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 مقدمه  
ممری  ادر اصطالح عبارت اسم  از تخصمیش شمیبی بما      قصر در لغ  به معنی حب  اس  و
منحصر بامر بدین معنی که از آن امر تجماوز بمه غیمر او     )یعنی قرار دادن شیبی را مختش و

کتابم  تخصمیش داده شمده بزیمد      مازید االکاتب در مثال اول نکند مثال : ما کاتب االزید و
ال دوم زید اختصما  داده  در مث اس  و برای غیر زید نیس  و یعنی صف  کتاب  برای زید

 بصف  کتاب  یعنی زید موصو  اس  بکتاب  و بصف  دیگر از قبیمل شماعری  و  شده اس  
متصف نیس  در اینجا آن شیبی مختش را مقصور یا محصور قرآن امر مختش  فارسی  مثالً

  معمالم البالغمه،  ) گوینمد.  آن دو را طرفین قصمر همم می   به را مقصور علیه یا محصور فیه نامند و

121  

 این تخصیش ومنحصر کردن دو گونه اس  :  
 حقیقی. 1
 غیر حقیقی )اضافی . 2

منحصمر   واق  اس  یا تخصیش و زیرا ویژه ساختن چیزی بر چیز دیگر یا براساس حقیق  و
نخسم  از چیمز دوم بمه آن    ه چیز دیگری اس  بدین شیوه که چیز کردن بر مبنای نسب  ب

ممکن اس  از آن شبی  دوم به چیزهای  دیگری بطور اجممال تجماوز    کند گر چهتجاوز نمی
 یعنی اضافی اس .این حصر غیر حقیقی  وکند 

و اضمافی بکمار   مجمازی   اعتبماری ،  بر چیزهای وهمی ،حصر غیر حقیقی و اضافی  قصر و
 . 200،201  ،ترجمه جواهر البالغه) شودبرده می

 

 عتبار طرفین با تقسیم قصر
 هریک از قصر حقیقی و اضافی بر دو قسم اس :

 قصر صف  بر موصو . 1
قصر موصو  بر صف  ومراد از صف  در اینجا صف  معنویه اسم  نمه نعم  بمه اصمطالح      . 2

فاعل و مبتمدا وخبمر از   وآن عبارت اس  از معنا ی که قا م به غیر باشد پ  فعل و  ،نحویین
 قبیل صف  بر موصو  خواهند بود مانند :

 قصر حقیقی صف  بر موصو  :ال موثر فی الوجود اال اهلل .1
زید با ادعمای   شود چنانکه گویی : مافی البلد االقصرصف  بر موصو  مبالغه اراد میگاهی از 
ایمن را قصمر حقیقمی     یسم  و به آنها اعتنما ی ن  وبه منزله عدمند زید دیگران در برابر اینکه 

 ادعا ی گویند
 قصر اضافی صف  بر موصو  چون ما زعیم االسعید. 2
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قصر حقیقی موصو  بر صف  وجود ندارد زیزا معقول نیس  که چیزی دارای یمک صمف    .3
 باشد.
  122 معالم البالغه،)قصر اضافی موصو  بر صف  ماعلی االقا د.4

 شود.نوع تقسیم می اعتقاد مخاطب به سهقصر وحصر اضافی به 
اگر تخصیش به چیزی بدون چیزی دیگر باشد قصر افراد اسم  ولمی اگمر تخصمیش بمر      

 طوری که مخاطب آن باور بر عک  داشته باشد )اقصر قلب  چیزی به جای دیگر ،
نداند متصف  بکدام  زید تاجر اس  یا زارع و هرگاه مخاطب در شک و تردید باشد مثالً و

اال تماجر ایمن نموع     بگوی ما زیمد  اطب را از حال  شک در بیاوری وصف  اس  و آن گاه مخ
را بمر طبمق    حکمم  تردیمد بیمرون آورده و   مخاطب را از حیرت و گویند زیرایمقصر را تعیین 

  2،ج191/191 ترجمه جواهر البالغه ، ).صواب برای او معین میسازد
 

 راههاي قصر
 مانند ایاك نعبد ،الف  مقدم داشتن معمول

 «و اُولبک هم المفلحون»مانند  ،دن ضمیر فصلب  آور
ود تما تخصمیش   شم الیه بنابر گفته عبدالقاهر: گاهی مسندالیه مقدم میج  مقدم نمودن مسند

 را به خبر فعلی برساند و حاصل مطلب بنا به رای او آن اس  که احوال مختلفی دارد.آن
. نما قمم    آید ماننمد ا   می یکی اینکه مسند الیه معرفه و مسند مثب  باشد که برای تخصیش

شمود و هرگماه   و مانند آن تاکیمد می « وحدی»از آن قصر افراد باشد با کلمه  پ  اگر مقصود
 شود.و مانند آن تاکید می« الغیره» ا مقصود قصر قلب باشد ی

 «ان  ال تکذِب » : اینکه مسند منفی باشد مانند: دوم
 کمه تخصمیش را از ن مر جمن     « نیا ارجملً جم  »نکه مسند الیه نکره مثب  باشمد:  : ایسوم
 رساند یعنی زن نیامد.می

 «هذا نا قل  و ما ا »رساند مانند ی: پ  از مسندالیه حر  نفی باشد که تخصیش را مچهارم
آور شدند که مقدم سماختن خبمر   سی و دیگران یادد  مقدم داشتن مسند: أبن اثیرو ابن لنفی

 رساند.اختصا  را می بر مبتدا
 شود تا تخصیش را برساند.سکاکی یادآور شده که گاهی ذکر میه که ه  ذکر مسندالی

 کمه ایمن اممر   رازی در نهایه االیجاز یاد کمرده  و  معرفه آوردن هردو جزء جمله که امام فخر 
 رساند.حصر را بطور حقیق  یا مبالغه می
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نبموا  والمذین اجت » : بطوریکه در کشا  درباره فرموده خداونمد:  ز  قلب بعضی از حرو  کلمه
رسماند . وی گفتمه قلمب بمرای     نقل کرده کمه ایمن تعبیمر حصمر را می    « الطاغوت ان یعبدوها

از طغیمان اسم    « فعلوت» چون وزن آن به قولی « طاغوت» اختصا  اس  نسب  به کلمه 
مانند ملکوت و رحموت که با مقدم شدن الم بر عین قلب گردیده و وزن آن فعلوت شده که 

اسم    بنای مبالغه و قلمب کمه بمرای اختصما      مگذاری به مصدر ودر آن سه مبالغه اس  نا
    1319 – 2، ترجمه ج  االتقان)گرددچون به غیر شیطان اطال  نمی

 

 حصر و انواع قصر هايي از نمونه
 برموصو  حقیقی قصرصف . 1

 و سم  یعنمی حممد   ستایشهای حقیقی مخصو  خداوندیعنی تمام  :الْحَمْد  لِلَّهِ رَبِّ الْعَال مِین 
 طریقه قصر از نموع معرفمه آوردن همر دو جمزء     .باشدتعالی می ستایش ویژه خداوند تبارك و

توجه به اینکه خداونمد هممه کمماالت را دارد شایسمته سمتایش      با باشدسند میم الیه ومسند
اس  و چون ستایش در برابر بخشش کمال و جمال اس  و این نیز در انحصار خداوند اسم   

 خداوند یگانه محمود اس  یعنی محمود واقعی فقط خداوند اس .پ  حمد ویژه اوس  و 
َتتَِّبَع  ٰ  َحتَّى ٰ  َعْنكَ اْلَيُهوُد َوَل النََّصاَرى ٰ  َوَلْن َتْرَضى -

اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم  َوَلِئنِ  ٰ  ُقْل ِإنَّ ُهَدى َّللاَِّ ُهَو اْلُهَدى ِملََّتُهمْ 

َلكَ ِمنَن َّللاَِّ ِمنْن َوِلنوَ َوَل  َما َبْعَد الَِّذي َجاَءكَ ِمَن اْلِعْلمِ 

: آوردن هند  بنص رنورع معربنص بنص دا   در َنِصير  

هوالهد  و اقتران بص ضمير بصل یعنی هو نشان منی 

 021.دآیص دهد کص هدایت واقعی مخصوص دین خداوند است

 سوره بقره  

َوِإنَّ َّللاََّ  َوَما ِمْن ِإَلنص  ِإَلَّ َّللاَُّ  ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَقَصصُ اْلَحق   -

سنوره  22دآینص : معبود بقط خداست. َلُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكيمُ 

 آ  عمران 

: یعننی هندایت یابتننان كَ ُهنُم اْلُمْهَتنُدونَ ئِ َوُأولَ  -

 سوره بقره  051دآیص راستين بقط آنها می باشند. 

ُه ِسنَنٌ  َوَل َل َتْأُخنذُ  اْلَحنو  اْلَقي نو ُ  َّللاَُّ َل ِإَلَص ِإَلَّ ُهوَ  -

 255.دآیص : یعنی معبود واقعی بقط خداوند یکتاستَنْو   

 سوره بقره  

: یعنی آنچنص در ما ِبو السََّماَواعِ َوَما ِبو اْلَْرضِ َله -

یص آسمان و زمين باشنده است بقط برا  اوسنت  255.دآ

 سوره بقره  
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اَن َّللاَُّ َعِليًمنا َوَكن َبِإنَّ ّلِلَِِّ َمنا ِبنو السَّنَماَواعِ َواْلَْرضِ  -

: یعنی آنچص باشنده در آسمان است بقط برا  َحِكيًما

 سوره نساء  011دآیص خداوند است. 

: یعننی بنرا  سنتای  َوِإیَّاَك َنسْنَتِعينُ  ِإیَّاَك َنْعُبدُ  -

 هکردن بقط تو شایستص هستی بنابراین پرست  کننند

  5.دآینص  بقط تو هستم یا حمد بقط مخصوص خداوند است

 سوره حمد 

َیا َبِنو ِإسْنَراِِيَل اُْْكنُروا ِنْعَمِتنَو الَِّتنو َأْنَعْمنُت  -

: َوِإیَّاَي َبناْرَهُبونِ َعَلْيُكْم َوَأْوُبوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم 

یعنی ترسنده واقعی بقط از منن باشنيد در حقيقنت 

 سوره بقره    01.دآیص  ترسنده بقط از من باشيد

: َوِإیَّناَي َبناتَُّقونِ ا ِبآَیاِتو َثَمًنا َقِلنيًا َوَل َتشَْتُرو -

 سوره بقره   00.دآیص ترسنده بقط از من باشيد

: پذیربتن توبص بقط مخصنوص ِإنََّما التَّْوَبٌُ َعَلى َّللاَِّ   -

 سوره نساء   01.دآیص خداوند است. 

 ٰ  كَ َعَلىَوجِْئَنا بِ َبَكْيَف ِإَْا جِْئَنا ِمْن ُكلِّ ُأمٌَّ  ِبشَِهيد   -
 سوره نساء  00:د آیص  َهُؤَلِء شَِهيًدا

 شهادع دهنده بر آنها بقط تو را بياوریم و بس

َوَما ِمْن َدابٌَّ  ِبو اْلَْرِض َوَل َطاِِر  َیِطيُر ِبَجَناَحْيِص ِإَلَّ  -

 ٰ  ِإَلنىُثمَّ  َما َبرَّْطَنا ِبو اْلِكَتابِ ِمْن شَوْء   ُأَمم  َأْمَثاُلُكمْ 
 سوره انعا   83: دآیص ْم ُیْحشَُرونَ َربِّهِ 

ِبو اْلَْرِض َوَل َطاِِر  َیِطيُر ِبَجَناَحْيِص ِإَلَّ  َوَما ِمْن َدابٌَّ   -

 ٰ  ُثمَّ ِإَلنى َما َبرَّْطَنا ِبو اْلِكَتابِ ِمْن شَوْء   ُأَمم  َأْمَثاُلُكمْ 
 سوره انعا   83دآیص : َربِِّهْم ُیْحشَُرونَ 

دآینص  َوُهَو َخْيُر اْلَفاِرِلينَ  َیُقص  اْلَحقَّ   ّلِلَِِّ ِإِن اْلُحْكُم ِإَلَّ   -

 سوره انعا   51

 َأْنُفسَننُهمْ  َظَلُمننوا َأوْ  َباحِشَننًٌ  َبَعُلننوا ِإَْا َوالَّننِذینَ  -

 ِإَلَّ  النذ ُنوبَ  َیْغِفرُ  َوَمنْ  ِلُذُنوِبِهمْ  َباسَْتْغَفُروا َّللاََّ  ََْكُروا

آیه  َیْعَلُمنوند َوُهنمْ  َبَعُلنوا اَمن ٰ  َعَلى ُیِصر وا َوَلمْ  َّللاَُّ 

 سوره آل عمران(531

این آیص من استفها  در معنی نفی بکنار ربتنص  در

َلیغفنر  باشندواقع آیص بص این رنورع مي در است و

 الذنوب اَلَّللا

َبَمنْن َْا َوِإْن َیخُْذْلُكْم  ِإْن َیْنُصْرُكُم َّللاَُّ َبَا َغاِلَب َلُكْم  -

ِمْن َبْعِدِه  َوَعَلى َّللاَِّ َبْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُننوَن  الَِّذي َیْنُصُرُكمْ 
 سوره آل عمران(561آی  د
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من استفها  در معننی نفنی بکنار ربتنص اسنت َل 

 ینصرکم اَل َّللا

َوُهَو َعَلنى ُكننلِّ  ّلِلَِِّ ُمْلكُ السََّماَواعِ َواْلَْرِض َوَما ِبيِهنَّ 

شَوْء  َقِدیر   
 سوره ماِده 021آیص د

سنوره  55آینص  دِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيبِ َل َیْعَلُمَها ِإَلَّ ُهنوَ وَ 

 انعا  

دراین آیص خبر عنده بر مبتدا  مفناتيح الغينب 

مفناتيح  –مقد  شده است گنص عننده مقصنور علينص 

باشد وعلم و آگاهی  بنص غينب بنص الغيب مقصور مي

 خدا محصور شده است.

ُن مَلننَص ِإَلَّ ُهننَو الننرَّحْ َل إِ  ُكننْم ِإلننص  َواحِنند  هُ َوِإلَ  -

 سوره بقره  028آیص د الرَّحِيمُ 

 ي قصر صفت بر موصوف حقیقيمثالهاي فارسي برا
 ی عزل کن     گر تو را مشکات دل روشن شد از مصباح ال هر چه جز نور السماوات از خدا

   1)خاقانی،                                                        

 رالسماوات باشنده فقط برای خداوند تبارك و تعالی اس .صف  نو
 کیسمم  در ایممن دیرگممه دیممر پممای        

 بقما بم  تمو راسم      و ما همه فمانی  
 س  بقماییش نیسم        ههر چه جز او 

 نیسمم  از راه عقممل و وهممم و حممواس
          

  11)ن ممامی،   کممو)لمن الملممک  زنممد جممز خممدای  

  13   )ن ممامی،ملممک تعممالی و تقممدس تممو راسمم  

  11)ن مامی،    اوس  مقمدس کمه فنماییش نیسم     

  11)سنا ی، شناس جز خدای ایچ ک  خدای

 

 صف  شناخ  خدا محصور شده در خدا و در عالم حقیق  شناسنده حقیقی خداوند اس .
 

 قصر موصوف بر صفت اضافي
ِبو اْلَحَيناِِ  ِلكَ ِمْنُكْم ِإَلَّ خِْزي  ٰ  َبَما َجَزاُء َمْن َیْفَعُل َْ  -

َوَمنا  َأشَدِّ اْلَعَذابِ  ٰ  َوَیْوَ  اْلِقَياَمٌِ ُیَرد وَن ِإَلى الد ْنَيا

: جزا  کسی کص چنين بکند بقط َّللاَُّ ِبَغاِبل  َعمَّا َتْعَمُلونَ 

  35دسوره بقره آیص رفت خوار  است.

: یعننی ِئكَ َما َیْأُكُلوَن ِبنو ُبُطنوِنِهْم ِإَلَّ النَّنارَ لُأو -

  بقرهسوره  010.دآیص  باشنده استآت  بقط غذا  آنها 

: دین نننزد خداونند بقنط ِإنَّ الدِّیَن ِعْنَد َّللاَِّ اْلِْسَْا ُ  -

 سوره آ  عمران  05.د آیص اسا  باشنده است

: حضرع َوَما ُمَحمَّد  ِإَلَّ َرسُو   َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِص الر سُلُ  -

  سوره آ  عمران 000دآیص رسو  بقط رسو  خداست. 
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: یعننی ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيسَى اْبنُن َمنْرَیَم َرسُنوُ  َّللاَِّ    -

 سوره نساء  010دآیص حضرع مسيح بقط رسو  خداست. 

ِإْن َیننْدُعوَن ِمننْن ُدوِنننِص ِإَلَّ ِإَناًثننا َوِإْن َیننْدُعوَن ِإَلَّ  -

خدا خواننده بقنط َلع : آنها از غير شَْيَطاًنا َمِریًدا

َلع و عنز  بقنط خواننده شنده  ند.باشو عز  را مي

 سوره نساء     001.د آیص باشندمي

خداونند بقنط معبنود واحند   ِإنََّما َّللاَُّ ِإَلص  َواحِند    -

 سوره نساء  010دآیص است

َواْتننُل َعَلننْيِهْم َنَبننَأ اْبَنننوْ آَدَ  ِبنناْلَحقِّ ِإْْ َقرََّبننا  -

َقبَّْل ِمَن اْلَخِر َقناَ  ُقْرَباًنا َبُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ُیتَ 

سنوره  21د آینص  ِإنََّما َیَتَقبَُّل َّللاَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنينَ َقاَ   ْلَْقُتَلنَّكَ 

از تقوا پيشص کنندگان قربنانی  خداوند بقط ماِنده :

 من المتقين مقصور عليص -َّللا مقصور پذیرد.مي

 انعام. 41بقره،  14ه، بقر 90انعام،  111ما ده،  90انعام،  129مثالهای دیگر : 
 مثالهای فارسی قصر موصو  بر صف  اضافی
 او بممه جممز کممار سمماز جانهمما نیسمم           

 

   17)سنا ی،  نکند با تو ظلم از آنها نیس  
 

 او یعنی خدا محصور اس  در صف  کارساز جانها بودن
 رشوت بخورنمد آنگمه رخصم  بدهنمدت         

 

 نمممدیند بمممل اهمممل قفاینمممه اهمممل قضممما 
  241رو،  )ناصر خس

 

 اند در اهل قفا بودن آنها یعنی قاضیان محصور شده
 مممن نکممردم خلممق تمما سممودی کممنم     

 

 بلکمممه تممما بمممر بنمممدگان جمممودی کمممنم  
   212)مولوی،    

 

 جود کردن محصورعلیه -خدا محصور
 هنممر پیشممه آن اسمم  کممز فعممل نیممک        

 

 سممممرخویش را تمممماج خممممود برنهممممد   
 )ناصر خسرو 

 

 حصور علیههنر پیشه م –آن محصور 
 

 قصر صفت بر موصوف اضافي
 ِإنََّما َحرََّ  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتٌَ َوالندََّ  َوَلْحنَم اْلخِْنِزینرِ  -

یعنی حرا  شده بر شما بقط منردار  سوره بقره : 018دآیص 

 است. یا ما حر  عليکم اَل الميتص.....

ظلم کنننده سوره بقنره :  225آیص  د ِِكَ ُهُم الظَّاِلُمونَ ٰ  َبُأو  -

 باشند.ط آنها ميبق
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بسنق و  سنوره آ  عمنران : 32آینص  د َبُأولِئكَ ُهُم اْلَفاِسُقونَ   -

 باشند.بجور کنندگان بقط آنها مي

گمنراه  سنوره آ  عمنران : 51آینص دَوُأوَلِئكَ ُهنُم الضَّنال ونَ  -

 باشند.شوندگان بقط آنها مي

خنوار  در  ِده :سوره ما 00آینص د َلُهْم ِبو الد ْنَيا خِْزي   -

 دنيا بقط برا  آنهاست.

َوَّللاَُّ َیْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَمنا  َما َعَلى الرَّسُوِ  ِإَلَّ اْلَبَاغُ  -

باغ بقط بر عهده حضرع رسو   سوره ماِده : 55آیص دَتْكُتُمونَ 

 است.

ْم َبِإْن َتنَولَّْيتُ  َوَأِطيُعوا َّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَّسُوَ  َواْحَذُروا -

 52آینص دَرسُوِلَنا اْلنَبَاُغ اْلُمِبنيُن  ٰ  َباْعَلُموا َأنََّما َعَلى

قط باشننده بنرا    سوره ماِده : رساندن پيا  خندا ب

 رسو  خداوند است.

سوره 002دآیص  ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإَلَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإَلَّ َیخُْرُرونَ   -

 تبعيننت کننننده بقننط از حنندخ وگمننان خوشننانانعننا  

 .باشدمي

َأْبَصناِرِهْم  ٰ  َوَعَلى سَْمِعِهمْ  ٰ  ُقُلوِبِهْم َوَعَلى ٰ  َخَتَم َّللاَُّ َعَلى  -

َوَلُهْم َعَذاب  َعِظيم   ِغشَاَوِ  
 سوره بقره  1دآیص 

 ٰ  ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِبو اْلَْرِض َجِميًعا ُثمَّ اسْنَتَوى -
 َوُهَو ِبُكلِّ شَوْء  َعِليم   َواع  ِإَلى السََّماِء َبسَوَّاُهنَّ سَْبَع سََما

 سوره بقره  25دآیص 

الَِّذیَن َیْنُقُضوَن َعْهَد َّللاَِّ ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِص َوَیْقَطُعوَن َما  -

ُأوَلِئنكَ ُهنُم  َأَمَر َّللاَُّ ِبِص َأْن ُیوَرنَل َوُیْفِسنُدوَن ِبنو اْلَْرضِ 

قره  21آیص داْلخَاِسُرونَ  اولئن    الخاسنرون مقصنورسوره ب

 مقصور عليص

ِإنَّنُص ُهنَو  آَدُ  ِمْن َربِِّص َكِلَماع  َبَتاَب َعَلْينصِ  ٰ  َبَتَلقَّى  -

 سوره بقره  81آیص د التَّوَّاُب الرَّحِيمُ 

ِإیَّايَ َباْرَهُبونِ  -
 سوره بقره  01آیص د

َوِإیَّايَ َباتَُّقونِ -
 سوره بقره  00آیص د

 ٰ  اْلَواِلَدْیِن ِإْحسَاًنا َوِْي اْلُقْرَبىَوبِ  َل َتْعُبُدوَن ِإَلَّ َّللاََّ  -
 سوره بقره  38آیص دَواْلَمسَاِكينِ  ٰ  َواْلَيَتاَمى

َوَما َلُكْم  َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ َّللاََّ َلُص ُمْلكُ السََّماَواعِ َواْلَْرضِ   -

 سوره بقره  011آیص د ِمْن ُدونِ َّللاَِّ ِمْن َوِلوَ َوَل َنِصير  

آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َیْتُلوَنُص َحقَّ ِتَاَوِتِص ُأوَلِئنكَ الَِّذیَن  -

دآینص  اْلخَاِسنُرونَ  ِئَك ُهمُ لَبُأوَوَمْن َیْكُفْر ِبِص  ُیْؤِمُنوَن ِبصِ 

 سوره بقره  020
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یص  دَوَل َتْكُفُرونِ  َواشُْكُروا ِلوَباُْْكُروِنو َأُْْكْرُكْم  -  052آ

 عليص لی مقصورروا مقصور واشکسوره بقره 

َوُأولِئنكَ ُهنُم  ُأولِئكَ َعَلْيِهْم َرَلَواع  ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌ   -

 سوره بقره  051آیص داْلُمْهَتُدونَ 

َوِإنَّ َّللاََّ  َوَما ِمْن ِإلنص  ِإَلَّ َّللاَُّ  ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَقَصصُ اْلَحق   -

 سوره  ا  عمران  22آیص د َلُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكيمُ 

َل َیْحسَننَبنَّ الَّننِذیَن َكَفننُروا َأنََّمننا ُنْمِلننو َلُهننْم َخْيننر  وَ 

َوَلُهنْم َعنَذاب   ِإنََّما ُنْمِلو َلُهْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما ْلَْنُفِسِهمْ 

 سوره  ا  عمران  013آیص دُمِهين  

 مثالهای فارسی قصر صف  بر موصو  اضافی
 نبینممممی جممممز مممممرا ن مممممی محقممممق        

 خمممم  هنممممد کممممافور    نیممممارد جممممز در
 

 نیممممابی جممممز مممممرا نثممممری مبممممرهن  
 نریمممزد جمممز درخممم  مصمممر روغمممن    

  494)خاقانی،   
 

 خاقانی ن م  محقق را در خود محصور کرده اس .
 بمممه ایمممران و نیمممران تمممو دانممماتری        

 تو محصور علیه -صف  دانایی محصور
 بممه غمخمموارگی جممز سرانگشمم  مممن       

 مممم     نزایمممد بمممه جمممز گممموهر مکر  
 مممممن اگممممر غنودسممممتی           دیممممده

 

  111، 9، ج)فردوسممیوانمماتریتهمممان بممر زبممان بممر  
 

  241،   )سمعدی نخارد کسی در جهان پشم  ممن  

  410، )رشیدالدین وطواطتو دریای همچو کف از آن دو

  371، )رشمیدالدین وطمواط  جز بمرای خیمال تمو نغنمود    
 

 قصر افراد
در برابر کسانی که گممان میکردنمد حضمرت رسمول     آل عممران   سوره 144آیه )وَمَا م حَمَّدٌ إِلَّا رَس ولٌ -

 میرد این آیه بیان کرده اس  که او فقط رسول خداس .)   نمی
یعنمی فقمط اهلل خمدای یگانمه      سوره انعام : 19آیه )قُلْ إِنَّمَا ه وَ إِل هٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُون  -

بانی که شک میکردند غیر از خدای یگانمه خمدای دیگمری    اس  الغیر این آیه دربرابر مخاط
 هم وجود دارد بیان شده اس 

َقاَ  ِإنََّما َیَتَقبَّنُل  َوَلْم ُیَتَقبَّْل ِمَن اْلَخِر َقاَ  ْلَْقُتَلنَّكَ  -

یص دَّللاَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنيَن  : در برابنر خينا   21سنوره ماِنده آ

ند کنص شراکت بکار برده ميشنود و اینن را ميرسنا

قبولی قربانی تنها برا  پرهيزگاران بوده قربانی 

 غير پرهيزگار قبو  نميشود. 

ِإنََّمننا َوِلنني ُكُم َّللاَُّ َوَرسُننوُلُص َوالَّننِذیَن آَمُنننوا الَّننِذیَن -

ُیِقيُموَن الصََّاَِ َوُیْؤُتوَن الزََّكاَِ َوُهْم َراِكُعونَ 
سوره  55آیص د 
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پينامبر و مومننان  وند وولی شما تنها خدا ماِنده :

کردنند ن آیص در برابر کسانی کنص گمنان مياست.ای

 سرپرستی غير از خدا ورسول  دارند بيان شده است

الَِّذیَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َیْتُلوَنُص َحقَّ ِتَاَوِتِص ُأوَلِئنكَ  -

 020آیص دِئكَ ُهُم اْلخَاِسُرونَ لَبُأوَوَمْن َیْكُفْر ِبِص  ُیْؤِمُنوَن ِبصِ 

 سوره بقره 

 ٰ  ُقوُلوا آَمنَّا ِباّلِلَِّ َوَما ُأْنِزَ  ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَ  ِإَلى -
ِإْبَراِهيَم َوِإسَْماِعيَل َوِإسَْحاَق َوَیْعُقنوَب َواْلَسْنَباِ  َوَمنا 

َوَما ُأوِتَو النَِّبي وَن ِمْن َربِِّهنْم َل  ٰ  َوِعيسَى ٰ  ُأوِتَو ُموسَى

 سوره بقره  082آیص د َوَنْحُن َلُص ُمسِْلُمونَ ِمْنُهْم  ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحد 

آینص دَوَنْحُن َلُص َعاِبنُدونَ  َوَمْن َأْحسَُن ِمَن َّللاَِّ ِرْبَغًٌ  ِرْبَغٌَ َّللاَِّ  -

 سوره بقره  083

 011آینص دَوُأولِئَك ُهنُم اْلُمتَُّقنونَ  ُأوَلِئَك الَِّذیَن َرَدُقوا -

 سوره بقره 

ابِ َل َتْغُلوا ِبو ِدیِنُكْم َوَل َتُقوُلوا َعَلى َیا َأْهَل اْلِكتَ -

 ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيسَنى اْبنُن َمنْرَیَم َرسُنوُ  َّللاَِّ  َّللاَِّ ِإَلَّ اْلَحقَّ 

َبنآِمُنوا ِبناّلِلَِّ  َمْرَیَم َوُروح  ِمْننصُ  ٰ  َوَكِلَمُتُص َأْلَقاَها ِإَلى

ِإنََّما َّللاَُّ ِإلص   َخْيًرا َلُكمْ  اْنَتُهوا َوَل َتُقوُلوا َثَاَثٌ   َوُرسُِلصِ 

َلُص َما ِبنو السَّنَماَواعِ  سُْبَحاَنُص َأْن َیُكوَن َلُص َوَلد   َواحِد  

 سوره نساء  010آیص دِباّلِلَِّ َوِكياً  ٰ  َوَكَفى َوَما ِبو اْلَْرضِ 

و مسیحیان اس  در نهی نمودن آنها از زیماده روی و   این آیه خطاب به اهل کتاب )یهود
مبالغه در دینشان وتوصیه به آنان در گفتن حق چراکمه آنهما منزلم  حضمرت عیسمی )ع را      

اعتقاد داشمتند کمه    مسیحیان مقام او را باال برده و زدند وین آورده و به او نسب  ناروا  میپای
اعتقاد آنها بیان شده اس  که حضرت عیسی )ع فقط رسمول خداسم  وال    رد او خداس  در

 غیر
ُكنلِّ  ٰ  ُهَو َعَلنى وَ  ْلكُ السََّماَواعِ َواْلَْرِض َوَما ِبيِهنَّ ّلِلَِِّ مُ  -

شَوْء  َقِدیر  
اینن آینص در برابنر رد  سوره ماِنده  021آیص د

کردن اعتقاد آنها کص معتقدبنص  شنراکت خندا بنا 

دینران در مالکيت زمين وآسمان بودند بينان شنده 

 است.

 
 مثالهاي فارسي

     نبینمممی جمممز ممممرا ن ممممی محقمممق         
 نیمممارد جمممز درخممم  هنمممد کمممافور           

 نیممممابی جممممز مممممرا نثممممری مبممممرهن    
 نریممممزد جممممز درخمممم  مصممممر روغممممن 
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  494)خاقانی،   

شنونده خاقانی را در برخورداری از ن م محقق و نثر مبرهن شریک شممرده اسم . پم     
 خاقانی در این قصر و حصر ن م و نویسندگی را فقط به خود اختصا  داده اس .

 دم  خلممق نیسمم      عبممادت بجممز خمم  
 

  212)سعدی، تسبیح و سجاده و دلق نیس  به 

 عبادت فقط خدم  کردن به خلق اس  نه چیز دیگر
 از خممموك بمممه بممماف در چمممه افزایمممد     

 

 جمممز زشمممتی و خمممامی و بمممی انمممدامی    
  31)ناصر خسرو،   

 
 

 قصر قلب
ِإَلَّ  َوِإْن ُیْهِلُكنونَ  َوُهْم َیْنَهنْوَن َعْننُص َوَیْننَأْوَن َعْننصُ   -

عا  : 22آینص دَأْنُفسَُهْم َوَما َیشْنُعُرونَ  خينا   آنهنا سوره ان

کردند اگر مرد  را از پيرو  قنرآن نهنی کنننند مي

کننت کننرده و دعننوع خنندا را از بننين قننرآن را ها

 برند. مي

َوِإَْا ِقيَل َلُهْم آِمُنوا َكَما آَمنَن النَّناُخ َقناُلوا  -

ْن كنَأَل ِإنَُّهْم ُهُم الس َفَهاُء َول َأُنْؤِمُن َكَما آَمَن الس َفَهاءُ 

این آیص بنرا  کسنانی کنص  سوره بقره  08آیص دَل َیْعَلُمونَ 

فرمایند ایمان آورندگان سفيص ميباشند مينفتند مي

 سفيص خودشان هستند

 15آینص د ِباّلِلَِّ شَِهيًدا ٰ  َوَكَفى َوَأْرسَْلَناَك ِللنَّاِخ َرسُوَلً  -

رسو  خندا  پنداشتندانی کص ميبرا  یهودی سوره نساء :

 دص  بقط برا  عرب مبعوث شده است.

ا َیخَْدُعوَن ِإَلَّ َأْنُفسَنُهْم ُیخَاِدُعوَن َّللاََّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َومَ -

 سوره بقره  5دآیص  َوَما َیشُْعُرونَ 

 بمما لشممکر زمانممه و بمما تیمم  تیممز دهممر         
 

 دیممن و خممرد بمم  اسمم  سممماه و سمممر مممرا 
  12،   )ناصر خسرو

کند که سماه و سمر در صر شده اس . زیرا شنونده کمان میسماه و سمر در دین و خرد ح
 ستیز با لشکر زمانه و در برابر تی  تیز روزگار چیزی نمیتواند باشد جز دین و خرد.

 نبینممی بممر درخمم  ایممن جهممان بممار     
 

    نمانممممد جممممز درختممممی را خردمنممممد   
 
 
 

 مگمممر هشمممیار ممممرد ای ممممرد هشمممیار     
  11)ناصر خسرو،  

 کممه بمماره گمموهر اسمم  تممو بممر  دینممار   
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 اسم     آن جهان را این جهان چون آیینه 

 

  11)ناصر خسرو، 

 نیمممک بنمممدیش انمممدر ایمممن نیکمممو مثمممال

  13)ناصر خسرو، 

 نتیجه

همای مختلمف ایمن اسملوب     دهد که بین آنهما در زمینمه  طالعه آثار صاحبان بالغ  نشان میم
شترکی وجمود دارد و در خصمو  تعریمف قصمر دو قمول      اختال  و در عین حال ن رهای م

 وجود دارد.
 الف: اختصا  امری به امری دیگر به وسیله ادات مخصو .

 ب: ابقای حکم به شیء مذکور در کالم و نفی حکم از ما سوای آن.
رسد که تعریف اول جام  و مان  باشد. همچنین اکثر بالغیها در مقایسه دو تعریف به ن ر می

باشند که عبارتند از قصر به طر  نفمی، اال،  قصر معتقد به چهار شیوه معرو  می  درباره طر
و عطف به حرو  بل و ال و لکن ولی برخمی راههمای دیگمری    « ماحقه التاخیر » انما، تقدیم 

نیز افزودند که شامل تقدیم مسند به مسند الیه، ذکر مسمند الیمه، مقلموب کمردن بعضمی از      
 باشد.وسیله انّ میکلمه، تاکید جمله ب حرو 
  معتقدند کمه ایمن نموع قصمر فقمط در برابمر       کثر بالغیها درباره غرض کاربرد )نفی و االا

باشد ولمی تحقیمق در آیمات    مخاطب مشکوك و انکار کنندگان و یا نازل منزله این موارد می
بین بمردن شمک و انکمار مخاطبمان     فقط برای از « نفی و اال » نشان میدهد که کاربرد قرآن 
 باشد بلکه اغراض دیگری هم وجود دارد که در اکثر کتب بالغ  ذکر نشده اس .نمی

در کتب بالغ  قصر به اعتقاد مخاطب به سه نوع افراد، قلب و تعیمین تقسمیم میشمود و    
رآن نشمان  اند ولی تحقیق در آیمات قم   بندی را فقط به قصر اضافی اختصا  داده این تقسیم

قصمر و حصمر در    شمود در بررسمی اسملوب   ر مطلق نیز میین نوع قصر شامل قصدهد که امی
سالم یعنی توحیمد، نبموت   شود که قصر بیشتر در اصول اساسی دین اقرآن کریم مشخش می

کار رفته اس  و از آنجا که مهمترین غرض قصر دف  شک و انکمار اسم  و ایمن سمه     و معاد ب
قابله بما انکمار بما شمدیدترین     اصل نیز بسیار در معرض انکار قرار گرفته اس  بنابراین لزوم م

انکمار واقم     لحن، کاربرد اسلوب قصر را در پی داشته اس  و به دلیل اینکه قرآن بسیار مورد
کارگیری اسلوب قصر برای تاکید به حقانیم  آن ضمروری بموده اسم  .     شده اس  بنابراین ب

کر صفات خدای عالوه بر این موضوعها قصر برای توصیف حاالت انکار اهل کتاب، منافقان، ذ
متعال، توکل، تعالیم اخالقی و دینی نیز نقش مهم و به سزایی داشته اس  کماربرد قصمر در   
موضوعات یاد شده حاکی از اهمی  آنها اس  زیرا مهمترین ویژگی قصر تاکیمد اسم  و همر    

 موضوعی که به آن تاکید شده اس  بطور یقین از اهمی  خاصی برخوردار اس .
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، قصر صف  بر موصو  بیشتر از قصر موصو  بر صف  بکار رفته اسم   از میان انواع قصر
و در بیشتر موارد قصر صف  برای خداوند تبارك و تعالی میباشد چنانکه گفته شد آنچمه در  

باشد پ  اگر قصمر از نموع صمف  بمر موصمو       گیرد مقصور علیه میقصر مورد تاکید قرار می
و  بر صف  باشد تاکیمد بمر صمف  خواهمد     باشد تاکید بر موصو  اس  و بر عک  اگر موص

بود. و باتوجه به اینکه قصر در قرآن بیشتر صف  بر موصو  اس  و موصو  در موضموعهای  
محصور کردن آنها بمر خداونمد اسم  پم  میتموان       و مذکور خداوند اس  پ  تاکید صفتها

 د.باشفتها به خداوند تبارك و تعالی مینتیجه گرف  از اهدا  مهم قصر اختصا  ص
د مخاطمب در قمرآن شمامل قصمر قلمب      همچنین بیشترین کاربرد از انواع قصر بمه اعتقما  

 باشد به دلیل اینکه عقاید منکران حق را رد بکند.     می
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