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 چکیده
، یههنظر ایهن طبه  دهد.می قرار بررسی مورد را متون بین روابط که است دانشی بینامنیت

 گههذارترینتأثیر از ژنههت ژرار .اسههت نگاشههته پههیش متههون بهها ارتبههاط در نحههوی بههه مههتن هههر
 در او تحلیلی   بینامتنیت هینظر کاربست است. بینامتنیت ۀعرص در متأخر پژوهشگران
یههارات مههأثور در .باشههد عتههرت و قههرآن پیونههد روشههنگر توانههدمههی ی،نههید مطالعههات  توسههط ،ز
گاها صورت به و :معصومان  صهورت وحهی کهم  تبیهین بهرای قرآن، از هایىبازتاب نهآ

 ماند، مغفول حدودی تا قرآن فهم ،هت به زیارات به تبیینی نگرش لکن است؛ پذیرفته
یهارات دادن قهرار مبنها با، یلیتحل – یفیتوص روش با رو فرا پژوهه است.  قهرآن، تبیهین در ز
یههارات از تبیینههی نکههاتی ههههپژو ایههن در گشههاید.مههی قههرآن آیههات فهههم بههه نههو ایدریچههه  در، ز

 بههه کهه اسههتشهد،  اسههتخراج ضهمنی و صهری  الگههوی دو بها، ژنتههی بینامتنیهت چهارچوب
 معنهایى یههاالیهه بیهان و مصهدا  بیان مفهومی، ایضاح نزول، فضای ترسیمه: گون چهار

 پردازند.می قرآن آیات تبیین به
 تفسیری. هایگونه نت،ژ ژرار بینامتنیت، ،زیارات مأثور قرآن، ها:کلیدواژه
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 خهمل در تها انهدنمهود، تهمش همهوار، نیه  ۷بیت اهل. باشد کریم قرآن تبیین و فهم برای منابع
 بههر عههمو،، رو ایههن از نماینههد. آشههنا قرآنههی و محمههدی نههاب معههارف بهها را شههیعیان خههود بیانههات

یهههارات و دعاهههها خهههمل در روایهههات،  قهههرآن و دیهههن شهههناختبهههرای  معهههارفی بیهههان بهههه نیههه  خهههود ز
 قرآن تبیینها برای آن از استفاد، و گرفته قرار تو،ه مورد آنان روایات، مسیر این در اند.پرداخته
یهههارات صههها  مخصو و دعاهههها خهههمل در ایشهههانههههای فرمهههایش از گیهههریبههههر، امههها؛ اسهههت معههههود  ز

 خهمل در کهه معهارفی، مهواردی در کهه اسهت صهورتی در این. است شد، واقع مغفول تاحدودی
یههارات و دعاههها  زمینههه ایههن در معههارفتههرین نههاب ،هه   ،انههد،نمههود بیههان قههرآن تبیههینبههرای  خههود ز
یارات و دعاها این در را؛ زیاست  دیگهر در شهاید کهه اسهت شهد، بیهان خاصهی اسرار و مطالب ز
یهارات در شهد، بیهان فضهایل، نمونهه برای؛ است نبود،ها آن به اشار، برای مجالی روایى متون  ز

 از بسهیاری تبیهین و شهناخت بهه - اسهت نشهد، صهری  اشهار،هها آن به نی  روایات در حتی که -
 کنند.می کمک آیات

 از ،سهت. بههر، زمینهه ایهن در نوپدیدی هایدانش از توانمی شد، بیان اهداف به نیلبرای 
 بهه کهه اسهت دانشهی بینامتنیهت نمهود. اشهار، «بینامتنیت» روزآمد دانش به توانمی ،مله این

 سهاختاری لحاظ از نوپدید متون ،نظریه اینبر اساس  پردازد؛می یکدیگر با متون تعامل بررسی
ک هههر در تههأثر ایهههن باشههند.مههی نگاشهههته پههیش متهههون از متههأثر مضههمونی و گههها، مههوارد ا  در و ناخودآ

گاهانه صورت به اردیمو  مهتن عنهوان بهه قهرآن آیهات بین پذیرد.می صورت خاص غرضی با و آ
 چنهین نیه  اسهممی ثانویهه متهون عنهوان بهه :معصهومان از ،شد صادر نصوص و اسممی اولیه
 قهرآن آیهات از ایگسهترد، بازتاب :معصومان از ماند،باقی نصوص در و است برقرار ایرابطه
گاهانه صورت به که - هابازتاب این شود.می یافت  - اسهت پذیرفتهه صهورت معصهو  توسهط آ

 بهه قرآن آیات تبیین هدفا ب، مواردی در و قرآن آیات با معصو  سخن تحکیم و تقویم هدفا ب
 و گرفتهه قرار بررسی مورد بسیار مذکور، هدف اولین است. پذیرفته صورت ایشان سخن واسطه

 عرضهه بهه روایهات برخهی محتهوایى و صوری سنجیصحتبرای  پژوهشگران بسیاری موارد در
 بهه قرآن آیات تبیین یعنی، دو  هدف مورد در لکن اند؛پرداخته قرآنی مضامین و آیات به هاآن

کتفا تفسیری روایات به ،۷معصو  سخن واسطه ، بهه روایهات سهایر ازگیری بهر، و است شد، ا
یههارات مههأثور بههرای   بسههیار ،هههاتی از امههر ایههن اسههت. مانههد، ولمغفهه قرآنههی مضههامین تبیههینویهه ، ز

 غیبهت، عصهر در اسهممی معهارف تعّلهم و معصهو  به دسترسی که چرا رسد؛می نظره ب ضروری
 مههم ایهن تحقه از ایهن رو، بهرای  اسهت. پهذیرامکهان ایشان از ماند،باقی نصوص واسطه به تنها
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یهارات و روایات از اعم، معنایى اب ارهای تمامی باید یهارات واقهع در گیرنهد. قهرار و،ههت مهورد ز ، ز
 قرآن فهمبرای  بدیعی مفاهیم بروز استعداد و قابلیت که دانست غنایمی حکم در باید رامأثور 
 مهتن اخهراج با و گشایندمی را نص هایداللت از ،دیدی هایاف  ،دید، متون که چرا؛ دارند

 کشه  نیه  و مصهادی  بیهان 1.بخشهندمهی توسهعه را مهتن معهانی، خهود اولیهه داللت در حصر از
یهارات، طرفهی از رونهد.مهی شهمار بهه بهدیع ههایداللهت ایهنترین ابتدایى از باطنی هایالیه  بهه ز

 اند.گرفته قرار معاندان تحری  مورد کمتر دالیلی
یارات مهأثور  که است شد، آن بر سعی، نوشتار این در  و بررسهی ژنتهی بینامتنیهتبهر اسهاس ز

یههارات لخههم در کههه معههارفی  و روایههات بههر تطبیهه  بهها و شناسههایى ،،دشهه بیههان معصههو  توسههط ز
 گردنهد. بیهان قرآن تبیینای برای ،گ ار عنوان به سپس و اثباتها آن همسویى، شیعی ادبیات
یههارات کههه اسههت گفتنههی  برخههی؛ کننههدمههی کمههک قههرآن آیههات تبیههین بههه مختلفههی یهههاگونههه بههه ز
 شود.می گرفته بهر، قرآن بطن به علمبرای  برخی از و پردازندمی آیات ظاهر تبیین به فقرات
 :است برخوردار نوآوری از ،هت دو از رو پیش پژوهش که است ذکر به الز 

هههای پیشههین، بینههامتنی  زیههارات مههأثور بهها قههرآن بررسههی نشههد، اسههت و از میههان متههون اول. در پههژوهش
 و ... با قرآن اکتفا شد، است.  3جادیهصحیفه س 2نهج البالغه،اسممی تنها به بررسی بینامتنی 

 بهه تنهها قهرآن بها اسهممی نصهوص بینامتنی   موضوع در ایبینارشتههای همقالبیشتر  در. دو 
 در تنهها گرفتهه صهورت تفحص طب  است. شد، اشار، قرآن و اسممی متون صوری بینامتنیت

 شهادیاز  4،«ژنهت ژرار نظریهه بهر اسهاس قهرآن بها البمغهه نهه  بینامتنیهت تفسیری کارکرد» مقاله
 آیهات تفسیر در قرآن و نهج البالغه مضمونی بینامتنیت ازگیری بهر، ،افسردیر حسین و نفیسی
 تنظهیم معیهار نظریهه عنهوان بهه ژنهت ژرار نظریهه اسهاس بهر نیه  مقالهه ایهن اسهت. پذیرفتهه صورت

یارات مأثور  بینامتنیت مضمونی بررسی به و شد،  پردازد.می قرآن یینتب هدف به قرآن وز

 ژنتی بینامتنیت. 2

هههت ژرار  تهههرینمههههم از فرانسهههوی،شهههناس نشهههانه و ادبهههى پهههردازنظریهههه 5، (۲۰۱۸-۱93۰) ُژن 
                                                           

 .۴۶۱و  ۴۵۱، صشناسی و تفسیر قرآننشانه ؛بیولوژی نص. 1
 «.های نه  البمغهروابط بینامتنی قرآن با خطبه. »2
کههریم بهها صههحیفه »از عبههاس اقبههالی و فاطمههه حسههن خههانی؛ « یهبینامتنیههت قرآنههی در صههحیفه سههجاد. »3 بینههامتنی قههرآن 

 نیا و زهرا محققیان.از محمدرضا ستود،« سجادیه
 .۲3شمار، ،9۷پایی   ،نامه نهج البالغهفصلنامه پژوهش. 4

5. Gérard Genette. 
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 ادبى آثار، او منظر از 1.است معاصر دوران در بینامتنیت نظریۀ تدقی  و گسترش در اندیشوران
 نظهههامی از خهههاص ههههایىیههه شآم و ههههاگهههزینش بلکهههه نبهههود،، یگانهههه و اصهههیل کلیهههاتی من لهههۀ بهههه

 کهه اسهت ادبهى ناقهد وظیفهۀ و نیسهت آشکار چندان امر بدو در نظا  این اند.معّین و مشخص
 ایههنبههرای  ژنههت 2سههازد. آشههکار گفتهههپههیش نظهها  بهها را آن بههین روابههط اثههر، هههر تأویههل و فهههمبههرای 

 کند:می تعری  چنین را آن و نهدمی بنیاد را 3«ترامتنیت» نظریۀ هدف،
 4دهد. قرار دیگر متنهای با ارتباط در را متن آشکار، یا پنهانی که چیزی ره

 :از است عبارت ا،مال به که داندمی 6«بینامتنیت» 5را ارتباط این اقسا  از یکی او
 در میتن یی  واقعیی حضور، سخن دیگر به یا، متن چند یا دو میان حضوریهم رابطۀ
  7دیگر. متن

 عناصهری یها عنصهر هنهری یها ادبهى مهتن یک از گا، هر کهاند ،داد طبس چنین را تعری  این
 غیرمسهتقیم یا مستقیم طور به دو  متن که گردد معلو  یقین طور به و بیابد حضور دو  متن در
 8.است بینامتنی متن، دو این رابطة است، پذیرفته تأثیر نخست متن از

 بیشهههتر وضهههوحی ژنهههت دیههدگا، زا بینامتنیهههت گانهههۀ سهههه اقسهها  در گفتهههه،پهههیش بازشههناخت  
 9:کندمی تقسیم نوع سه به را بینامتنیت او یابد.می

                                                           
کههه ژنههت بههه صههراحت در  . دلیههل1 ،سههتجوی روابههط تأثیرگههذاری و گههزینش بینامتنیههت ژنتههی ،هههت تبیههین قههرآن ایههن اسههت 

یعنهی  ،عهر  متهون، بهه روابهط طهولیبینامتنیت ژنتی عهمو، بهر بررسهی روابهط ههم ،تأثیرپذیری متون نی  هست. به عبارتی
گونه خود سهیاقی از مهتن در نظهر  همان بافهت و توانرابطه طولی متون را می ،نی  پرداخته است. در واقع روابط یک متن با 

که می کهرد و اصهطمح تفسهیر بینهامتنی نیه  توگرفت  کهه بهه بررسهی روابهط معناشهناختی  -ان متون دیگهر را درون آن تفسهیر 
در مطالعات دینی و بررسی تأثیر و تهأثر متهون  ،ناظر به همین مسئله است. بنابراین - پردازدمتون دیگر اسممی با قرآن می

کارآمدی بیشتری برخوردار است. ها، بینامتنیتدینی بر یکدیگر و تبیین  دیالکتیکی آن  ژنتی از 
 .۱۴۱، صبینامتنیتر.ک:  .2

3. Transtextuality. 

 .۱۴۷ینامتنیت، صب ؛۸۶، ص«هاترامتنیت: مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن». 4
-۱۴۸، صنیتتبینامت ؛«ههاترامتنیت: مطالعۀ روابط یک متن بها دیگهر مهتن». برای آشنایى با دیگر اقسا  دیگر ارتباط ر.ک: 5

 .۴3۵-۴33، صدرآمدی بر بینامتنیت ؛۱۶۵
6. Intertextuality. 

 .۸۷، ص«هاترامتنیت: مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن» ؛۱۴۸، صبینامتنیت. 7
 .3۱، صبینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم. 8
، بینامتنیتتت؛ ۸9و ۸۸، صبینامتنیتتتدرآمتتدی بتتر ؛ ۸9-۸۸، ص«هههاترامتنیههت: مطالعههۀ روابههط یههک مههتن بهها دیگههر مههتن». 9

 .۱۴۸ص
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یح)لفظی( بینامتنیت .2-1  صر
 متمههای  قهول نقهل اسههت. دیگهر مهتن در مهتن یههک آشهکار حضهور گههربیهان ،صهری  نامتنیهتبی

  گیرد.می قرار دسته این در اّول متن از دو  متن مؤل 

یح بینامتنیت .2-2  غیرصر
 دیگهر، عبهارت به است. دیگر متن در متن یک پنهان حضور گربیان ،غیرصری  نامتنیتبی
 دلیهل بههی رکهان پنهها ایهن و کنهد پنههان را خهود بینهامتن مر،هع تا کوشدمی بینامتنیت نوع این

تهرین مههم از یکهیی هنهر - ادبهى سهرقت .دارد فراادبى دالیلی بلکه نیست، ادبىی هاضرورت
 بهدون دیگهر متنهی از اسهتفاد،ی هنهر - ادبهى سهرقت شهود.می تلقی غیرصری  بینامتنیت انواع
 .است مر،ع ۀئارا و ذکر و ا،از،

 ضمنی بینامتنیت .2-3
 همهین بهه و نهدارد را خهود بینهامتن کهاریپنههان قصهد دو  متن مؤل  ضمنی بینامتنیت در
 مر،هع و داد تشهخیص را امتنبینه توانمی هانشانه این با که بردمی کار به را هایىنشانه، دلیل

 حالهت دو بهه نسهبت بهاالتری دقهت نیازمنهد مهتن دو میان ارتباط کش  اما شناخت، نی  را آن
  .است قبلی

  آیات تبیین در قرآن با زیارت بینامتنی روابط کاربرد. 3
ه :معصهومان 1،نثقلهی حهدیث همچهون ،اسهممی ههایآمهوز، از مضهامینی طب   قهرآن دلع 
 از واسهت  :معصهومان حقیقهی من لهت فمعهّر  قهرآن ،ىسهوی از که معنا بدین ؛اندشد،معرفی

 چنهین تهوانمهیاز ایهن رو،  .هسهتند قهرآن معهارف حقیقهی معلمهان :معصهومان ،دیگهر ىیسهو
 ایهن و اسهت قهرآن بها ارتبهاط در نحهوی بهه ایشهان از ،شد صادر سخنان تمامی که داشت اظهار

 تبیینههی نقههش بههه تههوانمههی هههاتههرابط ایههن بههین از .یابههدمههی بههروز و ظهههور یمختلفهه انههواع در ارتبههاط
یههارات در .نمهود اشهار، قههرآن آیهات فهههم تسههیل در روایهات  از ایدسههته هکه - نیهه  :معصهومان ز
 چشههم بههه مختلفههی هههایگونههه بههه تبیینههی روابههط ایههن - دگردنههمههی محسههوب تفسههیری روایههات

یههار فقههرات خههمل در :معصههومان .خههوردمههی  تبیههین قصههد کههه آنجهها ایشههان، از شههد، وارد تاز
 را خهود نظهر مورد قرآنی عبارات و آیات ،ضمنی و صری  روش دو به ،اندداشته کریم قرآن آیات

                                                           
ک  1 ّن ی َتار  یُکُم  . إ  َقَلْین   ف  َتاَب اَّلل   الّثَ ی) ک  ْهَل َبْیت 

َ
ْتَرت ی أ  (.۴۱۵، صصدوقالامالی َو ع 
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یارت فقرات در  کارگیری به گونهاین .اندنمود، اقدا  مربوط آیات تبیین به سپس و نمود، وارد ز
یههارات مههتن در قرآنههی متههون  تفسهههیر چگههونگی نیهه  و کههدیگری بههر دینههی متههونتههأثیر  خههوبى بههه ،ز

یههارت توسههط قههرآن بینههامتنی  ژنههت بینههامتنی نظریههه بههر قههرین کههامم   کههه گههذاردمههی نمههایش بههه را ز
 ایضههاح نههزول، فضههای ترسههیم هههایگونههه بههه کههه - هههاتبیههین ایههن از هههایىنمونههه ،ادامههه در .اسههت

یههارات در معنهایى ههایالیههه بیهان و مصههدا  بیهان ،مفههومی  - انههدشهد، رمتبلههو :معصهومان ز
یار به نگا، نوع این که است ذکر به الز  .گردندمی بررسی ک ری گیهریبههر، بهه منجهر تاز  از حهدا
یارات  ؛گهرددمهی نیه  قرآنهی ههایگه ار، تبیهین هدف اب ،تفسیری روایات ه،رگ به هاآن ادخال و ز

یارات که مواردی کنار در که چرا  گردنهد،مهی محسوب تفسیری روایات برای کدیؤم عنوان به ز
یهات در کمتهر شهاید کهه آیهدمهیبهه دسهت  ههاآن از بهدیعی یهاتبیین موارد برخی در  تفسهیری رو

 باشد. گرفته قرار تو،ه مورد
یارات 1ضمنی و صری  بینامتنی روابط، ادامه در بهرای  ههایىنمونهه و بررسهی قهرآن آیهات با ز
یارات توسط آیات تبیین چگونگی تفهیم  گردد.می بیان ز

 ژنتی صریح بینامتنیت از هایینمونه. ۴

یهارات از ایپهار، تفسهیری، روایهات موازات به  بهه آیهات، اللفظهیتحهت و آشهکار بیهان بها نیه  ز
 مسهیر آیات، لفظ به مستقیم اشار، با که معنا بدین اند؛پرداخته هاآن با تبیینی ارتباط برقراری
یارات از یاپار،، ادامه در اند.نمود، هموار را هاآن تبیین  تبیینهی ههایگونهه بهه و قالهب این در ز
 گردند.می بررسی مصدا  بیان و مفهومی ایضاح نزول، فضای ترسیم

 نزول یفضا میترس .۴-1
 آیهات آن نهزول بسترساز حوادث بازخوانی طری  از کههستند  ابهاماتی دارای آیات از برخی

 بیشهتری شهفافیت بها آیات فهم و شد، برطرف ابهامات این آیات، نزول از پس هایبازتاب یا و
 نههزول از شیپهه طیشههرا گهها، - د،بههو عهها  یمبحثهه کههه - نههزول یفضهها میترسهه در پههذیرد.مههی امکههان

 و ایزمینهه شهرایط، واقهع در 2.دیهآیدرمه ریتصهو بهه نهزول از پس یهابازتاب گا، و شودمی میترس
 آیهات از تهریدقیه  ههایهمف به مخاطب وصول سبب و کندمی بررسی را آیات نزول عواقب نی 

                                                           
که ژنت به صراحت بینامتنیت ضمنی را نوعی سرقت ادبى می. از آن1  ۷انبهودن سهاحت معصهوم اداند، بهه دلیهل مبهر،ا 

 گردند.هایى در قالب بینامتنیت صری  و ضمنی بیان میوع برخورد با آیات، در این پژوهه فقط نمونهاز این ن
گونه». 2  .۷، ص«شناسی و حجیتروایات تفسیری شیعه؛ 
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 «نزول یفضا میترس» یعنی، مسیر همین از که شد، انیب یمطالب اراتیز از یفقرات در گردد.می
 فضهای ترسهیم گونهه بهه آیهات تبیین به ورود برای :معصومان .پردازندیم قرآن اتیآ نییتب به

یهارات در ضهمنی و صهری  ههایقالهب در را آیات نزول،  ایشهان راهبهرد کهه انهدنمهود، وارد خهود ز
یارات، با قرآن بینامتنی تبیینی ارتباط برقراری برای   .است ژنت بینامتنیت بر متقارن ز

 نمونه
یارتی در یارات از ز  است: آمد، ۷ینمؤمنامیرال ز

َ ََو  لَ ک  َذ  ََک  ْنت 
 
اَأ م  اتَ َل  ب 

 
َأ ََک  می ب 

ََالنم 
ل م  ََص  لَ اهللی لیَْع  ََا،کی  ل َ َو  م 

 
َأ ْنََک 

 
ََأ    ِ  َ ْضل ََت  ،َف   ِ  ِ ل ْ ق  اقَ َم  َاَ یلو 

َ هی ََل  ْفس  ن  َب  ََ،ک  ْعت  ْس  
 
ََأ ل  ََإ  ه  ت  اب  ج  ََإ   َ ،یمی ََعا  ََو  ْفس  ن  َل  ََک  ل   ََع  ْتل  

،َاْلق  نلا  طم  و  لَمی ش  ََ َ ک َف  َاهللی لال  ع  َت 
تَ  اع  َط  ََ،ک  ََو  ان  ب 

 
ْنََأ ََع  َیج   ْعلَ َ   َف  ََک  ْوِله  ق  ََب  ََج  م  :ْکَذ  ِی َ)َ ی انََو  َم  ِِ اس َالن َّ ِِ ِمن  ََی ْشا ْفَسا   اس ََن  اْبِتغ 

ِهَ ْرَضسِتَاللَّ 1َ.(م 
یهارت از فقر، این در  وقهایع تشهری  و ۷علهی حضهرت دادن قهرار مخاطهب بها ۷معصهو ، ز

َ) هیآ که داردمی بیان چنین المبیت،ةلیل ْرَضاسِتََو  َم  اس   َاْبِتغ  ْفَس   ِِ َن  ْنَی ْش َم  ِِ س َالن َّ َاهلِلَِمن  ََو  وٌفََاهلل  ر   
سِدَ یهارت از فقهر، ایهن در، واقهع در اسهت. شهد، ازلنه ایشهان مهدح در 2(ِبسْلِعب   بیهان بها ۷معصهو  ز

َبهههاَن  َو » عبهههارت
َ
ههه ل  یهههَ،م   َعهههْن  أ ْعل  هههه   َک ف  َقْول   و قهههرآن از مسهههتقیم قهههول نقهههل بهههه اقهههدا  «ُرُ، ْکهههذ   َ،هههّلَ  ب 
یارت هایقسمت سایر از مزبور آیه ،داسازی  ژنتهی صهری  بینامتنیهت رخهداد و است نمود، ز

 در بقهر، سور، ۲۰۷ آیه نزول بر واضحی داللت صری  بینامتنیت این است. مشهود کامم   آن در
 مههذکور آیههه تبیههین بههه نههزول، از پههیش وقههایع فضاسههازی طریهه  از و دارد ۷علههی حضههرت شههأن
کیدی و پردازدمی  آید.می حساب به آیهشأن نزول  روایات بر تا

 و ۹ر کهها غمبههریپ هجههرت مهها،راى بههه مربههوط آیههه ایههن، شههأن نههزول تفسههیری روایههات بیههان بههه
 ،هاآن ازاسهت.  لیلهةالمبیت در حضهرت آن بسهتر در او دنیهخواب و ۷علی حضرت ارىکفدا
 بها کهار ایهن از خدا دلیل همین به داشت، پى در ۷علی حضرت برای ،انی خطر کار این که

شأن  بیان هب ،لیلةالمبیت وقایع به اشار، با نی  فقر، این 3.کندمی یاد خدا با ،ان معامله تعبیر
 پردازد.می خصوص این در ،شد وارد تفسیری روایات تقویت نی  و مذکور آیهنزول 

                                                           
 .۲۷9، صالمزار الکبیر. 1
کنههد. خههدا بههر ایههن۲۰۷، آیههه بقههر،سههور، . 2 کسههی دیگههر از مههرد  بههراى ،سههتن خشههنودى خههدا ،ههان خههویش را فههدا   بنههدگان : 

 مهربان است.
 .۱۲۶، ص۲، جالکشف و البیان. 3
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 مفهومی ایضاح .۴-2
 معنها تعهّین ، ئیات، توضی  به نیاز تر،دقی  فهم برای کریم قرآن آیات ازای هآی، مواردی در

 کههه اسههت آن ومی،مفههه ایضههاح از مههراد، بنههابراین دارد. معنههایى بسههط نیهه  و معنهها چنههد بههین از
یارت  بهه کهه مهواردی، همچنهین. بپهردازد ،ملهه چنهد یها یهک میهان نسهبت تبیین و توضی  به ز
 اسههت گفتنههی انههد.شههد، گنجانههد، عنههوان همههین ذیههل نیهه  دارنههد، اشههار، معنهها دو از یکههی تعیههین

یههارت کههه مههواردی  1.گیههردمههی قههرار دسههته ایههن در نیهه  پههردازدمههی آیههه معنههای تفصههیل و بسههط بههه ز
یههارات ینامتنیههتب  ضههمنی و صههری  هههایقالههب در آیههات، مفههاهیم توضههی  هههدفا بهه قههرآن بهها ز

 است. پذیرفته صورت
 اول نمونه
یارتی در یارات از ز کر  پیامبر ز  است: آمد، ۹ا

َ لل م  هی للَاللم  نم  َإ  للاَک  ن  ْوت  ع  اَد  ن   ِ ْشللد  تی ََل  لل   اَع  للن  س  ْنفی
 
لل،َأ نم 

 
َأ للاَک  ن  بمی ََر  للَو  ایمَ س  ن  ََِی للاَو  ن  ْوَل  للا،َم  ْبن  ج 

 
أ َف  َک 

ا َ  ْق    
ِْ للا للَب  َل  َ،َک  اَو  ن  ت  ِْ ْشلله 

 
لَ َأ للذ  َب  ََک  لل   اَع  للن  س  ْنفی

 
َ،َأ ْلللت  قی ََف  کَ ف  للَ اب  َت  ََک  ْنللل    ََاْلی لل   بَ َع  للن  َیم  َک 

َ ْ س    ا)َ:اْلی بَّ  َر   َ ا خ 
 
َِإْذَأ َ   ا ََكَو  ُْ ار      َْ  

َأ َو  ُْ ر  ات   ََّ ِ رَّ
َذ  ُْ اِِرِ  ر   ُ َِماْنَ اآََد    ِِ ََِماْنَب 

 
َأ ُْ ِساِر ْنف 

 
َأ  ُ ْسا ل 

ِاَب  اا  َلااسل  ُْ م  بَُّ َ،َ(ِباار  م  ََثی ی للا     َ ک  للول  سی َا  ْیلله  ل  َع  ک  اتی و  للل  َص   َ للِ َدی  م  نم 
 
اَأ للن  س  ْنفی

 
َأ لل   اَع  ن  ت  ِْ ْشلله 

 
أ

یللل َی م 
 
َأ للل     َاْلع   ِ لللیم  َس  ِی للل ال  َط   ْ

 
َأ َْبلللن  م  للل   َع  نم 

 
َأ َو  لللو  ق  تم  َاْلی لللانیی م  َإ  َو  و  لللل  ْ س  َاْلی ِی لللیم  َس  َو  لللو  یم  ب 

َالنم 
:اْلَی ْلت  قی ،َف   ، اع  َم  ال اَب  ن  ْ ت  م 

 
َأ م  َثی و  اِم   َاْلع  َا  م    ِ سی َا  می ّی  َوَو  و  اِاَ)َمْْؤِمن  اع  ُِ

 
اِاَأ ن  ََم  اِن آ 

اسَاََّّ  ر   ََّ َاسَأ 
َ َاهلل  ُْ ْمِرَِماْنم   ْ وِِا َاْأا

 
َأ َو   َ اِ س  ِاَالرَّ  اع  ُِ

 
َأ ل َ 2َ،(و  َل  یلئ   َ ا و  َاْل  َو   ِ ْهل لاَاْلع  ْین  ل  َع  ک  ل  لذ  َب   َ لْذ َفا   ّلم 

و ل  اف  اَغ  ذ  ْنَه  اَع  نم  کی اَ نم  َإ 
  ِ قی 3ََ.ن 

یهارت از فقهر، ایهن در ۷معصو  ه ُقْلهَت » عبهارت بیهان بها ز ک  ف  هی  َ) آیهه ،«اْلُمْنهَ ل   َک َتاب   َ ا خ 
 
َِإْذَأ و 

بََّ  َ    ََكَر  ُْ ر      َْ  
َأ َو  ُْ ر  ت   ََّ ِ رَّ

َذ  ُْ ِِرِ  ر   ُ َِمْنَ آََد    ِِ ََِمْنَب  َِبار   ُ ْس َل 
 
َأ ُْ ِسِر ْنف 

 
ِاَب  ا أ َلاسل  ُْ م   خهود بیانهات از را 4(بَُّ

 در کههه آنجهها از کنههد.مههی بیههان تصههری  بههه را شههریفه آیههه، واقههع در، رهگههذر ایههن از و نمههود، متمههای 
 در نیه  آیهه ایهن، اسهت نظهر مهورد بغایه مهتن از حاضر بینامتن تمای  نی  ژنتی صری  بینامتنیت

                                                           
گونه». 1  .۷، ص«شناسی و حجیتروایات تفسیری شیعه؛ 
که ایمان آورد، :۵9، آیه نسا سور، . 2 کسانی  کنید و از رسول و اولواى   االمر خویش فرمان برید.اید، از خدا اطاعت 
 .۲۱۷، ص99،جبحار االنوار. 3
گرفهت و پرسهید: و پروردگار تو از پشت بنی :۱۷۲، آیه اعرافسور، . 4 گهوا،  آد  فرزندانشان را بیرون آورد. و آنهان را بهر خودشهان 

گواهی می گفتند: آرى،  که ما از آن بىآیا من پروردگارتان نیستم؟   .خبر بودیمدهیم. تا در روز قیامت نگویید 
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یههارت، در آیههه بههه صههری ت از هههدف و گیههردمههی ،ههای ژنتههی صههری  بینامنیههت زمههر،  بههه آن تبیههین ز
 است. بود، مفهو  بسط قالب در مفهومی ایضاح واسطه
 ایههنکنهد. مههی اشهار، اسههت، گرفتهه بنههدگانش از ذر عهالم در خداونههد کهه شهههادتی بهه آیههه ایهن

 ایهن امها اسهت؛ خداونهد یگهانگی بهه گهرفتن اقهرار، واقع در - شد، نامید، الست عهد که - عهد
 گرفتههه السههت در کهههرا  عهههدی و پههردازدمههی مفهههو  بسههط طریهه  از ،آیههه مفهههومی حایضهها بههه فقهر،
 و ۹برپیهام رسهالتر، دربها خداونهد، یگانگی بر عمو، که کندمی بیان و دهدمی تفصیل، شد،

 :ائمهه یعنهی، االمهر اولهی اطاعت بهمأمور  و شد، گرفته عهد ما از نی  ۷ینمؤمنامیرال والیت
نآ) عبارت آوردن با نی  رآخ در و مای،شد نی  ِِ ِِ اف غ  َا ذ  ْنَ   سَع  نَّ  سَک   قبهال در را عهذری گونهه ههر را، 1(ِإنَّ 

 است. بسته امامت و نبوت و توحید در کوتاهی
 دوم نمونه
یارتی در یارات از ز کر  پیامبر ز  است: آمد، ۹ا

ْسلل َاَ  ََ ی للذ  َاهلل 
کَالم  بللا ََاْجت  کَو  ََ،اْ تللاا  کَو  للِا ََه  للِ َو  للکَه  ْنََ،ب  للََ  َیص   

یللکَ م ل  :َقللا َثَ.ع 
ِاَت ْسِام) م  َِِّ ََس اِ َو  ل  اَ    ِ َِّ ِاََص ن  َام  ن آ 

سَاََّّ  َر  ِبآََسَا  َ     َالنَّ  ِن 
 َِّ َََص ِئمت    لاَّ  َم  َو  ه  َاللَّ 2.3َ(سَ ِانَّ 

یارت از فقر، این در معصو  ا) آیهه بر تصری  با، ز ا َالنَّ      َ ِن 
 َِّ َََصا ا   ِئمت  لاَّ  َم  َو  َاهلل  اساِانَّ  َر  ََِبآََاسَا  ان آ 

اََّّ 
ِاَت ْسِامس م  َِِّ ََس اِ َو  ل  اَ    ِ َِّ ِاََص ن   پردازد.می شد، اشار، آیه تبیین به خود، کم  انتهای در 4(ام 

کهر  پیهامبر بهر فرشهتگان و خداوند که شد، بیان ابتدائا   آیه این در  در و فرسهتندمهی درود ۹ا
 صهلوات نوع که است بدیهی ند.فرست درود ۹پیامبر بر نی  آنان که کندمی امر انمؤمن به ادامه

 و اسههت متفههاوت ایشههان، بههر انمؤمنهه صههلوات نههوع بهها ۹پیههامبر بههر فرشههتگان و خداونههد درود و
یهارت، از فقهر، ایهن در کههدارد  خهاص معنهایى کدا  هر صلوات  عبهارت آوردن بها ۷معصهو  ز

ییُ  َاْن  اَّلَل  ُل اَاْس »  بها را انمؤمنه خهود،  کهم ضهمن در شهریفه آیهه بهه اسهتناد سهپس و «َعَلیهک َصهّل 
 را صهلوات ایهن کهه صهورت بهدین سهازد؛مهی آشهنا ۹پیهامبر بهر انمؤمنه صهلوات اصیل ماهیت
 مفههو  ایضهاح بهه طریه  ایهن از و کنهدمهی معنها ۹پیهامبر بهر درود برای خداوند از انمؤمن طلب

                                                           
  .۱۷3. سور، اعراف، آیه 1
کههه ایمههان آورد،مههی . خههدا و فرشههتگانش بههر پیههامبر صههلوات2 کسههانی  کنیههد؛ فرسههتند. اى  ایههد، بههر او صههلوات فرسههتید و سههم  

 سممی نیکو.
 .۵۵۲، ص۴، جالکافی. 3
  .۵۶. سور، اح اب، آیه 4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

12 

اِ َ) عبارت ل  اَ    ِ َِّ ِاََص ن  َام  ن آ 
سَاََّّ  َر   پردازد.می آیه در (َسَا 

 مصداق انبی .۴-3
 تفسهیری و زبانی قواعد پایه بر اما ؛اند،شد نازل خود اول مصدا  صورت به کریم قرآن آیات

 روایهات مههم ههایرسهالت از یکهی نسهت.دا آیهه انحصهاری مصهادی  را مصهادی  ایهن تواننمی
 از بسهیاری ،المیتزان تفسهیر در نیه  طباطبهایى عممهه است. آیات متعدد مصادی  ذکر تفسیری

 تعبیههر گهها، و تطبیهه  و ،ههری اصههطمح منظههور، ایههن بههرای و دکنههمههی حمههل مصههدا  بههر را اتروایهه
 بطنهی معنهایى ظهاهری، معنهای ،ه ه به آیهه، بهرای کهه معنها بدین برد؛یم کار به را بطن مصدا 

، منظهور همهین بهه 1.اسهت داد، نشهان روایت، در را بطنی معنای آن از مصداقی و داشته منظور
یارات از فقراتی یهارات برخهی در کهه پردازنهدمهی آیات  یدامص ذکر به نی  ز  آیهات بهر تصهری  بها ز

 اند.شد، تبیین طری  این از و شد، معرفی هاآن مصادی  کریم، قرآن
  نمونه
یارتی در یارات از ز  است: آمد،۷ینمؤمنامیرال ز

َ ََو  ِْ م  َ َق 
 
ََأ َاهللی ال  ع  ََت  اع  ب  اتم  َب  ََو ََک     ِ مْْؤِمنَ َن  َاْلی َإَ َو 

ْصرَ َل  َن  َ،َک  ََو  ا   ََق  َاهللی ال  ع  َ):َت  اِن آ 
سَاََّّ  ر   ََّ َسَأ 

ِاَ ق  ِاَاتَّ  ن  ََم  َاهلل  سِدِلنآ  َالصََّ ع  ِاَم  ِن  َک  2.3َ(و 
  ایه) آیهه از مسهتقیمی قهول نقل ،«َتَعاَلیاَّلُل  َقاَل » عبارت با فقر، این در

َ
هذ   َههاّیُ أ

َ
ُقهوا آَمُنهوا َن یاّل  اّتَ

ق  ال َمههَع  وُنههواُک  َو اَّلَل  ههاد   صههری  بینامتنیههت دسههته در کههه اسههت فقراتههی از و گرفتههه صههورت 4(َن یّصَ
 امر آن، تحق  برای و ادامه در وکرد،  تقوا به امر انمؤمن به آیه این در خداوند گیرد.می قرار ژنتی

 و باشهد درسهت، عمهل در کهه است کسی واقع در صاد  که چرا کند؛می صادقین با معیت به
 بهه را افهراد، کهردن پیشهها تقهو بهرای خداونهد، ،ههت همهین بهه تقواست. مرتبه باالترین خود این

 را تقههوا مسههیر خههود چههون و انههدمتقههی خههود آنههان کههه چههرا دهههد؛مههی ار،ههاع صههادقین بهها معیههت
 باشند. هم انمؤمن سایر دستگیر توانندمی ،اند،پیمود
 بهه آنهان دعهوت نیه  و ۷ینمنمهؤامیرال از پیهرویبهرای  انمؤمن به خداوند امر بیان با فقر، این
 تلویحا   توبه،سور،  ۱۱9 آیه به تصری  و استشهاد آن پى در بمفاصله و حضرت، از یاری طلب

                                                           
گونه» .1  .۱۰، ص«شناسی و حجیتروایات تفسیری؛ 
که ایمان آورد، :۱۱9 یهآ، سور، توبه .2 کسانی   باشید.گویان اید، از خدا بترسید و با راستاى 
 .۲۷۷، صالکبیر المزار. 3
  .۱۱9. سور، توبه، آیه 4
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گهها، صههورته بهه را مخاطههب و کنههدمههی معرفههی صههادقین تهها  مصههادی  از را حضههرت  بههه ناخودآ
 تقهوایبهرای  شهد، خواسهته انمؤمن از نی  آیه در که چرا؛ دهدمی سو  آیه از برداشت این سمت
 .اندهائم آن مصدا ترین کامل که کنند پیروی صادقین از الهی

 ژنتی ضمنی بینامتنیت از هایینمونه. ۵

 ههیچ صهری ، بینامتنیهت خهمف بهر و گرددمی برقرار پنهانی صورتی به بینامتنیت گونه این
یهههارات مهههتن از قرآنهههی ههههایگههه ار، ،داسهههازیبهههرای  اقهههدامی گونهههه  تصهههور ۷معصهههو  توسهههط ز

 و ترکیهب همان با ها،آن بودن آیه به مستقیم اشار، بدون، آیات چون، بنابراین. است نپذیرفته
یارت متن در متفاوت ترکیبی با یا  نهوع این باید که است مخاطب این، واقع در اند،شد، وارد ز
 واسهطه بهه آیات تبیین چگونگی به رهگذر این از و نماید بررسی و کش  را بینامتنی ارتباط از

یارات   غائهب مهتن بهه را بینهامتن ایکنابهه و اشهاری نحهو بهه کهه - ههاتهرابط ایهن از یهازد. دسهتز
 بهه اشهار، از ۷معصو  هدف آن در که شودمی تعبیر تلمی  به فارسی زبان در - زنندمی پیوند

 ل،نهزو فضهای ترسهیم یههاگونهه بهه، آن مهتن بهه تصهری  بدون آیه مدالیل و مفاهیم توضی  ،آیه
 است. بود، معنایى هایالیه بیان و مصدا  بیان مفهومی، ایضاح

ول فضای ترسیم .۵-1   آیات نز

 اول نمونه

 :است آمد، ۷نیمؤمنرالیام اراتیز از یارتیز در
َ ْلللت  ت  ق  ْ ََف  وهی ْ للو  ََع  ََو  ْمللت  ز  للْ ََه  هی ع  ْ ََج  دم ََو  ََا  َاهللی للذ 

َیالم  واک ََن  للوی للَف  غ  ْ َیَْب  د  ََْظ  وایَ َل  ََنللالی ََ ْیلل   ََر للَو  َک  ََف  اهللی
مْْؤِمنَ  َاْلی ََو  تا   ََبکَاْلق  َکَو  ََان  َِ اهللی

زَ َاَ یَمق  یع 
 ََ 1ََ.ز

یارت، از فقر، این در َ) آیه ز دَّ  َر  َو  ىَاهلل  ََکف  َو  ْیرا  ِاَخ  نسل   َ َ ُْ َل  ُْ ْاِظِر واَِبغ  ر  ََکف  ن آ 
َاََّّ  َاهلل   َ َاْلِقتاس ِمننآ  ْْ ا اْلم 

َ َکسن  َو  زَزااهلل  سَع   ََّ ِِ
یهارت فقرات اب صورتی به 2(ل   مهتن بها قبلهی آشهنایى بهدون کهه شهد، ممهزوج ز

یارت متن از آیه ،داسازی امکان قرآن،  بینامتنیت رابطه نوع این ندارد. و،ود مخاطب برای ز
یهههارت و قهههرآن بهههین  همهههان بهههه نهههاظر - اسهههت نگرفتهههه صهههورت تصهههریحی آن خهههمل در کهههه - ز

  .است ژنتی ضمنی بینامتنیت
                                                           

 .۲۷۴، صالمزار الکبیر. 1
کینه :۲۵ یهآ، اح ابسور، . 2 کافران  کهارزار مؤمنهان را خهدا خدا  توز را بازپس زد. اینان به ههیچ غنیمتهی دسهت نیافتنهد و در 

 زیرا خدا پرتوان و پیروزمند است. ؛بسند، است
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 را عهواملی اح اب ،نگ یابتدا در خداوند که داشت بیان چنین ایدب هیآ نزول بستر دربار،
 آنههان نفههع بههه ،نههگ مسههلمانان، بههه خسههارات شههدن وارد و وسههیع درگیههری بههدون کههه آورد فههراهم
 بهه ۷علهی حضهرت که بود ایضربه اثر در «عبدود بن عمرو» مرگ عامل،ترین مهم یابد. پایان

 در احه اب ۲۵ آیهه و داشهت پهى در را مشهرکان نشهینیعقب و ناامیدی امر اینو  ساخت وارد او
 ،نهگه زبانه شدن ورشعله از ۷علی حضرت عمل این که آنجا از گردید. نازل واقعه این پى

 از را انمؤمنهه کههه امههری عنههوان بههه آن از آیههه در کههرد، ،لههوگیری انمؤمنهه بههه خسههارات شههدن وارد و
 1.است شد، یاد کرد، کفایت ،نگ
 اشههار، ۷یعلهه حضههرت دسههت بههه «عبههدود بههن عمههرو» قتههل بههه کههه - یهه ن ارتیههز از فقههر، ایههن

یهارت در ،شهد وارده آی متن در تصرف با ۷معصو  - کندمی  بهه «بهک» لفهظ نمهودن اضهافه و ز
. نمهود تیهکفا ،نهگ از را انمؤمنه ۷یعله حضهرت واسهطه به خدا کهداردیم انیب چنین آن،
 مسهیر از نظهر مورد آیه تبیین به تفسیری، یاتروا با همسو را مخاطب آیه، به تفسیری اضافه این

  دهد.می سو  نزول فضای ترسیم
 دوم نمونه
یارتی در یارات از ز  :است آمد، ۷ینمؤمنامیرال ز

َ نیی ّل  ََالسم  ْنََع    ىَم  اج  ََن    ِ سی ََال م  نی  ِم  ق  َبَ َف  َیَ َْو   َِ   ََ ِی ا و  ْ اَ.ََن  ق   ِ 2َص 
یارت از فقر، این َ) آیهه در هک است امری از گذشته صیغه ز  َ اِ س  َالرَّ   ُ ْات   ُ اِاَِإذاَناس ن  ََم  ان آ 

اسَاََّّ  ر   ََّ َاسَأ 
َ ة  ل  ََص   ُْ ْجِاک  ْ َن     َ َ ْنآ  ِاَب  م  ِ ق  َّ  بینامتنیهت بهه آیهه، از متفهاوت ترکیبی بیان با و گردید، صادر 3(ِ 

یارت ضمنی  دارد. داللت قرآن با ز
 نجههوا فههراوان خههدا پیههامبر بهها ثروتمنههد مسههلمانان از برخههی کههه اسههت چنههین آیهههشههأن نههزول 

 از نیه  فقهرا دانستند.می فقرا برابر در خدا رسول به تقرب و امتیاز نوعی را نجوا همین و کردندمی
 بهها نجههوی از پههیشکههه  داد دسههتور هههاآن بههه تعههالی خههداى لههذا. شههدندمههی ناراحههت بابههت نیهها

 و نمهود عمل آیه این به ۷انمؤمن امیر تنها، آیه نزول از پس اما 4؛دهند صدقه فقرا به ۹پیامبر
یههارت از فقههر، ایههن گردیههد. نسههخ آیههه مههدتی از بعههد  را آیههه ایههن بههه کننههد،عمههل تنههها واقههع در نیهه  ز

                                                           
 .۲۴9ص ،۱۷، جتفسیر نمونه. 1
 .۲۵۸، صالمزار الکبیر. 2
 اید، چون خواهید که با پیامبر نجوا کنید، پیش از نجواکردنتان صدقه بدهیداى کسانی که ایمان آورد،: ۱۲سور، مجادله، آیه  .3
 .۱۰۷۷، ص۲، جالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز .4
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 اسهت. نشهد، وارد دیگری کس هیچ بار، در تعبیر این که چرا کند؛می معرفی ۷علی حضرت
یهارت از فقهر، این  در، مجادلهه ور،سه ۱۲ آیهه بهه کننهد، عمهل تنهها عنهوان بهه ۷علهی معرفهی بها ز
 ۱3 آیهه کهه چهرا کنهد؛مهی تشهری  را بعهدی آیهه نهزول بستر آیه، این نزول از پس وقایع بیان با، واقع

 نسهخ و علهی( حضهرت ،ه  )به مرد  عمو  توسطا نجو آیه حکم به نکردن عمل پى در مجادله
 گردید. نازل، قبل آیه در صدقه پرداخت شرط به رسول باا نجو حکم

  ومیمفه ایضاح .۵-2

 اول نمونه
یارتی در یارات از ز کر  پیامبر ز  است: آمد، ۹ا

َ ْسل   ی  َََ لذ  َاهلل 
کَالم  بللا ََاْجت  ک،َو  ََاْ تلاا  کَو  للِا ََه  لِ َو  لکَه  ْنََ،ب   َََ  

لل م یلک.َیص  ل  :َقللا َثَع 
(َ اِ َو  ل  اَ    ِ َِّ ِاََص ن  َام  ن آ 

سَاََّّ  َر  ِبآََسَا  َ     َالنَّ  ِن 
 َِّ َََص ِئمت    لاَّ  َم  َو  َاهلل  ِاَت ْسِامسِانَّ  م  َِِّ 1َ.(َس

یارت از فقر، این  صهورت بهه ،۹پیهامبر بهه گریهدایت نی  و پذیریهدایت دادن نسبت با ز
 پیهامبر توسهط بشهر آحاد هدایت نی  و ضحیهفتم سور،  آیه در پیامبر شدن هدایت به ضمنیى

  .کندمی اشار، شوری ۵۲ درآیه
 گهربیهان توانهدمهی «اختهارک و اکا،تبه» عبهارت از بعهد، «بهک ههدی و هداک» عبارت آمدن

 رسههالت مقهها  بههه برگزیههدگی از بعههد، کههردن هههدایت و شههدن هههدایت ایههن کههه باشههد مطلههب ایههن
 بهه را آنهان گزینهد،برمی نبوت برای را خود بندگان که هنگا  آن از خداوند که معنا بدین است؛

 پهس «بهک ههدی و» ،مله آمدن، طرفی از فرماید.می هدایت رسالت و نبوت یعنی، طری  این
اسهت  نظر مورد هدایت از خاصیه مرتب اینجا در که ادعاست این یدؤم نی  «هداک و» ،مله از
 بهه ضهملت از عبهور یعنهی، ههدایت ىیابتهدا معنای نه، است نبوت و رسالت به هدایت، آنو 
 بههه خههود ابتههدائا   شههخص کههه اسههت آن بههک( هههدی گههری)وهههدایت الزمههه کههه چههرا راسههت؛ را،

 صهورته به را ههدایت طری  و باشد شد، هدایت نبوت و رسالت یعنی، هدایت مرتبه نباالتری
 هدایتی گری،هدایته الزم، نتیجه در شود. رهنمون طری  آن به بتواند تا باشد کرد، طی کامل

بنههابراین مههؤخر  باشههد. نداشههته را، آن در ضههملتی گونههه هههیچ کههه اسههت انبیهها بههرای اختصاصههی
 سههببو  رسههالت نعمههت بههه هههدایت کههه - «هههداک» معنههای بههه را مهها «بههک هههدی»آوردن ،ملههه 

 سازد.می رهنمون - است مرد  عمو  گریهدایت

                                                           
 .۲۵۸، صالمزار الکبیر. 1
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  َک َوَ،ههَد  َو ) آیههه معنههای، بههاال در شههد، بیههان مطالههب بههه تو،ههه بهها
 

 روشههن نیهه  1(َفَهههدى َضههااّل
 یرتفاسه و و،هو، پیهامبر، ههدایت سهپس و ضهملت معنهای تعبیهر بهرای آیهه ایهن ذیهل در شود.می

یهارت از فقهر، ایهن در کهه - ههدایت از معنهایى بهه تو،هه بها امها است؛ شد، بیان مختلفی  بهدان ز
 روایههات دراسههت.  رسههالت و شههریعت از برخههورداری آیههه ایههن در هههدایت - اسههت شههد، اشههار،

یارت و نشد، آیه از برداشت این به ایاشار، تفسیری  دهد.می ارائه را بدیعی برداشت ز
کهه  «و هدی بک»ت و دربار، عبار گفت  ا) آیهه در تنههاباید  َِإنَّ  ْراِ  َِإِا ََكَو  ت  ِقاُاِصاَل  ْسات   2(راٍطَم 

 و طریهه  ارائههه، آن از منظههور و شههد، داد، نسههبت پیههامبر بههه مسههتقیما   کههردن هههدایت کههه اسههت
یارت از فقر، این در «بک هدی» عبارت واست  هدایت به بندگان دعوت  معنا این تبیین در ز

 ههدایت بهه پیامبر دعوت همان پیامبر به شد، داد، نسبت گریهدایت که کندمی کمک ما به
ْاا) آیهه در کهه طهور همهان؛ اسهت بشهر ههدایت برای وی شدن واسطه سپس و ل  ا َََكَِإْنَ  

اا إأَّ  ل   3(اْلب 
 کند.می معرفی کنند،( دعوت و الهی پیا  )رسانند، مبلغ تنها را پیامبر
یارت از فقر، این، نتیجه در  کههای هگونه بهه قهرآن، در پیامبر هدایت اصیل معنای تبیین به ز

کر  پیامبر به هدایت نسبت مفهومی ایضاح به و پرداخته گذشت،  پردازد.می ۹ا

 دوم نمونه

یارتی در یارات از ز کر  پیامبر ز  است: آمد، ۹ا
َ نیی لللّل  لَ َالسم  َْیلللع  لللَک  ََای  للل،  ِم  ََحی َاهلل  للل   ِللللَع  وم  َاْْل  ََو  للل َ َو  َیاْْل   َالَن  ئ  لللاب  ََسم  ل  ََإ  للل،  اع  ََط  َ َا  م  لللاِم  َاْلع  َو َو 
َ ه  َیَْاْلی ن  ََم  ََع    ه  ل  سی 4.ای

 

کر  پیامبر که - فقر، این در  بهه تلمیحهی و اشهار، - انهد،شهد معرفی رسل سایر بر مهمین ۹ا
اَْ) آیه در کتب سایر بر قرآن بودن مهیمن ْلنسَِإل  ْنز 

 
َأ َِلمسََكَو  لس  ِ َص َّ َم  ِ قَّ ََاْلِمتسَبَِبسْلح  َاْلِمتسِبَو  ِ َِمن  َْ    َ َ ْنآ  ب 

ْاِ َ ل    َ ْاِمنس  ر   است. گرفته صورت 5(م 
 بهر آن اسهتعمال مهوارد از هکه طهورى بهه و شهد، گرفتهه «منههیه» مهاد، از آیهه در «منیمهه» لمهک
 گههرید  شهی آن بهر منیمهه  شهی آن هکه اسهت نیها گهر،ید  یهچ بهر  ىیهچه منهیه معنهاى، دیهآمهی

                                                           
 . ۷. سور، ضحی، آیه 1
 .۵۲ . سور، شوری، آیه2
 بر تو ،  تبلیغ رسالت هیچ نیست. :۴۸سور، شوری، آیه . 3
 .۱۲، صالکبیر المزار. 4
 اند.هایى است که پیش از آن بود،کنند، و حاکم بر کتابو این کتاب را به راستی بر تو نازل کردیم؛ تصدی  :۴۸سور، مائد،، آیه . 5
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 و حفههظ در تسههلط منهههیه هکههبل نههد،یگونمههی منهههیه را تسههلطی هههر تهههالب .باشههد داشههته تسههلط
  است: دتقمع طباطبایى عممه 1.است آن در تصرف انواع در تسلط و  شی آن مراقبت

 ریسیا بیه نسیب  - اسی  آن فیتوص مقام در هیآ نیا در تعالی خدای هک - قرآن وضع
َ) د:ییفرمایمی هکی - بحث مورد جمله و اس  صورت نیهم به آسمانی تبک ْاِمناس  ر  َم  و 

ْااِ َ ل  َاْلِمتاسِبَ) د:ییفرمامیی هک اس  قبل جمله متمم - (   اِ َِمان  َْ    َ َ اْنآ  َِلماسَب  لس  ِ َصا َّ  و (م 
 سییک بود نکمم، نبود جمله نیا اگر چون؛ دهدمی هم حیتوض را آن هک اس  متممی

 را دو آن عیراشی و امکاح قرآن هک اس  نیا لیانج و تورات قیتصد الزمه هک ندک توهم
 لیانج و تورات عیشرا هک نیا به باشد ردهک مکح هک معنا نیا به؛ باشد ردهک قیتصد زین

 فرمیود: هکی نیهم و نداده، آن در لییتبد و رییتغ چیه قرآن و اس ، باقی زین نونکا هم
 گیرید هسی ، زین دو آن بر منیمه دارد، قیتصد را لیانج و تورات هک نیا نیع در قرآن
 قیرآن هکی اس  معنا نیا به قرآن قیتصد هک فهماندمی وماند نمی باقی توهم نیا جای
 گونیه هیر توانیدمیی تعالی خدای و شده، نازل خدا هیناح از تابک دو نیا هک دارد قبول

 2ند.ک لیمکت را گرید ایپاره و نسخ، را دو آن امکاح ایپاره د،یبنماها آن در تصرفی

 هیمنهه دلیهل همهین بهه و آسهمانی کتب سایر به نسبت قرآن تکامل بر ناظر آیه این، بنابراین
 شرایع و پرداخته نی ها آن در تصرف به قبلی، کتب تصدی  عین در کهاست  کتب سایر بر آن
یارت از فقر، این است. نمود، تصحی  یا نسخ راها آن  گرامهی پیامبر بودن مهیمن به که - نی  ز

 و،هه کهه آن دلیهل بهه پهردازد؛مهی مائهد،سهور، ۴۸ آیهه فههومیم ایضهاح بهه - کنهدمهی اشهار، اسم 
 اسهت کرد، نازل او بر را کتاب آن خداوند که است رسولی برآسمانی  کتاب هر شرافت و برتری

 الزمهه تلویحها   و پهردازدمهی رسهل سهایر بهر مههیمن عنهوان بهه اسهم  پیامبر معرفی به نی  فقر، این و
؛ دانهدمهی رسهل سهایر بهر اسهم  پیهامبر بهودن مههیمن را کتهب سهایر بهه نسهبت قهرآن بهودن مهیمن
  فرماید:می ایشان دربار، قرآن و بود تورات مصد  لیانج با ۷ یمس که طور همان

(َ ُْ ْام  ل    َ   ِ رَّ ِن َح 
ْعَضَاََّّ  َب  ُْ م  َل  ِحلَّ   ْ َِأ راِةَو  ِْ َالتَّ  َِمن   َّ    َ َ ْنآ  َِلمسَب  لس  ِ َص َّ َم    3.(و 

 نهها  آن بههر مهههیمن، واقههع در و دهنههد، تغییههر و تههورات مصههد  را مسههی  حضههرت مههذکور آیههه
                                                           

 .۱۷۷، ص۶، جتهذیب اللغه. 1
 .۵۷۱، ص۵، جلحدیث و القرآنبین ا ةالبیان فی موافق. 2
کهه بهر شهما حهرا  شهد، حهمل مهیکنم و پار،تورات حاضر را تصدی  می: ۶۰سور، آل عمران، آیه. 3 کهنم. بها اى از چی ههایى را 

کنید.نشانی از پروردگارتان ن د شما آمد،  ا . از خداى بترسید و از من اطاعت 
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 واقع در کتب، سایر بر قرآن بودن مهیمن به اشار، با نی  مائد، ۴۸ آیه لذا. را آن انجیل نه، بردمی
 نتیجهه در و معنها بسهط ایهن بهه را مخاطهب و کنهدمهی اشار، رسل سایر بر پیامبر بودن مهیمن به

 سازد.می نرهنمو آیه مفهومی ایضاح
 مصداق بیان .۵-3

 اول نمونه
یارتی در یارات از ز  است: آمد، ۷ینمؤمنامیرال ز

َ للّلنیی ََالسم  لل   ََع  للال    ََص  و  للمْْؤِمن  ََاْلی ََو  ث  ا   ََو  ْللل   ََع  للو  یم  ب 
ََالنم  ک    للا ََاْْل  للْونی ََف  ََی  ین  ِم  ََاللل للّلنیی ََالسم  لل   َع 

ِةَ    ِ ى.َش  ْقو  1َالتم 
یهههارت از فقهههر، ایهههن در  صهههال » قرآنهههی عبهههارت عهههین بهههه آیهههه، بهههه تصهههری  و ار،هههاع بهههدون، ز

َ) آیه با ارتباط در کهاست  شد، اشار، کم  ضمن در «ینمؤمنال نَّ  ِِ ا
 َِ َاهلل  َصاسِل   َو  ْررَاو  ُِ َ َو  أا    ِْ َم   ِ ا   

ِمننآ ْْ  پردازد.می قرآنی عبارت این تبیین به واست  2(اْلم 

 در مهها،را نیهها اسههت. شههد، نههازل ،شههد، نقههل سههور، ابتههدای در کههه داسههتانیه ادامهه در آیههه ایههن
 و پرداخته او از دفاع به خداوند هک آنجا تاگذاشت  منفیتأثیر  او میعظ روح و امبریپک پا قلب

 فرشهتگان و صهال  مؤمنهان و لیه،برئ تیهحما اسهت، افیکه نظهر ههر از خودش قدرت هکنیا با
 در عینها   کهه شهد، بهرد، کهار هبه ینمهؤمنال صال خاص  تعبیر اینجا در دارد.می اعم   ین را گرید

یههارت  شههخص بههرای فقههر، ایههن در«ینمههؤمنال صههال » تعبیههر بههه اشههار، اسههت. شههد، تکههرار هههم ز
 کند.می معرفییه آ در ینمؤمنال صال  تعبیر تا  مصدا  عنوان به را ایشان ،۷ینمؤمنامیرال

 دوم نمونه
یارتی در یارات از ز  است: آمد، ۷ینمؤمنامیرال ز

َ ََو  اد  َاَ یه 
َی
َْل  ه  ت  ََ،مم  ََ یَ َو  َِ، ه  س 

ْ
أ ب  ََل  اجاَ َو  ،َت  ه  س 

ْ
أ ََل    اباَ َو  ِ.َب  س  م  ل 

3َ
ه   ا  یَهاد   َو » عبارت ت  ّمَ

ُ
ْنِذٌرَ) آیه از برگرفته ضمنیبه صورت  «ِل  َم   ُ نْ

 
سَأ م  َِإن َّ ِلَّ ِلک  ٍ ََو  ِْ سٍدََل   واسهت  4(  

 :است آمد، تفسیر نمونه در پردازد.می آن تبیین به
                                                           

 .۴۷، صالکبیر المزار .1
 ا یاور اوست و نی  ،برئیل و مؤمنان شایسته.خد: ۴سور، تحریم،آیه . 2
 .۱۲۲، ص۲، جزیارات المعصومین ةموسوع. 3
که تو بیم :۷سور، رعد، آیه . 4  اى هستی و هر قومی را رهبرى است.دهند،،  این نیست 
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داننید و آییه را بیه صیورت هر دو صف  منذر و هادی را منسوب به پیامبر می جمعی از مفسران
کنند؛ ولی این تفسیر خالف ظاهر آیه فوق اس ؛ چیرا کیه ان  منذر و هاد لکل قوم ترجمه می

ٍ َ سٍدَ)حرف واو، جمله  ِْ َل  لَِّ
ْنِذٌرَ)را از (ِلک  َم   ُ نْ

 
َأ مس ، «هیاد»جدا کرده اس . آری، اگر کلمیه  (ِإنَّ 

ٍ َ)از قبل  ِْ َل  لَِّ
که هیدف ایین بود، این معنا کاماًل قابل قبول بود، ولی چنین نیس . دیگر این (ِلک 

ای کیه کیار  بوده اس  که دو قسم دعوت کننده به سوی حق را بیان کنید: اول دعیوت کننیده
ای که کار  هدای  اس .حتمًا سؤال خواهیید کیرد کیه چیه انذار اس  و دیگر، دعوت کننده

گوییم که انذار برای آن اس  که گمراهان اس ؟ در پاسخ می« هدای »و « انذار»یان تفاوتی م
از بیراهه به راه آیند و در متن صراط مستقیم جای گیرند، ولی هدای  برای این اس  کیه میردم را 

و ایجیاد کننیده « عل  محدثیه»همچون « منذر»پس از آمدن به راه، به پیش ببرد. در حقیق ، 
و نگهدارنده و پیش برنده. و این همان چیزی اس  کیه میا « عل  مبقیه»به منزله اس  و هادی 

کنید و امیام حیاف  و نگهبیان کنیم، رسول، تأسیس شریع  مییاز آن تعبیر به رسول و امام می
شریع  اس  )ش  نیس  که هدای  کننده بر شخص پیامبر در موارد دیگر، اطالق شده، امیا 

فهمیم که منظور از هدای  کننده کسیی اسی  کیه راه پییامبر را فوق می به قرینه ذکر منذر در آیه
 1شریع  او اس (.دهد و حاف  و نگهبانادامه می

ه   ا  یَهاد   َو » عبارت ت  ّمَ
ُ
یارت این فقر، در «ِل   سهور، ۷ آیهه در «َههاد   َقْو    ل ّ ُک َول  » عبارت تبیین به، ز

 کنهدمهی معرفهی منذر عنوان به را ۹پیامبر اطب،مخه صیغ به ابتدا در آیه این پردازد.می رعد
 کهه طهور همهان دانهد.مهی ههادی یهک دارای منهذر، بهر عهمو، را امتهی ههر عها  بیانی با، ادامه در و

 دارد منهذر از متفاوتی نقش هادی که سازدمی متبادر ذهن به را معنا این آیه بیان نوع، گذشت
 ۹پیههامبر اسههم  امههت منههذر، منههوال همههین بههه .دارد نیهه  هههادی یههک منههذر، بههر عههمو، امتههی هههر و

 از فقر، این درو  است نشد، تصری  آن به آیه در البته که هست نی  هادی یک دارای اما؛ است
یارت  بهرای شهد، گفتهه آیه در چون است. شد، معرفی آیه در «هاد» مصدا  ۷علی حضرت ز

یههارت در و هسههت ایهههادی امتههی هههر  ۷علههی حضههرت ممیاسهه امههت هههادی کههه شههد، گفتههه ز
یارت، است   پردازد.می آن تبیین نتیجه در و آیه اصیل مصدا  بیان به طری  این از ز
 سوم نمونه
کر  امبریپ اراتیز از یارتیز در  است: آمد، ۹ا

                                                           
 .۱3۰، ص۱۰، جتفسیر نمونه. 1
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َ نیی ّل  لَ َالسم  ََایَ َْ َکیَیَْع  ْه  
 
َیَْبَ َأ ِة،َت  وم  بی ََالنمی ََو  ن   ِ ْع ،َم   ، ال  س  ََال م  ََو  ف  ل  ت  ْ ئَ َُمی ّل  َاْل  1َ.،ک 

َ) هیآ با ضمنی ارتباط در ای،نشانه نی  و تصری  بدون ارتیز از فقر، نیا سَاهلل  ن  بَّ  ِاَر  َلسل  ن آ 
َاََّّ  ِانَّ 

َ ة  لاِئم  َاْلم   ُ ْاِر ل    َ  َ زَّ  ن  ت  َت  ِا قسم  َاْست   َُّ  َث 
تآأأَّ 

َالَّ  ِة نَّ  َِبسْلج  وا ْبِشِ 
 
َأ َو  ِا ن  ْحز  َأ َت  َو  ِا  ِ خف ونَت  د    ِ َت  ُْ ْنت   و است 2(ک 

ئ   ُمْخَتَلَ  » عبارت  عبارت به یحیتلم ،دیآمی ادامه در که گونه همان ارت،یز در «ةَک اْلَمَم
ُل » یقرآن ُم ْی َعلَ  َتَتَنّ َ  دارد. «ُة َک اْلَممئ   ه 
 را بهشهت و یروزیپ بشارت کهدهد یم استقامت با انمؤمن بررا  فرشتگان نزول دینو هیآ نیا
 یدائمه آمد و رفت محل معصو  و،ود که معناست نیبد الممئکه مختل  .دهندیم آنان به

 قلهب همان که شوند نازل دمجر یمکان به دیبا، مجردند کهنیا لیدل به ممئکه .است ممئکه
 بند نیا در .داراست را ممئکه نزول تحمل یىتوانا هم و است مجرد هم که است کامل انسان

 نیها و کنهدیمه اشهار، - انهدکامهل یههاانسهان که - :ائمه قلب بر فرشتگان نزول به ،ارتیز از
سَ) تا   یمصاد ارت،یز در ریتعب ن  بَّ  ِاَر  َلسل  ن آ 

َاََّّ  َِانَّ  َاهلل  اة  لاِئم  َاْلم   ُ اْاِر ل    َ  َ ازَّ  ن  ت  ِاَت  قسم  َاْسات   َُّ ا َ) هیهآ در (ث  ِانَّ 
سَ ن  بَّ  ِاَر  َلسل  ن آ 

َاََّّ  لائَِاهلل  َاْلم   ُ اْاِر ل    َ  َ ازَّ  ن  ت  ِاَت  قسم  َاْست   َُّ َث  اة  ا َم 
ْباأأَّ 

 
َأ اِاَو  ن  ْحز  َأا َت  ِاَو   ِ خاف واات  اَِشِ 

اِةَالَّ  نَّ  ََتآاِبسْلج  ُْ ْنات  ک 
ون د    ِ  معصهو  قلهب بهر فقهط یواقع یامعنه ب ممئکه نزول که چرا؛ کندیم یمعرف :ائمه را (ت 
 .شوندیم نازل  ین بندگان گرید بر فرشتگان ،یگرید مراتب در اما ،است ریپذامکان

 معنایی یهاالیه بیان .۵-۴
 یهههههاالیههههه یهههها بطههههون بههههر کتههههاب ایههههن اشههههتمال قههههرآن، بههههودن نههههو و تههههازگی و،ههههو، از یکههههی

 معههانی خههود، در توانههدمههی آن سههیا  یهها عبههارت یههک کههه سههان بههدین ؛اسههت معنایى)تههأویمت(
 در کههه چنههان؛ گردنههدمههی مختل ،آشههکار یهههافهههم بههر کههه باشههد داشههته همههرا، را طههولی متعههدد
 ازتأویهل  کهه اسهت ذکر قابل. است باطن هفتاد یا بطن هفت دارای قرآن که د،ش اشار، روایات
 3است. معصو تأیید  نیازمند و آیدنمی بر آن سیا  و آیه ظاهر

 اول نمونه
یارتی در یارات از ز  است: آمد، ۷ینمؤمنامیرال ز

ییَ ظ  َاْلع 
ی
أ ب  َالنم  ا ّیمی 

 
َأ ْیک  ل  َع  نیی ّل  تَ َالسم  ْ َُمی یه  ْ َف  ذ  َهی

ِن.الم  لی
 
ْسأ َیی ْنهی َع  ،َوَعلیهَیعرضِنَو  ِن  فی 4َل 

                                                           
 .۵9، صالکبیر المزار .1
  .3۰ ، آیهفصلت. سور، 2
گونه». 3  .۱۱، ص«شناسی و حجیتروایات تفسیری، 
 .۲۱۰، صالکبیر المزار. 4
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ظاُ)این فقر، اقتباسی صری  از آیات دو  و سو  سور، نبأ بود، و به تبیین آیه  َاْلع  ِِ ب 
َالنَّ  ِن  پردازد.می 1(ع 

 معههانی بههه تفاسههیر در امهها، اسههت قیامههت بههزرگ حادثههه معنههای بههه اصههل در، آیههه در عظههیمنبههأ 
 .انهد،کرد تعبیر والیت و امامت نعمت به را آن نی  برخی. است د،ش تعبیر نی  دیگری مختل 

 بهرای بزرگهی حادثهه و خبهر ۷علهی حضهرت والیت که باشد ،هت این از شاید تعبیر این و،ه
 نعمههت ایههن از نیهه  قیامههت فههردای و افتادنههد اخههتمف بههه آن در امههت کههه اسههت اسههممی امههت

 کند.می ۷علی حضرت والیت بهتأویل  را عظیمنبأ  نی  فقر، این شد. خواهند بازخواست
 دوم نمونه
یارتی در یارات از ز  است: آمد، ۷ینمؤمنامیرال ز

َ نیی ّل  ََالسم  ََع    ْب   ََح  تَ اهلل  َاْل  ََ،و  ََو  ه  ْنب  َاْلَ َج  َک  ََ،و  ََو  ،ی ْْح  ََا  َاهلل  َب  َ َو  .ک  هی 2َاتی
ُموا َو ) آیه بر ناظر و مقتبس فقر، این َحْبل   اْعَتص   .است 3(عا  یمَ، اَّلل   ب 
 بههیهد با هکه  ىیهچ ههر به وستنیپ و ردنک وصل براى «حبل» واژ، عمران آلسور،  ۱۰3 آیه در

کب استعار،، به صورت شود د،یرس آن  را اَّلل حبل به تمسک به دستور خداوند 4است. رفته اره 
 این در که شد متصل آن بهد بای خداوند به اتصال برای که چی ی به تمسک یعنی؛ است داد،
 ههاآن بهه بایهد کهه شهد، ۷ معصهو  ائمهه ایشهان، تبهع بهه و ۷علهی امها  به تأویل اَّلل حبل فقر،

 ،ست. تمسک خداوند به اتصال برای آنان به و شد متوسل
 سوم نمونه
یارتی در یارات از ز  است: آمد،۷علی حضرت ز

َ نیی ّل  ََالسم  ََع    ََاْس   َاهلل  م  ض  ََ،ال م  نیی ّل  ََالسم  ََع    ْجه  ََو  ََاهلل  ض  ،اْلی ََء  نیی لّل  ََالسم  ل   بَ َع  َیلح   ََِ َاهلل  م  ل   َ،اْلع 
َ نیی ّل  ََالسم  ََع    اط  ََص    َِ اهلل  5َ. السم 

َلَِ) آیه با ارتباط در فقر، این ْسالََّ و   ْ َاْلااِهَاْأ ْسِآامس   َِبراسَح    ِ اسْدع   هکه اسهت  ىیهچ ههر اْسهم .اسهت 6(ِ 
 اسهت؛ دگانیهآفر معرفهت وک در ىبهرا حسهنیی اسهما ایهن 7.شهودمهی شناخته آن بایا اش ذات

                                                           
 از آن خبر بزرگ. :۲سور، نبا، آیه. 1
 .۲۱۸، صالکبیر المزار. 2
 .۱۰3. سور، آل عمران، آیه 3
 .۴۴۶، ص۱، جمفردات الفاظ القرآن. 4
 .۲۵۷، صالکبیر المزار. 5
 انید.ها بخوهاى نکوتر براى خداست، وى را با آن: نا ۱۸۰سور، اعراف، آیه .6
 .۲۶3، ص۲، جمفردات الفاظ قرآن کریم .7
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 داراى چهه گهر ننهد،ک افهتیدر تواننهدنمهی افعهالش و ذات صهفات حتی را حضرتش ذات چون
 مقهههرر خههود معرفهههت بههراى ىینمودارهههها را حسههنیی اسهههما نیهها خهههدا. باشههند معرفهههت نیبههاالتر

کهههاسهههما چهههه و لفظهههیی اسهههما چهههه، داشهههته  هکههه اسهههت اتیهههروا برخهههی در هکههه نیههها و ونی،ی 
 ذات از منفصهل حسهناىی اسهما ههانیها، «الحسهنی االسهما  نحهن» :اند،فرمود :معصومان

کربانی  :ائمهه معرفهی با نی  فقر، این 1ند.ایخدا شناخت براى برومند ىیهالهیوس خود هاند 
تأویهل  بهه - شهوندمهی بندگان حال حسب بر پروردگار شناخت سبب که - اَّلل اسما  عنوان به
 پردازد.یم آیه در «الحسنی اسما »

 گردد.می ارائه زیر،به صورت  ،دولی، شد بیان که آنچه بر مروریبرای  ادامه در
 
 گونه تبیینی 

   نوع
 ژنتی بینامتنیت

فضای  ترسیم
 نزول

های الیهبیان مصدا  بیان ایضاح مفهومی
 معنایى)تأویمت(

 بینامتنیت
 صری 

 ۵۶ اعراف/ 172 بقر، 207
 اح اب

 ------------- توبه 119

بینامتنیت 
 ضمنی

 12 اح اب/ 2۵
 مجادله

 شوری/۵2وضحی7
 مائد، ۴۸

 رعد/7تحریم/ ۴
 فصلت 30

  نبأ/2
 1۸0عمران/ آل103

 اعراف

 نتایج
 از ژنتهی بینامتنیهت یکهدیگر، بهر دینهی متهون متقابهل تهأثیر بررسیبرای  دینی مطالعات در. ۱

 بهر نیه  مضهمونی و محتهوایى لحهاظ از تهونم ژنهت نظریهه طبه  کهه چرا است؛ برخوردار کارآمدی
 است. برقرار طولی رابطه هاآن بین و گذارند اثر یکدیگر

یارات مأثور  در. ۲  پیونهد و ارتبهاط در قرآن آیات با که دارند و،ود فقراتی :عبا آل تن پن ز
 ایهن. تپرداخه قرآن تبیین به وانتمی ضمنی و صری  قالب دو در هاآن از استفاد، با و هستند

کی امر یارات مأثور  بینامتنیت از حا  .است ژنت الگوی طب  قرآن باز

یارات این کاربرد. 3  کهه اسهت صهورت بهدین شد، بیان هاآن از یىهانمونه که طور همان ،ز
یههار مهتن در  بههر قههرآن الفههاظ ظههاهر بهه گههاهی اشههارات ایههن. دارد و،ههود قهرآن آیههات بههه اشههاراتی اتز

                                                           
 .۲۵۰، ص۲، جالقرآن بالقرآن و السنه الفرقان فی تفسیر. 1
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 .هاآن بطن و معانی به گاهی و گرددمی

یار سیا  و اشارات این تحلیل و بررسی با .۴  قهرآن تبیهین در تو،هه قابهل و بهدیع نکهاتی تاز
 .نیستند استخراج قابل هم روایى منابع از حتیها آن از بسیاری که آیدمی دست به

 ،ههاآن از خهی بهر. پردازنهدمهی قهرآن از مختلفهی سهطوح وهها سهاحت تبیهین بهه فقرات این. ۵
 ،نهزول فضای ترسیم مانند: ؛پردازندمی قرآن ظاهری ساحت تبیین به ،شد بیان که گونه انهم

 تبیهههین بهههه معنهههایى یههههاالیهههه و تتهههأویم همچهههون برخهههی و مصهههدا  بیهههان و مفههههومی ایضهههاح
 .کنندمی کمک قران باطنی یهاساحت

یهارات ازی گیههربههر، مسهیر مههذکور الگوههای ارائهه بهها شهد،، بیهان تبیینههی ههاینمونهه. ۶ بههرای  ز
 کهه داشهت خواههد پهى در را قهرآن تبینهی منابع گسترش امر این و سازدمی هموار را آیات تبیین

 انجامد.می قرآن بینامتنی تفسیر از ،دیدی هایساحت کش  به

 کتابنامه
 کریم قرآن
 .ش۱3۷۶ ششم، چا  کتابچی، تهران: بابویه، بن علی بن محمد ،األمالی

 ش.۱3۸۵ی دانجو، تهران: نشر مرک ،  پیا  متر،م: آلن، گراها  ،بینامتنیت
طلهه ، تهههران: انتشههارات سههخن، م نههامور بهمههن ،بینامتنیتتت؛ از ستتاختارگرایی تتتا پسامدرنیستتم

 ش.۱39۵
 .ش۱3۷۴ ،سروش انتشارات تهران: ،آیتی عبدالمحمد ،ترجمه قرآن

 التراث احیا  دار بیروت: ،باقرمجلسی محمد ،االطهار ةلدرر اخبار االئم ةبحار االنوار الجامع
 . ۱۴۰3 دو ، چا  العربى،

 و فرهنهگ پژوهشهگا، تههران:، نیها قهائمی رضهاعلهی ،قترآن ریشناسی و تفستنشانه ص؛ن یولوژیب
 .ش۱393 دو ، چا  اسممی، اندیشه

نامته علتو  پتژوهش مطله ، نهامور بهمهن ،«ههامهتن گهرید بها متن کی روابط مطالعه ؛تیترامتن»
 .9۸-۸3ص ،۵۶ شمار، ،۱3۸۶ نزمستا انسانی،

  ش.۱3۸۸ شکرانه، :قم ،تهرانی صادقی محمد ،ترجمان فرقان: تفسیر مختصر قرآن کریم
  ش.۱3۷۱ دهم، چا ، ةیاإلسمم تبکال دارتهران: شیرازی، مکار  ناصر ،تفسیر نمونه

 لتعارفا دار :روتیب طباطبایى، نیمحمدحس ،تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن
  .۱۴۲۷، للمطبوعات
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 . ۱۴۲۱، ىالعرب التراث ا یاح دار بیروت: ازهری، احمد بن محمد ،تهذیب اللغة
 .ش۱39۴ دو ، چا  سخن، انتشارات تهران:، مطل  نامور بهمن ،تینامتنیبر ب یدرآمد

شهمار،  ،مهریزی، مجله علو  حدیث مهدی ،«حجیت وشناسی گونه شیعه؛ تفسیری روایات»
 ش.۱3۸9ار به ،۵۵

  چها ی،اسهمم فرهنهگ قهم: تهرانهی، صهادقی محمد ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه
 . ۱۴۰۶ دو ،

 .  ۱۴۲9، ثیالحد دار :قم ،کلینی عقوبی بن محمد ،کافیال
 ا یهإح دار :بیهروت ،عاشهور بهن محمهد ابهى محقه : ،ثعلبهی محمهد بهن احمد ،انیالب الکشف و
 . ۱۴۲۲ى، العرب التراث

 تا.بى نا،بى :روتیب اصفهانی، راغب محمد بن نیحس ،مفردات ألفاظ القرآن
 :قههم ،یاصههفهان یومیههق مصههح :،واد و محقهه  ،مشهههدی ،عفههر بههن محمههد ،ریتتالمتتزار الکب
 . ۱۴۱9 ن،یمدرس ،امعه به وابسته یاسمم انتشارات

 پهنجم، ا چه ،۷ههادى امها  ا یهپ قهم:، نویسهندگان از ،معهی ،نیموسوعة زیارات المعصتوم
 .ش۱3۸۶

 ،داوودی عهدنان صهفوان محقه :، واحهدی احمهد بهن علهی ،الوجیز فی تفسیر الکتتاب العزیتز
 . ۱۴۱۵ ،دارالقلم :بیروت

 


