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 سبک شنایس رویکرد بالغی برخی آیات قرآن 
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چکیده
سبک شناسی ازجمله دانش های نوین در حوزه نقد ادبی می باشد. این دانش تالش می کند 
تناسب میان لفظ و معنی، انسجام متنی و هماهنگی منظور کالم با ساختار عبارت ها را مشخص 
کند؛ ازآنجاکه این دانش پیوند نزدیکی با بالغت عربی دارد،برای رسیدن به نتیجه بهتر از  علم 
بالغت بهره می گیرد. قرآن کریم به عنوان کتاب مافوق کالم بشــر از توسعه کالمی و معنایی 
برخوردار است و نمود سبک گفتمان های آن می تواند ما را در فهم معنی و نیز بالغت بی مانند 
آن یاری رساند. یکی از این مواردی که تابه حال موردبررسی جدی قرار نگرفته، سبک آیاتی 
از قرآن کریم است که به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک تشویق می نمایند. پرداخت به این 
موضوع بســیار مهم، می تواند تا حدودی نگرش قرآن را نسبت به این بعد از زندگی جمعی 
آشــکار ساخته و جوانان به را نسبت به تشــکیل خانواده ترغیب نموده و از یأس و نومیدی 
برهاند. ازاین رو نوشتار حاضر با کاربست دانش سبک شناسی و نیز با تکیه بر روش توصیفی 
ـ تحلیلی درصدد اســت تا ســبک آیاتی از قرآن که در آن ها به مقوله ازدواج پرداخته شده، را 
بررسی نماید. بررسی سبک شناسانه این نوع آیات نشان می دهد که سبک کالمی آن دسته از 
آیات الهی که به ازدواج مربوط می شوند، به لحاظ ساختار لفظی، معنایی و نیز ساختار نحوی 
کلمات، رویکردی ترغیبی می باشند و خداوند در مسئله ازدواج بیش از هر چیز مقتضای حال 
مخاطب را  که جوانان و افراد مجرد  می باشند،رعایت نموده و در معنا، سیاق عبارات و چینش 
واژگان، نوع بشر را بیش از هر چیز به امیدواری و خوش بینی نسبت به تشکیل خانواده و پرهیز 
از نومیدی و یأس فراخوانده است و همه این ها نشان از توجه و عنایت خاص نسبت به حیات 

انسان به طور عام و تشکیل خانواده و ازدواج به طور خاص دارد.
کلید واژگان:  قرآن کریم، سبک شناسی، بالغت، رویکرد ترغیبی،  ازدواج.
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مقدمه
یکی از موضوعاتی که ادبا و ســخن دانان در ســده های اخیر در کنار دیگر  موضوعات 
نقد ادبی  به آن پرداخته اند، ســبک و سبک شناسی اســت. در این میان قرآن کریم کتابی 
است که در بیان مفاهیم به طور فصیح و بلیغ از دیگر کتب فراتر می باشد. یکی از مفاهیم 
به کاررفته در قرآن که رابطه ای تنگاتنگ بازندگی فردی و اجتماعی انســان دارد، ازدواج 
اســت، که در قرآن با ساختارهای مختلف به آن پرداخته شده است. بی تردید چینش افقی 
واژگان و متــن حاصــل از آن همچون دیگر متون درآیات مربوط به ازدواج نیز توســط 
کاربر زبان، آگاهانه و عامدانه صورت می گیرد. بررســی سبک شناسانه این آیات می تواند 
در کنار رویکرد بالغی، منظور نهفته در پس واژگان را بیشــتر روشــن ساخته و مخاطب 
را به اقناع برســاند؛ زیرا سبک شناسی ارتباط بین لفظ و معنا و انسجام حاصل از آن ها را 
در نوشــتار یا گفتار مشــخص می کند، که تا حدودی باهدف گذاری دانش بالغی؛ یعنی 
رســاندن بهتر معنا به گیرنده متن موازی می باشد. البته در کنار تمازجی که در بین این دو 
دانش هست، تفاوت هایی نیز بین آن ها دیده می شود. سبک شناسی برخالف دانش بالغت 
 )discourse( ماده موردبررسی خود را از شــاهد و مثال نمی گیرد؛ بلکه متن یا گفتمان «
را تحلیــل می کند. از طرفی دیگر، در سبک شناســی، متن بدون توجه به ارزش ادبی اش، 
مورد تحلیل قرار می گیرد؛ اّما دانش بالغت، فقط کالم ادبی را موردبررســی قرار می دهد. 
ویژگی بارز سبک شناســی، تأکید بر جلوه های  سبک مبتنی بر آنی)synchronic( و زمانی 
 )achronism( اســت؛ اما ویژگی غالب بر پژوهش های بالغــی الزمانی )diachrocnic(
بودن اســت« )عبدالعزیز مصلوح، 2003: ۱77(؛ ولی باوجود تفاوت، نقطه مشترکشان در 
این است که هر دو با متن سروکار دارند و ماده اولیه تحلیل هر دو را متن)نوشتار، گفتار( 

تشکیل می دهد. 
با گذر زمان و با پیشــرفت دانش بشری و باوجود انبوه پژوهش هایی که در موضوعات 
قرآنی صورت گرفته، زوایای ناپیدای زیادی در این کتاب آســمانی وجود دارد که همچنان 
برای بشر امروزی ناشناخته و مجهول است. یکی از این موارد بررسی سبک آیاتی از قرآن 
کریم اســت که به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک تشویق می نماید؛ زیرا ادبیات و جامعه 
باهم تعامل دوســویه دارند. انجام تحقیقات مختلف هرچنــد ادبی وقتی مثمر ثمر خواهد 
بود که با جهان پیرامون در ارتباط باشــد. بررسی سبک شناختی آیات قرآن در مورد ازدواج 
می تواند رویکرد قرآن را نسبت به ازدواج مشخص کند و بدین ترتیب به باور افرادی که با 

ایدئولوژی الهی به زندگی می نگرند، بیفزاید.
ازاین رو پژوهش حاضر با بررسی سبک آیات قرآن در ترغیب به ازدواج درصدد است به 

سؤاالت زیر پاسخ دهد:
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ه سبک کالمی و اسلوب ادبی قرآن در ورود به موضوع ازدواج  چگونه می باشد؟

سبک آیات با محوریت ازدواج، تا چه حد ترغیب کننده است ؟

پیشینه تحقیق
در موضوعات قرآنی که به حوزه بالغی و سبک شناسی مربوط می شود، مقاالت، پایان نامه ها 

و کتاب هایی به نگارش درآمده است که از میان آن ها به چند مورد اشاره می شود.
-  مقاله »بررسی سوره عبس از دیدگاه سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو« به قلم محمد 
جرفی و عباد محمدیان  مجله »پژوهش های ادبی- قرآنی« ســال دوم، شماره دوم، تابستان 
۱393. در این مقاله نویســندگان بر اساس نظریه سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو سوره 
عبــس را کاویده و توجه به ســبک نحوی و کنش گفتاری موجود در متن را در بررســی 

سبک شناسی گفتمانی دارای اهمیت دانسته اند.
- » سبک شناسی استشــهادهای نهج البالغه به قرآن کریم« مقاله دیگری است که  مهدی 
جزینــی و محمد رحیمی خویگانی در زمســتان ۱393 در مجله پژوهش های نهج البالغه ، 
شماره ۴3  نوشته و در آن بر تأثیرپذیری نهج البالغه از قرآن و همسویی سبک کالم قرآن و 

نهج البالغه تأکید کرده اند.
- پایان نامه »بررسی سبک بیانی قرآن در دعوت به تدبر« به کوشش منظر نقی پور احمدآباد 
و به راهنمایی ایرج گلجانی امیرخیز «به ســال ۱390در دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
قزوین دانشکده علوم انســانی به انجام رسیده و بیان شده که قرآن با کاربست اسلوب های 

ویژه در دعوت به تعقل، افق های جدیدی بر روی اندیشه  بشر گشوده است. 
- در موضوع ازدواج نیز، می توان به مقاله» نقش باور به مقدس بودن ازدواج در شادکامی« 
نوشته محمد سجاد صیدی ، علی محمد نظری،محمد ابراهیمی، اشاره کرد که  درسال ۱392 
در مجله علمی پژوهشی روان شناسی و دین، سال هفتم، شماره اول به چاپ رسیده است. 
نویســندگان در این مقاله پس از بررسی آماری  تأثیرات ازدواج در بهبود زندگی انسان ها، 
باور افراد به تقدس ازدواج را ،یک باور شــناختی مفید می دانند که می تواند رابطه زناشویی 

را به محیطی امن برای رشد و بالندگی زوجین تبدیل کند. 
- مقاله دیگر»بازخوانی مفاهیم »زوج« و »زوجیت« در قرآن کریم« است که توسط »پروین 
بهارزاده« به ســال ۱392 درمجله علمی پژوهشی »علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا« سال 
دهم، شــماره 2نگارش یافته است. نویسنده در این مقاله معانی مختلف زوج و کارکردهای 

مختلف آن را درآیات قرآن بررسی و آن را با بافت متن در ارتباط دانسته است.
طبق بررسی های به عمل آمده توسط نگارندگان مقاله یا کتابی با موضوع سبک شناسی آیات 

قرآن در ترغیب به ازدواج یافت نشد.
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 مفهوم شناسی سبک شناسی 
۱-3. ســبک در لغت: سبک در زبان فارسی به معنای روش و شیوه است)معین، ۱3۶0: 
ماده ســلب(. در زبان عربی »اسلوب«]ســبک[ عبارت است از راه طوالنی یا صف درختان 
خرما )ابن منظور، ۱9۸۸: ۶/ 3۱9(؛ به نظر می رسد وجه تسمیه سبک از همین )صف درختان 
خرما( گرفته شــده باشــد. همان طور که صف درختان خرما نظم و انسجام خاصی را نشان 
می دهد، پیوند واژگان و جمالت نیز موجب انســجام متنی و ســبکی خاص می گردد. اما 
»در زبان های گوناگون اروپایی ریشــه این واژه به لفظ stylus برمی گردد که به معنای آهن 
دو ســر نوک تیزی است که پیشــینیان ازآن جهت باز کردن نامه های مهروموم شده، استفاده 

می کردند«)نجم،۱990: ۴02(
2-3. سبک در اصالح: شمیسا مفهوم اصطالحی سبک را وحدتی می داند که در آثار کسی 
به چشــم می خورد.)شمیسا،۱373: ۱۶(. بنابراین می شود گفت که سبک انسجام و وحدت 
بیرون کالم با مفهوم درونی آن است که هر گوینده یا نویسنده ای در ارتباط با مخاطب به کار 
می بندد، طوری که آن را از تمامی گفتارها و نوشتارهای دیگر متمایز می سازد. احمد الشایب 
می گوید: ســبک روش فکر کردن و تصور نمودن و بیان است.«)الشایب، ۱9۴5: ۴۶(در کل 
سبک، چه  در نگاه پیشینیان و دانشمندان معاصر،  لفظ و معنا را باهم در نظر می گیرد و یکی 

را بدون دیگری بی ارزش می داند.  
3-3. سبک شناسی: سبک شناســی عهده دار بررسی تمام مسائلی است که به متن مربوط 
می شود)الکوار،۱3۸۶: 5۴( و »عبارت است از روش نویسنده در بیان دیدگاه هایش و روشن 
نمودن شخصیت ادبی اش در مقایسه با دیگران از جهت گزینش واژگان، ساخت عبارت و 
تشبیهات بالغی«)عزام،۱9۸9: ۱0(. مهم ترین ویژگی سبک شناسی، کشف روابط زبانی در متن 
و کشف پدیده های خاصی است که ویژگی های بارز متن را به وجود می آورد)شمیسا،۱373: 
۱۶-۱۸(. سبک شناسی به عنوان یک دانش جدید مرتبط با زبان شناسی، بیان گر زیبایی شناسی 
زبان شناســی اســت؛ زیرا ویژگی های شــیوه بیان را که گفتمان عــاّدی از آن کمک می گیرد، 

موردپژوهش قرار می دهد)برکات و دیگران، 200۴: ۱۸۴(. 
بنابراین وظیفه سبک شناسی این است که میان زبان شناسی و نقد ادبی، پیوند برقرار کند و 
برای توفیق و رســیدن به آرمانی که هدف این دانش در آن خالصه می شود، ناگزیر باید از 

دانش های دیگری چون نقد و بالغت کمک گیرد. 
۴-3. رابطه سبک شناســی بادانش بالغت: سبک شناســی و بالغت در موارد زیادی باهم 
مشــترک می باشند. می توان گفت که » سبک شناسی بیان، ریشــه در بالغت قدیم دارد؛ اما 

راهکار و شیوه نوینی یافته است)جیرو،۱99۴: 2۸( 
 »طــه وادی« می گوید: همچنان که زبان شناســی نوین از زبان شناســی قدیم جداشــده 
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ه اســت،همین طور سبک شناســی ادبی نیز، تا حدود زیادی از دانش بالغت قدیم جدا گشته 

اســت. سبک شناســی به عنوان دانش توصیفی نوین  با بالغت که یک دانش معیاری قدیم 
هســت که تنها بر اصول منطقی تکیه می کند تفاوت اساسی دارد؛)احمد سلیمان،200۴: ۴(
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری هســت که می گوید: میان سبک شناســی با  بالغت و 
نحــو  ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ چراکه موضوع بحث در هرکدام  آن ها ادبیات هســت 
بــا این تفاوت که هرکــدام از این دانش ها از زاویه دید خود به موضوع می نگرند و تنها در 
نگرش ها با همدیگر تفاوت دارند)همان: 27و ۱۱(. ازاین رو گفته می شــود »بالغت سلف 
اسلوبیة است«)ساندیرس،2003: 95(؛ اما در حوزه پیوند بالغت غرب با سبک شناسی نوین، 
تودوروف می گوید :» افول بالغت غرب طی بیســت قرن گذشــته موجب پیدایش دانشی 
جدید به نام » زبان شناســی« شــد. در رقابت میان زبان شناسی و بالغت، بالغت به صورت 
بخشــی از دانش زبان شناســی درآمد؛ طوری که وظیفه بالغت منحصر به صورت و شکل 
گفتمان گردید. چیزی نگذشــت تا اینکه زبان شناسی سبک که شکل پیشرفته زبان شناسی 
بود، نمود یافت«. )تودورف،۱990: ۱۸0-۱۸2(؛اما واقعیت این اســت که هیچ دانشی به طور 
کامل نمی تواند ارتباط خود را با دانش های قبلی بگســلد و سبک شناســی نیز از این قاعده 
مســتثی نیست. برای همین در بیشتر تحقیقات سبک شناختی، شواهد بالغت را نیز باید در 

نظر بگیریم.  
5-3. تحلیل ســبک آیات قرآن در ترغیب به ازدواج: ضروری اســت قبل از پرداختن به 
سبک آیات قرآن در ترغیب به ازدواج، اندکی درباره مفهوم شناسی ازدواج بحث شود: واژه 
»ازدواج« از ریشــه »زوج« و مصدر باب افتعال است. در لغت به معنی چیزی است که فرد 
نباشــد ) الزوج: خالف الفرد، یقال زوج أو فرد ()ابن منظور،۱9۸۸: 7۶/7 ( زوج به معنای 
جفت،قرین شدن با یکدیگر می باشد، بر این اساس، به هر دو چیزی که با یکدیگر شبیه یا 

همانند باشند زوج گفته می  شود)راغب اصفهانی،۱۴۱2: ۱5۸/2(. 
در اصطالح نیز تنظیم اشــیاء به صورت دوبه دو اســت، مانند چرخ ها و ستون ها و غیره) 
افرام البستانی، ۱370 :۴۶5/۱(.  در قرآن کریم عالوه بر »زوج« ودیگر مشتقات آن که درباره  
ازدواج و تشکیل زندگی مشترک مورداستفاده قرارگرفته، واژه »نکح« )نََکَح-نِکاحاً و نَکحاً( 
نیز آمده که  در لغت به معنای زن را به عقد خود درآورد و با او ازدواج کرد، می باشــد. در 
اصطالح شرعی ازدواج »عقدی است که به نحوه خاص، مشتمل بر ایجاب و قبول بین زن 
و مرد منعقد می گردد«.)بیســتونی،۱3۸۴: ۱5(. اصل »نکاح« در مورد »عقد« ازدواج است و 
ســپس برای رابطه زناشویی استعاره گرفته شده اســت. )راغب اصفهانی، ۱۴۱2:2/ ۸22 ( 
واژه »أنکَح« از مصدر »إنکاح«به معنی ] نکح [ ُه المرأََة : آن زن را به عقد او درآورد. است، 
)افرام البســتانی، ۱3۸3: ۶0۸(، و در اصطالح، نکاح عقدی اســت که به موجب آن، زن و 
مرد به منظور تشــکیل خانواده و شرکت در زندگی باهم متحد می شوند.)جعفر پور، ۱390: 
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25-۴۶(. تفاوت معنایی میان واژه ازدواج و نکاح این است که، در ازدواج بیشتر زوجیت و 
برون رفت از تنهایی مطرح هســت؛ ولی در نکاح عالوه بر زوج شدن و دو تا گشتن، رابطه 
زناشــویی نیز موردتوجه قرار می گیرد. در عقد ازدواجی که توسط عاقد میان زوجین بسته 
می شود، ابتدا واژه »انکحُت« و سپس »زوجُت« می آید. ساختار این چنینی واژگان نشان دهنده 
این است که؛ ابتدا قراردادی میان دو تن بسته می شود و سپس رابطه زوجیت برقرار می گردد 
و نکاح برخالف ازدواج که بیشتر به صرف زوجیت و دوتا بودن می پردازد، به جنبه شرعی 

این ازدواج و رابطه ای که از آن متأثر می شود، می پردازد.

۴. تحلیل سبک شناختی آیات مربوط به ازدواج: 
ًة  ۱-۴- »َو مِْن  آیاتِهِ أَْن َخَلَق لَُکْم مِْن أَنُْفِســُکْم أَْزواجاً لِتَْســُکنُوا إِلَیْها َو َجَعَل بَیْنَُکْم َمَودَّ
ُروَن«. )روم: 2۱ (» و از نشــانه های او این اســت  َو َرْحَمــًة إِنَّ فِــي ذلَِک َلیاٍت لَِقْومٍ یَتََفکَّ
که برای شــما از جنس خودتان همســرانی آفرید که در کنار آن هــا آرامش یابید، و میان 
شــما عالقه دوســتی و مهر باطنی نهاد. همانا در این امر نشانه هایی است برای گروهی که 

می اندیشند«)مشکینی،۱3۸5: ۴0۴(.  
عبارت»من آیاته« در آغاز آیه برای تشــویق مخاطب به دریافت ادامه آیه است. مخاطب 
با شــنیدن و یا خواندن پاره گفتار»مِن آیاتِه« به سبب فطرت حقیقت جویی و کنجکاوی که 
در وجود او نهفته اســت، بی اختیار ســؤالی در ذهنش نقش می بندد که:ازجمله نشانه های 
خداوند در میان انســان ها چیســت؟ و با تمام رغبت برای رسیدن هر چه سریع تر به پاسخ 
تالش می کند. عبارتی که پس از »مِن آیاتِه« با »أن« موصوله شروع می شود، بی درنگ و بدون 

کش دادن کالم مخاطب را به مقصود از ترغیب می رساند.
با تعمق در ســیاق آیه معلوم می شود که»خطاب در عبارت »ان خلق لکم «خطاب کلی و 
شــامل همه انسان ها )مرد و زن( است«. )ابن عاشور، بی تا:2۱/ 33 ( از سوی دیگر می توان 
گفت  که سبک چینش واژگان و توالی آن ها در عبارت »أَْن َخَلَق لَُکْم مِْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً« 
از امتنان و لطف خدا به انســان خبر می دهد، مبنی بر اینکه زوج هایتان را از جنس خودتان 

آفرید؛ چون گرایش به هم جنس به مراتب بیـشتر اسـت.
درباره حرف»مِن« در »مِن أنُفِسُکم« دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه "مِن" تبعیضیه باشد؛ 
یعنی از خودتان، در این صورت »انفســکم« معنی اصلی خود را خواهد داشت، دیگر اینکه 
"مِن" حرف ابتدائیه باشد. در این صورت انفس مجاز از جنس خواهد بود؛ یعنی »خلق لکم 
من جنسکم ال من جنس آخر« ،گفته شده مورد دوم بهتر است. جعل بینکم؛ یعنی بین االزواج 
و از باب تغلیب مردان برزنان، ضمیر را مذکر آورده است. »الم در »َخَلَق لَُکْم مِْن أَنُْفِسُکْم« 
ُرون« حرف شبه تملیک بوده  و عبارت خلق لکم ) َخَلَق ِلَجِل نَفعُِکم (  و »آیاٍت لَِقْومٍ یَتََفکَّ

امتنان خداوند نسبت به انسان را به خاطر نعمت هایی که داده می رساند«.) همان(
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ه عبارت »لِتَْسُکنُوا إِلَیْها« حاکی از آن است که مرد به تنهایی ناقص است و با زن که مکمل 

اوست یک واحد کامل می شوند، پس مرد در صورتی احساس آرامش و سکون پیدا خواهد 
کرد که زن در کنار او باشد، نظیر این است آیه » ُهَو الَِّذي َخَلَقُکْم مِْن نَْفٍس واِحَدةٍ َو َجَعَل 
مِنْها َزْوَجها لِیَْســُکَن إِلَیْها ...اعراف/ ۱۸9« )قرشــی،۱377:  ۱92/۸(. در پاره گفتار »لِتَْسُکنُوا« 
اســتعاره مصرحه تبعیه از انس و الفت و آرامش وجــود دارد. »زیرا انس والفت پیدا کردن 
باکســی موجب برطرف شدن اضطراب  و افسردگی است و این خود ناراحتی های جسمی 

را  از بین می برد«)ابن عاشور، بی تا:  2۱/ 32(. 
از ســوی دیگر »لِتَْسُکنُوا إِلَیْها« جواب سؤال مقدری اســت که از عبارت »َخَلَق لَُکْم مِْن 
أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً« به دست می آید. گویا سؤال شده چرا برای ما زوج هایی از جنس خودمان 
آفریدی ؟و در جواب گفته شده :برای اینکه به آرامش برسید. بنابراین ازدواج سبب رسیدن 
به آرامش اســت )مجاز مرسل باعالقه ســببیت(.البته در قرآن مواردی مانند: شب،) َجَعَل 
ُ َجَعَل لَُکْم  لَُکُم اللَّیَْل لِتَْســُکنُوا فِیه()یونس:۶7(، دعا)إِنَّ َصالتََک َســَکٌن لَُهم ( َو خانه)َو اللَّ
مِْن بُیُوتُِکْم َسَکناً)نحل:۸0(از عوامل آرامش مطرح شده اند؛ با این تفاوت  آرامش حاصل از 
ازدواج اختیاری و در مرحله خاصی از زندگی  اســت. حرف »إلی« بیانگر گرایش هدفمند 
مذکر به مؤنث برای رسیدن به آرامش است. سبک عبارت ها در این قسمت از آیه بیانگر این 

است که آرامش و ازدواج رابطه موازی باهم دارند. 
دو واژه »مــودت و رحمة« در آیــه با بار مثبت از محبت و عالقه پــس از ازدواج خبر 
می دهند. »"مودت" غالباً جنبه متقابل دارد، اما رحمت یک جانبه و ایثارگرانه است، زیرا برای 
بقاء یک جامعه گاه خدمات متقابل الزم است که سرچشمه آن مودت است و گاه خدمات 

بالعوض که نیاز به ایثار و"رحمت" دارد«.)مکارم شیرازی،۱37۴: 393/۱۶(
واژگانی مانند: »لتسکنوا الیها و مودت و رحمت« ذکرشده تا امتیازات ازدواج بیشتر روشن 
شــود به طوری که اگر ازدواج صورت نگیرد و انســان تا آخر عمر مجرد باقی بماند نه تنها 
هیچ گاه به آرامش نخواهد رســید؛ بلکه مفهوم دوست داشــتن و مهربانی را هرگز آن طور 
کــه باید نخواهد فهمید. به عبارت بهتر خداوند رســیدن به آرامش و به وجود آمدن الفت 
و مهربانی و رحمت را جایزه ای برای کســانی قرار داده که ازدواج می کنند. نکته دیگر در 
این زمینه که بر جنبه ترغیبی آیه نسبت به ازدواج می افزاید بار مثبتی هست که در تک تک 
واژگان این آیه کریمه وجود دارد تمامی واژگان از آغاز آیه تا پایان) خلق لکم، لتســکنوا، 

مودة، رحمة( از بار معنایی مثبت برخوردارند.   
« و الم تأکید در ابتدای اسم نکره )َلیاٍت( و اسم اشاره ی دور ) ذلک( در »  کاربســت »إنَّ
ُرون « و مقدم شدن خبر، برای رساندن اهمیت و عظمت مسئله  إِنَّ فِي ذلَِک َلیاٍت لَِقْومٍ یَتََفکَّ
بســیار مهم ازدواج و پیوند زناشویی و نشانه ســبک ترغیبی است. همچنین  برای اهمیت 
فوق العاده داشــتن مسئله ازدواج اســت که خداوند در آخر آیه همگان را به تفکر در آن و 
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پیامدهــای آن فرامی خواند.این جمله که تذییل مضمون ماقبل اســت، آن را تأکید می کند و 
می خواهد بفهماند که آنچه گفته شده سخنان بی اهمیت یا کم اهمیت نیست؛ بلکه نشانه هایی 
است که نیازمند تفکر و اندیشه است)آلوسی، ۱۴۱5: ۱۱/ 32(؛ عالوه بر این در عبارت »إِنَّ 
ُروَن « نوعی تحکم نیز اســت، و به صورت کنایی می رســاند تنها  فِي ذلَِک َلیاٍت لَِقْومٍ یَتََفکَّ
خردمندان درباره این آیات اندیشه می کنند. ازاین رو، سبک پاره گفتار» إِنَّ فِي ذلَِک َلیاٍت لَِقْومٍ 
ُروَن« با انواع تأکیدی که دارد ازجمله: اســمیه بودن جمله، آمدن إنَّ در اول جمله که از  یَتََفکَّ
ادات تأکید کالم است، افزوده شدن الم مزحلقه در اول اسم حروف مشبهة بالفعل، هر منکری 
را نفی و مفید بودن ازدواج را اثبات می کند. در کل ســبک آیه 2۱ ســوره روم چه به لحاظ 
ساختار بیرونی عبارات و توالی واژگان و چه ازنظر معنایی که از کل عبارت دریافت می شود، 
پیام رسان لطف خداوند به انسان در اقدام به تشکیل زندگی مشترک است. در تمام آیه از ابتدا 
تا آخر، هیچ نشــانه ای از نومیدی نیست، چراکه مخاطب کالم بیشتر جوانان وافرادی هستند 

که در زندگی آن ها مثبت اندیشی نسبت به آینده در درجه اول اهمیت قرار دارد.  
 ُ الِِحیَن مِْن ِعبادُِکْم َو إِمائُِکْم إِْن یَُکونُوا ُفَقراَء یُْغنِهُِم اللَّ 2-۴. »َو أَنِْکُحوا اْلَیامی  مِنُْکْم َو الصَّ
ُ واِسٌع َعلِیٌم«.)نور : 32(» و عزب ها و بی همسرانتان را و از بندگان و کنیزکان  مِْن َفْضلِهِ َو اللَّ
آنهایی را که صالحیت ازدواج دارند، همسر دهید؛ اگر فقیر باشند خداوند از فضل خویش 

بی نیازشان میکندو خداوند دارای وسعت نامتناهی و داناست«) مشکینی، ۱3۸5: 353(.
در آیه فوق کلمه" إِنکاح" به معنای تزویج است)طباطبایی، ۱۴۱7: ۱5/ ۱57(  سبک شروع 
آیه با فعل امر و انشائی بودن کالم دال بر این است که مخاطب دریابد، منظور نهفته در معنای 
آیه جای هیچ گونه تردیدی نبوده و قابل صدق یا کذب نیست؛ بلکه همگان باید نسبت به آن 
اهتمام کامل داشته باشند. فعل کنشی »أنِکحوا« قدری باالتر از ترغیب و دستور به انجام فعل 
است. ازاین رو »تعبیر"انکحوا" )آن ها را همسر دهید( بااینکه ازدواج یک امر اختیاری و بسته 
به میل طرفین می باشد، مفهومش این است که مقدمات ازدواج آن ها را فراهم سازید)مکارم 
شیرازی، ۱37۴:  ۴57/۱۴( در خصوص اینکه مورد خطاب در آیه چه کسی است، دو احتمال 
وجود دارد، یکی اینکه خطاب برای سرپرستان بوده، و یا اینکه خطاب برای زوج ها  است؛ 
ولی احتمال اول پذیرفته تر است؛ زیرا زن نمی تواند خود را شوهر دهد.)شوکانی، ۱۴۱۴:  ۴/ 
33(. بهتر است بگوییم:»کلمه )أَنِْکُحوا( فعل امر استحبابی است، ولی درعین حال از آن امور 
مستحبی می باشد که گاهی به مرحله وجوب می رسد«)نجفی خمینی، بی تا:  ۱۴/ ۸۴(. و هر 
امر مستحبی مورد ترغیب بوده و همچنان که از مکروه بر حذر داشته می شود، به مستحب 
نیز ترغیب می شــود. به نظر می رسد، دلیل استحباب فعل امر أَنِکحوا باوجود امر از مافوق 
تزویج غیر خود است. چراکه اگر عبارت به صورت خبری می آمد. عده ای مانند امر معمولی 
با آن برخورد می کردند و در انجام آن کاهلی می ورزیدند. انشــائی آمدن عبارت، بر اهمیت 
این امر افزوده و همگان را نسبت به آن حساس می نماید. برای اهمیت این مسئله است که 



سال دّوم
شمارة یکم

پیاپی: 3
پاییز و زمستان 

1397

19

���
س�
شکب
�بن
� ی
و
کی
�در
شب
ی�
ر 
ی�ر
 آ 
ت�
ر 
ت� 
 ک
ش� 
رر
بکآ
ت�
 ه
زا
ور
ه در حدیثی از علی)ع( می خوانیم:»افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع 

اللَّ بینهما«)حر عاملی، ۱۱0۴: ۱۴/ 27(. بهترین شــفاعت آن است که میان دو نفر برای امر 
ازدواج، میانجیگری کنی، تا این امر به سامان برسد.

واژه »أَیاَمی« »مقلوب أَیایم وجمع "أَیِّم"  بوده و به معنای پسر عزب و دختر عزب است، 
و گاهی به دختران عزب أَیِِّمه هم می گویند«)طباطبایی، ۱۴۱7: ۱5/ ۱57(. عبارت »االیامی« 
از یک سو اشاره به تمام افراد دارد که شرایط ازدواج را دارند،از سوی دیگر عبارت "ألیاَمی 
مِنُکم ....امائکم" می رساند که بزرگان و سرپرستان  در فراهم ساختن مقدمات ازدواج فرقی 

بین افراد)فقیر و غنی(  نگذاشته و زمینه ازدواج آن ها را فراهم سازند.
واژه »الصالحین« بیانگر تخصیص بوده و روشــن می کند کســانی باید ازدواج نمایند که 
شایستگی آن را داشته باشند؛ »حال چه صالحیت در دین قصد شود و چه صالحیت ازدواج 
«)کاشانی،۱۴23:۴/ 50۱(، درهرصورت آیه به صورت کنایی غیر صالحان را مستثنی می کند. 
جمع آمدن واژه )فقراء(به این معنی است که خداوند از یک سو هر نوع ناداری )روحی یا 
مادی ( را به فضل خود برطرف می کند و از سوی دیگر نگرانی همه کسانی را که به خاطر 
تنگدستی از ازدواج سرباز می زنند، برطرف می سازد. آمدن  مفعول به صورت ضمیر متصل 
به فعل )یُغنِهِم( و مقدم شدن مفعول بر فاعل)تقدیم ما حقه التاخیر(، داللت بر این دارد که 
همان طــور که مفعول بالفاصله پس از فعل ذکرشــده ، توانگری زوج ها  و رهایی آن ها از  
فقر روحی و مادی نیز بالفاصله  پس از ازدواج  محقق  خواهد شد. آمدن اسم اعظم )الل( 
به جای یکی از صفات او، نشان از اهمیت فوق العاده امر ازدواج در زندگی بشر دارد. زیرا در 
تعریف اســم علم آمده است: »هو ما وضع لشیء مع جمیع مشخصاته و هو اعرف من بقیة 
المعارف«) تفتازانی، ۱3۸۸: 2۱5 ( بی دلیل نیست که خداوند در این موردِ بخصوص از لفظ 
الل، که جامع تمام صفات ثبوتیه هست، بهره می گیرد و می رساند که  امدادهای خداوند در 

امر ازدواج زوجین را یاری خواهد رساند . 
ُ مِْن َفْضلِهِ« جواب سؤال مقدر بوده و»  پاسخ کسانی است که  »إِْن یَُکونُوا ُفَقراَء یُْغنِهُِم اللَّ
به خاطر فقر و تهیدســتی  مانع ازدواج می شوند«) فیض کاشانی، ۱۴۱5: 3/ ۴33(؛ لذا این 
عبارت » وعده جمیل و نیکویی است که خدای تعالی داده، مبنی بر اینکه از فقر نترسند که 
ُ واِسٌع َعلِیٌم" تأکید  خدا ایشان را بی نیاز می کند و وسعت رزق می دهد، و آن را با جمله "َو اللَّ
کرده است«. )طباطبایی، ۱۴۱7: ۱57/۱5(. و با این وعده زیبا بهانه آنهایی را که در اقدام به 

این امر مهم دچار تردید و کاهلی می شوند، خنثی می کند.
ســبک کالم و جهت گیری تک تک واژگان در کل آیه با بار مثبت و رویکرد خوش بینانه 
برای سوق دادن افراد به امر مهم ازدواج است. نکته مهم دیگر در این مورد تکرار لفظ جالله 
»الل« در پاره گفتار »َو أللُ واِســعٌ َعلِیٌم« است، در حالی که می توانست، بگوید: »َو ُهَو واِسٌع 
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َعلِیٌم«. این نیست مگر برای اهتمام به امر تزویج.
ُ مِْن َفْضلِهِ".)نور: 3۴(. »کسانی  3- ۴. َو لْیَْستَْعفِِف الَِّذیَن ال یَِجُدوَن نِکاحاً َحتَّی یُْغنِیَُهُم اللَّ
که )وسائل( ازدواج را نمی یابند باید پاک دامنی ورزند تا خدا آن ها را از فضل خویش بی نیاز 

سازد«)مشکینی،۱3۸5: 35۴(.
سبک واژگان این آیه برای ترغیب به عفت کسانی است که هنوز صالحیت و توان مالی 
الزم برای ازدواج را ندارند؛ از اســلوب این آیه ازآنجاکه به بندگان مربوط می شود، اسلوبی 
انشایی است. « برخالف قسمت دوم آیه که به خداوند مربوط بوده و سبک خبری برخوردار 

است. »حتی یغنیهم الل من فضله«.
»کلمه )َو لْیَْســتَْعفِِف( اوالً: امر پروردگار، و ثانیاً برای وجوب و ثالثاً به معنی طلب عفت 
و عصمت ورزیدن می باشد«.)قاسمی،۱۴۱۸:  7/ 3۸3(. فک ادغام لیستعفف به جای ادغام  و 
» سین وتا در لیستعفف برای مبالغه در عفت ورزی است.  وجه داللت آن برای مبالغه این 
اســت که آن در اصل  نوعی استعاره اســت. طلب فعل را به منزله طلب تالش برای انجام 
فعل در نظر گرفته اســت تا بر بذل تالش در این راه داللت کند. مفهوم »الیجدون نکاحا« 
،الیجدون قدره علی النکاح اســت. نکاح در اینجا اسم چیزی است که سبب تحصیل نکاح 

می گردد؛ مانند مهر و نفقه«.  )ابن عاشور، بی تا:  ۱۸/ ۱7۴(. 
ُ مِْن َفْضلِهِ« امیدواری بخشی نسبت به کسانی است که عفت به خرج  عبارت » َحتَّی یُْغنِیَُهُم اللَّ
می دهند و با وعده غنا می خواهد به نحوی پاداش پاک دامنی آن ها را بپردازد«)قاسمی،۱۴۱۸: 
 7/ 3۸3(. در این آیه روی سخن مستقیماً با خود افرادی است که تصمیم ازدواج دارند؛ اما 
وسیله و مقدمات ازدواج برای آنان فراهم نیست. فلذا کسانی که قدرت بر ازدواج ندارند از 
زنا احتراز بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خود بی نیاز کند«)طباطبایی،۱۴۱7: ۱5/ ۱57( 
بر این اساس آیه » شامل رجال و نساء می شود؛ اما رجال کسانی توانایی پرداخت نفقه و مهر 
را ندارند و اما نساء کسی حاضر نشده با آن ها ازدواج کند، صبر کنند تا خداوند برای آن ها 
اسباب ازدواج فراهم فرماید«) طیب، ۱37۸:  9/ 52۶( بر اساس این رأی منظور از نکاح لوازم 

نکاح است به عبارتی مسبب بیان و سبب اراده شده است )مجاز مرسل (.
شــاید برخی در جمع میان مفهوم این آیه و آیه قبلی دچار تردید شــده و این سؤال به 
ذهنشــان خطور کند که  چطور می شــود این دو آیه را باهم در یکجا جمع کرد ؟ خداوند 
ســبحان در آیه قبلی به کســانی که فقیرند وعده می دهد درصورتی که ازدواج کنند آن ها را 
از تنگدســتی وناداری می رهاند و سپس در این آیه می فرماید: اگر مهر ونفقه و قدرت الزم 
برای ازدواج را نیابند، باید عفت پیشه کنند تا اینکه خداوند در روزی شان وسعت دهد. در 
پاسخ باید گفت که: هیچ تنافری میان این دو آیه نیست تا از وجه جمع آن دو سؤال شود؛ 
زیرا مقصود از آیه اولی، اولیای زن هست و آن ها نباید خاطب )داماد( را صرفاً به خاطر فقر 
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ه مالی جواب رد دهند؛ اما منظور از آیه دوم خود فقیر است و تا زمانی که مردم او را به خاطر 

فقرش جواب رد دهند، او باید صبر پیشه کند و عفت به خرج دهد تا  اسباب نکاح برای او 
فراهم گردد)مغنیه۱۴2۴:  5/ ۴20(. 

در آیه قبلی چون روی ســخن با اولیاء بود، فعل امر »انکحوا« معنای اســتحبابی به خود 
می گیرد . اما در این آیه چون روی سخن با خود فرد مجرد است، فعل امر»لیستعفف« مفهوم 

ایجابی گرفته است. 
رویکرد ســخن در این آیه مثبت وترغیبی اســت و خداوند به جای اینکه از فعل نهی که 
بازدارنده از زشــتی ها است استفاده کند، مانند: »ال یفحش«،  از فعل امر »لیستعفف« استفاده 
می کند که رویکردی به مراتب مثبت دارد.و واژه نکاح را در این آیه به خاطر رعایت مقتضای 
حال می آورد. چراکه روی ســخن در این آیه با جوانان مجرد هســت. از این حیث نه تنها 
واژگانی را استعمال نمی کند که نشان از دلسردی و ناامیدی باشد؛ بلکه در تکمیلیه رویکرد 
ترغیبی تشویقی خود می فرماید »الل« خود آن ها را از فضل خودش بی نیاز می کند. آمدن واژه 
»الل« به جای الغنی نشــان از اهتمام بی حدوحصر خداوند نسبت به امر ازدواج و پاک دامنی 
دارد. ازاین رو قســمت دوم آیه را نیز با رویکردی ترغیبی بیان می کند: »حتی یغنیهم الل من 

فضله«. 
از منظر دیگر نیز می توان این آیه را مورد کنکاش ســبک شناسانه قرار داد و پرسید:چرا 
به جای صیغه مخاطب از صیغه غایب در فعل های این آیه بهره جســت و نفرمود: "یَا أَیَُّها 
الَِّذیَن ال تجدون نکاحا إستعففوا حتی یغنیکم الل من فضله". به نظر نگارندگان مقاله علت 
اصلی چنین سبکی از کالم به خود مخاطب برمی گردد. خداوند صیغه غایب را در این آیه 
بر صیغه مخاطب و نهی مستقیم  )ال تفحشوا(  یا امر مستقیم) إستعففوا( برتری داده است؛ 
چراکه مخاطب کالم در اینجا کسانی هستند که به دالیلی نمی توانند، زندگی مشترک تشکیل 
دهند و امر غیرمســتقیم و نرمش در کالم بهتر می تواند با مقتضای حال مخاطب سازگاری 

کند و در ضمن آن ها را در مقابل فرمان خداوند قرار ندهد.
۴-۴. وال تَنِْکُحوا الُْمْشِرکاِت َحتَّی یُْؤمِن  َو َلََمٌة ُمْؤمِنٌَة َخیٌْر مِْن ُمْشِرَکةٍ َو لَْو أَْعَجبَتُْکم  َو ال 
تُنِْکُحوا الُْمْشِرکِیَن َحتَّی یُْؤمِنُوا َو لََعبٌْد ُمْؤمٌِن َخیٌْر مِْن ُمْشِرٍک َو لَْو أَْعَجبَُکم  أُولئَِک یَْدُعوَن إِلَی 
ُرون« ) بقره:22۱( »و  ُ یَْدُعوا إِلَی الَْجنَّةِ َو الَْمْغفَِرةِ بِإِْذنِه  َو یُبَیُِّن آیاتِهِ لِلنَّاِس لََعلَُّهْم یَتََذکَّ النَّارِ َو اللَّ
زن های مشــرک را به همسری مگیرید تا ایمان بیاورند، و البته کنیزی باایمان از زنی آزاد و 
مشرک بهتر است هرچند )جمال و مال( او شما را خوش آید، و به مردان مشرک زن ندهید 
تا ایمان بیاورند، و حتماً برده ای باایمان از مردی آزاد و مشرک بهتر است هرچند او شما را 
خوش آید. آن ها به سوی آتش می خوانند و خداوند به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش 
می خواند و آیات خود را برای مردم بیان می کند، شاید متذکر شوند«)مشکینی، ۱3۸5: 35(.
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سبک شناســی واژگانی و متنی این آیه نشان می دهد، این آیه در واژه »مؤمن و مؤمنة« در 
تقابل با»مشرک و مشرکة« محوریت می یابد. کنش غیر بیانی و منظور شناختی جمالت فوق 
باوجود شروع شدن با فعل نهی)ال تَنِْکُحوا و ال تُنِْکُحوا(ترغیب به ازدواج با فرد مؤمن است، 
عبارت »َحتَّی یُْؤمِن ، َحتَّی یُْؤمِنُوا« و الم تأکید در » َلََمٌة ُمْؤمِنٌَة َخیٌْر« و » لََعبٌْد ُمْؤمٌِن َخیٌْر« این 
معنا را تقویت می کند. در این آیه معیار اصلی انتخاب همسر ایمان به خدا می باشد. ازاین رو 
ازدواج با کنیز مؤمنه بر ازدواج با زن مشرک و برده مؤمن بر مرد مشرک برتری یافته است. 
مخاطب سخن در فعل کنشی» ال تَنِْکُحوا/ازدواج نکنید« مردان مجرد و در فعل »ال تُنِْکُحوا/ 
همســر ندهید« اولیای دختران مجرد هســتند. و این به خاطر شرط اذن ولی، برای ازدواج 
دوشیزگان اســت. بافت این چنینی متن  موجب شــمول معنایی واژگان در فراگیری همه 
جوانان)دختران و پسران( گردیده است.  حذف موصوف  مشرکة و مشرک برخالف  مؤمن 
و مؤمنة و ایجاز حاصل از آن بیانگر این است که فرد مشرک هرکسی که باشد) آزاد ، برده 
یا کنیز( صالحیت انتخاب شــدن به عنوان شریک زندگی را ندارد، هرچند با توجه به سیاق 
آیه مرد یا  دختر آزاد زودتر به ذهن متبادر می شود. حرف »لو« در آغاز »َو  لَْو أَْعَجبَتُْکم« و 
» لَْو أَْعَجبَُکم «)هرچند خوشتان بیاید(  حرف امتناع  )سامرایی، 2007: 7۶/۴(  و بیانگر نهی 
مکرر است که جوابش حذف شده؛ یعنی در اصل این گونه بوده » لو أعجبتکم فال تَنِکحوهنَّ 
/ لو أعجبکم فال تُنِکحوهم«  و جواب لو به قرینه ماقبل حذف شــده است؛ عبارت » أُولئَِک 
ُرون«.   ُ یَْدُعوا إِلَی الَْجنَّةِ َو الَْمْغفَِرةِ بِإِْذنِه  َو یُبَیُِّن آیاتِهِ لِلنَّاِس لََعلَُّهْم یَتََذکَّ یَْدُعوَن إِلَی النَّارِ َو اللَّ
پاسخ پرسش مقدر است. در واژگان »النّار « و الجنّة« مجاز مرسل وجود دارد به این صورت 
که مسبب ذکر و سبب)ازدواج با مشرک( اراده شده است. نکته مهم در فقره پایانی آیه تقابل 
معنایی دو جمله، مانند تقابل معنایی جمالت ابتدایی آیه اســت . با این تفاوت که  آنگاه که 
سخن از مشرکین اســت با واژه ارجاعی  »أُولئَِک« به آنان اشاره می کند؛ اما وقتی سخن از 
مؤمنین می شود. به جای واژه هؤالءِ، واژه »ألل« جایگزین می گردد؛»این بدان جهت است که 
بفهماند مؤمنین در دعوتشــان به ســوی جنت و مغفرت و بلکه در تمامی شئون وجودشان 
خود را مستقل از پروردگار خود نمی دانند، و خدا را ولی خود می دانند )طباطبایی، ۱37۴:  
2/  307( هم چنان که درجایی دیگر فرمود:»َوالل َولِيُّ الُْمْؤمِنِیَن« )آل عمران: ۶۸(. تکرار واژه 
مؤمن )۴بار( به شکل مذکر و مؤنث و تناسب و موازات آن با واژگان » ألل،الجنّة و الَمغفَِرة« 
در مقابل تکرار )۴بار( واژه مشرک با واژگان »أُولئَِک و النّار« عالوه بر انسجام و وحدت متن، 
بیانگر ســبک ترغیبی آیه به ازدواج با مؤمن و مؤمنه است. همچنان که می توان گفت: اسم 
اشــاره به دور »أولئَک« برای تهکم و تحقیر مشرکین و مشرکات به کاررفته است. در مقابل 
عدم کاربرد اسم اشاره و ذکر لفظ جالله برای تحبیب و تکریم مؤمنین و ترغیب به ازدواج 

با چنین افرادی ذکرشده است. 
َم ذلَِک  انِیَُة ال یَنِْکُحها إاِلَّ زاٍن أَْو ُمْشِرک  َو ُحرِّ انِي ال یَنِْکُح إاِلَّ زانِیًَة أَْو ُمْشِرَکًة َو الزَّ 5-۴.»الزَّ
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ه َعَلی الُْمْؤمِنِین «)نور: 3(. مرد زناکار جز زن زناکار یا مشــرک را به همسری نمی گیرد و زن 

زناکار را جز مرد زناکار یا مشــرک به همســری نمی گیرد، و این بر مؤمنین ممنوع گردیده 
است.)مشکینی،۱3۸5: 350(. 

آیه فوق سومین آیه سوره است. آیه قبل  از این آیه هم، در این مورد )الزانیه والزانی( است 
با این تفاوت که در آیه قبلی »الزانیة« بر »الزانی« مقدم شــده است. علت این امر شروع این 
عمل قبیح نخست از جانب زن است؛ اما در آیه سوم وقتی سخن از ازدواج به میان می آید و 
زانی بر زانیة مقدم شده است چون در ازدواج نخست مرد پیش دستی می کند.  زانی در لغت 
از ریشه »زنی« و به معنی  انجام عمل خالف عفت بدون عقد شرعی است )انیس و دیگران، 
۱37۶: ۴03 ( . این آیه بااینکه در قالب جمله خبری بیان شده؛ ولی در اصل نهی مؤکد است. 
گویا نخســت نهی شده و به نهی عمل شده و حاال از عمل انجام گرفته خبر می دهد . چون 
امرونهی وقتی به صورت خبر بیان شود. امرونهی مؤکد می شود، مثاًل می گوییم فالنی این کار 
را می کند، و یا دیگر از این کارها نمی کند، یعنی به هیچ وجه نباید کند) طباطبایی،۱37۴: ۱5/ 
۱۱۴(. سبک استثنایی موجود در جمله موجب تقویت کالم و محصور شدن ازدواج زانی به 
زانیه و مشــرکه و بالعکس گردیده است. تکرار واژه »زانی« در ساخت های مختلف )۴ بار( 
و هم آیی آن با فعل نفی »ال ینکح« و در قالب استثناء، عالوه بر انسجام متنی موجب ایصال 
پیام به مخاطب با بار تأکیدی زیاد می گردد.  چنین ســاختاری نه تنها موجب پرهیز کنشگر 
از کنشگری  منفی می شود؛ بلکه او را به کنشگری سازنده و تناسب با هنجار مؤمنین سوق 
َم ذلَک َعَلی الُمؤمِنیَِن «  با ســاخت مثبت به منزله  تأکید  می دهــد. پاره گفتار آخر آیه» َو ُحرِّ
دوباره بر انجام  ندادن عمل خالف عفت اســت. انگیزه مجهول شدن فعل در سازه » حرم 
ذلک علی المؤمنین« به جهت اهمیت کنش نســبت به کنشگر است؛ یعنی مهم عمل حرام 
شــده و نفی شده است  که نبایست انجام گیرد. اسم اشاره به دور ذلک در آخر آیه در عین 
انجام نقش ارجاع متنی، بیانگر قباحت و پستی عمل منافی عفت است.  خالصه اینکه »آیه 
تنها یک واقعیت عینی را بیان می کند که آلودگان همیشه دنبال آلودگان می روند، و هم جنس 
بــا هم جنس پرواز می کند، اما افراد پاک و باایمــان هرگز تن به چنین آلودگي ها و انتخاب 
همسران آلوده نمی دهند، و آن را بر خویشتن تحریم می کنند، شاهد این تفسیر همان ظاهر 

آیه است که به صورت" جمله خبریه" بیان شده است«)مکارم شیرازی،۱37۴: 3۶۱/۱۴(.
یِّبُوَن  یِّبِیَن َو الطَّ یِّباُت لِلطَّ آیه2۶ ســوره نور » لَْخبِیثاُت لِْلَخبِیثِیَن َو الَْخبِیثُوَن لِْلَخبِیثات  َو الطَّ
یِّبات « »زنان پلید برای مــردان پلید و مردان پلید برای زنان پلید وزنان پاک برای مردان  لِلطَّ
پاک و مردان پاک برای زنان پاک اند«)مشکینی،۱3۸5: 352(. تناسب معنایی با آیه 3نور دارد.  
تقابل معنایی موجود در جمالت این آیه)نور:2۶( بیانگر اختصاص هر یک از زنان و مردان 
به زنان و مردانی با ویژگی های خاص خود هســتند. اسمیه بودن جمالت، از ایدئولوژی و 
اصل ثابتی خبر می دهد که در زمان ها و مکان های مختلف پایدار هستند. مفاهیم ذکرشده در 
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آیه بی ارتباط با موضوع آیه 22۱ بقره و 3 نور نیست . همچنان که در بقره هم آیی و هم نشینی 
صفات و ویژگی های خوب با مؤمنین در مقابل مشرکین بیانگر ترغیب به ازدواج با مؤمنین 
در عین نهی از ازدواج با مشرکین بود و در نور ازدواج با زانی محصور در زانیه شده بود، در 
این آیه نیز بافرمی تازه گروه های مردمی را به دو قسمت تقسیم می شوند که هرکدام از آن ها 
متناسب با باورها و مرام خاص خود، به افرادی که دارای همان باورها و ویژگی ها هستند، 

اختصاص یافته و با آن ها ازدواج می کنند. 
ا َمَلَکت أیمانُُکم  ۶-۴.» َو َمن لَم یَستَِطع مِنُکم طوالً أن یَنِکح الُمحَصناِت الُمؤمِناِت َفِمن مَّ

مِن َفتَیاتُِکُم الُمؤمِناِت« )نساء:25(.
جمالت شرطی بیانگر کنش ترغیبی هستند. گفته پرداز بابیان مقدمه شرط، مخاطب را به 
دریافت جواب ترغیب می کند. »من« در این آیه همه مردانی را که به سن ازدواج رسیده اند، 
شــامل می شود. عبارت» َو َمن لَم یَستَِطع مِنُکم طوالً« کنایه از افراد فقیری است که توانایی 
پرداخت مهر و نفقه را ندارند. بافت سخن در اینجا می رساند که منظور از »المحصنات« زنان 
آزاده می باشند؛ زیرا المحصنات را در مقابل مملوکات )ملکت ایمانکم(آورده است)آلوسی، 
۱۴۱5: 9/3(. انتخاب واژه »فتاة/دوشــیزه جوان « به جای » إماء/ کنیز« برای این اســت که » 
این تعبیر آمیخته با احترام خاصی در مورد زنان است و غالباً در مورد دختران جوان به کار 
می رود«)مکارم شیرازی،۱37۴: 3۴7/3(. نکته جالب توجه دیگر در این است که هر دو گروه 
زنان) محصنات /مملوکات( مقید به صفت »المومنات« شده اند؛ و این یعنی اینکه در انتخاب 
همسر، نخستین و مهم ترین معیار، ایمان فرد است و معیارهای دیگر آزاده بودن، کنیز بودن، 
زیبایی، ثروت  و.. در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. نکته دیگر در این آیه این اســت که 
آنگاه  در شــرط، روی سخن در مورد ناتوانی جوانان در ازدواج با زنان محصنه است، فعل 
» لم ســیتطع« ذکر می شود؛ ولی در جواب شــرط آنگاه که از توانایی برای ازدواج سخن به 
میان می آید،  هیچ فعلی به قرینه ماقبل ذکر نمی شود و بالفاصله از انتخاب فرد مناسب برای 
ازدواج سخن به میان می آید. به تعبیر دیگر سخن را کنش نمی دهد و مستقیم سر اصل مطلب 
می رود. و این یعنی اینکه در ازدواج باید عجله کرد. در ذکر عبارت » من فتیاتکم المومنات« 
بعــد از »مــن ما ملکت أیمانکم«  اظهار بعد از ابهام و ذکر خاص بعد از عام وجود دارد. به 
عبارتی نخســت کنیزان را مطرح می کند؛  ولی بالفاصله  از میان کنیزان،  دوشیزگان مؤمن 
مناسب را برای ازدواج برجسته می سازد و  این نوع گفته پردازی متناسب با رویکرد ترغیبی 

است که سخن برای انجام آن سامان یافته است. 

۵- نتیجه گیری
 برای دریافت معنای متن یا گفته ناگزیر باید از دانش نوپای سبک شناســی نیز بهره برد؛ 
چراکــه این دانش به هــر دو جنبه )معنا و لفظ( و نیز چگونگــی پیوند بالغی جمالت و 
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ه عبارات ها می پردازد. بررســی سبک شناسانه برخی از آیات قرآن که به ازدواج می پردازند، 

نشان داد که
۱-5. کالم الهــی در زمینــه ازدواج رویکردی مثبت و امیدبخش اســت. واژگانی که در 
این ســری از آیات قرآن به کار بسته شده، به لحاظ معنایی شوق انگیز و  امیدبخش هستند، 
واژگانی مانند »مودة، رحمة ، فضل، یغنی و ......کلماتی هستند که به هیچ وجه معنای منفی و 
مأیوس کننده ای را به همراه ندارند؛ بلکه پیام آور نوعی نشــاط و امیدواری نسبت به زندگی 

پس از ازدواج و تشکیل خانواده هستند. 
2-5.در کنار واژگان آن دســته از آیات قرآن که به ازدواج ترغیب می کنند، پاره گفتارها و 
جمالتی هم هستند که در کنار پرهیز از عزوبت، بیانگر الطاف خداوند نسبت به زوج هایی 
هســت که زندگی مشترک و تشکیل خانواده را بر عزوبت و تنهایی برمی گزینند و به وعده 
خداوند نســبت به افرادی که باوجود مشــکالتی چون فقر و ....به زندگی مشــترک اقدام 

می کنند، امیدوار می شوند.
3-5.چون روی ســخن در این آیات با جوانان و برای سوق دادن آنان از تنهایی غم انگیز 
به ســوی زوجیت و باهم بودن نشاط انگیز اســت، از همان ابتدا سبک بیان آیات مبتنی بر 
رعایت مقتضای حال مخاطب بوده و واژگان و جمالت و عباراتی که به کار بسته می شوند،  
همگی امیدوارکننده  و آرامش بخش می باشند و جمالت یکی پس از دیگری بر شوق انسان 

نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده می افزایند.
۴-5. بهره گیری از دانش سبک شناسی در دریافت مفهوم آیات قرآن می تواند در برداشت 
معنای صحیح از آن ها مفید واقع شــود، لذا شایســته هست آیات قرآن به ویژه آنهایی که به 
زندگی فردی و جمعی انسان ها مربوط می شود؛ مانند طالق، مورد کنکاش بالغی قرار گیرند 

تا هر چه بیشتر مفهوم و منظور کالم الهی آشکار گردد.  
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