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 صنایع و آرایه های ادبی در قرآن 

 

  احمد مرادی، محمد گلذار سیرجانی، دکتر محمد جعفری 

 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر

 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر

 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحدکاشمر

 

 یلغو اعجاز ،یآسمان کتاب نیا اعجاز ارزشمند و یاساس یها جنبه از یکی :چکیده

  شده نوشته یاریبس یها کتاب قرآن یعیبد عیصنا درباره. است آن یعیبد عیصنا و

 و دارند نظر قرآن به ع،یبد و بالغت و فصاحت به مربوط یها کتاب تمام اساسا و

 است نیا بر یسع نوشته نیا در.است یقرآن اتیآ از معموال آورند یم که ییها مثال

 نمونه عنوان به آن مورد چند به دارد وجود قرآن در که یبالغ عیصنا انواع انیم از

 .شود برداشته آن یها ییبایز چهره از نقاب توان حد در و شود اشاره

 :صنعت،آرایه،ادبیات،قرآن مجید.کلیدواژه ها

 

 :مقدمه

قرآن کریم معجزه جاویدان پیامبر اسالم )ص( در اوج فصاحت و بالغت است که از دیر باز از جنبه های مختلف مورد 

های ادبی و محسنات بدیعی فراوانی در آن بکار رفته و نکته های ظریف و لطیفی در  هتوجه مسلمانان قرار داشته است، آرای
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هر خواننده و شنونده ای را نوازش می دهد. یکی از جنبه های اساسی و ارزشمند اعجاز این آن وجود دارد که چشم و گوش 

اب های بسیاری نوشته شده  و اساسا کتاب آسمانی، اعجاز لغوی و صنایع بدیعی آن است. درباره صنایع بدیعی قرآن کت

معموال از آیات قرآنی  دت و بالغت و بدیع، به قرآن نظر دارند و مثال هایی که می آورنحتمام کتاب های مربوط به فصا

. عبدالقاهر جرجانی  و ... نام برد« دالئل االعجاز»نوشته ابو منصور ثعلبی و « االعجاز و االیجاز»است. از جمله می توان از 

بالغت موجود در قرآن به گونه ای است که تا کنون کسی را یارای هماوردی با آن نبوده است. دانشمندان و مفسران با 

نشان دادن نمونه های اعجاز آمیز بالغت قرآن، خدمات ارزشمندی به اسالم تقدیم نموده اند. اما قرآن دریای بی کرانی است 

ان نمی رسد و هر روز نکته های لطیف و ظریفی از آن کشف می شود. صنایع که هیچگاه زیبایی های بالغی آن به پای

بدیعی قرآن گاهی آن چنان در اوج عظمت قرار دارد که انسان را دچار شگفتی و حیرت می کند، به ویژه آن که به 

این زیبایی هاست.  مشحون ازکارگیری این زیبایی ها بدون هیچ گونه تکلفی صورت گرفته و سخن در عین روانی و شیوایی 

کلمه  61که با وجود این که مجموعا ....« و قیل یا ارض ابلعی »است : « سوره هود 44آیه »به عنوان مثال یک نمونه آن 

نوع از انواع بدیع را از آن استخراج کرده است. در این نوشته سعی بر این است از میان انواع صنایع  86است، ابن ابی االصبع 

رآن وجود دارد به چند مورد آن به عنوان نمونه اشاره شود و در حد توان نقاب از چهره زیبایی های آن بالغی که در ق

  برداشته شود.

 اکنون در اینجا از میان انواع صنایع بدیعی که در قرآن وجود دارد به چند نوع به عنوان نمونه اشاره می کنیم:

 :تجنیس ـ1 

  دو کلمه مشابه در یک جمله که هر کدام معنای خاصی داشته باشد و آن تجنیس یا جناس عبارت است از آوردن

  :انواع و اقسامی دارد. در قرآن کریم انواع جناس به کار رفته است. آیات زیر را می توان به عنوان نمونه ذکر کرد

 تغايرجناس  «ارضیتم»در کنار « االرض»( که قرار گرفتن 99اثّاقلتم الی االرض ارضیتم بالحیوة الدنیا )توبه /  -

  .است

 .است تحريفکه از باب جناس  .(41لکنّا کنّا مرسلین )قصص /  .(66ان ربّهم بهم )عادیات /  -

  (. 911، ص 8است .)الطراز، ج  تصحیفکه از باب جناس  .(604وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا )کهف /  -
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 (.699)بدیع القرآن ص  .شابه استکه از باب جناس م .(91وهم ینهون عنه وینأون عنه )انعام /  -

 :ـ اعنات يا لزوم مااليلزم2

  در این صنعت، گوینده یا نویسنده به چیزی ملتزم می شود که لزومی ندارد؛ مانند این که ملتزم شود در نوشته یا

کلمه شعر خود حرف خاصی را به کار نبرد و یا در سجع یا قافیه حرف پیش از رویّ را هم رعایت کند؛ مثالً 

قافیه کرد، ولی شاعر ملتزم می شود که آن را با کلماتی مانند روشن و « مسکن»را می توان با کلمه « گلشن»

  .جوشن قافیه کند. دیوان لزومیات ابوالعالء معری از این باب است

 در قرآن کریم که آیات آن در موارد بسیاری دارای سجع اند، این صنعت بارها به کار رفته است، -

  :ملهاز ج

 (؛ 808-806فاذا هم مبصرون... ثمّ الیقصرون )اعراف /  -

 (؛ 8-6والطور وکتاب مسطور )طور /  -

 (؛ 83-89فی سدر مخضود و طلح منضود )واقعه /  -

 (.939، ص 8)الطراز ج  .   (8-6اقرء باسم ربک الذی خلق خلق االنسان من علق )علق /  -

 ابن ابی االصبع مثال های دیگری نیز آورده است:

 (؛ 61-61فال اقسم بالخنّس الجوار الکنّس )تکویر /  -

 ، ) 69-61 واللیل وما وسق والقمر اذا اتّسق )انشقاق -

 (؛ 60-3فاما الیتیم فال تقهر واما السائل فال تنهر )ضحی /  -

 (.831( )بدیع القرآن ص 61امرنا مترفیها ففسقوا فیها )اسراء /  -

( را نیز از باب اعنات دانسته که در آن هشت 49)هود / « معکوعلی امم ممن »شرف الدین طیبی آیه شریفه 

 (میم در کنار هم قرار گرفته است . البته با توجه به این که تنوین و نون ساکن وقتی به میم می رسد قلب به میم می شود

 (.101 التبیان فی علم المعانی و البدیع و البیان ص
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 :قلب. 3

دارد که لطیف ترین آن قلب مستوی است که جمله را اگر از آخر هم بخوانیم همان و آن صنعت جالبی است و انواعی  -

 .است که از اول خوانده می شود

 :مثال از قرآن

 (.40(؛ کلّ فی فلک )یس / 9وربّک فکبّر )مدّثّر /  -

 :التفات.4

صورت غایب و حکایت حال و آن عبارت از این است که گوینده، کالمی را به التفات یکی از موضوعات علم معانی است 

دیگران بگوید و بالفاصله سخن را متوجه مخاطب کند و جمله را به صورت خطاب قرار دهد و یا به عکس، از خطاب به 

  .غیبت منتقل شود. این صنعت یک صنعت بدیعی معنوی است و در جلب توجه خواننده یا شنونده تأثیر زیادی دارد

در کتاب قرآن عزیز از باب التفات نوعی بسیار جالب »و مثال های التفات می گوید: ابن ابی األصبع پس از نقل تعریف 

آمده که آن را مثالی در شعر نیافتم و خداوند مرا به یافتن آن نوع راهنمایی نموده و آن عبارت از این است که متکلم در 

د و آن را رها کند و خبری درباره موضوع کالم خود، نخست دو موضوع را بیاورد سپس خبری درباره موضوع اول بیان دار

إنّ »دوم بیاورد، آن گاه از خبر درباره موضوع دوم بازگردد و به خبر درباره موضوع اول بپردازد. مانند قول خدای متعال: 

پرداخته و ( که از وصف پروردگار منصرف شده و به وصف انسان 9-1)عادیات /« اإلنسان لربه لَکَنود و إنَّهُ عَلی ذلک لَشهید

)بدیع القرآن ص «. نامیده شود« التفات ضمائر»و این نوع التفات خوب است که « و إنَّه لِحُبِ الخَیرِ لَشدید»گفته است: 

641.) 

بیان یک معنی به یکی از راه های سه گانه تکلم، خطاب و غیبت پس از بیان آن معنی به یکی دیگر » با یعنی در واقع

به تعبیر دیگر هرگاه  .«به گونه ای که بیان دوم بر خالف مقتضای ظاهر و انتظار مخاطب باشد از آن راه های سه گانه،

گوینده پس از به کارگیری یکی از صیغه های سه گانه فوق در گفتار خود به صیغه ی دیگری منتقل شود و مرجع هر دو 

« یا ایها الذین ءامنوا»و « فستبصر و یبصرون»ثل : روبرو هستیم. با این تعریف، عباراتی م« التفات»صیغه یک چیز باشد، با 
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در )یبصرون( یک چیز « واو»مستتر در )تبصر( و « انت»در این التفات جای نمی گیرند، زیرا در عبارت اول، مرجع دو ضمیر 

توان گفت نیستند و در عبارت دوم هر چند اسم موصول ، با وارد شدن حرف ندا در معرض خطاب قرار گرفته است، اما نمی 

وجود « التفات»)یا ایها الذین آمنتم( زیرا از دیدگاه نحویان، عائد موصول باید به صیغه غیبت باشد. بنابراین در این عبارت، 

 (.661، ص 6ندارد )تفتازانی ج 

 این صنعت یک صنعت بدیعی معنوی است و در جلب توجه خواننده یا شنونده تاثیر زیادی دارد.

 است: مورد 1حاصل التفات 

 التفات از تکلم به خطاب .6

 التفات از تکلم به غیبت .8

 التفات از خطاب به تکلم .9

 التفات از خطاب به غیبت .4

 التفات از غیبت به تکلم .1

 التفات از غیبت به خطاب .1

 در قرآن کریم، پنج مورد از موارد شش گانه ، به طور قطع یافت می شود و التفات از خطاب به تکلم مورد تردید است.

(. در حقیقت این آیه به 88مانند )وَ مَالِی الَ أعبُدُ الَّذی فَطَرَنِی وَ إلیهِ تُرجَعون( )یس،  .التفات از تکلم به خطاب:1     

عنوان پلی بین آیات قبلی با ضمیر جمع مخاطب و آیات بعدی با ضمیر متکلم وحده قرار می گیرد و خود این آیه دارای هر 

ات از خطاب به تکلم است. اما باید توجه کرد که چون از این آیه به بعد ضمایر به متکلم تیجه التفندو نوع ضمیر و در 

 تبدیل می گردند، وجود ضمیر متکلم ، اصل و ضمیر مخاطب ، فرع خواهد بود. 

)آل عمران، ....(  هِرَاآلخِ نیا وَالدُّ مانند )فَاَمّا الذین کَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُم عَذاباً شدیداً فیِ .التفات از تکلم به غیبت :2

11-11.) 
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در آیه اول )فَأُعَذِّبُهُم( به صیغه تکلم آمده است. اما در آیه دوم )فیوفیهم( به صیغه غیبت بیان شده است. در آیه اول که 

ه ذات اشاره نماید کاین معنا  هسخن از عذاب کردن کافران است، خداوند حضور خود را با ضمیر متکلم اعالم فرموده تا ب

اقدسش خود، با آن ها سخن می گوید و عذابشان را خود به عهده می گیرد. اما در آیه دوم که سخن از پاداش دادن به 

مومنان است، با ضمیر غیبت بیان شده است که از جو حاکم بر آیه قبل فاصله بگیرد و چنانچه آلوسی می گوید: چون 

الهی است لذا خداوند با این التفات از سختی مخاطب قراردادن کافران روی پاداش دادن به مومنان از آثار رحمت بی کران 

 گردانده و به ضمیر غیبت روی آورده است.

عالمه (. 16-10أُدخُلُوا الجنَّهَ أنتم و أزواجُکُم تُحبَروُن .... )الزخرف »مانند  .التفات از خطاب به غیبت:3

نتقال از )أذخلوا( و )انتم فیها خالدون( با صیغه خطاب، )یطاف علیهم( علت ا»طباطبایی در خصوص این التفات گفته است: 

 و انعام آنهاست و به این خاطر به صیغه غیبت ذکر شده است که موضوع برخورداری آنها از نعمت با صیغه غیبت برای اکرام

همچنین این التفات  .(686.ص 69)طباطبایی، ج« بهشت، برای دیگران هم ذکر شود تا غبطه و رشک آن ها را برانگیزد

باعث ایجاد حسرت در دل گمراهان و تکذیب کنندگان به وعده الهی نیز می گردد. همچنین از جمله مثال هایی که ابن 

( که در اینجا 88کنتم فی الفلک و جرین بهم بریهن طیبه )یونس/ اذاحتی المعتز برای التفات آورده این آیه شریفه است: 

 (.19)ابن المعتز/البدیع ص  التفات از خطاب به غیبت است

(. ابو عبداهلل رازی در 3وَاهللُ الّذیِ اَرسَلَ الرّیاحَ فَتُثیرُ سَحاباً .... )فاطر، »مانند : .التفات از غیبت به تکلم: 4

در آغاز، خداوند با نسبت »می گوید: قنا و أحیَینا( به متکلم سل و تُثیر( به غایب و دو فعل )سُخصوص اسناد دو فعل )أر

دادن ارسال بادها و برانگیخته شدن ابرها توسط بادها، خود را به مخاطب معرفی می کند، و آن گاه که خود را با این افعال 

ا را تشکیل می دهم و زمین را پس از مردن زنده می هابر معرفی کرد می فرماید: خدایی که او را شناختی من هستم که

 (.1/908)ابوحیان « کنم

ایاک »نمونه ی بسیار زیبای این التفات، آیات سوره فاتحه است ابن جنی در آیه  .التفات از غیبت به خطاب:5

اشاره می کند که با اسلوب خطاب آمده و پس از آیاتی قرار دارد که با اسلوب غیبت بیان شده اند: « نعبد و ایاک نستعین

درجه حمد از عبادت پایین تر است به : »ابن جنی می گوید« . الحمدهلل رب العالمین . الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین»

را حمد کند، اما عبادت مخصوص خداوند است و انسان از آن بهره ای ندارد. از همین دلیل نیز انسان می تواند انسان دیگر 



 493-100، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4163-8649 

http://www.joih.ir 

 

431 

 

ا همین رو قرآن، حمد را که در درجه پایین تری از عبادت قراردارد با اسلوب غیبت، به خدا نسبت داده است، اما عبادت ر

 (. 8/699)ابن جنی ، « نهایت خود را رو در رو با خدا در میان بگذاردکه 

ت جزء موراد خروج کالم از مقتضای ظاهر قرار می گیرد. با توجه به این که التفات، تغییر قبنابراین التفات در حقی

بالغت التفات در آیه قرآن کریم، در اسلوب کالم و انتقال هر یک از تکلم، خطاب و غیبت به دیگری است. و برای فهم بهتر 

الزم است به آیات قبل و بعد توجه کافی نمود تا در فضای حاکم بر عبارت و سیاق قرار گرفت و توجه به التفات، اختالف 

 قراءات را توجیه پذیرتر می کند.

 :ترصیع .5

در اصطالح بدیعی به آوردن  این واژه در لغت به معنای نشاندن جواهر در چیزی مانند تاج یا شمشیر یا عصاست و

  .چند جمله در کنار هم که الفاظ آن قرینه یکدیگر و از لحاظ وزن و حروف رویّ مطابق هم باشد ترصیع گویند

 :مثال از قرآن

 (.64-69انّ االبرار لفی نعیم وانّ الفجار لفی جحیم )انفطار /  -

 (.81-81انّ الینا ایابهم ثم انّ علینا حسابهم )غاشیه /  -

 را از باب ترصیع نمی داند و می گوید: « ان االبرار لفی نعیم...»ی بن حمزه علوی آیه یحی

مطابق نیست. در حالی که این مقدار اختالف در ترصیع قابل اغماض است و می بینیم صاحب ترجمان « فجار»با « ابرار»

  :البالغة برای ترصیع از شعر فارسی این مثال را می زند

با « صحیفه سیم»و « مشک»با « قیر»در حالی که  بر صحیفه سیم*** زره نگاشته از مشک بر گل بادام گره گذاشته از قیر

 .مطابقت کامل ندارد« گل بادام»

 :ـ لف و نشر6

 این صنعت بدین گونه است که دو یا چند لفظ پشت سر هم گفته می شود سپس صفت یا قیدی 
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ترتیب باشد، لف و نشر مرتب و اگر بدون ترتیب باشد لف و نشر مشوش برای هر کدام از آنها آورده می شود که اگر به 

  .خوانده می شود

 :مثال از قرآن

  (19و من رحمته جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فیه ولتبتغوا من فضله )قصص /  -

  .است« نهار»مربوط به « لتبتغوا»و جمله « لیل»مربوط به « لتسکنوا»در این آیه جمله 

 :ـ تسجیع7

رویّ یکسان باشد، و آن به کار بردن سجع در عبارت است، به این صورت که آخر دو یا چند جمله از نظر حرف 

همان گونه که همسانی آخر شعرها را قافیه می گویند. این صنعت بیشتر در نثر به کار می رود، هر چند در شعر نیز در غیر 

  .آخر آن به کار برده می شود و آن هنر مضاعفی است

اصطالحا به سجع قرآن فاصله در قرآن مجید صنعت تسجیع فراوان به کار رفته و آخر آیات معموالً دارای سجع است، ولی 

گفته می شود. بعضی از اشاعره گفته اند که در قرآن سجع نیست و آن را ناپسند می دارند )سیوطی، االتقان فی علوم 

 (.838، ص 9مد ابوالفضل ابراهیم ج ق، تحقیق مح6409القرآن، مکتبه العصریه، بیروت 

مثال  .در حالی که این سخن درست نیست و در قرآن در فواصل آیات آشکارا و به طرز روشنی سجع رعایت شده است

هارون و »واضح آن این است که می بینیم در سوره طه که آخر آیات با الف ختم می شود، از موسی و هارون به صورت 

 نام برده می شود: « موسی

( ولی در سوره شعراء که آخر آیات با نون ختم می شود، موسی قبل از 10قالوا آمنّا بربّ هارون وموسی )طه /  -

 هارون می آید:

 (.49-41ا برب العالمین. رب موسی و هارون )شعراء / قالوا آمن  -
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خفاجی پس از رد سخن رمانی و باقالنی که سجع را عیب می دانستند می گوید: اگر سجع به این صورت باشد که لفظ 

 تابع معنی باشد این عین بالغت است و فواصل هم همین حالت را دارد، و اگر سجع به این صورت باشد که معنی تابع لفظ

ق، ص 6910باشد یعنی جمله همراه با تکلّف باشد البته این عیب است ) خفاجی، سر الفصاحه، مکتبه الخانجی، قاهره، 

614.) 

  .روشن است که در سجع یا فواصل آیات هیچ گونه تکلفی وجود ندارد و لفظ تابع معنی است

، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان مثال سجع در قرآن: الرحمن، علم القرآن، خلق االنسان، علّمه البیان

 (.1-6)الرحمن / 

 .همچنین مثال هایی که برای ترصیع آوردیم، همگی صنعت تسجیع هم دارند

 :ـ تصدير يا ردّ العجز علي الصدر8

آن تفاوت اندکی در آخر این صنعت به این صورت است که واژه ای که در آغاز جمله یا شعر آمده است عینا یا با 

  تکرار شود. به گفته ابن رشیق قیروانی، به کار بردن این صنعت باعث عظمت و شکوفایی و رونق و زیبایی کالم می شود.

 (.1، ص 8)ابن رشیق، العمده ج 

 :مثال از قرآن

 (؛ 619قال انی لعملکم من القالین )شعراء /  -

 (؛ 60ولقد استهزی ء برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ماکانوا به یستهزءُون )انعام /  -

 (؛ 86انظر کیف فضّلنا بعضهم علی بعض ولالخرة اکبر درجات واکبر تفضیال )اسراء /  -

 (.693(. )بدیع القرآن ص 9وهب لنا من لدنک رحمة انّک انت الوهّاب )آل عمران /  -
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 :ـ تکرار حرف9

باعث پیدایش موسیقی این صنعت چنان است که یک حرف از میان حروف، چندین بار در جمله تکرار می شود و 

  .خاصی در کالم می گردد

  :مثال از قرآن

 (.1ان احسنتم احسنتم النفسکم وان اسأتم فلها )اسراء /  -

 (.89-81کال اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظنّ انه الفراق )قیامت /  -

 (.49امم ممن معک وامم سنمتعهم ثمّ یمسّهم منا عذاب الیم )هود / وعلی  -

  (.800فاذکروا اللّه َ کذکرکم آبائکم )بقره /  -

 :ـ ابداع11

کالم و مفاد  به گفته ابن ابی االصبع، ابداع آن است که هر لفظی از الفاظ کالم به تنهایی و به تناسب استعداد

معنایش، متضمّن یک یا دو بدیع باشد، به گونه ای که در یک بیت یا یک جمله تعدادی از انواع بدیع تحقّق یابد و کلمه ای 

 (.998از آن، خالی از یک یا دو نوع بدیع یا بیشتر نباشد.)بدیع القرآن ص 

دارد. همان گونه که پیش از این  احت و بالغت قراراز سوره هود است که در اوج فص 44نمونه روشن و بارز این صنعت آیه 

نوع صنعت بدیعی به کار رفته است. البته منظور از  86کلمه دارد، به شمارش ابن ابی االصبع  61گفتیم در این آیه که 

  .بدیع در این جا معنایی است که متقدمان از آن اراده می کردند و شامل بیان هم می شود

واستوت علی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی األمر »است: متن آیه شریفه چنین 

(. صنایعی که در این آیه به کار رفته عبارتند از: مناسبت تام، مطابقت لفظی، 44)هود / «الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین

صال، مساوات، حسن نسق، ائتالف، ایجاز، تسهیم، استعاره، مجاز، اشاره، ارداف، تمثیل، تعلیل، صحت تقسیم، احتراس، انف

 تهذیب، حسن بیان، تمکین، انسجام و ابداع.
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گفته شده که این آیه فصیح ترین آیه قرآن است. البته تمام آیات قرآنی دارای فصاحت و بالغت آن هم در حد اعجاز 

گونه که قیافه های آدمیان در عین حال که هستند، ولی روشن است که فصاحت و بالغت آیات با یکدیگر فرق دارد و همان 

نی همگی زیبا و موزون هستند دارای تفاوت های بسیارند، آیات قرآن نیز، هم از نظر اشتمال بر معارف و هم از نظر علوم بیا

و  کی بود تبت یدا مانند یا ارض ابلعی*** در کالم ایزد بی چون که وحی منزل است درباره این آیهتفاوت هایی دارند.

نکات فراوان آن بحث های زیادی شده است. آلوسی نقل می کند که استاد او رساله ای درباره این آیه نوشته و صد و پنجاه 

 (. 19، ص 68مزیّت برای آن برشمرده است.) تفسیر روح المعانی ج 

آن را بیاورند وقتی به  ننددر تواریخ آمده است که بعضی از دانایان قریش تصمیم گرفتند که با قرآن معارضه کنند و ما

 این آیه رسیدند به یکدیگر گفتند که این کالم به کالم بشر شباهت ندارد و دست از معارضه برداشتند.) مجمع البیان(.

آیه از ولید بن نظیر آن درباره ابن مقفع هم نقل شده است. عروضی سمرقندی سخن منصفانه ای درباره همین 

چون دشمنان در فصاحت قرآن و اعجاز او در میادین انصاف بدین مقام رسیدند، » :گویدمغیره نقل می کند، سپس می 

این بود نمونه ، با تصحیح محمد قزوینی(.93چهار مقاله عروضی سمر قندی، ص «. ) دوستان بنگر تا خود به کجا رسند

  .هایی از محسنات بدیعی که در قرآن کریم به کار رفته است
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