توریه جلوه ای از بدایع لفظی قرآن با تأسی از منابع تفسیری فریقین
مقاله  ،01دوره سوم ،شماره هفتم ،تابستان  ،0131صفحه XML 050-020
نوع مقاله :شماره هفتم
نویسندگان
محمدرضا پیرچراغ
دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث
چکیده
از وجوه بالغت قرآن کریم و از جلوه-های اعجاز و بدایع لفظی این کالم نورانی ،روابط معنایی بین بخشهایی از کالم به روش
ایهام (توریه) می-باشد .این جلوه از اعجاز کالم الهی ،از امتیازات بزرگ قرآن است که طی آن زیبایی لفظ نه تنها معنا را
محدودتر و مقیدتر نمی-کند ،بلکه موجب افزون شدن شیوایی و رسایی آن است .در طول تاریخ دوره-های متنوعی از تألیفات
متعدد پیرامون بالغت و کاربرد آن در قرآن وجود داشته است ،اما در عصر حاضر با مطالعات گسترده و تخصصی ،جلوه-هایی
جدید از این اعجاز خودنمایی می-کند.
برخی اوقات در کالم ،کلمه یا واژه-ای آورده میشود که دارای دو یا چند معنا است که یکی از معانی نزدیک به ذهن بوده و
سایر معانی دور از ذهن هستند و در شرایطی که گوینده یا نویسنده نمیخواهد مطلب خود را به طور صریح و شفاف بیان کند،
توریه می-کند؛ یعنی کالم را به گونه-ای مطرح می-کند که مقصود اصلی در پس پرده معانی پنهان میشود و در این حالت فرد
شنونده یا مخاطب کالم به توهم وا داشته میشود که کدام معنا را انتخاب کند .با آنکه کتب علوم قرآنی و دانشمندان علوم قرآن
توریه را از بدایع لفظی قرآن به شمار میآروند ،باز گروهی از مفسران موافق آن هستند و گروهی مخالف ،که وجود هرگونه
توریه را در قرآن قبول ندارند .درگیر ساختن ذهن ،خیال-آمیزی و تصویرگری و فشرده-گویی را مهم-ترین ارزش هنری توریه
دانسته ،ولی از ارزش هنری آن باالتر ،ارزش اصلی توریه با توجه به کاربردهای قرآنی آن است؛ یعنی کشف الیه-های معنایی
قرآن کریم و تفسیر و تأویل متشابهات کالم الهی.
کلیدواژگان
قرآن؛ بدایع لفظی؛ اعجاز بالغی؛ توریه؛ بالغت؛ ایهام
اصل مقاله
مقدمه
شکی وجود ندارد که عنصر بالغت در کالم و آشنایی با آرایه-های سخنوری اعم از نظم و نثر؛ در میان همه اقوام و ملل در
طول تاریخ وجود داشته است؛ به گونه-ای که عرب جاهلی در دوره قبل از نزول قرآن هم مستثنا نبوده است و آنها نیز با
این-گونه عناصر در زبان عربی خود خو داشته-اند .اما آنچه در خور توجه است ،اینکه پس از نزول قرآن کریم و در پرتو
درک بهتر این کالم الهی اهتمام بیشتری در این خصوص صورت گرفت.
این نکته را باید تأکید کرد که بالغت در زبان عربی به قرآن مدیون بوده و یکه-تازی وحی الهی در این عرصه؛ زمینه
شکل-گیری گسترده در رجوع به علم بالغت را فراهم آورده است .به بیان دیگر اگر قرآن نازل نمیشد ،چه بسا که علوم بالغی
و بدایع لفظی کالم و صرف و نحو و بسیاری دیگر از معارف در عرب به اوج نمی-رسید چنانچه در زبان فارسی و بسیاری
دیگر از زبانها این اهتمام وجود نداشته و این امر با این گستردگی واقع نشد .از کتاب معانی القرآن فرّاء و مجاز القرآن ابن-عبیده
که از اولین آثار مهم در زمینه توجه به مباحث بالغی قرآن هستند ،تا اسرارالبالغه و دالیل االعجاز از عبدالقاهر و کشاف
زمحشری و بدیع القرآن ابن-ابی-االصبح و  ...همگی دالیلی روشن بر این مدعا هستند.
پیشگفتار درباره تحلیل زبان قرآن و چرایی وجود ایهام و توریه در کالم الهی
قرآن از سوی حقیقتى برین ،منزه و متعالى نازل گردیده ،آن راز نهانى که هیچ چیزى همتا و مانند آن نیست؛ آیات « َل ْیسَ َکم ْثله
َشیْ ء» (شورى )00 ،و «وَ لَ ْم َیکُنْ لَ ُه ُکفُوا أَحَ د» (اخالص ،)4 ،از این حقیقت واال و نامتناهی سخن می-گویند و در عین حال
همین کتاب آسمانی به زبان بشر فرود آمده و نازل شده است و عموم مردم چون تنها از طریق همین زبان آغشته به الفاظ ،مدلها
و نمادهاى محسوس ،ملموس و متداول مىتوانند پیامهای گوینده را بفهمند؛ از این رو قرآن وقتی درباره س ّر احدیت ،معاد و امور
غیر ملموس می-خواهد سخن بگوید ،ناگزیر است از مثال و مثل و تمثیل و نماد استفاده کند و زبان کنایى و نمادین دارد.

زبانشناسان معروف معاصر تصریح دارند که ما دو دسته متون داریم :نخست متونى که در آنها زبان آیینه معنا نما است و پیام
خاصى از راه زبان روشن به مخاطب عرضه مىشود .در اینجا ،متون شفاف است و خواننده به هنگام خواندن آنها متوجه خود
زبان نیست و آفرینندگى آن در کمترین حد است و تنها باید از دانش تخصصى الزم یا هوش متعارف برخوردار باشد تا محتواى
پیام را دریابد .چنین متونى را «نثر علمى» می-خوانند و متون علمى در این دسته جاى مىگیرند .دسته دیگرى نیز از متون
وجود دارد که زبان در آنها موضوعیت دارد ،پیچیدگى و حتى رازهاى زبان ،اینجا امتیاز به شمار مىآید .متون ادبى از این
دستهاند و ابهام و ایهام مهمترین عنصر آنها است .در این متون معناى نهایى وجود ندارد ،یا در پشت تأویلهاى بىشمار پنهان
قرار دارد .به هنگام خواندن این متون خود زبان حضور دارد و خواننده باید معنا را از راه تأمل و دقت به پیچیدگیهاى زبان
بیافریند (احمدى0132 ،ش ،صص 73و76؛ سعیدی روشن0161 ،ش ،صص.)40-13
در روایات دینى ما آمده که بخش عمدهاى از قرآن را این متون ادبی و یا امثال آن تشکیل مىدهد؛ همان-گونه که در کتاب انجیل
هم امثال هست .امثال در سخن پیامبر اسالم نیز وجود دارد ،همان-طورى که در سخن رسوالن پیشین بود (زمخشری0413 ،ق،
ج ،0ص32؛ فراستخواه0137 ،ش ،صص271و .)274قرآن این روش زبانى خود را ،که در آن معانى متعالى نازل گردیده و
تا سطح الفاظ و داللتهاى زبانى بشر فرود آورده شده و در قالب امثال تعبیر گشتهاند ،ضرب االمثال و تصریف االمثال نامیده
است ،چنانچه در آیات «وَ ت ْلکَ ْاْلَمْثا ُل َنضْ ربُها لل َّناس لَ َعلَّ ُه ْم َی َت َفکَّ ُرونَ » (حشر)20 ،؛ «وَ لَ َق ْد ضَرَ بْنا لل َّناس فی ه َذا ا ْلقُرْ آن منْ ُکل
َم َثل» (روم)56 ،؛ « َو ت ْلکَ ْاْلَمْثا ُل َنضْ ربُها لل َّناس َو ما َیعْ قلُها إ َّال ا ْلعال ُمونَ » (عنکبوت)41 ،؛ « َو لَ َق ْد صَرَّ ْفنا لل َّناس فی ه َذا ا ْلقُرْ آن
منْ ُکل َم َثل» (اسرى )63 ،و  ...به آن اشاره شده است.
همان-گونه که در این آیات مىبینیم ،همه-جا فرموده «لل ّناس»؛ یعنى امثال قرآن به جهت رعایت فهم عمومى مردم است .اما در
آیه سوره حشر تأکید کرده که باید در امثال ،اندیشه و تفکر شود و در آیه سوره عنکبوت گفته که دانایان و فرزانگان با تعقّل و
تأمل و خردورزى در این مثلها ،به حقیقت امور و مغز معانى مىاندیشند و از جمود به ظواهر در مىگذرند .این همان چیزى
است که امروزه به آن تحلیل زبان گفته مىشود و هر قدر زبانى سمبلیکتر و نمادینتر باشد ،باید بیشتر مورد تحلیل منطقى قرار
گیرد و به فاصله زبان با اندیشه ،و اندیشه با امور واقع توجه شود .زبان علم را در فلسفه علم و معرفتشناسى و  ...تحلیل و
بررسى مىکنند و براى مثال به این نتیجه مىرسند که نباید براى مدلهایش اصالت قائل شد و آنها را با خود واقعیت و نفس-االمر
یکى گرفت .زبان دین را هم ،نه تنها فیلسوفان دین که از بیرون مىنگرند ،بلکه خود متکلمان دینى و همه دین-باوران ،باید
عالمانه و عاقالنه و از سر تفکر ،تحلیل کنند .قرآن نیز ،چون به زبان بشر نازل گردیده ،باید چنین باشد ،وگرنه قالب نمادهاى آن
براى ما اصالت پیدا کرده ،منجر به تلقیها و انگارههاى ساده-اندیشانه ،کودکانه ،اسطورهاى ،و خرافى از حقیقت و گوهر دین
خواهد شد .چنانکه در مشبهه ،ظاهریه ،و برخی کتب کالمی اهل-سنت ،و خیلیهاى دیگر در میان مسلمانان شده است
(فراستخواه0137 ،ش ،صص.)275-272
اگر بخواهیم دقیق-تر بیان کنیم ،باید گفت زبان جانشین حقایق و ترجمان معناها است و زبان یک ساحت طبیعى و فیزیکى دارد؛
یعنى همان ساحت آوایى ،همانی که از راه کارکرد افزارهاى آواساز در وجود انسان تولید مىشود و یک ساحت معنایى را که با
جهان حقایق و معانى مرتبط است ،به وجود می-آورد .بازتاب معناها در آواها و درهم تنیدگى آن دو ،همان چیزى است که زبان
را فعلیت مىبخشد .زبان با انعکاس عالم معنا و با نامگذارى اشیا و بیان نسبتهاى آنها ،هستى خاموش را به ما معرفى مىکند،
برای مثال وقتى مىگوییم :انسان ،درخت ،عدالت و عشق ،از پس هریک از این واژهها انبوهى از معنا در ذهن ما ترسیم
مىشود.
اما جهان معناها همیشه واضح و روشن نیست ،بلکه جهانی پر پیچ و خم و آمیخته به هالههایى از ابهام است؛ تفاوت حقایق و
معانى ذاتى مانند درخت و انسان با حقایق و معانى انتزاعى همچون عشق و عدالت ،بسیار قابل توجه است .به همین دلیل زبان
نیز که ترجمان حقایق و معانى است ،از لحاظ صراحت و ابهام ،به تناسب معرفت انسان از عالم هستى ،نمودهاى گوناگون به
خود مىگیرد .از این گذشته محدودیتهاى زبان و عالیم آوایى در افاده معنا را نیز نمىتوان نادیده گرفت؛ زیرا قلمرو حقایق و
معانى هستى همواره گستردهتر از قالب زبان است و معناهای بسیاری وجود دارد که بلنداى قامت آنها در تور زبان نمىگنجد و
این خود عاملى در پیدایش نوعى توریه ،ایهام و غبارآلودگى در زبان مىشود .این مسئله آنجا بروز بیشتری پیدا می-کند که
ادبیات عرفانی و کشف و شهودهای عارفان به میان آید ،از این رو عارفان و اهل کشف و شهود پیوسته از محدودیتها و
ناتوانیهاى زبان در بیان یافتههای عرفانی خودشان گالیه داشتهاند :هرچه گویم عشق را شرح و بیان /چون به عشق آیم خجل
گردد زبان (سعیدی روشن0161 ،ش ،صص25و.)27
نگاهی تاریخی به سیر تطور بدایع لفظی از آغاز نزول تا عصر حاضر
همان-طور که ذکر شد ،توجه به بدایع لفظی کالم در بین همه امتها و نیز اعراب قبل از نزول قرآن ،کم و بیش وجود داشته
است ،لیکن نزول کالم نورانی وحی به هر چه پربارتر شدن این مقوله ،اثر بخشی ویژه-ای داشته است و همچنان که رفته رفته
از عصر نزول قرآن می-گذشت؛ ادیبان مسلمان در شناخت ریشههاى واژگان قرآن ،معانى حقیقى و مجازى الفاظ قرآن و
شناساندن نهادهاى بالغى ویژه کالم خدا ،وجوه و نظایر ،ایجاز و اطناب ،امثال قرآن ،آغاز و پایان سورهها و آیات ،اعجاز قرآن
و  ...تالشهایی گسترده نموده و صدها اثر بزرگ به یادگار نهادند که جنبههاى زبان-شناسى قرآن کریم و جنبههاى گوناگون

صرف ،نحو ،معانى ،بیان و علم نقد و بالغت و  ...را پىریزى کرده و مورد اهتمام و التفات قرار مىداد و نتیجه آن تولید آثارى
عظیم بود که نمونهاى از آنها موارد ذیل است:
کتاب العین از خلیل ابن احمد (د 035ق)؛ الکتاب از سیبویه (د 061ق)؛ معانى القرآن از فراّء (د 213ق)؛ مجاز القرآن از
ابوعبیده (د 213ق)؛ العقل و فهم القرآن از حارث محاسبى (د 214ق)؛ نظم القرآن از جاحظ (د 255ق)؛ تأویل مشکل القرآن از
ابن-قتیبه (د 237ق)؛ اعراب القرآن از مبّرد (د 267ق)؛ اعجاز القرآن فى نظمه از واسطى ،محمد بن یزید (د 117ق) ،که
جرجانى نیز دو شرح بر آن نوشت؛ معانى القرآن و اعرابه از ابى-اسحاق زجاج (د 116ق)؛ اعراب القرآن از ابوجعفر نحاس (د
116ق)؛ النکت فى اعجاز القرآن از على بن عیسى رمانى (د 164ق)؛ بیان اعجاز القرآن از خطابى محمد بن ابراهیم (د
166ق)؛ کتاب الصناعتین الکتابة و الشعر از ابوهالل عسکرى (د 135ق)؛ اعجاز القرآن از محمد بن الطیب باقالنى (د
411ق)؛ تلخیص البیان عن مجازات القرآن از سید رضى (د 417ق)؛ االعجاز و االیجاز از ابومنصور ثعالبى (د 423ق)؛ س ّر
الفصاحه از ابن-سنان خفاجى (د 477ق)؛ دالئل االعجاز و اسرار البالغه از عبدالقاهر جرجانى (د 430ق) و ( ...سعیدى
روشن0161 ،ش ،ص.)213
اگر بخواهیم تألیفات متعدد این حوزه از اعجاز قرآن را تقسم-بندی کنیم به سه دوره میرسیم .0 :دوره پیدایش اولیه .2 ،دوره
پیشرفت و  .1دوره معاصر.
 )0دوره پیدایش اولیه
در این دوره که از همان زمان نزول قرآن شروع میشود و تا آخر قرن پنجم هجری ادامه دارد؛ سیر مطالعات بدایع لفظی قرآن
کریم با دیگر مباحث ادبی به طور کامل از هم تفکیک نشده است ،به طوری که بحثهای بالغی که ذیل آنها آیات قرآن قرار
می-گرفت ،ذیل عناوین متعدد و پراکنده و در البه-الی سطور کتابهای دستور زبان عربی مطرح می-شد؛ البته در تألیفات
متعددی که با عناوینی همچون (معانی القرآن) نامگذاری میشد ،شاهد مطالعات و مطالب جامع در حوزه قرآن و ادبیات قرآن
هستیم ،ولیکن در همین کتابها هم اغلب به شرح و تحلیل واژگان و ترکیبها و ساختارهای گوناگون صرف و نحو و سایر مباحث
بالغی پرداخته شده است (معموری0167 ،ش ،ج ،7ص.)10
رواسی (د 031ق) ،یونس بن حبیب (د 061ق) ،کسایی (د 631ق) ،قطرب (د 217ق) ،فراء (د 213ق) ،ابوعبیده معمر بن مثنا
(د 213ق) ،أخفش (د 220ق) ،مبّرد (د 265ق) ،ابن-کیسان (د 223ق) ،ابن-انباری (د 126ق) ،زجّاج (د 101ق) و نحاس (د
116ق) از جمله مهم-ترین ادیبان عرب هستند که صاحب تألیف یا تألیفاتی با عنوان «معانی القرآن» هستند .نکته مهم دیگر در
این دوره ،اهتمام ادیبان عرب به قرآن و واژگان آن بود ،چنانچه تألیف کتابهایی تحت عنوان «غریب القرآن» و «اْلضداد» این
اهتمام را به خوبی نشان میدهد.
غریب القرآن گونه-ای از کتابهای این دوره بود که در آن مؤلف با استناد به منابع دیگر همچون اشعار عربی سعی در بیان مفاد
کلمات و عبارات غریب و مشکل قرآن داشته و به تبیین این واژگان که در ابتدای شنیدن معنای آن فهمیده نمیشود ،میپردازد.
مورج سدوسی (د 035ق) ،ابوعبیده (د 213ق) ،قاسم بن سالم (د 224ق) ،ابن-قتیبه (د 237ق) و ابوزید بلخی (د 122ق) از
غریب القرآن نویسهای دوره اول هستند (همان) .االضداد گونه دیگر از تألیفات مؤلفان بود که در آن نویسنده واژگان متضادی که
در دو معنای متضاد هم به کار می-روند را ذکر می-کند .از جمله ادیبانی که در سده-های نخستین کتاب االضداد نوشتند،
ابن-سکیت (د 244ق) و ابن-انباری (د 126ق) هستند (همان).
البته با توجه به گزارشهایی که در برخی کتابهای بالغت وجود دارد ،تألیفاتی هم در این دوره نوشته شده که گوشه-هایی از
بالغت قرآن را به طور مستقل مورد توجه قرار داده-اند ،چنانچه ابوعبید (د 213ق) ،کتابی با عنوان مجاز القرآن تألیف کرده
است .حسن بن جعفر برجلی (د قرن  )4نیز با تألیف کتاب البیان عن بعض الشعر مع فصاحۀ القرآن و واسطی (د 117ق) با
تألیف اعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه ،قسمتی از بدایع لفظی قرآن را مطرح کرده است (همان ،ج ،7ص.)12
اما برای نخستین بار افرادی همچون جاحظ (د 255ق) ،ابن-اخشید (د 127ق) و ابوزید بلخی تألیفاتی با عنوان نظم القرآن
نوشتند که در آنها ساختار بالغی قرآن به طور مستقل مقدمه-ای برای پیدایش بالغت و نظریه اعجاز بیانی قرآن کریم شد
(همان).
 )2دوره پیشرفت
دانش بالغت قرآن به دست جرجانی به اوج پیشرفت خود رسید و این تالش او به حدی بود که کار وی را به اوج کمال رساند و
حتی نویسندگان بعد از وی به سختی توانسته-اند نکته-ای تازه بر نکات اعجاز بالغی او بیافزایند .جرجانی با تألیف دالیل اعجاز
و اسرار البالغه این قدم را برای تعالی این علم برداشت .وی که استاد بزرگ بالغت در قرن  5و سرآمد بالغی نیسان عرب
زبان بود ،با تألیف این دو کتاب که اولی در علم معانی و دومی پیرامون علم بیان بود ،به بیان جنبه-های اعجاز سخن حق تعالی
همت گماشت.

جرجانی سخت به تأثیر آیات و عبارات قرآن در اذهان و نفوس معتقد است و بالغت قرآن را نه در آرایشهای ظاهری کالم ،بلکه
در هماهنگی و اتقان بی-بدیل لفظ و معنا میداند .از این نظر به عقیده او در برخی آیات قرآن که حتی ظاهرا آرایه-ای مشاهده
نمیشود ،عنصر بالغت وجود دارد .او درک افراد از بالغت را کالمهای متفاوت میداند و جنبه نسبی بودن جمال را مطرح
میکند و میزان درک زیباییهای قرآن را به خصوصیات اعتقادی ،روانی و عاطفی افراد مربوط میداند و بنابراین این دو تألیف
وی همواره توجه نقادان و صاحب-نظران بالغت را به خود معطوف داشته است (جرجانی0426 ،ق ،صص16-17؛ معموری،
0167ش ،ج ،7ص.)14
زمخشری (د 526ق) با تألیف تفسیر کشاف به ابعاد گوناگون ادبی و بالغی قرآن توجه نموده و در آن عالوه بر مباحث صرفی
و نحوی به سبکهای متنوع القای معانی و آرایه-های بیانی و صناعتهای بدیع پرداخته است .زمخشری در تألیف دیگری با عنوان
اعجاز سورۀ الکوثر به بیان ویژگیهای بالغی این سوره به عنوان نمونه-ای از اعجاز قرآن پرداخته است (معموری0167 ،ش،
ج ،7ص.)15
در همین دوران گروهی دیگر سعی کردند تا به شکل موضوعی برای هریک از مباحث بالغی نمونه-ای قرآنی بیابند.
ابن-ابی-االصبح (د 750ق) در کتاب بدیع القرآن خود در  021باب به ذکر اصطالحات بالغی پرداخته و سپس نمونه-های
قرآنی هریک را ذکر نموده است .وی دو تألیف دیگر با عنوان تحریر التحبیر و بیان البرهان فی اعجاز القرآن نوشت که از
نظریه نظم قرآن جرجانی پیروی نمود .این دو اثر ابن-ابی-االصبح از این نوع تألیفات موضوعی هستند (ابن-ابی-االصبع،
0176ش ،ص.)0
در بسیاری دیگر از تألیفات این دوره بی-آنکه مستقال به موضوع بالغت قرآن پرداخته شود ،کم و بیش از آیات قرآن به عنوان
نمونه و شاهد استفاده شده است .از جمله صناعتی النظم و النثر و خالصه آن با عنوان الصناعتین از ابوهالل عسکری (زنده در
135ق).
 )1دوره معاصر
مطالعه بالغی قرآن و نگاه به بدایع لفظی قرآن در عصر حاضر با اقبال بیشتری از سوی قرآن-پژوهان مواجه شده است؛
مصطفی صادق رافعی (د 0313م) در کتاب اعجاز القرآن و البالغۀ النبویۀ و عبدالکریم خطابی در کتاب اعجاز القرآن دراسته
کشفیه لخصائص البالغۀ العربیۀ به نظم و ساختار زیبا و روحانیت و معنویت متن قرآن توجه کرده-اند (معموری0167 ،ش،
ج ،7ص.)13
غیر از این آثار ،آثار کالمی زیادی در دفاع از اعجاز قرآن نوشته شده که بعضا به مباحث بالغی و اعجاز از نظر بدایع لفظی
آن نیز نظر نداشته-اند .در مدرسه منسوب به امین انحولی (د 0165ق) به پژوهشهای لفظی و ادبی زیادی برمیخوریم که از
مهم-ترین آنها الفن القصصی فی القرآن تألیف محمد احمد خلف هللا (ر.ک :خلف هللا0351 ،م) ،و االعجاز البیانی (ر.ک :بنت
الشاطی0137 ،ش) و التفسیر البیانی (ر.ک :بنت الشاطیء0131 ،ش) اثر عایشه بنت الشاطی (د 0401ق) میباشد .محمد احمد
خلف هللا در کتاب خود سعی کرده ابعاد هنری قصه-های قرآن را بیان کند و بنت الشاطی در االعجاز البیانی به جایگاه بالغی
حروف مقطعه و حروف موسوم به حروف زائد و داللتهای بالغی واژگان مترادف و برخی شیوه-های بیانی مانند قسم خوردن
اشاره میکند و اثر دوم خود را با محوریت تفسیر آیات شاخص قرآن در موضوع بالغت بنا نهاده است.
سید قطب (د 0163ق) نیز با تألیف کتابهای التصویر الفنی فی القرآن (ر.ک :قطب0421 ،ق) و مشاهده القیامه (ر.ک :قطب،
0405ق) سعی کرده تا تصویرسازی-ای نو از تجسم هنری در قرآن ارائه دهد .مطالعات قرآنی برخی خاورشناسان معتدل نیز
درخور توجه است چنانچه خاورشناس ژاپنی توشی هیکو ایزوتسو به جلوه-ای جدید از بدایع لفظی دست یافته و معناشناسی الفاظ
قرآن را در تألیف خود با عنوان مفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآن (ر.ک :ایزوتسو0136 ،ش) و خدا و انسان در قرآن (ر.ک:
ایزوتسو0160 ،ش) به ظهور رسانیده است .این تالش بی-نظیر سبب گشته تا محققان بسیاری بعد از وی با بهره-گیری از
الگوی معناشناختی ارائه شده به تحقیقات بسیاری دست بزنند و با این نگاه به بیان برخی کلیدواژه-ها بپردازند .کوتاه سخن آنکه
با وجود پیشرفتها و تحوالت معاصر ادبی در عصر حاضر باز قرآن کریم است که منبع و متن مناسب برای مطالعه و پژوهش
در این حوزه-ها اعم از روایت شناسی ،معنا شناسی ،نشانه شناسی و  ...است.
مفهوم شناسی توریه
آرایه توریه یکی از پرکابردترین صنایع ادبی در دانش بدیع است .توریه در لغت به معنی پوشانیدن و در پرده سخن گفتن
(طریحی0135 ،ش ،ج ،0ص417؛ فراهیدی0401 ،ق ،ج ،6ص )110میباشد و در اصطالح گونه-ای شیرین از سخن است
که در آن کالم واژه-ای آورده میشود که دارای دو معنا باشد :یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن و مقصود گوینده
معموال معنای دور است و گاهی هم هردو معنا (حموی0427 ،ق ،ج ،2ص40؛ سیوطی0420 ،ق ،ج ،2ص052؛ طاهرخانی،
بی-تا ،ص.)73

به بیان دیگر واژه یا عبارتی در کالم آورده میشود و یا کالم به گونه-ای بیان میشود که فرد به توهم واداشته میشود و فرد
مخاطب به معنای دیگری که نزدیک به ذهنش است ،کشیده میشود ،در حالی که گوینده آن معنای دیگر مد نظرش است.
علت اینکه توریه در اسالم مجاز دانسته شده است و حتی روایات معصومان(ع) هم گاهی در شرایط توریه صادر میشده ،این
است که در پاره-ای موارد انسان نمیخواهد مطلبی را صریح بگوید؛ چون ممکن است فرد یا افرادی را بکشند و یا ضرر
برسانند ،در عین حال دروغ هم نمیخواهد بگوید ،بنابراین توریه میکند و کالم را به طور صریح و شفاف بیان نمیکند ،تا
مخاطبان به توهم واداشته شوند و گوینده کالم به خاطر قرینه-ای نهان معنای دور را قصد کند ،اما با معنای نزدیک آن را
بپوشاند ،به طوری که در نخستین برخورد خواننده یا شنونده ،آن معنای نزدیک را مقصود متکلم بپندارد.
نمونه-هایی از توریه در اشعار شعرای فارسی زبان
در ادبیات فارسی اغلب از توریه با عنوان ایهام یاد میشود و این صنعت ادبی یکی از پرکاربردترین صنایع ادبی مورد استفاده
ادیبان فارسی زبان میباشد .در ذیل برخی از این ابیات را که گویای این بیان است ذکر میکنیم:
حافظ شیرازی :مردم چشمم به خون آغشته شد /در کجا این ظلم با انسان کنند (حافظ0133 ،ش ،ص.)050
در این بیت شعری نخست از «انسان» معنای آدمیزاد مفهوم میشود که مصراع بیانگر اعتراض بر ستمی است که بر انسان
میرود و سپس معنای مردمک چشم به ذهن میرسد.
حافظ شیرازی :بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است /وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است (همان ،ص.)063
در این بیت ،عشق و محبت اولین معنایی است که از مهر به ذهن میرسد ،اما مهر به معنای خورشید هم هست که با دیگر الفاظ
بیت مناسب-تر و نزدیک-تر به مقصود شاعر است (خرقانی0163 ،ش ،صص24و.)25
توریه در قرآن کریم
یکی از وجوه بالغت قرآن ،روابط معنایی بخشهایی از کالم با یکدیگر به روش توریه میباشد .این شیوه که از جمله بدایع لفظی
به شمار می-آید ،عالوه بر آراستن سخن و مدخلیت در اعجاز قرآن از لحاظ فصاحت و بالغت به گونه-ای در قرآن به کار رفته
است که سبب فهم مخاطب نیز میگردد و این امتیاز بزرگ بالغت قرآن است که زیبایی لفظ نه تنها معنا را محدود و مقید
نمیکند ،بلکه موجب شیوایی و رسایی آن نیز میشود.
در همه موارد بدایع لفظی قرآن به خصوص توریه کلمه یا بخشی از عبارت ،موهم معنایی متعددی است ،به گونه-ای که آن لفظ
یا کالم با هر معنی با بخشی دیگر از کالم رابطه معنایی خاصی را برقرار میسازد .این شیوه که نوعی تفنن در بیان معنا است
از آرایه-های بدیعی محسوب میشود که موجب زینت کالم و ارتقای سطح ادبی سخن میگردد و شنونده از این شیوه معنا
پردازی احساس لذت میکند و کالم در زائقه او شیرین-تر مینماید (حسن زاده0164 ،ش ،ص.)015
نمونه-هایی از توریه در قرآن
کاربرد توریه در قرآن فراتر از این چند مثال است که ذکر میشود ،ولی در اینجا به چند نمونه اکتفا میشود:
َطوفُ َعلَیْه ْم و ْلدَان م َُخلَّ ُدونَ  .بأ َ ْک َواب َوأَبَاریقَ َو َکأْس منْ مَعین» (واقعه03 ،و )06و نیز « َوی ُ
« )0ی ُ
َطوفُ َعلَیْه ْم و ْلدَان م َُخلَّ ُدونَ إ َذا
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
رَ أَ ْی َت ُه ْم حَ س ْبت ُه ْم ل ْؤلؤا َمنثورا» (انسان.)03 ،
در معنای مخلدون دو وجه وجود دارد:
 .0از خلود به معنای دوام و جاودان بودن :بر این تفسیر چنین باید گفت که آن پسران بهشتی جاودانند و مرگ و فنا به آنها راه
ندارد و نیز دگرگونی در حالشان پیدا نمیشود و همیشه به همان صورت کم سن و سال باقی میمانند و پیر نمیشوند.
 .2این کلمه از خلده گرفته شده باشد :به حلقه-ای که در گوش گذاشته میشود قرط و خلده میگویند .بر پایه چنین سخن میگوییم:
بر گرد آنان پسران میگردند که در گوششان حلقه نهاده شده است (حلقه به گوش بودن کنایه از غالم بودن نیز هست) که البته
هردو معنا هم میتواند منظور قرآن کریم باشد .بدرالدین زرشکی معنای دوم را مقصود اصلی آیه میداند ،اما شنونده گمان
میکند که مخلدون از خلود و جاودانگی گرفته شده است (طبرسی0405 ،ق ،ج ،3ص170؛ فخررازی0403 ،ق ،ج،01
ص.)131
َ « )2والَّذینَ قُتلُوا فی سَبیل َّ
هللا َفلَنْ یُض َّل أَعْ مَالَ ُه ْمَ .س َیهْدیه ْم َویُصْ ل ُح بَالَ ُه ْمَ .وی ُْدخل ُ ُه ُم ا ْلجَ َّن َة َع َّر َفهَا لَ ُه ْم» (محمد.)7-4 ،
در معنای عبارت «عَرَّ َفهَا لَ ُه ْم» چند وجه بیان شده است:
 .0خداوند آن بهشت را برای آنان شناسانده و توصیف کرده است و هرکس منزل و مأوای خود را به خوبی میشناسد.

« .2عَرَّ َفهَا لَ ُه ْم» از عَرف به معنای طیب و بوی خوش؛ وقتی میگویند «طعان مع ّرف» یعنی خوشبو که در این صورت معنا
آن میشود که خداوند بهشت را برای آنان خوشبو کرده است.
« .1عَرَّ َفهَا لَ ُه ْم» با توجه به عبارت «عرف الدار»؛ یعنی خداوند حد و حدود آن را برایشان مشخص ساخته است ،آنجا که در
ات َو ْاْلَرْ ضُ أُعد ْ
ضهَا ال َّسم ََو ُ
تأیید آن هم میفرمایدَ « :وسَارعُوا إلَى م َْغفرَ ة منْ رَ بکُ ْم َوجَ َّنة َعرْ ُ
َّت ل ْل ُم َّتقینَ » (آل عمران.)011 ،
 .4خداوند بارها آن بهشت را در کتابش معرفی کرده است ،پس دیگر نیازی به توصیف آن نیست (طبرسی0405 ،ق ،ج،3
ص071؛ فخررازی0403 ،ق ،ج ،01صص.)42-40
بنابر توریه ،واژه عرف آیه کریمه به چند معنا توریه دارد و تمامی یا بخشی از آنها میتواند مقصود متکلم باشد.
َ « )1و َک َذلکَ جَ َع ْل َنا ُک ْم أُمَّة َوسَطا ل َتکُو ُنوا ُ
ش َهدَا َء َعلَى ال َّناس َو َیکُونَ ال َّرسُو ُل َعلَ ْیکُ ْم َشهیدا» (بقره.)041 ،
خداوند پس از ذکر اهل کتاب از یهود و نصاری میفرماید :ما شما را امتی میانه قرار دادیم .به بیان سیوطی ،وسط؛ یعنی خیر و
نیک ،اما ظاهر لفظ ایجاد ایهام میکند که مسلمانان در مسئله قبله حد وسط هستند و میان یهود و نصاری قرار دارند .میانه بودن
مسلمانان در قبله معنای نزدیک-تر و بهتر و برگزیده بودن معنای دور است (سیوطی0420 ،ق ،ج ،2ص051؛ مکارم
شیرازی0134 ،ش ،ج ،0ص.)464
تفسیر دیگری که در وسطیت امت اسالم وجود دارد ،آن است که در گرایش یهود به مادیت و گرایش نصاری به رهبانیت ،اسالم
راه وسط و اعتدال را در پیش گرفته است ،راهی که نه افراط آن طرف را دارد و نه تفریط این طرف را ،بلکه راهی است که
هم جانب جسم را تقویت میکند و هم جانب روح را و میان هردو فضیلت را جمع کرده است .انسان دارای دو جنبه است :یکی
جنبه جسم و یکی جنبه روح و در نتیجه اگر بخواهد به سعادت برسد ،به هردو کمال و هردو سعادت نیازمند است (طباطبایی،
0403ق ،ج ،0ص.)105
َ « )4وال َّنازعَات غَرْ قاَ .وال َّناش َطات َن ْشطاَ .والسَّابحَ ات َسبْحاَ .فالسَّاب َقات َسبْقاَ .فا ْل ُمدَبرَ ات أَمْرا» (نازعات.)5-0 ،
نگارنده تفسیر نوین تأکید میکند الفاظی که دارای معانی متعددی هستند ،در قرآن کریم طوری به کار رفته-اند که چه بسا در یک
جمله همه آن معانی یا چند تای آنها را میرساند .او آیات پنج-گانه اول سوره نازعات را از همین قبیل میداند و با توجه به تنوع
معانی و کلیت مفهومشان هریک از سه گروه فرشتگان ،مجاهدان و ستارگان را مقصود میداند که در عین حال همه سه معنا را
میتوان مد نظر داشت (شریعتی0147 ،ش ،صص.)16-15
« )5إ َّن ُه لَقُرْ آَن َکریم .فی ک َتاب َمکْ ُنونَ .ال َی َم ُّس ُه إ َّال ا ْل ُم َط َّه ُرونَ » (واقعه.)33-33 ،
جمله « َال َی َم ُّس ُه إ َّال ا ْل ُم َط َّه ُرونَ » ،یا صفت قرآن است و یا صفت مکنون .از این جمله دو معنا برداشت میشود :یکی اینکه «ال
یمسه» فعل نهی و نفی و جمله انشائیه باشد و «المطهرون» یعنی کسانی که پاک و طاهر و با وضو و غسل هستند .در نتیجه
یک حکم فقهی به دست میآید که قرآن را بی وضو و غسل نمیتوان لمس کرد .دیگر اینکه «ال یمسه» فعل منفی و جمله خبریه
و مقصود از «المطهرون» پاکان خاصی باشد که از هرگونه آلودگی به دورند .بر طبق این نظر ،معنا چنین میشود :جز
انسانهای پاک کسی به معارف قرآن عالم نمیشود (زمخشری0413 ،ق ،ج ،4ص473؛ طبرسی0405 ،ق ،ج ،3ص133؛
طباطبایی0403 ،ق ،ج ،03صص042و.)041
امکان جمع میان این دو معنا وجود دارد ،البته عالمه طباطبایی معنای دوم را اختیار میکند و مینویسد :مطهرون اسم مفعول از
تطهیر است و منظور از آن کسانی هستند که خدای تعالی دلهایشان را از پلیدی معاصی و گناهان پاک کرده است و بلکه از تعلق
به غیر خداوند متعال که از گناهان هم پلیدتر و عظیم-تر است ،دور ساخته است و این معنای از تطهیر با کلمه مس که به معنای
علم است ،مناسب-تر از طهارت به معنای پاکی از حدث و یا خبث و  ...است.
پس مطهرون عبارتند از کسانی که خدای تعالی جانهایشان را پاک گردانیده مانند مالئکه و برگزیدگانی از بشر که درباره آنها
فرموده است« :إ َّنمَا یُری ُد َّ
هللا ُ لی ُْذهبَ َع ْنکُ ُم الرجْ سَ أَ ْه َل ا ْل َبیْت َو ُی َطهرَ ُک ْم َت ْطهیرا» (احزاب .)11 ،مراد از مطهرون در آیه شریفه
آن گروه از مالئک و انسانهای پاکی هستند که به معارف قرآن عالم هستند ،در حالی که این معنا در پشت معنای ظاهر آن یعنی
پاکی ظاهری و طهارت جسم پنهان شده است (طباطبایی0403 ،ق ،ج ،03صص042و.)041
توریه از منظر بزرگان ادب
از آنجا که توریه از برجسته ترین صنایع ادب و از بدایع لفظی است ،بنابراین دانشمندان علوم بالغت همواره در این خصوص
اظهار نظر داشته-اند ،لیکن این اظهار نظرها یکسان نبوده است.
ابن-حجر حموی حدود یک چهارم کتاب خودش را به این موضوع اختصاص داده است و شواهد فراوانی را برای آن ذکر
می-کند و توریه را از ارزشمندترین و برترین فنون ادب و سحرانگیز میشمارد که هرکس را توان دسترسی به آن نیست

(حموی0427 ،ق ،ج ،2ص .)40همچنین سید علی خان مدنی در کتاب انوار الربیع خود توریه را بسیار پررنگ کرده و حجم
قابل توجهی را با صدها مثال و شاهد میآورد (بکری2115 ،م ،ج ،1ص.)66
از سوی دیگر دیدگاهی مقابل این دیدگاه وجود دارد که توریه را دارای منزلت باال در فصاحت و بالغت نمی-داند ،از جمله
ابن-حمزه علوی صاحب الطراز با آنکه محاسنی چون تفنن در سخن ،توان گوینده در به کارگیری واژه-ها و تسلط بر معانی را
از محاسن توریه ذکر می-کند ،ولی باز توریه را به دو قسم مغالطه معنوی و معما یا چیستان تقسیم میکند و برای مغالطه شاهدی
قرآنی نمیآورد و معما و چیستان را که با حدس و گمان می-توان به مقصود گوینده رسید ،از قرآن نفی میکند (علوی یمنی،
0421ق ،ص.)426
از دیگر قائالن دیدگاه دوم ،زمخشری است که در تفسیر کشاف خود تنها ذیل یک آیه از توریه سخن میگوید:
« َف َبدَأَ بأ َ ْوعیَته ْم َق ْب َل وعَاء أَخیه ُث َّم اسْ َت ْخرَ جَ هَا منْ وعَاء أَخیه َک َذلکَ ک ْد َنا لیُو ُسفَ َما َکانَ لیَأْ ُخ َذ أَ َخاهُ فی دین ا ْلمَلک إ َّال أَنْ َی َشا َء َّ
هللا ُ
َنرْ َف ُع دَرَ جَ ات َمنْ َن َشا ُء َو َف ْوقَ ُکل ذی ع ْلم عَلیم» (یوسف.)37 ،
زمخشری این سؤال را مطرح می-کند که کیدی که یوسف به کار برد و برادرانش را که دزد نبودند با خطاب «انکم لسارقون»
دزد شمرد ،چگونه می-شود نیرنگی خوب شمرده شود و خداوند آن را اجازه داده باشد؟ و پاسخ می-دهد که در ظاهر امر این
پاسخ بهتان می-نماید ،اما در واقع بهتان نیست؛ زیرا «انکم لسارقون» توریه است از آنچه برادران یوسف در حق وی انجام
دادند و او را به ترفند از پدر ربودند و در چاه نهادند (زمخشری0413 ،ق ،ج ،2ص432؛ طباطبایی0403 ،ق ،ج،00
ص.)222
یکی از نویسندگان معاصر به نام احمد موسی که بالغت را در تفسیر کشاف زمخشری بررسی نموده است .پس از مشاهده
مطلب یاد شده ،بیان میکند که در این تعبیر زمخشری توریه در معنای اصطالحی خودش به کار نرفته است و به معنای
لغوی-اش (یعنی نهان ساختن) نزدیک-تر است؛ زیرا یوسف مقصودش را در این تعبیر پنهان داشت .بنابراین چون زمخشری
چنین برداشتی را از توریه دارد ،تصور می-کند که این صنعت بدیع لفظی در قرآن زیاد نیامده است ،در حالی که چنین نیست و
توریه از بدایع پرکاربرد در قرآن میباشد (ابوموسی0416 ،ق ،ص.)431
به هر حال برخالف دیدگاه دوم ،باید گفت که آرایه توریه آرایه-ای زیبا است و آن را باید همانند استعاره شیوه-ای هنری برای
بیان مقصود نامید .به گونه-ای میان مجاز و دروغ تفاوت است و مجاز به معنای پنهان ساختن حقیقت نیست ،بلکه طریقی ظریف
برای بیان آن است .توریه هم القای خالف مقصود به شنونده نیست ،بلکه شیوه-ای ظریف برای بیان مقصود است (خرقانی،
0163ش ،ص.)10
آرایه های دیگر ادبی همسو با توریه
با همه تعاریف و مثالهایی که برای توریه زده شد ،باز باید گفت :در حقیقت این صنعت ادبی و این بدیع لفظی همچون نام خودش
در هاله-ای از ابهام قرار دارد و تداعی بخش مطالب مختلفی است و بنابراین آن را با بدایع لفظی دیگر همچون ایهام ،مغالطه،
توجیه و تخیل و استخدام همسو دانسته-اند .در ذیل سعی میکنیم تا هریک از آرایه-های ادبی مذکور را به اجمال بیان نموده و به
تفاوتهای آنها با توریه اشاره کنیم:
 )0ایهام
ایهام آوردن واژه-ای با دو معنا است که معنای دور از ذهن آن مورد نظر است .توریه را از این جهت همسو با ایهام دانسته-اند
که در ایهام لفظی برای دو معنا ذکر می-گردد که یا به صورت مشترک یا حقیقت یا مجاز یک معنا نزدیک و معنای دیگر دور
می-باشد و گوینده آن معنای دور را مد نظر قرار می-دهد و آن را با معنای نزدیک می-پوشاند و شنونده در وهله اول آن را
توهم می-نماید (سیوطی0420 ،ق ،ج ،2ص.)64
در تعریفی دیگر می-توان گفت که ایهام نوعی بازی با ذهن خواننده است ،تا نخست به معنی-ای دل بندد که درست نیست ،بلکه
دیگری درست-تر است (طاهرخانی ،بی-تا ،ص .)73ارزش ایهام به این است که واژه یا عبارت به گونه-ای میآید که ذهن بر
سر دوراهی قرار می-گیرد و نمی-تواند در یک لحظه یکی از آن دو را انتخاب کند؛ زیرا این انتخاب کاری آسان نیست و این
حالت روانی بیشترین لذت را در خواننده ایجاد میکند و زمانی می-توانیم آرایه ایهام را دریابیم که به معانی مختلف واژه-ها و
عبارتها آگاه باشیم (همان).
ابن-فارس (د 135ق) ایهام را شیوه-ای از سخن می-داند که گمان را از سر آگاهی ،حق جلوه دهد ،چنانچه در کتاب خود اشعار
و متونی را بر همین اساس میآورد ،از جمله از ذوالرمه (د 003ق) شاعر طبیعت دوست اهل بنی-امیه نقل می-کند:
«وقفت علی ربع ل «میه» /ناقتنی فما زلت ابکی عنده

و اخاطبه و اسال حتی کاد مما ابثه /تکلمنی احجاره و مالعبه»؛
«بر دیار میه گذشتم در آنجا بر گریه و گفتگو با آن دیار پای میفشردم ،پرس و جو را تا آنجا کشاندم که نزدیک بود سنگها و
بازی گاههای آن با من سخن گویند».
شاعر در این مثال گمان خود (حرف زدن با دیار) را حق پنداشته و گویا سخن و شنونده-ای در کار بوده است .از آنجا که
مثالهای این چنینی از ابن-فارس در زمینه ایهام قابلیت آن را دارد ،تا نوعی توریه محسوب شود ،در این صورت گزاف نیست
اگر بگوییم که ابن-فارس نخستین کسی است که ایهام را در مورد برخی مصادیق توریه به کار گرفته است.
سکاکی (د 727ق) فرد دیگری است که توریه را تحت ایهام میآورد و می-گوید :لفظی را گویند محتمل دو معنا ،قریب و بعید،
و کالم را چنان میآورند که بالفاصله معنای نزدیک در ذهن جای می-گیرد ،ولی در اصل معنای بعید مراد گوینده بوده است
(حسن زاده0164 ،ش ،ص.)017
ایهام انواع متعددی دارد و برخی از آن انواع ،همسویی خاصی با توریه دارد .در ذیل چند نمونه از انواع ایهام و مثالهای قرآنی
آن ذکر می-شود:
الف) تناسب
از انواع ایهام ،ایهام تناسب است .ایهام تناسب آوردن واژه-ای با حداقل دو معنا است که یک معنای آن مورد نظر و پذیرفتنی
است و معنای دیگر آن با سایر اجزای کالم تناسب و سازگاری دارد (خرقانی0163 ،ش ،ص .)41نمونه قرآنی این ایهام همان
مثال توریه است« :ال َّشمْسُ َوا ْل َق َم ُر بحُسْ بَانَ .وال َّنجْ ُم َوال َّشجَ ُر َیسْ ُجدَان» (الرحمن5 ،و .)7منظور از نجم در اینجا گیاه بی-ساقه است
و معنای دیگر آن «ستاره» ،با شمس و قمر تناسب دارد (طباطبایی0403 ،ق ،ج ،03ص.)37
ایهام تناسب عموما با درگیر ساختن ذهن خواننده بر سر انتخاب یک معنا ،لذت ادبی ایجاد می-کند .تفاوت ایهام ساده با ایهام
تناسب آن است که در ایهام ،گاه هردو معنا پذیرفتنی است ،اما در ایهام تناسب ،تنها یک معنا به کار میآید و معنای دوم با
واژه-های دیگر یک مراعات نظیر می-سازند (خرقانی0163 ،ش ،ص40؛ مطلوب2111 ،م ،ص.)203
اما آنچه می-توان گفت اینکه توریه شامل هردو نوع است؛ یعنی گاهی آن لفظ هردو معنایش پذیرفتنی و گاه فقط یک معنا مورد
قبول است .بنابراین با این وصف ،می-توان گفت :ایهام ساده و ایهام تناسب با توریه همسویی دارند.
ب) تضاد
نوعی دیگر از انواع ایهام ،ایهام تضاد یا ایهام طباق است .در این مورد سخن به گونه-ای آورده می-شود که این گمان را در
انسان برمیانگیزد که دو واژه باهم ناسازگارند ،در حالی که با نگاهی دیگر ناسازگاری آن دو مشخص می-شود و در واقع
تناقضی وجود ندارد (همان) .برای نمونه در آیه « ُکتبَ َعلَیْه أَ َّن ُه َمنْ َت َو َّالهُ َفأ َ َّن ُه یُضلُّ ُه َو َیهْدیه إلَى َع َذاب السَّعیر» (حج ،)4 ،مقصود
از «یهدی» بردن به سوی آتش است و با «یضل» همساز است ،اما این دو واژه در اصل متضاد هستند و این کاربرد در برابر
«یضل» تضاد ظاهری دارد .به نظر می-رسد این نوع از ایهام در عین زیبایی و بدیع بودن آن همسویی با توریه ندارد؛ زیرا در
توریه اوال؛ سخن از دو واژه یا دو عبارت نیست ،ثانیا؛ تضادی بین معانی آن واژه-ها عموما مشاهده نمی-شود (زمخشری،
0413ق ،ج ،1ص.)041
ج) توکید
نوعی دیگر از ایهام ،ایهام توکید است که در آن گوینده واژه یا واژگانی را تکرار می-کند و شنونده گمان می-کند تأکید سخن
پیشین است ،در حالی که این چنین نیست و مطلب جدیدی است (خرقانی0163 ،ش ،صص40و .)42برای نمونه در قرآن داریم
هللا ُ یُحبُّ ا ْلم َّ
آمده است« :لَ َمسْ جد أُسسَ َعلَى ال َّت ْقوَ ى منْ أَوَّ ل ی َْوم أَحَ ُّق أَنْ َتقُو َم فیه فیه رجَ ال یُحبُّونَ أَنْ َی َت َط َّهرُوا وَ َّ
ُطهرینَ » (توبه،
 )016که کلمه «فیه» ،ایهام توکید است و شنونده در نگاه اول تصور می-کند که دومی تأکید اولی است ،در حالی که چنین
نیست .به نظر می-رسد این نوع از ایهام هم با توریه همسویی ندارد؛ زیرا در توریه سخن از دو لفظ نیست ،چه برسد به اینکه
هردو لفظ یکی باشند؟!
 )2توجیه
ابن-ابی-االصبع در کتاب خود توریه را با توجیه نیز یکی دانسته و این چنین تعریف می-کند :کالمی را گویند محتمل دو معنا که
متکلم آن را در جهت یکی از احتماالتش هدایت کند و احتمال دیگر را که مراد و مقصود است ،رها می-کند (ابن-ابی-االصبع،
0176ش ،صص034و .)035به بیان دیگر لفظ محتمل دو معنا است و سخنور یکی از دو احتمال را به کار برد و دیگری را
فروگذارد ،نه معنایی که به کار برده است ،اما به نظر می-رسد که توجیه فنی جداگانه است و سخنش است که محتمل دو معنای
ضد و متضاد است ،مثل مدح و ذم.

هدف از این صنعت ادبی آن است که گوینده سخن دلش را بتواند بزند بدون آنکه بازخواست شود؛ چون در هنگام بازخواست
شدن می-تواند بگوید که مراد وی این معنا نبوده است ،بلکه معنای دیگری مراد است .به بیان ساده و روان می-توان گفت در
توجیه یک جوری صحبت کند که جا داشته باشد ،توجیه کند؛ یعنی یک طوری توریه داشته باشد که قابل توجیه باشد و گویا
دروغ نگفته باشد ،در ورای صحبتش کلمه-ای دو پهلو (و معموال دارای مفهوم متضاد) به کار برد که یک معنا ،معنای دیگر را
بپوشاند ،یا اینکه بتواند انسان به وسیله آن حرفش را توجیه کند .بزرگان جوری حرف میزنند که قابل توجیه باشد (هاشمی،
0156ق ،ص .)133برای نمونه بشار بن برد درباره یک خیاط یک چشم به نام عمرو که قبای دوخته-اش دلخواه او نبود،
سروده است:
«خاط لی عمرو قباء /لیت عینه سواء
قلت شعرا لیس یدری /أ مریح أم هجاء» (حموی0427 ،ق ،ج ،2ص)114؛
«عمرو برای من قبایی دوخت ،کاش دو چشمانش یکسان بود ،شعری گفتم که دانسته نشد مدح است یا ذم».
روشن نیست که خواسته شاعر برای خیاط نفرین برای او است یا دعا برای او ،اگر برای نفرین باشد؛ یعنی خواهان کور شدن
دو چشم او است و اگر برای دعا ،می-خواهد آن چشم نابینا بینا شود .آنچه در حدیث نبوی بیان شده است« :انصر اخاک ظالما أو
مظلوما» (پاینده0177 ،ش ،ص )277نیز مزین به آرایه توجیه است؛ زیرا یاری کردن برادر هرچند ظالم باشد ،میتواند به دو
معنا باشد .0 :کمک به او در ظلم  .2بازداشتن او از ظلم که کمک حقیقی نیز همین است و حضرت نیز همین مقصود دوم را
قصد کرده بود.
 )1استخدام
تعاریف متعددی از استخدام در کتب بالغت مشاهده می-شود ،اما به طور اجمال باید گفت که استخدام نیز همچون توریه واژه-ای
دارد که با دو معنا یا بیشتر به کار می-رود (مطلوب2111 ،م ،صص32-31؛ سیوطی0413 ،ق ،ج ،1ص .)252اما وجه
افتراق با توریه آن است که از خود آن واژه یک معنا و از ضمیرش معنای دیگر یا از دو ضمیری که به آن برمی-گردد ،از هر
کدام یک معنا اراده شود .گونه-ای دیگر از استخدام آن است که همراه لفظ مشترک ،کلماتی آورده می-شود که هر کدام ناظر به
یک معنای لفظ باشند ،خواه دو معنا ،مجازی ،حقیقی و یا مختلف باشند.
در تفاوت استخدام با ایهام هم باید گفت که استخدام را می-توان گونه-ای ایهام شمرد ،با این تفاوت که در استخدام ،هردو معنا در
نظر گرفته می-شود ،با توجه به دو بخش از سخن ،ولی در ایهام ممکن است یک معنا اراده شود ،همراه با اشاره به معنای دیگر
و اگر هردو معنا اراده شود ،در یک بخش واحد سخن است .با توجه به اینکه استخدام از جنس ایهام است ،زیباییهای آن در
استخدام نیز جریان دارد (زرکشی0401،ق ،ج ،1ص447؛ هاشمی0156 ،ق ،ص.)161
کاربرد استخدام در آیات قرآن کریم نیز وجود دارد از جمله:
« .0یَا أَ ُّیهَا الَّذینَ آَ َم ُنوا َال َت ْقرَ بُوا الص ََّال َة َوأَ ْن ُت ْم ُسکَارَ ى حَ َّتى َتعْ لَمُوا مَا َتقُولُونَ َو َال ُج ُنبا إ َّال عَابری سَبیل حَ َّتى َت ْغ َتسلُوا» (نساء.)41 ،
در لفظ «صالۀ» با توجه به «ال تقربوا» دو احتمال وجود دارد :خود نماز و جایگاه نماز« .حتی تعلموا» با توجه به نفس
«صالۀ» و «اال عابری» با توجه به موضع نماز آمده است ،بنابراین معنای عبارت آیه با این وصف این چنین میشود :در حال
مستی به نماز نزدیک نشوید ،تا بدانید چه می-گویید و در حال جنابت به مسجد و نماز درنیایید ،مگر رهگذر باشید
(زرکشی0401،ق ،ج ،1ص.)443
َ « .2ولَ َق ْد َخلَ ْق َنا ْاْل ْنسَانَ منْ س َُاللَة منْ طینُ .ث َّم جَ َع ْل َناهُ ُن ْط َفة فی َقرَ ار مَکین» (مؤمنون02 ،و.)01
بر پایه یک دیدگاه تفسیری ،منظور از انسان ،حضرت آدم(ع) است که سالله-ای است از قشر رویین زمین و مقصود از ضمیر
«جعلناه» که به آن برمی-گردد ،فرزندان آدم(ع) است .بنابر این تفسیر ،مضمون آیه آن می-شود که آدم را از عصاره-ای از گل
آفریدیم و آدمیزادگان را به صورت نطفه-ای در جایگاهی استوار قرار دادیم و سایر مراحل تکامل و شکل پذیری نطفه را بیان
می-کند .بنابر تفسیر دیگر ،مقصود از انسان فرزندان آدم(ع) است (طبرسی0405 ،ق ،ج ،03ص061؛ فخررازی0403،ق،
ج ،6ص.)274
 )4تبادر
آرایه تبادر در منابع علوم بالغت به کار نرفته است ،اما در قرآن کاربرد بسیاری دارد .تبادر آن است که واژه-ای از کالم،
واژه-ای دیگر را که با آن تقریبا هم شکل یا هم صدا است ،به ذهن متبادر کند و واژه-ای که به ذهن متبادر می-شود ،با دیگر
اجزای کلمات متن و عبارت تناسب داشته باشد (شمیسا0161 ،ش ،ص .)017برای نمونه به آیات و روایات ذیل توجه می-کنیم:

َاوات َو ْاْلَرْ ض َو ْ
اخت َالف اللَّیْل َوال َّنهَار َوا ْلفُ ْلک الَّتی َتجْ ری فی ا ْل َبحْ ر» (بقره .)074 ،در این آیه شریفه کلمه
« .0إنَّ فی َخ ْلق ال َّسم َ
«ا ْلفُ ْلک» ،فلک را که با آسمانها تناسب دارد ،به ذهن میآورد ،در حالیکه معنی فُلک کشتی میباشد.
َ « .2ب ْینَ َی َدیْه بإ ْذن رَ به» (سبأ .)02 ،در این آیه شریفه هم کلمه «إذن» ،اذن را که با ید تناسب دارد به ذهن متبادر میکند.
« .1المؤمن بشره فی وجهه» (نهج البالغه ،حکمت  .)121کلمه «بشر» ،بشر را با وجه تناسب دارد به ذهن متبادر میکند.
جای شگفتی است که با کاربرد زیاد این آرایه باز هم توجه زیادی به آن نشده است .به نظر میرسد که این آرایه خیلی ارتباطی
با توریه ندارد و فقط به دلیل خیال انگیزی که در کالم وجود دارد ،میتوان آن را همسو با ایهام و توریه و دیگر آرایه-های خیال
انگیز دانست.
 )5تخییل
تخییل در لغت به معنای انداختن یا خیال انگیزی است و در اصطالح ادب و بالغت گونه-ای خاص یا هرگونه تصرفات خیالی
شاعرانه در معانی است که نتیجه آن برانگیختن خیال در خواننگان و شنوندگان است (هاشمی0156 ،ق ،ص .)420از آنجا که
برخی صنایع ادبی (بدیع) مثل ایهام ،توریه ،حسن تعلیل و برخی صنایع بیانی مثل استعاره تخییلیه عوامل خیال انگیز به شمار
میآیند ،از آنها به تخییل هم تعبیر شده است و این اطالق تخییل بر توریه به سبب خیال انگیزی این صنعت در بیشتر بدیع رایج
است.
 )7اشاره
یکی از علمای ادب عرب به نام ابن-رشیق توریه را ذیل اشاره آورده و گفته هر لفظ توریه جرقه-ای است معنادار ،عبارت کوتاه
رمزگونه که سربسته فهمیده میشود و معنای عمیق و ژرف آن از ظاهر لفظ دور است (همان ،ص.)214
ارتباط توریه با وجوه و نظایر در علوم قرآنی
باید ابتدا تعاریف دقیق این مفاهیم بیان شده و در ادامه به بیان ارتباط و تفاوتهای این دو مفهوم پرداخته شود.
«وجوه و نظایر» ،بدین معنا است که واژه واحدى در چند جاى قرآن به یک لفظ و یک حرکت آمده است ،ولى در هرجا معنایى
غیر از معناى دیگر دارد .اگر لفظى در یک جا و همان لفظ در جاى دیگرى آمده باشد« ،نظایر» گویند و تفسیر هر واژه به
معناى غیر از معناى دیگر« ،وجوه» نام دارد (سلوى0162 ،ش ،ص.)1
سیوطى مىگوید« :وجوه ،لفظ مشترکى است که در چند معنا به کار مىرود و منظور از نظایر ،الفاظ عام و مشترک را گویند»
برای نمونه کلمه «صالة» در قرآن بر چند وجه مىآید:
نمازهاى پنجگانهَ « :و یُقی ُمونَ الصَّال َة» (بقره)1 ،؛ نماز عصرَ « :تحْ بسُو َنهُما منْ َبعْ د الصَّالة» (مائده)6 ،؛ نماز جمعه« :إذا ُنودیَ
للصَّالة» (جمعه)3 ،؛ نماز میتَ « :و ال ُتصَل عَلى أَحَ د م ْن ُه ْم» (توبه)64 ،؛ دعاَ « :و صَل َعلَیْه ْم» (توبه)011 ،؛ دین« :أَ
صلُّونَ
هللا وَ مَالئکَ َت ُه ُی َ
صَال ُتکَ َتأْ ُم ُر َ
ک» (هود)63 ،؛ قرائتَ « :و ال َتجْ َهرْ بصَالتکَ» (اسراء)001 ،؛ رحمت و استغفار« :إنَّ َّ َ
ْ
َعلَى ال َّنبی» (احزاب)57 ،؛ جایگاههاى نماز« :ال َتقرَ بُوا الصَّال َة» (نساء( )41 ،سیوطی0420 ،ق ،ج ،0صص.)445-441
بحث وجوه و نظایر از طرفى با اشتراک لفظى هم پیوند دارد و برخى آن را همان اشتراک لفظى مىنامند؛ یعنى اتحاد لفظ و تعدّد
معنا .اگر لفظ مفرد موضوع براى دو معنا باهم باشد ،بر سبیل بدلیّت بدون ترجیح یکى بر دیگرى ،آن را اشتراک لفظى نامند و
آن لفظ را لفظ مشترک گویند .یا اینکه دو یا چند امر در لفظ و نام با یکدیگر مشترک باشند .مانند چشمه و چشم که در لفظ
«عین» با یکدیگر مشترکند (سجّادى0177 ،ش ،ج ،0ص.)211
در تعریف ایهام و توریه همان-طور که قبال ذکر گردید ،لفظى ذکر می-گردد که دو معنى براى آن باشد ،یا به صورت مشترک
یا تواطؤ (تساوى) یا حقیقت یا مجاز ،که یک معنى نزدیک و معنى دیگر دور باشد ،و گوینده معنى دور را در نظر داشته و با
معنى نزدیک آن را بپوشاند ،پس شنونده در وهله اول آن را توهم نماید.
در تفاوت بین وجوه و نظایر و توریه می-توان گفت:
اوال؛ توریه از بدایع لفظی و جلوه-ای از اعجاز کالم وحی محسوب می-شود ،در حالی که وجوه و نظایر جزء بدایع لفظی
محسوب نمی-شوند و از اشتراکات لفظی هستند.
ثانیا؛ در وجوه و نظایر لفظی که وجه-های معنایی متفاوتی دارد ،این وجوه معنایی هیچ-کدام در پشت معنای دیگری قرار
نمی-گیرند و با توجه به سیاق کالم اولین معنای آن لفظ همان وجه معنایی است ،در حالی که در توریه و ایهام یک معنا دورتر به
ذهن است و یک معنا نزدیک-تر به ذهن و متکلم با آنکه معنای دور را می-خواهد بیان کند ،به دالیلی این معنا را در پشت لفظی
پنهان می-کند که دارای معنای نزدیک-تر است و شنونده پس از شنیدن کالم معنای نزدیک به ذهنش می-رسد نه معنای دور.

ثالثا؛ از اسرار وجود توریه و ایهام در کالم خداوند و معصومان(ع) تأویل متشابهات کالم خدا و رسول و اهل-بیت(ع) است ،در
حالی که وجوه و نظایر در الفاظی اتفاق می-افتد که آن لفظ اصال لفظ متشابهی نیست.
رابعا؛ تمامی علمای بالغت توریه و ایهام را در کتب خود به عنوان فنون بالغی پرکاربرد ذکر کرده و مثالهای متعددی
آورده-اند ،ولی وجوه و نظایر را به عنوان فن بالغی ذکر نکرده-اند.
فواید هنری و ادبی توریه در قرآن و کالم
همان-طور که قبال ذکر شد ،توریه از برجسته-ترین صنایع ادبی است و علمای متفاوت بنا به دیدگاه خود از آن تعریف و تمجید
کرده و یا آن را دارای منزلت باال نمیدانند .اما باید گفت برخالف دیدگاه دوم ،توریه از بدایع زیبا است و آن را همانند استعاره،
ایهام و دیگر صنایع ادبی ،باید شیوه-ای ادبی برای بیان مقصود به شمار آورد .همان-طور که میان مجاز و دروغ تفاوت است،
به طوری که مجاز پنهان ساختن حقیقت نیست و طریقی برای حقیقت است ،توریه هم القای خالف مقصود به شنونده نیست ،بلکه
شیوه-ای ظریف و زیبا برای بیان مقصود است (خرقانی0163 ،ش ،ص .)12البته نباید از این غافل شد که در پاره-ای موارد
ممکن است به دلیل ضرر جانی و مالی و عرضی فرد نمیخواهد مطلبی را صریح بگوید ،بنابراین کالم خود را در پوشش قرار
میدهد و آن را صریح بیان نمیکند ،به طوری که مخاطب به توهم واداشته شود ،تا دروغی هم رخ نداده باشد که در این صورت
این توریه مشکل شرعی هم ندارد .اما برخی از وجوه هنری و زیباییهای این بدیع لفظی عبارتند از:
 )0درگیر ساختن ذهن
توریه ذهن و خیال انسان را به تکاپو وامیدارد و آن را برای دریافت معنای مورد نظر گوینده به اندیشه و فکر و تأمل میکشاند.
در توریه واژه یا عبارت به گونه-ای است که هردو معنا را به ذهن خطور میدهد و ذهن بر سر دو راهی قرار گرفته و
نمیتواند در یک لحظه یکی از دو معنا را انتخاب کند .این انتخاب کار آسانی نیست و این حالت روانی عموما باعث جذابیت
سخن و التذاذ ادبی میشود .زمانی خواننده و شنونده توریه را درمییابد که از معنای مختلف واژه-ها و عبارات آگاه باشند.
 )2خیال آمیزی و تصویرگری
ویژگی مهم بدایع لفظی زیبایی آنها است و یکی از شیوه-هایی که باعث میشود این زیبایی حاصل شود خیال پردازی و
تصویرسازی آنها است .توریه همانند ایهام و استعاره در برخی صورتهای خود خیال آمیز و تصویرساز است .اگر یک تابلویی
نقاشی شده باشد که تصاویر آن دو یا چند پهلو کشیده شده باشند ،با تغییر زاویه دید ،تصویر تغییر میکند و ما از این حالت
شگفت زده شده و از این هنر نمایی لذت میبریم ،توریه را هم باید عامل به وجود آورنده تصویر هنری در سخن بدانیم که
تصویرگری-ای دوگانه سبب میشود که هر بعد آن معنایی متفاوت داشته باشد.
 )1فشرده گویی
علمای واضع معنا ادبیات را نوعی گفتمان و سخن همراه با فشردگی معنا دانسته-اند ،بدین معنا که ادبیات نمایانگر میزان باالیی
از معنای تلویحی است .با این وصفی که بیان شد ،توریه به عنوان یکی از فنون ادبی فشرده-گویی-اش در اوج قرار دارد و
گوینده با یک لفظ اندک معنای بسیاری را به مخاطب منتقل می-کند.
ارزش اصلی توریه در کاربردهای قرآنی
بدون تردید توریه فقط یک آرایه ادبی صرف و یا یک صنعت ادبی محض نیست که دانستن آن شناختن یکی از زیباییهای قرآن
باشد ،بلکه کاربردهای مهم-تری هم دارد که به عنوان قاعده-ای مهم در فهم و تفسیر کتاب الهی کارآمد و کارساز است .از
مهم-ترین کاربردهای قرآنی توریه عبارتند از :کشف الیه-ها و بطون معنایی قرآن کریم و تفسیر و تأویل متشابهات کالم الهی.
 )0کشف الیه-ها و بطون معنایی قرآن کریم
یکی از ویژگیهای قرآن ،ذووجوه و ذوبطون بودن آن است ،به گونه-ای که آیات قرآن چند الیه و چند وجه بوده و به همین علت
تاب معانی مختلفی را در خود نهفته دارد و شاید همین خصوصیت قرآن بوده که در قرون اولیه اسالم ،فرقه-ها و گروههای
مختلف اسالمی از قرآن برای تأیید مذهب خود و تقابل با گروههای مقابل بهره می-گرفتند و روایات متعددی هم صادر شده است
که اشاره به ذوبطون بودن قرآن دارد .بخشی از این روایات این وجوه را در قالب عناوین «ظهر و بطن»« ،تنزیل و تأویل» و
«جری قرآن» بیان کرده است .این ابعاد باطنی و تأویلی قرآن کریم ،در قید و بند شرایط و مقتضیات زمان نزول نیست و ممکن
است زمینه فهم آن در عصرهای دیگر فراهم آید ،همچنین ممکن است متکی به آگاهیها و دانشهای بیرون از متن قرآن باشد که به
میزان اطالع از آنها ،ژرف اندیشان و غور کنندگان توان رسیدن به آن را دارند .همچنین فهم ابعاد باطنی و تأویلی ،لزوما مقید
به پیوندهای سیاقی در متن قرآن نیست و ممکن است با نگاهی مستقل از صدور ذیل آیات حاصل شود (معرفت0165 ،ش،
صص.)17-11

از بحثهای مرتبط با بحث مورد نظر ما (توریه) ،مسئله کاربرد لفظ در بیش از یک معنا است که از همان دوران قدیم محل
اختالف میان عالمان ،به خصوص اصولیان بوده است و نظریات گوناگونی را دربر داشته است ،به طوری که در این میان
گروهی مانند آخوند خراسانی و مظفر آن را ناممکن دانسته-اند و گروهی دیگر آن را پذیرفته-اند (طیب حسینی0166 ،ش،
صص .)063-050مفسرانی همچون شیخ طوسی ،ابوالفتوح رازی و بیضاوی ،معتقد به چند معنایی در قرآن کریم هستند و
میتوان گفت توریه یکی از طرق موجود است که از آن می-توان به عنوان دریچه-ای برای دریافت این پدیده قرآنی بهره گرفت.
در اینجا به یک نمونه از گستره معنایی در آغاز سوره مدثر اشاره میکنیم« :یَاأَ ُّیهَا ا ْل ُمدَّث ُر .قُ ْم َفأ َ ْنذرْ » (مدثر0 ،و ،)2در آیه اول
توریه و چندمعنایی و احتماالت گوناگون وجود دارد که مفسران در تفاسیر خود آورده-اند ،بخشی از این وجوه تفسیری باهم قابل
جمع است و چه بسا که مقصود قرآن کریم تمامی آنها باشد ،اما در اینجا به چند نظر مهم از مفسران بسنده میکنیم:
 .0معنای لغوی کلمه «مدثر»؛ یعنی پوشیده به پوششی؛ خطاب در این جمله به رسول خدا(ص) است که هنگام نزول آیات در
چنین حالتی بوده است و بنابراین به همان حال؛ یعنی پتو به خود پیچیده ،مورد خطاب قرار گرفته است ،تا مالطفت را برساند؛
نظیر جمله «یَا أَ ُّیهَا ا ْلم َُّزم ُل» (مزمل )0 ،که انس و مالطفت را میرساند.
 .2منظور از پوشیدن جامه ،جامه ظاهری نیست ،بلکه لباس نبوت در رسالت است ،همان-طور که درباره پرهیزکاری «لباس
تقوا» گفته شده است و در حقیقت در این تعبیر نبوت تشبیه به لباس شده است که صاحبش را زینت میدهد.
 .1منظور از مدثر کسی است که در گوشه عزلت قرار گرفته و در انزوا و تنهایی به سر میبرد و بنابراین با این وجه آیه
میگوید که از عزلت و انزوا درآی و به انذار خلق و هدایت بندگان خدا بپرداز.
 .4برخی اقوال متفرقه هم بیان داشته-اند که مراد از آن استراحت و فراغت است که در این صورت یعنی زمان استراحت تمام
شد و زمان دشواریهای تکلیف و رنج هدایت مردم رسیده است (طباطبایی0403 ،ق ،ج ،21ص.)63
با استفاده از توریه مفهوم آیه را چنین میتوان تفسیر کرد که نخست معنای لغوی و نزدیک واژه مدثر به ذهن میآید و سپس
معنای کنایی و استعاری و معنای دور آن؛ یعنی گوشه عزلت گزیده که مانعی از ارائه این دو معنا وجود ندارد.
 )2تفسیر و تأویل متشابهات کالم الهی
توریه و انواع آن را از خصایص آیات متشابه شمرده-اند و اینکه توریه در تفسیر متشابهات قرآن بسیار کارآمد است .از
زمخشری نقل شده که در دستیابی به تأویل متشابهات در قرآن و سنت ،هیچ بابی را در بالغت ،دقیق-تر ،لطیف-تر و سودمندتر
از توریه نمییابد .بنابراین با توجه به عنایت قرآن کریم به توریه ،برخی از شبهات از آیات قرآن مرتفع میگردد؛ از جمله آیه:
 «ال َّرحْ َمنُ َعلَى ا ْل َعرْ ش اسْ َت َوى» (طه )5 ،که استوی دو معنا دارد .0 :استقرا در مکان و این همان معنای نزدیکی است که با آنتوریه آمده است و مقصود نیست؛ چون خدا از آن منزه است .2 .استیال و سلطنت که معنای بعید است و با معنای قریب پوشانده
شده و مراد حقیقی گوینده است (سیوطی0420 ،ق ،ج ،2ص.)052
 « َوال َّسمَا َء َب َن ْی َناهَا بأَیْد» (ذاریات« ،)43 ،ایدی» در دو معنا به کار میرود .0 :ایدی در معنای نزدیک به معنای دستان ظاهریکه با آن توریه آمده است و مقصود نیست؛ زیرا متعلق این معنا تجسیم قائل شدن برای خدا است .2 .ایدی در معنای دوم به
معنای قدرت و تسلط یافتن که دورتر از ذهن است و با معنای نزدیک پوشانده شده است (زمخشری0413 ،ق ،ج ،4ص.)414
 « َت َّاّلل إ َّنکَ لَفی ض ََاللکَ ا ْل َقدیم» (یوسف ،)35 ،در خصوص این آیه شریفه این پرسش مطرح است که چگونه خاندان حضرت
یعقوب یا مردم محل سکونت یعقوب که به پیامبری او اعتقاد داشتند ،به وی نسبت ضاللت و گمراهی میدهند؟ پاسخ این شبهه در
آرایه بدیع توریه نهفته است .ضالل در معنای نزدیک به معنی گمراهی و ضاللت است .اگر معنای نزدیک را بگیریم ،قائل به
گمراهی و ضاللت پیامبر خدا شده-ایم که قطعا غلط است ،اما ضالل در معنای بعید خود به معنای محبت و عشق شدید هم به کار
رفته است (زمخشری0413 ،ق ،ج ،2صص.)513-514
 « َفا ْلی َْو َم ُن َنجیکَ ب َبدَنکَ» (یونس ،)32 ،معنای نزدیک به ذهن کلمه «بدن» ،زره میباشد (البته در فارسی بیشتر به معنای جسماست ،ولی بدن در عربی اولین معنایش زره است) ،این شبهه مطرح میشود که جسد فرعون که بر ساحل آمده ،زره به تن
نداشته است .پاسخ آن است که بدن در معنی بعید آن یعنی جسم و تن به کار رفته است .عالمه طباطبایی دیدگاه مفسرانی را که
بدن را در این آیه به معنی زره دانسته-اند ،تخطئه کرده است (طباطبایی0403 ،ق ،ج ،01ص.)006
اقسام توریه
توریه به دلیل کاربرد و تنوع و گوناگونی آن در کالم عرب از زیباترین انواع بدایع لفظی به شمار میرود .وجود تنوع و
گوناگونی این صنعت ادبی سبب شده است که علمای بالغت و بدیع برای آن انواعی را برشمارند ،از جمله :مجرده ،مرشحه،
مبینه و مهیأه.

 )0مجرده
اگر در جمله و یا عبارتی که توریه در آن وجود دارد ،هیچ واژه یا کالمی بکار نرود که متناسب آن دو یا چند معنا باشد ،توریه
مجرده گویند؛ در بیان دیگری گفته-اند که توریه مجرده آن وقتی است که هیچ-یک از مالزمات دو معنا ذکر نشود (هاشمی،
0156ق ،ص .)133برای نمونه سخن حضرت ابراهیم(ع) است که نمرود ،وقتی درباره همسرش سؤال کرد (درباره آن خانمی
که همراه ابراهیم بود) حضرت در جواب گفت« :هذه اختی» (بغوی0421 ،ق ،ج ،1ص)231؛ یعنی ایشان خواهر من است .از
واژه «اخت» دو معنا اراده شده است :معنای نزدیک یعنی فرزند پدر و مادرم و معنای دور یعنی خواهر دینی که این معنا مراد
ابراهیم(ع) بوده است .همان-طور که مشاهده میشود در ظاهر کالم و عبارت هیچ واژه یا کالم دیگری به کار نرفته است که
ذهن ما را به سمت یکی از دو معنای فوق هدایت کند و یا در آیه «الرَّ حْ َمنُ َعلَى ا ْل َعرْ ش اسْ َت َوى» (طه ،)5 ،واژه استوی در آیه
دو معنا دارد ،معنای نزدیک که استقرار مادی و نشستن است که مراد نیست و معنای دور که تسلط داشتن را میرساند که مراد
آیه است ،در حالی که خود کالم واژه متناسب با معنای دور یا نزدیک به کار رفته است.
البته با شنیدن عبارت استوی در آغاز ذهن به سمت معنای نزدیک گرایش پیدا میکند ،ولی قرینه عقلی مانع از آن میشود که لفظ
را به معنای نزدیک حمل کنیم؛ زیرا در این صورت فعل نشستن را به خدا نسبت داده-ایم و جسمیت را برای ذات باری تعالی
قائل شده-ایم.
 )2مرشحه
اگر در جمله و یا عبارت واژه-ای ذکر شود که متناسب با معنای نزدیک باشد و یا آن واژه از مالزمات معنای نزدیک باشد ،به
آن توریه مرشحه گویند (هاشمی0156 ،ق ،ص ،)133چنانچه مرشحه در لغت یعنی تقویت شده و به این دلیل این توریه را
مرشحه گویند؛ چون معنای نزدیک غالبا مراد واقعی گوینده نیست ،از طرفی این معنای نزدیک که مراد گوینده هم نیست،
همچون یک امری ضعیف است ،حال که در جمله واژه-ای دیگر میآید که آن معنای ضعیف را تقویت میکند ،پس مرشحه گفته
میشود .در اشعار و ادبیات فارسی نمونه زیر این نوع از توریه را به ما نشان میدهد:
در گوشه-ای نشسته-ام اکنون و همچنان /هستم ز دست مردمکی چند در عذاب
مردمک در این بیت به دو معنا حمل میشود :معنای نزدیک؛ مردم حقیر و پست که مراد شاعر نمیباشد و معنای دور؛ مردمک
چشم که در این شعر با آوردن عبارت «از دست  ....در عذابم» و یا حتی خود واژه «دست» که از لوازم مردم میباشد ،به
ترشیح بیان کرده است .در اشعار شعرا و ادبای شعر عرب هم از این-گونه توریه زیاد استفاده شده است؛ از جمله نصرالدین
حمامی گفته است:
«ابیات شعرک کالقصور /و القصور بها یعوق
و من العجائب لفظها /حر و معناها رقیق» (حموی0427 ،ق ،ج ،2ص)245؛
«ابیات شعر تو ،چون کاخها است و هیچ کوتاهی-ای از درک معنای آن در کار نیست و از شگفتیها این است که واژه-های آن
آزاد و معنایش لطیف است».
واژه رقیق دو معنا دارد :معنای نزدیک یعنی برده که مراد شاعر نمیباشد و معنای دور که لطیف و ظریف است که مراد شاعر
است و آوردن واژه حر متناسب معنای نزدیک است که در بیت به کار رفته است.
نکته اینکه واژه رقیق در کالم فارسی امروزه بیشتر در همان معنای لطیف و ظریف به کار برده میشود ،ولی با مراجعه به
معاجم عربی شاهد هستیم که اولین معنا از این لفظ همان برده میباشد.
در قرآن هم توریه مرشحه به کار رفته است ،آنجا که ذات باری تعالی میفرمایدَ « :وال َّسمَا َء َب َن ْی َناهَا بأَیْد» (ذاریات« ،)43 ،باید»
دو معنا دارد :معنای نزدیک عضو بدن که یکی از لوازم آن واژه «بنینا» براساس ترشیح ذکر شده است که این معنا مراد نیست
و معنای دور که قدرت و توان است و مراد ذات باری تعالی است (فاضلی0165 ،ش ،ص .)12در آیه « َو َال یَدی ُنونَ دینَ ا ْلحَ ق
منَ الَّذینَ أُو ُتوا ا ْلک َتابَ حَ َّتى یُعْ ُ
طوا ا ْلج ْز َی َة َعنْ یَد َو ُه ْم صَاغ ُرونَ » (توبه ،)23 ،هم واژه «ید» دو معنا دارد :یکی معنای نزدیک
که همان دست میباشد و عضوی از بدن است و ذکر «یعطوا» یکی از لوازم و متناسب این معنا بر سبیل ترشیح است ،و
دیگری معنای دور که در اینجا ذلت و خواری است .معنای دوم در آیه مراد است.
 )1مبینه
اگر در جمله و عبارت واژه-ای ذکر شود که متناسب معنای دور و یا از مالزمات معنای دور باشد ،توریه مبینه گویند؛ زیرا تا
قبل از اینکه آن واژه متناسب بیاید ،معنای دور مخفی و پنهان بوده است ،ولی با آمدن این واژه این خفا برطرف شده و معنای

دور آشکار شده است و بنابراین توریه مبینه گفته شده است (فاضلی0165 ،ش ،ص .)11در شعر فارسی نمونه-ای از توریه
مبینه عبارت است از:
براستی که نه همبازی تو بودم من /تو شوخ دیه ،مگس بین که می-کند بازی (سعدی ،بی-تا ،غزل .)536
واژه بازی در مصراع دوم بر دو معنا حمل میشود :معنای مقصود و معنای غیر مقصود .معنای نزدیک که همان معنای غیر
مقصود است عبارت است از :لعب و سرگرم شدن و معنای دور و مقصود پرنده شکاری است که واژه مگس از مالزمات آن
است که در کالم آمده است و پرده خفا و پوشیدگی را از معنای دوم و مقصود برداشته است.
نمونه شعر عرب در این خصوص شعر ابوالطیب متنبی است که میگوید:
«برغم شبیب فارق السیف کفه /و کانا علی العالت یصطجالن
کان رقاب الناس قالت لسیفی /رفیقک قیسی و انت یمانی»؛
«برخالف خواست شبیب (شبیب بن جعفر عقیلی) شمشیر از کفش جدا شد ،در حالی که این دو در همه رویدادها باهم همراه
بودند؛ گویا گردنهای مردم به شمشیر شبیب گفته-اند که دوست تو قیسی (از قبیله قیس) و تو یمانی هستی».
واژه یمانی به دو معنا می-باشد :معنای نزدیک مرد منسوب به یمن که مراد شاعر نیست و معنای دور شمشیر یمانی که معروف
بوده و این مراد شاعر است و به این دلیل که واژه سیف به معنای شمشیر با معنای دور تناسب دارد ،بنابراین به آن مبینه گفته
میشود .ذکر این نکته ضروری است که خود مبینه هم به دو دسته تقسیم میشود :اول اینکه الزم توریه قبل از آن به کار رود و
دوم اینکه الزم توریه بعد از آن به کار رود که از بیان آن خودداری میشود (همایی0163 ،ش ،صص.)232-273
خدا در آیات «ال َّشمْسُ َوا ْل َق َم ُر بحُسْ بَانَ .وال َّنجْ ُم َوال َّشجَ ُر َیسْ ُجدَان» (الرحمن5 ،و ،)7در کلمه نجم توریه به کار برده است ،به
طوری که معنای نزدیک نجم همان ستاره میباشد که با الفاظ «الشمس» و «القمر» تناسب دارد و تصور میشود که معنای اولیه
یعنی همان ستاره معنا و مراد کلمه میباشد ،در حالی که در آیه بعد با آوردن کلمه «شجر» به معنای درخت پرده ابهام را از
روی معنای دوم که همان گیاه ساقه کوتاه است برمی-دارد و ذهن را به سمت معنای حقیقی سوق می-دهد.
 )4مهیأه
توریه مهیأه یا مهیئه سخنی است که توریه در آن یا به کمک واژه-ای که پیش از آن آمده ،فهمیده میشود و یا به کمک واژه-ای
که پس از آن آمده است .اقسام آن از این قرار است:
 .0شرایط به کمک واژه-ای که پیش از آن به کار رفته فراهم می-شود؛ برای نمونه می-توان این شعر عرب را آورد:
«و اظهرت فینا من سماتک سنه /فاظهرت ذاک الفرض من ذلک الندب»؛
«و در میان ما از ویژگیهایت ،سنتی را آشکار کرده-ای ،بنابراین آن واجب را از آن مستحب پدیدار کرده-ای».
«الفرض» و «الندب» دو معنا دارند :معنای نزدیک که همان واجب و مستحب و دو حکم شرعی است و مراد گوینده نمیباشد و
معنی دور که فرض به معنای بخشش و ندب به معنای مردی است که با شتاب نیازهای مردم را برآورده میکند .اگر واژه
«سنه» نبود ،دو واژه فرض و ندب برای توریه در نظر گرفته نمی-شد؛ یعنی اگر به جای «سنه» کلمه-ای مثل «خصله» یا هر
واژه دیگری را به کار میبرد ،دیگر در این سخن توریه-ای وجود نداشت (همایی0163 ،ش ،صص.)232-273
 .2شرایط به کمک واژه-ای که پس از آن به کار رفته فراهم میشود؛ مثل این سخن امیرالمؤمنین که درباره اشعث بن قیس
میفرماید« :انه کان یحرک الشمال بالیمین»؛ «او رداها را با دست راست حرکت میداد».
«الشمال» دو معنا دارد :معنای نزدیک که همان دست چپ که عضوی از بدن است و مراد موال نمیباشد و معنای دور که جمع
شمله به معنی ردا و جامه است و این مراد گوینده سخن میباشد؛ اما اگر واژه یمین که پس از کلمه توریه به کار رفته است،
وجود نمیداشت ،شرایط برای توریه فراهم نمی-شد (همان).
نتیجه
 .0بسیاری از علوم ادبیات عرب اعم از صرف و نحو و  ...در تکامل خود مدیون قرآن هستند و قرآن یکه تاز میدان بدایع لفظی
و معنوی بوده است.
 .2تألیفات متعدد در خصوص حوزه اعجاز بیانی و بدایع لفظی قرآن سه دوره متعدد داشته است :دوره پیدایش اولیه ،دوره
پیشرفت و دوره معاصر که در دوره معاصر حجم تألیفات گسترده و تخصصی بیشتر شده است .ویژگی دوره پیدایش اولیه این
بود که بدایع لفظی قرآن با دیگر مباحث ادبی تنظیم میشد و از هم تفکیک نشده بود .کتابهایی تحت عنوان معانی القرآن ،غریب

القرآن ،اْلضداد و مجاز القرآن از این دوره هستند .در دوره پیشرفت دوگونه تألیف وجود داشت :تألیفاتی مستقل در خصوص
اعجاز بیانی قرآن همچون کتاب دالیل االعجاز و اسرار البالغه مهرجانی و همچنین تألیفاتی که آیات قرآن را به عنوان شاهد و
نمونه ذیل مباحث بالغی خود میآورند ،مثل کتاب صناعتین ابوهالل عسکری .آثار دوره معاصر در خصوص بدایع لفظی چند
ویژگی دارد :تخصصی بودن و تنوع مطالب و عناوین و نیز آثار کالمی در دفاع از اعجاز قرآن در پاسخ شبهات مستشرقان.
 .1توریه یکی از وجوه بالغت قرآن و از زیباترین بدایع لفظی قرآن است و در لغت به معنی در پرده سخن گفتن میباشد ،ولی
در معنای شیوای اصطالحی؛ یعنی در کالم واژه-ای آورده میشود که دارای دو یا چند معنا است :یکی نزدیک به ذهن و دیگری
دور از ذهن .در شرایطی که گوینده یا نویسنده نمیخواهد مطلبی را صریح و شفاف بگوید ،توریه میکند و کالم را به گونه-ای
مطرح می-کند که معنای اصلی و مقصود نهایی در پشت معنای اول پنهان شده و فرد مخاطب و شنونده به توهم واداشته میشود.
 .4در ادبیات فارسی هم توریه کاربرد فراوان داشته ولیکن در فارسی بیشتر با عنوان ایهام ذکر شده است.
 .5دانشمندان علوم بالغت در خصوص توریه دو نظر دارند :گروهی توریه را از ارزشمندترین فنون بدایع لفظی و بالغت
برمیشمارند و گروهی آن را به مثابه چیستان و معما می-دانند و به دلیل همین ماهیت معما گونه-اش آن را از فنون بالغی
محسوب نکرده و وجودش را در قرآن انکار میکنند.
 .7آرایه-های ادبی همسو با توریه عبارتند از :ایهام ،توجیه ،استخدام ،تبادر ،تخییل و اشاره ،ولی تفاوتهایی اندک با توریه دارند.
 .3مهم-ترین فواید هنری و ادبی توریه عبارتند از :درگیر ساختن ذهن ،خیال آمیزی و تصویرگری و فشرده گویی.
 .6ارزش اصلی توریه با توجه به کاربردهای قرآنی آن ،عبارتند از :کشف الیه-های معنایی قرآن ،و تفسیر و تأویل متشابهات
کالم الهی.
 .3توریه اقسام مختلفی دارد :مجرده ،مرشحه ،مبینه و مهیأه.
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