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 چکیده
ک یکی اص ؽیىه لغمتی اص کالم و رکش لشایًی که داللت بش هضزوف داسد، های بیايی کالم اعت که با صزف  اصتبا

آوسد. دس تفغدیش آیدا   ای سا دس لالبی هضدذود بده وردىد هدی گشدايذ و هقايی گغتشده عخى سا هىرض و هختقش هی
ی همقىد يیاص اعدت تدا عدخى الشآو گاهی بشای دوسی اص ابهام و رلىگیشی اص تؾىیؼ رهى هخاعب دس فهن هقً

ک هیرکش ؽىدؽذه  صزف تىايذ ساهًمای ها دس تؾخیـ فضیش هضزوفا  و پاعخگىی بشخی اص  . تىره به اصتبا
تضلیلی و با تکیه بدش تفغدیش المیدضاو بده  -ؽبها  هضتىایی و ياعاصگاسی ؽاهشی باؽذ. ایى هماله با سوػ تىفیفی

ک سا اص دیذگاه فالهۀ عباع ک دس تفغیش لشآو پشداخته و ايىاؿ اصتبا بایی بیداو کدشده و بده ایدى بشسعی آسایۀ اصتبا
ک دس تفغیش المیضاو اص تفغیشهایی هايًذ سوس المقايی تش  کن يتیزه سعیذه اعت که هیضاو تىره و اعتفاده اص اصتبا

های واضش و آؽکاس دس  تىاو ورىد لشیًه ايذ و دلیل آو سا هی و التضشیش و التًىیش اعت که به ایى آسایه تىره يمىده
کآسایۀ رمال  داسای  ک  دايغت که تؾخیـ هضزوف سا آعاو هی اصتبا کًذ. با ایى همه اص ايىاؿ هختلف اصتبدا

ک ضذی دیذه هی دس ایى تفغیش اعتفاده ؽذه و بیؼ ک هؾتشک و اصتبا  . ؽىد تشیى بغاهذ آو دس اصتبا
ک: کلیدی واصگان   .لشآو، تفغیش المیضاو، عباعبایی، فلن بالغت، اصتبا
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 مقدمه

يؾشاو  و فداصبؽذه اعت فلما هًگاهی که ياصل که لشآو يمىيۀ واالی فقاصت و بالغت اعت اص را  آو اص
هدای آو پشداختًدذ. یکدی اص  و بده تىفدیف صیبایی ای پی بشدو به افزداص آو تدالػ کشديدذبه آو سوی آوسديذ و بش 

و دلیل بش تىايایی فدشد دس ؽىد  های ادبی ؽمشده هی های بالغی لشآو ایزاص آو اعت. عخى هىرض اص صیبایی صیبایی
ی آوسدو هقايی بغیاس دس الفاػ ايدذک ابه هقً وهای بالغی اعت  ایزاص یکی اص اعلىب. Aآیذ به ؽماس هیعخًىسی 

 ایزداص لقدش کده ؽداهل فبداساتی کىتداه -7به همقىد کالم آعیب بشعايذB و آو بش دو گىيه اعدت: که  ی ایىاعت ب
 ،تدىاو گفدت کده دس آو صزفی دس آو فىس  گشفتده باؽدذ و هیکه  ایى بذوواعت که هقايی بغیاسی سا دس بشداسيذ 

بده کده  ایىبدی اعدت ایزاص صزف و آو فباس  اص صزف کشدو چیدضی اص فبداس   -8هقايی افضوو بش الفاػ اعت. 
تىايذ یک صدشف  B و هضزوف هیاعت ای بشای تؾخیـ هضزوف ورىد لشیًه هفهىم خللی واسد کًذ و آو همشاه با

کلمه یا یک رمله و هايًذ آو باؽذ. دس ایزاص صزف، ؽشط اعت که دلیل و فلتدی بدش صدزف هتشتدب باؽدذ یا یک 
 ن همقىد خللی واسد يغاصد اص همىلدۀگشدد. صزفی که به هقًا و فه وگشيه صزف بیهىده و هىرب خلل دس هفهىم هی

گىو  رهتی عدىو اهمیت آو دس ایى اعت که با صزف رهى ؽًىيذه به آیذ  به ؽماس هیبالغت  هدا و هقدايی گىيدا
 ٔ. 037-030: 0731ٕتفتاصايی، @. یابذ دعت هیگشدد و با کؾف هضزوف به صیبایی و لز   سواو هی

ک یکی اص الغام صزف هبًی بش اختقاس و ایزاص اعت ٕعیىعی،  ٔ که دس لدشآو بده کداس 0/053: 0717اصتبا
ای  سود که فدذه اصتمال هی ،اعت کض و فمك تفکشدسیافت هضزوف يیاصهًذ تالػ و تمش که را  آو اصو  ؽذه گشفته

اص هخاعباو دس فهن دلیك هفهىم آیه دچاس عشدسگمی ؽىيذB بًابشایى هفغشاو گاهی بشای رلىگیشی اص به خغا سفتى 
ک به د تا به هخاعب دس فهن آیه کمدک  ايذ به تفغیش افضوده عت آوسدههخاعباو کلماتی سا که با تىره به فى اصتبا

 سا اص عشدسگمی بشهايًذ. کًًذ و او 
ک دس تفغدیش لدشآو اص لدشو دوم بده چؾدن  الضدزف Aآو سا  ق305ٔخدىسد. صسکؾدی ٕ هیتىره به اعلىب اصتبا

هشکدذام اص آو دو ]کلمده یدا  ایًکه دس کالم دو ]فبداس   هتمابدل رکدش ؽدىد و اصAياهیذه و گفته اعت: @ الممابلی
یى افدشادی کده بده تش  بیؼٔ 7/005: تا ٕصسکؾی، بی@. گشددصزف  ،دیگشی بش آو داللت داسد ؼ که  همابلفباس 

التضشیددش و Aدس  ق0752ٔابددى فاؽددىس ٕ@ سوس المقددايیAدس  ق0032ٔتددىاو اص آلىعددی ٕ ايذ هی ایدى فددى تىردده داؽددته
تًهایی بدیؼ اص  کده بمدافی بده ديدام بدش @ ی تًاعدب اییدا  و الغدىسيؾن الدذسس فدAدس  ق0042ٔو بمافی ٕ@ التًىیش

ک دايغته اعت. فذوبیغ  ت آیه سا داسای اصتبا
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 . ادبیات نظزی پضوهص1

 . پیطینۀ پضوهص1-1

ک پژوهؼ  :تىاو اؽاسه يمىد اعت که به هىاسد صیش هی های چًذی ايزام گشفته دسباسۀ هًشواسۀ اصتبا
ک فی المشآو الکشین سؤیة بالغیةAدس همالۀ  اعقذفذياو فبذالغالم  -7 أبضاث دايؾگاه  ۀکه دس هزل@ االصتبا

ک و ورىه بالغی آو پشداخته اعت. به ،0221 ،هىفل  چاپ سعیذه به بیاو ايىاؿ اصتبا
ک دس لشآو کشینAبتىل فلىی و عیذ هضمذ هادی صبشرذ دس همالۀ  -8 چاپ ؽذه دس فقلًاهۀ @ اعلىب اصتبا

ک دس لشآو کشین سا بشسعی کشده ،8?79 ،لغاو هبیى  ايذ. کاسبشد اصتبا
ک و آحداس هقًدایی آو دس تفغدیش لدشآوAصاده دس همالۀ  هضمذ يمیب -9 هًتؾدش ؽدذه دس يؾدشیۀ لدشآو @ اصتبا

ک بشخی اص ساه ،8?79 ،ؽًاخت های پاعخ به ؽبها  هضتىایی آیا  و ياعاصگاسی ؽاهشی  با اعتفاده اص آسایۀ اصتبا
 کًذ. بشسعی هیآياو سا 

ک فیAياهۀ  بىؽلىس صًاو و بىلشو فباس دس پایاو -0 به بشسعی ؽىاهذ  ،0201-0203 ،@المشآو الکشین االصتبا
ک اص يؾش بشهاو  ايذ. سوی آوسده@ يؾن الذسس فی تًاعب اییا  و الغىسAالذیى البمافی دس کتاب  اصتبا

ک دس لدشآوAهاؽمی يیض دس کتاب  فلی عیذ -5 کده پژوهؾدگاه فلدىم و فشهًد  @ لشیًۀ همابله و فدى اصتبدا
ک عخى گفته اعتB ولی هیچ ،;?79 ،اعالم کذام اص رغدتاسهای بداال ایدى  آو سا به چاپ سعايذه دسباسۀ فى اصتبا

 بشسعی يکشده ايذ.  فالهۀ عباعباییهًشواسه سا دس تفغیش المیضاو و اص دیذگاه 

 های پضوهص . پزسص1-2

ک دس تفغیش المیضاو چیغت؟ گىيه -7  های اصتبا
ک بشای کمک به فهن همقىد رکش گشدیذه اعت؟دس چه هىاسدی هضزوفا  آیا  با تىر -8  ه به فى اصتبا

 های پضوهص . فزضیه1-3

ک دس تفغیش المیضاو بهشه رغته باؽذ.  فالهۀ عباعباییسعذ  به يؾش هی -7  اص ايىاؿ هختلف اصتبا
ک تىايغته اعت دس فهن دلیك آیا  و بشعشف کشدو ؽبها  بشخی آیا  هإحش والـ ؽىد.  -8  اعتفاده اص اصتبا

 . اهمیت و ضزورت پضوهص1-4

کًدذ و دس  هیکمک  لشآو پژوهاوتش آیا  لشآيی به  های هختلف ادبی دس فهن بهتش و دلیك گیشی اص آسایه بهشه
ک دس کؾف بشخی صوایای پًهاو آیا  به  هخاعب یاسی دفـ بشخی ؽبها  و ابهاها  هإحش والـ ؽىد. آسایۀ اصتبا

آیذ تا با بشسعدی  دهذ و به کمک هخاعب هی ياهمگىيی صهايی دس افقال بشخی آیا  پاعخ هی سعايذ و به ؽبهۀ هی
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تىايذ ساهگؾدای  دسیابذ. بشسعی ایى هًشواسه دس تفغیش المیضاو هی ،اعت  دس عخى هتکلن هضزوفچه  آو ها، لشیًه
 ها دس فهن دلیك بشخی آیا  گشدد. 

 . روش پضوهص1-5

پزیشفته اعدت  ايزامها  ضلیلی به ايزام سعیذه و بشاعاط بشسعی و تغبیك دادهت –ایى پژوهؼ با سوػ تىفیفی 
بغدًذه هدا  به رکش تشرمه آو ،باؽذ های هىسد اعتًاد دس ایى پژوهؼ، به صباو فشبی هی کتاب تش بیؼکه را  آو و اص

 . و دس باص گشداو آیا  لشآو به فاسعی اص تشرمه يافش هکاسم ؽیشاصی اعتفاده ؽذه اعت گشدیذه

 های آن . تؼزیف احتباک و گونه2

ک دس  : 0000: به هقًای بغدتى و هضکدن کدشدو اعدت. ٕابدى هًؾدىس@ َصَبَک Aو @ َصَبَک A ۀلغت اص سیؾاصتبا
 :ق0731، ردىهشیسود. ٕ به هقًدای يیکدىیی و ههداس  دس دوخدتى لبداط يیدض بده کداس هدی چًیى هنٔ و 02/023
0/0534A ٔ ىَب گىيده  که هیچ عىسی های لباط و هضکن کشدو تاسوپىد آو به هیاو يخیقًی بغتى ؽکاف @ َصَبَک الخَّ

ٔ 0/055: 0717افضایدذ. ٕعدیىعی،  يمـ و فیبی دس آو دیدذه يؾدىدB و ایدى اهدش بدش صیبدایی و لغافدت لبداط هی
ک هقذس فقل  ىَب A و اص@ اصَتَبَک Aاصتبا آو به ایدى دلیدل اعدت کده هىاضدـ  تغمیۀه و ور گشفته ؽذه@ َصَبَک الخَّ

ؽدخـ بلیدو و آؽدًا بده عداختاس کدالم ایدى هًگاهی کده ها تؾبیه ؽذه اعت. پظ  صزف عخى به ؽکاف هیاو يخ
و هىاضدـ هتمابدل عدخى سا  آوسد پذیدذ هدیکًذ بدا ههداستی کده داسد هیداو اردضای کدالم استبداط  هىاضـ سا دسک هی

د دسعدت عداص  هًاعب و آوسدو کالم همابل آو، ایى ؽکاف سا پش هدیگیشی اص صزف دس رایگاه  ؽًاعذ و با بهشه هی
 کًذ.  ها سا پش هی هايًذ خیاعی هاهش که با دوختى هضکن لباط ؽکاف هیاو آو

ک سا بش ایى آسایده يهدادهفلمای بالغت ي تش بیؼکه  ایى با ورىد کاهدا  ،ايدذ ام اصتبا های  بده اعدن آسایدۀ اصتبدا
ياهدذ و دس تقشیدف آو  هدیاعت. رشرايی همايًذ صسکؾی آو سا صزف همابله ای هؾهىس آياو دیگشی يیض دس هیاو 

ـَ فی الکَ Aگىیذ:  هی کده دس  "ایى@ هّ لدِة ّلذالَلدّة ایَخدّش َفلٓیدابّ َزُف ّهى ُکلِّ َواصٍذ ّهًهدا ُهمَ الّو و ُیٓض ابّ مَ ّم ُهتَ اَل ُهَى أٓو یزَم
 ،ذام اص آو دو چیضی که رملۀ دیگش بش آو داللت داسدکالم دو کلمه یا فباس  همابل یکذیگش آوسده ؽىد و اص هشک

 ٔ ;7/8: ;7:6رشرايی، صزف ؽىد." ٕ
ک آوسده اعت:  دايی هدا Aعیىعی دس تقشیف اصتبا ايی و ّهدى الخَّ حَبَت َيؾیُشُه ّهى الخَّ

َ
ّل ها أ وَّ

َ
ٓو ُیضَزَف ّهى األ

َ
ُهَى أ

ّل  وَّ
َ
حَبَت يؾیُشُه فی األ

َ
ؽدذه صدزف ؽدىد و اص رملدۀ  هايًذػ دس ٕرملۀٔ دوم احبا چه  آو که اص ٕرملۀٔ اول "ایى@ أ

 ٔ <?8/7: 9>79ؽذه صزف گشدد." ٕعیىعی،  دس رملۀ اول احبا  هايًذ آوچه  آو دوم
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ک اعتًباط ه ک داسای ؽشوعی اعت یاص تقشیف اصتبا  Bورىد دو رملۀ هتمابل و یا هتًاؽش -7: ؽىد که اصتبا
وردىد غدشك دس صدزف  -B 0کًًدذه بدش هضدزوف دس کدالم اللتوردىد لشیًدۀ د  -B 7دس دو رملدهورىد صزف  -8

 ٔ 50: 0221، اعقذٕفبذالغالم 
ککه دس چه  آو با تىره به هدای  ، ايدىاؿ هختلدف و هخالؽدىد و هضدزوف اعدت دس تمذیش گشفته هی آسایۀ اصتبا

ک سا دس لشآو کشین فشاواو ک، فدذياو  و تقداسیف آو ؽداهذ هغدتین. اص هیداو عدخًاو فلمدا اص اصتبا هدا اص اصتبدا
ک فی المشآو الکشینAدس  اعقذفبذالغالم  ک50، فبذالغالم اعقذٕ@ االصتبا بًذی  ای تمغدین ؽدیىهسا بده  ٔ اصتبدا

ک سا دس بش هی کًذ که همۀ هی ک ؽاهل گىيه گیشد. تمغین هىاسد اصتبا  های صیش اعت:  بًذی وی اص اصتبا
کدس ایى يىؿ اصت . احتباک ضدی:2-1  ضذ آو دس رملۀ دوم آهذه اعت وؽذه،  اص رملۀ اول صزفچه  آو با

َلٓذ َکاَو َلُکٓن آَیِة ّفي ّفَئَتٓیّى آلَتَمَتدا ّفَئدِة ُتَماّتدُل Aهايًذ:  ،اعت ضذ آو دس رملۀ اول آهذههضزوف اص رملۀ دوم چه  آو
ٓخَشی َکاّفَشِة 

ُ
ای ]و دسط  بشخىسد هیاو دو گدشوه بدشای ؽدما يؾدايهٔ "لغقًا دس 79/فمشاو ٕآل @…ّفي َعّبیّل الْلّه َوأ

 "ذ و دیگش ]گشوه  کافش بىديذ ... .رًگیذي خذا هیدس ساه  فبشتی  بىد گشوهی
ه اعدت و اص رملدۀ رکش ؽذدس رملۀ دوم @ کافشةAکلمۀ   که ضذ آوؽذه  اص رملۀ اول صزف@ هىهًةAدس ایى آیه کلمۀ 

یغاّو ُتماّتُل فی َعبیّل Aدوم فباس    دس رملۀ اول آهذه اعت. د @ هّ ُتماّتُل فی َعبیّل اللْ Aد و ضذ آو ؽذه  صزف@ الؾَّ
 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول

یغاّو  کافشة هإهًة  هّ ُتماّتُل فی َعبیّل اللْ  ُتماّتُل فی َعبیّل الؾَّ
 

ک . احتباک متشابه:2-2  هؾابه آو دس رملۀ دوم آهدذه اعدت وؽذه،  رملۀ اول صزفاص چه  آو دس ایى اصتبا
یَى َفَلی آلّمَتاّل Aهايًذ:  ،اعت هؾابه آو دس رملۀ اول آهذههضزوف اص رملۀ دوم چه  آو ًّ ّك آلُمٓإّه ّبيُّ َصشِّ ًَّ َها ال یُّ

َ
َیا أ

ًُکٓن ّفٓؾُشوَو َفاّبُشوَو َیٓغّلُبىٓا ّهَئَتٓیّى َوّئو یکّئو  ًُکن یکى هِّ ُهٓن َلٓىِم ى هِّ يَّ
َ
ّزیَى َکَفُشوٓا ّبأ َى الَّ ٓلًفا هِّ

َ
َئِة َیٓغّلُبىٓا أ  @َیٓفَمُهىَو  الَّ هِّ

پیاهبشٖ هإهًاو سا به رً  ٕبا دؽمىٔ تؾىیك کىٖ هش گاه بیغت يفش با اعتماهت اص ؽما باؽًذ،  ٔ "ای15ايفال/ٕ
گش فذ يفش باؽًذ، بش هضاس يفش اص کغ بش دویغت يفش غلبه هی گشديدذB چدشا  ايی که کافش ؽذيذ، پیشوص هدیکًًذB و ا

 فهمًذٖ" که آيها گشوهی هغتًذ که يمی
گش بخىاهین هضزوف سا رکش کًین ًُکٓن ّفٓؾُشوَو َفداّبُشوَو َیٓغّلُبدىٓا ّهَئَتدٓیّى یکّئو Aچًیى خىاهذ ؽذ:  آیه ایى ،ا ى هِّ

ّزیَى َکَفُشوٓا َوّئو  ئَ یکّهَى الَّ ًُکن هِّ ٓلًفا هّ  ِة فابشة َیٓغّلُبىآ ى هِّ
َ
ُهٓن َلٓىِم الََّیٓفَمُهىَو أ يَّ

َ
ّزیَى َکَفُشوٓا ّبأ  @. َى الَّ

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
ّزیَى َکَفُشوآ  ّزیَى َکَفُشوآ  ّهَى الَّ  َفاّبُشوَو  َفاّبشةً  ّهَى الَّ
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ک تمابل الفاػ به تًاؽش اعتB یقًی بیى الفاؽی کده اص رملدۀ صدزف . احتباک متناظر:2-3  دس ایى يىؿ اصتبا
ک بغدیاس کدن چه  آو وؽذه  هزکىس اعت، ففا  هؾتشک ورىد داسد يه تؾابه کلی دس لفؼ و هقًا. ایى يدىؿ اصتبدا

زّ A: بمشهعىسۀ  7=7هايًذ آیۀ  ،ورىد داسداص آو اعت و دس لشآو فمظ ده هىسد  ّقدُك َوَهَخُل الَّ ًٓ دّزي َی یَى َکَفُشوٓا َکَمَخدّل الَّ
ـُ ّبَما اَل  کًًذه  کافشاو چىو هخدل کغدی اعدت  "و هخل ]دفى  ،@َیٓقّمُلىَو اَل  ُفنٌّ ُبٓکِن ُفٓمِي َفُهنٓ  َوّيَذاءً  ُدَفاءً ّئالَّ  َیٓغَم

ايدذ کىسيدذ ]و   صيدذ ]آسی  کشيدذ الل ؽدًىد بايد  هدی که صیىايی سا که ردض فدذا و يدذایی ]هدبهن چیدضی  يمدی
 ".یابًذ دسيمی

دزیَى A هیداو چًدیى هنکه هضزوف اعت تًاؽش ورىد داسد و @ الًاّفكAکه رکش ؽذه و @ َیًّقُك Aدس ایى آیه بیى  الَّ
نAو @ شواَکَف  ًَ  ٕالَمًقىق ّبهٔ ففا  هؾتشک ورىد داسد. @ الَغ

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
زی َیذُفىُهن ئلی الُهَذی ٕالذاّفیٔ ّقُك ٕالًاّفكٔ الَّ ًٓ ّزي َی َقُك به ٕالَمًقىق ّبهٔ الَّ ًٓ زی ُی ّزیَى َکَفُشوآ  الَّ  الَّ

 

ک هخبدت و هًفدی سوی  هیاوهشگاه تمابل  و منفی:. احتباک مثبت 2-4 الفاػ بده يفدی و احبدا  باؽدذ اصتبدا
گش هضزوف هخبت باؽذ هًفی آو دس رملۀ همابل آو  هی گدش هضدزوف هًفدی باؽدذ رکش ؽذدهذB یقًی ا ه اعدت و ا

دّزیَى اَل Aؽىسی:  ۀعىس  <7 ۀهايًذ آی ،هخبت آو دس رملۀ همابل آو آهذه دىا یُ  َیٓغَتٓقّزُل ّبَهدا الَّ ًُ دّزیَى آَه دىَو ّبَهدا َوالَّ ًُ ٓإّه
َه  ًٓ ها آلَضكُّ ُهٓؾّفُمىَو ّه يَّ

َ
داَفّة َلّفدي َضداَلٍل َبّقیدذٍ  ا َوَیٓقَلُمىَو أ ّزیَى ُیَماُسوَو ّفي الغَّ اَل ّئوَّ الَّ

َ
"کغدايی کده بده آو ایمداو  @أ

ک خىاهًذ و کغايی که ایماو آوسده صده آو سا هی يذاسيذ ؽتاب دايًذ که آو صك اعت بذاو  ذ و هیاي ايذ اص آو هشاعًا
 ايذ" وسصيذ لغقًا دس گمشاهی دوس و دساصی که آياو که دس هىسد لیاهت تشدیذ هی

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
َها ًٓ َها غیشُهٓؾّفُمىَو ّه ًٓ  َیٓغَتٓقّزُل  الَیٓغَتٓقّزلىو ُهٓؾّفُمىَو ّه

 

ک اص ايىاؿ چهاسگايه مشترک:. احتباک 2-5 هايًدذ آیدۀ  ،سود به کاس هی ،بشده ؽذ ای که يام  دس آو دو يىؿ اصتبا
ّزیَى َیٓغَمُقىَو َوآلَمٓىَتی َیٓبَقُخُهُن الْلُه ُحنَّ ّئَلٓیّه ُیٓشَرُقىَو A: عىسۀ ايقام 71 َما َیٓغَتّزیُب الَّ "تًها کغايی ]دفى  تدى سا   ،@ّئيَّ

به عدىی او  عپظ ؽًىا داسيذ و ]اها  هشدگاو سا خذاويذ ]دس لیاهت  بش خىاهذ ايگیخت  کًًذ که گىػ ارابت هی
 "ؽىيذ. باصگشدايیذه هی

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
ّزیَى الَیٓغَمُقىَو  الَمىتی األصیاء ّزیَى َیٓغَمُقىَو  الَّ  الَّ
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ک ضددذی ورددىد داسد و بددیى @ الَمددىتیAو @ األصیدداءAبددیى کلمددا   ،ؽددىد همدداو گىيدده کدده هالصؾدده هی اصتبددا
Aو @ َیغَمقىوAک هخبت و هًفی@ الَیغَمقىو ک دس ،اصتبا ه اعدت کده بده ردا رکدش ؽدذ ایى بًابشایى دو يدىؿ اصتبدا

ک هؾتشک گفته هی  ؽىد.  همیى دلیل به آو اصتبا

 . انواع احتباک در تفسیز المیشان3

ک اص لش دس تفغدیش کده ردا  آو اصخدىسد و  های ادبی و تفغیشی بده چؾدن هی و دوم دس کتابتىره به فى اصتبا
تدا هخاعدب دس فهدن هقًدای همقدىد اص آو هضدزوف، اؽدتباه اعدت هضزوف  به آوسدوآیا  لشآو کشین گاهی يیاص 

ک بهشه رغتهيکًذB بًابشایى هفغشاو دس تفغیش لشآو ا  ايذ.  و هضزوف سا بیاو داؽته ص اصتبا
ک اعتفاده ؽذه و کلمه یا کلماتی که اص هتى  دس تفغیش المیضاو يیض بشای بیاو همقىد و هفهىم آیه اص فى اصتبا
 افلی هضزوف اعت دس تفغیش بقضی اص آیا  آوسده ؽذه تا هخاعب دس فهن دلیك هغلب دچاس عشدسگمی يگشدد. 

يؾن الذسس فی Aکتاب  چًیى هنو @ التضشیش و التًىیشAو @ سوس المقايیAبا همایغه بیى تفغیش المیضاو و تفغیش 
ک بغیاس فالهۀ عباعباییگشدد که هیضاو اعتفاده  هی آؽکاس@ تًاعب االیا  و الغىس اص فاصباو تش  کن اص فى اصتبا

ک دس صدالی کده  ،سعذ تفاعیش هزکىس اعت و به دواصده آیه هی بمدافی بدیؼ اص فدذ و بیغدت آیده سا داسای اصتبدا
ک سا  98دس تفغیش آیۀ  فالههدايغته اعت.  ک: Aتقشیف کشده ایى گىيهعىسۀ یىيظ، اصتبا فبداس  اص ایدى  اصتبدا

دیگدش بدش آو داللدت داسد  ، لغدمتی سا کده لًگدۀاص آو دو یکباؽًذ و گىیًذه اص هش اعت که دو چیض هتمابل هن 
 ٔ 02/31: 0730، ٕعباعبایی@. صزف کًذ

ک دس تفغیش المیضاو  کًىو به بشسعی ايىاؿ اصتبا ها اص  دس تفغیش آو فالهۀ عباعباییو آیاتی سا که پشداصین  هیا
ک اعتفاده يمىده اعت بیاو هی  کًین.  فى اصتبا

  . احتباک ضدی3-1

ک ضذی گفته ؽذ که ای کده دس رملدۀ همابدل آو آهدذه  بدا لشیًدهؽذه  اص رمله صزفچه  آو دس تقشیف اصتبا
 پشداصین.  های آو دس تفغیش المیضاو هی . صال به بشسعی يمىيهباؽذ هیاعت هتضاد 

 ػمزان آل ۀسور 13 ۀ. آی3-1-1

Aد ٓخدَشی َکداّفَشِة َلٓذ َکاَو َلُکٓن آَیِة ّفي ّفَئَتٓیّى آلَتَمَتا ّفَئِة ُتَماّتُل ّفي َعّبیّل اللَّ
ُ
دّه َوأ َي آلَقدٓیّى َواللَّ

ٓ
ٓخَلدٓیّهٓن َسأ دُذ َیدَشٓوَيُهن هِّ ُه ُیَإیِّ

ٓبَقداسّ 
َ
ٓوّلي األ

ُ ٓقّشّه َهى َیَؾاُء ّئوَّ ّفي َرّلَك َلّقٓبَشًة ألَّ ًَ ای ]و دسط  "لغقدًا دس بشخدىسد هیداو دو گدشوه بدشای ؽدما يؾدايه ،@ّب
که آياو ]هإهًاو  سا به چؾدن دو بشابدش خدىد  رًگیذيذ و دیگش ]گشوه  کافش بىديذ خذا هیدس ساه  فبشتی  بىد گشوهی

 "شا  بشای فاصباو بیًؼ فبشتی اعت.کًذ یمیًًا دس ایى ]هار دیذيذ و خذا هش که سا بخىاهذ به یاسی خىد تأییذ هی هی
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رًگدذ  ساه خذا هی کًذ که یکی کافش و دیگشی هإهى اعت و گشوه هإهى دس هیگفتگى ایى آیه دس هىسد دو گشوه 
اعدت کده دس @ کدافشةAصزف گشدیذه که يؾیش آو کلمده @ هإهًةAولی اص رملۀ اول کلمه  ،ساه ؽیغاو دس و گشوه دیگش

ُتماّتدُل فدي Aکه يؾیش آو فباس  ؽذه  صزف@ ُتماّتُل في َعبیّل الغاغىّ  Aرملۀ دوم رکش گشدیذه و اص رملۀ دوم فباس  
ک دس ا ،اعت که دس رملۀ اول آهذه@ هّ َعبیّل اللْ  ک ضذی اعت. بًابشایى اصتبا  یى آیه اص يىؿ اصتبا

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
 هّ ُتماّتُل في َعبیّل اللْ  ُتماّتُل في َعبیّل الغاغىّ   کافشة هإهًة

کًىو ببیًین که آیا دس تفغیش المیضاو يیض به ک دس ایى آیه به دعت آوسدهچه  آو ا ای  اؽداسه ،ایدن اص عشیك اصتبا
 ؽذه اعت؟

خدذا لتدال دس ساه  همتضای همابله ایى بىد که دس همابدل گشوهدی کده: Aذغىیي هی تفغیش المیضاودس  عباعبایی
بفشهایذ: " و اخشی تماتل فی عبیل الؾیغاو" و یدا " فدی عدبیل الغداغى " و یدا فبداستی يؾیدش آو، ولدی  ،کًًذ هی
ٓخشی ایى

ُ
رهت اعت که صهیًه کالم همایغه بیى دو عبیل و ساه  به آواّفَشِة" و ایى ک  عىس يفشهىد، بلکه فشهىد: " َو أ

عبیل عاغى  و یا ؽیغاو سا لشاس دهذ، بلکه صهیًۀ بیاو ایدى هقًدا بدىد کده " کغدی اص  ،يبىد تا دس همابل عبیل خذا
او دس ساه  بیى ایماو به خذا و رهاد آو او اعت"، پظ دس صمیمت، همابلۀ يیاص يیغت و عشايزام پیشوصی اص خذا بی

 ٔ 7/105: 0730ٕعباعبایی، @. و بیى کفش به خذای تقالی اعت
یغاوAبا تىره به فباس   خَشی ُتماّتُل فی َعبیّل الؾَّ

ُ
یابین که به هضدزوفا   که دس تفغیش المیضاو آهذه دسهی@ و أ

 ت که تؾخیـ هضزوف کاس دؽىاسی يیغت. ای اع گىيه عیاق آیه يیض بهرا  ایى ایى آیه اؽاسه ؽذه اعت. دس

 ػمزان سورۀ آل 57 ۀ. آی3-1-2

A َُّرىَسُهٓن َوالل
ُ
یّهٓن أ اّلَضاّ  َفُیَىفِّ ىا َوَفّمُلىٓا القَّ ًُ ّزیَى آَه ا الَّ هَّ

َ
اّلّمیَى  بُّ ّض یُ اَل  هُ َوأ "و اها کغايی که ایمداو آوسده  ،@الؾَّ

 "داسد. ويذ بیذادگشاو سا دوعت يمیدهذ و خذا تماهی به آياو هی ايذ ]خذاويذ  هضدؽاو سا به و کاسهای ؽایغته کشده
ايدذ و هخاعدب ايتؾداس داسد کده دس پایداو آیده  و کاس ؽایغته ايزام داده باسۀ کغايی اعت که ایماو آوسدهآیه دس 

دAکًین آیه با فبداس   هًاو عخى به هیاو آهذه باؽذ ولی هماو گىيه که هؾاهذه هیدسباسۀ ارش و پاداػ هإ اَل  هُ َواللَّ
اّلّمیَى  بُّ ُیّض  عخى دس هىسد دو گشوه و یدا دو دعدته اعدت کده  ایى همام یابین که دس سعذ. پظ دسهی به پایاو هی@ الؾَّ

هدا سا دوعدت  ايذ که لغقدًا خذاويدذ آو ايزام دادهیکی اص آو دو گشوه کغايی هغتًذ که ایماو آوسده و کاس ؽایغته 
هدا  هدا سا دوعدت يدذاسد و آو دهذ و گشوه دیگش کغايی هغدتًذ کده خدذا آو عىس کاهل هی ها سا به داسد و پاداػ آو

تىاو تمذیش آیه سا چًیى دس يؾش  ، يیغتًذB بًابشایى هیدهًذ عىس صتن اص هإهًاو و کغايی که کاس ؽایغته ايزام هی به
اّلَضاّ  اللَّ Aت: گشف ىا َوَفّمُلىٓا القَّ ًُ ّزیَى آَه ا الَّ هَّ

َ
داّلضاّ  َوأ زیَى َلن یإّهًىا و الیقَملىَو القَّ ُرىَسُهٓن و الَّ

ُ
یّهٓن أ ُهن َفُیَىفِّ ُه یّضبُّ

هُ وَ  فَماَلُهن بُّ ّض یُ  اَل  اللَّ
َ
اّلّمیَى و َيضّبُظ أ  @. الؾَّ
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فَماَلُهنAاص رملۀ دوم 
َ
ُرىَسُهنٓ Aیشا ص  Bصزف ؽذه@ َيضّبُظ أ

ُ
یّهٓن أ کده دس رملدۀ اول رکدش ؽدذه لشیًده ای بدش @ ُیَىفِّ

ُهناللَّ Aصزف آو اعت. اص رملۀ اول يیض  اّلّمیَى ضب یُ اَل  الْلهُ Aچىو ؽذه  صزف@ ُه ُیّضبُّ دس رملۀ دوم گىاهی بدش @ الؾَّ
 . ایى هذفا اعت

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
ُهناللَّ  اّلّمیَى ضب یُ اَل  هُ اللَّ  ُه ُیّضبُّ فَماَلُهن الؾَّ

َ
ُرىَسُهنٓ  َيضّبُظ أ

ُ
یّهٓن أ  ُیَىفِّ

 

کده آیده سصمدت و رًدت  ایدى اهش خاتمه دادو آیده ٕبداAصال يگاهی داسین به ریل ایى آیه دس تفغیش المیضاو: 
هُ  اّلّمیَى" که يىفی  بُّ ّض ال یُ  اعتٔ با فباس : " َو اللَّ ؽدىد کده هقهدىد دس آیدا   را سوؽى هدی ایى تهذیذ اعت اصالؾَّ

 هایی يؾیش سصمت و هغفش  و یا هذس آو اؽخافی که آیه دس ؽأيؾاو ياصل سصمت و يقمت، ایى اعت که به اعن
ايدذ دو  سا به خىد گشفته هایی که فًىاو پیشوی و تؾیـ فیغی ... و گفتین عشػ ایى اعت آو ختن گشدد،ؽذه 
کتفا يًمىده والقًا آو رًاب سا پیشوی کشده و هی هایی که به يام آوی یکايذ:  عایفه  کًًذ که فذس آیۀ هدىسد گزاسی ا

کتفدا کشديدذ، خدىد سا هًغدىب بده  بضج، بیايگش صال آياو بىد، عایفۀ دیگش کغايی هغتًذ که به هماو يام گزاسی ا
ضا ایمداو داؽدتًذ و يده افمدال فدالش و هقًىو به فًىاو " پیشو فیغی" يمىديذ، اها يه به خذا و سوص ر فیغی

 ٔ 998هماو، @. ٕ را آوسديذ که رملۀ هىسدبضج بیايگش صال ایؾاو اعت به
اص دو عایفه ؽذه اعت که ابتذای آیه دسباسۀ عایفۀ اول و پایاو آیه دسباسۀ عایفۀ دوم  گفتگىدس تفغیش المیضاو 

ک ورىد داسد هشچًدذ فدشا عتا اعت و ایؾاو بابیاو هضزوفا  و رکش ؽىاهذ يؾاو داده صتًا که دس ایى آیه اصتبا
ک اعت.  لشایىولی ؽىاهذ و  ایى هىضىؿ سا بیاو يکشده کی اص تىره ایؾاو به اصتبا  صا

 یونس ۀسور 67 ۀ. آی3-1-3

A  ٍَهاَس ُهٓبّقًشا ّئوَّ ّفي َرّلَك یَیا ًَّ ىٓا ّفیّه َوال ًُ ٓیَل ّلَتٓغُک ّزي َرَقَل َلُکُن اللَّ َمٓىٍم َیٓغدَمُقىَو ُهَى الَّ "اوعدت کغدی کده ، @لِّ
گمداو دس ایدى ]اهدش  بدشای هشدهدی کده  بشای ؽما ؽب سا لشاس داد تا دس آو بیاساهیذ و سوص سا سوؽى ]گشدايیدذ  بی

 هایی اعت. " ؽًىيذ يؾايه هی
ک دس ایى آیه اختالف ک رکش  يؾش ورىد داسد. بمافی آو سا دس ؽماس آیه دسباسۀ ورىد اصتبا کًذ  يمیهای اصتبا

ک به ؽماس هی ک هی ولی آلىعی آو سا رضء اصتبا  پشداصین.  آوسد. صال به بشسعی ایى آیه بش اعاط اعلىب اصتبا
آساهؼ لدشاس داده و  که خذا ؽب سا بشای اعتشاصت و هایۀعخى اص ؽب و سوص به هیاو آهذه اعت  ،دس ایى آیه

تىفدیف @ َيهداسA ۀآیده بدشای کلمد ،س لغدمت دومسوص سا سوؽى لشاس داده تدا اص فضدل و بخؾدؼ خدذا بخدىاهین. د
A ًگش بخىاهین بشای ؽب دس يؾش بگیشین بایذ بگىیین  آوسده ؽذه اعت که لشیًۀ@ ُهبّقشا و يیدض @ لیاًل ُهؾّلماً Aآو سا ا

ىٓا ّفیهّ Aفلت ورىد آو رکش ؽذه و فشهىده اعت: @ َلیلA ۀدس رملۀ اول بقذ اص کلم ًُ گش بخدىاهین بدشای @ ّلَتٓغُک که ا
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هاَس ّلَتَضشَّ Aيیض فلت سا رکش کًین بایذ بگىیین که @ َيهاسA ۀکلم ًَّ پدظ بدا تىرده بده @ کىا و َتبَتُغىا ّفیه ّهى َفضدّلهّ َرَقَل ال
گدش بخدىاهین آو هضدزوفا  سا ؽذه  یابین که اص هش دو رمله کلمه یا کلماتی صزف و ؽىاهذ دسهی لشایى اعت که ا

َهاَس ُهٓبّقًشا ّلَتًّؾُغىا َو Aگشدد:  هی ایى گىيهرکش کًین آیۀ هىسديؾش  ًَّ ىٓا ّفیّه َوال ًُ ٓیَل هؾلمًا ّلَتٓغُک ّزي َرَقَل َلُکُن اللَّ ُهَى الَّ
َمٓىٍم َیٓغَمُقىَو  کده @ ُهبّقدشاً A به لشیًدۀ@ ُهؾّلماً Aۀ بًابشایى اص رملۀ اول کلم@ َتبَتُغىا ّفیه ّهى َفضّلّه ّئوَّ ّفي َرّلَك یَیاٍ  لِّ

ىٓا ّفیهّ Aبه لشیًۀ @ ّلَتبَتُغىا ّفیه ّهى َفضّلهّ Aدوم آهذه صزف ؽذه اعت و اص رملۀ دوم فباس  دس رملۀ  ًُ کده دس @ ّلَتٓغُک
ک ضذی  ،رملۀ اول آهذه صزف گشدیذه  اعت.  به کاس سفتهبًابشایى دس ایى آیه اصتبا
 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول

 ّلَتغکًىا ّفیهّ  ّلَتبَتُغىا ّفیه ّهى َفضّلهّ  بّقشاً هُ  ُهؾّلماً 
آسی، ؽدب سا هایده Aکشده و بیاو کشده اعدت: ه به رکش ایى هضزوفا  دس تفغیش المیضاو اؽاس  فالهۀ عباعبایی

ها و سوص سا هایه دیذو آياو لشاس داد تا بتىايًذ ايىاؿ صشکا  و آهذ و ؽذها سا بشای کغب هىاد صیا   عکىيت ايغاو
ای اعت که تًها با صشکدت و یدا تًهدا بدا عدکىو  گىيه افالس ؽإوو هقاػ ايزام دهًذ، صیشا اهش صيذگی بؾشی به و

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

لىا کًًذ و  هًذی اصآيچه اص ساه کغب سوصايه به دعت آوسده، بشعشف عاخته و با خىابیذو تزذیذ صو و فشصيذ و بهشه
 ٔ <76/79هماو، @. ٕبشخیضيذ ها اعت، به علب آو اؽیا اق به آوو اؽتی با سوؽًی سوص که وعیلۀ دیذو اؽیا

اؽاسه به هضزوفا  دس  يؾاو دهًذۀ@ با سوؽًی سوص... به علب آو اؽیا بشخیضيذAو @ ؽلمت ؽبAفباس  های 
 تفغیش المیضاو اعت. 

 فزقان سورۀ 47ۀ . آی3-1-4

Aَهاَس ُيُؾىًسا ًَّ ٓىَم ُعَباًتا َوَرَقَل ال ًَّ ٓیَل ّلَباًعا َوال ّزي َرَقَل َلُکُن اللَّ کغی کده ؽدب سا بدشای ؽدما او اعت  "و ،@َوُهَى الَّ
 پىؽؾی لشاس داد و خىاب سا ]هایه  آساهؾی و سوص سا صهاو بشخاعتى ]ؽما  گشدايیذ. "

ی هًمغـ ؽدذو ااعت که به هقً به کاس سفته@ ُعبا Aدس ایى آیه ؽب به لباط تؾبیه ؽذه و بشای خىاب تقبیش 
کده بده  بده کداس سفتده @ُيُؾدىساً Aصشکت بىدو اعت و بشای سوص تقبیدش  باؽذ که همشاه با عکىو و بی اص هش کاسی هی

سا  هتدىاو تمدذیش آید گفته ؽذ هیچه  آو باؽذ. با تىره به ی بشخاعتى و صشکت کشدو دس علب سصق و سوصی هیاهقً
ٓىَم ُعَباًتا و ُع Aدس يؾش گشفت:  ایى گىيه ًَّ ٓیَل ّلَباًعا َوال ّزي َرَقَل َلُکُن اللَّ َهاَس صشکًة و ُيُؾىسً ىيًا َوَرقَ کُ َوُهَى الَّ ًَّ پظ  B@اَل ال

که دس رملۀ دوم آهذه، صدزف گشدیدذه و @ يؾىساً A با تىره به لشیًۀ@ عکىياً Aل کلمۀ گیشین که اص رملۀ او يتیزه هی
اعدت. دسوالدـ یدک  هضزوفکه دس رملۀ اول آهذه @ ُعباتاً Aیقًی  ،با تىره به لشیًۀ آو@ صشکةً Aاص رملۀ دوم کلمه 
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زف ؽدذه و یدک ویژگدی اص سوص رکدش گشدیدذه کده لشیًدۀ آو دس ویژگی اص ؽب رکش گشدیذه که لشیًۀ آو اص سوص ص
ک ضذی اعت.  ،تىفیف ؽب صزف گشدیذه ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبا  بًابشایى اصتبا

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
 ُعباتاً  صشکةً  يؾىساً  عکىياً 

لباط بىدو ؽب" اص ایى باب اعت که ؽلمت آو هايًذ لباط A" دس تفغیش المیضاو دس ریل ایى آیه آهذه اعت: 
که ساغب گفته: " عبا " بىدو خىاب به هقًای ایى اعت که دس هًگام خىاب  عىسی پىؽايذ. به و پشده، آدهی سا هی

ؽىد و هقًای " يؾىس" لشاس دادو سوص، ایى اعدت کده صشکدت و علدب سصق سا دس سوص  آدهی اص هش کاسی هًمغـ هی
و ایدى هقدايی، یقًددی پىؽدیذو خدذای تقدالی آدهیداو سا بددا لبداط ؽدب و لغدـ ایؾداو اص فمددل و   داده اعدتلدشاس 
ورىػ و عپظ هًتؾش کشديؾاو دس سوص بشای عقی و فمل، صالؼ صال هماو گغتشدو عدایه و دلیدل لدشاس  رًب

 ٔ 05/700: 0730بایی، ٕعباع@. باؽذ عىی خىد هی آفتاب به وعیلۀ ورىد عایه و گشفتى عایه به دادو آفتاب بش
ه دس ایى آیده دس ک@ صشکتAو @ عکىوAیابین که به دو ویژگی  دس تفغیش هزکىس دسهیبا تىره به تىریه یادؽذه 

 ، اؽاسه گشدیذه اعت. تمذیش گشفته ؽذه

 . احتباک متطابه3-2

ک هتؾابه ایى اعت که اسد، ؽبیه آو که دس رمله ورىد د دس تمذیش گشفته ؽذه با لشیًۀچه  آو همقىد اص اصتبا
 آو دس تفغیش المیضاو:  هن هغتًذB و ایًک يمىيۀ

 انفال رۀسو 65 . آیۀ3-2-1

A یَى َفَلی آلّمَتاّل ّئو ًّ ّك آلُمٓإّه ّبيُّ َصشِّ ًَّ َها ال یُّ
َ
ًُکٓن ّفٓؾُشوَو َفاّبُشوَو َیٓغّلُبىٓا ّهَئَتٓیّى َوّئو  ٓى کُ یَ َیا أ ًُکن  ٓى َیکُ  یکهِّ هِّ

ُهٓن َلٓىمِ  يَّ
َ
ّزیَى َکَفُشوٓا ّبأ َى الَّ ٓلًفا هِّ

َ
َئِة َیٓغّلُبىٓا أ گدش اص ]هیداو  ؽدما  ،@َیٓفَمُهىَو اَل  هِّ "ای پیاهبش هإهًاو سا به رهاد بشايگیض ا

گش اص ؽما یک بیغت تى ؽکیبا باؽًذ بش دویغت تى چیشه هی فذ تى باؽًذ بش هضاس تى اص کافشاو پیشوص  ؽىيذ و ا
که آياو لىهیگشديذ چ هی  فهمًذ. " ايذ که يمی شا

گش اص هإهًداو بیغدت يفدش  ایى آیه دسباسۀ رً  هیاو هإهًاو و کافشاو عخى هی گىیذ. خذاويذ فشهىده اعت که ا
گش اص ؽما فذ يفش فابش باؽًذ بش هضاس يفش اص کغايی که کفدش  فابش باؽًذ بش دویغت يفش اص کافشاو غلبه هی کًًذ و ا

یقًدی  ،@هئدةAاعت و هًؾىس اص @ هئتیى هى الزیى کفشواAدس ایى آیه @ هئتیىA کًًذ. هًؾىس اص کلمۀ ی، غلبه هايذ وسصیذه
Aپظ تمذیش آیه به ایى ؽکل اعت: @ هئة فابشة ...A دزیَى َکَفدُشوا یکّئو ًُکٓن ّفٓؾُشوَو َفداّبُشوَو َیٓغّلُبدىٓا ّهَئَتدٓیّى ّهدى الَّ ى هِّ

َئِة َفاّبشِة یکَوّئو  ًُکن هِّ ّزیَى َکَفُشوٓا... ى هِّ َى الَّ ٓلًفا هِّ
َ
دزیَى َکَفدBA بًدابشایى فبداس  @َیٓغّلُبىٓا أ هؾدابه آو دس  چدىو@ ُشواّهدى الَّ
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دس رملۀ اول آهدذه بده همداو @ فابشووA يیض چىو کلمۀ@ فابشةِ Aو کلمۀ رملۀ دوم آهذه اص رملۀ اول صزف گشدیذه 
ک هتؾابه والـ ؽذه اعت. را  ایى ه دسگیشین ک افتباس اص رملۀ دوم صزف گشدیذه پظ يتیزه هی  اصتبا

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
زیَى َکَفُشوا زیَى َکَفُشوا ّهى الَّ  فاّبشوَو  فاّبشةِ  ّهى الَّ

ُکٓن ّفٓؾدُشوَو فداّبُشوَو َیٓغّلُبدىا ّهداَيَتٓیّى" همقدىد اص یکو ایًکه فشهىد: "ّئٓو Aدس تفغیش المیضاو آهذه اعت:  ًٓ ٓى ّه
کده دس رملدۀ بقدذ، کلمده " الدف" سا همیدذ بده کفداس يمدىدهB و  کلمه " هأتیى" دویغت يفش اص کفاس اعت، همچًاو

ُکٓن ّهاَيِة " همقىد فذ يفیک" َو ّئٓو  همچًیى دس رملۀ ًٓ  بده آوا همیدذ " س ش فابش اعت که لدباًل کلمدۀ "فؾدشووٓى ّه
غالدب  ،ايدذ کشده بىد. ... و هقًایؼ ایى اعت که: بیغت يفش فابش اص ؽما بش دویغت يفش اص کغايی که کافش ؽذه

آیًذ و ایى غلبه بده فلدت ایدى  غالب هی ايذ گشدیذهؽىد و فذ يفش فابش اص ؽما بش هضاس يفش اص کغايی که کافش  هی
 ٔ 5/01: 0730عباعبایی، @. ٕفهمًذ اعت که کفاس هشدهی هغتًذ که يمی
دس چده  آو اؽاسه به هضدزوف و@ فذ يفش فابشAو @ يفش اص کفاس دویغتAهای  دس تفغیش هزکىس آوسدو فباس 

ک دس بیاو همقىد  . سود به ؽماس هی تمذیش بىده اعت، داسد و دلیلی بش اعتفاده اص فى اصتبا

 . احتباک مثبت و منفی3-3

گش لفؼ یا فباستی که دس تمذیش  ک هخبت و هًفی ا ، هخبت باؽذ لشیًۀ آو که دس رمله رکش گشفته ؽذهدس اصتبا
گش هًفی باؽدذ، لشیًدۀ آو کده دس رملده رکدش گشدیدذه، هخبدت  گشفته ؽذهدس تمذیش چه  آو گشدیذه، هًفی اعت و ا

 اعت. 

 احشاب سورۀ 24. آیۀ 3-3-1

A ُه اّدّلیَى  ّلَیٓزّضَي اللَّ اّفّمیَى ّئٓو  القَّ ًَ َب آلُم ّصیًما َؽاءَ  ّبّقٓذّلّهٓن َوُیَقزِّ َه َکاَو َغُفىًسا سَّ ٓو َیُتىَب َفَلٓیّهٓن ّئوَّ اللَّ
َ
"تا خذا  ،@أ

گش بخىاهذ فزاب کًذ یا بش ایؾاو ببخؾایذ که خذا  ساعتگىیاو سا به ]پاداػ  ساعتی ؽاو پاداػ دهذ و هًافماو سا ا
 . "همىاسه آهشصيذه ههشباو اعت

ک فزاب کشدو و یا بخؾیذو هًافمیى دس فىس  تىبه کشدو اعت. تى  عخى دس ایى آیه دسباسۀ ره به فى اصتبا
ک هضزوفا   آیه و دس سفـ ابهام اص آو هی دس تفغیش و تشرمۀ گش بخىاهین بش اعاط فى اصتبا تىايذ ساهگؾا باؽذ. ا

اّفّمیَى ّئو َؽاَء َفالAاعت:  ایى گىيهآیه سا رکش کًین تمذیش آیه  ًَ َب آلُم ٓو َیُتدىَب َفلیٓ تُ یَ  ُیَقزِّ
َ
َبُهنّهن أ  @ىَب َفَلدٓیّهٓن َفالیَقدزِّ

اّفّمیَى ّئو َؽاءAپظ دو رمله ورىد داسد که رملۀ اول  ًَ َب آلُم چده  آو اعت. بًا بش@ یتىَب َفلیّهنAو رملۀ دوم @ ُیَقزِّ
اعدت کده دس رملدۀ دوم @ یتىَب َفلیّهنAآو فباس   صزف ؽذه که لشیًۀ@ ىَب َفالیتAدس تمذیش گشفتین اص رملۀ اول 
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َبُهنAرکش ؽذه و اص رملۀ دوم فباس   َب Aآو  کده لشیًدۀصزف ؽدذه @ َفالیقزِّ  دس رملدۀ اول آهدذه، اعدت کده@ یَقدزِّ
ک هخبت و هًفی سوی داده اعت. را  ایى بًابشایى دس  اصتبا

 هزکىس رملۀ اول رملۀ دومهضزوف  هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
َبُهن َیتىَب َفلیّهن َفالَیتىَب َفلیّهن َب  َفالُیقزِّ  ُیَقزِّ

گدش Aآهدذه اعدت:  ایى گىيهیابین که دس تفغیش ایى آیه  با هشارقه به تفغیش المیضاو دسهی یقًدی و هًدافمیى سا ا
گش تىبه کشديذ يؾش سصمت خدىد سا  خىاعت فزاب کًذ، که هقلىم اعت ایى دس فىستی اعت که تىبه يکًًذ و یا ا

 ٔ 01/075: 0730ٕعباعبایی، @. به ایؾاو بشگشدايذ، که خذا آهشصيذه و سصین اعت
دلیلی بش اعدتفاده @ مت خىد سا به ایؾاو بشگشدايذيؾش سصAو  @تىبه يکًًذAهای  دس تفغیش ایى آیه رکش فباس 

ک  . اعت اص فى اصتبا

 . احتباک مطتزک3-4

ک هؾدتشک گفتده هی ک وردىد داؽدته باؽدذ بده آو اصتبدا ؽدىد کده بده رکدش  هشگاه که دس رمله دو يىؿ اصتبا
 پشداصین.  های آو دس تفغیش المیضاو هی يمىيه

 ػمزان سورۀ آل 32. آیۀ 3-4-1

A ٓىٓا َفّاوَّ الْلهَ ُلٓل ُعىَل فّاو َتَىلَّ ّعیُقىٓا الْلَه َوالشَّ
َ
"بگى خذا و پیاهبش ]او  سا اعافت کًیدذ پدظ  ،@آلَکاّفّشیَى  بُّ ّض یُ اَل  أ
گش سوی  گشداو ؽذيذ لغقًا خذاويذ کافشاو سا دوعت يذاسد. " ا

گدش  دسهی ههفهىم آیسویگشدايی کافشاو اص صك و صمیمت اعت. با تىره به  ۀعخى دس ایى آیه دسباس  یدابین کده ا
هدا  داسدB ولی کفشاو آو ها سا دوعت هی خذا آو ،آوسيذ گشداو يباؽًذ و به ایماو سوی کافشاو اص صك و صمیمت سوی
ُعدىَل فدّاو Aها سا دوعت يذاؽته باؽذ پظ تمذیش آیه چًیى اعت:  هىرب ؽذه اعت که خذا آو ّعیُقىٓا الْلَه َوالشَّ

َ
ُلٓل أ

ٓىٓا فَ  ُهن ّمیمداّيّهن َفدّاوَّ اللدهَ َتَىلَّ لَبلىا َفدّاوَّ اللدَه ُیّضدبُّ
َ
ُهن ّلُکفشاّيّهن َو ّئٓو أ ضدب آلَکداّفّشیَى و اللدُه یُ ضدب یُ اَل  ّاوَّ الْلَه الُیّضبُّ

ک هؾتشک اعتB صیشا که آوسدو کلمه @ الُمإّهًیَى  ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبا ىاAاصتبا دلیلی بدش صدزف کلمده @ َتَىلَّ
Aرکش کلمۀ چًیى هناص رملۀ دوم و @ ألَبلىا A ُّدلیلی بش صزف @ الیّضبA ُّهیداو  اعت، اص ایدى سو اص رملۀ اول@ ُیّضب

ىاAکلما   ک ضذی و هیاو کلما  @ ألبَلىاAو @ َتَىلَّ ک هخبدت و هًفدی وردىد داسد @ الُیّضبُّ Aو @ ُیّضبُّ Aاصتبا اصتبا
ک دس آیه  ک هؾتشک گفته هی به کاس سفتهکه دسوالـ دو يىؿ اصتبا  ؽىد.  که به چًیى هىاسدی اصتبا

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
ىا ألَبلىا ال ُیّضبُّ  ُیّضبُّ   َتَىلَّ
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دس ایى آیه ؽشیفه داللتی هغت بش ایًکه هش کظ اص دعدتىس " Aدس تفغیش المیضاو دس ریل ایى آیه آهذه اعت که: 
ُعىَل" عشپیچی کًذ کافش اعت، هن چًاو َه َو الشَّ ّعیُقىا اللَّ

َ
کًدذ بدش ایدى  که عایش آیاتی هن که اص دوعتی کفاس يهدی هدی أ

باؽدذ،  اسی اعت به ایًکه ایى آیه چیضی ؽبیه به بیاو، بشای آیۀ لبلؼ هیهقًا داللت داسد و يیض دس ایى آیه ؽشیفه اؽق
 ٔ  7/050هماو، @. ٕکشد که تغلین فشهاو اتباؿ بىديذ خذا بشای هإهًیى هیچىو آیه لبلی احبا  دوعتی 

ک بده دعدت  فالهۀ عباعباییؽىد  هماو گىيه که هالصؾه هی به هضزوفا  ایى آیده کده بدش اعداط فدى اصتبدا
 کشده اعت. ه اؽاس  ،آیذ هی

 انؼام ۀسور 36. آیۀ 3-4-2

A ّزیَى َیٓغَمُقىَو َوآلَمٓىَتی َیٓبَقُخُهُن الْلُه ُحنَّ ّئَلٓیدّه ُیٓشَرُقدىَو َما َیٓغَتّزیُب الَّ "تًهدا کغدايی ]دفدى  تدى سا  ارابدت  ،@ئيَّ
عدىی او  کًًذ که گدىػ ؽدًىا داسيدذ و ]اهدا  هشدگداو سا خذاويدذ ]دس لیاهدت  بدش خىاهدذ ايگیخدت عدپظ به هی

 ؽىيذ. " باصگشدايیذه هی
عىسهقمىل ؽدًیذو فملدی  ؽدًىيذ. بده کغايی اعت کده هی ۀاص اعتزابت دسباس گفتگى دس لغمت اول ایى آیه 

صیاءُ A صيذ، ولی کلمۀ صيذه عش هی های غاواعت که اص اي
َ
@ الَمدىَتیA ۀ کلمۀبه هقًی صيذگاو اص رملۀ اول به لشیً@ األ

 به لشیًۀ@ یالَمىتَ A بقذ اص کلمۀ@ الَیٓغَمُقىَو Aباس  صزف گشدیذه اعت و اص رملۀ دوم يیض ف ،که دس رملۀ دوم آهذه
A صزف ؽذه و تمذیش آیه چًیى اعت: @ َیغَمقىَوA ّزیَى الَیٓغدَمُقىَو ّزیَى َیٓغَمُقىَو َوآلَمٓىَتی الَّ َما َیٓغَتّزیُب األصیاء الَّ ئيَّ

ک هؾتشک @ َیٓبَقُخُهُن الْلُه ُحنَّ ّئَلٓیّه ُیٓشَرُقىَو   اعت.  به کاس سفتهبًابشایى دس ایى آیه اصتبا
 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم دومهزکىس رملۀ  هضزوف رملۀ اول

ّزیَى الَیٓغَمُقىَو  الَمىَتی األصیاءُ  ّزیَى َیٓغَمُقىَو  الَّ  الَّ
ايذ، ؽقىس يذاسيذ و داسای گدىػ  هًضله هشده فشهایذ: به رهت ایًکه ایًاو به هیAدس تفغیش المیضاو آهذه اعت: 

هدا  لیکؽًیذه هقًای دفى  دیًی سا بفهمًذ، ایى های سا که پیغمبش خذا اعت  کًًذه ؽًىا يیغتًذ تا دفى  دفى 
ی صيذه و ؽدًىا کده البتده چًدیى کغدايی دفدى  تدى سا ارابدت یکخىسد، دو رىس اعت:  که اص هشدم به چؾن تى هی

ؽاو هىلىف بش ایى اعدت کده  ايذ و ایى عایفه ؽًىایی ؽاهش دس فىس  صيذگاو ی هشدگايی ياؽًىا که بهیککًًذ و  هی
سا که دس ديیا لدذس  چه  آو ؽًىيذ ولت اعت که هی صودی خىاهذ کشد، آو شگ هبقىحؾاو کًذ و بهخذاويذ پظ اص ه

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

@ هشدگدايی ياؽدًىاAو @ صيدذه و ؽدًىاAبدا اعدتفاده اص کلمدا   فالهۀ عباعبداییؽىد  هماو گىيه که هؾاهذه هی
ک دس تفغیش ایى آیه اعتفاده يمىده اعت.   هضزوفا  آیه سا بیاو داؽته و اص فى اصتبا
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 حج سورۀ 18. آیۀ 3-4-3

A ََه َیٓغُزُذ ل وَّ اللَّ
َ
َلٓن َتَش أ

َ
دَزُش أ ُزدىُم َوآلّزَبداُل َوالؾَّ ًُّ دٓمُظ َوآلَمَمدُش َوال ٓسّك َوالؾَّ

َ
دَماَواّ  َوَهدى ّفدي اأٓل ُه َهى ّفدي الغَّ

ٓکدّشٍم ّئوَّ  ُه َفَما َلدُه ّهدى هُّ اّط َوَکّخیِش َصكَّ َفَلٓیّه آلَقَزاُب َوَهى ُیّهّى اللَّ ًَّ َى ال َوابُّ َوَکّخیِش هِّ دَه َیٓفَقدُل َهدا َوالذَّ "آیدا  ،@َیَؾداءُ  اللَّ
ها و هش کظ دس صهیى اعت و خىسؽیذ و هداه و ]تمدام  عدتاسگاو و  که هش کظ دس آعماو خذا اعتيذايغتی که 

ايذ که فدزاب بدش آيداو واردب  کًًذ و بغیاسی ها و دسختاو و رًبًذگاو و بغیاسی اص هشدم بشای او عزذه هی کىه
که خذا هش چه بخىاهذ ايزام هی ذهداسي ؽذه اعت و هش که سا خذا خىاس کًذ او سا گشاهی  دهذ. " ای يیغت چشا

اّط Aفىق رملۀ  دس آیۀ ًَّ َى ال َماَواّ  Aبه رملۀ @ َوَکّخیِش هِّ َوَکّخیدِش Aهدا و رملدۀ  فغف ؽذه و هیاو آو@ َهى ّفي الغَّ
ردب ؽدذه اص کغدايی دهدذ کده آيداو کده فزابؾداو وا همابله افتاده اعتB و ایى همابله يؾاو هی@ َصكَّ َفَلٓیّه آلَقَزاُب 

هدا واردب ؽدىد کده ایدى  والـ دوسی کشدو اص عزذه بافج ؽذه که فزاب بدش آو کًًذ و دس هغتًذ که عزذه يمی
ک تفغدیش کًدین و هضدزوفا  آیده سا  گش بخىاهین آیه سا بش اعاط اعلىب اصتبدا يتیزه فمل خىدؽاو اعت. صال ا

 Aگشدد:  هی ایى گىيهبیاو کًین تمذیش آیه 
َ
َلٓن َتَش أ

َ
اّط َیغدُزذوَو أ ًَّ َى ال َماَواّ  و... َوَکّخیِش هِّ َه َیٓغُزُذ َلُه َهى ّفي الغَّ وَّ اللَّ

@ ُب َصكَّ َفلیهن الَخدىاAبًابشایى اص رملۀ اول فباس   ،.@َلُه وَصكَّ َفلیهن الَخىاُب َوَکّخیِش ال َیغُزُذ و َصكَّ َفَلٓیّه آلَقَزاُب..
 الAه و اص رملدۀ دوم فبداس  رکش ؽدذاعت دس رملۀ دوم @ َصكَّ َفَلٓیّه آلَقَزاُب Aآو که فباس   صزف ؽذه که لشیًۀ

ک دس ایى آیه اص يىؿ  هزکىس@ َیٓغُزُذ َلهُ Aآو که فباس   صزف ؽذه که لشیًۀ@ َیغُزُذ َلهُ  دس رملۀ اول اعتB و اصتبا
ک هؾتشک اعت.   اصتبا

 هزکىس رملۀ اول ۀ دومهضزوف رمل هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
 َیٓغُزُذ َلهُ  الَیٓغُزُذ َلهُ  َصكَّ َفَلٓیّه آلَقَزاُب  َصكَّ َفلیهن الَخىاُب 

داّط" فغدف اعدت بدش رملدۀA :هزکىس آهذه ۀدس تفغیش المیضاو دس ریل آی ًَّ " َهدٓى ّفدي  رملۀ: " َو َکّخیدِش ّهدَى ال
ماواّ ... " و دس رملۀ سعايذ که هقًدای  " َو َکّخیِش َصكَّ َفَلٓیّه آلَقزاُب" با رملۀ لبلی همابله افتاده و ایى همابله هی الغَّ

تابًدذ،  کده اص عدزذه عدش هدی آو ایى اعت که همقىد اص آو بغیاسی که فزاب بش آياو صتمی ؽذه کغايی هغدتًذ
گدش حبدى  فدزاب دس ردای  چیضی که هغت احش عشپیچی که هماو فزاب اعت دس ردای خدىد آو رکدش ؽدذه و ا

ه، بشای ایى اعت که داللت کًذ بش ایًکه ایى فزاب فیى هماو فمل ایؾاو اعت، که رکش ؽذخىدداسی اص عزذه 
 ٔ 00/523هماو، ٕ.@ گشدد فىس  فزاب به ایؾاو بشهی به

بده @ "َو َکّخیِش َصكَّ َفَلٓیّه آلَقزاُب " با رمله لبلدی همابلده داسد رمله Aکه  دس تفغیش المیضاو آهذهچه  آو بش اعاط
ک دس ایى آیه اؽاس   ؽذه و هضزوفا  آیه بشای بیاو هفهىم و همقىد بیاو گشدیذه اعت. ه ورىد همابله و فى اصتبا
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 روم سورۀ 45. آیۀ 3-4-4

A ُه اَل یُ ّلَیٓزّضَي اّلَضاّ  ّهى َفٓضّلّه ّئيَّ ىا َوَفّمُلىا القَّ ًُ ّزیَى آَه "تا ]خذا  کغايی سا که ایماو آوسده  ،@آلَکاّفّشیَى ضب الَّ
 داسد. " ايذ به فضل خىیؼ پاداػ دهذ که او کافشاو سا دوعت يمی و کاسهای ؽایغته کشده

ایماو آوسدو و کاس ؽایغته ايزام دادو اعت ولی آیه  فمشاو دس ابتذا عخى اص آل ۀعىس  53 آیۀدس ایى آیه هايًذ 
ُه اَل یُ Aبا فباس   یابین که عخى دس هىسد دو گشوه اعت که یک گشوه  یابذB بًابشایى دسهی پایاو هی@ آلَکاّفّشیَى ضب ّئيَّ

و پداداػ  دهًذ و به خذا ایماو داسيدذ و خذاويدذ يیدض اردش هإهى و گشوه دیگش کافش. هإهًاو کاس ؽایغته ايزام هی
سا دوعت داسد ولی کغايی که کافش هغتًذ لغقًا به خذا ایماو يذاسيدذ و خدذا ایؾاو کًذ و  ها فغا هی ها سا به آو آو

کًدذ. پدظ  هدا سا فدزاب هی دهذ بلکه به خداعش کفشؽداو آو ها پاداػ يمی تًها به آو ها سا دوعت يذاسد و يه يیض آو
اّلَضاّ  ّهى َفٓضّلّه واللُه یُ ّلیَ Aتىاو گفت که تمذیش آیه چًیى اعت:  هی ىا َوَفّمُلىا القَّ ًُ ّزیَى آَه المدإهًیى و ضب ٓزّضَي الَّ

ُه اَل یُ  َب الزیَى َکَفشوا ّئيَّ ک هؾدتشک و هضدزوفا  آو اص @ آلَکاّفّشیَى ضب ّلُیَقزِّ ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبدا پظ اصتبا
 لشاس صیش اعت: 

 هزکىس رملۀ اول لۀ دومهضزوف رم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
ُه اَل یُ  المإهًیىضب ُه یُ اللَّ  َب الزیَى َکَفشوا آلَکاّفّشیَى ضب ّئيَّ ىا ّلُیَقزِّ ًُ ّزیَى آَه  ّلَیٓزّضَي الَّ

کًىو بًگشین که دس تفغیش المیضاو ایى آیه چگىيه تفغیش ؽذه اعت.  ابتذا دس هدىسد اردش و  فالهۀ عباعباییا
"  رملدۀAدايذ و دسيهایت آوسده اعدت کده  پاداػ خذا به هإهًاو عخى گفته و هًؾأ آو سا فضل و بخؾؼ خذا هی

ُه ال یُ  فشهایذ: خذا هإهًیى اهدل فمدل  کًذ و هن عشف يفی سا و هی آلکاّفّشیَى " هن عشف احبا  سا تقلیل هیضب ّئيَّ
داسد و کفداس سا  س سا اص آو هضدشوم کدشده، بدشای ایًکده هدإهًیى سا دوعدت هدیسا به ایى فضل اختقاؿ داده و کفا

  01/054ٔهماو، ٕ.@ داسد دوعت يمی
ک بده آو دعدت هی فالهۀ عباعبایی یدابین پدظ  دس ایى آیه يیض به بیاو هضزوفاتی پشداخته که اص عشیدك اصتبدا

ک اعتفاده کشد هی  ه اعت. تىاو گفت که ایؾاو دس تفغیش ایى آیه اص فى اصتبا

 . احتباک متناظز3-5

ک هتًداؽش ه اعدت داسای فدفا  و رکدش ؽدذاص رملده صدزف ؽدذه بدا لشیًده آو کده دس رملده چده  آو دس اصتبا
ک هتًاؽش  های هؾتشک هغتًذ. يمىيه ویژگی  آوسین.  هیرا  ایى که دس تفغیش المیضاو آهذه اعت دسسا هایی اص اصتبا
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 بقزه سورۀ 171. آیۀ 3-5-1

A ُـ ّقُك ّبما ال َیٓغَم ًٓ ّزي َی ّزیَى َکَفُشوا َکَمَخّل الَّ "و هخدل  ،@ُدفاًء َو ّيذاًء ُفنٌّ ُبٓکِن ُفٓمدِي َفُهدٓن ال َیٓقّمُلدىَو ّئالَّ َو َهَخُل الَّ
ؽدًىد بايد   کًًذه  کافشاو چىو هخل کغی اعت که صیىايی سا که رض فذا و يذایی ]هبهن چیدضی  يمدی ]دفى 

 یابًذ. " ايذ کىسيذ ]و  دسيمی ذ اللصيذ ]آسی  کشي هی
زی َیًّقُك Aدس ایى آیه دس هىسد کافشاو تؾبیه  اص يقیدك بده هقًدای فشیدادی @ َيّقدَك Aفقدل ، به کاس سفته@ کالَمخّل الَّ

گش بخىاهین اعت که چىپاو بش گىعفًذاو هی رکش کًین  گشفته ؽذهسا که دس تمذیش چه  آو صيذ تا اص گله دوس يؾىيذ. ا
زی ُیًَقُك ّبهAگشدد  هی ایى گىيه تقبیش ها ٔ. <?7: 8: 9>79ٕعدیىعی، @ هخُل األيبیاء و الکفاّس کمخل الزی َیًّقُك و الَّ

بش آو داللدت داسد و اص @ َیًّقُك فلیهAکه فباس  ؽذه  صزف@ األيبیاءAؽىد اص رملۀ اول  هماو گىيه که هالصؾه هی
زی ُیًَقُك بهAرملۀ دوم فباس   زیَى کفشواAصزف گشدیذه که فباس  @ الَّ  دلیلی بش آو هضزوف اعت. @ الَّ

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
زی َیذُفىهن ئلی الُهَذی ٕالذاّفیٔ ّقُك  الَّ ًٓ ّزي َی َقُك به ٕالَمًقىق ّبهٔ ٕالًاّفكٔ الَّ ًٓ زی ُی ّزیَى َکَفُشوآ  الَّ  الَّ

ک و تؾخیـ هضزوفا  هی ک هتًاؽش اعت. با اعتفاده اص اصتبا ک دس ایى آیه اص يىؿ اصتبا تىاو گفدت  اصتبا
صيًدذ و  فشیداد هی ،ايذ که بش گىعفًذاو خىد کده همداو کدافشاو باؽدًذ هایی تؾبیه ؽذه که دس ایى آیه ايبیا به چىپاو

بیًًدذ و چیدضی غیدش اص  کًًذ ولی کافشاو اص ایى فشیادها فمظ صشکدا  صبداو سا هی ها سا به ساه ساعت هذایت هی آو
 فهمًذ.  ها سا يمی ؽىيذ و گىیا که کش هغتًذ و یا صباو آو صشکا  هتىره يمی

ؽىد که دس کالم یا للب بکاس سفته یدا  اصایًزا سوؽى هیAتفغیش ؽذه اعت:  ایى گىيهدس تفغیش المیضاو ایى آیه 
رض دفا و يدذا  صيذ به گىعفًذايی که به فًایتی که باص بشگؾت آو به للب اعت، چىو هخل آو چىپايی که يهیب هی

عدىی هدذایت  کًدذ، يده هخدل کفداسی کده به عىی هذایت دفى  هی ؽًىيذ، هخل آو پیاهبش اعت که کفاس سا به يمی
ها سا بشد، یقًدی  ای که اص هخل اعتخشاد کشد و بقذ اص تمام ؽذو هخل، يام آو گايه هؽىيذ و لکى اوفاف ع دفى  هی

کشد و به همدیى رهدت الصم بدىد  فن، بکن، فمی، اوفاف کفاس بىد يه اوفاف کغی که کفاس سا به صك دفى  هی
، هخدل گىعدفًذايی خىايدذ عدىی هدذایت هی هخل سا بشای کفاس بضيذ و بفشهایذ ٕهخل کفاسی که پیداهبش، ایؾداو سا به

 ۀايذٔ پظ بدا ایدى بیداو سوؽدى ؽدذ کده دس آید فمل کىس بیها کش و الل و  ها سا فذا هیضيذ و آو اعت که چىپاو آو
 ٔ 0/171 هماو،@. ٕؽشیفه چیضی يؾیش للب ٕواسويه عخى گفتىٔ بکاس سفته اعت

ک دس ایدى آیده بده آو یدابین کده آو هضدزوفاتی کده اص عشیدك اعدلىب  با يگاهی به تفغیش المیضاو دسهی اصتبدا
: 0730، سعین بشای تفهین بهتش آوسده ؽذه اعت. فالوه بش تفغیش المیدضاو دس تفغدیش هزمدـ البیداو ٕعبشعدی هی

ٔ و تفغیش يمىيده ٕهکداسم 0/000: 0023، ٔ و تفغیش الکؾاف ٕصهخؾشی0/33: تا ، بیٔ و التبیاو ٕعىعی0/017
ک بهٔ يیض به هضزوفاتی که 0/534: 0730، ؽیشاصی  ؽذه اعت. ه یابین، اؽاس  آو دعت هی بش اعاط اصتبا
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 توبه سورۀ 19. آیۀ 3-5-2

Aَرَقٓلُتٓن ّعَماَیَة آلَضادِّ َوّفَماَسَة آلَمٓغّزّذ آلَضَشاّم َکَمٓى آَهَى ّبالْلّه َوآلَیٓىّم ایّخّش َوَراَهَذ ّفدي َعد
َ
َیٓغدَتُىوَو اَل  ّبیّل الْلدهّ أ

اّلّمیَى اَل  ّفًَذ الْلّه َوالْلهُ  "آیا عیشاب عاختى صاریاو و آباد کشدو هغدزذالضشام سا همايًدذ ]کداس   ،@َیٓهّذي آلَمٓىَم الؾَّ
غداو یککًذ ]يه ایدى دو  يدضد خدذا  ایذ که به خذا و سوص باصپغیى ایماو آوسده و دس ساه خذا رهاد هی کغی پًذاؽته
 "بیذادگشاو سا هذایت يخىاهذ کشد. يیغتًذ و خذا

آیه آب دادو به صاریاو و آباد کشدو هغزذالضشام به کغی تؾبیه ؽذه اعت که به خدذا و سوص لیاهدت  دس ایى
کده چدشا کاسهدا بده کًدذ  کًذ. چًیى تؾدبیهی ایدى عدإال سا دس رهدى ایزداد هی ایماو آوسده و دس ساه خذا رهاد هی

 ایى گىيهو آیه سا  سا دس تمذیش گشفته@ أهلA، کلمۀ ؟ بغیاسی اص هفغشاو دس تىریه ایى تؾبیهايذ اؽخاؿ تؾبیه ؽذه
هَل ّعدَماَیَة آلَضدادِّ َوّفَمداَسَة آلَمٓغدّزّذ آلَضدَشاّم..Aايذ:  تقىس کشده

َ
َرَقٓلُتٓن أ

َ
، صهخؾدشیB 07/1: 0002، فخدش ساصیٕ.@ أ

0023 :0/051 B5/00: 0730، عبشعی B5/010: 0005، آلىعی B0/32: 0005، دسویؼ ٔ 
ک که  ایى با بیاو@ التًىیش التضشیش وAابى فاؽىس دس  بده کداس اعت دس هىسد تؾبیه  به کاس سفتهدس ایى آیه اصتبا

اوی و کًذ که چىو فمل کافشاو و هإهًاو ؽبیه هن يیغت و يیض کدافشاو و هإهًداو بداهن هغد دس آو بیاو هی سفته
أَرَقلُتن ّعدمایَة Aسده اعت: اص رملۀ اول صزف گشدیذه و تمذیش آیه سا چًیى آو @ أهلA یکغاو يیغتًذ بًابشایى کلمۀ

ّه َو َرَقلُتن عماَیَة الَضادِّ و ُفْمداَس ّه َو الیىّم ایّخّش َو الَزهاَد فی َعبیّل اللَّ الَضادِّ َو ّفماَسَة الَمغزّذ الَضشاّم کامیماّو ّباللَّ 
 ٔ 02/52: تا ، بیٕابى فاؽىس@ هّ الَمغزّذ کالُمإهًیَى َو الُمزاّهذیَى فی َعبیّل اللَّ 

گايه دس ایى آیه چه  آو بًابش سعايی به صاریداو  اعت. دس تؾبیه اول کاس آب به کاس سفتهبیاو ؽذ، دو تؾبیه رذا
و آبادکشدو هغزذالضشام به ایماو به خذا و رهداد دس ساه او تؾدبیه ؽدذه اعدت و دس تؾدبیه دوم عدالیاو صزداد و 

ک هدا سا بده ایدى دو  آبادکًًذگاو هغزذالضشام به دو گشوه هإهًاو و هزاهذاو تؾبیه ؽذه ايذ. اعتفاده اص فى اصتبدا
 لشاس اعت: ایى بًابشایى هضزوفا  ایى آیه اص  ،کًذ هذایت هی ،دس ایى آیه هضزوف اعتچه  آو تؾبیه و

 هزکىس رملۀ اول هضزوف رملۀ دوم هزکىس رملۀ دوم هضزوف رملۀ اول
 ّفَماسة المغزذالضشامّعمایة الَضادِّ و  امیماو و الزهاد َهى آَهَى و َراَهَذ  أهَل 

کًىو به تفغیش آیه فىق دس تفغیش المیضاو يؾشی هی  .افکًین ا
دّه  " ّعماَیَة آلضادِّ َو ّفماَسَة آلَمٓغّزّذ " و هیاو دس آیه ؽشیفه هیاوAدس تفغیش المیضاو آهذه اعت:  " َکَمٓى آَهَى ّباللَّ

ّه"  عدًخ اعدت،  آيکه همابلده همیؾده هیداو دو چیدض هن همابله ؽذه اعت و صالَو آلَیٓىّم آیّخّش َو راَهَذ ّفي َعّبیّل اللَّ
ياچداس   هايًذ دو ايغاو و یا دو فمل، يه هیاو خىد ايغاو و فملی اص افمال. بده همدیى رهدت بقضدی اص هفغدشیى

هدل کلمه " أهل" دس تمذیش اعت و تمذیش کالم ایى اعت کده: " آیدا اهدل عدمایت صداد و ا ،ايذ بگىیًذ دس آیه ؽذه
 ٔ 5/030: 0730ٕعباعبایی، @. آوسده؟"دايیذ که به خذا و سوص رضا ایماو  فماس  هغزذالضشام سا هخل کغی هی



ای )احتباک( اس دیدگاه عالمۀ طباطبایی بزرسی و تحلیل حذف مقابله

در تفسیز المیشان

 
   

16 

 

" ّعدماَیَة آلضدادِّ " و" ّفمداَسَة آلَمٓغدّزّذ آلَضدشاّم "  عشف همابله دس آیه ؽشیفه دس یکAو يیض دس اداهه آهذه اعت: 
ایماو به خذا و سوص رضا و یا به فباستی رهاد دس ساه خدذا بدا لیدذ  بذوو هیچ لیذ صايذی آهذه و دس عشف دیگش آو،

 ٕهماؤ. @ گشفته اعت ایماو لشاس
ک دس ایى آیده اؽداس  هماو گىيه که هالصؾه هی ؽدذه و ه ؽىد دس تفغیش المیضاو يیض به ورىد همابله و فى اصتبا

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

آوسد اعدتًاد بده  وردىد هدیه ای اعت که صهیًۀ ایزاد بشخی ؽبها  سا ب گىيه . دس بقضی آیا  که تقابیش آو به7
ک  مقىد و دفـ ؽبها  هإحش والـ ؽىدBتىايذ دس فهن فضیش ه هی آسایۀ اصتبا

گاهی داؽته و اص آو دس  فالهۀ عباعبایی. دس تفغیش المیضاو ؽىاهذ و دالیلی ورىد داسد که 8 ک آ اص فى اصتبا
 غیش بشخی آیا  اعتفاده کشده اعتBتف

ک دس هىاسدی که با تىره به لشیًه هىرىد دس رملده، تؾدخیـ هضدزوف بدشای همده 9 . دس آیا  داسای اصتبا
دس آيها به هىاسد هضزوف اؽاسه ای يکشده اعت به همیى دلیل تقذاد آیاتی که  فالهۀ عباعباییساصت و آعاو بىده، 

ک اؽاسه ؽذه کن ا به يؾايه  سعذB عت و به صذود دواصده آیه هیهای اصتبا
ک  . دس تفغیش0 ک هخبدت و هًفدی  تشیى کنالمیضاو اص هیاو ايىاؿ اصتبا ک هتًاؽش و اصتبدا بغاهذ اص آو اصتبا

ک ضذی اعتتش  بیؼاعت و  ک هؾتشک و اصتبا فالهدۀ ؾش تىاو گفت که اص ي بًابشایى هی ،یى بغاهذ اص آو اصتبا
ک ضذی اصتمال به خغا سفتى هخاعب دس دسیافت هضزوف و فهن هقً عباعبایی ک هؾتشک و اصتبا ی ادس اصتبا
ک بیؼ اص ايىاؿ دیگدش بده واضدش عداصی و بیداو  تش بیؼهمقىد  بىده و به همیى فلت ایؾاو دس ایى دو يىؿ اصتبا

 هضزوف سوی آوسده اعت. 
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، الغبقدة األولدی، بیدشو : داس الصذاح )تاج اللغة و صمذاح العرییمة ، ق0731ٕٔرىهشی، اعمافیل بى صماد  .4

 . القلن للمالییى
ک فى القرٔ، =867صًاو، بىؽلىس و بىلشو فباس ٕ .5 آو الکرین قراءة فى کتاب "يظمن المذرر فمى تًاامی االدتبا

، راهقة فبذالشصمى هیشة، کلیدة ایداب واللغدا ، لغدن اللغدة و االدب القشبدی، بزایدة ا یال و السىر" للبقاعى
 ٕالزضايشٔ.

 داساالسؽاد. ، دهؾك:  ، الغبقة الشابقة اعراب القرآو و ییايهٔ، ق0005الذیى ٕدسویؼ، هضیی  .02
 ، لاهشة: هکتبة داسالتشاث.البرهاو فى علىم القرآوتأ،  ه ٕبیهضمذ بى فبذاللَّ  صسکؾی، بذسالذیى .00
داس الکتداب   ، الغبقدة الخالخدة، بیدشو : الکشاف عى دقائق غمىاه  التًسیم ٔ، ق0023هضمىد ٕصهخؾشی،  .00

 القشبی.
ههدذی ، تشرمدۀ عدیذ اإلتقماو فمى علمىم القمرآؤ، 0717فبذالشصمى ابى ابدی بکدش ٕعیىعی، رالل الذیى  .07

 صايشی لضویًی، چاپ اول، تهشاو: ايتؾاسا  اهیشکبیش.
.  ، تشرمۀ عیذ هضمدذبالش هىعدىی همدذايیفى تفسیر القرآو  المیساؤ، 0730هضمذصغیى ٕعباعبایی، عیذ  .00

 : دفتش ايتؾاسا  اعالهی راهقۀ هذسعیى صىصه فلمیه لن. لن  چاپ پًزن، 
ايتؾدداسا    تهددشاو:   چدداپ عددىم،   ، تفسممیر القممرآوالبیمماو فممى  هجمعٔ، 8=79عبشعددی، فضددل بددى صغددى ٕ .05

 يافشخغشو.
 ، بیشو : داس اصیاء التشاث القشبی.التبیاو فى تفسیر القرآوتأ،  عىعی، هضمذ بى صغى ٕبی .01
ک فدی المدشآو الکدشینAٔ، 0221فذياو ٕفبذالغالم اعقذ،  .03 ، دايؾدگاه هجلمة بیذما @ -سؤیدة بالغیدة-االصتبا

 .44-00ـ ، ف0، القذد 0المزلذ هىفل، 



 1400، بهار 21اول، پیاپی  ۀشمارششم، سال 
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ک دس لدشآو کدشینA ف8ٔ?79فلىی، بتىل و عیذ هضمذ هادی صبشردذ ٕ .04 ، دوسۀ لسماو هبمیى@ اعدلىب اصتبدا
 .40-11، فـ 00ۀ رذیذ، ؽماس 

 ، بیشو : داس اصیاء التشاث القشبی.هفاتیخ الغییٔ، ق0002فمش ٕفخش ساصی، هضمذ بى  .05
 غاو.، تهشاو: ياؽش اصترجمه آهىزی قرآو کرینٔ، 9?79کىؽا، هضمذفلی ٕ .02
 ، تهشاو: داسالکتب االعالهیة.تفسیر يمىيهٔ، 0730يافش ٕهکاسم ؽیشاصی،  .00
ک و آحاس هقًایی آو دس تفغیش لشآوAٔ، 8?79يمیب صاده، هضمذ ٕ .00 ، عدال ؽؾدن، هجلمه قمرآو امًا  @ اصتبا

 .007-57ـ ؽماسۀ اول، ف
ک در قرآؤ، 0755فلی ٕهاؽمی، عیذ  .07  .یفلىم و فشهً  اعاله، لن: پژوهؾگاه قریًه هقایله و فى ادتبا
 


