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چکیده

اصتبا ک یکی اص ؽیىههای بیايی کالم اعت که با صزف لغمتی اص کالم و رکش لشایًی که داللت بش هضزوف داسد،
عخى سا هىرض و هختقش هیگشدايذ و هقايی گغتشدهای سا دس لالبی هضدذود بده وردىد هدیآوسد .دس تفغدیش آیدا

لشآو گاهی بشای دوسی اص ابهام و رلىگیشی اص تؾىیؼ رهى هخاعب دس فهن هقًای همقىد يیاص اعدت تدا عدخى

صزف ؽذه رکش ؽىد .تىره به اصتبا ک هیتىايذ ساهًمای ها دس تؾخیـ فضیش هضزوفا و پاعخگىی بشخی اص
ؽبها هضتىایی و ياعاصگاسی ؽاهشی باؽذ .ایى هماله با سوػ تىفیفی -تضلیلی و با تکیه بدش تفغدیش المیدضاو بده
بشسعی آسایۀ اصتبا ک دس تفغیش لشآو پشداخته و ايىاؿ اصتبا ک سا اص دیذگاه فالهۀ عباعبایی بیداو کدشده و بده ایدى

يتیزه سعیذه اعت که هیضاو تىره و اعتفاده اص اصتبا ک دس تفغیش المیضاو کنتش اص تفغیشهایی هايًذ سوس المقايی
و التضشیش و التًىیش اعت که به ایى آسایه تىره يمىدهايذ و دلیل آو سا هیتىاو ورىد لشیًههای واضش و آؽکاس دس

رمال داسای آسایۀ اصتبا ک دايغت که تؾخیـ هضزوف سا آعاو هیکًذ .با ایى همه اص ايىاؿ هختلف اصتبدا ک
دس ایى تفغیش اعتفاده ؽذه و بیؼتشیى بغاهذ آو دس اصتبا ک هؾتشک و اصتبا ک ضذی دیذه هیؽىد.

واصگان کلیدی :لشآو ،تفغیش المیضاو ،عباعبایی ،فلن بالغت ،اصتبا ک.

 -7دايؾیاس صباو و ادبیا فشبی دايؾگاه خلیذ فاسط بىؽهش ،يىیغًذۀ هغئىل javad406@gmail.com
 -8دايؾیاس صباو و ادبیا فشبی دايؾگاه خلیذ فاسط بىؽهش shirazi.he@yahoo.com
 -9دايؼآهىختۀ دکتشی صباو و ادبیا فشبی دايؾگاه خلیذ فاسط بىؽهش reza914439@yahoo.com
تاسیخ دسیافت0022/20/20 :

تاسیخ پزیشػ0022/00/02 :

8

سال ششم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،21بهار 1400

مقدمه

اص آورا که لشآو يمىيۀ واالی فقاصت و بالغت اعت اص هًگاهی که ياصل ؽذه اعت فلما و فداصبيؾشاو

به آو سوی آوسديذ و بشای پی بشدو به افزداص آو تدالػ کشديدذ و بده تىفدیف صیباییهدای آو پشداختًدذ .یکدی اص

صیباییهای بالغی لشآو ایزاص آو اعت .عخى هىرض اص صیباییهای ادبی ؽمشده هیؽىد و دلیل بش تىايایی فدشد دس
عخًىسی به ؽماس هیآیذA .ایزاص یکی اص اعلىبهای بالغی اعت و به هقًای آوسدو هقايی بغیاس دس الفاػ ايدذک

اعت بی ایىکه به همقىد کالم آعیب بشعايذ Bو آو بش دو گىيه اعدت -7 :ایزداص لقدش کده ؽداهل فبداساتی کىتداه
اعت که هقايی بغیاسی سا دس بشداسيذ بذوو ایىکه صزفی دس آو فىس گشفتده باؽدذ و هیتدىاو گفدت کده دس آو،

هقايی افضوو بش الفاػ اعت -8 .ایزاص صزف و آو فباس اص صزف کشدو چیدضی اص فبداس اعدت بدی ایىکده بده
هفهىم خللی واسد کًذ و آو همشاه با ورىد لشیًهای بشای تؾخیـ هضزوف اعت Bو هضزوف هیتىايذ یک صدشف
یا یک کلمه یا یک رمله و هايًذ آو باؽذ .دس ایزاص صزف ،ؽشط اعت که دلیل و فلتدی بدش صدزف هتشتدب باؽدذ
وگشيه صزف بیهىده و هىرب خلل دس هفهىم هیگشدد .صزفی که به هقًا و فهن همقىد خللی واسد يغاصد اص همىلدۀ

بالغت به ؽماس هیآیذ و اهمیت آو دس ایى اعت که با صزف رهى ؽًىيذه به عدىی رهتهدا و هقدايی گىيدا گىو
سواو هیگشدد و با کؾف هضزوف به صیبایی و لز دعت هییابذ@ٕ .تفتاصايی.ٔ037-030 :0731 ،

اصتبا ک یکی اص الغام صزف هبًی بش اختقاس و ایزاص اعت ٕعیىعی ٔ053/0 :0717 ،که دس لدشآو بده کداس

گشفته ؽذه و اص آورا که دسیافت هضزوف يیاصهًذ تالػ و تمشکض و فمك تفکش اعت ،اصتمال هیسود که فدذهای
اص هخاعباو دس فهن دلیك هفهىم آیه دچاس عشدسگمی ؽىيذ Bبًابشایى هفغشاو گاهی بشای رلىگیشی اص به خغا سفتى

هخاعباو کلماتی سا که با تىره به فى اصتبا ک به دعت آوسدهايذ به تفغیش افضوده تا به هخاعب دس فهن آیه کمدک
کًًذ و او سا اص عشدسگمی بشهايًذ.

تىره به اعلىب اصتبا ک دس تفغدیش لدشآو اص لدشو دوم بده چؾدن هیخدىسد .صسکؾدی ٕ305قٔ آو سا Aالضدزف

الممابلی@ ياهیذه و گفته اعتA :ایًکه دس کالم دو [فبداس
فباس

هتمابدل رکدش ؽدىد و اص هشکدذام اص آو دو [کلمده یدا

همابلؼ که دیگشی بش آو داللت داسد ،صزف گشدد@ٕ .صسکؾی ،بیتا ٔ005/7 :بیؼتش یى افدشادی کده بده

ایدى فددى تىردده داؽددتهايذ هیتدىاو اص آلىعددی ٕ0032قٔ دس Aسوس المقددايی@ ابددى فاؽددىس ٕ0752قٔ دس Aالتضشیددش و
التًىیش@ و بمافی ٕ0042قٔ دس Aيؾن الدذسس فدی تًاعدب اییدا و الغدىس@ يدام بدشد کده بمدافی بدهتًهایی بدیؼ اص
فذوبیغت آیه سا داسای اصتبا ک دايغته اعت.
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 .1ادبیات نظزی پضوهص
 .1-1پیطینۀ پضوهص

دسباسۀ هًشواسۀ اصتبا ک پژوهؼهای چًذی ايزام گشفته اعت که به هىاسد صیش هیتىاو اؽاسه يمىد:

 -7فذياو فبذالغالم اعقذ دس همالۀ Aاالصتبا ک فی المشآو الکشین سؤیة بالغیة@ که دس هزلۀ أبضاث دايؾگاه

هىفل ،0221 ،به چاپ سعیذه به بیاو ايىاؿ اصتبا ک و ورىه بالغی آو پشداخته اعت.

 -8بتىل فلىی و عیذ هضمذ هادی صبشرذ دس همالۀ Aاعلىب اصتبا ک دس لشآو کشین@ چاپ ؽذه دس فقلًاهۀ

لغاو هبیى ،79?8 ،کاسبشد اصتبا ک دس لشآو کشین سا بشسعی کشدهايذ.

 -9هضمذ يمیب صاده دس همالۀ Aاصتبا ک و آحداس هقًدایی آو دس تفغدیش لدشآو@ هًتؾدش ؽدذه دس يؾدشیۀ لدشآو

ؽًاخت ،79?8 ،با اعتفاده اص آسایۀ اصتبا ک بشخی اص ساههای پاعخ به ؽبها هضتىایی آیا و ياعاصگاسی ؽاهشی
آياو سا بشسعی هیکًذ.

 -0بىؽلىس صًاو و بىلشو فباس دس پایاوياهۀ Aاالصتبا ک فی المشآو الکشین@ ،0201-0203 ،به بشسعی ؽىاهذ

اصتبا ک اص يؾش بشهاوالذیى البمافی دس کتاب Aيؾن الذسس فی تًاعب اییا و الغىس@ سوی آوسدهايذ.

 -5عیذ فلی هاؽمی يیض دس کتاب Aلشیًۀ همابله و فدى اصتبدا ک دس لدشآو@ کده پژوهؾدگاه فلدىم و فشهًد

اعالم ،79?; ،آو سا به چاپ سعايذه دسباسۀ فى اصتبا ک عخى گفته اعت Bولی هیچکذام اص رغدتاسهای بداال ایدى
هًشواسه سا دس تفغیش المیضاو و اص دیذگاه فالهۀ عباعبایی بشسعی يکشده ايذ.

 .2-1پزسصهای پضوهص

 -7گىيههای اصتبا ک دس تفغیش المیضاو چیغت؟

 -8دس چه هىاسدی هضزوفا آیا با تىره به فى اصتبا ک بشای کمک به فهن همقىد رکش گشدیذه اعت؟
 .3-1فزضیههای پضوهص

 -7به يؾش هیسعذ فالهۀ عباعبایی اص ايىاؿ هختلف اصتبا ک دس تفغیش المیضاو بهشه رغته باؽذ.

 -8اعتفاده اص اصتبا ک تىايغته اعت دس فهن دلیك آیا و بشعشف کشدو ؽبها بشخی آیا هإحش والـ ؽىد.
 .4-1اهمیت و ضزورت پضوهص

بهشهگیشی اص آسایههای هختلف ادبی دس فهن بهتش و دلیكتش آیا لشآيی به لشآو پژوهاو کمک هیکًدذ و دس
دفـ بشخی ؽبها و ابهاها هإحش والـ ؽىد .آسایۀ اصتبا ک دس کؾف بشخی صوایای پًهاو آیا به هخاعب یاسی

هیسعايذ و به ؽبهۀ ياهمگىيی صهايی دس افقال بشخی آیا پاعخ هیدهذ و به کمک هخاعب هیآیذ تا با بشسعدی
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لشیًهها ،آوچه دس عخى هتکلن هضزوف اعت ،دسیابذ .بشسعی ایى هًشواسه دس تفغیش المیضاو هیتىايذ ساهگؾدای
ها دس فهن دلیك بشخی آیا گشدد.

 .5-1روش پضوهص

ایى پژوهؼ با سوػ تىفیفی – تضلیلی به ايزام سعیذه و بشاعاط بشسعی و تغبیك دادهها ايزام پزیشفته اعدت

و اص آورا که بیؼتش کتابهای هىسد اعتًاد دس ایى پژوهؼ ،به صباو فشبی هیباؽذ ،به رکش تشرمه آوهدا بغدًذه

گشدیذه و دس باص گشداو آیا لشآو به فاسعی اص تشرمه يافش هکاسم ؽیشاصی اعتفاده ؽذه اعت.
 .2تؼزیف احتباک و گونههای آن

ک@ و َ Aص َب َ
اصتبا ک دس لغت اص سیؾۀ َ Aص َب َ
ک@ به هقًای بغدتى و هضکدن کدشدو اعدتٕ .ابدى هًؾدىس:0000 :

 ٔ023/02و هنچًیى به هقًدای يیکدىیی و ههداس دس دوخدتى لبداط يیدض بده کداس هدیسودٕ .ردىهشی0731 ،ق:
َ A ٔ0534/0ص َب َ
ک َّالخ َ
ىب@ یقًی بغتى ؽکاف هیاو يخهای لباط و هضکن کشدو تاسوپىد آو بهعىسیکه هیچگىيده
يمـ و فیبی دس آو دیدذه يؾدىد Bو ایدى اهدش بدش صیبدایی و لغافدت لبداط هیافضایدذٕ .عدیىعیٔ055/0 :0717 ،
ک@ و اص َ Aص َب َ
اصت َب َ
اصتبا ک هقذس فقل َ A
ک َّالخ َ
ىب@ گشفته ؽذه و وره تغمیۀ آو به ایدى دلیدل اعدت کده هىاضدـ
صزف عخى به ؽکاف هیاو يخها تؾبیه ؽذه اعت .پظ هًگاهی کده ؽدخـ بلیدو و آؽدًا بده عداختاس کدالم ایدى

هىاضـ سا دسک هیکًذ بدا ههداستی کده داسد هیداو اردضای کدالم استبداط پذیدذ هدیآوسد و هىاضدـ هتمابدل عدخى سا

هیؽًاعذ و با بهشهگیشی اص صزف دس رایگاه هًاعب و آوسدو کالم همابل آو ،ایى ؽکاف سا پش هدیعداصد دسعدت
هايًذ خیاعی هاهش که با دوختى هضکن لباط ؽکاف هیاو آوها سا پش هیکًذ.

با ورىد ایىکه بیؼتش فلمای بالغت يام اصتبا ک سا بش ایى آسایده يهدادهايدذ ،اهدا آسایدۀ اصتبدا ک بده اعدنهای

دیگشی يیض دس هیاو آياو هؾهىس اعت .رشرايی همايًذ صسکؾی آو سا صزف همابله ای هدیياهدذ و دس تقشیدف آو
َ
ََ ََُ
َ ِ
ُٓ َ ُ
َ
َُ ٓ ََ
ُ ِّ َ
اصذ ّهًهدا ُهم ّابلدة ّلذالل ّدة ایخ ّدش َف ٓلید ّه@ "ایىکده دس
الو و یضزف ّهى کل و ٍ
هیگىیذA :هى أو یزمـ فی الکال ّم هتم ّاب ّ
کالم دو کلمه یا فباس همابل یکذیگش آوسده ؽىد و اص هشکذام اص آو دو چیضی که رملۀ دیگش بش آو داللت داسد،
صزف ؽىدٕ ".رشرايیٔ8;/7 :7:6; ،
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
عیىعی دس تقشیف اصتبا ک آوسده اعتُ A :ه َى أ ٓو ُیضزف هى األ َّول ها أ َحب َت َي ُ
ؾیش ُه ّهى الخايی و ّهدى الخدايی هدا
ّ
ّ
َ
َ
أ َحب َت ُ
يؾیش ُه فی األ َّول@ "ایىکه اص ٕرملۀٔ اول آوچه هايًذػ دس ٕرملۀٔ دوم احبا ؽدذه صدزف ؽدىد و اص رملدۀ
ّ
دوم آوچه هايًذ آو دس رملۀ اول احبا ؽذه صزف گشددٕ ".عیىعیٔ7?>/8 :79<9 ،
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اص تقشیف اصتبا ک اعتًباط هیؽىد که اصتبا ک داسای ؽشوعی اعت -7 :ورىد دو رملۀ هتمابل و یا هتًاؽشB

 -8ورىد صزف دس دو رملده -7 Bوردىد لشیًدۀ داللتکًًدذه بدش هضدزوف دس کدالم -0 Bوردىد غدشك دس صدزف
ٕفبذالغالم اعقذٔ50 :0221 ،

با تىره به آوچه که دس آسایۀ اصتبا ک دس تمذیش گشفته هیؽدىد و هضدزوف اعدت ،ايدىاؿ هختلدف و هخالهدای

فشاواو اص اصتبا ک سا دس لشآو کشین ؽداهذ هغدتین .اص هیداو عدخًاو فلمدا و تقداسیف آوهدا اص اصتبدا ک ،فدذياو
فبذالغالم اعقذ دس Aاالصتبا ک فی المشآو الکشین@ ٕفبذالغالم اعقذ ٔ50 ،اصتبدا ک سا بده ؽدیىهای تمغدینبًذی

هیکًذ که همۀ هىاسد اصتبا ک سا دس بش هیگیشد .تمغینبًذی وی اص اصتبا ک ؽاهل گىيههای صیش اعت:

 .1-2احتباک ضدی :دس ایى يىؿ اصتبا ک آوچه اص رملۀ اول صزف ؽذه ،ضذ آو دس رملۀ دوم آهذه اعت و
ِ َُ ُ
ٓ َ
َٓ َ َ ُ ِ
آوچه اص رملۀ دوم هضزوف اعت ضذ آو دس رملۀ اول آهذه ،هايًذA :لذ ک َاو لک ٓن َآیة ّفي ّف َئ َت ٓی ّى ال َتم َتدا ّف َئدة تم ّاتدل
ً
َ ِ
ْ ُٓ
ّفي َع ّبیل الل ّه َوأخ َشی ک ّاف َشة …@ ٕآلفمشاو" ٔ79/لغقا دس بشخىسد هیاو دو گدشوه بدشای ؽدما يؾدايهای [و دسط
ّ
فبشتی بىد گشوهی دس ساه خذا هیرًگیذيذ و دیگش [گشوه کافش بىديذ ". ...

دس ایى آیه کلمۀ Aهىهًة@ اص رملۀ اول صزف ؽذه که ضذ آو کلمۀ Aکافشة@ دس رملۀ دوم رکش ؽذه اعدت و اص رملدۀ
ُ ُ
ُ ُ
ْ
َّ
ماتل فی َعبیل الل ّه@ د دس رملۀ اول آهذه اعت.
ماتل فی َع
یغاو@ صزف ؽذه و ضذ آو د Aت ّ
دوم فباس Aت ّ
بیل الؾ ّ
ّ
ّ
هزکىس رملۀ اول
هضزوف رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول هزکىس رملۀ دوم
ُ ُ
ُ ُ
ْ
َّ
َ
َ
ماتل فی عبیل الل ّه
ماتل فی ع
کافشة
هإهًة
یغاو ت ّ
ت ّ
بیل الؾ ّ
ّ
ّ

 .2-2احتباک متشابه :دس ایى اصتبا ک آوچه اص رملۀ اول صزف ؽذه ،هؾابه آو دس رملۀ دوم آهدذه اعدت و
َ
ُٓٓ َ َ ٓ
آوچه اص رملۀ دوم هضزوف اعت هؾابه آو دس رملۀ اول آهذه ،هايًذَ A :یا أ ُّی َها َّالًب ُّي َص ِّ
یى َفلی ال ّم َتال
ك المإ ّه ًّ
ش
ّ
ّ
ّ
ِّ ُ ٓ ٓ ُ َ َ ُ َ ٓ ٓ
ِّ ُ ِّ َ ِ َ ٓ ُ ٓ َ ٓ ً ِّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ َ َّ ُ ٓ َ ٓ ِ َّ َ ٓ َ
ُ
َ
وو َیغ ّل ُبىا ّه َئ َت ٓی ّى َو ّئو یکى هًکن هئة یغ ّلبىا ألفا هى ال ّزیى کفشوا ّبأيهن لىم ال یفمهىو@
ّئو یکى هًکن ّفؾشوو ف ّابش
ٕايفال" ٔ15/ای پیاهبشٖ هإهًاو سا به رً ٕبا دؽمىٔ تؾىیك کىٖ هش گاه بیغت يفش با اعتماهت اص ؽما باؽًذ،
بش دویغت يفش غلبه هیکًًذ Bو اگش فذ يفش باؽًذ ،بش هضاس يفش اص کغايی که کافش ؽذيذ ،پیشوص هدیگشديدذ Bچدشا

که آيها گشوهی هغتًذ که يمیفهمًذٖ"
ٓ
ُ
ٓ
ٓ
َ
وو َفداب ُش َ
اگش بخىاهین هضزوف سا رکش کًین ،آیه ایىچًیى خىاهذ ؽذA :ئو یکى ِّهًک ٓن فؾ ُش َ
وو َیغ ّل ُبدىا ّه َئت ٓدی ّى
ّ
ّ
ّ
َّ
ََ ٓ
َ ٓ ُ ٓ َ ٓ ً َ َّ َ َ َ ُ ٓ َ َّ ُ ٓ َ ٓ ِ َّ َ ٓ َ
ُ ِ
ُ
َ
ّه َى ال ّز َیى کف ُشوا َو ّئو یکى ِّهًکن ِّه َئة فابشة یغ ّلبىا ألفا ّهى ال ّزیى کفشوا ّبأيهن لىم الیفمهىو@.
هضزوف رملۀ اول
َّ
ََ ٓ
ّه َى ال ّز َیى کف ُشوا

هزکىس رملۀ دوم
َّ
ََ ٓ
ّه َى ال ّز َیى کف ُشوا

هضزوف رملۀ دوم
ً
َف ّابشة

هزکىس رملۀ اول
َفاب ُش َ
وو
ّ
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 .3-2احتباک متناظر :دس ایى يىؿ اصتبا ک تمابل الفاػ به تًاؽش اعت Bیقًی بیى الفاؽی کده اص رملدۀ صدزف

ؽذه و آوچه هزکىس اعت ،ففا هؾتشک ورىد داسد يه تؾابه کلی دس لفؼ و هقًا .ایى يدىؿ اصتبدا ک بغدیاس کدن
َ َ ٓ َ َ َّ
َ ُ َّ
اعت و دس لشآو فمظ ده هىسد اص آو ورىد داسد ،هايًذ آیۀ  7=7عىسۀ بمشهَ A :و َهخل ال ّز َیى کف ُشوا ک َمخدل ال ّدزي َی ًٓ ّق ُدك
ّ
ب َما َال َی ٓغ َم ُـ ئ َّال ُد َف ًاء َوي َذ ًاء ُف ٌّن ُب ٓک ِن ُف ٓم ِي َف ُه ٓن َال َی ٓقم ُل َ
ىو@" ،و هخل [دفى کًًذه کافشاو چىو هخدل کغدی اعدت
ّ
ّ
ّ
ّ
که صیىايی سا که ردض فدذا و يدذایی [هدبهن چیدضی يمدیؽدًىد بايد هدیصيدذ [آسی کشيدذ اللايدذ کىسيدذ [و
دسيمییابًذ".
دس ایى آیه بیى َ Aیًق ُك@ که رکش ؽذه و Aالًافك@ که هضزوف اعت تًاؽش ورىد داسد و هنچًدیى هیداو َّ Aالدزیىَ
ّ
ّ
ََ
َ
الغ ًَن@ َ
ٕالمًقىق ّبهٔ ففا هؾتشک ورىد داسد.
کفشوا@ و A
هزکىس رملۀ اول
هضزوف رملۀ دوم
هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
َّ
َّ
َّ َ َ َ ُ ٓ
َّ َ ُ ُ
ىهن ئلی ُ
اله َذی ٕالذافیٔ الزي َی ًٓق ُك ٕالًافكٔ الزی ُی ًٓ َق ُك به َ
ال ّزیى کفشوا
ٕالمًقىق ّبهٔ
الزی یذف
ّ
ّ
ّ
ّ

 .4-2احتباک مثبت و منفی :هشگاه تمابل هیاو الفاػ بده يفدی و احبدا باؽدذ اصتبدا ک هخبدت و هًفدی سوی

هیدهذ Bیقًی اگش هضزوف هخبت باؽذ هًفی آو دس رملۀ همابل آو رکش ؽذه اعدت و اگدش هضدزوف هًفدی باؽدذ
َّ
هخبت آو دس رملۀ همابل آو آهذه ،هايًذ آیۀ > 7عىسۀ ؽىسیَ A :ی ٓغ َت ٓقز ُل ب َهدا َّالدز َیى َال ُی ٓإه ًُ َ
دىو ّب َهدا َوال ّدز َیى َآه ًُدىا
ّ
ّ
ّ ّ
َّ َ َ
َ َ
َ
ُ ٓ ُ َ ٓ َ َ َ ٓ َ ُ َ َ َّ ٓ َ ُّ َ َ َّ َّ َ ُ َ ُ َ
یدذ@ "کغدايی کده بده آو ایمداو
هؾ ّفمىو ّهًها ویقلمىو أيها الضك أال ّئو ال ّزیى یماسوو ّفي الغداف ّة ل ّفدي ضدال ٍل ب ّق ٍ
يذاسيذ ؽتابصده آو سا هیخىاهًذ و کغايی که ایماو آوسدهايذ اص آو هشاعًا کايذ و هیدايًذ که آو صك اعت بذاو
ً
که آياو که دس هىسد لیاهت تشدیذ هیوسصيذ لغقا دس گمشاهی دوس و دساصیايذ"
هضزوف رملۀ اول
غیشه ٓؾف ُم َ
ُ
ىو ّه ًٓ َها
ّ

هزکىس رملۀ دوم
ُه ٓؾف ُم َ
ىو ّه ًٓ َها
ّ

هضزوف رملۀ دوم
َ
الی ٓغ َت ٓق ّزلىو

هزکىس رملۀ اول
ُ
َی ٓغ َت ٓق ّزل

 .5-2احتباک مشترک :دس آو دو يىؿ اصتبا ک اص ايىاؿ چهاسگايهای که يام بشده ؽذ ،به کاس هیسود ،هايًدذ آیدۀ
 71عىسۀ ايقامA :ئ َّي َما َی ٓغ َتز ُ
ىو َو ٓال َم ٓىَتی َی ٓب َق ُخ ُه ُن ْالل ُه ُح َّن ئ َل ٓیه ُی ٓش َر ُق َ
یب َّالز َیى َی ٓغ َم ُق َ
ىو@" ،تًها کغايی [دفى تدى سا
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ارابت هیکًًذ که گىػ ؽًىا داسيذ و [اها هشدگاو سا خذاويذ [دس لیاهت بش خىاهذ ايگیخت عپظ به عدىی او
باصگشدايیذه هیؽىيذ".
هضزوف رملۀ اول
األصیاء
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هزکىس رملۀ دوم
َ
المىتی

هضزوف رملۀ دوم
الی ٓغ َم ُق َ
َّالز َیى َ
ىو
ّ

هزکىس رملۀ اول
َّالز َیى َی ٓغ َم ُق َ
ىو
ّ

بزرسی و تحلیل حذف مقابلهای (احتباک) اس دیدگاه عالمۀ طباطبایی
در تفسیز المیشان

همدداو گىيدده کدده هالصؾدده هیؽددىد ،بددیى کلمددا Aاألصیدداء@ و َ A
المددىتی@ اصتبددا ک ضددذی ورددىد داسد و بددیى
الی َ
َ Aی َ
غمقىو@ و َ A
غمقىو@ اصتبا ک هخبت و هًفی ،بًابشایى دو يدىؿ اصتبدا ک دس ایىردا رکدش ؽدذه اعدت کده بده
همیى دلیل به آو اصتبا ک هؾتشک گفته هیؽىد.

 .3انواع احتباک در تفسیز المیشان

تىره به فى اصتبا ک اص لشو دوم دس کتابهای ادبی و تفغیشی بده چؾدن هیخدىسد و اص آوردا کده دس تفغدیش

آیا لشآو کشین گاهی يیاص به آوسدو هضزوف اعدت تدا هخاعدب دس فهدن هقًدای همقدىد اص آو هضدزوف ،اؽدتباه
يکًذ Bبًابشایى هفغشاو دس تفغیش لشآو اص اصتبا ک بهشه رغته و هضزوف سا بیاو داؽتهايذ.

دس تفغیش المیضاو يیض بشای بیاو همقىد و هفهىم آیه اص فى اصتبا ک اعتفاده ؽذه و کلمه یا کلماتی که اص هتى

افلی هضزوف اعت دس تفغیش بقضی اص آیا آوسده ؽذه تا هخاعب دس فهن دلیك هغلب دچاس عشدسگمی يگشدد.

با همایغه بیى تفغیش المیضاو و تفغیش Aسوس المقايی@ و Aالتضشیش و التًىیش@ و هنچًیى کتاب Aيؾن الذسس فی

تًاعب االیا و الغىس@ آؽکاس هیگشدد که هیضاو اعتفاده فالهۀ عباعبایی اص فى اصتبا ک بغیاس کنتش اص فاصباو
تفاعیش هزکىس اعت و به دواصده آیه هیسعذ ،دس صدالی کده بمدافی بدیؼ اص فدذ و بیغدت آیده سا داسای اصتبدا ک

دايغته اعت .فالهه دس تفغیش آیۀ  98عىسۀ یىيظ ،اصتبا ک سا ایى گىيه تقشیف کشدهA :اصتبدا ک فبداس اص ایدى
اعت که دو چیض هتمابل هن باؽًذ و گىیًذه اص هش یک اص آو دو ،لغدمتی سا کده لًگدۀ دیگدش بدش آو داللدت داسد

صزف کًذ@ٕ .عباعباییٔ31/02 :0730 ،

اکًىو به بشسعی ايىاؿ اصتبا ک دس تفغیش المیضاو هیپشداصین و آیاتی سا که فالهۀ عباعبایی دس تفغیش آوها اص

فى اصتبا ک اعتفاده يمىده اعت بیاو هیکًین.
 .1-3احتباک ضدی

دس تقشیف اصتبا ک ضذی گفته ؽذ که آوچه اص رمله صزف ؽذه بدا لشیًدهای کده دس رملدۀ همابدل آو آهدذه

اعت هتضاد هیباؽذ .صال به بشسعی يمىيههای آو دس تفغیش المیضاو هیپشداصین.
 .1-1-3آیۀ  13سورۀ آلػمزان

ٓ ٓ
ِ َُ ُ
َّ
َّ َ ُ ٓ َ َ ِ َ ٓ َ
ٓ َ
َٓ َ َ ُ ِ
ُ
داف َشة َی َدش ٓوي ُهن ِّهخل ٓدی ّه ٓن َسأ َي ال َق ٓدی ّى َواللد ُه ُی َإ ِّیدذ
Aلذ ک َاو لک ٓن َآیة في ف َئ َت ٓیى ال َتم َتا ف َئة تماتل في َعب
یل اللد ّه وأخدشی ک ّ
ّ ّ َ ّ َّ ُ ّ َ ّ ّ ّ ًّ
ٓ َ
َ ٓ َ َ َ ُ َّ
َ َ ًَٓ ٓ
داس@" ،لغقدا دس بشخدىسد هیداو دو گدشوه بدشای ؽدما يؾدايهای [و دسط
ّبًق ّش ّه هى یؾاء ّئو ّفي ر ّلك ل ّقبشة ألو ّلي األبق ّ
فبشتی بىد گشوهی دس ساه خذا هیرًگیذيذ و دیگش [گشوه کافش بىديذ که آياو [هإهًاو سا به چؾدن دو بشابدش خدىد
ً
هیدیذيذ و خذا هش که سا بخىاهذ به یاسی خىد تأییذ هیکًذ یمیًا دس ایى [هارشا بشای فاصباو بیًؼ فبشتی اعت".
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ایى آیه دس هىسد دو گشوه گفتگى هیکًذ که یکی کافش و دیگشی هإهى اعت و گشوه هإهى دس ساه خذا هیرًگدذ

و گشوه دیگش دس ساه ؽیغاو ،ولی اص رملۀ اول کلمه Aهإهًة@ صزف گشدیذه که يؾیش آو کلمده Aکدافشة@ اعدت کده دس
ُ ُ
ُ ُ
ماتدل فدي
ماتل في َع
بیل الغاغى ّ @ صزف ؽذه که يؾیش آو فباس Aت ّ
رملۀ دوم رکش گشدیذه و اص رملۀ دوم فباس Aت ّ
ّ
ْ
َعبیل الل ّه@ اعت که دس رملۀ اول آهذه ،بًابشایى اصتبا ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبا ک ضذی اعت.
ّ
هزکىس رملۀ اول
هضزوف رملۀ دوم
هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
ُ ُ
ُ ُ
ْ
ماتل في َعبیل الل ّه
ت
ماتل في َعبیل الغاغى
کافشة
هإهًة
ّ
ت ّ
ّ
ّ
ّ
اکًىو ببیًین که آیا دس تفغیش المیضاو يیض به آوچه اص عشیك اصتبا ک دس ایى آیه به دعت آوسدهایدن ،اؽداسهای
ؽذه اعت؟

عباعبایی دس تفغیش المیضاو هیيىیغذA :همتضای همابله ایى بىد که دس همابدل گشوهدی کده دس ساه خدذا لتدال

هیکًًذ ،بفشهایذ " :و اخشی تماتل فی عبیل الؾیغاو" و یدا " فدی عدبیل الغداغى " و یدا فبداستی يؾیدش آو ،ولدی
ِ
ُٓ
ایىعىس يفشهىد ،بلکه فشهىدَ " :و أخشی ک ّاف َشة" و ایى به آو رهت اعت که صهیًه کالم همایغه بیى دو عبیل و ساه
يبىد تا دس همابل عبیل خذا ،عبیل عاغى و یا ؽیغاو سا لشاس دهذ ،بلکه صهیًۀ بیاو ایدى هقًدا بدىد کده " کغدی اص
خذا بیيیاص يیغت و عشايزام پیشوصی اص آو او اعت" ،پظ دس صمیمت ،همابلۀ بیى ایماو به خذا و رهاد دس ساه او
و بیى کفش به خذای تقالی اعت@ٕ .عباعباییٔ105/7 :0730 ،
ُ َ ُ ُ
َّ
ماتل فی َعبیل الؾیغاو@ که دس تفغیش المیضاو آهذه دسهییابین که به هضدزوفا
با تىره به فباس Aو أخشی ت ّ
ّ
ایى آیه اؽاسه ؽذه اعت .دس ایىرا عیاق آیه يیض بهگىيهای اعت که تؾخیـ هضزوف کاس دؽىاسی يیغت.

 .2-1-3آیۀ  57سورۀ آلػمزان

َ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ ٓ َّ َ َ ُ َ ِّ ٓ ُ ُ َ ُ ٓ َ َّ ُ َ ُ ُّ َّ
الؾالم َ
یى@" ،و اها کغايی که ایمداو آوسده
Aوأها ال ّزیى آهًىا وف ّملىا الق ّالضا ّ فیىف ّیهن أرىسهن والله ال ی ّضب ّ ّ
و کاسهای ؽایغته کشدهايذ [خذاويذ هضدؽاو سا بهتماهی به آياو هیدهذ و خذاويذ بیذادگشاو سا دوعت يمیداسد".

آیه دس باسۀ کغايی اعت که ایماو آوسده و کاس ؽایغته ايزام دادهايدذ و هخاعدب ايتؾداس داسد کده دس پایداو آیده
َّ َ
دسباسۀ ارش و پاداػ هإهًاو عخى به هیاو آهذه باؽذ ولی هماو گىيه که هؾاهذه هیکًین آیه با فبداس َ Aواللد ُه ال
ُ ُّ َّ
الؾالم َ
یى@ به پایاو هیسعذ .پظ دسهییابین که دس ایى همام عخى دس هىسد دو گشوه و یدا دو دعدته اعدت کده
ی ّضب ّ ّ
ً
یکی اص آو دو گشوه کغايی هغتًذ که ایماو آوسده و کاس ؽایغته ايزام دادهايذ که لغقدا خذاويدذ آوهدا سا دوعدت
داسد و پاداػ آوها سا بهعىس کاهل هیدهذ و گشوه دیگش کغايی هغدتًذ کده خدذا آوهدا سا دوعدت يدذاسد و آوهدا

بهعىس صتن اص هإهًاو و کغايی که کاس ؽایغته ايزام هیدهًذ ،يیغتًذ Bبًابشایى هیتىاو تمذیش آیه سا چًیى دس يؾش
َّ ُ ُّ ُ َ ُ َ ِّ ٓ ُ ُ َ ُ ٓ َّ َ َ
َ َ َّ
َ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ ٓ َّ َ
گشفتA :وأها ال ّزیى آهًىا وف ّملىا الق ّالضا ّ الله ّیضبهن فیىف ّیهن أرىسهن و الزیى لن ّ
دالضا ّ
یإهًىا و الیقملىو الق ّ
َ َ ُ َ َ َ
َ َّ ُ َ ُ ُّ َّ
فمال ُهن@.
ضبظ أ
والله ال ی ّضب الؾ ّال ّمیى و ي ّ
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َ ُ َ َ َ
ِّ ُ ُ
فمال ُهن@ صزف ؽذه Bص یشا ُ Aی َىف ّیه ٓن أ ُر َىسه ٓن@ کده دس رملدۀ اول رکدش ؽدذه لشیًده ای بدش
ضبظ أ
اص رملۀ دوم Aي ّ
ُْ َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُّ
صزف آو اعت .اص رملۀ اول يیض Aالله ی ّضبهن@ صزف ؽذه چىو Aالله ال یضب الؾ ّال ّمیى@ دس رملۀ دوم گىاهی بدش
ایى هذفا اعت.
هضزوف رملۀ اول
َّ
الل ُه ُی ّض ُّب ُهن

هزکىس رملۀ دوم
َّ
َّ ُ َ ُ
الؾالم َ
یى
الله ال یضب ّ ّ

هضزوف رملۀ دوم
َ ُ َ َ َ
فمال ُهن
ضبظ أ
ي ّ

هزکىس رملۀ اول
ِّ ُ ُ
ُی َىف ّیه ٓن أ ُر َىسه ٓن

صال يگاهی داسین به ریل ایى آیه دس تفغیش المیضاوA :اهش خاتمه دادو آیده ٕبدا ایدىکده آیده سصمدت و رًدت
َ َّ ُ ُ ُّ َّ
الؾالم َ
یى" که يىفی تهذیذ اعت اص ایىرا سوؽى هدیؽدىد کده هقهدىد دس آیدا
اعتٔ با فباس  " :و الله ال ی ّضب ّ ّ
سصمت و يقمت ،ایى اعت که به اعنهایی يؾیش سصمت و هغفش و یا هذس آو اؽخافی که آیه دس ؽأيؾاو ياصل
سا به خىد گشفتهايدذ دو

ؽذه ختن گشدد ... ،و گفتین عشػ ایى اعت آوهایی که فًىاو پیشوی و تؾیـ فیغی
ً
عایفهايذ :یکی آوهایی که به يامگزاسی ا کتفا يًمىده والقا آو رًاب سا پیشوی کشده و هیکًًذ که فذس آیۀ هدىسد

بضج ،بیايگش صال آياو بىد ،عایفۀ دیگش کغايی هغتًذ که به هماو يامگزاسی اکتفدا کشديدذ ،خدىد سا هًغدىب بده

فیغی

و هقًىو به فًىاو " پیشو فیغی" يمىديذ ،اها يه به خذا و سوص رضا ایمداو داؽدتًذ و يده افمدال فدالش

بهرا آوسديذ که رملۀ هىسدبضج بیايگش صال ایؾاو اعت@ٕ .هماؤ998 ،

دس تفغیش المیضاو گفتگى اص دو عایفه ؽذه اعت که ابتذای آیه دسباسۀ عایفۀ اول و پایاو آیه دسباسۀ عایفۀ دوم
ً
اعت و ایؾاو بابیاو هضزوفا و رکش ؽىاهذ يؾاو داده اعت که دس ایى آیه اصتبا ک ورىد داسد هشچًدذ فدشاصتا

ایى هىضىؿ سا بیاو يکشده ولی ؽىاهذ و لشایى صا کی اص تىره ایؾاو به اصتبا ک اعت.
 .3-1-3آیۀ  67سورۀ یونس

ُ َ َّ
ییا ِّل َم ٓىم َی ٓغ َدم ُق َ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ٓ َ َ ٓ ُ ُ ٓ َ َّ َ َ ُ ٓ ً َّ
َ َ َ
ىو@" ،اوعدت کغدی کده
Aهى ال ّزي رقل لکن اللیل ّلتغکًىا ّف ّیه والًهاس هب ّقشا ّئو ّفي ر ّلك ٍ ٍ
بشای ؽما ؽب سا لشاس داد تا دس آو بیاساهیذ و سوص سا سوؽى [گشدايیدذ بیگمداو دس ایدى [اهدش بدشای هشدهدی کده

هیؽًىيذ يؾايههایی اعت" .

دسباسۀ ورىد اصتبا ک دس ایى آیه اختالفيؾش ورىد داسد .بمافی آو سا دس ؽماس آیههای اصتبا ک رکش يمیکًذ

ولی آلىعی آو سا رضء اصتبا ک به ؽماس هیآوسد .صال به بشسعی ایى آیه بش اعاط اعلىب اصتبا ک هیپشداصین.

دس ایى آیه ،عخى اص ؽب و سوص به هیاو آهذه اعت که خذا ؽب سا بشای اعتشاصت و هایۀ آساهؼ لدشاس داده و
َ
سوص سا سوؽى لشاس داده تدا اص فضدل و بخؾدؼ خدذا بخدىاهین .دس لغدمت دوم ،آیده بدشای کلمدۀ Aيهداس@ تىفدیف
ً
ًُ ً
ُ
ؾلما@ و يیدض
بقشا@ آوسده ؽذه اعت که لشیًۀ آو سا اگش بخىاهین بشای ؽب دس يؾش بگیشین بایذ بگىیین Aلیال ه ّ
Aه ّ
َ
ُ ٓ
دس رملۀ اول بقذ اص کلمۀ Aلیل@ فلت ورىد آو رکش ؽذه و فشهىده اعتّ A :ل َت ٓغک ًُىا ّف ّیه@ که اگش بخدىاهین بدشای
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َ
َ َُ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ َّ
ضدل ّه@ پدظ بدا تىرده بده
کلمۀ Aيهاس@ يیض فلت سا رکش کًین بایذ بگىیین که Aرقل الًهاس ّلتضشکىا و تبتغىا ّفیه ّهى ف ّ

لشایى و ؽىاهذ دسهییابین که اص هش دو رمله کلمه یا کلماتی صزف ؽذه اعت که اگدش بخدىاهین آو هضدزوفا سا
ُ َ َّ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ٓ َ
ً َ ٓ ُ ُ ٓ َ َّ َ َ ُ ٓ ً َ ُ
ًؾغىا َو
رکش کًین آیۀ هىسديؾش ایى گىيه هیگشددA :هى ال ّزي رقل لکن اللیل هؾلما ّلتغکًىا ّف ّیه والًهاس هب ّقشا ّلت ّ
ً
ُ ً
َ
َ َُ
َ َ َ ِّ َ ٓ َ ٓ َ ُ َ
َّ
ُ
بقدشا@ کده
ضل ّه ّئو ّفي ر ّلك ییا ٍ لم ٍىم یغمقىو@ بًابشایى اص رملۀ اول کلمۀ Aه ّ
تبتغىا ّفیه ّهى ف ّ
ؾلما@ به لشیًدۀ Aه ّ
ُ ٓ
َ
َ َُ
ضل ّه@ به لشیًۀ ّ Aل َت ٓغک ًُىا ّف ّیه@ کده دس
دس رملۀ دوم آهذه صزف ؽذه اعت و اص رملۀ دوم فباس ّ Aلتبتغىا ّفیه ّهى ف ّ
رملۀ اول آهذه صزف گشدیذه ،بًابشایى دس ایى آیه اصتبا ک ضذی به کاس سفته اعت.
هزکىس رملۀ اول
هضزوف رملۀ دوم
هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
ً
ُ ً
َ
َ َُ
َ
ُ
ّلتغکًىا ّف ّیه
ضل ّه
بقشا
ؾلما
ّلتبتغىا ّفیه ّهى ف ّ
ه ّ
ه ّ
فالهۀ عباعبایی به رکش ایى هضزوفا دس تفغیش المیضاو اؽاسه کشده و بیاو کشده اعدتA :آسی ،ؽدب سا هایده

عکىيت ايغاو ها و سوص سا هایه دیذو آياو لشاس داد تا بتىايًذ ايىاؿ صشکا و آهذ و ؽذها سا بشای کغب هىاد صیا

و افالس ؽإوو هقاػ ايزام دهًذ ،صیشا اهش صيذگی بؾشی بهگىيهای اعت که تًها با صشکدت و یدا تًهدا بدا عدکىو

تمام يمیؽىد ،بذیى رهت خذای عبضاو اهش او سا دس ایى باب با ؽلمت ؽدب و سوؽدًی سوص تدذبیش کدشد ،ؽدب سا
ؽلمايی کشد تا هشدم هزبىس ؽىيذ دعت اص کاس کؾیذه ،خغتگی و تقب و کىفتگی سوص سا با اعتشاصت و با ايظ با

صو و فشصيذ و بهشههًذی اصآيچه اص ساه کغب سوصايه به دعت آوسده ،بشعشف عاخته و با خىابیذو تزذیذ لىا کًًذ و
با سوؽًی سوص که وعیلۀ دیذو اؽیا و اؽتیاق به آوها اعت ،به علب آو اؽیا بشخیضيذ@ٕ .هماؤ79>/76 ،

فباس های Aؽلمت ؽب@ و Aبا سوؽًی سوص ...به علب آو اؽیا بشخیضيذ@ يؾاو دهًذۀ اؽاسه به هضزوفا دس

تفغیش المیضاو اعت.
 .4-1-3آیۀ  47سورۀ فزقان

ُ َّ
َ
َ َ ُ َّ َ
ُُ
ً
َ Aوه َى ال ّزي َر َقل لک ُن الل ٓیل ّل َب ًاعا َو َّالً ٓى َم ُع َباتا َو َر َقل َّالً َه َاس يؾ ًىسا@" ،و او اعت کغی کده ؽدب سا بدشای ؽدما

پىؽؾی لشاس داد و خىاب سا [هایه آساهؾی و سوص سا صهاو بشخاعتى [ؽما گشدايیذ" .
دس ایى آیه ؽب به لباط تؾبیه ؽذه و بشای خىاب تقبیش ُ Aعبا @ به کاس سفته اعت که به هقًای هًمغـ ؽدذو
ُُ ً
اص هش کاسی هیباؽذ که همشاه با عکىو و بیصشکت بىدو اعت و بشای سوص تقبیدش Aيؾدىسا@ بده کداس سفتده کده بده

هقًای بشخاعتى و صشکت کشدو دس علب سصق و سوصی هیباؽذ .با تىره به آوچه گفته ؽذ هیتدىاو تمدذیش آیده سا
ُ َّ
َ
ُ ً
َ َ ُ َّ َ
ً ُُ
ً
ایى گىيه دس يؾش گشفتَ A :وه َى ال ّزي َر َقل لک ُن الل ٓیل ّل َب ًاعا َو َّالً ٓى َم ُع َباتا و ُعکىيا َو َر َقل َّالً َه َاس صشکة و يؾ ًىسا@ Bپظ
ً
ً
يتیزه هیگیشین که اص رملۀ اول کلمۀ Aعکىيا@ با تىره به لشیًۀ Aيؾىسا@ که دس رملۀ دوم آهذه ،صدزف گشدیدذه و
ً
ً
اص رملۀ دوم کلمه Aصشکة@ با تىره به لشیًۀ آو ،یقًی ُ Aعباتا@ که دس رملۀ اول آهذه هضزوف اعدت .دسوالدـ یدک
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ویژگی اص ؽب رکش گشدیذه که لشیًۀ آو اص سوص صزف ؽدذه و یدک ویژگدی اص سوص رکدش گشدیدذه کده لشیًدۀ آو دس

تىفیف ؽب صزف گشدیذه ،بًابشایى اصتبا ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبا ک ضذی اعت.
هضزوف رملۀ اول
ً
عکىيا

هزکىس رملۀ دوم
ً
يؾىسا

هضزوف رملۀ دوم
ً
صشکة

هزکىس رملۀ اول
ً
ُعباتا

دس تفغیش المیضاو دس ریل ایى آیه آهذه اعت "A :لباط بىدو ؽب" اص ایى باب اعت که ؽلمت آو هايًذ لباط

و پشده ،آدهی سا هیپىؽايذ .بهعىسیکه ساغب گفته " :عبا " بىدو خىاب به هقًای ایى اعت که دس هًگام خىاب

آدهی اص هش کاسی هًمغـ هیؽىد و هقًای " يؾىس" لشاس دادو سوص ،ایى اعدت کده صشکدت و علدب سصق سا دس سوص

لدشاس داده اعدت و ایدى هقدايی ،یقًددی پىؽدیذو خدذای تقدالی آدهیداو سا بددا لبداط ؽدب و لغدـ ایؾداو اص فمددل و
رًب ورىػ و عپظ هًتؾش کشديؾاو دس سوص بشای عقی و فمل ،صالؼ صال هماو گغتشدو عدایه و دلیدل لدشاس

دادو آفتاب بش ورىد عایه و گشفتى عایه بهوعیلۀ آفتاب بهعىی خىد هیباؽذ@ٕ .عباعباییٔ700/05 :0730 ،

با تىره به تىریه یادؽذه دس تفغیش هزکىس دسهییابین که به دو ویژگی Aعکىو@ و Aصشکت@ که دس ایى آیده دس

تمذیش گشفته ؽذه ،اؽاسه گشدیذه اعت.
 .2-3احتباک متطابه

همقىد اص اصتبا ک هتؾابه ایى اعت که آوچه دس تمذیش گشفته ؽذه با لشیًۀ آو که دس رمله ورىد داسد ،ؽبیه

هن هغتًذ Bو ایًک يمىيۀ آو دس تفغیش المیضاو:
 .1-2-3آیۀ  65سورۀ انفال

َ
ُٓٓ َ َ ٓ
َ ُ ٓ ِّ ُ ٓ ٓ ُ َ َ ُ َ ٓ ٓ
ُ
ُ
َ Aیا أ ُّی َها َّالًب ُّي َص ِّ
وو َیغ ّل ُبىا ّه َئ َت ٓی ّى َو ّئو یک َیک ٓى ِّهًکن
یى َفلی ال ّم َتال ّئو یکى هًکن ّفؾشوو ف ّابش
ك المإ ّه ًّ
ش
ّ
ّ
ّ
ِّه َئ ِة َی ٓغل ُبىٓا َأ ٓل ًفا ِّه َى َّالز َیى َک َف ُش ٓوا ب َأ َّي ُه ٓن َل ٓى ِم َال َی ٓف َم ُه َ
ىو@" ،ای پیاهبش هإهًاو سا به رهاد بشايگیض اگدش اص [هیداو ؽدما
ّ
ّ
ّ
بیغت تى ؽکیبا باؽًذ بش دویغت تى چیشه هیؽىيذ و اگش اص ؽما یکفذ تى باؽًذ بش هضاس تى اص کافشاو پیشوص

هیگشديذ چشاکه آياو لىهیايذ که يمیفهمًذ" .
ایى آیه دسباسۀ رً

هیاو هإهًاو و کافشاو عخى هیگىیذ .خذاويذ فشهىده اعت که اگش اص هإهًداو بیغدت يفدش

فابش باؽًذ بش دویغت يفش اص کافشاو غلبه هیکًًذ و اگش اص ؽما فذ يفش فابش باؽًذ بش هضاس يفش اص کغايی که کفدش

وسصیذهايذ ،غلبه هیکًًذ .هًؾىس اص کلمۀ Aهئتیى@ دس ایى آیه Aهئتیى هى الزیى کفشوا@ اعت و هًؾىس اص Aهئدة@ ،یقًدی
ِّ ُ ٓ ٓ ُ َ َ ُ َ ٓ ٓ
َّ َ َ َ
دزیى کف ُدشوا
وو َیغ ّل ُبدىا ّه َئ َت ٓدی ّى ّهدى ال
Aهئة فابشة@ پظ تمذیش آیه به ایى ؽکل اعتّ ...A :ئو یکى هًکن ّفؾشوو ف ّدابش
َّ
ِّ ُ
َ
َ
ًکن ِّه َئ ِة َفاب ِشة َی ٓغل ُب ٓىا َأ ٓل ًفا ِّه َى َّالز َیى َک َف ُش ٓوا B@ ...بًدابشایى فبداس Aهدى ال َ
دزیى کفد ُشوا@ چدىو هؾدابه آو دس
َو ّئو یکى ه
ّ
ّ
ّ
ّ
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ِ
رملۀ دوم آهذه اص رملۀ اول صزف گشدیذه و کلمۀ Aفابشة@ يیض چىو کلمۀ Aفابشوو@ دس رملۀ اول آهدذه بده همداو

افتباس اص رملۀ دوم صزف گشدیذه پظ يتیزه هیگیشین که دس ایىرا اصتبا ک هتؾابه والـ ؽذه اعت.

هزکىس رملۀ اول
هضزوف رملۀ دوم
هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
َّ
َ ََ
َّ َ َ َ
ِ
فاب َ
شوو
فابشة
زیى کف ُشوا
ّهى ال
زیى کف ُشوا
ّهى ال
ّ
ّ
ُ
َ
ُ َ ٓ
ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ُ َ
وو َیغ ّل ُبدىا ّهداي َت ٓی ّى" همقدىد اص
فدابش
دس تفغیش المیضاو آهذه اعتA :و ایًکه فشهىد"ّ :ئو یکى ّهًکن ّفؾدشوو ّ
کلمه " هأتیى" دویغت يفش اص کفاس اعت ،همچًاوکده دس رملدۀ بقدذ ،کلمده " الدف" سا همیدذ بده کفداس يمدىده Bو
ً
ُ َِ
همچًیى دس رملۀ" َو ّئ ٓو یک ٓى ّه ًٓک ٓن ّهاية " همقىد فذ يفش فابش اعت که لدبال کلمدۀ "فؾدشوو" سا همیدذ بده آو
کشده بىد ... .و هقًایؼ ایى اعت که :بیغت يفش فابش اص ؽما بش دویغت يفش اص کغايی که کافش ؽذهايدذ ،غالدب
هیؽىد و فذ يفش فابش اص ؽما بش هضاس يفش اص کغايی که کافش گشدیذهايذ غالب هیآیًذ و ایى غلبه بده فلدت ایدى
اعت که کفاس هشدهی هغتًذ که يمیفهمًذ@ٕ .عباعباییٔ01/5 :0730 ،

دس تفغیش هزکىس آوسدو فباس های Aدویغت يفش اص کفاس@ و Aفذ يفش فابش@ اؽاسه به هضدزوف و آوچده دس

تمذیش بىده اعت ،داسد و دلیلی بش اعتفاده اص فى اصتبا ک دس بیاو همقىد به ؽماس هیسود.
 .3-3احتباک مثبت و منفی

دس اصتبا ک هخبت و هًفی اگش لفؼ یا فباستی که دس تمذیش گشفته ؽذه ،هخبت باؽذ لشیًۀ آو که دس رمله رکش

گشدیذه ،هًفی اعت و اگش آوچه دس تمذیش گشفته ؽذه هًفی باؽدذ ،لشیًدۀ آو کده دس رملده رکدش گشدیدذه ،هخبدت
اعت.
 .1-3-3آیۀ  24سورۀ احشاب

ىب َف َل ٓیه ٓن ئ َّو َّالل َه َک َاو َغ ُف ًىسا َّسص ً
َ ٓ َ َّ ُ َّ
یى ئ ٓو َؽ َاء َأ ٓو َی ُت َ
َ ٓ ٓ َ ُ َ ِّ َ ٓ ُ َ َ
یما@" ،تا خذا
ّ
ّ ّ
ّ Aلیز ّضي الله الق ّاد ّلیى ّب ّقذ ّل ّهن ویقزب المً ّاف ّم ّ
ساعتگىیاو سا به [پاداػ ساعتیؽاو پاداػ دهذ و هًافماو سا اگش بخىاهذ فزاب کًذ یا بش ایؾاو ببخؾایذ که خذا

همىاسه آهشصيذه ههشباو اعت" .

عخى دس ایى آیه دسباسۀ فزاب کشدو و یا بخؾیذو هًافمیى دس فىس تىبه کشدو اعت .تىره به فى اصتبا ک

دس تفغیش و تشرمۀ آیه و دس سفـ ابهام اص آو هیتىايذ ساهگؾا باؽذ .اگش بخىاهین بش اعاط فى اصتبا ک هضزوفا
َ َ َ َ ُ َ َ ٓ َ ٓ َ ُ َ َ َ ٓ ٓ َ َ ِّ
آیه سا رکش کًین تمذیش آیه ایى گىيه اعتُ A :ی َق ِّز َب ٓال ُم ًَافم َ
الیقدز َب ُهن@
یى ّئو ؽاء فال یتىب فلی ّهن أو یتدىب فلدی ّهن ف
ّّ
َ
َ
َ
ُ َ ِّ َ ٓ ُ َ َ
لیهن@ اعت .بًا بش آوچده
پظ دو رمله ورىد داسد که رملۀ اول Aیقزب المً ّاف ّمیى ّئو ؽاء@ و رملۀ دوم Aیتىب ف ّ
َ
َ َ
َ
لیهن@ اعدت کده دس رملدۀ دوم
دس تمذیش گشفتین اص رملۀ اول Aفالیتىب@ صزف ؽذه که لشیًۀ آو فباس Aیتىب ف ّ
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ِّ
َ ِّ
رکش ؽذه و اص رملۀ دوم فباس Aفالیقز َب ُهن@ صزف ؽدذه کده لشیًدۀ آو َ Aیقدز َب@ اعدت کده دس رملدۀ اول آهدذه،

بًابشایى دس ایىرا اصتبا ک هخبت و هًفی سوی داده اعت.

هضزوف رملۀ دوم
َ ُ ِّ
الیقز َب ُهن
ف

هزکىس رملۀ اول
ِّ
ُی َقز َب

هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
َ َ َ
َ َ َ َ
لیهن
لیهن
یتىب ف ّ
فالیتىب ف ّ
با هشارقه به تفغیش المیضاو دسهییابین که دس تفغیش ایى آیه ایى گىيه آهدذه اعدتA :یقًدی و هًدافمیى سا اگدش

خىاعت فزاب کًذ ،که هقلىم اعت ایى دس فىستی اعت که تىبه يکًًذ و یا اگش تىبه کشديذ يؾش سصمت خدىد سا

به ایؾاو بشگشدايذ ،که خذا آهشصيذه و سصین اعت@ٕ .عباعباییٔ075/01 :0730 ،

دس تفغیش ایى آیه رکش فباس های Aتىبه يکًًذ@ و Aيؾش سصمت خىد سا به ایؾاو بشگشدايذ@ دلیلی بش اعدتفاده

اص فى اصتبا ک اعت.
 .4-3احتباک مطتزک

هشگاه که دس رمله دو يىؿ اصتبا ک وردىد داؽدته باؽدذ بده آو اصتبدا ک هؾدتشک گفتده هیؽدىد کده بده رکدش

يمىيههای آو دس تفغیش المیضاو هیپشداصین.
 .1-4-3آیۀ  32سورۀ آلػمزان

َ َّ ٓ َ ْ َ
ُ ٓ َ ُ ٓ ْ َ َ َّ َ
ٓ َ
الش ُعىل ّفاو ت َىل ٓىا ف ّا َّو الل َه ال ُی ّض ُّب الک ّاف ّش َیى@" ،بگى خذا و پیاهبش [او سا اعافت کًیدذ پدظ
Aلل أ ّعیقىا الله و
ً
اگش سویگشداو ؽذيذ لغقا خذاويذ کافشاو سا دوعت يذاسد" .
عخى دس ایى آیه دسباسۀ سویگشدايی کافشاو اص صك و صمیمت اعت .با تىره به هفهىم آیه دسهییدابین کده اگدش

کافشاو اص صك و صمیمت سویگشداو يباؽًذ و به ایماو سویآوسيذ ،خذا آوها سا دوعت هیداسد Bولی کفشاو آوهدا
ُ ٓ َ ُ ٓ ْ َ َ َّ ُ َ
فداو
هىرب ؽذه اعت که خذا آوها سا
دوعت يذاؽته باؽذ پظ تمذیش آیه چًیى اعتA :لل أ ّعیقىا الله والشعدىل ّ
َ
ٓ
َ
َ
َ
َ
اللده ال ُیضدب الکدافش َیى و ُ
اللده ُیض ُّدب ُهن میمدايهن فدا َّو َ
الیض ُّب ُهن ل ُکفشايهن َو ئ ٓو أ َلبلىا فدا َّو َ
َ َ َّ ٓ ٓ َ َّ ْ َ ُ
اللده ُیضدب
ّ
تىلىا ف ّاو الله ّ
ّ
ّ ّّ ّ
ّ
ّّ ّ
ّّ
َ َّ
ُ
المإه َ
ًیى@ اصتبا ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبا ک هؾتشک اعت Bصیشا که آوسدو کلمه Aت َىلىا@ دلیلی بدش صدزف کلمده
ّ
َ
الیض ُّب@ دلیلی بش صزف ُ Aی ّض ُّب@ اص رملۀ اول اعت ،اص ایدى سو هیداو
Aألبلىا@ اص رملۀ دوم و هنچًیى رکش کلمۀ ّ A
َّ
َ
َ
ألبلىا@ اصتبا ک ضذی و هیاو کلما ُ Aیض ُّب@ و ُ A
الی ّض ُّب@ اصتبا ک هخبدت و هًفدی وردىد داسد
کلما Aت َىلىا@ و A
ّ
که دسوالـ دو يىؿ اصتبا ک دس آیه به کاس سفته که به چًیى هىاسدی اصتبا ک هؾتشک گفته هیؽىد.
هضزوف رملۀ اول
ُی ّض ُّب

هزکىس رملۀ دوم
ال ُی ّض ُّب

هضزوف رملۀ دوم
َ
ألبلىا

هزکىس رملۀ اول
َ َّ
ت َىلىا
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دس تفغیش المیضاو دس ریل ایى آیه آهذه اعت کهA :دس ایى آیه ؽشیفه داللتی هغت بش ایًکه هش کظ اص دعدتىس "
َ ُ َّ َ َ َّ َ
الش ُعىل" عشپیچی کًذ کافش اعت ،هن چًاوکه عایش آیاتی هن که اص دوعتی کفاس يهدی هدیکًدذ بدش ایدى
أ ّعیقىا الله و
هقًا داللت داسد و يیض دس ایى آیه ؽشیفه اؽقاسی اعت به ایًکه ایى آیه چیضی ؽبیه به بیاو ،بشای آیۀ لبلؼ هیباؽدذ،
چىو آیه لبلی احبا دوعتی خذا بشای هإهًیى هیکشد که تغلین فشهاو اتباؿ بىديذ@ٕ .هماؤ050/7 ،

هماو گىيه که هالصؾه هیؽىد فالهۀ عباعبایی به هضزوفا ایى آیده کده بدش اعداط فدى اصتبدا ک بده دعدت

هیآیذ ،اؽاسه کشده اعت.

 .2-4-3آیۀ  36سورۀ انؼام

َّ Aئي َما َی ٓغ َتز ُ
ىو َو ٓال َم ٓى َتی َی ٓب َق ُخ ُه ُن ْالل ُه ُح َّن ئ َل ٓیده ُی ٓش َر ُق َ
یب َّالز َیى َی ٓغ َم ُق َ
دىو@" ،تًهدا کغدايی [دفدى تدى سا ارابدت
ّ ّ
ّ
ّ

هی کًًذ که گدىػ ؽدًىا داسيدذ و [اهدا هشدگداو سا خذاويدذ [دس لیاهدت بدش خىاهدذ ايگیخدت عدپظ بهعدىی او
باصگشدايیذه هیؽىيذ" .

دس لغمت اول ایى آیه گفتگى اص اعتزابت دسباسۀ کغايی اعت کده هیؽدًىيذ .بدهعىسهقمىل ؽدًیذو فملدی
َ
َ َ
اعت که اص ايغاوهای صيذه عش هیصيذ ،ولی کلمۀ Aاأل ُ
المدىتی@
صیاء@ به هقًی صيذگاو اص رملۀ اول به لشیًۀ کلمۀ A

َ َ
الی ٓغ َم ُق َ
که دس رملۀ دوم آهذه ،صزف گشدیذه اعت و اص رملۀ دوم يیض فباس َ A
المىتی@ به لشیًۀ
ىو@ بقذ اص کلمۀ A
قىو@ صزف ؽذه و تمذیش آیه چًیى اعتَّ A :ئي َما َی ٓغ َتز ُ
َ Aی َ
الی ٓغ َدم ُق َ
یب األصیاء َّالز َیى َی ٓغ َم ُق َ
غم َ
ىو َو ٓال َم ٓى َتی َّالز َیى َ
ىو
ّ
ّ
ّ
َی ٓب َق ُخ ُه ُن ْالل ُه ُح َّن ئ َل ٓیه ُی ٓش َر ُق َ
ىو@ بًابشایى دس ایى آیه اصتبا ک هؾتشک به کاس سفته اعت.
ّ ّ
هزکىس رملۀ اول
هضزوف رملۀ دوم
هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
َّ
َّ
َ
َ
الز َیى َی ٓغ َم ُق َ
الی ٓغ َم ُق َ
الز َیى َ
ُ
ىو
ىو
المىتی
األصیاء
ّ
ّ
دس تفغیش المیضاو آهذه اعتA :هیفشهایذ :به رهت ایًکه ایًاو بههًضله هشدهايذ ،ؽقىس يذاسيذ و داسای گدىػ
ؽًىا يیغتًذ تا دفى دفى کًًذهای سا که پیغمبش خذا اعت ؽًیذه هقًای دفى دیًی سا بفهمًذ ،ایى هیکلهدا
که اص هشدم به چؾن تى هیخىسد ،دو رىس اعت :یکی صيذه و ؽدًىا کده البتده چًدیى کغدايی دفدى تدى سا ارابدت

هیکًًذ و یکی هشدگايی ياؽًىا که بهؽاهش دس فىس صيذگاوايذ و ایى عایفه ؽًىاییؽاو هىلىف بش ایى اعدت کده
خذاويذ پظ اص هشگ هبقىحؾاو کًذ و بهصودی خىاهذ کشد ،آوولت اعت که هیؽًىيذ آوچه سا که دس ديیا لدذس

ؽًیذيؼ سا يذاؽتًذ .دس صمیمت عیاق آیه هىسدبضج عیاق کًایه اعت و هشاد اص کغايی که هیؽدًىيذ ،هدإهًیى و
هشاد اص " هشدگاو" ،افشاك کًًذگاو اص پزیشػ دفى الهی اعت ،چه هؾشکیى و چه دیگشاو@ٕ .هماؤ?;/= ،

هماو گىيه که هؾاهذه هیؽىد فالهۀ عباعبدایی بدا اعدتفاده اص کلمدا Aصيدذه و ؽدًىا@ و Aهشدگدايی ياؽدًىا@

هضزوفا آیه سا بیاو داؽته و اص فى اصتبا ک دس تفغیش ایى آیه اعتفاده يمىده اعت.
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 .3-4-3آیۀ  18سورۀ حج

ٓ َ
َ َّ ٓ ُ َ ٓ َ َ ُ َ ُّ ُ ُ ٓ ُ
َّ
الغ َدم َاوا َو َ
األ ٓ
َ Aأ َل ٓن َت َش َأ َّو َّالل َه َی ٓغ ُز ُذ َل ُه َهى فدي َّ
دىم َوال ّز َبدال َوالؾ َدز ُش
ك والؾدمظ والممدش والًز
س
دي
ف
دى
ه
ّ
ّ
ّ
َّ ُ َ ّ َ َ
َ َّ َ ُّ َ َ ِ ِّ َ َّ َ َ ِ َ َّ َ َ ٓ ٓ َ َ
ُّ ٓ
َّ َّ َ َ ٓ َ ُ َ َ َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
دشم ّئو اللده یفقدل هدا یؾداء@" ،آیدا
اط وک ّخیش صك فلی ّه القزاب وهى ی ّه ّى الله فما لده ّهدى هک ّ ٍ
والذواب وک ّخیش هى الً ّ
يذايغتی که خذا اعت که هش کظ دس آعماو ها و هش کظ دس صهیى اعت و خىسؽیذ و هداه و [تمدام عدتاسگاو و

کىهها و دسختاو و رًبًذگاو و بغیاسی اص هشدم بشای او عزذه هیکًًذ و بغیاسیايذ که فدزاب بدش آيداو واردب
ؽذه اعت و هش که سا خذا خىاس کًذ او سا گشاهیداسيذهای يیغت چشاکه خذا هش چه بخىاهذ ايزام هیدهذ" .
َ
دس آیۀ فىق رملۀ َ Aو َکخ ِیش ِّه َى َّالًاط@ به رملۀ َ Aهى في َّ
الغ َم َاوا @ فغف ؽذه و هیاو آوهدا و رملدۀ َ Aوکخ ِ
یدش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َص َّك َف َل ٓیه ٓال َق َز ُ
اب@ همابله افتاده اعت Bو ایى همابله يؾاو هیدهدذ کده آيداو کده فزابؾداو واردب ؽدذه اص کغدايی
ّ
هغتًذ که عزذه يمیکًًذ و دس والـ دوسی کشدو اص عزذه بافج ؽذه که فزاب بدش آوهدا واردب ؽدىد کده ایدى

يتیزه فمل خىدؽاو اعت .صال اگش بخىاهین آیه سا بش اعاط اعلىب اصتبدا ک تفغدیش کًدین و هضدزوفا آیده سا
غدز َ
الغ َم َاوا وَ ...و َکخ ِیش ِّه َى َّالًاط َی ُ
بیاو کًین تمذیش آیه ایى گىيه هیگشددَ A :أ َل ٓن َت َش َأ َّو َّالل َه َی ٓغ ُز ُذ َل ُه َهى في َّ
ذوو
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
َّ
ُ
َ
غز ُذ و َص َّك َف َل ٓیه ٓال َق َز ُ
اب َو َکخ ِیش ال َی ُ
وص َّك َفلیهن َالخى ُ
َل ُه َ
اب ،@...بًابشایى اص رملۀ اول فباس Aصك فلیهن الخدىاب@
ّ
ّ
صزف ؽذه که لشیًۀ آو که فباس َ Aص َّك َف َل ٓیه ٓال َق َز ُ
اب@ اعت دس رملۀ دوم رکش ؽدذه و اص رملدۀ دوم فبداس Aال
ّ
َٓ ُ ُ َ
َ ُ ُ َ
ُ
غزذ ل ُه@ صزف ؽذه که لشیًۀ آو که فباس Aیغزذ له@ هزکىس دس رملۀ اول اعت Bو اصتبا ک دس ایى آیه اص يىؿ
ی
اصتبا ک هؾتشک اعت.

هزکىس رملۀ اول
ُ َ
َی ٓغ ُزذ ل ُه

هضزوف رملۀ دوم
هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
َ ٓ ُ ُ َُ
َ
ٓ
َ
َ
َّ
َصك فل ٓیه ال َقز ُ
َص َّك َفلیهن َالخى ُ
الیغزذ له
اب
اب
ّ
َ َ ِ َ َّ
داط" فغدف اعدت بدش رملدۀ" َه ٓدى ّفدي
دس تفغیش المیضاو دس ریل آیۀ هزکىس آهذه ٓA :رملۀ " :و ک ّخیدش ّهدى الً ّ
الغماوا  " ...و دس رملۀ" َو َکخ ِیش َص َّك َف َل ٓیه ال َق ُ
َّ
زاب" با رملۀ لبلی همابله افتاده و ایى همابله هیسعايذ که هقًدای
ّ
ّ
ّ
آو ایى اعت که همقىد اص آو بغیاسی که فزاب بش آياو صتمی ؽذه کغايی هغدتًذ کده اص عدزذه عدش هدیتابًدذ،
چیضی که هغت احش عشپیچی که هماو فزاب اعت دس ردای خدىد آو رکدش ؽدذه و اگدش حبدى فدزاب دس ردای

خىدداسی اص عزذه رکش ؽذ ه ،بشای ایى اعت که داللت کًذ بش ایًکه ایى فزاب فیى هماو فمل ایؾاو اعت ،که

بهفىس فزاب به ایؾاو بشهیگشددٕ @.هماؤ523/00 ،
ٓ
َ
َ
َ
َّ
بش اعاط آوچه دس تفغیش المیضاو آهذه که Aرمله َ"و کخ ِیش َصك فل ٓیه ال َق ُ
زاب " با رمله لبلدی همابلده داسد@ بده
ّ
ّ
ورىد همابله و فى اصتبا ک دس ایى آیه اؽاسه ؽذه و هضزوفا آیه بشای بیاو هفهىم و همقىد بیاو گشدیذه اعت.
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 .4-4-3آیۀ  45سورۀ روم

َ ٓ َّ َ
ٓ َ
Aل َی ٓزض َي َّالز َیى َآه ًُىا َو َفم ُلىا َّ
الق ّال َضا ّ ّهى فض ّل ّه ّئي ُه ال ُیضب الک ّاف ّش َیى@" ،تا [خذا کغايی سا که ایماو آوسده
ّ
ّ
ّ ّ
و کاسهای ؽایغته کشدهايذ به فضل خىیؼ پاداػ دهذ که او کافشاو سا دوعت يمیداسد" .

دس ایى آیه هايًذ آیۀ  53عىسۀ آلفمشاو دس ابتذا عخى اص ایماو آوسدو و کاس ؽایغته ايزام دادو اعت ولی آیه
َّ َ
ٓ َ
با فباس ّ Aئي ُه ال ُیضب الک ّاف ّش َیى@ پایاو هییابذ Bبًابشایى دسهییابین که عخى دس هىسد دو گشوه اعت که یک گشوه
هإهى و گشوه دیگش کافش .هإهًاو کاس ؽایغته ايزام هیدهًذ و به خذا ایماو داسيدذ و خذاويدذ يیدض اردش و پداداػ
ً
آوها سا به آوها فغا هیکًذ و ایؾاو سا دوعت داسد ولی کغايی که کافش هغتًذ لغقا به خذا ایماو يذاسيدذ و خدذا

يیض آوها سا دوعت يذاسد و يهتًها به آوها پاداػ يمیدهذ بلکه به خداعش کفشؽداو آوهدا سا فدزاب هیکًدذ .پدظ
القال َضا هى َف ٓضله ُ
هیتىاو گفت که تمذیش آیه چًیى اعتA :ل َی ٓزض َي َّالز َیى َآه ًُىا َو َفم ُلىا َّ
والله ُیضب المدإهًیى و
ّّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ ّ
َّ َ
ِّ
ٓ َ
َ ََ
الزیى کفشوا ّئي ُه ال ُیضب الک ّاف ّش َیى@ پظ اصتبا ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبدا ک هؾدتشک و هضدزوفا آو اص
ّل ُی َقز َب
لشاس صیش اعت:
هزکىس رملۀ اول
هضزوف رملۀ دوم
هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
َّ
ِّ
ٓ
َ
َّ
َ
َ ََ
َّ
ّل َی ٓز ّض َي ال ّز َیى َآه ًُىا
الزیى کفشوا
الل ُه ُیضب المإهًیى ّئي ُه ال ُیضب الک ّاف ّش َیى ّل ُی َقز َب
اکًىو بًگشین که دس تفغیش المیضاو ایى آیه چگىيه تفغیش ؽذه اعت .فالهۀ عباعبایی ابتذا دس هدىسد اردش و

پاداػ خذا به هإهًاو عخى گفته و هًؾأ آو سا فضل و بخؾؼ خذا هیدايذ و دسيهایت آوسده اعدت کده Aرملدۀ"
ٓ
َّ ُ ُ
کاف ّش َیى " هن عشف احبا سا تقلیل هیکًذ و هن عشف يفی سا و هیفشهایذ :خذا هإهًیى اهدل فمدل
ّئيه ال یضب ال ّ
سا به ایى فضل اختقاؿ داده و کفاس سا اص آو هضدشوم کدشده ،بدشای ایًکده هدإهًیى سا دوعدت هدیداسد و کفداس سا
دوعت يمیداسدٕ @.هماؤ054/01 ،

فالهۀ عباعبایی دس ایى آیه يیض به بیاو هضزوفاتی پشداخته که اص عشیدك اصتبدا ک بده آو دعدت هییدابین پدظ

هیتىاو گفت که ایؾاو دس تفغیش ایى آیه اص فى اصتبا ک اعتفاده کشده اعت.
 .5-3احتباک متناظز

دس اصتبا ک هتًداؽش آوچده اص رملده صدزف ؽدذه بدا لشیًده آو کده دس رملده رکدش ؽدذه اعدت داسای فدفا و

ویژگیهای هؾتشک هغتًذ .يمىيههایی اص اصتبا ک هتًاؽش سا که دس تفغیش المیضاو آهذه اعت دس ایىرا هیآوسین.
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 .1-5-3آیۀ  171سورۀ بقزه

ذاء ُف ٌّن ُب ٓک ِن ُف ٓم ِدي َف ُه ٓدن ال َی ٓقم ُل َ
فاء َو ي ً
َ Aو َه َخ ُل َّالز َیى َک َف ُشوا َک َم َخل َّالزي َی ًٓق ُك بما ال َی ٓغ َم ُـ ئ َّال ُد ً
دىو@" ،و هخدل
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
[دفى کًًذه کافشاو چىو هخل کغی اعت که صیىايی سا که رض فذا و يذایی [هبهن چیدضی يمدیؽدًىد بايد

هیصيذ [آسی کشيذ اللايذ کىسيذ [و دسيمییابًذ" .
َ َّ
َ
َ
ُ
َ
کالمخل الزی ی ًّقك@ به کاس سفته ،فقدل Aي ّقدك@ اص يقیدك بده هقًدای فشیدادی
دس ایى آیه دس هىسد کافشاو تؾبیه A
ّ
اعت که چىپاو بش گىعفًذاو هیصيذ تا اص گله دوس يؾىيذ .اگش بخىاهین آوچه سا که دس تمذیش گشفته ؽذه رکش کًین
َّ
ُ
الکفاس کمخل الزی َی ًّق ُك و الزی ُی ًَق ُك ّبه@ ٕعدیىعی.ٔ7?> :8 :79<9 ،
تقبیش ها ایى گىيه هیگشدد Aهخل األيبیاء و
ّ
هماو گىيه که هالصؾه هیؽىد اص رملۀ اول Aاأليبیاء@ صزف ؽذه که فباس َ Aی ًّق ُك فلیه@ بش آو داللدت داسد و اص
رملۀ دوم فباس َّ Aالزی ُی ًَق ُك به@ صزف گشدیذه که فباس َّ Aال َ
زیى کفشوا@ دلیلی بش آو هضزوف اعت.
هزکىس رملۀ اول
هضزوف رملۀ دوم
هزکىس رملۀ دوم
هضزوف رملۀ اول
َّ
َّ
َّ َ َ َ ُ ٓ
ُ َ
ُ
ُ
َّالزی َی ُ
ٓ
ٓ
َ
ُ
َ
َ
ال ّزیى کفشوا
ٕالًافكٔ الزی یًقك به ٕالمًقىق ّبهٔ
ٕالذافیٔ ال ّزي یً ّقك
الهذی
ذفىهن ئلی
ّ
ّ
اصتبا ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبا ک هتًاؽش اعت .با اعتفاده اص اصتبا ک و تؾخیـ هضزوفا هیتىاو گفدت

که دس ایى آیه ايبیا به چىپاوهایی تؾبیه ؽذهايذ که بش گىعفًذاو خىد کده همداو کدافشاو باؽدًذ ،فشیداد هیصيًدذ و
آوها سا به ساه ساعت هذایت هیکًًذ ولی کافشاو اص ایى فشیادها فمظ صشکدا صبداو سا هیبیًًدذ و چیدضی غیدش اص
صشکا هتىره يمیؽىيذ و گىیا که کش هغتًذ و یا صباو آوها سا يمیفهمًذ.

دس تفغیش المیضاو ایى آیه ایى گىيه تفغیش ؽذه اعتA :اصایًزا سوؽى هیؽىد که دس کالم یا للب بکاس سفته یدا

فًایتی که باص بشگؾت آو به للب اعت ،چىو هخل آو چىپايی که يهیب هیصيذ به گىعفًذايی که بهرض دفا و يدذا

يمیؽًىيذ ،هخل آو پیاهبش اعت که کفاس سا بهعىی هذایت دفى هیکًدذ ،يده هخدل کفداسی کده بهعدىی هدذایت
دفى هیؽىيذ و لکى اوفاف عهگايهای که اص هخل اعتخشاد کشد و بقذ اص تمام ؽذو هخل ،يام آوها سا بشد ،یقًدی
فن ،بکن ،فمی ،اوفاف کفاس بىد يه اوفاف کغی که کفاس سا به صك دفى هیکشد و به همدیى رهدت الصم بدىد

هخل سا بشای کفاس بضيذ و بفشهایذ ٕهخل کفاسی که پیداهبش ،ایؾداو سا بهعدىی هدذایت هیخىايدذ ،هخدل گىعدفًذايی
اعت که چىپاو آوها سا فذا هیضيذ و آوها کش و الل و کىس بیفملايذٔ پظ بدا ایدى بیداو سوؽدى ؽدذ کده دس آیدۀ
ؽشیفه چیضی يؾیش للب ٕواسويه عخى گفتىٔ بکاس سفته اعت@ٕ .هماؤ171/0 ،

با يگاهی به تفغیش المیضاو دسهییدابین کده آو هضدزوفاتی کده اص عشیدك اعدلىب اصتبدا ک دس ایدى آیده بده آو

هی سعین بشای تفهین بهتش آوسده ؽذه اعت .فالوه بش تفغیش المیدضاو دس تفغدیش هزمدـ البیداو ٕعبشعدی:0730 ،

 ٔ017/0و التبیاو ٕعىعی ،بیتا ٔ33/0 :و تفغیش الکؾاف ٕصهخؾشی ٔ000/0 :0023 ،و تفغیش يمىيده ٕهکداسم

ؽیشاصی ٔ534/0 :0730 ،يیض به هضزوفاتی که بش اعاط اصتبا ک به آو دعت هییابین ،اؽاسه ؽذه اعت.
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 .2-5-3آیۀ  19سورۀ توبه

َٓ َ ََ ٓ َ َ ْ
الله َو ٓال َی ٓىم ایخش َو َر َاه َذ فدي َعدبیل ْاللده َال َی ٓغ َدت ُى َ
َ Aأ َر َق ٓل ُت ٓن ع َم َای َة ٓال َض ِّاد َوف َم َاس َة ٓال َم ٓ
وو
ب
ى
آه
ى
م
ک
ام
ش
ض
ال
ذ
ز
غ
ّ ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
َ ْ َ ُْ َ
ٓ َ ٓ َ َّ
ٓ
َ
َ
ّفًذ الل ّه والله ال یه ّذي المىم الؾ ّال ّمیى@" ،آیا عیشاب عاختى صاریاو و آباد کشدو هغدزذالضشام سا همايًدذ [کداس
کغی پًذاؽتهایذ که به خذا و سوص باصپغیى ایماو آوسده و دس ساه خذا رهاد هیکًذ [يه ایدى دو يدضد خدذا یکغداو
يیغتًذ و خذا بیذادگشاو سا هذایت يخىاهذ کشد".

دس ایى آیه آب دادو به صاریاو و آباد کشدو هغزذالضشام به کغی تؾبیه ؽذه اعت که به خدذا و سوص لیاهدت

ایماو آوسده و دس ساه خذا رهاد هیکًذ .چًیى تؾدبیهی ایدى عدإال سا دس رهدى ایزداد هیکًدذ کده چدشا کاسهدا بده

اؽخاؿ تؾبیه ؽذهايذ؟ بغیاسی اص هفغشاو دس تىریه ایى تؾبیه ،کلمۀ Aأهل@ سا دس تمذیش گشفته و آیه سا ایى گىيه
ٓ
َ َ َ ٓ ُ ٓ َ َ َ َ َ ٓ َ ِّ َ َ َ َ ٓ
داسة ال َم ٓغ ّدز ّذ ال َض َدش ّامٕ @...فخدش ساصی B1/07 :0002 ،صهخؾدشی،
تقىس کشدهايذA :أرقلتن أهل ّعدمایة الضداد و ّفم
 B051/0 :0023عبشعی B00/5 :0730 ،آلىعی B010/5 :0005 ،دسویؼٔ32/0 :0005 ،

ابى فاؽىس دس Aالتضشیش و التًىیش@ با بیاو ایىکه دس ایى آیه اصتبا ک به کاس سفته اعت دس هىسد تؾبیه بده کداس

سفته دس آو بیاو هی کًذ که چىو فمل کافشاو و هإهًاو ؽبیه هن يیغت و يیض کدافشاو و هإهًداو بداهن هغداوی و
َ
یکغاو يیغتًذ بًابشایى کلمۀ Aأهل@ اص رملۀ اول صزف گشدیذه و تمذیش آیه سا چًیى آوسده اعتَ A :أر َق ُلتن ّعدمایة
َّ
الز َ
ََ َ
عمای َة َ
َ
هاد فی َعبیل َّالله َو َر َق ُلتن َ
الله َو الیىم ایخش َو َ
َ ِّ َ
الض ِّاد و ُف ْم َ
داس
شام
ّ ّ
کامیماو ّب ّ
الضاد و ّفماسة الم ّ
غزذ الض ّ
ّ ّ ّ
ّ
َّ
إهًیى َو ُ
المغزذ ُ
َ
المزاه َ
کالم َ
ذیى فی َعبیل الل ّه@ ٕابى فاؽىس ،بیتأ52/02 :
ّ
ّ
ّ
بًابش آوچه بیاو ؽذ ،دو تؾبیه رذاگايه دس ایى آیه به کاس سفته اعت .دس تؾبیه اول کاس آبسعايی به صاریداو
و آبادکشدو هغزذالضشام به ایماو به خذا و رهداد دس ساه او تؾدبیه ؽدذه اعدت و دس تؾدبیه دوم عدالیاو صزداد و
آبادکًًذگاو هغزذالضشام به دو گشوه هإهًاو و هزاهذاو تؾبیه ؽذهايذ .اعتفاده اص فى اصتبدا ک هدا سا بده ایدى دو

تؾبیه و آوچه دس ایى آیه هضزوف اعت ،هذایت هیکًذ ،بًابشایى هضزوفا ایى آیه اص ایى لشاس اعت:
هضزوف رملۀ اول
َ
أهل

هزکىس رملۀ دوم
ََ
َهى َآه َى و َراهذ

هضزوف رملۀ دوم
امیماو و الزهاد

هزکىس رملۀ اول
عمایة َ
الض ِّاد و ّف َماسة المغزذالضشام
ّ

اکًىو به تفغیش آیه فىق دس تفغیش المیضاو يؾشی هیافکًین.
ٓ
َ َ ٓ َ َ َّ
َ
مای َة ٓال ِّ
دس تفغیش المیضاو آهذه اعتA :دس آیه ؽشیفه هیاو" ع َ
ضاد َو ف َ
ماسة ال َم ٓغ ّز ّذ " و هیاو" کمى آهى ّبالل ّده
ّ
ّ
ٓ
َّ
ََ
َو ال َی ٓ ّىم ای ّٓخ ّش َو راهذ ّفي َع ّبیل الل ّه" همابله ؽذه اعت و صالآيکه همابلده همیؾده هیداو دو چیدض هنعدًخ اعدت،
ّ
هايًذ دو ايغاو و یا دو فمل ،يه هیاو خىد ايغاو و فملی اص افمال .بده همدیى رهدت بقضدی اص هفغدشیى ياچداس

ؽذهايذ بگىیًذ دس آیه ،کلمه " أهل" دس تمذیش اعت و تمذیش کالم ایى اعت کده " :آیدا اهدل عدمایت صداد و اهدل
فماس هغزذالضشام سا هخل کغی هیدايیذ که به خذا و سوص رضا ایماو آوسده؟"@ٕ .عباعباییٔ030/5 :0730 ،
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َ َ ٓ ِّ
َٓ
ََ َٓ ٓ
دشام "
و يیض دس اداهه آهذه اعتA :دس آیه ؽشیفه دس یکعشف همابله" ّعدمایة الضداد " و" ّفمداسة المغ ّدز ّذ الض ّ

بذوو هیچ لیذ صايذی آهذه و دس عشف دیگش آو ،ایماو به خذا و سوص رضا و یا به فباستی رهاد دس ساه خدذا بدا لیدذ

ایماو لشاس گشفته اعت@ ٕهماؤ.

هماو گىيه که هالصؾه هیؽىد دس تفغیش المیضاو يیض به ورىد همابله و فى اصتبا ک دس ایى آیده اؽداسه ؽدذه و

هضزوفا آیه با تىره به فى اصتبا ک بیاو گشدیذه اعت.
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نتیجهگیزی

 .7دس بقضی آیا که تقابیش آو بهگىيهای اعت که صهیًۀ ایزاد بشخی ؽبها سا به وردىد هدیآوسد اعدتًاد بده

آسایۀ اصتبا ک هیتىايذ دس فهن فضیش همقىد و دفـ ؽبها هإحش والـ ؽىدB

 .8دس تفغیش المیضاو ؽىاهذ و دالیلی ورىد داسد که فالهۀ عباعبایی اص فى اصتبا ک آ گاهی داؽته و اص آو دس

تفغیش بشخی آیا اعتفاده کشده اعتB

 . 9دس آیا داسای اصتبا ک دس هىاسدی که با تىره به لشیًه هىرىد دس رملده ،تؾدخیـ هضدزوف بدشای همده

ساصت و آعاو بىده ،فالهۀ عباعبایی به هىاسد هضزوف اؽاسه ای يکشده اعت به همیى دلیل تقذاد آیاتی که دس آيها

به يؾايههای اصتبا ک اؽاسه ؽذه کن اعت و به صذود دواصده آیه هیسعذB

 .0دس تفغیش المیضاو اص هیاو ايىاؿ اصتبا ک کنتشیى بغاهذ اص آو اصتبا ک هتًاؽش و اصتبدا ک هخبدت و هًفدی
اعت و بیؼتش یى بغاهذ اص آو اصتبا ک هؾتشک و اصتبا ک ضذی اعت ،بًابشایى هیتىاو گفت که اص يؾش فالهدۀ
عباعبایی دس اصتبا ک هؾتشک و اصتبا ک ضذی اصتمال به خغا سفتى هخاعب دس دسیافت هضزوف و فهن هقًای

همقىد بیؼتش بىده و به همیى فلت ایؾاو دس ایى دو يىؿ اصتبا ک بیؼ اص ايىاؿ دیگدش بده واضدش عداصی و بیداو
هضزوف سوی آوسده اعت.
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بزرسی و تحلیل حذف مقابلهای (احتباک) اس دیدگاه عالمۀ طباطبایی
در تفسیز المیشان

منابغ و مآخذ

 .7آلىعی ،هضمىد ٕ0005قٔ ،روح المعايى فى تفسیر القرآو العظین ،الغبقة األولی ،بیشو  :داسالکتب القلمیة.
 .8ابى دس یذ ،هضمذ بى صغى ٕ>>? ،ٔ7جمهرة اللغة ،الغبقة األولی ،بیشو  :داس القلن للمالییى.

 .7ابى فاؽىس ،هضمذ بى عاهش ٕبی تأ ،التذریر و التًىیر ،الغبقة األولی ،بیشو  :هإعغة التاس یخ.

 .0ابى هًؾىس ،هضمذ بى هکشم ٕ0000قٔ ،لساو العرب ،الغبقة الخالخة ،بیشو  :داس فادس.

 .5بمافی ،بشهاوالذیى ابی الضغى ابشاهین بى فمدش ٕ0005قٔ ،يظمن المذرر فمى تًاامی ا یمال و السمىر ،الغبقدة
الخايیة ،بیشو  :داسالکتب القلمیة.

 .1تفتاصايی ،هغقىد بى فمش ٕ ،ٔ0731هختصر المعايى ،چاپ عىم ،لن :داسالفکش.
 .3رشرايی ،فلی بى هضمذ بى فلی ٕ0025قٔ ،التعریفال ،بیشو  :داسالکتاب القشبی.
 .4رىهشی ،اعمافیل بى صماد ٕ0731قٔ ،الصذاح (تاج اللغة و صمذاح العرییمة  ،الغبقدة األولدی ،بیدشو  :داس
القلن للمالییى.

 .5صًاو ،بىؽلىس و بىلشو فباس ٕ= ،ٔ867االدتبا ک فى القرآو الکرین قراءة فى کتاب "يظمن المذرر فمى تًاامی
ا یال و السىر" للبقاعى ،راهقة فبذالشصمى هیشة ،کلیدة ایداب واللغدا  ،لغدن اللغدة و االدب القشبدی ،بزایدة
ٕالزضايشٔ.

 .02دسویؼ ،هضیی الذیى ٕ0005قٔ ،اعراب القرآو و ییايه ،الغبقة الشابقة ،دهؾك :داساالسؽاد.
َّ
 .00صسکؾی ،بذسالذیى هضمذ بى فبذالله ٕبیتأ ،البرهاو فى علىم القرآو ،لاهشة :هکتبة داسالتشاث.
 .00صهخؾشی ،هضمىد ٕ0023قٔ ،الکشاف عى دقائق غمىاه

التًسیم  ،الغبقدة الخالخدة ،بیدشو  :داس الکتداب

القشبی.

 .07عیىعی ،رالل الذیى فبذالشصمى ابى ابدی بکدش ٕ ،ٔ0717اإلتقماو فمى علمىم القمرآو ،تشرمدۀ عدیذ ههدذی
صايشی لضویًی ،چاپ اول ،تهشاو :ايتؾاسا اهیشکبیش.

 .00عباعبایی ،عیذ هضمذصغیى ٕ ،ٔ0730المیساو فى تفسیر القرآو ،تشرمۀ عیذ هضمدذبالش هىعدىی همدذايی.
چاپ پًزن ،لن :دفتش ايتؾاسا اعالهی راهقۀ هذسعیى صىصه فلمیه لن.

 .05عبشعددی ،فضددل بددى صغددى ٕ ،ٔ79=8هجمعالبیمماو فممى تفسممیر القممرآو ،چدداپ عددىم ،تهددشاو :ايتؾدداسا
يافشخغشو.

 .01عىعی ،هضمذ بى صغى ٕبیتأ ،التبیاو فى تفسیر القرآو ،بیشو  :داس اصیاء التشاث القشبی.

 .03فبذالغالم اعقذ ،فذياو ٕA ،ٔ0221االصتبا ک فدی المدشآو الکدشین-سؤیدة بالغیدة @-هجلمة بیذما  ،دايؾدگاه
هىفل ،المزلذ  ،0القذد  ،0فـ .44-00
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سال ششم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،21بهار 1400

 .04فلىی ،بتىل و عیذ هضمذ هادی صبشردذ ٕٔ79?8ف Aاعدلىب اصتبدا ک دس لدشآو کدشین@ لسماو هبمیى ،دوسۀ
رذیذ ،ؽماسۀ  ،00فـ .40-11

 .05فخش ساصی ،هضمذ بى فمش ٕ0002قٔ ،هفاتیخ الغیی ،بیشو  :داس اصیاء التشاث القشبی.

 .02کىؽا ،هضمذفلی ٕ ،ٔ79?9ترجمه آهىزی قرآو کرین ،تهشاو :ياؽش اصغاو.
 .00هکاسم ؽیشاصی ،يافش ٕ ،ٔ0730تفسیر يمىيه ،تهشاو :داسالکتب االعالهیة.

 .00يمیب صاده ،هضمذ ٕA ،ٔ79?8اصتبا ک و آحاس هقًایی آو دس تفغیش لشآو@ هجلمه قمرآو امًا
ؽماسۀ اول ،فـ .007-57

 .07هاؽمی ،عیذ فلی ٕ ،ٔ0755قریًه هقایله و فى ادتبا ک در قرآو ،لن :پژوهؾگاه فلىم و فشهً
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 ،عدال ؽؾدن،
اعالهی.

