
 

 

 
 

 
 
 

 *قرآن یلظاهر و تنز یدر معنا یننو ای یهنظر
 

 **حسینی طیب محمود سید

 
 : چکیده

بحث ظاّر ٍ باطي  ،دارد یکی از هباحث هْن علَم لرآى کِ ریطِ در رٍایات پیاهبر ٍ اّل بیت
همصَد از باطي ٍ تأٍیل لرآى ٍ هعرفی هعیارّایی دربارُ  لرآى است. تاکٌَى هحمماى زیادی بِ بحث

هعاًی هحمماى برای تٌسیل ٍ ظاّر لرآى،  اًذ. هعوَالًآٍردُ برای ضٌاخت ظاّر لرآى از باطٌص رٍی
آى ًازل ضذُ، تفسیر ٍ ضأى ًسٍل، تطبیك آیات دربارُ  اللفظی لرآى، چیسّایی کِ لرآى رٍضي ٍ تحت

باطي دربارُ  فراٍاى تذٍیي آثار اًذ.لرآى بر هصادیك طبیعی ٍ هعاًی دیگری ًسدیک بِ ایٌْا برداضت کردُ
 ،خالف رٍیِ هتذاٍل هیاى هحمماىدر ایي هَضَع است. همالِ حاضر برلرآى حکایتگر دضَاری بحث 

بِ حل هسألِ توایس هیاى هعاًی  ،هفَْم ظاّر ٍ تٌسیل لرآىدربارُ  تالش کردُ است از طریك بحث
کِ ًخستیي هخاطباى پیاهبر از ظاّری ٍ باطٌی لرآى بپردازد. رّاٍرد ایي بحث ایي است کِ ّر هعٌایی 

بست، ظاّر ٍ تٌسیل لرآى بَدُ ٍ ّر هعٌای دیگری کِ آیات ضریفِ دریافت کردُ ٍ در رٌّطاى ًمص هی
 خذا ٍرای آى فضای ًسٍل ٍ فْن هخاطباى اٍلی از آیات لرآى دریافت ضَد، خَاُ در زهاى رسَل

یي لرایي آگاّی از تر هْن ،ٍ فضای ًسٍل ضک سیاقیا بعذ از آى، باطي ٍ تأٍیل لرآى خَاّذ بَد. بی
 هعٌای ظاّر ٍ تٌسیل لرآى است. 

 
 : ها هدواژیكل

 رٍایات تفسیری /تفسیر اّل بیت /تأٍیل /تٌسیل لرآى /ظاّر لرآى

                                            
 . 27/2/1395: تبضيد تأييس، 22/10/1394: تبضيد زضيبىت* 

 tayyebhoseini@rihu.ac.ir  پػٍّكگبُ حَظُ ٍ زاًكگبُ يبضزاًك** 

 ىهلٌبهِ فلوي ـ پػٍّكي 85-64 ، نيحبت1395، ثْبض 78پيبپي، 1 قوبضٍُيْن،  ؾبل ثيؿت
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 بیان مسأله
ثطذَضزاضی  ،ٍطآى ِّ هَضز پصيطـ هحََبى ىطيَيي اؾتزضثبضُ  يْي اظ هؿبئل هْن

ٍجَز زٍ هقٌبی ؽبّط ٍ ثبعي ضيكِ زض ضٍايبت  ٍطآى اظ هقٌبی ؽبّط ٍ ثبعي اؾت.
ثبعي ٍطآى ثِ  ،ضٍايبت اّل ثيت يزاضز. زض ثقض ايكبىتيؿيطی پيبهجط ٍ اّل ثيت 

زض  ل ٍطآى هقٌب ٍ يب ثِ فجبضتي زيگط تكجيِ قسُ اؾت. هخالًيل ٍ ؽبّط آى ثِ تٌعيتأٍ
القشآى  ٖها ف»ٔ: ٗعي ّزُ الشٍا جعفشسألت أتا» ؿبض آهسُ اؾت:يل ثي ياظ ىض يتيضٍا

تقَلِ:  ٖعٌٗ. ها «هطلع حذّ ٍ لِ حذ، ٍ لكلّ ِ حشف إالٍّ٘ لْا ظْش ٍ تطي، ٍ ها ف ٔ إالّٗآ
؛ 1/196؛ نيبض، 1/11فيبقي، ) «..لِ.ٗ[، ٍ تطٌِ تأٍ لِٗفقال: ظْشُ ]تٌض ؟«لْا ظْش ٍ تطي»

ِّ  ت هٌََل اظ ضؾَل ذسايي ضٍايازضثبضُ  اظ اهبم ثبٍط»؛ (89/97هجلؿي، 
چ يٍ ّ اؾت يٍ ثغٌ یآى ؽْط یِْ ثطا، هگط آًؿتياظ ٍطآى ً یاِ يچ آيّ»س: يگَ هي

« اؾت يلقضا هغ یاؾت ٍ ّط حس یآى حس یِْ ثطاؿت، هگط آًياظ ٍطآى ً يحطى
 ثبقس؟ هي چِ ،اؾت يثغٌ ٍ یبت ٍطآى ضا ؽْطيس آيگَ هي ٌِْيسم ِّ هَهَز اظ ايپطؾ

هغبثٌ ايي  «ل آى اؾت.يغي ٍطآى ّن تأٍل آى اؾت ٍ ثياهبم پبؾد زاز: ؽْط ٍطآى تٌع
ّوبى گًَِ ِّ  ؛هَهَز اظ ؽْط ٍ تٌعيل ٍطآى يِ چيع قوطزُ قسُ اؾت ،ضٍايت

 ثبقس. هَهَز اظ ثغي ٍ تأٍيل ٍطآى ًيع يِ چيع هي
زض ضٍايبت هتقسز زيگطی ًيع اظ ؽْط يب ؽبّط ٍ تٌعيل ٍطآى ؾري ثِ هيبى آهسُ اؾت. 

 ل ثحجيثغي ٍ تأٍ یهقٌبزضثبضُ  ػُيعَض ٍ ت ٍ ثِيضٍاي يازضثبضُ  ليپػٍّكگطاى ثِ تيه
اظ  يب ثركي  ًبهِ ٍ ىهلبىيزض ٍبلت ّتبة، هَبلِ، پب يي ثبضُ آحبض ىطاٍاًيٍ زض ا ّطزُ
بى اظ ؽْط ٍطآى ّوتط ثحج يي هياًس. اهب زض اهطتجظ ثِ فلَم ٍطآًي پسيس آٍضزُ یّب ّتبة

ل زض ًؾط يؽبّط ٍ تٌع یهقٌبيٌِْ ا گَ ،ل ثحج قسُ اؾتيقسُ ٍ ّوتط اظ آى اظ تٌع
 یي هقٌبييب تهَض ثط ايي ثَزُ ِّ ثب تجيًيبظ اظ تقطيو ثَزُ اؾت ٍ ضٍقي ٍ ثي ،زاًكوٌساى
 قَز.يع ضٍقي هيل ًيؽْط ٍ تٌع ین هقٌبيذَز حسٍز ٍ حط ، ذَزثِليثغي ٍ تأٍ

ِ ضٍقي قسى هيَْم ّط ي تٌبؽط زٍ انغالح ؽبّط ٍ ثبعي ثيبًگط ايي اؾت ِّ اٍالً
ثِ اضائِ ثحج زض ِّ ايٌِْ ّط پػٍّكگطی  بًٌّس، حبًيزٍ ثِ ىْن زيگطی ّوِ هياظ ايي 

زٌّسُ زقَاضی  ، ًكبىآى ًؾطی اثطاظ زاضززضثبضُ  ٌّسايي هَضَؿ پطزاذتِ ٍ ؾقي هي
هقٌب ٍ هَهَز زضثبضُ  ؽبّط ٍ ثبعي ٍطآى اؾت. ثِ ّط ضٍی تبٌَّى هحََبىزضثبضُ  ثحج
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حخي هؿتَل اًجبم ًسازُ ٍ تالقي زض ضاُ هقطىي هقيبضّبيي ثطای اظ تٌعيل ٍ ؽبّط ٍطآى ث
ًگبضًسُ ثطآى اؾت ِّ زض ثبظقٌبؾي هقٌبی تٌعيل ٍ ؽبّط ٍطآى اًجبم ًپصيطىتِ اؾت. 

ًَغِ هَبثل تهَض يبز قسُ، يقٌي تالـ ثطای ىْن هقٌبی تأٍيل ٍ ثبعي ٍطآى، اگط ثطای 
تط ٍ قبيس تط، ضٍقيُ نحيحضهحََبى ثِ ز ،قسىْن هقٌبی ؽبّط ٍطآى تالـ هي

ضٍ زض هَبلِ حبضط تالـ  يبىتٌس. اظاييقٌبی ثبعي زؾت هيتطی زض ثبة هاذتاله ّن
قَز ىْوي اظ هقٌبی ؽبّط ٍطآى اضائِ گطزز، ثبقس ِّ ايي ىْن ثِ زضُ ٍ زضيبىتي هي

 تط اظ هقٌبی ثبعي ٍطآى ًيع ثيٌجبهس. ضٍقي
 

 ضزورت بحث
هَز اظ ؽبّط ٍ ثبعي ٍطآى ٍ هقطىي هقيبضّبی هَزضثبضُ  اّويت ٍ ضطٍضت ثحج

تط اظ آى اؾت ِّ ثطای احجبت آى اؾتسالل قَز. توبيع ايي زٍ ؾغح اظ هقٌبی ٍطآى ضٍقي
تَاى ثِ  هي زض پطتَ آىٌّس: يْي آًِْ اهب زٍ اًگيعُ ضطٍضت ايي ثحج ضا هضبفو هي

تَاى اظ ايي  هي ًبيل قس ٍ ؾپؽ اضظيبثي ّطز ِّ آيب تيؿيطی اّل ثيتّكو ضٍـ 
قيَُ ثطای زضُ هقبضه ثيكتط اظ ٍطآى ٍ پبؾرگَيي ثِ ًيبظّبی جسيس ٍ جسيستط ثْطُ 

هٌحهط ثِ ذَز آى پيكَايبى ثَزُ  ضٍـ ٍ قيَُ تيؿيط اّل ثيتآًِْ  ٍ يب ،گطىت
ثْطُ ثطًس؟ زيگط ايٌِْ يْي اظ ايكبى اؾت ٍ زيگطاى هَؽيٌس اظ هقبضه ثيبى قسُ تَؾظ 

ضٍيْطز ثِ تيؿيط ثبعي اؾت. حبل،  ،ؾٌت ثب گطايف ؾليي ثط قيقِايطازات فبلوبى اّل 
ای زض پبؾد ٌٌّسُ ، ًَف تقيييقَزًَؿ تحليلي ِّ اظ هيَْم ؽبّط ٍ ثبعي ٍطآى اضائِ هي

 ثِ ايطازات اّل ؾٌت ثط قيقِ زاضز. 
 

 ل قزآنیتنش یدر معنا ها هدگاید
ثبعي ٍطآى ثِ تٌعيل ٍ  ؽبّط ٍ ،ًَل قس اظ آًجب ِّ زض ضٍايتي ِّ اظ اهبم ثبٍط

، يِ ثِ ّن هطتجظ ثَزُ آيس ِّ تٌعيل ٍ ؽبّط ّبهالًزؾت هي ، ثِتأٍيل ٍطآى هقٌب قسُ
ثحج ضا  ،حنغالبلِ حبضط ثب يْؿبى گطىتي ايي زٍ ازض هَضٍ  اظايي آيٌس،قوبض هي چيع ثِ

 ين.ٌّاثتسا ثب گعاضقي اظ زضيبىت هيؿطاى اظ هقٌبی تٌعيل ٍ ؾپؽ ؽبّط ٍطآى آمبظ هي
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اًس ِّ زض يي هغطح ّطزُّبُ ل زيسگبيتٌع یهقٌبزضثبضُ  ًؾطاى ٍ اّل تحَيٌ نبحت
سگبُ جْت ًكبى زازى تهَيطی اظ ايي ههغلح زض هيبى يايٌجب ثِ ًَل چٌس ز

 .نيٌّيپػٍّبى اّتيب ه ٍطآى
 يٍطآى هقطى يالليؾ ضٍقي ٍ تحت يل ٍطآى ضا ّوبى هقبًياظ هحََبى تٌع يثقض

ِْ ايكبى تٌعيل ضا اظ ؾٌد هقٌب زاًؿتِ ًِ اظ ؾٌد اليبػ ٍطآى، . ايٌ(236 هقبضه،) اًسّطزُ
ای هجْن اؾت  ، ًْتِالليؾي ثبقس ايٌِْ تٌعيل هقبًي ضٍقي ٍ تحت ٍبثل تَجِ اؾت، اهب

آًچِ ٍطآى زضثبضُ آى ًبظل  يقٌيل ياًس تٌعگط گيتِيز يثقض آى ثحج قَز.زضثبضُ  ٍ ثبيس
(. 130)هيطهحوسی،  طگكت جوالت ٍ ّالم ثِ آى اؾتآًچِ ث قٌييل يقسُ ثَز، ٍ تأٍ
 ًَيؿس:هي ثيبى الؿقبزُنبحت تيؿيط 

ك ٗدادى آى ثش هصبد  ك٘فجبست اػت اص تغج ،ثبؿذ ٕهصذس ٕهقٌب ل لشآى اگش ثِٗتٌض»
فجبست اص خَد  ،اؽ ًبصل ؿذُ اػت ِ دسثبسُٗثبؿذ وِ آ ٕض٘آى چ ٖ، ٍ اگش ِث هقٌٖق٘عج

ب خَد ٗ ٖك سٍحبًٗػت اص ثبصگـت دادى آى ثِ هصبدا بستل فجّٗبػت ٍ تأٍ آى هصذاق
ي ٗاص ا ،گزسدٖ ك هٗي هصبدّٗبٕ سٍحبًٖ اػت ٍ چَى دس ٌّگبم ًضٍل اص ا آى هصذاق

 (1/173)گٌبثبدٕ،  .«ذُ ؿَد٘ك، ثبصگـت ًبهٗك دادى ثب هصبد٘جْت دسػت اػت وِ تغج

ّطی اليبػ ٍطآى ؽب یهقٌب ،ايي اؾت ِّ هَهَز اظ تٌعيلّب  يْي زيگط اظ ثطزاقت
ضوي ثيبى ؾِ هقٌب ثطای  ،هقبًي تٌعيلزضثبضُ  ّبهل ًؿجت ثِقبّط ثب اضائِ ثحخي   اؾت.

 ٌّس: هي هقٌبی ؾَم ضا چٌيي هقطىي ،آى زض ضٍايبت
ذى لفؼ، ٘ب ؿٌٗذى ٗوِ ثب د ٖٗهقٌب ؛آًْبػت ٖٗهمصَد اص تٌضٗل ؽَْس الفبػ، ؽَْس اثتذا»
چِ  ؛ي هقٌبػت٘ل، ّوٗبت هشاد اص تٌضٗاص سٍا یادبثذ. دس تقذٖٗ دسًگ ثِ رّي ساُ هٖ ث
 ثِ ثقذ( 71)ؿبوش،  «ش آى هشاد ثبؿذ.٘هشاد ؿبسؿ ثبؿذ ٍ چِ غ یؽبّش یي هقٌبٗا

ٍ ( 90)ًًَْبم،  ّبؾت ط ٍ ثيبى قأى ًعٍليل، تيؿيتٌع یبى قسُ ثطايث يگط هقبًياظ ز
اهلل هقطىت زض . آيتاًسِ ثبالذطُ ثقضي هَهَز اظ تٌعيل ٍطآى ضا هَضز ًعٍل ٍطآى زاًؿت

 بز قسُ زض آمبظ هَبلِ ًَقتِ اؾت:تَضيح حسيج ي
وِ هَاسد لبثل اًغجبق سا ؿبهل  ،ل آىِٗ اػت ٍ ثغي تأٍٗؽْش ّوبى هَسد ًضٍل آ»
 (66هقشفت، .« )بهذُ اػتٌَّ٘ص ً ٖدس گزؿتِ اتفبق افتبدُ ٍ ثشخ ٖؿَد. ثشخٖ ه

 



 

 

68 

 

68 

ت
يؿ

ل ث
ؾب

 
ن/ 

يْ
ٍ

ضُ
وب

ق
1 /

پي
پيب

 
78/ 

بض 
ْث

13
95

 

 

 در معنای تنشیل قزآن ها هنقد دیدگا

تٌعيل »يب « تٌعيل»ّبيي اؾت ِّ اظ ههغلح  ّب ٍ ثطزاقت تقطيو ثركي اظ ،ايي
 قَز:  هي ذالنِ ظيطاًجبم قسُ اؾت ٍ زض هحَضّبی « ٍطآى
 .هقبضه() الليؾي ٍطآى هقبًي ضٍقي ٍ تحت -1
 .هيطهحوسی() آى ًبظل قسُزضثبضُ  چيعّبيي ِّ ٍطآى -2
 .ًًَْبم() تيؿيط ٍ قأى ًعٍل -3
 قبّط(.) آىهقٌبی ؽبّط اظ اليبػ ٍط -4
 .گٌبثبزی() ّبی عجيقي آيبت ٍطآى تغجيٌ آيبت ٍطآى ثط ههبزيٌ عجيقي، يب ذَز ههساً -5

ٍ هقٌبی اٍل ٍ چْبضم ًيع گطچِ آيس هقٌبی زٍم ٍ ؾَم ٍ پٌجن ثِ ًؾط هجول هي
تَاى ثط  يقٌي ًوي ؛اهب زض هَاضزی ثب چبلف هَاجِ ذَاّس قس ،ؽبّط ضٍقي اؾت ثِ

آيبت قطييِ ٍطآى اظ هقٌبی تأٍيلي  ثيكتطٍطآى ضا زض ّوِ يب  هقٌبی تٌعيلي ،اؾبؼ آى
هطظ هكرهي هيبى قبيس ًتَاى  ،جسا ّطز ٍ ثبظ قٌبذت. تَضيح آًِْ زض تقطيو ًرؿت

ي ثب هقٌبی ثبعٌي زض ّوِ آيبت ٍطآى هقطىي ّطز. ايي اقْبل الليؾ تحتهقٌبی ضٍقي ٍ 
اؾت اظ ؽبّط اليبػ ٍطآى زٍ هوْي ِّ  چٌبى قبّط( ًيع ٍاضز اؾت؛) ثط تقطيو چْبضم

هَضز هقٌب ثطزاقت قَز ِّ يْي هَضز تأييس ؾيبً اؾت ٍ زيگطی ثب ٍغـ ًؾط اظ ؾيبً، 
ثِ فبلوبى يَْز ٍ  ﴾فَؼِئَلَُا أَِّلَ الزِّوْش﴿تيؿيط آيِ قطييِ  هخالًتأييس ضٍايبت هقتجط اؾت. 

ثب ؾيبً اؾت ٍ  ّط زٍ هغبثٌ ؽبّط اليبػ ٍطآى اؾت ِّ اٍلي ّوبٌّگ ،اّل ثيت پيبهجط
. زض ايٌجب عجٌ تقطيو ًرؿت ٍ چْبضم زيگطی ثط اؾبؼ ضٍايبت هقتجط اّل ثيت

هقٌبی زٍم هقٌبيي تأٍيلي ٍ ِّ هقٌبی تٌعيل ٍطآى ثبقس، زض حبلي  ،ثبيس ّط زٍ هقٌب
 ىطاٍاى اؾت. ّبِ ثبقس. ايي ٍجيل ًوًَثبعٌي ثطای آيِ قطييِ هي

 ؛ضؾس هي آى ًبظل قسُ ًيع هجول ثِ ًؾطبضُ زضث تقطيو زٍم، يقٌي چيعّبيي ِّ ٍطآى
 ظيطا ضٍقي ًيؿت ِّ آيب هَهَز اظ آى قأى ًعٍل اؾت يب ىطاتط اظ آى ضا ًيع قبهل

ثسٍى تقطيو ؾَم( ) ًًَْبمايٌِْ  تقطيو پٌجن ًيع ّويي هكْل ضا زاضز. ضوي .قَز هي
ِ اؾت. تقطيو ّب زاًؿت تٌعيل ضا ثِ زٍ هقٌبی فلن تيؿيط ٍ ثيبى قأى ًعٍل ،ّيچ زليلي

ضؾس، ثب ايي حبل ذبلي اظ  هي هطحَم اؾتبز هقطىت ًيع گطچِ تقطييي زٍيٌ ثِ ًؾط
هب اًجَّي اظ ضٍايبت  ،اجوبل ًجَزُ ٍ ًيبظهٌس تَضيح اؾت. زض هيبى ضٍايبت تيؿيطی
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تَاى عجٌ يِ تحليل آى ضا اًس ِّ ّن هيزاضين ِّ تيؿيطی اظ ثقضي اظ آيبت اضائِ زازُ
هقٌبی تأٍيل ٍ  ،تَاى ثب تحليلي زيگطٍ ّن هي ،ط اليبػ آيِ زاًؿتّوبٌّگ ثب ؽَاّ

آٍضزى ٌّگبم تْجيط ًوبظ،  ثِ زؾت ثبال« طاًحٍََ»اظ جولِ تيؿيط  .قوبض آٍضز ثبعي آيِ ثِ
ُ ئِالَّ الْوُغََّْشٍُى﴿ قِجَإُا ٗلُلْ هب ﴿ثِ لعٍم عْبضت ثطای هؽ ذظ ٍطآى، ( 79)ٍاٍقِ/ ﴾ ال َٗوَؼُِّ

( ثِ زفب ّطزى ٍ زفب ذَاًسى، ًِ زفَت ّطزى ثِ زيي، 77ىطٍبى/) ﴾ال دُفبؤُوُنِلََِ ٖثِىُنِ سَثِّ
تَاًس ايي هقبًي ضا زض حَظُ تٌعيل يب آيِ زيگط ِّ ًَؿ تقطيو اظ تٌعيل ٍطآى هي ّبُ ٍ ز

آى اؾت ِّ ّوِ ًِ: ازاهِ هَبلِ(. اقْبل تقطيو گٌبثبزی ًيع ) تأٍيل ٍطآى ٍطاض زّس
ای ههساً هبزی ٍ عجيقي ًساقتِ ثبقس، ظيطا چِ ثؿب آيِ ؛گيطزط ًويثهَاضز تٌعيل ضا زض

ثقضي آيبت زاضای تأٍيلي ثب آًِْ  ثبقس؟ ٍ يب ويآيب ثبيس گيت ِّ آى آيِ زاضای تٌعيل ً
ههساً عجيقي زيگطی ثبقس، آيب ثبيس آى ههساً عجيقي زٍم ضا ّن تٌعيل زاًؿت؟ ثِ ّط 

ب ضٍايت تيؿيطی ضا ضٍقي ّطز ِّ آيب اظ تَاى تْليو نسّحبل ثب ايي تقطيو ًوي
 هََلِ تٌعيلٌس يب تأٍيل.

 

 تعزیف ظاهز قزآن رهبادر ها هدیدگا
اًس ِّ زض ايٌجب ثطذي اظ زؾت زازُ تقبضيو هرتليي ثِاظ ؽبّط ٍطآى ًيع هحََبى 

هَهَز اظ ؽْط ٍ ثغي زضثبضُ  چْبض احتوبلٌّين. قيد عَؾي تقبضيو آًبى ضا هطٍض هي
 : ثسيي ٍطاض اؾتؾت. ايي چْبض ٍجِ ثيبى ّطزُ ا

ّبی پيكيي ٍ پيبهجطاى گصقتِ  ی حبّي اظ ٍٍبيـ اهتّبِ ٍه ،هَهَز اظ ؽْط ٍطآى -1
ثطای اهت اؾالم اؾت.  ّبِ ّبی هَجَز زض ايي ٍه فجطت هَافؼ ٍ ،اؾت ٍ ثبعي ٍطآى

ط ٍ ّن اثَفجيسُ هقو ،آهسُ ٌّس ِّ ايي احتوبل ّن زض ضٍايبت اّل ثيت ٍی ثيبى هي
 ثي هخٌي آى ضا ًَل ّطزُ اؾت. 

ِ  هگط ،اظ ٍطآى ًيؿتای  آيِ اظ اثي هؿقَز ًَل قسُ اؾت ِّ -2 گطٍّي ثِ آى فول آًْ
ٍ گطٍّي ثِ آى فول ذَاٌّس ّطز. هغبثٌ ايي ثطزاقت، ّؿبًي ِّ ثِ ٍطآى فول  اًسُ ّطز
 ثبقٌس.  هي ثبعي ٍطآى ،ؽبّط ٍطآى ٍ آًبى ِّ زض آيٌسُ ثِ آى فول ذَاٌّس ّطز ،اًسُ ّطز

 ؽبّط ٍطآى اليبػ آى ٍ ثبعي آى تأٍيل آى اؾت.  -3
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ِّ اظ ثبعي آيِ تيتيف ٌّي ٍ آى ضا ثب ؽبّطـ ٌّگبهي »حؿي ثهطی گَيس:  -4
 .(1/9عَؾي، ) «يبثي ثِ هقٌبی ؽبّط زؾت هي ،هَبيؿِ ٌّي

ي چْبض تقطيو، ؾري اثي ًَيت ضا ًيع ثِ آى اىعٍزُ اؾت. اثي يثب ًَل ا يَعيؾ -5
 ت گَيس:يًَ

اػشاس  ،اّل فلن سٍؿي اػت ٍ ثغي لشآى ٕآى اػت وِ ثشا ٕؽبّش ٖؽْش لشآى هقبً»
ْب آگبُ ػبختِ ك سا ثش آًٗاسثبة حمب ،هتقبل ٕبت اػت وِ خذاٗك هَجَد دس آٍٗ دلب
 (.2/459ػَ٘عٖ، االتمبى، ) «اػت

ت اهب زض هَبم ٍاٍـ ٍ تيؿيط آيب ،ًؾط آيس ي تقطيو هوْي اؾت تقطيو ضٍقٌي ثِاي
تَاى ثب آى هطظ هكرم ٍ هقيبضی هَضز ٍجَل ّوگبى، هيبى اؾطاض ٍ  قطييِ ٍطآى ًوي

 ،زٍبيٌ هَجَز زض آيبت قطييِ ثب هقبًي ؽبّطی آى تطؾين ٍ تقييي ّطز ٍ ثط اؾبؼ آى
سُ يهقٌبيي ضا ِّ اثَفج»س: ياىعا هي چٌييؾيَعي ّو هيبى ؽبّط ٍ ثبعي ٍطآى ىطً ًْبز.

 .«ضؾس هي ط هقبًي ثِ ًؾطتط اظ ؾبي حينح ،بى ّطزُيث

ثبيس تَجِ زاقت ِّ هغبثٌ ايي  ،زض هَضز هقٌبی زٍهي ِّ قيد اظ اثي هؿقَز ًَل ّطزُ
ذيبض ثي فسی ًبظل قسُ زضثبضُ  ىطو آيِ قطييِثطزض هَضز آيِ حس ؾبضً، اگط  تقطيو هخالً

پؽ  طوىثطثط ًؾط ٍی، ذيبض ؽبّط آيِ ذَاّس ثَز ٍ ّؿبًي ِّ  ثٌب ،(5/160ٍطعجي، ) ثبقس
قوبض  ، ثبعي ايي آيبت ثِی ثقس اٍسام ثِ ؾطٍت ّطزُ ثبقٌسّبُ اظ ضؾَل ذسا ٍ زض زٍض

 ثبقٌس. زض حبلي ِّ ايي ثطزاقت نحيح ًيؿت ٍ ّوِ ايي اىطاز ؽبّط ٍطآى هي ،آيٌس هي
تَاى آى ضا ًبؽط ثِ هقٌبی ؾَهي ِّ ِّ هي ُزقبّط زض ثبة تٌعيل ٍطآى تَضيح زا

 ًَيؿس: هي ،ی يْي اظ هقبًي تٌعيل ضا اليبػ ٍطآى زاًؿتِزاًؿت. ٍ ،قيد ًَل ّطزُ

 ش:ٗبت صٗهبًٌذ سٍا ؛ثبؿذٖ الفبػ لشآى ه ٕهقٌب بت، ثِٗاص سٍا ٖل دس ثشخٍٗاطُ تٌض»
شا ٗذ، ص٘اص هشدم فشهَد: اص هي دسثبسُ وتبة خذا ثپشػ ٖبى گشٍّ٘دس ه ٖفل
ثش هي  ،(ٖغّٗش ؿشا دس ّش صهبى ٍ هىبى ٍ تحت) ؿذٖ وِ ًبصل ه ٕاِ ٗبهجش ّش آ٘پ
ي ٌّگبم، اثي الىَّاء ثشخبػت ٍ ٗآهَخت. دس اٖ ل آى سا ثِ هي هٗخَاًذ ٍ تأٍٖ ه

ـبى ًٗضد ا بهجش٘وِ ؿوب دس صهبى ًضٍل آى ثش پ ٖبتٗگفت: پغ دس هَسد آ
ذم، آى ٘سػٖ ـبى هٗثِ حضَس ا ٖي هَاسد، ٍلتٗچغَس؟ حضشت فشهَد: دس ا ٕا ًجَدُ

بهجش ٘ي، پٗاآهَخت، ثٌبثشٖ ض ثِ هي ه٘ل آى سا ًٗشد ٍ تأٍوٖ بت سا ثش هي لشائت هٗآ
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 .(10/125هجلؼٖ، ) دادٖ ن ه٘ل لشآى سا ثِ هي تقلٗل ٍ تٌضٗتأٍ اوشم

لشآى سا اٌٗىِ  تٌبلط دس لشآى ثَد، فشهَد: اص ٖوِ هذّف ٖمٗخغبة ثِ صًذ ٖفل
ثـش اػت، ِ والم ٘ل لشآى ؿجٗشا چِ ثؼب تٌضٗص ؛حزس ثبؽ، ثشٖش وٌ٘خَد تفؼ ٕثِ سأ

 (.89/107هجلؼٖ، )ؼت ٘ل آى ثِ والم ثـش ّوبًٌذ ًٗتأٍ ٍٖل

شا هي ٗاص هي ثپشع، ص ٖخَاّٖ ش لشآى ّش چِ ه٘دسثبسُ تفؼثن ثِ اثي فجبع گفت: ٘ه
ل آى سا ثِ هي ٗـبى تأٍٗام ٍ ا لشائت وشدُ ٖش هإهٌبى فل٘لؾ سا ثش اهٗتٌض

  ثِ ثقذ( 34ؿبوش، ) «آهَختِ اػت.
 س:ًَيؿآلَؾي هي -6

 ٕثشا ٖبى ؿذُ ٍ ساٌّ٘ؾ آى ث٘چ ٍٖ چگًَگ ّبُ وِ اص ساُ ٍاط ٖو٘آى دػتِ اص هفبّ»
 ٖقٌٗبت اػت ٍ سٍح ًْفتِ دس الفبػ، ٗگبًِ لشاس دادُ ؿذُ، ؽبّش آ اػتٌجبط احىبم پٌج

لبثل دسن اػت، ثبعي آى  ِٖ ثش سٍح لذػ٘وِ تٌْب ثب تى ٖن فبل٘آى دػتِ اص هفبّ
 ( 1/7آلَػٖ، ) «ثبؿذ.ٖ ه

ٍ تب حسٍزی  اًسى اؾت ِّ هحََبى ثِ زؾت زازُيٌْب ثطذي اظ تقبضيو ؽبّط ٍطآا
 زّس. تهَيط هحََبى ضا اظ ؽبّط ٍ تٌعيل ٍطآى ًكبى هي

 

 بزرسی تعاریف محققان اس تنشیل و ظاهز قزآن
تقطيو چْبضم هجْن ٍ تقطيو ؾَم ًبزضؾت ثِ ًؾط  ،اظ هيبى تقبضيو يبز قسُ

يِ اظ ايي  فسم جبهقيت اؾت ٍ ّيچ ،بيط تقبضيويي اقْبل ؾتط هْن ٍ ضؾس هي
ؾِ  ،گيطز. ثب ايي حبل اظ هيبى آًْب ثطتَاًس ّوِ هَاضز ؽبّط ٍطآى ضا زضتقبضيو ًوي

 زيسگبُ ٍبثل تَجِ اؾت: 
 

 دیدگاه ابن مسعود. 1

ِ  هگط ،ای اظ ٍطآى ًيؿتآيِ ز،ثِ ًؾط اثي هؿقَ ٍ  اًسُ گطٍّي ثِ آى فول ّطزآًْ
 ِ اثي هؿقَز اظ نحبثيبى ضؾَل ذساضٍقي اؾت ّذَاٌّس ّطز.  گطٍّي ثِ آى فول

آيس، هَهَز  هي ايي ٍٍتي ؾري اظ فول ّطزى گطٍّي ثِ آيبت ٍطآى ثِ هيبىاؾت، ثٌبثط
نحبثيبى هقبنط ثب ضؾَل ذساؾت ِّ ٍطآى زض فهط آًبى ٍ زض ذغبة ثِ آًبى ًبظل قسُ 

ًيؿت ِّ ّوِ « ٓاٍيوَا الهلَ»آيبتي ًؾيط  ،هَهَز اثي هؿقَز اظ ايي ؾري گَيباؾت. 
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ٌّس تب ًتيجِ ثگيطين ّؿبًي ِّ زض فهط پيبهجط ثِ ايي آيِ فول هؤهٌبى ضا ثِ اٍبهِ ًوبظ اهط هي
ٍ ثِ اٍبهِ ًوبظ  آهسُی ثقس ّبُ تٌعيل ٍ ؽبّط آيِ ثبقٌس، ٍ آى هؤهٌبًي ِّ زض زٍض ،ّطزًس

ي ًؾيط آيبت لقبى ٍ ٍصه ٍ پطزاظًس، ثبعي ذَاٌّس ثَز. ّوچٌيي تنييط ههساً زض آيبت هي
 ٌّس. احتوبالًايجبز زٍ هقٌبی تٌعيل ٍ تأٍيل ًوي ،حس ظًب ٍ حس ؾطٍت ٍ ؽْبض ٍ اهخبل ايٌْب

ٌِىُنِ فَمبتِلَُا أَئِؤََّ ٗد ٖ وبًَُْنِ هِيْ ثَقِذِ فَِْذِِّنِ ٍَ عَقٌََُا فٍَٗ ئِىْ ًَىَثَُا أَ﴿هَهَز اثي هؿقَز آيبتي ًؾيط 
ُنِ ُنِ ٗال أَ الْىُفْشِ ئًَِّْ ٌٌّس. ی هربعت آى تنييط هيّبُ ( اؾت ِّ گط12ٍتَثِ/) ﴾ٌْتََُْىَٗوبىَ لَُْنِ لَقَلَّْ

تَاًس زٍ هقٌبی تٌعيل زض ايي آيِ ثِ ّبضظاض ثب پيكَايبى ّيط ىطهبى زازُ قسُ اؾت. ايي آيِ هي
يت زاضز. ٍ تأٍيل زاقتِ ثبقس ٍ قٌبذت ايي زٍ هقٌب ٍ توبيع آى زٍ اظ يْسيگط ثطای هب اّو

َ الْكُفْشِ»زض ضٍايتي اظ اثي فجبؼ آهسُ اؾت اؾت ِّ هَهَز اظ  ؾطاى هكطُ  ،زض ايٌجب« أَئِؤَّ

جْل ٍ ؾبيط ثعضگبى ثي اثي هٍٔطيف ٍ هِْ ّوچَى حطث ثي ّكبم ٍ اثَؾييبى ٍ فْط

ظيطا ذغبة  ؛قِ زضيبىت هقبنطاى پيبهجط اظ ايي آيِ ًيع جع ايي ًجَزُ اؾتٍطيف اؾت. ثي
ثبقس ِّ ايٌبى گطٍُ اٍل اظ ههبزيٌ آيِ هي .آمبظيي ؾَضُ تَثِ ثِ هكطّبى هِْ اؾت آيبت

 (.5/18عجطؾي، ) اًسثِ آيِ فول ّطزُ ،ثِ تقجيط اثي هؿقَز
حبل ضٍايتي ايي آيِ قطييِ ضا زض اضتجبط ثب جٌگ جول زاًؿتِ اؾت ِّ زض حسٍز 

 آهسُ اؾت ِّ ايي آيِّجطی ضخ زازُ اؾت. زض تيؿيط فلي ثي اثطاّين ٍوي  47ؾبل 
ثب ايي »زض جٌگ جول ىطهَز:  انحبة جول ًبظل قسُ اؾت ٍ اهيطالوؤهٌييزضثبضُ 

(. 1/283ٍوي، ) «قْي جع ثط اؾبؼ ّويي آيِ قطييِ زؾت ثِ جٌگ ًعزم گطٍُ پيوبى
تأٍيلي ِّ اظ تنييط زض ههبزيٌ  ؛اًسِ ضٍقي اؾت ِّ اهبم زض ايٌجب تأٍيل آيِ ضا ثيبى زاقت

ؽبّط ثِ آييي اؾالم ثبٍض زاضًس ٍ زض  . زض ايٌجب گطٍّي اظ اىطاز ِّ ثِتِ اؾتًكأت گطى
 ،اًس، زض حبلي ِّ زض گطٍُ ًرؿتههساً پيكَايبى ّيط هقطىي قسُ ،حْن هؿلوبًبًٌس

ی ايي تنييط ههساً زض ضٍايبت ّبِ ًوًٌَ آيِ قطييِ اظ ؾطاى هكطُ ثَزًس. ّوِ ههبزي
آيس، اهب ًؾط زٍيٌ هي ثي هؿقَز اظ ؽبّط ٍطآى ثِيو اايي تقطثطتيؿيطی ىطاٍاى اؾت. ثٌب

ؽَاّط ٍ هقبًي ثبعٌي ٍطآى ضا  ًيؿت ٍ ثركي اظ ياقْبل آى ايي اؾت ِّ تقطيو جبهق
هَاضزی ضا ِّ اظ آيِ قطييِ هقٌبی زيگطی زض فطو هقٌبی ًرؿت  گيطز. هخالًثط هيزض

زى ٌّگبم تْجيط ًوبظ ـ فالٍُ آٍض ثِ زؾت ثبال« طاًحٍََ»هبًٌس تيؿيط  ،قَزآى ىْويسُ هي
 .قَزثط ٍطثبًي ّطزى قتط ـ ضا قبهل ًوي
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 دیدگاه ابوعبیده . 2

تقطيو اثَفجيسُ ًيع اظ تٌعيل ٍ تأٍيل ٍبثل تَجِ اؾت. ٍی گيتِ اؾت آيبتي ِّ زض 
يِ هسلَل اٍلي زاضز ٍ يِ مطو. هسلَل ايي آيبت تٌعيل  ،ًبظل قسُ ّبی اًجيب هَضز ٍهِ

 ٖذُ أَىْ ًَوُيَّ فَلٍََٗ ًُش﴿هسلَل آيِ قطييِ  ثبقس. هخالًتأٍيل آى هي ّبِ يي ٍهآًْب، ٍ امطاو ا
ً ٍَ ًَجِقَلَُْنُ الَْاسِث ٖيَ اػِتُضْقِفَُا فِٗالَّز ِّ زض ؾيبً ٍهِ  (5ٍهم/) ﴾يَ٘الْأَسِضِ ٍَ ًَجِقَلَُْنِ أَئِؤَّ

فَى ٍ هٌت اؾطائيل ٍطاض گطىتِ اؾت، اظ ًبثَزی ىط ٍ ثٌي ىطفَى ٍ حضطت هَؾي
عجطؾي، ) زّس هي كبى زض ههط ذجطئيل ٍ پيكَايي آًبى ٍ ٍسضت گطىتٌاؾطا ذسا ثط ثٌي

(، ايي تٌعيل آيِ اؾت. اهب اظ آًجب ِّ ٍطآى هجيس ّتبة ٍهِ ٍ 8/286، اًسلؿي؛ 7/376
ثطذَضزاض اظ امطاو ّسايتي  ،ی ٍطآى اظ جولِ آيِ هَضز ثحجّب تبضيد ًيؿت ٍ ّوِ ٍهِ

امطاو ٍ هَبنس ايي  ،ايي اؾبؼ هت اؾالم ٍ پيطٍاى زيي ذبتن اؾت، ثطٍ تطثيتي ثطای ا
تغجيٌ زازُ  ذَُا ايي آيِ قطييِ ثط اهبم فلي ؛آيِ هقٌبی تأٍيلي آيِ قطييِ ذَاّس ثَز

حَيعی، ) قَز ٍ يب ثط اهبهبى هقهَم اظ اّل ثيت پيبهجط يب اهبم نبزً ٍ يب اهبم ظهبى
 اظ هقٌبی ّبهالً« ٍاضحيي»ٍ « أَئِوَِّ»عَض ذبل  يِ ٍ ثِّبی آ ٍاغُ ،(. زض ايي تأٍيل4/111

 ،اؾطائيل اؾت ًبؽط ثِ پيكَايي ٍ ٍضاحت ثٌيِّ  آى هتيبٍتي زض هَبيؿِ ثب هقٌبی تٌعيلي
ی ٍطآى ثطذَضزاض اظ هقٌب يب هقبًي ثبعٌي ّبِ قَز. ٍ ايي چٌيي ّوِ ٍهثطذَضزاض هي

ايي تقطيو گطزز. ثٌبثطقَز ـ هيت هيتَجِ ثِ امطاضي ِّ ثط ّط ٍهِ هتطتثب هتقسزی ـ 
يي تط هْن تقطييي ٍبثل تَجِ ٍ زٍيٌ اؾت. اهب ،اثَفجيسُ اظ ؽبّط ٍ ثبعي يب تٌعيل ٍ تأٍيل

ی ٍطآى هحسٍز ّب اقْبل ايي تقطيو آى اؾت ِّ زٍ انغالح تٌعيل ٍ تأٍيل ضا ثِ ٍهِ
بضی ثطای تٌعيل ٍ تَاًس هقيًوي ،ّطزُ اؾت ٍ تٌْب ثركي اظ آيبت ٍطآى ضا زضثط گطىتِ

 تأٍيل يب ؽبّط ٍ ثبعي ّوِ آيبت ٍطآى ثبقس.
 

 تعزیف تنشیل به الفاظ قزآن. 3

زض . تقطيو ؾَم() تقطيو زيگط ٍبثل تَجِ، تقطيو تٌعيل ٍ ؽبّط ثِ اليبػ ٍطآى اؾت
اظ هََلِ هقٌبؾت ٍ ًِ اليبػ،  ايٌجب ثبيس هيبى ؽبّط ٍ تٌعيل ٍطآى جسا ّطز. ؽبّط ٍطآى حتوبً

ي ِّ زض هَضز تٌعيل، ثِ چٌس ضٍايت اؾتٌبز قسُ اؾت ِّ ؽبّط ؾيبً ضٍايت، تٌعيل زض حبل
اگط ثقضي اظ پيكيٌيبى اظ تٌعيل ٍطآى ثِ اليبػ آى گَيب زّس. ضا ثِ ؾوت اليبػ ٍطآى ؾًَ هي

آيس، ٍ ايي ّوبى ، هطازقبى هقٌبيي اؾت ِّ اظ ٍطائت اليبػ ٍطآى ثِ شّي هياًسُ تقجيط ّطز
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يقٌي هقٌبيي ِّ هربعجبى اٍل ٍطآى اظ  ؛اؾت ِّ زض ايي هَبلِ تطجيح زازُ قسهقٌبی تٌعيلي 
اظ هََلِ هقٌبؾت ٍ ًِ ليؼ، ؽبّط  ،ّطزًس، ظيطا ّوبى عَض ِّ گيتينآيبت ثطزاقت هي

 ،حتي اگط آى ضا ثِ ليؼ تيؿيط ّطزُ ثبقٌس ،آيسهيبى هي ثٌبثطايي ّط جب ؾري اظ ؽبّط ثِ
قَز. اهب زض هَضز تٌعيل ٍ ضٍايبتي ِّ ثِ  ت ليؼ ثطزاقت هيهَهَز هقٌبيي اؾت ِّ اظ ٍطائ

ٍ ؾَم ثِ ٍطيٌِ  ذهَل زض ضٍايت اٍل سُ اؾت، گطچِ اظ ؾيبً ضٍايبت، ثِآى اؾتٌبز ق
تَاى ضؾس ِّ هطاز اظ تٌعيل اليبػ ٍطآى اؾت، اهب زض ايٌجب ًيع ًوي هي ًؾط ثِ« ٍطائت»ّلوِ 

ظيطا  ؛ًرؿت هربعت اظ آيبت زض ًؾط گطىت اليبػ ٍطآى ضا هٌْبی هقٌبی اٍلي ٍ ثطزاقت
زض آى ؾرٌبى ّوِ اّل  ضٍقي اؾت ِّ هربعجبى پيبهجط ٍ ًيع هربعجبى حضطت فلي

يِ هقٌب ٍ ثطزاقت اٍلي ّوبٌّگ ثب ؾيبً اظ  ،ظثبى ثَزًس ٍ ثِ هجطز قٌيسى آيبتي اظ ٍطآى
تيْيِ هيبى  ،زيگط ٌّس، ٍ ايي ّوبى تٌعيل اؾت. ثِ فجبضتآيبت قطييِ ثِ شٌّكبى تجبزض هي

فطة ظثبًبى ٍبثل تهَض اؾت، اهب ثطای هربعجبى اٍلي يبػ ٍطآى ٍ هقٌبی آى ثطای هب ميطال
بؾت. آًجب هقٌٍطآى، اليبػ ٍطآى ثب يِ ؾغح اظ ثطزاقت هقٌب تَأهبى ثَزُ ٍ ايي تيْيِ ثي

زاقت ثبقس. حبل ايي ثطّن ِّ ؾري اظ ٍطائت اؾت، ٍطائت تَأم ثب ثطزاقت هقٌب هٌؾَض هي
 آقْبض اؾت. اظ تٌعيل زض ؾِ ضٍايت ىًَ ّبهالً
اثتسا تأٍيل زض هَبثل ٍطائت ٍ ؾپؽ زض هَبثل تٌعيل ، زض ضٍايت ًرؿت اهبم فلي

ّطز ٍ  يبت ضا ثط هي ٍطائت هيسم، آى آيضؾ يكبى هيثِ حضَض ا يٍٍت... »؛ ٍطاض گطىتِ اؾت
ل ٍطآى ضا ثِ هي يل ٍ تٌعيتأٍ بهجط اّطميي پياآهَذت، ثٌبثط يع ثِ هي هيل آى ضا ًيتأٍ
ايي تَبثل زض ضٍايت ؾَم ًيع ٍجَز زاضز ٍ تقييي ٌٌّسُ هقٌبی تٌعيل اؾت. «. زاز ين هيتقل

ٍ ايي آقْبضا زاللت زاضز ِّ هٌؾَض اظ ٍطائت ٍ تٌعيل، اليبػ تَأم ثب هقٌبی ؽبّطی اؾت 
ب. زض ٍاٍـ زض ايٌجب ِّ ّطگع ثطای هربعت اّل ظثبى اظ ّن جسا قسًي ًيؿتٌس، ًِ اليبػ تٌْ

 .ًِ ليؼ ،هقٌبؾت تط اظ آىِ زليل تَبثل ثب تأٍيل ـ ّيِ ؾٌگييـ ثِ 
زض ضٍايت زٍم ّن ؾري اظ ّوؿبًي تٌعيل ّالم ذسا ثب ّالم ثكط ثِ هيبى آهسُ 

ل آى ثِ ّالم ثكط ّوبًٌس يتأٍ يِ ّالم ثكط اؾت، ٍليل ٍطآى قجيچِ ثؿب تٌع»...  ؛اؾت
ثِ ظثبى فطثي ايٌِْ  ز ايي اؾت ِّ ؽبّط ّالم ذسا ـ ثِ زليلزض ايٌجب ًيع هَهَ .«ؿتيً

هجيي ٍ ثِ ظثبى ٍَم ًبظل قسُ اؾت ـ ثب ّالم ثكط يْؿبى اؾت، اهب ايي اهتيبظ ثطای ّالم 
 ذسای تقبلي ّؿت ِّ زاضای تأٍيلي اؾت ِّ ؾري ثكط ىبٍس آى اؾت.
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 اس تنشیل بزگشیدهتعزیف 
، يل ٍ تأٍيل ٍ ًيع تأهل زض تقبضيو هيؿطاىثب تأهل زض ضٍايبت ؽبّط ٍ ثبعي ٍ تٌع

ضؾس تٌعيل ٍ ؽبّط ٍطآى فجبضت اؾت اظ ّط هقٌبيي ِّ زض شّي هربعجبى ًؾط هي ثِ
ِّ ثطای ًرؿتيي ثبض آيبت ٍحي ضا زض ىضبيي ذبل اظ آى حضطت  ضؾَل ذسا
تأٍيل  ،ثؿت، ٍ ّط هقٌبيي ميط اظ آى ٍ زض ذبضد اظ آى ىضبًَف هي ،ّطزًساؾتوبؿ هي

ٍ ثبعي ٍطآى اؾت. ايي تقطيو جسيس ًِ زض هَبم جقل انغالح ٍ ثبيس، ثلِْ زض هَبم 
ثبقس. پيف اظ هي ،ّب ٍ تَنيو آًچِ زض ضٍايبت ثب ايي فٌَاى ثِ آى اقبضُ قسُّؿت

تقطيو ايي تجييي ِّ زض « هقٌب»ٍ « تٌعيل»تَضيح ايي تقطيو ثِ ثيبى هقٌبی زٍ ههغلح 
 طزاظين.پ، هيٌٌّسُ زاضًس ًَف تقييي

 

 . تنشیل در لغت1
هقٌبی  زض لنت ثِ« ًعل»اؾت. « ًعل»هبزُ اظ ثبة تيقيل ٍ اظ « ًَعّلَ»تٌعيل ههسض 

( ِّ ّن زض هَضز اهَض 2/600ىيَهي، ) ىطٍز آهسى چيعی اظ جبی ثلٌس ثِ پبييي اؾت
( 12/87ههغيَی، ) ٍ ّن زض هَضز اهَض هقٌَی ،ضٍز هي ّبض عجيقي ٍ هبزی هخل آة ثِ

الظم « ًعل»ب ًَجَاى. ىقل بى ؾبذتي يِ هؿألِ زقَاض فلوي ثطای يِ َّزُ يهخل آؾ
، ّوعُ ثبة اىقبل ٍ تكسيس ثبة ٍ ثطای هتقسی ّطزى آى اظ ؾِ ضٍـ حطه جطّ اؾت

هقٌبی ىطٍز آٍضزى اؾت. ثقضي اظ لنَيبى  ثِ« تٌعيل»قَز، ثٌبثطايي  هي تيقيل اؾتيبزُ
تط آى اؾت ِّ  ، اهب زيسگبُ نحيحاًسُ تيبٍتي ٍبيل ًكس« تٌعيل»ٍ « إًعال»هيبى زٍ ٍاغُ 

جْت نسٍض ىقل اظ ىبفل « اًعال»زض هطحَم ههغيَی، ٌس. ثِ ًؾط ايي زٍ ٍاغُ هتيبٍت
( ثِ 7آل فوطاى/) ﴾هَ الْىِتبةَ٘لَفَ  أًَْضَلَ ٕ ََُّ الَّزِ﴿ِّ زض آيِ قطييِ  چٌبى؛ هَضز تَجِ اؾت

ثِ « تٌعيل»اهب زض  .آهسُ اؾت« اًعال» ،ثِ جْت تَجِ ثِ ًبظل ٌٌّسُ ،«َّ الصی»ٍطيٌِ 
 ؛تَجِ اؾت ،جْت ٍٍَؿ ىقل ٍ تقلٌ ىقل ثِ هيقَل يب ّؿي ِّ اهطی ثط اٍ ىطٍز آهسُ

تَجِ ذبعط  ( ث1ِ/ىطٍبى) ﴾ فَجِذُِِ ٖ فَلالْفُشْلبىَ   ًَضَّلَ ٕ تَجبسَنَ الَّزِ﴿زض آيِ قطييِ  هخالًِّ  چٌبى
ثِ . (12/97ههغيَی، ) تقجيط قسُ اؾت« تٌعيل»ثِ  ،فجسُ() ثِ ثيبى ًعٍل ٍطآى ثط پيبهجط

عْطاًي، ) ثبقسهييس هجبلنِ ٍ تْخيط ًيع هي ،ثِ حْن ثبة تيقيل« تٌعيل»فالٍُ ايٌِْ 
زض هحل ىطٍزـ ّن آهسُ آى هقٌبی هطتت ّطزى يِ چيع ٍ ًْبزى  ثِ« تٌعيل». ًيع (1/64



 

 

76 

 

76 

ت
يؿ

ل ث
ؾب

 
ن/ 

يْ
ٍ

ضُ
وب

ق
1 /

پي
پيب

 
78/ 

بض 
ْث

13
95

 

 

تطتيت زض ًعٍل  ،هَهَز هقٌبی تطتيت ّن آهسُ اؾت ِّ احتوبالً چٌبى ِّ ثِ اؾت؛ ّن
 «(.ًعل»، شيل 950اثي ىبضؼ، ) يقٌي يْي ثقس اظ زيگطی ًبظل قسى ؛اؾت
 

 در لغت و اصطالح معنی. 2
جولِ ؛ اظ ّبض ضىتِ اؾت زض هقبًي چٌسی ثِ« فٌي»اؾن هيقَل اظ هبزُ « هقٌي»ٍاغٓ 

چِ ليؼ ثط آى زاللت زاضز، هضوَى ٍ هيَْم ٍ هَهَز اظ ؾري، هطاز ّالم، آً»بی هقٌ ثِ
تَاى  هي. (13/18711زّرسا، ) اؾت« هطاز ٍ هَهَز ٍ هٌؾَض ٍ هسلَل ٍ مطو ٍ ًيت

يب « ٌبهق»زض ايي نَضت ّلوِ «. هَهَز»ًيع تليؼ ّطز ثِ ّوبى هقٌبی « هقٌب»آى ضا 
تْبًَی، ) ثبقس هي« هَقٌِِيّ»ٍ يب هريو اؾن هيقَل  ،قَلهقٌبی اؾن هي ههسض اؾت ثِ

ای ِّ زض هَبثل آى  هقٌي فجبضت اؾت اظ آى تهَيط شٌّي ،زض انغالح هٌغٌ .(2/1600
اؾت ِّ هقٌب ضا ثِ ايي ًْتِ ثؿيبض هْن . ى(بّو) اظای آى ليؼ ٍضـ قسُ اؾت ٍ ثِ

ٌّس ِّ هقٌبی ّط ليؼ  يه ايي تقطيو ثيبى 1اظای ليؼ تقطيو ٌّين.ِ ثتهَيط شٌّي هب
آى اؾت ِّ ثب گيتي ٍ قٌيسى آى زض شّي قًٌَسُ ٍ گَيٌسُ  ،ذَاُ هيطز ثبقس يب جولِ

ًَف ثٌسز. حبل اگط هطزهي زض يِ ظهبى ٍ يِ ىضبی ذبل اليبؽي ضا ذغبة ثِ 
هقٌبی آى اليبػ فجبضت ذَاّس ثَز اظ تهَض شٌّي آًبى ِّ اظ آى  ،يْسيگط تجبزل ٌٌّس

گطی هيبى زٍ ًيط يب زٍ گطٍُ چِ ّوبى اليبػ زض ظهبى زيقَز. چٌبً هي اليبػ ًبقي
 ،ثسل قَز ٍ اظ آى تهَض شٌّي زيگطی هتيبٍت ثب تهَض شٌّي گطٍُ اٍل پسيس آٍضزضزٍ

ايي زض ثحج هقٌبی ؽبّط ٍ هقٌب زچبض تنييط قسُ اؾت. ثٌبثط گَيين هي زض ايي نَضت
ي زٍ ًَؿ هقٌب ضا ثِ تقسز ٍ تيبٍت تَاًين هقيبض تيبٍت اي هي تأٍيل ثبعي يب تٌعيل ٍ

 ثطگطزاًين.  ،آيس هي ای ِّ اظ قٌيسى يِ آيِ ذبل زض شّي پسيستهَيط شٌّي
 

 . معنای تنشیل قزآن در روایات3

ّبض ضىتِ اؾت.  ثِ« تٌعيل»، ٍاغُ زض ضٍايبت ىطاٍاًي هٌََل اظ اهبهبى هقهَم
: يْي ًبم ٍطآى، زيگطی اًسُ ثقضي هحََبى ثطای تٌعيل زض ضٍايبت ؾِ هقٌب ثيبى ّطز

املت اظ هََلِ « تٌعيل»ٍلي  .ثِ ثقس( 73قبّط، ) اليبػ ٍطآى ٍ ؾِ زيگط هقبًي ٍطآى
فٌَاى ًبم ثطای ٍطآى يب  ًسضت زض ثقضي ضٍايبت ثِ ، ًِ ليؼ يب اليبػ ٍطآى، ٍ ثِهقٌبؾت

ثط اليبػ « يلتٌع» ؽبّطاًظيط، ِّ زض ضٍايت  ؛ چٌبىّبض ضىتِ اؾت هقٌبی اليبػ ٍطآى ثِ ثِ
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 ،يذَاّ يط ٍطآى ّط چِ هيخن ثِ اثي فجبؼ گيت: زضثبضُ تيؿيه»ٍطآى اعالً قسُ اؾت: 
ل يكبى تأٍيام ٍ ا ٍطائت ّطزُ يط هؤهٌبى فليلف ضا ثط اهيطا هي تٌعياظ هي ثپطؼ، ظ

 .(2/251، يفيبق؛ 42/128 هجلؿي، ) «آى ضا ثِ هي آهَذتِ اؾت
ضٍايبت هطثَط ثِ ايي ثبة، يقٌي ثبة  ثيكتط جع ضٍايبتي اظ ايي ؾٌد، ثٌبثطايي ثِ

 ّوبى هقٌبی ؽبّط ،تٌعيل ٍ ؽبّط، تٌعيل اظ ؾٌد هقٌبؾت ًِ ليؼ، ٍ هَهَز اظ تٌعيل
 ّوبى ،ضؾسثبقس. تقطييي ِّ ثطای تٌعيل يب هقٌبی تٌعيلي اظ ايي ضٍايبت ثِ ًؾط هي هي

بيي ِّ هربعجبى ٍطآى تٌعيل فجبضت اؾت اظ آى هقٌ»ايي اؾت:  ،اقبضُ قس گًَِ ِّ ٍجالً
. ثِ فجبضت «ّطزًسزض فهط ًعٍل ٍطآى ٍ ثب قٌيسى اليبػ ٍطآى اظ پيبهجط زضيبىت هي

تٌعيل آى هقٌبيي اؾت ِّ ثب قٌيسى اليبػ ٍطآى زض شّي هربعجبى اٍليِ ٍطآى ـ  ،زيگط
ثؿت، حتي  هي قٌيسًس ـ ًَف هي ثبض اظ ضؾَل ذسا ٌّگبهي ِّ ٍطآى ضا ثطای اٍل

هقٌبيي جعئي ثَزُ ثبقس. ثبلغجـ ّط هقٌبيي ِّ ذبضد اظ آى ىضبی اٍليِ  ،اگط آى هقٌب
يبٍت ثب آى هقٌبی تٌعيل ًعٍل ٍ ىطاتط اظ آى اظ آيبت قطييِ ٍطآى ثطزاقت قَز ِّ هت

ٍ تَؾظ آى حضطت ثطزاقت  لَ ايي هقٌبی هتيبٍت زض ظهبى ضؾَل ذساثبقس ـ ٍ
 تأٍيل ذَاّس ثَز. ،قَز ـ

آى تهَضی ِّ ثب قٌيسى  هقٌب فجبضت اؾت اظ ،قبضُ ّطزينِّ ا چٌبىآًِْ  تَضيح
هقٌب هتقسز ذَاّس  ،ٌسز. ضٍقي اؾت ِّ ثب تقسز ايي تهَيطّبث هي ليؼ زض شّي ًَف

( ايي هقبًي ثيبى قسُ 7قطح/) ﴾ فَاِرا فَشَغْتَ فَبًْصَت﴿زض تيبؾيط ثطای آيِ قطييِ  قس. هخالً
 -2 .فجبزت زض قت تالـ ّي ّطگبُ اظ ًوبظ ٍاجت ىبضك قسی، ثطای -1اؾت: 

زض زفب ّطزى ثِ زضگبُ پطٍضزگبضت تالـ ّي ٍ ثطای  ،ٌّگبهي ِّ اظ ًوبظ ىبضك قسی
ٌّگبهي ِّ اظ اقتنبل ثِ اهَض  -3 .زضذَاؾت حَائجت ىَظ ثِ ذساًٍس تَجِ ّي

ٌّگبهي ِّ اظ جٌگ ٍ جْبزـ  -4 .ثطای ًوبظ ذَاًسى تالـ ّي ،زًيبيي ىبضك قسی
عجطؾي، ؛ 6/365، السض الوٌخَضؾيَعي، ) ت ذساًٍس َّقف ٌّس، زض فجبزىبضك قَز

ثِ اًجبم فول زيگطی  ،چَى فولي اظ ّبضّبی هْن ضا ثِ پبيبى ضؾبًسی -5 .(10/772
حبل هغبثٌ تقطيو هقٌب، ّط يِ اظ ايي تيبؾيط يِ  .(30/368اثي فبقَض، ) آٍض ضٍی

حجبت قَز زضيبىت اٍليي ثبقس، ٍ ّط يِ اظ ايي هقبًي ِّ ا هقٌب ثطای آيِ قطييِ هي
 تأٍيل ٍ ثبعي آيِ ذَاّس ثَز. ،هقٌبی تٌعيلي ٍ ؾبيط هقبًي ،هربعجبى آيِ قطييِ ثَزُ



 

 

78 

 

78 

ت
يؿ

ل ث
ؾب

 
ن/ 

يْ
ٍ

ضُ
وب

ق
1 /

پي
پيب

 
78/ 

بض 
ْث

13
95

 

 

ثب ىطو ايٌِْ  اؾت: يْيثطزاقت زض ثبة ايي هقٌب اظ هيَْم ؽبّط زٍ ًْتِ ٍبثل 
، ضٍقي اؾت ِّ آى ثبعي اظ ضؾَل ذسا نسٍض ضٍايت اقتوبل ٍطآى ثط ؽبّط ٍ

هقٌبيي اظ آيبت  ،زض ذغبة ثِ هطزهي ىطهَزًس ِّ زض فهط ًعٍلحضطت ايي ؾري ضا 
هقٌبيي هتٌبؾت  ؛ؽبّط ٍطآى ثَزُ اؾت ،گطىت ِّ ّوبى هقٌب هي ٍطآى زض شٌّكبى قْل
ثطزًس ٍ آيبت ٍطآى  هي ؾط ّبی ذَزقبى ٍ قطايغي ِّ زض آى ثِثب ىضبی ًعٍل ٍ ًيبظ

ب ًبظل قسُ ثَز. زض چٌيي ثطای پبؾرگَيي ثِ آى ًيبظّب ٍ حل هؿبيل ٍ هكْالت آًْ
زٌّس ِّ  هي انحبة ذَز ضا ثِ ايي هغلت ثؿيبض هْن تَجِ ضؾَل ذسا ،ىضبيي

ّوِ ؽبّط ٍطآى اؾت، اهب ٍطآى  ،ٌّيس هي چِ قوب اظ آيبت ٍطآى زض ايي ىضب ثطزاقتآً
ثبعٌي ّن زاضز ـ ٍ الثس ايي ثبعي، ّوبى هٍَـ ّن ثطای ثقضي ذَال ٍبثل زضُ ثَز ـ 

تَاًس ّوبى جطی ٍ  هي ّبی آيٌسُ آقْبض ذَاّس گكت. ايي هقبًي ثبعٌي ِّ زض ظهبى
اظ آى ثِ  ّبض ثطزًس ٍ احيبًبً عَض گؿتطزُ آى ضا ثِ عجبعجبيي ثِتغجيٌ ثبقس ِّ فالهِ 

 قَز. ههبزيٌ جسيس آيبت تقجيط هي
ای ًْيتِ اؾت ِّ ًْتِ زض ضٍايت هكَْض ًَل قسُ اظ اهبم ثبٍطايٌِْ  ًْتِ زٍم

ٌّس. زض آى ضٍايت ٌّگبهي ِّ اظ ي هَهَز اظ ؽبّط ٍ ثبعي ٍطآى ضا ضٍقي هيضٍقٌ ثِ
آهسُ اؾت ؾؤال قس،  ؽبّط ٍ ثبعي ٍطآى ِّ زض ضٍايت ضؾَل ذسازضثبضُ  اهبم

 «تٌعيل»ّوِ چيع زض ّلوِ  .«ِأٍيلُِ تَغٌُثَ ِ ٌٍَعيلُتَ ُُْطُؽَ»حضطت زض پبؾد ىطهَزًس: 
قَز. زض ايي زضُ زضؾتي اظ تٌعيل ضٍقي هي ًْيتِ اؾت، حتي هقٌبی تأٍيل ًيع ثب

ٌٌّس، الثس يقٌي آى هقٌبيي  هي ؽْط ٍطآى ضا ثِ تٌعيل هقٌب حضطت اهبم ثبٍط ،ضٍايت
ّطزًس ٍ  هي ِّ هطزم فهط ًعٍل ٍ هربعجبى پيبهجط ثب قٌيسى آيبت قطييِ ٍطآى زضيبىت

ط ًعٍل آيبت قبى ٍ ىضب ٍ قطايظ حبّن ث قطايظ ذبل ٍ ىضبی حبّن ثط ظًسگي زض آى
ّط هقٌبی زيگطی ِّ اظ آيبت قطييِ ٍطآى زض ثٌبثطايي ثؿت.  هي ٍطآى زض شّي آًبى ًَف

ىضبيي ذبضد اظ آى ىضبی اٍليِ ثطزاقت قَز ٍ آى هقٌب هتيبٍت ثب هقٌبی اٍليِ ٍ 
 هقٌبی ثبعي آيِ ،ثطزاقت قسُ تَؾظ هقبنطاى ٍ هربعجبى اٍليِ آيبت ٍطآى ثبقس

ای اظ هقبًي گؿتطزُ زاضای ٍبثليتي اؾت ِّ ّن زاهٌِ هقٌبی ثبعيثبقس. ايي تهَيط اظ  هي
 قَز. قبهل هي ،آيسزؾت هي ِّ اظ غضىبی آيبت ثِضا ای ضا ٍ ّن هقبًي
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ی تقييي ٌٌّسُ هقٌب، ىضبيي اؾت ِّ ؾري زض آى ىضب ّبِ ثسيْي اؾت ِّ يْي اظ ٍطيٌ
آهَظاى  ّالؼ زضؼ ثِ زاًفٍٍتي يِ هقلن ىيعيِ زض  ٍطايي حبليِ(. هخالً) گيطزقْل هي

آيس ِّ ّوِ  ويآهَظ ً ّطگع ثِ شّي زاًف ،ّط ؾؤالي زاضيس اظ هي ثپطؾيس ذَز ثگَيس
تَاًس اظ هقلن ىيعيِ  هي اـ ضا ّوِ اهَض ظًسگي بؾؤاالت هَجَز زض شٌّف زض اضتجبط ث

 ٌّس. ّويي هي ثپطؾس، ثلِْ ىضبی ّالؼ زضؼ ىيعيِ شّي اٍ ضا هتَجِ ؾؤاالت ىيعيِ
اؾت اگط ايي ؾؤال ضا يِ هقلن جنطاىيب ٍ يب ازثيبت ثپطؾس. زض هَضز ٍطآى ًيع چٌيي عَض 

اگط آيبتي اظ ٍطآى هجيس زض اضتجبط ثب يَْزيبى هسيٌِ ٍ يب هكطّبى هِْ ًبظل  ىطو ثِاؾت. 
ّبض ضىتِ ٍ ثط آى حْوي هتطتت قسُ ثبقس، شّي هربعت  ثِ« الٌبؼ»قسُ ٍ زض آى ّلوِ 
قَز، ًِ ّوِ  هي بت هتَجِ ذهَل يَْزيبى هسيٌِ يب هكطّبى هِْاٍليِ ثب قٌيسى آى آي

نَضت فبم هسلَل ليؼ ًبؼ ثبقٌس ٍ يب ّوِ هطزهي ِّ زض عَل  تَاًٌس ثِهطزهي ِّ هي
قَز هقٌبی تٌعيل ّلوِ آيٌس. ايي هيٍجَز هي تبضيد تب ٍيبهت ٍ زض ّوِ ًَبط فبلن ثِ

ضا ثِ ميط اظ هسلَل « الٌبؼ»ىضب ليؼ حبل چٌبًچِ ثِ ّط زليل زض ذبضد اظ ايي «. ًبؼ»
ٍ آى ىضبی ذبل ضا  ّطزُاٍلي، يقٌي ثِ ميط اظ يَْزيبى هسيٌِ يب هكطّبى هِْ هقٌب 

اين. شّط چٌس هخبل ثِ  اظ هقٌبی تٌعيل ىبنلِ گطىتِ ٍ ثِ تأٍيل زؾت ظزُ ،ًبزيسُ ثگيطين
 ٌّس. هي تط قسى ايي تقطيو ّوِ ضٍقي
 ( ًبظل43ًحل/) ﴾لَُا أَِّلَ الزِّوْشِ ئِىْ وٌُْتُنِ ال تَقِلَوَُىَفَؼِئَ﴿آيِ قطييِ  ٌّگبهي ِّ -1

ثطزاقت هربعجبى اٍلي اظ ايي آيِ ايي اؾت ِّ ثطای آگبّي اظ جٌؿيت پيبهجطاى  ،قَز هي
اظ آًبى  ،تَاًٌس ثِ زاًبيبى يَْز هطاجقِ ّطزُ هي ،گصقتِ ِّ آيب اًؿبى ثَزًس يب ىطقتِ ٍ...

ايي هقٌب ثَز ِّ زض شّي  ،ل آيِ، ظيطا زض آى ىضبی اٍلي ًعٍلقَز تٌعي هي ثپطؾٌس. ايي
 گطىت.  هي هربعجبى اٍلي قْل

ُ ٍَ الشَّاػِخَُىَ فِٗقِلَنُ تَأٍٍَْٗ هب ﴿زض آيِ  -2 بٗالْقِلْنِ  ٖلَُِ ئاِلَّ اللَِّ آل ) ﴾مَُلَُىَ آهٌََّب ثِِِ وُلٌّ هِيْ فٌِْذِ سَثٌِّ
ثب ّيئتي اظ هؿيحيبى ًجطاى ًبظل قسُ اؾت، زض ايي آيِ قطييِ زض اضتجبط  طوى ثِ( 7فوطاى/

ايي  ،ّطزًس هي نَضت هقٌبيي ِّ هربعجبى پيبهجط زض آى ىضبی ذبل اظ آيِ قطييِ ثطزاقت
ٍ آًبى زض ثطاثط  ّؿتٌسفبلوبى حَيَي اظ هؿيحيبى ًجطاى  ،ثَز ِّ هَهَز اظ ضاؾربى زض فلن

ُ ٍ ِث آى ايوبى زاضًس، ٍ ّوبًٌس اّل ظيل تؿلين ثَز ،زاًٌس ويآيبت هتكبثِ ِّ تأٍيل آى ضا ً
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ًِ: ) ظًٌس ويزؾت ثِ تأٍيل آيبت هتكبثِ ً ،ِّ گطٍُ زيگطی اظ هؿيحيبى ًجطاى ثبقٌس
 ثِ ثقس(. 22 ،تٌعيل ٍ تأٍيل زض هقٌبی ضاؾربى زض فلنعيت حؿيٌي، 

ً ٍَػَغًب لِّتَىًََُُاْ ؿَُْ﴿زض آيِ قطييِ  -3 ىَُىَ الشَّػَُلُ ٗالٌَّبعِ ٍَ  ٖذَاءَ فَلٍَ وَزَالِهَ جَقَلٌَْبوُنِ أُهَّٔ
چٌيي قوب هؤهٌبى ثِ پيبهجط ضا اهتي هيبًِ ( هقٌب ايي اؾت ِّ ايي143ثَطُ/) ﴾اًذ٘ىُنِ ؿَِْ٘فَلَ

ٍطاض زازين تب گَاّبًي ثط هطزم ثبقيس ٍ پيبهجط ًيع گَُا ثط قوب ثبقس. زض ايي هقٌب، هغبثٌ 
ّبی ًرؿت حضَض پيبهجط زض هسيٌِ  ُ زض ؾبلؾيبً ٍ ظهبى ٍ ىضبی ًعٍل آيِ ـ ؾَضُ ثَط

هؤهٌبى ثِ پيبهجط زض نسض اؾالم ٍ  ،«لتًََْا»هَهَز اظ ضويط ذغبة  ،ًبظل قسُ اؾت ـ
گَُا ثط اضؾبل پيبهجط اظ جبًت  ،«قْساء»ميط هؿلوبًبى ٍ هَهَز اظ  ،«الٌبؼ»هَهَز اظ 

ؾبيط  ي آيِ اؾت ٍزض ًتيجِ ايي هقٌبی تٌعيل ؛تجليل ضؾبلت تَؾظ پيبهجط اؾت ذسا ٍ
ّوبًٌس ضٍايبتي ِّ اّل  ؛هقٌبی ميط تٌعيل اؾت ،ای ِّ اظ ايي آيِ قطييِ اضائِ قسُ هقبًي

هَهَز اظ  ،ت ٍ ايي تيؿيطبضٍايايي  ثط ثٌبثيت پيبهجط ضا اهت ٍؾظ هقطىي ّطزُ اؾت. 
ًيع  ٍ اليبػ آيِ يط هؿلوبى ذَاّس ثَز ٍ ؾبيط اجعاّوِ هطزم افن اظ هؿلوبى ٍ م ،«الٌبؼ»

 (.1/332عجبعجبيي، ؛ 1/415عجطؾي، ًِ: ) زّس هي هتٌبؾت ثب آى تنييط هقٌب
( 77ىطٍبى/) ﴾ىَُىُ لِضاهبًٗال دُفبؤُوُنِ فَمَذِ وَزَّثِتُنِ فَؼََِفَ لََِ ٖقِجَإُا ثِىُنِ سَثِّٗلُلْ هب ﴿. زض آيِ 4

ثبقس ٍ  هي ذغبة آيِ ثِ هكطّبى ،هغبثٌ ؾيبً ٍ ىضبی ًعٍل آيِ ِّ زض هِْ ثَزُ اؾت
ثِ هكطّبى ثگَ اگط هَضَؿ زفَت پطٍضزگبضم اظ قوب  قَز ِّ هي ايي هقٌب اظ آى ثطزاقت

ظٍزی  قوب زفَت اٍ ضا تْصيت ّطزيس ٍ ثِچطا ِّ  ؛ًجَز، اٍ ّيچ افتٌبيي ثِ قوب ًساقت
حبل ّط  .(19/104؛ اثي فبقَض، 15/245عجبعجبيي، ) ثبقس هي ًعٍل فصاة ثط قوب حتوي

د اظ ايي ؾيبً ٍ ىضب ِّ اظ آيِ ثطزاقت قَز، حتي اگط ثب ؽبّط آيِ هقٌبی زيگطی ذبض
زفب زض ايي آيِ ثِ  ،تٌعيل ًرَاّس ثَز. اظ جولِ زض ضٍايتي اظ اهبم ثبٍط ،ؾبظگبض ثبقس

حول قسُ ٍ ؾپؽ ثب اؾتٌبز ثِ ّويي  ،قَز هي زفب ّطزى ِّ ًَفي فجبزت ذسا هحؿَة
 (. 7/285عجطؾي، ) ئت ٍطآى هقطىي قسُ اؾتزفب ّطزى زض پيكگبُ ذسا اىضل اظ ٍطا ،آيِ

 

 رابطه شأن نشول با تنشیل
هوْي اؾت ثقضي تهَض ٌٌّس ِّ هقٌبی تٌعيل ّوبى ثيبى ؾجت ٍ قأى ًعٍل آيبت 

ثِ ثيبى قأى  تٌعيل ضا ثِ قأى ًعٍل ٍ يب احيبًبً ،ّوچٌبى ِّ ثقضي اظ اّل تحَيٌ ؛اؾت
 :اًسِ قتاهلل هقطىت ًَ آيت . هخالًاًسُ ًعٍل هقٌب ّطز
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ه ٍالقِ ٗتَاًذ ٖ ي هَسد هٗؿَد. اٖ ل ثش هَسد ًضٍل گفتِ هٗدس اصغالح ػلف، تٌض»
 (66)هقشفت،  .«ِ ؿذُ اػتٗخبف ثبؿذ وِ آى ٍالقِ ػجت ًضٍل آ

ضؾس، اهب زض  هي تقجيطی زٍيٌ ٍ ؾٌجيسُ ثِ ًؾط ،تقجيط ثِ هَضز ًعٍل زض ايي فجبضت
ثبيس گيت ِّ ذَز ؾجت ًعٍل  ،اًسسُهَضز شيل فجبضت ِّ ؾجت ًعٍل ضا تٌعيل ذَاً

 تَاًس تٌعيل يب هقٌبی تٌعيلي ٍطآى ثبقس، ٍلي زض هَضز آيبتي ِّ زاضای ؾجت ًعٍلًوي
زض هَضز آيِ  ٌّس. هخالً هي ؾجت ًعٍل ّوِ قبيبًي ثِ زضيبىت هقٌبی تٌعيلي ،ثبقٌس هي

 آيِ قطييِ احتوبالً ايٌِْ ثب ؛تَاًٌس تٌعيل آيِ ثبقٌسضاؾربى زض فلن، هؿيحيبى ًجطاى ًوي
ٌّس تب ثب تطؾين ىضبی آًبى ًبظل قسُ اؾت، ثلِْ ايي ؾجت ًعٍل ثِ هب ّوِ هيزضثبضُ 

ًعٍل آيِ ثتَاًين ثِ زضُ ٍ زضيبىت زٍيَي اظ هقٌبی آيِ قطييِ تَؾظ هربعجبى ٍ 
زض ىْن  . زض هَاضزی ّن ؾجت ًعٍل ّؿت ٍ ؽبّطاًثطؾين هقبنطاى ضؾَل ذسا
زضثبضُ  ؾَضُ هجبزلِ هَؾَم ثِ آيِ ؽْبض ِّ 3ٍ  2آيِ  ًساضز. هخالًهقٌبی تٌعيلي ًَكي 

ؾبِّشٍُىَ هٌِْىُنِ هِيْ ًِؼبئِِْنِ هب ُّيَّ ٗيَ ٗالَّز﴿اٍؼ ثي نبهت ٍ ظًف ذَلِ ًبظل قسُ اؾت: 
بتُُْنِ ئاِلَّ الالَّئ بتِِْنِ ئِىْ أُهَّْ ُنِ لَ ٖ أُهَّْ َ لَقَفٌَُّ غَفَُسٌ مَُلَُىَ هٌُْىَشاً هِيٍََ٘لَذًَُِْنِ ٍَ ئًَِّْ  *الْمََِلِ ٍَ صٍُساً ٍَ ئِىَّ اللَِّ

تَوَبػَّب رلِىُنِ تَُفَؾَُىَ ثِِِ ٍَ ٗشُ سَلَجٍَٔ هِيْ لَجِلِ أَىْ ٗقَُدٍُىَ لِوب لبلَُا فَتَحِشٗؾبِّشٍُىَ هِيْ ًِؼبئِِْنِ ثُنَّ ٗيَ ٍَٗ الَّز
ُ ثِوب تَقِوَلَُىَ خَج ؾت ِّ ّط هطزی ِّ ظًف ضا ؽْبض ٌّس، هقٌبی تٌعيلي آيِ ايي ا. ﴾شٌ٘اللَِّ

ی ثبظگكت ثِ ٍ ثطا قَز ويظًف عالً زازُ ً ،فولي جبّلي اًجبم زازُ ٍ ثِ هَجت آى
يْي اظ ؾِ چيع ضا  ،فٌَاى جطيوِ ؾرٌي ِّ ثط ظثبى آٍضزُ اؾت ظًف ًيع الظم اؾت ثِ

ثت فٌَاى ؾجت ًعٍل آيِ حب ب ٍ حْن ّن زض حٌ اٍؼ ثي نبهت ثِّيبضُ زّس. ايي هقٌ
ٍ ّن زض حٌ ّوِ ّؿبًي ِّ ثقس اظ ٍی تب ٍيبهت ثيبيٌس ٍ ًؿجت ثِ ظًبى ذَز  ،اؾت

حتي آى  ؛ّوبى فول ؽْبض ضا اًجبم زٌّس ٍ ّوِ ايي ههبزيٌ ًيع تٌعيل آيِ ذَاٌّس ثَز
قَز ِّ زض  هي هكبّسُثٌبثطايي ضخ زّس.  ههبزيَي ِّ ثقس اظ ظهبى ضؾَل ذسا

اظ  ٍ قأى ًعٍل زض تقييي هقٌبی تٌعيلي ًَكي ًساضًس. ؾجت ،ايي آيِ ٍ آيبتي قجيِ ثِ آى
عطىي، زض ذهَل آيبتي ِّ ؾجت ًعٍل ًساضًس ٍ يب ؾجت ًعٍل ذبني ثطای آًْب ًَل 

ثبقس. هَهَز اظ هقٌبی هَضز ًعٍل  هي ًكسُ اؾت، هقٌبی تٌعيل ّوبى هقٌبی هَضز ًعٍل
نحبة ٍ زض شّي ا، آى هقٌبيي اؾت ِّ ثب ًعٍل ٍطآى ٍ تالٍت ضؾَل ذسا
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ثطای تطيي ٍطايي  يْي اظ هْنثؿتِ اؾت.  هي هربعجبى پيبهجط زض يِ ىضبی ذبل ًَف
 ثبقس. هي ؾيبً ،زضُ هقٌبی تٌعيلي ايي زؾت آيبت

 

 رابطه سیاق با تنشیل
آيس ِّ ثطای زضيبىت هقٌبی تٌعيلي آيبت ٍطآى ثبيس اظ اظ تَضيحبت گصقتِ ثِ زؾت هي
اٍضبؿ ٍ  ،ت آٍضز. هَهَز اظ ىضبی ًعٍل آيبتزؾ ىضبی ًعٍل آيبت قطييِ آگبّي ثِ

هٌؾَض حل  آيبتي اظ ٍطآى هجيس ثِ ،احَال ٍ قطايظ ٍ ؽطه هْبًي ٍ ظهبًي اؾت ِّ زض آى
ىضبی ًعٍل  .قبى ًبظل قسُ اؾت هكْل ٍ ّسايت هؿلوبًبى زض هؿبئل ٍ ًيبظّبی اجتوبفي

زضُ آى ىضب، ىْن هقٌبی  ٍىثس ِّ (118ضججي، ) آيسقوبض هي ي پيَؾتِ ىْن ٍطآى ثِياظ ٍطا
ٍيػُ ثب  ثِ ،يلي آيبت ٍطآى ّبضی زقَاض ذَاّس ثَز. ثب ىبنلِ گطىتي اظ ظهبى ًعٍل آيبتتٌع

ّب ٍ تيؿيطّبی هرتلو اظ آيبت  پيسايف هجبزالت ّالهي هيبى هيؿطاى ٍ اضائِ ثطزاقت
س يْي يگطزز. زض زٍضُ پؽ اظ ًعٍل، ؾيبً ضا ثبقطييِ، ّبض تكريم ىضبی ًعٍل زقَاض هي

ت هقٌبی تطيي ٍطايٌي زاًؿت ِّ ثِ ثبظؾبظی ىضبی ًعٍل ّوِ ّطزُ ٍ زض زضيبى اظ هْن
يي ِّ زض ؾغَض پيكيي ّب اييب ٌّس. زض ًوًَِ ثسيلي تَاًس ًَف ثي تٌعيلي آيبت ٍطآى هي

 79آيِ  ،آهس. ثطای ًوًَِ زيگط هي هقٌبی تٌعيلي اظ ؾيبً ثِ زؾت هقوَالً ،هقطىي ّطزين
ُ ئاِلَّ الْوُغََّْشٍُىَٗال ﴿َاى هقطىي ّطز: ت هي ٍاٍقِ ضا  ثطزاقتزٍ هقٌب  . اظ ايي آيِ هقوَالً﴾وَؼُِّ

ِ  قَز: يْي هي ذسای تقبلي هؤهٌبى ضا اظ هؽ ذغَط ٍطآى ثسٍى عْبضت قطفي ًْي آًْ
ِ  ّطزُ اؾت، ٍ زيگط اّل ثيت پيبهجط( ثِ ّتبة ) اظ فسم زؾتطؾي ميط پبّبى ذساًٍسآًْ

(. هقٌبی ًرؿت زض هٌبثـ 19/137عجبعجبيي، ًِ: ) زّس هي ذجط لَح هحيَػ() هٌَْى
( ٍ زض هٌبثـ 4/224حَيعی، ) ًَل قسُ ضٍايي اهبهيِ ثِ ًَل اظ اهبم ثبٍط ٍ اهبم ّبؽن

يْي اظ هؿتٌسات فسم جَاظ هؽ ذغَط ٍطآى ثطای  ،ًيع هكَْض ثَزُ ٍ آيِ هعثَض ؾٌتاّل 
اهب ّيچ يِ  ،(4/399ّيبّطاؾي، ؛ 4/1738 ًِ: اثي القطثي،) ٍضَ تلَي قسُ اؾت اىطاز ثي

تَاى هقٌبی تٌعيلي آيِ ثطقوطز. هقٌبی  وياظ ايي زٍ هقٌب ضا ثِ زليل ًبؾبگبضی ثب ؾيبً ً
ذساًٍس ايٌِْ  فجبضت اؾت اظ ،تٌعيلي آيِ قطييِ ِّ ثب ؾيبً ّوبٌّگ ٍ اظ آى هؿتيبز اؾت

ٍ ههًَيت ٍحي اظ  ذَاّس اظ هٌكأ ٍبثل افتوبز ٍحي ٍ ًيع ذلَل هي زض ايي آيِ
پٌساقتٌس ِّ  هي آى گًَِ ِّ افطاة زض هَضز پيكگَيي ّبٌّبى) زؾتْبضی اجٌِ ٍ قيبعيي

 ،ىطقتگبى پبّيعُ() جع پبّيعگبى ِّ ٌٌّس( ذجط زّس هي قيبعيي ذجطّبی ميجي ضا ثط آًبى ًبظل
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ِ  ثطای) ّؿي ثِ لَح هحيَػ زؾتطؾي ًساضز  ٍحي ضا زضيبىت ّطزُ ٍ ثط پيبهجط ًبظلآًْ
  .(21/345ىضل اهلل، ؛ 6/471ؾيس ٍغت، ؛ 79ًِ: هؿتٌهط هيط، ) ٌّس(

ٍسضی اؾت ِّ زض هَاضز تقبضو ؾيبً ثب ؾجت ًعٍل يب ضٍايت  اّويت ؾيبً ثِ
 ،نحيح، ؾيبً هَسم ثط ؾجت ًعٍل ٍ ضٍايت ثَزُ ٍ آى هقٌبيي ِّ هغبثٌ ؾيبً اؾت

حبل  ثب ايي .زّس هي ظ آى ذجطقَز، ًِ هقٌبيي ِّ ضٍايت افٌَاى هقٌبی تٌعيلي اذص هي ثِ
فَصَلِّ لِشَثِّهَ ﴿زض آيِ قطييِ  قَز ثب هسلَل ضٍايت ثِ ًَفي جوـ قَز. هخالًتالـ هي

ثبال آٍضزى  ،«اًحط»هَهَز اظ  ،هغبثٌ ضٍايبت هٌََل اظ اّل ثيت ،(2َّحط/) ﴾اًْحَشٍَْ

ضٍايبت ايي حتي زض ثقضي اظ  ؛ثبقس هي االحطام تب هحبشی گطزىٌّٓگبم تْجيطّب  زؾت

(، اهب هغبثٌ 5/776ثحطاًي، ًِ: ) ثيبى قسُ اؾت« اًحط»هقٌب ثِ نَضت حهط ثطای 
 ،ثبيس ثب هَسم قوطزى ؾيبًثٌبثطايي ٍطثبًي ّطزى قتط اؾت. « اًحط»هَهَز اظ  ،ؾيبً آيِ

 ،هقٌبی ٍطثبًي ّطزى ضا هقٌبی تٌعيلي آيِ قطييِ ثطقوطز ٍ هقٌبی ًرؿتي ِّ ثيبى قس
 اظ ايي زؾت ىطاٍاى اؾت. ّبِ تأٍيلي آيِ هغطح قَز. ًوًَ فٌَاى هقٌبی ثِ

 

 گیزی نتیجه

 ،هقٌبی ؽبّطی ٍ تٌعيلي ٍطآىزضثبضُ  ّبُ زض ايي هَبلِ ثب هطٍضی ثط ثقضي زيسگب
يي اظ ّبِ هقٌبيي هتيبٍت ثطای ايي ؾغح اظ هقٌبی آيبت ٍطآى ازفب ٍ ؾپؽ ثب شّط ًوًَ

سالل قس. هقٌبی هرتبض ايي ثط احجبت آى اؾت ،آيبت قطييِ ٍطآى ٍ تجييي هقٌبی پيكٌْبزی
ًرؿتيي هقٌبيي اؾت ِّ هربعجبى پيبهجط ثب اؾتوبؿ آيبت  ،تٌعيل ٍ ؽبّط ٍطآى اؾت ِّ

تطزيس ثؿت. ثي، زض ىضبی ذبل ًعٍل زض شٌّكبى ًَف هيٍحي اظ ضؾَل ذسا
ٍ  تحت تأحيط ىضبی ذبل ًعٍل، جعئيهقوَالً ايي ثطزاقت اظ هقٌبی ؽبّط ٍ تٌعيل، 

آيِ قطييِ ثطای ثيبى حْن آى هَضز ٍ ّسايت اهت ثِ ای ذبل ثَزُ ِّ ًبؽط ثِ ٍضيِ
ّط هقٌبيي ىطاتط اظ ايي اظ آيبت قطييِ  عجيقي اؾتهٌعل ؾقبزت ًبظل قسُ ثَز، ٍ ؾط

ضؾس ايي هقٌب ثطای ًؾط هي گيطز. ثِشيل تأٍيل ٍ ثبعي ٍطآى جبی هي ،ٍطآى ثطزاقت قَز
تَاى ثِ هقيبض هي ،ثب تْيِ ثط آى گيطز، حبًيبًط تقبضيو ضا زضثط هيؾبي ؽبّط ٍ تٌعيل اٍالً

ىْن زضثبضُ  اذتالىبت اظ ضٍقٌي ثطای توبيع هيبى ؽبّط ٍ ثبعي زؾت يبىت ٍ ثؿيبضی
يبىتي ثِ هقٌبی هقٌبی ثبعٌي ٍ تأٍيلي ضا اظ هيبى ثطز. ّوچٌيي ثيبى قس ِّ ثطای زؾت
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ثِ ثبظؾبظی ىضبی  ،ًعٍل ٍ ؾيبً آيبت قطييِؽبّط ثبيس ثب اؾتيبزُ اظ ضٍايبت اؾجبة 
آى  ،اًس ِّ هيؿطاى ثطای ّط آيِ ثيبى ّطزُای ًعٍل آيبت زؾت ظز، ؾپؽ اظ هيبى هقبًي

فٌَاى هقٌبی  ، ثِِّ ثب ىضبی ّكو قسُ ثطای ًعٍل آيِ تٌبؾت ثيكتطی زاضزضا هقٌبيي 
حتي اگط آى هقٌب  ؛زؽبّط ٍ تٌعيل پصيطىت ٍ ؾبيط هقبًي ضا تأٍيل ٍ ثبعي آيِ تلَي ّط

 هٌغجٌ ثط ؽَاّط اليبػ آيِ قطييِ ثبقس. 
 

 نوشت پی
چَى هقبًي اًتعافي ٍ ّو ؛الجتِ ايي تقطيو هوْي اؾت زض ثبة ّوِ هقبًي نبزً ًجبقس -1

هقبًي نبزً اؾت ٍ زض ذهَل ايي ثيكتط ثبضُ اظای ذبضجي ًساضًس، ٍلي زضِ ای ِّ هبث هقبًي
 .زٍ هَضز ًيع جبی ثحج ٍجَز زاضز
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