
  
  یات قرآن کریمآرایۀ استطراد و تأثیر آن در تفسیرآ

  
 2نفیسه الدبونی ، سیده1ابراهیم اقبال

  )30/1/99 تاریخ پذیرش مقاله: - 24/10/98 تاریخ دریافت مقاله:(
  

   یدهچک
 »استطراد«و است  شده سبب را بدیع علم جمله از بسیاری علوم یابیسامان یمکرقرآن 
 تعریف یار،بس یتو اهم یطوالن سابقۀ با وجود که است بدیع هایآرایه از یکی

 نمایان باید، کهچنانآن یمو کاربرد آن در قرآن کر نگردیده از آن ارائهمنسجمی 
درک  از و شده آن منکر سیاق، به استناد با یر،از تفاس یبرخ کهیبه نحو است؛نگشته
 بازتعریف آن،با  توانمی آیا که ی شودمسئله مطرح م ینا ،اینک اما اند؛بازماندهیق حقا

 کرد؟تبیین صحیح تفسیر در راآن و نقش داد؟ ارائه استطراد آیات از قبولیقابل  فسیرت
 روش با تحقیق این است؟ بوده چگونه آیات این در مفسران عملکرد که داد نشان و

معنا  کیاز  خروجعبارت است از  استطراد: دست یافت زیر نتایج به تحلیلی -توصیفی 
در  یول ارتباطبی ظاهر در که یاصل و توجه خور در یاائد جالب و ز ییو ورود به معنا

آن است  یانگرب تفسیر، در و گرددبازمیبه معنا و مطلب اول  بارهدو واست واقع مرتبط
 یدارا دو،آن با و بوده برخوردار مستقل هویتی از خود مابعد و قبلکه نسبت به ما
 نحوۀ تطبیق در و شده ختالفا دچار به آن، عمل در مفسراناست و  یوحدت موضوع
 به قبول مطلق، اثبات مطلق، نفی: اندشده تقسیم دسته چهار به آیاتاستطراد در 

 و ینف در تناقض ومختلف  یقمصاداعتبارگرفتن  با اما تفسیر، وجوه از یکی عنوان
   اثبات آیات یکسان. 
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     مقدمه. 1
 با مطابقت و کالم بالغت از پس که است بدیع علم محسنات و هاآرایه از یکی استطراد
 پیوند نمایاندن برای قرآن علوم عالمان. افزایدمی کالم زیبایی و حُسن بر حال، مقتضای
 و تفسیر در قرآن انمفسر جستند؛ بهره آن از گسسته،هم از ظاهر به آیاتِ و عبارات
 آن به خود، کالمی آراء و اقوال در متکلمان و زدند؛ تکیه آن به هللا،کالم مراد بیان

 و قرآن علوم عالمان و ندادند ارائه یکسان، تعریفی آن از ادیبان، اما نمودند؛ استناد
- به فسیرت در راآن تأثیر و نبرده بهره آن از نوا،هم و سانهم نیز متکلمان و مفسران
 شواهد بررسی و استطراد به دوباره نگاهی با یابدمی ضرورت لذا نساختند؛ نمایان درستی
   شود.  ارائه آن از تعریفی باز قرآنی،

را با ماقبل و  استطراد بپردازد و رابطۀ آن ۀاین نوشتار درصدد است، به معرفی آرای
 یم نشانکر رسی هشت شاهد از قرآنبر با توانسازد که آیا می کند و نمایانمابعد بررسی

در هویت، ارزشمندی در  ستقالل: اسه ویژگی با بخشیدن داد که استطراد قادر است
کریم، نقشی  ن، در تفسیر قرآمعنا، تناسب با ماقبل و مابعد، به عبارات استطرادی

  ؟ تأثیرگذار ایفا کند
  
  . پیشینه2

گونی از آن های گوناشکل، ش بدیع، در دانگیری فن استطراددر مسیر تاریخی شکل
وجهی خاص از آن  یک از عالمان بالغت در تعریف خود، به است و هر گر شدهجلوه
] 39، ص2ج، 16[یافت  تمرکز ،موضوع» انتقال« ) بر255( آغاز، جاحظ در یافتند. توجه

؛ ]59ص، 56نمود [ به معانی تکیه »اشارۀ غیرمستقیم«بر  )284( و در پی او بحتری
 ] و398ص، 63معنای اول نسبت به معنای دوم [» سببیت« ) بر395(هالل عسکری ابو

عنوان مراد به» معنای دوم ۀاراد« ) بر739( بعدها قزوینی ) و463( رشیقدر مقابل ابن
کار شیوۀ به) 656مظفرعلوی (اما ]؛ 349، ص42؛ 236، ص1، ج12[ نمودند اصلی تأکید

  ].107ص ،64داد [ توجه قرار را مورد» مدح و بالعکسخروج از ذم به « رفته در
و  )291( ثعلب شد؛ زیرا گذاری استطراد در علم بدیع نیز با چندگانگی روبرونام

و  ]50ص ،30؛ 60، ص18[ یادکردند» الخروج سنُحُ«از آن با عنوان  )296( المعتز ابن
بعدها عسکری،  ] و59ص، 56خواند [» استطراد«یا » مستطرد«را آن) 328ابن انباری (

نام را برای  همین ،نیز )686( مالکابن و )517(بغدادی طاهرابو ،)502( خطیب تبریزی
  . ]398، ص63؛ 281، ص45؛ 449، ص27؛ 106ص ،17 [ کار بردندآن به
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تا عالمان بالغت در  ،ساختار نیز موجب شد همانندی استطراد با فنون نزدیک در
استطراد از انواع مشابه اهتمام ورزند و وجوه افتراق میان به تفکیک  ،های خودنگاشته

نمود  اشاره» خروج«رشیق به تفاوت آن با سازند؛ لذا ابن تر نمایاندقیقشکلی  ها را بهآن
آغاز «علوی  ؛ اما ]39، ص2ج، 12ها برشمرد [افتراق آن و بازگشت به مطلب اول را وجه

را خروج » عدم خروج از فن«را استطراد و » از آننمودن سخن را با یکی از فنون و خروج 
) نیز بر همین 1120) و مدنی (838حموی ( حجه] و بعدها ابن12، ص3، ج65دانست [

رشیق به اختالف بین استطراد و فن ]؛ ابن229، ص78؛ 44، ص11اساس عمل نمودند [
، 2، ج12[ آن برشمرد نیز توجه یافت و ادماج را یکی از انواع استطراد و از اقسام» ادماج«

منظور مرزبندی بین استطراد و  تخلص، سرعت سیر را اساس  ) به684]؛ قرطاجنی(41ص
قرارداد و خروج تدریجی را تخلص و خروج همراه با انعطاف و نزدیک به التفات را که نه 

حسن «) شرط 911]؛ سیوطی (316، ص70تدریجی بوده و نه ناگهانی، استطراد نامید [
، 1، ج52ترک کامل و شرط استطراد را قطع ناگهانی و انتقال سریع برشمرد [ را» تخلص
انتقال از یک معنا به معنای متصل دیگر، اما «]؛ البته قبل از او قزوینی استطراد را 61ص

]؛ پس از او 349، ص42بدون قصد آوردن معنای اول برای رسیدن به معنای دوم، دانست [
) نیز با همین رویکرد 773وی، سیوطی و بهاءالدین سبکی ()، حم 751الجَوزیه (قیمابن

]؛ مدنی نیز برخی 135ص ،53؛ 315ص، 4ج ،49؛ 135ص، 16؛ 44ص، 11پیش رفتند [
  ].228ص ،1ج، 78ها خارج نشد [داد، اما از آناز اقوال پیشین را انتقال 

تا  ،شد، موجب از سوی تعدادی خاص از اهل بالغت اشاره به برخی از شواهد قرآنی
 انتقال عنوان تعریف استطراد دریافته وبهرا با همان شواهد علمای دیگر نیز دیدگاه آنان

، 63[ "خروج از مقدمه به نتیجه"شکلمعرفی استطراد به  درعسکری دهند؛ رویکرد 
نگاه ؛ ]76، ص2، ج48[ "خروج با واو عطف") در538( نگرش زمخشری ؛]398ص
 مثال متفاوت زرکشی]؛ 49، ص4[ »ماکَ«تشبیه  اده از ادات) در استف654( االصبعأبی ابن

 در سیوطی ۀ] و فهم ویژ135، ص47" [خروج از یک عیب به عیب دیگری" ) در794(
 موارد محسوب آن ۀاز جمل ]،59ص ،1ج ،52[" مافوق به طریق اولی خروج به"

استطراد ارائه  توجه اینکه پس از سیوطی رویکرد جدیدی نسبت به شوند؛ اما قابل می
  نشد و از چارچوب فهم پیشینیان خارج نگردید.

به فهمی یکسان و در  تا حدود زیادی داده، علمای معاصر های رخرغم اختالفعلی
انتقال  ،همان استطراد را یافته وتأکید پیشینیان دست غالب وجوه مورد ۀبرگیرند
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 طورعرَضی در شده بهتعیینسیرکالم از غرضی به غرضی دیگر و ورود مطلبی از پیش 
]. 302ص ،1، ج89[ دانستند ،میانۀ کالم و قطع مجدد و بازگشت دوباره به مطلب اول

ۀ رشیق شده و به ارائابن قائل به تلفیق دیدگاه عسکری و ،پیشینیان با الهام از ایشان
به  را خروج از یک غرض؛ ازجمله، آندیافتنهم دست مفاهیمی دقیق و بسیار نزدیک به

مطلب که با بازگشت از مطلب مستقل دوم اما مرتبط با ماقبل،  ،شمردند غرض دیگر
توجه مخاطب به  جلب را، تثبیت ویا هدف آن ؛]62، ص54[ شود نخست کامل می

 در مطلب قبل ای که کامالًکه با آمدن عبارت یا جمله موضوعی متفاوت دانستند
آوردن موضوعی مرتبط با موضوع اصلی  ،راآنیا  ؛]89، ص81آید [می گنجد پدید نمی

طور غیرمستقیم و به قصد نقد، تمسخر، مدح یا هر امر دیگری که بر  اند که بهشمرده
  با این .]18، ص88باشد [ را کاهش دهد، شکل گرفته توجه مخاطب بیفزاید یا نگرانی او

سران نیز دچار که مف های بالغی قدما، موجب شده بود اختالفاین،  حال، پیش از
که نحویرویکردهای متفاوتی بیابند، به، تطبیق استطراد در آیات و دراختالف شده 

  نمود: توان آراء ایشان را به چهار دسته تقسیممی
شده و علت را ترجیح وحدت سیاق بر انقطاع " نفی مطلق" ۀ اول قائل بهست. د1

 ،1، ج48؛ 605، ص1، ج2سورۀ نساء [ 172اند؛ مانند دیدگاه مفسران در آیۀ دانسته
  ].273، ص11ج ،67؛ 425ص، 9ج، 61؛ 597ص

قول مفسران در انتقال از  مانند ،اند آن رسیده، به اثبات مطلق اتفاق دوم به ۀدست .2
؛ 56، ص2، ج48[ ابراهیم سورۀ 45در آیۀ ، عیب به عیب دیگری از طریق تعریض یک
  .]109ص ،19ج ،67؛ 38ص ،17ج ،61

اند، اما با اعتبار یافته عنوان یکی از وجوه تفسیر آیه، توجهوقوع استطراد به ستۀ سوم به. د3
، 6، ج2[سورۀ مائده  3گرفتن موضوع و مصادیق مختلف در آن، مانند تفاسیر ارائه شده در آیۀ 

    ].286، ص11، ج67؛ 79، ص8، ج61؛ 268، ص3، ج59؛  605، ص1، ج48؛ 60ص
قول  اند؛ مانندتناقض افتاده ، بهآیات همساناثبات آن در  فی وچهارم در ن ۀدست. 4

قول به استطراد در  ؛ و]597ص ،1ج ،48[سورۀ نساء 17 زمخشری به حفظ سیاق در آیۀ
 ].97، ص2، ج48عراف [اسورۀ  26آیۀ 

 توجه پژوهشگران علوم قرآن قرار گیری استطراد مورددر حال حاضر نیز، شکل
، مطلوب ، احمدعبدالفتاح الشین، نوگرایانی چون بدوی طبانهژه میان ویاست؛ به گرفته

 ۀحوز اند. دربندی آن پرداختهدسته احمد ابراهیم موسی که با نگاهی نو به تعریف و
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 :مانند تفسیر برخی از آیات طبایی دررویکرد استطرادی عالمه طبا طور خاص،قرآن به
] 102ص ،20و ج 395، ص4ج ،57[یامه قسورۀ 19تا  16سورۀ نساء و آیات  43آیۀ 
) در 2002الجبوری ( بندی انواع استطراد از محمدنصیف جاسماست. دسته توجه قابل
دانشگاه موصل که توجهی خاص به نقش معنایی  از ،»میلکرا لقرآنا یف االستطراد« کتاب

است،  دادهدو بخش ارائه را به دوگونه تقسیم و در قاصد آنم استطراد در قرآن نموده و
 ،نام نهاده و از هفت مقصد» استطراد تابع«آید؛ زیرا بخش اول را  شمار می نگاهی نو به

داده و » استطراد متعرض« عنوان ،ذم و تحضیض، یادکرده و به بخش دوم، مدح :مانند
مجموع  او در است. طرح نمودهتبیین احکام  و توجیه :را درهشت مقصد از جملهآن

 ]. در33است [ استطرادی در قرآن کریم استشهاد کرده ۀهشتاد آی کتاب، به بیش از
 گرفته مباحث دیگر مورد بررسی قرار ها نیز، موضوع استطراد در کناربرخی از پژوهش

 ؛]93[ االسالمیه لدراساتو االبحوث  مجلۀ:، »القرآنی التناسب«مقاالتی چون: است؛ مانند  
تحلیل کارکردهای « و؛ ]91[ الهیات قرآنی مجلۀ:، »تطهیر در قرآن کریم ۀاستقالل آی«

آن از طریق  دره ک ،زبان قرآن وپژوهشنامۀ تفسیر  مجلۀ:، »الحدیث التفسیر در قیاس
شعر  . دراست خته شدهنیز پردابررسی موضوع اصلی، به مسئلۀ استطراد در آیات قرآن 

من «گیرد؛ مانند: می عنوان موضوع اصلی مورد بحث قرارعرب نیز موضوع استطراد گاه به
عنوان یک ویژگی گاه به و ]96[ سالماإلرساله  مجلۀ:، »لعربیا الشعراالستطراد فی قصص

ۀ های برجستبرخی از ویژگی«: ؛ مانندشود می دیده درسبک ادبی یک شاعر ،برجسته
   .]95[ مبین لسان فصلنامۀ:، »عشیشعرأ

بررسی  است و بحث و توجه عالمان و مفسران قرار نگرفته اما آنچه تاکنون مورد
بازتعریفی روشن از استطراد و نمایاندن سه ویژگی  ۀاست، ارائ جام نشدهپیرامون آن ان

عبارات  در ،بارز استقالل در هویت، ارزشمندی در معنا و تناسب با ماقبل و مابعد
با بررسی هشت شاهد از  ،شود این نوشتار تالش می که در، کریم استاستطرادی قرآن 

شده و با  مبنای تعریف بازیابی است برر شود که استطراد قاد نشان داده ،قرآن کریم
 کند. نقشی تأثیرگذار ایفا ،، در تفسیر قرآن کریمسه ویژگیآن  دادن

  
  . تعریف و نقش استطراد3

ها و رویکردهای خاص عالمان بالغت به استطراد در بخش سوم، در دو زیر بخش، ابتدا به تعریف
  شد.     خواهد د با فنون نزدیک، اشارهو تعریف پیشنهادی از آن، سپس به اختالف استطرا
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  . تعاریف، رویکردها و اختالف با فنون نزدیک1. 3
های اصطالحی پیشینیان و تعریف اصطالحی در این بخش، واژۀ استطراد در لغت، تعریف

  قرار خواهد گرفت:بررسی مورد  طرح و ،، در سه زیر بخشپیشنهادی
  
  .  استطراد در لغت  1. 1. 3
دَ« ۀمصدر باب استفعال از ماد» راداستط« ۀواژ رَ رداٌ طَ رَدَ«ۀ آن تنها ریش است که» طَ » طَ
لَ: به معنای» األقرانمطارده« به معنای: صید و» الطریده«و معنای: دورساخت به  حَمَ

هم علی بعضٍ ]؛ اما 455ص ،3ج ،20است [ کار رفتهبردند، به یکدیگر حملهبه یا ،بعضُ
دور و اخراج : به معنای» الرجلُ مطرودٌ وطریدٌ« یا دورساختن و إبعاد :به معنای» الطرد«

ه«] و 311، ص1، ج69است [ شده رَدتُ هُ :به معنای »طَ حَّیتُ إطرَدَ « کردم ورا دور یعنی: او ،نَ
یَ» األمرُ ه بعضاً وجرَ  شد و درپی جاریصورت پی یعنی: مسئله به ،به معنای: أتبع بعضُ

عَ«به معنای: » إطرَد الکالمُ«] و 267، ص21یافت [ استحکام صورت متوالی  یعنی: به ،»تتابَ
که در  نیرنگ است نوعی حیله و» استطراد«اما ]؛ 212، ص13، ج22یافت [ ادامه

دإ« :مانند مود: نرا در معانی مشاهدهنتوان انعکاس آهای زیر میکاربرد به » لهم ستَطرَ
دَ رجالً کَمعنای:  رَ   یعنی: هرگاه مردی را تنها یافت، به او حمله، رَّ علیه فجَدَّلهفکلَّما استَفْ

دَ لهُ«] یا 24، ص8، ج80[زد  زمین برد و او را به کار ای جنگی بهیعنی: حیله، »قد استطرَ
حملَ « ] و310، ص1، ج69 ؛501، ص2ج ،35؛ 268ص ،3، ج21[ برد الفارس یستطردُ لیَ

رُ علیه ه ثم یَکّ رنَ هِ وبه معنا» علیه قِ هِ الی فئتِ هو یَنتهِزُ الفرصهَ  ی: یَتحَیّزُ فی استطرادِ
هِ  منظور ایجاد توهم در پذیرش شکست فراریعنی: جنگاور از دست دشمن به، لِمُطاردتِ

 ،13ج ،22[ شود وربرد و او در فرصت مناسب به او حملهتا دشمن به او هجوم ،کندمی
لَ من موضوعٍ الیبه معنای:  »إستَطرَدَ فی الکالم« ] و212ص نقّ آخرَ یعنی: از یک  تَ

در معاجم لغت » استطراد«واژۀ  .]322ص ،8ج ،80شد [ دیگر منتقل یموضوع به موضوع
طرد] که در آن  :، ماده82است [ نیز، انتقال از یک موضوع به موضوعی دیگر تعریف شده

شد،  وع آنچه بیاناز مجم؛ ]38[ دهدمی به معنای دیگر رخ ورود ،قبل از اتمام یک معنا
دور  ؛]455، ص3ج ،20چرخد: اخراج [حول معانی زیر می» استطراد« ۀواژ :گفت توانمی

]؛ 110ص ،1ج،35درپی دیگری آمدن [ ؛]6028، شحدیث سلمان فارسی، 58ساختن [
، 3ج ،21[ حدود دیگرانتجاوز به ی وتعد ]؛110ص ،1، ج74جنگی [ ۀعنوان حیلفرار به
] و معنای لغوی نزدیک به معنای اصطالحی آن، 554، ص2ج ،82انتقال [؛ ]267ص

  بود. انتقال خواهد معنای آخر یا همان
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  های اصطالحی استطراد .  تعریف2. 1. 3
یک در  است که هر آراء مختلفی بیان شده ،سوی علما در تعریف و ماهیت استطراد از

 ،نموده و تالش دارد استشهاد یا یک بیت شعر، ای از قرآن کریماثبات دیدگاه خود به آیه
 ،نهایی ۀکشد؛ اما گاه با تعریف برگزیدرویکرد بالغی خود را از ساختار آیه بیرون

، فن یا غرض بالغی به خطا گاه یابد ومطابقت نمی خوانی نداشته و با نگاه تفاسیر هم
  .   شودمی به مواردی از آن اشاره ،است که در ادامه دیگری، استطراد نامیده شده

کردن  منظور برطرفتر بهرا انتقال از یک موضوع به موضوع جالبآن، جاحظ
قِینَ ( مانند: ،استتعریف کردهنواختی کالم، از یک خستگی شنونده مُتَّ لْ نَّ لِ رٌ وَإِ ا ذِکْ هَذَ

حُسْ با آوردن هذا، کالم به ذکر ، که پس از اشاره به جایگاه انبیاء]، 49[ص:  )مَآبٍن لَ
را به آن بحتری ؛]7ص ،1ج ،42؛ 112، ص1، ج32یابد [صحاب آن انتقال میا بهشت و
فردی دیگر را مورد هجو  کند،میمدح  که فردی راحالی داند که گوینده دراین می
که در حالیبوتمام که از زبان بحتری نقل شده و امانند: بیت ، ]59، ص56[ قراردهد

ادریس بنعثمان"مان حال فردی به نام در ه کند،اسبی را به زیبا بودن توصیف می
  :دهدرا مورد هجو قرار می "شامی

  .]68ص، 56[ عثمانِ ن وجهِأو مِ رَدمُتَ خرِن صَمِ//  هُرَأنّ حافِ -  تبَثّأن لم تَ -  أیقنتَ
 کند، درمی که معنایی را طرححالداند که متکلم در همانرا فنی میآنعسکری 

هِ ( مانند:، دهد سببی برای رسیدن به معنای دوم قراررا مقدمه و حال آن همان نْ آیَاتِ مِ وَ
عَ رَى الْأَرْضَ خَاشِ نَّکَ تَ اءَ اهْتَزَّتْ وَ هًأَ ا الْمَ هَ لَیْ نْزَلْنَا عَ ا أَ تْ  َفإِذَ بَ نَّرَ ا الَّذِي إِ حْیَاهَ یِي أَ حْ  لَمُ

تَى. وْ هُ الْمَ نَّ لَى إِ لِّ عَ یرٌ شَيْءٍ کُ نَّ": شاهد مثال عبارت ،آیهن ای در .]39:[فصلت )قَدِ  الَّذِي إِ
حْیَاهَا یِي أَ حْ تَى لَمُ وْ  لرزش زمین اشاره که به نزول باران واست؛ زیرا درعین حال "الْمَ

در ، ای برای اثبات قدرت خداوندحال نزول باران دلیل و مقدمه شود، در همانمی
و با استشهاد به این آیه، شود. در حقیقت اساختن آنان میزنده مردگان و دنبازگردان

خداوند از «نماید که می کند و تصریحمیاستطراد را عبور از مقدمه به نتیجه تعریف
سخن قبل را که  کردن مردگان پس از مرگ خبرداده وقدرت خود در بازگرداندن و زنده

کالم  است را بدون اینکه شنونده از آغاز  ش باران و رویش دوبارۀ گیاه بودهدربارۀ ریز
؛ ]398ص 63» [است ای برای بیان آن قرار دادهمقدمه ، دلیل وکندبینیرا پیشبتواند آن

یک فن بالغی بوده و  ،است که خود» تشبیه ضمنی«داشت که این آیه یک  اما باید توجه
 مر حاصلاکم سه  الزم است دست ،شمارآید؛ زیرا در استطراد تواند استطراد بهنمی



 1398و زمستان پاییز ، دوم، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  252

ناگهانی به  اما مرتبط و بازگشت ،گهانی کالم، انتقال به مطلبی زائد یا اصلیقطع نا :شود
نتیجه،  رویداد و ۀدو مطلب همانند در نحو صرفاًۀ فوق، که در آیحالی مطلب نخست؛ در

 إِنَّ(حتی با فرض قبول انقطاع در آغاز  که ،شوندمییکدیگر تشبیه آیند و بههم میدرپی
یَاهَا الَّذِي حْ حْیِيلَ أَ تَى مُ وْ را آنچه ،روز حشر احیایو پذیرش انتقال از احیای زمین به  )الْمَ
به مطلب اول است که مانع از قبول مثال  ،وجه یافت، بازگشت دوبارههیچتوان بهنمی که

در استطراد شمردن یک  عبارت تشبیهی  ،دیدگاه عسکری برای وقوع استطراد و ردّ
هُ(یانی شاید بتوان عبارت پا شود و می نَّ لَى إِ لِّ عَ یرٌ شَيْءٍ کُ عنوان بازگشت دوباره  را به )قَدِ

  .استطراد است ۀاما بسیار دور از ساختار شناخته شد ،گرفت
مراد اصلی را با الفاظی متفاوت، قطع کند  ،داند که گویندهرا به این میآن رشیقابن

  ت دعبل خزاعی:  ]؛ مانند این بی236، ص12[ مجدداً به مطلب نخست بازگرددو 
با آمدن  در بیت، که؛ الکریم معین، إنهِعلى دهرِ// ما أعینا أخاکُ لبٍن کَمِ يَّیلَلِخَ

دوباره با آمدن  گیرد ومیانتقال صورت شود وکالم قطع می ،"هعینا أخاکما على دهرأ"
   گردد.کریم بازمیبه وصف  "الکریم معینإن"

وي ...(ۀ شریفۀ: آی زمخشری کُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ التَّقْ آتِ وْ واري سَ کُمْ لِباساً یُ لَیْ نْزَلْنا عَ دْ أَ   قَ
ونَ رُ هُمْ یَذَّکَّ لَّ عَ هِ لَ نْ آیاتِ اللَّ کَ مِ رٌ ذلِ ] را شاهدی بر استطراد 26[االعراف:  )ذلِکَ خَیْ

را انتقال به توان آنسازد که میمی به کمک آن تعریف خود را از آن نمایان گیرد و می
معطوف ظاهری با واو عطف خواند. این شیوه از استطراد برآمده از نگاه تفسیری او به آیۀ 

گیری آن اعراف است، که با تصریح به اصطالح بالغی استطراد، در تبیین نحوۀ شکل 26
ها با برگ  آیه از  باب استطراد و در پی اشاره به پوشاندن زشتی ورود این«دارد: می بیان

اعراف است و هدف از آن نمایاندن لطف الهی بر بندگان در آفرینش پوشاک  26در آیۀ 
» های تقواستو قبح عریان ماندن و تأکیدی دوباره است بر اینکه پوشش، بابی از باب

امر تنها در حالتی استطراد محسوب  شود، این ]؛ اما الزم است توجه97ص، 2ج ،48[
نْ آیاتِ(شود که مراد بازگشت می کَ مِ به لباس اول باشد؛ ضمن اینکه با آمدن لفظ  )ذلِ
وي(آید که مقصود کل آیه است، نه ، ممکن است این شبهه پیش»آیه« و نه  )لِباسُ التَّقْ

وي(بالغت که اهالیچنانآن باسُ التَّقْ ، 1ج، 52نمودند [ اد ذکررا شاهدی برای استطر )لِ
زیرا ]؛ 103، ص8، ج2عنوان یکی از وجوه تفسیری یادکردند [] و مفسران از آن به59ص

در غیر است و  اگر مراد از آیه، لباس حقیقی، یعنی لباس اول باشد، استطراد واقع شده
على  هدوار ههذه اآلی"گوید: صرفاً انتقال است؛ اما در تعبیر زمخشری که می این صورت
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فیما خلق  هعلیها، إظهاراً للمن الورق خصف و السوءات االستطراد عقیب ذکر بدوسبیل
و  "بدوالسؤات"و اشارۀ موردی به » عقیب«]، با آوردن لفظ 97ص، 2ج ،48[ "اللباسمن

شود که مقصود، لباس تقوایی است که، بعد می ، تا ادامۀ عبارت، مشخص"الورقخصف"
است؛ بنابراین باید گفت: زمخشری، لباس تقوا را  ، در آیه ذکر شده"سؤات" از اشاره به
را لطف الهی، که جهت محافظت انسان  "الورقخصف" داند واالستطراد می علی سبیل

اشاره  عطا شده، تا او را از ذلت عریانی حفظ کند. همچنان در ادامه، به نکتۀ دیگری
درهای تقوی است؛ این عبارت نیز ممکن شود و آن، این است که پوشش، دَری از می

کند که از آنجایی که لباس مادی، مصداقی از تقوا و عریانی،  است این شبهه را ایجاد
نداده است، چون هردو یک  است، پس دیگر استطرادی رخ شده تقوایی گرفتهبی

برای  اند؛ اما مفسر از لفظ باب استفاده نموده و لباس مادی را مدخلی و راهیموضوع
شدن به لباس تقوی برشمرده است؛ لذا با اینکه از لحاظ  مرتبۀ واالی پوشیدهرسیدن به

ها یکی نیست، اولی مادی اند، اما مرتبه وجنس آنشده موضوع هردو در حوزۀ تقوا دیده
و یکی از علل و مقدمات است و دومی روحانی و از متعلقات نفس و قلب و روح انسان 

شوند. ضمن اینکه یکی از شرایط معلول و نتیجه، در انسان ظاهر میصورت است که به
تواند از موضوع عبارات جانبی وقوع استطراد، برقراری تناسب با قبل و بعد است و نمی

لباس معنوی دوم، در عین وحدت  این اساس، لباس مادی اول و منفک باشد؛ بر
اهی برای رسیدن به ستر معنوی دارند و ستر مادی، ر موضوعی در مراتبی متفاوت قرار

  .روندشمار نمیمانعی برای وقوع استطراد به است و
تواند از نوع می )لِباسُ التَّقْوي(آید که عبارت بسا این شبهه پیشنکتۀ دیگر اینکه، چه

آن باشد؛ لذا چه الزامی بر  اعتراض یا حشو حَسَن یا حُسن تخلص یا فنون نزدیک دیگر به
دلیل نزدیک بودن است به نمود که ممکن ن آن وجوددارد؛ در پاسخ باید توجهاستطراد گرفت

معنای قبل با  ها انتقال و خروج از یک معنا به معنایی دیگر یا رجوع بهفنونی که در آن
آید؛ اما علمای بالغت  گذاری پدیدگیرد، اختالف در ناممقاصد و اهدافی متفاوت صورت می

، 43؛ 206ص، 42اند [ها پرداخته، به آن»اطناب«ته و در مباحثی چون یاف به این امر توجه
ها از یک، به مرزبندی دقیق آن ] و با ارائۀ نکات بسیار ظریف در ساختار و مقصد هر231ص

] و هدف 130ص، 23اند، برای مثال شرط اعتراض را زائد نبودن [یکدیگر، اقدام نموده
  ].111ص، 68؛ 335ص، 1ج ،9اند [کرده را زیباسازی، ذکرپسندیدۀ آن

گیرد که با انتقال از می وقوع استطراد از دید زمخشری در این آیه، با خروجی شکل
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آتِکُمْ وَ ریشاً  ...( وْ واري سَ یْکُمْ لِباساً یُ لَ نْزَلْنا عَ ذلِکَ   وَ لِباسُ التَّقْوي ...(به عبارت  )...قَدْ أَ
عطفی که نقطۀ پرتاب از عبارات » واو«پذیرد و به تعبیر او به کمک می صورت )...خَیْرٌ 

، 2، ج48شود [می ابتدایی به عبارت پایانی آیه است، عبارت دوم به معطوف ظاهری تبدیل
اس زینت انسان در زمین را لباس دوم و لب» ریشاً« ] و با توجه به اینکه معنای97ص

آدم ما گردد: ای بنیرسد که، معنای آیه چنین می]، به نظر می97، ص2، ج48اند [دانسته
آورد را  های شما را بپوشاند و لباس زینتی که برای شما آرامش ببارپوششی که زشتی
هتر است. شده، برای شما بنازل که لباس تقوی، از لباس تن و اموالِحالی فروفرستادیم، در

یافتن لباس  زمخشری همانند علمای بالغت، قصد اصلی آیه را، بیان نکتۀ پایانی، در برتری
داند، که مخاطب ناآگاهانه درگیر به جنس آن از لباس ابتدایی می تقوی و تمایز بخشیدن

های شود؛ زیرا در عبارات آغازین، به لباس مادی و پوشاندن زشتیمقدمات آن می
ظاهر عطف، به لباس معنوی تقوی که بودن شود، و به کمک اداتی  بهمی ظاهری اشاره

  .دهدیافته و استطراد رخ میآن بر تن کسی، بیانگر عدم وجود رذائل است، انتقال صورت
عْداً ( سورۀ هود 95 ۀفقط در آی األصبع کاربرد استطراد را در قرآن کریمأبیابن أَال بُ

دَتْ ثَ عِ نَ کَما بَ یَ ودُلِمَدْ وارد شده بر مدین به حکم  سازد؛ زیرا در آن حکمِمحدود می )مُ
]. از دید او، معنا از یک 130ص ،1ج ،5یابد [انتقال می وارد شده بر ثمود خروج یافته و

 یابد؛ با اینکه در واقع امر، تنها دو بخش ابتدایی  وعبارت به معنای دیگر انتقال می
با چنین » تشبیه«باور او بر این است که  اما ظاهراًشوند؛ یم انتهایی کالم به یکدیگر تشبیه

تواند محل وقوع استطراد واقع شود. در نگرش او، انتقال از عبارت متعلق به ساختاری، می
یابد و در نتیجه حکمی می انجام  )کَما(ن، به عبارت متعلق به ثمود با ادات تشبیه دیم

دوری مدین از رحمت الهی، «توان آیه را شود که مییم برابر، دربارۀ مدین و ثمود صادر
که آنچه رخ داده، تشبیه حالی ، معنا کرد؛ در»همانند دوری ثمود از رحمت الهی است

شمارآید؛ لذا براساس تواند استطراد بهاست و نه انتقال؛ ضمن اینکه هر انتقالی نیز نمی
اصر مطرح است، این شاهد مثال تعریف کنونی از استطراد، برطبق آنچه نزد علمای مع

یابد؛ زیرا در تعریف مشهور و معاصر، استطراد عبارت است از تواند با تعریف مطابقتنمی
خروج از یک غرض به غرض مرتبط دیگر که با بازگشت دوباره به مطلب نخست، کالم 

بازگشت  یابد؛ در صورتی حتی با فرض قبول انتقال به مطلب جدید نیز، انتقال ومی پایان
  یابد. میکالم پس از ذکر مطلب دوم پایان  گیرد وبه مطلب نخست صورت نمی

که با ذکر معنای  ،کندقزوینی به انتقال از یک معنا به معنای مرتبط دیگر اشاره می
  ].349، ص43توجه نیست [ اول، قصد رسیدن به معنای دوم، مورد
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، معرفی »انسان بذکر عیب غیره و هو التعریض بعیب«زرکشی استطراد را با تعریف 
 خص دیگری به عیب مخاطب تعریضزیرا با این بیان گوینده با ذکر عیب ش ؛کندمی
تُمْ في(: آیۀ شریفۀ او .کندمی نْ هُمْ وَ تَبَ  وَ سَکَ سَ نْفُ وا أَ لَمُ نِ الَّذینَ ظَ لْنا مَساکِ عَ فَ فَ نَ لَکُمْ کَیْ یَّ

مْثالَ بْنا لَکُمُ الْأَ رَ هِمْ وَ ضَ عنوان شاهدی برای تعریف خود از استطراد را به]، 45[ابراهیم: ) بِ
وا(شاهد مثال را عبارت  و ]300ص، 3ج ،47دهد [می ارائه لَمُ نِ الَّذینَ ظَ   گیرد.می )مَساکِ
ین شکل است که ابتدا، قرارگرفتن مخاطبان، دید او نحوۀ وقوع استطراد در آیه، به ا از

شود و پس از ذکر عیب عنوان یک عیب برای مخاطبان شمرده میجایگاه ظالمان به در
به تشریح  مخاطبان و اتصاف آنان به اوصاف ظالمان، متعرض عیب ظالمان پیشین شده،

گیرد و صورت می پردازد و در این مرحله، انتقالی که مورد نظر زرکشی است،حال آنان می
ماندند تشریح حال ظالمان پیشین، که به خود ظلم رواداشتند و از رحمت الهی دور

شود که همان آگاهی از شود. در ادامۀ آیه، صفت دیگری، برای ظالمان کنونی ذکر می می
شوند، که از عاقبت و سرنوشت وصف حال پیشینیان است؛ زیرا درحالی مرتکب ظلم می

گردند: برگرفتن اوصاف ظالمان و آگاهند؛ بنابراین به دو عیب متصف میظالمان پیشین 
  ].109، ص19، ج67؛ 235، ص7، ج2آگاهی از نتیجۀ ظلم آنان [

گرفتن مخاطبان در جای قرار«بیان حقیقت  ،است اما آنچه که در واقع امر رخ داده
این آنچه که در آیه ند. بنابراایشان نیز ظالم ،غیرصریح به اینکه ۀاشار است و» ظالمان

ای مستقل است و آرایه ،است و با توجه به اینکه کنایه» کنایه«فن  ،است وقوع پیوسته به
بالغت که طی  دیگر علمای باید گفت تعریف زرکشی و ،وجه اشتراک با استطراد ندارد
همانند فنون دیگر آن، تصحیح و ترمیم  ،گیری دانش بدیعقرون پیشین، در مسیر شکل

گیرد و میجوانب این فن را دربر ۀ، اینک همآمدهو به شکل معاصرکنونی در شده
های گوناگون نمایاند که با تعریفشده از استطراد را می و مرزبندی ساختاری مشخص

تواند گویای ؛ در نتیجه مثالی میگیردهای آنان را دربرنمیمثال سو نبوده ونیان همیپیش
ین ا که درحالی درباشد؛  دهابعاد فن در آن رخ دا ۀکه هموقوع استطراد در آیه باشد 

، است مثال چنین نیست و تنها  امری که کالم را از یک سخن عادی متفاوت ساخته
اما است،  یافتهبه جمع ظالمان تعلق  سپس، شده ست که ابتدا به مخاطب دادها حکمی

 ظاهر این تلقی شکلذیرد و بهپنمی شود و انتقال به کالمی دیگر صورتکالم قطع نمی
؛ عالوه بر اینکه عبارتی است یافته گیرد که انتقال از یک حکم به حکمی دیگر صورتمی

تنها یک عبارت است و در آن تنها به یک معنا اشاره  ،است که در آن تعریض دیده شده
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 و بار گیردمی بار با تصریح صورتگردد و این تعلق یکبازمیاست که به دو گروه  شده
تواند گویای کالم است. بنابراین آیه نمی در» کنایه«که نشانگر وقوع فن ، به اشاره دیگر

وقوع استطراد باشد و حکایت از این دارد که  فهم زرکشی از استطراد، با آنچه که اینک 
  مطابقت ندارد.   ،دارندمییافته و در تعریف آن بیان معاصران به آن دست

سمت موضوعی متفاوت و بازگشت با همان اد را حرکتی سریع بهاستطر سیوطی
 ایداند که گویا از ابتدا قصد بیان آن نبوده و عبارت معترضهسرعت به موضوع اول می

نْ (است؛ مانند آیۀ شریفۀ:  ست که میان کالم اصلی قرارگرفتها مَسیحُ أَ فَ الْ تَنْکِ نْ یَسْ لَ
الئِکَ هِ وَ الَ الْمَ لَّ ونَ عَبْداً لِ ونًَ هُیَکُ بُ رَّ مُقَ مْ  الْ هُ رُ حْشُ رْ فَسَیَ تَکْبِ هِ وَ یَسْ تِ بادَ نْ عِ فْ عَ نْکِ سْتَ نْ یَ وَ مَ

میعاً هِ جَ » انتقال به مافوق به طریق اولی« ]؛ او این شکل از استطراد را172[النساء:  )إِلَیْ
مقرب که امکان وقوع تحریف بین  ۀنفی ادعای شرک از سوی مالئک ،نامد؛ زیرا در آیهمی

، سخن یابد. او براین باور است که در آغازمیآنان سزاوارتر است، به طریق اولی، ضرورت
 سپس کالم در انتقالی سریع شود،میانجام  مسیحعیسی بودن رد ادعای نصاری به فرزند

انجامد؛ در واقع استطراد در به رد اعتقاد اعراب جاهلی بر فرزند خدا بودن مالئکه می
ونَ و(عبارت  بُ رَّ مُقَ الئِکَةُ الْ  با این بیان که در آیۀ گیرد؛صورت می ؛]172[النساء: )الَ الْمَ

لَ ا(سورۀ نساء  171 هْ قَّیَا أَ حَ ا الْ هِ إِلَّ لَى اللَّ وا عَ ولُ ا تَقُ مْ وَلَ ینِکُ وا فِي دِ لُ ا تَغْ تَابِ لَ کتاب اهل )لْکِ
با نداشتن مسیح ،172گاه درآیۀ آن ،شوندمیعقیدۀ تثلیث نهی از غلو در دین و   مریمبناِ

الئِکَوَ(شود و ناگاه با عبارت به نفی فرزند یا خدا بودن ذکر می ونَالْمُ هُالَ الْمَ بُ رَّ با  ،)قَ بر اِ
شود؛ سپس بازگشت به مطلب تصریح می ،خداوند باشند ۀنداشتن مالئکه از اینکه بند

  گیرد.می ، صورتفرشتگان است و حتی پیامبران ،لزوم بندگی همگاناول که 
فن  ، خود به عنوان یکدر دانش بدیع» انتقال«، که شوداما الزم است این امر تبیین

شهرت » الحیده واالنتقال«یشتر، با نام گشته و بکتب بالغی وارد  بع وجداگانه در منا
تعریف را پاسخ به سؤال خاص پرسشگر با پاسخی عام االصبع آنابیاست که ابنیافته

نَا(مرود دهنده از شنیدن بیان خاص ن: انتقال پاسخنموده؛ مانند مِیتُ أَ حْیِي وَ أُ در  )أُ
حْیِ(جواب  بِّيَ الَّذِي یُ یتُرَ مِ الشَّمْسِ (]؛ به پاسخ عام 258: بقره[ال ) ي وَ یُ تِي بِ هَ یَأْ نَّ اللَّ َفإِ

ِربِ نَ الْمَغْ ها مِ قِ فَأْتِ بِ رِ نَ الْمَشْ سیوطی و ؛ البته ]565، ص1، ج5] [258: بقره[ال ) مِ
عدم ، مغالطه یا را کافی نبودن پاسخندلیل انتقال در آ اند ونامیده» انتقال«را آن اثیر ابن

البته این فن در ؛ ]462ص ،1ج ،52؛ 205ص ،7اند [ازسوی مخاطب دانسته ،درک آن
که در  ؛استگشتهانتقالی تقسیم  شده و به دو نوع ابطالی ونامیده» اضراب«دانش نحو 
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 ۀسور 170یۀ گردد؛ مانند: آقبل آن ابطال و بعد آن اثبات می ،»بل«نوع اول، با کاربرد 
ناَوإِذا قِیلَ ( بقره هِ آباءَ لَیْ فَیْنا عَ عُ ما أَلْ لْ نَتَّبِ وا بَ نْزَلَ هللاُ قالُ وا ما أَ عُ بِ هُمُ اتَّ و  ]؛170 [البقره: )لَ

قبل آن رها و بعد از آن  ،»بل«، با استفاده از شودمیب انتقالی نامیدهدر نوع دوم که اضرا
لُ(: شود؛ مانندمی مطلبی جدید بیان قْتَ نْ یُ وا لِمَ ولُ ال تَقُ حْیاءٌ وَ لْ أَ واتٌ بَ مْ  )فِي سَبِیلِ هللاِ أَ

د شود این است که انتقال مور اما آنچه باید روشن]؛ 280، ص5، ج26[ ]154: [البقره
را همان اضراب نحوی توان آنرود و تنها مینمی شمار، انتقال بدیعی بهاشارۀ سیوطی

الئِکَةُوَ ( دانستنشمرد که حتی با فرض مستقل قبول  ، وکالمطع ناگهانی ق و )الَ الْمَ
کَةُ(به  انتقال از نوع دوم الئِ را توان آن، به علت عدم تحقق تمامی شرایط، نمی)الْمَ

انتقال، بازگشت  پس از قطع کالم و ،تعریف استطراد الزم است راستطراد شمرد؛ زیرا بناب
بلکه  ،دهدگیرد که در اینجا نه تنها انقطاعی رخ نمی ای به مطلب اول صورتدوباره
 زائد و تأکیدی بوده و» ال«زعم علمای نحو ؛ زیرا بهآیدپدیدنمی و بازگشتی نیز انتقال

الئِکَةُ( سیحُ(به  )الْمَ   تواند عبارتی مستقل بهلذا عبارت مالئکه نمی ،عطف شده است )الْمَ
  گیرد.  شمارآید تا انتقالی به آن صورت

؛ نداتری یافتهشینیان رویکرد نسبتاً منسجمبا پی در مقایسه ،اکنون معاصران اما هم
 روجرا خنهایتاً به این تعریف جامع و دقیق رسیده و آن، های فراوانوخمزیرا درپی پیچ

 ،دلیل ارتباط دو غرض، گوینده که به انددانسته گوینده از یک غرض به غرضی دیگر
  قول سموئل:گردد، مانند: قصد اتمام کالم به غرض اول بازمی باردیگر به

ه// اذا ما رأته عامر وسلولُ .... و   إنا لَقومٌ النری القتل سُبّ
، افتخار در آن سیاق قصیدهکه  الموت آجلنا لنا // و تکرههُ آجالهم فتطول؛یقرب حب

دیگر به  بار وشود قبیلۀ عامر و سلول منتقل میبه قوم شاعر است؛ اما از آن به هجو دو 
گوینده از انتقال ]؛ یا به 302ص ،1ج ،89[گردد ه قوم است بازمیجایگاه اول که افتخار ب

موضوع اصلی به موضوعی فرعی به قصد توضیح یا تبیین بیشتر، که با تطویل، اطناب، 
؛ در برخی از ]6، ص92[ است تعریف شده ،تفاوت دارد حشو و بسط کامالً اسهاب و

از انتقال از یک فن به فنی دیگر یا  به شود ومی نام برده» سن تخلصحُ«منابع از آن با 
پذیرش و غیرمحسوس، همراه با ای نیکو و قابلشیوهبهیک موضوع به موضوعی دیگر 

سان بودن تعریف استفاده از روابطی چون تشابه و هم ساز وذکر تدریجی مقدمات زمینه
دانند میرا آغاز نمودن کالم با عبارتی ، آنلغت؛ در معاجم ]561، ص2ج ،85شود [می

گونه یابد. در اینمی، با معنایی دور ادامهبیشترکه به قصد توضیح یا شرح یا تبیین 
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 به فرار ظاهری برای کمین ،»الحرباستطرد له فی« و» فی القول انتقل« منابع، تعابیر
: بیان چون های دیگریاز تعریف طرد] و :ۀ، ماد81[ شوددوباره معنا می ۀکردن و حمل
کالم به منظور یا زیباسازی  ورود به معنای دیگر قبل از اتمام مطلب اول؛یک معنا و 

و انتقال از یک  : طرد]ۀ، ماد38[ مخالفان ۀاثر ساختن ادلبرانگیختن خشم مخاطب و بی
  شود.می : طرد] استفادهۀ، ماد82[ موضوع به موضوعی دیگر

  
  پیشنهادی . تعریف3. 1. 3

 هبکنندۀ نگاه عالمان بالغت ها و رویکردهای تبیینتعریف ،باید گفتآنچه بیان شد،  بنابر
حتی گاه به تناقض با  های استطراد را دربرنگرفته وکامل تمامی مؤلفهر طو، بهاستطراد

دوم  عدم ارتباط بین معنای اول و رشیق و قزوینی براند؛ برای مثال ابنیکدیگر افتاده
بر ارتباط بین معنای اول و دوم تأکید آنان  برخالف تأکیدنموده و بحتری و عسکری

، انقطاع« از که عبارت را هاتعریفۀ اصلی هم ۀسه مؤلف توانمی حال ورزند؛ اما با اینمی
از سوی متأخران  ،در تعریف جامع و نهایی ارائه شدهاست را،  »بازگشت انتقال و
ف پیشنهادی کرد و تعریو از استطراد یک تصویر منقح و جامع ترسیم نمودمشاهده
، خارج و استگوینده از معنا و مطلبی که در آن « :داد کهرا چنین ارائه» استطراد«نهایی 

ارتباط ولی اش، که در ظاهر بیتوجه یا مراد اصلی جالب و درخور به معنا و مطلب زائد و
  ».مطلب اول خود بازگردد در واقع مرتبط است واردشود، سپس به معنا و

 های ارائهمثال س از نگاهی گذرا به تعاریف وست که شاید بتوان پاوریآالزم به یاد
شکال نامتعارفی که ازشده از سوی اهالی سوی  بالغت، برای استطراد اقسامی برشمرد و اَ

را از انواع  استسیوطی معرفی شده االصبع وابی، ابنبرخی از عالمان مانند عسکری
غیر از تعریف  ها بهیک از آنر دورداشت که هیچ، نباید از نظقطعاً اما ؛استطراد دانست

مطابقت  ،انددقیقی که معاصران از استطراد ارائه داده با تعریف جامع و ،زمخشری
گیری ها را به عنوان یک رویکردی مقطعی در مسیر شکلتوان آنتنها می یابد و نمی
 کارگیری آنن را در بهآورد و میزان اهتمام مفسرا شماراستطراد در دانش بدیع به ۀآرای

  در تفاسیر مورد ارزیابی قرارداد.
  
  . استطراد و دیگر فنون نزدیک 2. 3

نمودن ها و لحاظتعریفی مشخص از هریک از آرایه ۀرغم تالش مستمر علما در ارائعلی
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ها از استنباط ها و مثالبودن تعریف دلیل برآمدهحال بهها، با اینجوانب آن ابعاد و
 ها پدیدآمدهها و نامهای بسیاری در اصطالحات و تعریفو سالئق فردی، تداخلشخصی 

است؛ اما به موازات این آسیب، تالش پیگیر علما برای بازنگری و تبیین وجوه اختالف و 
ساخت؛ در این بین استطراد نیز  یک، این فنون را از یکدیگر جدا های برجستۀ هرویژگی

گر در نام، تعریف و مثال با چند آرایۀ نزدیک، تداخل اصطالحی مانند بسیاری از فنون دی
تردید با بی .شودیافته که با تعیین مرز هریک، تا حد زیادی، ابهامات موجود برطرف می

وجوه خاص توجه به وجوه افتراق، استفادۀ صحیح، میسر خواهدشد و اینک با اشاره به
  گردد. ، تا مرزهای آن با دیگر فنون آشکارشودهریک از فنون نزدیک به استطراد تالش می

از  پاکسازی و زدودن ناخالصی از یک شیء است که در لغت، :»تخلصحُسن«. 1
: به معنای» الشیءتنقیه« مانندیافته و گاه با ورود عاملی خارجی ریشه »خلص« ۀماد

یی غیرمادی ؛ البته گاه معنا]208ص ،2، ج20[ آیدمی طور ذاتی پدیدگاه به و پاکسازی
ه: صافاه«، مانند: یابدمی صَ ، 69؛ 1037، ص3ج ،35[ : زدودن ناخالصیبه معنای»: خالَ
. در معنای اصطالحی، »نخلَص فالن الی فال«مانند:  ،] و گاه معنای رسیدن797، ص1ج

 ،رشیقابن]؛ 50، ص30؛ 60، ص18نامند [الخروج میالمعتز استطراد را حسنثعلب و ابن
» تخلصبراعت«االصبع، ابیابن ]؛39ص ،2، ج12[ خروجی بدون بازگشتحسن تخلص را 

، 1ج ،47[ۀ معنای دوم است مقدم ی کهمعنای اولانتقال از  ،زرکشی ؛]433، ص2ج ،5[
  .]235، ص 1، ج78دانند [مدنی خروجی بدون بازگشت می ] و45ص

و » خروج«از است که در تعریف هردو  علت تداخل این فن با استطراد، در این بوده
جمله، قرطاجنی  دو به بحث پرداختند؛ از شود؛ اما علما در تفکیک آناستفاده می» انتقال«

و خروج همراه با انعطاف و » تخلص«سرعت سیر را اساس قرارداده و خروج تدریجی را 
]؛ سیوطی ترک کامل مطلب اول را 316، ص70است [ نزدیک به التفات را استطراد نامیده

وار از مطلب اول به دوم و بازگشت دوباره را که گویی اساساً عبور سریع جرقهتخلص و 
] و آنچه را که در 47ص، 1، ج52است، استطراد شمرده [مطلب دوم، مراد گوینده نبوده

وْمِ مُوسَى أُمَّةٌ(سورۀ اعراف  159آیۀ  نْ قَ است؛ واقع شده را استطراد و نه تخلص نامیده )وَمِ
  ].  61، ص1، ج52گیرد [دیگر بازگشت به قصۀ موسی صورت میزیرا در آن بار

الشیءَ یا  قضبَ: مانند ،قطع است: به معنای» قضب«ۀ ، از ریشلغت در :»قتضابا«. 2
هُ واقتضبَ فالنٌ لَ کرد تدبیری کالم را قطع فکر و اینکه بدون هیچ  الحدیثَ یعنی: ارتجَ

 بینی و سرعت حرکت انتقال دررتجال یا پیشا ،گی قطع]. در واقع سه ویژ100، ص20[
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 ،تاس ]. معنای اصطالحی آن، همانند معنای لغوی108، ص3، ج21[ است آن متصور
اثیر ابنمعنای بسیار در کلمات کم و از انواع ایجاز شمرده؛ را آن )896( الرومیزیرا ابن

را قطع سریع علوی آن ]؛244ص ،2ج ،8دانسته [دوم را قطع شده مطلب اول و ۀرابط
، 1ج ،42[ استقزوینی درآن حفظ تناسب ندیده؛ ]347، ص2، ج65[ استکالم گرفته

که نشانگر به  ،"دع ذا"ناگهانی با الفاظی مانند  فاصله انداختن را]. معاصران آن394ص
 اند و اقتضاب نیکو را با آمدنکردهتعریف، انتها رسیدن کالم قبل و آغاز کالم جدید است

و اقتضاب بدیع را  صلوات بر پیامبر ای با حمد وثنای الهی وآوردن مقدمه بعد از ،داما بع
هذا، که ۀ انداختن بین یک قسمت و قسمت دیگر با لفظی چون اسم اشاردر فاصله

، البته مشروط اندشمرده ،یافتن قسمت قبل و ورود به قسمت بعد استپایان ۀدهندنشان
وا وَ ( ص ۀسور 28 ۀ: آیمانند ل باشند،از اقسام یک ک به اینکه هردو، ینَ آمَنُ لُ الَّذِ عَ جْ أَمْ نَ

وا الصّ لُ ینَ الِحاتِعَمِ دِ مُفْسِ الْ مْ الْأَرْضِ فِي کَ جّنَ أَ تَّقِینَ کَالْفُ لُ الْمُ عَ  ؛ زیرا در آن]28 :ص[ )ارِجْ
 شامل: پیامبران اواب، پیامبران مصطفین اخیار و پیامبرانبه سه دسته از پیامبران 

بین  »بل« ، که در آن اضراب انتقالی با تقدیر]561، ص2ج ،85[ شوداشاره میاخیار، 
  .]182ص ،12، ج2[ گیرد میصورت فجار متقین و و مصلحان مؤمنان و

 "خروجاً ،خرج، یخرج"اند که به مادۀ دخول دانستهرا نقیض نآ در لغت،:»خروج«. 3
بیشترین تالش را در تبیین  ،شیق از میان دیگر علمارخرج]. ابن ۀ:، ماد21[ گرددبازمی

بیرون  ،»خروج«نموده که درتأکید ینااست و برتخلص داشته اختالف آن با استطراد و
 ،1ج ،12[گیرد دار، صورت میصورت ادامهرفتن از نسیب به مدح یا غرضی دیگر به

کالم قطع شود و  ه وکه اگر درحال توصیف یک امر، امری دیگر ارادحالی رد]؛ 224ص
 به» خروج«، اما اگر کالم استمراریابد می دهدگیرد، استطراد رخصورتبازگشتی دوباره 

نوع اول خروج از مقتضای  داند:]. او خروج را سه نوع می39، ص2، ج8[آید شمارمی
باشد اینکه سببی اقتضای خروج را داشته است، مگر ماندنباقی، اصلآن  ظاهر که در

مُ اللَّاتِي (سورۀ نساء  3یۀمانند آ ،؛ نوع دوم خروج لفظ به غالب است]2ص، 53[ بُکُ بائِ وَ رَ
نْ نِسائِکُمُ مْ مِ ورِکُ جُ بلکه تأکید حکم است  ،از دید علما قید نیست "حجر"؛ زیرا) فِي حُ

از را معتز آنخروج ازیک معنا به معنای دیگر است که ابن ،نوع سوم و ]38، ص2ج ،47[
از  )388( مترادف استطرادی است که حاتمی ] و60، ص18[است  الم شمردهمحاسن ک

گذاری را به این نام )،733( نویری و )725( حلبی ] و226ص  ،1ج ،36برد [میآن نام
 که ابتدا ابنحالی دهند؛ درمینسبت )231( نقل از حاتمی به بحتری و به نقل از ابوتمام
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]؛ 119ص، 7ج ،86؛ 227ص ،40[ بودنامیده معنای دیگر را خروج از یک معنا بهمعتز آن
را » آغازنمودن سخن را با یکی از فنون وخروج از آن« نیز )705( علویحمزه بنیحیی

 ] و بعدها حموی و12ص، 3، ج65را خروج دانسته [» عدم خروج از فن«استطراد و 
  .]229، ص78؛ 44ص ،11[نمودند  مدنی نیز برهمین اساس عمل

، به معنای »أدمج الحبل«، مانند: یا پیچاندن است» لف«در لغت به معنای :»ادماج«. 4
هُ به معنای: ، معنای آنه یعنی: به خوبی طناب را پیچاندأجادَ فَتلَ محکم را أحکمَ فتلَ

 فیه الشیءِ و إستَترَدخلَ فی به معنای:» الشیءَ دموجاًدمجَ«و اند نیزگفتهکردن پیچش 
 الشیءِاست: ادخالُدر تعریف آن آمده و گشتدر آن پنهان رد یک شیء شد ویعنی: وا

جمله،  است؛ ازموردتوجه نخستین علما قرارگرفته ،این فندمج].  ۀ:ماد ،21[ الشیءِفی
شکار را کالمی با دو معنای آآن داده واختصاصبه آن » مضاعفه«نام را بهعسکری که بابی 

، 63[است  هآورد» ادماج« همین تقسیم را تحت عنوانکه  اثیرناب و تعریف کرده و اشاره
ه است ادماج را یکی از انواع استطراد و از اقسام آن دانست رشیق،ابن؛ اما ]423، ص2ج
به  »تعلیق و اندماج«ن باب را آ )584( منقذبن؛ عالوه بر او، اسامه]41، ص2، ج12[

]؛ 58ص  ،23است [نامیده ا به معنامعن هجو به هجو و تعلق مدح به مدح ومعنای 
در تعلیق به دو معنای مراد تصریح  دو را به این دانسته کهاالصبع تفاوت آنابی ابن
 ،استولی در ادماج به معنای غیر مرادی که معنای مراد در آن پیچیده شده ،شود می

دُ فِي ا(قصص:  ۀسور 70آیۀ  ؛ مانند]451ص، 5[شود تصریح می حَمْ هُ الْ ولَىلَ رَةِ لْأُ الْآخِ  )وَ
؛ زیرا خداوند حمد را استبا مطابقه پیچیده شده که در آن معنای مبالغه در حمد

دادند و ادماج را  همین رویه ادامهدهد. متأخران نیز بهمی به خود اختصاص انحصاراً
ر ا داند؛ زیر، دانستهشودآن نیز با استطراد مشتبه می که گاه» استتباع«حتی اعم از 

 گرددمی دنبال آن الزمگیرد که مدح دیگری بهمیمدح شیء به شکلی صورتاستتباع 
  .]164، ص7، ج86؛ 275، ص42 ؛296ص ،40[

رکند و در اصطالح هر ا ، هر چیزیدر لغت :»حَسَن حشو«. 5 ست که حجمی را پُ
در  استطراد تفاوت آن با .]87، ص34ست که لزومی به بیان آن نباشد [ا زائدی ۀمسئل

خالف استطراد فایده است، برو بیود، زائد شم آنچه که در حشو بیان میاین است که تما
دو ارتباط آنتوان شکلی که می ضروری، به مفید است وکامالً گاهن آ گویی درکه زیاده

  .ستوجه دانص منخصو و مومرا از نوع ع
را زیباسازی کالم آن و هدف از ]130ص ،23[ را زائد نبودنشرط آن: »اعتراض«.  6
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را حشو نامیده و شرط . با اینکه سکاکی آن]111ص ،68؛ 335ص ،1ج ،9اند [کرده ذکر
 اما غالب علما بین ،]202ص ،50داند [را تنها قطع نشدن کالم با حذف آن میتحقق آن

مالک، بنابر نقل ابن ]؛56ص ،3ج ،47؛ 206ص ،42[ اندشدهتفاوت قائل حشوو  عتراضا
» استدراک« ،»اتمام«را آن و برخی دیگر ]99ص، 17[ است را التفات نامیدهقدامه نیز آن

ویژگی خاص استطراد در انتقال ]؛ بنابراین با توجه به366ص، 11اند [خوانده »رجوع« یا
 نموددیگر فنون نزدیک، تعیینرا با غیرعامدانه از معنای اول به معنای دوم، باید مرز آن

دلیل برخورداری از وجه ]؛ ضمن اینکه زمخشری به315ص  ،4ج ،49؛ 44ص، 11[
یافته و در دیگر وجوه اختالف این فنون توجهبالغی، خود نیز بهمتمایز دانش ادبی و 

، 2ج ،48سورۀ توبه [ 2 ۀدر آی» فسیحوا«در  لتفاتا طور صریح از عناوینی چونآیات به
  .]448ص، 3، ج48برد [میعنکبوت نام 2 ۀیدر آ» فانظروا«اعتراض در ] و 245ص

واند در معنا یا لفظ تبیان مقصود با بیش از عبارات مورد نیاز که می :»إطناب«. 7
وَسى وَ﴿: د، مانندپدیدآی ا مُ کَ یَ ینِ یَمِ لْکَ بِ ا تِ ؛ زیرا مفهوم یمین فراتر از دست ]17طه: [ ﴾مَ

است و  فرق آن با استطراد در این است کار رفتههب ،دلیل تناسب با سیاقاست که تنها به
  ].141ص ،74رود و اطناب در الفاظ [کارمیکه استطراد در معانی به

 مانند ،و توسعه و برعکس ایجاز، آوردن جزئیات مفید» انتشار« معنایبه :»بسط« .8
صايَ( ا(بسط آن با آمدن و  ) هِيَ عَ وَکَّؤُ تَ ها أَ لَیْ ن کامل ؛ بنابراین هدف از آ]18 [طه: )عَ

ماند و آمدن آن به اقتضای ؛ زیرا با اکتفا به عبارت اول معنا ناقص میکردن معناست
  ].401ص ،11کالم است [

  
  قرآن کریم  . نقش استطراد در تفسیر4

شد که براساس  در این بخش به بحث و بررسی هشت آیۀ کریمۀ قرآنی پرداخته خواهد
  است.   قرآن ذکر شده طراد  هریک به عنوان شاهدی ازتعریف علما از است

عَ(. آیۀ شریفۀ: 1 رَى الْأَرْضَ خَاشِ نَّکَ تَ هِ أَ نْ آیَاتِ مِ تْ هًوَ بَ هَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَ لَیْ نْزَلْنَا عَ ا أَ  .َفإِذَ
نَّ یَاهَا الَّذِي إِ حْ حْیِي أَ تَى. لَمُ وْ هُ الْمَ نَّ لَى إِ لِّ عَ یرٌ شَيْءٍ کُ   .]3صلت:[ف )قَدِ

آورد و قصد دارد عسکری این آیه را شاهدی برای تبیین تعریف خود از استطراد می
، استطرادی نهفته است و یک چنین درآیه گرفتهصورت دهد که درون تشبیهِنشان

ارتباط  ۀنحو ۀدربار ،که در تفاسیرحالی ؛ درشمارآیدبهتواند استطراد نیز ساختاری می
 گیاه، ۀش دوبارآیه چند قول است: قدرت پروردگار در رویِ بخش اول و بخش دوم
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]؛ 571ص ،18ج ،61همانند قدرت پروردگار در احیای مردگان در روز حشر است [
 ،48بخشد، قطعاً قادر است مردگان را حیاتی دوباره بخشد [کسی که زمین را حیات می

، که از طریق تشبیه ستا ؛ ساختار آیه استداللی در اثبات قدرت الهی]201ص ،4ج
 ،67؛ 125ص ،7ج ،60آید [می دست آفرینش گیاه از زمین خشک به احیای مردگان به

اقوال تشبیه غالب بر  ۀ، در همشودمیکه مشاهدههمچنان]. بنابراین، 205ص ،23ج
انتهای آیه تنها نوعی موازنه بین دو  شده و ارتباط بین ابتدا وموردتوجه واقع ،سیاق آیه
شبه مشترک قدرت الهی در خلق دلیل وجهاست که بهجدا از هم تلقی شدهحقیقت 

صفت   (ع) امام صادقاند. در احادیث تفسیری نیز از قول ها در کنار یکدیگر قرارگرفته آن
 های مختلف قابلزمان ها وکه در احتجاج با دهریه در شکل غالب بر آیه استداللی است،

که در  شوداست به این واقعیت توجهن اساس، الزم]. برای792ص ،4ج ،25طرح است [
، این ساختار تنها گویای نگرش خاص عسکری در تعریف استطرادتفاسیر، برخالف 

آن استطرادی دیده  به معنای دوم بوده و در ،ی حکم معنای اولتسرّ همانندسازی و
زم در تعریف شرایط ال ۀشود، ساختار آیه از همکه مالحظه می؛ زیرا همچناناستنشده

شوند، خالصه می بازگشت انقطاع، انتقال و در استطراد که از سوی علما مطرح است و
قرارگرفته و مانع از تصریح یا حتی  این خأل موردتوجه مفسران بهره مانده و قطعاًبی

  . استیه گشتهاین آاشاره به وقوع استطراد درتفاسیر 
وي ...(ۀ شریفۀ: آی. 2 آتِکُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ التَّقْ وْ واري سَ لَیْکُمْ لِباساً یُ نْزَلْنا عَ کَ   قَدْ أَ ذلِ

ونَ رُ هُمْ یَذَّکَّ لَّ عَ هِ لَ نْ آیاتِ اللَّ رٌ ذلِکَ مِ   .]26[االعراف:  )خَیْ
اینکه به  سازد و عالوه برمی استطراد استوار آیه را بر گیریزمخشری اساس شکل

ضمنی نگرش و تعریف خود را از استطراد ر طوبه کند،مییکی از وجوه تفسیری آیه اشاره
. کندپیدا میمطابقت  کامالً ،اندچه علمای بالغت آوردهآن دهد که در عمل نیز بامیارائه

 تا میزان توجه دیگر ،یز از نظر گذرانده شوندیابد وجوه تفسیری دیگر نمی لذا ضرورت
داده شود که تا چه اندازه به استطراد نشان گردد ومفسران به وجه تفسیری او نمایان

  .اندداشتهگرفته ولو به مضمون اشارهشکل
نحوی  وجه : ترجیحچند قول مطرح استمعنای لباس دوم  اعراب و در تفاسیر در

 ،12ج ،48[ بعد ل تناسب معنای لباس تقوی با آیاتدلینصب و عدم استقالل، به
 نحوی  وجه ؛ ترجیح]222ص ،14ج ،67دانستن هردو وجه []؛ برابر372 -366صص

 ،2[ های دنیوی، برترشمردن لباس تقوی و تمایز سنخ آن از لباسبه استقالل رفع، قول
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، 71؛ 237، ص4، ج60؛ 69ص ،8ج، 57 ؛8ص، 2ج، 19؛ 72ص، 8، ج14؛ 129ص ،8ج
عفت و  ، پاکدامنی ولباس تقوی(ع) از امام صادقالجارود ابی]؛ در روایت ابن196، ص7ج

چیزی که از انسان پاکدامن و عفیف شده؛ با این استدالل ثروت دنیا معنا  الریاش، مال و
، این افتدبه فجر و فسوق می ،باشد عفت حتی اگر پوشیده، اما انسان بیشودنمایان نمی
 ذا باید گفت: در نگاه روایی]؛ ل3816، ح526، ص2ج ،25[س تقوا برتر است است که لبا
 .شود، از سنخ لباس اول محسوب نمینیز در عین حفظ تناسب با ماقبللباس دوم 

، موجب م آن، قبول وجه نصب یا رفع و قول به استقالل یا عددر تفاسیر، بنابراین
وي(اختالف در تعیین مراد از  باسُ التَّقْ  شود و سهبعد در کل آیه می ارتباط با قبل و و )لِ

آورد که تنها در یکی از وجوه، که به ظاهر قول غالب وجه تفسیری متفاوت را پدیدمی
وي(آید، درپی قول به انقطاع کامل و استقالل میشمار نیز به رٌ  لِباسُ التَّقْ و  )ذلِکَ خَیْ

پس از قول به  ،ته الزم استیابد. البوجه نحوی رفع، وقوع استطراد استحکام می
ه انتقال است، تحقق شرط سوم ک آمدن دو شرط انقطاع ودستاستقالل، که بیانگر به

تواند در قول به تنها می ، نیز محرز شود و این امربازگشت دوباره به مطلب اول است
هِ(بازگشت  نْ آیاتِ اللَّ ه آن توجه اسیر چندان بگیرد که در تفبه لباس اول صورت )ذلِکَ مِ

رد محور دو وجه نحوی رفع و ؛استنشده لِباسُ (استقالل  نصب و زیرا مباحث غالباً بر گِ
وي نیز در ذیل تفسیر آیه به آن  چرخد و حتی زمخشری خودیا عدم آن می )التَّقْ
را  توان آناست؛ اما درصورت قول به کفایت همین مقدار از شرایط، میای نداشته اشاره

 عملکرد مفسران را تمایل رد و وجه تفسیری غالب را استطراد دانست واستطراد شم
  . دیدآن  پذیرش یافته به

ودُ﴿ۀ شریفۀ: آی. 3 دَتْ ثَمُ عِ نَ کَما بَ یَ عْداً لِمَدْ ال بُ   . ]95: [هود﴾أَ
 ،ابدیی که از استطراد در قرآن کریم میتنها موردعنوان را بهاین آیه  االصبعبیاابن
که ظاهراً چندان به تعریف دیگران پایبند نبوده و یا از ؛ ]49ص ،4[است  هدذکرکر
است؛ زیرا این ساختار تنها از سوی او فهم او از استطراد با دیگران تفاوت داشته ،اساس

تنها وجهی که در  است ونگاهی همسو با او شکل نگرفته ،و در تفاسیراست ارائه شده
 بودههمسان صدور حکم واحد بر دوگروه  است، با قوت تکرار شده ه ویافتغلبهتفاسیر 

نَ( بین بخش اول آیه در ۀرابط ۀاست. دربار یَ مَدْ عْداً لِ عِدَتْ ( و بخش دوم آن در )أَال بُ بَ
ودُ است: ساختار آیه  در این بین، میان مفسران تنها دو قول مطرح )ماکَ(نقش  و )ثَمُ

؛ ساختار آیه ]465ص ،15ج  ،61[ مدین همانند ثمودندست و ساکنان ا سؤالی انکاری
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اکتفا به  ].93، ص9ج ،71 ؛425ص ،2ج ،48گردد [ست و هالکت به هردو برمیخبری
ری نیز همین در احادیث تفسی شود ونمی ، تنها به تفاسیر محدوداشاره به تشبیه صرف

فرستادن  ابراهیم قمی، پس از اشاره بهبن، روایت علیگردد؛ از جملهمیرویکرد، حاکم
نابودی ساکنان که مراد آیه را تشبیه رساندن آنان، مین مدین و به هالکتشعیب به سرز

، 3، ج25[ داندیافتن می همانندی سرنوشت آنان در هالکت مدین به مردم ثمود و
دن دو طرف ای فراتر از یکسان دیجنبهیک از اقوال به، در هیچاین اساس . بر]130ص

 ،که برای تحقق استطرادحالی شود؛ دردوم اشاره نمیآیه و تشبیه بخش اول به بخش 
 ، انقطاع وتوانزم است و در اینجا بر فرض امکان، تنها میشرایط ال ۀآمدن هم فراهم

ودُ(با آمدن  انتقال را تْ ثَمُ عِدَ عبارت  به نمود؛ اما اثری از بازگشت دوباره مشاهده )کَما بَ
نَ( اول یَ عْداً لِمَدْ   شود.نمیو استمرارکالم با آن دیده )أَال بُ

مْ في( :آیۀ شریفۀ. 4 نْتُ هِمْ   وَ سَکَ نا بِ لْ عَ فَ فَ مْ کَیْ نَ لَکُ بَیَّ هُمْ وَ تَ نْفُسَ وا أَ لَمُ نِ الَّذینَ ظَ مَساکِ
بْن رَ ْمثالَوَ ضَ کُمُ الْأَ    ].45[ابراهیم: )ا لَ

تعریض را نوعی  و ]300ص، 3ج ،47[ بیندعریض می زرکشی استطراد را درت
انتقال ؛ زیرا کالم به نوعی نامحسوس از اشاره به عیب دیگران به عیب مخاطب انتقال
را در  توان اثری از آنیابد و نمیتاب نمین دیدگاه در کالم مفسران باز؛ اما اییابدمی

اشتراک که نشاندن  شده در تفاسیر حول یک وجهمباحث طرحتفاسیر یافت؛ زیرا عموم 
 افتراق که تعیین مصادیق ظالمانیک وجه جایگاه ظالمان پیشین است و مخاطب در
میان راد در آیه سخنی به؛ اما نه به آشکار و نه به اشاره، از وقوع استطچرخداست می

 ؛ قول ارجح: همۀ طاغوتیان وکافرانسه قول مطرح است ،صادیق؛ اما دربارۀ مآیدنمی
، 19، ج67قوم نوح، عاد و ثمود [ :کافرانی مانند ؛]38، ص17، ج61حجر [ مدین و

. در ]56ص ،2ج ،48[ اند؛ گروهی که در مسیر ظالمان پیشین، قرارگرفته]109ص
مْ( معنایاز جمله،  :انددنبال تعیین مصادیق بودهتفاسیر روایی نیز به هُ نْفُسَ وا أَ لَمُ  )الَّذینَ ظَ

تعریض گفت،  راین بایدب]؛ بنا317، ص3، ج25اند [امیه دانستهیافتگان بنیرا هالکت
به  را استطراد نشمرده واست؛ اما آنپدیدآمده، موردتوجه و پذیرش مفسران قرارگرفته

اند؛ لذا بهتر آن اشتهای ندبازگشت مجدد به موضوع اول اشاره خروج موضوعی و انتقال و
توان همراه است و نمی ،طور طبیعی با آیه؛ زیرا بهکه فن پدیدآمده را کنایه خواند است

  باشد.وار نگشتهتفسیری را یافت که متوجه این بیان اشاره
نْ یَسْ(آیۀ شریفۀ: . 5 الئِکَلَ مَ هِ وَ الَ الْ لَّ ونَ عَبْداً لِ نْ یَکُ مَسیحُ أَ فَ الْ نْکِ ونًَ هُتَ بُ رَّ مُقَ نْ  الْ وَ مَ
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هِ جَمیعاً مْ إِلَیْ هُ رُ حْشُ رْ فَسَیَ سْتَکْبِ هِ وَ یَ تِ بادَ نْ عِ فْ عَ نْکِ       .]172[النساء:  )یَسْتَ
الئِکَ وَ(سیوطی با تکیه بر استقالل و انتقال کالم به  ونًَ هُالَ الْمَ بُ رَّ قَ ، صرف انتقال را )الْمُ

میان غالب ا برخالف این رویکرد غیرمتعارف، داند؛ امبرای وقوع استطراد کافی می
ه یافته و توج، اهمیتهریکافضلیت  مالئکه و و (ع) مفسران، تنها موضوع جایگاه انبیاء

به مقام  ،ای به استطراد در آیه شودآنکه حتی اشارهاست و بینموده خود جلبرا بهآنان
؛ مگر یک مورد که مالئکه را مستقل دانسته و از استشده و مالئکه پرداخته(ع)  مسیح

]؛ محور اختالف در اقوال، 151، ص5، ج57[ است برده شدهوضوح ناموقوع استطراد به
الئِکَوَ(ر استقالل عبارت قبول عطف و انکا ونً هُالَ الْمَ بُ رَّ مُقَ است، که مفسران با قبول  )الْ

شده را اما اقوال بیاناند؛ شدهبه استطراد نزدیک  ،و با نفی آن ،از استطراد دور ،عطف
الئِکَ(پی انکار استقالل  : نفی استطراد درنمود توان در چهار قول خالصهمی  هُوَ الَ الْمَ
رَّ ونًالْمُقَ ، 13و مالئکه [ (ع) بین مسیح ۀمقایس و ترجیح عطف برای حفظ ترتیب در )بُ

قبول استقالل  ]؛273ص ،11، ج67؛ 425ص ،9ج 61؛ 597، ص1، ج48؛ 605 ، ص1ج
نفی  ]؛60ص، 6ج ،14به جای استطراد [تتمیم  و دماجا وقوع فنونانکار عطف و قول به و

 استدالل]؛ شاید بتوان 151، ص 5، ج57اد [استقالل مالئکه و تصریح به استطر عطف و
دانند ضروری می ک عطفکه حفظ طرفین مقایسه را به کم ،را استطرادمنکر  مفسرانِ

کرد و  رد ]273ص، 11ج ،67؛ 425، ص9ج ،61؛ 597ص ،1، ج48؛ 605ص ،1ج ،13[
واري   یا بَني( عرافاسورۀ  26آیۀ که در مانند زمخشری مْ لِباساً یُ یْکُ لَ نْزَلْنا عَ دْ أَ مَ قَ آدَ

وي باسُ التَّقْ آتِکُمْ وَ ریشاً وَ لِ وْ ونَ  سَ رُ مْ یَذَّکَّ هُ لَّ عَ هِ لَ نْ آیاتِ اللَّ رٌ ذلِکَ مِ کَ خَیْ ، 2ج ،48[ )ذلِ
وي و( در را» واو] «97ص در این آیه نیز، عطف ، گیردمی» یعطفی ظاهر«، )لِباسُ التَّقْ

  . گرفت و قائل به استقالل عبارت و وقوع استطراد شدنحوی بودن را، نادیده
نَ ( :»تطهیر«آیۀ شریفۀ . 6 عْ خْضَ ال تَ نَّ فَ قَیْتُ نِ اتَّ نَ النِّساءِ إِ دٍ مِ حَ نَّ کَأَ یا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُ

لْ ذِي ِفي قَ عَ الَّ یَطْمَ وْلِ فَ وفاً بِالْقَ رُ عْ الً مَ وْ نَ قَ لْ رَضٌ وَ قُ هِ مَ نَ  /بِ جْ رَّ نَّ وَ ال تَبَ وتِکُ نَ فِي بُیُ رْ وَ قَ
لِیَّ جاهِ جَ الْ رُّ ولى هِتَبَ ال  الْأُ نَ الصَّ هُ  هَوَ آتِینَ الزَّکا هَوَ أَقِمْ یدُ اللَّ رِ نَّما یُ هُ إِ ولَ سُ هَ وَ رَ نَ اللَّ عْ طِ وَ أَ

هْ جْسَ أَ مُ الرِّ نْکُ بَ عَ هِ هِیراً لَلِیُذْ کُمْ تَطْ رَ هِّ تِ وَ یُطَ یْ لى /الْبَ نَ ما یُتْ رْ نْ   وَ اذْکُ نَّ مِ وتِکُ فِي بُیُ
کْمَ حِ هِ وَ الْ یفاً خَبِیراً هِآیاتِ اللَّ هَ کانَ لَطِ نَّ اللَّ     ].34، 33، 32حزاب:ال[ا )إِ
 زیرااست؛  گرفته سورۀ احزاب شکل 33آیۀ  استطراد در بخش میانی ،بنابه نظر شیعه

یابد؛ پایان می ،(ع) بیتالهی آغاز و با تخصیص طهارت به اهل ۀپیام آیه با انحصار اراد
 (ع)بیتزدون ناپاکی از وجود مصادیق اهل تکوینی الهی بهۀ ، تعلق ارادآیهمفهوم کلی 
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حکام اگرفته و با قبل، شکل ۀ، از آیکالمی که در صورت قول به استطرادآیه است،  در
یافته؛ اما ناگاه با قطع تا اواسط آیۀ میانی ادامه آغاز شده و(ع)  ن پیامبرمربوط به همسرا

 ،به مطلب نخست پی آن، مجدداً ، اشاره شده و دری جمعی معین، به طهارت ذاتکالم
های است. ناهماهنگی ظاهری در معنا و لفظ این بخش، با بخشگرفته بازگشت صورت

مندی از یک ارتباط درونی انتقالی که ضمن بهرهسازد. ال میجانبی، ذهن را متوجه انتق
بهره است و حذف آن اب بیضمایر و لحن خط ویژه در ، از پیوستگی ظاهری، بهو پنهان

  .کالم نداردنسجام عدم ادر تأثیری ، از میان آیه
های قبل و بعد، تغییر و انتقال را مفسران شیعه، در ناهمگونی این بخش با بخش

سنت دانشمندان اهل . برخی از مفسران واندا غیر از همسران گرفتهصداق ردریافته و م
؛ مانند: دانطیبه شده ۀبه خمسآن  ئل به انحصارقا ،نظر بوده نیز با مفسران شیعه هم

 ،2ج ،37[ حسکانی]؛ 4688، ح655، ص2، ج62طحاوی [ ]؛11، ص22، ج61[بری ط
]؛ نورالدین 78ص ،84سمهودی [ ؛]137ص ،3ج ،10غرناطی [جزری ابن ؛]30ص

، 2[ آلوسی ]؛146، ص3، ج87حاکم نیشابوری [؛ ]421، ص2، ج90هیتمی شافعی [
 بنمصری، حسنتوفیق ابوعلم، بیومی  محمد شامی شافعی،و احمدبن ؛]196ص ،11ج

نویسندگان متأخر و معاصر  از دانشمندان و المغربیالحسینیفرحان مالکی و ادریس
سنت اما غالب علمای اهل .]81ص ،84؛ 288، ص76؛ 373، ص39؛ 15، ص1ج ،29[

بینند و مصداق را همچنان گونه ناهمگونی بین دو عبارت نمیمنکر انتقال بوده و هیچ
؛ لذا اختالف در ناهمگونی و دانندمی یا مشارکت آنان با دیگران (ص) همسران پیامبر

 اهل« که مراد ازینااست و » ل بیتاه«تالف در مصادیق انقطاع و انتقال، ناشی از اخ
به همراه آنان یا  (ص)یا همسران پیامبر، (ع) ، خمسۀ طیبه(ص)همسران پیامبر ،»بیت

  .استدیگران 
 دالیلی دیگر، نزد مفسران شیعه، واستطراد در این آیه، با استناد به ۀتوجه به آرای
است و در منتهی گشته (ع) سنت به انحصار مخاطب به خمسۀ طیبهتعدادی از اهل
گرفتن استطراد، مصداق را به همسران یا مشارکت آنان با خاندان  مقابل، نادیده

» حدیث کساء«صار در مصادیق را از انحبه شکل عام یا وجوه دیگری که آن (ص)پیامبر
، انقطاع بخش میانی و دلیل مخالفان، قائالن به انحصار . دلیلاست آورد، کشاندهدر می

 جمله دالیلی که در اثبات استقالل مفهومی، مصداقی و ازالتزام به حفظ سیاق است. 
دالیلی است که شیعه در اثبات  ،انجامدشود و به اثبات وقوع استطراد میمی هویتی ذکر
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استئنافی بودن آیه، تشریف و  ازجملهکند؛ ذکر می (ع) انحصار آیه به خمسۀ طیبه
نّ" جای به "مکُ"آمدن ضمیر  و (ع) بیتتعظیم مقام اهل تغییر لحن خطاب از تهدید  "کُ

، استفاده از نسجام تعابیر درصورت برداشتن آنساختاری به ا ۀنشدن لطمواردبه تمجید، 
نّ"ضمیر    . ]207، ص35ج ،77؛ 42، ص6، ج57[ در هردو عبارت قبل و بعد "کُ

 توان به طبری که ابتدا به بیش از شانزدهدر بین مفسران، در موافقت با استطراد، می
لِّغً( که انحصاراً کندروایت اشاره می » حدیث کساء«و مشموالن (ع) بیترا به اهل )بَ

را در اختصاص  تنها یک حدیث » قال آخرون« دهند و با استفاده از تعبیرمی اختصاص
طبرسی  ] و263ص، 2ج ،61[ خواندرا ضعیف می ، نقل نموده و آن(ص) به زنان پیامبر

بنَ، با این استدالل که عرب أنساب  برای» بیوتات عرب«نامیده و از لفظ » بیت«را  سَ
نبوت و رسالت دانسته، و روایات اصحاب بر  کرده و اجماع امت، مراد را بیت استفاده

در مخالفت به  نمود و اشاره ،]155، ص8ج ،60[ داللت دارند مسۀ طیبهانحصار به خ
دهد و را ترجیح می (ص) پیامبرهمراه ساختن زنان با خاندان فخررازی که قول به

گیرد و می (ع) و علی (ع) حسین، (ع) حسن، (س) فاطمه بیت را زنان،مقصود از اهل
 (ص)به زنان پیامبر (ص)پیامبر ۀتبدیل مؤنث به مذکر را دلیل اضافه شدن مردان خان

 ۀبه سه روایت مخالف و این که خان و آلوسی که با استناد ]168ص ،25ج ،67[ داندمی
عهد است و مقصود از آن » البیت« در "لاَ"محل سُکنای زنان او نیز بوده و  (ص)پیامبر

رکاربرد در کلمه» أهل«همان منزل مسکونی ایشان بوده و لفظ  نداء، میان عرب ای پُ
  ].193، ص11، ج2کند [می گیرد و استقالل را رد، خطاب را خاص زنان میاست

بودن  قاضی نورهللا شوشتری به جداان نیز مانند ذکر است که برخی از مفسر الزم به
برخی ]؛ 569ص، 2ج، 66اند [را از باب التفات شمردهاما آن یافته،این بخش از آیه توجه

از  ،]192ص ،5، ج55] و شوکانی حنفی [83، ص84[عامه دیگر مانند مقریزی از علمای
برند؛ و برخی می نار هم نامدر ک» اعتراض«و » استطراد«انقطاع حاصل آمده با عنوان 

گشت کنند و انتقال و بازصیح اشاره میمانند طبرسی تنها به عادت عرب در کالم ف
استطراد  وقوع طور ضمنی  بهبه د و نندافصاحت کالم می ۀنشان ،دوباره را در این آیه

  . ]560ص ، 8، ج60کنند [می اشاره
 طیبه تأکید شده ۀتطهیر به خمس ۀآی در احادیث متعدد بسیار شیعی نیز بر انحصار

موضوع را  تغییر مصادیق و تطهیر و ۀانقطاع کالم را در آی ۀنحو ،است که همه به روشنی
روزی گوید: که می ، روایتی از جعفر طیار به نقل از پدر خود؛ از جملهسازندمی نمایان
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ند: چه فرمود بارود ،نگریستاز آسمان می که به رحمتی نازل شدهدر حالی (ص)پیامبر
: من ای پیامبرخدا. پس فرمودند: پاسخ دادند(س)  ؟ حضرت زینبکندکسی دعا می

 در سمت چپ و را (ع) ، سپس حسندعا کن (ع) حسین حسن و فاطمه و و علیبرای 
 را در پیشگاه خود نشاندند و (س) فاطمهو  (ع) علی سمت راست و را در(ع)  حسین

 خاندانی دارد و یهر پیامبر !فرمودند: خداوندا ها انداختند وی آنعبای خیبری را بر رو
  ].497، ص2، ج73؛ 466، ص4، ج25[ اندبیت مناینان اهل

اهمیت توان به هویت مستقل، ارتباط درونی، می تردید با توجه به استطراد،بی
فی که از یافت و نکات ظریدستسخن وار فراز کالم و انتقال جهش مطلب، استقرار بر

را لمس نمود؛ گرفته  انحصار مورد استناد قرار ۀدید مخالفان دور مانده و به عنوان ادل
مربوط به همسران قرار  کنار دیگر آیات اما در نازل شده، با اینکه آیه جدا ،برای نمونه

را  (ع) بیتطهارت اهل های ارشادی آیات قبل، عصمت وادامۀ خطاب تا در است، گرفته
و خود را  را یافتهجواری با آنانشایستگی همند و همسران ایشان از این طریق، کطرحم

زیرا شرط ورود  اند؛چنین خاندانی گشتهیابند که منتسب به زنان عادی نشمارند و توجه
ها چندین بعد است، حتی اگر بین آن ، حفظ ارتباط درونی عبارات قبل وجملۀ معترضه

    جمله یا آیه فاصله بیفتد. 
وْرا( »:تبلیغ«آیۀ شریفۀ  .7 وا التَّ هُمْ أَقامُ نَّ وْ أَ مْ  هَوَ لَ هِ بِّ نْ رَ مْ مِ هِ لَیْ نْزِلَ إِ جیلَ وَ ما أُ نْ وَ اْلإِ

هُ هِمْ مِنْ لِ جُ رْ تِ أَ حْ نْ تَ مْ وَ مِ هِ وْقِ نْ فَ وا مِ لُ مَّلَأَکَ صِدَ هٌمْ أُ ونَ هٌمُقْتَ لُ عْمَ مْ ساءَ ما یَ هُ یا /  وَ کَثیرٌ مِنْ
هُ وَ ال سالَتَ تَ رِ لَّغْ لْ فَما بَ عَ مْ تَفْ نْ لَ کَ وَ إِ بِّ نْ رَ کَ مِ یْ نْزِلَ إِلَ لِّغْ ما أُ ولُ بَ سُ هَا الرَّ یُّ صِمُکَ أَ عْ هُ یَ لَّ

رینَ وْمَ الْکافِ قَ هْدِي الْ هَ ال یَ نَّ اللَّ نَ النَّاسِ إِ لي/  مِ مْ عَ تُ لَ الْکِتابِ لَسْ هْ لْ یا أَ تَّي  شَيْ  قُ ءٍ حَ
وْرا وا التَّ نْزِ هَتُقیمُ جیلَ وَ ما أُ نْ نْ وَ اْلإِ کَ مِ لَیْ نْزِلَ إِ مْ ما أُ هُ نَّ کَثیراً مِنْ مْ وَ لَیَزیدَ کُ بِّ نْ رَ مْ مِ یْکُ لَ إِلَ

رینَ کافِ وْمِ الْ لَي الْقَ ال تَأْسَ عَ راً فَ یاناً وَ کُفْ بِّکَ طُغْ   . ]68،  67، 66[المائده: ) رَ
 مارشبه (ع) امامیه در اثبات والیت امام علی ۀشیع ۀاز ادلدیگر این آیه نیز یکی 

در روز غدیرخم (ع)  یغ را اعالم والیت امام علیرود که در آن تنها موضوع تبل می
قبل و بعد خود  ۀ، این آیه را از دو آیا قول به استطراد و نفی حفظ سیاقدانند و ب می

، 75 ؛344، ص1، ج72؛ 42، ص6، ج 57؛ 85- 60 ، صص7، ج3سازند [جدا می
 حاتم، حسکانی، ثعلبی، فخررازی،أبیمانند ابن سنت نیزمفسران اهل . برخی از]130ص

، 1، ج37 ؛92ص ،4، ج31؛ 1172، ص4، ج6 ؛395، ص3ج ،2[ آلوسی و رشیدرضا
(ع)  امام علیشأن نزول آیه را در بارۀ  ،]401ص ،12ج، 67؛ 463، ص6، ج46؛ 250ص
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بیان  ۀحتی اگر موضوع اعالم والیت نبوده و تنها مسئل دانند، که در این صورت،می
  ارتباط ،قبل و بعد که یهود و نصاری است ۀباشد، موضوع به مسئل فضیلت ایشان بوده

  دهد.می یابد و در آن استطراد رخمین
در صورت قول به استطراد در یک نگاه کلی به سوره، همۀ این آیه به اعتبار آیه و آیات 

از آیۀ سیزدهم کتاب پیشین و پسین، استطراد است؛ با این بیان که موضوع اهل
 شکنی پیمان]، 13ها، تحریف کالم الهی [المائده: شدن دلشکنی، لعن شدن، سنگ پیمان
ادعای فرزندی، ، کفرآمیز بودن برخی اقوال، (ص)هللا]، پیروی از رسول14: مائدهال[ نصاری

برحذرداشتن از ]، 45: مائدهالدوستداران انحصاری خداوند، احکام مورد تأیید تورات [
 باورهای خطای آنان یاد ] و54: مائدهال]، منع از ارتداد [51 :مائدهال[ کتابدوستی با اهل

است و نازل شده (ص) هللا رسول ]؛ اما ناگاه فرمان ابالغ آنچه بر66، 65: مائدهال[ کندمی
شود و اینکه اگر چنین نکند، رسالت را ابالغ ماندن از گزند دشمنان واردمیوعدۀ محفوظ

کتاب و فراخوان مجدد آنان پس از این آیه، بازگشت به موضوع پیشین اهل؛ استهنکرد
 ]؛ گرچه با82-67 مائده: ال[ یابد بعد ادامه می ۀگیرد و تا پانزده آیمی به اسالم صورت

آسمانی تا آیات پایانی  ۀ، حواریون و درخواست مائد(ع) انقطاعی دوباره موضوع مسیح
، تفاوت در موضوع و تغییر سورۀ مائده 67]، اما درآیۀ 119- 111 شود [المائده:می مطرح

و«کتاب با تار از آرزو برای اهلدر ساخ ولُ( با ، به ندایی صریح»لَ سُ ا الرَّ هَ یُّ – تبدیل )یا أَ
لِّغ(با  (ص)خدا شود و فرمان به رسول می   گردد.می و تأکید بر آن روشن )بَ

، 2ج، 28[ طباطباییو مراغی ، قرطبی، یگرچه اندک مفسرانی چون طبرسی، بیضاو
 ،]158ص ،6ج، 79 ؛242ص، 6، ج71؛ 383، ص3ج، 60؛ 42ص ،6ج، 57؛ 347ص
کردن آن، برداشتی محکم  تردید لحاظاما بیاند، یافتهۀ استطراد در آیه توجهوجود آی به

وری آدرصدد بیان موضوع بسیار مهم و الزام ،دهد و خداوند در سورهمیدست از آیه به
موضوعی که  است؛ سورۀ مائده در ارتباط 3آیۀ  گردد، که با موضوع آیات آغازین درمی

از  کتاب را، مشرکان و اهلمت را بر مسلمانان تمام و کافراناسالم را تکمیل و نعدین 
 ۀشأن نزول آی ،]؛ زیرا از نظر شیعه3مائده: السازد [می آسیب به مسلمانان نومید

 والیت اعالم و خم، غدیر روز در آن زمان و(ع)  د جانشینی امام علیدر مور نیز» اکمال«
، 5، ج57ابالغ گردیده [ (ص)که توسط پیامبر است بوده ایفریضه ایشان، آخرین

 ابالغ والیتۀ واسطو نعمت به ]162ص، 1ج ،72؛ 246ص ،3ج ،60؛ 183- 167ص
    ].293ص ،1ج، 66[ است شده بر مسلمانان تمام، (ع)علی
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شود و می اکمال اشاره تبلیغ و ما اینکه در احادیث تفسیری بسیاری به ارتباط آیۀک
اکمال  تبلیغ بر آیۀ ۀآی ،ها در مصحف، در تفاسیر زمان وقوعبرخالف ترتیب کنونی آن

بر  (ع) اعالم والیت علی شود ومیکه ابتدا فرمان به تبلیغ داده نحویبه ،یابدمی تقدم
 شود؛ ازمی اکمال نازل ۀ، آیسپس بعد از اعالم علنی آن ؛شودمی لیفتک (ص) پیامبر

ست که سیدرضی ا روایتی ،دارند دو آیه اشارهاینزمانی هم جمله روایاتی که به ترتیب و
از  (ص) : پس از بازگشت پیامبرکندمی بدین مضمون نقل(ع) محمدباقرامام از  مناقبدر 

شد و مردم در انتظار  تبلیغ نازل ۀآی، شدمی نامیده» نصوجا«در زمینی که  الوداعحجه
، این انتظار تا آنجا به دگیرمی شنیدن سخنان بعدی ایشان ماندند تا ببینند چه انجام

به  ،(ع) برای هارون (ع) موسیبیعت گرفتن  در ،همانند حاضران ،طول انجامید که تعداد
 ، جبرئیل،در جایگاه (ص) پیامبرن رسید. بعد از قرارگرفت بیش از هفتادهزار نفر

اعالم  وصیت و ۀرساند و ایشان را به ارائ را به اطالع(ص)  فرارسیدن زمان وفات پیامبر
خذ پیمان از مردم (ع) انتقال میراث علوم انبیاء جانشین و برای اطاعت از  به وصی و اَ
برم مگر اینکه یا نمیدن پیامبری را از فرماید:می فراخواند؛ زیرا خداوند (ع) امام علی

رسانم، که این کمال توحید  کنم و نعمتم را با والیت اولیاء به اتمامحجت را برخلق تمام
کردم و نعمت را بر  : امروز دین را کاملخداوند فرموداینک  .نعمت بر خلق استتمام  و

او مانند  اطاعت از من است و (ص) پیامبر وصیّ ولیّ من و (ع) علی ،رساندمشما به اتمام
شود وارد  واجب است و هرکه با والیت او در روز حشر بر من وارد (ص) اطاعت از پیامبر

دهد: ببند. راوی ادامه میشود؛ پس او را معرفی کن و بر او با حاضران پیمانمیبهشت 
نمودند تا خداوند ایشان را از نفاق هراسیدند و از جبرئیل طلباز سرکشی اهل (ص) پیامبر

شد و به رسیدند و باردیگر جبرئیل نازل» خیف«مسجد  کند. تا اینکه بهآنان حفظشر 
کنند؛ اما ایشان مجدداً طلب فرصت کردند، تا داد تا حجت را بر مردم تمامایشان فرمان

شد و به رسیدند و در آنجا آیۀ تبلیغ نازل» جحفه«به فاصلۀ سه میل تا » خم«اینکه به غدیر 
نزل الیک فی علِی"که ایشان تکلیف شد  مردم را به اقامۀ  (ص). در آنجا پیامبر"بلِّغ ما اُ

شد و ایشان بر باالی منبر رفته، دستور جبرئیل منبری اقامهنماز جماعت فراخواندند و به
پس از حمد الهی و تجلیل و تعظیم مقام پروردگار و ذکر رحمت و علم واسعۀ الهی و 

عبودیت خود در پیشگاه او و ادای رسالت در رساندن آنچه استشهاد به وحدانیت خداوند و 
تالوت فرمودند؛ سپس برای مردم  (ع)است، آیۀ تبلیغ را با تصریح نام علیبر وی ابالغ شده

آید، دست نمینمودند: ای مردم بدانید که رضای الهی از من به کردند و اظهارماجرا را نقل
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الغ کنم؛ سپس به نصیحت مردم پرداختند تا از اطاعت نموده را ابمگر آنچه که به من نازل
اصغر و قرآن و فرزندان او ثقل (ع)نکنند و او را تنها نگذارند و بدانند که علیاو سرپیچی

  ].226، ص2، ج25شوند [اکبر است و تا روز حشر از هم جدا نمیثقل
آیات تبلیغ و جای سورۀ مائده که با جدا بودن الزم به ذکر است که در نزول یک

] و بنا 2، ص2، ج55سنت [یابد، اختالف است؛ زیرا از دید برخی از اهلاکمال تناقض می
قیس و روایات دیگری با همین بنحبیب و عطیهبنبه روایت ابوعبید و به نقل از ضمره

 جا صورت، یک(ص)پیامبرعنوان آخرین سورۀ نازل شده بر مضمون، نزول سورۀ مائده به
سنت این سوره ]؛ اما بنا به اعتقاد شیعه و برخی از اهل342، ص1، ج44ست [اگرفته

الوداع در غدیرخم و در اعالم والیت جز آیۀ تبلیغ که در مکه و پس ازحجهمدنی است، به
سنت در آن مختلف است: برخی ]؛ دیدگاه اهل171، ص1، ج72[ استنازل شده (ع)علی
، 61اند [قریش دانسته از گزند کافران (ص)یامبرپراحفظ جان را مکی و موضوع آنآن
] و 30، ص3، ج71نظر مفسران در مدنی بودن است []؛ باور برخی بر اتفاق567، ص8ج
، 6، ج14شمردن آن موافق نیستند [شده دانسته و با مکی را آخرین سورۀ نازلآن
مکه را منکر و  در (ص)]؛ برخی دیگر روایات وارد شده در حفاظت از جان پیامبر256ص

 ،3، ج24دانند [را مدنی می]؛ برخی ضمن اینکه آن122، ص2، ج13اند [غریب دانسته
، 61گیرند [کتاب و نفی استقالل موضوع از قبل و بعد می]، مراد را ابالغ به اهل529ص
شده که یهود در مدینه در ]؛ البته در پاسخ آنان بیان401، ص12، ج67؛ 196، ص4ج

]. 246ص، 3، ج59ر، از قدرتی برخوردارنبودند، تا بیمی از گزند آنان برود [های آخسال
در این نگرش، آیۀ تبلیغ درعین جدا بودن مراد، ازجهت موضوع با قبل و بعد نیز بیگانه 

امید بسته بود؛ اما  (ص)مسلمانان با وفات پیامبریافتن قدرت نیست؛ زیرا یهود به خاتمه
سازد مینماید، این تصور را باطلمی تکلیف (ص)ی را بر پیامبرآیۀ تبلیغ که تعیین رهبر

یابد میشود، ارتباطمینازل (ع)و با تکمیل آن با آیۀ اکمال که بعد از اعالم والیت علی
جای گفت: با قبول نزول یکتوان]. براین اساس می246، ص3، ج59؛ 587، ص1، ج41[

ردد و تنها احتمال پذیرش وقوع آن مشروط به گمی سوره، امکان وقوع استطراد منتفی
دو باهم است؛ زیرا در این قبول نزول جداگانۀ آیات تبلیغ و اکمال و پذیرش ارتباط آن

گیرد و سیر کالم از بحث دربارۀ احکام می حالت، در عین اینکه درکالم انقطاع صورت
شده و بازگشت بل و بعد حفظیابد، قرابت موضوع آیه، با قمییهود به مسئلۀ رهبری انتقال

تواند زائد یا  گیرد؛ ضمن اینکه طرح موضوع رهبری میمی دوباره به مسئلۀ یهود نیز انجام
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های وارد شده در تعریف مراد اصلی سوره تلقی شود و با این اوصاف، کل سوره از مؤلفه
  یابد. یم ـ آن قوتشده و امکان قبول استطراد در مندمعاصران از استطراد بهره

  ] نیز مشاهده68و  66تر به آیات قبل و بعد آیۀ تبلیغ [المائده: در نگاهی جزئی
است که با قبول استطراد، کتاب قرارگرفتهشود که این آیه، میان آیاتی مرتبط با اهل می

شود و در صورت انکار آن، موضوع ابالغ، به موضوع و مصادیق از قبل و بعد آن جدا می
گردد؛ زیرا در آیۀ قبل سخن از انحراف یهود و نصاری در کاستن و ی بازمییهود و نصار

ثباتی آنان در دین و در اشاره به بیافزودن مطالب به کتب آسمانی است و در آیۀ بعد 
شامل تکلیف به ابالغ، برابری آن با  است، (ص)این میان خطابی مستقیم به پیامبر

   مندی از پشتیبانی الهی.رسالت و بهره
به حفظ سیاق  اند؛ برخی کامالًنظر یافتهمفسران درحفظ ارتباط یا قطع آن، اختالف

اند پایبند مانده و موضوع را مرتبط به یهود و نصاری دانسته و قائل به استطراد نشده
] و برخی با ذکر وجوهی 399، ص 12، ج67؛ 658، ص1، ج 48؛ 539، ص3، ج24[

را کامالً  از قبل و بعد جداساخته و براساس صاری، آنغیرمرتبط با مسائل خاص یهود و ن
؛ 383، ص3، ج59؛ 42، ص6، ج57؛ 347، ص2، ج28اند [استطراد به تفسیر پرداخته

یابی موضوع ]. اختالف اصلی مفسران در مصداق158، ص6، ج79؛ 242، ص6، ج71
کالمی و مذهبی های  دنبال آن دیدگاهشده و به ابالغ است که در آن آراء مختلفی بیان

  است.متفاوتی پدیدآمده
مفسران در یک قول مصداق را خاص و مرتبط دانسته اند؛ مانند: فخررازی که در 

یافتن از مرجح را امانبردن از یهود و نصاری در قبل و بعد آیه، وجه دلیل نامیک قول به
 غیرمرتبطرسد و گاه مصداق را خاص، ولی داند و به نفی استطراد میشر آنان می

تردانستن وجه تفسیری بیان فضیلت اند، مانند خود او که درقولی دیگر، با قویشمرده
دست ایشان را باال  بعد از نزول آیه بالفاصله (ص)که پیامبرو به این دلیل (ع)امام علی

؛ قائل اداهُن عَمَ عادِوَ االهُن وَمَ الِم وَهُاللّ هُوالَمَ ليٌعَفَ هُوالَمَ ن کنتُمَ اعالم داشتند: برده،
، 12، ج67کند [شود و در وجه تفسیری خود به استطراد عمل میبه انفصال می

گرداند و آن را ]؛ در یک قول، مانند اندلسی موضوع را به یهود و نصاری بازمی399ص
، 3ج، 24نماید [کند و استطراد را انکارمیتغییر حکمِ قصاص و رجم از سوی آنان ذکرمی

 کردن موضوعی عام، ارتباط با یهود و نصاری را قطع؛ در قولی دیگر، با عنوان]539ص
شمرند، مانند زمخشری ای فراگیر و شامل تمام ارکان دین مینموده و مراد آیه را مسئله
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، استنازل شده (ص)پیامبرو قرطبی که مقصود را تبلیغ تمام ارکان و همۀ آنچه بر 
، 71؛ 658ص، 1، ج48شمارند [را نافی ابالغ رسالت می دانند و کتمان حتی یک امر می
همانند نماز را  )ابالغ(] و در قولی دیگر، مانند نگرش بیضاوی، مصداق 242، ص6ج

] و 347، ص2، ج28گردد [میرفتن هریک از اجزاء، کل اعمال باطلدانندکه با از دست می
شده و ا یهود و نصاری را قطعدر قولی متفاوت، با عنوان کردن موضوعی خاص، ارتباط ب

ربودن شمشیر، فضیلت امام  جحش، وجوب جهاد،بنتمراد را مواردی چون: ازدواج زینب
گیرند؛ مانند نگاه طبرسی که منکر حفظ سیاق است و دلیل یا اعالم والیت او می (ع)علی

لِّغ(ورود  برای  (ص)پیامبر را فرمان الهی به» ابالغ«داند و موضوع را تشریف و تعظیم می )بَ
] و مراغی که 383، ص3ج ،60شمارد [در روز غدیر خم می (ع)اعالن والیت امام علی

      ].158، ص6ج، 79داند [موضوع آیه را خارج ازموضوع یهود و نصاری می
است؛ گیری دو دیدگاه متقابل گشتهپذیرش یا رد استطراد در این آیه، موجب شکل

دانند و نهایتاً در برخی از تفاسیر، نمی  (ع)را اعالم والیت علیسنت موضوع آیه اهل زیرا
کنند؛ ذکر می (ع)فضیلت امامعنوان یکی از وجوه و تنها در ذکر این وجه تفسیری را به

 طور طبیعیکند که بهاما شیعه به منظور اثبات وجه تفسیری خود، به دالیلی استناد می
های قبل و ؛ از جمله اینکه، نزول آیه، جدا از بخشانجامدبه قول به وقوع استطراد می

 ،این آیه ش وحدت و ارتباط کامل، باید پذیرفت کهپذیراست و درصورت بعد بوده
لى(: فرمایدکه میبعد را  ۀآی ساخته تا را مأمور (ص)پیامبر تُمْ عَ تابِ لَسْ لَ الْکِ هْ لْ یا أَ   قُ
وْراه وَ ا شَیْ وا التَّ یمُ مْءٍ حَتَّى تُقِ کُ بِّ نْ رَ مْ مِ یْکُ نْزِلَ إِلَ جِیلَ وَ ما أُ نْ ] تبلیغ کند؛ 68 :مائده[ال )ْلإِ

نَ ( ۀجمل دهد ومیرا نشان، خالف آن67 ۀسیاق درونی آیکه درحالی مُکَ مِ صِ عْ هُ یَ وَ اللَّ
چنان اهمیتی  ند ازمأمور بود آن به تبلیغ (ص)حکمی که پیامبرسازد، میروشن )النَّاسِ

ه دین خداوند احتمال خطر داشت یا (ص)که ابالغ آن برای جان پیامبر ودهبرخوردارب
تبلیغ ایشان را تهدید ، یهود و نصاری ۀاز ناحیاما زمان نزول آیه هیچ خطری  است؛
     .]42، ص6، ج57است [ هکردنمی

های بارز آن روبرو شد؛ زیرا توان در آیات سورۀ مائده با ویژگیبا قول به استطراد می
تشریح مقام و اکمال تکلیف نبوی در قلۀ رفیع کالم، در نقطۀ اوج رسالت استقرار 

بخشد، سپس با حرکتی سریع و ناگهانی در تغییر یابد، به آن، هویتی مستقل می می
که با دهد؛ در حالیمی موضوع، صیغۀ خطاب و موسیقی کالم، جنبشی انتقالی را شکل

پاسخ راکندگی در کالم، ابهام در علت و غایتِ عبارت بیگرفتن استطراد، همواره پ نادیده
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رغم تعدد وجوه در اسباب نزول، با حفظ سیاق و ماند؛ عالوه بر اینکه، علیمیباقی
، که ازدید مفسران (ع)امام علیاختصاص آیه به یهود و نصاری، حتی اگر وجه نصب 

ترین وجه ان برترین و قویعنوگردد، بهمی (ع)ذکر فضیلت امامه سنت محدود باهل
های خاص و عام غیرمرتبط به یهود و نشود، با درنظرگرفتن هریک از خطاب تلقی

م و حیات مسلمانان تر به اسالتر و مرتبطتر، گستردهتوان به معانی عمیقنصاری، می
خطر افتادن رسالت وکامل نشدن آن، تناسب یافت، که با عناصر دیگر آیه، در بهدست

یابد؛ لذا با پذیرش استطراد، هریک از وجوه عام یا خاص غیرمرتبط به یهود ناداری میمع
گونه منافاتی بوده و هیچ تجمیع قابل (ع)اعالم والیت امام علیخاص و نصاری با وجه

پوشانی به کاهش اختالف تفاسیر در تعیین مصداق گردد و این همنمیها پدیدار بین آن
  خواهدشد. و موضوع آیه منتهی

مَیْتَ( :»اکمال«. آیۀ شریفۀ 8 مُ الْ کُ لَیْ تْ عَ مَ رِّ رِ  هُحُ لَّ لِغَیْ هِ خِنْزیرِ وَ ما أُ مُ الْ حْ وَ الدَّمُ وَ لَ
نِقَ خَ مُنْ هِ وَ الْ هِ بِ وذَ هُاللَّ وْقُ یَ هُوَ الْمَ رَدِّ مُتَ مْ وَ ما  هُوَ النَّطیحَ هُوَ الْ یْتُ الَّ ما ذَکَّ عُ إِ لَ السَّبُ وَ ما أَکَ

مْ  نْ دینِکُ وا مِ رُ ئِسَ الَّذینَ کَفَ مَ یَ وْ قٌ الْیَ کُمْ فِسْ وا بِالْأَزْالمِ ذلِ مُ قْسِ سْتَ نْ تَ بِ وَ أَ صُ لَي النُّ بِحَ عَ ذُ
وْمَ أَکْمَ نِ الْیَ وْ هُمْ وَ اخْشَ وْ خْشَ ال تَ عْمَتيفَ لَیْکُمْ نِ تُ عَ مَمْ تْ تُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَ کُمُ   لْ وَ رَضیتُ لَ

رَّ في نِ اضْطُ المَ دیناً فَمَ سْ صَ  اْلإِ خْمَ حیمٌ هٍمَ ورٌ رَ هَ غَفُ نَّ اللَّ مٍ فَإِ ثْ فٍ ِلإِ جانِ رَ مُتَ   ].  3[المائده:  )غَیْ
، ادبی و... مورد بحث این آیه یکی از آیاتی است که از زوایای گوناگون کالمی، فقهی

است و شیعه عالوه بر ادلۀ کالمی، روایی و عقلی، با جداساختن زمان و مکان این قرارگرفته
را به اعالم علنی والیت وقوع استطراد بالغی در آن، موضوع آنبخش از آیه، و قول به

، 6، ج3است [اختصاص داده (ص)در روز غدیرخم از سوی پیامبر (ع)امیرمؤمنان علی
، 1، ج72؛ 293، ص1، ج66؛ 246، ص3، ج60؛182و  167، صص5، ج57؛ 244ص

کثیر و سیوطی عساکر، ابنسنت نیز، مانند: حسکانی، ابن]. برخی از اهل162و  136صص
]، شأن نزول 259، ص2، ج51؛ 200، ص1، ج37؛ 233، ص42، ج15؛ 25، ص3، ج13[

  دانند.  می (ع)غ والیت امام علیاین آیه را در غدیرخم و بعد از آیۀ تبلیغ در ابال
مَ یَئِسَ الَّذین(بار در را یکبا قبول استطراد در این آیه، وقوع آن وْ وا الْیَ رُ  )...کَفَ

کُمْ( ؛ و باردیگر در]3[المائده: کُمْ دینَ تُ لَ لْ وْمَ أَکْمَ کرد؛ توان مشاهده، می]3[المائده:  )الْیَ
ها و آن، دربارۀ حکم حالل و حرام بودن گوشتزیرا بخش ابتدایی آیه و دو آیۀ قبل از 

شوند؛ میهای کهن جاهلی است که فسق و معصیت شمرده ها و شماری از سنتطعام
ئِسَ(بخش میانی با لفظ  وْمَ یَ یابد و در بخش می پایان )دیناً(آغاز شده و با لفظ  )الْیَ
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شود. پایان الهی بیان میپایانی مجدداً حکم استفاده ازحرام درحال اضطرار و بخشش بی
دلیل وقوع استطراد در بخش میانی، عدم تناسب لفظی و معنایی این بخش با قبل و بعد 

شود و انقطاعی آشکار می، پیوستگی کالم قطع »الیوم«آن است؛ زیرا با آمدن لفظ 
پذیرد و با تغییر ساختاری در موضوع، پیام و صیغۀ افعال میان متکلم و می صورت

های حالل و یابد؛ زیرا اهمیت بیان، گوشتمی های جانبی خود تفکیکطب، از بخشمخا
باشد و با بیان چند حکم فقهی دین به  توانسته موجب ناامیدی کفار بودهحرام نمی
  ].      275- 274، صص5، ج57است [رسیده اتمام نمی

اند و وجهی را دهقائل به انفصال بخش میانی شغالب تفاسیر نیز، هریک به نوعی، 
 تواند به بیان یک حکم فقهی اختصاصاند که حکایت از امری عظیم دارد و نمیذکرکرده
]، 605، ص1، ج48]، زمخشری [79، ص8، ج61سنت، طبری [جمله تفاسیر اهل یابد؛ از

وْمَ( ]، زمان60، ص6، ج2] و آلوسی [286، ص11، ج67فخررازی [ را عصر روز عرفه  )الْیَ
اتمام «اند، را کامل شدن احکام یا خالی شدن حج از شرک گرفته» اکمال«ند، ادانسته
را ناامیدی از بازگشت به » یئسوا«اند و را پیروزی مسلمانان یا قطع امید کفارشمرده» نعمت

» استئناف«جای استفاده از استطراد، عاشور نیز بهاند؛ ابنحرام یا غلبه بر مسلمانان دانسته
باشد، نازل شده )الْیوم یئس..(را چنانچه بعد از آیۀ  )...الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ(ده و جملۀ را به کار بر

]؛ اما 107، ص6، ج14داند [ را اتمام احکام شریعت می» اکمال«استئنافیه شمرده و مراد از 
اند و نداده را به یک حکم فقهی اختصاص» اکمال دین«و » یأس«کدام، در هرصورت هیچ

  اند.کرده  این اساس ارتباط این بخش را با قبل و بعد خود قطعبر
تفاسیر شیعه نیز، زمان را روز هیجدهم در روز غدیرخم، و موضوع را بیان امر عظیم 

» إکمال«و » یأس«یافتن الفاظ اند؛ امری که به دلیل اختصاصدانسته(ع)اعالم والیت علی
است؛ از جمله، طبرسی یکی ازمفسران شتهبه آن، از مرتبه و جایگاه الزم برخوردارگ

وْمَ(غیرشیعه که مقصود از  را کامل شدن » اکمال«را زمان قدرت گرفتن مسلمانان و  )الْیَ
یافتن در برابر دشمنان احکام و شرایع، یا اتمام حج در حال خالی بودن از شرک یا قدرت

کند که میرا، زمانی ذکر ، زمان نزول این بخش از آیه(ع)صادقینداند و به نقل از می
را  (ع)در روز غدیرخم، پس از بازگشت از حج به عنوان آخرین فریضه، علی (ص)پیامبر

هِ، ورِضاً للهِ و  عمَ به امامت نصب نموده، فرمودند: هللاُ اکبرُ علیَ إکمَالِ الدینِ، وإتمامِ النِ
ه علِی ولَاهُ ... [دادندو ادامه (ع)والیَ ن کُنتُ مَ مَ(]؛ طباطبایی نیز 268، ص3، ج60: مَ وْ و  )الْیَ

را » اتمام«را کامل شدن تشریع و » اکمال«بیند و را دریک ظرف زمانی واحد می )یَئِسَ(
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  این هیچ]؛ بنابر248، ص5، ج57داند [می (ع)شدن نعمت والیت، با نصب امام علیتمام
نساخته فقهی محدود  طرح تنها یک مسئلۀرا به» اکمال«و» یَأس«تفاسیر، مسئلۀ  یک از

و این اند و بین بخش میانی و ماقبل و مابعد، قائل به برقراری هیچ نوع ارتباطی نشده
  یعنی همان استقالل در هویت.

است که به اتفاق بر عالوه بر آن، احادیث تفسیری بسیاری در ذیل آیه وارد شده
یۀ تبلیغ داللت دارند؛ در آ (ع)علیهمراهی اکمال دین در آیۀ اکمال و اعالم والیت 

شدن از سوی خداوند و کامل (ع)ازجمله تعدادی، آخرین فریضه را تعیین والیت علی
، 2، ج25ابراهیم [بنبه نقل از علی (ع)دانند؛ مانند: روایت امام باقردین با آن می

الوداع در آخرین سال حیات ]؛ تعدادی، مکان و زمان نزول آیه را حجه2902، ح 223ص
به عنوان نشانه و امام امت شمرده و  (ع)را تعیین امام علیدانسته، موضوع آن(ص)برپیام

شدن دین را در قرآن کریم نگذاشتن امری بدون تبیین و کاملمراد از اکمال را باقی
] و 2903، ح223، ص2، ج25[ (ع)بابویه از امام رضااند؛ مانند: روایت ابندانسته

به بانگ تکبیر برآوردن  ]؛ تعدادی2903، ح224ص، 25یعقوب درکافی [محمدبن
نمودن خاطر توفیق درکاملداشته و اینکه ایشان بهآیه، اشاره به محض نزول (ص)پیامبر

 ، والیت(ع)والیت علیکردن نعمت و رضای الهی به انجام رسالت و اعالم دین و تمام
ه فعلی مواله، اللهم وال حضرت را با عباراتی صریح ندا دادند و فرمودند: من کنت موال

روایت طبرسی از ابوسعید خدری  مانند: اخذل من خذله؛ من وااله و انصر من نصره و
 (ع)امام جعفرصادق و (ع)بیانی دیگر از امام محمدباقر ]؛ در2904ح ،224، ص2، ج25[

صورت علنی برای مردم در غدیرخم و به (ع)آیۀ بعد از اعالم والیت علی شود کهنقل می
] 2905، ح224، ص2، ج25عنوان آخرین فریضه، نازل شد [الوداع و بهازگشت از حجهب

است: ر پنج اصل بنا شدهشود که اسالم بمیاز طریق فرزند ایشان نقل (ع)و از امام صادق
 ،225، ص2، ج25شهادتین، نماز و زکات و والیتی که پس نزول آیۀ اکمال تعیین شد [

شود که مینقل یامالنیز به طریق شیخ طوسی در  (ع)مجتبی]؛ از امام حسن 2907ح
شوند که برای رسیدن بندگان به رحمت الهی های او محسوب میفرائض خداوند، نعمت

و جانشینان  (ص)اند و باب این رحمت، وجود پیامبرشدهو باال رفتن از مراتب کمال نازل
ل شد و حقوقی برمردم نسبت به شدند، آیۀ اکمال نازاوست و آنگاه که اوصیای او معرفی

نقل شد، در  ]. بنابر آنچه در احادیث2908، ح225، ص2، ج25گردید [ایشان تعیین
شده و تمامی روایات به اتفاق، نزول آیۀ اکمال همراه با  ابالغ تکلیف الهی به خلق دانسته

  است. با آن وقوع، استطراد در آیه استحکام یافته
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  توان در آن انتقال را بهشکلی است که مییان آیات، بهگرفتن این بخش در م قرار
حال نمود و در قلۀ رفیع کالم، به مطلبی با هویتی مستقل و در عین روشنی مشاهده

طور جداگانه یافت، مطلبی مهم و متفاوت که شأنیت تفکیک را یافته و به مرتبط دست
توان با تفکیک ساز که میتاست. وجهی حیاتی و سرنوشمیان مطالب جانبی مطرح شده

آن از یک حکم فقهی محدود، به استقالل عبارت رسید و حتی نگرش سومی را با قبول 
نمود و به جمع آراء  تناقض نیفتد را، ارائههریک از وجوه دیگر که با وجه والیت به

یت شد و از استطراد در تقویت ادلۀ قطعی المی، روایی و عقلی دیگر در اثبات والنزدیک
توان از ادلۀ قرآنی در اثبات انفصال بخش برد. در این نگرش میبهره (ع)علیامیرمؤمنان 

استطراد و به دنبال آن، به قطعیت والیت  گیرینمود و به شکلمیانی استفاده
       .                                                                                    یافتدست(ع)علی

های ارائه شده از سوی اهالی بالغت، شاید بتوان برای در پایان بررسی تعاریف و مثال
شکال نامتعارفی که از سوی برخی از عالمان مانند عسکری، استطراد اقسامی برشمرد و اَ

  اند را از انواع و اقسام نادر استطراد بهاالصبع وسیوطی معرفی شدهابیزمخشری، ابن
ها با تعریف جامع و دقیقی یک از آنشود که هیچ الزم است توجه که قطعاً آورد، شمار

ها را به عنوان توان آنیابد و تنها میاند، مطابقت نمیکه معاصران از استطراد ارائه داده
شمارآورد و گیری آرایۀ استطراد در دانش بدیع بهیک رویکردی مقطعی در مسیر شکل

که داد چنانها در تفاسیر مورد ارزیابی قرارکارگیری آندر بهمیزان اهتمام مفسران را 
  ها یافت.شود، در غالب تفاسیر نمی توان اثری از آنمشاهده می

  
  گیرینتیجه . بحث و5

از بررسی مباحث پیشین، شامل: تعاریف رویکردها، اختالف با فنون نزدیک و نقش استطراد در 
  شود:  ها اشاره میآمد که در زیر به آندستتفسیر هشت شاهد قرآنی، نتایجی به

خروج از یک معنا و ورود به معنایی درخورتوجه، زائد «عبارت است از » استطراد. «1
گیرد. این فن می ارتباط که با بازگشتی دوباره به معنای اول شکلیا اصلی و در ظاهر بی

د عبارات استطرادی نسبت شومی های نقش آفرین در تفسیر است و موجبیکی از آرایه
به ماقبل و مابعد خود، ازهویتی مستقل برخوردارشوند و ضمن یافتن هویتی مستقل، در 

ها، ارتباط درونی خود را دلیل وحدت موضوعی با آنچارچوب کلی آیه یا سوره، به
  نموده و در نقطۀ اوج کالم استقراریابند.حفظ
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اند؛ در خالل بررسی شواهد ه از آن گذشتهیافته وگا. مفسران گاه به این امر توجه2
توان با دیدگاه عالمان و مفسرانی که از استطراد تعریفی خاص بالغی از آیات قرآن، می

  های بارز استطراد روبروگشت. ها با ویژگیاند، آشناشد و در هریک از آندادهارائه
  »:استطراد. «3
که باید نسبت به چنانی ناهمگون، آنهادلیل تعریفعنوان یک آرایۀ بدیعی، به. به1

  است.   نگرفته و کاربرد آن روشن نگردیدهآن شناخت کافی صورت
عنوان یک تواند در تفسیر آیات، بخش های به ظاهر پراکنده قرآن را،  به. می2

  هم پیوند دهد. آسیب جدی، به
  از ناصواب بازنمایاند.  . این توان را دارد که مراد دقیق آیات، اقوال و تفاسیر صواب را3
. قادر است آراء کالمی و مذهبی مستند به قرآن و احادیث صحیح را تقویت نماید؛ 4

سورۀ احزاب، از ادلۀ  33سورۀ مائده و آیۀ  67و 3از جمله، با استناد به استطراد، آیات
 عنوان یکی از ارکان اساسی شیعه، از نظر زبانه، ب(ع)اثبات والیت امیرمؤمنان علی

  یابند. شناختی استحکام می
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