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سبکهایبیاناستداللدرقرآن 

تاريخ دريافت59/0/03 :

تاريخ تأييد59/03/62 :

محمدرضا محمدعلیزاده

بیشتر استداللهای قرآن به صورت مضمر است .بهه همهین دلیهل ،شهااتت
حدود و مقدمات و نوع آنها نیازماد تحلیل این استداللها است .برای ایهن کهار،
عالوه بر ضرورت آشاایی با صورتههای عقلهی اسهتدالل ماناهد صهورتههای
مختلف قیاسی ،آشاایی با سبکهای بیانی استدالل در قرآن نیز ضهروری اسهت
آشاایی با سبکهای بیان استدالل در قهرآن بهرای شااسهایی مواضه اسهتدالل و
شااتت نوع استداللهای مضمر در قرآن نقش اساسی دارد..
بررسی استدالل از نظر سبک بیان بحثی مربوط به صهورت اسهتدالل اسهت
مقصود از بررسی سبک بیان استدالل بررسی صورت استدالل از نظر قالبههای
لفظی برای بیان استدالل است .پس ،همانگونه که بررسهی صهورت اسهتدالل از
نظر قالبهای معاهوی و عقلهی را بحثهی صهوری مهیدانهیم ،بررسهی صهورت
استدالل از نظر قالبهای بیانی و لفظی را هم باید بحثی صوری بدانیم.
قرآن کریم بدین سبب که در باالترین درجۀ بالغت اسهت ،الوهویی کامهل و
برتر برای استفاده از سبکهای مختلف بیانی برای دستیابی به اغراض گونهاگون
است و ،از اینرو ،میتواند بهترین ماب برای بازتوانی سبکهای مختلفی باشهد
که در مقام ارائۀ استدالل به کار گرفته مهیشهوند .بهه همهین دلیهل ،در پهووهش
* عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پووهشی امام تمیای(ره).
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حاضر به بررسی سبکشااسی استدالل در قرآن کریم پرداتتهایم تا با رایجتهرین
اسلوبها برای ارائۀ استداللها از جمله استداللهای قرآنی آشاا شویم.

واژگانکلیدی :قرآن ،سبک بیان ،استدالل ،استیااف بیهانی ،تعلیهق حکهم بهر
وصف ،تشابه اطراف ،استفهام.

مقدمه 

«سبک بیان استدالل» قالب زبانی است که هاوام گفتوو ،با هر لغتی ،برای بیان
دلیل و حجت به کار میآید .بحث از این روشها ،گرچه از جهتی در مااب ادبهی
مطرح میشود ،به چاد دلیل ،میتواند از مباحث صوری ماطق به شمار آید:
اول .بحث از این اسلوبها در مااب ادبی ه برتالف بحث از آنها در ماطهق ه
هرگز با نواه به سبک بیان استدالل بودن آنها نبوده بلکه به عاوان روشهایی برای
دستیابی به برتی از اغراض بالغی است ،هرچاهد ایهن اغهراض مانعۀ الجمۀ بها
استدالل نیست .پیویری بحث از این اسلوب در ماطق از نظر سبک بیان اسهتدالل
بودن آنها با وجود کاربردش در مااب ادبی بسان بحث از دالالت التزامی در ماطق
از نظر نقش آنها در تفکر و استدالل و مغالطات است با وجهود ایاکهه بحهث از
داللت التزامی بحثی ادبی است.
دوم .این سبکها ،گرچه بهظاهر زبانی و ادبیاند ،ازآنجاکه از مباحث عمهومی
زبان بوده و اتتصاص به لغت تاصی ندارند ،هماناد سایر مباحث الفها ماطهق،
از نظر نقشی که در بیان تفکر و استدالل دارند در علم ماطق بررسی میشوند.
سوم .آشاایی با این سبکها برای آشهاایی بها گونههههای مختلهف اضهمار در
استدالل میتواند نقش مهمی در بازشااسهی اسهتداللههای مضهمر داشهته باشهد.
باابراین ،بحث از این اسلوبها ،به عاوان مقدمۀ بحث تصهری و اضهمار ،بحثهی
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ماطقی به شمار میآید.
چهارم .اگر نشود ادعا کرد که تحلیل استداللها بدون آشاایی با این سهبکهها
متعسر یا متعذر است ،بهآسانی می توان مدعی شد که آشاایی با سبکشااسی بیان
استدالل برای تحلیل اسهتدالل هها و یهافتن حهدود و مقهدمات و ترتیهب آنهها و
شااتت نوع استدالل مفید و مؤثر است .باابراین ،میتوان ایهن بحهث را در مقهام
تحلیل استدالل نیز میتوان مطرح نمود.
سبک های بیان استدالل گونههههای مختلفهی مهیباشهاد و در قهرآن کهریم از
روش های متعددی در مقام ارائۀ استدالل استفاده شده اسهت .بررسهی همهۀ ایهن
روش ها نیازماد پووهشی مفصل است و در این مجال نمیگاجد .به همین دلیل،
در این پووهش به بررسی رایجترین سبکهای بیان استدالل در قرآن میپردازیم.
سبکهایبیاناستداللدرقرآن 


در قرآن کریم ،در مقام استدالل ه چه مصرح و چه مضهمر ه از اسهلوبههای
بیانی مختلفی استفادهشده است .توجه به این نکته الزم است کهه ایهن روشهها
مانع الجم نیستاد و استفاده از بیش از یکهی از ایهن روشهها در مقهام تعلیهل و
استدالل ممکن است.
.1افادۀتعلیلواستداللباسبکاستینافبیانی

«استیااف بیانی» یکی از مواض فصل در جمالت است که به آن «شهبه کمهال
اتصال» نیز گفته میشود .هرگاه جملۀ دوم مکمل جملۀ اول و راف ابههام از آن و
پاسخ پرسشی باشد که از جملۀ اول به ذهن میآید ،آن را استیااف بیانی یها شهبه
کمال اتصال می ناماد ،که عطف آن با واو بر جملهۀ اول مماهوع اسهت( .هاشمی،
111 :1831؛ امین و حازم 222 :1831؛ مدرس افغان 1812 ،ج)152 :5

اگر پرسشی که نسبت به جملۀ اول به ذهن میآید پرسش از علت آن باشهد،
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جملۀ دوم در مقام تعلیل است و ،در واق  ،وجه و علت و حد وسط نسبتی را که
در جمالت قبلی آمده بیان میکاد.
آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که در آنها از این روش استفاده شهده
است .برای نمونه ،به آیات «وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ» (بقمه::

 113و 203؛ انعام )142 :و «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُۀمْ
عَدُوٌّ مُبينٌ» (یس )10 :میتوان اشاره کرد .این آیات بیان میدارد که شیطان دشمن
آشکار شما است دشمن آشکار را نباید پیروی کرد .پس ،شیطان را نباید پیهروی
کاید .آیۀ « قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً بَيْني وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبيراً بَصيراً » (اسهاء)21 :

نیز از همین قبیل است .این آیه بیان میدارد که تدا بر همۀ بادگانش آگاه اسهت
کسی که بر همه آگاهی دارد برای شاهد بودن کافی است .پس ،تدا برای شهاهد
بودن کافی است.
.2افادۀتعلیلباسبکتعلیقحکمبروصف

یکی از روشهای افادۀ تعلیل و دلیل تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به
علیت وصف برای حکم است( .مدرس افغان 1812 ،ج 111 :4و ج )814 :1مراد از
وصف در ایاجا وصف معاوی است نه تصوص وصف نحوی .ساتتارهایی مثل
تبر ،حال ،صله ،صفت و سایر ساتتارهای متااسهب بها وصهف معاهوی در ایهن
روش به کار گرفته میشود.
روش تعلیق حکم بر وصف برای اشعار به علیت وصف برای حکم در آیهات
متعددی آمده است:
 «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ وَ شَۀهِدُوا أَنَّ الرَّسُۀو َ حَۀ وَ جۀاََُُمُالْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ» (آلعیهان)31 :
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این آیه بیان میکاد :کسانی که بعد از ایمهان و در حقانیهت رسهول تهدا و
آمدن بیاات برایشان کافر شدند ظالم اند ظالمان را تداوند هدایت نمیکاد .پس
تداوند متعال کسانی را که اینگونه بودهاند هدایت نمهیکاهد( .طباطبمای1411 ،
ج)840 :8

آیۀ « ...قا َ إِبْراُيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَۀأْتِ بِهۀا مِۀنَ الْمَغْۀرِ ِ
فَبُهِتَ الَّذي كَفَرَ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّۀالِمينَ » (بقمه )253 ::نیز میزی گونز ستز .
(کهم ،حویزی  1402ج)183 :1

 «وَ اتَّقُوا الَّذي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ» (شمعهاء( )182 :طباطبمای 1411 ،ج)801 :15؛«يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقمه)21 ::

(آلوس 1415 ،ج)132 :1؛ «الْحَمْۀدُ لِلَّۀهِ الَّۀذي خَلَۀ َ السَّۀماواتِ وَ الْۀأَرْ َ وَ جَعَۀلَ
الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» (انعام)1 :؛ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي أَنْزَ َ عَلۀى
عَبْدِهِ الْكِتا َ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً» (کهف)1 :؛ «فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي نَجَّانا مِۀنَ الْقَۀوْمِ
الظَّالِمينَ» (مؤمنون)23 :؛ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِۀي الْۀأَرْ ِ وَ لَۀهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ ُُوَ الْحَكيمُ الْخَبيرُ» (سبأ.)1 :
در این آیات و آیات دیوری که نظیر آنها هستاد ،محتوای صله حد وسهط و
علت برای اثبات حکم قبلی است .برای مثال ،صهفاتی کهه در جمهالت صهله در
آیات اتیر برای تداوند متعال اثبات شدهاند حد وسط و علت اثبات حمد بهرای
تدا و انحصار حمد برای تدا هستاد.
 «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَ ِّ الْعالَمينَ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» (حید)4-2 :؛ «الْحَمْۀدُلِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْ ِ جاعِلِ الْمَالئِكَ ِ رُسُالً أُولي أَجْنِحَ ٍ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ
يَزيدُ فِي الْخَلْ ِ ما يَشاَُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيٍَْ قَديرٌ» (فاطه)1 :؛ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي خَلَ َ
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السَّماواتِ وَ الْأَرْ َ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» (انعام)1 :؛
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْ ِ وَ لَهُ الْحَمْۀدُ فِۀي الْۀآخِرَةِ وَ ُُۀوَ
الْحَكيمُ الْخَبيرُ» (سبأ.)1 :
تمام آیاتی که اتتصاص حمد به تداوند را با اسم جالله و با صفات تداوند
بیان نمودهاند ،که به معاای حد وسط بودن اسم جالله و آن صفات برای اثبات و
انحصار حمد برای تداوند هستاد ،در این دسته جای میگیرند هم مجموع ایهن
صفات تداوند میتواند حد وسط برای اثبات اتتصاص حمد برای تداوند واق
شود و هم تکتک آنها میتواند ،به صورت مستقل ،حد وسط قرار گیرد ،چاانکه
در سوره حمد ،ربوبیت مطلقه ،رحمت مطلقه ،رحمت تاصه و مالکیهت مطلقهه،
هر یک ،حد وسط استداللی برای اتتصاص حمد به تداوند هستاد و در سهورۀ
فاطر ،آفریاادۀ آسمانها و زمین بودن تدا و در سورۀ انعهام ،تهالق آسهمانهها و
زمین بودن تدا و در سورۀ سبأ ،مالکیت تدا نسبت به آنچه در آسمانها و زمین
است و در سورۀ کهف ،فروفرستادن کتاب قرآن بدون هیچ انحراف و کوی در آن
بر پیامبر اکرم

 ،هر کدام ،به عاوان حد وسط آن آورده شدهانهد( .ر.ک .جموایی

آمل 1813 ،ج)848-884 :1
.3افادۀتعلیلبافنتشابهاطراف

تشابه اطراف از اقسام «مراعات نظیر» و از جمله محساات معاوی و فاون علم
بدی است .گاهی به آن توفیق و تلفیق و تااسهب صهدر و ذیهل ههم مهیگویاهد.
(تفتازان132 :1811 ،؛ قزوین )228 :2000 ،تشابه اطراف به این معاا است که پایهان
کالم با ابتدای کالم در معاا مااسبت داشته باشد( .قزوین ،ب،تا211 :؛ هاشی:1831 ،
828؛ مدرس افغان 1812 ،ج)21 :1

اگر تااسب میان صدر و ذیل کالم به وجود رابطهۀ علیهت و معلولیهت باشهد،
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کالم بر یک استدالل و برهان داللت دارد .در آیۀ «ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ ُُۀوَ يُۀدْرِ ُ
الْأَبْصارَ وَ ُُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ» (انعام )108 :چاین رابطهای وجهود دارد( .ابمن عجیبم،
 1412ج158 :2؛ صاف 1413 ،ج241 :1؛ آلوس 1415 ،ج288 :4؛  :طباطبمای1411 ،

ج )31 :12این آیه ببیان می کاهد کهه تهدا لطیهف اسهت لطیهف را ابصهار ادرا
نمیکااد .پس ،تدا را ابصار ادرا نمیکااد .و تدا تبیر اسهت تبیهر ابصهار را
ادرا میکاد .پس ،تدا ابصار را ادرا میکاد.
در آیۀ «لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْ

ِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَميۀدُ» (حم)14 ::

نی سی روش دیده میشود( .قزوین)228 :2000 ،

آنگاه ک در پایان آی سی قانونی کلی بیان میشود ک منطبق بر مورد مذکور در آی
و بر موسردی دیگر ست  ،سز سی روش ستتفاده شده ستز

و عازابیری ماننزد «إِنَّ اللَّۀهَ

عَلى كُلِّ شَيٍَْ قَديرٌ» (بقه« ،)20::إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيٍَْ حَفۀي ٌ» (هموی« ،)51 :إِنَّ اللَّۀهَ
عَلى كُلِّ شَۀيٍَْ شَۀهيد» (حم ،)11 ::کز در پایزان آیزای مزیآینزد ،سز سیز قبیز سنزد.
(طباطبای 1411 ،ج  185 :8و ج 243 :5و ج)145 :10
.4افادۀتعلیلواستداللبااستفهاممجازی 

روشن است که استفهام از طرف تداوند استفهام حقیقی نیست ،بلکه مجازی
است و به اغراض بالغی صورت میگیرد.
گاهی هدف از سؤال ارائۀ دلیل و حجت بر مطلبی است و در واق  ،آن کهالم
در مقام استدالل است .برای نمونه ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 در آیۀ «وَ قالَتِ الْیَهُودُ وَ الاَّصارى نَحْنُ أَبْااءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُهلْ فَلِهمَ یُعَهذببُکُمْبِههذُنُوبِکُم» (مائممد( )13 ::فخهالممدین رازی  1420ج822 :11؛ قزوینمم803 :2000 ،؛

طباطبای 1411 ،ج ،)242 :5فقرۀ «فَلِمَ یُعَذببُکُمْ بِذُنُوبِکُم» استفهامی استداللی اسهت.
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یهود و نصارا مدعی اند که فرزندان و دوستان تدا هستاد .تداونهد بهرای نقه
این سخن آنها میفرماید « :بوو :پهس ،چهرا شهما را بهه تهاطر گااهانتهان عهذاب
میکاد ،».یعای عذاب شدن شما به دلیل گااهانتان دلیل بر باطل بودن این سهخن
شما است که میگویید :ما فرزندان و دوستان تدا هسهتیم .صهورت اسهتدالل در
این آیۀ شریفه باابر شکل دوم و اینگونه است« :انتم تۀذنبون و تعۀذبون؛ االبنۀاَ و
االحباَ التذنبون و التعذبون .فانتم لستم باالبنۀاَ و االحبۀاَ( ».قزوینم228 :2000 ،؛
آلوس 1415 ،ج)222 :8

 روش و صورت استدالل در آیات شریفۀ «الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِۀدَ إِلَيْنۀا أَالَّنُؤْمِنَ لِرَسُو ٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاََكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلۀي بِالْبَيِّنۀاتِ وَ
بِالَّذي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوُُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» (آل عیهان( )138 :فخهالمدین رازی 1420
ج450 :2؛ آلوس 1415 ،ج )855 :2و «وَ إِذا قیلَ لَهُمْ آمِنُوا بِیا أَنْزَلَ اللَّ ُ،قالُوا نُمؤْمِنُ بِیما
أُنْزِلَ عَلَیْنا وَ یَكْفُهُونَ بِیا وَراءَ ُ:وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِیا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیاءَ اللَّم ِ،مِمنْ
قَبْلُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» (بقه( )21 ::طباطبمای 1411 ،ج222 :1؛ مغنیم 1424 ،ج)152 :1

هماناد آیۀ پیشین است.
 نمونههای دیور عبارت است از :نیل( 14-10 :جوایی آمل 1813 ،ج)411 :2؛طور( 48-85 :جوایی آمل 1813 ،ج533 :2؛ هیمو  21 :1838و 11؛ مكمارم شمیهازی
 1814ج)452 :22؛ وقع 52-53 :،و  14-18و  12-13و .12-11
.5افادۀدلیلواستداللباساختارشرطی 

ساتتار شرطی در اغراض و مقاصد مختلفی ماناد استدالل و تالزم و علیت و
میرود .آنچه در ایاجا مهد نظهر
شرطیت و تعلیق و تهییج و تبر و استبعاد بهکار 
ماست استفاده از ساتتار شرطی برای استدالل و انتقال ذهای است.
مراد از استدالل با استفاده از روش شرطی همان استدالل ماطقهی و تهالزم یها
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تعاند ذهای است که یا با قضیه شرطیه و روش تالزم یا تعاند میان نسبتها ،یعای
اقترانی شرطی ،و یا با حملی مشروط و با دو روش وض مقدم برای انتاج وضه
تالی و رف تالی برای انتاج رف مقدم ،یعای استثاایی شرطی ،انجام میگیرد.
اما استفاده از ساتتار شرطی در معاای علیت و معلولیهت تهارجی و فلسهفی
برای بیان عدم معلول در تارج به سبب عدم علت در تارج ه که میتوان گفهت
نوعی انتقال و استدالل فلسفی و تارجی و متااسب بها معاهای ادبهی لَهوْ شهرطیه
است ،زیرا ادبا می گویاد :لو برای بیهان امتاهاع ثهانی بهه سهبب امتاهاع اول اسهت
(استهآبایى  1834ج451 :4؛ ابنهشام ب ب،تا ج208 :4؛ جامى ب،تما ج )481 :2ه و
نیز استفاده از ساتتار شرطی در معاای اتبار از تالزم یا تعاند میان مقدم و تهالی،
که همان قضیۀ شرطیۀ ماطقیه است ،مقصود ما در ایاجا نیستاد .تفکیک میان ایهن
اقسام ضروری است تا از تلط میان آنها ،که برای برتی پیش آمهده ،جلهوگیری
شود.
نیون مایی سز آیای برسی ستتفاده سز تاختار شرطی در ستتدالل منطقی درسدسم ذکزر
میشود:
 «أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِالفاً كَثيراً»( .نسماء:( )32ر.ک .طباطبای 1411 ،ج)20 :5

در این آیۀ شریفه ،یک قیاس استثاایی اتصالی وجود دارد که با ضهمیمۀ آیهۀ
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي أَنْزَ َ عَلى عَبْدِهِ الْكِتا َ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً» (کهف ،)1 :بر اسهاس
رف تالی شرطیه ،رف مقدم نتیجه میشود ،به این بیهان کهه اگهر قهرآن از سهوی
غیرتدا میبود ،در آن اتتالف زیادی مییافتاد لکن در قرآن هیچگونه مشهکل و
نقص و اتتالفی نیست .پس ،قرآن از سوی غیرتدا نیست.
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آیات «قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَ ٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً الَبْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَۀبيالً» (اسمهاء:

( )42طباطبای 1411 ،ج« )101 :18لَوْ كانَ فيهِما آلِهَ ٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَ ِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ» (انبیاء( )22 :هیان ج )211 :14و نیز آیهات بقه( 25-24 ::موسوی
سبزواری  1402ج882 :1؛ ثعالب 1413 ،ج )232 :1و جیع( 1-1 :،طباطبمای1411 ،

ج )211 :12و اعهاف( 133 :هیان ج )812 :3نیز از همین قسماند.
«اذاً» غالباً در جواب «إن» یا «لو» شرطیه مذکور یا مقدر میآید( .ابنهشام المف

ب،تا ج )21 :1باابراین ،آن را باید داتل در ساتتار شرطی دانست ،چاانکه در آیۀ
«مَا اتَّ خَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذََُبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَ َ وَ لَعَۀال بَعُُْۀهُمْ
عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ» (مؤمنون )21 :آمده است ایهن آیهۀ شهریفه نیهز
مشتمل بر یک قیاس استثاایی اتصالی است.
.6افادۀتعلیلباوضعاسمظاهربهجایضمیر 

اگر سخن دربارۀ چیز معیای باشد و ظاهر کالم اقتضها مهیکاهد کهه در ادامهۀ
سخن از ضمیر استفاده شود اما به جای ضمیر از اسم ظاهر اسهتفاده شهود ،آن را
وض ظاهر موض ضمیر می ناماهد ،کهه یکهی از مهوارد آوردن کهالم بهر تهالف
مقتضای ظاهر است و به اغراض مختلفی از جمله «تعلیل حکم سابق بهه مهدلول
اسم ظاهر» از این روش استفاده میشود( .بیضاوی  1413ج 188 :2و ج58 :8؛ فیض
کاشان 1413 ،ج232 :1؛ ابن عجیبم 1412 ،ج52 :2؛ شمبه  1401ج132 :2؛ آلوسم،
 1415ج)801 :2

در این روش ،در کبرای استدالل ،به جای ایاکه مطابق قواعد گفتاری از ضمیر
استفاده شود ،از اسم ظاهر استفاده میشود .عدول از ضمیر به ظاهر به دلیل قصد
جاس و ،به عبارت دیور ،برای بیان کبرای کلی استدالل است .به بیان دیور ،برای
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بیان این مطلب که حکم در کبرا اتتصاص به مورد مهذکور در صهغرا نهدارد ،بهه
جای آوردن ضمیر راج به صغرا ،از اسم ظاهر در کبرا استفاده شده است و ایهن
داللت بر قیاسی بودن روش استدالل دارد .ایهن روش در آیهات متعهددی مهورد
استفاده قرار گرفته است .برای نمونه ،این آیات را میتوان بازتوانی کرد:
« -وَ مَنْ يَتَوَ َّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْ َ اللَّهِ ُُمُ الْغۀالِبُونَ»( .مائمد::

( )51ر.ک .بیضاوی  1413ج )188 :2علت استفاده از اسهم ظهاهر «حهزب ال» بهه
جای ضمیر ،در این آیه شریفه ،اشاره به علت و سبب و حد وسط مطلب اسهت.
(فیض کاشان 1413 ،ج232 :1؛ هیو  1415ج41 :2؛ 232/1 :؛ ابنعجیبم 1412 ،ج:2

52؛ مظههی  1412ج188 :8؛ بیضاوی  1413ج )182 :2گویا اینگونهه گفتهه شهده:
کسانی که والیت تهدا و رسهول تهدا و مؤماهان را بنذیرنهد حهزبال هسهتاد
حزبال پیروز و غالب اند .پس ،کسانی که والیت تدا و رسول تدا و مؤماان را
بنذیرند پیروز و غالباند.
 آیات آلعیهان( 11 :ابنعجیب 1412 ،ج52 :2؛ فیض کاشمان 1413 ،ج)151 :1و مؤمنممون( 41 :یرویمم

 1415ج )515 :1و بقممه( 23 ::بیضمماوی  1413ج21 :1؛

طباطبای 1411 ،ج )280 :1و اعهاف( 110 :طباطبای 1411 ،ج )41 :8و عنكبوت-54 :
( 55طباطبای 1411 ،ج )123 :4و عنكبوت( 12 :هیمان ج )142 :11و آلعیمهان143 :

(گنابایی  1403ج )801 :1نیز از همین قسماند.
.7افادۀتعلیلباساختاراعتراض

اعتراض به معاای آوردن جملۀ معترضه در میان اجزاءِ بههممرتبطِ کالم است.
اعتراض به اغراض مختلفی انجام میگیرد یکی از این اغراض قصد تعلیل است.
برای استفاده از ساتتار اعتراض به قصد تعلیل در آیات قرآن بهه ایهن مهوارد
میتوان مثال زد:
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 «فَلَمَّا أَلْقَوْا قا َ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ ال يُصْلِحُ عَمَۀلَالْمُفْسِدينَ * وَ يُحِ ُّ اللَّهُ الْحَ َّ بِكَلِماتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُۀونَ»( .یمونس( )32-31 :ر.ک.
ابنعاشور  1420ج)154 :11

جملۀ «إِنَّ اللَّهَ ال يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدينَ» ،معترضه بین معطوفعلیه «سَیُبْطِلُهُ » و
معطوف «یُحِقُّ» برای بیان علت جملهۀ «سَهیُبْطِلُهُ» اسهت .اسهتفاده از اسهم ظهاهر
«الْمُفْسِدینَ» برای اشاره به صغرای استدالل است ،یعای « عمهل شهما کهه سهحر
است عمل مفسدان است» ،و آوردن الف و الم جهاس روی آن بهرای داللهت بهر
کبرای کلی استدالل است ،یعای «هیچ عملی از اعمال مفسدان را تداوند اصهالح
نمیکاد بلکه آن را ابطال مینماید» .نتیجۀ استدالل این است :عمل مفسدانۀ شهما
ه که سحر است ه را تدا حتماً ابطال میکاد.
 -در آیات طور( 21 :ابنعاشور  1420ج )14 :21و انعام( 145 :صاف 1413 ،ج:3

 )818نیز از این روش استفاده شده است.
.8افادۀدلیلباروشاضراب 

مقصود از «اضراب» اعراض از سخن نادرست است که با ادواتی ماناهد «بهل»
انجام میگیرد .گاهی از سخن نادرستی اضراب و اعراض میشود که این اضراب
با بیان مطلب درست و دلیل آن صورت میگیرد و گاهی اضراب به معاای انتقال
از مطلبی به مطلب دیور است که در این اضراب ،پس از بیان یک مطلب به دلیل
واقعی آن اشاره میشود.
برای این روش به این آیات میتوان مثال زد:
 «وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ أَبْناَُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَۀلْأَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَ َ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاَُ وَ يُعَذِّ ُ مَنْ يَشاَُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْ ِ

سال هشتم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 93

531

وَ ما بَيْنَهُما وَ إِلَيْهِ الْمَصيرُ»( .مائد( )13 ::ر.ک .طباطبای 1411 ،ج)252 :5

یهود و نصاری مدعی هستاد :ما فرزندان تدا و دوستان تدا هستیم فرزندان
تدا و دوستان تدا در دنیا و آترت عذاب نمیشهوند .پهس ،مها هرگهز عهذاب
نمیشویم.
در پاسخ این ادعای آنها دو استدالل آمده است:
استدالل اول نقضی است و بیانکاادۀ عذاب دنیوی واق شده بر آنها و عهذاب
اتروی که تود آنها به وقوع آن ه و لو در ایام معدود ه معرفاند و استدالل دوم
با اعراض از این سخنها به حل مسئله اشاره میکاد و آن بیان حد وسط بشریت
است ،به این بیان :شما ،هماناد بقیۀ امتها ،بشر و از مخلوقات تدا هستید همۀ
افراد بشر در این مسئله شریکاند که تداوند ،بر اساس حکمت و علم تود ،ههر
که را بخواهد میبخشد و هر که را بخواهد عذاب میکاد .پس ،شما هم مشهمول
این حکم کلی بشر هستید.
 آیای «وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْۀأَرْ ِ كُۀل لَۀهُقانِتُونَ» (بقه( )111 ::طباطبای 1411 ،ج )211 :1و «أَمْ يَقُولُۀونَ بِۀهِ جِنَّۀ ٌ بَۀلْ جۀاََُُمْ
بِالْحَ ِّ وَ أَكْثَرُُُمْ لِلْحَ ِّ كارُُِونَ» (مؤمنون )10 :نیون مای دیگری برسی ستزتفاده سز سیز
روش مستند.
.9افادۀتعلیلباساختارحال 

در برتی از آیات قرآن برای افادۀ تعلیل از ساتتار حال استفاده شهده اسهت.
در این روش ،با جملۀ حالیه به حد وسط در استدالل اشاره میگردد .بهرای ایهن
مورد به این آیات میتوان مثال زد:
« -وَ قا َ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُۀونُ لَۀهُ الْمُلْۀكُ

531

سبکهای بیان استدالل در قرآن

عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَ ُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَ ً مِنَ الْما ِ قا َ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ
زادَهُ بَسْطَ ً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشاَُ وَ اللَّهُ واسِۀ عَلۀيم»( .بقمه::
)241

برتی از بایاسرائیل میگفتاد :طالوت از اههلبیهت نبهوت و مَلِهک ،یعاهی از
بایاسرائیل ،نیست و نیز پولدار و ثروتماد و دارای وسعت مالی نیست کسی که
از اهلبیت نبوت نیست و وسعت مالی ندارد نمیتواند فرمانروای ما باشد .پهس،
طالوت نمیتواند فرمانروای ما باشد.
در سی ستتدالل با دو جیلۀ حالیۀ «وَ نَحْنُ أَحَ ُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ» و «وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَ ً مِنَ
الْما ِ» ب حد وتط سشاره شده ست :
در جملۀ اول ،بایاسرائیل با تعبیر «علیاا و نحن» ه که اشاره به تودشهان دارد
ه میتواهاد بوویاد :ما از بیت نبوت و ملک هستیم و طالوت از اههل ایهن بیهت
نیست کسی که از این بیت نیست شایستوی ملک بر ما را نهدارد .پهس ،طهالوت
شایستۀ ملک بر ما نیست.
در پاسخ این شبهه ،فراز «قا َ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَۀيْكُمْ» آورده شهده اسهت ،کهه
اشاره به وجه درست شایستوی دارد ،که «اصطفاء» و اتتیار تداونهد اسهت .اگهر
بای اسرائیل هم شایستوی پیدا کردهاند ،به ارادۀ تداونهد اسهت ،نهه چیهز دیوهر
اکاون ،تداوند است که طالوت را بر بایاسرائیل ملک و فرمهانروایی داده اسهت.
پس ،او فرمانروای شما است .پس ،این فراز از آیه به استدالل مذکور اشاره دارد.
بایاسرائیل در جملۀ دوم میگویاد :طالوت مال و ثروت ندارد کسی که مهال
و ثروت ندارد شایستوی ملک و فرمانروایی را ندارد .در پاسخ به این شهبهۀ آنهها
فراز «زادَهُ بَسْطَ ً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ» آورده شده است .معاای این فقره ایهن اسهت:
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ازآنجاکه غرض از ملک و فرمانروایی تدبیر امور و ادارۀ جامعه است به گونههای
که هر فردی از افراد جامعه به کمال الیق تویش برسد و برای رسهیدن بهه ایهن
هدف ،علم و قدرت جسمی الزم است و این دو را تداوند به طالوت داده است،
پس ،طالوت شایستوی ملک و فرمانروایی را دارد .و ایاکه شما تهوان مهالی را از
مقومات ملک تصور کردهاید سهخای از روی جههل و نهادانی اسهت( .طباطبمای،
 1411ج)231 :2

 «قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْ ِ وَ ُُوَ يُطْعِمُ وَ ال يُطْعَۀمُ قُۀلْإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ َ مَنْ أَسْلَمَ وَ ال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»( .انعام)14 :

بت پرستان با تمسک به حد وسطِ جلب مافعت و دف ضرر بت میپرستیدند.
تداوند متعال با قبهول حهد وسهط مهذکور مهیفرمایهد :الزمهۀ ایهن حهد وسهط
تداپرستی است ،نه بت پرستی ،زیرا تدا است که تالق آسمانها و زمین اسهت،
که عمدۀ نیازهای بشر به ایاها وابسته است .سنس ،با جملۀ حالیۀ «وَ ُُوَ يُطْعِمُ وَ ال
يُطْعَمُ» ،میفرماید :تدا مطعم و ماعم و راف نیازهای شما است .پس ،با حد وسط
جلب مافعت و دف ضرر و لزوم شکر ماعم ،بایهد تهدا را پرسهتید و او را ولهی
تود قرار داد ،نه بت ها را .صورت استدالل این است :فقط تداسهت کهه اطعهام
میکاد و نیازها را برطرف مینماید کسی که مطعم و برطرفکاادۀ نیازهها اسهت
معبود و ولی است .پس ،فقط تداست که معبود و ولی اسهت( .طباطبمای1411 ،
ج)80 :1

 «وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُو ِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشي فِي الْأَسْواقِ لَوْ ال أُنْزِ َ إِلَيْهِ مَلَۀكفَيَكُونَ مَعَهُ نَذيراً » (فهقان)1 :

جملۀ «يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشي فِي الْأَسْواقِ» جملۀ حالیه است و اشاره دارد به حد
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وسطی که ماکران نبوت به آن تمسک میکردند.
 در آیات انفال 31 :و یس 11 :نیز از این ساتتار استفاده شده است..11افادۀتعلیلباتعلیقنفیبرشرط 

در این روش ،نفی و انکارِ چیزی معلق بر شرطی میشود که داللهت دارد بهر
ایاکه علتِ نفیْ مدلولِ شرط است و مدلول شرط حد وسط برای نفی است.
برای این روش این آیات را میتوان نمونه آورد:
« -وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيد»( .اسهاء)42 :

ماکران بعث و تلق جدید ،یعای معاد ،با استفاده از ایهن روش و بها اسهتفهام
انکاری ،انکار تود را بر اموری ماناد استخوان پوسهیده شهدن ،تبهدیل بهه تها
شدن ،مردن ،در زمهین متالشهی و گهم شهدن مسهتاد کهردهانهد و بها ایهن بیهان،
میتواهاد بوویاد :انسان پس از مرگ تبدیل به استخوان پوسیده و تا میشود
و در زمین متالشی و گم میشود چیزی که اینگونه اسهت تلهق جدیهد نهدارد.
پس ،معادی وجود ندارد.
 آیات رعد 5 :و مهیم 11 :و مؤمنون 32 :و نیل 11 :و سجد 10 ::نیز از این قبیلهستاد .همچاین ،آیات صافات 11 :و  58ونازعات 12-10 :و مؤمنون 85 :نمونهههایی
برای این روش هستاد.
.11افادۀتعلیلباساختاروصف 

برای استفاده از ساتتار وصف در افادۀ تعلیل ،این آیهات را مهیتهوان نمونهه
آورد:
آیات «وَ قا َ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقاَِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناُُمْ فِي الْحَياةِ
الدُّنْيا ما ُذا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَ ُ مِمَّا تَشْرَبُونَ» (مؤمنون)88 :
و «قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِ ،اللَّ ِ،شَكٌّ فاطِهِ السَّیاواتِ وَ الْأَرْضِ یَدْعُوکُمْ لِیَغْفِهَ لَكُمْ مِنْ ذُنُموبِكُمْ وَ
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یُؤَخِّهَکُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَیًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ بَشَهٌ مِثْلُنا تُهیدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَیَّا کانَ یَعْبُدُ آباؤُنا

فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبینٍ» (ابهاهیم )10 :و نیز آیات انبیاء 8 :و مؤمنمون 24 :و شمعهاء 131 :و
یس.15 :
وصف مثلیت حد وسط در انکار نبوت انبیا شده است .ماکران میگویاد :شما
بشری مثل ما هستید بشر مثل ما پیامبر نیست .پس ،شهما پیهامبر نیسهتید و شهما
دروغوویی بیش نیستید .این استداللِ آنها یک تمثیل باطل و یک مغالطه است.
.12افادۀتعلیلباساختاراشاره 

اگر موصوفی ذکر شود و ،سنس ،صهفاتی بهرایش آورده شهود و ،بعهد از آن
صفات ،اسم اشارهای آورده شود که اشاره به موصوف به آن صفات است و ،پس
از آن اسم اشاره ،حکمی بیان شود ،هدف از آوردن این اسم اشاره این اسهت کهه
داللت کاد بر ایاکه علت ثبوت آن حکمِ بعهد از اسهم اشهاره بهرای آن موصهوف
وجودِ آن صفات برای او است .این مطلب به این معاا است کهه صهفاتِ قبهل از
اسم اشاره حد وسط و علت برای اثبات آن حکهمِ بعهد از اسهم اشهاره بهرای آن
موصوفِ مشارالیه است( .تفتازان)58 :1811 ،

برای این مورد آیات زیر را میتوان مثال زد:
 «وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْ ِ َُوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاُِلُونَ قۀالُواسَالماً وَ الَّذينَ يَبيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً وَ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنَۀا اصْۀرِ ْ عَنَّۀا عَۀذا َ
جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً إِنَّها ساََتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْۀرِفُوا وَ
لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً وَ الَّذينَ ال يَدْعُونَ مَ َ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ ال يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَ ِّ وَ ال يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْ َ أَثاماً يُُاعَفْ لَۀهُ الْعَۀذا ُ
يَوْمَ الْقِيامَ ِ وَ يَخْلُدْ فيهِ مُهاناً إِالَّ مَنْ تا َ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالِحاً فَأُوْلئِۀكَ يُبَۀدِّ ُ
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اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً وَ مَنْ تا َ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّۀهُ يَتُۀو ُ
إِلَى اللَّهِ مَتاباً وَ الَّذينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً وَ الَّذينَ إِذا ذُكِّرُوا
بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْياناً وَ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا َُبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنۀا وَ
ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَ َ بِما صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فيها
تَحِيَّ ً وَ سَالماً خالِدينَ فيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً»( .فهقان)11-18 :

در این آیات« ،عباد الرحمن» مشارالیه و محتوای جملههای صله صفات آنهان
است ،که پس از بیان آن صفات در آیۀ «أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَ َ بِما صَۀبَرُوا وَ يُلَقَّۀوْنَ
فيها تَحِيَّ ً وَ سَالماً» به وسیلۀ «اولئک» به عباد الرحمن اشاره و ،سنس ،حکم آنهان
بیان شده است .این ساتتار به این معاا است که عباد الرحمن چون آن صفات را
دارند این حکم را دارند .پس ،عباد الرحمن نقش اصغر و آن صفات نقش اوسهط
و این حکم نقش اکبر را دارد.
 نمونههای بعدی از قبیل بقه 5-2 ::و آلعیهان 181-188 :نیز به همین صورتتحلیل میشوند.
.13افادۀتعلیلباروشتعریض 

تعری

نوعی داللت التزامی کاایی است که در آن بها اثبهات یها نفهی چیهزی

نسبت به چیزی اثبات یا نفی آن چیز نسبت به چیزی دیور کهه مهذکور در کهالم
نیست قصد میشود .مثالً ،به کسی که اذیت میکاد گفته شود« :المسلم من سهلم
المسلمون من لسانه و یده» به قصد نفی صفت اسالم از شخص موذی( .جهجان،
ب،تا202 :؛ تفتازان)211 :1811 ،

برای استفاده از روش تعری
میتوان آورد:

برای بیان استدالل ،این آیات را بهعاوان نمونهه
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 «قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْ ِ وَ ُُوَ يُطْعِمُ وَ ال يُطْعَۀمُ قُۀلْإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ َ مَنْ أَسْلَمَ وَ ال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكينَ»( .انعام)14 :

عالمه طباطبایی عبارت «وَ ال یُطْعَمُ» را ،با اسهتفاده از روش تعهری

 ،دال بهر

یک استدالل میداند برای استدالل بر لزوم پرستش تداوند ،بر اساس حد وسط
لزوم جلب مافعت و دف ضرر و لزوم شکر ماعم ،آوردن «هُوَ یُطْعِمُ » کافی است،
همانگونه که در ساتتار حال بیان شد ،و اضهافه کهردن قیهد «وَ ال یُطْعَهمُ» بهرای

تعری

به بتها و سایر آلهه ه غیرِ ال ه است و تودْ حد وسهط دیوهری بهرای

لزوم پرستش تدا است ،به این بیان که تداوند مطعِم و ماعِم است و نیز مطعَم و
ماعَم و محتاج نیست ،در حالی که سایر آلههای که بشر آنها را آلهه تصور میکاد
مطعَم و محتاجاند .پس ،فقط تدا شایستۀ پرسهتش اسهت( .طباطبمای 1411 ،ج:1
)82

 آیای «فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قا َ ُذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قا َ لَۀئِنْ لَۀمْ يَهْۀدِنِي رَبِّۀيلَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الَُّالِّينَ» ( انعام )11 :و «وَ قالُوا كُونُوا ُُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَۀلْ
مِلَّ َ إِبْراُيمَ حَنيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ» (بقه )185 ::نیز متزتی بزر سیز روشسنزد.
(زمخشهی  1401ج124 :1؛ الیهاغ ،ب،تا ج)225 :1
نتیجهگیری 


همان گونه که بحث از سبک استدالل از نظر صورت و قالب عقلهی آن ،بهرای
آشاایی با استدالل و قدرت بر تحلیل استداللها ،امری ضروری اسهت ،بحهث از
سبک و اسلوب زبانی بیان استدالل برای شااتت مواض اسهتدالل در سهخاان و
تحلیل درست استدالل ها امری ضروری است .این بحهث را مهیتهوان از شهاتۀ
صوری ماطق به شمار آورد و به دلیل عمومی بودن مباحث زبانی و لفظی در این
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بحث ،میتوان آن را در مباحث الفا ماطق داتل دانست یا به دلیل نقشی که این
بحث در شااتت استداللهای مضمر و تحلیل درست آنهها دارد ،مهیتهوان ایهن
مطلب را در بحث از صورت اضمار و تصری استدالل یا در بحث روش تحلیهل
استدالل داتل دانست .ازآنجاکه قهرآن کهریم در بهاالترین سهط از فصهاحت و
بالغت و فاون بالغی برای بیان اغراض و مقاصهد مختلهف از جملهه اسهتدالل و
تعلیل قرار دارد ،بهترین ماب برای آشاایی با سبکهای بیهان اسهتدالل اسهت .بهه
همین دلیل ،در این پووهش به بررسی سبک بیان استدالل در استداللههای قهرآن
پرداتتیم .آنچه از سبک های بیان استدالل در قرآن بیان شد برتهی از روشههای
رایج و اسلوبهای معروفِ بیان است کهه در قهرآن در مقهام تعلیهل و اسهتدالل
بهکارگرفتهشدهاست .روشهای دیوری ماناد اقامۀ سهبب مقهام مسهبب ،التفهات،
طلب و جواب ،قلب استدالل ،حسن تعلیل ،حصر ،حروف تعلیل ،داللت اشعاری
و غیر ایاها هم وجود دارد که در قهرآن کهریم در مقهام تعلیهل و ارائهۀ اسهتدالل
استفاده شده است.
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