   441/  1، 1421؛ سیوطي، 187/  7، 1409)ابن ابي شیبة، « للقرآن وجوها

دیگر آنکه، تفسیر قرآن در تعامل با دیدگاه خاص مفسر و قرائتي که از آن دارد، تفاوت پیدا کرده و 

بر اساس نوع نگرش مفسر، تغییر و توسعه پیدا کند. بدین معنا که درک هر فردي مبتني، بر تواند مي

هاي اوست. در نتیجه، به جهت لغزان بودن حوزه درک برداشتها و پیشنگرشها، پیشداشتپیش

ن یک یافت و هرگونه دریافتي، به عنواتوان به فهم معیار و معتبر همگاني، دستآیات قرآن هیچگاه نمي

اي مانند ابن حزم آندلسي در راستاي کند. چه بسا، تالش عدهفهم شخصي و نسبي، اعتبار پیدا مي

شناسانه وجوه معنایي اعتبار ساختن روایات ذووجوه بودن قرآن به همین سبب است که بر بعد آسیببي

ن استناد به سنت هاي متفاوت بر آیات قرآن بدوها و قرائتآیات قرآن یعني امکان تحمیل برداشت

(. در برخي از اخبار منقوله نیز، رسول خدا)ص(، نسبت 271/  3تا، اند )ابن حزم، بينبوي، تمرکز کرده

َفاتَّقُوا ذُل هِ وَ » ها و نظریات متکثر و متناقص بر آیات قرآن، هشدار داده است: به  امکان تحمیل دیدگاه

به هنگام فرستادن ابن عباس براي مخاصمه با خوارج، به وي  )همان(. امام علي)ع( نیز« کَثرَةِ وُجُوهِه

کند که با آیات قرآن به استدالل با ایشان برنخیزد زیرا برخي از آیات قرآن، وجوه متعدد گوشزد مي

هاي متناقض را، در ظاهر دارد و پذیري در برابر پذیرش دیدگاهتابد و قابلیت انعطافمعنایي را برمي

اي نامطلوب بر تأویالت ناروا، محتمل معنا شود. از این روي، به وي آن به گونهممکن است ظواهر 

کند تا با استفاده از سنت که نص در مطلوب است و راه گریزي در دگرگوني داللت آن وجود توصیه مي

/  1362،5؛ ابن میثم بحراني، 66/  2، 1412ندارد، به احتجاج با ایشان اقدام کند )نک:  زمخشري، 

 (. 171/  18،  1337؛ ابن ابي الحدید، 234

هایي دانست که مسئله ذو وجوه بودن قرآن به توان یکي از عرصهداللت فراسیاقي قرآن را مي

شود، کند. ابن عباس، هنگامي که روانه احتجاج در برابر خوارج ميمعناي نخست در آن نمود پیدا مي

 وَ أَهْلِهِ مِنْ حَکَماً َفابْعَثُوا بَیْنِهِما شِقاقَ خِفْتُمْ إِنْ وَ» براي اثبات مشروعیت اصل حکمیت  به آیه شریفه 

کند ( استناد مي35)نساء، «  خَبیراً عَلیماً کانَ اللَّهَ إِنَّ بَیْنَهُما اللَّهُ ُیوَف قِ إِصْالحاً یُریدا إِنْ أَهْلِها مِنْ حَکَماً

و با فرارفتن از خصوصیات سیاقي آیه که مربوط به اختالفات زناشویي و خصوصي مردم است، با در نظر 

سازد. به طوریکه با گرفتن عمومیت آیه، آن را براي سایر اختالفات دیگر نیز در جامعه جاري مي
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دیدگاه و رأي ناصواب خود بازگشتند )ابن  استدالل وي بدین آیه شریفه، گروه بسیاري از خوارج از

 (.   377، 1421؛ قرطبي، 192، 1382؛ نسائي، 126/  5، 1362میثم بحراني، 

اعتبار بودن ایمان شخص نصراني به هنگام برابر برخي از روایات، امام هادي )ع( حکم فقهي بي

سَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ َو کَفَرْنا بِما کُنَّا ِبهِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْ»پوشي از سیاق آیه شریفه اجراي حد را با چشم

کند )کلیني، الکافي، ( استنباط مي85 -84)غافر، « مُشْرِکینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إیمانُُهمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا

ایمان مشرکان به هنگام ثمر بودن (. در حالیکه بر اساس سیاق کالم، آیه شریفه، بي238/  2،  1362

 سازد. فرود آمدن عذاب استیصال را ،خاطر نشان مي

( که در بافت و سیاق 1)فاطر، « یَشاءُ  ما الْخَلْقِ فِي یَزیدُ»امام رضا)ع( در ضمن روایتي به آیه شریفه 

کند اشاره مي« رُباعَ وَ ُثالثَ وَ مَثْنى أَجْنِحَة   أُولي رُسُالً»هاي فرشتگان است: مربوط به زیادت شماره بال

شناختي قرآن هاي صوتي که موجب افزایش بعد زیبایيو مشروعیت تالوت قرآن، با استفاده از مهارت

 القرآن یزید الحسن الصوت فإن بأصواتکم القرآن حسنوا»کند: شود، را به فراز مزبور مستند ميمي

(. در روایت دیگري از امام صادق)ع(، 169/  2، 1378)صدوق، « َیشاءُ ما الْخَلْقِ فِي یَزِیدُ  قرأ و حسنا،

مسئله دگرگوني و زیادت در قضاء و قدر به عنوان یکي از مخلوقات، از فراز مورد اشاره برگرفته شده 

(. در 364، 1398)صدوق، « یشاء ما الخلق في یزید -اهلل خلق من خلقان القدر و القضاء إن» است: 

تصرفات انسان در آفرینش، به منظور پدیدآوردن دستاوردهاي صنعتي از فراز برخي از تفاسیر اجتهادي، 

. به همین منوال بسیاري از وجوه معنایي (320/  14، 1364یاد شده استدراک شده است )قرطبي، 

 دیگري نیز در تببین این جمله از سوي مفسران، خاطر نشان شده است )نک: همان(.  

 موجز جامعیت داللی در ساختارهای. 3

هاي مختصر و موجز هاي ادبي قرآن کریم، جامعیت آن در بعد داللت و معنا در قالباز دیگر ویژگي

است. اساسا قرآن به مثابه کتابي که مشتمل بر قوانین اساسي است، به رغم آنکه پیرامون مسائل 

عام و در قالبي اي هاي گوناگون معرفتي سخن گفته، اما همواره حقایق را به شیوهمختلف در حوزه

هاي اعتقادي و چه در تبیین آیات اي که چه در زمینه آموزهسازد. به گونهفراگیر خاطر نشان مي

این اصول جامع،  کند.مياالحکام که جنبه عملي دارد، به بیان کلیات، اصول و خطوط کلي، بسنده 

دي از آنها قابل تفریع است. چنین هاي متعدتواند منشأ و مبدأ بسیاري از قوانین باشد و گزارهخود مي

اي یعني جامعیت و کثرت در معاني در عین کوتاهي و کمي واژگان یکي از مهمترین ارکان شاخصه

کند که آن حضرت بالغت است. به طوري که ابو هالل عسکري از امام امیر المؤمنین )ع( نقل مي

 (.174، 1419)عسکري، « إطالة المعانى فى و إیجاز القول فى له و إلّا قطّ  بلیغا رأیت ما»فرمود:  

هاي بالغي زبان قرآن است و  اقسام متعددي را داراست )نک: از نگاه ادیبان ، ایجاز یکي از ویژگي

(. ایجاز در بالغت، به معناي بیان مقصود با به 5/  7: 1423؛ نویري، 176/  3: 1423علوي یمني، 

باشد. در صورتي  است به طوریکه کالم مطابق با مقتضاي حال کارگیري عباراتي کمتر از عبارت متعارف

که قلت لفظ موجب نقصان و اخالل در رساندن معنا گردد، ایجار مخل و یا مردود نام دارد که از آن به 
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، 1376؛  تفتازاني،388تا، شود و از فصاحت و بالغت به دور است )سکاکي، بينیز تعبیر مي« تقصیر»

169  .) 

هر که خواهد بر سخنان جامع »گوید: ثعالبي، در خصوص اتصاف قرآن کریم بدین ویژگي ادبي 

آگاهي یابد و برتري اعجاز و اختصار را بشناسد و بر شیوایي و بالغت و کفایت ایجاز واقف گردد، پس در 

(. قرآن کریم، تعابیر 15تا، )ثعالبي، بي« قرآن تدبر کند و در برتري آن بر سخنان دیگر تامل نماید

کند که معاني همیشگي و کند و ابزاري براي بیان گزینش ميجامع و سرشار از داللت را انتخاب مي

(.  استاد 283، 1388دهد )مطعني، هاي متنوع را گسترش مياي که دیدگاهسرشار دارند به گونه

تواند خاطرات نفساني تر از سایر لغات ميواژگان قرآن بهتر و بیش»نویسد: جوادي آملي در این باره مي

اي وسیع دارد و هر چه زمان به را بیان کند. بر این اساس، بالغت قرآن گسترهو شئون روحي و معنوي 

 (. 311، 1390شود )نک: جوادي آملي، تر ميکند، این ساحت نیز گستردهجلو رو مي

جویي کرد. به عقیده توان پيبازتاب این خصیصه ادبي قرآن را، در روایات رسول خدا )ص(  نیز مي

کند بر اینکه خداوند پیامبرش را به خصیصه ایجاز و کمي شماره واژگان توأم با جاحظ، آنچه داللت مي

(. روایات 20/  2، 1423)جاحظ، « باشداعطیت جوامع الکلم مي»معاني فراوان اختصاص داده، گفتار 

؛ احسائي، 433/  2تا، با تعابیر مختلف از رسول خدا)ص( نقل گردیده       )بیهقي، بي« جوامع الکلم»

شناسان و رجالیون این ( و حدیث5/  1تا، ؛ مسلم، بي 250/ 2تا، ؛ احمد بن حنبل، بي120/  4، 1403

، 1393؛ ابن حبان، 56/  3،  1403اند )سنن ترمذي،روایات را در شمار احادیث  معتبر و صحیح دانسته

لم ایجاز در گفتار جمع جامعه است و  مراد از جوامع الک« جوامع»جمع کلمه و « کلم»(. واژه 6/87

اي که با واژگان اندک بر معاني بسیار داللت کند یعني الفاظ آن در عین اختصار و است به گونه

 (.67 -65/  1، 1420)ابن اثیر، « کوتاهیش، بر معاني مقصوده جامعیت دارد

ابن خلدون، این ویژگي قرآن را، برخاسته از کیفیت خاص عربي بودن زبان قرآن و خصوصیات  

در زبان عربي انتقال مقصود با ایجاد دگرگوني و »نویسد: باره ميداند. وي در اینزبان عربي مي

هاي خاص در ترکیب الفاظ از ابعادي چون تقدیم و تاخیر، حذف و حرکت اعراب تفاوت پیدا کیفیات

مراتب سخن کند. از این روي آفریني ميکند، گاه حروف غیر مستقل نیز در کیفیت داللت آن نقشمي

شود. به همین ها مبتني بر کیفیت هاي یادشده، متفاوت ميدر زبان عربي با در نظرگرفتن تفاوت داللت

هاست است و این معني گفتار تر از تمامي زبانهاي کالم عرب موجزتر و کوتاهخاطر واژگان و جمله

 (. 556 / 1تا، )ابن خلدون، بي« باشدمي« اوتیت جوامع الکلم»رسول خدا)ص( 

هاي جامع و تام قرآن کریم که در قالب عمومات و اطالقات نمود از سوي دیگر بسیاري از گزاره

ني و مصادیق را در و در عین حال گستره وسیعي از معا گرفتهیافته و به رغم آنکه در قالبي موجز شکل

یث مصداقي و شأن نزول اند و از حیث موضوعي و یا از حگیرند، در ضمن جریاني خاص صادر شدهبرمي

باشند. در صورت اصرار بر دخیل دانستن این تنگناهاي سیاقي در مفاد در حصار پیوندهاي سیاقي مي
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اي شود. در حالیکه اسلوب قرآن کریم به گونهآیه، گستره وسیعي از معاني و مصادیق نادیده انگاشته مي

هاي بسیاري وجود دارد که به در این باره نمونهکند. است که با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده مي

 شود:برخي از آنها اشاره مي

 الْبِرَّ لکِنَّ وَ  ظُهُورِها مِنْ الْبُیُوتَ َتأْتُوا بِأَنْ الْبِرُّ لَیْسَ  وَ »مقاتل بن سلیمان در تفسیر فراز پایاني آیه  

در زمان جاهلیت و در عصر ظهور اسالم، هرگاه » گوید:  (189)بقره، « أَبْوابِها مِنْ الْبُیُوتَ أْتُوا وَ  اتَّقى مَنِ

بست، از درب خانه کسي از انصار که خود ساکن و بومي شهر بود و به قصد حج و یا عمره احرام مي

رفت شد و یا از دیوار باال ميشد. بلکه نردباني بر پشت خانه قرار داده وارد خانه ميخود وارد منزل نمي

کرد. آیه شریفه ایشان را از این ه خود ایجاد نموده و از طریق آن ورود و خروج ميو یا منفذي در خان

(.  اما مفسران فارغ از سیاق آیه، به معناي پردامنه 166/  1 ،1423سلیمان،  بن )مقاتل« کار نهي نمود

یر دیني، اند. و آن معنا این است که براي ورود به هر کاري، چه دیني و غتري اشاره نمودهو گسترده

باید از مسیر درست آن وارد شد. در غیر این صورت، رسیدن به هدف از غیر طریق خود، دستیابي بدان 

کند (. جابر بن یزید از امام باقر)ع( نقل مي57/  2، 1418سازد )قاسمي، را دشوار و یا غیر ممکن مي

/  1تا، )برقي، بي «کان األمور أي وجهه، من األمر یأتي أن یعني»که آن حضرت دراین باره فرمودند: 

در روایت دیگري از حضرتش، اهل بیت)ع( به عنوان ابواب اهلل معرفي  .(262/  2، 1403؛ مجلسي، 224

« القیامة یوم الى علیها االدالء و الیها القادة و الجنة الى الدعاة و سبله و اللَّه ابواب محمد آل»اند: شده

 زیرا باشد. آیه کلى مفهوم مصداقهاى از یکى به اىاشاره تواندمى یثحد (. این409/  1، 1416)بحراني، 

 ثقلین حدیث طبق که پیامبر)ص( بیت اهل یعنى اصلى طریق از خویش، مذهبى امور تمام در گویدمى

 و شده نازل آنان خانه در الهى وحى که چرا بگیرید آنها از را خود هاىبرنامه و شوید وارد قرآنند، قرین

 (. 13/  2، 1374قرآنند )مکارم شیرازي و همکاران،  مکتب یافتگان پرورش آنها

« تُظْلَمُونَ ال وَ تَظْلِمُونَ ال أَمْوالِکُمْ رُُؤسُ فَلَُکمْ تُبْتُمْ إِنْ وَ»مرحوم طبرسي در بیان مقصود آیه شریفه  

رباخواران است، جمله ( با در نظر گرفتن سیاق آیه که در خصوص احکام مربوط به ربا و 279)بقره، 

 بالنقصان تُظْلَمُونَ ال وَ  المال رأس على الزیادة بأخذ تَظْلِمُونَ ال» کند: پایاني آیه را این گونه معنا مي

پوشي از سیاق آیه در خصوص (. اما مفسران معاصر با چشم674/  2، 1372)طبرسي، « المال رأس من

 حقیقت در ولى آمده، رباخواران مورد در چه گر تُظْلَمُونَ ال وَ تَظْلِمُونَ ال جمله»اند: جمله یاد شده گفته

 ستمگرى از باید مسلمانان که نسبت همان به: گویدمى که است اسالمى پرمایه وسیع و شعار یک

 پیدا کمتر ستمگر نباشد ستمکش اگر اصوال کنند، اجتناب باید نیز ستم و ظلم به دادن تن از بپرهیزند،

 آنها به تواندنمى کسى باشند، داشته خود حقوق از دفاع براى کافى آمادگى مسلمانان اگر و شودمى

)مکارم « مده ستم به تن بگوییم مظلوم به مکن، ستم بگوییم ظالم به آنکه از پیش باید کند. ستم

 تواند دیدگاه غالب عامه مبني بر پذیرش(. چنین برداشتي خود مي377/  2،  1374شیرازي و دیگران، 

/  13، 1379؛ عسقالني، 20/  6تا، حکومت ظالمان و سکوت در برابر ظلم حاکمان جور )نک: مسلم، بي

 ( را ابطال نماید.369/  7، 1973؛ شوکاني، 7
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هر گاه »( گوید: 256بقره، «) الد ینِ فِي إِکْراهَ  ال»صاحب تفسیر الکاشف درباره تفسیر آیه شریفه 

یابیم که خداوند فرماني را تشریع نکرده که شائبه اکراه ره کنیم، درميبدین جمله فارغ از سیاق آن نظا

که بیان « الْغَي   مِنَ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ» در آن وجود داشته باشد. اما هنگامي که با در نظر گرفتن جمله 

اسالم  شود که مقصود آن است که دینکنیم، معین ميعلت براي نبود اکراه در دین است، توجه مي

)مغنیه، « خوانداحدي را با جبر و قهر ملزم نکرده، بلکه مخالفان را تنها با استدالل و برهان فرامي

1424 ،1  /301 .) 

 جواز چندمعنایی.4

مقصود از چند معنایي آن است که گوینده در استعمال واحد از یک واژه، معاني متعددي را اراده 

کند. برخي بر این باورند که چند معنایي شرایطي است که یک واحد زباني از چندمعنا برخوردار باشد 

این تفاوت که (.  مسئله چندمعنایي با مقوله اشتراک لفظي رابطه وثیقي دارد. با 111، 1379)صفوي، 

اي است که بیش از یک معنا براي آن وضع شده است. اما مراد از چند مقصود از اشتراک لفظي، واژه

اي به کار رفته که آن متن را برخوردار از چند معنا کرده معنایي آن است که یک واژه در متن به گونه

 (.  25، 1388است )طیّبه حسیني، 

اره جواز استعمال چندمعنایي اتفاق نظر ندارند. از این روي پژوهان، درباندیشمندان و قرآن

اي بر این باورند که مسئله چند باره مطرح شده است. عده هاي متعددي از سوي ایشان در ایندیدگاه

باشد. مگر آنکه با شواهدي توأم باشد، پذیر است، اما از نظر عرف ممنوع ميمعنایي اگر چه عقال امکان

شود. سخن خداوند متعال در قرآن نیز، از آنجا که از کلمات بلیغان و فصیحان دیده ميهمچنان که در 

گویي، منزه است و همه آیات آن، مشتمل بر معاني جدي و حقیقي است، معماگویي، پیراسته و از ابهام

. از اي بیشتر به معماگویي شباهت دارد تا سخن جدياز چنین استعمالي به دور است، زیرا چنین شیوه

این روي الزم است چنین متوني از هرگونه استعمال مبهم و دو پهلو و غیر روشن خالي باشد )خمیني، 

1418 ،1  /292- 293 .) 

در مقابل، عده دیگري باورمندند که امکان استعمال یک لفظ و اراده چندین معنا از سوي دیگران، 

بدان که هر آیه ملفوظ » نویسد: ین باره ميناممکن، اما در کتاب خداوند، ممکن است. ابن عربي در ا

توان فرض اي است براي همه وجوه و احتماالتي که در آن آیه ميالهي به هر صورت که باشد نشانه

کرد؛ یعني آیه عالمتي است براي هر بار معنایي و هر وجهي که لفظ از نظر زبان متن، آن معنا را 

داند که بندگان او در  ادراک و انا به تمام وجوه است و ميتابد. چرا که نازل کننده آن متن، دبرمي

فهمند، مکلف دریافت مفهوم کالم و غرض وي متفاوتند، و از سویي آنها را به غیر از آنچه که مي

فهمد، همان وجه مقصود الهي از متن نسبت به اي مينساخته است. پس هر کس که وجهي را از آیه

شود؛ گر چه لفظ، تاب و تحمل وجوه و معاني مختلف را الهي یافت نمي اوست. این ویژگي جز در کالم

داشته باشد. زیرا دانش دیگران به وجوه و احتماالت معنایي لفظ محدود است و به کاربردهاي گوناگون 

 (. 12-11/ 1،  1409آن اشراف و آگاهي ندارند ) ابن عربي، 
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معنایي چه در محاورات عرفي و چه در متون  اما واقعیت امر آن است که امکان وقوع مقوله چند

اراده دو معنا از یک لفظ یا معاني حقیقي و » نویسد: دیني، وجود دارد. سید مرتضي در این باره مي

پذیر است. دلیل صحت این ادعا آن است که مجازي لفظ در زمان و لحظه واحد ممتنع نبوده و امکان

اطر یکي از این دو امر است: یا این امتناع  بخاطر متکلم و اگر این امر ممتنع باشد، امتناع آن بخ

گوینده است و یا امتناع به جهت مشکل لفظ است. در مورد متکلم و گوینده از این جهت مانعي نیست، 

و مراد از این زن هم، زني « ال تنکح ما نکح ابوک» زیرا امکان دارد که هر یک از ما به دیگري بگوید

ازدواج کرده و هم زني باشد که پدر با او آمیزش نموده است. از جهت لفظ نیز مانعي  باشد که پدر با او

تواند وجود ندارد، زیرا واضع لغت، این دو معنا را براي این لفظ وضع کرده است. از این روي، لفظ، مي

از یک لفظ، پذیر نیست آن است که هر دو معنا را به مخاطب انتقال دهد. تنها چیزي که در اینجا امکان

، 1364هم امر اراده شود و هم نهي، که اراده این دو معنا از یک لفظ غیر ممکن است )شریف مرتضي، 

1  /17- 18  .) 

ممکن است برخي » استاد جوادي آملي در خصوص امکان استعمال چند معنایي در قرآن گوید:   

اراده چند مطلب از یک لفظ قرآني در استعمال لفظ در بیش از یک معنا را روا ندانند و بر این اساس 

نظر آنان صحیح نباشد؛ لیکن باید توجه داشت که امتناع متوهم یا بر اثر محدودیت ظرفیت لفظ است 

یا مضبوط بودن ظرفیت مستمع و یا محدودیت علم و اراده متکلم. قسمت مهم این مبحث، بر فرض 

نه مخاطب. پس اگر متکلم و مرید، خداي  گرددتمامیت آن، به محدودیت علم و اراده متکلم برمي

سبحان بود که هیچ محدودیتي از نظر علم و اراده ندارد، محذوري در اراده چند مطلب از یک آیه و 

 (.130 -129/  1، 1388چند معنا از یک لفظ ندارد )جوادي آملي، 

را با  قرآن در تعامل مسئله چند معنایي، با فهم فراسیاقي رابطه وثیقي دارد. آنگاه که مخاطب خود 

ها، تنها هاي سیاقي و پیوستگي متن و نظام موجود در بافت جملهمي بیند، چه بسا با توجه بر نشانه

شود ها از محیط سیاقي آن جداميها و جملهیک معنا را استفاده کند، اما به مجرد آنکه هر یک از گزاره

ها، تغییر یافته و چه بسا یت داللت الفاظ و جملهگیرد، کیفو هر یک به تنهایي، مورد مداقه قرار مي

سازد. در این آید که معاني گوناگون و متعدد را به ذهن متبادر ميمتن به صورت جمالت دیگري درمي

ها داللت کند بر اینکه تمامي معاني برآمده از جمالت مورد نظر هنگام، آنگاه که سایر شواهد و نشانه

احتمال قصد هر یک آن معاني از سوي خداوند متعال وجود داشته باشد، متن قرآن بوده و یا آنکه 

شود. اگر چه مسئله چند معنایي، پیرامون معاني متعدد یک واژه در آیات مسئله چند معنایي محقق مي

کند، آنگاه که یک واژه به تنهایي کند، اما در مواضعي با فهم فراسیاقي اشتراک پیدا ميقرآن بحث مي

تواند معاني مختلفي را در بافت آیه و یا با قطع نظر از سیاق مله کامل را ایفا نموده و مينقش یک ج

 آیه به ذهن متبادر سازد.

( اشاره نمود. عبارت 282)بقره، « وَ ال یُضَارَّ کاتِبٌ وَ ال شَهیدٌ»توان به آیه شریفه در این باره مي

تواند به دو صورت معلوم و معنایي است و مي در آیه مزبور ضمن آنکه یکي از مصادیق چند« یضار»
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تواند توسعه سیاقي، مياي تام است که تبیین آن در پرتو داللت فرامجهول مورد توجه قرار گیرد، جمله

در مفاد آیه مزبور را ایجاد نماید. برخي از مفسران تابعین و به پیروي از ایشان گروه دیگري از مفسران 

بر این باورند که « وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ» عد فراز یاد شده یعني عبارت با استناد به جمله ما ب

مقصود از آیه شریفه آن است که نویسنده و شاهد نباید ضرر و زیان وارد سازند. زیرا تعبیر مزبور با 

؛ 77/  3تا، اغي، بيکسى که مطابق عدالت رفتار نکرده و نوشته را دگرگون ساخته، سازگارتر است )مر

 (.  253/  1، 1422؛ ابن جوزي، 405/  3، 1364قرطبي، 

در عین حال، گروهي از مفسران فارغ از سیاق آیه در کنار احتمال یاد شده، معناي دیگري را  

اند و آن معنا این است که آیه شریفه از وارد ساختن ضرر و زیان به کاتب و شاهد خاطر نشان ساخته

ک االجابة یحتمل البنائین و هو نهى لهما عن تر»نویسد: کند. فیض کاشاني در این خصوص مينهي مي

و التحریف و التغییر في الکتب و الشهادة أو نهي عن الضرار بهما؛ هر دو ساختار محتمل است؛ اینکه آیه 

دارد و یا اینکه از آن دو را از خودداري از اجابت و دگرگوني و تبدیل در نوشتن و گواهي دادن بازمي

 .  (308/  1، 1415)فیض کاشاني، « کندضرر زدن به آن دو نهي مي

 های متفاوتهای همسان در سیاقتکرار گزاره .5

ها و الفاظ معنا را با قالب هاي ادبي بالغي قرآن کریم آن است که یک مفهوم ویکي از ویژگي

 أَحْسَنَ  نَزَّلَ اللَّهُ»فرماید: هاي معنایي مختلف تکرار مي کند. قرآن کریم ميهمسان و مشابه در مجموعه

(. وصف تشابه در آیه مزبور به کل قرآن نسبت داده شده است. از این 23)زمر، « تَشابِهاًمُ کِتاباً الْحَدیثِ

دانند. صاحب روي مفسران وصف تشابه را چه در حیطه الفاظ و چه در عرصه معاني و معارف قرآن مي

، 1365)صادقي، « کِتاباً مُتَشابِهاً بعضه ببعض، في ألفاظه و معانیه»نویسد: باره ميتفسیر الفرقان در این

گاه گفتار یکساني را در »نویسد: مي« تکرار»(. جرجاني در خصوص ارزش بالغي شاخصه 325/  25

اي ویژه، جایگاهي یابي که به کارگیري آن در هر یک از این مواضع فایدهمواضع متفاوت، مکرر مي

 (. 42تا، )جرجاني، بي« اي نغز را در نهان  داردخاص، ارزشي واال و نکته

شوند: نخست مواردي که هیچ گونه هاي آیات قرآن خود به دو دسته تقسیم مياین دسته از جمله 

گوني چون تعریف و تنکیر، تقدیم و تأخیر، افتراقي با یکدیگر ندارند و دیگر آنکه در مواضعي از ابعاد گونا

دیگر با یکدیگر و... تفاوت  اي به کلمهزیادت یا حذف، ایجاز و اطناب، تبدیل حرفي به حرف یا کلمه

خورد، ناظر رسد تعبیر تصریف اآلیات که در برخي از آیات قرآن به چشم ميکنند. به نظر ميپیدا مي

 (.89)اسراء، « هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُل  مَثَل  وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ في»به چنین ویژگي ادبي قرآن کریم است: 

،                «اطناب»در آثار خود، غالبا نوع اول را در ذیل عنوان مقوله دانشمندان علوم قرآن 

( و نوع دوم را در ذیل مبحث آیات مشتبه در مصادر علوم قرآن )نک: همان، 110/  2، 1421)سیوطي،

اند. هدف از کاربست چنین اسلوبي، ( مورد فحص و بررسي قرار داده202/  1، 1412؛ زرکشي، 232/  2

اي یعني و استقرار حقایق در نفوس مخاطبان و زدودن شبهه و تردید از اذهان است. چنین شیوهثبوت 

تا: خورد )قاضي شهاب الدین،بيتکرار یک معنا با الفاظ همسان، در کالم عرب نیز فراوان به چشم مي
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ه است. به اي از چنین اسلوبي در بیان معارف بهره گرفت(.  قرآن کریم نیز در مواضع عدیده2/361

( اشاره کرد که 17)قمر، « مُدَّکِر  ِمنْ فَهَلْ لِلذ کْرِ الْقُرْآنَ یَسَّرْنَا لَقَدْ  وَ»توان به آیه شریفه عنوان مثال مي

هاي مختلف تکرار گردیده است تا هاي گوناگون اقوام پیشین، در سیاقچهار مرتبه پس از ذکر داستان

ها و کیفرهایي که به ایشان نفوس مخاطبان قرآن در سایه یادآوري سرگذشت پیشینیان و عقوبت

 (.  95/  2، 1423نگردد )علوي یمني،  رسید، بیدار گردد و غفلت و فراموشي بر ایشان چیره

هاي اشاره کرد که پس از ذکر نعمت« تُکَذ بانِ رَب کُما آالءِ فَبِأَي »توان به آیه شریفه همینطور مي

تکرار در سوره »نویسد: شود. سید مرتضي در این باره ميمرتبه تکرار مي 31الهي در سوره رحمن 

وناگون و متعدد نیکو است. از این روي هرگاه نعمتي را یادآور هاي گرحمن به جهت یادآوري موهبت

گوید: آیا با بخشیدن کند. همانگونه شخصي به دیگري ميشود، بر آن اقرار و بر تکذیب آن توبیخ ميمي

ها  به تو نیکي نکردم؟ لذا تکرار به جهت اموال به تو نیکي نکردم؟ آیا با رها ساختن تو از ناگواري

)شریف مرتضي، « اي در سخن عرب و اشعارشان فراوان استبیر نیکوست و چنین شیوهاختالف تعا

1325 ،1  /86  .) 

اشاره کرد. آیه مزبور که بر عدم دگرگوني «  تَبْدِیال اللَّهِ لِسُنَّةِ تَجِدَ لَنْ وَ»توان به آیه شریفه و نیز مي

هاي متفاوت در خصوص مسائلي چون سیاقهاي معنایي و هاي الهي داللت دارد، در مجموعهسنت

هاي ( ضرورت برخورد و حمله قاطعانه با گروه 22نصرت الهي مؤمنان، به هنگام صبر و استقامت، )فتح، 

گران به مکر و نیرنگ خویش، )فاطر، ( و گرفتار شدن مکاران و حیله62گر) احزاب، فساد انگیز و توطئه

هایي که جمله ن موارد نیز مفسران، به این عبارت، فارغ از سیاق( خاطر نشان شده است. افزون بر ای62

/  1،  1417اند )نک: طباطبایي، هاي دیگري نیز استناد کردهمزبور در آن قرار گرفته است، در مقوله

 (.145، 10؛ 251/  5؛ 357/  2 343

هاي معرفتي مهاي معنایي متفاوت و نظاهاي مشابه در مجموعهکاربست تعابیر همسان و گزاره

گوناگون آیات قرآن، نشانگر آن است که مفاد بسیاري از آیات قرآن در انحصار خصوصیات بافت متن و 

هاي قرآني به دلیل ثبوت و دهد که گزارههاي سیاقي نیست. زیرا این شیوه بیان، نشان ميمؤلفه

تواند در سایر موضوعات و جاودانگي و خلل ناپذیري آن اختصاص به موضوع و سیاق خاصي ندارد و مي

توان از روشي که پدید آورنده مسائل مورد استفاده قرار گرفته و کارکرد خود را آشکار سازد. بنابراین مي

هاي قرآني خارج از مفادي که در پرتو خصوصیات متن قرآن در پیش گرفته الگو گرفت و از گزاره

رد. با در نظر گرفتن تحلیل فوق، این دلیل شود، در سایر مسائل بهره بسیاقي به ذهن متبادر مي

تواند افزون بر ادله ادبي به عنوان یکي از ادله قرآني، حجیت داللت  فراسیاقي و عدم انحصار مفاد مي

 آیات در سیاق آن، اقامه گردد.

اي در خصوص ادله قرآني چنین رویکردي، به برخي از آیات تحدي قرآن استدالل ناگفته نماند عده

آورد طلبي خود را مطرح کرده و در قرآن در چند مرحله تحدي و هم» اند: اند. در این باره گفتهکرده

(. حدیث در 34صادِقیَن )طور،  کانُوا إِنْ مِثْلِهِ بِحَدیث   یک مرحله به فرازي از آیات تحدي نموده : فَلَْیأْتُوا
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ترین جمله آن که استقالل قرآن و کوتاهلغت یعني خبر، چه کوتاه باشد یا بلند. بنابراین حدیث به کل 

شود... در نتیجه بررسي آیات تحدي آشکار است معنایي داشته و شرایط تقطیع را دارا باشد، اطالق مي

است که به اعتبار معني حداقلي آن یعني « حدیث»که کوچکترین واحد قرآن که به آن تحدي شده 

الرَّحیم  الرَّحْمنِ اللَّهِ اي ظهور دارد. مانند : بِسْمِقالب آیهجمله یا عبارتي که داللت آن کامل باشد که در 

َفانْتَهُوا  عَنْهُ نَهاُکمْ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاکُمُ  ما شود. مانند وَاي برش خورد و گزینش ميو یا از میان آیه

 (.89، 1392)پیروزفر و همکاران، (« 7)حشر، 

عموم مفسران، کمترین نصاب تحدي ، یک سوره است. و هیچیک از باید توجه داشت که بنا بر نظر 

اند. بلکه آن را به را در آیه یادشده به معناي مطلق یک جمله کامل معنا نکرده« حدیث»مفسران تعبیر 

اند )نک: اي از آیات قرآن که داراي اهداف و اغراض خاصي است، تفسیر نمودهکالمي مانند مجموعه

(.  عالمه طباطبایي در این خصوص معتقد است که 418/  4،  1418؛ خمیني، 414/  9تا، طوسي، بي

اي از آیات که باشد و خداوند متعال مجموعه مهم غرضى بر مشتمل اساسا کالمي حدیث است که

 قرآنى آیات به تحدى جز این بود،  اگر مشتمل بر غرضي الهي باشد را، در تحدي اراده نموده است و

 را آنها یک یک و کند انتخاب را بسیارى شمار آیات قرآن، از توانستمى خصم زیرا کرد،نميمعنا پیدا 

 وَ»بنشیند، به عنوان مثال؛ تعابیري چون  مقایسه به دهدو قرار عرب اشعار شیواي کلمات مقابل در

 مَا أَدْراکَ ما وَ» «الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ »،«مُْدهامَّتانِ »، «مَکْنُون  کِتاب  فِي»، «الطُّورِ وَ»، «الْعَصْرِ وَ» «الضُّحى

را برگرفته و « الزَّبانِیَةَ سَنَدْعُ»، «الْقَمَرُ خَسَفَ وَ»، «النَّاسِ إِلهِ»، «النَّاسِ مَلِکِ »، «الرَّحْمنُ »، «الْحَاقَّةُ

 تحدى آیات در خصم که آنچه بدون توجه به هیچ گونه غرضي، آنها را با کالم عرب مقایسه نماید. پس

 عبارات که در بالغتي افزون بر یعنى باشد، قرآن مانند که بیاورد کالمى که است این شده، بدان مکلف

 اغراض را آنها تعالى خداى که باشد اغراضى و الهى مقاصد از اىپاره دربردارنده وجود دارد، آن الفاظ و

(.  استاد مصباح یزدي در این باره گوید: 167/  10، 1417شمرده است )طباطبایي،  خود کالم اوصاف و

اى از از آن جا که اعجاز قرآن چه از نظر محتوا و چه از نظر قالب، به نظم خاص حاکم بر مجموعه »

مشخصى است، بستگى تام دارد و تقطیع و مثله کردن یک   جمالت که داراى هدف و آغاز و انجام

برد، از این هاى آن را از بین مىخاص، مزایا و برجستگى مجموعه آیات یا جمالت به هم پیوسته، نظم

)مصباح، « تر از یک مجموعه به هم پیوسته آیات قرآن را نتیجه گرفتتوان اعجاز کمنمى 3دو آیه

1380  ،1  /169 .) 

 گیرینتیجه.6

هاي آیات قرآن در پرتو تمرکز بر داللت اي از داللتبر پایه آنچه که گفته شد، بخش عمده

نگري در مدالیل فراسیاقي قرآن، قابل استنباط است. دسترسي به این فهم نیز نیازمند تعمق و ژرف

گرایي افراطي و پرهیز از انحصار مفاد آیات قرآن در تنگناهاي سیاقي آیات قرآن است و اجتناب از نص

                                                           
 اسراء 88آیه مورد بحث و آیه  - 3



                                                                                                   19                                                                                                       ادبی داللت فراسیاقی قرآن ادله
 

ان و اجتماع را به تواند حضور قرآن در صحنه حل مشکالت انسطلبد. توجه به چنین داللتي، ميرا مي

ارمغان آورد و به نوعي قرآن را از مهجوریت درآورد. ذو وجوه بودن قرآن، جامعیت داللي در قالب 

هاي متفاوت از مهمترین ادله هاي همسان در سیاقساختارهاي موجز ، جواز چند معنایي و تکرار گزاره

 توان در خصوص اعتبار آن اقامه کرد. است که مي ادبي
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