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ًقص هجاص (لغَٕ ،عقلٖ ٍ استعاسُ) دس تفس٘ش قشآى
اص دٗذگاُ عالهٔ طثاطثاٖٗ
ًسشٗي اًصاسٗاى
حس٘ي ض٘شافکي
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چک٘ذُ

بغیاسی اص وؼاسف دیٌی و دعحىسهای صًذگی دس دیي اعالن ،اص هشآى کشیه به ػٌىاى ذول اکبش به دعث ویآیدذ

اص ایي سو ؽٌاخث آوىصههای هشآى اص فذس اعالن جا کٌىى با ػٌىاى <جلغیش هشآى; کاًىى جىشه وغدمااًاى بده ویدهه
اًذیؾاٌذاى ػمىن هشآًی بىده اعث .یکی اص ػمىن وىسد ًیاص جلغیش <بالؿث; و <ػمه بیاى; اعث که بعد ظویوث
و وصاص دس آى شایگاهی ویهه داسد .وشىد وصاص دس هشآى و ًوؼ آى دس جلغیش اص عدىی اًذیؾداٌذاى ػمدىن هشآًدی

اوشی ذابث ؽذه و اص هشوى اولیۀ اعالن جا کٌىى به آى پشداخحه ؽذه اعث= به دلیل ووبىلیث ػمای ػالوۀ ىباىبایی

دس شاوؼۀ جلغیشی دعحیابی به دیذگاههای ایؾاى دس باسۀ <ًوؼ وصداص دس جلغدیش هدشآى; اهایدث داسد ،اص ایدي سو،
شغحاس ظامش به دًبال سعیذى به ایي هذف اعث .دادههای پهوهؼ دس بیؼجش وىاسد اكضوى بش کحاب <الایضاى كی

جلغیش الوشآى; ،کحب جلغیشی ،بالؿی و لـىی اعحىاس وی باؽذ و بش اعاط سوػ جىفیلی جعمیمی یاكحهها بده ایدي
ًکحه اؽاسه داسد که ػالوۀ ىباىبایی ًوؼ وصاص سا دس آیات وشجبو بدا فدلات و اكؼدال الهدی ،اًبیدا

 ،وؤوٌداى،

ؿیشوؤوٌاى ،پذیذههای ىبیؼی و آخشت وؤذش ویداًذ.

ٍاژگاى کل٘ذٕ :هشآى ،جلغیش ،الایضاى ،وصاص ػومی ،وصاص لـىی ،اعحؼاسه.
 -2ىمبۀ عيط چهاس ظىصه و وذسط عيط عه ،شاوؼة الضهشاء ههً ،ىیغٌذۀ وغئىل nasrin.ansarian@yahoo.com
 -3ىمبۀ عيط چهاس ظىصه ،وصحاغ اوان shirafkan43@gmail.com
جاسیخ دسیاكث1300/11/90 :

جاسیخ پزیشػ1300/11/42 :
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هقذهِ

وصاص اص بهحشیي ابضاسهای کالوی اعث که اًغاى با اعحاذاد اص آى هه ویجىاًذ بشخی وؼاًی سا سوؽي کٌذ وهه

به دلیل جؼبیشهای دهین و ليیق دس آى ،جأذیشی بیؼجدش بدش ًلدظ بگدزاسد اص ایدي سو ،بیؼجدش اًغداىها دس ىدىل
اػقاس به آى گشایؼ داؽحهاًذ= ػشب صباًاى ًیض با بهشهگیدشی اص وصداص وؼداًی ؽدگلث و وايیدی سا پذیدذ آوسده و
عخٌشاًیها و عشودههایؾاى سا به آى آساعحهاًذ.

هشآى ًیض اص ایي اوش بهشه بشده و دس وصاصهای به کاس سكحه دس آى ًکحدههایی ظشیدق و دهیدن ًهلحده اعدث کده

کؾق و دسک آى ًکحهها جٌها اص ػهذۀ وحبعشاى ایي كي بش ویآیذ ،دس ایي ساعحا ػالودۀ ىباىبدایی دس مداي بیداى

وصاصهای هشآى گاهی دس جلغیش الایضاى به ًوؼ آىها دس جلغیش ًیض اؽاسه کشده که به دلیل شایگاه خداؿ ایؾداى
دس شاوؼۀ جلغیشی پیبشدى به ایي ًظشات اهایث داسد.
 .1ادت٘ات ًظشٕ پژٍّص
 .1-1پ٘طٌ٘ٔ پژٍّص

بعد وصاص ًخغحیي باس دس اوایل هدشى عدىن جىعدو <ابدى ػبیدذه وؼادش بدي ورٌدی; ٕ490مٔ دس کحداب <وصداص

الوشآى; ويشض ؽذ پظ اص وی شاظظ ٕ422مٔ با ًىؽحي کحداب <العیدىاى; ،ابديهحیبده ٕ472مٔ بدا کحداب <جأویدل

وؾکلالوشآى; ،عیذ ؽشیق سمی ٕ292مٔ با کحاب <جمخیـ البیداى كدی وصداصات الودشآى; ،هامدی ػبدذ الصبداس
ٕ212مٔ دس دو کحاب خىد= یؼٌی <جىسيه القرآن عه المطاعه; و <محشابه القرآن; و ...اداوه دهٌذۀ بعد وصاص دس
هشآى بىدًذ و دس يبالی ويالب خىد گاهی اص ًوؼ آى دس جلغیش هشآى ًیض عخي ویگلحٌذ.
دس دوسۀ وؼافش دس ایي صویٌه به کحاب <کاربرد مجاز در قرآن; ،عیذ ػمدی ًقدیشی ،ؽدهشیىس  ،1337جهدشاى،

عاصواى اًحؾاسات پهوهؾگاه كشهٌگ و اًذیؾه اعالوی ویجىاى اؽاسه ًاىد که دس آى ًىیغٌذه به رکش ويالب کمی

دس اسجباه با <کاسبشد وصاص; پشداخحه اعث.

ووايجی که دسباسۀ <وصاص دس هشآى; ًىؽحه ؽذه ،بغیاس صیاد اعث ،با جىشه به ایي که افل وشىد وصاص دس هشآى جىعدو

گشوهی اًکاس ؽذه و بشخی به دًبال اذبدات آى دس هدشآى بىدهاًدذ .اص شامده ووالدۀ <ابدي جیایده و اًکداس وصداص دس هدشآى;،
وشجنی ًادسی ،كقمٌاوه <علیٌه; ،ؽااسۀ بیغث و ًه اعث که ًىیغٌذه دس آى پظ اص جؼشیق ظویوث و وصداص و بشسعدی
هىل وؾهىس به ًول و جعمیل دلیلهای وىاكواى ایي جوغیه بٌذی و آوذى وصاص دس هشآى پشداخحه عپظ اؽدکايت ػادىوی

وخاللاى و پاعخ آىها سا یادآوسی کشده و وههجشیي سدها و ًولهای ابيجیایه سا جبییي و ًوذ ًاىده اعث.
بشخی دیگش به اًگیضۀ جبییي فلات و اكؼال الهی اص ىشین وصاص ووايجی سا ًگاؽحهاًذ ،واًٌذ ووالدۀ <فدلات

خذاوًذ بیي ظویوث و وصاص اص وٌظش جلغیش کالوی; ،وسیا ظلیذیً ،ؾشیه <ادب ػشبی داًؾکذه ادبیدات و ػمدىن

اًغاًی داًؾگاه جهشاى; ،1303 ،دوسۀ  ،2پاییض و صوغحاى ،فـ  ،33-71که دس بخؾی اص چکیدذه آى آودذه< :دس
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جعمیل ادبی آیات فلات خذاوًذ دیذگاههایی وخحمق چىى ظال بش ظویوث و وصاص ،کٌایه ،ؽا کمه ،ظدزف و شدض
ایي وىاسد وشىد داسد; ،ایي شغحاس جا ظذودی به بخؾی اص ويالب ًىؽحۀ ظامش ًضدیک اعث.

گشوهی دیگش ًیض جٌها به جبییي ًىػی خاؿ اص وصاص جىشه داؽحهاًذ واًٌذ ووالۀ <اعحؼاسههای هشآًدی اص وٌظدش

جلغیش و جأویل; ،اویش جىظیذی و صهشا فادهیً ،ؾشیه <ويالؼات ًوذ ادبی; ،1301 ،ؽااسۀ  ،43فدـ .103-122

دس بخؾی اص چکیذۀ آى آوذه < هشآى بغیاسی اص ظواین پىؽیذه خىد سا دس هالب اعحؼاسه بیاى کشده و اکرش ػمادای

بالؿث ،اعحؼاسهه ای هشاى سا جٌها اص شٌبه ادبی بالؿی و صیبا ؽٌاخحی وىسد بشسعی هشاس داده و وحؼدشك جأویدل آى
ًؾذهاًذ= لزا ایي وواله به بیاى وؼاًی باىٌی و جأویمی آىها پشداخحه اعث;.

با جىشه به بشسعیهای اًصان گشكحه ،آؽکاس ؽدذ کده جدا کٌىى ووالدهای دس بداسۀ <ًودؼ وصداص دس جلغدیشهشآى اص

دیذگاه ػالوۀ ىباىبایی; ًگاسػ ًیاكحه اعث.
 .2-1پشسصّإ پژٍّص

 -1ػالوۀ ىباىبایی اص وصاص داًغحي بشخی آیات وشجبو با فلات و اكؼال خذاوًذ ،اًبیای الهی

ؿیش وؤوٌاى و پذیذههای ىبیؼی چه اعحلادهای بشده اعث؟

 ،وؤوٌاى،

 -4ایؾاى با اعحلاده اص وصاص دس جلغیش بشخی آیات وشجبو با آخشت به چه یاكحهها و دعحاوسدهایی سعیذه اعث؟

 .3-1فشضِّ٘إ پژٍّص

 -1به ًظش ویسعذ ػالوۀ ىباىبایی اص وصاص بشای اذبات ػذن جصغیه خذاوًذ ،وظدذت اًبیداء و ػقداث آًداى ،اویدذواسی
دایای وؤوٌاى ،جأذیش بشخی عشصویيها دس عشکؾی اًغاى ،ظحای بىدى ًحیصۀ اوىس ىبیؼی و شض آى بهشه بشده اعث.

 -4هایي ىىس بشداؽث ویؽىد ایؾاى اص وصاص بشای اذبات عخحی سوص هیاوث و ػذن ویهگدیهدا و عدببهدای

وادی دس آخشت اعحلاده کشده اعث.

 .4-1اّو٘ت ٍ ضشٍست پژٍّص

با بیاى دو ووذوه ویجىاى به اهایث مشوست وىمىع پی بشد .ووذوۀ اول ،دس ػقش ظامش وعدایل اسجبداىی و

اىالع سعاًی پیؾشكحی كشاواى داؽحه و اوکاى ؽیىع عشیغ ػوایذ باىدل و آوىصههدای ًافدعیط بدیؼ اص صواىهدای

دیگش اعث و هایل بىدى یا ًبىدى به وصاص و ًوؼ آى دس جلغیش و جبییي اعحىاس وؼٌای بشخی آیات اسجبداه وغدحویه
با ػوایذ وغمااًاى داسد ،بٌا بش ایي پی بشدى به ایي وىمىع اص اهایث بهعضا بشخىسداس اعث.
ووذوۀ دون ،ػالوۀ ىباىبایی اص ػماای وؼافش به ؽااس ویسوًذ و دیذگاههایی ویهه دس صویٌۀ وىمىػات ػقش

ظامش داسًذ و اكضوى بش شاوؼۀ جلغیشی ،اص عىی اهؾاس وخحمق شاوؼه به ػٌىاى كیمغىكی بششغحه و فاظبًظش

ؽٌاخحه ویؽىد و آسا و اًذیؾههای او هه اص عىی ًخبگاى و هه شغحصىگشاى ظویوث آعاىجش پزیشكحه ویؽىد.
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بش اعاط دو ووذوه ،دس ایي بشهه اص صواى بشای بهشهبشداسی دسعث اص کالن الهی و دعحیابی به ػوایذ و اخالم

فعیط دیٌی و شمىگیشی اص وسود و ًلىر ػوایذ كاعذ ،مشوسی به ًظدش ویسعدذ کده وىمدىع وصداص و ًودؼ آى دس

جلغیش آیات ؽٌاخحه ؽىد .یکی اص بهحشیي ساههای سعیذى به ایي هذف بشسعی دهیدن آسای ایدي ولغدش و كیمغدىف
بششغحۀ وؼافش اعث.

 .5-1سٍش پژٍّص

ایي پهوهؼ با بهشهوٌذی اص ؽیىۀ جعوین ػومدی بدا سوػ گدشدآوسی کحابخاًدهای و سوػ جىفدیلی بده عداواى

سعیذه اعثً .خغث با اعٌاد و آذاس وکحىب كیؼبشداسی ؽذه ،پظ اص پشداصػ كیؼها وعحىای هش کذان دس شای
وٌاعب خىد هشاس گشكحه اعث .وٌابغ اعحلاده ؽذه دس بیؼجش وىاسد کحب جلغیشی ،سوایدی ،كوهدی ،افدىلی ،ػمدىن

هشآًی ،لـىی و ادبی ویباؽذ و به وٌظىس بیاى فعیط آیات و سوایات و ذبث دهیدن اػدشاب آىهدا اص ًشناكشاصهدای
وشکض کاوپیىجشی ًىس و بشای باصگشداى آیات <جلغیش الایضاى; به صباى كاسعی اص جششاۀ وعاذباهش وىعىی هاذاًی

اعحلاده ؽذه اعث ،به دلیل ایي که وحي اکرش هشیب به اجلام کحابهای وشاشؼه ؽدذه ػشبدی بدىد جٌهدا جششادۀ آى
ويالب بیاى گشدیذه و به دلیل گغحشدگی ويالدب و بدا اًگیدضۀ فدشكه شدىیی دس کمادات و فدلعات ،اکردش ًودل

هىلهاً ،ول به وؼٌا و به فىست ؿیشوغحویه و با جمخیـ بیاى گشدیذه اعث.
 .2تعشٗف هجاص ٍ گًَِّإ آى

سیؾۀ افمی <وصاص;< ،ز و ص; به وؼٌدای <ػبدىس کدشدى و گزؽدحي; اعدث ٕكشاهیدذی =122/2 :1290 ،ساؿدب
افلهاًی ٔ411 :1214 ،و واژۀ <وصاص; اعه وکاى اعث به وؼٌای <ساهگزس; و <ساهی که اص ىشیدن آى ،اص ىشكدی بده
ىشف دیگدش ػبدىس ودیکٌٌدذ;ٕ ،كیدشوص آبدادی =472/4 :1212 ،وشجندی صبیدذی ٔ32/3 :1212 ،بالؿیداى وؼٌدای

افيالظی وصاص سا ایي گىًه جؼشیق کشدهاًذ< :کماهای که دس وؼٌای <ؿیشوا ومغ له; به دلیل ػالهه بدیي وؼٌدای

دون با اول به کاس سود و هشیٌهای ديلث بش ایي وؼٌا کٌذ; ٕويمىب ،بی جا.ٔ209 :

وصاص اص ًظش بالؿیاى به دو ًىع للظی و ػومی جوغیه ویؽىد .وصداص للظدی اعدحؼاال للدظ دس ؿیشوىمدىعلده

اعث ،بالؿیاى هه چٌیي وصاص سا دس کماه به وصاص ولشد وشعل و اعحؼاسه ،و دس کالن به وصاص وشکب وشعل و وصاص

وشکب بايعحؼاسة ٕاعحؼاسۀ جاریمیهٔ جوغیه کشدهاًذ ٕهاؽای ٔ434 :1331 ،اعحؼاسه ًیض به دو ًىع جوغیه ودیؽدىد

اگش جٌها <وؾبه; رکش ؽىد آى سا <وقشظه; یا <جقشیعیه; و اگش وؾببه ظزف و <وؾدبه; هادشاه یکدی اص لدىاصن
<وؾبهبه; رکش گشدد آى سا <وکٌیه; ویگىیٌدذٕ ،هاداى ٔ422-423 ،ػالودۀ ىباىبدایی ایدي جوغدیه بٌدذی سا هبدىل
داؽحه و اص <اعحؼاسۀ وقشظه; گاهی با ػٌىاى <اعحؼاسۀ جقشیعیه; یا <اعحؼاسۀ بده جقدشیط; و اص <اعدحؼاسۀ وکٌیده;
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گاهی با ػٌىاى <اعحؼاسۀ به کٌایه; ًاویذه اعث ،اوا دس <الایضاى كی جلغیش الوشآى; ًاوی اص وصاص وشکب بايعحؼاسة

ًبشده و جٌها دس جلغیش بشخی آیات للظ <جاریل; و دس بشخی دیگش <اعحؼاسۀ جاریمیه; سا رکش کشدهاًذ.
َ
ُ
َ ُ
البحه بشخی اص وىاسد سا که ایؾاى آى سا جاریدل داًغدحه ،هابدل جأودل اعدث ،بده ػٌدىاى وردال دس آیدۀ <أ ٓی ٌَ َادا جکىًدىا
ٓ ٓ ُ ٓ ُ َ ُ
َ َ
ُیذ ّسکک ُه ال َا ٓىت َو ل ٓى ک ٌٓ ُح ٓه ّكي ُب ُشوز ُوؾ َّیذ ٍة; ًٕغاء< ،ٔ73/هش کصا که باؽیذ وشگ ؽاا سا وییابذ هش چٌدذ دس بٌاهدای
ٍ
اعحىاس باؽیذ; ماي اؽاسه به جاریل بىدى آى آوسده که وشگ عشًىؽحی هاگاًی اعث هش چٌذ اًغاى دس وعکدهجدشیي
پٌاهگاه باؽذٕ .ىباىبایی ٔ7/2 :1309 ،ولغشاى دیگش للظ جاریل سا بشای ایي آیه به کاس ًبشده و جٌها جىمیعی واًٌدذ
ػالوه بشای آیه بیاى کشدهاًذ ٕىبشعی =149/1374:3 ،ابدي ػاؽدىس ٔ43/13 :1249 ،بده ًظدش ویسعدذ پٌداه بدشدى بده

بشزهای وعکه بشای كشاس اص وشگ جٌها وقذاهی بشای كشاس اص آى اعدث ،اص ایدي سو ،جاریدل داًغدحي آى شدای دسًدگ
داسد .ایي بشداؽث دس وىاسد دیگش ًیض که ػالوه هایل به جاریل ؽذه وشىد داسدٕ .ىباىباییٔ404/17 :1309 ،

ؽایذ ایي اوش به دلیل جؼشیق خاؿ ایؾاى باؽذ ،صیشا بش ایي باوس هغحٌذ که کماۀ < ّورل; به وؼٌدای <واًٌدذ; و

<ورل; وفلی اعث که ؽیء سا دس ًظش ؽٌىًذه وصغه ویعاصد که دس افيالض به آى <اعحؼاسۀ جاریمیه; ودیگىیٌدذ
ٕهااى ٔ120/4 ،اص آىشا که هذف ایي شغحاس پی بشدى به <ًوؼ وصاص دس جلغیش; اعث و پشداخحي به اخحالف دس

ًىع وصاص سویکشد افمی ًایباؽذ ،به فعث و عوه وىاسدی که ایؾاى جاریل داًغحه ،پشداخحه ًؾذه اعث.

بالؿیاى دس جؼشیق وصاص ػومی ًیض آوسدهاًذ که وصاص ػومی آى اعث که كؼدل یدا ؽدبه كؼدل بده ؿیدش كاػدل یدا

ولؼىلبه ظویوی اعٌاد داده ؽىد بهگىًهای که هاداى ىدىس کده كؼدل بدذوى آى كاػدل یدا ولؼدىلبده ظویودی یاكدث
ًایؽىد بذوى آى ؿیش ًیض یاكث ًؾىد ٕوذسط اكـاًی.ٔ341/4 :1324 ،

دس ایي وواله وشاد اص <وصاص; یکی اص اهغان وزکىس اعث و دس وىاسدی که رکش ًىع وصاص دس جىمیط ويمب يصن

به ًظش آوذه به آى اؽاسه ؽذه ،اوا دس وىاسدی که ًىع وصاص دخالحی دس افل وشاد ًذاؽدحه و جٌهدا وصداص داًغدحي آى

بشای اذبات ووقىد بغٌذه ویًاایذ و دس کالن فاظب الایضاى ًیض اؽاسهای به ًىع وصاص ًؾدذه كودو بده رکدش واژۀ
<وصاص; اکحلا کشده و ًاوی اص ًىع آى به ویاى ًیاوذه اعث.

ً .3قص هجاص دس تفس٘ش قشآى

ػالوۀ ىباىبایی دس <المیسان فی جفطیر القرآن; جٌها دس جلغیش آیاجی بعد وصاص سا ويشض کدشده اعدث کده اص

آى بحىاًذ دس جبییي آیه اعحلاده کٌذ ًحیصۀ بشسعیها دس ایي باسه ًؾاى ویدهذ که آیات یاد ؽدذه سا اص شهدث عدىیۀ
ًگشػ به وىمىع و وعحىا ویجىاى به چٌذ دعحه جوغیه کشد:
 .1-3آٗات هشتثط تا صفات ٍ افعال خذاًٍذ

اولیي وىسد اص ًوؼ وصاص دس جلغیش هشآى اص ًظش ػالوۀ ىباىبایی دس آیات وشجبو با فدلات و اكؼدال خذاوًدذ

اعث ،جلغیش ایي آیات اسجباه وغحویه با دیذگاه کالوی ولغش داسد ػالوه به ػدذن جصغدیه خذاوًدذ بداوس داسد و دس
00
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آیات وشجبو با ایي وغئمه با دهحی وىؽکاكاًه به جلغیش پشداخحه و دس وىاسدی که جلغیش آیه با وؼٌای ظویوی ،وٌصش

به جصغیه الهی ؽىد ،با جىشه به وناىى آیات هایل به یکی اص اًىاع وصاص ؽذه اعث.
 .1-1-3سفع ضثِ تجس٘ن دس صفات الْٖ

یکی اص ًوؼهای وصاص دس جلغیش دس دیذگاه ایؾاى سكغ ؽبه جصغیه دس فلات الهی اعث ،گشچه ظاهش بشخی

آیات ديلث بش جصغیه الهی داسد ،اوا ىبن آوىصههای وظیاًی و ػومی ،خذاوًذ وبشای اص شغایث اعث به ػٌىاى
َ َ َ َّ
ٓ ٓ ُ
باسى الزي ّب َی ّذ ّه ال ُاميٕ ;...ومک< ،ٔ1/پش بشکث اعث خذایی کده ظکىودث شهداى هغدحی بده
ورال ،دس دس آیۀ <ج
دعث اوعث ;...جشکیب < ّب َی ّذ ّه; اعحؼاال ؽدذه= دس ایدي کده ودشاد آیده ،اظاىدۀ ويمدن خذاوًدذ بدش ومکیدث اعدث،
اخحالكی بیي ولغشاى ًیغث ،اوا بشای ظل وغئمۀ <دعث داؽحي خذا; دیذگاههایی گىًدا گىى دس بدیي آًداى وشدىد

داسد ،بشخی آى سا اص باب کٌایه ٕابىظیاى ٔ449/19 :1249 ،و بشخدی دیگدش اعدحؼاسه ٕؽدیخمی ٔ417/19 :1247 ،و
گشوهی جٌهدا بده رکدش وصداص بدذوى جؼیدیي ًدىع آى بغدٌذه کشدهاًدذ ٕصوخؾدشی =272/2 :1297 ،ىبشعدی:1214 ،
 =342/2آلىعی ٔ12/2 :1012 ،ػالوه آى سا اعحؼاسۀ وکٌیه داًغحه اعثٕ .ىباىباییٔ323/10 :1309 ،

اعحؼاسۀ وکٌیه ایيگىًه جبییي ویگشدد که والکیدث خذاوًدذ ،واًٌدذ والکیدث اًغداى كدشك ؽدذه و اص والیادات

والکیث اًغاى جقشف دس وال با دعث اعث عپظ ایي والئه بشای والکیث خذاوًذ آوسده ؽذه و دس آیه آوذه <ومک

به دعث خذا اعث; ،ایؾاى با هایل بىدى به اعحؼاسۀ وکٌیه ،ؽبهۀ جصغیه الهی اص ایي آیه سا بش ىشف ًاىده اعث.
 .2-1-3سفع ضثِْ تجس٘ن دس افعال الْٖ

دوویي ًوؼ وصاص دس جلغیش آیات وشجبو با خذاوًذ اص دیذگاه ػالوۀ ىباىبایی سكغ ؽبه جصغیه دس اكؼال الهی

اعث .ایؾاى با دهث و ظشاكحی خاؿ اكؼالی سا که به خذاوًذ ًغدبث داده ؽدذه ،جبیدیي کدشده و بدشای سكدغ ؽدبهه

جصغیه الهی با جىشه به ػباسات هش آیه اًىاػی خاؿ اص وصاص سا که وٌاعب با آیه باؽذ اسایه داده اعث ،بده ػٌدىاى
َ َ ٓ
ورال دس آیۀ < َّاى َس َّبي ل ّبال ّا ٓش َف ّاد; ٕكصش< ،ٔ12/پشوسدگاس جى هادىاسه دس کادیي اعدث» واژۀ <وشفداد; بده خذاوًدذ
ًغبث داده ؽذه= سیؾه ایي واژه <س ؿ د; اعث و لـىیاى آى سا به وؼٌدای <آوداده بدىدى بدشای وشاهبدث اص ؽدیء;
ویداًٌذ ٕابي كاسط =299/4 :1292 ،ساؿب افلهاًی< ٔ322 :1214 ،وشفاد; ًیدض اعده وکداى آى و وکداى ًیدض اص
ویهگیهای وادی اعث که عاظث خذاوًذ وبشای اص آى ویباؽذ.

ىباىبایی آیه سا جاریمی بشای ًاظش بدىدى خذاوًدذ بدش بٌدذگاى ودیداًٌدذ ٕىباىبدایی ٔ431/49 :24:1 ،بشخدی

ولغشاى ًیض دس ایي ويمب با ایؾاى هه سأی هغحٌذ ٕبیناوی =319/2 :1013 ،ابىالغدؼىد =122/0 :1033 ،ظودی

بشعىی ،بیجا .ٔ247/19 :با جاریل داًغحي آیه ؽبهۀ <کایي کشدى دس وکداى; بدشای خذاوًدذ بدش ىدشف ودیؽدىد.

03

نقش هجاز (لغوی ،عقلی و استعاره) در تفسیر قرآى از دیدگاه عالهۀ طباطبایی

[چٌاىکه گزؽث ایي ًىع اص جاریل وىسد اعحؾهاد ولغش الایدضاى ًده اعدحؼاسۀ جاریمیده ٕوصداص وشکدب بايعدحؼاسةٔ

اعث ًه یکی اص دو گىًۀ اعحؼاسۀ وقشظه و بالکٌایه]
َ ٓ َٓ
َ
...ل َل َح ٓعٌا َػ َم ٓیه ٓه َب َشکات و َي َّ
كٕ ;...اػشاف< ،ٔ02/بش آًاى بشکات
س
اْل
و
ااء
الغ
دوویي ورال دس ایي سابيه آیۀ <
ّ
ّ
ٍ
ّ
ّ
سا اص صویي و آعااى گؾىدیه  ;...اعث که دس آى كؼل <كحط; به خذاوًذ ًغبث داده ؽذه ،دس فىسجی که گؾىدى و

باص کشدى فلث اشغان و خذاوًذ وٌضه اص شغایث اعث ،اص ایي سو ایؾاى آیه سا اعحؼاسۀ وکٌیه داًغحه و دس جبییي

آى گلحه اعث خذاوًذ بشکات سا به وصشایی جؾبیه کشده که ًؼاثهای الهی اص آى وصشا بش آدویاى ششیاى ودییابدذ
ٕىباىبایی .ٔ491/3 :1309 ،به ایي ىشین ؽبهات جصغیه دس عایش اكؼال الهی سا بش ىشف ویکٌذ.
 .2-3آٗات هشتثط تا اًث٘إ الْٖ

دوویي شایگاه ًوؼ وصاص دس جلغیش اص ًظش ػالوۀ ىباىبایی دس آیات وشجبو با اًبیا

اعث.

 .1-2-3اثثات ٍحذت ّؤ اًث٘ا

دو آیۀَ < :و َه َّل ٓی ٌَا َػ َمی َآذاسه ٓه بؼ َ
یغی ٓاب ّي َو ٓش َی َه ٕ ;...وائذه< ،ٔ22/وا به دًبال آى پیاوبشاى ػیغی بي وشیه سا بدا
ّّ ّّ
ُ َّ َ َّ ٓ َ َ َ َ ٓ ُ ُ َ َ َ َّ
َ
ٓ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
دي ودش یه ٕ ;...ظذیدذ< ،ٔ47/بده دًبدال آى
ؽشیؼحی كشعحادیه  ;...و <ذه هلیٌا ػمی آذ ّاس ّهه ّبشع ّمٌا و هلیٌا ّبؼیغدی اب ّ
َ َّٓ
َ
سعىيى خىد سا گغیل داؽحیه و ػیغی بي وشیه سا كشعحادیه  ;...وناىًی ؽبیه به هه داسًذ و ػباست <هلیٌا ػمی
َ َّ
آذاس ّه ٓه; دس هش دو آیه وؾحشک ویباؽذ .سیؾۀ افمی <هل ٓیٌدا;< ،هلدى; اعدث کده لـىیداى آى سا بده وؼٌدای <جؼویدب
ّ
کشدى; ویداًٌذٕ .ابي كاسط =114/2 :1292 ،ابي وٌظدىس ٔ102/12 :1212 ،وششدغ مدایش <آذداسهه; ًیدض پیداوبشاى
َ َّ ٓ َ
اعث.
آذاس ّه ٓه; ،جؼویب کشدى آذاس پیاوبشاى
اعث پظ وؼٌای ظاهشی <هلیٌا ػمی ّ
اًذیؾاٌذاى ػمىن هشآًی دس باسۀ واژۀ <اذش; آوسدهاًذ که اگش ایدي واژه ولدشد باؽدذ واًٌدذ <اذدش سعدىل; یدا <اذدش
َ َ َّ َ َ
عصىد; وشاد اذشی وادی اعث اوا اگش شاغ باؽذ وشاد یدا اودشی ودادی ویباؽدذ ،واًٌدذ <ك ٓاسجدذا َػمدی آذ ّاس ّه َادا;...
ٕکهق< ،ٔ22/و با پی شىیی هذنهای خىیؼ باص گؾحٌذ ;...یا اوشی وؼٌىی ،ورل < َو َه َّل ٓی ٌَا َػ َمی َآذاسه ٓه بؼ َ
یغی ٓاب ّي
ّّ ّّ
َ َ
َ َّ
َو ٓش َی َه; ٕواػظصاده خشاعاًی .ٔ433/1 :1333 ،دس ػباست وىسد بعد وشاد اص <هل ٓی ٌَا َػمدی آذد ّاس ّه ٓه; جؼویدب کدشدى
آذاس وؼٌىی اعث با جىشه به وؼٌای یاد ؽذه وؾخـ ویؽىد که وصاصی دس آیه اًصان گشكحه اعث.
ػالوه ایي وصاص سا دس آیۀ اول ٕوائذه ٔ22/اعحؼاسۀ وکٌیه داًغحه و ودشاد اص آى سا ایدي گىًده جبیدیي کدشده کده

ظنشت ػیغی

ساه اًبیای پیؾیي سا سكحهاًذ ٕىباىبایی ٔ322/2 :1309 ،ایؾاى دس آیۀ دون اؽداسهای بده وصداص

ًکشده اعثٕ .هااىٔ174/10 ،

به ًظش ویسعذ اعحؼاسۀ وکٌیه ایي گىًه جبیدیي ؽدىد کده پیدشوی کدشدى ؽدبیه جؼویدب کدشدى اعدث و یکدی اص

والئاات جؼوویب کشدى <آذاس; اعث پدظ <پیدشوی ودیکٌٌدذ اص آذداس آًداى; اعدحؼاسۀ وکٌیده اعدث و ایدي وؼٌدا سا
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ویسعاًذ که اًبیای پغیي اص اًبیای پیؾیي پیشوی ویًاایٌذ پظ ػالوه با اعحؼاسۀ وکٌیده داًغدحي آیده بده یکدی اص

دس دػىت الهی; اؽاسه کشدهاًذ .وی با هایي ؽیىه ایي ويمب سا اص آیات
آوىصههای دیٌی= یؼٌی <وظذت اًبیا
َ
َ َ َّ
ُ
دیگش ًیض به دعث آوسده ،اص شامه دس آیۀ < َو جوي ُؼىا أ ٓو َشه ٓه َب ٓی ٌَ ُه ٓهٕ ;...اًبیا< ،ٔ03/پاسه پاسه کشدًذ دیي خدىد سا;...
پظ اص آىکه چٌذ وؼٌا اص هىل بشخی ولغشاى بشای واژۀ <جويغ; بیاى ویکٌٌذ عشاًصان آى سا اص باب اعحؼاسۀ وکٌیه
داًغحه و وشاد آیه سا ایي گىًه جلغیش ویکٌٌذ که دس ادیاى الهی اخحالكی ًیغث و ایي وشدن بىدًذ که دس دیي الهدی

اخحالف ًاىدًذ و دیي جىظیذی سا پداسه پداسه عداخحٌذ و ویداى خدىد جوغدیه کشدًدذ ٕىباىبداییٔ343/12 :1309 ،
ولغشاى دیگش ًیض وشاد آیه سا اخحالف دس دیي داًغدحه ،اودا اؽداسهای بده وصداصبدىدى آى ًکشدهاًدذ ٕىىعدی ،بیجدا:

 =477/7بیناوی =29/2 :1213 ،صوخؾشی =132/3 :1297 ،ابيػاؽىس.ٔ192/17 :1249 ،
 .2-2-3پ٘شاستگٖ اًث٘ا

اص صفات ًاضاٗست

ورال دون بشای ًوؼ وصاص دس جلغیش آیات وشجبو با اًبیا

پیشاعحه کشدى آًاى اص فدلات ًاؽایغدث اعدث.

ػالوه به دلیل هایل بىدى به ػمى وشجبه و شایگاه ًبىت ،بش ایي بداوس هغدحٌذ اگدش وؼٌدای ظویودی داًغدحي آیده بده

ػظاث و سكؼث ایي ووان لياه بضًذ ،وؼٌای آى سا وصاصی ویداًٌذ و اسصػ ایي ووان سا ظلظ ویکٌٌدذ .ؽداهذ بدش
.
َ َ ُّ
ٓ ََ َ ُ
ـامدبإ ;...اًبیدا< ،ٔ37/و رو الٌدىى سا یداد کدي آى هٌگدان کده خؾداگیي
ایي ادػدا آیدۀ <و را الٌدىى ّإر رهدب و ّ
بشكث ;...اعث که دس باسۀ داعحاى ظنشت یىًظ ویباؽذ ،خالفۀ داعحاى ایي اعدث کده او عدالها دس ویداى

هىن خىد وؾـىل دػىت بىد ،اوا اسؽادهای او وؤذش ًیلحاد ،عشاًصان هىوؼ سا جشک ًاىد و دس دسیدا ىؼادۀ ًهٌگدی
ؽذ .ػالوه دس جلغیش آیۀ وزکىس دو اظحاال سا بیاى ویکٌٌدذً ،خغدث ایدي کده ظندشت یدىًظ

اص هدىن خدىد

خؾاگیي ؽذ که دس ایي فىست ؽاهذ ورال ًیغث ،و دون آى که اص وىيیؼ ههش کشد .ایؾاى ظالث دون سا جاریل

ویداًٌذ و دلیل خىد سا ایيگىًه بیاى ویکٌٌذ که پیاوبشی چىى ظنشت یىًظ

ؽأًؼ اشل اص آى اعث کده اص

وىيی خىد ههش کٌذٕ ،ىباىبایی ٔ426 -425/25 :24:1 ،ولغشاى دیگش ًیض به جاریل بدىدى آیده اؽداسه کشدهاًدذ.
ٕبیناوی =20/2 :1213 ،ابىالغؼىد.ٔ34/2 :1033 ،

ػالوۀ ىباىبایی با جاریل داًغحي آیده گداوی دس شهدث ظلدظ وودان وايی ًبدىت بشودیداسد و وودان ظندشت

یىًظ

سا اسصؽاٌذجش اص آى ویداًذ که با وىيی خىد ههش کٌذ.

 .3-3دس آٗات هشتثط تا هؤهٌاى

عىویي وىسد اص ًوؼ وصاص دس جلغیش هشآى اص دیذگاه ػالوۀ ىباىبایی دس آیات وشجبو با وؤوٌاى اعث وباظد

و ويالبی که اص بشسعی ایي آیات اص کحاب <الایضاى كی جلغیش الوشآى; به دعث آوذ وىاسد ریل سا دسبش ویگیشد.
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 .1-3-3اثثات سجذٓ هؤهي تشإ خذا تا توام اعضإ تذى

یکی اص اوىس وشجبو با وؤوٌاى که فاظب الایضاى با بهشهگیشی اص وصاص آى سا اذبات کشده عصذه ودؤوي بدشای

خذاوًذ با جاان اػنای بذى اعث.

ایؾاى بشای هش یک اص اًىاع وصاص ؽشوىی سا هایل هغدحٌذ ،بدا ایدي سویکدشد ،وصداص وشعدل شضئیده سا دس فدىسجی
.
َ ُّ َ ٓ َ ٓ َ
وى ّلْلره ّاى ُع َّدصذا; ٕاعدشاء...< ،ٔ197/بدش چاًده عدصذه
ویپزیشًذ که شضء سئیغی باؽذ ،به ػٌىاى ورال دس آیۀ <...ی ّخش
کٌاى ویاكحٌذ; واژۀ <ارهاى; که لـىیاى آى سا شاغ <رهي; بده وؼٌدای <چاًده; داًغدحهاًذ ٕشدىهشی=4110/2 :1372 ،
ابي كاسط ٔ327/4 :1292 ،وؼحوذ هغحٌذ اؽاسه به چاًه اص ویاى اػنای وخحمق اص بداب اىدالم شدضء بدش کدل اعدث
ٕىباىبایی ٔ332/24 :24:1 ،اص ویاى بالؿیاى کغی یاكث ًؾذ که به ایي آیه به ػٌدىاى وصداص اؽداسه کدشده باؽدذ ولدی

بشخی ولغشاى جلغیش ادبی با ػالوه دس ایي ًظش هه سأی هغحٌذ ٕخلاشی =110/2 :1217 ،آلىعی.ٔ173/3 :1012 ،
به ًظش ویسعذ هٌگاوی <چاًۀ; ؽخـ به صویي ویسعذ که عایش اػنای بذى او به صویي سعیذه باؽدٌذ ،بٌدابشایي

وصاص وشعل شضئیه داًغحي آیه ،ظا کی اص آى اعث که اًغاى بایذ با جاان اػنا دس بشابش خذاوًذ عصذه کٌذ.
 .2-3-3اثثات اه٘ذٍاسٕ داٗوٖ

دوویي وىسد وشجبو با وؤوٌاى که ػالوۀ ىباىبایی با بهشهگیشی اص وصاص آى سا اذبدات کدشده ،اویدذواسی دایادی
َ َ ٓ َ ٓ َّ َ َ ُ َ ٓ َ ٓ َ َ ُ ُ ُ ُ ٓ ٓ َّ َ َ َ َ َ َ ٓ َ ِّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ
دزیي أوجدىا
آًاى اعث دس آیۀ <أ له یأ ّى ّلم ّزیي آوٌىا أى جخؾغ همىبهه ّل ّزک ّش الم ّه و وا ًضل ّودي العدن و ي یکىًدىا کال
ٓ َ َ ٓ َ ٓ ُ َ َ َ َ َ ٓ ُ ٓ َ َ ُ َ َ َ ٓ ُ ُ ُ ُ ٓ َ َ ِ ٓ ُ ٓ َ ُ َ َ َ َّ
َ
ٓ
ٓ َ َ َ
ىى ٓاػم ُاىا أ َّى الم َه ُی ٓعی اْل ٓسك َب ٓؼذ َو ٓىّج َهدا هدذ
ال ّکحاب ّوي هبل كيال ػمی ّهه اْلوذ كوغث همىبهه و کریش ّوٌهه ك ّاعو
ّ
َب َّی ٌَّا َل ُک ُه ال َیات َل َؼ َّم ُک ٓه َج ٓؼو ُم َ
ىى; ٕظذیذ< ،ٔ17-12/آیا وهث آى ًؾذه آًاى که ایااى آوسدهاًدذ دلهایؾداى بده رکدش
ّ
ّ
خذا و وؼاسف ظوی که ًاصل کشده ًشن ؽىد؟ و واًٌذ اهل کحاب که پیؼ اص ایي ویص یغحٌذً ،باؽٌذ .ایؾداى دس اذدش
وهمث ص یاد دچاس هغاوت همب ؽذه ،بیؼجشؽاى كاعن ؽذًذ ،بذاًیذ که خذا اعث که صویي سا بؼذ اص وشدًؼ صًدذه

ویکٌذ ،وا آیات سا بشایحاى بیاى کشدیه جا ؽایذ جؼول کٌیذ;.

ایؾاى دس ایي آیه دو گىًه جلغیش سا اسایه ویدهٌدذ ،جلغدیش ودشجبو بدا ایدي بعدد کده خذاوًدذ دس ابحدذا وؤوٌداى سا

عشصًؼ ویکٌذ که دلهای آًاى واًٌذ دلهای اهل کحاب دچاس هغاوت ؽذه عپظ بشای ایصاد ظدظ اویدذ و جؾدىین

آًاى به خؾىع ،ایي جاریل سا بیاى ویکٌٌذ که خذا صویي وشده سا صًذه ویکٌذ ٕىباىبایی.ٔ273-272/2: :24:1 ،

به ًظش ویسعذ جاریل صًذه ؽذى صویي وشده به ایي ًکحه اؽاسه داسد که هش اًغاًی دس هدش دسشده اص ایاداى کده

باؽذ هاىاسه دسیچهای اص اویذ به سوی وی باص اعث.
 .3-3-3اثثات سضاٗت داٗوٖ تْطت٘اى

عىویي وىسد وشجبو با وؤوٌاى که ػالوۀ ىباىبایی با بهشهگیدشی اص وصداص آى سا اذبدات کدشده ،سمدایث دایادی

بهؾحیاى اعث.
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َ َ
َُ َ
ام َی ٍة; که دس دو آیۀ ٕالعاهة =41/هاسػة< ٔ7/او دس ػیؾی سمایث بخؼ خىاهدذ
ایي ػباست <كهى ّكی ّػیؾ ٍة س ّ

بىد; دس وفق بهؾحیاى آوذه ،دو اظحاال دس آى هابل جقىس ویباؽذ یا وصاص ػومدی اعدث بدا ایدي بیداى کده كاػدل
<سامیة; مایشی اعث که به <ػیؾة; بش ویگشدد ،دس فىسجی که <ػیؾة; ولؼىلبده آى و كاػدل ظویودی ؽدخـ
بهؾحی اعث که بشخی ولغشاى ایي اظحاال سا بیاى کشدهاًذ ٕابىػبیذه =423/4 :1331 ،صوخؾشی=21/1 :1297 ،

فاوی =37/2 :1247 ،ابيػاؽىس =142/43 :1049 ،دسویؼ ٔ227/19 :1012 ،یا وصداص وشعدل بده ػالهدۀ وکاًیده

اعث ،گشوهی اص ولغشاى هش دو هىل سا رکدش کشدهاًدذ ٕابديابدیشداوغ =203/3 :1213 ،هىًدىی=491/49 :1244 ،

آلىعددی =220/12 :1049 ،فددذینظغدديخدداى ٔ107/1 :1249 ،ػالوددۀ ىباىبددایی دس یددک شددا آى سا وصدداص ػومددی
ٕىباىبایی ٔ300/10 :1309 ،و دس شای دیگش وصاص وشعل داًغحه اعث ٕهااى.ٔ320/49 ،

با جىشه به والبغث دایای ویاى كؼل با ولؼىلبه دس اعٌاد وصاصی ،وصاص ػومی داًغحي آیده ًؾداًگش آى اعدث

که ویاى بهؾحیاى و ایي ًىع صًدذگی والبغدحی دایادی اص شهدث سمدایث وٌدذی وشدىد داسد ،بدهگىًدهای کده هادۀ
اؽخاؿ اص آى گىًه صًذگی سامی و خؾٌىد هغحٌذ ،اوا اگش آى سا وصاص وشعل بذاًیه ایي والبغث دایای كهایدذه

ًایؽىد ،اص ایي سو با وصاص ػومی داًغحي آیۀ <سمایث وٌذی دایای بهؾحیاى; اذبات ویؽىد.
 .4-3دسآٗات هشتثط تا غ٘ش هؤهٌاى

چهاسویي وىسد اص ًوؼ وصاص دس جلغیش هشآى اص دیذگاه ػالودۀ ىباىبدایی دس آیدات ودشجبو بدا وؾدشکاى اعدث

ًکاجی که اص بشسعی ایي آیات اص کحاب <الایضاى كی جلغیش الوشآى; بهدعث آوذه اص ایي هشاس ویباؽذ.
 .1-4-3اثثات تاصٗچِ تَدى اًکاس خذا

یکی اص اوىس وشجبو با ؿیش وؤوٌاى که ػالوۀ ىباىبایی با بهشهگیشی اص وصاص آى سا اذبات کدشده ،باصیچده بدىدى
اًکاس خذاوًذ اعث به ػٌىاى ورال دس جلغیش آیۀ < َك َى ٓی ِل َی ٓى َوئز ل ٓم ُا َک ِّزبی َي َّالزی َي ُه ٓه كی َخ ٓىك َی ٓم َؼ ُب َ
ىى; ٕىدىس-11/
ّ
ٍّ ّ
ّ
ّ
ٍ
< ،ٔ14پظ دس آى سوص وای به ظال جکزیب کٌٌذگاى که هش آیحی سوؽي سا باص یچه و وىسد بگى وگى هشاس ویدهٌدذ;
ایؾاى ابحذا اص صباى ساؿب بیاى ویکٌٌذ که ودشاد اص واژۀ <خدىك; <وسود و ػبدىس اص آب; اعدث کده بده جدذسیس بده

ػٌىاى اعحؼاسه بشای ؽشوع دس کاسها و دس اکرش وىاسد بشای واسد ؽذى دس اوشی ًاپغٌذ اعحؼاال ؽذه اعث ٕساؿب
افلهاًی ٔ394 :1214 ،عپظ با پزیشكحي وصاص دس آیه ،وشاد آى سا ایيگىًه جبییي ویًاایذ کده آیده ،وسود دس عدخي
باىل سا لؼب و باص یچه خىاًذه اعث ،بٌابشایي عخي جکزیب کٌٌذگاى دس اًکاس آیات الهی باصیچه ویباؽذ و ًحیصۀ
ظن ًذاسد ٕىباىبایی.ٔ21/2: :24:1 ،
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 .2-4-3اثثات اصاتت اًذکٖ عزاب الْٖ دس دً٘ا تِ دل٘ل کفشاى ًعوت

دوویي وىسد وشجبو با ؿیش وؤوٌاى که ػالوۀ ىباىبایی با بهشهگیشی اص وصاص آى سا اذبات کشده ،افابث اًدذکی
. ٓ .
َ
َّ َ ٓ َ َ . َ .
ػزاب الهی دس دًیا به دلیل کلشاى ًؼاث اعث ،به ػٌىاى ورال دس آیۀ < َو م َش َب الم ُه َورال ه ٓش َیة کاًث ّآو ٌَة ُوي َا ّئ ٌَّة
َ ٓ َ ٓ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ٓ َ ٓ َ َ َ َ َ َ ِّ ُ ٓ .
راه َهدا َّالم ُده ل َبد َاط ٓال ُصدىع َو ٓال َخ ٓدىف ب َادا َکد ُاًىا َی ٓق َدٌ ُؼ َ
ىى;
یأ ّجیها ّسصهها سؿذا ّودي کدل وکد ٍاى كکلدشت ّبدأًؼه الم ّده كأ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ًٕعل< ،ٔ114/خذا ورمی ویصًذ ،دهکذهای که اوي و آسان بىد و سوص یؼ اص هش ىشف به كشاواًی ودیسعدیذ آى گداه
وٌکش ًؼاثهای خذا ؽذًذ و خذا به عضای اػاالی که ویکشدًدذ پدشده گشعدٌگی و جدشط بدش آىهدا کؾدیذ; عده
فلث اوٌیث ،اىایٌاى و كشاواًی سصم بشای هش یهای که به ػٌىاى ورل رکش ؽذه ،آوذه اعث ،اوا عدا کٌاى هشیده بده

ًؼاثهای الهی کلش وسصیذًذ و خذاوًذ آىها سا وىسد افابث اًذکی اص ػزاب الهی هشاس داد .ایؾاى دس جلغیش آیده
آوسده اعث که واژۀ <اراهة; به وؼٌای چؾاًذى و دس ایي آیه اعحؼاسه بشای سعاًذى ووذاس کای اص ػزاب الهی اعث
و اعحؼاال للظ <چؾاًذى گشعٌگی و جشط; اؽؼاس بش ایي داسد که خذایی که ایي دو سا ودیچؾداًذ هدادس بده چٌدذ

بشابش کشدى آى ًیض هغث ٕهااى ٔ473/23 ،بشخی ولغشاى ًیض هایل به اعحؼاسه دس آیده هغدحٌذ ٕخلداشی:1217 ،

 =221/2ؽش یق الشمی.ٔ102 :1292 ،

با جىشه به ایي که افل <چؾاًذى; به وؼٌای وضوضه کشدى اًذکی اص ىؼان به هقدذ پدیبدشدى بده ودضۀ آى اعدث

ٕساؿب افلهاًی =334 :1214 ،ابي وٌظىس ٔ114/19 :1212 ،وشاد اص <چؾاًذى ػدزاب; سعداًذى ػدزابی اًدذک بده

آًاى به هقذ ويمغ کشدى ًؾاى اص ػزاب الهی و ًىع آى اعحؼاسۀ بالکٌایه اعث.
 .3-4-3اثثات تأث٘ش تشخٖ سشصه٘يّا دس سشکطٖ اًساى

عىویي وىسد وشجبو با ؿیش وؤوٌاى که ػالوۀ ىباىبدایی بدا بهشهگیدشی اص وصداص آى سا اذبدات کدشده ،جدأذیش بشخدی
َ
ََ
َ
ٓ
عشصویيها دس عشکؾی اًغاى اعث ایؾاى دس آیۀ < َو کأ ِّی ٓي ّو ٓي ه ٓش َی ٍة َػ َحث َػ ٓي أ ٓو ّش َس ِّب َها َو ُس ُع ّمهٕ;...ىدالم< ،ٔ3/و چده
بغیاس هشیهها که وشدوؼ اص دعحىسهای پشوسدگاس و پیاوبشاًؼ عشپیچی کشدًذ ;...بیاى ویکٌٌذ که واژۀ <هش یده; وصداص
اص <اهل هش یه; اعث و وشاد اص <ػحى; و عشکؾی هشیه ،عشکؾی اهل هشیه ویباؽذ ٕىباىبدایی ٔ343/10 :24:1 ،ایدي
ًظش اص عىی گشوهی اص ولغشاى ادبی ًیض اسایه ؽذه اعثٕ .دسویؼ =143/19 :1212 ،فاكیٔ433/43 :1213 ،

اص ىشكی ػالوه وؼحوذ اعث اگش بده شدای <بدش اهدل آى عدشصویي واسد ؽدذًذ; اص بداب وصداص گلحده ؽدىد <بدش

عشصویي واسد ؽذًذ; فعیط اعث= صیشا عشصویي ًقیبی دس واسد ؽذى داسدٕ .ىباىباییٔ322/13 :24:1 ،

به ًظش ویسعذ با جىشه به ایي عخي ایؾاى ویجىاى گلث ػمث ایدي کده <ػحدى; و عشکؾدی دس آیده بده <هشیدة;

ًغبث داده ؽذه ،آى اعث که <عشصویي; ًیض بهشهای دس عشکؾی داسد و ایي ًحیصه سا گشكث که بشخی عشصویيها

ٕواًٌذ عدشصویيهای کلداسٔ دس عشکؾدی اًغداى داسای ًودؼ هغدحٌذ هادیي ىدىس کده بشخدی عدشصویيها ٕواًٌدذ

عشصویيهای اًبیای الهیٔ به دلیل هذاعث اص ًوؼ دس اىاػث و ػبادت الهی بشخىسداس ویباؽٌذ.
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 .4-4-3اثثات جاٍداًِ تَدى عزاب اخشٍٕ

چهاسویي وىسد وشجبو با ؿیش وؤوٌاى که ػالوۀ ىباىبایی با بهدشهگیدشی اص وصداص آى سا اذبدات کدشده ،شاوداًده
.
.
ََ ُ
ُ ٓ ٓ َ
بىدى ػزاب اخدشوی اعدث ؽداهذ عدخي ایدي کده دس آیدۀ < َك َک ٓید َق َج َّح ُو َ
دىى ّإ ٓى کل ٓدشج ٓه َی ٓىودا َی ٓص َؼدل ال ّىلدذ َاى ّؽدیبا;
ٕوضول< ،ٔ17/ؽاا اگش کلش بىسصیذ چگىًه ویجىاًیذ اص ػزاب هیاوث خىد سا کٌداس بکؾدیذ سوصی کده کىدکداى سا
.
پیش ویکٌذ; ًوؼ اػشابی <یىوا; ظشف یا ولؼىلبه اعث ،ظالث اول وشجبو با بعد ًیغث= وؼٌای آیده دس ظالدث
دون ایي اعث <چگىًه خىد سا ظلظ ویکٌیذ اص سوصی که ;...دس ایي ظالث وصاص ػومدی اعدث صیدشا ولؼدىلبده دس

افل <ػزاب; بىده= یؼٌی <چگىًه خىد سا ظلظ ویکٌیذ اص ػزاب دس سوصی که =;....بشخی اص ولغدشاى بده هدش دو

وىسد اؽاسه کشدهاًذ ٕیاٌی =132 :1242 ،عمياى ػمیؽاه ٔ413/2 :1293 ،و ػذهای جٌها ظالث دون سا بیاى کشده و
آى سا وصاص ػومی گشكحهاًذ ٕهىًدىی =00/13 :1244 ،دسویدؼ ٔ471/19 :1212 ،بشخدی ًیدض ًداوی اص وصداص ػومدی
ًبشده و جٌها <ولؼىلبده; بدىدى آى سا بیداى کشدهاًدذ ٕكخدش ساصی =33/7 :1249 ،هشىبدی ٔ20/10 :1322 ،ػالوده

<یىن; سا ولؼىل به <جحوىى; [و ایي اعٌاد سا] اص باب وصاص ػومی داًغحه اعث ٕىباىبایی .ٔ23/49 :1309 ،هىل به

وصاص ػومیبىدى والبغث هایؾگی ػزاب با آى سوص سا ویسعاًذ.
َ
شاوداًه بىدى ػزاب آخشت سا اص ىشین وصاص دس آیۀ < َو َل ُه ٓه َػز ِ
اب ُو ّوی ِه; ًیض ویجىاى كهایذ .ایي آیه دوباس دس
هشاى آوذه ٕوائذه =47/جىبه...< ٔ23/ػزابی پایٌذه داسًذ; ،ؽاهذ ورال دس اعه كاػدل <وودیه; اعدث کده كاػدل آى
مایشی اعث که به <ػزاب; بشویگشدد ،دس فىسجی که كاػل ظویوی <شهٌایاى; هغحٌذ= یؼٌی <شهٌایاى دس آى

ػزاب اهاوث ویکٌٌذ; .بشخی اًذیؾاٌذاى ػمىن هشآًی ایي آیه سا واًٌدذ <ػیؾدة سامدیة; وصداص ػومدی داًغدحهاًذ
ٕفاكی ٔ332/19 :1213 ،ػالوه اؽاسهای به وصاص ػومی ایي جشکیب ًکشده ٕىباىبایی ،ٔ332/0 :1309 ،اودا شدا
داؽث ایؾاى دس ایي آیه ًیض ورل آیۀ <ػیؾة سامیة; بده وصداص ػومدی بدىدى آى اؽداسه ًاایدذ و اص والبغدث دایادی

<ػزاب; با شهٌایاى ،شاوداًه بىدى ػزاب سا ًحیصه بگیشد.
 .5-4-3اثثات ٍضَح کارب تَدى اص ظاّش ضخص

پٌصایي وىسد وشجبو با ؿیش وؤوٌاى اذبات ومىض کارب بىدى اص ظاهش ؽخـ اعث .ػالوۀ ىباىبایی دس ریدل
آیۀ < ًَ َ َ َ َ َ
کار َب ٍدة; ،بده
افی ٍة ک ّارب ٍة خ ّاىئ ٍة; ٕػمن< ،ٔ12/پیؾاًی دسوؿگىی خيا کداس سا; آوسده اعدث کده اعده كاػدل < ّ
ّ
مایشی اعٌاد داده ؽذه که به <ًافیة; ٕوىی شمى پیؾاًیٔ بدش ودیگدشدد ،دس فدىسجی کده كاػدل افدمی فداظب
پیؾاًی اعث و ایي اص باب وصاص ػومی اعث ٕهااى ٔ438/31 ،ایؾاى بده ػمدث آودذى ایدي وصداص و ًودؼ آى دس
جلغیش آیه اؽاسهای ًکشده اعث ،اوا بشخی ولغشاى جلغیش ادبی ماي وصاص ػومی داًغحي آیه ،ػمث اعدٌاد کدزب
به پیؾاًی سا ایي داًغحهاًذ که وشىد هش چیض دس پیؾاًی آؽکاسجش اعث ٕصوخؾدشی =773/2 :1297 ،ابديػاؽدىس،

33

نقش هجاز (لغوی ،عقلی و استعاره) در تفسیر قرآى از دیدگاه عالهۀ طباطبایی

 =307/39 :1249ابىظیاى .ٔ211/19 :1249 ،بهًظش ویسعذ دس ایي آیه اعٌاد کزب به <پیؾداًی; بدشای ديلدث بدش
ومىض کارب بىدى ؽخـ اعث به گىًهای که اص پیؾاًی او پیذا و آؽکاس ویباؽذ.

 .5-3دس آٗات هشتثط تا پذٗذّإ طث٘عٖ

پٌصایي وىسد اص ًوؼ وصاص دس جلغیشهشآى اص دیذگاه ػالوۀ ىباىبدایی دس آیدات ودشجبو بدا پذیدذههای ىبیؼدی

اعث .یاكحهها و دعحاوسدهای گغحشۀ یادؽذه به ایي جشجیب ویباؽذ.
 .1-5-3اثثات حتوٖ تَدى ًت٘جِ اهَس طث٘عٖ

یکی اص اوىس وشجبو با پذیذههای ىبیؼی که ىباىبایی با بهشهگیشی اص وصاص دس آیات آى سا اذبات کشده ،ظحادی
بىدى ًحیصۀ اوىس ىبیؼی اعث .بالؿیاى ؽشه فعث وصاص وشعل به ػالهۀ وغببیه سا ایي ویداًٌدذ کده آى وغدبب
ُ َ ُ
ًحیصۀ ظحای عبب باؽذ ٕهاعه ،بیجا ٔ449 :و ایؾاى ًیض ایدي ؽدشه سا پزیشكحده اعدث و آیدۀ < َ
...و ُی ٌَ ِّدضل لک ٓده ّو َدي
.
َّ
الغ َا ّاء ّس ٓصها ٕ ;...ؿاكش< ،ٔ13/بشای ؽاا اص باي سصهی ویكشعحذ ;...سا وصاص وشعل وغبیه ویداًذ و دس جىمدیط آى
آوسده ،باساى عببی اعث که ًحیصۀ ظحای آى سصم اعثٕ .ىباىبایی ٔ317/17 :1309 ،بشخی بالؿیاى ًیض بده ایدي
ويمب اؽاسه کشدهاًذٕ .عکا کی ،بیجا =272 :هاؽایٔ432 :1331 ،

اص عىی دیگش بالؿیاى ؽشه فعث وصاص وشعل به ػالهۀ <وا یکىى; سا ایي ویداًٌذ که آى ؽیء به ىىس یویي
ِّ
یا ظي دس آیٌذه به ؽیء دیگش جبذیل ؽىد ٕوعاذی باویاًی ،بیجا ٔ07/2 :ػالوۀ ىباىبایی دس جلغدیش آیدۀ <ّ ...إًدی
َ
َ
َ .
أ َس ّاًی أ ٓػ ّق ُش خ ٓاشإ ;...یىعق ...< ،ٔ32/وي دس خىاب دیذن که اًگىس بشای ؽشاب ویكؾاسن ;....هش چٌدذ ًداوی
اص وصاص وشعل ًبشده ولی به ػالهۀ <وا یکىى; دس جلغیش آیه اؽاسه کشده و آوسده اعث دس آیٌذه ایي ػقاسه به یویي
به ؽشاب جبذیل ویؽىد ٕىباىبایی ٔ282/24:1:22،بشخی بالؿیاى ٕوعاذی باویاًی ،بیجدا ٔ07/2 :و گشوهدی اص
ولغشاى ادبی ٕپاًیپحی ٔ121/2 :1214 ،به ایي اوش اؽاسه کشدهاًذ.

ظحای بىدى ًحیصۀ اوىس ىبیؼی با جىشه به وصاص داًغحي آیه اص عدخٌاى ػالودۀ ىباىبدایی دس آیدات دیگدش ًیدض

بشداؽث و اعحٌباه ویؽىدٕ .ىباىباییٔ348/28 :24:1 ،
 .2-5-3اثثات ضعف خذاٗاى تت پشستاى

دوویي وىسد وشجبو با پذیذههای ىبیؼی که ػالوۀ ىباىبایی با بهشهگیشی اص وصاص آى سا اذبدات کدشده ،مدؼق
ىى و ٓدي ُ
خذایاى بث پشعحاى اعث .ایؾاى دس جلغیش آیۀ < َیا َأ ُّی َها َّالٌ ُاط ُمش َب َو َر ِل َك ٓاع َحا ُؼىا َل ُده إ َّى َّالدزی َي َج ٓدذ ُػ َ
وى
د
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
َّ َ ٓ َ ٓ ُ ُ ُ َ َ . َ ُ َ ُّ ُ ُ ٓ ُ ٓ َ ٓ َ ُ َ ُ َ َ ٓ َ َ .
اب ؽ ٓیئا ي َی ٓغ َح ٌٓ ّوز ُوه ّو ٌٓ ُهٕ ;...ظس< ،ٔ73/ای وشدن ورمی صده
الم ّه لي یخموىا ربابا و ل ّى اشحاؼىا له و ّإى یغمبهه الزب
ؽذه گىػ بذاى داس یذ :آى کغاًی که عىی خذا ودیخىاًیدذ هشگدض وگغدی خمدن ًکٌٌدذ و گدش چده دس ایدي بداب
هاکاسی کٌٌذ و اگش وگغی چیضی اص آىها بشبایذ ًایجىاًٌذ اص او باص بغحاًٌذ ;...آوسده اعث آیه دس هالدب یدک
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مشب الارل خذایاى بثپشعحاى سا جىفیق ویکٌذ کده ًایجىاًٌدذ ظحدی وگغدی سا خمدن کٌٌدذ یدا چیدضی سا کده
وگغی اص آًاى سبىده باص پظ گیشًذ و ایي ًهایث مؼق بثها سا ودیسعداًذ ٕهاداى .ٔ519/25 ،بده ًظدش ویسعدذ
وصاص به کاس سكحه دس آیه ،اعحؼاسۀ جاریمیه اعث که بیؼجش دسباسۀ مشبالارلها کاسبشد داسد.

 .3-5-3اثثات پا تش جاٖٗ حق ٍ ًاتَدٕ تاطل

عىویي وىسد وشجبو با پذیذههای ىبیؼی که ػالوۀ ىباىبایی با بهشهگیدشی اص وصداص آى سا اذبدات کدشده ،پدا بدش
َ َ ٓ
شایی ظن و ًابىدی باىل اعث .دس آیۀ <ك َىه َغ ال َع ُّنٕ ;...اػشاف< ،ٔ113/ظن آؽکاس ؽذ ;...عیام آیده ایدي اعدث

كشػىى عاظشاى سا شاغ کشد و عاظشاى ابضاس شادویی خىد سا اًذاخحٌذ دس ایي هٌگان خذاوًذ به وىعدی

وظدی

ًاىد که ػقایؼ سا بیٌذاصد و ػقا چیضهایی سا که عاظشاى عاخحه بىدًذ بمؼیذ و ظن واهغ ؽذ= ؽاهذ ورال <واهدغ
ؽذى ظن; اعث.
.
ایؾاى آیه سا اعحؼاسۀ وکٌیه داًغحه و آوسده اعث که دس آیه ظن به چیضی جؾبیه ؽذه که هبال پا دس هىا و وؼمن

واًذه و وؼمىن ًبىده اعث عشاًصان دس صویي هشاس ویگیشد یا ًه؟ ٕىباىبایی.ٔ412/3 :24:1 ،

لـىیاى وؼٌای <وهغ; سا <عوىه ؽیء اص بمٌذی; ویداًٌذ ٕابديكداسط =132/2 :1292 ،ساؿبافدلهاًی:1214 ،

 =339ىش یعی ٔ293/2 :1372 ،بشخی ولغشاى ادبی ًیض بش ایي ػویذه هغحٌذ و آوسدهاًدذ کده واژۀ <وهدىع; بدشای
ظاهش ؽذى اوشی سكیغ الوذس اعحؼاسه آوسده ویؽىد ٕابيػاؽىس =432/3 :1249 ،اسویػمىی ،بیجا.ٔ39/19 :

به ًظش ویسعذ اعحؼاسۀ وکٌیه آیه ایيگىًه جبییي ویگشدد که <ظن ؽبیه ؽیء وؼمن و واهدغ ؽدذى دس صودیي اص

والئاات ؽیء وؼمن اعث; پظ دس آیه اص باب اعحؼاسۀ وکٌیه گلحه ؽذه <ظن واهغ ؽذ; و وشاد اص واهغ ؽدذى ظدن
ایي اعث که دس صویي وغحوش گؾث و وشاد آیه آى اعث هااى گىًه که هش ؽیء وؼمن به صویي ویسعذ ،ظدن ًیدض

دس صویي وعون خىاهذ ؽذ.
َ
َ
َ
.
.
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
الغ ٓیل َص َبذا َسابیا َو و َّادا ُیىه ُدذ َ
الغ َااء َو .اء ك َغال ٓث أ ٓود َیة بو َذس َها ك ٓاظ َح َال َّ
وىسد دیگش دس ایي اسجباه آیۀ <أ ًٓ َضل و َي َّ
وى
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
َ
َ
الض َب ُذ َك َید ٓز َه ُب ُش َلد .اء َو أ َّودا َودا َی ٌٓ َلدغُ
َػ َم ٓیه كی َّالٌاس ٓابح َـ َاء ظ ٓم َیة َأ ٓو َو َحاع َص َب ِذ و ٓر ُم ُه َک َزل َي َی ٓنش ُب َّالم ُه ٓال َع َّن َو ٓال َباى َل َكأ َّوا َّ
ّ ّ ّ ٍ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ ٓ َ ّ
ٓ َ
َّ َ َ َ ٓ ُ ُ
َ َ ٍ َ َ ٓ ُ َّ ُ ٓ َ
ٓ
ك کز ّلي ین ّشب المه اْلورال; ٕسػذ< ،ٔ17/خذاوًذ اص آعااى آبی ًاصل کدشد و اص هدش دسه و
الٌاط كیاکد ّكی اْلس ّ
سودخاًه به اًذاصه هش یي عیالبی شش یاى یاكث عپظ عیل بش سوی خدىد کلدی ظادل کدشد ،بؼندی چیضهدا کده بدشای

عاخحي ص یىس یا ابضاس دس آجؼ ویگذاصًذ ًیض کلی واًٌذ آى داسد ،خذا ظن و باىل سا چٌیي ورل ویصًدذ و اودا کدق بده
کٌاس اكحاده ًابىد ویؽىد ،ولی چیضی که به وشدن عىد ویدهذ دس صویي ویواًذ ،خذا ورلها سا چٌیي ویصًذ;.
بشخی ولغشاى ادػا کشدهاًذ که ایي آیه بمیؾجشیي جاریل اعث ٕابيػاؽىس ٔ122/14 :1249 ،ػالوۀ ىباىبایی ًیدض آیده

وزکىس سا اص آیات بششغحۀ هشآًی ویداًذ که دس باسۀ ظن و باىل عخي گلحه و عیل و كمضات وزاب سا واًٌدذ ظدن ذابدث و
کق عیل و کق كمضات سا واًٌذ باىل خیالی و ًابىد ؽذًی داًغحه و چٌذ ويمب سا اص آیه اعحلاده کشده اعث:
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 -1بهشۀ هش وىشىدی اص سظاث الهی به اًذاصۀ ظشكیث و هابمیث آى اعث هااى گىًه که ؽکل و اًذاصۀ بداساى

دس آبگیشهای وحؼذد ،وخحمق اعث و بغحگی به گٌصایؼ آبگیش داسد.

 -2دس هش وىشىدی دو گىًه ظن و باىل وؾاهذه ویؽىد ،هغه ظن اص ًاظیدۀ خذاوًدذ و هغده باىدل اص عدىی

وىشىد اعث ،هااى ىىس کده سیدضػ بداساى دس وغدیل دو آب و کدق داسد کده آب ذابدث ،و کدق اص ویداى سكحٌدی
ویباؽذ ،ظن ًیض ذابث و باىل اص بیي سكحٌی اعث.

ایؾاى وؼحوذ اعث که وغایل گلحه ؽذه اص پذیذهها و ظواین خاسشی که دس آیه بده آى اؽداسه ؽدذه دس اػحودادات

ًیض شاسی هغحٌذ به ایي فىست که ورل اػحواد ظن دس دل وؤوي ،ورل آب كشودآوذه اص آعااى و شاسی دس وغدیلها
اعث که هش یي با اخحالكی که داسًذ به هذس ظشكیث خىد اص آى اعحلاده ویکٌٌذ به خالف اػحوداد باىدل دس دل کداكش
که واًٌذ کلی اعث که بش سوی عیل ویاكحذ و بدهصودی اص بدیي ودیسود ٕىباىبدایی ٔ332 -332/22 :24:1 ،وؾدابه

ويالب ػالوه سا ولغشاى دیگش ًیض بیاى کشدهاًذ ٕابيػاؽىس =122/14 :1249 ،فذینظغيخاى .ٔ207/3 :1249 ،آى
گىًه که اص بشسعی ایي آیه و دیذگاه ولغشاى آؽکاس ویگشدد ،وصاص به کاس سكحه دس آى اعحؼاسۀ جاریمیه یدا وصداص وشکدب

بايعحؼاسه اعث که بیؼجش دس مشبالارلها به کاس بشده ویؽىد یا خىد اص اورال به ؽااس ویآیذ.
 .6-3دس آٗات هشتثط تا آخشت

ؽؾایي وىسد اص ًوؼ وصاص دس جلغیش هشآى اص ًظش ػالوۀ ىباىبایی دس آیات وشجبو با آخشت اعث.
 .1-6-3اثثات سختٖ سٍص ق٘اهت

یکی اص وىاسد وشجبو با آخشت که ػالوۀ ىباىبایی با بهشهگیشی اص وصاص آى سا اذبات کشده ،عخحی سوص هیاوث
.
.
َ َ.
َّ َ َ ُ
اعث ایؾاى دس جلغیش آیۀ < ّإًا ًخاف ّو ٓي َس ِّب ٌَا َی ٓىوا َػ ُبىعا ه ٓاي ّش یدشا; ٕاًغداى< ،ٔ19/ودا اص ههدش پشوسدگداس خدىد بده
سوصی که اص سًس و عخحی آى سخغاس خمدن دس هده و ؿاگدیي اعدث ویجشعدیه; آوسده اعدث سوص هیاودث اص بداب

اعحؼاسه ػبىط ؽاشده ؽذه بشای ایي که ًهایث ؽدذت و عدخحی آى سوص سا بشعداًذ ٕىباىبداییٔ239/31 :24:1 ،

ػذهای اص ولغدشاى دس ایدي ويمدب بدا ایؾداى هده سأی هغدحٌذ ٕؽش یقالشمدی =322 :1292 ،ابديػاؽدىس:1249 ،
َ
 ٔ320/40بشخی ًیض آى سا وصاص ػومی اص ًىع اعٌاد بده صوداى ،واًٌدذ < َفد َان ً َهد ُاس ُه; داًغدحهاًذٕ .ؽدیخصاده:1210 ،
 =232/3دسویؼً ٔ313/19 :1212 ،ظشی اص شاًب بالؿیاى دس وىسد ایي آیه یاكث ًگشدیذ.

هشیک اص اًىاع وصاص کده فدعیط باؽدذ ،ديلدث بدش ؽدذت و عدخحی ػدزاب سوص هیاودث داسد ،صیدشا بیؼجدش

ؽیىههای وصاص وبالـه سا ویسعاًٌذٕ .هاؽایٔ421 :1331 ،
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 .2-6-3اثثات عذم ٍٗژگّٖإ هادٕ

دوویي وىسد وشجبو با آخشت که ػالوۀ ىباىبایی با بهشهگیشی اص وصداص آى سا اذبدات کدشده ،ػدذن ویهگیهدای
. َ.
ُ
ىى ٓال َؼاش َم َة َو َی َز ُس َ
وادی اعث .آیۀ <إ َّى َه ُؤَيء ُیع ُّب َ
وى َو َس َاءه ٓه َی ٓىودا ذ ّودیال; ٕاًغداى< ،ٔ47/ایدي ودشدن ٕکداكش ؿاكدلٔ
ّ ّ
ّ
ّ
صًذگی صودگزس دًیا سا دوعث ویداسًذ و آى سوص هیاوث عخث عٌگیي سا به کمی اص یاد ویبشًذ; اظىال وٌکشاى دس
. َ.
هیاوث سا به جقىیش ویکؾدذ و ػبداست < َی ٓىودا ذ ّودیال; دس سوص هیاودث سا <سوص عدٌگیي; ودیخىاًدذ ،ػالوده <ذویدل
خىاًذى سوص هیاوث; سا اص باب اعحؼاسه [وکٌیه] ویداًذ ،با ایي جبییي که ؽذت آى سوص باس بغیاسعٌگیٌی اعث که

ًایجىاى به دوػ کؾیذٕ .ىباىبایی ٔ124/49 :1309 ،بشخی ولغشاى ًیض با اسایۀ جبییٌی ًضدیک بده دیدذگاه ایؾداى
آى سا اعدددحؼاسه داًغدددحهاًذ ٕصوخؾدددشی =272/2 :1297 ،بینددداوی =473/2 :1013 ،ابىظیددداى=320/19 :1249 ،

ابىالغؼىد =72/0 :1033 ،آلىعی.ٔ133/12 :1249 ،
لـىیدداى وؼٌددای <ذوددل; سا <وحدداع و ظؾدده وغدداكش; ویداًٌددذ ٕكشاهی دذی =137/2 :1290 ،شددىهشی:1372 ،

 ٔ1227/2و وؼحوذ هغحٌذ که افل <ذول; دس اشغان کاسبشد داسد عپظ بدشای ؿیدش اشغدان اعدحؼاال ؽدذه اعدث
ٕساؿب افلهاًی.ٔ172 :1214 ،

با جىشه به ایي که وشاد آیه جشعیه ظايت اًغاى دس هیاودث اعدث و واژۀ <ذویدل; وفدق بدشای اشغدان ودادی

اعث ،ػالوه با اعحؼاسه داًغحي آیه ،ػاسی بىدى هیاوث سا اص ویهگیهای وادی اذبات کشده اعث.
 .3-6-3اثثات ًاتَدٕ ّوِ سثةّا

عىویي وىسد وشجبو با آخشت که ػالودۀ ىباىبدایی بدا بهدشهگیدشی اص وصداص آى سا اذبدات کدشدهً ،دابىدی هادۀ
ٓ َ
َ
ٓ َٓ
عببها اعث .ایؾاى دس جلغیش آیۀ <ك َؼ ّا َیث َػم ٓی ّه ُه اْلً َب ُاء َی ٓى َو ّئ ٍزٕ ;..هقـ< ،ٔ22/پظ دس آى سوص پىؽیذه گدشدد
ٓ
بش آىها خبشها ;...آوسدهاًذ که كؼل < َػ ّایث; به <اًباء; اعٌاد داده ؽذه ،دس فىسجی که كاػل ظویوی اًغاى اعث.
ایؾاى دلیل اعٌاد وزکىس سا ایي گىًه جبییي کشده که آیه ویخىاهذ به وخاىب بلهااًذ ساه ًصات دس آى سوص اص هاه
ىشف بغحه ؽذه به گىًهای که ًه اخباس ساهی به عىی آًاى داسًدذ و ًده اًغداىها ساهدی بدشای خداسز جدا چیدضی سا

دعحاویض خىد هشاس دهٌذ و خىیؼ سا اص ػزاب سهایی بخؾٌذ ٕىباىبایی ٔ22/12 :24:1 ،بشخی ولغدشاى ،واًٌدذ
ایؾاى آى سا وصاص ػومی داًغحه ٕدسویؼ ٔ322 :7 :1212 ،بشخی دیگش ًیض جٌها آى سا وصاص ؽاشده و بده ًدىع آى

اؽاسه ًکشدهاًذ ٕابىػبیذه.ٔ190/4 :1331 ،

به ًظش ویسعذ وصاص ػومی داًغحي آیه فدعیط اعدث= صیدشا والبغدحی دایادی بدیي كاػدل ٕاًغداىٔ و ولؼدىل

ٕاخباسٔ دس كؼل <ػایث; وشىد داسد بهگىًهای که به هیچ وشه اوکاى ويمغ ؽذى اص اخباس بدشای شهٌایداى وشدىد

ًذاسد و ایي ًؾاًگش آى ویباؽذ که هاه عببها دس هیاوث اص ویاى سكحه اعث.
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ًت٘جِ گ٘شٕ

 .1یکی اص ًوؼهای وصاص با اًىاع عهگاًۀ لـىی ،ػومی و اعحؼاسه دس جلغیش آیات اص دیدذگاه ػالودۀ ىباىبدایی

دس آیات وشجبو با فلات و اكؼال خذاوًذ اعث که ظویوث داًغحي بشخی اص آىها وٌصش به ؽبهه جصغیه خذاوًدذ

ویؽىد و ایؾاى با هایل ؽذى به وصاص آى ؽبهه سا بش ىشف ویکٌذ=

ً .4وؼ دیگش وصاص دس جلغیش هشآى که ػالوه به آى اؽاسه کشده دس آیات وشجبو با اًبیا

وصاص بشای اذبات وظذت هاۀ اًبیا

بهشه بشده اعث=

اعث که ایؾاى اص

دس دػىت الهی و پیشاعحه کشدى آًاى اص فلات ًاؽایغدث و دیگدش ودىاسد

 .3ػالوۀ ىباىبایی ههچٌیي دس آیات وشجبو با وؤوٌاى با هایل ؽذى به وصاص عصذه وؤوي بشای خذا سا با جاان

اػنا ،اویذواسی هایؾگی و سمایث دایای بهؾحیاى و شض آى سا اذبات کشده اعث=
 .2ایؾاى هه چٌیي دس آیات وشجبو با <ؿیش وؤوٌاى; با هایل بىدى به وصاص ،باصیچه بدىدى اًکداس خدذا ،افدابث

اًذکی اص ػزاب الهی به دلیل کلشاى ًؼاث ،جأذیش بشخی عشصویيها دس عشکؾی اًغداى ،شاوداًده بدىدى ػدزاب دس
آخشت و ومىض کارب بىدى اص ظاهش ؽخـ و دیگش اوىس سا به اذبات سعاًذه اعث=

 .2وی دس آیات وشجبو با پذیذههای ىبیؼی ًیض با بهدشه بدشدى اص وصداصً ،کداجی واًٌدذ ظحادی بدىدى ًحیصده دس

بشخی اوىس ىبیؼی ،مؼق خذایاى ٕبثهأ بث پشعحاى ،پا بش شایی ظدن و ًدابىدی باىدل و شدض ایدي ودىاسد سا بده

اذبات سعاًذه اعث=

 .2ایؾاى با هایل ؽذى به وصاص دس بشخی آیات وشجبو با آخشت ًیض ًکاجی سا ،اص شامه عخحی سوص هیاوث ،ػذن

ویهگیهای وادی و ًابىدی هاۀ عببها و شض آىها اذبات کشده اعث.
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هٌاتع ٍ هآخز

َّ
 .1آلىعی ،وعاىد بي ػبذالمه ٕ1212مٔ ،روح المعاوی فی جفطیر القرآن العظیم و الطبع المثاوی ،اليبؼة اْلولی،

بیشوت :داس الکحب الؼمایة ،وٌؾىسات وعاذ ػمی بینىى.

 .4ابي كاسط ،اظاذ بي كاسط ٕ1292مٔ ،معجم مقايیص اللغة ،اليبؼة اْلولی ،هه :وکحب ايػالن ايعالوی.
 .3ابي وٌظىس ،وعاذ بي وکشن ٕ1212مٔ ،لطان العرب ،اليبؼة الرالرة ،بیشوت :داس فادس.

 .2ابيابیشاوغ ،ػمی بي ظغیي ٕ1213مٔ ،الىجیس فی جفطیر القرآن العسيس (عااملی  ،اليبؼدة اْلولدی ،هده :داس
الوشآى الکش یه.

 .2ابيػاؽىس ،وعاذىاهش ٕ1249مٔ ،جفطیر الحذر ير و الحىىير المعارو بحفطایر اباه عاواىر ،اليبؼدة اْلولدی،
بیشوت :وؤعغة الحاس یخ الؼشبی.
 .7ابىالغؼىد ،وعاذ بي وعاذ ،ٔ1033ٕ ،جفطیر ابی الطعىد (ارواد العقا الطالیم الای مساياا القارآن الرار يم ،
اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس إظیاء الحشاخ الؼشبی.

 .8ابىظیاى ،وعاذ بي یىعق ٕ1249مٔ ،البذر المذیط فی الحفطیر ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس اللکش.

 .3ابىػبیذه ،وؼاش بي ورٌی ٕ1331مٔ ،مجاز القرآن ،اليبؼة اْلولی ،هاهشة :وکحبة الخاًصی.
ْ
 .:اسوی ػمىی ،وعاذاویي بي ػبذالمه ٕبی جأ ،جفطیر دذائق الروح و الر يذان فی روابی علاى القارآن ،اليبؼدة

اْلولی ،بیشوت :داس ىىم الٌصاة.
ْ
 .19بیناوی ،ػبذالمه بي ػاش ٕ1213مٔ ،أوىار الحىسيا و أضارار الحوويا (جفطایر البیضااو  ،اليبؼدة اْلولدی،
بیشوت :داس إظیاء الحشاخ الؼشبی.
ْ
 .11پاًیپحی ،ذٌاءالمه ٕ1214مٔ ،الحفطیر المظهر  ،اليبؼة اْلولی ،کىیحه :وکحبة سؽذیه.

 .14جىظیذی ،اویش و صهشا فادهی ٕ< ،ٔ1301اعحؼاسه های هشآًی اص وٌظش جلغیش و جأویل; ،وشريه مطالعات وقاذ

ادبی ،ؽااسۀ  ،43فـ .103-122

 .13شىهشی ،اعااػیل بي ظااد ٕ1372مٔ ،الصذاح :جاا اللغاة و ااذاح العربیاة ،اليبؼدة اْلولدی ،بیدشوت:

داسالؼمه لماالییي.

 .12ظلیذی ،وسیا ٕ< ،ٔ1303فلات خذاوًذ بیي ظویوث و وصاص اص وٌظش جلغدیش کالودی; ،وشاريه ادب عربای
داوشرذه ادبیات و على اوطاوی داوشگاه جهران ،دوسۀ  ،2پاییض و صوغحاى ،فـ .33-71

 .12ظوی بشعىی ،اعااػیل بي وقيلی ٕبی جأ ،جفطیر روح البیان ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس اللکش.

 .12خلاشی ،اظاذ بي وعاذ ٕ1217مٔ ،داویة الشهاب المطماة عىاية القاضی و کفاياة الراضای علای جفطایر

البیضاو  ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس الکحب الؼمایة ،وٌؾىسات وعاذ ػمی بینىى.
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 .28دسویؼ ،وعیالذیي ٕ1212مٔ ،اعراب القرآن الرر يم و بیاوه ،اليبؼة الشابؼة ،دوؾن :ايسؽاد.

 .13دعىهی ،وعاذ ٕبی جأ ،داویة الذضىقی علی مخحصر المعاوی ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :الاکحبة الؼقش یة.

 .2:ساؿب افلهاًی ،ظغیي بي وعاذ ٕ1214مٔ ،مفردات ألفاظ القرآن ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس الومه.

 .31صوخؾشی ،وعاىد بي ػاش ٕ1297مٔ ،الرشا عه دقائق غىامض الحىسيا و عیاىن األقاويا فای وجاىه

الحووي  ،اليبؼة الرالرة ،بیشوت :داس الکحاب الؼشبی.

 .41عکا کی ،یىعق بي ابی بکش ٕبی جأ ،مفحاح العلى  ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس الکحب الؼمایة.

 .33عمياى ػمیؽاه ،عمياى وعاذ بي ظیذس ٕ1293مٔ ،بیان الطعادة فی مقامات العبادة ،اليبؼة الراًیة ،بیشوت:

وؤعغة اْلػمای لمايبىػات.

 .43ؽش یق الشمی ،وعاذ بي ظغیي ٕ1292مٔ ،جلخیص البیان فی مجازات القرآن ،اليبؼة الراًیة ،بیشوت :داس

اْلمىاء.

 .42ؽیخصاده ،وعاذ بي وقيلی ٕ1210مٔ ،داوایه مذیای الاذيه وایخ زاده علای جفطایر القاضای البیضااو ،
اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس الکحب الؼمایة ،وٌؾىسات وعاذ ػمی بینىى.

 .42ؽیخمی ،بهصث ػبذالىاظذ ٕ1247مٔ ،اعراب القرآن الرر يم (ویخلی  ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس اللکش.

 .42فاكی ،وعاىد ٕ1213مٔ ،الجذول فی إعراب القرآن و ارفه و بیاوه مع فىائذ وذىية هامة ،اليبؼدة الشابؼدة،

بیشوت :داس الشؽیذ.

 .47فاوی ،اظاذ بي وعاذ ٕ1247مٔ ،داویة الصااو علای جفطایر الجاللایه ،اليبؼدة الشابؼدة ،بیدشوت :داس
الکحب الؼمایة ،وٌؾىسات وعاذ ػمی بینىى.

 .39فذینظغيخاى ،وعاذفذین ٕ1249مٔ ،فحخ البیان فی مقااذ القرآن ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس الکحب

الؼمایة ،وٌؾىسات وعاذ ػمی بینىى.

 .40ىباىبایی ،وعاذ ظغیي ٕ ،ٔ1309المیسان فای جفطایر القارآن ،جششادۀ وعادذباهش وىعدىی هادذاًی ،هده:
اًحؾاسات اعالوی وابغحه به شاوؼۀ وذسعیي ظىصۀ ػمایۀ هه.

 .39ىبشعی ،كنل بي ظغي ٕ1214مٔ ،جفطیر جىامع الجامع ،چاپ اول ،هه :ظىصه ػمایه هه ،وشکض وذیش یث.
 .31دددددددددددددددددددددددددددددد ،ٔ1374ٕ ،مجمع البیان فی جفطیر القرآن ،چاپ عىن ،جهشاىً :افش خغشو.
 .34ىش یعی ،كخش الذیي بي وعاذ ٕ ،ٔ1372مجمع البذر يه ،چاپ عىن ،جهشاى :وشجنىی.

 .33ىىعی ،وعاذ بي ظغي ٕبی جأ ،الحبیاان فای جفطایر القارآن ،اليبؼدة اْلولدی ،بیدشوت :داس إظیداء الحدشاخ

الؼشبی.
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 .32كخش ساصی ،وعاذ بي ػاش ٕ1249مٔ ،الحفطیر الربیر (مفاجیخ الغیاب  ،اليبؼدة الرالردة ،بیدشوت :داسإظیداء
الحشاخ الؼشبی.

 .32كشاهیذی ،خمیل بي اظاذ ٕ1290مٔ ،کحاب العیه ،چاپ دون ،ههً :ؾش هصشت.

 .32كیشوص آبادی ،وعاذ بي یؼوىب ٕ2526مٔ ،القامىش المذیط ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس الکحب الؼمایة.

 .37هاعه ،وعاذ اظاذ ٕبی جأ ،على البالغاة ،الباذيع و البیاان و المعااوی ،اليبؼدة اْلولدی ،ىدشابمظ :وؤعغدة
العذیرة لمکحاب.

 .49هشىبی ،وعاذ بي اظاذ ٕ ،ٔ1322الجامع ألدرا القرآن ،چاپ اول ،جهشاىً :افش خغشو.

 .4:هىًىی ،اعااػیل بي وعاذ ٕ1244مٔ ،داویة القىواى علای جفطایر اإلماا البیضااو و معاه داوایة اباه
الحمجیذ ،اليبؼة اْلولی ،بیشوت :داس الکحب الؼمایة ،وٌؾىسات وعاذ ػمی بینىى.

 .29وعاذی باویاًی ،ؿالوؼمی ٕبی جأ ،دروش فی البالغة (ورح مخحصر المعااوی للحفحاازاوی  ،اليبؼدة اْلولدی،

بیشوت :وؤعغة البالؽ.

 .21وذسط اكـاًی ،وعاذ ػمی ٕ ،ٔ1324المذرش األفض فیما يرمس و يشار إلیه فی المطىل،اليبؼة اْلولی ،هه:

داس الکحاب.

 .24وشجنی صبیذی ،وعاذ بي وعاذ ٕ1212مٔ ،جا العروش مه جىاهر القامىش ،اليبؼدة اْلولدی ،بیدشوت :داس

اللکش.

 .23ويمىب ،اظاذ ٕبدی جدأ ،معجام المصاطلذات البالغیاة و جطىرهاا ،اليبؼدة اْلولدی ،بیدشوت :وکحبدة لبٌداى

ًاؽشوى.

ً .22ادسی ،وشجنی ٕ< ،ٔ1330ابي جیایه و اًکاس وصاص دس هشآى; ،فصلىامه ضفیىه ،ؽااسۀ .40

ً .22قدیشی ،ػمدی ٕ ،ٔ1337کااربرد مجااز در قارآن ،معرفاث قرآوای ،چداپ اول ،جهدشاى :عداصواى اًحؾداسات
پهوهؾگاه كشهٌگ و اًذیؾه اعالوی.

 .22واػظ صاده خشاعاًی ،وعاذ ٕ ،ٔ1333المعجم فی فقه لغة القرآن و ضر بالغحه ،چاپ دون ،وؾدهذ وودذط:
آعحاى هذط سمىی ،بٌیاد پهوهؾهای اعالوی.

 .27هاؽای ،اظاذ ٕ ،ٔ1331جىاهر البالغة ،چاپ پٌصه ،هه :وشکض وذیش یث ظىصه ػمایه هه.

 .23یاٌی ،ػبذالباهی بي ػبذالاصیدذ ٕ1242مٔ ،الحرجماان عاه غر ياب القارآن ،اليبؼدة اْلولدی ،بیدشوت :داس

الکحب الؼمایة ،وٌؾىسات وعاذ ػمی بینىى.
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